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 ٍــــداٛإ
 

 :  ـــــلإلى من نزل بحقيما قولو عز وج

  مثإِْحَسانا     َدْينـــــَوبِالوَال اهــــال إِي  إِ َوقَضى رَبَُّك أن ال َتعُبُدوا  نث

 وأبي ..سّر اإلقدام..  أمي .. منبع الحنان..

 من ربياني.. وعّلماني.. وشجعاني على طلب العلم.. وىيئا لي ظروفو..

 . . ..وأطال عمرىماحفظيما  فجزاىما اهلل عني أحسن الجزاء ..و 

إلى زوجتي.. التي كانت لي عونا .. وتجّشمت معي الّسير.. وتفيمت  
 االنشغال.. 

 إلى جميع أفراد العائلة ..

 .ي العلم  . إلى  كافة طلبة  ومحب       .تذتي الكرام .ى كافة أساإل

 أىدي ىذا العمل . .  ..إلى كل ىؤالء

 



   

 

 

 
 هس ّتكدٓسغ

 

ال أملك يف هذا املقام إال أن أمحد  اهلل عز وجّل أواًل، وأذكره إذ وفقين 

  إلمتام هذا البحث،

 األدتاذأن أتوجه بالشكر اجلزيل ألدتاذي الفاضل  يسعين فوه إالال و 

تفضله بقبول لاعرتافًا جبموله علّي والدكتور موفق روب ذريف 

وصّححه لي  ،اإلذراف على هذا البحث، وملا رافقين به من توجوهات

 . فجزاه اهلل عين أحسن اجلزاء ،من هفوات

كما ال يفوتين أن أتقدم بأخلص عبارات الشكر والتقدير إىل أداتذتي 

 شة هذا البحث. األفاضل الذين تفضلوا علّي بقبول مناق
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 أىمية الموضوع. -أوال 
 ر الموضوع.أسباب اختيا-ثانيا 
 اإلشكالية-ثالثا 
 أىداف الدراسة. -رابعا 
 الدراسات السابقة. -خامسا 
 الدراسة وطريقة العملمنهج  -سادسا. 
 البحثخطة  -سابعا. 
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ن، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٤تمد سيد األكلُت كاآلخرين، ػػػػػاٟتمد هلل ٛتد الشاكري            
 كبعد:

فإف من أعقد القضايا اليت أرٌقت الفكر اإلنساين قدٯتا كحديثان؛ قضية الٌصراع الدائر بُت            
ألفراد من جهة أخرل، كالذين كاف منشؤه صعوبة التوفيق بُت ما يتمتع بو األفراد السلطة من جهة كا

من حقوؽ كحريات كما ٖتظى بو السلطة من امتيازات ْتكم كظيفتها ٦تا قد يدفع القائمُت عليها 
 أحيانا إُف استغبل٢تا بشكل سيء ْتيث ٯتس ْتقوؽ األفراد كحرياهتم.

على األقل –ساين قد قنع بػ "مبدأ ا١تشركعية" كحٌل ٢تذه اإلشكالية كيبدكا أف الفكر اإلن            
كاعتربه اٟتصن الذم ٯتكن أف يتحٌصن بو األفراد من ٕتاكز السلطة، كا١تلجأ الذم  -حىت اآلف

 يلجؤكف إليو ٦تا ٭تتمل صدكره عنها من جور كاستبداد.

لى استمرار ذلك الٌصراع كٕتدده، غَت أف ما يلفظو الواقع من أحداث، يؤٌشر يف ٣تملو ع         
باٟتٌدة ا١تعهودة ذاهتا كبُت نفس األطراؼ. حىت كصل أحيانا إُف حٌد "ا٠تركج على ا١تشركعية"، بل 
األكثر من ذلك؛ أنو كصل إُف حٌد مناداة البعض بشرعنة "ا٠تركج على ا١تشركعية". ٦تا يدفعنا إُف 

 وؽ كحريات األفراد.التساؤؿ عن مدل فعالية ىذا ا١تبدأ يف ٛتاية حق
 أٍنٔ٘ املْضْع: -أّال

تظهر أ٫تية ىذا ا١توضوع يف كونو يتصل اتصاالن مباشران باإلنساف، كما يتمتع بو من حقوؽ          
كما ٭تظى بو من حريات، كما ٯتتلكو من آليات ككسائل ٟتمايتها يف مواجهة الٌسلطة اليت تتفوؽ عليو 

 يف مركز القوة كالنفوذ.
 اب اختٔاز املْضْع:أضب-ثاىٔا

من أىم األسباب اليت دفعتٍت إُف اختيار ىذا ا١توضوع؛ ما شهده العاَف العريب أخَتان من         
أحداث. حيث خرجت الشعوب يف العديد من بلدانو ٬تمعها شعار كاحد، يتمثل يف ا١تطالبة 
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كٖتديدا -يف ببلد أخرل  باٟتقوؽ كاٟتريات. ٦تا استدعى مٍت الرجوع إُف أحداث ٦تاثلة حدثت سابقان 
فوجدت أهنا ٚتيعا تشًتؾ يف فكرة " ا٠تركج على ا١تشركعية القائمة كإسقاطها"، ٦تا كٌلد   -يف فرنسا

لدم انطباعان مشٌككا حوؿ مدل فعالية مبدأ ا١تشركعية يف ضماف حقوؽ كحريات األفراد ، كدفعٍت 
على ما فيو  -فة با٠تركج على ا١تشركعية إُف التساؤؿ عن السبب الذم دفع تلك الٌشعوب إُف آّاز 

 إف كاف يف ا١تبدأ ما يضمن ٢تم حقوقهم كحرياهتم. -من ٥تاطر

 اإلغهالٔ٘:-ثالجا

يتمحور البحث حوؿ إشكالية رئيسية قوامها: ىل ٯتكن ١تبدأ ا١تشركعية، ٔتا يوفره من            
تلف السلطات كٕتاكزىا؟ كتتفرع آليات كضمانات أف ٭تمي حقوؽ األفراد كحرياهتم من ا٨تراؼ ٥ت

عن ىذه اإلشكالية الرئيسية إشكاليات أخرل فرعية؛ ما مدلوؿ مبدأ ا١تشركعية يف كل من الفقهُت 
اإلسبلمي كالوضعي؟ كما عبلقتو ٔتبدأ الشرعية؟ كما مصادر مبدأ ا١تشركعية يف كل من النظامُت 

ىا ا١تبدأ ٟتماية اٟتقوؽ كاٟتريات يف كل اإلسبلمي كالوضعي؟ كما ىي اآلليات كالضمانات اليت يوفر 
 من النظامُت؟ كىل تلك اآلليات كالضمانات كافية لذلك؟

 أٍداف الدزاض٘:-زابعا

إف –هتدؼ ىذه الدراسة إُف الوقوؼ على أىم مواطن ا٠تلل كالقصور يف مبدأ ا١تشركعية            
ليو كيف العديد من الببلد. كذلك كاليت قد تكوف السبب الذم دفع الكثَتين إُف ا٠تركج ع -كجدت

 من أجل تدعيمو إف أمكن، كتعزيزه ٔتا يؤىلو لتأدية دكره على أكمل كجو. 

 الدزاضات الطابك٘: -خامطا

 الدراسات األكاديمية5-أ

دراسة مقارنة، رسالة -مبدأ ا١تشركعية يف النظاـ اإلسبلمي كاألنظمة القانونية ا١تعاصرة  -1
–ـ، عاَف الكتب 1984، 01مطبوعة، ط 1983اٞتليل ٤تمد علي، دكتوراه، إعداد الباحث عبد 
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القاىرة. كتعٌد ىذه الدراسة أقدـ ما أمكنٍت اٟتصوؿ عليو يف ىذا ا١توضوع، كقد قٌسمها صاحبها إُف 
فصل ٘تهيدم كقسمُت فأٌما الفصل التمهيدم فقد عٌرؼ فيو ٔتبدأ ا١تشركعية كتعٌرض لتطٌوره، كأما 

فيو ا١تبدأ يف األنظمة القانونية ا١تعاصرة، أٌما القسم الثٌاين فخٌصصو ١تبدأ  القسم األكؿ فقد تناكؿ
 ا١تشركعية يف النظاـ اإلسبلمي.  

القرارات اإلدارية كمبدأ ا١تشركعية، رسالة ماجستَت، إعداد الباحث عبد علي الٌشخانبة،  -2
 اٞتامعة األردنية. كَف أ٘تكن من اٟتصوؿ على نسخة من ىذه الرسالة. 1988

مبدأ ا١تشركعية كأعماؿ السيادة بُت كالية ا١تظاَف كالقضاء اإلدارم، رسالة ماجستَت يف العلـو  -3
،قسم العلـو اإلسبلمية، جامعة العقيد أٛتد  2008اإلسبلمية، إعداد الباحث بكراكم عبد اهلل، 

ا ١تبدأ دراية أدرار. كقد قٌسم الباحث دراستو إُف فصل ٘تهيدم كفصلُت آخرين تعٌرض يف أٌك٢تم
ا١تشركعية من خبلؿ التعريف بو، كإيراد مصادره كضماناتو، كتطٌرؽ يف الثاين ألعماؿ السيادة كقيد 

 على ا١تبدأ. 
ضمانات خضوع الدكلة ١تبدأ الشرعية،  رسالة ماجستَت يف السياسة الشرعية، إعداد الباحث  -4

 بن سعود اإلسبلمية.، قسم السياسة الشرعية ، جامعة اإلماـ ٤تمد 2008دانا رٛتاف فرج، 
كقد تعرض الباحث يف دراستو للتعريف با١تبدأ، مث لضماناتو خاصة ما يتعلق منها بالرقابة ٔتختلف 

 أشكا٢تا.
مبدأ ا١تشركعية يف القانوف اإلدارم كضمانات ٖتقيقو، رسالة ماجستَت يف القانوف العاـ، إعداد  -5

 -نابلس–العليا، جامعة النجاح الوطنية ، كلية الدراسات 2011الباحث فادم نعيم ٚتيل عبلكنة، 
فلسطُت. كقد قسم الباحث دراستو إُف فصلُت؛ خصص األكؿ منها للتعريف با١تبدأ كبياف مصادره 

 كإيراد القيود الواردة عليو، كخصص الثاين لضمانات ٖتقيقو.
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كعية لقد تعٌرضت جل الكتب اليت ألفت يف القضاء اإلدارم ١تبدأ ا١تشر  الكتب والمؤلفات5-ب
 كيكفي أف نذكر منها:

ـ، دار الفكر 1996، 07القضاء اإلدارم: قضاء اإللغاء، لسليماف ٤تمد الطماكم، ط -1
كقد تناكؿ فيو ا١تؤلف مبدأ ا١تشركعية يف الباب التمهيدم كٖتديدا يف  -القاىرة–العريب، مدينة نصر 

 ماؿ اإلدارة.الفصل األكؿ منو. الذم عنونو بػ" مبدأ ا١تشركعية كرقابة القضاء ألع
، دار ا١تطبوعات اٞتامعية االسكندرية. 1995القضاء اإلدارم ، ١تاجد راغب اٟتلو، د.ط،  -2

كقد تعٌرض ا١تؤلف ١تبدأ ا١تشركعية يف الباب األكؿ  حيث عٌرؼ فيو با١تبدأ مث تطٌرؽ إُف مصادره 
 ا٢تا.ا١تكتوبة كغَت ا١تكتوبة  مث ختم الباب ببياف أنواع الرقابة على ا١تبدأ كأشك

غَت أف كٌل تلك الٌدراسات اليت أمكنٍت االٌطبلع عليها، على أ٫تيتها كدكرىا الفٌعاؿ يف              
كشف غوامض ا١توضوع، كعلى ما تضٌمنتو كٌل كاحدة منها من قيمة مضافة إليو، إال أهنا تشًتؾ 

ركعية يقتضي كجود ٚتيعا يف أف أصحأّا انطلقوا من نفس الفكرة؛ كاليت تقـو على أف مبدأ ا١تش
، ككجود سلطة ٖتًـت ذلك القانوف كٗتضع لو يف تصرفاهتا. كما -كيفما كاف كأيا كاف مصدره-قانوف

انطلقوا من تفسَت كاحد لتلك الٌسلطة ا١تعنية با٠تضوع للقانوف، كاستبعدكا منو ٘تامان السلطة 
رعية، ككاف من الطٌبيعي أف ال التأسيسية، أم أهنم تعرضوا لفكرة ا١تشركعية، يف معزؿ عن فكرة الشٌ 

ٗترج نتائج تقييمهم لدكر مبدأ ا١تشركعية يف ٛتاية اٟتقوؽ كاٟتريات، عن حدكد تلك ا١تقٌدمات اليت 
انطلقوا منها. فكاف أقصى مآخذىم عليو ما يرد عليو من استثناءات كقيود كنظرية أعماؿ الٌسيادة 

 كالظٌركؼ االستثنائية كالٌسلطة الٌتقديرية. 
 : ّطسٓك٘ العنل ميَج الدزاض٘ضاضاد

من حيث اإلٚتاؿ فقد مت االعتماد بشكل رئيسي يف ىذا البحث على ا١تنهج ا١تقارف، 
 أما من حيث التفصيل فإف من أبرز ا٠تطوات كالعناصر اليت مت اتباعها فيو ما يلي:
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لشريعة كنظَتهتا يف ا  ،ا١تقارنة بُت نظريات كأفكار كمذاىب كقواعد القانوف الوضعيتتم  -1
 .كانت ٦تكنةاإلسبلمية مىت  

بعيدان عن طرؽ ا١تقارنة ، كل جزئية من جزئيات ىذه الدراسةيتم االعتماد على ا١تقارنة ا١تباشرة يف   -2
 ،أحد٫تا يف القانوف الوضعي ف عن بعضهما؛منفصبل افْتث تيظهر البحث كأنواليت قد ، األخرل

 خر يف الفقو اإلسبلمي.اآلك 

عرض آراء كنظريات كمذاىب فقهاء القانوف الوضعي، مث عرض مذاىب  تتم ا١تقارنة من خبلؿ -3
بصورة  فقهاء اإلسبلـ، كْتث االختبلفات ا١توجودة بينهما ليتم بعدىا بياف نتائج تلك ا١تقارنة

 . -كما تقدـ-رة  ػػػػػػػػػمباش

لتزاـ من أجل توسيع نطاؽ ا١تقارنة؛ َف يتم التقيد يف ىذا البحث ٔتذىب فقهي معُت، كال اال -4
بنظرية كال قانوف كضعي معُت، ألف يف التحديد تقليصه لعناصر ا١تقارنة، كلذلك مت فسح آّاؿ 

ًكن من خبللو ا١تقارنة.  أماـ أم نظرية أك قانوف أك مذىب ٘تي

السُّورة كرقم اآلية عند االستشهاد ّٔا مباشرة يف اسم بذكر  الكرٯتة، يتم االكتفاء ياتاآليف ٗتريج  -5
أف يتم ٗتر٬تها بعد ذلك يف ا٢تامش. كيف ٗتريج األحاديث ما كاف منها يف أحد  ا١تنت، دكف

تم االقتصار على ٗتر٬تو من الصَّحيح فقط، دكف الرجوع إُف كتب السُّنة األخرل  يالصَّحيحُت 
 كدكف اٟتكم عليو، أما ما َف يكن فيهما فيتم ٗتر٬تو من حيث كجد مع اٟتكم عليو. 

 خط٘ البخح: -ضابعا

 تقسيم ىذا البحث إُف مقدمة كثبلثة فصوؿ كخا٘تة، كفيما يلي بياف ىذا التقسيم: مت
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عنوانو "ماىية مبدأ ا١تشركعية كمسوغاتو"، كقد مت تقسيمو إُف مبحثُت ، مت ٗتصيص الفصل األول5 
أك٢تما لضبط مدلوؿ مبدأ ا١تشركعية يف اللغة كاصطبلح كل من الفقو اإلسبلمي كالوضعي، كلبياف 

 و ٔتبدأ الشرعية. أما الثاين فقد مت ٗتصيصو إليراد مسوغات مبدأ ا١تشركعية كمربراتو.عبلقت

كقد عنوف بػ"مصادر مبدأ ا١تشركعية" كقد قسم أيضا إُف مبحثُت؛ أك٢تما خاص  الفصل الثاني5
لت با١تصادر ا١تادية أك ا١توضوعية للمشركعية، كقد مت فيو التعرض ألبرز ا١تدارس كالنظريات اليت حاك 

 ٖتديد جوىر القانوف كأساسو، كالثاين خاص با١تصادر الرٝتية أك الشكلية للمشركعية.

كا١تعنوف بػ" آليات مبدأ ا١تشركعية " فقد مت ٗتصيصو لبياف أىم الضمانات كاآلليات الفصل الثالث5  
وؽ اليت ٯتكن استخدامها يف ظل قياـ ا١تشركعية يف مواجهة السلطة حاؿ ٕتاكزىا بشكل ٯتس ْتق

كحريات األفراد. كما مت يف ىذا الفصل أيضان تقييم دكر مبدأ ا١تشركعية، من خبلؿ االستعانة 
 بتطبيقات تبُت مدل فعالية اآلليات اليت يوفرىا يف ٛتاية حقوؽ األفراد كحرياهتم.
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 قاٜن٘ االختصازات ّالسمْش:            
 

 

 داللتو االختصار
 المدنية واإلدارية قانون اإلجراءات إ.م.إ
 جريدة رسمية ج ر
 صفحة ص
 جزء ج 

 نفس الجزء ن ج
 نفس الصفحة ن ص

 حديث ح
 دون دار النشر د.د ن

 دون تاريخ الطبع د.ت ط
 دون طبعة د.ط

 دون سنة مناقشة د.س.م
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 الفصل األول: 
 ماهية مبدأ املشروعية ومسوغاته

 

 ادبحث األول:

 وعقةماهقة مبدأ ادرش 

 ادبحث الثاين: 

 مسّوغات مبدأ ادرشوعقة
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 متَٔــد:
مبدأ ا١تشركعية لدل العديد من الفبلسفة كا١تفكرين، كاليت تظهر اليت حظي ّٔا أل٫تية ا برغم          

من أف يطا٢تا استبداد كحرياهتم يف اعتبارىم لو ا١تبلذ كا١تلجأ الذم يعتصم بو األفراد، ٟتماية حقوقهم 
لػ"  يعًتم ىذا ا١تبدأ يف مفهومو فالبعض يعترب " ا١تشركعٌية " مرادفان  نا نلمس غموضان نٌ أإال  الٌسلطاف.

 ٯتسٌ ؛ كلكونو ٟتساسية ا١توضوع كنظران  عن اآلخر. منهما مستقبلن  الٌشرعٌية " كالبعض اآلخر يعترب كبلن 
لوؿ ا١تشركعية كالتفريق مدص ىذا الفصل لضبط نا سنخصٌ مباشران، فإنٌ  ْتقوؽ األفراد كحرياهتم مساسان 

 مث لبياف مسٌوغاتو كمربٌراتو يف ا١تبحث الثٌاين. بينو كبُت الشرعية يف ا١تبحث األكؿ،
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  .املبخح األّل: مأٍ٘ مبدأ املػسّعٔ٘ 

سنتناكؿ ىذا ا١تبحث يف مطلبُت؛ ٩تٌصص أٌك٢تما لضبط ا١تدلوؿ  الدقيق ١تصطلح "     
فريق بُت مث ٩تٌصص الثاين للتٌ  ،غة العربية، كاالصطبلحُت الوضعي كالٌشرعيا١تشركعية" يف اللٌ 

 رعية كا١تشركعية يف كل من الفقهُت الوضعي كاإلسبلمي.مصطلحي الشٌ 
 مبدأ املػسّعٔ٘. مفَْو املطلب األّل: 

 غــــــــة5   مدلول مبدأ المشروعية في الّلالفرع األول5   
مبدأ" ، كيراد ّٔا : )أٌكؿ " لو كلمةؿ منهما ٘تثٌ رٌكبة من جزئُت؛ األكٌ " مبدأ ا١تشركعية " عبارة م  

الٌشيء كمادتو اليت يتكٌوف منها كالٌنواة مبدأ الٌنخل، أك يًتٌكب منها كاٟتركؼ مبدأ الكبلـ. كمبادئ 
. 1( العلم أك الفن أك ا٠تلق أك الٌدستور أك القانوف: قواعده األساسية اليت يقـو عليها كال ٮترج عنها

 فمبدأ الٌشيء ىو أساسو الذم يقـو عليو كيستند إليو كمادتو اليت يتكوف منها. 
ػػػػػػػػػػػرىعى، كىي ٔتعٌت سٌن؛ فشرعى "، اين يتمثل يف كلمة "مشركعيةكاٞتزء الثٌ                  كأصلها من شى

ػػػن، كسنَّو ٢تم من أحكامػػػو ي ما شػػػػرع اهلل تعاُف لعبػػاده من الٌدييشرع شرعان أم سػػػػٌن كمنو ٝتٌ 

 [.83الجاثية، اآلية ] چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ :شريعػػػػػػػػةن. قاؿ 
 [.83المائدة، اآلية ] چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںچ:  اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكق

كتأيت ٔتعٌت فتح كأنفذ، شرعى الطٌريق إذا فتحو كأنفذهي، كالشرٌعي جعل طريق للٌسَت، كمنو ٝتي  -
 الٌنهج شرعنا تسمية لو با١تصدر.

كتأيت شرعى ٔتعٌت كردى ا١تاء ك٘تٌكن منو، من ذلك قو٢تم: شرىٍعت ى اإلبل، إذا أمكىنتها من ا١تاء،  -
كتأيت ٔتعٌت دخل يف ا١تاء فيقاؿ: شرىعىت الٌدكاب شركعان يف ا١تاء إذا دخلت فيو. كالٌشريعة حسب ىذا 

 الٌناس فيشربوف منها. ىي مورد الٌشاربة اليت يشرعها  ،ا١تعٌت
 . 2كتأيت ٔتعٌت خاض، شرع يف الٌشيء إذا خاض فيو   -

                                                           

 .42، ص01جمصر، ـ، مكتبة الشركؽ الدكلية، 2004-ىػ1425 ،04( ٣تمع اللغة العربية، ا١تعجم الوسيط، ط 1
./ إٝتاعيل بن ٛتاد 2238، ص 26، ج 04مج -القاىرة–( ابن منظور، لساف العرب، د.ط ، د.ت ط ، دار ا١تعارؼ  2

./ أبو اٟتسُت 1236، 03ج -بَتكت -لعلم للمبليُتـ، دار ا1990، 04ط  حاح، تاج اللغة كصحاح العربية،اٞتوىرم، الصٌ 



   سّعٔ٘ ّمطْغاتُالفصل األّّل: مأٍ٘ مبدأ املػ
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لداللتها على أكثر من  ؛رع" من ا١تشًتكات الٌلفظيةػػػػػػػػفا١تبلحظ إذف؛ أف مادة " ش              
لذم تأيت معٌت، غَت أف ا١تعٌت األقرب منها لفكرة " ا١تشركعية " اليت نعنيها يف ْتثنا؛ ىو ا١تعٌت األكؿ ا

لت يف صياغة اسم فيو شرع ٔتعٌت سٌن. كقد صينعت "ا١تشركعٌية" منو عرب مرحلتُت؛ األكُف منهما ٘تثٌ 
ل د يتمثٌ ا١تفعوؿ " مشركع " من الفعل "شرع"  ككما ىو معلـو فإف اسم ا١تفعوؿ يدٌؿ على معٌت ٣ترٌ 

كع" يدؿ بداللة الٌتضمن ، فاسم ا١تفعوؿ "مشر 1يف الوصف، كعلى من كقع عليو ذلك ا١تعٌت آّرد
، كما يدؿ أيضا بذات الٌداللة على من كقع ىو ىنا الوصف الذم يتضمنو الٌلفظد على معٌت ٣ترٌ 

عليو فعل الفاعل الذم يتمثل يف تشريع الٌشارع، كىو داٌؿ بداللة ا١تطابقة عليهما معان. كعليو فإف 
، كيدٌؿ على الٌصفة اليت يتصف ّٔا  لفظ "مشركع" يدٌؿ على كل ما شرعو الٌشارع كسٌنو من أحكاـ

شركعٌية" من كٌل ما شرعو كا١تتمثٌلة يف كونو مشركعان. كالثٌانية كانت عرب صياغة ا١تصدر الٌصناعي "م
ـ ذكره، فإف ا١تصدر الٌصناعي يدؿ ، كإذا كاف اسم ا١تفعوؿ يدؿ على ما تقدٌ اسم ا١تفعوؿ "مشركع"

٣تموع الٌصفات كا٠تصائص اليت توجد يف اللفظ الذم  يتمثل ىذا ا١تعٌت يف ،د فقطعلى معٌت ٣ترٌ 
 –كىي: كلمة مشركع  –. فلفظ ا١تشركعٌية يدٌؿ على كل ما يوجد يف ا١تادة اليت صينع منها 2صنع منو

 من خصائص كصفات.  
ـ، يراد بو األساس الذم يقـو عليو الوصف الذم تتضمنو  فمبدأ ا١تشركعٌية ْتسب ما تقدٌ           

كع" كا١تادة ا١تكٌونة ٢تذا الوصف، كيرجع كل منهما إُف تشريع الٌشارع. كقد كردت مادة كلمة "مشر 

ڱ ڱ ڱ چ :  شرع يف القرآف الكرًن يف أربعة مواضع بصيغ ٥تتلفة. فوردت يف قولو

ريعة، كيراد ّٔا ا١تاء الكثَت من فة للشٌ دكالشّْرعة ىنا مرا [.48المائدة، اآلية ]  چ ڱ ںں
                                                                                                                                                                                     

./ ٣تد الدين ٤تمد بن 262، ص03ـ، دار الفكر، ج1979-ىػ1399أٛتد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، د. ط، 
./ أبو القاسم 732ص –بَتكت  –ـ، مؤسسة الرسالة 2005-ىػ1426،  08يعقوب الفَتكزآبادم، القاموس احمليػػػػط، ط  

، ص 01ج –بَتكت  -ـ، دار الكتب العلمية1998-ىػ1419،  01د بن عمر بن أٛتد الز٥تشرم، أساس الببلغة، ط ٤تمو 
503. 

 –مصر –، د.ت ط، دار ا١تعارؼ 03( عباس حسن، النحو الوايف مع ربطو باألساليب الرفيعة كاٟتياة اللغوية ا١تتجددة، ط  1
 . 271، ص03ج
 .186، ص ف ج ،ا١ترجع نفسو(  2
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كا١تراد أف لكل أمة  1يت الٌديانة شريعة ١تا بينهما من كجو الٌشبو يف الٌرم كالٌتطهَت.هنر أك كاد. كٝت
أف لكل أمة ماء خاص ّٔا، كلكن  -من اختصاص كل أمة بشرعتها-شريعتها، كليس ا١تقصود ىنا 

ا١تقصود أف كل أمة ٗتتص ٔتا شرعو اهلل سبحانو كسٌنو ٢تا من أحكاـ. كىذا يف األحكاـ الفرعية 
  2فصيلية، أما أصوؿ الدين كالعقائد فهي كاحدة ٞتميع العاَف. الت

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ    :ككردت يف قولو

 كيف قولو  [.81اآلية الّشورى، ] چ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ چ :

جاءت مادة  كقد [. 18الّشورى، اآلية ] چ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁    
كىي تدٌؿ على معٌت كاحد فيهما؛ فتحدثت  ،اآليتُت الكرٯتتُت السابقتُت بصيغة الفعل "شرع" يف

كسٌن للمسلمُت من أحكاـ الٌدين مثل ما كٌصى بو نوحان  ا١تماثلة -، األكُف عن أف اهلل سبحانو هنىج ى
الثٌانية عن كٖتٌدثت  3-ا١تقصودة ىنا يف أصوؿ الٌدين كالعقائد أما األحكاـ الفرعية فمختلفة كما تقدـ

الذين ال يتبعوف ما شرع اهلل ٢تم من الٌدين القوًن، كما هنجو ٢تم من طرائقو كسٌنو ٢تم من أحكامو، 
البحَتة ك كسٌنتو ٢تم. من ٖترًن  و ٢تم شياطينهم من اٞتٌن كاإلنستككانوا يف مقابل ذلك يتبعوف ما شرع

الت. فاهلل سبحانو استنكر ما فعلو ىؤالء من كٖتليل ا١تيتة، كغَت ذلك من الٌضبل 4كالٌسائبة كالوصيلة 

                                                           

 .223، ص06ج -تونس -ـ، الدار التونسية للنشر٤1984تمد الطٌاىر بن عاشور، التحرير كالتنوير، د.ط،  ( 1
 –بَتكت  - ـ، دار إحياء الًتاث العريب1997-ىػ1418، 01( عبد الرٛتن الثعاليب، اٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآف، ط 2
 .391، ص02ج
./ 451، ص18ج-بَتكت-ـ، مؤسسة الرسالة2006-ىػ1427، 01قرآف، ط( أبو عبد اهلل القرطيب، اٞتامع ألحكاـ ال 3

 .50-49، ص 25رجع سابق، جا١ت٤تمد الطٌاىر بن عاشور، 
( ىذه من قبيل ا١تعتقدات الشرٌكية اليت َف يشرعها اهلل تعاُف، كالبحَتة ىي الناقة اليت نتجت عشرة بطوف تشق أذهنا نصفُت  4

ينتفع بشيء منها. كبعد موهتا ٭تـر ٟتمها على النساء ك٭تلل للرجاؿ. كأما السائبة فهي الناقة تتابع فتتميز كتبقى ترد ا١تاء كترعى ال 
اثنيت عشرة بطنا كلها إناثا ليس بينها ذكر فكانت تسيب لآل٢تة، ككاف الرجل من العرب إذا نزؿ بو أمر يشكر اهلل عليو تقرب بأف 

 ككانوا يركف ذلك كعتق العبد من البشر. كما كانت العرب تعتقد أف التعرض ٢تذه يسيب ناقة فبل ٭تمل عليها كال ينتفع منها بلنب
الٌنوؽ السائبة أك االنتفاع بشيء منها موجب للعقوبة السماكية. كأما الوصيلة فهي الشاة تلد ثبلثة بطوف أكٜتسة فإف كاف آخرىا 
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فهذه  1تلك اآل٢تة الباطلة اليت ال تصلح لتشريع. ،اتٌباع ما ليس مشركعان منو، كإ٪تا كاف من سٌنو ٢تم

 چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  :ابع يف قولو ثػػبلثة مواضػػع، كالرٌ 
رعو اهلل تعاُف لعباده من الٌدين كهنجو ريعة ا١تذىب كا١تٌلة ا١تٌتبعة كىي ما شكالشٌ  .[83]الجاثية، اآلية 

٢تم من الٌسبل كسٌنو ٢تم من األحكاـ، كاٞتمع شرائع؛ كالٌشرائع ا١تذاىب اليت شرعها اهلل تعاُف 
 .٠2تلقو

كخبلصة القوؿ أف مادة شرع اليت صنع منها ا١تصدر الٌصناعي " ا١تشركعٌية" حيثما كردت يف          
 صيغتها سواء على كزف الفعل أك ا١تصدر فإهنا جاءت ٔتعٌت سٌن كهنج . القرآف الكرًن ، ككيفما كانت 

 القانون الوضعي5  مدلول مبدأ المشروعية في  الفرع الثاني5    
١تبدأ ا١تشركعية، غَت أهنا َف تتضارب كَف ٗترج يف  فقهاء القانوف الوضعيلقد تنوعت تعريفات        

بصفة -نوف"، تلك الٌسيادة اليت تقتضي أف ٖتًـت الٌدكلة أغلبها عن مفهـو قوامو "سيادة حكم القا
كٗتضع لو يف ٚتيع تصرفاهتا، ْتيث تكوف تلك التصٌرفات إ٬تابٌية كانت أك  فيها القانوف القائم -عامة

ال تنبو عنو بشكل من  ،مٌتفقة معو كمطابقة لو ّٔا. الٌنظاـ القانوين ا١تقٌررذلك سلبٌية، ضمن 
ظو ىنا ىو كجود ثبلثة مبادئ يفسر بعضها بعضا كىي مبدأ ا١تشركعٌية، . كالذم نبلح3األشكاؿ

                                                                                                                                                                                     

معا استحيو٫تا كقالوا أف العناؽ كصلت أخاىا كٛتتو من الذبح.  االثنُتجديا ذيبح قربة لآل٢تة ، كإف كاف عناقا استحيوه. كإف كاف 
كىذه كلها معتقدات كثنية ابتدعها ا١تشركوف ألنفسهم كلذلك نفى اهلل سبحانو أنو قد شرعها مث أعقبها بأف بٌُت أهنا افًتاءات على 

 .429، ص 02سابق، جالرجع ا١تافًتاىا عليو الذين كفركا. عبد الرٛتن الثعاليب،  اهلل 
-ىػ1420، 02مشقي، تفسَت القرآف العظيم، ط. / ابن كثَت الدٌ 76، ص25سابق، جالرجع ا١ت( ٤تمد الطٌاىر بن عاشور،  1

 .198، ص 07ج  -ا١تملكة العربية السعودية -ـ، دار طيبة للنشر كالتوزيع1999
 .348، ص 25سابق، جالرجع ا١تر، . / ٤تمد الطاىر بن عاشو 154، ص 19سابق، جالرجع ا١ت( أبو عبد اهلل القرطيب،  2
. / علي 19ص –القاىرة  -ـ، دار الفكر العريب1996، 07قضاء اإللغاء، ط: ( سليماف ٤تمد الطماكم، القضاء اإلدارم 3

. 25، ص 01ج -عماف –ـ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع 2008-ىػ1429، 01خطار شطناكم، موسوعة القضاء اإلدارم، ط
طرؽ الطعن  –تنظيم ٣تلس الدكلة  –الرقابة على أعماؿ اإلدارة  –مبدأ ا١تشركعية : علي، القضاء اإلدارم / ٤تمد أبو زيد ٤تمد

. / سامي ٚتاؿ الٌدين، 15ص  –القاىرة  –ـ، دار أبو آّد للطباعة ، ا٢تـر 2009-2008، 02يف األحكاـ اإلدارية، ط
 -تنظيم القضاء اإلدارم، د.ط، د.ت ط، اٞتامعة اٞتديدة للٌنشر -كعية مبدأ ا١تشر : القضاء اإلدارم كالرقابة على أعماؿ اإلدارة

 . 10ص  –اإلسكندرية 
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سيادة القانوف، كخضوع الٌدكلة للقانوف. فاألكؿ يعٌرؼ بالثٌاين، كىذا األخَت يفٌسر بالثٌالث. كأقٌل ما 
ٯتكن أف يقاؿ عن ىذه ا١تبادئ أف بينها قدران كبَتا من الٌتداخل، بل األكثر من ذلك ىو أٌف 

، إذ االتٌفاؽ حاصل على أف ا١تقصود منها ىو 1بينها اختبلؼه يف ا١تفهـو ال ا١تاصدؽ االختبلؼى 
االلتزاـ بأحكاـ القانوف بالٌنسبة للجميع. كقد ذىب البعض إُف القوؿ بأف تعٌدد ا١تصطلحات 

دـ كالعبارات اليت يعرٌب ّٔا عن ا١تشركعٌية، راجع الختبلؼ األنظمة فالٌنظاـ القانوين الفرنسي استخ
زم استخدـ تعبَت سيادة القانوف ػػػػػ، كاإل٧تلي ( Principe de la légalitéتعبَت مبدأ ا١تشركعٌية )

(Rule of law  .)2  
ىذا ما توحي بو الٌنظرة األكلية ٢تذا التعريف للمشركعية، كبشيء من الٌتدقيق يتضح أف           

، يتطلب ٖتديد أمرين ٚتيع تصرفاهتا تفسَت مدلوؿ سيادة حكم القانوف، كخضوع الدكلة لو يف
ع عنهما أمر آخر يلـز ٖتديده ا١تعٍت با٠تضوع للقانوف، كالقانوف الذم ٮتضع لو. كيتفرٌ  رئيسيُت؛ ٫تا

 ان،سلطات كشعوب ، فاٞتميعكىو مدل خضوع اإلدارة للقانوف. فأما ا١تعٍت با٠تضوع للقانوف ،أيضا
كإف  3القانوف كا٠تضوع لو، شأهنا يف ذلك شأف األفراد.لطة تلتـز باحًتاـ ك٤تكومُت. فالسٌ  حكامان 

شاع تفسَت عبارة "خضوع الدكلة" ٓتضوع الٌسلطة )اإلدارة العامة( فذلك من قبيل تغليب األكثر 
، فإف خطر عدـ خضوع السلطات للقانوف على حقوؽ األفراد كحرياهتم األقلخطورة كاحتمالية على 

ظرا لتعٌدد نشاطها كاحتكاكها اليومي باألفراد حُت ٦تارستو، ك١تا أكرب، كأكثر احتمالية يف الوقوع ن
   4رىا ٢تا القانوف نفسو من أجل تنظيم اٞتماعة.تتمتع بو من امتيازات قرٌ 

لطة لطات يف الدكلة تلـز باحًتامو، فالسٌ فاٞتميع معٍت با٠تضوع للقانوف، كعليو فكل السٌ         
دكا ًتؾ اٟترية الكاملة لواضعي القانوف فيحدٌ انوف )الدستور(، فبل تي التشريعية تلتـز باحًتاـ أحكاـ الق

                                                           

( ٕتدر اإلشارة ىنا إُف الدكتور ثركت بدكم، قد فرؽ بُت مبدأم سيادة القانوف، كخضوع الدكلة للقانوف؛ فسيادة القانوف عنده  1
أضيق من مبدأ خضوع الٌدكلة  -يف نظره  –لتشريعي. كبذلك فهو هتدؼ إُف كضع اٞتهاز التنفيذم يف مركز أدىن من اٞتهاز ا

يستهدؼ صاٌف األفراد كا١تقصود منو ٛتاية  –حسب رأيو  –للقانوف، الذم يعٍت خضوع ٚتيع السلطات يف الدكلة للقانوف. كىو 
 . 10حقوقهم من استبداد السلطة. سامي ٚتاؿ الدين، ا١ترجع السابق، ص 

 .17رجع سابق، ص ا١تعلي، ( ٤تمد أبو زيد ٤تمد  2
 .09ص -اإلسكندرية -ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر2003( حسُت عثماف ٤تمد عثماف، قانوف القضاء اإلدارم، د.ط،  3
 .30رجع سابق، ص ا١ت( ٤تمد أبو زيد ٤تمد علي،  4
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. 1كفق مشيئتهم مضموف القواعد القانونية دكف أم ضابط، ألف ذلك يوٌلد استبدادان باسم القانوف
قو على كل ا١تنازعات اليت تعرض عليها، بأف ٗتضع للقانوف، كأف تطبٌ  لطة القضائية مطالبة أيضان كالسٌ 

لطة التنفيذية مطالبة قبل غَتىا بأف تلتـز بأحكاـ القانوف نظران كظيفتها. كما أف السٌ  كذلك جوىر
 2ـ ذكرىا.لؤلسباب اليت تقدٌ 

كأما القانوف الذم يلتـز اٞتميع با٠تضوع لو، فإنو ) القانوف ٔتدلولو العاـ، أم ٚتيع القواعد            
. فيًتتب عن ذلك احًتاـ كخضوع اٞتميع 3وبة (ا١تلزمة يف الٌدكلة سواء كانت مكتوبة أك غَت مكت

بالقواعد الٌتشريعية، كانتهاء  بالقواعد الٌدستورية، مركران  قانونية ا١تقٌررة يف الدكلة، بدءلكل القواعد ال
يراعى يف ذلك مبدأ التدرج؛ إذ أف تلك القواعد القانونية، تتفاكت فيما بينها من  4بالقواعد البٌلئحية.
قوة القانونية، كيسمو بعضها على بعض، كعليو فإنو ٬تب إخضاع القاعدة األدىن حيث القيمة كال

 ١تبدأ ا١تشركعٌية. لؤلعلى منها كفق مبدأ التدرج، ٕتسيدان 
ٕتدر اإلشارة ىنا، إُف أف القوؿ بأف القانوف الذم يلـز احًتامو كا٠تضوع لو ىو القانوف ىذا ك       

ورة الفرنسية لو ، ذلك أف القانوف كفق مبادئ الثٌ الوضعي لقانوينيف الفكر ا ٔتفهومو العاـ يعد تطوران 
 أم نتيجةن ككاف ىذا الرٌ  شريعي الذم يصدر عن الرب١تاف.مفهـو أضيق؛ إذ كاف يقتصر على العمل التٌ 

فو جاف جاؾ ركسو للفقو القانوين من أف القانوف تعبَت اإلرادة العامة. كقد ترتب عن ذلك أف ١تا خلٌ 
لطة التشريعية )القانوف( بقدسية بالغة، كاحتلت ا١تكانة العليا يف ىـر القواعد السٌ  اكتست أعماؿ

القانونية. حىت حالت تلك القدسية دكف أم رقابة على دستورية القوانُت. فالقوانُت تعبَت اإلرادة 
 . 5العامة، كال رقابة على إرادة الٌشعب

                                                           

 .13رجع سابق، صا١ت( سامي ٚتاؿ الدين،  1
 .31-30ص ( ٤تمد أبو زيد ٤تمد علي، ا١ترجع السابق،  2
 .19ماكم، ا١ترجع السابق، ص ( سليماف ٤تمد الطٌ  3
 .33، 26، 19( سامي ٚتاؿ الدين، ا١ترجع السابق، ص  4
 .12-11ص  -مصر –، دار النهضة العربية 2007، 01( ثركت بدكم، تدرج القرارات اإلدارية كمبدأ الشرعية، ط 5
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نوف، فقد اختلفت إتاىات فقهاء القانوف ّٔذا كأما ما يتعلق ٔتدل خضوع اإلدارة للقا           
 :1بلثة ػػػػػػػػأف كتنوعت إُف ثػػػػػٌ الش

شديد الٌضيق؛ إذ يركف أف  : يفسر أنصاره مدل خضوع اإلدارة للقانوف تفسَتان لجاه األو  االتّ  
فتها الفات اإلدارة تكوف مشركعة طا١تا َف ٗتالف القانوف؛ فكل ما ىو ٦تنوع على اإلدارة ىو ٥تتصرٌ 

ىو التزاـ سليب ينحصر يف عدـ إقدامها على عمل ٮتالفو. كعليو فإف للقانوف. فالتزامها باحًتامو 
 ر مدل خضوع اإلدارة للقانوف باٟتدٌ ْترية كاسعة، ألنو يفسٌ  –ْتسب ىذا االٕتاه  –ع اإلدارة تتمتٌ 

 األدىن.
لقانوف، فهم يركف أف التزاـ اإلدارة يتوسع أنصاره يف تفسَت مدل خضوع اإلدارة ل اني5جاه الثّ االتّ  

د تطبيق ٣ترٌ  ،فاهتاة أعما٢تا كتصرٌ بأحكاـ القانوف التزاـ إ٬تايب، كأف خضوعها لو يعٍت أف تكوف كافٌ 
عمل إدارم  كعليو فكلٌ  -ا لتلك التصرفاتعند مباشرهت-كضعت مسبقان قائمة كفاعلة  لقواعد قانونية

حرية اإلدارة  اه أنو يشلٌ َت مشركع. كيبلحظ على ىذا االٕتٌ َف يكن تنفيذان لقاعدة قانونية يكوف غ
 د سلطتها يف ٦تارسة كظائفها.  كيقيٌ 

، ن جانبُتيتضمٌ  -ْتسبو  –فخضوع اإلدارة للقانوف  ،يتوسط االٌٕتاىُت الٌسابقُت الث5جاه الثّ االتّ  
ٚتيع تصرفاهتا إُف مستند  فهو أف تستند اإلدارة يف ؛فأما األكؿ اإل٬تايب أحد٫تا إ٬تايب كاآلخر سليب،
 ليب؛ فهو أال يكوف ذلك الٌتصرؼ ٥تالفان للقانوف. اين السٌ ؼ. كأما الثٌ قانوين، ٬تيز ٢تا ذلك التصرٌ 

 –يف تفسَت مدل خضوع اإلدارة للقانوف، حيث يوازف  كيبدك أف االٌٕتاه األخَت أكثر اعتداالن       
ز ٢تا بُت تقييد حرية اإلدارة من جهة،  –إُف حٌد ما  يف أهنا ال ٘تلك صبلحية اٗتاذ أم عمل ما َف ٬تي

منحها سلطة إصدار اللوائح التنظيمية. كال ك ،القانوف ذلك، كبُت منحها بعض االختصاصات
أف تتدٌُف إُف االستبداد،  كمنعها منتعارض بُت األمرين؛ فاألكؿ ضماف لؤلفراد يف مواجهة الٌسلطة 

 دكرىا ا١تنوط ّٔا يف تنظيم اٞتماعة. كالثٌاين تتطٌلبو كظيفة الٌسلطة ك 

                                                           

. / سامي 32-31أبو زيد ٤تمد علي، ا١ترجع السابق، ص . / ٤تمد27-26( علي خطار شطناكم، ا١ترجع السابق، ص  1
 .52-51. / حسُت عثماف ٤تمد عثماف، ا١ترجع السابق ، ص 96-95ٚتاؿ الدين، ا١ترجع السابق، ص 
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منو على 74 ىذا االٌٕتاه؛ فقد نٌصت ا١تادة 1ـ 2016لسنة  كقد اعتمد الٌدستور اٞتزائرم        
ستور ذاتو ما كما تضمن الدٌ   ًـت الٌدستور كقوانُت اٞتمهورية." أف ٭ت ٬2تب على كل شخص"أنو: 

اص ٮتتلف عن مهمة فيذ القانوف، بل اعًتؼ ٢تا باختصد كسيلة لتنيدؿ على أنو َف يعترب اإلدارة ٣ترٌ 
 على أنو: " منو 143فقد نصت ا١تادة  تصاصها بإصدار اللوائح التنظيمية.ىو اخ ،تنفيذ القوانُت

كالواضح أف رئيس  ."3صة للقانوفٯتارس رئيس اٞتمهورية الٌسلطة التنظيمية يف ا١تسائل غَت ا١تخصٌ 
 99. كتضمنت ا١تادة 4نظيمية عن طريق توقيع ا١تراسيم الرئاسيةاٞتمهورية ٯتارس تلك السلطة الت

لو سلطة تنظيمية، يتوالىا عن طريق  من ذات الٌدستور، ما يدؿ على أف الوزير األكؿ أيضان  04الفقرة 
 .  "يوقع ا١تراسيم التنفيذية  ما مضمونو؛ أف الوزير األكؿ: "ها توقيع ا١تراسيم التنفيذية. جاء يف نصٌ 

كخبلصة القوؿ أف مبدأ ا١تشركعية حينما يطلق يف الفقو القانوين الوضعي، فإف ا١تراد بو            
ان ك٤تكومُت، سلطات حكامًتامو كخضوع اٞتميع ألحكامو، سيادة حكم القانوف. سيادة تعٍت اح

وع مطالبة با٠تض -نفيذية، التشريعية، القضائيةالتٌ – هم يف ذلك سواء، فالسلطات ٚتيعان شعوب كلٌ ك 
 مبدأ التدرج.  كفقللقانوف. مث إف القانوف الذم تسود أحكامو؛ ىو ٚتيع القواعد ا١تلزمة يف الٌدكلة، 

ال شك أف الذم يقف على ىذا ا١تفهـو الٌنظرم ١تبدأ ا١تشركعية، كيرل ما يتضٌمنو من           
عار ىو جوىر الشٌ كىذا  –ة منها ما يتعلق ٓتضوع اٞتميع ألحكاـ القانوف شعارات مثالية، خاصٌ 

م، من أم يو اٟتامي ٟتقوؽ األفراد كحرياهتكيرل ف ،يطمئن إليو، كيلوذ بو كيعٌوؿ عليو –ا١تبدأ كأساسو 

                                                           

مارس  07،ا١تؤرخة يف  14 عدد ج را١تتضمن للتعديل الدستورم،  2016مارس  06ا١تؤرخ يف  ،01-16( القانوف رقم   1
2016 . 

( للقانوف، كقلنا أيضا أف ا١تشركعية تعٍت سيادة حكم القانوف، كقلنا أف ذلك يفسر ٓتضوع الدكلة )سلطة كشعبان  ابقان ( تقدـ س 2
أف السلطة قبل غَتىا مطالبة باحًتاـ أحكاـ القانوف، على اعتبار ما تتمتع بو من امتيازات يقررىا ٢تا القانوف مقابل دكرىا يف 

شخص" يف ىذه ا١تادة قد يفسر بأنو يطلق يف لغة القانونيُت كيراد بو إما شخص طبيعي أك تنظيم اٞتماعة. كاستخداـ لفظ "
 معنوم )اعتبارم( كالسلطة ٕتسيد ٢تذا األخَت. كعليو فهي أيضا ملزمة باحًتاـ الدستور كقوانُت اٞتمهورية ٔتوجب الدستور.

اٞتمهورية بطريقة سلبية ، حينما حصر آّاالت اليت يشرٌع فيو  ( لئلشارة فإف الدستور اٞتزائرم قد حدد السلطة التنظيمية لرئيس 3
 منو.  141، 140الرب١تاف ٔتوجب ا١تواد 

يوقع "منها على أف رئيس اٞتمهورية : 06، يف الفقرة  2016مارس  الصادر يف من الدستور اٞتزائرم 91( تنص ا١تادة  4
 . "ا١تراسيم الرئاسية 
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يات تعيق ىذا ا١تبدأ، كٗترجو لطة. غَت أف الواقع أثبت أف ىناؾ ٖتدٌ اعتداءو قد يطا٢تا من استبداد السٌ 
منها، كالٌضمانات اليت تضمن  ا١تصادر اليت يستمدٌ من مثالية الٌشعارات، من أكربىا تلك اليت تتعلق ب

تطبيقو كاحًتامو؛ إذ ال تكفي الٌشعارات كحدىا فالعقل كا١تنطق يفرض علينا أال ننساؽ كراء ا١تباين، 
ك٭تٌتم علينا البحث يف ا١تعاين. كبعبارة أكجز فإف اٟتكم العادؿ ا١تنصف على دكر ا١تبدأ، ال يكوف بناء 

ج عن طريق ا١تفهـو الٌنظرم، بل البد من رؤيتو من الداخل من خبلؿ دراسة تلك على رؤيتو من ا٠تار 
الٌتحديات كمعرفة مدل ًجٌديتها كتأثَتىا يف كظيفة ا١تبدأ، كسيأيت ذلك إف شاء اهلل يف مباحث الحقة 

 من ىذه الٌدراسة.  
 الفرع الثالث5  مدلول مبدأ المشروعية في الفقو اإلسالمي. 

بلح " مبدأ ا١تشركعية " على فكرة ا٠تضوع للقانوف، كسيادة أحكامو اصطبلحه إف اصط         
قانوين معاصر، كعليو فإنٌنا ال ٧تد لدل ا١تتقٌدمُت من فقهاء ا١تسلمُت، تفصيبلن يف اٟتديث عن 
مصطلح ا١تشركعٌية ىذا، على ٨تو ما ٧تده عند فقهاء القانوف؛ من حيث ضبط ا١تفهـو كٖتديد من 

ف، كما ىو القانوف الذم ٮتضع لو، كما مدل خضوعو لو. كقد أرادكا بلفظ ا١تشركعية ٮتضع للقانو 
حينما استعملوه معناه الٌلغوم الذم أكردناه سابقان، كا١تتمٌثل يف الوصف الذم يٌتصف بو كل ما سٌنو 

ٱ ٻ چ يف معٌت قولو سبحانو: ،ما جاء يف تفسَت البحر احمليط اهلل تعاُف. من ذلك مثبلن 

البقرة، اآلية ] چ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺٻٻ ٻ 
 كتلخص يف ىذه اٞتملة أربعة أقواؿ:: ))1وفسَت ما نصٌ فقد جاء يف ىذا التٌ  [842

 أحد٫تا: أهنا إخبار بنفي أشياء ٥تصوصة كىي: اٞتماع، كالزنا، كالكفر.
 ، ال بنفي الوجود المشروعيةاين: أهنا إخبار بنفي الثٌ 
 ....((الث: أهنا إخبارالثٌ 

                                                           

ج  -بَتكت -ـ، دار الكتب العلمية 1993-ىػ1413، 01يوسف، تفسَت البحر احمليط، ط( ابن حياف األندلسي ٤تمد بن  1
 .100، ص02
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فقد استعميل ىنا لفظ ا١تشركعية، كىو ىنا يدؿ على ما شرعو اهلل كسٌنو من األحكاـ،            
؛ كعليو فبل كمقتضى الكبلـ أف الٌرفث كالفسوؽ كاٞتداؿ أمور َف يشرعها اهلل سبحانو يف اٟتجٌ 

 مشركعية ٢تا. 
االجتهاد يف القبلة، كاالستعانة من تفصيل ١تسألة  ،خَتة، ما جاء يف الذٌ من ذلك أيضان  ك            

العركض كاألطواؿ مع الدائرة  ؛األدلة على الكعبة ستةفقد جاء فيها ما نٌصو: )) .يف ذلك بالكواكب
ا٢تندسية أك غَتىا من األشكاؿ ا٢تندسية على ما بسط يف علم ا١تواقيت كالقطب كالكواكب 

كيدؿ على  ،كض كاألطواؿ مث القطبكما أف أقواىا العر . ياح كىي أضعفهاكالشمس كالقمر كالرٌ 

يف سياؽ  [.81النحل، اآلية ] چ ٺ ٺ ٺچ :ذه األدلة قولو تعاُفػػػػػػػػػػػػاعتبار ى

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ: كقولو تعاُف، المشروعيةكذلك يدؿ على  ،االمتناف

بلة من أىم ا١تقاصد كا٢تداية إ٪تا تكوف للمقاصد كالصٌ  [.42األنعام، اآلية ] چ چ ڇ ڇڇ

يونس، اآلية ] چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېچ :ولو تعاُفكق
بلة على و تنبيو على كجوه ٖتصيل ا١تصاٌف من الكواكب كمن أىم ا١تصاٌف إقامة الصٌ كىذا كلٌ  [.50

كألف القاعدة أف كل ما أفضى إُف ا١تطلوب فهو مطلوب كىذه األمور مفضية إُف  ،الوجو ا١تشركع
كالٌشاىد ىنا استعماؿ لفظ ا١تشركعٌية، للٌداللة على ما  1.(( لوات ا١تطلوبة فتكوف مطلوبةإقامة الصٌ 

 اه القبلة. شرعو اهلل عز كجل كسٌنو من الوسائل اليت ييتوٌصل ّٔا إُف ٖتديد إتٌ 

 ادس:كأما السٌ لفظ "ا١تشركعية" يف موافقاتو حينما قاؿ: )) اطيبالشٌ كما استعمل اإلماـ              
؛ فهو على أصلو من اإلذف، ألف ا١تصلحة إذا كانت غالبة؛ فبل سدة نادران كىو ما يكوف أداؤه إُف ا١تف

ارع إ٪تا ة عن ا١تفسدة ٚتلة؛ إال أف الشٌ اعتبار بالندكر يف ا٩ترامها، إذ ال توجد يف العادة مصلحة عريٌ 
 رعيات ٣ترل العاديات يفرع غلبة ا١تصلحة، كَف يعترب ندكر ا١تفسدة إجراء للشٌ اعترب يف ٣تارم الشٌ 

ة عن مع معرفتو بندكر ا١تضرٌ  -ىنا قصد القاصد إُف جلب ا١تصلحة أك دفع ا١تفسدة  الوجود، كال يعدٌ 
 .المشروعيةرر، فالعمل إذنا باؽ على أصل إُف كقوع الضٌ  ظر، كال قصدان يف النٌ  تقصَتان  -ذلك

                                                           

 .124، ص 02ج -بَتكت –، دار الغرب اإلسبلمي 1994، 01( القرايف شهاب الدين أٛتد بن إدريس ، الذخَتة، ط 1
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كاألمواؿ ماء كالدليل على ذلك أف ضوابط ا١تشركعات ىكذا كجدناىا؛ كالقضاء بالشهادة يف الدٌ 
. كحاصل كبلمو ىنا أف ما كاف مشركعا بتشريع  1... ((كالفركج، مع إمكاف الكذب كالوىم كالغلط

و يبقى على أصل ا١تشركعية، حىت كلو أٌدل إُف ػػػػػػعلى اعتبار ما فيو من ا١تصلحة الغالبة؛ فإنٌ  ،اهلل لو
 فسدة.  مفسدة نادرة؛ ألف االعتبار لغلبة ا١تصلحة، كال اعتبار لندكر ا١ت

كا بو كتأسيسا على ما تقٌدـ، فإف ا١تتقٌدمُت من علماء ا١تسلمُت استعملوا لفظ ا١تشركعية ليعربٌ         
. أٌما إطبلؽ الٌلفظ على فكرة " خضوع اٞتميع لقانوف عن كل ما كاف مشركعان؛ بأف شرعو اهلل 

 كاحد " فقد ارتبط بالفكر القانوين الغريب. 
١تصطلح ا١تشركعية؛ الذم  –نظريان –ـ تعٌرض علماء الفقو اإلسبلمي ا١تتقٌدمُت غَت أف عد           

يراد بو خضوع اٞتميع إُف قانوف كاحد، ال يعٍت خلوه من الفكرة ؛ فقد كانت حقيقةن حاضرةن يف حياة 
ٔتجاؿ  يف ٦تارساهتم العملية يف كاٌفة مناحي اٟتياة، كيف مقٌدمتها ما يتعٌلق ا١تسلمُت، كأساسان معتمدان 

ڑ ڑ ک ک کک چ: . قاؿ سبحانواٟتكم كالقضاء. ككاف ذلك امتثاالن ألكامر اهلل 

ففي ىذه اآلية تكليف للنيٌب  [.83المائدة، اآلية ]  چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ
  ة منهم من كاف يف موقع ٭تتكم إليو الٌناس فيو، أك كخاصٌ -كمن خبللو إُف عمـو ا١تكٌلفُت

اٟتكم ٔتا قٌرره اهلل من أحكاـ كا٠تضوع ٢تا كااللتزاـ ّٔا كعدـ ا٠تركج  بوجوب -٭تكمهم ىو بناء عليو
المائدة، ] چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇچ :. كقاؿ2عنها

كا١تراد ىنا أف من َف ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل فهو خارج عن طاعتو مائل للباطل تارؾ للحٌق،  [..82اآلية 
أقرٌه كَف ٭تكم بو فهو ظاَف قد كفر، كمن أف من جحد ما أنزؿ اهلل ف  كقد ركم عن ابن عٌباس

٭تكم ٔتا َف يشرعو،  - حتمان  –كالذم َف ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل كال ٔتا شرعو سبحانو فإنو   3.فاسق
فقد كصفو سبحانو بالفسق كا٠تركج عن الطٌاعة،  ،كنتيجة ٠تركجو عن "القانوف" الذم شرعو اهلل

                                                           

ا١تملكة  -ابن عفاف للنشر كالتوزيعـ، دار 1997-ىػ1417، 01( الشاطيب أبو إسحاؽ إبراىيم الشاطيب، ا١توافقات، ط 1
 .74ص  ،03ج  -العربية السعودية

 . 128، ص  03( ابن كثَت، ا١ترجع السابق، ج  2
 . 127 – 119،  ص  ف ج، ا١ترجع نفسو( 3
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خب مب ىب يب جت  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبچ :كبذلك استحق العقاب. كقاؿ

دٌلت ىذه اآلية على أف  .[04النساء ، اآلية ] چحت ختمت ىت يت جث مثىث 
من َف يتحاكم إُف القرآف الكرًن كالسٌنة الٌنبوية، كَف يرجع إليهما يف حاؿ الٌتنازع ليس ٔتؤمن باهلل كال 

ضع ٢تذا أف التنازع بُت اٟتاكم كالرعٌية، من آكد اٟتاالت اليت ينبغي أف ٗت . كال شكٌ 1باليـو اآلخر
 لتداعياهتا اليت ال ٯتكن حصرىا كعمـو خطرىا.  نظران  ،األمر

فيتبُت من خبلؿ الٌنصوص ا١تتقٌدمة؛ أف القرآف الكرًن قد أٌصل ١تبدأ ٝتو الٌتشريع الربٌاين           
ككجوب ا٠تضوع لو، كااللتزاـ بأحكامو على اٞتميع؛ ٔتا فيهم اٟتاكم فإنو ملـز بأف ٭تكم ٔتوجب ىذا 

لٌتشريع، كإال عيٌد فاسقان مارقان عن طاعة اهلل. كعليو فإف فكرة ا١تشركعية اليت تعٍت خضوع اٞتميع، ا
حكاما ك٤تكومُت لقانوف كاحد، تعٌد أساسان معتمدان يف الفقو اإلسبلمي، يرتبط كجوده بنزكؿ الوحي. 

  يب . كقد بٌُت النٌ لغريبأف يف الفقو القانوين ايصطلح عليها "مبدأ ا١تشركعية" كما ىو الشٌ كإف َف 
ر ؤمى يي  ا َفٍ مى  الٌسمع كالطٌاعة حقّّ » حرص الشريعة اإلسبلمية على تكريس ىذا ا١تبدأ حينما قاؿ: 

أم إجابة  ؛الٌسمعجاء يف شرح ىذا اٟتديث أف: )) 2« ةى اعى ال طى كى  عى  ٝتى بلى فى  يةو ر ٔتعصً مى إذا أي فى  صيةً ا١تعٍ بً 
                 3ما َف يأمر ٔتعصية كإال فبل طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق (( ،كاجبة إذ طاعة أكامرهقوؿ األمَت 
بلـ يقٌرر أف ىناؾ شريعة عليا ينبغي أف تسود، كأف ٮتضع ٢تا بلة كالسٌ أف الٌنيب عليو الصٌ  ،كالٌشاىد ىنا

كفقان لتلك قبل غَته بأف ٭تكم ملـز اٞتميع ٔتا فيهم اٟتٌكاـ كىي شريعة اهلل سبحانو، كأف اٟتاكم 
حينما توٌُف  –قل عن أيب بكر رضي اهلل عنوالٌشريعة العليا اليت شرعها اهلل كأال ٮترج عنها. كقد ني 

 .4((أىًطيعيوين مىا أىطىٍعت الٌلوى كىرىسيولىوي فىًإذىا عىصىٍيتي الٌلوى كىرىسيولىوي فىبلى طىاعىةى ِف عىلىٍيكيٍم  )):وقولي  –ا٠تبلفة 

                                                           

 . 346، ص  02( ابن كثَت، ا١ترجع السابق، ج  1
 . 347ص ، 02ج،  2955، ح رقم ( أخرجو البخارم، كتاب اٞتهاد كالٌسَت، باب "الٌسمع كالطاعة لئلماـ"  2
–ـ، دار الكتب العلمية 2001-ىػ1421، 01( بدر الدين ٤تمود بن أٛتد العيٍت، عمدة القارئ شرح صحيح البخارم، ط  3

 .308، ص14ج -بَتكت
 –ـ، دار الصحابة للًتاث بطنطا 1995-ىػ1419،  01، ط ( ابن ىشاـ أبو ٤تمد عبد ا١تلك بن ىشاـ، سَتة النيب  4

 . 369، ص 04ج  -رمص
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 تعاُف بوجوب اٟتكم ٔتا أنزؿ، كتطبيق عملي لفكرة خضوع اٟتاكم كاحملكومُت كىذا امتثاؿ ألمر اهلل
 ىو التشريع الربٌاين.  ؛لتشريع كاحد

كقد اجتهد بعض ا١تعاصرين يف كضع مفهـو ١تبدأ ا١تشركعية يف الفقو اإلسبلمي، من خبلؿ         
بلـ لشريعة كاحدة ىي صياغة تلك األفكار ا١تتقٌدمة حوؿ خضوع ٚتيع من ىم ضمن دكلة اإلس

عرٌفها بأهنا التزاـ كل من اٟتاكم كاحملكومُت با١تصدرين األساسيُت يف الٌشريعة فشريعة اهلل سبحانو؛ 
، ككذلك القوانُت اليت تصدر بناء على إرادة األٌمة فيما َف يرد فيو اإلسبلمية، كبلـ اهلل كسنة نبيو 

أف ىذا الٌتعريف قد مت نسجو على  ،. كا١تبلحظ1لعليانٌص كا١تقٌيدة يف ذلك بركح اإلسبلـ كمبادئو ا
ة، القائم على يٌتفق مع ا١تفهـو القانوين ١تبدأ ا١تشركعي –من الٌناحية الٌشكلية  –٪توذج سابق كىو 

ٮتتلف معو يف   من الٌناحية ا١توضوعية للقانوف. غَت أنو  -حكاما ك٤تكومُت- معٌت خضوع الٌدكلة
لـز ا٠تضوع لو؛ بأنو ذلك القانوف الرٌباين الٌسامي الذم أكحى اهلل سبحانو كونو ٭تٌدد القانوف الذم ي

بو إُف نبٌيو صلى اهلل عليو كسلم، القرآف الكرًن كالٌسنة الٌنبوية. كما بٍت عليهما من أحكاـ، كتفرٌع 
ا أف . كمبقواعد كأصوؿ االستنباط كضوابطواليت مٌت التقٌيد فيها  ،عنهما من اجتهادات أىل االجتهاد

، على  ا١تعٍت با٠تضوع للقانوف يف ىذا الٌتعريف قد ٖتٌدد أيضا كىو الكاٌفة ٔتن فيهم اٟتاكم كاحملكـو
قدـ ا١تساكاة ال امتياز ألحد على أحد. فإف الوحػي ا١تنٌزؿ على الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم، َف يستثن 

حد على غَته، كال طبقة على أخرل كال أحدان من الٌتكاليف الواردة فيو، كليس فيو ٤تاباةه أك تفضيله أل
 امتيازه لوظيفة أك منصب.

أما ٓتصوص اٞتدؿ الذم عرفػػو الفقػو القانوين حوؿ مدل ا٠تضوع للقانوف، كىل مبدأ          
ا١تشركعية يقتضي كوف اإلدارة ٣ترد كسيلة لتنفيذ القانوف، أـ أنو يقتضي أال تقـو اإلدارة بتصرؼ 

 ككاف مبدأ ا١تشركعية فيو أكثر كضوحان  .الفقو اإلسبلمي َف يعرؼ ىذا اٞتدؿٮتالف القانوف، فإف 
؛ فإذا كاف منشأ ذلك اٞتدؿ يف القانوف ىو كجود الكثَت من الوقائع كالتصرٌفات اليت ال تغطيها كجبلء

قواعد قانونية. فإف الفقو اإلسبلمي ال توجد فيو كاقعة ٗتلو عن حكم اهلل تعاُف، كال توجد منطقة 
كعليو فإف كل تصٌرؼ أك قوؿ أك فعل أك ترؾ يقـو بو األفراد أك  ،ارج تغطية أحكاـ الٌشارعخ

                                                           

 -، عاَف الكتب  1984،  01( عبد اٞتليل ٤تمد علي ، مبدأ ا١تشركعية يف النظاـ اإلسبلمي كاألنظمة القانونية ا١تعاصرة ، ط  1
 .224ص  –القاىرة 
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ې ې ې ى ى ائ چ :إال كيتعٌلق بو حكم شرعي. قاؿ  ،الٌسلطة

م كمصاٌف هأمر دين لعباده كا١تعٌت؛ أنو سبحانو يبٌُت  [.11النساء، اآلية ]  چائ ەئ ەئ 
كاقعة عن حكم اهلل تعاُف ؛  على امتناع خلوٌ  كذلك يدؿٌ )) م. هم كما ٭تـر عليم ، كما ٭تل ٢تىأمر 

  1(( [.13األنعام، اآلية  ] چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ كمنو قولو تعاُف :

كىناؾ من ٠ٌتص مضموف مبدأ ا١تشركعية يف الفقو اإلسبلمي بقولو: )) أف تكوف شريعػػة            
 . 2اهلل ىي اٟتػاكمػة((

:"  3شريعة اهلل سبحانو، كخضوع اٞتميع ٢تا، كىناؾ من عرفها بقولوكبعبارة أخرل سيادة             
كا١تبلحظ ىنا  4."لطة السياسية بإقامة ٣تتمع إسبلمي كما صٌور بالكتاب كالٌسنةالتزاـ القائم على السٌ 

كاـ كالتزامهم بالقانوف ىو ضركرة خضوع اٟت ؛أف ٚتيع ىذه التعريفات تدكر حوؿ معٌت مشًتؾ
كمع ذلك فإننا ٪تيل إُف اختيار التعريف . أصحأّا  فيما بينهم يف  صياغتهاختلف ، كإف ااإلسبلمي

األكؿ، على اعتبار أنٌو أكثر تفصيبلن من غَته من التعريفات األخرل، إذ يبُت القانوف الذم ٬تب 
 ا٠تضوع لو، كما ٭تٌدد ا١تعٍت با٠تضوع.

ظاـ مبدأ ا١تشركعية يعترب ركيزة من ركائز النٌ كعليو، فإف ما ٯتكن أف نستنتجو ٦تا تقٌدـ؛ ىو أف       
ف ىذا اإلطبلؽ. إال أف نصوص القرآف لو، كإف َف يطلق الفقهاء ا١تتقدمو من أصو  اإلسبلمي كأصبلن 

س لفكرة خضوع اٟتاكم كاحملكـو لشريعة اهلل سبحانو، كما الكرًن كالٌسنة النبوية الشريفة، كلها تؤسٌ 
ثركت رٌاشدين بعده كانت أفضل تطبيق ٢تذا ا١تبدأ. يقوؿ الدكتور كا٠تلفاء ال أف ٦تارسات النيب 

ٮتضع فيها  -يف األرض-: )) إهنا أكؿ دكلة قانونٌية -كاصفان دكلة ا١تدينة -يف ىذا الٌصدد  بدكم
اٟتاكم للقانوف، كٯتارس سلطتو كفق قواعد عليا تقٌيده، كال يستطيع ا٠تركج عليها، فقد كاف ا٠تليفة 

                                                           

 .244-243، ص06( القرطيب، ا١ترجع السابق، ج  1
 . 27ص  –ا١تنصورة  –الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع  ، دار1986،  02( علي جريشة ، ا١تشركعية اإلسبلمية العليا ، ط  2
ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر ػ االسكندرية ػػ ص 1996( عادؿ فتحي ثابت عبد اٟتفيظ، شرعية السلطة يف اإلسبلـ، د. ط،  3

68. 
 كا١تشركعية يف اإلسبلـ مند٣تاف معان ف معٌت الشرعية أللشرعية كقد أكردناه ىنا  ا( ٕتدر اإلشارة إُف أف ىذا التعريف ىو تعريف  4

 .كما سيأيت بيانو الحقان   يف نظاـ كاحد
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القرآف كالٌسنة، كاختصاصاتو ٤تدكدة ٔتا لؤلفراد من حٌق أك من حقوؽ كحرٌيات نص  مقٌيدا بأحكاـ
عليها اإلسبلـ كنظمها ، كقٌرر الٌضمانات اليت تكفل ٛتايتها ضٌد اعتداء اٟتكاـ كاحملكومُت على 

  .1الٌسواء((
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 -ـ، دار الٌصحابة 2006-ىػ1427، 01( جاسم ٤تمد راشد العيساكم، الوثيقة النٌبويٌة كاألحكاـ الشرعية ا١تستفادة منها ط 1
  . نقبل عن ثركت بدكم ، النظم السياسية. 77ص  –اإلمارات الشارقة 
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 ّالّػسعٔ٘:  املػسّعٔ٘  بني العالق٘ املطلب الجاىٕ:  
يف ىذا ا١تطلب العبلقة بُت مصطلحي الشرعية كا١تشركعية كأىم الفركؽ اٞتوىرية  سنبٌُت 

 بينهما إف كجدت يف كل من الفقهُت الوضعي كاإلسبلمي كذلك من خبلؿ الفرعُت الٌتاليُت:
 يف الفقو القانوين الوضعي. ا١تشركعٌية كالٌشرعيةالعبلقة بُت  :الفرع األكؿ

 يف الفقو اإلسبلمي.  شركعٌية كالٌشرعيةا١تالفرع الثٌاين: العبلقة بُت 
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 في القانون الوضعي5 العالقة بين المشروعية والّشرعية الفرع األول 5  
( كالٌشرعية legaliteبُت مصطلحي ا١تشركعٌية )الوضعي ٯتٌيز فقهاء القانوف           

(legitimite)يولوجيات كا٠تلفيات الفلسفية اليت ينبغي فهذه األخَتة عندىم مرتبطة ٔتجاؿ اإليد ؛
عن مبدأ دستورم متمٌثل يف مبدأ تأسيس الٌسلطة، كبعبارة  أف يبٌت عليها القانوف، كىي أيضان تنمٌ 

من حيث صبلحيتها كسلطة لؤلمر  ،أخرل فإف مبدأ الٌشرعية يشار بو إُف شرعٌية الٌسلطة القائمة
ى فكرة مثالٌية ٖتمل يف طٌياهتا معٌت العدالة كما ٬تب أف ، كيقـو عل1الذم يستوجب الٌتكليف بالطاعة

 من أٝتى كأسبقكمن ىنا يٌتضح أف الٌشرعية كقضاياىا ككل ما يتعٌلق ّٔا  .2يكوف عليو القانوف
كالتزاـ  ،ككجود قانوف من جهة أخرل ،اليت تؤٌشر على كجود سلطة من جهة ،(legaliteا١تشركعٌية )

 لقانوف.تلك الٌسلطة باحًتاـ ذلك ا
إٌف الفرؽ بُت ا١تشركعٌية كالشرعٌية فرؽ جوىرم؛ إذ أف ا١تشركعية بكل موضوعاهتا كقضاياىا         

. لتزاـ الٌسلطة بالقانوف القائم فيهاداخلة ضمن الٌنظاـ القانوين الوضعي للٌدكلة، كىي مرتبطة ٔتدل ا
القانوين، كسابقة يف كجودىا عليو؛  بينما تكوف الٌشرعية بكل قضاياىا كموضوعاهتا خارج ذلك الٌنظاـ

كالٌنظاـ القانوين  ،لطةتدكر حوؿ مدل صبلحية الٌسند الذم ترتكز إليو السٌ  –الٌشرعٌية  –إذ أهنا 
فإنو ال يتصور أف تكوف موضوعات الٌشرعية  ،للٌدكلة يف ٚتلتو. كنتيجة ٢تذه األسبقية يف الوجود

، كإ٪تا ٭تتكم يف شأف تلك كجوده عنهاتأخر الذم كقضاياىا كضماناهتا، داخلة يف ذلك الٌنظاـ 
القضايا إُف تلك الفلسفات اليت سبقت النظاـ القانوين للٌدكلة، كىٌيأت لقيامو فكانت منو ٔتثابة 

 . 3إيديولوجيتو
 ،ا١تشركعية كالٌشرعية مًتادفاف؛ يداٌلف على ذات ا١تعٌت مصطلحي كقد ذىب البعض إُف أف        

قانوف؛ بكل قواعده ا١تكتوبة كغَت ا١تكتوبة. ٔتا فيها ا١تبادئ القانونية العاٌمة اليت كىو سيادة حكم ال
                                                           

 .25، ص 01خطار شطناكم، ا١ترجع الٌسابق، ج ( علي  1
 .09( سامي ٚتاؿ الدين، ا١ترجع السابق، ص  2
مناىج ا١تستشرقُت يف الٌدراسات العربية يف النظاـ السياسي اإلسبلمي ردا على ا١تستشرؽ اإل٧تليزم أرنولد،  ( طو بدكم، ْتث 3

مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج،  صدر يف إطار االحتفاء بالقرف  ك لـواإلسبلمية، صادر عن ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالع
 .112-111، ص 02جـ، 1985ا٠تامس عشر ا٢تجرم، 
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تستمٌد من ضمَت اٞتماعة كالركح العامة للٌتشريع، كأسس نظاـ اٟتكم يف الدكلة، ككثائقها القانونية 
ا آّتمع ، كيستقر عليه1كالٌسياسية اليت تتضمن ا٠تطوط العريضة كاالٕتاىات العامة لسَت الٌدكلة

كلكن   .2كتعتمد كقواعد أساسية لتحقيق العدؿ كا١تساكاة. كعليو ينعدـ الفرؽ بُت الشرعٌية كا١تشركعٌية
ألف  ،ادؼ إال بقدر ما ٮتلط بُت مفهومي الٌشرعية كا١تشركعٌيةىذا الرأم يف حقيقتو ال يقوؿ بالًتٌ 

ديد كن أف يكوف ٣ترد الٌتبٍت أك الًتٌ ترديد أٌم شعار من الٌشعارين ال يسمن كال يغٍت من جوع، كال ٯت
عاصمان للحقوؽ كاٟتريٌات الفرديٌة من جور الٌسلطة كاستبدادىا. كلكن األمر يف حقيقتو يتحٌدد ٔتدل 
قدرة الٌضمانات على فرض احًتاـ ا١تبدأ كتطبيقو. كىذا آّاؿ يظهر فيو خلط القائلُت بالًتادؼ بُت 

كعليو فهي تقع  ،رعية مرتبطة باإليديولوجياتفإف قضايا الشٌ  ابقان فكما تقٌدـ س .ا١تشركعية كالٌشرعية
داخل ىذا النظاـ على خبلؼ ا١تشركعية اليت تقع قضاياىا  اـ القانوين للٌدكلة كسابقة عليو.خارج الٌنظ
كعليو فإف الٌضمانات اليت تتوٌفر ٟتماية ا١تشركعٌية كفرض تطبيقها تكوف ضمن ىذا الٌنظاـ  القانوين.

ينبغي أف تكوف من  -كما قلنا-فهذه  ،وين ٓتبلؼ ضمانات ٛتاية الٌشرعية كفرض تطبيقهاالقان
لكوف فكرة الشرعية كموضوعاهتا تقع خارجو كسابقة عليو. إذ ال يتصٌور  .خارج الٌنظاـ القانوين للٌدكلة

ك ا٠تلفٌيات اليت كجود ضمانة داخل الٌنظاـ القانوين للٌدكلة ٯتكن أف تلزىـ الٌسلطة ٔتوجبها باحًتاـ تل
كأساسان تتحٌدد ٔتوجبو شرعيتها كصبلحيتها. كال يتصٌور أيضان كجود ضمانة ٕتربىا على  تعترب سندان 

اليت تقع خارج نظامها القانوين. كبعبارة أكجز فإنو ال ٯتكن  ،مراعاة األىداؼ كالقيم كا١تثل العليا
ضح أف القوؿ عٌية سلطة صنعتو. كمن ىنا يتٌ االحتكاـ إُف نظاـ قانوين يف سند قيامو ذاتو، كال يف شر 

الٌشرعية يف ا١تشركعية من  . الذم ينتهي إُف فناء3رعية ضرب من ا٠تلطبالًٌتادؼ بُت ا١تشركعية كالشٌ 
د االلتزاـ بالٌنظاـ يف ٣ترٌ  إذ يصبح مضموف الٌشرعية ٤تصوران  ؛: األكؿ منهما من حيث ا١تضموفكجهُت

ف أف ٬تاكزه إُف االلتزاـ ٔتا كراءه من أىداؼ كقيم كمثل عليا. كالثٌاين من القانوين الوضعي يف الٌدكلة دك 
ا٠تركج على  يقعإذ تصبح ضمانات الٌشرعية ىي عُت ضمانات ا١تشركعية. كعليو  ؛حيث الٌضمانات

                                                           

 .54( سامي ٚتاؿ الدين، ا١ترجع الٌسابق، ص 1
 .20( ٤تمد أبو زيد ٤تمد علي، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .110، ص 02، جا١ترجع الٌسابق( طو بدكم،  3
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فغاية ما تلتـز  .يف ا٠تركج على ا١تشركعيةبعيدان عن ا١تسؤكلية كاٞتزاء. الذم يصبح ٤تصوران  الٌشرعية 
   كيف ذلك أعظم ا٠تطر على اٟتقوؽ كاٟتريٌات الفردية. لٌدكلة ىو قواعد نظامها القانوين،ا بو

    العالقة بين المشروعية والّشرعية5 الفرع الثاني5   
ط يف الفقو القانوين الغريب حوؿ من ذلك اٞتدؿ الذم ٗتبٌ  شيئان  الفقو اإلسبلمي َف يعرؼ           

من  كبلن   ذلك أنو ال فرؽ يف الٌنظاـ اإلسبلمي بُت ا١تضمونُت؛ فإفٌ  1ية؛مضموين الٌشرعية كا١تشركع
الٌشرعية كا١تشركعية يند٣تاف يف نظاـ كاحد؛ فالٌنظاـ القانوين اإلسبلمي الذم حٌددت معا١تو آيات 

مة لسلوؾ كأحاديث الٌنيب عليو الٌصبلة كالٌسبلـ،َف يقف عند بياف حدكد القواعد ا١تنظٌ  ،القرآف الكرًن
بل زاد على على ذلك بأف صٌور األىداؼ كالقيم  .أك حاكمان  ا١تسلم يف آّتمع بوصفو مواطنان 

منو ٗتضع لنفس  داخل ىذا الٌنظاـ القانوين كجزء كا١تثل العليا للٌدكلة اإلسبلمية. كجعلها ،األساسٌية
داؼ الٌدكلة قواعده كتًتٌتب عن ٥تالفتها اٞتزاءات ذاهتا؛ فأم خركج من ًقبل الٌسلطة على أى

اإلسبلمية كمثلها العليا كقيمها األساسٌية، ال ٮتتلف يف حقيقتو كال يف جزاءاتو عن خركجها على بقية 
 2أحكاـ كقواعد النظاـ اإلسبلمي.

كخبلصة القوؿ أف الٌشريعة اإلسبلمٌية ال تعرؼ الٌتمييز بُت الٌشرعية كا١تشركعٌية، كذلك            
ليا كا١تثل كالقيم األساسية للٌدكلة اإلسبلمية، قد كردت يف القرآف الكرًن راجع إُف أف األىداؼ الع

الًفها  بوية؛ فكانت بوركدىا فيهما جزءكالٌسنة النٌ  اٞتزاء الذم  لنفسمن الٌنظاـ القانوين. ٮتضع ٥تي
الٌنظم ٮتضع لو ٥تالف بقٌية أحكاـ ىذا الٌنظاـ. كمن ىنا يظهر كماؿ الٌشريعة اإلسبلمٌية كتفٌوقها على 

لتنتهي إُف ا٠تلط بُت  ،الغربٌية ا١تعاصرة، اليت استغرقت كٌل ىذا الوقت من الٌصراع بُت اٟترية كالٌسلطة
آؿ إُف فناء األكُف يف الثٌانية. من خبلؿ العجز عن أنٌو  –كما رأينا   –الٌشرعية كا١تشركعٌية. كالذم 

 أنٌو - سبق ٦تٌا- كقد رأينا لقانوين للٌدكلة. تقدًن ضمانة للٌشرعٌية من طبيعتها، أم من خارج الٌنظاـ ا

                                                           

. كلية اٟتقوؽ جامعة طنطا  يف اٟتقوؽ، علي حسُت عافية، مبدأ الٌشرعية يف الٌدكلة اإلسبلمٌية، رسالة دكتوراه ( أٛتد حٌداد 1
 .543ص  د.س.ـ، 

 .126( طو بدكم، ا١ترجع الٌسابق، ص 2
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ألف قضايا  .على ضمانات من داخل الٌنظاـ القانوين للٌدكلة ،الٌتعويل يف ٛتاية الٌشرعٌية ٯتكنال 
 سابقة عليو كتقع خارجو.  ،الٌشرعٌية كموضوعاهتا

آ٢تة العجوة ب -وين الغريبالفكر القان يف ظلٌ -ا١تشركعٌية  كانطبلقان ٦تٌا سبق فقد شٌبو البعضي         
مث ينكٌبوف على عبادهتا؛ فإذا جاعوا أكلوىا. فالٌسلطة تصنع  ،اليت كاف يصنعها العرب يف اٞتاىلٌية

خضوعها لو ما ناسب مقاسها ككافق ىول  كيظلٌ  !!القانوف كتفٌصلو على مقاسها مث ٗتضع لو
ذلك يفقد معٌت ا٠تضوع للقانوف القائمُت عليها، فإف خالفو عمدت إليو فنقضتو كصنعت غَته، كب

ا١تشركعٌية ر هتافت " ا١تشركعية الغربٌية " ذلك أٌف يظهىنا معٌت. كمن  أمٌ كااللتزاـ بو من جهة الٌسلطة 
خاضعُت  –أف يكونوا ٚتيعا  –كالٌشعب من خلفها  ،اٟتٌقة تقتضي أف تكوف الٌسلطة ّتميع درجاهتا

إذ ال  ؛بالتأكيد فإنو ال ٯتكن أف يكوف من صنع األفرادك   1لقانوف أعلى منهم، ال يد ٢تم يف صنعو.
يوجد مربٌر لفرض سيطرة إرادة على إرادة أخرل. كلقد أحٌس بعض القانونيُت ّٔذا الزٌيف كالتهافت 

فقالوا بوجود " مشركعٌية عليا " فوؽ القانوف  ،الذم يعًتم ا١تشركعٌية الغربٌية ٔتفهومها الٌسابق
 ،كتضرب ّتذكرىا كراء الٌنظاـ القانوين للٌدكلة 2قواعد العدالة كاألخبلؽ،مستمٌدة من  .كالٌدستور

تتجاكزه إُف تلك األىداؼ كالقيم األساسٌية الكامنة خلفو. كا١تبلحظ على ىذا االٕتاه أنٌو يريد أف 
نو ال ٬تعل الشرعٌية مند٣تة يف ا١تشركعٌية كما ىو مقٌرر يف الٌنظاـ اإلسبلمي، لكن نظرة متفحٌصة تبٌُت أ

سبيل إُف ذلك يف الٌنظم الغربية ا١تعاصرة؛ ألف ىناؾ عقبة ال ٯتكن ٕتاكزىا يف ىذا الٌشأف كىي تلك 
ا١تتعٌلقة بالٌضمانة اليت تفرض على الٌسلطة االلتزاـ بتلك األىداؼ كالقيم األساسٌية كا١تثل العليا. إذ أف 

تسبح يف عاَف  ،ٌنظاـ القانوين للٌدكلةخارج ال -كما بيننا– ىذه األخَتة يف الٌنظم الغربٌية تظلٌ 
 3ال سبيل إُف إخضاع ٥تالفها ألم جزاء قانوين.ك  ،الفلسفات كاإليديولوجيات

 
 
 

                                                           

 .19( علي جريشة، ا١ترجع الٌسابق، ص 1
 .26، ص ا١ترجع نفسو(  2
 .112( طو بدكم، ا١ترجع الٌسابق، ص 3
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 : مطّْغات مبدأ املػسّعٔ٘: املبخح الّجاىٕ    

يف أمرين أحد٫تا مًتٌتب عن اآلخر؛ األكؿ ىو ضركرة كجود ٬تد مبدأ ا١تشركعية مسٌوغاتو            
العبلقات بُت أفراد آّتمع. كالثاين ىو ضركرة كجود ضمانة ٘تنع ا٨تراؼ ىذه الٌسلطة  سلطة تنظم

مطلبان كٕتاكزىا ك٘تنعها من أف تستبد ْتقوؽ األفراد كحرياهتم. كسنخٌصص لكل مسوغ من ا١تسوغُت 
 فصيل التاِف:ْتسب التٌ مستقبلن، 

 األكؿ: ضركرة كجود سلطة. ا١تطلب 
  ود ضمانة ٘تنع اال٨تراؼ بالٌسلطة.الثاين: ضركرة كج ا١تطلب
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 ضسّزٗ ّجْد ضلط٘. األّل: املطلب  
 متَٔد:         

عن اآلخرين بل البد لو من أف ٬تتمع مع  ال ٯتلك اإلنساف أف يعيش ٔتفرده، منعزالن                 
كحاجتو إُف االجتماع  .بعو"ما عرب ا١تفكركف عن ذلك بقو٢تم" اإلنساف اجتماعي بط ككثَتان  .غَته

٨تو ٖتقيق ما ٭تفظ  فاإلنساف ٔتوجب ىذه الغريزة يسعى دكمان  .تدفعو إليها غريزة حب البقاء ،طبيعية
أك ٨تو دفع ما يهٌدده أك ٕتٌنًبو. كىو يف ىذا الٌسعي ٭تتاج إُف من يعينو، كىو ما ٭تٌتم عليو  ،بو بقاءه

ل يف توفَت ما اكف على ٖتقيق ذلك ا٢تدؼ ا١تشًتؾ، ا١تتمثٌ من أجل التع ،أف ٬تتمع مع غَته من البشر
 .1يلـز للبقاء.

سببها ما فطر عليو من صورة ال  ،مث إف حاجة اإلنساف إُف غَته يف توفَت متطلبات بقائو          
٭تتاج  -كما يرل ابن خلدكف   –فهو  . باالجتماع كالتعاكف مع اآلخرينحياتو كبقاؤه عليها إال تصحٌ 
عن غَته؛ فإذا كاف يأكل الػػحىػبَّ من دكف عبلج مثبلن؛  لغذاء كىو ما ال ٯتكن أف ٭تصلو منعزالن إُف ا

فهو ٭تتاج يف ٖتصيلو إُف عدة أعماؿ من زراعة كحصاد كدرس، ككل  من ىذه األعماؿ ٖتتاج بدكرىا 
ىذه األمور إُف آالت. كصناعتها ٖتتاج بدكرىا إُف صنائع كأدكات ٥تتلفة. فيكوف بذلك ٖتصيل كل 

مستحيبلن، كىو ما أكجب عليو  الٌتعاكف مع غَته من أجل توفَت أسباب   بالنسبة للفرد ا١تنعزؿ أمران 
 . 2بالنسبة لو ضركريان  كاف االجتماع أمران   كمن ىناالبقاء، 

و أن ،ما ٯتكن أف يقاؿ عنو آخر أقلٌ  فإف لو طبعان  ،غَت أٌف اإلنساف كإف كاف بطبعو اجتماعٌيا         
كمن  ،كىو ما يتمثل فيما ينطوم عليو من أنانٌية كحب للٌذات .اىف مع تلك الطٌبيعة االجتماعٌيةيتن

رغبة يف االستئثار كالٌتسلط على اآلخرين. كىو ما استلـز التفكَت يف حل ينظم العبلقات بُت أفراد 

                                                           

ص   -القاىرة– دار النهضة العربية ، 2002-2001 ،5ط ، األسس كا١تبادئ العامة للنظم السياسية ،فيق سارمجورج ش( 1
07 . 

 . 73ص  -اٞتزائر–د.ط، د.ت ط، دار ا٢تدل، عُت مليلة  ،مقدمة بن خلدكف ،عبد الرٛتن بن خلدكف (2
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 ضركرة كجود أف اىتدت البشريٌة إُف ؛كنتج عن ذلك الٌتفكَت .كيزع بعضهم عن بعض ،آّتمع
 .1الٌسلطة

أف يعيش  اس " بل البدٌ كعليو، فاإلنساف كما يرل أرسطو ال ييتصور كجوده ٔتعزؿ عن النٌ             
ف ينتظم ىذا آّتمع ك من ىنا تظهر ضركرة كجود الٌسلطة إذ ال ٯتكن أ 2يف ٣تتمع سياسي منظم." 

ماع البدائي الذم حصل بُت إُف االجتىا تارٮتيا فكرة الٌسلطة فكرة قدٯتة، تعود جذكر  ك تعدٌ إال ّٔا.  
بيعي بُت البشر، للتفاكت الطٌ  . كنتيجةن على رأسها حفظ البقاء ،من أجل ٖتقيق أىداؼ مشًتكة البشر 

كاالختبلؼ يف استعداداهتم الفطرية كقدراهتم البدنية كالذىنية فقد ظهر التمايز بُت نوعُت منهم، قوم 
يز فيما بعد، فرض ما يراه القوم على الٌضعيف. كظهرت بذلك سلطة ماكضعيف تولد عن ىذا التٌ 

 األقول على اٞتميع.
اعػػػة كبناء على ىذا الكبلـ فقد عرؼ البعض الٌسلطػػػة، بأنػػها "األىلية يف فرض الطٌ            

سرة بسلطة رٌب األ دة، بدء. كقد تطور ىذا ا١تفهـو عرب العصور ليظهر يف صور متعدٌ 3 "كاالحًتاـ
ورة اٟتديثة إُف الصٌ  بسلطة شيخ القبيلة على أفراد قبيلتو أك عشَتتو، كصوالن  على أفراد أسرتو، مركران 

لطة يف يد رئيس أك ىيئة معينة اليت كصلت إليها آّتمعات البشرية. كاليت أصبحت فيها السٌ 
 . 4٘تارسها

 ٯتكن أف ينعزؿ عنها، كٛتايتها من أف كتعترب احملافظة على اٞتماعة، اليت ثبت أف الفرد ال          
-راع بيػػػػػػن األفراد. مع ضػػػػػػػػركرة أف يتمتػػػػػع ىؤالء األفراد بقدر كاؼ من اٟترية تتفكك بسبب الصٌ 

اٞتماعة. كتضمن حقوؽ أفرادىا كتعمل على ىذه ىي ما يربر  كجود سلطة تنظم شؤكف  -تعترب
 . 5ٛتايتها

                                                           

٭تِت اٞتمل، حصاد  ./02ص -مصر–تاب العريب ـ، مطابع دار الك2004، 02عبد الفتاح ساير، القانوف الدستورم، ط ( 1
 .11ص -القاىرة–ـ، دار الشركؽ 2006-ىػ1427، ت ط 01القرف العشرين يف علم القانوف، ط

 . 13ص   -بَتكت–مطبعة الدار اٞتامعية  ، د.ط، د.ت ط،األصوؿ العامة للقانوفمطر،  ٤تمد ٭تِت ،توفيق حسُت فرج (2
ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر ، 1996،  1ط ،ترٚتة منصور القاضي، ا١تعجم الدستورم، ايف ميٍت دكىاميل   أكليفيو( 3

 . 720ص–بَتكت  –كالتوزيع 
 . 08ص  ،ا١ترجع السابق  ،جورج سارم  (4
 . 04ص  -اإلسكندرية –منشأة ا١تعارؼ  ،2005، د.ط، النظم السياسية كالقانوف الدستورم ،ماجد راغب اٟتلو (5
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ظاىرة مبلزمة لكافة آّتمعات البشرية، مهما كاف نوعها أك شكلها كلكن   لطة إذف،فالسٌ            
تعترب السلطة السياسية ىي ما ٯتيز آّتمعات السياسية )الدكؿ( عن غَتىا من آّتمعات اليت َف تبلغ 

وضعي كسنبٌُت يف الفرعُت التاليُت؛ موقف الفقهُت ال .1كالقبيلة كالعشَتة ،  كلة  يف التنظيممستول الدٌ 
 كاإلسبلمي من كجود السلطة. 

           الوضعي. يالفرع األول5 الحاجة إلى السلطة في الفقو القانون
تضمن استقرار  ،الوضعية ٕتمع على ضركرة كجود سلطةالفقهية القانونية تكاد ا١تذاىب             

من القوؿ بأف اٟتكومة  ؛اتذىبت إليو بعض الفلسف آّتمع كتنظم العبلقات بُت أفراده، باستثناء ما
ق ا٢تدؼ الذم أقيمت ألجلو، فقد زاؿ . فإذا ما ٖتقٌ ما ىي إال كسيلة لسيطرة طبقة على طبقة أخرل

بتحققو سبب كجودىا؛ إذ أف مصَتىا مرتبط ٔتدل اٟتاجة إليها كٖتقق الغرض منها. كقد ظهرت 
باعتبارىا الوحيدة اليت كيتب  ،١تاركسيةعند أنصار ا١تذاىب االشًتاكية، كخاصة منها ا ىذه الفكرة جليان 

 .  2يف كثَت من دكؿ العاَف –دكف غَتىا  –٢تا التطبيق 
اليت تقضي بأف آّتمع اإلنساين ٯتٌر ركس كارؿ ما د قامت ىذه النظرية على توقعاتك ق           

تكوف عند انتصار ك  ، 3ٔترحلتُت من مراحل التطور؛ األكُف منهما ىي مرحلة ديكتاتورية البلوريتاريا
العماؿ على الرأٝتاليُت، فيقيموف حينها حكومة أغلبية، ىي حكومة ديكتاتورية البلوريتاريا، غَت أهنا 
ديكتاتورية ٛتيدة ألهنا من األغلبية. تقـو ىذه اٟتكومة )حكومة العٌماؿ( بالسيطرة على الطبقة 

ق لدكلة. فيتحقٌ ل اإلنتاج لتصبح ملكان  البورجوازية مث القضاء عليها، كتسًتد منها األمواؿ ككسائل
بقي كينقضي االستغبلؿ كالٌصراع، كتنتهي معو من التفاكت الطٌ  بذلك ا٢تدؼ، كىو خلق ٣تتمع خاؿو 

                                                           

 . 44ص  -عنابة  –دار العلـو للنشر كالتوزيع  ، 2003 ، د.ط،الوجيز يف القانوف الدستورم  ،ارحسٍت بودي (1
 . 397ص ،ا١ترجع السابق، ماجد راغب اٟتلو (2
كىي اليت ٘تثل اٞتماىَت العريضة . كقد بٌت ماركس  العماؿ اليت ال تعيش إال بقدر ما ٕتد عمبلن،البلوريتاريا : يقصد ّٔا طبقة  (3

اٞتماىَت العريضة  – كطبقة البلوريتاريا  ،و على أساس إٯتانو بوجود صراع بُت طبقة البورجوازية كىي قلة ٘تتلك كسائل اإلنتاجمذىب
تتحمل ٚتيع أعباء آّتمع من دكف أف تتمتع بأم ميزة من ميزاتو. كىي اليت ٕتد  ىي اليت كقد رأل ماركس أف ىذه الطبقة –

التناقضات كتوحيد ٚتيع القوميات. عبد الوىاب الكياِف كآخركف، موسوعة السياسة، د.ط، د. ت نفسها مضطرٌة إُف حٌل ٚتيع 
 .  533، ص 01ج  -لبناف–ط، ا١تؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت 
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، كتنتهي اٟتكومة لفقد 1الشيوعيةمرحلة ديكتاتورية البلوريتاريا. لتحل ٤تلها ا١ترحلة الثانية كىي مرحلة 
الٌدكلة االشًتاكية إُف آّتمع الشيوعي الذم يتوُف إدارة  سبب كجودىا كزكاؿ الطبقات، كتتحوؿ
 .2 !!نفسو بنفسو دكف اٟتاجة إُف كجود الدكلة

غَت أف الواقع العملي، أثبت استحالة تطبيق ىذا اٞتزء من النظرية، كالذم تغيب فيو الدكلة           
منها. بل  آّتمع الشيوعي ليس بدعان ألهنا يف حقيقة األمر، تعدُّ ظاىرة لصيقة بآّتمعات البشرية، ك 

 .3لطة اليت تنظمويف حاجة إُف السٌ  ىو أيضان 
 .في الفقو اإلسالمي الفرع الثاني5 ضرورة نصب الحاكم

؛ من قو٢تم بأنو ال 4ا٠تىوارجً ما استثنينا ما ذىبت إليو بعض فرًؽ إذا  ،يف الفقو اإلسبلمي            
كاستثنينا  .6كإ٪تا عليهم أف يتعاطوا اٟتقوؽ فيما بينهم 5ليو اٟتاجة،يلـز الٌناس نصب حاكم ماَف تدع إ

                                                           

ِف. كإقامة ٣تتمع الشيوعية: ٣تموعة من األفكار كالرؤل االشًتاكية الثورية ا١تاركسية، تنادم بضركرة اإلطاحة بالنظاـ الرٌأٝتا(  1
ا١تساكاة كالعدؿ يف إطار أ٦تي، مرتكز على ا١تلكية العامة لوسائل االنتاج. كخاؿ من التمييز الطبقي كاالجتماعي. ْتيث ٗتتفي 

ها. ألف الفركؽ بُت العمل الذىٍت كالعمل اليدكم، كا١تدينة كالريف،  كالرجل كا١ترأة. كيتٌم إلغاء الدكلة نظران النتفاء حاجة آّتمع إلي
قول اإلنتاج كعوامل التوزيع تكوف قد تطورت من الٌشعار االشًتاكي "من كل حسب طاقتو كلكل حسب إنتاجو" إُف ا١ترحلة 
الشيوعية " من كل حسب طاقتو كلكٌل حسب حاجتو" كيتطٌلب الوصوؿ إُف ىذه ا١ترحلة توافر شرط ضركرم ىو زكاؿ الفركؽ 

 -حد ال طبقي. كيشكل ىذا آّتمع الشيوعي ا١ترحلة العليا يف التشكيل االجتماعيبُت األمم ْتيث يتكوف ٣تتمع كوين كا
 .534، ص 03االقتصادم لؤلفراد. عبد الوٌىاب الكياِف كآخركف، ا١ترجع الٌسابق، ج 

 . 133ص  -اٞتزائر–، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية 1977( حسن ملحم، النظرية العامة للدكلة، د.ط، 2
 . 132ص  ،نفسو( ا١ترجع 3
ا٠توارج :ٚتع خارج كىو الذم خلع طاعة اإلماـ اٟتق، الذم اتٌفقت عليو اٞتماعة، كأعلن عصيانو كأٌلب عليو. سواء كاف  ( 4

ا٠تركج يف أيٌاـ الٌصحابة رضي اهلل عنهم على ا٠تلفاء الرٌاشدين. أك كاف على بعدىم على التٌابعُت، أك على األئٌمة يف كٌل زماف. 
كف أصحاب الكبائر، كيركف ا٠تركج عن اإلماـ اٞتائر حٌقان كاجبان . األشعرم أبو اٟتسن علي بن اٝتاعيل، مقاالت كىؤالء يكٌفر 

./ 140، ص02، ج 204، 167، ص01لبناف، ج–ـ، ا١تكتبة العصرية، بَتكت 1990-ىػ1411اإلسبلميُت ، د.ط، 
 -بَتكت –ـ، دار ا١تعرفة 1993 -ىػ1414، 3النحل، ط أبو الفتح ٤تمد بن عبد الكرًن بن أيب بكر ، ا١تلل ك  الشهرستاين

 .131، ص01ج
 .134، ص 01ج ا١ترجع نفسو، ( 5
ص ، 01ج  -بَتكت-، دار النفائسـ1987-ىػ1407، 3( ظافر القاٝتي، نظاـ اٟتكم يف الشريعة كالتاريخ اإلسبلمي، ط 6

314 . 
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، الذم رأل أنو لو تكاؼَّ الناس عن الظُّلم، الستغنوا كأيب بكر األصم   1ما ذىب إليو بعض ا١تعتزلة
٬تمعوف على كجوب نصب  ،4كمعتزلةو  3كشيعةمن عداىم من فقهاء األمة، من سينَّة  . فإفٌ 2عن اإلماـ

. سندىم يف ذلك ما كاف من أمر 6. يقيم فيهم أحكاـ اهلل كيسيوسهم كفق شىريعتو5ٌناسإماـ لل
  من مبادرهتم إُف نصب إماـ ٢تم، منشغلُت بذلك عن  ٕتهيز رسوؿ اهلل رضي اهلل عنهم الصحابة

 ثة نوجزىا فيما يلي:أساس ىذا الوجوب  إُف مذاىب ثبل . كإف اختلفوا بعد ذلك حوؿ7كدفنو
كىؤالء يركف أف نصب  من كافقهم من ا١تعتزلة كالزيدية.ك  : ىو مذىب أىل الٌسنة، ولاأل المذىب

. كاستدلوا على ذلك ٔتجموعة من 8اإلماـ كاجب كالذم يدؿ على الوجوب ىو الٌشرع كليس العقل
                                                           

 –، مكتبة دار بن قتيبة 1989، 1نية كالواليات الدينية، ط ( أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ا١تاكردم، األحكاـ السلطا 1
دار الدعوة للطباعة  ىػ،1400د.ط، . / إماـ اٟترمُت أبو ا١تعاِف اٞتويٍت، غياث األمم يف التياث الظلم،  03ص -الكويت

 . 15ص  -االسكندرية  –كالنشر كالتوزيع 
 . 143ص  -القاىرة  -، د.ت ط، مكتبة دار التػػػراث 7مية، ط ( ٤تمد ًضيىاء الٌدين الرٌيس، النظريات السياسية اإلسبل2
الشيعة: ىم الذين شايعوا عليان رضي اهلل عنو على ا٠تصوص، كقالوا يإمامتو كخبلفتو نصان ككصية. كاعتقدكا أف اإلمامة  ( 3

تقية منهم.  كقد اعترب الشيعة اإلمامة منحصرة فيو كيف أكالده من بعده، ال ٗترج منهم أبدان إال بظلم من غَتىم يقع عليهم،  أك ب
عن الكبائر كالصغائر. كىم ٜتس فرؽ؛  زيدية، كإمامية،  -كجوبان –ركنان من أركاف الدين، كأصبلن من أصولو. كقالوا بعصمة األئمة 
 .  169، ص 01كإٝتاعيلية، كغبلة، ككيسانية. الشهرستاين، ا١ترجع السابق، ج

حاب العدؿ كالٌتوحيد كيلقبوف بالقدرية كالعدلية، كىم أصحاب كاصل بن عطاء الغزٌاؿ األلثغ ا١تعتزلة : كيسموف أيضان أص ( 4
)كاف يلثغ بالرٌاء فيجعلها غينان(، كاف تلميذان للحسن البصرم، ككانا يف أيٌاـ عبد ا١تلك بن مركاف كىشاـ بن عبد ا١تلك. كسبب 

لقد ظهرت يف زماننا ٚتاعة يكٌفركف أصحاب  ! اؿ: يا إماـ الدينتسميتهم با١تعتزلة؛ أٌف رجبلن دخل على اٟتسن البصرم فق
الكبائر، كالكبَتة عندىم كفر ٮترج بو عن ا١تٌلة كىم كعيدية ا٠توارج، كٚتاعة ييرجئوف أصحاب الكبائر كيقولوف "ال يضٌر مع اإلٯتاف 

ادان؟. ففكر اٟتسن يف ذلك كقبل أف ٬تيب، معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة كىم مرجئة األمة. فكيف ٖتكم لنا يف ذلك اعتق
قاؿ كاصل بن عطاء: أنا ال أقوؿ أفٌ صاحب الكبَتة مؤمن مطلقان، كال كافر مطلقان ، بل ىو يف منزلة بُت ا١تنزلتُت، ال مؤمن كال  

ؿ اٟتسن: اعتزؿ كافر. مث قاـ كاعتزؿ إُف اسطوانة من اسطوانات ا١تسجد يقٌرر ما أجاب بو على ٚتاعة من أصحاب اٟتسن، فقا
 .62،59،56، ص  01عٌنا كاصل، فسمي ىو كأصحابو معتزلة. ا١ترجع نفسو، ج

./ ضياء الدين الريس، ا١ترجع السابق، ص  16 -15./ اٞتويٍت، ا١ترجع السابق، ص  03( ا١تاكردم، ا١ترجع السابق، ص 5
128- 129 . 

 . 314ص ، 01ا١ترجع الٌسابق، ج ،ظافر القاٝتي (6
 . 16ص  ،ا١ترجع السابق ،اٞتويٍت (7
  101ص  –بَتكت  –دار الفكر اللبناين ،  1992 ،1ط  ،معاَف أصوؿ الدين ،الفخر الرازم (8
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 ف جائزان رع  ككااألدلة، من بينها اآليات اآلمرة بتنفيذ األمور الشرعية، كالواجبات الٌدينية ٦تا أكجبو الشٌ 
يف  العقل أف ال يىرد التَّعبُّدي بو؛ أم أف العقل َف يوجبو. كىذه األمور إ٪تا فوَّضها الشَّرع إُف إماـ يليها 

 .1كأكجب على النٌػاس طاعتػػػو –ال يقـو ّٔا غَته–
من الشيػػعة، كقد رأل ىؤالء أف نصب اإلماـ كاجبه عقبل  2اإلماميػػَّة: ىو مذىب  الثاني المذىب

  4 .ألنو داؿ على اٟتقّْ ميقرّْره للوفاؽ، رافع للخبلؼ .كليس  يف اإلسبلـ أعظم من تعيُت اإلماـ ،3
كما أف لطف اهلل عز كجل كعدلو كحكمتو كرأفتو بعباده، توجب عليو أف يعُت ٢تم إماما معصوما، 

على اٟتٌق، إ٪تا تكوف  فقهاء السُّنة على ىذا  الكبلـ، بأف الٌداللة . كقد ردٌ 5ليأمنوا من غلطو كسهوه 
 .6ببعث الرسل عليهم السبلـ، كببلغيهم قائم بعد موهتم إُف يـو القيامة 

. من أف  7من ا١تعتزلة ، ك أبو اٟتسُت ا٠تيػػػػػاطيب، ك الكعػىو ما رآه اٞتاحظالثالث 5  المذىب
. فإُف معان  اس، ٭تفظ اٟتقوؽ كيقيم اٟتدكد  كاجب ك أساس كجوبو العقل كالشَّرعنصب إماـ للنٌ 

جانب األدلٌة الشرعٌية اليت تفيد الوجوب، استدؿ ىؤالء  أيضا باألدلٌة العقلٌية، كمن بينها أٌف اٟتاكم 

                                                           

 . 04,  03( ا١تاكردم، ا١ترجع السابق، ص 1
كتعيينان اإلمامية: فرقة من  فرؽ الشيعة، يقولوف بإمامة علي رضي اهلل عنو من بعد النيب صلى اهلل عليو كسلم نصان ظاىران  ( 2

صادقان، من غَت تعريض بالوصف بل إشارة إليو بالعُت. كيقولوف أنو ليس يف اإلسبلـ أمران  أعظم من تعيُت اإلماـ. كلذلك فقد 
عليان إمامان من بعده، ككاف ذلك يف مناسبات متعٌددة بعضها جاء تلميحان  -حسب اعتقادىم–عُت النيب صلى اهلل عليو كسلم 

كقد تفرؽ اإلمامية إُف فرؽ عدة كاختلفوا حوؿ األئمة بعد اٟتسن كاٟتسُت كعلي بن اٟتسُت رضي اهلل عنهم  كبعضها كاف تصر٭تان.
 .193-189، ص01اختبلفان كبَتان. الشهرستاين، ا١ترجع الٌسابق، ج 

ص  –القاىرة  –يمية ، مطابع ابن ت1994( ٚتاؿ أٛتد السيد جاد ا١تراكيب، ا٠تبلفة اإلسبلمية بُت نظم اٟتكم ا١تعاصرة، د.ط، 3
95 . 

 . 190( الشهرستاين، ا١ترجع السابق، ص 4
 . 96ص  ،ا١ترجع السابق ،جاد ا١تراكيب (5
 . 167ص  ،ا١ترجع السابق ،ضياء الدين الريس (6
 . 96ص  ،ا١ترجع السابق ،جاد ا١تراكيب (7



   سّعٔ٘ ّمطْغاتُالفصل األّّل: مأٍ٘ مبدأ املػ
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، كألنٌو من طباع العقبلء أف ٮتضع 1ضركرم لدفع األضرار كالفوضى  كمنع البغي كالتظاَف بُت الناس
 .2ازع كالتَّخاصم الٌناس لزعيم ٯتنعهم من التظاَف كيفصل بينهم أثناء التَّن

من أجل أف  ،لكافة آّتمعات الزمان  كخبلصة القوؿ يف ذلك أف السلطة تعٌد ضركرة كمطلبان       
كتضمن استقرارىا كٖتمي حقوؽ أفرادىا من االعتداء احملتمل من بعضهم على البعض  هاٖتفظ نظام

 يف اعتبار الٌسلطة ضركرة.اآلخر. ك٦تا تقٌدـ يتضح أف الفكر الغريب يٌتفق مع الفقو اإلسبلمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 97ص ، ا١ترجع السابق ،جاد ا١تراكيب (1
 . 03ص  ،ا١ترجع السابق ،ا١تاكردم (2
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 ضسّزٗ ّجْد ضناى٘ متيع االحنساف بالّطلط٘.  الجاىٕ: املطلب
 :متَٔد

إذا ثبت أف الٌسلطة مطلب حتمي كظاىرة مبلزمة لكاٌفة آّتمعات، كأف كظيفتها األساسٌية           
فإنٌو من  عبلقات بُت أفرادىا.يم شؤكهنا كالتكمن يف حفظ نظاـ اٞتماعة كضماف استقرارىا كتنظ

البديهي أف تتمٌتع ىذه الٌسلطة ٔتؤىبلت كامتيازات ٘تٌكنها من أداء كظائفها. غَت أف انفرادىا بتلك 
االمتيازات ٬تعلها يف مركز غَت متكافئ مع مراكز األفراد من حيث القٌوة، األمر الذم قد يدفع 

ة إذا علمنا أٌف من يتوٌلوف ىذه الٌسلطة ما ٢تا. خاصٌ بالقائمُت عليها إُف اال٨تراؼ ّٔا كإساءة استغبل
ىم إال أفراد من آّتمع ال ٮتتلفوف عن بقٌية أفراده يف الٌرغبة يف االستئثار كالٌتسٌلط. كمن ىنا تظهر 
أ٫تٌية كجود ضمانة حقيقٌية ٖتمي اٟتقوؽ كاٟتريات الفرديٌة من جور كاستبداد الٌسلطة يف حاؿ ا٨تراؼ 

يها. كتضمن عدـ استغبلؿ تلك االمتيازات اليت تتمٌتع ّٔا نظَت ما يناط ّٔا من مهٌمة القائمُت عل
يف االعتداء على اٟتريٌات بدؿ ٛتايتها  -تضمن عدـ استغبل٢تا–اٟتفاظ على نظاـ اٞتماعة 

 كتنظيمها. 
قائم على اىتدت البشريٌة إُف مبدأ  ،كبعد كفاح طويل كصراع مستمر بُت اٟترية كالٌسلطة           

يف النظم  عاٌمان  كأصبلن  أساسان  ، إنو مبدأ ا١تشركعية الذم بات يعدٌ بقانوف تقييد الٌسلطةضركرة 
ا١تعاصرة، كأصبح يينظر إليو على أنو ا١تبلذ كا١تلجأ الذم ٭تتمى بو من استبداد الٌسلطة، كالعاصم 

 للحقوؽ كاٟتريات الفردية من جورىا. 
بقواعد تضمن عدـ ٕتاكزىا أثناء مباشرهتا لوظائفها، الٌدكلة يد سلطة تقيفكرة  كتعدٌ ىذا            

 إُف ثبلثةتلك القيود  ماىيةالٌتقييد، كيف ىذا  تربيركإف اختلفوا يف  ،اتفاؽ بُت فقهاء القانوف ٤تلٌ 
اين إُف حدكد سلطاف الدكلة الفرع األكؿ من ىذا ا١تطلب، لنتعٌرض يف الفرع الثٌ ، سنتناك٢تا يف مذاىب

  الفقو اإلسبلمي.يف
 حدود سلطة الّدولة في الفقو القانوني الوضعي5 الفرع األول5

 ىعسٓ٘ الكاىٌْ الّطبٔعٕ: حطب  حدّد ضلط٘ الدّل٘ -أّال
كىذا األخَت  .تقـو ىذه الٌنظرية على تصور كجود قانونُت؛ قانوف كضعي كآخر طبيعي               

كىو سابق يف كجوده  ،كيسمو عن كل سلطة أرضية -البشر اليت يضعها-يعلو ٚتيع القوانُت الوضعية 
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36 

 

لذلك كاف أٝتى من الٌشعب كمن اٟتكاـ  .كىو الذم مٌهد ٢تا أساسها القانوين ،على كجود الٌدكلة
ك٬تب على ا١تشرّْع الوضعي أف يرجع  ،وفإنو ال ٯتكن ألم سلطة أف ٗترج عليكعليو  .على حٌد الٌسواء

. كىذا القانوف ال يتغَت بتغَت الٌزماف كا١تكاف بل ىو ثابت 1فيما يشرعو إُف قواعد القانوف الطٌبيعي
 سرمدم، كيكشف عنو العقل البشرم، كٮتضع لو ٚتيع الناس فهو يوجهم للخَت كالصبلح.

عند الٌركماف الذين تداكلو  فقد كانت قانونان  ؛كتعد فكرة القانوف الطبيعي فكرة قدٯتة ىذا             
عند رجاؿ الكنيسة يف العصور  ف ينقلوه إُف ا١تشٌرعُت، كما كانت الفكرة متداكلة أيضان فقهاؤىم قبل أ

  يس توماس اإلكويٍت.أمثاؿ القدٌ   2الوسطى
 ان رقيب ،بيعيفإف ىذه الٌنظرية تقـو على أساس اعتبار القانوف الطٌ  ،ـا تقدٌ مٌ مػ كاستخبلصان           

على قواعد العدالة  يعد خركجان أم خركج على قواعده،  كبالتٌاِف فإفٌ  .على عمل ا١تشرٌع الوضعي
دة بقواعد القانوف مقيٌ  ،كمن ىنا يتضح أف سلطة الٌدكلة كفق ىذه النظرية يف اٟتكم.كمفهومها 

، كيف استقبلؿ 1789كر بارز يف الثورة الفرنسية بيعي د. كقد كاف لفكرة القانوف الطٌ 3بيعيالطٌ 
؛ فإف عدـ استجابة اٟتكومة الربيطانية ١تطالب الشعب األمريكي 1776 الواليات ا١تتحدة األمريكية
 القائمظاـ نٌ الب لئلطاحةسعى من خبل٢تا دفعتو إُف القياـ بثورة مسٌلحة ، يف ٦تارسة حقوقو الطبيعية

 4حقوقو الطبيعية.حىت ٖتفظ لو  -بديلة عن الربيطانية-حكومة أمريكية  كإقامة

                                                           

 -ـ، مطبعة النهضة شارع عبد العزيز 1934-ىػ1353، 01ط ،أصوؿ الدكلة كتطورات فكرهتا :( أٛتد كفيق، علم الٌدكلة  1
، دار اٞتامعة 2013. / عبد العزيز رمضاف علي ا٠تطايب، تغيَت اٟتكومات بالقوة، د.ط، 300،  298، ص01ج -مصر

ـ، منشأة 2000شيحا، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، د.ط، . / ابراىيم عبد العزيز 32ص -اإلسكندرية-اٞتديدة 
 .212ص  –اإلسكندرية  –ا١تعارؼ 

 .15ص -عماف–ـ، دار كائل للطباعة كالنشر 2004، 07( غالب علي الداكدم، ا١تدخل إُف علم القانوف، ط 2
، مكتبة 2006ر السياسي الغريب، د ط، فضل اهلل ٤تمد اٝتاعيل ك سعيد ٤تمد عثماف، نظرية القانوف الطبيعي يف الفك(  3

 .26،27بستاف ا١تعرفة اإلسكندرية، ص
 .30، صا١ترجع نفسو(  4
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 :ىكـد 
م ٦تا تنطوم عليو نظرية القانوف الطبيعي من أفكار كمبادئ راقية، تعٌد من بالرغغَت أنو            

يف ٣تاؿ تقرير اٟتقوؽ كاٟتريات الفردية كالٌدفاع عنها يف  -يف الفلسفة الغربية–الركائز األساسية 
 مواجهة استبداد الٌسلطة كجورىا، إال أف ٝتوىا ىذا َف يكن بالوضوح الذم ٬تعل من تطبيقها أمران 

، كىو األمر الذم عٌرضها النتقادات عديدة؛ أ٫تها تلك اليت اعتربت أف القوؿ بسمٌو قواعد نان ٦تك
أمر يصعب ضبطو يف  لـز معرفتها كإدراؾ حدكدىا، كىو ْتسب رأم ا١تنتقدين، بيعي، يستالقانوف الطٌ 

 بلغاـ التحديد بيعي بقدر من الغموض كعدكىو ما نتج عنو أف اٌتسم القانوف الطٌ  1مركنة ا١تبادئ. ظلٌ 
أف تقٌرر  نتيجة لذلك لة للقانوف كٖتديد سلطاهنا. ككصبلحيتو كأساس لتربير خضوع الٌدك  أفسد  ان حد

قد تلتـز  أدبيان  على إرادة الٌدكلة، بل ال تعدك أف تكوف قيدان  قانونيان  قواعد القانوف الطبيعي ال تعٌد قيدان 
  2بو الٌدكلة كقد ال تلتـز بو.

 ىعسٓ٘ اذتكْم الفسدٓ٘: حطب  لط٘ الدّل٘حدّد ض -ثاىًٔا
الذم يعترب ا١تصدر كاألساس الذم  ،بيعيىذه النظرية من ٥ترجات القانوف الطٌ  تعدٌ               

كأنو ٤تور  ،أف الفرد سابق يف كجوده على الدكلة ؛ستمد منو اٟتقوؽ الفردية. كتنطلق من فكرة قوامهاتي 
يف مرحلة العزلة الطٌبيعية  اليت سبقت كجود  جموعة من اٟتقوؽٔتكأنو كاف يتمتع  ،ظاـ السياسيالنٌ 

اليت ما نشأت حُت نشأت إال ٟتماية تلك اٟتقوؽ، كاٟتيلولة دكف ما عساه أف ٭تدث من  الٌدكلة
ك٬تربىا إذا ما أرادت  ،. كىو ما يلزًـ الٌدكلة ٔتراعاهتا كاحًتامها3تعارض من جراء استخداـ األفراد ٢تا

. كمن ىنا 4رات كجودىاكإال فقدت مربٌ  ،د كاٟتٌد من حرياهتم أال تتوسع يف تقييدىا ذاؾتنظيم األفرا
ر ذلك كوف ىذه اٟتقوؽ كمربٌ  ،يظهر أف ما يقيد سلطاف الدكلة كفق ىذه النظرية ىو اٟتقوؽ الفردية

 . بيعي الذم يسمو عن الٌدكلة كاألفراد معان ة من القانوف الطٌ مستمدٌ 
                                                           

 .298، ص01( أٛتد كفيق، ا١ترجع السابق، ج 1
 .32( عبد العزيز ا٠تطايب، ا١ترجع السابق، ص 2
 .213( ابراىيم شيحا، ا١ترجع السابق، ص  3
ـ، دار الثقافة للنشر 2011-ىػ1432، 07لسياسية كالقانوف الدستورم، ط( نعماف أٛتد ا٠تطيب، الوسيط يف النظم ا 4

 .175ص -األردف–كالتوزيع 
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كأكضح دليل على ذلك أف  ،ذه الٌنظرية القبوؿ الواسع لدل ركاد الٌثورة الفرنسيةكقد كاف ٢ت          
ـ( فقد جاء يف مقدمتو 0678تضمنها اإلعبلف ا٠تاص ْتقوؽ اإلنساف كا١تواطن الصادر عن )ثورة 

ليس للسلطة التشريعية أف تشرع أم قانوف يتضمن مساسا أك عرقلة ١تمارسة اٟتقوؽ  ما نٌصو: "
دة الثٌانية من ىذا كقد كرد يف ا١تا 1.ىذا اٞتزء كا١تكفولة من الدستور"١تدنية ا١تدرجة يف الطبيعية كا

   يعية، كغَت القابلة للٌتقادـ..."ىدؼ كل ٚتاعة سياسية ىو صوف حقوؽ اإلنساف الطٌب اإلعبلف أٌف "
نوىا إعبلف أهنم ضم النظرية كاىتموا ّٔا إُف حد بلغ كما عٍت رجاؿ الثورة األمريكية أيضا ّٔذه

 ـ. 0676ـ، مث صيغت يف دستور 0665استقبلؿ الواليات ا١تتحدة األمريكية الصادر سنة 
 ىكد: 

تلك اليت  رية النتقادات متعددة كاف أبرزىاتعرضت ىذه الٌنظ ،مع مطلع القرف العشرين             
لٌدكلة ْتدكد طالتها بسبب عجزىا عن ٛتاية حقوؽ األفراد؛ كىو عجز نتج عن ٖتديد سلطاف ا

كما انتقدت   !!!2اٟتقوؽ الطبيعية، كترؾ أمر ٖتديدىا للدكلة ذاهتا فهي اليت تصنع حدكد سلطاهنا 
يف إشارة إُف ما بيٍت منها على  3أيضا بأهنا قامت على تصٌورات افًتاضية خيالية بعيدة عن الواقع، 

 حالة عزلة طبيعية قبل حصوؿ نظرية العقد االجتماعي؛ اليت تقـو على افًتاض أف اإلنساف عاش يف
 ،ٔتوجبو يف ٣تتمع منظم.  كقد ازدادت ىذه االنتقادات حٌدةاألفراد العقد االجتماعي الذم ا٩ترط 

خاٌصة مع تعرض نظرية العقد االجتماعي ذاهتا لبلنتقاد. كإثبات حاجة اإلنساف لبلجتماع من أجل 
االجتماعي لذم تأسست عليو نظرية العقد حفظ بقائو كمن خبلؿ ذلك إنكار فرض العزلة الطبيعية ا

، فبل يصح اٟتديث عن كجود فإذا ثبت أنو ال كجود ٢تذا الفرد ا١تنعزؿ أصبلن  كنظرية اٟتقوؽ الفردية.
ما فرضتو على الٌدكلة من دكر سليب، من ٖتديد  حقوؽ لو. ك٦تا عرض ىذه الٌنظرية لبلنتقاد أيضان 

                                                           

 .33-32( عبد العزيز ا٠تطايب، ا١ترجع السابق، ص 1
ص  –بَتكت  –، دار النهضة العربية للطباعة كالنشر 1969ط، .الدكلة كاٟتكومة، د :( ٤تمد كامل ليلة، النظم السياسية 2

248. 
 .33صد العزيز ا٠تطايب، ا١ترجع السابق، عب(  3
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41 

 

طور العاـ للمجتمع يف ردية؛ كىو ما أدل إُف اٟتيلولة دكف التٌ لوظيفتها يف ٛتاية اٟتقوؽ كاٟتريات الف
    1قصور قدرة األفراد على القياـ با١تسؤكليات البٌلزمة ٢تذا التطور. ظلٌ 

غَت أنو كبالٌرغم من االنتقادات اليت طالت كبٌل من نظرييت القانوف الطٌبيعي، ك اٟتقوؽ الفردية         
 ٯتكن إنكار الٌدكر الذم لعبتو ىاتُت الٌنظريتُت يف الفكر القانوين الغريب يف ا١تًتتبة عنها؛   إال أنٌو ال

٣تاؿ التأسيس لفكرة اٟتقوؽ الفردية، كإرساء مبادئها كٖتديد أىم ا١تعاَف اليت ٖتكم العبلقة بُت اٟتريٌة 
 كالٌسلطة.

  حطب ىعسٓ٘ التخدٓد الراتٕ. حدّد ضلط٘ الدّل٘  -ثالجًا
كجيلنك، كقد ارتبطت ىذه   ٌنظرية إُف الفقو األ١تاين، فقد نادل ّٔا كل من اىرنجترجع ىذه ال       

. كتقـو على مضموف قوامو؛ 2الٌنظرية بالٌصراع الذم عرفو الفقو القانوين الغريب حوؿ فكرة "الٌسيادة" 
من صنعها.  بأف كاف ،أف الدكلة ال ٯتكن أف ٗتضع ألم قيد من القيود إال إذا تولد عن إرادهتا الذاتية

فهي  ،كيكوف التزامها حينئذ نتيجة لسيادهتا ـز أك يقيد سلطاهنا إال بإرادهتا.فالدكلة ال ٯتكن أف تلت
د ٣تاؿ نشاطها. كيًتتب عن اليت تضع القاعدة كتلتـز ّٔا ٔتوجب تلك السيادة اليت مكنتها من أف ٖتدٌ 

، ما دامت تلتـز بالقانوف الذم صنعتو ىذه النظرية زكاؿ أم تعارض بُت التزاـ الدكلة كبُت سيادهتا
عن  تلزمها بو سلطة أجنبية عنها؛ فسيادة الٌدكلة ال تعٍت أف يكوف سلطاهنا مطلقان  دكف أفبإرادهتا، 

   3قيد، كإ٪تا ٯتكن تقييده كلكن ٔتحض إرادهتا. أمٌ 

                                                           

 .176صنعماف أٛتد ا٠تطيب، ا١ترجع السابق، (  1
ينقسم حوؿ قضية الٌسيادة إُف إٌتاىُت؛ األكؿ ىو االٕتاه  ،( ٕتدر اإلشارة ىنا إُف أف الفقو القانوين الغريب بشكل عاـ 2

غي أف ٗتضع ألم قيد، كالثاين ىو االٕتاه الدٯتقراطي الذم يرل الثيوقراطي )الديٍت( الذم يعترب أف سيادة الدكلة مطلقة ال ينب
بضركرة تقييد سيادة الدكلة. غَت أف ٚتهرة الفقهاء الدستوريُت يركف بضركرة تقييد سيادة الدكلة كإف اختلفت آراؤىم حوؿ اٟتدكد 

ركف ذلك بأف تقييدىا يتناىف مع فكرة السيادة. كيرب  ،اليت تقٌيد تلك الٌسيادة. كقد كاف فقهاء األ١تاف يركف بإطبلؽ سيادة الٌدكلة
  كيف ٤تاكلة منهم لتفادم ما كانوا يركنو سابقان  .كلكن مع مطلع القرف التاسع عشر ظهر ٖتو٢تم ٨تو االٕتاه القائل بتحديد السيادة

. ٤تمد كامل ايت للسيادة "كبُت تقييدىا كٖتديدىا من جهة أخرل قالو بػ" التحديد الذ ،من التنايف بُت فكرة السيادة من جهة
 .251/  235،234ليلة، ا١ترجع السابق، ص 

جواف  ،16العدد  ،( ىاجر العريب، الدستور كمكانة اٟتقوؽ كاٟتريات، ٣تلة األكادٯتية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية 3
 .34/ عبد العزيز ا٠تطايب، ا١ترجع السابق، ص .193، ص 2016
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كحتمي كبغيابو  مث إف ما تقـو بو الدكلة من ٖتديد لسيادهتا ْتسب ىذه النظرية، أمر ضركرم        
. كما أف قدرة الدكلة على 1ك٭تتل االستبداد ٤تل حكم القانوف كتفقد الدكلة شرعيتها ،تسود الفوضى

فإذا ألغتو فإهنا تقيم  ،ألف الغاية ىي التزامها بو ماداـ قائمان  .إلغاء القانوف ال ٮتل ٔتبدأ خضوعها لو
كإف أمكنها  ملتزمة دكما بالقانوف كخاضعة لو عنو كتلتـز بو. كعليو تكوف الدكلة قانونا آخر بديبلن 

من  د بو سيادهتا بدالن د بأحكامو كتتحدٌ آخر ٤تلو تتقيٌ  إال لتقيم قانونان  إذ أهنا ال تلغي قانونان  ،إلغاؤه
 .    !!! 2القيد الذم ألغتو

 د:ـىك         
ٖتت رٛتة إذ ٕتعلها ال ٮتفى ما ٖتملو ىذه النظرية من خطر على اٟتقوؽ كاٟتريات،             
 إُف كىو ما دفع "د٬تي" ،ترىن تقييد سلطاهنا كٖتديد سيادهتا بإرادهتا كحدىا دكف غَتىااليت  الدكلة، 

حينما تساءؿ مشكّْكان عن السبب الذم يدفع الدكلة إُف ا٠تضوع  ،أف ٭تمل بشدة على ىذه الٌنظرية
؟ أـ ال على سلطاهنا خلقها يعٌد قيدان  للقانوف ٔتحض إرادهتا ؟ كعما إذا كاف خضوعها لقانوف من

، كما أف حقيقيان  كانتهى إُف القوؿ بأف القيد الذم ييًتؾ أمره للشخص ا١تراد تقييد بو ليس قيدان 
حقيقة. كعليو فإف العقل السليم؛ ال ٯتكنو أف  الٌسجن الذم يًتؾ مفتاحو بيد الٌسجُت ال يعد سجنان 

ٔتحض إرادهتا، ما دامت ىي اليت تصنعو ك٘تلك أف تعٌدلو أك  يبلع القوؿ بأف الدكلة تلتـز بالقانوف
    3تلغيو مىت تشاء أك أف تستبدلو ٔتا تشاء.

َف يكن "د٬تي" كحده من انتقد ىذه الٌنظرية، فقد تعرض ٢تا أيضا أنصار نظرية القانوف               
فكيف  -بذلك القانوف الطبيعي  يريدكف-انوف سابق على الٌدكلة كأعلى منها بيعي معتربين أف القالطٌ 

ٯتكنها أف ٗتلق ما سبق كجوده عليها؟ كما رفضوا فكرة القيد اإلرادم، كرأكا بأف تقييد سلطاف الدكلة 
يف القانوف الطبيعي. غَت أف ىذا حسب رأيهم تمثل ما يإ٪تا يتم بقوة غريبة عنها سابقة عليها؛ كىي 

                                                           

 .254السابق، ص  ( ٤تمد كامل ليلة، ا١ترجع 1
 .177صابق، نعماف أٛتد ا٠تطيب، ا١ترجع السٌ (  2
 .34. / عبد العزيز ا٠تطايب، ا١ترجع السابق، ص 256ابق، ص ( ٤تمد كامل ليلة ، ا١ترجع السٌ  3



   سّعٔ٘ ّمطْغاتُالفصل األّّل: مأٍ٘ مبدأ املػ

 

41 

 

ما طا٢تا من انتقادات  سابقان رية القانوف الطبيعي اليت رأينا عن نظ النقد انتيقد بدكره لكونو جاء دفاعان 
 1بسبب غموضها كقيامها على ا٠تياؿ كاالفًتاض. 

إال أهنا تضمنت عنصرين  ،كل ىذه االنتقادات اليت تعرضت ٢تا ىذه النظرية  كرغم              
فًتاضات اليت انطلقت منها نظريتا إ٬تابيُت؛ األكؿ ٘تثل يف كاقعيتها كبعدىا عن األكىاـ كا٠تياالت كاال

كىو ما كاف  ،حديد القانوين لسلطاف الٌدكلة، كالثاين يتمثل يف التٌ القانوف الطبيعي كاٟتقوؽ الفردية
الٌدقة لغموض فكرة القانوف ك عدـ الوضوح ب فيما سبقها من نظريات، إذ اٌتسمت يف معظمها غائبان 
 . 2ذاهتا بيعيالطٌ 

 حطب ىعسٓ٘ التطامً االجتناعٕ. ٘حدّد ضلط٘ الدّل -زابعًا
على الفقو السائد يف  كاضحان  تنسب ىذه النظرية إُف العميد د٬تي، كتعد خركجان                    

تربير كتسويغ خضوع الدكلة للقانوف، كٖتديد سلطاهنا ك٣تاؿ نشاطها. كقد انطلق د٬تي يف نظريتو من 
 ا األخَت ال ٯتكنو أف يعيش إال يف ٚتاعة كال ٯتكن أبدان بيعة االجتماعية لئلنساف، فهو يرل أف ىذالطٌ 

لؤلبد.  ، فوجوده ضمنها ثابت منذ األزؿ كمستمرّّ أف يستقل عنها. كَف يثبت أنو انفصل عنها يومان 
ايت ا١تستقل، كأف لو ميوال ْتاجتو إليها، كشعوره ىذا ال ينايف شعوره بكيانو الذٌ  كىو يشعر دائمان 

إال بقدر ما  ،ىو مًتتب عنو فهو ال يشعر ْتاجاتو كميولو كمطالبو ا٠تاصةكمطالب خاصة بو. بل 
 يشعر ْتاجتو إُف اٞتماعة لتحقيق تلك ا١تطالب لعجزه عن ٖتصيلها ٔتفرده. 

عور ا١تزدكج لدل األفراد، كالذم يتضٌمن شعورىم بكياهنم الٌذايت ا١تستقل كما ىذا الشٌ               
قصد وؿ كرغبات من جهة، كشعورىم ْتاجتهم إُف االجتماع فيما بينهم يًتتب عنو من متطلبات كمي

فكرة  -د٬تي–ٖتقيق متطلباهتم كرغباهتم من جهة أخرل. ىو الذم كٌلد لديهم ْتسب  التعاكف على
: الٌتضامن بالٌتشابو: كىو نتيجة لوجود حاجات أوالىماضامن االجتماعي الذم يتم بوسيلتُت؛ التٌ 

: والثانيةراد اٞتماعة ٦تا ٭تٌتم عليهم الٌتعاكف فيما بينهم من أجل ٖتقيقها. كمتطلبات مشًتكة ألف
الٌتضامن بتقسيم العمل: كىذه الوسيلة يفرضها الٌتفاكت اٟتاصل بُت أفراد اٞتماعة يف قدراهتم، 

                                                           

 .178( نعماف أٛتد ا٠تطيب، ا١ترجع السابق، ص  1
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كاالختبلؼ كالتباين يف حاجاهتم، األمر الذم ٭توؿ دكف ٖتقيقها إال بتقسيم العمل فيما بينهم 
  1على أف يتٌم فيما بعد تبادؿ ا٠تدمات كا١تنافع بينهم. ،فاياهتم كقدراهتمْتسب ك

 كجود قواعد يلتـز ٚتيع األفراد ّٔا يف سلوكهم، سعيان  ،كقد استلـز ىذا الوضع ْتسب د٬تي           
أف تكوف القواعد  كجب كبناء على ذلك عليها.  ضامن االجتماعي كحفاظان منهم لتحقيق فكرة التٌ 

ونية الوضعية ساعية إُف ٖتقيق ىذا التضامن ك٤تافظة عليو، كإال فقدت شرعيتها. كيرل د٬تي أف القان
كبُت  -ْتسب أنصار النظرية-بُت قواعد القانوف الطبيعي؛ اليت تتسم با١تثالية كالثٌبات  ىناؾ اختبلفان 

فثباهتا لثبات  ؛كاحد القواعد القانونية احملققة للتضامن االجتماعي، يف كوهنا ثابتة كمتغَتة يف آف
ىدفها كأساسها ا١تتمثل يف الٌتضامن االجتماعي، كتغَتىا لتغَت البيئات كاألجياؿ ا١تعنية ّٔا. كما أف 
ىذه القواعد ْتسب د٬تي ال تستمد إلزاميتها من أهنا تطبيق ١تثل أعلى كما ىو اٟتاؿ عند أنصار 

اٟتاؿ عند أنصار نظرية الٌتحديد الذايت،  كإ٪تا نظرية القانوف الطبيعي، كال من إجبار الٌدكلة كما ىو 
مصدر ذلك اإللزاـ نابع من شعور األفراد باٟتاجة إليها لتحقيق الٌتضامن االجتماعي الذم ال بديل 

ال ٘تلك سلطة كضع القواعد القانونية، بل األكثر من ذلك  ،عند د٬تي ٢تم عنو. مث إف الدكلة أصبلن 
 ية. كىي يف حقيقتها ال تعدك أف تكوف ظاىرة اجتماعية. أهنا ال ٘تلك الٌشخصية ا١تعنو 

 ،إُف إنكار اٟتقوؽ الفردية د٬تي -دفع –القوؿ بفكرة الٌتضامن االجتماعي كلقد دفع           
 2أف اإلنساف ملـز با١تسا٫تة يف ٖتقيق ىذا الٌتضامن لكي يستمد حقوقو منو كيف نطاقو. معتربان 

  :ىكد  
كار د٬تي تلك، نظرية الٌتضامن االجتماعي يف مرمى نَتاف الٌنقاد كالفقهاء، لقد جعلت أف         

لتحديد  عجزىا عن الٌصمود كأساس لتسويغ خضوع الٌدكلة للقانوف، كمعياران  حىت أضعفوىا ٟتدٌ 
من أف النظاـ االجتماعي  تقـو عليوما طا٢تا بسبب ما  ،سلطاهنا. ككاف من أبرز تلك االنتقادات

متجاىلة بذلك حقيقة أخرل ، تتمثل يف التضامن االجتماعي. قة كاحدة دكف غَتىاقائم على حقي
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 ،كىي ا١تتمثلة يف حقيقة التنازع كالتنافس كصراع البقاء بُت أفراد اٞتماعة ،ك ىذه الفكرة تتناقض ٘تامان 
 1بالنظرية. كإغفا٢تا ٥تلٌ  ،عن األكُف يف اٞتماعة كىذه األخَتة ال تقل حضوران 

بسبب ما تٌدعيو من أف القاعدة القانونية ال ٖتتاج إُف الٌصفة  ،ا انتقدت نظرية د٬تيكم          
الوضعية، كيكفي فيها قبوؿ األفراد ٢تا كشعورىم باٟتاجة إليها كْتتميتها لتحقيق الٌتضامن 

من عدـ ضركرة ترتيب اٞتزاء على ٥تالفة القاعدة الكتساب  كبسبب ما تزعمو أيضان  2االجتماعي.
فاعتمدت بذلك على أساس  د استهجاف األفراد ١تخالفتها.ة القانونية، كأف ذلك ٭تصل ٔتجرٌ الٌصف

كليس إُف نظاـ قانوين ٤تدد . كالفرؽ بٌُت بُت مضموف القاعدة  ،اجتماعي يدخل يف دائرة األخبلؽ
انونية اليت اليت ترتكز إُف الٌضمَت اإلنساين كشعور اٞتماعة باٟتاجة إليها كْتتميتها، كبُت قوهتا الق

 .3تفرض على األفراد احًتامها كإال تعرضوا للجزاء من قبل اٞتهة اليت عملت على صياغتها
كاف ينتقد فيو نظرية الٌتحديد الٌذايت، اليت أككلت  ما عُتكفوؽ كل ىذا فإف د٬تي كقع يف           

جتماعي ىو ما ٭تٌدد أمر كضع حدكد سلطاف الٌدكلة إليها. فقد عمد إُف القوؿ بأف الٌتضامن اال
شرعية الٌسلطة كأنو ا٢تدؼ األكؿ الذم ينبغي على الدكلة أف تسَت عليو يف ٚتيع تصرفاهتا، كأف تسعى 

كبذلك   !!د مفهـو ىذا الٌتضامن ىو الٌدكلةإُف ٖتقيقو من خبلؿ نشاطاهتا. غَت أف الذم يبُت ك٭تدٌ 
حديد الذايت، من أف ٖتديد سيادة الدكلة يكوف د٬تي قد انتهى إُف من انتهى إليو أنصار نظرية الت

كتقييد سلطاهنا مًتكؾ إليها. كىو ما عابو د٬تي على نظريٌة القيد الذايت. كإف اختلف عنها يف أنو 
اليت ال تزيد يف نظره عن   4يقوؿ أف معيار الٌتحديد ىو الٌتضامن االجتماعي كليس اٟتقوؽ الفردية .

مىت شاءت  – منها التشريعية –ونية ٘تنحها سلطة الدكلة أك مراكز قان ،كوهنا كظائف اجتماعية
  5ككيف شاءت.

                                                           

 .181( نعماف أٛتد ا٠تطيب، ا١ترجع السابق، ص  1
 .36( عبد العزيز ا٠تطايب، ا١ترجع السابق، ص  2
 . 181( نعماف أٛتد ا٠تطيب، ا١ترجع السابق، ص  3
 .271، 270مد كامل ليلة، ا١ترجع السابق، ص ( ٤ت 4
 .46ص  -بَتكت -ـ، مؤسسة الرسالة1984-ىػ1404، 03( فتحي الدريٍت، اٟتق كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، ط 5



   سّعٔ٘ ّمطْغاتُالفصل األّّل: مأٍ٘ مبدأ املػ
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 الكاىْىٕ الػسبٕ:  الفكُمدٚ إمهاىٔ٘ حتدٓد ضلطاٌ الدّل٘ يف 
من خبلؿ العرض ا١تتقدـ للجدؿ الذم عرفو الفقو الغريب حوؿ ٖتديد سلطاف الدكلة،               

ية من ىذه النظريات ػػػػػ كما رأينا ػػػػػػػ من النقد يتضح مدل عجزه عن ىذا التحديد، إذ َف تسلم نظر 
على تفاكت بينها. كىو ما يسفر عن إشكاؿ حقيقي حوؿ مدل إمكانية ٖتديد سلطاف الدكلة يف 

 الفقو الغريب، بشكل يضمن ٛتاية اٟتقوؽ كاٟتريات الفرديٌة.
ظريات اليت حاكلت كضع إف كقفة قصَتة على حجم كًجٌدية تلك االنتقادات اليت طالت النٌ        

معاَف حدكد سلطاف الدكلة، تبٌُت عدـ صبلحية أم منها ٢تذا الغرض ال منفردة عن نظائرىا كال 
، كعلى فرض حصولو ملو يف طياهتا من أفكار متضاربة٣تتمعة معها؛ إذ اٞتمع بينها غَت ٦تكن ١تا ٖت

كلذلك  لكافٌة تلك االنتقادات. ان جامع ،من الٌتلفيق كسيكوف ما ينتج عنو حتمان  فإنو سيكوف ضربان 
 فإننا نعتقد بأنو ال جدكل من التفكَت يف اٞتمع بُت ىذه الٌنظريات.

مث إف نظرة تأملية للٌنظريات ا١تتقٌدمة كما تعرضت لو من انتقادات، تسفر عن أف ٖتديد سلطاف        
بعض تلك االنتقادات جوىرية، كمع كعقبة كؤكد أماـ الفقو الغريب؛ إذ أف  حقيقيان  الٌدكلة يعترب ٖتٌديان 

ًبقوة تساؤال قوامو: ىل ٯتكن ٖتديد سلطاف الٌدكلة  داد حجم الٌتحدم كيطرحالعجز عن تفاديها يز 
 بشكل ٭تمي اٟتقوؽ كاٟتريات الفردية يف الفقو الغريب؟؟

انتقادات  إف اإلجابة عن ىذا الٌتساؤؿ تتطٌلب منا الٌرجوع إُف تلك الٌنظريات كما تعرضت لو من     
 "جوىرية " لنعرؼ مدل إمكانية ٕتاكزىا من عدمو، كبعودتنا إليو ٧تد :

 أهنا ٚتيعا تٌتفق حوؿ كجوب ٖتديد سلطاف الٌدكلة من خبلؿ خضوعها لقيود كالتزامها ّٔا. -
 أهنا ٗتتلف يف ماىية كمصدر تلك القيود اليت ٬تب خضوعها ٢تا كالتزامها ّٔا إُف:  -
  نوف الطٌبيعي، كرأينا أنو منتقد بغموض ىذا األخَت كأف اعتماده يف قائل بأهنا قواعد القا

ٖتديد سلطة الدكلة، يستلـز معرفة قواعده اليت َف ٭تددىا لنا أنصاره كاكتفوا بالقوؿ بأف العقل البشرم 
يكشف عنها. كما انتقد ىذا االٕتاه بأف قيد القانوف الطٌبيعي ليس قيدا قانونيا بل ال يعدك أف يكوف 

 دا أخبلقيا كذلك ال يكفي لفرض احًتامو.قي



   سّعٔ٘ ّمطْغاتُالفصل األّّل: مأٍ٘ مبدأ املػ
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  اف انتقاد ىذه الٌنظرية جاىزان ا١تستمٌدة من القانوف الطٌبيعي كقد ككقائل بأهنا اٟتقوؽ الطٌبيعية 
، كألهنا تركت يف الٌنهاية أمر ٖتديد تلك اٟتقوؽ لقيامها على فكرة القانوف الطٌبيعي ا١تنتقدة أصبلن 

 للٌدكلة.
  لة تتحدد ٔتا تضعو ىي من قيود كتلـز نفسها با٠تضوع لو، كرأينا أف كقائل بأف سلطة الٌدك

 .ىذا االٕتاه انتقد بأف القيد الذم يًتؾ أمره للمقيد بو ال ييعد قيدان 
  كقائل بأف تلك القيود احملٌددة لسلطاف الٌدكلة تتمٌثل يف قواعد الٌتضامن االجتماعي، كرأينا أف

أدبيان تفتقر إُف أم دعامة  ضامن ىذه، ال تعدك أف تكوف قيدان ىذه الٌنظرية انتقدت بأف قواعد التٌ 
كما رأينا أف ىذه الٌنظرية يف األخَت انتهت إُف أف تركت للٌدكلة أمر ٖتديد  قانونية تفرض احًتامها.

 قواعد الٌتضامن االجتماعي تلك.   
ٌنظريات، ىو كحده كاؼ كاجو ٚتيع ىذه ال ٦تا تقدـ؛ فإننا نرل أف ٖتديٌا كاحدان  كاستخبلصان       

٢تدمها كإضعافها عن الصمود، كىو ا١تتعٌلق ٔتاىية القواعد اليت ٖتدد سلطاف الٌدكلة كمصدرىا. فإف 
النظريات الوضعية يف ىذا الشأف َف ٗترج عن رأيُت؛ األكؿ: ىو الغموض كعدـ الٌتحديد كال ٮتفى ما 

ين: أف يًتؾ أمر الٌتحديد للٌدكلة بغٌض الٌنظر يف ذلك من ا٠تطورة على اٟتقوؽ كاٟتريات الفردية. كالثا
عن ا١تعيار سواء كاف اٟتقوؽ الطٌبيعية، أـ الٌتضامن االجتماعي، فإنو أفظع كأخطر من عدـ الٌتحديد؛ 

ك٬تعل   إذ ٬تعل اٟتقوؽ كاٟتريٌات الفردية ٖتت رٛتة السلطة،  ٘تنح منها ما تشاء ك٘تنع ما تشاء،
       .!!ؽ ما عداىا من اإلرادات إرادة القائم على السلطة فو 

 حدود سلطان الحاكم في الفقو اإلسالمي5 الفرع الثاني5  
َف يعرؼ الفقو اإلسبلمي تلك اٞتعجعة اليت أحدثها الفقهاء الغربيوف حوؿ قضية ٖتديد           

كاف ك  .سلطة اٟتاكم، كَف يشهد ما شهدتو الٌنظريات الوضعية من اٞتدؿ كالغموض يف ىذا الشأف
كأشٌد دٌقة كأعظم جبلء. بشكل أظهر ٘تيز الٌنظاـ اإلسبلمي  األمر يف الفقو اإلسبلمي أكثر كضوحان 

فهو كإف اتٌفق معها يف ضركرة ٖتديد سلطة الٌدكلة بقواعد تلتـز ىذه  .عداه من الٌنظم الوضعية عن ما
فإنو ٮتتلف عنها فيما  ،األفراداألخَتة باحًتامها حىت ال تتدٌُف إُف االستبداد كا١تساس ْتقوؽ كحريات 

عن ما طا٢تا من انتقادات. كمن أىم ا٠تصائص اليت ٘تيز آلية ٖتديد سلطاف  سول ذلك مبتعدان 
 اٟتاكم يف الٌنظاـ اإلسبلمي ما يلي:
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 حتدٓد الكْاعد املكّٔدٗ لطلطاٌ الّدّل٘:  -أّّاًل
اكم يف الدكلة اإلسبلمية أف يتقيد رٝتت الشريعة اإلسبلمية اٟتدكد اليت ٬تب على اٟت              

مستمٌدة من  1،كضبطتها ٔتبادئ كأصوؿ كأحكاـ شرعٌية .كأف ٮتضع ٢تا يف ٦تارستو لسلطتو ،ّٔا
وف جاىز ػػػػػػػػػػ)) كال خبلؼ يف أف اإلماـ يف الٌشريعة مقٌيد بقان 2.القرآف الكرًن كالٌسنة النٌبويٌة الٌشريفة

. كيف ىذا الٌصدد يقوؿ األستاذ ثركت بدكم كىو يصف دكلة 3((ػػػػػػةىو نصوص الكتاب كالٌسن

                                                           

االنقياد ( ٕتدر اإلشارة ىنا إُف أف األحكاـ الٌشرعية اليت ٘تثل قيودا على سلطة اٟتاكم يف الٌدكلة اإلسبلمية ْتيث ال ٯتلك إال  1
كليف فيها على سبيل اٟتتم كاإللزاـ ال على ككاف التٌ  صر٭تة،ت عليها الٌنصوص داللة ىي األحكاـ القطعية اليت دلٌ  ،كا٠تضوع ٢تا
القصاص كغَت ذلك من الزكاة كالٌصـو كالٌصبلة ك كمن أمثلتها ٖترًن القتل كالسرقة كالزىن كالربا ككجوب  .خيَتكالتٌ  سبيل اٟتثٌ 

فكل ما  .فهما يف ذلك سواء ،فهذه ٬تب أف يلتـز ّٔا اٟتاكم مثل احملكـو .ليت ثبتت فرضيتها أك ٖترٯتها بنص قطعيا ،األحكاـ
كما   .أك ٔتنعو إف كاف ٤ترما ،إما بإقامتو إف كاف كاجبا ،لطة  تنفيذهثبت كجوبو أك ٖترٯتو شرعا بنص قطعي كاف لزاما على السٌ 

دكف ارتكاب احملـر من خبلؿ  كٖتوؿ -فما ال يتم الواجب إال بو يكوف كاجبا - ن تنفيذ الواجبم اليت ٘تٌكنركؼ يلزمها توفَت الظٌ 
األحكاـ  أما  قطع الطٌرؽ كالوسائل ا١تؤدية إليو. كفوؽ ىذا يلزمها أيضا أف ال تأمر ٔتا ٮتالف تلك األحكاـ الٌشرعية القطعية.

لفعل )الندب( أك اٟتث على الًتؾ )الكراىة( أك التخيَت بينهما؛ فهذه تقٌر الظٌنية كما يكوف الٌتكليف فيها على سبيل اٟتٌث على ا
سلطة تغيَتىا من اإلباحة إُف الوجوب أك  –باعتباره ٣تتهدا أك معتمدا على أىل االجتهاد -فيها الٌشريعة اإلسبلمية للحاكم 

 إ٪تا ىي ٤تددة بقيود كتتمثل قيودىا يف:   اٟترمة مثبل، أك غَت ذلك من األحكاـ. غَت أف ىذه السلطة أيضا ليست مطلقة ك 
كوف اٟتاكم ٣تتهدا أك معتمدا على أىل االجتهاد فإف َف يكن ٣تتهدا كأصدر تشريعا َف يستند فيو على أىل االجتهاد فبل -

 اعتبار لتصرفو حينئذ.
 كشف عنها. أف يستند التشريع االجتهادم إُف نص قرآين أك نبوم فإف آّتهد ال ينشئ أحكاما كإ٪تا ي-
 أال يعارض التشريع االجتهادم نصا قرآنيا أك نبويا.  
 أال يوجد حكم قطعي ٓتصوص ا١تسألة االجتهادية كإال فبل ٣تاؿ لبلجتهاد. -
 أف يكوف التشريع االجتهادم ٤تققا ١تصلحة عامة معتربة شرعا كأف يكوف متوافقا مع مقاصد الشريعة اإلسبلمية . -
تهادم بعد القياـ بواجب الشورل ك بناء على نتيجتها، فبل يكوف باستبداد فرد بإحداثو. راشد عبد اهلل أف يصدر التشريع االج-

ـ، د.د ف ، ص 2012-ىػ1432، 02آؿ طو، السلطة العامة كمقاكمة طغياهنا يف النظاـ الوضعي كالشريعة اإلسبلمية، ط
283-286 /298 /312 -316    .    

 -ـ. ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع1988 -ىػ 1408، 1لة كآدأّا يف اإلسبلـ، ط( ٝتَت عالية ، نظرية الدك  2
 .99ص -بَتكت

  –األردف  –ـ، دار النفائس 2013-ىػ1434، 4( منَت ٛتيد البيايت، النظاـ السياسي اإلسبلمي مقارنا بالدكلة القانونية، ط 3
 .240ص
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ٮتضع فيها اٟتاكم للقانوف، كٯتارس سلطتو كفق قواعد  -يف األرض-إهنا أكؿ دكلة قانونٌية ا١تدينة: )) 
. كقد عرب 1((.عليا تقٌيده، كال يستطيع ا٠تركج عليها، فقد كاف ا٠تليفة مقٌيدا بأحكاـ القرآف كالٌسنة

دة لسلطاف اٟتاكم يف الدكلة اإلسبلمية بعبارة " اٞتزء األعلى ا١تودكدم عن تلك القيود احملدٌ  اإلماـ أبو
كيشتمل على  غيَت كال التعديل، ))جزء ال يقبل التٌ  -ْتسبو–القطعي من القانوف اإلسبلمي " كىو 

 ثبلثة أجزاء كىي:
 با....حرمة ا٠تمر كالرٌ األحكاـ الصر٭تة القطعية الواردة يف القرآف كاألحاديث الثابتة ك 
  القواعد العامة الواردة يف القرآف الكرًن كاألحاديث الثابتة كحرمة كل شيء مسكر... كقوامية

 الرجاؿ على النساء
  اٟتدكد ا١تقررة يف القرآف كالسنة لنحد ّٔا حريتنا يف األعماؿ كال نتجاكزىا كحد أربع نساء

 حقيقيان  فهذه األحكاـ كالقواعد إذف؛ تشكل قيدان  2.لتعدد الزكجات كحد ثبلث مرات للطبلؽ....((
  ال فكاؾ لو منو. ،على سلطة اٟتاكم

 مسّْ تلو الكْاعد ّاألحهاو ّعلٍْا الزتباطَا مبصدز مساّٖ:  -ثاىًٔا

دكف أف يكوف ىناؾ أم تدخل يف  ،إذ أهنا ٤تددة بالوحي ) القرآف كالسنة ( كحده           
فاٞتميع حينها ٮتضع   ،كىو ما يكفل ٢تا احًتامها  .كال أفرادان  حاكمان ٖتديدىا من أم طرؼ كاف  ال 

انعداـ أم قدرة ألم طرؼ ٦تن تقدـ على ا١تساس  ؛. كيًتتب عن ذلك3لسلطاف أعلى من اٞتميع 
كال إلغاء. فوظيفة الٌسلطة يف الٌدكلة  ال تعديبلن  ،بالقانوف اإلسبلمي ا١تشتمل على تلك القواعد

ا١تستمدة  ،أصالة يف تطبيق ىذا القانوف من خبلؿ تنفيذ قواعده كأحكامو القطعيةاإلسبلمية تكمن 
كىي ال ٘تلك أم  .4ككل ما دكف ذلك تبع ٢تذه الوظيفة كمكمل ٢تا .من القرآف الكرًن كالٌسنة النبويٌة

                                                           

 .77ص لسابق، ا١ترجع ا ( جاسم ٤تمد راشد العيساكم، 1
 . 34ـ، مؤسسة الرسالة، ص 1975-ىػ1395( أبو األعلى ا١تودكدم، القانوف اإلسبلمي كطرؽ تنفيذه، د. ط،  2
 .19( علي جريشة، ا١ترجع السابق، ص 3
اكم فالنصوص متناىية  ك٢تذا كاف للح ؛( لئلشارة فإف ٣تاالت عمل السلطة كمسؤكلياهتا قد ٘تتد إُف ما َف يرد فيو نص قطعي 4

كيف مقدمتها أف ال تتعارض تلك السلطة االجتهادية  ،غَت أهنا مقيدة ٔتا ذكرناه من قيود .يف الدكلة اإلسبلمية سلطة اجتهادية
 كاألحكاـ الشرعية القطعية .
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من  فهي َف تضعها ابتداء حىت تستطيع شيئان  ،صبلحية لتعديل تلك األحكاـ كالقواعد أك إلغائها
 لك.ذ

كلقد استوعب ا١تسلموف ىذا ا١تعٌت كأدرؾ القائموف على الٌسلطة منهم حقيقتو، فهذا عمر            
، كال بعد  كم نيبٌ اس ... إنو ليس بعد نبيٌ ها النٌ بن عبد العزيز يقوؿ بعد أف بويع با٠تبلفة: )) أيٌ 

اهلل يف كتابو على  ؿ ما أحلٌ ة. أال كإف اٟتبلتكم أمٌ ة، كال بعد أمٌ كتابكم كتاب، كال بعد سنتكم سنٌ 
، حراـ إُف يـو  ولساف نبيٌ ـ اهلل يف كتابو على حرٌ  و، حبلؿ إُف يـو القيامة، أال كإف اٟتراـ مالساف نبيٌ 

 كلكٌٍت  –ع يعٍت لست ٔتشرٌ  –بع، أال كإين لست بقاض  متٌ ، أال كإين لست ٔتبتدع كلكٌٍت  القيامة
     .1منفذ ((
  يف تنفيذ أحكاـ ةككيل عن األمٌ  الدكلة اإلسبلمية إذف؛ ليس أكثر من فالٌسلطاف يف            

مكلف  ىذا األخَت كٔتا أف .) األمة ( أكثر ٦تا ٯتلكو األصيلالوكيل ال ٯتلك ك  ،الشريعة اإلسبلمية
ف فإ ؛دكف أف ٯتلك شيئا ٦تا تقٌدـ من تعديل أحكامو أك إلغائها أك االنتقاء منها كٕتزئتهارع بتنفيذ الشٌ 

 ،ٔتقتضى ككالتوملـز بأف ينٌفذ تلك القواعد كاألحكاـ  يف ذلك مثلو مثل األصيل الوكيل )اٟتاكم(
كقد ركل اإلماـ ابن  2.سلطاف يف تغيَتىا أك استبدا٢تا دكف أف يكوف لو أدىن كٔتقتضى كونو مسلمان 

ؿ: السبلـ عليك فقا تيمية رٛتو اهلل أف:)) أبا مسلم ا٠توالين دخل على معاكية بن أيب سفياف 
أيها األجَت. فقالوا: قل: السبلـ عليك أيها األمَت. فقاؿ: السبلـ عليك أيها األجَت فقالوا: قل: أيها 

: دعوا أبا مسلم فإنو األمَت. فقاؿ: السبلـ عليك أيها األجَت. فقالوا: قل: األمَت . فقاؿ معاكية 
كقد علق ابن تيمية رٛتو  -الغنم لرعايتها....أعلم ٔتا يقوؿ. فقاؿ: إ٪تا أنت أجَت استأجرؾ رب ىذه 

: كىذا ظاىر يف االعتبار فإف ا٠تلق عباد اهلل، كالوالة نواب اهلل على -اهلل على ىذا الكبلـ بقولو
عن  اىد ىنا أف اإلماـ ال يعدكا أف يكوف ككيبلن كالشٌ  3عباده، كىم ككبلء العباد على نفوسهم.(( 

                                                           

 -القاىرة–ـ، مطبعة ا١تدين ا١تؤسسة السعودية ٔتصر 1995-ىػ1416، 24( يوسف القرضاكم، العبادة يف اإلسبلـ ، ط  1
 .179ص

 .241، 240( منَت البيايت، ا١ترجع السابق، ص 2
-ـ ، دار اآلفاؽ اٞتديدة 1983-ىػ1403، 01بن تيمية تقي الدين ، السياسة الشرعية يف إصبلح الراعي كالرعية، طا(  3

 .14ص -بَتكت
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قتضى ككالتو كيلتـز ْتدكدىا فإذا كانت األمة يف ذاهتا ال ٘تلك سلطة األمة فالواجب عليو أف يتقيد ٔت
فإف  ،كالقواعد الشرعية الثابتة بنصوص القرآف الكرًن كالسنة النبوية ،تعديل أك إلغاء األحكاـ القطعية

 الوكيل ال ٯتكن أف يكوف لو أكثر ٦تا لؤلصيل. 
 ازتباط الكْاعد ّاألحهاو الّػسعٔ٘ بادتصاٛ:  -ثالجًا

ٔتا يف ذلك القائم على  با٠تضوع ٢تاكييلـز اٞتميع  ،يضمن احًتامها كتطبيقها كىذا            
 ؛كيتميز اٞتزاء يف الفقو اإلسبلمي بكونو مزدكجان  تعرض للجزاء ا١تًتتب عن ٥تالفتها.كإال  ،الٌسلطة

كما تقدـ   –يل عنها فأما األكؿ فإف األمة كفيلة بإيقاعو على اعتبار أف اٟتاكم كك ؛دنيوم كأخركم
فإف خالف الٌشرع يف حكمو   .فيحق ٢تا أف تراقبو كأف تسألو  ،يف تنفيذ القواعد كاألحكاـ الشرعية -

رع قد فقد إذ أنو ٔتخالفتو للشٌ  ،ر تقوٯتوتقوٯتو أك عزلو إف تعذٌ  بأم كجو من الوجوه، فلها حقٌ 
 ع كالطٌاعةي عى الٌسم» : . قاؿ  2كصارت األمة يف حل من طاعتو  1.شرعيتو

ى
  رءً لى ا١ت

ي
ا فيمى  سلمً ا١ت

في ىذا اٟتديث داللة على ف .3«ة اعى  طى الى كى  عى  ٝتى بلى فى  ةو ٔتعصيى  مرى ا أي فإذى  ؤمر ٔتعصيةو ه ما َف يي رً أك كى  أحبَّ 
)) فغَت جائز  . إذا زاغ عن شرع اهلل تعاُف بأف أمر ٔتعصيتو ،سقوط شرعية اإلماـ كحقو يف الطٌاعة

ظاف أف يف قولو عليو  عنده هني اهلل عنو. فإف ظنٌ  من الناس يف أمر قد صحٌ  حدان ألحد أف يطيع أ
حجة ١تن أقدـ على  4«رب ليصٍ و فى ىي رى يكٍ  ئان يٍ ه شى َتً ن أمً أل مً من رى » بلـ ... يف حديث ابن عباس:السٌ 

ظن  كالطاعة لوالة األمر فقدمع غَته . كقاؿ قد كردت األخبار بالسٌ  معصية اهلل بأمر سلطاف أك
. ضػػػػػػػػػمره ال ٬توز أف يتعارض أك يتناق، كهنيو كأ ٬توز أف تتضاد . كذلك أف أخبار رسوؿ اهلل ال خطئان 

 فإف كاف خبلفان  ، ألمر اهلل كأمر  رسولو اعة ٢تم ما َف يكن خبلفان ػػػػػػكإ٪تا األخبار الواردة بالسمع كالطٌ 
، كبنحو ذلك قاؿ عامة   كمعصية رسولويف معصية اهلل فغَت جائز ألحد أف يطيع أحدان  ، لذلك

                                                           

 .339ص ا١ترجع الٌسابق، ( ضياء الدين الريس،  1
 .24( ا١تاكردم، ا١ترجع السابق، ص  2
 .329ص ، 04ج ، 7144، ح رقم "السمع كالطاعة لئلماـ ماَف تكن معصية"كتاب األحكاـ ، باب ،  البخارم( أخرجو  3
 .329ص ، 04ج ، 7143، ح رقم "السمع كالطاعة لئلماـ ماَف تكن معصية"كتاب األحكاـ، باب   ،( أخرجو البخارم 4
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 ،اىد ىنا أف اٟتاكم يف الدكلة اإلسبلمية ال ٯتلك أف ٮترج عن القانوف اإلسبلميكالشٌ   1السلف.((
 فإف فعل سقط حقو يف الطٌاعة على األمة. 

ه ابل يتعدٌ  ،كما أف اٞتزاء الدنيوم ال يقف عند حدكد سقوط كاجب األمة يف طاعة اٟتاكم           
: )) كالواجب إف كقع شيء من اٞتور كإف   أف يثبت ٢تا حق تقوٯتو أك عزلو.إُف يقوؿ اإلماـ ابن حـز

٭تل خلعو  قٌل أف ييكٌلم اإلماـ يف ذلك كٯتنع منو فإف امتنع كراجع اٟتق ..... فهو إماـ كما كاف ال
غَته ٦تن يقـو باٟتق  كإف امتنع عن إنفاذ شيء من ىذه الواجبات عليو كَف يراجع كجب خلعو كإقامة

ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی چ لقوؿ اهلل تعاُف:

 ،2كال ٬توز تضييع شيء من كاجبات الشرائع(( [،51المائدة، اآلية ]  چ ی یی
كقاؿ:)) فهو اإلماـ الواجب طاعتو ما قادنا بكتاب اهلل تعاُف كبسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

كاٟتق فإف َف  ، كأقيم عليو اٟتدفإف زاغ عن شيء منهما منع من ذلك .اأمر الكتاب باتباعه اليت
كقاؿ اإلماـ عبد القاىر البغدادم: )) فمىت أقاـ يف  3يؤمن أذاه إال ٓتلعو خلع ككِف غَته منهم.((

عليو  ، كمىت زاغ عن ذلك كانت األمة عياران الظٌاىر على موافقة الٌشريعة كاف أمره يف اإلمامة منتظمان 
أك يف العدكؿ عنو إُف غَته. كسبيلهم معو فيها كسبيلو مع  ،العدكؿ بو عن خطئو إُف صوابيف 

كقد ذىب اإلماـ اٞتويٍت   4خلفائو كقضاتو كعمالو كسعاتو، إف زاغوا ... عدؿ ّٔم أك عدؿ عنهم((
- حينما اعترب مسألة خىلع اٟتاكم الذم ينسل من الٌدين كٮتالف قواعده كأحكامو مذىبا ٦تاثبلن 

 . 5ظاىرة غَت خافية -اعتربىا 

ريعة د يف حكمو بأحكاـ الشٌ ـ يؤشر على سقوط شرعية اٟتاكم الذم ال يتقيٌ كل ما تقدٌ           
كيؤكد على حق األمة يف تقوٯتو أك عزلو حاؿ زيغو عن ىدم اٟتق كاعتدائو على أحكاـ  ،اإلسبلمية

 ،متعلق ٔتسؤكلية اٟتاكم أماـ األمة اليت اختارتودنيوم  -كما تقدـ   –كىذا اٞتزاء  .الشريعة اإلسبلمية
                                                           

 .214، ص 08ج  -اضالري–( ابن بطاؿ، شرح صحيح البخارم، د. ط، د. ت ط، مكتبة الرشد  1
، الفصل يف ا١تلل كاألىواء كالنحل، ط 2  .28، ص05ج  –بَتكت  –ـ، دار اٞتيل 1996ىػ 1416، 02( ابن حـز
 .170-169، ص04، جا١ترجع نفسو(  3
 .307ص  -بَتكت–ـ، دار الكتب العلمية 2002 -ىػ 1423، 01( عبد القاىر البغدادم، أصوؿ الدين، ط 4
 .75ص لٌسابق، ا١ترجع ا( اٞتويٍت،  5
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ڄ ڃ چ :كىو ال يعفيو من اٞتزاء األخركم الذم ينالو ْتكم مسؤكليتو أماـ اهلل تعاُف قاؿ 

كا١تعٌت  أف  [.82المائدة، اآلية ]  چ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ
عن ابن عٌباس أف  من َف ٭تكم ٔتا أنزؿ اهلل فهو خارج عن طاعتو مائل للباطل تارؾ للحٌق، كقد ركم

كالذم ال ٭تكم ٔتا أنزؿ   1من جحد ما أنزؿ اهلل فقد كفر، كمن أقرٌه كَف ٭تكم بو فهو ظاَف فاسق .
اهلل كٮتالف شريعتو  فإنو ٭تكم ٔتا َف يشرعو، كنتيجة ٠تركجو عن "القانوف" الذم شرعو اهلل فقد 

. كيؤكد على ىذا عمـو األدلة كصفو سبحانو بالفسق كا٠تركج عن الطٌاعة، كبذلك استحق العقاب
أىال كلُّكيم رىاعو ككيلُّكيم مٍسؤيكؿه عن » : من ذلك قوؿ النيب  ،اليت تثبت مسؤكلية اٟتاكم عن رعيتو

ـي الًذم علىى النَّاس رىاعو كىيو مىسؤكؿه عٍن رعيَّتًو، كالٌرجيلي راعو علىى أىًل بيًتًو كىوى مسؤيكؿه  رىعيَّتًو، فاإًلما
كا١ترأىةي راًعيةه على أٍىل بيت زكًجهىا ككلًدًه كىي مسؤكلةه عنهيٍم، كعبدي الرَّجيًل راعو على مىاًؿ عن رعيًتًو، 

 ؛جاء يف شرح ىذا اٟتديث 2.«سىيّْدًه كىو مسؤيكؿه عنوي، أال فىكيلُّكٍم راعو ككلُّكٍم مسؤيكؿه عن رعيًَّتو 
فرعاية اإلماـ  .اعي كٮتتلفوف يف معناهيشًتكوف يف كصف الر  ىناأف اإلماـ كالرجل كغَت٫تا ٦تن ذكر 

 ،كمسؤكليتو ىنا تكوف أماـ اهلل تعاُف  3بإقامة اٟتدكد كالعدؿ يف اٟتكم. ،ريعةتكوف ْتياطة الشٌ 
ة إال عيَّ عي رى ًتى يسٍ  اعو ن رى مً  امى  :» كىو ما يؤكد عليو قولو  ،ركمػػػػػػػػػػجزاء أخعلى تضييعو ٢تا كيًتٌتبي 

ـى أقى  ـ القيامةً يوٍ  ئلى سي   فلمٍ  اهلل رعيةن  اهي عى اسًتى  عبدو  ا منٍ مى  »:ػػػػػولوكق 4«و؟اعى ضى ـ أى اهلل أى  ا أمرى فيهى  ا
ففي اٟتديثُت داللة كاضحة على اٞتزاء األخركم الذم  .5«ة نَّ اٞتى  ةى ائحى د رى ٬تىً  ة إال َفٍ نصيحى ا بً هى طٍ حي ػى ي

 ع رعيتو. ىديو كٮتالف شرعو كيضيٌ اعي )اٟتاكم( الذم يزيغ عن  يـو القيامة للرٌ ُفأعده اهلل تعا

                                                           

 . 127 – 119،  ص  03( ابن كثَت ، ا١ترجع السابق، ج1
       "قوؿ اهلل تعاُف:، باب األحكاـأخرجو البخارم، كتاب (  2

   ،" 328ص ، 04ج،  7138ح رقم . 
 .113، ص 13ج -بَتكت-ين، فتح البارم شرح صحيح البخارم، د.ط، د.ت ط، دار ا١تعرفة ( ابن حجر العسقبل 3
، اٞتامع الصغَت وحّسنو األلباني. 149، ص05، ج4916ح رقم ، ( أخرجو الطرباين، ا١تعجم األكسط ، "من اٝتو عمارة" 4

 .179، ص 04، ج 8111رقم . / سلسلة األحاديث الصحيحة، 365، ص 01، ج8228رقم كزياداتو، 
 .331ص ، 04ج، 7150، ح رقم "من اسًتعي رعية فلم ينصح"( أخرجو البخارم، كتاب األحكاـ، باب  5
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بتطبيق القانوف اإلسبلمي  الفقو اإلسبلمي، قد قاـ على فكرة إلزاـ اٟتاكمكّٔذا يتبٌُت أٌف              
لؤلمة كما قاـ على االعًتاؼ  ، من خبلؿ ترتيب اٞتزاء األخركم على ٥تالفتو.الذم شرعو اهلل تعاُف

بل إنو  قانوف، كأسقط عنها كاجب طاعتو يف حاؿ ٥تالفتو لو.ذا ال٢تْتقها يف مراقبة مدل تطبيقو 
الذم  ،كبذلك فقد قاـ على فكرة االلتزاـ القانوين ا٨ترافو عنو. حاؿ كجزاء دنيوم  ،أثبت ٢تا حق عزلو

ظاـ اإلسبلمي على تلك كىو ما يظهر تفوؽ النٌ  .تطبيق قواعد القانوف اإلسبلمي يضمنمن شأنو أف 
يف فرض  -دكف غَته-يت عولت على فكرة االلتزاـ األخبلقي أك االجتماعي النظريات الوضعية ال

 وف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسواء كانت قواعد القان ،القواعد احملددة لسلطة الدكلة
. أك غَت ذلك االجتماعي الٌتضامن أك ، الطبيعي



 

 

 

    
 

 الفصل الثاني:
 مصادر مبدأ املشروعية

 ادبحث األول:

 ية )ادوضوعقة( لؾؿرشوعّقة.ادصادر ادادّ 

 ادبحث الثاين:

 ادصادر الّرسـؿقة )الّشؽؾقة( لؾؿرشوعّقة.
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 متَٔـــــــــد:
 –حكاما ك٤تكومُت  -عٍت خضوع الدكلة مبدأ ا١تشركعية ي سبق أف ر من خبلؿ ماتقرٌ إذا           
الذم  يشمل كافة القواعد  الواسع  معناهيراد بو يف ىذا الشأف  القانوفأف  ر أيضان كتقرٌ  ،للقانوف

 عميقان  فإف ىناؾ إشكاالن   -ذلككٌل ر  إذا تقرٌ – ،القانونية ا١تلزمة يف الدكلة بغض النظر عن مصدرىا
يطرح نفسو يقـو حوؿ مصدر القانوف الذم ينبغي على اٞتميع أف ٮتضع لو إذ أف فكرة ا٠تضوع 

كمن ىنا تظهر أ٫تية البحث يف مصادر   ،الن مقبو  منطقيان  كمربران  ب مسٌوغان طلٌ كاإلذعاف كاالنقياد تت
 ا١تشركعية.
كلة للقانوف، كانت مصادره ىي مصادر ك١تا كاف ىذا األخَت ال يعٍت أكثر من خضوع الدٌ          

  2:، كىذه األخَتة تنقسم إُف قسمُت1القانوف ذاهتا
وف كأصلو الذم يستمد أك تسٌمى ا١توضوعية كيعرب ّٔا عن جوىر القان اديةا١تصادر ىو ا١ت 5أولهما

إذ أف ىذه  ٢تا مضموهنا.د من خبلكيتحدٌ  ،كا١تادة األكلية اليت تتكوف منها القاعدة القانونية  ،منو
 .الوضعي بالتعبَت كالصياغة كاإللزاـ ا١تشرٌعاألخَتة تكوف مادة أكلية قبل أف ٘تتد إليها يد 

كالوسائل  ،لطرؽ التعبَت عن القاعدة القانونية كيرمز ّٔا ،مية أك الٌشكليةػىو ا١تصادر الٌرس :انيالثّ و  
 اليت يتوٌفر ٢تا ّٔا صفة اإللزاـ. 

على  ر من أف مصادر مبدأ ا١تشركعية ىي نفسها مصادر القانوف، كتأسيسان كبناء على ما تقرٌ        
 بحثُتا١ت من خبلؿىذا الفصل  رأينا أف ندرسما تقٌدـ بيانو من تقسيم مصادر القانوف؛ فإننا 

 :لتاليُتا
 ة.لمشركعيٌ لية )ا١توضوعية( ا١تبحث األكؿ: ا١تصادر ا١تادٌ 

 ة.لمشركعيٌ لكلية( مية )الشٌ ػسا١تبحث الثاين: ا١تصادر الرٌ 

                                                           

 .23ص -االسكندرية–ـ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية 1995( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، د.ط،  1
 .105ٞتديدة للنشر ، االسكندرية ص ، دار اٞتامعة ا2005د.طػ،  ( أنور سلطاف، ا١تبادئ القانونية العامة، 2
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 ملبخح األّل: املصادز املاّدٓ٘ )املْضْعٔ٘( للنػسّعّٔ٘.ا
  متَٔد: 

م يستمد منو كا١تادة يراد با١تصادر ا١تادية للمشركعية أك للقانوف؛ جوىره كأصلو الذ             
األكلية اليت تتكوف منها القاعدة القانونية. كيعد البحث يف ىذه ا١تصادر من األ٫تية ٔتكاف ذلك أهنا 

تصبح ىذه إذ  لطة اليت ٘تلك التعبَت عنو.٭تمي القانوف من أف يكوف ٣ترد آلة يف يد السٌ  ل قيدان تشكٌ 
. كٗتتلف قوة ىذا القيد باختبلؼ طبيعة ا١توضوعية ٔتا تقدمو إليها ا١تصادر تواألخَتة ملزمة يف صياغ

 حقيقيان  تلك ا١تصادر كمدل كضوحها كإلزاميتها بالنسبة ١تن يتوُف السلطة التشريعية. فقد تشكل درعان 
مي مبدأ ا١تشركعية كيضمن كبالتاِف ٭ت ،٭تمي القانوف من أم ا٨تراؼ ٤تتمل من قبل السلطة التشريعية

١تصادر عن توفَت تلك اٟتماية كمن خبلؿ ذلك تعجز عن فرض احًتاـ كقد تعجز تلك ا احًتامو.
عن تعقيدىا  غموضها كعدـ كضوحها كقد يكوف نإتان  عن ان كقد يكوف عجزىا نإت ١تشركعية.مبدأ ا

              عن عدـ استنادىا إُف مسوٌغ منطقي يف فرضية احًتامها كسيادهتا .... كقد يكوف نإتان 
كل الذم فبعضهم نظر إُف الشٌ  ،1ا أل٫تيتها فإف الفقهاء اختلفوا حو٢تا إُف مذاىبكنظر             

من ذلك فقد كصفت ىذه ا١تذاىب  كانطبلقان  .ٗترج بو القاعدة القانونية إُف الوجود يف صورة ملزمة
كل الذم ٗترج بو عن الشٌ  مبتعدان  ،كبعضهم نظر إُف ا١تضموف كا١توضوع كاٞتوىر .بأهنا شكليػة

كل كقد اختار البعض اآلخر أف ٬تمع بُت الشٌ  .با١تذاىب ا١توضوعية ما يعرؼ كىذا ،عدةالقا
 ا١تذاىب ا١تختلطة. ىي  كىذه ،كا١توضوع

ىذا كٕتدر اإلشارة ىنا إُف أف االختبلؼ الذم تقدمت اإلشارة إليو كاف بُت فقهاء             
إذا نظرنا إُف مذاىبهم يف مقابل اٟتقائق  آخر لكننا سنجد اختبلفان  ،القانوف الدستورم فيما بينهم

 اليت جاءت ّٔا الشريعة اإلسبلمية.  
 

                                                           

 .74( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  1
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ْتسب ا١تذاىب الوضعية  ،مطالب ثبلثةسنقسم ىذا ا١تبحث إُف فإننا  ،ذلك كبناء على          
 ْتسب التقسيم اآليت: ،كنبُت موقف الفقو اإلسبلمي من كل مذىب .ا١تختلفة

 ليةا١تطلب األكؿ: ا١تذاىب الشك
 ا١تطلب الثاين: ا١تذاىب ا١توضوعية

 ا١تطلب الثالث: ا١تذاىب ا١تختلطة 
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 املطلب األّل: املراٍب الػهلٔ٘:
أك بعبارة  .عن مشيئة الدكلة أف القانوف ليس إال تعبَتان  ؛تقـو ىذه ا١تذاىب على فكرة قوامها        
تتكٌوف من  ،ةإذ أف آّتمعات كافٌ  .ليا يف آّتمعلطة العىو تعبَت عن مشيئة من لو السٌ  ؛أكضح
كاألخرل ٤تكومة كىي اليت ٗتضع للقوانُت اليت  ،إحدا٫تا حاكمة كىي اليت تسن القوانُت ؛ىيئتُت

ىو إرادة  ،. كعليو فإف أصل القوانُت كفق ما يراه أنصار ا١تذاىب الٌشكليةاٟتاكمةاألكُف ها ا٢تيئة تسنٌ 
كىي اليت ٕترب األفراد على  ،تصنع القانوف اليت  ىيإذف كلة الدٌ ف .ّٓتمعمن ٯتلك الٌسلطاف يف ا

 ،كىم كإف اختلفوا يف بعض اٞتزئيات ،ة من الفبلسفة  كالفقهاءكقد ذىب ىذا ا١تذىب ثلٌ  احًتامو.
لطاف. ك٨تن سنعرض ألبرز مذىبُت من تلك القانوف إُف إرادة السٌ  فقوف على ردٌ فإهنم ٚتيعا يتٌ 

مث ٩تصص الفرع الثالث لبياف موقف الفقو اإلسبلمي من ا١تذاىب  ،الفرعُت التاليُت ا١تذاىب يف
 .، ْتسب التفصيل التاِفكلية كتصورىا حوؿ أصل القانوف كمصدرهالشٌ 

 الفرع األكؿ: مذىب أكسنت.
 الفرع الثاين: مذىب مدرسة الشرح على ا١تتوف .

 . و اإلسبلميانفصاؿ التشريع عن اإلرادة يف الفقالفرع الثالث:  
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 الفرع األول5 مذىب أوستن.
كلكنو يف الواقع َف يكن أكؿ من نادل ، أكسنتلقد ارتبط ىذا ا١تذىب باسم الفقيو اإل٧تليزم           
الذين كانوا يعتربكف أف أصل  ،تعود جذكره إُف الفبلسفة اليونانيُت إذ  ،فقد كجد منذ القدـ .بو

ة من الفبلسفة كالفقهاء على اختبلؼ بسيط ػػكقد تبع ىذا ا١تذىب ثلٌ  القانوف ىو إرادة السلطاف.
الذم كاف يرل أف   ،توماس ىوبزالفيلسوؼ اإل٧تليزم فكاف من بُت ىؤالء  ،بينهم يف اٞتزئيات
إُف شخص آخر  ،كإ٪تا ىو أمر صادر من شخص مسٌلم لو بالطاعة ،نصيحة كالالقانوف ليس طلبا 

بتأليو  الدكلة  الذل كاف ينادم  ىيجلاأل١تاين  ،اف من الذين تبعوه أيضان كك  1يكوف ملزما بالطاعة.
٤تل   ظاـ يف اٞتماعةالنٌ  حلٌ ػذلك بأهنا ىي اليت ت ران كأف تكوف ىي اليت تسود مربٌ  .كتعظيم سلطاهنا

تكمن يف كضع قانوف للجماعة  ،ككسيلتها إُف  ذلك ْتسب رأيو .كتعًتؼ لؤلفراد ْتقوقهم ، الفوضى
 2كلة.بصدكره عن الدٌ  -حسب ىيجل–كىذا القانوف ٬تد  شرعيتو  ،ـ بو األفراديلتز 

ص مذىبو مث جاء بعد ىؤالء أكسنت كصاغ نظريتو يف القانوف على أفكار سابقيو، كملخٌ             
من قبل   ،اعدة كضعت لتوجيو سلوؾ كائن مدرؾيكمن يف تصوره القائم على أف القانوف ليس إال ق

ّتزاء  كتردفوكلة إال ما تضعو الدٌ  ،ْتسبو  قانونان  كعليو فإنو ال يعدٌ . 3ر لو سلطاف عليوكائن مدرؾ آخ
إ٪تا يتمثل يف  ،لتفرض احًتامو على األفراد.  كمن ىنا يتضح أف جوىر القانوف كمصدره عند أكسنت

  .كتتبعو ّتزاء األمر الذم توجهو ا٢تيئة اٟتاكمة إُف ا٢تيئة احملكومة
بناء على ما سبق فإف الذم يتبُت من مذىب أكسنت؛ أف القانوف ال ٯتكن كجوده إال ك              

٣تتمع سياسي يتشكل من ىيئتُت؛ تكوف إحدا٫تا حاكمة مسٌلم ٢تا باألمر دك٪تا إنكار أك  يف ظلٌ 
عن ىذا فإف القانوف ال  اعًتاض، كاألخرل تكوف ٤تكومة ملزمة بطاعة أكامر ا٢تيئة اٟتاكمة. كفضبلن 

                                                           

– : النظرية العامة للقانوف ، كالنظرية العامة للحق، د.ط، د.ت ط، الدار اٞتامعية( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية 1
 .86ص  -بَتكت

 .88،89ص -اإلسكندرية–د.ت ط، منشأة ا١تعارؼ د.ط، ، ا١تدخل إُف القانوف( حسن كَتة،  2
 .13ص   ا١ترجع السابق،( غالب علي الداكدم،  3
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ـ إال حينما ٘تلك ا٢تيئة اٟتاكمة القدرة على فرض احًتاـ ما تصدره من أكامر )قوانُت(، ٔتا ٘تلكو يقو 
  1 من سلطة يف توقيع اٞتزاء على من ٮتالف قواعدىا كيتمرد على أكامرىا.

 : ىكــد مرٍب أّضنت  
القانوف إُف إرادة  عن الغموض، إذ يردٌ  بعيدان  بسيطان  ٭تسب ٢تذا ا١تذىب كونو كاضحان              

 تطالو شريع تعبَت عن تلك اإلرادة. إال أف بساطة ىذا ا١تذىب َف تعصمو منلطاف، كيعترب أف التٌ السٌ 
 االنتقادات كالػمآخذ، كاليت كاف من أبرزىا:

ستورم؛ إذ أف كِف كالدٌ فة القانونية عن كل من قواعد القانوف الدٌ الصٌ أنو يؤدم إُف إنكار  -
ا نائية ا١تركبة من ىيئتُت إحدا٫تكآّتمع الدكِف ال تتوفر فيو تلك الثٌ  ،بُت الدكؿ األكؿ ينظم العبلقة

ها. فبل توجد سلطة عليا يرل أكسنت أف ال كجود للقانوف إال يف ظلٌ حاكمة كاألخرل ٤تكومة، كاليت 
فالػمقٌرر  .منها منزلة احملكومُت ىذه األخَتةتنزؿ  ، كللٌدكؿ تسن القوانُت األمر دكف معٌقب ٢تا حقٌ 

فهو كإف كاف ينظم العبلقة بُت اٟتاكم  أما الثاين يادة. متساكية يف اٟتقوؽ كالسٌ  أف الدكؿ ٚتيعان 
فهي ليست صادرة من  .بأم قيد ٯتنعو من ٥تالفة تلك القواعد لطاف ليس ملزمان فإف السٌ  ،كاحملكومُت

ر كال يتصوٌ  ،نو ىو من يوقع اٞتزاءإذ أ ا ليست مقًتنة ّتزاء ٯتكن أف يطالو.كما أهن  ،سلطة أعلى منو
ال تؤٌسس على اإلرادة  ،مث إف قواعد كل من القانونُت الٌدكِف كالٌدستورم عادة 2عو على نفسو.أف يوق

القانوف  الذم يردٌ  ،كبذلك تنتفي عنها الٌصفة القانونية ْتسب مذىب أكسنت .ا١تنفردة للحاكم كحده
  3عنها. د تعبَتلطاف كيعتربه ٣ترٌ إُف إرادة السٌ 

للقانوف، كىذا رأم ٣تانب  كما يؤخذ على ىذا ا١تذىب أنو يعترب التشريع ىو ا١تصدر الوحيد -
 .كالدين كالعرؼ كغَت٫تا؛ ىو أف ىناؾ مصادر أخرل للقانوف،  إذ أف الثابت على اٟتقيقة .وابللصٌ 

نوف اقولو أف القبما ذىب إليو أكسنت حينما حاكؿ الرد على منتقديو  ،كال يكفي لدفع ىذا االعًتاض
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كبالتاِف  دكلة تقرٌه.فذلك ألف ال ،العرؼكالدين ك  التشريع د من مصادر أخرل غَتكإف كاف يتولٌ 
ال  – .كما يعترب التشريع إرادهتا الصر٭تة  ،ىا الدكلة إرادة ضمنية ٢تاتصبح تلك ا١تصادر حينما تقرٌ 

ق تلك القواعد ا١تستمدة كانت تطبٌ ألف الواقع أف الدكلة إف   -يكفي ىذا القوؿ لدفع ذلك االعًتاض
بل الصحيح أف الدكلة  .فإف ىذه القواعد ال تعترب قانونا لذلك أخرل غَت التشريع، مصادرمن 

   1يف ذاهتا. تطٌبقها ألهنا مفركضة عليها باعتبارىا قانونان 
ذ اعترب إ .كاحدان  كجعلهما شيئان  ،إف ىذا ا١تذىب قد أخلط بُت القانوف كالقوة )السلطة العليا( -

أف يصبح القانوف آلة يف يد السلطة  ،ىي القانوف، كالنتيجة الطبيعية لذلك أف إرادة السلطاف منفردان 
   2تتصرؼ فيها كما تشاء كىذا ما يفضي إُف االستبداد.

يأخذ بظاىر األمور دكف أف ينٌقب عما كراء  ،كقد أخذ على ىذا ا١تذىب  أيضا كونو شكليان  -
كالعوامل اليت  ،كلذلك فهو بعيد كل البعد عن حقيقة القانوف كجوىره .١تضموفالٌشكل أك يلتفت إُف ا

 3تؤثر يف تكوينو.
اىا أف تصرفات اٟتاكم تكوف مشركعة  إف ىذا ا١تذىب ينتهي إُف نتيجة يف غاية ا٠تطورة مؤدٌ  -

 تكوف مشركعة كلما كانت خاضعة إلرادتو إف تصرفاتو -كبعبارة أدؽ-كلما كانت خاضعة للقانوف 
بإرادتو فإف تصرفو موافق للقانوف، كمن مث  السلطاف ، كمىت تصرؼ عنها فالقانوف ليس إال تعبَتان  !!!

 !!! كاف كل ما يقـو بو بإرادتو مشػػػػركعػػػػػػان 
و أم ضمانة ٯتكن الرٌكوف إ٢تا إذ تنعدـ يف ظلٌ  ،الطرح من استبدادال ٮتفى ما يف ىذا ك           

 استبدادان  ،قوقهم كحرياهتم من أف يعصف ّٔا جور كاستبداد الٌسلطافمن قبل األفراد ٟتماية ح
   .النابع من إرادتو إُف القانوف مستندان  مشركعان 
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 1الفرع الثاني5 مدرسة الشرح على المتون5
ما مت من ٕتميع على إثر ظهرت ىذه ا١تدرسة يف فرنسا يف أكائل القرف التاسع عشر، 

 .ق عليها يف حينها ٣تموعة نابليوف ٣تموعة قانونية كاحدة، أيطلأحكاـ القانوف ا١تدين الفرنسي يف
 ٣تموعات القوانُت األخرل. من ظهور ال يفكعلى إثر ما تبعها بعد ذلك 

بل حىت يف بقية  فحسب، ليس يف فرنسا  ،من نوعو ىذا التجميع حينها فريدان لقد بدا 
إذ كانوا يركف فيها مصدر افتخار كاعتزاز  ؛ُتمنح ٣تموعة نابليوف مكانة رفيعة عند الفرنسي ٦تا .الدكؿ

تيو الباطل من بُت ا أهنا القانوف الكامل الذم ال يأاعتربك ك  ،حىت بلغت عندىم درجة التقديس .٢تم
 إال أحصاىا.   كال كبَتةن  كال صغَتةن  ،كال كاردةن  كَف يدع شاردةن  ،كالذم َف يغفل شيئان  ،يديو كال من خلفو

نصوص أف يقتصر الفقهاء على شرح  ،بيعية لذلك التقديسكقد كانت النتيجة الطٌ 
كما يفعل ا١تفسركف عند تفسَتىم للكتب ا١تقٌدسة.  متبعُت يف ذلك   ٘تامان  ،٣تموعة نابليوف نٌصان نٌصان 

ألهنا القانوف الكامل الذم ال عيب   .ض لنقدىادكف التعرٌ  ،الًتتيب الذم كردت فيو بشكلها الرٝتي
لعيب فيو ال يف فذلك   ،أك استخبلص قاعدة نصٌ  عجز الفقيو عن تفسَتفإف   ،كال نقص فيو

 شريع.التٌ 
ٙترة ّٓموعة من آراء الفقهاء من  كلكنها تعدٌ  ،كىذه  ا١تدرسة ال تنسب  لفقيو  كاحد             

مع  ٚتيعان كقد اتفق ىؤالء  "لوراف"، "دٯتو لومب"، "بودرم ال كنًتم"،  "لوراف"، "أكبرم كركأبرزىم " 
  شريع ىو ا١تصدر الوحيد للقانوف. ما ذىب إليو أكسنت من أف التٌ 

إال ما  فإف أنصار ىذه ا١تدرسة يركف أنو ال يصلح أف يسٌمى قانونان  ،ا تقٌدـ٦تٌ  كاستخبلصان          
تفسَتىا  خبلؿصوص كحدىا من كعليو فإف االىتماـ ينبغي أف ينصرؼ للنٌ  .صدر عن ا١تشرٌع

قيد على على أنو ال ينبغي أف يفهم ذلك التٌ  .د بو٬تب االلتزاـ كالتقيٌ  ماحدىا ك  فهي   ،كشرحها
كعليو كجب كضع نية ىذا األخَت يف  ،عص ليس سول تعبَت عن إرادة ا١تشرٌ فإف النٌ ؛ سطحيتو
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ك٢تذا  ،هابنية ا١تشرع حينما كضعىا العربة يف تفسَت  إذ أف صوص،كلـز ٖتريها عند تفسَت النٌ  ،االعتبار
      .االعتداد ّٔذه النية كجب

 ىكد مرٍب مدزض٘ الػسح علٙ املتٌْ:

رح على ا١تتوف، يظهر من خبلؿ ما تقدـ، االتفاؽ اٟتاصل بُت مذىيب أكسنت كمدرسة الشٌ         
على أف التشريع ىو ا١تصدر الوحيد للقانوف، كأف ىذا األخَت ال يعدك أف يكوف ٣ترد تعبَت عن إرادة 

ف تلك االنتقادات اليت طالت مذىب أكسنت  ٯتكن أف ييعًتض ّٔا على مذىب ا١تشرٌع. كعليو فإ
رد كما يف حالة  ،يف الثاين منو يف األكؿ إف بعضها قد يكوف أشدٌ  بل .مدرسة الشرح على ا١تتوف

 .منها عند أكسنت فجاجةن  القانوف إُف إرادة السلطاف فإهنا عند أنصار مدرسة الشرح على ا١تتوف أكثر
  اعتبار عملو عمبلن يف ك  ،تقديس ا١تشرٌع٘تعن يف تنطلق من فكرة تقديس التشريع كمن خبللو  ذلك أهنا

ال  كىذا ا١تعٌت ،ارح أك ا١تفسرإُف الشٌ حاؿ كجودىا د كل مثلبة ري تك   .عن العيب كالنقص ان منزى كامبلن 
 1يؤكؿ إليو. -هايةيف النٌ –كإف كاف مذىبو  ،كل عند أكسنتّٔذا الشٌ  ٧تده صر٭تان 

اليت تكتفي  ،كليةكخبلصة القوؿ أف ىذا ا١تذىب سطحي كجامد كغَته من ا١تذاىب الشٌ          
كتتوقف عند ما يظهر يف الواقع من قياـ الدكلة بوضع  .ما شرعو ا١تشرع بغَت كال تعًتؼبالظاىر 

كا١تادة  ،دكف أف تبحث يف العوامل اليت تدخلت يف تكوين القاعدة ،كاستئثارىا بتوقيع اٞتزاء القانوف
عن ما  فالدكلة حينما تضع التشريع إ٪تا تعرٌب فنيان  ،مع أف اٟتقيقة غَت ذلك األكلية اليت صنعت منها.

  2كما يسيطر عليها من موٌجهات مثالية كعقلية كإيديولوجية. ،تقضي بو حاجات اٞتماعة
ـو أنصار ا١تذاىب ىو أف القانوف ْتسب مفه ؛ـ فإف الذم ٯتكن استنتاجوكبعد كل ما تقدٌ         

كيتصرؼ فيو   ،لو كٮتيطو على مقاسوكعليو فإف ٢تذا األخَت أف يفصٌ  .ىو ما يريده السلطاف ؛الشكلية
إف شاء  ،لطافإذ تصبح حقوؽ األفراد كحرياهتم ٖتت رٛتة السٌ  .كىذا عُت االستبداد .كما يشاء

 امف ،طبقا للقانوف كباٝتو رلكونو صد ،تصرفو يف اٟتالتُت يكوف مشركعان ك  .منحها كإف شاء منعها
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ال تستطيع أف ٖتمي حقوؽ كحريات  ،إال أف ىذه ا١تشركعية كما يظهر .عن إرادتو لقانوف إال تعبَتان ا
ىي ك  ذلك. ٖتقيق األفراد من أف يتدٌُف إليها استبداد الٌسلطاف، فهي ٣تٌردة عن كل ضمانة ٘تكنها من

للقانوف، إال أف العقبة اليت تعيقها ىي أف  -كعلى رأسها السلطة–كإف كانت تعٍت خضوع الدكلة
كبالتاِف يتحوؿ معٌت ا١تشركعية من  .بل إهنما شيء كاحد ،إرادة الٌسلطة ال ينفصل عنذلك القانوف 

كيظهر قصور كعجز مبدأ ا١تشركعية  .إُف خضوع  السلطة العليا إلرادهتا ،خضوع الدكلة للقانوف
 سلبها.  ة السلطة إُف منع اٟتقوؽ كالتضييق على اٟتريات أكيف اٟتالة اليت تتجو فيها  إراد ،بوضوح

 5لطة في الفقو اإلسالميشريع عن إرادة السّ انفصال التّ لفرع الثالث5 ا
ل يف تسييد ػػمثٌ ػكلية من اال٨تراؼ كالذم تعلى خبلؼ ما كقع فيو أنصار ا١تذاىب الشٌ                
كاجب  كاعتبار ما يصدر عنها قانونان  .بقٌ ػػاألمر دكف مع كإعطائها سلطة ،ة اإلراداتػػإرادة على بقي

فإف من ا١تبادئ األساسية اليت  –على خبلؼ ذلك كلو  -ة بالطاعة كا٠تضوع ٢تاكافٌ الكإلزاـ  ،االتباع
عرّٔم كعجمهم  يف اٟتقوؽ كالواجبات، مبدأ ا١تساكاة بُت البشرية ٚتعاء ؛أرساىا الفقو اإلسبلمي

إذ  .، دكف أف يكوف ىناؾ تفاضل بينهمك٤تكومهم قويهم كضعيفهم فقَتىم كغنيهم حاكمهم
كال فضل لو  ،كال تقديس ألحدىم على غَته .كعبوديتهم لو ،يف ٥تلوقيتهم هلل عز كجل يستوكف ٚتيعان 

عمل يف مسألة أم كال ينبٍت عليو  ،كىذا التفاضل  إ٪تا يكوف أثره عند اهلل تعاُف .عليو إال بالتقول
من  كما ال يعطي ألم إرادة سيادة على غَتىا  .كالتمتع باٟتريات كا١تباحات ،باتاٟتقوؽ كالواج

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  چقاؿ تعاُف: .اإلرادات

أف الناس  كا١تعٌت   [.81الحجرات، اآلية ] چ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ
مث  .اساضل بُت النٌ فأف التقول ىي ا١تعيار الوحيد الذم ٭تصل بو التٌ  ، ك 1ٚتيعا يستوكف يف بشريتهم

كقد  على اآلخرين. أحد سيادة -مطلقان – عٍتكال ي ،إ٪تا يكوف عند اهلل عز كجل إف ذلك التفاضل
 لعريبي  فضلى  الإفَّ ربَّكم كاحده ، كإفَّ أباكم كاحده ، أال   !يا أيُّها النَّاسي  » قولو: ركم عن النيب 
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رى على أسودى ، كال ألسودى على أٛترى إالَّ بالتَّقوىل، إفَّ على عجميي ، كال لعجميي على عريبي ، كال ألٛت
  .1«.....أكرمىكم عند اهلًل أتقاكم 

على أف البشر كلهم متساكيُت، كىي كإف   تػػػػػػدؿٌ إف ىذه األدلة كإف كانت يف عمومها           
ذلك ال ينبغي أف يفهم  فاضل بينهم؛ فإفللتٌ  كالعرؽ معياران النسب إُف عدـ اعتبار  كانت تشَت غالبان 
ٖتدث عن على أنو  حملػػػواب أف يػػػػػػػػػػػػػبل الصٌ  .النسبإف َف يكن مبعثو  مربٌران يكوف منو أف التفاضل 

كيتعاُف بعضهم ركف بأنسأّم ػػوا يتفاخػػكان  فقد ،ع عند العرب الذين نزؿ القرآف بُت أظهرىمػػػائالشٌ 
اس يف عامل كاحد قد حصر التػٌػػػفاضل بُت النٌ  اهلل تعاُف  أفٌ كيؤٌكد ىذا ا١تعٌت. على بعض بناء عليها

من   ي كائنان ػػػػقػػػػتٌ ػػػػمػػكال كـر كال فضل لغَت ال ،لوأتقاىم كأفضلهم عنده ، فأكـر الناس 2ىػػػػػو التقول

   [.81الحجرات، اآلية ] چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ چ:سبحانوقاؿ  كاف.
كإف كاف ال ٮتتلف مع ما ذىب إليو أنصار  بلـػػػػف اإلسإُف أ ،ىذا ك٬تدر بنا أف نشَت ىنا          

إال أنو ٮتتلف  .ف من ىيئتُت إحدا٫تا حاكمة كاألخرل ٤تكومةآّتمع  مكوٌ  أفٌ  يفا١تذاىب الشكلية 
ينظر للحاكم على أنو ذلك الكائن ا١تقدس ا١تعصـو الذم ال فهو ال  ،يف نظرتو لكل ىيئة منهما انهع

كال ال يفضلهم  ،من الناس كاحدعلى أنو  إليوينظر كلكن عن صغَتة كال كبَتة. ٮتطئ كال يغفل 
سول امتياز طاعتهم لو الذم ٮتتص بو ١تا يقع عليو من مسؤكليات  بشيءيتميز عنهم ٮتتلف أك 

بأف  كالتزامان  ى اٟتكم ترتب عليو كاجبان ػهو حينما تولٌ ف .كظائفهاكيف حدكد ما تقتضيو  ،كأعباء اإلمامة
قاؿ عليو الصبلة   .عهاعليو أف يصوف رعيتو كأف ال يضيّْ  كبات لزامان  ،صار راعيان إذ  ،ـو بأعبائويق

 ع كىوى اس راى ى النٌ لى الذم عى  اـ األعظمي فاإلمى  ،عن رعيتوً  سؤكؿم مى كي ع ككلٌ كم راى كلٌ  أال »كالسبلـ: 
 تلتـز األمة بطاعتو.  و لو من القياـ بوظائف ك٘تكينان  ،كيف مقابل ذلك 3« تو ...مسؤكؿ عن رعيَّ 

                                                           

وصّححو . 132، ص 07، ج 4774و"، ح رقم ( أخرجو البيهقي، شعب اإلٯتاف، باب " يف حفظ اللساف عٌما ال ٭تتاج إلي 1
رقم ، سلسلة األحاديث الصحيحة، وقال األلباني5 إسناده صحيح./ 412، ص 01، اقتضاء الصراط ا١تستقيم، ج ابن تيمية
 . 449، ص 06، ج 1255

 .673، ص07جدار عاَف الفوائد،  د.ت ط، ف، د.ط ،آ( الشنقيطي ٤تمد األمُت، أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقر  2
 .02، ىامش 62سبق ٗتر٬تو، ص  (  3
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لطاف اليت ذىب إليها أنصار غَت أف طاعة اإلماـ تلك ٗتتلف عن فكرة ا٠تضوع للسٌ              
كىو كغَته من البشر  ليس معصومان اكم يف اإلسبلـ اٟت : أفاألولا١تذاىب الشكلية من كجهُت؛ 

يو ال ٭تكم ٔتا ٘تلعلى ذلك فإنو  كبناء .غَته من الناس يب كيغفل كيطرأ عليو ما يطرأ علىٮتطئ كيص
كال مربٌر ألف تسود  ،فهي ليست أفضل من بقية اإلرادات . اس ّٔايلـز النٌ كليس لو أف  ،عليو إرادتو

 .اُفػػػػػػػػػػػػػو على ا٠تضوع ٟتكم اهلل تعػػػػػػػػتحمل رعيٌ ػػٮتضع ىو كيالواجب عليو أف بل .  على ما سواىا

اؿ كقػػػػػػػ ،[.83دة، اآلية ــــــــالمائ] چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ : قاؿ 

: [.88المائدة، اآلية ] چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ چ   
اعة ىنا مراد بالطٌ ػػإال أف ال ،اعة للحاكماألمة كإف كاف عليها كاجب الطٌ : فمقتضاه أف أما الثاني

كتنزىو من كل  ،يف قولو كتعترب اٟتق كل اٟتق ،اليت تفًتض "العصمة" يف ا١تطاعليست الطاعة العمياء 
 كبذلك. أك تطبيقان  كتفسَتان  كتلقي بو على غَته ٦تن يتعاملوف مع ذلك القوؿ شرحان  .غلط أك تقصَت

تلك ىي  ،الطاعة ا١تقصودة بل إف .صويبحق ا١تراجعة كالتعقيب كالتٌ  مع ىذه "الطاعة"يسقط 
قوًن التٌ  يفأف تقـو بواجبها  لؤلمة  تتيحكاليت  ،الطاعة الواعية ا١تقيدة ٔتدل ا٠تضوع ألحكاـ الشرع

مكن أف ٮتطئ ػكاٟتاكم كغَته ي .ليست ألحد دكف األنبياء ،يف اإلسبلـ 1صمةػألف الع .صويبػػػػٌ تػػػػكال
                                                           

حىت الٌشيعة اإلمامية الذين اشًتطوا يف اإلماـ أف يكوف معصوما، فإهنم َف يعنوا بذلك أف تكوف سلطتو يف الٌتشريع مطلقة، (  1
ٝتٌوا نفسيٌا ٯتنع من ْتيث يشرٌع ما يشاء دكف معٌقب كال أنو ٯتلك أف ينشئ شرعا ابتداء.  فالعصمة عندىم ال تعدكا أف تكوف 

اقًتاؼ الٌذنوب أكملكة نفسية ال تصدر ا١تعاصي عمن اٌتصف ّٔا. أما الٌتشريع فهو هلل كحده كاإلماـ ملـز بأف ٭تكم استنادا إُف ما 
ذا شرعو اهلل عٌز كجٌل ككٌل حكم ال يستند إُف الٌشريعة كال يستلهم مبادئها فهو حكم فاسد كغَت مشركع  كغَت  شرعي.  كفوؽ ى

فإف الٌشيعة يعتربكف أف العصمة ٔتعناىا ا١تتقٌدـ أكرب ضمانة للحيلولة دكف الطٌغياف كيف مقابل ذلك فهم ينتقدكف رأم من يقوؿ من 
شرط لبلنعقاد    ال لبلستدامة كبناء على ذلك َف ٬تيزكا ا٠تركج على  -كىي العاصم الٌنفسي من اال٨تراؼ–أىل السٌنة أف العدالة 

. ىذا كإف كاف اإلماـ ال ٯتلك أف يشرٌع ابتداء كال أف ٮتالف شرعا قائما فإف الفقيو يف زمن الغيبة حينما ٗتضع اإلماـ الفاسق
األمة لواليتو ال ٯتلك شيئا من ذلك إذ أنو ٣تتهد يف فهم شريعة قائمة كليس ٔتنشئ شرعان جديدا كاالجتهاد ال يعٍت التشريع بل 

إليو كعليو فإف كظيفتو يف الٌتشريع تنحصر يف أمرين؛ أٌك٢تما الكشف عن الٌتشريعات يعٍت استكشاؼ ما ىو مشرٌع كالوصوؿ 
رع كتسيَت أمور ٕتب طاعتو كلكونو ملزمان بتنفيذ الشٌ  اإلسبلمٌية كتفسَتىا، كالثاين يتمثل يف ملء منطقة الفراغ بوصفو كليا لؤلمر

انية كالثٌ  فلو أف يسن ما ٯتٌكنو من أف ينٌظمها، ألكُف دائرة ا١تباحاتالرعٌية، كمنطقة الفراغ ىذه ال تشمل أكثر من ثبلث دكائر؛ ا
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عية كاٟتاكم فإف كقع االختبلؼ بُت الرٌ  كيف حاؿ .تصويبو حينها نصحو ك األمةعلى كلذلك فإف 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چ اُف قاؿ سبحانو:تع أف يرجعوا إُف حكم اهلل ٚتيعان  عليهم

ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت 

 [..04النساء ، اآلية ] چىت يت جث مثىث 
 مً ا١تسلً  لى ا١ترءً ة عى اعى مع كالطٌ السٌ  »يب صلى اهلل عليو كسلم ىذا ا١تعٌت فقاؿ: بُت النٌ  كقد           

بعث  كقد ركم أنو  1«ة اعى كال طى  معى ػبل سى صية فى ر ٔتعية فإف أمً معصً ػػه ماَف يؤمر بً أك كرً  بَّ حى فيما أى 
 من األنصار كأمرىم أف يطيعوه، فغضب عليهم كقاؿ: أليس قد أمر النيب  ر عليهم رجبلن سرية كأمٌ 

مث دخلتم فيها . فجمعوا  كأكقدمت ناران  أف تطيعوين؟ قالوا: بلى، قاؿ: قد عزمت عليكم ١تا ٚتعتم حطبان 
 وا بالدخوؿ فقاموا ينظر بعضهم إُف بعض فقاؿ بعضهم: إ٪تا تبعنا النيبٌ ػػػػمٌ ػػػما ى؛ فلفأكقدكا ناران  حطبان 

ار كسكن غضبو فذكر ار أفندخلها؟ فبينما ىم كذلك إذ ٜتدت النٌ من النٌ  صلى اهلل عليو كسلم فراران 
 .2« كؼري ػػػػػػعػػػى مػػػيف ال ةي اعى ػػػػػػػَّ ا الطػػػػػى مػػػػإنٌ  ا أبدان وا منهى رجي ا ما خى وىى خلي دى  ولى  »قاؿ: ػػػف يب للنٌ 

:  3حينما بويع با٠تبلفةيقوؿ  أبو بكر فهذاحابة رضي اهلل عنهم ىذا ا١تعٌت كقد فهم الصٌ          
ي كإف أسأت ػخَتكم فإف أحسنت فأعينونػاس فإين قد كلُّيت عليكم كلست ب... أيها النٌ   ))
 .((لو، فإف عصيت اهلل كرسولو فبل طاعة ِف عليكمأطيعوين ما أطعت اهلل كرسو  ))كقاؿ: ((يػمونفقوٌ 

                                                                                                                                                                                     

الثة تكوف يف اٟتاالت اس كتأديبهم، كالثٌ ة كما يكوف مناسبا لردع النٌ ػػػػػػػالعقوبات التعزيريٌ فيها كاليف كاٟتدكد فلو أف يسٌن دائرة التٌ 
ن، نظاـ اٟتكم كاإلدارة ػػػػػػػية. ٤تمد مهدم مشس الدٌ ػػػػػػػب مصلحاالستثنائية اليت تفرض رفع حكم أصلي لضركرة دفع مفسدة أك جل

./ 278 ،136،285ص  -بَتكت–ـ، ا١تؤسسة اٞتامعيػػػػػػػػػة للدراسات كالنشر كالتوزيػػػػػع 1991-ىػ1411، 02طيف اإلسبلـ،
 .   27،35،36،50،51د.د ف، ص ىػ،1407، 01شريع كنظاـ اٟتكم يف اإلسبلـ،طيد ٤تمود ا٢تامشي، مصدر التٌ آية اهلل السٌ 

 .03، ىامش 60سبق ٗتر٬تو، ص (  1
، 329، ص 04، ج 7145، ح رقم "مع كالطاعة لئلماـ ما َف تكن معصيةالسٌ  " كتاب األحكاـ، باب  ،( أخرجو البخارم 2

330. 
د.ت ط، ، 02ا١تلوؾ، ط./ الطربم، أبو جعفر ٤تمد بن جرير، تاريخ الرسل ك 369، ص 04ج ، ا١ترجع السابق، ( ابن ىشاـ  3

 .210، ص 03ج  -القاىرة-دار ا١تعارؼ ٔتصر
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عليق كت ،عنو خركجوشريع اإل٢تي كعدـ جواز خضوع إرادة اٟتاكم للتٌ  القوؿ بوجوبإف          
 ،يف اإلسبلـ إرادة اٟتاكماـ للٌتشريع عن طاعتو على مدل تقٌيده بو، ألكضح مؤشر على االنفصاؿ التٌ 

ب الشكلٌية. كيزداد ىذا االنفصاؿ كضوحان حينما نقف على طبيعة خبلفا ١تا ذىب إليو أنصار ا١تذاى
جهة االختصاص ّٔا كحدكد ذلك مفهومها ك  من حيث ،ظاـ اإلسبلميشريع يف النٌ كظيفة التٌ 

 االختصاص.
  1:ْوـمً حٔح الـنفَ -أّّال

 ،ٌشرائع كاألحكػاـكيراد بػػػػو سٌن ال -بتشديد الراء–كىو مصدر شرٌع  2الٌتشريع مأخوذ من الٌشريعػة    

چ چ چ چ ڇ ڇ چ: كمنو قولو  .تعٍت أنشأ الٌشريعة كسٌن قواعدىا اليت ،و كشرعكى

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . [81اآلية الشورى،] چ ک
 الشورى] چھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ چ :كجلٌ  زٌ ػػػػػػع كقولو 

  [.18، اآلية 

  3 ع:ـــػسٓبْظٔف٘ الّتمً حٔح املدتص  -ثاىًٔا 
 :؛ فأما األكؿأك ابتنائيان  شريع ابتدائيان بُت ما إذا كاف التٌ الفقو اإلسبلمي  يفرؽ علماء              

و أف ػر اهلل سبحانػػػفليس لغي ،بوبيةكظيفة من كظائف الرٌ يعٌد كىذا  ، راد بو إ٬تاد شرع مبتدأػػػػػفي
                                                           

./ ٤تمد مصطفى شليب، ا١تدخل 13ص -القاىرة-مكتبة كىبة  ـ،2001 ،05( مناع القطاف، تاريخ التشريع اإلسبلمي، ط 1
يخ التشريع ./ عبد العظيم شرؼ الدين، تار 19ص  -بَتكت–ـ، الدار اٞتامعية 1985-ىػ1405، 10يف الفقو اإلسبلمي، ط

./ نصر فريد ٤تمد كاصل، ا١تدخل الوسيط لدراسة الشريعة 23ـ، العريب للنشر كالتوزيع، ص 1985، 03اإلسبلمي، ط
 .16ا١تكتبة التوفيقية، ص  د.ت ط، ،02اإلسبلمية كالفقو كالتشريع، ط

 ( قد سبق بياف معناىا يف  الفصل األكؿ يف معرض اٟتديث عن الشرعية كا١تشركعية.  2
لطة التشريعية يف نظاـ اٟتكم اإلسبلمي كالنظم كما بعدىا./ ضو مفتاح غمق، السٌ  30ا١ترجع السابق، ص ،علي جريشة(  3

 كما بعدىا. 18ـ، دار ا٢تدل للطباعة كالنشر كالتوزيع، ص 2002ا١تعاصرة، د.ط، 



   الفصل الّجاىٕ: مصادز مبدأ املػسّعٔ٘
 

 

68 

 

فهذا   .د إفراده با٠تلق كاإلحياء كاإلماتةبيتو ال يعٍت ٣ترٌ إذ أف توحيد اهلل تعاُف يف ربو  1.مو فيوػػزاحػػػي

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ :جبللػػو و أكثر الكافرين، قاؿ جلٌ ػػػػػػكاف يؤمن ب

بل إنو يعٍت فوؽ ذلك االعتقاد  [.54الزخرف، اآلية ] چ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ

ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ چ: عٌز كجلٌ قاؿ  .شريعلو كحده اٟتكم كالتٌ  كاٞتـز بأفٌ 

فة ػعلى الذين تطٌفلوا على كظي اهلل كقد استنكر   .[08عراف، اآلية اال]  چ ہہ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ :فقاؿ ،يف ربوبٌيتوشريع كأرادكا مزاٛتتو التٌ 

ٿ چكقاؿ: . [04يونس، اآلية ] چ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ

كما أنو تبارؾ  .[11االعراف، اآلية ] چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ
:   حيث قاؿ باالحتكاـ إُف شرعو -كيف مقٌدمتهم أكِف األمر– ألـز ا٠تلق شرعال كتعاُف ١تا شرع

األنعام، ] چ ے ے ۓ ۓ چ :كقاؿ ،[84المائدة، اآلية ] چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ
ې ى ى ائ ائ ەئ چ  ظلمان  ؛ا شرعواٟتكم ٔتكاعترب العدكؿ عن   [،02اآلية 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  كفسقان ، [80المائدة، اآلية ] چ ەئ وئ وئۇئ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ كفران ك  ،[82المائدة، اآلية ] چ ڇچ چ چ

كما اعترب االحتكاـ إُف غَت ما شرعو .  [88المائدة، اآلية ] چ ھھ ھ ھ

ورى، اآلية الشّ ] چ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸چ بو إشراكان 
وبة، التّ ]چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ كعبودية لغَته  [،18

رضي اهلل عنهما يقوالف يف تفسَت ىذه  بن عباس عبد اهلل و حذيفة بن اليمافكقد كاف  .[18اآلية 
                                                           

ص  -الكويت-لقلم للٌنشر كالٌتوزيعدار ا، ـ1985 -ىػ1405، 02اإلسبلـ، طبلث يف لطات الثٌ ؼ، السٌ اب خبٌل ( عبد الوىٌ  1
81. 
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 1ما ٭تٌلوف كفيما ٭تٌرموف.في من دكف اهلل اتباعهم  باٗتاذ األحبار كالرىباف أربابان أف ا١تقصود  ،اآلية
أف اهلل تعاُف اعترب عدكؿ اليهود عن شرعو إُف تشريع أحبارىم كعلمائهم، كاتباعهم ٢تم يف  كا١تعٌت

ريع رىباهنم كرجاؿ دينهم كأىل ٟتبلؿ. كعدكؿ النصارل عن شرعو إُف تشٖتليل اٟتراـ كٖترًن ا
 2لؤلرباب من دكنو. اٗتاذان  -اعتربه –االجتهاد فيهم كاتباعهم ٢تم يف ٖتليل ما أحل اهلل كٖترًن ما حرـٌ 

كيف عنقي صليب من ذىب فقاؿ:  قولو: أتيت النيب  عدم بن حامت عن دديف ىذا الصٌ  كقد ركم

ۇ ۆ چ، كٝتعتو يقرأ يف سورة براءة  «نثى ذا الوى ىى  نكى عى  طرحٍ ا يا عدمٌ »

م كهني دي عبي وا يى وني م َف يكي هي أما إنػٌ » قاؿ:  [18وبة، اآلية التّ ] چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
أنو قاؿ:   عنو أيضان كركم  3«وهحٌرمي  م شيئان وا عليهً ٌرمي حٌلوه كإذا حى استى  ئان يٍ م شى وا ٢تي لُّ وا إذا أحى كاني   همٍ نٌ كلكً 

 ،«يا عدٌم اطرح ىذا الوثن من عنقك » :، فقاؿصليب يب صٌلى اهلل عليو كسلم كيف عنقيالنٌ  أتيت

ۇ ۆ ۆ ۈ چفطرحػػتػػو فانتهيت إليو كىو يػػػػقػػرأ يف سورة بػػػػػراءة 

فقلت: إنا لسنا نعبدىم ، قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسٌلم:  [18التوبة، اآلية ]چ ۈ ٴۇ ۋ
فتلك »: قلت: بلى، قاؿ «وف ما حرـٌ اهلل فتستحٌلوف؟موف ك٭تلٌ موف ما أحٌل اهلل فتحرٌ ٭ترٌ  »

  4.«عبادهتم

اليت جاء ّٔا القرآف  ،ريعة القائمةيراد بو بياف حكم تقتضيو الشٌ ، ك شريع ابتناءالتٌ فهو  :كأٌما الثاين
الكشف ا يعٍت كإ٪ت ،ال يعٍت  إنشاء األحكاـ كال ابتداؤىا ّٔذا ا١تعٌتشريع كالتٌ  .بويةة النٌ كالسنٌ  الكرًن

                                                           

 .179، ص07، ج ا١ترجع السابقابن كثَت، (  1
وزيع ػػػػػـ، دار ىجر للطباعة كالنشر كالت2001-ىػ1422، 01ربم بن جرير، جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، ط( الطٌ  2

 .417، ص11بلف، جػػػػكاإلع
وقال . 173، ص05، ج 3095القرآف، باب "كمن سورة التوبة "، ح رقم  ، أبواب تفسَتالكبَت اٞتامع ،( أخرجو الًتمذم 3

وحّسنو  الم بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث.ىذا حديث غريب ال نعرفو إال من عبد السّ 5 عنو
 .247، ص 03، ج 1540رقم صحيح سنن الًتمذم،  األلباني،

./ الطربم، جامع 106، ص07ج -بَتكت–دار الكتب العلمية د. ت ط،  ( البخارم أبوعبد اهلل ، التاريخ الكبَت، د.ط، 4
 .418، ص11البياف عن تأكيل آم القرآف، ج
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كظيفة  كىذه 1.ة رسولو صلى اهلل عليو كسلمكسنٌ  تعاُف استمدادىا كاستخبلصها من كتاب اهللعنها ك 
يستخلصوف ف .كاستجمعوا شرائطو ،ىا الذين بلغوا درجة االجتهادعلماء األٌمة كفقهاؤ  صفوةٮتتص ّٔا 

  2نفيذ.موضع التٌ  -نفيذيةالٌسلطة التٌ –كلة األحكاـ الٌشرعٌية من مصادرىا كيضعوهنا لدل الدٌ 
ى سوؿ صلٌ بوة من اختصاص الرٌ يف عهد النٌ كانت الوظيفة   ىذهىذا كٕتدر اإلشارة ىنا إُف أف         

كما    ،تطبيقها رىا كيوضح كيفيةيفسٌ ك  أحكاـ القرآف اف يبٌُت للمسلمُتإذ ك ،اهلل عليو كسلم كحده
انتقلت إُف  كبعد كفاتو  .لٌقاه من كحييف ذلك على ما كاف يت مستندان  ٬تيب عن أسئلتهم كاف

فتاء، كمستشارم رجاؿ القضاء يف إذ كانوا مرجع ا١تسلمُت يف اإل ،ك٣تتهديهم فقهاء الٌصحابة  
الذين بلغوا درجة كعلمائها األٌمة  فقهاءإُف حابة عصر الصٌ  بعد تمث انتقل٥تتلف ببلد اإلسبلـ. 

ال باعتبارىم  ،ماء يف ىذه الوظيفة باعتبارىم ٣تتهدينكلقد كاف ا٠تلفاء يشاركوف العل .3االجتهاد
  ٦.4تثلُت للٌسلطة التنفيذية

من  كظيفةه  إنشاء شرع مبتدأالذم يراد بو  االبتدائيشريع أف التٌ  ،٦تا تقدـ القوؿكخبلصة        
عن شريعة  الكشفالذم يراد بو  االبتنائيٌتشريع أما ال بو غَت اهلل تعاُف. ، ال ٮتتصٌ بوبيةكظائف الرٌ 

الذين بلغوا درجة االجتهاد كاستجمعوا  ةعلماء األمٌ من اختصاص  فهو ،قائمة كبياف ا١تراد منها
كلكن سلطة ىؤالء يف  .ذه الوظيفة باعتباره ٣تتهدان ػكللخليفة أك كِف األمر أف يشاركهم يف ى ،شرائطو

كسنبٌُت يف العنصر  ،دة بضوابطدة باختصاص موضوعي كمقيٌ بل ىي ٤تدٌ  ،شريع ليست مطلقةالتٌ 
  ا١تواِف ذلك االختصاص كحدكده.

                                                           

 .81( عبد الوٌىاب خبٌلؼ، ا١ترجع السابق، ص  1
– وزيعباعة كالٌنشر كالتٌ ـ، دار الٌسبلـ للطٌ 1999-ىػ1420، 01ظاـ السياسي يف اإلسبلـ، طاط، النٌ ت ا٠تيٌ ( عبد العزيز عزٌ  2

–ـ، دار اليسر 2011-ىػ1432، 01ط ة عدالف، النظرية العامة لنظاـ اٟتكم يف اإلسبلـ،./ عطيٌ 234-233ص -القاىرة
 .346ص -القاىرة

جدير بالذكر أف نشَت إُف أف ىؤالء قد اكتسبوا ىذه الوظيفة لػما ٘تيزكا بو من علم كأىلية ككفاية، ال بتولية من ا٠تليفة أك (  3
ك ذلك انعكاس ١تا كاف عليو حاؿ الٌدكلة اإلسبلمية حينها من فتٌوة كحداثة يف الٌنشأة ك٤تدكدية يف اإلقليم  انتخاب من األمة.

 .26كلكوهنا كانت يف بدايات تنظيم كتوزيع الٌسلطات ّٔا. عبد الوىاب خبلؼ، ا١ترجع الٌسابق، ص 
 كما بعدىا. 82، 37، 06رجع السابق، ص .  /عبد الوىاب خبلؼ، ا١ت350-347ة عدالف، ا١ترجع السابق، ص ( عطيٌ  4
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  1 ػسٓع ّحدّدِ:مً حٔح االختصاص املْضْعٕ لطلط٘ الّت -جاثال
يكوف مع ما فيو  أحد٫تا؛ يف اإلسبلـ عن أمرين  2شريعلطة ا١تختصة بالتٌ ال ٮترج عمل السٌ          

ككضع  ،كتوضيحوراد من النٌص بياف ا١ت، على فيقتصر عمل اٞتهة ا١تختصة بالٌتشريع  فيو ،نصٌ 
 ،كاآلخر يكوف مع ا١تباح الذم َف يرد فيو نصٌ  تطبيقو كتنفيذه.زمة لاإلجراءات الٌتشريعية كالقواعد البٌل 

د بقيود مقيٌ بل ىو  ،ليس مطلقان نظيم لتنظيم ذلك ا١تباح. غَت أف ذلك التٌ  فيو شريعٯتتد التٌ هذا ف
 كمنضبط بضوابط أ٫تها:

إذ أف ىدفو منحصر  ، كإال خرج عن كظيفتو.الٌتنظيم ال يصادر أصل اٟتقٌ ضركرة مراعاة أف  -
 ال إُف مصادرتو. ،يف ترشيد استعماؿ اٟتٌق كٕتنب إساءة استعمالو

كمقاصدىا العامة كمبادئها الكلية يف  ،لشريعة اإلسبلمية كأىدافها العلياركح اضركرة مراعاة  -
 أبدا أف يتعارض معها. لوفبل ٯتكن  .التشريع

ٮتالف  تهد أف يشرٌع حكمان ٣ت ، فليس ألمّْ د بالٌنصوص كعدـ ا٠تركج عنها مطلقان ضركرة الٌتقيُّ  -
      .  ال يستند فيو إُف نٌص أك قياس على منصوص عليوابتدائيان  أك ينشئ حكمان  أك يصادمو بو، نٌصان فيو 
ة أك اٟتكمة أك لعلٌ يف ا حالتو، باشًتاكو معهاإُف ل على حكمو ٦تا يتعدٌ  أنو مقٌيد ٔتا نصٌ   -

 ٢تا فيقاس عليو.  ا١تصلحة اليت شرع

 من خبلؿ ما سبق أف الٌتشريع يف اإلسبلـ منفصل انفصاالن تاٌما عن إرادة اٟتاكم كعن يتبٌُت           
فإف   .وف ابتنائيان كإما أف يك إما أف يكوف ابتدائيان  ذلك أف الٌتشريع ،إرادة غَته ٦تن يتوُف ىذه الوظيفة

 كإف كافال ٮتتص بو غَت اهلل تعاُف،  -كما تقدـ- ، فهذا كؿ الذم يراد بو إنشاء شرع مبتدأكاف األ
 اليت جاء ّٔا القرآف الكرًن كالٌسنة الٌنبوية الٌشريفة، بياف ا١تراد من الٌشريعة القائمة الثٌاين كالذم يراد بو 

                                                           

./ ضو مفتاح غمق، ا١ترجع الٌسابق، 347./ عطٌية عدالف، ا١ترجع الٌسابق، ص39-38( علي جريشة، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
 .90-88ص 

و من اختصاص العلماء ( ا١تراد بالتشريع ىنا التشريع ٔتعناه الثاين الذم يعٍت بياف ما تقتضيو الشريعة القائمة كالذم قلنا عنو أن 2
من كظائف الرٌبوبية كليس ألحد أف ٯتلي على اهلل تعاُف ك٭تٌدد اختصاصاتو   –كما تقٌدـ –كآّتهدين أما التشريع ابتداء فهو 

 فالربوبية تقتضي ا١تلك كالقدرة على التصرؼ كالتدبَت كال ٯتكن تصور معناىا كحقيقتها فيمن ٭تٌدد غَته اختصاصاتو. 
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الٌشريعة ك أف يراعي  تلكال بٌد أف يستند إُف نصوص فهذا كتوضيح أحكامها ككيفٌية تطبيقها، 
   .كمبادئها مقاصدىا كأىدافها

-يف قيامها بوظيفتها  ،ال اعتبار إلرادة اٞتهة ا١تختصة بالٌتشريع يف اإلسبلـ وكمن ىنا يظهر أن       
كأف االعتبار كل االعتبار ١تقاصد الٌشريعة كًعللها كغاياهتا اليت أرادىا اهلل حينما أنشأ  -أيا كانت
كأف ال ٮترجوا  ،أىل التشريع االبتنائي أف يستندكا إليو يف مهٌمتهمالذم ينبغي على  ،بتدأالٌشرع ا١ت

 .كأف يراعوا مقاصده كأىدافو ،عنو
ظاـ اإلسبلمي اليت يتوفر عليها النٌ مانات لطة، ١تن أكرب الضٌ إف انفصاؿ الٌتشريع عن إرادة السٌ         

لطاف. ذلك أهنا ٕتعل من فكرة فراد يف مواجهة السٌ ٟتماية اٟتقوؽ كاٟتريات اليت يتمتع ّٔا األ
خضوع اٞتميع لشريعة قائمة، ال دخل إلرادة أحد  فكرة ذات جدكل، حينما ٖتقق مفهـوا١تشركعية 

الٌسلطة لقانوف صنعتو إرادهتا،  "خضوعبُت "اف من أفراد ىذا " اٞتميع " يف إقامتها كإنشائها. كشتٌ 
 .من ٮتضع ٢تامفركضة عليها كما ىي مفركضة على لشريعة عليا قائمة  هاضوعكبُت خ
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 املطلب الجاىٕ: املراٍب املْضْعٔ٘:     
 متَٔد:

كلية ينظركف إُف القانوف نظرة على خبلؼ ما سبق بيانو من أف أنصار ا١تذاىب الشٌ 
موف يكتفوف فيها بالنظر إُف اٞتهة اليت يصدر عنها، فإف أنصار ا١توضوعية يهتموف ٔتض ،سطحية

كيعمدكف إُف ٖتليلها  ية اليت تتكوف منها ال إُف شكلها.ة األكلالقاعدة القانونية كموضوعها كا١تادٌ 
 للتعرؼ على طبيعتها ككيفية نشأهتا. ،كاجتماعيان  فلسفيان  ٖتليبلن 

حوؿ تلك  ،فيما بينهم كاختلف أصحأّا ،كتنوعت ا١توضوعيةىذا كقد تعٌددت ا١تذاىب 
منهم قد قصر  ذلك االختبلؼ أف كبلن  كمردٌ  .تتكوف منها القاعدة القانونية كجوىرىاا١تادة األكلية اليت 

فمنهم من َف ير من ىذا اٞتوىر إال ا١تثل األعلى الذم يكشف العقل  ،نظره على ناحية دكف أخرل
ية اليت ا١تثال ا١تدرسةكىؤالء ىم أنصار  ختزؿ جوىر القاعدة القانونية فيو،عنو، كاعتربه أساسا للقانوف كا

أ٫تل فكرة . كمنهم من بأفكاره التقليدية كا١تتطورة بيعيالقانوف الطٌ  مذىبيف  تكاد تنحصر أساسان 
أف القانوف  ، معتربان كَف ينظر إال إُف اٟتقائق الواقعية كَف يعًتؼ إال بالواقع ا١تلموس ،ا١تثل األعلى ىذه

، كىؤالء ىم س الذم يعيشو آّتمع فعبليف موضوعو كجوىره البد أف يتطابق مع الواقع ا١تادم احملسو 
بيعي كا١تذاىب الواقعية ظهر ٚتاعة من الفبلسفة أنصار ا١تذاىب الواقعية. كبُت مذىب القانوف الط

د أف ٬تمعوا بُت ا١تثل العليا كاٟتقائق الواقعية، كذىبوا إُف أف جوىر القانوف ليس ٣ترٌ  وا، حاكلكالفقهاء
د اٟتقائق الواقعية اليت تثبت با١تشاىدة عنو، كما أنو ليس ٣ترٌ ا١تثل األعلى الذم يكشف العقل 

  1 صار ا١تذاىب ا١تختلطة.ىم أنكىؤالء   ،كلكنو ٫تا معان  ،كالتجربة
 اآلتية:الثبلثة  كعلى ضوء ما سبق فإننا سنعرض ىذا ا١تطلب من خبلؿ الفركع

كىل ىو مفهـو كاحد يف ٚتيع  ره بإ٬تازالفرع األكؿ: مذىب القانوف الطبيعي، كسنعرض ١تراحل تطوٌ 
لفكرة إُف ، كىل يرتقي االختبلؼ الطارئ على ىذه اتلك ا١تراحل أـ مفاىيم ٥تتلفة ْتسب العصور

                                                           

 .93./  توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص 92براىيم منصور، ا١ترجع السابق، ص ( اسحاؽ ا 1
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  لنخلص من ذلك أنو يبقى ٣ترد تفاعل يفرضو الواقع كتغَت الزماف كا١تكاف.التناقض كاالضطراب، أـ 
 ف. إُف مدل صبلحية ىذه الفكرة ألف يؤٌسس عليها القانو  كلو

، كسندرس منها ا١تذىب التارٮتي كمذىب الغاية االجتماعية، كمذىب الفرع الثاين: ا١تذاىب الواقعية
 التضامن االجتماعي. 

كسنخٌصص ىذا الفرع لعرض رأم جيٍت الذم ذىب  الفرع الثالث: ا١تذاىب ا١تختلطة )ا١تتوٌسطة(.
لذم يكشف عنو العقل، كاٟتقائق الواقعية ا١تثل األعلى االقانوف على الثنائية ا١تركبة من إُف تأسيس 

  اليت تثبت بالٌتجربة كا١تشاىدة.
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 5(مذىب القانون الطبيعيالمدرسة المثالية )الفرع األول5 
يطلق القانوف الطبيعي يف مقابل الوضعي، كإذا كاف ا١تراد من ىذا األخَت حُت إطبلقو  

يف بلد معُت كيف زمن معُت" فإف ا١تراد  ا١تطبقة فعبلن ك  ،"٣تموعة القواعد اليت ٖتكم سلوؾ األفراد
تلك القواعد كا١تبادئ العامة األبدية، اليت تكمن يف  -كما يقوؿ عنو أنصاره–بيعي بالقانوف الطٌ 

الطٌبيعة كيكشف عنها العقل الٌسليم. كىي مبادئ كقواعد ثابتة خالدة ال تتغَت بتغَت الزماف كا١تكاف، 
ْتيث كلما اقًتب القانوف الوضعي من  .ي أف تتجو إليو القوانُت الوضعيةم ينبغكىي ا١تثل األعلى الذ

  1كاف إُف الكماؿ أقرب.  ،الطٌبيعي
إذ تعود جذكرىا إُف القرنُت الرابع كا٠تامس  ؛ىذا كتعد فكرة القانوف الطبيعي فكرة قدٯتة

 ،متهم أفبلطوف ك أرسطوحينما قاـ عدد من الفبلسفة كيف مقدٌ  .قبل ا١تيبلد عند اإلغريق القدماء
كالٌنظاـ الذم ٭تكم  ،ٔتحاكالت لسرب أغوار النفس اإلنسانية كمعرفة أصل اإلنساف كتكوينو كمصَته

كقد تأثر ىؤالء الفبلسفة يف ذلك ٔتا شاىدكه من نظاـ ثابت يسَت عليو الكوف ك٭تكم كل  2حياتو.
 .م كل ما ّٔذا الكوف من ٥تلوقاتكما ٭تك  .من فلك كأرض كىواء كماء ،ما فيو من ظواىر طبيعية

فالناس كاٟتيوانات يولدكف كيكربكف مث ٯتوتوف على ٨تو ثابت. ىذا النظاـ ىو الذم اسًتعى اىتماـ 
كىو  ،يف طبيعة الركابط االجتماعية كامنان   كدفعهم إُف القوؿ بأف ىناؾ قانونان  ،الفبلسفة اليونانيُت

قانوف أعلى يهيمن على كل أنظمة  .لكنو ال ينشئوعنو العقل البشرم ك قانوف ثابت سرمدم يكشف 
الكوف كظواىره. فكما أف العاَف الطبيعي من أرض كىواء كفلك خاضع لقوانُت طبيعية ثابتة ال تتغَت، 

                                                           

، 01القاعدة القانونية، ط :./ ٤تمد حسُت منصور، ا١تدخل إُف القانوف75-74( أنور سلطاف، ا١ترجع السابق، ص  1
 .56ص  -لبناف-ـ، منشورات اٟتليب اٟتقوقية، بَتكت2010

 .112ص  ،01ج -بَتكت -ـ، دار العلم للمبليُت 1968، 02ط يف القانوف الدستورم العاـ، ط( أدكف رباط، الوسي2
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فكذلك العاَف االجتماعي ٮتضع لقوانُت طبيعية توجهو إُف حيث ىو منساؽ إليو، كما على العقل 
  1فيستخلص منها ىذا القانوف الطبيعي. ،جتماعيةالبشرم إال أف يتمعن يف الركابط اال

حاملة  .عرب العصور لتبلغ العصر اٟتديث ،ىذا كقد انتقلت فكرة القانوف الطبيعي تلك
خاصا بتلك ا١ترحلة، كىي كإف كانت قد حافظت على  طابعان  ،يف كل مرحلة من مراحلها الطويلة

للتعديل كالتبديل يف ٤تطات عديدة، كلعل  جوىرىا إال أف مضموهنا َف يثبت على حاؿ. فقد تعرضت
ذلك راجع إُف ما تعرضت لو الفكرة من انتقادات مريرة، دفعت ا١تؤمنُت ّٔا كمناصريها إُف صبغها يف  

  2كل عصر بصبغة جديدة ٤تاكلُت بذلك ٗتليصها ٦تا طا٢تا من انتقادات.
 ،يو من تعديلك٨تن سنعرض بإ٬تاز ألىم ٤تطات مذىب القانوف الطبيعي كما طرأ عل

 س عليها القانوف.لنخلص بذلك إُف مدل صبلحية ىذه الفكرة ألف يؤسٌ 
 الكاىٌْ الّطبٔعٕ عيد الْٔىاىٔني:    -أّّاًل

لقد ظهرت فكرة القانوف الطبيعي أكؿ ظهورىا عند فبلسفة اليوناف الذين قالوا أنو  يوجد 
كىو خالد  .ال يتغَت بتغَت الزماف كا١تكاف ،قانوف آخر مثاِف –الناقص كا١تتغَت –فوؽ القانوف الوضعي 

كىو ا١تثل األعلى الذم ينبغي أف تتجو إليو  .مستمٌد من العقل ،شامل مستقٌر يف طبيعة البشر
بل إف ىذه األخَتة ال تكوف صاٟتة إال ٔتقدار اتفاقها مع القانوف الطبيعي. ألف  .القوانُت الوضعية

كإ٪تا إُف ذلك القانوف الطبيعي الذم يقتصر دكر ا١تشرٌع  ،شرٌعالقانوف الوضعي ال يستند إُف إرادة ا١ت
 3على استلهاـ أحكامو.

                                                           

خبلصة ٤تاضرات ألقيت على طلبة السنة األكُف بكلية اٟتقوؽ عاـ : ( السنهورم عبد الرزٌاؽ أٛتد، علم أصوؿ القانوف 1
./ حجازم عبد اٟتي، 22-21ص  -صرم–ـ د.ط، د. ت ط، مطبعة فتح اهلل الياس نورم كأكالده ٔتصر 1936-ىػ1354

 .58ص  -القاىرة -٤تاضرات يف ا١تدخل لدراسة العلـو القانونية، د.ط، د. ت ط، مكتبة عبد اهلل كىبة ، عابدين مصر
 .98( حسن كَتة، ا١ترجع السابق، ص  2
 .57( عبد اٟتي حجازم، ا١ترجع السابق، ص  3
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اعة اليت ٕتب لقواعد القانوف غَت أف الفبلسفة اليونانيُت أنفسهم اختلفوا حوؿ حدكد الطٌ       
 1الطبيعي  إُف رأيُت:

ها الٌدكلة حىت كلو  إُف القوؿ بضركرة طاعة القوانُت الوضعية اليت تسنٌ  ،ذىب األكائل منهم -1
كأف  2باعتبار أف الدكلة ٘تثل سلطاف ا٠تَت، .فق مع األصوؿ ا١تثاليةكانت ظا١تة أك غَت عادلة كال تتٌ 

لذا  .يكوف يف انتزاع القوة من القوانُت كاعتياد األفراد على ٥تالفتها -كما يرل أرسطو–الٌشر األكرب 
كئ ا١تشرعُت كاٟتكومة، ألف طاعة القوانُت أف يغمض الناس أعينهم عن مسا فإف من الواجب جدان 

كقد رأل أفبلطوف  .!! 3الوضعية على ما فيها من عيوب أفضل من الفوضى اليت تنجم عن ٥تالفتها
كلذلك تقـو الدكلة باستيعاب حياتو كنشاطو لتسيطر  ،مثل ىذا حينما اعترب أف الفرد ناقص بطبيعتو

      4.يات األفراد ٚتيعان ها حر لتذكب يف ظلٌ  ،عليو سيطرة ال حٌد ٢تا
كتطورت  .بدأت فكرة القانوف الطبيعي تتلبس بالنزعة الفردية ،بعد ظهور ا١تدرسة الٌركاقية -2

كأف ا٠تَت األٝتى يكمن يف  ،الفلسفة اليونانية حىت كصلت إُف اإلٯتاف بأف للفرد قيمة ال تعلوىا قيمة
كىو قانوف عابر  ،لى اختبلؼ أديانو كأجناسوكأف القانوف الطبيعي قانوف يسود العاَف ع .ىذه القيمة

كطبيعتو يف كل زماف كمكاف. كقد ذىب  ،كىو قائم على جوىر اإلنساف الواحد .للحدكد كالسلطات
ر من كافة ا١تؤثرات يكوف يف قدرتو على التحرٌ  ؛الركاقيوف إُف القوؿ بأف ا١تثل األعلى للحكيم

كيف مقابل ذلك االلتزاـ بقانوف كاحد ىو  .وانينها الوضعيةلدكلة كا٠تضوع لقٔتا فيها إجبار ا ،ا٠تارجية
كيسمو فوؽ  ،كؿ كٮتضع لو اٞتميعكيتجاكز حدكد الدٌ  ،وبيعي الذم ٭تكم العاَف كلٌ القانوف الطٌ 

   5على كحدة الطٌبيعة اإلنسانية.  باعتباره قائمان  ،القوانُت الوضعية كيعلو سلطانو سلطاهنا

                                                           

 .95ص ( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية،  1
 .98( حسن كَتة، ا١ترجع السابق، ص  2
 .135ص  -اإلسكندرية–ـ، منشأة ا١تعارؼ 1974( ٝتَت تناغو، النظرية العامة للقانوف، د.ط،  3
 .113ص  ،01ج ( أدموف رباط، ا١ترجع الٌسابق، 4
  .75./ أنور سلطاف، ا١ترجع السابق، ص 117، ص ا١ترجع نفسو(  5



   الفصل الّجاىٕ: مصادز مبدأ املػسّعٔ٘
 

 

78 

 

 د السّماٌ:الكاىٌْ الطبٔعٕ عي -ثاىًٔا

إال أهنا َف تبق حبيسة   ،إذا كانت فكرة القانوف الطبيعي قد ظهرت عند اليونانيُت
 -خاصة–الذين تأثركا  ،كظهرت يف كتابات فقهائهم فسرعاف ما انتقلت إُف الركماف .عندىم

وافق يعتقد بوجود قانوف م ،فنجد شيشركف مثبلن  1.بالفلسفة الركاقية كما انطوت عليو من نزعة فردية
كينطبق على الناس  .كال ٮتتلف يف ركما عنو يف أثينا ،معلـو للجميع ،ليممطابق للعقل السٌ  ،للطبيعة

إذ  ،ك٧تد عند الفقيو بوؿ مثل ىذا الرأم 2.اكىو خالد ثابت ال يغَته الزماف كال ا١تكاف إذا تغَتٌ  ،كافة
بيعة اإلنساف كإ٪تا فرضتو الطٌ كىو ليس من صنع  ،يعتقد بوجود قانوف سابق على القوانُت الوضعية

كقد ذىب الفقيو جايوس إُف القوؿ بوجود قانوف عا١تي مشًتؾ بُت اإلنسانية  .ليمكأمبله العقل السٌ 
 .3٘تليو الطبيعة كالعقل القوًن

بعد أف كانت  عمليان  لتصبح قانونان  يف ىذا العصرفكرة القانوف الطبيعي  كتطورت ىذا كقد           
بُت ٯتيزكف  فقهاؤىمكأصبح كقد ظهر تأثَت ذلك التطور عند الركماف  ،اليونانيُتند د فلسفة ع٣ترٌ 
ٌركماف األصليُت فاألكؿ ىو القانوف الذم كاف يطبق على ال ؛"عوبقانوف الشٌ "ك "القانوف ا١تدين"

سواء فيما  .فهو الذم كاف يطبق على األجانب  "قانوف البشر"أك  "الشعوب أنفسهم، أما "قانوف
ىذا ١تا كاف ك  .باعتبار أف قواعده مستمدة من القانوف الطبيعي .كمافمعامبلهتم مع الرٌ يف أك  ،مبينه

بل  .على الشعوب ا١تختلفةقانوف الشعوب ا١تستمد منو   فإنو ال مانع من تطبيق ،األخَت أبدم عا١تي
نوفى الطبيعي كاعتربه بناء على ذلك القا ،كماف نظر إُف عمـو  قانوف الشعوبإف بعض فقهاء الرٌ 

بيعي الذم ظهر يف الفلسفة بُت القانوف الطٌ  إذ أف الفرؽ ظاىره  ،كلكن اٟتقيقة غَت ذلك 4و.ذاتى 
                                                           

اليت  –إُف أف اعتناؽ الركماف لفكرة القانوف الطبيعي كاف حاجة ملحة بعد أف ضاقت شريعة ركما القدٯتة ( ال يفوتنا التنبيو ىنا  1
ذرعا بالتوسيع كالتعديل كبعد ما حصل من أحداث كتطورات على إثر تأسيس اإلمرباطورية   -كانت تعترب األجنيب عدكا لركما

 .  118ص ، 01جة ضمنو. أدموف رباط، ا١ترجع السابق، الركمانية كاتساع سلطاهنا كدخوؿ أىاِف الببلد احملتل
، ص 02( جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ترٚتة جبلؿ العركسي، د.ط، د.ت ط، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، ج 2

53-54. 
 .76( أنور سلطاف، ا١ترجع السابق، ص  3
 .96( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  4
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٭تكم  كضعيان  كىو ال يعدك أف يكوف قانونان  .كبُت قانوف الشعوب الذم يعد فكرة ركمانية ،اليونانية
يطبق على الركماف يف عبلقاهتم القانوف ا١تدين الذم يف مقابل  ،العبلقات اليت يدخل فيها األجانب

يف حُت  أحراران، كيعترب أف الناس يولدكف ٚتيعان  فاألكؿ كاف ينكر نظاـ الٌرؽ كال يقرٌه .ببعضهم البعض
  1عوب كاف يعًتؼ بو.أف قانوف الشٌ 

 الكاىٌْ الطبٔعٕ عيد الهيطٔني يف الكسٌّ الْضطٙ: -ثالجًا
إذ جعلتو  ؛كصبغتو بصبغة دينية .بيعيالطٌ  لقانوفى ا ،كرثت ا١تسيحية يف العصور الوسطى         

كماف القانوف كىو كإف كاف كما عرفو اليوناف كالرٌ  .القانوف اإل٢تي الذم يسمو على القوانُت الوضعية
كلكن  2ال العقل. ،ىو الذم يلهمو باعتباره خالق الطبيعة اهللإال أف  ،الثابت ا٠تالد األبدم السرمدم

ة ػػبغَف ينف عنو الصٌ إال أف ذلك  ،ػػةينية على القانوف الطبيعي يف ىذه ا١ترحلبرغم غلبة الصبغة الد
إال أف اإلنساف ال  ،الوحي منبعثان منكإف كاف ابقة. ذلك أنو ة اليت الزمتو طيلة العصور السٌ ػػػػػالعقلي

بُت  ،يٍتيدركو إال بالعقل. كعلى إثر ذلك فقد فٌرؽ فقهاء الكنيسة كعلى رأسهم القديس توما اإلكو 
فاألكؿ ىو مشيئة اهلل  .كالقانوف الوضعي ،كالقانوف الطبيعي ،للقانوف؛ القانوف اإل٢تي ةدرجات ثبلث

يؤمنوف بو كال تستطيع عقو٢تم إدراكو  .كيصل إُف البشر عن طريق الوحي ،كىو القانوف األزِف األبدم
ا الثاين فهو القدر من القانوف أم .إٯتاف كاعتقاد ال مسألة عقل كاستدالؿهو مسألة ف  ،على حقيقتو

ك٬تب  ،أما الثالث فهو القانوف الوضعي كىو من صنع اإلنساف .اإل٢تي الذم استطاع العقل إدراكو
 3أف يستلهم فيو مبادئ القانوف الطبيعي.

كينبغي التنبيو ىنا إُف أف فقهاء الكنيسة قد ألزموا الناس بطاعة القوانُت الوضعية، حىت كإف            
ألف النفع العائد من طاعة تلك القوانُت على ما فيها من  .الفت مبادئ القانوف الطبيعي كقواعدهخ

أما يف حاؿ ٥تالفة  كرب من الٌضرر العائد من العصياف.أ -كالذم يتمثل يف استقرار آّتمع–عيوب 

                                                           

 . 98./ حسن كَتة، ا١ترجع السابق، ص 76ر سلطاف، ا١ترجع السابق، ص ( أنو  1
 .24، ص ا١ترجع السابق( السنهورم،  2
 .98( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  3
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ال  ك ،ئة دينيةبل إهنا تعد خطي .فعندىا ال ٕتب طاعة ىذا األخَت ،القانوف الوضعي للقانوف اإل٢تي
  1.طاعة للقانوف الوضعي يف معصية القانوف اإل٢تي

 بٔعٕ ىتٔج٘ إطالم ضٔادٗ الدّل٘:إىهاز فهسٗ الكاىٌْ الّط -زابعًا
إخضاع سلطة  يرموف إُف ،لفكرة القانوف الطبيعيباعتناقهم فقهاء الكنيسة  كافلقد                 

جاءت حركة " اإلصبلح" يف النصرانية كآلت إُف ظهور أف كقد مٌت ٢تم ذلك إُف  ا١تلوؾ لسلطة البابا.
كتزامن ذلك مع  .كبركتستانت ،3كاثوليك ؛كبذلك انقسمت النصرانية إُف معسكرين .2الربكتستانتية

قومية  كصارت دكيبلت أكربا اليت كانت منصهرة  يف بوتقة النصرانية، دكالن  .كلة اٟتديثةبدأ تكوف الدٌ 
بسيادة الكنيسة كأضعف  كأطيح ،كزاؿ عهد اإلقطاعالبابا كاإلمرباطور. مستقلة عن كل من سلطيت 

 .كظهر مبدأ سيادة الدكلة سلطاهنا
 ،لطة الزمنية اليت كاف ٯتثلها ا١تلوؾإمعاف الكنيسة يف إخضاع السٌ  إُف أف ،كينبغي أف ننبو ىنا        

التطٌرؼ يف الدعوة إُف مبدأ سيادة بعض الكتاب إُف   -دفع–ثلها البابا ٯتلطة الدينية اليت كاف للسٌ 
 ،ادس عشرك٧تد ذلك خاصة يف القرف السٌ  لتمكُت لفكرة الوطنية كاالستقبلؿ.رغبة منهم يف ا .الدكلة

                                                           

 .101-100( حسن كَتة، ا١ترجع السابق، ص  1
عن حركة اإلصبلح الديٍت يف أكربا اليت رافقت ظهور الثورة   تطلق على ٣تموعة العقائد الدينية كالكنسية ا١تنبثقة ( الربكتستانتية 2

الصناعية ّٔا. كىي لغويان مشتقة من كلمة التينية كىي " بركتستانيو" كتعٍت االحتجاج كا١تعارضة، كمنو ٝتِت الذين قاموا بتلك 
مائها؛ مارتن لوثر ، ك جوف كالفن. اٟتركة اإلصبلحية ك خرجوا  على تعاليم الكاثوليكية " بركتستانت". كقد كاف من أشهر زع

كىي طوائف متعددة من أبرزىا:  اللوثريوف، اإلصبلحيوف، اإل٧تيليوف، اإلنكليكاف.... إٍف. عبد الوٌىاب الكياِف كآخركف، ا١ترجع 
–ـ، دار ا١تعرفة، بَتكت 1971، 03./ ٤تمد فريد كجدم، دائرة معارؼ القرف العشرين، ط528-527، ص 01السابق، ج 

–./ إبراىيم عبد السيد، الفركؽ العقيدية بُت ا١تذاىب ا١تسيحية، د.ط، د. ت ط، د.دف، ا١تعادم 164، ص 02ج -افلبن
 .08ص  -مصر

( الكاثوليكية :كلمة مشتقة من أصل يوناين يونانية " كاثوليكوس" كمعناه عاـ أك عا١تي. حيث أف الكنيسة الركمانية  3
يف العاَف. كيقودىا بابا الفاتيكاف اليت تعد دكيلة صغَتة مستقلة داخل العاصمة اإليطالية  الكاثوليكية ٘تٌثل أكرب ٕتٌمع مسيحي

ركما. كتتلخص معتقدات الكاثوليكية يف أركاف أرعة كىي: الثالوث كا٠تلق، ا٠تطيئة كا٠تبلص، طبيعة الكنيسة، البعث أك اٟتياة 
، ط بعد ا١توت. سعد رستم، الفرؽ كا١تذاىب ا١تسيحية منذ ظهور  ـ، األكائل للنشر كالتوزيع، 2005، 02اإلسبلـ حىت اليـو

 .06./ إبراىيم عبد السيد، ا١ترجع الٌسابق، ص 72-68ص -دمشق–سورية 
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كعليو فإنو  .الذم يضع صاحب السلطاف فوؽ األخبلؽ كفوؽ كل مثل أعلى ميكيافيٌلليمن عند كل 
كالقوة تكوف عادلة كلما   .غاية عنده تربر الوسيلةإذ ال . بكل كسيلة تؤيٌد سلطانويبيح لو أف يستعُت

كلة سيادة الذم كاف يدعوا إُف سيادة الدٌ  ،بوداف٦تا ذكر عند  ليس أقلٌ  كانت ضركرية. ك٧تد تطرفان 
فما  .صاحب الٌسلطاف من ا٠تضوع للقوانُت اليت يفرضها على رعاياه كيف سبيل ذلك ٭تلٌ  .مطلقة

كإف التـز فإف التزامو ال يزيد عن   ،ليس ىناؾ ما يلزمو إتاه األفرادف ،لطاف ىو مصدر القانوفداـ السٌ 
  1يف مطالبتو باحًتاـ تلك االلتزامات. ليس لؤلفراد أم حقٌ إنو ف ،كمن مث .أخبلقيان  كونو التزامان 

 الكاىٌْ الطبٔعٕ يف الكسىني الطابع عػس ّالجامً عػس:   -خامطًا
لقرف السادس عشر، عادت لتظهر من جديد مع بعد تراجع نظرية القانوف الطبيعي يف ا

بداية القرف السابع عشر.  لكنها عرفت خبللو كخبلؿ القرف الذم تبله اضطرابان كبَتان. كفيما يلي 
 تفصيل ذلك:

 ْٔع: ٙ ٓد جسّضعلابع عػس يف مطلع الكسٌ الّطعْدٗ فهسٗ الكاىٌْ الّطبٔعٕ   -1

دعوة ١تبدأ سيادة الدكلة ؼ كا١تغاالة يف التوٌلد عن إنكار فكرة القانوف الطبيعي، كالتطرٌ 
توٌلد – .على ٨تو ما تقٌدـ بيانو  بعض الكتاب يف القرف السادس عشر الذم ظهر عندك  ،إطبلقوعلى 
يف  اخل، كٖتكم القٌوة يف العبلقات بُت الٌدكؿطغياف على حقوؽ األفراد كحرياهتم يف الدٌ  -ذلك عن

إُف عودة فكرة القانوف الطٌبيعي كوسيلة ٟتماية حقوؽ ا٠تارج. كمن ىنا بدت اٟتاجة من جديد 
 ، كإلخضاع عبلقات الدكؿ للعدؿ بدؿ أف ٖتكمها القوةمن جهة األفراد كحرياهتم من طغياف الدكلة

كشرعوا ينادكف من جديد  ذىب القانوف الطبيعي تلك األكضاع. كقد استغل أنصار ممن جهة أخرل
قات األفراد بالدكلة كتنظم عبلقات الدكؿ فيما بينها على ٖتكم عبل ،بضركرة ا٠تضوع لقواعد عليا

كقطع صلتو  ،الذم عىٍلمىنى القانوف الطبيعي جركسيوسككاف يف مقدمة ىؤالء الفقيو  2.واءالسٌ 
                                                           

 .119، 42، ص 03./ جورج سباين، ا١ترجع السابق، ج101( حسن كَتة، ا١ترجع السابق، ص  1
 .99( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  2
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حاكؿ أف كأخرجو على شكل مذىب ٤تدد ا١تعاَف  .الزمتو طيلة فًتة القركف الوسطى با١تسيحية اليت
كأف ٭تررىا من ٖتكم الٌدكؿ كأصحاب  ،نُت الوضعية كجهة العدؿلتوجيو القوامنو كسيلة  ٬تعل

. كما ذىب يف كتابو " قانوف اٟترب كالسبلـ" إُف إقامة العبلقات فيها السلطاف تدخل رجاؿ الدين
  1اٟتديث. ٔتعناهبيعي، كاعترب بذلك مؤسس القانوف الدكِف العاـ بُت الٌدكؿ على أساس القانوف الطٌ 

أمر كىو عنده  ،مولود خالص للعقل كالطبيعةسيوس إُف أف القانوف الطبيعي كيذىب جرك         
ٯتكن اٟتكم ٔتوجبو على فعل من األفعاؿ بأنو ك  .كيستخلصو من طبيعة اإلنسافليم ٯتليو العقل السٌ 
إما  -الطبيعة الذم خلق–. كاهلل كا١تعقوؿ كذلك من حيث مطابقتو أك عدمها للطبيعة .ظلم أك عدؿ

حيح أنو أمر بل الصٌ  ،ألف اهلل أمر بو كما أمر بو ال يكوف ملزمان "ىذا الفعل كإما أف يأمر بو. ـ أف ٭ترٌ 
كىو كذلك ال يستطيع  ٬تعل ضعف العدد اثنُت غَت أربعة. فاهلل نفسو ال يستطيع أف .بو لكونو ملزمان 
تسليم بوجود حقوؽ ل، إُف افعت جركسيوس آراؤه تلكدكقد  2."بطبيعتو ما ىو شرّّ  ،ان أف ال ٬تعل شرٌ 

كىي مبدأ أساسي ال تستطيع القوانُت  ،تلك ىي اٟتقوؽ الطبيعية .ذاتية لئلنساف ٖتتمها طبيعتو
   3.الوضعية ٕتاىلو

قد أقٌر الكثَت من العادات اليت كانت مٌتبعة يف عصره، على  ،على أنو بالرغم من ذلك            
قوؽ الطبيعية اليت كاف ىو نفسو يؤمن ّٔا. فقد كاف ما فيها من إخبلؿ بفكرة القانوف الطبيعي كاٟت

 .كلكن ىذه اٟتالة من اٟترية ليست أبدية ،يرل أف األصل يف اإلنساف اٟترية طبقا للقانوف الطٌبيعي
كاألمة يف  .عقد يربمو فقد يفقد الفرد حريتو على إثر حرب، كما أنو يستطيع أف يتنازؿ عنها ٔتوجب

كيف ىذا  4ٖتميها. كتكوف ٖتت سيادة أمة أخرل على أف  ،نازؿ عن حريتهاذلك مثل األفراد ٘تلك التٌ 
 ،أبدم خالد ؛فالقانوف الطبيعي الذم يستخلصو العقل من طبيعة اإلنساف ،صور تناقض جليالتٌ 

                                                           

 .102ن كَتة، ا١ترجع السابق، ص ( حس 1
 . 166ص  -لبناف-، د.ط، د.ت ط، دار القلم، بَتكتكآخرين ( ا١توسوعة الفلسفية ا١تختصرة، ترٚتة  فؤاد كامل 2
 .103( حسن كَتة، ا١ترجع الٌسابق، ص 3
 .27، ص ا١ترجع السابق( السنهورم،  4
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فهو خالد من حيث أف اهلل نفسو ال ٯتلك تغيَته، كمتغَت من حيث أف  .كمتغَت يف نفس الوقت
 .!! اداإلنساف ٯتلك ذلك إف أر 

  فهسٗ الكاىٌْ الطبٔعٕ: فتطّس -2

َف يكن أنصار مذىب القانوف الطبيعي من فبلسفة القرنُت السابع عشر كالثامن عشر                
ٮتضعوف ١تؤثرات العصر، كَف يكونوا يربركف الٌنظم الوضعية الظا١تة اليت كانت  -باستثناء جركسيوس–

بيعي. غَت نوا ٬تاىركف بضركرة إلغائها ١تخالفتها للقانوف الطٌ بل كا الفتح.حق الرؽ ك ك ،متبعة يف زمنهم
إذ َف تعد قاصرة على اعتباره  ،أف نظرهتم ٢تذا األخَت كانت تنطوم على كثَت من ا١تغاالة كالتطرؼ

فيما  اكيلتـز ا١تشرع الوضعي باحًتامه ،العقل من طبيعة األشياء ايستخلصه ت كلية مثاليةموجها
٭تمل لكل كضع من  .مفصبلن  ٪توذجيان  إ٪تا باتت تتعدل إُف اعتباره تشريعان ك يشرعو من قوانُت. 

َف يعد دكر ا١تشرع يزيد عن ٖتويل القواعد النموذجية إُف . كبالتاِف األكضاع قواعد تفصيلية تنظمو
من ككاضح أف ىذا النظر ينتهي إُف أف يعترب  كإزالة الفوارؽ بُت الٌصورة كاألصل. ،قواعد كضعية

بل كل ما يوجد فيو من  نوف الوضعي من قواعد توافق العقل.كل ما يوجد يف القا،  ف الطبيعيالقانو 
قواعد ترمي إُف مثاليتو كالٌسمو بأحكامو. كبذلك يظهر ما ينطوم عليو ىذا القوؿ من خلط بُت 

كبُت ما يعمد إليو ا١تشرع من فرض حلوؿ ١تشاكل اٟتياة االجتماعية  ،القانوف الطبيعي كفكرة
كأنو ال  ،القوؿ بثبات كخلود القانوف الطبيعي كعا١تيتو ،ذا النظرناقض ىلتطبيق ٢تذه الفكرة. كما يبا

ال يبلغ من القدرة ما ٯتكنو من  ،يتغَت بتغَت الزماف كا١تكاف. ذلك أف العقل اإلنساين الذم يستخلصو
جهة مشاكل اٟتياة ة، اليت تكوف صاٟتة ١توايكضع ٣تموعة كاملة من القواعد النموذجية التفصيل

 1 االجتماعية يف كل زماف كمكاف.
  الكاىٌْ الطبٔعٕ ّالعكد االجتناعٕ:  -3

–من إٟتاح حاجة الناس يف ىذه الفًتة  ،كٓتصوص ما تقٌدمت اإلشارة إليو سابقان                 
كلة إُف قواعد عليا تنظم عبلقاهتم بالدكلة كٖتمي حقوقهم كحرياهتم من طغياف سيادة الد -خاصة

                                                           

 .105( حسن كَتة، ا١ترجع السابق، ص  1
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فإف ا١تفكرين قد ْتثوا ذلك كفٌتشوا عن  .ا١تطلقة الذم دعا إليو بعض الكتاب ٦تن سبقت ذكرىم
اليت حاكلوا من خبل٢تا  ،كتركزت فلسفتهم يف نظرية العقد االجتماعي ،أساس شرعية سيادة الدكلة

كانوا يعيشوف يف   أف األفرادكملخص ىذه النظرية  .التعبَت عن فكرة القانوف الطبيعي كتقريبها لؤلذىاف
عزلة طبيعية قبل أف ينتظموا يف ٣تتمع سياسي ، ككاف كل كاحد منهم يتمتع ْترية مطلقة ٘تكنو من 

 يتنازلوا عن بعضعلى أف  وافقد اتفق ،أف يفعل ما يشاء. ك١تا كانت اٟترية ا١تطلقة تؤدم إُف الفوضى
إُف  ،انتقلوا بو من اٟتياة الطبيعية تماعيان اج كأبرموا عقدان  بالقدر البلـز لقياـ ٚتاعة منظمة.هتم احري

فقد اختلفوا بعد  ،ـة ا١تنظمة. غَت أف فبلسفة العقد االجتماعي كإف اتفقوا على ما تقدٌ ياٞتماعاٟتياة 
  1العقد كمضمونو.ذلك ذلك يف أطراؼ 

 لطاف طرفان سٌ كَف يكن ال ،إُف القوؿ بأف العقد أبـر بُت أفراد الناس ٚتيعان  ىوبزفذىب               
الذم لو كحده الٌسلطة –بيعية للٌسلطاف ياهتم الطٌ عن حقوقهم كحرٌ  كقد تنازؿ األفراد ٚتيعان  .فيو

 كٯتكنو أف يستبدٌ  اس.لطة ا١تطلقة على النٌ كلو السٌ  ظاـ بينهم.ليقيم النٌ  -ا١تطلقة يف أف يضع القوانُت
زؿ األفراد هنائي ال اكيضيف ىوبز أف تن 2جوع إُف حياة الفوضى.و خَت من الرٌ كذلك كلٌ  ،باألمر فيهم

يف العقد  إذ َف يكن طرفان  .زلوا لو عنوالطاف ما تنأف يسًتدكا من السٌ عليو فإنو ال ٯتكنهم ك  ،رجعة عنو
. كجلٌي ما يف ىذا ا١تنطق من استبداد مطلق إذ يفتقر إُف أم ضمانة ٖتوؿ دكف حىت يلتـز بشيء

–كما أنو يؤكؿ إُف إنكار فكرة القانوف الطبيعي ُت الوضعية.  لطة كا٨ترافو بالقوانٖتكم صاحب الس
إذ ليس بعد العقد االجتماعي عدؿ كال ظلم. ككل ذلك يصبح  -3اليت زعم ىوبز أنو من أنصارىا

                                                           

 .101، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص ( توفيق حسُت فرج 1
أنور سلطاف، ا١ترجع السابق، ./136-135، ص01أٛتد كفيق، ا١ترجع السابق، ج ./ 28، ص ا١ترجع السابقالسنهورم، (  2

 . 79ص 
ٌسبلـ ( يعلن ىوبز تأييده  ١تذىب القانوف الطبيعي كيذىب إُف القوؿ بأف أكؿ أمر يصدر عن القانوف الطٌبيعي ىو البحث عن ال3

كالٌسعي إليو كالناس ٔتوجب ذلك ملزمُت بالسعي للٌسبلـ ،كما يرل أف ىناؾ أمرا آخر يتفرٌع عن القانوف الطٌبيعي كىو أف اإلنساف 
أف يتنازؿ عن حقوقو كبذلك التنازؿ ينشأ آّتمع السياسي. كلكن اإلرادة عنده  -عندما يكوف اآلخركف كذلك-يكوف مستعدا 

يف العقد ما تشاء كمن مث فليس ٢تا أف تتنازؿ عن اٟتقوؽ الطبيعية لئلنساف كاليت تستمد كجودىا من ليست حرة يف أف تضع 
يستمد كجوده كشركطو من القانوف الطبيعي ال من اإلرادة  -كما ىو عند لوؾ كركسو-القانوف الطبيعي أم أف العقد عند ىوبز
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رىن إرادة صاحب الٌسلطاف، كبذلك تسود القوة يف عهد آّتمع ا١تنظم، كما كانت سائدة يف عهد 
  1.الطبيعة

 ،قد رأل أف العقد قد مت بُت األفراد من جهة كالسلطاف من جهة أخرلف جوف لوؾأما              
بالقدر الذم ٯتكن من ٦تارسة اٞتزء  .بيعيةكٔتقتضى ىذا العقد تنازؿ األفراد عن جزء من حريتهم الطٌ 

  ،لطاف العمل على صيانة ىذا اٞتزء الذم مت االحتفاظ بوكيتعُت على السٌ  .اآلخر الذم ٭تتفظوف بو
عب أف يفسخ كيف حاؿ إخبللو بالتزاماتو كاف للشٌ  ق الصاٌف العاـ.عي لتحقيما يتعُت عليو السٌ ك

 ،يف ىذا النظرالقانوف الوضعي إف ف كمن مث لطاف حينئذ مشركعة.كتصبح الثورة على السٌ  .العقد
 2و.كا١تستمدة من القانوف الطبيعي كإال فقد شرعيت ،أف يكفل اٟتقوؽ الطبيعية لؤلفراد ينبغي

عُت ٔتا فيهم ا١تشرٌ  ،القاعدة ا٠تالدة للناس ٚتيعان  ىوكيذىب لوؾ إُف أف القانوف الطبيعي           
نظرية كمن مث فإف  كيعتربه قانوف العقل الذم ال تستطيع إرادة األفراد كال إرادة ا١تشرٌع ٥تالفتو. كغَتىم.

ال تعٍت أكثر من  ،اد اإلراداتاٖتٌ بؿ" نشأة آّتمعات السياسية " الدك العقد االجتماعي اليت تفسر 
خص ال ٯتكن أف ٬ترب على ا٠تضوع كأف الشٌ  .ة كالقهرياسي ال ٯتكن أف يفرض بالقوٌ أف آّتمع السٌ 

كلكنو القانوف الطبيعي الذم  ،أما أساس الدكلة يف اٟتقيقة فليس العقد .ياسية بغَت إرادتولطة السٌ للسٌ 
فالعقد االجتماعي إذف عقد عقلي غَت  .كمنحو قوتو ا١تلزمة ،د شركطوفرض إبراـ ىذا العقد كحدٌ 

عقد ال الكعليو فإف بل من مطابقتو للقانوف الطبيعي.  ،كىو ال يستمد قوتو من إرادة أطرافو ،إرادم
 بيعي الذم يعد سبب كجودهره القانوف الطٌ كال أف ٮتل ٔتا قرٌ  ،ٯتكن أف يقيم سلطة مطلقة ٖتكمية

                                                                                                                                                                                     

عي إليو ىو الذم فرضو. كىو الذم يلـز األفراد باحًتاـ ما اتفقوا عليو أم أف القانوف الطبيعي الذم يأمر بالبحث عن السبلـ كالس
ك٭تٌتم عليهم الوفاء بو. غَت أف ىوبز بالرغم من ذلك قد ا٨ترؼ ٔتذىب القانوف الطبيعي ا٨ترافا يربر طغياف القانوف الوضعي بل إف 

 .  169، ص ا١ترجع السابقا٨ترافو ّٔا كصل ٟتٌد إنكارىا. ٝتَت تناغو، 
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على حريات األفراد ك٦تتلكاهتم  كسيلة للمحافظة أكثر من العقد كن ذلكيَف كإذا. كمصدر قوتو
  1ّٔذه األمور. يتضمن إخبلالن فإنو ال ٯتكن ْتاؿ من األحواؿ أف  ياهتم ا١تشًتكة،م حينظكتن

على أف يتنازلوا  .عب ٚتيعان فقد رأل بأف العقد االجتماعي أبـر بُت أفراد الشٌ  ،أٌما ركسو           
إذ ليس ىناؾ سلطاف غَته. كيستعيضوا عن حرياهتم الطبيعية  ،عب نفسوالطبيعية للشٌ  عن حريتهم

فإف األفراد قد  ،أف يباشر الٌشعب ٔتجموعو سلطانو ْتريات مدنية ٤تدكدة. ك١تا كاف مستحيبلن  ،تلك
 ّٔا. ْتيث يكفل ٢تم التمتع إلشراؼ على حرٌياهتمللتعبَت عن إرادهتم العامة، كا أقاموا عنهم ككيبلن 

كعليو فإف كل فرد يف تعاقده ملـز بعبلقتُت؛ إحدا٫تا  2جبات الوكالة.اك٢تم أف يعزلوه مىت أخل بو 
كىذه ترتب عليو  ٨تو األفراد، كاألخرل بوصفو فردان  كىذه ترتب عليو التزامان  ،يف آّموع بوصفو عضوان 

ة: )يضع كل كاحد ػػػػػػالعبارة التاليصيغة للتعاقد حصرىا يف  ٨تو آّموع. ىذا كقد افًتض ركسو التزامان 
     .منها شخصو كٚتيع قوتو شركة ٖتت إدارة اإلرادة العامة...(

معصومة،  ك ال ٯتكن  -اليت عرب عنها باإلرادة العامة-كيرل ركسو أف إرادة ٣تموع الشعب          
لحة ٥تالفة ١تصاٌف أفراد كال أف تكوف ٢تا مص أعضائها، كال بأحدىم على انفراد. أف تضر ّتميع أبدان 

كما  3، فهو يعرب عن اإلرادة العامة ،ال ٭تتاج إُف ضامن إتاه الٌرعية فإف الٌسلطافآّموع. كمن مث 
  4أف القوانُت تستمد شرعيتها كقوهتا كإلزاميتها من كوهنا تعبَت عن اإلرادة العامة.

أف  -لعقد االجتماعياكغَته من فبلسفة – غَت أنو ينبغي علينا التنبيو ىنا إُف أف ركسو يرل         
حياة الطبيعة اليت كاف يعيشها  فرضتو ؛ركرةبالضٌ  لكونو كاف مفركضان  .دكر اإلرادة يف العقد ٤تدكد

 أصبح معها ىبلؾ اٞتنس البشرم أمران فقد  ،إُف حالة يستحيل دكامها كاليت انتهت ،األفراد قبل العقد
كوف   ،أيضان يف ىذا العقد از حياتو. ك٦تا يؤكد ٤تدكدية دكر اإلرادة إذا َف يغٌَت ىذا األخَت طر  مقضيان 
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م معًتؼ مسلٌ  ،كىي كاحدة يف كل مكاف) ،أف أقل تبديل ٬تعلها باطلة  ٟتدٌ  ،شركطو ٤تددة بطبيعتو
 ،ال إراديان  عقليان  كحاصل مذىب ركسو أنو يعترب العقد االجتماعي عقدان  1(.ّٔا ضمنا يف كل مكاف

 2انوف الطبيعي ال إرادة األفراد.كأف مصدره الق
غَت أف قليبل من التأمل يف مذىب ركسو ٬تد أنو ينتهي إُف إنكار ضمٍت لفكرة القانوف         

موجو من موجهات العدؿ  بيعي حينما ٭ترر اإلرادة العامة كالقوانُت الوضعية من ا٠تضوع ألمالطٌ 
ما تريده األغلبية. كما نلمس عنده  –لى األصح ع  –ما يريده آّموع أك  العقلية، ْتيث يصَت عدالن 

-ة سلطة ٖتديد كتقييد اٟتريات كاٟتقوؽ الطبيعية حينما يعطي لئلرادة العامٌ  ٢تذه الفكرة أيضان  ان إنكار 
كبذلك يكوف ركسو قد انقلب من حيث ال  3اليت ٭تتفظ ّٔا األفراد. -ا١تستمدة من القانوف الطبيعي

 و قد بٌت عليو نظريتو يف العقد االجتماعي.يشعر على ا١تذىب الذم كاف ى
٦تا سبق، فإف فبلسفة العقد االجتماعي كإف اتفقوا على اإلقرار بفكرة القانوف  كاستخبلصان            

إُف فريقُت؛ إال أهنم بعد ذلك اختلفوا يف كفائهم ٢تا  ،الطبيعي كانطلقوا منها يف تأسيس مواقفهم
نقضها بالعقد االجتماعي غرض أك تربير كضع قائم كَف يلبث أف  ة لتحقيقاستخدمها كوسيل أحد٫تا

ك أف كل  ،ذىب إُف أنو ال عدؿ كال ظلم بعد العقدكهوبز الذم   .٬تٌب ما قبلو كقاؿ أف ىذا األخَت
ذلك يصبح رىنه إلرادة صاحب السلطاف، كنفى إمكانية الًتاجع عن العقد كاسًتداد ما مت التٌنازؿ 

 -للحكومة االستبدادية اليت كانت قائمة يف ا٧تلًتا يف عهده و كاف نصَتان كقد عرؼ عنو أن -عنو
ذىب ف ، كحصرىا يف آّموع.استخدـ فكرة العقد كأداة إلنكار حق ا١تلوؾ يف السيادةكركسو الذم 

كمعرب  ،عبكما السلطاف إال ككيل عن الشٌ  .كصاحب السيادة إُف أف الشعب كحده مصدر السلطة
ر القانوف فحرٌ  .ما يصدر عنو مشركعان كٌل  كاف عن إرادة آّموع  كاف السلطاف معربان ك١تا  عن إرادتو. 

 و ما يريده آّموع.الوضعي من أم موجهو عقلي للعدؿ، كاعترب أف العدؿ ى
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لوؾ الذم اعترب أف القانوف ػػػجوف ك،يف مناصرتو ٢تا  كاف صادقان   أما الفريق اآلخر فقد             
 كعليو فإنو ال ٯتكن أبدان  .كىو الذم حدد شركطو .و سبب كجودهكى ،العقد ذم فرضال ىوالطبيعي 

ككاف يدافع عن الثورة  ،لوؾ من أنصار ا١تلكية ا١تقيدةكلئلشارة، فإف لو.  ٮتالفو أك يتضمن انتهاكان أف 
 1 .ـ1688اندلعت عاـ اإل٧تليزية اليت 

 بٔعٕ يف عَد الجْزٗ الفسىطٔ٘:اىتصاز الكاىٌْ الّط -4

ككاف ذلك  مذىب القانوف الطبيعي ذركة ٣تده. بلغ ،يف أكاخر القرف الثٌامن عشر                
ركا فقرٌ  ة،صٌ ركسو خابكتابات كأفكار ر رجا٢تا ك تأثٌ  ،ـ1789بسبب قياـ الثورة الفرنسية سنة 

عب للشٌ  كأخذكا بفكرة القانوف الطبيعي كقيد على ىذه السيادة. كاعًتفوا السيادة للشعب كمجموع.
ورة على القوانُت الوضعية اليت ٗتالف القانوف الطبيعي. كصدر "إعبلف حقوؽ اإلنساف و يف الثٌ ْتقٌ 

" الغاية من كل  :يف مادتو الثانية على أف كقد نصٌ  .بوجود قانوف طبيعي ضمنيان  الذم أقرٌ  ،كا١تواطن"
كىكذا أصبح القانوف  ..."بيعية ا٠تالدة لئلنساف.ىي احملافظة على اٟتقوؽ الطٌ  ؛٣تتمع سياسي

حىت كرد يف مشركع  .كتىدىٌُف أثره إُف القوانُت الوضعية اليت صدرت يف تلك الفًتة ،رٝتيان  بيعي مذىبان الطٌ 
" يوجد قانوف عاـ ال  :وإذ جاء فيو أنٌ  .عبارة صر٭تة تؤشر على كجود ىذا القانوف ،قانوف نابليوف

بيعي من حيث أنو ٭تكم كل القانوف ليس إال العقل الطٌ  يتغَت ىو مصدر لكل القوانُت الوضعية ، ىذا
لفكرة القانوف  فإف ذلك َف يكن إنكاران  ،ص قد حذؼ من الصياغة النهائيةكإف كاف ىذا النٌ  .البشر"

 2من أف ٗتوض يف ا١تبادئ الفلسفية. ،للتشريعات الوضعية بل كاف ٕتنيبان  .الطبيعي
  يف الكسٌ التاضع عػس:او نجسٗ االىتكادات أمالكاىٌْ الطبٔعٕ  تساجع مرٍب  -ضادضًا

دت االنتقادات حىت ٕتدٌ  ،َف يلبث مذىب القانوف الطبيعي بعد أف بلغ أكج ٣تده                
على يد  ،ككاف أبرزىا تلك اليت سٌددىا إليو مذىب التطور التارٮتي الذم ظهر بأ١تانيا .ا١توجهة إليو

يف فكرتُت؛ أكال٫تا تقـو على إنكار صفة ا٠تلود كالثبات  كاليت ٯتكن تلخيصها .سافيٍتالفقيو 
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كما يرل أنصار –صاؼ قواعده ّٔا، إذ أف الواقع بيعي اتٌ اليت زعم أنصار القانوف الطٌ  ،كاألبدية
ماف فالقواعد القانونية كانت كال تزاؿ متغَتة ْتسب تغَت الزٌ  ،يكذب ذلك -طور التارٮتيمذىب التٌ 

كمن مث َف يكن  .كىي متطورة متغَتة ،القانوف كليد البيئة االجتماعية كحدىاكبالتاِف فإف  .كا١تكاف
  أف يثبت القانوف على حاؿ كاحدة. ،٦تكنان 

ألف ذلك  .بيعيكالثانية، تقـو على إنكار فكرة أف العقل ىو الذم يكشف عن القانوف الطٌ       
 ،اس يف تفكَتىم كمداركهمكذلك الختبلؼ الن .لتصور كل شخص يؤدم إُف تغَت القواعد تبعان 

كظركؼ البيئة االجتماعية اليت ينشؤكف فيها. كبذلك ال تصبح قواعد ، كدرجة ثقافتهم، كعواطفهم
   1رل أنصاره.بيعي ثابتة أزلية ال تتغَت كما يالقانوف الطٌ 

  :ّاىبعاثُ بٔعٕالكاىٌْ الّطمرٍب عْدٗ   -ضابعًا
بيعي يف القرف التاسع عشر على يد لو فكرة القانوف الطٌ على إثر ا٢تجـو الذم تعرضت                

. قصد عي لتخليصها من تلك االنتقادات اليت طالتهاقاـ أنصارىا بالسٌ  ،اد مذىب التطور التارٮتيركٌ 
 إحيائها كإعادة بعثها من جديد. كقد سلكوا يف ذلك سبيلُت؛

صفة الثبات كا٠تلود عن القانوف كقد قصد فيو إُف خلع  ،ستاملراألكؿ: تزعمو الفقيو األ١تاين 
بيعي ذم ا١تضموف خصومو قد أنكركىا، فأخرج بذلك ما ٝتاه " القانوف الطٌ كاليت كاف  .الطبيعي
 ا١تتغَت".

كقد قصدكا فيو إُف قصر كظيفة القانوف الطٌبيعي على التوجيو  ،كالثاين: ىو مذىب ٚتهور الفقهاء
  2فصيل.ؿ بو إُف التٌ بدؿ النزك  ،كاإل٢تاـ ٔتبادئ العدؿ ا١تثالية
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  1 ٔعٕ ذٖ املطنٌْ املتػري:الكاىٌْ الطّب -1

 لعلـو االجتماعية كالتارٮتية من ا أثبتتؤتا  متأثران  ،م ىذا االٕتاه الفقيو ستاملرتزعٌ                    
نية غَت كالٌتطور، كأف ا١تبادئ اٟتقوقية كاألحكاـ القانو ما من شيء يف الكوف إال كىو معٌرض للتٌ و أن

. كىذا ما دفعو إُف القوؿ بأف فكرة كجود قانوف عادؿ يسمو ؿ كتفٌتكمضامُت العدؿ ذاتو إ٪تا تتبدٌ 
كتبقى حية يف كل  .كاليت ستظل خالدة لؤلبد ،ىي الفكرة الوحيدة الثابتة ،على القوانُت الوضعية

ي كامنة يف قلب  كى .كمهما تبدؿ زمانو كمكانو .على اختبلؼ جنسو أك لونو أك دينو ،٣تتمع بشرم
 ،كل إنساف، كقد ثبت كجودىا لدل شعوب العاَف قاطبة. كلكن إذا كانت ىذه الفكرة سائدة أبدان 

عوب قد لدل شعب من الشٌ  فما يعد عدالن  .فإف مضموهنا متغَت ٬ترم عليو التعديل كٮتضع للتطور
عب إذا تغَت س الشٌ لدل نف كعدالن  بل إف األمر الواحد قد يعد ظلمان  ،لدل شعب آخر يكوف ظلمان 

 الزماف.
ىو األداة اليت تستخدـ يف تلبية اٟتاجة إُف العدؿ  ،فالقانوف الطبيعي ْتسب ىذا النظر           

كيف كل زماف كمكاف. كمن مث فإف مضمونو ٮتتلف باختبلؼ األزمنة  ،اليت ٗتاًف قلب كل إنساف
 ر السائد فيها لفكرة العدؿ.حسب التصوٌ  ،كآّتمعات

ف كاحد، آيف يعترب ا١تثل األعلى بطبيعتو ثابت متغَت إذ  ،ىشاشة ىذا النظر ليان كيبدك ج           
د ٬تعل منها حقيقة كاحدة على شخصية أك كطنية ليس ٢تا موضوع ٤تدٌ  ك٬تعل من العدؿ فكرة

بيعي معتربين أف القانوف الطٌ  ،اختبلؼ الزماف كا١تكاف. كىذا ما جعل مذىب ستاملر يف مرمى الٌنقاد
ليس أكثر من زجاجة فارغة ألصقت عليها بطاقة ٚتيلة. كأف ستاملر حينما  ،ذم ا١تضموف ا١تتغَت

حينما  ،ورة قد أماتو. ذلك أنو ىدـ مثلو األعلى للعدؿبيعي على ىذه الصٌ حاكؿ إحياء القانوف الطٌ 
 ،الطبيعي باألخبلؽ . كما أنو انتهي إُف دمج القانوفثابتان  كليس مطلقان  ،سلم بأنو أمر نسيب متغَت

ذلك أنو َف يفرؽ بُت مبادئ ىذا القانوف كبُت القواعد اليت أكجبتها األخبلؽ القوٯتة من حب للعدؿ. 
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بيعي ىو يف اعتباره ٣تموعة مبادئ يكشف عنها العقل كىي غَت يف حُت أف أساس القانوف الطٌ 
    األخبلؽ كال ٗتتلط ّٔا.

 ُ مجالٕ للعدل:بٔعٕ مّْجالكاىٌْ الّط -2

 قد انتهت إُف إنكار ،بيعي ذم ا١تضموف ا١تتغَترأينا فيما سبق أف فكرة القانوف الطٌ                 
ت إُف تراجع كا٨تسار مذىب فقد أدٌ  .كقد كصلت إُف نقيض ىدفها ٘تامان  نظرية من األساس.ال

لع القرف مط معالقانوف الطبيعي من حيث أرادت أف تنعشو. كىو ما أدل إُف ظهور ٤تاكلة جديدة 
اليت تقـو على  .إُف العودة إُف النظرية التقليدية للقانوف الطبيعي الفقهاء سعى فيها عدد من ،العشرين

يشمل قواعد أبدية خالدة ال يغَتىا الزماف كا١تكاف، كأهنا ما ينبغي أف تتجو ٨توه أف ىذا األخَت 
ن القوؿ بأف القانوف الطبيعي ٭توم م القوانُت الوضعية. كلكنهم ٕتنبوا ما طاؿ ىذه النظرية سابقان 

على  كقالوا بأف دكر القانوف الطبيعي مقتصره  .قواعد ٪توذجية تفصيلية لكل كضع من األكضاع
 ،من ا١تبادئ كالقواعد األساسية ا١تشًتكة بُت ٥تتلف آّتمعات ٤تدكدان  إذ أنو يتضمن عددان  ،التوجيو

ا ها١تشرع أف يستلهمينبغي على  ،أعلى للعدؿ مثبلن  كاليت تعترب .ا٠تالدة رغم تغَت الزماف كا١تكاف
 1تقاس بو صبلحية التشريعات الوضعية من عدمها. حينما يضع القوانُت، كتعٌد أساسان 

 ىذا القانوففقوا على أف بيعي "اٟتديث" كإف كانوا قد اتٌ كلكن أنصار القانوف الطٌ              
أعلى للعدؿ ينبغي أف تتجو  كتعترب مثبلن بُت آّتمعات مشًتكة  ،أساسية ٤تدكدة العدد مبادئن يتضمٌ 

. اليت تستخلص منها اكال على منابعه ،على تلك ا١تبادئإال أهنم ال يتفقوف  .٨توه القوانُت الوضعية
 2عن غَته فيما ٬تب أف ٭تتويو ذلك القانوف. منفردان  ،بو خاصان  إذ أف لكل منهم رأيان 

 :صالحٔتُ لتأضٔظ الكاىٌٌْ مدٚ بٔامرٍب الكاىٌْ الطبٔعٕ ّ تكدٓس
بيعي عرب بو مذىب القانوف الطٌ  ١تا مرٌ  -ا١تتقٌدـ– بعد العرض ا١توجزإف الذم يبلحظ         

ىو حجم االضطراب كالتناقض كعدـ االستقرار الذم ينطوم عليو. كالذم يرجع يف الغالب  العصور،

                                                           

 .108-106توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  ( 1
 .143، 140ص ، 01ج( أدموف رباط، ا١ترجع السابق،  2
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 ،كتباين يف اآلراء بُت الفقهاء كالفبلسفةخبلؼ  ٦تا جعلو ٤تلٌ  .ديد الذم يتميز بوإُف الغموض الشٌ 
كما يبلحظ أيضا أف ىذا ا١تذىب َف يسلم من النقد يف الغايات ا١تتناقضة.   تطحنو رحىكعرضة ألف 

 ،مرحلة من ا١تراحلكىو كإف كتب لو أف ينتصر كينتشر يف  ،اتو التارٮتية اليت مٌر ّٔاة من ٤تطٌ أم ٤تطٌ 
 رحلة اليت تليها.يضعف كينحسر يف ا١تفإنو سرعاف ما 

، صبغ ٧تد أنو عند األكائل منهم ؛بيعي إليهمفعند اليونانيُت كالذين ترجع نشأة القانوف الطٌ       
 القوانُت الوضعية حىت لو خالفتو. حىت كاف أنصاره يركف ضركرة طاعة بصبغة النزعة االجتماعية.

عي على الوضعي، إذا كانت طاعة ىذا القوؿ بسمو القانوف الطٌبيإذ ما نفع  ،كبالتاِف أفقدكه جدكاه
اصطبغ القانوف الطبيعي  ُتيكاقكعند الرٌ . يف حالة موافقتو لو كيف حالة خركجو عنوكاجبة  األخَت

حافظ ذلك القانوف على  ،١تتقدمُت كا١تتأخرين اليونانيُتبالنزعة الفردية، كعند كل من الفبلسفة ا
مر معنا أف يف ىذا القوؿ كقد  ،م يكشف عنوإذ ذىب كل منهما إُف أف العقل ىو الذ غموضو.

ألف الناس متفاكتوف يف مداركهم  ،لتصور كل شخص إذ يؤدم إُف تغَت القواعد تبعان  .تناقض
من  بل متغَتة ،كبالتاِف ال تصبح القواعد أزلية كما زعم أنصار القانوف الطبيعي .كتفكَتىم كثقافتهم

حُت يتم النزكؿ بفكرة مس ذلك بوضوح أف نلشخص إُف شخص كمن جيل إُف جيل. كٯتكن 
كىو –القانوف الطبيعي إُف التخصيص كٖتديد قواعد كمبادئ ىذا القانوف إذ ٧تد أف أرسطو نفسو 

من بلغ بو اال٨تطاط  كأف كلٌ  ،ؽ طبيعي يف بعض الٌناسالرٌ  بأفإُف القوؿ  يذىب -صاحب النظرية
كخَت ١تثلو أف  .بطبعو كاف عبدان   ،يصدر عنوال يرٕتى معو منو سول استعماؿ جسده كأفضل ما  ان حدٌ 

فئيت العبيد كالدكاجن تسا٫تاف يف ألف  ،كاستخدامو يكوف كاستخداـ اٟتيوانات .دٮتضع لسلطة سيٌ 
كال ٮتفى تعارض رأم أرسطو ىذا مع غَته من أنصار مذىب القانوف  1 .!!! احتياجات اٞتسد سدٌ 

 يولدكف أحراران. كأف الناس ٚتيعان  ،اٟترية الذين يعتربكف أف األصل يف اإلنساف ،الطبيعي

                                                           

( يذىب أرسطو مذىبا غريبا فَتل أف الرؽ طبيعي يف بعض الناس، كالطبيعة ىي اليت تفرض ذلك كتريدىم أف يكونوا عبيدا كما  1
من الفريقُت لو صفات جسمية كنفسية خاصة بو ٘تيزه عن غَته، كالطبيعة تقضي بأف  تريد أف يكوف  بعضهم أحراران، كيرل أف كبل 

يزاكؿ العبيد األشغاؿ الوضيعة يف حُت أف األحرار كالٌسادة يشغلوف الوظائف الرفيعة الٌسامية. كيضيف بأنو يصح ١تن حاز يف نفسو 
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سخوا ا١تذىب من الفلسفة الركاقية، كلذلك فإف ذات ٧تد أهنم استن ،كمافكعند الرٌ           
 ذىبعوب" كالذم وه "قانوف الشٌ كفوؽ ذلك فإف ما ٝتٌ  نتقادات ٯتكن أف ترد على مذىبهم.اال

يف حُت أف القانوف الطبيعي يعترب أف الناس  أيضان  لٌرؽا كاف يقرٌ  ،إُف أنو ىو القىانوف الطٌبيعيبعضهم 
  يولدكف أحراران. ٚتيعان 

بالقدر الذم تسقط  عند فقهاء الكنيسة فنجد أف القانوف الطبيعي عندىم َف يسمي أما             
ىذا  كذىبوا إُف أف ٥تالفة .منواعتربكا القانوف اإل٢تي أٝتى  إذ ،معو طاعة القانوف الوضعي إذا خالفو

األخَت من قبل القانوف الوضعي ىي فقط ما ٬تب معصيتو. كىم كإف قالوا بأف القانوف الطبيعي ىو 
إال أهنم يركف أف بقية قواعد ىذا األخَت ال ٯتكن إدراكها  ،اٞتزء الذم يدركو العقل من القانوف اإل٢تي

كلذلك فهو  ،و على حقيقتوكالبشر يؤمنوف بو كال تستطيع عقو٢تم الوصوؿ إلي .بالعقل كإ٪تا بالوحي
العقل كاالستدالؿ. كبذلك انتهى تصورىم إُف االستبداد باسم بٯتاف كاالعتقاد ال اإلقضية تتعلق ب

 الوحي كالدين.   
مع زكاؿ عهد اإلقطاع كبدء تشكل الدكلة اٟتديثة فنجد أف  ،أما يف القرف السادس عشر           

الذم كاف يدعو إليو كل من بوداف  ،مي مبدأ سيادة الدكلةأماـ تنا انتكسبيعي القانوف الطٌ  مذىب
 كميكيافيللي.

القانوف على يد جركسيوس حافظ عودتو كبعد  ،امن عشركيف القرنُت الٌسابع عشر كالثٌ          
 حينما ،على غموضو كاضطرابو الذم ظهر يف النتيجة اليت انتهى إليها جركسيوس نفسوالطبيعي 

مث  ذاتية ٖتتمها طبيعتو. كاعًتؼ بأف لئلنساف حقوقان  ،كثبات القانوف الطبيعيذىب إُف القوؿ ٓتلود 
زؿ انو أف يفقد حريتو إما بالتٌ إال أنو ٯتكن ،كاف األصل فيو اٟترية  قاؿ أف اإلنساف كإففنقض غزلو 

يتم  كإما بأف -األفراد كما قد يكوف من كوف األمة  قد يالتنازؿ عن اٟترية  ك– بعقد يربمو عنها
  ستعباده إثر حرب. ا

                                                                                                                                                                                     

ـ، 1957ت، ترٚتة أكغسطينس بربارة البوليسي، د.ط، . أرسطو، السياسا!!! أك جسمو صفات األحرار أف يستعبد من ىم دكنو
 .17-15ص  -بَتكت-اللجنة الدكلية لًتٚتة الركائع اإلنسانية
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رطوا يف تربير الٌنظم الوضعية اليت كانت الذين َف يتوٌ يف ىذه الفًتة ك كحىت عند بقية أنصاره            
ينظر إليو على أنو إذ بات  .كمغاالة ان بيعي عرؼ تطرففإف القانوف الطٌ  -كالرؽ–متبعة يف عصرىم 

 كبالتاِف كقع ا٠تلط .اٟتياة االجتماعية قانوف ٪توذجي يتضمن قواعد تفصيلية لكل كضع من أكضاع
 ٢تا. كبُت ما يضعو ا١تشرٌع من حلوؿ ١تشاكل اٟتياة االجتماعية تطبيقان  ،فكرة القانوف الطبيعي بُت
كاف ما   أما عند فبلسفة العقد االجتماعي فنجد منهم من انتهى إُف القوؿ بأف العقد ٬تبُّ          

بأنو كحده من لو الٌسلطة وبز الذم أطلق سلطة اٟتاكم كقاؿ كىؤالء ىم ى قبلو من قانوف طبيعي.
كال قيود كال  .غَت ملـز بأم التزاـ فهو ،يف العقد ك١تا َف يكن السلطاف طرفان  ،ا١تطلقة يف كضع القوانُت

كآلت نظريتو إُف  ،الذم انتهي إُف إنكار ضمٍت لفكرة القانوف الطبيعيكركسو  حدكد لسلطتو.
السلطة ا١تطلقة يف كضع  -٣تموع الشعب–حينما منح اإلرادة العامة  ،عباالستبداد باسم الشٌ 

بل على جزء  ،كىو كإف كاف قد قاؿ بأف تنازؿ األفراد َف يقع على كامل حقوقهم كحرياهتم .القوانُت
إال  أنو أككل إُف  .اٞتزء الذم مت االحتفاظ بوبمنها بالقدر الذم يسمح باٟتياة اٞتماعية كالتمتع 

 بيعية اليت ٭تتفظ ّٔا األفراد. ة العامة أمر ٖتديد تلك اٟتقوؽ الطٌ اإلراد
بقي  يف عصره أيضان  ، فإف ىذا األخَت١تذىب القانوف الطبيعي كحىت عند لوؾ الذم كاف كفيان        

كقد رأينا أف ىذا  ،ىذا القانوفأف العقل كاشف عن قواعد كمبادئ  -كمن سبقو–إذ اعترب  غامضان 
 ظر منتقد.النٌ 

فإنو ما لبث أف عاد إُف الًتاجع  ،ذا ا١تذىب مع الثورة الفرنسيةكإف كاف النجاح قد كتب ٢ت       
٦تا دفع أنصاره إُف ٤تاكلة إحيائو  إليو ركاد مذىب التطور التارٮتي. ههابسبب كثرة االنتقادات اليت كجٌ 

بيعي ذم القانوف الطٌ  تلك احملاكلة عن ظهور إتاىُت؛ أحد٫تا عرؼ ٔتذىب أسفرتكقد  .من جديد
 ،ستاملر كقد رأينا أف ىذا األخَت أمات ا١تذىب من حيث أراد إحياءهالفقيو تزعمو  ،ا١تضموف ا١تتغَت

كاعترب أف  .ثابتان  حينما سلم بأنو أمر نسيب متغَت كليس مطلقان  ،ذلك أنو ىدـ مثلو األعلى للعدؿ
إذ ٮتتلف باختبلؼ الزماف  ،متغَتلكن مضموهنا  ،فكرة كجود قانوف عادؿ فكرة ثابتة خالدة

 .!!! عند غَته يف ٣تتمع قد يكوف ظلمان  عدالن  فما يعدٌ  ،كاألشخاص كا١تكاف
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كيقـو على إعادة النظرية التقليدية للقانوف  ،احملدثُت الفقهاءكاآلخر كىو مذىب أغلب          
يشتمل على قواعد بيعي الطٌ القانوف بأف  قالوابأف  .بيعي، مع ٕتنيبها ما طرأ عليها من تطرؼالطٌ 

 ، بدؿ ما كاف يراه البعضعلى توجيو القوانُت الوضعية ٨تو العدؿأساسية ٤تدكدة العدد، كقصركا دكره 
كلكن بالرغم من  من اشتماؿ ىذا القانوف على قواعد ٪توذجية تفصيلية لكل كضع من األكضاع.

القانوف الطبيعي، كلعل ذلك ٯتكن ها ذلك فإهنم َف يتفقوا على تلك القواعد األساسية اليت يتضمن
 رأيناإرجاعو إُف ما تقدـ بيانو من كوف العقل ىو الذم يكشف عن قواعد ىذا القانوف كقد 

 االنتقادات اليت كجهت ٢تذا الرأم. 
يف –ال ٯتكن اعتبار القانوف الطبيعي  وأن ،فإنو ٯتكن أف يبلحظ أيضان  كفوؽ كل ىذا االنتقادات     

ية للتنفيذ كىو الفاعلية كالقابل ،إذ ينقصو العنصر ا١تميز للقانوف ،با١تعٌت الدقيق نونان قا -ٚتيع صوره
 .1فعبلن  تصبح قانونان تبتغي أف  ،د أماين كآماؿيعدك أف يكوف ٣ترٌ  إذ أنو "قانوف أعزؿ" ال .القهرم

ىو أف  مكن استنتاجو من ىذا ا١تذىب برغم اضطرابو كغموضو أمراف؛ األكؿػالذم ي لكن        
ُف موجو، يوجهها كجهة كأهنا دائما ٤تتاجة إ ،سهااإلرادة البشرية عاجزة عن االستقبلؿ كاالنفراد بنف

 ها من اال٨تراؼ كالزيغ.العدؿ كيعصم
إذ أف ّٔا من  .ا١توجوذلك ليست ىي على ٨تو ما رأيناىا بيعي أف فكرة القانوف الطٌ  ،كالثاين     

 لشرعيتو كأساسان للقانوف  ألف تكوف جوىران يفقدىا صبلحيتها ما  ،كاالضطرابالغموض كالتناقض 
 .لطاعتو كمسٌوغان 

 :بٔعٕ عيد املطلننيالكاىٌْ الّط -ثاميًا

قـو على القوؿ القانوف الطبيعي اليت تفكرة ىو أف  ،ك٦تا ٬تدر بنا أف نشَت إليو                  
عرؼ ت ا١تكاف.ألشياء ال تتغَت بتغَت الزماف ك اثابتة خالدة نابعة من ذات  ،بوجود مبادئ كقواعد أبدية

أف ىذه –كتعترب ا١تثل األعلى الذم ينبغي أف يتجو إليو التشريع  بالعقل السليم، كتوحي بالعدؿ.

                                                           

 . 61-60(عبد اٟتي حجازم، ا١ترجع السابق، ص  1
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. 1كاشتهرت عندىم بفكرة الٌتحسُت كالٌتقبيح العقليُت ، قد مت تداك٢تا بُت علماء ا١تسلمُت -الفكرة
نظرية القانوف الطبيعي يف الفكر الغريب، فإف   ها يفعن ،عندىمكإف اختلفت دكافع كظركؼ نشأهتا 

كانت نشأة ىذه األخَتة قد ارتبطت ٔتا راكد اإلنساف قدٯتا من التطلع إُف قوة غيبية ٭تتمي ّٔا من 
فإف فكرة التحسُت كالتقبيح اليت عرفها ا١تسلموف  تبدادىم ككسيلة تنظم عبلقاتو ّٔم.ظلم اٟتكاـ كاس

إذ أهنا َف تكن ملجأ لبلحتماء من جور  .كليان   دكافع كظركؼ نشأهتا اختبلفان  ٥تتلفة من حيث
انتهجو ا١تعتزلة معتقدين بأنو السبيل األمثل للتطبيق الكامل  عقليان  كلكنها كانت منهجان  ،اٟتكاـ

ٯتاف ٤تاكلُت من خبللو أف يثبتوا أف اإل .كأنو الكفيل بسبلمة ا١تعتقد كاستقامة الدين .للنصوص القرآنية
                                2.رع كيكوف حقيقة شرعيةحقيقة عقلية قبل أف يرد الشٌ 

                                                           

يراد ( ينبغي ىنا أف نبُت ا١تراد باٟتسن كالقبح ، كإننا لن نعرض للمعٌت اللغوم ألنو ليس ذم جدكل ىاىنا. بل سنكتفي بإ 1
أشهر معاين اٟتسن كالقبح يف اصطبلح األصوليُت كا١تتكلمُت كاليت تتضح ّٔا  فكرة التحسُت كالتقبيح كتستبُت من خبل٢تا 
مذاىب العلماء بشأهنا. كقد أكرد األصوليوف كا١تتكلموف ١تصطلحي اٟتسن كالقبح معاف ٥تتلفة أشهرىا؛ أف اٟتسن كوف الشيء 

وف الشيء صفة كماؿ كالقبح صفة نقص، كأف اٟتسن كوف الشيء متعلق ا١تدح كفرا لو، كأف اٟتسن  مبلئما للطبع كالقبح كونو منا
عدا بعض –عاجبل كالثواب آجبل، كأف القبح كوف الشيء متعلق الذـ عاجبل كالعقاب آجبل. كال خبلؼ بُت ا١تعتزلة كغَتىم 

٪تا ا٠تبلؼ يف ا١تعٌت الثالث إذ يرل ا١تعتزلة أنو يدرؾ بالعقل يف يف أف اٟتسن كالقبح با١تعنيُت األكؿ كالثاين عقلياف كإ -األشعرية
يف معٌت اٟتسن كالقبح  أف "اٟتسن ما ٭تمد على فعلو،  -خاصة-حُت يرل غَتىم أنو ال يدرؾ إال بالٌشرع. كقد نقل عن ا١تعتزلة 

كالذم قاؿ بو غَت ا١تعتزلة من األصوليُت  كالقبيح ما يذـ على فعلو" كيبدك أف ىذا ا١تعٌت ىو ا١تعٌت الثالث الذم تقدـ بيانو
كا١تتكلمُت كإف كاف قد أبعد فكرة الثواب كالعقاب فذلك راجع إُف أف العدؿ عندىم كاجب عقبل كما أف القياـ باٟتسن كترؾ 

عدؿ القبيح كاجب عقبل. كمىت كاف العقل يدرؾ دكف توقف على السمع؛ أف من كاجب العبد فعل اٟتسن كترؾ القبيح، كأف ال
كاجب، كيدرؾ أيضا أف العدؿ يقتضي آّازاة بالثواب كالعقاب، فإف ىذا العقل ذاتو يدرؾ أيضا أف فاعل اٟتسن يستحق الثواب 

التفتازاين كىذا الرأم األخَت ىو الذم نعنيو يف بياف مذىب ا١تعتزلة يف التحسُت كالتقبيح./ كأف فاعل القبيح يستحق العقاب. 
ج   -لبناف–، د.ت ط، دار الكتب العلمية، بَتكت 01ح على التوضيح ١تنت التنقيح يف أصوؿ الفقو، طسعد الدين، شرح التلوي

ـ، الدار العربية 2005-ىػ1426، 01./ الطويف ٧تم الدين سليماف، درء القوؿ القبيح بالتحسُت كالتقبيح، ط325، ص 01
ـ، منشورات 2011، 02الطبيعي عند ا١تسلمُت، ط ./٤تمد شريف أٛتد، فكرة القانوف83ص  -لبناف–للموسوعات ، بَتكت 

 .31ص   -العراؽ-منتدل الفكر اإلسبلمي يف إقليم كردستاف العراؽ 
 .138-137،  ص ا١ترجع نفسو(  2
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 ،مث إف علماء ا١تسلمُت قد اختلفت آراؤىم كتباينت إتاىاهتم كمواقفهم من ىذه الفكرة            
 ،فيها مطلقان  نؼ يفكبُت من تطرٌ  .كىذا مذىب ا١تعتزلة كمن كافقهم ،بُت من تطرؼ يف إثباهتا مطلقان 

العقليُت فلم ينفو  ل يف إثبات التحسُت كالتقبيحبُت من فصٌ ك  .كىذا مذىب األشعرية كمن كافقهم
٨تن ، كىذا مذىب ٚتهور علماء ا١تسلمُت. ك كلكن توسط بُت ىذا كذاؾ ،َف يثبتو مطلقان ك  مطلقان 

و ٚتهور علماء األمة مث مذىب النفاة، مث نبُت الذم استقر علي ،سنعرض بإ٬تاز مذىب ا١تثبتُت
 كرجحو احملققوف، كدلت عليو الٌنصوص ككافقو العقل كا١تنطق الٌسليم.

  :علٙ إطالقَا كبٔح العكلٔنيخطني ّالّتمرٍب املجبتني لفهسٗ الّت -1

  ،كبعض أصحاب أيب حنيفة كغَتىم 1،كمن كافقهم فيو لمعتزلةلىذا ا١تذىب  كينسب               
رع، كالعقل يدركهما اف ال يتوقفاف على كركد الشٌ ف التحسُت كالتقبيح عقليٌ إذ قالوا أ .كأيب ا٠تطاب

إذ أف  2عنو. لو ككاشفان  رع إال مؤكد ١تا حكم بو العقل، أك مظهران كما الشٌ  .سلكيثبتهما قبل الرٌ 
  3يتم إما:حسنها أك قبحها إدراؾ حسنة كقبيحة ك األفعاؿ عندىم 

                                                           

 ..492، ص 08ابن تيمية تقي الدين، درء تعارض العقل كالنقل، ٖتقيق ٤تمد رشاد ساَف، د.ط، د.ت ط، د.دف، ج   ( 1
، 08ج -ا١تنصورة -ـ، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع 2005-ىػ1426، 03لدين، ٣تموع الفتاكل، ط( ابن تيمية تقي ا 2

ـ، 2004-ىػ1424./ القرايف شهاب الدين أبو العباس، شرح تنقيح الفصوؿ يف اختصار احملصوؿ يف األصوؿ، د.ط، 256ص
إماـ اٟترمُت عبد ا١تلك بن عبد اهلل أبو ا١تعاِف، الربىاف يف  ./ اٞتويٍت75ص  -لبناف-دار الفكرللطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت

./ الشوكاين ٤تمد بن علي، إرشاد الفحوؿ 88-87، ص 01ج -القاىرة–، د.ت ط، دار األنصار بالقاىرة 02أصوؿ الفقو، ط
الرازم  /.78، ص01ج -الرياض–ـ، دار الفضيلة للنشر كالتوزيع 2000-ىػ1421، 01إُف ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ، ط

./ 128-127،ص01فخر الدين ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت، احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو، د.ط، د.ت ط، مؤسسة الرسالة، ج
./ البخارم عبلء الدين عبد العزيز بن أٛتد، كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسبلـ 43-42، ص ا١ترجع الٌسابقالبغدادم ، 
 .325-324، ص 04ج -لبناف–كتب العلمية، بَتكت ـ، دار ال1997-ىػ1418، 01البزدكم، ط

، 01ج د.ط، د.ت ط، د.دف، ( الغزاِف أبو حامد ٤تمد بن أٛتد، ا١تستصفى من علم األصوؿ ، ٖتقيق ٛتزة بن زىَت حافظ، 3
-ىػ1424، 01./ اآلمدم علي بن ٤تمد، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ،ط75./القرايف، شرح تنقيح الفصوؿ، ص178ص 

ا١ترجع ، الطويف./ ٧تم الدين 113، ص01ج -ا١تملكة العربية السعودية–ر الصميعي للنشر كالتوزيع، الرياض ـ، دا2003
ـ، 2013-ىػ1434، 03ابن جزم أبو القاسم ٤تمد بن أٛتد، تقريب الوصوؿ إُف علم األصوؿ، ط ./84-83ص السابق، 

أبو اٟتسُت ٤تمد بن علي بن الطيب البصرم ا١تعتزِف، ا١تعتمد ./ 134ص  -العاصمة اٞتزائر–دار العواصم للنشر كالتوزيع، القبة 
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شكر ا١تنعم كحسن الصدؽ النافع، كقبح الكفراف كإيبلـ كحسن إنقاذ الغريق ك   ؛بضركرة العقل -
 الكذب الذم ال فائدة فيو. قبح الربمء ك 

دؽ الذم فيو ضرر، كقبح الكذب الذم فيو نفع. فهذاف القسماف كحسن الصٌ  ؛كإما بنظر العقل -
 رع على تأكيد٫تا. ال يزيد الشٌ 

بلة كالزكاة كقبح احملرمات اليت الصٌ منها  ،كحسن العبادات؛،مع كال يستقل العقل بإدراكوكإما بالسٌ  -
النبوات كفائدة إرساؿ الرسل. كىذا القسم إ٪تا  كىذا عندىم ىو حظٌ  ،فيها نفع كا٠تمر ك٨توىا

 كال يوجب حسنان  .كإ٪تا ٮترب عنو فالشرع يف كل األحواؿ ال ينشئ حكمان  ،يكشف الشرع عنو كيظهره
  .1بنفس األمر كال قبحان 

ـو مذىب ا١تعتزلة يف التحسُت كالتقبيح على ٣تموعة من األفكار؛ أكالىا كىي أف كيق             
ك٭تكم على األشياء  عنهما ىو الذم يكشفاٟتسن كالقبح ذاتياف يف األشياء، كالثانية أف العقل 

كالرابعة أف ما  .حكم العقل باٟتسن كالقبح ثابت ال يتغَت كالثالثة أف -على التفصيل ا١تتقدـ-ّٔما
  رع ٓتبلؼ ما أكجبو العقل.و للٌشرع فبل ٬توز أف يرد الشٌ موجٌ  ،كو العقل من اٟتسن كالقبحأدر 

                                                                                                                                                                                     

كما  886، ص 02ج-دمشق–ـ، ا١تعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 1964-ىػ1384يف أصوؿ الفقو، د.ط، 
 بعدىا.

ٖترير كتصحيح ألفرد  ،يف علم الكبلـ ، هناية اإلقداـعبد الكرًن ./ الشهرستاين110، ص17( ابن تيمية، ٣تموع الفتاكل، ج 1
،  . 371صد.ط، د.ت ط، د.دف،  جيـو
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ٌِ يف األفعال: :فأما األّىل -  1ٍّٕ أٌ اذُتطً ّالُكبح ذاتٔا
كأهنما يدركاف  ،أف اٟتسن كالقبح ذاتياف يف األفعاؿ كرأكا ،أكائل ا١تعتزلة قاؿ بذلكفقد                

 كبلن   كيرل ىؤالء أف  .كتأكيده ما حكم بو العقلإظهار الذم ال يزيد على  الٌشرعقبل كركد  بالعقل
 ،كالعقبلء ٚتيعا يدركوف ذلك ،أك قبيحان  أكجبت كونو حسنان  ،صفة قامت بالفعل ،من اٟتسن كالقبح

فاألفعاؿ إذف   دؽ كيقبحوف الكذب.فإهنم ٭تٌسنوف الصٌ  2الربا٫تةكحىت منكرم الشرائع منهم  
  3 صفة قائمة ّٔا كما القبح.اٟتسن  يكوف  ،كاألجساـ

  ٍّٕ أٌ العكل ٍْ الرٖ ٓهػف عً اذتطً ّالكبح ّحيهه بَنا علٙ األغٔاٛ: :ّأما الجاىٔ٘ -
ال من شيء خارجي  ،نابعاف من ذات الفعل ،١تا كاف حسن األفعاؿ كقبحها ذاتياف فإنو          

إما أف  ؛عند ا١تعتزلةكقبحها أف حسن األفعاؿ  بينا آنفان كقد  .كاف بإمكاف العقل أف يدركهما  ،عنو

                                                           

( ٬تدر بنا أف نبُت يف ىذا ا١تقاـ أف كوف اٟتسن كالقبح ذاتياف يف األفعاؿ ليس قوال كاحدا عند ا١تعتزلة؛ فإف منهم من أرجع  1
ا الشتمالو على مفسدة اختبلط اٟتسن كالقبح  إُف صفة زائدة عن الفعل الزمة لو، توجب حسنو أك قبحو. كمثل لذلك بقبح الزن

ما يتضمن صفة حقيقية تقتضي قبحو إذ ال  -دكف اٟتسن–النسب ا١تفضي إُف تضييع األكالد. كمنهم من قاؿ أف القبح كحده 
إُف صفة ٤تسنة بل يكفي ٟتسنو انتفاء الصفة ا١تقبحة عنو . كمنهم من قاؿ أف اٟتسن كالقبح كبل٫تا يكوف لوجوه  باٟتسنحاجة 
ابن تيمية،   أيضا. اضطرب الذين نقلوا عنهم يف نقلهمتبعا لذلك ك  ،رات. كاضطرب كبلمهم يف ىذا الشأف اضطرابا كبَتاكاعتبا

./ 84، ص ا١ترجع السابق./ ٧تم الدين الطويف، 113، ص01، جا١ترجع السابق./ اآلمدم، 256، ص٣08تموع الفتاكل، ج
بوت، شرح مسلم الثٌ بفواتح الرٛتوت د العلي ٤تمد بن نظاـ الدين،  اللكنوم عب./ 78، ص01، جا١ترجع السابقالشوكاين، 

، أصوؿ الفقو، مشس الدين ابن مفلح٤تمد ./25، ص01ج -لناف–ـ، دار الكتب العلمية، بَتكت 2002-ىػ1423، 01ط
 .88،93، صيف أصوؿ الفقو ./ اٞتويٍت، الربىاف155ص -الرياض–ـ، مكتبة العبيكاف 1999-ىػ1420، 01ط
ربا٫تة: فرقة من الفرؽ اليت ظهرت با٢تند، عرفوا بنفي النبوات أصبلن كرأسان. ينسبوف إُف  رجل يقاؿ لو براىم، ىو من مٌهد ٢تم ( ال 2

نفي النبٌوات كقٌرر استحالة ذلك يف العقوؿ. كقد تفرٌقوا إُف فرؽ متعٌددة؛ فمنهم أصحاب البددة، كمنهم أصحاب الفكرة كالوىم، 
 .603، ص 02. الشهرستاين، ا١تلل كالٌنحل، ج كمنهم أصحاب التناسخ

ألف  .ك٨تن اكتفينا باإلشارة إُف ذلك االختبلؼ  ،ما إذا كاف اٟتسن كالقبح ذاتياف أـ ال ( قد بينا أف آراء ا١تعتزلة ٥تتلفة حوؿ 3
 -" القانوف الطبيعي" كأهنا  ا١تقاـ غَت مناسب لتفصيلو كال متسع لو، كحسبنا منو ما نبُت من خبللو أف  ا١تسلمُت تداكلوا فكرة

٥تتلفة يف حقيقتها عما ىي عليو يف الفكر الغريب ، كأهنا عند بعضهم  توافق إُف حد بعيد صورهتا اليت تداك٢تا ّٔا  -عند ٚتهورىم 
 فبلسفة كفقهاء  القانوف. كأهنا عند ىذا البعض مضطربة أيضا كمنتقدة من أكجو عدة تنبو عن اٟتصر.
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كقسم يدرؾ بنظر  ،قسم يدرؾ بضركرة العقل ؛كالذم يدرؾ بالعقل قسماف رع.أك بالشٌ  ،يدرؾ بالعقل
ع دليل عليو يقضي فيو بالتحسُت ما كاف يف الشرٌ  -كما تقٌدـ–العقل. أما الذم يدرؾ بالشرع فهو 

كيذىب ا١تعتزلة إُف أف نظر العقل غَت منقطع عن ىذا  1و.كالتقبيح دكف أف يستقل العقل بإدراك
ق فصيل. كيظهر تعلٌ كإف ظهر خبلؼ ذلك من جهة التٌ  كليان   بل إنو متعلق بو تعلقان  ،القسم األخَت

كباٟتسن على كل  ،من حيث أنو قضى بالقبح على كل فعل أدل إُف مفسدة ،العقل ّٔذا القسم
ناىية عن الفحشاء ألجلو  -مثبلن -بلة ٠تاص الذم كانت الصٌ فعل أدل إُف مصلحة. غَت أف الوجو ا

باف لنا   ،بلة ناىية عن الفحشاء كا١تنكرالصٌ  كقاؿ أف وارع عنفإذا أخربنا الشٌ  ،كا١تنكر ال يدرؾ بالعقل
كإذا أخربنا بأف شرب ا٠تمر يصٌد عن ذكر اهلل كعن  من ا١تستحسنات العقلية. ىذا الفعل كوف

  2ىذا الفعل من ا١تستقبحات العقلية. باف لنا كوف ،الٌصبلة
عند دكره  كال ينتهي  .عن اٟتسن كالقبح يف األفعاؿ يكشف ،عند ا١تعتزلة فالعقل إذف           

فوؽ العلل الشرعية يف اإل٬تاب ة علٌ  كالعقل عند ىؤالء .بل يزيد بأف ٭تكم ّٔما على األفعاؿ ذلك،
 3حىت كلو َف يرد بذلك ٝتع. ،تقبحويوجب ما استحسنو ك٭تـر ما اسإذ  ؛كالتحرًن

اإلٯتاف،  إف ىو َف يطلب كاف أك كبَتان   كبذلك انتهى ا١تعتزلة إُف أنو ال عذر ١تن عقل صغَتان           
كغفل  كال كفران  تقد إٯتانان كأف من َف تبلغو الدعوة فلم يع بو كالكبَت،ف العاقل مكلٌ  غَتالصٌ قالوا أف إذ 

 4. !!!كما داـ يعقل فبل عذر لو  ،ألف العقل يوجب ذلك .أيضان  كاف من أىل النار،عن ذلك 

                                                           

 .888-886، ص 02./  أبو اٟتسُت ا١تعتزِف، ا١ترجع السابق، ج88-87، ص 01ىاف يف أصوؿ الفقو، ج ( اٞتويٍت، الرب  1
-ىػ1429، 01( الشهراين عايض بن عبد اهلل بن عبد العزيز، التحسُت كالتقبيح العقلياف كأثر٫تا يف مسائل أصوؿ الفقو، ط 2

/ اٞتويٍت، الربىاف يف أصوؿ .337، ص01ج -العربية السعوديةا١تملكة -ـ، دار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع، الرياض2008
 .88، ص01الفقو، ج

 .325-324، ص04، جا١ترجع السابق، عبلء الدين عبد العزيز./ البخارم 356، ص01، ج  ا١ترجع السابق( التفتازاين ،  3
 .ف ج، ف ص ا١ترجع نفسو،(  4
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 أٌ حهه العكل باذتطً ّالكبح ثابت ال ٓتػري:  : ّالجالج٘ -

 إذا كاف اٟتسن ذايت يف الفعل كالقبح كذلك، كحكم العقل على ىذا الفعل بكونو حسنان               
كال  ال يتبدؿ ان ثابتفإف حكمو  ذاؾ يظٌل ء آخر، ال لشي ُت١تا فيو من اٟتسن أك القبح الذاتي أك قبيحان 

فإف اإلنساف َف يزؿ بفطرتو يستحسن العدؿ كيستقبح الظلم،  1الزماف كا١تكاف كاألشخاص.يتغَت بتغَت 
ما ال ٬تده من الظلم كالكذب  ،ك٬تد من نفسو لذة العدؿ كالٌصدؽ كالعلم كاإلحساف كالسركر بذلك))

٬تدكف يف أنفسهم من اللذة كالفرح  ،يهم ذلك كالذين َف يصل إليهم ذلكاس الذين كصل إل. كالنٌ كاٞتهل
ما ال ٬تدكنو يف الظلم كالكذب  ،كالسركر بعدؿ العادؿ كبصدؽ الصادؽ كعلم العاَف كإحساف احملسن

كىم مفطوركف على  ١تن فعل ذلك كثناء عليو كدعاء لو.كاٞتهل كاإلساءة. ك٢تذا ٬تدكف يف أنفسهم ٤تبة 
ذة باألكل كما فطركا على كجود اللٌ  .عن أنفسهم ]427[ال ٯتكنهم دفع ذلك   ]بو[ة كاللذٌ ٤تبة ذلك 

 2رب كاألَف باٞتوع كالعطش.((كالشٌ 

  3سع خبالفُ:ال جيْش أٌ ٓسد الّػ: أٌ ما أّجبُ العكل ّالسابع٘ -

يوجب  .ل الشرعيةة فوؽ العلعلٌ  -كمن كافقهم-أف العقل عند ا١تعتزلة  ،ر ٦تا سبقتقرٌ  لقد              
،  على العبادما استحسنو ك٭ترـٌ ما استقبحو، كقضاؤه يف األفعاؿ باٟتسن كالقبح كاٟتظر كاإلباحة نافذ 

عليهم ك٭ترمها  ، فؤلف العقل عندىم يوجب األفعاؿفأما نفاذه على العباد كما ىو نافذ على اهلل.
 ،هلل فؤلف األصلح للعباد كاجب عليو عقبلن من غَت أف ٭تكم اهلل فيها بشيء. كأما نفاذه على ا ،كيبيحها

                                                           

 .42، صا١ترجع الٌسابق( البغدادم،  1
  -لبناف–ـ، مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 2005-ىػ1426، 01الرد على ا١تنطقيُت، ط( ابن تيمية،  2

 .467ص
./ اللكنوم عبد 110، ص17./ ابن تيمية، ٣تموع الفتاكل ، ج 50، ص09( ابن تيمية ، درء تعارض العقل كالنقل، ج  3

عبلء  ./ البخارم356، ص 01، ج ا١ترجع السابقالتفتازاين، ./ 23، ص 01ج  ا١ترجع السابق،العلي ٤تمد بن نظاـ الدين، 
. / ابن قيم اٞتوزية مشس 372./ الشهرستاين، هناية اإلقداـ، ص325-324، ص 04، ج ا١ترجع السابق، الدين عبد العزيز

ا١تملكة العربية –ـ، دار ابن عٌفاف، ا٠ترب 1996-ىػ1416، 01الدين أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر، مفتاح دار السعادة ، ط
 . 542، ص 02ج -السعودية
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كالعدؿ كأداء ،  يرد ْتظر ما كاف يف العقل كاجبان  رع ال ٬توز أفعليو. بل إف الشٌ  فيكوف تركو حرامان 
  كالظلم كا٠تيانة كالكذب ك٨تو ذلك. ،  د بإباحة ما كاف يف العقل ٤تظوران كما أنو ال ٬توز أف ير   .األمانة
أف القائلُت بو يركف أف تلك ا١تبادئ الثابتة النابعة من ذات األشياء  ،ظرلنٌ اىر من ىذا اكالظٌ       

  . !!! موٌجهة للٌشرع -يركف أهنا– كاليت يكشف العقل عنها  ،كا١تستمدة من طبيعتها
 :مرٍب املجبتني للتخطني ّالتكبٔح  علٙ إطالقُمآخر العلناٛ علٙ 

 من أبرز ما يؤخذ على ىذا ا١تذىب ما يلي:

٢تذا اضطراب الناقلُت غموض أٌدل إُف  كالذم نتج عنو ،ديدراب كالتناقض الشٌ االضط -1
 .ا١تذىب

إف إثبات التحسُت كالتقبيح على إطبلقو ٣تازفة، كقد انتهت بالقائلُت بو إُف نتائج خطَتة  -2
 ان حينما قالوا بأف من َف يبلغو الٌشرع فلم يؤمن كَف يكفر كاف من أىل الٌنار، كقالوا أف من عقل صغَت 

 إف ىو َف يطلب اإلٯتاف.  َف يكن معذكران 
بتعذيب من َف تبلغو القوؿ  منهافإف  1؛صر٭تةقرآنية مع نصوص  لواـز ىذا ا١تذىبتعارض  -2

اإلسراء، اآلية ] چى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  چ عارض قولو عز كجل:تيكىو  ،الٌدعوة
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی چ : كقولو ،[80

 : كقولو، [04آلية القصص، ا] چ ی ی ی جئ حئ مئىئ

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ چ

الملك، ] چ                ڭ ڭڭ 
 [.85، 54، 53اآليات 

                                                           

 .258، ص 08( ابن تيمية، ٣تموع الفتاكل، ج  1
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ك يعرؼ ما ىو كماؿ منها ٦تا ىو  ،إف كوف العقل يكشف عن اٟتسن كالقبح يف األفعاؿ -4
 إذ أف ، كيستوجب الثواب كالعقاب.نعال ينبغي أف يفهم منو بأنو يوجب ك٭تـر ك٭تظر كٯت ،نقص

 1ذلك ٦تتنع قبل السمع.
الناس  كوفمن   ،ما اعًتض بو على أنصار القانوف الطبيعي حينما اعتربكا العاقل حاكمان  إف -5

  -ا٠تالدة الثابتة-ا يؤدم إُف اختبلفهم حوؿ تلك ا١تبادئ ٦تتفكَتىم ائق متفاكتُت يف مداركهم كطر 
، كال أدؿ على ذلك من اختبلفهم 2د على ىؤالءٯتكن أف يرً  -س ىذا االعًتاضنف– رة ػػػػػػ٬تعلها متغيك 

 كتناقض إتاىاهتم حوؿ فكرة التحسُت كالتقبيح. 
بيعي اليت قاؿ ّٔا فقهاء ٮتفى ما يف ىذا ا١تذىب من توافق مع نظرية القانوف الطٌ أنو ال  -6

أنو ال ٬توز أف يرد بدليل الشرع ما ال  أف ما ذكر يف البند األخَت من ، كاٟتقٌ الوضعي كفبلسفة القانوف
كما أمر بو اهلل ال ))كالذم جاء فيو:  كسيوس الذم أكردناه سابقار تدركو العقوؿ، يذكرنا بكبلـ ج

يكوف ملزما ألف اهلل أمر بو بل الٌصحيح أنو أمر بو لكونو ملزما، فاهلل نفسو ال يستطيع أف ٬تعل 
كقد  3 يستطيع أف ال ٬تعل شرٌا ما ىو شر بطبيعتو((.ضعف العدد اثنُت غَت أربعة، كىو كذلك ال

بيننا أبرز االنتقادات اليت طالت مذىب القانوف الطبيعي بصفة عامة كمذىب جركسيوس بصفة 
 خاصة.

                                                           

 .92، ص 01، ج يف أصوؿ الفقو( اٞتويٍت، الربىاف  1
كأنو ال ٬تب أف   ،( نظريا على األقل ألنو ٦تتنع عمليا لوجود الٌشرع، كىم يقولوف بأف العقل يوجب ك٭تـر حىت كلو َف يرد الشرع 2

الشرع ٓتبلؼ ما حكم بو العقل. كلكن الشرع قد كرد فلم يبق إال احتماالف إما اإلذعاف لو كا٠تضوع ٟتكمو، كإما التمرد يرد 
عليو كعصيانو ، كال ٮتفى أف من ٘ترد على الشرع َف يكن مسلما، كىذا ما أكقع ا١تعتزلة يف االضطراب فقاؿ قائلهم أف العقل كإف  

كىو ىنا قد خالف ما حكم بو العقل -إيبلـ ٢تا من ذبح البهائم برغم ما فيو ب أف الشرع قضى إالكاف يستقبح إيبلـ الربمء، 
ا١ترجع هم رغم ذلك َف ٬ترؤكا على رده، بل قالوا أف ىذا ىو حظ النبوات كفائدة إرساؿ الٌرسل. البغدادم، كلكنٌ  -حسب مذىبهم

 .44، ص الٌسابق
 . 166ص  -لبناف-، د.ط، د.ت ط، دار القلم، بَتكتكآخرين اد كامل( ا١توسوعة الفلسفية ا١تختصرة، ترٚتة  فؤ  3
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 مرٍب ىفاٗ فهسٗ الّتخطني ّالّتكبٔح العكلٔني مطلكًا: -2

ء أف ال عربة بالعقل كال كمن كافقهم، كيرل ىؤال 1األشعريةكينسب ىذا القوؿ إُف                  
ألف األشياء يف ذاهتا غَت منقسمة إُف حسنة كقبيحة، كال  .دخل لو يف معرفة حسن األشياء كقبحها

يتميز القبيح بصفة اقتضت قبحو، كما ال يتميز اٟتسن بصفة اقتضت حسنو. كاألفعاؿ عندىم ال 
اهلل أمر بأحد ا١تتماثلُت  بل إف كاـ كال على صفات ىي علل لؤلحكاـ.تشتمل على صفات ىي أح

، ال ٟتكمة كال لرعاية مصلحة أك مفسدة. كعليو فإف اٟتسن كالقبح مستفاداف 2إلرادة منو دكف اآلخر
من الشرع كحده، فإذا قاؿ الشرع "صٌل" قلنا الصبلة حسنة كإذ قاؿ "التزف" قلنا الزنا قبيح. كمن ىنا  

فيصَت ما كاف  .3النعكس أمر اٟتسن كالقبحارع إذ لو انعكس أمر الشٌ  ،كاف العكس غَت ٦تتنع
   1كما كاف قبيحان يصَت حسنان. ،حسنان قبيحان 

                                                           

ىم أصحاب أيب اٟتسن علي بن اٝتاعيل األشعرم ا١تنتسب إُف أيب موسى األشعرم رضي اهلل عنهما. من أىم  ( األشعرية 1
ٝتعية كأف العقل ال يوجب شيئان.  معتقداهتم إثبات الصفات هلل تعاُف كتأكيلها يف حاؿ أك٫تت التشبيو، كالقوؿ بأف الواجبات كٌلها

 كما بعدىا.  106، ص 01الشهرستاين، ا١تلل كالٌنحل، ج 
، كلكننا ٩تالف ىذا رعرب إرادة اهلل تعاُف ىي الشٌ تقد ذىب البعض إُف كصف مذىب األشاعرة بأنو مذىب شكلي ألنو يعل(  2

ىو السلطاف كبذلك يصَت التشريع تعبَتان عن إرادة من ٯتتلك  الرأم ألف التشريع يف ا١تذاىب الشكلية ىو إرادة ا١تشرٌع كا١تشرٌع
السلطة. كاألشاعرة َف يقولوا بذلك فهم كإف اعتربكا التشريع تعبَتا عن إرادة ا١تشرٌع إال أهنم بنوا ذلك على أف التشريع يف اإلسبلـ 

 كظيفة من كظائف الرٌبوبية كىو منفصل ٘تامان عن إرادة الٌسلطاف.  
فإف  ؛يا كاف دافعهم إليوأم دفع إُف ىذا التطرؼ، ىو تطرؼ ا١تعتزلة يف اعتبار العقل حاكما حىت على اهلل تعاُف، ك ( لعل الذ 3

ليسوا متفقُت على ذلك؛ إذ أف من ا١تتأخرين منهم من يثبت   -األشعرية–الذم ينبغي أف ننبو عليو  يف ىذا ا١تقاـ ىو أهنم 
: )) لسنا ننكر أف  91، ص 01ج يف الربىاف  كاٞتويٍت إذ يقوؿ  ؛يف حق اهلل تعاُف التحسُت كالتقبيح يف حق البشر، كينكره

العقوؿ تقتضي من أربأّا اجتناب ا١تهالك، كابتدار ا١تنافع ا١تمكنة على تفاصيل فيها، كجحد ىذا خركج عن ا١تعقوؿ. كالكبلـ يف 
: ))حسن  75شرح تنقيح الفصوؿ، صيقوؿ يف يف حيث القرا ك مسألتنا مداره على ما يقبح ك٭تسن يف حكم اهلل تعاُف...((

الشيء كقبحو يراد ّٔما: ما يبلئم الطبع أك ينافره كإنقاذ الغرقى كاهتاـ األبرياء ككوهنما صفة كماؿ أك نقص ٨تو: العلم حسن 
ا ال يعلم كال يثبت إال كاٞتهل قبيح، أك كونو موجبا للمدح أك الذـ الشرعيُت، كاألكالف عقلياف إٚتاعا ، كالثالث: شرعي عندن

 ك .مثل ذلك 123، ص 01جيف احملصوؿ إذ أكرد الرازم  . كبالشرع، فالقبيح ما هنى اهلل تعاُف عنو، كاٟتسن ما َف ينو عنو.((
مثلو إذ جاء فيو ما نصو: )) كقد اتفق األشعرية كا١تعتزلة على أف العقل  79، ص01يف إرشاد الفحوؿ ج الذم ساؽ الشوكاين 
سن كالقبح يف شيئُت: األكؿ: مبلءمة الغرض للطبع كمنافرتو لو فا١توافق حسن عند العقل كا١تنافر قبيح عنده. كالثاين: يدرؾ اٟت
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كال ٮتفى ما يف ىذا القوؿ من غلٌو، إذ ينتهي إُف نتيجة ليست أقل خطورة ٦تا كصل               
ُف إرادتو كحدىا ال أمر اهلل تعاُف إ إذ يردُّ  .رعذلك أنو يًتتب عنو انتفاء اٟتكمة من الشٌ  ؛إليو ا١تعتزلة

 ،يف ذات األفعاؿ كاألشياء أصبلن  -ْتسب ىذا الرأم- ةكال مصلحة، إذ ال كجود ٢تذه األخَت ٟتكمة 
 ،فيستوم الشرؾ مع اإلٯتاف .ال بصفة حسن كال بصفة قبح ،الستوائها كعدـ ٘تيز بعضها على بعض

ع بالشرؾ كالكذب لشار كمن مث يكوف جائزان أف يأمر ا ، كالظلم مع العدؿ.كالكذب مع الصدؽ
كينهى عن التوحيد كالعدؿ كالصدؽ كالتقول. فبل فرؽ بُت الٌسجود للرٛتن  كالفواحش كالظلم،
إال  ، كال بُت النكاح كالسفاح،كال بُت العدؿ كالظلم ،كال بُت الصدؽ كالكذب ،كالسجود للشيطاف

و اشتمل على مصلحة، كمعٌت بو ال كون ارع حـر ىذا كأكجب ىذا. فمعٌت حسنو كونو مأموران أف الشٌ 
 2عنو ال كونو اشتمل على مفسدة. قبحو كونو منهيان 

القوؿ ّتواز أف يأمر اهلل فإف  3؛ أيضا مع ما جاء القرآف الكرًنىذا القوؿ يتعارض  كبذلك           

 چ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼  چ:  وقوليتعارض مع  ذب كالفواحشػػػػػػػكالكبالظلم 
يتعارض مع  دؿ كا٠تَت كالشرٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقوؿ بالتسوية بُت الظلم كالعأف  كما .[13األعراف، اآلية ]

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ چ:  قولو

                                                                                                                                                                                     

صفات الكماؿ كالنقص، فصفات الكماؿ حسنة عند العقل، كصفات النقص قبيحة عنده. ك٤تٌل النزاع بينهم .... ىو كوف 
أف ذلك ال يثبت إال بالشرع. كعند  -كمن كافقهم–آجبل كعاجبل . فعند األشعرية  الفعل متعلق ا١تدح كالثواب، كالذـ كالعقاب،

 أف ذلك ليس إال لكوف الفعل كاقعا على كجو ٥تصوص؛ ألجلو يستحق فاعلو الذـ.((  -كمن كافقهم–ا١تعتزلة 
./ 87، ص 01، ج أصوؿ الفقويف  ./ اٞتويٍت، الربىاف325، ص 04، ج ا١ترجع الٌسابق، عبلء الدين عبد العزيز (  البخارم 1

ا١ترجع ، عبد العلي . / اللكنوم492، ص 08./ ابن تيمية ، درء تعارض العق كالنقل، ج 84، ص ا١ترجع السابقالطويف، 
، 02طالتقريب كاإلرشاد الصغَت ، أبو بكر الباقبلين، ./ 371./ الشهرستاين، هناية اإلقداـ، ص 23، ص01، جالسابق

 .279، ص 01ج  -لبناف–لرسالة، بَتكت ـ، مؤسسة ا1998ىػ 1418
، 01ط ،بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت بن قيم، مدارج السالكُتا./ 23، ص01، جا١ترجع السابق، عبد العلي ( اللكنوم 2

، ص 08./  ابن تيمية، ٣تموع الفتاكل، ج 180، ص 01ج  -لبناف–ـ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت 1999-ىػ1419
257. 

 .258ج ، ص ف ، ا١ترجع نفسو(  3
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 : و ػػػػػػػػػػػػػػكقول . [18، اآلية  ةــــــالجاثي]    چائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئۆئ 

ڎ ڎ ڈ ڈ     ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ

  [.802األعراف، اآلية ] چژ 

  1 لني:مرٍب املفّص -3

كىو قوؿ اٟتنفية ككثَت من  ،لف كا٠تلفكىذا مذىب ٚتهور علماء ا١تسلمُت من السٌ                
بل إف  .ككذلك قاؿ بو أىل اٟتديث ككثَت من فقهاء الطوائف األربعة كاٟتنابلة،ا١تالكية كالشافعية 

ٟتسن األشعرم ىؤالء ذكركا أف نفي التحسُت كالتقبيح من البدع اليت حدثت يف اإلسبلـ يف زمن أيب ا
ف نة يداٌل ا١تذاىب، كأف الكتاب كالسٌ  كذىب ابن تيمية إُف أف ىذا ا١تذىب ىو أصحٌ  ١تا ناظر ا١تعتزلة.

 عليو. 
 التفريق بُت أمرين:كيقـو ىذا ا١تذىب على    

 لى صفة اقتضت حسنو أك قبحو أـ ال؟.ع كوف الفعل مشتمبلن : أك٢تما  
حسن الفعل، كالعقاب ا١تًتتب على قبحو ثابت بالعقل أـ ىو كوف الثواب ا١تًتتب على  :كاآلخر 

              . ؟بالشرع
ال تبلـز بُت أف  ،كالذم ذىب إليو ٚتهور علماء ا١تسلمُت ٦تن تقدمت اإلشارة إليهم             

كالفرؽ بُت ىذه  .كإما قبيحة ،بل ىي إما حسنة ؛كأف األفعاؿ ليست مستوية .األمرين ا١تذكورين
كلكن ال يًتتب عليها ثواب كال عقاب  .كالفرؽ بُت ا١تطعومات كا١تشمومات كا١ترئيات  ،ظاىركتلك 

للعقاب، كاهلل ال يعاقب عليو إال بعد إرساؿ الرسل.  إال بالشرع. كقبلو ال يكوف القبيح موجبان 
لكن  ،اكلها أفعاؿ قبيحة يف ذاهتاف كالزنا كالسرقة كالكذب كالظلم،فالسجود لؤلكثاف كعبادة الشيط

 رع.ف على الشٌ العقاب عليها متوقٌ 

                                                           

./ كلو 493، ص 08./ ابن تيمية، درء تعارض العقل كالنقل، ج 181-180، ص 01( ابن قيم، مدارج السالكُت، ج  1
 . 465-464الرد على ا١تنطقيُت، ص كلو أيضان، ./ 259-258، ص 08أيضا،  ٣تموع  الفتاكل، ج 
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بح قد سن كالقي كالرازم إذ يقوؿ: )) اٟتي ،  كقد ذىب متأخركا األشعرية إُف مثل ىذا القوؿ              
نزاع يف كوهنما عقليُت . كقد يراد  كّٔذا التفسَت ال ،لو للطبع أك منافران  كوف الشيء مبلئمان   :يعٌت ّٔما

يف   كال نزاع أيضان  ،كقولنا العلم حسن كاٞتهل قبيح  ،اؿ أك صفة نقصّٔما كوف الشيء صفة كم
أف ؛ فعندنا كعقابو آجبلن  ،ـ عاجبلن كإ٪تا النزاع يف كوف الفعل متعلق الذٌ  .كوهنما عقليُت ّٔذا التفسَت

على كجو ٥تصوص ألجلو  ذلك ال يثبت إال بالٌشرع. كعند ا١تعتزلة ليس ذلك إال لكوف الفعل كاقعان 
   1ـ.((فاعلو الذٌ  يستحقٌ 

على أف العقاب ال  ، كما دؿٌ على أف األفعاؿ يف ذاهتا حسنة كقبيحة القرآف الكرًن دؿ كقد         
  2سل.يكوف إال بعد إقامة اٟتجة كإرساؿ الرٌ 

 فمستفادة من: :فأما داللتو على األول

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ چ : قولو  -

سبحانو عن إذ أخرب  [.13اف، اآلية األعر ] . چ﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁  
 أف فعلهم فاحشة قبل هنيو عنو، ذلك أف العقل كالفطرة كل منهما يستفحشو كيستقبحو. 

 .چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦچجل شأنو:  كقولو -
جعل  فقد دلت ىذه اآلية على أف الطيب طيب قبل التحرًن كأف كونو طيبان  [،11األعراف، اآلية ]

 مة. ٖترٯتو مناؼ للحك
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  چجل جبللو:  كقولو -

فقد دلت ىذه اآلية  على أف  ،[.802األعراف، اآلية ] چڎ ڈ ڈ ژ 
، ككركد كل منها قبل تعلق ا٠تطاب ّٔا كذلككلها كانت  ،  ا١تعركؼ كا١تنكر كالطيب كا٠تبيث 

   على الـ العهد يدؿ على كوهنا معهودة قبل الٌشرع. مشتمبلن 

                                                           

 .124-123ص  ،01، ج يف علم أصوؿ الفقو ( الرازم، احملصوؿ 1
 .183-182، ص 01ج  ،( ابن قيم، مدارج السالكُت 2
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 :إرساؿ الرسل مستفاد مناب ال يكوف إال بعد إقامة اٟتجة ك كىو أف العق :نياما داللتو على الثّ أ

ففيها  ،[80اإلسراء، اآلية  .]چى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  چ :قولو تعاُف -
  1.ببعث الرسلإال بعد قياـ اٟتجة عليو  كإخبار عن عدلو كأنو ال يعذب أحدان بياف من اهلل تعاُف 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ :كقولػػػػػػػػػػػػو  -

كقولو  ،[.04القصص، اآلية  ] چ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ چجل شأنو: 

اٟتجة  كانعداـعلى انتفاء العذر داللة أيضا  ففيهما، [810النساء، اآلية  ] چڑ ڑ ک 
 . سل معذكرينقبل الرٌ كانوا أهنم  كيفهم منو لدل العصاة بعد إرساؿ الرسل، 

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ھ ے ے ۓچ كقولو: - ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 

  چ﮿ ﯀ ﯁                 ڭ ڭڭ 
فهنا َف يسأؿ أىل النار عن ٥تالفتهم للعقل، بل سئلوا عن ، [.85، 54، 53الملك، اآليات ]

 ٥تالفتهم للنذر كبذلك دخلوا النار.
  :خطني ّالتكبٔح عيد املطلننيبٔعٕ يف الفهس الػسبٕ ّالّتالكاىٌْ الّط 

فكرة ك كبعد ىذا العرض ا١تختصر ١تذىب القانوف الطبيعي عند فبلسفة القانوف الغريب              
 يتضح اآليت: -على اختبلؼ دكافع كظركؼ نشأة كل منهما–عند ا١تسلمُت العقليُت التحسُت كالتقبيح 

 ،ومفتقرة إُف موجٌ بيعي يف أف اإلرادة البشرية أف علماء اإلسبلـ يتفقوف مع أنصار القانوف الطٌ  -3
 كأهنا ال ٯتكن أف تستقل أبدان بالٌتشريع.

توحي ك ، ، نابعة من ذات األشياء كمن طبائعهاأهنما يتفقاف حوؿ كجود مبادئ عامة ثابتة -4
 ماف كا١تكاف. بالعدؿ كال تتغَت بتغَت الزٌ 

                                                           

 .52، ص 05، ج ا١ترجع الٌسابق( ابن كثَت،  1
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  كاشف عن تلك ا١تبادئ.السليم   أهنما يتفقاف على أف العقل  -5
 أنصار القانوف الطبيعي أف تلك ا١تبادئ ىي ا١توجو للتشريع، كىي يف الفكر الغريب، يعترب -6

  ،أساس شرعية التصرفات كالقوانُت كالشرائع، فمىت كانت ىذه األخَتة مستمدة من تلك ا١تبادئ
كاف يقر بوجود تلك كإف   وفإن اإلسبلـجرٯتة توجب العقوبة. أما يف  كمعصيتهاكانت طاعتها كاجبة 
تستمد من  فيويعتربىا  أساسا للٌشرعية، بل إف شرعية التصرفات كاألحكاـ  ا١تبادئ، إال أنو ال 

فمىت صدرت تلك األحكاـ كالتصرفات موافقة للشرع، كجبت طاعتها موافقة الكتاب كالٌسنة. 
 كحرمت معصيتها. كمىت خالفتها كجبت معصيتها كحرمت طاعتها.

كىي ٤تل ده غَت متفق عليها إف مذىب القانوف الطبيعي يف الفكر الغريب غامض، كقواع -7
كلعل ما يفسر ذلك ىو تركها للعقل كحده دكف موجو، ٦تا التناقض،  اختبلؼ بُت الفقهاء يصل ٟتدٌ 

كىذا  .كاألغراض ا١تتناقضةاألىواء  ألف تتجاذّٔايفتح آّاؿ أماـ االجتهاد يف ٖتديدىا ك٬تعلها عرضة 
ٮتتلف باختبلؼ ا١تفكرين الذين  ))شعور مبهم معتربان أنو ما دفع البعض إُف إنكار كجوده أصبلن 

كقد رأينا أف من أنصار القانوف الطبيعي من . 1((خصيةيرفعوف إُف مرتبة القانوف الطبيعي أفكارىم الشٌ 
من أقره كأراد شرعنتو  أقٌر الرؽ كأراد شرعنتو كاعترب أف اٟترية ٯتكن التنازؿ عنها. كرأينا منهم أيضان 

للعقل بالكشف  أما يف اإلسبلـ فإنو كإف أقرٌ  ! عتهم منقسمُت إُف أحرار كعبيدبالقوؿ بأف الناس بطبي
إال أنو راعى  .كبسلطتو يف اٟتكم عليها باٟتسن كالقبح ،عن القيم ا١توجودة يف األفعاؿ كاألشياء

 كراعى أيضا ،ك اختبلؼ الناس يف مداركهم كطرائق تفكَتىم ،القصور الذم يتسم بو العقل البشرم
كاليت تدفعهم أحيانا إُف ٥تاصمة عقو٢تم من كاألنانية كحب التسلط، البشر  اليت طبع عليها  ئعباالطٌ 

فلم يًتؾ أمر ٖتديد تلك ا١تبادئ الثابتة اليت ينبغي أف ٭تًتمها البشر أجل ٖتقيق أغراضهم كمآرّٔم. 
ليعصمو من ا٠تطأ،  بل دعمو ٔتوٌجو ىو الشرعي  .للعقل كحده ّٔا يف تصرفاهتم ك٭تتكموا إليها كيتقيدكا

  كليحمي تلك ا١تبادئ من تنحرؼ ّٔا األىواء كاألغراض أك يطحنها صراع اإلرادات.  

                                                           

 .59( عبد اٟتي حجازم، ا١ترجع السابق، ص  1
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إذ يفتقر ألم ضمانة تفرض  ؛با١تعٌت الدقيق يف الفكر الغريب ال يعترب القانوف الطبيعي قانونان  -8
 أك قبيحان  م كونو حسنان السليأما يف اإلسبلـ فإف ما أدرؾ العقل  .احًتامو كترتب العقاب على ٥تالفو

ٟتكمتو -فإف الشارع  ١تا فيو من صفات اٟتسن أك القبح، أك ١تا اشتمل عليو من ا١تصاٌف كا١تفاسد،
قد فرض احًتامو ْتيث عٌلق بو خطاب اإل٬تاب كالتحرًن، فًتتب عن ذلك  -كلرعايتو ١تصاٌف العباد

  استحقاؽ الثواب كالعقاب.
عقليُت عن مذىب القانوف الطبيعي يف ظركؼ كدكافع مذىب التحسُت كالتقبيح الٮتتلف  -9

فإذا كانت نشأة ىذا األخَت قد ارتبطت ٔتا راكد اإلنساف قدٯتا من التطلع إُف قوة نشأة كل منهما 
غيبية ٭تتمي ّٔا من ظلم اٟتكاـ كاستبدادىم ككسيلة تنظم عبلقاتو ّٔم، فإف ظركؼ كدكافع نشأة 

ا١تسلموف ٥تتلفة اختبلفا كليا عن ذلك؛ إذ أهنا َف تكن ملجأ  فكرة التحسُت كالتقبيح اليت عرفها
معتقدين بأنو السبيل  -خاصة– لبلحتماء من جور اٟتكاـ كلكنها كانت منهجا عقليا انتهجو ا١تعتزلة

األمثل للتطبيق الكامل للنصوص القرآنية كأنو الكفيل بسبلمة ا١تعتقد كاستقامة الدين ٤تاكلُت من 
 1ف اإلٯتاف حقيقة عقلية قبل أف يرد الٌشرع كيكوف حقيقة شرعية.خبللو أف يثبتوا أ

  المدرسة الواقعية5الفرع الثّاني5 
لقد ٛتل القرف التاسع عشر ظهور مدرسة جديدة، تناقض ٘تاما ا١تدرسة ا١تثالية اليت                 

ىو الذم ٯتنح  .قلسادت قبلو، كاليت كانت ترد جوىر القانوف إُف مثل أعلى للعدؿ يستخلصو الع
.  لقد كانت ىذه ا١تدرسة اٞتديدة ىي ا١تدرسة كٮتلق طاعتها يف النفوس اختياران  ،الشرعية للقوانُت

كتعترب أف ا١تعرفة اليت تقـو على الواقع  .ل العلياثي مي ػتقـو على الواقع ا١تلموس بدؿ ال اليت الواقعية
ال  ،ألهنا مبنية على اليقُت .حيحةالعلمية الصٌ ىي ا١تعرفة  ،ا١تلموس الذم تؤيده ا١تشاىدة كالتجربة

مذاىب عدة من أبرزىا؛ مذىب التطور يف ىذه الفلسفة  ظهرتعلى اٟتدس كالتخمُت. كقد 
التارٮتي، كمذىب الكفاح أك الغاية االجتماعية، كمذىب التضامن االجتماعي. كسنعرض بإ٬تاز ٢تذه 

 ا١تذاىب فيما يلي:

                                                           

 .138-137( ٤تمد شريف أٛتد، ا١ترجع السابق،  ص  1
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 .ٕازخيز الّتمرٍب التطّْ -أّّال

على إثر ما قاـ بو من  رٝتيان الذم أظهره  ،سافيٍتينسب ىذا ا١تذىب للفقيو األ١تاين                  
فقاـ ينادم بتقنُت  .الذم استهوتو حركة التقنُت اليت ٘تت يف فرنسا يف عهد نابليوف .تيبورٌد على 

كأشار  ،ل ٢تذه الفكرةأف تصدٌ  الإ كاف من سافيٍتما  . فالقوانُت الفرنسيةالقانوف األ١تاين على غرار 
كتقضي على ٪توه كتطوره الذايت.  اليت من أ٫تها أهنا ٕتعل القانوف جامدان . ك إُف ضرر التقنُت كعيوبو

إذ  ،كاليت كاف ٢تا دكم كبَت يف ٣تاؿ القانوف ،1814يف رسالة مشهورة نشرت سنة  كقد أكرد ذلك
  1ي.طور التارٮتأرست معاَف مذىب جديد ىو مذىب التٌ 

فكرتو ترجع إُف كتابات ك  هيف أ١تانيا، إال أف بوادر  ذىب كإف ظهر رٝتيان ىذا ا١تغَت أف             
كانوا يشَتكف إُف أثر البيئة   إذ  .كأقواؿ بعض الفقهاء كالفبلسفة الفرنسيُت يف القرف الثامن عشر

يف كتابو ركح  مونتيسكيو أفأبرز أكلئك الذين كتبوا يف ىذا الشكاف من كقد  القوانُت. يف كالظركؼ 
ك٬تب أف تكوف ىذه القوانُت من اختصاصها باألمة اليت كضعت يف سبيلها  ): )الشرائع حيث يقوؿ

 ما يكوف من االتفاؽ العظيم معو إمكاف صبلح قوانُت أمة ألمة أخرل.
لبارد أك .... ك٬تب أف تكوف ىذه القوانُت خاصة بطبيعة البلد ، خاصة باإلقليم ا               

اٟتار ... كّتنس حياة األمم ... ك٬تب أف تناسب درجة اٟترية اليت ٯتكن أف يبيحها النظاـ، كدين 
  .2((األىلُت  كعواطفهم ... كمناىجهم ...

 مرٍب التطْز التازخيٕ: مكّْمات

 :3التاليةالثبلثة األفكار  علىلقد قاـ ىذا ا١تذىب             

                                                           

 .15سابق، ص ./ غالب علي الداكدم، ا١ترجع ال31-30، ص  ا١ترجع الٌسابق( السنهورم،  1
ص   -القاىرة–( مونتيسكيو، ركح الشرائع، ترٚتة عادؿ زعيًت، د.ط، د.ت ط، مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، مدينة نصر  2

55. 
حسن كَتة، ا١ترجع السابق، ص ./ 59عبد اٟتي حجازم، ا١ترجع السابق، ص ./ 32-31، ص ا١ترجع الٌسابق( السنهورم،  3

–ـ، منشورات عويدات، بَتكت 1984، 03فلسفة القانوف، تعريب ٝتوحي فوؽ العادة، ط ىنرم باتيفوؿ،./ 119-120
 .15غالب علي الداكدم، ا١ترجع السابق، ص ./ 29باريس، ص 
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 مث ينمو  .كظركفها كفق ما تقتضيو حاجات اٞتماعةينشأ   ؛جتماعيةأف القانوف كليد البيئة اال
االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية  ٣تاالهتا ا١تختلفة،يف  الظركؼبتطور تلك  متأثران  كيتطور ذاتيان 

  فهو ٘تامان . تتدخل يف حركتو حىت أف ، كالإرادة إنسانية عاقلةتوجهو كالدينية كاٞتغرافية. دكف أف 
 ظهر من مظاىر نشاط األمة يتطور ليساير تطورىا. م ،كاللغة

  كفق  ينشأ كيتطور ذاتيان البيئة االجتماعية  من خلق -حسب ىذا ا١تذىب–ما داـ القانوف
متطلباهتا كتغَت ظركفها على ٨تو غَت ٤تسوس، كدكف أف تسَته أك توجهو أك تكيفو إرادة عاقلة، فإنو 

.  ال ٯتكن القوؿ بأف لو غاية ٭تققها لكونو  يتطٌور ال ييطٌوري
كبذلك فقد أنكر أنصار مذىب التطور التارٮتي كجود قانوف طبيعي يكشف عنو العقل           

كقالوا أف القوؿ بأف العقل يكشف عن ىذا  ال يتغَت. كأبديان  ،بُت ٚتيع الشعوب مشًتكان  عامان   كيكوف
 .كل ما يكشف عنو العقل كينتجو الفكرأعلى   ال يصح أف ييعد مثبلن إذ  ،القانوف ال ٯتكن التسليم بو

 عتربه أنصار القانوف الطبيعي قانونان اكذىبوا إُف القوؿ بأف ما  .ألف ذلك سيوصلنا إُف نتائج متباينة
شخصية يرفعها أصحأّا إُف مرتبة ما يسمونو بػ " القانوف  كميوالن  ان أفكار كونو ال يزيد عن   ،طبيعيان 

لتباين أىوائهم كظركفهم التارٮتية كاالجتماعية  فكرين كتبعان كىي ٗتتلف باختبلؼ ا١ت .الطبيعي"
 كالدينية. 

ٮتتلف من دكلة إُف  ، بل متغَتكال ثابتان  بأف القانوف ليس عامان  ذىبوا إُف القوؿكما              
ينمو كيتطور كفق متطلباهتا كحاجاهتا. بل إف القانوف قد  ،ٚتاعة قانوف خاص ّٔالكل أف إذ  .أخرل

  تلف يف الٌدكلة الواحدة من زمن إُف آخر.ٮت
ككانت ىذه األخَتة يف  ،يف تطوره لعوامل البيئة كظركفها ١تا كاف خاضعان مث إف القانوف             

كىذا  .إذ أف ذلك سيؤدم بو إُف اٞتمود ،تدكينو ككتابتو كدائبة. فإنو ليس من الصحيححركة مستمرة 
 أ على اٞتماعة من تطورات.ٔتا يطر حاؽ اللٌ  بدكره ٯتنعو من 

 األمثل  كلى الشٌ  ، كاف العرؼي كاستجابة لظركفها كحاجاهتا إف القانوف ١تا كاف من صنع اٞتماعة
. كىو يف ذلك مقدـ على كظركؼ اٞتماعة ألنو تعبَت مباشر عن الضمَت اٞتماعي كاألصدؽ لو.

 الٌتشريع الذم ال يعدك عن كونو ٣ترد تسجيل ١تضموف ذاؾ الضمَت.
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  1 دٓس مرٍب التطْز التازخيٕ:تك

من كجود صلة  ،٭تسب ٢تذا ا١تذىب أنو كشف ما غفل عنو أنصار القانوف الطبيعي                  
تربط بُت القانوف من ناحية كبُت آّتمع كالبيئة من ناحية أخرل. كأنو لفت إُف العوامل ا١تختلفة اليت 

كلكن ىذا ا١تذىب برغم  ال ٯتكن لعاقل أف ينكره. أمرتسهم يف تكوين القانوف كتؤثر فيو. كىذا 
 كاف أبرزىا:  ،ةإال أنو قد لوحظت عليو مبلحظات عدٌ  ،نتائجو اإل٬تابية اليت أشرنا إليها

 كحدىا ما ٯتثل جوىره االجتماعية كظركفها، كاعتربىا  أنو أفرط يف ربط القانوف بالبيئة
كبذلك  .ظركفهالتطور  شكل ذايت كآِف تبعان كأساسو. كىي كحدىا من يتحكم يف تطوره الذم يتم ب

توجيهو ٨تو الغاية اليت  عرب ،فقد أغفل الدكر الذم تقـو بو اإلرادة اإلنسانية الواعية يف تكوين القانوف
 كيندفع اندفاعان  ،إذ أف القوؿ بأف القانوف يسَت يف تطوره معصوب العينُت ينبغي أف يهدؼ إليها.

أمر يتعارض مع كظيفة القانوف يف توجيو سلوؾ  ف يكوف لو ىدؼ معُت. ٣تهوؿ دكف أإُف مصَت ذاتيان 
 .مع الواقع الذم تشهد بو حركات اإلصبلح الكربل يف تاريخ البشرية األفراد. كما يتعارض أيضان 

  فأسفرت عن نتائج .قوانُت ظا١تة كلكنها كانت ٙترة كفاح موٌجو ضدٌ  ،كاليت َف تأت من تلقاء نفسها
كغَت ذلك  ،ؿاعمكٖترير العماؿ من استبداد أصحاب األ  ،كإلغاء الرؽ  ٟتركات.ْتجم تلك ا كربل

 ٦تا يؤكد دكر اإلرادة اإلنسانية العاقلة يف توجيو أحكاـ القانوف ٨تو غاية معينة. 

  اٞتمود  كأنو اعترب .ديد كعداؤه لفكرة التقنُتإنكاره الشٌ أيضان، كيبلحظ على ىذا ا١تذىب
قد أثبت الواقع عدـ دقتو من كجهُت؛ أك٢تما أنو ال ، فال ٯتكن التسليم بو كىو أمر صفة الزمة ٢تا.

اين أف حركة القانوف تلك ا١تزايا. كالثٌ  يفوت علىٯتكن إنكار ما للتقنُت من مزايا، كعدـ التقنُت 
 إذ صاغت قانوهنا ا١تدين يف أكاخر القرف التاسع الببلد ٔتا فيها أ١تانيا أغلبالتقنُت قد انتشرت يف 

أماـ البلداف اليت  بة القوانُت للتغَتات االجتماعيةتستحيل معو مواك عشر. كَف يشكل التقنُت عائقان 
 انتهجتو. 

                                                           

./ إسحاؽ 88-87./ أنور سلطاف، ا١ترجع السابق، ص 115-113( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  1
 . 95، ص ابراىيم منصور، ا١ترجع السابق
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  أنو غاُف يف االعتداد بفكرة القومية القانونية ا١تبنية على  ،كقد أخذ على ىذا ا١تذىب أيضان
كرة أف ٮتتلف القانوف ضر  -ْتسب أنصاره–كاليت تقتضي  .الظركؼ االجتماعية ا٠تاصة بكل ٚتاعة

منها. كىذا أمر أنكره الواقع كاحدة  الختبلؼ البيئة كالظركؼ ا٠تاصة بكل  ألخرل تبعان  ٚتاعةمن 
على  ،اليت نبذت قوانينها ا١تختلفة لتخضع لقانوف موحد الذم أثبت أف ىناؾ العديد من الشعوب

ات األ١تانية نفسها قد نبذت قوانينها بل إف الوالي كفرنسا كإيطاليا. -مثبلن –غرار ما حدث يف سويسرا 
دكف أف ٯتنعها من ذلك تباين ظركؼ كبيئة كل كالية  .للدكلة األ١تانية موحدان  كاٗتذت قانونان  ،ا١تختلفة

  من تلك الواليات.

  ال ٯتكن كىذا أمر للقانوف،  مثاليان   العرؼ مصدران اعترب ولوحظ على ىذا ا١تذىب أنكما
فإنو ال يصح  ،االجتماعية يف العصور ا١تاضية اليت اتسمت ببساطة اٟتياة كىو كإف صحٌ  .التسليم بو

بصورة ال ٯتكن معها التوقف كانتظار ما ٬تود  يف آّتمعات اٟتديثةحيث تعقدت سبل اٟتياة  اآلف.
ستلـز ت بل -مع العلم بأف العرؼ بطبيعتو بطيء التكوين–من أعراؼ  اٞتماعي مَتبو الزمن كالضٌ 
       .ظم اٟتديثةيف النٌ  العرؼ علىالتشريع  تقدـكىذا ما يفسر  ،اعية لتنظيمهاتدخل إرادة ك 

 مرٍب الػآ٘ االجتناعٔ٘:  -ثاىًٔا

ٔتهاٚتة   إىرنجعلى إثر النتائج اليت انتهى إليها مذىب التطور التارٮتي، قاـ                       
دان ىو مذىب الكفاح أك الغاية جدي س مذىبان كأسٌ  -بعد أف كاف من أنصاره – ىذا األخَت

ره ال يسَت يف تطوٌ  إُف أنو ذىبلكنو  يو على فكرة خضوع القانوف للتطور.االجتماعية. كقد أبقى ف
لغاية  كإ٪تا يتطٌور طبقان  كما زعم سافيٍت.عن اإلرادة اإلنسانية    مستقبلن  ،أعمى إُف مصَت ٣تهوؿ

ره، قتضي أف تتدخل اإلرادة اإلنسانية العاقلة يف تطوٌ ي ،لغاية هان ككونو موجٌ  مرسومة ىي حفظ آّتمع.
ك التفاعل بُت عوامل البيئة ا١تختلفة من نتائج. كمن ىنا  متفٌرجة تنتظر ما يسفر عنو الزمنال أف تبقى 

تظهر أ٫تية كإ٬تابية الٌدكر الذم تقـو بو اإلرادة اإلنسانية يف تطور القانوف، كتظهر تلك األ٫تية أكثر 



   الفصل الّجاىٕ: مصادز مبدأ املػسّعٔ٘
 

 

015 

 

 ا١تتوخاةفتضطر اإلرادة للكفاح من أجل إعادة توجيهو ٨تو الغاية  ،ؼ القانوف عن كجهتوحينما ينحر 
 1منو.
 2:يبٌت على أساسُت -حسب ىذا ا١تذىب–فالقانوف إذف      

األكؿ منهما: ىو أساس الغاية: إذ يذىب إىرنج إُف أف القانوف ظاىرة اجتماعية كليس ظاىرة 
غاية ال لقانوف السبب الذم ٭تكم الظواىر الطبيعية. كإذا ثبت كلذلك فهو ٮتضع لقانوف ال ،طبيعية

يف حفظ  -حسب إىرنج–ذلك فقد تقٌرر أف القانوف ليس إال كسيلة لغاية، كىذه الغاية إ٪تا تتمثل 
 .، كمن ىنا يتبُت أنو ال ٯتكن التسليم بأف ٪تو القانوف كتطوره يتم دكف تدٌخل اإلرادة اإلنسانيةآّتمع

 كل تطور للقانوف معلق على اإلرادة كمتوقف عليها.     بل يظهر أف  
بيعي أال يتم بفعل اإلرادة اإلنسانية، فإف من الطٌ كالثاين: ىو أساس الكفاح: إذا كاف تطور القانوف 

بُت  كينشأ النزاع ،داـ ك٭تتدـ الصراع بُت اإلراداتيف يسر كلُت. إذ يقـو الصٌ  -غالبا–يتم ىذا التطور 
من  .كىو ما يدفع كل طرؼ من أطراؼ ىذا الصراع إُف الٌتوسل بالكفاح اٌف ا١تتضاربة.األىواء كا١تص

بذلك يصبح تطور القانوف ك أجل أف تسيطر إرادتو كيتمكن من التحكم يف القانوف كٖتديد كجهتو. 
  أم ألقول طرؼ.   ،كتكوف العربة يف النهاية ١تن يتغلب ،لنتيجة الكفاح رىنان 

 الجتناعٔ٘:تكدٓس مرٍب الػآ٘ ا
يرجع ٢تذا ا١تذىب فضل إبراز الدكر اإل٬تايب لئلرادة اإلنسانية يف تطور القانوف، كىو ما             

 أغفلو مذىب التطور التارٮتي. كلكنو بالرغم من ذلك َف يسلم من االنتقادات كاليت من أبرزىا:
 .أنو يعترب الغاية من القانوف ىي حفظ آّتمع كليس إقامة العدؿ 
 نو يؤسس القانوف على فكرة الكفاح الذم ال ٯتكن حسمو إال بالقٌوة، حىت كلو َف يكن أ

كبذلك يؤكؿ إُف االستبداد باسم القانوف الذم يعٌد ٙترة للكفاح،  -كىو الغالب-اٟتق يف جانبها 
 كيستمد شرعيتو من كونو نتيجة لو، كبالتاِف تلـز طاعتو. 

                                                           

 .116( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  1
 .123./ حسن كَته، ا١ترجع السابق، ص 38-36، ص ا١ترجع السابق( السنهورم،  2
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   ما يتكوف منها كأغفل   القانونية على اإلرادة اإلنسانية.أنو غاُف يف تعليق تطور كل القواعد
كما ىو شأف   تتوسل إُف غايتها بالقوة كالكفاح اليت  ،بطريقة تلقائية يقل فيها نصيب اإلرادة العاقلة

 1العرؼ.
  أنو َف ٮتتلف عن مذىب الٌتطور التارٮتي يف القوؿ بإطبلؽ تطور القانوف، كَف يضع أم قيد

مع أف ىذا الٌتصور غَت دقيق، لوجود قدر   -تعليقو على اإلرادة اإلنسانية–سول  .على ذلك التطور
 ر بتغَت الزماف كال بتغَت ا١تكاف.مشًتؾ من اٞتوانب كالٌصفات كاٟتاجات الثابتة بُت اإلنسانية،  ال تتأث

 كىي ما ٭تتم االتفاؽ على قدر معُت من القواعد القانونية.   
 الفكُ اإلضالمٕ:  ّاألحهاو للتطْز يفخطْع االجتَادات ّالفتاّٚ 

من رٛتة اهلل تعاُف با٠تلق أنو تعٌهدىم بالشرائع ا١تتعاقبة، لتكوف ٢تم منهاج ىداية يف أم           
كمن رٛتتو –زماف أك مكاف كانوا. ك١تا كانت  الٌشريعة اإلسبلمية خا٘تة الٌشرائع، فإف اهلل سبحانو 

فكانت رٛتة للعا١تُت من كل األجناس كيف كافة  كالشموؿ كا٠تلود.د خٌصها بالعمـو ق -با٠تلق أيضان 
البيئات كالعصور، كيف كل ٣تاالت اٟتياة. كما كاف ذلك ليتحقق لوال ما أكدعو اهلل فيها من األصوؿ 
كاألحكاـ، كما جعلو فيها من عوامل الٌسعة كا١تركنة، ٔتا شرعو لعلمائها من حق االجتهاد، الذم من 

الشريعة ا٠تصوبة كالثراء. ك ٯتكنها من الوفاء ْتاجات اإلنسانية ا١تتجددة على امتداد  شأنو أف ٯتنح
الزماف كاتساع ا١تكاف كتطور اإلنساف. بصورة تغٍت ىذا األخَت عن أف يتسٌوؿ "شريعة" من الشرؽ أك 

  2من الغرب.
منو ألحواؿ الناس كما خص اهلل سبحانو الٌشريعة اإلسبلمية ّٔذه ا٠تصائص، إال مراعاة         

إذ أف الواقع كالنهر اٞتارم الذم ال ٯتكن ألحد  بتأثَت الزماف كا١تكاف كاألحواؿ. ككاقعهم الذم يتغَت
أف يستحم فيو مرتُت، ففي كل مرة يستحم فيو ا١ترء، فإنو يكوف يف هنر جديد، أم يف ماء جديد غَت 

طوره؛ إذ ٯتر بالناس يف كل يـو كاقع الذم استحم فيو قبل ذلك. ككذلك الواقع يف تغَته كسرعة ت
                                                           

 .96./ إسحاؽ ابراىيم منصور، ا١ترجع السابق، ص117( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  1
ص  -الكويت–ـ. دار القلم للنشر كالتوزيع 1996-ىػ1417، 01الشريعة اإلسبلمية، ط ( يوسف القرضاكم، االجتهاد يف 2

06. 
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كيلـز من ذلك مراعاة ىذا التغَت يف االجتهادات كالفتاكل كاألحكاـ؛ إذ   1جديد ٮتتلف عن سابقو.
كلو بقي على ما كاف عليو للـز منو ا١تشقة كالٌضرر بالناس.  منها ما يتعُت تغيَته تبعا لذلك. أف كثَتان 

كقد أدرؾ علماء   2ية على اليسر كالتخفيف كدفع الٌضرر كالفساد.ك٠تالف ركح الشريعة كقواعدىا ا١تبن
. كاختبلؼ بلداهنم كأكقاهتم ،اإلسبلـ ىذه اٟتقيقة كقالوا بضركرة مراعاة آّتهد كا١تفيت ألحواؿ الناس

)فيما يصلح بكل مكٌلف يف نفسو ْتسب كقت دكف كقت كحاؿ دكف حاؿ ) كأف ينظر كل منهما
 . 3((كشخص دكف شخص

ينبغي للمفيت إذا كرد عليو مستفت ال يعلم  )رٛتو اهلل يف اإلحكاـ إُف أنو: ) القرايفكقد ذىب        
أنو من أىل البلد الذم منو ا١تفيت كموضع الفتيا: أف ال يفتيو ٔتا عادتو يفيت بو حىت يسألو عن بلده 

 .    4((كىل حدث ٢تم عرؼ يف ذلك البلد...
كامبلن لتغَت الفتول كاختبلفها  رٛتو اهلل يف إعبلـ ا١توقعُت، فصبل ن  اٞتوزية قيمابن كقد عقد                 

ىذا فصل عظيم النفع  )ْتسب تغَت األزمنة كاألمكنة كاألحواؿ كالنيات كالعوائد. كصٌدره بقولو: )
جدا، كقع بسبب اٞتهل بو غلط عظيم على الشريعة أكجب من اٟترج كا١تشٌقة كتكليف ما ال سبيل 

 . 5((و ما يعلم أف الشريعة الباىرة اليت )ىي( يف أعلى رتب ا١تصاٌف ال تأيت بو.إلي
كقد درج ٣تتهدكا األٌمة كفقهاؤىا على مراعاة تغَت الواقع كاألزمنة كاألمكنة كاألحواؿ، كاعتبار      

. بل إف ذلك كاف منذ عصر النيب ذلك فيما يصدركنو من فتاكل كاجتهادات منذ زمن الصحابة 
.كالشواىد على ذلك أكثر من أف ٖتصى ، 
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 5هني النيب    فمنها في عهد الّنبوة   من  عن قطع األيدم يف الغزك، فربغم كونو حدان
خشية أف يدفع ذلك الشخص ا١توقع  كالٌسبلـ هنى عن إقامتو يف الغزك.حدكد اهلل إال أنو عليو الصبلة 

مراعاة للبيئة كالواقع الذم كقع فيو ما يستوجب  . كيف ىذاحاؽ با١تشركُت ٛتية كغضبان عليو إُف اللٌ 
 1.اٟتدٌ 
  ومنها في عهد الّصحابة 5رضي اهلل عنو لواقع ا١تسلمُت كما أَف  عمر بن ا٠تطاب مراعاة

إمضاؤه طبلؽ  كبناء على ذلك أسقط حٌد القطع حينها. كمنها أيضان  يف فًتة خبلفتو، ّٔم من ٣تاعة
 2 ا رآه من تسارع النٌاس إليو كاستعجا٢تم فيو.مراعاة منو ١ت ،الٌثبلث بلفظ كاحد

 5حينما قدـ مصر فوجدىا   رٛتو اهلل الشافعيما قاـ بو   ومنها في عهد األئمة المْجتهدين
مذىبو ، فغَت ك رأل ّٔا أعرافا متباينة كاطلع ّٔا على أحداث كظركؼ جديدة ،بيئة ٥تتلفة عما ألفو
 3 بقة يف كثَت من الفركع.، كعٌدؿ آراءه الٌساالقدًن ٔتذىب جديد

إف الذم ٯتكن استنتاجو ٦تا تقدـ، أف اإلسبلـ يوِف للواقع كتغَت البيئة كتباين ظركفها            
 أ٫تية كاعتباران  -يوِف لذلك–كاختبلؼ أحواؿ الناس كعاداهتم كأعرافهم، ك تبدؿ األمكنة كاألزماف 

ما يصدر عنهما من الفتاكل كاالجتهادات  كيلـز آّتهد كاٟتاكم ٔتراعاة ذلك يف كل .بالغُت
 كاألحكاـ.
ر ظركفها كما كليدة البيئة كتطوٌ  كاالجتهادات إال أف ىذا ال يعٍت أف اإلسبلـ يعترب األحكاـ         

لبيئة أك ٚتاعة أخرل يف أف تكوف صاٟتة  يرل سافيٍت، كال أهنا مرتبطة ّٔا بشكل ال ٯتكن معو أبدان 
بل إف  أف األحكاـ يف الشريعة اإلسبلمية كلها خاضعة للتطور.   أيضان كما ال يعٍت  .زماف آخر

ال تتغٌَت يف جوىرىا ال بتغَت  ،اإلسبلـ يقـو على اإلقرار بوجود جوانب كصفات ثابتة يف اٟتياة البشريٌة
 اليت اقتضتىي تلك  ، كإف تغَت شكلها كمظهرىا.كال األشخاص كال األحواؿ ،الزماف كال ا١تكاف
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حكاـ فإننا ٯتكن أف ٪تيز بُت نوعُت من األكبذلك  1.ال ٗتضع للتطور كالتعديل وابت تشريعيةكجود ث
 2:يف الشريعة اإلسبلمية

: يتمثل يف األحكاـ القطعية اليت دٌؿ عليها صريح الٌنص من القرآف أك السنة أك اإلٚتاع،  األول منهما
كىذه ثوابت ال  .شرع على اٞترائم ك٨تو ذلككوجوب الواجبات كٖترًن احملٌرمات كاٟتدكد ا١تقدرة يف ال

كال يطرأ عليها  ،ال ْتسب األزمنة كال األمكنة كال اجتهاد األئمة .تتغَت عن حالة كاحدة ىي عليها
 عليو. تتغيَت كال اجتهاد ٥تالف ١تا كضع

صحيح أك على مراعاة عرؼ  ،يتمثل يف األحكاـ الظنية ا١تبنية على االجتهاد يف فهم الٌنص: والثاني
كىذه قابلة للتبديل كالتغيَت  .أك ا١تعتمدة على ا١تصلحة ا١ترسلة أك االستحساف ،ال يصادـ الشريعة

 ا١تصاٌف ٢تا زمانا كمكانا كحاال. أك لتغَت األعراؼ أك ْتسب اقتضاء ،الختبلؼ مناىج آّتهدين
ىذا مثل  العلماء على أف كذلك كاختبلفات آّتهدين بسبب تغَت أحواؿ العصر، كقد نصٌ 

 اختبلؼ عصر كأكاف ال اختبلؼ حجة كبرىاف.يكوف االختبلؼ 
فاإلسبلـ إذف، يقر لؤلمة ْتقها يف تطوير األحكاـ ٔتا يتبلءـ مع كاقعها عن طريق علمائها           

آّتهدين. إال أنو ال يدع ذلك التطور رىينا إلرادة البشر كال يعٌلقو على كفاحهم كال يدعو عرضة ألف 
ك٭تكمو منطق القوة كالغلبة كالقهر. بل إنو حينما ٯتنح األمة ىذا  عو األىواء كا١تصاٌف ا١تتضاربة،تلتب

ال كانت إك  ،اٟتق فإنو يقيد من يباشره ّتملة من القيود ٬تب أف ٮتضع ٢تا فيما يصدره من اجتهادات
 كٯتكن تلخيص تلك القيود يف اآليت:تلك االجتهادات باطلة فاقدة لشرعيتها. 

ف ال يتعلق االجتهاد بالنوع األكؿ من أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، أم األحكاـ القطعية اليت أ  -أ 
كال يتأثر ال بتغَت  ،أشرنا إليها أعبله؛ ألننا رأينا أف ىذا النوع قطعي ثابت ال يقبل التبديل كال التغيَت

 الزماف كال ا١تكاف كال األحواؿ. 
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ٮتالف  تهد أف يشرٌع حكمان نها مطلقان، فليس ألمّْ ٣تقيُّد بالٌنصوص كعدـ ا٠تركج عتالضركرة  -ب 
      .  مبتدأ ال يستند فيو إُف نٌص أك قياس على منصوص عليو أك ينشئ حكمان  أك يصادمو بو، نٌصان فيو 

ضركرة أال يتعارض  االجتهاد مع حكم من األحكاـ القطعية اليت دٌؿ عليها صريح الٌنص من  -ج 
 القرآف أك السنة أك اإلٚتاع.

 ،كمبادئها الكلية يف التشريع ،ريعة اإلسبلميةضركرة أال يتعارض االجتهاد مع ركح الشٌ  -د 
إف الشريعة مبناىا كأساسها على  )قاؿ ابن قيم رٛتو اهلل:) العليا كمقاصدىا العامة.كغاياهتا كأىدافها 

كحكمة كلها،  ،كمصاٌف كلها ،كرٛتة كلها ،كىي عدؿ كلها ،اٟتكم كمصاٌف العباد يف ا١تعاش كا١تعاد
، كعن الرٛتة إُف ضدىا، كعن ا١تصلحة إُف ا١تفسدة كعن فكل مسألة خرجت عن العدؿ إُف اٞتور

   1((اٟتكمة إُف العبث، فليست من الشريعة كإف أدخلت فيها بالتأكيل.

 يتفق مع ما ذىب إليو أنصار الفقو اإلسبلميأف  ؛كخبلصة ما ٯتكن استنتاجو ىنا               
كأف للواقع كعوامل  .طورمن أف األحكاـ خاضعة للتٌ  ،كالغاية االجتماعيةلتطور التارٮتي مذىيب ا

ال ٬تعل ذلك التطور  أنوإال الزماف كا١تكاف كاألحواؿ اعتبار يف تغَت االجتهادات كتطوير األحكاـ. 
عن  ك٣تردان  ،ة الواعيةعن اإلرادة اإلنساني مستقبلن  ذاتيان  آليان  من خلق البيئة كظركفها، كال يعتربه تطوران 

إرادة يرىن ذلك الٌتطور بال كما أنو  كما زعم أنصار مذىب التطور التارٮتي.  أم قصد أك غاية
كما زعم كال ٭تصره يف غاية ٭تٌددىا شخص   ٙترة لكفاحها. أككال ٬تعلو ٣ترد تعبَت عنها  ،البشر

الجتهادات يف اإلسبلـ كإف كاف كالكن تطوير األحكاـ كالفتاكل ك  .أنصار مذىب الغاية االجتماعية
بغايات كأىداؼ الشريعة كمقاصدىا ا١تستمدة من  إال أنو يظل منضبطان  ،يتأثر بالواقع كالبيئة كظركفها

إذ أف دكر  ىذه  ؛عن تأثَت أم إرادة بشرية أصو٢تا كأدلتها، كا١تستقرأة من أحكامها القطعية. مستقبلن 
دىا يف إطار األىداؼ كا١تقاصد اليت حدٌ ية لتتبلءـ مع الواقع ناألخَتة ال يزيد عن تكييف األحكاـ الظٌ 

 الشارع.
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تقٌيد ٔتا نٌص على حكمو ٦تا يتعٌدل إُف اٟتالة موضوع االجتهاد باشًتاكو معها يف ال ضركرة  -ق 
 1العٌلة أك اٟتكمة أك ا١تصلحة اليت شرعت ٢تا فيقاس عليو.

  طامً االجتناعٕ:مرٍب الّت -ثالجًا
بسطو يف مؤلفات عدة، كٌصدره على  الذم د٬تيلقد ارتبط ىذا ا١تذىب باسم الفقيو                

ا١تعرفة أف   معتربان  .٤تسوسدليل كاقعي ب تثبت صحتوكل ما َف   كأنكر .أنو مذىب علمي كاقعي
دائريت  عن ال ٮترجالعلم كأف  ، كإما التجربة.؛ إما ا١تشاىدةحيحة ال تتأتى إال بإحدل اثنتُتالصٌ 
ككل ما عدا٫تا فهو يف دائرة آّهوؿ الذم ٬تاكز الطٌبيعة إُف ما كراءىا، كىو ال  .ع كاحملسوسالواق

اليت ال ٯتكن اإلثبات كالنفي فيها كاٟتكم عليها إال بالظٌن  من ضركب ا٠تياؿ، يعدك أف يكوف ضربان 
حكاـ فيو على ألف ىذا األخَت يقتضي أف تبٌت األ .كالٌتخمُت. كّٔذا فهي ليست من العلم يف شيء

  نوف.ال على الفركض كالظٌ  ،الٌتحديد كالٌدقة كالضبط

مذىب كقد كاف من آثار اتباع مذىب د٬تي ىذا، إنكار فكرة ا١تثل العليا اليت يقـو عليها         
يضمن القانوف كفالتها. جود حقوؽ شخصية متصلة باإلنساف، كإنكار فكرة ك  القانوف الطبيعي.

   2ف عن أم دليل كاقعي، أك ٕتربة كاقعية ٤تسوسة.ألهنما فكرتاف عاريتا
بطرؽ ا١تعرفة -كقد رأل د٬تي أف يبٍت مذىبو على حقيقتُت كاقعيتُت، بعد أف أثبتهما   

 ك٫تا: -الصحيحة
 ،أف اإلنساف الواقع قد أثبت ك  كىذه حقيقة ال ٯتكن إنكارىا. كجود ٣تتمع يعيش فيو اإلنساف

 ال يعيش إال يف ٣تتمع.

  ضامن ال ٯتكنهم ضامن، كبغَت ىذا التٌ اد يف آّتمع اإلنساين تربط بينهم رابطة التٌ أف األفر
ضامن مع م عليو التٌ . إذ أف قدرة الفرد ال تكفي لتلبية حاجات بقائو كلها بنفسو، ٦تا ٭تتٌ البقاء أبدان 

  غَته. كقد أثبت الواقع ىذه اٟتقيقة أيضان.
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باالشًتاؾ، كإما أف يكوف  منان اإما أف يكوف تضألفراد، لٌتضامن الذم يكوف بُت اكىذا ا         
اس يف حاجات كاحدة، ٦تا يدفعهم إُف ضامن باالشًتاؾ؛ فيحتمو اشًتاؾ النٌ قسيم. فأما التٌ بالتٌ  تضامنان 

اس يف بعض مو اختبلؼ النٌ ضامن بالتقسيم؛ فيحتٌ للحصوؿ عليها. كأما التٌ  أف يتضامنوا ٚتيعان 
ص، كيلزمهم بأف يتضامنوا بتقسيم خصٌ م على ٖتصيلها. ٦تا يدفعهم إُف التٌ حاجاهتم، كتفاكت قدراهت

فرد منهم ٔتا يستطيع القياـ بو، مث يتبادؿ مع اآلخرين ٙترة ٣تهوده.  العمل بينهم، ْتيث يقـو كلٌ 
 1ة كازداد تعقيد اٟتياة االجتماعية.وع من الٌتضامن كلما تقدمت ا١تدنيٌ كيسود ىذا النٌ 

أف اإلنساف ال يعيش إال يف ٣تتمع، كأف أفراد ىذا آّتمع  فإف د٬تي يرل ،٦تا تقدـ صان كاستخبل       
كىاتاف اٟتقيقتاف كاقعيتاف ال ٯتكن ألحد إنكار٫تا. كقد  بطوف فيما بينهم برابطة الٌتضامن.يرت

 أنو "٬تب االمتناع عن كل ما ٮتل بالتضامنقاعدة قانونية جوىرية مؤداىا د٬تي نهما استخلص م
االجتماعي يف أم صورة من صورتيو، ك٬تب القياـ بكل ما من شأنو أف ٭تقق ىذا التضامن كينميو."  

كىي أساس سائر القواعد القانونية؛ إذ يقـو عليها كل القانوف، بل إف  ،رب ىذه القاعدة جوىريةتكتع
               ٢2تذه القاعدة. القانوف الوضعي ليس إال تطبيقان 

الذم قد  أك األصل االجتماعي" "اٟتدٌ  ما يعرؼ بػ ه القاعدة اٞتوىريةىذكىكذا ٕتٌسد 
كيف ىذه اٟتالة يتمثل اٞتزاء ا١تًتتب عن  ،يكوف ٣ترد قواعد اقتصادية ٖتكم نشاط األفراد االقتصادم

٥تالفتو يف خسارة الثركة. كما قد يكوف ٣ترد قواعد أخبلقية ٖتكم سلوؾ األفراد كتضبطو ليتوافق 
على ٥تالفتها. غَت أف ىذه القواعد االقتصادية أك  كىنا يكوف استنكار آّتمع جزاءن  .لعامةكاآلداب ا

اليت يتخذ اٞتزاء على ٥تالفتها صورة اإلجبار عن  ،األخبلقية قد تسمو ١ترتبة القواعد القانونية ا١تلزمة
إذا أدرؾ أفراد طريق استخداـ القوة ا١تنظمة اليت ٖتتكرىا اٟتكومات. كلكن ذلك ال يتحقق إال 

اٞتماعة أف احًتامها الـز كضركرم ٟتفظ التضامن، كأف كفالة ذلك االحًتاـ تقتضي استخداـ قوة 
 اإلجبار االجتماعي. 

                                                           

 .118( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية، ص  1
 .41، ص ا١ترجع السابقنهورم، ( السٌ  2
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كمن ىنا يتبُت أف أساس إلزاـ القاعدة القانونية عند د٬تي، ىو شعور األفراد بضركرة 
عور غَت أف ىذا الشٌ  1اعة ا١تنظمة.كباختبللو إف َف تقف على كفالتو قوة اٞتم ،ضامن بينهمالتٌ 

ىو الشعور  ،آخر يضاؼ إليو بل إف ىناؾ شعوران  .للقاعدة القانونية كحده أساسان  ضامن ال يعدٌ بالتٌ 
ثل أعلى أك عن فكرة مقصود بالعدؿ ىنا التعبَت عن أف ا١تكلكن ال ينبغي أف يفهم من  بالعدؿ.

. كإ٪تا الواقعي العلميد٬تي ذىب كال تتفق مع م .وسالواقع كاحملس ألف ىذه ٕتاكز عاَف ؛العدؿ ذاهتا
 ىو عدؿ كٔتا ليس بعدؿ. عند ٚتهور األفراد ٔتا القائم فعبلن عور ا١تقصود بالعدؿ ذلك الشٌ 

و كلكنٌ  و كائن اجتماعي.فذلك لكأنٌ  ،ضامن االجتماعيبالتٌ  فإنو إف كاف للفرد شعوره  
كىذا  .ّٔا دكهنم كحقوقو اليت ٮتتصٌ  ،عن اآلخرين و كائن فردم لو كيانو ا١تستقلٌ يشعر بأنٌ  أيضان 
تصور الفرد لكيانو ا١تستقل عن غَته من  أفٌ  إذ. بالعدؿ شعوران عور األخَت ىو الذم يوٌلد عنده الشٌ 

    2يلزمو باحًتاـ كيانات اآلخرين كحقوقهم. ،كٟتقوقو اليت ٮتتص ّٔا ،األفراد
  :ىكـد

عور يف الشٌ  لقاعدة القانونيةا أساس و حصرأنٌ  ،على د٬تي كاف من أبرز ا١تآخذ اليت أخذت        
لكوف ىذا الشعور حقيقة كاقعية ال ٯتكن إنكارىا. كلكن الذم أغفلو د٬تي ىو  بالتضامن بُت األفراد.

ا إهنٌ  ،عن سابقتها أ٫تية حقيقة أخرل ال تقلٌ  افهناؾ إُف جانبه .أف ىذه اٟتقيقة ليست الوحيدة
 كىذه اٟتقيقة أيضان  الذم يتولد عن تعارض ا١تصاٌف بُت األفراد. خاصمازع كالتٌ ننافس كالتٌ حقيقة التٌ 

ككاف األكُف لو أف ال يتغاضى  -طبقا ١تذىب د٬تي كمنهجو العلمي الواقعي-كاقعية ال ٯتكن إنكارىا 
عدة فجعل منها أساسان للقا ،عنها. كلكنٌنا ٧تده اختار األكُف كاليت تتمثل يف حقيقة الشعور بالتضامن

رض اإُف ا١تثالية اليت تتع ،كأغفل الثانية. كال تفسَت لذلك سول أنو ٕتاكز الواقع احملسوس ،القانونية
حقيقة الشعور –الواقعيتُت ما اختار إحدل ىاتُت اٟتقيقتُت  فالظاىر أنو الواقعي. العلمي كمذىبو

 بالنسبة إُفمل على قياسهما كعإال بعد أف عمد إُف تقوٯتهما،  -بالتضامن، كحقيقة التنازع كالتنافس

                                                           

 .127( حسن كَتة، ا١ترجع السابق، ص  1
 .121-120ـو القانونية، ص ( توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعل 2
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حينما  ٕتاكزه أيضان قد بذلك الواقع احملسوس إُف ما كراءه. كما أنو  متجاكزان  ،مثل أعلى يفرضو العقل
الذم يكوف يف كاختار منهما الصاٌف  -غَت الصاٌفالصاٌف –ضامن عمد على تقوًن نوعي الشعور بالتٌ 

امن بتقرير الواقع، بل ٕتاكزه إُف تقوٯتو. كذلك ال فهو حينها َف يكتف يف التض ٖتقيق ا٠تَت كالعدؿ.
ىكذا يكوف د٬تي قد نقض غزلو، كىدـ أساسو الذم ك يتم إال بالقياس إُف مثل أعلى يفرضو العقل. 

        1كخالف منهجو العلمي الواقعي. ،بٌت عليو مذىبو
ساس للقاعدة القانونية، إُف ، أنو ١تا اعترب الٌشعور بالعدؿ كأكما أخذ على مذىب د٬تي أيضان          
قد قنع من العدؿ بالٌشعور الذم تتمثلو أغلبية األفراد، كَف  الشعور بالتضامن الذم تقدـ بيانو.جانب 

د شعور شخصي صادر عن يرتق إُف فكرة العدؿ كفكرة مثالية ٣تردة. كبذلك يصَت العدؿ ٣ترٌ 
، ّٓرد أف ٚتهور األفراد يف يكوف عدالن األغلبية، ال حقيقة موضوعية ثابتة. كعليو فإف الٌرؽ قد 

 اٞتماعة قد شعركا بعدالتو. 
بأف  ،تلك القاعدة اليت يشعر ٚتهور األفرادىي  ،ك١تا اعترب د٬تي أف القاعدة القانونية         

دة األغلبية كإف َف يصرح ايكوف قد جعل القانوف رىنا إلر  .الٌتضامن االجتماعي سيختل إذا َف ٖتًـت
ك١تا كاف إٚتاع األفراد  .بػ "ٚتهور األفراد" رب تارة بػ " اإلٚتاع" كتارة بػ " شبو اإلٚتاع" كغالبان فع ،بذلك

 ، فإف األقرب إُف مقصودإف َف يكن مستحيبلن  نادران  على شعور معُت بشأف العدؿ كالتضامن أمران 
٣تاؿ اٟتقائق لكثرة العدد أك إذ ال عربة يف  ،كىذا ما ال ٯتكن قبولو .د٬تي ىو كثرة األفراد أك غالبيتهم

ال يشعر ّٔا كال ينتقص منها أف  .عن شعور الناس منفصبلن  كجودان فاٟتقيقة موجودة يف النفوس  .قلتو
فبل يعٍت ذلك أفضلية   ،فإذا رغبت أغلبية أفراد اٞتماعة يف إباحة الشذكذ مثبلن إال قلة من األفراد. 

كلكن ذلك ال يعٍت  ،بية النظم القدٯتة تؤيد نظاـ الرؽكقد كانت أغل .حرًن ٓتصوصواإلباحة على التٌ 
    2شرعيتو.

                                                           

 .122ص  توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية،(  1
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 : ّثيأٜ٘ التطامً ّالّتصادوالفكُ اإلضالمٕ  
حاجة اإلنساف إُف االجتماع حاجة  كوفو ال خبلؼ حوؿ  أما يف الفقو اإلسبلمي فإنٌ            

أمره  ذلك آّتمعمع بقية أعضاء فطرية، كأنو ال ٯتكنو أف يعيش إال ضمن ٣تتمع، كأف تعاكنو كتضامنو 
ق على صورة ْتيث ال ٯتكن بقاؤه كال ٖتقُّ  أف اهلل سبحانو خلقو على ىيئة كفطرهي ضركرم. ذلك 

إُف ٣تموعة من  ٤تتاج ،يف بقائوذلك أنو  .كتضامن كتعاكف معهم ،تو إال إذا اجتمع مع غَتهإنسانيٌ 
كمن  .إذا كاف منفردان  تلك عن الوفاء ْتاجاتو صرةقا ،بها فيو اهلل عز كجلكالقدرة اليت ركٌ  ،اتاٟتاج

         1مر فطرم، ككاف تعاكنو كتضامنو مع أعضائها أمر ضركرم.ىنا كاف كجوده ضمن ٚتاعة أ
 فإنو َف يصادـ تلك الفطرة اإلنسانية ا١تتمثلة يف حبٌ  ،ك١تا كاف اإلسبلـ دين الفطرة          

ن من الوسائل اليت ٘تكٌ كشرع كبٌُت  .الٌشاملةكالوحدة اٞتماعة  كدعا إُف ٖتقيقدىا االجتماع، بل أيٌ 
كما أنو دعا إُف   .[851آل عمران، اآلية ]  چڦ ڄ ڄ ڄ چ:. قاؿ ذلك

اٌف فأمر بالصٌ  ،ضامنؽ صراحة بُت نوعي ىذا التٌ فرٌ ك  ،عاكف بُت أعضاء ىذه اٞتماعةضامن كالتٌ التٌ 

 چۈئ ۈئ ېئېئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  چ:قاؿ  .اٌفكهنى عن الطٌ  ،منو
 [.51المائدة، اآلية ]

ابقة كطبيعة إنسانية ٥تتلفة عن اٟتقيقة السٌ  ،كلكن اإلسبلـ يراعي أيضا حقيقة أخرل            
تتمثل ىذه اٟتقيقة فيما تنطوم عليو النفوس البشرية من تنافس  . لدرجة التناقض يصل ،اتامٌ  اختبلفان 
 . كالٌصداـراع الصٌ ٦تا يؤدم إُف حصوؿ  ،عارضهاكت بسبب اختبلؼ مصاٟتها ، بينهافيما كتنازع 

اس إُف جعوا النٌ سل لَتي كأرسل الرٌ  ،ليكوف كسيلة إلدارة االختبلؼ بُت البشرك  ،لذلك أنزؿ اهلل الوحيك 

ۉ ې ې چ و:ػػػػػػػػػػػػ. قاؿ سبحان2اد كاالجتماعكىم إُف أصلهم ا١تتمثل يف االٖتٌ دُّ كلَتي  ، فطرهتم

                                                           

-ىػ1401، 02. / أبو زىرة ٤تمد، آّتمع اإلنساين يف ظل اإلسبلـ، ط73ص  ، ا١ترجع السابق،( ابن خلدكف عبد الرٛتن 1
 .259توزيع، ا١تملكة العربية السعودية.ص ـ. الدار السعودية للنشر كال1981

ا١تؤسسة  -تونس–، د.ت ط، الشركة التونسية للتوزيع 02( الطاىر بن عاشور، أصوؿ النظاـ االجتماعي يف اإلسبلـ، ط 2
 . 109ص  -اٞتزائر–الوطنية للكتاب 
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ڇ ڇ ڇ ڇ چ: اؿػػػػػػػػػػػػػػكق ، [84 ىود، اآلية] چ ې ې ى ى

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

اليت كاف عليها الفطرية ففي ىاتُت اآليتُت إشارة إُف اٟتالة   .[181البقرة، اآلية ]چک کک 
كقد زادت اآلية  .أف االختبلؼ اٟتاصل بينهم طارئ كعارضإُف اد كاالجتماع، ك اس من االٖتٌ النٌ 
نت غاية إنزاؿ الوحي كبعث الرسل، كا١تتمثلة يف إرجاع الناس إُف فطرة بأف بيٌ انية على األكُف الثٌ 

يف تفسَت  كقد ركم عن ابن عباس كانوا عليو قبل اختبلفهم.   الذماالجتماع ك أصل االٖتاد، 
 : )) كاف بُت نوح كآدـ عشرة قركف، كلهم على شريعة من اٟتٌق. فاختلفوا، فبعث اهللي 1ىذه اآلية قوليو

  .ُت مبٌشرين كمنذرين.((بيٌ النٌ 
كلكنو ال ٬تعل  ،الٌشعور بالٌتضامن االجتماعييعارض حقيقة  أف اإلسبلـ ال كمن ىنا يتبٌُت           

كال يعتربىا  .ةمة للحياة االجتماعيٌ منها بقية القواعد ا١تنظٌ  قاعدة جوىرية تستمدٌ  كأ أساسان منها 
باٟتاجة إُف  كتشعرهة اليت تدفع اإلنساف إُف االجتماع بالفطر  إللزامها. كىو كإف كاف يقرٌ  مصدران 

و ال يغفل حقيقة أخرل كطبعان إنسانيان ٥تتلفان يدفع بالبشر إُف الٌتعاكف كالٌتضامن مع غَته. إال أنٌ 
اس من إدارة االختبلؼ كإنزاؿ الوحي ليتمكن النٌ  الٌرسل إرساؿبع كاف نازع، كمراعاة منو ٢تذا الطٌ التٌ 

 . موا عبلقاهتم بواسطة ما جاء فيو من أحكاـمن خبللو، كينظٌ  اٟتاصل بينهم
كألـز بتحقيقها،  ،العدؿ من القواعد األصلية كا١تبادئ األساسية اليت أقامها اإلسبلـمث إف              

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  چو:ػػػقاؿ سبحان

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: اؿػػػػػػكق ،[03النساء، اآلية ] چېى 

 چڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڍ 
مسلمُت كغَت  لكافٌة الٌناس كلقد حرص اإلسبلـ على أف يكوف العدؿ شامبلن . [45النحل، اآلية ]

                                                           

 .569، ص01، جا١ترجع السابق( ابن كثَت،  1
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ چ:قاؿ  ،مسلمُت

﯁    ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀

فهاىنا أمر للمٍسلمُت بلزـك القسط  .[53المائدة، اآلية ] چ   
ملهم عداكهتم كبغضهم للمشركُت على ترؾ كالعدؿ، كهني ٢تم عن  عتدكا فيجوركا كي .العدؿأف ٖتى

. كقد ألـز اإلسبلـ بالعدؿ يف كافة العبلقات حىت أمر بو األب ٨تو أبنائو 1يف حكمهم فيهم عليهم
 كالزكج ٨تو زكجاتو. 

ا١تكاف بتغَت الٌزماف ك  نسيب يتغَت د شعور شخصي٣ترٌ  ليسعلى أف العدؿ يف اإلسبلـ،          
 2كلكنو حقيقة موضوعية مطلقة ثابتة، ال تتغَت مهما تغَتت الظركؼ كاألزمنة كاألمكنة. كاألشخاص.

يس بعدؿ، يضفي صفة العدؿ على ما ل كال ٯتكن لشعورىم أف كال تتأثر ٔتا يشعر بو الناس بشأهنا،
رع  ميزانا لو فهو الذم الشٌ  اهلل سبحانو ١تا ألـز بالعدؿ جعل أف ذلككال أف ينفيها عن ما ىو عدؿ. 

، كاعتداءات اإلرادات الٌشاذة اليت ا١تنحرفةشهوات النفوس كىو الذين يصونو من  3يضبط الٌتعامل بو،
حكم اهلل الذم أنزلو يف كتابو كبينو  تنفيذفالعدؿ يف اإلسبلـ ىو  قد تيصٌَت العدؿ ظلمان كالظٌلم عدالن.

  .4على لساف رسولو 
  .المختلطة ةالمدرسالفرع الثّالث5 

من انتقادات، بسبب تطٌرؼ كل  -ا١تثالية كالواقعية–ابقتُت بعد ما طاؿ ا١تدرستُت السٌ                
كاحدة منهما يف ْتثها عن جوىر القانوف كتركيزىا على جانب كاحد كإغفاؿ اٞتوانب األخرل. بعد 

اء الذم عرفتو ا١تدرسة ذلك التطرؼ. سو تلك االنتقادات ظهرت مدرسة جديدة حاكلت اٟتٌد من 
                                                           

-ق1418، 01ط ،قائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيلعن ح ، الكشاؼ٤تمود بن عمر ( الز٥تشرم 1
 .223، ص08./ الطربم، جامع البياف، ج212، ص 02ج -الرياض–ـ، مكتبة العبيكاف 1998

 .145ـ، نشر إحساف للنشر كالتوزيع، ص 2014، 01(  الز١تي مصطفى إبراىيم، معُت القضاة لتحقيق العدؿ كا١تساكاة، ط 2
 .265، ص ا١ترجع السابقدالف، ( عطية ع 3
 .328، ص ا١ترجع السابق./ ضياء الدين الريس، 173، ص 07( الطربم، جامع البياف، ج 4
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الواقعية اليت ال تنظر إال للواقع احملسوس أك أعلى يستلهمو العقل،  ا١تثالية اليت جعلت القانوف مثبلن 
كتنكر كل ما سواه. كبناء على ذلك فقد حاكؿ أنصار ىذه ا١تدرسة أف يقيموا القانوف على أساس 

أبرز الذين ٨توا ىذا ا١تنحى ٧تد  افيزيقي. كمنأساس كاقعي ٤تسوس، كآخر فلسفي ميتمزدكج؛ 
، كلكنو نتيجة لتحليل جديدان  يف الواقع مذىبان  ، الذم ال يعدٌ يف مذىبو العلم كالصياغة جيٍتالفرنسي 

ل الطبيعية كاالجتماعية يف صناعة القانوف،  ناهتا. فهو يقٌر بدكر العواممن مكوٌ  كمز٬تان  ابقةا١تذاىب السٌ 
       1وًن تلك العوامل كتوجيو تطٌور القانوف.كما ال يهمل كظيفة العقل يف تق

  ٔاغــ٘:مرٍب العله ّالّصأضاع الكاىٌْ حطب 
ف من عنصرين؛ يرل جيٍت يف كتابو " العلم كالٌصياغة" أف القاعدة القانونية تتكوٌ                  

كا١تادة دة القانونية جوىر القاعياغة. كٯتثّْل عنصر العلم عنده، أحد٫تا عنصر العلم، كاآلخر عنصر الصٌ 
يف ذلك ٔتثل  مستنَتان  ،األكلية اليت تتكوف منها. كاليت يستخلصها العقل من حقائق اٟتياة االجتماعية

ياغة فهو ال يعدكا أف يكوف القالب الذم تصاغ فيو تلك ا١تادة أعلى يرشده كيوجهو. أما عنصر الصٌ 
جوىر القانوف كأساسو يكمن يف العلم، أما حىت تصَت قابلة للتطبيق العملي. كعليو فإف  ،األكلية

فسنقصر دراستنا ىاىنا  ،كٔتا أف ْتثنا حوؿ جوىر القانوف كأساسو 2الصياغة فهي شكلو كصورتو.
 على عنصر العلم.

 اذتكاٜل املهْى٘ لعيصس العله عيد جٔين: 
ا األكلية اليت تتشكل أف جيٍت يعترب العلم جوىر القاعة القانونية كمادهت ،ذكرنا آنفان                

 .من حقائق اٟتياة االجتماعية ،كبيننا أنو يرل أف العقل ىو الذم يستخلص تلك ا١تادة األكلية .منها
  .منها نبُت تلك اٟتقائق اليت يتكوف منها عنصر العلم كيستمدٌ سكاآلف 

يق الذم ا١تعٌت الضٌ  أف ننبو إُف أف جيٍت ال يريد بالعلم ذلك ،ركع يف ذلكقبل الشٌ ٬تدر بنا كلكن     
جربة. كلكنو أراده أنصار ا١تدرسة الواقعية، كالذم حصركه ٔتوجبو يف ا١تعرفة ا١تستندة إُف ا١تشاىدة كالتٌ 
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أـ  جربةة، سواء كاف مصدرىا اٟتٌس كالتٌ ة منهجيٌ يريد بو معناه الواسع، الذم يشمل كل معرفة منطقيٌ 
ضها فبعضها ٕترييب كبع ،ر العلم عند جيٍت متنوعةالعقل. كمنو كانت اٟتقائق اليت يتكوف منها عنص

 1الواقعية، كالتارٮتية، كالعقلية، كاٟتقائق ا١تثالٌية.كىي إٚتاال أربعة كىي؛  عقلي.
 اذتكاٜل الْاقعٔ٘ )الّطبٔعٔ٘(:  -أّّاًل

ؼ كظرك   ،ية أك طبيعيةسواء كانت ماد .ك٘تثلها تلك األحواؿ كالظركؼ اليت ٖتيط باإلنساف           
  ،ركؼ أدبية معنويةأك كانت تلك الظٌ  .العضوم أك اٞتسمياإلنساف تكوين ك  ،اٞتغرافيا كا١تناخ

تصادية أك سياسية أك اق أك كانت ظركفان  . يٍتزعة األخبلقية أك الٌشعور الدٌ أك النٌ فسية كاٟتالة النٌ 
زمة لكٌنها ٘تثل البيئة البٌل ما تكن طبيعتها فإهنا ال ٗتلق بذاهتا القواعد القانونية ك  يان اجتماعية. فأ

فبالٌنظر . أك البحث يف أصلو عند صناعة القانوف لذا كاف من الٌضركرم ادخا٢تا يف االعتبار 2ها.لنشوئ
كإُف طريقة تنظيمو ٧تد أنو مبٍت على كثَت من اٟتقائق الواقعية، منها ما ىو  ،كاج مثبلن إُف عقد الزٌ 
رجل كا١ترأة، كمنها ما ىو أديب معنوم كاٟتالة النفسية لكل من ال كوين الفيزيولوجي لكلٌ طبيعي كالتٌ 

 3منهما، كمنها ما ىو اجتماعي كتلك اٟتقائق اليت تتصل ٔتركز كل منهما يف آّتمع.
 ازخئ٘:اذتكاٜل الّت -ثاىًٔا

ؾ يف نظيم اٟتياة كالٌسلو من قواعد لت ،على مٌر الٌزمن كتطٌور عرب الٌتاريخ كتشمل كل ما تكٌوف          
عصور اإلنسانية عرب خبلصة ٕتارب  الشتمالو على ،ال ٯتكن إغفالو قانونيان  فصار تراثان  آّتمع.
كصاٟتة لتوجيو نشاط الفرد  ،كبذلك أصبحت تلك اٟتقائق التارٮتية قواعد جاىزة لبلستخداـ ٥تتلفة.

 ،ة غَت مصقولةسلبيٌ  اٟتقائق الواقعية اليت ال تعدك أف تكوف عناصر أكليةفتميزت عن يف آّتمع. 
  كالٌتجربة. الٌزمنتفتقر لعامل 

 .كاجدىا يف عبلقة الزٌ ، ٭تٌدد لنا صورة ارتباط الرجل با١ترأة ك٬تسٌ فاستقراء اٟتقائق التارٮتية مثبلن         
لرقابة سلطة  دائمان  كخاضعان  سب اختبلؼ ا١تكاف كالزماف،ركط كاآلثار  ْت٤تكم الشٌ  نظامان  الذم يعدٌ 
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، ىو ٙترة لعامل ا١تٌدة ية، إما دينية كإما مدنية. ككاضح أف ىذا الٌنظاـ الذم ٧تده اليـو جاىزان اجتماع
جل كاليت تتعلق باختبلؼ طبيعة كل من الرٌ  ،الذم أضيف إُف اٟتقيقة الواقعية اليت أشرنا إليها سابقان 

 1بشكل يوحي بفكرة ارتباطهما على ٨تو معُت. ،كا١ترأة
   كلّٔ٘:اذتكاٜل الع -ثالجًا

ذىب جيٍت إُف أف كبلن من اٟتقائق الواقعية كالتارٮتية، اللتُت سبقت اإلشارة إليهما. ال           
تكفياف إل٬تاد قواعد قادرة على توجيو سلوؾ األفراد يف آّتمع توجيها مقنعان. ك٢تذا كاف من البٌلـز 

ٔتبلءمتها كٖتويرىا، ْتيث تٌتفق كالغاية  إخضاع تلك اٟتقائق الواقعية كالتارٮتية إُف العقل الذم يقـو
 اليت يهدؼ إليها القانوف.

اليت تكٌوف اٞتوىر  الحقائق العقليةكىذه النتيجة اليت يصل إليها العقل، ىي اليت ٘تٌثل               
.  على أهنا ال ينبغي أف تتضٌمن إال ما يستخلصو العقل من طبيعة  2األساسي للقانوف الطٌبيعي

 كاٌتصالو بالٌناس يف آّتمع، دكف الٌنظر إُف غاية مثالية.  اإلنساف
فاٟتقائق العقلٌية إذف، ثابتة كعا١تية. إذ تقتصر على ما ييظهر العػقل أف طبيعة اإلنساف                

 تفرضو كٖتٌتمو، دكف أف تتعٌداه إُف الرغبات اليت ٘تثل مطامح اإلنساف كنزعاتو ا١تثالية.
أف طبيعة اإلنساف كما يدركها العقل، ٖتتم أف  -مثبلن –فإذا كاف من اٟتقائق العقلية                

يكوف االرتباط  بُت الرجل كا١ترأة ثابتان مستقران ناشئان عن الرضا كاالتٌفاؽ حىت تنشأ عنو أسرة. فإف 
دية الزكاج كٖترٯتو تلك اٟتقيقة ال ٕتاكز ىذا اٟتٌد، كال تتعٌداه إُف ما يفرضو العقل من مثل عليا، كأب

        3من األقارب إذ أف ىذه تظٌل من اٟتقائق ا١تثالٌية، كسيأيت اٟتديث عنها الحقان.
 اذتكاٜل املجالٔ٘:  -زابعًا

من  القانوين ا١تستمدٌ  الٌنظاـيذىب جيٍت إُف القوؿ بوجود اعتبارات تقع خارج                 
 ،ال تفرض قواعد سلوؾ جديدة يف آّتمع أهناغَت  .ات العقلارٮتية كمن مقتضياٟتقائق الواقعية كالتٌ 
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كقد تكوف  .مٌو كالكماؿكأماين أخبلقية تنحو بالقانوف ٨تو السٌ  ،كنزعات مثالية ها ٘تثل ميوالن كلكنٌ 
 .سياسية أك اقتصادية كما قد تكوف ،أك خلقية ،أك دينية ،أك نفسية ،مادية تلك االعتبارات

 .كلكنها كليدة العواطف كاإلٯتاف .ةال تأيت من معرفة عقليٌ  ة عند جيٍت،ثاليٌ كاٟتقائق ا١ت           
٥تتلفة متغَتة بتغَت البيئة بل  .ة كال ثابتةعا١تيٌ  بأف َف تكن ،ةلحقائق العقليٌ ل ٥تالفةلذلك كانت 

نها من فم .٧تد أف آّتمعات ٗتتلف يف تنظيمو كفق مثلها العليا ،كاج مثبلن فإذا نظرنا للزٌ  ،كاٞتيل
 ،كاجة الزٌ كمنها من يعتمد أبديٌ  ،كجاتد الزٌ كمنها من يعتمد مبدأ تعدٌ  ،يعتمد مبدأ كحدة الزكجية

  1بلؽ.كمنها من يذىب إُف جواز إهنائو بالطٌ 
 ،نة لعنصر العلم٬تدر بنا أف نشَت ىنا إُف أف "جيٍت" بعد أف استعرض اٟتقائق األربعة ا١تكوٌ         

ة منها يف كجعل العقليٌ  .ذىب ليفاضل بُت تلك اٟتقائق اعدة القانونية كأساسها.جوىر الق كاليت تعترب
 ارٮتية ليست سول تقريران ة كالتٌ من اٟتقائق الواقعيٌ  أف كبٌلن  ذلك .كاعتربىا األىم منها ٚتيعان  ،مقدمتها

أف اٟتقائق كما   .ب أكثر من ا١تشاىدة كالتجربة دكف اٟتاجة إُف نشاط ذىٍتتطلٌ كمعرفتها ال ت ،لواقع
 أف كبذلك يتبٌُت  .اريخبالواقع كالتٌ  بالقواعد اليت يفرضها العقل مستنَتان  موٌ ل إال للسٌ خٌ دة ال تتا١تثاليٌ 

من  عمله عقلي. كمن ىنا تظهر أ٫تية اٟتقائق العقلية -كما يراىا جيٍت-القاعدة القانونية أساسان 
. ك١تا كانت ىذه اٟتقائق تعتمد يف بعضها ضح كوهنا اٞتوىر األساسي للقاعدة القانونيةكيتٌ  ،غَتىا

كجود حٌد أدىن لفكرة القانوف  -عند جيٍت–فإف ذلك يستلـز  ،بيعية أك الواقعيةعلى اٟتقائق الطٌ 
الطٌبيعي يف تكوين القاعدة القانونية، أم كجود قواعد يستخلصها العقل من طبيعة األشياء، تتمٌيز 

     2بثباهتا كٝتٌوىا كٮتضع األفراد ٢تا.
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  ـد:ىكـ 
 :َف يسلم مذىب جيٍت كغَته من االنتقادات، كاليت كاف من أبرزىا              

  ،)أنو أضفى صبغة علمية على اٟتقائق األربعة ا١تكٌونة ٞتوىر القاعدة القانونية )عنصر العلم
كىي  نها.، سول اثنتُت ميف حُت أنو ال يعٌد من اٟتقائق العلمية با١تعٌت الٌدقيق ٢تذا االصطبلح

أما بالٌنسبة لبقٌية اٟتقائق فإف العقلية منها ال ٯتكن  با١تشاىدة.الواقعية كالٌتارٮتية فهما ٕتريبيتاف تعرفاف 
اعتبارىا علمية إال ٔتجاكزة ا١تعٌت الٌدقيق ٢تذا االصطبلح، ليشمل كٌل معرفة منطقٌية منهجية دكف تقٌيد 

اعًتؼ جيٍت نفسو بأنو من العسَت اعتبارىا علمية، لكوهنا  ، فقدوف معرفة ٕتريبية. كأما ا١تثاليةبأف تك
 ليست متوٌلدة عن العقل كالٌتفكَت، بل نابعة عن قول غامضة مبهمة كالعواطف كاإلٯتاف.

  كما أخذ على ىذا ا١تذىب صعوبة الٌتفريق بُت تلك اٟتقائق األربع، إذ أف من العسَت الٌتمييز
 ذلك أف التارٮتية ليست سول حقائق اكتسبتها اٞتماعة على مرٌ  بُت الواقعٌية منها كالٌتارٮتيٌػػة.

      ٣تٌرد حقائق كاقعٌية. الواقعٌية احمليطة ّٔا، فهي إذف األجياؿ، فصارت من الظٌركؼ
كما أف اٟتقائق ا١تثالٌية تستخلص تدر٬تيان من اٟتقائق العقلٌية، خاضعة يف ذلك الطٌراد            

   1. نزعة الكماؿ كالٌتقٌدـ
   إُف نظريٌة القانوف الطٌبيعي حينما يقوؿ من جديد يعود  ،بعد كل ىذا الٌصراعمث إف جيٍت

٘تثل اٟتد األدىن من  ستخلصها العقل من طبيعة األشياءياليت قواعد ٣تموعة من الكجود بضركرة 
طاؿ ىذه ما  فيان اكليس خ القانوف الطبيعي  الذم ينبغي أف يدخل يف تكوين القاعدة القانونية.

أفقدىا صبلحيتها ألف تكوف أساسان  إُف حدٌ  -بسبب اضطرأّا كغموضها-النظرية من انتقادات 
 القانوف.

  خالصـ٘: 
 ٯتكننة ٞتوىر القاعدة القانونية اٟتقائق ا١تكوٌ بعض ف كبناء على أـ، ٦تا تقدٌ  استنتاجان                  

. كىو العقلية كا١تثالية ،كبعضها ال ٯتكن ،واقعية كالتارٮتيةكىو ال ،بغة العلمية التجريبية عليوإضفاء الصٌ 
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 تنتهي ألف تصَت ظركفان لكوف التارٮتية  ،كالواقعية من جهةالتارٮتية فريق بُت اٟتقائق لصعوبة التٌ  كنظران 
من  اٟتقائق ا١تثالية تستخلص تدر٬تيان  لكوف ،كبُت العقلية كا١تثالية من جهة أخرلكحقائق كاقعية، 

 حقائق علمية تجريبية٫تا  ؛نة ٞتوىر القاعدة القانونية إُف نوعُتاٟتقائق ا١تكوٌ  ة. فإنو ٯتكن ردٌ العقلي
كبلِّ من اٟتقائق   كىي تضمٌ  ،جرييب البحتللمنهج التٌ فإهنا ٗتضع  ،فأما األكُف ؛عقلية تفكيريةكأخرل 

 ،ا فيما كراء الواقع ا١تشاىد كاحملسوسة كالتارٮتٌية. كأما الثٌانية فإف العقل يستخلصهة أك الطٌبيعيٌ الواقعيٌ 
كبلن    من اٟتقائق العقلٌية كا١تثاليٌػػة. كىي تضم ٌ

مع  ٘تامان  يتناسبن يكو كىذا التٌ  ،ابقُتنة من نوعي اٟتقائق السٌ فالقاعدة القانونية إذف؛ مكوٌ          
قرير الواقع، مث تقوٯتو ب ابتداء تذلك أف ىذا األخَت يتطلٌ  مٌنو القاعدة من التكليف بالواجب.ما تتض

جربة، فهو ٮتضع ١تنهج كبياف ما ٬تب منو كما ال ٬تب؛ فأما تقرير الواقع فيتم عن طريق ا١تشاىدة كالتٌ 
. اٟتقائق العلمية التجريبية اليت تدخل يف تكوين القاعدة القانونية من شأنو أف يوٌفرعلمي ٕترييب دقيق 

كىذا ا١تثل  .كغاية يف ذاتو قياس على مثل أعلى يعترب ىدفان فبل يتصور إال بال كأما تقوًن ذلك الواقع،
. كالعقل ىو الذم معرفتو با١تشاىدة ألنو ٦تا كراء احملسوس ال ٯتكنك  ،األعلى ليس من الواقع احملسوس

وىر اٞتحقائق عقلية تفكَتية فيكتمل بذلك  -إُف اٟتقائق العلمية التجريبية–يستخلصو، فيضيف 
 نونية. األساسي للقاعدة القا

 عمبلن  كال ،كما يرل أنصار ا١تدرسة الواقعية  ْتتان  علميان  كمن ىنا يتبُت أف القانوف ليس عمبلن         
علمي حينما ٭تتاج إُف تقرير فهو  ؛كلكنو عمل مزدكج .كما يرل أنصار ا١تدرسة ا١تثالية  ْتتان  عقليان 

يعمد إُف تقوًن الواقع، بالقياس على نما كعقلي حي .جربة كا١تشاىدةيستند للتٌ  ،علميان  الواقع تقريران 
وىر األساسي للقاعدة القانونية ػاٞت و ٯتكن ردٌ أعلى، فيحٌدد ما ٬تب كما ال ٬تب. كعلى ىذا فإنٌ  مثلو 

 كسنتحدث فيما يلي عن كل منهما. 1إُف عنصرين ٫تا؛ عنصر الواقع، كعنصر ا١تثاؿ.
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 : الْاقع عيصس -1
 يف اختبلؼ القوانُت ،يف تكوين القاعدة القانونية بوضوحع الواقيظهر أثر عنصر                

ك ليس ذلك إال نتيجة الختبلؼ العوامل الواقعية. كعليو فإنو ال مناص  كتباينها من ٣تتمع إُف آخر.
من الٌنظر بعُت االعتبار إُف الواقع القائم على حقائق الٌنظاـ  -عند إقامة القاعدة القانونية –

  االجتماعي.
تتنوع إُف دة، مراعاة عوامل متعدٌ  بتتطلٌ  ،مث إف دراسة الواقع كحقائق اٟتياة االجتماعية              

كٌل ة. إذ تعٌد معرفة  كاقتصادية، كسياسية كاجتماعية، كدينية كأخبلقية، كعوامل تارٮتيٌ  ،ةطبيعيٌ عوامل 
    1اعدة قائمة.أك حىت تعديل ق ،إلقامة قاعدة قانونية ، سواءالزمان  تلك العوامل أمران 

 : )العدل( عيصس املجال -2
اٟتياة االجتماعية  عواملذلك أف  .ال يكفي عنصر الواقع لتكوين القاعدة القانونية              

عن  كىي بذلك ٗتتلف ٘تامان  .كاٟتقائق الواقعة فعبلن  جاربا١تختلفة، ال تعدكا أف تكوف ٣تموعة من التٌ 
كلذلك  كاجب. كاقعو  بواجب. كال خبلؼ حوؿ أنو ليس كلٌ  ليفان القاعدة القانونية، اليت تتضمن تك

 كذلك .للٌتقوًن ليس بواجب ة حىت يعرؼ ما ىو كاجب منها كماينبغي أف ٗتضع ىذه اٟتقائق الواقعيٌ 
ف ىذه القيمة فوؽ العنصر نة تربٌر كجؤّا، كتسوٌغ الٌتكليف ّٔا. على أف تكو ػػباالستناد إُف قيمة معيٌ 

، بل إُف العقل الذم ةالٌتجربة كا١تشاىدة اٟتسيٌ  إُفٖتديدىا ال يرجع يف لفة عنو، ك ك ٥تت الواقعي
 يفرضها كمثل أعلى يتمثل يف العدؿ.

لكي  دؿ، يتم إخضاع العنصر الواقعي لوكمن ىنا تظهر ضركرة كجود عنصر مثاِف ىو الع        
          2ٌية.فيصَت بذلك كاجبان، كّٔذا تتكٌوف القاعدة القانون .يوافق عليو
ة بعد ما تبُت لنا ما لكن الٌسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا يدكر حوؿ مفهـو فكرة العدؿ، خاصٌ          

 تنطوم عليو من نسبٌية  عند بعض الفقهاء،  كما ظهر لنا من تباين آلراء ا١تذاىب بشأهنا.

                                                           

 .141-134لعلـو القانونية، ص ./توفيق حسُت فرج، ا١تدخل إُف ا59، ص ا١ترجع الٌسابق( ٤تمد حسُت منصور،  1
 .150( حسن كَته، ا١ترجع السابق، ص  2



   الفصل الّجاىٕ: مصادز مبدأ املػسّعٔ٘
 

 

035 

 

سواء   .إُف عبلقة الفرد بغَته ظرعلى النٌ  ،كقد درج فقهاء القانوف عند ٖتديد فكرة العدؿىذا         
كفرقوا بُت العدؿ الذم يوجد يف عبلقة الفرد  أـ اٞتماعة اليت يوجد فيها. ،آخر كاف ىذا الغَت فردان 

بالفرد، كبُت العدؿ الذم يوجد يف عبلقة الفرد باٞتماعة. كبذلك قٌسموا العدؿ إُف ثبلثة أقساـ؛ 
 1عدؿ تبادِف كعدؿ توزيعي كعدؿ اجتماعي.

فهو الذم ٭تكم العبلقات كا١تعامبلت بُت األفراد، حيث ٬تب للفرد  :بادليالعدل التّ فأما  -
فراد يكوف األ ا١تساكاة اٟتسابٌية ا١تطلقة. قائمة على أساس ،على الفرد. كىذه الٌصورة من صور العدؿ

يعطى لكل ذم حٌق منهم حقو، ك٭تًـت كٌل منهم حقوؽ غَته كال  حسب مقتضاىا متساكين ٘تامان.
 يعتدم عليها.

فهو الذم ٭تكم عبلقة األفراد باٞتماعة اليت ينتموف إليها ٦تثلة يف  :أما العدل الّتوزيعي  -
ا١تزايا على األفراد ركات ك من حيث كجوبو عليها لصاٌف األفراد. كىو متعلق بتوزيع الثٌ  كلة.الدٌ 

بية ال اٟتسابية ا١تطلقة؛ إذ سكىذه الصورة من صور العدؿ، تقـو على أساس ا١تساكاة النٌ  )ا١تواطنُت(.
 2ينظر فيها الختبلؼ حاجات األفراد، كتفاكت قدراهتم كًكفاياهتم.

اليت ينتموف فَتاد بو تلك الصورة اليت ٖتكم عبلقة األفراد باٞتماعة  :وأما العدل االجتماعي  -
تبار الفرد جتماعي إذف؛ ىو اع. فأساس العدؿ االٚتاعتهم كجوبو على األفراد لصاٌفمن حيث إليها، 

زء )الفرد( ٠تدمة تسخَت اٞت نا كاف من مقتضى العدؿ االجتماعي،كمن ى .ىو اٞتماعة ،من كل جزء
ترمي إُف  ،ككاف من كاجب األفراد القياـ ٔتا تفرضو اٞتماعة عليهم من كاجبات الكل)اٞتماعة(.

إذ لوال الصاٌف  .رائبالضٌ ، كدفع ر إلزامهم با٠تدمة العسكرية مثبلن ٖتقيق الصاٌف العاـ. كىذا ما يربٌ 
     3العاـ للجماعة اليت ينتمي إليها الفرد، ١تا كاف من العدؿ إثقاؿ كاىلو ّٔذه األعباء.
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 : ابك٘ يف فهستٕ العدل العاو ّالعدل ارتاّصاختصال صْز العدل الّط
كعدؿ للفرد  ،فهناؾ عدؿ للفرد على الفرد ثبلثة للعدؿ؛ أف ىناؾ صوران  ،يظهر ٦تا سبق              
فكريت العدؿ  ور الثبلثة يفكعدؿ للجماعة على الفرد. كقد اختزؿ الفقهاء ىذه الصٌ  ،على اٞتماعة

لكونو   .ا١تساكاة التامة بُت األفرادالتكافؤ ك فأما العدؿ ا٠تاص، فيقـو على  العاـ كالعدؿ ا٠تاص.
. كعليو فإف العدؿ مستقلٌ  باعتبارىم أفرادان متساكين فيما ٢تم من كياف عبلقاهتم ببعضهم٭تكم 
فيحكم عبلقات األفراد باٞتماعة بالعدؿ التبادِف. كأما العدؿ العاـ،  يشمل ما ٝتيناه سابقان  ا٠تاص

أك العكس. كعليو فهو يشمل  ٢تا عليهم ظر عما إذا كاف كاجبان باعتبارىم أعضاء فيها، بغض النٌ 
 صوريت العدؿ التوزيعي كالعدؿ االجتماعي السابقتُت.

 ،التكافؤ كا١تساكاةال ٮترج عن  -حينما ينظر إُف الفرد يف ذاتو–كإذا كاف مدلوؿ العدؿ            
ىو  ،، ال يتصور أف يكوف لو إال مدلوؿ كاحديف ٚتاعة فإنو يف  حاؿ النظر إُف الفرد باعتباره عضوان 

      سيطرة اٞتماعة كىيمنتها على األفراد بصورة ٘تكن من ٖتقيق الصاٌف العاـ.
 ،كافؤ كا١تساكاة بُت األفراد بوصفهم أفرادان ضح أف فكرة العدؿ تًتاكح بُت ٖتقيق التٌ كىكذا يتٌ          

كىذا  ،يطرة للجماعة على األفراد بوصفهم أعضاء فيهاكبُت ٖتقيق السٌ  .كىو ما ٝتيناه بالعدؿ ا٠تاصٌ 
أحد٫تا ٯتيل إُف  ؛إُف مذىبُت ىو العدؿ العاـ. كقد نتج عن ىذا تباين إتاىات القانوف كاختبلفها

 1كاآلخر إُف فكرة العدؿ العاـ كىو ا١تذىب االشًتاكي. ،فكرة العدؿ ا٠تاص كىو ا١تذىب الفردم
 :ّقٔامُ علٙ العدل ارتاص املرٍب الفسدٖ - أ

م اٞتماعي ك٤تور الٌنظاـ يقـو ىذا ا١تذىب على تقديس الفرد كاعتباره غاية التنظي              
أما مصاٌف اٞتماعة فإهنا  دمة الفرد كإسعاده كضماف حرياتو.ر كجود الدكلة كالسلطة ٓتكيرب  السياسي.

 إذ أهنا ليست سول ٣تموع مصاٌف األفراد. ؛ستأيت تلقائيان 
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كقد كاف  األكُف اليت سبقت آّتمع ا١تنظم.كىو اٟتقيقة  ،فالفرد إذف مقٌدـ على اٞتماعة            
اليت ثبتت لو ٔتوجب طبيعتو -ا كاف االعًتاؼ لو ْتقوقو كحرياتو الطبيعية كلذ .قبل اٞتماعة يعيش حران 

 كٛتايتها من كاجب الدكلة. -اإلنسانية
كلكن احتماؿ كقوع الٌتعارض بُت حقوؽ األفػػراد كحرياهتم، ىو ما ٭تتم على الٌدكلة أف            

كذلك من خبلؿ تقييدىا  عارضة.قوؼ كاٟتريات الطبيعية ا١تتتتدٌخل من أجل التوفيق بُت تلك اٟت
ن كافة األفراد من الٌتمٌتع ّٔا. كىذا الٌتقييد ٯتس كافة األفراد ٦تا ٭تقق العدؿ ا٠تاص بقدر ٯتكٌ 
  1)الٌتبادِف(.

 د: ـىك 
ال ٮتفى ما ٭تدثو األخذ با١تذىب الفردم من أثر إ٬تايب يتمثل يف ٖترير الفرد من طغياف             

كلكنو بالرغم من كذلك عن طريق حصر نطاؽ تدٌخلها يف أضيق اٟتدكد.  .كلةاـ كسيطرة الدٌ اٟتكٌ 
 قد تعرض للعديد من االنتقادات كاف أبرزىا:، ذلك 
 كخاصة النيابية منها اليت تقٌرر خضوع األفراد إلرادة األغلبية ،تناقضو مع فكرة الدٯتقراطية. 

ركز الفرد كحقوقو، مع أف ا١تذىب الفردم يرل كبالٌتاِف تعطي ٢تذه األخَتة إمكانية إحداث تغيَت يف م
 ا كاف الفرد كائنان ػمٌ ػ. كقد فٌسر أنصار ىذا ا١تذىب ذلك بأنو ل2عدـ إمكاف ا١تساس بشيء من ذلك

كلذلك قالوا بإسناد السلطة  .فإنو َف يكن ٞتهة أف ٘تس ْترياتو كحقوقو سول الفرد نفسو ،مقدسان 
   3.!!! عب )األفراد(للشٌ 
 قبل فهو خياِف ألنو يفًتض كجود حالة من العزلة عاشها األفراد  تناقض كخياِف؛أنو مذىب م

ت ٤تكومة بقواعد القانوف كمتناقض ألنو يزعم أف حالة العزلة تلك كان اندماجهم يف اٞتماعة ا١تنظمة،
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كإما ! مع نفسوم عبلقة الفرد ا١تنعزؿ فإما أف القانوف الطبيعي كاف ينظٌ  .ناقضكىذا عُت التٌ  الطبيعي.
فات الفرد مع نفسو ال . ك١تا كاف من الثابت أف تصرٌ  يكن منعزالن مع غَته كَف أف الفرد كاف ٣تتمعان 

كىذا عكس ما  ، كىو أف الفرد َف يكن منعزالن.اينٖتتاج إُف قانوف ينظمها. فلم يبق إال االحتماؿ الثٌ 
إُف مة انطلق منها ككصل عربىا دٌ كاعتربىا مق. حالة العزلةوجود بٍت عليو ا١تذىب الفردم الذم قاؿ ب

إذا تبُت كعليو فإنو  .تتمثل يف تقديس الفرد كاعتبار اٞتماعة كسيلة ٠تدمتو كإسعاده ما رأيناه من نتائج
 1بطبلف النتيجة اليت تتوٌلد عنها.ثبت  ،خطأ ىذه ا١تقدمة

 بينهم من رغم ما  كإطبلقو ا١تساكاة بينهم ،كما أف إطبلؽ ا١تذىب الفردم ٟتريات األفراد
 حقوقان  ،الفردية كاٟتريات فوارؽ يف اٟتاجة كالقدرة، كخاصة من الناحية االقتصادية. قد صٌَت اٟتقوؽ 

الذين يستغلوف الضعفاء كيبنوف سعادهتم على شقائهم  تمتع ّٔا إال األقوياء كاألغنياءشكلٌية ال ي
    2.كتعاستهم

على ا١تذىب الفردم، كما ينطوم عليو من ترجيح كالذم يتبُت من خبلؿ ىذه اإلطبللة               
ىو أف فكرة العدؿ  من عجز عن ٛتاية اٟتقوؽ كاٟتريات.كما أخذ عليو لفكرة "العدؿ ا٠تاص"،  

كتربير طاعتها كا٠تضوع ٢تا. ٦تا دفع إُف التفكَت يف  ،لبناء القاعدة القانونية قاصرة كغَت كافية ا٠تاصٌ 
ؿ العاـ، كقد ظهرت ترٚتة ىذا ا١تسعى بوضوح يف ا١تذىب الفكرة بفكرة العداستبداؿ ىذه 

 االجتماعي.
 : ّقٔامُ علٙ العدل العاو االغرتانٕاملرٍب  - ب

٫تالو لفكرة العدؿ العاـ إبعد  ،بعد النتائج السلبية اليت نتجت عن تطرؼ ا١تذىب الفردم           
قوؽ الفردية من تلك الطبقة كاليت نتج عنها عجزه عن ٛتاية اٟت على العدؿ ا٠تاص.كاالقتصار 

مستفيدة يف ذلك من  .االحتكارية اليت تلهث ٨تو مصاٟتها الشخصية دكف اىتمامها ٔتصاٌف اٞتماعة
ال يقل ظهر مذىب آخر  -كٌلو  بعد ذلك– .الدكر السليب للدكلة اٟتارسة الذم تبناه ا١تذىب الفردم
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بو على  س الفرد كيهتمٌ ا١تذىب الفردم يقدٌ فإذا كاف  .اهيعاكسو يف االٕتٌ  وكلكن ،عن سابقو فان تطرٌ 
كىو ال ينظر إُف ىذا األخَت  .س اٞتماعة على حساب الفردفإف االشًتاكي يقدٌ  ،حساب اٞتماعة

كلكن ينظر إليو على أنو كائن اجتماعي مرتبط ّتماعتو  ،عن غَته مستقٌل بذاتو على أنو كائن منعزؿ
ا٢تدؼ األٝتى كيرل أف مصلحتها مقدمة على  -ذلكبناء على –كيعترب اٞتماعة  .معها كمتضامنه 

 .إليها بتحقق مصاٌف اٞتماعة اليت ينتمي ق تلقائيان ذلك أف مصلحة ىذا األخَت تتحقٌ  .مصلحة الفرد
ْتيث يساىم كل منهم بنصيبو يف  ،كلذلك ينبغي أف يكوف األفراد كلهم مسٌخرين ٠تدمة اٞتماعة

اٌف نو يف ذات الوقت يعمل على ٖتقيق مصاٟتو. ألف الصٌ كىو حينما يقـو بذلك فإ .ٖتقيق صاٟتها
بل إف كيانو  ،باعتبار أف الفرد ال كياف لو بنفسو ،ا٠تاص لكل فرد ىو نفس الصاٌف العاـ للجماعة

     باٞتماعة اليت ينتمي إليها. 
ر الفوارؽ كينك ك إذا كاف ا١تذىب الفردم ينظر إُف األفراد على أهنم متساكين ٚتيعان               

االشًتاكي ينظر إُف كل فرد على أنو كائن اجتماعي ا١تذىب فإف  .ا١توجودة بينهم يف القدرة كاٟتاجة
يف ذلك الفركؽ الفردية بينهم. ك٢تذا قاـ  مراعيان   .لو حقيقتو اليت ٗتتلف عن غَته من أعضاء اٞتماعة

ُت األفراد، كاليت تكوف بُت القيم ىذا ا١تذىب على فكرة العدؿ العاـ،  كاعتمد ا١تساكاة النسبية ب
ا١تتعلقة ّٔم من حيث حاجتهم كقدرهتم  كأدكارىم اليت يقوموف ّٔا يف آّتمع . كىجر فكرة العدؿ 

 يف ظلٌ -  ا٠تاص كا١تساكاة اٟتسابية كمبدأ التكافؤ يف الفرص بُت األفراد الذم كاف ينتهي غالبان 
  1لبعض اآلخر. إُف تسٌلط بعض األفراد على ا -ا١تذىب الفردم

   د:ــىك
عنها من طغياف  من الفردية ا١تتطرفة كما ينجرٌ  إذا كاف ٭تسب ٢تذا ا١تذىب أثره يف اٟتدٌ              

ديد بسبب تقديسو للجماعة قد الشٌ للنٌ  أيضان تعرض قد فإنو  ،األقوياء كسيطرهتم على الضعفاء
االستبداد كالٌتحكم  كلكونو ينتهي إُف ا. كجعلو ٣ترد آلة مسخرة ٠تدمته ،كتضحيتو بالفرد لصاٟتها

للجماعة نفسها ١تا فيو   ٖتت مربٌر مصلحة اٞتماعة، كما أف فيو ضرران يات الفردية ىدر اٟتقوؽ كاٟترٌ ك 

                                                           

 .162( حسن كَته، ا١ترجع السابق، ص  1



   الفصل الّجاىٕ: مصادز مبدأ املػسّعٔ٘
 

 

040 

 

من القضاء على ركح ا١تبادرة كإعداـ الدافع الشخصي إُف العمل. كمن ىنا يتبُت أف فكرة العدؿ العاـ 
 إلرساء العدؿ. عدة قانونية سليمة كصاٟتة ال تكفي كحدىا لبناء قا أيضان 

 ادتنع بني املرٍبني: ضسّزٗ
كعجز٫تا عن ٖتقيق العدؿ  ،نظران للقصور الذم انطول عليو كل من ا١تذىبُت الٌسابقُت            

فإف  ضحية بالطٌرؼ اآلخر.ؼ كل منهما يف تقديس طرؼ كاحد)الفرد أك اٞتماعة( كالتٌ بسبب تطرٌ 
كلذا   .عن العدؿ كا٨ترافان  ،عن اآلخر سيكوف ٣تانبة للٌصواب خذ بأم منهما منفردان من الواضح أف األ

لو  سواء تلك اليت تعتربه كائنان  ،من رؤل حوؿ الفرد ا١تذىبُتما كرد يف ـز اٞتمع بُت كاف من البٌل 
تماعيان ينتمي اج أك تلك اليت تعتربه كائنان  .على فكرة العدؿ ا٠تاص كتقـو ،ذاتيتو ا١تستقٌلة عن اآلخرين

 كأمن الفرد  أمٌ إغفاؿ  فبل يصحٌ كتقـو على فكرة العدؿ العاـ.  إُف ٚتاعة ال كياف لو إال يف ظٌلها
كاٞتمع بُت العدؿ العاـ  . كلكن ينبغي ٖتقيق التوازف بينهمااٞتماعة عند تكوين القاعدة القانونية

تتحدد  التوفيق بُت ىذه الثنائيات كبقدر . اٞتماعةكمراعاة صاٌف الفرد دكف إ٫تاؿ صاٌف  .كا٠تاص
كقد إتهت أغلب القوانُت يف الدكؿ اليـو ٨تو  صبلحية القاعدة القانونية كقدرهتا على ٖتقيق العدؿ.

   1اٞتمع بُت فكريت العدؿ العاـ كالعدؿ ا٠تاص.
 ػسٓع اإلضالمٕ: عيصسٖ الْاقع ّاملجال يف الّت

يدخل ضمن كظائف  دائيان يف اإلسبلـ إما أف يكوف ابتسبق كأف بيننا أف الٌتشريع                
ال  الذين األمة عن طريق علمائها ك٣تتهديهاتباشره  ال دكر فيو لئلنساف، كإما أف يكوف ابتنائيان الرٌبوبية 

   2يشرعوف ابتداء، كإ٪تا يقتصر دكرىم على استخبلص األحكاـ كالكشف عنها.
من عنصرم الواقع كا١تثاؿ اعتبار يف  أف لكلٌ  ،يف الفقو اإلسبلميمن اٟتقائق الثابتة  كيعدٌ              

 .أك ابتنائيان  ء أكاف ابتدائيان اسو  .التشريع
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قرآنية  ،شريعالٌنصوص اليت تضٌمنت ىذا التٌ  فتظهره فأما اعتبارىما في الّتشريع االبتدائي5  -
شأتػػػػػػػػها نسواء من جهة  ،اؿػػػػػػػػػػػمنحى ا١تث تنحو يف الغالبىا دفإف ا١تتتبع ٢تا ٬ت .كانت أك نبوية

دؿ كالقسط ػػػػػػػػػػػػػػػفكثَتة ىي النصوص اليت تتحدث عن مثل عليا كالع .أك من جهة تطبيقها ،كصدكرىا
من خبلؿ تطبيق األحكاـ كتدعو إُف ٖتقيقها يف آّتمع  .عػػػػػػػللتشريأساسية  كأىداؼ كتعتربىا غايات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ :من ذلك مثبل قولو  .الشرعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

الذم جاء بو  الوحيكا١تراد أف ىذا ، [10الحديد، اآلية ] چ پ پ ڀ ڀڀ
ا١تتمثل الٌسامي كا١تقصد العليا كسيلة إُف ٖتقيق الغاية  يعد ،كتشريعات من أحكاـ كما تضٌمنوسل الرٌ 

اليت تشًتؾ مع ، النبوية الشريفة القرآف الكرًن كيف السنةككثَتة ىي النصوص يف . يف القسط كالعدؿ
يهدؼ إُف  .تشريع غائي كتعاُف ابتداء شرعو اهلل سبحانو شريع الذمأف التٌ  ىذه اآلية فيما تقرره من
العنصر يتبُت أف ىذا ذا ّٔك  .تكمن يف إقامة العدؿ كالقسط يف آّتمع ،ٖتقيق غايات كمثل عليا

د ىو احملدٌ أنو ك  ،رعيةالوجهة العملية لؤلحكاـ الشٌ  عدٌ يبل إنو  .معترب يف التشريع اإلسبلميا١تثاِف 
 1ة.ريعة كأىدافها العامٌ األساس ١تقاصد الشٌ 

 إال أنو ،العدؿ كالقسط كمثل علياكلئن كاف التشريع االبتدائي كما رأينا يهدؼ إُف ٖتقيق           
ها ت كالنصوص اليت تضمنالتشريعاككل  .بط بو ٟتد كبَتبل إنو مرت ،إطبلقان غَت منفصل عن الواقع 

كإ٪تا جاءت  -كما ىو معلـو– تأت دفعة كاحدة هي َفف ،زكلة عن الواقعنظرية مع٣ترد قيم ليست 
الشارع حينما شرع األحكاـ قد شرع األصلح كاألنسب ك  .٣تزأة حسب الوقائع كاألحداث كا١تناسبات

ما ٭تيط ّٔم من ظركؼ. فإذا من طبائع ك  ما فطرىم عليو كذلك ما كاف ليتم لو َف يراعي .لعباده
كىذه   غرائز.٧تد أنو صدر ٔتا يتبلءـ مع ما جبل عليو اإلنساف من  ،نظرنا إُف تشريع الزكاج مثبلن 

يظهر مدل اعتبار عنصر الواقع يف التشريع  بيعية، كٔتراعاهتامن العوامل كالظركؼ الطٌ  الغرائز تعدٌ 
٤تددة ٭ترص  كأىداؼ مثالية نظرية ٣ترد غايات كيتبُت أنو ليس .اإلسبلمي من حيث صدكره كتكوينو
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عدـ إمكانية فهم النصوص  منالعلماء  ما ذىب إليواإلسبلـ على ٖتقيقها. ك٦تا يؤكد ىذا النظر 
إذا كاف النظر إليها ٔتعزؿ عن  ،كال إدراؾ علل كغايات ما تضمنتو من تشريعات ،فهما صحيحان 

 ) ال)قد ركم عن الواحدم  قولو: ك . ايت استدعت نزك٢تكاألسباب ال .السياؽ كا١تقاـ الذم كردت فيو
بياف سبب النزكؿ )(، كقاؿ ابن دقيق العيد: )(ٯتكن معرفة تفسَت اآلية قبل الوقوؼ على قصتها 

 1(معرفة سبب النزكؿ يعُت على فهم اآلية())، كقاؿ ابن تيمية (طريق قوم يف فهم معاين القرآف(
سواء منها مقاـ  -شريعالذم يتضمن التٌ -ٔتقامات ا٠تطاب  بالغان  كما اىتم علماء الشريعة اىتمامان .

غوية اليت من شأهنا أف تساىم يف ضبط ا١تعٌت كالعناصر اللٌ  ،فظيةا١تقاؿ الذم يشمل القرائن اللٌ 
نوازؿ كالقرائن الوادث ك اٟتأك مقاـ اٟتاؿ الذم يتضمن العناصر ا٠تارجية من  .ا١تقصود منو شرعان 

أف  كمن ىنا يتبُت  2.الوقت الذم مت فيو أداء ا١تقاؿا١ترتبطة بركؼ كا١تبلبسات كالظٌ  اٟتالية كالواقع
 منالذم يشرعو اهلل سبحانو ابتداء من خبللو ما ينزلو  ي شريع االبتدائلعنصر الواقع اعتبار يف التٌ 

  أف لعنصر ا١تثاؿ اعتبار فيو.قبل ذلك كما ثبت  .كحي
م تقـو بو األمة من خبلؿ علمائها الذين بلغوا درجة الذ ،شريع االبتنائيوأما في التّ  -

يراعوف الواقع كالظٌركؼ اليت  ،فإهنم حينما يعمدكف إُف استخبلص األحكاـ كالكشف عنها .االجتهاد
 كاألمكنة كاألحواؿ األزمنةأثر تغَت  3،ابقة من ىذه الدراسةيف ا١تباحث السٌ  كقد فصلنا .ٖتيط ّٔم

نا أف ذلك من أسرار خلود الشريعة كدٯتومتها كعابريتها لؤلزمنة ك كبي. كاـيف الفتاكل كاألح كالوقائع
كأنو يؤىلها للوفاء ْتاجات اإلنسانية ا١تتجددة على  .األمكنة. كعامل من عوامل سعتها كمركنتها
  4امتداد الزماف كاتساع ا١تكاف كتطور اإلنساف.
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 لدرجة  أف الناس يف كل يـو يعيشوف كاقعان  يف تغَته كتطوره شديد السرعة؛الواقع ذلك أف           
الذم ال ٯتكن ألحد أف يستحم ٮتتلف عن سابقو. كلذلك شبو البعض الواقع بالنهر اٞتارم  جديدان 

أم يف ماء جديد غَت الذم  يو ا١ترء، فإنو يكوف يف هنر جديد.فيو مرتُت، ففي كل مرة يستحم ف
ذا التغَت يف االجتهادات كالفتاكل كاألحكاـ؛ إذ أف  كيلـز من ذلك مراعاة ى  1استحم فيو قبل ذلك.

لذلك، كلو بقي على ما كاف عليو للـز منو ا١تشقة كالٌضرر بالناس.  منها ما يتعُت تغيَته تبعان  كثَتان 
كمن ىنا يظهر  2ك٠تالف ركح الشريعة كقواعدىا ا١تبنية على اليسر كالتخفيف كدفع الٌضرر كالفساد.

صر الواقع يف التشريع االبتنائي الذم تقـو بو األمة حينما تستخلص األحكاـ ّتبلء ضركرة اعتبار عن
  كتكشف عنها.

تسحبها  ،ركفو لوحدىاظضغط كلكن ىذه الوظيفة ال تباشرىا األمة ٖتت توجيو الواقع ك                  
 ،االبتدائي بل إهنا ملزمة يف ذلك با٠تضوع للتشريع .دة من كل قيدر ٣ت ،توجو ٨توىاإُف أم كجهة ت

 ،امية كمثلها العلياالذم تفرضو نصوص الوحي كمقيدة بركح الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا السٌ 
٦تا ٭توؿ دكف الوقوع يف فخ اتباع األىواء كالنزعات كاآلراء كومة بغاياهتا كأىدافها العامة. ٤تك 

ضوح مدل اعتبار عنصر ي بو كّٔذا ينجل الٌشخصية ا١تنقطعة عن ا١تثل األعلى كاٟتقيقة ا١توضوعية.
   التشريع اإلسبلمي )االبتنائي(.ا١تثاؿ يف

من  ،ره اإلسبلـ منذ قركفكىكذا يتبُت أف الفكر اإلنساين َف يستطع أف ٮترج عن ما قرٌ                
َف يستطع  ،بعد كل ىذا الزمن كاٞتدؿ احملتدـ بل إنو .لثنائية )الواقع كا١تثاؿ(بناء التشريع على ىذه ا

من أف الٌنتيجة اليت انتهى إليها الفقو القانوين غم بالرٌ ف. عنو متخلفزاؿ يبلغ ما بلغو حىت. كىو الأف 
عن  -من حيث اإلٚتاؿ–ال ٗتتلف  ،من أف القواعد القانونية تبٌت على ثنائية الواقع كا١تثاؿ ،الوضعي
 -قع كا١تثاؿالوا–ة ا١تتقدمة من عنصرم الثنائياليت ترل أف كبل ن  ،يف الفقو اإلسبلميا١تقررة  اٟتقيقة

اإلسبلمي  ُتبُت كل من الفقه جوىريان  إال أننا إذا أردنا التفصيل فإننا ٧تد اختبلفان معترباف يف التشريع. 
فإف  ،ا١تعترب يف التشريع يف كجهُت؛ أك٢تما متعلق بطبيعة الواقعىذا االختبلؼ يظهر  .كالوضعي
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يف  ه سلبيان غَت ا تأم ،تطوران  ٯتكن أف نسميوالذم ك  .للواقعإل٬تايب غَت التٌ ل إال  يوِف اعتباران اإلسبلـ ال 
ال اعتبار لو هذا ف .كا٠تركج عن أحكامها القطعية كا١تعلومة بالضركرة ،إتاه اال٨تراؼ عن شريعة اهلل

على التشريع  ألف الواقع الٌسيء ا١تنحرؼ ال يكوف حاكمان  .َت يف اٟتكميكال يستوجب أم تغ ،إطبلقان 
كىذا ٓتبلؼ الفقو الوضعي الذم يسرؼ يف   .1بل إف ىذا األخَت ىو اٟتاكم على الواقع .ياإل٢ت

 .من عناصر تكوين القواعد القانونية كيفما كاف عنصران  اعتبارهكيذىب إُف   ،مراعاة عنصر الواقع
م ذلك لً الفقو الوضعي يسٍ أف  ذلك ،ا١تثل األعلى تحديدب فيتعلق ،أما الوجو الثاين لبلختبلؼك        
كيعترب نصوصو  ،رعيف حُت أف الفقو اإلسبلمي يسند ذلك إُف الشٌ  .يفرضو منأنو ىو  كيرلللعقل 

 .كأحكامو القطعية كمقاصده العامة ىي ا١تثل األعلى الذم ٬تب على اٞتميع احًتامو كا٠تضوع لو
 لكاىٌْ ادتصاٜسٖ: أصْل ا

مع  ىذه األخَتة اٞتزائرية عن مدل توافقتشريعات من حيث اإلٚتاؿ؛ يكشف البحث يف ال         
أما   2.اليت ترل أنو مرٌكب من ثنائية الواقع كا١تثاؿتلك  ،أحدث النظريات الفلسفية يف ٣تاؿ القانوف

 خضعقد  ،من حيث التفصيل؛ فإنو ٯتكننا القوؿ أف القانوف اٞتزائرم على غرار القوانُت األخرل
–كاف يف البداية   فقد  ذلك بالظٌركؼ اليت كانت ٘تٌر ّٔا الببلد.يف. متأثران ١توجات متعاقبة من الٌتطور

كما تفرٌع عنهما من  ،أساسو القرآف الكرًن كالٌسنة النبوية ؛قانونان إسبلميان  -عهد الفتح اإلسبلميمنذ 
كانتشار ا١تذىب ا١تالكي منها بببلد  ،مصادر كاإلٚتاع كالقياس كغَت٫تا. كبعد ظهور ا١تذاىب الفقهية

ا١تذىب. كبعد االحتبلؿ الفرنسي  بذلك الببلد وانُتقت اصطبغ خاٌصة، اٞتزائر عامة كغرب العريب ا١ت
لتتبلءـ مع أىدافو كمصاٟتو. كقاـ  كافة القوانُتـ، عمل ىذا األخَت على تعديل  1830للجزائر سنة 

ـ حينما 1962كاستمٌرت تلك األكضاع حىت سنة ، باستنساخ الٌنظم الفرنسية ليفرضها على اٞتزائر

                                                           

ـ، دار ا٢تادم للطباعة كالنشر 2001-ىػ1422، 01( عطية ٚتاؿ الدين، الواقع كا١تثاؿ يف الفكر اإلسبلمي ا١تعاصر، ط 1
 .210-209ص  -لبناف–كالتوزيع، بَتكت 

 .98( إسحاؽ ابراىيم منصور، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
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إذ شرعت يف تعديبلت جذرية كانت هتدؼ يف استعادت اٞتزائر سيادهتا كحصلت على استقبل٢تا. 
 ٣1تملها إُف إقامة نظاـ قانوين جزائرم مستقل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-61ص  -اٞتزائر-ـ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية  1988، ٤02تمود ابراىيم الواِف، أصوؿ القانوف الوضعي اٞتزائرم، ط(  1
66. 
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 بدأ املػسّعٔ٘: مل  السمسّٔ٘صادز املاملبخح الجاىٕ: 
َت ا١تعتمدة يف تصنيفها، فهناؾ من يصنفها تتنوع مصادر ا١تشركعية كٗتتلف باختبلؼ ا١تعاي       

 إُف أصلية كتبعية. األصالة،كىناؾ من يصنفها باعتبار  ،إُف مكتوبة كغَت مكتوبةالتدكين باعتبار 
 تنوعت تقسيمات مصادر التشريع تبعان  كيف الفقو اإلسبلمي أيضان  كىناؾ من يعتمد تصنيفان غَت ذلك.

، فهناؾ من صنفها إُف أصلية كتبعية، كمن صنفها إُف مٌتفق عليها وع ا١تعايَت ا١تعتمدة يف تصنيفهالتن
يف الغالب فإف ىذه األخَتة  ،يا يكن ا١تعيار ا١تعتمد يف تصنيف مصادر ا١تشركعيةكأك٥تتلف فيها. 

مبادئ العدالة. كفيما يلي سنخٌصص ك كىي الٌنص كالفقو كالقضاء كالعرؼ  ؛مصادر ٜتسة إُف ترجع
نتطٌرؽ فيو إُف مدل اعتباره يف كل من الفقو الوضعي  مستقبلن  ادر مطلبان لكل مصدر من ىذ ا١تص

  كاإلسبلمي، كنقارف بينهما فيما ٘تكن ا١تقارنة فيو.
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 .املطلب األّل: اليص
كيف اصطبلح الفقو اإلسبلمي   ،شريعص يف اصطبلح الفقو القانوين الوضعي التٌ يراد بالنٌ           

بلثة سنقسم ىذا ا١تطلب إُف الفركع الثٌ عليو فإننا ك  بوية.ة النٌ نطوؽ القرآف الكرًن كالسنٌ ص ميراد بالنٌ 
  .رعي، مقارنة بُت النص الشرعي كالوضعيالنص الشٌ  الوضعي،  التشريع :اآلتية

 . الوضعي الفرع األول5 التشريع
 معيٙ التػسٓع ّخصاٜصُ :  -أّال

٣تموعة القواعد القانونية  ؛و يف االصطبلح القانوين الوضعيشريع حُت إطبلقيراد بالتٌ               
ا١تكتوبة، الصادرة عن السلطة ا١تختصة، لتنظيم أمر من أمور اٞتماعة. فهو إذف عبارة عن خطاب 
عاـ ملـز موجو للجماعة، ْتيث أف من ٮترج عليو يعرض نفسو للعقاب، الذم تتكفل بتوقيعو 

تتضح أىم خصائصو ا١تميزة لو كاليت ٯتكن حصرىا  ،ٌت التشريع ىذامن مع كانطبلقان  1الٌسلطة العامة.
  2فيما يلي:

توفر فيو ٚتيع خصائص من أف ت فإنو ال بدٌ  ،أف التشريع لػػٌما كاف ٣تموعة من القواعد القانونية -1
قاعدة تشريعية  من عمـو كٕتريد كإلزاـ كتنظيم سلوؾ األشخاص يف آّتمع. فبل تعدٌ  ىذه األخَتة.

كلذلك يفرؽ الفقهاء بُت  .دةملزمة كعامة ك٣ترٌ إال  تلك اليت تكوف قاعدة سلوؾ  ،عٌت الصحيحبا١ت
فظ من الناحيتُت با١تعٌت الدقيق إذ ينطبق عليو ىذا اللٌ  تشريعان  أحد٫تا يعدٌ  ؛نوعُت من التشريعات

ن السلطة ع صادران  إال من الناحية الٌشكلية لكونو أما اآلخر فبل يعترب تشريعان  .الشكلية كا١توضوعية
ألنو ال يتضمن قواعد قانونية  ،أما من الناحية ا١توضوعية فبل يعد كذلك ا١تختصة بإصدار التشريع.

                                                           

 . 105، ص ا١ترجع السابق./ ٤تمد حسُت منصور، 125-124، ص ا١ترجع السابق( عبد اٞتليل ٤تمد علي،  1
ـ، شركة 1965عبد ا١تنعم فرج الصده، أصوؿ القانوف، د.ط، ت ط كما بعدىا /  294، ص ا١ترجع السابق( ٝتَت تناغو،  2

/ .107-٤106تمد حسُت منصور، ا١ترجع السابق، ص ./ 84-83ص -مصر–طبعة مصطفى الباجي اٟتليب ٔتصر كممكتبة 
ا١تكتبة  -القاىرة–، شركة العاتك لصناعة الكتاب 2011، 03عبد الباقي البكرم كزىَت البشَت، ا١تدخل لدراسة القانوف، ط

 .  85ص  -بغداد–القانونية شارع ا١تتنيب 
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أك كاقعة معينة  ،عامة ك٣تردة. بل إف قواعده عبارة عن قرارات صادرة ٓتصوص شخص معُت بذاتو
 بذاهتا.

ظرية السلطات الثبلث يف كترتبط ىذه ا٠تاصية بن ٥تتصة،عامة عن سلطة  صدكر التشريع -2
كمن ذلك اٟتُت كاألمر سائر على  اليت كضع أسسها أرسطو. -كالقضائيةالتشريعية كالتنفيذية –الدكلة 
فهي ا١تؤىلة ْتكم طبيعتها كالوظيفة اليت مت  .القوانُت ىو من اختصاص السلطة التشريعية أف سنٌ 

 بوضع القوانُت اليت تنظم آّتمع. إنشاؤىا ألجلها 
لطة التشريعية ىو أف الشكل ا١تألوؼ للسٌ  ،كيرل الباحث يف كظيفة سن القوانُت كمن يتوالىا         

 كأحيانان  ،٣تلس النواب كأحيانان  ،عب٣تلس الشٌ  الذم قد يسمى أحيانان  .آّلس التشريعي ا١تنتخب
إال أنو  ،عيةكلكن ىذا آّلس كإف كاف ىو ا١تظهر ا١تألوؼ للسلطة التشري .تكوف لو تسميات أخرل

 كما يف حاؿ اللوائح.   ،1لطة التنفيذيةفالتشريع قد يصدر أحيانا عن السٌ  ،الوحيد ٢تاكل الشٌ ليس 
 .صدكره يف كثيقة رٝتية مكتوبة ،من أىم ٦تيزات التشريعإذ أف  صدكره يف نصوص مكتوبة، -3

يتفوؽ على غَته من  وما جعلمن ا١تزايا كغَتىا  التحديد كالثبات كالوضوح منحقق لو ىذا ما  كلعلٌ 
   .مصادر ا١تشركعية

 أقطاو التػسٓع:  -ثاىٔا
يقسم فقهاء القانوف التشريع إُف ثبلثة أقساـ؛ تشريع أساسي، كعادم، كتشريع فرعي.                

أل٫تية القسم األكؿ، ك١ترتبتو يف مصادر ا١تشركعية، كىي متدرجة من حيث القوة ْتسب ىذا الًتتيب ك 
 كاألساس الذم تبٌت عليو باقي ا١تصادر، فسنتعرض لو بشيء من التفصيل، مث نعرج كلكونو األصل

 ما تبقى من أقساـ التشريع. علىبإ٬تاز 

                                                           

لرئيس اٞتمهورية أف يشرع بأكامر يف مسائل عاجلة "على أنو:  2016من الدستور اٞتزائرم الصادر سنة  142( تنص ا١تادة  1
 يف حالة شغور آّلس الشعيب الوطٍت ...."
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 التػسٓع األضاضٕ )الدضتْز(:  -1

كىو ا١تصدر األكؿ   .ة نظامها القانوين على اإلطبلؽكقمٌ  ،القانوف األٝتى يف الدكلة كٯتثل            
د بأحكامو ا٠تضوع لقواعده كالتقيٌ ذلك أف  .ك اٟتاكم على بقية مصادرىا ،ةكاألساس للمشركعيٌ 

ت أعما٢تا غَت مشركعة. كإال عدٌ  -منها التشريعية كيف مقدمتها–كلة كاجب على ٥تتلف سلطات الدٌ 
   1يعرؼ يف الفقو الدستورم بػػػ" ٝتٌو الدستور". كىذا ما 

سنخٌصو على باقي أقساـ فإننا  -ما تقٌدـك–كأصلها كألف الدستور أساس ا١تشركعية          
 للعناصر التالية:ذلك من خبلؿ التعرض ك  ،فصيلبشيء من التٌ  التشريع
ٝتو الدستور مث نتطٌرؽ إُف  ،مسوغاتوأسسو ك يف الفقو الدستورم الوضعي،  ٝتو الدستورمبدأ  مدلوؿ

  يف الفقو اإلسبلمي.
 عٕ: مدلْل مبدأ مسْ الدضتْز يف الفكُ الدضتْزٖ الْض - أ

عداه من القوانُت كالتشريعات كاألعماؿ داخل  ستور أف يعلو مايراد بسمو الدٌ                   
من تنفيذية كقضائية -كأف تلتـز كافة السلطات يف الدكلة  كأف تكوف لو مكانة الصدارة عليها. .الدكلة

  2 أحكامو. علىكالتقيد بو كعدـ ا٠تركج  ،باحًتامو -كتشريعية
 مسْ الدضتْز ّمطّْغاتُ: مبدأ  أضظ - ب

بشأف األسس اليت تسوغ علوية الدستور كٝتوه على ما سواه من كاآلراء د األفكار تتعدٌ              
عب كىو نتيجة إرادة ؛ اعتبار أف الدستور عمل من أعماؿ الشٌ كأىم ىذه الرؤل .األعماؿ كالتشريعات
انية تقـو على أف الدستور منشئ رؤية الثٌ كمن ىنا يكتسب ٝتوه كعلويتو، كال .شعبية كتعبَت عنها
 .منحها اختصاصاهتا كحٌدد كظائفها كأنو سبب كجودىا بكل ىيئاهتا كىو الذم ،للدكلة كسابق عليها

                                                           

االختصاص القضائي ّٓلس شورل -: مبدأ ا١تشركعية كتنظيم القضاء اإلدارم( عبد الوىاب ٤تمد رفعت، القضاء اإلدارم 1
./ 25، ص ا١ترجع السابق./ ماجد راغب اٟتلو، 19ص  -لبناف-ـ، منشورات اٟتليب اٟتقوقية، بَتكت2005، 01ط ،الدكلة

 .19ص   -ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر اإلسكندرية2009د.ط،  علي عبد الفتاح ٤تمد، الوجيز يف القضاء اإلدارم،
 .87( إبراىيم شيحا، ا١ترجع السابق، ص  2
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لنرل مدل  ،فيما يليكمن ذلك يستمٌد ٝتٌوه كعلويتو على ما عداه. كسنعرض ٢تذين األساسُت 
 .صبلحيتهما لفرض ٝتو الدساتَت

 ىتٔج٘ إزادٗ غعبٔ٘: ٓطنْ علٙ ناف٘ التػسٓعات ّاألعنال لهْىُ لدضتْز ااألضاع األّّل: 

يف الفقو  كا١تقصود أنو نتيجة إرادة أغلبية إف َف تكن كلٌية، ك٧تد ىذا ا١تعٌت كاضحان                
كمن بُت الذين عربكا عنو "ألكسندر ىاملتوف" أحد كاضعي الدستور األمريكي  .الدستورم الوضعي

كالقوانُت اليت يسنها الكو٧ترس  ،من أعماؿ الٌشعب إف الدستور ٬تب أف يعٌد عمبلن  )ؿ: )حينما قا
كعليو فإف كل عمل تشريعي مناقض للدستور ال ٯتكن  .رد أعماؿ يقـو ّٔا نواب عن الشعب٣ت

 كأف ا٠تادـ فوؽ ،كإف إنكار ىذه اٟتقيقة يؤكد أف الوكيل أكرب من موكلو .مشركعان  أك اعتباره صحيحان 
  1((عب نفسو.عب ىم أعلى من الشٌ كأف ٦تثلي الشٌ  ،سيده

يف ا١تثالية، كيتصور أف الفقو الدستورم الوضعي ال  إف ا١تتأمل يف ىذا الكبلـ ٬تده مغرقان              
كيف ال كالٌدستور نتيجة إرادة شعبية   .كبلت ا١تتعلقة بالشرعية كالسيادةيعرؼ أيا من تلك ا١تش

  !!سمو تلك اإلرادة الٌشعبية اليت نتج عنهاكبثبوت السمٌو لو ت
كلكن بقدر ما يفرط ىذا الرٌأم يف ا١تثالٌية بقدر ما يبتعد عن ا١تنطق كالواقع، كالٌسؤاؿ             

؟ عمل شعيب كتعبَت عن إرادة األمة الدستور، كىل ىو فعبلن نشأة الذم يطرح نفسو ىنا يكوف بشأف 
 يستحق تلك العلوية ا١تطلقة على ما سواه؟  ٬تعلو ةعن إرادة األم كىل كونو تعبَتان 

كيف من ٢تم  ،إف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ تفرض علينا البحث يف أساليب نشأة الٌدساتَت          
وضعي ال ٧تدىا ٗترج عن ك٨تن إذا رجعنا إُف تلك األساليب يف الفقو الدستورم ال كضعها.صبلحية 

الٌتعاقد، كأسلوب اٞتمعية التأسيسٌية، كىذا األخَت قد يكوف  أسلوب ا١تنحة، كأسلوب كىي .ثبلثة
  2باستفتاء شعيب. أحيانان  مصحوبان 

                                                           

 .85ص .2012ٝتو النصوص الدستورية، ٣تلة النهضة، العدد الثاين، أبريل  النقشبندم أٛتد العزم،(  1
( ىذه األساليب يف اٟتقيقة ليست على سبيل اٟتصر كال ٯتكن أف تنحصر طرؽ نشأة الدساتَت فيها كخبلصة الكبلـ  أهنا تتنوع  2

ؿ من أساليب ىو نتيجة الستقراء الطرؽ اليت  تبعا الختبلؼ الظركؼ كأنظمة اٟتكم كما يذكره الفقهاء الدستوريوف يف ىذا آّا
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 –عب ة أك ٖتت ضغط الشٌ اٟترٌ  –فيتصرؼ فيو اٟتاكم بإرادتو ا١تنفردة  فأما أسلوب المنحة5 -
عن جزء من كيتنازؿ  ،يقيد فيو بعض سلطاتو كيقرر أف ٯتنح شعبو دستوران  .فينفرد بالسلطة التأسيسية

 1814دستور فرنسا لسنة  ،كمن أمثلة الدساتَت اليت نشأت كفق ىذا األسلوب .سيادتو لصاٌف شعبو
الذم جاء يف ديباجتو "  1972الذم منحو لويس الثامن عشر للفرنسيُت، كدستور دكلة قطر لسنة 
    ٨1تن خليفة بن ٛتد آؿ ثاين أمَت قطر نعلن ىذا الٌنظاـ األساسي..."

ينشأ الدستور كفق ىذا األسلوب بتوافق إرادة اٟتاكم كإرادة  لوب الّتعاقد5وأما أس -
كمن أمثلة الدساتَت اليت نشأت كفق ىذا األسلوب، دستور  ."الشعب"، فبل تنفرد إحدا٫تا بوضعو

ككثيقة العهد  .ب الٌشعب الفرنسي كالذكؽ أكرليافالذم نشأ بتوافق بُت نوا 1830فرنسا لسنة 
  2. 1215ا بُت ا١تلك جوف كاألشراؼ سنة الكبَت يف ا٧تلًت 

ذلك أف إرادة  .شعبٌيا كالظٌاىر من ىذين األسلوبُت، أف الٌدستور الناتج عنهما ليس عمبلن         
كال سيادة ٢تا كما يف أسلوب ا١تنحة، كإما أهنا منقوصة كما يف أسلوب العقد  إما غائبة ٘تامان   األمة

ىذا ما دفع فقهاء  كلعلٌ  .ساكماكم كيقسم الٌسيادة بينهما على التالذم يساكم بينها كبُت إرادة اٟت
فإذا كانت  3القانوف الدستورم أنفسهم إُف أف يصفوا ىذين األسلوبُت بأهنما غَت دٯتقراطيُت.

الٌدٯتقراطية تعٍت أف يكوف اٟتكم للٌشعب باعتباره صاحب الٌسيادة، ككاف كل من أسلويب ا١تنحة 
 فكيف ٯتكن اعتبار الٌدستور الناشئ عنهما عمبلن شعبيان؟    ،اطيُتكالٌتعاقد غَت دٯتقر 

                                                                                                                                                                                     

د. ت ط، ، القانوف الدستورم كالنظم السياسية،  د.ط، كآخركف نشأت بو دساتَت معظم دكؿ العاَف. عبد اٟتميد متوِف
 .  88، 85ص  -اإلسكندرية–منشأة ا١تعارؼ 

، 01ج  -األردف–عماف  ـ، دار الثقافة ،2011-ىػ1432، 01عصاـ الدبس علي، القانوف الدستورم، ط(  1
ـ، دار ا١تطبوعات اٞتامعية ، 2009فهمي أبو زيد مصطفى، مبادئ األنظمة السياسية، د.ط، / .100ص 

 .184ص اإلسكندرية ، 
ـ، ا١تطبعة 1937 ،./ كحيد رأفت ككايت إبراىيم، القانوف الدستورم، د.ط484 ( نعماف ا٠تطيب، ا١ترجع السابق، ص 2

  .18ص -مصر –العصرية 
 .184./ فهمي أبو زيد، ا١ترجع السابق، ص 37( إبراىيم شيحا، ا١ترجع السابق، ص  3
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يوصف بأنو دٯتقراطي، كمضمونو أف تقـو األمة  الذم أما أسلوب الجمعية التأسيسية5 -
تتوٌُف ىذه ا٢تيئة كضع  .التأسيسٌية أك آّلس الٌتأسيسي اٞتمعية -غالبان -بانتخاب ىيئة خاصة تسٌمى 

هتا نيابة عنها. كبذلك يتجلى يف ىذا األسلوب انفراد إرادة األٌمة ٦تثٌلة يف دستور لؤلمة اليت اختار 
نافذان ٔتجرد إقراره  اٞتمعية التأسيسٌية بوضع الٌدستور. كيكوف العمل الٌصادر عن ىذه اٞتمعٌية دستوران 

تحدة الواليات ا١ت ككأنٌو صادر عن الٌشعب مباشرة. كتعدٌ  .دكف اٟتاجة إُف موافقة أحد ،من قبلها
األمريكية أكؿ دكلة انتهجت ىذا األسلوب يف كضع دساتَتىا بعد استقبل٢تا عن بريطانيا سنة 

   1946.1كدستور ألبانيا سنة  1787، مث استخدمتو يف إقرار الدستور االٖتادم سنة 1776
 ال شك أف ىذا الدستور الذم ينشأ كفق ىذا األسلوب يظهر فيو انفراد إرادة اٞتمعية          

؟ كىل شعبيان  أف نعترب العمل الصادر عن ىذه األخَتة عمبلن  التأسيسية بوضعو، كلكن ىل ٯتكن فعبلن 
 ىي فعبل تعرٌب عن إرادة األٌمة كتقـو بوظيفة ٟتسأّا دكف أف تٌتعدل فيها دكر النائب؟ 

 .يسية أصليةإف اٞتمعية التأسيسية اليت تنتخبها األمة لوضع دستور للدكلة، ٘تثل سلطة تأس         
إال أهٌنا تستقٌل عنو يف كظيفتها ا١تتمثٌلة يف كضع الدستور.  ،كىي كإف كانت منتخبة من قبل الٌشعب

 كمبلئمان  فهي حرة يف اعتناؽ ما تراه مناسبان  .حدكد ٢تا بسلطة مطلقة كصبلحيات الإذ تتمتع 
ليربالية   ،ت كاإليديولوجياتكتستطيع أف ٗتتار ما تشاء من الفلسفا .لظركؼ الٌدكلة من أنظمة اٟتكم

لة ا١تمثٌ –ة لطة التأسيسيٌ ٤تدكدة إُف أف ىذه السٌ كمرٌد تلك اٟترٌية البٌل  .َت ذلككانت أـ اشًتاكية أـ غ
كىي تنوب عن األٌمة يف مزاكلة أكرب كأىم  ،ال ٗتضع ألم دستور  -ةىنا يف اٞتمعية التأسيسيٌ 

   2أك إكراه. سلطاهتا، كلذلك كجب أف تكوف متحٌررة من كل قيد
تقدـ، فإف الدستور الذم ينشأ كفق ىذا األسلوب ىو من عمل اٞتمعية  كبناء على ما            

إذ أف الٌشعب انتهى دكره  .التأسيسٌية كيعرب عن إرادة أعضائها، كال ٯتكن اعتباره عمبلن شعبيان 

                                                           

 .87-86، ا١ترجع السابق، ص كآخركف ( عبد اٟتميد متوِف 1
 .71-70، 38، 29-28( إبراىيم شيحا، ا١ترجع السابق، ص  2



   الفصل الّجاىٕ: مصادز مبدأ املػسّعٔ٘
 

 

053 

 

فدستورىا نافذ ٔتجرد  .هاال شكله من أشكاؿ الرٌقابة عليبانتخأّا كَف يعد لو تدخل يف عملها ك 
   .إقرارىا لو دكف حاجة إُف موافقة من أحد باعتباره صادر عن الٌشعب كبإرادتو

بسبب  ،كلقد أدرؾ فقهاء القانوف الٌدستورم ما ينطوم عليو ىذا األسلوب من خطورة             
٨تو إدخاؿ عنصر آخر  اهإتكنتج عن ذلك بركز  . تتمٌتع ّٔا اٞتمعية التأسيسٌيةالسلطة ا١تطلقة اليت

اليت  كىذا أكثر األساليب .1على ىذا األسلوب، ٘تٌثل يف عرض عمل اٞتمعية على االستفتاء الٌشعيب
  2دٯتقراطية. عرفها الفقو الدستورم الوضعي

ستفتاء إُف دستور الشعب ٔتجرد طرحو لبل كلكن ىل يتحوؿ دستور اٞتمعية التأسيسية            
 الشعيب؟
 كصل بعضها إُف حدٌ  ك ،فكرة االستفتاء الٌشعيب طالتلقد تعٌددت االنتقادات اليت             

إال أننا  .فنية ٭تتاج إدراكو إُف متخٌصصُت خاصة إذا كاف موضوعو ذا صبغة ،للسوقة اعتباره ٖتكيمان 
ىو  ،ىنايرد عليو من انتقادات، كلكٌن الذم نناقيشو  ىنا لسنا بصدد مناقشة موضوع االستفتاء كما

 . شعبيان  مدل إمكانية اعتبار الٌدستور ا١تستفىت عليو عمبلن 
كقد أشرنا  3،إف الذم ييعٌد مشركع الدستور قبل أف يطرح لبلستفتاء ىو اٞتمعية التأسيسٌية          

ك  .إُف سلطاهتا ا١تطلقة كصبلحياهتا البل٤تدكدة كٖتررىا الكامل من كل قيد يف كضع الدستور سابقان 
إُف أنو ال يوجد شكل من أشكاؿ الرقابة عليها. كبعد أف تنتهي ىذه اٞتمعية من إعداد  أيضان  أشرنا

كيكوف لو حينئذ أف ٮتتار أحد خيارين؛ إما  .مشركع الدستور يطرح على الشعب ليستفىت حولو
 ا١توافقة بنعم، كإما الرفض ببل. 

قيقٌيُت معا يف نفس الوقت، كلكن ليس صحيح أف ا٠تيارين ا١تتناقضُت ال ٯتكن أف يكونا ح         
ذلك االختيار ا١تٌر  ؛لذلك . كمن األمثلة اليت تضرب تأييدان ىناؾ ما ٯتنع من أف يكونا مزيفُت معان 

منو أف ٬تيب عن سؤالو "  طالبان  .الذم طلبو القاضي من زكج متهم بضرب زكجتو بُت " نعم أك ال"
                                                           

 ( ىناؾ من يعترب االستفتاء الشعيب أسلوبا مستقبل بذاتو عن بقية األساليب. 1
 .87، ا١ترجع السابق، ص كآخركف ( عبد اٟتميد متوِف 2
 .غَت أننا اكتفينا ىنا ّٔذه الصورة ألهنا األكثر دٯتقراطية ،( كقد تعده ٞتنة حكومية معينة 3
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ؤاؿ أكثر من خدعة ٮتسر ّٔا ا١تتهم القضية سواء ىل أقلعت عن ضرب زكجتك؟" كَف يكن ذلك السٌ 
     1أجاب بنعم أـ ببل، ألنو َف يكن يضرب زكجتو أصبلن.

ٓتياره كيرل  اٟتالة يكوف راضيان كيف ىذه  ،يوافق عن كعي كإدراؾ إما أفكىكذا فإف الٌشعب          
إما أف يوافق على ك  -ة غالبان كىؤالء ىم قلٌ – عن إرادتو كرغبتو يف الٌدستور الذم كافق عليو تعبَتان 
ألنو ال ٯتلك القدرة إلدراؾ حقائق ما استفيت عليو  .عن غَت كعي مشركع الٌدستور الذم استفيت عليو

ة الفراغ إلطالة مدٌ  كإما أف يوافق تفاديان  ال ٯتتلكو. لكوهنا ذات صبغة فنية تتطلب ٗتٌصصان  .من قواعد
، كىنا تكوف إرادتو ستبداد كالفوضى كعدـ االستقرارمن اال١تا ٭تتمل أف ينجر عنها  كدرءالدستورم، 

كإما أف يرفض ا١تشركع كيتحمل تلك التبعات النإتة عن قرار رفضو. كىذه االحتماالت كلها  .معيبة
    2مبنية على أساس أف االستفتاء يتم يف ظركؼ كشركط مناسبة لنجاحو.

 من خبلؿ ما تقدـ ٯتكن أف نستخلص ما يلي:        
ال ٯتكن اعتبار الٌدستور الٌصادر عن طرؽ ا١تنحة، أك الٌتعاقد، أك اٞتمعية التأسيسٌية دكف أنو  -

 عن إرادة األٌمة، لؤلسباب اليت تقدـ اٟتديث عنها. تعبَتان  -ال ٯتكن اعتباره–عرضو على االستفتاء 
خَت ٣ترد تعبَت األى ال ٯتكن اٞتـز بأف إرادة األٌمة ٣تٌسدة يف الٌدستور ا١تستفىت عليو، كأف ىذا  -

كال يتصور أف عمـو  ،إدراكو إُف متخٌصصُتفهمو ك صبغة فنية ٭تتاج  الدستور ذك لكوف .عنها
كمن جهة كعليو فإف العديد من ا١توافقُت ال يوافقوف عن كعي كإدراؾ.  .عب ا١تستفىت مؤىل لذلكالشٌ 

كىكذا يتبُت أف القوؿ بأف  .كما تقٌدـ  قد تكوف من قبيل اختيار أحلى ا١ترٌين موافقتهمأخرل فإف 
                                                           

ـ، مكتبة ا١تنار 1980-ىػ1400، 01، االستفتاء الشعيب بُت األنظمة الوضعية كالشريعة اإلسبلمية، طاٟتلو( ماجد راغب  1
 .430ص  -الكويت– اإلسبلمية

من  ؛إذ يتطلب ٧تاحو شركطا يندر كجودىا .إال أنو من أصعبها أيضا ،( إف االستفتاء كإف كاف من أٝتى آليات الدٯتقراطية 2
 ،كىذا من أصعب الشركط ٖتقيقا .كإ١تاما با١توضوع ا١تستفىت حولو ،أ٫تها أنو يتطلب توفر درجة عالية من الوعي عند الشعب

فهو ٭تتاج إُف خربة فنية متخٌصصة للٌتمكن من االختيار بشأنو، كما أنو ٭تتاج إُف  ؛وضوع االستفتاء دستورا مثبلخاصة إذا كاف م
بل يكوف عقب الثورات االنقبلبات. كحينما  .كاالستفتاء الٌدستورم غالبا ال يكوف يف ذلك ا١تناخ ا١تستقر ،مناخ مناسب إلجرائو

حىت لو كاف الدستور  ،كيكوف حينئذ مظهرا كاذبا تغطي بو السلطة ديكتاتوريتها ،ن يؤيت ٙترتوال يتوفر ا١تناخ الصحي لبلستفتاء فل
 .   47-43معدان من قبل ٚتعية منتخبة. إبراىيم شيحا، ا١ترجع السابق، ص 
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ن كاالحتماؿ ما يفقده صبلحيتو ٝتو الدستور نابع من كونو نتيجة إرادة شعبية فيو من الوىن كالظٌ 
   لتربير ا١تبدأ.  

 .الّدضتْز ميػئ للدّل٘األضاع الّجاىٕ: 

و كى .كىو سابق عليها ،كمضموف ىذا األساس أف الدستور ىو سبب كجود الدكلة               
كلذلك   .الذم أنشأىا بكامل ىيئاهتا كىياكلها مث منحها اختصاصاهتا كحدد كظائفها كرسم نشاطاهتا

أف ٗتضع لو فيما ٘تارسو من سلطات كما تباشره من ب ملزمةبكافة ىياكلها كىيئاهتا  كانت
 1اهتا.كألساس شرعٌية تصرٌف ،للٌسند القانويٌن لوجودىا كخركجها على قواعده يعٌد ىدمان  ،صبلحيات
كيستند ىذا األساس إُف نظرية العقد االجتماعي اليت ذىب أنصارىا إُف أف ظهور آّتمع           

نشأت ٔتقتضاه الٌسلطة اليت تعمل على  .السياسي ا١تنٌظم )الدكلة( كاف نتاج عقد أبرمتو اٞتماعة
  2اٞتماعة السياسية ا١تنٌظمة. تنظيم آّتمع، كٖتٌوؿ األفراد ٔتوجبو من حياة العزلة الطبيعية إُف حياة

لسمٌو الدستور كعلويتو كفرض احًتامو على  إف ىذا األساس ال ٯتكن أف يكوف مسوغان          
اٞتميع، ذلك أنو أكىى من بيت العنكبوت. كنقطة ضعفو أنو يستند إُف نظرية العقد االجتماعي، 

 تتمثل يف أف فكرة العقد كمن خبل٢تا كىي نظرية افًتاضية مبنية على ا٠تياؿ ا١تخالف للحقيقة اليت
. مث إف ركسو نفسو َف يدٌع أهنا حقيقة 3فلوالىا ١تا كجد العقد .الٌدستور مدينة بوجودىا لوجود الٌدكلة

كصل إليها عن طريق البحث العلمي التارٮتي، كإ٪تا اعًتؼ أهنا ٣تٌرد افًتاض ٯتكن عن طريقو ٖتقيق 
   4أىداؼ نبيلة كغايات سامية.

احًتاـ ٝتوه كعلويتو، ٬تب أف يستند ك با٠تضوع للٌدستور  سلطات كأفرادان  ،إف إلزاـ اٞتميع          
فبل يكفي القوؿ أف الٌدستور ٬تب أف يسمو على   .أك افًتاضييقيٍت ال إُف أساس ظٌٍت  أساسإُف 

                                                           

 .83( النقشبندم، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
 . 16ص  د.ت ط، د.د ف، م السياسية، د.ط،./ أنور رسبلف )أٛتد(، النظ85ص  ا١ترجع السابق،مد كامل ليلو، ٤ت(  2
 .83ص  ا١ترجع السابق،النقشبندم، (  3
 .91-90مد كامل ليلو، ا١ترجع السابق، ص ٤ت(  4
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تمل أف يكوف تعبَتان عن إرادة األٌمة. ُف فرضية خيالية كما ال ٯتكن االستناد إ  كل ما عداه ألنو ٭تي
 لتسويغ ذلك السمو.

إُف  الركوف من آّازفة ْتقوؽ اإلنساف كحرياتو، يعد ضربان أنو  -كاهلل أعلم-كعليو فإنٌنا نرل            
من عوار  تنطوم عليو أساليب نشأتوة بعد أف رأينا ما ، خاصٌ لتسويغ ٝتٌو الٌدستور ىذه األسس

ككل ذلك يقع  .جاذبو األىواء كا١تصاٌف  ك٭تكمو االستبدادعرضة ألف تت شأنو أف ٬تعلو٦تا  ،ككىن
ستور كاحًتامو يفرض ٝتو الدٌ غ منطقي مقبوؿ م البحث عن مسوٌ ما ٭تتٌ  . كىذاعبيةباسم اإلرادة الشٌ 

تتصارع  حلبةيكوف  عليو من أفره ٢تم من ضمانات ٕتعلهم يطمئنوف من خبلؿ ما يوفٌ  ،على اٞتميع
ة عن إرادة معينة يتم فرضها على كافٌ  أك أف يكوف تعبَتان  .ء كا١تصاٌفاإليديوٞتيات كاألىوا فيو

انعداـ مثل ىذا  كيف ظلٌ  ر سول أهنا ٘تتلك القوة الكافية لفرضها.دكف االستناد إُف مربٌ  ،اإلرادات
 كثغرة كبَتة يف صرح ا١تشركعية. كسيلة لبلستعباد كآلة لبلستبداد،ستور الدٌ  ا١تربر فسيبقى

 ضتْز يف الفكُ اإلضالمٕ:مسّْ الّد -ج
ٝتٌو  مدل يف البداية ينبغي أف نبُت معٌت الدستور عند فقهاء اإلسبلـ، لنقف بعد ذلك على         

  الدستور. 

 مدلْل الّدضتْز يف الفكُ اإلضالمٕ:  -

مث  .بت من أصلها الفارسيعرٌ  هاكلكن ،الدَّستور بفتح الٌداؿ كلمة ليست عربية األصل            
كال يدرل كيف كمىت حدث  ،يف العربية ح استعما٢تا للٌداللة على القانوف األساسي للٌدكلة مألوفان أصب

ال نلمس  ،ك٨تن إذا رجعنا إُف الثركة الفقهية اليت خلفها ا١تتقٌدموف من علماء ا١تسلمُت 1ذلك.
ٌدستور يف الفقو فكرة ال٢تذه الكلمة كال ٧تد ٢تا استعماال، غَت أف ذلك ال يعٍت عدـ كجود  حضوران 

فقد كانت حاضرة منذ أكؿ دكلة تأٌسست  ،ذات االصطبلح اكإف َف يصطلح عليهفإهنا  ،اإلسبلمي
ككاف  ،بنشأة الٌدكلة اإلسبلمية إيذانان  كانت ىجرة الٌنيب   فقديف اإلسبلـ، إهنا دكلة ا١تدينة ا١تنٌورة. 

ف من ضمنها كتابة القانوف األساسي ككا .اٌمة ٢تذه الدكلةىو بناء األسس ا٢ت أكؿ عمل قاـ بو 
                                                           

 .22، ص 01( أدموف رباط ، ا١ترجع السابق، ج  1
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با١تدينة. كقد ٕتلى ذلك القانوف   ٢تا. ككاف ذلك بعد ٨تو شهرين أك ثبلثة أشهر من استقراره 
األساسي يف كثيقة توضح التزامات ٚتيع األطراؼ داخل ا١تدينة كٖتٌدد اٟتقوؽ كالواجبات. عيرفت 

لكتاب، كقد اصطلحت عليها األْتاث كالدراسات أك الصحيفة أك ا ،تلك الوثيقة باسم كثيقة ا١تدينة
إذ كانت ٔتثابة دستور مدٌكف لتنظيم شؤكف اٟتكم يف الدكلة اإلسبلمية،  1.اٟتديثة مصطلح الدستور

من القبائل ا١تتنافرة اليت   اتكٖتقيق الوحدة بُت مكٌونات ٣تتمع ا١تدينة مهاجرين كأنصار ك٣تموع
  ة تفٌرؽ بينها.كانت العصبٌيات كا١تعتقدات ا١تتباين

أف الفقو اإلسبلمي عرؼ فكرة كجود دستور بكل ما يتضمنو ىذا  كخبلصة ىذا الكبلـ           
تداكلوا هم من ا١تعاصرين فإفا١تصطلح من معاين، كإف َف يستعمل علماؤه ا١تتقٌدموف الٌلفظ ذاتو، 

ديرم توفيق السٌ  بلن من ىؤالء مث ،حىت إف بعضهم  حاكؿ كضع تعريف لو 2.ا١تصطلح فيما بينهم
٣تموعة القواعد كاألحكاـ األساسية يف الدكلة ا١تسلمة، اليت تبُت نظاـ اٟتكم  )):3الذم عرفو بأنو

كشكل الدكلة، كالسلطات العامة فيها، كاألشخاص كا٢تيئات اليت تتوُف ىذه السلطات، كارتباطها 
، كتنظيماتو يف دئ اإلسبلـ العامةببعضها، كبياف حقوؽ األفراد، ككاجباهتم، صادرة يف ذلك عن مبا

 ((.الشؤكف الدستورية
                                                           

رجع ايت، ا١ت./ منَت ٛتيد البي91ص-القاىرة–ـ، دار الرشاد 2008-ىػ1429، 04( حسُت مؤنس، دستور أمة اإلسبلـ ، ط 1
-ق1411، 10./ البوطي ٤تمد سعيد رمضاف، فقو السَتة النبوية مع موجز لتاريخ ا٠تبلفة الراشدة، ط 47-45ص السابق، 
، 06./ العيمرم أكـر ضياء، السَتة النبوية الصحيحة، ط222، 211ص-لبناف–ـ، دار الفكر ا١تعاصر ، بَتكت 1991
./ الدريٍت فتحي، 272، ص 01ج -ا١تملكة العربية السعودية–نة ا١تنورة ـ، مكتبة العلـو كاٟتكم، ا١تدي1494-ق1415

 .02ـ، منشورات جامعة دمشق، ص 1996/1997-ق1416/1417، 02النظريات الفقهية، ط
؛ منتقد من كجهُت ف الكرًن، كلكن ذلكعلى القرآ كيطلقومصطلح الدستور و يوجد من يستعمل ٕتدر اإلشارة ىنا إُف أن ( 2

كحقوؽ ككاجبات األفراد إزاء  ،قاصر على تنظيم نظاـ اٟتكم كشكل الدكلة ،الدستور ٔتعناه الذم اصطيلح عليواألكؿ، أف 
بل  ،إال أنو ال يقتصر عليها ،القرآف الكرًن كإف كاف ينظم ىذه اٞتوانبأما كاإليديولوجية االجتماعية كاالقتصادية للدكلة.  ،السلطة

ه إُف أف الدستور قابل للتعديل العقائد كاألخبلؽ كعبلقة اإلنساف مع ربو. كالثاين، مردٌ  يهأتا ف ،يتعداىا لينظم كافة اٞتوانب
 .97صا١ترجع السابق، كالقرآف ليس كذلك فهو ال يقبل شيئا من ذلك. علي جريشة،  ،كاإللغاء

وزارة الشؤكف بحث العلمي ىػ، ككالة ا١تطبوعات كالب1425، 01ديرم توفيق بن عبد العزيز، اإلسبلـ كالدستور، ط ( السٌ  3
 .71ص  -السعوديةاإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، 
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فهو فكرة الدستور يف الدكلة اٟتديثة كيبلحظ أف ىذا التعريف ينسجم إُف حد بعيد مع            
يتضمن القواعد اليت تنظم اٞتانب السياسي يف الدكلة، كينظم حقوؽ ككاجبات األفراد يف مواجهة 

إُف طبيعة القواعد ال إُف شكلها كبذلك فهو يشمل الدستور ا١تدٌكف كغَت السلطة، كما أنو بيٍت بالنظر 
أف تكوف قواعده صادرة عن مبادئ الٌشريعة  مؤداها١تدٌكف. غَت أف ىذا التعريف يضيف قيدا 

يف البند  -إف شاء اهلل–اإلسبلمية، كبذلك يكوف ٢تذا القيد أثر ظاىر يف مبدأ السمٌو كىذا ما سنراه 
 التاِف.   

 مسْ الّدضتْز يف الفكُ اإلضالمٕ: طبٔ٘ ى -

ستور يف الفقو الوضعي يتمتع بسمٌو مطلق كعلوية ال حدكد ٢تا على ما سواه إذا كاف الدٌ             
إذ أف مبادئ الشريعة اإلسبلمية  ،فإف ٝتٌوه يف اإلسبلـ نسيب .من األعماؿ كالتشريعات يف الدكلة
سواه كتقٌيده. كعليو فإف مبدأ  لذلك فهي تسمو على ما كتبعان  .كأحكامها الثابتة بالوحي تسمو عليو

العادم مث  (البلئحةالتشريع الفرعي )تدرٌج النصوص يف الٌدكلة اإلسبلمية يتكوف من أربع درجات؛ 
. اٞتميعمث مبادئ الشريعة اإلسبلمية اليت تسمو كتعلو على  (الدستورالتشريع األساسي )مث  (القانوف)

ٌو الدستور يقتضي إبطاؿ القاعدة القانونية ا١تخالفة لو؛ فإف ٝتٌو أحكاـ كمبادئ ككما أف مبدأ ٝت
  1الشريعة اإلسبلمية يقتضي إبطاؿ كل القواعد ا١تخالفة  ٢تا ٔتا يف ذلك القواعد الدستورية.

َف إذ أف الٌنظاـ اإلسبلمي  ؛كال فرؽ ىنا بُت ما إذا كانت تلك ا١تبادئ مكتوبة أـ غَت مكتوبة        
اليت عرفها الفقو الدستورم  2فرض احًتاـ الٌسمٌو )ا١توضوعي( آليةيعرؼ إشكالية االفتقار إُف 

                                                           

 .269./ فهمي أبو زيد، ا١ترجع السابق، ص 96( علي جريشة، ا١ترجع السابق، ص  1
 وضوعيالٌسمٌو ا١ت( ٯتيز فقهاء القانوف الدستورم بُت كجهُت من أك جو ٝتو الدستور أحد٫تا شكلي كاآلخر موضوعي؛ فأما  2
يستند إُف طبيعة كمضموف القواعد الٌدستورية كما تتعرض لو كتنٌظمو من موضوعات، كتحديد شكل الدكلة كأسس النظاـ اٟتاكم ف

فيها كالسلطات العامة ّٔا ككيفية ٦تارستها الختصاصاهتا، كٖتديد اإليديولوجية السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية اليت ينبغي أف 
الٌسمو يستند إُف ا١توضوع كا١تضموف ال إُف الشكل ىذا الوجو من أكجو كاف   ١تاـ اٟتاكم يف الدكلة. ك يقـو عليها النظا

كيؤخذ على  كاإلجراءات، فإنو ال ينحصر يف دساتَت معينة بل إهنا ٚتيعا تتمتع بو سواء كانت مكتوبة أك عرفية جامدة أك مرنة.
؛ إذ الكونو مو  السٌ  الوجو من أكجو  توجد أم ضمانة ٖتميو كال تتوفر أم كسيلة قانونية لفرضو، كال تًتتب عن يف حكم ا١تعدـك

. كلذلك قيل بأف للٌسمٌو ا١توضوعي طابع سياسي كللٌسمٌو ولعمل ا١تخالف ألحكاملإلغاء من خرقو ك٥تالفتو أية آثار قانونية 
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ذلك أف مبادئ الشريعة اإلسبلمية تتميز بالثبات كاالستمرار ألهنا ترتبط بالٌدين اإلسبلمي  .الوضعي
فوظة ْتفظو. كبناء كىي ثابتة بالوحي كقد ضمن اهلل تعاُف حفظو فهي ٤ت 1الذم ال يتغَت كال يتبدؿ،

كبذلك  .ك أف ٖتيد عنو كإال فقدت شرعيتهاال ٘تل ،على السلطة حقيقيان  قيدان تشكل على ذلك فإهنا 
   2فإف ٢تذه ا١تبادئ السمٌو الكامل سواء دٌكنت أـ َف تدٌكف كلذلك فإف كتابتها  أمر ال لزـك لو.

 أضاع مسّْ مبادئ الّػسٓع٘ اإلضالمٔ٘: -
 ،مبادئ الشريعة اإلسبلمية بسمٌو الٌشريعة كعلويتها اليت ثبتت بنصوص الوحيتسمو               

ڈ  چ :كقػػػػػاؿ  ،[85، اآليةالتوبة] چەئ ەئ وئ وئۇئ چ :اؿ اهلل ػػػػػػق

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ چ:  كقاؿ ،[85، اآلية يوسف]  چڈ ژ ژڑ 

مىة اهلًل ًىي العيليىا فػىهيوى يف مىن قىاتىلى لًتىكيوفى كىلً : » كقاؿ النيب  .[85، اآلية ورىالشّ ]  چ ېئ
ٯتكن تلخيص األساس الذم تستند إليو الٌشريعة يف ٝتٌوىا كخضوع اٞتميع ٢تا  ىذا ك 3«سًبيًل اهلل 

 فيما يلي:  

                                                                                                                                                                                     

على عكس ا١توضوعي  ت صدكرىا كتعديلها.كإجراءا القواعد يستند إُف شكلو فإنأما السمو الشكلي الٌشكلي طابع قانوين.  
فبل ٝتٌو كال علوية إال لتلك القواعد اليت تتطلب يف نشأهتا كتعديلها إجراءات كشركط كعليو ك٤تتواىا،  االذم يستند إُف مضموهن

ق بالٌنسبة لكافٌة خاصة، أكثر تعقيدا من اإلجراءات اليت تتطلبها القواعد العادية. كعليو فإنو إذا كاف الٌسمٌو ا١توضوعي يتحقٌ 
الٌدساتَت، فإف الٌسمٌو الٌشكلي ال يتحٌقق إال للٌدساتَت اٞتامدة، إذ يتطلب تعديلها إجراءات أشٌد من إجراءات تعديل الدساتَت 

ات خاصة ا١ترنة كالقوانُت العادية. كمن مث فإف القانوف ال ٯتكنو أف ٮتالف الدستور، ألنو أقول منو بالنظر إُف ما يتمتع بو من إجراء
يف نشأتو كتعديلو، كلكن الٌدستور ا١تعٍت ىنا ىو الدستور اٞتامد، ألنو كحده الذم يتطلب إجراءات خاصة يف تعديلو. فاٞتمود 

./ 534، 533ص ا١ترجع السابق،نعماف أٛتد ا٠تطيب،  إذف ىو الذم يسمو بالدستور ك٬تعلو القانوف األعلى ككل ماسواه دكنو.
فهمي أبو زيد، ا١ترجع  /.177، ص 01عصاـ الدبس، ا١ترجع السابق، ج / .89-87لسابق، ص إبراىيم شيحا، ا١ترجع ا

 .194السابق، ص 
 -اإلسكندرية –منشأة ا١تعارؼ د.ت ط، سامي ٚتاؿ الدين، تدرج القواعد القانونية كمبادئ الشريعة اإلسبلمية، د.ط، (  1

 .126ص
 .154ا١ترجع السابق، ص ./ علي جريشة، 74( السديرم، ا١ترجع السابق، ص  2
 .309ص ، 02ج ، 2810رقم  ح ،"من قاتل لتكوف كلمة اهلل العليا"باب  ،البخارم، كتاب اٞتهاد كالسَت أخرجو(  3
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 كالوحي من اهلل تعاُف كىو خالق الكوف ٔتا فيو من  ،فهي ثابتة بالوحي :مصدرىا الّسماوي
أف سٌخر ٢تم ما ٯتٌكنهم من أداء مهٌمة االستخبلؼ  كىو الذم استخلفهم يف األرض بعد .البشر
 ،فهو إذف صاحب اٟتٌق يف أف ٭تٌدد ٢تم الٌنظاـ الذم يسَتكف عليو يف استعمارىم ألرضو .تلك

على أساس شرعية  كينبغي على اٟتكاـ قبل األفراد ا٠تضوع ٢تذا الٌنظاـ ألف خركجهم عليو  يعد ٘تردان 
 تصرفاهتم.

 لنظام الحكم مستمدة من سلطة عليا مختلفة عن الّسلطة  ضرورة وجود أسس ثابتة
فإف ا١تتتبع لؤلنظمة الوضعية ٬تد أف اليت تبنت الفردية منها ال تتوفر على تلك األسس  الحاكمة5

كإ٪تا يسَت األمر فيها ْتسب ىول اٟتكاـ بزعم أف الٌشعب  ،الثابتة اليت ينبغي أف ٖتكم نظاـ اٟتكم
غ عية فإهنا كإف تبنت ذلك األساس الثابت، إال أهنا َف تأت بأم مسوٌ ىو الذم ٭تكم. أما الشيو 

 كال يستطيع أف يقًتح غَته.  ،قانوين أك منطقي يبُت ١تاذا ٬تب على اٞتميع أف ٮتضع لو
ألنو قاصر عن مثل ىذا  ،كىذه األسس الثابتة بالتأكيد ال ٯتكن أف تكوف نتاج عقل بشرم        

 ،كأفرادان  حكامان  ،ا ٬تب أف تستمد من سلطة تعلو اٞتميع دكف استثناءكلذلك فإهن .العمل العظيم
فبل تنحرؼ ّٔا األىواء كال ٕترفها الغرائز كال تعميها ا١تصاٌف  .سلطة ٗتتلف عن السلطة اٟتاكمة

كلذا فهي ال تطمع فيما يف  ،سلطة ال تأخذ ألهنا ٘تلك كل شيء .ا٠تاصة عن اٟتٌق كا١تصاٌف العامة
فإذا حكمت كاف حكمها رٛتة للعا١تُت  .بعُت الٌرٛتة كالعطف سلطة تنظر إُف البشر ٚتيعان  .يد األفراد

 1إُف نظرية سطحية.  أك مستندان  ،لوجهة نظر ٤تدكدة َف يصدر ٦تثبلن أف حكمها إذ  ،ٚتيعان 
 فإف ،ال شك أف ىذه الٌسلطة اليت ذكرناىا ّٔذه ا١تواصفات ال تكوف إال للخالق عز كجل          

 يعد تشريعان  .كضع تلك األسس الثابتة اليت تصلح ألف يقـو عليها نظاـ اٟتكم يف أم زماف كمكاف
 ،كمهما حاكؿ البشر أف ينازعوا اهلل يف ىذه الوظيفة فلن يفلحوا .شريع كظيفة من كظائف الربوبيةكالتٌ 

اإلسبلمية كمبادئها على كل ر ٝتو الشريعة كىذا ما يربٌ  .ألف إمكانياهتم احملدكدة ال تؤىلهم للقياـ ّٔا
 كيف كل آّاالت يف دكلة اإلسبلـ.  .األعماؿ كالتشريعات

                                                           

 .44-43ص  -مصر–مطبعة دار التأليف د.ت ط، (  السيد الشورّتي، اإلسبلـ دستور اٟتكم، د.ط،  1
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من كبلـ " جاف جاؾ ركسو " حينما  أم خَتان كال أجد يف ىذا ا١تقاـ ما أدعم بو ىذا الرٌ          
وؽ مشركع فوح أهنما متناقضاف؛ ك٫تا : لي أمراف يػى  قاؿ: ) ... كىكذا يوجد يف عمل االشًتاع معان 

 -ىنا التشريع كيقصد بو-عٌت كبلمو أف االشًتاع كم 1تنفيذه ليست شيئا.(لكسلطة  ،اقة البشريةالطٌ 
 عمل يفوؽ طاقة البشر كما ٯتتلكونو من قدرات. كقد عرب عن ىذا ا١تعٌت بكبلـ أكثر كضوحان 

يرل  عاؿو  كجود ذكاء ،) ٬تب الكتشاؼ أحسن قواعد آّتمع ا١تبلئمة لؤلمم)حينما قاؿ:  كتفصيبلن 
كأف ال يكوف ٢تذا الذكاء أية صلة بطبيعتنا مع معرفة  ،منها ٚتيع أىواء الناس من غَت أف يبتلي كاحدان 

مث أف  ،كأف تكوف سعادتو مستقلة عن سعادتنا مع إرادة يف العناية بسعادتنا ،أساسية ٢تذه الطبيعة
فكاف ال بد من آ٢تة  .يف القرف التاِفليستطيع التمتع  فيجٌد يف قرف ،من إُف ٣تد بعيدع مع الزٌ يتطلٌ 

   2( (اس قوانُت.١تنح النٌ 
ىذا كٕتدر اإلشارة ىنا إُف كجود إتاه يف الفقو الدستورم يقوؿ بوجود مبادئ كقيم كأىداؼ          

قاؿ  .ٔتا فيو الٌدستورالقانوين ّٔا ظاـ تسمو على ىذا النٌ  ،قع خارج الٌنظاـ القانوين للدكلةعليا ت
كذىب البعض إُف  .ظاـ السياسيباستمدادىا من الفلسفة كاإليديولوجية اليت يقـو عليها النٌ بعضهم 

كاختار البعض اآلخر أف يعرب عنها بفكرة  .ستمدة من مبادئ العدالة كاألخبلؽأف تلك ا١تبادئ م
                3ح البعض باستمدادىا من القوانُت اإل٢تية.كصرٌ  ،بيعيالقانوف الطٌ 

يثَت  القانوف الوضعي، بل إنو اليت عرفهاإشكالية ا١تشركعية  ٭تلٌ  غَت أف ىذا الكبلـ ال              
كعدـ ٖتديدىا. كىذا بدكره  -اليت تتمتع بالٌسمو–منشؤه غموض تلك ا١تبادئ كالقيم  آخر إشكاالن 

يف بذلك . فنقع كحدكد صبلحيتها يف ذلكسيقودنا إُف البحث عن اٞتهة اليت ٢تا سلطة ٖتديدىا، 
 إُف النقطة اليت انطلقنا منها. دٌ ػػػػكنرت ،الٌدكر

                                                           

 .81ص  ا١ترجع السابق،( جاف جاؾ ركسو،  1
 .79، صرجع نفسوا١ت(  2
 .113-112، ص 02، ج ا١ترجع السابق./ طو بدكم، 27( علي جريشة، ا١ترجع السابق، ص  3



   الفصل الّجاىٕ: مصادز مبدأ املػسّعٔ٘
 

 

062 

 

 التػسٓع العادٖ )الكاىٌْ(:  -2

٣تموعة القواعد القانونية اليت تضعها صاحبة االختصاص األصيل يف ٦تارسة   كيراد بو          
 "قانوف" لفظ عادةكيطلق على التشريع العادم  ،كىي السلطة التشريعية .الوظيفة التشريعية يف الدكلة

ج القواعد القانونية بعد كيأيت يف ا١ترتبة الثانية من حيث تدرٌ  .الدقيق ٢تذه الكلمةالفٍت كذلك با١تعٌت 
 القانوف كيعد .كلذلك ٬تب عليو أف ٭تًـت أحكامو كإال عد غَت مشركع أك غَت دستورم  ،الدستور

أف ت كا٢تيئات العامة يف الدكلة كافة السلطا  كعلى ،لمشركعية بعد التشريع األساسيا١تصدر الثاين ل
عن  يف إلزامو إُف اعتباره صادران  (القانوف). كيستند التشريع العادم 1ما داـ ساريان  تلتـز بو كٖتًتمو

عن إرادة  تعبَتان يعد يف الواقع  وكعليو فإن .من ٮتتارىم من  نوابعن طريق  ،عب صاحب السيادةالشٌ 
  2عب.الشٌ ة يف حكم ىذا كلذلك كجب أف تسود تلك اإلراد .الٌشعب
  :يعٔه(الّت -اٜخٕ )الّل ػسٓع الفسعٕالّت -3

تتعلق  ،اإلدارة العامة كأجهزهتا من قرارات إدارية تنظيميةيطلق على ما تصدره ىيئات            
اليت ٘تارسها من أجل تسهيل تنفيذ القوانُت  4ستورية يف إطار صبلحياهتا الدٌ  3،بأكضاع كمراكز عامة

ال إف كانت فإف تلك اللوائح كالتنظيمات أك لتنظيم ا١ترافق العامة.  ،ن السلطة التشريعيةالصادرة ع
بالنظر  تشريعيان  إال أهنا تعد عمبلن  ،لطة التنفيذيةكل لكوهنا صادرة عن السٌ من حيث الشٌ  تعترب قانونان 

قد أطلق عليها ك  .من األفراد معُتإذ تتضمن قواعد عامة ٣تردة تطبق على عدد غَت  .إُف موضوعها
                                                           

كيفية ٦تارسة   2016كما بعدىا من الدستور اٞتزائرم الصادر يف  186( كذلك يتم عرب آليات رقابية معينة فقد نظمت ا١تواد  1
 رقابة دستورية القوانُت كا٢تيئة ا١تكلفة بذلك.

./ ٤تمد رفعت عبد 90ص  ا١ترجع السابق،ده، ./ عبد ا١تنعم فرج الصٌ 29-28ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  ( 2
 . 23الوىاب، ا١ترجع السابق، ص

 .12ص -اٞتزائر-ـ، دار العلـو للنشر كالتوزيع ، عنابة 2005، د.ط، الوجيز يف ا١تنازعات اإلدارية٤تمد الصغَت بعلي، (  3
كىو رأس –من مهاـ رئيس اٞتمهورية "على أف  91ا١تػػاٌدة  يف الفقرة السادسة من  2016ستور اٞتزائرم الصادر يف ( ينص الد 4

من صبلحيات رئيس اٞتمهورية "من ذات الدستور على أف  142كما نصت ا١تادة   "أف  يوٌقع ا١تراسيم الرٌئاسٌية -السلطة التنفيذية
" لرئيس اٞتمهوريٌة أف ٯتارس الٌسلطة الٌتنظيمٌية يف ا١تسائل غَت ا١تخٌصصة للقانوف  " ى أفعل 143. كنصت ا١تادة "أف يشرع بأكامر

 ."تطبيق القوانُت يندرج يف آّاؿ الٌتنظيمٌي اٌلذم يعود للوزير األكؿ "كما نصت على أف ،  
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 فكما ىو .الفقو التشريعات الفرعية لصدكرىا عن السلطة التنفيذية اليت ال ٗتتص أصالة بالتشريع
  1.كالعادم للسلطة التشريعية  بيعياالختصاص الطٌ  تعدكظيفة التشريع  فإفمعلـو 

عادية "القانوف" من الفرعية مع الشريعات غم من تشابو التٌ بالرٌ ك٬تدر بنا أف نشَت ىنا إُف أنو        
عن السلطة التشريعية  لصدكرىا الثانية عدـ ٥تالفة  األكُف من كاجب وإال أن ،الناحية ا١توضوعية

ىذا كإف كاف من كاجب التشريع  2.تطبيقا ١تبدأ علو القانوف صاحبة االختصاص األصيل بالتشريع
عدـ ٥تالفة التشريع األساسي  -من باب أكُف-الفرعي أال ٮتالف التشريع العادم، فإنو ٬تب عليو 

  )الدستور( كإال عيٌد غَت مشركع.
 لكاىٌْ ادتصاٜسٖ:ميصل٘ التػسٓع يف ا

يعترب التشريع ا١تصدر الرٝتي األصلي للقانوف اٞتزائرم، إذ ال يعدىؿي عنو لغَته إال يف حاؿ           
" يسرم القانوف أنو: دين اٞتزائرمجاء يف ا١تادة األكُف من القانوف ا١ت 3انعداـ اٟتكم ا١تبعوث عنو فيو.

على ٚتيع ا١تسائل اليت تتناك٢تا نصوصو يف لفظها أك يف فحواىا كإذا َف يوجد نٌص تشريعي حكم 
كيظهر كونو  .كّٔذا تتبٌُت منزلة التشريع بالنسبة للقانوف اٞتزائرم 4القاضي ٔتقتضى مبادئ ..."

 ر احتياطية.كأف ما سواه من ا١تصاد ،ا١تصدر الرٝتي األصلي لو
إُف تشريع أساسي،  ؛ىذا كيتنوٌع التشريع اٞتزائرم على غرار التشريعات الوضعية اٟتديثة          

متدٌرجة على ىذا الٌنحو من حيث القوة.  كىذه األنواع أك الئحي. كتشريع عادم، كتشريع فرعي

                                                           

 .25ص ٤تمد رفعت عبد الوىاب، ا١ترجع السابق، (  1
ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة 2009د.ط،  ،دعول اإللغاء-القضاء اإلدارم: مبدأ ا١تشركعيةالوجيز يف ( علي عبد الفتاح ٤تمد،  2

 .30. / ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص 30ص  -اإلسكندرية–للنشر 
 .12الوجيز يف نظرية القانوف، د.ط، د.ت ط، دار ىومو، اٞتزائر، ص :( ٤تمد سعيد جعفور، مدخل إُف العلـو القانونية 3
سبتمرب  30، مؤرخة يف 78، ج ر عدد ـ، ا١تتضمن القانوف ا١تدين1975سبتمرب  26ا١تؤرٌخ يف  58-75األمر رقم (  4

 ا١تعٌدؿ كا١تتٌمم. .1975
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بل ٕتوز ٥تالفة التشريع كيًتتب على ذلك عدـ جواز ٥تالفة التشريع األدىن للتشريع األعلى منو. ف
   1العادم للتشريع األساسي )الدستور( كال ٥تالفة التشريع الفرعي ألم منهما.

  الشرعي. الفرع الثاني5 النصّ    
 لنا بعد ؽ إُف مفهـو كل منهما ليتسٌٌت كسنتطرٌ ، 2بويةنة النٌ رعي القرآف الكرًن كالسٌ الشٌ ص يراد بالنٌ 

 رعي عن الوضعي. ة اليت ٘تيز الٌنص الشٌ ىريٌ ذلك الوقوؼ على أىم ا٠تصائص اٞتو 
  .الكسآٌ الهسٓه -أّاًل

 تعسٓف الكسآٌ الهسٓه ّخصاٜصُ:  -1
باللفظ العريب، ا١تتعبد بتبلكتو  يعٌرؼ القرآف الكرًن بأنػػو: كبلـ اهلل ا١تنٌزؿ على خامت األنبياء ٤تمد 

  3.ا١تكتوب يف ا١تصاحف ا١تنقوؿ إلينا نقبلن متواتران 
 بُت من ىذا الٌتعريف ا٠تصائص الثٌابتة للقرآف اليت ٘تيزه عن غَته كاليت تتمٌثل يف:يت      

فألفاظو العربٌية كمعانيها كحي من اهلل عز كجٌل، كالرَّسوؿ صٌلى اهلل عليو كسٌلم  أنٌو كبلـ اهلل، - أ
ين كَف تنزؿ عليو من ا١تعاكيتفرع عن ذلك أف ما أ٢تم بو رسوؿ اهلل  ٢تا. َف يكن إال مبلغا إياىا كتاليان 

أف ترٚتة القرآف إُف لغة  عرٌب عنو بألفاظ من عنده ال يعدُّ من القرآف. كما يتفرع عنو أيضان  كإ٪ٌتا ألفاظو
  -كل ذلك–أك تفسَت سوره كآياتو بألفاظ عربية مرادفة للقرآف كدالة على معناه   ،أخرل غَت عربية

    4ق التفسَت ا١تفىٌسر. كلو طابقت الًتٚتة ا١تًتجم   كطاب ال يعد قرآنان 

                                                           

، د.ت ط، دار ر٭تانة، 02النظرية العامة للقانوف كتطبيقاهتا يف التشريع اٞتزائرم، ط :( عمار بوضياؼ، ا١تدخل للعلـو القانونية 1
 .74/ ٤تمود ابراىيم الواِف، ا١ترجع الٌسابق، ص .133، 118، 113اٞتزائر، ص 

 .183، ص ا١ترجع السابق( مصطفوم ٤تمد،  2
 .84ص  -بَتكت–( شليب ٤تمد مصطفى، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، د.ط، د.ت ط، الدار اٞتامعية للطباعة كالنشر  3
 .24-23ص وة اإلسبلمية، ، د.ت ط، مكتبة الدع08ط ، علم أصوؿ الفقو، خبلؼعبد الوىاب (  4
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خرج عن طوؽ البشر،  ك٦تا يدؿ على نسبتو إُف اهلل، إعجازه كارتقاؤه يف الببلغة حىت بلغ حدان        
كأعجز العرب عن معارضتو عند ٖتديهم بو. كيًتتب عن ثبوت نسبتو إُف اهلل كونو حٌجة ملزمة ٔتا دؿ 

    1عليو من األحكاـ، لصدكره عمن ٕتب طاعتو.
، كيتفرع عن ذلك أف الكتب الٌسماكية الٌسابقة ال 2القرآف عريب كالعربية جزء من ماىيتو أف  - ب

لكوهنا َف تنزؿ باللفظ العريب، فكما ىو معلـو كاف كتاب كل نيب ينزؿ بلساف قومو.  .تعد من القرآف
 3.أف ترٚتة القرآف ال تعٌد قرآنان  ك يتفرٌع عن ذلك أيضان 

كقد تفرع  يفيد العلم كالقطع بصحة الٌركاية.أم بطريق الٌنقل الذم  ؛أف القرآف منقوؿ بالٌتواتر - ج
كال تثبت ٢تا  عن ىذا استبعاد القراءات الٌشاذة اليت َف تبلغ حٌد الٌتواتر يف نقلها، فهذه ال تسٌمى قرآنان 

 4أحكامو.
  حجٔ٘ الكسآٌ الهسٓه: -2

الناس كاٌفة، كأف أحكامو قانوف  على 5اتفق ا١تسلموف ٚتيعهم على أف القرآف الكرًن حجة          
كأف العدكؿ عنو إُف غَته من األدلة قصد  تطبيقو كالعمل ٔتا كرد فيو كاجب. كأف .٬تب عليهم اتباعو

إال إذا خبل من اٟتكم ا١تبحوث عنو. كذلك ألف القرآف من عند اهلل  ،استنباط األحكاـ غَت جائز
كاليقُت بالثبوت. فالدليل على كوف القرآف حجة ىو   كألنو نقل إلينا بطريق التواتر الذم يفيد القطع

  6كونو من عند اهلل، كالدليل على كونو من عند اهلل إعجازه الٌناسى أف يأتوا ٔتثلو رغم ٖتٌديهم بذلك.

                                                           

–ـ، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، سورية 1986-ىػ1406، ت ط 01( الزحيلي كىبة، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ط  1
 .422، ص01ج -دمشق

 . 244ص  -مصر-( ا٠تضرم ٤تمد، أصوؿ الفقو، د.ط، د. ت ط، دار اٟتديث 2
 .84( شليب ٤تمد مصطفى، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ص  3
 .24( خبلؼ، علم أصوؿ الفقو، ص 4
 . 212، ص 01ج ا١ترجع السابق،( اآلمدم علي بن ٤تمد،  5
 .431، ص01./ الزحيلي، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ج 24( خبلؼ عبد الوىاب، علم أصوؿ الفقو، ص  6
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  الّطي٘ الّيبْٓ٘. -ثاىٔا

          عسٓف الّطي٘ اليبْٓ٘: ت -1
أقواؿ النيب  ؛للتشريع بأهنا  ك مصدران  شرعيان  تعرؼ الٌسنة من حيث كوهنا دليبلن                       

كعلى ذلك فإهنا تنقسم من حيث ماىيتها إُف ثبلثة   . وػػػػػػػػػراتػػػػػػػػػتقري أفعالو ك هلل عليو كسلم كصلى ا
نة القولية فتطلق على كل األحاديث اليت فأما السٌ    1سنة قولية كسنة فعلية كسنة تقريرية. ؛أقساـ

كإ٪تا لكلّْ امرئو ما  بالنياًت، األعماؿي  إ٪تا »و: ػػػصلى اهلل عليو كسلم مثل قول ركيت عن الرسوؿ
كأما الٌسنة الفعلية فتشمل كل أفعاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم اليت بُت ّٔا بعض    .2«،..نول

يف القرآف  ّٔا ٣تمبلن  كفٌصل عن طريقها كيفية أدائها بعد أف جاء التكليف  ، ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا١تأمورات الشرعي
ا وا كمى صلٌ  ». كتلك اليت بُت لنا من خبل٢تا كيفية أداء الٌصبلة كأحالنا عليها بقولو :  الكرًن
أحالنا عليها  ك اٟتج   ة أداء مناسكػػػػػػػػػػػػػػػكتلك اليت بُت لنا عربىا كيفي ك  3 «يوين أصلٌ ػػػػػػػػػػػػػػػرأيتم
. كأما السنة التقريرية فتتمثل يف سكوت 4«... مكي كى ػػػػػػً اسػػػػػػػػػػػػػػكا منذي ػػػػػػػػػػػػػخي »: صلى اهلل عليو كسلم  بقولو

النيب صلى اهلل عليو كسلم عن قوؿ قيل بُت يديو أك فعل كقع يف حضرتو أك يف عصره كعلم بو كعدـ 
ليو الصبلة كالسبلـ إذ ال يتصور أف يسكت النيب ع ،إنكاره لو. إذ يعترب سكوتو ذاؾ دليل على اٞتواز

. كمن أمثلة ذلك إقرار الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم ١تعاذ بن جبل رضي اهلل عن منكر أك أف يقٌر باطبلن 

                                                           

 .105ت ط، دار الفكر العريب، .ط، د.أبو زىرة ٤تمد، أصوؿ الفقو، د(  1
 . 13، ص 01، ج01"، ح رقم كتاب بدء الوحي، باب "كيف كاف بدء الوحي إُف رسوؿ اهلل   البخارم، ( أخرجو 2
البخارم، كتاب األذاف، باب " األذاف للمسافرين إذا كانوا ٚتاعة كاإلقامة، ككذلك بعرفة كٚتعو كقوؿ ا١تؤذف: "الٌصبلةي  أخرجو( 3

 .212، ص 01، ج 631يف الرّْحىاًؿ" يف الليلة الباردة أك ا١تطَتة"، ح رقم 
"، ح رقم  ( أخرجو 4 ، ص 05، ج 3062النَّسائي، السنن، كتاب مناسك اٟتج، باب "الركوب إُف اٞتمار كاستظبلؿ احملـر

 . 1304، ص 02، ج2331رقم ، اٞتامع الصغَت كزيادتو، و صّححو األلباني. 298
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عنو على االجتهاد بالرأم إذا َف ٬تد ما يقضي بو يف القرآف الكرًن أك الٌسنة الٌنبوية الٌشريفة. كإقراره 
 1لعلي رضي اهلل عنو يف كثَت من أقضيتو.

 ٘:بّْٓي٘ الّي٘ الّطحجّٔ  -2

 أٚتع ا١تسلموف على أف ما صدر عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككاف مقصودان                 
من أدلة  مستقبلن  من مصادر التشريع كدليبلن  يعترب حٌجة يف الدين، كمصدران  ؛منو التشريع كاالقتداء

جد نص يف القرآف الكرًن. كال فرؽ يف ماَف يو  منو ٬تب اللجوء إليو من أجل استنباطها األحكاـ.
ذلك بُت ما إذا كانت الٌسنة قولية أك فعلية أك تقريرية ما دامت قد نقلت إلينا بطريق صحيح يفيد 

  2القطع أك الظن الراجح بصدقو كثبوت نسبتو للنيب صلى اهلل عليو كسلم.
 .3أدلة من ا١تعقوؿكقد ثبتت حٌجية الٌسنة الٌنبوية بأدلة من القرآف الكرًن، ك        
 ٱ ٻ  چفمنو قولو سبحانو:  5ن الكريمستدل بو على حجية السّنة من القرآفأما ما ي

 [35اء، اآلية ـــــالنس] چ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ

 و:ػػػػػػػػكقول،   [25الحشر، اآلية ] چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ:  كقولو

 چ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ چو: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقول،  [41ة، اآلية دـــــــــــــالمائ]

                                                           

 .105الفقو، ص . / أبو زىرة، أصوؿ 123-121، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي( شليب مصطفى،  1
. / ٤تمد ا٠تضرم، ا١ترجع 106. / أبو زىرة ٤تمد، أصوؿ الفقو، ص 37( خبلؼ عبد الوىاب، علم أصوؿ الفقو، ص  2

 .278السابق، ص 
لكننا نتحفظ على ذلك ألننا نرل أنو ليس سائغا  ،( ىناؾ من يضيف إٚتاع الصحابة إُف قائمة األدلة اليت تثبت حجية السنة 3

دليل إلثبات حجية دليل أعلى منو فكما ىو معلـو فإف االٚتاع مطلقا سواء أكاف إٚتاع الصحابة أك إٚتاع غَتىم  االستناد إُف
 يأيت يف ا١ترتبة الثالثة بعد القرآف الكرًن كالسنة النبوية. كما أف حجية السنة ثابتة بوضوح بأدلة القرآف كمن ا١تعقوؿ الذم ال ٯتكن

 اجة للبحث كالتفتيش عن أدلة أخرل. إنكاره كعليو فإننا ال نرل ح
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النور، ]  چ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ
إضافة إُف تلك الٌنصوص اليت تثبت أف الٌسنة ليست سول تبليغ من الٌرسوؿ صلى اهلل . [08اآلية 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ چعليو كسلم لرسالة ربو كقولو عز كجل: 

ك١تا كاف الرسوؿ صلى اهلل  [12المائدة، اآلية ]چ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ڎ ڎ
عليو كسلم مبلغا، ككانت الٌسنة تبليغا عن اهلل، فإهنا كلها كاجبة االتباع لكوهنا صادرة عنو قاؿ 

 . [51،58النجم ، اآليتين ] چ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿچسبحانو: 
  قرآف  فرض عل العباد فرائض ٣تملة  فؤلف ال  حجية الّسنة من المعقول5 وأما ما يدل على

ھ ھ  چك كاٟتج  [81البقرة، اآلية ] چ ڱ ڱ ڱ ں چكالصبلة كالزكاة 

اـ لكنو َف يفصل أحك . [42آل عمران، اآلية ] چے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ 
كجاء النيب صلى اهلل عليو كسلم ليفصل ىذا اإلٚتاؿ بسنتو القولية  ىذه الفرائض كال كيفية أدائها.

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  چ ،١تا كلفو اهلل بو من التفصيل كالتبيُت يذان كالفعلية تنف

. كيبدك من اٞتلي ىنا أنو لو َف تكن الٌسنة حجة كاجبة االتباع [88النحل، اآلية ] چ ڤ
لعجز الناس عن أداء فرائض القرآف. مث إف ىذه السنة البيانية إ٪تا كجب  ،من مصادر التشريع كمصدران 

كمن مث يستبُت أف كل سنة  ، الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كصدكرىا عنواتباعها لثبوت نسبتها إُف
 .تشريعية صحت نسبتها إُف النيب صلى اهلل عليو كسلم كثبت صدكرىا عنو تكوف حجة كاجبة االتباع

أك منشئة ٟتكم سكت القرآف عنو. إذ  ،كرد يف القرآف ٣تمبلن  سواء أكانت سنة بيانية تفصل حكمان 
  1فكل منهما صادرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم. ،كسٌنة ال فرؽ بُت سٌنة

                                                           

 .132، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي( شليب مصطفى،  1
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 ميصل٘ الطي٘ اليبْٓ٘ مً الكسآٌ:  -3
٪تيز ىنا بُت منزلة الٌسنة من القرآف من جهة االستدالؿ ّٔا كاستنباط األحكاـ منها، كبُت             

 منزلتها منو من جهة ما كرد فيها من أحكاـ.
فبل ٬توز الرجوع إليها  .يف ا١ترتبة الثانية بعد القرآف الكرًن فإف الٌسنة تأيت فبخصوص األولى5 

يستنبط منو ذلك اٟتكم، كذلك  للبحث عن حكم من األحكاـ إال إذا خبل القرآف الكرًن من نصٌ 
 على حكم كجب اتباعو. فإذا نصٌ  ،أصل التشريع كمصدره األساس ألف القرآف يعدٌ 

جهة ما كرد فيها من أحكاـ، فيمكن بياف ذلك  أم نسبتها للقرآف من وأما بخصوص الثانية5
 ْتسب التفصيل التاِف: 

دة ١تا أثبتو مؤكٌ ك دة للقرآف بالنسبة لؤلحكاـ اليت ثبتت يف القرآف الكرًن؛ قد تكوف الٌسنة مؤيٌ  -
رؾ كشهادة الزكر، كغَت ذلك من األكامر ، كالنهي عن الشٌ من أحكاـ، كاألمر برب الوالدين مثبلن 

كردت يف القرآف كأيدهتا الٌسنة. كقد تكوف مبٌينة لؤلحكاـ الواردة فيو دكف بياف كتفصيل،  كالنواىي اليت
. ألف اهلل سبحانو  ، كتقٌيد ما كاف مطلقان كٗتٌصص ما جاء فيو عامان  فتفٌصل ىي ما كرد فيو ٣تمبلن 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چكٌلف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ّٔذه الوظيفة حيث قاؿ: 

. كمن أمثلة ذلك التبيُت الٌسنن اليت فٌصلت األمر بإقامة [88اآلية  النحل،] چ ڤ ڤ ڤ
 الٌصبلة كالٌسنن اليت فصلت حكم كجوب اٟتج.

دكف أف يدؿ  .كبالنسبة ١تا سكت القرآف عنو، فإف الٌسنة تأيت مثبتة كمنشئة ٟتكمو ابتداء -
لتها. كٖترًن لبس اٟترير ٖترًن اٞتمع بُت ا١ترأة كعمتها أك خا عليو نص يف القرآف. من ذلك مثبلن 

كالذىب على الرجاؿ، كٖترًن الزكاج بالقريبات من الرضاع على غرار من ٭تـر الٌزكاج ّٔن من قريبات 
  1الٌنسب.

                                                           

 .40-39ؼ، علم أصوؿ الفقو، ص ( عبد الوىاب خبٌل  1
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كغَت ذلك من األحكاـ اليت سكت القرآف عنها كشرعها الٌرسوؿ عليو الٌصبلة كالٌسبلـ         
النجم ، اآليتين ] چ ٿٿ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿچاستمدادان من إ٢تاـ اهلل لو 

51،58].  
 متّٔــص الّيص الّػسعٕ عً الْضعٕ:

من خبلؿ العرض ا١تتقٌدـ لكل من الٌنص الٌشرعي )الكتاب كالٌسنة( كالوضعي يتبُت                
 اآليت:

أهنما يٌتفقاف يف كوف كل منهما ا١تصدر األصلي للمشركعٌية، ْتيث أف باقي ا١تصادر تستمٌد  -1
منهما. كبالتٌاِف فإف العدكؿ عن الٌنص يف أم من الٌنظامُت اإلسبلمي كالوضعي إُف ما مشركعيتها 

 دكنو من ا١تصادر أمر غَت جائز إال يف حاؿ انعداـ اٟتكم ا١تبحوث عنو فيو. 
أهنما ٮتتلفاف يف مصدر٫تا فالٌنص الٌشرعي مصدره الوحي، بينما الٌنص الوضعي مصدره  -2

 تكوف لشخص أك ّٓلس أك ٚتعية منتخبة. كيًتتب عن ذلك ما يلي:الٌسلطة الٌتشريعية اليت قد 
عده عن كافة اال٨ترافات اليت قد تتوٌلد عن اختبلؼ األىواء سبلمة الٌنص الٌشرعي كبي  -

كاإليديولوجيات كتباين ا١تيوؿ كالنزعات. بينما يظٌل الٌنص الوضعي خاضعان لصراع اإلرادات يصطبغ 
وضعية ىو الٌنص الدستورم، أف أٝتى الٌنصوص ال نا سابقان ة. فقد بيرة ّٔول من ٯتتلك القوٌ يف كل م

لٌسلطة نتاج ٚتعية تأسيسٌية منتخبة، تكوف يف إعداده مطلقة ا -يف أحسن أحوالو–نا أنو كقد بي
من  إذ ٯتكنها أف تضع فيو ما تشاء كأف تأخذ ٔتا تراه مناسبان  كمتحٌررة من كاٌفة القيود.
ؤكؿ الٌدستور يف الٌنهاية إُف كونو تعبَتان عن إرادهتا. كٔتا أنو األساس الذم اإليديولوجيات. كبذلك ي

 امتدادان لتلك اإلرادة كتعبَتان  تستمد منو باقي الٌتشريعات مشركعيتها، فإف ىذه األخَتة ستصبح ٚتيعان 
 عنها.

انقطاع ، لكونو كحي من اهلل كباستقرار الٌنص الٌشرعي كثباتو، كعدـ خضوعو للٌتغيَت مطلقان  -
الوحي تنتفي عنو كاٌفة احتماالت التغيَت. على خبلؼ الٌنص الوضعي الذم ال يستقٌر أبدان، كيظٌل 

 للٌتغيَت بشكل مستمٌر، بل إف ذاؾ الٌنص يف حٌد ذاتو ينٌص على طريقة تعديلو أك إلغائو.  خاضعان 
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  .ُاملطلب الجاىٕ: الفكـــــــ
خبلؿ؛ دكر الفقو يف القانوف الوضعي فرع أكؿ، دكره يف كسنتناكؿ ىذا ا١تطلب من               

 الشريعة اإلسبلمية فرع ثاف.
 .الفرع األول5 دور الفقو في القوانين الوضعية

يراد بالفقو حُت إطبلقو ٣تموع آراء علماء القانوف، القائمة على دراسة القانوف دراسة                
باط األحكاـ القانونية من مصادرىا بالطرؽ العلمية. ٖتليلية انتقادية جامعة، الستخبلص كاستن

من نصوصو يف كمناقشة ىذه األحكاـ للكشف عن نقائص القانوف كعيوبو، كتفسَت ما غمض 
اكم كالنصوص التشريعية يف أك فيما يكتبونو من نقد كتعرض ألحكاـ احمل مؤلفاهتم كمقًتحاهتم.

 1مذهتم يف اٞتامعات كا١تعاىد.أك يف احملاضرات اليت يلقوهنا على تبل ْتوثهم.
 الفكُ مصدز زمسٕ يف الكاىٌْ الكدٓه:  -أّال

إذ   .الٌركماف للقانوف يف بعض آّتمعات القدٯتة كٖتديدان  رٝتيان  لقد كاف الفقو مصدران              
ـ باألخذ ّٔا ككاف القضاء عندىم ملزى  ،كانت آراء كفتاكل بعض فقهائهم تكتسب قوة القانوف

، Jauisكأشهر ىؤالء الفقهاء ىم جايوس  .مها كتطبيقها فيما يعرض أمامو من منازعاتكاحًتا
. كقد اعتمد Modestin ، مودستافPaul ، بوؿUlpien ، ألبياف Papinienبابينياف

اإلمرباطور جوستنياف يف القرف الٌسادس ا١تيبلدم على آراء الفقهاء ا٠تمسة السابقُت ككضع ٣تموعاتو 
 2القانونية.

 تساجع دّز الفكُ ّاحنطازِ يف الكْاىني الْضعٔ٘ اذتدٓج٘:  -ىٔاثا
أم  لرأمكَف يعد  ،َف يعد للفقو يف القانوف اٟتديث تلك ا١تكانة اليت حظي ّٔا يف القدًن             

كال آلراء ٚتهرة الفقهاء قوة اإللزاـ القانونية اليت تفرض احًتامو على القضاء.  -مهما عبل شأنو-فقيو 
كمنتهى أمره أنو بات مصدران تفسَتيان لو، يقتصر  ،للقانوف رٝتيان  يتبُت منو أف الفقو َف يعد مصدران  ٦تا

                                                           

 .184، صا١ترجع السابقغالب علي الداكدم،  /.158، ص ا١ترجع السابق( عبد الباقي البكرم ك زىَت البشَت،  1
 .236سابق، ص الرجع ا١تحسُت منصور،  /200( حسن كَته، ا١ترجع السابق، ص  2
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كما يوجو ا١تشرٌع بتنبيهو إُف الفاسد من    نونية ليوٌجو القضاء من خبلؿ ذلك.على تفسَت القواعد القا
  1ىذه األحكاـ لَتفعو.

 الفكُ يف الكاىٌْ ادتصاٜسٖ: دّز  -ثالجًا
على تفسَت  -على غرار أغلب القوانُت اٟتديثة–يقتصر دكر الفقو يف القانوف اٞتزائرم            

النصوص دكف إنشائها، كليست لو أم صفة رٝتية ال يف كضع القانوف كال يف تطبيقو. كآراؤه ليست 
كاقتصاره على  حملدكدية دكر الفقو بالنسبة للقانوف اٞتزائرم،كنظران  2ملزمة  ال للقاضي كال للمشرٌع.

ا١تصادر الرٝتية  اليت حٌدد فيهااألكُف من القانوف ا١تدين فإف ا١تشرٌع قد أسقطو من ا١تادة  دكر ا١تفٌسر
  3للقانوف.

 ظام اإلسالمي5 الفرع الثاني5 الفقو مصدر من مصادر المشروعية في النّ 
 الفكُ:مدلْل  -أّال

 يف اللػ٘: -1

افقو عنٌػػي ما أقوؿ لك؛ أم افهمو عٌٍت. كفػىٌقهت فبلنان األمر ىو الفهم، كمنو قو٢تم:                
ی ی ی جئ حئ مئ  چكمن ذلك قولو سبحانو:  4كأفقهتو إيٌاه ٔتعٌت أفهىمتيو.

أكلئك الذين  قوؿاستنكر ١تا أف اهلل تعاُف  كا١تعٌت ا١تراد ىنا؛، [23النساء، اآلية  ] چىئيئ 
كصف حا٢تم بأهنم ال  ،سوؿ صلى اهلل عليو كسلميئة من عند الر كالسٌ  ،اعتربكا اٟتسنة من عنده

قولو  كمنو أيضان  5ة فهم كعلم.ألف ىذه ا١تقالة ال تصدر إال عن قلٌ  .ال يفهمونو؛ أم يفقهوف اٟتديث

                                                           

 .201. حسن كَته، ا١ترجع السابق، ص 158، ص ا١ترجع السابق( عبد ا١تنعم فرج الٌصده،  1
 .104( ٤تمود ابراىيم الواِف، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .128( ٤تمد سعيد جعفور، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
األصفهاين الراغب اٟتسُت بن ٤تمد، ا١تفردات يف غريب  / .32، ص 02ج ، ( الز٥تشرم ٤تمود بن عمر، أساس الببلغة 4

 .384،  ص ،د.ط، د.ت ط، د.د ف ٤تمد سيد كيبلين قيقالقرآف، ٖت
 .362، ص 02،ج ا١ترجع السابق( ابن كثَت،  5
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من  أم ما نفهم كثَتان ، [48ىود، اآلية ] چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چعز كجل: 
  1قولك.
 :االصطالح يف -2

 . 2الٌتفصيلٌية" األحكاـ الٌشرعية العملية ا١تكتسب من أدلتها:" العلم ببأنو ؼ الفقويعرٌ           
 شرح التعريف5

   :يقُت، كلكن يراد ال يقتصر العلم ىنا على اإلدراؾ اٞتاـز الذم ٭تصل على سبيل الالعلػػػػػػػػػػػػػم
إذا كانت داللة الٌدليل على -فيشمل الٌظن كإدراؾ اٟتكم على سبيل الٌرجحاف  بو مطلق اإلدراؾ.

كما يشمل اليقُت. كعليو فإف األحكاـ العملٌية تثبت باألدلة الظٌنية، كما   -اٟتكم غَت مقطوع ّٔا
كلذلك قاؿ األصولٌيوف: "الفقو باب من  .تثبت باألدلة القطعية. بل إف أكثر مسائل الفقو ظٌنية

 أبواب الظٌنوف".

 أك نفيو عنو، كقد نسبت  األحكاـ ٚتع حكم كيراد بو ىنا إثبات أمر آلخر :األحكاـ الٌشرعية
إُف الٌشرع لكوهنا مأخوذة منو، كمستمدة من أدلتو، مثل قولنا الصبلة كاجبة، كالزىن حراـ. كبذلك 
ٗترج بقية األحكاـ كاٟتسية اليت تدرؾ باٟتس، مثل قولنا النار ٤ترقة، كالعقلية اليت تدرؾ بالعقل، مثل 

 قولنا الكٌل أكرب من اٞتزء.

  :الٌشرعية بالعملٌية، أم تلك ا١تتعلقة ٔتا يصدر عن الٌناس من حكاـ صت األخصٌ العملية
أعماؿ كالٌصبلة كالصياـ كاإلجارة كالبيع كغَتىا. كبذلك ٗترج األحكاـ ا١تتعلقة باالعتقاد كوجوب 
اإلٯتاف باهلل كمبلئكتو فهذه تدخل يف موضوع علم الكبلـ ال الفقو كما ٗترج األحكاـ ا١تتعلقة 

كحرمة البخل ككجوب الوفاء بالعهد مثبلن كىذه تدخل يف موضوع علم التصوؼ أك بتهذيب النفوس  
 األخبلؽ.  

                                                           

 .346، ص 04، ج ا١ترجع السابق( ابن كثَت،  1
شد للنشر ـ، مكتبة الرٌ 1999 -ىػ1420، 02ع شرح ٚتع اٞتوامع، طم( أٛتد بن عبد الرٛتن بن موسى الزليطٍت، الضياء البٌل  2

 .135، ص 01ج -الرياض–كالتوزيع، ا١تملكة العربية السعودية 
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 ذلك علم اهلل فهو أزِف كيقتصر الفقو ٔتفهومو ا١تتقدـ على العلم ا١تكتسب دكف غَته، فيخرج ب
األحكاـ اليت نزؿ ّٔا الوحي علم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ب كٮترج بو أيضان  غَت مكتسب.

على خبلؼ ما حصل لو باجتهاده فإنو مكتسب  ،فإهنا ليست من الفقو ٔتعناه االصطبلحي ليو.ع
 كٯتكن أف يعٌد فقهان.

 إ٪تا يكوف من األدلة  ،مث إف اكتساب العلم بتلك األحكاـ اليت تقدمت اإلشارة إليها
زئي. ك٬تدر بنا أف فيدؿ كل كاحد منها على حكم ج ؛التفصيلية اٞتزئية، اليت تتعلق با١تسائل اٞتزئية

ٮتضع لقواعد كضوابط ٤تٌددة ٖتديدان دقيقان  ،نشَت يف ىذا ا١تقاـ إُف أف اكتساب اٟتكم من الٌدليل
 1تدرس ضمن ما يعرؼ بأصوؿ الفقو.

يتبُت أنو كإف كاف يعرٌب عن فهـو البشر،  ،بعد أف اٌتضح معٌت الفقو يف االصطبلح الٌشرعي         
ر أبدان عن إراداهتم. ذلك أنو يكتسب من األدلٌة الٌشرعية كحدىا، كيف مقدمتها القرآف إال أنو ال يعبػٌػػػػػػ

؛ فبعضها ليغوم ٖتكمها قواعد كأصوؿ كضوابط دقيقة متعٌددةكالٌسنة. كما أف عملية االكتساب تلك 
 كبعضها شرعٌي كبعضها عقلي منطقٌي. كىذه القواعد كاألصوؿ من شأنػػها أف ٘تنع أٌم ا٨تراؼ يف

 للدليل.  -٤تتمل–عملية اكتساب اٟتكم. كأف ٖتوؿ دكف أم استغبلؿو سيء 
 دّز الفكُ يف تهًْٓ الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘: -ثاىًٔا

ٯتكن تقسيم تاريخ الشريعة اإلسبلمية من حيث أثر الفقو يف تكوينها إُف ثبلثة عهود؛                
القرآف الكرًن  مصدر كحيد ٘تثل يف الوحي بشقيوريعة اإلسبلمية فيو أك٢تا عهد النبوة، كقد كاف للشٌ 

كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم موجود بُت الناس  ،كَف يكن للفقو يف ىذا العصر ٤تلٌ  كالٌسنة الٌنبوية.
يتلقوف عنو أمور دينهم كدنياىم. كمع ىذا فإف الٌنيب عليو الٌصبلة كالٌسبلـ أقر الرأم كمصدر 

يف الكتاب كالسنة. كقد ثبت ذلك يف اٟتوار الذم جرل بينو صلى للٌشريعة، يف حاؿ انعداـ اٟتكم 
ٯتتد الذم الثاين أٌما العهد اهلل عليو كسلم، كبُت معاذ بن جبل رضي اهلل عنو حينما بعثو إُف اليمن.  ك 

قد شهد الفقو ب الفقهية كتدكين الفقو اإلسبلمي. فمن عهد ا٠تلفاء الراشدين إُف حُت ظهور ا١تذاى

                                                           

 .32-٤30تمد مصطفى شليب، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ص  / .22-19، ص 02( الزحيلي، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ج 1
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كَف ٬تدكا ٢تا حلوالن ال يف الكتاب كال يف  ،با١تستجٌدات اليت َف يألفها ا١تسلموف كاف فيو متأثران   ٪تٌوان  فيو
 مو انقسامو إُف مدرستُت؛ مدرسة أىل اٟتديث الذين استقركا يفالٌسنة. ككاف من مظاىر ذاؾ النٌ 
فقهاء الذين كاجهوا من ال مدرسة أىل الرأم اليت كانت تضم عددان ك  اٟتجاز كعبد اهلل بن عمر كنافع.

االمر الذم اقتضى  .عندىم مغايرة ١تا كاف مألوفان  كظركفان  ان جديد كاقعان  -حينما رحلوا عن اٟتجاز–
١تسايرة ىذا الواقع، كمن أبرز ىؤالء عبد اهلل بن مسعود كعلقمة كشريح  كاجتهادان  منهم تطويران 

 كغَتىم. 
 ية يف العهد األكؿ منحصرة يف الوحي قرآنان كىكذا كبعدما كانت مصادر الشريعة اإلسبلم       

 كسنة، نرل أهنا توسعت يف العهد الثاين لػٌمػا أضاؼ ٢تا الفقو مصدراف آخراف ٫تا اإلٚتاع كالقياس. 
–أما العهد الثالث فيبدأ منذ تدكين الفقو إُف كقتنا ىذا، كقد عرؼ الفقو يف بداية ىذا العهد         

ثراء كتنوعان حينما حاكؿ ركاده توسيع دائرتو من خبلؿ  -ك٬تمد الفقوقبل أف يقفل باب االجتهاد 
إدخاؿ قواعد العدالة كا١تصلحة العامة كمصدر فقهي جديد للشريعة اإلسبلمية إُف جانب اإلٚتاع 

 ،أدخلها ٖتت اسم االستحساف فأبو حنيفة مثبلن  ،كقد عربكا عن ذلك باصطبلحات ٥تتلفة .كالقياس
 1صلحة ا١ترسلة.كمالك ٖتت عنواف ا١ت

يتبُت من خبلؿ العرض ا١تتقٌدـ أف للفقو دكر يف تكوين الٌشريعة اإلسبلمية كما كاف لو دكر          
غَت أٌف الذم ينبغي أف ننتبو إليو ىو أف دكر الفقو يف تكوين  .يف تكوين القوانُت الوضعية القدٯتة

 دائمان  ان للقواعد كاألحكاـ، بل إنٌو كاف مقيد ئان فإنٌو َف يكن أبدان منش ،الٌشريعة اإلسبلمية مهما تعاظم
عن فهمها كالغوص يف أعماقها، كالبحث فيها من أجل الكشف  كَف يزد دكره يومان  ،بنصوص الوحي

. على خبلؼ ما كاف للفقو منها عن ًعلل األحكاـ اليت دٌلت عليها، كأسرار الٌتشريع اإل٢تي كمقاصده
آراء كفتاكل ٜتسة من فقهائهم تعٌد إذ كانت  ،كماينآّتمع الرٌ  من دكر مطلق يف تكوين القانوف يف

كقد اعتمدىا اإلمرباطور جوستنياف يف القرف الٌسادس  .!! كمصدرىا األساس ،أصل القوانُت كجوىرىا
. كال ينبغي ىنا أف نتوٌىم كجود اتفاؽ بُت الٌنظامُت اإلسبلمي !! ا١تيبلدم يف كضع ٣تموعاتو القانونية

                                                           

./ ٤تمد حسُت منصور، 185، صا١ترجع السابقعلي الداكدم،  ./ غالب137-128، ص ا١ترجع السابق( السنهورم،  1
 .237-236، ص ا١ترجع السابق
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ألف  ،على اعتبار أف الفقو يف كٌل منهما ناتج من دراسة الٌنصوص كٖتليلها كسرب أغوارىاكالوضعي 
الفقو اإلسبلمي دراسةه لنصوص كحي ٝتاكم ال كضعي، كالفقيو فيو ال يهدؼ إُف كشف عيوب تلك 

كنو كل -كما ىو حاؿ فقهاء القانوف الوضعي-الٌنصوص كمن مٌث إلغائها كاستبدا٢تا ٔتا يراه ىو مناسبان 
يعتقد كما٢تا كٝتوىا لصدكرىا عن ا٠تالق. كعليو فإف أقصى ما يستهدفو يف دراستها ىو فهمها 

 كالكشف عن علل األحكاـ اليت دلت عليها، كمقاصد الٌشارع كأسراره يف تشريعها. 
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 .املطلب الجالح: الكطــــاٛ
يطلق على ٣تموع ا١تبادئ القانونية  ،لقانوفالقضاء باعتباره مصدران من مصادر ا                 

كاٟتكم ٔتقتضاىا عند تطبيقها للقانوف فيما يعرض  ،ا١تستخلصة من استقرار احملاكم على اتباعها
  1عليها من منازعات للفصل فيها.

لقانوف يف كاقعة معينة ٤تٌل ال يوجد إال حينما يكوف حكم ا ،فالقضاء ّٔذا ا١تعٍت إذف            
ترسي من خبلؿ ثباهتا كاستقرارىا عليو فيما تصدره  ،فتأيت أحكاـ احملاكم على إٌتاه معُت .خبلؼ

 من أحكاـ مبادئ قانونية. تلك ا١تبادئ ىي ما اصطلح عليها الفقو القانوين الوضعي "القضاء". 
دران كمصدر للقانوف، بُت كونو مص-ٔتفهومو ا١تتقٌدـ -ىذا كقد اختلف مركز القضاء             

 رٝتٌيان يف بعض األنظمة ككونو مصدران تفسَتيان يف أنظمة أخرل. كسنعرض فيما يلي لكل من ا١تركزين. 
 .للقوانين القديمةالفرع األول5 القضاء مصدر رسمي 

كقد كاف ىذا يف آّتمعات القدٯتة كىو مستمر إُف اآلف يف قوانُت الببلد             
تمعات القدٯتة كٖتديدان الٌركماف، فقد كاف القضاء عندىم مصدران من اإل٧تلوسكسونية؛ فأما يف آّ

" من الربيتورتم عرب ما يصدره اٟتاكم القضائي "مصادر اإللزاـ بالقواعد القانونية. ككاف ذلك ي
إذ كاف يتوُف ىذا األخَت شؤكف القضاء يف ركما سنة كاحدة، كعند بداية كاليتو  منشورات قضائية.

ككثَت من ىذه   قضائو.ٌناس منشوران يضٌمنو القواعد القانونية اليت اعتـز اتباعها يفالقضاء يعلن لل
القواعد كانت تدخل تعديبلت على القانوف الٌركماين. ككاف كل بريتور يستبقي من منشورات سابقيو 
ما أثبت العمل صبلحيتو للٌتطبيق، مث يضيف عليو ما يرل إضافتو. حىت تكوف من خبلصة تلك 

كقد بقي ىذا ا١تنشور إُف عهد اإلمرباطورية، مث مت  .ورات ما عرؼ عندىم بػ" ا١تنشور الٌدائم"ا١تنش
  2كقد كاف ىذا القانوف كليد القضاء.  يان ٖتت عنواف القانوف الربيتورم.ٕتميعو رٝت
ضطلع كأما يف قوانُت الببلد اإل٧تلوسكسونية،  فإف القضاء ال يزاؿ مصدران رٝتيان فيها ي           

قانوهنا يف جزء كبَت منو يف إ٧تلًتا، إذ يقـو  كيبدكا ذلك جليان  .بنفس الدكر الذم اضطلع بو يف القدًن
                                                           

 .158( أنور سلطاف، ا١ترجع السابق، ص  1
 .160، ص ا١ترجع السابق( عبد ا١تنعم فرج الٌصده،  2
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الٌسوابق القضائية، الذم يقتضي تقٌيد كل ٤تكمة بأحكاـ احملاكم األعلى منها درجة، كما  على مبدأ
ّٔذا يتبٌُت أف القاضي يف إ٧تلًتا ك  1يقتضي تقٌيد احملاكم العليا نفسها ٔتا أصدرتو سابقان من أحكاـ.

كأف معرفة قواعده، ال تتأتى إال بالٌرجوع إُف  ٧تليزم من صنع القضاء.كأف القانوف اإل ،ينشئ القانوف
  2الٌسوابق القضائية، كالبحث يف أحكاـ احملاكم.

 5 الحديث اني5 القضاء مصدر تفسيري للقانونالفرع الثّ 
معظم القوانُت اٟتديثة، كٖتديدان قوانُت الببلد البٌلتينية كاليت سارت  يقتصر دكر القضاء يف            

على  -دكر القضاء فيها يقتصر-كفرنسا كبلجيكا كإيطاليا كالٌنمسا كىولندا كسويسرا    ،على منهجها
كالقانوف يف تلك الببلد ال ينشأ بالٌسابقة القضائية،  اه إُف اإلنشاء كالتكوين.التفسَت دكف أف يتعدٌ 

  3إ٪تا ينشأ بالٌتشريع، كلذلك تعرؼ بببلد القانوف ا١تكتوب.ك 
كّٔذا يتبُت أف القضاء يف القوانُت اٟتديثة مصدر تفسَتم ال رٝتي، غَت أنو ينبغي أف                 

فيما  عمليان  إال أنو ٯتكنو تطبيق التفسَت الذم يعطيو للقانوف تطبيقان  .ننتبو إُف أنو برغم كونو كذلك
  4على أف تلك األحكاـ ال تلـز احملكمة نفسها كال غَتىا يف القضايا ا١تماثلة. من أحكاـ.يصدره 

 لكاىٌْ ادتصاٜسٖ: مصدز تفطريٖ لالكطاٛ 
لقواعد  مصدران تفسَتيان  -على غرار معظم القوانُت اٟتديثة–يعترب القضاء يف القانوف اٞتزائرم         

زاع الذم تو على النٌ ييف حج ان قاصر  ؛ يكوفم أم ٤تكمةف حككبناء على ذلك  فإ .القانوف كنصوصو
بأف تتقٌيد بو يف نزاع  لـز احملكمة اليت أصدرتو ذاهتابل إنو ال يي  لـز  أم ٤تكمة أخرل.كال يي  .فصل فيو

كنظران القتصار دكر القضاء يف القانوف اٞتزائرم على التفسَت؛ فإننا ٧تد أف ا١تشرٌع  5.آخر منفصل عنو
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ا١تادة األكُف من القانوف ا١تدين، اليت حٌددت ا١تصادر الرٝتية للقانوف. ٘تامان كما أغفل  قد أغفلو يف
الفقوى كلنفس الٌسبب.

1   
 دّز الكطاٛ يف تهًْٓ الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘:

الختبلؼ كتباين  لقد تباينت درجات تأثَت القضاء يف تكوين الشريعة اإلسبلمية تبعان              
 يف ىذا الشأف بُت ثبلثة مراحل. تمييز إٚتاالن كٯتكن ال العصور.

من مصادر  ا١ترحلة األكُف كٯتثٌلها عهد النبوة، كالقضاء يف ىذه ا١ترحلة َف يكن مصدران              
كانا ا١تصدرين الوحيدين ٢تا آنذاؾ.   -كما سبق كأف بينٌا-ألف الكتاب كالٌسنة  الشريعة اإلسبلمية.

كسلم كاف أكؿ قاض يف اإلسبلـ. كإف كاف قضاؤه ملزمان فذلك ليس لكونو كألف النيب صلى اهلل عليو 
قضاء، كلكن لكونو سنة بٌُت عليو الٌصبلة كالسبلـ من خبل٢تا القاعدة القانونية الواجبة الٌتطبيق. إذ  
كانت لو حينما يقضي صفتاف؛ صفة ا١تشرع ٔتا يلهمو اهلل تعاُف من كحي فيبُت لو القاعدة القانونية 

اجب تطبيقها، مث صفة القاضي الذم يطٌبق القاعدة القانونية اليت قررىا على ما يعرض أمامو من الو 
 2كقائع اٟتادثة.

كيف ا١ترحلة الثٌانية كاليت ٘تتٌد من عهد ا٠تلفاء الرٌاشدين إُف حُت ظهور ا١تذاىب               
ز دكره يف استنباط األحكاـ الٌشرعية كتدكين الفقو اإلسبلمي، باف أثر القضاء يف تكوين الٌشريعة كبر 

١تواجهة ما طرأ على آّتمع اإلسبلمي من ا١تستجدات. كقد امتزج القضاء بالفقو يف ىذا العهد حىت 
. إذ كاف أكثر القضاة فقهاء ٣تتهدكف، ككانوا يستعينوف يف قضائهم عسَتان  صار التمييز بينهما أمران 

يستشَت  -على فقهو-أنو كاف  ،عن عمر رضي اهلل عنو فقد ثبت 3.بالفقهاء إذا أشكل عليهم أمر
ادعوا إِف علٌيا كادعوا إِف زيد بن أيب كعب رضي  )فكاف إذا عرضت عليو حادثة يقوؿ: ) الٌصحابة.

. كىذا كلو إ٪تا كاف يتم يف حاؿ انعداـ حكم 4((اهلل عنهم، مث يستشَتىم كيفصل ٔتا اتفقوا عليو.
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دـ كجود قضاء للٌسلف فيها؛ إذ أف القضاة يف ىذا العهد كانوا اٟتادثة يف الكتاب كالٌسنة كع
  1يقضوف بقضاء أسبلفهم.

أما ا١ترحلة الثٌالثة كىي اليت ٘تتٌد من تدكين الفقو اإلسبلمي، فقد ٘تٌيزت بانفكاؾ             
تكوين  ٦تا أدل إُف تراجع دكر القضاء يف .االرتباط بُت القضاء كالفقو الذم شهده العهد الثٌاين

يستمٌد منو القواعد اليت يطٌبقها على القضايا  ،الٌشريعة اإلسبلمية بعد أف أصبح ٣تٌرد تابع للفقو
ا١تعركضة أمامو دكف االجتهاد يف استنباطها من أدلٌتها كما كاف عليو يف العهد الثاين. كمن ىنا يظهر 

بالفقو فلما انفصل عنو فقد دكره من مصادر الٌشريعة حينما كاف ٯتتزج  ىامان  أف القضاء كاف مصدران 
  2كمكانتو.

 الكطاٛ يف اإلضالو ال خيلل الكْاىني خبالف ما ٍْ علُٔ يف الكْاىني الْضعٔ٘: 
غَت أنو ٬تدر بنا أف ننتبو إُف أف القضاء يف اإلسبلـ حىت يف أزىى أطواره  كأرقى أدكاره،            

من خبلؿ تفٌهم الٌنصوص  لٌتها الٌشرعية.كاـ من أصو٢تا كأدعلى استنباط األح كاف مقتصران 
٢تا. كّٔذا يتميز الٌنظاـ  منشئان  كتفسَتىا، ككشف أسرار التشريع كمقاصده فيها، كَف يكن أبدان 

اإلسبلمي عن الٌنظم الوضعية اليت ٘تنح للقاضي سلطة خلق القانوف، كالقانوف الربيتورم عند الٌركماف 
إذ كاف خبلصة للمنشورات القضائية اليت كانت تصدر عن الذم عيرؼ عنو أنو كاف كليد القضاء؛ 

يعلن فيو القواعد القانونية  قضاهتم. فقد كاف كل بريتور عندىم يصدر حينما يتوُف القضاء منشوران 
بكونو َف يعرؼ فكرة الٌسوابق  اليت يعتـز اتباعها يف قضائو. كما  يتميز النظاـ اإلسبلمي أيضان 

٧تلوسكسونية، كاليت تقتضي تقٌيد كل ٤تكمة بأحكاـ احملاكم الوضعية اإل ئية كما ىي يف الٌنظمالقضا
األعلى منها درجة، ك تقٌيد احملاكم العليا نفسها باألحكاـ اليت سبق أف أصدرهتا. فقد ثبت عن 

حينما طلب منو أبو جعفر أنٌو رفض تعيُت الرٌأم الذم ييعمل بو  ،اإلماـ مالك رٛتو اهلل كرضي عنو
كأنو ليس من ا١تصلحة  ،ل رأيو بأف االختبلؼ يف اآلراء مرجعو تفاكت الظٌركؼكعلٌ  .كا١تنصور ذل
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. كما ثبت عن عمر رضي اهلل عنو أنو كتب 1إغفاؿ ذلك كفرض رأم كاحد كتعميمو على اٞتميع
)ال ٯتنعك قضاء قضيت فيو اليـو فراجعت فيو )بالكوفة أف:  إُف أيب موسى األشعرم ككاف قاضيان 

فيو لرشدؾ، أف تراجع فيو اٟتٌق فإف اٟتٌق قدًن ال يبطلو شيء، كمراجعة اٟتٌق خَت من  رأيك كىديت
 . 2((الٌتمادم يف الباطل
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  املطلب السابع: العـــــــــــسف.
٩تٌصص أك٢تما لبحث دكر العرؼ يف تكوين القوانُت الوضعية.  ؛كسنتناكلو يف فرعُت
 يف تكوين الشريعة اإلسبلمية. ك٩تٌصص اآلخر لبياف دكر العرؼ

 العرف في تكوين القوانين الوضعية.الفرع األول5 دور 
 .تعسٓف العسف -أّّاًل 

ىو سٌنة أك عادة درج الٌناس على اتٌباعها يف تنظيم عبلقة من عبلقاهتم إُف أف أحسوا            
و معُت، اطرادان مقًتنان كبعبارة أخرل، ىو اطٌراد سلوؾ أك عمل بُت األشخاص على ٨ت 1.بإلزامها

  2بشعورىم بوجود جزاء قانوين يكفل احًتاـ ىذا الٌسلوؾ ك٭تظر عليهم ٥تالفتو.
كالذم يبلحظ من التعريفُت الٌسابقُت، أف مصطلح العرؼ قد يطلق على ا١تصدر الذم           

وؾ معُت، ْتيث تنشأ من تتوٌلد منو القاعدة القانونية، كىو يف ىذه اٟتالة يعٍت اعتياد الٌناس على سل
-ذلك قاعدة يسود االعتقاد بإلزاميتها كعدـ جواز ٥تالفتها. كما قد يطلق على القاعدة القانونية 

 3اليت تنشأ من اطٌراد سلوؾ النٌاس على ٨تو معُت، مع شعورىم بلزـك احًتاـ ذلك الٌسلوؾ. -ذاهتا
كقد كاف يعٌد يف آّتمعات القدٯتة  4األكثر ذيوعان،كيعترب العرؼ ا١تصدر غَت ا١تكتوب للمشركعيػػػٌػػػػػػػػة 

  5ا١تصدر األكؿ ٢تا، إُف أف ظهر التشريع ٔتا لو من مزايا فتفٌوؽ عليو.
  .أزناٌ العسف -ثاىًٔا

يتبُت من خبلؿ ما تقدـ يف تعريف العرؼ، أنو يقـو على ركنُت؛ أحد٫تا مادم كاآلخر         
دك أف فعبلن أك سلوكان يف ٣تاؿ معُت من ٣تاالت اٟتياة االجتماعية، معنوم. فأما الركن األكؿ، فبل يع

بغي أف كال ٭تٌدد ما ين كلكوف ىذا األخَت قاصر ٔتفرده عن كضع قاعدة قانونية، إذ أنو ال ينشئ أمران 

                                                           

 .33القضاء اإلدارم، ص ( ماجد راغب اٟتلو،  1
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كاف ال بد أف يضاؼ إليو عنصر آخر، ىو ما يعرؼ بالرٌكن ا١تعنوم الذم   -لكونو كذلك- يكوف.
عور بضركرة اتٌباع ذلك الٌسلوؾ. كىذا الٌشعور باإللزاـ ىو ما ٬تعل من الفعل أك يتمٌثل يف الشٌ 

     1الٌسلوؾ أمران، كمن اطٌراده قاعدة قانونية.
  ٘.مهاى٘ العسف يف الّػساٜع الكدمي -ثالجًا 

إذ  . 2أشرنا فيما سبق، إُف أف العرؼ كاف يعد ا١تصدر األكؿ للقانوف يف آّتمعات القدٯتة         
الذم ٯتكن من خبللو  .بصورتو العركفة حاليان ئية بعيدة عن الٌتنظيم الٌسياسي كانت تلك العهود بدا

للٌسلطة اٟتاكمة أف تتدخل يف تنظيم العبلقات بُت األفراد بفرض قواعد قانونية ملزمة عليهم . 
هتم كفق ما تعارفوا يسَتكا يف سبيل تنظيم شؤكهنم كعبلقا ، إال أفكعليو َف يكن حينها أماـ الٌناس

عليو من الٌسلوكات، كما كرثوه عن آبائهم كأجدادىم. كّٔذا يتبُت أف العرؼ كاف يف ىذه آّتمعات 
  3يقـو مقاـ الٌتشريع كمصدر رٝتي أصلي كحيد، تتوٌلد منو القواعد القانونية ا١تلزمة يف آّتمع.

لٌركماين، حيث مت تثبيت القواعد العرفية فقد كاف للعرؼ أثر عظيم يف تكوين القانوف ا             
كقد  .يف صحائف من الربكنز على شكل قواعد قواعد مدٌكنة، عرفت الحقان باأللواح االثٍت عشر

يف تكوين  صارت ىذه األخَتة فيما بعد أساسا للقانوف ا١تدين الٌركماين. كما كاف أثر العرؼ ظاىران 
العرفية يف ٣تموعة كاحدة ٝتيت بػ"مدكنة مانو". كقد   حيث ٚتع ا٢تنود القواعد  ،الشريعة ا٢تندية

بل إهنا  ،كانت شرائع "ٌٛتو رايب"، ك"بيبل الما"، ك"لبت عشتار" أيضا مستمٌدة من القواعد العرفية
  تعترب أقدـ تدكين للعرؼ يف ببلد مابُت الرٌافدين.

إذ بدأ ىذا األخَت ٔتجموعة من  للقانوف اإل٧تليزم؛ أصليان  رٝتيان  ان كقد كاف العرؼ مصدر             
مث اقًتنت بعادات القبائل الٌنورماندية  انت ٗتضع ٢تا القبائل الٌسكسونية.العادات كاألعراؼ اليت ك

اليت فتحت اٞتزيرة اإل٧تليزية يف القرف اٟتادم عشر. كىذا قبل أف تتطٌور ا١تدنٌية اإل٧تليزية كيظهر 
 عرؼ.القضاء كمصدر رٝتي للقانوف إُف جانب ال
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كيف فرنسا قبل الٌثورة، كانت القواعد العرفية تسرم على اٞتزء الٌشماِف منها، كالقانوف          
ككحدت أجزاء  1804الٌركماين يسرم على اٞتزء اٞتنويب. إُف أف صدرت ٣تموعات نابليوف سنة 
 1رنسا.الببلد من الٌناحية القانونية، كأصبح الٌتشريع ىو ا١تصدر الٌرسػمي للقانوف يف ف

  مهاى٘ العسف يف الػساٜع اذتدٓج٘. -زابعًا 
لقد كاف الٌتنظيم الٌسياسي الذم عرفتو البشريٌة، كالذم مٌكن اٟتاكم من أف يصدر                   

أكامره كنواىيو يف كثيقة مكتوبة يلـز ّٔا ٚتيع األفراد يف إقليم دكلتو، كاف ذلك من إرىاصات ميبلد 
كدكره يف  .فشيئان  ٘تثل ذلك ا١تصدر يف التشريع  الذم بدأ نطاقو يٌتسع شيئان  للقانوف.مصدر جديد 

، تكوين القواعد القانونية يتعاظم بشكل مستمر. كيف ا١تقابل بدأ دكر العرؼ ينكمش تدر٬تيان 
كتراجع مركزه أماـ تصٌدر مركز الٌتشريع. كٖتٌولت معظم قواعده إُف قواعد قانونية مكتوبة. كمع تقدـ 

د قضاياىا، ازدادت أ٫تية التشريع أماـ ظهور عجز العرؼ كقصوره عن ة االجتماعية كتعقٌ اٟتيا
١تا ينطوم عليو من بطء يف تكوين قواعده. كٖتوؿ يف الٌنهاية إُف مصدرو  .مسايرة األكضاع اٟتديثة

 2يان.احتياطي يكٌمل نقائص الٌتشريع يف أغلب األنظمة اٟتديثة، بعدما كاف يف سابقتها مصدران أصل
 دّز العسف يف الكاىٌْ ادتصاٜسٖ: 

يعترب العرؼ يف الٌنظاـ القانوين اٞتزائرم  ،على غرار أغلب األنظمة القانونية اٟتديثة            
ال ٬توز الرجوع إليو إال بانعداـ حكم ا١تسألة ا١تبحوث عنها يف ا١تصدر  .مصدران رٝتيان احتياطيان 

اليت تتقٌدـ عليو يف الًتتيب.  ذلك األخرل ، كا١تصادر االحتياطية الرٝتي األصلي ا١تتمثل يف التشريع
ريعة أف العرؼ يأيت يف ا١ترتبة الثانية يف قائمة ا١تصادر االحتياطية للقانوف اٞتزائرم بعد الشٌ 

نٌصت ا١تادة األكُف من القانوف ا١تدين فقد الثة يف قائمة مصادر القانوف إٚتاالن. ا١ترتبة الثٌ ك  اإلسبلمية.
يسرم القانوف على ٚتيع النصوص اليت تتضمنها نصوصو يف لفظها أك يف فحواىا، كإذا  على أنو:"

                                                           

 .158-156اكدم، ا١ترجع السابق، ص ( غالب علي الدٌ  1
 .270/ حسن كَته، ا١ترجع السابق، ص .158ابق، ص اكدم، ا١ترجع السٌ ( غالب علي الدٌ  2
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َف يوجد نٌص تشريعي حكم القاضي ٔتقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية، فإذا َف ٬تد فبمقتضى 
  1" العرؼ...

  الْضعٕ. ميصل٘ العسف مً التػسٓع -خامطًا
ٌيز بُت ثبلثة منازؿ للعرؼ من التشريع الوضعي؛ األكُف منها من حيث اإلٚتاؿ ٯتكن أف ٪ت           

تكوف فيها األكلوية للعرؼ كما ىو حاؿ الدكؿ األ٧تلوسكسونية. أما الثانية فيستوم فيها العرؼ مع 
من الٌتشريع كالعرؼ  التشريع على غرار الٌشريعة اٞترمانية، كىذا الرأم يستند إُف فكرة قوامها؛ أف كبلن 

إرادة األمة، كعليو فإف من اٞتائز لكل منهما أف يلغي اآلخر أك يعٌدلو. أما ا١تنزلة الثالثة تعبَت عن 
، يف حُت أف أصليان  رٝتيان  للعرؼ فيكوف فيها متخٌلفا عن التشريع، ْتيث يكوف ىذا األخَت مصدران 

 2لو. احتياطيان  رٝتيان  العرؼ يكوف مصدران 
نا أف نقوؿ أف العرؼ إما أف ينزؿ من التشريع منزلة ا١تفسر فيمكن ؛أما من حيث التفصيل             

 .3ؿ أك ا١تلغيل لنقصو، كإما أف يكوف منو ٔتنزلة ا١تعدٌ لو، كإما أف يزؿ منو منزلة ا١تكمٌ 

  العسف املفطس: -1

كىذا تقتصر كظيفتو على تفسَت النٌص التشريعي الغامض، فهو إذف يقـو على فرض أف           
نية مكتوب، لكنها ٖتتمل أكثر من معٌت. فيقـو العرؼ لتحديد معٌت ٢تا. كالعرؼ ىناؾ قاعدة قانو 

حسب ىذا الطٌرح يأخذ القوة القانونية للٌنص الذم فسره. فالعرؼ الذم يفسر نٌصان دستوريان يأخذ 
يف نفس القوة القانونية للدستور، كالعرؼ الذم يفسر نٌصان تشريعيان عاديان يأخذ منو قوتو. ألف العرؼ 

                                                           

سبتمرب  30، مؤرخة يف 78، ج ر عدد ينـ، ا١تتضمن القانوف ا١تد1975سبتمرب  26ا١تؤرٌخ يف  58-75( األمر رقم  1
 ا١تعٌدؿ كا١تتٌمم. .1975

 .158( غالب علي الداكدم، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
فإننا سنركز    -كما تقدـ–كلة للقانوف ( ٔتا أننا بصدد البحث يف مصادر ا١تشركعية، كٔتا أف ىذه األخَتة تعٌت خضوع الدٌ  3

 العرؼ اإلدارم. حديثنا حوؿ العرؼ على العرؼ الدستورم ك 
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ىذه اٟتالة َف ينشئ قاعدة قانونية جديدة، كإ٪تا اقتصر على تفسَت تشريع موجود، ك من مث فهو جزء 
  1ال يتجزأ منو.

 العسف املهّنل: -2

كىذا يفًتض كجود تشريع، لكن بو نقصان أك قصوران توٌلد عن سكوتو عن تنظيم موضوع            
م ا١توضوع الذم سكت عنو. فالعرؼ ا١تكمل من ا١توضوعات. فينشأ عرؼ لتكملة التشريع بتنظي

إذف، ال يستند إُف نٌص مكتوب كما ىو حاؿ العرؼ ا١تفسر. كلكن برغم ذلك فإف  الفقهاء يتفقوف 
على أف للعرؼ ا١تكمل نفس القوة القانونية للٌتشريع الذم يكٌملو، كما أف للعرؼ ا١تفٌسر قوة التشريع 

من العرؼ ا١تفسر كا١تكمل يف الوظيفة. فإذا كاف األكؿ يتوُف الذم يفسره، كيركف أنو ال فرؽ بُت كل 
  2 تفسَت نصوص التشريع، فإف الثاين يتوُف تفسَت سكوت التشريع.

 .العسف املعّدل -3

ال يقف العرؼ ا١تعٌدؿ عند حٌد تفسَت التشريع أك إكماؿ نقصو، كإ٪تا يتعٌدل ذلك إُف              
جديدة زيادة على القواعد اليت تضمنها التشريع  عرفيةراج قواعد إما باإلضافة من خبلؿ إد .التعديل

. كإما أف يكوف التعديل باٟتذؼ يف اٟتالة اليت يكوف فيها التشريع قد نٌص 3يف تنظيم موضوع ما
فيقاؿ يف ىذه  .أم أ٫تل تطبيقو بعدـ استعمالو ؛على حكم معُت، َف يطبق طواؿ مٌدة من الزمن

   4لتشريع باٟتذؼ.ؿ ااٟتالة  أف العرؼ عدٌ 

                                                           

 .31( ٤تمد رفعت عبد الوىاب، ا١ترجع السابق، ص 1
 .32( ا١ترجع نفسو، ص  2
فأما األكؿ فيكوف فيو التشريع قد سكت عن  ؛٬تدر بنا أف ننتبو إُف الفرؽ بُت العػرؼ ا١تكٌمل كالعرؼ ا١تعٌدؿ باإلضافة(  3

أما الثاين فيكوف فيو التشريع قد نظم فعبل موضوعا معينا كَف ك  .موضوع من األساس، فيأيت العرؼ كينظم ما سكت عنو التشريع
 يسكت عنو فيأيت العرؼ ا١تعدؿ باإلضافة كيعدؿ التظيم الذم تضمنو التشريع. 

 .٤32تمد رفعت عبد الوىاب، ا١ترجع السابق، ص(  4
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للتشريع كا١تفٌسر لو ٤تل اتٌفاؽ بُت الفقهاء، كإ٪ٌتا كقع  ا١تكٌمل بدكرلعرؼ ل االعًتاؼكيعترب          
  1ا٠تبلؼ حوؿ العرؼ ا١تعٌدؿ فبعض الفقهاء أقرٌه كبعضهم أنكره.

 .امليهسٌّ لْجْد العسف املعّدل
 استند إُف فكرة قوامها أف التشريع ال بد أف يظلٌ  فأٌما من أنكر كجود العرؼ ا١تعٌدؿ، فقد            

ساريا منذ ميبلده إُف أف يعٌدؿ أك يلغى بالطرؽ كاإلجراءات ا١تنصوص عليها يف القانوف. كأف القوؿ 
١تخالفات ا١تتكٌررة ٓتبلؼ ذلك فيو إىدار للقواعد التشريعية، ألف تكوين العرؼ ا١تعدّْؿ سيتمثل يف ا

  2العمل على ٥تالفة القانوف، ال يسبغ الٌشرعية على تلك ا١تخالفة.كاطٌراد  لتلك القواعد.
 .الكاٜلٌْ بْجْد العسف املعّدل

استنادان إُف  ،يذىب جانب الفقو إُف إمكانية قياـ عرؼ معٌدؿ يف آّاؿ اٌلدستورم          
دة. كمرٌد ذلك إُف أف بعيدان عن اٟتجج الٌنظرية كاالعتبارات القانونية آّرٌ  .مقتضيات الواقع كضغوطو

العرؼ الدستورم كعادة تنشأ من خبلؿ تكرار الٌسلطات اٟتاكمة لسلوؾ معُت يشًتط فيو قبوؿ كرضا 
اٞتماعة كعدـ اعًتاضها، كمن مث فإف قياـ عرؼ معٌدؿ كفق ذلك يكوف تعبَتان عن ضمَت اٞتماعة 

قوة كقدرة  ،رؼ ا١تعرب عن إرادهتاكإرادة األمة. كما دامت ىذه األخَتة صاحبة الٌسيادة، فسيكوف للع
 على تعديل أحكاـ الٌدستور.

من  ،كمن أمثلة ذلك ما قاـ يف لبناف مثبلن  كالواقع العملي يشهد بوجود العرؼ  ا١تعٌدؿ للٌدستور،      
على  إذ كانت تنصٌ  - 1990يف  قبل تعديلها شكليان -من الٌدستور  53عرؼ عٌدلت ٔتوجبو ا١تادة 

. فإف كاف ظاىر ىذا الٌنص كاضح يف أف تعيُت ية يعُت الوزراء كيسٌمي منهم رئيسان أف رئيس اٞتمهور 
     3الوزراء يسبق تعيُت شخص رئيس الوزراء، فإف العمل اطٌرد على خبلفها.

كالذم يبلحظ من خبلؿ عرض الرأيُت الٌسابقُت أف األمر كٌلو ال يعدك أف يكوف زكبعة يف         
، ما تقدـ إٌما أنو يتقٌدـ على التشريع كما يف األنظمة األ٧تلوسكسونية فنجاف، ألف العرؼ ْتسب

                                                           

 .33( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  1
 .34-33 ا١ترجع نفسو، ص(  2
 .33ابق، صت عبد الوىاب، ا١ترجع السٌ ( ٤تمد رفع 3
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كإما أف يستوم كالٌتشريع يف منزلة كاحدة كما ىو حاؿ الٌتشريع  كىذا ال خبلؼ حوؿ كونو معٌدال.
لو لتساكيهما يف القوة رأينا أف العرؼ فيو يعٌدؿ التشريع كما أف التشريع يعد اٞترماين، كىذا أيضان 

إذ أف كبٌل منهما تعبَته عن إرادة األمة صاحبة الٌسيادة. كإما أف يكوف العرؼ متخٌلفان عن  ونية.القان
الٌتشريع فينزؿ منو منزلة ا١تفٌسر أك ا١تكٌمل. غَت أف اٞتدؿ حوؿ تعديل العرؼ للٌدستور خاصة 

ف الٌسلطة إذا ما كالتشريع عامة ليس يف اٟتقيقة سول معركة ىامشية ال ينبٍت عليها عظيم أثر، ذلك أ
فإهنا ال ٖتتاج يف ذلك إُف أف تنشئ عرفان جديدان، كىي لن  ؛أرادت تعديل الٌدستور أك أم تشريع آخر

تعدـ الوسيلة لتحقيق ذلك بشكل رٝتي، خاٌصة يف ظٌل الٌنظاـ الٌدٯتقراطي؛ إذ أهنا ستقـو بذلك 
دؿ حوؿ فكرة تعديل العرؼ للٌتشريع . كمن ىنا يتبُت أف اٞت!نيابة عن األٌمة صاحبة الٌسيادة حينها

مع العلم أنو –٘تييع للقضية الرئيسية اليت تدكر حوؿ فكرة سلب سلطة تعديل الٌتشريع من العرؼ 
٦تا ٬تعل منو أمران غَت مربٌر، كىو ينطوم عن الكثَت من  -الٌشكل األظهر للٌتعبَت عن إرادة األٌمة

الة يف الٌتشريع ال ٘تلك تعديلو، يف حُت أف الٌسلطة اليت الٌتناقض. ذلك أف األٌمة صاحبة اٟتٌق باألص
 تنوب عنها ٘تلك ذلك.

 الفرع الثّاني5 دور العرف في تكوين الشريعة اإلسالمية5
 .تعسٓف العسف -أّال

يراد بالعرؼ ما تعارفو الٌناس كساركا عليو من قوؿ أكؿ أك فعل أك ترؾ، كيسمى العادة             
فهو إذف ما تعٌوده الناس أك ٚتع منهم  1يف لساف الشرعيُت بُت العرؼ كالعادة.إذ ال فرؽ  .أيضان 

أك لفظ كثر استعمالو يف معٌت خاص ْتيث  ،من فعل شاع بينهم .كألفوه حىت استقر يف نفوسهم
  2يتبادر منو عند إطبلقو دكف معناه األصلي.

تعاريؼ الناس  ؛فمثاؿ القوِف .عمليان  يتبُت ٦تا سبق أف العرؼ قد يكوف قوليان كما قد يكوف         
ْتيث يتبادر منو ىذا ا١تعٌت العريف عند إطبلقو دكف  ،إطبلؽ لفظ معُت على معٌت غَت معناه الٌلغوم

                                                           

 .89( عبد الوىاب خبٌلؼ، علم أصوؿ الفقو، ص  1
 .325( ٤تمد مصطفى شليب، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ص  2
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مع أنو يف الٌلغة شامله لكٌل منهما.  ،كإطبلؽ لفظ الولد على الذٌكر دكف األنثى  .اٟتاجة إُف قرينة
دكف  ،لى دخوؿ اٟتٌمامات لبلستحماـ مقابل أجر معٌُت كمثاؿ العملي؛ تعارؼ الناس كتعودىم ع

  1كال على مدة ا١تكوث يف اٟتٌماـ. ،التلٌفظ بعقد ك دكف اتٌفاؽ على مقدار ا١تاء ا١تستعمل
فهو ما تعارفو الٌناس يف كٌل  يتنوع إُف عاـ كخاص. فأما العاـ؛مث إٌف العرؼ قوليان كاف أك عمليان      

، كتعارفهم دخوؿ اٟتٌمامات على الوجو الذم سبق بيانو مثبلن. كأما الببلد يف عصر من العصور
مثل كالٌتجار كأرباب اٟترؼ كالٌصناع. فهو ما تعارفو أىل إقليم معيػػٌن أك طائفة ٤تٌددة   ؛ا٠تاصٌ 

تعارؼ الٌتجار يف إقليم معيٌػػن على االلتزاـ بتوصيل الٌسلع إُف منازؿ مشًتيها، ككالتزاـ إصبلح بعض 
 2وجات مٌدة معينة كا١تكٌيفات كالٌسيارات كالٌثبلجات.ا١تنت

، عاٌمان أـ خاٌصان، فإنٌو إٌما أف يكوف صحيحان كإٌما أف أـ عمليان  كسواء أكاف العرؼ قوليان         
كال ٭تٌل حرامان كال عارفو النٌاس، ٦تا ال ٮتالف دليبلن شرعيان ا تفهو م ؛يكوف فاسدان. فأما الٌصحيح

كأما الفاسد فهو ما تعارفو الٌناس كلكٌنو  هم تقدًن عربوف يف عقد االستصناع.كتعارف ٭تـر حبلالن.
كتعارفهم أكل الربا كالٌتعامل بالفوائد مع    .فيحٌل حرامان أك ٭ترـٌ حبلالن  ،ٮتالف دليبلن شرعيان 

 3كاختبلط الٌنساء بالٌرجاؿ يف االحتفاالت كاألماكن العمومية. ،ا١تصارؼ
 .سفحجّٔ٘ الع -ثاىٔا

يف الفقو اإلسبلمي ال اعتبار للعرؼ الفاسد، كال ٕتب مراعاتو لكونو يعارض دليبلن شرعيان.           
فإذا تعارؼ الٌناس عقدان من العقود الفاسدة كعقد ربوم مثبلن، فبل يكوف ٢تذا العرؼ أثر يف إباحة 

أما العيرؼ الٌصحيح الذم ليس فيو مػخالفةه لدليلن شرعٌي كال تفويت ١تصلحةو، كال  4ىذا العقد.

                                                           

 . 326ص  ٤تمد مصطفى شليب، أصوؿ الفقو اإلسبلمي،( 1
 .89اب خبٌلؼ، علم أصوؿ الفقو، ص عبد الوىٌ / .327، ص ا١ترجع نفسو(  2
  .829، ص 02ىبة ، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ج ( الزحيلي ك  3
 .89عبد الوىاب خبٌلؼ، علم أصوؿ الفقو، ص (  4



   الفصل الّجاىٕ: مصادز مبدأ املػسّعٔ٘
 

 

110 

 

إذ ال ييتصوَّر أٌف الٌشريعة  1جلب ١تفسدةو، فإنٌو مصدره من مصادر الٌتشريع كحٌجػػة يف القضاء.
ٌر اإلسبلمٌية اليت جاءت لتنظيم آّتمع كإسعاد الٌناس، كحرصت على جلب ا١تنافع ٢تم كدفع ا١تضا

كقد راعى الٌشرعي الٌصحيحى  2أف ٖتوؿ بينهم كبُت ما تعارفوه ٦تا ٭تٌقق ٢تم ذلك. -ال يتصٌور–عنهم 
من عرؼ العرب فوضع الديٌة على العاقلة، ك١تا قدـ الٌنيب صٌلى اهلل عليو كسلم ا١تدينة ككجد النٌاس 

 »اس رضي اهلل عنو أنٌو قاؿ: يتعاملوف بالٌسلم أقٌرىم عليو كنٌظمو ٢تم. فقد ثبت عن عبد اهلل بن عبٌ 
 يءو يف شى  لفى ن أسٍ مى  »اؿ: فقى  ُت كالٌثبلثى الٌتمر الٌسنتى بسلفوف ىم يي م كى كسلٌ  عليوً  ى اهللي لٌ ـ الٌنيب صى دً قى 
. جلو ـو إُف أى معلي  زفو كى ـو كى لي عٍ مى  يلو ي كى فً فى  اؿ ػػػػػػػػػإذ ق  4؛ ككاف قد هناىم عنو قبل ذلك  .3««معلـو

. كقد أخذ الٌصحابة رضي اهلل عنهم ىذا ا١تنهج عن 5«ال تىًبع مىا لىيسى ًعندىؾ »ٟتكيم بن حزاـ: 
الٌنيب صلى اهلل عليو كسلم، فعمدكا إُف فحص ما كجدكه من األعراؼ يف الببلد اليت فتحوىا، فألغوا 

ج فاسدىا كأقٌركا صاٟتها. كفعل عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنو يف كضع الٌدكاكين كتطبيق نظاـ ا٠ترا 
  6ككبل٫تا عرؼ فارسي.

كعلى ىذا ا١تنهج سار األئمة كالفقهاء، كقٌرركا أف العادة شريعة ٤تكمة. فقد بٌت مالك رٛتو          
اهلل الكثَت من األحكاـ على عرؼ أىل ا١تدينة، كاختلف أبو حنيفة كأصحابو يف كثَت من األحكاـ 

غَت مذىبو القدًن ٔتذىب جديد لتغٌَت  الختبلؼ أعرافهم، كالشافعي حينما ذىب إُف مصر، تبعان 
  7العرؼ.

                                                           

ىػ، 1430، 01ط ستورم يف اإلسبلـ، شريع الدٌ أصوؿ التٌ  إبراىيم النعمة،./ 89ص عبد الوىاب خبٌلؼ، علم أصوؿ الفقو،(  1
 .830، ص 02ؿ الفقو اإلسبلمي، ج حيلي، أصو ./ الزٌ 109ص -العراؽ–مركز البحوث كالدراسات اإلسبلمية 

 .329، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي( ٤تمد مصطفى شليب،  2
، ح رقم  3  .124، ص 02، ج 2240( أخرجو البخارم، كتاب الٌسلم، باب " السلم يف كزف معلـو
 .109، ص ا١ترجع السابق إبراىيم النعمة،(  4
وقال عنو5 . 1232" ما جاء يف كراىية بيع ما ليس عندؾ"، ح رقم  ( أخرجو الًتمذم، اٞتامع الكبَت، أبواب البيوع، باب 5

 . 516-514، ص 02، ج حديث حسن صحيح
 .331، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي٤تمد مصطفى شليب، (  6
 .90( عبد الوىاب خبلؼ، علم أصوؿ الفقو، ص  7
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كلكن ىذا االعتبار ليس  ،كىكذا يتبُت من خبلؿ ما سبق أف للعرؼ اعتبار يف الٌشرع           
كإال العترب الٌشرع كل ما تعٌوده الناس. كلكن اعتبار  س بو باطٌراد،من كونو عرفان عمل النا ناشئان 

راجحة ال غٌت للناس عنها، كلو َف يهتد الناس إُف العرؼ  العرؼ مبٍت على ما فيو من مصلحة
          1الذم ٭تٌققها لشرع ٢تم تشريع مبتدأ.

 مهاى٘ العسف يف الّػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ ّميصلتُ مً باقٕ مصادزٍا.  -ثالجا

 العسف يف الّػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ زاجع للنصلخ٘ ّلٔظ دلٔاًل مطتكاًل براتُ:  -1

أف اعتبار العرؼ َف يثبت ألف النٌاس تعارفوه بينهم، كلكٌنو ثبت ١تا فيو من  ،بقان بينَّا سا            
ٖتقيق منفعة أك دفع مضرٌة. ْتيث لو منع النٌاس منو بعد اعتيادىم عليو، لوقعوا يف اٟترج كالٌضيق 

ؿ جل كٟتقتهم ا١تشٌقة. فكاف إقراره إذف من مقتضيات رفع اٟترج الذم قٌرره القرآف الكرًن، حيث قا
ۇ ۇ  چ كقاؿ سبحانو:، [23الحج، اآلية ] چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چشأنو: 

إُف  كلػػػػػػٌمػػػػا كاف رفع اٟترج راجعان  .[830البقرة، اآلية ] چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
تبٌُت أف العرؼ ليس دليبلن مستقبلن بذاتو، كإ٪تا ىو فرعه عن مراعاة ا١تصلحة، فالٌدليل على  .ا١تصلحة

  2كما العرؼ سول معٌرؼ ٢تا. ،صلحةاٟتقيقة إذف ىو ا١ت
 العسف يف الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ ٓيّصل ميصل٘ املصلخ٘:  -2

فإذا َف يصل  لتها بعد الٌنص كاإلٚتاع كالقياس.فإنٌو ينٌزؿ منز  ،فبما أنو يرجع إُف ا١تصلحة            
فإف تبٌُت لو  شرعي. ن صٌحتو كعدـ ٥تالفتو لدليلٖتٌقق م بواحد منها ككجد عرفان،  آّتهد إُف اٟتكم

صلحة فساده حكم على الفعل ا١تتعارؼ باٟتظر، كإف كجده صحيحان عمل بو، ألف يف ذلك ٖتقيق ١ت
عمد إُف الفعل فوزنو ٔتيزاف ا١تصلحة، فأقرٌه أك منعو بناءن على ما فيو من  الٌناس. كإذا َف ٬تد عرفان،

  3منفعة راجحة، أك ما ينطوم عليو من مفسدة راجحة.
                                                           

 .329، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي٤تمد مصطفى شليب، (  1
 .91عبد الوىاب خبلؼ، علم أصوؿ الفقو، ص ./ 335، ص ا١ترجع نفسو(  2
 .336، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي٤تمد مصطفى شليب، (   3
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 يف الػسٓع٘ اإلضالمٔ٘ ٓتكدو أحٔاىا علٙ الكٔاع:  العسف -3

كإف   ع عقد االستصناع ٞترياف العرؼ بو،، كما يف تشري1قد يًتؾ القياس بالعرؼ العاـ             
. ككما يف تشريع عقد اإلجارة كالٌسلم  2كاف القياس يقضي بعدـ صٌحتو ألنو عقد على معدـك

   3كا١تعاطاة كغَتىا.
 ّيص: العسف مفّطس لل -4

أشرنا فيما سبق، إُف أف العرؼ الذم خالف دليبلن شرعيان، عرؼه فاسده ٬تب رٌده. غَت أف             
كٮتالفو يف كٌل كجو، ْتيث  ؼ الذم يعارض الٌنص معارضة كليةن.ىذا اٟتكم ال ينطبق إاٌل على العر 

من كٌل كجو، بأف يأيت الٌدليل  يؤٌدم العمل بو إُف ترؾ الٌنص أصبلن. أٌما العرؼ الذم َف ٮتالف الٌنص
بل تبقي العمل بو فيما عدا  ،فإٌف ٥تالفتو تلك ال تلغي الٌنص مان كٮتالفو العرؼ يف بعض أفراده؛عا

 4.إذ أف العرؼ العاـ ٮتٌصص الٌنص موضع العرؼ. فهذا العرؼ يكوف معتربان إف كاف عاٌمان 
كاف يتم بالوحي يف عهد الٌنبوة فإنو يتم بعده   كالٌتخصيص مشركع كباؽو بعد الٌرسالة باتٌفاؽ. فبعد أف

كمن أمثلة ذلك ما قٌدمناه من   5بالقياس كا١تصلحة ا١ترسلة كغَتىا من أنواع االجتهاد ا١تأذكف فيو.
جواز عقد االستصناع، مع أنو بيع الٌشخص ما ليس عنده، كىو منهي عنو بالٌنص. كٕتويزه ٞترياف 

ال إلغاءن كتركان لو، ألف العمل بو باؽو فيما عدا  بالعرؼالٌنهي  العمل بو ٗتصيص للٌنص الذم تضٌمن
   6االستصناع. 

يف الٌلغة، يرجع فيو إُف  كقد قٌرر الفقهاء أٌف كٌل ما كرد بو الٌشرع مطلقان كال ضابط لو فيو كال         
 7كاٟترز يف الٌسرقة ككقت اٟتيض كقدره.العرؼ.  

                                                           

 .116، ص 02( ابن عابدين ٤تمد أمُت أفندم، ٣تموعة رسائل ابن عابدين، د.ط، د. ت ط، د. د.ف،  ج 1
 .274/ أبو زىرة، أصوؿ الفقو، ص .91عبد الوىاب خبلؼ، علم أصوؿ الفقو، ص (  2
 .832 ، ص02حيلي، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ج الزٌ (  3
 .116، ص 02، جا١ترجع السابقابن عابدين، (  4
 .336، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي٤تمد مصطفى شليب، (  5
 .116، ص 02، جا١ترجع السابقابن عابدين، (  6
 .831 ، ص02حيلي، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ج الزٌ (  7
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راعى يف تشريع األحكاـ، فإنو يراعى يف تفسَت الٌنصوص؛ كما أف العيرؼ يكىكذا، ك          
ـٌ،  3كتفٌسر بو حقيقة الٌلفظ إف كاف عرفان قوليان. 2كيقٌيد بو ا١تطلق، 1فيخٌصص بو العا

، ّأثسِ يف تهًْٓ الػسٓع٘ الْضعٔ٘الكْاىني مكازى٘ بني أثس العسف يف تهًْٓ 
 : اإلضالمٔــــــ٘

ار العرؼ يف كل من الفقو اإلسبلمي كالوضعي مصدران من مصادر على الرغم من اعتب               
   إال أف بينهما العديد من أكجو االختبلؼ أ٫تها: ،ا١تشركعية

 5إذ ال يشًتط فقهاء  العرف الوضعي اعتياٌد وإلزام، أما العرف الّشرعي فهو اعتياٌد فقط
يكفي فيو االعتياد على سلوؾ معٌُت من  الشريعة اإلسبلمية لقياـ العرؼ توافر االعتقاد بإلزامو، كإ٪تا

قبل كاٌفة الٌناس أك طائفة منهم تتحٌدد ٔتكاف أك مهنة معٌينة. كىذا ٓتبلؼ العرؼ يف القانوف الوضعي 
ماٌدم يتمثل يف اطٌراد سلوؾ الٌناس على ٨تو معٌُت، كمعنوم يتمثل يف  .الذم ال يقـو إاٌل بتوافر ركنُت
 4لوؾ. اعتقاد الناس بإلزاـ ذلك السٌ 

  العرف الوضعي يستمّد قّوتو من كونو تعبيرًا عن إرادة االّمة، أّما الّشرعي فيستمّد حّجيتو
كيتفرٌع عن ذلك، اشتماؿ الفقو اإلسبلمي على قيد  55من كونو تعبيرًا عن المصلحة ومنبٌئ عنها

 ه الٌضمانة.يضمن عدـ ا٨تراؼ العرؼ عن ا١تصلحة. ٓتبلؼ الفقو الوضعي الذم يفتقر إُف مثل ىذ
 5العرف الوضعي ال يقوى على تعديل الّنص، أما الّشرعي فيخّصص العاّم ويقّيد المطلق 

إذا كاف العرؼ عند غالبية فقهاء القانوف الوضعي ال ٯتلك سلطة تعديل الٌتشريع، ككاف دكره يقتصر 
عن على تفسَت غموض نصوصو كإكماؿ نقصها، فإنو يف الفقو اإلسبلمي معتربه يف الكشف 

                                                           

ألف  ؛ة فإنو ال يقول على ٗتصيصهادكف القطعيٌ  ،نيةالظٌ  الٌنصوص صها العرؼ ىيصوص اليت ٮتصٌ أف النٌ ( ٬تدر بنا التنبيو إُف  1
ص القطعي صورة كقع ال يرقى إُف مرتبة النٌ  كالعرؼ على أمٌ  ،كالتعارض ال يكوف إال بُت متساكيُت ،خصيص فرع عن التعارضالتٌ 

 .337، ص يأصوؿ الفقو اإلسبلميعارضو.  ٤تمد مصطفى شليب،  حىت
 .91عبد الوىاب خبلؼ، علم أصوؿ الفقو، ص /.274أبو زىرة، أصوؿ الفقو ص (  2
 .832 ، ص02حيلي، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ج الزٌ (  3
 .229-٤228تمد حسُت منصور، ا١ترجع السابق، ص (  4
 .229، ص ا١ترجع نفسو(  5
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األحكاـ فيما ال نٌص فيو، كمعترب حىت يف ظٌل كجود الٌنصوص. بل إنو قد ٮتالفها ٥تالفة جزئية، 
فيخٌصص عاٌمها كيقٌيد مطلقها. كال فرؽ يف ذلك بُت أف تكوف تلك الٌنصوص آمرة أك غَت آمرة. 

صوص كىذا على خبلؼ ما عليو حاؿ العرؼ يف القانوف الوضعي، الذم ال يقول على ٥تالفة النٌ 
  2، كإف جاز لو ٥تالفة الٌنصوص ا١تفٌسرة كا١تكٌملة.1اآلمرة

كىكذا يظهر من خبلؿ ما تقٌدـ، أف منزلة العرؼ يف الفقو الوضعي ال ترقى إُف نظَتهتا يف          
الفقو اإلسبلمي. ككاف األكُف أف يكوف حٌظ العرؼ يف الفقو الوضعي أكثر، فهو أكُف بأف يستجيب 

قراطية كإرادة األٌمة اليت يتغٌٌت ّٔا رٌكاده. كلكٌننا ٧تد أنو ضٌيق عليو كقزـٌ دكره، كحصر لشعارات الٌدٯت
أثره يف الٌنصوص ا١تفٌسرة كا١تكٌملة دكف اآلمرة. كيف ذلك تقديسه كاضح للٌتشريع الذم كضعتو سلطة 

ؿ لسلطة الٌنائب نيابة عن األٌمة، على حساب ما تعارفتو األٌمة نفسها. كال ٮتفى ما يف ذلك من تغوٌ 
 على سلطة األصيل.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .272رجع السابق، ./ حسن كَته، ا١ت34( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  1
 .348-346، ص أصوؿ الفقو اإلسبلمي( ٤تمد مصطفى شليب،  2
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 بٔعٕ ّقْاعد العدالـــــــــ٘: املطلب ارتامظ: مبادئ الكاىٌْ الّط
ما من عصر إال ككاف ف ،رأينا فيما سبق أف فكرة القانوف الطبيعي فكرة عابرة للزمن                  

إنكارىا، مؤداىا أف كظيفة التشريع تفوؽ كاستنتجنا من ذلك كٌلو حقيقة ال ٯتكن  ٢تا فيو حضور.
حدكد القدرة البشرية، كأف اإلنساف ال ٯتكنو أف يباشرىا باستقبلؿ، كىو يف مباشرهتا ٤تتاج دكمان إُف 

 موجو. 
كقد رأينا أيضان أف فكرة القانوف الطٌبيعي، كإف استطاعت أف ٕتد مكاهنا كٖتافظ على       

ع إُف آخر كمن عصر إُف مضامينها كتفاصيلها اختلفت كثَتان من ٣تتمبقائها يف كاٌفة العصور، إال أف 
كسياسة يف  ،كدينان يف القركف الوسطى ،كقانونان عند الٌركماف ،إذ كانت فلسفة عند اليوناف عصر.

 1العصور اٟتديثة.
مث كاف ىذا  ككانت يف أكؿ مظهر ٢تا قانونان كامنان يف طبيعة الٌركابط االجتماعية، كمن                 

القانوف أزليان ككٌل القوانُت اليت هتيمن على الٌظواىر الطبيعية. مث تطورت لتصَت قانونان شامبلن يتضٌمن 
ا١تبادئ األساسية اليت تسيطر على كامل الٌنظاـ القانوين يف بلد ما، كما يتضمن القواعد الٌتفصيلية 

كرة القانوف الطبيعي ذم اٟتدكد ا١تتغَتة، اليت تتفرع عن تلك ا١تبادئ. مث انتهت  بعد ذلك إُف ف
إُف أف  ائد فيها لفكرة العدؿ.صور السٌ ٮتتلف باختبلؼ األزمنة كآّتمعات حسب التٌ  امضموهن كبات

آلت مع بداية القرف العشرين، إُف ٣تموعة ٤تدكدة من ا١تبادئ اليت ٘تثل األسس ا١تشًتكة بُت ٚتيع 
مثبلن أعلى للعدؿ يهتدم بو ا١تشرٌع يف كل بلد، كيصل يف ضوئو  كاليت تعترباألمم كيف ٥تتلف العصور 

  2إُف قواعد كضعية تراعى فيها ظركؼ البيئة، كبالتاِف ٗتتلف باختبلؼ الٌزماف كا١تكاف.
أما قواعد العدالة، فتتمثل يف ٣تموعة القواعد الٌصادرة عن مثل أعلى يستهدؼ خَت                

ؤل النفس من شعور باإلنصاؼ. كىذه القواعد يف اٟتقيقة ليست ثابتة بل إهنا اإلنسانية كآّتمع ٔتا ٯت
ذلك أف فكرة العدالة كإف كانت ثابتة فيما تعنيو من ا١تساكاة الواقعية القائمة على مراعاة  ؛قابلة للٌتغَت

الظٌركؼ كاٞتزئيات يف كل حالة كبالنسبة لكل شخص، كما تتضمنو من الشُّعور باإلنصاؼ الذم 
                                                           

 .70، ص ا١ترجع السابقنهورم، ( السٌ  1
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يكمن يف الٌنفس البشرية كٯتليو الضمَت النقي كالعقل الٌسليم، إال أهنا متغَتة لكوهنا رٌد فعل ألحداث 
اجتماعية تتأثر بتفاكت الٌزماف كا١تكاف. كتقرير ا٠تَت كالٌشر يف ظٌل العدالة يتأثر بتباين الظٌركؼ، فقد 

كمن ىنا يظهر أف فكرة  .ا شرٌان يبدك الٌتصرؼ الواحد خَتان يف ظركؼ معينة كيبدكا يف ظركؼ غَتى
أما ما سواىا من مظاىر العدالة كما ٘تليو  ،ا١تساكاة اليت تقـو عليها العدالة ىي كحدىا اٟتقيقة الثابتة

    1كمقتضيات الظركؼ كاألحواؿ. ،فبل ٯتكن كصفها بالثبات لتأثرىا بعاملي الزماف كا١تكاف ،من اٟتلوؿ
ريت العدالة كالقانوف الطبيعي من االرتباط الوثيق، حىت عٌد٫تا البعض كّٔذا يتبُت ما بُت فك           

مًتادفُت من حيث تعبَت٫تا عن ا١تبادئ اليت تٌتفق مع العدؿ كيوحي ّٔا العقل كالضمَت اإلنساين، 
 2كيتحتم استلهامها يف التشريع كالقضاء ٖتقيقان للعدؿ كا١تساكاة. 

  3حث سابقة من ىذه الٌدراسة من غموض فكرة القانوف الطٌبيعياه يف مباكعلى غرار ما بينٌ            
ذلك أهنا تتكوف خارج نطاؽ  .منها فإف قواعد العدالة ليست أقل غموضان  .كإّٔامها كعدـ كضوحها

 ،كالقاضي كحده من ييلـز بتلمسها باالجتهاد .كال يوجد ضابط ٤تٌدد الستنباطها ،التشريع كالعرؼ
وؿ عن القضاء. كمن مث يتبُت أف مبادئ القانوف الطٌبيعي ك قواعد العدالة حىت يقطع عليو سبيل النك

فهي ال ٘تٌد القاضي بقواعد قانونية كما ىو شأف التشريع  ،ال تعترب مصدران للقانوف با١تعٌت الٌدقيق
ٝتية كلكٌنها تلهمو إُف حٌل يطبقو على الٌنزاع ا١تعركض أمامو إذا َف ٬تد قاعدة يف ا١تصادر الر  .كالعرؼ

  4ا١تختلفة.
كتفاديان للٌتكرار فإننا لن نتعٌرض ىنا لدكر القانوف الطٌبيعي يف تكوين القوانُت، كسنقتصر           

   .على بياف أثر قواعد العدالة يف ذلك 

                                                           

 .69-68( عبد الباقي البكرم كزىَت البشَت، ا١ترجع السابق، ص  1
 ..232-231ص ( ٤تمد حسُت منصور، ا١ترجع السابق،  2
 لنا اٟتديث عن مذىب القانوف الطبيعي يف ا١تبحث ا٠تاص با١تصادر ا١تادية للمشركعية.( لقد فصٌ  3
./ أنور سلطاف، ا١ترجع 151./ عبد ا١تنعم فرج الٌصده، ا١ترجع السابق، ص 178، ص ا١ترجع السابق( غالب علي الداكدم،  4

 .156السابق، ص 
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 أثر قواعد العدالة في القوانين القديمة5الفرع األّول5 
فقد ىٌذبت قواعده  ،قانوف الٌركماين القدًنكاف لقواعد العدالة عظيم األثر يف تطوير ال          

كما كانت مصدران لقانوف جديد كٌونو .كخٌففت من صرامة أحكامو كجٌردتو من كثَت من شكلٌياتو 
القضاة الٌركمانيوف من خبلؿ منشوراهتم القضائية. فصار عندىم القانوف الربيتورم ا١تستمد من قواعد 

إُف جنب قبل أف ٯتتزج أحد٫تا باآلخر. ىذا كقد توٌلد عن  بان العدالة، ك القانوف ا١تدين العتيق، جن
منها مبدأ حسن النية  ،قواعد العدالة تلك ٚتلة من ا١تبادئ اليت عملت على تطوير القانوف الركماين

 كمنع اإلثراء غَت ا١تشركع. ،يف العقود
األثر يف بركزىا  كسند  كٕتٌلى ذلك ،كقد أثرت قواعد العدالة يف القانوف اإل٧تليزم أيضان          

كإنشاء ديواف ا١تستشار الذم ترفع إليو  .كيف نشوء ٤تاكم العدالة اليت تولت تطبيقها ،للقانوف العمومي
كاليت كاف ا١تستشار يرجع فيها إُف  .الظبلمات كالشكاكل من ٚتود القانوف اإل٧تليزم العتيق كضيقو

ديد يقـو على قواعد العدالة إُف جانب القانوف حىت تكوف من ذلك قانوف ج ،قواعد العدالة فيطبقها
ظهور نظاـ الًتست الذم يشبو  ،القدًن. كقد كاف من نتائج تأثَت قواعد العدالة يف القانوف اإل٧تليزم

كالتوسع يف مفهـو الغش ك التخفيف من  ،كالتأكيد على مبدأ حسن النية ،نظاـ الوقف يف اإلسبلـ
حىت كتبت ٢تذه  .كاف كقواعد العدالة يف صراع دائم يف التطبيقشدة أحكاـ القانوف العمومي الذم  

قبل أف يتم توحيد القانوف كالقضاء  1873األخَتة الغلبة ٔتوجب قانوف التقاضي الصادر سنة 
   1اإل٧تليزيُت يف أكاخر القرف التاسع عشر.

 أثر قواعد العدالة في القوانين الحديثة5 الفرع الثّاني5 
ككاف من أبرز نتائج   ،كاف لتأثَت قواعد العدالة يف تطوير القوانُت اٟتديثة عظيم األثرلقد               

إذ عمل عن طريق   .ذلك األثر ما مت تقريره من الٌنظريات كا١تبادئ العادلة يف حقل القضاء خاصة
من خبلؿ  .على تبليف قصور التشريع كسٌد ثغراتو ،االجتهاد كيف ظٌل غياب ا١تصادر الٌرسػمية األصلٌية
كأحكاـ ا١تسؤكلية الٌتقصَتية  ،كنظرية ٖتٌمل الٌتبعة  .ما قٌرره من  النظريٌات كاألحكاـ كا١تبادئ العادلة
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كأحكاـ ا١تلكية األدبية كالفكرية  ،ا١تبنية على خطإ مفركض قابل إلثبات العكس أك غَت قابل لو
 1كيصوغوىا يف نصوص قانونية. قبل أف يتبٌت ا١تشٌرعوف أغلب ىذه الٌنظريات . كذلككالٌصناعية

 دّز قْاعد العدال٘ ّمبادئ الكاىٌْ الطبٔعٕ يف الكاىٌْ ادتصاٜسٖ: 
 ،بيعي كقواعد العدالة آخر ا١تصادر الرٝتية للقانوف اٞتزائرمتعترب مبادئ القانوف الطٌ              

. إذا َف يوجد نص تشريعي ْتسب ما كرد يف ا١تادة األكُف من القانوف ا١تدين اليت تنص على أنٌو: "...
حكم القاضي ٔتقتضى مبادئ الشريعة اإلسبلمية، فإذا َف يوجد فبمقتضى العرؼ، فإذا َف يوجد 

كعليو فإف القاضي ال يرجع إُف ىذه األخَتة إال  2فبمقتضى مبادئ القانوف الطبيعي كقواعد العدالة."
كال يف مبادئ الشريعة اإلسبلمية  ،شريعيةإذا َف ٬تد حبلن للحادثة ا١تعركضة أمامو ال يف النصوص الت

االمتناع عن الفصل فيها ْتجة انعداـ حكم يتعٌلق  كأكال يف العرؼ. إذ ال ٯتكنو حينها رد ا١تنازعة 
تصرٌفو ٖتت طائلة التجرًن كالعقاب، كعٌد مرتكبان ١تا اصطيلح عليو يف الفقو جرٯتة إنكار كقع كإال  .ّٔا

من قانوف العقوبات أنو: " ٬توز ٤تاكمة كل قاض أك موظف  136ة فقد جاء يف ا١تاد 3العدالة.
إدارم ٯتتنع بأم حجة كانت عن الفصل فيما ٬تب عليو أف يقضي فيو بُت األطراؼ بعد أف يكوف 

إُف  750قد طلب إليو ذلك كيصٌر على امتناعو بعد التنبيو عليو من رؤسائو كيعاقب بغرامة من 
       4الوظائف العمومية من ٜتس سنوات إُف عشرين سنة." د.ج كباٟترماف من ٦تارسة 3000

      أثس قْاعد العدال٘ ّالكاىٌْ الّطبٔعٕ يف الّػسٓع٘ اإلضالمّٔ٘:
أف الوحي كاف ا١تصدر الوحيد للشريعة يف العهد األكؿ حينما كاف النيب  رأينا سابقان  

سبلـ كاتسعت دائرتو كدخلت فيو كبعد كفاتو انتشر اإل .صلى اهلل عليو كسلم يعيش بُت ا١تسلمُت

                                                           

 .151./ عبد الباقي البكرم كزىَت البشَت، ا١ترجع السابق، ص 72-71، ص ا١ترجع السابق( الٌسنهورم،  1
رب سبتم 30، مؤرخة يف 78، ج ر عدد ـ. ا١تتضمن القانوف ا١تدين1975سبتمرب  26ا١تؤرٌخ يف  58-75( األمر رقم  2

 ا١تعٌدؿ كا١تتمم. ـ. 1975
 .152( عٌمار بوضياؼ، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
يونيو  11مؤرخة يف  49ج ر عدد الذم يتضمن قانوف العقوبات،  1966يونيو  08ا١تؤرٌخ يف  156-66( األمر رقم  4

 ا١تعٌدؿ كا١تتٌمم.. 1966
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فنتج عن ذلك أف كجد الصحابة رضي اهلل عنهم   ،شعوب كثَتة ٗتتلف عاداهتا كنظمها كتقاليدىا
ما كاف ٢تم ّٔا عهد يف  .تستلـز معرفة حكم الشرع فيها ،أنفسهم يف مواجهة كقائع كأحداث جديدة

ال يف كتاب اهلل كال يف سنة رسولو عليو كَف يرد بشأهنا نص خاص  ،أياـ النيب صلى اهلل عليو كسلم
فاجتهدكا كاستعملوا آراءىم على ضوء قواعد الشريعة ك مبادئها العامة كمقاصدىا  .الصبلة كالسبلـ
أك ٗتصيص  ،كقد أفضى اجتهادىم ذاؾ إُف توسيع نطاؽ األحكاـ الشرعية .1كأىدافها العليا

لتطور آّتمع كلشعور العدالة الكامن يف  أك استنباط أحكاـ جديدة استجابة ،أحكامها ا١تطلقة
كىكذا ظهر االجتهاد بالرأم كمصدر  2النفس. كاستلهاما ١تقاصد الشريعة اإلسبلمية كمبادئها العامة.

كمن ىنا يتبٌُت أف الٌشريعة اإلسبلمية  3للشريعة بعد أف كاف الوحي ا١تصدر الوحيد ٢تا يف عهد النبوة.
ككاف من أبرز آثارىا أف بٌت عليها فقهاء  ،بلؿ حقل االجتهاد كالرأمعرفت فكرة قواعد العدالة من خ

  4أدلة شرعية قائمة بذاهتا  كاالستحساف. اإلسبلـ العديد من ا١تبادئ اليت اعتربت الحقان 

 

 

                                                           

ص  -لبناف–ـ، مؤسسة الرسالة، بَتكت 2005-ىػ1425، 01عبد الكرًن زيداف، ا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية، ط (  1
112. 

 .69، ص 46( راقية عبد اٞتبار علي، تأصيل دكر القاضي يف تكوين القاعدة القانونية ، آّلة العربية للفقو كالقضاء، عدد  2
 .112( عبد الكرًن زيداف، ا١ترجع السابق، ص  3
./ راقية عبد اٞتبار، ا١ترجع 150ي البكرم كزىَت البشَت، ا١ترجع السابق، ص ./ عبد الباق71، ص ا١ترجع السابق( الٌسنهورم،  4
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 الث:لفصل الث

 آليات مبدأ املشروعية يف محاية احلقوق واحلريات
 

 ادبحث األول:

احلؼوق واحلريات من  آلقات مبدأ ادرشوعقة حلامية

 اكحراف الّسؾطتني التـػقذية والترشيعقة .

 ادبحث الثاين:

آلقات مبدأ ادرشوعقة حلامية احلؼوق واحلريات من 

 اكحراف الّسؾطة التلسقسقة .
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 متَٔــــــد:
يت بعد أف تعرفنا على مبدأ ا١تشركعية كمصادره ا١تادية كا١توضوعية، نتعرض اآلف إُف اآلليات ال       

يوفرىا كضماف للحقوؽ كاٟتريات، كحصانة ٢تا ضٌد استبداد الٌسلطة كا٨ترافها. ك١تا كانت الٌسلطات 
اليت قد تشٌكل هتديدان على تلك اٟتقوؽ كاٟتريات ٥تتلفة كمتباينة، كانت اآلليات اليت تتطلبها 

ة ١تواجهتو، ٗتتلف عن مواجهة ا٨ترافها ٥تتلفة أيضان. فا٨تراؼ الٌسلطة الٌتنفيذية يتطلب آليات معين
تلك اليت تتطلبها مواجهة ا٨تراؼ الٌسلطة التشريعية. كا٨تراؼ الٌسلطة الٌتأسيسية، يتطلب آليات 

كبناء على الٌسلطتُت السابقتُت. خاصة ١تواجهتو، ٗتتلف عن تلك اليت تستخدـ يف مواجهة ا٨تراؼ 
 ليُت:باين فإننا سندرس ىذا الفصل من خبلؿ ا١تبحثُت الٌتاىذا التٌ 

مبحث كآليات مبدأ ا١تشركعية ٟتماية اٟتقوؽ كاٟتريات من ا٨تراؼ الٌسلطتُت التنفيذية كالتشريعية  
 أكؿ.

 مبحث ثاف.كآليات مبدأ ا١تشركعية ٟتماية اٟتقوؽ كاٟتريات من ا٨تراؼ الٌسلطة التأسيسية  
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احنساف الّطلطتني  مًذتكْم ّاذتسٓات نآ٘ ااملبخح األّل: آلٔات مبدأ املػسّعٔ٘ ذت
 الّتيفٔرٓ٘ ّالتػسٓعٔ٘:

تتباين كظائف كل من الٌسلطتُت الٌتنفيذية كالٌتشريعية، كنتيجةن لذلك فإٌف ما ٭تتمل صدكره          
يظهر فيما تصدره من قرارات ة أيضان. فا٨تراؼ الٌسلطة الٌتنفيذيٌ  عنهما من ا٨ترافات سيكوف متباينان 

كمن يظهر فيما تسٌنو من قوانُت كتشريعات. شريعية فا ا٨تراؼ الٌسلطة التٌ كما تقـو بو من تصرٌفات، أم
ىنا تظهر خطورة ا٨تراؼ ىذه األخَتة عن سابقتها. كمهما يكن، فإف مبدأ ا١تشركعية قد اشتمل على 

 آليات ٯتكن لؤلفراد استخدامها ٟتماية حقوقهم كحرياهتم يف مواجهة ا٨تراؼ كٌل منهما.
 تلك اآلليات من خبلؿ ا١تطلبُت الٌتاليُت:كسنتناكؿ          

 أكؿ. مطلبكة  نفيذيٌ التٌ  ةة ٟتماية اٟتقوؽ كاٟتريات من ا٨تراؼ الٌسلطآليات مبدأ ا١تشركعيٌ 
 ثاف. كمطلب ةشريعيٌ التٌ ة ٟتماية اٟتقوؽ كاٟتريات من ا٨تراؼ الٌسلطة آليات مبدأ ا١تشركعيٌ 
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 ٘٘ ذتنآ٘ اذتكْم ّاذتسٓات مً احنساف الّطلطّٔآلٔات مبدأ املػسّعاملطلب األّل: 
 .٘يفٔرّٓالّت

تتمٌثل تلك اآلليات أساسان، فيما يوٌفره ا١تبدأ من أشكاؿ الرٌقابة على أعماؿ الٌسلطة الٌتنفيذيٌة        
إُف قسمُت؛ رقابة غَت  -باعتبار القائم ّٔا-قابة خضوعها للقانوف. كٯتكن تقسيم تلك الرٌ  لضماف
 ة. كسنخٌصص لكٌل قسم منهما فرعان مستقبلن.ػػػػكرقابة قضائيٌ  ة،قضائيٌ 

 ة5 الفرع األول5 الّرقابة غير القضائّية على أعمال الّسلطة الّتنفيذيّ 
 كقد تكوف إدارية أك سياسية، كسنتعرض بشيء من الٌتفصيل لكٌل منهما.      

 السقاب٘ اإلدازٓ٘:  -أّال
إٌما بقصد التحٌقق من مدل  ؛ـو ّٔا اإلدارة ذاهتا على أعما٢تااليت تقكىي تلك الرٌقابة           

مشركعيتها كمطابقتها للقانوف، أك بقصد التحٌقق من مدل مبلءمتها للمصلحة العاٌمة كتوافقها مع 
ا٢تدؼ الذم صدرت ألجلو. كّٔذا يتبٌُت أف الرٌقابة اإلدارية ىي رقابة مشركعٌية كمبلءمة يف ذات 

 الٌتحٌقق من مشركعية األعماؿ اإلدارية كمدل احًتاـ كخضوع اإلدارة للقانوف،  إذ هتدؼ إُف 1الوقت؛
كما هتدؼ إُف التأٌكد من ٖتقيق أىداؼ الٌسلطة العاٌمة كمدل ٘تٌكنها من إ٧تاز ٥تٌططاهتا ا١تعٌدة 

  2سلفان.
 :ةة ككصائيٌ قابة اإلدارية إُف ذاتيٌ ىذا كتنوٌع الرٌ          

 الّسقاب٘ الّراتٔ٘: -1

كإعادة الٌنظر فيها  ،ألعما٢تا اليت صدرت عنها -نفسها–كتتٌم من خبلؿ مراجعة اإلدارة              
ك٢تا  كمبلءمتها للهدؼ الذم صدرت ألجلو.بعُت فاحصة، قصد التحٌقق من مطابقتها للقانوف، 

لتصٌرؼ نفسو، أك كىذه الرٌقابة إٌما أف يباشرىا ا١توظَّف الذم صدر عنو ا 3حينها أف تعٌد٢تا أك تلغيها.

                                                           

 .78( عبد الوٌىاب رفعت، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
ـ، مكتبة 2009-ىػ1430، 01، ط : ديواف ا١تظاَف يف ا١تملكة العربية السعودية( خالد خليل الظاىر، القضاء اإلدارم 2

 . 85ص  -الرياض–القانوف كاالقتصاد 
 .86./ خالد خليل الظاىر، ا١ترجع الٌسابق، ص 134( عبد اٞتليل ٤تمد علي، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
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يباشرىا رئيسو اإلدارم ٔتا لو من صبلحيات ٘تٌكنو من التعقيب على أعماؿ مرؤكسيو؛ إٌما با١توافقة 
     1عليها كإمضائها أك بتعديلها أك إلغائها.

 قاب٘ الْصأٜ٘: الّس -2

٢تيئات لطة ا١تركزية على أعماؿ كأنشطة الوحدات كاقابة، السٌ وع من الرٌ تباشر ىذا النٌ           
. فربغم استقبلؿ ىذه األخَتة يف مباشرة مركزية اليت ٘تارس نشاطها على جزء من إقليم الدكلةالبٌل 

اختصاصاهتا اليت خو٢تا ٢تا القانوف، إال أهنا تبقى خاضعة بصفة استثنائية لرقابة الٌسلطة ا١تركزيٌة. على 
   2عٌية دكف أف تتعٌدل إُف ا١تبلءمة.أف ىذه الرٌقابة تتمٌيز ٔتحدكديتها؛ إذ تقتصر على فحص ا١تشرك 

 أضالٔب الّسقاب٘ اإلدازٓ٘: 
قد تتم رقابة اإلدارة على أعما٢تا كتصرفاهتا بصورة تلقائية، كما تتم بناء على تظلم يقٌدـ         

 إليها.
  التصٌرؼ الٌصادر عنها فتعيد  ،أف تراجع اإلدارة من تلقاء نفسهافهي  لقائية5قابة التّ الرّ فأّما

تتوٌفر عليو األجهزة اإلدارية من آليات ٘تٌكنها كذلك من خبلؿ ما  3.لنظر فيو كتقـو بإلغائو أك تعديلوا
من ٖتٌسس مواطن ا٠تلل كالقصور يف أدائها، كتساعدىا على إصبلحها. مثل سجبٌلت االقًتاحات 

 4كالٌتقييم الدكرم، كاالجتماعات ا١تنتظمة ٢تيئات اٞتهاز اإلدارم.
  اإلدارة الٌنظر يف تصرٌفاهتا كأعما٢تا بناء على تظٌلم  فهي أف تعيد بة بناء على تظّلم5الّرقاوأّما

    5إدارم مقٌدـ من قبل األفراد الذين تضٌرركا من تصرٌفها؛ أم من ذكم الٌشأف كا١تصلحة.
 قاب٘ اإلدازٓ٘ يف الّتػسٓع ادتصاٜسٖ:الّس 

ألـز  فقد، سواء تلك اليت تتٌم بصورة تلقائية ؛ة اإلداريةلقد أخذ ا١تشرٌع اٞتزائرم بفكرة الرٌقاب          
القانوف ا١تواطن ٔتساعدة اإلدارة يف اكتشاؼ مواطن القصور يف عملها كتقدًن االقًتاحات اليت ٘تٌكنها 

                                                           

 .134عبد اٞتليل ٤تمد علي، ا١ترجع الٌسابق، ص (  1
 .185( ٤تمد أبو زيد ٤تمد علي، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .64ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  ( 3
 .25صغَت بعلي، ا١ترجع السابق، ص ٤تمد ال ( 4
 .78اب، ا١ترجع الٌسابق، ص ( رفعت عبد الوىٌ  5
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٬تب على ا١تواطن أف  " 1على أنو: 131-88من ا١ترسـو  33ت ا١تادة قد نصٌ . ك من ٖتسُت أدائها
اءة من خبلؿ دفاتر ا١تبلحظات عن طريق تقدًن اقًتاحات بنٌ  ،دارةيسهم يف ٖتسُت سَت اإل

أك  .ٌل كسيلة أخرة موضوعة ٖتت تصرٌفو"كعرب ك ،نظيمات ا١تفتوحة لدل كل مصلحة عموميةكالتٌ 
، فقد منح ا١تشرٌع  اٟتٌق للٌشخص ا١تتضٌرر من القرار اإلدارم، تلك اليت تباشرىا اإلدارة بناء على تظٌلم

تظٌلما أماـ اٞتهة اإلدارية اليت أصدرت القرار، كنٌظم كيفٌيتو كإجراءاتو كآجالو. جاء يف يف أف يقٌدـ 
٬توز للٌشخص ا١تعٍت بالقرار اإلدارم تقدًن تظٌلم إُف اٞتهة  أنو: " 2 من قانوف إ.ـ.إ 830ا١تادة 

        يو ..."ا١تصدرة للقرار يف األجل ا١تنصوص عل
 تكدٓس الّسقاب٘ اإلدازٓ٘: 

يتمٌيز ىذا الٌنوع من الرٌقابة ببساطة إجراءاتو كقٌلة تكاليفو، فهو ال يتطلب إجراءات معٌقدة          
ألف  كافيان ٟتقوؽ األفراد كحرياهتم.  كال ٭تٌمل األفراد أعباء مالية. إال أنو برغم ذلك ال يشٌكل ضمانان 

حيث  ٤تدكد؛مركزم اـ البٌل ظكما أف أثره يف النٌ   3اإلدارة فيو تكوف ا٠تصم كاٟتكم يف آف كاحد.
ة كليةن أك االعًتاض ة حينها على الٌتصديق على أعماؿ ا٢تيئات البٌلمركزيػٌػػتقتصر رقابة اإلدارة ا١تركزي

كال ٘تلك تعديلها كال إلغاءىا كال سحبها، كال اٟتلوؿ ٤تٌل تلك ا٢تيئات البٌلمركزية يف  عليها كليةن.
      4ها.إصدارىا، كال سلطة إصدار األكامر إلي

 قاب٘ اإلدازٓ٘ يف الفكُ اإلضالمٕ: الّس
يات اليت هتدؼ إُف ٕتنيب كآلية من اآللقابة اإلدارية  لقد عرؼ الفقو اإلسبلمي فكرة الرٌ             

أك تصويبها بعد كقوعها كالٌتكفل باآلثار ا١تًتتبة  ،الوقوع يف األخطاء حُت مباشرهتا ١تهامهااإلدارة 
بُت ما إذا   ،تلك الرٌقابة، كذلك باعتبار القائم ّٔا أنواعيُت من رئيس نوعُتييز بُت . كٯتكن الٌتمعنها

                                                           

 06، مؤرخة يف 27، ج ر عدد الذم ينظم العبلقات بُت اإلدارة كا١تواطن،  1988يوليو  04ا١تؤرخ يف  131-88( ا١ترسـو  1
 . 1988يوليو 

 23، مؤرخة يف 21ج ر عدد  وف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية، ا١تتضمن قان2008فرباير  25ا١تؤرخ يف  09-08( قانوف رقم  2
 .2008أبريل 

 .65( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  3
 .192( ٤تمد أبو زيد ٤تمد علي، ا١ترجع السابق، ص  4
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 كيعرؼ ىذا النوع بالرٌقابة الٌشخصية، نفسو، ؼ أك القرارصرٌ خص الذم صدر عنو التٌ كاف نفس الشٌ 
    .كىذا ما يعرؼ بالرٌقابة الرٌئاسٌية أك كاف رئيسو كقائده

 الّسقاب٘ الّػدصّٔ٘:  -1

كىي رقابة ا١توٌظف على نفسو ا١تنبعثة من إٯتانو باهلل تعاُف، كمن معرفتو اٟتقيقٌية بأسرار             
دينو كما يدعو إليو من كجوب التقول كاإلخبلص كمراقبة اهلل يف الٌسر كالعلن، كأنٌو سبحانو ال يعزب 

    1شيء، كأنٌو يستوم يف علمو ا١تعلن كا٠تفٌي. عن علمو

ف إحساس داخلي للموٌظف، منشؤه اإلٯتاف بأف اهلل جٌلت قدرتو يرل ٚتيع تصرٌفاتو فهي إذ           
ڌ چ :اؿ ػػػػكأنو سيحاسبو عليها ٚتيعان. ق ، و ٭تصيها كيسٌجلها عليوكحركاتو كسكناتو كأنٌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  چ : اؿ ػػػػػػػػػػػكق ، [84الكهف، اآلية  ]    چڳ ڳ ڱڱ 

ۉ ې   ۋ ۅ ۅ ۉ  چ: اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػكق [ 83ة ــــــق، اآلي ] چ ڦڄ

التوبة، اآلية ].چېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ
 [.58الحديد، اآلية ] .چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ چػاؿ: كقػػ ،[850

و ما باع العمل اٟتسن، كاجتناب القبيح، كىإُف اتٌ ىذا اإلحساس ىو الذم يقود ا١تؤمن           
 ٬تعلو ٭تاسب نفسو باستمرار ك٭ترص على تقييمها كإصبلحها.

، فإذا آمن ا١توظف 2ىذا كتعترب الرٌقابة الٌذاتية يف الٌنظاـ اإلسبلمي أساس أنواع الرٌقابة األخرل         
  3اإلدارم )ا١تسلم( بصدؽ ىذه ا١تعاين اٞتليلة، ىانت كصغرت أمامو ٚتيع أنواع الرٌقابة األخرل.

                                                           

، د.د ف، ـ1998-ىػ1418، 04، ط : الفكر كالتطبيق( عبد الرٛتن بن إبراىيم الٌضحياف، اإلدارة كاٟتكم يف اإلسبلـ 1
 .131ص  -ا١تدينة ا١تنورة-ا١تملكة العربية السعودية

ـ، د.د ف، ا١تملكة العربية 2000-ىػ 1421، 01( أٛتد بن داككد ا١تزجاجي األشعرم، مقدمة يف اإلدارة اإلسبلمية، ط 2
 .359ص  -جٌدة–السعودية 

 .132( عبد الرٛتن بن إبراىيم الٌضحياف، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
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 قاب٘ الّسٜاضّٔ٘:الّس -2

 1فُت كأعما٢تم كنشاطاهتم،كىي رقابة القائد أك الرئيس اإلدارم على من عنده من ا١توظٌ            
خَت ِف أف : " عمر بن ا٠تطٌاب قاؿكقد عرؼ الفقو اإلسبلمي ىذا الشكل من الرقابة أل٫تيتو. 

اىد ىنا أف عمر باعتباره ا٠تليفة كاف . كالشٌ "أعزؿ كٌل يـو عامبلن من أف أبقي ظا١تان ساعة من الٌنهار
وذج أركع ٪تكىذا  يتابع عٌمالو كأعما٢تم ككاف يرل أف عزؿ عامل كٌل يـو خَت من إبقائو ظا١تا ساعة

 2.ةئاسيٌ قابة الرٌ للرٌ 
ئاسية اليت عرفها الٌنظاـ اإلسبلمي سابقة على العمل اإلدارم أك الحقة كقد تكوف الرٌقابة الرٌ        
 عليو.
 اب٘ الّطابك٘ )الْقأٜ٘(: السق - أ

كتكوف من خبلؿ تذكَت الرٌئيس اإلدارم للموظفُت التابعُت لو باستمرارو بوجوب االمتثاؿ            
كاليت تأمر بالعدؿ كاإلحساف كالتزاـ الٌصدؽ  للتعليمات الواردة يف كتاب اهلل كسٌنة رسولو 

 كاإلخبلص كأداء األمانة.
ؿ ترىيبو ١ترؤكسيو كٖتذيره ٢تم من الوقوع يف الزٌلل كالتمادم فيو كما تكوف من خبل            

كتذكَتىم بعاقبة اإلخبلؿ بأمانة العمل، كالكذب كالعبث با١تصلحة العاٌمة. كىذا األمر من شأنو أف 
 قابة األخرل.كاليت سبق كأف أشرنا إُف كوهنا أساس كافة أشكاؿ الرٌ  3،يعٌزز الرقابة الذاتية لدل ا١توٌظف

 احك٘ )العالجٔ٘(: ّسقاب٘ الّلال - ب

كتكوف من خبلؿ تعٌقب الرٌئيس ألعماؿ مرؤكسيو من أجل العثور على مواطن الزٌلل كا٠تطأ           
ذلك أف الرٌقابة الٌسابقة كحدىا ال تكفي ٟتماية الناس   4قصد إصبلحو ك٤تاسبة مرتكبو. ،فيها

ف تكٌملها رقابة الحقة تأيت بعد العمل. كمصاٟتهم كحقوقهم من جور الٌسلطاف، فكاف ال بد من أ
                                                           

–ـ، دار ا١تآثر للنشر كالتوزيع، ا١تملكة العربية السعودية 2003-ىػ 1422، 01لرٛتن اٞتوبَت، النظم اإلسبلمية، ط ( عبد ا 1
 . 113ص  -ا١تدينة ا١تنٌورة

 .132ص  عبد الرٛتن بن إبراىيم الٌضحياف، ا١ترجع الٌسابق،(  2
 .365-364ا١ترجع الٌسابق، ص  أٛتد بن داككد ا١تزجاجي األشعرم،(  3
 .366، ص ا١ترجع نفسو(  4
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يتابع أعما٢تم ك٭تاسبهم كيعاقبهم عليها إف اقتضى  -رغم حسن اختيار موظٌفيو- كقد كاف النيب 
 األمر إما بالتوبيخ كالٌلـو كإما بالعزؿ.

 »: أنو من ذلك على سبيل ا١تثاؿ ما ركم عنو  ،كالنماذج على ذلك أكرب من أف ٖتصى         
م ِف. دً ىٍ ا أي ذى ىى م كى كي ـ قاؿ: ىذا لى دً ا قى مٌ ة. فلى قى ى الٌصدى ة، على يَّ تبً اللٌ  و ابني لى  يقاؿي  زدً ن األي مً  بلن رجي  لى مى استعٍ 
ذ أخي ده ال يى يى ي بً فسً ر أيهدل لو أـ ال؟ كالذم نى فينظي  -وً يت أمٌ أك بى -أبيو  تً يٍ يف بػى  سى لى فهبل جى  :قاؿ
اىد ىنا كالشٌ  .1«غاء .....ري  لوي  اف بعَتان و إف كى قبتً لى رى و عى لي مً ة ٭تٍ يامى لقً ا يوـى  اء بوً إال جى  يئان شى  وي ده منٍ أحى 

 قابة الرئاسية على أحد عمالو كحاسبو على خطئو.أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد مارس الرٌ 
من إمارة  اٟتضرمي بن لعبلءلبلة كالسبلـ كمن األمثلة على ذلك أيضان عزلو عليو الصٌ             

أبو فقد حاسب  على ىذا الٌنهج، كقد سار ا٠تلفاء الرٌاشدكف  2.بعدما اشتكى أىلها منو بحرينال
أقدـ عليو بشأف الذم  كانفراده بالقرار٣تانبة توجيهاتو،  بدر منو من على ما خالد بن الوليد  بكر

ب رضي اهلل كقد أدرؾ عمر بن ا٠تطٌا  3.مع من كاف معو يف أمرهاختلف  ككاف قد ،مالك بن نويرة
 إذ يقوؿ ٥تاطبان كدكرىا يف تصويب ما قد يشوبو من ا٨تراؼ  ،عنو أ٫تية الرٌقابة الرئاسية البٌلحقة للعمل

)أرأيتم إذا استعملت عليكم خَت من أعلم، مث أمرتو بالعدؿ، أكنت قضيت ما علٌي؟ فقالوا ) تو:رعيٌ 
يأمر عٌمالو بأف يوافوه  كما كاف  4.((نعم. قاؿ: ال حىت أنظر يف عملو؛ أعىًملى ٔتا أمرتيو أـ ال؟

يا أيها الٌناس، إين َف أبعث عٌماِف عليكم ليصيبوا من أبشاركم كال من  )با١توسم فإذا اجتمعوا قاؿ: )
يريد أف  5(فمن فعل بو غَت ذلك فليقم( ،إ٪تا بعثتهم ليحجزكا بينكم كليقسموا فيئكم بينكم ،أموالكم

 رر من أحد عماؿ ا٠تليفة حىت يقتٌص لو منو.يقـو من تعٌرض للظلم كٟتقو الضٌ 

                                                           

 .235ص ، 02ج، 2597 قم، ح ر "من َف يقبل ا٢تدية لعٌلة"( أخرجو البخارم، كتاب ا٢تبة، باب  1
ـ، مؤسسة ا١تعارؼ للطٌباعة كالنشر، 1987-ىػ1407( الببلذرم أبو العباس أٛتد بن ٭تِت بن جابر، فتوح البلداف، د.ط،  2

 .111ص  -لبناف–بَتكت 
–ـ، دار الكتب العلمية، بَتكت 1987ىػ 1407، 01ط، مد بن ٤تمد بن عبد الكرًن، الكامل يف التٌاريخ( ابن األثَت ٤ت 3

 .217، ص 02ج  -لبناف
 . 45ص  -العراؽ–ـ، مطبعة العاين، بغداد 1965 -ىػ1384، 01( ٤تمود شيت خطاب، الفاركؽ القائد، ط 4
 .41( ا١ترجع نفسو، ص  5
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 .ككٌلها تؤٌكد أف اإلسبلـ عرؼ فكرة الرٌقابة اإلدارية ،كاألمثلة على ذلك أكرب من أف ٖتصى          
ة منها اليت تتٌم عرب مراقبة ا١توٌظف نفسو ألعمالو كمراجعتو ٢تا انطبلقا من إٯتانو باهلل سواء الٌشخصيٌ 

اليت يباشرىا الرئيس اإلدارم كاليت تتم من خبلؿ  حسن اختيار عٌمالو كتوجيههم  تعاُف، أك الرٌئاسية
كمن خبلؿ متابعة أعما٢تم ك٤تاسبتهم عليها كعز٢تم إف  بضركرة ا٠تضوع للقانوف اإلسبلمي. كتذكَتىم

 اقتضى األمر ذلك.
 الّسقاب٘ الطٔاضّٔ٘: -ثاىًٔا

لى أعماؿ السلطة التنفيذية، كىذا النوع ٮتتلف مداه كيقصد ّٔا تلك اليت ٯتارسها الرب١تاف ع        
على خبلؼ تبعان الختبلؼ األنظمة الدستورية. ففي الٌنظاـ الرب١تاين مثبلن  .كأثره من دكلة إُف أخرل

تتدرٌج من إمكانية  الٌسلطة التنفيذية مظاىر متعٌددة.تٌتخذ الرٌقابة السياسية على أعماؿ الرٌئاسي، 
اقشة، إُف مساءلة الوزراء كاستجوأّم فيما يتعٌلق باألعماؿ غَت ا١تشركعة طرح موضوع عاـ للمن

     1الصادرة عنهم، كتصل إُف حٌد سحب الثٌقة منهم منفردين أك من اٟتكومة ٣تتمعةن.
 الّسقاب٘ الطٔاضٔ٘ يف التػسٓع ادتصاٜسٖ:

للرب١تاف   2ستورحيث منح الدٌ  ،(لقد أخذ ا١تشرٌع اٞتزائرم بفكرة الرٌقابة السياسية )الرب١تانية        
منو  152يف ا١تادة  إذ جاء تابية ألم عضو من أعضاء اٟتكومة.اٟتٌق يف توجيو األسئلة الٌشفوية كالك

كما .  أنو: " ٯتكن ألعضاء الرب١تاف أف يوٌجهوا أم سؤاؿ شفوم أك كتايب إُف أم عضو يف اٟتكومة"
ا١تادة  نصت ايا اليت يراىا تستحٌق ذلك. فقدن القضمنحو اٟتق يف استجوأّا حوؿ أم قضية م

:" ٯتكن ألعضاء الرب١تاف استجواب اٟتكومة حوؿ أم قضية من قضايا الٌساعة .... على أنو 151
خٌوؿ الدستور  للرب١تاف صبلحية  ،كفوؽ ذلك كٌلو جاف الرب١تاف أف تستمع ألعضاء اٟتكومة."لٯتكن لك 

د مناقشتو لبياف السياسة كذلك عن ؤكلية اٟتكومة.رقابة ينصٌب على مسالٌتصويت على ملتمس 
: " ٯتكن للمجلس الشعيب الوطٍت لدل مناقشتو بياف السياسة ما نٌصو 153جاء يف ا١تادة  العاٌمة.

                                                           

 .63دارم، ص ( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإل 1
. ا١تتضمن التعديل 2016مارس  07، ا١تؤٌرخة يف  14. ج. ر .ر2016مارس  06ا١تؤرخ يف  01-16( القانوف رقم  2

 الدستورم. 
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 :وػػػعلى أن 155العامة أف يصوت على ملتمس رقابة ينصٌب على مسؤكلية اٟتكومة." كنصت ا١تادة 
قابة، يقٌدـ الوزير األكؿ استقالة اٟتكومة إُف رئيس ى ملتمس الرٌ عيب الوطٍت علإذا صادؽ آّلس الشٌ "

  اٞتمهورية."
  اضٔ٘ يف الفكُ اإلضالمٕ:الّسقاب٘ الطّٔ

من  ؛وع من الرٌقابة من اختصاص ٚتاعة أىل اٟتٌل كالعقديف الفقو اإلسبلمي، يعترب ىذا النٌ        
كقد كانت ىذه اٞتماعة  1ُت كموضع الثٌقة فيهم.العلماء آّتهدين ككجهاء الٌناس كاألمناء من ا١تسلم

متابعتو كنصحو بعديان عرب  ك 2من خبلؿ اختيار اإلماـ كمبايعتو،الرٌقابية قبليان تباشر كظيفتها 
 ٤.3تاسبتوك 

 أٍل اذتّل ّالعكد الكبلّٔ٘:  زقاب٘ -1

ختاركا أنسبهم لي ،ر فيهم شركط اإلمامة كمؤىبلهتاككانت تتمٌثل يف البحث فيمن تتوفٌ            
كالعقد لبلختيار تصٌفحوا أحواؿ أىل اإلمامة  فإذا اجتمع أىل اٟتلٌ  ). قاؿ ا١تاكردم:)كيبايعوه

كمن يسرع الناس إُف  ،فقٌدموا للبيعة منهم أكثرىم فضبلن كأكملهم شركطان  ،ا١توجودة فيهم شركطها
أٌداىم االجتهاد إُف اختياره عرضوىا فإذا تعٌُت ٢تم من بُت اٞتماعة من  .كال يتوٌقفوف عن بيعتو ،طاعتو
  4.((كانعقدت ببيعتهم لو اإلمامة. ،فإف أجاب إليها بايعوه عليها ،عليو

عن طريق اختياره لنقباء  كقد كاف ٞتماعة أىل اٟتٌل كالعقد اليت تشٌكلت يف عهد الٌنيب           
يف اختيار ا٠تليفة الثٌالث عثماف بن  دكر عظيم امتٌد إُف ما بعد كفاتو. ٘تٌثل ، ا١تهاجرين كاألنصار 

 5آنذاؾ يف مقٌدمتها.رضي اهلل عنو  ٛتن بن عوؼ كاف عبد الرٌ قد   ، كعٌفاف 

                                                           

ريقي عبد اهلل بن إبراىيم، أىل اٟتٌل كالعقد صفاهتم ككظائفهم، كتاب شهرم يصدر عن رابطة العاَف اإلسبلمي، السنة ( الطٌ  1
 .31-27ق، ص 1419، 185 ددعال، الٌسابعة عشر

يناير  -ىػ1397، صفر 01( حسن صبحي أٛتد عبد الٌلطيف، الٌسلطة الٌتشريعية يف اإلسبلـ، ٣تلة اٟتقوؽ كالٌشريعة، العدد  2
 .135، 133، ص ـ1977

 .136ريقي عبد اهلل بن إبراىيم ، ا١ترجع الٌسابق، ص ( الطٌ  3
 .08-07ص  ا١ترجع السابق،، ( ا١تاكردم أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب 4
 .387-386ا١ترجع الٌسابق، ص  أٛتد بن داككد ا١تزجاجي األشعرم،(  5
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 زقاب٘ أٍل اذتّل ّالعكد البعدٓ٘: -2

كتكوف من خبلؿ متابعة اإلماـ بالٌنصح كاحملاسبة بعد توليتو. جاء يف اٟتديث عن ٘تيم            
 ابوً تى كلكً  هللً »: ١تن؟ قاؿ: حابة. فقاؿ الصٌ «ةيحى صً النَّ  الٌديني »اؿ: ق أف رسوؿ اهلل  الٌدارم 

ألئمة ا١تسلمُت تكوف ٔتعاكنتهم على اٟتٌق كطاعتهم  كالٌنصيحة 1.«مهً اٌمتً عى كى  مُتى لً ة ا١تسٍ مَّ ئً ألى كى  وً ولً سي كلرى 
يبلغهم من حقوؽ فيو، كأمرىم بو كتنبيههم إليو كتذكَتىم برفق كلطف، كإعبلمهم ٔتا غفلوا عنو كَف 

  2ا١تسلمُت.
 كىذا يعٌد ضربان  عن أعمالو كتصرٌفاتو، كىكذا يتبٌُت أف من الٌنصح لئلماـ؛ ٤تاسبتو كمساءلتو         

ىذا  الٌنيٌب  قٌرركقد   3.الذم تفرضو نصوص الوحي هي عن ا١تنكرمن ضركب األمر با١تعركؼ كالنٌ 
قولوا اٟتٌق كال ٮتافوف يف اهلل لومة الئم. فقد كرد على أف ي البيعة عن أصحابو األمر حينما أخذ 

ػػنشىًط  بىايعنىا رىسيوؿى اهلًل  »قولو:  عن عبادة  على الٌسٍمًع كىالطٌاعًة يف العيسًر كاٍلييسًر كالػمى
٩تىاؼ يف اهلًل حيثيما كينَّا ال  -أك نػىقيوؿى باٟتىقّْ -ك أىف الى نػينىازًع األٍمرى أىلىوي، ك أىف نػىقيـو  » 4«كالػمىٍكرىه

ًئم  .5«لٍومىةى الى
ة ، بل إنٌو يتجاكز ذلك إُف كونو كاجبان خاصٌ لكل مسلمو  فنصح كاٌلة األمر إذف حقّّ             

 :. قاؿ  أثَت كالقوة ٦تا ينعدـ لدل غَتىم١تا أكتوه من عوامل التٌ  . بالٌنسبة ألىل اٟتٌل كالعقد
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ چ

فإف ىذا ا٠تطاب كإف كاف موٌجها لعمـو  .[858ران، اآلية ]آل عم چ ۀۀ
كأىل اٟتٌل كالعقد يف  6ا١تسلمُت، إال أف أبرز من يعنيهم العلماءي كمن شاكلهم من أىل الٌتمكُت،

                                                           

 . 54، ص 55، ح رقم "بياف أف الدين الٌنصيحة"( أخرجو مسلم، كتاب اإلٯتاف، باب 1
ج  -مصر–ىر ـ، ا١تطبعة ا١تصرية باألز 1929-ىػ1347، 01( الٌنوكم، شرح صحيح مسلم )صحيح مسلم بشرح النوكم( ط 2

 .38، ص 02
 .136ريقي عبد اهلل بن إبراىيم، ا١ترجع السابق، ص ( الطٌ  3
 .343ص ، 04ج ، 7199ح رقم  "كيف يبايع اإلماـ النٌاس"،، باب األحكاـ، كتاب البخارم( أخرجو  4
5

 .343ص ، 04ج ، 7200ح رقم  "كيف يبايع اإلماـ النٌاس"،، باب األحكاـ، كتاب البخارمأخرجو (  

 .253، ص 05، ج ا١ترجع السابق( القرطيب،  6
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 ،ةة، كالٌنصح لوالة األمر خاصٌ هي عن ا١تنكر عامٌ الٌصدارة منهم. ذلك أٌف كظيفة األمر با١تعركؼ كالنٌ 
 بذلك. قبل غَتىم بالقياـ ملزموف  ،كأىل اٟتٌل كالعقد ٔتا يتوفر ٢تم من أسبابو ٖتتاج إُف ٘تكُت،

 الفرع الثّاني5 الّرقابة القضائية على أعمال الّسلطة التنفيذيّة.
يراد بالرٌقابة القضائية على أعماؿ السلطة التنفيذية، تلك اليت يتوالىا القضاء على أعماؿ         

ا ضمانان ٟتقوؽ أكثر أنواعه غم كونو مكلفان كمعقد اإلجراءات،بر وع من الرٌقابة اإلدارة. كيعٌد ىذا النٌ 
ىذا  1نفيذية كخربة بالقانوف.ع بو القضاء من استقبللية عن الٌسلطة التٌ نظران ١تا يتمتٌ  األفراد كحرياهتم.

 كتتميز الرٌقابة القضائية ٔتجموعة من ا٠تصائص من أبرزىا:
ترفع من قبل األفراد  .كإ٪تا بناءن على دعول تتضٌمن طعنان يف قرار إدارم ،أهنا ال تتحٌرؾ تلقائيان  -

 رين من القرار أك ىيئاهتم ا٠تاٌصة. كبذلك فهي رقابة الحقة على العمل اإلدارم ال سابقة عليو.ا١تتضرٌ 

فحص مبلءمتو، كّٔذا إُف  على فحص مشركعية القرار اإلدارم دكف أف ٘تتدٌ  أهنا تقتصر غالبان  -
  2تلف عن الرٌقابة اإلدارية.فهي ٗت

ا١تنازعات ٗتتٌص بالٌنظر يف  نفس اٞتهات القضائية اليتوع من الرٌقابة  ىذا النٌ كقد تتوٌُف          
كىذا يف ظٌل نظاـ القضاء ا١توٌحد. كما قد يتوالىا قضاء متخٌصص يقـو بالفصل يف  العادية،

كسنتعرض فيما يلي بشيء من  3قضاء ا١تزدكج.ا١تنازعات اإلدارية دكف غَتىا، كىذا يف ظٌل نظاـ ال
 التفصيل لكٌل نظاـ من الٌنظامُت.

 ىعاو الكطاٛ املّْحد:  -أّال
ىو ذلك الٌنظاـ القضائي الذم يشتمل على جهة قضائية كاحدة ىي جهة القضاء العادم،         

اد بعضهم بعضان، أك ما يثور ٗتتص بالٌنظر يف كافٌة أنواع ا١تنازعات، سواء منها ما يثور فيما بُت األفر 

                                                           

 .67( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  1
 .82-81( ٤تمد رفعت عبد الوٌىاب، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .31( ٤تمد الٌصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
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ظاـ يف الببلد اإل٧تلوسكسونية كيف مقٌدمتها إ٧تلًتا كالواليات كيسود ىذا النٌ  1بينهم كبُت اإلدارة.
  2عودية.وداف كاألردف كالسٌ كما تأخذ بو بعض الٌدكؿ العربية كالعراؽ كالسٌ   ،ا١تٌتحدة األمريكية

ال يوجد ّٔا إال قانوف  ،اليت تأخذ بنظاـ القضاء ا١توٌحد ىذا كٕتدر اإلشارة إُف أف تلك الببلد        
كاحد يطٌبق على كاٌفة ا١تنازعات، سواء كانت عادية قائمة بُت األفراد فيما بينهم، أك إدارية بأف كانت 

 3اإلدارة طرفان فيها.
جموعة من كتعٌد إ٧تلًتا أكضح مثاؿ ٬تٌسد فكرة القضاء ا١توٌحد، كقد مٌر فيها ىذا األخَت ٔت       

 ا١تراحل ٯتكن رٌدىا إُف ثبلثة.
فلم تكن تقتصر كظيفتها  ،ساع سلطة احملاكم العادية على أعماؿ اإلدارة٘تيزت باتٌ  المرحلة األولى5

ءمتها للغرض الذم صدرت ألجلو. مبلمدل بل كانت تتعٌداىا إُف فحص  ،على فحص ا١تشركعية
ارة بالقياـ بعملو معٌُت أك االمتناع عنو. كقد شٌبو بعض ككانت تصل أحيانان إُف حٌد توجيو األكامر لئلد

 4الفقهاء سلطة القضاء الربيطاين على اإلدارة حينها بالٌسلطة الرٌئاسية.
ر نتج ىذا الٌتحرٌ  ،عرفت ىذه ا١ترحلة ٗتفيفان من سلطة القضاء على اإلدارة كأعما٢تا المرحلة الثّانية5

ألف "  يقـو على فكرة مؤٌداىا: "عدـ مسؤكلية الٌتاج" .إ٧تلًتايف  كالتخفيف عن مبدأ قدًن كاف سائدان 
كىذا  ،أف الٌدكلة ليست ذاتان متميزة عن شخص ا١تلك ؛ككاف يقصد ّٔذا ا١تبدأ ا١تلك ال ٮتطئ"

كما كاف ىناؾ سبب  5يستلـز أف الٌدكلة ال ٗتطئ. كما دامت ال ٗتطئ فهي ال تتعٌرض للمسؤكلية.
بُت ا١توٌظف كالٌدكلة يف القضاء على اإلدارة؛ ٘تثل يف شكل العبلقة آخر ساعد على ٗتفيف سلطة 

سؤكلية ا١توٌكل عن أخطاء الوكيل، كالذم كاف يستند إُف فكرة الوكالة اليت تقتضي انتفاء م إ٧تلًتا.
 6كبذلك كانت الٌدكلة غَت مسؤكلة عن أخطاء موظٌفيها. ٗترج عن نطاؽ الوكالة. لكوف ىذه األخَتة

                                                           

 .86( ٤تٌمد رفعت عبد الوٌىاب، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
 .68ء اإلدارم، ص ( ماجد راغب اٟتلو، القضا 2
 .40( ٤تمد الٌصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
 .68( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  4
 .96( خالد خليل الظٌاىر، ا١ترجع الٌسابق، ص  5
 .69( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  6
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ة العاٌمة يف العديد كازدياد تدٌخل اإلدار  ،بعد تضخم كظائف الٌدكلة يف إ٧تلًتا اٟتديثة ثّالثة5المرحلة ال
 التفكَت يف كاف من الطٌبيعي أف ترتفع ا١تنازعات اإلدارية كيزداد عددىا. ٦تٌا دفع إُف من آّاالت.

كبذلك  لة طرفان فيها.ات اليت تكوف الٌدك تتوٌُف الفصل يف ا١تنازع ،استحداث ٞتاف كىيئات متخٌصصة
إذ أف تلك الٌلجاف كا٢تيئات  ؛ٌررت ىذه األخَتة من سلطة القضاء. إال أهنا َف تتحٌرر كليان ٖت

إذ كاف  ة يف قٌمة اٞتهازخاصٌ  ،ا١تتخٌصصة ظلت استثناءن تابعان لؤلصل الذم ٘تٌثل يف القضاء العادم
أهنا كانت تطٌبق يف ا١تنازعات ا١تعركضة أمامها الطٌعن يف قراراهتا يتٌم أماـ ىيئات القضاء العادم. كما 

كقد ظهر اآلف بإ٧تلًتا إٌتاه ينادم بإحداث قضاء إدارم متخٌصص، يتوٌُف الفصل  1القانوف العادم.
 2يف ا١تنازعات اإلدارية.

  تكدٓس ىعاو الكطاٛ املّْحد:
لطة أماـ كالسٌ  األفراديف ظٌلو  ٭تسب ٢تذا الٌنظاـ أنو يتوافق مع مبدأ ا١تساكاة، حيث يتقاضى           

جهة قضائية كاحدة، كٮتضعوف لقانوف كاحد، دكف ٤تاباة لئلدارة أك ٘تٌيز ٢تا عن األفراد. كما ٭تسب 
ثور حاؿ اليت قد ت ؛لو أيضان كضوح كبساطة إجراءاتو، كخلٌوه من ا١تشاكل ا١تتعلقة بتنازع االختصاص

الٌنظاـ من مزايا، إال أنو قد سٌجلت عليو مآخذ عٌدة،  كلكن برغم ما ٢تذا 3تعٌدد اٞتهات القضائية.
 أبرزىا:

أنٌو يقـو على ٕتاىل ا٠تصوصٌية اليت تتميز ّٔا ا١تنازعة اإلدارية عن غَتىا من ا١تنازعات، كاليت  -
تًتٌتب عن كوف اإلدارة كطرؼ يف الٌنزاع تعمل على ٖتقيق الصاٌف العاـ، عكس األفراد الذين يسعوف 

  4ٟتهم ا٠تاٌصة.إُف ٖتقيق مصا

ذلك أف القضاء يف ظٌلو يتمٌتع بسلطة  إلخبلؿ ٔتبدأ الفصل بُت الٌسلطات،و ينطوم على اأنٌ  -
 كاسعة ٕتاه اإلدارة العامة، تصل لدرجة ٘تٌكنو من أف يوٌجو األكامر إليها.

                                                           

 .41غَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص ( ٤تمد الصٌ  1
 .69و، القضاء اإلدارم، ص ماجد راغب اٟتل(  2
 .42-41غَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص ٤تمد الصٌ (  3
 .213( ٤تمد أبو زيد ٤تمد علي، ا١ترجع الٌسابق، ص  4
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115 

 

 فُت، ٦تٌا يؤٌدم إُف إضعاؼ ٫تمهم عنو يعفي الٌدكلة من ا١تسؤكلية كيلقي ّٔا على ا١توظٌ أنٌ  -
 ك٬تعل .العمل

حقوؽ ا١تتضٌررين من أخطائهم الوظيفية يف التعويض عرضة للٌضياع الناتج عن العجز، نظران لضعف  
  1إمكانيات ا١توظٌفُت مقارنة بإمكانيات الٌدكلة.

  ىعاو الكطاٛ املصدّج: -ثاىًٔا
٥تتلفتاف  ،تاف قضائيتافيراد بو ذلك الٌنظاـ الذم تتوٌُف فيو الوظيفة القضائية يف الٌدكلة جه          

 كمستقٌلتاف عن بعضهما؛ إحدا٫تا جهة القضاء العادم، كٗتتص بالفصل يف ا١تنازعات العادية اليت
بالفصل يف ا١تنازعات  كٗتتصٌ  ،كاألخرل ىي جهة القضاء اإلدارم تثور بُت األفراد بعضهم مع بعض.

  2اليت تنشأ بُت األفراد من جهة كالٌسلطة من جهة أخرل.
 ز ىعاو الكطاٛ املصدّج: تطّْ

يعٌد نظاـ القضاء ا١تزدكج فرنسي ا١تولد كالٌنشأة، كإف كاف فيما بعد قد ساد يف العديد من             
كبعض الٌدكؿ اإلفريقية كالعربية اليت احتٌلتها فرنسا    كربية كبلجيكا كإيطاليا كاليوناف.الٌدكؿ األ

نرٌكز ىنا يف حديثنا عن تطٌوره كمراحلو على الٌنموذج كس 3كالٌسينغاؿ كالغابوف كتونس كاٞتزائر.
 باعتباره منشأ فكرة ازدكاجية القضاء. ،الفرنسي
ـ، 1987الفرنسية  ورةكترجع جذكر نشأة القضاء اإلدارم يف فرنسا إُف مرحلة ما بعد الثٌ          

 الفصل يف وٌُف ككانت ٤تاكم القضاء العادم تت .يسودىا نظاـ القضاء ا١توٌحدكقد كاف حينها 
كما تفصل يف ا١تنازعات العادية. كقد عرؼ عن ىذه احملاكم حينها رجعٌيتها   ،ا١تنازعات اإلدارية

اليت كانت تسعى إليها الٌسلطة ا١تلكية  ،ة ٤تاكالت اإلصبلح الٌسياسي كاالجتماعيكعرقلتها لكافٌ 
احملاكم العليا اليت كانت  رة؛و قبل الثٌ م العادية عرقلة لتلك اإلصبلحات ككاف أكثر احملاكآنذاؾ. 

الٌسعي ٦تٌا أٌدل ّٔم إُف  ،ذكم االمتيازاتك اليت كاف قضاهتا من طبقة األشراؼ ك  .تسٌمى بالرب١تانات

                                                           

 .71( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  1
 .94( ٤تٌمد رفعت عبد الوٌىاب، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .43ص ( ٤تٌمد الٌصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق،  3
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ٔتنع كٌل إجراء من الٌدكلة ٯتكن أف يتعٌرض ٢تا. كانتهى األمر بتلك الرب١تانات إُف أف  ماية امتيازاهتمٟت
سعت إُف تقويض كعرقلة نشر كتطبيق القوانُت ك  .ادة ا١تلكجعلت من نفسها سلطة عليا تتحٌدل إر 

 مىت تعارضت مع مصاٟتها. واليت كانت تصدر عن
اكم القضاء حملمعاديان  ورة الفرنسية إُف أف يقفوا موقفان كٌل ىذه الوقائع دفعت رجاؿ الثٌ           

استعانوا على ذلك بتفسَت ك  .دخل يف نشاط اإلدارة بأم كجو من الوجوهالعادم، كأف يبعدكىا عن التٌ 
ظر يف أعماؿ اإلدارة على ٨توو ٯتنع القضاء العادم من النٌ  ،مبدأ "الفصل بُت الٌسلطات" تفسَتان خاصان 

كقد  ،كالرٌقابة عليها. كذلك من خبلؿ مناداهتم بالفصل بُت الٌسلطة القضائية كبُت الٌسلطات اإلدارية
ـ 1790أغسطس عاـ  24-16من أبرزىا قانوف  ؛ةور يف قوانُت ٘تت صياغتها بعد الثٌ  ذلك ترجم

أف الوظائف القضائية ٬تب أف تكوف متمٌيزة كمنفصلة عن الوظائف منو: " 13الذم قٌرر يف ا١تادة 
 1.أف يعرقلوا بأم طريقة كانت العمليات اإلدارية..."اإلدارية، كأنٌو ال ٭تٌق للقضاة 

اإلدارةى من سلطة ٤تاكم القضاء العادم، رت قد حرٌ الٌثورةي الفرنسيةي  تكوفكبذلك           
كاستبعدت رقابتها على أعما٢تا. ككبديل عنها أسندت مهٌمة الفصل يف ا١تنازعات اإلدارية إُف اإلدارة 

حينها ا٠تصم كاٟتكم ىذه األخَتة إذ صارت ؛ 2كقد عيرفت ىذه ا١ترحلة ٔترحلة اإلدارة القاضية ،ذاهتا
   يف الوقت ذاتو. 

كنظران ١تا ٛتلتو الٌثورة الفرنسية من أفكار الٌتحٌرر اليت تتناقض مع ىذه النتائج اليت آلت           
كقد تبلور  ،إذ سرعاف ما بدأ الٌتفكَت يف إنشاء ٣تلس الٌدكلة .فإنو ما كاف ٢تذا الوضع أف يستمر ،إليها

يف كقد كاف دكره  .شاء آّلسكمت إن ،ذلك التفكَت يف الٌسنة الثٌامنة إلعبلف اٞتمهورية على يد نابليوف
كإ٪تا كاف دكره يقتصر على  ،إذ َف يكن ٯتلك سلطة الفصل يف ا١تنازعات اإلدارية ؛استشاريان البداية 

عرفت ىذه  كلذلكسلطة الفصل فيها. كحده الذم كانت لو  .٣تٌرد اقًتاح اٟتلوؿ على رئيس الٌدكلة
  3.ا١ترحلة ٔترحلة القضاء احملجوز أك ا١تقٌيد

                                                           

 .96-95( ٤تمد رفعت عبد الوٌىاب، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
 . 45( ٤تٌمد الٌصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص 2
 .98( ٤تٌمد رفعت عبد الوٌىاب، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
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117 

 

أعاد تأسيس ٣تلس الٌدكلة كمنحو  الذم قانوفالـ، صدر 1872مام   24كيف                     
د كقد تأكٌ  .فأصبحت لو إُف جانب كظيفتو االستشارية كظيفة قضائية أك الٌنهائي. القضاء ا١تفٌوض
إذ قبل ٣تلس الٌدكلة ، " cadot" قضيةعرفت بيف القضية اليت  ،ـ13/12/1889ذلك عمليان يف 

ليضع بذلك حدان عول مبتدأة رفعها أحد األفراد أمامو دكف سبق عرض الٌنزاع على الوزير ا١تختص. د
؛ الذم َف يكن آّلس يف ظلو ٮتتٌص سول بالطٌعوف االستئنافية ضٌد القرارات لنظاـ الوزير القاضي
رب ٔتثابة ٤تكمة كالذم كاف األفراد يلزموف بعرض منازعاهتم أمامو، إذ كاف يعت .الصادرة عن الوزير

ف من جهتُت قضائيتُت يتكوٌ  كمنذ ذلك اٟتُت أصبح الٌنظاـ القضائي الفرنسي مزدكجان  1.الٌدرجة األكُف
٦تا حٌتم إنشاء ٤تكمة للٌتنازع  جهة قضاء إدارم. كاألخرل ،إحدا٫تا جهة قضاء عادم ؛ُتمنفصلت

  2بينهما من تنازع يف االختصاص.ٗتتص بالفصل فيما يثور 
  ىعاو الكطاٛ املصدّج:تكدٓس 

أنو ٯتٌكن من الٌتوفيق بُت ا١تصلحة العاٌمة كما يتطٌلبو ٖتقيقها من ٘تٌتع  ،٭تسب ٢تذا الٌنظاـ          
كبُت مصاٌف األفراد ا١تتمثٌلة يف ٛتاية حقوقهم  .تقديريةالسلطة الاإلدارة بقدر من االستقبلؿ ك 

الذم ينبغي لئلدارة أف تعمل يف نطاقو دكف أف كذلك عن طريق تأكيد مبدأ ا١تشركعية  .كحرياهتم
اليت تثور بُت األفراد كالٌسلطة العامة خصوصٌية ا١تنازعة اإلدارية  يٌتفق معكما ٭تسب لو أنو تتجاكزه.  

كاليت ٗتتلف عن ا١تنازعة العادية اليت تثور بُت األفراد فيما بينهم   -كىي تسعى للمصلحة العامة-
 3خصية. كىم يسعوف ١تصاٟتهم الشٌ 

أنٌو يثَت مشكلة  ؛رىا كجاىةن كاف أكثى ،  كمع ذلك فقد أخذ على ىذا الٌنظاـ بعض ا١تآخذ          
 4تنازع االختصاص كما قد يًتٌتب عنها من إىدار ٟتقوؽ األفراد.

                                                           

 .99( ٤تٌمد رفعت عبد الوٌىاب، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
 .46( ٤تمد الٌصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .74-73د راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص ( ماج 3
 .232( ٤تمد أبو زيد ٤تمد علي، ا١ترجع الٌسابق، ص  4
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 الّسقاب٘ الكطأٜ٘ علٙ أعنال اإلدازٗ يف الّتػسٓع ادتصاٜسٖ: 
حيث  ؛١توٌحد يف الفًتة اليت تلت االستقبلؿ مباشرةكانت اٞتزائر تعتمد نظاـ القضاء ا        

أسندت مهمة الفصل يف ا١تنازعات اإلدارية إُف الغرؼ اإلدارية اليت كانت تتواجد على مستول 
 .على مستول احملكمة العليا كدرجة هنائية اليت كانت تتواجدإُف تلك ك  ،آّالس القضائية كدرجة أكُف

، إذ مٌت ٔتوجبو رٝتيا اعتماد نظاـ القضاء ا١تزدكج 1ـ1996تور كظٌل اٟتاؿ على ذلك حىت صدر دس
 2بإحداث ٣تلس الدكلة كجهة قضائية تتوٌُف الفصل يف ا١تنازعات اإلدارية.

 01-98 ؛اكتمل اعتماد نظاـ ازدكاجية القضاء بصدكر القانونُت العضويُتكقد                
. كقد 4احملاكم اإلداريةبا١تتعٌلق  02-98ك ، 3وكتنظيمو كعمل اختصاصات ٣تلس الٌدكلةبا١تتعٌلق 

  5استقٌر منذ ذلك اٟتُت ىذا الٌنظاـ باٞتزائر.
 الّسقاب٘ الكطأٜ٘ علٙ أعنال الّطلط٘ يف الّيعاو اإلضالمٕ:

يف الفقو اإلسبلمي، تستوم الٌسلطة يف كجوب خضوعها ألحكاـ الٌشريعة مع األفراد،           
أخضع الٌشرع أعما٢تا للرٌقابة  ؛كمن أجل ضماف احًتامها لتلك األحكاـ .كتستمٌد شرعٌيتها من ذلك
شأهنا يف ذلك شأف األفراد. ذلك أف مهمة القضاء يف  القضائية. الرٌقابة بكاٌفة صورىا كيف مقٌدمتها

سواء كانوا  ،تكمن يف ضماف تطبيق أحكاـ الٌشريعة، كالفصل بُت كاٌفة ا١تتنازعُت ،الٌنظاـ اإلسبلمي
 أك كانوا أفرادان كمؤٌسسات.  ،ادان فيما بينهمأفر 

                                                           

: " ٘تثل احملكمة العليا ا٢تيئة العليا ا١تقٌومة ألعماؿ آّالس القضائية كاحملاكم . يؤٌسس ما نصو منو 152ا١تادة  ( إذ جاء يف 1
 ،1996ديسمرب  07ا١تؤرٌخ يف  ،438-96ة اإلدارية....". ا١ترسـو الرٌئاسي ٣تلس دكلة كهيئة مقٌومة ألعماؿ اٞتهات القضائي

 ـ.  1996ديسمرب  07مؤٌرخة يف  ،76 عدد ج ر ،ا١تتعٌلق بإصدار نص تعديل الٌدستور
 .68-67( ٤تمد الصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 ،37 عدد ر ج ،٣تلس الٌدكلة كتنظيمو كعملوتعٌلق باختصاصات ا١تـ، 1998مايو  30مؤرٌخ يف  ،01-98( قانوف رقم  3

 ـ.1998جواف  01مؤٌرخة يف 
 ـ.1998جواف  01مؤٌرخة يف  ،37 عدد ر ج ،تعٌلق باحملاكم اإلداريةا١تـ، 1998مايو  30مؤرٌخ يف  ،02-98( قانوف رقم  4
ا٢تيئة ا١تقٌومة ألعماؿ اٞتهات  أف: " ٣تلس الدكلة ٯتثلمنو  171ا١تادة  ـ، إذ جاء يف2016( كقد تكٌرس ذلك يف دستور  5

 .القضائية اإلدارية ...."
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كقد أثٌر التطٌور الذم عرفو الٌنظاـ الٌسياسي كاالجتماعي يف الٌدكلة اإلسبلمية، يف القضاء           
يضطلع بالٌدكر الرٌقايب على أعماؿ اإلدارة ىو  ،كنظامو. ك ٕتٌلى ذلك الٌتأثَت يف ظهور نوع جديد منو

من خبلؿ ما عرؼ ْتلف  ،ظاـ إُف عهد النبٌوةكاف البعض يرجع جذكر ىذا النٌ كإف   1قضاء ا١تظاَف.
 منهم، إنصاؼ ا١تظلـو كالذم كاف يهدؼ إُف .الفضوؿ الذم عقد يف اٞتاىلية بُت بطوف قريش

كقد  2م عنو سلطاف قاىر.َف يكفهغالب ماكشاىدكا من التٌ  ،انتشرت بينهم الرٌئاسات كتعٌددت بعدما
. كقد ذىب البعض إُف 3و لو ديعي إليو يف اإلسبلـ ألجابأنٌ  مبٌينان ذا اٟتلف حينها ى أقٌر الٌنيب 

  4.ة قضاء ا١تظاَفشركعيٌ ١ت أصل اره صلى الو عليو كسٌلم ىذه،القوؿ بأف كاقعة إقر 
اإلدارة قضاء على أعماؿ التظهر من خبل٢تا رقابة الوقائع اليت ىناؾ العديد من فإف  ،أٌما عمليان       

 م ١تا قاـ بو خالد بن الوليد يب صٌلى اهلل عليو كسلٌ إنكار النٌ من ذلك مثبلن ظاـ اإلسبلمي. لنٌ يف ا
كبذلك يكوف قد ألغى قرار خالد كحكم . 5ات القتلى من بيت ا١تاؿكدفعو لديٌ  ،ٕتاه قبيلة جذٯتة

اٟتضرمي  العبلء بن كمن ذلك أيضان أنو عزؿ  6للمتضٌررين بالتعويض، كىذا من قضاء ا١تظاَف.
عنو أباف بن سعيد. كقد سار  ككٌُف بدالن  .بعد أف شكاه كفد عبد القيس إليو ،عاملو يف البحرين

إُف أف مت إنشاء  اجهتهم لتجاكزات العٌماؿ كالوالة.الٌنبوم يف مو  على الٌنهج لفاء الرٌاشدكف ا٠ت
ىو ديواف ا١تظاَف، كأصبح  كأنشئ لو ديواف خاص 7.يف عهد الٌدكلة العٌباسيةٮتتص ّٔا قضاء مستقٌل 

كصار ٢تا قاض  ،أياـ ٤تٌددة يف األسبوع كعٌينت ٢تا .زماف ٤تٌدد تنظر فيو ٢تذا النوع من ا١تنازعات

                                                           

ع ػػػػػػػٚتعية عماؿ ا١تطاب ـ،1991-ىػ1411،  01ط ،  القضاء اإلدارم اإلسبلمي :قضاء ا١تظاَف  ( أٛتد سعيد ا١تومٍت، 1
 .48-47ص -افػعم–التعاكنية 

 .105-104( ا١تاكردم، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .473، ص 04ج  ا١ترجع السابق،بلين، ( ابن حجر أٛتد العسق 3
 .68( أٛتد سعيد ا١تومٍت، ا١ترجع الٌسابق، ص  4
 .58-57، ص 08( ابن حجر العسقبلين، ا١ترجع الٌسابق،ج  5
 . 68( أٛتد سعيد ا١تومٍت، ا١ترجع الٌسابق، ص  6
 .108( خالد خليل الظاىر، ا١ترجع الٌسابق، ص  7
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كاعتبار القضاء  ،تينظر باالستناد إُف كالية ا٠تبلفة -كما تقٌدـ–كقد كانت قبل ذلك  .ّٔا ٮتتصٌ 
  1كظائفها.من  كظيفةن 

ككٌلها كانت  ،لقضايا اليت كانت تدخل يف اختصاص كالية ا١تظاَفعٌددت اكقد تىذا            
. كىذا ما استلـز خصوصية يف اٞتهة اليت تتصٌدل ٢تا، فكاف تشًتؾ يف صدكرىا عن ذكم الٌسلطة

٦تٌا يؤىلو للفصل  .لطة كصفة القضاءكر ١تا فيو من ٚتع بُت سطوة السٌ قضاء ا١تظاَف األنسب ٢تذا الدٌ 
  من القضاء العادم.  -لطةصاحب السٌ –اَف ك٬تعلو أقدر على قمع الظٌ  ،١تنازعاتوع من ايف ىذا النٌ 

 ىذا كقد عٌدد ا١تاكردم اختصاصات قضاء ا١تظاَف كقٌسمها إُف عشرة أقساـ كذكر منها:       
جور العٌماؿ فيما ٬تبونو من ، ك َتة...ة على الٌرعية كأخذىم بالعسف يف السٌ تعٌدم الواٌل  :الٌنظر يف))
رٌد ك ، كإجحاؼ الٌنظر ّٔم.... ،تظٌلم ا١تسًتزقة من نقص أرزاقهم أكتأخٌرىا عنهم، ك مواؿ...األ

الغصوب سواء كانت غصوبان سلطانيةن تغٌلب عليها كاٌلة اٞتور، أك كانت غصوبان تغٌلب عليها ذككا 
لفقو اإلسبلمي عرؼ كّٔذا يتبٌُت أف ا. 2((ؼ ا١تلك بالقهر كالغلبة...األيدم القويٌة كتصرٌفوا فيها تصرٌ 

فكرة الرٌقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة شأهنا يف ذلك شأف األفراد، كما يظهر أنو أيضان قد سبق إُف 
١تا  .الٌسلطافك فكرة ٗتصيص قضاء مستقل للٌنظر يف ا١تنازعات اليت يكوف أحد طرفيها من ذكم القٌوة 

 شرنا إليها.ينطوم ىذا الٌنوع من ا١تنازعات من خصوصية سبق كأف أ
قضاء ا١تظاَف يف ا١تراحل األكُف اليت تلت تشٌكل يباشر كاف كلئن كاف ا٠تليفة ىو من               

َف يكن ٔتوجب حكم من األحكاـ  فإف ذلك ال يطعن يف ىذا النظاـ. ألف ذلك ،لدكلة اإلسبلميةا
فإنو لن ٯتيل يف  ،كرسي القضاءاس كانوا على ثقة من أف ا٠تليفة إذا ٘تٌكن من  الٌشرعية، كلكن ألف النٌ 

كال ٧تد مثل أيب بكر الٌصديق  ،ا اليـو ال ٧تد مثل أكلئك ا٠تلفاءكإف كنٌ  إال للحٌق كالعدؿ. أقضيتو
، فإننا أيضان ال ٧تد قاعدة يف الٌشريعة تلزمنا بأف ٧تمع  كعمر بن ا٠تطاب كعمر بن عبد العزيز

 3حد.يف شخص كا كظيفيت رئيس الدكلة كقاضي ا١تظاَف 

                                                           

 .84، 68ابق، ص ( أٛتد سعيد ا١تومٍت، ا١ترجع السٌ  1
 .109-107( ا١تاكردم، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 . 34ص  -لبناف-ـ، مؤٌسسة الٌرسالة، بَتكت1981-ىػ1401، 05ط ( ا١تودكدم أبو األعلى، تدكين الٌدستور اإلسبلمي، 3



   الفصل الّجالح: آلٔات مبدأ املػسّعٔ٘ يف محآ٘ اذتكْم ّاذتسٓات
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 يفٔرٓ٘: ىطام الّسقاب٘ علٙ أعنال الّطلط٘ الّت
 ،ره مبدأ ا١تشركعية من ضمانات كآليات رقابية ليفرض احًتامو على اإلدارةبرغم ما يوفٌ              

 ،؛ بعضها يضٌيق من نطاؽ الرٌقابةعنوىذه األخَتة تبقى خارجة عن أعماؿ طائفة من إال  أف ىناؾ 
تلك اليت تصدر عنها يف ك  "قديريةت لطةس" منٔتا ٢تا تصدر عن اإلدارة تلك األعماؿ اليت كيشمل 

  1. "أعماؿ الٌسيادة"كبعضها اآلخر يستبعد فكرة الٌرقابة من أساسها كيشمل  "،ستثنائيةركؼ اظ"
كبذلك يتبٌُت أف الرٌقابة القضائية على أعماؿ اإلدارة ٤تدكدة الٌنطاؽ؛ إذ ترد عليها ثبلث استثناءات. 

ظرية الٌسلطة الٌتقديرية، كنظرية الظٌركؼ االستثنائية، كنظرية أعماؿ الٌسيادة. كسنتعٌرض فيما كىي ن
 يلي لكٌل كاحدة من تلك االستثناءات لنتعٌرؼ على أثرىا على حقوؽ األفراد كحرٌياهتم.

 ىعسٓ٘ الّطلط٘ الّتكدٓسٓ٘:  -1

االختيار يف ٦تارسة االختصاص. فإذا  قديرية ىي حٌق إعماؿ اإلرادة كحريةالٌسلطة التٌ               
 ترؾ القانوف لئلدارة حرية التصٌرؼ يف شأف من الٌشؤكف فقد منحها سلطة تقديرية يف ىذا الٌشأف.

 ٯتكننا القوؿ فإنو ،ٓتبلؼ ما إذا قٌيد حريتها يف أمر من األمور كألزمها بأف تتصٌرؼ فيو بنحو معٌُت 
ع بسلطة تقديرية. كتستند فكرة الٌسلطة التقديرية إُف كوف مقٌيد كأهنا ال تتمتٌ اختصاصها  أفحينها 

كال اإل١تاـ ّتميع  ،القانوف مهما بلغ مشولو كدرجة دقٌتو، فإنو ال يقول على اإلحاطة بكٌل شيء
يقتضي منح اإلدارة قدران من اٟترية  ،اٞتزئيات كالتفاصيل. كما أف تطبيقو على اٟتاالت الفردية

كيقٌلل من فعاليتها كعدـ أدائها ١تهامها على  ،يف تقييدىا فسيؤدم ّٔا إُف اٞتمود كا١تركنة. أما ا١تبالغة
 ٨2تو الئق.
وع سلطة اإلدارة للقانوف الذم غَت أف ضماف اٟتقوؽ كاٟتريات يتحٌقق أكثر يف ظٌل خض          

دارة كما ْتيث ٖتمي الفرد من تعٌسفها. كتوفيقان بُت طبيعة عمل اإل ،٭تكم سلوكها بطريقة دقيقة
منحها  ؛تتطٌلبو من ا١تركنة، كبُت ضركرة خضوعها كتقييدىا بالقانوف ضمانان ٟتريات األفراد كحقوقهم

كألزمها ْتماية اٟتقوؽ كاٟتريات كاحًتاـ قواعد القانوف  ،من الٌسلطة التقديرية من ناحية القانوف قدران 
                                                           

./ علي 29ص  -مصر-ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة للٌنشر، اإلسكندرية2005( ٤تمد فؤاد عبد الباسط، القضاء اإلدارم، د.ط،  1
 .51ص  ا١ترجع السابق،عبد الفٌتاح ٤تمد، 

 .55( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  2
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، كمنح القضاء سلطة إلغاء ما تٌتخذه مقاضاهتا إذا أخٌلت بذلك من ناحية أخرل. كمنح لؤلفراد حقٌ 
 1من قرارات تتجاكز فيها سلطتها.

  :ٖىعسٓ٘ الّطلط٘ التكدٓسٓ٘ يف الكاىٌْ ادتصاٜس 
تتمٌثل يف ضركرة منح  ،نظران ١تا تستند لو نظرية الٌسلطة الٌتقديرية من مربٌرات موضوعية           

ال يستطيع ا١تشرٌع تصٌوره ت، ١تواجهة الواقع الذم اإلدارة قدران من ا١تركنة كاٟترية يف اٗتاذ القرارا
 ،ما خٌولو يف ٣تاؿ اٟتفاظ على الٌنظاـ العاـكيظهر ذلك فيفإف ا١تشرٌع اٞتزائرم قد أخذ ّٔا.  مسبقان.

من  .أك احمللية كالواِف كرئيس البلدية من سلطات .٢تيئات الٌضبط اإلدارم الوطنية كرئيس اٞتمهورية
   2ركؼ احمليطة بو.١تبلئم كا١تناسب للظٌ حيث اختيار القرار ا

 لط٘ التكدٓسٓ٘ يف الفكُ اإلضالمٕ:ىعسٓ٘ الّط 
ف القانوف ال يلم ىو كو  ،إذا كاف ما يربٌر منح الٌسلطة التقديرية لئلدارة يف الفقو الوضعي            

وص ٤تدكدة كىي مهما ذلك أف الٌنص ،يف الفقو اإلسبلمي فإف ىذا ا١تربٌر متوٌفر أيضان  ّتميع اٞتزئيات.
فاء ريعة اإلسبلمية على الو كلكن ذلك ال ينفي قدرة الشٌ  3بلغت فإهنا ال تغطي ٚتيع الٌتفاصيل.

، كاستطاعتها بأف تعاًف كافة ا١تشكبلت يف ٥تتلف البيئات اليت حٌلت ْتاجات آّتمعات عرب العصور
قد  -بو من أصوؿ كثبات يف ا١تقاصدّتوار ما تتمتع -كذلك كٌلو راجع إُف أهنا  ،ّٔا بأصلح اٟتلوؿ

 4أكدعها اهلل تعاُف مركنة عجيبة يف الوسائل جعلتها تٌتسع ١تواجهة كٌل جديد.
إ٪ٌتا تظهر أساسان يف الفراغ  الذم تركتو  ،ريعة اإلسبلميةكيبدك جليان أف مركنة الشٌ              

ليملؤكه ٔتا يصلح ٢تا كيتناسب مع  ،قصدان لتفسح آّاؿ أماـ اجتهاد آّتهدين يف األمةالٌنصوص 

                                                           

 .56( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  1
 .17( ٤تمد الصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
افة اٞتزئيات كالتفاصيل ليست لكوف ا١تشرٌع ال ٤تدكدية الٌنصوص الشرعية كعدـ تغطيتها لك( ٬تدر بنا أف نشَت ىنا إُف أف  3

يستطيع تصٌور الواقع مسبقان كما ىو حاؿ ا١تشرٌع الوضعي، كلكن ألف اهلل تعاُف قصد فٍسح آّاؿ أماـ ٣تتهدم األمة ليختاركا ٢تا 
 األصلح كاألنسب لظركفها.

آّلة "رنة يف الفقو اإلسبلمي كالقانوف اإلدارم، ٣تلة دراسة مقا-مفهومها كتأصيلها: ير ٤تمد أكىاب، الٌسلطة التقديرية ذ( ن 4
 .06ـ. ص 1998، 25 العدد "،العربية للدراسات األمنية كالتدريب
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، كمىا  » :بالعفو حيث قاؿ كىو ما عرٌب عنو الٌرسوؿ  1.ظركفها مىا أىحىٌل اهللي يف ًكتاًبو فػىهيو حىبلؿه
بػىليوا منى اهلًل العىاًفيةى. فىًإفَّ اهللى ٍَف يكين نىًسيان شٍيئان  . مثٌ 2«حرـٌ فػىهيو حىرىاـ، كىمىا سكىتى عٍنوي فػىهيوى عىٍفوه فىاقػٍ

 .[18]مريم، اآلية  چ مج جح مح جخچتبل ىذه اآلية: 

بأف َف يرد  .الوحيغٌطها اليت َف يتلك ا١تنطقة  ؛نطقة العفوق ٔتقديرية إ٪تا تتعلٌ لطة التٌ كالسٌ               
كلة كتدبَت شؤكهنا كرعاية ٦تا يقتضيو تنظيم مرافق الدٌ  ،نةيف الكتاب كال يف السٌ ٭تٌددىا ال  بشأهنا نصٌ 
ريعة أك يدفع مفسدة على مقتضى من ركح الشٌ  ،كباٞتملة ىي كل ما ٬تلب مصلحة .الصاٌف العاـ

 3كلو َف يرد بشأهنا أحكاـ تفصيلية. ،كمقاصدىا العامة
، بل دة عن كل قيد أف اإلدارة يف الفقو اإلسبلمي ال تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة ٣ترٌ غَت             

ص كاإلٚتاع، كعدـ معارضة أصل أك مقصد من أبرزىا عدـ ٥تالفة النٌ  ؛ىي ٤تاطة ّتملة من الضوابط
القضائية قصد ضماف قابة تبقى خاضعة للرٌ ، فإف أعما٢تا كفوؽ كل ذلك 4مقاصد الشريعة اإلسبلمية.

    .كفحص مدل مبلءمتها للهدؼ الذم صدرت ألجلومشركعيتها، 
  سّف االضتجيأٜ٘:ىعسٓ٘ الّع -2

لتطٌبق يف الظركؼ العادية اليت تعيش فيها اٞتماعة، كيف مثل تلك  انُت دائمان توضع القو             
كال ٘تلك أف ٗترج عنها كإال كقعت أعما٢تا  .الظركؼ تلتـز اإلدارة بتطبيق القوانُت كالٌلوائح القائمة

 كتصرٌفاهتا باطلة خارجة عن ا١تشركعية. 
كاٟترب كالزالزؿ كالرباكُت   .ركؼ استثنائيةغَت أنو قد تطرأ على الدكلة كاٞتماعة ظ            

كاتباع  ،كالفيضانات كالكوارث... كغَتىا. فتعجز اإلدارة عن مواجهتها كفقان ألحكاـ التشريع العادم
قامت بذلك لنتج عنو تعطيل ا١تصاٌف كتوقيف سَت ا١ترافق كانتشار  أساليبو كإجراءاتو الطويلة. كرٌٔتا لو

                                                           

 .06 ص ا١ترجع السابق، ير ٤تمد أكىاب،ذن(  1
وقال عنو5 حديث صحيح اإلسناد ولم . 3477، كتاب الٌتفسَت، ح رقم على الٌصحيحُت ا١تستدرؾ، ( أخرجو اٟتاكم 2
 .442، ص02ج خرجاه.ي
 .105( الدريٍت، اٟتق كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، ص  3
 .55-54( خالد خليل الظاىر، ا١ترجع الٌسابق، ص  4
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كلذلك فإنو يسمح لئلدارة يف مثل تلك الظركؼ أف  كلة ككجودىا للخطر.ا قد يعٌرض الد٦تٌ  .الفوضى
كيتٌم توسيع نطاؽ ا١تشركعية ْتيث تصبح األفعاؿ غَت ا١تشركعة يف  ،ٗترج عن القواعد الٌسارية

للمحافظة على النظاـ العاـ، إذا كانت الزمة  1.ركؼ االستثنائيةمشركعة يف الظٌ  ،الظركؼ العادية
   2فق العامة.كدكاـ سَت ا١ترا

ال تعٍت إطبلؽ سلطة اإلدارة  ،كينبغي أف نشَت ىنا إُف أف نظرية الظٌركؼ االستثنائية غالبان            
للتصٌرؼ كما تشاء ببل قيد أك ضابط. كإ٪تا تعٍت منحها حرية كاسعة يف تقدير ما ٬تب اٌٗتاذه من 

عن السلطة  -وب بسط الرٌقابة عليهاال يف كج-ٔتقتضى سلطة تقديرية ٗتتلف يف مداىا  ،االجراءات
 3ركؼ العادية.التقديرية اليت تتمتع ّٔا يف الظٌ 

 :ٖىعسٓ٘ العسّف االضتجيأٜ٘ يف التػسٓع ادتصاٜس  
ستور لرئيس اٞتمهورية قد أخذ ا١تشرٌع اٞتزائرم بفكرة الظركؼ االستثنائية، إذ منح الدٌ ل         

؛ صبلحية إعبلف حالة اٟتصار كحالة الطوارئ كاٟتالة عن اٟتفاظ على أمن الدكلة بصفتو مسؤكالن 
رئيس على أنو: " يقرر  2016من دستور  105نصت ا١تادة االستثنائية كحالة اٟترب. فقد 

 107اٞتمهورية إذا دعت الٌضركرة ا١تلٌحة حالة الطوارئ أك اٟتصار ١تٌدة معٌينة..."، كنصت ا١تادة 
 4ستثنائية إذا كانت الببلد مهٌددة ٓتطر ...".على: " يقرر رئيس اٞتمهورية اٟتالة اال

 ،ا منح للرئيس سلطة إعبلف اٟتاالت ا١تتقٌدمةا أف نشَت ىنا إُف أف الدستور لػػمٌ ك٬تدر بن           
٦تا  ،كأضفى على ىذه ا١تراسيم صفة العمل السيادم .إ٪تا خٌولو القياـ بذلك ٔتوجب مراسيم رئاسية

           5.االقضائية عليهيرتب عنو استبعاد الرقابة 

                                                           

 .75( علي عبد الفتاح ٤تمد، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
 .51( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  2
 .52( ا١ترجع نفسو، ص  3
 مارس 07ا١تؤرخة يف  ،14عدد  ر ، ا١تتضمن التعديل الدستورم. ج2016مار ١06تؤرخ يف ا ،01-16( القانوف رقم  4

2016 . 
 .19( ٤تمد الصغَت بعلي، ا١ترجع السابق، ص  5
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 سّف االضتجيأٜ٘ يف الفكُ اإلضالمٕ: ىعسٓ٘ الّع 
 ،َف يغفل الفقو اإلسبلمي أيضان احتماؿ طركء ظركؼ استثنائية على األفراد كاٞتماعات          
بذات العنواف ا١تتقٌدموف كإف َف يعرفها فقهاؤه  .ركؼ االستثنائيةلذلك قٌرر نظرية الظٌ منو كمراعاة 

 ركرات تبيح احملظورات،فإف مضموهنا كاف قائمان عندىم ٖتت ما يعرؼ بقاعدة الضٌ  ،كالتفاصيل
 1ركرة تقٌدر بقدرىا.كقاعدة الضٌ 

باحًتاـ القانوف  ملـزأف اٟتاكم من  انطبلقان  ؛ظرية سندىا يف الفقو اإلسبلميكٕتد ىذه النٌ          
فإف للحاكم  ،ت الضركرة بالنسبة لؤلفراد تبيح احملظورانكلػٌما ك .شأنو يف ذلك شأف األفراد ،اإلسبلمي

بل إف حاجة اٟتاكم ٢تذه  ركرة كالظركؼ االستثنائية.االعتماد على ىذه القاعدة يف حاالت الضٌ  أيضان 
 غالبان  يسعوففإهنم األفراد ألنو يسعى إُف مصلحة اٞتماعة، بينما  .دأشد من حاجة األفرا ،النظرية

     ة.ٟتاجاهتم ا٠تاصٌ 
من  بيقات ىذه الٌنظرية ما ال حصر لو.مٌث إف ا١تتتٌبع للًتاث الفقهي اإلسبلمي، ٬تد من تط        

ذلك مثبلن؛ إباحة دفع ا١تاؿ للعدك ليكٌف عن ٤تاربة ا١تسلمُت أثناء ضعفهم، كجواز قتل معصـو الٌدـ 
ا٠تاصة لتحقيق العدؿ الذم استخدمو العدك كدرع، كمن ٪تاذجها أيضان جواز الٌتدخل يف ا١تلكيات 

، أك نزعها من أصحأّا مقابل كا١تصلحة العامة، من خبلؿ تقييد ا١تلكية كٖتديدىا ٔتقدار معٌُت مثبلن 
 2تعويض عادؿ إذا كاف يف ذلك مصلحة عامة.

غَت أنو ٬تدر بنا أف ننبو إُف أف الٌسلطة التنفيذية يف اإلسبلـ حينما تواجو ظركفان استثنائية ال        
ف مطلقة التصٌرؼ، حرٌة يف أف تفعل ما ٭تلو ٢تا دكف ضوابط. كلكن كل ما يف األمر أهنا تتمتع تكو 

بقدر من الٌسلطة التقديرية، أكثر من تلك اليت تتمتع ّٔا يف الظركؼ العادية، كمع ذلك فإهنا تظلُّ 
 ٤تاطة ّتملة من الٌضوابط أ٫تها:

                                                           

 أيلوؿ، 08( أمَت حسن جاسم، نظرية الظركؼ االستثنائية كتطبيقاهتا ا١تعاصرة، ٣تلة جامعة تكريت للعلـو اإلنسانية، العدد 1
 .243صـ، 2007

 .312ص  -لبناف–ـ، مؤسسة الرسالة، بَتكت 1985-ىػ1405، 04( الزحيلي كىبة، نظرية الضركرة الٌشرعية، ط  2
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بدأ الٌشورل كالعدالة كاحملافظة على كجوب خضوعها ١تا قٌرره الٌشرع من مبادئ عامة كم -
كٛتاية  ا١تصاٌف العامة، كحفظ األمن كالٌنظاـ كاٟترية كسبلمة األفراد، كمنع االستغبلؿ كالظٌلم،

   1كاألخبلؽ كرفع الٌضرر.
ال ٗترجو من ركرة إباحة احملظور بسبب الضٌ  أفٌ  حيث ؛ركرة تقدر بقدرىاانضباطها بقاعدة الضٌ  -

خصة ال ينبغي استخدامها إال بالقدر الذم يدفع د رخصة، كىذه الرٌ علو ٣ترٌ ٕت دائرة اٟتظر. كلكنها
 اٟترج كيزيل الضرر.

على أف "درء ا١تفاسد مقٌدـ على جلب  انضباطها ٔتا قٌرره الفقهاء من قواعد كتلك اليت تنصٌ  -
رر "الضٌ على أف  رر يزاؿ بقدر اإلمكاف" كتلك اليت تنصٌ على أف "الضٌ  ا١تصاٌف" كتلك اليت تنصٌ 
على  يزاؿ بالٌضرر األخف" ، ك تلك اليت تنصٌ  رر العاـ" كأف "الضرر األشدٌ ا٠تاص يتحمل لدفع الضٌ 

  2أنو "إذا تعارضت مفسدتاف ركعي أعظمهما ضرران بارتكاب أخٌفهما".
 ىعسٓ٘ أعنال الطٔادٗ: -3

ال ٗتضع لرقابة القضاء  لطة التنفيذية اليتتعرؼ أعماؿ السيادة بأهنا طائفة من أعماؿ السٌ            
ظرية قد كاف أكؿ ظهور ٢تذه النٌ ك  3.فحص ا١تشركعية كالالتعويض  كالاء رقابة اإللغ ال ،ميع صورىاّت

قٌدمو للٌسلطة  كثمن ،إذ كاف القضاء اإلدارم ّٔا أكؿ من أخرج تلك األعماؿ من كاليتو ؛يف فرنسا
  4و كبينها.ككحٌل للخبلؼ بين ،التنفيذية مقابل اٟتفاظ على كجوده

يادة ك٘تييزىا عن أعماؿ حوؿ ٖتديد أعماؿ السٌ  ،ىذا كقد كقع جدؿ كبَت بُت الفقهاء            
عيار الباعث السياسي الذم فمنهم من قاؿ ٔت ؛كتباينت ا١تعايَت ا١تعتمدة يف التفرقة عندىم .اإلدارة

ٌسلطة التنفيذية بباعث اليت تصدر عن التكوف أعماؿ السيادة ْتسبو متمثلة يف تلك األعماؿ 

                                                           

 .311، صلي كىبة، نظرية الضركرة الٌشرعية( الزحي 1
قانوف يف ال ( أٛتد عبد ا١تالك سويلم، الظركؼ االستثنائية كأثرىا على اٟتقوؽ كاٟتريات العامة يف فلسطُت، مذكرة ماجستَت 2

 .24ص ـ،2017-ىػ1438،  كلية الشريعة كالقانوف جامعة غزة، العاـ
، ـ2006، 02العدد  ،يادة كاالختصاص القضائي، ٣تلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية كالقانونية( ٤تمد كاصل، أعماؿ السٌ  3

 .386ص 
 .52علي عبد الفتاح ٤تمد، ا١ترجع الٌسابق، ص (  4
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كما يؤٌدم إليو من  ،كما ينطوم عليو من التمييع ،كال ٮتفى ما يف ىذا ا١تعيار من الغموض .سياسي
  1توسيع نطاؽ أعماؿ السيادة.

الذم تتمثل أعماؿ الٌسيادة ْتسبو يف تلك األعماؿ  ،كمنهم من قاؿ با١تعيار ا١توضوعي              
كتشمل كل ما   ،ك ْتسب كظيفتها اٟتكومية ،فيذية بصفتها سلطة اٟتكماليت تصدرىا السلطة التن
لطات كالٌسهر على تطبيق الدستور كسَت السٌ  ،بإشباع حاجات آّتمع بأسره كاف من أعما٢تا متعٌلقان 

كاحملافظة على األمن الٌداخلي كا٠تارجي. أما ما صدر  ،بغَتىا من الدكؿتها كعبلق ،كلةالعامة يف الدٌ 
طبيق اليومي للقوانُت فهو من أعماؿ اإلدارة اليت ٗتضع ككاف متعٌلقا بالتٌ  ،فتها سلطة إدارةعنها بص

  2قابة.للرٌ 
يادة يف ظٌلو من قبل الذم تتحٌدد أعماؿ السٌ  ،كمنهم من قاؿ ٔتعيار القائمة القضائية           

من األعماؿ اليت اعتربىا  الوقوؼ على طائفة ناٯتكن ،كبالرجوع إُف ٣تلس الدكلة الفرنسي 3القضاء.
كاألعماؿ ا١تتعٌلقة با١تعاىدات  ،قرارات حل آّالس النيابية برزىامن أك  ؛سيادية ىذا األخَت أعماالن 

إضافة إُف  .كاألعماؿ اليت يقـو ّٔا ٦تثٌلوا الدكلة يف ا٠تارج لدل ٦تارسة كظائفهم الدبلوماسية ،الٌدكلية
  4اٟترب. تلك األعماؿ ا١تتعٌلقة بإدارة كتسيَت

فحسب،  قابة الرٌ نطاؽ ق من يادة ال تضيٌ أعماؿ السٌ نظرية نبيو ىنا على أف ىذا كينبغي التٌ          
فهي ال  ،كلكنها تستبعدىا من األساس .ركؼ االستثنائيةلطة التقديرية كالظٌ السٌ  نظرييت كما ىو شأف

٦تا ٬تعل ىذه  .الطعن بإلغائها كال ٯتكن ،اإلدارم كال العادم ال ،ألم نوع من رقابة القضاءٗتضع 
لطة بيد السٌ  قويان  كسبلحان  ،على ىذا ا١تبدأ إذ تعٌد خركجان  ؛كصمة عار يف جبُت ا١تشركعية النظرية

 كخطران جسيمان على حقوؽ األفراد كحرياهتم. ،التنفيذية

                                                           

 .46ضاء اإلدارم، ص ( ماجد راغب اٟتلو، الق 1
 .64( ٤تمد فؤاد عبد الباسط، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .47( ماجد راغب اٟتلو، القضاء اإلدارم، ص  3
 .23( ٤تمد الٌصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص  4
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ئها، أك على إلغاتدعو إُف  ، كزاد من عدد األصوات اليت٤تٌل انتقادات كاسعة كىذا ما جعلها        
 .  1نطاقهامن ضييق تٌ األقل ال

 مْقف الفكُ اإلضالمٕ مً ىعسٓ٘ أعنال الطٔادٗ: 
على ما  ،ركؼ االستثنائيةلطة التقديرية كالظٌ إذا كاف الفقو اإلسبلمي قد عرؼ نظرييت السٌ             

أما  .ن مربٌرات منطقيةك١تا استندا إليو م ،فذلك ١تا اشتمبل عليو من مصلحة .فيهما من تضييق للرٌقابة
كتسمو بتصرٌفات كأعماؿ الٌسلطة إُف  ،نظرية أعماؿ السيادة اليت تستبعد فكرة الرٌقابة من أساسها

 .2تنفي عنها كل نقد كاعًتاض؛ فإف الفقو اإلسبلمي َف يعًتؼ ّٔا إطبلقان ك  ،مقاـ الٌتقديس كالعصمة
عليو من هتديد لؤلفراد كمصاٌف اٞتماعة  كذلك ١تا فيها خطورة على اٟتقوؽ كاٟتريات، ك١تا تنطوم

 على الٌسواء. 
٧تد أف تصرفات كأعماؿ السلطة  ؛أننا إذا تتبعنا التاريخ اإلسبلمي ،كيؤكد ىذا ا١توقف        

كقد توٌُف  ،يومان كَف ٗترج عنها  .ٔتا فيها القضائية ،كمؤسساهتا ظٌلت خاضعة للرٌقابة بكافة صورىا
ال أعماؿ  ؛أم ذريعةبدكف أف يعتذر عن ذلك  ،3ارات ا٠تارجة عن الٌشرعيةالقضاء دائما إبطاؿ القر 

 السيادة كال غَتىا.
الوليد  يف زمن قتيبة بن مسلمما كقع يف فتح ٝترقند من قبل  ،ذلكعلى  األمثلةكمن أكضح         

كأف  .عاـ يف كلٌ  كمائيت ألف مثقاؿ ،حيث أف قتيبة صاٌف أىل ٝترقند على ألفي ألف .بن عبد ا١تلك
فيبٍت فيها  .كأف ٮتلو لو ا١تدينة فبل يكوف ٢تم فيها مقاتل ،ثبلثُت ألف فارسيعطوه تلك الٌسنة 

دخلها  ،كأخلو ا١تدينة كبنوا ا١تسجد ،مسجدان كيدخل يصٌلي كٮتطب كيتغٌذل مث ٮترج. فلٌما مٌت الصلح
مٌث أرسل إُف أىل  ،طعامان  فدخل ا١تسجد مٌث صٌلى فيو كخطب كأكل .قتيبة يف أربعة آالؼ انتخبهم

ٝترقند أف: " من أراد منكم أف يأخذ متاعو فليأخذ فإين لست خارجان منها كلست آخذا منكم إال 
 4ما صاٟتتكم عليو غَت أف اٞتند يقيموف فيها.

                                                           

 .23( ٤تمد الٌصغَت بعلي، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
 .47ص  -السعودية–ـ، الرياض 2003ىػ 1423-،01 ، ط( ٛتد عمر ٛتد، السلطة التقديرية كمدل رقابة القضاء عليها2
 .32( أٛتد سعيد ا١تومٍت، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
 .275، ص04ج ، ا١ترجع السابق،( ابن األثَت  4
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شكا أىل ٝترقند أمر قتيبة إليو كقالوا: "إٌف قتيبة  ،ا٠تبلفة فلما كِف عمر بن عبد العزيز          
إال أف كتب إُف  ،ظٌلمهمت بعد أف استمع إُف ا كغدر بنا فأخذ ببلدنا" فما كاف من عمر ظلمن

حىت أخرجهم  ،من قتيبة عليهم رم ما نٌصو:" إف أىل ٝترقند شكوا ظلمان كٖتامبلن سليماف ابن أيب السٌ 
رب إُف فإف قضى ٢تم فأخرج الع ،فأجلس ٢تم القاضي فلينظر يف أمرىمفإذا أتاؾ كتايب  .من أرضهم

فقضى أف ٮترج  ،" فأجلس ٢تم سليماف القاضي.معسكرىم كما كانوا قبل أف يظهر عليهم قتيبة
فقاؿ أىل  .أك ظفران عنوة ،فيكوف صلحان جديدان  ؛عرب ٝترقند إُف معسكرىم كينابذىم على سواء

 1ٝترقند:"بل نرضى ٔتا كاف كال ٨تدث حربان" كتراضوا بذلك.
إال  ،من الفتوحاتكاف متعٌلقان بفتح   كونوأف فعل قتيبة رغم   ؛ىذه اٟتادثةفالٌشاىد من               

عن فيو كأحالو قبل الطٌ  بل إنو .قابة القضائيةال ٮتضع للرٌ  سياديان  أف عمر رضي اهلل عنو َف يعتربه عمبلن 
 مثكخركج العرب منها،  ،كحكم بإرجاع الببلد إُف أىلها ،الذم قضى بدكره بإلغائو ،إُف القاضي

ن ا١تسلموف من فتحها ح من جديد. مع احتماؿ أف ال يتمكٌ تٍ الفى  قى الرجوع إُف الوضع الذم سبى 
فإنو ال يرقى إُف ىذا االعتبار ما ىو أدىن منو من أعماؿ  ،٣تٌددان. فإذا َف يعٌد ىذا عمبلن سياديان 

سبلمي، كأف كاٌفة أعماؿ انعداـ فكرة أعماؿ السيادة يف الفقو اإليف ا ال يدع ٣تاال للٌشك الٌسلطة. ٦تٌ 
 يف ظٌلو.   -ٔتا فيها القضائية -قابة الٌسلطة خاضعة للرٌ 

الفرع الثالث5 نماذج تطبيقّية تبّين مدى فعالية آليات مبدأ المشروعية في 
 حماية الحقوق والحريات من اعتداء الّسلطة التنفيذية.

اعة آليات مبدأ ا١تشركعية يف ٛتاية سنورد ىنا بعض الٌنماذج التطبيقية، اليت تبٌُت مدل ٧ت       
 اٟتقوؽ كاٟتريات، من اعتداء السلطة التنفيذية. يف كٌل من الٌنظم الوضعية، كالٌنظاـ اإلسبلمي.

 يف الّيعه الْضعٔ٘:  -أّّاًل

، يف آليات مبدأ ا١تشركعية يف النظاـ اٞتزائرم٧تاعة مدل يبٌيناف سنكتفي ىنا بعرض ٪توذجُت          
اين كن كحرمتو، كالثٌ أحد٫تا يتعٌلق ْتماية اٟتٌق يف السٌ قوؽ كاٟتريات من ٕتاكز الٌسلطة؛ ٛتاية اٟت

 بإجراءات سليمة. توظيفوالذم مت  فاٟتقوؽ ا١تًتتبة عن عقد الٌتوظيف، للموظٌ متعٌلق ْتماية 
                                                           

 .327، ص 04ج ، ا١ترجع السابق،( ابن األثَت  1
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 :تعّلل حبنآ٘ اذتّل يف الّطهً ّحسمتُ: ٓالينْذج األّل -1
ستيبلء الواِف ا١تنتدب للشرٌاقة على ٤تٌل ذم استعماؿ سكٍت يتمٌثل ىنا يف اانحراف اإلدارة5  - أ

إذ مت إخراج ىذا األخَت منو من قبل  .مشغوؿ بصفة قانونية من طرؼ أحد ا١تواطنُت )السيد ع.س(
 ،قوات الٌدرؾ، كأعواف إقامة الٌساحل. بناء على الٌتسخَت الذم أصدره الواِف ا١تنتدب ا١تذكور أعبله

 ـ.1997-10-08بتاريخ 
كيعترب ىذا التصٌرؼ ا٨ترافان كٕتاكزان للٌسلطة، ١تخالفتو قواعد ا١تشركعية كخركجو عن نصوص        

منو اليت تنٌص على أنو: " يتٌم اٟتصوؿ على األمواؿ كا٠تدمات  679، خاٌصة ا١تادة 1القانوف ا١تدين
إال  ،عليها يف القانوفلضماف سَت ا١ترافق العمومية باتٌفاؽ رضائي كفق اٟتاالت كالٌشركط ا١تنصوص 

أنو ٯتكن يف اٟتاالت االستثنائية كاالستعجالية كضمانان لسَت ا١ترفق العمومي اٟتصوؿ على األمواؿ 
كال ٬توز االستيبلء بأم حاؿ على احملبٌلت ا١تخٌصصة فعبلن للٌسكن  .كا٠تدمات عن طريق االستيبلء

فيان كٌل استيبلء مٌت خارج نطاؽ اٟتاالت اليت تنٌص على أنو: " يعٌد تعسٌ  3مكٌرر 681كا١تادة  ."
 كما يليها..."   679كالٌشركط احملٌددة قانونان كأحكاـ ا١تادة 

كّٔذا تتبٌُت ٥تالفة الواِف ا١تنتدب للقانوف يف تصرٌفو الذم أمٌس ْتٌق أحد ا١تواطنُت كحرمة           
 مسكنو.

ٌرر من تصٌرؼ الواِف إُف القضاء، ٞتأ ا١تواطن )ع.س( ا١تتضاآللية الّرقابية المستخدمة5   - ب
 ١تواجهة ا٨تراؼ اإلدارة كٛتاية حقو من ٕتاكزىا ضٌده.

:  بعد أف تدٌرجت القضية ككصلت إُف ٣تلس النتائج المترتبة عن استعمال اآلليات الّرقابية - ج
 ، ٔتا يلي:2002-09-23الٌدكلة، قضى فيها يف اٞتلسة اليت انعقدت بتاريخ 

 ـ.1997-10-08الٌصادرة عن الواِف ا١تنتدب كا١تؤرخة يف  اٟتكم بإبطاؿ التسخَتة -
 األمر بإرجاع ا١تستأنف )ا١تواطن ع.س( إُف الٌسكن ٤تٌل الٌنزاع. -

                                                           

سبتمرب  30، مؤرخة يف 78دد ، ج ر عا١تتضمن القانوف ا١تدين ،ـ1975سبتمرب  26ا١تؤرٌخ يف  ،58-75األمر رقم (  1
 .ا١تعٌدؿ كا١تتمم، 1975
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 1 ا١تصاريف القضائية تتحٌملها ا٠تزينة.  -
الينْذج الّجاىٕ املتعّلل حبنآ٘ اذتكْم املرتتب٘ عً عكد الّتْظٔف، للنّْظف الرٖ مت  -2

 تْظٔفُ بإجساٛات ضلٔن٘:
٘تثل ىنا يف امتناع مدير الًتبية لوالية تيزم كزك عن تسيَت اٟتياة ا١تهنية انحراف اإلدارة5  - أ

للموظف )ؾ.ط( كرفضو لتسوية كضعيتو اإلدارية. رغم أنو ٧تح يف االختبارات التطبيقية لشهادة 
 . كيف ذلك ٥تالفة1994-05-28الكفاءة للتعليم األساسي، ٔتوجب ٤تضر الٌلجنة احملٌرر يف 

 ـ.1985-03-23ا١تؤرٌخ يف  59-85من ا١ترسـو  49للمادة 
ٞتأ ا١تواطن )ؾ.ط( ا١تتضٌرر من تصٌرؼ مدير الًتبية، ٟتماية حقو اآللية الّرقابية المستعملة5  - ب

 إُف القضاء.
بعد أف تدٌرجت القضية ككصلت إُف ٣تلس الٌدكلة النتائج المترتّبة عن الّلجوء للقضاء5  - ج

 ـ ٔتا يلي:2002جويلية 22 انعقدت بتاريخ قضى فيها يف اٞتلسة اليت
تأييد القرار الذم صدر ابتداء، ككاف يقضي بإلزاـ اإلدارة بتسوية الوضعية اإلدارية للموٌظف  -

 ا١تعٍت، بناء على ٧تاحو يف االمتحاف.
 2 ٖتميل ا١تستأنفة )مديرية الًتبية( ا١تصاريف القضائية. -
 يف اليعاو اإلضالمٕ: -ثاىًٔا

ٕ ٓبًّٔ جناع٘ الّسقاب٘ علٙ أعنال الّطلط٘ يف محآ٘ اذتكْم ّاذتسٓات يف منْذج تطبٔك
 3 :الّيعاو اإلضالمٕ

استيبلء ا٠تليفة الوليد بن عبد ا١تلك على ضيعة رجل من أىل ل يف ٘تثٌ  انحراف الّسلطة5 - أ
 .اليمن

                                                           

، سنة 03. ٣تلة ٣تلس الدكلة، العدد 2002-09-23بتاريخ  ،006460ملف رقم )الغرفة األكُف(،  ( قرار ٣تلس الدكلة 1
 .91-89، ص2003

، سنة 05كلة، العدد . ٣تٌلة ٣تلس الد2002-07-22بتاريخ ، 005522ملف رقم  )الغرفة الثانية(، ( قرار ٣تلس الدكلة 2
 .182-181، ص 2004

 .382ا١ترجع الٌسابق، ص  أٛتد بن داككد ا١تزجاجي األشعرم،/ .110-109( ا١تاكردم، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
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ر بن كقصد عم ،ٞتأ اليمٍت من أجل اسًتجاع حٌقو إُف القضاء اآللية الّرقابية المستخدمة5  - ب
 إذ اعًتض طريقو كأنشد: ؛عبد العزيز حينما كاف متوجها للصبلة ذات يـو

 ــومؾ  ار مظ  الدّ  بعقــــــد   أتاك   ــــم          فؼد  ؽ  بباب   وماً ـران مظؾً حقــتدعون 

 فقاؿ عمر: ما ظبلمتك؟ قاؿ: غصبٍت الوليد بن عبد ا١تلك ضيعيت. 
 ،دفًت العقار العاـ طلب عمر عد ٝتاع الٌشكول ب النتائج المترتبة عن الّلجوء للّرقابة5 - ج

فأمر يف حينو بشطبها من الٌدفًت كرٌدىا إُف صاحبها، مث أمر  فيو حقيقة ما قالو الٌرجل اليمٍت. فوجد
 بصرؼ ضعف نفقة الطٌريق لليمٍت تعويضان لو. 
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مً احنساف الّطلط٘ املطلب الّجاىٕ: آلٔات مبدأ املػسّعٔ٘ ذتنآ٘ اذتكْم ّاذتسٓات 
 التػسٓعٔ٘.

ىناؾ  م، بل إفٌ إف ا٨تراؼ الٌسلطة التنفيذية ليس كحده الذم يهٌدد حقوؽ األفراد كحرياهت         
ألنو ، كىو ال يقٌل خطورة عن سابقو، بل إنو أشد منو ،لطة التشريعيةإُف جانب ذلك ا٨تراؼ السٌ 

لية ٘تٌكن من اٟتيلولة دكف ىذا اال٨تراؼ، أك كلذلك كاف ال بٌد من كجود آ .يضفي ا١تشركعية عليو
 تصحيحو حاؿ كقوعو.

من خبلؿ فحص  ،كقد اىتدل الفكر البشرم إُف فكرة الرٌقابة على أعماؿ الٌسلطة التشريعية         
باعتباره القانوف األٝتى كا١تصدر األساس الذم تستمد  ،مشركعيتها كمراقبة مدل مطابقتها للدستور

 ا١تشركعية شرعيتها. منو باقي مصادر
أحد٫تا سياسي كاآلخر  ؛مييز بُت نوعُت من الرٌقابة على دستورية القوانُتىذا كٯتكن التٌ         

 قسيم التاِف:فصيل كفق التٌ كٌل نوع منهما بشيء من التٌ يف ىذا ا١تطلب  قضائي، كسنتناكؿ 
 الرٌقابة السياسية على دستورية القوانُت فرع أكؿ. 

.الرٌقابة القضا  ئية على دستورية القوانُت فرع ثافو
 الرقابة على دستورية القوانُت يف الفقو اإلسبلمي فرع ثالث.

فرع  يف ٛتاية اٟتقوؽ كاٟتريات ٪تاذج تطبيقٌية تبٌُت مدل فعالية الرٌقابة على دستورية القوانُت
 رابع.
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 قابة السياسية على دستورية القوانين5 الفرع األول5 الرّ 
إذ تسبق صدكر القانوف الذم  ؛كتتميز بكوهنا ذات طابع كقائي غالبان  ،ىا ىيئة سياسيةتتواٌل         

٢تا فإهنا ٖتوؿ دكف  فإف كاف ٥تالفان  .ستورفتفحص مدل مطابقتو ألحكاـ الدٌ  .٢تا يكوف موضوعان 
نة دستور السٌ  ٔتوجب ،قابة بداية يف فرنساوع من الرٌ كقد نشأ ىذا النٌ  1كبالتاِف دكف نفاذه. ،صدكره

كلكن  ،حيث تشكلت ىيئة احملٌلفُت الدستوريُت ٖتت اسم "٣تلس الٌشيوخ اٟتامي للٌدستور" .امنةالثٌ 
كأصبح أداة يف يد نابليوف الذم  ،تو تلك اليت ٘تثلت يف ٛتاية الدستورىذا آّلس فشل يف مهمٌ 

كقد كانت  .تورية اليت يريدىاعديبلت الدسشريعات كالتٌ كفرض التٌ  ،ره ٠تدمة أغراضوسيطر عليو كسخٌ 
قابة إال إذ َف يكن يباشر الرٌ  –ة اليت يباشر ّٔا اختصاصو كالكيفيٌ  ،عدـ استقبللية أعضائو من جهة

من جهة أخرل، كانتا سببان يف فشلو يف ٛتاية الدستور.  –على القوانُت اليت تعرضها عليو اٟتكومة 
كاستبدؿ ٣تلس  1946حىت جاء دستور  ،ىو عليو بقي الوضع على ما 1958كيف ظل دستور 

لى دستورية القوانُت قبل قابة عالشيوخ اٟتامي للدستور بػ"الٌلجنة الدستورية" اليت أككلت ٢تا مهٌمة الرٌ 
ذلك أهٌنا َف تكن ٘تلك أف تباشر  ؛غَت أف ىذه اللجنة فشلت كسلفها يف ٛتاية الٌدستور .إصدارىا

 ـ إليها من قبل رئيس اٞتمهورية كرئيس ٣تلس اٞتمهوريٌة.يقدٌ  ،الرٌقابة إال بناء على طلب مشًتؾ
 ،على تشكيل ىيئة سياسية ٖتت اسم "آّلس الٌدستورم" فقػػد نصٌ  1958أٌما دستور           

 الرٌقابة على دستورية القوانُت قبل صدكرىا. كلكن الذم يعاب على ىذا آّلس كيضعف دكره تتوٌُف 
إال على القوانُت اليت ٭تيلها إليو  ،قابيةاف ال ٯتلك مباشرة اختصاصاتو الرٌ ىو أنو ك ،يف ٛتاية الدستور

إُف قائمة الذين  1974كقد أضاؼ تعديل  2.رئيس اٞتمهورية أك الوزير األكؿ أك رئيس الرب١تاف
أف  ، كما يعاب عليو أيضان ستُت نائبان  -أضاؼ-ٯتلكوف صبلحية إحالة القوانُت على ىذا آّلس 

غَت القوانُت األساسية كلوائح آّالس الرب١تانية ىي رقابة جوازية. كقد تعرض آّلس  رقابتو على

                                                           

 .182ص  ،01ج  ./ عصاـ الدبس، ا١ترجع السابق،195( فهمي أبو زيد، ا١ترجع السابق، ص  1
 .48، ص ، ا١ترجع السابقكآخركف ( عبد اٟتميد متوِف 2
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٦تا يهدر  ،ابع السياسي لتعيُت أعضائوقد بسبب تشكيلو الذم يغلب عليو الطٌ الدستورم للنٌ 
    1ق غايتو.القياـ بدكره الرٌقايب بشكل ٭تقٌ كدكف  ك٭توؿ دكنو ضمانات استقبللو 

 ادتصاٜسٖ ليعاو الّسقاب٘ الطٔاضٔ٘ علٙ دضتْزٓ٘ الكْاىني:  اعتناد املػّسع
 العديد منأخذت بو بعد أف  نطاقو توٌسع كقابة السياسية على دستورية القوانُت نظاـ الرٌ  انتشر       
الذم أككل مهمة الرٌقابة على دستورية  1963 ىا لسنةدستور  اعليه اليت نصٌ  كمنها اٞتزائر؛ ،الٌدكؿ

عيب أك رئيس آّلس الشٌ  ،بعد أف يطلب منو ذلك رئيس اٞتمهورية . " آّلس الدستورم"إُفالقوانُت 
بعد أف سكت عنها يف اٞتزائر  -مطلقان -اختفت قد  ،قابة على الدستوريةفكرة الرٌ كإف كانت  الوطٍت.
من أحداث، ٔتوجب دستور  1988يف أكتوبر  الببلدبعد ما شهدتو فإهنا عادت . 1976دستور 
ستور طريقة من ىذا الدٌ  154دت ا١تادة كقد حدٌ  .إُف آّلس الدستورم الذم أككلها أيضان  1989

كأبقى على ذات آّلس  1996تشكيلو ككيفية انتخاب أك تعيُت أعضائو الٌسبعة. مث جاء دستور 
  2غَت أنو رفع عدد أعضائو إُف تسعة بدؿ سبعة.

ْتسب تعديل  ورم حىت بلغ اثنا عشر عضوان ىذا كقد ارتفع عدد أعضاء آّلس الدست        
كما منح   . يعينهم رئيس اٞتمهورية إُف أربعةكارتفع عدد األعضاء الذين  ،1996لدستور  2016

ك  ،كرئيس آّلس الٌشعيب الوطٍت ،ىذا الٌتعديل صبلحية إخطار آّلس لكل من رئيس اٞتمهورية
يف ٣تلس  عضوان  30نائبا أك  50خطار أيضا لػ كالوزير األكؿ. كمنح مهمة اإل ،رئيس ٣تلس األٌمة

كلة حق اإلخطار عن طريق إحالة ما يرفع إليهما من دفع األمة. كما منح احملكمة العليا ك٣تلس الدٌ 
     3بعدـ الدستورية.

 تكدٓس الّسقاب٘ الّطٔاضٔ٘ علٙ دضتْزٓ٘ الكْاىني:
كقد رأينا   ،ة السياسية على دستورية القوانُتدت االنتقادات اليت طالت نظاـ الرٌقابلقد تعدٌ            

قابة يف فرنسا يف ٛتاية الٌدستور كفرض ٝتٌوه كيف فشلت تلك ا٢تيئات اليت أنيطت ّٔا تلك الرٌ 

                                                           

 .183ص  ،01ج ( عصاـ الدبس، ا١ترجع السابق، 1
 كما بعدىا. 07، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، ص 2012د.ط،  ( سعيد بو الشعَت ، آّلس الدستورم يف اٞتزائر، 2
 .2016من الدستور اٞتزائرم الصادر سنة  188، 187( ا١تواد  3
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. 1قايب للمجلس الدستورمفق على عدـ فعالية الدكر الرٌ كاحًتامو. كيف اٞتزائر يكاد الفقو الٌدستورم يتٌ 
على اختبلؼ أٝتاء ا٢تيئات اليت  ،قابة الٌسياسية بشكل عاـتقييم الرٌ ك٨تن يف ىذا ا١تقاـ سنعمل على 

ظاـ فاصيل اليت ٗتتلف الٌدساتَت اليت أخذت ّٔذا النٌ كغَت ذلك من التٌ  ،تقـو ّٔا ككيفيات تشكيلها
  .يف تنظيمها
 2قابة فيما يلي:وع من الرٌ لت على ىذا النٌ كٯتكن تلخيص أىم ا١تبلحظات اليت سجٌ           

تتطلب يف أعضاء ا٢تيئة اليت  ،قابة على دستورية القوانُت يف األصل، ذات طبيعة قانونيةف الرٌ أ -
 ،ة. كبناء على ذلك فإف إسنادىا ٢تيئة ذات طابع سياسيىا مؤىبلت ككفايات قانونية خاصٌ تتواٌل 

يب االعتبارات حيث يتم تغل .بلتأعضاؤىا إُف تلك ا١تؤىٌ  رقتما يف إذ غالبان  ؛على كظيفتها يؤثر سلبان 
 السياسية على حساب الكفايات كالقدرات القانونية.

 ،قابة من األساسقابة على الدستورية إُف ىيئة سياسية يتعارض مع الغرض من الرٌ أف إسناد الرٌ  -
لطة التشريعية كمنعها من فرض توجهاهتا فإذا كاف ىذا األخَت يتمثل يف اٟتيلولة دكف ا٨تراؼ السٌ 

يًتتب عنو استبداد تلك ا٢تيئة  ،فإف منح تلك الوظيفة إُف ىيئة سياسية ،وجيةالسياسية كاإليديول
 فكأننا نضع حدان  .من فرض توجهاهتا السياسية -من الٌسلطة التشريعية ا١تنتخبة بدالن –ك٘تكينها 

 لطة التشريعية.كنفتح آّاؿ للهيئة اليت تتوُف الرٌقابة على السٌ  ،لطة التشريعيةال٨تراؼ السٌ 
ما ٖتتمل عدة  غالبان  اعلى درجة عالية من الوضوح، كأحكامه دساتَت ليست دائمان إف ال -

قابة إعبلف عدـ دستورية قانوف رغم ٦تا يطرح احتماؿ رفض ا٢تيئة السياسية ا١تكلفة بالرٌ  .تأكيبلت
ية كما يطرح احتماؿ إعبلهنا لعدـ دستور   .ألهنا تريده من الناحية السياسية ،٥تالفتو ألحكاـ الدستور

 مع توجهاهتا. كٮتتلفاحية السياسية رغم أنو ال ٮتالف أحكاـ الدستور ألهنا تعارضو من النٌ  ،قانوف

                                                           

 .643ص  -األزاريطة–ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة 2009التطبيق، د.ط، ( علياف بوزياف، دكلة ا١تشركعية بُت النظرية ك  1
./ نعماف 49، ا١ترجع السابق، صكآخركف ./ عبد اٟتميد متوِف187-185ص ، 01ج( عصاـ الدبس، ا١ترجع السابق،  2

،  02، العدد ./ عمر العبد اهلل، الرقابة على دستورية القوانُت، ٣تلة جامعة دمشق553-551ا٠تطيب، ا١ترجع السابق، ص 
 .09-08، ص 2001
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 ،قابة على دستورية القوانُت تتطلب ىيئة مستقلة ك٤تايدة يف مواجهة ٚتيع الٌسلطاتإف الرٌ  -
بل الرب١تاف فإف ذلك فإف مت تعيينها من ق .قابةكىذا ما ينعدـ يف ا٢تيئة السياسية اليت ٘تارس تلك الرٌ 

فالرب١تاف يشرٌع مث يراقب ما شرعو من تشريعات.  ،إذ تصبح رقابة ذاتية ،سيفقد رقابتها أم جدكل
فإهنا ستكوف ٖتت سيطرة نفس االٕتاىات السياسية  ،كإف شيكلت عن طريق االنتخاب من الٌشعب

سيطرت عليها إتاىات  كإف .كبذلك ال تكوف لرقابتها أم جدكل أيضان  .ا١تسيطرة على الرب١تاف
كإف شكلتها الٌسلطة  .فستفرض سيطرهتا على الرب١تاف كمن خبللو على سائر السلطات ،٥تتلفة

 التنفيذية فإهنا سًتتبط ّٔا كتعمل لصاٟتها كٟتسأّا ألهنا تعتقد أهنا مدينة ٢تا يف تشكيلها ككجودىا.  
عن بعدـ دستورية راد من حق الطٌ قابة السياسية يف الغالب إُف حرماف األفيؤدم أسلوب الرٌ  -

٦تا يضعف ضمانات  .تقلةمن حرياهتم أماـ جهة ٤تايدة كمس اليت قد ٘تس ْتقوقهم كٖتدٌ  ،القوانُت
 احًتاـ الدستور كٝتٌوه. 

إُف شٌل ا٢تيئة اليت تقـو ّٔا، حينما ال تقـو  ،قد تؤدم الرٌقابة السياسية على دستورية القوانُت -
 خطارىا بذلك. اٞتهات اليت ٭تٌق ٢تا إ

ساتَت قابة السياسية إُف ىجرىا من قبل أغلب الدٌ لقد أدت كثرة االنتقادات اليت طالت الرٌ          
 كاستبدا٢تا بالرقابة القضائية كىي موضوع الفرع الثٌاين.

 الفرع الثاني5 الرقابة القضائية على دستورية القوانين5 
 أشكا٢تاكٗتتلف  ،ىيئة قضائية  ىذا النوع من الرٌقابةتتوٌُف على خبلؼ الرقابة السياسية            

 :شكلُتكٯتكن حصرىا باعتبار ما يًتتب عنها من أثر يف  ،عند الدكؿ اليت تعتمدىا
 زقاب٘ اإللػاٛ:  -أّّال

يكوف موضوع تلك الدعول إبطاؿ القانوف  ،ةتكوف برفع دعول أصلية أماـ ٤تكمة خاصٌ           
قابة تشيكوسلوفاكيا يف دستورىا الصادر ن بُت الدكؿ أخذت ّٔذا النوع من الرٌ كم .ا١تخالف للٌدستور

كأ١تانيا االٖتادية اليت نشأت فيها احملكمة  ،1920كالٌنمسا يف دستور سنة  ،1920يف فرباير 
للهيئة  فإذا ثبت. 1951سنة  الدستورية االٖتادية ٔتوجب الدستور كنظمها ا١تشرع بقانوف خاصٌ 

فإهنا ٖتكم بإلغاء القانوف ا١تخالف للدستور  ،قابة صحة الدعول األصليةائمة بالرٌ القضائية الق
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ريقة من األساس. ك٬تدر بنا أف نشَت ىنا إُف أف ىذه الطٌ  إذ يصبح معدكمان  ؛كسقوطو بالنسبة للجميع
كما أف الدكؿ اليت أخذت ّٔذه   .صريح من الدستور إال بناء على نصٌ  ،ال ٯتكن االلتجاء إليها

كإما على  ،إما على ا٢تيئات العامة ؛فرد بل قصرتو غالبان  يف رفع الدعول ألمٌ  َف تعط اٟتقٌ  ،ريقةلطٌ ا
اليت ال تسمح لؤلفراد بالطعن مباشرة بعدـ  كإسبانيا مثبلن  .موعة كبَتة العدد كيف حدكد ضيقة٣ت

النمسا ك  .دفع الفرعية الطعن بطريق الخاصٌ  .عن األخرلة طرؽ الطٌ إال بعد استنفاذ كافٌ  ،الدستورية
إال للحكومة االٌٖتادية  ،عن مباشرة بعدـ الدستوريةالطٌ  1920سنة  ىا الصادرَف ٬تز دستور اليت 

 كحكومات ا١تقاطعات. 
أك  ،عن مباشرة بعدـ دستورية القوانُتحرماف األفراد من الطٌ  لكن الذم يبلحظ ىنا؛ ىو أف       
قايب ٢تذه من شأنو أف يضعف الدكر الرٌ  .ى بعض ا٢تيئاتأك قصره عل ،ضييق عليهم يف ٦تارستوالتٌ 

ابع كبالتاِف يؤدم إُف عجزىا عن ٛتاية مبدأ ٝتو الدستور. إذ أف ىذه ا٢تيئات ذات الطٌ  .الطريقة
إذا كاف يف طلبها ما يعارض  ،قابة على دستورية القوانُتقد تتقاعس عن طلب الرٌ  ،السياسي

 1مصلحتها السياسية كاٟتزبية.
 زقاب٘ االمتياع:  -ًاثاىٔ

بناء على دفع يقدمو  ،يقصد ّٔا امتناع احملكمة عن تطبيق القانوف ا١تخالف للٌدستور            
منها على تكريس مبدأ ٝتو  حرصان  .أك ٔتبادرة منها يف قضية معركضة أمامها ،صاحب ا١تصلحة

فع أك طريقة الدٌ  ،فإف رقابة االمتناع كعليو .ظاـ القانوين يف الدكلةكمراعاة لتدرج قواعد النٌ  ،الدستور
كتكوف  .تفًتض كجود دعول منظورة أماـ احملكمة -كما يسميها البعض–الفرعي بعدـ الدستورية 

 2.كال ٘تلك ذلك ،كاحملكمة ىنا ال تلغي القانوف ا١تخالف للٌدستور .قابة فيها تبعية كليست أصليةالرٌ 
 ١تعركضة أمامها. ها فقط ٘تتنع عن تطبيقو يف الواقعة اكلكنٌ 

إذ  .كإليها تعود نشأهتا ،قابةكتعد الواليات ا١تتحدة األمريكية أحسن ٕتسيد ٢تذه الطريقة يف الرٌ         
ارس ٚتيع احملاكم ّٔا مهٌمة الرٌ  فتزاكؿ احملاكم  .كل ْتسب اختصاصها  ،قابة على دستورية القوانُت٘تي
                                                           

./ عصاـ الدبس، ا١ترجع 199./ فهمي أبو زيد، ا١ترجع السابق، ص 10( كحيد رأفت ككايت إبراىيم، ا١ترجع السابق، ص  1
 .189ص ، 01جالسابق، 

 .564( نعماف ا٠تطيب، ا١ترجع السابق، ص  2
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كعلى القوانُت اليت  ،ادية اليت ييصدرىا الرب١تاف ا١تركزمقابة على دستورية القوانُت االٖتٌ االٖتادية الرٌ 
كما تزاكؿ فيها ٤تاكم الواليات الرٌقابة على   .اء كانت قوانُت دستورية أك عاديةتصدر من الواليات سو 

. كلكن أحكاـ لتضمن احًتامها لدستور الوالية كالدستور االٖتادم أيضان  .دستورية قوانُت الواليات
إذ  ؛دية العليا أكثر أ٫تية من أحكاـ غَتىا من احملاكم يف ٣تاؿ الرقابة على الدستوريةاحملكمة االٖتا

    1تنفرد بسلطتها يف ٖتديد مصَت القانوف الذم يصل إليها نزاع بشأنو. 
أهنا كانت يف مباشرهتا  ،كقد لوحظ على احملكمة االٖتادية العليا يف الواليات ا١تتحدة األمريكية       

بل تطابقو بتوجهات  ،إذ َف تكن تطابق القانوف بالدستور .ا تتعدل حدكد رقابتهاالختصاصه
ٔتا فيها  ،أعضائها كأفكارىم كميو٢تم السياسية اليت كانوا يستخدموف احملكمة يف إمبلئها على الدكلة

اد حينما أر  ،قف ىذه احملكمة من الرئيس ركزفلتكال أدؿ على ذلك من مو  .الرئيس كالرب١تاف كالٌشعب
فأصدر  ،1929أف ينقذ االقتصاد األمريكي بآليات اشًتاكية ٗتٌفف من آثار األزمة االقتصادية 

ستور كمساسها ْترية التجارة ْتجة ٥تالفتها للدٌ  .قوانُت اإلنعاش اليت ألغت احملكمة العليا الكثَت منها
ساعد على ذلك  كقد .كْتجة أهنا تدخل يف نطاؽ اختصاص الواليات تارة أخرل ،كالصناعة تارة

٦تا ٝتح للقضاة بأف يستبدلوا بالرٌقابة  .الٌشديدة لنصوص الدستور األمريكيغوؿ للمحكمة، ا١تركنة التٌ 
الدستور. كقد دفع ىذا  أحكاـال  آراءىم كتوجهاهتم السياسية،يضمنوىا  ،القانونية رقابة سياسية

  2يكية بأنو حكومة القضاة .ر ظاـ يف الواليات ا١تتحدة األمالوضع بالبعض إُف حٌد كصف النٌ 
 تكدٓس السقاب٘ الكطأٜ٘ علٙ دضتْزٓ٘ الكْاىني:

ٖتٌقق  ،االمتناع كاإللغاء هاأف الرٌقابة القضائية على دستورية القوانُت بطريقي ؛٦تا ال شٌك فيو       
يعتو أقدر فالقضاء ْتكم طب .كىي أفضل من الرٌقابة السياسية .من احًتاـ ٝتٌو الٌدستور معينان  قدران 

 ،اٟتدكد ا١ترسومة لو يف الٌدستور. كلكن بالرغم من ذلك ،على الفصل يف مدل ٕتاكز ا١تشرٌع العادم
فإف ىناؾ العديد من ا١تعيقات اليت تعًتض ىذا الٌنوع من الرٌقابة فتضعفها عن أداء مهٌمتها. أ٫تها أهنا 

، كأهنا تتطٌلب كجود ىيئة قضائية نةا١تر كٗتتفي يف حاؿ الدساتَت  ال تثور إال يف ظل دستور جامد،
                                                           

 .11، ص ا١ترجع السابق( عمر العبد اهلل،  1
/ عصاـ . 58-57، ا١ترجع السابق، ص كآخركف ./ عبد اٟتميد متوِف204-201رجع السابق، ص ( فهمي أبو زيد، ا١ت 2

 .205، ص 01الدبس، ا١ترجع السابق، ج 
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يف كتقتصر  ،ْتيث ال تفرض آراءىا السياسية كاإليديولوجية .بشكل يضمن حيادىا كنزاىتها ،مستقلة
تكوف  كاضحان  أحكامها على مدل مطابقة القانوف ألحكاـ الدستور. كما أهنا تتطٌلب دستوران 

٦تا  .ٌتأكيبلت اليت يناقض بعضها بعضان حىت ال تفتح آّاؿ لل ،أحكامو جلية بعيدة عن الغموض
 1يسمح للهيئة اليت تراقب بالتدخل بأف تفسر الدستور كفق ما تريده كترغب فيو. 

كأيا كاف نوعها فإهنا يف  ،ظم الوضعيةكمهما يكن من أمر الرٌقابة على دستورية القوانُت يف النٌ          
كبذلك  .كجو عن اٟتدكد ا١ترسومة لو يف الٌدستورأحسن أحوا٢تا ٖتوؿ دكف ا٨تراؼ ا١تشرع العادم كخر 

فإهنا ٖتوؿ دكف أم انتهاؾ ٤تتمل من قبلو ٟتريات األفراد. كلكن ال توجد أية ضمانة ٖتوؿ دكف 
 ا٨تراؼ ا١تشرٌع الدستورم )التأسيسي( كاعتدائو على تلك اٟتريات.

 الّرقابة على دستورية القوانين في الفقو اإلسالمي. الفرع الثالث5
يف الٌنظاـ اإلسبلمي للشريعة اإلسبلمية كمبادئها ا١تطلق إُف أف السمو  لقد أشرنا سابقان           

ىي ا١ترجع األكؿ كاألخَت يف ا نة النبوية، كأهناألساسية كمقاصدىا العليا الثابتة بالقرآف الكرًن كالسٌ 
ك فإف فكرة شرعية أك دستورية . كبذلكل ما خالفها يعٌد باطبلن كأف   ،ة القانوف أك بطبلنوٖتديد صحٌ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ : القوانُت فكرة أصيلة يف الفقو اإلسبلمػػػػي قاؿ 

كقد عرب عن ىذه  2« وؽو ١تخلي  اعةى ال طى : » كقاؿ  .[88 ، اآليةالمائدة ] چھھ 
ل ماعدا كك ،) كال ٭تل اٟتكم إال ٔتا أنزؿ اهلل على لساف رسولو كىو اٟتقٌ )  3الفكرة ابن حـز بقولو:
 .((إذا حكم بو حاكم ال ٭تل اٟتكم بو كيفسخ أبدان  ،ذلك فهو جور كظلم

قابة الدستورية يف األنظمة الوضعية هتدؼ للحيلولة دكف ا٨تراؼ ا١تشرع العادم كإذا كانت الرٌ         
منع كإ٪تا تتعٌداه لت ،ظاـ اإلسبلمي ال تقف عند ىذا اٟتدفإهنا يف النٌ  ،كخركجو على نصوص الدستور

                                                           

 .72-70، ا١ترجع السابق، ص كآخركف ( عبد اٟتميد متوِف 1
رقم ٌصحيح كزيادتو، اٞتامع ال و صّححو األلباني، .170، ص 18، ج 381رباين، ا١تعجم الكبَت، ح رقم ( أخرجو الطٌ  2

 .348، ص 01، ج 824رقم / سلسلة األحاديث الٌصحيحة، 1250، ص 02، ج 2015
 .362، ص 09باعة ا١تنَتية، مصر، ج إدارة الطٌ د. ت ط، ( ابن حـز أبو ٤تمد، احمللى، د.ط،  3
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 .كٖتوؿ دكف خركجو عن الٌشريعة اإلسبلمية كمبادئها كمقاصدىا ،ا٨تراؼ ا١تشرع الٌدستورم ذاتو
 رعية.   كبذلك فهي ال تقف عند رقابة ا١تشركعية كإ٪تا تتجاكزىا لرقابة الشٌ 

 فإف الشريعة اإلسبلمية حٌفتو بنوعُت ،إذا كجد ضمانات ٖتميوىذا الٌسمو ال يتحٌقق إال كألف        
 من الضمانات، ضمانات كقائية كضمانات عبلجية. 

فإهنا هتدؼ للحيلولة دكف صدكر أم تشريع ٮتالف الشريعة  ،فأما الضمانات الوقائية           
، يف اإلسبلـ 1كتتمثل تلك الٌضمانات يف ٖتديد اٞتهة اليت ٗتتص بالتشريع .اإلسبلمية من األساس

عي و من قوانُت بالسٌ ، كإلزامها فيما تسنٌ 2ؿ كقواعد فريدةكبياف حدكد اختصاصاهتا كتقييدىا بأصو 
ريعة لتحقيق مقاصد كغايات كاضحة. األمر الذم ٬تعل احتماؿ صدكر قانوف عنها ٮتالف الشٌ 

  3من ا١تستحيل. اإلسبلمية قريبان 
٥تالف ىا الشريعة اإلسبلمية يف حاؿ صدكر قانوف ر مانات العبلجية فهي تلك اليت تقرٌ كأما الضٌ        

 قابة إحدا٫تا شعبية كاألخرل قضائية. كتتمثل يف نوعُت من الرٌ  ،٢تا
 عبٔ٘: السقاب٘ الّػ -أّّاًل

كيًتتب عن  ،من ا١تبادئ ا١تقررة يف الٌشريعة اإلسبلمية أف " ال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق"       
ا العليا كال االمتثاؿ لو، ىذا ا١تبدأ عدـ جواز طاعة أم تشريع ٥تالف ١تبادئ الٌشريعة كمقاصدى

ألف ىذه األخَتة مشركطة بعدـ  4،كال ٬توز ا٠تضوع لو كاالعتذار بوجوب الطاعة .ككجوب رفضو

                                                           

لطة السٌ –ناء الذم  يقـو  بو البشر ( ٬تب التفريق ىنا بُت التشريع ابتداء الذم يعد كظيفة من كظائف الربوبية كالتشريع ابت 1
الذين ال يشرعوف حكما ابتداء  -التشريعية سواء كانت ٦تثلة يف كِف األمر أك العلماء آّتهدين أك األمة استنادا إُف مبدأ الشورل 

لنص ، كبياف ك ال تزيد كظيفتهم عن فهم النص كبياف ا١تراد منو فيما فيو نص كقياس كإٟتاؽ ما ليس فيو نص ٔتا كرد فيو ا
، ص اإلسبلـالتفصيبلت كالكيفيات كاإلجراءات اليت تطبق كفقها األحكاـ كالقوانُت. عبد الوىاب خبلؼ، السلطات الثبلث يف 

 .276-274./ فهمي أبو زيد، ا١ترجع السابق، ص 38
 ( أصوؿ االجتهاد كقواعده. 2
 .283ص  ا١ترجع السابق،( منَت البيايت،  3
ىنا إُف أف الرقابة الشعبية يف اٟتقيقة، ال تعٍت أف تًتؾ ا١تسألة إُف تقدير احملكومُت، ليخرجوا على القانوف  ( ٬تدر بنا أف نشَت 4

من تلقاء أنفسهم ْتجة ٥تالفتو للشريعة. ذلك أف معرفة شرعية القوانُت من عدمها ، تتطلب درجة عالية من اإلدراؾ كاإل١تاـ بعـو 
 على ا١تسلم التنبيو على ما ىو ٥تالف للشريعة فيما ىو معلـو لو على سبيل اإلخطار.  الشريعة. كمع ذلك فإنو يبقى كاجبا
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ :اؿ ػػػػػػػػػػق 1التعدم على حدكد اهلل،

أطيعوين ما أطعت اهلل   كقد ركم عن أيب بكر قولو: )) [.12 ، اآليةاألحزاب ]  چ ڈڈ
ى شرعية لؤلفراد حق الرٌقابة عل كعليو فإف اإلسبلـ يقرٌ  2و فبل طاعة ِف عليكم((فيكم فإف عصيت

ة القوانُت كاألكامر كالقرارات اليت ٗتالف كفوؽ ىذا فإنو يلزمهم ٔتقاكمة كافٌ  .القوانُت بل يلزمهم بذلك
ع طً ستى يى  إف َفٍ فى  ،هدً يى بً  هي َتٌ ليغى فى  ران نكى م مي نكي ل مً من رأى : » قاؿ  .يعة يف حدكد إمكانياهتم كقدراهتمالشر 
 . 3«افٯتى اإلً  في عى أضٍ  كى لً و كذى بً قلٍ بً ع فى طً ستى يى  ف َفٍ فإً  ،انوسى فبلً 

 السقاب٘ الكطأٜ٘:  -ثاىًٔا
كيقصد بالٌتشريعات ىنا ما يصدر عن  ،تتقرر رقابة شرعية التشريعات يف اإلسبلـ للقضاء           

فبل رقابة للقضاء  ،ما كاف يف القرآف كالٌسنة من أحكاـ الٌسلطة التشريعية على سبيل االجتهاد. أما
أف القاضي  ؛إُف أصل ىاـ مضمونو ،قابة القضائية على شرعية القوانُت يف اإلسبلـعليو. كتستند الرٌ 

 قاؿ  4. إذ ال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق .يتعارض مع الكتاب كالسنة ال ٬توز لو أف يطبق قانونان 

: [88 ةـــــ، اآلي المائدة ]  چھ ھھ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ .
: ))  عند ابن حـز حينما قاؿ د بدا ىذا الكبلـ كاضحان ػػػػػػكق،  فاٟتكم ال يكوف إال ٔتا أنزلو اهلل تعاُف

ور كظلم ال ػػػػػػػدا ذلك فهو جػػػػػػػػػحل اٟتكم إال ٔتا أنزؿ اهلل على لساف رسولو كىو اٟتق ككل ماعػػػػكال ي
ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ : ، كبرىاف ذلك قولو دا إذا حكم بو حاكمػػػػػػػػػػػػػػكيفسخ أب ٭تل اٟتكم بو

ڦ ڦ ڦ ڄ چ : وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قول . [08 ، اآلية المائدة]  چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

                                                           

ـ، مركز 1993، 01./ الغنوشي راشد، اٟتريات العامة يف الدكلة اإلسبلمية، ط146، ص ا١ترجع السابق( ضو مفتاح غمق،  1
 .221ص  -لبناف–دراسات الوحدة العربية، بَتكت 

 . 369، ص 04ج  ابق،، ا١ترجع الس( ابن ىشاـ 2
كأف األمر با١تعركؼ كالنهي ، كأف اإلٯتاف يزيد كينقص ،كوف النهي عن ا١تنكر من اإلٯتاف"كتاب اإلٯتاف، باب ،  مسلم أخرجو(  3

 .51، ص 49رقم ح ، "عن ا١تنكر كاجباف
 .50، ص ا١ترجع السابق./ السيد الشورّتي، 283-281البيايت، ا١ترجع السابق، ص منَت (  4
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. 1لم ال ٭تل إقراره كا٠تطأ ال ٬توز إمضاؤه.(( .. كالظٌ .[ 58 ، اآليةالقالطّ ] چ ڄ ڄ ڄڃ
مث إف القضاء يف  .الف الشريعة اإلسبلمية جور كظلم ٬تب فسخو مطلقان فقد بُت أف اٟتكم بقانوف ٮت

 ،سواء أثَتت مسألة عدـ شرعية القانوف أـ ال .بل ىو ملـز ،يف ٦تارسة رقابتو تلك اإلسبلـ ليس ٥تتاران 
 باالمتناع عن تطبيق القانوف ا١تخالف للشريعة اإلسبلمية. ،فهو ملـز من تلقاء نفسو

كم ببطبلف التشريع ا١تخالف للدستور كإلغائو يف القانوف الوضعي ال ٯتكن الوصوؿ كإذا كاف اٟت      
أك على  ككانت ىذه األخَتة متوقفة على ىيئات معينة غالبان  ،إليو إال بناء على دعول أصلية

فإف اٟتكم ببطبلف القانوف  .فراد كيف حدكد ضيقة كشركط معقدة٣تموعات كبَتة العدد من األ
 بطبلنان  ذلك أف ذلك القانوف يعد باطبلن  ،عة اإلسبلمية ال يعرؼ مثل ذلك التعقيدا١تخالف للشري

كيتسع يف ىذه الدعول  ،ك٭تق لكل فرد أف يطلب إلغاءه بدعول أصلية .يعد معدكمان إنو بل  ،مطلقان 
بل تتعدل ألف تكوف مصلحة  ،نطاؽ ا١تصلحة فبل تفهم على أهنا ا١تصلحة الشخصية ا١تباشرة

لحة األمة يف أف ال تفرض عليها قوانُت ٗتالف نظامها األساسي، مصلحة األمة يف أف مص .مشًتكة
األفراد يف رفع دعول أصلية  ٖتكم بشريعة ا٠تالق ال بآراء ا١تخلوقُت كرغباهتم كإراداهتم. مث إف حقٌ 

 ،نكرتستند إُف أصل آخر يتمثل يف ضركرة النهي عن ا١ت ،للمطالبة ببطبلف القانوف ا١تخالف للشريعة
 فإف َف يقم بو أحد من أفرادىا عٌد ذلك تفريطان  .كبذلك يتحوؿ إُف كاجب مفركض على األمة ٚتيعان 

لم الذم يقع بسبب كأصبحت األمة شريكة للحاكم يف اإلمث كالظٌ  .على طاعتو يف حقوؽ اهلل كخركجان 
  2اعتماد قوانُت ٥تالفة لشريعة اهلل.

ال يعرؼ تلك التفرقة اليت عرفها الفقو  ،ضاء يف النظاـ اإلسبلميكٕتدر اإلشارة ىنا إُف أف الق       
ذلك أف القانوف ا١تخالف للشريعة اإلسبلمية  .كاالمتناع عن تطبيقو ،الوضعي بُت إلغاء القانوف

كحكم القضاء كاشف ٢تذا  ،كما تقدـ  كمبادئها األساسية كمقاصدىا كأىدافها العليا يعد باطبلن 
 .تناع القاضي عن تطبيق قانوف لعدـ شرعيتو ال يقف على النزاع ا١تعركض أماموإف امف. كعليو فالبطبل

                                                           

، احمللى، ج  ( 1  .362، ص 09ابن حـز
 .52-51السيد الشورّتي، ا١ترجع السابق، ص (  2
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كمن مث فإف االمتناع عن تطبيق القانوف ا١تخالف  خاصان  ألننا رأينا أف النزاع ا١تتعلق بالبطبلف ليس نزاعان 
 1للشريعة ينسحب لينتهي إُف اإللغاء التاـ.

لية آليات مبدأ المشروعية في الفرع الّرابع5 نماذج تطبيقية تبّين مدى فعا
 حماية الحقوق والحريات من انحراف السلطة التشريعية.

   عه الْضعٔ٘:يف الّي -أّّال

  الينْذج األّل: ٓتعّلل حبنآ٘ حسم٘ املطانً مً االحنساف التػسٓعٕ: -1

من قانوف اإلجراءات اٞتنائية ا١تصرم،  47يظهر يف نص ا١تادة انحراف الّسلطة التشريعية5  - أ
إذ نصت على أنو: " ١تأمور الضبط القضائي يف حالة  1950لسنة  150صادر بالقانوف رقم ال

التلٌبس ّتناية أك جنحة أف يفٌتش منزؿ ا١تٌتهم كيضبط فيو األشياء كاألكراؽ اليت تفيد يف كشف 
 اٟتقيقة إذا اتضح لو من إمارات قوية أهٌنا موجودة فيو." فقد خٌولت ىذه ا١تاٌدة ١تأمور الضبط

تفتيش مسكن ا١تتهم يف حالة التلبس ّتناية أك جنحة دكف أف يصدر لو أمر القضائي أف ٬ترم 
اليت 2 1971 من دستور 44كىو ما ٮتالف حكم ا١تادة  .ب ٦تن ٯتلك سلطة التحقيققضائي مسبٌ 

تنص على أنو: "للمساكن حرمة فبل ٬توز دخو٢تا كال تفتيشها إال بأمر قضائي مسٌبب كفقان ألحكاـ 
 لقانوف".ا

 ٦تثبلن يف احملكمة الدستورية العليا ا١تصرية. القضاءآلية مواجهة االنحراف5  - ب
الدستورية حكمت احملكمة ـ، 1984يونيو  02ّتلستها العلنية ا١تنعقدة بتاريخ النتيجة5   - ج

لسنة  150الصادر بالقانوف رقم  ،من قانوف اإلجراءات اٞتنائية 47بعدـ دستورية ا١تادة العليا 

                                                           

 .53السيد الشورّتي، ا١ترجع السابق، ص  ( 1
2

السنة ، 1971سبتمرب  12يف   مؤرخةمكٌرر "أ"،  36ر عدد  ج، 1971سبتمرب  11مؤرٌخ يف ، 1971دستور مصر (  
 ة.الرٌابعة عشر 
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الذم كفلها ٔتوجب ا١تادة  1971نظران ١تساسها ْترمة ا١تساكن ك٥تالفتها ألحكاـ دستور  .1950
 1منو.  44

 : الينْذج الجاىٕ: ٓتعّلل حبنآ٘ حسٓ٘ التيكل مً االحنساف التػسٓعٕ -2

ـــلطة التشـــريعية5  - أ مػػػن قػػػرار رئػػػيس اٞتمهوريػػػة  11ك 8يظهػػػر يف نصػػػي ا١تػػػادتُت انحـــراف الّس
 08إذ  نٌصػت ا١تػادة ا. وازات السفر كالنصوص ا١ترتبطة ّٔػيف شأف ج 1959لسنة  97بالقانوف رقم 
"يعُت بقرار من كزير الداخلية ٔتوافقة كزير ا٠تارجية شكل جػواز السػفر، كمػدة صػبلحيتو منو على أنو: 

 مػػػن نفػػػس القػػػانوف علػػػى أنػػػو:  11كمػػػا نٌصػػػت ا١تػػػادة كطريقػػػة ٕتديػػػده كشػػػركط كإجػػػراءات منحػػػو...".  
كما ٬توز لػو   ،رفض منح جواز السفر آك ٕتديده ،ير الداخلية ألسباب ىامة يقدرىا"٬توز بقرار من كز 

 سحب اٞتواز بعد إعطائو".

كيف ذلك انتهاؾ صارخ إلحدل اٟتريات  العامة؛ كىي حرية التنقل، كاٟتق يف ا٢تجرة اليت كفلها 
ي مصونة ال ٘تس اليت نٌصت على أف: " اٟترية الشخصية حق طبيعي كى 41ٔتوجب ا١تواد  2الدستور

كفيما عدا حالة التلبس ال ٬توز القبض على أحد أك.... أك منعو من التنقل إال بأمر تستلزمو ضركرة 
التحقيق كصيانة أمن آّتمع كيصدر ىذا األمر من القاضي ا١تختص أك النيابة العامة، كذلك كفقا 

مواطن من الببلد أك منعو من اليت نصت على أنو: " ال ٬توز إبعاد أم  51، ك  ألحكاـ القانوف"
اليت نصت على أنو: "للمواطنُت حق ا٢تجرة الدائمة أك ا١توقوتة إُف ا٠تارج ،  52العودة إليها." ، ك 

 كينظم القانوف ىذا اٟتق كإجراءات كشركط ا٢تجرة كمغادرة الببلد. 
ئيس اٞتمهورية من قرار ر  11ك 8من خبلؿ ما سبق يظهر ا٨تراؼ التشريعي يف ا١تادتُت           

كتتبُت ٥تالفتهما  يف شأف جوازات السفر كالنصوص ا١ترتبطة ّٔما. 1959لسنة  97بالقانوف رقم 
مشركع،  ىحرية االنتقاؿ يف مصاؼ اٟتريات العامة، كأف تقييدىا دكف مقتضللدستور الذم اعترب 

إُف  -كما رأينا–لسابقة يف ا١تواد االدستور ىذا بنياهنا؛ كقد عهد ل كتقويضخصية لحرية الشٌ ل تضييع
                                                           

ا١توقع:  .ـ1984يونيو  02 بتاريخ  ،قضائية "دستورية" 4لسنة  5رقم قضية  -ا١تصرية–العليا ( حكم احملكمة الدستورية  1
تاريخ  ،/http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SCمكتبة حقوؽ اإلنساف، جامعة منيسوتا، 

 .20:12لٌساعة: ، ا2018-07-19: الدخوؿ
2

 ـ.1971 الصادر سنة دستور مصر(  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/


   الفصل الّجالح: آلٔات مبدأ املػسّعٔ٘ يف محآ٘ اذتكْم ّاذتسٓات
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السلطة التشريعية دكف غَتىا بتقدير ىذا ا١تقتضى، كالـز ذلك، أف يكوف تعيُت شركط إصدار كثيقة 
السفر بيد ىذه السلطة، كاألصل فيها ىو ا١تنح، استصحابا ألصل اٟترية يف االنتقاؿ؛ كاالستثناء ىو 

نيابة عامة، يعهد إليو القانوف بذلك دكف ا١تنع؛ كأف ا١تنع من التنقل ال ٯتلكو إال قاض، أك عضو 
  تدخل من السلطة التنفيذية.

 ٦تثبلن يف احملكمة الدستورية العليا ا١تصرية. القضاء آلية مواجهة االنحراف5 - ب
، حكمػػػت احملكمػػػة الدسػػػتورية 2000نػػػوفمرب  04ّتلسػػػتها العلنيػػػة ا١تنعقػػػدة بتػػػاريخ  :النتيجـــة - ج

 97مػن قػرار رئػيس اٞتمهوريػة بالقػانوف رقػم ، 11ا١تػادة  نصك  ،08بعدـ دستورية نص ا١تادة العليا  
فيمػػا تضػػمنو مػػن ٗتويػػل كزيػػر الداخليػػة ٔتوافقػػة كزيػػر ا٠تارجيػػة سػػلطة ٖتديػػد شػػركط مػػنح  1959لسػػنة 

 جواز السفر.
. 1971من الدستور ا١تصرم الصادر سنة  52، 51، ك41بناء على ٥تالفتهما ألحكاـ ا١تواد      

تنقل من اٟتريات العامة اليت ال ٬توز تقييدىا إال ٔتقتضى مشركع ، ك أككل كالذم  اعترب حرية ال
  1 تقدير ىذا ا١تقتضى إُف السلطة التشريعية ال التنفيذية.

 عاو اإلضالمٕ:يف الّي -ثاىًٔا

 ؛دستورية القوانُت للقضاء دكره الرٌقايب يف التحٌقق منلقد رأينا سابقان أف الفقو اإلسبلمي يقٌر        
يف  أف القضاء اإلسبلمي كإف كاف ٯتلك اٟتقٌ إال  ال طاعة ١تخلوؽ يف معصية ا٠تالق. أنو إُف ستنادان ا

كقد عزا ا١تودكدم  2إال أنٌو عمليان َف يباشرىا، كال يكاد ييعثر لو على مثاؿ كاحد بشأهنا. ،٦تارستها
وا مػٌمن ٢تم بصَتة نافذة يف ذلك إُف أف القائمُت بالٌسلطة التشريعية يف ظٌل الٌنظاـ اإلسبلمي، كان

 3الكتاب كالٌسنة، ٦تا جعل صيدكر أمر ٥تالف  للٌشريعة عنهم أمران مستحيبلن.

                                                           

 .ـ2000نوفمرب  04 بتاريخ ،قضائية "دستورية" 21لسنة  243قضية رقم  -ا١تصرية–( حكم احملكمة الدستورية العليا  1
-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCCمكتبة حقوؽ اإلنساف، جامعة منيسوتا، ا١توقع: 

SC 20:00، الٌساعة: 2018-07-19: الدخوؿ/،تاريخ. 
 .282( البيايت منَت ٛتيد، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .34-34، ص تدكين الٌدستور اإلسبلمي( ا١تودكدم،  3
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شرع اإلسبلـ ىذه اآللية اليت ٘تٌكن الٌناس كلذلك  ،كمع ذلك يبقى احتماؿ اال٨تراؼ كاردان           
 ب كالسٌنة.من مواجهتو حاؿ كجوده، كمنح القضاء حٌق رفض أم قانوف ٮتالف الكتا
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مبدأ املػسّعٔ٘ ذتنآ٘ اذتكْم ّاذتسٓات مً احنساف الّطلط٘ آلٔات ملبخح الّجاىٕ: ا
  التأضٔطٔ٘: 

كاليت ٯتكن من خبل٢تا  ،لقد رأينا سابقان اآلليات ا١تتوفرة يف ظٌل قياـ مبدأ ا١تشركعية             
يف ٛتاية حقوقهم كحرياهتم من ا٨تراؼ الٌسلطتُت التنفيذية كالتشريعية. لؤلفراد أف يستعملوىا 

كاآلف ٨تاكؿ الوقوؼ يف ىذا ا١تبحث على ا٨تراؼ الٌسلطة التأسيسية أك ما يعرؼ باال٨تراؼ 
لنخلص من خبللو إُف ما يتوفر لؤلفراد من  يشٌكلو من هتديد للحقوؽ كاٟتريات.كما  ،الٌدستورم

 هتو كمدل ٧تاعتها. كسنتناكؿ ذلك يف ا١تطلبُت التاليُت:أساليب كآليات ١تواج
 ا١تطلب األكؿ: ٩تٌصصو لبياف معٌت اال٨تراؼ الدستورم كتطبيقاتو.

 كا١تطلب الثاين: ندرس فيو آليات معاٞتة اال٨تراؼ الدستورم.
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 ملطلب األّل: مفَْو االحنساف الّدضتْزٖ ّتطبٔكاتُ.ا
لبياف معٌت اال٨تراؼ الدستورم،  أٌك٢تا٩تٌصص  ثبلثة فركعا١تطلب يف سندرس ىذا           

إلمكانية الث فسنتعٌرض فيو أٌما الثٌ  إليراد بعض ٪تاذج كتطبيقات اال٨تراؼ الدستورم،اين كالثٌ 
 .يف الفقو اإلسبلمي ا٨تراؼ الٌدستور

 الفرع األول5 مفهوم االنحراف الّدستوري5 
قانونية كجود دستور يف قٌمة ىـر بنائها القانوين، كقد اعترب الفقو من أىم أسس الٌدكلة ال       

كوسيلة ٟتماية   .الٌدستورم ىذا األساس من أعظم الضمانات كا١تكاسب اليت ٭تظى ّٔا األفراد
 حقوقهم كحرياهتم من استبداد الٌسلطة كا٨ترافها كٕتاكزىا. 

سبلحان بيد األفراد يواجهوف ّٔا ا٨تراؼ  كما ٯتكن أف يكوف  ،قيقةاٟتغَت أف الدستور يف          
 .فإنو ٯتكن أف يكوف سبلحان يف بيد ىذه األخَتة ٖتكم بو قبضتها على األفراد ؛الٌسلطة

كتطويعها على الٌنحو  ،من خبلؿ تفصيل نصوصو على مقاسها ،ضييق عليهمكتستخدمو يف التٌ 
 ٢1تا دكاـ خضوعهم ٢تا.الذم يضمن 

ميل بالٌدستور كتطويع لنصوصو الذم يعٌرؼ بأنو " ،باال٨تراؼ الٌدستورمكىذا ما يعرٌب عنو       
يهدؼ إُف خدمة الٌنظاـ اٟتاكم على حساب مصاٌف اٞتماعة  ،من قبل الٌسلطة الٌتأسيسية

غالبان ما يقع يف اٟتاالت اليت تصدر  ؛" فاال٨تراؼ الدستورم إذف.كاٟتقوؽ كاٟتريات ،كاألفراد
كال ٘تٌثل  ،ات الٌدستورية عن سلطة تأسيسية ال تعرٌب عن حقيقة آّتمعفيها الٌدساتَت كاإلعبلن

 ،تعرب عن فئة أك طائفة أك إيديولوجية معٌينة كإ٪تا .كال تؤمن بقيمو ،اٟتقيقية الٌسائدة فيو مرجعيتو
    2كلذلك فإهنا ال تعرب عن آماؿ آّتمع كأىدافو كتطٌلعاتو. ٤تٌدد.أك انتماء سياسي 

                                                           

ـ، دار الٌنهضة 2016، 01( رجب ٤تٌمد السيد أٛتد، اال٨تراؼ الدستورم كأثره على ٦تارسة اٟتقوؽ كاٟتريات العامة، ط  1
 .05ص  -مصر–العربية 

، جريدة، ا٨ترافان يف اإلعبلف الدستورم ا١تكٌمل 30عبد الفٌتاح مراد، (  2 ، 2938 عدديومية إخبارية مصرية، ال ا١تصرم اليـو
-08-08تاريخ الدخوؿ:  /https://www.almasryalyoum.comا١توقع:  .2012-06-29اٞتمعة  بتاريخ

 . 09:31: ، الساعة2018

https://www.almasryalyoum.com/
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 ني5 تطبيقات ونماذج االنحراف الّدستوري5 الفرع الثّا
إذا تتٌبعنا دساتَت العاَف؛ فإنٌنا سنجد فيها الكثَت من ا١تظاىر اليت يتجٌلى فيها ا٨تراؼ       

كميلها بنصوصو خدمة ألغراض ٥تتلفة على حساب  ،الٌسلطة الٌتأسيسية يف كضع الدستور
  .ت منهاثبلث تطبيقا كسنكتفي ىنا بإيراد .اٟتقوؽ كاٟتريات

 أّ احملاصص٘( الهْتا)اعتناد ىعاو  -أّّاًل

 1"الكوتا" مصطلح التيٍت، يعٍت ٗتصيص نسبة أك حٌصة معٌينة لفئة ٤تٌددة يف الرب١تاف.           
كما قد يستند إُف   ،قد يستند إُف أساس العرؽ أك اٞتنس ،كبذلك فهي تعٌد ضربان من ضركب الٌتمييز

 أساس غَت ذلك.
ـ، حيث 1964دستور مصر لسنة نها؛ قد أخذت ّٔذا الٌنظاـ العديد من الٌدساتَت من بيك           

منو أنو:"  49إذ جاء يف ا١تاٌدة  .منح امتيازان لفئة العٌماؿ كالفبلحُت خٌصها بو دكف باقي الفئات
عضاء يتأٌلف ٣تلس األٌمة من أعضاء ٮتتاركف بطريق االنتخاب الٌسرم العاـ، ك٭تٌدد القانوف عدد األ

ا١تنتخبُت كشركط العضوية... كيشًتط أف يكوف نصف أعضاء آّلس على األقل من العٌماؿ 
منو على أنٌو: " ٭تٌدد  87إذ نٌصت ا١تادة  1971كقد استمٌر ىذا اال٨تراؼ يف دستور  2كالفبٌلحُت".

أف ال  نتخبُت علىأعضاء ٣تلس الٌشعب ا١ت القانوف الٌدكائر االنتخابية اليت تنقسم إليها الٌدكلة كعدد
كقد عرؼ دستور . 3نصفهم على األقل من العٌماؿ كالفبٌلحُت..." ،يقٌل عن ثبلٙتائة كٜتسُت عضوان 

منو ما نٌصو: " تتكٌوف األغلبية ضمن 08ـ مثل ىذا اال٨تراؼ، إذ جاء يف ا١تاٌدة 1976اٞتزائر لسنة 
  4آّالس ا١تنتخبة من العٌماؿ كالفبٌلحُت".

                                                           

يونيو  09بتاريخ  ،46571 عدديومية إخبارية مصرية، األىراـ اليومي، جريدة ( أٛتد عبد الفٌتاح، الكوتا.. سبلح ذك حٌدين،  1
 .18:43، الساعة: 2018-06-07: الدخوؿتاريخ ،  www.ahram.org.eg:http//، ا١توقع: 2014

 .السنة الٌسابعة، 1964مارس  24يف  مؤرخة ،تابع"أ" 69ر عدد  ج، 1964مؤرخ يف مارس ، 1964( دستور مصر  2
  ـ.1971لسنة  ( دستور مصر  3
 ددر ع ، يتضمن إصدار دستور اٞتمهورية اٞتزائرية الدٯتقراطية الٌشعبية، ج1976نوفمرب  22، ا١تؤرٌخ يف 97-76( األمر رقم  4

 .1976نوفمرب  24يف  ة، مؤٌرخ94
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 ف يف اعتناد ىعاو الهْتا: ّجُ االحنسا   
منها  إف اعتماد نظاـ احملاصصة من قبل الٌسلطة التأسيسية، يعٌد يف اٟتقيقة ا٨ترافان كاضحان          

كٕتاكزان لسطاهتا، كاستغبلالن سيٌئا لصبلحياهتا. كيستند اٟتكم على ذلك بكونو ا٨ترافان إُف االعتبارات 
 التالية:

كاضح كانتهاؾ صارخ ١تبدأ ا١تساكاة بُت األفراد يف اٟتقوؽ  أف يف اعتماد ىذا النظاـ خرؽ -1
كالواجبات، كتكافؤ الفرص بينهم، الذم تقوؿ بو كافٌة الشرائع كا١تواثيق. كالذم يستند يف حقيقتو إُف 

ٔتا ال يدع ٣تاالن لتمييز بعضهم  .اشًتاكهم يف البشرية ك٘تاثلهم يف بناىم الٌذاتية كحاجاهتم األساسية
ككفق أم معيارو. جاء يف ديباجة اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف ما  ،ت أم ذريعةعن بعض ٖت

" ١تٌا كاف االعًتاؼ بالكرامة ا١تتأصلة يف ٚتيع أعضاء األسرة البشرية كْتقوقهم ا١تتساكية الثٌابتة  1نٌصو:
ٚتيع النٌاس أحراران  يولدىو أساس اٟترية كالعدؿ كالٌسبلـ يف العاَف..."، كجاء يف ا١تادة األكُف منو: "

متساكين يف الكرامة كاٟتقوؽ...". كجاء يف ماٌدتو الثٌانية: "لكٌل إنساف حٌق الٌتمٌتع ّتميع اٟتقوؽ 
 كاٟتريات ...دك٪تا ٘تييز بسبب العنصر، الٌلوف، اٞتنس،...أك أم كضع آخر...".

هتا على مبدأ ا١تساكاة ذا  -اليت عرفت مثل ىذا اال٨تراؼ-ىذا كقد نٌصت تلك الٌدساتَت         
أف: " ا١تصريوف سواء أماـ  1964ستور ا١تصرم لسنة من الدٌ  24فقد جاء يف ا١تادة  ،كضركرتو

من الدستور  39كجاء يف ا١تادة  .2القانوف، كىم متساككف يف اٟتقوؽ كالواجبات ال ٘تييز بينهم...."
 41الواجبات ..." كنٌصت ا١تادة أف: " كٌل ا١تواطنُت متساككف يف اٟتقوؽ ك  1976اٞتزائرم لسنة 

كذلك بإزالة العقبات ذات الطٌابع االقتصادم  ،منو على أنٌو: "  تكفل الٌدكلة ا١تساكاة لكٌل ا١تواطنُت
  3اليت ٖتٌد يف الواقع من ا١تساكاة بُت ا١تواطنُت...". ،كاالجتماعي كالثٌقايف

                                                           

  10ا١تؤرخ يف  ،(3-)د ،ألف 217اعتمد كنشر ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة  ،اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف(  1
ا١توقع: مكتبة حقوؽ اإلنساف، جامعة منيسوتا، ـ. 1948كانوف األكؿ/ديسمرب 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/،  الٌساعة:  2018-08-08: الدخوؿتاريخ
09:54. 

 ـ.1964لسنة ( دستور مصر  2
 .1976دستور اٞتزائر لسنة (  3

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/
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 .كعند ٚتيع األمم كالٌشعوب ،يف كافٌة الٌشرائعكىكذا يتبُت أف مبدأ ا١تساكاة مبدأ مستقٌر              
يستند يف ثبوتو ٢تم إُف استوائهم يف بشريتهم، دكف أف يتوٌقف على اعًتاؼ  ،كىو حق ثابت للبشر
ظهر ا٨تراؼ اعتماد أم نظاـ يعارضو، ال سيما إف كاف ىذا  ،كلػٌما كاف كذلك تقنُت أك إذف تشريع. 

دكف أف ٯتٌيز  ،و أف يكوف لكافة ا١تواطنُت ٔتختلف أطيافهماال٨تراؼ يف الدستور الذم يفًتض ب
 1بعضهم على حساب البعض اآلخر.

فإف بو أيضان حجره على  ،إضافة على ما يشتمل عليو نظاـ الكوتا من خرؽ ١تبدأ ا١تساكاة -2
يف حُت  ،فئة معٌينة )عماؿ مثبل أك نساء أك..(من ضمن من خبلؿ تقييده بأف ٮتتار  .إرادة الٌناخب

للناخبُت اٟترية الختيار األصلح كاألكفأ ليتوٌُف إدارة الشؤكف يقتضي أف يًتؾ  ؛أف ا١تنطق الٌسليم
   2تقييدىم باالختيار من فئة معٌينة.يتم دكف أف  .العاٌمة

كقد أثبت الواقع ما يف اعتماد ىذا الٌنظاـ من ٥تاطر كمثالب، فهو يهٌدد كحدة آّتمعات            
بعضهم عن بعض. كقد   عرب ٘تييز ،خبلؿ ما يزرعو من بوادر الصراعات بُت أفرادىاك٘تاسكها؛ من 

أٌدل بعد تطبيقو يف مصر، إُف إضعاؼ الرب١تانات ا١تتعاقبة ّٔا. كحٌو٢تا إُف آلة يف يد الٌسلطة خاٌصة 
       3بعد غياب الكفاءة كاستبدا٢تا بصفة " العامل كالفبٌلح".

 ضد الّسقاب٘ ّإٍداز حّل الّتكاضٕ: الدضتْزٖ  الّتخصني -ثاىًٔا

بعد تعديلو يف  1971من تطبيقات ىذا اال٨تراؼ ما كرد يف  الٌدستور ا١تصرم لسنة           
 : " تقٌدـما نٌصو منو 76إذ جاء يف ا١تاٌدة  .، من ٖتصُت لقرارات ٞتنة االنتخابات الرٌئاسية2005

ت الرٌئاسية" تتمٌتع باالستقبلؿ... كتكوف قراراهتا طلبات الًٌتشيح إُف ٞتنة تسٌمى "ٞتنة االنتخابا
كما ال ٬توز التعٌرض   .غَت قابلة للطٌعن عليها بأم طريق كأماـ أم جهة قضائية ،هنائية كنافذة بذاهتا

                                                           

نوفمرب  04 ، بتاريخ46354 عدديومية إخبارية مصرية، ( ليلى تكبل، الدستور .. كنظاـ الكوتا، جريدة األىراـ اليومي،  1
 .18:57، الساعة: 2018-06-07خ الٌدخوؿ: ، تاري www.ahram.org.eg:http//ا١توقع:   .2013

 .87( رجب ٤تمد الٌسيد أٛتد، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .88، ص ا١ترجع نفسو(  3
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أشكاؿ استبعاد لكاٌفة إذف إىدار ٟتق التقاضي ك ففي ذلك  1لقراراهتا بالتأكيل أك بوقف الٌتنفيذ..."
  الرٌقابة.

لفكرة الرٌقابة على دستورية  1976كمن تطبيقاتو أيضان إغفاؿ الدستور اٞتزائرم لسنة            
أية رقابة  َف يقرٌ  - 1976بالٌرجوع إُف أحكاـ دستور -ذلك أف ا١تشرٌع الدستورم حينها  ،القوانُت

َف يتضمن ال قضائية كال سياسية، كفوؽ ذلك فإنو  .كَف يسندىا إُف أية ىيئة .على دستورية القوانُت
على غرار  ،أم إشارة تتيح آّاؿ إلمكانية تدٌخل القاضي العادم للقياـ ٔتراقبة مدل دستورية القوانُت

 2ما ىو معموؿ بو يف الواليات ا١تٌتحدة األمريكية.
كمن تطبيقاتو أيضان ما كرد يف اإلعبلف الٌدستورم الذم أصدره الرٌئيس ا١تصرم األسبق ٤تمد          

اإلعبلنات   فقد جاء يف ا١تادة الثانية منو أف: " .ذم حٌصن فيو كافة القرارات الٌصادرة عنوكال ،مرسي
الٌدستورية كالقوانُت كالقرارات الٌصادرة عن رئيس اٞتمهورية منذ تولٌيو الٌسلطة ... تكوف هنائية كنافذة 

تعٌرض لقراراتو بوقف الٌتنفيذ بذاهتا، كغَت قابلة للطٌعن عليها بأم طريق كأماـ أم جهة، كما ال ٬توز ال
     3أك اإللغاء. كتنقضي ٚتيع الٌدعاكل ا١تتعٌلقة ّٔا كا١تنظورة أماـ أية جهة قضائية."

 ّجُ االحنساف يف الّتخصني الّدضتْزٖ:
 إُف االعتبارات التٌالية: يستند اٟتكم على الٌتحصُت الدستورم بأنو ا٨تراؼ            

ستبعد كاٌفة أشكاؿ الرٌقابة: إف اٟتقوؽ اليت يتمٌتع ّٔا األفراد ٔتا فيها أنٌو يهدر حٌق التقاضي كي -1
إف –اٟتق يف ا١تساكاة الذم رأينا أنو ثابت ٢تم ٔتوجب استوائهم يف البشرية دكف توقف على تشريع  

ن ال تكوف ذات قيمة إال إذا توٌفرت اآللية اليت ٘تٌكن أصحأّا من الٌتمتع ّٔا فعبلن، كم -ىذه اٟتقوؽ
كيبٌُت  .ٛتايتها من كافٌة أشكاؿ االعتداء احملتملة عليها. كىذا ما يستلـز ثبوت حٌق التقاضي لئلنساف

كأنو من أىم ا١تبادئ الضامنة ٢تا. كقد كفلتو ٚتيع الٌشرائع  .و ّتملة من اٟتقوؽعأنو نتيجة طبيعية لتمت

                                                           

 .2005مايو  26يف  مؤرخة تابع"أ"،  21ر عدد  ج، 2005مؤرخ يف مايو ، 1971مصر لدستور  ملدستور اتعديل  ال(  1
 .55-54ص  ا١ترجع السابق،( سعيد بوشعَت،  2
 .2012نوفمرب  21يف ، مؤرخة )مكٌرر(  26 ر عدد ج ـ،2012نوفمرب  21ا١تؤرخ يف  عبلف الدستورم،اإل(  3
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من شأنو اإلخبلؿ ْتٌقو يف  ،م ذريعةكالقوانُت الٌسماكية كاألرضية. ذلك أف حرماف األفراد منو ٖتت أ
 1كيفتح الباب أـ اقتضائهم ٟتقوقهم بأنفسهم بطريق العنف. .يف الٌتكاليف كاٟتقوؽاٟترية كا١تساكاة 

ذلك أف القائم  ،كىذا فرض باطل: أنٌو يقـو على فرض عصمة السلطة ا١تقصودة بالتحصُت -2
زاىتو فإف احتماؿ بلغت درجة معرفتو كن و مهمايس إ٢تا معصومان. كلذلك فإنل بالسلطة إ٪تا يكوف بشران 

تو كأعمالو كضماف ٭توؿ دكف ٦تٌا يستلـز اإلبقاء على الرٌقابة على تصرٌفا .يبقى كاردان  كركد ا٠تطأ منو
يف ا٠تطأ أك ٯتٌكن من تصحيحو بعد كقوعو. أٌما افًتاض العصمة يف القائم على الٌسلطة  كقوعو

كيف ذلك من ا٠تطورة على اٟتقوؽ  .فهذا تأليو لو ؛ٌص دستورمكٖتصُت أعمالو كقراراتو ٔتوجب ن
كما أنو طريق للفوضى اليت قد تنشأ بسبب سعي األفراد إُف ٛتاية . كاٟتريات ما ال حصر لو 

 كبديل عن الرٌقابة اليت أسقط الٌتحصُت الٌدستورم حٌقهم فيها.  ،حقوقهم بوسائل أخرل
 حعس تعدٓل أحهاو الّدضتْز:  -ثالجًا

منو اقًتاح  156، حيث حظرت ا١تادة 1930كمن ٪تاذج ذلك ما كرد يف دستور مصر لسنة         
كاعتمد ا١تشرٌع الدستورم ا١تصرم ىذا  2أم تعديل ألحكامو يف العشر سنوات اليت تلي العمل بو.

ع ظم اليت ٖتكمها لتتماشى مع تطٌورات الواقإُف تعديل النٌ  اتاٟتظر دكف أف يراعي حاجة آّتمع
 كظركفو.

منو على  195حيث نٌصت ا١تاٌدة  1976كمن ٪تاذجو أيضان ما كرد يف دستور اٞتزائر لسنة       
ألٌم مشركع لتعديل ٣تموعة من البنود اليت ال ٬توز تعديلها إطبلقان إذ جاء فيها أنو: " ال ٯتكن 

شًتاكي"  كخيارو كذكرت ٣تموعة من البنود كمن بينها " تبٌٍت النهج اال الدستور أف ٯتس ..."
 من الٌناحية ِفكاستبدالو باالٌٕتاه الليربا 1989الذم سرعاف ما مت الٌتخٌلي عنو يف دستور  3،للٌدكلة

                                                           

فرباير  14عدد األحد يومية اقتصادية دكلية، جريدة االقتصادية،  ،حق مقٌدس.. ( ٤تمد بن سعود اٞتذالين، حق الٌتقاضي  1
 .10:10ـ، الساعة: 2018-08-08تاريخ الزيارة:  .www.aleqt.com. ا١توقع: 2010

"غَت اعتيادم"   98 بوضع نظاـ دستورم للٌدكلة ا١تصرية، الوقائع ا١تصرية، العدد ـ،1930لسنة  70( األمر ا١تلكي رقم  2
 .   1930أكتوبر  23 ،مؤرخ يف

 ـ.1976دستور اٞتزائر لسنة (  3

http://www.aleqt.com/
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كقد كاف ذلك استجابة من ا١تشرٌع الٌدستورم للتطٌورات االجتماعية  1السياسية كالقانونية كاالقتصادية.
 يدع ٣تاالن للٌشك بأف فكرة حظر تعديل أحكاـ ٦تا ال .كالسياسية كاالقتصادية اليت عرفتها الببلد

كىي ٣تافية كمعارضة لسٌنة التطور اليت ٗتضع ٢تا حياة األفراد  .فكرة غَت منطقية ،الٌدستور يف حقيقتها
 كاٞتماعات.

 ضتْزٖ:عدٓل الّدّجُ االحنساف يف حعس الّت
ـ بيانو من تعارض اٟتظر مع إُف ما تقدٌ  ،يستند اٟتكم على حظر تعديل الٌدستور بأنو ا٨تراؼ     

كاليت تستلـز  . سياسيان كاجتماعيان كاقتصاديان.سٌنة التطور اليت تفرضها الظركؼ اليت تعيشها الدكلة
حىت يتماشى مع ما يطرأ عليها من تطورات  ،إُف التعديل -باعتباره انعكاسان ٢تا–إخضاع الدستور 

تعديلو بطرؽ غَت منصوص ل الٌسعي٦تٌا قد يؤدم إُف  كتغٌَتات، كإال صار الٌدستور منفصبلن عن الواقع.
     2.الٌثورات كاالنقبلبات تتمٌثل تلك الطٌرؽ يفما  كغالبان  ،عليها فيو

 في الفقو اإلسالمي5  لدستورانحراف االفر ع الثالث5 إمكانية 
جو كتطبيقاتو؛ فإف أمران ثابتان، كقد رأينا ٪تاذ ظم الوضعيةيف النٌ إذا كاف ا٨تراؼ الٌدستور           

كذلك ألسباب متعٌددة ترجع يف  .يكاد يكوف مستحيبلن  ظاـ اإلسبلمييف ظٌل النٌ ا٨تراؼ الدستور 
٘تٌيزه عن  ا٠تصائصمن  ّتملةأف الٌدستور تشريع، كالتشريع يف اإلسبلـ ٤تاطه  ؛٣تملها إُف فكرة ًقواميها

ا٨تراؼ الٌدستور يف ظٌل الٌنظاـ تلك ا٠تصائص ىي اليت ٕتعل من  نظَته يف الٌنظم الوضعية.
 :ان من ا١تستحيل. كىذا تلخيص ألبرىاقريبأمران  ،اإلسبلمي

راد بو بياف حكم ك ابتنائي ي ،ابتدائي يراد بو إ٬تاد شرع مبتدأ نوعاف؛شريع يف اإلسبلـ التٌ  -
اُف أف ينازعو تقتضيو الشريعة القائمة. فأٌما األٌكؿ، فهو كظيفة من كظائف الرٌبوبية ليس لغَت اهلل تع

، [08]األعراف، اآلية  چ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہہچ قاؿ سبحانو: .فيو

                                                           

ـ، ص 2017، جواف 05يف منظور التجربة اٞتزائرية، ٣تٌلة ميبلؼ للبحوث كالدراسات، العدد ( مفيدة ١تزرم، نشأة الدساتَت  1
685. 

ـ، مركز الدراسات 1987د.ط،  ،الوجيز يف القانوف الدستورم./ عبد الفتاح عمر، 68( ابراىيم شيحا، ا١ترجع الٌسابق، ص  2
 .58د، ا١ترجع الٌسابق، ص./ رجب ٤تمد السيد أٛتكما بعدىا 212ص  -تونس–كالبحوث كالنشر 
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  كقد .فهذا ٯتكن أف يتواٌله البشر ؛ريعة القائمةاين الذم يقتصر على بياف حكم تقتضيو الشٌ كأٌما الثٌ 
مث  ،ه من علماء الٌصحابةه خلفاؤي ن بعدً أٌكؿ من باشره، كبعد كفاتو تواٌله مً  سوؿ رٌ الكاف  

    كالٌدستور ينتمي إُف ىذا الٌنوع. 1خلفاؤيىم من فقهاء الٌتابعُت كتابعيهم من األئٌمة آّتهدين،

لػػٌما كاف الٌتشريع الذم يتواٌله البشر ال يزيد عن كونو كشفان عن حكم تقتضيو الٌشريعة  -
ة ك أىدافها العليا القائمة، فإنو يًتٌتب عن ذلك أمراف؛ أك٢تما، كجوب التقٌيد بنصوص الٌشريعة القائم

كمقاصدىا العاٌمة، فبل ينبغي أف يصدر عن الٌسلطة التشريعية )الكاشفة عن أحكاـ الٌشرع ا١تبتدأ( أٌم 
أك يعارض مقصدان من مقاصد الٌشريعة اإلسبلمية  نية أك النبوية.تشريع ٮتالف نٌصا من الٌنصوص القرآ

كإ٪تا يعملوف على استنباطها  ،يبتدئوف أحكامان  ذلك أف ا١تشٌرعُت يف الٌنظاـ اإلسبلمي الكمبادئها. 
ة. فمن ره من القواعد العامٌ كما قرٌ  ،ارع من األدلةكما نصبو الشٌ  ،نةكاستمدادىا من الكتاب كالسٌ 

استنبط منهم حكمان بالقياس مثبلن؛ فهو َف يشرع حكمان مبتدأ، كإ٪ٌتا اجتهد يف تعٌرؼ عٌلة اٟتكم 
  2كم من موضع الٌنص إُف موضع العٌلة.ا١تنصوص عليو، كقاـ بتعدية اٟت

اليت يريد -شريعية بالٌشريعة القائمة كأما األمر الثٌاين، فهو كجوب إدراؾ القائم بالٌسلطة التٌ            
حىت ال تصدر عنو مسألة تتصادـ معها.  ،كمقاصدىا العليا كمبادئها العامة  -أحكامهاالكشف عن 

 ال إ٬تاد حكم من العدـ.  ،ف عن حكم موجودد كشلطة ٣ترٌ ذ أف عمل ىذه السٌ إ
٦تن  ،من اختصاص العلماء آّتهدين لطة التشريعية يف الٌدكلة اإلسبلمية دائمان كقد كانت السٌ          

ٔتا أكتوا من علم  ،فقد تواٌلىا يف عصر الٌصحابة ٚتاعة منهم .٢3تم بصَتة نافذة يف القرآف كالٌسنة
كعبد اهلل بن  ،كزيد بن ثابت ،من أشهرىم ا٠تلفاء األربعة .ٌصحابةعرفوا بفقهاء ال ،كفقو كحفظ

. ككذلك كاف اٟتاؿ يف العصور اليت تلت، ففي عهد الٌتدكين توٌُف  كأبو موسى األشعرم ،مسعود
كاإلماـ  ،كاإلماـ الشافعي ،أمثاؿ اإلماـ مالك بن أنس ،الوظيفة الٌتشريعية ٚتاعة من العلماء آّتهدين

                                                           

 .18-17./ ضو مفتاح غمق، ا١ترجع الٌسابق، ص 81( عبد الوٌىاب خبلؼ، الٌسلطات الثبلث، ص  1
 .83لطات الثبلث، ص ( عبد الوٌىاب خبلؼ، السٌ  2
 .35( ا١تودكدم، تدكين الٌدستور اإلسبلمي، ص  3
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كلكن من ثقة ا١تسلمُت  ،شريعية من تولية ا٠تليفةلطة التٌ ككٌل ىؤالء َف يكتسبوا السٌ  . أيب حنيفة
 1ّٔم كاطمئناهنم لعلمهم.

انعداـ  ،خصوصية كظيفة التشريع يف اإلسبلـ كما ٭تيط ّٔا من ضوابط كقيودنتج عن لقد          
 ٨تراؼ التشريع كلنفس األسباب. ، كما رأينا سابقان انعداـ ٪توذج ال٪توذج ال٨تراؼ الٌدستور أمٌ 

كاٟتريات ال يرقى ١تستول ا٠تطر الذم  على اٟتقوؽأثره  كحىت مع احتماؿ كجوده فإفٌ            
ذلك أف الدستور يف النظاـ اإلسبلمي ذاتو خاضع  .يًتتب عن ا٨تراؼ الدستور يف النظم الوضعية

مو ا١تطلق فهو أما السٌ  ،لو سول ٝتو نسيب إذ ليس .كيف مقدمتها القضائية ،للرٌقابة بكافة أشكا٢تا
كاليت ٬تب  .ٌلت عليو عليها نصوصهاالقطعية، اليت د كأحكامهاكمقاصدىا ١تبادئ الشريعة اإلسبلمية 

  .على قواعدىا فإنو يصبح باطبلن  . كيف حاؿ ا٨ترافو عنها كخركجوأف ٮتضع ٢تا الدستور
كإشكالية اٟتيلولة  يعرؼ أزمة شرعية الٌدستور، ي الكمن ىنا يتبٌُت أف الفقو اإلسبلم              

كاليت دفعت بعض رٌكاده إُف الٌلجوء لفكرة "القواعد فوؽ  ،دكف ا٨ترافو اليت عرفها الفقو الوضعي
تسمو عليو  ،ظاـ القانوين للدكلةكالقوؿ بوجود مبادئ كقيم كأىداؼ عليا تقع خارج النٌ  ،الدستورية"

بعضهم إُف القوؿ باستمدادىا من الفلسفة اإليديولوجية اليت يقـو عليها ذىب  .ٔتا يف ذلك الٌدستور
قاؿ بعضهم باستمدادىا من قواعد العدالة كاألخبلؽ، كاختار بعضهم التعبَت ك  2الٌنظاـ السياسي،

. كقد رأل 4كصرٌح البعض اآلخر باستمدادىا من القوانُت اإل٢تية 3عنها بفكرة القانوف الطبيعي،
    5يكمن يف إقامة ٤تكمة دستورية دكلية، تتوٌُف الرٌقابة الدستورية على الدستور نفسو. البعض أف اٟتلٌ 

 
 
 

                                                           

 .37،84،87( عبد الوٌىاب خبلؼ، السلطات الثبلث، ص  1
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 .27( علي جريشة، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
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158 

 

 املطلب الّجاىٕ: آلٔات معادت٘ االحنساف الّدضتْزٖ: 
اقًتح البعض فكرة بسط الٌرقابة الدستورية على  ،من أجل مواجهة اال٨تراؼ الٌدستورم         

تراقب الٌدساتَت يف ٥تتلف  ،ؿ إنشاء ٤تكمة دستورية دكلية علياكذلك من خبل .نصوص الٌدستور ذاتو
 1دكؿ العاَف. تنشأ ىذه احملكمة ٔتقتضى معاىدة دكلية تتبٌناىا األمم ا١تٌتحدة.

ذلك أف تلك احملكمة الٌدستورية  ،غَت أف ىذا الرٌأم يف حقيقة األمر يزيد األمر تعقيدان             
ور ٤تتاجة إُف دست ،وف حينما تباشر رقابتها على دساتَت العاَفستك -على فرض كجودىا-العليا 

 .كتضمن ٝتٌوه عليها ،حىت تفحص مدل مطابقتها كخضوعها لودكِف يسمو على كافة الٌدساتَت، 
ماذا لو ا٨ترؼ ىذا الٌدستور اليت تدكر حوؿ:  األسئلة كيكٌرر طرح تلك ،كىذا ما يوقعنا يف الٌدكر

لذم سيضعو؟ ككيف؟ كما ىو األساس الذم يستند لو يف ٝتٌوه؟ كما الذم كقبل ذلك، من االٌدكِف؟ 
يربٌر احًتاـ كخضوع األفراد كالٌدكؿ لو؟ كما إُف ذلك من األسئلة اليت ال ٯتكن أف ٩تلص منها إاٌل إُف 

نا انتقلنا من مشكلة مواجهة ا٨تراؼ دستورم قيطرم داخل دكلة كاحدة، إُف مشكلة أمر كاحد؛ ىو أنٌ 
 ة ا٨تراؼ دستورم دكِف، أكثر خطورة كضراكة، كأشٌد تعقيدان من سابقو. مواجه

إذ تتعارض  آخر؛ إف فكرة الرٌقابة الٌدستورية الٌدكلية ىذه تطرح إشكاالن ف كإضافةن إُف ذلك           
 2كتفسح آّاؿ أماـ التدٌخل يف شؤكهنا الٌداخلية. ،مع مبدأ سيادة الدكؿ

٧تد  ،بحث بشيء من الٌتمحيص عن آليات مواجهة اال٨تراؼ الٌدستورمينما نإنٌنا ح           
قوامها أف الٌدستور إذا ما ا٨ترؼ ككاف يف  ؛أنفسنا أماـ حقيقة جلٌية ٯتكن اعتبارىا من البديهيات

ود فيوٌفر عي فإنٌو ال ٯتكن إطبلقان أف يػى  ،أك انتهاكان ٟترية من اٟتريات ،ا٨ترافو مساسان ْتٌق من اٟتقوؽ
 أف يقٌدـ لؤلفراد سبلحان ليواجهواإف الدستور " ا١تنحرؼ " ال ٯتكن نة ٟتمايتها. كبعبارة أكضح، ضما
ستكوف غَت دستورية  ،ك فإف أم آلية ٯتكن أف تستخدـ يف ذلككيبطلوا بو أحكامو. كلذلا٨ترافو بو 

  .القائم  الدستورذلك كغَت مشركعة بالٌنظر إُف قواعد ا١تشركعية يف ظٌل 
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ككجد األفراد  ،كيؤٌكد ىذا الكبلـ استقراء تاريخ الٌدساتَت اليت اشتملت على ا٨ترافات               
فيها تضييقان على حرياهتم أك مساسان ْتقوقهم. إذ أف ا١تتتٌبع ٢تا ٬تد أف أغلبها انتهى بطريقة غَت 

كالبالغ عددىا  ،دساتَت فرنسا منذ الثورة؛ مثبلن  من ذلك 2.اكمقتضياهت اٗتالف نصوصه 1،مشركعة
الذم َف يطٌبق  1793عدا دستور  ما ،ٜتسة عشر دستوران، إذ سقطت كٌلها بطرؽ غَت دستورية

دستور  ،كمن أمثلة تلك الدساتَت أيضان   .3الذم ألغي بعد غزك األ١تاف لفرنسا 1875كدستور  ،أصبلن 
ـ الذم سقط عقب 1930، كدستور مصر لسنة 4ـ1979اإلسبلمية سنة إيراف الذم أهنتو الٌثورة 

، الذم  2007مث يف  2005كالذم عٌدؿ يف  1971، كدستورىا الصادر يف 5ـ1952ثورة يوليو 
 .6ـ1917ـ، كدستور ركسيا الذم سقط عقب الثورة البلشفية 2011سقط يف يناير 

ىذا ك٭تصر فقهاء القانوف الٌدستورم األساليب غَت الٌشرعية النتهاء الدساتَت يف              
لوبُت، ٫تا الٌثورة كاالنقبلب. كىذاف األسلوباف كإف كاف يشًتكاف يف كوهنما غَت قانونيُت، كيف أس

إال أهنما ٮتتلفاف يف اٞتهة اليت يصدراف  تمثٌلة يف إسقاط الٌدستور القائم.النتيجة ا١تًتتٌبة عنهما كا١ت
اٟتاكمة كيهدؼ إُف عنها كما ٮتتلفاف يف أىدافهما. فاالنقبلب يصدر عن بعض أجهزة الٌسلطة 

تغيَت اٟتكومة القائمة، يف حُت أف الثورة غالبان ما تكوف من الٌشعب كهتدؼ إُف تغيَت أكضاعو 
 7االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية. 
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كوف ال يعدك أف ي على اعتبار أنو االنقبلب، أسلوبكبناء على ما تقٌدـ، فإننا لن نتطٌرؽ ىنا إُف  
يسعى القائموف بو غالبان إُف تغيَت اٟتكومة القائمة، دكف أف يهتٌموا ٔتسألة إذ  ،لطةصراعان على السٌ 

 ة من خبلؿ الفركع الثبلثة اآلتية:سنكتفى بالتعٌرض ألسلوب الثور  كاٟتريات كاٟتقوؽ. 
 . كمشركعيتها الثورةمفهـو الفرع األكؿ: 
 الٌدستورم. مدل صبلحية الٌثورة كآلية ١تواجهة اال٨تراؼالفرع الثاين: 

 الفرع الثالث: نظرية ا٠تركج يف الفقو اإلسبلمي. 
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 لفرع األول5 مفهوم الثورة ومشروعيتها5ا
 ْزٗ: ـّــــمفَْو الج -أّّاًل

ياسي شامل كجذرم  للٌنظاـ السٌ  ،ورة بأهنا حركة مفاجئة أك تغيَت مفاجئعٌرؼ الثٌ تي            
الدكلة. كىي حركة شعب بأسره، يقـو ّٔا إلزالة العوائق كا١توانع اليت يرل أهنا كاالجتماعي كالقانوين يف 

لكي يصل إُف آمالو كتطٌلعاتو. ىذا كيرتبط معٌت الٌثورة غالبان بفكرة العنف كا٠تركج عن  ،تعًتض طريقو
 1طاعة الٌسلطة.

وسائل ا١تعتمدة يف  الٌنظاـ فالٌثورة إذف؛ أسلوب من أساليب الٌتغيَت اليت ال تتبع فيها ال           
 2الدستورم القائم بالٌدكلة، بل إهنا أصبلن هتدؼ إُف ىدمو كنقضو.

 مػسّعٔ٘ الّجْزٗ:  -ثاىًٔا
ٔتا تشملو من عنف ك٘تٌرد عن طاعة الٌسلطة، تشٌكل  ،يةنا سابقان أٌف الٌثورة كواقعة مادٌ بي         

ّٔا. إذ ليس معقوالن أف يبيح القانوف ا٠تركج عليو، لة اليت قامت ك خركجان عن الٌتنظيم القانوين للدٌ 
  3غَت مشركعة. ؛ة ذلك.  كعليو فإهٌنا تعترب يف حقيقة األمركينٌظم كيفيٌ 

ذلك أهنا عبارة عن مشركعيتها من ٧تاحها،  ورة تستمدٌ كقد ذىب البعض إُف القوؿ بأف الثٌ            
كاليت ستنتصر  .كقوة اٟتكومة من جهة أخرل ،من جهة ورةقوة القائمُت بالثٌ  ؛صراع بُت قوتُت ماديتُت

فسيقٌدـ القائموف ّٔا إُف  ،فإذا فشلت الٌثورة كَف يكتب ٢تا الٌنجاح .!!منهما سيكوف اٟتٌق يف جانبها
أما إذا ٧تحت  الٌشرعية، ك٤تاكلة قلب نظاـ اٟتكم.كا٠تركج على  ،كا٠تيانةبتهمة التآمر،  احملاكمة

ك٭تاؿ أعضاؤىا  ،ورةكتسقط اٟتكومة اليت كانت قبل الثٌ  ،ك٥تٌلصُت ،فسيصبحوف زعماء كطنيُت

                                                           

ـ، 2015، 01دراسة موجزة  عن القانوف الدستورم كالٌنظم السياسية، ط: ( أشرؼ إبراىيم سليماف، مبادئ القانوف الٌدستورم 1
 . 870، ص 01ج / عبد الوٌىاب الكياِف كآخركف، ا١ترجع السابق، . 98ص  -القاىرة–ا١تركز القومي لئلصدارات القانونية 

إدارة البحوث كالٌدراسات،  ا١تعهد ا١تصرم  ـ،2016أبريل  17 ،-ا١تفهـو كاألبعاد –( قراءات نظرية: الثورات السياسية  2
 .  01ص  -مصر -للدراسات السياسية كاإلسًتاتيجية

 .198ابق، ص ./ عبد العزيز ا٠تطٌايب، ا١ترجع السٌ 101-100( أشرؼ ابراىيم سليماف، ا١ترجع الٌسابق، ص  3
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 قواعد ا١تشركعية،للمحاكمة بتهمة الفساد كا٠تيانة. كىكذا يتبٌُت أف الثورة تشٌكل خركجان على 
 1.!! كبنجاحها ٗتلق مشركعية جديدة

نوف القٌوة كبديل عن قٌوة إُف القوؿ بقا من عوارو، إذ ينتهي ىذا الرأم كليس خفيان ما يف           
   فإنو يؤكؿ إُف القوؿ بسيادة قانوف الغاب. ؛أك بتعبَت أكثر صراحةالقانوف، 

 .أف ىناؾ من اعتربىا شرعٌية إال ،بالٌرغم من أف الٌثورة تعترب خركجان عن ا١تشركعية غَت أنو            
أك دفع ظلم ما عاد  ،القائم القانوين ظاـالنٌ  ضمنعلى أساس أهنا تقـو طلبان ٟتٌق ما عاد ٖتقيقو ٦تكنان 

كلعٌل ىذا كاف كاضحان فيما ذىب إليو أرسطو حينما  2كباألدكات اليت يتيحها. يف ظٌلودفعو ٦تكنان 
   3اعترب أف الٌسبب الرئيس يف قياـ الثورات، ىو انعداـ ا١تساكاة.

 -كإف كانت غَت مشركعة- الٌثورة  بأف :القوؿ ايدٌؿ عليه اليت٤تاكلة شرعنة الٌثورة،  لكنٌ             
مل يف ٖت -ىذه احملاكلة– شرعٌية، كإف َف تكن مشركعة أهٌناالقوؿ بك ٗتلق مشركعية جديدة.  فهي
 .ٯتكن استخدامو يف مواجهة ا٨تراؼ الٌدستور ،ورةعن الثٌ اعًتافان بانعداـ أم بديل شرعي  اذاهت

لطة الحقوق والحريات من انحراف السّ إقرارًا بفشل مبدأ المشروعية في حماية تتضّمن و 
من خالل ما وّفره  ،وإن استطاع حمايتها من انحراف الّسلطتين التنفيذية والتشريعية ،التأسيسية

 من آليات وضمانات لذلك.            
فلسفي نظرم ال أثر لو يف  البحث يف مشركعية الٌثورة من عدمها، ٣تٌرد كبلـ كلػٌما كاف            

ية ١تواجهة كآل،  ورة البحث يف مدل صبلحية الثٌ كسنتجاكزه  إُف  .فإننا سنكتفي فيو ٔتا أكردنا ع.الواق
 يف الفرع التاِف.اال٨تراؼ الٌدستورم 

 الثورة كآلية لمواجهة االنحراف الدستوري5  الفرع الثّاني5 مدى صالحية
بغٌض –كآلية ١تواجهة اال٨تراؼ الدستورم   ورةجوء إُف الثٌ ال بٌد لنا يف البداية أف نقٌرر أف اللٌ          

كٌم ال حٌد لو من ا١تخاطر اٞتسيمة. كلعٌل ىذا ما دفع ٤تفوؼ ب -ظر عن كوهنا مشركعة أـ الالنٌ 
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أرسطو إُف القوؿ بأف ا٠تضوع  للقوانُت مقٌدـ على الٌنظر يف ٤تتواىا، كبالتٌاِف فإنو ٯتكن لؤلفراد أف 
ما دفعو إُف القوؿ بػ:" أنو من الواجب جدان أف نغلق أعيننا عن  ٮتضعوا لقوانُت سيئة. كلعٌلو أيضان 

مساكئ ا١تشٌرعُت كاٟتكومة، فإف الٌشر األكرب ىو انتزاع القٌوة من القوانُت كاعتياد الٌشعب على 
 .   ٥1تالفتها"

نُت لفكرة الٌثورة، كإٯتانو بضركرة ا٠تضوع للقواكيف ذلك داللة كاضحة منو على رفضو              
على ما فيها من عيوب. كيبدك جليان أف أرسطو إ٪تا قاؿ ىذا الكبلـ، يف استحضار منو للمخاطر اليت 
ٖتٌف ا٠تركج على قواعد ا١تشركعية. كإال فإنو نفسو الذم كاف يربٌر الٌثورات بانعداـ ا١تساكاة، ككاف 

اجب االحًتاـ. كقاؿ ٔتشركعية يعترب القانوف الوضعي ا١تخالف للقانوف الطبيعي ٥تالفان للعدؿ، كغَت ك 
 2مقاكمة اٟتكومات اليت كضعتو، ألهنا حسب رأيو حكومات ضٌد الطٌبيعة.

كلقد دفعت جسامة ٥تاطر األسلوب الٌثورم، العديدى من الفبلسفة كا١تفٌكرين إُف القوؿ              
ست سول انفعاالت بأف الٌثورات ليست سول انفجارات شبو بربرية خارجة عن الٌسيطرة، كأهٌنا لي

 3ٚتاىَتية مدٌمرة.
العاَف، ندرؾ أف األسلوب انتهت إليها عرب اليت  كالنٌتائج ك٨تن إذا استقرأنا تاريخ الٌثورات             

 إُف أحدورات ال بٌد أف تنتهي ورم ليس اٟتٌل األمثل ١تواجهة اال٨تراؼ الٌدستورم. ذلك أف تلك الثٌ الثٌ 
 :أمرين
كينتج عنها يف ىذه اٟتالة استمرار الٌنظاـ كالدستور الذين  ،يف ٖتقيق أىدافهاك : أف تفشل تلاألول

–قامت عليهما، كبالتاِف تقدًن القائمُت ّٔا للمحاكمة بتهمة ا٠تركج على الٌشرعية كا٠تيانة كالتآمر 
كانت تصبح أكثر شراسة عٌما   ،. كقد أثبت الواقع أف األنظمة اليت تتعٌرض لثورات فاشلة-كما تقٌدـ

يف كتستند  باسم ٛتاية كحدة البلد كأمنو كاستقراره ،عليو من قبل، كيزداد استبدادىا كيتعٌمق ا٨ترافها
 .إُف شرعٌية القٌوة بدؿ قٌوة الٌشرعيةذلك كلو 

                                                           

 .135( ٝتَت تناغو، ا١ترجع الٌسابق، ص  1
 .ف ص( ا١ترجع نفسو،  2
 .870، ص 01( عبد الوٌىاب الكياِف كآخركف، ا١ترجع الٌسابق، ج  3
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 ىذه اٟتالة نكوف أماـ ظاـ كالدستور الذين قامت عليهما، كيفأف تنجح يف إسقاط النٌ : الثّاني
 احتمالُت:

 كتتحٌوؿ إُف حالة "البٌلدكلة" كىذا أسوأ االحتماالت ،تفشل يف بناء نظاـ جديد أف ،أٌك٢تما  -1
 . على اإلطبلؽ

 أف تنجح يف بناء نظاـ جديد، كىنا يوجد كذلك احتماالف: ،كالثٌاين -2
 تفرز نظامان دٯتقراطيان ٭تمي اٟتقوؽ ك٭تًـت اٟتريات، كيقيم مبادئ العدؿ كا١تساكاة. أفاألكؿ،   - أ

   .أك تأيت بنظاـ أسوأ منوعيوبو  عيد الٌنظاـ القدًن بكاملأف ت ،اينكالثٌ   - ب
كقد أثبت الواقع أف االحتماؿ األٌكؿ الذم يتمٌثل يف إقامة نظاـ دٯتقراطي، يكاد يكوف             

فشلت يف إعادة بناء نظاـ  ،إذ أف أغلب الثورات اليت ٧تحت يف إسقاط الٌنظاـ كالٌدستور .معدكمان 
يشهد بأهٌنا أنتجت أنظمة أسوأ من اليت قامت عليها، بدء من  ،ل إف كاقع اٟتاؿب .أفضل من سابقو

انية من الٌثورة الفرنسية كانتهاء باألحداث األخَتة اليت شهدىا العاَف العريب، مع مطلع العشرية الثٌ 
ة ١تا ٢تا من كسنركز منها على الثورة الفرنسية خاصٌ  كفيما يلي بعض نتائج تلك الٌثورات الثة.األلفية الثٌ 

 .خصوصية حظيت ّٔا بسبب ما رفعتو من شعارات المعة
 الّجْزٗ الفسىطٔ٘:  -أّال

، إاٌل أهنا بدأت أكرب مذْتة يف الٌتاريخ ،رغم أهٌنا رفعت شعار "اٟترية كاإلخاء كا١تساكاة"        
من  أم بعد ٨تو سٌت سنوات- ٦1795تا دفع بعض الٌناس منذ سنة  ،1كرافقتها فوضى عارمة 

لوال أف لويس الثامن عشر كاف قد صرٌح بأنٌو سيعيد الٌنظاـ  ،إُف الٌتفكَت يف إعادة ا١تلكية -قيامها
حكومة  الذم مارستوستبداد كلكن اال 2كأنو سيعاقب رجاؿ الثورة كأنصارىا. .القدًن بالكامل

                                                           

ا١توقع:  .2014-12-14 بتاريخ ( عبد ا١تنعم سعيد، يف نقد الثٌورة الفرنسية، قناة العربية، 1
https://www.alarabiya.net  :10:55ـ، الساعة: 2018-08-08، تاريخ الدخوؿ . 

 -القاىرة -غوستاؼ لوبوف، ركح الٌثورات كالٌثورة الفرنسية، ترٚتة عادؿ زعيًت، د.ط، د.ت ط، كلمات عربية للًتٚتة كالٌنشر(  2
 .162ص 
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من  154ردت ـ، كط1797اليت أبطلت انتخابات ٕتديد آّلس الٌنيايب يف مارس  "1"الديركتوار
رافقو من دمار كفوضى . كما منهم بالٌنفي 53الٌنواب اٞتديد الذين عارضوا سياساهتا، كحكمت على 

من  ،٦تٌا دفع الٌناس إُف البحث عن قائد قادر على إعادة الٌنظاـ ،كاد ينهي فرنساكغياب لؤلمن  
لى الفنت كأف يعيد الذم استطاع أف يقضي ع بونابرتفوجدكا  .أجل أف ٮتٌلصهم من تلك األكضاع

مث   2، كلكنو سرعاف ما أقاـ استبدادان فرديان مكاف استبداد اٞتماعات الذم أزالو.إُف فرنسا كحدهتا
حىت كصل إُف موسكو فكانت ا٢تزٯتة كالًٌتاجع إُف أف سقطت  ،ٖتٌوؿ إُف إمرباطور غزا أكربا كٌلها

الفرنسيوف كاٟتلفاء تعيُت ابن نابليوف ملكان بعد أف رفض  كعاد اٟتكم ا١تلكي إُف فرنسا 3اإلمرباطورية.
ـ، تبٌوأ ا١تلك شارؿ  1824كبعد أف تويٌف سنة  ،ملك فرنسا لويس الثامن عشرعليهم. ليصبح 

كالذم كاف سببان يف عودة األزمات كالقبلقل إُف الببلد كاندالع الثورة من  ،العاشر العرش خلفان لو
دره  من قوانُت صارمة على الٌصحافة كحٌل ٣تلس ـ، بسبب ما أص1830ككاف ذلك سنة   .جديد

حىت استوُف الثٌوار على  ،إذ َف ٘تض أكثر من أربعة أياـ على صدكر تلك ا١تراسيم .الٌنواب ا١تنتخب
الذم حكم من  لويس فيليبكتوٌُف مكانو ا١تلك  4.إُف إ٧تلًتا شارؿ العاشركفٌر  ،العاصمة باريس

فأجرب عدما رفض إصبلح قانوف االنتخابات، ببثورة أيضان مث انتهى حكمو  .1848إُف سنة 1830
رئيسان  لويس نابليوفكانتخب  ،مٌث قامت اٞتمهورية الفرنسية الثٌانية .حينها على الٌتخٌلي عن العرش

ف ذلك . ككاكأعلن نفسو إمرباطوران  ،كلكٌنو سرعاف ما استطاع أف ٬تمع كٌل الٌصبلحيات بُت يديو .٢تا
 ،ؿ بعدىا إُف دكتاتور جثم على فرنسا حىت اهنـز أماـ جيش أ١تانيا ا١توٌحدةكقد ٖتوٌ  1852سنة 

 5ـ. 1870كسٌلم مدينة "سيداف" فعندئذ أسقطو الثوار، ككاف ذلك سنة 
                                                           

لس بالسلطة التنفيذية كتتكوف من ٜتسة أعضاء يرٌشحهم ٣ت 1793عهد إليها دستور كىي اٟتكومة اليت  ( حكومة الديركتوار: 1
 . 133، ص ا١ترجع نفسوالشٌباف ا١تتكوف من ٜتسمائة عضو كيعيٌنهم ٣تلس الٌشيوخ ا١تتكوف من مائتُت كٜتسُت عضوان. 

 .165، 162، 133،161غوستاؼ لوبوف، ا١ترجع الٌسابق، ص  ( 2
 .( عبد ا١تنعم سعيد، ا١ترجع الٌسابق 3
 . 171( غوستاؼ لوبوف، ا١ترجع الٌسابق، ص  4
يومية إخبارية مصرية، ./ عبٌاس الطٌرابيلي، نابليوف كإنقاذ فرنسا .. من الفوضى، جريدة الوفد، 173-172سو، ص ( ا١ترجع نف 5

، الساعة 2018-06-19:الدخوؿ تاريخ ،  alwafd.news.     :http//. ا١توقع:2013فرباير  14عاء بعدد األر 
20:14. 
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 الجْزٗ البلػفٔ٘: -ثاىًٔا
إذ فشلت ىي األخرل يف إعادة بناء نظاـ  ؛ليست أفضل حاالن من الٌثورة الفرنسية          
باالستبداد التٌاـ  ،أهٌنا استبدلت االستبداد اٞتزئي للقياصرة الٌركس ؛صى ما فعلتوكأق .دٯتقراطي

الذم أزىق يف عهده ركح زىاء ثبلثُت مليوف مواطن. كبعد سبعُت عامان من الٌثورة  .ستالُتلػ
يف ظٌل حكم  رينكقد كانت اٟتياة الٌركسية يف بداية القرف العش 1اهنار االٌٖتاد الٌسوفيايت. ؛ا١تستمػػػػػػرٌة

 2معٌدالت الٌنمو االقتصادم أعلى.كانت ك  ،أكثر حرية األنظمة القيصرية
 يف نْبا:  -ثالجًا

إذ ا٩تفضت  ؛لكٌنو َف يؤٌسس نظامان دٯتقراطيان  باتستابنظاـ  فيدؿ كاسًتكلقد أطاح           
 3كتراجعت معٌدالت الٌنمو االقتصادم. ،اٟتريات يف عهده

 :عسبٔ٘يف البالد ال -زابعًا
على -ـ 2010منذ سنة  ،قد تسٌببت األحداث األخَتة اليت شهدهتا بعض الببلد العربيةل         

يف العديد من اآلثار كالٌنتائج غَت ا١ترغوب فيها، بلغت حدان  -غرار مصر كسوريا كليبيا كاليمن كتونس
 ثاركا عليها. من أبرز تلك اآلثار:٭تٌنوف إُف العهود البائدة اليت  ،جعل الذين قاموا بالٌثورات كأيٌدكىا

يف بعض تلك  اهنيار الٌدكلة نتجت عن ،كانعداـ األمن كاالستقرار ،حالة من الٌدمار كالفوضى -
 4تتصارع فيها ا١تيليشيات، كتتواجو فيها اٞتماعات ا١تسٌلحة. كٖتٌو٢تا إُف ساحات للمعارؾ، الببلد
من مذابح تلك األحداث  ما رافق من خبلؿ ،غَت مسبوؽ يف كضعية حقوؽ اإلنسافتدىور  -

كقتل خارج نطاؽ القانوف،  ُت،إخفاء قسريهتجَت ك ك  ،تعذيبما تبعها من ك  متبادلة.كأعماؿ عنف 

                                                           

  .( عبد ا١تنعم سعيد، ا١ترجع الٌسابق 1
  .13، ص 2011، أبريل 184د رجب، إتاىات نظرية يف ٖتليل السياسة الدكلية، ٣تٌلة السياسة الدكلية، العدد إٯتاف أٛت ( 2
 ا١ترجع نفسو، ف ص. ( 3
. ا١توقع: 01ـ، ص2014يونيو  03، بتاريخ الثبلثاء 13036جريدة الٌشرؽ األكسط، يومية إخبارية دكلية، عدد  ( 4

//aawsat.com     :http 12:35، الساعة: 2018-06-19دخوؿ: تاريخ ال. 
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كاستغبلؿ للقضاء كتوظيفو يف تصفية ا٠تصـو السياسيُت، كتقييد ٟترية الرأم كالتعبَت، كتضييق على 
     1كسائل اإلعبلـ.

  2مو كتدين ا١تستول ا١تعيشي.دية، كا٩تفاض حاد يف معٌدالت النٌ تدىور فظيع يف األكضاع االقتصا -
٪تاذج التغيَت تلك، على اختبلؼ أزمنتها نتائج استنتاجو من استعراض  إف الذم ٯتكن               

 -سيموف بوليفارعلى حٌد تعبَت -كأمكنتها، ىو أف الٌثورة دائما ما تنتهي بشكل سٌيء. كأف مؤيٌدىا 
األسلوب الٌثورم؛ ليس اٟتٌل ا١تناسب ١تواجهة  فٌ بذلك يٌتضح أ ك .3من ٬ترؼ البحريكوف ٔتثابة 

 اال٨تراؼ الٌدستورم. 
 الخروج في الفقو اإلسالمي5 الفرع الثالث5 نظرية 

من  6كالزيدية ،5، كا١تعتزلة4ا٠توارجك  ؛مذاىب بعض الفرؽيف الفقو اإلسبلمي إذا استثنينا          
كإف فسق كظلم كضٌيق على  ،أىل الٌسنة يٌتفقوف على حرمة ا٠تركج على اٟتاكمأف فإننا ٧تد  ،يعةالشٌ 

                                                           

ـ، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ 2014ـ، تقرير سنة ٤2014تاكمة الرٌبيع العريب: حالة حقوؽ اإلنساف يف العاَف العريب  ( 1
 .27، 26، 22، 16، 12اإلنساف، القاىرة، ص 

. ا١توقع: 02ـ، ص2014يوليو  06ء ، بتاريخ الثبلثا13004جريدة الٌشرؽ األكسط، يومية إخبارية دكلية، عدد  ( 2
//aawsat.com    :http  :21:12، الساعة: 2018-06-20تاريخ الدخوؿ. 

 .13إٯتاف أٛتد رجب، ا١ترجع السابق، ص  ( 3
، ص 02، ج 204، ص01ج ا١ترجع السابق، اإلماـ اٞتائر حٌقان كاجبان. األشعرم أبو اٟتسن، لىا٠تركج ع يرل ا٠توارج أف ( 4

140. 
رل ا١تعتزلة كجوب ا٠تركج على اإلماـ اٞتائر مىت توفرت القدرة كا١تكنة، كإاٌل َف ٬تز ا٠تركج عليو )أم حاؿ انعداـ القدرة(. ( ي 5

 .157،140، ص02األشعرم، ا١ترجع الٌسابق، ج
اقوا اإلمامة يف ( الزيدية :ىي إحدل فرؽ الشيعة، كىم أتباع زيد بن علي بن اٟتسُت بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهم. س 6

أكالد فاطمة رضي اهلل عنها، كَف ٬تٌوزكا ثبوهتا  لغَتىم. كىم أصناؼ ثبلثة "جاركدية"، ك"سليمانية" ، ك"بًتية" ككٌلهم يقولوف 
./ األشعرم، ا١ترجع 183، 179، ص 01بوجوب ا٠تركج على اإلماـ الظاَف الفاجر بالسيف. الشهرستاين، ا١تلل كالٌنحل، ج 

 .140، 150، ص 02الٌسابق، ج 
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كيف ذلك من  .كيعٌللوف ذلك بأف ا٠تركج ال يتصٌور غالبان إاٌل ْتركب كعنف كمضايقات .1الٌرعية
٦تٌا  .١تا ينطوم عليو من تفريق للجماعة كسفك للٌدماء ،ا١تفسدة أشٌد ٦تٌا يرجى من ا١تصلحة

كإف  ،ك٘تاسكها كاستقرارىاصيل ا١تصلحة العاٌمة ا١تتمثٌلة يف اإلبقاء على كحدة اٞتماعة يستوجب ٖت
قاؿ  2فاتت ا١تصاٌف الفردية لؤلشخاص بصربىم على جور الٌسلطاف كظلمو ٢تم كتعٌسفو معهم.

انوا فحراـ بإٚتاع ا١تسلمُت، كإف ك -يعٍت اٟتٌكاـ–)كأٌما ا٠تركج عليهم كقتا٢تم )الٌنوكم رٛتو اهلل: 
كأٚتع أىل السٌنة على أنو ال ينعزؿ الٌسلطاف  ،كقد تظاىرت األحاديث ٔتعٌت ما ذكرتو .فسقة ظا١تُت

 ،كحكي عن ا١تعتزلة أيضان  ،كأٌما الوجو ا١تذكور يف كتب الفقو لبعض أصحابنا أنٌو ينعزؿ .بالفسق
ما يًتٌتب على  ؛كج عليوفغلط من قائلو ٥تالف لئلٚتاع. قاؿ العلماء كسبب عدـ انعزالو كٖترًن ا٠تر 

 3((كفساد ذات البُت فتكوف ا١تفسدة يف عزلو أكثر منها يف بقائو. ،ذلك من الفنت كإراقة الٌدماء
أهٌنم ال يركف ا٠تركج على االئٌمة  ؛ا١تشهور من مذىب أىل الٌسنة )كقاؿ ابن تيمية رٛتو اهلل: )

حاديث الٌصحيحة ا١تستفيضة عن النيب كما دٌلت على ذلك األ  .كقتا٢تم بالٌسيف كإف كاف فيهم ظلم
  ،فبل يدفع  .ألف الفساد يف القتاؿ كالفتنة أعظم من الفساد اٟتاصل بظلمهم بدكف قتاؿ كال فتنة

إال ككاف يف  ،كلعٌلو ال يكاد يعرؼ طائفة خرجت على ذم سلطاف .أعظم الفسادين بالتزاـ أدنا٫تا
كقاؿ رٛتو اهلل يف استقراء منو ٟتاالت  4((أزالتو. خركجها من الفساد ما ىو أعظم من الفساد الذم

كقٌل من خرج على إماـ ذم سلطاف إال كاف ما توٌلد عن فعلو من  )ا٠تركج اليت كانت قد كقعت: )
الٌشر أعظم ٦تٌا توٌلد من ا٠تَت كالذين خرجوا على يزيد با١تدينة ككابن األشعث الذم خرج على عبد 

 عليهما١تهٌلب الذم خرج على ابنو ٓتراساف ككأيب مسلم الذم خرج  ا١تلك بن مركاف بالعراؽ ككابن
                                                           

كامل علي ( اٟتاكم ا١تقصود ىنا ك الذم ٭تـر ا٠تركج عليو ىو اٟتاكم العدؿ كاٟتاكم الظاَف أك الفاسق  ال اٟتاكم الكافر.   1
 -لبناف–ـ، دار الكتب العلمية، بَتكت 2004-ىػ1425، 01إبراىيم ربٌاع، نظرية ا٠تركج يف الفقو السياسي اإلسبلمي، ط

 .175ص
ـ، دار اٞتيل للطٌباعة كالٌنشر كالتوزيع، بَتكت 2005-ىػ1426، 01كِف اهلل بن عبد الٌرحيم، حٌجة اهلل البالغة، ط( الٌدىلوم  2
ـ، مؤسسة 1993-ىػ 1413، 01./ عبد الكرًن زيداف، ا١تفٌصل يف أحكاـ ا١ترأة كالبيت ا١تسلم، ط232، ص 02ج -لبناف–

 . 347، 04ج  -لبناف–الٌرسالة، بَتكت 
 .229، ص 12ج ا١ترجع السابق، م ٤تي الٌدين أبو زكرياء، ( الٌنوك  3
 .391، ص 03ـ، د.دف، ج 1986-ىػ1406، 01( ابن تيمية تقي الدين، منهاج الٌسنة النٌبوية، ط 4



   الفصل الّجالح: آلٔات مبدأ املػسّعٔ٘ يف محآ٘ اذتكْم ّاذتسٓات
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..... كغاية ىؤالء إما أف يغلبوا مث  ككالذين خرجوا على ا١تنصور با١تدينة كالبصرة -أيضان –ٓتراساف 
يزكؿ ملكهم فبل يكوف ٢تم عاقبة فإف عبد اهلل بن علي كأبا مسلم ٫تا اللذاف قتبل خلقان كثَتان ككبل٫تا 

أبو جعفر ا١تنصور كأما أىل اٟترة كابن األشعث كابن ا١تهٌلب كغَتىم فهزموا كىـز أصحأّم فبل  قتلو
كإف   ،كالٌلو تعاُف ال يأمر بأمر ال ٭تصل بو صبلح الدين كال صبلح الٌدنيا .أقاموا دينان كال أبقوا دنيا

 1.(.(.كاف فاعل ذلك من أكلياء اهلل ا١تٌتقُت كمن أىل اٞتٌنة.
كحىت الذين نسب إليهم القوؿ من أىل السنة، ّتواز ا٠تركج على اٟتٌكاـ الظلمة                  

رٛتو  5كاإلماـ مالك  فإٌما أف نسبة ذلك إليهم َف تصح 4ك اٞتويٍت ،3كأيب حنيفة 2كاإلماـ مالك
على شرط كعٌلقوه  .كإ٪تا أخضعوه ١تيزاف ا١تصاٌف كا١تفاسد ،طلقان مكإما أهنم َف يقولوا باٞتواز  اهلل،

كحظركه حاؿ رجحاف ا١تفسدة  ،كامتبلؾ القدرة فأجازكه حاؿ رجحاف ا١تصلحة .القدرة كاالستطاعة

                                                           

 .528، ص 04( ابن تيمية، منهاج الٌسنة النبوية، ج  1
اهلل ، بأنو أفىت ببيعة ٤تمد بن عبد اهلل ا١تلقب بػ"النفس ( لقد استدٌؿ الذين نسبوا القوؿ ّتواز ا٠تركج إُف اإلماـ مالك رٛتو  2

الزكية" عندما خرج با١تدينة ا١تنورة على أيب جعفر ا١تنصور إذ قيل لو حينها: " إف يف أعناقنا بيعة للمنصور" قاؿ: " إ٪تا كنتم 
ية كالنظم الدستورية، د.ط، د.ت ط، كايد يوسف ٤تمود قرعوش، طرؽ انتهاء كالية اٟتٌكاـ يف الشريعة اإلسبلممكرىُت ...".   

  .515ص  -لبناف–مؤسسة الٌرسالة، بَتكت 
، الفصل يف ا١تلل كاألىواء كالٌنحل، ج  3  .  23، ص 05( ابن حـز
 .517( كايد قرعوش، ا١ترجع الٌسابق، ص  4
ٌدمة أكلئك أبو زىرة يف ترٚتتو لو؛ إذ ( لقد نفى العديدي من احملٌققُت عن اإلماـ مالك رٛتو اهلل، القوؿى ّتواز ا٠تركج. كيف مق 5

ق، 130ذىب إُف القوؿ باستحالة  صدكر ذلك عن اإلماـ مالك، خاٌصة بعد ما رأل كشاىد من خركج أيب ٛتزة ا٠تارجي سنة 
فس الزكية"، كدخولو ا١تدينة ا١تنورة كإفساده فيها كسفكو للٌدماء. كنفى أبو زىرة ما نسب إُف اإلماـ مالك من أنو أفىت ببيعة " النٌ 

كاعترب ذلك ٣تٌرد مكيدة من أعدائو كحٌساده، كقاؿ أف مالكان َف يكن يتحٌدث أك يفيت ببيعة الٌنفس الزكية إطبلقان، ككل ما يف األمر 
٤تمد  خركج أنو كاف ٭تٌدث ْتديث " ليس على مستكره طبلؽ" فاٌٗتذه مرٌكجوا الفنت حجة بطبلف بيعة ا١تنصور . كتزامن ذلك مع

فنهاه ا١تنصور عن أف ٭تٌدث ّٔذا اٟتديث. مٌث دٌس إليو من يسألو عن ذلك، فحٌدثو بو، فضربو  -الٌنفس الزكٌية–اهلل  بن عبد
دار الثقافة العربية للطباعة، -، د. ت ط، دار الفكر العريب02آراؤه كفقهو، ط-ا١تنصور. أبو زىرة ٤تمد، مالك حياتو كعصره

ما ذكره ابن عبد الرب ، من أف سبب ضرب مالك من قبل ا١تنصور؛ ىو ٖتديثو  كيؤيٌد ىذا. 78-77، 69-66عابدين، ص 
ـ، دار 1997-ق1417، 01باٟتديث ا١تتقٌدـ، ككشاية حٌساده بو. ابن عبد الرٌب، االنتقاء يف فضائل األئمة الثبلثة كالفقهاء.ط

      . 87،88ص -لبناف–البشائر اإلسبلمية، بَتكت 
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رٛتهما اهلل. كبذلك يصَت ا٠تبلؼ  2كاٞتويٍت 1كىذا شأف اإلمامُت أيب حنيفة كانعداـ االستطاعة.
لذين حظركا ا٠تركج ذلك أف ا ؛بُت ىؤالء كبُت القائلُت ٔتنع ا٠تركج مطلقان ٣تٌرد خبلؼ لفظي صورم

مطلقان إ٪ٌتا حظركه بناء على ما تبٌُت ٢تم فيو من ا١تفسدة الرٌاجحة ٦تٌا استنتجوه من استقراء الٌتجارب 
الٌسابقة. أٌما غَتىم فهم كإف َف ٭تٌرموه ابتداء إال أهنم قد حٌرموه حاؿ احتماؿ رجحاف ا١تفسدة 

ُت أف ا٠تبلؼ بُت الفريقُت ال يعدك أف يكوف كىكذا يتبا١تًتتبة عنو على ا١تصلحة ا١تنشودة منو. 
ن أف ا١تفسدة ا١تًتتبة عنو أعظم من ٭ترـٌ ا٠تركج إذا غلب على الظٌ  إذ أٌف كبلن منهما  .لفظيان  خبلفان 

ما قالوا بو إال ألف ٕتارب ا٠تركج اليت يظهر أف الذين قالوا باٞتواز كّٔذا   .ا١تصلحة ا١ترجوة منو
تكن كافية ٢تم حىت توصلهم التيٌقن من أف مفاسد ا٠تركج راجحة غالبان أمكنهم الوقوؼ عليها َف 

لكننا اآلف بعد أف شهدنا ف نتائجها َف تصل إليهم بشكل جلي. أل كاف ذلكرٔتا  ك   ،على منافعو
على اختبلؼ القائمُت ّٔا  كتباين العصور اليت -ىذا الكم ا٢تائل من التجارب اإلضافية كاليت كانت 

 -بعد ىذا كٌلو–متشأّة فيما أسفرت عنو من دمار كفوضى  -بقاع اليت حٌلت ّٔاكقعت فيها كال
نستطيع أف نتبٌت رأم القائلُت باٟتظر مطلقان؛ بناء على عظم مفاسده كأضراره غالبان، كرجحاهنا على 

 ما يرجى منو من مصاٌف.
ئها العامة  كمقاصدىا كيبدك جليان انسجاـ ىذا ا١تذىب مع ركح الشريعة اإلسبلمية كمباد         

من خبلؿ حفظ األنفس كٖتقيق األمن  .العليا اليت تدكر حوؿ ٖتقيق مصاٌف العباد يف ا١تعاش كا١تعاد
 كاٟتفاظ على كحدة اٞتماعة ك٘تاسكها... 

                                                           

يفة قد قاؿ ّتواز ا٠تركج على اٟتاكم الظاَف الفاسق، إال أنو َف يقل بذلك على إطبلقو. كإ٪ٌتا عٌلقو على ( برغم أف اإلماـ أبا حن 1
ٖتٌقق االستطاعة كالقدرة، كالتيٌقن من عدـ حصوؿ مفاسد. أما إذا خيف حدكث مضاعفات كفنت، فإنٌو كاف ٭تظره ك٭تٌرمو. كايد 

 . 185ص  ا١ترجع الٌسابق،اىيم ربٌاع، ./ كامل علي إبر 513قرعوش، ا١ترجع الٌسابق، ص 
كإف علمنا أنو ال يأيت  )( لقد اشًتط اإلماـ اٞتويٍت رٛتو اهلل ٞتواز ا٠تركج تيٌقن ا١تصلحة كرجحاهنا على ا١تفسدة حيث قاؿ: ) 2

و أف يقاس ما نصب إماـ دكف اقتحاـ داىية دىياء كإراقة دماء كمصادمة أحواؿ ٚتٌة األىواؿ كإىبلؾ أنفس كنزؼ أمواؿ فالوج
الناس مدفوعوف إليو مبتلوف بو ٔتا يفرض كقوعو يف ٤تاكلة دفعو فإف كاف الواقع الٌناجز أكثر ٦تا يقدر كقوعو يف رـك الٌدفع. فيجب 
احتماؿ ا١تتوقع لو لدفع الببلء النٌاجز كإف كاف ا١ترتقب ا١تتطلع يزيد يف ظاىر الظنوف على ما ا٠تلق مدفوعوف إليو فبل يسوغ 

 .  83ص ، . اٞتويٍت أبو ا١تعاِف، غياث األمم يف التياث الظٌلم((.اغل بالٌدفع بل يتعٌُت االستمرار على األمر الواقعالتش
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قد حظرت الثورة كاعتربهتا خركجان على قواعد  ىذا كإف كانت الٌنظم كالقوانُت الوضعية         
أثبت تاريخ الثورات  كىو ما–منها ٟتجم ا١تخاطر كاألضرار اليت تنجٌر عنها  ا١تشركعية إدراكان 

فإف الٌشريعة اإلسبلمية ٔتا تأسست عليو من مبادئ، كما شرعت لتحقيقو من أىداؼ،   -صحٌتو
أكُف من غَتىا ٔتراعاة ذلك. كىي أكُف بأف ٕتٌنب ا١تسلمُت خاٌصة، كالبشرية عاٌمة، كٌل عوامل الفنت 

 كا٢تدـ كالٌدمار. كالفوضى 
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 خامت٘:
بعد مناقشة فصوؿ ىذا البحث، كدراسة جزئياتو ضمن مباحثو كفركعو؛ مت ا٠تركج ّتملة من     

 النتائج. كىي:

ٗتتلف ا١تشركعية عن الشرعية يف الفقو الوضعي من حيث طبيعة كحقيقة كل منهما؛ إذ تقع  -1
تكىم إليو األكُف ضمن النظاـ القانوين للدكلة بينما تقع األخ َتة خارجو، بل إهنا ٘تٌثل السند الذم ٭تي

من جنسها؛ أم من  -الشرعية–بشأف ذلك النظاـ كمدل مشركعيتو. ٦تا يستلـز أف تكوف ضماناهتا 
 خارج ذلك النظاـ القانوين، ٥تتلفة عن ضمانات ا١تشركعية. 

دة الشرع كخضوع يف الفقو اإلسبلمي ال فرؽ بُت الشرعية كا١تشركعية؛ فكل منهما تعٍت سيا -2
اٞتميع ألحكامو. ككل منهما تقع ضمن نفس النظاـ القانوين، ا١تستمد من القرآف الكرًن كالسنة 
كالنبوية. كبالتاِف فإنو ال فرؽ بُت ضمانات الشرعية كضمانات ا١تشركعية. كبذلك يتبٌُت أف الفقو 

 يتخبط يف أمواجها. اإلسبلمي َف يعرؼ مشكلة الضمانات اليت عرفها الفقو الوضعي كالزاؿ 
مثار جدؿ يف الفقو الوضعي إذ ظهرت بشأهنا  -القانوف–لقد كانت مصادر ا١تشركعية  -3

تعترب  -يف ٣تملها–العديد من ا١تذاىب كالنظريات كيف ٥تتلف العصور. كقد كانت تلك النظريات 
ضعوف ١توٌجو، مث التشريع منتوجان بشريان، كأكثرىا اعتداالن كانت ترل أف البشر حُت صناعتهم لو ٮت

 عادت لتًتؾ ٢تم كظيفة ٖتديد ذلك ا١توجو.
أما يف الفقو اإلسبلمي فإف التشريع إما ابتدائي، كىذا ال دخل للبشر فيو لكونو من كظائف  -4

الربوبية، كإما ابتنائي تباشره األمة من خبلؿ علمائها ك٣تتهديها الذين ٮتضعوف يف ذلك إُف موجو ىو 
 .شرعو اهلل تعاُف يف كتابو كيف سنة رسولو التشريع االبتدائي الذم 

نظران للدكر الكبَت الذم تلعبو اإلرادة البشرية يف صناعة القانوف الوضعي، فإف من الواضح   -5
٦تا  -بدء بالبلئحة كانتهاء بالدستور–كوف ىذا األخَت عرضة لبل٨تراؼ يف ٥تتلف مستوياتو كدرجاتو 
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كىذا على خبلؼ الفقو اإلسبلمي الذم تسود فيو شريعة قد يؤدم إُف اإلضرار باٟتقوؽ كاٟتريات. 
 ا٠تالق، كيلتـز اٞتميع باالحتكاـ إليها، كينتهي يف دكر البشر عند حٌد الكشف عنها.

إذا كانت اآلليات كالضمانات اليت يفرىا مبدأ ا١تشركعية كافية ٟتماية اٟتقوؽ كاٟتريات من  -6
ي ٟتمايتها من ا٨تراؼ التشريع الدستورم، كلعل ىذا ما ا٨تراؼ التشريع العادم كالفرعي، فإهنا ال تكف

دفع بعض فقهاء القانوف الوضعي إُف ٤تاكلة شرعنة الثورة ، ك"إضفاء الشرعية على ا٠تركج على 
 ا١تشركعية".  
٣تٌددان على توفيقو إيام إل٘تاـ ىذا البحث، كأصٌلي كأسلم  كيف ا٠تتاـ أٛتد اهلل سبحانو         

د عبده كرسولو كعلى آلو كأصحابو أٚتعُت.على سيدنا ٤تم



 

 

 

 ازعــــلفَا
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 عــــــــــادر والمراجـــــلمصفيــرس ا -ا  رابع                  

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرس الموضوعـــــــفي-خامسا                    
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 فهرس اآليات القرآنية. -أوال
 

 الصفحة رقم اآلية نص اآليـــــــــــــــــة السورة الرقم
 43 179چ ڱ ڱ ڱ ں چ رةــــــــالبق 01
 202 185 چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  چ 02
ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 03

  چ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

197 26 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 04

چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک 

213 137 

آل  05
 رانـــــعم

 179 97 چھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵  چ
 103 136چڦ ڄ ڄ ڄ چ 06
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڳ ڳ ڳ ڳچ 07

 چ ڻڻ ڻ ڻ ۀۀ

104 222 

 31 26  چې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ چ اءــالنس 08
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  چ 09

 چې ېى 

58 137 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ چ 10

ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت 

 چجث مثىث 

59 29/77 

 183 78 چی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ  چ 11
ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ  چ 12

 چ ڀٺ

80 178 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 13

 چڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

165 119 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ چ المائــدة 14

  چ ىئ ی ی یی

02 61/136 
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ چ المائدة 15

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ 

 چ ﮾ ﮿﯀ ﯁    

08 138 

/76/79 44 چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ چ 16
251 

 79 45 چ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ې ىچ 17
/28/62 47 چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇچ 18

79 
ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ چ 19

  چ ڱ ڱ ڱ ڱ ںڳ ڳ

48 18/19/
28/76 

 79 49 چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 20
 253 51 چۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ 21
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ 22

چ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ

67 179 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڃ ڃ ڃ چ  چ 23

چ ڍ ڌڌ

92 178 

 31 38  چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ عامـــاألن 24
 79 57 چ ے ے ۓ ۓ چ 25
 27 97  چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇچ 26

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ چ ـرافـاألعـ 27

﯁   ﮾ ﮿ ﯀   چ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﮽ 

28 116/
118 

 79/118 32 چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ 28
 79/266 54 چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہں ں ڻ ڻچ 29
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ 30

 چڈ ڈ ژ 

157 117/
118 

 27 05  چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېچ ســـيون 31
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ 32

 چ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ

59 79 

 137 19 چ ۉ ې ې ې ې ى ىچ ودــــــــــــى 33
 184 91 چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 34
 170 40  چڈ ڈ ژ ژڑ  چ يوسف 35
 79/80  31 چ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ التوبــــــــــــــة 36
 170 40  چەئ ەئ وئ وئۇئ چ 37
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى  چ 38

 چائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ

105 217 

 27 16  چ ٺ ٺ ٺچ ــــــلـــــــالنحـ 39
/179 44 چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ 40

180 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ 41

 چڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ 

90 137 

/113 15 چى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  چ اإلسراء 42
119 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ الكهــف 43

 چکک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 

49 217 

 234 64 چ مج جح مح جخچ مريم 44
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ چ القصص 45

 چ ی ی ی ی جئ حئ مئىئ

59 113/
119 

 253 67  چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈچ األحزاب 46
 202 78 چ ھ ھ ھ ے ے ۓھ  چ الحج 47
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ النور 48

 چ ٺٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ

54 179 

 170 10  چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ الشورى 49
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ 50

چ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک

13 20/78 
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ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹ ﮺ چ 51

  چ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁    

21 20/78/
79 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ الّزخرف 52

 چ ۋۅ

09 79 

 الجاثية  53
 

 18/21 18  چڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ 54

 چائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئۆئ 

21 117 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  چ الحجرات 55

 چ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

13 74/75 

 217 18 چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ چ ق 56
/179 04، 03 چ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ڀ ڀچ الّنجم 57

181 
 الحديد 58

 
 217 04 چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ 59

 چ پ ڀ ڀڀ

25 152 

 178 70 چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہچ الحشر 60
 254 01  چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃچ الّطالق 61
﮺  ﮻ چ الملك 62 ﮸  ﮹ ﮳  ﮴ ﮵﮶ ﮷ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲

    ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

 چ     ڭ ڭڭ 

08 ،
09 ،10 

113/
119 
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 فهرس األحاديح النبوية واآلثار -ثانيًا
 

 الصفحة طرف الحديث أو األثر الرقم
قىة. فلىٌما قىًدـ قاؿ:  »  1 استٍعمىلى رجيبلن ًمن األيزًد يقاؿي لىو ابني الٌلتًبيَّة، علىى الٌصدى

ا أيٍىًدم ِف. قاؿ: فهبل  فينظير  -أك بىيت أٌموً -جىلىسى يف بػىٍيًت أبيو ىذا لىكيم كىىىذى
 «أيهدل لو أـ ال؟ كالذم نىفًسي بًيىده ال يىأخيذ...... .....

219 

ـي الًذم علىى النَّاس رىاعو كىيو »   2 أىال كلُّكيم رىاعو ككيلُّكيم مٍسؤيكؿه عن رىعيَّتًو، فاإًلما
 «، ..............  مىسؤكؿه عٍن رعيَّتًو، كالٌرجيلي راعو علىى أىًل بيًتوً 

62/75 

 29 «... يةو ر ٔتعصً مى إذا أى فى  صيةً ا١تعٍ ر بً ؤمى يي  ا َفٍ مى  الٌسمع كالطٌاعة حقّّ »   3
سلًم فيمىا أحبَّ أك كىرًه ما َف... .. »   4

ي
رًء ا١ت

ى
 60/77 «الٌسمع كالطٌاعةي عىلى ا١ت

 177 «،..إ٪تا األعماؿي بالنياًت، كإ٪تا لكلّْ امرئو ما نول»   5
 222 «على الٌسٍمًع كىالطٌاعًة يف العيسًر كاٍلييسًر ....... بىايعنىا رىسيوؿى اهلًل  »  6
 177 «صٌلوا كمىا رأيتموين أصٌلي »  7
قىًدـ الٌنيب صىٌلى اهللي عليًو كسٌلم كىىم ييسلفوف بالٌتمر الٌسنتىُت كالٌثبلثى فقىاؿ:  »  8

يلو مىٍعليـو كىكىز  »  ««فو معليـو .....مىن أٍسلفى يف شىيءو فىًفي كى
201 

 201 «ال تىًبع مىا لىيسى ًعندىؾ »  9
 251 « وؽو ١تخلي  اعةى ال طى »   10
ا ما خىرجيوا منهىا أبدان إنٌػػػػمػىػػػػا الطػَّػػػػػػاعىةي ...........  »  11  77 «لىو دىخليوىى
، كمىا حرـٌ فػىهيو حىرىاـ، ........ »  12 ٌل اهللي يف ًكتاًبو فػىهيو حىبلؿه  234 «.مىا أىحى
ـى فيهىا ...... »  13 عي رىعيَّة إال سيئلى يٍوـ القيامًة أقىا  62 «مىا ًمن رىاعو يٍسًتى
ا بًنصيحىة ........  »  14 عىاهي اهلل رعيةن فلٍم يػىحيٍطهى  62 «مىا مٍن عبدو اسًتى
 253 « ................ ،هدً يى بً  هي َتٌ ليغى فى  ران نكى م مي نكي ل مً من رأى »   15
ة اهلًل ًىي العيليىا فػىهيوى يف مىن قىاتىلى »   16  170 «.....لًتىكيوفى كىًلمى
 222 «حيثيما ...... -أك نػىقيوؿى باٟتىقّْ -ك أىف الى نػينىازًع األٍمرى أىلىوي، ك أىف نػىقيـو  »  17
 75إفَّ ربَّكم كاحده ، كإفَّ أباكم كاحده ، أال ال فضلى لعريبي على   !يا أيُّها النَّاسي  »  18
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ميي على عريبي ، كال ألٛترى على أسودى ، كال ألسودى على عجميي ، كال لعج
 «..... ......أٛترى إالَّ بالتَّقوىل

 222 «هلًل كلًكتىابًو كلرىسيولًًو ....»: ١تن؟ قاؿ:. فقاؿ الٌصحابة «الٌديني النًَّصيحىة»  19
ػػػػػػػػػػػػػذيكا منػػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػًكىكيم ...»  20  177 «خي
ٍيئان يٍكرىىيو.....من رى »  21  60 «أل ًمن أًمَتًه شى
يا عدٌم اطرٍح عىنكى ىىذا الوىثىن....أما إنٌػهيم َف يكيونيوا يىعبيديكهنيم كلًكٌنهٍم كانيوا »  22

ٍيئان استىحٌلوه كإذا ......  «إذا أحىلُّوا ٢تيم شى
80 
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 فهرس املواد القانونية -ثالجًا
 

 رقم  نوع القانون 

 المادة

 الصفحة ونــــــــــــالقان

ـــــــــــ
ريـــــــ

ـــــــــــ
زائـــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

جـــــــــ
ن ال

ــــــــي
وانــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
الق

ـــــــة
ـــــــــــ

ــــــ
 

ـــير
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
تـــــــــ

دسا
ال

 

 261 1976دستور اٞتزائر  08
 262 1976دستور اٞتزائر  39
 262 1976دستور اٞتزائر  41

 265 1976دستور اٞتزائر  195
 229 1996دستور اٞتزائر  152
 25 2016دستور اٞتزائر  74
 173 2016دستور اٞتزائر  91
 25 2016دستور اٞتزائر  99

 235 2016دستور اٞتزائر  105
 235 2016ٞتزائر دستور ا 107
 159/173 2016دستور اٞتزائر  142
 25/173 2016دستور اٞتزائر  143
 220 2016دستور اٞتزائر  151
 220 2016دستور اٞتزائر  152
 220 2016دستور اٞتزائر  153
 221 2016دستور اٞتزائر  155
 229 2016دستور اٞتزائر  171
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 173 2016دستور اٞتزائر  186

ـــــن
ـــــــــــ

نيـــــــ
قوا

ال
 

 209 قانوف العقوبات 136
 174/196/209 القانوف ا١تدين 01

 241 القانوف ا١تدين 679
681 
 3مكٌرر

 241 القانوف ا١تدين

قانوف اإلجراءات ا١تدنية  830
 كاإلدارية

216 

سيم
مرا

ال
 

 ا١ترسـو  49
85-59 

242 

 ا١ترسـو 33
 88-131 

216 

ريــــة
مص

ن ال
ـــــــــــ

وانيــ
الق

 

ورية
تــــــــــ

دس
ت ال

النا
إلع

و ا
ـــر 

ـــيـــــ
ساتــ

الد
 

 265 1930دستور  156
 262 1964دستور  24
 261 1964دستور  49
 256 1971دستور  41
 255 1971دستور  44
 256 1971دستور  51
 256 1971دستور  52
 261 1971دستور  87
بعد تعديل  1971دستور   76

2005 
263 

اإلعبلف الدستورم الصادر  02
 2012نوفمرب 21يف 

264 
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 عن ٤تمد مرسي

ـــــن
ـــــــــــ

وانيــ
الق

 

 قانوف اإلجراءات  47
 (1950)سنة اٞتنائية

255 

قرار بقانوف بشأف جوازات  08
السفر كالنصوص ا١ترتبطة 

 (1959ّٔا)سنة

256 

بقانوف بشأف جوازات  قرار 11
 (1959السفر كالنصوص )سنة

 (1959ا١ترتبطة ّٔا)سنة
 

256 

ين 
قوان

ال
سية

لفرن
ا

نين 
قوا

ال
 

 إعبلف حقوؽ اإلنساف 02
 كا١تواطن 

49/99 

أغسطس  24-16قانوف  13
1790 

227 

ت 
النا

إلع
ا

لية 
دو

ال
 

 

 

اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ  01
 اإلنساف 

262 

ؽ اإلعبلف العا١تي ٟتقو  02
 اإلنساف 

262 
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 فهرس املصادر واملراجع -رابعا
 

 القرآن الكريم وعلومو وتفاسيره - أ
 القرآف الكرًن بركاية كرش عن نافع. 

ـ، دار 1993-ىػ1413، 01ابن حياف األندلسي ٤تمد بن يوسف، تفسَت البحر احمليط، ط 58
 .بَتكت –الكتب العلمية 

 -ـ، دار طيبة للنشر كالتوزيع1999-ىػ1420، 02يم، طمشقي، تفسَت القرآف العظابن كثَت الدٌ  51
 .ا١تملكة العربية السعودية

،د.ط،  ٤تمد سيد كيبلين قيقاألصفهاين الراغب اٟتسُت بن ٤تمد، ا١تفردات يف غريب القرآف، ٖت 51
 د.ت ط، د.د ف.

ر إحياء ـ، دا1997-ىػ1418، 01الثعاليب عبد الرٛتن، اٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآف، ط 58
 .بَتكت - الًتاث العريب

 ،عن حقائق غوامض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل ، الكشاؼ٤تمود بن عمر الز٥تشرم 50
 الرياض.–ـ، مكتبة العبيكاف 1998-ق1418، 01ط

 .القاىرة–السيوطي جبلؿ الدين، اإلتقاف يف علـو القرآف، د.ط، د.ت ط، مطبعة حجازم  51
دار عاَف  د.ت ط، ف، د.ط ،آ٤تمد األمُت، أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقر  الشنقيطي 52

 .الفوائد
ـ، دار ىجر 2001-ىػ1422، 01ربم بن جرير، جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، طالطٌ  53

 .بلفػػػػوزيع كاإلعػػػػػللطباعة كالنشر كالت
-ـ، مؤسسة الرسالة2006-ىػ1427، 01القرطيب أبو عبد اهلل، اٞتامع ألحكاـ القرآف، ط 54

 .بَتكت
 .تونس -ـ، الدار التونسية للنشر٤1984تمد الطٌاىر بن عاشور، التحرير كالتنوير، د.ط،  85

 كتب الحديث وشروحو   - ب
 .الرياض–ابن بطاؿ، شرح صحيح البخارم، د. ط، د. ت ط، مكتبة الرشد  88
 .بَتكت–خارم، د.ط، د.ت ط، دار ا١تعرفة ابن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح الب 81
ـ، مكتبة 2004-ىػ1425، 01األلباين ٤تمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة، ط 81
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 الرياض.–ا١تعارؼ للنشر كالتوزيع 
ـ، ا١تكتب 1988-ق1408، 03األلباين ٤تمد ناصر الدين، صحيح اٞتامع الصغَت كزيادتو، ط 88

 بَتكت.–اإلسبلمي 
ـ، مكتبة ا١تعارؼ 2000-ىػ1420، 01لباين ٤تمد ناصر الدين، صحيح سنن الًتمذم، طاأل 80

 الرياض.–للنشر كالتوزيع 
كسننو  البخارم أبو عبد اهلل ٤تمد بن إٝتاعيل، اٞتامع الصحيح: ا١تسند من حديث رسوؿ اهلل  81

 القاىرة. -كمكتبتها–ىػ، ا١تطبعة السلفية 1400، 01كأيامو، ط
 .بَتكت–دار الكتب العلمية د. ت ط، أبوعبد اهلل ، التاريخ الكبَت، د.ط،  البخارم 82
-ىػ1421، 01بدر الدين ٤تمود بن أٛتد العيٍت، عمدة القارئ شرح صحيح البخارم، ط  83

 .بَتكت–ـ، دار الكتب العلمية 2001
، مكتبة ـ2003-ىػ1423، 01البيهقي أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت، اٞتامع لشعب اإلٯتاف، ط 84

 الرياض.-الرشد للنشر كالتوزيع 
–ـ، دار الغرب اإلسبلمي 1996، 01الًتمذم أبو عيسى ٤تمد بن عيسى، اٞتامع الكبَت، ط 15

 بَتكت.
ـ، دار 1997ىػ1417، 01اٟتاكم أبو عبد اهلل النيسابورم، ا١تستدرؾ على الصحيحُت، ط 18

 القاىرة. -اٟترمُت للطباعة كالنشر كالتوزيع
ـ، دار اٟترمُت 1995-ق1415طرباين أبو القاسم سليماف بن أٛتد، ا١تعجم األكسط، د.ط، ال 11

 القاىرة. -للطباعة كالنشر كالتوزيع
 القاىرة.–الطرباين أبو القاسم سليماف بن أٛتد، ا١تعجم الكبَت، د.ط، د. ت ط، مكتبة ابن تيمية  11
ـ، بيت 1998-ق1419لم، د.ط، مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسُت النيسابورم، صحيح مس 18

 الرياض.–األفكار الدكلية للنشر كالتوزيع 
 بَتكت.–النسائي، سنن النسائي بشرح السيوطي كحاشية الٌسندم، د.ط، د.ت ط، دار ا١تعرفة  10
ـ، ا١تطبعة 1929-ىػ1347، 01الٌنوكم، شرح صحيح مسلم )صحيح مسلم بشرح النوكم( ط 11

 .مصر–ا١تصرية باألزىر 
 اللغة العربية والمعاجم  -ج

 .القاىرة–ابن منظور، لساف العرب، د.ط ، د.ت ط ، دار ا١تعارؼ  12
 .ـ، دار الفكر1979-ىػ1399بن فارس أبو اٟتسُت أٛتد، معجم مقاييس اللغة، د. ط،  13
ـ، دار العلم 1990، 04ط  حاح، تاج اللغة كصحاح العربية،إٝتاعيل بن ٛتاد، الصٌ  اٞتوىرم 14
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 .بَتكت -يُتللمبل
ـ، 1998-ىػ1419،  01الز٥تشرم أبو القاسم ٤تمود بن عمر بن أٛتد، أساس الببلغة، ط  15

 .بَتكت  -دار الكتب العلمية
، د.ت ط، 03عباس حسن، النحو الوايف مع ربطو باألساليب الرفيعة كاٟتياة اللغوية ا١تتجددة، ط  18

  .مصر –دار ا١تعارؼ 
ـ، 2005-ىػ1426،  08دين ٤تمد بن يعقوب، القاموس احمليػػػػط، ط  الفَتكزآبادم ٣تد ال 11

 بَتكت. –مؤسسة الرسالة 
 مصر.ـ، مكتبة الشركؽ الدكلية، 2004-ىػ1425 ،٣04تمع اللغة العربية، ا١تعجم الوسيط، ط 11

 كتب العقيدة وعالم الكالم والفرق واألديان   -د
–ُت ا١تذاىب ا١تسيحية، د.ط، د. ت ط، د.دف، ا١تعادم إبراىيم عبد السيد، الفركؽ العقيدية ب  18

 مصر.
ابن تيمية تقي الدين أٛتد بن عبد اٟتليم، اقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم،  10

 ا١تملكة العربية السعودية.–ـ، دار إشبيليا للنشر كالتوزيع 1998-ق1419، 02ط
  .كالنقل، ٖتقيق ٤تمد رشاد ساَف، د.ط، د.ت ط، د.دفابن تيمية تقي الدين، درء تعارض العقل  11
 .ـ، د.دف1986-ىػ1406، 01ابن تيمية تقي الدين، منهاج الٌسنة الٌنبوية، ط 12
ـ، مؤسسة الرياف للطباعة كالنشر 2005-ىػ1426، 01ابن تيمية، الرد على ا١تنطقيُت، ط 13

 .لبناف–كالتوزيع، بَتكت 

 –ـ، دار اٞتيل 1996ىػ 1416، 02يف ا١تلل كاألىواء كالنحل، ط، الفصل أبو ٤تمد ابن حـز 14
 .بَتكت 

ـ، ا١تكتبة 1990-ىػ1411األشعرم أبو اٟتسن علي بن اٝتاعيل، مقاالت اإلسبلميُت ، د.ط،  85
 .لبناف–العصرية، بَتكت 

 .بَتكت–ـ، دار الكتب العلمية 2002 -ىػ 1423، 01البغدادم عبد القاىر، أصوؿ الدين، ط 88
، ط  81 ـ، األكائل 2005، 02سعد رستم، الفرؽ كا١تذاىب ا١تسيحية منذ ظهور اإلسبلـ حىت اليـو

 دمشق.–للنشر كالتوزيع، سورية 
 -ىػ1414، 3أبو الفتح ٤تمد بن عبد الكرًن بن أيب بكر، ا١تلل كالنحل، ط  الشهرستاين 81

 .بَتكت –ـ، دار ا١تعرفة 1993
، ،يف علم الكبلـ اية اإلقداـ، هنعبد الكرًن الشهرستاين 88 د.ط، د.ت ط،  ٖترير كتصحيح ألفرد جيـو

 د.دف.
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 .بَتكت –دار الفكر اللبناين ،  1992 ،1ط  ،معاَف أصوؿ الدين ،الفخر الرازم 80
 كتب المقاصد والنظريات الفقهية.  -ه

-ىػ1416، 01اٟتسيٍت إٝتاعيل، نظرية ا١تقاصد عند  اإلماـ ٤تمد الطاىر بن عاشور، ط 81
  .الواليات ا١تتحدة األمريكية-ـ، ا١تعهد العا١تي للفكر اإلسبلمي، فرجينيا1995

ـ، منشورات 1996/1997-ق1416/1417، 02الدريٍت فتحي، النظريات الفقهية، ط 82
 .جامعة دمشق

–ـ، مؤسسة الرسالة، بَتكت 1985-ىػ1405، 04الزحيلي كىبة، نظرية الضركرة الٌشرعية، ط  83
 .لبناف

ـ، دار ابن عفاف 1997-ىػ1417، 01الشاطيب أبو إسحاؽ إبراىيم الشاطيب، ا١توافقات، ط 84
 .ا١تملكة العربية السعودية -للنشر كالتوزيع

 كتب الفقو وأصولو   -و
ـ، دار الوفاء للطباعة كالنشر 2005-ىػ1426، 03ابن تيمية تقي الدين، ٣تموع الفتاكل، ط 05

 ا١تنصورة. -كالتوزيع 
-ىػ1434، 03ابن جزم أبو القاسم ٤تمد بن أٛتد، تقريب الوصوؿ إُف علم األصوؿ، ط 08

 .العاصمة اٞتزائر–ـ، دار العواصم للنشر كالتوزيع، القبة 2013
-ىػ1434، 03ابن جزم أبو القاسم ٤تمد بن أٛتد، تقريب الوصوؿ إُف علم األصوؿ، ط 01

  .العاصمة زائراٞت–ـ، دار العواصم للنشر كالتوزيع، القبة 2013
 .باعة ا١تنَتية، مصرإدارة الطٌ د. ت ط، ابن حـز أبو ٤تمد، احمللى، د.ط،  01
 .ابن عابدين ٤تمد أمُت أفندم، ٣تموعة رسائل ابن عابدين، د.ط، د. ت ط، د. د.ف 08
توزيع ىػ، دار ابن اٞتوزم للنشر كال1423، 01ابن قيم اٞتوزية، إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت، ط 00

 ا١تملكة العربية السعودية. -
–ـ، مكتبة العبيكاف 1999-ىػ1420، 01ط، أصوؿ الفقو، ٤تمد مشس الدين ابن مفلح 01

 الرياض.
-ىػ1384أبو اٟتسُت ٤تمد بن علي بن الطيب البصرم ا١تعتزِف، ا١تعتمد يف أصوؿ الفقو، د.ط،  02

 .دمشق–ق ـ، ا١تعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمش1964
 .ت ط، دار الفكر العريب.ط، د.أبو زىرة ٤تمد، أصوؿ الفقو، د 03
ـ، دار الصميعي 2003-ىػ1424، 01ط اآلمدم علي بن ٤تمد، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، 04

  .ا١تملكة العربية السعودية–للنشر كالتوزيع، الرياض 
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ـ، مؤسسة الرسالة، 1998ىػ 1418، 02طالتقريب كاإلرشاد الصغَت ، الباقبلين أبو بكر،  15
 .لبناف -بَتكت

البخارم عبلء الدين عبد العزيز بن أٛتد، كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدكم،  18
 . لبناف–ـ، دار الكتب العلمية، بَتكت 1997-ىػ1418، 01ط

، د.ت ط، 01ط التفتازاين سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح ١تنت التنقيح يف أصوؿ الفقو، 11
 .لبناف–دار الكتب العلمية، بَتكت 

، د.ت ط، 02اٞتويٍت إماـ اٟترمُت عبد ا١تلك بن عبد اهلل أبو ا١تعاِف، الربىاف يف أصوؿ الفقو، ط 11
 .القاىرة–دار األنصار بالقاىرة 

 مصر.-ا٠تضرم ٤تمد، أصوؿ الفقو، د.ط، د. ت ط، دار اٟتديث 18
ـ، دار اٞتيل 2005-ىػ1426، 01بد الٌرحيم، حٌجة اهلل البالغة، طالٌدىلوم كِف اهلل بن ع 10

 .لبناف–للطٌباعة كالٌنشر كالتوزيع، بَتكت 
الرازم فخر الدين ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت، احملصوؿ يف علم أصوؿ الفقو، د.ط، د.ت ط،  11

  .مؤسسة الرسالة
-ىػ1420، 01ط  ،واقع، ا١تصلحةالنص، ال:يسوين أٛتد، ك٤تمد ٚتاؿ باركت، االجتهاد الرٌ  12

 .سوريا–ـ، دار الفكر دمشق 2000
ـ، دار الفكر للطباعة 1986-ىػ1406، ت ط 01الزحيلي كىبة، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، ط  13

 .دمشق–كالنشر كالتوزيع، سورية 
ع ـ، دار ا١تكتيب للطباعة كالنشر كالتوزي2000 -ىػ1420، 01الزحيلي كىبة، تغَت االجتهاد، ط 14

 .دمشق-،سوريا
 دمشق.–ـ، دار القلم 1998-ىػ1418، 01الزرقا مصطفى أٛتد، ا١تدخل الفقهي العاـ، ط 25
 -ىػ1420، 02مع شرح ٚتع اٞتوامع، طالزليطٍت أٛتد بن عبد الرٛتن بن موسى، الضياء البٌل  28

 .الرياض–شد للنشر كالتوزيع، ا١تملكة العربية السعودية ـ، مكتبة الرٌ 1999
 لبناف.–د.ط، د. ت ط، دار ا١تعرفة، بَتكت ، ا١تبسوط، مشس الدين لسرخسيا 21
–شليب ٤تمد مصطفى، أصوؿ الفقو اإلسبلمي، د.ط، د.ت ط، الدار اٞتامعية للطباعة كالنشر  21

 .بَتكت
–ـ، الدار اٞتامعية 1985-ىػ1405، 10شليب ٤تمد مصطفى، ا١تدخل يف الفقو اإلسبلمي، ط 28

 .بَتكت
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ا١تملكة العربية -ـ، دار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع، الرياض2008-ىػ1429، 01الفقو، ط
 .السعودية

-ػى1421، 01الشوكاين ٤تمد بن علي، إرشاد الفحوؿ إُف ٖتقيق اٟتق من علم األصوؿ، ط 21
  .الرياض–ـ، دار الفضيلة للنشر كالتوزيع 2000

ـ، 2005-ىػ1426، 01الطويف ٧تم الدين سليماف، درء القوؿ القبيح بالتحسُت كالتقبيح، ط 22
 .لبناف–الدار العربية للموسوعات ، بَتكت 
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ـ، مؤسسة 2005-ىػ1425، 01عبد الكرًن زيداف، ا١تدخل لدراسة الشريعة اإلسبلمية، ط  24
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 .ا١تدينة ا١تنٌورة–السعودية  ا١تملكة العربية
دار الدعوة  ىػ،1400د.ط، أبو ا١تعاِف إماـ اٟترمُت ، غياث األمم يف التياث الظلم،  اٞتويٍت 40

 .االسكندرية  –للطباعة كالنشر كالتوزيع 
 .القاىرة–ـ، دار الرشاد 2008-ىػ1429، 04حسُت مؤنس، دستور أمة اإلسبلـ ، ط 41
ـ. ا١تؤسسة اٞتامعية 1988 -ىػ 1408، 1الدكلة كآدأّا يف اإلسبلـ، ط ٝتَت عالية ، نظرية 42

 .بَتكت -للدراسات كالنشر كالتوزيع
 .مصر–مطبعة دار التأليف د.ت ط، الشورّتي السيد ، اإلسبلـ دستور اٟتكم، د.ط،  43
، 04ط ، : الفكر كالتطبيقالٌضحياف عبد الرٛتن بن إبراىيم ، اإلدارة كاٟتكم يف اإلسبلـ 44

 .ا١تدينة ا١تنورة-ـ، د.د ف، ا١تملكة العربية السعودية1998-ىػ1418
 –، د.ت ط، مكتبة دار التػػػراث 7ًضيىاء الٌدين الرٌيس ٤تمد ، النظريات السياسية اإلسبلمية، ط  855

 .القاىرة
ر عن رابطة ريقي عبد اهلل بن إبراىيم، أىل اٟتٌل كالعقد صفاهتم ككظائفهم، كتاب شهرم يصدالطٌ  858

 .ق1419، 185 عددال، الٌسابعة عشرالعاَف اإلسبلمي، السنة 
، دار ـ1987-ىػ1407، 3ظافر القاٝتي، نظاـ اٟتكم يف الشريعة كالتاريخ اإلسبلمي، ط  851

 بَتكت.-النفائس
ـ، دار اٞتامعة 1996عادؿ فتحي ثابت عبد اٟتفيظ، شرعية السلطة يف اإلسبلـ، د. ط،  851

 .نشر ػ االسكندريةاٞتديدة لل
ـ، دار الٌسبلـ 1999-ىػ1420، 01ظاـ السياسي يف اإلسبلـ، طاط، النٌ ت ا٠تيٌ عبد العزيز عزٌ  858

 .القاىرة–وزيع باعة كالٌنشر كالتٌ للطٌ 
دار القلم ، ـ1985 -ىػ1405، 02اإلسبلـ، طبلث يف لطات الثٌ ؼ، السٌ اب خبٌل عبد الوىٌ  850
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 الكويت.-للٌنشر كالٌتوزيع
–ـ، دار اليسر 2011-ىػ1432، 01ط ة عدالف، النظرية العامة لنظاـ اٟتكم يف اإلسبلـ،عطيٌ  851

 القاىرة.
، دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع 1986،  02علي جريشة ، ا١تشركعية اإلسبلمية العليا ، ط  852

 .ا١تنصورة –
ـ، مركز دراسات الوحدة 1993، 01الغنوشي راشد، اٟتريات العامة يف الدكلة اإلسبلمية، ط 853

 .العربية
-ىػ1425، 01كامل علي إبراىيم ربٌاع، نظرية ا٠تركج يف الفقو السياسي اإلسبلمي، ط 854

 .لبناف–ـ، دار الكتب العلمية، بَتكت 2004
، 1ا١تاكردم أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب ، األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية، ط  885

 .الكويت –ة دار بن قتيبة ، مكتب1989
ـ، 1991-ىػ1411، 02طن، نظاـ اٟتكم كاإلدارة يف اإلسبلـ،ػػػػػػػي٤تمد مهدم مشس الدٌ  888

  بَتكت.–ا١تؤسسة اٞتامعيػػػػػػػػػة للدراسات كالنشر كالتوزيػػػػػع 
، 1994 ا١تراكيب ٚتاؿ أٛتد السيد جاد ، ا٠تبلفة اإلسبلمية بُت نظم اٟتكم ا١تعاصرة، د.ط، 881

 .القاىرة  –مطابع ابن تيمية 
ـ، 2000-ىػ 1421، 01ا١تزجاجي األشعرم أٛتد بن داككد ، مقدمة يف اإلدارة اإلسبلمية، ط 881

 .جٌدة–د.د ف، ا١تملكة العربية السعودية 
ـ، مؤسسة 1975-ىػ1395ا١تودكدم أبو األعلى ، القانوف اإلسبلمي كطرؽ تنفيذه، د. ط،  888

 .الرسالة
ـ، مؤٌسسة الٌرسالة، 1981-ىػ1401، 05ط ا١تودكدم أبو األعلى، تدكين الٌدستور اإلسبلمي، 880

 .لبناف-بَتكت
 ـ،1991-ىػ1411،  01ط ، القضاء اإلدارم اإلسبلمي :قضاء ا١تظاَف  ا١تومٍت أٛتد سعيد ، 881

 .افػعم–ع التعاكنية ػػػػػػػٚتعية عماؿ ا١تطاب
 كتب الفكر اإلسالمي  -ك

ـ. الدار السعودية 1981-ىػ1401، 02و زىرة ٤تمد، آّتمع اإلنساين يف ظل اإلسبلـ، طأب 882
 للنشر كالتوزيع، ا١تملكة العربية السعودية.

، د.ت ط، الشركة التونسية 02الطاىر بن عاشور، أصوؿ النظاـ االجتماعي يف اإلسبلـ، ط 883
 .اٞتزائر–ا١تؤسسة الوطنية للكتاب  -تونس–للتوزيع 



 الفَــــــــازع

 

212 

 

ـ، دار 2001-ىػ1422، 01عطية ٚتاؿ الدين، الواقع كا١تثاؿ يف الفكر اإلسبلمي ا١تعاصر، ط 884
 .لبناف–ا٢تادم للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت 

 السيرة النبوية  -ل
ـ، دار 1995-ىػ1419،  01، ط ابن ىشاـ أبو ٤تمد عبد ا١تلك بن ىشاـ، سَتة النيب  815

 .رمص –الصحابة للًتاث بطنطا 
، 10البوطي ٤تمد سعيد رمضاف، فقو السَتة النبوية مع موجز لتاريخ ا٠تبلفة الراشدة، ط  818

 . لبناف–ـ، دار الفكر ا١تعاصر ، بَتكت 1991-ق1411
، 01ط ،جاسم ٤تمد راشد العيساكم، الوثيقة الٌنبويٌة كاألحكاـ الشرعية ا١تستفادة منها 811

 .ارات الشارقة اإلم -ـ، دار الٌصحابة 2006-ىػ1427
ـ، مكتبة العلـو كاٟتكم، 1494-ق1415، 06العيمرم أكـر ضياء، السَتة النبوية الصحيحة، ط 811

 .ا١تملكة العربية السعودية–ا١تدينة ا١تنورة 
 كتب التزكية  -م

، 01ابن قيم اٞتوزية مشس الدين أيب عبد اهلل ٤تمد بن أيب بكر، مفتاح دار السعادة ، ط 818
 .ا١تملكة العربية السعودية–ـ، دار ابن عٌفاف، ا٠ترب 1996-ىػ1416

  .القاىرة–مكتبة دار الًتاث  د.ط، د.ت ط، ابن قيم اٞتوزية، إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف، 810
-ىػ1419، 01ط ،بُت منازؿ إياؾ نعبد كإياؾ نستعُت ، مدارج السالكُتاٞتوزية بن قيما 811

 لبناف.–عريب، بَتكت ـ، دار إحياء الًتاث ال1999
 كتب المقارنة بين الشريعة والقانون  -ن

ـ، 2013-ىػ1434، 4البيايت منَت ٛتيد ، النظاـ السياسي اإلسبلمي مقارنا بالدكلة القانونية، ط 812
 .األردف –دار النفائس 

 ،01ماجد راغب، االستفتاء الشعيب بُت األنظمة الوضعية كالشريعة اإلسبلمية، ط اٟتلو 813
 .الكويت–ـ، مكتبة ا١تنار اإلسبلمية 1980-ىػ1400

ـ، مؤسسة 1984-ىػ1404، 03الدريٍت فتحي ، اٟتق كمدل سلطاف الدكلة يف تقييده، ط 814
 .بَتكت -الرسالة

راشد عبد اهلل آؿ طو، السلطة العامة كمقاكمة طغياهنا يف النظاـ الوضعي كالشريعة اإلسبلمية،  815
 د ف.ـ، د.2012-ىػ1432، 02ط

ـ، نشر إحساف 2014، 01الز١تي مصطفى إبراىيم، معُت القضاة لتحقيق العدؿ كا١تساكاة، ط 818
  .للنشر كالتوزيع
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منشأة د.ت ط، سامي ٚتاؿ الدين، تدرج القواعد القانونية كمبادئ الشريعة اإلسبلمية، د.ط،  811
 .اإلسكندرية –ا١تعارؼ 

ىػ، ككالة ا١تطبوعات كالبحث 1425، 01سبلـ كالدستور، ط ديرم توفيق بن عبد العزيز، اإلالسٌ  811
 السعودية.وزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، بالعلمي 

ـ، 2002لطة التشريعية يف نظاـ اٟتكم اإلسبلمي كالنظم ا١تعاصرة، د.ط، ضو مفتاح غمق، السٌ  818
 .دار ا٢تدل للطباعة كالنشر كالتوزيع

،  01ليل ٤تمد علي ، مبدأ ا١تشركعية يف النظاـ اإلسبلمي كاألنظمة القانونية ا١تعاصرة ، ط عبد اٞت 810
 .القاىرة –، عاَف الكتب  1984

دراسة مقارنة  –العيلي عبد اٟتكيم حسن ، اٟتريات العامة يف الفكر كالنظاـ السياسي يف اإلسبلـ  811
 .ـ، دار الفكر العريب1983 -ىػ 1403د.ط،  –

ـ، من منشورات منتدل 2011، ٤02تمد شريف أٛتد، فكرة القانوف الطبيعي عند ا١تسلمُت، ط 812
 .العراؽ–الفكر اإلسبلمي يف إقليم كردستاف العراؽ 

٤تمود قرعوش كايد يوسف ، طرؽ انتهاء كالية اٟتٌكاـ يف الشريعة اإلسبلمية كالنظم الدستورية،  813
 .لبناف–د.ط، د.ت ط، مؤسسة الٌرسالة، بَتكت 

دراسة مقارنة بُت الشريعة كالقانوف الوضعي، ط  :مصطفوم ٤تمد، األصوؿ العامة لنظاـ التشريع 814
 بَتكت.–، مركز اٟتضارة لتنمية الفكر اإلسبلمي 2008، 01

 الرسائل الجامعية والمقاالت  -ح
 الرسائل اٞتامعية أوالً 

كلية   يف اٟتقوؽ، الٌدكلة اإلسبلمٌية، رسالة دكتوراهأٛتد حٌداد علي حسُت عافية، مبدأ الٌشرعية يف  885
 . د.س.ـ.اٟتقوؽ جامعة طنطا

أٛتد عبد ا١تالك سويلم، الظركؼ االستثنائية كأثرىا على اٟتقوؽ كاٟتريات العامة يف فلسطُت،  888
 .ـ2017-ىػ1438،  كلية الشريعة كالقانوف جامعة غزة، يف القانوف العاـ مذكرة ماجستَت

 ا١تقاالت ثانياً 
I.  - ا١تقاالت ا١تنشورة بآّبلت 

أمَت حسن جاسم، نظرية الظركؼ االستثنائية كتطبيقاهتا ا١تعاصرة، ٣تلة جامعة تكريت للعلـو  881
 .ـ2007 أيلوؿ، 08اإلنسانية، العدد

، 184إٯتاف أٛتد رجب، إتاىات نظرية يف ٖتليل السياسة الدكلية، ٣تٌلة السياسة الدكلية، العدد  881
  .2011أبريل 
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مناىج يف النظاـ السياسي اإلسبلمي ردا على ا١تستشرؽ اإل٧تليزم أرنولد،  بدكم طو، ْتث 888
 ك ا١تستشرقُت يف الٌدراسات العربية اإلسبلمية، صادر عن ا١تنظمة العربية للًتبية كالثقافة كالعلـو

٠تامس عشر ا٢تجرم، مكتب الًتبية العريب لدكؿ ا٠تليج،  صدر يف إطار االحتفاء بالقرف ا
 ـ.1985

حسن صبحي أٛتد عبد الٌلطيف، الٌسلطة الٌتشريعية يف اإلسبلـ، ٣تلة اٟتقوؽ كالٌشريعة، العدد  880
 .ـ1977يناير  -ىػ1397، صفر 01

راقية عبد اٞتبار علي، تأصيل دكر القاضي يف تكوين القاعدة القانونية ، آّلة العربية للفقو  881
 .46كالقضاء، عدد 

 ـ.2001،  02عمر العبد اهلل، الرقابة على دستورية القوانُت، ٣تلة جامعة دمشق، العدد  882
يادة كاالختصاص القضائي، ٣تلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية ٤تمد كاصل، أعماؿ السٌ  883

 .ـ2006، 02العدد  ،كالقانونية
ية، ٣تٌلة ميبلؼ للبحوث كالدراسات، العدد مفيدة ١تزرم، نشأة الدساتَت يف منظور التجربة اٞتزائر  884

 ـ.2017، جواف 05
دراسة مقارنة يف الفقو اإلسبلمي -مفهومها كتأصيلها: ير ٤تمد أكىاب، الٌسلطة التقديرية ذن 805

 ـ.1998، 25 العدد "،آّلة العربية للدراسات األمنية كالتدريب"كالقانوف اإلدارم، ٣تلة 
  .2012ٝتو النصوص الدستورية، ٣تلة النهضة، العدد الثاين، أبريل  النقشبندم أٛتد العزم، 808
 ،ىاجر العريب، الدستور كمكانة اٟتقوؽ كاٟتريات، ٣تلة األكادٯتية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية 801

 ـ.2016جواف  ،16العدد 
II.  - .ا١تقاالت ا١تنشورة باٞترائد كا١تواقع اإللكًتكنية 

 عدديومية إخبارية مصرية، األىراـ اليومي، جريدة الكوتا.. سبلح ذك حٌدين،  أٛتد عبد الفٌتاح، 801
  . www.ahram.org.eg:http//، ا١توقع: 2014يونيو  09بتاريخ  ،46571

البحرم حسن، انتهاء الدستور، ا١توسوعة العربية القانونية، آٌّلد الثالث. ا١توقع:  808
www.arab.ency.com.  

يومية اقتصادية دكلية، جريدة االقتصادية،  ،حق مقٌدس.. اٞتذالين ٤تمد بن سعود ، حق الٌتقاضي  800
 .www.aleqt.com. ا١توقع: 2010فرباير  14عدد األحد 

عدد يومية إخبارية مصرية، الفوضى، جريدة الوفد، الطٌرابيلي عٌباس، نابليوف كإنقاذ فرنسا .. من  801
 . alwafd.news.     :http//. ا١توقع:2013فرباير  14عاء باألر 

، جريدة، ا٨ترافان يف اإلعبلف الدستورم ا١تكٌمل 30عبد الفٌتاح مراد،  802 يومية إخبارية  ا١تصرم اليـو

http://www.arab.ency.com/
http://www.arab.ency.com/
http://www.aleqt.com/
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ا١توقع:  .2012-06-29اٞتمعة  ، بتاريخ2938 عددمصرية، ال
https://www.almasryalyoum.com. 

ا١توقع:  .2014-12-14 بتاريخ عبد ا١تنعم سعيد، يف نقد الٌثورة الفرنسية، قناة العربية، 803
https://www.alarabiya.net  . 

 عدديومية إخبارية مصرية، ليلى تكبل، الدستور .. كنظاـ الكوتا، جريدة األىراـ اليومي،  804
  . www.ahram.org.eg:http//ا١توقع:   .2013مرب نوف 04 ، بتاريخ46354

 التراجم والسير -ط
ـ، دار البشائر 1997-ق1417، 01ابن عبد الرٌب، االنتقاء يف فضائل األئمة الثبلثة كالفقهاء.ط 815

      لبناف. –اإلسبلمية، بَتكت 
دار -لفكر العريب، د. ت ط، دار ا02آراؤه كفقهو، ط-أبو زىرة ٤تمد، مالك حياتو كعصره 818

 .الثقافة العربية للطباعة، عابدين
–ـ، مطبعة العاين، بغداد 1965 -ىػ1384، ٤01تمود شيت خطاب، الفاركؽ القائد، ط 811

 .العراؽ
 التاريخ والفلسفة وعلم االجتماع -ي

 ـ، دار1987ىػ 1407، 01ط، ابن األثَت ٤تمد بن ٤تمد بن عبد الكرًن، الكامل يف الٌتاريخ 811
 لبناف.–الكتب العلمية، بَتكت 

 اٞتزائر.–د.ط، د.ت ط، دار ا٢تدل، عُت مليلة  ،مقدمة بن خلدكف ،بن خلدكف عبد الرٛتن ا 818
ـ، اللجنة الدكلية لًتٚتة 1957أرسطو، السياسات، ترٚتة أكغسطينس بربارة البوليسي، د.ط،  810

 .بَتكت-الركائع اإلنسانية
ـ، مؤسسة 1987-ىػ1407ٛتد بن ٭تِت بن جابر، فتوح البلداف، د.ط، الببلذرم أبو العباس أ 811

 .لبناف–ا١تعارؼ للطٌباعة كالنشر، بَتكت 
ـ، مؤسسة األْتاث 1995، 02ترٚتة عادؿ زعيًت، طجاف جاؾ ركسو، العقد االجتماعي،  812

 لبناف.–العربية، بَتكت 
-دار ا١تعارؼ ٔتصرد.ت ط، ، 02، طالطربم أبو جعفر ٤تمد بن جرير، تاريخ الرسل كا١تلوؾ 813

 القاىرة.
 كتب القانون.  -س

 كتب ا١تدخل للقانوف أوالً 
، 2001إسحاؽ ابراىيم منصور، نظريتا القانوف كاٟتق كتطبيقاهتما يف القوانُت اٞتزائرية ، د.ط،  814
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 .ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية
 .، االسكندرية، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر2005د.طػ،  أنور سلطاف، ا١تبادئ القانونية العامة، 825
النظرية العامة للقانوف كتطبيقاهتا يف التشريع اٞتزائرم،  :بوضياؼ عمار ، ا١تدخل للعلـو القانونية 828

 .، د.ت ط، دار ر٭تانة، اٞتزائر02ط
 مطبعة الدار ، د.ط، د.ت ط،األصوؿ العامة للقانوفمطر،  ٤تمد ٭تِت ك توفيق حسُت فرج 821

 بَتكت.–اٞتامعية 
: النظرية العامة للقانوف ، كالنظرية العامة للحق، د.ط، توفيق حسُت فرج، ا١تدخل للعلـو القانونية 821

 بَتكت.– د.ت ط، الدار اٞتامعية
حجازم عبد اٟتي، ٤تاضرات يف ا١تدخل لدراسة العلـو القانونية، د.ط، د. ت ط، مكتبة عبد اهلل  828

 .القاىرة -كىبة ، عابدين مصر
 اإلسكندرية.–د.ط، د.ت ط، منشأة ا١تعارؼ ، ا١تدخل إُف القانوفحسن كَتة،  820
–ـ، دار كائل للطباعة كالنشر 2004، 07الداكدم غالب علي ، ا١تدخل إُف علم القانوف، ط 821

 .عماف
 .اإلسكندرية–ـ، منشأة ا١تعارؼ 1974ٝتَت تناغو، النظرية العامة للقانوف، د.ط،  822
خبلصة ٤تاضرات ألقيت على طلبة السنة األكُف : السنهورم عبد الرزٌاؽ أٛتد، علم أصوؿ القانوف 823

ـ د.ط، د. ت ط، مطبعة فتح اهلل الياس نورم كأكالده ٔتصر 1936-ىػ1354بكلية اٟتقوؽ عاـ 
 .مصر–

لعاتك لصناعة ، شركة ا2011، 03عبد الباقي البكرم كزىَت البشَت، ا١تدخل لدراسة القانوف، ط 824
 بغداد.–ا١تكتبة القانونية شارع ا١تتنيب  -القاىرة–الكتاب 

كمطبعة مصطفى مكتبة ـ، شركة 1965عبد ا١تنعم فرج الصده، أصوؿ القانوف، د.ط، ت ط  835
 .مصر–الباجي اٟتليب ٔتصر 

اٟتليب ـ، منشورات 2010، 01القاعدة القانونية، ط :٤تمد حسُت منصور، ا١تدخل إُف القانوف 838
 .لبناف-اٟتقوقية، بَتكت

الوجيز يف نظرية القانوف، د.ط، د.ت ط، دار  :٤تمد سعيد جعفور، مدخل إُف العلـو القانونية 831
 .ىومو، اٞتزائر

ـ، منشورات عويدات، 1984، 03ىنرم باتيفوؿ، فلسفة القانوف، تعريب ٝتوحي فوؽ العادة، ط 831
 باريس.–بَتكت 

ـ، ديواف ا١تطبوعات 1988، 02اىيم ، أصوؿ القانوف الوضعي اٞتزائرم، طالواِف ٤تمود ابر  838
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 اٞتزائر.-اٞتامعية  
ـ، دار 2006-ىػ1427، ت ط 01٭تِت اٞتمل، حصاد القرف العشرين يف علم القانوف، ط 830

 .القاىرة–الشركؽ 
 كتب القانوف الدستورم كالنظم السياسية. ثانياً 

ـ، مطبعة 1934-ىػ1353، 01ط ،أصوؿ الدكلة كتطورات فكرهتا :أٛتد كفيق، علم الٌدكلة  831
 .مصر –النهضة شارع عبد العزيز 

 .بَتكت –ـ، دار العلم للمبليُت 1968، 02أدكف رباط، الوسيط يف القانوف الدستورم العاـ، ط 832
م كالٌنظم دراسة موجزة  عن القانوف الدستور : أشرؼ إبراىيم سليماف، مبادئ القانوف الٌدستورم 833

 .القاىرة–ـ، ا١تركز القومي لئلصدارات القانونية 2015، 01السياسية، ط
 .، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية2012د.ط،  بو الشعَت سعيد ، آّلس الدستورم يف اٞتزائر، 834
 –دار العلـو للنشر كالتوزيع  ، 2003 ، د.ط،الوجيز يف القانوف الدستورم  ،بوديار حسٍت  845

 . عنابة
جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ترٚتة جبلؿ العركسي، د.ط، د.ت ط، ا٢تيئة ا١تصرية العامة  848

 .للكتاب
دار  ، 2002-2001 ،5ط ، األسس كا١تبادئ العامة للنظم السياسية ،جورج شفيق سارم 841

 .القاىرة– النهضة العربية
 .اٞتزائر–ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ، 1977حسن ملحم، النظرية العامة للدكلة، د.ط،  841
 –منشأة ا١تعارؼ  ،2005، د.ط، النظم السياسية كالقانوف الدستورم ،اٟتلو ماجد راغب  848

 اإلسكندرية.
–، دار اٞتامعة اٞتديدة 2013ا٠تطايب عبد العزيز رمضاف علي ، تغيَت اٟتكومات بالقوة، د.ط،  840

 اإلسكندرية.
-ىػ1432، 07، الوسيط يف النظم السياسية كالقانوف الدستورم، ط ا٠تطيب نعماف أٛتد 841

 .األردف–ـ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع 2011
، 01رجب ٤تٌمد السيد أٛتد، اال٨تراؼ الدستورم كأثره على ٦تارسة اٟتقوؽ كاٟتريات العامة، ط  842

 .مصر–ـ، دار الٌنهضة العربية 2016
 –ـ، منشأة ا١تعارؼ 2000، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، د.ط، شيحا ابراىيم عبد العزيز  843

 اإلسكندرية.
 مصر.–ـ، مطابع دار الكتاب العريب 2004، 02عبد الفتاح ساير، القانوف الدستورم، ط 844
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ـ، مركز الدراسات كالبحوث كالنشر 1987د.ط،  ،الوجيز يف القانوف الدستورمعبد الفتاح عمر،  155
 تونس.–

 ـ، ا١تركز العريب لؤلْتاث كدراسة السياسات2011عزمي بشارة، يف الثورة كالقابلية للٌثورة، د.ط،  158
 .الدكحة –

–ـ، دار الثقافة ، عماف 2011-ىػ1432، 01عصاـ الدبس علي، القانوف الدستورم، ط 151
 .األردف

–ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة 2009علياف بوزياف، دكلة ا١تشركعية بُت النظرية كالتطبيق، د.ط،  151
 .األزاريطة

غوستاؼ لوبوف، ركح الٌثورات كالٌثورة الفرنسية، ترٚتة عادؿ زعيًت، د.ط، د.ت ط، كلمات عربية  158
 .القاىرة -للًتٚتة كالٌنشر

فضل اهلل ٤تمد اٝتاعيل ك سعيد ٤تمد عثماف، نظرية القانوف الطبيعي يف الفكر السياسي الغريب، د  150
 . اإلسكندرية -، مكتبة بستاف ا١تعرفة2006ط، 

ـ، دار ا١تطبوعات اٞتامعية ، 2009فهمي أبو زيد مصطفى، مبادئ األنظمة السياسية، د.ط،  151
 .اإلسكندرية

منشأة ا١تعارؼ د. ت ط، ، القانوف الدستورم كالنظم السياسية،  د.ط، كآخركفعبد اٟتميد  متوِف 152
  .اإلسكندرية–

، دار النهضة العربية للطباعة 1969ط، .الدكلة كاٟتكومة، د :، النظم السياسيةيلول٤تمد كامل  153
 .بَتكت –كالنشر 

مونتيسكيو، ركح الشرائع، ترٚتة عادؿ زعيًت، د.ط، د.ت ط، مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة،  154
 .القاىرة–مدينة نصر 

  .مصر –ـ، ا١تطبعة العصرية 1937 ،كحيد رأفت ككايت إبراىيم، القانوف الدستورم، د.ط 185
 كتب القضاء اإلدارم.  ثالثاً 

تنظيم  –الرقابة على أعماؿ اإلدارة  –مبدأ ا١تشركعية : أبو زيد ٤تمد علي ٤تمد ، القضاء اإلدارم 188
ـ، دار أبو آّد 2009-2008، 02طرؽ الطعن يف األحكاـ اإلدارية، ط –٣تلس الدكلة 
 .القاىرة –للطباعة ، ا٢تـر 

 –، دار النهضة العربية 2007، 01بدكم ثركت ، تدرج القرارات اإلدارية كمبدأ الشرعية، ط 181
 مصر.

 -ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر2003حسُت عثماف ٤تمد عثماف، قانوف القضاء اإلدارم، د.ط،  181
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 اإلسكندرية.
 .االسكندرية–بوعات اٞتامعية ـ، ديواف ا١تط1995اٟتلو ماجد راغب ، القضاء اإلدارم، د.ط،  188
ـ، 2003ىػ 1423-،01 ٛتد عمر ٛتد، السلطة التقديرية كمدل رقابة القضاء عليها، ط 180

 .السعودية–الرياض 
، 01، ط : ديواف ا١تظاَف يف ا١تملكة العربية السعوديةخالد خليل الظاىر، القضاء اإلدارم 181

  .ياضالر –ـ، مكتبة القانوف كاالقتصاد 2009-ىػ1430
تنظيم القضاء  -مبدأ ا١تشركعية : سامي ٚتاؿ الٌدين، القضاء اإلدارم كالرقابة على أعماؿ اإلدارة 182

 .اإلسكندرية -اإلدارم، د.ط، د.ت ط، اٞتامعة اٞتديدة للٌنشر
ـ، دار الثقافة للنشر 2008-ىػ1429، 01شطناكم علي خطار ، موسوعة القضاء اإلدارم، ط 183

 .كالتوزيع
 -ـ، دار الفكر العريب1996، 07قضاء اإللغاء، ط: الطماكم سليماف ٤تمد ، القضاء اإلدارم 184

 . القاىرة
االختصاص -: مبدأ ا١تشركعية كتنظيم القضاء اإلدارمعبد الوىاب ٤تمد رفعت، القضاء اإلدارم 115

 .فلبنا-ـ، منشورات اٟتليب اٟتقوقية، بَتكت2005، 01ط ،القضائي ّٓلس شورل الدكلة
د.ط،  ،دعول اإللغاء-الوجيز يف القضاء اإلدارم: مبدأ ا١تشركعيةعلي عبد الفتاح ٤تمد،  118

 اإلسكندرية.–ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة للنشر 2009
ـ، دار العلـو للنشر كالتوزيع ، 2005، د.ط، الوجيز يف ا١تنازعات اإلدارية٤تمد الٌصغَت بعلي،  111

 اٞتزائر.–عنابة 
ـ، دار اٞتامعة اٞتديدة للٌنشر، 2005ؤاد عبد الباسط، القضاء اإلدارم، د.ط، ٤تمد ف 111

 .مصر-اإلسكندرية
 القوانين والمواثيق واإلعالنات -ع

 القوانُت الوطنية )اٞتزائرية( أوالً 
I.  - الدساتير 

، يتضمن إصدار دستور اٞتمهورية اٞتزائرية 1976نوفمرب  22، ا١تؤرٌخ يف 97-76األمر رقم  118
 .1976نوفمرب  24يف  ة، مؤٌرخ94 ددر ع الدٯتقراطية الٌشعبية، ج

ا١تتعٌلق بإصدار نص تعديل  ،1996ديسمرب  07ا١تؤرٌخ يف  ،438-96ا١ترسـو الرٌئاسي  110
 ـ.  1996ديسمرب  07مؤٌرخة يف  ،76 عدد ج ر ،الٌدستور
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 14 عدد ج رالدستورم،  ا١تتضمن للتعديل 2016مارس  06ا١تؤرخ يف  ،01-16القانوف رقم   111
 . 2016مارس  07،ا١تؤرخة يف 

II.  - النصوص القانونية األخرى 
تعٌلق باختصاصات ٣تلس الٌدكلة ا١تـ، 1998مايو  30مؤرٌخ يف  ،01-98رقم العضوم قانوف ال 112

 ـ.1998جواف  01مؤٌرخة يف  ،37 عدد ر ج ،كتنظيمو كعملو
 عدد ر ج ،تعٌلق باحملاكم اإلداريةا١تـ، 1998مايو  30مؤرٌخ يف  ،02-98رقم  العضوم قانوفال 113

  ـ.1998جواف  01مؤٌرخة يف  ،37
 49ج ر عدد الذم يتضمن قانوف العقوبات،  1966يونيو  08ا١تؤرٌخ يف  156-66األمر رقم  114

 ا١تعٌدؿ كا١تتٌمم.. 1966يونيو  11مؤرخة يف 
، 78، ج ر عدد ١تتضمن القانوف ا١تدينـ. ا1975سبتمرب  26ا١تؤرٌخ يف  58-75األمر رقم  115

 ا١تعٌدؿ كا١تتمم. ـ. 1975سبتمرب  30مؤرخة يف 
ج  ، ا١تتضمن قانوف اإلجراءات ا١تدنية كاإلدارية2008فرباير  25ا١تؤرخ يف  ،09-08قانوف رقم  118

 .2008أبريل  23، مؤرخة يف 21ر عدد 
، ج ر ينظم العبلقات بُت اإلدارة كا١تواطنالذم ،  1988يوليو  04ا١تؤرخ يف  131-88ا١ترسـو  111

 . 1988يوليو  06، مؤرخة يف 27عدد 
 القوانُت األجنبية ثانياً 

 بوضع نظاـ دستورم للٌدكلة ا١تصرية، الوقائع ا١تصرية، العدد ـ،1930لسنة  70األمر ا١تلكي رقم  111
 .   1930أكتوبر  23 ،مؤرخ يف"غَت اعتيادم"   98

مارس  24يف  مؤرخة ،تابع"أ" 69ر عدد  ج، 1964مؤرخ يف مارس ، 1964دستور مصر  118
 .السنة الٌسابعة، 1964

 12يف   مؤرخةمكٌرر "أ"،  36ر عدد  ج، 1971سبتمرب  11مؤرٌخ يف ، 1971دستور مصر  110
 ة.السنة الرٌابعة عشر ، 1971سبتمرب 

 مؤرخة تابع"أ"،  21ر عدد  ج، 2005مؤرخ يف مايو ، 1971مصر لدستور  ملدستور اتعديل  ال 111
 .2005مايو  26يف 

 21يف ، مؤرخة )مكٌرر(  26 ر عدد ج ـ،2012نوفمرب  21ا١تؤرخ يف  عبلف الدستورم،اإل 112
 .2012نوفمرب 

 اإلعبلنات الدكلية  ثالثاً 
 217اعتمد كنشر ٔتوجب قرار اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة  ،اإلعبلف العا١تي ٟتقوؽ اإلنساف 113
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ا١توقع: مكتبة حقوؽ اإلنساف، ـ. 1948كانوف األكؿ/ديسمرب   10ا١تؤرخ يف  ،(3-)د ،ألف
 ./http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SCجامعة منيسوتا، 

 القرارات واألحكام القضائية -ف
 اإلدارم اٞتزائرم قرارات القضاء أوالً 

. ٣تٌلة ٣تلس 2002-07-22بتاريخ ، 005522ملف رقم  )الغرفة الثانية(، قرار ٣تلس الدكلة 114
 .182-181، ص 2004، سنة 05الدكلة، العدد 

. ٣تلة ٣تلس 2002-09-23بتاريخ  ،006460ملف رقم )الغرفة األكُف(،  قرار ٣تلس الدكلة 185
 .91-89، ص2003، سنة 03الدكلة، العدد 

 أحكاـ القضاء الدستورم ا١تصرم ثانياً 
 بتاريخ ،قضائية "دستورية" 21لسنة  243قضية رقم  -ا١تصرية–حكم احملكمة الدستورية العليا  188

مكتبة حقوؽ اإلنساف، جامعة منيسوتا، ا١توقع:  .ـ2000نوفمرب  04
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/. 

 02 بتاريخ  ،قضائية "دستورية" 4لسنة  5رقم قضية  -ا١تصرية–ة الدستورية العليا حكم احملكم 181
ا١توقع: مكتبة حقوؽ اإلنساف، جامعة منيسوتا،  .ـ1984يونيو 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/. 
 الموسوعات والمعاجم األخرىالقواميس و   -ص

ا١تؤسسة ، 1996،  1ط ،ترٚتة منصور القاضي، ا١تعجم الدستورم، ايف ميٍت دكىاميل   أكليفيو 181
 .بَتكت  –اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع 

عبد الوىاب الكياِف كآخركف، موسوعة السياسة، د.ط، د. ت ط، ا١تؤسسة العربية للدراسات  188
 لبناف.–كت كالنشر، بَت 

 لبناف.–ـ، دار ا١تعرفة، بَتكت 1971، ٤03تمد فريد كجدم، دائرة معارؼ القرف العشرين، ط 180
  .لبناف-، د.ط، د.ت ط، دار القلم، بَتكتكآخرين ا١توسوعة الفلسفية ا١تختصرة، ترٚتة  فؤاد كامل 181

 التقارير والدراسات  -ث
إدارة البحوث ـ، 2016أبريل  17، -١تفهـو كاألبعادا –قراءات نظرية: الثورات السياسية  182

   مصر. -كالٌدراسات،  ا١تعهد ا١تصرم للدراسات السياسية كاإلسًتاتيجية
ـ، مركز 2014ـ، تقرير سنة ٤2014تاكمة الرٌبيع العريب: حالة حقوؽ اإلنساف يف العاَف العريب  183

 القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف، القاىرة.
 دالجرائ  -خ

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/
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ـ، 2014يوليو  06، بتاريخ الثبلثاء 13004جريدة الٌشرؽ األكسط، يومية إخبارية دكلية، عدد  184
 . aawsat.com    :http//. ا١توقع: 02ص

ـ، 2014يونيو  03، بتاريخ الثبلثاء 13036جريدة الٌشرؽ األكسط، يومية إخبارية دكلية، عدد  105
 . aawsat.com     :http//. ا١توقع: 01ص

 المواقع اإللكترونية. -ذ
108 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/ 
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 األطسّح٘لدص م
لقد عرؼ الفقو القانوين الغريب صعوبة يف التوفيق بُت ما يتمتع بو األفراد من حقوؽ             

القوة كالنفوذ من جهة أخرل، ذلك  كحريات من جهة، كبُت ما ٘تلكو السلطة من االمتيازات كعناصر
. تلك أف القائمُت عليها كثَتا ما يسيئوف استغبل٢تا كيستخدموهنا بصورة ٗتٌل ْتقوؽ األفراد كحرياهتم

٦تا أدل إُف التفكَت كالبحث عن ضمانات ٖتوؿ دكف ا٨ترافها كٕتاكزىا. كقد أسفر ذلك البحث عن 
رئيسية قوامها سيادة القانوف كخضوع اٞتميع لو. كىو ظهور "مبدأ ا١تشركعية"، الذم يقـو على فكرة 

 مبدأ مقٌرر يف الفقو اإلسبلمي أيضان، إذ ٮتضع يف ظٌلو اٞتميع لقانوف كاحد ىو الشريعة اإلسبلمية.

كقد خٌصصتي ىذه الٌدراسة لبحث مدل فعالية الٌدكر الذم يقـو بو مبدأ ا١تشركعية، يف            
هتم يف كل من الٌنظامُت اإلسبلمي كالوضعي. كذلك من خبلؿ تتبع أشكاؿ ٛتاية حقوؽ األفراد كحريا

ا٨ترافات ٥تتلف الٌسلطات، كاليت من شأهنا ا١تساس ْتقوؽ األفراد كحرياهتم، كالبحث عن اآلليات 
 .-يف ظٌل قياـ مبدأ ا١تشركعية–ا١تتاحة ١تواجهتها 

أك٢تا لضبط مدلوؿ مبدأ ا١تشركعية كقد تناكلت ىذا البحث يف ثبلثة فصوؿ؛ خٌصصت             
كبياف أىٌم مسٌوغاتو، كٖتديد عبلقتو ٔتبدأ الشرعية يف كٌل من الفقهُت اإلسبلمي كالوضعي، 
كخٌصصت الثٌاين لبياف مصادر ا١تشركعية يف كل منهما، كقد عرضت فيو أىم ا١تذاىب كالٌنظريات اليت 

خصصتو لعرض اآلليات العملية اليت يوفرىا ْتثت أساس القانوف كجوىره، أما الفصل الثٌالث فقد 
مبدأ ا١تشركعية ٟتماية حقوؽ كحريات األفراد، كحاكلت أف أٚتع فيو ما استطعت من تطبيقات 

 ك٪تاذج ٢تا، من أجل االستعانة ّٔا يف تقييم ذلك الدكر الذم يؤديو ا١تبدأ.

 
 
 
 



 

 

 

Abstract 
               Western jurisprudence has found it difficult to reconcile the 
rights and liberties of individuals with the privileges, power and 
influence of the authorities, on the one hand, on the other, that the 
perpetrators often misuse and use them in violation of the rights and 
freedoms of individuals. This led to the reflection and search for 
guarantees that prevent deviation and overcome. This resulted in the 
emergence of the "principle of legality", which is based on a key idea 
of the rule of law and universal submission. A principle that is also 
prescribed in Islamic jurisprudence, under which everyone is subject 
to one law, Islamic law.                                                                                    
             This study is devoted to examining the effectiveness of the 
role played by the principle of legality in protecting the rights and 
freedoms of individuals in both the Islamic and positive systems. By 
following the forms of deviations of the various authorities, this 
would prejudice the rights and freedoms of individuals, and the 
search for the mechanisms available to confront them - in light of the 
principle of legality.                                                                                          

           This research dealt with three chapters. The first was 

devoted to determining the meaning of the principle of legality and 

explaining the most important reasons, and determining its relation 

to the principle of legitimacy in both Islamic and positive 

jurisprudence. The second was devoted to explaining the sources of 

legality in each of them, and presented the most important doctrines 

and theories that examined the basis of the law and its essence. The 

third chapter is devoted to presenting the practical mechanisms 

provided by the principle of legality to protect the rights and 

freedoms of individuals, and I have attempted to collect all the 

applications and models that I have been able to use to assess the 

role played by the principle.                                                                            


