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فأىن أتوجه أوال حبمد اهلل ،والشكر له الذى من على بنعع ال تقندر وال حتصنى ،ووفقن
أوال إلختيار هذا البحث ،ووفق أخرا إلمتامه والذى أرجو أن يكون ععده مرضيا.
مث أتوجه بالشكر والتقدير ألستاذى اجلليلني والعاملني الكرمني

فإىن إذ أتوجه بالتقدير هلما والثعاء عليهما والدعاء هلما وذلك منن بناق لنول النع
( )1فلقد كنان هلمنا األ نر ال ينأ



أن يكنون هنذا

البحث على ما هو عليه بفضل ما خصنهما اهلل بنه منن بعند للع نر ،وحصنافة
وغزارة العل  ،وفقه الدين.

النرأى،

فلقد أفدت من توجيهاهتما السديدة ،ونصائحهما الرشنيدة ،وملحوظاهتمنا الدليقنة رغن
كثرة أعماهلما ،وتشعأ مسئولياهتما ،فما خبل على أحدمها جبهد أو ولت.
وأىن إذ أتوجه ألستاذى اجلليلني بالثعاء والتقدير والعرفان هلما ألعل أنه جهد املقل.
وأىن وإن أع يت

القول بس ة
وطاوع هذا الكالم ملس ر

ألعل أىن

الثعاء مقصنننننننننننر
وأنكما ععدى أجل وأكننننرب

واهلل أسأل أن يبارك هلما صحتهما ،وأن يرزلهما العمنر املديند حنىت يع ينا املزيند،
وأن يعفع هبما طالق العل والدين ،إنه خري مأمول وأكرم مسئول.

( )1رواه الترمذى سععه أبواق الرب والصلة باق ما جاء الشكر ملن أحسن إليك حديث رل  2021طبعة دار الفكر
لل بعة والعشر وال بعة الثانية 1403هن 1983 ،م حتقيق عبد الرمحن حممد عثمان.
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 -1إىل أشرف اخللق سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسل .
 -2إىل فقهائعا املسلمني الذين استعب وا لعا األحكام الشرعية بصورة تثبت مسو الشريعة اإلسنالمية
وعامليتها.
 -3إىل كل من يعمل على ت بيق شرع اهلل سواء جمال القضاء أو غريه.
 -4إىل والدى الكرميني الذين ربياىن صغريا ،وحفاىن بع فهما وحعاهنما ،وغرسا لل حمبة اإلميان
و عقلى حمبة العل  ،رزلهما اهلل الصحة والعافية.
 -5إىل زوجىت املخلصة الىت ولعت جبان وشدت من أذرى وعملت جاهندة علنى أن تنوفر ىل
االستقرار واهلدوء حىت أجنز هذا العمل.
 -6إىل ابعىت الغالية " إسراء " الىت رزل اهلل هبا فكان ميالدها فاحتة خري ىل ومشعة أنارت ىل ال ريق.
 -7إىل أخوتى الذين ولفوا جبان وساعدوىن بكل إمكانياهت
 -8إىل أخى وصديقى األستاذ  /عثمان حممد محوده الذى مل يدخر جهدا الولوف جبان ودفع
إىل مواصلة البحث
 -9إىل أساتذتى بكلية احلقوق جامعة أسيوط وكلية الشريعة والقانون بأسيوط الذين أسدوا العصح
ولدموا ىل يد العون
 -10إىل األخوة الزمالء بكلية الشريعة والقانون الذين مل يدخروا وسعا مساعدتى والولنوف
جبان .
إليه مجيعا أهدى هذا البحث



ني
ند هلل احلكن
احلمن

نادل
نائه ،العن
لضن


نل
نه ،القائن
جزائن

نه
حمك ن كتابن



()1

نى
ندل ،ولضن
نري م نن حك ن فعن
ند  خن
نيدنا حممن
نى سن
نالم علن
نالة والسن
والصن
فألسط ،وعلنى للنه وأصنحابه النذين أهتندوا هبنداه وسناروا علنى معهاجنه إىل ينوم
الدين
نث وال
نال البحن
نة جمن
نل أمهين
نىت حتتن
نوعات الن
نن املوضن
نائله من
نات ووسن
نإن اإل بن
فن
حاجة إىل التدليل على هنذه األمهينة حيناة البشنر ،إذ يكفنى أن نشنري إىل أهننا هنى
الوسائل الىت متكن القضاء – النذى هنو أهن سنل ة الدولنة وأمساهنا – منن القينام
مبهمته الىت هى حتقيق العدالنة وصنيانة امتمنع عنن طرينق إيصنال احلقنوق إىل أرباهبنا
نة
نل إىل احلقيقن
نى أن يتوصن
نهيأ للقاضن
نه ال يتن
نتحقيها ،ألنن
نى مسن
نات علن
ناع العقوبن
وإيقن
من بني ما يقدم إليه من ادعناءات ،وال يسنت يع أن ميينز بنني احلنق والباطنل منن بنني
ما يعرض عليه من لضايا ،إال بواسن ة هنذه احل نا والنرباهني ،النىت يعضند هبنا كنل
واحد من املتقاضني دعنواه ،وال شنك أن منن بنني هنذه الوسنائل ،بنل ويعتنرب أمههنا
نيلة
ناكل – وسن
نن مشن
ناء من
نام القضن
نا أمن
ناد عليهن
نا واالعتمن
نثريه ت بيقهن
نا ين
نرا ملن
–ن ن
اإل بننات بننالقرائن ،خصوصننا وأنننه ال يوجنند تقننعني لقواعنند اإل بننات القننانون
اإلدارى على غرار منا هنو موجنود أفنرع القنانون األخنرى ،األمنر النذى يضنفى
نن
نا من
نن غريهن
نوال عن
نن األحن
نال من
نل حبن
نة ال تقن
نة بالغن
نرائن أمهين
نة القن
نى دراسن
علن
موضوعات القنانون اإلدارى ،وذلنك ن نرا لعندم وجنود دراسنات متخصصنة أفنردت
القرائن بالبحنث ،وإن كنان النبع – كمنا سنيأتى – لند تعاوهلنا امنال اإلدارى
لكن ليس بصورة كاملنة تفنى بكافنة جوانبنها وإدنا حتند ععنها باعتبارهنا وسنيلة
من وسائل اإل بات جبانأ غريها من الوسائل األخرى.

( )1سورة العحل لية ()90
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كما أن دراسنة وسنائل اإل بنات الفقنه اإلسنالمى ال تقنل حبنال منن األحنوال
عن دراستها القنانون اإلدارى األمنر النذى جعلن ألنوم بالبحنث لواعند الفقنه
اإلسالمى هبندف الوصنول إىل منا يقابنل هنذه املسنميات ن ناق القنانون اإلدارى،
مع حماولنة تأصنيل ذلنك الفقنه اإلسنالمى ،وكشن العقناق عنن مكعنون تلنك
نراز
نالمى وإبن
نه اإلسن
نلها الفقن
نة إىل اصن
نميات القانونين
نة رد املسن
نع حماولن
ند ،من
القواعن
دور الفقه اإلسالمى هذا الشأن.
وعليه فإىن لمنت ببحنث اإل بنات بنالقرائن القنانون اإلدارى منع مقارننة ذلنك
نا إىل كلي نة
ندمت هبن
نىت تقن
نالىت الن
نوعا لرسن
نه موضن
نالمى وجعلتن
نه اإلسن
ند الفقن
بقواعن
احلقوق جامعة أسيوط لعيل درجة الدكتوراة.
يرجننع السننبأ اختيننارى ملوضننوع اإل بننات بننالقرائن
والشريعة اإلسالمى إىل األمور اآلتية:
نتقلة
نة مسن
نرائن دراسن
نوع القن
نرد ملوضن
نه مل تفن
أنن
رغ كوهنا حتتل مكانة هامنة
اإل بات األخرى.

القننانون اإلدارى

نانون اإلدارى
ناق القن
ن ن

اإل بنات أمنام القضناء ال تقنل أمهينة عنن بقينة طنرق

أن القضناء اإلدارى يعتنرب

جمملنه لضناء لنرائن حينث يعتمند القاضنى

إ بات الندعوى املع نورة أمامنه علنى سنوابق لضنائية جباننأ اسنتعباطه للندليل منن
نا
نث أحكامهن
نا وحبن
نرض هلن
نتوجأ التعن
نذى يسن
نر الن
نائه  ،األمن
نوم ،وادعن
نوال اخلصن
ألن
بصورة تفى بالغرض من إلراراها أمام القضاء.
املسنامهة ولنو بلبعنة

بعناء ن رينة اإل بنات

القنانون اإلدارى مبنا يتفنق

وظروف ذلك القنانون ،والنذى نأمنل أن يصندره املشنرع
ملا لد يثور من خالف أمام القضاء اإلدارى.

الولنت القرينأ حسنما

حماولة إظهنار دور الفقنه اإلسنالمى ،وأننه سنبق سنائر القنوانني
لواعد حتك كل حالة على حده ،وإن كان يعقصها اجلمع والتقعني.



وضنعه

نانوىن
نق القن
ندا الشن
تقن

ندف
نك هبن
نرعى ،وذلن
نق الشن
نن الشن
نديث عن
احلن

نه
نة الفقن
ندى ذاتين
نار من
نالمى إلظهن
نه اإلسن
نه بالفقن
نانوىن ،ومقارنتن
نأ القن
نوا اجلانن
تقن
اإلسالمى ،ومسو لواعده على غريه من القوانني.
إما فيما خيص اجلاننأ الشنرعى منن البحنث فقند لمنت باسنتيقاء الفنروع
واملسننائل مننن معابعهننا األصننيلة ترا عننا الزاخننر ،ومل أورد املراجننع احلديثننة إال
لالستئعاس هبا ،أو نقل اسنتدالل معنها نندر وجنوده كتنأ التنرا – تبعنا للنتغري
املستمر احلياة – أو ذكره ح ة مرجحة لقول.
حماولة تأصيل ما أتعاولنه منن نقناط
فقهاء القانون من مسميات إىل أصله

الفقنه اإلسنالمى ،ورد كنل منا لنرره

الفقه اإلسالمى.

لمت بتذييل كنل جزئينة منن جزئينات البحنث بأحكنام القضناء وخاصنة
نت
ند التزمن
نه فقن
نا ،وعلين
نة العلين
نة اإلدارين
أحك ن امكمن
اجلانأ الفقهى واجلانأ القضائى أو من العاحية الع رية والت بيقية.

نة موض نوع الق نرائن
دراسن

نألة
نة املسن
نت بدراسن
نل لمن
نبق بن
نا سن
مل أكت ن مبن

نالمى
نه اإلسن
الفقن

دراسة وافية منع ذكنر األلنوال ،واألدلنة ،واملعالشنة ،والتنرجيح ،حسنبما تيسنر ذلنك
من االستشهاد بعصوص الفقهاء .
لمننت بترمجننة األعننالم الننواردة بالرسننالة ،والتعرينن باملصنن لحات
الغامضة الىت تأتى بني عايا البحث ،وختريا األحاديث ،واآل ار ،واحلك عليها.
ذيلت هذا البحنث خبامتنة تعاولنت فيهنا أهن العتنائا النىت توصنلت إليهنا
والتوصيات من خالل هذا البحث.
عمل بت لكافنة املراجنع النىت اسنتععت هبنا

حبثنى سنواء معنها الشنرعية

نروف املع ن
نى حن
نك علن
نا ذلن
نة ،مرتبن
نة أو األجعبين
نة ،العربين
أو القانونين
خبصوصه.

نن
ك نل فن
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أما الباق التمهيدى:
الفصل األول :ماهية اإل بات وأمهيته

الفصل الثاىن :عأء اإل بات

الفصل الثالث :ن

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.

اإل بات ووسائله

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.



أما الباق األول فقد جعلته بععوان:
ماهية القريعة وح يتها وألسامها القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.
الفصل األول :ماهية القريعة

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.

الفصل الثاىن :ألسام القريعة

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.

الفصل الثالث :ح ية القريعة

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.
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أما الباق الثاىن فقد جعلته بععوان:
القرائن القانونية القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى
الفصل األول :لريعة القرار اإلدارى الضم
والفقه اإلسالمى.

القانون اإلدارى

الفصل الثاىن :لريعة العشر واإلعالن كوسيلة للعل بالقرار
والفقه اإلسالمى.

الفصل الثالث :لريعة االستقالة الضمعية

القانون اإلدارى

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.

الفصل الرابع :لريعة أحقية اإلدارة ملبالغ معيعة لبل املوظ
القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.



الفصل اخلامس :لريعة ح ية األمر املقضى به
والفقه اإلسالمى.

الفصل السادس :لرائن املسئولية

القانون اإلدارى

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.
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أما الباق الثالث فقد جعلته بععوان:
القرائن القضائية القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى
ولسمته إىل فصلني:
الفصل األول :لريعة االحنراف استعمال السل ة القانون اإلدارى
والفقه اإلسالمى.

الفصل الثاىن :لريعة العل اليقي بالقرار

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى.



جرت العادة بنني البناحثني علنى أن احلنديث ض موضنوع منن املوضنوعات البند
وأن يسبقه متهيد يتعناول باحلنديث اخل نوط العريضنة للبحنث بصنورة متكنن القنار
من استيعاق املوضوع الذي يكتأ البحث خبصوصه.
ان اللا منن هنذا املبندأ فنأن احلنديث عنن اإل بنات بنالقرائن ض القنانون اإلدارى
والفقننه اإلسننالمد البنند وأن يسننبقه متهينند يتعنناول بالبحننث والدراسننة موضننوع
اإل بات باعتباره األصل الذي يعبثنق معنه الندليل ،وأننه منا ا احلنديث عنن الندليل إال
من أجله.
ناول
نالمد يتعن
نه اإلسن
نانون اإلدارى والفقن
نات ض القن
نن اإل بن
نديث عن
نأن احلن
وهلنذا فن
بيان ماهية اإل بات وأمهيته بالعسبة إل بات احلق الذي يدور ض فلكه.
واحلديث عن عأء اإل بات ومنا يععينه منن حتديند منن يقنع علنى عاتقنه عنأء
إلامننة النندليل مننع اإلشننارة إىل مولنن القضنناء اإلدارى ض هننذا الشننأن باعتبنناره
املوضوع الرئيسد النذي يندور البحنث ض إطناره ،مث أتعناول بالدراسنة والبحنث ن ن
اإل بننات املختلفننة بالقنندر الننذي يوصننلعا إىل الع ننام املختننار للت بيننق ض القننانون
اإلداري مع عنرض وجينز لوسنائل اإل بنات حسنبما ننص عليهنا ض لنانون املرافعنات
نذه
نن هن
نة أن احل نديث عن
نع مالح ن
نة ،من
نريعة العامن
ناره الشن
نة باعتبن
نة والت ارين
املدنين
الوسائل يكون ض الصورة أو ض السياق اإلدارى.
مع بيان مول الفقه اإلسالمد منن كنل هنذه األمنور ،وعقند مقارننة بيعنه وبنني
القانون اإلدارى هبدف إظهار ميزة الشريعة على سائر القوانني الوضعية.
وعليه فأن احلديث عن هذه العقاط يكون ض الفصول اآلتية:
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ناحثني سنواء ض
نن البن
ند من
نا العدين
نل تعاوهلن
نية الن
نوعات الرئيسن
نن املوضن
نات من
اإل بن
الع اق املدين أو اجلعائد أو اإلدارى بالبحث والدراسة.
ناه ض
نوانني أم أن مععن
نذه القن
نع هن
نه ال خيتلن ض مجين
نات ض حقيقتن
نل اإل بن
نن هن
لكن
القانون املدين خيتلن عنن مععناه القنانون اجلعنائد ،،وبالتبعينة خيتلن عنن مععناه ض
القانون اإلدارى ؟
ال شننك أن اإلجابننة علننى هننذا السننوال سننوف تكننون بننالعفد أى أن معنن
اإل بات ال خيتل منن لنانون إىل أخنر بنل أن مععناه ض كافنة فنروع القنانون متحند
وأن اختلفت الصنياغة حينث تصناظ ن رينة اإل بنات ض كنل فنرع منن القنانون مبنا
يتفق وظروف ذلك الفرع وطبيعنة الندعوى القضنائية النل اكمهنا .وهنو منا سنوف
يتضح من خالل املباحث اآلتية



نعرض لبيان ماهية اإل بات وأمهية ض القانون اإلداري ض م لبني:

اإل بات هنو :إلامنة الندليل أمنام القضناء بنال رق النىت حنددها القنانون علنى
()1
وجود والعة لانونية ترتأ ل ارها
وعرف الفقه الفرنسند بأننه :إلامنة الندليل أمنام القضناء علنى حقيقنة والعنة
()2
معيعة يوكدها أحد األطراف ض خصومه ويعكرها ال رف األخر
واإل بات منن املوضنوعات النىت تعاوهلنا فقهناء القنانون بالبحنث والتحنرى سنواء
نانون ،ولننذلك
نال املنندىن أو اجلعننائى أو اإلدارى ن ننراو ألمهيتننه ومكانتننه ض القن
ض امن

( )1د /عبد الرزاق السعهوري :الوسيط ض شرح القانون املدين اجلديد .دار العهضة العربية 13/2 1968
( )2د /أسامة أمحد شولد امللي د :شرح القواعد اإلجرائية ض اإل بات طبعة  1997ص 2وليل:
La preuve: est la demonstration de la verite d’un Fait qui affirme’ dans une
“ instance par l’une des parties et qui est nie par l’autre
procedure civile precis Dalloz 21 ed 1987 N. 1107. P. 910.
وليل:
La preuve: est l’effort. a. accomplir une fois l’instance engagee pour obtenir la
confirmation Judiciaire d’une , allegation relative aun point de fait “ Pactet:
essai d’une theorie de la preuve devant la juridiction administrative، these
paris.1952 N.2.
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كثرت التعناري النىت ذكرهنا الفقهناء لت بنات ( )1كنل معنه عرفنه علنى الوجنه
الذي يراه متفقاو مع جمال حبثه.
ولكن إذا ن رنا إىل جممل هنذه التعناري
اجلميع على ذكرها وهد:

جنند أهننا تشنترك ض عندة أمنور حنرص

 -1اإل بات يعين إلامة الدليل.
 -2اإل بات البد وأن يت من خالل ال رق الىت حددها القانون.
نة
نة لانونين
نى والعن
نأ علن
ند وأن يعصن
ناره البن
نوتى بن
نى ين
نات لكن
 -3اإل بن
تترتأ عليها أ ار.
أما كيفية التعبري عن هنذه األمنور الثال نة فقند اختلن منن تعرين ألخنر تبعناو
الخننتالف األلفننا  ،ومننن مث فننأن هننذه التعنناري وأن اختلنن ض ألفاظهننا إال أن
ناين ال
ند واملعن
نا باملقاصن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
نا تقن
نربة كمن
ند ،والعن
نموهنا واحن
مضن
باأللفا واملباين ( )2وفقا ملا لرره فقهاء الشريعة اإلسالمية.
والتعري السنابق لت بنات يشنمل أركنان اإل بنات النل يندور حوهلنا كعهنة ض
عبارة خمتصرة ،يتضح ذلك من شرح التعري وإخراج القيود الىت يشتمل عليها.

()1

اإل بات هو :تأكيد حق متعازع فيه له أ ر لانوين بالدليل الذى أباحه القانون إل بات ذلك

احلق ،د/أمحد نشأت رسالة اإل بات ال بعة السابعة معفتحة ومزيده 14/1 .وليل هو :إلامة الدليل على = حقيقنة أمنر
مدعد به ن روا ملا يترتأ عليه من أ ار لانونية .د /سليمان مرلس :أصول اإل بات وإجراءاته ض املواد املدنينة ض القنانون
املصري مقارنة بتقعيات سائر البالد العربية ،عامل الكتأ11/1 ،
ألامه الدليل أمام القضاء بال ريقة الىت اددها القانون على وجود حق متعازع فيه .د/عبد املعع فرج الصندة:
اإل بات ض املواد املدنية شركة مكتبة وم بعة مص فى احلل  .ال بعة الثانية  1955ص5
إلامة دليل يرجح وجود أو انتفاء والعة لانونية يتول على وجودها أو انتفائها تقرير وجود أو انتفاء أ ر لانوين
متعازع عليه وذلك بالقيود الىت يفرصها القانون .د /جالل العدوى .أصول أحكام االلتزام واإل بات .معشنأة املعنارف
باإلسكعدرية ص.253
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ض ال عن رل  1942لسعة  33ق جلسة  1991/12/1مشار إليه ض مول مستشار
/محدى ياسني عكاشة :املرافعات اإلدارية ض لضاء جملس الدولة .معشأه املعارف باإلسكعدرية ص 1072وما بعدها مبدأ
.868



)1

نه
لولن

نت
نواء كانن
نة سن
نل إلامن
نمل كن
نعس ض التعرين يشن
جن

للدليل أو لغريه ،ومععاها التقدا.
)2

لوله

ليند أخنرج بنه إلامنة غنري الندليل ،واملنراد منن

إلامة الدليل تقدميه لت بات وليس إنشاؤه.
)3

لولننه

()1

لينند أخننرج بننه اإل بننات غننري القضننائى

ناه
نات مبععن
نيس اإل بن
نا لن
نود هعن
ناد أن املقصن
نى ( ،)2وأفن
نارخيد أو العلمن
نات التن
كاإل بن
العام الذي ينرد خالينوا منن أى ليند وال يكنون أمنام القضناء … وإدنا املقصنود
اإل بات القضائى.
)4

لوله

إشنارة إىل الوسنائل النىت ينت

هبا إ بات احلق أمام القضاء ،كما تشمل من يقع على عاتقه عأء اإل بات.
)5

لوله

لند أشنار بنه إىل امنل النذى

يعصأ علينه اإل بنات ،وهنو الوالعنة القانونينة املعشنئة للحنق ،والوالعنة املقصنودة
هعا هى الوالعة باملع العنام النىت تعصنرف إىل كنل والعنة مادينة أو كنل تصنرف
لانوىن يرتأ القنانون علينه أ نرا معيعنا ،وذلنك كالعمنل غنري املشنروع والعقند،
()3
فالعمل غري املشروع والعة مادية ،والعقد تصرف لانوىن.
( )1د/توفيق حسن فرج :لواعد اإل بات ض املواد املدنية والت ارية .موسسة الثقافة اجلامعية  1982ص.3
( )2وهو :تقدا األدلة والرباهني بأية وسيلة وبأى طريق للوصول إىل احلقيقة امردة سواء كانت حقيقة علمية أو حقيقنة
تارخيية يساه كل من يريد من األفراد ض البحث ععها حبيث يست يع تقدا كل دليل ممكن دون تقييد بوسيلة معيعنة ،د/
أسامة أمحد شولد :املرجع السابق ص.2هذا ويشترك اإل بات التارخيد أو العلمى واإل بات القضائى ض أن كنال معنهما
يع وى على تقصى حقيقة أمر من األمور .أما وجود االختالف بيعهما فتتمثل ض:
 -1ض جمال اإل بات العلمد :للباحث عن احلقيقة العلمية كل احلرية ض حبثه عن هذه احلقيقة ،أمنا ض جمنال اإل بنات
القضائى فأن القاضد يتقيد بععاصر اإللعاع الىت تقدم له ض القضية املعروضة.
 -2ض جمال اإل بات العلمد :لكل من يععيه األمر من األفراد أن يشترك ض البحث العلمد ،أما ض جمال اإل بات القضائد
فأن القاضد ميتعع عليه حبسأ األصل أن يساه ض مجع األدلة ض الدعوى املعروضة عليه
 -3ض جمال اإل بات التارخيد :جند أن احلقيقة العلمية تبقى دائما حمل حبث واستقصاء ،أما ض جمال اإل بات القضائى فع د
أن احلقيقة القضائية الىت يصل إليها القاضى تعترب صحيحة بصفة هنائية.
يراجع ض ذلك :د/عبد املعع فرج الصدة ،املرجع السابق ص 5وما بعدها ،د /أمحد نشأت :املرجع السابق 15/1 ،ومنا
بعدها.
( )3د  /توفيق حسن فرج :املرجع السابق ،ص .4
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)6

لوله

ليند أشنار بنه إىل الفائندة املرجنوة منن وراء

اإل بات ،وهى إ بات الوالعنة النىت يترتنأ عليهنا فائندة أمنا إذا كاننت الوالعنة ال
تترتأ عليها فائندة فإننه ال حمنل إل باهتنا ألن إ باهتنا يترتنأ علينه إضناعة ولنت
القضاء بال فائدة ترجى من وراء ذلنك ،وهنو أمنر يتعنا منع اهلندف منن وجنود
القضاء.



إن احلق هو معناط اهتمنام مجينع الشنرائع والقنوانني كافنة العصنور ،واماف نة
عليه ومحايته من االعتنداء هنى اهلندف املشنترك بنني هنذا الشنرائع والقنوانني ،وعلينه
فإذا اعتدى على هنذا احلنق كنان للمعتندى علينه الل نوء إىل القضناء لكنى ي النأ
نت
نث أع ن
نة ،حين
نور القدمين
نوانني العصن
نرائع والقن
نالف الشن
نى خن
نذا علن
نه ،وهن
حبقن
للشخص احلق احلصول على حقه بيده إذا ما اعتدى عليه.
ولكن هذا املبندأ ال يصنلح عصنرنا النذى تقندمت فينه احلضنارة وازدهنر فينه
العل  ،وأصبح القنانون هنو وسنيلة احتنرام احلقنوق واماف نة عليهنا ،ومنن مث كنان
نيأ
نب ويصن
نر خي ن
نر والبشن
نى بشن
ناء ،والقاضن
نوء إىل القضن
نه الل ن
نى حقن
ندى علن
للمعتن
وبالتاىل فالبد من إلعاعه بناحلق املندعى بنه حنىت يسنت يع أن يصندر حكمنه ،ووسنيلة
إلعاعه هى إ بات هذا احلق ،ألننه كمنا يقولنون " إن احلنق جمنردا منن اإل بنات يصنبح
()1
هو والعدم سواء "
ندىن
نعني املن
ندى للتقن
نروع التمهين
ناحية للمشن
نذكرة اإليضن
نول املن
نس املعن تقن
و نفن
احلاىل " إن احلق يت رد من ليمته منا مل يقن الندليل علنى احلناد املبند لنه لانونينا
كان هذا احلاد أو ماديا ،والوالع أن الندليل هنو لنوام حيناة احلنق ومعقند العفنع فينه
()2
"
ندا،
نه مفين
نق ،وجيعلن
ناة احلن
نث احلين
نات يبعن
نول “  " :“ Planiolإن اإل بن
ويقن
وهذا ما يكش عنن األمهينة ا لعلمينة للمسنائل املتعلقنة باإل بنات ملنن يريند احلصنول
()3
على االعتراف حبق معني.

( )1د  /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط شرح القانون املدىن اجلديند .مرجنع سنابق  ،16/2نقن
 1989/5/22ال عن رل  20لسعة 54ق جمموعة السعة  345/2 .40وما بعدها.
( )2جمموعة األعمال التحضريية .349/3
Traite elementaire de droit civil 3e ed parise

مندىن

( )3
1949. Paris. T.II p. 825.
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لذلك كانت ن رينة اإل بنات منن أهن الع رينات القنانون النىت تلقنى ت بيقنا
نانون
ندىن ،أو القن
نانون املن
نات القن
نة اإل بن
نت ن رين
نواء كانن
ناك سن
نن امن
نا من
يومين
اجلعائى ،أو القانون اإلدارى.
نوانني
نريه م نن القن
نن غن
نانون اإلدارى خيتل ن عن
نات القن
نوم أن اإل بن
نن املعلن
ومن
ن را ل بيعة الدعوى اإلدارية الىت تقوم بني طرفني غري متساويني.
اإلدارة الىت تتمتع بامتيازات جتعلها
الفنرد الضنعي

مركز ألوى من الفرد،

النذى يتعامنل منع اإلدارة ويندخل

عاللنات معهنا

()1

ون را هلذه ال بيعنة املختلفنة عنن بقينة الندعاوى ،ولعندم وجنود لنانون إجرائنى
إدارى على غنرار لنانون اإل بنات املندىن أو لنانون اإلجنراءات اجلعاينة ،فنإن اإل بنات
ناك ،
نام امن
نى أحكن
نا رة وعلن
نائع متعن
نوص وولن
نى نصن
ند علن
نانون اإلدارى يعتمن
القن
وعلى الت بيقات العملية.
األمر ال ذى ترتنأ علينه صنعوبة اإل بنات امنال اإلدارى أكثنر منن غنريه ،وإن
كان املشرع لند أزال تلنك الصنعوبة ،أو بتعنبري أخنر خفن معنها إذ أحنال املنادة
نانون
نة – إىل لن
نس الدولن
ناص مب لن
نعة  – 1972اخلن
نانون رل ن  47لسن
نن القن
نة من
الثالثن
()2
اإل بات فيما مل يرد فيه نص ومبا ال يتعارض مع طبيعة الدعوى اإلدارية.
ومن مث ح ينت ن رينة اإل بنات القنانون اإلدارى باهتمنام كنثري منن البناحثني
والدارسننني لعننل املشننرع أن يصنندر الولننت القريننأ – تلبيننة لرغبننة البنناحثني
والقضاة على حند سنواء – لنانون إجرائنى إدارى علنى غنرار لنانون اإل بنات رلن
 25لسعة  )3( .1968ولانون اإلجراءات اجلعائية.
جملة اماماة السعة  50العندد

( )1د  /مص فى كمال وصفى :خصائص اإل بات أمام القضاء اإلدارى ،مقال معشور
الثاىن فرباير  1970ص .42
( )2إذ تعص املادة الثالثة على " ت بق اإلجراءات املعصوص عليها هذا القانون ،وت بق أحكام لانون املرافعات فيمنا مل
يرد فيه نص ،وذلك إىل أن يصدر لانون باإلجراءات اخلاصة بالقس القضائى " لانون جملس الدولة رل  47لسعة .1972
اجلريدة الرمسية العدد رل .1972/10/5 40
( )3اجلريدة الرمسية العدد  22الصادر .1968/5/30



نه
نات وأمهيتن
نة اإل بن
نن ماهين
نديث عن
واحلن
امل الأ اآلتية:

نالل
نون منن خن
نالمى يكن
نه اإلسن
الفقن

االص الح:

اللغة ومع
اإل بات له مع
(أ) اإل بات اللغة:
مأخوذ منن بنت الشنب يثبنت باتنا و بوتنا أى دام واسنتقر فهنو ابنت ،تقنول
بت الشب من باق دخنل و بنت باملكنان ألنام و بنت األمنر صنح وحتقنق ،وأصنبته
نال
نل ،لن
نه ومل يع ن
نأىن فين
نت تن
نرأى وا تثبن
نر والن
نت األمن
نه ،وتثبن
نق إذ مل يفارلن
السن
تعاىل :



()1

نه
نأ االسن أى كتبن
نت الكاتن
نول أ بن
نأ ،تقن
نكني القلن
ناه تسن
نواد مععن
نت الفن
وتثبين
ععننده ،وتقننول ال أحكنن بكننذا إال بثبننت أى حب ننة ،وأ بننت ح تننه ألامهننا
()2
وأوضحها.
و هذا داللنة علنى أن اإل بنات

اللغنة مععناه :الشنب املسنتقر أو

الصنحيح.

()3

(ق)

اإل بات

االص الح:

( )1سورة هود :جزء من اآلية رل .120
( )2لسان العرق البن مع ور :طبعة دار املعارف ،467/1 ،املصباح املعري للفيومى طبعة دار املعنارف ص  ،80خمتنار
الصحاح للرازى ،طبعة دار مصر لل باعة ص  81وما بعدها ،املع الوجيز :إعداد جممع اللغة العربية طبعة خاصة بوزارة
التربية والتعلي سعة  ،1990ص .81
( )3د  /جابر على مهران :واجأ القاضى بعد مساع الدعوى واإل بات الفقه اإلسالمى ،جملة الدراسنات القانونينة،
إصدار كلية احلقوق جامعة أسيوط ،العد اخلامس عشر سعة  1993ص .5
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استعمل الفقهاء اإل بنات مبععنيني ،معن عنام ،معن خناص ،فوفقنا للمعن العنام
()1
يراد به :إلامة الدليل على حق أو على والعة من الولائع.
احلك بثبوت شب ألخر.

()2

ووفقا للمع اخلاص ينراد بنه :إلامنة الندليل أمنام القضناء بنال رق النىت حنددهتا
()3
الشريعة على حق أو على والعة معيعة تترتأ عليها أ ار.
هذا وملنا كنان احلنديث عنن اإل بنات جمنال القضناء كنان التعرين الثناىن "
اإل بات مبععاه اخلاص " هو املنراد هعنا ،ألن فينه لصنرا لت بنات علنى املعن القضنائى
دون غريه خبالف اإل بات بناملع العنام فهنو شنامل لكنل إ بنات سنواء كنان لضنائيا
أو غريه.

.1

لوله

.2

نه
لولن

جعس

التعري يشمل إلامة الدليل وغريه.
نن التعري ن وإن
ندليل من
نري الن
نراج لغن
نه إخن
فين

كان عاما كل إ بات ،حينث إن كنل إ بنات منداره علنى إلامنة الندليل ،ومعن
اإللامة للدليل تقدميه لت بات.
.3

ليند أخنرج بنه اإل بنات غنري القضنائى وذلنك

لوله

كاإل بات التارخيى أو العلمى.
.4

لوله

()4

فينه إشنارة إىل ال نرق النىت

يت هبنا اإل بنات ،وأن اإل بنات لكنى ينوتى بناره البند وأن ينت
ال رق الىت حددهتا الشريعة ومن خالهلا.

إطنار هنذه

( )1موسوعة الفقه اإلسالمى إصدار املس األعلى للشئون اإلسالمية طبعة دار التحرير لل بع والعشر سنعة 1386هنن
136/2
( )2التعريفات لتمام اجلرحاىن ،مص فى احلل  :سعة 1357هن1938-م .ص .4
( )3موسوعة الفقه اإلسالمى إصدار املس األعلى للشئون اإلسالمية.136/2 ،
من البحث.
( )4لبيان مع اإل بات التارخيى واإل بات العلمى يراعى الرجوع إىل ص
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نأ
نذى يعصن
نل الن
نارة إىل امن
إشن

نه
لولن
()2

عليه اإل بات وهو احلق ( )1أو الوالعة.
وذلك ألن الشريعة تفتنرض فنيمن ينوىل القضناء العلن باألحكنام الشنرعية ،ومنن
مث يعحصر اإل بات الوالعة الىت رتأ عليها الشارع حكما معيعا.
.6

لوله

فينه إشنارة إىل اهلندف والثمنرة املبتغناة

من وراء اإل بات ،وهى حك القاضى للمدعى باحلق املدعى به.
أما إذا كاننت الوالعنة ال تترتنأ عليهنا أ نارا شنرعية فإننه ال فائندة منن إ باهتنا
سواء كانت والعة عادينة أو والعنة طبيعينة ،ولنذلك فهنى ال ختلنو عنن كوهننا جمنرد
إخبار بوالع ال يترتأ عليه أ ر.

( )1احلق اللغة :مأخوذة من حق األمر حقا وحقولا صح و بت وصدق ،ومععاه الثابت بال شك ويوص به فيقنال "
لول حق " مثال .املع الوجيز ص  ،163و االص الح هو :احلق املوجود من كل وجه الذى ال ريأ فيه و وجوده:
معه السحر حق والعني حق ،كش األسرار عن أصول ف ر اإلسالم البزدوى .طبعة دار الكتاق العرىب بنريوت لبعنان
134/4
( )2الوالعة:

الداهية أو العازلة من صروف الدهر وهى اس من أمساء يوم القيامة ،ويراد هبا هعا حصول متضمن القول،

لسان العرق  ،4895/6مع مقاييس اللغة ،طبعة دار اجليل بريوت  134/6مادة " ولع " حتقيق األستاذ  /عبد السالم
هارون ،مع مفردات ألفا القرلن الكرا للراغأ األصفهاىن:طبعة دار الكتأ العلمية بنريوت لبعنان ال بعنة األوىل
1418هن .1997ص .603
و

 :هى عمل مادى يقع باختيار اإلنسان وإرادته أو بغري اختياره ويرتأ القانون عليه أ را لانونيا معيعنا .د /

عبد الرزاق السعهورى .مصادر احلق

الفقه اإلسالمى اممع العلمى العرىب اإلسالمى .66 /1 1954/1953
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محاية احلق منن االعتنداء علينه منن األمنور النىت ععينت هبنا الشنريعة اإلسنالمية
ععاية فائقة سنواء كنان حقنا خالصنا هلل تعناىل ( ،)1أو كنان حقنا للعبند ( ،)2ولنذلك
حرمت الشريعة اإلسالمية االعتداء على هذه احلقوق أيا كان نوع االعتداء.
لال تعناىل 
 )3( ولنال تعناىل 
نذا
 )4( و هن
نالمية
نريعة اإلسن
نت الشن
نياعه بيعن
ندم ضن
نى عن
نا علن
نق – وحرصن
نة احلن
نار – محاين
اإلطن
ال ريق الذى يل أ إليه صاحأ احلنق ععند االعتنداء علنى حقنه وهنو طرينق القضناء،
والل وء إىل القضاء حق أع تنه أو معحتنه الشنريعة اإلسنالمية لكنل منن يعتندى علينه
أو على حقه ،ون را ل كنون القاضنى بشنرا والبشنر خي نب ويصنيأ كمنا لنال النع

( )5شنرع اإل بنات طريقنا حلماينة احلنق
ععد الل وء إىل القضناء حنىت يكنون القضناء بنني العناس معنهيا للخصنومات لاضنيا
على أسباق اخلالف والعزاع.
وإذا ن رنا إىل القنرلن الكنرا والسنعة العبوينة امل هنرة وجندناها تضنمعا نصوصنا
كثرية تبني احلقوق وطرق إ باهتا من ذلك:

( )1حق اهلل هو ما يتعلق به العفع العام للعامل فال خيتص به أحد وذلك كحرمة الزنا وحرمة بيت املقدس مثال ،ويعسنأ
احلق إىل اهلل تعاىل تع يما أو لئال خيتص به أحد من اجلبابرة ،كش األسرار عن أصول فخر اإلسالم البذدوى .134/4
( )2حق العبد هو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغري مثال .كش األسرار :املرجع السابق ص .135/4
( )3سورة العساء لية .29
( )4سورة العساء لية .10
( )5صحيح البخارى بشرح فتح البارى .كتاق األحكام باق موع ة اإلمام طبعة دار الفكر لل باعة والعشنر والتوزينع
 .157 /13صحيح مسل بشرح العووى كتاق األلضية .دار الكتأ العلمية بريوت لبعان4 /12 .



ناىل 
نال تعن
لن
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()1

أن املوىل عز وجنل أمنر بكتابنة الندين وذلنك هبندف احلفنا وعندم التعنازع
أمره ععد حلوله ،واألمنر يفيند الوجنوق إال إذا وجندت لريعنة صنارفة منن الوجنوق
إىل غريه ،)2( .و هذه اآلية وجندت القريعنة وهنى لولنه تعناىل 
 )3( وعلينه فيكنون األمنر للعندق واإلرشناد ولنيس
للوجوق.

()4

( )1سورة البقرة جزء من اآلية 282
( )2أ ر االختالف القواعد األصولية اختالف الفقهاء د  /مص فى سعيد اخلن طبعة موسسة الرسالة ص ،303د /
أمحد حممود الشافعى :أصول الفقه اإلسالمى طبعة موسسة الثقافة اجلامعية سعة  1983ص  331وما بعندها ،الشني /
حممد أبو زهره :أصول الفقه اإلسالمى طبعة دار الفكر العرىب ،ص  139وما بعدها.
( )3سورة البقرة جزء من اآلية .283
( )4وهو ما عليه مجهور الفقهاء واملفسرين يراجع ذلك :اجلامع ألحكام القرلن للقرط طبعة دار الكتنأ املصنرية
ال بعة الثالثة 1387هن ،383/3 1967/أحكام القرلن لل صاص العاشر دار املصح مكتبة وم بعة عبد الرمحن حممد،
 ،206/2تفسري الفخر الرازى :املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيأ طبعة دار الفكر بريوت ال بعة الثالثنة /4 1985
 ،119أحكام القرلن للكيا اهلراسى طبعة دار الكتأ العلمية بريوت لبعان ال بعة الثانينة 1405هنن،238/1 1985/
= الثانينة 1393هنن1973/م .88 /3
كتاق األم لتمام الشافعى طبعة دار املعرفة بريوت ال بعة =
شرح كتاق العيل .مكتبة اإلرشاد .جدة ال بعة الثالثة 1405هن 669/8 ،1985/وما بعدها.
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و هننذا داللننة واضننحة علننى أن الشننريعة اإلسننالمية شننريعة مرنننة وليسننت
جامدة ،كما أهننا صناحلة لكنل زمنان ومكنان وتسناير أحند الع رينات النواردة
اإل بات والىت نادى هبا الفقهاء الولت احلاضر.
كما تضنمعت اآلينة شنروط الكاتنأ النذى يتنوىل كتابنة الندين والنىت ينأتى
ندل " وترج نع العل نة
نأ بالعن
نعك كاتن
نأ بين
ناىل " وليكتن
نال تعن
نة لن
نها العدالن
مقدمتن
اشتراط العدالنة – واهلل أعلن مبنراده – إىل حسن العنزاع النذى ميكنن أن يعشنأ بنني
العاس بسبأ الكتابة ،وإىل ضمان احلقوق من الضياع.
كما تضمعت اآلية أيضا النعص علنى أننه انرم علنى اإلنسنان أن يندعى للشنهادة
فيمتعع ععها أو يشهد والعنة فيكتمهنا أو ينذكرها علنى غنري حقيقتنها ( ،)1لنال تعناىل
 ،)2( 



.2

()3

ما روى عنن ابنن عبناس رضنى اهلل ععنهما أن النع  لنال
()4

أن الع  بني هنذا احلنديث أن طرينق احلصنول علنى احلنق أمنام القضناء ال
يكون بدعوى جمنردة بنل اتناج إىل البيعنة أو تصنديق املندعى علينه لنه ،فنإن طلنأ
املدعى ميني املدعى علينه فلنه ذلنك وإىل هنذا ذهنأ سنل األمنة وخلفهنا ،ولنذلك
لال العلماء " :إن احلكمنة منن كنون البيعنة علنى املندعى أن جاننأ املندعى ضنعي
ألنه يدعى خنالف ال ناهر فكلن باحل نة القوينة وهنى البيعنة فيقنوى هبنا جاننأ
( )1التشريع اجلعائى اإلسالمى مقارنا بالقانون الوضعى لألستاذ  /عبد القادر عودة طبعة دار الترا العرىب لل باعة 60/1
( )2سورة البقرة لية .282
( )3سورة البقرة لية .283
( )4صحيح البخارى بشرح فتح البارى  172/13كتاق األحكام ،باق من لضى له حبق أخيه فال يأخذه فنإن لضناء
احلاك ال ال حراما وال ارم حالال ،حديث رل  ،7181صحيح مسل بشرح العووى كتاق األلضية ،2 /12سنبل
السالم بشرح بلوظ املرام من مجع أدلة األحكام للصععاىن باق الدعاوى والبيانات حديث رل  ،1322دار اجليل حتقيق /
حممد عبد العزيز اخلوىل.1483/4 .



املدعى ،وجانأ املندعى علينه لنوى ألن األصنل فنراظ ذمتنه فناكتفى معنه النيمني "

()1

يتضح ممنا سنبق أن القنرلن الكنرا والسنعة العبوينة امل هنرة بيعنا طنرق إ بنات
()2
احلقوق ،وذلك بذكر القواعد العامة لت بات وترك التفاصيل الجتهاد الفقهاء
ند
نايرة ألحن
نان ومسن
نان ومكن
نل زمن
ناحلة لكن
نريعة صن
نون الشن
نىت تكن
نك حن
وذلن
الع ريات اإل بنات ،منع مالح نة أن الشنريعة اإلسنالمية فرلنت ن ناق اإل بنات
بني املعامالت واجلعاينات ،فنإذا كنان امل لنوق إ باتنه جعاينة )3( .لصنرت اإل بنات
حقها على وسائل معيعنة ن نرا خل نورة العقوبنات املقنررة هلنا ،فمنثال حند الزننا ال
يثبننت إال بأربعننة شننهود أو بننإلرار الننزاىن ()4وحنند السننرلة ال يثبننت إال بشننهادة
شاهدين أو إلرار السارق ( )5وكذلك حد الشرق.
أما إذا كان امل لنوق إ باتنه معاملنة ( )6وسنعت الشنرعية اإلسنالمية منن وسنائل
اإل بات ،ومنن مث فنإن ن نام اإل بنات الشنريعة اإلسنالمية ن نام متكامنل ذاتنه
متميز عن غنري ه منن النع األخنرى وذلنك حنىت يكنون حمققنا ألهنداف التشنريع
( )1سبل السالم للصععاىن .املرجع السابق .1484/4
( )2هذا ولد أفرد بع الفقهاء طرق اإل بات باحلديث من ذلك ابن فرحون
املولعني ،ال رق احلكمية السياسة الشرعية.
( )3اجلعاية

مصدر ج جي مبع أذنأ ،يقال ج على لومه جعاية ،أى أذنأ ذنبا يواخذ به والذنأ هو األمر غري

املشروع ومن مث تكون اجلعاية
مرجع سابق ص .247
و

تبصرة احلكام ،ابن لي اجلوزية

أعالم

اللغة هى :ارتكاق الفعل غري املشروع .املصباح املعري للفيومى ص  ،43املع

الوجيز:

هى :كل فعل حم ور يتضمن ضررا ويكون تارة على نفسه وتارة على غريه ،االختيار لتعليل املختار ألىب

عبد اهلل بن مودود املوصلى طبعة دار الكتأ العلمية بريوت لبعان سعة 1414هن.25/5 1994/
( )4شرح فتح القدير للكمال بن اهلمام طبعة مص فى احلل  ،278/5اهلداية شرح بداية املبتدى املريغعيناىن .مصن فى
احلل  ،206/2بدائع الصعائع للكاساىن ،دار الكتاق العرىب بريوت لبعان ،35/7مغن امتناج للشنري  .مصن فى
احلل .149/4
( )5شرح فتح القدير  ،362 ،361/5اهلداية  ،119/2مغ امتاج  ،175/4امموع شرح املهذق لتمام حممد خبيت
امل يعى طبعة دار الفكر  ،96/20املغ والشرح الكبري .285/10
( )6املعاملة
ص  ،435و

مأخوذة من عمل ،فعل فعال عن لصد ،تقول عاملة أى تصرف معه

بيع أو حنوه .املع

الوجيز

األحكام الشرعية املتعلقة بأمر الدنيا كالبيع والشراء واإلجازة وحنوه ،القناموس الفقهنى لغنة

واص الحا .إعداد  /سعدى أبو جيأ طبعة دار الفكر ص .263
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نة
نالمى واملتمثلن
اإلسن
ورفعا للمشقة والعزاع.

نة
نا للعدالن
نا حتيقن
نول إليهن
نبل الوصن
نري سن
نوق وتيسن
نيانة احلقن
صن
موازنة بني القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى

يتضننح مننن دراسننة ماهيننة اإل بننات وأمهيتننه
اإلسالمى:

القننانون اإلدارى والفقننه

يتفننق القننانون اإلدارى مننع الفقننه اإلسننالمى

حتدينند مفهننوم اإل بننات

وأنه يع " إلامة الدليل أمام القضناء ب نرق حمنددة علنى حنق أو والعنة معيعنة تترتنأ
عليها أ ار ".
وهبننذا يتضننح أن مفهننوم اإل بننات القننوانني الوضننعية مسننتمد مننن الفقننه
نذه
نبة هلن
نة بالعسن
نريعة العامن
نى الشن
نرب هن
نالمى تعتن
نه اإلسن
ند الفقن
نالمى ،وأن لواعن
اإلسن
القوانني.
أن أمهية اإل بات أمر مسل به سواء كعا

جمال اإل بات الوضعى – أى

إطار القوانني

الوضعية – أو جمال اإل بات الشرعى ،وإن كانت جمال اإل بات الوضعى أشد خ ورة ن را
خلراق الذم وانتشار الفوضى ،األمر الذى يترتأ عليه أن يكون من يقوم بالعمل هذا امال على
درجة كبرية من الف عة والذكاء حبيث يست يع متييز الصادق من الكاذق ،وامق من املب ل.



يتضمن هذا الفصل احلديث عنن عنأء اإل بنات أى حتديند منن يقنع علنى عاتقنه
إلامة الدليل املثبت للحنق أمنام القضناء،أى يكنون املندعى – النذى تقندم إىل القضناء
م البا حبقه – هو امللنزم باإل بنات ،أم املندعى علينه النذى يل نأ إىل القضناء باختيناره
ونفترض فيه الرباءة طبقا لألصنل العنام النذى يقضنى بنرباءة الذمنة منن احلنق املندعى
به  ،-أم القاضى – الذى يتوىل ن نر الندعوى ضنوء منا لندم لنه منن أدلنة – هنو
امللزم باإل بات.
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نأ
نن ي لن
نى أن " من
نى علن
ندىن الفرنسن
نانون املن
نن القن
نادة "  " 1315من
نعص املن
تن
تعفيذ التزام علينه إ باتنه ،وعلنى منن يندعى التخنالص إ بنات الوفناء أو الوالعنة النىت
أدت إىل التخالص من االلتزام "
وتننعص املننادة األوىل مننن لننانون اإل بننات رلنن  25لسننعة  1968علننى أن" :
على الدائن إ بات االلتزام وعلى املدين إ بات التخلص معه "
نة
نى أن " :خت نتص العيابن
نة علن
نراءات اجلعائين
نانون اإلجن
نن لن
نادة األوىل من
نعص املن
وتن
العامة مبباشرة الدعوى اجلعائية "
وتعص املادة (  ) 291علنى أن للمحكمنة أن تنأمر ولنو منن تلقناء نقسنها أ عناء
ن ر الدعوى بتقدا أى دليل تراه الزما ل هور احلقيقة "
يتضح منن العصنوص السنابقة أن عنأء اإل بنات أمنام القضناء املندىن واجلعنائى
يقع على عناتق املندعى ،وإن كنان املندعى القنانون املندىن خيتلن عنن املندعى
ندخل
نذى ين
نرد الن
نو الفن
ندىن هن
نانون املن
ندعى القن
نث أن املن
نائى ،حين
نانون اجلعن
القن
عاللة مدنية مع طرف أخنر ي البنه بنأن يعشنب معنه عقندا ،فنإذا ا التعالندي بندأت
التعفينذ أو أخنل أحندمها بشنروط التعالند فلل نرف
مرحلة التعفينذ فنإذا اختلن
نىت
نية الن
نائية أو البوليسن
نراءات القضن
نذ اإلجن
نه أن يتخن
ناء ،ولن
نوء إىل القضن
نر الل ن
األخن
()1
يثبت هبا موال خصمه.
نث
ناء حين
نل اإلدعن
نىت متثن
نة الن
نة العامن
نو العيابن
نائى فهن
نانون اجلعن
ندعى القن
نا املن
أمن
يفترض أن املته بر حىت يقوم الندليل علنى إدانتنه ،ويقنع علنى عناتق العيابنة العامنة
()2
إلامة هذا الدليل

( )1د /مص فى كمال وصفى :خصائص اإل بات أمام القضاء اإلدارى ،ص .42
( )2د /رؤوف عبيد :مباد اإلجراءات اجلعائية القانون املصرى ،دار اجليل  1979ص  ،35د /هالىل عبد الاله أمحد:
الع رية العامة لت بات املواد اجلعائية دراسة مقارنة بني الع اإلجرائية الالتيعية واجلرمانية واالشتراكية واالجنلوسكسونية
والشريعة اإلسالمية ،ال بعة األوىل  1987ص  ،734مستشار  /جمدى هرجه :اإل بات اجلعائى واملدىن ضنوء الفقنه
والقضاء طبعة  1996ص  ،25د /سامى صادق املال:اعتراف املته  ،ال بعة الثانية  1975ص  82ف .59



نودة
نات املوجن
نأء اإل بن
ندة عن
ند أن لاعن
فع ن

نانون
القن

املدىن والقنانون اجلعنائى ال ت بنق بتمامهنا ،ن نرا الخنتالف طبيعنة الندعوى اإلدارينة
ناس
نى أسن
نوم علن
نة تقن
ندعوى املدنين
نث إن الن
نة ( )1حين
نة واجلعائين
ندعوى املدنين
نن الن
عن
املسنناواة بننني ال ننرفني ،واملسنناواة الغالننأ تننودى إىل حريننة اإل بننات ،أمننا
الدعوى اإلدارية فتقوم علنى أسناس التفناوت بنني أطرافهنا ،ألهننا تقنوم بنني طنرفني
أحدمها :اإلدارة وهى طنرف لنوى وتتمثنل لوهتنا كوهننا تتمتنع بامتينازات لناهرة،
ناج
نعي اتن
نو ضن
نرد ،وهن
ناىن :الفن
ندها ،والثن
نت ين
نتعدات حتن
نا أن األوراق واملسن
كمن
نىت
نديدة الن
نه الشن
نى إجراءاتن
نه وخيشن
نل معن
نرف األول وإىل التعامن
نة إىل ال ن
نفة دائمن
بصن
يعص العقود عادة علنى أن تنتمكن معنها اإلدارة مبنا نسنميه بالشنروط غنري املألوفنة
نة بننني اإلدارة
نهما تعالديننة – أمننا إذا كانننت العاللن
نة بيعن
نذا إذا كانننت العاللن
– هن
والفرد تقنوم علنى أسناس لنرار إدارى فنإن اإلدارة تعفنرد بإصندار القنرار ،وال يعلن
الفرد حقيقة ما يتضنمعه منن ولنائع وبياننات ،و ضنوء االمتينازات النىت تتمتنع هبنا
مركنز املندعى علينه غالبنا )2( .حنني يقن الفنرد الضنعي
اإلدارة فإهنا تقن
مركز املدعى ،األمر الذى يترتنأ علينه نشنوء ظناهرة عندم التنوازن بنني ال نرفني
النندعوى الننىت تسننتلزم إظهننار النندور اإلجينناىب للقاضننى اإلدارى وسننل اته
اإلستيفائية إطار الفصل الندعوى وتنرجيح كفنة أحند ال نرفني علنى األخنر منع
التزامه باألصول القضنائية وبالتناىل فنإن الندعوى اإلدارينة وإن اختلفنت عنن الندعوى
املدنية واجلعائينة منن حينث عندم التسناوى بنني أطرافهنا إال أهننا تتفنق معهن أن
الدعوى تقوم بنني طنرفني وإن ال نرفني لند خيتلفنان العاللنة النىت تنربط بيعنهما،
نل
نى يفصن
ناء ،والقاضن
نوء إىل القضن
نن الل ن
ند من
نى اس ن البن
نالف لكن
نذا اخلن
وهن
ندعوى
نى الن
نإن دور القاضن
نه فن
نة ،وعلين
نن أدلن
نه من
ندم لن
نا يقن
نوء من
ندعوى ضن
الن
( )1د /مص فى كمال وصفى :خصائص اإل بات أمام القضاء اإلدارى ص  ،43د /أمحد كمال الدين موسنى :ن رينة
اإل بات القانون اإلدارى ،طبعة  1977ص  ،20د /السيد خليل هيكل :رلابة القضاء على أعمال اإلدارة ،دار العهضة
العربية ص  477وما بعدها ،د /طعيمة اجلرف :رلابة القضاء ألعمال اإلدارة " لضاء اإللغاء " ،دار العهضة العربية طبعنة
 1984ص  ،318د /فواد حممد موسى :ن رية االحنراف استعمال اإلجراء اإلدارى دراسة مقارنة دكتنوراه مقدمنة
لكلية احلقوق جامعة أسيوط  ،1995ص  282وما بعدها.
( )2د ،عبد العزيز خليل بديوى :الوجيز املباد العامة للدعوى اإلدارية وإجراءاهتا ،ال بعة األوىل دار الفكنر 1970
ص  ،171د /طعيمة اجلرف :ص .318
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نات
نى ال يكل ن باإل بن
نة .فالقاضن
ندعوى املدنين
نى الن
نس دور القاضن
نو نفن
نة هن
اإلدارين
األصل وإدا يكلن اخلصنوم ،حينث أن صناحأ الشنأن ملنزم بنان يقعنع القاضنى
بصحة دعواه وصناحأ الشنأن الندعوى اإلدارينة هنو املندعى طبقنا للمبندأ النذى
نات "
نه اإل بن
ناهر علين
نالف ال ن
ندعى خن
نن ين
نة ومن
نراءة الذمن
نل بن
نأن األصن
نى " بن
يقضن
واملنندعى النندعوى اإلداريننة ينندعى خننالف ال نناهر لننذلك يقننع عليننه عننأء
اإل بات ،وملا كنان املندعى الندعوى اإلدارينة هنو الفنرد وجانبنه ضنعي وكاننت
نات
نه اإل بن
ند علين
نا يعتمن
نا ممن
ند اإلدارة ومهن
نت ين
نودة حتن
نات والسن الت موجن
امللفن
بصفة رئيسنية ،لنذلك تندخل القضناء وألنزم اإلدارة هتندف ختفين عنأء اإل بنات
الوالننع علننى عنناتق الفننرد بتقنندا األوراق واملسننتعدات املتعلقننة مبوضننوع العننزاع،
واملعت ة إ باته إجيابا ونفيا منىت طلنأ معنها ذلنك سنواء منن هيئنة مفنوض الدولنة
()1
أو من اماك .
ولد رددت فنوانني جملنس الدولنة املتعالبنة هنذا املبندأ ،فنإذا نكلنت اإلدارة عنن
تقدا لري عنة األوراق موضنوع العنزاع فنإن ذلنك يقني لريعنة لصنات املندعى تلقنى
نت
نتعدات انتفن
ندمت املسن
نإذا لن
نك فن
نع ذلن
ناتق اإلدارة ،ومن
نى عن
نات علن
نأء اإل بن
عن
()2
القريعة.
( )1د /السيد خليل هيكل :املرجع السابق ص  454وما بعدها ،د /أمحد حممود مجعة " أصول إجراءات التنداعى أمنام
حماك جملس الدولة وامكمة الدستورية العليا " طبعة  1985ص  ،65مستشار  /عبد الوهناق البعندارى :العقوبنات
التأديبية للعاملني املدنيني بالدولة والق اع العام وذوى الكادرات اخلاصة ،طبعة دار الفكر العرىب ص  ،395مستشنار /
معوض عبد التواق :الدعوى اإلدارية وصيغها ،طبعة  1991ص  ،585حك امكمة اإلدارية العليا 1967/11/11
الدعوى رل  108لسعة  13ق جمموعة األحكام مخسة عشرة عاما اجلزء األول فقرة  24ص  ،32حك امكمنة
اإلدارية العليا  1973/12/30الدعوى رل  1490لسعة  14ق جمموعة األحكنام سنعة  19ف  35ص ،81
حك امكمة اإلدارية العليا  1982/5/22الدعوى رل  923لسعة  22ق جمموعة األحكام سنعة  23ف ،87
حك امكمة اإلدارية العليا  1989/12/30الدعوى رل  608لسعة  30ق جمموعة األحكام سعة  35العندد
األول ص  ،583وحكمها  1993/5/18ال عن رل  1815لسعة  33ق املوسوعة اإلدارية احلديثنة ،د /نعني
ع ية ،أ /حسن الفكهاىن :إصدار الدار العربية للموسوعات بالقناهرة  37/41ومنا بعندها ف  ،15وحكمهنا
 1995/3/18ال عن رل  4113لسعة  37ق املوسنوعة اإلدارينة 44/41ومنا بعندها ف  ،15وحكمهنا
 1997/3/1ال عن رل  3627لسعة  37ق الدائرة الرابعة املوسوعة اإلدارية احلديثة  270/43ف .96
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1996/5/28ال عن رل  2172لسعة  37ق الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارينة
 267/43ف .94



اك املعنامالت الشنريعة اإلسنالمية وينع سنريها املبندأ األتنى " إن األصنل
اإلنسان الرباءة فمن إدعى على غنريه حقنا أو لنوال ملزمنا حبنق فعلينه الندليل ،فنإن
()1
دفع املدعى عليه دعواه فعليه إلامة الدليل على ما دفع به"
ووفقا هلذا املبدأ فإن عنأء اإل بنات الفقنه اإلسنالمى يقنع علنى عناتق املندعى
حالة الدعوى ،وعلى عاتق املدعى عليه حالة الدفع.
فالقضاء هنو السنل ة املخولنة حلنق الفصنل اخلصنومات ول نع العنزاع وإزالنة
أسبابه بني األفراد ،فمن يدعى حقنا ويل نأ إىل القضناء م البنا حبقنه فإننه جينأ علينه
أن يقدم ما يثبت دعنواه ألن القاضنى بشنر ووسنيلة إلعاعنه احل نة ،يويند ذلنك منا
يلى:
.1ما روى عنن أبنن عبناس رضنى اهلل ععنهما أن النع  لنال:



. )2( 
.2ما روى عنن أصنحاق السنعن أن النع  لنال البيعنة علنى املندعى والنيمني
()3
على من أنكر.

القدير شرح

( )1طرق اإل بات الشرعية للشي  /أمحد إبراهي بك ال بعة الثالثة  1405هن 1985 /م ص  .32و في
اجلامع الصغري للمعاوى طبعة دار الفكر .220/ 3
( )2صحيح مسل بشرح العووى  ،2/12كتاق األلضية ،سبل السالم شرح بلوظ املنرام للصنععاىن مرجنع سنابق
1483/4
( )3أخرجه البيهقى سععه ولال ععه ابن ح ر بلوظ املرام " إسنعاده صنحيح " السنعن الكنربى للبيهقنى دار
الفكر ،252/10بلوظ املرام البن ح ر مكتبة عاط ص  351حديث رل  ،1311وورد الصحيحني بلفا " لكنن
اليمني على املدعى عليه " صحيح مسل طبعة عامل الكتأ ال بعة األوىل  210/ 3 1998حديث رلن  4490كتناق
األحكام باق اليمني على املدعى ،صحيح البخارى بشرح فتح البارى 212/8حديث رل .4552
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أن الع  بني فيهما أنه ال يقبنل لنول أحند فيمنا يدعينه مب نرد دعنواه وإدنا ال
بد من البيعة الىت تويده وتنبني صندق دعنواه ،و هنذا داللنة صنراة علنى أن البيعنة "
عأء اإل بات " تقع على عاتق املدعى.
نك أن م نن
نل ،وال شن
نذا األصن
نالف هن
ندعى خن
ندعى ين
نة واملن
نراءة الذمن
نل بن
األصن
يدعى خالف األصل جانبنه ضنعي ألننه يندعى شنيئا لنيس ينده ،واملندعى علينه
جانبه لنوى ألننه يسنتعد إىل أمنرين،

األصنل حينث إن األصنل

اإلنسنان

الرباءة
كون املدعى به

يده و هنذا لريعنة علنى أننه هنو املالنك ملنا

ينده،

ومن مث فمن أراد إزالة هذا األصنل ونفنى القريعنة السنابقة وجنأ علينه إلامنة الندليل،
و هذا داللة واضنحة علنى أن جانبنه ضنعي  ،فنإن ألنام احل نة لنوى جانبنه وإال
بأن مل يتمكن من إلامنة احل نة توجهنت النيمني إىل املندعى علينه ،والشنك أن البيئنة
ألوى من اليمني ألن اليمني لنول صنادر منن الشنخص وهنو متنه فينه ،والبيعنة لنول
صادر من الغري وهو ال يتنه فينه  . 1فمنن لندم البيعنة كنان جانبنه ألنوى ممنن لندم
نأ
ندعى أن جانن
نى املن
نة علن
نون البيعن
نة كن
ناء "واحلكمن
نال العلمن
نذلك لن
نيمني ،ولن
الن
املدعى ضعي ألنه يدعى خنالف ال ناهر فكلن احل نة القوينة وهنى البيعنة فيقنوى
هبا ضع املدعى وجاننأ املندعى علينه لنوى ألن األصنل فنراظ ذمتنه فناكتفى معنه
()2
باليمني وهى ح ة ضعيفة.

( )1الشاهد واليمني إ بات احلقوق والقضاء هبا الفقه اإلسالمى " دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
من الباحث  /طالل أمني غزاوى سعة  1985ص  ،21ن رية التوكيل الدعوى بني املتخاصمني الشريعة اإلسنالمية
" دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام  1989من الباحث  /رجائى سيد الع ا الفقى ص  49ومنا
بعدها
( )2سبل السالم شرح بلوظ املرام للصععاىن  ،1484/4في القدير مرجع سابق .220/3



يتضح مما سنبق أن عنأء اإل بنات الفقنه اإلسنالمى يقنع علنى عناتق املندعى
()1
وهو األمر املتفق عليه بني الشرائع كما أيده الشرع والعقل.

( )1طرق اإل بات الشرعية للشي  /أمحد إبراهي :مرجع سابق ص .32
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يتفننق القننانون اإلدارى مننع الفقننه اإلسننالمى

أن عننأء اإل بننات يقننع

على عاتق املدعى ،ألننه يندعى خنالف ال ناهر ،ومنن يندعى خنالف ال ناهر يقنع
على عاتقه إ بات دعواه.
نا
نى إطاللهن
نت علن
ندة ليسن
نذه القاعن
أن هن

نه
نث إنن
نانون اإلدارى ،حين
القن

أع ى للمندعى  -هبندف ختفين عنأء اإل بنات امللقنى علنى عاتقنه  -احلنق أن
ي الأ اإلدارة بتقندا سنائر األوراق واملسنتعدات املوجنودة حتنت يندها ،والنىت تفيند
نة
نذه األوراق لريعن
ندا هن
نن تقن
نون اإلدارة عن
نرب أن نكن
نه ،واعتن
نق أو نفين
نات احلن
إ بن
على نقل عأء اإل بات من املدعى إىل اإلدارة.
– كمنا سنبق وأوضنحت – إىل ال بيعنة اخلاصنة النىت يتمتنع هبنا
القضنناء اإلدارى مننن حيننث إن العاللننة تقننوم بننني طننرفني غننري متسنناويني
اإلدارة وهننى طننرف لننوى جيننوز مجيننع األوراق واملسننتعدات الالزمننة
اإل بات،

الفرد وهو طرف ضعي اتاج إىل احلماية.



اتضح من دراسة عنأء اإل بنات الفصنل الثناىن أننه يقنع علنى عناتق املندعى
سننواء القننانون اإلدارى أو الفقننه اإلسننالمى ،األمننر الننذى يسننتلزم بيننان دور
القاضى جتاه الندعوى املعروضنة علينه ،فهنل يلتنزم بنأن يقضنى بالندليل املقندم منن
املدعى أم أنه ميارس سل ة تقديرية جتناه الندليل املقندم إلينه حبينث ميلنك االسنتعاد إلينه
الدعوى أو تركه والتعوينل علنى دلينل أخنر لضنعفه أو كوننه غنري كناف إل بنات
الدعوى ؟
وهل إ بات املدعى لندعواه لاصنر علنى دلينل معنني أم أننه ملنزم بإ بنات دعنواه
دون تقييده بدليل معني ؟
وهل األمر

الفقه اإلسالمى يتفق مع القانون الوضعى أم أن األمر خمتل ؟

ال شك أن اإلجابة على هذه األسئلة تتضح من خالل املباحث اآلتية:
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يدور اإل بات القانون الوضنعى بنني ن ن ال نة هنى اإل بنات احلنر أو امل لنق،
اإل بات املقيد ،اإل بات الذى جيمع بني األمرين السابقني أو املختلط
وبيان كل ن ام معهما ومول القانون اإلدارى معه يكون

امل لأ األول

كما أن لت بنات وسنائل متعنددة يسنتعني هبنا القاضنى إ بنات الندعوى ومنن
نى
نن مقتضن
نا عن
نددها وخلروجهن
نرا لتعن
نائل – ن ن
نذه الوسن
نن هن
ند عن
نوف أحتن
مث فسن
البحث – بصنورة جمملنة ،و بالقندر النذى يتمشنى منع احلنديث عنن القنرائن (- )1
موضوع البحث – باعتبارهنا وسنيلة منن وسنائل اإل بنات وذلنك امل لنأ الثناىن،
وعليننه فننإن احلننديث عننن ن نن اإل بننات ووسننائله القننانون اإلدارى يكننون
امل الأ اآلتية:

( )1علما بأىن مل أحتد عن القرائن هعا ن را إلفرادها باحلديث
اشتمل عليها هذا امل لأ.

سائر البحث وجتعبا للتكرار الذى ميكن أن اد لنو



وهو يعن إطنالق يند القاضنى إ بنات الندعوى هبندف الوصنول إىل احلقيقنة
بأى وسيلة من وسائل اإل بات دون تقييده بوسيلة معيعة.
وعليه فإن القاضنى مينارس دورا إجيابينا ينتمكن منن خاللنه أن يسنتعد
()1
حكمه ألى دليل دون حد أو ليد

نى
ندور اإلجيناىب للقاضن
 -1ظهنور الن
له من حترى احلقيقة أيعما وجدت.

إصندار

نا
نة متكيعن
ندعوى واسنت ماع األدلن
الن

 -2أن هننذا املننذهأ يكفننل م ابقننة احلقيقننة القضننائية ( )2للحقيقننة
()3
الوالعية.
 -3أن هذا املذهأ يساعد على حتقيق العدالة.

()4

املواد اجلعائينة

( )1د /سامى صادق املال :اعتراف املته ،ص  260وما بعدها ،د /حممود حممود مص فى :اإل بات
القانون املقارن ،م بعة جامعة القاهرة ال بعة األوىل  ،1977ص .10
( )2احلقيقة القضائية هى ما يثبته القاضى حكمه نتي ة لت ربة حقيقة الوالع ويكون ح ها من م ابقة الوالع بقدر منا
يكون للقاضى من سل ة البحث والتحرى.د /سليمان مرلس :مرجع سابق21/1 ،
د /حممند
( )3احلقيقة الوالعية :هى ت ابق املعرفة الىت حصلها احلك مع الوالع مع ما ولع دون ذلك الذى مل يقع.
زكى أبو عامر :اإل بات املواد اجلعائية ،الفعية لل باعة والعشر ،ص .7
د /أمحد أبو
( )4د /سليمان مرلس :املرجع السابق  ،16/1د /توفيق حسن فرج :املرجع السابق،ص  11وما بعدها،
الوفا :التعليق على نصوص لانون اإل بات ،معشأة املعارف باإلسكعدرية ،ص .16
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كما أن مذهأ اإل بات احلنر لنه مينزات فنإن لنه عينوق وهنى أن مقتضنى هنذا
.1

اإلخالل بالثقة

األحكام.

.2

عدم االستقرار

املعامالت.

يعتعق منذهأ اإل بنات احلنر أو امل لنق القنانون األملناىن واإلجنلينزى والسويسنرى
واألمريكى،كمننا تأخننذ بننه مجيننع الشننرائع املسننائل اجلعائيننة ( )1الننىت ال تقبننل
ب بيعتها حتديد طرق معيعة لت بات وذلك احلدود وطبقا لألوضاع املرسومة
وهو يع تقييند القاضنى ععند ن نر الندعوى بأدلنة حمنددة منن لبنل القنانون ال
جيوز له أن يستعد حكمنه إىل غريهنا ،حينث إن القنانون اندد طنرق إ بنات معيعنة
ويبني ليمة كنل طرينق معنها ومنا علنى صناحأ الشنأن ععند إ بنات حقنه سنوى
()2
الل وء إىل إحدى هذه ال رق دون غريها.

( )1و هذا تقول حمكمة العق  :إن القانون – فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة لت بات – فتح بابه أمام القاضى
اجلعائى على مصراعيه خيتار من كل طرله ما يراه موصال إىل الكش عن احلقيقة ،ويزن لوة اإل بات املستمدة منن كنل
ععصر مع حرية م لقة تقدير ما يعرض عليه ووزن لوته التدليلية كل حال ومكمة املوضوع كامنل احلرينة أن
تستمد التعاعها من أى دليل ت مئن إليه طاملا أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من األوراق " احلك الصادر  31يعاير
 1967ال عن رل  1172لسعة  36ق جمموعة سعة  18ص  128ق ،24نق جعائى  1970/1/4ال عن رلن
 1525لسعة  39ق جمموعة سعة  21ص 21وما بعدها ق  ،4نق جعائى  1971/2/21ال عنن رلن 1686
لسعة  40ق جمموعة سعة  22ص  160وما بعدها ف .38
( )2د /سليمان مرلس :املرجع السابق  16/1وما بعدها ،د /توفيق فرج ،املرجع السابق،ص  ،12د /أمحد أبنو الوفنا:
املرجع السابق ص  ،16د /جالل العدوى :املرجع السابق ص  250وما بعدها ،د /حممود حممود مص فى :اإل بنات
املواد اجلعائية ،ص  7وما بعدها.



يودى األخنذ مبنذهأ اإل بنات املقيند أو القنانوىن إىل حتقينق الثقنة واالسنتقرار
نائل
نتعادها إىل وسن
نام السن
ناه األحكن
نان جتن
نة العفوس،واالطمئعن
نث الثقن
نامالت وبعن
املعن
حمددة سلفا ال ميلك القاضى سوى ت بيقها.

.1

إعدام حرية القاضى وجتريده من أية وسيلة للبحث عن احلقيقة

.2

التباعد بني احلقيقة القضائية واحلقيقة الوالعية.

نات
نذهأ اإل بن
نق ،ومن
نر أو امل لن
نات احلن
نذهأ اإل بن
نني من
نط بن
نذهأ وسن
نو من
وهن
املقيد أو القنانوىن ،فهنو إذ يأخنذ حبسنأ األصنل مببندأ حيناد القاضنى ،كمنا اندد
األدلة املقبولة ولنوة كنل معنها اإل بنات ،فإننه منع ذلنك يع نى القاضنى حرينة
واسعة تقدير األدلنة النىت مل اندد هلنا القنانون لنوة معيعنة منع سنل ة اسنتخالص
القرائن القانونينة ،فضنال عنن سنل ته الواسنعة جمنال إجنراءات اإل بنات وحتضنري
()1
الدعوى.

 -1حتقيق الثقة واالستقرار املعامالت.
 -2إع اء القاضى احلرية تقدير األدلة الىت مل ادد هلا القانون
لوة معيعة مع إع ائه سل ة استخالص القرائن القضائية.
 -3املساعدة على حتقيق العدالة.
( )1د /سليمان مرلس :املرجع السابق  ،21/1د /أمحد أبو الوفا :املرجع السابق ص  ،16د /السعهورى :املرجع السابق
 29/2ف  ،24د /توفيق فرج :املرجع السابق ،ص  ،13د /طعيمة اجلرف :رلابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة " لضاء
اإللغاء " ،ص .317
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الدول الىت تأخذ مبذهأ اإل بات املختلط:
نريعات
ند ،والتشن
ندىن اجلدين
نانون املن
نرى القن
نرع املصن
نذا امل نذهأ املشن
نق هن
يعتعن
()1
الالتيعية كالقانون الفرنسى ،واإلي اىل ،والبل يكى ،وسائر القوانني العربية.
مول القانون اإلدارى من املذاهأ السابقة:
يتضح مما سبق أن اإل بنات تتعازعنه ال نة منذاهأ هنى :منذهأ اإل بنات احلنر،
نذ
ندىن يأخن
نانون املن
نتلط .وأن القن
نذهأ املخن
نانوىن ،واملن
ند أو القن
نات املقين
نذهأ اإل بن
ومن
مبننذهأ اإل بننات املخننتلط ( )2والقننانون اجلعننائى يأخننذ مبننذهأ اإل بننات احلننر أو
()3
امل لق.
نوانني املتعالبننة ملننس الدولننة مل تننبني طرلننا معيعننة لت بننات أمننام
أن القن
القضاء اإلدارى ،كما هو الشنأن بالعسنبة للعصنوص املدنينة املعمنول هبنا أمنام القضناء
()4
العادى.
نع
نعة  1972مل ين
ن  47لسن
ناىل رلن
نة احلن
نس الدولن
نانون جملن
أن لن

نا
طرلن

معيعة لت بات ،وبالتناىل مل ينبني إجراءاهتنا ،ومل اندد ليمنة معيعنة لنبع معنها ،إدنا
ا لتصر على بيان سنل ة مباشنرة وسنائل التحضنري واإل بنات النىت أشنار إليهنا بصنورة

( )1د /عبد املعه الصدة :املرجع السابق ،ص  ،7د /جالل العدوى :مباد اإل بات املسائل املدنية والت ارية ،طبعنة
 ،1968ص  ،8د /عبد الودود اىي :دروس لانون اإل بات ،طبعة  1970ص  ،4د /سليمان مرلس :النوا
شرح القانون املدىن ،طبعة  13/5 1991املد األول تفتيح ،د/حبيأ إبراهي اخلليل،د /السعهورى:الوسيط  30/2ف
24
( ) 2د /السعهورى:الوسيط  29/2وما بعدها ،د /سليمان مرلس :أصول اإل بات وإجراءاته  21/1وما بعندها،د/توفيق
حسن فرج :املرجع السابق ،ص  13وما بعدها ،د /أمحد أبو الوفا :املرجع السابق ،ص 16
( ) 3د /حممود مص فى :املرجع السابق ،ص  ،17د /حممد زكى أبو عامر :املرجع السابق،ص  130وما بعدها ،د /عبد
احلميد الشوارىب :اإل بات اجلعائى ضوء القضاء والفقه ،معشأة املعارف باإلسكعدرية طبعة  ،1988ص  14وما بعدها.
( ) 4د /طعيمة اجلرف :رلابة القضاء ألعمال اإلدارة ،ص  ،318د /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ص .33



جمملة دون تفصيل ،وتنرك كيفينة ممارسنتها لألحكنام العامنة ،ومنا درج علينه القضناء
()1
اإلدارى.
ن للقاضننى اإلدارى سننل ات إسننتيفائية إجيابيننة مسننتمدة مننن الصننفة
ناىب
ندور إجين
نو يقنوم بن
نذلك فهن
نراءات ،ولن
نة لتجن
اإلجيابين
عامة و جمال اإل بات بصفة خاصة.

نفة
ندعوى اإلدارينة بصن
الن

نة
نرفات القانونين
نة والتصن
نائع املادين
نني الولن
نرق بن
نانون اإلدارى ال يفن
أن القن
ناء
نام القضن
نة أمن
نرق املقبولن
نة ال ن
نها بكافن
نا كلن
نوز إ باهتن
نث جين
نات ،حين
نال اإل بن
جمن
()2
اإلدارى.
ومن مث فإن القنانون اإلدا رى خيتلن عنن القنوانني األخنرى منن ناحينة اإل بنات،
نول ( )3إذ
نل مقبن
نن أى دلين
نه من
نوين عقيدتن
نة تكن
نة الكاملن
نه احلرين
نى اإلدارى لن
فالقاضن
نة
نوص القانونين
نت العصن
نال اإلدارى ،وإن كانن
نات امن
ناوى اإل بن
نة تتسن
نع األدلن
مجين
لد أشارت بصنفة عامنة إىل بعن وسنائل اإل بنات فقند وردت هنذه اإلشنارة علنى
سبيل املثال ،ولنذلك فنإن القاضنى اإلدارى ممارسنته لندوره جتناه الندعوى اإلدارينة
ندم
نتقالل اإلدارة ،وعن
نرام اسن
نى واحتن
نمانات التقاضن
ندفاع وضن
ندود الن
ناة حن
نزم مبراعن
يلتن
التدخل شئوهنا التقديرينة أو احللنول حملنها منن جهنة أخنرى فيمنا ال يتعنارض منع
()4
سل ته حتضري الدعوى على الوجه الذى جرى عليه القضاء اإلدارى.
ومن مث فهو يتمتنع إزاء الندعوى اإلدارينة بسنل ات كنبرية تسناعده علنى تكنوين
التعاعه والتثبت من حتقينق اإلدعناء وال انده ذلنك إال لدرتنه علنى إينداع احللنول
املعاسبة والعادلة الىت توفق بنني املصنلحة العامنة واملصنات الفردينة ،فنإذا منا بلنغ حند
املباد الىت استقرت نفنوس العناس ععواننا للحنق وضنمانا للعدالنة وجنأ علينه أن
( )1املوسوعة اإلدارية احلديثة د /نعي ع ية و أ  /حسن الفكهاىن :الدار العربية املوسوعات بالقاهرة .275 /1
( )2د /طعيمة اجلرف :املرجع السابق ص  ،318د /أمحد كمال الدين :املرجع السابق ص 34
( )3و هذا تقول امكمة اإلداري العليا للقاضى أن ادد بكل حريته طرق اإل بات الىت يقبلها وأدلة اإل بات الىت يرتضيها
وفقا ل روف الدعوى املعروضة عليه " جلسة  1988/2/20ال عن رل  3063لسعة  31ق جمموعة سنعة  33ص
 935ف .147
( )4د /مص فى كمال وصفى :أصول إجراءات القضاء اإلدارى ،الكتاق األول طبعة  ،1961ص .332
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يق دوهنا ،وعلينه فنإن منذهأ اإل بنات النذى يعتعقنه القنانون اإلدارى هنو منذهأ
اإل بات احلنر ،النذى ي هنر مندى الندور النذى يلعبنه القاضنى اإلدارى الندعوى
اإلدارية والنذى يفنوق دور ال نرفني الندعوى حينث إن دور ال نرفني تابعنا لندور
القاضى ويسنري فلكنه وحتنت رلابتنه وتوجيهنه ( )1ولكنن هنذه احلرينات ليسنت
م لقة وإدا ترد عليها بع القينود النىت حتند معنها هبندف حتقينق الثقنة واالسنتقرار
املعامالت وهى:
أن القننانون اإلدارى لنند يفننرض علننى القاضننى االعتننداد بولننائع معيعننة
نهادات
نية بالشن
ناوى اجلعسن
نات دعن
نرع إ بن
ند املشن
نك تقيين
نن ذلن
نة ،من
نفة وجوبين
بصن
نة أو سن الت
ند مبلن اخلدمن
نة ( )2أو التقيين
نل ات املختصن
نن السن
نادرة من
نيمة الصن
الرسن
()3
نيني
ند التعنن
نل ععنن
نان العامنن
نات امتحنن
نول إ بنن
نازع حنن
ند التعنن
اإلدارة ععنن
أو اشننتراط املسننتعدات الرمسيننة إل بننات بعنن البيانننات دون املسننتعدات العرفيننة
()4
ألهنا ال تكفى.
معع القاضنى منن االعتمناد علنى بعن
ذلك اسنتبعاد النيمني احلامسنة منن جمنال اإل بنات
()5
الفقهاء.

الولنائع

بعناء عقيدتنه،

القنانون اإلدارى

منن
باتفناق

( )1د /أمحد كمال الدين موسى :فكرة اإل بات أمام القضاء اإلدارى ،جملة جملس الدولة طبعة اهليئة املصرية العامة للكتاق
سعة  1980السعة  27ص  ،237د /السيد خليل هيكل :رلابة القضاء على أعمال اإلدارة ،ص454
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1951/2/18القضية رل  251لسعة  5ق جمموعة سنعة  6ص  175ف
 ،63حكمها  1953/1/20القضية رل  89لسعة  6ق جمموعة سعة  7ص  347ف.229
( )3حك امكمة اإلدارية العليا  1960/11/12القضية رل  978لسعة  5ق جمموعة سعة  6ص  118ف،18
وحك حمكمة القضاء اإلدارى  1957/2/24جمموعة سعة  11ص .227
( )4حك حمكمة القضاء اإلدارى  1960/11/29جمموعة سعة  15ص .56
( )5د  /مص فى كمال وصفى :املرجع السابق ،ص  ،363د  /حمىي شولى أمحد :األحكام اإلجرائية للدعوى اإلدارينة
طبعة  1988ص 166وما بعدها ،حك امكمة اإلدارية العليا  1981/5/3ال عنن رلن  23لسنعة  25ق
جمموعة سعة  26ص  958ف .131



وكذلك عدم االعتماد أ عناء ن نر الندعوى علنى العلن الشخصنى النذى يسنتقيه
خارج ن ناق اإلجنراءات القضنائية اإل بنات لتعنارض ذلنك منع طبيعنة الندعوى
()1
اإلدارية حيث أهنا دعوى موضوعية وليست دعوى شخصية.

( )1د  /مص فى كمال وصفى :املرجع السابق ،ص .52
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نر ،ومبقتض ناه
نات احلن
نذهأ اإل بن
نق من
نانون اإلدارى يعتعن
نبق أن القن
نا سن
نح ممن
اتضن
نتعاد إىل
نه واالسن
نوين عقيدتن
نرا تكن
ندعوى حن
نر الن
ناء ن ن
نى اإلدارى أ عن
نون القاضن
يكن
الدليل الذى ي مئن إليه دون ليد عليه ،إال ما سبق ذكره.
وملا كان التعناع القاضنى يكنون إطنار األدلنة املقدمنة الندعوى فإننه البند
من اإلشارة إىل أن لوانني جملنس الدولنة املتعالبنة مل حتندد األدلنة علنى سنبيل احلصنر،
( ،27
وإدننا ذكرهتننا أو أشننارت إليهننا بصننورة جمملننة وذلننك املننواد
نى
نإن القاضن
نن مث فن
نعة  ،1972ومن
نة رلن  47لسن
نس الدولن
نانون جملن
 ) 32 ،31منن لن
اإلدارى أ عاء ن نر الندعوى يسنتعني جبمينع وسنائل اإل بنات علنى اخنتالف أنواعهنا
سواء كانت وسنائل عامنة أو وسنائل حتقيقينة .وكمنا يتنوىل القاضنى حتديند ن ناق
نه
نه فإنن
ند إجراءاتن
ومواعين
نه
نى مدتن
نه علن
نان هبيمعتن
نث الزمن
نن حين
نري من
التحضن
يتوىل حتديد ن اله منن حينث املوضنوع مبمارسنة وسنائل اإل بنات الكفيلنة باسنتيفاء
()1
العامة للتقاضى.
املل وتقدا ععاصر اإل بات مستلهما األحكام
وعليه فسوف ألنوم هنذا امل لنأ باسنتعراض وسنائل اإل بنات بصنورة منوجزة
تتعاسأ منع مقتضنيات البحنث وفقنا ملسنمياهتا سنواء القنانون املندىن أو اجلعنائى
( )2باعتبارمها الشنريعة العامنة ملنا ي بنق منن أحكنام القنانون اإلدارى وذلنك علنى
العحو التاىل:
انيا :اخلربة.
أوال :الكتابة.
رابعا :الشهادة.
الثا :املعايعة.
سادسا :االست واق.
خامسا :اإللرار.
امعا :القرائن.
سابعا :اليمني.

( )1املوسوعة اإلدارية احلديثة .ال بعة األوىل 275/1 .1987 ،1986
( )2حيث ت بق وسائل اإل بات املقررة لانون اإلجراءات اجلعائية على القضاء التأدي ن را ل بيعتنه العقابينة إال إذا
تعارضت مع طبيعة القضاء التأدي أو استبعدها املشرع بعص صريح .د  /سليمان ال ماوى :القضناء اإلدارى .الكتناق
الثالث لضاء التأديأ .دار الفكر العرىب  1987ص  556وما بعدها.



ن را لسيادة الصنفة الكتابينة لتجنراءات أمنام القضناء اإلدارى فنإن الكتابنة تعتنرب
()1
هى الوسيلة الرئيسية لت بات.
وهنى النىت يقنوم بتحريرهنا موظن عنام خمنتص
وفقا ألوضاع مقررة لانونا.

()2

نام
ندخل موظ ن عن
نىت ال يتن
نى األوراق الن
هن

نا
نا وإدن
حتريرهن

نرر بواسنن ة األفننراد العنناديني سننواء أكانننت معنندة إل بننات الولننائع القانونيننة
حتن
()3
كاملستعدات أو غري معدة لت بات كالرسائل والربليات.
نات
نون إل بن
نون املختصن
نا املوظفن
نىت اررهن
نر الن
نى اماضن
وهن
ولائع معيعة ،سواء كاننت حماضنر حتنوز ح ينة إىل حنني إ بنات العكنس عنن طرينق
نوف
نرض كشن
نر عن
نائية وحماضن
ناك القضن
نات امن
نر جلسن
نالتزوير كمحاضن
نن بن
ال عن
العاخبني ،أم كانت حتوز ح ينة إىل حنني إ بنات العكنس بكافنة طنرق اإل بنات مثنل
()4
حماضر خمالفات ال رق والكبارى فرنسا.
هذا وختتلن لنوة الندليل الكتناىب اإل بنات أمنام القضناء تبعنا للصنفة النىت
تضفى عليه ،فإذا كنان الندليل الكتناىب يتمثنل أوراق رمسينة – كمنا سنبق – فإننه
اوز ح ية أمام القضناء حلنني ال عنن فينه بنالتزوير طبقنا للقواعند العامنة .)5( .طاملنا
أ بتننها املوظنن املخننتص بعفسننه و حنندود مهمتننه أو أدىل هبننا ذوو الشننأن
ن
نا املوظن
نات ودوهنن
نأن ببيانن
نا إذا أدىل ذوو الشن
نحتها ،أمن
نن صن
نق من
نوره وحتقن
حضن
املختص على مسنئوليته دون أن ينتمكن منن التحقنق منن صنحتها ،فإهننا ال تتصن

( )1د  /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق،ص  ،235مستشار  /محدى ياسني عكاشه :املرافعات اإلدارية ،معشأة
املعارف باإلسكعدرية،ص  ،1109حك حمكمة القضاء اإلدارى  1960/5/9جمموعة سعة  14ص  ،299حك امكمة
اإلدارية العليا  1964/4/19جمموعة سعة  9ص .987
( )2د  /أمحد كمال الدين موسى :مرجع سابق ،ص  ،217د  /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط .106/2
( )3د  /محدى ياسني عكاشه :املرجع السابق ،ص .1109
( )4د  /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ،ص .220
( )5د  /سليمان مرلس :املرجع السابق ،273/2 ،د  /عبد املعع الصده :املرجع السابق،ص  ،107حك امكمة اإلدارية
العليا  1995/11/25ال عن  1064لسعة  38ق املوسوعة اإلدارية  337/43ف .120
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نات
نرق اإل بن
نس ب ن
نلحة العكن
ناحأ املصن
نت صن
نحيحة إىل أن يثبن
نرب صن
نة وتعتن
بالرمسين
()1
العادية دون حاجة إىل سلوك ال عن بالتزوير.
أما إذا كنان الندليل الكتناىب متمنثال أوراق عرفينة ،فنإن الفقنه لند اختلن
ح يته أمام القضاء.
نررة
نوة املقن
نس القن
ناء اإلدارى نفن
نام القضن
نا أمن
نذه األوراق هلن
أن هن
هلا أمام القضاء العادى منع االسنتعانة بع نام حتقينق اخل نوط للتحقنق منن صنحتها
()2
حالة اإلنكار.
بيعما ذهنأ النبع األخنر إىل أن األوراق العرفينة سنواء أكاننت معندة لت بنات
أو غري معدة لذلك تعترب جمموعهنا منن لبينل القنرائن املكتوبنة للتندليل علنى صنحة
ما ورد هبنا ،حين ث يقندر القاضنى اإلدارى مندى التعاعنه ممنا يستخلصنه معنها منن
()3
بيانات ضوء ال روف امي ة هبا وبالى الععاصر املستمدة من املل .
نص
ناء اإلدارى إذا نن
نام القضن
نات أمن
ندة لت بن
نيلة الوحين
نى الوسن
نة هن
نرب الكتابن
وتعتن
القانون عليها.
ومقتضى هنذا أن القنانون إذا ننص علنى إ بنات تصنرف معنني بالكتابنة فإننه ال
نا
نمل أيضن
نا )4( .وتشن
نه بغريهن
نوز إ باتن
جين

ند
نىت تفين
الن

إ بات الدعوى أمام القضاء.

( )1د  /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  ،151 :147/2د  /حممود مجال الدين ذكى :الوجيز ن رينة االلتنزام
القانون املدىن املصرى ،ال بعة الثانية م بعة جامعة القاهرة  1976ص  ،28د  /عبد الودود اىي :املرجع السابق ص .37
Op. cit P. 94.

)(2

و د  /مص فى أبوزيد فهمى :القضاء اإلدارى وجملس الدولة .دار امل بوعات اجلامعية طبعة 1999م ص 658
( )3د  /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ،ص  ،219د  /مص فى كمال وصفى :املرجع السنابق ،ص ،349
حك حمكمة القضاء اإلدارى  1970/6/16جمموعة سعة  24ص .349
( )4د  /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ،ص  236حيث ضرق سيادته العديد من األمثلة للحاالت الىت يت لأ
إل باهتا الكتابة.



نات
نال اإل بن
نق جمن
نى أو امقن
نا القاضن
نتعني هبن
نىت يسن
نة الن
نارة الفعين
نى االستشن
وهن
ملساعدته تقندير املسنائل الفعينة النىت اتناج تقنديرها إىل فعينة أو دراينة عملينة ال
()1
تتوافر لدى عضو السل ة القضائية املختصة حبك عمله و قافته.
نات
نى إل بن
نا القاضن
نأ إليهن
نىت يل ن
نات الن
نائل اإل بن
نن وسن
نيلة من
نربة وسن
نذا واخلن
هن
نأ
نى طلن
ناء علن
نون بعن
نى ،)3( .وتكن
نرى ( )2أو الفرنسن
ناء املصن
نواء القضن
ندعوى سن
الن
األطراف أو أحده أو تنأمر هبنا ام كمنة منن تلقناء نفسنها لبنل الفصنل موضنوع
الدعوى.
واخلربة تكون املسنائل الفعينة سنواء كاننت طيبنة أو هعدسنية أو حسنابية وحننو
ذلك ،وال تكون املسنائل القانونينة وعلينه فنال جينوز نندق خنبري إلبنداء النرأى
مسألة لانونية.
نع إىل
نر يرجن
نذا األمن
نل أن هن
ندعوى بن
نبري الن
ندق خن
نة بعن
نري ملزمن
نة غن
وامكمن
سل تها التقديرية ،فلها أن تل نأ إىل اخلنربة ،وهلنا أال تل نأ إليهنا بندون معقنأ عليهنا
()4
ذلك.
( ) 1د  /عبد احلميد الشوارىب :اإل بات اجلعائى ضوء القضاء والفقه ،ص .184
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1947/12/29الدعوى رل  61لسعة 1ق جمموعة سنعة  2ص  175ف
ص ،111
 ،31حك امكمة اإلدارية العليا  1967/11/25ال عن رل  176لسعة 10ق جمموعة سعة ،13
وحكمها  1971/5/22ال عن رل  1265لسنعة  10ق جمموعنة سنعة  ،16ص  301ق  ،46حكمهنا
 1973/6/9ال عن رل  43لسعة 19ق جمموعة سعة  18ص 116 ،ف  ،71وحكمها  1983/3/22ال عن
رل  3323لسعة  27ق جمموعة سعة  28ص  615ف  ،90وحكمها  1997/6/14ال عن رل  3417لسنعة
40ق الدائرة الثالثة ،املوسوعة اإلدارة احلديثة .إعداد  /حسن الفكهاىن ونعي ع يه ،75 /41 :ف .29
29 Juill 1950 ‘ Roussel ‘ Rec. p. 496.

) (3

; 10 Mai 1952 “ Sieurx “ Rec. p. 498.
11 Mai 1962 ‘ Sieurx “ Rec. p. 319.
20 Dec 1968 “ Ministre de l’agreculture “ Rec. p. 669.
( )4حك امكمة اإلدارية العليا  1990/2/2ال عن رل  3011لسعة 30ق ،وحكمهنا 1991/11/24
ال عن رل  1972لسعة 33ق ،وحكمها  1993/4/13ال ععان رلما  1956 ،1916لسعة 36ق ،مشار إىل هذه
األحكام مول مستشار  /محدى ياسني عكاشه املرافعات اإلدارية ،ص  ،1176 :1173وحكمها 1987/3/31
ال عن رل  998لسعة  29ق جمموعة سعة  32ص .1025
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و هذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا " ال إلنزام علنى امكمنة بعندق خنبري
()1
العزاع مىت لدرت أن ولائع الدعوى ومستعداهتا كافية لتكوين عقيدهتا ".
نال
نبري وأحن
ناج إىل رأى خن
ندعوى اتن
نل الن
نى أن الفصن
نرر القاضن
نىت لن
نذا ومن
هن
الدعوى إليه إلبداء رأيه ،فابدى اخلنبري رأينه ،فهنل يكنون رأينه ملزمنا للقاضنى حبينث
يلتزم به لضاءه وال خينرج ععنه ،أم أننه ي نل حمتف نا بسنل ته التقديرينة حنىت بعند
صدور رأى اخلبري حبيث ميلك األخذ برأى اخلبري وعدم األخذ به ؟
نري
نبري غن
نالعفى أى أن رأى اخلن
نون بن
نوال تكن
نذا السن
نى هن
نة علن
نك أن اإلجابن
ال شن
ملزم للقاضى ،ومنن مث لنه أن يسنتعد إلينه إصندار حكمنه ،ولنه أن ي رحنه جانبنا
وال يستعد إلينه ،و هنذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا " إن االسنتعانة بأهنل اخلنربة
كإجراء من إجنراءات اإل بنات هنو أمنر متنروك تقنديره مكمنة املوضنوع ،وإذا منا
ندعوى،
نر الن
نة ععاصن
نوعى لكافن
ندير املوضن
نا التقن
نإن هلن
نبري فن
نرأى اخلن
نتعانة بن
رأت االسن
وهى ال تلتزم إال مبنا تنراه حقنا وعندال منن رأى ألهنل اخلنربة ،وهلنا أن تأخنذ مبنا
ت مئن إليه من تقرير اخلنبري ،وهلنا أن ت نرح منا انتنهى إلينه اخلنبري كلنه أو بعضنه ".
()2

وتقول حك أخنر " امكمنة هنى اخلنبري وال عليهنا إن مل تأخنذ بتقرينر اخلنبري
نانون
نن لن
نادة ( )156من
نعى املن
نرع الوضن
نك املشن
ند ذلن
نريه " ( )3وأكن
نذت بغن
وأخن
اإل بات حيث نصت على " رأى اخلبري ال يقيد امكمة ".

( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1996/12/31ال عن رل  3594لسعة 40ق الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارينة
 74 /41ف  ،28وحكمها  1997/10/12ال عن رل  1085لسعة  34ق دائرة معازعات األفنراد واهليئنات
والتعويضات ،املوسوعة اإلدارية احلديثة  76/41وما بعدها ف .30
ص
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1987/3/31ال عن رل  998لسعة 29ق جمموعنة سنعة 32
1049ف  ،160وحكمها  1993/4/20ال عن رل  1361لسعة  32ق الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارية احلديثة
 73/41وما بعدها ف .27
( )3حك امكمة اإلدارية العليا  1997/6/14ال عن رل  3417لسعة 40ق الدائرة الثالثة املوسنوعة اإلدارينة
 75/41وما بعدها ف .29



وهى :انتقال امكمة ملشناهدة حمنل العنزاع أينا كنان طبيعتنه ،سنواء كنان عقنارا
()2
أم معقوال.
املعايعة وسيلة منن وسنائل اإل بنات النىت تعتمند علنى الوالنع املوجنود فعنال وال
تعتمد على ععاصنر شخصنية ،ويكنون اهلندف معنها حصنول القاضنى بعفسنه علنى
ندعوى
نتكمال الن
نل اسن
نن أجن
نا من
نا مكاهنن
نازع عليهن
نائع متعن
نق بولن
نات تتعلن
معلومن
()3
وهتيئتها للفصل فيها.
وهى تكون بعاء علنى طلنأ اخلصنوم ،أو تقنوم هبنا امكمنة منن تلقناء نفسنها،
أما بعفسها ،أو مبن تعدبه من أعضنائها ( ،)4ويعند منن يقنوم باملعايعنة حمضنرا ينبني فينه
نات إذ
نانون اإل بن
نن لن
نادة  2/131من
نعص املن
نا لن
نة وفقن
نة باملعايعن
نال املتعلقن
نع األعمن
مجين
تعص علنى " وحتن رر امكمنة أو القاضنى حمضنرا تنبني فينه مجينع األعمنال املتعلقنة
باملعايعة وإال كان العمل باطال ".
نة
نانون جمل نس الدولن
نن لن
نادة ( )27من
نعص املن
نانون اإلدارى بن
نررة القن
نى مقن
وهن
رل  47لسنعة  1972بصنفة عامنة ،أمنا منن حينث ماهيتنها ،وكيفيتنها وإجراءاهتنا
فريجع فيها إىل لانون اإل بات رل  25لسعة  1968املواد  131حىت 134
نحعا،
نبق وأوضن
نا سن
ناء ( .)5كمن
نام القضن
نات أمن
نائل اإل بن
نن وسن
نيلة من
نة وسن
املعايعن
ندعوى
نر الن
ناء ن ن
نزم أ عن
نري ملن
نى اإلدارى غن
نة ،مبعن أن القاضن
نيلة اختيارين
نها وسن
لكعن
بالل وء إليها ،وإذا جلأ إليها فإننه غنري ملنزم باالعتمناد عليهنا احلكن  ،ومنن مث فلنه
()6
أن يستعد إليها حكمه وله أال يستعد إليها.
( )1ختتل املعايعة عن اخلربة ،فاملعايعة وسيلة إ بات هتدف إىل احلصول على الدليل املادى ،أما اخلربة فهى وسيلة للتقندير
الف لألدلة املادية واملععوية عن طريق استخدام ملكىت اإلدراك واحلك  .د  /أمال عبد الرحي عثمان :اخلربة املسنائل
اجلعائية .دكتوراة مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة سعة  1964ص .64
( )2د  /توفيق حسن فرج :املرجع السابق ص .186
( )3مص فى كمال وصفى :أصول إجراءات القضاء اإلدارى ،الكتاق األول ص .338
( )4د  /عبد العزيز خليل بديوى :املرجع السابق ص .185
( )5حك حمكمة القضاء اإلدارى  1950/5/2ال عن رل  5لسعة 4ق جمموعة سعة  4ص  673ف 202
Procedure administrative contentieuse et procedure civil.

) (6
Paris 1962. p. 398
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وهى إخبار الشخص أمام القضناء بوالعنة حند ت منن غنريه ويترتنأ عليهنا حنق
()1
لغريه.
(
وهى :وسيلة من وسنائل اإل بنات النىت أشنارت إليهنا بصنفة عامنة املنواد
 ) 36 ،32 ،27مننن لننانون جملننس الدولننة رلنن  47لسننعة  ،1972أمننا كيفيننة
نعة 1968
نات رل ن  25لسن
نانون اإل بن
نك إىل لن
نع ذلن
نا فريجن
نا وإجراءاهتن
نات هبن
اإل بن
املادة ( )60ومنا بعندها ،ومبنا ال يتعنارض منع طبيعنة الندعوى اإلدارينة وتع ني
جملس الدولة.
نر
ن ععاصن
نة بعن
نة ،أو تكملن
نات الغامضن
ن البيانن
نيح بعن
نتخدم لتوضن
نى تسن
وهن
املل وإل بات ولائع ليس من طبيعتها أن تدون امللفات والس الت اإلدارية
الشهادة وسنيلة منن وسنائل اإل بنات أمنام القضناء اإلدارى بصنفة عامنة سنواء
كان لضاء تأديأ أو إلغناء )2( .إال أهننا ال تكتسنأ ذات األمهينة النىت تتمتنع هبنا أمنام
القضاء العادى ،وذلنك ن نرا لسنيادة الصنبغة الكتابينة علنى اإلجنراءات اإلدارينة وإن
كان من املفيد الل وء إليهنا حالنة ضنياع بعن املسنتعدات أو التحقنق منن صنحة
()3
الولائع املادية البحتة.
وتت مبعرفة القاضى نفسنه وحتنت إشنرافه ،ولنذلك فهنو لنيس ملزمنا باالسنتعانة
نا
نبتها وفقن
ندى معاسن
ندير من
نى تقن
نرخص القاضن
نة يتن
نيلة اختيارين
نى وسن
نا هن
نا وإدن
هبن
ل روف كل حالة ،كمنا أن لنه أن ينرف االلت ناء إليهنا ،وإذا جلنأ إليهنا فإننه غنري

مدىن

 1978/6/27جمموعة سعة  ،29ص  1561ف

د  /سليمان مرلس :املرجع السابق  312/2فقرة  ،326نق
.301
( )1د  /عبد الودود اىي :دروس لانون اإل بات ،ص .97
( )2وذلك خالفا للدكتور حمىي شولى أمحد :حيث يرى " أن األخذ بشهادة الشهود ال يكون إال الدعاوى التأديبينة
أمام اماك التأديبية ويربر ذلك فيقول " ألن الولائع الىت تثريها املعازعة اإلدارية حىت ولو كانت ولائع مادية إال أهنا تنثري
جوانأ لانونية تكون بعيدة كل البعد عن االلتعاع الشخصى للقاضى " املرجع السابق ص .167
( )3د  /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ص .364



نها
ندى ليمتن
ندير من
نه تقن
نرك لن
نا يتن
نا احلكن وإدن
ناد عليهن
نزم باالعتمن
ملن
()1
واالعتماد عليها تكوين عقيدته.

نات
اإل بن

نن
نر ميكن
ندون حمضن
نيمني ،وتن
ن الن
ند حلن
ناء بعن
نام القضن
نهادة أمن
نودى الشن
تن
لألطراف االطنالع علينه بالسنكرتارية بعند إخ ناره  ،ومنن حضنر جلسنة الشنهادة
من األطراف الندعوى ال يلنزم دعوتنه لالطنالع علنى امضنر ،أمنا ال نرف النذى
نر وإال
نى امضن
نالع علن
نه لالطن
نتعني دعوتن
نهادة فين
نة الشن
نور جلسن
نترك حضن
مل يشن
ترتأ عليه الب الن.
ويعترب امضر املندون بنه الشنهادة منن ععاصنر تكنوين عقيندة القاضنى والتعاعنه،
ومن مث فلنه أن يعتمند عليهنا إصندار احلكن ولنه أن يتركهنا ويل نأ إىل غريهنا –
()2
كما سبق وأوضحعا – وفقا ملبدأ حرية اإل بات السائد القضاء اإلدارى.
اإللرار هو :اعتراف الشنخص بنأمر مندعى بنه ألخنر بقصند اعتبنار هنذا األمنر
ابتا ذمته وإعفاء األخر منن إ باتنه ،سنواء كنان هنذا األمنر حقنا معيعنا أو والعنة
()3
لانونية يترتأ عليها نشوء حق أو انقضاؤه أو تعديله أو انتقاله.
واإللرار واالعتراف مبع واحند يويند ذلنك منا جناء ننص املنادة ( )103منن
لانون اإل بات رلن  25لسنعة  1968إذ نصنت علنى " اإللنرار هنو اعتنراف اخلصن
أمام القضاء بوالعة لانونينة مندعى هبنا وذلنك أ عناء السنري الندعوى املتعلقنة هبنذه
الوالعة ".

( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1972/2/27القضية رل  1143لسعة 13ق جمموعة سنعة  17ص  291ف
= املوسوعة
 ،45وحكمها  1995/1/31ال عن رل  708لسعة 39ق الدائرة الثالثة=.
اإلدارية  69/41وما بعدها ق  25وحكمها  1996/2/6ال عن رل  3918لسعة 36ق الدائرة الرابعة املوسوعة
اإلدارية  306/43وما بعدها ف  ،106وحكمها  1997/8/5ال عن رل  2765لسعة 40ق الندائرة الثالثنة.
املوسوعة اإلدارية  368/43وما بعدها ف .130
( )2يراجع بيان الشهادة كوسيلة من وسائل اإل بات د/أمحد كمال الدين موسى:املرجع السابق ص 383 :363
( )3د  /سليمان مرلس :أصول اإل بات وإجراءاته  479/1وما بعدها ،أ  /أمحد نشأت :رسالة اإل بات .مرجنع سنابق
 6/2ف .489
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وهو ح نة اإل بنات سنواء تعلنق األمنر بالقضناء املندىن أو اجلعنائى أو اإلدارى
ولذلك فهو يعترب دليل منن أدلنة اإل بنات النىت ميكنن للقاضنى أن يسنتعد إليهنا ععند
()1
إصدار حكمه الدعوى.
يت اإللنرار ( :)2إمنا بواسن ة املقنر نفسنه دون أن ي لنأ معنه القاضنى ،أو يقنر
نت
نة ويثبن
نفاهة اجللسن
نك شن
نت ذلن
ند ين
نالتني لن
نال احلن
نه ،و كن
نى طلبن
ناء علن
بعن
امضر ،ولد يت كت ابة وهنو الصنورة الغالبنة والنىت تتمشنى منع ن نام التقاضنى أمنام
نتعدات
نذكرات واملسن
نى املن
نية علن
نفة أساسن
ند بصن
نذى يعتمن
نة الن
نس الدولن
ناك جملن
حمن
()3
املقدمة دون حاجة إىل املرافعة الشفوية.
اإللرار كما سنبق وأوضنحعا وسنيلة منن وسنائل اإل بنات أمنام القضناء اإلدارى،
بل هو سيد األدلة كمنا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا بعن أحكامهنا ( ،)4إال أننه
وسيلة اختيارينة مبعن أن القاضنى ميكنن أن يل نأ إلينه وميكنن أن ال يل نأ إلينه ،وإذا
جلأ إىل اإللرار وحصل عليه فإننه لنه احلرينة الكاملنة األخنذ بنه أو تركنه واالسنتعاد
()5
إىل دليل أخر سواه إذا التضى األمر ذلك.

املادة  27من لانون جملس الدولة رل  47لسنعة  1972منع

( )1يدخل اإللرار ضمن األدلة املشار إليها بصفة عامة
الرجوع إىل لانون اإل بات لبيان إجراءاته وكيفيته.
( )2مع مالح ة أنه البد وأن يت اإللرار أمام جهة خمتصة حىت يعتد به اإل بات ،د  /مص فى أبوزيد فهمى :املرجنع
السابق ص  830ف .936
( )3د  /مص فى كمال وصفى :املرجع السابق ص  ،361د  /مص فى أبوزيد فهمى :املرجع السنابق ص  830فقنرة
.936
( )4يراجع ذلك :حك امكمة اإلدارية العليا  1996/6/8ال عن رل  4326لسعة 40ق الندائرة الرابعنة.
املوسوعة اإلدارية احلديثة  279/43وما بعدها ف .98
( )5د  /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ص  ،395مستشار  /محدى ياسني عكاشه :املرافعات اإلدارية مرجنع
سابق ص  ،1145نق مدىن  1970/1/8جمموعة سعة  21ص  24ف .5



توجد ت بيقات عديندة لالعتمناد علنى اإللنرار منن لبنل القاضنى اإلدارى سنواء
()1
تعلق األمر بقضاء اإللغاء أو التأديأ أو التعوي .
نه " إذا
نن أنن
نى  1965/2/3من
نة الفرنسن
نس الدولن
نه جملن
نى بن
نا لضن
 .1من
كان الثابت منن إلنرار املدعينة أننه املندة منن  20يونينه  1962تناري القنرار
امل عون فينه حنىت  8أغسن س  1962تناري ليند الندعوى بسنكرتارية امكمنة
مل يصبها أى ضرر ،فإننه دون احلاجنة لاللت ناء إىل خنربة ،تكنون طلباهتنا اخلاصنة
()2
بالتعوي عن الفترة املذكورة واجبة الرف "
 .2ومننا لضننت بننه حمكمننة القضنناء اإلدارى  1969/2/9مننن أن "
اإللرار الصادر عن املدعى والثابنت طلنأ مقندم معنه للنوزارة ببينان املندة النىت
لضاها دار املعلمني على خنالف منا يسنتعد إلينه أمنام امكمنة ،وعلنى أساسنه
()3
ألزمته برد املصروفات الىت أنفقتها الوزارة عليه طوال هذه املدة
()4

وهو توجيه األسئلة بقصد احلصول على إلرار يفيد الدعوى.
وهو طريق منن طنرق حتقينق الندعوى ورد النعص علينه لنانون جملنس الدولنة
رل  47لسنعة  1972بصنفة عامنة ضنمن وسنائل اإل بنات منع الرجنوع إىل لنانون

( )1ومن األحكام الىت لررت ذلك :حك حمكمة القضاء اإلدارى  1969/2/9القضية رل  1465لسنعة 21ق
جمموعة سعة  23ص  558ف  ،308وحك امكمة اإلدارية العليا  1957/11/23القضية رل  1116لسنعة
2ق جمموعة سعة 3ص  96ف  ،12وحكمها  1996/3/2ال عن رل  2369 ،2245لسعة 41ق الدائرة الرابعة
املوسوعة اإلدارية  279/43وما بعدها ف  ،97وحكمها  1996/6/8ال عن رل  4326لسعة  40ق الندائرة
الرابعة ،املوسوعة اإلدارية  279/43وما بعدها ف .98
د/
( )2حك امكمة اإلدارية ملديعة "  1965/2/3 “ Paitiersامموعة ص  ،722مشار إليه لدى
أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ص .396
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى  1969/2/9جمموعة سعة  23ص  558ف .308
( )4د  /عبد العزيز خليل بديوى :املرجع السابق ص .181
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نت
ندها )1( .وين
نا بعن
نادة  105ومن
نراءات املن
نام واإلجن
نق باألحكن
نا يتعلن
نات فيمن
اإل بن
بواس ة امكمة أو املفنوض أو أحند اخلصنوم بعناء علنى طلنأ أو بندون طلنأ بنأن
نوض
نى أو املفن
نوم القاضن
ناه يقن
نه ،ومبقتضن
ناء نفسن
نن تلقن
نوض من
نة أو املفن
نه امكمن
جترين
نون
نه ( )2وال يكن
نة معن
نة املقدمن
نيا األدلن
نته شخصن
نئلة إىل اخلصن ومعالشن
نه األسن
بتوجين
ا الست واق إال ملن كنان خصنما الندعوى أمنا غنري اخلصن فنال تسنمع ألوالنه إال
()3
صورة الشهادة أو اخلربة.
واالست واق وسنيلة غنري معروفنة أمنام القضناء اإلدارى الفرنسنى رغن اإلشنارة
إليه أمام اماك اإلدارينة شنأنه ذلنك شنأن النيمني احلامسنة .حينث يعمنل جنلنس
ندام
نت واق صن
نراء االسن
نبة إجن
ندخول مبعاسن
ناء اإلدارى الن
نى جتعنأ القضن
نة علن
الدولن
()4
أو خالف مفتوح مع اإلدارة العامة.
وهو :استشهاد اهلل عنز وجنل علنى لنول احلنق منع الشنعور هبيبنة املنوف بنه
()5
وجالله واخلوف من بش ه وعقابه.
املرادة هعنا هنى " النيمني القضنائية " النىت تنودى أمنام القضناء ،وهنى
تعقس إىل لسمني :اليمني املتممة ،واليمني احلامسة.
وهى ميني يوجهها اخلص إىل خصنمه ععندما يعنوزه كنل دلينل أخنر حنىت اسن
()1
هبا العزاع.
ص

( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1966/11/21الدعوى رل  620لسعة 11ق جمموعة سنعة 12
 229ف  ،22وحكمها  1967/1/26جمموعنة سنعة  112ص  ،174حكن حمكمنة القضناء اإلدارى
ف
 1950/4/19جمموعة سعة  4ص  622ف  187القضية رل  477لسعة 2ق جمموعة سعة  4ص 622
187
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1967/11/18القضية رل  500لسعة 9ق جمموعة سعة  13ص  79وما بعدها
ف .14
( )3م )105( .من لانون اإل بات رل  25لسعة .1968
p.

l’evaluation de la procedure administrative R.D.P. 1903

( )5د  /أمحد نشأت :املرجع السابق ص .503

((4

428. Debbasch op cit p. 399.



وتكون ععد ع ز اخلصن عنن اإل بنات فيحنتك إىل ضنمري اخلصن األخنر طاملنا
()2
أعوزه الدليل ،وهى وسيلة لتعفاء من اإل بات.
()3

وهى الىت يوجهها القاضى من تلقاء نفسه إىل أحد اخلصمني.
نة
نة املقدمن
نون األدلن
ندما تكن
نمريه ععن
نة ضن
نى وإراحن
نارة القاضن
نا إنن
ند هبن
ويقصن
الدعوى غنري كافينة ( .)4فهنى ليسنت عقندا وال صنلحا وال عمنال لانونينا وال حنىت
دليل وإدا هى إجراء يتخذه القاضنى رغبنة معنه استقصناء احلقيقنة ،مبنا لنه منن دور
توجيهى الندعوى أع ناه إيناه املشنرع خروجنا علنى مبندأ احليناد النذى يقصنر
()5
وظيفة القضاء على تقدير األدلة الىت تقدم إليه فحسأ.
وكال من النيمني احلامسنة واملتمنة تعتنرب دلنيال منن أدلنة اإل بنات أمنام القضناء
نن 114
نواد من
نعة  1968املن
نات رلن  25لسن
نانون اإل بن
نا لن
نص عليهمن
نادى نن
العن
إىل  ،130وهلا ت بيقات عديدة أحكام حمكمة العق .

مل يعترب القضناء اإلدارى النيمني احلامسنة والنيمني املتممنة منن أدلنة اإل بنات النىت
تثبت هبا الولائع أمامه.
بنأن كنال منن النيمني احلامسنة والنيمني املتممنة تتعنا منع طبيعنة
النندعوى اإلداريننة ،ألن ولننائع املعازعننة اإلداريننة تكننون العننادة مسنن لة سننلفا
مبلفات وس الت ،األمر الذى يتيح للمحكمة أن حتصل على الدليل الالزم معها

( )1د  /سليمان مرلس :املرجع السابق ج 1ص .599
( )2د  /السعهورى :الوسيط  ،515/2د  /عبد املعع فرج الصدة :املرجع السابق ص .422
( )3د  /سليمان مرلس :املرجع السابق .678/1
ص
( )4حك حمكمة ببا اجلزئية جلسة  13يونيه  1922امموعة الرمسية للمحاك الوطعية املصرية السنعة 26
 20احلك رل  ،60استئعاف خمتلط  2ديسمرب  1903جملة التشريع والقضاء املختل ة س  16ص .21
( )5أدور عيد :لواعد اإل بات القانون اللبعاىن بريوت  447/1 1962وما بعدها ،د  /عبد املعع الصنده :املرجنع
السابق ص .460

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
وعدم اعتبار اليم ني احلامسنة منن أدلنة اإل بنات أمنام القضناء اإلدارى أمنر أسنتقر
()1
عليه القضاء اإلدارى مصر وفرنسا.
ناء
نام القضن
نا أمن
نارة إليهن
نن اإلشن
نوص عن
نكتت العصن
ند سن
نة فقن
نيمني املتممن
نا الن
أمن
نق
نتبعادها حن
نى اسن
نه علن
نع الفقن
ند أمجن
نر ،ولن
نا أو مصن
نواء فرنسن
اإلدارى سن
اإلدارة خلروجهننا عننن طبيعننة اإلجننراءات املوضننوعية وتعلقهننا بأحاسننيس ومشنناعر
داخليننة وشخصننية ،أمننا توجيههننا إىل الفننرد دون اإلدارة فننالبع ال يننرى جننواز
()2
ذلك ومن مث تكون اليمني مستبعدة متاما أمام القضاء اإلدارى.
والبع يرى جنواز ذلنك .ألننه ال يوجند منا ميعنع القاضنى اإلدارى منن توجينه
نا
نا وفقن
نتئعاس هبن
نه واالسن
نتكمال عقيدتن
نويره والسن
نط لتعن
نراد فقن
نة لألفن
نيمني املتممن
الن
لتقديره اخلناص دون أى ليند أو ترتينأ أ نر لنانوىن ملنزم ،وألهننا تتفنق منع طبيعنة
األفراد ،والقاضى يعامنل كنل طنرف مبنا يتفنق منع طبيعتنه وظروفنه ( ،)3وهنو منا
نويده.

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى 1950/6/21

القضية رل  425لسعة 2ق جمموعة سعة 4ص949ف 296

29 Nov 1851 “ Pelissier ‘ Rec. p. 270 et S. 1852-2-154.
ص ،188

( )2د  /مص فى أبوزيد فهمى :املرجع السابق ص  ،668د  /عبد العزيز خليل بديوى :املرجع السابق
مستشار  /محدى ياسني عكاشه :املرجع السابق ص .1155
( )3د  /مص فى كمال وصفى :املرجع السابق ص  ،361د  /أمحد كمال الدين موسى:املرجع السابق ص 399



القنانون الوضنعى يندور
كما أن لت بات ن ن
خالهلا للفقه اإلسالمى أيضا ن ما ووسائل يت من خالهلا.
وبيان تلك الع

إطارهنا ،ووسنائل ينت منن

والوسائل يكون من خالل امل الأ اآلتية:

اختل فقهناء الشنريعة اإلسنالمية
هذا اخلالف مذهبني مها:

حصنر وإطنالق وسنائل اإل بنات ،ويعحصنر

نات واردة
نائل اإل بن
نأن وسن
نول بن
ناء إىل القن
نور الفقهن
نأ مجهن
ذهن
كتأ الفقنه اإلسنالمى علنى سنبيل احلصنر )1( .ومنن مث فلنيس للقاضنى أن ينب
إلتعاعه على دليل مل يرد ضمن وسائل اإل بات.
ذهأ بعن

الفقهناء كنابن تيمينة وابنن القني وابنن فرحنون إىل

القول بنأن وسنائل اإل بنات مل تنرد علنى سنبيل احلصنر ،وإدنا وردت علنى سنبيل
()2
املثال وللقاضى أن يب التعاعه على دليل مل يرد ضمن هذه الوسائل.
( )1رد امتار على الدر املختار شرح تعوير األبصار البن عابدين  ،298/4األشباه والع ائر البن جني طبعة احلل 1968
ص  ،247الفروق لتمام القرا .عامل الكتأ بريوت لبعان  ،83/4بداية امتهد وهناية املقتصد البن رشد ،طبعة احللن
 ،462/2حاشية البي رمى على اخل يأ ،دار الفكر ال بعة األخرية  ،345/4 1981/1401هناية امتناج إىل شنرح
املعهاج ألىب العباس أمحد بن محزة بن شهاق الدين الرملى .طبعة احلل ال بعة األخرية 1386هنن1967-م ،333/8
كشاف القعاع عن منت اإللعاع للبهوتى.دار الفكر .384/6
( )2ال رق احلكمية السياسة الشرعية البن لي اجلوزية .طبعة دار املدىن ص  ،79معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني
من األحكام لل رابلسى طبعة مص فى احلل 1393هن 1973-ال بعة الثانية ص  ،68تبصرة احلكام أصول األلضية
ومعاها األحكام البن فرحون املالكى .دار الكتأ العلمية بريوت لبعان .161/1
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مما سبق يتضح :أن ه يوجند خنالف بنني مجهنور الفقهناء منن املالكينة واألحعناف
والشافعية واحلعابلة ،وبني ابنن تيمينة ومنن معنه ،حصنر وإطنالق وسنائل اإل بنات،
نا
نري لفن
ندد تفسن
نره بصن
نات ن ن
نتالف وجهن
نتالفه إىل اخن
نبأ اخن
نع السن
ويرجن
البيعة ،هل هو خاص بشهادة الشهود أم يشمل كل ما يبني احلق وي هره ؟
نائل
نر وسن
نالوا حبصن
نن مث لن
نهود ،ومن
نهادة الشن
نا شن
نة مععاهن
أن البيعن
اإل بات وإىل هذا ذهأ مجهور الفقهاء.

()1

نن
نأ ابن
نذا ذهن
نى وإىل هن
نهادة وعلن القاضن
نمل الشن
نة تشن
أن البيعن
حزم.

()2

أن البيعة مععاها كنل منا ينبني احلنق وي هنره وإىل هنذا ذهنأ ابنن
تيمية وابن القي وابن فرحون.

()3

أوال :أدلة الرأى األول:

لنال تعناىل 


()4

( )1شرح فتح القدير مرجع سابق  ،114/4بدائع الصعائع .مرجع سابق  ،225/6حاشية الدسولى على الشرح الكنبري
لتمام حممد عرفه الدسو  .دار إحياء الكتأ العربية عيسى احلل وشركاه  ،164/4املهذق فقنه منذهأ اإلمنام
الشافعى ألىب إسحق الشريازى طبعة مص فى احلل  ،311/2حاشية البي رمى على اخل يأ :مرجع سنابق،345/4 ،
هناية امتاج .مرجع سابق  ،333/8كشاف القعاع مرجع سابق .384/6
( )2املى ألىب حممد بن أمحد بن سعيد بن حزم ،دار األفاق اجلديدة بريوت.426/9 ،
( )3ال رق احلكمية السياسة الشرعية :مرجع سابق ص .13
( )4سورة العور لية .4



أن املوىل عنز وجنل بنني هنذه اآلينة أن لنذف امصنعات بالزننا لكنى يثبنت
البد من البيعة – وهنى شنهادة أربعنة وإال حند القنذف ،ومل تقبنل شنهادته ،وحكن
عليه بالفسق ،و هذا دليل واضح على أن البيعة هى الشهادة.
.1

نة
نن أمين
نالل بن
نهما أن هن
نى اهلل ععن
ناس رضن
نن عبن
نن ابن
نا روى عن
من

()1

لذف امرأته عن النع  بشنريك ابنن سنحماء ( )2فقنال لنه النع 
()3

أن الع  طلأ منن هنالل بنن أمينه إلامنة البيعنة علنى زننا زوجتنه وإال ألني
عليه حد القذف وال مع للبيعة هعا سوى الشهادة فدل ذلك على ما للعا.
نع
نيس ( )1من
نن لن
نعث بن
نه األشن
نع  اختص ن إلين
نن أن الن
نا روى من
من
أخر

بئر ،فقنال لنه النع :

( )1هو :هالل ابن أميه بن عامر بن ليس بن عبد األعل بن عامر بن كعأ بن وال بن أمر القيس بن مالك بن األوس
 /أحد البكائني الثال ة الذين تاق اهلل عليه وورد ذكره سورة التوبة كما أنه العن امرأته .اإلصابة متييز الصحابة
البن ح ر .مكتبة الكليات األزهرية  ،252/10مجهرة أنساق العرق البن حزم .دار الكتأ العليمنة بنريوت لبعنان
1418هن 1998/ص .344
( )2هو :شريك بن السحماء وهى أمه وابوه عبده بن معتأ بن اجلد بن الع الن ابن حار ة ابن ضبيعة البلوى ،وهو ابن
ع معن وعاص ابن عدى بن اجلد ،وهو صاحأ اللعان شهد مع أبيه أحدا ،وهو أخو الرباء بن مالك ألمه ،وهو أول من
العن اإلسالم .أسد الغابة معرفة الصحابة البن األ ري اجلزرى طبعة الشعأ  522/2وما بعدها ،اإلصنابة :مرجنع
سابق  74/5وما بعدها.
( )3صحيح البخارى بشرح فتح البارى  283/5كتاق الشهادات ،باق إذا ادعى أو لذف فله أن يلتمس البيعة ويع لنق
ل لأ البيعة .حديث رل  ،2671سعن العساء .طبعة دار احلديث بالقاهرى  172/6كتاق ال الق باق اللعان لذف
الرجل زوجته برجل بعيعه ،سعن البيهقى الكربى  393/7كتاق اللعان ،باق الزوج يقذف امرأته فيخرج منن موجنأ
لذفه بأن يأتى باربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن.
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أن الع  طلأ من األشعث بنن لنيس ععندما جناءه أن يقني البيعنة علنى لولنه
وهى الشهود ،وإال توجهت النيمني إىل املندعى علينه ،فندل ذلنك علنى أن البيعنة هنى
الشهادة.
جن -من املعقول:
نهادة
نه شن
نودا بن
نرلن مقصن
نن القن
نثرية من
نع كن
نره مواضن
نة ورد ذكن
نا البيعن
أن لفن
الشهود ،فدل ذلك على أن البيعة هى الشهادة.
انيا :أدلة الرأى الثاىن:
استدل ابنن حنزم علنى أن البيعنة يقصند هبنا شنهادة الشنهود مبنا اسنتدل بنه
اجلمهور – املبني فيما سبق – أمنا دليلنه علنى أن البيعنة كمنا تشنمل شنهادة الشنهود
تشمل عل القاضى فهو:
.1

نىت
نة الن
نن البيعن
( ،)5ومن

نال
نع  لن
نا روى أن الن
من

ال يبيعه أبني معها صحة عمل القاضى بصحة حقه فهو

مجلة هذا اخلرب.

()6

( )1هو :األشعث بن ليس بن معدى كرق بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن احلار بن معاوينة بنن نور
الكعدى .وفد إىل الع  سعة 10هن ،وفد كعده وكانوا ستني راكبا ،فأسلموا ،ولال :االشعث لرسول اهلل  ،أنت
معا .فقال :حنن ب العضر بن كعانة ال نقفوا معا وال نعتفى من = = أبيعا ،وهو ممن ارتد بعد وفاة الع  ،فسري أبو بكنر
اجلعود إىل اليمن فأخذوا األشعث أسريا ،فأحضر بني يديه ،لال له :استبق حلربك وزوجىت اختك ،فأطلقنه أبنو بكنر
وزوجه اخته ،تو سعة 42هن وليل سعة 40هن ،شذرات الذهأ أخبار من ذهأ البن العماد احلعبلى ،دار الفكنر
ال بعة األوىل 1399هن  ،49/1 ،1979 /أسد الغابة .مرجع سابق  118/1وما بعدها.
( )2رواه اإلمام أمحد مسعده .ان ر الفتح الرباىن لترتيأ مسعد اإلمام أمحد ،باق استحالف املدعى علينه األمنوال
وغريها .تألي  :أمحد عبد الرمحن الساعاتى طبعة دار إحياء الترا العرىب بريوت لبان.216/15 .
( )3صحيح البخارى بشرح فتح البارى  280/5كتاق الشهادات ،باق اليمني على املدعى عليه األمنوال واحلندود
حديث رل  ،2670 ،2669صحيح مسل بشرح العووى  158/2باق وعيد من الت ع حق مسل بيمني فأجره بالعار،
مسعد اإلمام أمحد .211/5
( )4صحيح البخارى بشرح فتح البارى .279/5
( )5سبق خترجيه ص
( )6املى البن حزم ال اهرى .428/9



ناص،
ندماء ،والقصن
نأن اك ن الن
نى بن
نأ يقضن
ناك واجن
نى احلن
 .2أن علن
ند
نه أو بعن
نل واليتن
نذلك لبن
نواء عل ن بن
نه ،سن
ندود بعلمن
نروج ،واحلن
نوال ،والفن
األمن
واليته ،ذلك أن ألوى حكن يصندر منن احلناك هنو احلكن النذى يعتمند علنى
علمه ألننه يقنني احلنق ( )1و هنذا دلينل علنى أن البيعنة كمنا تشنمل الشنهادة
تشمل أيضا عل القاضى.
الثا :أدلة الرأى الثالث:
استدل ابن تيمية ومن معه على أن البيعنة تشنمل كنل منا ينبني احلنق وي هنره مبنا
يلى:
نة ورد
نا بيعن
 -1أن لفن

نهادة
نى الشن
نه علن
نا ،فحملن
نعة م لقن
ناق والسن
الكتن

ختصيص بدون خمصص ،وهنو ال جينوز لنال تعناىل
ناىل 
نال تعن
 )2( ولن
تعاىل 



()3

نال
ولن

 )4( ولنال 

()5

فلفا البيعة النوارد هنذه العصنوص املنراد بنه عمنوم األدلنة حينث مل ينرد منا
يدل على أن املراد شهادة الشنهود وال اسنتعمل فيهنا البتنة ،لنال ابنن القني " مل تنأت
البيعة لنط القنرلن منرادا هبنا الشناهدان وإدنا أتنت منرادا هبنا احل نة والربهنان
()6
والدليل مفرده وجمموعه "

( )1املى البن حزم .428/9
( )2سورة احلديد من اآلية .25
( )3سورة طه من اآلية .133
( )4سورة األنعام من اآلية 57
( )5سبق خترجيه ص 21
( )6ال رق احلكمية البن لي اجلوزية ص .13
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نة
نتوت األدلن
نا اسن
نني طاملن
نر معن
نى أمن
نق ال يق ن علن
نور احلن
 -2أن ظهن
()1
ال هور ،فتخصيص ظهور احلق بأمر معني ال فائدة معه.

أوال :معالشة أدلة اجلمهور:
ند
نهادة ال يفين
نى الشن
نة هن
نى أن البيعن
نة علن
نن أدلن
نه من
نتدلوا بن
نا اسن
 .1أن من
حصر البيعنة شنهادة الشنهود ،إذ ال يلنزم منن إطنالق الرسنول  البيعنة علنى
الشهود لصة هنالل بنن أمينة أن البيعنة حمصنورة الشنهود ،ألن املقنام هنذا
احلديث كنان مقنام شنهادة فقنط ،واالسنتدالل ال ينت إال إذا كنان املقنام مقنام
شهادة وغريها.
 .2أن ما جاء لصنة األشنعث بنن لنيس منن رواينة " بيعتنك أو مييعنه "
ليس فيه ما يدل على حصر البيعنة الشنهادة ،إذ جينوز محلنها علنى منا هنو أعن
من الشنهادة ،ولولنه " شناهداك أو مييعنه " ال يندل أيضنا علنى حصنر البيعنة
الشهادة جلواز أن يكون هذا تفسنريا منن النراوى ،أو نصنا معنه علنى أهن أننواع
البيعة ،أو أن يكنون لند فهن منن حنال املتخاصنمني تعنذر أى ننوع منن أننوع
البيعة غري الشهادة.
نع
نات بعن املواضن
نا لت بن
نهادة أساسن
نرا للشن
نرلن الكن
نار القن
 .3أن اعتبن
ال يلزم معه ختصيص البيعة بالشنهادة ،بنل ألصنى منا يسنتفاد معنه أن الشنهادة هلنا
اعتبارها وأمهيتها اإل بات ،وهنذا ال خيتلن فينه ا عنان ،كمنا أننه موضنع اتفناق
()2
بني اجلميع

( )1و هذا يقول ابن القي " البيعة اس لكل ما يبني احلق وي هره ،ومن خصها بالشاهدين أو األربعة أو الشاهد مل يوف
مسماها حقه " املرجع السابق ص .3
( )2من طرق اإل بات الشريعة والقانون د /أمحد عبد املعع البهى :طبعة دار الفكر العرىب ص .10



نولش استدالل ابن حنزم :بنأن األصنل كنالم الشنارع أن امنل علنى مدلولنه
اللغوى إال لقريعنة صنارفة منن املعن اللغنوى إىل غنريه ،ومقتضنى كنالم ابنن حنزم
()1
محل كالم الشارع على غري مدلوله اللغوى بدون لريعة تقضى ذلك
نولش ما استدل به ابن تيمينة ومنن معنه :بنأن مجينع منا اسنتدل بنه منن لينات
لرلنية ال يصلح لالسنتدالل ،حينث أن هنذه اآلينات واردة غنري حمنل العنزاع وهنو
()2
إ بات الدعوى
وإذا ن رنا إىل اآلراء السابقة جند أهننا كاننت حمنل نقند ومل يسنل دلينل معنها منن
املعالشة مما جيعلعنا نتنردد كنثريا ععند تنرجيح رأى معنها علنى األخنر فاألخنذ بنرأى
اجلمهور ي ترتنأ علينه حصنر األدلنة طنرق حمنددة ال يتعنداها القاضنى إىل غريهنا،
وهذا يقيند القاضنى اإل بنات وجيعنل دوره الندعوى سنلبيا ممنا لند ينودى إىل
لصور حتقينق العدالنة ،إذ ال ميكنن إ بنات مجينع اجلنرائ واحلقنوق لتولن بوهتنا
على دليل معني لند حندده الشنارع مسنبقا ،وال جينوز االسنتعاد إىل غنريه حنىت ولنو
وجد ،ومن مث يفلت الكثري منن امنرمني منن طائلنة العقناق لعندم تنوافر األدلنة النىت
حددها املشنرع ،وعندم جنواز االعتمناد علنى األدلنة األخنرى النىت لند توجند
أوراق الدعوى.
واألخذ برأى ابن تيمينة ومنن معنه يترتنأ علينه إطنالق يند القاضنى إ بنات
الدعوى دون تقيينده بندليل معنني ،وهنذا لند ينودى إىل عندم االسنتقرار احلقنوق
نل رأى
نه مل يسن
نابقة  -أنن
نالع ر إىل اآلراء السن
نن بن
نام ،لكن
نة األحكن
نالل بالثقن
واإلخن
بشرى منن العقند  -فنإن سنأعتمد التنرجيح بنني اآلراء السنابقة علنى املصنلحة
العملية الىت ميكنن أن تترتنأ علنى األخنذ بنرأى دون أخنر ( ،)3واملصنلحة العملينة –
ن رى – تقتضى ترجيح رأى ابن تيمية ومن معه وذلك لألمور اآلتية:
( )1د /أمحد عبد املعع البهى :املرجع السابق ص .11
( )2د /أمحد عبد املعع البهى :املرجع السابق ص .11
( )3مع العل بأن مجهور الفقهاء ال يقصدون من لصر لفا البيعة على شهادة الشهود أهن ال يعرفون غريها كدليل وحيد
إل بات احلقوق ،بل توجد لديه طرق أخرى لت بات وإدا تسمى باألمساء املتعارف عليها بني العاس فيقولون مثال القضاء
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 -1أن هذا الرأى يتفنق منع منا لصند إلينه الشنارع منن توطيند دعنائ
العدل وحفا احلقوق علنى أرباهبنا ،خصوصنا هنذا العصنر النذى تعنددت فينه
املشننكالت ،وكثننرت فيننه اخلالفننات وسنناعد تقنندم العلنن والعمننران علننى
استحدا وسنائل ي هنر هبنا جاننأ احلنق كتسن يل احلنواد بالصنوت وغنري
ذلك من الوسائل احلديثة النىت ال ميكنن إمهاهلنا أو التغاضنى ععنها وعندم االعتنداد
بعتائ ها.
 -2أن ن ننام اإل بننات احلننر يتفننق مننع أحكننام الشننريعة اإلسننالمية
ومقاصدها وهنو منا ت لبنه أو تقضنيه السياسنة الشنرعية فيمنا يتعلنق بالسياسنة
القضائية حلسن سري العدالة هذا العصر.

باإللرار وذلك إذا كان اإل بات باإللرار ،والقضاء بعل القاضى إذا كان القضاء به ..أخل وال يقولون القضاء بالبيعنة إال إذا
كان اإل بات بالشهادة وحدها .د /أمحد عبد املعع البهى املرجع السابق ص  11وما بعدها.



أوال :ما ورد من نصوص تتعاول وسائل اإل بات باحلصر والعد:
ا.
-1

" وطريننق القاضننى إىل احلكنن خيتلنن

نة
نع إىل حقنوق العبناد امضن
نه ،وال رينق فيمنا يرجن
حبسنأ اخنتالف امكنوم بن
عبارة عن الندعوى ،واحل نة هند البيعنة ،أو اإللنرار ،أو النيمني ،أو العكنول ععنه،
أو القسامة ،أو علن القاضنى مبنا يريند أن اكن بنه ،أو القنرائن القاطعنة النىت
(.)1
تصري األمر ض خري املق وع به "
-2

نة ،أو
نة عادلن
نة بيعن
" احل ن

إلرار ،أو نكول عنن النيمني ،أو مينني ،أو لسنامة ،أو علن القاضنى بعند توليتنه،
أو لريعة لاطعة " (.)2
" احل اج الىت يقضى هبا احلاك سبع عشره ح ة :الشناهدان،
الشاهدان واليمني ،واألربعة ض لزنا ،والشاهد واليمني ،واملرلتان واليمني ،والشاهد والعكنول،
واملرلتان والعكول ،واليمني والعكول ،واألربعة أميان ض اللعان ،ومخسنون مييعنايف ض القسنامة،
واملرلتان فقط ض العيوق املتعلقة بالعساء ،واليمني وحدها بأن يتحال ويقس بيعهما فيقضنى
لكل واحد معها بيميعه ،واإللرار ،وشهادة الصبيان ،والقافة ،ولمط احلي نان ( )3وشنواهدها،
(.)4
واليد "
( )1رد امتار 298/4
( )2األشباه والع ائر ص 247
( )3ولمط احلي ان :القمط احلبال من اللي  ،أو اخلوص تشد به األخصاص أى البيوت الىت تعمل من القصنأ .لسنان
العرق البن مع ور  ،3739/5املع الوجيز ص .515
صورة القضاء بالقمط :أن يتعازع ا عان على ملك حائط مشترك بيعهما فإنه اك باحلائط أو اجلوار ملنن يكنن معالند
القمط ،وإذا تعازعا جدارا حك به لصاحأ الوجه ومعالد القمط وال الات واجلذوع وذلك حكما باألمارات .هتنذيأ
الفروق  167/4طبعة عامل الكتأ .م بوع هبامش الفروق للقرا .
( )4الفروق .83/4
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نيمني،
نهادة ،والن
نأربع :الشن
نون بن
ناء يكن
ند " القضن
نة امتهن
ناء ض بداين
نا جن
 -2من
والعكول ،واإللرار " (.)1
نت
نا يثبن
نق إدن
نه ،ألن احلن
ناحلق بعكولن
نه بن
ند علين
نذق " وال يقضن
ناء ض املهن
نا جن
من
(.)2
باإللرار ،أو البيعة ،والعكول ليس بإلرار وال بيعة "
ناإللرار ،أو
نه احلكن بن
نوز لن
نه جين
نالف أنن
ناع " وال خن
ناف القعن
ناء ض كشن
نا جن
من
نة
ناهدان ،ألن التهمن
نه شن
نه معن
نه إذا مسعن
نوذ حكمن
نل نفن
نو حمن
نه ،وهن
نة جملسن
البيعن
املوجودة احلك بنالعل معتفينة هعنا فنإن مل يسنمعه أى اإللنرار أو البيعنة منن أحند
أو مسعه شاهد واحد فله احلكن أيضنا رواينة حنرق ( )3ألننه لنيس حكمنا مبحن
العل  ،وال يضنر رجنوع املقنر ،ولنال القاضنى ( " :)4لنيس لنه احلكن ألننه حكن
()5
بعلمه "

( )1بداية امتهد 476/2
( )2املهذق 476/2
( )3يقصد :حرق بن إمساعيل بن خل الكرماىن أبو حممد ،وليل أبو عبد اهلل ذكره أبو بكر اخلالل ولال ععه " :رجنل
جليل حد ععه أبو بكر املروزى ،ولال ىل نزل ها هعا ععدى غرفة ملا لدم أىب عبد اهلل وكان يكتأ خب نه مسنائل
مسعها من أىب عبد اهلل ،وكتأ ىل إليه أبو بكر املرزوى كتابا وعالمات كان حرق يعرفها فقدمت بكتابه إليه فسنر بنه
وأظهره ألهل بلده وأكرم  ،ومسعت معه هذه املسائل " وكان رجال كبري تو سعة 280هن .طبقات احلعابلة للقاضنى
ابن احلسني حممد بن أىب يعلى  145/1وما بعدها ت رل  ،189طبعة دار املعرفة بريوت ،شذرات الذهأ .176/2
( )4يقصد :القاضى حممد بن احلسني بن حممد بن خل ابن الفراء ،أبو يعلى ،عامل عصره األصول والفروع وأننواع
الفعون ،من أهل بغداد ارتفعت مكانته ععد القادر والقائ العابسيني ،وواله القائ لضاء دار اخلالفنة واحلنرا وحنران
وحلوان ،له تصاني معها األحكام السل انية ،الكتابة أصول الفقه ،أحكام القرلن ،العدة أصول الفقنه ،امنرد
الفقه ،وكان شيخا للحعابلة تو رمحه اهلل سعة  458طبقات احلعابلة  .230 :193/2مرجع سابق .األعالم للنذركلى
طبعة دار العل للماليني  99/6وما بعدها.
( )5كشاف القعاع على منت اإللعاع .335/6



ما جاء ام لنى " البيعنة تشنمل الشنهادة وعلن القاضنى والندليل علنى ذلنك
أنه يفرض علنى احلناك أن اكن بعلمنه الندماء أو القصناص واألمنوال والفنروج
واحلدود سواء عل بذلك لبنل واليتنه أو بعند واليتنه والنوى منا حكن بعلمنه ألننه
()1
يقني احلق مث باإللرار مث بالبيعة "
انيا :وسائل اإل بات الفقه اإلسالمى:
من العصوص السابقة يتضح أن وسائل اإل بات الفقه اإلسالمى تتمثل :
 -3اليمني -4 .اخلربة.
 -2اإللرار.
 -1الشهادة.
 -7لضاء القاضى بعلمه.
 -5العكول -6 .القسامة.
 -8القرائن.
ومن مث فسنوف أتعناول الوسنائل السنابقة بالقندر النذى يتمشنى منع مقتضنيات
ناء
نع إرجن
نها من
نيلة معن
نل وسن
نة كن
نات املتخصصن
نيل للدراسن
نا التفصن
نث تاركن
البحن
احلديث عن القرائن باعتبارها املوضوع الرئيسى للبحث.

أوال :الشهادة:

نهود أو
نى شن
نع علن
نة ،وجتمن
نى املعايعن
ناهدة وهن
نن املشن
نتقة من
نهد ،مشن
ندر شن
مصن
إشهاد ،وأصل الشنهادة احلضنور .لنال علينه الصنالة والسنالم " الغعيمنة ملنن شنهد
الوالعننة " ( ،)2أى حضننرها ويقننال فننالن شننهد احلننرق أى حضننرها ( )3والشنناهد
()4
حامل الشهادة وموديها ،ألنه مشاهد ملا غاق عن غريه.

( )1املى البن حزم ال اهرى .426/9
( )2جزء من حديث طويل أخرجه البيهقى سععه .السعن الكربى  ،335/6مصع ابن أىب شيبه دار الكتأ العلمينة
1416هن 1995/ال بعة األوىل  497/6رل  ،33214نصأ الراية ختريا أحاديث اهلداية للزيلعى .املكتبة اإلسالمية
.408/3
( )3لسان العرق  2348/4مادة شهد ،املع الوجيز ص  352وما بعدها.
( )4أ.د  /جابر مهران :واجأ القاضى بعد مساعه الدعوى واإل بات الفقه اإلسالمى .ص .7
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إخبننار صنندق إل بننات حننق بلفننا الشننهادة
القضاء.

جملننس

()1

()2

إخبار حاك عن عل ليقضى مبقتضاه.
إخبار عن شب بلفا خاص.

()3

اإلخبار مبا علمه بلفا اشهد وشهدت.

()4

نت
نا وإن اختلفن
ند أهنن
ناري جنن
نذه التعن
نا إىل هن
وإذا ن رنن
متحد ،وإن كانت العفس متيل إىل التعري األول لشموله ووضوح عبارته.

نا
نا إال أن مععاهن
اللفن

نك
ناء ،يوي ند ذلن
نني الفقهن
نا بن
نق عليهن
نات املتفن
نق اإل بن
نن طرين
نق من
نهادة طرين
الشن
الكتاق ،السعة ،اإلمجاع.

.1

ناىل 
نال تعن
لن

.2

ناىل 
نال تعن
لن




()5

()6

أن املوىل عنز وجنل اآلينات السنابقة أمنر بالشنهادة ،وبنني أهننا تكنون عنن
طريق رجلنني ،أو رجنل وامنرأتني اآلينة األوىل ،وبنني نصناق الشنهادة الزننا
( )1شرح فتح القدير .2/6
( )2الشرح الكبري على خمتصر خليل .164/4
( )3حاشية الشرلاوى على حتفة ال الق بشرح تعقيح اللباق طبعة دار الكتأ العلمية بريوت .496/4
( )4الروض املربع بشرح زاد املستقعع املكتبة الثقافية بريوت.415/2 .
( )5سورة البقرة جزء من اآلية .282
( )6سورة العساء من اآلية .15



اآلية الثانينة ،واألمنر يفيند الوجنوق إال إذا وجندت لريعنة تصنرفه منن الوجنوق إىل
غريه ،وهعا وجدت القريعة ( )1وهنى لولنه تعناىل 
 ،)2( ومنا روى عنن عمنارة بنن خذمينة عنن عمنه وكنان منن
أصحاق النع  أن النع .






()4

فوفقا هلذا احلديث لو كنان اإلشنهاد واجبنا ألشنهد النع  ععند البينع ،ولكعنه
مل يشهد بدليل احلديث ،فدل ذلك أن األمر اآلية للعدق ال للوجوق.

( )1أ ر االختالف القواعد األصولية د  /مص فى سعيد اخلن ص  303مرجع سابق ،د  /أمحد حممود الشافعى املرجع
السابق ص 331وما بعدها ،فضيلة الشي  /أبو زهره :أصول الفقه اإلسالمى ص  139ومابعدها
( )2سورة البقرة من اآلية ( .) 283
( )3هو :خذمية بن ابت بن الفاكه بن علبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خ مه ابن جش بن مالك ابن أوس
األنصارى األوسى ،من ب خ مة يك أبا عمارة وهو ذو الشهادتني ،شهد بدرا وما بعدها من املشاهد األخرى ،وشهد
مع على اجلمل وصفني ومل يقاتل فيهما ،فلما لتل عمار جرد سيفه فقاتل حىت لتل سعة 37هن .أسد الغابة  133/2وما
بعدها ،االستيعاق معرفة األصحاق البن عبد الرب .دار اجليل بريوت لبعان ال بعة األوىل 1412هن 448/2 1992 /
حتقيق على حممد الب اوى.
( )4أخرجه البخارى وأبو داود واحلاك  ،صحيح البخارى بشرح فتح البارى  518/8كتاق التفسري ،باق فمعه منن
لضى حنبه ومعه من يعت ر وما بدلو تبديال ،سعن أىب داود كتاق االلضية باق إذا عل احلاك صدق الشاهد الواحد جيوز
له أن اك به ،حديث رل  3607طبعة دار إحياء السعة العبوية  ،308/3املستدرك على الصحيحني للحاك وما بعدها
كتاق البيوع باق ال جيوز بيعان بيع وال بيع ما ال ميلك وال سل وبيع وال شرطان بيع .طبعة دار املعرفة بنريوت
لبعان .17/2
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ما روى أن النع  لنال:

.1
()1

.2

ما روى أن الع  اختص إلينه األشنعث بنن لنيس منع أخنر

بئنر

()2

فقال الع 

أن الع  أمر املندعى بإلامنة البيعنة وهنى الشنهادة – كمنا سنبق وأوضنحعا –
واألمر دليل على املشروعية فتكون الشهادة مشروعة.

أمجعت األمة على أن الشهادة ح ة شرعية تب عليها األحكام.
انيا :اإللرار:
أ-

اإللرار

اللغة:

مععاه اإلذعان للحنق واالعتنراف بنه ،تقنول ألنر بناحلق أى اعتنرف بنه ،ولنرره
()3
غريه باحلق حىت ألر به ،وألره مكانه فاستقر.
ق -اإللرار
.1
"

االص الح:
" إخبنار عنن بنوت حنق للغنري علنى نفنس املقنر

()4

( )1سبق خترجيه ص
( )2سبق خترجيه ص
( )3لسان العرق  ،3582/5خمتار الصحاح ص  528وما بعدها ،املصباح املعري ص  496وما بعدها.
( )4شرح فتح القدير  279/6وما بعدها .مرجع سابق.



إخبار الشخص بثبوت احلنق للغنري علنى نفسنه ،ولنو كنان هنذا احلنق
سلبيا أى ب ر يق العفى كإلراره بأن ال حق لنه علنى فنالن فإننه يثبنت للمقنر لنه علنى
()1
املقر حق عدم م البته بشب من احلقوق "
" خنرب يوجنأ حكن صندله علنى لائلنه فقنط

.2
بلف ه أو بلفا نائبه "

()2

" إخبنار عنن حنق ابنت علنى املخنرب ،ولنالوا

.3
إن له امسا مرادفا وهو االعتراف "
.4

()3

" إظهنار مكلن خمتنار منا علينه بلفنا أو كتابنة

نيس
ندله ولن
نن صن
نا ميكن
نه مبن
نه أو مور ن
نه أو مولين
نى موكلن
نرس أو علن
نارة أخن
أو إشن
()4
بإنشاء "
وبالع ر إىل التعناري السنابقة جنند أن النعفس متينل إىل منا ذهنأ إلينه احلعابلنة،
وذلك لتضمعه شنروط اإللنرار وهنى التكلين واالختينار ،فضنال عنن اشنتماله علنى
إلرار الوكيل على موكله والوار على مور ه.
نة
نه ابتن
ناء وح يتن
نني الفقهن
نا بن
نق عليهن
نات املتفن
نرق اإل بن
نن طن
نق من
نرار طرين
اإللن
بالكتابة والسعة واإلمجاع واملعقول:

.1

لوله تعاىل



()5

( )1رد امتار على الدر املختار .448/4
( )2بلغة السالك أللرق املسالك للشي أمحد الصاوى على الشرح الصغريطبعة دار الفكر بريوت  ،176/2البه نة
شرح التحفة لتمام التسوىل طبعة احلل  1370/1951هن .ج 2ص .317
( )3مغ امتاج  ،238/2هناية امتاج  64/5وما بعدها.
( )4شرح معتهى اإلرادات املسى " دلائق أوىل العهى بشرح املعتهى " لتمام البهوتى .دار الفكر .569/3
( )5سورة لل عمران من اآلية .81
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أن املوىل سبحانه وتعاىل طلنأ معنه اإللنرار فنألروا ولبنل إلنراره  ،فندل ذلنك
على أن اإللرار ح ة ألنه لو مل يكن ح ة ملا طلبه معه .
.2

لال تعاىل :



()1

أن املوىل تبارك وتعاىل أمر هنذه اآلينة بنإمالء منن علينه احلنق ،واإلمنالء مععناه
اإللرار ،وأمره بنذلك دلينل علنى أننه ح نة ،ألننه لنو مل يكنن ح نة مل ينأمر بنه
ولكعه أمر به فدل على أنه ح ة.

مننا روى

لصننة العسنني أن الننع  لننال:

( )1سورة البقرة جزء من اآلية .282



()2

 .2ما روى أن الع  لبل من ماعز ( )3ومن الغامدية اإللرار بالزنا علنى أنفسنهما
وعاملهما به ،وألام عليها احلد بعاء عليه.
 .1ما روى عن جابر بن عبد اهلل األنصارى أن رجل من أسل أتنى رسنول اهلل 
فحد ه أنه لد زىن ،فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول اهلل  فرج وكنان لند
()4
أحصن .
 .2ما روى أن الع  [ جاءته امرأة من غامد من األزد فقالت :يا رسول اهلل طهرىن،
فقال :واك ارجعى فاستغفرى اهلل وتوىب إليه فقالت :اراك تريد أن ترددىن كما رددت ماعز بن
مالك ،لال :وما ذاك لالت :إهنا ح من الزنا فقال :أنت ؟ لالت :نع ! فقال هلا حىت تضعى ما
ب عك ،لال ك فكفلها رجل من األنصار حىت وضعت لال :فأتى الع  فقال :لد وضعت
الغامدية ،فقال :إذن ال نرمجها وندع ولدها صغريا ليس له من يرضعه فقام رجل من األنصنار
()5
فقال إىل رضاعة يا ن اهلل لال :فرمجها ]
نه
نى أنن
نراف فندل علن
نى االعتن
ناء علن
ند بعن
نام احلن
نديث األول ألن
نع  احلن
أن الن
نى
ند علن
نام  احلن
ناىن ألن
نديث الثن
ند ،و احلن
نرار مبع ن واحن
نراف واإللن
نة واالعتن
ح ن
ماعز والغامدية بعاء على إلرارمها ،فدل على أنه ح ة.

( )1هو أنيس بن الضحاك األسلمى ،أرسله الع  إىل املرأة األسلمية لريمجها إن اعترفت بالزنا .أسد الغابنة ،157/1
االستيعاق  ،114/1اإلصابة .123/1
( )2طرف من حديث طويل رواه اإلمام البخارى ومسل صحيحهما عن أىب هريرة وزيد بن خالد اجله  :صنحيح
البخارى بشرح فتح البارى  323/5وما بعدها كتاق الشروط ،باق الشروط الىت ال حتل احلندود حنديث رلن
 ،2725/2724صحيح مسل بشرح العووى  206/11وما بعدها كتاق احلدود باق حد الزنا.
( )3هو ماعز بن مالك األسلمى ،معدود املدنيني ،كتأ له الرسول  كتابا بإسالم لومه ،وهو الذى اعترف بالزننا
فرمجه ،أسد الغابة  ،8/5اإلصابة .31/9
( )4صحيح البخارى بشرح فتح البارى  117/12كتاق احلدود باق رج امصن حديث رل  ،6714صحيح مسنل
بشرح العووى  192/11وما بعدها كتاق احلدود باق حد الزنا.
( )5صحيح مسل بشرح العووى  201/11وما بعدها كتاق احلدود باق حد الزىن.
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نة
نرار ح ن
نى أن اإللن
نذا علن
نا هن
نول اهلل  إىل يومعن
ندن رسن
نن لن
نة من
نت األمن
أمجعن
()1
على املقر ومل يعكر ذلك أحد فكان إمجاعا.
و هننذا يقننول اإلمننام السرخسننى " وهننو إذا كننان ح ننة فيمننا يعنندر
()2
بالشبهات فهو ح ة فيما ال يعدر بالشبهات من باق أوىل "

أن اإللننرار وإن كننان متننرددا بننني الصنندق والكننذق إال أن الصنندق ارجننح
وأظهر من الكذق ،ألن اإلنسان غري متنه فيمنا يقنر بنه علنى نفسنه " كمنا يبعند أن
()3
يقر اإلنسان كذبا ،فكان ح ة النتفاء الريبة فيه.
الثا :اليمني

اليمني اللغة مععناه :القنوة والقسن  ،وجيمنع علنى أمينان وأمينن ،مسينت بنذلك
ألهن كانوا إذا حتنالفوا ضنرق كنل معنه مييعنه علنى مينني صناحأ والنيمن :مععناه
()4
الربكة.

فاليمني مبععاه العام أى النذى يشنمل النيمني القضنائى وغنريه عرفنه احلعفينة بأننه:
()5
عبارة عن عقد لوى هبا عزم احلال على الفعل والترك.
" حتقينق أمنر مل جينأ عقنال أو عنادة بنذكر اسن اهلل أو
صفته.

()6

( )1مغ امتاج  ،283/2هناية امتاج  ،65/5شرح فتح القدير .281/6
( )2املبسوط للسرخسى دار املعرفة بريوت لبعان .185/17
( )3املبسوط للسرخسى  ،184/17شرح فتح القدير  ،281/6مغ امتاج .238/2
( )4لسان العرق البن مع ور  4969/6وما بعدها ،املصباح املعري ص  ،682خمتار الصحاح ص  745وما بعدها.
( )5تبني احلقائق :شرح كعز الدلائق لتمام الزيلعى .دار املعرفة بريوت لبعان ال بعة الثانية .107/3
( )6الشرح الكبري على خمتصر خليل  126/2وما بعدها.



" حتقينق أمنر غنري ابنت ماضنيا كنان أو مسنتقبال نفينا أو
إ باتا ممكعا أو ممتععا باس اهلل أو بصفة من صفاته "

()1

" اليمني باهلل تعاىل أو صفة من صفاته "

()2

هننذا واملالحننا علننى هننذه التعنناري أهنننا وإن اختلفننت لف ننا إال أن مععاهننا
متحد من مث يكفى أينا معنها لبينان حقيقنة النيمني ،وإن كاننت النعفس متينل إىل منا
ذهأ إليه الشافعية لوضوحه ومشوله.
أما اليمني القضائى :فيقصد بنه تأكيند بنوت احلنق أو نفينه أمنام القاضنى بنذكر
()3
اس اهلل أو صفة من صفاته.
اليمني دليل من أدلة اإل بات املتفق عليها بني الفقهاء ،يويد ذلك:

.1

ناىل 
نال تعن
لن


.2

()4

لال تعاىل  :و



()5

أن املوىل تبارك وتعاىل بنني اآلينتني أن النيمني لند تكنون مينني لغنو ال مواخنذة
عليها ،ولد تكون مينني مععقندة مواخنذ عليهنا ،وهنذا دلينل علنى أن النيمني معتنربة
ومعول عليها.

( )1أس امل الأ شرح روض ال الأ .دار الكتاق اإلسالمى القاهرة .240/4
( )2اإلنصاف معرفة الراجح من اخلالف على مذهأ اإلمام أمحد بن حعبل طبعة دار الكتأ العلمية بنريوت لبعنان
.3/11
( )3الفقه اإلسالمى وأدلته د  /وهبة الزحيلى طبعة دار الفكر املعاصر  1997ال بعة الرابعة .588/6
( )4سورة املائدة لية .89
( )5سورة العمل أية .91
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.1

مننا روى أن الننع  لننال
()1

ندعوى،
نرد الن
نه مب ن
نى حقن
نان ال يع ن
نديث أن اإلنسن
نذا احلن
نع  هن
نت الن
أ بن
وإدا البد من النيمني ععند ع نز املندعى عنن إ بنات دعنواه ،فندل ذلنك علنى أن
اليمني ح ة.

أمجعت األمنة اإلسنالمية منن لندن رسنول اهلل  إىل ميعنا هنذا علنى مشنروعية
()2
احلل و بوت حكمه ،فكان ح ة.
رابعا :اخلربة:
العل بالشب ،تقول ىل به خربا أى عل  ،واخلبري الذى خيرب الشب بعلمه.
نني
نى رأى املختصن
ناد علن
نى االعتمن
هن
القاضى.

()3

نأ
نزاع ب لن
نة العن
حقيقن

()4

اتفق فقهناء املنذاهأ علنى جنواز القضناء بقنول أهنل املعرفنة فيمنا خيتصنمون
()5
مبعرفته بشرط أن يكونوا حذالا مهرة.

( )1سبق خترجيه ص
( )2الشاهد واليمني إ بات احلقوق والقضاء هبا الفقه اإلسالمى " دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
من الباحث  /طالل أمني غزاوى ص  123مرجع سابق ،يويد هذا ما جاء تبيني احلقائق " الس الع  ليغزون لريشا
والصحابة رضى اهلل ععه كانوا يقسمون " ج 3ص  107مرجع سابق.
( )3لسان العرق  1090/2وما بعدها ،خمتار الصحاح ص  ،168املصباح املعري ص .162
( )4الفقه اإلسالمى وأدلته د  /وهبه الزحيلى  6288/8مرجع سابق.
( )5املبسوط للسرخسى  ،178/9تبصرة احلكام  74/2وما بعدها ،مغ امتناج  ،488/4املغن والشنرح الكنبري
.161/12



.1

لوله تعناىل :


()1

أمر املوىل عز وجل هذه اآلينة بسنوال أهنل النذكر ععند عندم املعرفنة ،وعلينه
فإن القاضى إذا أشنكل علينه األمنر وجنأ علينه أن يستشنري أهنل اخلنربة ،و هنذا
دليل على أن رأى اخلبري ح ة.
نى
نل علن
نت [ :دخن
نها لالن
نى اهلل ععن
نة رضن
نيدة عائشن
نن السن
نا روى عن
 .2من
الع  مسرورا تنربق أسنارير وجهنه ،فقنال :أمل تنر أن جمنزر املندجلى ( )2دخنل
على فنرأى أسنامة وزيندا عليهمنا ل يفنة لند غ ينا هبنا رؤسنهما ولند بندت
()3
ألدامهما فقال :إن هذه األلدام بعضها من بع ]
أن الع  النر جمنزر املندجلى علنى لولنه ،وإلنراره دلينل علنى أن رأينه ح نة
وبالتاىل جواز االعتمناد القضناء علنى لنول أهنل املعرفنة واخلنربة ،و هنذا يقنول
اإلمام الشافعى " فلو مل يعترب لولنه ملععنه منن امنازاة ،وهنو  ال يقنر علنى خ نأ وال
()4
يسر إال باحلق "
إىل غري ذلك منن األحا دينث واآل نار النىت تندل علنى جنواز الرجنوع إىل أهنل
املعرفة كال بيأ واجلراح وغريه .
نروق،
نة املسن
نام ليمن
نى اإلمن
نكل علن
" إذا أشن
نه أدىن مل
نال بعضن
نرة دراهن  ،ولن
نها عشن
نه ليمتن
نال بعضن
نل العلن  ،فقن
واختلن أهن

( )1سورة األنبياء لية .7
( )2هو جمزر املدجلى صحاىب معروف لقأ مب زر ألنه كان اجلاهلية إذا أسر أسريا جز ناصيته وأطلقه واملدجلى نسنبة
إىل ب مدجل بن مرة بن كعانة ،اإلصابة  ،345/3سبل السالم .136/4
( )3صحيح البخارى بشرح فتح البارى  56/12كتاق الفراش باق القائ حديث رل  ،6771صحيح مسل بشرح
العووى  41/10كتاق الرضاعة باق العمل باحلاق القائ الولد ،سعن أىب داود  698/2كتاق ال الق.
( )4مغ امتاج .488/4
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يق ع ألن كمال العصاق شنرط يراعنى وجنوده حقيقنة وذلنك يععندم ععند اخنتالف
()1
املقومني فيه "
" إذا اختلنن أهننل الشنن ة ( )2هننل هننى
نعة
نها كالباضن
نغر معن
نة ( ،)4أو أصن
نها كاهلامشن
نر معن
نان أكثن
نا كن
نحة ( )3أو ال أو فيمن
موضن
نتص
داء خين
ن
ناء ،أو اختلن
نا إال األطبن
نىت ال يعرفهن
نراح الن
نن اجلن
نا من
( ،)5أو غريهن
مبعرفته األطبناء ،أو داء الدابنة ،فكنان ظناهر كنالم اخلرلنى ( )6أننه إذا لندر علنى
()7
طبيبني أو بي اريني ال جيز واحد ،وإن مل يقدر على ا عني أجزا واحد " .
هذا واخلنربة تلعنأ دورا كنبريا وال سنيما املسنائل الفعينة النىت يصنعأ علنى
القاضى الق ع فيهنا بنرأى ،وذلنك كبحنث اخل نوط ،وبصنمات األصنابع ومقارنتنها
باألصل.
خامسا :العكول عن اليمني:
واحلديث عن العكنول كوسنيلة منن وسنائل اإل بنات يكنون منن خنالل العقناط
التالية:
أوال :مع العكول لغة وشرعا.
انيا :ح ية العكول.

( )1املبسوط للسرخسى .178/9
( )2الش ة :وهى ما كان الراس والوجه .الفقه اإلسالمى وأدلته د  /وهبه الزحيلى طبعة دار الفكر املعاصنر 1997
ال بعة الرابعة .5759/7
( )3املوضحة :هى الىت تق ع السمحاق وتوضح الع أى ت هره .بدائع الصعائع .296/7
( )4اهلامشة :هى الىت هتش الع أى تكسره .بدائع الصعائع .296/7
( )5الباضعة هى :الىت تبضع اللح أى تق عه وتشقه .بدائع الصعائع .296/7
( )6اإلمام اخلرلى هو :عمر بن احلسني بن عبد اهلل اخلرلى ،ابو القاس  ،فقيه حعبلى ،من أهل بغداد ،رحل ععها ملا ظهنر
فيها سأ الصحابة ،نسبته إىل بيع اخلرق ،تو بدمشق سعة 334هن ،له تألي معها :املختصر الفقه يعرف مبختصنر
اخلرلى .األعالم  ،44/5طبقات احلعابلة للقاضى أىب احلسني حممد بن أىب يعلى  75/2وما بعدها بعند ( ) 608مرجنع
سابق.
( )7املغ والشرح الكبري .162/12



ناع،
نع واالمتعن
نع والضن
نراف واجلن
نوص واالنصن
نع والعكن
نأخري والتراجن
ناه التن
مععن
وكلمة نكل من االضداد تندل مفرداهتنا علنى مععنيني متصناربيني فالعكنل هنو القنوى،
والعكل الضع واجلع ،يقال نكنل عنن العندو أى ضنع وجنع عنن لقائنه ،ونكنل
()1
بالكسر نكص ،والعكل القيد وجيمع على أنكال ونكول.

العكول االص الح:
هو أ ن يقول املدعى علينه بعند عنرض القاضنى النيمني علينه أننا ناكنل ععنها ،أو
()2
يقول القاضى احل فيقول ال احل .
نق
نه ب رين
ندعى علين
نة إىل املن
نيمني املوجهن
ن الن
نن حلن
ناع عن
نو :االمتعن
نل هن
ولين
()3
القاضى
استعكاف اخلص عن حل اليمني املوجهة عليه من القاضى.
واملع

()4

التعاري السابقة متحد وإن اختل التعبري.

اختل الفقهاء

ح ية العكول ومتخ

اخلالف عن اآلراء اآلتية:

ندعى
نل املن
نإذا نكن
نات ،فن
نرق اإل بن
نن طن
نة من
نة وطريقن
نول ح ن
العكن
عليننه لضننى عليننه بعكولننه ،وهننو مننا عليننه األحعنناف ،واحلعابلننة ،والذيديننة،
()1
واإلمامية( ،)5وهو لول سيدنا عثمان بن عفان  ولضاء شريح
( )1لسان العرق  ،4544/6املصباح املعري ص  ،625خمتار الصحاح ص .679
( )2مغ امتاج  .478/4مرجع سابق.
()3الفقه اإلسالمى وأدلته د  /وه الزحيلى  392/6مرجع سابق.
( )4املدخل الفقهى العام د  /مص فى أمحد الزرلا .ال بعة العاشرة م بعة طربني دمشق .1065/2
( )5حاشية ابن عابدين  548/5وما بعدها ،كشاف القعاع  338/6وما بعدها ،عيون األزهار البن املرتضى ص 425
طبعة دار الكتاق اللبعاىن ،املختصر العافع م بعة وزارة األولاف ال بعة الثانية ص  ،282جواهر الكالم .دار إحياء الترا
العرىب بريوت ال بعة السابعة .182/4
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نا مننن طننرق اإل بننات،
نرب طريقن
نيس ح ننة وال يعتن
نول لن
العكن
فإذا نكل املدعى علينه ردت النيمني علنى املندعى ،وهنو منا علينه الشنافعية واملالكينة
( .)2وروى عن ابن عمر وعلنى واملقنداد واألسنود وأىب بنن كعنأ ،وزيند بنن ابنت
()3
–  – مثله .
نات وال
نرق اإل بن
نن طن
نا من
نرب طريقن
نة وال يعتن
نيس ح ن
نول لن
العكن
يقضى به شب أصنال ،فنإذا نكنل املندعى علينه أجنرب علنى احللن
()4
ترد اليمني على املدعى ،وهو ما عليه ابن حزم ال اهرى.

بالضنرق وال

األدلة
أوال :أدلة الرأى األول:
نه
ندا لن
ناع عبن
ناه بن
نر أن أبن
نن عمن
ند اهلل بن
نن عبن
نامل بن
نن سن
نا روى عن
 .1من
بثمادائة دره بنالرباءة ،مث إن صناحأ العبند خاصن فينه ابنن عمنر إىل عثمنان،
فقال عثمان :البن عمر احل باهلل لقند بعتنه ومنا بنه داء علمتنه ،فنأىب ابنن عمنر
()5
أن ال  ،فرد عليه عثمان العبد.
أن سيدنا عثمان –  – لضنى علنى ابنن عمنر بنالعكول ،فندل ذلنك علنى أن
العكول ح ة ،ألنه لو مل يكن ح ة ما لضنى بنه ،ولكعنه لضنى بنه فندل ذلنك علنى
ح يته.

( )1ال رق احلكمية البن القي ص .129
( )2مغ امتاج  ،477/4تبصرة احلكام البن فرحون  152/1وما بعدها ،الذخرية للقرا .76/11
( )3ال رق احلكمية ص .129
( )4املى البن حزم  372/9وما بعدها.
( )5السعن الكربى للبهيقى  328/5كتاق البيوع باق بيع الرباءة.



ما روى أن النع  لنال:

.2
()1

أن الع  حصر اليمني جاننأ املندعى علينه ،فنإذا نكنل عنن النيمني لضنى
عليه بعكوله ،فدل ذلك على ح ية العكول.
 .3ما روى من طرينق ابنن أىب شنيبه عنن حفنص بنن غينا عنن ابنن
جريح عن ابن أىب ملكيه عنن ابنن عبناس ،أننه أمنر ابنن أىب مليكنه أن يسنتحل
امرأة ،فأبت أن حتلن فألزمهنا ذلنك " ( )2ففنى هنذا األ نر دلينل واضنح علنى
القضاء بالعكول.
نن
نرية عن
نن مغن
نريك عن
نن شن
نيبه عن
نن أىب شن
نق ابن
نن طرين
نا روى من
 .4من
احلار لنال :نكنل رجنل ععند شنريح عنن النيمني فقضنى علينه ،فقنال :أننا
أحل  ،فقنال شنريح :لند مضنى لضنائى " ( )3وهنو دلينل واضنح أيضنا علنى
القضاء بالعكول
نا
نق إذا اعتربنن
ناذال للحن
نه بن
ندعى علين
نون املن
نى كن
نل علن
نول دلين
 .5أن العكن
العكول بذال ،وهنو رأى أىب حعيفنة ،أو كوننه مقنرا إلنرارا تقنديريا بناحلق املندعى
نه
نون املندعى علين
نو رأى الصناحبني ،ولنوال كن
نول إلنرارا وهن
بنه إذا اعتربننا العكن
نا
نه وليامن
نن نفسن
ندعوى عن
نرر الن
نا لضن
نيمني دفعن
نى الن
ندم علن
نرا أللن
ناذال أو مقن
بن
بالواجأ ،ألن اليمني واجبنة علينه بقولنه  " والنيمني علنى منن أنكنر " وكلمنة
()4
على للوجوق.
انيا :أدلة الرأى الثاىن:
( )1سبق خترجيه ص
( )2املصع البن اىب شيبه  433/4حديث رل .226
( )3املصع البن أىب شيبه  433/4رل .226
( )4شرح الععاية على اهلداية  158/6وما بعدها م بوع هبامش شرح فتح القدير ،اللباق شرح الكتاق للميداىن .دار
احلديث ال بعة الرابعة 1399هن  1979 /حتقيق  /حممد حمىي الدين عبد احلميد 30/4 .وما بعدها.

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

.1

نع 
نر ،أن الن
نن عمن
نن ابن
نافع عن
نن نن
نا روى عن
من
()1

أن الع  رد اليمني على طالنأ احلنق مب نرد نكنول املندعى علينه فندل ذلنك
على أن العكول ليس ح ة ،ألننه لنو كنان ح نة منا رد النيمني علنى طالنأ احلنق
ولقضى مب رد العكول.
.2

( )2اسننتقرض مننن عثمننان سننبعة لالف درهنن ،

فلما تقاضاه ،لنال :إهننا أربعنة لالف درهن  ،فخاصنمه إىل عمنر ،فقنال :املقنداد.
احل إهنا سنبعة لالف ،فقنال عمنر  ،أنصنفك ،فنأىب أن الن  ،فقنال عمنر
()3
خذ ما أع اك.
أن سيدنا عمنر مل يقضنى مب نرد العكنول فندل ذلنك علنى عندم ح يتنه وهنو
امل لوق
 .3أن العكول اتمنل أن يكنون امتعاعنا عنن احللن وتورعنا عنن النيمني
الكاذبة كما هنو الشنأن املسنل  ،واتمنل أن يكنون امتعاعنا عنن احللن منن
باق الترفع عن اليمني الصادلة كمنا معنع عثمنان ملنا وجهنت إلينه النيمني ،ولنال
أىن إن يوافقها لضاء ،فيقنال :إن عثمنان حلن كاذبنا واتمنل اشنتباه احلنال بنأال
( )1رواه البيهقى واحلاك ولال ععه " هذا احلديث صحيح اإلسعاد ومل خيرجاه " ،.سنعن البيهقنى  184/10كتناق
الشهادات باق العكول ورد اليمني ،املستدرك للحاك  100/4كتاق األحكام ،سعن الدارل  213/4ولال ععنه
التعليق " احلديث أخرجه البيهقى واحلاك و إسعاده كله حممد بن مسروق وهو ال يعرف ،وإسحاق بنن الفنرات
خمتل فيه " ان ر التعليق املغ على الدارل تألي أىب ال يأ حممد مشس احلق الع ي أبادى طبعة مكتبة املت القناهرة
 ،213/4سبل السالم للصغاىن  1491/4باق الدعوى والبيعات.
( )2هو املقداد بن عمرو ،يعرف بابن األسود الكعدى البهراىن احلضرمى ،ابو معبد ،صحاىب جليل شهد بدرا وغريها من
املشاهد وسكن املدمية ،تو هبا سعة 33هن .وله  48حديثا .اإلصابة  ،273/9األعالم .282/7
( )3رواه البيهقى من حديث حسني بن عبد اهلل بن ضمريه عن أبيه عن وجده عن على لال " اليمني مع الشاهد فنإن مل
تكن له بيعة فاليمني على املدعى عليه إذا كان لد خال ه فإن نكل حل املدعى .السعن الكربى  184/10ولنال ععنه
إسعاده صحيح إال أنه معق ع .باق العكول ورد اليمني كتاق الشهادات.



يدرى انه صادق إنكناره أو كناذق فينه فيمتعنع ،وإذا كنان األمنر كنذلك فنال
يصح أن يكون العكول ح نة بنل تنرد النيمني علنى املندعى ،فنإن حلن لضنى
()1
عليه ون أنكل خسر الدعوى.
الثا -:أدلة القول الثالث:
أستدل أبن حزم ملا ذهأ إلينه منن أننه ال يقضنى بنالعكول ض شنب منن األشنياء،
مبا أستدل به أصحاق القول الثاين .وباألدلة اآلتية:
 -1مبا رواه الشع ( )2لنال كنان بنني أىب بنن كعنأ وعمنر بنن اخل ناق
رضى اهلل ععهما معازعة وخصنومة حنائط ،فقنال بني وبيعنك زيند بنن ابنت
 ،فأتياه فضنربا علينه البناق فخنرج ،فقنال ينا أمنري املنومعني أال أرسنلت إىل
نادة
ند  وسن
نأخرج زين
نوتى احلكن  ،فن
نه ين
نر  بيتن
نال عمن
نك ،فقن
نىت أتين
حن
نا،
نا ،فتكلمن
نس عليهن
نورك ،وأىب أن جيلن
نذا أول جن
نر  هن
نه عمن
نال لن
نا ،فقن
فألقاهن
نن
نومعني من
نري املن
نى أمن
نك وإن أردت أن تعفن
نأ  بيعتن
ند  ألىب كعن
نال زين
فقن
()3
اليمني فأعفه ،فقال عمر  تقضى على باليمني وال أحل فحل "
نأ
نالعكول ،وإد نا أوجن
نيمني ومل اك ن بن
نذكر رد الن
نت  مل ين
نن ابن
ند بن
أن زين
اليمني على املعكر ل عا إال أن يسق ها ال الأ.
نالعكول وال
ناء بن
نى القضن
ناع علن
نعة وال إمجن
نرلن وال سن
نأت لن
نه مل ين
 -2انن
باليمني املردودة ،وجاء ننص القنرلن بنرد النيمني مسنألة الوصنية ،وننص السنعة
بردها مسألة القسنامة والشناهد والنيمني ،فالتصنرنا علنى منا جناء كتناق

( )1مغ امتاج .477/4
()2هو عامر بن شرا حيل عبد بن ذى كبار .أبو عمرو اهلمداىن مث الشع  ،ولد ض إمرة عمر بن اخل ناق ورأى علينوا،
وصلى خلفه ،ومسع من عدد كبري من الصحابة ،وروى ععه احلك ومحاد وأبو إسحاق تو 104هن ،وليل 105هنن،
سري اعالم العبالء لتمام مشس الدين الذه حتقيق شعيأ االرنووط وحممد نعي العرلسوس .موسسة الرسالة ال بعة الرابعة
1406هن 294/4 1986 ،وما بعدها ،تاري بغداد للخ يأ البغدادى .دار الكتأ العلمية بريوت لبعنان،227/12 .
شذرات الذهأ .املرجع السابق .126/1
( )3سعن البيهقى  .136/10كتاق أدق القاضى باق إنصاف اخلصمني املدخل عليه واالستماع معهما ح ته وحسن
اإللبال عليهما.
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اهلل وسعة رسنوله  ومل نعند ذلنك إىل غنريه ،ولنيس لنول أحند ح نة سنوى
()1
لول املعصوم وكل من سواه مأخوذ من لوله ومتروك.

( )1املى البن حزم  374/9وما بعدها.



أوال :معالشة أدلة القول األول:
.1

نة
" ال ح ن

نول اهلل  فكين
ند دون رسن
نول أحن
لن

يكون العكول ح ة ولد ورد خنال ف هنذا عنن عمنر وعلنى واملقنداد بنن األسنود
وأىب بن كعأ وزيد بن ابنت رضنى اهلل ععنه  ،فمنا النذى جعنل لنول بعضنه
أوىل من لول بع  ،فكين ولند حنالفوا عثمنان هنذه القضنية نفسنها ألننه مل
جيز البينع بنالرباءة ،إال عينأ مل يعلمنه البنائع ،وهنذا خنالف لنوهل  ،فكين
يكون حك عثمان بعضه ح نة وبعضنه لنيس حب نة … كمنا أننه لنيس خنرب
ابن عمنر أننه رأى القضناء بنالعكول جنائزا ودنا فينه أننه حكن عثمنان وهنو
الرواينة عنن ابنن عبناس
خمالفون لعثمان ذلك احلكن بعيعنه وال متعلنق هلن
ألنه ليس فيها أن ابن عبناس ألنزم العرامنة بنالعكول وإدنا فينه أن ابنن عبناس أمنر
أن يست حل املدعى عليهنا فأبنت فألزمهنا ذلنك وهنذا إشنارة إىل النيمني إذ لنيس
للغرامة اخلرب ذكر أصنال فب نل أن يصنح هنذا شنب عنن الصنحابة أصنال "
()1

.2

" إن العكنول دلينل علنى كنون املندعى علينه بناذال للحنق

أو مقرا . .اخل " فقند لنال ابنن القني معترضنا علنى ذلنك " ال نسنل أن العكنول
إلرار ألن اإللرار اعتراف بناحلق والعاكنل ممتعنع فكين يكنون العكنول إلنرارا منع
()2
إصراره على اإلنكار "
ناق
نن أن الكتن
نة " من
ناء الععاين
نا جن
نابق مبن
نراض السن
نى االعتن
ناف علن
رد األحعن
والسعة ليس فيهما منا يندل علنى نفنى القضناء بنالعكول ألن ختصنيص الشنب بالنذكر

( )1املى البن حزم .376/9
( )2ال رق احلكمية السياسة الشرعية البن القي ص .147
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ال يدل على نفى احلك عما عنداه ،فقند لنام اإلمجناع علنى جنواز القضناء بنالعكول،
(.)1
فإنه روى إمجاع الصحابة على ذلك وإذا بت اإلمجاع ب ل القياس "
انيا :معالشة أدلة القول الثاىن:
نولش ما استدل بنه الشنافعية واملالكينة علنى أن العكنول لنيس ح نة وإدنا تنرد
اليمني على املدعى مبا يلى:
أن ما استدلوا بنه منن أن املقنداد اسنتقرض منن عثمنان سنبعة األلن
.1
نديث
نن أن حن
ندائع " من
ناىن " البن
نه الكاسن
نا لالن
نه مبن
نرض علين
درهن …… يعتن
املقداد ال ح ة فيه ألن فيه ذكنر رد النيمني علنى املندعى منن غنري نكنول املندعى
عليه ،وهو خارج عن ألاويل الكنل فكنان منووال ععند الكنل ،فنإن ا تأويلنه علنى
أن املقداد ادعنى اإليفناء إىل عثمنان فنأنكر فتوجهنت النيمني علينه فهنذا التأوينل
نقول به " (.)2
نة
" ال ح ن

نل
لنول أحند دون رسنول اهلل  ولنو لين

وهنو ال يصنح ألننه منن طرينق الشنع  ،ومل يندرك عثمنان

بصحة هذا األ ر فكين
()3
وال املقداد فكي عمر "
.2

نع 
نن أن الن
نر من
نن عمن
نديث ابن
نن حن
نا روى من
نا من
أمن
فيعترض عليه مبنا لالنه ابنن لدامنة حينث لنال ] هنذا اخلنرب ال

نعرف صحته ولد خالفه ابن عمنر ،فقند روى ععنه ابعنه سنامل أننه بناع عبندا لنه
بثمادائة درهن بنالرباءة مث إن صناحأ العبند خاصن فينه ابنن عمنر إىل عثمنان
فقال عثمان البن عمر احل بناهلل لقند بعتنه ومنا بنه داء علمتنه فنأىب ابنن عمنر
()4
من أن ال  ،فرد عليه عثمان العبد ".
فهذا األ ر يندل علنى أن ابنن عمنر خالفنه ،وخمالفنة ابنن عمنر لنه دلينل علنى
ضعفه ،فإنه مل يرد اليمني على املدعى وال ردها عثمان.
( )1الععاية على اهلداية للبابرتى 159/6يعصرف طبعة احلل .
( )2بدائع الصعائع ترتيأ الشرائع للكاساتى .230/6
( )3املى البن حزم ال اهرى .381/9
( )4املغ البن لدامة .236/9



 .3أما منا اسنتدلوا بنه منن املعقنول منن أن العكنول اتمنل أن يكنون
امتعاعا عن احلل وتورعنا عنن النيمني الكاذبنة … اخل ،فيعتنرض علينه ،مبنا لالنه
نع
نرك دفن
نه وال يتن
نأ علين
نرك الواجن
ندين ال يتن
نل الن
نن أن العالن
نى ذاده ( )1من
لاضن
الضرر عنن نفسنه بشنب منن تلنك الوجنوه امتملنة إمنا بنالترفع عنن النيمني
الصادلة ،ف اهر ،إ ذ هو ليس بنأمر ضنرورى أصنال حنىت يتنرك بنه الواجنأ ودفنع
الضرر عن النعفس ،وإمنا بنالتورع عنن النيمني الكاذبنة ،فنالن املتنورع ال يتنرك
الواجأ عليه بل يع ى حنق خصنمه فيسنقط الواجنأ عنن عهدتنه فنإن مل يكنن
العاكل باذال أو مقرا ومل يقندم علنى النيمني انتفنى احتمنال كوننه متورعنا ،وإمنا
باشتب اه احلال فنالن منن يشنتبه علينه احلنال ال يتنرك الواجنأ علينه أيضنا بنل
يتحرى ،فيقدم على إلامنة الواجنأ أو يع نى حنق خصنمه فيسنقط عنن عهدتنه
الواجأ ،فإن مل يكنن العاكنل بناذال أو مقنرا ومل يقندم علنى النيمني انتفنى هنذا
()2
االحتمال أيضا "
ولال الكاساىن " :إن احتمنال أن يكنون نكنول املندعى علينه تورعنا عنن النيمني
الصننادلة احتمننال نننادر ،ألن الننيمني الصننادلة مشننروعة ،فال نناهر أن اإلنسننان ال
يرضى بفوات حقه حتنرزا عنن مباشنرة أمنر مشنروع ومثنل هنذا االحتمنال سنالط
االعتبار شنرعا فنإن البيعنة ح نة القضناء باإلمجناع وإن كاننت حمتملنة اجلملنة
للصدق والكذق فيها ألهننا خنرب منن لنيس مبعصنوم عنن الكنذق ،لكعنه ملنا كنان
()3
ال اهر هو الصدق سقط اعتبار احتمال الكذق كذا هعا.
الثا :معالشة أدلة القول الثالث:

( )1لاضى ذاده :هو أمحد بن حممود األدرنوى " مشس الدين " لاضى ذاده ،فقيه حعفى من الروم ،كان ابوه لاضيا بأدرنة،
وتوىل هو لضاء حلأ بضع سعوات مث لضاء القس ع يعية ،مث للد الفتوى بدار السل عة إىل أن تو سعة 988هنن لنه
تصاني معها :نتائا األفكار تكملة فتح القدير البن اهلمام ،وحاشية على شرح املفتاح مل يتممها وحاشية على شنرح
الولاية لصدر الشريعة … " ،مع املولفني " تراج مصعفى الكتأ العربية " عمر رضا كحالة .دار إحياء الترا العرىب
بريوت  ،171/2األعل للزركلى  254/1وما بعدها.
( )2نتائا األفكار .160/6
( )3بدائع الصعائع ترتيأ الشرائع  230/6بتصرف.

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
نولش ما اسنتدل بنه ابنن حنزم منن أن العكنول لنيس ح نة ،وأن العاكنل جينرب
على احلل بالضرق ،وال ترد اليمني على املدعى مبا يلى:
 -1أن األ ر الذى رواه الشنع منن أننه كنان بنني أىب بنن كعنأ وعمنر
نرض
نائط ……… يعتن
نومه ض حن
نة وخصن
نهما معازعن
نى اهلل ععن
ناق رضن
نن اخل ن
بن
عليه :بأن إدعاء حصنر البيعنة ض جاننأ املندعى علينه م لقنوا ض حاجنة إىل دلينل،
وال دليل ،ولد بت أننه صنلى اهلل وعلينه وسنل رد النيمني علنى اليهنود املندعى
()1
عليه بعد أن وجهها إىل املدعيني ض لصة مقتل عبد اهلل بن سهل
 -2أن القننول بأنننه مل يننأت لننرلن وال سننعة وال إمجنناع علننى القضنناء
بالعكول وال بناليمني املنردودة ،يعتنرض علينه :مبنا ذكنره البنابرتى ض " الععاينة "
ناء
نى القضن
نى نفن
ندل علن
نا ين
نا من
نيس فيهمن
نعة لن
ناق والسن
نال " أن الكتن
نث لن
حين
بالعكول ،ألن ختصيص الشب بالذكر ال يندل علنى نفنى احلكن عمنا عنداه ،ولند
لام اإلمجاع على جنواز القضناء بنالعكول فأننه روى إمجناع الصنحابة علنى ذلنك
()2
"
كذلك يعترض عليه أيضوا مبنا حكنى عنن مالنك " منن أن اإلمجناع علنى أننه ال
يقضى على املدعى عليه مب نرد نكولنه وإدنا تنرد النيمني علنى طالنأ احلنق فيحلن
أن له حقاو على صاحبه فيقضى له مبقتضاه " (.)3
بعد عرض اآلراء السابقة ومعالشة منا أسنتدل بنه كنل فرينق فنأن النعفس متينل إىل
ترجيح ما ذهأ إليه النرأى األول منن أن العكنول ح نة وطرينق منن طنرق اإل بنات،
فإذا نكل املدعى عليه لضى عليه بعكوله وذلك ملا يلى:
 -1لوة أدلته وسالمتها من املعارضة.

( )1نيل االوطار شرح معتفى األخبار من أحاديث سيد األخبار لتمام حممد بن على بن حممد الشوكاين .طبعنة احلبلنى
ال بعة األخرية .37/7
( )2الععاية على اهلداية .159/6
( )3املعتقى شرح املوطأ للباجى .دار الكتأ العلمية بريوت لبعان ال بعة الثالثة  1403هن .221/5 1983 /



 -2أن ض القننول جبننواز القضنناء بننالعكول حسنن للمعازعننات وتننوفري
للولت واجلهد أمام القضاء.
نه
نول فأنن
نرد العكن
نه مب ن
نى علين
نه سيقضن
نه إذا عل ن أنن
ندعى علين
 -3أن املن
سيحرص على إجابة الدعوى واإللرار باحلق أو احلل على نفيه دون إب اء.
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أ)

القسامة ض اللغة:

نوم أى
نول تقاس ن القن
نيمني م لق نوا تقن
ند الن
ندر مبع ن القس ن وهن
نامة مصن
القسن
()1
حتالفوا ،والقسامة الذين الفون على حقه ويأخذون.
ق)

القسامة ض االص الح:

أختل الفقهاء ض تعرين القسنامة تبعناو الخنتالف مذاهبنه فكنل معنه عرفهنا
بتعري خيتل عن األخر ،من ذلك:
أ-ععد احلعفية:
هد اليمني باهلل تبنارك وتعناىل بسنبأ خمصنوص وعندد خمصنوص وعلنى شنخص
()2
خمصوص وهو املدعى عليه على وجه اخلصوص.
ق -ععد املالكية:
هد أن يقس الوالة مخسني مييعاو ويستحقون الدم.

()3

جن -ععد الشافعية:
هد أس لتميان النىت تقسن علنى أوليناء الندم ،أو هند أن الن
()4
لتل ادعاه مخسني مييعا.
د -ععد احلعابلة:
هد اإلميان املكررة ض دعوى القتل.

()5

الوجيز ص  501وما بعدها.

( )1لسان العرق  ،3630/5املصباح املعري ص  ،503املع
( )2بدائع الصعائع  286/7وما بعدها.
( )3شرح اخلرشى على خمتصر خليل ألىب عبد اهلل حممد اخلرشى .دار صادر بريوت.55/8 .
( )4مغ امتاج  ،109/4هناية امتاج .387/4
( )5املغ والشرح الكبري  .3/10شرح معتهى اإلرادات  331/3وما بعدها.



املندعد علنى

واملالحا على هنذه التعناري أهننا متحندة ض املعن وأن اختلن
مث فأن أيا معها يكفى ض بيان حقيقة القسامة.

ألفاظهنا ،ومنن

جن) ح ية القسامة:
نن رده إىل
نالف ميكن
نذا اخلن
ناء وهن
نني الفقهن
نالف بن
نامة خن
نة القسن
ند ض ح ين
وجن
اآلراء اآلتية:
نوق
نامة ووجن
نروعية القسن
نول مبشن
ناء أل القن
نور الفقهن
نأ مجهن
ذهن
العمل هبا.

()1

ذهنأ بعن

الفقهناء " كنأىب لالبنة ( )2وسنامل بنن عبند اهلل

()3

واحلكنن ()4ولتننادة ( )5وسننليمان بننن يسننار ( )6ومسننل بننن خالنند ( )1إىل عنندم
()2
مشروعية القسامة وعدم اعتبارها دليل تثبت به األحكام.
( )1بداع الصعائع  ،286/7تبصرة احلكام  ،256/1حاشية لليوىب على شرح املى على معهاج ال البني طبعة دار أحياء
الكتأ العربية  ،163/4كشاف القعاع  72/6وما بعدها.
( )2هو عبد اهلل بن زيد بن عمرو اجلرمد ،عامل بالقضاء واألحكام ،ناسك من أهل البصرة أرادوه على القضاء فهرق إىل
الشام ،ولال أبو أيوق :كان واهلل من الفقهاء ذوى األلباق ما أدركت هبذا املصر رجال كان أعل بالقضاء من أىب لالبنة
" ،تو سعة 104هن .البداية والعهاية أليب الفداء احلافا بن كثري .مكتبة املعارف بريوت  ،231/9هتذيأ التهذيأ ألبن
ح ر العسقالىن ،ال بعة األوىل م بعة جملس دار املعارف الع امية باهلعد  ،224/5األعالم .88/4
( )3هو سامل بن عبد اهلل بن عمر بن اخل اق بن نفيل بن عبد العزة بن رباح ..بن عدى بن كعأ بن لوى ،يكن أبنا
حممد " ،لال أبن سعد كان سامل قة كثري احلديث عاليا من الرجال ورعا" تو سعة  106هن ض أخر ذى احل ة ولينل
سعة  107هن ،ال بقات الكربى ألبن سعد .دار صادر بريوت  195/5وما بعدها ،سري أعالم العنبالء للنذه طبعنة
موسسة الرسالة .ال بعة الرابعة  1406هن  1986/م  457/4وما بعدها.
( )4احلك  :هو احلافا الفقيه أبو عمر الكعدى :احلك بن عتيبة مواله أبو حممد ،ويقال أبو عبد اهلل شي الكوفة ،لنال
ععه اإلمام أمحد بن حعبل "احلك أ بت العاس" ،ولال أبن عتيبه " ما كان بالكوفة مثل احلك ومحاد " .تو سنعة 115
هن وليل  114هن .تذكرة احلفا للذه طبعة دار الفكر العرىب  ،117/1هتذيأ التهذيأ ألبن ح ر ال بعنة األوىل
م بعة جملس دائرة املعارف الع امية باهلعد  432/2وما بعدها.
( )5لتادة :هو لتادة بن دعامة بن عزيز أبو اخل اق السدوسد البصري ،مفسر حافا ضرير أكمة ،لال اإلمام أمحد بنن
حعبل " لتادة أحفا أهل البصرة " ،مات بواسط ض ال اعون سعة  118هن .مجهرة أنساق العرق ألبن حزم األندلسى.
ص .318األعالم .189/5
( )6هو :وسليمان بن يسار ،أبو أيوق موىل ميمونة أم املومعني ،أحد الفقهاء السبعة باملديعة وأخو ع اء بن يسار .لنال
احلسن بن حممد من احلعفية " وسليمان بن يسار ععدنا أفه من سعيد بن املسنيأ " ،سنري أعنالم العنبالء :444/4
.448األعالم .138/3
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األدلة:
أ -:أدلة الرأى األول:
ناال:
نا لن
نديا أهنمن
نن خن
نع بن
نة ورافن
نن أىب حثمن
نهل بن
نن سن
نا روى عن
 -1من

()3

نع  لننال فتننربئك يهننود خبمسننني مييعنناو .وهننذا دليننل واضننح علننى
أن الن
مشروعية القسامة ألهنا لو مل تكنن مشنروعة ملنا لنال ذلنك ،ولكعنه لنال ،فندل علنى
مشروعيتها.
 -2عن أىب سلمة بن عبد الرمحن وسلمان بن يسار عن أناس من أصحاق رسنول اهلل
 " رضى اهلل ععه ":

( )1هو:مسل بن خالد بن مسل بن سعيد القرشى املخزومى ،املعروف" بالزجنى" ،تابع من كبار الفقهاء .كان إمام أهل
مكة وهو الذى أذن للشافعى باإلفتاء تو  179هن .هتذيأ التهذيأ  128/10وما بعدها ،األعالم .222/7
( )2نيل األوطار  ،41/7بداية امتهد  460/2وما بعدها.
( )3صحيح مسل بشرح العووى  143/11وما بعدها كتاق القسامة ،السعن الكربى للبيهقى  118/8وما بعدها منن
طريق أخر .كتاق القسامة باق أصل القسامة والبداية فيها مع اللو بأميان املدعى ،نصأ الراية .390/4



(.)1

هذا احلنديث صنريح ض مشنروعية القسنامة ،ألن اإللنرار دلينل علنى املشنروعية،
كما أنه صلى اهلل وعلينه وسنل لضنى هبنا بنني نناس منن األنصنار وهنو صنلى اهلل
وعليه سل ال يقضى إال مبا هو مشروع.
ق-أدلة الرأى الثاين:
أستدل أصحاق الرأى الثناىن علنى منا ذهبنوا إلينه منن عندم مشنروعية القسنامة
مبا يلى:
 -1ما روى عنن أيب لالبنة أن عمنر بنن عبند العزينز أبنرز سنريره يومنوا
للعاس وأذن هل فندخلوا علينه .فقنال منا تقنول ض القسنامة ؟ فقنالوا :أن القسنامة
لود هبا احلق لد لاد هبا اخللفناء .فقنال منا تقولنوا ينا أبنا لالبنة ذنصنيحىت للعناس
فقلت :يا أمنري املنومعني ععندك أشنراف العنرق ورؤسناء األجعناد أرأينت لنو أن
مخسني رجال شهدوا على رجنل أننه زىن بدمشنق أكعنت ترمجنه ؟ ،لنال :ال لنال
أرايت لو أن مخسني رجنال شنهدوا ععندك أننه سنرق حبمنص ومل ينروه أكعنت
نل
نه لتن
نهدوا أنن
ناهل إذا شن
نا بن
نت فمن
نات للن
نال :ال وض بعن الرواين
نه ؟ لن
تق عن
بأرض كذا وه ععدك ألدت معه بشنهادهت  ،لنال :فكتنأ عمنر بنن عبند العزينز
القسامة أهنن إن ألناموا شناهد عندل أن فالننا لتلنه فألنده وال يقبنل بشنهادة
()2
اخلمسني الذين ألسموا "

( )1صحيح مسل بشرح العووى  152/1من طريق الزهرى كتاق القسامة ،السعن الكربى للبيهقنى  122/8كتناق
القسامة باق أصل القسامة والبداية فيها مع اللو بأميان املدعى ،مسعد األمام أمحد  ،62/4سعن العسائى  4/8وما بعدها
كتاق القسامة.
( )2صحيح البخارى بشرح فتح البارى  230/12كتاق الديات باق القسامة ،مصع عبد الرزاق ال بعة الثانية 1403
هن  1983 /م توزيع املكتأ اإلسالمى.38/10 .
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نهادة
ند عل نى شن
ندل الواحن
نهادة العن
ندم شن
نز لن
ند العزين
نن عبن
نر بن
نيدنا عمن
أن سن
اخلمسني الذين ألسموا ،وهنذا دلينل علنى عندم مشنروعية القسنامة ألهننا لنو كاننت
مشروعة لديه ملنا لندم شنهادة العندل عليهنا ولكنن لندم فندل ذلنك علنى عندم
املشروعية.
 .2أهننن مل يننروا األحاديننث الننواردة القسننامة أن رسننول اهلل  حكنن
بالقسامة وإدنا كاننت حكمنا جاهلينا فتل ن هلن رسنول اهلل  لرييهن  ،كين ال
يلزم احلك هبا على أصول اإلسنالم ،ولنذلك لنال هلن أحتلفنون مخسنني مييعنا ،لنالوا:
كي حنل ومل نشاهد ،لنال :الن لكن اليهنود ،كين نقبنل إمينان لنوم كفنار.
لالوا :فلو كانت السنعة أن الفنوا ومل يشنهدوا لقنال هلن رسنول اهلل  هنى السنعة.
()1

الرأى املختار:
يتضح مما سبق بعد ذكنر أدلنة الفنريقني ،أن منا ذهنأ إلينه مجهنور الفقهناء منن
مشروعية القسامة واالعتماد عليها بعاء األحكام هو الراجح ملا يلى:
 .1لوة أدلته وسالمتها من املعارضة.
نأ
نث إن غالن
ندة حين
نه فائن
نأ علين
نامة تترتن
نروعية القسن
نول مبشن
 .2أن القن
املواضع الىت تكنون فيهنا القسنامة ح نة إدنا هنى اجلنرائ النىت تقنع أمناكن
م لمة خفية فيتعذر معهنا وجنود البيعنة ،فلنو طرحنت القسنامة جانبنا ومل يعتمند
نك
نرائمه تلن
نون جن
نذين يرتكبن
نرمني الن
نالت امن
نك إفن
نى ذلن
نأ علن
نا ترتن
عليهن
()2
األماكن ولضاعت احلكمة من تشريع القضاء.
 .3إن مننا اسننتدل بننه الفريننق الثنناىن غننري وارد علننى أصننل موضننوع
القسامة وإدا ورد على بع أحكامها.
سابعا :لضاء القاضى بعمله:
()3
يقصد بعل القاضى ظعه املوكد الذى جيوز له الشهادة مستعدا إليه.
( )1بداية امتهد وهناية املقتصد .461/2
( )2ح ية الدليل املادى اإل بات :ماجستري مقدم إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة من الباحث  /شحاته
امل لأ حسن العام اجلامعى 1417هن  1997م ص  66وما بعدها.
( )3هناية امتاج  ،259/8مغ امتاج .398/4



عبد

وليل هو :ما اصل بالسماع لقنول جينأ بنه علنى لائلنه حنق جينأ علنى غنريه
()1
أو اصل مبشاهدة فعل يلزم لفاعله أو لغري فاعله.
ح ية لضاء القاضى بعلمه:
ناء ب نل دار
نني الفقهن
ناق بن
نل اتفن
نن حمن
نه مل يكن
نتعدا إىل علمن
نى مسن
ناء القاضن
لضن
ح يتنه واالعتمناد علينه إصندار األحكنام وذلنك علنى العحنو
اخلالف بيعنه
التاىل:
املذهأ األول:
نواء ك نان
نا سن
نام م لقن
ندار األحكن
نه إصن
نتعد إىل علمن
نى أن يسن
نوز للقاضن
ال جين
ذلك حد أو غريه ،عل بنه لبنل أن يتنوىل القضناء أو بعند توليتنه وإىل هنذا ذهنأ
املالكية واحلعابلة واملعتمد ععند املتنأخرين منن احلعفينة ولنال بنه منن التنابعني شنريح
()2
والشع ومن الفقهاء األوزعى وأبو عبيد وإسحاق.
املذهأ الثاىن:
ناد ،ف نإذا
نوق العبن
نوق اهلل وحقن
نني حقن
نة بن
نافعية إىل التفرلن
ناف والشن
نأ األحعن
ذهن
كان األمر يتعلق حبقنوق اهلل كالزننا وشنرق اخلمنر فنال جينوز للقاضنى أن يسنتعد إىل
علمه إصندار األحكنام ععندمها ،أمنا إذا كنان األمنر يتعلنق حبقنوق العبناد ،فقند
نل واليتنه ال
نى لبن
نه القاضن
نا علمن
نالوا :من
ناف لن
نافعية ،فاألحعن
ناف والشن
اختلن األحعن
اك به خالفا للصاحبني وما علمه واليته حك به.
والشافعية لالوا :للقاضنى أن يقضنى بعلمنه
()3
لبل واليته أو أ عاء واليته أو غري حمل واليته.

حقنوق العبناد م لقنا علن بنذلك

( 91د /جابر على مهران :املرجع السابق ص .23
( )2الشرح الكبري على خمتصر خليل ،154/4 :الذخرية لتمام القرا  :دار الغرق اإلسنالمى ال بعنة األوىل 1994
 90/10ومابعدها ،املغ والشرح الكبري  ،401/11شرح الزركشى على خمتصر اخلرلى ،ال بعة األوىل  1413هنن /
1993م  ،253/7رد امتار على الدر املختار  ،355/4واحلاوى الكبري لتمام املاوردى .دار الكتأ العلمية .322/16
( )3املبسوط للسرخسى  ،100/16بدائع الصعائع  7/7وما بعدها ،مغ امتاج  ،398/4احلاوى الكبري .326/16
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املذهأ الثالث:
ناص
ندماء والقصن
نا الن
نام م لقن
ندار األحكن
نه إصن
نتعد إىل علمن
نى أن يسن
للقاضن
واألموال والفروج واحلندود علن بنذلك لبنل واليتنه أو بعند واليتنه ،وإلينه ذهنأ
()1
ابن حزم ال اهرى.

( )1املى البن حزم .426/9



.1

مننا روى عننن أم سننلمة رضننى اهلل ععننها أن رسننول اهلل  لننال:

()1

نى
ناد القاضن
نديث إن اعتمن
نذا احلن
نني هن
نع  بن
أن الن
السماع حال حكمه بني اخلصوم ال على علمه.
.2

مننا روى أن الننع  لننال:



نى
نه يك نون علن
حكمن


()2

نى
نون علن
نني أن االعتمناد يكن
نة وبن
نديث املالععن
نه حن
نع  مل اكن بعلمن
أن الن
البيعة ولو كان العل ح ة العتمند علينه احلكن ولكعنه مل يعتمند علينه فندل علنى
عدم ح يته.
 .3مننا روى أن الننع  لننال[ :
()3
شاهداك أو مييعه ليس لك معه إال ذاك ]

لضننية احلضننرمى والكعنندى

( )1سبق خترجيه ص
( )2صحيح البخارى بشرح فتح البارى  454/9كتاق ال الق باق لول الع  لو كعت رامجا بغري بيعنة224/13 ،
كتاق التم  ،صحيح مسل بشرح العووى  130/10كتاق اللعان ،مسعد اإلمام أمحد  ،335/1سعن العسائى .173/6
( )3سبق خترجيه ص
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أن الع صلى عليه وسنل لصنر اإل بنات
يدل على عدم جواز االستعاد إىل عل القاضى.

احلنديث علنى الشنهادة والنيمني ممنا

نون
أن الشناهد معندوق لت بنات والقاضنى معندوق للحكن فلمنا مل جينز أن يكن
نهادة ال
نه وألن الشن
ناهدا حلكمن
نى شن
نون القاضن
نز أن يكن
نهادته مل جين
نيا بشن
ناهد لاضن
الشن
جتوز بألل من ا عني فلنو جناز للقاضنى أن اكن بعلمنه لصنار إ بنات احلنق بشنهادة
واحدة ولنو صنار القاضنى كالشناهدين لصنح عقند العكناح حبضنور وحنده لقيامنه
()1
مقام شاهدين ،و امتعاع هذا دليل على مععه من احلك بعلمه.
أدلة املذهأ الثاىن:

 -1أن احلنندود اخلالصننة هلل تعنناىل مبعيننة علننى التسنناهل والتسننامح فننال
()2
يوخذ فيها بعل القاضى.
 -2أن احلنندود اخلالصننة هلل تعنناىل تنندرأ بالشننبهات ( )3فاحتنناط الشننارع
إ باهتا لقول الع 

()4

( ) 1احلاوى الكبري للماوردى .323/16
( )2املبسوط  ،104/16بدائع الصعائع  ،7/7احلاوى الكبري .324/16
( )3مغ امتاج  ،398/4بدائع الصعائع .7/7
( )4روى هذا احلديث مرفوعا عن ابن عباس  ،و اسعاده ضع  ،والصحيح أنه مولوف على ابنن مسنعود .
= دار املعرفنة
التلخيص اجلبري ختريا أحاديث الرافعى الكبري ألىب الفضل أمحد بن علنى العسنقالىن= .
 ،56/4نصيأ الراية  333/3كتاق احلدود ،كش اخلفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنعة العناس
للع لوىن .دار الترا  ،73/1في القدير شرح اجلامع الصغري .228/1



نن
نر بن
نتعدى عمن
نزوم اسن
نن ب ن خمن
نال من
ند أن رجن
نروة وجماهن
 .1روى عن
نذا
نع كن
ندا موضن
نه حن
نه ظلمن
نرق  أنن
نن حن
نفيان بن
نى أىب سن
ناق  علن
اخل ن
وكذا فقال عمنر –  – أىن ألعلن العناس بنذلك ورمبنا لعبنت أننا وأننت فينه
وحنن علمان فأت باىب سنفيان فأتناه بنه فقنال عمنر –  ينا أبنا سنفيان خنذا
هذا احل ر من ها هعا فضنعه هنا هعنا ،فقنال واهلل ال أفعنل ،فعناله بالندرة ،ولنال
خذا هذا ال أم لك فضنعه هنا هعنا فإننك منا علمنت لندا ال لن  ،فأخنذ أبنو
()1
سفيان احل ر فوضعه حيث لال عمر – .
أن سننيدنا عمننر بننن اخل نناق  لضننى بعلمننه النندعوى املقامننة ضنند أىب
سفيان بن حرق ،وهذا دلينل علنى جنواز لضناء القاضنى بعلمنه ،ألننه لنو مل جينز مل
يقضى ولكعه لضى فدل ذلك على اجلواز
 .2ما روى عن عائشة رضى اهلل ععها أن هعدا لالت :يا رسول اهلل إن أبا سفيان رجل
شحيح ،وليس يع ي من العفقة ما يكفي وولدى إال ما أخذت معه وهو ال يعل  ،فقال :خذى
()2
ما يكفيكى وولدك باملعروف.

نى
ناء القاضن
نواز لضن
نى جن
نل علن
نذا دلين
نه ،و هن
ند بعلمن
نع  حك ن هلعن
أن الن
بعلمه ،كذلك تنرج البخنارى للحنديث فقنال " :بناق حكن احلناك بعلمنه إذا مل
خي ال عون والته وكان أمرا مشهورا.
التمهيد ،اجلوهر العقى ،م بوع بأسفل السعن الكربى جملس

( )1عزاه اجلوهر العقى  -البن التركماىن  -البن عبد الرب
دائرة املعارف العثمانية حبيدرلباد  142/1 1355وما بعدها.
( )2صحيح البخارى بشرح فتح البارى  405/4كتاق البيوع باق من أجرى أمر األمصار على ما يتعنارفون بيعنه ،
 507/9كتاق العفقات باق إذا مل يعفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغري علمه ما يكفيها وولدها بناملعروف ،و138/13
كتاق األحكام باق من رأى للقاضى أن اك بعلمه العاس إذا مل خي ال عون والتهمة .صحيح مسل بشرح العووى
 7/12كتاق األلضية ،سعن أىب داود  ،290/3سعن ابن ماجه ألىب عبد اهلل حممدين يزيد بن ماجه القذوي دار إحيناء
الترا العرىب  769/2حديث رل  ،2293مسعد اإلمام أمحد بن حعبل .225/6
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أن الفقهاء متفقنون علنى القضناء بالشنهادة وهنى تفيند ال نن فقضناء القاضنى
بعلمه وهو يفيد اليقني أوىل:
أدلة املذهأ الثالث:
استدل ابن حزم على ما ذهأ به مبنا اسنتدل بنه الفرينق الثناىن وأضناف إليهنا منا
يلى:
.1

لال تعاىل 



()1

نواز
ندل علنى جن
نط ين
نام بالقسن
نط والقين
نام بالقسن
نر بالقين
نل أمن
نز وجن
نوىل عن
أن املن
احلك بالعل  ،ألن القاضنى إن علن جبرحنة الشنهود ومل يعلن بنذلك غنريه ،أو علن
كذق امرحني للشهود ومل يقضى بذلك مل يكن حكمه بالقسط.
.2

نال:
نع  لن
نا روى أن الن
من
()2

نه مل يغنري
نيئا ومل اكن بن
ناك إن علن شن
نر ،واحلن
نيري املعكن
نر بتغن
نع  أمن
أن الن
املعكر وبالتاىل يكنون عاصنيا ،فندل علنى أن علنى احلناك احلكن إن علن شنيئا أن
يغريه بعلمه وأن يع ى كل ذى حق حقه.

( )1سورة العساء من اآلية .135
( )2اجلامع الصحيح لتمام مسل  ،دار التحرير لل باعة والعشر  50/1ولال ععه الترمزى " حديث صنحيح اإلسنعاد "،
سعن الترمذى دار الفكر بريوت ال بعة الثانية 1403ه1983 / ،م  ،318/3أبواق الفنت باق ما جاء تغيري املعكر باليد
أو اللسان أو بالقلأ ،مسعد اإلمام أمحد .20/3



 -1أن حديث عمنر بنن اخل ناق كنان إنكنارا ملعكنر رأه ال حكن بندليل
أنه ما وجدت معه دعوى وإنكنار لشنروطهما ،دلينل ذلنك :منا رويعناه ععنه ،مث
لو كان حكما كان معارضا مبا رويعاه ععه.
 -2ما روى

حديث هعد كان من باق الفتيا وليس احلك .

 -3أن القضنناء بالشنناهدين ال يفضننى إىل التهمننة خبننالف القضنناء بننالعل
()1
فإنه يفضى إىل التهمة.
وبالع ر إىل ما سنبق فنإن النعفس متينل إىل تنرجيح منا ذهنأ إلينه الفرينق األول
من أن القاضى ال جيوز له أن يستعد إىل علمه إصدار األحكام ملا يلى:
.1

لوة أدلته وسالمتها من املعارضة.

 .2أن القول بعدم القضناء بعلن القاضنى فينه مراعناة لصنات املتخاصنمني
حيث ال يبعد أن يقول القاضنى بنت ععندى بإمنارة كنذا ،وهنذا لند ينودى إىل
عدم االستقرار األحكام.

( )1املغ والشرح الكبري ج 11ص .404
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مننن العننرض السننابق لننع
اإلسالمى يتضح ما يلى:

اإل بننات ووسننائله

القننانون اإلدارى والفقننه

أن مننا ذهننأ إليننه القننانون اإلدارى مننن أن القاضننى يتمتننع باحلريننة
نره
ناء ن ن
نى أ عن
نى أن القاضن
نا يقتضن
نو من
نر وهن
نات احلن
نام اإل بن
ندعوى  -ن ن
نات الن
إ بن
ندعوى
نحيح الن
نول للحكن الصن
نه الوصن
نرض معن
نتيفائيا الغن
نارس دورا اسن
ندعوى مين
للن
بغ الع ر عن الوسنيلة النىت يسنتعد إليهنا وال معقنأ علينه ذلنك  -لنه أصنل
الفقه اإلسالمى أى أنه لنيس وليند إرادة املشنرع وإدنا هنو مسنتمد منن لواعند الفقنه
ندوهنا
نل أن تن
نات لبن
نة اإل بن
نرف حبرين
نالمى اعتن
نه اإلسن
نوله ،وأن الفقن
نالمى وأصن
اإلسن
الع احلديثة صنورة منواد ،وإن كنان الفقنه اإلسنالمى ال زال حمتف نا بذاتيتنه النىت
تضمن له الصنالحية لكنل زمنان ومكنان ،حينث مل جيعنل دور القاضنى م لقنا منن
كل ليد وإدا أورد منا يقيند حريتنه ،حينث أوجنأ علنى القاضنى أن يراعنى احلندود
الشرعية ،ومن مث فنإذا ترتنأ علنى احلرينة اإل بنات اخلنروج عنن إطنار الشنرعية
كان مت اوزا سنل ته ،األمنر النذى يوجنأ مععنه ومعالبتنه و هنذا يقنول النع
 " السمع وال اعة علنى املنرء فيمنا أحنأ وكنره إال أن ينومر مبعصنيته ،فنإن أمنر
()1
مبعصيته فال مسع وال طاعة "
أن القنانون اإلدارى وإن كنان لند لنرر عنددا منن الوسنائل أمنام القاضنى
يستعني هبا إصندار حكمنه ،فنإن الفقنه اإلسنالمى سنبقه إىل ذلنك معنذ منا يزيند
على أربعة عشر لرنا ،حينث عندد الفقهناء الوسنائل النىت متكنن القاضنى منن إ بنات
نول
نن القن
نث ميكن
نوله  ،" حبين
نعة رسن
ناق اهلل وسن
نك إىل كتن
نتعدين ذلن
ندعوى مسن
الن
– وال أعد مت ناوزا احلقيقنة فينه – أن املشنرع الوضنعى اسنتمد هنذه الوسنائل منن
الفقه اإلسالمى وإن اختل املسمى.

( )1صحيح البخارى بشرح فتح البارى  121/13وما بعدها كتاق األحكام ،حديث رل  ،7144صحيح مسل بشرح
العووى  226/12كتاق اإلمارة باق وجوق طاعة األمراء غري معصية ،مسعد اإلمام أمحد .17/2



نها
نامها ،وح يتن
نة ،وألسن
نة القريعن
نان ماهين
ناق لبين
نذا البن
نرض هن
نعن
اإلدارى والفقه اإلسالمى ،وذلك ال ة فصول:

الق نانون
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القريعة دلينل منن أدلنة اإل بنات
يستعد إليها القاضى

القنانون اإلدارى والفقنه اإلسنالمى

اجلملنة،

إصدار حكمه ،أو يويد هبا ما لديه من أدلة.

نا
ن مععاهن
نل خيتلن
نة ؟ وهن
نى القريعن
نا هن
إذن فمن

نه
نن الفقن
نانون اإلدارى عن
القن

اإلسالمى أم أن مععاها متحد فيها ؟
اإلجابة علنى هنذا السنوال تتضنح منن دراسنة ماهينة القريعنة
وبيان أوجه اخلالف ،وذلك من خالل املباحث اآلتية:



كنل معنهما،

القريعة – كمنا سنبق وأوضنحت – دلينل منن أدلنة اإل بنات
إليها القاضى

اجلملنة ،يسنتعد

إصدار حكمنه أو يويند هبنا منا لدينه منن أدلنة ،وهنذا لندر متفنق

عليه بني كافة فنروع القنانون سنواء كنان احلنديث عنن القريعنة هبندف ت بيقهنا
امال املدىن أو اجلعائى أو اإلدارى.
وإزاء هذا األمر فإن التعنرض لبينان ماهينة القريعنة ال خيتلن منن فنرع لنانوىن إىل
نا،
نة لت بيقهن
نروط الالزمن
نة ،والشن
نة القريعن
نن ماهين
ند عن
نوف أحتن
نن مث فسن
نر ،ومن
أخن
ومتييزها عمنا يلتنبس هبنا منن خنالل القواعند املسنتقرة

القنانون املندىن باعتبناره

الشريعة العامنة لسنائر القنوانني ،وذلنك هبندف االسنتعانة هبنا
ما سوف يتضح من خالل امل الأ اآلتية:

امنال اإلدارى وهنو
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نا "
ندىن بأهنن
نادة  1349من
نة املن
نفة عامن
نة بصن
نى القريعن
نرع الفرنسن
نرف املشن
عن
العتائا الىت يستخلصها القنانون أو القاضنى منن والعنة معلومنة ملعرفنة والعنة جمهولنة "

()1

نانون
ندىن ،أو لن
نانون املن
نواء القن
نة سن
نرف القريعن
نرى فل ن يعن
نرع املصن
نا املشن
أمن
نل
نا كن
نانونيون تعريفهن
ند اختل ن القن
نن مث فقن
نعة  1968ومن
نات رل ن  25لسن
اإل بن
معه عرفها بتعري خيتل عن األخر ( )2من ذلك على سبيل املثال:
أن القريعة هى استعباط الشارع أو القاضى ألمر جمهول من أمر معلوم.

()3

اسنتعباط أمنر غنري ابنت منن أمنر ابنت بعناء علنى الغالنأ منن
األحول.

()4

ما يستخلصنه القاضنى أو املشنرع منن أمنر معلنوم للداللنة علنى أمنر
جمهول.

()5

استعباط جمهول من معلوم.

()6

ويالحننا أن هننذه التعنناري وإن اختلفننت ألفاظهننا إال أن مضننموهنا واحنند،
كما أن معن القريعنة ن ناق القنانون اإلدارى ال خيتلن عنن املعن السنابق ومنن
“ Les presomptions sont des consequences que le loi ou le

)(1

“ magistrature d’un fait connu a un fait inconnu
د /عبد
( )2يراجع تعري القريعة :د /السعهورى :الوسيط شرح القانون املدىن اجلديد 328/2 ،ف ،173
السالم ذه  :املديعات أو التعهدات وااللتزامات ،م بعة املعارف الف الة مبصر 1922م 1340 /هن  ،74/2د /عبند
الباسط مجيعى :ن ام اإل بات القانون املدىن املصرى ،دار الكتاق العرىب ،ال بعة األوىل سعة  ،1953ص  ،187د /عبد
ف .218
املعع فرج الصده :اإل بات املواد املدنية ،مرجع سابق ،ص 283
( )3أ  /أمحد نشأت :رسالة اإل بات التعهدات 186/2 ،ف .611
( )4د /سليمان مرلس:أصول اإل بات وإجراءاته،84/2،من طرق اإل بات مركز البحو والدراسات العربية73/3
( )5د /توفيق حسن فرج :لواعد اإل بات املواد املدنية والت ارية ،ص 120
( )6د /أنور العمروس :أصول املرافعات الشرعية مسائل األحوال الشخصية ،دار ال باعة الرالينة ال بعنة السنابعة
ص 907ف .342



مث عرب ععنه د /حممنود حلمنى فقنال :القريعنة هنى " شنواهد وإمنارات ننص عليهنا
املشرع أو اسنتعب ها القاضنى منن الوالعنة املعروضنة علينه تويند املندعى دعنواه أو
()1
ختذله "
فكرة القريعة:
تقوم القريعة على فكنرة موداهنا " أننه يوجند أمنام املشنرع أو القاضنى والعنتني
إحدامها :جمهولة وهى املراد إ باهتنا والثانينة :معلومنة وهنى النىت ينت االسنتعباط معنها،
نها
نا معن
نرا لقرهبن
نة ن ن
نة املعلومن
نالل الوالعن
نن خن
نة من
نة امهولن
نات الوالعن
نل إل بن
فيتوصن
واتصاهلا هبا ،وأن هنذا االسنتعباط إذا ا منن لبنل املشنرع فالقريعنة لانونينة وإذا ا منن
()2
لبل القاضى فالقريعة لضائية
اهلدف من القريعة:
.1

معع األفراد من التحايل على القانون.

.2

األخذ بالغالأ املألوف الذى تعارف عليه العاس.

.3

التخفي والتيسري من عأء اإل بات

()3

( )1د /حممود حلمى القضاء اإلدارى ( لضاء اإللغاء – القضاء الكامل – إجراءات التقاضى ) ال بعة الثانية سعة 1977
ص .450
( )2و هذا املع يقول بارتان " :تقتضى طبيعة األمور أن نستبدل بإ بات الوالعة مصدر احلق املدعى به وهنى والعنة
يتعذر إ باهتا ،إ بات والعة أخرى لريبة معها ومتصلة هبا وي لأ اخلص من القاضى أن يستخلص من صحة الوالعة الثانينة
عن طريق استعباط ي ول أو يقصر ،صحة الوالعة األوىل الىت ال يتمكن من إ باهتا ب ريق مباشر فيتحول حمل اإل بات علنى
حنو ما ،وهذا ما الترح تسميته بتحول اإل بات ،وهو من اخلصائص اجلوهرية لت بات القضائى ،ففى القريعنة القضنائية
القاضى هو الذى خيتار هذه الوالعة القريبة املتصلة بالوالعة املراد إ باهتا ،أما القريعة القانونية فالقانون هو الذى يتوىل هذا
االختيار ،وهذه الوالعة املتصلة وهى األمارة ال تع ى للقاضى إال علما ظعيا وباالستعباط يعتقل القاضى من العل ال إىل
العلن اليقني
"

ومنن النراجح إىل امقنق
" نقال عن الوسيط للسعهورى  336/2وما بعدها.

( )3د /سليمان مرلس :املرجع السابق  ،267/2د /عبد املعع فرج الصده :املرجع السابق ص .294
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نرائن
نرائن ولن
نرائن تعقس ن إىل لن
نيأتى – أن القن
نا سن
نلمة – كمن
نور املسن
نن األمن
من
لضائية ،وبالتاىل فنإن شنروط العمنل بالقريعنة ختتلن حبسنأ منا إذا كاننت القريعنة
نى
نتعب ها القاضن
نائية أى اسن
نارع " ،أو لضن
نل الشن
نن لبن
نعص من
نررت بن
نة أى " تقن
لانونين
من الولائع املعروضة أمامه الدعوى.
نه ال
نة أو لضنائية فإنن
نت لانونين
نواء كانن
نة سن
نروط القريعن
نوافر شن
نإذا مل تتن
نه فن
وعلين
يعمل هبا.
أوال :شروط القريعة القانونية:
لكى يعمل بالقريعة القانونية أمام القضاء فإنه البد من توافر الشروط اآلتية:
الشرط األول :أن يوجد نص يقررها

كل حالة:

لكى يعمل بالقريعنة أمنام القضناء ،فإننه البند منن وجنود ننص يقررهنا ذات
نه
ناس علين
نريه أو يقن
نع تفسن
نتثعاء ال يتوسن
نتثعاء واالسن
نى اسن
نة ،إذا هن
نة املعروضن
الوالعن
( ،)1فإذ ا وجد العص الذى يقررهنا فإننه يعمنل هبنا يسنتوى ذلنك أن يكنون النعص
لانون ،أو اتفالية دولية دخلت الدولة طرفا فيها (.)2
الشرط الثاىن :بيان األمور الىت بعيت عليها القريعة:
القريعة – كما سنبق – اسنتعباط منن لبنل الشنارع أمنرا غنري ابنت منن أمنور
أخرى ابتة ،ومنن مث فن إن املشنرع ععندما يعشنب لريعنة فإننه البند وأن ينبني األمنور
الىت جيأ أن تكون ابتة حنىت يترتنأ عليهنا لينام القريعنة ،وهنى األمنور النىت جعلنها
()3
املشرع أساسا الستعباط األمر غري الثابت.

( )1د /سليمان مرلس :أصول اإل بات  ،121/2د /أمحد نشأت:املرجع السابق  192/2ف  ،615د /إدوار عيد:املرجع
السابق  178/2ف  ،298مستشار  /عز الدين الدناصورى ،واألستاذ  /حامد عكاز :التعليق على لانون اإل بات ،عنامل
الكتأ ص .560
()2نق مدىن 5يعاير 1967ال عن رل  80 ،76لسعة  32ق جمموعة سعة  18ص  78وما بعدها ف13
( )3د /سليمان مرلس :املرجع السابق 121/2 ،ف .286



لكى يتمسك املدعى أ منام القضناء بالقريعنة القانونينة فإننه البند وأن تكنون هنذه
القريعة من املمكن أن تع بق علنى حالتنه ،وهنو منا يقتضنى منن املتمسنك بالقريعنة أن
()1
يثبت أنه توافرت حالته األمور الىت جعلها املشرع أساسا هلذه القريعة
انيا :شروط القريعة القضائية
لكى اتا بالقريعنة القضنائية ويسنتعد إليهنا القاضنى
توافر الشروط اآلتية:

إصندار احلكن البند منن

الشرط األول :أن تكون القريعة لوية واضحة
ن را لكون القريعة القضائية دلينل منن األدلنة النىت يعتمند عليهنا اإل بنات أمنام
القضاء ،فإنه البد وأن تكنون واضنحة وذلنك حنىت يتيسنر للخصنوم االسنتعاد إليهنا،
نك
نة ،وال شن
نون لوين
نه ،وأن تكن
ندار حكمن
نا إصن
ند عليهن
نى أن يعتمن
ويسنت يع القاضن
أن اشترط كوهنا لوية .يغ عنن شنط الوضنوح ألهننا لنن تكنون لوينة إال إذا كاننت
(.)2
واضحة
ومىت وجندت القريعنة القوينة فنإن للقاضنى أن يسنتعد إليهنا إصندار حكمنه،
يستوى ذلنك أن تكنون لريعنة واحندة أو عنددا منن القنرائن ينودى اجتماعهنا إىل
توافر هذه القوة.
نة
ندير ح ين
نل ة تقن
نل السن
نى كن
ناحية " وللقاضن
نذكرة اإليضن
نول املن
نذا تقن
و هن
القرائن ،على أن إمجاع الفقنه لند انعقند علنى أن القاضنى ال يتقيند بعندد القنرائن وال
()3
بت ابقها ،فقد جتز لريعة واحدة مىت توافرت على لوة اإللعاع" ..
( )1د /السعهورى الوسيط 603/2 :ف  ،324د /سليمان مرلس :املرجع السنابق 28/2 ،ف  ،5مستشنار  /عنز
الدناصورى :و أ  /حامد عكاز :املرجع السابق ،ص  ،559املذكرة اإليضاحية لتعقيح القانون املدىن جمموعنة األعمنال
التحضريية417/3 ،
( )2د /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  ،333/2د /سليمان مرلس :املرجع السابق ،85/2 ،د /عبد السنالم ذهن :
رل  5لسنعة
املدايعات أو التعهدات وااللتزامات ،79/2 ،نفس املع نق مدىن  1975/6/25ال عن
 42ق جمموعة سعة  26ص  1302وما بعدها ق .248
( )3جمموعة األعمال التحضريية 429/3 ،وما بعدها.
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نل القاضننى استخالصننا
نتخالص القننرائن مننن لبن
الشننرط الثنناىن :أن يكننون اسن
سائغا موديا عقال إىل العتي ة الىت يعتهى إليها حكمه.
نا
ناج هبن
نده لالحت ن
نى وحن
نحة ال يكفن
نة أو واضن
نائية لوين
نة القضن
نون القريعن
أن كن
أمام القضاء ،وإدنا ال بند وأن يكنون اسنتخالص القاضنى هلنذه القريعنة منن الولنائع
و احلواد استخالصنا سنائغا مودينا عقنال إىل العتي نة النىت يعتنهى إليهنا ض حكمنه
(.)1
نى
نك القاضن
ناء ،أو متسن
نام القضن
نة أمن
ناج بالقريعن
نرط :أن االحت ن
نذا الشن
نى هن
مقتضن
هبا يت لأ االتصنال بنني القريعنة والوالعنة حمنل اإل بنات ،وال يكفنى جمنرد االتصنال،
وإدا ال بد وأن يكون االتصنال و ينق حمكن  ،حبينث ينودى اسنتعتاجه إىل منا سيقضنى
به مباشرة (.)2

( )1نق مدىن ال عن رل  35لسعة  57ق جلسة  1995/12/21جمموعة سعة  46ص  1428ق  ،280نقن
مدىن ال عن رل  3026لسعة  61ق جلسة  1993/1/4جمموعة سعة  44ص  137ق .28
( )2البيان ض شرح لانون اإل بات مستشار  /صالح محدى ،أ  /لبيأ حلي دار األدباء لل بعة والعشنر ،ال بعنة األوىل
 ،1980ص  160وما بعدها ،ا  /أمحد نشأت املرجع السابق  187/2ف  ،611د /عبد السالم ذه  :املرجع السنابق
.79/2



ند عل نى
نائية يعتمن
نة أو لضن
نت لانونين
نواء كانن
نة سن
نتعباط القريعن
نإن اسن
نن مث فن
ومن
الغالأ من األحنوال ،وهنو منا جيعلنها تشنبه القاعندة املوضنوعية حينث أهننا تعتمند
أيضوا على الغالأ من األحوال.
نات
نا إىل إ بن
نل هبن
نىت يتوصن
نائل الن
نن الوسن
نيلة من
نة وسن
نة القانونين
نا أن القريعن
كمن
احلقيقة ،وتساعد القاضى ععند فحنص املعازعنة علنى التوصنل إىل احلنل املعاسنأ هلنا،
وهو ما جيعلها تشبه احليلة منن حينث كوهننا وسنيلة منن الوسنائل الفعينة النىت تسناعد
القاضى على الوصول إىل احلل املعاسأ للمعازعة.
كما أن القريعة القضنائية يسنتعب ها القاضنى منن ولنائع الندعوى املعروضنة علينه،
ومن مث فأهن ا تشترك منع الندالئل ض هنذه اخلاصنية حينث تقنوم علنى والعنة خيتارهنا
القاضى يستعبط معها حك للوالعة امهولة.
وض إطار ما سنبق ينت التميينز بنني القنرائن وغريهنا منن األدلنة األخنرى النىت
تشتبه هبا ض الفروع اآلتية:
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القاعدة املوضوعية هى لاعندة متنس موضنوع احلنق أو الندعوى النىت حتمينه سنواء
()2
اتصلت هذه القاعدة بأسباق وجوده أو انتقاله أو انقضائه.
ولذلك فهى ختنتلط بالقريعنة حينث متنس احلاجنة إليهنا جمنال القواعند املتعلقنة
مبوضوع احلنق ،وتقنوم علنى فكنرة النراجح الغالنأ الولنوع أو الكثنرة الغالبنة منن
األحوال.
نرلس
نليمان من
نبني د /سن
ناء ()3وين
نهما بعن الفقهن
نط بيعن
ند خلن
نذلك فقن
نع لن
وتبن
سبأ هنذا اخللنط فيقنول " :يرجنع السنبأ ض اخللنط بنني العنوعني إىل أن القنرائن
القانونية جعلها املشرع لاطعنة ال جينوز إ بنات عكسنها فتسناوت منن العاحينة العملينة
بالقواعد املوضوعية املبعية علنى الغالنأ منن األحنوال منن حينث أننه ال جينوز إ بنات
()4
عكس االستعباط الذي لامت عليه.
والوالننع كمننا لننال الكننثري مننن الفقهنناء (" :)5أن القننرائن القانونيننة والقواعنند
نتعباط
نوع ،وأن االسن
نراجح الولن
نأ الن
نرة الغالن
نتركان ض فكن
نا يشن
نوعية ،وإن كانن
املوضن
ض كل معهما يت من لبل املشرع ال القاضى إال أهن يفترلان ض األمور اآلتية:

( )1يراجع ض التمييز بني القريعة القانونية والقاعدة املوضوعية :د/السعهورى :الوسيط 617/2 ،وما بعدها ،د /حسن
كرية :املدخل إىل القانون ،معشاة املعارف باإلسكعدرية ،ال بعة السادسة  ،1993ص  199ومنا بعندها ف  ،104د/
سليمان مرلس :املرجع السابق 106/2 ،وما بعدها ،د /رمضان أبو السعود :الوسيط ض شرح مقدمة القنانون املندىن،
ال بعة الثانية ،ص 616وما بعدها.
( )2د /عوض حممد عوض املر :املرجع السابق ص  41ف .27
( )3د /أمحد أبو الوفا :ن رية األحكام ض لانون املرافعات ،ال بعة الرابعة  ،1980ص  696بعد  382حيث يرى أننه ال
فائدة تعتا من التمييز بيعهما ما دام أن ذات من يسل هبذا التمييز يقرر أن القاعدة املوضوعية دون القريعة ولو كانت لاطعة
ال جيوز هدمها باإللرار واليمني .يعود فيقرر أن القاعدة املوضوعية لد ال تكون إجبارية وبذا ميكن هدمها وخمالفتها منن
باق أوىل جيوز دحضها باإللرار أو اليمني ،وأن القريعة القانونية لد يعص املشرع على عدم جواز إ بات عكسها كما هنو
احلال ض التقادم بسعة واحدة فأنه لريعة لاطعة على الوفاء حبقوق ذكرها ،م  378مدىن "
( )4د /سليمان مرلس :املرجع السابق110/2 ،
( )5يراجع ما سبق ض هامش ( ) من هذه الصفحة.



 أن فكننرة الننراجح الغالننأ الولننوع متثننل الباعننث ض ن نناق القاعنندةاملوضوعية ( ،)1حينث تندفع القاعندة املوضنوعية إىل احليناة مث ختتفنى ،وتكنون كمنا
لال أستاذنا الدكتور  /السنعهورى " :مبثابنة العلنة منن املعلنول فمنىت تقنررت القاعندة
()2
توارت العلة خلفها ومل يعد هلا بعد ذلك جمال لل هور "
نن
نر مس نئولية اإلدارة عن
نة ض تقرين
نل العلن
نني اإلدارة واملوظ ن متثن
نة بن
نة التبعين
فعاللن
أعمال موظفيها ،ومىت لامنت القاعندة اختفنت العلنة وتنوارت ومل يعندهلا بعند ذلنك
جمال لل هور.
أما ض ن اق القنرائن القانونينة فإنعنا جنند أن فكنرة الغالنأ النراجح الولنوع متثنل
موضوع القريعنة ذاتنه ومنا لامنت القريعنة إال لتقرينره ،ولنذلك فنأن عامنل الغالنأ
الولوع يبقى بارزاو.
أن فكننرة الغالننأ الولننوع ض القاعنندة املوضننوعية تتخننذ أداه لتحقيننق
أغراض تشريعية ال لضنائية ،فحينث يعشنب املشنرع لاعندة لانونينة يواجنه هبنا مركنز
والعيا ال يستوى فينه العناس مجيعنا فأننه يكنون بنني أحند األمنرين :أمنا أن ا نأ
بقاعدته مع قة الوالع ،وذلنك كمنا ض حالنة التنب حينث يعشنأ بسنببها راب نة بعنوه
بني شخصني ال يرتب نان ض الغالنأ براب نة الندم ،وأمنا أن يضنبط لاعدتنه باالسنتعاد
إىل فكرة الغالأ الولوع وهو ض كال احلالتني اقق أغراضا تشريعية.
أما القرائن القانونية فنأن فكنرة الغالنأ الولنوع يعشنئها املشنرع لكنى اقنق هبنا
غايات لضائية ،إذ هد تقرر وجها لتعفاء من اإل بات (.)3
نل
نى تعمن
نا فهن
نة ض تقريرهن
نتها بالعلن
نوز معارضن
نة ال جتن
ندة القانونين
أن القاعن
ند
ناء املوعن
ند انقضن
نذة بعن
ند نافن
نالقوانني تعن
نت ،فن
نة أو اختلفن
نع العلن
نت من
نواء اتفقن
سن
) (1

science et technique en droit prive positif sirey 1921 T. III p.

236 et suit،
les presompition en droit PRIVE. these. lille 1949 p.
44 et suit.
( )2د /السعهورى :الوسيط  617/2مرجع سابق.
( )3د /سليمان مرلس :من طرق اإل بات  92/3ف  ،287د /عوض حممد عوض املر :املرجع السابق ،ص .53
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املضروق ض صلبها ،عل العناس هبنا يقيعنا أم مل يتيسنر هلن هنذا العلن  .أمنا القريعنة
القانونية فت وز معارضنتها بعلتنها ألهننا مل تسنتغرلها وإدنا بقينت إىل جانبنها بنارزة،
فاإلعالن لريعة على العلن بنالقرار اإلدارى ،فنإذا تقندم صناحأ الشنأن وأ بنت أننه مل
يعل بالقرار لكونه غائباو عنن موطعنه أو أننه مل يسنل إلينه اإلعنالن ،مسنع معنه ذلنك
واهنارت لريعنة العلن بنالقرار ،وذلنك ألن القريعنة يتقندم هبنا املشنرع مسنببة بعلتنها
فإذا انتفت العلة …… انتفنت القريعنة هنذا إذا كاننت القريعنة بسني ة تقبنل إ بنات
العكس.
أما إذا كانت القريعة لاطعنة فأننه ال جينوز معارضنتها بغلتنها شنأهنا ذلنك شنأن
القاعدة املوضوعية ،وذلنك كمنا إذا انفلنت حينوان منن احلنارس فإننه يفنرض فرضنا
ال يقبل العكنس أن احلنارس أخ ناء الرلابنة ،ألن احلينوان ال يتسنرق منن حارسنه
أن احك رلابتنه ،ومنن مث فلنيس للحنارس أن يعنارض هنذه القريعنة بعلتنها ،وذلنك
بأن يثبت يق تنه الرلابنة ومنع هنذا فإننه جينوز نقضنها بناإللرار والنيمني ،خالفنا
للقاعدة املوضوعية فأنه ال جيوز نقضها بأى حال من األحوال
()1

يترتننأ علننى التميننز بننني القريعننة القانونيننة والقاعنندة املوضننوعية أن القريعننة
القانونية إذا لام الندليل علنى عكسنها فأهننا تسنتبعد ،وذلنك كمنا إذا وصنل التعنبري
عننن اإلرادة إىل الشننخص ،أو إىل موطعننه ،ولكعننه مل يننتمكن مننن العلنن لغيبتننه أ،

( )1هذا إذا كانت القريعة القانونية بسي ة ،أما إذا كانت لاطعة ال تقبل إ بات العكس فيقول د /سليمان مرلس :ولكنن
حىت بالعسبة إىل هذا العوع من القرائن تبقى للتفرلة بيعه وبني القواعد املوضوعية نتي ة عملية من حيث تعنازع القنوانني
سواء كان التعازع من حيث الزمان أو من حيث املكان ،فإذا كان التعازع من حيث الزمان فأن القاعدة املتعلقة بقريعنة
لانونية هلا أ ر مباشر وت بق فور صدورها على العاللات السابقة ما مل يكن الغرض معها اإلعفاء من دليل من األدلة النىت
تعد مقدما .أو كان اتصاهلا مبوضوع احلق اتصاال و يقاو .أما القاعدة املوضوعية فال ت بق إال على العاللات التالية لصدورها
وتبقى العاللات السابقة خاضعة للقاعدة القدمية ،أما إذا كان التعازع من حيث املكان فأن القاعدة النىت تعنني القنانون
الواجأ الت بيق ض كل حالة ختتل حبسأ ما إذا كان التعازع والعا بني لوانني معشئة لقرائن لانونية أى متعلقة باإل بنات
أو بني لوانني متضمعة لواعد موضوعية ،فال بد على كل حال من التميز بني العوعني " أصول اإل بات وإجراءاته .110/2



اعتقاله ،أما القاعدة املوضنوعية فنال تسنتبعد بنأى حنال منن األحنوال ألهننا ال تقبنل
()1
إ بات العكس

( )1د/سليمان مرلس :املرجع السابق 108/2 ،وما بعدها ف .279
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()1

إع ناء وضنع منن األوضناع حكمنا خينال احلقيقنة توصنال إىل

ترتيأ أ ر لانوىن معني عليه ما كان يترتأ لوال هذه املخالفة.

()2

نا
نابه معهن
نة وتتشن
نن القريعن
نرق من
ناىل تقتن
نراض وبالتن
نى حم ن افتن
نن مث فهن
ومن
نى
نى يغ ن
نرداء حمتش ن كن
ندم كن
نة تقن
ند "  “ Genyإن القريعن
نول العمين
نذا يقن
هن
()3
إجراء احليلة.
ويقننول النندكتور  /السننعهورى " :ويعقنند جنن مقارنننة شننيقة بننني القريعننة
القانونية واحليلنة القنانون .فالقريعنة القانونينة لاعندة منن لواعند اإل بنات تقبنل
العادة إ بنات العكنس ،وجيعلنها القنانون بعن األحنول ال تقبنل إ بنات العكنس
بل يقلبها أحنوال أخنرى منن لاعندة إ بنات إىل لاعندة موضنوعية فتصنبح أيضنا
غري لابلة إل بات العكس ،ولكعنها كنل األحنوال تبقنى لائمنة علنى فكنرة النراجح
نا
ناس هلن
نا ال أسن
نة أهنن
نن القريعن
نة فتختلن عن
نا احليلن
نوع …… أمن
نأ الولن
الغالن
الوالع بل هنى منن خلنق املشنرع فرضنها فرضنا حتمينا فاستعصنت طبيعتنها بداهنة
على لبول إ بات العكس فهى النوى منن القرنينة القانونينة ولكعنها أشند خ نرا ومنن
()4
مث ال يل أ إليها املشرع إال حيث تضيق القريعة القانونية "
نيس
نرب صنحيحا منا لن
نريه " :فناالفتراض إذن إدنا يعتن
ويقنول الندكتور حسنن كن
نرائن
نرب القن
نا تعتن
نة بيعمن
نعاعية حبتن
نة صن
نق حيلن
نن طرين
نك عن
نع ،وذلن
نحيح الوالن
بصن
ال قانونية يقيعا منا هنو غالنأ االحتمنال العمنل وبنذلك يكنون االفتنراض احتيناال

( )1يراجع بيان احليلة بالتفصيل د /صو حسن أبو طالأ :مباد تاري القانون ،دار العهضة العربية ،القاهرة 1967
ص  ،290د /معصور مص فى معصور :املدخل للعلوم القانونية ،مكتبة سيد عبد اهلل وهبة القاهرة ،ال بعة الثانية ،1970
ص  209وما بعدها فقرة ،112د /حسن كرية :املدخل إىل القانون ،ص  201وما بعدها ف .105
( )2د  /حسن كريه :املرجع السابق ،ص  201وما بعدها ف .105
Les methodes du juge administratif these paris 1972 p. 42
( )4د  /السعهورى :الوسبط  ،778/2ف .322



)) 3

وتزويرا على الوالنع وتكنون القنرائن تسنليما حبكن ال بيعنى والغالنأ منن الوالنع،
()1
فالفرق إذن بعيد بيعهما …… "
ويقننول د  /حسننن السننيد بسننيوىن " :ال ختتلنن القرنيننة واحليلننة مننن حيننث
()2
ال بيعة وإدا خيتلفان الدرجة "
ومن خالل ما سبق ذكنره منن ألنوال يتضنح أن القريعنة القانونينة واحليلنة يتفقنان
نى هب ندف
نا القاضن
نتعني هبن
نىت يسن
نة الن
نائل الفعين
نن الوسن
نيلة من
نهما وسن
نال معن
أن كن
نل إىل
نى التوصن
نة علن
نص املعازعن
ند فحن
ناعده ععن
نة ،وتسن
نة القانونين
نول إىل احلقيقن
الوصن
احلل املعاسأ هلا.
()3

نة
نهما ،فالقريعن
نل معن
نه كن
نوم علين
نذى يقن
ناس الن
نة األسن
نة واحليلن
ختتل ن القريعن
توسس علنى االحتمناالت الغالبنة الراجحنة العمنل حبينث ينأتى تعميمنه االجتناه
()4
العادى ال بيعى لألمور ،ومن مث فهى جتعل احلقيقة حمتملة فقط.

( )1د  /حسن كريه :حماضرات املدخل للقانون ،دار نشر الثقافة باإلسكعدرية  ،1954ص .145
( )2د  /حسن السيد بسيوىن :دور القضاء املعازعة اإلدارية دراسة ت بيقية مقارنة للع القضائية مصنر وفرنسنا
واجلزائر ،عامل الكتأ ص .372
( )3يراجع ذلك د  /السعهورى :الوسيط  778/2ف  ،322د /حسن كريه :املرجع السابق ص  145وما بعندها،
د /عبد العاصر الع ار :مدخل لدراسة القانون وت بيق الشريعة اإلسالمية ،دار السعادة  1979ص  ،223د  /حسن السيد
بسيوىن :املرجع السابق ص  370وما بعدها ن د  /ع ية على ع ية مهعا :اإل بات بالقرائن املواد اجلعائينة دكتنوراه
مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة عام 1988م .ص .135
Op cit. T-III. p. 367.

-

( )4وهذا األمر وإن كلن ن اق القرائن القانونية البسي ة واضحا إال أنه لد يثر لبسا ن اق القرائن القانونية القاطعنة
وحيث ي ل القول باحتمال خمالفتها للحقيقة أمر لائما ومن مث تقترق من احليلة لكعا نقرر بأن الفرق بني القرائن القانونية
واحليلة ي ل لائما حىت ظل القريعة القانونية القاطعة حيث أن خمالفة القريعة القانونية القاطعة للحقيقة ال يكون دائما بل
أحيانا حيث إن القرائن القاطعة تقبل إ بات العكس باإللرار واليمني أما احليلة فتخال احلقيقة دائمنا ومنن مث يكنون
االفتراض فيها دائما كاذبا .د  /أبوزيد مص فى :االفتراض ودوره ت ور القانون .جامعة املعصورة  1980ص .180
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أما احليلة :فتوسس علنى إنكنار الوالنع وتشنويهه ولنذلك يعتنرب االفتنراض خمالفنة
صراة للوالع وعليه فهى ال أساس هلا من الوالع بل من خلق املشرع
ختتل القريعة واحليلنة اهلندف النذى ينودى إلينه كنل معنهما ،فبيعمنا تنودى
القريعننة إىل االتصننال والتماسننك بننني الرؤيننا والع ننرات واملستخلصننات القضننية
وما يصاحبها منن شنروط غنري متماسنكة ،وتكنون هلنا ليمنة خنارج احلندود النىت
تودى إليهنا ،جنند أن احليلنة تنودى إىل حنل معقنول ومالئن  ،ولنيس هلنا أدىن ليمنة
لانونية خارج احللول النىت تنودى إليهنا فمنا هنى إال أداة جمنردة اهلندف معنها تيسنري
ت بيق بع األحكام الىت ال ميكن ت بيقها بالل وء إىل القريعة.
ختتلنن القريعننة واحليلننة جمننال االسننتخدام ،فننالقرائن تسننتخدم جمننال
اإلجراءات اإلدارية منن ذلنك اعتبنار سنكوت اإلدارة مندة معيعنة مبثابنة لنرار ضنم
نتقالة دون أن
ندا االسن
نى تقن
نا علن
نني يومن
نى ال ن
نذلك مضن
نالرف  ،وكن
نن اإلدارة بن
من
جتيأ اإلدارة عليها مبثابة لرار ضم بالقبول.
أما احليلة فتستخدم

……

 .1ن ريننة األعمننال القابلننة لالنفصننال وذلننك كننالتمييز بننني القننرار
ند
ندى أو عقن
نل التمهين
نا املعف نردة والعمن
نأ اإلدارة بإرادهتن
نن جانن
نادر من
اإلدارى الصن
القانون اخلناص أو العنام الالحنق لنه الولنت النذى ال يوجند فينه احلقيقنة
سوى عمل أو أداة لانونية واحدة.
.2

نأ
نه للخ ن
ند تعرضن
نة ععن
نى احليلن
نتخدم القاضن
يسن

املشترك فيتكل عن تواجند خ نأ مرفقنى وأخنر شخصنى بنالرغ منن أن الضنرر
ناج عن فعل واحد مكونا خل أ واحد.



الدالئل :مجع دليل وهنى :الولنائع املعلومنة النىت خيتارهنا القاضنى ليسنتعبط معنها
()1
الوالعة امهولة.
وليل هى :اسنتعباط للوالعنة امهنول املنراد إ باهتنا منن والعنة أخنرى ابتنة منع
()2
لابلية هذا االستعتاج للتأويل واالحتمال.
وملا كانت القرائن القضنائية اسنتعباط أمنور جمهولنة منن أمنور معلومنة منن لبنل
القاضى باجتهاده وذكائه.
كان البد منن التميينز بيعنهما وبينان أوجنه االتفناق واالخنتالف ()3علنى العحنو
التاىل:
تتمثل أوجه االتفاق بيعهما فيما يلى:
.1
.2

من حيث املشروعية ،فالقرائن مشروعة
أن الشك

االستدالل وكذلك الدالئل.

مرحلة احلك يفسر لصات املته .

()4

( )1د  /حممود عبد العزيز خليفة :الع رية العامة للقرائن اإل بات اجلعائى التشريع املصرى واملقارن ،ص 446
( )2د  /هالل عبد الاله أمحد :الع رية العامة لت بات املواد اجلعائية ،ص .949
( )3يراجع بيان ذلك بالتفصيل د  /أمحد فتحى سرور :الوسيط لانون اإلجراءات اجلعائية ،ال بعة الرابعنة 1981
املد األول ص  ،350د  /حممد عيد الغريأ :شرح لانون اإلجراءات اجلعائية ،ال بعة الثانينة  1432/2 1996ومنا
بعدها ،د  /رؤوف عبيد :مباد اإلجراءات اجلعائية القانون املصرى ،ص  ،668د  /هالىل عبد الاله :املرجع السنابق
ص.948
( )4حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  380لسعة  24ق جلسة  1989/4/1جمموعنة سنعة  34ص  819ق
 116والذى جاء فيه " أنه إذا شاق الشك ولوع الفعل أو نسبته إىل مته معني تعني تفسري الشك لصاحله ومحل أمنره
على األصل ال بيعى وهو الرباءة ".
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نى
ندالئل فهن
نا الن
نيقني ،أمن
نزم والن
نبيل اجلن
نى سن
نتعتاج علن
نرائن اسن
 .1أن القن
استعتاج للوالعة امهولنة املنراد إ باهتنا منن والعنة أخنرى ابتنة منع لابلينة هنذا
االستعتاج للتأوينل واالحتمنال ،و هنذا يقنول د  /أمحند فتحنى سنرور " ولكنن
االختالف بني اال عني يبندو لنوة الصنلة بنني النوالعتني ،ففنى القنرائن القضنائية
ند
نث يتولن
نق حبين
نل واملع ن
ن العقن
نة حكن
نة الزمن
نلة متيعن
نون الصن
نأ أن تكن
جين
االستعتاج منن هنذه الصنلة حبكن الضنرورة املع قينة وال اتمنل تنأويال مقبنوال
غريه .أما الدالئل فإن الصنلة بنني النوالعتني لنيس لوينا وال حتمينا وهلنذا فإهننا
نا ال
نة ألهنن
نا للحك ن باإلدانن
ندها أساسن
نلح وحن
نام دون أن تصن
نا لالهتن
نلح أساسن
تصن
ميكن أن تودى إىل النيقني القضنائى بنل جينأ أن يتأكند بأدلنة أخنرى مباشنرة أو
()1
غري مباشرة ،ولذلك ميكن تسمية الدالئل بالقرائن التكميلية "
 .2القننرائن جيننوز االسننتعاد إليهننا وحنندها احلكنن باإلدانننة خبننالف
الدالئل فإنه ال جيوز أن ينب عليهنا وحندها احلكن باإلداننة وإدنا تتخنذ ضنمائ
()2
إىل األدلة األخرى.
هذا وما يع بنق علنى الندالئل والفنرق بيعنها وبنني القنرائن القضنائية القنانون
اجلعننائى يع بننق ن نناق القننانون اإلدارى – القضنناء اإلدارى – ن ننرا لتشننابه دور
()3
القاضى اإلدارى مع دور القاضى اجلعائى.

( )1د  /امحد فتحى سرور .املرجع السابق ص .350
( )2حني يرى د  /ع ية على ع ية مهعا :رسالته " إن القول بعدم جواز االستعاد إىل الدالئل وحندها احلكن
باإلدانة يعترب ليدا على حرية القاضى تكوين عقيدته ،وأن القاضى له احلرية أن يستمد التعاعه من أى مصدر مشروع
وأن الدالئل تودى عن طريق اللزوم العقلى املع قى والضرورى إىل العتي ة امل لوبة ومن مث فللقاضى أن يوسنس حكن
اإلدانة عليها وحدها مادام يصح العقل أن تودى إىل ما التعع به القاضى … كما أن الداللة اللغة هى منا ينودى
الع ر فيه إىل العل … " اإل بات بالقرائن املواد اجلعائية ،ص  .122مرجع سابق
( )3و هذا يقول د /فواد حممد موسى " :والقاضى اإلدارى يقدر ليمة الدالئل واألمارات والولائع امددة املقدمة عنن
املدعى حبيث إذا بلغت الدرجة الىت تزحزح معها ضمري لريعة السالمة الىت تتمتع هبا القرارات اإلدارية فان مجلنة هنذه
الدالئل واألمارات تكون لريعة لضائية على صحة االدعاء " ن رية االحنراف استعمال اإلجراء اإلدارى ،ص .283



نة
نة القريعن
نن ماهين
نديث عن
واحلن
اآلتية:

للقريعة مع

اللغة ومع

نأ
نالل امل الن
نن خن
نون من
نالمى يكن
نه اإلسن
الفقن

االص الح:

نرين
ناحبة ،والقن
نة مبع ن املصن
نن املقارنن
نأخوذة من
نى من
نرائن ،وهن
نرد لن
نة مفن
القريعن
الصاحأ ،تقنول :لنارن الشنىء الشنب مقارننة ولراننا التنرن بنه وصناحبه ،والتنرن
الشب بغنريه ولارنتنه لراننا صناحبته ومعنه لنران الكواكنأ )1( ،لنال تعناىل 
 )2( ولنال تعناىل 
 )3( ولنال تعناىل 


()4

( )1لسان العرق البن مع ور 3612/5 :مادة لرن ،خمتار الصحاح ،ص  ،533املع
( )2سورة الصافات من اآلية ()51
( )3سورة الزخرف لية ()36
( )4سورة فصلت جزء من اآلية ()25

الوجيز ،ص 499
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و احلديث
()1

والقريعة هى املرأة تقنول :لريعنة الرجنل :امرأتنه ملقارنتنه إياهنا " ويقنول الراغنأ
()2
ناىن "
نيئني أو أشنياء معن منن املعن
نه اجتمناع شن
" االلتنران كناإلذدواج كونن
()3

لال تعاىل 



يتضح منن ذلنك أن القريعنة
التالزم واملصاحبة.

اللغنة ت لنق علنى معنان متعنددة تندور حنول

مسيت بالقريعة ألن هلا اتصاال مبا يسنتدل هبنا علينه ،فهنى األمنر الندال علنى الشنب
()4
من غري االستعمال فيه ،بل مرد املقارنة واملصاحبة.
يتضح لعنا منن اسنتقراء كتنأ فقهناء الشنريعة اإلسنالمية األوائنل ممنا وسنع
االطالع عليه أهن مل يعرفوا القريعة تعريفنا ابتنا رغن كثنرة ذكنره هلنا والعمنل هبنا
مسائل كثرية واعتبار بعضنه هلنا إ بنات احلندود والندماء ويرجنع ذلنك ألمنور
أمهها :وضنح القريعنة وعندم خفائهنا ،لنذا جنند الفقهناء اكتفنوا بع ن التفسنري أو
املرادف عن احلنديث عنن القريعنة ،فيقولنون القريعنة واألمنارة والعالمنة ويفهن منن

( )1صحيح مسل بشرح العووى 157/17 ،كتاق صفة القيامة واجلعة والعار ،باق حترش الشي ان وبعثة سراياه لفتعنة
العاس ،مسعد اإلمام أمحد385/1 ،
( )2مع مفردات ألفا القران للراغأ االصفهاىن ،ص  448مادة لرن
( )3سورة الزخرف لية ()53
( )4القرائن ودورها اإل بات الفقه اجلعائى اإلسالمى ،د  /أنور دبور :دار الثقافة العربية1405 ،هن1985/م ص
.78



كالمه أن القرائن هى أمارات معلومة تندل علنى أمنور جمهولنة ،وهنو منا أشنار إلينه
()1
أهل العربية.
أما فقهاء الشريعة اإلسنالمية امند يني فقند تعنددت تعريفناهت للقريعنة كنل معنه
نموهنا
نت مضن
نة وإن كانن
نة اللف ين
نن العاحين
نر من
نن األخن
نا بتعري ن خيتل ن عن
عرفهن
واحدة إال أن بعضها أكمل من األخر.
وأذكر هعنا بعضنا منن هنذه التعناري النىت ذكرهنا الفقهناء منع اإلشنارة إىل
نى الوجنه
نة علن
نن القريعن
نود من
نرض املقصن
نودى الغن
نذى ين
نها والن
نار معن
التعرين املختن
األكمل.
عرفها أحد فقهاء احلعفية فقال هى " :أمر يشري إىل امل لوق "

()2

عرفها األستاذ  /مصن فى الزرلنا فقنال :القريعنة هنى " كنل أمنارة ظناهرة
تقارن شيئا خفيا فتدل عليه "

()3

عرفهنا دكتنور  /فنتح اهلل زيند فقنال :القريعنة هنى " األمنارة النىت ننص
نن
نى من
نتعت ها القاضن
نهاده أو اسن
نريعة باجتن
نة الشن
نتعب ها أئمن
نارع أو اسن
نا الشن
عليهن
()4
احلاد ة وظروفها وما يكتعفها من أحوال "
ناء
جن

نى "
نة هن
نة أن القريعن
نام العدلين
نة األحكن
نن جملن
نادة ( )1741من
املن

اإلمارة البالغة حد اليقني "

()5


بالع ر إىل التعاري السابقة يتضح اآلتى:

( )1وسائل اإل بات املعامالت املدنية واألحوال الشخصية دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقناهرة عنام
 1971من الباحث  /حممد مص فى الزحيلى ،ص .487 ،486
( )2التعريفات لل رجاىن ،ص .182
( )3املدخل الفقهى العام د /مص فى الزرلا  918/2ف .535
( )4ح ية القرائن القانون والشريعة د  /فتح اهلل فتح اهلل زيد :دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بالقاهرة سعة  1359ص
.8
( )5جملة األحكام العدلية :امل بعة األدبية بريوت سعة 1302هن ،ص .252
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 )1أن تعرينن اجلرجنناىن ،النندكتور /مصنن فى الزرلننا للقريعننة ،تعرينن
عام ال يقتصر على القريعة ععند الفقهناء ،بنل يتسنع ليشنمل القريعنة لندى الفقهناء
()1
وغريه من أرباق العلوم والفعون األخرى كالقريعة البالغية.
والقريعة ععند املعاطقنة ( )2والتعرين جينأ أن يقتصنر علنى القريعنة ععند الفقهناء
()3
ألهنا هى املقصودة من كالمه .
 )2أن تعري د  /فنتح اهلل زيند للقريعنة يوخنذ علينه :أننه فسنر القريعنة
باملراد معنها ومل ينبني حقيقتنها ،فيكنون التعرين خفينا بالعسنبة حلقيقنة القريعنة.

()4

نه تعرين
نه :أنن
نذ علين
نة يوخن
نة للقريعن
نام العدلين
نة األحكن
 )3أن تعرين جملن
لاصر على أحد أنواع القريعنة وهنو القريعنة القاطعنة دون غريهنا ،علمنا بنأن هعناك
الكثري من القرائن معنها منا هنو لناطع ،ومعنها منا هنو دون ذلنك ،وهلنذا فنإن
()5
التعري يعد غري شامل ألنواع القريعة.
نا
نه عرفهن
نل معن
نة كن
نون تعري ن القريعن
ناء خمتلفن
نبق أن الفقهن
نا سن
نح ممن
يتضن
بتعري خيتل عنن األخنر ،وأن هنذه التعناري مل ختلنو منن العقند ،إال أن تعرين د
 /فتح اهلل زيد رغ ما وجنه إلينه منن نقند لكنن تبقنى لنه أمهيتنه ،وذلنك لألمنور
اآلتية:
 .1أن هذا التعري جناء شنامال لكنل أننواع القريعنة سنواء القريعنة النىت
نتعب ها
نىت اسن
ندون ،أو الن
نة امتهن
نتعب ها األئمن
نىت اسن
نارع ،أو الن
نا الشن
نص عليهن
نن
( )1القريعة البالغية هى :األمر الذى يعصبه املتكل دليال على أنه أراد باللفا غري مععاه األصلى ،كما لولك " رأينت
أسدا يصول جبهة القتال " فاملراد باألسد ليس مععاه األصلى وهو احليوان املفترس بل الرجل الش اع ،والقرنية لوله "
يصول جبهة القتال " .املعهاج الواضح د  /حامد عوىن :م بعة مصر  ،1951ص  232وما بعدها.
( )2القريعة ععد املعاطقة هى :التران الصغرى بالكربى حبسأ اإلجياق والسلأ والكلية واجلزئية القيناس احلكمنى.
كشاف اص الحات الفعون للتهانوى احلعفى :دار الكتأ العلمية بريوت لبعان ،ص  575باق القاف.
( )3القرائن ودورها اإل بات د  /أنور دبور :ص 9
( )4اإل بات بالقرائن الفقه اإلسالمى دكتور  /إبراهي بن حممد الفائز :ال بعة األوىل 1982م ،ص .54
( )5حماضرات عل القاضى ،والقرائن ،والعكول عن اليمني ،والقافة .د  /عبد العال أمحد ع نوة :ص  ،28جمموعنة
حماضرات ألقاها على طلبة املعهد العاىل للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.



القضاة من الولنائع وال نروف واملالبسنات امي نة هبنا ،وبنذلك يكنون التعرين
جامع.
.2
الدخول

أن هذا التعري " منانع " أيضنا حينث معنع غنري القريعنة الفقهينة منن
التعري  ،وبذلك يكون التعري جامع مانع.
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لكى تكون القريعة ح ة ويعمل هبنا أمنام القضناء فإننه البند منن تنوافر الشنروط
اآلتية:
من شروط العمل بالقريعنة أن تكنون ل عينة أى داللتنها لوينة حبينث تقنرق منن
إفادة اليقني ،وجتعل األمنر حينز املق نوع بنه ،أمنا إذا كاننت القريعنة ضنعيفة فإننه
()1
ال يعول عليها اإل بات أمام القضاء.
.1

لال تعاىل 
.)2( 

أن سيدنا يعقنوق – كمنا حكنى القنرلن الكنرا – اعتنرب سنالمة القمنيص منن
نن غنري
نالم ،إذ من
نه السن
نل يوسن علين
نذئأ مل يأكن
نى أن الن
نة علن
نة لوين
التمزينق لريعن
املعقول أن يأكل الذئأ يوس وهو البس القميص،ويسل القميص من التمزيق
 .2إلامة احلد علنى منن وجند فمنه رائحنة اخلمنر أو لاءهنا ،اعتمنادا
على القريعة وهنى رائحنة الفن أو القينب حينث هنى لريعنة ل عينة علنى شنرق
()3
اخلمر.
لكى يعمل بالقريعة لدى الفقهناء البند منن انتفناء املعنارض سنواء متثنل
أو دليل ،فإن وجد املعارض فإنه ال يعمل هبا (.)4

لريعنة

( )1رد امتار على الدر املختار ،298/4 ،جملة األحكام العدلية :ص  252املادة (  ،) 1741 ،1740املدخل الفقهنى
العام د /مص فى الزرلا .919/2
( )2سورة يوس لية .18
( )3أ ر العرف التشريع اإلسالمى د /السيد صات عوض :دار الكتاق اجلامعى ،امل بعة العلمية ص .573
( )4د /عبد العال ع وة :املرجع السابق ،ص  ،31د /حممد رأفت عثمان :القضاء بالقرائن الفقه اإلسنالمى ،انث
معشور جملة كلية الشريعة والقانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد الثاىن لسعة  ،1988ص .57



لال تعاىل :



()1

أن أخوة سنيدنا يوسن علينه السنالم – كمنا حكنى القنرلن الكنرا – جناءوا
نه
نذئأ أكلن
نوا أن الن
نار الندم ،وادعن
نه أ ن
نالم وعلين
نيدنا يوسن علينه السن
بقمنيص سن
وجعلوا أ ار الدم علنى القمنيص لريعنة تويند دعنواه حنىت يصندله أبنوه  ،ولكنن
املوىل عز وجل لرن ذلك بقريعنة أخنرى وهنى سنالمة القمنيص منن التمزينق ،وذلنك
داللة على كنذهب والشنك أن هنذه القريعنة ألنوى منن القريعنة األوىل ،األمنر النذى
جعل ن اهلل يعقوق عليه السنالم يقنول 
 )2( ولنذلك لينل :إن أخنوة يوسن ملنا
أرادوا أن جيعلوا الندم عالمنة علنى صندله لرننه اهلل تعناىل بعالمنة أخنرى تكنذهب
وهى سالمة القميص من التمزيق.
ويروى أن سيدنا يعقوق علينه السنالم لنال ععندما للنأ القمنيص فلن جيند فينه
شقا وال متزيقا " واهلل الذى ال إلنه إال هنو ،منا رأينت كناليوم ذئبنا أحكن معنه أكنل
()3
اب واختلسه من لميصه ومل ميزله عليه "
نون
نام أن يكن
نا األحكن
نت هبن
نة تثبن
نا ح ن
نة واعتبارهن
نل بالقريعن
نروط العمن
نن شن
من
املرجع تقنديرها إىل احلناك  ،فلنيس احلكن بنالقرائن لكنل شنخص القينام بنه أو
التعوي ل عليه بل البد منن وجنود حناك فقينه يعنى األحكنام ووالنع األمنر وأحنوال

( )1سورة يوس أية .18
( )2سورة يوس لية .18
( )3اجلامع ألحكام القرلن لتمام القرط  ،3379/5 :تفسري البحر اميط تألي الشي  /حممد بن يوس الشهري بنأىب
حيان األندلسى الغرناطى :طبعة دار الفكر ،289/5 ،أحكام القرلن لتمام  /عماد الدين حممد ال ربى املعروف بالكينا
اهلراسى.229/3 :
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العاس ( . )1و هذا يقنول ابنن القني " احلناك إذا مل يكنن فقينه النعفس اإلمنارات
نات
نه جزيئن
نة كفقهن
نة واملقالين
نرائن احلالين
نواهده ،و القن
نة شن
نال ومعرفن
نل احلن
ودالئن
ناس
نا يعلن العن
نحاهبا وحكن مبن
نى أصن
نثرية علن
نا كن
ناع حقولن
نام أضن
نات األحكن
وكلين
ب النننه وال يشننكون فيننه اعتمننادا معننه علننى نننوع ظنناهر مل يلتفننت إىل باطعننه
()2
ولرائن أحواله "
اشننترط مجهننور الفقهنناء للعمننل بالقريعننة أال يكننون العمننل هبننا إل بننات
نه
ندود فإنن
نات احلن
نات موجبن
نتخدم إل بن
نة تسن
نت القريعن
نإن كانن
ندود ،فن
نات احلن
موجبن
()3
ال يعمل هبا.
نال
نع  لن
ناس  أن الن
نن عبن
نن أبن
نا روى عن
 -1من
()4

أن الع  مل يق احلد على املرأة رغ ظهور الريبة والسوء معها ،ومها لريعة علنى ارتكناق
الفاحشة مما يدل على أن القرائن ال يعمل هبا احلدود.
نال:
ناس لن
نن عبن
نا ورى أن ابن
 -2من


الشريعة اإلسالمية " دكتنوراه مقدمنة إىل

( )1د /صالح الشي حممود إبراهي  " :ضوابط احلك بالعقوبة وتعفيذها
كلية الشريعة والقانون بأسيوط عام  1989ص .298
( )2ال رق احلكمية :ص .504
( )3بدائع الصعائع ،46/7 :شرح فتح القدير 113/4 :مغ امتاج 149/4 :وما بعدها ،هناية امتناج 429/7 :ومنا
بعدها ،املغ والشرح الكبري.327 ،285 ،160/10 :
( )4صحيح البخارى بشرح فتح البارى ،180/12 :كتاق احلدود ،باق من أظهر الفاحشة والل والتهمة بغري بيعنة،
حديث رل  ،6855صحيح مسل بشرح العووى ،130 ،129/10 :كتاق اللعان ،املعتفى للباجى.186/5 :




()1

أن الع  مل يق احلد بالسكر مع أننه لريعنة علنى تعناول اخلمنر وهنو منا يندل
على عدم العمل هبا.

يتضح ممنا سنبق أن القريعنة دلينل غنري مباشنر يسنتعان بنه إصندار األحكنام،
وإن هذا الندليل ميكنن أن خيلنط بيعنه وبنني الفراسنة أو القيافنة ن نرا لوجنود تشنابه
بيعه  ،خصوصا وأن بعن الفقهناء ينرى أن القريعنة والقيافنة والفراسنة مبعن واحند
()2
……
نة
نني القريعن
نة ،وبن
نة والفراسن
نني القريعن
نرق بن
نأ الفن
نذا امل لن
نني هن
نن مث أبن
ومن
والقيافة ،وذلك الفروع اآلتية:

لبل أن أبني الفرق بني القريعنة والفراسنة أبنني معن الفراسنة منع اإلحالنة إىل منا
سبق خبصوص مع القريعة:

( )1رواه أبو داود وأمحد واحلاك ولال ععه " حديث صحيح اإلسعاد ومل خيرجاه " ووافقنه النذه  .سنعن أىب داود:
 162/4كتاق احلدود ،مسعد األمام أمحد ،322/1 :املستدرك للحاك  ،373/ 4 :السعن الكربى للبيهقنى،314/8 :
كتاق األشربة واحلد فيها ،باق من وجد معه ريح شراق أو لقى سكران.
( )2ال رق احلكمية السياسة الشرعية البن لي اجلوزية :ص .14
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يقال فنرس األمنر فراسنة أدرك باطعنه بنال ن الصنائأ ،فهنو فنارس ،وتفنرس
الشب ن ر وتثبنت ،والفراسنة هنى املهنارة تعنرف بنواطن األمنور منن ظواهرهنا،
()2
ومجعها " أفراس " ()1و احلديث " أتقوا فراسة املومن فإنه يع ر بعور اهلل "
هى استدالل باألمور ال ناهرة علنى األمنور اخلفينة سنواء كنان ذلنك ممنا يولعنه
اهلل اتعاىل للنوق املنومعني ومبنا يلهمنه عبناده الصناحلني ،أو مبنا يكتسنأ بنالتعلي
()3
من الدالئل ،والت ارق ،واخللق واخللق ،وممارسة أحوال العاس وعادهت
وليل هى " :الع نر الفناحص املثبنت العاشنب عنن جنودة القرانة وحندة الع نر
()4
وصفاء الفكر
اختلنن الفقهنناء ح يننة الفراسننة ،واالعتمنناد عليهننا
ويعحصر هذا اخلالف املذاهأ اآلتية:

إصنندار األحكننام،

نى
ناد علن
نوز االعتمن
نه ال جين
ناء " أنن
نور الفقهن
نه مجهن
نا علين
نو من
وهن
()5

الفراسة

احلك

الفراسة

احلك "

وهنو منا علينه ابنن القني " حينث ينرى جنواز االعتمناد علنى
()6

( )1لسان العرق ،3379/5 :املع الوجيز :ص  ،466خمتار الصحاح :ص .497
( )2رواه الترمذى سععه،ولال ععه " غريأ ال نعرفه إال من هذا الوجه " والسيوطى  :اجلامع الصغري ،ولنال ععنه
= أبواق تفسري
السخاوى املقاصد احلسعة " طرله كلها ضعيفة وبعضها متماسك " .سعن الترمذى= 360/4 :
القرلن باق تفسري سورة احل ر ،في القدير شرح اجلامع الصغري 142/1 :وما بعدها ،حديث رلن  ،151املقاصند
احلسعة للسخاوى ص  ،59كعز العمال ،88/11 :حديث رل .30730
( )3احلك بالقرائن والفراسة والقيافة وعل القاضى د /محيد كامل السقا :دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة بالقاهرة سنعة
 1943ص .85
( )4موسوعة مجال عبد العاصر الفقه اإلسالمى إصدار املس األعلى للشئون اإلسالمية .190/2
( )5معني احلكام :ص  ،168تبصرة احلكام ،120/2 :أحكام القرلن البن العرىب.1131/3 :
( )6ال رق احلكمية :ص .27



استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه بالسعة واملعقول:
)1
أ] مننا روى أن الننع  لننال
(.)1
أن الننع  أىب أن اكنن بالفراسننة والتصننر حكمننه علننى األدلننة ال نناهرة
فدل ذلك على عدم جواز احلك بالفراسة وإال ملا امتعع عن احلك هبا.
ق] ما روى أن الع  لال

()2

أن الع  هننى عنن اتبناع ال نن ،والفراسنة ظنن ،فيكنون معنهى ععنها بنعص
احلديث.
أن احلك بالفراسنة مثنل احلكن بنال ن واحلنذر والنتخمني ،واحلكن مبثنل هنذه
()3
األمور باطل ،فيكون احلك بالفراسة باطل
و هذا يقنول ابنن فرحنون " أن احلكن بالفراسنة مثنل احلكن بنال ن واحلنذر
()4
والتخمني ،وذلك فسق وجور من احلاك وال ن خي ب ويصيأ "

( )1سبق خترجيه ص
( )2طرف من حديث رواه البخارى ومسل عن أىب هريرة ،صحيح البخارى بشرح فتح البارى  4/12كتاق الفرائ ،
باق تعلي الفرائ حديث رل  ،6724صحيح مسل بشرح العووى  118/16وما بعدها كتاق الرب والصلة واآلداق،
باق حترا ال ن والت سس والتعافس والتعاجش وحنوها ،سعن أىب داود 280/4 :حديث رل .4917
( )3معني احلكام :ص  ،168تبصرة احلكام.104/2 :
( )4تبصرة احلكام .104/2
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استدل ابن القي على جواز احلك بالفراسة مبا يلى:
)1
لال تعاىل 



()1

نيحة
ن بالصن
نيه وإهالكهن
نن نبن
نولفه من
نوم ومن
نال القن
نل أعمن
ناىل جعن
أن اهلل تعن
دالئننل وعالمننات للعنناظرين واملتفكننرين وهننذه العالمننات ال تنندرك إال بالتأمننل
()2
والتفكر والع ر ،لال القرط " املتومسني " املستدلني باإلمارات.

ما روى أن الع  لال:

()3

أن الفراسة لنو مل تكنن مشنروعة منا أمرننا النع  بنأن نتقنى فراسنة املنومن،
ولكعه أمرنا بذلك ،واألمر دليل على املشروعية ،فتكون الفراسة مشروعة.
نا
ندوا عليهن
نة واعتمن
نوا بالفراسن
نابعني عملن
نيه والتن
نوان اهلل علن
نحابة رضن
أن الصن
نوالة
نام والن
نذاق احلكن
نزل حن
ني " ومل ين
نن القن
نول أبن
نذا يقن
نام و هن
ندار األحكن
إصن
نهادة
نا شن
ندموا عليهن
نرت مل يقن
نإذا ظهن
نارات فن
نة ،واإلمن
نوق بالفراسن
يس نتخرجون احلقن
()4
ختالفها وال إلرارا "

( )1سورة احل ر لية .75
( )2اجلامع ألحكام القرلن ألىب عبد اهلل حممد األنصارى القرط  43/10 :وما بعدها.
( )3سبق خترجيه ص
( )4ال رق احلكمية السياسة الشرعية البن القي  :ص .27



نا
ند عليهن
نة ويعتمن
نا ح ن
نى أهنن
نل علن
نة دلين
نابعني بالفراسن
ناحبة والتن
نل الصن
فعمن
إصدار األحكام من ذلك:
 -1مننا روى أن عمننر بننن اخل نناق  أتتننه امننرأة فشننكرت ععننده
زوجها ،ولالت :هو منن خينار أهنل الندنيا يقنوم اللينل حنىت الصنباح ،ويصنوم
العهار حىت ميسى مث أدركهنا احليناء ،فقنال :جنزاك اهلل خنريا فقند أحسنعت إليعنا،
فلما ولت ،لال كعأ بنن سنور ( :)1ينا أمنري املنومعني لقند أبلغنت الشنكوى
إليك ،فقال ،وما اشنتكت لنال زوجهنا ،لنال علنى هبنا ،فقنال لكعنأ :ألضنى
بيعهما ،لال :ألضى وأننت شناهد ،لنال أننك لند ف عنت إىل منا مل أف نن إلينه،
لال :إن اهلل تعاىل يقول 
 )2( ص ال ة أيام واف نر ععندها يومنا ،ولن نال لينل وبنت ععندها
نرة،
نل البصن
نيا ألهن
نه لاضن
نن األول ،فبعثن
نأ إىل من
نذا أع ن
نر هن
نال :عمن
نة ،،فقن
ليلن
()3
فكان يقع له احلكومة من الفراسة أمورا ع يبة.
نن
ناس ابن
نالن إىل إين
ناء رجن
نرى :جن
نرزوق البصن
نن من
نراهي بن
نال إبن
 -2لن
نال
نراء .فقن
نرى :خضن
نراء ،واألخن
ندامها محن
نتني ،إحن
نمان ل فن
نة ( )4خيتصن
معاوين
نع
نذا فوضن
ناء هن
نيفىت ،مث جن
نعت ل ن
نل ووضن
نوض الغتسن
نت احلن
ندمها :دخلن
أحن
ل يفته حتت ل يفىت مث دخنل فاغتسنل فخنرج لبلنى وأخنذ ل نيفىت فمضنى هبنا مث
خرجت فتبعته فزع أهننا ل يفتنه ،فقنال :ألنك بيعنه لنال ال :لنال إئنت مبشنط
فأتى مبشط فسنرح رأس هنذا ورأس هنذا فخنرج منن رأس أحندمها صنوف أمحنر
( )1هو :كعأ بن سور بن بكر بن عبد اهلل بن علبة بن سلي بن زحل بن لقيط ،واله عمر بن اخل اق لضاء البصنرة،
فل يزل لاضيا حىت لتل يوم اجلمل بني الصفني ،كان معه املصح يعاشده اهلل واإلسالم دمائه  .أخبنار القضناة
لوكيع :عامل الكتأ بريوت  274/2وما بعدها.
( )2سورة العساء من اآلية 3
( )3ال رق احلكمية البن القي ص .28
( )4هو :إياس ابن معاوية بن مرة بن إياس بن هالل بن عبيد بن دريد بن أوس بن إلياس بن مضر بن نزار بن معند بنن
عدنان ،يضرق بذكائه وف عته املثل ،روى عن أنس ومجاعه ،وو قه ابن معني ،ولال ععه احلريرى " فإذا املعيىت املعية ابنن
عباس وفراسىت فراسة إياس " وكان لاضى البصرة تو سعة  121هن وليل سعة  122هن.البداية والعهاية البنن كنثري
احلعبلى ،160/1 :أسد الغابة معرفة
 334/9وما بعدها ،شذرات الذهأ أخبار من ذهأ البن العماد
الصحابة البن األ ري.187/1 :
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نه
نن رأسن
نرج من
نذى خن
ناحلمراء للن
نى بن
نر فقضن
نوف أخضن
نر صن
نن رأس األخن
ومن
()1
الصوف األمحر وباخلضراء للذى خرج من رأسه الصوف األخضر.
نى
نواز االعتم ناد علن
نى جن
نحة علن
نة واضن
ندل داللن
نثري تن
نا كن
نار وأمثاهلن
نذه اآل ن
فهن
الفراسة احلك .
نالش اجلمهور أدلة ابن القني علنى جنواز احلكن بالفراسنة :بنأن منا اسنتدل بنه
من أدلة ال يربر احلكن بالفراسنة وال جيعلنه مستسناغا منن كنل لناض ،وإن الصنحابة
وإن كانوا استعانوا هبنا لضنائه فإننه ال يعبغنى أن يقناس غريهن هبن ألهنن لنوم
نور اهلل للوهب وصفى نفوسنه  .كمنا ال توجند ولنائع ابتنة أو معلومنة يسنتعتا معنها
القاضى ،وإدا يستعتا منن وحنى ضنمريه ،ومنن مث يصنعأ التحقينق معنها أو تربيرهنا
()2
تربيرا سليما
وعليه فإن العفس متيل إىل تنرجيح منا ذهنأ إلينه مجهنور الفقهناء منن أن الفراسنة
ال يستعد إليها إصدار األحكام ،وذلك ملا يلى:
.1

لوة أدلته وسالمتها من املعارضة.

 .2أن الفراسة ال تعتمند علنى ح نة ظناهرة حمسوسنة ،وإدنا تعتمند علنى
أمور غيبية ال يدركها إال املتفنرس فلنو جناز العمنل هبنا لنتمكن أصنحاق العفنوس
()3
املريضة من القضاء مبا يوافق أهواءه ومأرهب
إطار التمييز بني القريعة والفراسة ميكن أن نستعتا األمور اآلتية:
نتعتا
نني املسن
نة بن
نا العاللن
نت فيهن
نتترة دلن
نة مسن
نة خفين
نة عالمن
 -1إن الفراسن
واملستعتا معنه ،ولنذلك يصنعأ إ باهتنا حينث يعتمند املثبنت هلنا علنى وحنى
ضمريه وإهلام نفسه ولوة حدسه.
( )1ال رق احلكمية :ص .36
( )2د /هالىل عبد الاله :الع رية العامة اإل بات
( )3د /أنور دبور :املرجع السابق ،ص .15

املواد اجلعائية ص  989وما بعدها.



أما القريعنة فهنى عالمنة ظناهرة يسنهل إ باهتنا وال يشنترط فنيمن يقنوم بإ باهتنا
()1
صفات خاصة كصفاء الفكر وحدة الزهن
 -2أن الفراسننة ال ميكننن إ باهتننا ب ريننق الشننهادة ،وال ينندركها إال مننن
أتى بصرية نافذة خبالف القريعنة حينث ميكنن إ باهتنا عنن طرينق الشنهادة ،فحمنل
نك
نن إ ب نات ذلن
نة وميكن
نا زانين
نى كوهنن
ناهرة علن
نة ظن
نة لريعن
نري املتزوجن
نرأة غن
املن
بالشهادة.
نرط
 -3أن الفراسنة ال يعتمند عليهنا إ بنات األحكنام فقند نقنل القن
تفسريه عنن القاضنى أىب بكنر بنن العنرىب أننه لنال " الفراسنة ال يترتنأ عليهنا
حك ولد كان لاضى القضناة الشناش املنالكى ببغنداد أينام كوننه بالشنام اكن
بالفراسة جريا على طريق القاضنى إيناس بنن معاوينة وكنان إيناس لاضنيا أينام
عمر بن عبد العزينز لنه أحكنام كنثرية ب رينق الفراسنة لنال أىب العنرىب ،وكنان
شيخعا فخر اإلسالم أبو بكنر الشناش صنع جنزءا النرد علينه كتبنه ىل خب نه
وأع انيه ،وذلنك صنحيح ،فنإن مندارك األحكنام معلومنة شنرعا مدركنة ل عنا
بنال ن واحلنذر
وليست الفراسة معنها كمنا أن احلكن بالفراسنة مثنل احلكن
نيأ.
نب ويصن
خي ن
نن
ناك  ،وال ن
نن احلن
نور من
نق وجن
نك فسن
نتخمني ،وذلن
والن
()2

نا
ند عليهن
نث يعتمن
نة حين
نالف القريعن
نك خبن
وذلن
الفقهاء ( .)3واألمثلة على ذلك كثرية نذكرها موضعها.

نر
ند أكثن
نام ععن
نات األحكن
إ بن

( )1د /محيد كامل السقا :املرجع السابق ص  ،86د /أنور دبور :ص .16
( )2معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام لل رابلسى احلعفى :ص  ،168تبصرة احلكام.104/2 :
( )3تبيني احلقائق ،299/3 :خاشية الدسولى ،318/4 :املغ البن لدامه ،212/8 :البحر الزخار البن املرتضنى :دار
الكتاق اإلسالمى القاهرة  ،401/4الروض العضري شرح جمموع الفقه الكبري :دار اجلبل بريوت .466/3
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ليل أن أبني الفرق بنني القريعنة والقيافنة أبنني معن القيافنة
وحك العمل هبا.

اللغنة واالصن الح

القيافة اللغة :تتبنع اآل نار ،والقنائ هنو :النذى يعنرف األ نار ،واجلمنع لافنة
()1
يقال لفت أ ره إذا اتبعته مثل لفوت ا ره
عرف الفقهاء القيافة بأهنا :إحلاق الولد بأصوله لوجود الشبه بيعه وبيعه

()2

وليل هى :االسنتدالل هبيئنات أعضناء الشخصنني علنى املشناركة واالحتناد بيعنه
نق
نو :امللحن
نائ هن
نل القن
نا )3(.ولين
نا وأخاللهمن
نائر أحواهلمن
نوالدة ض سن
نأ والن
ض العسن
()4
للعسأ ععد االشتباه مبا خصه اهلل تعاىل به من عل ذلك.
للقيافة مععيان:
وهذا العوع ال خالف بنني فقهناء املسنلمني علنى اعتبناره والعمنل بنه مثنل أ نر
األلدام واأليدى ( . )5والقيافة هبنذا املعن تندخل ض بناق اخلنربة املعمنول هبنا ض كنل
الع اإلجرائية الوضعية ،حينث تعتنرب منن لبينل القنرائن الفعينة النىت جينأ أن توخنذ
ض االعتبار.
الوجيز :ص  ،520املع

( )1لسان العرق ،3776/5 :املصباح املعري :ص  ،520املع
العربية.261/2 :
( )2التعريفات لل رجاتى :ص .114
( )3بلوظ األرق ض معرفة أحوال العرق أللوسى :طبعة دار الكتأ العلمية بريوت ،شرحه وصححه :حممد هب ة األ رى
.261/3
( )6هناية امتاج ،375/8 :حاشية لليوىب ،349/4 :مغ امتاج.489/4 :
( )5د /مجيد كامل السقا :املرجع السابق ،ص .99



الوسيط إعداد جممنع اللغنة

الفقهناء

وهذا العوع منن القيافنة اختلن
اخلالف ض املذاهأ اآلتية:

اعتبناره والعمنل بنه ويعحصنر هنذا

ذهننأ مجهننور الفقهنناء مننن املالكيننة والشننافعية واحلعابلننة
وال اهرية إىل أن العسأ يثبت بالقيافة.

()1

ذهننأ األحعنناف إىل ان العسننأ ال يثبننت بالقيافننة ،ووافقهنن
اإلمام مالك ض غري ملك اليمني واإلمامية والعترة من الذيدية

()2

استدل مجهور الفقهاء ملا ذهبوا إليه مبا يلى:
نت:
نها :لالن
نى اهلل ععن
نة رضن
نن عائشن
نا روى عن
 -1من

()3

أن العيب صلى اهلل وعليه وسنل سنر بشنهادة جمنزر املندجلى ،وسنروره يندل علنى
اعتبار لوله ،واعتبار لولنه دلينل علنى العمنل بقنول القافنة ض العسنأ ألننه صنلى اهلل
وعليه وسل ال يسر إال باحلق.

( )1جواهر األكليل شرح خمتصر العالمة الشي خليل :دار إحياء الكتأ العربية عيسى احلل وشركاه ،139/2 ،شنرح
اخلرشى  ،105/6املعتقى للباحى ،13/6 :األم للشافعى ،246/6 :املغ والشرح الكبري ،126/8 :وال رق احلكمية ص
 ،226كشاف القعاع ،426/5 :املى البن حزم.435/9 :
( )2املبسوط للسرخسى ،70 ،69/17 :بداية امتهد ،359/2 :تبصرة احلكنام ،92/2 :شنرائع اإلسنالم للحلنى:
معشورات دار احلياة بريوت  1978م ،175/2 ،البحر الزخار.14/4 :
( )3سبق خترجه ض ص.
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 -2ما روى عنن سنليمان بنن يسنار أن عمنر  كنان يلنيط " يلصنق "
أو يلحق أوالد اجلاهلية مبن إدعاه إىل اإلسالم " (.)1
فهذا األ نر يندل علنى أن سنيدنا عمنر رضنى اهلل كنان يعتند بقنول القافنة ض
العسأ وهو دليل على أنه ح ة.
 -3ما رواه عبد الرازق عنن الثنورى عنن عبند الكنرا اجلنزرى عنن زيناد
لال :كعت مع ابن عباس ف ائنه رجنل أظعنه منن بن كنرز فنرأى ابنن عبناس
يسأ الغالم وأمه تتعاول فقال :أننه ال أبعنك ،لنال :فندعاه ابنن عبناس ومحنل أمنه
على راحلته ،وكان ابن عباس انتفى معه (.)2
هذا األ ر جند أن ابن عبناس اعتمند لنول القنائ ض بنوت نسنأ ولند أمتنه،
فلو مل يكن لول القنائ ح نة ملنا اعتمند علينه ابنن عبناس ض إ بنات نسنأ ولند
أمته ،لكعه اعتمد عليه ،فدل ذلك على أنه ح ة.
ناهرة
نة وظن
نور خفين
نتعد إىل أمن
نة ض احلك ن يسن
نى القيافن
ناد علن
 -4أن االعتمن
توجأ للعفس سكونا يغلنأ علنى ظنن اإلنسنان صندلة فوجنأ اعتبناره ،كعقند
()3
العالد وتقوا املقوم
إىل غري ذلك من األدلة الىت تدل على االعتماد على القيافة ض اإل بات.

استدل األحعاف ومن معه ملا ذهبوا إليه مبا يلى:
" ( ،)1ولنال تعناىل

 ) 1لال تعناىل 




()2

( )1سبل السالم  1493/4وما بعدها ،باق الدعاوى والبيعات ،شرح معاىن اآل ار لل حاوى :م بعة األنوار اممدينة،
باق الولد يدعيه الرجالن كي احلك فيه .161/4
( )2مصع عبد الرزاق 448/7 :حتقيق حبيأ الرمحن األع مى.
( )3ال رق احلكمية البن لي اجلوزية :ص .228



أن املوىل تبارك وتعناىل يعنهى هنذه اآلينات عنن اتبناع ال نن ،ولنول القنائ
ظن وختمني فيكون معهى ععه بعص اآلية (.)3
 ) 2ما روى عنن اىب هرينرة :


()5

أن الع  رغن اخنتالف الشنبه بنني االبنن وأبينه األمنر النذى يوجنأ نفنى
نسأ االبن أحلق األبن بصناحأ الفنراش وألغنى الشنبه ،ممنا يندل علنى عندم اعتبنار
الشبه " القيافة " احلك .
نوم،
نوم دون لن
نه لن
نتص بن
ناس ،ومل خين
نت عل ن لع ن العن
نو كانن
نة لن
 -3أن القيافن
وألمكن أن يتعاطاه كنل منن أراده كسنائر العلنوم ،فلمنا مل يعن  ،ومل ينتمكن أمحند
()6
من تعلمه ب ل أن يكون علما وأن يتعلق به حك .

( )1سورة الع من اآلية .23
( )2سورة الع من اآلية .28
( )3معني احلكام لل رابلسى :ص  ،168الفروق للقر .156/3
( )4األورق من األبل :الذى لونه بياض إىل سواد ،الورلة سواد غربه ،وليل سواد وبياض كدخان الدمث ويكنون
ذلك أنواع البهائ وأكثر ذلك اإلبل ،لال أبو عبيد :االورق أطيأ اإلبل حلما وأللها شدة على العمل والسري .لسان
العرق  4816/6مادة ( ورق ).
( )5صحيح البخارى بشرح فتح البارى 442/9 :كتاق ال الق ،باق إذا عرض بعفى الولد ،صنحيح مسنل بشنرح
العووى  133/10وما بعدها كتاق اللعان ،سعن العسائى 178/5 :وما بعدها كتاق ال الق ،سنعن ابنن ماجنة:
 645/1كتاق العكاح
( )6هنذيأ الفروق 167/4 :م بوع هبامش الفروق للقرا  ،ال رق احلكمية :ص .219
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نع 
نرور الن
نة ،وسن
نا بالفراسن
نان ابتن
ند كن
نن زين
نامة بن
نأ أسن
 )1أن نسن
نأ
نوت العسن
نع  بثبن
نه حلكن الن
نة لولن
نان ملوافقن
نا كن
ندجلى إدن
نزر املن
نول جمن
لقن
بالفراش ،كما مل يعكر على القائ ألننه أ بنت منا كنان ابتنا ومل يثبنت منا كنان
()1
غري ابت.
وبالتاىل يكون االستدالل هبذا احلديث على بوت العسأ بالقيافة ال يفيد.
بأن تأويلك بعيند ،ألن الرسنول  ال يقنر الباطنل وال ميكنن أن يفنرح بنه ،فلنو
كان عل القيافة بناطال ملنا سنر بنه رسنول اهلل  ،كمنا أن نسنأ أسنامة مل يثبنت
بالقيافة وحدها وإدا كان ابتا بالفراش وجعلت القيافة دليال عليه.
نوهل
نحة لن
نة وصن
نر القافن
نوت أمن
نى بن
نل علن
نديث دلين
ناىب " احلن
نال اخل ن
لن
إحلاق الولد ،وذلنك أن الرسنول  ال ي هنر السنرور إال مبنا هنو حنق ععنده وكنان
العاس لد ارتابوا أمر زيد بن حار نة وابعنه أسنامة ،وكنان زيند أبني وجناء أسنامة
أسود ،فلما رأى العناس ذلنك وتكلمنوا بقنول يسنوء رسنول اهلل  مساعنه ،فلمنا
()2
مسع هذا القول من جمزر فرح به وسر ععه "
 )2أن حك عمر بالقيافنة غنري مسنل حينث اختلن علنى عمنر ،فنروى
ععه ما ذكر ،مث روى ععه أن القنائ ملنا لنال لنه لند اشنتركا فينه ،لنال :ولنال
أيهما شئت " ( )3فل يعترب لول القائ .
يرد عليه بأن منا روى عنن عمنر أننه لنال وال أيهمنا شنئت ال تعنرف صنحته
عن عمر ،ولو صح ععه لكان لنوال ععنه ،ومنا ذكرننا ععنه غاينة الصنحة ،كمنا أن
( )1شرح معاىن اآل ار ،161/4 :الفروق للقرا  156/3وما بعدها.
( )2معامل السعن للخ اىب :املكتبة العلمية بريوت لبعان ال بعة الثانية 1401هن 1981 /م .275/3
( )3أخرجه مالك املوطأ من حديث اىي بن سعيد عن سليمان ابن يسار .املوطأ لتمام مالك بن أنس حتقيق أبو عبند
الرمحن األخضرى :اليمامة لل باعة العشر والتوزيع ال بعة األوىل 1420هن1999/م ص  649وما بعدها كتاق األلضية
باق القضاء بإحلاق الولد بأبيه.



لوله " وال ايهما شنئت " لنيس بصنريح إب نال لنول القنائ  ،ولنو كنان صنراا
إب ال لوله لكان مثل هنذا الوضنع إذا أحلقنه بنا عني كمنا يقولنه الشنافعى ومنن
()1
وافقه.
 .1أن لولك بأن القيافة ظنن وال نن معنهى ععنه بنعص اآلينة :ينرد علينه:
بأن ال ن املعهى ععنه اآلينة الكرمينة هنو ال نن أمنور العقيندة كمعرفنة اإللنه
ومعرفة صفاته ،أو هنو ال نن السنيب ،أمنا ال نن األحكنام الشنرعية فاإلمجناع
()2
لائ على العمل به ألن تكالي الشرع فيما عدا العقائد مبيعة على ال ن.
 .2أما االسنتدالل حبنديث أىب هرينرة السنابق علنى معنع العمنل بالقيافنة
فريد عليه:
بأن الع  مل يعترب الشنبه نفنى العسنأ أو بوتنه لوجنود الفنراش النذى هنو
ألوى من الشبه ،كما أن احلديث يندل علنى اعتبنار الشنبه فإننه  أحنال علنى ننوع
أ خر من الشبه وهنو ننزع العنرق وهنذا الشنبه أوىل لقوتنه بنالفراش ( )3ولنذلك فنال
ح ة للحعفية هذا احلديث.
 .3أما لنوهل بنأن القيافنة ليسنت علن ألهننا لنو كاننت علن لعن
العاس كسائر العلنوم فنريد علينه بنأن القيافنة علن لنه أصنوله ولواعنده كسنائر
العلوم إال أننه يعتمند علنى الف عنة والنذكاء ،واعتمناده علنى الف عنة والنذكاء ال
يعفى كوننه علن  .كمنا أن القيافنة لنوة النعفس ال ميكنن اكتسناهبا كنالعني،
ولرض الشعر وغريه منن املواهنأ الع رينة النىت تعمنو بالدراسنة والت ربنة والعلن .
()4

( )1ذاد املعاد هدى خري العباد :موسسة الرسالة ،مكتبة املعار اإلسالمية ال بعة األوىل 1399هن 1979 /م حتقينق
شعيأ األرنووط ،عبد القادر األرنووط  422/5وما بعدها.
( )2لواعد األحكام مصات األنام للعز بن عبد السالم :مكتبة الكليات األزهرية ج 2ص  62وما بعدها حتقينق عبند
الرؤوف سعد.
( )3ال رق احلكمية :ص  ،232املغ والشرح الكبري.45/9 :
( )4املى البن حزم.149/10 :

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

نإىن أمي نل إىل
نل رأى فن
نه كن
نتدل بن
نا اسن
نة من
نابقة ومعالشن
نرض اآلراء السن
ند عن
بعن
ترجيح ما ذهأ إليه اجلمهور من بوت العسأ بالقيافة ملا يلى:
 .1لوة أدلته وسالمتها من املعالشة.
نحابة
نع  والصن
نه الن
نده ،حكن بن
نوله ولواعن
نه أصن
نة علن لن
 .2أن القيافن
من بعنده ،والتنابعون ،كمنا كنان العنرق يعملنون بنه لبنل اإلسنالم بنوت
العسأ خصوصنا وأن الشنارع احلكني يتسناهل إ بنات العسنأ دفعنا للحنرج
نرع ومبادئنه إذا
ند الشن
نع لواعن
نق من
نة يتفن
نداد بالقيافن
ناس ،فاالعتن
نى العن
نريا علن
وتيسن
حتققت شروطها.
لال ابنن فرحنون " حكن رسنول اهلل  وخلفناؤه منن بعنده بالقيافنة وجعلنها
()1
دليال على بوت العسأ وليس فيها إال جمرد اإلمارات والعالمات "
تفترق القريعة عن القيافة

األمور اآلتية:

أن القيافنة تعتمند علنى اخلنربة وال يقنوم هبنا إال منن أوتنى بصنرية
نافذة ،وخربة فائقة ،خبنالف القريعنة فإهننا ال تعتمند علنى اخلنربة وإدنا تعتمند بصنفة
رئيسية على الف عة والذكاء.
نارع أو
نا الشن
نان املس نتعبط هلن
نل إال إذا كن
نرب دلين
نة ال تعتن
أن القريعن
القاضى الذى يع نر الوالعنة املعروضنة ،أو منن يعنوق ععنه ،خبنالف القيافنة فإننه ال
يعتمد عليها اإل بات إال إذا كاننت منن لبنل منن ميارسنون ذلنك وهلن بنه دراسنة
وخربة ،حيث يعتمدون استعتاجه على عالمات وأمارات ال يعرفها سواه .

( )1تبصرة احلكام.113/2 :



يتضح من العرض السابق ملاهية القريعة

كل من القانون والفقه اإلسالمى:

اتفاق القنانون والفقنه اإلسنالمى
القريعة

عندم وجنود ننص صنريح اندد معن

كل معهما ،وترك ذلك الجتهاد الفقهاء.
أن املف هنوم العنام للقريعنة النذى وضنعه الفقهناء سنواء

القنانون أو الفقنه

اإلسالمى متحد وال يكاد يوجد بيعهما خالف يذكر.
نل
نة للعمن
نروط الالزمن
نول الشن
نالمى حن
نه اإلسن
نانون والفقن
نق القن
ناد يتفن
يكن
بالقريعة
أن منا يلتنبس بالقريعنة

ن ناق القنانون خيتلن

عنن الفقنه اإلسنالمى،

وذ لك ألن الفراسنة والقيافنة ال تعتنرب ح نة أمنام القضناء سنواء العنادى أو اإلدارى،
نه
نالف الفقن
نيال خبن
نرب دلن
نا ال تعتن
نة إال أهنن
نفة عامن
نى بصن
نة القاضن
نة م لوبن
فالفراسن
اإلسننالمى حيننث وجنندت ولننائع تنندل علننى جننواز االسننتعاد إليهننا إصنندار
األحكام.
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نة
نام القريعن
نان ألسن
نرض لبين
نعن

نالمى
نه اإلسن
نانون اإلدارى والفقن
القن

اآلتية:



نث
املباحن

تقوم القريعة على االسنتعباط سنواء كنان منن لبنل املشنرع أو منن لبنل القاضنى،
فننإذا كننان االسننتعباط مننن لبننل املشننرع فإهنننا تسننمى بننالقرائن القانونيننة “
"  Presomptions Legalesوإذا كننان االسننتعباط مننن لبننل القاضننى فإهنننا
تسننننمى بننننالقرائن القضننننائية “ Presomption de fait et
"  presomption de l'hommeوهننو مننا سننوف يتضننح مننن خننالل
امل الأ اآلتية:

تعص املادة ( )1350من القانون املدىن الفرنسى على:
" القريعة القا نونينة هنى النىت جيعلنها ننص القنانون مرتب نة بتصنرفات أو بولنائع
معيعة ،من ذلك:
 -1التصننرفات الننىت يقننرر القننانون أهنننا باطلننة مفترضننا أهنننا أبرمننت
لالحتيال على أحكامه بالع ر إىل صفتها وحدها.
 -2األحوال النىت يقنرر فيهنا القنانون أن كسنأ امللكينة أو بنراءة الذمنة
يعتا عن بع ظروف معيعة.
 -3احل ية الىت يرتبها القانون على األمر املقضى.
 -4القوة الىت جيعلها القانون إللرار اخلص أو ليميعه "

()1

“ La presomption legale est celle qui est attachee par une loi

)) 1

speciala a certains actes ou a certains faits tels sont:
1Les actes que la loi declare nuls comme presumes faits en fraude de
= ses dispoistions d’apres leur seule qualite.
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نن
نة تغن من
نة القانونين
نى أن " القريعن
نات علن
نانون اإل بن
نن لن
نادة ( )99من
نعص املن
وتن
لررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى منن طنرق اإل بنات ،علنى أننه جينوز نقن هنذه
القريعة بالدليل العكسى ما مل يقضى بغري ذلك.
نة
نة القريعن
نني حقيقن
نى بن
نرع الفرنسن
نح أن املشن
نابقني يتضن
نني السن
نة العصن
ومبراجعن
القانونية بأهنا الىت جيعلنها ننص القنانون مرتب نة بتصنرفات أو بولنائع معيعنة مث ضنرق
املشرع الفرنسى أمثلة على ذلك تضمعها سياق العص السابق.
أما املشرع املصرى فناكتفى بنالعص علنى أن القريعنة القانونينة تغن منن تقنررت
ملصلحته عن أينة طريقنة أخنرى منن طنرق اإل بنات تاركنا بينان حقيقتنها الجتنهاد
الفقه .ومنن مث تعنددت التعناري النىت ذكرهنا الفقهناء للقريعنة القانونينة نسنتعرض
بعضا معها:
 )1أن القريعة القانونية هى :ما يستعب ه املشرع من والعة معلومة
()1
اددها للداللة على أمر جمهول يعص عليه.
()2
 )2القريعة القانونية :هى الىت نص عليها القانون نصا صراا.
ند
نأهنا أن توين
نن شن
نانون ومن
نا القن
نىت لررهن
نى :الن
نة هن
نة القانونين
 )3القريعن
()3
الشخص دعواه أو تقي الدليل ضده.
إىل غري ذلنك منن التعناري ( )4منع مالح نة أن هنذه التعناري رغن تعنددها
فإهنا تدور فلنك واحند وحنول مضنمون واحند ،وهنو أن القريعنة القانونينة هنى:

= 2- les cas dans les quels la loi declare la propriete ou la liberation
resulter de certaines circonstances determinees.
3- l’autorite que la loi attribue a la chose jugee.
“ 4- la force que la loi attache a l’aveu de la partie ou a son serment.
( )1د  /عبد املعع الصدة :اإل بات املواد املدنية ،ص  293ف .224
( )2أ  /أمحد نشأت :املرجع السابق 187/2 ،ف .612
( )3د  /حممود حلمى :القضاء اإلدارى ،ص .449
( )4يراجع تعري القرائن القانونية على سبيل املثال د  /سليمان مرلس :املرجع السابق ،103/2 ،د  /عبند النودود
اىي :املرجع السابق ص  127ف  ،91د  /أنور العمروسى:املرجع السابق ص  907ف .342



االستعباط الذى يقوم بنه املشنرع منن والعنة معلومنة هبندف إع ناء حكمهنا لوالعنة
جمهولة ويضمن ذلك نص القانون ".
فاملشرع ن ناق القنرائن القانونينة يقنوم بنعفس دور القاضنى ن ناق القنرائن
القضائية ،حينث يكنون أمامنه والعتنان إحندامها معلومنة واألخنرى جمهولنة فيع نى
حك الوالعة املعلومنة إىل الوالعنة امهولنة مث يقنوم بصنياغة ذلنك الندليل القنانوىن
نرام ال نعص،
نلي  ،واحتن
نوى التسن
نا سن
نى إزاءهن
نك القاضن
نددة ال ميلن
نة حمن
ندة لانونين
لاعن
نة
نروط الالزمن
نوافر الشن
نن تن
ند من
ند التأكن
نه بعن
نورة أمامن
نة املع ن
نى الوالعن
نه علن
وت بيقن
لت بيقها.
العلة من تقرير القرائن القانونية ترجع إىل:
 .1ما يالح نه املشنرع منن أحنوال العناس وطبنائعه وعنادهت اليومينة
معامالهت  ،ومنا اتفقنوا فينه علنى وجنه العمنوم ،فمنثال منن طبيعنة اإلنسنان
وعادته أن ال يتنرك سنعد ديعنه للمندين إال إذا أخنذ ديعنه ،فنإذا منا وجند سنعد
الدين حتت يد املدين كان ذلك لريعة علنى ختلصنه منن الندين ،وهنو منا يعن أهننا
تقررت مراعاة ملصلحة العاس.
 .2مراعاة الشنارع للمصنلحة العامنة كقريعنة لنوة الشنب امكنوم فينه ،إذ
تقضى املصلحة العامة باعتبار احلك العنهائى لريعنة علنى صنحة منا لضنى بنه ملعنع
جتدد العزاع بال حد وال هناية.
نح
نثال ال تصن
نا ،فمن
نىت لررهن
نام الن
نة األحكن
نن خمالفن
نارع من
نوف الشن
 .3خن
الوصية لوار  ،وال تصنح لغنري وار فيمنا زاد عنن لنث منال املوصنى ،فخوفنا
من اإليصاء شكل بيع اعتنرب الشنارع أن البينع منرض املنوت لريعنة علنى أننه
ندىن " أن
نادة  917 ،916من
نرر املن
نية ولن
ن الوصن
ناه حكن
نذلك أع ن
نية ،ولن
وصن
التصرف احلاصنل منرض املنوت ،ويكنون مقصنودا بنه التنربع يعتنرب تصنرفا

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
مضافا إىل ما بعد املنوت وتسنرى علينه أحكنام الوصنية منا مل يقن دلينل خينال
()1
ذلك "
وال شك أن هذه العلنة النىت منن أجلنها لنرر املشنرع القريعنة القانونينة ن ناق
القانون املدىن توجد ن اق القانون اإلدارى أيضا ومن األمثلة على ذلك:
نا
نة .من
نلحة العامن
ناة للمصن
نررت مراعن
نىت تقن
نة الن
نة القانونين
نال القريعن
أ -مثن
لضت بنه امكمنة اإلدارينة العلينا خصنوص ح ينة األمنر املقضنى " األحكنام
الىت حازت لنوة األمنر املقضنى نكنون ح نة فيمنا فصنلت فينه حبينث ال جتنوز
امادلة احل ينة منىت احتند اخلصنوم ،واملوضنوع ،والسنبأ ،بنل يعتنرب احلكن
ععوان احلقيقة فيما لضى ،والنذى انوز احل ينة منن احلكن هنو مع ولنه ،وكنذا
األسباق اجلوهرينة املكملنة لنه … حبينث يعتنرب هنذا الشنأن ععواننا للحقيقنة
فيما لضى به ،وال جيوز بعند ذلنك العنودة للم ادلنة فينه " ( )2وواضنح منن هنذا
احلك أن لريعنة ح ينة األمنر املقضنى تقنررت مراعناة للمصنلحة العامنة ،والنىت
تقضى باعتبار احلك العهائى لريعنة علنى صنحة منا لضنى بنه هبندف معنع جتندد
العزاع.
ق -مثال القريعنة القانونينة النىت تقنررت مراعناة ملصنلحة خاصنة … منا
لضننت بننه حمكمننة القضنناء اإلدارى خصننوص لريعننة مسننئولية اإلدارة عننن
()3
أعمال موظفيها.
نن التعننوي يرفننع ععننه " أى
نة مبسننئوليتها عن
نن حيننث إن إلننرار احلكومن
" ومن
املوظ " مسئوليته مادام أن وظيفتنه هنى النىت مكعتنه منن ارتكناق اخل نأ الشخصنى
أساس التعوي امل الأ به ،فهو يعند بذاتنه دلنيال علنى وجنود خ نأ مصنلحى تسنأل
ععننه احلكومننة ،ذلننك أنننه ال يوجنند تعننارض بننني اخل ننأين يننودى إىل اسننتحالة
( )1يراجع ذلك د  /السعهورى :الوسيط  604/2وما بعدها ف ،326د  /سليمان مرلس :املرجع السابق،119/2 ،
أ /أمحد نشأت :املرجع السابق  118/2وما بعدها ف  ،613د  /سليمان مرلس:من طرق اإل بات 104/3 ،وما بعدها
ف214
( )2حك امكمة اإلدارية العليا الدعوى رل  311لسعة  4ق جلسة  1960/7/2جمموعة سعة  5ص .1145
( )3يقول د  /سليمان مرلس " :من القرائن القانونية املقررة ملصلحة خاصة لريعة خ أ املتبوع املبعية على ولوع خ أ من
التابع أ عاء تأدية الوظيفة أو بسببها " :أصول اإل بات وإجراءاته 119/2 :ف .284



اجتماعهما معنا لضنية واحندة أو إىل انتفناء أحندمها بوجنود األخنر ذلنك أن ذات
الفعل أو الترك لند يكنون خ نأ شخصنيا ومصنلحيا الولنت ذاتنه ،إذ يعند اخل نأ
الشخصى مىت ولع منن املوظن أ عناء تأدينة وظيفتنه أو مبعاسنبة تأديتنها دلنيال علنى
نا
نى موظفيهن
نراف علن
نة واإلشن
نا الرلابن
نة إلمهاهلن
نه احلكومن
نأل ععن
نلحى تسن
نأ مصن
خ ن
وعلى ذلك فليس القنانون منا ميعنع لينام مسنئولية احلكومنة عنن خ ئهنا املصنلحى
جبانأ مسئولية املوظن عنن خ ئنه الشخصنى وال منا ميعنع أيضنا طالنأ التعنوي
()1
من أن جيمع بني هاتني املسئوليتني معا لضية واحدة "
ففى هذا احلكن جنند أن املشنرع لنرر مسنئولية احلكومنة عنن أعمنال املوظن
بعاء على اخل نأ املفتنرض الرلابنة وذلنك هبندف محاينة مصنلحة املضنرور واملتمثلنة
عدم ضياع التعوي املستحق له نتي ة إعسار املوظ .
نرق،
نة ال ن
نس بكافن
نات العكن
نل إ بن
ني ة تقبن
نا بسن
نة أهنن
نرائن القانونين
نل القن
األصن
()2
ولكن املشرع وعلى سنبيل االسنتثعاء جعنل بعضنها لاطعنا ال جينوز إ بنات عكسنه
ومن مث جناء املنذكرة اإليضناحية ملشنروع القنانون املندىن " األصنل أن كنل لريعنة
لانونية جيوز نقن داللتنها بإ بنات العكنس ،ولند حنرص املشنرع علنى إبنراز هنذا
نل أن
نراة ،بن
نارة صن
نه عبن
نزم بن
نة ال جتن
نات األجعبين
نوص التقعين
نو أن نصن
نل ولن
األصن
نها أن
نل مع قتن
نك أن األصن
ني ذلن
نى نقن
نوحى علن
نوص ين
نذه العصن
ناهر هن
نزام ظن
التن
تكون القرائن لاطعنة وأن البسناطة فيهنا ليسنت سنوى جمنرد اسنتثعاء بيند أن أمثنال
تلك العصوص ..ال ت وجنه إال طائفنة خاصنة منن القنرائن القانونينة وهنى النىت يرتنأ
القانون على ليامها ب نالن بعن التصنرفات أو نفنى حنق التقاضنى ،ولند يكنون
ح ر نق داللة هذه ال ائفة اخلاصنة منن القنرائن القانونينة عنن طرينق إلامنة الندليل
العكسى ما يفيند أن األصنل فيمنا عندا هنذا احل نر النذى خنص بنالعص أن تكنون
ناهد أن
نها ،مث أن املشن
نالف داللتن
نى خن
ندليل علن
نة الن
ناح إلامن
ني ة ،وأن يبن
نرائن بسن
القن
نون
نك تكن
نة وإزاء ذلن
نرائن القاطعن
نن القن
نر عنددا من
نام أكثن
نه عن
ني ة بوجن
القنرائن البسن
( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى  1950/6/29القضية رل  88لسعة 3ق جمموعة سعة  4ص  956ق .303
( )2الوسيط 606/2 :فقرة  ،327د  /سليمان مرلس :املرجع السابق ،124/2 ،د  /إمساعيل غامن :الع رية العامنة
لاللتزام ،مكتبة عبد اهلل وهبه  506/2 1976ف .330
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بساطة القريعة هنى القاعندة علنى أن القواعند العامنة اإل بنات تعنه لتوجينه هنذا
األصل … ولذلك يكنون األصنل هنو جنواز إلامنة الندليل العكسنى لعفنى القريعنة
نك،
نواز ذلن
ندم جن
نى عن
نراحة علن
نانون صن
نا القن
نعص فيهن
نىت ين
نوال الن
ندا األحن
نا عن
فيمن
()1
واألحوال الىت توسس فيها القريعة على الع ام العام "
نال " أن
نات فقن
نانون اإل بن
نن لن
نادة  99من
نص املن
نك نن
نن ذلن
نرع عن
نرب املشن
وعن
نرق
نلحته عنن أينة طريقنة أخنرى منن طن
القريعنة القانونينة تغن منن تقنررت ملصن
اإل بات ،على أننه جينوز نقن هنذه القريعنة بالندليل العكسنى منا مل يوجند ننص
يقضى بغري ذلك ".
نروع
ناحية ملشن
نذكرة اإليضن
ناء املن
نا جن
نرع وملن
نرره املشن
نا لن
نا ملن
نن مث ووفقن
ومن
نة
نرائن القانونين
نا :القن
نمني مهن
نة تعقس ن إىل لسن
نرائن القانونين
نإن القن
ندىن فن
نانون املن
القن
()2
البسي ة ،القرائن القانونية القاطعة.

( )1جمموعة األعمال التحضريية .418 ،417/3
( )2يرى الفقيه الفرنسى "

“ أن القرائن القانونية تعقس إىل لرائن بسي ة :وهى الىت تقبل إ بنات

العكس جبميع ال رق ،ولرائن وسط تقبل إ بات العكس ب رق حمددة يعيعها القانون بالعسبة لكل لريعة على حدة ،ولرائن
لاطعة ال تقبل إ بات العكس بأى دليل " القرائن القانون اخلاص املرجع السابق :ص  21بعد  .6ويرى د  /عبد احلنى
ح ازى :أن القرائن القانونية تعقس إىل أربعة ألسام:
 .1لرائن لانونية لاطعة ال تقبل إ بات العكس بأى دليل مثل لريعة ح ية الشب امكوم فيه املعصوص عليها املادة 101
من لانون اإل بات.
 .2لرائن لانونية لاطعة ال تقبل إ بات العكس إال عن طريق اإللرار أو اليمني وذلك مثل القريعة املعصوص عليها املادة
 378مدىن بشأن التقادم املسقط بسعة واحدة.
 .3لرائن لانون مقيدة ما بني القاطعة والبسي ة :ومسيت بذلك ألن إ بات عكسها مقيد الصنورة أو الوسنيلة النىت
حددها القانون ،وهى تقبل إ بات العكس من باق أوىل باإللرار أو اليمني ألن لوهتا ألل من تلك النواردة البعند
السابق جبانأ لبوهلا إ بات العكس بالوسيلة امددة الىت عيعها القانون لكل لريعة ،ومن أمثلتها لرائن املسئوليات األربع
املعصوص عليها املواد  584 ،215 ،178 ،176وهى املسئولية عن احليوان واملسئولية عن األشنياء واملسنئولية
العقدية ومسئولية املستأجر عن احلريق العني املوجرة حيث ال جيوز إ باهتا عكسها مجيعا إال عن طرينق السنبأ
األجع .
 .4لرائن لانونية بسي ة وهى الىت تقبل إ بات العكس بأى دليل دون تقييد.
يراجع :الع رية العامة لاللتزام " هنضة مصر  313/2 1953وما بعدها ،ووافقه د  /حممود عبد العزيز خليفنة :املرجنع
السابق ص  327وما بعدها.



نى،
ندىن فرنسن
نادة  1352من
ني ة املن
نة البسن
نرائن القانونين
نى القن
نعص علن
نمعت الن
تضن
واملادة  99من لنانون اإل بنات وهنى متعنددة ومبعثنرة القنانون املندىن ،كنل معنها
املوضع التابعة له ،ومنن مث يعنرف الفقنه القريعنة القانونينة البسني ة بأهننا هنى النىت
()1
تقبل إ بات ما يعقضها.
 .1ما نصنت علينه املنادة  24منن لنانون جملنس الدولنة رلن  47لسنعة
ناء
نات اإللغن
نق ب لبن
نا يتعلن
نة فيمن
ندعوى إىل امكمن
نع الن
ناد رفن
نن أن ميعن
 1972من
نة أو
ندة الرمسين
نه اجلرين
نون فين
نرار امل عن
نر القن
ناري نشن
نن تن
نا من
نتون يومن
سن
العشرات الىت تقررهنا املصنات وإعنالن صناحأ الشنأن بنه … وإذا صندر القنرار
بالرف وجأ أن يكنون مسنببا ويعتنرب فنوات سنتني يومنا علنى تقندا النت ل
دون أن جتيننأ ععننه السننل ات املختصننة مبثابننة رفضننه ،ويكننون ميعنناد رفننع
الدعوى بال عن القرار اخلناص بنالت ل سنتني يومنا منن تناري انقضناء السنتني
يوما املذكورة ".
ففى هذا العص جنند أن املشنرع ألنام لريعنة مقتضناها :اعتبنار فنوات سنتني يومنا
على تقندا النت ل دون أن جتينأ ععنه السنل ات املختصنة مبثابنة رفن للنت ل  ،أى
مبثابة صندور لنرار إدارى ضنم بنرف النت ل ولريعنة القنرار اإلدارى الضنم منن
()2
القرائن البسي ة الىت تقبل إ بات العكس وهو ما عليه القضاء.
نانون
نادة  98م نن القن
نا املن
نوص عليهن
نمعية املعصن
نتقالة الضن
نة االسن
 .2لريعن
نتقالته
ندما اسن
نل مقن
نرب العامن
ناىل " يعتن
نها كالتن
ناء نصن
نىت جن
نعة  1978والن
 47لسن
احلاالت اآلتية-:
أ -إذا انق ع عن عمله بغنري إذن أكثنر منن مخسنة عشنر يومنا متتالينة منا
مل يقدم خالل اخلمسة عشر يومنا التالينة منا يثبنت أن انق اعنه كنان بعنذر مقبنول
( )1أ  /أمحد نشأت :املرجع السابق  193/2ف .617
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  827لسعة  3ق جلسة  1958/11/29جمموعنة سنعة  4ص  266ق
 ،22حكمها  1968/5/25جمموعة سعة  13ص  ،982وحكمها  1972/6/3القضايا أرلام 1433 ،1310
لسعة  12ق 1068 ،لسعة  23ق جمموعة سعة  17ص  518ق .76
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نباق
نذه األسن
ندم هن
ناع أو لن
نربر االنق ن
نبابا تن
نل أسن
ندم العامن
نإذا مل يقن
…… اخل فن
ورفضت اعتربت خدمته معتهية من تاري انق اعه عن العمل.
نر منن ال نني
نة اإلدارة أكثن
نه جهن
نري إذن تقبلن
نه بغن
نن عملن
نع عن
ق -إذا انق ن
يوما غري متصلة السنعة وتعتنرب خدمتنه معتهينة هنذه احلالنة منن الينوم التناىل
الكتمال هذه املدة …
جن -إذا التحق خبدمنة أينة جهنة أجعبينة بغنري تنرخيص منن حكومنة مجهورينة
مصر العربية …  " ..وعليه فنإن لريعنة االسنتقالة الضنمعية تعتنرب لريعنة بسني ة حينث
يست يع العامل أن يعفى هن ذه القريعنة إذا أ بنت أن انق اعنه كنان بعنذر مقبنول وهنو
()1
ما عليه القضاء.
نأ
نى خ ن
نرع علن
نا املشن
نث ألامهن
ناء ،حين
نارس البعن
نئولية حن
نة مسن
 .3لريعن
مفترض جاننأ احلنارس وفقنا للمنادة  177منن القنانون املندىن وهنى لريعنة
بسي ة تقبل إ بنات العكنس ،حينث يسنت يع احلنارس أن يعفنى اخل نأ املفتنرض
ندم
نيانة أو لن
نال الصن
نببه إىل إمهن
نع سن
ناد ال يرجن
نت أن احلن
نأن يثبن
نه بن
جانبن
نأ
ناهرة أو خ ن
نوة القن
نائى أو القن
ناد الف ن
نببه احلن
نا سن
نه ،وإدن
نأ فين
ناء أو عين
البعن
()2
املضرور أو خ أ الغري.
هذا والقرائن البسي ة جينوز إ بنات عكسنها بكافنة طنرق اإل بنات مهمنا كاننت
ليمة العزاع ،و هذا يقنول د  /أمحند نشنأت " ولنيس منن العندل شنب أن نعفنى
خصما من اإل بات بعاء على لريعة وانرم خصنمه منن إ بنات منا ينعق هنذا القريعنة
()3
بكافة ال رق مبا فيها القرائن "
واعتبار القريعة القانونية لاطعنة أو غنري لاطعنة مسنألة لانونينة خيضنع فيهنا لاضنى
املوضوع لرلابة حمكمة العق .

القضية  914 ،430لسعة  13ق جلسة  1970/3/21جملة إدارة لضايا احلكومة س

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
 15العدد األول ص .235
( )2د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى ،الكتاق الثاىن " لضاء التعوي
اإلدارى ص .253
( )3أ  /أمحد نشأت :املرجع السابق  187/2ف .611

" ص  ،337د /حممود حلمنى :القضناء



وهى متثنل اسنتثعاء علنى األصنل العنام كمنا سنبق حينث أن األصنل أن تكنون
نات
نل إ بن
نة ال تقبن
نون لاطعن
نتثعاء أن تكن
نس واالسن
نات العكن
نل إ بن
ني ة تقبن
نة بسن
القريعن
()1
العكس ،ومن مث يعرفها الفقه بأهنا هى " الىت ال تقبل إ بات ما يعقضها "
 .1لريعننة ح يننة األمننر املقضننى والننىت ألامهننا املشننرع هبنندف محايننة
األحكام الصنادرة منن القضناء ،وحفاظنا علنى هيبنة القضناء والقضناة ،و هنذا
تقول امكمة اإلدارية العلينا " :األحكنام النىت حنازت لنوة األمنر املقضنى تكنون
ح ة فيمنا فصنلت فينه حبينث ال جتنوز امادلنة احل ينة منىت احتند اخلصنوم
واملوضوع والسبأ بنل يعتنرب احلكن ععنوان احلقيقنة فيمنا لضنى ،والنذى انوز
احل ية منن احلكن هنو مع ولنه وكنذا األسنباق اجلوهرينة املكملنة لنه … …
حبيث يعترب هذا الشنأن ععواننا للحقيقنة فيمنا لضنى بنه وال جينوز بعند ذلنك
()2
العودة للم ادلة فيه "
 .2لريعننة مسننئولية اإلدارة عننن أعمننال موظفيهننا :و هننذا يقننول
النندكتور  /سننليمان ال منناوى " :بننان األسنناس القننانوىن ملسننئولية اإلدارة عننن
أخ نناء تابعيهننا يكمننن خ ئهننا املفتننرض اختيننار تابعيهننا أو رلابتننه
وتوجيهه … وأن اخل نأ مفتنرض افتراضنا غنري لابنل إل بنات العكنس حبينث ال
()3
تست يع اإلدارة أن تقي الدليل على عكسه "
نث
نات :حين
ند ها احليوانن
نىت حتن
نرار الن
نن األضن
نئولية اإلدارة عن
نة مسن
 .3لريعن
تسأل اإلدارة عنن األضنرار النىت حتند ها احليواننات املوجنودة حراسنتها بنالغري،
وذلك على أساس اخل نأ املفتنرض احلراسنة ولريعنة اخل نأ هعنا لريعنة لاطعنة ال
نها
نن نفسن
نئولية عن
نى املسن
نت يع اإلدارة أن تعفن
نس ،حينث ال تسن
نات العكن
نل إ بن
تقبن
( )1أ  /أمحد نشأت :املرجع السابق  193/2ف  ،617مستشار  /حممد شتا ابو سعد :اإل بات املواد املدنية والت ارية
والشرعية الكتاق الرابع ص  ،4مستشار /عز الدناصورى ،حامد عكاز :التعليق على لانون اإل بات ص .564
( )2حك امكمة اإلدارية العليا الدعوى رل  311لسعة 4ق جلسة  1960/7/2جمموعة سعة  5ص .1145
( )3د  /سليمان ال ماوى :مسئولية اإلدارة عن أعماهلا غري التعالدية ،دراسة مقارنة ،دار الفكر العنرىب ال بعنة الثالثنة
 1955ص .211
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بإ بات أهنا مل ترتكأ خ ا منا ألن اخل نأ لند ولنع فعنال ،أو أن احلينوان لند ضنل
أو تسرق ألن متسنكها بنذلك ال يعفنى ععنها اخل نأ بنل يوكنده ،وإدنا تسنت يع
()1
نفى املسئولية إذا أ بتت أن الضرر راجع إىل سبأ أجع ال يد هلا فيه.
 .4لريعننة مسننئولية اإلدارة عننن األشننياء اخل ننرة املوجننودة حراسننتها،
حيث تقوم املسئولية علنى أسناس اخل نأ احلراسنة وهنو خ نأ مفتنرض افتراضنا
غري لابنل إل بنات العكنس فنال تسنت يع اإلدارة أن تعفنى املسنئولية عنن نفسنها
بأهنا لامت مبا جيأ عليهنا منن الععاينة بالشنب أو أهننا بنذلت منا وسنعها ملعنع
()2
ولع الضرر.
نا
ندى لوهتن
نه ومن
نوم علين
نذى تقن
ناس الن
نرائن واألسن
نك القن
نح تلن
نذا وسعوضن
هن
اإل بات الباق الثاىن إن شاء اهلل تعاىل.

" ص  ،336د  /حممود حلمنى :القضناء

( )1د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق الثاىن " لضاء التعوي
اإلدارى ص .252
( )2د  /أمحت حشمت ابو ستيت :ن رية االلتزام القانون املدىن اجلديد ،م بعة مصر ال بعة الثانينة  1954الكتناق
ال عنن
األول ص  ،515د  /أنور سل ان :الوجيز مصادر االلتزام ،طبعة  1970ص  ،422حك حمكمة العق
رل  285لسعة  30ق جلسة  1965/3/25جمموعة سعة  16ص  396وما بعدها ق .62



وهى :القرائن النىت يسنتعت ها القاضنى باجتنهاده وذكائنه منن موضنوع الندعوى
()1
وظروفها.
نهاده
نى باجتن
نها القاضن
نة يستخلصن
نن أدلن
نارة عن
نائية عبن
نرائن القضن
نإن القن
نه فن
وعلين
وذكائه وإعمال فكرة بعناء علنى منا ينراه منن ولنائع موضنوع الندعوى وظروفهنا
املختلفة والنذى أع ناه هنذا احلنق القنانون ،ويتضنح ذلنك منن مراجعنة العصنوص
اآلتية:
نرائن
نى أن " القن
نى علن
ندىن الفرنسن
نانون املن
نن القن
نادة  1353من
نعص املن
 )1تن
ال ىت مل يعص عليهنا القنانون تتنرك لع نر القاضنى وتقنديره وال جينوز أن يأخنذ إال
بقننرائن لويننة الداللننة ودليقننة التحدينند ظنناهرة التوافننق وال يأخننذ هبننا إال
األحوال الىت جييز فيهنا القنانون اإل بنات بالبيعنة منا مل ي عنن التصنرف بنالغش
()2
أو التدليس "
ندير
نرك لتقن
نه " يتن
نى أنن
نات علن
نانون اإل بن
نن لن
نادة ( )100من
نعص املن
 )2تن
القاضى استعباط كنل لريعنة مل يقررهنا القنانون ،وال جينوز اإل بنات هبنذه القنرائن
إال األحوال الىت جييز فيها القانون اإل بات بشهادة الشهود "
يتضح منن العصنوص السنابقة أن املشنرع هنو النذى منعح القاضنى هنذا احلنق
ومبقتضاه يقوم القاضى أ عناء ن نر الندعوى باسنتعباط حكن لوالعنة جمهولنة معروضنة
أمامه من حك والعة معلومة لريبنة معنها باجتنهاده وذكائنه وف عتنه منع متتعنه بسنل ة
( )1أ  /أمحد نشأت :املرجع السابق  187/2ف  ،612د  /توفيق حسن فرج :املرجع السابق ص  ،121مستشنار د /
أنور العمروسى :املرجع السابق ص  ،908مستشار  /عز الدناصورى وحامد عكاز :التعليق على لنانون اإل بنات ص
 ،576د  /حممود حلمى :املرجع السابق ص .449
“ Les presomptions qui ne sont point etablies par la loi، sont

) (2

abandonnees aux lumieres et a la prudence du magistrat qui ne doit admettre
que les presomptions graves، precises et concordantes et dans les cas seulement
ou la loi admet les preuves testimoniales a moins que l’acte ne soit attaque pour
“ cause de fraude ou de dol
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واسعة االستعباط و اختينار الوالعنة الثابتنة منن الوالنع املتعنددة النىت يراهنا أمامنه
الستعباط القريعة معها.
نن مث
نات ومن
نرق اإل بن
نة طن
نس بكافن
نات العكن
نة إل بن
نائية لابلن
نرائن القضن
نذا والقن
هن
()1
فيمكن إ بات ما خيالفها مبثلها ومبا هو ألوى معها من باق أوىل.
نه،
نل بن
نرف املتحمن
ناتق ال ن
نى عن
نع علن
نات الوالن
نأء اإل بن
نري عن
نودى إىل تيسن
وتن
وت هر أمهيتنها وفاعليتنها علنى وجنه اخلصنوص احلناالت النىت يتعنذر أو يصنعأ
احلصول فيها سلفا علنى أدلنة اإل بنات أو بالعسنبة للولنائع النىت منن شنأهنا الرصند
()2
األوراق اإلدارية.
ومن األمثلة على القرائن القضائية
 -1لريعة االحنراف

ن اق القانون اإلدارى.

()3

استعمال السل ة.

 -2لريعة العل اليقي بالقرار اإلدارى.
 -3لريعة اخل أ

املسئولية اإلدارية.

( )1أ  /أمحد نشأت :املرجع السابق 425/2 ،ف  ،751د  /سليمان مرلس :املرجع السابق.97/2 ،
( )2د  /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ،ص .412 ،411
( )3هذا إىل جانأ ما لرره القضاء من لرائن معها على سبيل املثال:
 اعتبار دخول البضائع إىل البالد ومرورها من الدائرة اجلمركية لريعة لضائية على سداد الرسوم اجلمركية ععها منا مليق دليل على العكس ،ويقع عأء اإل بات على عاتق جهة اإلدارة ،حك حمكمة القضناء اإلدارى 1967/2/7
جمموعة سعة  21ص .64
 اعتبار نكول احلكومة عن تقدا األوراق املتعلقة مبوضوع العزاع أو تسببها فقدها لريعة لصات املدعى تلقى عنأءاإل بات على عاتق احلكومة ،وجتعل امكمة حل من األخذ مبا لدمه من أوراق وبيانات .حك امكمة اإلدارينة
العليا  1971/3/24جمموعة سعة  25ص .331
 اعتبار جواز السفر وإن مل يكن معدا إل بات اجلعسية لريعة عليها تقبل إ بات العكس .حك حمكمة القضاء اإلدارى 1954/3/29القضية رل  515لسعة 6ق جمموعة سعة  8ص  1100ق .566
 لريعة سالمة القرارات اإلدارية حيث يفترض القرارات اإلدارية أهنا صحيحة واستعادا إىل القاعدة العامة الىت تفترضسالمة كل لرار وذلك بفضل ما حتاط به من ضمانات تعني على ذلك وهى لريعة بسي ة تقبل إ بات العكس من لبل
صاحأ الشأن .حك امكمة اإلدارة العليا  1961/2/16جمموعة سعة  15ص  ،155حكمها 1969/5/4
جمموعة سعة  23ص .675



هذا وسعوضح هذه القرائن بالتفصيل

الباق الثالث إن شاء اهلل تعاىل.
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القريعة ليست درجنة واحندة اإل بنات وإدنا ختتلن لوهتنا اإل بنات حبسنأ
مصدرها وما إذا كنان مصندرها النعص منن لبنل املشنرع فتسنمى لريعنة شنرعية أو
مصدرها العص من لبل الفقهناء فتسنمى لريعنة فقهينة أو مصندرها االجتنهاد منن لبنل
القاضى أ عاء ن ر الدعوى فتسمى بالقريعة القضائية.
وكذلك ختتلن لوهتنا اإل بنات حبسنأ الوصن النذى يضنفى عليهنا ،فنإذا
كانننت لاطعننة فإهنننا تكننون ح ننة اإل بننات وال جيننوز للقاضننى أن يتعننداها
حكمه ،وإذا كاننت بسني ة فنإن مندى االعتمناد عليهنا يرجنع إىل القاضنى ومندى
التعاعه هبا دون أن يكون ملزما بذلك.
واحلديث عن ألسام القريعة حبسأ االعتبارات السابقة يكون

امل الأ اآلتية:

تعقس القريعة باعتبار مصدرها إىل ال ة ألسام هى:
أوال :القرائن الشرعية أو العصية.
انيا :القرائن الفقهية
الثا :القرائن القضائية.
وسوف أتعاول كل لس من هذه األلسام

فرع مستقل على العحو التاىل:



وهى :القرائن الثابتة بنعص منن لبنل الشنارع سنواء متثنل هنذا النعص
أو السعة.

الكتناق

وعليه فإذا جعل املوىل تبنارك وتعناىل لريعنة معيعنة أمنارة علنى شنب فنإن مصندر
القريعة هو املوىل تبارك وتعاىل والذى تضمن ذلك هو القرلن الكرا.
كما أن النع  إذا جعنل لريعنة معيعنة إمنارة علنى شنب فنإن مصندر القريعنة
يكون هنو النع  ،والنذى تضنمن ذلنك هنو السنعة العبوينة باعتبارهنا املتضنمعة
أللوال الرسول  وأفعالنه وتقريراتنه وذلنك بنوحى منن لبنل املنوىل عنز وجنل ،ألن
الننع  كمننا عننرب القننرلن الكننرا 


()1

ونوضح ذلك من خالل األمثلة اآلتية:
.1

لال تعاىل 



()2

إن أخوة سيدنا يوسن علينه السنالم ملنا ادعنوا أن النذئأ أكنل يوسن لرننوا
ذلك بعالمة تدل علنى صندله ومنن مث جلئنوا إىل الندم ول خنوا بنه لمنيص سنيدنا
يوس عليه السالم وذلك حنىت يصندله أبنوه  ،وحكنى لعنا القنرلن ذلنك ،وهنذه
الوالعة كانت شرع من لبلعا ،وال علن لعنا هبنا ،ومنن مث اخربننا القنرلن هبنا ،فندل
ذلك على أن مصدر هذه القريعة هو نص القرلن الكرا.
.2

لال تعاىل 


( )1سورة الع لية ( .) 4 ،3
( )2سورة يوس لية (.)18
( )3سورة يوس لية ( .) 28 ،27 ،26

()3
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أن امرأة العزيز ملنا راودت سنيدنا يوسن علينه السنالم عنن نفسنه كمنا حكنى
القرلن الكرا ورأى امللنك ذلنك وادعنت امنرأة العزينز أن سنيدنا يوسن هنو النذى
راودها عنن نفسنها ولنال :هنى النىت راودتن فت لنأ األمنر شناهدا ( )1واسنتعان
الشاهد شهادته بالقرائن ،حينث جعنل لند القمنيص لريعنة علنى الصندق والكنذق
حق كل معهما فلما تنبني أن شنق القمنيص كنان منن اخللن جعنل ذلنك لريعنة
على أن سيدنا يوس صنادق فيمنا يقنول وأن امنرأة العزينز هنى املدعينة بغنري حنق،
وحكى لعا القرلن ذلك فدل على أن مصدر القريعة هو القرلن الكرا.
.3

لال تعاىل 



()2

أن املوىل تبنارك وتعناىل نصنأ العالمنات واألمنارات النىت يهتندى هبنا العناس
أمور دنياه كالسفر ،و أمور ديعنه كمعرفنة جهنة القبلنة لنرائن علنى منا جعلنت
( )1اختلفت األلوال
أنه طفل

حتديد الشاهد لدى املفسرين ،ويعحصر اخلالف

أربعة ألوال هى:

املهد تكل  ،لال السهيلى وهو الصحيح للحديث الوارد فيه عن الع  وهو " … مل يتكل

املهد

إال ال ة " وذكر فيه شاهد يوس .
أن الشاهد لد القميص رواه ابن أىب جنيح عن جماهد وهو جماز صحيح من جهة اللغة فإن لسان احلال أبلغ من لسان
املقال ولد تضي العرق " الكالم إىل اجلمادات وخترب ععها مبا هى عليه من الصفات إال أن لول اهلل تعاىل بعد " من أهلها
" يب ل أن يكون الشاهد لد القميص.
أنه خلق من خلق اهلل تعاىل ليس بأنس وال جين لاله جماهد ويرد هذا القول أيضا لوله " من أهلها "،
أنه رجل حكي ذو عقل كان الوزير يستشريه

أموره وكان من مجلة أهل املرأة وكان مع زوجها فقال لد مسعت

االستبداد واجللبة من وراء الباق وشق القميص فال يدرى أيكما كان لدام صاحبه فإن كان شق القميص من لدامه فأنت
صادلة وإن كان من خلفه فهو صادق فع روا القميص فإذا هو مشقوق من خل  .وهذا لول احلسن وعكرمنة ولتنادة
والضحاك وجماهد والسدى ،لال السدى كان ابن عمها ،وروى عن ابن عباس وهو الصحيح الباق.
يراجع اجلامع ألحكام القرلن لتمام القرط  172/9 :وما بعدها ،.التفسري الكبري أو مفتاح الغينأ لتمنام النرازى:
 ،126/17جامع البيان تفسري القرلن لتمام أىب جعفر حممد بن جرير ال ربى 115/12 :وما بعدها املند السنابع،
تفسري البحر اميط ألىب حيان األندلسى الغرناطى 296/5 :وما بعدها.
( )2سورة العحل لية .16



من أجله ،والذى بني لعا ذلنك هنو القنرلن فندل علنى أن مصندر القريعنة هنو القنرلن
الكرا.
.4

مننا روى عننن أىب هريننرة  أن الننع  لننال
()1

أن الع  جعل الفراش
.5

هذا احلديث لريعة على بوت العسأ من صاحبه.

نال
نع  لن
نرة  أن الن
نن أىب هرين
نا روى عن
من

()2

ناها
نى رضن
نة علن
نارة ولريعن
نر أمن
نأ البكن
نن جانن
نكوت من
نل السن
نع  جعن
أن الن
بالزواج حبيث إذا منا استشنارها النوىل أمنر زواجهنا فلن تنرد والتزمنت الصنمت
فإن ذلك يعترب لريعة على رضاها بالزواج مىت التضت املالبسات ذلك
.6

نال
ند اهلل  لن
نن عبن
نابر بن
نن جن
نا روى عن
من

()3

( )1صحيح البخارى بشرح فتح البارى 127/12 :كتاق احلدود ،باق للعاهر احل ر ،حديث رلن  ،6818صنحيح
مسل بشرح العووى ،37/10 :كتاق الرضاع ،باق الولد للفراش وتولى الشبهات ،سعن ابن ماجه 206/1:وما بعدها
كتاق العكاح ،باق الولد للفراش ،مسعد اإلمام أمحد.286 ،239 /2 ،65 ،59/1:
( )2صحيح البخارى بشرح فتح البارى 191/9:كتاق العكاح ،باق ال يعكح األق وغريه البكر والثيأ إال برضناها،
حديث رل  ،5136صحيح مسل بشرح العووى 202/9 :كتاق العكاح ،باق استئذان الثيأ العكاح بالع ق والبكر
بالسكوت ،سعن العسائى 86/6 :كتاق العكاح.
( )3سعن أىب داود 314/3 :حديث رل  3632كتاق األلضية ،باق الوكالة ،سعن البهيقى 80/6 :كتاق الوكالة،
باق التوكيل املال وطلأ احلقوق ولضائها وذبح اهلدايا ولسمها والبيع والشراء والعفقة وغري ذلنك ،كعنز العمنال:
 316/15حديث رل .41639
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أن الع  جعل هذا احلديث وضنع اليند علنى الترلنوة لريعنة علنى صنحة منا
ادعاه جابر ،األمر الذى يترتأ علينه لينام الوكينل بإع ائنه مخسنة عشنر وسنقا كمنا
أمر الع .
نرائن
نى لن
نمعة ال نعص علن
نعة واملتضن
ناق والسن
نة الكتن
نن األمثلن
نك من
نري ذلن
إىل غن
نكتفى معها مبا سبق ذكره جتعبا لتطالة املخلة بع اق البحث.

وهى جمموعة من القنرائن النىت اسنتخرجها أئمنة الفقنه اإلسنالمى ،وجعلنوا معنها
()1
أدلة على أمور أخرى.
هذا وكتأ الفقهاء مملوءة بنالعص علنى مثنل هنذه القنرائن وإلينك بعن
الىت توضح ذلك:

األمثلنة

 .1ما جاء تبصرة احلكام " وأن الفقهاء كله يقولون جبواز وطء الرجل املنرأة إذا
أهديت إليه ليلة الزفاف ،وإن مل يشهد ععده عدالن من الرجال أن هذه فالنة بعت فنالن النىت
عقدت عليها ،وإن مل يستع ق العساء أن هذه امرأته اعتمادا على القريعة ال اهرة املعزلنة معزلنة
()2
الشهادة "
نام إىل
ندم ال عن
نزل إذا لن
ناحأ املعن
نة " أن صن
نرق احلكمين
ناء ال ن
نا جن
 .2من
الضعي ووضع ال عام بنني يدينه جناز لنه اإللندام علنى األكنل وإن مل ينأذن لنه
()3
لف ا اعتبارا بداللة احلال اجلارية جمرى الق ع "
الشريعة اإلسالمية ،جملة كلية احلقوق بأسيوط ،العدد الثامن يونينه

( )1د  /على البدرى الشرلاوى :اإل بات بالقرائن
 1986ص .269
( )2تبصرة احلكام ،95/2:معني احلكام :ص  ،16ال رق احلكمية :ص .22
( )3ال رق احلكمية :ص  ،23تبصرة احلكام.95/2 :



وهذا العنوع منن القنرائن اتفنق علينه الفقهناء ،ولنذلك فإننه يعندرج ن ناق
القرائن الشرعية ألن إمجناع الفقهناء عليهنا دلينل علنى لبوهلنا دلنيال للحكن ععنده ،
ومن مث يلتزم القاضنى باألخنذ هبنا لضنائه ملنا تتصن بنه منن يقنني يعنني علنى
()1
احلك .
أما القرائن املختل فيهنا بنني الفقهناء فإهننا هنى النىت تسنمى بنالقرائن الفقهينة،
والقاضى إزاءها مقيد مبا تقضى به لواعد مذهبه.
 .1متنناع البيننت ععنند إدعنناء كننل مننن الننزوجني ملكيتننه دون بيعننة
ألحدمها .فقد ذهنأ األحعناف واملالكينة واحلعابلنة ( )2إىل أننه يع نى للرجنل منا
()3
يعاسبه وللمرأة ما يعاسبها ألن هذا هو ما تدل عليه القريعة.
ويرى الشافعية ( )4أن املتناع يكنون بنني النزوجني وال خينتص النزوج مبنا يعاسنبه
وال املرأة مبا يعاسبها ( )5وذلنك ألن كنل معنهما لند ميلنك منا يعاسنأ األخنر ب رينق
الت ننارة أو اإلر مننثال فلننيس هننذا داللننة علننى اختصنناص كننل معننهما مبننا
()6
يعاسبه.

( )1مقدم  /عبد احلافا عبد اهلادى عابد :القرائن اإل بات اجلعائى بني الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعى دكتنوراه
مقدمة إىل كلية الشرطة بدون تاري  :ص  ،170 ،169د  /على البدرى الشرلاوى :املرجع السابق ،ص .269
( )2تكملة رد امتار على الدر املختار ،480/7 :البحر الرائق شرح كعز الدلائق البن جني احلعفى :دار املعرفة بنريوت
لبعان  ،225/7مواهأ اجلليل شرح خمتصر خليل للح اق :دار الفكر  ،539/3كشاف القعاع .389/6 :القواعد البن
رجأ :دار املعرفة بريوت لبعان ص  ،351تبصرة احلكام البن فرحون.96/2 :
( )3ووافقه الذيدية واإلمامية األظهر واألباضية :البحر الزخار ،400/5 :املختصر العافع :ص  ،285شرح كتناق
العيل وشفاء العليل :طبعة مكتبة اإلرشاد جدة ال بعة الثالثة 1405هن 1985 -م .287/13
( )4املهذق للشريازى ،317/2 :لواعد األحكام للعز بن عبد السالم.65/2 :
( )5وهو ما عليه ال اهرية واإلمامية مقابل األظهر .املى البن حزم ،424/9 :املختصر العافع :ص .285
( )6هذا وذكر صاحأ كتاق البحر الرائق
أىب يوس  :للمرأة جهاز مثلها والبالى للرجل،
ابن معني وشريك :هو بيعهما،

املنت.

لول

مسألة اختالف الزوجني تسعة ألوال:

لول ابن أىب ليلى :املتاع كله هلا وهلا ما عليها فقط،

لول

لول احلسن البصرى :كله هلا وله ما عليه،

املذكور

لول شريح :البيت للمرأة،
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نة
نذهأ املالكين
ناء :فن
نه الفقهن
ند اختل ن فين
ناة :ولن
نق املعاطن
نع ب رين
 .2البين
واحلعابلة واجلعفرية إىل أننه جنائز ألن املعاطناة لريعنة واضنحة علنى الرضنا بنالبيع
( )1ووافقه األحعناف خالفنا للكرخنى والقندروى حينث يرينا أن البينع باملعاطناة
()2
جيوز األشياء اخلسيسة وال جيوز األشياء العفيسة.
وذهأ الشنافعية واإلمنام أمحند روينة إىل عندم صنحة البينع ب رينق املعاطناة
()3
ولو كان الفعل دال على الرضا داللة واضحة.
يرجع السنبأ هنذا اخلنالف إىل اخنتالف العلمناء تفسنري لولنه تعناىل " إال
أن تكون جتنارة عنن تنراض منعك " ( )4فمعنه منن لنال :املعتنرب البينع حقيقنة
الرضا ،ومن مث لال بعدم صحة البينع باملعاطناة وإدنا البند منن صنريح القنول ،ومعنه
نع
نواز البين
نأ إىل جن
نن مث ذهن
نا ،ومن
نى الرضن
ندل علن
نا ين
نع من
نرب البين
نال املعتن
نن لن
من
()5
باملعاطاة.

لول حممد:

املشكل للزوج

ال الق واملوت ووافق اإلمام فيما ال يشكل،

لول زفر املشكل بيعنهما،

لول مالك الكل بيعهما " املرجع السابق  226/7وما بعدها.
( )1الشرح الصغري على خمتصر خليل للشي الدردير :طبعة دار املعارف مبصر  ،14/3املغ والشرح الكبري  ،5 /4فقنه
اإلمام جعفر الصادق .للشي  /حممد جواد مغعيه :دار اجلواد ،بريوت لبعان ،ال بعة اخلامسة  1404هن.25/3 1984 ،
( )2بدائع الصعائع ،134/5 :رد امتار على الدر املختار ،11/4 :اهلداية.21/3 :
( )3هناية امتاج ،375/3 :مغ امتاج 3/2 :وما بعدها.
( )4سورة العساء من اآلية .29
( )5شرح الزركشى على خمتصر اخلرلى.382/3 :



وهى الىت يسنتعب ها القضناة منن الولنائع املعروضنة علنيه مبقتضنى منا يتمتعنون
به من ف عة وذكاء.
()1
أو هى :استعباط القاضى من والعة معلومة إل بات والعة جمهولة.
وهذا العوع من القنرائن ال ميكنن حصنره حينث إننه ينتالزم منع القضناء ،فكنل
عصر فيه لضاء تنوج فينه لنرائن لضنائية وعلينه فنال خيلنو عصنر منن العصنور منن
وجود أمثلة على تلك القرائن نكتفى معها بذكر األمثلة اآلتية:
 .1لال جعفر بنن حممند أتنى عمنر بنن اخل ناق  امنرأة لند تعلقنت
بشاق األنصار وكاننت هتنواه فلمنا مل يسناعدها احتالنت علينه فأخنذت بيضنة
فألقت صنفرهتا وصنبت البيناض علنى وهبنا وبنني فخنذيها مث جناءت إىل عمنر
صارخة ولالت هذا الرجل غلنب علنى نفسنى وفضنح  ،وهنذا أ نر فعالنه فسنأل
عمر العساء فقلن له إن ببدهنا و وهبنا أ نر املن  ،فهن عمنر بعقوبنة الشناق ف عنل
يستغيث ويقول ينا أمنري املنومعني تثبنت أمنرى فنو اهلل منا أتينت فاحشنة ،وال
مهمت هبا وهى الىت راودت عن نفسنى فاعتصنمت ،فقنال عمنر :منا تنرى ينا أبنا
احلسن أمرها ؟ فع ر اإلمام علنى إىل منا علنى الثنوق .مث دعنا مبناء حنار شنديد
الغليان فصأ على الثنوق ف مند ذلنك البيناض ،مث أخنذه فاشنتمه وذالنه فعنرف
()2
طع البي فزجر املرأة فاعترفت.
 .2ما روى من أننه أتنت سنيدنا عمنر بنن اخل ناق  امنرأة فشنكرت
زوجها ولالت هو من خري أهنل الندنيا يقنوم اللينل حنىت الصنباح ويصنوم العنهار
حىت ميسى مث أدركها احليناء ،فقنال :جنزاك اهلل خنريا فقند أحسنعت الثعناء ،فلمنا
ولت ،لال كعأ بنن سنور :ينا أمنري املنومعني لقند أبلغنت إلينك الشنكوى،
فقال :ومنا اشنتكت ؟ لنال :زوجهنا :لنال :علنى هبنا ،مث لنال لكعنأ الضنى
بيعهما ،لال :الضى وأننت شناهد ،لنال :أننك لند ف عنت إىل منا مل أف نن إلينه،
لال :إن اهلل يقول " فأنكحوا منا طناق لكن منن العسناء ،منث و نال وربناع "
( )1د  /جابر مهران :املرجع السابق ص .33
( )2ال رق احلكمية :ص .55
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ص ال ة أيام واف نر ععندها يومنا ولن نال لينال وبنت ععندها ليلنة ،فقنال
نه
نع لن
نان يقن
نرة فكن
نل البصن
نيا ألهن
نه لاضن
نن األول فبعثن
نأ من
نذا أع ن
نر :هن
عمن
()1
احلكومة من الفراسة أمورا ع يبة "
ففى هذه الوالعنة حنث علنى االسنتعباط منن لبنل القاضنى للقنرائن منن خنالل
الوالعة املعروضة عليه حىت يصنل إىل إحقناق احلنق بنني اخلصنمني وهنو منا يت لنأ
القاضى أن يكون ف عنا وعلنى لندر كنبري منن النذكاء ميكعنه منن مالح نة أحنوال
اخلصوم وتصرفاهت  ،و هنذا يقنول ابنن القني " احلناك إذا مل يكنن فقينه النعفس
نحاهبا
نى اصن
نثرية علن
نا كن
ناع حقولن
نواهده أضن
نة شن
نال ومعرفن
نل احلن
نارات ودالئن
اإلمن
()2
وحك مبا يعل العاس ب النه … اخل "
 .3ما روى من أننه رفنع إىل القاضنى إيناس بنن معاوينة رجنل اسنتودع
غريه ما ال ف حنده فسنأله القاضنى إيناس فنأنكر ،فقنال :للمندعى أينن دفعنت
إليه ،لنال الربينة ،فقال:ومنا كنان هعناك ،لنال :شن رة ،لنال :اذهنأ إليهنا
فلعلك دفعت املنال ععندها ونسنيت فتنذكر إذا رأينت الشن رة ،ولنال :للخصن
اجلس حنىت يرجنع صناحبك وإيناس يقضنى ويع نر إلينه سناعة بعند سناعة ،مث
لال :له يا هذا أترى صاحبك لند بلنغ مكنان الشن رة ،لنال :ال ،لنال :ينا عندو
اهلل ،إنك خائن ،لنال :أللن  ،لنال :ال أللنك اهلل وأمنر أن انتفا بنه حنىت جناء
()3
الرجل ،فقال له إياس :اذهأ معه فخذ حقك "
نرأة
نه امن
نراا وجاءتن
نهدت شن
نال شن
نه لن
نن أنن
نع من
نن الشن
نا روى عن
 .4من
ختاص رجال فأرسلت عيعها وبكت فقنال :ينا أبنا أمينة منا أظنن هنذه البائسنة إال
()4
م لومة فقال :يا شع  :إن أخوة يوس جاءوا أباه عشاء يبكون "

( )1ال رق احلكمية :ص .28
( )2ال رق احلكمية :ص .4
( )3ال رق احلكمية :ص .30 ،29
( )4عيون األخبار ألىب حممد عبد اهلل بن مسل بن لتيبة الديعورى :دار الكتنأ العلمينة بنريوت  ،132/1ال نرق
احلكمية:ص .28



هذا ويوجد الكثري منن القنرائن القضنائية النىت تضنمعتها كتنأ الفقنه ،ومنن أراد
املزيد فلريجع على سنبيل املثنال إىل معنني احلكنام ،ولسنان احلكنام ،وتبصنرة احلكنام،
وال رق احلكمية.
هذا العوع من القنرائن خيضنع للسنل ة التقديرينة للقاضنى ،فلنه أن اكن مبقتضنى
نة
نائه إىل األدلن
نأ لضن
نا ويل ن
نا جانبن
نه أن ي رحهن
نا ولن
نع هبن
نىت التعن
نة من
نذه القريعن
هن
نرائن
نذه القن
نوة " وحك ن هن
نال ع ن
ند العن
ندكتور /عبن
نول الن
نن مث يقن
نرى .ومن
األخن
والقرائن القضائية " أنه ال جينأ العمنل هبنا إال إذا كاننت لنرائن ل عينة تكنون لعاعنة
لدى القاضى مبنا تندل علينه " ( )1ويقصند بقولنه هنذا واهلل أعلن أن القاضنى يعتمند
إصدار حكمه علنى القريعنة القضنائية منىت كاننت لوينة داللتنها حبينث يعتمند
نل
نا مثن
نس دائمن
نات العكن
نل إ بن
نائية تقبن
نالقرائن القضن
نه وإال فن
ندار حكمن
نا إصن
عليهن
ن ائرها الع اإلجرائية الوضعية.

( )1د  /عبد العال ع وة :املرجع السابق ص .47
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واحلديث عن ألسنام القريعنة منن حينث لنوة داللتنها يقتضنى بينان لراء الفقهناء
هذا الشأن ،مث التعقيأ على هذه اآلراء ،وبيان الرأى املختار معها.
اختلفت كلمة الفقهاء

بيان ألسام القريعة يتضح ذلك مما يلى:

يننرى د  /عبنند العننال ع ننوة أن القريعننة مننن حيننث لوهتننا تعقسنن إىل
لسمني:
ما تكون داللته لوينة حبينث تصنل إىل درجنة النيقني ،ومنن األمثلنة علنى
ذلك خروج إنسنان منن دار ومعنه سنكني ينده ملو نة بالندماء و وبنه مل ن بنه
وهو خنائ مضن رق ودخنل العناس فنور خروجنه فوجندوا فيهنا إنسنانا منذبوحا
يتشحط دمه ،ومل يكنن معنه الندار غنري هنذا الرجنل النذى خنرج علنى هنذه
الصفة ،فهنذه األوصناف لريعنة لوينة علنى أن هنذا الرجنل هنو القاتنل إذ ال ميتنرى
أحد عاين هذه الوالعة أنه هو القاتل"
ما تكون داللتنه ضنعيفة حبينث هتنبط إىل درجنة االحتمنال البعيند النذى
يعترب حكن العندم ومثالنه بكناء الشناكى فإننه ال يندل علنى أن البناكى م لنوم
الحتمال أن يكون بكاءا مص ععا ".
نىت
ناحبة الن
نوة املصن
نة إىل لن
نوع الداللن
نتالف نن
نبأ االخن
نع السن
نول يرجن
مث يقن
تقوم عليها القريعة ،وضعفها فإذا كاننت الصنلة بنني القريعنة وبنني األمنر اخلفنى النذى
تدل علينه لوينة كاننت داللتنها لوينة ،وإذا كاننت الصنلة ضنعيفة كاننت داللتنها
ضعيفة (.)1
يرى د  /أنور دبور أن القريعة من حيث لوهتا تعقس إىل ال ة ألسام:

( )1د  /عبد العال ع وة :املرجع السابق ص  29وما بعدها.



لرائن ذات داللة لوينة وهنى القنرائن الواضنحة النىت جتعنل األمنر

حينز

املق وع به ،ومنن األمثلنة علنى ذلنك منا ورد املنادة  1741منن جملنة األحكنام
العدلية " إذا خنرج أحند منن دار خالينة مدهوشنا و ينده سنكني ملو نه بالندم …
اخل املثال السابق.
لرائن ذات داللنة ضنعيفة .وهنذا العنوع لنيس كنالعوع األول يسنتبعد معنه
احتمال غريه وإدا اتمل غنريه احتمناال لنيس ببعيند وخينتص بتنرجيح إحندى اليندين
امل تعازعتني ومنن األمثلنة علنى ذلنك تعنازع حنداد وحبنار بعن أدوات صنععتهما
فيقضى لكل معهما مبا يعاسأ صععته.
لرائن ذات داللة ملغناة كمنا لنو تعارضنت لريعتنان إحندامها ألنوى منن
األخرى فحيعئنذ تكنون القريعنة املرجوحنة معنهما ملغناة فنال يلتن إليهنا كمنا إذا
تعازع رق الدار منع خيناط يعمنل داره ملكينة أبنره أو مقنص فإننه اكن هبنا
للخياط وال يتل لوضع اليد ألنه معارض بقريعة ألوى (.)1
ينرى د  /علنى البندرى الشنرلاوى أن القريعنة تعقسن منن حينث لوهتنا
اإل بات إىل ال ة ألسام هى:
أن تكون القريعة دلنيال لوينا مسنتقال ال اتناج إىل دلينل أخنر ،فهنى بيعنة
هنائية وي لق عليها القريعة القاطعنة وذلنك كمنا لنو رأيعنا رجنال خينرج منن البينت
حالة ارتبناك وخنوف واضن راق و ينده سنكني مث وجندنا البينت حناال لتنيال
حديث القتل يتشنحط دمنه فهنذه احلالنة لريعنة لاطعنة علنى القتنل ععند بعن
الفقهاء ،بيعما اعتربها البع األخر لريعة لوية على اللو وتوجيه أميان القسامة.
نه كالوص ن
ندة لن
نة وموكن
نا ومقوين
نا معهن
نا ملن
نة مرجحن
نون القريعن
أن تكن
الصحيح تعنازع املنوجر واملسنتأجر
والوص رجح أحدمها.

كعنز

وسنط الندار فكالمهنا صناحأ يند

أن تكون القريعنة دلنيال مرجوحنا فنال تقنوى علنى االسنتدالل هبنا فهنى
جمرد احتمال وشنك فنال يعنول عليهنا

اإل بنات وتسنتبعد

( )1د /أنور حممود دبور :املرجع السابق ص  96وما يعدها.

جمنال القضناء كاليند
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إذا لارهنا دليل أو لريعنة ألنوى منن اليند حالنة منن امنل عمامنة وعلنى رأسنه
عمامة وأخر يعندو وراءه حاسنر النرأس وال عنادة لنه ذلنك فتقندم هنذه القريعنة
على يد اخلاط (.)1
ينرى د  /رأفنت عثمنان أن القريعنة تعقسن منن حينث لوهتنا

اإل بنات

إىل أربعة ألسام هى:
نك
نى ذلن
نة علن
نن األمثلن
نيقني ،ومن
ند الن
نث تفين
نة حبين
نها لوين
نون داللتن
أن تكن
شهود مجاعة على منوت شنخص أو لتلنه مث جناء املشنهود علينه حينا فنإن وجنوده
حيا دليل لاطع على كذق الشهود أو خ ئه يقيعا.
أن تكون داللنة القريعنة ال تفيند النيقني لكعنها تفيند غالنأ ال نن النذى
يقرق من اليقني .ومن األمثلة علنى ذلنك ظهنور احلمنل علنى امنرأة ليسنت متزوجنة
وال معتدة فإن هذا يفيد ظعا غالبا يقارق اليقني أن املرأة محلت سفاحا
إذا كانت القريعنة تفيند جمنرد ال نن العنادى ومل يوجند معنه منا يقوينه
كما مل يوجند منا يعافينه إال جمنرد احتمناالت لريبنة الولنوع العنادة مثنل وجنود
شخص يركأ سيارة ولد ول جبوار جنريح أو لتينل فهنذا العنوع يفيند ظعنا منا بنأن
الذى يقن بسنيارته جبنوار اجلنريح أو القتينل هنو النذى جرحنه أو لتلنه ولكنن
نفس الولت اتمل احتماال بعيدا أنه مل يصبه بسيارته.
أن تكون داللة القريعة تفيد ظعا ضعيفا كبكاء الشاكى (:)2
وينرى د  /عبند السنميع إمنام أن القريعنة منن حينث القنوة تعقسن إىل
أربعة ألسام:
ما يفيند النيقني وذلنك كشنهود مجاعنة علنى منوت شنخص أو لتلنه مث
جاء املشنهود علينه ح ينا فنإن وجنوده حينا دلينل لناطع علنى كنذق الشنهود أو
خ ئه يقيعا
( )1د  /على البدرى الشرلاوى :املرجع السابق ص  267وما بعدها.
( )2حممد رأفت عثمان :القضاء بالقرائن الفقه اإلسالمى .مقال معشور
العربية املتحدة العدد الثاىن  1988ص  51وما بعدها.

جملة الشريعة والقانون جامعنة اإلمنارات



ما يفيد غالنأ ال نن النذى يقنرق منن النيقني كوجنود امنرأة حامنل ال
زوج هلا وال سيد هلا إن كاننت جارينة ،فنإن هنذه القريعنة تفيند ال نن الغالنأ النذى
يقرق من اليقني أن املرأة محلت سفاحا.
ما يفيد جمرد ال ن النذى وجند معنه منا يقوينه لكنن اتمنل خنالف منا
دلت عليه القريعنة وذلنك كوجنود شنخص مالبسنه ملو نة بندماء القتينل أو ممسنكا
بسكني وجبانبه الشخص القتينل و هنذا العنوع ينرى املالكينة وجنوق أن ي لنأ منع
القريعة ما يقويهنا ،وهلنذا لنالوا أن مثنل هنذا يعتنرب لو نا يقسن معنه أوليناء القتينل
نان
نة إن كن
ندا أو الدين
نل عمن
نان القتن
نل إن كن
نه بالقتن
نن املتن
ناص من
نتحقون القصن
ويسن
خ ئا .وعلى هذا فإذا تقوى هنذا العنوع حنىت صنار مفيند لغلبنة ال نن وجنأ علنى
القاضى رأى املالكية أن يقضنى بنه احلندود وغريهنا ،إذا ع نز املتنه عنن إلامنة
الدليل املعا له.
ما يفيد جمنرد ال نن العنادى ومل يوجند معنه منا يقوينه ومل يوجند أيضنا
نخص
نود شن
نك كوجن
نادة ،وذلن
نوع العن
نة الولن
ناالت لريبن
نرد احتمن
نه إال جمن
نا يعافين
من
ممسك بكأس اخلمر فارغة وهبا أ ر مخنر .فهنذا العنوع يفيند ظعنا بنأن املمسنك بكنأس
اخلمر فارغة لد شرهبا ولكنن اتمنل احتمناال لنيس ببعيند أن ممسنك كنأس اخلمنر مل
يشرهبا وهذا العوع ال يقضنى بنه احلندود وأن كنان منن املمكنن أن يقضنى بنه
غريها (.)1
من العنرض السنابق أللسنام القريعنة لندى الفقهناء .كمنا وجندت
يتضح اآلتى:

مولفناهت

أهن متفقون على أن القس األول منن ألسنام القريعنة هنو منا تكنون داللتنه لوينة
حبيث تصل إىل درجة اليقني ،أما بقينة ألسنام القريعنة فمعنه منن ذكرهنا علنى سنبيل

( )1معهاج ال الأ املقارنة بني املذاهأ د  /عبد السميع إمام :ص  246وما بعدها .مشار إليه
حممد رأفت عثمان :املرجع السابق :ص  50وما بعدها.

مقال

د/
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اإلمجال ولال أهنا تتمثل القنرائن النىت تكنون داللتنها ضنعيفة وهنو منا ذهنأ إلينه
الدكتور  /عبد العال ع وة.
ومعه من جلأ إىل التحلينل حبينث أوصنل ألسنام القريعنة فيمنا عندا القسن األول
إىل لسمني ،ومعه من أوصنلها إىل ال نة ،فتكنون ألسنام القريعنة لدينه أربعنة ألسنام
وهو ما ذهأ إليه الدكتور  /عبد السميع إمام ،والدكتور  /حممد رأفت عثمان.
والذى ترتضيه أن القريعة تعقس إىل لسمني فقط مها:
منا تكنون داللتنه لوينة حبينث تصنل إىل درجنة النيقني :ويندخل
ن اق هنذا القسن القنرائن املعصنوص عليهنا الكتناق والسنعة ،واملتفنق عليهنا
بني الفقهاء ومن مث تسنمى بنالقرائن القاطعنة ،وهنذا العنوع منن القنرائن جينأ علنى
القاضى مراعاته وااللتزام بنه لضنائه حبينث إذا تعنداه حكمنه وجلنأ إىل غنريه ممنا
هو أضع كان حكمه معرضا للعق وال عن عليه من لبل صاحأ الشأن.
منا تكنون داللتنه ظعينة تقبنل االحتمنال .ويندخل

ن ناق هنذا

القس ما يفيد ال ن الغالأ أو ال نن العنادى النذى مل يوجند معنه منا يقوينه كمنا مل
يوجد ما يعافيه ،وال نن الضنعي كبكناء الشناكى منثال ،وي لنق علنى هنذا القسن
نوص
نواردة نصن
نة الن
نري القاطعن
نرعية غن
نرائن الشن
نمل القن
نى تشن
ني ة وهن
نرائن البسن
القن
نىت
نائية الن
نرائن القضن
ناء والقن
نني الفقهن
نا بن
ن فيهن
نرائن املختلن
نعة ،والقن
ناق والسن
الكتن
استعب ها القضاة أ عاء ن ر الدعوى.
أما ما يفيد جمرد ال ن الذى وجد معنه منا يقوينه لكنن اتمنل خنالف منا دلنت
عليه القريعة كما أطلق عليه الدكتور  /عبد السميع إمام.
فإن هذا ال ن خنارج عنن ن ناق القريعنة حينث إن احلكن الصنادر مل يسنتعد إىل
القريعة ،وإدا استعد إىل ما يقويه كاليمني أو الشهادة مثال.
أما القرائن ذات الداللنة امللغناة تقسني الندكتور  /أننور دبنور فإهننا ال تندخل
ن اق ألسام القريعة وإدنا تعندرج شنروط العمنل بالقريعنة حينث إن منن شنروط
ندخل
نوع ين
نذا العن
نها وهن
نوى معن
نرى ألن
نة أخن
نها لريعن
نة أن ال تعارضن
نل بالقريعن
العمن
ن اق الشرط السابق.



بعد بيان ألسام القريعة

القانون الوضعى والفقه اإلسالمى يتضح اآلتى

نرائن لض نائية وأن
نة ،ولن
نرائن لانونين
نعى تعقس ن إىل لن
نانون الوضن
أن القريع نة القن
القرائن القانونية بندورها تعقسن إىل لسنمني :لنرائن لاطعنة ال تقبنل إ بنات العكنس،
ولرائن بسي ة تقبل إ بات العكس.
أما أئمة الفقنه اإلسنالمى فلن يضنفوا علنى القريعنة التقسني السنابق ،وإن كنان
موجودا غري أنه يعقصه التوزينع واألمسناء النىت أضنفاها علينه فقهناء القنانون الوضنعى،
ومن مث فإن منا يسنمى ن ناق القنانون الوضنعى بنالقرائن القاطعنة يقابلنه الفقنه
اإلسالمى القرائن الشرعية.
نه
نه يقابلن
ني ة فإنن
نالقرائن البسن
نمى بن
نا يسن
نا من
وأمن
الشرعية غري القاطعة والقرائن القضائية

نرائن
نالمى القن
نه اإلسن
الفقن

و هذا يقنول صناحأ كتناق " مقارننة املنذاهأ الفقنه " واألخنذ بنالقرائن
ليس من مبتكرات القنوانني احلديثنة وإدنا هنو شنريعة إسنالمية جناء هبنا كتناق اهلل،
نى
نور وإن رمن
نع العصن
ناهت مجين
نلمني ،ولضن
نام املسن
نه حكن
نعة ودرج علين
نه السن
ولررتن
الشريعة بالقصور أو بناجلمود ناشنب عنن اجلهنل هبنا وعندم االطنالع علنى كعوزهنا.
نع كان للمحند ني ظناهرة التع ني والتعوينع ،وكنل منا أوردوه منن تقسني للقنرائن
()1
موجودة بذاته كتأ الفقه اإلسالمى ال يعقصه إال األمساء اجلديدة

( )1مقارنة املذاهأ الفقه للشي حممود شلتوت والشي  /حممد على السايس :طبع م بعة صبيح ص  ،141اإلسالم
عقيدة وشريعة للشي حممود شلتوت :م بعة األزهر ص .470
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القرائن ح نة
نحت –
وأوضن

اإل بنات ودلينل يسنتعد إلينه
نا
ندى لوهتن
نن من
نة ،ولكن
اجلملن

إصندار األحكنام – كمنا سنبق
نا
ناختالف كوهنن
نات ختتل ن بن
اإل بن

من القرائن القانونية أو من القنرائن القضنائية ،وهنو منا سنوف يتضنح
من خالل املباحث اآلتية:



هنذا الفصنل

نا:
نمني مهن
نة تعقس ن إىل لسن
نفة عامن
نة بصن
نابق إىل أن القريعن
نل السن
نهيعا الفصن
انتن
القرائن القانونية وذلنك إذا كنان االسنتعباط منن لبنل املشنرع ،والقنرائن القضنائية إذا
كان االسنتعباط منن لبنل القاضنى ،وعلينه فنإن ح ينة القنرائن اإل بنات ختتلن
حبسأ ما إذا كاننت القريعنة لانونينة أو لضنائية وهنو منا سنوف يتضنح امل النأ
اآلتية:

القريعة القانونية تنودى إىل إعفناء منن يتمسنك هبنا منن عنأء اإل بنات ( )1وهنذا
اإلعفاء لد يكون تاما وذلنك إذا كاننت القريعنة لاطعنة ال تقبنل إ بنات العكنس ،ولند
يكون بصفة مولتنة وذلنك إذا كاننت القريعنة غنري لاطعنة أى لابلنة إل بنات العكنس
ولبيان مىت تكون القريعنة لاطعنة ال تقبنل إ بنات العكنس ،ومنىت تكنون بسني ة تقبنل
إ بات العكس أو مبع أخر بينان املعينار املمينز بنني القريعنة القانونينة القاطعنة والقريعنة
البسي ة ،نستعرض مولن املشنرع الفرنسنى واملشنرع املصنرى هنذا الشنأن منع
بيان رأى الفقه ورأيعا اخلاص:

وضع املشنرع الفرنسنى معينارا للتميينز بنني القريعنة القانونينة البسني ة والقريعنة
القانونية القاطعنة وذلنك ننص املنادة  1352منن القنانون املندىن الفرنسنى حينث
جاء نصها كاألتى " القريعة القانونينة تغن منن تقنررت ملصنلحته عنن أى دلينل أخنر،
وال جيوز إ بات منا ينعق القريعنة القانونينة إذا كنان القنانون يب نل علنى أساسنها
بع التصرفات القانونينة أو جيعنل الندعوى غنري مقبولنة هنذا منا مل افنا القنانون

( )1أى أهنا ح ة
بسي ة.

اإل بات بصفة عامة إال أن درجة هذه احل ية ختتل حبسأ ما إذا كانت لريعة لانونينة لاطعنة أو
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احلق ض إلامة الندليل العكسنى وذلنك منع عندم اإلخنالل مبنا سنيتقرر
اليمني واإللرار القضائيني ".

خصنوص

نة
نا القريعن
ند فيهن
نىت تعن
ناالت الن
نابقة احلن
نادة السن
املن

نني
نى بن
نرع الفرنسن
أن املشن
القانونية لاطعة وهى:
نن
نرفات ،ومن
ن التصن
نالن بعن
نها ب ن
نى أساسن
نأ علن
نانون يرتن
نان القن
 -1إذا كن
األمثلة على ذلك منا نصنت علينه املنادة ( )911مندىن فرنسنى منن أن " كنل تنربع
صادر لعدا األهلية يكنون بناطال سنواء حتنت سنتار صنورة عقند معاوضنة أو صندر
لشخص مسخر ،ويعتنرب شخصنا مسنخرا لعندا األهلينة أبنوه وأمنه وفروعنه وزوجنه
()1
"
ووفقا هلذا العص تكنون اهلبنة باطلنة إذا صندرت لعندا األهلينة مباشنرة ،وتأخنذ
نفس احلك اهلبنة النىت تصندر ألشنخاص معينعني بيعتنه املنادة السنابقة منن ألنارق
عدا األهلية وذلنك مبقتضنى لريعنة ألامهنا املشنرع وهنى أن اهلبنة الصنادرة لشنخص
مسخر لعدا األهلينة هنى حقيقتنها تكنون لعندا األهلينة وليسنت هلنذا الشنخص
نذا
نل هن
نوز ملثن
نن مث ال جين
نس ،ومن
نات العكن
نل إ بن
نة ال تقبن
نة لاطعن
نى لريعن
نخر وهن
املسن
الشخص املسخر النذى صندرت لنه اهلبنة أن يثبنت أننه هنو املقصنود حقيقنة باهلبنة
وأنه ليس مسخرا لعدا األهلية.
 .2إذا كان القانون يرتأ علنى أساسنها عندم لبنول الندعوى ،منن األمثلنة علنى
ذلك لريعة ح ينة األمنر املقضنى ،فح نة األمنر املقضنى تقنوم علنى لريعنة لانونينة
لاطعة ال تقبل إ بات العكس ،ومنن مث يترتنأ علنى هنذه القريعنة عندم لبنول الندعوى
املرفوعننة هبننذا الشننأن وال جيننوز مساعهننا ،وال جيننوز للمحكننوم عليننه أن يثبننت أن
احلك الذى اتا به عليه غري صحيح.

: annule en sonaline aler les liberalites faits par personnes interposees

)) 1

au profit des incapables l’alinea qui suit dispose “ sont reputees personnes
interposees les pere et mere les enfants de descendants et l’epoux de la personne
incapable.



وهو ما يقتضى القنول بنأن منا عندا هنذه احلناالت تكنون فينه القريعنة بسني ة
تقبل إ بات العكس ،وهو منا دفنع النبع إىل القنول بنأن األصنل القريعنة القانونينة
نول
نا يقن
ناطب كمن
نري خن
نو تفسن
ني ة  1وهن
نون بسن
نتثعاء أن تكن
نة واالسن
نون لاطعن
أن تكن
()2
السيد الدكتور  /سليمان مرلس
انتقد الفقيه الفرنسى (

) مول املشرع الفرنسى السابق فقال:

أن املعيننار األول وهننو " إذا كننان القننانون يرتننأ علننى أساسننها ب ننالن
بع التصنرفات " ال يعنرب بأماننة عنن الغنرض احلقيقنى للمشنرع فقند أراد هنذا أن
جيعل القريعة لاطعة ليسند هبنا السنبيل علنى ضنروق التحاينل للخنروج علنى ننواهى
القانون املبعية على الع ام العام وهعناك صنلة و يقنة بنني منا ورد عنن إب نال التصنرف
نادة (
ند ذك نرت املن
نادة (  ) 1352فقن
نك املن
نن ذلن
نا ورد عن
امل نادة (  ) 1350ومن
نا
نا أهنن
نة مفترضن
نا باطلن
نانون أهنن
نرر القن
نىت يقن
نرفات الن
ندد التصن
نذا الصن
 ) 1350هن
نال
نذكره إب ن
نه بن
ند إلين
نا لصن
نني من
نو عن
نذا هن
نه ،وهن
نى أحكامن
نال علن
نت لالحتين
أبرمن
التصرف املادة ( .) 1352
أما بالعسنبة للمعينار الثناىن وهنو " إذا كنان القنانون يرتنأ علنى أساسنها
عدم لبول الدعوى " فيقول :أن املقصنود بنه أن يكنون هعناك دفنع ميعنع منن الندخول
موضوع الندعوى ،فتنرف علنى هنذا األسناس ال إال ترفنع الندعوى أصنال فنإن
أية دعوى ترفع جينأ ن رهنا وإال كنان هنذا إنكنارا ألداء العدالنة ،وملنا كنان الندفع
بأي ة لريعة لانونية ينودى إىل عندم الندخول املوضنوع والولنوف ععند هنذه القريعنة
كان هنذا املعينار إن فهن علنى املعن األول يتعناول كنل القنرائن القانونينة القاطعنة
وغري القاطعة دون متييز فيما بيعنهما وإن فهن علنى املعن الثناىن فإننه ال يتعناول شنيئا
()3
معها على اإلطالق.

) (1

Cours de droit civil francais 5ed paris 1922 T.12

P.101 et s
( )2يراجع

بيان ذلك د /سليمان مرلس :أصول اإل بات وإجراءاته.124/2 ،
op-cit P306، 307
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نرائن
نني القن
نط بن
نودى إىل اخللن
نادة (  ) 1352ين
املن

نه
نوص علين
نار املعصن
أن املعين
()1
القاطعة والقواعد املوضوعية
هذا ولد تصدى بع الفقهناء للنرد علنى العقند السنابق ويتمثنل هنذا النرد فيمنا
نبة
نا بالعسن
نال " أمن
نث لن
نالته حين
نة رسن
نز خليفن
ند العزين
نود عبن
ندكتور  /حممن
نه الن
لالن
للمعيار األول فعقول:
 :أن هذا االنتقناد

ن نرى غنري موضنوعى وال يعينأ املعينار

ذاتنه وكعنا

نريد معه أن يقدموا لعنا ولنو مثناال واحندا حلالنة ينت فيهنا إب نال التصنرف علنى
أساس القريعة ،ومع ذلك تكنون هنذه القريعنة غنري لاطعنة ،ولنو لندموا مثناال واحند
لكان ذلك فعال طععا جوهريا سالمة املعيار.
ني ة
نة والبسن
نرائن القانونينة القاطعن
نز القن
نار متيين
نة مبعين
نا خاصن
نألة هعن
أن املسن
وليس البحث عن احلكمة من القرائن.
تقرير املشرع لق عية القريعنة لنيس سنببه الوحيند معنع التحاينل وإدنا يقنرر
املشرع هذه الق عية هلذا السبأ وغنريه منن أسنباق أخنرى ،يويند ذلنك أننه مل يقندم
فعال على استثعاء شب من هنذا النعص رغن احتفاظنه بناحلق للحناالت النىت لند ينرى
فيها ضرورة ملحنة للخنروج علنى هنذا املعينار ،ومنا ذلنك تقنديرنا إال ألن هنذا
املعيار سلي  ،وال تثرينأ علينه أعمنال هنذا الشنق ،كمنا أن التصنرف القنانوىن ال
جيوز إب اله إال إذ كانت القريعنة القانونينة لاطعنة فعنال أمنا إذا كاننت القريعنة بسني ة
فال جيوز إب ال التصنرف القنانوىن بعناء عليهنا ألن حكن القريعنة هنذه احلالنة غنري
هنائى وإدنا ميكنن إ بنات عكسنه ،فنإذا ا إ بنات عكسنه فإنعنا نكنون أمنام حالنة
استبعا د حلك القريعنة بالكامنل فكين جينوز إب نال التصنرف هنذه احلالنة النىت ا
فيها استبعاد حك القريعة.
حنن نوافنق " جن " علنى ذلنك التوضنيح لكيفينة الندفع بعندم لبنول الندعوى
ولكن يبقى هعا أن هذا العقند غنري جنوهرى ،وإدنا هنو فصنل منا اختصنره املشنرع.
وكان األوىل تقندا حناالت هتندم سنالمة املعينار موضنوعه ،مثنل تقندا حناالت
( )1د /عبد املعع فرج الصدة :اإل بات

املواد املدنية ،ص  307ف .231



يت فيها الدفع بعندم لبنول الندعوى علنى أسناس القريعنة القانونينة ومنع لبنول هنذا
الدفع فعال واحلك بعندم لبنول الندعوى تكنون القريعنة بسني ة وليسنت لاطعنة ولنو
لام العقاد بتقدا حالة واحدة بذلك لسلمعا معه بعدم صحة هذا املعيار.
نودى إىل
نادة (  ) 1352ين
نه املن
نوص علين
نار املعصن
نذا املعين
نأن هن
نول بن
نا القن
أمن
اخللط بني القنرائن القاطعنة والقواعند املوضنوعية فعقنول :بنأن هنذا االنتقناد غنري
ند
نة والقواعن
نرائن القاطعن
نني القن
نا بن
نز من
نال للتمين
نع أصن
نار مل يوضن
نذا املعين
نه ألن هن
حملن
املوضوعية وإدا وضنع للتميينز منا بنني القنرائن القانونينة القاطعنة والبسني ة باإلضنافة
إىل أن اخللط ما بني لواعد املوضنوع والقنرائن القاطعنة لنائ لبنل هنذا املعينار وبعنده
و وجود هنذا املعينار و عندم وجنوده وأن اخللنط النذى ميكنن أن يعينأ املعينار
ناال
نا مثن
نراح لعن
ندم الشن
ني ة ومل يقن
نة والبسن
نرائن القاطعن
نني القن
نا بن
نط من
نو ذاك اخللن
هن
إلمكان وجود هذا اخللط من جراء ت بيق هذا املعيار " (.)1

وإزاء هذا العقند النذى وجنه إىل املنادة (  ) 1352منن القنانون املندىن الفرنسنى
من لبل الفقيه الفرنسى " ج " والنرد علينه منن لبنل الندكتور  /حممنود عبند العزينز
( ) 1352
خليفننة فننإىن أرى أن املشننرع الفرنسننى مل يقصنند بننعص املننادة
ند ب نعص امل نادة (
نا لصن
نة وإدن
نون لاطعن
نة أن تكن
نة القانونين
نل القريعن
نان أن األصن
بين
 ) 1352بيان احلاالت الىت تكون فيها القريعنة لاطعنة أمنا منا عنداها فلن يتعنرض لنه
املشرع الفرنسى بشنب ومنن مث يبقنى علنى األصنل العنام وهنو أن األصنل القريعنة
أن تكون بسي ة واالستثعاء أن تكون لاطعة.
و هننذا املعنن يقننول النندكتور  /سننليمان مننرلس " :إن الننعص مل يتعننرض إال
لعوع واحد منن القنرائن القانونينة اعتنرب األصنل فينه أن يكنون لاطعنا واالسنتثعاء أن
يكون غري لاطع ذلك العوع هنو النذى يرتنأ علينه القنانون ب نالن التصنرف أو معنع
مساع الدعوى فدل املشرع بذلك علنى أن منا عندا هنذا العنوع منن القنرائن القانونينة
يكون األصل فيه جواز إ بات منا خيالفنه ،مث يقنول وعلنى هنذا النرأى أغلبينة الشنراح

( )1د /حممود عبد العزيز خليفة :املرجع السابق ص 309 :306
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ولضاء اماك وبعناء علنى ذلنك تكنون مجينع القنرائن القانونينة بسني ة إال إذا كنان
القانون يرتأ عليها ب نالن تصنرف معنني أو معنع مسناع الندعوى فتكنون لاطعنة وال
()1
جيوز إ بات ما خيالفها ما مل يرد بشأهنا نص يقضى بغري ذلك "
ومن مث يكون العقد النذى لنال بنه " جن " علنى املنادة (  ) 1352خنارج عنن
حمل العزاع ،وهنو بينان معينار متيينز القريعنة القانونينة البسني ة عنن القريعنة القانونينة
القاطعة وتبعا لذلك يكنون النرد منن لبنل الندكتور  /حممنود عبند العزينز خليفنة
غري حمله أيضا.
نان
نات لبين
نانون اإل بن
ندىن أو لن
نانون املن
نواء القن
نرى سن
نرع املصن
نرض املشن
مل يتعن
نراح
نارت الشن
نن مث حن
ني ة ،ومن
نرائن البسن
نة والقن
نرائن القاطعن
نني القن
نز بن
نار املمين
املعين
واماك طريقة االهتداء إىل منا يعتنرب لنرائن لاطعنة ومنا ال يعتنرب كنذلك ،ومنن مث
أخذ الفقنه ينتلمس املعينار دون جندوى ،ومل يصنل ذلنك إىل نتي نة حمنددة ألننه
تننأ ر إىل حنند كننبري باملعيننار الفرنسننى املعصننوص عليننه املننادة (  ) 1352إىل أن
جاء القنانون املندىن اجلديند وننص املنادة (  ) 404علنى " القريعنة القانونينة تغن
من تقررت ملصلحته عن أية طريقة أخنرى منن طنرق اإل بنات علنى أننه جينوز نقن
هذه القريعة بالدليل العكسى منا مل يوجند ننص يقضنى بغنري ذلنك " مث اسنتبدل هنذا
العص بعص مما نل املنادة  99منن لنانون اإل بنات وهنو منا يعن أن املشنرع هنو
الذى ادد القريعنة القاطعنة والقريعنة البسني ة ضنوء القاعندة العامنة النىت تقضنى
بأن األصل القريعنة أن تكنون بسني ة واالسنتثعاء أن تكنون لاطعنة ،و هنذا يقنول
نات
نل إ بن
نة فتقبن
نري لاطعن
نة غن
نون القريعن
نل أن تكن
نعهورى ( " : )2األصن
ندكتور السن
الن
العكس ،وهو شأن كنل دلينل يع منه القنانون ،ولكنن هعناك لنرائن ألامهنا املشنرع
العتبارات هامة خ رية انرص كنل احلنرص علنى عندم اإلخنالل هبنا ومنن مث جيعنل
هذه القرائن غنري لابلنة إل بنات العكنس حنىت يسنتقي لنه غرضنه وال يرجنع ذلنك
ضرورة إىل أن القريعة القان ونية القاطعة هنى أكثنر ان بالنا علنى الوالنع منن غريهنا بنل
يرجع العتبارات يستقل بتقنديرها املشنرع فهنو وحنده النذى وضنع القريعنة القانونينة
( )1د /سليمان مرلس :املرجع السابق  124/2ف 288
( )2د /السعهورى :الوسيط  610/2ف .330



وهو وحده النذى جيعلنها غنري لابلنة إل بنات العكنس ،ومنن مث كنان واجبنا علنى
املشرع ععدما يقني لريعنة لانونينة ويريند أن اكن تشنريعه أن يع نر منا إذا كاننت
نث
نورة حبين
نة واخل ن
نن األمهين
نة من
نذه القريعن
نى هن
نعص علن
نت الن
نىت التضن
نارات الن
االعتبن
تستوجأ أن تبقنى القريعنة لائمنة مجينع األحنوال فععند ذلنك ينعص علنى عندم
جواز إ بات العكس ،فنإن سنكت عنن ذلنك كاننت القريعنة لابلنة إل بنات العكنس
رجوعا إىل االصل "
ومول املشنرع املصنرى ميثنل االجتناه السنائد الفقنه سنواء مصنر ( )1أو
()2
فرنسا

( )1د /السعهورى :الوسيط  160/2ف  ،330د /سليمان مرلس :أصول اإل بنات وإجراءاتنه 130 :126/2 :ف
 .288نق مدىن  1980/5/29ال عن رل  440لسعة  47ق جمموعة سعة  31ص  ،1594ق .297
op cit T III P. 298 – 307
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القرائن القضائية هى :القنرائن النىت يقنوم القاضنى أ عناء ن نر الندعوى باسنتعباطها
من الولنائع املعروضنة علينه معتمندا ذلنك علنى ذكائنه وف عتنه ،وهنى ح نة
اإل بات اجلملة سواء كان ذلك أمام القضاء العادى أو اإلدارى.
و هننذا اإلطننار جعننل هلننا القننانون املنندىن ح يننة مقينندة فننعص املننادة
نرائن إال
نذه القن
نات هبن
نوز اإل بن
نه " وال جين
نى أنن
نات علن
نانون اإل بن
نن لن
(  ) 100من
األحوال الىت جيوز فيها اإل بات بشهادة الشهود ".
نة إذا
نواد الت ارين
نري املن
نال " غن
نه فقن
نادة (  ) 60معن
نوال املن
نذه األحن
نني هن
وبن
كان التصرف القانوىن تزيند ليمتنه علنى مخسنمائة جعينه 1أو كنان غنري حمندد القيمنة
فال جتوز شنهادة الشنهود إ بنات وجنوده أو انقضناءه إال إذا وجند ننص أو اتفناق
يقضى بغري ذلك ".
ومقتضى هنذا أن القنرائن القضنائية ال يقبنل اإل بنات هبنا أمنام القضناء إذا كنان
موضننوع اإل بننات أمننرا خيننال أو جينناوز مننا يثبننت بالكتابننة أو كننان تصننرفا
مدنيا ( )2تزيد ليمته عن مخسمائة جعيه.
أما إذا كان حمل اإل بات عمنال مادينا فإننه جينوز اإل بنات فينه بكافنة ال نرق مبنا
()3
فيها البيعة والقرائن دون تقييد ذلك حبد معني
و هننذا تقننول املننذكرة اإليضنناحية إن الولننائع املاليننة ال يعبغننى أن تننذكر
بني االسنتثعاءات النىت تنرد علنى احلكن املتقندم ذكنره ألن هنذا احلكن ال يسنرى
()4
بشأهنا
اجلريندة

( )1حيث زاد املشرع القيمة من مائة جعيه إىل مخسمائة جعيه مبقتضى القانون رل  18لسعة  1999املعشور
الرمسية العدد  19مكرر ( أ )  17مايو  1999لسعة .42
( )2أما التصرفات الت ارية فإنه جيوز اإل بات فيها بكافة طرق اإل بات ،والعلة ذلك ما يقتضيه التعامل الت ارى منن
السرعة ،وما يستلزمه من البساطة وما يستغرله من ولت لصري تعفيذه ،د /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  349/2ف
.185
( )3كذلك األمر إذا كان حمل اإل بات من التصرفات القانونية ووجد مبدأ بوت بالكتابة أو وجد مانع من احلصول على
الكتابة أو من تقدميها بعد احلصول عليها د /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  355/2ف .188
( )4جمموعة األعمال التحضريية .397/3



نون
نا تكن
نات إدن
نائية اإل بن
نرائن القضن
نة للقن
نوة امل لقن
نعهورى " القن
نول د /السن
ويقن
احلاالت الىت يكون فيهنا حمنل اإل بنات والعنة مادينة جمنردة أو والعنة مادينة إدارينة
()2
( )1فم موع هذه الولائع ميكن إ باهتا بالقرائن القضائية
أما إطار القنانون العنام فنإن القنرائن القضنائية حتتنل دورا أكنرب ويتسنع جمنال
استخدامها ،ويرجع ذلك إىل األمور اآلتية:
.1

اتساع سل ة القاضى اإلدارى حيث يتمتع بسل ة تقديرية أ عاء
ن ر الدعوى وال يقيد بدليل معني.

.2

أن جل ولائع القضاء اإلدارى ولائع مادية.

 .3أهنا تقوم بني طنرفني غنري متسناويني ومنن لن يقتضنى األمنر إطنالق
يد القاضى اسنتعباط القنرائن النىت تعنني املندعى دعنواه وختفن منن عنأء
اإل بات امللقى على عاتقه.
وعليه فيعترب اإل بنات بنالقرائن القضنائية جمنال القنانون العنام أمنرا مألوفنا و
نواء
ناء اإلدارى سن
نام القضن
نل أمن
نألوف العمن
نن املن
نت ( " )3ومن
نول باكن
نذا يقن
هن
( )1يرجع ذلك إىل لوة القريعة القضائية اإل بات ختتل باختالف حمل اإل بات حيث إن حمل اإل بات دائما هو الوالعنة
القانونية وهى عبارة عن حد يرتأ عليه القانون نتائا أو ل ار لانونية معيعة ،وذلك اد إذا اعتد هبا القانون .أما إذا مل
يعتد القانون بالوالعة فال ميكن أن يكون هلا أى أ ر لانوىن ،وتكون عدمية األمهية ن ر القانون وتعقس إىل ال ة ألسنام
هى-1 :

وهى الىت يكتفى فيها املشرع مب رد الولوع حىت يترتأ عليها بع

على ذلك املوت فإنه والعة طبيعية يرتأ القانون عليها انقضاء الدعوى-2 ،.

اآل ار القانونية ومن األمثلة
وهى ما يت لأ فيها املشرع

توافر ععصرى الولوع واإلرادة ،ومن األمثلة على ذلك الفعل الضار فإتالف احليوان ملال الغري يترتأ عليه التزام احلنارس
بالتعوي رغ أنه مل توجد نية لدى احلارس اإلتالف ومل تت ه إرادته إليه ولكعها والعة مادية رتأ عليهنا القنانون
التزامه بالتعوي  ،و هذه احلالة واحلالة األوىل تكون للقرائن القضائية لوة إ بات م لقة-3 ،.
وهى ما يلزم فيها توافر الععاصر الثال  ،اإلدارة ،والولوع ،والعية ومن األمثلة على ذلك سائر التصرفات املدنية
وفيها تكون للقرائن القضائية لوة إ بات حمدودة تعحصر احلاالت الىت جيوز اإل بات فيها بشهادة الشنهود ،يرجنع
ص 462
ذلك .د /عبد احلى ح ازى :الع رية العامة لاللتزام 7/2 ،وما بعدها ،د /إمساعيل غامن :املرجع السابق:
ف  ،298د /السعهورى :الوسيط  130/1وما بعدها ،د /حممود عبد العزيز خليفة :املرجع السابق ص  228وما بعدها.
( )2السعهورى :الوسيط  451/2وما بعدها ف .182
op cit. N.68

) )3
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دعنناوى اإللغنناء أو دعنناوى القضنناء الكامننل االعتمنناد
القضائية.

اإل بننات علننى القننرائن

نة
نائية مقدمن
نرائن القضن
نرب القن
نى ( " )1تعتن
ندين موسن
نال الن
ند كمن
نول د /أمحن
ويقن
نة
نن األوراق اإلدارين
نا من
نتعدات وغريهن
نا املسن
ناء اإلدارى ومن
نام القضن
نات أمن
نرق اإل بن
طن
إال لرائن مكتوبة لابلنة إل بنات العكنس تتنأل وتتنرابط منع بعضنها إل بنات الولنائع
املتعازع عليهنا لنذلك كنان منن ال بيعنى أن يقني القاضنى حكمنه الكنثري منن
األحيان على القرائن القضائية وحدها دون اشتراط دليل أخر "
هذا إذا كانت الوالعة حمنل اإل بنات والعنة مادينة .أمنا إذا كاننت تصنرفا لانونينا
فإنه يسرى عليها منا يسنرى علنى التصنرفات القانونينة القنانون املندىن منن لواعند
.
ومن مث فإن القرائن القضائية ح ة اإل بات أمام القضاء اإلدارى لوال واحد سواء كان ذلنك
()2
لضاء اإللغاء أو لضاء التعوي أو لضاء التأديأ.

( )1أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ،ص.404
( )2يراجع ذلك :حك امكمة اإلدارية العليا  1972/2/23جمموعة سنعة  3ص  349الندوائر االسنتئعافية،
وحكمها  1971/12/20جمموعة سعة  3ص  ،155وحكمها  1973/6/9ال عن رلن  43لسنعة  19ق
جمموعة سعة  18ص  ،116وحكمها ال عن رل  3490لسعة  37ق جلسة  1996/2/27الدائرة الثالثة املوسنوعة
اإلدارية  307/43وما بعدها ق .107



إن احلديث عن ح ية القنرائن واعتبارهنا دلنيال تثبنت بنه األحكنام أمنام القضناء
أو عدم اعتباره يت ضنح منن مراجعنة العصنوص النواردة كتنأ الفقهناء علنى العحنو
التاىل:
 .1جاء رسائل ابنن عابندين " وذكنر العالمنة امقنق أبنو البسنر حممند
بننن الغننرس( )1الفواكننه البدريننة الفصننل السننادس طريقننة القاضننى إىل
احلك  ،أن من جله طرق القضاء القنرائن الدالنة علنى منا ي لنأ احلكن بنه داللنة
()2
واضحة حبيث تصريه حيز املق وع به
نا
ناظر أن يلحن
نى العن
ناء علن
نال بع ن العلمن
نام :لن
نني احلكن
ناء معن
 .2جن
نرجيح،
نأ التن
نى جبانن
نها لضن
نرجح معن
نا تن
نت فمن
نات إذا تعارضن
نارات والعالمن
األمن
وهو لوة التهمة وال خالف احلكن هبنا ولند جناء العمنل هبنا مسنائل عليهنا
()3
ال وائ األربعة من الفقهاء "
نل
نور احلمن
ناإللرار ،وب هن
نا بن
نت الزنن
نولى " يثبن
نية الدسن
ناء حاشن
 -1جن
امرأة غري متزوجة وال تقبنل دعواهنا بالغصنأ بنال لريعنة تشنهد هلنا بنذلك ،وال
نا
نل كوهنن
نة .مثن
نام إال بقريعن
نا احلمن
نربه فرجهن
نل من شن
نذا احلمن
نا إن هن
دعواهن

( )1الغرس :هو حممد بن حممد بن حممد بن خليل أبو اليسر البدر بن ا لغرس ،فاضل من فقهاء احلعفية له شعر حسن ولد
بالقاهرة سعة  833هن والغرس لقأ جده اخلليل ،كان غاية الذكاء له كتأ معها الفواكه البدرية األلضية احلكمية
يعرف برسالة ابن الغرس القضاء ،ورسالة التمانع وحاشية على شرح التفتازاىن ..تو بالقاهرى  894هن .الضوء
الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين حممد بن عبد الرمحن السخاوى معشورات دار مكتبة احلياء بريوت لبعان ،220/9
األعالم .52/7
( )2رسائل ابن عابدين :للعالمة السيد حممد أمني افعدى الشهري بأبن عابدين  .128/2بدون تاري أو طبعة.
( )3معني احلكام لل رابلسى :ص 166
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عذراء وهنى منن أهنل العفنة أو تعلقهنا باملندعى علينه سنواء كنان صناحلا أو
()1
جمهول احلال أو فاسقا أى تأتى مستغيثة معه "
ندم
نه بن
نى لميصن
ناءوا علن
ناىل " وجن
نال تعن
نام " لن
نرة احلكن
ناء تبصن
 -2جن
كذق " فاسنتدل الفقهناء هبنذه اآلينة علنى إعمنال اإلمنارات مسنائل كنثرية
من الفقه ،ولنال ابنن الفنرس ( )2لولنه تعناىل " :وشنهد شناهد منن أهلنها " "
اتا هبا من العلماء منن ينرى احلكن باإلمنارات والعالمنات ممنا حتضنره البيعنات
()3
"
نن كي ن
نا ال أعل ن أن ال ن
ناىن أنن
نن الثن
نروق " عن
ناق الفن
ناء كتن
 -3جن
كان يعترب بل نندعى أن مزيند ال نن بعند حصنول أصنل معتنرب ،كمنا أن لنرائن
األحوال ال تث بنت هبنا األحكنام والفتناوى وأن حصنلت ظعنا أكثنر منن البيعنات
()4
واألليسة وأخبار األحاد الن الشرع مل جيعلها مدركا للفتوى والقضاء "
 .1جنناء كتنناق أدق القضنناء ( " )5والقننرائن معتننربة الشننرع
ودليلها من الكتاق لولنه تعناىل " إن كنان لميصنه لند منن لبنل فصندلت وهنو
()6
من الكاذبني ،وإن كان لميصنه لند منن دبنر فكنذبت وهنو منن الصنادلني "
نأ
نن اخ ن
نى بن
نرر عن حن
نزبري أن يقن
نر الن
نع  أمن
نا روى أن الن
نعة من
نن السن
ومن
( )1حاشية الدسولى على الشرح الكبري.284/4 :
( )2هو :أبو حممد عبد املعع بن حممد عبد الرحي اخلزرجى ،أبو عبد اهلل املعروف بابن الفرس لاضى اندلسى من علمناء
غرناطة كان أية الذكاء بيته عريق العل والعباهة مع اجلاللة والوجاهة ،مسع جده وأباه وتفقه معه احلديث وكتأ
أصول الدين ،وىل القضاء جبزيرة شقة مث وادى أش مث جيان وأخريا بغرناطة وجعل إليه الع ر احلسبة والشنرطة،
البرية سعة  599هن له تألي معها كتاق أحكام القرلن .ش رة العور الذكية للشي حممد بن حممند خملنوف:
تو
دار الكتاق العرىب بريوت لبعان ص  150وما بعدها ،األعالم.168/4 :
( )3تبصرة احلكام البن فرحون.93/2 :
( )4الفروق للقرا .65/4:
( )5أدق القضاء البن أىب الدم :م بعة اإلرشاد بغداد  1404هن 1984 /م ال بعة األوىل  186/1حتقيق د /حمى هالل
السرجان
( )6سورة يوس لية 27 ،26



بالعذاق على إخراج املنال النذى غيبنه ،وادعنى نفناذه فقنال لنه " العهند لرينأ
()1
واملال أكثر من ذلك "
نرق
نذى فن
نة والن
نديث املالععن
نرض شنرحه حلن
ناق األم معن
ناء كتن
 .2جن
فيه رسول اهلل  بنني املتالعنعني وأسنقط احلند ععنهما :وبينان ألمنور معنها أن اهلل
تعاىل أمره أن اكن علنى ال ناهر وال يقني حندا بنني ا نعني إال بنه ألن ال ناهر
يشبه االعتراف منن املقنام علينه احلند ،أو بيعنه وال يسنتعمل علنى أحند حند وال
حق وجأ علينه د اللنة علنى كذبنه وال يع نى أحند بداللنة علنى صندله حنىت
تكون الداللنة منن ال ناهر العنام ال منن اخلناص ،فنإذا كنان هنذا هكنذا
نة وال
نتعمل داللن
نوالة أوىل أن يسن
نن الن
نده من
نن بعن
نان من
نول اهلل  كن
نام رسن
أحكن
يقضى إال ب اهر أبدا . .وهذا يوجنأ علنى احلكنام منا وصنفت منن تنرك الداللنة
()2
الباطعة واحلك بال اهر من القول أو البيعة أو االعتراف أو احل ة "
 .1جاء كتناق املغن البنن لدامنه ( )3منا يندل علنى اعتبنار القنرائن
ح ة حيث " اعترب احلمل " احلبنل " منن املنرأة غنري املتزوجنة وال سنيد هلنا لريعنة
على الزننا لكنن ال يوجنأ احلند الحتمنال كنون النو ء منن إكنراه أو شنبهة
واحلد يسقط بالشبهة.
 .2جنناء ال ننرق احلكيمننة " فالشننارع مل يلننغ القننرائن واإلمننارات
ناهدا
نده شن
نوارده وجن
نادره ومن
نرع مصن
نتقرأ الشن
نن اسن
نل من
نوال بن
ودالالت األحن
()4
هلا باالعتبار مرتبا عليها األحكام "
نوق
نة مكتن
نى دابن
ند علن
نو وجن
ناع " :ولن
ناف القعن
ناق كشن
ناء كتن
 .3جن
حبيس سنبيل اهلل أو وجند علنى بناق دار أو علنى حائ هنا ولن أو مسن د
( )1سعن أىب داود 157/3 :وما بعدها كتاق اخلراج واألمارة والفب ،السعن الكربى للبيهقى ،137/9 :فتح البارى البن
ح ر العسقالىن.479/7 :
( )2األم لتمام الشافعى.128/5 :
( )3املغ والشرح الكبري 186/10 :وما بعدها.
( )4ال رق احلكمية البن لي اجلوزية :ص .14
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أو مدرسة حك مبا هنو مكتنوق علنى هنذه األشنياء املنذكورة ألن الكتابنة عليهنا
()1
أمارة لوية يعمل هبا وال سيما ععد املعارضة "
ناد
ند لالعتمن
نني موين
نرائن بن
نة القن
نوا ح ين
ناء اختلفن
نبق ،أن الفقهن
نا سن
نح ممن
يتضن
عليها إصدار األحكام وبني معارض ،ويعحصر هذا اخلالف املذاهأ اآلتية:
وهنو علينه مجهنور الفقهناء ،أن القنرائن ح نة ويعتمند عليهنا
إ بات األحكام

()2

وهنو منا علينه بعن

الفقهناء كناخلري الرملنى ( )3واجلصناص منن

نا
ند عليهن
نة وال يعتمن
نت ح ن
نرائن ليسن
نة ( ،)5أن القن
نن املالكين
نرا من
نة ( )4والقن
احلعفين
احلك .
استدل اجلمهور ملا ذهبوا إليه مبا يلى:
.1

لال تعاىل 


()6

( )1كشاف القعاع للبهوتى 354/6 :وما بعدها.
( )2رسائل ابن عابدين  ،128/2معني احلكام :ص  ،166تبني احلقائق ،299/3:حاشية الدسولى على الشرح الكنبري:
 318/4وما بعدها ،تبصرة احلكام ،93/2 :أدق القضاء ،186/1 :لواعد األحكام للعز بن عبد السالم ،115/2 :املغ
والشرح الكبري 186/10 :وما بعدها ،ال رق احلكمية :ص  ،9كشاف القعاع 354/6 :وما بعدها ،الروض العضري شرح
جمموع الفقه الكبري ،446/3 :البحر الزخار ،401/4 :املختصر العافع.284 :
( )3معحة اخلالق على البحر الرائق للعالمة السيد حممد أمني الشهري بابن عابدين 224/7 :وما بعدها م بوع هبامش البحر
الرائق :دار املعرفة ،بريوت ،لبعان .ال بعة الثانية.
( )4أحكام القرلن لل صاص171/3 :
( )5الفروق للقرا .65/4 :
( )6سورة يوس لية ( .) 28 ،27 ،26



نه،
نن نفسن
نالم – عن
نه السن
نيدنا يوس ن – علين
ندما راودت سن
نز ععن
نرأة العزين
أن امن
ولدت لميصه طلبا له وهنو اناول الفنرار معنها ،جعنل الشناهد لند القمنيص عالمنة
على تأييند الصنادق معنهما ،وبن حكمنه علنى تلنك العالمنة ،ممنا يندل علنى أن
العالمات واإلمارات تعترب دليال تب عليه األحكام.
ولال ابن فرحون " لال ابن الفرس .هنذه اآلينة انتا هبنا منن العلمناء منن ينرى
()1
احلك باإلمارات والعالمات فيما ال حتضره البيعات "
فإن لبل :إن تلك الشريعة ال تلزمعا ألهنا شرع من لبلعا.
ليل جوابا :إن كل ما أنزله اهلل عليعا فإدا أنزله لفائدة فيه ومعفعة.
هذا ولد لال بع العلمناء " إن شنرع منن لبلعنا يكنون شنرع لعنا منا مل ينرد
دليل على التخصنيص ،وهنذه اآلينة مل ينرد دلينل علنى التخصنيص فيهنا ممنا جيعلنها
()2
بالية على عمومها وأهنا شرع لعا "
.2

لال تعناىل 


()3

نة
ندل داللن
 ين

نة 
نذه اآلين
ندر هن
إن صن

نا رأى
نالم ملن
نه السن
نوق علين
نيدنا يعقن
نة ،ألن سن
نواز احلك ن بالعالمن
نى جن
نحة علن
واضن
القميص سليما .لال :ين ا بن منا عهندت واهلل النذئأ حليمنا يأكنل يوسن ويسنل
()4
القميص من التمزيق "
.3

لال تعاىل :

( )1تبصرة احلكام.112/2 :
( )2أصول الفقه اإلسالمى للشي أبو زهرة :ص  307وما بعدها.
( )3سورة يوس من اآلية (.)18
( )4اجلامع ألحكام القرلن للقرط  ،150/9 :أحكام القرلن للكيا اهلراسى.229/3 :
( )5سورة يوس لية (.)18



()5
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إن سيدنا يعقوق عليه السنالم ععندما أخنرب بنأن النذئأ أكنل ابعنه لنال :فصنرب
مجيل واهلل املسنتعان علنى منا تصنفون ،ومل يبحنث ععنه وينتفحص ولعنل السنبأ –
واهلل أعل – تركه البحث عنن يوسن رغن شندة رغبتنه إلينه ،أن اهلل تعناىل مععنه
من البحث تشنديدا للمحعنة وتغلي نا لألمنر ،وأيضنا لعلنه عنرف بقنرائن األحنوال أن
أوالده ألوياء وأهن ال ميكعوننه منن ال لنأ والنتفحص وأننه لنو بنالغ البحنث رمبنا
ألدموا على إيذائنه ولتلنه … ( )1ف عنل لنوة أوالده وخوفنه منن عندم متكيعنه إيناه
من البحث عنن يوسن لريعنة علنى تركنه البحنث ععنه وتفنوي األمنر إىل اهلل ،و
هذا دليل على جواز االعتماد على القرائن.
.4

لننال تعنناىل 


()2

أن املوىل عز وجل هنذه اآلينة امننت علنى عبناده بعصنأ العالمنات واإلمنارات
نارات
نة اإلمن
نى ح ين
نل علن
نذا دلين
نفاره  3و هن
نده أسن
نده إىل مقاصن
نىت ترشن
الن
نة
نور امسوسن
نور وإن ج ناء األمن
ناء األمن
نة وإن جن
نتدالل اآلين
نات واالسن
والعالمن
إال أنه يشنري إىل رضنا املنوىل سنبحانه وتعناىل هبنذا املعنها األمنور املععوينة غنري
()4
امللموسة كالقضاء.
.1

مننا روى عننن أىب هريننرة  أن الننع  لننال:

( )1روح املعاىن تفسري القرلن والسبع املثاىن ألىب الفضل شهاق الدين حممد بن عبد اهلل األلوسنى:طبعة دار إحيناء
الترا العرىب .202 /13
( )2سورة العحل لية (.) 16 ،15
( )3اجلامع ألحكام القرلن للقرط .92 /10 :
( )4القرائن ودورها اإل بات د  /أنور دبور ص .41



()1

يدال هذا احلنديث علنى أننه حند خنالف بنني امنرأتني عهند سنيدنا داود
على ولد كل معنه تندعى أننه ابعنها ،فتحاكمتنا إىل سنيدنا سنليمان علينه السنالم،
نة ،وإدنا أراد أن
نك حقيقن
ند ذلن
نن يقصن
نهما ،ومل يكن
نقه بيعن
نكني أشن
نوىن بسن
نال :ائتن
فقن
يست هر الشنفقة والرمحنة فنأيه كاننت أرحن وأشنفق علنى اجلنعني منن األخنرى
كانت أمه ،فلما امتععنت الصنغرى ورفضنت الشنق ،ورضنت الكنربى .جعنل امتعناع
الصغرى ورضاء الكربى عالمنة اعتمناد عليهنا حكمنه ،ومنن مث حكن بنأن ال فنل
للصغرى دون الكربى.
وهذا يدل داللة واضحة على جواز االستعاد إىل القرائن

األحكام.

 .2حد عا علنى بنن عبند اهلل حند عا سنفيان عنن الزهنرى عنن عبيند اهلل
عن ابنن عبناس رضنى اهلل ععنهما ،لنال :عمنر لقند خشنيت أن ي نول بالعناس
زمان حىت يقنول لائنل ال جنند النرج كتناق بناهلل فيضنلوا بتنرك فريضنة …
أنزهلا اهلل إال إن الرج حنق علنى منن زىن ولند أحصنن إذا لامنت البيعنة أو كنان
احلمل أو االعتنراف ،لنال سنفيان وكنذا حف نت ،إال ولند رجن رسنول اهلل 
()2
ورمجعا بعده "
أن سيدنا عمر  هذا احلنديث اعتنرب ظهنور احلمنل منن املنرأة غنري املتزوجنة
وال سيد هلا لريعة على الزنا وإجياق احلد.
وهذا دليل صريح جواز االعتماد على القرائن احلك .
( )1صحيح البخارى بشرح فتح البارى 458/6 :كتاق أحاديث األنبياء ،باق ووهبعا لدود سليمان نع العبد إنه أوق
حديث رل  ،3427صحيح مسل بشرح العووى 18/12 :كتاق األلضية ،باق اختالف امتهدين.
( )2صحيح البخارى بشرح فتح البارى  137/12كتاق احلدود ،باق االعتراف بالزنا حديث رلن  ،6829صنحيح
مسل بشرح العووى 191/11 :وما بعدها ،كتاق احلدود ،باق حد الزنا.
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نىت
نرب ،حن
نل خين
نل أهن
نول اهلل  لاتن
نر أن رسن
نن عمن
نن ابن
نا روى عن
 .3من
نى أن
ناحلوه ،علن
نل ،فصن
نزرع واألرض والعخن
نى الن
نأ علن
نره  ،فغلن
نأه إىل لصن
أجلن
جيلوا معها وهلن منا محلنت ركناهب ولرسنول اهلل  الصنفراء والبيضناء ،وشنرط
نوا
ند ،فغيبن
نة هلن  ،وال عهن
نوا فالزمن
نإن فعلن
نيئا فن
نوا شن
نوا وال يغيبن
نيه أال يكتمن
علن
مسكا فيه مال وحلى حلنىي بنن أخ نأ كنان لند أحتملنه معنه إىل خينرب حنني
اجليت بعنو العضنري ،فقنال رسنول اهلل  لعن حنىي بنن أخ نأ

()1

أن الع  اسنتدل علنى كنذق عن حنىي بنن أخ نأ بقريعنة .لنرق العهند
وكثرة املال ععندما أخنربه بنأن املنال لند أذهبتنه العفقات،وهنذا دلينل صنريح علنى
جواز االعتماد على القرائن احلك ألهننا لنو مل تكنن دلنيال شنرعيا ملنا اعتند عليهنا
الع  ضنرق عن حنىي ولكعنه اعتمند عليهنا فندل علنى اعتبارهنا احلكن ،
وهو امل لوق.
نر
نارة ومل ي هن
نة واإلمن
نوا بالعالمن
نابعني حكمن
نيه والتن
نوان اهلل علن
نحابة رضن
أن الصن
()2
هل خمال فكان ذلك إمجاعا.
 .1أن اهلدف منن األحكنام القضنائية هنو إحقناق احلنق وإيصنال احلقنوق
ألصحاهبا حتقيقنا للهندف األمسنى النذى تسنعى الشنريعة لتحقيقنه وهنو العدالنة،
فكل ما يوصنل إىل إحقناق احلنق والعدالنة بنني العناس يكنون مشنروع والقنرائن
تودى إىل إحقاق احلق والعدالة بني العاس فتعكون مشروعة.

( )1سبق خترجيه ص
( )2تبصرة احلكام.95/2 :



نرده
نأمر بن
نق ،ومل ين
نرب الفاسن
نبني خن
نت والتن
نر بالتثبن
ناىل أمن
 .2أن اهلل تعن
مجلة ،فإن الفاسق لد يقدم علنى خنربة شنواهد الصندق في نأ لبولنه والعمنل بنه
()1
فتكون القريعة حيعئذ داعية إىل لبول اخلرب.

استدل الفريق الثاىن من الفقهناء ملنا ذهبنوا إلينه منن عندم ح ينة القنرائن بالسنعة
واملعقول.
نول اهلل
نال رسن
نال :لن
نهما ،لن
نى اهلل ععن
ناس رضن
نن عبن
نن ابن
نا روى عن
 .1من
 :لو كعت رامجنا أحندا بغنري بيعنة لرمجنت فالننة ،فقند ظهنر معنها الريبنة
()2
مع قتها وهيئتها ومن يدخل عليها "
أن الع  مل يق احلد علنى املنرأة رغن وجنود لريعنة تندل علنى إجيناق احلند،
وهى الريبة هيئتها ومع قتها ن نرا لعندم وجنود بيعنة ،وهنذا دلينل واضنح عندم
نع 
ند عليهنا الن
نيال العتمن
نت دلن
نو كانن
نرائن احلكن  ،إذ لن
نى القن
ناد علن
االعتمن
إجياق احلد.
ند
نة لن
ناليمن بثال ن
نو بن
نى وهن
نا  ،أتن
نومعني علين
نري املن
نا روى أن أمن
 .2من
ولعوا على امرأة طهنر واحندة فسنأل .ا نعني فقناال :أتقنران هلنذا بالولند لناال:
ال مث سأل ا عني أتقنران هلنذا بالولند ،لناال :ال ف عنل كلمنا سنأل ا نعني ،أتقنران

( )1ال رق احلكمية :ص .27
( )2رواه ابن ماجة بلف ه ولال ععه الزوائد " إسعاده صحيح ورجاله قات " سعن ابن ماجة  855/2كتاق احلندود،
باق من أظهر الفاحشة .حديث رل  ،2559وورد صحيح البخارى بلفا " تلك املرأى كانت ت هنر اإلسنالم
السوء " يراجع صحيح البخارى بشرح فتح البارى  ،454/9كتاق ال الق باق لول الع  لو كعت رامجا بغري بيعة "
صحيح مسل بشرح العووى بلفا " فقال ابن عباس ال تلك امرأة أعلعت "  ،130/10كتاق اللعان
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هلذا بالولد ،لاال :ال ،فنألرع بيعنه  ،فناحلق الولند بالنذى أصنابته القرعنة وجعنل
()1
عليه لثى الدية ،فذكر ذلك للع  فضحك حىت بدت نواجذه.
نذين
نة الن
نة الثال ن
نة .دون القريعن
نى بالقرعن
نه لضن
نرم اهلل وجهن
نى كن
نام علن
أن اإلمن
ولعوا على املنرأة طهنر واحند ورضنى النع  بقضنائه حيعمنا علن بنه ،وهنذا
دليل صريح عدم ح ية القرائن ألهنا لنو كاننت ح نة ملنا عندل ععنها اإلمنام علنى
كرم اهلل وجهه إىل القرعة ،وملا رضى الع  بقضائه.
 .3عن ابن عباس رضى اهلل ععنهما أن هنالل بنن أمينة لنذف امرأتنه ععند
نع 
نال الن
نحماء ،فقن
نن سن
نرك بن
نول اهلل  بشن
رسن

والذين يرمون أزواجهن ومل يكنن هلن شنهداء إال أنفسنه … لنرأ حنىت بلنغ
من الصادلني " .فانصنرف النع  فأرسنل إليهنا ف ناءا فقنام هنالل بنن أمينة،
فشهد والع  يقنول .اهلل يعلن إن أحندكما كناذق فهنل معكمنا منن تائنأ ،مث
لامت فشهدت .فلمنا كاننت ععند اخلامسنة ،أن غضنأ اهلل عليهنا إن كنان منن
الصادلني ،ولالوا هلا إهنا موجبنة ،لنال ابنن عبناس ،فتلكنأت ونكصنت حنىت ظععنا
نع 
نال الن
نت فقن
نوم فمضن
نائر الين
نومى سن
نح لن
نت ال أفضن
نترجع ،فقالن
نا سن
أهنن
أبصر وها فنإن جناءت بنه أكحنل العينعني سنابغ اإللنتني خند جل السنالني فهنو
لشريك بن سنحماء ،ف ناءت بنه كنذلك ،فقنال النع  لنوال منا مضنى منن
()2
كتاق اهلل لكان ىل وهلا شأن "

الود ،سعن العسنائى 182/6 :كتناق

( )1سعن أىب داود 281/2 :كتاق ال الق ،باق من لال بالقرعة إذا تعازعوا
ال الق باق القرعة الولد إذا تعازعوا.
( )2صحيح البخارى بشرح فتح البارى 449/8 :كتاق التفسري ،صحيح مسل بشرح اإلمام العنووى  124/10ومنا
بعدها ،سعن اىب داود 276/2 :كتاق ال الق ،باق اللعان ،سعن الترمذى 13 ،12/5 :كتاق التفسري ،سعن العسنائى:
 172/6وما بعدها كتاق ال الق ،باق اللعان ،سعن أبن ماجه 668/1 :كتاق ال الق باق اللعان.



أن الع  مل يق احلد علنى املنرأة رغن وجنود لريعنة وهنى الشنبه بنني الولند
وبني املدعى عليه " شريك بنن سنحماء " وإدنا احلنق الولند بصناحأ الفنراش ،وهنذا
دليل واضح علنى عندم االعتمناد علنى القنرائن احلكن ألهننا لنو كاننت معتنربة
ألحلق الولد بشريك ،وأللنام احلند علنى املنرأة بقريعنة الشنبه ،ولكعنه مل يفعنل فندل
ذلك على عدم اعتبارها.
استدلوا على عدم ح ية القرائن باملعقول من وجهتني:
أن القننرائن ليسننت مضنن رده وال معضننب ة الختالفهننا لننوة
وضعفا وبالتاىل فال يب عليها حك .

()1

أن القرائن مبيعنة علنى ال نن ،وال نن ال يصنلح لبعناء احلكن  ،كمنا
أنه معنهى ععنه شنرعا لنال تعناىل " إن يتبعنون إال ال نن ومنا هتنوى األنفنس "
()3
ولال الع  " إياك وال ن فإن ال ن أكذق احلديث "

(،)2

نت
نة ،إذ نولشن
نة املعالشن
نأتى مرحلن
نل رأى تن
نة كن
نابقة وأدلن
نرض اآلراء السن
ند عن
بعن
أدلة املذهأ الثاىن القائل بعدم ح ية القرائن من لبل اجلمهور مبا يلى:
 .1االستدالل حبنديث ابنن عبناس علنى عندم جنواز االسنتعاد إىل القنرائن
احلك يعنالش بأننه تقندم أن منن شنروط العمنل بالقريعنة أن تكنون لوينة
الداللة على املراد معنها ،أمنا القريعنة الضنعيفة فنال يصنح االحت ناج هبنا ،والريبنة
حديث ابن عباس النىت الح هنا النع  علنى املنرأة لريعنة ضنعيفة ال تصنلح
لبعاء احلك  ،إذ الريبنة مععاهنا التهمنة والشنك ،فتكنون شنبهه والشنبة يندرا هبنا
احلد ،ومن مث فعندم إلامنة النع  احلند علنى املنرأة لنيس ألن القريعنة ال تصنلح

( )1مقارنة املذاهأ الفقه لفضيلة الشي شلتوت والشي حممد على السايس ص  ،140د  /عبد العال ع وة :املرجنع
السابق ص  ،43د  /أنور دبور :املرجع السابق ص .72
( )2سورة الع من اآلية .23
من الرسالة
( )3سبق خترجيه ص
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جمنال الشنبه والشنبهة تندرأ هبنا احلندود

للحك وإدا ألهنا لريعة ضنعيفة تندخل
()1
كما لال الع .
نن احلك ن
نه عن
نرم اهلل وجهن
نى كن
نام علن
ندول اإلمن
نتدالل بعن
نا االسن
 .2أمن
بالقريعة إىل القرعة كدليل على عدم جواز احلك بالقرائن يعالش مبا يلى:
أن هذا احلنديث مضن رق جندا ولند لنال علنى بنن سنعيد سنألت
أ)
أمحد بن حعبل عنن هنذا احلنديث فقنال :هنذا حنديث معكنر ،ال أدرى منا هنذا
()2
وال أعرفه صحيحا.
نال
نن مث فن
نوخا ومن
نديث معسن
نذا احلن
نأ إىل أن هن
ناء ذهن
ق) أن بع ن العلمن
()3
يصلح لالحت اج به.
جن) أن هذا احلديث على فنرض بوتنه فهنو والعنة عنني حتتمنل وجوهنا معنها (
أنه ال يكون لند وجند ذلنك املكنان و ذلنك الولنت لنائ ) أو وجند ولكنن
أشكل عليه األمنر ومل يتنبني لنه ) وإذا احتملنت القصنة هنذا ،وهنذا مل جينزم بولنوع
()4
أحد هذه االحتماالت فيها إال بدليل.
 .3أما حديث هالل بنن أمينة فيعنالش بنأن منن شنروط العمنل بالقريعنة
أال يعارضها ما هنو النوى معنها – كمنا تقندم – وهعنا وجند املعنارض للقريعنة
وهو الفراش ،ومنن مث اسنتعد إلينه النع  احلكن دون القريعنة ألننه النوى ،أو
()5
ألن املرأة الععت واللعان مسقط للحد.
نك
نة ال يشن
نة الداللن
نون لوين
نة أن تكن
نل بالقريعن
نروط العمن
نن شن
أن من
أ.
لوهتا ،ومن مث فإن العمنل بنالقرائن اتناج إىل ن نر سنديد وتوفينق وتأييند ،والع نر
السديد يقدم لريعة الفراش على لريعة الشبه ألن الفراش ألوى.
الشريعة والقانون د  /أمحد عبد املعع البهى ص  ،84د  /عبد العال ع وه :املرجع السنابق ص

( )1من طرق اإل بات
.42
( )2ال رق احلكمية :ص .243
( )3نيل األوطار.78/7 :
( )4ال رق احلكمية ص .244
( )5د  /أنور دبور :املرجع السابق ص .70



ق .أن لولك بأن القنرائن مبعينة علنى ال نن ،وال نن معنهى ععنه يعنالش
بأن ال ن املعهى ععنه هنو ال نن السنيب أو الضنعي ال م لنق ظنن ال م لنق ظنن
ألن الشننريعة اإلسننالمية بعننت الكننثري مننن أحكامهننا علننى ال عننون ألن
الغالأ صدلها (.)1
نات
نأ مع ن مصن
ناد جلن
نالم " :االعتمن
ند السن
نن عبن
نز بن
نول العن
نذا يقن
و هن
نت
نات إذا فاتن
ندارين مصن
نون ،وللن
نر ال عن
نا ي هن
نى من
نده علن
ندارين ودرء مفاسن
الن
نات
نذه املصن
نيل مع ن هن
نها ،وحتصن
نك أهلن
نت هلن
ند إذا حتققن
نا ،ومفاسن
ند أمرمهن
فسن
بتعاطى أسنباهبا م عنون غنري مق نوع بنه ،فنإن عمنال اآلخنرة ال يق عنون حبسنن
اخلامتة ،وإدا يعلمون بعناءا علنى حسنن ال عنون وهن منع ذلنك خينافون أن ال يقبنل
معه ما يعملون ،ولد جاء التعزينل بنذلك لولنه " والنذين يوتنون منا لتنوا وللنوهب
وجلة أهنن إىل رهبن راجعنون " ( )2فكنذلك أهنل الندنيا إدنا يتصنرفون بعناء علنى
نإن
نباهبا ،فن
نام أسن
ند لين
ندلها ععن
نأ صن
نا ألن الغالن
ند عليهن
نا اعتمن
نون ،وإدن
نن ال عن
حسن
الت ار يسنافرون علنى ظنن أهنن يسنتعملون مبنا بنه يرتقنون ،واألكنارون ار نون
ويزرعون بعناء علنى أهنن مسنتغلون ،واجلمنالون والبغنالون يتصندرون للكنراء لعلنه
يستأجرون ،وامللنوك جيعندون األ جعناد واصنلون النبالد بعناء علنى أهنن يعتصنرون،
نلمون،
نون ويسن
نن أهننن يغلبن
نى ظن
نلحة علن
ناد احلننذر واألسن
نذلك يأخننذ األجعن
وكن
والشفعاء يشفعون علنى ظنن أهنن يشنفعون ،والعلمناء يشنتغلون بنالعلوم علنى ظنن
أهننن يع حننون ،ويتميننزون ،وكننذلك العنناظر األدلننة وامتهنندون تعننرف
نى
نون ،واملرضن
نا ي لبن
نرون مبن
ن ي فن
نن أهنن
نى ظن
نر علن
ندون األكثن
نام يعتمن
األحكن
يتداوون لعل يشنفون وينربءوون ،ومع ن هنذه ال عنون صنادق موافنق غنري خمنال
وال كاذق فال جينوز تع ينل هنذه املصنات الغالبنة الولنوع خوفنا منن نندور كنذق
()3
ال عون ،وال يعقل ذلك إال اجلاهلون.

( )1د  /عبد العال ع وة :املرجع السابق ص  ،41د  /أنور دبور :املرجع السابق ص .73
( )2سورة املومعون لية .60
( )3لواعد األحكام مصات األنام.4/1 :
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نوق
ناليقني وجن
نق بن
ناء ملحن
ند الفقهن
نن ععن
نأ ال ن
نروف أن غالن
نن املعن
نذا ومن
هن
العمل به ( )1أما ما جاء اآلينات القرلنينة منن العنهى عنن اتبناع ال نن ،فناملراد بنه
ال ن أمور العقيندة ألن ذلنك منا يفينده سنياق اآلينات ،وال نن أمنور العقيندة
()2
معهى ععه.
بعد عرض اآلراء السابقة وأدلنة كنل رأى علنى منا ذهنأ إلينه ،ومعالشنة األدلنة
فإن العفس متيل إىل ما ذهأ إلينه مجهنور الفقهناء منن أن القنرائن ح نة ،ويعمنل هبنا
إصدار األحكام وذلك لألمور اآلتية:
لوة أدلته وسالمتها من املعالشة.
نرائن جن نده خي نالفون
نة القن
ندم ح ين
نالوا بعن
نذين لن
ناء الن
أن الفقهن
مذهبه ويعملون هبا ،يويد ذلك:
نول " وال ش نك أن م نا
نالقرائن إذ يقن
نل بن
نر العمن
نى أنكن
نري الرملن
 .1أن اخلن
ذاده ابن الغرس غرينأ عنن اجلنادة فنال يعبغنى التعوينل علينه ،وععندما عرضنت
عليه مسألة " رجل تلقى بيتا عنن والنده وتصنرف فينه ،كمنا كنان يتصنرف أبنوه
من غري معازع ،وال مدافع مندة تعين علنى اخلمسنني سنعة ،وبنرز مجاعنة يندعون
نرف
نى التصن
نع اطالعه ن علن
نواه من
نل دعن
نل تقبن
نى ،فهن
نده األعلن
نت جلن
أن البين
املذكور وإطالع أبائه وعدم ليام مانع ميععه من الدعوى ".
نواجلى (" :)3
ناوى الولن
ناء فتن
ند جن
نمع ،فقن
ندعوى ال تسن
نذه الن
نأن هن
ناق ،بن
أجن
رجننل تصننرف زمانننا أرض ،ورجننل أخننر رأى األرض والتصننرف ومل ينندع

( )1األشباه والع ائر البن جني  :ص .73
( )2لال العز بن عبد السالم " :إدا ذم اهلل العمل بال ن كل موضع يشترط فيه العل أو االعتقاد اجلازم كمعرفة اإللنه
ومعرفة صفاته وهو ال ن السيب الذى يقوم الشخص بتحقيقه أو هو الشك الذى يعرض للمرء الشب فيحققه واك به
أما غري ذلك فاإلمجاع على العمل بال ن تكالي الشرع فيما عدا العقائد مبعية على ال ن .لواعد األحكام للعز بن
عبد السالم  62/2وما بعدها.
( )3نسبة إىل مولفها  /عبد الرشيد ابن أىب حعيفة بن عبد الرزاق أبو الفتح ظهر الدين الولواجلى نسبة إىل ولواجل مديعنة
ببدخشان ،ولد سعة  467وتو سعة 540هن ،الفوائد البهية تراج احلعفية للعالمة أىب احلسعات حممد عبند احلنى
اللكعوى اهلمدى ،طبعة دار املعرفة لل باعة والعشر بريوت ص .94



ومات على ذلك ،ومل تسنمع بعند ذلنك دعنوى ولنده وتتنرك للمتصنرف ألن شناهد
()1
احلال هل  ،هذا مع ما مساعها من فتح باق للتزوير والتدليس.
فاخلري الرملنى رمحنة اهلل تعناىل .معنع مسناع الندعوى هنذه املسنألة مسنتعدا إىل
نى
نري الرملن
نة ،واخلن
نى القريعن
نماع علن
ندم السن
نذى ب ن احلك ن بعن
نوجلى الن
نوى الولن
فتن
إذا يسننتعد املعننع إىل هننذه الفتننوى يكننون مقننرا للعمننل بالقريعننة وإن مل
()2
يصرح بذلك.
أن العمنل بنالقرائن فينه توطيند ألركنان العدالنة ،ورعاينة ملصنات
العاس ،وحتقيق مقصود الشنارع منن إلامنة العندل ،ولينام العناس بالقسنط ،وكنل منا
اقق مقصود الشنارع ينتعني العمنل بنه ،والقنرائن ممنا يعنني علنى حتقينق مقصنود
الشارع فيتعني العمل هبا.

( )1الفتاوى اخلريية لعفع الربية على مذهأ اإلمام األع أىب حعيفة الععمان ،تألي  /خريى الدين الرملى ،طبعة امل بعنة
الكربى املريية ببوالق مصر اممية سعة 1300هن.55/2 ،
( )2يويد ذلك ما لاله د  /عبد العاال ع وة حيث لال " :ولعل الذى دفعه إىل القول باملعع هو ورعه الذى بلغ حند
الكمال ،وختوفه من أن جيانبوا احلق فيقتلوا من مل يقتل أو يرمجوا من مل يزن … ومن مث يقول ولكن احلق الذى ال مراء
فيه أنه جيأ على القاضى أن يستول امرم مىت ظهرت القريعة بإدانته واقق الوالعة أمال الوصنول إىل احلقيقنة.
املرجع السابق ص  31وما بعدها.
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يتضننح مننن العننرض السننابق حل يننة القريعننة
اإلسالمى:

كننل مننن القننانون والفقننه

االتفاق من حينث املبندأ بنني القنانون والفقنه اإلسنالمى
ح ة يعتمد عليها

اعتبنار القريعنة

إصدار األحكام أمام القضاء.

أن ن ناق العمنل بالقريعنة

القنانون اإلدارى أوسنع منن الفقنه اإلسنالمى،

نام
نة أمن
نا ح ن
نالقرائن واعتربهن
نل بن
نال العمن
نع جمن
نانون اإلدارى توسن
نث إن القن
حين
نة
نا م نن األدلن
نوق غريهن
نات تفن
نها اإل بن
نل أن ح يتن
ندعاوى ،بن
نع الن
ناء مجين
القضن
خصوصا ظل مبندأ حرينة اإل بنات النذى يعتعقنه القنانون اإلدارى والنذى مبقتضناه
يتمتع القاضى باحلرية امل لقنة االعتمناد علنى أى دلينل منن األدلنة امل روحنة أمامنه
الدعوى.
أما الفقه اإلسنالمى فقند وجند فينه خنالف مندى االعتمناد علنى القنرائن
اإل بات ببيعته فيما سنبق ،وحنىت ععند الفقهناء النذين يقولنون جبنواز االعتمناد علنى
القرائن اإل بات اختلفنوا جمنال العمنل هبنا ،فقنال اجلمهنور :ميعنع العمنل هبنا
احلدود والقصاص ( )1أمنا املالكينة واحلعابلنة فقنالوا بأهننا ح نة احلندود و غريهنا
()2
من الدعاوى.

( )1وهو ما سبق توضيحه ععد احلديث عن شروط العمل بالقريعة ص
( )2مقارنة املذاهأ الفقه للشي  /حممود شلتوت والشي حممد على السايس ص .139



القرائن القانونية لد تكون لاطعة ال تقبل إ بات العكس يترتأ عليها إعفاء صاحأ الشأن منن
عأء اإل بات بصفة دائمة ،ولد تكون غري لاطعة " بسي ة " تقبل إ بات العكس يترتأ عليها إعفاء
صاحأ الشأن من عأء اإل بات بصفة مولتة.
واألصل العام القنرائن القانونينة أن تكنون بسني ة تقبنل إ بنات العكنس بكافنة
()1
طرق اإل بات ،واالستثعاء أن تكون لاطعة ال تقبل إ بات العكس.
والقرائن القانونية متعنددة ومت نورة تبعنا للعصنوص القانونينة النىت تقررهنا سنواء
ما تعلنق معنها بعاللنة العناملني بالدولنة ،أو بغريهنا وسنواء وردت بعصنوص القنانون
العام أو بعصوص القنانون اخلناص النىت ت بنق أمنام القضناء اإلدارى ،ومنن مث فسنوف
أتعنناول هننذا البنناق القننرائن القانونيننة القننانون اإلدارى والقننرائن القانونيننة
نى اإلدارى
نراز دور القاضن
نع إبن
ناء اإلدارى ،من
نام القضن
نق أمن
نىت ت بن
ناص الن
نانون اخلن
القن
إزاء هذه القرائن ،ومندى لوهتنا اإل بنات وت بيقاهتنا الفقنه اإلسنالمى منع إبنراز
نانون اإلدارى
نني القن
نة بن
ند موازنن
نرائن ،مث عقن
نذه القن
نر هن
نالمى تقرين
نه اإلسن
دور الفقن
والفقه اإلسالمى خصوص كل لريعة معها .وذلك من خالل الفصول اآلتية:

( )1كما سبق وأوضحت ععد احلديث عن ألسام القريعة وح يتها

الباق األول.
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القرار اإلدارى هو الوسيلة الىت تعرب هبا جهة اإلدارة عن إرادهتا.
واإلدارة لد تعرب عنن إرادهتنا صنراحة – وهنى الصنورة الغالبنة – فيمسنى القنرار
هذه احلالة بالقرار الصريح ولند تعنرب عنن إرادهتنا ضنمعا ويتحقنق ذلنك إذا اختنذت
اإلدارة مولفا معيعا يعبب عن اجتاه إرادهتنا إىل أمنر معنني فيعتنرب هنذا املولن منن لبلنها
لبوال ،أو رفضنا فيسنمى القنرار هنذه احلالنة بنالقرار الضنم أو احلكمنى ،بنل أن
امتعاع اإلدارة عن اختاذ لرار معني يعد لرارا إداريا.
وإزاء هذا األمنر فنإذا تقندم صناحأ املصنلحة ب لنأ إىل جهنة اإلدارة فالتزمنت
الصمت جتاه هذا ال لنأ ،أو امتععنت عنن اإلجابنة علينه خنالل املندة النىت حنددها
نوص
نوء العصن
نر ضن
نة اإلدارة يفسن
نل جهن
نن لبن
نكوت من
نذا السن
نإن هن
نانون ،فن
القن
نرب
نة اعتن
ناالت معيعن
نرع حن
نث إن املشن
ناالت حين
نذه احلن
ن هن
نىت حتكن
نة الن
القانونين
السكوت من لبل جهنة اإلدارة لبنوال ،و حناالت أخنرى اعتنرب السنكوت منن لبنل
جهة اإلدارة رفضا.
واحلديث هذا الفصنل يكنون عنن مجينع هنذه احلناالت بالقندر النذى يزينل
نم ،
نرار اإلدارى الضن
نن القن
نالمى من
نه اإلسن
نان مول ن الفقن
نع بين
نها ،من
نوض ععن
الغمن
وذلك مبحثني.



تعص املنادة (  ) 51منن األمنر الصنادر 31يولينه  1945بشنأن جملنس الدولنة
الفرنسى علنى أننه " طلبنات ال عنن باإللغناء القنرار اإلدارى فنإن فنوات مندة
أرب عة أشهر على تقدا النت ل لنتدارة دون أن يصندر لنرار بشنأنه يعتنرب مبثابنة لنرار
()1
ضم بالرف "
نى أن "
نعة  1972علن
نة رل ن  47لسن
نس الدولن
نانون جملن
نن لن
نادة  24من
نعص املن
وتن
ميعاد رفع الدعوى إىل امكمنة فيمنا يتعلنق ب لبنات اإللغناء سنتون يومنا منن تناري
ندرها
نىت تصن
نرات الن
نة أو العشن
ندة الرمسين
نه اجلرين
نون فين
نرار اإلدارى امل عن
نر القن
نشن
املصات أو إعالن صناحأ الشنأن بنه ..وإذا صندر القنرار بنالرف وجنأ أن يكنون
مسببا ويعتنرب فنوات سنتني يومنا علنى تقندا النت ل دون أن جتينأ ععنه السنل ات
املختصة مبثابنة رفضنه ويكنون ميعناد رفنع ال عنن القنرار اخلناص بنالت ل سنتني
يوما من تاري انقضاء الستني يوما املذكورة ".
نعة 1978
نة رل ن  47لسن
ندنيني بالدولن
ناملني املن
نانون العن
نن لن
نادة  97من
نعص املن
وتن
نة ،وال
نتقالة مكتوبن
نون االسن
نه ،وتكن
نن وظيفتن
نتقالته من
ندم اسن
نل أن يقن
نى أن " للعامن
علن
تعتهى خدمنة العامنل إال بنالقرار الصنادر بقبنول االسنتقالة ،وجينأ البنت طلنأ
االستقالة خالل ال ني يومنا منن تناري تقدمينه وإال اعتنربت االسنتقالة مقبولنة حبكن
()2
القانون ما مل يكن ال لأ معلقا على شرط أو مقترنا بقيد ..اخل "
نن
نم من
نرار اإلدارى الضن
نة القن
نابقة أن لريعن
نوص السن
نتقراء العصن
نن اسن
نح من
يتضن
نن
نون من
نها يكن
نديث ععن
نات ،وأن احلن
ناء اإلدارى اإل بن
نام القضن
نة أمن
نرائن املقبولن
القن
خالل امل الأ اآلتية:
( )1رددت هذه القريعة املادة األوىل من القانون الصادر  ،1956/6/7واملادة األوىل من القانون  11يعاير  ،1965مث
أستقر هذا املبدأ بصدور املرسوم بقانون  1983/11/28حيث اعترب سكوت اإلدارة مدة أربعة أشهر جتناه ال لنأ
املقدم إليها بال عن القرار اإلدارى يولد لرار ضمعيا بالرف وجعل من هذا املبدأ القاعدة العامنة الع نام القنانوىن
الفرنسى ،مث استقر املشرع الفرنسى والقضاء على أنه ال يوجد لرار ضم باملوافقة إال إذا وجد نص يقضى بنذلك " د/
حممد مجال عثمان جربيل :السكوت القانون اإلدارى التصرفات اإلدارية الفردية بدون تاري وال طبعة ص .68
( )2و نفس املع املادة  99من القانون رل  48لسعة  1978بشأن العاملني بالق اع العام.
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نن
ناح اإلدارة عن
نو " :إفصن
نا هن
نة العلين
نة اإلدارين
نه امكمن
نا عرفتن
نرار اإلدارى كمن
القن
إرادهتا امللزمة مبا هلا من سنل ة مبقتضنى القنوانني واللنوائح بقصند إحندا أ نر لنانوىن
()1
معني ابتغاء مصلحة عامة.
ندة
نري مقين
نى غن
نأ اإلدارة وهن
نن جانن
ناح من
نرار اإلدارى إفصن
نإن القن
نن مث فن
ومن
ذلك بشنكل معنني ،فلنها أن تفصنح عنن إرادهتنا الشنكل النذى ترتضنيه منا مل
()2
ادد هلا القانون شكال خاصا.
وعليه فإن القرار اإلدارى يكنون مكتنوق وهنو األصنل ويكنون شنفاهة ،بنل لند
يكون التنزام الصنمت منن جاننأ اإلدارة لنرارا إدارينا ( )3وهنو منا يسنمى بنالقرار
اإلدارى الضم .
ال عن رل  674لسعة  12ق جلسة  1967/9/2جمموعنة سنعة  12ص 1236

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
ف139
()2حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  113لسعة  1ق جلسة  1947/11/18جمموعنة سنعة  2ص ،77
وحكمها لدعوى رل  194لسعة  2ق جلسة  1948/12/7جمموعة سعة  3ص  ،137و حك امكمنة اإلدارينة
العليا ال عن رل  1369لسعة  10ق جلسة  1965/12/18جمموعة السعة  11ص  ،198حكمها ال عن رلن
 383لسعة  8ق جلسة  1977/2/12جمموعة اخلمسة عشر عاما ص  ،2019وحكمها ال عن رل  115لسعة 34
ق جلسة  1992/2/16م .جمموعة سعة  37ص  801ق .83
( )3علما بأنه ليس كل سكوت من لبل اإلدارة يولد لرارا ضمعيا ،وإدا البد من لرائن ومالبسات لانونية أو لضائية تويد
ذلك د /رأفت فودة :ععاصر وجود القرار اإلدارى طبعة  1999ص ..89



ويقصد به :سكوت اإلدارة عنن النرد علنى األفنراد خبصنوص طلنأ مقندم معنه
ويستمر هذا السنكوت مندة معيعنة انددها القنانون ،فيعتنرب القنانون هنذا السنكوت
()1
مبثابة لرار ضم برف ال لأ.
وليل :هو الذى يسنتفاد منن تصنرف معنني ألندمت علينه جهنة اإلدارة كاعتقنال
شخص منثال فنإن هنذا التصنرف يسنتفاد معنه ضنمعا صندور لنرار باعتقنال هنذا
()2
الشخص
وليل هنو :ذلنك املولن النذى تكشن ظنروف احلنال دون إفصناح علنى أن
نم
نرار اإلدارى الضن
نابقة للقن
ناري السن
نذا والتعن
نني ( )3هن
نر معن
نال أمن
نذ حين
اإلدارة تتخن
يالحا عليها األتى:
ند
نه يش نمل أحن
نه :أنن
نذ علين
نم يوخن
نرار اإلدارى الضن
أن التعري ن األول للقن
نم
نرار اإلدارى الضن
نمل القن
نث يشن
نر – حين
نم دون األخن
نرار اإلدارى الضن
نوعى القن
نن
بننالرف وال يشننمل القننرار اإلدارى الضننم بننالقبول والتعرينن البنند وأن يكننون
شامال لكال العوعني.
أن التعري

الثناىن للقنرار اإلدارى الضنم يوخنذ علينه :أننه حصنر القنرار

التصننرف الننذى ألنندمت عليننه جهننة اإلدارة أى حصننره
اإلدارى الضننم
الفعل ،مع أن القرار الضنم يشنمل الفعنل ويشنمل اإلمتعناع وذلنك حالنة منا إذا
مل تكن ملزمة بإصدار القرار ،وإال كان االمتعاع لرارا سلبيا ال ضمعيا.
نمل
نه ال يشن
نه أنن
نذ علين
نم يوخن
نرار اإلدارى الضن
نث القن
أن التعري ن الثالن
مجيع ععاصر القرار الالزمة لعشوئه حيث خال التعري من ععصر املدة.
ومننن مث فإنننه ميكننن وضننع التعرينن األتننى للقننرار اإلدارى الضننم وهننو:
السكوت من لبل جهة اإلدارى عنن النرد علنى األفنراد خبصنوص طلنأ مقندم معنه

( )1د /حممد عبد العال السعارى :نفاذ القرارات اإلدارية " دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة عني مشس سعة 1981
ص 85
( )2صالح الدين فوزى :املبسوط القانون اإلدارى ،دار العهضة العربية سعة  1998ص .873
( )3مستشار  /محدى ياسني عكاشة :القرار اإلدارى لضاء جملس الدولة ،معشأة املعارف باإلسكعدرية سنعة 1987
ص287
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ويسننتمر هننذا السننكوت منندة معيعننة اننددها القننانون ،فيعتننرب القننانون ( )1هننذا
()2
السكوت مبثابة لرار ضم برف ال لأ أو لبوله.
نعة 1972
نة رل ن  47لسن
نس الدولن
نانون جملن
نن لن
نادة  24من
نه املن
نارت إلين
نا أشن
من
حيث نصت على " ميعناد رفنع الندعوى أمنام امكمنة فيمنا يتعلنق ب لبنات اإللغناء
ستون يوما من تناري نشنر القنرار اإلدارى … ويعق نع سنريان هنذا امليعناد بنالت ل
إىل اهليئة اإلدارية النىت أصندرت القنرار أو اهليئنات الرئاسنية … ويعتنرب مضنى سنتني
يوما على تقدا الت ل دون أن جتيأ ععه السل ات املختصة مبثابة رفضه "
ففى هذا املثال جنند أن املشنرع اعتنرب أن مضنى سنتني يومنا علنى تقندا النت ل
نت ل و
نة رفض نا للن
نة املختصن
نه اجلهن
نأ ععن
نة اإلدارة دون أن جتين
نرار إىل جهن
نن القن
من
هذا إشارة إىل أحد نوعى القرار اإلدارى الضم وهو القرار اإلدارى بالرف .
نأن
نعة  1976شن
ن  106لسن
نانون رلن
نن القن
نادة (  ) 7من
نه املن
نت علين
نا نصن
 -1من
توجيه وتع ي أعمنال البعناء منن أننه يعتنرب مبثابنة موافقنة علنى طلنأ التنرخيص
انقضاء املندة امنددة للبنت فينه دون صندور لنرار مسنبأ منن اجلهنة اإلدارينة

( )1يقصد بكلمة لانون الواردة التعري القانون مبععاه العام أو الواسع الذى يشمل القاعدة العامة امللزمة أينا كنان
مصدرها أى سواء كان مصدرها املشرع أو القضاء وذلك خالفا ملا ذهأ إليه د /ماجد احللو :مولفه القانون اإلدارى
طبعة  1994ص  501حيث يرى سيادته ان املقصود بكلمة لانون .القانون مبععاه الضيق الذى يشمل ما يكون مصندره
املشرع فقط دون القضاء " د /رأفت فوده املرجع السابق ص  94وما بعدها.
( )2وذلك ألن لريعة القرار اإلدارى الضم املترتبة على فوات املدة ال تفترض ،وإدا ال بد من أن يعص القانون صنراحة
على األ ر املترتأ على فوات املدة ومن مث لضت امكمة اإلدارية العليا " بأن نص القانون الذى يوجأ على وزارة الصحة
أن جتيأ على طلأ ترخيص نقل أى صيدلية خالل ال ني يوما مل يقرن ذلك باعتبار فوات هذه املدة دون إجابة طلنأ
الترخيص مبثابة ترخيص ضم  ،وبالتاىل فال يستخلص من فوات هذا امليعاد أية لريعة " حكمها ال ععني رلما  525ن
 1162لسعة  11ق جلسة  1968/12/28جمموعة أحك امكمة اإلدارية العليا مخسة عشرة عاما  715/1وواضح
من احلك السابق أنه إذا مل يعص القانون على األ ر املترتأ على السكوت من لبل اإلدارة فإن القرار اإلدارى الضنم ال
يوجد ،هذا مع مالح ة أن احلك السابق كان ظل القانون رل  5لسعة  1941شأن مزاولة مهعة الصيدلة أما بعند
استبدال القانون السابق بالقانون رل  127لسعة  1955فقد أصبح فوات املدة دون إبالظ طالأ الترخيص مبثابة ترخيص
ضم بالعقل.



أو طلنأ اسنتيفاء بعن

البياننات واملسنتعدات أو

ا ملختصة بشنئون التع ني بنرف
املوافقات الالزمة "
 -2ما نصت علينه املنادة (  ) 97منن القنانون رلن  47لسنعة  1978اخلناص بع نام
العاملني املدنني بالدولنة حينث نصنت علنى " وال تعتنهى خدمنة العامنل إال بنالقرار
الصادر بقبول االستقالة ،وجينأ البنت طلنأ االسنتقالة خنالل ال نني يومنا منن
تاري تقدمينه وإال اعتنربت االسنتقالة مقبولنة حبكن القنانون منا مل يكنن ال لنأ
معلقا على شنرط أو مقترننا بقيند ،و هنذه احلالنة ال تعتنهى خدمنة العامنل إال إذا
تضمن لرار لبول االستقالة إجابته إىل طلبه "

عرفت الفقنرة األخنرية منن املنادة العاشنرة منن لنانون جملنس الدولنة رلن 47
نل ات اإلداريننة أو امتعاعهننا
ن السن
نل بأنننه " رفن
نعة  1972القننرار اإلدارى السن
لسن
عن اختاذ لرار كان من الواجأ عليها اختاذه وفقا للقوانني واللوائح ".
ونفننس املعنن جنناء حكنن امكمننة اإلداريننة العليننا  1985/5/4حيننث
نع
نة أو متتعن
نة اإلدارين
نرف اجلهن
ندما تن
نق ععن
نل يتحقن
نرار اإلدارى السن
نمن " أن القن
تضن
عن اختاذ إجراء كنان منن الواجنأ عليهنا اختناذه حبكن القنانون "  1وهنو منا يندل
على التشابه بيعنه وبنني القنرار اإلدارى الضنم – املنبني فيمنا سنبق – ون نرا هلنذا
نى
نهما علن
نل معن
نوم كن
نم إذ يقن
نرار الضن
نل والقن
نرار اإلدارى السن
نني القن
نابه بن
التشن
السكوت من جانأ اإلدارة جتاه أمنر معنني فنإن بعن الفقهناء دمنا بيعنهما وجعنل
ذكر أحدمها يقوم مقام األخر ،من ذلك

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  222لسعة  28ق جلسة  1985/5/4جمموعة سنعة  30ص 1017
وحكمها ال عن رل  1277لسعة  33ق جلسة  1994/6/1جمموعة سعة  1245/2 ،34وما هبدها فقنرة ،182
وحكمها ال عن رل  3479لسعة  36ق جلسة  1996/5/4الدائرة الثانية ،املوسوعة اإلدارية احلديثة  579/49وما
بعدها ق  ،149وحكمها ال عن رل  383لسعة  40ق جلسة  1997/6/7معشور جملة هيئة لضايا الدولة العندد
رل  4لسعة  41أكتوبر وديسمرب  1997ص  172وما بعدها.
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 -1ما أشار إليه د /ماجند احللنو مولفنه منن اننه " :يعتنرب حكن القنرارات
اإلدارية امتعاع السل ة اإلدارية عن اختناذ لنرار كنان منن الواجنأ عليهنا اختناذ وفقنا
للقانون . .ومن أمثلة ذلك القنرار الضنم بقبنول االسنتقالة النىت مضنى علنى تقندميها
أكثر منن ال نني يومنا دون صندور رد صنريح منن جاننأ اإلدارة وكنذلك القنرار
الضم برف الت ل الذى مضنى علنى تقدمينه سنتون يومنا دون إجابنة منن السنل ة
()1
املختصة.
نن أن
ناع اإلدارة عن
نن أن " :امتعن
نه من
ناىن مولفن
نر القبن
نه د /بكن
نار إلين
نا أشن
-2من
نا مبوجننأ
نة هلن
نة – املخولن
نني – الوجوبيننة أو اجلوازين
نل تها أمننر معن
نتعمل سن
تسن
القانون ،إذ يعترب االمتعاع عنن اسنتعمال هنذه السنل ة منن جاننأ اإلدارة مبثابنة لنرار
صنريح "
إدارى سل أى لنرار ضنم بنالرف يأخنذ حكن لنرار النرف
()2

ن
نأ بعن
نل ذهن
نرار السن
نم والقن
نرار اإلدارى الضن
نني القن
نط بن
نذا اخللن
وإزاء هن
الفقهاء إىل ضرورة التمييز بيعهما وأننه منن اخل نأ اخللنط بيعنهما ( ،)3وهنو منا نوينده
وديل إليه.
ووفقا هلذا لرأى فنإن الفنرق بنني القنرار اإلدارى الضنم والقنرار السنل يتمثنل
األمور اآلتية:
أن القننرار اإلدارى السننل يشننترط لوجننوده أن تكننون اإلدارة
ملزمة بإصنداره علنى مقتضنى القنوانني واللنوائح ( )4خبنالف القنرار اإلدارى الضنم

( )1د /ماجد احللو :القضاء اإلدارى ،طبعة  1985ص  271وما بعدها.
( )2د /بكر القباىن :القانون اإلدارى دار العهضة العربية ص  410وما بعدها.
( )3مستشار  /محدى ياسني عكاشة :القرار اإلدارى لضاء جملس الدولة ص  ،278املرافعات اإلدارية لضاء جملس
الدولة ص  ،856د /مخيس السيد إمساعيل دعوى اإللغاء وول تعفيذ القرار اإلدارى ولضاء التعفيذ وإشكاالته والصنيغ
القانونية أمام جملس الدولة مع املباد العامة للقضاء املستع ل ال بعة األوىل  1993ص .23
( )4حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  659لسعة  16ق جلسة  1965/2/9جمموعة اخلمس سنعوات ص
 ،492حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل 1383لسعة  31ق جلسة  1986/1/18جمموعة سعة  21ص 898
ق  ،121حكمها ال عن رل  3479لسعة  36ق جلسة  1996/5/4املوسوعة اإلدارية  579/49ومنا بعندها ق
.149



فإنه ال يشترط فيه ذلك حينث يصندر وفقنا للسنل ة التقديرينة النىت تتمتنع هبنا جهنة
()1
اإلدارة.
أن القرار اإلدارى السل جيوز ال عن فيه

أى ولت دون العقيد

معني ( )2خبالف القرار اإلدارى الضم فإن ال عن فيه ال يكون إال
()3
القرار حمصعا ضد اإللغاء.

ذلك مبيعناد

امليعاد املقرر لانونا وإال صار

نرار
نبقه لن
نوده أن يسن
نترط لوجن
نل ال يشن
نرار اإلدارى السن
أن القن
حيث هو امتعناع عنن إصندار القنرار ومنن مث ال يوجند إال بناطال مسنتوجبا احلكن
نرار
نود لن
نوده ،وجن
نتلزم لوجن
نث يسن
نم حين
نرار اإلدارى الضن
نالف القن
ناء ( ،)4خبن
باإللغن
إدارى سبقه وت لن صناحأ الشنأن معنه وسنكون منن جاننأ السنل ات املختصنة
()5
عن اإلجابة على الت ل .
نة
ندة معيعن
نرور من
نوده من
نترط لوجن
نل ال يشن
نرار اإلدارى السن
أن القن
وإدا يوجد ععند اختناذ اإلدارة مولفنا ال يندع جمناال للشنك تنرجيح أهننا ممتععنة أو
رافضه سواء كان هنذا املولن سنلبيا أو مقروننا بالتسنوي ال ناهر أو بنإجراء امنل
مع الرف بغنري اسنتعمال لفنا بالنذات ( ،)6خبنالف القنرار اإلدارى الضنم حينث
يشترط لوجوده مرور مدة معيعة نص عليها القانون.
( )1د /ماجد راغأ احللو :القانون اإلدارى ص  ،503د /رأفت فوده ععاصر وجود القرار اإلدارى ص  ،90حيث يقول
سيادته " فإن كان االختصاص مقيدا وامتععت اإلدارة عن ممارسته كان لرارها سلبيا ،أما إن كان اختصاص جهنة اإلدارة
= = تقديريا وسكتت اإلدارة ومل ترد على طلأ ذوى الشأن خالل فترة معيعة و حاالت حمددة حددها القانون أو
القضاء ،ان وى ذلك التصرف السل على لرار ضم جيوز أن يكون موضوعا للمخاصمة دعوى اإللغاء.
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  409لسعة  13ق جلسة  1959/12/8جمموعة سعة  14ص ،154
حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1807لسعة  36ق جلسة  1996/2/3املوسوعة اإلدارينة  575/49ومنا
بعدها ق 147
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  548لسعة  9ق جلسة  1967/3/25جمموعنة سنعة  12ص ،780
حكمها ال عن رل  614لسعة  11ق جلسة  1969/5/4جمموعة سعة  14ص  ،682وحكمهنا ال عنن رلن
 1324لسعة  14ق جلسة  1974/2/24جمموعة سعة 17ص .572
( )4د /ذكى حممد الع ار :الوسائل غري القضائية حلس املعازعات اإلدارية دار العهضة العربية سعة  1993ص102
( )5حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  24لسعة  19ق جلسة  1965/6/15جمموعة اخلمس سنعوات ص
.572
( )6حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1881لسعة  33ق جلسة .1979/12/4
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أن القننرار اإلدارى السننل يكننون دائمننا سننلبيا
نالرف
ناملعع " بن
نون بن
نه يكن
نم فإنن
نرار اإلدارى الضن
نالف القن
نوهره ،خبن
وجن
()1
باملعح " باملوافقة " حسبما يفترضه املشرع أو القضاء.

( )1د /رأفت فوده :ععاصر وجود القرار اإلدارى املرجع السابق ص .90



م هننره
" ويك نون

لكى يوجند القنرار اإلدارى الضنم البند منن تنوافر ععاصنره والنىت تتمثنل
ال لأ النذى يوجنه إىل جهنة اإلدارة ،والسنكوت منن لبنل جهنة اإلدارة بعند تقندا
ال لأ ومرور مدة زمعية معيعة بني تقدا ال لأ والسكوت من لبل اإلدارة.
نام
نة لقين
نر الالزمن
نن الععاصن
نة اإلدارة من
نلحة إىل جهن
نن ذوى املصن
ندم من
نأ املقن
ال لن
نرخيص أو
نى تن
نول علن
نمعا احلصن
نأ متضن
نان ال لن
نواء كن
نم سن
نرار اإلدارى الضن
القن
االلتحاق بالعمل أو امل البة حبق ..وحنو ذلك.
ولذلك ذهنأ جملنس الدولنة الفرنسنى إىل أن سنحأ ال لنأ لبنل مضنى املندة
نأ
نحأ ال لن
نون سن
نرط أن يكن
نرار إدارى بشن
نود أى لن
ندم وجن
نودى إىل عن
نة ين
القانونين
لد ا لبنل املندة القانونينة النىت جينأ علنى جهنة اإلدارة أن تتخنذ خالهلنا القنرار،
والعكس صحيح فإن سنحأ ال لنأ بعند مضنى املندة يكنون عندا األ نر أيضنا (،)1
يتضح ذلك منن حكن جملنس الدولنة الفرنسنى  14يعناير  1961النذى جناء فينه
نافا ال
نأ امن
نلمها لعائن
نذ تسن
نة معن
نا كاملن
نت أ رهن
نىت أنت ن
نتقالة الن
نحأ االسن
" أن سن
()2
يرتأ أى أ ر إذا ا بعد املوافقة عليها أو يوم صدور القرار "
نل
نعاعته ،وحمن
نيته ،وصن
نه وجعسن
نأ ،ولقبن
نمن اس ن ال الن
ند وأن يتضن
نأ البن
وال لن
إلامتننه ،ونننوع العشنناط ،أو امننل أو االسننثعاء وبيانننات املكننان ..وأن يقنندم مننن
صاحأ املصنلحة أو وكيلنه ،و هنذا تنعص الالئحنة التعفيذينة لقنانون تع ني البعناء
الصادرة بنالقرار رلن  237لسنعة  1977علنى أن " تقندا ال لنأ يكنون منن ذوى
املصننلحة أو مننن ميثلننه لانونننا وأن يقنندم إىل جهننة خمتصننة وإال مل انند األ ننر
املترتأ عليه ،وكنان علنى اجلهنة املقندم إليهنا ال لنأ أن تقنوم بتحويلنه إىل اجلهنة
( )1يراجع

ذلك:

“ 22 Jan 1936 “ Dupant “ Rec P.96 & C.E. 14 Mars 1945 “ Palletier
23 Juin 1948 Damecavallis “ Rec.p.286

& Rec.p 329

14 Juin 1961 Rec.p 1070

) (2
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املختصة " و هنذا تنعص املنادة (  ) 75منن املرسنوم بقنانون الصنادر  28ننوفمرب
نوم
نة تقن
نة عامن
نة إدارين
نة أو هيئن
نل ة الدولن
نل سن
نى أن " كن
نى علن
 1983الفرنسن
باستالم طلأ يتعلق فحصه جبهنة أخنرى تلتنزم بتحويلنه إىل اجلهنة املختصنة أينا كنان
الشخص املععوى الذى تتبعه "
نا
نم  ،وإدن
نرار اإلدارى الضن
نود القن
نة اإلدارة لوجن
نأ إىل جهن
ندا ال لن
نى تقن
ال يكفن
البد وأن يصحأ ذلنك سنكوت منن لبنل اإلدارة جتناه ال لنأ ،فنإذا تقندم صناحأ
الشأن ب لأ إىل جهنة اإلدارة فنإن اإلدارة إمنا أن تنرد علنى ال لنأ و هنذه احلالنة
نمت "
نزم الصن
نا أن تلتن
نريح ،وإمن
نرا صن
ند لن
نا يوجن
نم  ،وإدن
نرا إدارى ضن
ند لن
ال يوجن
ند
نإن سنكوت اإلدارة البن
نة فن
نذه احلالن
ناق أو رفن  ،و هن
نرد بإجين
نكوت " وال تن
السن
وأن يع ى تفسريا واضحا ختفيفا على املتعاملني مع اإلدارة وصيانة حلقوله .
إن التزام اإلدارة السكوت جتناه طلنأ مقندم هلنا ملندة أربعنة أشنهر يولند لنرارا
إداريا ضمعيا بنالرف " وأيند القضناء الفرنسنى ذلنك القنانون الصنادر  7يونينو
 .1956مث لننرار املننس الدسننتورى فرنسننا  2يونيننو  1969مث املرسننوم
بقانون الصادر  28نوفمرب  1983وتبعه املشرع املصرى والقضاء.
هذا خبصنوص تفسنري السنكوت منن لبنل جهنة اإلدارة علنى أننه رفن  ،أمنا
تفسريه على أنه لبول فهنذا أمنر وارد علنى سنبيل االسنتثعاء .وهنو منا علينه املشنرع
()2
والقضاء فرنسا ( )1ومصر

( )1يراجع ذلك :د /حممد مجال عثمان جربيل :املرجع السابق ص .68
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى القضية رل  252لسعة  15ق جلسة  1962/4/24جمموعة املباد القانونية النىت
لررهتا حمكمة القضاء اإلدارى مخس سعوات من أول أكتوبر  1961حىت سبتمرب  1966املكتنأ الفن ص  ،77د/
مص فى أبو زيد فهمى :الوجيز القضاء اإلدارى طبعة .360/2 1988



ال يكفننى لوجننود القننرار اإلدارى الضننم  ،تقنندا ال لننأ إىل جهننة اإلدارة
والتزام السكوت منن لبنل اإلدارة جتناه ال لنأ ،وإدنا البند منن منرور مندة زمعينة
معيعة بني تقدا ال لنأ والسنكوت ،حينث أن هنذا القنرار ال يعشنأ مب نرد السنكوت
بعد تقدا ال لأ.
نن
نرى عن
نانون املصن
القن
نم ختتلن
نرار اإلدارى الضن
نوء القن
نة لعشن
ندة الالزمن
واملن
القانون الفرنسى ،ففنى القنانون املصنرى جنند أننه ال توجند لاعندة موحندة بالعسنبة
للمدة الىت جينأ أن يسنتغرلها سنكوت اإلدارة حنىت نكنون أمنام لنرار ضنم سنواء
بالرف أو بالقبول ،وإدا ختتل هنذه املندة منن حالنة إىل أخنرى وفقنا للنعص املنع
لكننل حالننة باسننتثعاء الننت ل اإلدارى حيننث اعتننرب املشننرع املصننرى أن سننكوت
()1
اإلدارة ستني يوما على الت ل دون أن جتيأ ععه مبثابة رف "
أما القنانون الفرنسنى فناألمر خمتلن حينث فنرق بنني املندة القنرار اإلدارة
نرار اإلدارى
نى القن
نة ،ففن
نم باملوافقن
نرار اإلدارى الضن
ندة القن
نالرف واملن
نم بن
الضن
الضم بالرف البند منن منرور أربعنة أشنهر ( )2حبينث إذا لندم ال لنأ إىل جهنة
اإلدارة والتزمت الصنمت واسنتمر ذلنك ملندة أربعنة أشنهر فنإن ذلنك يولند لنرارا
إداريا ضمعيا بنالرف سنواء كاننت اجلهنة النىت لندم إليهنا ال لنأ خمتصنة أو غنري
خمتصة ،وتبدأ املدة هنذه احلالنة منن تناري تقندا ال لنأ إىل اجلهنة غنري املختصنة
()3
بغ الع ر عنن تناري اإلحالنة إىل اجلهنة املختصنة ،فبم نرد مضنى هنذه املندة
يوجد القرار حنىت ولنو مل تكنن اجلهنة غنري املختصنة لند لامنت بإحالنة ال لنأ إىل
اجلهة املختصة ،فعندم اإلحالنة ال يشنكل عقبنة أمنام جرينان ميعناد األربعنة األشنهر

( )1املادة (  ) 24من لانون جملس الدولة رل  47لسعة .1972
( )2تضمن ذلك املادة (  ) 51من األمر الصادر  31يوليه سعة  1945بشأن جملس الدولة الفرنسى ،واملادة األوىل من
القانون الصادر  7يونيه  ،1956املرسوم بقانون الصادر  1983/11/28املادة األوىل معه
14 Oct 1966 “ Baulonger “ Rec p. 547.
( )3الىت تعتهى أخر يوم من الشهر الرابع وليس من اليوم التاىل النتهاء الشهر الرابع وذلك ألهنا ليست مدة كاملنة وال
متتد إىل يوم أخر إذا كان اليوم األخري ليس يوم عمل ،د /رأفت فوده املرجع السابق ص .105
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و هذه احلالنة فنإن صناحأ الشنأن خياصن اجلهنة املختصنة والنذى يعتنرب القنرار
()1
صادرا معها رغ أهنا مل تعل شيئا عن هذا املوضوع لعدم إحالته إليها
أما القرار اإلدارى الضنم باملوافقنة فنال يوجند فينه مندة حمنددة للسنكوت بنل
ختتل املندة النىت يوجند هنايتنها القنرار منن حالنة إىل أخنرى فهنى أى املندة
حالة فصل العامنل ألسنباق التصنادية سنبعة أينام ،و تنرخيص اهلندم أربعنة اشنهر
و الترخيص بإلامنة معشنئة صنحية خاصنة ،أو موسسنة معندات قيلنة سنتة أشنهر
()2

وحنو ذلك و هنذه احلالنة :يبندأ حسناق املندة منن تناري تقندا ال لنأ إىل
اجلهة اإلدارية املختصة ،أما إذا لندم ال لنأ إىل جهنة غنري خمتصنة فنال تبندأ املندة إال
من تاري وصنول اإلحالنة إىل اجلهنة املختصنة ،فنإذا مل تنت اإلحالنة فإننه ال يوجند
()3
للقرار الضم بالقبول لعدم سريان امليعاد.
هذا منع مالح نة أن املندة الالزمنة لعشنوء القنرار اإلدارى الضنم سنواء كنان
لرار بالقبول أو النرف ال تعتنرب مندة كاملنة ،وال مندة إجنراءات ،ومنن مث ال ختضنع
لع ام الول أو االنق ناع ،وتعتنهى بانتنهاء أخنر ينوم فيهنا حنىت ولنو مل يكنن ينوم
عمل وأن أى تدخل من لبل اإلدارة بعد مضى هذا امليعاد ال يعتد به.
أما إذا مل اندد املشنرع مندة معيعنة متضنى منن تقندا ال لنأ حنىت يسنتخلص
القرار الضم  ،ففى هنذه احلالنة ينتعني االعتنداد باملندة املعقولنة بعند تقندا ال لنأ
()4
على أن يعترب القرار الضم مبثابة رف من جانأ اإلدارة

26 Juin 1989 “ commde Blanc Mesnil” D. A، 1989 N 167.

) (1

: 6 Aout 1990 “ DJaout “ Rec p.243.
( )2يراجع

-

ذلك :د /حممد مجال عثمان جربيل :املرجع السابق ص  54وما بعدها.
31 Mai 1989 A.J.D.A 1990 P. 429 “ absx prctat “.

( )4د /صالح الدين فوزى :املبسوط

القانون اإلدارى دار العهضة العربية  1998ص .874



) (3

لريعننة القننرار اإلدارى الضننم مننن القننرائن القانونيننة الننىت يعتمنند عليهننا
ناق
نل اتفن
نر حمن
نو أمن
نرى ،وهن
نى أو املصن
ناء اإلدارى الفرنسن
نام القضن
نواء أمن
نات سن
اإل بن
بيعهما اجلملة ،أما عنن مندى لنوة تلنك القريعنة اإل بنات – أى اعتبارهنا لاطعنة
نر خيتل ن
نإن األمن
نس – فن
نات العكن
نل إ بن
ني ة تقبن
نس أو بسن
نات العكن
نل إ بن
ال تقبن
نى
نذهأ القضناء اإلدارى الفرنسن
نرى ،فبيعمنا ين
نن القضناء املصن
القضناء الفرنسنى عن
أحكامه إىل اعتبار لريعنة القنرار اإلدارى الضنم منن القنرائن القانونينة القاطعنة النىت
ال تقبل إ بات العكنس يسنتوى ذلنك أن يكنون القنرار مسنتفاد منن ت لن أو منن
()1
غريه.
نة
نرائن القانونين
نن القن
نم من
نرار اإلدارى الضن
نة القن
نرى أن لريعن
ناء املصن
نرى القضن
ين
البسي ة الىت تقبل إ بنات العكنس إذا كنان القنرار مسنتفاد منن منرور املندة حالنة
الت ل ومع كوهننا تقبنل إ بنات العكنس أهننا تعتفنى بقنرائن أخنرى مسنتفاد منن
نا إزاء
نلكا إجيابين
نذت مسن
ند اختن
نة لن
نة اإلدارين
نت أن اجلهن
نا إذا بن
نلك اإلدارة كمن
مسن
الت ل وأهنا بسبيل فحصنه ون نره ،فنإن هنذا األمنر يعتنرب لريعنة علنى اجتاههنا حننو
االلتعاع بوجهه ن ر املنت ل والتسنلي ب لباتنه ومنن مث تعتفنى لريعنة النرف احلكمنى
نى
نا " :تعتفن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
نذا تقن
نلك اإلدارة ( ،)2و هن
نن مسن
نتفادة من
املسن
لريعة النرف احلكمنى للنت ل املسنتفادة منن مضنى سنتني يومنا علنى النت ل دون
البننت فيننه ،إذا مل متهننل جهننة اإلدارة الننت ل وإدننا اختننذت مسننلكا إجيابيننا حنننو

Essai d’un thearie generale de l’abstention en droit pubic R. D.

) (1

P 1905 P. 764.
( )2يراجع ذلك :حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  663لسعة  4ق جلسة  1952/11/20جمموعة سعة
 7ص  /31ق  ،26حك امكمة اإلدارينة العلينا  1968/5/25جمموعنة سنعة  13ص  ،982وحكمهنا
 1972/6/3القضايا رل  1433 ،1310لسعة  12ق 1068 ،لسعة  23ق جمموعة سعة  17ص  ،518وحكمها
ال عن رل  559لسعة  29ق جلسة  1984/1/3جمموعة سعة  29ص  403ق  61وحكمهنا ال عنن رلن
 1819لسعة  35ق جلسة  1994/2/5جملة هيئة لضايا الدولة سعة  39العدد  3لسعة  1995ص 227
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االست ابة لت لمه بعند أن استشنعرت اجلهنة اإلدارينة أن للمنت ل حقنا وأهننا بسنبيل
()1
إجابته إىل ت لمه.
ومن مث حرصنت حمكمنة القضناء اإلدارى علنى التفرلنة أحكامهنا بنني الوضنع
مصر والوضع فرنسنا ولنررت أننه " ال وجنه للقيناس علنى املنادة (  ) 51منن
نترط
نه اشن
نى ألنن
نة الفرنسن
نس الدولن
ناص مب لن
نو  1945اخلن
نادر  31يولين
نر الصن
األمن
لتحقق الرف احلكمى للنت ل فنوات ولنت يزيند علنى أربعنة أشنهر دون أن يصندر
خالل هذه الفترة لرار النت ل  ،والقنرار هعنا لنه معن حمندد وهنو غنري اإلجابنة
نع للمع ن
نىت تتسن
نعة  1949الن
نانون رل ن  9لسن
نن القن
نادة (  ) 13من
نىت وردت باملن
الن
املوضح أنفنا خصوصنا إذا روعنى اخنتالف ال نروف بنني البلندين إذا بيعمنا مضنى
على ن ام جملس الدولة الفرنسنى حنواىل لنرن ونصن لنرن فنأمل امكمنون بأوضناعه
وإجراءاته إملاما دليقا فنإن جملسنعا ناشنب ..مل تنتح لنذوى الشنأن خنالل تلنك الفتنرة
القصننرية أن يتفهمننوا أوضنناعه وإجراءاتننه ومواعيننده فمننن اخلننري أخننذه بننالرفق
وال تيسري وتفادى سقوط احلقنوق وهنو منن األحكنام االسنتثعائية منا دامنت العصنوص
()2
تتسع مدلوهلا لذلك.
أما ما عدا حاالت النت ل فنإن منرور املندة بنني تقندا ال لنأ وسنكوت اإلدارة
يعترب لريعة م لقة علنى لينام القنرار اإلدارى الضنم أى لريعنة م لقنة ال تقبنل إ بنات
العكس )3( .من ذلك.
نبة
نة اماسن
ند مبهعن
ندد القين
ناء اإلدارى بصن
نة القضن
نه حمكمن
نت بن
نا لضن
 .1من
واملراجعة من "أن مرور أربعنة أشنهر علنى تقندا ال لنأ إىل الل عنة املختصنة منع

ال عن رل  1940لسعة  38ق جلسة  1994/4/19الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارية

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
 873/49وما بعدها ق .301
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1954/3/7الدعوى رل  854لسعة  6ق جمموعة سعة  8ص 865ق 444
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  548لسعة 9ق جلسة  1967/3/25جمموعة سعة 12ص  780ق ،83
د  /سليمان ال ماوى .الع رية العامة للقرارات اإلدارية .م بعة جامعة عني مشس .ال بعة السادسة  1991ص  223وما
بعدها.



كافة املستعدات دون الفصل فينه يعتنرب لنرارا ضنمعيا بالقيند واعتبنار تناري القيند
()1
هذه احلالة من يوم انتهاء هذه املدة ".
 .2مننا لضننت بننه حمكمننة القضنناء اإلدارى مننن أن "التننراض موافقننة
إدارة الصيدلية علنى التنرخيص مبنرور ال نني يومنا علنى تقندا ال لنأ هلنا دون
اإلجابننة عليننه ،معاطننه أن يكننون ذلننك ال لننأ مسننتوفيا للشننروط الننواردة
بالقانون ،أمنا إذا تنبني منن املعايعنة أن هنذه الشنروط غنري متنوافرة فنإن هنذه
()2
املوافقة الضمعية ال ميكن أن تدوم "

ن نناق القننانون اإلدارى – وفقننا ملننا سننبق – هننو
القننرار اإلدارى الضننم
سكوت اإلدارة عن النرد علنى األفنراد خبصنوص طلنأ مقندم معنه ويسنتمر هنذا
السكوت مندة معيعنة انددها القنانون فيعتنرب القنانون هنذا السنكوت مبثابنة لنرار
ضم برف ال لأ أو لبوله.
نراحة
ند صن
نم وإن مل يوجن
نرار اإلدارى الضن
نإن القن
نالمى فن
نه اإلسن
نا الفقن
أمن
عبارات الفقهاء إال أنه يوخذ من كالمه على العحو التاىل:
 .1مننا جنناء األشننباه والع ننائر " … و امننيط إذا عننزل السننل ان
القاضى انعنزل نائبنه … وهلنذا لنال العالمنة ابنن الغنرس " ونائنأ القاضنى
زمانعا يععزل بعزله ومبوته فإننه نائبنه منن كنل وجنه فهنو كالوكينل منع املوكنل
()3
…"
ند
نا تععقن
ند مبن
ناء تععقن
نة القضن
نل انية " :ووالين
نام السن
ناء األحكن
نا جن
 .2من
به الواليات مع احلضور بناللفا مشنافهة ومنع الغيبنة مراسنلة ومكاتبنة لكنن البند
للمكاتبة من أن يقترن هبا منن شنواهد احلنال منا يندل عليهنا ععند املنوىل وأهنل
مخنس

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى القضية رل  1235لسعة 14ق جلسة  1962/1/9جمموعنة املبناد
سعوات من أول أكتوبر  1961إىل أخر سبتمرب  1966ص  29وما بعدها.
مخسة عشر
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى القضية رل  482لسعة 11ق جلسة  1959/4/14جمموعة املباد
عاما من سعة  1946حىت  1961ج  3ص .2346
( )3األشباه والع ائر البن جني  :ص .233
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عمله ،واأللفا الىت تععقند هبنا الوالينة ضنربان :صنريح وكعاينة فالصنريح أربعنة
ألفا … فأما الكعاية فقد ذكنر بعن أصنحابعا أهننا سنبعة ألفنا  :لند اعتمندت
عليننك ،وعولننت عليننك ،ورددت إليننك ،وجعلننت إليننك ،وفوضننت إليننك،
ووكلت إلينك ،وأسنعدت ،فهنذه األلفنا ملنا تضنمعه منن االحتمنال تضنع
الوالية عنن حكن الصنريح حنىت يقتنرن هبنا عقند الوالينة منا يعفنى ععنها
االحتمال فتصري منع منا يقتنرن هبنا حكن الصنريح مثنل لولنه :فنان ر فيمنا
وكلته إليك ،واحك فيما ،اعتمندت فينه علينك ،فتصنري الوالينة هبنذه القريعنة منع
()1
ما تقدم من الكعاية مععقدة … ".
فهننذه العصننوص خننري دليننل علننى معرفننة الفقننه اإلسننالمى للقننرار اإلدارى
الضننم  ،فقولننه الننعص األول " إذا عننزل السننل ان القاضننى انعننزل نائبننه "
مقتضاه :أننه إذا صندر لنرار إدارى منن السنل ان ( )2بعنزل القاضنى فإننه امنل
طياته لرارا إدارينا ضنمعيا يقضنى بعنزل نائنأ القاضنى دون حاجنة إىل صندور لنرار
بعزله ،األمر الذى يستوجأ عندم صنالحية نائنأ القاضنى ملزاولنة عملنه منن تناري
عزل السل ان للقاضى ،ووجأ تعصنيأ منن يقنوم مقامنه لكنى مينارس منا يقنوم بنه
من أعمال.
ولوله العص الثاىن " فأما الكعاينة فقند ذكنر بعن أصنحابعا أهننا سنبعة ألفنا
… " فيه داللنة صنراة أيضنا علنى معرفنة الفقنه اإلسنالمى للقنرار اإلدارى الضنم
حيث إن الكعاية إذا الترن هبا ما يعفى ععها االحتمال تأخذ حك الصريح.
وإذا كان الفقنه اإلسنالمى – كمنا سنبق – يعنرف القنرار اإلدارى الضنم فإننه
نل
نة تتمثن
نورا ال ن
نام أمن
نانون العن
ناق القن
نأن ن ن
نو الشن
نا هن
نه كمن
نرض لتحققن
يفتن
ال لننأ املقنندم مننن صنناحأ الشننأن إىل جهننة اإلدارة – وىل األمننر أو األمننري أو
القاضى مثال – متضمعا امل البنة بشنب أو النت ل منن أمنر منا ،والسنكوت منن لبنل
جهننة اإلدارة ممثلننة شننخص وىل األمننر أو األمننري أو القاضننى مننثال واملقتننرن
نرور
نة اإلدارة ،ومن
نر جهن
نة ن ن
نا حتديند وجهن
نن طريقهن
نن عن
نات ميكن
ب نروف ومالبسن
( )1األحكام السل انية للماوردى :ص  ،69األحكام السل انية ألىب يعلى :ص  69طبعة احلل .
( )2يأخذ القرار اإلدارى الصريح الفقه اإلسالمى صورة الصك أو املرسوم د  /عبد احلميد الرفاعى :القضناء اإلدارى
بني الشريعة والقانون ،طبعة دار الفكر ص .64



فترة زمعية بني تقدا ال لأ والنرد منن لبنل اإلدارة علينه منع مالح نة أننه مل ينرد
الفقه اإلسالمى منا يندل علنى التقيند ذلنك مبندة معيعنة وإن كعنت أرى أن هنذا
األمر خيضع ل روف كنل حنال علنى حنده ،وإىل عنرف العناس ،فمنا يعتنرب طنوال
شب لند ال يعتنرب شنب أخنر ،مث يتنرك حتديند ذلنك إىل ظنروف كنل حالنة وإىل
العادة اجلارية بنني العناس ذلنك ،وإلينك بعن الولنائع النىت ميكنن منن خالهلنا
الق ع بأن الفقه اإلسنالمى عنرف القنرار اإلدارى الضنم وأننه مل يقتصنر األمنر علنى
لضنائه
العص على ذ لك كتنأ الفقهناء وإدنا اسنتخدمه اخللفناء ومنن بعنده
يريد ذلك:
نى
نه علن
نأ إىل عاملن
ناق  كتن
نن اخل ن
نر بن
نومعني عمن
نري املن
نا روى أن أمن
من
البحرين العال بنن احلضنرمى ( )1أن سنر إىل عتبنة بنن غنزوان ( )2فقند وليتنك عملنه
واعل أننك تقندم علنى رجنل منن املهناجرين األولنني النذين سنبقت هلن منن اهلل
احلس وإىن مل أعزلنه ألننه مل يكنن عفيفنا صنلبا شنديد البنأس ولكنن ظععنت أننك
()3
أغ من املسلمني تلك العاحية فاعرف له حقه … "
ففى هذا املثال جنند أن عمنر بنن اخل ناق  أصندر أينام خالفتنه لنرارا إدارينا
يقضى بتعيني العنالء بنن احلضنرمى أمنريا علنى البحنرين مكنان عتبنة بنن غنزوان،
فقرار التعنيني الصنادر معنه إىل العنالء بنن احلضنرمى لنرارا إدارينا صنراا امنل
طياته لرارا إداريا ضمعيا يقضنى بعنزل عتبنة بنن غنزوان و هنذا داللنة صنراة علنى
معرفة اخللفاء الراشدين للقرار اإلدارى الضم واستخدامه له.

( )1وهو :العالء بن عبد اهلل بن عمار بن أكرب بن ربيعة بن مقعع بن حضرموت ،من خلفاء ب أميه ،ومن سادة املهاجرين
خالفة عمر سعة  14هن وليل  21هن .أسد الغابة 74/4
واله رسول اهلل  البحرين مث وليها ألىب بكر وعمر ،تو
وما بعدها .اإلصابة  ،38/7سري أعالم العبالء .262/1
( )2وهو :عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيأ بن نسيأ بن زيد بن مالك بن احلار بن عوف بن احلار بن ماذن بنن
معصور بن عكرمة بن ليس بن غيالن ،شهد بدرا واملشاهد مع رسول اهلل  .حلي لب نوفل بن عبد معاف بن لصنى
يك أبا عبد اهلل ،وليل أبا غزوان ،وهو سابع سبعة إسالمه وأول من نزل البصرة من املسلمني وليها من لبنل عمنر
وكان لد استعفى عمر عن واليتها فأىب أن يعفيه فقال الله ال تردىن إليها فسقط عن رحلته فمات سعة  17هن ولينل
15هن .االستيعاق البن عبد الرب  1026/3وما بعدها .أسد الغابة  565/3وما بعدها.
( )3د  /أمحد إبراهي أبو سن :اإلدارة اإلسالم ص  93نشر الدار السودانية للكتأ ،مكتبة وهبة .عابدين القاهرة.
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نيا
نان لاضن
نن أو ( )1كن
نا روى أن ذرارة بن
من

نن
ند اهلل بن
نة عبن
نل والين
ظن

بنن
عمر بن غيالن الثقفنى ( )2فلمنا عنزل عبند اهلل بنن عمنرو ،ووىل عبند اهلل
نى ( )4مث
نالة الليثن
نن فصن
ند اهلل بن
ناء ،ووىل عبن
نن القضن
نن أو من
نزل ذرارة بن
ناد ( )3عن
زين
()5
عزله ووىل أخاه عاص بن فضنالة .فلن ينزل لاضنيا حنىت منات يزيند بنن معاوينة
سعة أربعنة وسنتني وهنرق بنن زيناد منن اإلمنارة واصن لح علنى عبند اهلل بنن
()7
احلار ( )6بن نوفل مكانه فأعاد ذرارة على القضاء.
ففى هذا املثال جند أن عبد اهلل بنن احلنار بنن نوفنل ععندما تنوىل اإلمنارة أعناد
نأ،
نذا املعصن
نى هن
نالة علن
نن فضن
نود عاص ن بن
ناء رغ ن وجن
نن أو إىل القضن
ذرارة بن
واإلعادة إىل القضاء كمنا هنو معنروف تعتنرب لنرارا إدارينا بتعنيني شنخص شنغل
وظيفة ما ،وهنذا القنرار أو اإلعنادة وفقنا للتعنبري النوارد النعص حتمنل عاياهنا
لرارا إداريا ضمعيا يقضى بعزل عاص بن فضالة من القضاء.
()1هو :ذرارة بن أو احلرش " باحلاء " أبو حاجأ البصرى القاضى ،روى عن أىب هريرة وعبد اهلل بن سنالم ومتني
الدارى وابن عباس وعمران بن حصني وعائشة رضى اهلل ععه  ،لال ععه العسائى " قة " ،وىل لضاء البصرة بعد عمنران
بن حصني .األنساق للسمعاىن دار الفكر ال بعة األوىل سعة  ،202/2 ،1998هتذيأ التهذيأ .322/3
( )2هو :عبد اهلل بن عمر بن غيالن الثقفى وىل إمارة البصرة عهد معاوية بن أىب سفيان مث عزله ووىل مكانه عبد اهلل بن
زياد .تاري ال ربى " .تاري الرسل وامللوك " ألىب جعفر حممد بن جرير ال ربى .دار املعارف مبصنر ال بعنة الثانينة
 ،301/5البداية والعهاية .71/8
( )3هو عبد اهلل بن زياد بن عبيد املعروف بابن زياد بن أىب سفيان .أمري العراق بعد أبيه زياد ولد بالبصرة واله معاوينة
أمريا على خرسان مث البصرة والره يزيد على إمارته إىل أن لتله ابن االشتر سعة  66هن وليل 67هن .تناري ال نربى
 ،،86/6البداية والعهاية  ،283/8األعالم .193/4
( )4هو :عبد اهلل بن فضالة الليثى الزهراىن .وىل لضاء البصرة وهو ابن ال ة و ال ون سعة ،ذكره ابن حبان الثقنات،
االستيعاق  ،962/3أسد الغابة  ،363/3هتذيأ التهذيأ .357/5
( )5هو :يزيد بن معاوية بن أىب سفيان األموى اىن ملوك الدولة األموية ولد باملاطرون ونشأ بدمشق ووىل اخلالفة بعند
وفاة أبيه ،مكث اخلالفة ال سعني وتسعة أشهر إال أيام تو سعة 64هن بالذحبة وذات اجلعأ .شنذرات النذهأ
 71/1وما بعدها ،األعالم .189/8
( )6هو :عبد اهلل بن احلار بن نوفل بن عبد امل لأ بن هاش القرشى اهلامشى ،له وألبيه صحبة ،ولد لبل وفاة الع 
بسعتني ،يك أبا حممد وليل أبو إسحاق .اص لح كرباء أهل البصرة على تأمريه عليه ععد هرق عبيد اهلل بن زيناد إىل
الشام ملا هلك يزيد ،مات بعمان سعة  84هن وليل سعة  83هن .أسد الغابة  207/3وما بعدها ،سري أعنالم العنبالء
 529/3وما بعدها.
( )7أخبار القضاة لوكيع .296/1



نام
نة أين
ناء الكوفن
نوىل لضن
نربمة ( )1تن
نن شن
نا روى أن ابن
من

أىب

الثقفنى ( )3مث
جعفر املعصنور العباسنى ( )2منن لبنل يوسن بنن عمنر
بعثه إىل س ستان ووىل ابنن أىب ليلنى مكاننه ،وملنا لندم منن س سنتان – يعن ابنن
()5
شربمة – واله عيسى بن موسى ( )4والية امل امل الكوفة "
نم متثنل صندور
نرار اإلدارى الضن
نتخدام للقن
نا اسن
نال جنند أيضن
نذا املثن
نى هن
ففن
لرار إدارى صريح من لبنل يوسن بنن عمنر الثقفنى يقضنى بإبعنا ابنن شنربمة إىل
س ستان امل عايناه لنرارا ضنمعيا بعزلنه منن القضناء ،حينث يبعند أو يسنتحيل
عليه أن ميارس عملنني ولنت واحند ،األمنر النذى يقضنى بنأن ليامنه بعمنل بعناء
على لرار من لبل األمري يقضى بعزله من العمل األول.

()1هو :عبد اهلل بن شربمة بن حسان بن املعذر بن ضرارة ابن عمرو بن مالك بن زيد بن كعأ بن جبالة الض  ،أبو شربمة
الكو  ،فقيه الكوفة .لال الع لى " كان لاضيا على السواد ألىب جعفر … كان عفيفا حازما عالال فقيها يشبه العاسك،
قة احلديث ،شاعرا حسن اخللق ،جواد تو سعة 144هن .هتذيأ التهذيأ  250/5فقرة  ،439شذرات النذهأ
 215/1وما بعدها.
( )2هو :سليمان بن عبد اهلل بن حممد العباسى اهلامشى ،أبو أيوق أمري دمشق ،وليها للرشيد مث لألمني مرتني ووىل أمنره
البصرة مرتني أيضا وكان حازما عالال جوادا تو 199هن ،.الع وم الزاهرة ملوك مصر والقاهرة لتمام مجال الندين
بن اماسن يوس بن تغرى بردى األتابكى .وزارة الثقافة واإلرشاد القومى طبعة مصنورة عنن دار الكتنأ ،164/2
األعالم .128/3
()3هو :يوس بن عمر بن حممد بن احلك أبو يعقوق الثقفى أمري من جبابرة الوالة العهد األموى وىل اليمن عهد
هشام بن عبد امللك مث نقله إىل العراق ..لتل الس ن بدمشق على يد يزيد بن خالد بن عبد اهلل القسنرى سنعة 127
هن ،شذرات الذهأ  ،172/1األعالم .243/8
( )4هو :أبو حممد بن على بن عبد اهلل بن العباس ،وىل العهد أبو موسى اهلامشى ،عاش مخسا وستني سعة وكان فارس ب
العباس وسيفه املسلول ،جعله السفاح وىل عهد املومعني بعد املعصور تو سعة  68هن بالكوفنة ،ولنه أوالد وأمنوال
وحشمه وشأن وكان لد استقضى على الكوفة ابن أىب ليلى .تاري ال ربى  ،458/7شذرات الذهأ  ،26/1العنرب
خرب من غرب للحافا الذه  ،دار الكتأ العلمية بريوت  ،195/1سري أعالم العبالء  434/7وما بعدها..
( )5د  /صبحى حممصاىن :امتهدون القضاء طبعة دار العل للماليني ص .27
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يتضننح مننن دراسننة القننرار اإلدارى الضننم
اإلسالمى:

القننانون اإلدارى والفقننه

أن القننرار اإلدارى الضننم يعننتا عننن السننكوت املعننرب مننن لبننل جهننة
اإلدارة واملقترن ب نروف ومالبسنات ال عنن السنكوت امنرد ،وهنو أمنر يتفنق فينه
القانون اإلدارى مع الفقه اإلسالمى.
ندة
نرور من
نم من
نرار اإلدارى الضن
نود القن
نأ لوجن
نانون اإلدارى ت لن
أن القن
معيعة حددها القنانون بنني تقندا ال لنأ وبنني النرد منن لبنل اإلدارة ،فلن يعتنرب
نرار إدارى
نا لقن
نة اإلدارة مكونن
نأ إىل جهن
ند تق ندا ال لن
نكوت بعن
نرد السن
نانون جمن
القن
ضم  ،وإدا البد من أن متضنى مندة معيعنة بعند تقندا ال لنأ إىل جهنة اإلدارة ،أمنا
الفقه اإلسالمى فإنه مل يت لنأ منرور مندة معيعنة بعند تقندا ال لنأ إال أننه ال مينانع
اشتراط مدة معيعة طاملا أن املصلحة العامة تقتضى ذلك.
أن القريعة العاجتة عنن السنكوت منن لبنل اإلدارة بعند تقندا ال لنأ إليهنا
لريعة م لقة ال تقبل إ بنات العكنس فيمنا عندا حالنة النت ل
مث فهى ح ة اإل بات أمام القضاء.

القنانون اإلدارى ومنن

أما الفقه اإلسالمى فلن يعنادى هبنذه التفرلنة وإدنا اعتنرب السنكوت لريعنة علنى
صدور القرار ،وانه ح ة اإل بات ،إال أننه مل ينرد فينه منا يندل علنى كوهننا لريعنة
لاطعة أو بسي ة وعلينه فإننه يرجنع ذلنك إىل القواعند العامنة والنىت تقضنى بنأن
القرائن األصنل فيهنا أن تكنون بسني ة تقبنل إ بنات العكنس ومنن مث تكنون لريعنة
القرار اإلدارى الضم من هذا القبيل.



اإلدارة تعرب عنن إرادهتنا صنورة لنرار إدارى ،وأن هنذا القنرار لكنى يسنرى
مواجهة األفراد فإننه البند وأن يعلمنوا بنه ،والعلن يتحقنق وفقنا لنعص املنادة ()24
من لانون جملس الدولة رل  47لسعة  1972بعشر القرار أو إعالنه.
ومن مث فإن العشنر واإلعنالن يعتنربا لريعنة علنى العلن بنالقرار ،وسنريان ميعناد
ال عن مواجهنة األفنراد .واحلنديث عنن العشنر واإلعنالن هنذا الفصنل يكنون
ببيان ماهية كنل معنهما وشنروطه ،وكيفيتنه ،ومندى لنوة العلن املسنتفاد معنهما
اإل بات ،ومندى إمكنان حتقنق ذلنك الفقنه اإلسنالمى ،واملوازننة بيعنهما هنذا
امال.
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تضن املادة ( )24منن القنانون رلن  47لسنعة  1972بشنأن جملنس الدولنة علنى
أن " :ميعاد رفع الدعوى أمام امكمنة فيمنا يتعلنق ب لبنات اإللغناء سنتون يومنا منن
نىت
نة أو العش نرات الن
ندة الرمسين
نه اجلرين
نون فين
نرار اإلدارى امل عن
نر القن
ناري نشن
تن
تصدرها املصات العامة أو إعالن صاحأ الشأن به ".
نر أو
ناري العشن
نرب تن
نرى اعتن
نرع املصن
نعص أن املشن
نذا الن
نالل هن
نن خن
نح من
وواضن
نرار اإلدارى ،وأن
ناء القن
نن باإللغن
ندة ال عن
نه من
ندأ معن
ناد النذى تبن
نو امليعن
نالن هن
اإلعن
العشر معادل لتعالن.
و هذا يلتقى املشرع املصنرى منع املشنرع الفرنسنى النذى ننص علنى ذلنك
املننادة ( )49مننن األمننر الصننادر  31يوليننه  1945واملننادة األوىل مننن القننانون
()1
الصادر  7يونيه  ،1956مرسوم  11يعاير .1965
هذا ومنن األمنور املسنتقرة سنواء فرنسنا أو مصنر أن حيناة القنرار اإلدارى
تبدأ منن حل نة صندوره ،وأننه يسنرى حنق اإلدارة منن تناري الصندور حبينث
يست يع كل صناحأ مصنلحة أن يواجنه بنه املرافنق اإلدارينة النىت تتبنع اجلهنة النىت
أصدرته ،وال تسنت يع اإلدارة أن حتنتا بعندم العشنر أو اإلعنالن ألهننا تنرتبط بنالقرار
()2
وتلتزم به من تاري صدوره.

( )1إذ تعص املادة ( )49من لانون جملس الدولة الفرنسى على أنه " :ال تقبل ال عون أو ال لبات القرارات الصادرة من
جهة اإلدارة أو من جهة لضائية تابعة هلا إال إذا لدمت ميعاد شهرين ،ما مل يعص القانون على خالف ذلنك ،ويبندأ
سريان هذا امليعاد من تاري نشر القرار امل عون فيه ،فإذا كان من القرارات الواجأ تبليغها أو إعالهنا بدأ امليعاد من تاري
التبليغ أو اإلعالن "
( )2د  /عبد املعع حمفو ولخرين :أصول القانون اإلدارى طبعة  1985مكتبة العصر ص .420



فننالقرار اإلدارى لبننل شننهره يعتننرب موجننودا وصننحيحا ونافننذا حننق اإلدارة
وان العشر ال أ ر له وجنود القنرار أو عندم وجنوده وأن كنل منا يترتنأ علينه هنو
()1
نقل القرار إىل عل األفراد لكى يلتزموا به وخيضعوا ألحكامه.
و هذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا " … إن منا يزعمنه املندعى منن عينأ
هذا الشنكل إدنا يلحنق عملينة العشنر وال مينس القنرار ذاتنه وال صنحته كتصنرف
لانوىن … ذلك أن القنرار اإلدارى هنو إفصناح … أمنا عملينة العشنر ذاهتنا فهنى
إجراء الحنق ال يعندو أن يكنون تسن يال ملنا ا ،فنال ميتند أ رهنا إىل ذات القنرار وال
()2
ميس صحته … "
نروعية
نى أن مشن
نتقر علن
نة مسن
نذه امكمن
ناء هن
نر " :إن لضن
نول حك ن أخن
وتقن
القرار اإلدارى إدا تبحث علنى أسناس األحكنام القانونينة املعمنول هبنا ععند صندوره
نذاك دون أن تنندخل
نة أنن
نات الننىت كانننت لائمن
نى ضننوء ال ننروف واملالبسن
وعلن
()3
االعتبار ما جد معها بعد ذلك "
ندم
نرار وعن
نروعية القن
نه مبشن
نة لن
نهر ال عاللن
نى أن الشن
نل علن
نري دلين
نذا خن
و هن
مشروعيته وإدا اك علنى القنرار وفقنا لل نروف واألوضناع القائمنة ولنت إصنداره
دون ما ي رأ بعد ذلك.
وأن كل ما يترتنأ علنى الشنهر هنو سنريان القنرار مواجهنة الغنري سنواء ا
شهر القرار عن طرينق العشنر أو عنن طرينق اإلعنالن ،فهمنا ال خيرجنا عنن كوهنمنا
لريعة على العل بالقرار تبدأ منن تناري القينام هبمنا مندة ال عنن باإللغناء ،وهنو منا
سوف يتضح من خالل امل الأ اآلتية:
( )1أما إذا مل يت العشر أو اإلعالن فإن القرار ي ل لابال لل عن مهما طالت املدة بني إصداره وبني رفع الدعوى ،ولند
= عاما على
طبق جملس الدولة الفرنسى ذلك لضية مشهورة ،إذ مسح بال عن لرار بعد مرور أكثر من ال ني=
إصداره حيث ليل سعة  1924إلغاء لرار صادر  ،1893و  1929ألغى لرارا صادرا سعة  .1906د  /سنليمان
ال ماوى .الوجيز القضاء اإلدارى طبعة دار الفكر سعة  1972ص  305هامش رل .10
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1960/4/26مشار إليه مول د  /سليمان ال ماوى .الع رية العامة للقنرارات
اإلدارية ص  625وما بعدها.
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1380لسعة  30ق جلسة  1988/5/28جمموعة سنعة 1566/2 ،33
ف .250
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اختلفت كلمة الفقهاء

حتديد مع العشر

القانون اإلدارى وإليك بعضا معها:

العشر هو :اتباع اإلدارة الشكليات املقررة لكى يعل اجلمهور بالقرار.

()1

وليل هنو :إجنراء شنكلى يقصند بنه إعنالم الكافنة بنالقرارات النىت تصندرها
اجلهات اإلدارية حنىت يلمنوا مبحتوياهتنا ويكوننوا علنى بيعنة معنها مبنا ميكعنه منن
()2
حتديد مولفه إزاءها.
وليل هو :إعنالن األفنراد مبحتوينات القنرار النذى أصندرته اإلدارة حنىت يكوننوا
()3
على بيعة معه.
وعرفته حمكمنة التعنازع الفرنسنية بأننه " :جمموعنة منن األفعنال مبقتضناها تصنل
()4
األحكام اجلديدة إىل عل الكافة ".
والعنناظر املعنناىن السننابقة للعشننر جينند أهنننا وإن اختلفننت
مضموهنا واحد يدور حول املع اآلتى:

اللفننا إال أن

( )1د  /سليمان ال ماوى :الوجيز القضاء اإلدارى ص .350
( )2د  /مص فى كامل إمساعيل .املرافعات اإلدارية ،مذكرات لدبلوم العلوم اإلدارية حبقوق القاهرة طبعة  1969/68ص
.88
( )3د  /عمرو فواد أمحد بركات :مباد القانون اإلدارى طبعة  1985ص .475
20 Mars 1943 “ Societe. Betgunaise. Declairage “ Rec. p. 322.

) (4

وعرف فالني العشر فقال:
“ La publication consiste a faire connaitre la decision a toute la public a la foi par
son insertion dans le journal officiel au s’ill s’agit de decision d’autorite locale
par affichage communiques a la presse dans les petites localites par lecture
“ publique dans les rues du village
le controle juridictionnel de l’administration le-caire 1949 p.
120.
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العشر هو :إجنراء شنكلى تقنوم بنه اجلهنة النىت أصندرت القنرار هبندف إعنالم
األفراد به حىت يكونوا على بيعة معه.
نة
نة دون الفردين
نالقرارات التع يمين
نى العل ن بن
نة علن
نيلة أو لريعن
نر وسن
نو أى العشن
وهن
()1
حيث إن العل هبا يكون عن طريق اإلعالن.
نل أن
نة عن
نذه امكمن
ناء هن
نتقر لضن
نا " اسن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
نذا تقن
و هن
القرارات التع يمية العامة هنى النىت يسنرى ميعناد ال عنن فيهنا منن تناري نشنرها
اجلريدة الرمسية ،أما القرارات الفردينة النىت متنس مراكنز لانونينة ذاتينة فيسنرى ميعناد
()2
ال عن فيها من تاري إعالهنا إىل صاحأ الشأن "
ويرجننع السننبأ هننذا االخننتالف – وهننو اختصنناص العشننر بننالقرارات
نمل
نة تشن
نة عامن
نرارات التع يمين
نة – إىل أن القن
نالقرارات الفردين
نالن بن
نة واإلعن
التع يمين
عددا غنري لابنل للحصنر والتحديند منن األشنخاص ،ومنن مث يتعنذر بالعسنبة هلنذه
العوعية من القرارات اإلعنالن ،فكنان البند منن العشنر ،أمنا القنرارات الفردينة فع نرا
لكوهنا تتوجه إىل فرد بعيعه أو أفراد مععيني بذواهت فإنه البد فيها من اإلعالن
نة
نيلة الواجبن
نو الوسن
نالن هن
نا " :إن اإلعن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
نذا تقن
و هن
نى
نىت يكفن
نة الن
نة العامن
نرارات التع يمين
نس القن
نى عكن
نة علن
نرارات الفردين
نبة للقن
بالعسن
نذر
نث يتعن
نلحية حين
نرات املصن
نة أو العشن
ندة الرمسين
نر اجلرين
نا العشن
نأن العل ن هبن
شن
( )1مع مالح ة أن هذه القاعدة ليست على إطاللها أى أن سريان امليعاد القرارات التع يمية من تاري العشنر ،و
القرارات الفردية من تاري اإلعالن ليس على إطالله ،وإدا يت لأ العشر أحيانا بالعسبة لبع القرارات الفردية وال سيما
القرارات املتعلقة بالوظيفة العامة ،ومن مث ال يسرى ميعاد ال عن بإلغاء تلك القرارات إال من تاري نشرها .د  /حممد عبد
احلميد أبو زيد .املرجع القانون اإلدارى طبعة  1999م ص  329وأشار إىل هذه األحكام:
18 Mars 1904 ‘ Savary “ Rec p. 228.

-

27 Juin 1919 “ esthard “ Rec. p. 761.

-

23 Juin 1922 “ Dalloz Coudert et autres “ Rec p. 549.

-

24 Oct. 1943 “ Moreau “ Rec. p. 952.

-

( )2حك امكمة اإلدارية العليا
ق .317

ال عن رل  2810لسعة  36ق جلسة  1992/11/29املوسوعة اإلدارية 942/35



بالعسبة للقرارات األخنرية حصنر األشنخاص النذين تع بنق علنيه ممنا ال يكنون معنه
()1
بة حمل الشتراط اإلعالن إىل األشخاص بذواهت "
لكى اقق العشر اهلدف املرجنو معنه وهنو العلن بنالقرار اإلدارى فإننه البند منن
توافر الشروط اآلتية:
()2

لكى يترتأ علنى العشنر أ نره وهنو العلن بنالقرار وسنريان ميعناد ال عنن منن
تاري العل  ،فإنه البد منن صندوره أى العشنر منن جهنة إدارينة خمتصنة ،وعلينه فنإذا
صدر من جهنة غنري خمتصنة ،كمنا إذا أصندرت القنرار جهنة معيعنة ولامنت بعشنره
جهة أخرى غري خمتصة بالعشر فإننه هنذه احلالنة ال يعتند بالعشنر الصنادر منن اجلهنة
األخرى ،وذلك لصدوره من جهة غري خمتصة.
أما إذا صدر القنرار ونشنر منن لبنل اجلهنة املختصنة بنذلك فإننه يعنتا أ نره
()3
مواجهة الغري إذا ا العشر باللغة العربية باعتبارها اللغة الرمسية للبالد.
مقتضى هذا الشنرط :أن العشنر لكنى اقنق الغنرض املرجنو معنه فإننه البند وأن
يعشر مجيعنه ،وذلنك حنىت يكنون وسنع ذوى املصنلحة أن يلن بنه متامنا واندد
( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  465لسعة 27ق جلسة  1986/2/4جمموعنة سنعة  1055/1 31ق
 ،141و نفس املع حك حمكمة القضاء اإلدارى  1948/1/14القضية رل  223لسعة  1ق جمموعة حممنود
عاص امموعة األوىل ص .366
( )2ومع ذلك فالعشر باللغة الفرنسية يعترب كافيا إذا كان القرار موجها إىل أفراد لغته الفرنسية ،فالقرار الصادر بنإلزام
الفرنسيني بتقدا بيانات معيعة عن حمال إلامته وأمواهل مثال ،يعترب معلوما هلوالء إذا نشر اجلريدة الرمسية الفرنسية ولو
مل يعشر ال بعة العربية معها ،ويعترب كذلك معلوما هلوالء إذا نشر اجلريدة الرمسية العربية ولنو مل يعشنر ال بعنة
الفرنسية باعتبار أن اللغة العربية هى لغة البالد الرمسية ما مل يعص القانون على ضرورة العشر اجلريدة الرمسينة العربينة
والفرنسية .د  /حممود حلمى .القرار اإلدارى ص .238
( )3د  /أمحد كمال الدين موسى .املرجع السابق ص  ،154د  /حممود حلمى القرار اإلدارى ال بعة األوىل  1970ص
 ،238د  /إمساعيل البدوى القضاء اإلدارى .دار العهضة العربية 1999م 1419 /هن .279/3
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مولفه حياله ،فنإذا اكتفنت اإلدارة بعشنر جنزء منن القنرار أو ملخنص القنرار ،فنإن
نا للعلن
نري كن
نر غن
نار العشن
نري باعتبن
نق الغن
نرى حن
نرار ال يسن
نن القن
ناد ال عن
ميعن
()1
بالقرار إال إذا كان ملخص القرار يغ عن نشر القرار كامال.
و هذا يقول جملنس الدولنة املصنرى " :إذا كنان اإلعنالن " يقصند العشنر " لند
ورد بعبارة جمملة خالينة منن أى بينان ممنا ال يتسن معنه للمندعيني العلن بتفاصنيل
نون
نال يكن
نلحتهما ،فن
نه مبصن
نا ومساسن
ناله هبمن
نه اتصن
ندير وجن
نه وتقن
نروع وحمتوياتن
املشن
()2
العشر واحلالة هذه جمديا حساق ميعاد رفع الدعوى ".
وعليه فإن العشنر إذا ورد بعبنارة جمملنة خالينة منن أى بينان ممنا ال يتسن معنه
لألفراد العلن بتفاصنيل القنرار ،وحم توياتنه وتقندير وجنه اتصناله هبن فإننه ال يكنون
()3
جمديا حساق ميعاد رفع الدعوى ".

إن العشر امقق للغرض املرجنو معنه هنو :العشنر النذى ينت بعند صنريورة القنرار
هنائيا ،أى بعد استيفاء القنرار لكافنة مراحنل اإلصندار ،أمنا إذا نشنر القنرار لبنل متنام

( )1د  /مص فى كامل إمساعيل .املرجع السابق ص  ،89د  /عمرو فواد أمحد بركات :املرجع السنابق ص  ،476د /
حممود حلمى املرجع السابق ص  ،239د  /حمسن خليل القضاء اإلدارى ورلابته ألعمال اإلدارة ال بعة الثانية  1968ص
 ،686حك امكمة اإلدارية العليا  1995/11/18ال عن رل  1906لسعة  40ق الندائرة الثانينة .املوسنوعة
 705/46وما بعدها ق  ،242وحكمها  1997/12/13ال عن رل  3243لسعة  40ق الدائرة الثانية املوسوعة
 712/46وما بعدها ق .245
د/
( )2يراجع أحكام جملس الدولة املصرى  ،1948/12/17و  .1953/6/24مشار إليهما مول
سليمان ال ماوى :الوجيز القضاء اإلدارى ص  352وما بعدها.
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى  1948/12/7القضية رل  194لسعة 2ق جمموعة سنعة  3ص  138ق ،29
وحكمها  1953/12/24القضية رل  423لسعة 6ق جمموعة سعة  7ص  328ق  ،157وحك امكمة اإلدارية
العليا  1957/6/27جمموعة سعة  2ص  ،1318وحكمها  1965/2/14القضنية رلن  1372لسنعة 7ق
جمموعة سعة 8ص  672ق  ،69وحكمها بتاري  1966/11/27القضية رل  73لسعة 8ق جمموعنة سنعة  9ص
 300ق .29



مراحل إصداره ،فإن العشنر ال يكنون حمققنا للغنرض ،وإدنا البند منن إعنادة العشنر
()1
بعد متام القرار حىت يترتأ عليه أ ره وهو سريان ميعاد ال عن باإللغاء.
إذا توافر شروط العشر كان حمققنا للغنرض املرجنو معنه ،وبندأ منن تارخينه ميعناد
ال عن باإللغناء ض القنرار حبينث إذا انقضنى ميعناد ال عنن – أى مندة السنتني يومنا
ناحأ
نن صن
نعة  – 1972ومل ي عن
نانون رلن  47لسن
نن القن
نادة  24من
نعص املن
نددة بن
امن
الشأن ض القرار حتصن القنرار ضند اإللغناء وصنار هنائينا حبينث ال يقبنل معنه ال عنن
ض القرار بعد مضى هنذه املندة ( )2أمنا إذا ختلن شنرط منن الشنروط السنابقة فنأن
العشر يكون معيبنا ،وبالتناىل ال تسنرى مندة ال عنن ض القنرار منن تارخينه ()3وي نل
صاحأ الشأن حمتف وا حبقنه ال عنن إىل أن ينت نشنره نشنرا صنحيحا وينت إعالننه
()4
ب ريقة أخرى

( )1د  /سليمان ال ماوى :الوجيز القضاء اإلدارى ص  ،353د  /مص فى كامل إمساعيل :املرجع السنابق ص ،89
حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1789لسعة 2ق  1957/6/8جمموعة سعة  2ص  1115ق .117
( )2وذلك هبدف استقرار القرارات اإلدارية لكى ال ت ل مستهدفة لل عن باإللغاء أمدا بعيد ،فتشنيع الفوضنى ويهن
االض راق ض احل ال اإلدارى وهو ما يسعى املشرع إىل جتعبه .د /إمساعيل البدوى .القضناء اإلدارى  269/3ق ،350
د/السيد خليل هيكل ،رلابة القضاء اإلدارى على أعمال اإلدارة دراسة مقارنة ص  445و حك حمكمة القضناء اإلدارى
ض القضية رل  408لسعة 4ق  1951/2/6جمموعة سعة  5ص  565ف .128
( )3هذه مع مالح ة أن مدة ال عن باإللغاء يسرى ض شأهنا أحكام لانون املرافعات املدنية والت ارية وفقاو لنعص املنادة
الثالثة من لانون جملس الدولة رل  47لستة  1972من حيث كوهنا تسرى من اليوم التاىل للشهر ،وأنه إذا صادف أخنر
يوم ع لة رمسية فأنه امليعاد ميتد إىل اليوم الذى يليه .حك حمكمة القضاء اإلدارى ض  1948/11/9ض القضية رل 321
لسعة  2ق جمموعة سعة 2ص 16ق  ،24وحكمها ض  1950/4/18ض القضية رل  99لسعة  2ق جمموعة سعة 4ص
 580ق 181وحكمها  1981/1/24ض القضية رل  806لسنعة 22ق جمموعنة سنعة  26ص 376ق ،52
وحكمها ض  1985/12/2ض القضية رل  308لسعة 27ق جمموعة سعة 31ص 484ق.66
( )4يراجع ذلك :حك امكمة اإلدارية العليا  1983/3/27ال عن رل  1161لسعة  26ق جمموعنة سنعة
29ص  334ق  ،50وحكمها  1985/12/20ال عن رل  308لسعة 27ق جمموعة سنعة  31ص 483ومنا
بعدها ق ،66وحكمها  1988/3/8ال عن رل  2634لسعة  33ق جمموعة سعة 33ص  1067ق .17
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من األمور املسنتقرة سنواء ض القضناء املصنرى أو الفرنسنى أننه إذا ننص القنانون
على وسيلة معيعنة للعشنر فأننه جينأ أن تتبنع تلنك الوسنيلة ،وذلنك كمنا إذا ننص
القانون علنى أن نشنر القنرار يكنون بلصنقه أمناكن معيعنة املديعنة أو لراءتنه
امليادين ،أو العشر جريندة رمسينة ،أو نشنرة مصنلحيه خاصنة ،ومنن مث فنأن القنرار
نه
نص علن
نام مب نا نن
ناري القين
نن تن
نري إال من
نة الغن
نرى مواجهن
نة ال يسن
نذه احلالن
هن
القانون.
ناء
نا للقضن
نأ وفقن
نه جين
نر فإنن
نة للعشن
نيلة معيعن
نى وسن
نانون علن
نعص القن
نا إذا مل ين
أمن
نخص أو
نن شن
نالن ومن
ندة لتعن
نره معن
نة أو نشن
ندة رمسن
نر جرين
نت العشن
نرى أن ين
املصن
جهة ختتص بنذلك( )1وذلنك خالفنا للقضناء الفرنسنى النذى لنرر هنذه احلالنة –
حالة عدم العص علنى وسنيلة معيعنة للعشنر – أن اإلدارة تتمتنع هنذه احلالنة حبرينة
()2
واسعة اختيار طريقة العشر املعاسبة دون الزامها بوسيلة معيعة
ناء الفرنس نى
ناء املص نرى والقضن
نن القضن
نل من
نني مول ن كن
نتالف بن
نذا االخن
وهن
تترتأ عليه العتائا اآلتية:
نى ،وال
ناء الفرنسن
القضن

نالقرار
نق العل ن بن
نيارة اقن
نحيفة سن
نر صن
 .1أن العشن
()3
اقق العل بالقرار القضاء املصرى

نا وحننده لتحقيننق العلنن
نون كافين
ند ال يكن
ن القننرارات لن
نر بعن
 .2أن العشن
بالقرار ،وإدا البند منن القينام بنإجراء أخنر باإلضنافة إىل العشنر ،وذلنك مثنل لنرار

( )1د /سليمان ال ماوى :الوجيز القضاء اإلدارى ص  ،350د /عبد احلك فوده :اخلصومة اإلدارية ،دار امل بوعنات
اجلامعية سعة  .1996ص  75وما بعدها ،،حك حمكمة القضاء اإلدارى  1948/1/14القضية رل  223لسعة 1
ق جمموعة سعة  2ص  42ق .243
_

Traite de droit administratif. 10 eme. ed 1984. T. I.

P. 556 N 953 et 954.
op.cit. p. 556.
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى
.55

1948/12/30

) (2

القضية رل  299لسعة  2ق جمموعة سنعة  3ص  225ف



تقدير املعفعنة العامنة النذى جيينأ باإلضنافة إىل نشنره باجلريندة الرمسينة أن يلصنق
املكان املعند لتعالننات باماف نة و مقنر العمندة والشنرطة أو امكمنة االبتدائينة
الكائن دائرهتا العقنار )1( ..حنني أننه وفقنا للقضناء الفرنسنى لند يكنون العشنر
ن
نق العلن
نده لتحقن
نى وحن
نه يكفن
نة اإلدارة أنن
نررت جهن
نك إذا لن
نا ،وذلن
نده كافين
وحن
بالقرار.

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
بعدها.

1975/5/24

ال عن رل  831لسعة  12ق جمموعة سنعة  3039/3 15ومنا
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اإلعالن – كمنا يتضنح ممنا سنبق – وسنيلة منن وسنائل العلن بنالقرار اإلدارى
يبدأ من تناري القينام بنه ميعناد ال عنن باإللغناء القنرار اإلدارى ،وهنو يكنون
القرارات الفردية أى الىت ختنص فنرد معنني ،أو أفنراد معينعني بنذواهت و هنذا تقنول
نعني
نخاص معين
نه إىل أشن
نة تت ن
نرارات الفردين
نت القن
نا كانن
نا " ملن
نة العلين
نة اإلدارين
امكمن
()1
بذواهت ومعلومني سلفا لدى اإلدارة فإن اإلعالن يكون إجراء حمتما "
هذ ا ويقتضى التعبري بلفنا " إجنراء حمتمنا " احلكن السنابق جعنل العشنر غنري
كا الفتراض العل بنالقرار طاملنا اإلعنالن ممكنن ،وهنو األمنر النذى أكدتنه حمناك
()2
جملس الدولة أحكامها املختلفة
ومن مث فإن اإلعنالن هنو :ال ريقنة النىت تعقنل هبنا جهنة اإلدارة القنرار إىل علن
()3
فرد بعيعه أو افراد بذاوهت من اجلمهور.
وليل هو :تبيلغ األفراد بالقرار عن طريق اإلدارة ،4
ند،
نا متحن
نا إال أن مععاهن
نت اللفن
نالن وإن اختلفن
نابقة لتعن
ناري السن
نذا والتعن
هن
ولذلك فإن أيا معها يكنون كافينا إلفنادة املعن وإن كاننت النعفس متينل إىل التعرين

ال عن  743لسعة  34ق جلسة  1989/1/7جمموعة سعة  413 /1 34ف.63
( )1حك امكمة اإلدارية العليا
( )2يراجع ذلك على سبيل املثال :حك امكمة اإلدارينة العلينا ال عنن رلن  1871لسنعة  27ق جلسنة
 1984/1/14جمموعة سعة  29ص  466وما بعدها ق  ،72وحكمها ال عن رل  1298لسنعة  30ق جلسنة
 1988/6/4جمموعة سعة  33ص  1591/2بعد .255
( )3حك للمحكمة اإلدارية العليا ال عن رل  588لسعة  7ق جلسة  1962/12/8جمموعنة سنعة  8ص 192
ف20
( )4د /سليمان ال ماوى :الع رية العامة للقرارات اإلدارية ص  601وما بعدها وعرف الفقه الفرنسى
“ La notification est la connaissance officiellement donnee d’une decision
administrative، personnellement a chacune des persnnes qu ‘ elle interesse
“Waline ) M( Opcit P.120



نالن
نر واإلعن
نني العشن
نز بن
نا ميين
نى من
نه علن
نموله وان وائن
نك لشن
ألول وذلن

نارة
عبن

خمتصرة.
لكى يكون اإلعالن صحيحا وحمققنا للغنرض املقصنود معنه فإننه ال بند منن تنوافر
()1
الشروط اآلتية
 -1أن ي هر اإلعالن اسن اجلهنة الصنادر معنها سنواء كاننت الدولنة أو أحند
األشخاص العامة األخرى.
-2أن يصدر اإلعالن من املوظ املختص كتابة.
-3أن يوجننه اإلعننالن إىل ذوى املصننلحة شخصننيا إذا كننانوا كنناملى األهليننة
()2
وإىل من يعوق ععه إذا كانوا نالصى األهلية.
و هننذا تقننول امكمننة اإلداريننة العليننا :جيننأ أن يوجننه اإلعننالن إىل ذوى
املصلحة شخصيا إذا كنانوا كناملى األهلينة ،وإىل منن يعنوق ععنه إذا كنانوا نالصنى
األهلية "
نا
نا كافين
نبابه علمن
نالقرار وأسن
نق العلن بن
نورة حتقن
نامال بصن
نالن كن
نت اإلعن
-4أن ين
حبيث يتمكن صاحأ الشأن من حتديد مركزه القانوىن حيال القرار.
نة،
نرار اجلوهرين
نات القن
نالن حمتوين
نمن اإلعن
نه أن يتضن
نأ لتحققن
نرط يت لن
نذا الشن
وهن
نن
نه عن
نى التعوين
ناىل ال يكفن
نروعيته ،وبالتن
نن مشن
نالتحقق من
نمح بن
نىت تسن
نات الن
واملعلومن
صدور القرار أو إعالن ملخنص القنرار ،إال إذا كنان منن القنرارات النىت هتن جمموعنة
نس
نة نفن
نة وفردين
نرب الئحين
نىت تعتن
نوجهني الن
نرارات ذات الن
نن القن
نراد ،أو من
نن األفن
من
الولت .ففى مثل هاتني احلنالتني جيينز جملنس الدولنة الفرنسنى إعنالن ملخنص القنرار
()3
السابق نشره واإلحالة إىل ما نشر تفصيال.
( )1يراجع ذلك د /مص فى كامل إمساعيل :املرجع السابق ص  ،90د /سليمان ال ماوى :الوجيز القضاء اإلدارى،
املرجع السابق ص  353وما بعدها ،د /عمرو فواد أمحد بركات :املرجع السابق ص  ،476وحك امكمة اإلدارية العليا
 1962/12/8القضية رل  588لسعة  7ق جمموعة سعة  8ص  192ق  ،20حك امكمة اإلدارية العلينا
أول فربير  1958القضية رل  784لسعة  3ق جمموعة سنعة  3ص  702ق  ،79وحكمهنا 1997/5/11
ال عن رل  900لسعة  36ق املوسوعة اإلدارية  780/46وما بعدها
( )2حك امكمة اإلدارية العليا أول فرباير  1958القضية رل  784لسعة  3ق جمموعة سعة  3ص  704ق .79
( )3د /حممود حلمى :املرجع السابق ص .242
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ومن مث فإذا تنوافرات هنذه الشنروط اإلعنالن كنان صنحيحا وحمققنا للغنرض
املقصود معه وهو سريان ميعاد ال عن باإللغاء ،وجواز االحت اج به على الغري.
أما إذا ختل شرط من هنذه الشنروط فنإن اإلعنالن يكنون معيبنا ،وي نل ميعناد
ال عن باإللغناء القنرار سناريا إىل أن ينت اإلعنالن لنذوى الشنأن ب ريقنة معتنربة
نو ر صننحة
ندمها ال ين
نإن عن
نة فن
نات غننري اجلوهرين
نالف البيانن
نك خبن
نا ،وذلن
لانونن
()1
اإلعالن.
القاعنندة :أن اإلدارة ليسننت ملزمننة باتبنناع وسننيلة معيعننة لكننى تبلننغ األفننراد
القرار ،فقد يكون ذلنك عنن طرينق حمضنر أو عنن طرينق أى موظن إدارى أخنر أو
()2
بإرسال القرار بالربيد أو شفاهة
ويوجننه اإلعننالن إىل صنناحأ الشننأن نفسننه ،أو الوكيننل الرمسننى ،واملمثننل
القانوىن له ( )3ويبندأ سنريان ميعناد ال عنن باإللغناء منن تناري وصنول اإلعنالن إىل
األفراد وليس من تاري إرسنال اإل عنالن ذاتنه ومنن حنق صناحأ الشنأن أن ي لنأ
()4
صورة شاملة من القرار ليحاط به ومبحتوياته علما فيحدد مركزه على أساسه
فإذا رف املوجنه إلينه اإلعنالن اسنتالمه اعتنرب كمنا لنو كنان لند اسنتلمه
تاري رفضنه االسنتالم ،و هنذا تقضنى املنادة (  ) 96منن القنانون رلن  14لسنعة
 1939املعدلة بالقنانون رلن  146لسنعة  1950بشنأن إعنالن تقرينر الضنريبة علنى
أنه يعترب اإلعنالن صنحيحا ولنو رفن املمنول اسنتالمه " ومقتضنى هنذا أن ميعناد
( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى  1954/2/10القضية رل  265لسعة  7ق جمموعة سعة  8ص 639ق 327
حك حمكمة القضاء اإلدارى ال عن رل  371لسعة  5ق جلسة  1951/11/27جمموعة سنعة  6ص  70ومنا
بعدهاق60
1945 Beauvallet Rec.p.88

) (2

( )3لقد كان جملس الدولة الفرنسى يشترط لصحة اإلعالن أن يسل لصاحأ الشأن شخصيا ،مث عدل عن مولفه وأجاز
العديد من أحكامه أن يت اإلعالن إىل الوكيل أو املمثل القانوىن لصاحأ الشأن
29 Juill 1953 causllard " Rec p. 424.
( )4د /مص فى كامل إمساعيل :املرجع السابق ص  ،90د /السيد خليل هيكل :املرجع السابق ص  ،447د /عمرو فواد
بركات :املرجع السابق ص  ،،476حك حمكمة القضاء اإلدارى  1950/6/8القضية رل  9لسعة  4ق جمموعنة
سعة  4ص  .877ق 2705



نن تنناري إعننالن القننرار إىل صنناحأ الشننأن إذا
نرار اإلدارى يبنندأ من
نن القن
ال عن
()1
استل اإلعالن ،ومن تاري الرف إذا رف استالم اإلعالن

نر
نق األمن
نواء تعلن
نالقرار اإلدارى سن
نائل العلن بن
نن وسن
نيلة من
نالن وسن
نر واإلعن
العشن
بننالقرارات الفرديننة أو التع يميننة ،ومننن مث اجتهننت حمكمننة القضنناء اإلدارى
نوم
نث يقن
نالن حبين
نر واإلعن
نني العشن
نوية بن
نادر  1955/11/22إىل التسن
نا الصن
حكمهن
أحدمها مقام األخر حينث جناء فينه النعص ال يفنرق بنني القنرارات اإلدارينة العامنة
نأن
ناحأ الشن
نالن صن
نة إعن
نرارات الفردين
نة القن
نأ حالن
نة ،ومل يوجن
نرارات الفردين
والقن
به ،بل إن هذه املنادة لند افترضنت علن صناحأ الشنأن بنالقرارات اإلدارينة عامنة
كانت أو فردية عن أحد طنريقني إمنا نشنرها أو إعنالن صناحأ الشنأن هبنا فأحندمها
()2
كاف توفري عل صاحأ الشأن هبا ويغ عن اآلخر..
إال ،هذه الع رة تغنريت منن لبنل حمكمنة القضناء اإلدارى فيمنا بعند ،ومنن لبنل
امكمة اإلدارية العليا واسنتقر األمنر القضناء املصنرى علنى أننه " ورغن أننه لند
تقرر بعص القانون أن يكنون العشنر كناإلعالن وسنيلة إل بنات العلن بنالقرار امل عنون
فيه ،إال أنه ال ينزال منن الثابنت منع ذلنك أن هنذه املسناواة بنني الوسنيلتني ليسنت
كاملة ،إذا الزال اإلعنالن بنالقرار هنو األصنل ،وأمنا العشنر فهنو االسنتثعاء حبينث ال
()3
يكفى العشر حيث يكون اإلعالن ممكعا.

( )1إذا تعدد أصحاق الشأن وكانوا متضامعني فإنه يكتفى بإعالن اى فرد معه د /إمساعيل البندوى ،القضناء اإلدارى
،272/3
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى القضية رل  1598لسعة  8ق جلسة  1955/11/22جمموعة سعة  10ص  36ق
43
( )3يراجع ذلك على سبيل املثال :حك امكمة اإلدارية العليا القضية رل  549لسعة  3ق جلسة 1957/7/22
جمموعة سعة  2ص  1209وما بعدها ق  ،125وحكمها القضية رل  44لسعة  2ق جلسة  1960/9/21جمموعة
سعة  5ص  ،1258وحكمها القضيتان رلما  958 ،956لسعة  5ق جلسة  1962/4/14جمموعنة سنعة  7ص
 601وما بعدها ق  ،61وحكمها ال عن رل  465لسعة  27ق جلسة  1986/2/4جمموعة سنعة  31ص 1052

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
وبالتنناىل اخننتص العشننر بننالقرارات التع يميننة واإلعننالن بننالقرارات الفرديننة،
نرارات
نة ولن
نرارات فردين
نة إىل لن
نرارات اإلدارين
ني القن
نبأ تقسن
نع السن
نا يرجن
وإليهن
تع يمية ( ، )1ورغ هذا اخلنالف املوجنود بيعنهما منن حينث االختصناص إال أننه منن
املستقر عليه أنه إذا أ ار ننزاع حنول إ بنات حندو أينا معنهما فنإن عنأء اإل بنات
وفقا ألحكام القضاء فيهما متحند حينث يقنع علنى عناتق جهنة اإلدارة سنواء تعلنق
األمر بإ بنات العشنر أو اإلعنالن ( ،)2وعلينه فنإذا نار العنزاع بنني اإلدارة وصناحأ
الشأن حنول العلن بنالقرار ،فنالفرد أو صناحأ الشنأن يندعى عندم العلن بنالقرار
الصادر حقنه ،وإن اإلدارة مل تقن بعشنره أو إعالننه ،فنإذا أ نري هنذا العنزاع أمنام
القضاء فإن جهنة اإلدارة يقنع علنى عاتقهنا عنأء إ بنات ذلنك سنواء تعلنق األمنر
" العشنر " أيسنر منن الثناىن اإلعنالن
بالعشر أو بناإلعالن وإن كنان إ بنات األول
" حيث إن العشر له طرلا معيعنة يثبنت منن خالهلنا خبنالف اإلعنالن فنإن إ باتنه لنيس
نن مث
نه ،ومن
نة إجراءاتن
نكلية معيعن
نأ شن
ندم ت لن
نك إىل عن
نع ذلن
نهل ويرجن
ناألمر السن
بن
تدخل القضاء هبدف التخفي منن هنذه الصنعوبة ولنرر أننه يقبنل إ بنات اإلعنالن
كل وسيلة تودى إىل إ باتنه ،وذلنك كنالتوليع منن لبنل صناحأ الشنأن علنى اصنل
()3
القرار أو صورته بالعل  ..مثال

ق  ،141وحكمها ال عن رل  1298لسعة  30ق جلسة  1988/6/4جمموعة سعة  33اجلزء الثاىن ص  1591وما
بعدها ق  ،255وحكمها  1995/6/25ال عن رل  3484لسعة  39ق املوسوعة  720/46ق .247
 1و هذا يقول د /سليمان ال ماوى " استقر القضاء اإلدارى سواء فرنسا أو مصر على أن التفرلة بنني العشنر
واإلعالن ترجع أساسها إىل تقسي القرارات اإلدارية إىل تع يمية وفردية فيسرى ميعاد ال عن من تاري العشر بالعسنبة
للقرارات التع يمية ومن تاري اإلعالن بالعسبة للقرارات الفردية " الع رية العامة للقرارات اإلدارية ص  602وما بعدها،
2 C.E، 27 Fevr 1929 “ Doucot “ Rec.p.246
 3د /إمساعيل البدوى القضاء اإلدارى .285/3



إن العلنن بننالقرار اإلدارى عننن طريننق العشننر للقننرارات التع يميننة،واإلعالن
بالعسبة للقرارات الفردينة يعتنرب لريعنة علنى سنريان ميعناد ال عنن باإللغناء القنرار
نرار
نال عن القن
نأن بن
ناحأ الشن
نوم صن
ناد دون أن يقن
نى امليعن
نث إذا انقضن
نادر حبين
الصن
صار هنائيا وحتصن ضد اإللغاء.
لكن ما مدى لوة هنذه القريعنة اإل بنات ؟ أو بتعنبري أخنر إذا أ نري ننزاع حنول
بدء سريان ميعاد ال عنن باإللغناء القنرار ،فهنل يبندأ امليعناد منن تناري العشنر أو
اإلعالن باعتبارمها لريعة علنى علن صناحأ الشنأن بنالقرار منن تناري القينام هبمنا
دون حاجة إىل دليل أخنر أم أن لريعنة العلن املسنتفادة منن العشنر أو اإلعنالن ليسنت
كافية حتقق العلن وإدنا اتناج األمنر إىل لينام دلينل أخنر يوكند علن صناحأ
الشأن بالقرار ؟
ال شك أن اإلجابة على هذا السوال ميكن أن تتضح من خالل احلك اآلتى:
نه
نان أنن
نن البين
نا  1962/4/14بأن نه " وغ ن عن
نة العلين
نة اإلدارين
نت امكمن
لضن
إذا كانت نصوص القنانون لند حنددت لريعنة العشنر واإلعنالن لبندء امليعناد املقنرر
نزم
نا مل يلتن
نر وفرنسن
ناء اإلدارى مصن
نإن القضن
ناء " فن
نوى اإللغن
ندعوى " دعن
نع الن
لرفن
نول
نى وصن
نريعتني علن
نر إال لن
نالن والعشن
نرى اإلعن
نو ال ين
نك ،وهن
نعص ذلن
ندود الن
حن
القرار امل عون فينه إىل علن صناحأ الشنأن ومنن مث جينأ أن ينت العشنر واإلعنالن
بالشكل الكنا للتعرين بنالقرار وحمتوياتنه اجلوهرينة حنىت يكفنى كالمهنا حتقينق
العل بالقرار ،على أنه إذا كاننت لريعنة العلن املسنتفادة منن العشنر واإلعنالن ليسنت
مما يقبل إ بات العكس ،فليس منا ميعنع بنوت العلن بندوهنا ،وهنو منا لنرره القضناء
اإلدارى فيما لضى به من أننه إذا لنام الندليل القناطع وفقنا ملقتضنيات ظنروف العنزاع
وطبيعته على علن صناحأ الشنأن بنالقرار علمنا يقيعينا ال ظعينا وال افتراضنيا حبينث
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يكون شامال جلميع حمتويات هذا القنرار ومنوداه حنىت يتيسنر لنه مبقتضنى هنذا العلن
أن ادد مركزه القانوىن من القرار مىت لام الدليل على ذلك " (.)1
من احلكن السنابق وغنريه منن األحكنام ( )2يتضنح لعنا أن القضناء لند اسنتقر
على أن لريعنة العلن املسنتفادة منن العشنر أو اإلعنالن منن القنرائن القاطعنة النىت ال
تقبل إ بات العكنس ( )3ومنن مث فنإن القاضنى يعتمند عليهنا إ بنات العنزاع النذى
نت
نر ،وإن كانن
نل أخن
نة إىل دلين
نالن دون حاجن
نر أو اإلعن
نوص العشن
نور خبصن
نن أن يثن
ميكن
نة
نل أن القريعن
ندة بن
نوة واحن
نت لن
نالن ليسن
نر أو اإلعن
نن العشن
نتفادة من
نة املسن
القريعن
املستفادة منن اإلعنالن ألنوى منن القريعنة املسنتفادة منن العشنر ألن اإلعنالن اقنق
العل بالقرار على وجنه التحديند والنيقني ،خبنالف العشنر ومنن مث يكنون أكثنر لنوة
()4
وفعالية من العشر

 1962/4/14جمموعة العشر سعوات من  1955حىت  1965إعداد مستشار  /أمحد

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
مسري أبو شادى .1044/1
( )2من ذلك على سبيل املثال :حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  201لسعة  18ق جلسة 1977/4/24
جمموعة سعة  22ص  58وحكمها ال ععان رلما  958 ،956لسعة  5ق جلسة  1962/4/14جمموعة العشر
سعوات ص  606ق ،188وحكمها ال عن رل  290لسعة  8ق جلسة  ،1965/3/31وحكمها ال عن رل
 463لسعة  8ق جلسة  1965/4/4جمموعة العشر سعوات  1043/1وما بعدها ق .1009
( )3وهو ما عليه فقهاء القانون :د /ماجد راغأ احللو :املرجع السابق ،ص  ،318د /حممود حلمى :املرجع السابق ،ص
 ،240د /إمساعيل البدوى :القضاء اإلدارى 286/3 ،ف  ،396د /حممد رفعت عبد الوهاق :القضاء اإلدارى ،طبعة
 ،1990ص  62وما بعدها ،د /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ص .153
( )4علما بأن حدو لريعة العل مرهون بعدم ليام أسباق حتول حتما دون ليام هذا االفتراض .حك حمكمة العق
 1958/6/24القضية رل  259لسعة  26ق ،اماماة س 39ص .741



تعتننرب لريعننة العلنن املسننتفادة مننن العشننر واإلعننالم القننانون اإلدارى مننن
القرائن القانونية النىت ال تقبنل إ بنات العكنس – كمنا سنبق وأوضنحت – أمنا الفقنه
اإلسالمى فأنه ليس ألل شأنا هنذا األمنر منن القنانون الوضنعى ،حينث أننه عنرف
العشر واإلعالن كوسنيلة للعلن بنالقرار ،بنل أنن ال أعند مت ناوزا احلقيقنة إذا للنت
بأن القانون الوضعى أخنذ العشنر واإلعنالن واسنتقى القواعند اخلاصنة هبمنا الفقنه
اإلسالمى ،إذ الشريعة اإلسنالمية مل تتنرك شنيئا إال وبيعتنه إمنا تفصنيال أو عنن طرينق
وضع القواعد العامة الىت تصلح لكنل أمنر كنل عصنر ،كمنا أن الفقهناء بداينة منن
سيد الفقهاء وسيد اخللق مجيعنا سنيدنا حممند صنلى اهلل وعلينه وسنل ومنرورا بسنرية
اخللفاء الراشدين ومن توىل احلكن بعنده  ،بيعنوا لعنا لواعند احلكن والسنل ة ،ومنن
بني هذه القواعد إعالن صناحأ الشنأن بنالقرار الصنادر حقنه ،ونشنر القنرار بنني
العاس لكى يعلموا به ويعملوا مبقتضاه.
وأن أختل الوسيلة والكيفينة عنن الوسنائل املوجنودة حالينا ن نرا لتقندم وسنائل
نان أو
نان واملكن
ناختالف الزمن
ناإلعالن وإن اختلن بن
نديث ،فن
نر احلن
ناالت العصن
االتصن
ن احلك املختلفنة وظنروف كنل جمتمنع منن امتمعنات إال اننه علنى أى حنال ال
يست يع جمتمع إنساىن أن اينا بدوننه ،كمنا ال يوجند عصنر منن العصنور خنال معنه،
وإليك جانأ من الولائع الىت تويد ذلك:
أ



()2

( )1هو معاذ بن سهل اجله األنصارى ،حلي األنصار ،نزل مصر ،وروى عن العيب صلى اهلل وعليه وسل  ،وعنن أىب
الدرداء وكعأ األحبار ،وععه أبعه سهل بن معاذ ،ذكر العسكرى أنه بقى إىل خالفة عبد امللك بنن منروان .اإلصنابة
 ،218/9هتذيأ التهذيأ .186/10
( )2سعن أىب داود  41/3وما بعدها ،مسعد اإلمام أمحد  ،441/3كعزل العمال  391/4حديث رل .11072
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نوا
نازل ،ول عن
نيقوا املعن
ناس ضن
نا رأى العن
نع  ملن
ند أن الن
نديث جنن
نذا احلن
ند هن
ففن
ال رق و هذا إضنرارا باملصنلحة العامنة املتمثلنة االنتفناع بنال ريق حنق سنائر
العاس أصدر لنرار إدارينوا يقضنى مبعنع العناس منن تضنيق املعنازل ،ول نع ال رينق،
واستخدام نشر هذا القنرار بنني العناس ،وسنيلة العنداء حينث كاننت هنى ال ريقنة
املتبعة عهده .


ففى هذا العص جند أن سنيدنا أبنو بكنر  ملنا أشنتد بنه املنرض ،وخشنى علنى
مصلحة املسلمني منن بعنده ،ومععنا حلندو خنالف بنني املسنلمني أمنر اخلالفنة
أصدر لراراو إدارياو بتوليه سيدنا عمر باخلالفنة منن بعنده وأرسنل إلينه لنرار التولينة منع
عثمان ابن عفان وأمنر بقراءتنه علنى العناس ليعلمنوا منا فينه ويبنايعوا سنيدنا عمنر
باخلالفة من بعده،
 .1إرسال لرار التولية إىل سيدنا عمر بن اخل اق يعترب " إعالن "
 .2لراءة العهد على العاس ليعلموا ما فيه يعترب :نشر "

( )1تاري اخلالفاء للسيوطى .:ال بعة الرابعة 1969م القاهرة .ص82



ما كتبه إىل أىب موسنى األشنعرى حنني واله القضناء ،حينث كتنأ إلينه فقنال "
بس اهلل النرمحن النرحي منن عبند اهلل أمنري املنومعني إىل عبند اهلل بنن لنيس 1سنالم
عليك أمنا بعند ،فنأن القضناء فريضنة حمكمنة وسنعه متبعنة فنافه إذا أدىل إلينك،
وأنفذ إذا تنبني لنك ،فأننه ال يعفنع حنق ال نفناذ لنه ،لس بنني العناس جملسنك،
حيفنك ،وال يينأس ضنعي منن عندلك ،البيعنة
ووجهك حنىت ال ي منع شنري
على من أدعى واليمني على منن أنكنر والصنلح جنائز بنني املسنلمني إال صنلحوا أحنل
حرامننا أو حننرم حننالال ……… وإينناك والقلننق والضنن ر والتنن ذى بالعنناس،
والتعكر للخصوم منواطن احلنق النىت يوجنأ اهلل هبنا األجنر ،واسنن النذخر ،فأننه
من خيلص نيته فيما بيعه وبنني اهلل تبنارك وتعناىل ولنو علنى نفسنه يكفينه اهلل منا بيعنه
وبني العاس ،ومنن تنزين للعناس فيمنا يعلن اهلل خالفنه معنه شنانه اهلل وهتنك سنتره،
وأبدى فعله فما ظعنك بثنواق ععند اهلل عنز وجنل عاجنل رزلنه وخنزائن رمحتنه
()2
والسالم "
ففى هذا العص جند أن سنيدنا عمنر بنن اخل ناق  أصندر لنراراو إداريناو بنتعني
أبا موسنى األشنعرى علنى القضناء ،وكتنأ إلينه العهند متضنمعا طريقنة السنري
القضنناء ،فإرسننال العهنند إىل أىب موسننى األشننعرى ألعالمننه بتوليننة القضنناء يعتننرب
إعالن ،وجلوس أبو موسنى األشنعرى للقضناء بنني العناس وختاصن العناس إلينه دلينل
على ح ية اإلعالن،وسريان لرار التولية من تاري إعالنه به.
ما جاء

أخبار القضاة " تنوىل احلسنن بنن عبند النرمحن بنن إسنحاق بنن

حممد بنن معمنر بنن حبينأ بنن البنهلول السدوسنى أبنو حممند اجلنوهرى املنالكى
( )1هو عبد اهلل بن ليس بن سلي بن حضار بن حرق بن عامر بن ععز بن بكر ..بن اجلماهري بن األشعر بن أدد بن زيد
بن يش  ،أبو موسى األشعرى صاحأ رسول اهلل صلى اهلل وعليه وسل  ،وهو ممن أسل وهاجر إىل احلبشة ،وأسنتعمله
رسول اهلل صلى اهلل وعليه وسل على زبيد وعدن وأستعمله عمر بن اخل اق على البصرة وشارك التحكي بني علنى
ومعاوية ،تو بالكوفة وليل مبكة سعة 42هن وليل 44هن وليل 49هن وليل غري ذلك .أسند الغابنة  367/3ومنا
بعدها .شذارات الذهأ  ،53/1األعالم للزركلى .114/4
( )2أخبار القضاة لوكيع  283/1وما بعدها ،عيون األخبار  133/1وما بعدها.
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املذهأ من املئة الرابعنة القضناء نيابنة عنن احلسنني بنن عيسنى بنن هنروان ( )1بنأمر
صاحأ مصنر حممند بنن طغنا امللقنأ " األخشنيد " ( )2فركنأ إىل اجلنامع ولنر
عهده بنذلك علنى املعنرب ،ون نر بنني العناس األحكنام ووىل وعنزل وأمنر وهننى،
وأستكتأ أنبنه احلسنني ومل ينزل أمنره جينرى علنى السنداد حنىت ولنع بيعنه وبنني
بكننران الصننباظ ( )3فتوجننه بكننران إىل دمشننق وأجتمننع باألخشننيد ،وطلننأ مننن
احلسني بن عيسنى بنن هنروان أن يعنزل احلسنن بنن عبند النرمحن ويسنتحل غنريه
()4
ويتوىل األحباس وغريه ……… أخل "
ففى هذا العص جند صندور لنرار إدارى بتولينة احلسنن بنن عبند النرمحن القضناء
من لبل أمري مصر حممند بنن طفنا امللقنأ " األخشنيد " ولنرأ القنرار علنى املعنرب
املس د .فقراءة القرار على املعنرب دلينل علنى العشنر وممارسنة العمنل القضناء دلينل
على سريان التولية حقه من تاري العشر

( )1هو احلسني بن عيسى بن هروان الرملى ،شافعى من املائة الرابعة ،يك ابا على ،ويقال ان اس ابيه موسنى ويقنال
أخر رجأ سعة  334هن بدمشق .رفع األصنر
حممد ،وىل القضاء مصر بعد وفاة عبد اهلل بن أمحد بن زيد ،تو
عن لضاة مصر ألبن ح ر ال بعة األوىل مكتبة اخلاجنى القاهرة 148هن 1998 /م ص  143وما بعدها ترمجة رل 162
حتقيق على حممد عمر.
( )2هو حممد بن طغا بن ج أبو بكر امللقأ باألخشيد ،موسس الدولة األخشيدية مبصر والشام تركى األصل متعرق
من أبعاء املماليك ،ولد ونشأ ببغداد توىل إمارة الديار املصرية واستقر هبا سعة  323بعد حروق وفنت .لقأ باألخشيد ألنه
فرغاىن ،وكل من ملك بفرغانة يسمى األخشيد ،تو بدمشق ودفن ببيت املقدس .األعالم  ،174/6الع نوم الزاهنرة
 251/3وما بعدها ،وفيات األعيان وأنباء أبعاء الزمان لشمس الدين أمحد بن حممد بن خلكان .دار الفكر بريوت 99/4
وما بعدها.
( )3هو عتيق بن احلسن الصباظ ،املعروف ببكران ن كان من العدول مبصر  ,فلما وىل احلسن بن عبد الرمحن اجلنوهرى
القضاء مبصر بعد حممد بن بدر خليفة عن احلسن بن عيسى بن هروان ولع بني بكران وبني القاضنى شنر ،فخنرج إىل
األخشيد بالشام فألتمس من احلسني أن يستخلفه على األحباس ففوض ن رها له ،وجعل له امره لضاة النبالد بعنواحى
مصر .رفع األصر عن لضاة مصر ص 265وما بعدها ترمجة رل .132
( )4كتاق الوالة وكتاق القضاة للكعدى دار الكتاق اإلسالمى القاهرة ص .571



ما روى أن أبن لتيبنة ( )1تنوىل القضناء منن لبنل حممند بنن احلسنن بنن
نه
نل لن
نالعبقى( )3فتسن
نروف بن
ن املعن
ند امل لن
نن حممن
نني بن
نذ احلسن
نوارق ( )2فأنفن
الشن
وكانت والينة ابنن أىب الشنوارق منن لبنل القناهر – ووا ابنن لتيبنة البلند ال نعىت
عشرة ليلة بقيت من مجنادى اآلخنرة سنعة إحندى وعشنرين و لثمائنة ،وننزل اجلنامع
()4
ولرأ كتاق عهده ،ون ر بني العناس وأسنتخل أبنا النذكر حممند بنن انى التمنار
على الفرض ،وجعل ابعه عبند الواحند خيلفنه بعن األمنر ،وحند بكتنأ أبينه مث
صرف يوم الثال اء لسبع خلنون منن شنهر رمضنان سنعة إحندى وعشنرين و لثمائنة،
فكانت واليتنه هنذه ال نة أشنهر وتنو مبصنر ربينع األول سنعة ا نعني وعشنرين
()5
و لثمائة "

( )1هو أمحد بن عبد اهلل بن مسل بن لتيبة الديعورى ،أبو جعفر ،لاضى من أهل بغداد له اشتغال باألدق والكتابة ،وكان
افا كتأ أبيه ،وىل لضاء مصر  321هن ف اءها وعرف فضله فيها ،فألبل عليه طالق العلوم واألداق ،يرجح الكعدى
انه عزل بعد ال ة أشهر من واليته ،ويقول أكثر مورخيه أنه مات وهو على القضاء وكانت وفاته مبصر سعة  322هنن،
األعالم  ،156/1تاري بغداد  451/4وما بعدها ف .2250
( )2هو حممد بن احلسن بن عبد اهلل بن على بن حممد بن عبد امللك ابن أىب الشوارق ،أبو احلسن القرش مث األموى ،وىل
القضاء مبديعة السالم وأستخلفه املستكفى باهلل صفر  333هن فلما لب على املستكفى واستخدم امل بع للد أبا
احلسن الشرلية واحلرمني واليمن ومصر مث صرف عن مجيع ذلك سعة  335هن وعزل عن مجيع ما كان يتقلده من أعمال
القضاء ،وأمر املستكفى بالقب عليه ففعل ذلك يوم الثال اء خلمس خلون من صفر  ،334وكانت وفاته  347هن،
تاري بغداد  200/2وما بعدها ،البداية والعهاية  233/11وما بعدها.
( )3هو احلسني بن حممد امل ل العبقى ،وىل لضاء مصر بعد حممد بن احلسن أبن أىب الشوارق ون ر األحكام إىل أن
لدم أبو جعفر أمحد بن عبد اهلل بن مسل بن لتيبة لاضيا على مصر وذلك سعة  321هن .رفع اإلصر ص  144ترمجة
رل .64
( )4هو حممد بن مهدى بن هرون بن عبد اهلل بن هرون بن إبراهي األسواىن التمار ،أبو الذكر ،فقيه مالكى من املائة
الرابعة ،ولد ربيع األخر سعة  ،255وتعاىن الت ارة التمر ،وليل أن أصلة من أمخي اعت بالفقه فمهر فيه حىت كان
املشار إليه مذهأ مالك مبصر وأول من نوبه أبو جعفر أمحد بن عبد اهلل بن مسل بن لتيبة ،فإنه فوض إليه الفرض
العساء وتصدى للتدريس واالفتاء وىل القضاء إىل يوم اخلميس  18من صفر 312هن .رفع األصر عن لضاة مصر ص
 429وما بعدها ترمجة رل .224
( )5كتاق الوالة وكتاق القضاة للكعدى ص .485
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ففى هذا العص جنند أن حممند بنن احلسنن بنن أىب الشنوارق أصندر لنرار إدارينا
بتولية أبن لتيبة القضاء مصنر وأرسنل القنرار إلينه منع احلسنني بنن حممند امل لن ،
فسلمه إليه ولراءة اجلامع ،وهو ما يوخذ معه:
 .1إرسال لرار التولية مع احلسني بن حممد إىل أبن لتيبة يعترب إعالن.
 .2لراءة القرار على العاس

اجلامع لكى يعلموا بالقرار يعترب نشر.

 .3التزام ابن لتيبة بالقرار بعند إعالننه بنه ولينام العناس بالتحناك إلينه بعند علمهن
بالقرار دليل على أن العشر واإلعالن ح ة.

ما جناء

املهنذق " وإذا وىل القضناء علنى بلند كتنأ لنه العهند مبنا وىل

نر
نو بكن
نأ أبن
نيمن ،وكتن
نه إىل الن
نني بعثن
نزم ()1حن
نن حن
نرو بن
نأ لعمن
نع  كتن
ألن الن
نول اهلل ،
ناا رسن
نه خبن
نا وختمن
نرين كتابن
نه إىل البحن
نني بعثن
نس ()2حن
نديق  ألنن
الصن
وروى حار ة بن مضنرق ( )3أن عمنر كتنأ إىل أهنل الكوفنة أمنا بعند فنإىن بعثنت
ند
نوا فقن
نا وأطيعن
نامسعوا هلمن
نرا فن
نيا ووزين
ند اهلل ( )1لاضن
نريا وعبن
نارا ( )4أمن
نيك عمن
إلن
( )1هو :عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان األنصارى ،أبو الضحاك ،واىل من الصحابة ،شهد اخلعدق وما بعدها ،اسعمله
الع  على جنران ،وه ب احلار بن كعأ ،وهو ابن سبع عشرة سعة ليفقه الدين ،ويعل القرلن ،ويأخذ
صدلاهت  ،وكتأ له عهدا م وال فيه ،توجيه وتشريع ،مات باملديعة س 51هن ،وليل سعة  53هن .اإلصابة  98/7وما
بعدها ،األعالم  ،76/5االستيعاق  1172/3وما بعدها.
( )2هو :أنس بن مالك بن العضر بن ضمض بن زيد بن حرام ،ابن عدى بن الع ار األنصارى أبو محزة املدىن ،خادم
رسول اهلل  ،نزل البصرة ،روى عن الع  ،عن أىب بكر ،وعمر ،وعثمان وغريه  ،تو بالبصرة سعة 93هن ،وليل
سعة  95هن ،وليل سعة  91هن ،وليل سعة  92هن ،هتذيأ التهذيأ  376/1وما بعدها اإلصابة  112/1وما بعدها.
( )3هو :حار ة بن مضرق " بالتخفي  ،أو بالشديد والراء املكسورة " العبدى الكو ،روى عن عمر وعلى وابن مسعود
وخباق بن األرت ،وسلمان الفارسى ،وأىب موسى وغريه  ،وععه أبو اسحاق السبيعى ،لال اجلوزجاىن عن أمحد حسن
احلديث .هتذيأ التهذيأ  166/2وما بعدها.
( )4هو :عمار بن ياسر بن عامر الكعاىن املذح ى الععسى القح اىن ،أبو اليق ان ،صحاىب من الواله الش عان ذوى
الرأى ،وهو أحد السابقني إىل اإلسالم واجلهر به ،شهد بدرا وأحد واخلعدق ،وبيعه الرضوان ،واله عمر الكوفة فألام زمعا
مث عزله ععها شهد اجلمل وصفني مع على ،له  62حديثا ،تو 37هن .اإلصابة  .64/7اإلعالم .36/5



أ رتك هبما فإن كان البلد النذى واله بعيندا أشنهد لنه علنى التولينة شناهدين ليثبنت
هبما التولية وغن كان لريبنا حبينث يتصنل بنه اخلنري التولينة ففينه وجهنان :أحندمها
وهو لول أىب إسنحاق ( )2أننه جينأ اإلشنهاد لنه ألننه عقند فنال يثبنت باالستفاضنة
كالبيع ،والثاىن :وهو لنول أىب سنعيد االصن خرى 3أننه ال جينأ اإلشنهاد ألننه يثبنت
()4
باالستفاضة فال يفتقر إىل اإلشهاد.
وجاء
نر
يفتقن

تبصنرة احلكنام " لنال املنازرى إذا وىل اإلمنام رجنال للقضناء فإننه

نني
ند وجهن
نع بأحن
نا يقن
نا و بوهتن
نه إىل بوهتن
نوذ أحكامن
نه ونفن
نحة واليتن
صن
الشنهادة علنى اإلمنام مشنافهة بنذلك معنه هلن أننه واله علنى كنذا فنال

خالف

بوت واليتنه،

االستفاضنة وانتشنار اخلنرب بأننه لند واله وهنذا فينه

ناء إذا
نة القضن
نة تولين
نهادة االستفاضن
نول شن
نح لبن
نال :واألصن
ناء لن
نني العلمن
نالف بن
خن
انتشر ذلك عن اإلمام وتنواتر تنواترا يعلن معنه ومنن لنرائن األحنوال علمنا ضنروريا
()5
بأن اإلمام لد واله

( )1هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيأ اهلذىل ،أبو عبد الرمحن ،صحاىب من أكابره فضال وعقال ولربا من
رسول اهلل  من أهل مكة ،ومن السابقني إىل اإلسالم وأول من جهر بقراءة القرلن ،ن را إليه عمر يوما فقال :وعاء ملب
علما ،سريه عمر إىل الكوفة ليعلمه أمور ديعه مث أمره عثمان على الكوفة مث عزله فأمره بالرجوع إىل املديعة ،تو سعة
 32هن ،اإلصابة  214/6وما بعدها ،األعالم  136/4وما بعدها.
( )2هو إبراهي بن على بن يوس الفريوزابادى الشريازى ،أبو اسحاق العالمة املعاظر ولد فريوز أباد بفارس ،وانتقل
إىل شرياز ،ومعها إىل بغداد سعة  415هن ،له مولفات معها التعبيه ،املهذق ،العكت اخلالف ،اللمع وشرحه ،التبصرة
أصول الفقه وغريها تو ببغداد سعة  476هن طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين بن تقى الدين السبكى طبعة دار
املعرفة  88/3وما بعدها ،األعالم .51/1
( )3هو احلسن بن أمحد بن يزيد بن الفضل بن بشار بن عبد احلميد ابن عبد اهلل ابن لبيصة بن عمرو بن عامر الص خرى
الشافعى أبو سعيد ،فقيه توىل القضاء بق واحلسبة ببغداد ،واستقضاه املقتدر على س ستان له تصاني معها كتاق
األلضية ،الفرائ  ،كتاق الشروط والو ائق واماضر والس الت تو سعة 328هن .مع املولفني  ،204/3األعالم
.179/2
( )4املهذق للشريازى .291/2
( )5تبصرة احلكام .16/1
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يتضننح ممننا سننبق أن العشننر واإلعننالن وسننيلة مننن وسننائل العلنن الفقننه
اإلسالمى ،وأنه ح ة على من لنام العلن حقنه ،ومنن مث فنإن احلنديث عنن لريعنة
العشر واإلعالن الفقه اإلسالمى يكون العقاط اآلتية:
أوال :مفهوم العشر
انيا :مفهوم اإلعالن

الفقه اإلسالمى وشروطه
الفقه اإلسالمى وشروطه:

الثا :كيفية العشر واإلعالن

الفقه اإلسالمى:

رابعا :مدى لوة لريعة العشر واإلعالن

الفقه اإلسالمى.

من العنرض السنابق للولنائع املتضنمعة لععصنر العشنر الفقنه اإلسنالمى يتضنح أن
نه
نن مفهومنه القنانون اإلدارى ،وأنن
نه اإلسنالمى ال خيتلن عن
مفهنوم العشنر الفقن
ميكن تعريفه بأنه ليام اجلهة اإلدارينة النىت أصندرت القنرار بعشنر القنرار الصنادر معنها
لكى يعل به العاس بغ الع ر عن الوسيلة املستخدمة ذلك.
لكى يكون العشر حمققا للغرض املراد معه البد من الشروط اآلتية:

()1

اللغة العربية هنى :لغنة القنرلن الكنرا ،وهنى السنائدة التفناه بنني الشنعوق
نة
نة العربين
نل باللغن
نذه القبائن
نة هن
نون خماطبن
ند وأن تكن
ناىل فالبن
نالمية وبالتن
نل اإلسن
والقبائن
حىت يفهموا اخل اق واملقصنود معنه ،وهنذا يسنتفاد ال شنك منن مراسنالت النع 
وكتاباته إىل األمراء وامللنوك سنواء تضنمعت هنذه املكاتبنات نشنر اإلسنالم أو التعنيني
( )1وذلك بعد توافر شروط صحة القرار والىت تضمعها هتذيأ الفروق حيث لال " أن ما يعفذ من ذلك وال يعق هو ما
أجتمع فيه مخسة أمور األول :ما تتعاوله الوالية باألصالة ،الثاىن :املوافقة لدليل احلك  ،الثالث :املوافقة لسببه وح يته،
الرابع :انتفاء التهمة فيه ،اخلامس :ولوعه على األوضاع الشرعية املرجع السابق  78/4وما بعدها م بوع مع الفروق
للقرا .



أو التكلي بأمر ما ،علما بأنه ال يوجند منا ميعنع أن يكنون العشنر بغنري اللغنة العربينة،
وذلك إذا كان املخاطبني ال يفهموا اللغة العربية وال جييدون التحد هبا.
اهلدف من العشنر هنو :العلن مبضنمون القنرار حنىت انتا بنه علنيه وهنذا ال
يتحقق إال إذ تلى نص العهند " القنرار الصنادر منن اخلليفنة أو النواىل منثال – كنامال
ومن مث جاء كتناق النوالة وكتناق القضناة أننه ملنا وىل امل ينع ( )1وىل حممند بنن
احلسن اهلامشى ( )2القضناء وصنرف عبند اهلل بنن أمحند بنن شنعيأ ( )3إىل عمنر بنن
احلسني أخيه رجنأ سنعة سنتة و ال نني و لثمائنة بالوالينة علنى مصنر ،فعنزل إىل
نام إىل
نر األحكن
نزل يع ن
نوم فل ن ين
نني اخلصن
نر بن
ند ون ن
ناق العهن
نرأ كتن
اجل نامع ولن
العص منن ذى احل نة سنعة تسنعة و ال نني و البائنة ..وكاننت والينة حممند بنن
()4
احلسن هذه ال سعني ونص .
ففى هذه الوالعة جند أن لنراءة العهند باجلنامع دلينل علنى أن العهند بالتولينة لنرأ
كامال بصورة تفى بالغرض املقصود من العشر.

( )1هو :الفضل امل يع هلل " ابن جعفر املقتدر باهلل ابن املعتضد العباسى أبو القاس من خلفاء الدولة العباسية ،بويع
باحلالفة بعد خلع املستكفى باهلل سعة  334هن وكانت أيامه أيام ضع وفتور ،ومل يكن له امللك إال اخل بة استوىل
الديل على كل شب وأصبح احلل واإلبرام عهده للوزير معز الدولة بن بويه ،أصيأ بالفاجل و قل لسانه فخلع نفسه
وعهد إىل ابعه ال ائع اهلل تو بعد شهرين وأيام بدير العالول ودفن ببغداد سعة  364هن .اإلعالم  ،147/5فوات
الوفيات تألي حممد بن شاكر الكت طبعة دار صادر بريوت .125/2
( )2هو حممد بن احلسن بن عبد العزيز بن أىب بكر بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن العباس ،توىل لضاء الرملة وطربية،
واإلسكعدرية وغري ذلك ،وكان خ يأ اجلامع العمرى مبصر وإمامه وإليه إلامة احلا وإمامة احلرمني .رفع األصر عن لضاء
مصر ص  .355ترمجة رل .183
( )3هو عبد اهلل أمحد بن شعيأ بن الفضل بن مالك بن ديعار ،أبو حممد املعروف بأبن اخت وليد ومالك بن ديعار ،جد
جده هو الزاهد املشهور ،توىل لضاء مصر اتفالا ولكعه اختلفوا صفة واليته ..رفع األصر عن لضاء مصر البن ح ر
ص  180وما بعدها حىت  188ترمجة رل 86
( )4كتاق الوالة وكتاق القضاة الكعدى ص .492
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نالن
ناوى اإلعن
نليمان ال من
ندكتور  /سن
نتاذنا الن
نرف أسن
عن
()1
" تبليغ األفراد بالقرار عن طريق اإلدارة "
نالن
نوم اإلعن
وأرى أن مفهن
اختلفت املسميات

نه
نانون اإلدارى بأنن
القن

نابق وإن
نن املع ن السن
نرج عن
نالمى ال خين
نه اإلسن
الفقن

حىت يكون اإلعالن صحيحا البد فيه من الشروط اآلتية:
أن ي هر

اإلعالن اس اجلهة الصادر معها.

نىت
نة الن
نمن اسن اجلهن
ند أن يتضن
نه البن
نرض معن
نا للغن
نالن مودين
نون اإلعن
نى يكن
لكن
نذا
نة هن
نا بداين
نىت ذكرهتن
نائع الن
نوص والولن
نح العصن
نذا واضن
نرار ،وهن
ندرت القن
أصن
املبحث حيث كان يذكر ننص القنرار منن فنالن إىل فنالن ،ومنن ذلنك أيضنا أننه
ملا أمر عمر الععمنان بنن مقنرن املنذىن ( )2هناونند كتنأ إلينه كتابنا يقنول فينه "
بس اهلل النرمحن النرحي منن عبند اهلل أمنري املنومعني إىل الععمنان بنن مقنرن سنالم
عليك فإىن أمحد إليك اهلل النذى ال إلنه إال هنو .أمنا بعند فإننه لند بلغن أن مجوعنا
من األعاج كثرية لد مجعوا لكن مبديعنة هناونند ،فنإذا أتناك كتناىب هنذا فسنر ينأمر
نوذيه وال
نرا فتن
نوطئه وعن
نلمني وال تن
نن املسن
نك من
نن معن
نر اهلل مبن
نون اهلل وبعصن
اهلل وبعن
متععه حقه فتكفره وال تدخلنه غيضنة فنإن رجنال منن املسنلمني أحنأ إىل منن
()3
مائة أل ديعار والسالم عليك "

( )1د  /سليمان ال ماوى :الع رية العامة للقرارات اإلدارية ص  602وما بعدها.
( )2هو :نعمان بن مقرن بن عائذ املذىن أمري ولعة هناوند .سكن البصرة وبعثه الفاروق أمريا على اجلعود إىل هناوند ففنتح
اهلل على يديه فتحا ع يما ومكن اهلل له تلك البالد … اخل البداية والعهاية  ،120/7شذرات الذهأ .32/1
( )3تاري ال ربى  114/4وما بعدها.



فهذا القرار الصادر بتولينة الععمنان بنن مقنرن إمنارة اجلنيش تضنمن اسن اجلهنة
الصادر معها كمنا تضن كنل مقومنات اإلعنالن النىت انرص الفقنه احلنديث علنى
تضمن اإلعالن هلا.
نبابه
نالقرار وأسن
نق العلن بن
نورة حتقن
نامال بصن
نالن كن
نت اإلعن
أن ين
علما كافيا:
اإلعالن لكى يترتنأ علينه أ نره البند أن يكنون كنامال أى مشنتمال علنى ننص
نرن
نن مقن
نان بن
نن الععمن
نث أعلن
نابق حين
نعص السن
نح الن
نذا واضن
نه ،وهن
نرار بأكملن
القن
بالقرار الصادر بتوليته إمارة اجليش كامال موطعه.
أن يوجننه اإلعننالن إىل ذوى املصننلحة شخصننيا إذا كننانوا
كاملى األهلية وإىل من يعوق ععه إذا كانوا نالصى األهلية.
القننرار الصننادر بالتوليننة الفقننه اإلسننالمى يوجننه إىل الشننخص صنناحأ
املصلحة شخصيا وهذا واضح من العصوص السابقة.
نى
نانوا نالصن
نلحة إذا كن
ناحأ املصن
نن صن
نوق عن
نن يعن
نرار إىل من
نه القن
نا توجين
وأمن
األهلية فتقره لواعد الشريعة أيضا والدليل على ذلك:
نوه
نه حنن
ندور فتوجن
نن الن
دار من
ناء صن
نع بكن
نر  مسن
نيدنا عمن
نا روى أن سن
من
ولال ألمه اتقى اهلل وأحسن إىل صنبيك ،مث عناد إىل مكاننه فسنمع بكناء أخنر اللينل
فأتى أمه فقنال وانك إىن ألراك أم سنوء ،مناىل أرى ابعنك ال يقنر الليلنة ،لالنت ينا
عبد اهلل  -وما كانت تعنرف منع منن تتحند  -لند لرلنت الليلنة ،إىن أع لنه عنن
نك ال
نال :وان
ني  ،لن
نرض إال للف ن
نر ال يفن
نت :ألن عمن
نال :ومل ،لالن
نأىب لن
نام فين
الف ن
تع ليه ،فصلى عمر الف نر ومنا يتنبني العناس لراءتنه منن غلبنة البكناء ،فلمنا سنل
نادى أال ال
نا فعن
نر معادين
نلمني ،مث أمن
نن أوالد املسن
نل من
نر .كن لتن
نا لعمن
نا بوسن
نال :ين
لن
تع لوا صبيانك عنن الف نام فإننا نفنرض لكنل مولنود اإلسنالم .وفنرض لل فنل
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مائة دره فإذا أصبح صنبيا زادهنا إىل منائىت درهن حنىت إذا بلنغ زادهنا إىل مخسنمائة
()1
دره "
ففى هذا العص جنند أن :سنيدنا عمنر بنن اخل ناق أصندر لنرارا إدارينا يتضنمن
فرض الع اء من بيت مال املسنلمني للصنبيان مجيعنا منن ف ن ومنن مل يف ن حفاظنا
على املصلحة العامة املتمثلنة احلفنا علنى حيناة األطفنال النىت لند تعتنهى بسنبأ
الف ام املبكر منن لبنل والنديه وهنذا القنرار وإن كنان صنادرا مصنلحة األطفنال
ألنه يتضمن احلفنا علنى حيناهت إال أننه أعلنن إىل والنديه ألهنن يعوبنون ععنه
رعاية مصاحله واالهتمام هب .

نه
نر الفقن
نح :أن العشن
نر يتضن
نمعة للعشن
نائع متضن
نن ولن
نر من
نا ذكن
نالل من
نن خن
من
اإلسالمى للقرارات اإلدارية سنواء كاننت لنرارات فردينة أو تع يمينة ينت عنن طرينق
لراءة القرار الصنادر علنى العناس املسن د ،أو اإلشنهاد علنى القنرار الصنادر كمنا
كان يفعل سيدنا عمنر بنن اخل ناق حينث كنان ال ينوىل عنامال إال إذا كتنأ عهندا
()2
وأشهد عليه ره ا من املهاجرين واألنصار.
نادى
نا يعن
نة معادين
نأمر اخلليفن
أو أن ين
ويعملوا مبقتضاه.

نه
نالقرار الصنادر معن
نوا بن
نى يعلمن
ناس لكن
العن

هذا واجلهة النىت أصندرت القنرار هنى صناحبة احلنق
لعشر القرار الصادر معها.

اختينار الوسنيلة املعاسنبة

نىت
نا والن
نة حالين
نة املعروفن
نائل احلديثن
نتخدام الوسن
نارض اسن
نالمى ال يعن
نه اإلسن
والفقن
تستخدمها الدولنة نشنر القنرارات اإلدارينة طاملنا كاننت هنذه الوسنائل مشنروعة
وال يترتأ عليها إحلاق الضرر بالغري.
( )1سرية ومعالأ عمر بن اخل اق البن اجلوزى طبعة دار الف ر للترا  .ال بعة األوىل 1420هن 1999 /م .ص 59
حتقيق  /حممد سيد.
( )2سرية ومعالأ أمري املومعني عمر بن اخل اق البن اجلوزى ص  91وما بعدها.



نور
نى الفن
نه علن
نافهة فقبولن
ند مشن
نان التقلين
نإن كن
نل انية " :فن
نام السن
ناء األحكن
جن
نه
نوز لبولن
نى وجين
نى التراخن
نون علن
ناز أن يكن
نة جن
نلة أو مكاتبن
نان مراسن
نا ،وإن كن
لف ن
صننحة القبننول بالشننروع الع ننر ف ننوزه
بننالقول مننع التراخننى ،واختلنن
نر
نروع الع ن
نا ألن الشن
نون ن قن
نىت يكن
نرون حن
ناه أخن
نالع ق وأبن
نه كن
نه  ،وجعلن
بعضن
()1
فرع لعقد الوالية فل يععقد به لبوهلا ".
وجاء كشناف القعناع " :ومنن شنروط صنحتها مشنافهته بالوالينة املنس
إن كان حاضنرا ،ومكاتبتنه هبنا إن كنان غائبنا ،ألن التولينة حتصنل بنذلك كالتوكينل
وحيعئذ يكتأ له عهندا مبنا واله ،ألن النع  كتنأ لعمنرو بنن حنزم حينث بعثنه
إىل اليمن وكتأ عمر إىل أهل الكوفنة .أمنا بعند فنإىن لند بعثنت لكن عمنارا أمنريا
وعبد اهلل لاضنيا " .البعند أى مكاتبتنه هبنا البعند وإشنهاد عندلني علنى توليتنه
فيقرأ اإلمام أو نائبه عليهم ا العقند أو يقنرأه غنريه حبضنرته ليمضنيا معنه إىل بلند توليتنه
فيقيما له الشهادة ويقنول اإلمنام أو نائبنه هلمنا إشنهدا علنى أىن لند وليتنه القضناء ".
()2

نالن
نح أن اإلعن
نوص يتضن
نذه العصن
نن هن
من
وذلك إذا صدر لرار التولية حبضور املوىل.

نت مشنافهته
ند ين
نالمى لن
نه اإلسن
الفقن

ولد يت اإلعنالن عنن طرينق إرسنال النقرار الصنادر بالتولينة أو العنزل أو غنريه
من القرارات إىل املرسنل إلينه القنرار ،حينث كنان ينت نقنل الرسنائل عنن طرينق
إرسال منن يقنوم بتبليغهنا إىل صناحأ الشنأن ،أو عنن طرينق منا يعنرف ذلنك
نة
نل كتابن
نت تتمثن
نك الولن
نه ذلن
نت مهمتن
نائل إذ كانن
نوان الرسن
نت باس ن دين
الولن
ا ألوامر الصادرة منن اخلليفنة والنرباءات والرسنائل واملراسنالت السياسنية بصنفة عامنة
نحيحها
نائل وتصن
نة الرسن
نة ومراجعن
نا خبامتن
نره وخيتمهن
نة أو وزين
ندها اخلليفن
ند أن يعتمن
بعن

( )1األحكام السل انية للماوردى ص  ،69و نفس املع األحكام السل انية ألىب يعلى ص .65
( )2كشاف القعاع  288/6وما بعدها.
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وحتضري الندعاوى العامنة النىت يسنتمع فيهنا اخلليفنة إىل شنكاوى العناس والتماسناهت
()1
مث يدون احلك الذى يصدره اخلليفة واتفا بأصله.
نى
نأ علن
نانون اإلدارى يترتن
نالقرار القن
ن بن
نى العلن
نة علن
نالن لريعن
نر واإلعن
العشن
القيام هبمنا سنريان ميعناد ال عنن باإللغناء ،حبينث إذا مل ي عنن القنرار خنالل
ستني يوما من تاري العشنر أو اإلعنالن حتصنن القنرار ضند اإللغناء ،حينث أن العشنر
واإلعالن لريعة لاطعة على العل بالقرار ال تقبل إ بات العكس.
أما الفقه اإلسنالمى :فنإن العشنر واإلعنالن لريعنة علنى العلن بنالقرار حبينث
اتا به مواجهة من صندر القنرار لصناحله ،وبالتناىل انق لنه منن تناري العلن أن
يعارض " أو ي عن " القنرار ،لكنن هنذا احلنق لنيس مقيندا مبندة معيعنة حينث ال
يوجد ما يندل علنى هنذا التقييند ،ولكنن مراعناة املصنلحة العامنة واماف نة علنى
نالمى وإن مل ي نعص
نه اإلسن
ندة الفقن
نر املن
نال ععصن
نى إعمن
ناع تقتضن
نتقرار األوضن
اسن
عليه ،وترتيأ األ ار املترتبة علنى انقضناء املندة منن حتصنن للقنرار وصنريورته هنائينا..
إىل غري ذلك من اآل ار.
 .1ما روى أن عليا كنرم اهلل وجهنه وىل أبنا األسنود مث عزلنه ،فقنال .ملنا عنزلت
()2
وما خعت وما جعيت ،لال .إىن رأيتك يعلو كالمك على اخلصمني "
ففى هذه الوالعنة جنند أن سنيدنا علنى كنرم اهلل وجهنه أصندر لنرارا بعنزل أبنا
األسود فلما عل بالقرار ،ت ل معنه ،فنبني لنه اإلمنام علنى السنبأ النذى منن أجلنه
أصدر لرار العزل ،فت لمه من القرار دليل على ال عن.
نن
ندلس من
ناء باألنن
نة ( )3أول اخللفن
نن معاوين
نرمحن بن
ند الن
نري عبن
نا روى أن األمن
 .2من
ب أميه استشنار أصنحابه لاضنا يولينه علنى لرطبنة ،فأشنار علينه ولنده هشنام
( )1د  /سليمان ال ماوى:عمر بن اخل اق وأصول السياسة واإلدارة احلديثة دار الفكر العرىب طبعة ،1976ص312
( )2إرواء الغليل ختريا أحاديث معار السبيل للعالمة حممد ناصر الدين األلباىن .توزيع املكتأ اإلسالمى .234/8
( )3هو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان امللقأ بصقر لريش ويعرف بالداخل األموى ،موسنس
الدولة األموية األندلس ،ولد دمشق وترىب بيت اخلالفة ،واملعصور العباسى أول من لقبه بصقر لنريش ،ولقنأ
بالداخل ألنه أول من دخل األندلس من ملوك األمويني ،وكان ش اعا سريع العهضة طلأ اخلارجني علينه ،يقناس



وحاجبه ابن مغينث باملصنعأ بنن عمنران ( ،)1وولن االختينار علينه ،فولنع بنعفس
األمري وأمر باإلرسال إليه ،فلما لندم مصنعأ أدخلنه علنى نفسنه حبضنرة ولنده هشنام
وحاجبه وخاصة أصحابه ،فعرض علينه القضناء فنأىب منن لبولنه وذكنر أعنذارا تعولنه
ععه فردها األمنري ومحلنه علنى العزمينة ،وأصنر مصنعأ علنى اإلباينة البتنة فأغضنأ
نأ
نال :اذهن
نعأ ولن
نه إىل مصن
نع رأسن
نراق مث رفن
نال اإلطن
نبه وأطن
ناج غضن
نري وهن
األمن
()2
عليك العفا وعلى الذين أشاروا بك "
ففى هذه الوالعة جنند أن :مصنعأ بنن عمنران ملنا أعلنن بنالقرار الصنادر بتوليتنه
القضاء من لبل األمري عبند النرمحن بنن معاوينة ،اعتنرض " طعنن " علنى هنذا القنرار
بأنه ال ميكعه توىل القضاء وذكر األسباق ،فأعفاه األمري من معصبه
 .3ما روى أن رجل من ععزه يقنال لنه .ضنبة بنن حمصنن ( .)3لندم إىل عمنر بنن
اخل اق مت لمنا منن تصنرف أىب موسنى األشنعرى ععندما رفن أن يكتبنه ضنمن
الوفد الذى بعثه األشعرى إىل عمنر بنن اخل ناق بعند رجوعنه منن أصنبهان ،ودخنل
اجلعد إىل الكور وبعد مجع الس واألمنوال ،فضنال عنن ذلنك ،فنإن الععنزى لند اهتن
أبا موسى األشعرى بأنه تلقنى سنتني غالمنا منن أبعناء الندهالني لعفسنه ،ولنه جارينة
تدعى عقيلة تغدى جفعنه وتعشنى جفعنه ،ولنيس معنا رجنل يقندر علنى ذلنك ،ولنه
لفيزان وله خامتان ،وفوض إىل زيناد بنن أىب سنفيان  -وكنان زيناد يلنى أمنر البصنرة
حزمه وشدته وضب ه امللك ،وب الرصافة بقرطبة تشبها جبده هشام ،تو بقرطبة ودفن

لصرها ،األعنالم

باملعصور
.338/3
( )1هو مصعأ بن عمران يك أىب حممد ،كان لاضيا بقرطبة لألمري هشام بن عبد الرمحن ابن معاوية ،دخل األندلس
أيام عبد الرمحن دبن معاوية وكان راوية عن األوزاعى وغريه من الشاميني ،وكان ال يقلد مذهبا ويقضى مبا رأه صنوابا.
تاري العلماء والرواه باألندلس بأىب الوليد عبد اهلل بن حممد بن يوس األسدى املعروف بنن الفرضنى املتنو سنعة
403هن ،مكتبة اخلاجنى بالقاهرة ال بعة الثانية 1408هن1988 ،م  133/2ترمجة رل 1432حتقيق السنيد عنزت
الع ار احلسي .
( )2تاري لضاة األندلس ألىب احلسن العباهى .دار األفاق اجلدية حتقيق جلعة إحياء الترا العرىب ص .12
( )3هو ضبه بن حمصن الععزى البصرى ،روى عن عمر وأىب موسى وأىب هريرة وأم سلمه رضى اهلل ععه وععنه عبند
الرمحن ابن أىب ليلى واحلسن ولتادة وميمون بن مهران وعبد اهلل بن يزيد ابن األلعع الباهلى ،ذكره ابن حيان الثقات ،له
الكتأ حديث واحد اإلسراء ،لال ابن سعد كان لليل احلديث ولال حممد بن عبد اهلل األزدى هو قنة مشنهور.
هتذيأ التهذيأ  442/4وما بعدها ف  ،768األنساق .251/4
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– وأجاز احل ئية ( )1بأل  ،ولقد كتنأ عمنر بنن اخل ناق كنل منا لنال وبعنث إىل
أبا موسى فلما لدم ح به أياما مث دعا بنه ،ودعنا ضنبة بنن حمصنن الععنزى ودفنع إلينه
الكتاق ،فقال إلرأ منا كتبنت فقنرأ .أخنذ سنتني غالمنا لعفسنه .فقنال أبنو موسنى
دللت عليه وكان هلن فنداء ففديتنه فأخذتنه فقسنمته بنني املسنلمني .فقنال ضنبه
واهلل ما كذق وال كذبت ،لنال :لنه لفينزان .فقنال أبنو موسنى لفينز ألهلنى ألنوهت
ولفيز للمسنلمني أينديه يأخنذون بنه أرزالهن  ،فقنال ضنبه واهلل منا كنذق وال
كذبت ،فلما ذكر عقيلنة سنكت أبنو موسنى ومل يعتنذر وعلن أن ضنبه لند صندله،
لال وزياد يلى أمور العناس وال يعنرف هنذا منا يلنى لنال .وجندت لنه ننبال ورأينا
نال أن
نه مبن
نددت فمن
نال :سن
نأل  ،لن
نة بن
ناز احل ئين
نال وأجن
نى ،لن
نه عملن
نعدت إلين
فأسن
يشتم  ،فقال لد فعلنت منا فعلنت ،فنرده عمنر ولنال إذا لندمت فأرسنل إىل زينادا
وعقيلة ففعل ،فقندمت عقيلنة لبنل زيناد ،ولندم زيناد فقنام بالبناق ،فخنرج عمنر
وزياد بالباق لائ وعلينه يناق بيناض كتنان ،فقنال لنه منا هنذه الثيناق ،فنأخربه،
فقال ك أباهنا فأخربه بشب يسنري وصندله فقنا لنه كن ع ناؤك ،لنال :ألفنان ،لنال
ما صنععت أول ع ناء خنرج لنك ،لنال اشنتريت والندتى فأعتقتنها واشنتريت
الثاىن ربني عبيندا فأعتقتنه ،فقنال وفقنت ،وسنأل عنن الفنرائ والسنعن والقنرلن
فوجده فقيهنا فنرده وأمنر أمنراء البصنرة أن يشنربوا برأينه وحنبس عقيلنة باملديعنة،
ولال عمنر إال أن ضنبه الععنزى غضنأ علنى أىب موسنى احلنق إن أصنابه وفارلنه
مرغما إن فاته أمر منن أمنور الندنيا ،فصندق علينه وكنذق ،فأفسند كذبنة صندله،
()2
فإياك والكذق ،فإن الكذق يهدى إىل العار
ففى هذا املثال جنند أن ضنبه بنن حمصنن ملنا علن بقنرار أبنا موسنى األشنعرى
ت ل معه إىل سيدنا عمر بنن اخل ناق ،فقنام سنيدنا عمنر بنالتحقيق األمنر وذلنك
هبدف إحقناق احلنق ودفنع ال لن إذ أجنرى مواجهنة بنني اخلصنمني هبندف إظهنار
احلق وتو يق الت ل .
( )1هو :جرول بن أوس بن مالك العبسى ،أبو ملكية شاعر خمضرم ،أدرك اجلاهلية واإلسالم ،كان ه اءا ععيفا ،ومل يكد
يسل من لسانه أحد ،ه ا أمه واباه ونفسه س عه عمر باملديعة ألنه ه ا الزبرلان ابن بدر فاستع عمر بأبيات فأخرجه
وهناه عن ه اء العاس ،له ديوان شعر ،تو سعة 45هن .األعالم  ،118/2فوات الوفيات .99/1
( )2تاري ال ربى  184/4وما بعدها.



ومن األمثلنة السنابقة يتضنح أن الفقنه اإلسنالمى يقنر النت ل منن القنرار بعند
نة
نذا داللن
نالن .و هن
نر أو اإلعن
نق العشن
نن طرين
نالقرار عن
نواء ا العل ن بن
نه سن
العل ن بن
واضحة على ح ية العشر واإلعالن.
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بعد بينان لريعنة العشنر واإلعنالن
املوازنة بيعهما و هذا اإلطار نقرر:

القنانون اإلدارى والفقنه اإلسنالمى ننأتى إىل

أن الفقننه اإلسننالمى سننبق القننانون الوضننعى

تقريننر العشننر واإلعننالن

كوسيلة للعل بالقرار.
نر
نائل العشن
نتالف وسن
اخن

نا
نالمى فبيعمن
نه اإلسن
نن الفقن
نانون اإلدارى عن
القن

يستخدم القنانون اإلدارى نشنر القنرارات اإلدارينة الصنح الرمسينة جباننأ لصنق
نالمى
نه اإلسن
نإن الفقن
نة ،فن
نادين العامن
نه املين
نذلك ،ولراءتن
ندة لن
نة املعن
نرار اللوحن
القن
يكتفى العشر بقراءة القرار على معابر املساجد أو على العاس امليادين العامة.
ولعننل هننذا يرجننع إىل أن وسننيلة العشننر الصننح مل تكننن موجننودة
العصور األوىل أما الولت احلاضر فإنه ال يوجد ما ميعع استخدامه.
يتفق القانون اإلدارى منع الفقنه اإلسنالمى حنول األ نر املترتنأ علنى نشنر
نة لاطع نة
نانون اإلدارى لريعن
نالن القن
نر أو اإلعن
نرب العشن
نا يعتن
نه ،فبيعمن
نرار أو إعالنن
القن
على العل بالقرار ،وعلى سنريان ميعناد ال عنن القنرار ،فنإن الفقنه اإلسنالمى يقنر
ذلك وال يأباه متشيا مع املصلحة العامة.
أن العصنر احلنديث مهمنا اسنتحد منن مسنميات فإننه البند وأن جنند
نريعة
نال الشن
نى كمن
نل علن
نذا دلين
نالمى و هن
نه اإلسن
نال الفقن
نميات أصن
نذه املسن
هلن
ووفاءها بكافة االحتياجات وصالحيتها لكل زمان ومكان.



االستقالة أحد أسباق إهنناء اخلدمنة ،مبقتضناها يعنرب املوظن عنن إرادتنه تنرك
ند
نا إىل بعن
نأ أ ارهن
ناش .وال تترتن
نه إىل املعن
نة إلحالتن
نن القانونين
نوظ السن
نل بلن
ندم لبن
اخلن
لبول اجلهة اإلدارية هلنا ،كمنا ال تعفنرد جهنة اإلدارة فيهنا بإهنناء خدمنة العامنل وإدنا
تشاركها إرادة العامنل ،وهنى لند تكنون صنراة ،وذلنك إذا الترننت ب لنأ مقندم
من العامل إىل جهنة اإلدارة يعنرق فينه عنن رغبتنه تنرك العمنل – وهنى خارجنة
عن جمال البحث – ولد تكنون ضنمعية تسنتعتا منن مولن معنني للعامنل ينع عنن
اجتاه نيتنه إىل تنرك العمنل واألمنر ذلنك يرجنع إىل جهنة اإلدارة فلنها أن تعتنرب أن
فعل العامل يع عن رغبتنه تنرك العمنل ومنن مث تعتنربه مسنتقيال منن العمنل – إذا
حتققت شنروط معيعنة سنعذكرها موضنعها إن شناء اهلل – وهلنا أال تعتنربه مسنتقيال
ومتضى مسألته ت أديبينا وتولنع اجلنزاء املعاسنأ علينه منع اعتبنار خدمتنه بناإلدارة
متصلة ويسرى عليه منا يسنرى علنى سنائر املنوظفني منن ترلينة وعنالوة وخالفنه
ضوء منا تنراه حمققنا للمصنلحة العامنة .ومنن مث فنإن احلنديث عنن لريعنة اسنتقالة
املوظ وت بيقاهتا الفقه اإلسالمى يكون من خالل املباحث اآلتية:
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نمعية
نتقالة الضن
نام االسن
نة أحكن
نة املتعالبن
ندنيني بالدولن
ناملني املن
نوانني العن
نمعت لن
تضن
من ذلنك املنادة ( )112منن القنانون رلن  210لسنعة  1951املعندل بالقنانون 73
لسننعة  1957واملننادة ( )81مننن القننانون رلنن  46لسننعة  1964واملننادة  73مننن
نعة
ناىل رل ن  47لسن
نانون احلن
نن القن
نادة ( )98من
نعة  1971واملن
نانون رل ن  58لسن
القن
()1
 1978والىت تعص على:
 .1إذا انق ع عن عمله بغري إذن أكثنر منن مخسنة عشنر يومنا متتالينة منا مل يقندم
خالل اخلمسة عشر يومنا التالينة منا يثبنت أن انق اعنه كنان بعنذر مقبنول و هنذه
احلالة جيوز للسل ة املختصنة أن تقندر عندم حرماننه منن أجنره عنن مندة االنق ناع
إذا كان له رصيد منن اإلجنازات يسنمح بنذلك وإال وجنأ حرماننه منن أجنره عنن
نباق
ندم ه نذه األسن
ناع أو لن
نربر االنق ن
نبابا تن
نل أسن
ندم العامن
نإذا مل يقن
ندة فن
نذه املن
هن
ورفضت اعتربت خدمته معتهية من تاري انق اعه عن العمل.
 .2إذا انق ع عن عمله بغنري إذن تقبلنه جهنة اإلدارة أكثنر منن ال نني يومنا غنري
متصلة السعة وتعترب خدمته معتهينة هنذه احلالنة منن الينوم التناىل الكتمنال هنذه
املدة "
و احلالتني السابقتني ينتعني إننذار العامنل كتابنة بعند انق اعنه ملندة مخسنة أينام
()3
احلالة األوىل ( )2وعشرة أيام احلالة الثانية ".

( )1وهو ما يتفق مع نص املادة ( )100من القانون رل  48لسعة  1978بشأن العاملني بالق اع العام.
( )2حني اشترط القانون رل  48لسعة  1978بشأن العاملني بالق اع العام أن يكون اإلنذار بعد انق اع العامل ملدة
سبعة أيام.
( )3حني اشترط القانون رل  48لسعة  1978بشأن العاملني بالق اع العام أن يكون اإلنذار بعد انق اع العامل ملدة
مخسة عشر يوما.



 .3إذا التحق خبدمنة أينة جهنة أجعبينة ( )1بغنري تنرخيص منن حكومنة مجهورينة
مصر العربية و هذه احلالة تعتنرب خدمنة العامنل معتهينة منن تناري التحالنه باخلدمنة
هذه اجلهة األجعبية "
وال جيوز اعتبار العامنل مسنتقيال مجينع األحنوال إذا كاننت لند اختنذت ضنده
إجراءات تأديبية خنالل الشنهر التناىل النق اعنه عنن العمنل أو االلتحناق باخلدمنة
جهة أجعبية "
نن الننعص السننابق يتضننح – أن املشننرع املصننرى تعنناول االسننتقالة الضننمعية
من
بالعص وألرها الفقه والقضاء ومن مث فإن احلديث ععها يكون امل الأ اآلتية:

( )1كان املشرع يرتأ هذا األ ر لبل صدور القانون رل  58لسعة  1971على االلتحاق باخلدمة لدى حكومة أجعبينة
فإذا التحق بالعمل لدى هيئة أجعبية أو مجعية أو معهد خاص فإن لريعة االستقالة ال تقوم جهة ( م  112من القنانون
رل  210لسعة  1951واملادة ( )81من القانون رل  46لسعة .) 1964
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نن
نه عن
نرق فين
نة اإلدارة يعن
نأ إىل جهن
نل ب لن
ندم العامن
نتقالة أن يتقن
نل االسن
األصن
إرادته اخلالصنة إهنناء خدمتنه إذا رغنأ ذلنك ،إذ العاللنة الوظيفينة النىت تنربط
العامل باإلدارة تقوم على رضناء العامنل بالعمنل النذى يقنوم بنه حنىت إذا منا أبندى
العامل أى ولنت عندم رضناءه بالوظيفنة جناز لنتدارة إهنناء عاللتنه الوظيفينة إذ
رأت وجها لذلك ( ،)1حن ىت ال جينرب العامنل علنى البقناء الوظيفنة دون رضناه وهنو
مننا يتعننارض مننع املبنندأ الدسننتورى ( )2الننذى يقضننى بأنننه " ال إجبننار تننوىل
()3
الوظائ العامة واالستمرار فيها إال األحوال املعصوص عليها القانون "
وذلننك خالفننا ملننن ذهننأ إىل أن العامننل " :إذا تقنندم ب لننأ إىل جهننة اإلدارة
يعرق فيه عن إرادتنه تنرك العمنل فنإن اإلدارة ال متلنك جتناه هنذا ال لنأ سنوى
القبول أو اإلرجاء حىت تتندبر أمورهنا ولكنن لنيس هلنا حنق النرف ( ،)4واسنتعدوا
ذلك إىل:
أن االسننتقالة حننق للعامننل فننإذا اسننتوفت شننروطها القانونيننة املعصننوص
عليها تعني لبوهلا أو تعليقها علنى شنب مقبنل كتعلينق االسنتقالة علنى نتي نة التحقينق

( )1كما أن هلا أن ترف االستقالة واألمر ذلك يرجع إىل سل تها التقديرية بال معقأ عليها ذلك ما دام لرارها لد
خال من إساءة استعمال السل ة .د  /ذكى الع ار :أسباق انتهاء اخلمة للعاملني باحلكومة والق اع العام بعة دار الفكنر
العرىب ،ص  ،132مستشار  /حممد ماهر أبو الععني أحكام وفتاوى جملس الدولة خبصوص العناملني املندنني بالدولنة
واهليئات العامة والق اع العام واخلاضعني لكادرات خاصة الكتاق الثاىن  ،1999ص .870
( )2تعص املادة ( )13من الدستور احلاىل الصادر  1971على أن " العمل حق وواجأ وشرف تكلفه الدولة ويكون
العاملون املمتازون حمل تقدير الدولة وامتمع وال جيوز فرض أى عمل جربا على املواطعني إال مبقتضى لانون وألداء خدمة
عامة ومبقابل عادل.
( )3فتوى اجلمعية العمومية للقس االستشارى للفتوى والتشريع مب لس الدولة جلسة  1972/3/8جمموعة سنعة  26ق
.70
( )4حك حمكمة القضاء اإلدارى  1959/6/3القضية رل  6706لسعة 8ق جمموعة السعتني  13 ،12ص ،209
حك امكمة اإلدارية العليا  1983/5/7القضية رل  1039لسعة 28ق جمموعنة سنعة  28ص  710ق ،106
وحكمها  1988/1/26القضية رل  291لسعة 31ق جمموعة سعة  743/1 33ق .115



الذى جتريه اجلهنات املختصنة أمنور معسنوبة للموظن
الفصل اماكمة التأديبية إذا كان املوظ املستقيل لد أحيل إليها.
أن املشنرع مل يتنرك لل هنة اإلدارينة احلنق

املسنتقبل ،أو ترجئهنا حنىت

رفن

االسنتقالة بنل جعنل

للعامننل إذا مننا أراد اخلننروج مننن اخلدمننة أن يعتننرب طلننأ االسننتقالة مقبننوال إذا مل
يفصل فيه خالل ال ني يوما من تاري تقدميه إىل اإلدارة.
و هذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا " ومنن حينث أن جهنة اإلدارة ال متلنك
نول
ناء لبن
نذكر – إال إرجن
نالفة الن
نادة ( )97سن
نن املن
نة من
نرة الثانين
نا حلك ن الفقن
– وفقن
استقالة العامنل ألسنباق تتعلنق مبصنلحة العامنل منع إخ ناره بنذلك علنى أال تزيند
مدة اإلرجناء علنى أسنبوعني ،باإلضنافة إىل مندة النثال ني يومنا املعصنوص عليهنا
نك رفن
نة اإلدارة ال متلن
نإن جهن
نة فن
نذه املثابن
نذكورة وهبن
نادة املن
نن املن
نرة األوىل من
الفقن
استقالة العامل ليس أدل على ذلنك منن أن الفقنرة الثانينة منن املنادة ( )72منن لنانون
العاملني املندنيني السنابق رلن  58لسنعة  1971كاننت تقضنى جبنواز إرجناء لبنول
االستقالة دون العص صنراحة علنى حتديند مندة زمعينة هلنذا اإلرجناء ،ومقتضنى هنذا
اخلالف الصياغة أن املشرع كنان حريصنا علنى عندم جنواز رفن االسنتقالة كمنا
كان حريصنا علنى أال تزيند مندة اإلرجناء علنى أسنبوعني باإلضنافة إىل املندة النىت
جيأ البت فيها طلأ االستقالة وهنى ال نني يومنا منن تناري تقندميها والنىت اعتنرب
املشرع أن عدم البت طلأ االسنتقالة خنالل هنذه املندة لبنوال هلنا حبكن القنانون
وذلك كله ب بيعة احلنال منا مل ي كنن طلنأ االسنتقالة معلقنا علنى شنرط أو مقتنرن
(.)1
بقيد "
أما إذا مل يتقدم العامل ب لنأ إىل جهنة اإلدارة ولكعنه أتنى فعنال يعبنب عنن اجتناه
إرادته إىل ترك العمنل سنواء متثنل هنذا الفعنل االنق ناع عنن العمنل أو االلتحناق
بالعمل لندى جهنة أجعبينة ،فنإن ذلنك يقني لريعنة لصنات اإلدارة علنى أن العامنل
لصد هبذا الفعل استقالته من وظيفته وهو ما يسمى باالستقالة الضمعية وهى:

( )1حك امكمة اإلدارية العليا

ال عن رل  291لسعة 31ق جلسة  1988/1/26جمموعة سعة  ،33ص .743
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معنني منن لبنل العامنل ينودى بذاتنه إىل اعتبناره مسنتقيال بقنوة

اختاذ مولن
القانون (.)1
نه إىل
نراف إرادتن
نن انصن
نع عن
نل اإلدارة تن
نها عامن
نىت انت تن
نالك من
نى :مسن
نل هن
ولين
()2
فص العاللة الوظيفية.
وليل هى :اختاذ مولن منن لبنل العامنل يعبنب عنن انصنراف نيتنه إىل االسنتقالة
نه (.)3
نود معن
نة املقصن
نى حقيقن
نه علن
نك داللتن
نال أى شن
نروف احلن
ندع ظن
نث ال تن
حبين
وهذا العوع من االستقالة ألره الفقه والقضاء مصر كما نص عليه القانون.
أما فرنسا فإنه يوجند تعنال بنني مولن املشنرع وبنني القضناء حنول إلنرار
االستقالة الضمعية وذلك على العحو التاىل:
يتضح مول املشرع الفرنسى من االستقالة الضمعية من العصوص اآلتية:
نن لننانون التوظنن الفرنسننى الصننادر  19أكتننوبر
نص املننادة ( )131من
 .1نن
 1946وهنو " ال جينوز بنوت االسنتقالة إال ب لنأ كتناىب منن صناحأ الشنأن دال
على إرادتنه غنري املبهمنة ه نر كنوادر إدارتنه أو مصنلحته وال ترتنأ االسنتقالة
أ رها إال ععد لبوهلنا منن اجلهنة املتقلندة سنل ة التعنيني وتصنري نافنذة منن التناري
امدد مبعرفة هذه اجلهة ".
 .2نننص املننادة ( )32مننن املرسننوم رلنن  309لسننعة  1959الصننادر بتنناري
 14فرباير سنعة  1959وهنو " ال تثبنت االسنتقالة إال ب لنأ مكتنوق منن صناحأ
الشأن تربز معه بغري لنبس رغبتنه تنرك اجلهنة اإلدارينة النىت يعمنل هبنا أو الوظيفنة
الىت يتوىل مهامهنا وال يترتنأ عليهنا أ نر إال إذا لبلتنها اجلهنة املخولنة سنل ة التعنيني

( )1د  /بكر القباىن .القانون اإلدارى ص 702طبعة دار العهضة العربية.
( )2د  /نعي ع يه " االستقالة " مقال معشور جملة العلوم اإلدارية العدد الثاىن سعة  1965ص .166
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  2891لسعة 32ق جلسة  1987/10/17جمموعنة أحكنام امكمنة
اإلدارية العليا س  69 /1 ،33وما بعدها لاعدة ( ،)11وحكمها ال عن رل  898لسعة 38ق جلسة 1994/6/28
مشار إليه مول مستشار  /مسري يوس البهى .شرح لانون ن ام العاملني املندنيني بالدولنة .طبعنة أوىل .2000
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نل ة
نى السن
نتعني علن
نة " وين
نك اجلهن
ندده تلن
نذى حتن
ناري الن
نن التن
نا من
نرى مفعوهلن
ويسن
املختصة أن تبت هذا ال لأ خالل أربعة أشهر ".
من هذه العصوص يتضنح أهننا تعاولنت االسنتقالة الصنراة ،حينث أهننا هنى النىت
نرك
نه تن
نن إرادتن
نه عن
نرق فين
نل يعن
نل العامن
نن لبن
نأ من
نى طلن
نا علن
يتول ن لبوهلن
()1
العمل.
نا ال
نه ألهنن
نى بعصوصن
نرع الفرنسن
نا املشن
نرض هلن
نمعية فل ن يتعن
نتقالة الضن
نا االسن
أمن
تتول على طلنأ مكتنوق ،كمنا أن املشنرع ننص علنى أننه ينتعني علنى السنل ة
املختصة أن تبت ال لنأ خنالل املندة امنددة دون أن ينعص علنى أن منرور تلنك
املدة بدون رد من لبل اإلدارة يعترب لبوال كما فعل املشرع املصرى.
ألر جملنس الدولنة الفرنسنى االسنتقالة الضنمعية حبالتنها النثال وهنى :االنق ناع
ناق
نروع ( )3ورف ن االلتحن
نري املشن
نل غن
ناق ال وين
نة الغين
نني ( ،)2وحالن
نل معن
نن عمن
عن
()4
باخلدمة.
وذلك ععدما تكشن ظنروف القضنية عنن أن املوظن لند لصند ل نع الراب نة
الىت ترب ه باإلدارة متحاشنيا إع ناء اسنتقالة صنرحية ( ،)5كمنا حالنة عندم دعنوة
من كنان إجنازة أو حمناال لالسنتيداع هناينة اإلجنازة أو هناينة الفتنرة امنددة
لتحالننة لالسننتيداع وامتعاعننه مننع ذلننك عننن جتدينند اإلجننازة أو منندة اإلحالننة
لالستيداع و بت ا شنتغاله عمنل خناص يعنود علينه بنالربح فل هنة اإلدارة أن تعتنرب
املذكور كأنه ترك اخلدمة ويقدر القضناء املندة النىت سنلك فيهنا صناحأ الشنأن هنذا
()6
املسلك.
droit administratif 4e. ed: 1977. P.117.
. 10 dec 1931 “ Lavanceau “ Rec. p. 1097.

) (1
) (2

20 Fevr: 1946. Rec p. 54.

) (3

9 Nov 1971. Rec. p. 1705.

) )4

.: 14 fevr 1964. Rec. p. 109.

) (5

. 23 Juill 1952. Rec p. 389.

) (6
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نه
نمعية إال أنن
نتقالة الضن
نة االسن
نر لريعن
نى يقن
نة الفرنسن
نس الدولن
نح أن جملن
نذا يتضن
وهبن
()1
يشترط لتحققها أن تستعتا من مول لاطع للعامل ال جمرد االنق اع.
و حالة حتقق االسنتقالة الضنمعية حنق العامنل فنإن العاللنة النىت تنربط بنني
نأدي
نراء تن
نة ألى إجن
نوادر دون حاجن
نن الكن
نت ش ن به من
نع وين
نل واإلدارة تعق ن
العامن
باعتبار أن تنرك اخلدمنة هنذه احلالنة ال يعتنرب خ نأ تأديبينا بنل هنو منن الق نع
()2
اإلدارى عقابه الش أ "
أن القضاء فرنسنا ألنر االسنتقالة الضنمعية والتشنريع نفنى االسنتقالة الضنمعية،
وهذا يوحى بأنه يوجد تعال بني مول املشرع الفرنسى والقضاء
وميكن دفع هنذا التعنال بنني مولن املشنرع الفرنسنى والقضناء بنالفول بنأن
لضاء جملس الدولنة الفرنسنى لند تأسنس علنى مندى املالئمنة أكثنر منن الشنرعية،
وأنعا بصدد نفى كلنى حلقنوق الندفاع لنيس موسسنا علنى أسناس لنانوىن بنل علنى
()3
لضاء ذى شروط جمحفة باملوظفني.

26 Fevr 1954. Rec p. 832.

. 11 Jun 1952 Rec. p. 763،

) (1

( )2حك جملس الدولة الفرنسى  “ sieur-Dufond " 1972/5/10جمموعة أحكام املس عنام  1972ص
 ،351حك جملس الدولة الفرنسى  1972/1/28لضية االحتاد العام لعقابات الشرطة الوطعية جمموعة أحكام املنس
عام  1972ص .89
( )3د  /حممد حممود ندا :انقضاء الدعوى التأديبية " دكتوراة مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة عني مشس " بدون تاري ص
.335



تضننمعت املننادة ( )98مننن لننانون العنناملني املنندنيني بالدولننة رلنن  47لسننعة
نعة 1978
نام رل ن  48لسن
ناع العن
ناملني بالق ن
نانون العن
نادة ( ) 100م نن لن
 1978واملن
احلاالت اآلتية:
تضمعت هذه احلالنة الفقنرة األوىل منن املنادة ( )98منن لنانون العناملني املندنيني
بالدولة حيث نصنت علنى أننه " إذا انق نع عنن عملنه بغنري إذن أكثنر منن مخسنة
عشر يوما متتالية ما مل يقدم خنالل اخلمسنة عشنر يومنا التالينة منا يثبنت أن انق اعنه
كان بعذر مقبنول ،و هنذه احلالنة جينوز للسنل ة املختصنة أن تقنرر عندم حرماننه
من أجره عن مندة االنق ناع إن كنان لنه رصنيد منن اإلجنازات يسنمح بنذلك وإال
وجأ حرمانه من أجره عن هنذه املندة ،فنإذا مل يقندم العامنل أسنبابا تنربر االنق ناع
أو لدم هنذه األسنباق ورفضنت اعتنربت خدمتنه معتهينة منن تناري انق اعنه عنن
العمل ".
من املقرر أنه يقنع علنى عناتق جهنة اإلدارة أن تعمنل دومنا علنى ضنمان سنري
العمل بانت ام وإطراد وسري العمل بانت ام وإطراد يت لأ أمرين مها:
نذا
ندف ،وهن
نذا اهلن
نق هن
نده لتحقين
نارى جهن
نل لصن
نذل العامن
أن يبن
يت لأ التزام العامنل وحرصنه علنى العمنل وذلنك مبواظبتنه علنى احلضنور إىل مقنر
نل
نأ العامن
نإذا مل يواظن
نه ،فن
نال وظيفتن
نى أداء أعمن
ناق ،أو التراخن
ندم الغين
نل ،وعن
العمن
على احلضور وانق نع عنن عملنه ترتنأ علنى ذلنك تع ينل سنري املرفنق ،واألضنرار
بصات املعتفعني واإلساءة إىل املرفنق النذى يعمنل بنه األمنر النذى يسنتوجأ أال يتنرك
العامل حرا اضر مىت شاء ويغينأ منىت شناء وإدنا البند منن أن يكنون هعناك جنزاء
ناع
نار انق ن
نل اعتبن
نزاء يتمثن
نذا اجلن
نا وهن
نون حريصن
نىت يكن
نل حن
نى العامن
نلط علن
مسن
العامل عن عمله أكثر من مخسة عشنر يومنا متتالينة لريعنة علنى أننه لندم اسنتقالته إىل
جهة اإلدارة ،فوجود هنذا اجلنزاء جيعنل العامنل حريصنا دائمنا علنى عملنه حنىت ال
ارم منن وظيفتنه خصوصنا وأن احلصنول علنى الوظيفنة أضنحى الولنت احلناىل
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نه ال
نذى جيعلن
نر الن
نوظيفى األمن
نرم الن
نات اهلن
نرجيني و بن
نرة اخلن
نرا لكثن
نعبا ن ن
نرا صن
أمن
يستوعأ الزيادة عدد اخلرجيني.
إع اء العامنل احلنق

احلصنول علنى إجنازة ،وذلنك بنإلرار إجنازة

مشروعة للعامل أن يستخدمها منىت أراد مبنا يتفنق منع مصنلحة العمنل وبالقندر النذى
نمعتها املنواد " ،63
نازات تضن
نذه اإلجن
نة ،هن
نه اخلاصن
نأ حياتن
نق م الن
نن حتقين
نه من
ميكعن
 " 71 ،69 ،66 ،65 ،64مننن القننانون رلنن  47لسننعة  1978فمننن حننق العامننل
احلصول على إجازة من العمنل وفقنا لعصنوص القنانون املقنررة ذلنك ومبنا ال يت ناوز
نات
نى مععوين
نا علن
نراد وحفاظن
نام وإطن
نل بانت ن
نري العمن
نمانا لسن
نروعية ضن
ندود املشن
حن
العامل ومتكيعه من حتقيق م الأ حياته اخلاصة.
نه
نا يعرضن
نوح هبن
ناق احلندود املسن
نارج ن ن
نه خن
نن عملن
نل عن
ناع للعامن
نأى انق ن
فن
للمسألة التأديبينة منن لبنل اإلدارة طاملنا مل يكنن ذلنك نتي نة لنوة لناهرة وإال فنال
مسألة .و هنذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا أحند أحكامهنا " ويعتنرب املنرض
عذرا لهريا يربر تغيأ العامنل عنن عملنه إال أننه جينأ أن يقنوم هنذا املنرض صندلا
()1
تغيبه وعليه إلامة الدليل على ذلك "
حىت يعذر املوظ
أما إذا بلنغ انق ناع العامنل عنن عملنه املندة املعصنوص عليهنا املنادة " "98
املشار إليها فيما سبق وهى مخسنة عشنر يومنا متصنلة ومل يكنن لدينه عنذر مقبنول
االنق اع فإن العامل يعترب مستقيال منن عملنه منا مل يقندم خنالل اخلمسنة عشنر يومنا
ناذ
نة باختن
نة اإلدارين
نول ،ومل تقن اجلهن
نذر مقبن
نان بعن
نه كن
نت أن انق اعن
نا يثبن
نة من
التالين
إجراءات تأديبية ضده خالل الشهر التاىل لالنق اع.

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  75لسعة  2ق جلسة  1960/9/31جمموعنة سنعة  15ص ،1334
وحكمها  1994/4/19ال عن رل  1940لسعة 38ق الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارية احلديثة  1502/41ومنا
بعدها فقرة 415



 .1أن غيناق العامنل عنن عملنه خنارج حندود اإلجنازات املمعوحنة لنه لريعنة
على أنه لصد ترك اخلدمة شنأنه شنأن املسنتقيل متامنا فوجنأ حتقينق رغبتنه كمنا لنو
تقدم ب لأ إىل جهة اإلدارة.
ندواوين
نل بن
نفوف العمن
ناك صن
ندو ارتبن
نودى إىل حن
نل ين
ناع العامن
 .2أن انق ن
احلكومة ومن مث تكدس األعمنال علنى كاهنل العمنال النذين مل يعق عنوا عنن العن ل
ناره
نأ اعتبن
نة ،فوجن
نق العامن
نة املرافن
نري اخلدمن
نن سن
نام وحبسن
نات العن
نق بالصن
نا اين
ممن
اسننتقالة إذا تننوافرت شننروطها ،وذلننك زجننرا للمعق ننع ومحايننة للحينناة الوظيفننة
وضمانا لسري العمل بانت ام وإطراد (.)1
نا
نون مرتبن
نى يكن
نل لكن
نن العمن
نا عن
نر يومن
نة عشن
ندة مخسن
نل ملن
ناع املتصن
واالنق ن
لالستقالة حق العامل البد فيه من توافر الشروط اآلتية:
نة دون
نا متتالين
نر يومن
نة عشن
نه مخسن
نن عملن
نل عن
نع العامن
أن يعق ن
إذن:
مقتضى هذا الشرط :أن يعق ع العامنل عنن عملنه مندة مخسنة عشنر يومنا متتالينة
دون إذن من لبنل جهنة اإلدارة ،فنإذا حصنل علنى إذن الغيناق فنال تتحقنق لريعنة
االستقالة كما أنه إذا عا د إىل عملنه خنالل هنذه املندة ولنو يومنا واحندا فنإن لريعنة
()2
االستقالة ال تسرى حقه.
واالنق اع املعتنرب حتقنق القريعنة هنو االنق ناع الكامنل النذى يتمثنل عندم
احلضور إىل مقر العمنل أصنال خنالل أولاتنه الرمسينة ،أمنا االنصنراف عنن العمنل

( )1د  /نعي ع ية .االستقالة .حبث معشور مب لة العلوم اإلدارية العدد الثالث سعة  1966ص  196ومنا بعندها .د /
زكى حممد الع ار .أسباق انتهاء اخلدمة للعاملني باحلكومة والق اع العام ص .148
( )2د  /نعي ع ية .املقال السابق ص .203
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نور
نن احلضن
دون إذن أو التخل ن عن
()1
حمققا لقريعة االستقالة.

نا
ند إنق اعن
نه ال يعن
نة فإنن
نل الرمسين
نات العمن
أولن

وانق اع العامل عن عمله بالضنوابط السنابقة ملندة مخسنة عشنر يومنا يقني لريعنة
االستقالة احلكمية حق املوظن سنواء كنان هنذا االنق ناع عقنأ إجنازة ممعوحنة
للعامل أم مل يكن عقنأ إجنازة إال أننه إذا كنان االنق ناع عقنأ إجنازة فنإن مندة
()2
االنق اع حتسأ من اليوم التاىل النتهاء اإلجازة املمعوحة له.

يت حساق مدة اخلمسة عشر يوما بالكيفية اآلتية:
 .1إذا كان العامل إجنازة رمسينة ممعوحنة منن لبنل اإلدارة فنإن مندة االنق ناع
تبدأ من اليوم التاىل النتهاء اإلجازة وحىت اليوم السادس عشر.
نوم
نة كين
نة رمسين
ناع ع لن
ندة االنق ن
نن من
نر يوم من
نان أخن
نادف وأن كن
 .2إذا صن
ندة
نإن املن
ناحلها فن
نة ومصن
نا دور احلكومن
نل فيهن
ند أو مواس ن تع ن
نة عين
نة أو ع لن
مجعن
املذكورة ال تكتمل حق العامل إال إذا امتد انق اع العامل بعد تلك املدة.
 .3إذا انق ع العامنل ملندة مخسنة عشنر يومنا متتالينة وكنان مل يسنتعفذ إجازتنه
العارضة حسبت له إجنازة عارضنة ملندة ينومني متتناليني ومنا بقنى بعند الينومني إن
()3
بلغ اخلمسة عشر يوما يعترب استقالة حكمية وإال فال.
القضية رل  212لسعة 13ق جلسة  1960/2/10جمموعة سعة  14ص  219رل

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى
.131
( )2د  /نعي ع ية .املقال السابق ص .204
( )3د  /نعي ع ية املقال السابق ص  ،205د  /حممد عبد احلميد أبوزيد .دوام سري املرافق العامنة دراسنة مقارننة "
دكتوراة مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة  " 1975ص  ،150بيعما يرى د  /زكى الع ار عكس ذلك ويقول :أنه
ال ميكن محاية العامل الذى يتهاون عمله إىل هذا احلد ،أض إىل ذلك أن االعتبارات العملية وصراحة العص يويد منا
نقول به ،ذلك أن العامل ميكعه أن يتقدم بعذره الذى انق ع بسببه عن العمل دون إذن خالل مدة اخلمسة عشر يوما التالية
والسل ة املختصة وشأهنا إعمال أو عدم إعمال لريعة االستقالة الضمعية شأن العامل " ص  151وما بعندها منن
كتابه .أسباق انتهاء اخلدمة للعاملني باحلكومة والق اع العام .املرجع السابق.



 .4العامل النذى يصندر لنرار بعقلنه ومل يعفنذ العقنل واسنتمر علنى ذلنك مندة
مخسة عشر يوما ومل ي قدم عنذرا مقبنوال فنإن خدمتنه تعتنرب معتهينة منن الينوم التناىل
الكتمال املدة مخسنة عشنر يومنا ،ألن هنذه الولنائع تكنون ركنن السنبأ القنرار
()1
الصادر بفصله من اخلدمة ما دام هلا أصل ابت األوراق.
 .5إذا ترك العامنل العمنل إحندى جهنات احلكومنة ليلتحنق بالعمنل جهنة
أخرى من جهاهتا الينوم التناىل مباشنرة ،فنإن لريعنة االسنتقالة احلكمينة ال تقنوم
حقه إذ تكون عاللته باحلكومنة متصنلة غنري معق عنة ،وخدمتنه هبنا مسنتمرة وهنذا
()2
رأى بع الفقهاء.
نأنه ش نأن أى ل نرار
نا شن
نرارا إدارين
نتقالة لن
نرار االسن
نك إىل :أن لن
نتعدوا ذلن
واسن
إدارى أخر جينأ أن يقنوم علنى سنبأ صنحيح ينربره الوالنع ،و القنانون ،فنإذا
انتفى هذا الركن كان القنرار معندوما غنري ذى أ نر ،وملنا كنان السنبأ النذى يقنوم
عليه لرار الفصل من اخلدمنة هنذه احلالنة هنو انق ناع املوظن عنن عملنه مخسنة
عشر يوما متتالينة دون إذن ولند تنبني أن العامنل مل يعق نع عنن عملنه مخسنة عشنر
يوما متتالية دون إذن بل زاوله خدمنة احلكومنة جبهنة أخنرى غنري تلنك النىت كنان
يعمل فيها ،فإن القرار الصنادر بفصنله يعنوزه ركنن السنبأ الصنحيح ومنن مث يكنون
لرارا معدوما غري ذى أ ر لانوىن.
بيعما ذهأ البع األخنر منن الفقهناء ( )3وهنو منا نوينده إىل أن انق ناع العامنل
عن عمله و التحاله بالعمنل جهنة أخنرى إدنا ينع عنن أن العامنل اجتهنت نيتنه إىل
ال عن رل  477لسعة 3ق جلسة  1958/3/1جمموعة سعة  3ص 784

رل

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
089
( )2فتوى اجلمعية العمومية للقس االستشارى بتاري  1960/10/26جمموعة الفتاوى السنعتان  15 ،14ص ،331
فتوى اجلمعية العمومية للقس االستشارى بتاري  1961/6/9جمموعة الفتناوى السنعتان  15 ،14ص = = 516
فتوى إدارة الفتوى والتشريع رل  1985/9/13 205جمموعة املكتأ الف س  12ص  159رلن  ،139فتنوى
الل عة الثالثة للقس االستشارى رل  1958/10/9 2142جمموعة املكتأ الف س 13رل  89ص  ،151فتنوى
جملس الدولة رل  1959/9/17 625جمموعة املكتأ الف س 13ص  117رل .95
( )3د  /نعي ع يه .االستقالة ص  207وما بعدها ،فتوى جملس الدولة رل  1964/11/5 1515مل رل 1-11
ص  140حيث جاء فيها " إذا تقدم أحد املوظفني بوزارة ما إىل وزارة أخرى للعمل هبا ،وصدر لرار تعييعه فيها ومل يكن
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نة
نوهر لريعن
نى جن
نىت هن
نتقالة الن
نة االسن
نإن نين
نن مث فن
نة األوىل .ومن
نن اجلهن
نتقالة من
االسن
نأ
نث جين
نة حبين
نة اإلدارين
نه اجلهن
نبة لعملن
نه بالعسن
نوافرة حقن
نمعية متن
نتقالة الضن
االسن
اعتبار خدمته معتهية تلك اجلهنة ويصندر لنرار بنذلك اعتبنارا منن تناري انق اعنه
عن العمل.
نة ،إذ
نة العامن
نرى الوظيفن
نام أخن
نل أحكن
نك جتاهن
نري ذلن
نول بغن
نى القن
نأ علن
ويترتن
نراءات
نتيفائه اإلجن
ندم اسن
نربا رغن عن
نال معتن
نة نقن
نذه العملين
نرورة هن
نه ضن
نأ علين
يترتن
الالزمة لصحة العقل و مقدمتها موافقة اجلهة املعقول معها على العقل.
كما يترتأ علينه أي ضنا اعتبنار خدمتنه متصنلة رغن أن بنة لواعند حتكن ضن
مدة اخلدمة السابقة إىل اخلدمة الالحقة باجلهة املعقول إليها.
 .6العامل املعار للعمنل باخلنارج وانتنهت مندة إعارتنه ومل يعند إىل عملنه خنالل
نرب
نان يعتن
نول كن
نذر مقبن
نارة دون إذن أو عن
نهاء اإلعن
نة النتن
نا التالين
نر يومن
نة عشن
اخلمسن
مستقيال اسنتقالة ضنمعية ( )1لبنل صندور لنرار رئنيس جملنس النوزراء 1975/8/6
أما بعد صدور لرار رئيس جملنس النوزراء السنابق فنإن الوضنع خمتلن حينث تضنمن
هذا القرار النعص علنى أننه " جينوز للنوزير منعح املعنار النذى يسنتمر العمنل
اخلارج رغ انتهاء مندة إعارتنه فتنرة سنتة أشنهر جينوز بعندها اعتبناره مسنتقيال
حالة عدم عودته وذلك بقرار معه أو ممن يباشر سل اته "
وتعفيذا هلذا القنرار وجنه وزينر الدولنة لشنئون جملنس النوزراء كتابنا مورخنا
 1976/3/18إىل أجهننزة الدولننة متضننمعا أن جملننس الننوزراء أصنندر لننرارا
نرار
نذا القن
نى إص ندار هن
ند روعن
نه لن
نوزير إىل أنن
نار الن
نه … مث أشن
 1975/8/6نصن
لدى الوزارة الثانية عل بسابق خدمته الوزارة األوىل فإن اإلجراءات الىت اختذهتا لتعييعه تعترب سليمة من العاحية القانونية
وإذا كان لد تقدم إىل وزارته الىت كان يعمل هبا ل لأ إهناء خدمته هبا لتعييعه بالوزارة األخرى واستالمه العمل هبا فإن هذا
ال لأ يعترب حقيقته استقالة وإذا كان من الواجأ عليه طبقا للمادة  111من القانون رل  210لسعة  1951املقابلنة
للمادة  72من القانون رل  58لسعة  1971أن يستمر عمله إىل أن يبلغ بالقرار الصادر بقبول االستقالة ،ولكعه كان
لد انق ع عن عمله بعد تقدا استقالته مباشرة فإنه يعترب معق عا عن العمل وكان من اجلائز إحالته إىل اماكمة التأديبينة
ملساءلته عن ذلك ،طاملا مل تتخذ ضده أية إجراءات تأديبية فإن استقالته تعترب مقبولة مبضى شهر من تاري تقدميها "
( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1291لسعة 6ق جلسة  1962/1/27جمموعنة سنعة  7ص  276ف
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معح املعار املهلة الىت تسمح له بإهنناء متعلقاتنه هنو وأسنرته باخلنارج فضنال عنن هتيئنة
نه
نه بتوجين
نة … واختتمن
ندول العربين
نة بالن
نرية العاملن
نربات املصن
نود للخن
نتقرار املعشن
االسن
نازات
نى إجن
نلني علن
نارين أو احلاصن
نن املعن
نة أى من
ناء خدمن
ندم إهنن
نة بعن
نزة الدولن
إىل أجهن
بدون مرتأ والنذين يتقنرر عندم جتديند إعنارهت ألى سنبأ منن األسنباق إال بعند
مضى ستة أشهر على تاري اإلعارة أو اإلجازة املسموح هبا.
ومن تاري صندور هنذا القنرار فإننه ال جينوز إهنناء خدمنة املعنار النذى انتنهت
مدة إعارته ومل يعد إىل عملنه إال بعند مضنى سنتة أشنهر منن تناري انتنهاء اإلعنارة
وأى لرار يصدر باملخالفنة لنذلك يعتنرب بناطال ملخالفتنه للقنانون وينتعني إلغناؤه فنإذا
مل يعد املعار إىل عمله بعد انتهاء اإلعنارة ومضنت علنى ذلنك سنتة أشنهر فإننه يعتنرب
()1
مستقيال من تاري إنتهاء اإلعارة.
وطبق القضاء ذلنك أحكامنه .و هنذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا أحند
أحكا مها " بأن لرار جملس النوزراء فيمنا تضنمعه منن التنرخيص للنوزير املخنتص يعند
من لبينل إلنزام اجلهنة اإلدارينة ممثلنة جملنس النوزراء نفسنها بضنوابط تتبعهنا إذا
نذار
نع فإنن
نل املعق ن
نق العامن
نمعية حن
نتقالة الضن
نة االسن
نال لريعن
نها إىل إعمن
نت نيتن
اجتهن
العامل الذى اشنترطه القنانون يسنتهدف تبصنري العامنل خ نورة األ نار املترتبنة علنى
استمرار انق اعه ودعوتنه السنتالم العمنل وال تتحقنق الغاينة منن اإلننذار إال إذا أتنيح
للعامل الولت املعاسأ بعد توجينه اإلننذار إلينه لتندبري عودتنه إىل النوطن ممنا يقتضنى
نل
نار العامن
نواز اعتبن
ندم جن
نوزراء عن
نس الن
نات جملن
نانون وتوجيهن
نام القن
نوء أحكن
ضن
()2
مستقيال حالة عدم عودته إال بعد انقضاء مدة الستة أشهر "

( )1د  /زكى الع ار :املرجع السابق ص .178
رل
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  365لسعة  28ق جلسة  ،1984/12/15وحكمها ال عن
 36لسعة  28ق جلسة  ،1985/2/2وحكمها ال عن رل  639لسعة 26ق جلسة  .1985/6/26مشار إىل هنذه
األحكام ص  177من مول د  /زكى الع ار .املرجع السابق .وحكمها ال عن رل  6260لسعة 34ق جلسنة
 1991/2/12جمموعة سعة  36ص .662
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أنه ال جيوز إهناء خدمة املعنار لالسنتقالة الضنمعية إال بعند مضنى سنتة أشنهر منن
نانون
نا للقن
نرب خمالفن
نذلك يعتن
نة لن
ندر باملخالفن
نرار يصن
نارة وأن أى لن
نهاء اإلعن
ناري انتن
تن
متعيعا اإللغاء.
نا
نررت حكمهن
نا إذ لن
نة العلين
نة اإلدارين
نه امكمن
ندلت ععن
ندأ عن
نذا املبن
نن هن
ولكن
الصننادر  " 1994/3/3بننأن لننرار جملننس الننوزراء ال يعنندو أن يكننون جمننرد
()1
توجيهات غري ملزمة … "
وفقا هلذا احلك فإن معح العامنل مهلنة ملندة سنتة أشنهر لتمكيعنه منن تندبري أمنر
عودته هنو وأفنراد أسنرته ،خيضنع للسنل ة التقديرينة جلهنة اإلدارة ،ومنن مث فلنها أن
تعترب العامل مستقيال مب رد انتنهاء املندة امنددة  -وهنى مندة اخلمسنة عشنر يومنا –
كما أن هلا أن متعحه مدة ستة أشهر من تاري انتهاء اإلعارة.
وبالتاىل فنإن القنرار النذى يصندر متضنمعا إهنناء اخلدمنة دون منعح املعنار املندة
نل
نحيحا مكتمن
نرارا صن
نرب لن
نوزراء يعتن
نس الن
نيس جملن
نرار رئن
نمعها لن
نىت تضن
نة الن
القانونين
األركننان و هننذا تقننول اجلمعيننة العموميننة فتواهننا الصننادرة 1997/12/21
" إن جملس الوزراء غري خمول بوضنع تع ني ملنزم ملثنل تلنك املسنألة املتعلقنة بأوضناع
العنناملني الدولننة ومننن مث فإهنننا ال تعنندو وأن تكننون جمننرد توجيهننات أصنندرها
جملس النوزراء مبقتضنى االختصناص املمعنوح لنه مبقتضنى ننص املنادة (  ) 156منن
الدستور لنىت تنعص علنى أننه " مينارس جملنس النوزراء بوجنه خناص االختصاصنات
التاليننة  -2 ……………-1توجيننه وتعسننيق ومتابعننة أعمننال الننوزارات
()2
واجلهات التابعة هلا واهليئات واملوسسات العامة "
( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  267لسعة  34ق جلسة  1994/3/3دائرة توحيد املباد  ،وحكمها
ال عن رل  1641لسعة  36جلسة  1994/6/7مشار إليه مول د  /حممد ماهر أبو الععني أحكام وفتناوى جملنس
الدولة الكتاق الثاىن ص  ،916وحكمها ال عن رل  1943لسعة  37ق جلسة  1995/6/13الدائرة الثالثة املوسوعة
اإلدارية احلديثة  1498/41وما بعدها ق .414
( )2فتوى اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع " الل عة الثانينة "  1997/12/21ملن م 1171/20/32
س ل الل عة رل  52/14معشور أحكام وفتاوى جملس الدولة مستشار  /حممد ماهر أبو الععني ص .977



أال يقندم العامنل خنالل اخلمسنة عشنر يومنا التالينة منا يثبنت أن
انق اعه كان بعذر مقبول:
ندنيني
ناملني املن
نانون العن
نن لن
نن م  98من
نرة األوىل من
نرط الفقن
نذا الشن
نمعت هن
تضن
بالدولة حيث نصنت علنى أننه " إذا انق نع عنن عملنه بغنري إذن أكثنر منن مخسنة
عشر يوما متتالية ما مل يقدم خنالل اخلمسنة عشنر يومنا التالينة منا يثبنت أن انق اعنه
كان بعذر مقبنول ،و هنذه احلالنة جينوز للسنل ة املختصنة أن تقنرر عندم حرماننه
من أجره عن مندة االنق ناع إن كنان لنه رصنيد منن اإلجنازات يسنمح بنذلك وإال
وجأ حرمانه من أجره عن هنذه املندة ،فنإذا مل يقندم العامنل أسنبابا تنربر االنق ناع
أو لدم هنذه األسنباق ورفضنت اعتنربت خدمتنه معتهينة منن تناري انق اعنه عنن
العمل ".
مقتضننى هننذا الننعص أن لريعننة االسننتقالة الضننمعية ال تكتمننل ععاصننرها إال إذا
أخفق العامل تقندا منا يثبنت أن انق اعنه كنان بعنذر مقبنول ،وذلنك خنالل
اخلمسة عشر يومنا التالينة لالنق ناع ،أو لندم عنذرا ولكنن اإلدارة رفضنته .و هنذا
تقول امكمة اإلدارينة العلينا " إن جتديند إعنارة املندعى منن األمنور النىت تتنرخص
نرض
نة وأن من
نل ة تقديرين
نن سن
نا من
نا هلن
نها مبن
نا أو رفضن
نة عليهن
نة اإلدارة املوافقن
جهن
املدعى على فرض أنه كنان انول بيعنه وبنني العنودة إىل عملنه عقنأ انتنهاء إعارتنه
نربرا
نا وال من
نن موجين
نتر مل يكن
نة مانشسن
نل جبامعن
نتمراره العمن
نه اسن
نا يعفين
نو من
وهن
لت ديد إعارته ،وكل ما ميكن أن يترتنأ علينه منن أ نر هنو حنق املندعى احلصنول
على إجازة مرضية وهو األمنر النذى مل ي النأ بنه املندعى أو تت نه إلينه نيتنه وإدنا
كان يتعلل بناملرض امل البنة بت ديند إعارتنه ومنن مث فنال جندوى فيمنا إذا كنان
نة
نى جامعن
نة اإلدارة وهن
نون جهن
نن مث ال تكن
نت .ومن
نري ابن
نا أو غن
ندعى ابتن
نرض املن
من
القاهرة لد أخ أت حق املندعى حنني أهننت خدمتنه بعند أن امتعنع عنن العنودة إىل
عمله بعد تكليفه باملبادرة إىل العنودة إىل عملنه ،كمنا أننه مل يبلنغ عنن مرضنه كعنذر
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مربر النق اعه عن العمل بعند انتنهاء إعارتنه وإدنا كنان يتنزرع بنه
()1
على جتديد إعارته ".

طلنأ املوافقنة

وواضح من هذا احلك أن املندعى لندم عنذرا النق اعنه عنن العمنل وهنو املنرض
ولكن تبني جلهنة اإلدارة أننه مل يكنن صنادلا فيمنا إدعناه ( )2حينث تنبني أننه كنان
يعمل نفس الولنت جامعنة مانشسنتر ممنا يعفنى كوننه مريضنا ومنن مث اعتنربت
امكمة أن إهناء خدمته منن لبنل جامعنة القناهرة دون االعتنداد مبنا أبنداه منن عنذر
لرارا سليما ورفضت ال عن الذى تقدم به املدعى.
ومن أمثلة العنذر غنري املقبنول لالنق ناع عنن العمنل والنذى تتنوافر معنه أيضنا
لريعة االستقالة الضمعية ما لضنت بنه امكمنة اإلدارينة العلينا منن أننه " :ملنا كاننت
نها
نا أو رفضن
نة عليهن
نة اإلدارة املوافقن
نرخص جهن
نىت تتن
نور الن
نن األمن
نل من
نارة العامن
إعن
مباهلا من سل ة تقديرينة فنإن انق ناع العامنل عقنأ إجنازة منرخص لنه هبنا بسنبأ
تعالده على العمل بناجلزائر النذى ا دون علن اجلهنة اإلدارينة وموافقتنها هنو انق ناع
عن العمل بدون عنذر مقبنول تقنوم معنه لريعنة االسنتقالة ،بنل يوكندها ،وال جينوز
نل
نن العمن
عن
نه
نى انق اعن
نبأ احلقيقن
نن السن
نادام مل يكن
ناملرض من
نل بن
التعلن
()3
".
أما إذا لدم العامل املعق نع عنن العمنل ملندة مخسنة عشنر يومنا متتالينة خنالل
اخلمسة عشنر يومنا التالينة منا يثبنت أن انق اعنه كنان بعنذر مقبنول فنإن لريعنة
االستقالة تعتفى حقه .منن ذلنك منا لضنت بنه امكمنة اإلدارينة العلينا منن أننه
" إذا بت أن انق اع العامل عن عملنه كنان أمنرا خارجنا عنن إرادتنه وكاننت جهنة
ال عن رل  196لسعة  17ق جلسة  1973/11/24جمموعة سنعة  19ص  25ف

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
10
( )2املرض من األعذار املقبولة إذا كان العامل صادلا ويترتأ على صدور القرار بإهناء اخلدمة دون مراعاتنه أن يكنون
القرار خمالفا للقانون متعيعا اإللغاء ،حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  3853لسعة  41ق جلسة 1996/10/15
املوسوعة  1507/41وما بعدها ق  ،417وحكمها ال عن رل  4331لسعة 41ق جلسنة  1997/2/18الندائرة
الثالثة املوسوعة اإلدارية  1511/41وما بعدها ق .418
ق
( )3حك امكمة اإلدارية العليا  1974/6/29ال عن رل  514لسعة 17ق جمموعة سعة  19ص 456
.155



اإلدارة هى الىت حالت دون ليام ه بعملنه فقند انتفنى القنول بنأن عندم مباشنرة العامنل
لعمله هو انق اع يقني لريعنة تنرك العمنل لالسنتقالة وترفنع بالتناىل القريعنة القانونينة
()1
الىت رتبها القانون على انق اع العامل عن عمله ".
وواضح من هنذا احلكن أن العامنل إذا لندم عنذرا النق اعنه ولبلتنه جهنة اإلدارة
انتفت الق ريعة املفترضنة واعتنربت خدمتنه مسنتمرة وجينوز للسنل ة املختصنة أن تقندر
عدم حرمانه من أجره عن مندة االنق ناع إذا كنان لنه رصنيد منن اإلجنازات يسنمح
بذلك وإال بأن مل يكن له رصيد من اإلجنازات فإننه انرم منن أجنره عنن هنذه املندة.

()2

نل ة
نع إىل السن
نول يرجن
نري مقبن
نوال أو غن
نل مقبن
نن العامن
ندم من
نذر املقن
نون العن
وكن
التقديرية جلهة اإلدارة منع خضنوعها لرلابنة القضناء  3ضنوء املعينار اآلتنى " العنذر
املانع من تقدير إعمنال لنرينة االسنتقالة الضنمعية هنو النذى يسنتفاد معنه أن العامنل
ال يزال متمسكا بعمله راغبنا فينه ومعيناره أن تكنون عنودة العامنل واسنتالمه للعمنل
()4
عن رغبة جادة وبيعه صادلة االنت ام العمل.
نون اإلدارة
ند وأن تكن
نع البن
نتقالة حنق املوظن املعق ن
نة االسن
نق لريعن
لكنى تتحقن
لد لامت بإننذاره ،وهنو منا ينوحى بنأن اإلننذار إجنراء جنوهرى القصند معنه :أن
( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1971/4/17ال عن رل  454لسعة 15ق جمموعة سعة  16ص  270لاعندة
( ،)40وحكمها  1996/1/30ال عن رل  4335لسعة 40ق الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارية  1505/41ومنا
بعدها ق .416
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1990/12/9ال عن رل  1174لسعة 34ق جمموعة سعة  36ص .293
( )3حني ذهأ د  /حممد عصفور .إىل عكس ذلك ولال إن سل ة تقدير العذر ترجع إىل امكمة التأديبية وأن كل ما
ميلكه الرئيس اإلدارى ععد عدم التعاعه بأن العذر الذى لدمه العامل مقبول أن ايل املخال إىل اماكمة التأديبية سنل ة
س  1963ص 88
العقاق الىت ال تعتمى إىل التأديأ ن اق الوظيفة العامة " جملة العلوم اإلدارية العندد الثناىن
السعة اخلامسة.
( )4د  /نعي ع ية .املرجع السابق ص  ،218د  /زكى الع ار املرجع السابق ص  ،159حكن القضناء اإلدارى
 1957/5/7القضية رل  233لسعة 11ق جمموعة سعة  ،108حك امكمة اإلدارية العليا  1984/2/4ال عن
رل  28لسعة  25جمموعة سعة  29ص  587ف .،93
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تستبني ج هة اإلدارة مندى إصنرار العامنل علنى تنرك العمنل وعزوفنه ععنه ،ومتكيعنه
()1
من إبداء عذره.
ولكى يكون اإلنذار صحيحا البد فيه من الشروط اآلتية:
 .1أن يكون اإلنذار مكتوبا.
 .2أن يكون اإلنذار واضحا ولاطعا

الداللة على املراد معه.

 .3أن يكون اإلنذار بعد مضى مخسة أيام من االنق اع.
فإذا تنوافرت هنذه الشنروط اإلننذار كنان صنحيحا وترتنأ علينه أ نره ،وإال
بأن اختل شرط منن الشنروط السنابقة فنإن اإلننذار يكنون بناطال وال يترتنأ علينه
أ ر.
و هذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا " ومنن حينث أن القنرار الصنادر بإهنناء
خدمة العامنل وفقنا ألحكنام تلنك الفقنرة يعبغنى أن يكنون مسنبولا بإننذار كتناىب
يوجه إليه بعد انق اعنه عنن العمنل ملندة مخسنة أينام وذلنك بنالع ر إىل منا يع نوى
عليه هذا اإلجراء من ضمانه أساسنية تتمثنل إحاطنة العامنل مبنا ينراد اختناذه حيالنه
من أجراء تعتهى به خدمته وإتاحة الفرصنة لنه علنى هندى منا اعتزمتنه اجلهنة اإلدارينة
م ن إهنناء خدمتنه إذا مل يعند إىل العمنل تقندير مغبنة اسنتمراره االنق ناع عنن
العمل واختاذ منا ينراه معاسنبا هنذا الشنأن حسنبما متلينه علينه مصناحله وظروفنه
اخلاصة إما االسنت ابة إىل طلنأ اجلهنة اإلدارينة والعنودة إىل عملنه أو إعنالن رفضنه
له وكذلك إبداء منا لند يكنون لدينه منن أعنذار لانونينة أو طلبنات أخنرى ،وملنا
( )1يراجع ذلك :حك امكمة اإلدارية العليا  1979/1/24ال عن رل  194لسعة 23ق .مشار إليه رسالة
د  /حممد حممود ندا .املرجع السابق ص  ،306وحكمها  1986/11/8ال عن رل  159لسعة  29ق جمموعة سعة
 32ج 2ص  ،194وحكمها  1987/4/21ال عن رل  1161لسعة 32ق جمموعنة سنعة  32ص  1154ف
 ،176وحكمها  1987/10/17ال عن رل  2891لسعة 32ق جمموعة سنعة  33ج  1ص  ،69وحكمهنا
 1989/1/10ال عن رل  2151لسعة  33ق جمموعة سعة  34ص  425ق  ،65وحكمهنا 1990/3/27
ال عن رل  759لسعة  35ق جمموعة سعة  35ص  1486وما بعدها لاعدة  ،139وحكمهنا 1994/11/29
ال عن رل  3077لسعة  37ق الدائرة الثالثة املوسنوعة اإلدارينة  1529/41ومنا بعندها  423ق ،وحكمهنا
 1995/2/21ال عن رل  3351لسعة 38ق الدائرة الثالثة املوسوعة  1544/41وما بعدها ف .427



كانت اجلهة اإلدارية مل تقندم منا يندل علنى أهننا وجهنت إىل املندعى إننذار لبنل أن
تصدر لرارها بإهناء خدمته النق اعنه عنن العمنل فنإن هنذا القنرار يقنع مفتقنرا أحند
()1
القرار "
أشكاله اجلوهرية الىت يترتأ على إغفاهلا ب الن
ومن مث يكنون ال قنرار الصنادر بإهنناء اخلدمنة دون مراعناة اإلننذار متعيعنا اإللغناء
ملخالفته للقنانون ( )2ألننه – كمنا سنبق – إجنراء جنوهرى القصند معنه أن تسنتبني
جهة اإلدارة مندى إصنرار العامنل علنى تنرك العمنل ،وبالتناىل يترتنأ علنى عندم
مراعاته ب نالن القنرار الصنادر بإهنناء اخلدمنة ،إال إذا كنان عندم اإلننذار يرجنع إىل
عدم معرفنة مكنان العامنل وذوينه ( )3لتوجينه اإلننذار إلينه ( ،)4أو اتضنح أن اإلننذار
نا
نه ه رهن
نن نيتن
ن عن
نة وكشن
ناء الوظيفن
نأ البقن
نه ال يرغن
ند لكونن
نري جمن
غن
وتركها ( .)5و هناتني احلنالتني إذا صندر لنرار إهنناء اخلدمنة لالنق ناع دون مراعناة
شرط اإلنذار فإنه يكون صحيحا وموافقا للقانون.
لكى تتحقنق لريعنة االسنتقالة حنق املوظن املعق نع عنن عملنه ملندة مخسنة
عشر يوما متصنلة البند وأن يثبنت أن اإلدارة مل تتخنذ ضنده إجنراءات تأديبينة خنالل
1979/1/24

ال عن رل  194لسعة 23ق مشار إليه

رسالة د  /حممد حممود

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
ندا .املرجع السابق ص .306
( )2و نفس املع  :حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  227لسنعة 29ق جلسنة  1986/4/19املوسنوعة
 646/27وما بعدهاف 176وحكمها ال عن رل  407لسعة  37ق جلسة  1993/12/14الدائرة الثالثة املوسوعة
اإلدارية  1522/41ق  421وحكمها ال عن رل  460لسعة  37ق جلسة  1995/12/19الدائرة الثالثة املوسوعة
اإلدارية  1559/41ق .431
( )3حيث أن اإلنذار يوجه إىل الشخص املعذر إليه مباشرة واحلصول إىل توليعه باالستالم على السعد الدال على التسنلي
أو ب ريق الربق أو الربيد على الععوان الثابت مبل خدمة العامل أو بأوراله لدى اجلهة اإلدارية .حك امكمنة اإلدارينة
العليا ال عن رل  375لسعة  34ق جلسة  1989/11/28جمموعة سعة  35ص  327وما بعدها ق  ،20وحكمهنا
ال عن رل  1213لسعة  37ق جلسة  1995/3/21الدائرة الثالثة املوسوعة  1548/41وما بعدها ق .428
( )4فتوى اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع جلسة  1986/6/25مل رل .318/6/86
( )5يراجع هذا املع حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1811لسعة 36ق جلسنة  1996/8/20الندائرة
الثالثة املوسوعة  1562/41وما بعدها ق  ،432وحكمها ال عن رل  3139لسنعة  34ق جلسنة 1997/7/29
الدائرة الثانية املوسوعة اإلدارية  1571/41وما بعدها ف .434
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الشهر التناىل لالنق ناع ،فنإذا بنت أن جهنة اإلدارة لامنت باختناذ إجنراءات تأديبينة
مواجهة العامنل املعق نع فنإن لريعنة االسنتقالة املترتبنة علنى االنق ناع ال تتحقنق.
()1

و هذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا " االسنتقالة الضنمعية ال تتحقنق إذا بنت
نهر
نالل الشن
نة خن
نراءات تأديبين
نع إجن
نل املعق ن
ند العامن
نذت ضن
ند اختن
نة اإلدارة لن
أن جهن
نة
نراءات التأديبين
ناذ اإلجن
نن اختن
نة اإلدارة عن
نت جهن
نا إذا تقاعسن
ناع … أمن
ناىل لالنق ن
التن
لبل العامل املعق ع عنن عملنه خنالل تلنك املندة أو شنرعت اختاذهنا ولكنن بعند
فوات املندة لامنت القريعنة القانونينة باعتبناره مسنتقيال وينتعني منن مث إصندار لنرار
()2
بإهناء اخلدمة وإع اؤه ما يفيد ذلك ".
و حالة منا إذا لامنت اجلهنة اإلدارينة باختناذ اإلجنراءات التأديبينة لبنل العامنل
نرب
نق ،ويعتن
نمعية ال تتحقن
نتقالة الضن
نة االسن
نإن لريعن
ناع فن
ناىل لالنق ن
نهر التن
نالل الشن
خن
العامننل مسننتمرا عملننه طننوال فتننرة االنق نناع ويسننتحق العننالوة الدوريننة

( )1يراجع ذلك على سبيل املثال :حك امكمة اإلدارية العليا  1970/3/21ال عن رلن  430لسنعة 13ق
جمموعة سعة  15ص  229ق  ،38وحكمها  1971/4/3ال عن رل  359لسعة 13ق جمموعنة سنعة  16ص
 208ق  ،31وحكمها  1986/11/1ال عن رل  452لسنعة  29ق جمموعنة سنعة  32ص  126ق ،16
وحكمها  1987/12/1ال عن رل  1711لسعة 31ق جمموعة سعة  32ص  ،126وحكمهنا 1990/3/27
ال عن رل  759لسعة  35ق جمموعة سعة  35ص  1486وما بعدها ،وحكمها  1990/12/9ال عنن رلن
 1174لسعة 34ق جمموعة سعة  36ص  293وما بعدها ،وحكمها  1991/7/6ال عن رل  115لسنعة 35ق
جمموعة سعة  36ص  1555وما بعدها ،وحكمها ال عن رل  1032لسعة  36ق جلسة  1996/6/25الدائرة الثالثة
املوسوعة اإلدارية  1518/41ف .420
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1990/3/27ال عن رل  759لسعة 35ق جمموعة سنعة  35ص  1486ومنا
بعدها ف .139



نذه
نأ هن
نتحقالها ( ،)1وحتسن
ناد اسن
نأخري ميعن
نها أو تن
نه معن
نوز حرمانن
ندها وال جين
مواعين
()2
املدة ضمن املدة املقررة للترلية.
ومن مث فنإن العامنل إذا انق نع عنن عملنه ملندة مخسنة عشنر يومنا متصنلة ،ومل
يقدم خالل اخلمسة عشر يومنا التالينة منا يفيند أن انق اعنه كنان بعنذر مقبنول فنإن
اجلهة اإلدارية ال ىت يتبعها العامنل املعق نع تكنون باخلينار بنني اعتبناره مسنتقيال اسنتقالة
ضننمعية ،وبننني إحالتننه إىل التحقيننق لتوليننع اجلننزاء التننأدي عليننه ،فننإذا اختننذت
اإلجراءات التأديبينة ضنده فإننه ال جينوز هلنا اعتبناره مسنتقيال ،ألن االسنتقالة يترتنأ
ناص دون
ندها ذات االختصن
نبح وحن
نىت تصن
نة والن
نة التأديبين
نة امكمن
نلأ والين
نا سن
عليهن
غريها تأديأ العامل ،وعلينه فنإذا صندر لنرار منن اجلهنة اإلدارينة بإهنناء خدمتنه
أ عاء حماكمته تأديبيا فإن القنرار الصنادر بإهنناء اخلدمنة يكنون مععندم وال يترتنأ علينه
أى أ ر (.)3
و هذا تقول امكمنة اإلدارينة العلينا " لريعنة االسنتقالة الضنمعية مقنررة لصنات
جهننة اإلدارة إن شنناءت أعملتننها حننق العامننل واعتربتننه مسننتقيال وإن مل تشننأ
()4
اختذت ضده اإلجراءات التأديبية خالل الشهر التاىل النق اعه عن العمل
إال أن حننق اإلدارة اختنناذ اإلجننراءات التأديبيننة ضنند العامننل املعق ننع لننيس
م لقا وإدا مقيدا بنأن ينتم خنالل الشنهر التناىل لالنق ناع ،فنإذا انقضنى الشنهر
د/
( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  2649لسعة  36ق جلسة  1994/1/22مشار إليه مول
عبد الغفار موسى :موسوعة املباد القانونية الىت لررهتا اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع مب لنس الدولنة دار
الكتأ القانونية  253/3 2001هامش ( ،)1فتوى اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشنريع رلن  135بتناري
 1993/2/1مل رل .821/3/86
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  23166لسعة  37ق جلسة  ،1997/5/31وحكمها ال عنن رلن
 2856لسعة  36ق جلسة  ،1995/7/22وحكمها ال عن رل  756لسعة 37ق جلسة  1997/11/1مشنار إىل
هذه األحكام مول مستشار  /مسري يوس البهى شرح لانون ن ام العاملني املدنيني بالدولة املرجع السابق 1150/2
وما بعدها.
( )3حك امكمة اإلدارية العلينا ال عنن رلن  793 ،761 ،724 ،630 ،629 ،582لسنعة  29ق جلسنة
 1984/6/23جمموعة سعة  29ص .1303
( )4حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  2891لسعة  32ق جلسة  1987/10/17جمموعة سنعة  69/1 33ق
.11
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فإنه ال جيوز اختاذ اإلجنراءات التأديبينة ضند العامنل وإدنا البند منن اعتبناره مسنتقيال
استقالة ضمعية ألن ميعاد الشهر ميعادا جامدا يترتأ على خمالفته أ ران:
امتعنناع جهننة اإلدارة عننن اختنناذ أيننة إجننراءات تأديبيننة ضنند العامننل
املعق ع.

()1

وجوق إصدار لرار بإهناء خدمة العامل باعتباره مقدما استقالته

()2

وهذا ما اجتهت إلينه امكمنة اإلدارينة العلينا الندائرة اخلاصنة املعصنوص عليهنا
املادة ( )54مكرر منن لنانون جملنس الدولنة رلن  47لسنعة  1972معندال بالقنانون
نعة
ن  395لسن
نن رلن
نعة 2ق ال عن
ن  1لسن
نأ رلن
نعة  1984ال لن
ن  136لسن
رلن
 27ق بتاري  1986/3/2حينث لضنت " باعتبنار العامنل املعق نع عنن عملنه املندد
ندما اس نتقالته إذا مل
نعة  1978مقن
نانون  47لسن
نن القن
نادة  98من
نا املن
نوص عليهن
املعصن
تكن اإلجراءات التأديبية لد اختنذت ضنده خنالل الشنهر التناىل النق اعنه عنن العمنل
… ولررت إعادة ال عن إىل الدائرة املختصة قامكمة للفصل فيه "
()3

تضمعت العص على هذه احلالنة الفقنرة الثالثنة منن املنادة ( )98منن القنانون رلن
نة حيننث نصننت علننى أنننه " إذا
نعة  1978بشننأن العنناملني املنندنيني بالدولن
 47لسن
انق ع عن عمله بغري إذن تقبلنه جهنة اإلدارينة أكثنر منن ال نني يومنا غنري متصنلة
هنذه
السعة وتعترب خدمته معتهينة هنذه احلالنة منن الينوم التناىل الكتمنال
املدة ".
( )1هذا خبالف االستقالة الصراة حيث إن العامل إذا لدم استقالته إىل جهة اإلدارة فإن ذلنك ال انول دون مسنألته
تأديبيا ،يستث من ذلك رجال القضاء ،وأعضاء جملس الدولة ،وأعضاء العيابة اإلدارية ،فإذا تقدم أحده ب لأ اسنتقالة
فإنه ال جيوز مسألته تأديبيا د  /حممد جودت امللط .املسئولية التأديبية للموظ العام دار العهضة العربية ،طبعة  .1967ص
.249
( )2د  /زكى الع ار املرجع السابق ص .173
( )3يقصد بالسعة :املدة احلاصل فيها هذا الغياق بالعسبة إىل الوحدة الزمعية الىت ال يسمح فيها بت اوز القدر الذى حدده
املشرع و هذا تقول امكمة اإلدارية العليا " السعة املعتربة حساق مدة غياق العامل املربر لفصله تكون مبراعاة بندء
خدمته وال ترتبط بالسعة امليالدية " حكمها  1963/1/19ال عن رل  1507لسعة 7ق مشار إليه لدى د  /حممد
عصفور املقال السابق ص .98



مقتضى هذا النعص :أن العامنل إذا بلنغ انق اعنه عنن عملنه العنام أكثنر منن
ال ني ي ومنا " واحند و ال نون يومنا منثال " بندون إذن أو عنذر مقبنول فنإن هنذا
االنق اع يعتنرب منن لبنل العامنل لريعنة علنى رغبتنه تنرك العمنل ،ومنن مث لن
املشرع لنه رغبتنه وأع نى لنتدارة احلنق أن تعتنربه مسنتقيال مبنرور هنذه املندة
ضمانا لسري العمل وحفاظنا علنى لدسنيته ،ومراعناة حلنق الوظيفنة كمنا أن هلنا احلنق
أن حتيله إىل اماكمنة التأديبينة بندال منن اعتبناره مسنتقيال إذا رأت وجهنا لنذلك،
و هذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا " ال حمنل إلعمنال لريعنة االسنتقالة الضنمعية
املستفادة من انق اع العامنل عنن العمنل بغنري إذن املندد النىت حنددها املشنرع منىت
كانننت جهننة اإلدارة لنند اختننذت ضننده إجننراءات تأديبيننة خننالل الشننهر التنناىل
نانون رل ن
نن القن
نادة ( )98من
نواردة باملن
نة الن
نراءات التأديبين
ناع اص ن الح اإلجن
لالنق ن
 47لسعة  1978ال يقصند بنه اإلحالنة إىل العيابنة اإلدارينة أو امكمنة التأديبينة فقنط
بل يكفى ذلنك جمنرد إحالنة العامنل املعق نع إىل أى جهنة منن جهنات التحقينق
نات
نل أو باهليئن
نا العامن
نابع هلن
نة التن
نة باجلهن
نئون القانونين
نى إدارة الشن
نت هن
نواء كانن
سن
()1
الرئاسية هلا ".
وهذه احلالنة منن حناالت االنق ناع يسنرى عليهنا منا يسنرى علنى االنق ناع
املتصل منن أحكنام …… إىل أننه يعبغنى أن يالحنا أننه حالنة االنق ناع ملندة
أكثر من ال ني يومنا غنري متصنلة السنعة ينتعني إلعمنال لريعنة االسنتقالة أن ينت
إنذار العامل بعند منرور عشنرة أينام منن االنق ناع ( )2ولنيس مخسنة أينام كمنا
احلالة السابقة.
كما أنه إذا لررت اإلدارة اعتبناره مسنتقيال فنإن اسنتقالته تكنون منن الينوم التناىل
نة
نن بداين
نيس من
نا ولن
نني يومن
ندى و ال ن
ناع إحن
ندة االنق ن
نه من
نت فين
نذى بلغن
نوم الن
للين
االنق اع كما احلالة السابقة.

ال عن رل  2285لسعة  32ق جلسة  1987/3/17جمموعة سعة  32ص  946وما

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
بعدها ق .144
( )2الفقرة الثانية من املادة  98من لانون العاملني املدنيني بالدولة رل  47لسعة  1987و نفس املع  :حك امكمنة
اإلدارية العليا ال عن رل  375لسعة  34ق جلسة  1989/11/28جمموعة سعة  35ص  327وما بعدها ف .20
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()1

تضمعت العص على هنذه احلالنة منن حناالت االنق ناع الفقنرة الثالثنة منن املنادة
نى
نعص علن
نعة  1978إذ تن
نة رل ن  47لسن
ندنيني بالدولن
ناملني املن
نانون العن
نن لن
( )98من
نر
نة مجهورينة مصن
نن حكومن
نرخيص من
نري تن
نة بغن
نة أجعبين
نة جهن
نة أين
نق خبدمن
" إذا التحن
العربية ،و هنذه احلالنة تعتنرب خدمنة العامنل معتهينة منن تناري التحالنه هنذه
اخلدمة األجعبية ".
فاملشرع مبقتضى هنذا النعص اعتنرب أن العامنل النذى يلتحنق بالعمنل لندى هيئنة
أجعبية أيا كان نوعهنا بندون تنرخيص مسنتقيال ضنمعا منن وظيفتنه ،واالسنتقالة هعنا
ال تت بقوة القنانون أى مب نرد االلتحناق دون حاجنة لصندور لنرار وإدنا البند منن
()2
صدور لرار بذلك من اجلهة املختصة وفقا ملا تراه حمققا للمصلحة العامة.
واالستقالة وفقا هلذه احلالة يشترط لتحققها الشروط اآلتية:
وفقا هلذا الشرط فنإن لريعنة االسنتقالة الضنمعية ال تتحقنق حنق العامنل مب نرد
تقدا ال لأ وإدا البد منن االلتحناق الفعلنى ،فتقندا ال لنأ ال يكفنى لقينام القريعنة
حق العامل ،وإدنا البند وأن يكنون التحنق بالفعنل اسنتل العلن أم مل يسنتل  ،أينا
كان نوع اجلهة الىت يريد العمنل لنديها حينث جناء النعص عامنا دون ختصيصنه جبهنة
حكومينة.
معيعة ومنن مث يسنتوى ذلنك أن تكنون اجلهنة حكومينة أو غنري
()3

ال عن رلن  3700لسنعة  37ق

( )1وهذا العوع من االستقالة ال ضرورة فيه لتنذار .حك امكمة اإلدارية العليا
جلسة  1994/1/25املوسوعة .1575/41
( )2فتوى اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  1978/10/4مل رل .169/2/86
( )3د  /نعي ع يه :املرجع السابق ص .224



ال يكفى االلتحاق الفعلنى لتحقنق القريعنة حنق العامنل وإدنا البند وأن يكنون
االلتحاق بدون ترخيص منن حكومنة مجهورينة مصنر العربينة ممثلنة شنخص وزينر
الداخلية حيث أنناط بنه القنانون منعح هنذه التنراخيص وذلنك بالقنانون رلن 173
()1
لسعة 1958م.
أمننا إذا كننان االلتحنناق بالعمننل لنندى اجلهننة األجعبيننة بعنند احلصننول علننى
ترخيص( )2بذلك منن حكومنة مجهورينة مصنر العربينة فنإن القريعنة ال تقنوم حنق
العامل امللتحق.

ال يكفى لتحقنق القر يعنة حنق العامنل امللتحنق تنوافر الشنروط السنابقة وإدنا
البد من إضنافة شنرط النث هنو أال تكنون اجلهنة اإلدارينة لند اختنذت إجنراءات
تأديبية ضد العامنل امللتحنق خنالل الشنهر التناىل لاللتحناق ،فنإن فعلنت فنإن لريعنة
()3
االستقالة ال تتحقق.

( )1وإن كان جيوز بع احلاالت العمل لدى بع اجلهات األجعبية بدون إذن مع االكتفاء باإلخ ار وذلك عمال مبا
ورد القانون رل  231لسعة  1996املادة الثانية إذ تعص على أنه " جيوز لكل مصرى أن يعمل أية جهنة منن
اجلهات األجعبية وفروعها ومكاتبها داخل مجهورية مصر العربية دون احلصول على إذن بذلك ويكتفى بإخ ار يرسل من
العامل بغري رسوم إىل اجلهة الىت يعيعها وزير الداخلية خب اق موصى عليه مصحوق بعل وصول خالل شهر من تناري
االلتحاق بالعمل وذلك دون إخالل بأحكام القانون رل  97لسعة  1969بتع ي العمل لدى جهات أجعبينة بالعسنبة
لوظائ معيعة " نشر هذا القانون باجلريدة الرمسية العدد  27مكرر  16يوليه  1996وعمل به من اليوم الثاىن للعشر.
( )2يقصد بالترخيص هعا الترخيص بالعمل وليس الترخيص بالسفر .د  /ذكى الع ار املرجع السابق ص .167
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  452لسعة  29ق جلسة  1986/11/1جمموعنة سنعة  32ص ،126
وحكمها ال عن رل  1174لسعة  34ق جلسة  1990/12/9جمموعة سعة  36ص  293وما بعدها ،وحكمهنا
ال عن رل  115لسعة  35ق جلسة  1991/7/6جمموعة سعة  36ص  1555وما بعدها ،وحكمها ال عنن رلن
 1032لسعة 36ق جلسة  1996/6/25املوسوعة اإلدارية  1518/41ق .420
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ومن مث فإن األمنر متنروك للسنل ة التقديرينة جلهنة اإلدارة ،فلنها أن تعتنرب العامنل
الذى التحنق بالعمنل لندى هيئنة أجعبينة مسنتقيال ،وهلنا أال تعتنربه مسنتقيال وتتخنذ
ضننده اإلجننراءات التأديبيننة ،و هننذه احلالننة البنند وأن يكننون اختنناذ اإلجننراءات
()1
التأديبية خالل الشهر التاىل اللتحاله بالعمل لدى اهليئة األجعبية.
وبالتاىل فإن أى لنرار يصندر منن اجلهنة اإلدارينة دون مراعناة ملنا سنبق يكنون
نل
نة العامن
ناء خدمن
نرارا بإهنن
ندرت لن
نا إذا أصن
نك – كمن
ناء – وذلن
نا اإللغن
نا ومتعيعن
معيبن
اللتحاله بالعمل لدى هيئة أجعبينة رغن كوننه حمناال للمحاكمنة التأديبينة ،فنإن القنرار
نة
نه إىل درجن
نى القنانون يعحندر بن
نارن علن
نروج صن
نوى علنى خن
نة يع ن
هنذه احلالن
االنعدام وال يترتنأ علينه أى أ نر ويعتنرب العامنل مسنتمرا عملنه ومل تعتنه خدمتنه
()2
بعد.
إذا حد ت املخالفة من لبل العامل بنأن انق نع عنن عملنه مندة أكثنر منن مخسنة
عشرا بوما متصلة أو أكثر منن ال نني يومنا غنري متصنلة ض السنعة ،أو التحنق خبدمنة
جهة أجعبينة وفقنا لنعص املنادة  98منن لنانون العناملني املندنيني بالدولنة ،واملنادة
نل
نا العامن
نل يتبعهن
نة اإلدارة الن
نأن جلهن
نام ،فن
ناع العن
ناملني بالق ن
نانون العن
نن لن
 100من
السل ة التقديرية إزاء هنذه املخالفنة ،فإمنا أن تعتنرب العامنل مسنتقيال اسنتقالة ضنمعية
من تاري االنق اع ،وإمنا أن تتخنذ األجنرات التأديبينة ضنده ض خنالل الشنهر التنال
لالنق اع .فإذا لررت اختناذ األجنرات التأديبينة ضند العامنل فنأن املشنرع ليند جهنة
اإلدارة بأن ينت ذلنك ض خنالل الشنهر التنال لالنق ناع وإال أعتنرب العامنل مسنتقيال
الشهر ؟
ضمعا مب رد مرور هذه املدة ،إذن فمىت تبدأ مدة
يرى الندكتور /نعني ع ينة " أن مندة الشنهر تبندأ منن ينوم االنق ناع ذاتنه،
ويقول فليس الشنهر التنال هنو شنهر فرباينر بالعسنبة لشنهر يعناير أو شنهر منارس
ال عن رل  2891لسعة  32ق جلسة  1987/10/17جمموعة سعة  33ص  69ف

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
.11
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  812لسعة  12ق جلسة  1972/3/25جمموعنة سنعة  17ص ،372
وحكمها ال عن رل  1378لسعة  25ق جلسة  1985/5/18جمموعة السعة  30ص  1065ف .164



نة بالعسننبة للعنناملني
نا اخننتالف ض املعاملن
نبة لشننهر فربايننر ،وإال ترتننأ عليهن
بالعسن
املعق عني تبعا لليوم النذي اند فينه التغينأ خنالل الشنهر هنل هنو ض أخنره أم ض
معتصفه أم ض أولنه كمنا ال يعت نر حلسناق هنذا الشنهر أن تكنون املخالفنة حتققنت
()1
……………………………"

 -1صيانة لنرارات اإلدارة منن اإللغناء ،والنذي ميكنن أن اند بسنبأ إصندار
اإلدارة لرار إهناء اخلدمة لبل انتهاء الشهر امدد الختاذ األجرات التأديبية
 -2حماربننة الننبطء ض اختنناذ القننرار الننذي ميكننن أن يعننتا عننن تولنن اإلدارة
انت ارا لتحديد مول العامل املعق ع ،والذي يترتأ عليه بداية ميعاد الشهر.
نن ح ندد مولف نه
نواء من
نعق عني سن
ناملني املن
نني العن
نة بن
نالف ض املعاملن
نى اخلن
 -3نفن
معه  ،ومن مل ادد ،فامليعاد بالعسبة لل ميع واحد.
نرات
نه األجن
نذ فين
نذي تتخن
نهر الن
ندة الشن
ناء " :أن من
نرى بع ن الفقهن
نني ين
ض حن
التأديبية تبدأ من اليوم التال لليوم النذي ميكنن القنول فينه بنأن املخالفنة لند حتققنت،
وهد تتحقق ض حالة االنق ناع املتصنل باكتمنال االنق ناع املندة املقنررة وهند أكثنر
من مخسة عشنر يومنا ،وض حالنة االنق ناع املعفصنل باكتمنال أينام االنق ناع املندة
امل لوبة وهد أكثر من ال نني يومنا وض حالنة االلتحناق خبدمنة هيئنة األجعبينة بندون
ترخيص من اليوم الذي ألتحنق فينه حينث أننه لبنل ذلنك ال نكنون بصندد املخالفنة
()2
امددة ض العص التشريعد والل بتحققها تتوافر لريعة االستقالة الضمعية "
جند أن ما ذهأ إليه الدكتور نعني ع ينة منن أن بداينة الشنهر النذي تتخنذ فينه
اإلجراءات التأديبية هو يوم االنق اع ذاته ،ميكن أن يوجه أليه العقد األيت-:

( )1د/نعي ع ية املرجع السابق ص  222هامش "."1
( )2د/حممد حممود ندا – انقضاء الدعوى التأديبية دراسة مقارنة ص 311وما بعدها.

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
 -1توجيه اإلجراءات التأديبية إىل العامل لبل أن تتحقق املخالفة

حقه.

 -2أن فيه ظل للعامل النذى لند ال متكعنه ظروفنه منن إبنداء عنذره لبنل مضنى
املدة امددة مما يترتأ عليه اعتباره مستقبال ضمعا.
 -3التضننييق مننن ن نناق السننل ة التقديريننة املمعوحننة لننتدارة حيننث أهنننا ال
تست يع أن تتخذ جتاه العامل املعق ع أى إجراء إال بعد حتقق املخالفة.
نادة 98
نانون املن
نددها القن
نىت حن
ندة الن
ناع املن
نوظ االنق ن
نق إال ببلن
نى ال تتحقن
وهن
ومن مث يكون امليعاد النذى تتخنذ فينه اإلجنراءات التأديبينة مخسنة عشنر يومنا ولنيس
شهرا كما نص القانون.
ومن مث فإن العفس متينل إىل األخنذ مبنا ذهنأ إلينه النرأى الثناىن منن أن الشنهر
الذى تتخذ فيه اإلجراءات التأديبينة يبندأ منن الينوم التناىل للينوم النذى حتققنت فينه
املخالفة وهو اليوم السنابع عشنر حالنة االنق ناع املتصنل ،والينوم الثناىن والنثال ني
نة
نة ل ندى هيئن
ناق باخلدمن
نة االلتحن
ناىل حالن
نوم التن
نل والين
ناع املعفصن
نة االنق ن
حالن
أجعبية بدون ترخيص من حكومة مجهورية مصر العربية وذلك ملا يلى:
ناء
نده القضن
نرأى أين
نذا الن
أن هن

نن
نك من
نح ذلن
نة ( )1يتضن
نه املختلفن
أحكامن

األحكام اآلتية:
 .1مننا أصنندرته امكمننة اإلداريننة العليننا  1991/3/26مننن أن " :لريعننة
االستقالة الضمعية مقررة لصنات اجلهنة اإلدارينة وأن امليعناد اسنأ منن تناري حتقنق
نذ
نة اإلدارة أن تتخن
نوز جلهن
ناع ،ال جين
نر لالنق ن
نادس عشن
نوم السن
نن الين
نة أى من
القريعن
اإلجراءات التأديبية لبل حتقق هنذه القريعنة وإال اعتنرب تصنرفها علنى هنذا العحنو غنري
كاش عن إرادهتا منن عندم إعمنال القريعنة عندم اعتبنار العامنل هنذه احلالنة

( )1يراجع ذلك حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1641لسعة  63ق جلسة  1994/6/7الندائرة الثالثنة
املوسوعة  1583/41وما بعدها ق  ،437وحكمها ال عن رل  307لسعة 34ق جلسة  1991/3/26جمموعة سعة
 36ص  952وما بعدها ق .98



مستقيال استقالة ضمعية منا دامنت هنذه القريعنة مل تكنن لند حتققنت
()1
اإلجراء التأدي .
فهذا احلك صريح
تاري االنق اع.

تناري اختناذ

أن مدة الشنهر تبندأ منن تناري حتقنق املخالفنة ولنيس منن

 .2مننا أصنندرته امكمننة اإلداريننة العليننا  1986/11/1ال عننن املقننام
أمامهننا احلكنن الصننادر مننن امكمننة التأديبيننة ونصننه كنناآلتى " إنننه بتنناري
نورة أوراق
نة باملعصن
نة التأديبين
ناق امكمن
نة لل ن كتن
نة اإلدارين
نت العيابن
 1982/4/5أودعن
الدعوى رلن  752لسنعة 10ق مرفقنا هبنا تقرينر اهتنام ضند السنيد  .… /املندرس
مبدرسة دير جن الثانوينة الت ارينة بندائرة حماف نة الشنرلية درجنة الثنة ألننه خنالل
املنندة مننن  1981/10/18حننىت  1982/2/28خننال القننانون بننأن انق ننع عننن
العمل غري حدود اإلجنازات املقنررة لانوننا ،وبنذلك يكنون لند ارتكنأ املخالفنة
نة
نعة  1978وطلب نت العيابن
نانون رل ن  47لسن
نن القن
نادة  62من
نا املن
نوص عليهن
املعصن
اإلداريننة حماكمتننه طبقننا هلننذه املننادة ،واملننادتني  82 ،80مننن القننانون  47لسننعة
 1978واملادة  14منن القنانون رلن  117لسنعة  1958بشنأن إعنادة تع ني العيابنة
نعة
نانون رل ن  47لسن
نن القن
نادتني  1/19 ،1/15من
نة واملن
نات التأديبين
نة ،واماكمن
اإلدارين
 1972بشأن جملس الدولة وبتاري 1982/11/21م.
نة ضند
ندعوى التأديبين
نة الن
نواز إلامن
ندم جن
نا بعن
نة حكمهن
نة التأديبين
ندرت امكمن
أصن
السيد املذكور ،وأسست لضناءها علنى أننه طبقنا لنعص م  98منن القنانون رلن 47
لسعة  1978بشنأن العناملني املندنيني بالدولنة ال جينوز اختناذ إجنراءات تأديبينة ضند
العامل الذى يعق ع عن العمنل املندة املعنوه ععنها بنالعص بعند انقضناء الشنهر التناىل
نا
نهت لانونن
ند انتن
نون لن
نه تكن
نار أن خدمتن
نى اعتبن
نك علن
نل وذلن
نن العمن
نه عن
النق اعن
باالستقالة احلكمية.
والثابننت أن السننيد املننذكور انق ننع عننن عملننه اعتبننارا مننن 1981/10/18
وأنننذر  1981/10/28فننإن اجلهننة اإلداريننة مل تقنن بننالتحقيق معننه إال
( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  307لسعة  34ق جلسة  1991/3/26جمموعة أحكام امكمة اإلدارينة
العليا س  36ص  952وما بعدها لاعدة .98
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 1981/12/3أى بعد انتهاء خدمتنه بقنوة القنانون اعتبنارا منن تناري انق اعنه عنن
العمل ومن مث فال معاص من القضناء بعندم جنواز إلامنة الندعوى التأديبينة ضند السنيد
املذكور "
أن امكمة التأديبينة اعتنربت أن مندة الشنهر تبندأ منن تناري اكتمنال املندة أى
اكتمال مندة االنق ناع مخسنة عشنر يومنا ،وحينث أن املنذكور انق نع عنن العمنل
بتنناري  1981/10/18فننإن منندة اخلمسننة عشننر يومننا تعتننهى 1981/11/1
نن
نادة  98من
نا املن
نوص عليهن
نهر املعصن
ندة الشن
ندأ من
ناري  1981/11/2تبن
نن تن
ومن
القانون  47لسعة  ،1978و خنالل هنذه املندة منن حنق اجلهنة اإلدارينة أن تتخنذ
اإلجننراءات التأديبيننة لبننل العامننل املعق ننع ،وبانتننهاء منندة الشننهر أى
 1981/12/1دون اختنناذ إجننراءات تأديبيننة ضننده ،يعتننرب العامننل مسننتقبال ضننمعا
بقوة القانون ،وحيث بنت منن الندعوى أن اجلهنة اإلدارينة لامنت باختناذ اإلجنراءات
التأديبيننة ضنند العامننل  1981/12/3أى بعنند مضننى الشننهر املعصننوص عليننه
املادة  98من القنانون رلن  47لسنعة  1978فإننه ينتعني القضناء بعندم جنواز إلامنة
الدعوى التأديبية النعدام حملها وهو انتهاء خدمة العامل باالستقالة الضمعية.
ملا طعن حكن امكمنة التأديبينة السنابق أمنام امكمنة اإلدارينة العلينا لضنت
بأنه " ال تبدأ مدة الشهر املعصنوص عليهنا تلنك املنادة إال منن التناري النذى يتنبني
فيه لل هة اإلدارية حقيقنة مولن العامنل املعق نع بعند تقندير منا أبنداه منن أعنذار
وزوال املانع من حتديد مولفها ،ويكنون هلنا خنالل شنهر حمسنوبا منن التناري املشنار
إليه اختاذ اإلجراءات التأديبينة ضنده ،وععدئنذ ميتعنع إعمنال لريعنة االسنتقالة الضنمعية
حقه "
وحيننث تننبني مننن النندعوى أن املننذكور انق ننع عننن عملننه بتنناري
 1981/10/18وأرسننل برليننة إىل السننيد منندير املدرسننة بأنننه مننري ومننالزم
الفننراش ،و  1981/10/19أرسننلت املدرسننة كتابننا إىل القومسننيون ال نن العننام
بالزلننازيق لتوليننع الكشنن ال نن علننى املننذكور ،واسننتع لت هننذا الكتنناق



 1981/10/28و  ،1981/11/9كمننا أرسننلت املدرسننة ال ننة كتننأ إىل السننيد
املننننذكور  1981/11/9 ،1981/10/28 ،1981/10/19علننننى ععوانننننه
نع
نازيق لتولين
نام بالزلن
نيون ال ن العن
نه إىل القومسن
نه للتوجن
نلة معن
نة املرسن
نبني بالربلين
املن
الكش ال ن علينه ،ولند أفناد القومسنيون بكتناق منورن  1981/11/9النذى
ورد إىل املدرسننة  1981/11/18يفينند أن املننذكور مل اضننر وأنننه غننري موجننود
ععوانه املشار إليه.
و  1981/11/19وافننق منندير املدرسننة علننى إحالننة املوضننوع للشننئون
القانونية للتحقيق انق ناع العامنل وباشنرت الشنئون القانونينة التحقينق منع العامنل
 1981/12/5ولررت امكمة اآلتى بعد عرض ما سبق.
نه
نح مولفن
نل  1981/10/18ومل يتضن
نن العمن
نع عن
نل انق ن
نث أن العامن
نن حين
ومن
جلهننة اإلدارة ( املدرسننة ) إال  1981/11/18تنناري ورود كتنناق القومسننيون
نع
نق من
نة للتحقين
نئون القانونين
نوع إىل الشن
نة املوضن
نت اإلدارة بإحالن
نام ،ولامن
ال ن العن
العامنننل  1981/11/19ولننند باشنننرت الشنننئون القانونينننة التحقينننق
 1981/12/5أى خالل الشنهر التناىل منن التناري النذى تنبني فينه لل هنة اإلدارينة
حقيقة مول العامل ومنن مث فلن يعند هعناك حمنل إلعمنال لريعنة االسنتقالة الضنمعية
نأ
نانون وأخ ن
نا للقن
نة خمالفن
نة التأديبين
نون حكن امكمن
نن مث فيكن
نه …… ومن
حقن
تأويله وت بيقنه ،ومنن مث ينتعني إلغناءه ،ومنن مث أصندرت امكمنة اإلدارينة العلينا
 1986/11/1حكمها بلغاء احلكن امل عنون فينه وجمنازاة امنال خبصن مخسنة عشنر
()1
يوما من أجره "
نن
ندأ من
نهر تبن
ندة الشن
نابق أن من
نا السن
نا حكمهن
نة العلين
نة اإلدارين
نربت امكمن
اعتن
تاري حتقق املخالفنة ولنيس منن تناري االنق ناع ،األمنر النذى ترتنأ علينه اعتبنار

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  544لسعة 29ق جلسة  1986/11/1جمموعة سعة  130/2 32ومنا
بعدها ،وتضمن نفس املع حكمها ال عن رل  107لسعة 34ق جلسة  1991/4/2جمموعة سعة  36ص  1031ف
.106
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نانون ،وا
نا للقن
نق موافقن
نع للتحقين
نة املعق ن
نة اإلدارة بإحالن
نرف جهن
تصن
املعصوص عليها املادة  98من القانون  47لسعة .1978

ندة
نالل املن
خن

نو
نى العحن
نك علن
نا وذلن
نل واإلدارة معن
نلحة العامن
نق مصن
نرأى اقن
نذا الن
أن هن
التاىل:
إن انق اع العامنل عنن عملنه لند يكنون نتي نة لعنذر ،ولنيس رغبنة تنرك
العمل ولكعه مل يتمكن منن حتديند مولفنه ل نروف حالنت دون ذلنك كمنا املثنال
السابق ومن مث فنإن اعتبناره مسنتقيال مبنرور املندة دون أن ينتمكن منن حتديند مولفنه
فيه إجحاف وظل له وإلزامه مبا ال يستحق.

أن القول بأن املندة ال تبندأ إال منن تناري تنبني حقيقنة مولن العامنل يترتنأ
عليننه احتفننا اإلدارة بسننل تها التقديريننة إزاء مولنن العامننل ،كمننا معحهننا هلننا
القانون ،ألن اإلدارة لند تكنون حاجنة للعامنل ن نرا خلربتنه منثال وسنريان املندة
دون انت ار لتحديند مولفنه ميكنن أن يترتنأ علينه تعنرض اإلدارة لفقند العامنل ،و
هذا تع يل للمصلحة العامنة والنىت تتمثنل حتقينق أهنداف اإلدارة النىت وجندت منن
أجلها عن طريق خنبة من املوظفني األكفاء.

نهر
نالل الشن
نراءات التأديبي نة خن
نذ اإلجن
نل ومل تتخن
نل العامن
نة لبن
نت املخالفن
إذا حتققن
التاىل لالنق اع فإن العامنل يعتنرب مسنتقيال ضنمعيا منن وظيفتنه ،ولكنن هنل يت لنأ
األمر صدور لرار بإهنناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية أم أهننا تعتنهى بقنوة القنانون دون
حاجة إىل صدور لرار من اإلدارة ؟
مل يتفق الفقه والقضاء على إجابنة موحندة علنى هنذا السنوال وإدنا حند بيعنه
اخلالف اآلتى:



ذهننأ بعنن

الفقهنناء ( )1وأيننديه القضنناء ( :)2إىل أن إهننناء اخلدمننة

لالستقالة الضمعية ينت بقنوة القنانون دون حاجنة إىل صندور لنرار واسنتعدوا ذلنك
إىل أن االستقالة الضنمعية طاملنا تنوافرت شنروطها فإهننا حتند أ رهنا بقنوة القنانون
دون حاجة لصدور لرار وأن أى لنرار يصندر بنذلك يكنون كاشنفا عنن وضنع لنائ
وليس معشب.
نزم
نمعية ال يلن
نتقالة الضن
نة االسن
ناء اإلدارى " حالن
نة القضن
نول حمكمن
نذا تقن
و هن
إلهناء خدمنة العامنل صندور لنرار إدارى بنذلك حينث تعتنهى عاللنة املوظن هعنا
نانون … وأن
نا القن
نوص عليهن
نروط املعصن
نوافرت الشن
نانون إذا تن
نوة القن
نه بقن
بوظيفتن
القرار الصادر بفصل املوظ ال يكنون معشنئا لوضنع لنانوىن جديند وإدنا يعتنرب لنرارا
()3
كاشفا عن مركز لانوىن تقرر من لبل بقوة القانون "
وذهنأ بعن

نت
نة لالسنتقالة الضنمعية ال ين
الفقهناء ( )4إىل أن إهنناء اخلدمن

بقوة القانون وإدا البد من صدور لرار بذلك.
و هذا تقول امكمنة اإلدارينة العلينا " انتنهاء اخلدمنة باالسنتقالة الضنمعية طبقنا
للمادة  81من القنانون رلن  46لسنعة  64ال يقنع بقنوة القنانون بنل اكمنه املبندأ
العام النذى نصنت علينه املنادة ( )79منن هنذا القنانون والنىت تقضنى بنأن خدمنة
(.)5
العامل ال تعتهى إال بالقرار الصادر بقبول االستقالة "

( )1د  /حممد فواد مهعا :القانون اإلدارى العرىب ظل الع ام االشتراكى الندميقراطى التعناوىن  ،344 ،343/1د /
وهيأ عياد سالمه ،الفصل بغري ال ريق التأدي ورلابة القضاءطبعة مكتبة األجنلو املصرية ،ص .135
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1958/5/7الدعوى رل  233لسعة  11ق جمموعنة السنعتني  13 ،12ص
 108ق .101
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى  1958/12/17،24جمموعة السعتني  13 ،12ص .156
( )4د  /حممد عصفور .سل ة العقاق الىت ال تعتمى إىل التأديأ ن اق الوظيفة العامة .جملة العلوم اإلدارية س  5العدد
الثاىن ص  ،97د  /نعي ع يه :املرجع السابق ص  ،226د  /ذكى الع ار املرجع السابق ص  ،169د  /خالد عبد الفتاح
حممد :موسوعة املباد الىت لررهتا امكمة اإلدارية العليا التأديأ ص  ،478حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل
 444لسعة 29ق جلسة  1984/1/7جمموعة سعة  29ق ص  422ق  ،64وحكمها ال عن رل  1326لسنعة 29
جلسة  1984/6/23جمموعة سعة  29ص  1321ق .207
( )5حك امكمة اإلدارية العليا  1971/4/3جمموعة سعة  16ص  208ف .31
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وينرى د  /حممند حممنود نندا .أن اإلجابنة علنى السنوال السنابق تقتضنى
التمييز بني حالتني .
ناء
نا بإهنن
ندرت لرارهن
ند أصن
نة اإلدارة لن
نت جهن
نا إذا كانن
نة من
حالن
خدمة العامل النذى تنوافرت شنأنه لريعنة االسنتقالة الضنمعية لبنل أن متضنى مندة
الشهر التاىل لالنق ناع عنن العمنل أو االلتحناق خبدمنة هيئنة أجعبينة والنذى يكنون
نذه
نا هن
نون لرارهن
نل ،فيكن
ند العامن
نة ضن
نراءات التأديبين
نذ اإلجن
نتدارة أن تتخن
نه لن
فين
احلالة لرارا معشئا باعتبنار أن القنانون يع يهنا اخلينار خنالل هنذه الفتنرة إمنا بإعمنال
هذه القريعة أو االلتفاف ععها واختاذ اإلجراءات التأديبية.
حالنة منا إذا صندر لنرار جهنة اإلدارة بإهنناء اخلدمنة بعند انقضناء
مدة الشهر سالفة البيان ،فهعا يكنون لرارهنا كاشنفا عنن إهنناء اخلدمنة النذى ا بقنوة
القانون بتوافر لريعنة االسنتقالة وبإعمنال اإلدارة هلنذه القريعنة بعندم اختناذ اإلجنراءات
التأديبية خالل املدة املقنررة ضند العامنل املخنال حينث أن النعص صنريح أننه إذا
نالل
نل خن
ند العامن
نة ضن
نراءات التأديبين
ناذ اإلجن
نت اختن
نتقالة ومل ين
نة االسن
نوافرت لريعن
تن
الشهر التاىل لالنق ناع أو االلتحناق خبدمنة هيئنة أجعبينة اعتنرب العامنل مسنتقيال بقنوة
()1
القانون.
بعد توضيح أراء الفقهاء حكن هنذه املسنألة فنإن النعفس متينل إىل تنرجيح منا
ذهأ إلينه الفرينق الثناىن منن أن االسنتقالة الضنمعية حالنة االنق ناع أو االلتحناق
خبدمة هيئة حكومية ال تنت بقنوة القنانون وإدنا البند منن صندور لنرار منن اإلدارة
بذلك وذلك ملا يلى:
نن
نعة  1978من
ندنيني رل ن  47لسن
ناملني املن
نانون العن
نن لن
ناء م  98من
نا جن
 .1من
أن العامل يعترب مقدما استقالته " فهذه العبنارة يفهن معنها أننه البند منن صندور لنرار
بإهناء اخلدمنة ولنو أراد إهننا تعتنهى بقنوة القنانون السنتخدام النعص العبنارة اآلتينة "

( )1د  /حممد حممود ندا .املرجع السابق ص  317و .318



تعترب خدمته معتهية وحيث أنه مل يسنتخدم هنذه العبنارة فإننه البند منن صندور لنرار
بإهناء اخلدمة.
 .2أن إعمننال لريعننة االسننتقالة حننق العامننل املخننال يرجننع إىل السننل ة
نل
نرار إدارى مكتمن
نورة لن
نت صن
نك ين
نن ذلن
ناح عن
نة اإلدارة واإلفصن
نة جلهن
التقديرين
()1
جلميع مقوماته.
وفقا ملا سنبق فنإن إهنناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية ال ينت بقنوة القنانون وإدنا
البد من صدور لرار بذلك.
والقرار الصنادر بإهنناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية ال يعتنرب منن لبينل القنرارات
التأديبية ،بل هو فصنل بغنري ال رينق التنأدي ومنن مث ال ختنتص بنه امناك التأديبينة.
( )2وذلك استعادا إىل:
نام
ناع العن
ناملني بالق ن
نانون العن
نة ولن
ندنيني بالدولن
ناملني املن
نانون العن
نرع لن
أن املشن
حدد على سبيل احلصنر اجلنزاءات التأديبينة ،وجعنل علنى القمنة معنها جنزاء الفصنل
من اخلدمنة ،ومل ينورد بنني أنواعهنا النىت احتوهتنا إهنناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية

( )1حك امكمة اإلدارية ال عن رل  444لسعة  29ق جلسة  1984/1/7جمموعنة سنعة  29ص  422ق ،64
وحكمها ال عن رل  1326لسعة 29ق جلسة  1984/6/23جمموعة سعة  29ص  1321ق  ،207وحكمهنا
ال عن رل  430و  914لسعة 13ق جلسة  1970/3/21جملة إدارة لضايا احلكومنة س  15العندد األول ص 235
حك .17
( )2د  /نعي ع يه املقال السابق ص  ،196د  /زكى الع ار .املرجع السابق ص  ،161د  /سليمان ال ماوى :لضناء
التأديأ ،دار الفكر العرىب طبعة  1987ص  ،388حك حمكمة القضاء اإلدارى  1958/5/29 ،28جمموعة سعة 12
ص  126ق  ،117حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1697لسعة 2ق جلسة  1957/12/14جمموعنة أبنو
شادى= = 1704/2وحكمها ال عن رل  334لسعة  5ق وجلسة  1962/4/15جمموعة أبو شنادى ،1704/2
وحكمها  1974/6/29جمموعة سعة  19ص  473لاعدة  ،159حك جملس الدولة الفرنسى “ 1972/5/10
"  sieur dufondجمموعة أحكام املس عام  1972ص  ،153وحكمها  " 1972/1/28لضية االحتاد العنام
لعقابات الشرطة الوطعية " جمموعة سعة  1972ص .89
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ومن مث يكون القنرار الصنادر بإهنناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية خارجنا عنن ن ناق
(.)1
اجلزاءات التأديبية
نمعية
نتقالة الضن
نة لالسن
ناء اخلدمن
نادر بإهنن
نرار الصن
إىل أن القن

نبع
نأ الن
نا ذهن
بيعمن
()2
يعترب من لبيل الفصل التأدي .

 .1أن االنق اع عن العمل النذى تنب علينه االسنتقالة الضنمعية هنو ذننأ تنأدي
ومن مث يسوظ املسألة التأديبية ععه.
 .2مننا أصنندرته امكمننة اإلداريننة العليننا  1980/1/12حيننث لننررت " إن
نتوجأ
نة تسن
نة إدارين
نكل خمالفن
نول يشن
نذر مقبن
نري عن
ندون إذن أو بغن
نل بن
ناع العامن
انق ن
املواخذة " ( )3وكان ذلك بصندد اسنتقالة ضنمعية مبعينة علنى االنق ناع عنن العمنل،
وما يسرى علنى االنق ناع عنن العمنل يسنرى علنى االلتحناق باخلدمنة لندى هيئنة
أجعبية بدون ترخيص من حكومة مجهورية مصر العربية.

1953/3/26

الدعوى رل  1023لسعة 5ق جمموعنة سنعة  7ص  766ق

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى
.447
( )2د  /حممد عصفور املرجع السابق ص  ،90د  /حممد حممود ندا .املرجع السابق ص  316وما بعندها ،فتنوى إدارة
الفتوى والتشريع لل امعات املصرية األزهرية رل  1956/8/29 150جمموعة سعة  11ص  ،259حكن امكمنة
اإلدارية العليا  1972/3/25جمموعة سعة  17ص  372لاعدة  56وحكمها  1980/1/12جمموعة سعة  24ص
320
( )3حك امكمة اإلدارية العليا  1980/1/12جمموعة السعة  24ص .320



()1

نة
نة تأديبين
ناع جرمين
نذا االنق ن
نل هن
نرب مثن
ند أن يعتن
نان يقصن
نو كن
أن املشنرع لن
إلدراج الننعص عليننه الفصننل الننذى خصصننه " لواجبننات العنناملني واألعمننال
نذى
نل الن
نه الفصن
نالعص علين
نا بن
نك مكتفين
نل ذلن
نه مل يفعن
نيه  ،ولكعن
نورة علن
ام ن
نعة  " 1964وال
نانون  46لسن
نن القن
نل  11من
نبابه " الفصن
نة وأسن
ناء اخلدمن
نه إلهنن
خصصن
ناع وإن ك نان
نى أن االنق ن
ندها وهن
نة يقصن
نك حلكمن
نل ذلن
نا فعن
نرع إدن
نك أن املشن
شن
يع وى جانأ معنه علنى خمالفنة لنع الوظيفنة إال أننه يع نوى أيضنا بنل وعلنى
األخص على إبداء ضنم منن لبنل العامنل عنن رغبتنه عندم االسنتمرار باخلدمنة،
وملا كان منن املبناد الدسنتورية املقنررة عندم إجبنار املنواطن ال نروف العادينة
على البقاء عمل ال يرغنأ فينه ،فقند غلنأ املشنرع اعتبنار مثنل هنذا االنق ناع
إعرابا ضمعيا عن نية االستقالة على اعتباره جرمية تأديبية تستوجأ املواخذة.
أن إهناء اخلدمنة بسنبأ تنأدي تترتنأ علينه أ نار لانونينة بعيندة املندى
مستقبل العامل بيعما أن املشرع لند لصند بالعسنبة للعامنل أن جيعبنه مغبنة تلنك اآل نار
القانونية.
أن الفصل التأدي أو العنزل لند يكنون لنه أ نره السنيب علنى منا يسنتحقه
نا
نهاء اخلدمنة ،أمنا إذا مل يعتنرب فصنال تأديبين
العامنل منن معناش أو مكافنأة ععند انتن
واعترب اسنتقالة ضنمعية فنإن العامنل ال يسنتحق املعناش واملكافنأة النىت يسنتحقها
حالة االستقالة العادية.
نل
نيني العامن
نادة تعن
نول دون إعن
نائى ان
نأدي هنن
نة حبكن تن
نهاء اخلدمن
أن انتن
باخلدمة مدة بانية أعوام علنى األلنل منن تناري صندور ذلنك احلكن ( )2وال يسنرى
ذلك على العامل النذى تعتنهى خدمتنه باسنتقالة ضنمعية إذ جينوز أن يعناد تعييعنه دون
استلزام لفوات مدة السعوات الثمانية لنفة الذكر من تاري انتهاء اخلدمة.

( )1يراجع هذا العقد :د  /نعي ع ية .املرجع السابق ص  198حىت ص .202
( )2ومن مث انتهت اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إىل أن خمالفة ح ر تعيني من سبق فصله من اخلدمة بقرار أو
حك تأدي يترتأ عليه ب الن القرار فقط دون انعدامه .الفتوى رل  1998/6/24 802مل رل .503/6/86
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أن العامنل املسنتقيل اسنتقالة ضنمعية حتسنأ لنه مندة خدمتنه السنابقة
ععد إعنادة تعييعنه منىت تنوافرت فيهنا الشنروط املقنررة هلنذا الضن  ،أمنا إذا اعتنرب
انق اعه ذلنك جرمينة تأديبينة لندم منن أجلنها إىل اماكمنة التأديبينة وانتنهى األمنر
بفصله من اخلدمة فإن القواعند النىت حتكن حسناق مندد اخلدمنة السنابقة كنثري منا
اشترطت أال تكون اخلدمة املنذكورة لند انتنهت بقنرار أو حكن تنأدي كاشن عنن
سوء السلوك والتقصري تأدينة واجبنات الوظيفنة ،وانتنهاء اخلدمنة حبكن تنأدي ينع
عن أن مندة اخلدمنة السنابقة للموظن مل تكنن طيبنة ومل تسنمو إىل مرتبنة إكسناق
اخلربة والدراية.
بأن إهناء اخلدمة لالستقالة الضنمعية يعتنرب منن لبينل الفصنل بغنري ال رينق التنأدي
وذلك لألمور اآلتية:
 .1أنه يوجد فارق بنني الفصنل بنال ريق التنأدي والفصنل بغنري ال رينق التنأدي وأن
الثاىن أخن وطنأة منن األول حينث أن الفصنل بنال ريق التنأدي يفتنرض ارتكناق
ذنأ إدارى يسنتوجأ اجلنزاء ،أمنا اعتبنار املوظن أو العامنل تاركنا اخلدمنة بسنبأ
انق اعه عن العمل مدة ما بدون إذن أو عنذر فيفتنرق عنن ذلنك بأننه لنيس منن لبينل
نى تسن يلها
نر اإلدارة علن
نتقالة النىت تقتصن
نة االسن
نى لريعن
نوم علن
نأدي إذ يقن
نل التن
الفصن
()1
بش أ ليد املوظ أو العامل من س الهتا.
نة
ناء اخلدمن
نرار إهنن
نار لن
نى اعتبن
نأ علن
نن أن تترتن
نىت ميكن
نائا الن
نورة العتن
 .2خ ن
لالستقالة الضمعية لرارا تأديبيا.
نىت
نراءات الن
ناذه واإلجن
نات اختن
نمونه ومالبسن
نرار مبضن
نربة تكيي ن القن
 .3أن العن
صنناحبت إصننداره والقننرار الصننادر بإهننناء اخلدمننة لالسننتقالة الضننمعية مضننمونه
نبأ
نل لسن
نه فصن
نى بأنن
نداره تقضن
ناحبت إصن
نىت صن
نراءات الن
ناذه واإلجن
نات اختن
ومالبسن
مشروع غري التأدينأ ومنن مث يقنول أسنتاذنا الندكتور  /سنليمان ال مناوى " وأننه ال
( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1957/12/14القضية رل  1697لسعة 2ق ،وحكمهنا 1961/4/29
القضية رل  549لسعة 5ق ،وحكمها  1962/4/15القضية رل  334لسعة  5ق .مشار إىل هذه األحكنام
جمموعة أبو شادى  1704/2وما بعدها.



يسوظ للمحكمنة التأديبينة اخلنوض البواعنث واألحندا املعاصنرة إلصندار القنرار
امل عون عليه لتستشن معنه أن القنرار امل عنون فينه منن لنرارات الفصنل التنأدي "
()1

يتضح مما سنبق أن إهنناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية ال ينت بقنوة القنانون وإدنا
البد من صدوره لرار مكتمنل األركنان بنذلك وأننه منن لبينل الفصنل بغنري ال رينق
التأدي .
ومن مث فنإن السنوال النذى ي نرح نفسنه اآلن هنو هنل هنذه القنرارات ختضنع
للت ل الوجوىب شأهنا شأن سائر القرارات اإلدارية أم ال ؟
لبل صندور حكن امكمنة اإلدارينة العلينا  1988/3/8كاننت اإلجابنة بنعع
على السوال حمل البحث سنهلة وميسنرة ،وذلنك بنأن نقنول " :أطنرد الفقنه والقضناء
على أن لرارات إهناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية ختضنع للنت ل الوجنوىب شنأهنا شنأن
سائر القرارات املعصنوص عليهنا البعنود الثنا ورابعنا وتاسنعا منن املنادة ( )10منن
()2
لانون جملس الدولة رل  47لسعة " 1972
أما بعند أن طالعتعنا امكمنة اإلدارينة العلينا حبكمهنا  1988/3/8فإنعنا نتنردد
نا
كنثريا اإلجابنة علنى السنوال حمنل البحنث ،ألن امكمنة اإلدارينة العلينا حبكمهن
هذا خرجنت منن الضند إىل الضند ،خرجنت منن القنول بنعع إىل القنول بنال دون
أ\ن تبني مستعد لضاءها أو السبأ ذلك.
إذ جاء فينه " :عندم خضنوع لنرارات إهنناء اخلدمنة لالسنتقالة احلكمينة لقواعند
()3
وإجراءات الت ل معها لبل رفع الدعوى بإلغائها أمام القضاء "

( )1د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق الثالث لضاء التأديأ ص .388
( )2مستشار  /محدى ياسني عكاشه :املرافعات اإلدارية لضاء جملس الدولة .ص .742
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1387لسعة  31ق جلسة  .1988/3/8وحكمهنا
ال عن رل  2062لسعة 31ق املوسوعة  638/27وما بعدها ق .171

1987/10/27
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نة
نمن طائفن
ندخل ضن
نمعية ال تن
نتقالة الضن
نة لالسن
ناء اخلدمن
نرارات إهنن
ناه " أن لن
مقتضن
القرارات الىت جيأ الت ل معها لبل االلت اء إىل القضاء ".
نة
نل امكمن
نن لبن
نلك من
نذا املسن
نربر هن
نش أن ين
ناول د  /حس ن دروين
نن مث حن
ومن
اإلدارية العليا فقال " إن أسناس هنذا االجتنهاد جننده ننص البعند رابعنا منن املنادة
 10من لنانون جملنس الدولنة رلن  47لسنعة  1972فناحلك التنزم التفسنري الضنيق
شأن حتديد ال لبنات النىت يقندمها املوظفنون العمومينون بإلغناء القنرارات اإلدارينة
الصننادرة بإحالتننه إىل املعنناش ،أو االسننتيداع وفصننله بغننري ال ريننق التننأدي .
نتيداع
ناش ،واالسن
نة إىل املعن
نى اإلحالن
نة وهن
ناء اخلدمن
نبل إهنن
نابعة أوردت سن
نالفقرة السن
فن
والفصل بغري ال رينق التنأدي ولكنل سنبيل مفهومنه ون النه ون امنه القنانوىن النذى
نري
نل بغن
نتيداع والفصن
نة إىل االسن
نأن اإلحالن
نالف شن
نة خن
نيس بن
نه ،ولن
ندور فلكن
ين
ال ريق التنأدي  ،وإدنا اخلنالف يبندو شنأن تفسنري اإلحالنة إىل املعناش .واإلحالنة
إىل املعاش هعا تعن اإلحالنة إلخنالل العامنل بواجبنات معصنبه ،وال يكنون ذلنك إال
من اجلهنة التأديبينة املختصنة ،وال تندخل عمنوم اإلحالنة إىل املعناش هبنذا املفهنوم
انتهاء اخلد مة لبلنوظ السنن املقنررة لتنرك اخلدمنة أو لالسنتقالة سنواء كاننت صنراة
أو ضننمعية واإلحالننة إىل املعنناش كعقوبننة جننزاء إخننالل العامننل بواجبننات معصننبه
ختتل عن االسنتقالة …… وترتيبنا علنى منا تقندم فنإن لنرارات االسنتقالة صنراة
نل
نها لبن
نت ل معن
نارع الن
نأ الشن
نىت أوجن
نرارات الن
نة القن
ندرج طائفن
نمعية ال تعن
وضن
االلت اء إىل القضاء ومنن مث فإننه ال يشنترط النت ل معنها لبنل جلنوء ذوى الشنأن إىل
القضاء … مث يقنول " وهنذا املبندأ ميثنل جنوهره اسنتخالص سنائغ منن نصنوص
القانون وأحكامه واسنتهداء بقواعند املع نق وأصنول التفسنري ويسنتهدف هنذا القنرار
ندم
نت عن
ند حتن
نة لن
نتقالة احلكمين
نروف االسن
نث أن ظن
نأن حين
نى ذوى الشن
نري علن
التيسن
االتصننال بنناإلدارة وااللت نناء مباشننرة إىل القضنناء بننال عن لننرار إهننناء اخلدمننة
لالستقالة الضمعية ،ويبسنط القضناء رلابتنه علنى القنرار للتحقنق منن مندى م ابقتنه



أو خمالفتننه للقننانون ضننوء ال ننروف ووالننع احلننال ووصننوال إىل إعمننال مبنندأ
()1
املشروعية واحترامه لدى السل ات العامة للدولة ".
وواضح أن هنذا احلكن ميثنل تقرينرا ملبندأ جديند أمنام القضناء ومنن مث توالنت
()2
أحكام امكمة اإلدارية العليا متضمعة تقرير هذا املبدأ.
والوالع أن حك امكمة اإلدارية العلينا السنابق  1988/3/8وإن كنان ميثنل ت نورا
حممودا لضاء امكمة اإلدارية العليا جيعلها تتمشى مع ظنروف الوالنع النذى نعنيش فينه،
فإنه لد خال من بيان السعد القانوىن الذى استعدت إليه تقندير املبندأ ،ومنن مث حناول د /
حس درويش أن جيد مربرا هلذا احلك  -ا توضيحه فيمنا سنبق – إال إنن أرى أننه رغن
صدور احلك السابق وتواىل لضاء امكمة اإلدارية العليا على نفس املبندأ ،ورغن منا لنرره د
 /حس درويش من مربرات هلذا القضاء فإنه ال ميكن التسلي هبذا املبندأ علنى إطاللنه ،ألننه
يترتأ عليه:
تعارضه مع نص املادة /12ق من لنانون جملنس الدولنة احلناىل رلن  47لسنعة
 1972الذى جاء فيه أنه " ال تقبل ال لبنات اآلتينة :أ .……… -ق -ال لبنات املقدمنة
رأسا بال عن القرارات اإلدارية العهائية املعصوص عليها البعود الثنا ورابعنا وتاسنعا منن
املادة ( )10وذلك لبل الت ل معها إىل اهليئنة اإلدارينة النىت أصندرت القنرار أو إىل اهليئنات
الرئاسية وانت ار املواعيد املقررة للبنت هنذا النت ل  ،وتنبني إجنراءات النت ل وطريقنة
الفصل فيه بقرار من رئيس جملس الدولة " والقرار الصادر بإهنناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية
يعدرج داخل البعد رابعا املعصوص عليه املادة  12فقرة ق.

( )1د  /حس درويش عبد احلميد .لرارات إهناء اخلدمة لالستقالة احلكمية ال ختضع لقواعد وإجراءات الت ل الوجوىب "
تعليق على حك امكمة اإلدارية العليا الصادر جبلسة  1988/3/8ال عن رل  1387لسعة  31ق " جملنة العلنوم
اإلدارية العدد األول س 34يونيه  1992ص  124وما بعدها.
( )2من ذلك على سبيل املثال :حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  759لسنعة  35ق جلسنة 1990/3/27
=
جمموعة سعة  35ص  1486وحكمها ال عن رل  1732لسعة 36ق جلسة  1993/4/20الدائرة الثالثنة=
املوسوعة اإلدارية  1591/41وما بعدها  ،439وحكمها ال عن رل  4137لسنعة  40جلسنة 1997/2/18
الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارية احلديثة  1594/41وما بعدها ف .440
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أن املشرع لو أراد استثعاء القرارات الصادرة بإهناء اخلدمنة لالسنتقالة الضنمعية منن
ن ام الت ل الوجوىب لعص على ذلك صراحة ولكعه مل يفعل فندل علنى أن النعص بناق علنى
عمومه.
أن الت ل يستهدف تقليل عدد القضنايا بقندر املسنت اع ودون إخنالل بتحقينق
العدالة حبيث إذا رأت اإلدارة أن املت ل على حق ت لمه أجابنت م لبنه وانتنهت املعازعنة
مراحلها األوىل ،وإذا رفضته أو مل تبت فيه خالل املوعند امندد جلنأ إىل القضناء ،وإلنرار
املبدأ السابق يترتأ عليه القضاء على هذا اهلدف ومن مث زينادة عندد القضنايا وشنغل ولنت
اماك بأمور من السهل الفصل فيها دون الل وء إىل القضاء.
أن لرار إهناء اخلدمة لالستقالة الضمعية يعد من لبينل القنرارات النىت جينرى عليهنا
أحكام السحأ ،ومن مث يتعني الت ل معها لبل رفع الندعوى وإال كاننت غنري مقبولنة لعندم
اتباع ال ريق القانوىن.



نور
نن األمن
نديث عن
ندة احلن
نا للفائن
نتلزم إمتامن
نمعية يسن
نتقالة الضن
نن االسن
نديث عن
واحلن
()1
اآلتية:

تعص م  98منن لنانون جملنس الدولنة رلن  47لسنعة  1972علنى أننه " يعتنرب
عضو جملس الدولة مسنتقيال إذا أنق نع عنن عملنه مندة ال نني يومنا متصنلة بندون
إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء أجازتنه أو ندبنه لغنري عملنه ومنع ذلنك إذا عناد العضنو
ولدم أسبابا تربر انق اعه عرضنها رئنيس جملنس الدولنة علنى املنس اخلناص للشنئون
اإلدارية ( )2فإذا تنبني لنه جديتنها اعتنرب غنري مسنتقيل وض هنذه احلالنة حتسنأ مندة
الغياق أجازه من نوع األجازه السابقة أو أجازه اعتيادية حبسأ األحوال "

( )1أما احلديث عن االستقالة الضمعية حق رجال الشرطة فع را لكونه ال خيتل كثريا عن االستقالة الضمعية حنق
العاملني املدنيني بالدولة ،فقد رأيت أنه ال داعى إليراده ،إذ تعص املادة  73من لانون هيئة الشرطة رل  109لسعة 1971
على:
 .يعترب الضابط مقدما استقالته األحوال اآلتية معها:
 .1إذا انق ع عن عمله بغري إذن أكثر من مخسة عشر يوما متتالية ولو كان االنق اع عقأ إجازة مرخص له هبا منا مل
يقدم خالل اخلمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انق اعه كان بعذر مقبول ،فإذا مل يقندم الضنابط أسنبابا تنربر
االنق اع أو لدم هذه األسباق ورفضت اعتربت خدمته معتهية من تاري انق اعه عن العمل.
 .2يتعني إنذار الضابط كتابة بعد انق اعه ملدة مخسة عشر يوما ويوجه إليه اإلنذار حمل إلامته املعروف لرئاسته.
()2كانت لبل التعديل مبقتضى القانون  136لسعة  1984املس األعلى للهيئات القضائية.
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حدد املشنرع النعص السنابق املندة النل ببلوغهنا يعتنرب عضنو جملنس الدولنة
مستقيال ضمعا منن عملنه ولندرها بنثال ني يومنا متصنلة فنإذا أنق نع عضنو جملنس
الدولة عن عملنه مندة ال نني يومنا متصنلة بندون إذن أعتنربت خدمتنه معتهينة منن
تاري االنق اع ومنع ذلنك إذا عناد بعند انق اعنه ال نني يومنا ولندم أسنبابا تنربر
نبت م ندة
نمعية وحسن
نتقالة الضن
نة االسن
نه لرنين
نت ض حقن
ندتيها انتفن
نبني جن
نه وتن
انق اعن
الغياق إجازة.
نن
نة عن
نس الدولن
نو جملن
نع عضن
نا " إذا انق ن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
نذا تقن
وض هن
العمل ملدة ال ني يومنا متصنلة بندون إذن يعتنرب مسنتقيال حبكن القنانون ومنع ذلنك
إذا عاد ولندم أسنبابا تنربر هنذا االنق ناع ولبلنت ال يعتنرب مسنتقيال وحتسنأ مندة
()1
الغياق من نوع اإلجازة السابقة "
واألعذار الل يبنديها عضنو املنس بعند عودتنه تربينرا النق اعنه املندة املنذكورة
ختضع للسل ة التقديرينة للم لنس ( )2إمنا أن يقنرر جديتنها ومبقتضنى ذلنك تعقضند
لريعنة االسنتقالة ض حقنه ،وأمنا أال يقنرر املنس جديتنها ففنى هنذه احلالنة تعتنرب
نرار
ندور لن
نة إىل صن
نانون دون حاجن
نوة القن
ناع بقن
نة االنق ن
نن بداين
نة من
نه معتهين
خدمتن
بذلك ،والقنرار الصنادر متضنمعا إهنناء خدمتنه يعتنرب جمنرد إجنراء تعفينذي حلكن
القانون وملقتضنى أعمنال النعص الوجنويب النذى اشنتملت عليهنا أحكنام املنادة 98
()3
من القانون  47لسعة .1972

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ض ال عن رل  3694لسعة  31ق جلسة  1986/6/22املوسوعة  115/38وما بعدها
وحكمها ض ال عن رل  1368لسنعة 33ق جلسنة  1990/3/25جمموعنة سنعة  35ص  1461وحكمهنا ض
 1996/1/13ض ال عن رل  1471لسعة  38ق الدائرة الثانية املوسوعة اإلدارية  50/51وما بعدها ق  ،12حكمهنا
1996/6/1ض ال عن رل  2538لسعة 34ق ال عن رل  3471لسعة 37ق املوسوعة  53/51وما بعدها ق.13
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ض ال عن رل  1368لسعة  33ق جلسة  1990/3/25جمموعة سنعة  35ص1461
وما بعدها ق ""136
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ض  1996/6/1ض ال عن رل  2538لسنعة  34ق ،وال عنن  3471لسنعة 37ق
املوسوعة اإلدارية  53/51وما بعدها ق "."12



تعص املادة  4/77منن لنانون السنل ة القضنائية رلن  46لسنعة  1972علنى أننه
" يعترب القاضد مسنتقيال إذا انق نع عنن عملنه مندة ال نني يومنا متصنلة بندون إذن
ولو كان ذلك بعند انتنهاء مندة إجازتنه أو إعارتنه أو ندبنة لغنري عملنه ،فنإذا عناد
ولدم أعذارا عرضها الوزير علنى جملنس القضناء األعلنى فنإن تنبني لنه جديتنها اعتنرب
غري مستقيل و هذه احلالنة حتسنأ مندة الغيناق إجنازة منن ننوع اإلجنازة السنابقة
أو إجازة عادية حبسأ األحوال ".
ومبقتضى هذا تتحقنق لريعنة االسنتقالة الضنمعية ض حنق رجنال القضناء إذا بلغنت
مدة انق اع أحده عن عملنه ال نني يومنا متصنلة بندون إذن سنواء كنان االنق ناع
عن مباشرة العمل أو بعند انتنهاء إجنازة ممعوحنة لنه ،أو بعند انتنهاء إعارتنه أو ندبنه
لغري عمله ومع ذلك فإن هنذه القريعنة بسني ة تقبنل إ بنات العكنس فنإذا أعناد عضنو
العيابة ولدم ما يفيد أن انق اعه كنان لعنذر وتنبني جدينة العنذر فنإن لريعنة االسنتقالة
تعتقد ض حقه وحتسنأ لنه مندة االنق ناع إجنازة ،وض هنذا تقنول حمكمنة النعق "
وال تسقط هذه القريعنة منرد تقندا طلنأ للحصنول علنى إجنازة وإدنا ترتفنع إذا
أنتهى االفتنراض القنائ علينه بعنودة القاضند وتقدمينه أعنذارا جدينة ختضنع لتقندير
املس األعلى للهيئات القضائية فنإذ مل يعند القاضند أو عناد ولندم أعنذارا تنبني عندم
()1
جديتها أعترب خدمته معتهية من تاري انق اعه عن العمل"
كما أن القضناء أسنتقر علنى أن االنق ناع إذا كنان ملنرض فنان لريعنة االسنتقالة
الضمعية تعتفند حقنه ،وض هنذا تقنول حمكمنة النعق " إن املنرض منن األسنباق
املفاجئة الل تربر وفقنا لنعص الفقنرة الثالثنة منن م  77منن لنانون السنل ة القضنائية

( )1حك حمكمة العق ض ال لأ رل  10لسعة 45ق جلسة  1977/3/3جمموعة سنعة  28ص ،34وحكمهنا ض
ال عن رل  10لسعة 49ق جلسة  1980/4/22جمموعة سعة  31ص.41
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رل  46لسنعة 1972
(.)2
كتابة "

()1

انق ناع القاضند عنن عملنه لبنل أن ينرخص لنه ض ذلنك

نان
نه وكن
نن عملن
نع عن
ناء إذا انق ن
نو القضن
نى أن عضن
نتقر علن
ناء أسن
نا أن القضن
كمن
نع إىل
ناع يرجن
نبأ االنق ن
نان سن
نا إذا كن
نه ،كمن
نن إرادتن
نارج عن
نبأ خن
ناع لسن
االنق ن
إجراءات ولنرارات الدولنة املسنتعرية فنإن لريعنة االسنتقالة الضنمعية تعتفند ض حقنه
ولي لرار يصدر باملخالفة لنذلك يكنون خمالفنا للقنانون متعيعنا اإللغناء ،يتضنح ذلنك
من حكن حمكمنة النعق األيت والنذي تضنمن " وحينث أن املقنرر ض لضناء هنذه
امكمة أن مفاد نص الفقنرتني الثانينة والثالثنة منن م  77منن لنانون السنل ة القضنائية
أن خدمة القاضد تعتهد مبا يعتنرب اسنتقالة ضنمعية إذا انق نع عنن عملنه مندة تسنت يل
إىل ال ننني يومننا كاملننة دون إذن وأن هننذا االنق نناع يقنني لريعننة تننرك العمننل
لالستقالة وال ترتفع هنذه القريعنة إال إذا انتفنى االفتنراض القنائ علينه بعنودة القاضند
وتقدميه أعذار جدينة ختضنع لتقندير جملنس القضناء األعلنى فنإذا مل يعند القاضند أو
عاد ومل يقدم أعذارا أو لدم أعنذارا تنبني عندم جديتنها اعتنربت مندة خدمتنه معتهينة
بأ ر يرجنع إىل تناري انق اعنه عنن العمنل ،ملنا كنان ذلنك وكنان الثابنت منن
األوراق أن ال الأ حصنل علنى إجنازة ملندة شنهر منن  1988/9/1لسنفره لسنل عة
عمننان لتقنندا اسننتقالته ،وض  1988/9/11تقنندم باالسننتقالة لننوزارة اإلسننكان
نه
نىت  1989/4/13إال أنن
نه حن
نتمرار بعملن
نا ،واالسن
ندم لبوهلن
نه بعن
نل أخ رتن
نقط الن
مبسن
بادر منرة انينة باسنتقالته ض  1988/12/7فلن تلقنى لبنول هنذه النوزارة ،فكنرر
طلننأ االسننتقالة بتنناري  1989/2/11حيننث لننررت الننوزارة لبوهلننا ض
 1989/2/12وض  1989/2/11عنناد وفنندم لننوزير العنندل مننذكرة بننأن تننأخريه ض
العننودة كننان ألسننباق ال ميلكهننا وإدننا ترجننع إىل إجننراءات ولننرارات الدولننة
املستعرية وهو ما ختلص معنه امكمنة إىل أن انق ناع ال النأ عنن العمنل كنان نتي نة
ألعذار خارجة عنن إرادتنه وتنربر غيابنه ض الفتنرة منن  1988/10/1وحنىت عودتنه
ض  1989/2/14فأن القنرار امل عنون فينه إذ أعتنربه معق عنا عنن العمنل بغنري عنذر
( )1نشر باجلريدة الرمسية العدد  40ض  5أكتوبر سعة  1972م.
( )2حك حمكمة العق ض ال لأ رل  25لسعة  56ق رجال القضاء جلسة  1987/5/12جمموعة سعة  38ص 20
ق .5



خالل هذه املندة ،ورتنأ علنى ذلنك اعتبناره مسنتقيال يكنون لند خنال القنانون
()1
وأساء استعمال السل ة ويتعني إلغاؤه"
هنذا ومنا يسنري علنى رجنال القضناء يسنري علنى أعضناء العيابنة العامنة،
ويسري أيضا علنى أعضناء العيابنة اإلدارينة ( )2وض هنذا تنعص املنادة  38مكنرر منن
القننانون رلنن  117لسننعة  1958بإعننادة تع نني العيابننة اإلداريننة واماكمننات
التأديبيننة املعنندل بالقننانون رلنن  12لسننعة  " 1989يكننون شننأن أعضنناء العيابننة
اإلدارية فيمنا يتعلنق بشنروط التعنيني واملرتبنات والبندالت ولواعند الترلينة والعندق
واإلعارة واإلجازات واالستقالة واملعاشات شأن أعضاء العيابة العامة ".

نعة 1972
نانون رلن 49لسن
نة بقن
نيس اجلمهورين
نن لنرار رئن
نادة " "117من
نعص املن
تن
بشأن تع ي اجلامعات علنى أننه يعتنرب عضنو هيئنة التندريس مسنتقبال إذا انق نع عنن
عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كنان ذلنك عقنأ انتنهاء مندة منا رخنص لنه فينه
من أعناره ،أو مهمنة علمينة ،أو إجنازة تفنرظ علمند ،أو إجنازة مرافقنة النزوج ،أو
أي إجازة أخنرى وذلنك منا مل يعند خنالل سنتة أشنهر علنى األكثنر منن تناري
االنق اع وتعترب خدمته معتهية من تاري انق اعه عن العمل.
تضننمن هننذا الننعص أحكننام االسننتقالة الضننمعية ألعضنناء هيئننة التنندريس
نذلك
نعة  ،1972وكن
نانون رل ن 49لسن
نام القن
نا أحكن
نري عليهن
نل يسن
نات الن
باجلامعن
اجلامعات النل يسنرى عليهنا القنانون رلن  103لسنعة 1961بشنأن تع ني األزهنر
واهليئات الل يشملها (.)3

( )1حك حمكمة العق ض ال لأ رل  67لسعة  1959رجال القضاء جلسة  1989/7/18مشار إىل هذا احلكن
مول د  /عبد الفتاح مراد .املسئولية التأديبية للقضاة وأعضاء العيابة ص  512هامش .2
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ض ال عن رل  470لسعة 37ق جلسة  1991/12/14جمموعنة سنعة  37ص 412
لاعدة "." 38
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1721لسعة 31ق جلسة 1989/6/20مشار إليه ض مول مستشنار
/حممد ماهر أبو الععني :املرجع السابق الكتاق الثالث ص.346
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نا ض
نوص عليهن
نمعية املعصن
نتقالة الضن
نام االسن
نن أحكن
نا ختتلن عن
نة أهنن
نع مالح ن
من
القانون رلن  47لسنعة  1978بشنأن العناملني املندنيني بالدولنة ،والقنانون رلن 48
لسعة  1978بشان العاملني بالق اع العام.
وتتمثل أحكام االستقالة الضمعية ض حق عضو هيئة التدريس فيما يلد-:
ند وأن يعق نع
نمعا ال بن
نتقيال ضن
ند مسن
ند يعن
ندريس لكن
نة التن
نو هيئن
 أن عضنعن عمله أكثر منن ال نني يومنا بندون إذن وأال يعنود إىل عملنه خنالل سنتة أشنهر
من تاري االنق اع ،فنإذا ا ذلنك فأننه يعند مسنتقيال ألن صندور ذلنك معنه لريعنة
على ه رة الوظيفة واالسنتقالة معنها ،منع مالح نة أهننا لريعنة بسني ة تقبنل إ بنات
العكس ،فإذا عناد عضنو هيئنة التندريس إىل عملنه لبنل إمتنام السنتة أشنهر انتفنت
القريعة ض حقه وأعترب مستمرا ض عمله.
 -:أنه ال يشترط توجينه اإلننذار لعضنو هيئنة التندريس املعق نع حنىت بكنون
لرار إهناء اخلدمة لالستقالة الضمعية سنليما علنى غنرار منا هنو متبنع ض ن نام العناملني
املدنيني بالدولة والعاملني بالق اع العام ( )1وذلك لألمور اآلتية:
نرب
نك ،وأعتن
نترط ذلن
نعة  1972مل يشن
نات رلن  49لسن
ني اجلامعن
نانون تع ن
-1أن لن
االنق اع كناف إلننزال حكن القنانون السنلي علنى حالتنه باعتبناره معق عنا عنن
العمل دون حاجنة إىل إننذار ،كمنا أننه ال جمنال للرجنوع إىل املنادة  98منن لنانون
العنناملني املنندنيني بالدولننة رلنن  47لسننعة  1978ض هننذا الشننأن والننىت تقضننى
بوجوق إنذار العامل كتابة بعند انق اعنه ملندة مخسنة أينام ض حالنة االنق ناع املتصنل
ناملني امل ندنيني
نانون العن
نل أن لن
نل ألن األصن
ناع املعفصن
نة االنق ن
نام ض حالن
نرة أين
وعشن
بالدولة – بوصنفه القنانون العنام ال يسنري علنى العناملني اخلاضنعني لقنانون خناص
أال بعص صريح ومل يوجند هنذا النعص ،بنل علنى العكنس معنه ذلنك ننص املشنرع
صراحة ض لنانون العناملني املندنيني بالدولنة ض املنادة األوىل معنه علنى عندم سنريان
أحكامه على العناملني النذين تنع شنئون تنوظفه لنوانني أو لنرارات خاصنة فيمنا
نصت عليه هذه القنوانني والقنرارات ،وبنذلك تعتفنى كنل حاجنة ض القنول بوجنوق
اإلنذار إىل عضو هيئة التدريس املعق ع عن العمل.
( )1د/حممد ماهر أبو الععني :أحكام وفتاوى جملس الدولة الكتاق الثالث ص .344



نامال
نا متكن
نعت ن امن
ند وضن
نات لن
ني اجلامعن
نانون تع ن
نن لن
نادة  117من
-2أن املن
لالستقالة الضمعية خمالفنا للع نام النذي التنزم بنه لنانون العناملني املندنيني بالدولنة،
وذلك من حيث مندد االنق ناع واآل نار املترتبنة علنى هنذا االنق ناع ،وحنق عضنو
هيئة التدريس املعق نع ض العنودة إىل عملنه خنالل سنتة أشنهر منن تناري االنق ناع
نة أو
نس الكلين
نذ رأى جملن
ند أخن
نة بعن
نس اجلامعن
نه جملن
نذرا لبلن
ندم عن
ناد ولن
نث إذا عن
حبين
املعهند ،وجملنس القسن وأعتنرب مبثابنة إجنازة خاصنة مبرتنأ ض الشنهرين األولنني،
وبدون مرتنأ ض األربعنة األشنهر التالينة ،أمنا إذا عناد خنالل األشنهر املنذكورة ومل
يقدم عذرا أو لدم عذرا ومل يقبنل فيعتنرب مبثابنة انق ناع ال يندخل ضنمن مندة اخلدمنة
نادتني  " 69أوالو"" 70 ،
نا ض املن
نوص عليهن
ندة املعصن
نمن املن
ناش وال ضن
نوبة ض املعن
امسن
أوال " وذلك دون إخالل بقواعند التأدينأ وال جينوز التنرخص لنه منن بعند إعنارة
أو مهمة علمية أو إجازة تفنرظ علمنى أو إجنازة مرافقنة النزوج لبنل انقضناء ضنع
()1
املدة املعصوص عليها ض املواد .90/88
 -:أن لريعة االسنتقالة لالنق ناع ض حنق عضنو هيئنة التندريس تعتفند مب نرد
عودته إىل عمله خالل مدة السنتة أشنهر منن تناري االنق ناع سنواء لندم عنذرا أم مل
يقدم فإذا لدم عذرا ولبلنه جملنس القسن  ،ترتنأ علنى ذلنك اعتبنار مندة االنق ناع
إجازة مبرتأ الشهرين األولني ،وبدون مرتأ ض بالد املدة.
أما إذا مل يقدم عنذرا أو لندم عنذرا ولكنن مل يقبلنه جملنس القسن  ،فنأن مندة
االنق ناع ض هنذه احلالنة تسنقط منن حسناق املعناش ،ومندد الترلينة دون إخنالل
بقواعد التأديأ ،وض هذا تقنرر امكمنة اإلدارينة العلينا " يعتنرب عضنو هيئنة التندريس
مستقيال منن اخلدمنة إذا انق نع عنن عملنه أكثنر منن شنهر بندون إذن ومل يعند إىل
عمله خالل ستة أشهر علنى أكثنر منن تناري االنق ناع ،هنذا االنق ناع يعند لريعنة
نة
نو هيئن
ناد عضن
نىت عن
نة من
ند القريعن
نها – تعتفن
نتقالة معن
نة واالسن
نر الوظيفن
نى ه ن
علن
بالتدريس املعق ع لبل انقضناء مندة السنتة أشنهر املشنار إليهنا هنذه احلالنة ميكنن
حدو أحند األمنرين :األول :أن يعنود العضنو املعق نع ويقندم عنذرا يقبلنه جملنس
( )1حك امكمة اإلدارية العليا ض ال عن رل  2752لسعة  31ق جلسة  1988/6/14مشار أليه ض مول مستشنار
/حممد ماهر أبو العيعني املرجع السابق الكتاق الثالث ص .352
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اجلامعة ،ض هنذا الفنرض يعتنرب الغيناق إجنازة خاصنة مبرتنأ ض الشنهرين األولنني
وبدون مرتأ ض بنالد املندة .األمنر الثناين -:أن يعنود عضنو هيئنة التندريس خنالل
املدة املنذكورة وال يقندم عنذرا النق اعنه أو يقندم عنذرا ال يقبلنه جملنس اجلامعنة –
ض هذا الفرض يعتنرب غيابنه انق اعنوا يسنتبعد منن املعناش ومندد الترلينة وال ينرخص
للعضو بإجنازات خاصنة إال بعند انقضناء ضنع املندة املقنررة لانوننا دون إخنالل
بقواعد التأديأ – مىت عناد عضنو هيئنة التندريس املعق نع بندون عنذر خنالل سنتة
أشهر من تاري انق اعنه فنال جينوز اعتبناره مسنتقيال منن اخلدمنة وبالتنال ال جينوز
إصدار لرار باعتبار خدمتنه معتهينة حنىت ولنو مل يقندم عنذرا ينربر انق اعنه أو لدمنه
ومل تقبله اجلامعة – أساس ذلنك جمنرد العنودة السنتالم العمنل تعفند لريعنة الرغبنة ض
االستقالة املسنتفادة منن االنق ناع نتي نة ذلنك القنرار النذى يصندر بإهنناء خدمنة
عضو هيئة التدريس املعق نع بنالرغ منن عودتنه لبنل انقضناء سنتة أشنهر منن بندء
()1
االنق اع هو لرار مشوق بعيأ خمالفة القانون ………"
هذا من األعذار املقبولنة " املنرض" فنإذا لندم عضنو هيئنة التندريس املعق نع منا
يفيد أن انق اعنه كنان نتي نة ملرضنه فنإن لريعنة االسنتقالة تعتفند ،وض هنذا تقنرر
امكمة اإلدارينة العلينا " لريعنة االسنتقالة الضنمعية تعتفنى إذا أبندى العامنل أن سنبأ
انق اعه عن العمل هو املنرض فنإذا أخ نر عضنو هيئنة التندريس املعق نع عنن العمنل
جهة عمله مبرضه خالل مهلنة السنتة أشنهر و بنت بتقرينر القومسنيون ال ن باعتبناره
اجل هة املختصة الوحيدة الىت أنناط هبنا املشنرع تقندير عنذر املنرض بالعسنبة للمنوظفني
نه
ندريس إىل عملن
نة التن
نو هيئن
نودة عضن
نال دون عن
نال فعن
ند حن
نرض لن
نوميني أن املن
العمن
خالل مهلة الستة أشنهر فإننه يعتنرب هنذا احلالنة لند عناد إىل عملنه حكمنا طاملنا
أبدى عذر املرض خنالل تلنك املهلنة ،وألنر القومسنيون ال ن هنذا القنرار ،ومنن مث
نة
نذه احلالن
ندريس هن
نة التن
نو هيئن
نة عضن
ناء خدمن
نة إهنن
نا إلدارة اجلامعن
نوز م لقن
ال جين
إعماال لقريعنة االسنتقالة الضنمعية إذ هنى تعتفنى مبنا تقندم … وأن أى لنرار يصندر
نر إىل
نة األمن
نه ودون إحالن
نذى ا بن
نو الن
نى العحن
ناع علن
ناعن لالنق ن
نة ال ن
ناء خدمن
بإهنن

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ض ال عن رل  973لسعة  28ق جلسة 1987/2/17م جمموعة سعة  32ص  835ق
 125وحكمها ض ال عن رل  1530لسعة  34ق جلسة  1990/3/3جمموعة سعة  35ص  1360وما بعدها.



القومسيون ال ن املخنتص يكنون لند صندر مشنوبا بعينأ خمالفنة القنانون واجنأ
()1
اإللغاء ".
أما إذا مل يعند عضنو هيئنة التندريس إىل عملنه ،ومضنت مندة السنتة أشنهر دون
تقدا عذر فإن ذلك يعند لريعنة علنى رغبتنه تنرك العمنل ،ومنن مث يعتنرب مسنتقيال
()2
ضمعا من وظيفته مب رد مرور هذه املدة بقوة القانون من بداية االنق اع.
و هذا تقرر امكمة اإلدارينة العلينا أننه " بعند انقضناء مندة السنتة أشنهر النىت
ميكن خالهلا عودة عضو هيئنة التندريس ،وتقندا عنذره أو عندم تقدمينه حبينث ترتفنع
نذكورة ،وال
نهر املن
نتة أشن
ندة السن
نالل من
نالعودة خن
نتقالة بن
نى االسن
نة علن
نة القانونين
القريعن
جيوز بعد انقضا ء تلنك املندة الع نر مندى ختلن القريعنة القانونينة علنى االسنتقالة
والبحث األعذار املقدمة منن ال اععنة وتعتنرب خدمنة ال اععنة معتهينة بقنوة القنانون
()3
بأ ر رجعى يرتد إىل تاري انق اعها عن العمل

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ض ال عن رل  3322لسعة  40ق جلسة  1996/1/19وحكمهنا ض ال عنن رلن
 3853لسعة  41ق جلسة  1996/10/15مشار إىل هذين احلكمني ض مول مستشار  /حممد ماهر أبو الععني املرجنع
السابق  ،352/3وحكمها ض ال عن رل  1467لسعة 39ق جلسة  1997/6/24الدائرة الثالثنة املوسنوعة اإلدارينة
 461/45وما بعدها ق "."108
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1432لسعة  31ق جلسة  .1990/3/13مشار إليه مول مستشار
 /حممد ماهر أبو العيعني :املرجع السابق  347/3وحكمها ال عن  3221لسعة  34ق جلسة  1990/4/24جمموعنة
سعة  35ص  685وحكمها ال عن رل  1896لسعة 34ق جلسة  1992/3/3مشار إليه مول مستشار  /حممد
ماهر أبو العيعني :املرجع السابق  ،347/3وحكمها ال عن رل  2418لسعة 36ق جلسة  1993/11/9املوسنوعة
 224/45وما بعدها ق  ،98وحكمها ال عن رل  542لسعة  38ق جلسة  1997/5/13مشار إلينه مولن
مستشار  /حممد ماهر أبو العيعني :املرجع السابق  ،357/3فتوى اجلمعية العمومية  1995/12/13الل عة الثالثة س ل
الل عة رل  1ص .20
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1432لسعة 31ق جلسة  ،1990/3/13وحكمها 1995/2/28
ال عن رل 1858لسعة 34ق الدائرة الثالثة املوسوعة  440/45وما بعندها ق  ،102وحكمهنا 1996/2/27
ال عن رل  407لسعة  39ق الدائرة الثالثة املوسوعة  443/45وما بعدها ق  .103ا

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
إذا ال تحق عضو هيئنة التندريس بالعمنل لندى هيئنة أجعبينة بندون تنرخيص منن
حكومة مجهورية مصنر العربينة فإننه يعتنرب مسنتقيال ضنمعا وفقنا لنعص املنادة ()98
نانون
نو لن
نك خللن
نعة  1978وذلن
نة رل ن  47لسن
ندنيني بالدولن
ناملني املن
نانون العن
نن لن
من
اجلامعات رلن  49لسنعة  1972منن بينان حلكن هنذه احلالنة ،باعتبنار القنانون 47
()1
لسعة  1978هو الشريعة العامة شئون التوظي .

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ض  1994/4/26ض ال عن رل  3040لسعة  36ق املوسوعة  464/45وما بعندها
ق109



من العنرض السنابق لقريعنة اسنتقالة املوظن حباالهتنا الثال نة املعصنوص عليهنا
املادة  98منن لنانون العناملني املندنيني بالدولنة رلن  47لسنعة  1978واملنادة 100
مننن لننانون العنناملني بالق نناع العننام رلنن  48لسننعة  1978يتضننح أن :لريعننة
نرق
نة طن
نس بكافن
نات العكن
نل إ بن
نىت تقبن
ني ة الن
نرائن البسن
نن القن
نمعية من
نتقالة الضن
االسن
اإل بات ( ،)1ومن مث يست يع املوظن النذى انق نع عنن عملنه مندة أكثنر منن مخسنة
عشر يوما متصلة أو أكثنر منن ال نني يومنا غنري متصنلة السنعة أو التحنق باخلدمنة
لدى هيئنة أجعبينة أن يعفنى االفتنراض القنائ علينه القريعنة وهنو نينة التخلنى عنن
الوظيفة بتقدا ما يثبت أن انق اعنه عنن العمنل كنان بعنذر مقبنول أو يثبنت أن جهنة
نانون "
نددها القن
نىت حن
ندة الن
نى املن
ند مضن
ناىب إال بعن
نذار الكتن
نه اإلنن
نه إلين
اإلدارة مل توجن
مخسة أيام حالة االنق ناع املتصنل بالعسنبة للعناملني املندنيني بالدولنة ،وسنبعة أينام
بالعسبة للعاملني بالق اع العنام وعشنرة أينام حالنة االنق ناع غنري املتصنل بالعسنبة
ناع
ناملني بالق ن
نبة للعن
نا بالعسن
يومن
نر
نة عشن
نة ،ومخسن
ندنيني بالدولن
ناملني املن
للعن
()2
إىل علمه.
العام " أو أهنا وجهته إليه ولكعه مل يصل
وإذا است اع العامنل أن يعفنى االفتنراض النذى تقنوم علينه القريعنة انتفنت لريعنة
االستقالة حقه ( )3ومنن مث يعتنرب مسنتمرا عملنه ،وتعتنرب خدمتنه متصنلة ،وجينوز
( )1حك امكمة اإلدارية العليا القضية رل  914 ،430لسعة  13ق جلسنة  .1970/3/21جملنة إدارة لضنايا
احلكومة س  15العدد األول ص  ،235كما اعتعق ديوان املوظفني نفس الوجهة ولرر " أن العامل أو املوظن النذى
يعق ع أكثر من مدة معيعة دون سبأ لد أراد ترك اخلدمة وهى لريعة لابلة إل بات العكس " نشر ديوان املوظفني أكتنوبر
 1957مل الديوان رل  27ص  6 ،5جمموعة العشر سعوات ص  116وما بعدها ،حك امكمة اإلدارينة العلينا
ال عن رل  3694لسعة  31ق املوسوعة  115/38وما بعدها ،حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  625لسنعة
 32ق جلسة  1987/6/30املوسوعة  626/27وما بعدها ق .166
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  359لسعة 13ق جلسنة  1971/4/3جمموعنة سنعة  16ص  31ق
( )208وحكمها ال عن رل  375لسعة  34ق جلسة  1989/11/28جمموعة سعة  35ص  327ومنا بعندها ق
(.)20
( )3فإذا صدر القرار بإهناء اخلدمة رغ انتفاء القريعة أو كان االنق اع له سعد لانوىن فإن القرار يكون خمالفنا للقنانون
خمالفة جسيمة تستوجأ إزالته وعدم اإلبقاء عليه ،فتوى اجلمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشنريع 1997/10/25
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للسل ة املختصة أن تقرر عندم حرماننه منن أجنره عنن مندة االنق ناع إذا كنان لنه
رصيد من ا إلجازات يسمح بنذلك وإال بنأن مل يكنن لنه رصنيد منن اإلجنازات فإننه
ارم من أجره عن هذه املدة.
كما أنه ضمانا لسنري العمنل بانت نام وإطنراد لنرر املشنرع الفقنرة الثالثنة منن
املادة ( ) 98ما يلنى " وال جينوز اعتبنار العامنل مسنتقيال مجينع األحنوال إذا كاننت
لد اختنذت ضنده إجنراءات تأديبينة خنالل الشنهر التناىل النق اعنه عنن العمنل ،أو
نتقالة
نة االسن
نال لريعن
نك :أن إعمن
نى ذلن
نة " مقتضن
نة أجعبين
نة جهن
ناق باخلدمن
االلتحن
حننق املوظنن يرجننع إىل السننل ة التقديريننة جلهننة اإلدارة فلننها أن تقننرر اعتبنناره
نا
نحيحا موافقن
نا صن
نون لرارهن
نبق ويكن
نا سن
نة فيمن
نروط املبيعن
نت الشن
نتقيال إذا حتققن
مسن
نأ إذا رأت
نه إىل التأدين
نك بإحالتن
نتقيال وذلن
ناره مسن
ندم اعتبن
نرر عن
نا أن تقن
نانون ،وهلن
للقن
أن مصلحة العمنل تقتضنى ذلنك )1( .و هنذه احلالنة جنند أن املشنرع لنرر اجلنزاء
نن
نيد من
نه رصن
نن لن
نر إن مل يكن
نن األجن
نان من
نو احلرمن
نل وهن
نى العامن
نع علن
نذى يولن
الن
اإلجازات ،أو اعتبنار االنق ناع إجنازة إن كنان لنه رصنيد منع عندم حرماننه منن
أجره و مجيع األحوال تعترب خدمته مستمرة اجلهة اإلدارية.

= امكمة اإلدارية
الل عة الثانية مل رل  320/ 24/ 32صحة وأولاف س ل الل عة  ،51/129حك =
العليا ال عن رل  4331لسعة 41ق جلسة  1997/2/18الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارينة ج 41ص  1511ومنا
بعدها ق .418
( )1حك امكمة اإلدارية العليا القضية  914 ،430لسعة 13ق جلسة  1970/3/21جملة إدارة لضايا احلكومة س
 15العدد األول ص  235حك (  ،)17املوسوعة اإلدارية احلديثة  398/6وما بعدها ق .163



إن لفننا اسننتقالة لفننا اسننتحد ه العصننر مل يكننن موجننودا
اإلسالمى ومن مث مل يستخدمه الفقهاء كتبه وإدا هو من مستحد ات العصر
وهنو اإلعنالن عنن الرغبنة

كتننأ الفقننه

تنرك العمنل ،فهنو موجنود

كتنأ

نح
نا " اعتنزال " يتضن
نه لفن
نبري ععن
التعن

ناء
نتخدم الفقهن
نث اسن
نالمى ،حين
نه اإلسن
الفقن
ذلك من العصوص اآلتية:
نار ال
نه اختين
نى نفسن
نزل القاضن
نا عن
نى " وأمن
نام لل رابلسن
نني احلكن
ناء معن
 .1جن
(.)1
ع زا وال لعذر فال اهر ععد بع العلماء أنه ميكن من ذلك "
نن والينة القض ناء
نى عن
نزل القاضن
ندم " يعن
نن أىب الن
ناء البن
ناء أدق القضن
 .2وجن
بإحدى طرق ال ة معها:
 -1عزل القاضى نفسه بعلن السنل ان وهنو النذى علينه اجلمهنور ،ولكنن ذلنك
()2
مقيد ععد ابن أىب الدم مبا إذا مل يتعني عليه ،فإن تعني القضاء عليه مل يععزل"
نزل
نى إذا عن
نة القاضن
نل والين
ناة " وتب ن
نق الع ن
ناة وطرين
نة القضن
ناء روضن
 .3وجن
(.)3
نفسه هو عن القضاء وكذلك اإلمام "
 .4وجاء كتناق تناري القضناء اإلسنالم " إذا عنزل القاضنى نفسنه فهنل
نه
نزل نفسن
نا عن
نى كيفمن
نافعى أن القاضن
نحاق الشن
نن أصن
نون من
نل امققن
نزل أم ال نقن
يععن
()4
انعزل إن مل يتعني عليه وإن تعني عليه مل يععزل أظهر الوجهني ".
 .5وجنناء األحكننام السننل انية " وإذا عننزل أو اعتننزل وجننأ إظهننار
()5
العزل ".

( )1معني احلكام لل رابلسى ص  ،330نفس اللفا تبصرة احلكام البن فرحون .62/1
( )2أدق القضاء البن أىب الدم ص  149حتقيق حمىي هالل السرحان .املرجع السابق.
( )3روضة القضاء وطريق الع اة للسمعاىن ص  ،149طبعة موسسة الرسالة ،دار الفرلان ص  .149حتقيق صالح الدين
العاهى.
( )4تاري القضاء اإلسالم للشي  /عرنوس طبعة امل بعة املصرية األهلية احلديثة بالقاهرة .ص .170
( )5األحكام السل انية للماوردى ص  ،70نفس اللفا األحكام السل انية ألىب يعلى ص .65
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من العصوص السنابقة يتضنح أن الفقهناء اسنتخدموا إهنناء اخلدمنة لفنا عنزل
أو اعتزل فلفا " عزل " يع عزلنه منن لبنل منن لنام بتوليتنه ،كمنا إذا عنزل اإلمنام
القاضى أو أحد الرعية.
وأما لفا " اعتزل " فهنو لفنا يسنتخدم
فإذا أراد القاضى مثال أن يعهى عاللته بالقضاء اعتزله.

إهنناء اخلدمنة منن لبنل املنوىل نفسنه

وهذا اللفنا يشنمل االعتنزال الصنريح وهنو أن يتقندم املنوىل أو القاضنى ب لنأ
إىل من واله ،أو شن فاهة طالبنا إعفناءه منن معصنبه سنواء كنان ذلنك بعنذر أو بغنري
عذر وهى تقابل العصر احلاضر االستقالة الصراة.
وال حتد أ رها إال بقبول اجلهنة اإلدارينة " وىل األمنر منثال " هلنا وهنو منا يعن
أن لبول االعتنزال يرجنع إىل السنل ة التقديرينة لصناحأ األمنر ،فإمنا أن يقبنل أو ال
يقبل ضوء املصلحة العامنة املعنوط بنه حتقيقهنا ،فنإذا لبنل صناحأ األمنر اعتنزال
القاضى مثال أو غريه ممنن يعملنون لندى الدولنة اإلسنالمية اعتنرب معنزوال منن ولنت
لبول العزل وأصبح حكمنه إذا كنان لاضنيا منثال أو عملنه إذا كنان غنري لناض غنري
ملزم ألحد.
ومن مث فمن ولنت إعنالن رغبتنه االعتنزال ،وعلن اجلهنة اإلدارينة بنذلك إىل
ولت لبول العزل يعترب موظفنا ويسنرى علينه منا يسنرى علنى غنريه ممنن مل ي لنأ
االعتزال من أحكام حىت لبول اجلهة اإلدارية ل لبه.
ما جناء تناري لضناة األنندلس ( " )1منن أن أبنو عبند اهلل حممند بنن عيناش
األنصارى اخلزر جى أحد أشنيان بلندنا مالقنة فريند عصنره هبنا عقنال وفضنال وورعنا
وزهدا استدعاه أمري املسلمني أبنو احل ناج يوسن بنن إمساعينل بنن نصنر( - )2رمحنه
( )1تاري لضاة األندلس تألي الشي " أبو احلسن بن عبد اهلل بن احلسن العباهى املالقى األندلسى " ص .31 ،20
( )2هو :أمري املسلمني يوس بن إمساعيل بن فرج بن إمساعيل بن يوس بن نصر أبو احل ناج األنصنارى اخلزرجنى
العصرى سابع ملوك ب نصر ابن األمحر األندلس ،بويع بغرناطة ساعة مقتل أخيه حممد سعة  733و أيامنه كاننت
ولعة البحر بأس ول الروم مث الوليعة على املسلمني ب اهر طري وتغلأ العدو على للعة اصأ اماورة لعاصمته وعلنى
اجلزيرة اخلضراء " باق األندلس " سعة  743ومتتع بالسل أعوامه األخرية ،طععه= = جمهول وهو يصلى املسن د



نة مبس ن د
نام اجلمعن
نة أين
نة واخل بن
ناء اجلماعن
نا لضن
نده هبن
نرته فقلن
ناه – حلضن
اهلل وأرضن
محرائها ،فخ أ مجعة واحندة وألنام رسن القضناء ال نة أينام حسنبه إذ كنان
لد عزم على تركه واخلروج عنن عهدتنه فلن يقبنل كسنوة وال أخنذ جراينة وأفصنح
نام
نه باألحكن
ناة زمانن
نان أعل ن لضن
ناء ،وكن
نة القضن
نن خ ن
نتعفاء عن
نه باالسن
نع يومن
رابن
نر
ناق أمن
نده – هن
نه اهلل بقصن
نه – نفعن
نالعوازل ،لكعن
نره بن
نائل وأبصن
وأحف ه ن للمسن
القضاء ،وأ ر مع ذلك راحنة بدننه وخنالص نفسنه منن تبعاتنه وعلن األمنري صندق
مقالته ،وصحة عزميته فأعفاه وارحتنل ععند ذلنك بقينة يومنه إىل بلنده ،وتقندم للخ بنة
والصالة باجلامع معه ،وتوىل ذلك إىل وفاته ومل يأخذ عليه مرتبا مدة حياته "
ففى هنذا املثنال جنند أن أبنو عبند اهلل حممند ابنن عيناش األنصنارى وىل لضناء
اجلماعة من لبل ا ألمنري أبنو احل ناج يوسن بنن إمساعينل بنن نصنر ،وباشنر عملنه
مدة أربعة أيام و اليوم الرابنع أعلنن عنن رغبتنه صنراحة تنرك القضناء واالسنتقالة
معه لألمري أبو احل اج يوس بنن إمساعينل بنن نصنر ،فلمنا علن صندق مقالتنه لبنل
استقالته وأعفاه من القضاء .وهنو منا يندل علنى أن االسنتقالة ال يترتنأ عليهنا أ رهنا
مب رد اإلعالن عن الرغبة وإدا البد منن لبنول اجلهنة اإلدارينة هلنا ومنن تناري القبنول
نراة الول نت
نتقالة الصن
نام االسن
نع أحكن
نق من
نا يتفن
نو من
نا ،وهن
نا أ رهن
نأ عليهن
يترتن
احلاضر.
كما يشمل لفنا " اعتنزل " االعتنزال الضنم النذى يتمثنل فعنل منن لبنل
العامل " املوظ " يعبب عنن رغبتنه تنرك العمنل سنواء متثنل هنذا الفعنل ه نر
نمى
نا يسن
نو من
نة ،وهن
نة أجعبين
ندى هيئن
نل لن
ناق بالعمن
ناع " أو االلتحن
نة " االنق ن
الوظيفن
باالستقالة الضمعية.
وهذا العنوع منن االسنتقالة تقنره لواعند الفقنه اإلسنالمى وال متععنه ألن لفنا "
اعتزل " لفنا عنام يشنمل االعتنزال بنالقول أو ال لنأ وهنو منا يسنمى باالسنتقالة
نتقالة
نر باالسن
نذا العصن
نمى هن
نا يسن
نو من
نل وهن
نزال بالفعن
نمل االعتن
نراة ويشن
الصن
الضمعية.
األع حبمراء غرناطة سعة 755هن ،.الدرر الكامعة
 450/4وما بعدها .األعالم .217/8
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كما أن اعتبار هذا الفعنل منن لبنل العامنل اسنتقالة يرجنع إىل السنل ة التقديرينة
جلهة اإلدارة " وىل األمر " فلنها أن تعتنرب العامنل النذى ه نر الوظيفنة مسنتقيال وهلنا
أال تعتربه مستقيال وتقرر حماسنبته عنن اهل نر وتولينع اجلنزاء املعاسنأ علينه وذلنك إذا
كانت مصلحة العمنل تقتضنى ذلنك ألن تصنرفات اإلمنام الفقنه اإلسنالمى معوطنة
باملصلحة العامة ومن مث فهو يعمل منا ينراه معاسنبا حلسنن سنري العمنل وسنريه بانت نام
واطراد.
ما روى أن أبنان بنن عيسنى بنن ديعنار ( )1واله األمنري حممند بنن عبند النرمحن
لضاء كورة جيان فنأىب وت فنأمر األمنري بإكراهنه علنى العمنل وأن يوكنل بنه نفنرا
من احلنرس املوننه إىل حضنرة جينان في لسنونه هعناك جملنس القضناء ،ويأخنذوه
باحلك بني العاس ،فأنفذ الوزراء أمنره وسنار بنه احلنرس فألعنده جبينان ،فحكن بنني
العاس يوما واحدا ،فلما أتنى اللينل هنرق علنى وجهنه فأصنبح العناس يقولنون هنرق
القاضى ،فرفع اخلرب إىل األمري فقنال هنذا رجنل صنات فنر بديعنه فليسنأل عنن مكاننه
()2
ويومن مما أكره "
ففى هذا املثال جند أن أبان بن عيسنى تنوىل لضناء كنورة جينان منن لبنل األمنري
حممد بن عبد النرمحن ف لنس للقضناء يومنا واحندا وهنرق ،ف لوسنه للقضناء يعتنرب
ممارسة للعمل وهروبه منن القضناء دلينل علنى أننه ال يرغنأ العمنل النذى يقنوم
به ،وأنه مل يست ع أن يعلن عنن رغبتنه صنراحة وإدنا أتنى فعنال يعبنب عنن رغبتنه
ترك القضاء ،ولول األمري حممد بن عبند النرمحن هنذا رجنل صنات فنر بديعنه فليسنأل
عن مكانه وينومن ممنا أكنره " دلينل علنى أننه اعتنرب هروبنه اسنتقالة ضنمعية منن
القضاء ،ورتأ على اهلروق أ ره وهو إهناء خدمته القضاء.

( )1هو :أبو القاس أبان ابن عيس بن ديعار اإلمام الفقيه الفاضل العمدة ،أخذ عن أبيه ،وأخيه عبد الرمحن ،رحل ولقنى
شيوخا ومسع باملديعة من ابن كعانه وابن املاجشون وم رف وغريه تو سعة  262هن .سري أعالم العنبالء 439/10
وما بعدها.
( )2أخبار القضاة لوكيع .296/1



ويترتننأ علننى اعتبنناره مسننتقيال تولنن راتبننه وزوال صننفته والننىت تتمثننل
احلك بنني العناس إىل غنري ذلنك منن اآل نار النىت ميكنن أن تتنرق علنى االسنتقالة
الضمعية
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نمعية
نتقالة الضن
نابق لالسن
نرض السن
نن العن
من
يتضح اآلتى:
أن معنن االسننتقالة الضننمعية

نالمى
نه اإلسن
نانون اإلدارى والفقن
القن

القننانون اإلدارى ال خيتلنن عننن مععاهننا

الفقه اإلسالمى وهنو :اختناذ مولن منن لبنل العامنل يعبنب عنن انصنراف نيتنه إىل
نود
نه علنى حقيقنة املقصن
نروف احلنال أى شنك داللتن
االسنتقالة حبينث ال تندع ظن
معه.
نع إىل
ندم اعتبناره يرجن
نتقيال وعن
نل مسن
نرك العمن
نذى تن
نل الن
نار العامن
أن اعتبن
نتقيال
نربه مسن
نا أال تعتن
نتقيال وهلن
نربه مسن
نها أن تعتن
نة اإلدارة فلن
نة جلهن
نل ة التقديرين
السن
وتتخننذ اإلجننراءات التأديبيننة حنننوه ،أمننر يتفننق فيننه القننانون اإلدارى مننع الفقننه
اإلسالمى.
أن القانون اإلدارى بني حاالت االستقالة بالتفصيل وأهنا تتمثل :
 .1االنق اع املتصل بدون عذر ملدة مخسة عشر يوما.
 .2االنق اع املعفصل ملدة تزيد على ال ني يوما

السعة.

 .3االلتحاق خبدمة جهة أجعبية بدون ترخيص من حكومة مجهورية مصر العربية.
أما الفقه اإلسالمى فقند خلنت نصوصنه منن هنذا التفصنيل ،وال يرجنع ذلنك إىل
لصور الفقنه اإلسنالمى وإدنا يرجنع إىل أن لواعند الفقنه اإلسنالمى لواعند مرننة
صاحلة لكل زمان ومكنان ،ومنن مث فنإن تنرك هنذا التحديند ال يعتنرب لصنورا وإدنا
يعترب ميزة متيزت هبنا لواعند الفقنه اإلسنالمى إذ أن حتديند مندة االنق ناع يرجنع إىل
السل ة التقديرينة جلهنة اإلدارة ،وملنا تنراه حمققنا لصنات العمنل ودوام سنريه وبالتناىل
فإن حتديد مدة االنق اع بنزمن معنني عصنر ،لند ال يكنون معاسنبا عصنر أخنر
فيودى ذلك إىل أن تكنون لواعند الفقنه لاصنرة عنن مالحقنة ت نورات العصنر ،أمنا
ترك املدة دون حتديند فإننه يع نى لتمنام أو جهنة اإلدارة أن تقنرر منا تنراه مالئمنا
لسري العمنل ألن منا يكنون مالئمنا عصنر لند ال يكنون مالئمنا عصنر أخنر
فيترك لكل عصر لكى يقرر ما يراه متمشيا معه.



أن منا ذكنره فقهناء القنانون منن أحكنام متعلقنة باالسنتقالة تتمثنل

أن

خدمة العامل ال تعتنهى مب نرد االنق ناع عنن العمنل وإدنا البند منن صندور لنرار
بذلك ،وأن هذا القرار معشب وليس كاشن كمنا أننه منن لبينل الفصنل بغنري ال رينق
نام
نا أحكن
نة ،فإهنن
نرارات اإلدارين
نائر القن
نأن سن
نأنه شن
نه شن
نت ل معن
نع للن
نأدي وخيضن
التن
تع يمية ال يوجد الفقنه اإلسنالمى منا يندل علنى معنع العمنل هبنا ومنن مث فنإن
حاجة العصر إذا التضت ذلنك فنإن لواعند الفقنه اإلسنالمى وفروعنه ال تقن عائقنا
وجه تقدم العصر وبالتناىل فإهننا تقنرر كنل منا يت لبنه العصنر بشنرط أال يتعنارض
مع املصلحة العامة.
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ناء
نالمى أن القضن
نه اإلسن
نانون اإلدارى أو الفقن
نواء القن
نتقرة سن
نور املسن
نن األمن
من
هو ال ريق الذى يتعني الل نوء إلينه ععند إنكنار احلنق ،ومنن مث فنإذا ننوزع صناحأ
احلق كان عليه الل وء إىل القضناء إل بنات حقنه والتضناءه منن املندين ،وأننه ال جينوز
نارة للعنزاع ب نني
ناء ،وإ ن
ندور القضن
نل لن
نك جتاهن
نده ألن ذلن
نه بين
نذ حقن
نه أن يأخن
لن
اخلصوم.
وإذا كان هذا هو األصنل ،فنإن املشنرع لند خنرج علنى هنذا األصنل لنانون
جملس الدولة احلناىل وأجناز لنتدارة علنى سنبيل االسنتثعاء و حناالت حمنددة علنى
سبيل احلصر التعفيذ مباشنرة علنى املندين دون الل نوء إىل القضناء وأن منن بنني هنذه
حندود الربنع اسنتيفاء لندين نفقنه منثال …
احلاالت ،اخلص من مرتنأ املوظن
مبقتضى لريعة أحقينة اإلدارة ملبنالغ لبنل املوظن إذن فمنا املقصنود هبنذه القريعنة ومنا
أو ال ؟
هى الضوابط الالزمة إللرارها وهل يقرها الفقه اإلسالمى
نث
نالل املباحن
نن خن
نح من
نن أن تتضن
نئلة ميكن
نذه األسن
نى هن
نة علن
نك أن اإلجابن
ال شن
اآلتية:



كان التضاء احلنق امتمعنات البدائينة يعتمند علنى القنوة حينث كنان الفنرد
نذا
نمه ،وهن
نن خصن
نه من
نوة الستخالصن
نأ إىل القن
نه ،مث يل ن
نذه بعفسن
نه ويأخن
ندر حقن
يقن
الوضننع ال ميكننن أن يسننتقي امتمعننات الراليننة املع مننة .فأسنناس كننل حينناة
اجتماعية سليمة مستقرة هنو نبنذ القنوة وعندم االلت ناء إليهنا املعنامالت ك ريقنة
للحصول على احلق.
ومن مث فقند اسنتقرت اآلن ال ريقنة النىت يسنت يع بواسن تها األفنراد اسنتخالص
حقوله  ،وهى طريقنة الل نوء إىل القضناء ،حينث ي نرح األفنراد احلنق حمنل العنزاع
أمام القضناء ،ويقنوم القضناة ببحنث ادعناءات اخلصنوم ومعالشنتها وإصندار احلكن
فيها ،وعليه فنإن الفنرد ال يسنت يع أن يتبنع أسنلوق التعفينذ اجلنربى ،وإدنا السنل ة
التعفيذية هى الىت تشنرف علنى تعفينذ أحكنام القضناء بنالقوة اجلربينة ععند االلتضناء
إذا مل يذعن األفراد هلذه األحكام اختيارا.
وإذا كان هذا هنو وضنع األفنراد ،فنإن الوضنع بالعسنبة لنتدارة خيتلن ولنذلك
خرج املشرع بالعسبة لنتدارة علنى األصنل العنام اللتضناء احلقنوق ،وهنو الل نوء إىل
ناء
نوء إىل القضن
نراد ،دون حاجنة لل ن
ند األفن
نذ ضن
نق التعفين
نا احلن
نى هلن
ناء وأع ن
القضن
وهو ما يسمى بالتعفيذ املباشر.
نة إذا
نالقوة اجلربين
نراد بن
نى األفن
نا علن
نذ أوامرهن
نق اإلدارة أن تعفن
نه حن
ند بن
ويقصن
()1
رفضوا تعفيذها اخيتاريا دون حاجة إىل إذن سابق من القضاء.
نل
نيس األصن
نر لن
نذ املباشن
نا " إن التعفين
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
نذا تقن
و هن
معاملة اإلدارة لألفنراد ،وإدنا األصنل أن تل نأ اإلدارة – شنأهنا ذلنك شنأن األفنراد
()2
– إىل القضاء الستيفاء حقولها "

( )1د  /سليمان ال ماوى :الع رية العامة للقرارات اإلدارية طبعة  1991ص .613
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1502لسعة  6ق جلسة  1962/11/24جمموعنة القواعند عشنر
سعوات اجلزء األول ف  ،846وحكمها  9يونيه سعة  1962جمموعة سعة  7ص  ،1024وحكمها  26مارس سعة
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يتضح من احلكن السنابق أن التعفينذ املباشنر حمنل خنالف بنني الفقهناء ،حينث
يرى غالبينة الفقهناء مصنر ( )1وفرنسنا ( )2أن التعفينذ املباشنر اسنتثعاء منن األصنل
العا م وهنو الل نوء إىل للقضناء حلسن العنزاع بنني اإلدارة واألفنراد ،واحلصنول علنى
حك لابنل للتعفينذ ،وال تل نأ اإلدارة إىل التعفينذ املباشنر إال بنعص تشنريعى أو حبكن
القواعد العامة أو حالة الضرورة.
بيعما يرى البع األخنر منن الفقهناء ( )3أن التعفينذ املباشنر هنو األصنل ،واملبندأ
العننام وال تل ننأ اإلدارة إىل القضنناء إال علننى سننبيل االسننتثعاء ،و هننذا يقننول
د  /حممد كامل ليله " :لنيس صنحيحا وال مقبنوال منا يدعينه النبع منن أن القاعندة
هى التعفيذ عنن طنرق األحكنام القضنائية وأن التعفينذ املباشنر يعند اسنتثعاء ،إذ معن
ذلك عرللة نشناط اإلدارة والو صنول إىل درجنة شنل هنذا العشناط وإصنابته بناجلمود،
والركود نتي ة بطء القضاء تصنرفاته ممنا يضنر بالصنات العنام ضنررا بليغنا ويقضنى
على معفعة امتمع … ولد يقنال أن تندخل الفقهناء لبنل التعفينذ فينه محاينة لألفنراد،
نه
نا تدعين
نق فيمن
نتدارة حن
نان لن
نه إذا كن
ندل وأنن
نابع العن
ناء يتسن ب ن
نك ألن القضن
وذلن
فسوف يويندها القضناء ،وبعند ذلنك تعفنذ تصنرفاهتا ،ولكنن الندفاع عنن احلرينة
الفردية الذى يتشبث به النبع إدنا يع نوى علنى ح نة خالبنة ظاهرهنا " محاينة
 15نوفمرب سعة  1949جمموعة سعة  4ص ،25

 1966جمموعة سعة  11ص  ،565وحك حمكمة القضاء اإلدارى
وحكمها  16أبريل سعة  1952جمموعة سعة  6ص .849
د/
( )1من ذلك على سبيل املثال :د  /سليمان ال ماوى :الع رية العامة للقرارات اإلدارية ص  613وما بعندها،
السيد خليل هيكل :القانون اإلدارى السعودى ال بعة األوىل سعة  ،1415ص  ،127د  /وحيد رأفت :القانون اإلدارى
طبعة  1939/1938ص  ،161د  /عثمان خليل عثمان القانون اإلدارى ال بعنة الثانينة  1950الكتناق األول ص
،21د/توفيق شحاته:مباد القانون اإلدارى،دار العشر لل امعات املصرية  1955/54ص 682
( )2وهى القاعدة الىت يعتعقها جملس الدولة الفرنسى ويرددها أحكامه باستمرار كما أن أحكام حمكمة التعازع فرنسا
تويدها .يراجع على سبيل املثال:
Op.cit p. 578 et. S. N. 982.
Cours de droit administratif paris 1951 –1952 p. 901 et s.
Precis de droit administratif et de droit public ed 1938. p.
د  /حممد كامل ليله :ن رية التعفيذ املباشر

القانون اإلدارى .دار الفكر العرىب ص .236



) (3
353 et suivi

احلرية منن عسن اإلدارة " خ نرية حقيقتنها إذ تنودى إىل إهندار حرينة امموعنة
وعرللة مصاحلها وضنياع معافعنه وأن العدالنة الب يئنة حتققهنا لند ال تفتنرق كنثريا
()1
عن إنعدام تلك العدالة ولد تكون هى والت ل سيان وصعوان ".
وبالع ر إىل اآلراء السابقة جنند أن منا ذهنأ إلينه النبع منن أن التعفينذ املباشنر
أصننل ،والل ننوء إىل القضنناء هننو االسننتثعاء ( ،)2يننودى إىل إطننالق ينند اإلدارة
التعفيذ جتاه األفراد ،األمنر النذى ميكنن أن يترتنأ علينه ضنرر بناألفراد خصوصنا وأن
اإلدارة هى ال نرف القنوى ،والفنرد هنو ال نرف الضنعي  .كمنا ينودى إىل إهندار
حقوق األفراد.
ومن مث فإن العفس متيل إىل منا ذهنأ إلينه غالبينة الفقهناء منن أن التعفينذ املباشنر
نوء إىل القض ناء ،وأن
نرورة الل ن
نى بضن
نذى يقضن
نام الن
نل العن
نن األصن
نتثعاء من
ند اسن
يعن
اإلدارة ال تسننت يع أن تل ننأ إىل التعفيننذ املباشننر إال حنناالت حمننددة علننى سننبيل
احلصر.
ومن بني هذه احلناالت ،حالنة وجنود ننص
استعمال هذا احلق.

القنانون أو الالئحنة يبنيح لنتدارة

ولريعة أحقية اإلدارة ملبالغ معيعنة لبنل املوظن تعندرج
احلديث ععها يكون امل الأ اآلتية:

هنذه احلالنة وعلينه فنإن

( )1د  /حممد كامل ليله املرجع السابق ص .237
( )2علما بأن مع التعفيذ املباشر القانون اإلدارى خيتل عن مععاه لانون املرافعات ،فمععاه القنانون اإلدارى أن
اإلدارة متلك أن تقوم بتعفيذ القرارات الصادرة معها تعفيذا مباشرا دون حاجة إىل الل وء إىل القضاء إذا مل يعفذها األفنراد
اختياريا ،أما مععاه لانون املرافعات فهو لهر املدين على الوفاء بعفس ما التزم به سواء كان هذا االلتزام بالقيام بعمل أو
باالمتعاع ععه ،د  /إبراهي عبد العزيز شيحا :الوسيط مباد وأحكام القانون اإلدارى دار امل بوعات اجلامعية طبعنة
1999م ص .427
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تننعص املننادة األوىل مننن القننانون رلنن  111لسننعة  )1( 1951املعدلننة بالقننانون
رلنن  324لسننعة  1956ورلنن  43لسننعة  1962والقننانون رلنن  64لسننعة 1973
( )2على أنه " ال جينوز إجنراء خصن أو تولينع ح نز علنى املبنالغ الواجبنة األداء منن
نات
نة واهليئن
نالس القروين
ندن وامن
نالس املن
نات وجمن
نة واماف ن
نات العامن
نة واملصن
احلكومن
العامة واملوسسنات العامنة والوحندات االلتصنادية التابعنة هلنا إىل العامنل مندنيا كنان
أو عسكريا بصفة مرتنأ أو أجنر أو راتنأ إضنا أو حنق هلنا صنعدوق ادخنار أو
نيد
نات أو أى رصن
نأمني واملعاشن
نوانني التن
نا لقن
نتحق طبقن
نأمني مسن
نأة أو تن
معناش أو مكافن
من هذه املبالغ إال مبقدار الربع وذلنك وفناء لعفقنة حمكنوم هبنا منن جهنة االختصناص
أو ألداء ما يكون م لوبنا هلنذه اجلهنات منن العامنل بسنبأ يتعلنق بنأداء وظيفتنه أو
السترداد ما صرف إليه بغري وجنه حنق منن املبنالغ املنذكورة أو بصنفة بندل سنفر أو
()3
اغتراق أم بن عهده شخصية وععد التزاح تكون األولوية لدين العفقة "
مبقتضى هذه املنادة أضنفى املشنرع احلماينة علنى املبنالغ النىت تنودى إىل املوظن
سواء أخذت صورة مرتنأ أو أجنر إضنا أو حنق هلنا صنعدوق ادخنار أو معناش
أو مكافأة أو تأمني وأننه ال جينوز اخلصن منن هنذه املبنالغ أو احل نز عليهنا وذلنك
( )1نشر بالولائع املصرية العدد .1951/8/2 67
( )2نشر باجلريدة الرمسية العدد .1973/8/16 33
( )3وبذات املع حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  577لسعة  3ق جلسة  1958/5/31جمموعنة القواعند
القانونية الىت لررهتا امكمة اإلدارية العليا عشر سعوات من نوفمرب  1955حىت ننوفمرب  ،1031/1 1965ف،996
وحكمها ال عن رل  587لسعة 6ق جلسة  1960/10/29امموعة السابقة  1156/1بعد  ،1127وحكمهنا
ال عن رل  969لسعة 7ق جلسة  1964/11/15امموعة السابقة  1184/1ف  ،1148وحكمها ال عنن رلن
 1285لسعة 14ق جلسة  1972/4/2جمموعة املباد القانونية الىت لررهتا امكمة اإلدارية العليا مخسة عشر عاما من
 1965حىت  2564/3 1980ف ،268وحكمها ال عن رل  2963لسعة  33ق جلسة  1990/1/27جمموعة سعة
 35ص  901لاعدة  79وحكمها  1997/3/25ال عن رل  1787لسعة  38ق الدائرة الثالثة املوسوعة اإلدارية
 506/51وما بعدها ق  ،161حك جملس الدولة الفرنسى  1932/3/4لضنية " “ Ville de virsoille
جمموعة سريى  ،1932القس الثالث ص  113تعليق بونار ،فتوى جملس الدولة املصرى  13يوليه  ،1961فتوى رل
 ،175/3/426والفتوى رل  1956/11/15 716جمموعة سعة  11ص .122



هبدف محاية حق العامنل ،وان اللنا منن املبندأ النذى يقضنى " بأننه ال جينوز حرمنان
()1
العامل من راتبه ألنه مورد رزله الوحيد بدون مقتضى"
نتثعاء مقتض ناه
نرع اسن
نا املشن
نا أورد عليهن
نة وإدن
نت م لقن
نة ليسن
نذه احلماين
نن هن
لكن
نع دون الل نوء إىل
ندود الربن
نودى إىل العامنل حن
نىت تن
نالغ الن
نن املبن
نواز اخلصن من
جن
القضاء ،وذلك هبدف وفناء لندين نفقنة حمكنوم هبنا أو أداء منا يكنون م لوبنا هلنذه
اجلهات من العامنل بسنبأ يتعلنق بنأداء وظيفتنه أو السنترداد منا صنرف إلينه بغنري
وجه حق أو بصفة بدل سفر أو اغتراق أو بن عهدة شخصية.
نوال
نى أمن
نر علن
نذ املباشن
ناز التعفين
نة اإلدارة امتين
نإن جلهن
نذكورة فن
نادة املن
نا للمن
ووفقن
املوظ استعادا للقريعة القانونينة النىت لررهنا وهنى لينام حقهنا املبنالغ النىت تتنوىل
خصمها منن املرتنأ أو املعناش أو املكافنأة ،وذلنك مبقتضنى العاللنة اخلاصنة القائمنة
نابقة
نادة السن
نذكورة املن
نالغ املن
نة أن املبن
نع مالح ن
نذا من
ن  .هن
نني املوظن
نها وبن
بيعن
()2
واجلهات واردة على سبيل احلصر.
ومن مث فال جيوز القياس عليها وبالتناىل فنإن التعنوي النذى لند اكن بنه علنى
()3
العامل بسبأ خ ئه ال جيوز التعفيذ بقيمته على املبالغ الواردة بالعص.
يويد ذلك ما جناء حكن امكمنة اإلدارينة العلينا ال عنن رلن  207لسنعة
نكعدرية
نة اإلسن
نترك ملع قن
نل املشن
نأ إدارة العقن
نس تأدين
نزم جملن
نمن " ألن
نذى تضن
4ق والن
نانون 111
نود ال يندخل ن ناق املنادة األوىل منن القن
املوظن بنرد مبلنغ منن العقن
نا
نىت أوردهتن
نات الن
نداد اهليئن
نن عن
نترك من
نل املشن
نروج إدارة العقن
نك خلن
نعة  1951وذلن
لسن

ال عن رل  2963لسعة  33ق جلسة  1990/1/27جمموعة سعة  35ص  901ف

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
.79
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1997/3/25ال عن رل  1787لسعة 38ق املوسوعة  506/51ق  ،161د /
سليمان ال ماوى :الوجيز القانون اإلدارى .م بعة جامعة عني مشس 1986م .ص .630
( )3د  /سليمان ال ماوى :املرجع السابق ص  633وما بعدها .أ  /عبد املعع حس امنامى :احل نز اإلدارى علمنا
وعمال،مركز حس للدراسات القانونية ال بعة الرابعة .ص .123 ،122
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املادة األوىل منن القنانون املشنار إلينه علنى سنبيل احلصنر وهنى احلكومنة واملصنات
()1
العامة وجمالس املديريات وامالس البلدية والقروية … اخل ".

نع
ندود الربن
نها حن
نوق املوظن لبلن
نى حقن
نر علن
نذ املباشن
نق اإلدارة التعفين
إن حن
دون الل وء إىل ال قضاء لنيس م لقنا وإدنا مقيند بعندد منن الشنروط البند معنها وإال
مل جيز هلا اخلص  ،وتتمثل هذه الشروط فيما يلى:
()2

حىت تتمكن اإلدارة منن اخلصن منن مرتنأ املوظن أو حقولنه لبلنها البند وأن
يكون حقها ابتا جتناه املوظن ويتحقنق ذلنك بنأن تقنوم دالئنل جدينة منن حكن
تأدي أو حتقيق إدارى صحيح أو بإلرار صريح من املوظ مبديونيته هبذه املبالغ.
نا " :إن
ناء فيهن
نة  1956/11/15إذ جن
نس الدولن
نوى جملن
ن فتن
نذا املعن
ند هن
يوين
التشريع املشنار إلينه املنادة األوىل منن القنانون  111لسنعة  1951ال ينبني اخلصن
من مرتأ املوظ منرد اإلدعناء باسنتحقاق مبنالغ ذمنة املوظن أو لينام شنبهة
هذا الصدد بل جيأ أن تقنوم علنى ذلنك دالئنل جدينة منن حكن تنأدي أو حتقينق
إدارى صحيح أو بإلرار صريح منن املوظن مبديونيتنه هبنذه املبنالغ حنىت يتنوافر ركنن

ال عن رل  207لسعة 4ق جلسة  1959/3/21جمموعة العشر سعوات  378/1ف

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
.366
( )2يراجع هذا الشرط حك جملس الدولة  1949/11/19جمموعة سعة  4ص  ،25فتوى جملس الدولة رل 716
 1956/11/15جمموعة سعة  11ص  ،122حك حمكمة القضاء اإلدارى  1957/12/16جمموعة سعة 13 ،12
ص  30حيث جاء فيه " إنه جيوز اخلص من مرتأ املوظ مباشرة ولو كانت املبالغ املستحقة لد نشأ احلق فيهنا لبنل
مركنز املندين،
صدور القانون ألن أحكام القانون معوطة بتحقيق عاللة املديونية ولت صدوره وأن يكون املوظن
واحلكومة مركز الدائن ،ذلك الولت وحتت يدها مبالغ مما جيوز احل ز عليها حسأ القانون " حك جملس الدولنة
الفرنسى  4مارس  1932لضية "  “ Ville de virsoilleجمموعة سريى سعة  1932القس الثالث ص 113
تعليق بونار ،د  /سليمان طماوى :الوجيز القانون اإلدارى ص .634



السبأ القرار اإلدارى النذى يصندر باخلصن منن راتنأ املوظن
()1
حكمها وفاء لدين متبقى للحكومة ذمته "

أو معاشنه أو منا

نائل
نن الوسن
نيلة من
ناه املوظ ن بوسن
نق اإلدارة جتن
نوت حن
نن بن
ند من
نن مث فالبن
ومن
املذكور فتوى جملس الدولة السابق.
بننوت حننق اإلدارة جتنناه املوظنن ال يصننلح وحننده مننربرا السننتخدام اإلدارة
أسلوق التعفيذ املباشنر لبنل املوظن وإدنا البند وأن يكنون هعناك امتعناع منن لبنل
نذ
نا ( .)2إذ التعفين
نق اإلدارة اختيارين
نذ حن
نن تعفين
نل اإلدارى عن
نيني بالعمن
نخاص املععن
األشن
نح إال إذا
نوة ال يصن
نتخدام القن
نوة ،واسن
نتخدام القن
نتلزم اسن
نل اإلدارة يسن
نن لبن
نر من
املباشن
()3
وجدت مقاومة.
فاإلدارة بعد بنوت حقهنا جتناه املوظن تل نأ أوال إىل امل البنة بناحلق اختيارينا،
وتترك هل فرصة كافية معقولة منن الولنت للقينام هبنذا التعفينذ ،فنإن مل ميتثنل األفنراد
أى وجنندت معننه مقاومننة التعفيننذ فننإن مننن حننق اإلدارة أن تل ننأ إىل التعفيننذ
املباشر بكل ما يععيه هنذا اللفنا منن لنوة ،والقنانون هنو النذى معحهنا هنذا احلنق
نأ أن
نذه اإلرادة جين
نع وهن
نن إرادة امتمن
نبري عن
نه تعن
نن كونن
نة من
نه اإللزامين
نتمد لوتن
ويسن
ت اع وإال عمت الفوضى.
أما إذا انعدم املنربر أى مل توجند مقاومنة الوفناء بناحلق منن لبنل األفنراد فإننه
ال يصح لتدارة أن تل أ إىل التعفينذ املباشنر وإال كنان فعلنها منن لبينل االعتنداء غنري
()4
املشروع.

ال عن

( )1فتوى جملس الدولة رل  1956/11/15 716جمموعة سعة  11ص  ،122حك امكمة اإلدارية العليا
رل  1285لسعة 14ق جلسة  1972/4/2جمموعة أبو شادى  2564/3بعد .268
( )2د  /عمرو فواد أمحد بركات :مباد القانون اإلدارى .ص  ،229د  /مص فى حممود عفيفنى :املبناد العامنة
لتجراءات اإلدارية غري القضائية ص .242
( )3أ  /مص فى كامل كريه :التعفيذ املباشر لقرارات اإلدارة .اماماة س  40ص  600العدد الثالث 1960/59
( )4د  /توفيق شحاته :املرجع السابق ص .691
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نراء
ناة إجن
نل اإلدارة مراعن
نن لبن
نوال املوظ ن من
نى أمن
نر علن
نذ املباشن
نأ التعفين
يت لن
شكلى  -هبدف محاية أمنوال املوظن وعندم املسناس هبنا – حاصنلة أن تقنوم اجلهنة
اإلدارة – الىت بنت حقهنا لبنل املوظن – بتحديند مقندار اخلصن وسنببه وإخ نار
املوظ بذلك حنىت يكنون علنى بيعنة منن أمنره ،بغن الع نر عنن ننوع الوسنيلة
نى
ندار علن
نا املن
نة – وإدن
نيلة معيعن
ندد وسن
نانون مل ان
نار – ألن القن
نتخدمة اإلخ ن
املسن
()1
العل مبقدار اخلص وسببه.
أما إذا أغفلت ا إلدارة هنذا اإلجنراء فنإن منن حنق املوظن أن يل نأ إىل القضناء،
وي الأ بعدم أحقينة اإلدارة اخلصن  ،أو يثبنت أهننا تقنوم باخلصن منن راتبنه بعناء
على سبأ جيهله ،و هذه احلالنة يلنزم القضناء اإلدارة بنأن تنرد لنه منا أخذتنه معنه
حقننا
بنندون وجننه حننق أو بنندون مقتضننى إال إذا أصننبحت هننذه املبننالغ
مكتسننبا لل هننة اإلداريننة ( )2وذلننك مبننرور مخننس سننعوات مننن تنناري نشننوء
()3
هذا احلق.
جيأ لكنى يكنون التعفينذ املباشنر مشنروعا أن يكنون اهلندف املبتغنى منن وراء
استخدامه حتقينق املصنلحة العامنة ( ،)4إذ حتقينق املصنلحة العامنة هنو املنربر الوحيند
الستخدام التعفيذ املباشر بالرغ من خ ورة اآل ار املترتبة عليه والىت تتمثل :
 .1تع يل نصوص القانون.

( )1د  /مص فى كمال وصفى .أصول إجراءات القضاء اإلدارى مكتبة األجنلو املصرية الكتاق الثاىن األحكام وتعفيذها
طبعة  .1964ص .279
ص
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1868لسعة 6ق جلسة  1966/12/24جمموعة سنعة 15
 2566ق .269
( )3و هذا تقول امكمة اإلدارية العليا " املاهيات وما حكمها من املبالغ الىت تكون مستحقة لبل احلكومة تصبح حقا
مكتسبا هلا إذا مل تت امل البة هبا لضائيا أو إداريا خالل مخس سعوات من تاري نشوء احلق التضناءها " حكمهنا
 1990/12/23ال عن رل  2952لسعة 32ق جمموعة سعة  36ص .375
( )4د  /سليمان ال ماوى :مباد القانون اإلدارى ص  ،678د  /السيد هيكل .املرجع السابق ص .130



 .2حرمان األفراد منن ضنمانة كنربى حتنيط بنأمواهل حينث أن منا يقضنى بنه
القاضى أمور القانون له أ ر أخ ر ولنوة أخنرى غنري تلنك النىت يع يهنا هلنا تصنرف
اإلدارة ،فاحلل النذى يفرضنه القضناء لنه لنوة شنرعية .خبنالف احلنل النذى يفنرض
()1
تصرف اإلدارة.
أما إذا كنان اهلندف منن وراء اسنتخدام اإلدارة ألسنلوق التعفينذ املباشنر حتقينق
نفع شخصى مثال ،أو بقصند االنتقنام لعنداوة وحننوه ،فإننه يكنون حم نورا وال جينوز
استخدامه.
أما إذا مل تتنوافر الشنروط الالزمنة للتعفينذ املباشنر فإننه ال جينوز لنتدارة الل نوء
إليه وإدا البد منن الل نوء إىل القضناء ،فنإذا خالفنت اإلدارة وجلنأت إىل التعفينذ رغن
ند
نذ أحن
نئولية تأخن
نذه املسن
ناء وهن
نام القضن
نئولة أمن
نون مسن
نا تكن
نروط فإهنن
ختل ن الشن
صورتني:
نها
نة يعرضن
نذه احلالن
نل اإلدارة هن
نن لبن
نر من
نذ املباشن
نلوق التعفين
نتخدام أسن
إن اسن
للحك عليها بالتعوي لقيامهنا بالتعفينذ علنى األفنراد بندون مقتضنى أو بصنورة غنري
صحيحة أو خ اطئنة كمنا اكن عليهنا بنالتعوي إذا سنحبت لنرار التعفينذ أو ألغنى
()2
لضائيا.

( )1أ  /مص فى كامل كريه .املرجع السابق ص .601
1905 –3-17، 3,7

S

et

. 21 Fev. 1903 Zimmermonn Rec. p. 180

) (2

nate Hauriou
et S 1953، 3، 47، cancl le

. 21 Nov 1952 “ Flavigny “ Rec. 647.

tourneur et J.C.P 1953. II. 7438 cancl. le tourneur. Not blec vaet.
حك امكمة اإلدارية العليا  1995/10/14ال عن  568لسعة  39ق ،املوسوعة .410/51
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تفاديا ملا ميكنن أن يترتنأ علنى السنري التعفينذ املباشنر علنى أمنوال املوظن
نراءات
نري إجن
نى اإلدارة بول ن السن
نه اك ن علن
نرار فإنن
نن أضن
نى من
ندون مقتضن
بن
التعفيذ.
و هننذا يقننول د  /سننليمان ال منناوى " :إذا أخ ننأت اإلدارة تعرضننت
للمسئولية وهنذه املسنئولية تأخنذ إحندى صنورتني ،صنورة احلكن بتعنوي األفنراد
إذا ما جلنأت اإلدارة إىل التعفينذ املباشنر بندون وجنه حنق وننال األفنراد ضنرر منن
جراء ذلك .وصنورة احلكن منن جملنس الدولنة أو القضناء العنادى حبسنأ األحنوال
نى
نيترتأ علن
نان سن
نة إذا كن
نر إىل العهاين
نذ املباشن
نري التعفين
نن السن
ناف اإلدارة عن
بإيقن
إمتامه نتائا منن العسنري تنداركها فيمنا بعند ،ذلنك أن جملنس الدولنة ميلنك احلكن
نه وإذا ك نان
نأ إلغائن
نوع طلن
نل موضن
نارا للفصن
نرار اإلدارى انت ن
نذ القن
ناف تعفين
بإيقن
ناء
نإن القضن
نادى فن
نداء املن
نأ واالعتن
نال الغضن
نة إعمن
نل إىل درجن
نرف اإلدارة يصن
تصن
العادى ميلنك احلكن علنى اإلدارة بعندم التعنرض لألفنراد وولن السنري التعفينذ
()1
املباشر ".

( )1د  /سليمان ال ماوى .الوجيز

القانون اإلدارى .ص .634



يقننوم حننق اإلدارة اخلصنن مننن مرتننأ املوظنن وفقننا للمننادة األوىل مننن
القانون رلن  111لسنعة  1951علنى لريعنة لانونينة مقتضناها لينام حقهنا املبنالغ
الىت تتوىل خصمها من راتأ املوظ .
وهى لريعنة بسني ة تقبنل إ بنات العكنس منن لبنل صناحأ الشنأن ( )1حينث
نغ
نا أو أن املبلن
ندين إطاللن
نري من
نه غن
نت أنن
ناء ويثبن
نأ إىل القضن
نت يع املوظن أن يل ن
يسن
الذى حصل معه مل يقدر تقديرا سليما.
نتق عته
نا اسن
نى اإلدارة مبن
نوع علن
نق الرجن
نت للموظ ن احلن
نة يثبن
نذه احلالن
و هن
نت أن
نا " وإذا بن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
نذا تقن
نق ،و هن
نه حن
ندون وجن
نه بن
معن
االستق اع مل يكن يتفق مع نصنوص القنانون فنإن منن حنق املوظن اسنترداده منا مل
()2
تكن هذه املبالغ أصبحت حقا مكتسبا لل هة اإلدارية …… "
ومن مث فإن هذه القريعة ح نة اإل بنات أمنام القضناء وبالتناىل فنإن القاضنى لنه
أن يسننتعد إىل تلننك القريعننة احلكنن بصننحة تصننرف اإلدارة أو خ ئهننا واحلكنن
عليها بالتعوي إال أن ح يتها ليست م لقة وإدا لابلة إل بات العكس.

( )1يراجع ذلك :حك امكمة اإلدارينة العلينا  1961/1/24جمموعنة سنعة  6ص  ،563وحكمهنا
 1964/1/15جمموعة سعة  10ص  ،40وحكمهنا  1968/10/27جمموعنة سنعة  14ص  ،1وحكمهنا
 1970/5/23جمموعة سعة  15ص  .343حك حمكمة القضاء اإلدارى  1953/12/20جمموعة سعة  8ص ،83
وحكمها  1959/6/18جمموعة سعة  13ص  ،209وحكمها  1966/11/21جمموعة سعة  21ص  ،12فتوى
اجلمعية العمومية  1968/10/9جمموعة سعة  23ص  ،5وفتواها  1971/11/10جمموعنة سنعة  26ص ،58
فتوى الل عة الثالثة للقس االستشارى  196/1/29فتاوى الل ان س  20ص .603
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1868لسعة 6ق جلسة  1966/12/24جمموعة ال  15عامنا ج 4ص
 256ف .269
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حث اإلسنالم علنى العمنل فقنال تعناىل 
 )1( ولال 
( .)2ووضنع األسنس
الىت تكفل بيان العمل وما جيوز لتنسان أن يعمل فيه وما ال جيوز.
نالم
نره اإلسن
نل يقن
نى عمن
نول علن
نعى للحصن
نان أن يسن
نى اإلنسن
نأ علن
نن مث جين
ومن
ويبتعد عن كل منا هنو حمنرم سنواء العمنل أو غنريه ،ويأخنذ العامنل مقابنل
عمله أجنرا يسنتخدمه تنوفري احتياجاتنه ي لنق علينه الولنت احلاضنر األجنر أو
الراتأ ويستحقه العامل بالكيفية الىت يتفق عليها مع صاحأ العمل.
ون را لكون األجنر ميثنل ح نر األسناس العمنل ،وأن العامنل منا لنام بعملنه
إال من أجل احلصول علينه حماف نة علنى حياتنه وحيناة أسنرته بتنوفري منا يلزمنه منن
املأكل واملشرق وخالفه فقند محنى اإلسنالم األجنر ووضنع الضنوابط واألسنس النىت
تكفل محايته يويد ذلك:
 .1لال تعناىل 


()3

ففى هذه اآلينة جنند اماف نة علنى اال نعني معنا العمنل واألجنر فالسنفيعة متثنل
مورد الرزق الوحيند ألصنحاهبا وهبندف اماف نة عليهنا وحرصنا علنى دوام منا تندره
ملالكيها من النرزق النذى يقتناتون معنه لنام اخلضنر علينه السنالم وحبضنور سنيدنا
موسى عليه السالم خبرلها حماف ة عليهنا منن الضنياع ألننه كمنا جناء سنياق اآلينة
( )1سورة التوبة لية .105
( )2رواه البخارى ععد املقدام بن معدى كرق ولال ععه البغوى " هذا حديث صحيح أخرجه حممد عن إبنراهي بنن
موسى بن عيسى ابن يونس بن ور بن يزيد عن خالد بن معدان " :صحيح البخارى بشرح الفتح البارى  303/4كتاق
البيوع باق كسأ الرجل وعمله بيده حديث رل  ،2072شرح السعة للبغوى .،توزيع املكتأ اإلسالمى  ،6/8حديث
رل  2026حتقيق زهري الشاويش وشعيأ أرناؤط .كعز العمال  8/4حديث رل .9223
( )3سورة الكه اآلية 97



الكرمية " وكان وراءه ملنك يأخنذ كنل سنفيعة غصنبا " ومنن مث فقند جلنأ اخلضنر
عليه السالم إىل هذه احليلة حىت يفوت على امللك أخذها ألنه ال يأخذ املعيأ.
ناىل 
نال تعن
 .2لن


()1

ففى هذه اآلية جنند أن سنيدنا موسنى تنزوج ابعنة سنيدنا شنعيأ علينه السنالم،
وجعل املهر مقابل عملنه لندى سنيدنا شنعيأ و هنذا دلينل علنى مشنروعية األجنر
ومشروعية اماف ة عليه.
]

 .3ما روى أن الع  لال

()2

وهذا ميثنل لمنة اماف نة علنى األجنر ألن العامنل إذا علن مقندار أجنره عمنل
بذهن خال غري مشغول مبقدار األجنر ،ممنا يترتنأ علينه إتقنان العمنل رجناء احلصنول
على األجرة املسماة له.
نال
نع  لن
نا روى أن الن
 .4من
()3

ففى هذا احلديث يبني لعنا النع  كيفينة معاملنة األجنري أ عناء فتنرة العمنل منع
وضع ضوابط للعمنل النذى يكلفنون بنه منن لبنل صناحأ العمنل تتمثنل عندم
تكليفه ما ال ي يقون.
 .5ما روى أن الع  لال

()1

( )1سورة القصص لية ( ) 27
( )2رواه البهيقى بلف ة والعسائى بلفا " إذا استأجرت أجريا فاعلمه أجرة " ،سعن البهيقى  120/6كتاق اإلجارة ،سعن
العسائى  32/7كتاق املزارعة .نصأ الرابة  131/4كتاق اإلجارة.
( )3طرف من حديث طويل أخرجه البخارى عن واصل األحدق عن املعرور .صحيح البخارى بشنرح فنتح البنارى
 84/1كتاق اإلميان حديث رل  ،30تلخيص اخلبري  13/4حديث رل  ،1673كعز العمنال  72/9حنديث رلن
.25009
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ففى هذا احلديث ينبني لعنا النع  ميعناد دفنع األجنر إىل األجنري ل عنا للعنزاع
الذى ميكنن أن يعشنأ بنني األجنري واملسنتأجر خبصنوص ميعناد دفنع األجنر وحرصنا
على وجوق املبادرة بدفعه لألجنري ألننه ميثنل مصندر رزلنه الوحيند ،و املقابنل لنرر
اإلسننالم أن العامننل إذا لصننر أداء عملننه أو أخننل بواجباتننه ممننا أدى إىل تفويننت
املصلحة الىت عمل منن أجلنها أو أفسند املعفعنة النىت أسنتأجر لتحقيقهنا فإننه يسنقط
حقه األجر حيث أن األجر مقابنل املعفعنة النىت تعنود علنى صناحأ العمنل فنإذا مل
اقق معفعنة فإننه يسنقط منن أجنره مبقندارها منىت كنان ذلنك راجعنا إىل إمهنال
وتقصري معه.
كما أ ن العامل إذا كان منديعا لنرق العمنل فنإن لنه أن يسنتو ديعنه منن أجنرة
العامل وذلك بالكيفينة النىت يتفقنان عليهنا ،حينث أن اإلسنالم حنث علنى اإللنراض
وذلك لضاء حلاجة امتناج وتفرجينا لكربنة و املقابنل حنث علنى الوفناء بالندين(،)2
بل اعترب اإلسالم أن عندم الوفناء بالندين بعند حتقنق أسنبابه ظلن فقنال  " م نل
()4
الغ ال ل " ( )3ولال أيضا " ىل الواجد ال عرضه وعقوبته "
و هذا اإلطنار فنإن العامنل إذا أفسند شنيئا للغنري فترتنأ ذمتنه تعويضنا أو
كان مديعا للدولنة بصنفتها رق العمنل النذى يقنوم بندفع األجنرة للعامنل ،أو كنان
مديعا للدولة بأى وجنه كنان فنإن اإلسنالم ومنن مع نق احلنث علنى الوفناء بالندين
وإع اء احلقوق ألصنحاهبا أع نى للندائن احلنق احلصنول علنى ديعنه ومنن مث فنإن
( )1رواه أبو هريرة .سعن البهيقى  120/9كتاق اإلجارة ،و سعن ابن ماجه عن ابن عمر  817/2حديث رل 2443
كتاق الرهون ،تلخيص احلبري  59/3كتاق اإلجارة.
( )2جاء البحر الرائق " إذا كان للمديون ياق يلبسها ويكتفى بدوهنا يبيع يابه ويقضى الدين ببع بعها ويشترى مبا
تبقى وبا يلبسه ألن لضاء الدين فرض عليه فكان أوىل من الت مل " .95/8
( )3طرف من حديث رواه مسل والبخارى تكملته " إذا اتبع أحدك على ملى فليتبع " صحيح مسل بشرح العنووى
 228/10كتأ املسالاة واملزارعة باق حترا م لى الف  ،صحيح البخارى بشرح فتح البارى  464/4كتاق احلوالة باق
احلوالة وهل يرجع احلوالة حديث رل  ،2287و ص  46حديث رل  2288باق إذا أحيل على ملب فليس له.
( )4رواه أبو داود والعسائى وأمحد وصححه ابن حبان " :مسعد أمحد  ،389 ،388 ،222/4سعن العسنائى ،316/7
سعن أىب داود  313/3حديث رل  3628باق احلبس الدين وغريه ،سعن البهيقى  51/6كتاق التفليس ،اإلحسنان
بترتيأ صحيح ابن حبان دار الكتأ العلمية بريوت 273/7 ،كتاق الدعوى باق عقوبة املأكل وذكر استحقاق املأكنل
إذا كان غعيا للعقوبة العفس والعرض مل له.



للدولة أن تقتضى حقولها من العامنل بالكيفينة النىت تراهنا كاخلصن منن مرتبنه منثال
أيا كانت كيفية اخلص وباملقدار الذى يتفقان عليه.
وإذا كان القنانون اإلدارى لنرر نصوصنه وهبندف اماف نة علنى أجنر املوظن
أن ال يزيد اخلص على الربع مع حتديد الدين الذى خيص من أجله.
فإن الفقه اإلسنالمى لند خلنت نصوصنه منن مثنل ذلنك ،ولكنن إذا ن رننا إىل
مساحة اإلسالم املتمثلة اماف نة علنى احليناة والنىت ينأتى مقدمتنها اماف نة علنى
األجر حيث أننه وسنيلة اماف نة علنى احليناة .جنند أن لواعند الفقنه اإلسنالمى تقنر
ذلك وال متععه حيث أهنا تقر كنل منا يتفنق منع املصنلحة العامنة وال شنك أن اماف نة
على ما سبق يدخل ن اق املصلحة العامة.
أما من ناحية التعفينذ بقيمنة الندين علنى راتنأ العامنل مباشنرة دون الل نوء إىل
القضاء كما يقرر القانون اإلدارى.
فقد خلت نصوص الفقنه اإلسنالمى منن تقرينر مثنل ذلنك وإدنا بيعنت وسنائل
تقرير احلنق وكيفينة احلصنول علينه ولنيس معنها التعفينذ بقيمنة الندين مباشنرة دون
نلحة
نأ املصن
ناة جلانن
نة مراعن
نره سياسن
ناه وتقن
نت ال تأبن
ناء ،وإن كانن
نوء إىل القضن
الل ن
العامة.
نرف
نالمية تعتن
نريعة اإلسن
نفى " :إن الشن
نال وصن
نول د  /مص ن فى كمن
نذا يقن
و هن
عموما بعينل احلنق باليند في نوز للمالنك االسنترداد منن الغاصنأ بنالقوة إن لندر،
وتعرف تغيري املعكر باليند بإرالنة اخلمنر وكسنر لالت اللنهو وهنذا لند يباشنره الفنرد
نى
نر علن
نري لاصن
نيل وغن
نود وأصن
ناز موجن
نذا االمتين
نذلك فهن
نروط ولن
نت اع وبشن
إن اسن
()1
السل ة الرمسية "
وإذا كان الفقه اإلسنالمى يقنر التعفينذ املباشنر بقيمنة الندين إذا كاننت املصنلحة
العامة تقتضى ذلك ،فإنه ال شك مقيد بالشروط اآلتية:
( )1د  /مص فى كمال وصفى .الع ام اإلدارى اإلسالمى مقارنا بالع اإلدارية احلديثة القس األول الع رية العامة طبعة
د/
 1974ص  ،94 ،93مصعفة الع اإلسالمية مكتبة وهبه ص  495وما بعدها بعند  .488ويضنرق
مص فى كمال وصفى مثال لذلك فيقول " ولد رأيت كتاق مجهرة رسائل العرق أمرا من عمر بن اخل ناق إىل واىل
مصر بأن يهدم فورا مشربة " عليه " بعاها رجل جيرح هبا عورات جريانه " املرجع السابق ص .495
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من األمور املسنتقرة الف قنه اإلسنالمى أن أمنوال املندين مجيعهنا ضنامعة للوفناء
بديعه ( ،)1ومن مث لكى يقتضى الندائن حقنه منن تلنك األمنوال البند وأن يكنون حقنه
ابتا سواء كان ذلنك بالكتابنة ،أو عنن طرينق الشنهود أو بنأى وسنيلة منن وسنائل
إ بات احلق ،أما إذا مل يتمكن الندائن منن إ بنات حقنه جتناه املندين فإننه ال جينوز لنه
أن ي الأ به أو ميس الذمنة املالينة للعامنل حينث أن احلنق – كمنا سنبق – إذا كنان
جمردا من اإل بات فإنه يصبح هو والعدم سواء ،ومن مث ال جيوز امل البة به.
إذا بت للدائن – جهة اإلدارة املمثلة شخص وىل األمنر ونائبنه منثال – حقنه جتناه
املدين فإنه جيأ على املدين أن يو ما عليه من دين خمتنارا ،فنإن فعنل ذلنك أى و الندين
الثابت ذمته خمتارا ،فإنه ال حمل الستخدام التعفيذ املباشنر ألننه ال يوجند منا يندعو إلينه،
وأما إن امتعع املدين عن الوفاء مبا عليه من دين ،أى وجندت معنه مقاومنة الوفناء بالندين
( )2فإن من حق اجلهة اإلدارية أن تعفذ على أموال املندين بقيمنة الندين ،دون حاجنة لل نوء
إىل القضاء ،ألن الدين ابت ال اتناج إىل منا يوكنده ،وألن الل نوء إىل القضناء ميكنن أن
يترتأ عليه تع يل نشاط اإلدارة انت ارا إلصدار حك من القضاء بالدين وتعفيذه.
إن أى تصرف من التصرفات الىت يترتأ عليها املساس حبقنوق الغنري ال يكنون مشنروعا
إال إذا وجد ما يربره ،والتعفيذ املباشر من التصرفات الىت يترتأ عليهنا املسناس حبقنوق الغنري
ومن مث فالبد وأن يوجد ما يربره.

( )1البحر الرائق .95/8
( )2وميكن أن يوخذ مثال على ذلك ،ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق  مع مانعى الزكاة حيث أن الزكاة حق ابت
أموال األغعياء لصات الفقراء ،فلما امتعع األغعياء عن دفع الزكاة جلأ سيدنا أبو بكر إىل التعفيذ املباشر علنى أمنواهل أى
التضاء دين الزكاة بالقوة وهو يقول " واهلل لو مععوىن عقال بعري أع وه لرسول اهلل  لقاتله عليه " و هذا أبلغ داللة
على أن املدين ان امتعع عن الوفاء بالدين خمتارا فإنه جيرب على ذلك ولفا التعفيذ املباشر ال خيرج عن هذا املع .



أما إذا مل يوجد ما يربره فإنه ال يكون مشروعا وبالتاىل إذا ترتنأ علينه ضنرر فنإن منن
()1
لام به يكون ملزما بالتعوي لقوله  " ال ضرر وال ضرار

( )1رواه مالك والدر ل واحلاك عن عمرو بن اىي املازىن عن أبيه عن أىب سعيد اخلدرى ،ولال ععه احلاك " هنذا
حديث صحيح اإلسعاد على شرط مسل ومل خيرجاه " ،موطأ مالك برواية اىي بن اىي الليثى طبعة دار الكتأ العلمينة
بريوت لبعان ص  409حديث رل  ،1426املستدرك للحاك  75/2وما بعدها كتاق البيوع ،سعن الدر ل ن ،7/3
مسعد أمحد  ،327/5جممع الزوائد ومعبع الفوائد .113/4
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يتضح منن العنرض السنابق لقريعنة أحقينة اإلدارة ملبنالغ معيعنة لبنل املوظن
القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى:
نالمى
نه اإلسن
نع الفقن
نانون اإلدارى من
نق القن
يتفن

نأ عليننه أن
أن املنندين جين

يو مبا عليه من دين خمتنارا وإال كنان منن حنق الندائن أن يقضنى حقنه جنربا ععنه،
وذلك عن طريق التعفيذ املباشر على أمواله بقيمة الدين.
أن القانون اإلدارى مل جيعنل التعفينذ علنى أمنوال املندين م لقنا وإدنا لينده
بأن يكون حدود ربنع املرتنأ و هنذه حماف نة علنى الندائن واملندين معنا ،علنى
الدائن حيث محنى بوسنيلة التعفينذ حقنه منن الضنياع النذى ميكنن أن يترتنأ علنى
إنكار الدين.
وعلى املدين حيث إن منا يعفنذ علينه منن أموالنه ال ينو ر علنى معيشنته ومنن مث
اافا على رزلنه النذى يقتنات معنه هنو وأوالده ،و نفنس الولنت يسناعده علنى
الوفاء مبا عليه من حق ب ريقة ميسرة.
أما الفقه اإلسالمى فقد خلنت لواعنده منن تقرينر مثنل ذلنك صنراحة وإن كنان
من املمكنن أن تتعاولنه نصوصنه وذلنك منن خنالل لاعندة املصنلحة العامنة والنىت
تقضى بأن تصرف اإلمنام علنى الرعينة معنوط باملصنلحة العامنة ومنن مث فنإذا كاننت
املصلحة العامنة تقتضنى أن يكنون اخلصن منن املرتنأ حندود الربنع ،أو يكنون
استيفاء احلق على مراحنل ولنيس علنى مرحلنة واحندة فنإن اإلسنالم يقنر ذلنك وال
ميععه.
أنه ن نرا خل نورة العتنائا املترتبنة علنى التعفينذ املباشنر فنإن اسنتخدامه
القانون مقيد بعدد منن الضنوابط والشنروط حبينث ال يل نأ إلينه إال إذا تنوافرت تلنك
نروط
نوابط أو الشن
نذه الضن
نبق أن هن
نا سن
نح ممن
نا اتضن
نرى كمن
نروط ،ونن
نوابط والشن
الضن
البد معها أيضا الفقه اإلسالمى لتربير هذا احلق.



إن احلك مىت صندر صنحيحا موافقنا للقنانون " العصنوص الشنرعية " فإننه انوز
ح ة أمام القضناء متعنع منن إعنادة ن نر الندعوى منرة أخنرى منىت احتند اخلصنوم
واملوضوع والسبأ حبينث إذا رفعنت الندعوى منرة أخنرى أمنام القضناء فإننه يندفع
بسب ق الفصل فيهنا حبكن حنائز حل ينة األمنر املقضنى بنه ،وذلنك هبندف احتنرام
أحكام القضاء وتوفري الولت لع ر القضايا األخرى املقامة أمامه.
وهذه احل ة تستلزم إلعماهلا توافر شروط معيعة البد معها.
نة
نروط الالزمن
نى والشن
نر املقضن
نة األمن
نة ح ين
نن لريعن
نديث عن
نإن احلن
نن مث فن
ومن
إلعماهلا والفرق بيعها وبنني لنوة األمنر املقضنى بنه ،وبينان مولن الفقنه اإلسنالمى
معها يكون املباحث اآلتية:
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تعص املادة (  )1351من القانون املدىن الفرنسنى علنى أننه " :ال تقنوم ح ينة الشنب
امكوم فيه إال بالعسبة إىل موضوع الدعوى ،وجينأ أن يكنون الشنب امل لنوق واحند وأن
يكون ال لأ مبعيا على السبأ نفسه ولائما بنني اخلصنوم أنفسنه ومقامنا معنه وعلنيه
()1
بالصفة ذاهتا ".
وتعص املادة ( )101من لانون اإل بات علنى أن " :األحكنام النىت حنازت لنوة األمنر
املقضى تكون ح ة فيما فصلت فيه من احلقوق وال جيوز لبنول دلينل ينعق هنذه احل نة
ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه احل ية إال ننزاع لنام بنني اخلصنوم أنفسنه دون أن
تتغري صفاهت وتتعلق بذات احلق حمال وسببا وتقضى امكمة هبذه احل ية من تلقاء نفسها "
وتعص املادة (  )52من لانون جملس الدولة رل  47لسنعة  1972علنى أننه " تسنرى
شأن مجيع األحكام القواعد اخلاصة بقوة الشنب امكنوم فينه علنى أن األحكنام الصنادرة
باإللغاء تكون ح ة على الكافة ".
يتضح من العصوص السابقة أن املشرع القانون الوضنعى سنواء املصنرى أو الفرنسنى
اعترب ح ية األمر املقضى من القرائن القانونية ،و هذا تقنول املنذكرة اإليضناحية للمشنروع
التمهيدى للقانون املدىن املصرى " والوالع أن ح ية الشب املقضنى بنه تع نوى علنى معن
الدليل وإن كانت لاعدة من لواعد ن ام القضاء ،ولنذلك رؤى إبقناء النعص اخلناص هبنا
مشروع التقعني املدىن بني العصوص اخلاصة بالقرائن القانونية على غرار منا هنو متبنع أكثنر
()2
التقعيات "
وبعاء على ذلك فإن احلديث عن هذه القريعة والشنروط الالزمنة لتحققهنا ومندى لوهتنا
اإل بات يكون امل الأ اآلتية:

L’autorite de la chose jugee، ne a lieu qu’ a l’egord de ce qui a

) (1

fait l’objet du jugement،
il faut que la chose de mande soit la meme que la
demande soit fondee sur la meme cause que la demande soit entre les purties et
formee. par elles et contre elles en meme quali te.
( )2جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدىن املصرى  420/3وما بعدها.



مل ادد املشرع الوضنعى
ذلك الجتهاد الفقهاء.

نصوصنه املقصنود حب ينة األمنر املقضنى ،وإدنا تنرك

ناء
نر الفقهن
نات ن ن
نت وجهن
نار اختلفن
نذا اإلطن
و هن
حيث عرفها كل معه بتعري خيتل عن األخر ،من ذلك:

نة،
نود باحل ين
ند املقصن
حتدين

نا احلك ن
نع هبن
نة يتمتن
نن احلرمن
نوع من
نا " :نن
ند هبن
نى يقصن
نر املقضن
نة األمن
أن ح ين
ندر
نه صن
نى أنن
نى علن
ندليل العكسن
نل الن
نة ال تقبن
نمعا لريعن
نرب احلكن متضن
ناها يعتن
مبقتضن
صحيحا من حيث إجراءاته ،وأن ما لضنى بنه هنو احلنق بعيعنه منن حينث املوضنوع.
()1

وليل :أن املقصود حب ينة األمنر املقضنى :هنو لينام لريعنة لانونينة لاطعنة موداهنا
نذا
نا وان هن
نحيحة لانونن
نه صن
نهت بن
نىت أدت إىل احلك ن وانتن
نراءات الن
نراض أن اإلجن
افتن
()2
احلك ععوان احلقيقة القانونية.
وليننل هننى :نننوع مننن احلرمننة ختننتص بننه األعمننال القضننائية دون سننائر
األعمال القانونية وهى تعن أن احلكن القضنائى منىت صندر فإننه يعتنرب ح نة فيمنا
()3
لضى به.

( )1د  /رمزى سي  :الوسيط شرح لانون املرافعات املدنية والت ارية ص  735وما بعدها.
( )2د  /حممود حممد حافا :القضاء اإلدارى .دار العهضة العربية ال بعة السادسة  1973ص .32
( )3د  /عبد املعع عبد الع ي جربه :أ ار حك اإللغاء دراسة مقارنة القانون املصرى والفرنسى ،دار الفكنر العنرىب
ال بعة األوىل سعة  1971ص .2
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ندود
ندها احلن
نه حتن
نائى ذاتن
ن القضن
نمون احلكن
نة ملضن
نة لانونين
نى :ح ين
نل هن
ولين
املوضوعية والشخصنية هلنذا املضنمون ،وهنى ذات دور سنل ميعنع إعنادة الفصنل
ذات الدعوى الىت سنبق الف صنل فيهنا ودور إجيناىب ينودى إىل احتنرام احلكن السنابق
()1
الدعاوى األخرى الىت يثار فيها مضمونه كمسألة أولية.
اختل الفقه الفرنسى أيضا

حتديد املقصود حب ية األمر املقضى.

فقيل هنى :لينام لريعنة لانونينة لاطعنة موداهنا افتنراض صنحة اإلجنراءات النىت
أدت إىل احلكنن  ،وأن هننذا احلكنن لنند أصننبح ععننوان احلقيقننة القانونيننة مب ننرد
()2
صدروه.
وليل :يقصد حب ية األمر املقضى :لابلية احلك للتعفيذ إىل أن ي عن فيه

()3

نى تعري ن
نق علن
نا مل يتفن
نر أو فرنسن
نواء مصن
نه سن
نبق أن الفقن
نا سن
نح ممن
يتضن
موحد حل ية األمر املقضنى ،و إدنا عرفهنا كنل معنه بتعرين خيتلن عنن األخنر،
وأن هذه التعناري

وإن اختلفنت

اللفنا إال أن مععاهنا متحند ،يندور حنول

متتع احلك القضائى مب نرد صندوره باحلرمنة النىت متعنع إعنادة ن نره منرة أخنرى
إال عن طريق ال عن فيه ب ريق من ال رق الىت حددها القانون.
نر
نادة الع ن
نواز إعن
ندم جن
عن

نس
نع نفن
نوز رفن
نال جين
ندعوى ،فن
الن

الدعوى مرة أخرى بعد الفصنل فيهنا ولنو لندمت

اخلصنومة اجلديندة أدلنة والعينة

( )1د  /رمزى طه الشاعر :املسئولية عن أعمال السل ة القضائية .م بعة جامعة عني مشس ال بعة األوىل سعة  1978ص
.130
) (2

contentieux administratif 6 eme ed dalloz 1994 p.

458، N. 656.
Traite elementaire de droit civil Belge، T.III Bruxelles 1936. p.
937 – 938. N. 940



) (3

وأسننانيد لانونيننة مل يسننبق إ ارهتننا
احلك الصادر فيها.

اخلصننومة األوىل ،أو أ ننريت فيهننا ومل يبحثهننا

احتنرام منا لضنى بنه ،وهنو يسنرى

مواجهنة اخلصنوم والقاضنى

فللخص الذى أكند القضناء حقنه أن يتمتنع حبقنه ومبزايناه وإذا رفنع دعنوى اسنتعادا
()1
إليه فعلى القاضى احترام التأكيد الذى لضى به.
ن را للتشابه الكنبري بنني ح ينة األمنر املقضنى ولنوة األمنر املقضنى فقند ولنع
اخللط بيعهما ،من لبل املشرع والقضاء يتضح ذلك مما يلى:
ولع اخللط بنني ح ينة األمنر املقضنى ولنوة األمنر املقضنى منن لبنل املشنرع
الوضعى حينث ننص املنادة ( )405منن القنانون املندىن علنى أن " األحكنام النىت
حازة لنوة األمنر املقضنى …… اخل " وهنو يقصند األحكنام النىت حنازت ح ينة
نات رل ن 25
نانون اإل بن
نن لن
نادة ( )101من
نر املن
نذلك األمن
نى ( )2وكن
نر املقضن
األمن
لسعة  1968حينث نصنت علنى أن " األحكنام النىت حنازة لنوة األمنر املقضنى …
نى
نك علن
نى ،وذلن
نر املقضن
نة األمن
نازت ح ين
نىت حن
نام الن
نود األحكن
نع أن املقصن
اخل " من
الرغ من أن الفقه القانوىن لند انتقند منا ولنع فينه املشنرع منن خلنط بنني ح ينة
األمر املقضى ولنوة األمنر املقضنى ننص املنادة ( )405منن القنانون املندىن فمنن
نانون
نن لن
نادة ( )101من
نط املن
نس اخللن
نع نفن
ند ولن
نرع لن
ند املشن
نا جنن
نأ أنعن
ع ن

د/
( )1د  /فتحى واىل :الوسيط لانون القضاء املدىن .دار العهضة العربية  1993ص  135وما بعندها،
السيد خليل هيكل :رلابة القضاء اإلدارى على أعمال اإلدارة ص  486وما بعدها ،د  /رمزى طه الشاعر :املسئولية عنن
أعمال السل ة القضائية ص  .130ويراجع نفس املع حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  3017لسنعة 35
جلسة  .1992/4/26املوسوعة  152/25ق .،38
د/
( )2د  /السعهورى :الوسيط  633/2نبده  ،342د  /عبد الودود اىي :املوجز لانون اإل بنات ص ،141
سليمان مرلس .أصول اإل بات وإجراءاته .185/2
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اإل بات على عكس املتولنع حينث كنان جينأ علنى املشنرع أن يسنت يأ ملنا أبنداه
()1
الفقه هذا الشأن ويعدل عن هذا اخللط إال أنه مل يفعل.
كما ولع اخللط بني ح ية األمنر املقضنى ولنوة األمنر املقضنى منن لبنل املشنرع
ولع أيضا من لبل القضاء من ذلك على سبيل املثال:
 1976/6/9حيننث جنناء فيننه " ومننن املقننرر
 .1حكنن حمكمننة الننعق
لضاء هذه امكمة أننه وإن كنان للحكن ح ينة بالعسنبة ألطنراف اخلصنومة الصنادر
فيها إال أن هذه احل ية ال تكنون إال فيمنا يكنون لند فصنل فينه بنني اخلصنوم بصنفة
نوم
نىت ال يقن
نباق الن
نوق أو األسن
نواء املع ن
نة سن
نمعية حتمين
نفة ضن
نراة أو بصن
صن
املع وق بدوهنا فما مل تع نر فينه امكمنة بالفعنل ال ميكنن أن يكنون موضنوعا حلكن
()2
حائز لقوة األمر املقضى به ".
نة " مث
نان للحك ن ح ين
نه وإن كن
نة " إنن
نا احل ين
نتعمل لفن
نه اسن
ناحلك بدايتن
فن
اس تعمل بعد ذلك لفنا " لنوة األمنر املقضنى فينه " وهنو صنريح حندو اخللنط
بني ح ية األمر املقضى ولوة األمر املقضى به.
ن
نه " احلكن
ناء فين
نث جن
نا  1955/11/4حين
نة العلين
نة اإلدارين
ن امكمن
 .2حكن
بول تعفيذ القنرار اإلدارى وإن كنان حكمنا مولتنا مبعن أننه ال يقيند امكمنة ععند
ن ر طلأ اإل لغناء إال أننه حكمنا ل عينا ولنه مقومنات األحكنام وخصائصنها وانوز
لوة الشب امكوم فيه طاملنا مل تنتغري ال نروف " ( )3وهنى تعن ح ينة األمنر املقضنى
.

( )1د  /أمحد السيد صاوى :الشروط املوضوعية للدفع حب ية الشب امكوم فيه .دكتوراة مقدمة لكلية احلقنوق جامعنة
القاهرة عام  .1971ص  8هامش .1
( )2حك حمكمة العق مدىن  1976/6/9جمموعة سعة  27ص  ،1307و نفس حكمها  1977/6/7جمموعة
سعة  28ص  ،1378وحكمها  1980/4/3جمموعة سعة  31ص  ،1027وحكمها  1991/5/8جمموعة سنعة
 1028/1 42ق  165وحكمها  1994/5/19اماماة السعة  146/1 74ق .24
( )3حك امكمة اإلدارية العليا  1955/11/4جمموعة سعة  1ص .64



 .3حكنن حمكمننة القضنناء اإلدارى  1967/3/14حيننث جنناء فيننه " إن
()1
احلك الصادر طلنأ ولن التعفينذ هنو حكن لنه لنوة الشنب املقضنى بنه "
وهى تع ح ية الشب املقضى به.
مما سبق يتضح أن اخللنط بنني ح ينة األمنر املقضنى ولنوة األمنر املقضنى كمنا
ولع من القضاء العادى ولع من القضاء اإلدارى أيضا.
أن سبأ اخللط بنني ح ينة األمنر املقضند ولنوة األمنر املقضنى :يرجنع إىل لغنة
القننانون الفرنسننى التعننبري عننن ح يننة األمننر املقضنند حيننث عننرب بنناللفا
ناحلك
ند ،فن
نت واحن
نهائد ض ولن
ند ،والعن
نه الق عن
نين ض ترمجتن
نو يعن
" " definitifوهن
نذا
نبأ هن
نط بسن
نع اخللن
نوة فولن
نوز القن
نهائد ان
نة واحلك ن العن
نوز احل ين
ند ان
الق عن
االستعمال ،أما لغتعنا العرب ينة فيسنهل التمينز بنني احلكن الق عند وانوز احل ينة
دون القوة ،واحلك العهائد اوز احل ية والقوة معا (.)2

أن ح ية األمنر املقضنى مععاهنا أن للحكن ح ينة فيمنا بنني اخلصنوم وبالعسنبة
نن
نها إال عن
نا أو العي نل معن
نن إب اهلن
نة ال ميكن
نذه احل ين
نببا وهن
نق حم نال وسن
إىل ذات احلن
طريق ال عن احلك ب ريقة من ال رق الىت لررها القانون.
وهى تثبت لكل حك ل عنى يفصنل خصنومة سنواء كنان هنذا احلكن هنائينا
أو ابتدائيا حضوريا أو غيابينا وتبقنى للحكن ح يتنه إىل أن ينزول ،فنإن كنان غيابينا
حىت يزول بإلغائنه املعارضنة وإن كنان ابتندائيا حنىت ينزول بإلغائنه االسنتئعاف،

( )1حك حمكمة القضاء اإلداري ض الدعوى رل  607لسعة  21ق جلسة  1967/3/14جمموعة الثال سعوات منن
 1969 :1966ص .88
د/
( )2د /السعهورى :الوسيط  632/2فقرة  ،342د سليمان مرلس ،أصول اإل بات وإجراءاتنه ،158/2
مخيس السيد إمساعيل .دعوى اإللغاء وول تعفيذ القرار اإلدارى ولضاء التعفيذ وإشكاالته والصيغ القانونية أمام جملنس
الدولة مع املباد العامة للقضاء املستع ل ال بعة األوىل 1993/1992م .ص  309هامش .2
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وإن كان هنائيا حىت ينزول بعقضنه أو بقبنول التمناس إعنادة الع نر فينه وسنواء كنان
()1
صادرا طلبات أصلية أو عارضة أو ععد التدخل أو اختصام الغري.
أما لنوة األمنر املقضنى فمععناه أن احلكن أصنبح هنائينا غنري لابنل لل عنن فينه
ب ريقة من ال رق ال عنن العادينة كاملعارضنة واالسنتئعاف وإن ظنل لنابال لل عنن فينه
ب ريقة العق أو التماس إعادة الع ر.
ومن مث فإن احلك إذا كنان لنابال لل عنن فينه باملعارضنة واالسنتئعاف فإننه انوز
ح ية األمر املقضى ،أمنا إذا كنان لنابال لل عنن فينه بنالعق والتمناس إعنادة الع نر
فقط دون املعارضة واالسنتئعاف كنان حنائزا لقنوة األمنر املقضنى ( ،)2فناحلك احلنائز
لقوة األمر املقضى بنه يكنون حنائزا حل ينة األمنر املقضنى والعكنس لنيس صنحيحا.
()3

نر
نوة األمن
نى ولن
نر املقضن
نة األمن
نني ح ين
نة بن
نى واىل " إن التفرلن
نول د  /فتحن
ويقن
املقضى ليست تفرلنة الدرجنة بنل إن األمنر يتعلنق بفكنرتني خمتلفنتني ختندم كنل
معهما غرضا خمتلفنا فاحل ينة تكنون بالعسنبة للمسنتقبل خنارج اخلصنومة النىت صندر
فيها احلك  ،أما القوة فنإن أمهيتنها تكنون داخنل هنذه اخلصنومة للداللنة علنى مندى
()4
ما يتمتع به القرار من لابلية أو عدم لابلية لل عن ب ريق معني "
ومن مث فإنه يعبغى عدم اخللط بنني ح ينة األمنر املقضنى ولنوة األمنر املقضنى بنه
ألن لكل معهما معن خيتلن عنن األخنر األمنر النذى يوجنأ التنزام احلنذر ععند
()5
استخدام كل معهما.
( )1مستشار  /معوض عبد التواق .املرجع السابق ص .350
د
( )2د  /السعهورى الوسيط  632/2فقرة ( ،)342د  /سليمان مرلس املرجع السابق  155/2وما بعدها،
 /مخيس السيد إمساعيل املرجع السابق ص  308وما بعدها ،د  /فتحى واىل املرجع السابق ص  ،138مستشار  /معوض
عبد التواق .الدفوع اإلدارية دار الفكر اجلامعى ص  349طبعة ،مستشار  /محدى ياسني عكاشه .املرافعات اإلدارينة
لضاء جملس الدولة ص  1354وما بعدها.
( )3د  /السعهورى .الوسيط  ،633/2مستشار  /معوض عبد التواق .املرجع السابق ص .350
( )4د  /فتحى واىل .الوسيط لانون القضاء املدىن ص  138بعد  84املرجع السابق.
( )5د  /حممود هاش  .املوجز لانون املرافعات األعمال القضائية وطرق ال عن األحكام .دار التوفينق لل باعنة
والعشر  1980ص .111



حكمت امكمنة اإلدارينة العلينا /28فرباينر 1965/بنأن " بنة شنروط لقينام
ح ية األمر املقضنى وهنذه الشنروط لسنمني :لسن يتعلنق بناحلك وهنو أن يكنون
نوق احلكن ال
نة مع ن
نون احل ين
نا وأن تكن
نا ل عين
نون حكمن
نائيا ،وأن يكن
نا لضن
حكمن
أسبابه إال إذا ارتب نت األسنباق ارتباطنا و يقنا بناملع وق حبينث ال يقنوم املع نوق
بدون هذه األسنباق ،فنإن األسنباق هنذه احلالنة تكنون هلنا أيضنا ح ينة األمنر
املقضى ولس يتعلنق بناحلق املندعى بنه ،ويشنترط أن يكنون هعناك احتناد اخلصنوم
ن ح يننة إال بالعسننبة للخصننوم أنفسننه  ،واحتنناد امننل إذ ال
نون للحكن
نال يكن
فن
يكون للحك هذه احل ينة إال بالعسنبة للموضنوع ذاتنه ،وأن يكنون أخنريا بنة احتناد
()1
السبأ.
يوخذ منن حكن امكمنة اإلدارينة العلينا السنابق أن الشنروط الالزمنة لتحقنق
لريعة ح ية األمر املقضى تعقس إىل لسمني:

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1337لسعة 5ق جلسة  1965/2/28جمموعة سعة  10ص  ،784و
نفس املع  :حكمها ال عن رل  892لسعة 21ق جلسة  1973/6/27املوسوعة اإلدارية  427/14ق ،305
وحكمها ال عن رل  952لسعة 26ق جلسة  1984/1/24املوسوعة اإلدارية  427/14ق  ،305وحكمها
ال عن رل  2109لسعة 30ق جلسة  .1991/2/12مشار إليه مول مستشار  /محدى ياسني عكاشه األحكام
اإلدارية ص  267وما بعدها ،وحكمها ال عن رل  3017لسعة 35ق جلسة  1992/4/26املوسوعة  152/25وما
بعدها ق  ،38وحكمها ال عن رل  2396لسعة 29ق جلسة  1996/12/28الدائرة الثانية املوسوعة اإلدارية
 80/41وما بعدها ق  ،32وحكمها ال عن رل  3001لسعة 35ق جلسة  1997/5/10الدائرة الثانية املوسوعة
اإلدارية  82/41وما بعدها ق .33
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لكى اوز احلكن احل ينة البند وأن يصندر منن جهنة لضنائية مبوجنأ سنل تها
()1
القضائية ال مبوجأ سل تها الوالئية.
و هذا تقول حمكمنة ا لقضناء اإلدارى " إننه منن املنتعني بناد ذى بندء للفصنل
الدفع بعدم جنواز ن نر الندعوى لسنبق الفصنل فيهنا فحنص اختصناص امكمنة
الىت أصدرت احلك ملعرفة ما إذا كنان صندر منن هيئنة هلنا والينة لضنائية إصنداره
من عدمه حىت ميكن الع نر تنوافر بنالى شنروط ح ينة األمنر املقضنى بنه ،ذلنك
ألنه لكنى جينوز التمسنك بتلنك احل ينة ينتعني كشنرط أساسنى أن يكنون هعناك
حك لضائى صادر منن جهنة لضنائية هلنا والينة العنزاع امل نروح عليهنا ،فنإذا مل
يكن للمحكمنة والينة مل يكنن حلكمهنا ح ينة األمنر املقضنى ،وأصنبح ال أ نر لنه
()2
وغري جائز تعفيذه "
يتضح من احلكن السنابق ،ومنن حكن امكمنة اإلدارينة العلينا اآلتنى " ح ينة
األمر املقضنى تسنمو علنى لواعند الع نام العنام " ( )3أن احلكن لكنى انوز ح ينة
األمر املقضى البد وأن يكون صنادرا منن جهنة لضنائية هلنا والينة العنزاع امل نروح
نع
ند توزين
نة لقواعن
نادرة باملخالفن
نام الصن
نى أن األحكن
نه علن
نع الفقن
نن مث أمجن
نا ،ومن
عليهن
االختصنناص الننوالئى ال حتننوز ح يننة األمننر املقضننى مواجهننة جهننة القضنناء
املختصة أصال بع ر العزاع.

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  2109لسعة 30ق جلسة  1991/2/12مشار إليه لدى د  /محدى
ياسني عكاشه .األحكام اإلدارية ص  267وما بعدها.
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  1184لسعة  14ق جلسة  1961/6/25جمموعة سعة  15ص
حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  3721لسعة  29ق جلسة  .1991/1/13املوسوعة
 ،269ونفس املع
اإلدارية  135/25وما بعدها ق .34
( )3حك امكمة اإلدارية العليا الدعوى رل  1158لسعة  9ق جلسة  1967/1/7جمموعة سعة  12ص 537



ولكعها حتنوز تلنك احل ينة بالعسنبة للمحكمنة النىت أصندرهتا ،وإىل غريهنا منن
حماك اجلهة القضنائية النىت تتبعهنا ( )1وإن كعنت أمينل إىل منا ذهنأ إلينه د  /عبند
نى أال
ناص يعبغن
ندم االختصن
نوق عن
نرى " :أن عين
نث ين
نريه .حين
ني جن
ند الع ن
نعع عبن
املن
يترتأ عليها انعندام احلكن  ،إال إذا كنان منن شنأهنا إهندار كنل الضنمانات املقنررة
الع القضائية ،وذلك كأن يصدر احلكن منن فنرد عنادى لنيس لنه والينة القضناء
ناص
نى اختصن
نداء علن
نريعية اعتن
نة ،أو التشن
نل تني التعفيذين
ندى السن
نن إحن
ندر من
أو يصن
السل ة القضائية ،ففنى تلنك الفنروض وحندها تنودى خمالفنة لواعند االختصناص إىل
جتريد احلك من كل صفة لضائية لنه ،أمنا إذا صندر احلكن منن جهنة لضنائية تتنوافر
بشأهنا الضنمانات املقنررة أمنام مثيالهتنا اجلهنة القضنائية األخنرى فنال يعبغنى أن
تكون خمالفنة لواعند توزينع االختصناص بنني اجلهنتني سنببا جتريند احلكن منن
نه
نلك الفقن
ند مسن
نا نوين
نذلك فإنعن
نيادته " ولن
نول سن
نوده " مث يقن
ندار وجن
نفته وإهن
صن
والقضاء فرنسا هذا املوضوع وننرف األخنذ مبنا ينذهأ إلينه الفقنه ععندنا منن
أن األحكام الصنادرة باملخالفنة لقواعند االختصناص هلنا ح ينة بالعسنبة لل هنة النىت
()2
صدرت معها وال ح ية هلا بالعسبة لل هة الىت اعتدى على اختصاصها "
فاحلك مىت صدر فإنه تكنون لنه احل ينة سنواء بالعسنبة لل هنة النىت أصندرته أو
بالعسبة إىل اجلهنات األخنرى ،سنواء كاننت امكمنة النىت أصندرته خمتصنة بإصنداره
()3
أم ال ،وهو رأى الفقه والقضاء فرنسا.

( )1د  /السعهورى :الوسيط  651/2وما بعدها ف  ،352د  /أمحد أبو الوفا :ن رية األحكام ص  270ف  ،137د /
مص فى كمال وصفى :املرجع السابق الكتاق الثاىن األحكام وتعفيذها ص .180
( )2د  /عبد املعع عبد الع ي جريه :املرجع السابق ص .115
( )3حيث يرى الفقه والقضاء فرنسا أنه ال يشترط أن يكون احلك صادرا من حمكمة ذات والية موضوعه .يراجع
ذلك رسالة الجنافان "  “ Langivantالتعاون بني جهىت القضاء العادى واإلدارى .جامعة ليل سعة  1954ص
 ،12نق فرنسى  1961/7/18جمموعة سريى  1862القس األول ص  ،886حك جملس الدولة الفرنسى
 ،1924/12/19داللوز  1925القس الثالث ص  .53أشار إىل ذلك د  /عبد املعع عبد الع ي جريه .املرجع السابق
ص  111وما بعدها.
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لكى انوز احلكن ح ينة األمنر املقضنى بنه البند وأن يكنون حكمنا ل عينا،
واحلك الق عى هو النذى يضنع حندا للعنزاع مجلتنه أو جنزء معنه أو مسنألة
()1
متفرعة ععه بفصل حاس ال رجوع فيه من جانأ امكمة الىت أصدرته
فاحلك الق عى تثبت لنه ح ينة األمنر املقضنى ولنو كنان حكمنا ابتندائيا غيابينا
نا
ناىب بوهتن
نت للحكن الغين
نة تثبن
نتئعاف ،فاحل ين
نة أو باالسن
نه باملعارضن
نن فين
نابال لل عن
لن
للحك احلضورى ،وللحك االبتدائى بوهتا للحك العهائى.
أما األحكام النىت ال تفصنل موضنع العنزاع كلنه أو بضنعه ،وال حتسن مسنألة
متفرعة ععه فتوص بأهنا غري ل عية ( )2وهى تشمل:
ق -األحكننام الننىت تتعلننق بتيسننري النندعوى
أ -األحكننام الولتيننة.
وحتقيقها.
احلك الولىت هو النذى يصندر طلنأ ولنىت أو طلنأ باختناذ إجنراء حتف نى
لتع ي مراكنز اخلصنوم تع يمنا مولتنا إىل أن يفصنل موضنوع ننزاع لنائ بيعنه .
()3

نى ( ،)4واحلك ن
نز التحف ن
نر احل ن
ند أمن
نادر ت ل ن بتأبين
ناحلك الصن
نك كن
وذلن
بول تعفيذ ما لضى بنه حكن سنابق ( )5وهنذا العنوع منن األحكنام ،جينوز ح ينة
الشب امكنوم فينه بصنفة مولتنة ،وجينوز العندول ععنه منىت تغنريت ال نروف النىت
()6
التضت صدوره.
( )1نق مدىن  1975/4/30جمموعة سعة  26ص  860ق  ،168و نفس املع حك امكمة اإلدارية العلينا
ال عن رل  952لسعة  26ق جلسة  .1984/1/24املوسوعة  427/14ق  ،305وحكمها ال عن رل  3225لسعة
 34ق جلسة  1992/4/28املوسوعة  157/25وما بعدها ق  ،39وحكمها ال عن رل  3227لسعة  33ق جلسة
 .1992/7/7املوسوعة  158/25وما بعدها ق .40
( )2د  /السعهورى :الوسيط  658/2ق  .354د  /سليمان مرلس :السابق أصول اإل بات وإجراءاته .185 /2
( )3د  /سليمان مرلس :املرجع السابق.185/2 .
( )4نق مدىن  1952/3/3جمموعة سعة  3ص  665ق .114
( )5نق مدىن  1969/5/29جمموعة سعة  20ص  824ق .130
( )6د  /روت عبد العال :اإلشكاالت الولتية تعفيذ األحكام اإلدارية .دار العهضة العربية ص .70



وذلننك كنناحلك باإلحالننة إىل التحقيننق ،أو بننرف طلننأ التحقيننق واحلكنن
بعدق خبري أو بنرف ندبنه ،وهنذه األحكنام ال حتنوز ح ينة منا مل تتضنمن فصنال
ل عيا شأن والعنة أو مسنألة معيعنة فتحنوز ح ينة الشنب امكنوم فينه بالعسنبة إىل
هذه الوالعة أو املسنألة وحندها ( )1وهنذا العنوع منن األحكنام لسنمان -1 :أحكنام
 -2أحكام متهيدية.
التحضريية.
وهى :أحكنام تسنبق احلكن املوضنوع حتضنريا هلنذا احلكن دون أن تنبني رأى
امكمة نق ة العزاع ( )2وذلك كاحلك بعدق خبري ملعايعة حمل العزاع
نة
نوز للمحكمن
نى ،وجين
نر املقضن
نة األمن
نوز ح ين
نام ال ان
نن األحكن
نوع من
نذا العن
وهن
العدول ععها بعد إصدارها ولبل تعفيذها.
الولنت
وهى :النىت تتضنمن األمنر بنإجراء منن إجنراءات اإل بنات وتكشن
ذاته ضنمعا عمنا سنتحك بنه امكمنة أصنل العنزاع ( )3وذلنك كناحلك بعندق
()4
خبري لتقدير الضرر الذى أصاق املدعى.
نة
نوز للمحكمن
نى ،وجين
نر املقضن
نة األمن
نوز ح ين
نام ال ان
نن األحكن
نوع من
نذا العن
وهن
العدول ععه شأنه ذلك شأن األحكام التحضريية.
ون ننرا ملننا لنند يترتننأ علننى التفرلننة بننني األحكننام التحضننريية ،واألحكننام
التمهيدية من صعوبات احليناة العملينة ألغنى املشنرع املصنرى العمنل هبنا ،ومل يعند

()1نق مدىن  1948/4/29اماماة س  29ص  396مبدأ  ،211وحكمها  1956/3/29امامناة س  37ص
 471مبدأ  ،243نق مدىن أول مايو  1958جمموعة سعة  9ص  382ق  ،43ونقن مندىن 1974/6/12
جمموعة سعة  25ص  1035ق .،.171
( )2د  /السعهورى :الوسيط  61/2فقرة  ،357د  /فتحى واىل :املرجع السابق ص  616ف .331
( )3د  /سليمان مرلس :املرجع السابق أصول اإل بات وإجراءاته .192 /2
( )4د  /فتحى واىل :الوسيط لانون القضاء املدىن ص  616بعد  ،331د  /السعهورى :الوسيط  ،62/2د  /مص فى
كمال وصفى :املرجع السابق الكتاق الثاىن ص .170
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هلا أمهية إال فيما يتعلنق بت بينق لنانون الرسنوم القضنائية ،)1( .ومنن مث أصنبح ظنل
نواء
ندى سن
نريى واحلكن التمهين
نني احلكن التحضن
نرق بن
ناىل ال فن
نات احلن
نعني املرافعن
تقن
أصدرته امكمة من تلقناء نفسنها أو بعناء علنى طلنأ أحند اخلصنوم ففنى احلنالتني
نىت أدى
نة الن
ند بالعتي ن
نه مل تتقين
نى نفذتن
نذه ،وإذا هن
نن تعفين
ندول عن
نة العن
نوز للمحكمن
جين
()2
إليها.
لضت امكمنة اإلدارينة العلينا  1960/7/2بنأن " األحكنام النىت حنازت لنوة
األمر املقضى تكون ح نة فيمنا فصنلت فينه حبينث ال جتنوز امادلنة احل ينة منىت
احتد اخلصنوم ،واملوضنوع والسنبأ ،بنل يعتنرب احلكن ععنوان احلقيقنة فيمنا لضنى،
والذى اوز احل ية منن احلكن هنو مع ولنه وكنذا األسنباق اجلوهرينة املكملنة لنه،
فقد اد أن حتتنوى أسنباق احلكن علنى لضناء يكمنل منا ورد بناملع وق وينرتبط
معه ارتباطا و يقا حبينث ال ميكنن فصنله ععنه ،وهنذا العنوع منن األسنباق يكتسنأ
ح ية األمر املقضى ،فنإذا مل يشنتمل احلكن مع ولنه علنى القضناء بترتينأ ألدمينة
املنندعى بالعسننبة أللرانننه ،ولكننن األسننباق تعاولننت البحننث هننذه األلنندميات،
وترتيبها وبعت على ذلك العتي نة النىت انتنهت إليهنا املع نوق ،فنإن هنذه األسنباق
حتوز ح ية األمر املقضى ،كنذا فنإن بنان منن مراجعنة أسنباق احلكن امل عنون فينه
أنه لام إلغاء لرارات تنرك املندعى الترلينات علنى أننه كنان يسنبق منن مشلتنه
الترلية فيكون أوىل هبا معنه مجيعنا ،ولنيس منن شنك أن احلكن يكنون لند حناز
لوة األمر املقضى ال بالعسنبة للعتي نة النىت انتنهى إليهنا فحسنأ بنل بالعسنبة إىل منا
لرره من أ ن املندعى أسنبقه مجيعنا ترتينأ األلدمينة حبينث يعتنرب هنذا الشنأن
()3
ععوانا للحقيقة فيما لضى به ،وال جيوز بعد ذلك العودة للم ادلة فيه.
الولنائع املصنرية العندد 88

( )1ان ر املادة ( )2من لانون الرسوم القضائية رل  90لسعة  1944واملعشنور
1944/7/24
( )2د  /السعهورى :الوسيط .663/2
( )3حك امكمة اإلدارية العليا الدعوى رل  311لسعة 4ق جلسة  1960/7/2جمموعة سنعة  5ص  1145و
نفس املع حكمها ال عن رل  1337لسعة  5ق جلسة  1965/2/28جمموعة سنعة  10ص  ،784وحكمهنا
ال عن رل  1557لسعة  7ق جلسة  1967/4/16جمموعة سعة  12ص  ،925فتنوى اجلمعينة العمومينة للقسن
االستشارى الصادرة  1966/5/18برل  601جمموعة سعة  20ص .285



يتضح من هذا احلك أن النذى انوز احل ينة منن احلكن هنو مع ولنه األصنل
ألنه هو الذى يشتمل علنى القنرار النذى فصنل بنه القاضنى العنزاع النذى عنرض
عليه ،ومن مث تشمل احل ينة كنل منا ورد املع نوق سنواء كنان فصنال الندعوى
األصننلية ،أو دعننوى عارضننة أو مسننألة أوليننة أ ارهننا أى مننن اخلصننمني وال
()1
خيتل مول القضاء الفرنسى هذه املسألة عن مول القضاء املصرى.
نب
نباق ال نىت ين
نإن األسن
نوق احلك ن فن
نون ملع ن
نة تكن
نل أن احل ين
نان األصن
وإذا كن
عليها هذا املع وق حتنوز ح ينة األمنر املقضنى أيضنا ،ويكنون ذلنك احلالنة النىت
تتضمن فيها هذه األسنباق الفصنل بعن أوجنه العنزاع النىت ألني عليهنا املع نوق
نة
نه لائمن
نوم لن
نا ال تقن
نا و يقن
ناملع وق ارتباطن
نة بن
نباق مرتب ن
نذه األسن
نون هن
نث تكن
حبين
بدوهنا.
و هذا تقنول امكمنة اإلدارينة العلينا أحند أحكامهنا " وأن يكنون التمسنك
باحل يننة مع ننوق احلكنن ال أسننبابه إال إذا ارتب ننت األسننباق ارتباطننا و يقننا
()2
باملع وق ،حبيث ال يقوم بدون هذه األسباق "
وتقول حمكمة القضناء اإلدارى أحند أحكامهنا أيضنا " منا تقضنى بنه امكمنة
من أسب اق حكمها ال يكتسنأ لنوة الشنب املقضنى بنه إال إذا ارتنبط مبع نوق احلكن
()3
ارتباطا و يقا غري لابل للت زئة حبيث ال تقوم له بدونه لائمة "
نا
نعة  2ق علين
ندعوى رل ن  1831لسن
نة الن
نوض الدولن
نة مفن
نر هيئن
وورد تقرين
ما يلى " إن منن املسنل بنه أن احل ينة إدنا تثبنت ملع نوق احلكن وللحيثينات النىت
ارتب ت به ارتباطا و يقا حبينث ال يقنوم املع نوق إال هبنا وحبينث إذا عنزل ععنها صنار
“ 21 Juill 1912 “ Campagnie des chemins de far d’orleans et du midi

) (1

Rec. p 889
26 Jun 1946 “ Chambre Nationale du commerce “ Rec p. 183.
6 Fevr 1958 “ Vill de calmar “ Rec p. 938.
17 Fevr 1965 “ Vill de sarcelles la bille “ Rec. p. 117.
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محدى ياسني عاكشه .األحكام اإلدارية .ص .275
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  144لسعة  3ق جلسة  1949/6/23جمموعة سعة  3ص  1083ق
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مبهما ونالصنا وعلنى ذلنك تثبنت احل ينة ملع نوق احلكن القضنائى بإلغناء امتعناع
احلكومة عن إخنراج املندعى منن املستشنفى ،وكنذلك للحيثينات النىت كشنفت عنن
عيأ عدم املشروعية الذى أصناق ذلنك القنرار فالتضنى إلغناءه " .هنذا ولند أخنذت
امكمة مبنا جناء بنالتقرير وأوردت حبكمهنا منا يلنى " ينبني أن احلكن املشنار إلينه
وهو حائز ح ينة الشنب امكنوم فينه ولند أدان ح نز املندعى مبستشنفى األمنراض
العقلية بعدم املشنروعية النعندام سنببه املنربر لنه لانوننا ،وعلنى هنذا األسناس ألنام
لضاءه بإلغاء القنرار ،وهنذا األسناس منرتبط مبع نوق احلكن ارتبناط العلنة بناملعلول،
وهبذه املثابة اوز السبأ النذى لامنت علينه نتي نة احلكن لنوة الشنب امكنوم فينه
()1
كاملع وق ذاته "

( )1حك امكمة اإلدارية العليا

 1957/3/3جمموعة سعة  2ص .591



نوافر
ند وأن يتن
نى البن
نر املقضن
نة األمن
نادر ح ين
نت للحك ن الصن
نى يثبن
لكن
املدعى به والذى صدر احلك بعاء عليه الشروط اآلتية:

نق
احلن

إذا كان احلك يكتسنأ معنذ صندوره ح ينة األمنر املقضنى فنإن هنذه احل ينة
ال تسننرى إال مواجهننة اخلصننوم النندعوى ،ومننن مث يت لننأ لتحقيننق هننذه
احل يننة احتنناد اخلصننوم ( ،)1فنناحلك كمننا يقننول أسننتاذنا النندكتور  /السننعهورى
()2
كالعقد ال يسرى أ ره إال حق من كان طرفا فيه وال ميتد هذا األ ر إىل الغري
واملقصود باحتناد اخلصنوم هنو :احتناده بصنفاهت ولنيس بأشخاصنه فنإذا كنان
أحد اخلصوم ممنثال الندعوى عنن طرينق نائنأ أو وكينل فنإن احلكن يسنرى
()3
مواجهة األصيل ال مواجهة العائأ.
وتسرى احل ية علنى اخلصنوم وعلنى خلفهن العنام ،وخلفهن اخلناص ،و هنذا
تقول امكمنة اإلدارينة العلينا " احلكن ح نة علنى اخلصنوم وعلنى خلفهن العنام
وخلفه اخلاص منىت كنان احلكن متعلقنا بنالعني النىت انتقلنت إىل اخللن  ،تعسنحأ
احل ية إىل الندائعني العناديني – احلكن الكنل يعتنرب لضناءا اجلنزء – منىت كنان
سعد االعتراض هو وجنود عقند أو تصنرف معنني بصندوره منن اخلاضنع أو خلفنه إىل
املعترض تناري سنابق علنى تناري العمنل بنأى منن لنوانني االصنالح الزراعنى
()1يراجع ذلك :حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  740لسعة  36ق جلسنة  1991/12/14املوسنوعة
 148/25وما بعدها ق  36وحكمها ال عن رل  1592لسعة  26ق جلسة  1984/1/24جمموعة سنعة  29ص
 ،545وحكمها ال عن رل  4095لسعة  38ق جلسة  ،1994/12/10مشار إىل هذه األحكام مول د  /حممد
ماهر أبو الععني :إجراءات املرافعات أمام القضاء اإلدارى .دار الكتأ القانونية شتات مصر .املعشورات احلقولية صنادر
بريوت  1998ص .693
( )2د  /السعهورى :الوسيط  676/2ق .64
( )3د  /عبد املعع فرج الصدة .املرجع السابق ص  354ف .252
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وجيأ لالعتداد هبذا العقند وإلغناء االسنتيالء علنى املسناحة موضنوع هنذا التعالند أن
يثبت حقيقة صدوره فعال عنن اخلاضنع ،و تناري ابنت سنابق علنى تناري العمنل
ن
نوز احلكن
نه ال جين
نروط فإنن
نذه الشن
نق هن
نتيالء ،إذا مل تتحقن
نق االسن
نانون امل بن
بالقن
()1
بإلغاء االستيالء عن أرض االعتراض ".
نائه
نوم وخلفن
نة اخلصن
نرى مواجهن
نائى تسن
ن القضن
نة احلكن
نإن ح ين
نه فن
وعلين
نة
نك حب ين
نت يع التمسن
نري ال يسن
نري ،مبعن أن الغن
نة الغن
نرى مواجهن
ندائعني وال تسن
والن
احلك لصاحله ،كمنا أننه إذا دفنع مواجهتنه باحل ينة كنان لنه أن يندفعها بعسنبية
ح ية األحكنام .ولكنن لنيس معن ذلنك عندم احتنرام الغنري للقضناء الصنادر ،إذ
جيأ احترام هذا القضناء منن اجلمينع النذين جينأ علنيه أن يتصنرفوا علنى أسناس
()2
وجوده.
موضوع الندعوى هنو :احلنق النذى ي لبنه اخلصن أو املصنلحة النىت يسنعى إىل
حتقيقها بالتداعى سنواء أكنا ن ذلنك احلنق أو تلنك املصنلحة متعلقنة بشنب منادى أم
()3
ال.
ويتحقق احتناد املوضنوع إذا كنان موضنوع الندعوى اجلديند هنو املوضنوع ذاتنه
نو
ند ولن
ندعويني واحن
نمون الن
نون مضن
نث يكن
نابق ،حبين
نه احلك ن السن
نل فين
نذى فصن
الن
اختلفت األلفنا واملسنميات ،و هنذه احلالنة فنإن الندعوى اجلديندة تندفع بسنبق
نا إذا اختل ن
نه ،أمن
نى بن
نر املقضن
نة األمن
ناز ح ين
ندعوى األوىل حبك ن حن
نل الن
الفصن
موضوع الندعوى الثانينة عنن األوىل فإننه ال جينوز الندفع حب ينة األمنر املقضنى و

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  3786لسعة  33ق جلسة  ،1990/3/13حك امكمة اإلدارية العليا
 1985/1/22ال عن رل  1601لسعة 28ق جمموعة سعة  30ص  ،463فتوى اجلمعية العمومية 1991/12/1
رل  ،1925/2/32املوسوعة  144/25وما بعدها ق .35
( )2د  /فتحى واىل :املرجع السابق ص .151
( )3د  /سليمان مرلس :أصول اإل بات وإجراءاته  223/2و نفنس املعن  :حكن امكمنة اإلدارينة العلينا
 1965/2/28جمموعة أحكام امكمة اإلدارية العليا مخسة سعوات ص  ،337وحكمها  1992/4/26ال عنن
رل  3017لسعة  35ق املوسوعة  152/25ق .38



هذا تقول امكمة اإلدارية العلينا " يشنترط للتمسنك حب ينة األمنر املقضنى بنه وحندة
()1
اخلصوم ،وتعلق العزاع بذات امل سببا وموضوعا ".
ومن ذلك أيضا ما لضنت بنه امكمنة اإلدارينة العلينا " منن أن منا حكمنت بنه
امكمة منن اسنتحقاق العامنل ععند نقلنه منن سنلك اليومينة إىل سنلك الندرجات
باحتساق ماهيته على أسناس أجنره الينومى وهنو  180ملني  ،مث عناد العامنل يعنازع
مقدار أجره اليومى فحكمنت امكمنة بعندم جنواز ن نر الندعوى لسنابقة الفصنل
فيها .فقضنت امكمنة اإلدارينة العلينا بنأن املعنازعتني خمتلفنان سنببا وموضنوعا وأن
احلك األوىل ال انوز ح يتنه بالعسنبة للثانينة ،ألن العنزاع مل ميتند إىل منا يسنتحقه
العامل من أجنر وهنل هنو  180ملني كمنا جناء احلكن السنابق أم  240ملني
كمننا ينندعى النندعوى الثانيننة ،ومل يثننر املنندعى وال احلكومننة النندعوى األوىل
نزاعا حول م ابقنة األجنر الفعلنى كمنا يسنتحق املندعى طبقنا للقنانون ،بنل كنان
أجره ععد نقله إىل سلك الندرجات أمنرا مسنلما اسنتمدته امكمنة منن ملن خدمتنه
ومل يثر املندعى نزاعنا شنأنه ،وبالتناىل ال يعتنرب احلكن هنذا اخلصنوص حامسنا
()2
للعزاع "
فإذا اختل موضنوع الندعوى الثانينة عنن األوىل فنال جينوز الندفع حب ينة األمنر
املقضى.
ال يكفى للدفع حب ينة األمنر املقضنى احتناد اخلصنوم واملوضنوع وإدنا البند منن
احتاد السبأ ( )3فيمتعع ن نر الندعوى اجلديندة كلمنا كنان سنببها هنو السنبأ ذاتنه
الذى بعيت عليه الدعوى الىت سبق الفصل فيها.

ال عن رل  962 ،952لسعة 20ق جلسة  1984/1/31جمموعنة سنعة  29ص

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
.569
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1960/11/19جمموعة سعة  6ص  133ق .20
( )3يراجع ذلك :حك امكمة اإلدارية العليا  1956/12/1ال عن رل  1424لسعة  2ق مشار إليه مول
مستشار  /محدى ياسني .املرجع السابق ص  263ق  ،215وحكمها  1992/4/26ال عن رل  3017لسعة 35
ق املوسوعة  152/25ق .38
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والسبأ هو األساس القنانوىن النذى سنيب علينه احلنق ،أو هنو منا يتولند ععنه
()1
احلق أو يعتا ععه.
وليل هو :القاعدة التع يمينة النىت يوسنس املندعى عليهنا دعنواه أو الوالعنة املادينة
()2
أو القانونية الىت نشأ مركزه أو حقه ععها.
واألساس القنانوىن النذى ينب علينه احلنق لند يكنون عقندا أو إرادة معفنردة أو
()3
فعال غري مشروع أو إ راء بال سبأ أو نصا القانون.
فإذ منا احتند السنبأ الندعويني إىل جاننأ احتناد اخلصنوم ،واملوضنوع حتقنق
نة
نر املقض نى وللخص ن أو للمحكمن
نة األمن
ندعوى األوىل ح ين
نادر الن
احلك ن الصن
()4
أن تقضى به من تلقاء نفسها.
أما إذا اختل السنبأ الندعوى الثانينة ععنه الندعوى األوىل فنال يوجند منا
ميعع من رفع دعنوى جديندة دون اخلنوف منن الندفع باحل ينة ،وذلنك ألن اخنتالف
نر
نة األمن
ندعوى األوىل ح ين
نادر الن
ن الصن
نن احلكن
نى عن
ندعويني يعفن
نبأ الن
السن
املقضى الدعوى الثانية.
يويد ذلنك منا جناء حكن امكمنة اإلدارينة العلينا حينث لضنت بأننه " إذا
كان املندعى الندعوى األوىل النىت حكن فيهنا بعندم اختصناص امكمنة بع رهنا
مستعدا إىل ن نام العناملني بالق ناع العنام الصنادر بنه لنرار رئنيس اجلمهورينة رلن
نانون 61
نو القن
ند هن
نريع جدين
نا تشن
ن فيهن
ند احلكن
ندر بعن
نعة  1996مث صن
 3309لسن
لسعة  1971بع نام العناملني بالق ناع العنام النذى ان نوى علنى اختصناص امناك
التأديبية بع نر طلبنات إلغناء القنرارات التأديبينة للسنل ات الرئاسنية جبهنات الق ناع
( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  2532لسعة  29ق جلسة  1985/12/21مشار إلينه مولن د /
محدى ياسني املرجع السابق ص  268وما بعدها وحكمها ال عن  3017لسعة  35ق جلسة  1992/4/26املوسوعة
 152/25ق .38
( )2د  /مص فى كمال وصفى :أصول إجراءات التقاضى الكتاق الثاىن ص .178
( )3حك امكمة اإلدارية العليا  1965/2/28ال عن رل  1337لسعة 5ق جمموعة سعة  10ص  784وحكمها
 1992/4/26ال عن رل  3017لسعة  35ق املوسوعة  152/25ق .38
( )4مادة ( )101من لانون اإل بات رل  25لسعة .1968



الندعوى الثانينة بعندم جنواز ن رهنا حب نة سنبق
العام ،فإننه ال يسنوظ احلكن
الفصل فيها ظنل لواعند لانونينة أخنرى – أسناس ذلنك أن هنذه احل ينة ال جينوز
نه
نت علين
نذى كانن
نبأ الن
نى ذات السن
نة علن
ندعوى مبعين
نت الن
نا إال إذا كانن
نك هبن
التمسن
الدعوى املقضى فيهنا ،وال شنك أن تبندل التشنريع النذى يقنوم علنى أسناس لنانوىن
جديد من شأنه أن يعشب حقولنا للمندعى مل تكنن مقندرة لنه ممنا جيعنل ل لبنه سنببا
()1
جديدا مصدره القانون رل  61لسعة " 1971
نى
نبأ وعلن
ندد السن
ندعوى ويتعن
نل الن
ند امن
ند يتحن
نر " ولن
نول حكن أخن
وتقن
ذلننك ال تكننون للحكنن الصننادر النندعوى األوىل ح يننة األمننر النندعوى
()2
الثانية"
إذا احتد السبأ وتعددت األدلنة سنواء كاننت أدلنة والعينة أو لانونينة فنإن ذلنك
ال يعفى ح ية األمر املقضى ععه احلك الصادر الدعوى األوىل.
و هذا تقول امكمة اإلدارينة العلينا " :ولند يتحند السنبأ وتتعندد األدلنة فنال
()3
اول تعدد األدلة دون ح ية الشب املقضى فيه ما دام السبأ متحدا "
يتضح مما سبق أ ن احلك لكنى انوز ح ينة األمنر املقضنى البند فينه منن تنوافر
شروطا ال ة هنى احتناد اخلصنوم ،واحتناد املوضنوع ،واحتناد السنبأ ،فنإذا حتققنت
هذه الشروط الثال ة جناز احلكن حب ينة األمنر املقضنى ،وكنان للخصن أن يتمسنك
باحل ية أمام القضاء ،كمنا أن للمحكمنة أن تقضنى باحل ينة منن تلقناء نفسنها حنىت

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  769لسعة  19ق جلسة  1976/5/1جمموعة سعة  21ص .157
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  2532لسعة  29ق جلسة  1985/12/21مشار إليه مول مستشار
 /محدى ياسني :املرجع السابق ص  ،268وحكمها ال عن رل  3017لسعة  35ق جلسة  1992/4/26املوسنوعة
 152/25ق .38
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  2532لسعة  29ق جلسة  1985/12/21مشار إليه مول مستشار
 /محدى ياسني املرجع السابق ص  268وما بعدها ،وحكمها ال عن رل  3017لسعة  35ق جلسنة 1992/4/26
املوسوعة  152/25ق .38
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()1

ولو مل يتمسك هبنا اخلصنوم ،وذلنك لتعلنق ح ينة األمنر املقضنى بالع نام العنام
عمال على اسنتقرار املراكنز القانونينة وجتعبنا لتضنارق األحكنام وحتقيقنا حلسنن سنري
العدالة وضمانا لالستقرار االلتصادى واالجتماعى.

فإذا ختل شنرط منن هنذه الشنروط انتفنت احل ينة ألن ح ينة احلكن نسنبية
نة
نروط الثال ن
نوافرت الشن
نري إال إذا تن
نة الغن
نرى مواجهن
نا وال تسن
نى أطرافهن
نرة علن
لاصن
()2
السابقة.
وكون ح ينة األمنر املقضنى ذات أ نر نسن ال تسنرى مواجهنة الغنري إال إذا
توافرت الشروط الثال نة السنابقة يسنرى علنى مجينع األحكنام الصنادرة منن حمناك
نادرة
نام الصن
نتثعاء األحكن
نة باسن
نام املدنين
نك ش نأن األحكن
نأهنا ذلن
نة شن
نس الدولن
جملن
باإللغاء ،فإن هنذه األحكنام تسنرى مواجهنة الكافنة )3( .دون تولن علنى تنوافر
( )1وذلك خالفا ملا عليه القضاء الفرنسى حيث استقر على أن ح ية األمر املقضى ال تتعلق بالع ام العام ألهننا تتعلنق
مبصات األشخاص ال باملصلحة العامة وأيد جانأ كبري من الفقه هذا االجتاه:
: 24 Oct. 1951. J.C.P. 1952. II 6806. Nate perrot.
8 Juin 1979 J.C.P. 1979 T.V 262.
Traite theorique et Pratique de procedure civile et
commer ciale 3e 1913 T.III p. 406
Droit Judiciaire prive. ed litee 1992. N. 1109
Le droit civil francais. Suivant l’ordre du code Paris 1882 T. 10. N
74.
( )2د  /أمحد حممود مجعة :أصول إجراءات التداعى أمام حماك جملس الدولة وامكمة الدستورية العليا طبعة  1980ص
 ،72ونق مدىن  ،1992/7/19اماماة  152/2 1994رل ،62
: Op cit. p. 458 et.s. N.657.
( )3يراجع ذلك :حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  4508و  13906لسعة  8ق بتاري 1956/3/3
جمموعة سعة  10ص  258ق  ،248وحكمها الدعوى رل  170لسعة  6ق جلسة  1955/3/16جمموعة سنعة 9
ص  277ق  262وحكمها الدعوى رل  463لسعة  4ق جلسة  1950/5/30جمموعة سعة  4ص  ،845وحكن
امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1496لسعة  2ق جلسة  1958/1/18جمموعة سنعة  2ص  ،546وحكمهنا
ال عن رل  495لسعة  31ق جلسة  1986/11/9جمموعة سعة  32ص  ،218وحكمها ال عن رل  3387لسنعة
29ق جلسة  1987/2/12جمموعة سعة  32اجلزء األول ص  ،19فتوى جملس الدولة رل ،1965/11/29 1140
الفتوى رل  ،1992/11/30 832/3/86الفتوى رل  2076مل رل .1992/12/30 1253/4/86



نس
نانون جملن
نن لن
نادة ( )52من
نعص املن
نذا تن
نبية و هن
نة العسن
نابقة للح ين
نروط السن
الشن
ند
نام القواعن
نع األحكن
نأن مجين
نرى شن
نى " ال تسن
نعة  1972علن
نة رل ن  47لسن
الدولن
اخلاصة بقوة الشنب امكنوم فينه علنى أن األحكنام الصنادرة باإللغناء تكنون ح ينة
()1
على الكافة "
فاألحكننام الصننادرة باإللغنناء هلننا ح يننة م لقننة يسننتوى ذلننك أن يكننون
ند
نول أحن
نا فتقن
نة العلين
نة اإلدارين
نرر امكمن
نذا تقن
نا ،و هن
نا أو كلين
ناء جزئين
اإللغن
أحكامها " :إن احلك الصنادر بإلغناء ترلينة لند يكنون شنامال جلمينع أجنزاء القنرار
الصادر هبذه الترلينة ،وبنذلك يععندم القنرار كلنه ويعتنرب كنأن مل يصندر بالعسنبة إىل
مجيع املرليني ،ولند يكنون جزئينا معصنبا علنى خصنوص معنني كمنا هنو احلنال
احلك املتقدم ذكره فيتحدد مداه على مقتضنى منا اسنتهدفه ،فنإذا كنان لند بن علنى
أن أحدا ممن كان دوره األلدمية جيعلنه حمقنا الترلينة لبنل غنريه ممنن يلينه فنألغى
()2
القرار فيما تضمعه من ترك صاحأ الدور الترلية ".
8 dec. 1899 “ ville d’avignan “ Rec. p. 719.
12 Dec. 1949 “ Societe des autombiles , Bertiet. Rec. p. 580.
6 Jun 1958 “ Chambre de cammerce d’arieins “ Rec. p. 315.
22 Mars 1961 “ Simonet “ Rec. p. 212.
( )1هذا العص ليس نصا مستحد ا فقد حرص املشرع املصرى معذ صدور القانون  112لسعة  1946بإنشاء جملس الدولة
على أن يضمن ذلك القانون نصا صراا يقرر ح ية حك اإللغاء مواجهة الكافة " فقد نصت :مادة  8من هذا القانون
على أنه " ال يقبل ال عن األحكام الصادرة من القضاء اإلدارى إال ب ريق التماس إعادة الع ر ،وجترى شنأن هنذه
األحكام القواعد اخلاصة بقوة الشب املقضى به ،على أن األحكام الصادرة باإللغاء تكون ح ة على الكافنة " وجناء
املذكرة اإليضاحية تعليقا على هذا العص ما يلى " نصت م  8على أن أحكام القضاء اإلدارى ال تقبل ال عن فيه إال ب ريق
التماس إعادة الع ر األحوال املبيعة لانون املرافعات املواد املدنية والت ارية ،كما نصت على أن هنذه األحكنام
تسرى شأهنا القواعد اخلاصة بقوة الشب املقضى به إال أن العص استث من ذلك األحكام الىت تصدر بإلغاء القنرارات
اإلدارية فقد جعل هذه األحكام ح ة على الكافة ،ولد فرق هذا الصدد بني األحكام الىت تصندر بإلغناء القنرارات
اإلدارية ،واألحكام= =الىت تصدر برف الدعوى ألن احلك بالرف لد يكون صحيحا بالعسبة ملقدم ال لأ ،ولكنن ال
يكون صحيحا بالعسبة إىل غريه " وتضمعت ذات العص م  9من القانون  9لسعة  1949واملادة  17من القانون رل 165
لسعة  1955واملادة  20من القانون رل  55لسعة  1959مث القانون احلاىل املادة .53
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1957/4/13جمموعة سعة  2ص  ،907وحكمها  1957/3/16جمموعة سعة 2
ص .295
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يتضح من هنذا احلكن  :أن احلكن الصنادر باإللغناء انوز ح ينة م لقنة سنواء
كان اإللغاء كليا شامال جلمينع أجنزاء القنرار أو جزئينا ( )1يقتصنر علنى ا نر القنرار أو
()2
جزء معه وهو ما عليه الفقه والقضاء.
و هذا يقول د  /سليمان ال مناوى " وهنذا هنو منا أطلنق علينه تسنمية اإللغناء
العس " ولكن التسمية الصحيحة له هنى اإللغناء اجلزئنى ألننه لند يفهن منن التسنمية
األوىل أن ح ية اإللغناء لند تكنون نسنبية علنى عكنس النعص النذى لضنى بكنون
()3
ح ية اإللغاء م لقة مجيع احلاالت.
نى
نه الكلن
نة بعوعين
نة امل لقن
نع باحل ين
ناء يتمتن
نادر باإللغن
ن الصن
نإن احلكن
نه فن
وعلين
واجلزئى وهو ما نويده.
نة
نة مواجهن
نة امل لقن
ناء باحل ين
نادرة باإللغن
نام الصن
نع األحكن
نة متتن
نع احلكمن
ترجن
الكافة إىل أن دعنوى اإللغناء دعنوى عيعينة ( )4تعصنأ اخلصنومة فيهنا علنى القنرار
اإلدارى ذاتننه لعنندم مشننروعيته ،ومننن مث إذا صنندر احلكنن بإلغنناء القننرار لعنندم
( )1يرى الفقيه الفرنسى " دى لوبادير " أن احل ية امل لقة تكون حالة اإللغاء الكلى ،أما حالة اإللغاء العس كمنا
يسميه فإن احلك الصادر تكون له ح ية نسبية باعتبار أن اإللغاء بالعسبة لفرد وأن هذا احلك ليس له ح ية إال بالعسنبة
هلذا الفرد ومن مث يكون هذا العوع استثعاء من لاعدة احل ية امل لقة ألحكام اإللغاء.
Op. cit. P. 385
( )2د  /سليمان ال ماوى :الوجيز القضاء اإلدارى ال بعة الثانية  ،1972دار الفكر ص  ،521د  /حممنود حلمنى:
القرار اإلدارى ص  ،296د  /ماجد راغأ احللو .املرجنع السنابق ص  ،357حكن امكمنة اإلدارينة العلينا
 1957/4/13جمموعة سعة  2ص  ،907وحك امكمة اإلدارية العليا  1986/11/9ال عن رل  495لسعة 31
ق جمموعة سعة  32ص .218
( )3د /سليمان ال ماوى " :الوجيز القضاء اإلدارى " ص  520وما بعدها.
( )4ويرى البع أن دعوى اإللغاء ذات طابع خمتلط أو مركأ فهى عيعية أو موضوعية بع جوانبها وشخصنية
البع األخر ،د  /كمال أبو امد :رلابة القضاء ط  1963ص  ،312د  /طعيمة اجلرف :شروط لبول دعوى اإللغناء
أمام القضاء اإلدارى ص  ،210د  /عبد املعع عبد الع ي جريه :املرجع السابق ص  67وما بعندها ،د  /حممند عبند
الل ي  :لانون القضاء اإلدارى .ال بعة الثانية  1989ص  ،111د  /سامى مجال الدين :الدعاوى اإلدارية واإلجنراءات
أمام القضاء اإلدارى .معشأة املعارف باإلسكعدرية  1991ص .30



مشروعيته اهندم القرار ولنيس منن املعقنول أن يكنون ذلنك مواجهنة بعن العناس
ويبقى لائمنا بالعسنبة لغريهن  ،بنل منن املع نق أن يكنون إلغناء القنرار واهندامنه
مواجهة اجلميع.
و هذا تقول امكمنة اإلدارينة العلينا " فنإذا صندر احلكن باإللغناء كلينا كنان
أو جزئيا فإنه يكون ح نة علنى الكافنة ،وعلنة ذلنك أن اخلصنومة احلقيقينة ال عنن
باإللغاء تعصأ علنى القنرار اإلدارى ذاتنه ،وتسنتعد إىل أوجنه عامنة حنددها القنانون
ندم
نا عن
نه بأهنن
نرة معن
نادة العاشن
نة املن
نس الدولن
نأن جملن
نعة  1972بشن
ن  47لسن
رلن
االختصنناص أو وجننود عيننأ الشننكل أو خمالفننة القننوانني واللننوائح أو اخل ننأ
ت بيقها وتأويلنها أو إسناءة اسنتعمال السنل ة وكنل وجنه لنه منن العمنوم حالنة
لبول ال عنن ممنا جيعنل القنرار امل عنون فينه بناطال ال بالعسنبة لل ناعن وحنده بنل
()1
بالعسبة للكافة فهو باطل ب النا م لقا "
فهذا احلكن بنني أن احلكن الصنادر بإلغناء القنرار اإلدارى إذا كنان سنببه عامنا
أى عنندم االختصنناص أو وجننود عيننأ الشننكل أو خمالفننة القننوانني واللننوائح أو
نة
نة م لقن
نوز ح ين
نه ان
نل ة فإنن
نتعمال السن
ناءة اسن
نها أو إسن
نا وتأويلن
نأ ت بيقهن
اخل ن
تسرى مواجهة اخلصوم وغريه .
أمننا إذا كننان سننبأ اإللغنناء نسننبيا ( )2أى خاصننا بشننخص معننني بذاتننه أو
أشخاص مععنيني بنذواهت فنإن احلكن الصنادر باإللغناء انوز ح ينة نسنبية تسنرى
على اخلصوم وال تسرى علنى الغنري ،فمنن حنق الغنري أن يرفنع دعنوى ي النأ فيهنا
بإلغاء ذات القرار لعيوق لانونية أخرى خاصة به.
إذا طالأ صاحأ الشنأن بإلغناء لنرار إدارى فصندر احلكن منن امكمنة بنرف
نادر
ناحلك الصن
نة كن
نة م لقن
نوز ح ين
نالرف ال ان
نادر بن
نإن احلك ن الصن
ندعوى فن
الن
( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  495لسعة  31ق جلسة  1986/11/9جمموعة سعة  32ص 218
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  884لسعة  5ق جلسة  1953/11/19جمموعة سنعة  8ص 127
فقرة  ،58وحكمها الدعوى رل  170لسعة 6ق جلسة  1955/3/16جمموعة أحكام حمكمنة القضناء اإلدارى
مخسة عشر عاما ص .1316
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نوم وال
نة اخلصن
نرى مواجهن
نث ال يسن
نبية ( )1حبين
نة نسن
نوز ح ين
نا ان
ناء ،وإدن
باإللغن
يسرى مواجهة الغنري فمنن حنق الغنري أن يل نأ إىل القضناء وي لنأ إلغناء القنرار
ذاته وال يكنون احلكن السنابق حنائال دون لبنول الندعوى إذا منا تنوافرت شنروط
لبوهلا.
و هذا يقول الندكتور  /سنليمان ال مناوى " أمنا احلكن النذى ينرف ال عنن
باإللغاء فإن ح يته مقصنورة علنى طرفينة ذلنك ألننه لند يكنون صنائبا بالعسنبة إىل
ال اعن وخ ا بالعسنبة إىل غنريه ،كمنا إذا لندم موظن طععنا بإلغناء ترلينة موظن
أخر على أساس أنه أحق معه بالترلينة فقضنى بنرف طععنه فنإن هنذا القضناء ال ميعنع
من أن يكون املوظن النذى رلنى لند خت نى شخصنا أخنر بغنري حنق وال جينوز
()2
هذه الصورة أن يعتنرب احلكن ح نة علنى هنذا األخنري إذا طالنأ بإلغناء القنرار "
وهو ما عليه الفقه والقضاء ونوينده .وذلنك خالفنا ملنا ذهنأ إلينه الفقينه الفرنسنى “
"  Tournyol. Duclosمننن أن التفرلننة بننني احلكنن باإللغنناء واحلكنن
ناق
نك أن ن ن
نل ( )3ذلن
نى فين
نه الفرنسن
نك الفقن
نه ذلن
نة ووافقن
نة حتكمين
نالرف تفرلن
بن
احل ية إدنا يتحندد ب بيعنة املعازعنة وال يعبغنى أن يعتمند علنى كسنأ الندعوى أو
خسارهتا .فاحلك الصادر بالرف اوز ح ية م لقة كاحلك الصادر باإللغاء.

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1479لسعة  3ق بتاري  1957/1/18جمموعة أحنام امكمنة اإلدارة
العليا مخسة عشر عاما ص  547بعد  110وحكمها ال عن رل  1496لسعة  2ق بتاري  1958/1/18جمموعة
سعة  3ص  546وحكمها ال عن رل  1337لسعة  5ق جلسة  1965/2/28جمموعة سنعة  10ص  ،784د /
السيد خليل هيكل :رلابة القضاء على أعمال اإلدارة دراسة ألن مة كل من أمريكا وفرنسا ومصر ص  459وما بعدها ،د
 /ماجد راغأ احللو .املرجع السابق ص  ،302د  /مخيس السيد إمساعيل :دعوى اإللغاء وول تعفيذ القرار اإلدارى ص
 ،،311مستشار  /محدى ياسني عكاشه :األحكام اإلدارية ص  ،340د  /ماهر جرب نصر :األصنول العامنة للقضناء
اإلدارى " لضاء اإللغاء " العاشر دار العهضة العربية سعة  1995ص  ،398د  /حممود حلمى :القرار اإلدارى ص .302
( )2د /سليمان ال ماوى .املرجع السابق ص .1025
( )3يراجع بيان رأى كال معهما والرد عليه مول د  /عبد املعع عبد الع ي جريه .أ ار حك اإللغناء ص  99ومنا
بعدها.



لريعة ح ية األمر املقضى بنه منن القنرائن القانونينة القاطعنة النىت ال تقبنل إ بنات
العكس ،ومنن مث فنإذا صندر احلكن منن امكمنة مبقتضنى سنل تها القضنائية حناز
ح ية األمر املقضى به ،فنال جينوز عنرض نفنس العنزاع علنى امكمنة منرة أخنرى،
مىت احتند اخلصنوم واملوضنوع والسنبأ إال إذا كنان احلكن صنادرا دعنوى إلغناء
فإنه اوز احل ية دون تول على الشروط السابقة.
ويترتأ على ذلنك أن العنزاع إذا عنرض علنى القضناء كنان منن حنق صناحأ
املصلحة أن يدفع بسبق صندور حكن الندعوى حنائز ح ينة األمنر املقضنى ،كمنا
نزاع
ندف حس ن العن
نك هبن
نها .وذلن
ناء نفسن
نن تلقن
نذلك من
نى بن
نة أن تقضن
أن للمحكمن
()1
األحكام.
ووضع حد تعتهى ععده اخلصومات ،واحليلولة دون التعال

()1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1271لسعة  2ق جلسة  1957/11/30جمموعة سعة  3ص  131حك
امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  452لسعة  28ق جلسة  ،1991/3/3وحكمها ال عن رل  3115لسعة  32ق
جلسة  1992/11/24مشار إىل هذين احلكمني مول مستشار  /محدى ياسني :املرجع السابق األحكام اإلدارية ص
 271وما بعدها .مبدأ  ،226ص  278وما بعدها مبدأ .242
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من األصنول املسنتقرة الفقنه اإلسنالمى أن حكن القاضنى منىت صندر وفنق
الشروط الشرعية ،ومن لاض هنو أهنل هلنذا املعصنأ فإننه ال جينوز نقضنه ،وجينأ أن
اوز ح ينة األمنر املقضنى ،يتضنح ذلنك منن اسنتعراض نصنوص الفقهناء هنذا
الشأن على العحو التاىل:
( )1جنناء الفتنناوى اهلعديننة " :إن القاضننى األول إذا لضننى بالكتنناق والسننعة
()1
املتواترة واإلمجاع نفذه الثاىن وال ال له نقضه "
( )2وجاء العقنود الدرينة " :سنئل فيمنا إذا فصنلت الندعوى منرة وحكن هبنا
ناد وال
نل ال تعن
نرعية فهن
نة شن
نذلك ح ن
نأ بن
نري  ،وكتن
نرع الشن
نى الشن
نام مقتضن
بتمن
تسمع مرة أخرى ؟ اجلنواق :الندعوى منىت فصنلت منرة بالوجنه الشنرعى ال تنعق
()2
وال تعاد "
( )3وجنناء اهلدايننة " :وإذا رفننع إىل القاضننى حكنن حنناك أمضنناه إال أن
()3
خيال الكتاق أو السعة أو اإلمجاع بأن يكون لوال ال دليل عليه "
نه
نر فين
نامل أى ال يع ن
ندل العن
نأ حكن العن
ناىن " :وال يتعقن
نرح الزرلن
ناء شن
 .1جن
()4
من يتوىل بعده لئال يكثر اهلرج … واخلصام وتفال احلال "
نام القضنناة العنندول إال
نرض أحكن
نرق " األصننل أال تعتن
املعيننار املعن

ناء
 .2وجن
()5
أن يثبت جورها "

( )1الفتاوى اهلعدية طبعة دار املعرفة بريوت لبعان .356/3
( )2العقود الدرية تعقيح الفتاوى احلامدية البن عابدين طبعة دار املعرفة بريوت .298/1
( )3اهلداية شرح بداية املبتد للمرغعياىن .107/3
( )4شرح الزرلاىن على خمتصر سيدى خليل .طبعة دار الفكر بريوت  144/7املد الرابع.
( )5املعيار املعرق .دار الغرق اإلسالمى بريوت  1401هن1981 ،م .103/10



 .3وجاء أسنهل املندارك " أن القاضنى لنيس لنه وال لغنريه أن ينعق احلكن
سواء كان حكمه أو حكن غنريه إال أن خينال نصنا لاطعنا أو يكنون جنورا صنراا
()1
في أ عليه نقضه هو أو غريه ممن وىل بعده "
 .1جاء روضنة ال نالبني " :لنيس علنى القاضنى تتبنع أحكنام القاضنى لبلنه
()2
ألن ال اهر معها السداد "
 .2وجاء
 .3وجنناء
()4
على الصحة "

األشباه والع ائر للسيوطى " إن االجتهاد ال يعق

باالجتهاد

()3

أدق القاضننى للمنناوردى " ال نناهر مننن أحكننام القضنناء نفوذهننا

 .1جاء املغ " ولنيس علنى احلناك تتبنع لضنايا منن كنان لبلنه ألن ال ناهر
()5
صحتها وصواهبا وأنه ال يوىل القضاء إال من هو أهل الوالية "
ورد جواهر الكالم " ليس علنى احلناك تتبنع حكن منن كنان لبلنه وال غنريه
()6
محال لفعله على الوجه الصحيح "

فقه إمام األئمة مالك ألىب بكر بن حسن الكشعاوى .طبعة دار الفكر 203/3

( )1أسهل املدارك شرح إرشاد املسالك
وما بعدها.
( )2روضة ال البني وعمدة املفتني لتمام العووى .طبعة دار الفكر بريوت سعة 1415هن.291/9 1995 ،
( )3األشباه والع ائر فروع فقه الشافعية للسيوطى دار إحياء الكتأ العربية عيسى احلل وشركاه ص .113
( )4أدق القاضى للماوردى حتقيق حمىي السرحان نشر وزارة األولاف العرالية  ،690/1واألم لتمام الشنافعى 199/6
وما بعدها ،امموع  ،139/20إعانة ال البني .225/4
( )5املغ والشرح الكبري  408/11مسألة  ،8241و نفس املع " املبدع شرح املقعع البن مفلح احلعبلى .املكتنأ
اإلسالمى  ،49/10كشاف القعاع .326/6
( )6جواهر الكالم شرح شرائع اإلسالم للع فى .103/40
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ند
نروط فقن
نا للشن
نذى حكن جامعن
ناك الن
نان احلن
نرار " إذا كن
نيل اجلن
ناء السن
جن
صار حكمنه الزمنا للمحكنوم علينه جينأ علينه أن يتلقناه بالسنمع وال اعنة وأن ال
جيد صدره حرجا من ذلك … فنإذا كنان هنذا احلناك املتأهنل لند أصناق احلنق
حكمه فال شك وال ريأ أننه ال جينوز ملسنل أن يتنرك االمتثنال لنه فضنال عنن أن
ااول نقضه وخمالفته … أمنا إذا تنبني أن احلناك املتأهنل أخ نأ احلكن فنال جينوز
()1
إلرار حكمه بل جيأ على احلاك ألخر نقضه "
يتضح من العصنوص السنابقة أن الفقهناء متفقنون علنى أن حكن القاضنى امنل
على الصحة ال اهر طاملنا صندر وفنق االصنول الشنرعية وبالتال فنإذا صندر حكن
لضية فإنه امل على الصنحة وال جينوز إعنادة الع نر القضنية امكنوم فيهنا منرة
أخرى ،وهو ما يقضى القول بأن احلكن منىت صندر فإننه انوز ح ينة األمنر املقضنى
نانون أو
نا للقن
ندر خمالفن
نأن صن
نحته بن
نروط صن
نت شن
نه إال إذا اختلن
نرض لن
نوز التعن
وال جين
حند خ نأ ت بيقنه علنى الوالعنة أو صندر مشنوبا بعينأ عندم االختصناص أو
العيأ الشكل ،فإذا صدر احلكن مشنوبا بعينأ منن هنذه العينوق فإننه ينعق وال
تكون له ح ية األمر املقضى.
نأ
نمعا اخل ن
نانون أو متضن
نا للقن
ندور احلك ن خمالفن
نال صن
 .1مثن
()2
احلك خمالفا لعص الكتاق أو السعة أو اإلمجاع.

ندور
نه .صن
ت بيقن

ناء
نا جن
ناص ،من
ندم االختصن
نأ عن
نوبا بعين
ندور احلك ن مشن
نال صن
 .2مثن
()3
امتهد " إن من مل يوله السل ان وال حكمه اخلصمان فحكمه غري نافذ "

نة
بداين

وما جاء األشباه والع نائر البنن جنني " إننه إذا أصندر القاضنى احلكن
()1
دائرة اختصاصه فإن احلك هذه احلالة يعتق "

غنري

( )1السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار لشي اإلسالم حممد بن على الشوكاىن .طبعة دار الكتأ العلمية حتقينق /
حممود إبراهي زايد 302/4 .وما بعدها.
( )2رد امتار على املختار  ،329/4حاشية الدسولى  ،153/4القوانني الفقهية البن جزى .عامل الفكر ص  ،302إعانة
ال البني  ،232/2األم  ،207/6املغ والشرح الكبري  408/11مسألة .8241
( )3بداية امتهد وهناية املقتصد .461/2



نو
ناع " لن
ناء اإللعن
نا جن
نكل من
نأ الشن
نوبا بالعين
ندور احلكن مشن
نال صن
 .3مثن
حك القاضى بدون رفع طلنأ منن املندعى علنى املندعى علينه فإننه هنذه احلالنة
()2
يعق احلك "
ومن مث فنإن احلنديث عنن لريعنة ح ينة األمنر املقضنى بنه
يكون امل الأ اآلتية:

الفقنه اإلسنالمى

امل لأ األول :مفهنوم ح ينة األمنر املقضنى والتميينز بيعنهما وبنني لنوة األمنر
املقضى.

.

( )1األشباه والع ائر البن جني ص  ،237و نفس املع حاشية الدسولى على الشنرح الكنبري  ،134/4األحكنام
السل انية ألىب يعلى ص  ،69شرح معتهى اإلرادات .463/3
( )2اإللعاع .268/2
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نا
ندال فيهن
نلمة وال جن
نية مسن
نذه لضن
نيأ وهن
نب ويصن
نر خي ن
نر والبشن
نى بشن
القاضن
حيننث ال عصننمة إال لننع  ،إال أن درجننات اخل ننأ ختتلنن مننن شننخص إىل أخننر
حسأ العل واملعرفنة ،وهنو منا يقتضنى مراعناة الدلنة ععند اختينار القاضنى حبينث
تتوافر فيه الشروط الالزمنة للتولينة حنىت تصندر أحكامنه بعيندة عنن اهلنوى ،وذلنك
صونا حلقوق العناس منن الضنياع وضنمانا السنتقرار التعامنل بيعنه والقاضنى ععنده
نول
نذا يقن
نوم و هن
نا اخلصن
نى ح ن
نه علن
ندار حكمن
ند إصن
ندعوى يعتمن
نرة الن
ن ن
الع  " إدا أنا بشنر وإنكن ختتصنمون إىل ،ولعنل بعضنك أن يكنون أحلنن حب تنه
من بع فالضى له على حنو ما امسنع ،فمنن لضنيت لنه حبنق أخينه فهنو ل عنة منن
()4
العار فال يأخذها "
ففى هذا احلنديث جنند أن النع  حسن األمنر ،وبنني أن القاضنى بشنر ،وأننه
يعتمد إصدار أحكامه على ح نا اخلصنوم ومل يقن األمنر ععند هنذا احلند ألننه
لد يكون أحد اخلصوم لوى احل نة مع قنه رغن أننه ال حنق لنه ،حنني خصنمه
نبأ
نيمكن أن يتسن
نه فن
نى حقن
نربهن علن
نت يع أن ين
نه ال يسن
نق ولكعن
ناحأ احلن
نر صن
األخن
ذلك ضياع حقنه ،ألن احلنق امنرد منن اإل بنات يصنبح هنو العندم سنواء كمنا
سبق .فإذا حد هذا فليس مععناه أن حكن القاضنى أحنل لنه منا لنيس حبقنه وإدنا
مععاه أنه أخذ ل عنة منن العنار ،والتعنبري بلفنا ل عنة منن العنار احلنديث اقنق
أمرين مها:

اللغة :الدليل والربهان وليل هى ما دفع به اخلصن  .لسنان العنرق

( )1ح ية جتمع على ح ا وح اج ومععاها
 ،779/2املع الوسيط .157/1
( )2األمر مععاه احلال والشأن ومجعه أمور وي لق على ال لأ ومجعه أوامر .املصباح املنعري ص  ،21املع ن الوسنيط
.26/1
( )3أى الذى حك به القاضى.
( )4سبق خترجيه ص



حترى الدلة ععند إصندار احلكن وهنو منا يقتضنى منن القاضنى أن
يبحث
اإلهدار.

أحنوال اخلصنوم ،وأن يعنالش ح

هن ضنمانا للحقنوق وصنونا هلنا منن

ناحبه وإال
نذه إال صن
نيته وال يأخن
نه لدسن
نون ولن
نوى ومصن
نق لن
أن احلن
كان ل عة من العار.
كما يوضح احلنديث أيضنا أن احلكن منىت صندر فإننه تترتنأ علينه أ ناره منن
أخذ صاحأ احلق حلقه وختلى املدعى بغري حق عن إدعائه.
ومن مث اتفنق الفقهناء علنى أن القاضنى إذا حكن باجتنهاده حاد نة مث رفعنت
إليه نفس احلاد ة مرة أخنرى أو منا ميثلنها وتغنري رأينه فنرأى غنري النرأى األول النذى
حك به فإنه ال جيوز لنه وال لغنريه نقن احلكن السنابق واكن املسنتقبل بنالرأى
()1
اجلديد الذى رله ألنه ب حكمه السابق على اجتهاد صحيح.
و ضوء منا سنبق ميكنن ىل أن أعنرف ح ينة األمنر املقضنى بأهننا ( " )2تنوفري
نيه
نة علن
ندعاوى املعروضن
ناء الن
نن القضن
نادرة من
نام الصن
نرام لألحكن
نية واالحتن
القدسن
حبيث ال جيوز إعنادة الع نر الندعوى النىت صندر فيهنا احلكن منرة أخنرى ،إال إذا

( )1البحر الرائق  ،8/7 ،281/6املبسوط  84/16وما بعدها .رد امتار على الدر املختار  ،325/4تبصنرة احلكنام
فقه أهل املديعة البن عبد الرب .دار الكتأ العلمية بريوت لبعان  ،262/2روضنة ال نالبني
 71/1وما بعدها ،الكا
 ،311/9لليوىب وعمرية  ،304/4أدق القاضى للماوردى  ،685/1املغ والشرح الكنبري  406/11ومنا بعندها،
األحكام السل انية ألىب يعلى ص  ،63جمموع فتاوى شي اإلسالم ابن تيمية مجع وترتيأ عبد الرمحن بن حممد بن لاس
مبساعدة ابعه .طبعة موسسة لرطبة  ،345/32األحكام أصول األحكام لألمدى  ،273/4األحكام متييز الفتاوى عن
األحكام لتمام القرا العاشر مكتبة نشر الثقافة اإلسالمية ال بعة األوىل 1938م 1357 /هن .ص  48وما بعدها حنىت
.55
( )2يراجع مفهوم احل ية األمر املقضى الفقه اإلسالمى د  /عبد احلسيأ سعد ع يه :ح ية احلك اجلعائى الفقه
اإلسالمى والقانون الوضعى .رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1409هن1989/م ص  13ومنا
بعدها ،د  /حممد نعي ياسني .ح ية احلك القضائى .حبث معشور جملة احلقوق الكويتية السعة السادسة العدد الثالث (
ذو القعدة  1402هن سبتمرب  1982م ) القس األول ص  ،134د  /حممد عبد الرمحن البكر :شخصنية القاضنى
السياسة الشرعية .دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة العام اجلامعى 1984م 1404 ،هن ص .169
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وجد ما يسنتدعى ذلنك كمخالفنة العصنوص الشنرعية أو اخل نأ
االختصاص أو العيأ الشكل.

ت بيقهنا أو عندم

اتضح فيما سبق أن احلكن منىت صندر فإننه انوز احل ينة معنذ صندوره ،وعلينه
فإن احل ية ال ختتل باختالف منا مينر بنه احلكن منن مراحنل ،منىت صندر مسنتوفيا
لشروطه الشرعية ،وبالتناىل يعتنرب حمقنا وعنادال منن حينث ال ناهر ،ويصنبح موضنع
احترام من القضناة واخلصنوم حبينث ال جينوز ألحند نقضنه إال ملسنوظ لنوى ويكنون
واجأ التعفيذ.
وعليه فنأن الفقنه اإلسنالمى ال يفنرق بنني ح ينة األمنر املقضنى ولنوة األمنر
املقضى خالفا ملا ذهأ إليه القانون الوضعى كما سبق.
ناوت
نائى تتفن
نة احلك ن القضن
نني " إن ح ين
ني ياسن
ند نعن
نول د  /حممن
نذا يقن
و هن
عن القوانني الوضعية لوهتنا بنني مرحلنة وأخنرى منن مراحنل احلكن فبيعمنا تبندو
ضعيفة جدا بل مععدمة كمنا لنال بعن علمناء القنانون ،وذلنك بعند صندورها ألول
مرة فإهنا تغندو هنائينة ولاطعنة وال جينوز املسناس هبنا بعند اسنتعفاذ اخلصنوم جلمينع
فرصه لل عن احلك وأمنا الفقنه اإلسنالمى فناألمر خمتلن منن حينث أن لنوة
احل ية الىت يتمتع هبا احلكن القضنائى الصنادر وفنق الشنروط الشنرعية ال ختتلن لنوة
وضعفا باختالف املراحل الىت مينر هبنا احلكن  ،وإدنا انوز احلكن القضنائى الصنحيح
ح ية ذات لوة حمددة من أول األمنر وهنى اعتبناره حمقنا وعنادال منن حينث ال ناهر،
وهذه القوة تكفى جلعلنه مسنتحقا للتعفينذ ،وهنذه احل ينة جينأ علنى كنل القضناة
احترامها وال يستث معه أحند بنل جينأ علنى مجينع احلكنام مراعاهتنا ولنيس ألحند
()1
معه أن يعق احلك القضائى الصادر وفق الشروط الشرعية ".

( )1د  /حممد نعي ياسني :ح ية احلك القضائى .القس األول ص .137



على غرار ما هنو موجنود القنانون الوضنعى فنإن احلكن لكنى انوز احل ينة
الفقه اإلسالمى البند فينه منن تنوافر شنروط احلكن وشنروط احلنق املندعى
به وذلك على العحو التاىل:

 .1أن يكون احلك موافقا لعصوص الشريعة.
 .2أن يكون احلك لضائيا.
 .3أن يكون احلك ل عيا.
 .4أن تكون احل ية

مع وق احلك .

اتفق الفقهاء على أن احلكن لكنى انوز ح ينة األمنر املقضنى البند وأن يكنون
موافقا للعصوص الشرعية منن الكتناق والسنعة واإلمجناع ،يتضنح ذلنك منن العصنوص
اآلتية:
نال
ناه إال أن خين
ناك أمضن
نى حك ن حن
نع إىل القاضن
نة " وإذا رفن
ناء اهلداين
أ -جن
()1
الكتاق أو السعة أو اإلمجاع بأن يكون لوال ال دليل عليه "
ق -وجاء معنني احلكنام " ولند ينذكر القاضنى
()2
عليه حكمه فيوجد خمالفا لعص أو إمجاع فيوجأ فسخه "

( )1اهلداية شرح بداية املبتدى .107/3
( )2معني احلكام فيما يتردد بني اخلصوم من األحكام ص .30

حكمنه الوجنه النذى بن
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نتقر
ناك ال يسن
نى أن حك ن احلن
ناء علن
نص العلمن
ند نن
نرة " ولن
ناء التبصن
أ) جن
أربعة مواضنع وينعق وذلنك إذا ولنع علنى خنالف اإلمجناع أو القواعند أو النعص
()1
اجللى أو القياس "
ق) وجنناء القننوانني الفقهيننة " إذا أصنناق احلنناك مل يننعق حكمننه أصننال،
وإن أخ أ فذلك علنى أربعنة أوجنه :األول :أن اكن مبنا خينال الكتناق والسنعة أو
()2
اإلمجاع فيعق هو حك نفسه ،بذلك ويعقضه القاضى الواىل بعده
أ) جاء روضنة ال نالبني " إن تنبني أننه خنال ل عينا كنعص كتناق أو سنعة
متواترة أو إمجاع أو ظعا حمكمنا خبنري الواحند أو بالقيناس اجللنى فيلزمنه نقن حكمنه
()3
"
نعق
نا ين
ندم " وإدن
نن أىب الن
ناء ألبن
ناق أدق القضن
ناء كتن
ق) وجن
()4
على خالف نص الكتاق أو السعة املتواترة أو اإلمجاع أو القياس اجللى

نع
نه الوالن
حكمن

منن حكن غنريه إذا رفنع إلينه إال منا

جاء املغن البنن لدامنه " وال ينعق
()5
خال نص كتاق أو السعة أو إمجاعا "
يتضح منن العصنوص السنابقة أن احلكن لكنى يكنون صنحيحا ،وانوز ح ينة
األمر املقضى البند أن يكنون موافقنا لعصنوص الكتناق أو السنعة أو اإلمجناع ،أمنا إذا
صدر احلك خمالفنا لواحند منن الثال نة السنابقة وهنى الكتناق أو السنعة أو اإلمجناع
فإنه اوز ح ية األمر املقضى وجيأ نقضه ،يويد ذلك:
 .1لال تعاىل 



()1

متييز الفتاوى عن األحكام ص .19

( )1تبصرة احلكام البن فرحون  ،56/1األحكام
( )2القوانني الفقهية البن جزى ص .302
( )3روضة ال البني وعمدة املفتني .309/9
( )4كتاق أدق القضاء البن اىب الدم حتقيق د  /حمى هالل السرحان .410/1
( )5املغ والشرح الكبري  404/11مسألة .8239



فاآليننة صننراة وجننوق احلكنن بننني العنناس مبننا أنننزل اهلل وهننو القننرلن،
واخل اق اآلية وأن كنان النع  إال أننه موجنه إىل أمتنه ألننه مل ينرد منا يندل
على أنه خاص به.
ناىل 
نال تعن
 .2لن


()2

نا حك ن اهلل
ناس مبن
نني العن
نزام احلك ن بن
نوق االلتن
نا وجن
نراة أيضن
نى صن
وهن
ورسوله ،فإذا حك اهلل ورسوله بشب فال جيوز ألحده أن خيالفه.
نول اهلل 
نال رسن
نها .لن
نى اهلل ععن
نة رضن
نيدة عائشن
نن السن
نا روى عن
 .3من
( )3أى منردود علينه .وهنو ظناهر
ند ا
نون حمن
نوله يكن
نعة رسن
ناق اهلل .أو سن
نال كتن
نا خين
نن حك ن مبن
نا أن من
أيضن
الشريعة ما ليس معها فيكون فعله مردود.
ناق
نن الكتن
نرعية من
نوص الشن
نا بالعصن
نون ملمن
نه أن يكن
نأ علين
نى جين
 .4أن القاضن
والسعة واإلمجاع حنىت تصندر أحكامنه موافقنة هلمنا ،وإال بنأن صندر حكمنه خمالفنا
()5
هلما ( )4فإنه يكون مفرطا وال يعذر وجيأ نق حكمه
( )1سورة املائدة جزء من اآلية .49
( )2سورة األحزاق جزء من اآلية (.)36
( )3صحيح البخارى بشرح فتح البارى  301/5حديث رل  2697كتاق الصلح ،صحيح مسنل بشنرح العنووى
 16/12كتاق األلضية .مسعد اإلمام أمحد .240/6
( " )4أ " مثال صدور احلك خمالفا للقرلن الكرا ،صدور حك من القضاء بإلزام املدعى عليه مبا يستحق عليه من فوائد
نتي ة تأخره أداء ما جيأ عليه املوعد امدد ،فهو حك باطل ألنه يتضمن حل التعامل بالربا وهو حمرم لقوله تعاىل "
وأحل اهلل البيع وحرم الربا " سورة البقرة لية " ." 275
"ق" مثال صدور احلك خمالفا السعة العبوية امل هرة :صدور حك من القضاء بعدم عقاق شارق اخلمر ألنه مل يتعناول
اخلمر ال ريق أو مكان عام ،فإذا صدر هذا احلك فإنه يكون باطال ملخالفة لقول الع  " لعن اهلل اخلمنر ولعنن
شارهبا وساليها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها واممول إليه وأكل بعها " مسعد اإلمام أمحد  ،97/2سعن
البهيقى .327/5
"ج" مثال صدور احلك خمالفا اإلمجاع :صدور حك من القضاء حبرمان اجلد من املريا وإع ائه لألن وذلنك خمالفنا
لتمجاع والذى يتضمن أمرين :إع اء املريا كله لل د أو مقامسة اجلد لألخوة وال الث هلما.
( )5املهذق للشريازى  ،297/2املغ والشرح الكبري  404/11وما بعدها ،امموع شرح املهذق .138/20
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أما إذا صدر احلك خمالفنا للقيناس فقند اختلن
جوازه ويعحصر هذا اخلالف لولني:

الفقهناء

جنوز النعق

وعندم

ناس
نا للقين
ندر خمالفن
نافعية إىل أن احلك ن إذا صن
نة والشن
نأ املالكين
ذهن
اجللى فإنه يعق .

()1

واستعدوا ذلك إىل أن القياس اجللنى " وهنو منا ل نع فينه بعفنى تنأ ري الفنارق
بني األصل والفنرع أو ببعند تنأ ريه ( )2يلحنق بنالعص فنإذا صندر احلكن خمالفنا لنه
3
كانت ح يته مهددة "
صندور احلكن مسنتعدا إىل شنهادة العصنراىن ،فنإذا صندر احلكن
مستعدا إىل شهادة العصنراىن فإننه ينعق ملخالفتنه للقيناس النذى يقضنى بنأن الفاسنق
نى ،وإذا نق ن
نه يعقضن
نهادته فإنن
نتعدا إىل شن
ندر حك ن مسن
نهادته ،وإذا صن
نل شن
ال تقبن
نهادة
نى شن
ناء علن
ندر بعن
ناق أوىل إذا صن
نن بن
نق فمن
نهادة الفاسن
نتعد إىل شن
احلك ن املسن
()4
العصراىن ،ألنه أشد فسفا ،وابعد عن املعاصأ الشرعية مقتضى القياس
ذهنأ احلعابلنة واحلعفينة إىل أننه إذا صندر احلكن خمالفنا للقيناس
فإنه ال يعق

ولو كان القياس جليا.

()5

" أن احلك ال يعق إال إذا صدر خمالفنا ملنا هنو معن األصنل ممنا يق نع بنه،
والقياس ولو جليل ظعيا ولنيس ل عينا ،وال فنرق بنني ظنن وظنن ،فنال يندخل فيمنا
نل
نإن لين
نفى " فن
نزاىل املستصن
نام الغن
نول اإلمن
نذا يقن
نه ،و هن
نعق احلك ن ملخالفتن
ين
خال احلك لياسا جليا هنل ينعق حكمنه ؟ للعنا :لنال الفقهناء ينعق فنإن أرادوا
( )1تبصرة احلكام  ،56/1األحكام متييز الفتاوى عن األحكام ص  ،37األشباه والع ائر للسيوطى ص  ،117امموع
شرح املهذق  ،138/20أدق القضاء ألبن أىب الدم .410/1
( )2مغ امتاج .396/4
( )3د  /عبد احلسيأ سعد ع يه .املرجع السابق ص .86
( )4تبصرة احلكام  ،56/1األحكام  ،56/1األحكام متييز الفتاوى عن األحكام ص .37
( )5كشاف القعاع  ،326/6بدائع الصعائع .14/7



به ما هو مع األصل مما يق نع بنه ،وإن أرادوا بنه لياسنا م عوننا منع كوننه جلينا
فال وجه له ،إذا ال فرق بني ظنن وظنن ،فنإذا انتفنى القناطع فنال ن خيتلن باإلضنافة،
()1
وما خيتل باإلضافة فال سبيل إىل تتبعه ".
لكى اوز احلك الصادر منن القضناء احل ينة البند وأن يكنون صنادرا منن هيئنة
لضائية مبوجأ سل تها القضائية ال الوالئية.
نذا
نر املقضنى ( )2و هن
نه انوز ح ينة األمن
نن امكن  ،فإنن
 -1احلكن الصنادر من
نه وإن
نعق حكمن
ندمها أن ين
نيس ألحن
ن فلن
ن امكن
نون " مث إذا حكن
نن فرحن
نول ابن
يقن
خال مذهبه إال أن يكون جنورا بيععنا مل خيتلن فينه أهنل العلن " ( )3وعندم نقن
حك امكمة يقتضى أنه ح ة.
 -2احلك الصادر من لاضنى امل نامل ،فإننه انوز ح ينة األمنر املقضنى باعتبناره
()4
نوعا من القضاء وفصل اخلصومات.
فاملدار على كون احلك صنادرا منن جهنة هلنا حنق القضناء يسنتوى ذلنك أن
ناحلك
نامل أو جملنس حتكني  ،فن
ناء " أو جلسنة لع نر امل ن
تكنون حمكمنة " جملنس لضن
الصادر من هذه اجلهنات انوز ح ينة األمنر املقضنى ،وال جينوز طنرح املعازعنة النىت
صدر فيها احلك على القضاء مرة أخرى مىت احتد اخلصوم واملوضوع والسبأ.

( )1املستصفى من عل األصول لتمام الغزاىل ط دار الكتأ العلمية بريوت لبعان .ال بعة الثانية .383/2
( )2الشرح الكبري للشي الدردير  ،163/4تبصرة احلكام  ،44/1معني احلكام ص  25روضة ال البني  ،285/9املغن
والشرح الكبري  ،484/11مغ امتاج  ،379/4اهلداية .108/3
( )3تبصرة احلكام .44/1
( )4األحكام السل انية للماوردى ص  ،77األحكام السل انية ألىب يعلى ص .73
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نذه
نرا هلن
نزام )1( :ون ن
نه اإللن
نى وجن
ند احلك ن ال علن
نار ععن
نى أخبن
نوى وهن
 )1الفتن
اخلا صية الفتوى وهنى كوهننا أخبنار بناحلك ال علنى وجنه اإللنزام ،فإهننا ال حتنوز
ح ية األمر املقضى ،ويكون للقاضى أن اك مبا خيالفها.
 )2ما يصندر عنن القضناء مبقتضنى السنل ة الوالئينة ،كمنا إذا أصندر القاضنى
لبل الفصنل موضنوع املعازعنة لنرارا بتولينع جنزاء علنى أحند مرؤسنيه ملخالفتنه
واجبات وظيفته ( )2فمثنل هنذا احلكن ال انوز ح ينة األمنر املقضنى ،والعقنود النىت
يربمها القاضى كنالبيع والشنراء أمنوال اليتنامى والغنائبني ( )3فإهننا ال حتنوز ح ينة
األمر املقضى أيضا ألهنا من لبيل األعمال الوالئية.
 )3ما يصندر عنن القاضنى مبقتضنى سنل ته اإلدارينة ،وذلنك كتولينة العنواق
نام،
ناك لأليتن
ناء امن
نومني وأمعن
نرمجني واملقن
نام واملتن
ناق والقسن
نأ الكتن
نام ،ونصن
األحكن
وتأمري األمنراء علنى اجلينوش والسنرايا واختناذ األمحينة منن األراضنى املشنتركة بنني
()4
عامة املسلمني ترعى فيها أبل الصدلة وغريها كما فعل عمر بن اخل اق .
فهذه األمنور ليسنت أحكامنا ،وإذا صندرت منن القاضنى فإهننا ال حتنوز ح ينة
األمر املقضى ولغريه من احلكام نق ذلك وإبداله بال رق الشرعية.
ال يكفى لكنى انوز احلكن ح ينة األمنر املقضنى أن يكنون موافقنا لعصنوص
نائية ال الوالئي نة،
نل تها القضن
نأ سن
نة مبوجن
نن امكمن
نادرا من
نون صن
نرعية ،وأن يكن
الشن
وإدا البد وأن يكون احلكن ل عينا وهنذا الشنرط وإن مل ينعص علينه الفقهناء صنراحة
إال أن املتتبع أللواهل اد أهن يعترفنون بنه حنىت انوز احلكن ح ينة األمنر املقضنى،
يويد ذلك:

( )1كشاف القعاع  ،299/6الفروق للقرا  ،53/4امموع شرح املهذق .45/1
( )2د  /عبد احلسيأ سعد ع ية .املرجع السابق ص .97
( )3معني األحكام ص  ،38تبصرة احلكام  ،73/1األحكام متييز الفتاوى عن األحكام للقرا ص  49وما بعدها.
( )4معني احلكام ص  ،40تبصرة األحكام  ،75/1اإلحكام متييز الفتاوى عن األحكام للقرا ص .52



 .1ما جناء معنني احلكنام " مسناع الندعوى واجلنواق ومسناع الشنهود فنإن
ذلك ال يدل على احلك البتة ،بنل لغنريه منن احلكنام أن يع نر فيهنا فنإن كنان خمنتال
()1
بع شروطه عن احلاك الثاىن فله فسخه "
 .2وجاء كتاق اإلحكنام متيينز الفتناوى عنن األحكنام " فلنو لنال احلناك
ال أمسع بيعتك ألنك حلفنت لبلنها منع لندرتك علنى إحضنارها أو لنال ال أرد النيمني
على املندعى علينه ،أو لنال ال أحكن بالشناهد والنيمني أو ال أخلن املندعى علينه
ألهنا ميني هتمة ومذه أهننا ال جتنأ وهنذا كلنه لنيس حبكن شنرعى وال ح نة لنه،
()2
ولغريه من احلكام احلك وأن يفعل ما تركه "
يتضح من العصوص السنابقة أن هنذه األعمنال منن لبنل القاضنى هنى منن لبينل
األعمال اإلجرائينة النىت ال حتنوز ح ينة األمنر املقضنى ،ألهننا ال تتضنمن الفصنل
موضوع الدعوى ،وإدا هى مبثابنة حتضنري هلنا ،ولنذلك فهنى ليسنت أحكامنا ل عينة.
وهو ما يوحى باشتراط كنون احلكن ل عينا فاصنال موضنوع الندعوى حنىت انوز
ح ية األمنر املقضنى ،وعلينه فنإن فاألحكنام التحضنريية وهنى النىت تتعلنق بتحقينق
الدعوى وتودى إىل الكشن عنن احلقيقنة حنىت يصندر القاضنى حكمنه وهنو علنى
بصرية من األمر ( " )3ال حتنوز ح ينة األمنر املقضنى وجينوز للقاضنى النذى أصندرها
الرجوع فيها وجيوز لغريه نقضها.
إذا كان القنانون يشنترط احلكن لكنى انوز ح ينة األمنر املقضنى أن تكنون
احل ية مع نوق احلكن ال أسنبابه إال إذا ارتب نت بناملع وق ارتباطنا و يقنا فإننه
ن اق الفقه اإلسالمى ميكنع القنول بوجنود هنذا الشنرط يويند ذلنك منا جناء
معني احلكام " أعل أنه كمنا يندل القنول علنى احلكن لنول احلناك أشنهدك أىن
حكمت بكذا فكن ذلك الفعنل يندل علنى احلكن أيضنا وذلنك إذا كتنأ احلناك إىل
حاك أخر أىن لد حكمنت بكنذا فهنذه الكتابنة تندل علنى احلكن …… وكنذلك
( )1معني احلكام لل رابلسى ص  37ونفس املع  :تبصرة احلكام البن فرحون .95/1
( )2اإلحكام متييز الفتاوى عن األحكام للقرا ص  ،52تبصرة احلكام .75/1
( )3د  /عبد احلسيأ سعد ع يه .املرجع السابق ص .59
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لو سئل هل حكمت بكذا فأشنار برأسنه ،أو غنري ذلنك ممنا يندل ويفهن أننه حكن
به ،وكذلك ولو كتأ احلكن بينده ولنال أشنهدوا علنى مجيعنه ،ف مينع ذلنك يندل
على صدور احلك  ،وسبأ ذلنك أن حكن احلناك أمنر نفسناىن ال لسناىن ألننه تنارة
خيرب ععنه بنالقول وتنارة بالفعنل وتنارة باإلشنارة فندل علنى أن احلكن غنري لولنه
وكتابته وإشارته ،وإدا هذه األمنور دالنة علنى احلكن كسنائر منا يقنوم بنالعفس منن
()1
األحكام واألخبار وغريها "
يتضح من هذا العص أن احل ينة تكنون للحكن سنواء ن نق بنه القاضنى أو أشنار
به أو كتبه بينده ولنال أشنهدوا علنى مبضنمونه ،وبالتناىل فنإن احل ينة تكنون أ نرا
ملع وق احلك  ،وذلك إذا ن نق بنه القاضنى ،وتكنون أ نرا للحكن إذا كتبنه القاضنى
دون الع ق به أو الفعل.
أما األسباق النىت بن عليهنا احلكن فإهننا حتنوز احل ينة إذا ارتب نت بناملع وق
ارتباطا و يقا يويد ذلك:
 -1ما جناء إعاننة ال نالبني :لاضنى الضنرورة يلزمنه بينان مسنتعدة
()2
أحكامه وال يقبل لوله حكمت بكذا من غري بيان مستعده فيه "
 -2جنناء فتنناوى الرملننى " إذا طلننأ مننن القاضننى
()3
حكمه هل يلزمه بيانه أم ال ؟ فأجاق بأنه يلزمه بيانه "

سنائر

زمانعننا بيننان مسننتعد

يتضح من هذه العصنوص أن احل ينة كمنا تكنون للحكن تكنون لألسنباق النىت
ب عليهنا احلكن إذا كاننت مرتب نة بنه ارتباطنا و يقنا وذلنك إذا كنان القاضنى –
كما ننص الفقهناء – لاضنى ضنرورة ( )4أى مل تتنوافر فينه الشنروط الالزمنة للتعنيني
متيينز

( )1معني احلكام فيما يترد بني اخلصمني من األحكام ص  53و نفس املع تبصرة احلكام  94/1واإلحكام
الفتاوى ععد األحكام ص .8
( )2إعانة ال البني على حل ألفا فتح املعني .254/4
( )3فتاوى الرملى م بوع هبامش الفتاوى الكربى الفقهية البن ح ر اهلتيمى .طبعة دار الكتأ العلمية بريوت 1403هن
1983 /م .118/4
( )4يراجع ذلك :إعانة ال البني  ،254/4حتفة امتاج البن ح ر  ،115 ،114/10حاشية الشرباملسى م بوع منع
هناية امتاج إىل شرح املعهاج طبعة احلل ال بعة األخرية  ،240/8 ،1967/1386هناية امتاج .240/8



القضاء وإدا عني للضنرورة ،وهنى عندم وجنود منن تتنوافر فينه الشنروط الالزمنة
للتعيني ،وضرورة الفصل بنني املتعنازعني منن العناس .وإذا طلنأ اخلصن منن القاضنى
()1
بيان مستعد حكمه.
و هذه احلاالت جنند أن السنبأ ارتنبط مبع نوق احلكن ارتباطنا و يقنا حبينث ال
اعتبار ملع وق احلك دون ذكر األسباق.

( )1فتاوى الرملى .118/4
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لكى تتحقق ح ية األمنر املقضنى البند وأن يتنوافر
ال ة هى:

احلنق حمنل احلكن شنروطا

الشرط األول :احتاد اخلصوم.
الشرط الثاىن :احتاد املوضوع
الشرط الثالث :احتاد السبأ.
حىت اوز ا حلك ح ينة األمنر املقضنى البند منن احتناد اخلصنوم ،يتضنح ذلنك
من استعراض نصوص الفقهاء اآلتية:
 .1ما جاء األشباه والع نائر البنن جنني " القضناء يقتصنر علنى املقضنى علينه
()1
وال يتعدى إىل غريه إال مخس … "
نراف
ناد األطن
نام " احتن
نة احلكن
نرح جملن
نام شن
ناء درر احلكن
نا جن
 .2من
()2
شرط لعدم جواز مساعها "
 .3ما جناء
()3
عليه "

ندعوى
الن

الفتناوى الربازينة " والقضناء بامللنك امل لنق لضناء علنى املندعى

 .4ما جاء إعنالم املنولعني " وأمنا احلناك فحكمنه جزئنى خناص ال يتعندى
()4
إىل غري امكوم عليه "
يتضح من هذه العصوص أننه لكنى ميكنن الندفع حب ينة األمنر املقضنى البند منن
احتنناد اخلصننوم أى أن يكننون اخلصننوم النندعوى الثانيننة هنن ذات اخلصننوم
نت
نك دفعن
نق ذلن
نإذا حتقن
نيأتى ،فن
نا سن
نبأ كمن
نل والسن
ناد امن
نع احتن
ندعوى األوىل من
الن
( )1األشباه والع ائر البن جني ص .219
( )2درر احلكام شرح جملة األحكام .631/4
( )3الفتاوى الربازية .162/2
( )4إعالم املولعني البن القي .38/1



نرى
نذين تسن
ندعوى الن
نراف الن
نربة أطن
نى ،والعن
نر املقضن
نة األمن
نة حب ين
ندعوى الثانين
الن
عليه احل ية هنو بصنفاهت ولنيس بأشخاصنه فمنن يرفنع دعنوى نائبنا عنن غنريه
فإن أ ر احل ينة يعصنرف إىل األصنيل ولنيس العائنأ ،األمنر النذى ال ميعنع العائنأ
()1
املستقبل من رفع دعوى عن نفس املوضوع بصفته أصيال.
وعلى ذلنك فالندعوى النىت يرفعهنا الوكينل أ رهنا يعصنرف إىل املوكنل منا دام
()2
الوكيل ملتزما حدود وكالته "
وح ية األمنر املقضنى تسنرى
خيل الشنخص
()3
جمموعا من املال "

مواجهنة اخلصنوم

ذمتنه املالينة منن حقنوق والتزامنات أو

وهنو النذى
جنزء معنها باعتبارهنا

يويد هذا :منا جناء لنرة عينون األخبنار " ال تسنمع دعنوى النوار فيمنا ال
تسمع دعوى مور ه فيه ،لنال أبنو السنعود ( )4و هنذا داللنة ظناهرة علنى منا نقلنه
الشي حسن الشرنبالىل  5رسنالته اإلبنراء عنن فتناوى الشنيح شنل حينث حكنى
اإلمجاع علنى أن دعنوى النوار ال تسنمع شنب ال تسنمع فينه دعنوى مور نه إن
لو كان حيا كما إذا ألر مور نه بقنب منا خيصنه منن التركنة أو أبنرأه إبنراء عامنا ال
نريه (،)6
نذا غن
نراء فكن
نذا اإلبن
نرف هن
نده … وإذا عن
نوار بعن
نوى الن
نمع دعن
تسن
الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى دكتوراة مقدمنة إىل

( )1د  /عالء الدين على إبراهي أمحد :ح ية األمر املقضى به
كلية الشريعة والقانون بأسيوط  1996ص .471
( )2معني احلكام ص  63وما بعدها.
( )3د  /السعهورى :مصادر احلق الفقه اإلسالمى.10/5 .
( )4هو :حممد بن حممد بن مص فى العمادى احلعفى " أبو السعود " فقيه أصوىل ،شاعر مفسر ،عارف باللغات العربينة
والفارسية ،من مواىل الروم ،ولد بقرية بالقرق ،والزم املوىل سعد حل  ،وتعقل املدارس مث للد لضاء بروسه مث لضناء
القس ع يعية ولرأ على والده كثريا .مع املولفني ص  ،301األعالم .59/7
( )5هو :حسن بن عمار بن على الشرنبالىل املصرى ،فقيه حعفى مكثر التصاني  ،نسبته إىل شربى بلولنه باملعوفينة،
درس األزهر ،من كتبه نور اإليضاح الفقه ،مرالى الفالح ،شرح مع ومة ابن وهبان ،حتفة األكمنل ،والتحقيقنات
القدسية وتعرف برسائل الشربعالىل وعدهتا  48رسالة وغريها .تو بالقاهرة سعة  ،1069األعنالم  ،208/2خالصنة
األ ر .طبعة دار صادر بريوت  38/2وما بعدها.
( )6لرة عيون األخبار تكملة رد امتار على الدر املختار البن عابدين طبعة احلل ال بعنة الثانينة 1386هنن1966/
.66/7

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
وهو :النذى خيلن
"

غنريه

عنني معيعنة بالنذات كالندار أو السنيارة

()1

يويد هنذا منا جناء الفتناوى البزازينة " والقضناء بامللنك امل لنق لضناء علنى
()2
املدعى عليه وعلى من تلقى امللك معه "
نه
نده أو علين
نادر ألحن
نإن احلك ن الصن
نيه فن
ندعى علن
ندعون أو املن
ندد املن
وإذا تعن
ح ة على البالني أيضا ،يويد هذا:
 .1ما جناء املبندع شنرح املقعنع " فالقضنية املشنتملة علنى عندد أو أعينان
()3
كولد األبوين الشركة احلك فيها لواحد أو عليه يعمه وغريه "
 .2ما جاء جملنة األحكنام العدلينة " احلكن
()4
امكوم هل أو عليه لواحد فيه أو عليه يع البالني "
تسننرى

لضنية تشنتمل علنى عندد منن

مواجهتننه ح يننة األمننر املقضننى إذا كانننت

األحكام الصنادرة ملصنلحة مديعنه أو صنادرة ضند مصنلحته إذا كنان احلكن لبنل
()5
احل ر عليه.
نا إذا اختلنن اخلصننوم
أمن
حب ية األمر املقضى.

النندعوى الثانيننة عننن األوىل فإنننه ال جيننوز النندفع

ال يكفى لكى اوز احلكن ح ينة األمنر املقضنى احتناد اخلصنوم وإدنا البند منن
احتاد املوضوع " امل " يتضح ذلك من نصوص الفقهاء اآلتية:
 .1ما جاء معنني احلكنام " إعلن أن القاضنى إذا حكن بفسن نكناح أو بينع
أو إجارة أو شبه ذلنك منن موجبنات الفسن وذلنك مسنألة خمتلن فيهنا ومعشنأ
الفقه اإلسالمى .10/5

( )1د  /السعهورى :مصادر احلق
( )2الفتاوى البزازية .162/2
( )3املبدع شرح املقعع اجلزء العاشر ص .93
( )4جملة األحكام العدلية ص .597
( )5د  /عالء الدين على إبراهي  .املرجع السابق ص .473



اخلالف فيها اجتهاده ،أى ليس فينه ننص ميعنع منن االجتنهاد ،فنإن حكن احلناك ال
يتعدى ذلك الفس  ،وأمنا منا يتبنع ذلنك منن األحكنام والعنوارض فنذلك القاضنى
بالعسبة إليها كناملفىت ،وكنذلك لنو حند ت لضنية أخنرى مثنل القضنية النىت حكن
والينة ذلنك القاضنى ومل ترفنع إلينه أو رفعنت إلينه ومل يع نر فيهنا
فيها بالفسن
نن
نى األول أو من
نن القاضن
نر من
نر أخن
ناء ن ن
ناج إىل إنشن
نا حتتن
نات فإهنن
نزل أو من
نىت عن
حن
نبأ
ناحلك  ،وسن
نره بن
نا باشن
ناوال إال ملن
نى األول متعن
نون القاضن
ناىن وال يكن
نى الثن
القاضن
ذلك أن حكن القاضنى ال يتعلنق إال باجلزيئنات دون الكلينات ،ألن مع ن منا يع نر
القاضى فيه اتاج فيه إىل بيعنة والبيعنة إدنا تشنهد مبنا رأتنه أو شنافهته ،،وذلنك أمنر
()1
جزئى "
 .2ما جاء شرح اخلرشنى " أن احلكن ال جيناوز حملنه إىل منا ميا لنه مبعن أننه
نها ألن
نن مما لن
ند من
نا ان
نون حكم نا فيمن
نة ال يكن
نة معيعن
ناك جزئين
إذا حك ن احلن
احلك جزئى ال كلى ،بل إن جتندد املما نل فإننه يسنتأن االجتنهاد فينه إذا كنان منن
()2
األمور االجتهادية "
يتضح من العصوص السنابقة أن شنرط احتناد امنل ننص علينه الفقهناء كتبنه
وهو الزم للدفع حب ية األمنر املقضنى ،فنإذا رفعنت نفنس الندعوى النىت فصنل فيهنا
أمام القضاء منرة أخنرى كنان لنه أن يندفع بصندور حكن الندعوى منىت احتند
نوم
ناد اخلصن
نع احتن
نة من
ندعوى الثانين
نوع الن
نا إذا اختل ن موضن
نبأ ،أمن
نوم والسن
اخلصن
والسبأ فإنه ال جينوز دفنع الندعوى بسنبق الفصنل فيهنا حبكن حنائز ح ينة األمنر
املقضى.

( )1معني احلكام ص  37وما بعدها ،و نفس املع  :تبصرة احلكام البن فرحون .72/1
( )2شرح اخلرشى على خمتصر خليل .167/7
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حىت انوز ا حلكن الصنادر منن القضناء ح ينة األمنر املقضنى ال يكفنى احتناد
اخلصوم واحتناد املوضنوع وإدنا البند باإلضنافة إىل ذلنك منن تنوافر احتناد السنبأ،
يتضح ذلك من العصوص اآلتية:
 .1ما جاء الشنرح الكنبري " لنال املنازرى ( )2وكنذا تسنمع دعنواه أن ادعنى
مب هول وبني السنبأ ،حننو ىل علينه شنيئا ،منن بقينة معاملنة منثال ولكنن مل أعلن
لدره فيلزم املدعى علينه أن جييبنه بشنب حمقنق أو باإلنكنار والن وإال يندعى مبعلنوم
حمقق بأن ادعنى مب هنول أو معلنوم غنري حمقنق مل تسنمع دعنواه كنأظن أن ىل علينه
نى
نراح ،مث إذا ادعن
نبع الشن
نا لن
نبأ خالفن
نني السن
نارا وإن بن
نه ديعن
نيئا .أو أن ىل علين
شن
مبعلوم أو جمهول على لول املنازرى فالبند منن بينان السنبأ وكفناه بينان السنبأ
بعت وتزوجت منثال ،وإن مل ينبني الصنحة ومحنل علنى الصنحيح حنىت يتنبني خالفنه
بأن يقول منن بينع أو سنل أو لنرض ،أو لنراض وحننو ذلنك أو تقنول املنرأة منن
نكاح أو نفقة وإال ينبني املندعى السنبأ فليسنأله احلناك عنن السنبأ وجوبنا فنإن
غفل فللمدعى عليه السنوال ععنه ،فنإن لنال ال علن ععندى بنه أو ال أبيعنه مل تسنمع
()3
دعواه "
ناع
نة ومسن
نوز رؤين
نادة ( " :)1837ال جين
نة املن
نام العدلين
نة األحكن
ناء جملن
 .2وجن
الدعوى تكرارا النىت حكن وصندر إعنالم هبنا توفيقنا ألصنوهلا املشنروعة أى احلكن
()4
الذى كان موجودا فيه أسبابه وشروطه "

( )1السأ :وهو وص ظاهر معضبط يلزم من وجوده احلك ومن عدمه عدم احلك  ،شرح تعقيح الفصنول للقنرا .
حتقيق  /طه عبد الرؤوف سعد ،طبعة دار الفكر ،مكتبة الكليات األزهرية .ص .81
()2هو :حممد بن على بن عمر التيمىي املازرى ن أبو عبد اهلل ،حمد من فقهاء املالكية ،نسبته إىل مازر جبزيرة صقلية ،له
مولفات معها املعل بفوائد مسل احلديث ،التلقني الفروع ،إيضاح امصول األصول ،تو باملهدينة سنعة 536
هن .ش رة العور الذكية ص  127بعد  ،371األعالم .277/6
( )3الشرح الكبري للشي الدردير  ،144/4و نفس املع أدق القضاء البن أىب الدم  462/1وما بعدها.
( )4درر احلكام شرح جملة األحكام لعلى حيدر .طبعة دار اجلبل بريوت لبعان .630/12



يتضح من هنذه العصنوص أن احتناد السنبأ منن الشنروط الالزمنة للندفع حب ينة
األمر املقضى ععد الفقهاء ،فنإذا صندر حكن دعنوى فإننه ال جينوز للقاضنى مسناع
تلك الدعوى مرة انية ما دام احتد اخلصوم واملوضوع والسبأ.
وسبأ الدعوى الفقه اإلسنالمى لند يكنون والعنة مادينة كمنا إذا بنني املندعى
أن سبأ الدعوى هنو البينع أو القنرض أو السنل منثال )1( .ولند يكنون النعص كمنا
()2
ذكر بع األصوليون أن السبأ هو اخل اق الشرعى
أما إذا اختل السبأ منع احتناد اخلصنوم واحتناد املوضنوع فنإن الندعوى الثانينة
تسمع وال جيوز الدفع حب ية األمر املقضى.

( )1الشرح الكبري على خمتصر خليل للشي الدردير .144/4
( )2شرح البدخشى .طبعة دار الكتأ العلمية بريوت 1405هن 1981/م ال بعة األوىل 54/1
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إن ح ية األمر املقضنى الفقنه اإلسنالمى تقنوم علنى اعتبنارات تتعلنق بالع نام
العام ،ومبصلحة امموع ،يتضح ذلك من العصوص اآلتية:
 .1ما جناء شنرح الزرلناىن علنى خمتصنر خلينل " :وال يتعقنأ حكن العندل
()1
العامل أى ال يع ر فيه من يتوىل بعده لئال يكثر اهلرج واخلصام وتفال احلال "
 .2ما جناء املغن والشنرح الكنبري " ولنيس علنى احلناك تتبنع لضنايا منن
نل
نو أهن
نن هن
ناء إال من
نوىل القضن
نه ال ين
نواهبا وأنن
نحتها وصن
ناهر صن
نه ألن ال ن
نان لبلن
كن
()2
للوالية "
 .3ما جاء جواهر الكنالم " لنيس علنى احلناك تتبنع حكن منن كنان لبلنه
()3
وال غريه محال لفعله على الوجه الصحيح "
ناض
ن لن
نن حكن
نعق من
نرم أن ين
نهى اإلرادات " وان
نرح معتن
ناء شن
نا جن
 .4من
صات للقضاء شيئا ألننه ينودى إىل نقن احلكن مبثلنه ،وإىل أال يثبنت حكن أصنال"

()4

يتضح من هنذه العصنوص أن العلنة عندم جنواز نقن األحكنام هنى تنوفري
االستقرار للمعنامالت ،وصنيانة القضناء ،ونزاهتنه وأننه ال يتنوىل أمنره إال منن كنان
نرا
نام اهلل ،ون ن
نئولة أمن
نة ومسن
نق الرعين
نرة حن
نة مقصن
ندت الدولن
نذلك وإال عن
نال لن
أهن
هلذه االعتبنارات فنإن ح ينة األمنر املقضنى تتعلنق بالع نام العنام ،ومقتضنى كوهننا
متعلقة بالع ام العام إن للقاضنى أن اكن بسنبق الفصنل الندعوى منن تلقناء نفسنه
بدون طلأ من اخلصوم وهو مبندأ ال تأبناه لواعند الفقنه بنل تقنره ،وأن إ نارة الندفع
حب ية األمر املقضى جتوز أى حالة تكون عليها الدعوى.

( )1شرح الزرلاىن على خمتصر خليل .144/7
( )2املغ والشرح الكبري .408/11
( )3جواهر الكالم .103/40
( )4شرح معتهى اإلرادات .478/3



عرف الفقنه اإلسنالمى احل ينة العسنبية واحل ينة امل لقنة لألحكنام يتضنح ذلنك
من العصوص اآلتية:
 .1ما جاء
()1
غريه "

األشنباه والع نائر " القضناء يقتصنر علنى املقضنى علينه وال يتعندى

ندى
ناص ال يتعن
نى خن
نه جزئن
ناك فحكمن
نا احلن
نولعني " وأمن
نالم املن
ناء أعن
 .2وجن
غري امكوم عليه وله " ( )2وال معن للح ينة أفضنل منن هنذا النذى ورد علنى ألسنعة
الفقهاء.
نى
نى املقضن
نر علن
ناء يقتصن
نر " القضن
نع أخن
نائر موضن
ناء األش نباه والع ن
 .3وجن
نال
ناس فن
نة العن
ندى إىل كافن
نة يتعن
نى أربعن
نس ،ففن
نريه إال مخن
ندى إىل غن
نه وال يتعن
علين
تسمع دعوى أحند فينه بعنده احلرينة األصنلية ،والعسنأ ،ووالء العتالنة ،والعكناح،
()3
و واحدة يتعدى إىل من تلقى املقضى عليه امللك معه "
نن
نوعني من
نى العن
نتمل علن
نالمى مشن
نه اإلسن
نوص أن الفقن
نذه العصن
نن هن
نح من
يتضن
احل ية ،احل ية امل لقة واحل ية العسبية.
يراد باحل ينة العسنبية :أن أ نر احلكن يقتصنر علنى أطنراف الندعوى وخلفهن
العام واخلناص والندائعني العناديني كمنا سنبق ،وال يتعندى إىل غريهن  ،ومنن املعلنوم
– كما سنبق وأوضنحعا – أن احلكن لكنى يتمتنع باحل ينة مواجهنة هنوالء فإننه
البد فيه من توافر الشنروط الثال نة السنابقة وهنى وحندة املوضنوع ووحندة اخلصنوم
ووحدة السبأ.

( )1األشباه والع ائر البن جني ص .219
( )2إعالم املولعني .38/1
( )3األشباه والع ائر البن جني ص  ،219الفتاوى األنقروية  ،335/1الفتاوى البزازية  162/2م بوع هبامش الفتناوى
اهلعدية.
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نه أن
نوز لن
نى ،وال جين
نر املقضن
نة األمن
نه ح ين
نرى مواجهتن
نال تسن
نري فن
نا الغن
أمن
يتمسك باحل ية ملصلحته كما ال جيوز الدفع باحل ية مواجهته.
يراد باحل ية امل لقنة :أن احلكن الصنادر يعنتا أ نره مواجهنة اخلصنوم والغنري
وأنه جينوز التمسنك حب ينة األمنر املقضنى مواجهنة اخلصنوم والغنري ،ألن احلكن
يسرى مواجهة الكافنة ن ويكنون ذلنك إذا صندر دعنوى منن الندعاوى اآلتينة
نة
ندفع باحل ين
ناح " وال يتول ن الن
ناق -العكن
نأ – والء العتن
نلية – العسن
نة األصن
" احلرين
على الشروط السابقة وهى احتاد اخلصوم واحتاد املوضوع واحتاد السبأ.

وفقا ملا لنرره الفقهناء منن أن احلكن منىت صندر منن القضناء صنحيحا وفقنا
لشرائ ه فال جيوز نقضنه وال إعادتنه منرة أخنرى أمنام القضناء ،فإننه ميكنع القنول
بأن لريعة ح ية األمر املقضنى الفقنه اإلسنالمى منن القنرائن القاطعنة النىت ال تقبنل
إ بات العكس ،وأننه جينوز التمسنك هبنا أمنام القضناء ،و أى حالنة تكنون عليهنا
الدعوى منىت تنوافرت شنروطها حالنة احل ينة العسنبية ،ودون تولن علنى تنوافر
الشروط حالة احل ية امل لقة.
ومع هذا أنه إذا أ نري ننزاع أمنام القضناء وكنان متعلقنا بندعوى سنبق الفصنل
نام
نى ،فنإن لصناحأ الشنأن أن يتمسنك أمن
فيهنا حبكن حنائز حل ينة األمنر املقضن
نذه
نى هن
نه علن
ندار حكمن
نتعد إصن
نى أن يسن
نا أن للقاضن
نة ،كمن
نة احل ين
ناء بقريعن
القضن
القريعة وحدها ،ويصدر حكمنه بنرف الندعوى لسنبق صندور احلكن فيهنا ،كمنا ال
يقبل من اخلصنوم إ بنات عكنس هنذه القريعنة ألهننا صنريت أمنر الندعوى حينز
املق وع به.



يتضح من دراسة ح ية األمر املقضى

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى:

يتفننق القننانون اإلدارى مننع الفقننه اإلسننالمى

حتدينند املقصننود حب يننة

ندعاوى
ناء الن
نن القضن
نادرة من
نام الصن
نرام األحكن
نا تع ن احتن
نى ،وأهنن
نر املقضن
األمن
املعروضة عليه حبيث ال جيوز إعنادة الع نر الندعوى النىت صندر فيهنا احلكن منرة
أخرى أمام القضاء إال إذا وجد ما يستدعى ذلك.
خيتلن

القنانون الوضنعى منع الفقنه اإلسنالمى

خصنوص التفرلنة بنني

ح ية األمر املقضى ولنوة األمنر املقضنى .فالقنانون اإلدارى يفنرق بنني احل ينة وبنني
القوة ،فاحلك اوز احل ية إذا كنان لنابال لل عنن فينه بنال رق العادينة وغنري العادينة.
نة
نة كاملعارضن
نن العادين
نرق ال عن
نتعفذ احلك ن طن
نى :إذا اسن
نر املقضن
نوة األمن
نوز لن
وان
واالستئعاف ،وإن كان ميكنن ال عنن فينه عنن طرينق النعق والتمناس إعنادة الع نر.
أما الفقنه اإلسنالمى فيع نى للحكن درجنة واحندة معنذ صندوره وال يفنرق بنني
ح ية األمر املقضى ولوة األمر املقضى – كما سبق وأوضحعا .-
نالمى
نه اإلسن
نع الفقن
نانون اإلدارى من
نق القن
يتفن

نوز
نى ان
ن لكن
أن احلكن

نأ س نل تها
نائية مبوجن
نة لضن
نن هيئن
نادرا من
نائيا أى صن
نون لضن
ند وأن يكن
نة البن
احل ين
نزء
نه أو جن
نزاع مجلتن
ندا للعن
نع حن
نا أى يضن
نون ل عين
نة ،وإن يكن
نائية ال الوالئين
القضن
ناملع وق
نت بن
نبابه إال إذا ارتب ن
ن ال أسن
نوق احلكن
نة مع ن
نون احل ين
نه ،وأن تكن
معن
نعى
نانون الوضن
نن القن
نا من
نع ن الن
نالمى أوسن
نه اإلسن
نان الفقن
نا ،وإن كن
نا و يقن
ارتباطن
خصوص ح ية املع وق حينث إن القنانون يقصنر احل ينة علنى مع نوق احلكن فقنط
دون الفعل ،واإلشنارة ،بيعمنا الفقنه اإلسنالمى يع نى احلكن ح ينة األمنر املقضنى
سواء ن ق بنه القاضنى أو فعلنه كنأن كتنأ احلكن ومل يع نق بنه أو أشنار بنه ومل
يع ق.
يتفننق القننانون اإلدارى مننع الفقننه اإلسننالمى

أنننه يشننترط

احلننق

املدعى به حىت ميكن التمسك حب ية األمر املقضى الشروط اآلتية:
 -1احتنناد اخلصننوم -2 .احتنناد السننبأ -3 .احتنناد املوضننوع .وأنننه إذا فقنند
شرط من هذه الشروط فإنه ال جيوز الدفع حب ية األمر املقضى.
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نه اإلسننالمى
نانون اإلدارى مننع الفقن
يتفننق القن

نل
أن األصن

احلكنن

أنه انوز ح ينة نسنبية فيسنرى علنى اخلصنوم وخلفهن العنام واخلناص والندائعني
العاديني .دون الغري.
استثعاء منن األصنل السنابق توجند أحكنام حتنوز ح ينة م لقنة حبينث
يسرى احلك مواجهنة الكافنة ،دون التقيند بشنروط الندفع باحل ينة السنابقة والنىت
تتمثل احتناد اخلصنوم ،واحتناد املوضنوع ،واحتناد السنبأ ،و هنذا يتفنق القنانون
اإلدارى والفقنه اإلسنالمى أيضنا حينث تقنرر القنانون اإلدارى أننه توجند أحكنام
حتوز ح ية م لقنة مواجهنة الكافنة معنها األحكنام الصنادرة باإللغناء سنواء كنان
()1
اإللغاء كليا أو جزئيا.
نة "
نام اآلتين
نة لألحكن
نة امل لقن
ناء احل ين
نرر الفقهن
ند لن
نالمى فقن
نه اإلسن
نا الفقن
أمن
احلكنن الصننادر احلريننة األصننلية و العسننأ ،و والء العتالننة ،و العكنناح "
و هذا يقول العالمة ابنن جنني األشنباه والع نائر " القضناء يقتصنر علنى املقضنى
نمع
نال تسن
ناس فن
نة العن
ندى إىل كافن
نع يتعن
نس أربن
نريه إال مخن
ندى إىل غن
نه وال يتعن
علين
ناح و
نة ،و العكن
نأ ،والء العتالن
نلية والعسن
نة األصن
نده احلرين
نه بعن
ند فين
نوى أحن
دعن
()2
واحدة يتعدى إىل من تلقى املقضى عليه امللك معه "
نىت ال
نة الن
نة القاطعن
نرائن القانونين
نن القن
نى من
نر املقضن
نة األمن
نة ح ين
أن لريعن
تقبل إ بات العكس ،و هذا يتفق القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى أيضا.
أن الندفع حب ينة األمنر املقضنى جتنوز

أى حالنة تكنون عليهنا الندعوى

نام
نا بالع ن
نك لتعلقهن
نعق  ،وذلن
نتئعاف أو الن
نة األوىل أو االسن
ناك الدرجن
نام حمن
نواء أمن
سن
العام ،و هذا يتفق القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى أيضا.

( )1ومعها أيضا األحكام الصادرة بشأن حالة الشخص أى املتعلقة باألبوة والبعوة مثال ،نق مدىن أول يعناير 1974
جمموعة سعة  25ص  92فقرة  ،18األحكام الصادرة مسائل االنتخابات ،واألحكام الصادرة من القضاء الدستورى
مسائل الدستورية ،يراجع توضيح ذلك د  /جورجى شفيق سارى :ح ية األحكام الصادرة من القضناء اإلدارى
دعاوى اجلعسية دار العهضة العربية 1995 .ص .81 :65
( )2األشباه والع ائر البن جني ص .219



املسئولية مععاها :مسائلة الفنرد عنن إتينان فعنل أو امتعناع عنن فعنل غنري جنائز،
وتتحقننق جانننأ األفننراد إذا ارتكننأ أحننده فعننال أو امتعاعننا ،ترتننأ عليننه
اإلخ الل بالتزام تعالندى أو نشنأ ععنه اإلخنالل بالواجنأ العنام النذى يفرضنه علينه
القانون وهنو عندم اإلضنرار بنالغري ،منىت تنوافرت أركنان املسنئولية حقنه والنىت
تتمثل اخل أ ،الضرر ،عاللة السببية بني اخل أ والضرر.
أما جانأ اإلدارة فع نرا لكوهننا شخصنا مععوينا عامنا ليسنت لنه إرادة فإهننا
نأ
نه حندو اخل ن
نور معن
نراد يتصن
نوالء األفن
نا ،وأن هن
نودون أعماهلن
نأفراد ين
نتعني بن
تسن
وبالتاىل هتديد حقنوق األفنراد وحريناهت  ،سنواء ترتنأ هنذا علنى تصنرف لنانوىن أو
مادى.
وعليه فإذا ترتأ الضنرر علنى تصنرف لنانوىن ،وذلنك كاألعمنال القانونينة النىت
تصدر من العناملني بناإلدارة بعناء علنى لنرار إدارى صنادر منن اإلدارة أو إبنرام عقند
من العقود اإلدارية ،فإن امل البنة بنالتعوي املترتنأ علنى هنذه التصنرفات تكنون منن
اختصاص القضاء اإلدارى وفقنا لنعص املنادة العاشنرة منن لنانون جملنس الدولنة رلن
 47لسعة  1972فقرهتنا العاشنرة واحلادينة عشنر ،وهنو منا علينه الفقنه والقضناء
مصر وفرنسا.
أما إذا ترتأ الضرر علنى عمنل منادى سنواء متثنل هنذا العمنل صنورة خ نأ
ارتكبه املوظ أ عناء ليامنه بعملنه أو مبعاسنبته ،أو متثنل عمنل صنادر منن حند
نام أو
نفى عن
نودع مستشن
نون من
نة أو جمعن
نات العامن
نن املوسسن
نة من
نودع موسسن
من
نات
نن احليوانن
نوان من
نل حين
نل فعن
نحية ،أو متثن
نة الصن
نات الرعاين
نن موسسن
نة من
موسسن
اململوكة لنتدارة أو النىت تسنتعني هبنا أداء أعماهلنا ،أو متثنل سنقوط بعناء منن
األبعية اململوكة لنتدارة أو تسنتعني هبنا مزاولنة نشناطها ،أو متثنل ضنرر مترتنأ
على شب من األشياء اململوكة لتدارة.
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نون
نزاع ( )1أيكن
نذا العن
نر هن
نتص بع ن
ند املخن
ناء حتدين
نه والقضن
ند اختلن الفقن
فقن
املختص بع ر هنذا العنزاع القضناء العنادى وبالتناىل ت بنق القواعند املعصنوص عليهنا
القانون املندىن ،أم القضناء اإلدارى هنو املخنتص بع نر هنذا العنزاع بالتناىل تثنور
مشكلة حتديد القواعند النىت ت بنق علنى هنذا العنوع منن أننواع املسنئولية ( )2ولعنل
السبأ هنذا اخلنالف يرجنع إىل املشنرع الوضنعى ( )3ألننه رغن تضنميعه لقنانون
نائر
نر سن
نس بع ن
ناص املن
نى اختصن
نعص علن
نعة  1972الن
نة رل ن  47لسن
نس الدولن
جملن
نى
نه أن يقضن
نأ علين
نان جين
نث كن
نلبيا ،حين
نا سن
ناذ مولفن
نر اختن
نة ،أ ن
نات اإلدارين
املعازعن
باختصاص املس بع ر دعاوى املسنئولية النىت تعشنأ عنن األعمنال املادينة لنتدارة منا
دام لد تنوافر هلنا طبيعنة املعازعنة اإلدارينة ،ولكعنه مل يفعنل ،فضنال عنن أن القضناء
اإلدارى مل مينند اختصاصننه حبيننث يشننمل الفصننل التعننوي عننن أعمننال اإلدارة
املادية ،ومن هعا بدت احلاجنة ملحنة منن جاننأ الفقنه معاجلنة مسنألة االختصناص
اإلدارى بدعاوى املسنئولية عنن أعمنال اإلدارة املادينة ،والفقنه بندوره مل يسنتقر علنى
رأى موحد هذا الشأن ،وإدا وجدت فيه اآلراء اآلتية:
أن االختصنناص بع ننر دعنناوى التعننوي
لتدارة يكون للقضاء اإلدارى ،وهو ما عليه غالبية الفقه

مصر.

عننن األعمننال املاديننة

()4

نوي
ناوى التعن
نر دعن
ناص بع ن
أن االختصن

نة
نال املادين
نن األعمن
عن

لتدارة يكون للقضناء العنادى وذلنك تأسيسنا علنى أن األمنر " يسنتلزم شنيئا منن
است الع الوالع حسنبما يت نه إلينه القضناء عملينا ،ذلنك أن مثنل هنذه املسنائل ال
( )1مثل هذا اخلالف ال يثور فرنسا ن را الستقراره على استبعاد القواعد املدنية معذ حكمه الصادر 1855/12/6
لضية "  “ Rotschildامموعة ص  ،107وتأيد ذلك حبك حمكمة التعازع  1873/2/8لضية Blanco
" امموعة ص  61تقرير دافيد ،وحك جملس الدولة الفرنسى  1957/12/13لضية "  “ Trottierامموعنة
ص 681
( )2علما بأن هذا العزاع ال يثور الدول الىت ت بق ن ام القضاء املوحد حيث إن املعازعات اإلدارية ختتص هبا نفس اجلهة
القضائية الىت ختتص بالفصل معازعات األفراد.
( )3د /وهيأ عياد سالمة :املعازعات اإلدارية ومسئولية اإلدارة عن أعماهلا املادية ،دار العهضة العربية  ،1992ص 17
( )4د /عاط البعا :الوسيط القضاء اإلدارى ،ص ،165د /حممود حممد حافا :القضناء اإلدارى  ،1986ص ،459
د /أنور أمحد رسالن :مسئولية الدولة غري التعالدية ،دار العهضة العربية ال بعة الثانية  ،1982ص  185وما بعدها.



تقرر دائما ب ريقنة ن رينة حمضنة ،كمنا أن بعن االعتبنارات القانونينة والعملينة لند
نديالت
نرغ التعن
نات بن
نذه املعازعن
نادى هبن
ناء العن
ناص القضن
نى اختصن
ناء علن
ند اإلبقن
توين
()1
اجلديدة مثل الرغبة توحيد لواعد املسئولية امل بقة الدولة" ..
ولكن هنذا النرأى معتقند منن لبنل النبع بأننه ()2منع وضنوح النعص سنواء
نع
نت الع الوالن
نل القنول باسن
نا ال يقبن
نهاد .كمن
نال لالجتن
نريعى ال جمن
نتورى أو التشن
الدسن
نريح
نعص صن
نا – ين
نق – ن رنن
ناألمر يتعلن
نا ،فن
ناء عملين
نه القضن
نه إلين
نبما يت ن
حسن
والتفسري السلي هلذا العص فامله هنو التفسنري السنلي للنعص ،سنواء أخنذ بنه القضناء
أو مل يأخذ .و احلالة األخنرية منن واجنأ الفقنه تعبينه القضناء لنذلك ،وال شنك
أن العص واضنح وال اتمنل التأوينل ،كمنا أننه ال جمنال لالخنتالف حنول تفسنريه،
فهو لاطع الداللنة تقرينره لاعندة جديندة موداهنا اختصناص القضناء اإلدارى بع نر
سائر املعازعنات اإلدارينة إال منا أسنتث معنها بنعص تشنريعى صنريح ،كمنا أنعنا ال
نوافق على القول بنأن بعن االعتبنارات القانونينة والعملينة لند تويند اإلبقناء علنى
اختصنناص القضنناء العننادي هبننذه املعازعننات بننرغ التعننديالت اجلدينندة فهننذه
نق
ند تتعلن
نعص ،فهن
نديل الن
ند تعن
ند – ععن
نأ أن تراعن
ند – وجين
نا تراعن
نارات إدن
االعتبن
بالسياسة التشريعية ال بتفسنري النعص ،أمنا ولند تعندل النعص ،فنال جمنال هلنا ،إذ أن
مهمة الفقه التفسري السلي للنعص ،ومهمنة القضناء هند الت بينق السنلي هلنذا النعص،
بيعما يكون تعديل العص من مهمة املشرع.
نذه
نر هن
نادي بع ن
ناء العن
ناص القضن
ناء اختصن
نول بإبقن
نى القن
نق علن
نا ال نوافن
كمن
نن أن
نك ميكن
نة ،ألن ذلن
نئولية امل بقن
ند املسن
ند لواعن
نة ض توحين
نة الرغبن
نات حب ن
املعازعن
ي رح تساؤال أعن وهنو :هنل تقبنل امل البنة بإلغناء القضناء اإلدارى بندعوى توحيند
نات
نك املعازعن
نا ذلن
نات مبن
نائر املعازعن
نى سن
نق علن
نة الت بين
نة الواجبن
ند القانونين
القواعن
اإلدارية ؟ وهو أمنر ال نقناش حولنه ،وهنو غنري مقبنول ،بندون خنالف " مث يعتنهى
نريح
نه لصن
نك ملخالفتن
نرأى وذلن
نذا الن
نلي هبن
نن التسن
نه " ال ميكن
نول بأنن
نيادته إىل القن
سن
نن
نانيده من
نة وضننع أسن
نن ناحين
ناء اإلدارى من
نررة الختصنناص القضن
نوص املقن
العصن
( )1د /حممد مريغ خريى :لضاء التعوي ومبدأ املسئولية املدنية للسل ات العامة 1984 ،ص .65
( )2د  /أنور أمحد رسالن :مسئولية الدولة غري التعالدية .ص  185وما بعدها
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ناحية انية ،وألنه عودة للوراء منن ناحينة الثنة ،فضنال عنن أننه سنيحول دون ت نور
مسئولية الدولنة بإلامتنها علنى أسناس املخناطر أو املسناواة أمنام التكنالي واألعبناء
العامة حاالت عدم توافر شروط املسئولية على أساس اخل أ من ناحية رابعة.
وإذا ن رنننا إىل اآلراء السننابقة ،وإىل أحكننام امنناك الصننادرة هننذا الشننأن(،)1
جند أن منا ذهنأ إلينه غالبينة الفقنه مصنر منن أن القضناء اإلدارى هنو املخنتص
نس
نة ملن
نة العامن
نر الوالين
نة ،وتقرين
نال اإلدارة املادين
نن أعمن
نوي عن
ناوى التعن
نر دعن
بع ن
الدولة ن ر املعازعات اإلدارية إال ما استث بعص صريح ،هو األوىل باالتباع.
ووفقا هلذا النرأى سنوف ألنوم هنذا الفصنل بدراسنة لنرائن املسنئولية والنىت
تتمثل  ،مسنئولية متنوىل الرلابنة ،ومسنئولية املتبنوع " اإلدارة " عنن أعمنال التنابع "
املوظ " واملسئولية عن احليوان ،واملسئولية عن البعاء واملسئولية عن فعل الشب.
مننع إسننعاد االختصنناص بع ننر دعنناوى التعننوي العاشننئة ععننها إىل القضنناء
اإلدارى مىت توافر الندعوى وصن املعازعنة اإلدارينة بنأن كاننت السنل ة اإلدارينة
طرفا املعازعة ،وكانت املعازعنة متعلقنة بعشناط مرفنق عنام تنديره السنل ة اإلدارينة
بوسائل القانون العام ،وهنو بندوه سنوف ي بنق عليهنا القواعند املوجنودة القنانون
العام مع االسترشناد بالقواعند املعصنوص عليهنا القنانون املندىن وفقنا لنعص املنادة
الثالثة من لانون جملس الدولنة رلن  47لسنعة  ،1972وملنا علينه الفقنه والقضناء منن
أن ( " :)2لواعنند املرافعننات املدنيننة والت اريننة تكننون واجبننة الت بيننق جمننال
نرطني:
نة بشن
نات اإلدارين
املعازعن
جملننس الدولننة،

نأهنا
نص بشن
ند ورد نن
نون لن
أال يكن

نانون
لن

أن يكننون ت بيننق هننذه القواعنند أمننام القضنناء اإلدارى

بالقدر النذى ال يتعنارض نصنا وروحنا منع ن نام جملنس الدولنة وأوضناع القضناء
اإلدارى وطبيعة املعازعة اإلدارية.
وال شك أن ما حنن بصندده هنذا الفصنل يع بنق علينه هنذا الوصن حينث ال
يوجد نص لانون جملنس الدولنة ينع هنذا العنوع منن أننواع املسنئولية كمنا أن
( )1يراجع على سبيل املثال :حك امكمة اإلدارية العليا  1981/4/25ال عن رل  1411لسعة  28ق جمموعنة
سعة  26ص  938ق  ،128وحكمها  1982/11/27مشار إليه مول د  /وهيأ عياد :املرجع السابق ص .23
( )2د  /زكى حممد الع ار :الوسائل غري القضائية حلس املعازعات اإلدارية ،دار العهضة العربية  ،1993ص .166



القواعد املع منة لنه
()1
الدولة.
وعليه فإن احلديث

القنانون املندىن ال تتعنارض نصنا أو روحنا منع ن نام جملنس
هذا الفصل يكون

املباحث اآلتية:

( )1وليس مع هذا سلأ دور القاضى اإلدارى جتاه هذه الدعوى ،وإدا ميارس سل ته االستيفائية مع االسترشاد بالقواعد
املعصوص عليها القانون املدىن .
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يفترض هذا العوع من أننواع املسنئولية أن منن أحند الضنرر غنري مسنئول عنن
فعله ،لكونه لاصنرا ،أو مودعنا موسسنة منن موسسنات رعاينة األحندا اخلاضنعة
للدولة ،أو جمعونا مودعا موسسة عالجية تابعة للدولة أيضا.
نىت
نئولية والن
نر املسن
نا وأن ععاصن
نرور خصوصن
نق املضن
نيع حن
نىت ال يضن
نن مث وحن
ومن
تتمثل اخل أ والضنرر وعاللنة السنببية متنوافرة فنإن منن يتنوىل الرلابنة علنى هنذا
الشننخص يكننون مسننئوال لتقصننريه واجننأ الرلابننة وفقننا للقواعنند العامننة
للمسئولية.
وعليه فنإن احلنديث عنن مسنئولية متنوىل الرلابنة
ذلك

القنانون اإلدارى وت بيقنات

الفقه اإلسالمى يكون من خالل امل الأ اآلتية:



تفترض هذه القريعة ن ناق القنانون املندىن وجنود شنخص لنيس أهنال لتحمنل
املسئولية ،لكونه لاصنرا ،أو جمعوننا أو مريضنا مرضنا مع نزا ،ووجنود شنخص يتنوىل
الرلابة عليه ،كما سبق وأوضحعا.
ومن مث فإذا أحد ضنررا بأحند كنان ذلنك لريعنة علنى أن منن يتنوىل الرلابنة
عليه لد لصر الواجنأ امللقنى علنى عاتقنه ،وبالتناىل يتحمنل مسنئولية اخل نأ دون
ندىن
نانون املن
نن القن
نادة ( )1384من
نعص املن
نا لن
نك وفقن
نه ،وذلن
نه حقن
نة إل باتن
حاجن
الفرنسى ،والىت تعص علنى " يسنأل األق واالبنن بالتضنامن منا دامنوا ميارسنون حنق
احلضانة عن الضنرر النذى اد نه أبعناؤه القصنر املقيمنون معهن " ،واملنادة ()173
من القانون املدىن املصرى رل  131لسعة  ،1948والىت تعص على" :
نة
نة إىل الرلابن
نخص حاجن
نة شن
نا رلابن
نا أو اتفالن
نه لانونن
نأ علين
نن جين
نل من
 .1كن
بسبأ لصنره ،أو بسنبأ حالتنه العقلينة أو اجلسنمية يكنون ملزمنا بتعنوي الضنرر
الىت اد ه ذلك الشخص للغري بعملنه غنري املشنروع ،ويترتنأ هنذا االلتنزام ولنو كنان
من ولع معه العمل الضار غري مميز.
نا
نر سنعة أو بلغهن
نس عشن
نغ مخن
نة إذا مل يبلن
نة إىل الرلابن
نر حاجن
نرب القاصن
 .2ويعتن
نر إىل معلم نه
نى القاصن
نة علن
نل الرلابن
نه ،وتعتقن
نى تربيتن
نائ علن
نان كع ن القن
وكن
نراف املعل ن أو املش نرف،
نر حت نت إشن
نا دام القاصن
نة من
نرف احلرفن
نة أو املشن
املدرسن
نى
نة علن
نوىل الرلابن
نن يتن
نا ،أو إىل من
نر إىل زوجهن
نة القاصن
نى الزوجن
نة علن
نل الرلابن
وتعتقن
الزوج.
 .3ويسننت يع املكلنن بالرلابننة أن يننتخلص مننن املسننئولية إذا أ بننت أنننه لننام
بواجأ الرلابة أو أ بت أن الضرر كان البند والعنا ولنو لنام هبنذا الواجنأ مبنا يعبغنى
من الععاية.
نن
نوع من
نذا العن
نع هن
نوص تن
ند نصن
نه ال توجن
نانون اإلدارى فإنن
ناق القن
نا ن ن
أمن
أنواع املسنئولية رغن إمكنان حدو نه خاصنة املوسسنات العالجينة التابعنة للدولنة
كمستشفى األمراض العقلية مثال ،وموسسات رعاية األحدا .
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أنه إذا أحد منري منودع بإحندى املوسسنات العالجينة ضنررا بنأخر فإننه ال
يكون مسئوال لعدم حتقنق ععاصنر املسنئولية حقنه ،وإدنا يسنأل منن يتنوىل الرلابنة
عليه ،وهو املوسسنة العالجينة وهنى شنخص منن أشنخاص القنانون العنام ،ومنن مث
فإن م البتها بنالتعوي تكنون أمنام القضناء اإلدارى وفقنا لنعص املنادة العاشنرة منن
()1
لانون جملس الدولة رل  47لسعة .1972
وملا كان لنانون جملنس الدولنة ال يوجند بنه منا ينع هنذا العنوع منن أننواع
املسئولية كان البد منن الل نوء إىل القنانون املندىن ،كمنا سنبق وأوضنحعا لالسترشناد
بالقواعد املعصنوص عليهنا فينه خبصنوص هنذه املسنئولية باعتبناره الشنريعة العامنة،
ولوجود ننص لنانون جملنس الدولنة اينل إىل لنانون املرافعنات فيمنا مل ينرد فينه
نص ،وهو نص املادة الثالثة املشار إليها فيما سبق
و ضوء ما سنبق فنإن احلنديث عنن مسنئولية متنوىل الرلابنة
يكون الفروع اآلتية:

( )1هذا مع مالح ة أن استخدام لفا وىل
أو امعون.

القنانون اإلدارى

هذا امل لأ يقصد به الشخص املععوى العام الذى يتوىل الرلابة على القاصر



إذا أحد اخلاضنع للرلابنة ضنرر بنالغري كنان مسنئوال عنن تعنوي الضنرر
مواجهة الغري وفقا لنعص املنادة ( )163منن القنانون املندىن والنىت تنعص علنى " كنل
خ أ سبأ ضررا للغري يلزم منن ارتكبنه بنالتعوي " لكنن ملنا كنان اخلاضنع للرلابنة
ليس أهال مل البتنه بنالتعوي أمنام القضناء ،كنان البند منن توجينه امل البنة إىل منن
يتوىل الرلابة عليه لكوننه مسنئوال عنن أفعالنه وحنىت ال يضنيع حنق املضنرور ،لكنن
هذه املسئولية ليست م لقنة مبعن أن كنل فعنل يصندر منن اخلاضنع للرلابنة يكنون
متوىل الرلابة مسئوال ععنه ،ألننه ميكنن أن يترتنأ علنى ذلنك اإلح نام عنن الرلابنة
فرارا من املسئولية املسنل ة علنى رلبنة النوىل خاصنة احلناالت النىت تكنون الرلابنة
فيها بعاء على اتفاق – وإدا مقيدة بعدد من الشروط تتمثل :
.2

.
()1

عن ممارسة الرلابنة علنى الغنري ليسنت كافينة لتحقنق املسنئولية وإدنا البند منن
نذلك
نة ملزمنا بن
نارس الرلابن
نذى مين
نخص الن
نون الشن
نزام ،أى أن يكن
نر اإللن
نود ععصن
وجن
بغ الع ر عن مصدر اإللزام.

( )1علما بأن املشرع مل اصر احلاالت الىت يتوىل فيها الشخص الرلابة على غريه ،وإدا اكتفى بأن لرر بأن هذه احلناالت
تقوم إذا لام التزام بالرلابة لانونا أو اتفالا .الوسيط د  /عبد الرزاق السعهورى 996/1 :ف .667
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أ -مرحلة انعندام األهلينة ،وفيهنا يكنون الشنخص لنيس أهنال ملباشنرة أى ننوع
من أنواع التصرفات النعدام اإلدراك لديه.
نرة التص نرفات
نال ملباشن
نخص أهن
نون الشن
نا يكن
نة ،وفيهن
نان األهلين
نة نقصن
ق -مرحلن
العافعة له نفعا حمضا ،أما التصنرفات الندائرة بنني العفنع والضنرر فتتولن علنى إجنازة
الوىل.
جن -مرحلة متام األهلينة ،وهنى تكنون للشنخص ببلنوظ إحندى وعشنرين سنعة
نرفات
نع التصن
نرة مجين
نال ملباشن
نخص أهن
نون الشن
نة يكن
نذه املرحلن
نالال ،و هن
نة عن
ميالدين
دون خضوعه إلجازة أحد.
نان
نة نقصن
نة ومرحلن
ندام األهلين
نة انعن
نخص مرحلن
نإن الشن
نك فن
نى ذلن
ناء علن
وبعن
نن
نى املنال " وإىل من
نة علن
نئونه " الوالين
نرف شن
نوىل التصن
نن يتن
ناج إىل من
نة اتن
األهلين
يتوىل اإلشنراف واماف نة علينه ورلابتنه حنىت ال اند ضنررا بناآلخرين " الوالينة
على العفس ".
نة
نى احلالن
نت هن
نرا ،وليسن
نه لاصن
نة لكونن
نخص للرلابن
نع الشن
نة خيضن
نذه احلالن
و هن
نها:
نرى معن
ناالت أخن
ند حن
نا توجن
نة وإدن
نخص للرلابن
نا الشن
نع فيهن
نىت خيضن
ندة الن
الوحين
اجلعون ،واملرض اجلسمى املع ز ونوضع ذلك فيما يلى:
القاصر من الوجهنة القانونينة هنو الشنخص النذى مل يبلنغ مخنس عشنرة سنعة أو
بلغها وكان كع القائ على تربيته.
و خالل هنذه املرحلنة إذا أحند القاصنر ضنررا بنالغري فنإن املسنئولية املترتبنة
على فعلنه تقنع علنى عناتق النوىل النذى يقنوم مبرالبتنه واإلشنراف علينه ،وتسنتمر
الرلابة عليه حىت بلوغه مخس عشنرة سنعة ،فنإذا بلنغ مخنس عشنرة سنعة زالنت ععنه
الرلابة وأصبح مسئوال عن أفعالنه منا مل يكنن كعن القنائ علنى تربيتنه أى يقنوم



بتربيته وتوجيهنه واإلشنراف علينه ،فنإذا كنان كنذلك اسنتمرت الرلابنة علينه حنىت
()1
بلوظ سن الرشد.
و هذا تنعص املنادة ( )173فقرهتنا الثانينة علنى " :ويعتنرب القاصنر حاجنة
إىل الرلابة إذا مل يبلغ مخس عشنرة سنعة أو بلغهنا وكنان كعن القنائ علنى تربيتنه
".
هذا إطار املسنئولية املدنينة املترتبنة علنى فعنل القاصنر اخلاضنع لوالينة أبينه أو
ناء
نام القضن
نا أمن
نأ عليهن
نوي املترتن
نوص التعن
نتك خبصن
نىت ان
نيه ،والن
نه أو وصن
ولين
العادى ،وهنو بندوره سنوف ي بنق القواعند املعصنوص عليهنا القنانون املندىن
املادة ( .)173
أما إطار املسنئولية اإلدارينة أى دراسنة التعنوي املترتنأ علنى الضنرر النذى
أحد ه القاصنر بنالغري وختتصن اإلدارة بشنأنه للم البنة بنالتعوي  ،فنإن دراسنة هنذا
العوع من أنواع املسنئولية تأخنذ شنكال أخنر يتمثنل دراسنة الرلابنة علنى القاصنر
ن
ندريأ املهن
نة للتن
ندا أو موسسن
نة األحن
نات رعاين
نن موسسن
نة من
نودع موسسن
املن
التابعة للدولة أو ألحد أشخاصها العامة.
و هذا تنعص املنادة ( )107منن لنانون ال فنل رلن  13لسنعة 1996م علنى:
نة
ندا التابعن
نة لألحن
نة االجتماعين
نات الرعاين
ندى موسسن
نل إحن
نداع ال فن
نون إين
" يكن
لوزارة الشنئون االجتماعينة أو املعتنرف هبنا معنها ،وإذا كنان ال فنل ذا عاهنة يكنون
ندة اإلي نداع،
نا من
نة حكمهن
ندد امكمن
نه ،وال حتن
نأ لتأهيلن
ند معاسن
نداع معهن
اإلين
وجيأ أال تزيند مندة اإلينداع علنى عشنر سنعوات اجلعاينات ومخسنة سنعوات
نة ال نىت أودع
نى املوسسن
نراف ،وعلن
نرض لالحنن
ناالت التعن
نعوات حن
نال سن
نعح و ن
اجلن
هبا ال فل أن تقندم إىل امكمنة تقرينرا عنن حالتنه وسنلوكه كنل سنتة أشنهر علنى
األكثر لتقرر امكمة ما تراه شأنه "
يتضح منن هنذا النعص أن اإلينداع هنذه املوسسنات يكنون لألطفنال امكنوم
علننيه وذلننك هبنندف اإلصننالح والتهننذيأ ،علننى أن تلتننزم املوسسننة بالرلابننة
( )1نق جعائى  1963/12/2جمموعة سعة  14ص  ،869نق جعائى  1960/11/7جمموعنة سنعة  11ص
 ،771مستشار  /حسني عامر :املسئولية املدنية التقصريية والعقدية ،طبعة دار املعارف  ،1979ص .632
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واإلشراف علنيه طنوال مندة اإلينداع ،وهنو منا يقتضنى القنول بنأن احلند إذا
ارتكأ منا يضنر بغنريه خنالل تلنك الفتنرة فنإن املوسسنة تكنون مسنئولة ألن
حدو الضرر من احلند لريعنة علنى التقصنري الرلابنة منن لبنل املوسسنة املنودع
فيها احلد  ،والتقصري طبقا للقواعد العامة يوجأ التعوي .
و هذا تنعص املنادة ( )114منن ذات القنانون علنى " :يعالنأ بغرامنة ال جتناوز
مائىت جعيه من سنل إلينه ال فنل وأمهنل أداء واجباتنه إذا ترتنأ علنى ذلنك ارتكناق
ال فل جرمية أو تعرضه لالحنراف إحدى احلاالت املبعية هذا القانون "
ويعتهى هذا العوع من أننواع الرلابنة علنى القاصنر بانتنهاء مندة التندبري أو ببلنوظ
القاصر إحدى وعشرين سعة ،وبانتهاء مدة التدبري تعتهى الرلابة عليه.
ق)

()1

يشمل هذا العنوع منن أننواع الرلابنة القاصنر امعنون والبنالغ حينث إن هنوالء
معهند
األشخاص وفقنا لنعص املنادة ( )107منن لنانون ال فنل يكنون إينداعه
معاسننأ للتأهيننل ،أو إحنندى املستشننفيات املتخصصننة باجلهننات الننىت يلقننى فيهننا
الععاية الىت تدعو إليهنا حالتنه وفقنا لنعص املنادة ( )108منن ذات القنانون و خنالل
هذه الفترة تتوىل املستشنفى أو املعهند املنودع فينه امعنون الرلابنة علينه ،وذلنك حنىت
يشفى من مرضه.
ومن مث فإذا أحد ضنررا بغنريه خنالل هنذه الفتنرة كنان ذلنك لريعنة علنى
نبق
نة .كمنا سن
ند العامن
نوي طبقنا للقواعن
نأ التعن
نري يوجن
نة ،والتقصن
التقصنري الرلابن
وأوضحعا.

( )1يراجع السبأ التعبري بلفا املري عقليا إىل أنه يوجد شبه إمجاع من الفقه املصرى على أن املشرع املصرى مل يق
أى تفرلة بني اجلعون والعته وعليه فإن هذا التعبري يشمل امعون واملعتوه .د  /توفيق حسن فرج :املدخل للعلوم القانونينة،
ال بعة الثانية  ،1976/75ص  ،647د  /حسن كريه :املدخل إىل القانون ،ال بعة السادسة  ،1993معشنأة املعنارف
باإلسكعدرية ،ص  585ف  ،299د  /أمحد حشمت أبو ستيت :ن رية االلتزام القانون املدىن اجلديد ،الكتناق األول
مصادر االلتزام ،ص  136ف .147



نة
ناء اإلدارى للم البن
نوء إىل القضن
نون الل ن
نل امعن
نن فعن
نرور من
نق للمضن
نه فيحن
وعلين
بالتعوي  ،وهنو بندوره سنوف يتحقنق منن تنوافر أركنان املسنئولية حنق اإلدارة،
متهيدا للحك عليه بالتعوي .

شخص خاضع للرلابنة ويقصند بنه :هعنا القاصنر املنودع
نري
نة أو املن
نة االجتماعين
نات الرعاين
موسسن
سبق وأوضحعا.

نودع
نا املن
عقلين

موسسنة منن

نفى ع نام .كم نا
مستشن

الشخص الذى مينارس الرلابنة ،ويقصند بنه :هعنا أشنخاص القنانون العنام
والننىت تتمثننل اهليئننات واملوسسننات العامننة وحنوهننا ممننن خيضننعون
تصرفاهت ألحكام القانون العام.

ممارسننة

فاملوسسة املنودع فيهنا احلند تلتنزم بالرلابنة علينه مبقتضنى حكن صنادر منن
القضاء أى أهننا متنارس الرلابنة علينه مبقتضنى اإللنزام ،ومنن مث فإهننا تكنون ملزمنة
بالتعوي  .وفقا لعص املادة ( )173املشار إليها فيما سبق.
وكذلك األمر بالعسنبة للمستشنفى أو املعهند النذى ينودع فينه احلند ومصندر
نذلك ه نو
نأن اك ن بن
ناء بن
نزم القضن
نذى ألن
ناء إال أن الن
نان القضن
نا وإن كن
نزام هعن
اإللن
القانون ،وعليه فتكون الرلابة هعا بعاء على نص القانون.
لكننى تثننار املسننئولية أمننام القضنناء اإلدارى مواجهننة املوسسننة أو املعهنند أو
املستشفى فإننه البند وأن يكنون احلند تسنبأ حندو ضنرر للغنري ،حينث إن
الضرر هو املخنول للحنق امل البنة بنالتعوي  ،أمنا إذا مل يترتنأ علنى فعلنه ضنررا
بأحد أو ترتأ على فعله ضنررا بناإلدارة ( املوسسنة املنودع فيهنا ) ذاهتنا فإننه ال حمنل
إل ارة دعوى املسئولية أمام القضاء النتفاء الضرر.
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نالتعوي ،
نول بن
نرر للقن
نن الضن
ند من
نا " :البن
نة اإلدارة العلين
نول امكمن
نذا تقن
و هن
فإذا انعدم فإنه ال يكون هعاك مربر للتعوي " (.)1

( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1990/12/30ال عن رل  3283لسعة  34ق املوسوعة  69/39وما بعدها ق
 ،34وحكمها  1992/2/8ال عن رل  2803لسعة  33ق املوسوعة  70 /39ق .35



تقوم مسنئولية متنوىل الرلابنة القنانون املندىن علنى أسناس اخل نأ املفتنرض
()1
الرلابة ،وذلك وفقا لعص املادة ( )173وملا عليه الفقه والقضاء.
وأرى أن هذا األساس هنو النذى تقنوم علينه مسنئولية متنوىل الرلابنة
العام أيضا.

القنانون

وعليه فإن حدو الضنرر منن احلند أو امعنون خنالل فتنرة ممارسنة الرلابنة
عليه يعترب لريعة على التقصري الرلابنة واإلمهنال منن لبنل منن يقنوم بنذلك ،وبالتناىل
فإن املضرور لكنى يسنتحق التعنوي يكفينه أن يثبنت الضنرر النذى أصنابه وعاللنة
السببية دون أن يكل بإ بات اخل أ حيث هو مفترض حق اجلهة اإلدارية.
و هننذا تننعص املننادة ( )114مننن لننانون ال فننل رلنن  13لسننعة 1996م "
يعالأ بغرامنة ال جتناوز منائىت جعينه منن سنل إلينه ال فنل وأمهنل أداء واجباتنه إذا
ترتأ علنى ذلنك ارتكناق ال فنل جرمينة أو تعرضنه لالحننراف إحندى احلناالت
املبيعة هذا القانون ".
وتننعص املننادة ( )21مننن القننانون رلنن  31لسننعة  )2( 1974بشننأن األحنندا
على " :يعالأ بغرامنة ال جتناوز عشنرين جعيهنا منن سنل إلينه احلند وأمهنل أداء
أحد واجباته إذا ترتنأ علنى ذلنك ارتكناق احلند جرمينة أو تعرضنه لالحننراف
إحدى احلاالت املشار إليها املادة  2من هذا القانون ".

( )1د  /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  1005 /1ف  ،671د  /عبد املعع فرج الصده :املرجع السابق ص ،538
د  /نعمان خليل مجعه :دروس الوالعة القانونية أو املصادر غري اإلرادية ،دار العهضة العربية  1972ص  ،99د  /حممود
مجال الدين ذكى :املرجع السابق ص  ،529د  /حممد فواد مهعا :مسئولية اإلدارة تشريعات النبالد العربينة .معهند
البحو والدراسات العربية  ،1972ص  ،141د  /حسام الدين كامل األهواىن :مصادر االلتزام غري اإلرادينة .طبعنة
 1994/93ص .141
( )2اجلريدة الرمسية العدد ( )20الصادر  16مايو .1974
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األصل الفقه اإلسنالمى أن اإلنسنان ال يسنأل إال عنن عملنه ومنن مث فنإن تبعنة
عمل الشخص تقع عليه وال املها ععه غريه.
لال تعاىل 



()1

 )2( أى حمبوسة

لال تعاىل 
لال تعاىل



()3

 )4( أى مرهون بعمله.

لال تعاىل 

ولننال  فيمننا رواه أصننحاق السننعن عننن أىب رمثننة (  )5لننال:






.

()6

ف فى هذه اآليات الكرمينة واحلنديث إلنرار املبندأ املسنئولية الفردينة وأننه ال يواخنذ
شخص جبرينرة غنريه ،ومسنئولية متنوىل الرلابنة فيهنا حتمنل شنخص املسنئولية عنن
( )1سورة اآلنعام لية  ،164اإلسراء لية  ،25فاطر لية  ،18الزمر لية  ،7الع
( )2سورة املد ر لية .38
( )3سورة البقرة من اآلية .286
( )4سورة ال ور لية .21
( )5هو ابو رمثة التيمى من تي بن عبد معاه بن أد وه " تي الرباق " ويقال التميمى من ولد امرؤ القيص بن زيد معناه
امسه كثريا فقيل حبيأ بن حيان وليل حيان بن وهأ وليل رفاعى بن يثرىب وليل عمارة بن يثرىب بنن
بن متي اختل
عوف وليل غري ذلك،عداده من الكوفيني روى ععه أياد بن لقيط ،أسد الغابة ،111/6 :االستيعاق معرفة األصحاق:
1658/4
( )6أخرجه ابو داود واحلاك بلف ه والعسائى وأمحد ولال ععه احلاك صحيح اإلسعاد ومل خيرجاه ،ووافقه الذه  .سنعن
أىب داود  168/4حديث رل  ،4495سعن العسائى  ،53/8مسعد أمحد  ،227/2املستدرك للحاك  425/2كتناق
التفسري باق إليه يصعد الكل ال يأ والعمل الصات يرفعه.
لية .38



عمل غريه ،ومن مث فوفقنا للعصنوص السنابقة ال يكنون هلنا جمنال الفقنه اإلسنالمى،
و هذا يقول الشني  /علنى اخلفين  " :إن الشنريعة اإلسنالمية ال تقنر مبندأ مسناءلة
املرء عن فعل غريه ،بل جاء القنرلن منا يعارضنه ويب لنه مثنل لولنه تعناىل أكثنر
ناق 
نن الكتن
نع من
نن موضن
من

ناىل 
نه تعن
نل لولن
 ومثن

 ولولنه تعناىل 
 وعلى ذلك ال يسال اإلنسان عنن ضنرر أحد نه غنريه ولنو كنان امند لنه غنري
(.)1
مميز "
 .1جاء جامع الفصنولني " لنو رمنى صن سنهما فأصناق عنني امنرأة غنرم
الص ال أبوه ولو ال مال له فع رة إىل ميسرة " (.)2
نيئا
نون شن
نو أتل ن الص ن وامعن
نىت لن
نعائع " …… حن
ندائع الصن
ناء بن
 .2وجن
()3
فضمانه ماهلما "
 .3وجاء بداية امتهد وهناينة املقتصند " ويلنزم الصنغري منا أفسند مالنه ممنا
()4
مل يومتن عليه "
 .4وجاء الشرح الكنبري علنى خمتصنر خلينل " وضنمن الصن ولنو غنري ممينز
… ما أتلفه ماله إن كان لنه منال وإال اتبنع بالقيمنة ذمتنه ،وهنذا هنو الصنواق
()5
"
 .5وجنناء هنايننة امتنناج " :يضننمن ام ننور عليننه بنناإلتالف وال يضننمن
()6
باإللرار "

( )1الشي  /على اخلفي  .الضمان الفقه اإلسالمى .دار الفكر العرىب ص .238
( )2جامع الفصولني البن لاضى مساوه احلعفى طبعة امل بعة األزهرية ال بعة األوىل سعة 1300هن .113/2
( )3بدائع الصعائع.171/7 :
( )4بداية امتهد وهناية املقتصد.282/2 :
( )5الشرح الكبري على خمتصر خليل.296/3 :
( )6هناية امتاج .369/4
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ناحلك
نون كن
ن وامعن
ن الصن
نبري " واحلكن
نرح الكن
ن والشن
ناء املغن
 .6وجن
السفيه وجوق الضمان عليهما فيمنا أتلفناه منن منال غريمهنا بغنري إذننه أو غصنباه
()1
أيديهما "
فتل
نئولية
نرف باملسن
نالمية تعتن
نريعة اإلسن
ناء ( )2إىل أن الشن
نأ بع ن الفقهن
نني ذهن
حن
عن عمل الغري احلاالت اآلتية:
نام راع ومسننئول
نن رعيتننه ،واإلمن
نئول عن
ن راع ومسن
نه  " كلكن
نك لقولن
وذلن
عن رعيته ،والرجل راع أهلنه ومسنئول عنن رعيتنه واملنرأة راعينة بينت زوجهنا
()3
ومسئولة عن رعيتها ،واخلادم راع مال سيده ومسئول عن رعيته"
نره
نر واملكن
نئولية األمن
نك إىل مسن
نتعدوا ذلن
واسن
الرأى معتقد مبا يلى:

نذا
نالمى ولك نن هن
نه اإلسن
الفقن

 .1أن احلديث النذى اسنتدللت بنه وارد غنري حمنل العنزاع حينث يفيند توزينع
املسئولية على مجيع أفراد امتمع حىت يبصنر كنل واحند معنه منا علينه منن مسنئولية،
والعزاع املسئولية عن عمل الغري.
 .2أنه ال يوجد احلديث منا يندل علنى نفنى مسنئولية الفنرد عنن منا جعنت
يداه بل كنل منا يفيند أن كنل واحند منن هنوالء املنذكورين احلنديث مسنئول
(.)1
مسئولية مباشرة عما يتوىل رعايته من أمور

( )1املغ والشرح الكبري  570/4م .3481
( )2من أمثال :د  /سيد أمني حممد :املسئولية التقصريية عن فعل الغري الفقه اإلسالمى واملقارن ،دكتوراه مقدمة إىل كلية
احلقوق بالقاهرة سعة  ،1964ص  127وما بعدها ،د  /صبحى حممصاىن :الع رية العامة للموجبات والعقود الشريعة
اإلسالمية ،طبعة  222/1 ،1948وما بعدها ،د  /حممد أمحد سراج :ضمان العدوان الفقنه اإلسنالمى ،املوسسنة
اجلامعية للدراسات والعشر والتوزيع ال بعة األوىل 1414هن 1993/م ،ص  .432حيث ألر سيادته املسئولية عن أعمال
ام ور عليه لكن ليس على سبيل اإللزام وإدا على سبيل التربع واإلحسان.
( )3صحيح البخارى بشرح فتح البارى 69/5 :كتاق االستقراض ،جممع الزوائد ومعبع الفوائد .210/5



 .1ما جاء رد امتار على الدر املختار " األمنر ال ضنمان علينه بناألمر إىل سنتة:
إذا كان األمر سل انا أو أبا أو أسريا واملأمور صبيا ،أو عبد أمنره بنإتالف منال غنري سنيده.
وإذا أمره حبفر باق حائط الغري عزم احلافر ورجع على اآلمر " (.)2
 .2ما جاء جممع الضمانات …":إن األمنر ال يضنمن بناألمر إال سنتة مواضنع:
األوىل :إذا كان األمر السل ان الثانية :إذا كان موال للمنأمور الثالثنة :إذا كنان أبنا للمنأمور
الرابعة :إذا كان امل أمور صبيا واألمر بالغنا ومل يتعنرض هلنذا القيند األشنباه والبند معنه
السادسة :إذا أمره حبفر باق حائط الغري فالضامن علنى احلنافر ويرجنع بنه علنى األمنر.
ففى الثال ة األول األمر واجأ ال اعة و الرابعة ص ال ميينز وجنوق ال اعنة منن عدمنه
()3
و السادسة توه وجود حق له األمر ب ن كون املأمور فيه ملكا له"
يتضح مما سبق أن الشريعة اإلسنالمية وإن كاننت لند شنرعت مبندأ عندم مسنئولية
اإلنسان عن فعل غريه ،إال أهنا ألرت هلذا املبدأ مستثعيات يكون فيهنا الشنخص مسنئوال عنن
عمل غريه معها ،أحوال اإلكراه املل ب ،واألمر امرب الصادر منن السنل ان ،وشنبه اإلكنراه
أمر األق ابعه ،وأمر السيد عبده ،و جعاية الص والعبند املنأمورين منن غنري األق والسنيد
أحوال األجري الذى يستأجر للقيام بعمل ال يعل هو حبرمته ويكنون مغنرورا فينه أو يعنود
()4
نفعه للمستأجر وحده ،و أحوال األجري اخلاص وتلميذ األستاذ "
ومسئولية متوىل الرلابة تبحث إطار هذا االسنتثعاءات حينث أهننا مسنئولة مالينة أى
يسأل الوىل عن أفعال ام ور عليه الىت ترتأ تعوي مناىل فقنط ،وليسنت مسنئولة بدنينة
فإذا ارتكأ ام وز عليه جعاية مثال ،فنإن النوىل ال يسنأل ععنها ألننه ال تنزروا وازرة وزر
()5
أخرى.
( )1د  /على على غازى :مسئولية متوىل الرلابة دراسة مقارنة .ماجستري مقدم إىل كلية الشريعة والقانون بالقناهرة ص
 168وما بعدها .د  /حممد صالح الدين حلمى :أساس املسئولية التقصريية الشريعة اإلسالمية .دكتنوراه مقدمنة إىل
كلية الشريعة  1978ص  379وما بعدها.
( )2رد امتار على الدر املختار.136/5 :
( )3جممع الضمانات ص  158وما بعدها .ومل يذكر اخلامسة رغ اإلشارة إليها.
( )4د  /سليمان حممد أمحد :ضمان املتلفات الفقه اإلسالمى ،ال بعة األوىل 1405هن 1985 /م ،ص 650
( )5كما ال يسئل ععها ام ور عليه ألن الصغر واجلعون يعترب عارض من عوارض األهلية ،د  /وهبه الزحيلنى ،ن رينة
الضمان أو أحكام املسئولية املدنية واجلعائية الفقه اإلسالمى دراسة مقارنة ،دار الفكر املعاصر بريوت لبعان ،ص 265

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
وعليه فإن احلديث عن مسئولية متوىل الرلابة

الفقه اإلسالمى يكون

الفروع اآلتية:

نه
نة فانن
نوىل الرلابن
نئولية متن
نول مبسن
نانون للقن
نودة ض القن
نروط املوجن
نرار الشن
نى غن
علن
ميكن القول بضنرورة تنوافر نفنس هنده الشنروط للقنول مبسنئولية متنوىل الرلابنة ض
الفقه اإلسالمى وعليه فنان شنروط حتقنق مسنئولية متنول الرلابنة ض الفقنه اإلسنالمى
هد……
مسئولية متول الرلابنة
اإلسالمى.

القنانون الوضنعد .تقابنل الوالينة علند النعفس ض الفقنه

وهد سل ه يثبتها الشنرع إلنسنان معنني متكعنه منن رعاينة املنول علينه وحف نه
()1
وتعميته بال رق املشروعة.
فالول مينارس علند ام نور علينه سنل ة اإلشنراف والرلابنة والتوجينه مبقتضنى
عقد الوالية.
حيث إن مصدر إلزام الوىل بالرلابة ،هو العقد.
ومن مث فان هدا الشرط يستلزم أمرين:
وجود شخص خاضع للرلابة " الوالية ".
وجود شخص يتوىل الرلابة " الول علد العفس ".
 :وجود شخص خاضع للرلابة "الوالية ":

( )1د  /حسن على الشاذىل :الوالية على العفس دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمى والقانون ،دار ال باعة اممدية باألزهر،
ال بعة األوىل 1399هن 1979 ،ص .5



خيضع للوالينة
وذلك ألمرين:

الفقنه اإلسنالمى كنل منن الصنغري وامعنون واملعتنوه وحننوه ،

ع ننزه عننن الولننوف مبفننرده

معتننرك احلينناة واحتينناجه إىل مننن

افا حقوله ويرعاه .
احتياجاهت إىل التربية والتهذيأ (.)1
وإليك بينان حقيقنة كنل منن الصنغري وامعنون واملعتنوه ،ومنىت ا نز علنيه ،
ومىت يرتفع احل ز فيما يلى:
ي لق لفا صغري الفقنه اإلسنالمى علنى كنل منن مل يبلنغ احللن ومنن مث فهنو
يشمل ال فل من ولت والدتنه وحنىت بلوغنه احللن ( ،)2و خنالل هنذه املرحلنة مينر
ال فل بأطوار ال ة هى:
وهى تشمل ال فل ولنت والدتنه إىل لبينل بلنوظ سنن التميينز ،و ظنل هنذه
املرحلة تثبت لل فنل أهلينة الوجنوق  .3ومبقتضناه يكنون ال فنل أهنال ألن جتنأ لنه
نق لننه
نن مث ال ان
نه أهليننة األداء ( .)4ومن
نت لن
نات وال تثبن
نه الواجبن
نوق وتلزمن
احلقن
خالل هذه الفترة أن ينربم أى تصنرف منن التصنرفات وإذا أتلن مناال لغنريه وجنأ
نن
نمان من
نالم ،وألن الضن
نومة دار اإلسن
ندماء معصن
نوال والن
نمان ،ألن األمن
نه الضن
علين
خ اق الوضع ال التكلي ومن مث يستوى فيه املميز وغري املميز

( )1فضيلة الشي  /حممد أبو زهرة :الوالية على العفس واملشاكل االجتماعية املعاصرة ،دار الرائد العرىب بنريوت لبعنان
 ،1970ص .19
( )2أما مرحلة كونه جعيعا ب ن أمه فإهنا خارجة عن ن اق الدراسة ،ألنه ال يتصور من اجلعني وهو ب ن أمه جعاينة
على أحد.
( )3وهى صالحية اإلنسان ألن تثبت له حقوق وجتأ عليه واجبات .د  /صربى معارك .عوارض األهلية ععد األصنوليني
ص .106
( )4وهى صالحية اإلنسان لصدور األفعال معه على وجه يعتد به شرعا .د  /زكى الدين شعبان .أصول الفقه اإلسالمى.
ال بعة الثالثة دار القل لبعان  ،1974/ 1394ص .279
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()1

وهى املرحلة الىت تبدأ من بلنوظ الصن سنن التميينز وهنو سنن السنابعة غالبنا
نة
نأ أهلين
نة األداء إىل جانن
نغري أهلين
نت للصن
نا تثبن
نن احلل ن  ،وفيهن
نه سن
نني بلوغن
إىل حن
الوجوق إال أهنا ليست أهلية أداء كاملة ألن الكاملة ال تتحقق إال بأمرين:
القنندرة علننى فهنن اخل نناق ،وتتحقننق بالعقننل .الثنناىن :القنندرة علننى
()2

العمل وتتحقق بالبدن
نه،
نه وبدنن
نال عقلن
نة الكمن
نل إىل درجن
نة مل يصن
نذه املرحلن
نالل هن
نل خن
وال فن
ومن مث ال تثبنت لنه أهلينة األداء الكاملنة ،وبالتناىل خيضنع للرلابنة علينه تصنرفاته
وأفعاله والذى يتوىل ذلك هو من يقوم بالوالية عليه سواء كان األق أو غريه.
و هى املرحلنة النىت يعتنهى ععندها احل نر علنى الصن  ،وتثبنت لنه أهلينة األداء
الكاملة إىل جانأ أهلية الوجوق ".
فإذا بلغ الصن زال احل نز ععنه ،وأصنبح أهنال ألن يباشنر تصنرفاته بعفسنه ،و
هذا يقول الفقهاء " وح ر الص يرتفع ببلوغه رشيدا " (.)3
ومننن مث يسننتوى ذلننك أن يكننون البلننوظ بالسننن أو بالعالمننات ( )4إال إذا
وصل إىل هذه السن جمعونا أو معتوهنا فإننه هنذه احلالنة تسنتمر الرلابنة علينه ،لكنن
ليس بسبأ الصغر وإدا بسبأ اجلعون أو العته مثال.

( )1يويد ذلك ما روى عن عمرو بن شعيأ عن أبيه عن جده لال :لال رسول اهلل  " مروا أوالدك بالصالة وه أبعاء
سبع ،واضربوه عليها وه أبعاء عشر وفرلوا بيعه املضاجع " .سعن أىب داود  133/1حديث رلن  ،495مسنعد
اإلمام أمحد بن حعبل  ،187/2شرح السعة لتمام البغوى  406/2حديث رل  505ولال إسعاده حسن
( )2كش األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوى لتمام عالء الدين عبد العزيز بن أمحد البخارى ،دار الكتاق العرىب
بريوت لبعان .248/4
( )3مغ امتاج  ،166/2هناية امتاج  356/4وما بعدها ،حاشية الدسولى  292/3وما بعدها.
( )4يراجع حتديد سن البلوظ وعالماته تكملة فتح القدير  ،270/9حاشية الدسولى على الشرح الكبري  ،293/3مغ
امتاج  ،166/2املغ والشرح الكبري .570/4



اجلعون اللغة :منأخوذ منن جنن الشنب جيعنه جعنا وجعوننا ،وجنن علينه جينن
نة:
نون ،واجلعن
نو جمعن
نه اهلل فهن
نا وأجعن
نل جعونن
نن الرجن
نول جن
نتره ،تقن
نه سن
نا وأجعن
جعونن
 )1( لنال سنيبويه ( " :)2ولنع التع نأ معنه مبنا

اجلعون أيضا لال تعاىل 

أفعله وإن كنان كناخللق ألننه لنيس بلنون
نقصان العقل (.)3

اجلسند وال ختلنق فينه وإدنا هنو منن

اخنتالل القنوة املمينزة بنني األمنور احلسنعة والقبيحنة
املدركة للعوالأ بأن ال ي هر أ ارهنا وتتع نل أفعاهلنا إمنا لعقصنان جبنل علينه دماغنة
أصل اخللقة ،وإما خلروج منزاج الندماظ عنن االعتنداء بسنبأ خلنط أو لفنة ،وإمنا
الستيالء الشي ان عليه وإلقناء اخلنيالت الفاسندة إلينه حبينث يفنرح ويفنزع منن غنري
()4
ما يصلح سببا.
وليل هو :لفة حتل بالندماظ تبعنث علنى اإللندام علنى منا يضناد مقتضنى العقنل
أعضائه(.)5
من غري ضع
وليل هنو :اخنتالل العقنل حبينث ميعنع جرينان األفعنال واأللنوال علنى معنها
العقل إال نادرا (.)6
ندة
نابقة متحن
ناري السن
والتعن
معها يكفى إليضاح حقيقة اجلعون:

نت
املعن وإن اختلفن

نن مث فنإن أينا
نا ،ومن
اللفن

( )1سورة سبأ لية .8
( )2سيبويه :عمرو بن عثمان بن لعرب احلار ى بالوالء :ابو بشر امللقأ سيبويه .إمام العحاة وأول من بسط عل العحو ،ولد
إحدى لرى شرياز ،ولدم البصرة فلزم اخلليل بن أمحد ففاله وصع كتابه املسمى " كتاق سيبويه العحو " ورحنل
إىل بغداد فعاظره الكسائى وأجازه الرشيد بعشرة لالف دره وعاد إىل األهواز فتو هبنا ،البداينة والعهاينة 176/10
األعالم 81/5
( )3لسان العرق 701/1 :وما بعدها ،املصباح املعري ،112/1 :خمتار الصحاح ص .113
( )4التلويح على التوضيح ملعن التعقيح أصول الفقه لسعد الدين التفتازاىن .م بعة حممد على صبيح .167/2
( )5شرح املعار وحواشيه من عل األصول للعالمة عز الدين بن ملك على منت املعار أصول الفقنه لتمنام العسنفى
ص.947
( )6تيسري التحرير للعالمة حممد أمني املعروف بأمري باد شاه احلسي احلعفى اخلرساىن املكى على كتاق التحرير أصول
الفقه لكمال الدين بن اهلمام .دار الفكر  ،259/2التعريفات لل رحاىن ص  82وما بعدها.
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اجلعون نوعان :أصلى ،وطار .

()1

وهو الذى ينالزم والدة ال فنل حبينث يولند ال فنل ننالص اإلدراك ويسنتمر علنى
()2
ذلك.
نه
نرأ لن
ن مث ي ن
نل الفهن
نالال كامن
نان عن
ند اإلنسن
نو أن يولن
نارض وهن
نمى العن
ويسن
()3
اجلعون.
يوجد بنني اجلعنون األصنلى وال نار أوجنه شنبه وأوجنه خنالف علنى العحنو
التاىل:
يتفق اجلعون األصلى وال ار

األمور اآلتية:

 .1أن األصننل اجلعننون احلنندو وال ريننان إذا لسننالمة عننن اآلفننات هننى
األصل اجلبلة فتكنون أصنالة اجلعنون أمنرا عارضنا فيلحنق باألصنل ،وهنو اجلعنون
ال ار .
نى
نارض علن
نر عن
نان ألمن
نوله كن
نى أن حصن
نوظ دل علن
ند البلن
نون بعن
 .2أن زوال اجلعن
(.)4
أصل اخللقة ال لعقصان جبل عليه دماغه فكان مثل ال ار
يفترق اجلعون األصلى وال ار

األمور اآلتية:

( )1التلويح على التوضيح  ،167/2تيسري التحرير .259/2
( )2د  /صربى حممد معارك املرجع السابق ص .165
( )3التلويح على التوضيح  ،167/2تيسري التحرير .259/2
( )4التلويح على التوضيح .167/2



ندم
ند عن
نوا ععن
نل عفن
نروض ف عن
نأ العن
نح جانن
نوظ رجن
ند البلن
نان بعن
 .1أن ال رين
االمتداد إحلالا بسائر العنوارض ،خبنالف منا إذا بلنغ جمعوننا فنزال فنإن حكمنه حكن
الصغري فال يوجأ لضاء ما مضى.
نرا
 .2أن األصنلى يكنون آلفنة الندماظ مانعنة عنن لبنول الكمنال فيكنون أمن
اصليا ال يقبل اللحاق بالعندم ،وال نار لند اعتنرض علنى حمنل كامنل للحنوق أننه
()1
فيلحق بالعدم.
وكال منن اجلعنون األصنلى وال نار إمنا أن يكنون ممتندا حبينث يقعند العقنل
نرى
نا أن يعتن
نا ،وإمن
نا م بقن
نمى جعونن
نها فيسن
نخص معن
نق الشن
نتمرة وال يفين
نفة مسن
بصن
اإلنسان لبع الولت مث يفيق فيمسى باجلعون غري امل بق.

( )1التلويح على التوضيح .167/2
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نون
نه يكن
نأكثر فإنن
نهرا فن
نتمر شن
نون إذا اسن
نى اخلفين " أن اجلعن
ني علن
نرى الشن
ين
جعونا م بقا وإذا اسنتمر ألنل منن ذلنك " الشنهر " فإننه يكنون غنري م بنق ،ولينل
اجلعون امل بق منا ميكنث سنعة إذ بوجنوده تسنقط الفنرائ الشنرعية كلنها مندار
العام ،وليل ستة أشهر(.)1
ندام
نى انعن
ندار علن
نث إن املن
نة حين
ندة معيعن
نه من
نيس لن
نق لن
نون امل بن
وارى أن اجلعن
اإلدراك فإن انعندم اإلدراك بصنفة مسنتمرة فيكنون جعوننا م بقنا ،وإذا انعندم لنبع
الولت ولنو أكثنر منن سنعة ،مث عناد اإلدراك إىل الشنخص فإننه يكنون جعوننا غنري
م بق.
وهو اللغة :من بناق تعنأ ،تقنول عتنه عتنها وعتاهنا نقنص عقلنه منن غنري
جعون أو دهش ،واملعتوه املدهوش من غري مس أو جعون.
وليل :املعتوه :العالص العقل.

()2

و االص الح :هنو لفنة توجنأ خلنال العقنل فيصنري صناحبه خمنتلط الكنالم
()3
يشبه بع كالمه بكالم العقالء ،وبعضه األخر بكالم امانني.
وليل هو :من كان للينل الفهن خمنتلط الكنالم فاسند التندبري سنواء كنان ذلنك
ناشئا عن أصل احللقة أو ملرض طرأ عليه (.)4
نة
ندم اإلدراك كلين
نث ال يعن
نة حين
نون واإلفالن
نني اجلعن
نط بن
نة وسن
نه مرحلن
نذا والعتن
هن
كاجلعون وال يدرك إدراكا كامال كالعالل ،ويلحق به إذا أفاق.

( )1الضمان الفقه اإلسالمى للشي على اخلفي  ،ص .41
( )2لسان العرق ل ابن مع ور  ،2804/4املصباح املعري ص ،392خمتار الصحاح ص  ،412القاموس اميط289/4،
( )3شرح املعار :ص  ،950التقرير والتحبري شرح العالمة امقق ابن أمري احلاج على حترير اإلمام الكمال بن اهلمام عل
األصول اجلامع بني اص الحى احلعفية والشافعية رمحهما اهلل ،دار الكتأ العلمية بريوت لبعان ،ال بعة الثانية 1403هنن،
 1983م  ،176/2تيسري التحرير .263/2
( )4د /عبد القادر عودة :التشريع اجلعائى اإلسالمى مقارنا بالقانون الوضعى ،دار الترا لل بعة 587/1 ،ف 416



أدراج كننثري مننن الفقهنناء العتننة اجلعننون واعتننربه نوعننا معننه ،وذلننك ألن
كليهما ال يكنون معنه متيينز بنني اخلنري والشنر وال يكنون بنه معرفنة الغائنأ منن
الشاهد ،وال تقندير لعتنائا األمنور املسنتقبل مبنا ينراه منن نتنائا أمثاهلنا الوالعنة،
فيقيس ما يعت نره منن نتنائا األعمنال املسنتقبل ،ويعتنرب مبنا هنو حاضنر مشناهد
فيعرف أن من لتل يقتنل وأن منن يغتصنأ منال الغنري يعالنأ وأن منن يعتندى علنى
العاس ابس ،وألنه يرى العقوبنات تعنزل بأولئنك النذين يفعلنون ذلنك فيعتنرب واكن
على أفعاله مبثل ما ناهل من عقاق (.)1
حني يرى البع
يتمثل :

()2

وهو منا أمينل إلينه أننه يوجند فنرق بنني اجلعنون والعتنه

نودى إىل
نه ين
نه فإنن
نالف العتن
نه ،خبن
نل أو اختاللن
نودى إىل زوال العقن
نون ين
 .1أن اجلعن
إضعاف العقل فقط.
نادة
نحبه عن
نث يصن
نه حين
نالف العتن
ناج واض ن راق ،خبن
نحبة هين
نون بصن
 .2أن اجلعن
هدوء ومخول.
نة
نة غ نري ابتن
نة عارضن
نزا إال ض م نات عقلين
ناحبه ممين
نون صن
نون ال يكن
 .3أن اجلعن
ومن مث ال يع د حك املميز أبندا وهنو هبنذا مبعزلنة الصنيب غنري املمينز خبنالف العتنه
حيث يكون صاحبه مميز ويكون غري مميز.
نى
نلل والعمن
نك كالشن
نل وذلن
نأ العقن
نيأ اجلس ن وال يعين
نرض يصن
نل من
نو كن
وهن
واخلرس والص مثال.

( )1يراجع ذلك :د/عبد القادر عودة :املرجع السابق  585/1ف 412وما بعدها ،الشي  /أمحد إبراهي  :األهلينة
وعوارضها مقال معشور ض جملة القانون وااللتصاد السعة األوىل العدد الثالث ،ف  ،28د /علد اخلفي  :خمتصر أحكنام
املعامالت الشرعية ،ال بعة األوىل 1368هن 1949 /م ،ص .107
( )2الشي أبو زهرة :الوالية على العفس ،ص  ،37د/صربي حممد معارك :املرجع السابق ،ص ،197ود /عبند القنادر
عودة :املرجع السابق .587/1
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وهذا العنوع منن أننواع الرلابنة مل يدرجنه فقهناء الشنريعة اإلسنالمية ض أسنباق
احل ر وأن كانوا أشاروا إىل أنه منن األمنراض النل جتينز تعنني مسناعد لنه ض مباشنرة
أعماله ن را لعدم لدرته على التصرف وعلى إدارة شئونه.
وأرى أن تعننني مسنناعد لننه ض معنن الرلابننة عليننه ،ومننن مث تلحننق بننامعون
واملعتوه ض أن يعني من ميارس تصرفاته ععه ،ويرالبه ض أعماله وتصرفاته.
 -1لال تعاىل 


()1

ففد هذه اآلية جند أن املنوىل عنز وجنل بنني أن منن كنان سنفيها أو ضنعيفا أو ال
يست يع اإلمالء خلرس وحنوه منثال ،فإننه ينول منن يقنوم بنذلك مكاننه ،وال شنك أن
الضع مرض جسمد ومن مث يكون داخال ض األشياء الل تستلزم تعيني ول.
 -2مننا جنناء ض رد املختننار " إذا مجننع املنندعد عليننه بننني اخلننرس والعمننى أو
علينه "
اخلرس والص ولنيس لنه ول جناز للقاضند أن يعنني وصنيا للمندعد
(.)2
فهذا النعص تضنمن أننه جينوز للقاضند أن يعنني لألخنرس واألعمنى أو األخنرس
واألص من يتوىل شئونه ،وض هنذا دلينل علنى جنواز أن يكنون املنرض املع نز سنببا
من أسباق الرلابة.
لكد تكتمل ععاصر املسئولية البند منن وجنود منن يتنوىل الرلابنة علنى القاصنر
أو امعون أو املنري منرض مع نز ،وهند ليسنت مباحنة ألي شنخص وإدنا البند
وأن يتوافر فيمن يتوالها الشروط اآلتية-:

( )1سور البقرة جزء من اآلية "."282
( )2رد امتار على الدار املختار .721/6



 -1أن يكون مكلفنوا " البلنوظ والعقنل " ( )1فنال يصنح لغنري املكلن أن يكنون
وليا ألنه ال يصنلح لتنول أمنوره ،ومنن مث ال يصنلح لتنول أمنور غنريه منن بناق
أوىل.
 -2أن يكون حنراو ( )2فنال جينوز أىن يكنون العبند ولينوا ألننه ومنا ملكنت ينده
ال لتول أمور غريه.
ملك لسيدة ،وبالتاىل فهو ليس أه و
 -3أن يكون مسنلموا ( )3فنال جينوز للكنافر أن يكنون ولينا إذا كنان املنوىل علينه
نل ة
نافر ممارسننة السن
نوز للكن
نل ة ،وال جين
نام وسن
نك ألن الواليننة احتكن
نلما ،وذلن
مسن
واالحتكننام علننى املسننل لننال تعنناىل " ولننن جيعننل اهلل للكننافرين علننى املننومعني
()4
سبيالو"
أما إذا كان املوىل عليه كافروا فإنه جيوز للكافر أن يتوىل أموره

()5

ند
نا ععن
نى غريهن
نة علن
نارس الوالين
نرلة أن متن
نح للمن
نال يصن
نروا فن
نون ذكن
 -4أن يكن
مجهور الفقهاء ( )6وذلنك لقصنور ن نر املنرلة ض أمنور نفسنها األمنر النذي جيعلنها
حمتاجة إىل من يلى أمورها ،ومنن مث فنال تكنون أهنال لتولينة أمنور غريهنا منن بناق
أوىل وذلننك خالفننا لألحعنناف حيننث أجننازوا للمننرلة أن تكننون وليننا إذا مل يكننن
نه
نذكر فأنن
نة لن
نية أو معتقن
نة أو وصن
نت عاللن
نة إذا كانن
نر ( )7ووافقهن املالكين
نبة ذكن
عصن
()9
جيوز هلا تزوجيه على املشهور ( ،)8والشافعية إذا تسل ت املرلة على اإلمامة.

( )1شرح فتح القدير ،157/3 :تكملة امموع ،157/16 :املع والشرح الكبري.355/7 :
( )2املراجع املشار أليه ض البعد السابق نفس الصفحة.
( )3شرح الزرلاىن على خمتصر خليل ،297/5 :رد امتار على الدر املختار ،312/2 :هناينة امتناج  ،373/4املغنين
والشرح الكبري .356/7
( )4سورة العساء لية " ."141
( )5رد امتار ،312/2 :هناية امتاج ،373/4:مع امتاج.173/2 :
( )6حاشية الدسولد ،230/2 :مغ امتاج  ،174/2هناية امتاج  ،171/5املغ والشرح الكبري 356/7
( )7اهلداية 391/2 :وما بعدها.
( )8حاشية الدسولد .230/2
( )9هناية امتاج .171/5
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 -5أن يكون رشيداو أو سنفيه غنري حم نور علينه ،أمنا السنفيه ام نور علينه فأننه
نك
نة ( )1وذلن
نده  ،واملالكين
نراجح ععن
نافعية ،ض الن
ند الشن
نا ععن
نون ولين
نلح أن يكن
ال يصن
ال لذلك
ألن الوالية حتتاج إىل بصر وخربة ،والسفيه ليس أه و
بيعمننا ذهننأ احلعفيننة واملالكيننة ض الننراجح واحلعابلننة و رأي للشننافعية إىل أنننه
يصلح أن يكون وليا ( )2وذلك لكمنال ن نرة ألن احل نر علينه إدنا كنان حلفنا مالنه.
والرأي األول أوىل.
وإذا توافرت الشروط السابقة النول فإننه مينارس سنل ته علنى املنوىل علينه منن
الرعاية ،وحفنا املنال ،والتربينة والتهنذيأ ،وت نل لنه الوالينة إىل أن يرتفنع احل نر
ععد املول عليه ومن مث فأن حنق الرلابنة اليعتقنل منن علنى عاتقنه إال إذا غناق النول
()3
غيبة معق عة ،أو خرج من الوالية بفسق أو جعون.
الشرط الثاين -:صدور عمنل غنري مشنروع منن اخلاضنع للرلابنة " ام نور علينه
"
حىت يثار موضنوع املسنئولية ض حنق ام نور علينه أو النول كمنا سنعرى ،البند
من صدور عمل غري مشروع يترتنأ علينه إحلناق ضنرر بنالغري ،حينث إن الضنرر هنو
املوجأ للمسئولية فنإذا مل يترتنأ علنى فعلنه ضنرروا فأننه ال مسنئولية ،هنذا إذا كنان
الفعل مرتبا ملسئولية مدنينة " التعنوي " أمنا إذا كنان مرتبنا ملسنئولية جعائينة فأننه ال
يسأل ععه ام ور عليه لقولنه صنلى اهلل وعلينه وسنل " رفنع القلن عنن نال  ،عنن
العائ حىت يستيقا ،وعن الصيب حىت اتل  ،وعن امعون حىت يعقل " (.)4
ورفع القل مععاه رفع التكلي ورفع التكلي يقتضد عدم املسئولية.

( )1بلغة السالك  130/3وما بعدها ،شرح الزرلاين  ،297/5هناية امتاج  ،182/5تكملة امموع 157/16
( )2رد امتار  ،418/2بداية امتهد  ،12/2كشاف القعاع  ،40/5هناية امتاج .182/5
( )3تكملة امموع  ،162/16املغ والشرح الكبري  428/7وما بعدها.
( )4أخرجه األمام أمحد بلف ه ولال ععه احلاك هذا احلديث صحيح على شرط مسل ومل خيرجاه ووافقه الذهيب ،مسنعد
أمحد  100وما بعدها ،املستدرك للحاك  ،59/2تلخيص اجلبري  183/1حديث رل .263



نرى " ( )1إال
نزروا وزارة وزر أخن
ناىل " وال تن
نه تعن
نول لقولن
نه الن
نأل ععن
نا ال يسن
كمن
إذا أمره بذلك وإذا صدر العمل غنري املشنروع منن ام نور علينه فترتنأ علينه إحلناق
الضرر بالغري كإتالف املال مثالو فعلى من تكون املسئولية ؟.
نن ام نور علي نه
نادر من
نار الصن
نل الضن
نن الفعن
نئولية عن
ناء ض املسن
أختل ن الفقهن
ويعحصر هذا اخلالف ض مذهبني-:
 ذهننأ مجهننور الفقهنناء مننن املالكيننة واألحعنناف والشننافعيةنه إذا
نور علين
نراجح إىل أن ام ن
نل الن
نية ض مقابن
نة واألباضن
نة والذيدين
نة وال اهرين
واحلعابلن
أتل شيئوا للغنري فنإن ضنمان منا أتلفنه يكنون ض مالنه أن كنان موسنروا وإال أتبنع
()3
بقيمته إىل حال يساره ()2وال يسأل ععه الول.

 -1أن الضنمان منن خ ناق الوضنع ال منن خ ناق التكلين  ،ومنن مث يسنتوى
()4
فيه املكل وغري املكل
نمان
نا الضن
نة أمن
نة البدنين
نذة بالعقوبن
نع املواخن
نانه ميعن
نوعد أو نقصن
ندان الن
 -2أن فقن
()5
املال فال ميععه لتعلقه بأهلية الوجوق ،وهد ابتة له فيكون مسئوال
نور
نه ام ن
نا أتلفن
نده إىل أن من
نراجح ععن
نية ض الن
نأ اإلباضن
 ذهنعليه يكون ضمانه من الول دون ام ور عليه-:

()6

( )1سورة األنعام أية  ،164سورة اإلسراء أية "  ،"25سورة فاطر أية " .." 18
( )2بدائع الصعائع  ،171/7رد امتار  ،91/5اللباق ض شرح الكتاق  ،72/6بداية امتهد  ،282/2حاشية الدسنولد
 296/3هناية امتاج  369/4شرح معتهى اإلرادات  ،289/2شرح كتاق العيل  ،466/13البحر الزخار .255/6
( )3بيعما ذهأ أبن متيمة إىل أن الصيب أن مل يكن موسراو فالضمان على الول حيث لال " إذا وجأ على الصيب شب ومل
يكن له مال محله ععه أبوه ض إحدى الروايتني وض لول األكثر ين أنه ض ذمته " الفتاوي الكربى 159/34
( )4الشرح الكبري  ،296/3مواهأ اجلليل  ،278/5القوانني الفقهية ص.361
( )5د /سليمان حممد أمحد املرجع السابق ص  233وما بعدها.
( )6شرح كتاق العيل ،كتاق اإليضاح  176/4للعالمة عامر بن على الشماخد رمحة اهلل سل عة عمان وزارة التنرا
القومد والثقافة 1984/ 1404م466/13 ،
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أن ال فل كالدابنة ض وجنوق احلفنا ومنن املعلنوم أن الدابنة إذا أحند ت ضنررا
كان الضنمان منن صناحبها لتقصنريه ض حف هنا ،فكنذلك ال فنل إذا أحند ضنررا
كان الضمان من وليه لتقصريه ض حف ه
يويد ذلك منا جناء ض شنرح كتناق العينل " جعاينة طفنل ض دم أو منال علنى
أبيه أو وليه ولنو كنان لنه منال ض النراجح وال يرجعنان ض منال ال فنل ألن ال فنل
()1
كدابة جيأ حف ه فإذا مل اف اه فقد ضيعا فلذمهما العزم "
املعالشة والترجيح
هذا وميكنن أن يعنالش رأي اإلباضنية السنابق بأننه ليناس منع الفنارق حينث إن
ال فل له ننوع إدراك خبنالف الدابنة فإننه إلدراك هلنا متامنا والقيناس منع الفنارق ال
يعتد به ض االستدالل.
ومن مث فإن العفس متيل إىل ما ذهأ إليه اجلمهور وذلك لألمور اآلتية-:
 -1أن الضمان من خ اق الوضع ال التكلي  ،فال يشترط فيه التميز.
ناس م نن
نوال العن
نة ألمن
نه محاين
نيب ض مالن
نه الصن
نا أتلفن
نمان من
نول بضن
 -2أن ض القن
الضياع .حيث إن الصيب أو ام نور علينه إذا أعلن أننه ال يضنمن ض مالنه كنان هنذا
مدعاة لتسراف ض التعدي منن لبنل ام نور علنيه وإح نام عنن الوالينة منن لبنل
من يصلحون للقيام بذلك.

( )1شرح كتاق العيل .466/13



يتضح مما سنبق أن املسنئولية عنن فعنل اخلاضنع للرلابنة ض الفقنه اإلسنالمد تقنع
نور
نرى ام ن
ناء ،إال إذا أغن
نور الفقهن
ند مجهن
نول ععن
نه دون الن
نور علين
ناتق ام ن
نى عن
علن
عليه أو أكرهه على اإلتالف فأن املسئولية تكون عليه ،وال على ام ور عليه.
وذلننك خالفننا لتباضننية ض الننراجح ععننده حيننث يننرون أن املسننئولية عننن
اإلتالف تقع على عاتق النول ¸دون الصنيب سنواء حصنل معنه إكنراه للمح نور علينه
على التل أم ال.
ومن مث فأن أساس املسنئولية " مسنئولية النول عنن األفعنال ام نور علينه " ععند
اجلمهور خيتل عن اإلباضية وذلك على العحو التال.
يرى مجهور الفقهاء أننه ض حالنة إكنراه النول للمح نور علينه علنى التلن  ،أو
إغراءه يكون ام ور عليه كاآللنة ض يند النول ومنن مث يكنون الضنمان علينه ألعلنى
ام ور عليه وتكون مسنئولية متنول الرلابنة علنى أسناس العيابنة أي أن ام نور علينه
نأق ععه ض مزاولة فعلنه أو علنى أسناس حتمنل التبعينة حينث إن النول هنو املسنتفيد
من نشاط ام نور علينه ومنن مث يتحمنل الضنرر ألن العنزم بنالغع  ،وض هنذه احلالنة
يلتزم املضرور لكند يسنتحق التعنوي بإ بنات اخل ناء ض جاننأ النول ،واملتمثنل ض
اإلكراه أو األمنر أو التقندير – واملضنرر النذي أصنابه ،وعاللنة السنببية بنني اخل ناء
والضرر.

أ حلق اإلباضية كمنا سنبق ام نور علينه بالدابنة ض عندم وجنوق الضنمان علينه
نه
نور علين
نل ام ن
نن فعن
نول عن
نئولية الن
ناس مسن
نون أسن
نه ،فيكن
نى ولين
نمان علن
وأن الضن
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ععده " اخل اء املفتنرض " ( )1حينث جينأ علينه أن يرالنأ ام نور علينه وأن يرعناه
فإذا أحد ضرراو بغنريه كنان هنذا دلنيالو علنى تقصنريه ض احلفنا والرعاينة ومنن مث
فأن املضرور يكتفد معنه بإ بنات الضنرر ،وعاللنة السنببية ،دون إ بنات اخل ناء حينث
أنه مفترض ض جانأ الول.
ناء
ند اخل ن
نول أن يعفن
نت يع الن
نث يسن
نس حين
نات العكن
نل إل بن
نا لابن
نراض هعن
واالفتن
املفترض ض جانبه وذلك بنأن يثبنت أننه لنام بواجبنه ض الرلابنة واحلفنا أو أن الضنرر
يرجع إىل سبأ أجعيب أو إىل خ أ املضرور.

( )1د /حممد حسني علد الشامى :ركن اخل اء ض املسئولية املدنية دراسة مقارنة طبعة  ،1990ص 371ف .177



يتضح من دراسة مسئولية متول الرلابة ض القانون اإلداري والفقه اإلسالمد
أن لريعننة مسننئولية متننول الرلابننة ض القننانون الوضننعد مننن القننرائنالقانونية الل ننص عليهنا املشنرع ض املنادة " "173منن القنانون املندين أمنا ض الفقنه
اإلسالمد فإنه يقابلها مسنئولية النول عنن أفعنال ام نور علينه ،وأهننا مقنررة علنى
سبيل االستثعاء منن األصنل العنام النذي يقضند بنأن اإلنسنان يسنئل عنن عملنه وال
يسئل عن عمل غريه.
 أن مسئولية متنول الرلابنة ض القنانون الوضنعد تقنوم علنى أسناس اخل ناءاملفترض ض الرلابة ،وهو ما يتفق مع ما ذهأ أليه اإلباضية ض الفقه اإلسالمد.
وخيال ما ذهنأ إلينه مجهنور الفقهناء حينث ينرون أن أسناس املسنئولية العيابنة
أو حتمل التبعة ض حالة اإلكراه أو األغراء أو األمر.
ناس أن
نى أسن
نوم علن
نعد تقن
نانون الوضن
نة ض القن
نول الرلابن
نئولية متن
 أن مسنالول يتحمنل نتي نة اخل ناء الوالنع منن الشنخص اخلاضنع للرلابنة خبنالف الفقنه
اإلسالمد فأن الول وأن كان يسأل عنن أفعنال ام نور علينه إال أننه يقنوم بنأداء منا
جيأ عليه من تعوي من مال اخلاضع للرلابة.
 أن لريعننة مسننئولية متننول الرلابننة ض القننانون الوضننعد مننن القننرائنالقانونية البسي ة الل تقبنل إ بنات العكنس ،وهنو ض هنذا يتفنق منع منا ذهنأ إلينه
اإلباضية ض الفقه اإلسالمد ،ومنن مث فنأن النول يعفند املسنئولية عنن نفسنه إذا أ بنت
نع إىل سننبأ أجننعيب أو إىل
نرر يرجن
نه لننام بواجبننه ض الرلابننة واحلفننا أو أن الضن
أنن
خ اء املضرور.
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ض القانون اإلداري والفقه اإلسالمد
لريعة مسئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع منن القنرائن املدنينة النل ننص عليهنا
نول
نبريوا حن
ندالو كن
نارت جن
نل أ ن
ندين ،والن
نانون املن
نن القن
نادة " "174من
نرع ض املن
املشن
نق ويقنول إن
ند للت بين
نني موين
نا بن
نه ،من
نن عدمن
نانون اإلداري من
نا ض القن
نان ت بيقهن
إمكن
مسئولية اإلدارة عنن أعمنال موظفيهنا ض القنانون العنام ت بنق عليهنا لريعنة مسنئولية
املتبوع عن أعمال التابع ض القنانون املندين ،ومنا بنني رافن ينرى أن روابنط القنانون
العام ختتلن عنن روابنط القنانون اخلناص ،وأن القنانون اإلداري لنه طبيعتنه اخلاصنة
الل تسنتدعد فصنل لواعنده عنن القواعند امل بقنة ض القنانون املندين ،خصوصنا وأن
نان
نا كن
نس من
نى عكن
ناء اإلداري علن
ناص القضن
نن اختصن
نبحت من
نات أصن
نذه املعازعن
هن
معموال به فيما سبق.
وض إطار هنذا اخلنالف سنوف أحتند عنن هنذه القريعنة مبيعنا مندى إمكنان
ت بيقهننا ض القننانون اإلداري ،ومقارنننة ذلننك بالقواعنند املعصننوص عليهننا ض الفقننه
اإلسالمد ،وذلك من خالل امل الأ اآلتية:



تعص املادة ( ) 5/1384منن القنانون املندىن الفرنسنى علنى " يلنزم السنيد أيضنا
بتعوي الضرر العاشب للغنري عنن أفعنال خدمنة منىت كنان والعنا معنه حنال تأدينة
وظائفه "
 .1يكون املتبوع مسنئوال عنن الضنرر النذى اد نه تابعنه بعملنه غنري املشنروع
مىت كان والعا معه حال تأدية وظيفته أو بسببها.
 .2وتقوم راب ة التبعية ولو مل يكنن املتبنوع حنرا
عليه سل ة فعلية رلابته وتوجيهه.

اختينار تابعنا منىت كاننت لنه

يتضح منن هنذه العصنوص أن املشنرع القنانون املندىن جعنل املتبنوع مسنئوال
عن أعمال التابع منىت كاننت والعنة معنه أ عناء تأدينة الوظيفنة أو بسنببها ،يسنتوى
ذلك أن يكون املتبوع شخصيا طبيعيا أو شخصيا مععويا
ومبقتضى هنذه القريعنة يتحمنل املتبنوع نتي نة الفعنل الضنار الصنادر منن تابعنه
نابع
نة التن
نر رلابن
نوع لصن
نذى يع ن أن املتبن
نرض ،الن
نأ املفتن
نة اخل ن
نى لريعن
ناء علن
بعن
وتوجيهه مما أدى إىل صندور العمنل غنري املشنروع معنه ،ومنن مث فهنى مسنئولية عنن
فعل الغري ،هذا إذا كان املتبوع فردا أو شخصا مععويا خاصا.
أما إذا كان املتبوع شخصنا مععوينا عامنا كناإلدارة منثال ،النىت تتمتنع ممارسنة
نشاطها بالعديد من االمتينازات مقابلنة الفنرد الضنعي النذى يقنوم بالعمنل لنديها
بعاء على شروط موضنوعة مقندما منن لبلنها والنذى ينرتبط بالعمنل لندى الشنخص
املععوى العام مبقتضى روابط القانون العام.
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فإن هنذا العنوع منن أننواع املسنئولية خينتص بع نره القضناء اإلدارى ( )1حينث
هننو القاضننى العننام املخننتص بع ننر سننائر املعازعننات اإلداريننة ( - )2كمننا سننبق
وأوضحعا  -والقاضى اإلدارى بندوره سنوف ي بنق لواعند القنانون العنام علنى هنذا
العوع من أنواع املسنئولية منع االسنتعانة بالقواعند املعصنوص عليهنا القنانون املندىن
خصوص مسئولية املتبوع عنن أعمنال التنابع باعتبناره الشنريعة العامنة ،كمنا سنبق
نى
نا هن
نال موظفيهن
نن أعمن
نئولية اإلدارة عن
نون مسن
نرا لكن
نه ن ن
نه فإنن
نحعا – وعلين
وأوضن
املقصودة باحلديث هذا امل لنأ فنإن سنوف أحتند عنن لريعنة مسنئولية املتبنوع
عن أعمنال التنابع وفقنا للتسنمية النىت أطلقهنا عليهنا فقهناء القنانون العنام وهنى
نا
نوص عليهن
ند املعصن
نتعانة بالقواعن
نع االسن
نا من
نال موظفيهن
نن أعمن
نئولية اإلدارة عن
مسن
القانون املدىن كلما التضى األمر ذلك ،وذلك الفروع اآلتية:

( )1وفقا للرأى الغالأ الفقه والقضاء .يراجع ذلك د  /مص فى كمال وصفى :جملنس الدولنة القاضنى العنام
للمعازعات اإلدارية ،جملة العلوم اإلدارية س  14العدد  3ص  ،74د  /حممد مريغ خريى :الت ورات املعاصرة مبندأ
مسئولية الدولة مصر واخلارج ومشكلة االختصاص الوظيفى بأعمال اإلدارة املادية،جملة العلوم اإلدارية س  25العدد 2
ديسمرب  ،1984ص  46وما بعدها ،د  /وهيأ عياد سالمه :مسئولية اإلدارة بدون خ أ عن أعماهلا املادية دار العهضنة
العربية طبعة  1989ص  ،61د  /رأفت فودة :دروس لضاء املسئولية اإلدارية دار العهضة العربية طبعنة  1994ص
 75وما بعدها ،وهو ما عليه القضاء والفقه فرنسا د  /مص فى أبوزيد فهمى :املرجع السابق ،ص  329ف .333
( )2يراجع ما سبق ذكره لى ص



لكننى تسننأل اإلدارة عننن أعمننال املوظنن وفقننا لقريعننة مسننئولية اإلدارة عننن
أعمال موظفيها البد من توافر الشروط اآلتية:
حنندو اخل ننأ مننن املوظنن هننو املننربر للقننول مبسننئولية اإلدارة حيننث إن
مسئولية اإلدارة فنرع من ن مسنئولية املوظن " التنابع " فنإذا انتفنى اخل نأ جاننأ
نذى
نأ الن
نون اخل ن
نك أن يكن
نتوى ذلن
نى (،)1يسن
نئولية اإلدارة تعتفن
نإن مسن
املوظ ن فن
()2
يرتأ مسئولية التابع خ أ ابتا أو مفترضا.
فإذا كان اخل أ ابتا فإننه لكنى اقنق مسنئولية املوظن البند منن تنوافر أركنان
نأ
نان اخل ن
نا إذا كن
نببية ( .)3أمن
نة السن
نرر ،وعاللن
نأ ،والضن
نة اخل ن
نئولية واملتمثلن
املسن
مفترضا جاننأ التنابع " املوظن " فإننه يكفنى لتحقنق املسنئولية حقنه بنوت
الضرر وعاللة السنببية دون أن يكلن املضنرور بإ بنات اخل نأ حينث أننه مفتنرض
حقه وهذا الشرط يستلزم:
أوال :حتديد املقصود باخل أ.
انيا :التمييز بني اخل اء الشخصد واخل اء املصلحد.
 1963/5/16ض ال عن رل  178لسعة  28ق جمموعة سعة  14ص 689إذ جاء فينه "
( )1حك حمكمة العق
مسئولية املتبوع عن الضرر الذي اد ه تابعه بعمله غري مشروع الوالع معه حال تأدية وظيفته أو بسببها ،لوامهنا ولنوع
خ اء من التابع مستوجأ ملسئوليته هو ،حبيث إذا إنتفت مسئولية التابع فأن مسئولية املتبوع ال يكون هلا من أساس تقوم
عليه …" وحكمها ض  1934/11/19اماماة س 15ص 198ق  ،94نق جعائد ض  1984/1/18ض ال عن رلن
 2711لسعة 53ق جمموعة سعة  35ص 57ق،10
3 MAI.1949.D. 1950. P. 37
2 JUN 1955. J. C. P. 1955.P. 102
( )2مثال اخل اء املفترض -:أن يكون املوظ مدرسا ض مدرسة أمريية فتسأل احلكومة عن أخ ائه إذا ما أمهل ض رلابنة
تالميذه ،فاإلمهال ض الرلابة خ اء مفترض ض جانأ املدرس يسأل على أساسه .د /السعهوري :الوجيز ض شرح القنانون
املدين ،دار العهضة العربية  1966ال بعة األوىل  416/1بعد 437
( )3فتوى اجلمعية العمومية ض  1997/3/26مل رل 1940/2/32املوسوعة اإلدارية  555/51وما بعدها ق.182
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نا
نهما ( )1وإدن
ناء ض نصوصن
نود باخل ن
نري املقصن
ند أو املصن
نرع الفرنسن
ندد املشن
مل ان
نن
نادة "  " 1382من
نعص املن
نك ين
ناد ض ذلن
نع االسترشن
نه من
نهاد الفقن
نك الجتن
نرك ذلن
تن
القانون املدين الفرنسد النل تنعص علنى " كنل فعنل أينا كنان منن جاننأ اإلنسنان
يولع ضررا بالغري يلزم من ولع خب ئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه "
واملادة " " 1383الل تنعص علنى " كنل شنخص يكنون مسنئو وال عنن الضنرر ال
بفعله فحسأ بل أيضاو بإمهاله أو بعد تبصره "
واملادة " "163من القانون املندين املصنري النل تنعص علنى " كنل خ ناء سنبأ
ضرراو للغري يلتزم من أرتكبه بالتعوي "
ند
نا ض حتدين
نر أو ض فرنسن
نواء ض مصن
ناء سن
ناربت أراء الفقهن
نك تضن
نوء ذلن
وض ضن
نانون اإلداري ال خيتل ن
ناء ض القن
نة أن تعري ن اخل ن
نع مالح ن
ناء ( )2من
نود باخل ن
املقصن
()3
عن القانون املدين

( )1عللت املذكرة اإليضاحية للقانون املدين هذا املسلك من لبل املشرع فقالت لفا اخل اء ض هذا املقام يغين عن سنائر
الععوت …… كاص الح " العمل غري املشروع " أو " العمل املخال للقانون " أو "العمل الذي ارمنه القنانون "
…… أخل فهو أى اخل أ يتعاول الفعل السليب " االمتعاع " والفعل اإلجيايب .وتعصرف داللته إىل جمرد اإلمهال والفعنل
العمد على حد سواء ،وغ عن البيان أن سرد األعمال الل يتحقق فيها مع اخل اء ض نصوص التشريع ال يكنون منن
ورائه إال أشكال وجه احلك وال يودي لط إىل وضع بيان جامع مانع في أ أن يترك حتديد اخل اء لتقدير القاضد وهو
يسترشد ض ذلك مبا يستخلص من طبيعة هند القانون عن اإلدرار من ععاصر التوجيه فثمت التزام يفرض على الكافة عدم
اإلضرار بالغري ،وخمالفة هذا العهد هد الل يع وي فيها اخل اء ويقتضى هذا االلتزام تبصراو ض التصرف يوجأ أعماله بذل
ععاية الرجل احلريص " جمموعة األعمال التحضريية للقانون املدين .354/2
( )2يراجع ض بيان ذلك الوسيط للسعهوري  777/1ف .526
( )3وأن كان القانون اإلدارى خيتل عن القانون املدين فيما يتعلق بأحكام اخل اء حيث إن أحكام اخل ناء ض القنانون
اإلداري ختتل عن القانون املدين ن كما يتضح من خالل الدراسة ن د /حممد فواد مهعا .املرجع السابق ص 111ومنا
بعدها.



تعددت التعناري النل ذكرهنا الفقهناء ض فرنسنا للخ ناء حينث عرفنه بالنينول
بأنه " اإلخنالل بنالتزام سنابق " وحنىت ال يثنور خنالف ض حتديند هنذه االلتزامنات
حصرها أربع هد-:
 -1االمتعاع عن استعمال العع حنو األشياء واألشخاص.
 -2الك عن الغش وكل ما من شأنه أن جيدع الغري.
نة
نخص بالدرجن
نا الشن
نارة ال ميلكهن
ندرة أو مهن
ند لن
نل يقتضن
نن عمن
نام عن
 -3األح ن
الالزمة.
 -4الرلابة الكافينة ملنا انرزه الشنخص منن أشنياء خ نره أو لألشنخاص النذين
يكونون ض حراسته (.)1
فعل ال يصدر من احلريص احلازم (.)2
اإلخالل بواجأ سابق كان باإلمكان معرفته ومراعاته (.)3
إخالل بالتزام سابق مع توافر اإلدراك

(.)4

 -1أن ما يذهأ إليه بنال نينول منن تعرين للخ ناء يوخنذ علينه -:أننه عبنارة
عن تقسي ألنواع اخل اء وليس تعريفوا له ميكنن بنه التمينز بنني منا يعتنرب خ ننأ ومنا
()5
ال يعترب من األفعال.

ETUDE SUR RESPONSABILITE CIVIL، REVUE

)(1

CRITIQUE LEGIS ET JURIS. 1905 P. 283.
)(2

cours de droit civil francais par jullio de la

morandiere 1948 T. 6 N.307 p.220
Traite de la responsabilite civil 2e ed paris 1962 p.5 N.4

) (3

la responsibilite publikue et responsibilite privee. les

) (4

influances reciproques des jurisprudences administrotives et judiciaires 2 e ed
These L.G.D.J. prais 1957.P.302
( )5د  /السعهورى :الوسيط  778/1ق  ،526د  /حسني عامر :املرجع السابق ،ص  175ق .196
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وعلى فنرض التسنلي بنه كتعرين للخ ناء فأننه أشنتمل علنى النركن املنادي
للخ اء دون الركن املععوي ،فيكون لاصرا عن إيضاح حقيقة اخل اء.
 -2أما التعري الثناين " وهنو منا ذهنأ إلينه كنوالن" فيوخنذ علينه أننه لنيس
تعريفا للخ اء وإدا هو بيان للمعيار الذي يقاس به اخل اء.
 -3أما التعري الثالنث " وهنو تعرين سنافاتية " فيوخنذ علينه ( " )1أننه توسنع
تعيني الواجأ النذى يعند اإلخنالل بنه خ نأ يسنتوجأ املسنئولية املدنينة فنذكر
بأن هذا الواجأ إمنا أن يكنون معصوصنا علينه لانوننا أو يكنون واجبنا أدبينا حمنددا،
ولد يكون ناشئا من عقد ولند يكنون واجبنا عامنا يفنرض علنى كنل شنخص عندم
اإلضرار بالغري ومن مث يكون هذا التعري غري مانع.
 -4أما التعرين الرابنع " تعرين شناىب " فهنو وإن تندارك بنه منا أخنذ علنى
نركن
نئولية ،الن
نرك املسن
نامال لن
نل التعري ن شن
نث جعن
نابق حين
نول السن
تعري ن بالنين
املادى والركن املععوى ،إال أننه يوخنذ علينه :أننه عبنارة عنن تقسني ألننواع اخل نأ
وليس تعريفا له.
كما اختلن الفقنه الفرنسنى
تعري اخل أ.

تعرين اخل نأ اختلن أيضنا الفقنه املصنرى

سوء التصنرف النذى ال يصندر مثلنه عنن الرجنل املتوسنط احلنرص إذا
وجد

نفس ال روف املوضوعية الىت وجد فيها املدعى عليه
خمالفنة ألحكنام القنانون تتمثنل

()2

عمنل منادى أو

تصنرف لنانوىن

تأخذ صورة عمل إجياىب أو تأتى على هيئنة تصنرف سنل يعشنأ عنن عندم القينام مبنا
()3
يوجبه القانون.

()1يراجع ذلك :د  /حممد نصر رفاعى :الضرر كأساس للمسئولية املدنية
 ،370د  /حسني عامر :املرجع السابق ص .174
( )2د  /حلمى هب ت بدوى :أصول االلتزامات ،طبعة  ،1943الكتاق األول ،ص .432
( )3د  /ماجد راغأ احللو :القضاء اإلدارى ،ص .476

امتمع املعاصر ،دار العهضة العربينة ص



احننراف شنخص عنن السنلوك املنألوف للشنخص العنادى عنن إدراك
احنرافا من شأنه أن يلحق الضرر بالغري.

()1

نار
نأ إطن
نن اخل ن
نة خيتلن عن
نة الوظيفين
نار العاللن
نأ إطن
نان اخل ن
نا كن
نذا وملن
هن
نرف
نث إذا احنن
نق املوظ ن حبين
نأ حن
ند اخل ن
نهل حتدين
نث يسن
نة حين
نة املدنين
العاللن
سلوكه عن لواعد الوظيفنة املبيعنة مبقتضنى القنوانني واللنوائح كنان خم ئنا دون حاجنة
الشتراط معينار معنني ( )2كمنا هنو احلنال العاللنة املدنينة ومنن مث فنإن التعرين
ال ثاىن وهو ما ذهأ إلينه السنيد الندكتور  /ماجند راغنأ احللنو هنو األوىل باالتبناع،
وذلك ملا يلى:
 .1أن لوله أن اخل نأ هنو خمالفنة ألحكنام القنانون ،جيعنل معينار اخل نأ شنامال
لكل خمالفة بغ الع ر عن كوهنا جسيمة أو غري جسيمة.
 .2أن فيه حتديند للتصنرف الصنادر منن املوظن واملكنون للخ نأ حينث جعلنه
يتمثل العمل املادى " غري التعالدى " أو التصرف القانوىن.
ناىب ،أى
نل إجين
نل عمن
نواء متثن
نق سن
نق املوظن يتحقن
نأ حن
نل اخل ن
 .3اننه جعن
ناع
نل أى امتعن
نل سن
نانون – أو عمن
نام القن
نة ألحكن
نه خمالفن
نه فين
نرف معن
ندور تصن
صن
املوظ عن القيام بعمل يوجبه القانون مما ترتأ عليه إحلاق الضرر بالغري
هذا عن حدو اخل نأ منن التنابع " املوظن " أمنا عنن خ نأ املتبنوع " اإلدارة
" املرتأ ملسئوليتها فهنو وإن كنان إطنالق جمنازى حينث يصنعأ تصنور اخل نأ منن
لبل اإلدارة وإدا الذى خي نى بالفعنل هنو املوظن أو الشنخص ال بيعنى ،إال أننه لند
جرى العمل علنى إطنالق هنذا اللفنا علنى التصنرف الصنادر منن اإلدارة إذا كنان
يترتأ عليه مسئوليتها.
ومن مث فإن حتديند املقصنود باخل نأ حنق اإلدارة أمنر متنروك تقنديره للقضناء
حيث هو الذى يتوىل ضوء السل ة التقديرية املمعوحة له ،احلك على اإلدارة.
( )1د  /عبد العاصر توفيق الع ار :مصادر االلتزام ،موسسة البستاىن لل باعة ،طبعة  ،1990ص .253
( )2يويد ذلك تعري امكمة اإلدارية العليا للخ أ حيث لالت هو :والعة جمردة لائمة بذاهتا مىت حتققت أوجبت مسئولية
مرتكبها عن تعوي الضرر العاشب ععها بغ الع ر عن الباعث على ولوع اخل أ .حكمها  1990/7/15ال عنن
رل  673لسعة 34ق املوسوعة اإلدارية  30/39وما بعدها.
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و هننذا تقننول حمكمننة القضنناء اإلدارى :إن اإلدارة ال تسننأل إال علننى أسنناس
اخل أ ،ويترك حتديد اخل نأ لتقندير القاضنى وهنو يسترشند بنذلك بالعسنبة للقنرارات
اإلدارية مبا يتخذه اخل نأ منن صنورة واضنحة ملموسنة هنى صنورة عندم املشنروعية
الىت تكنون لند أصنابت القنرار اإلدارى امل عنون فينه ،سنواء أكنان منرد ذلنك إىل
الشننكل أم إىل االختصنناص أم إىل خمالفننة القننانون أم إىل عيننأ االحنننراف ويكفننى أن
()1
يثبت املدعى أن القرار مشوق بعيأ من هذه العيوق "
ولننذلك فقنند لسنن اخل ننأ القننانون اإلدارى إىل خ ننأ شخصننى وخ ننأ
نى املوظ ن دون
نع علن
نئولية تقن
نإن املسن
نيا ( )2فن
نأ شخصن
نان اخل ن
نإذا كن
نلحى .فن
مصن
ناتق اإلدارة وال
نى عن
نع علن
نئولية تقن
نإن املسن
نا ( )3فن
نأ مرفقين
نان اخل ن
نا إذا كن
اإلدارة ،أمن
ترجع بقيمة التعوي الذى دفعته علنى املوظن  .وهنو منا سنوف يتضنح منن خنالل
الصفحات التالية:
مننن املبنناد املسننلمة القننانون اإلدارى أن املوظنن ال يسننال عننن أخ ائننه
املصلحية ،وإدا يسنأل عنن خ ئنه الشخصنى ،و هنذا تنعص املنادة  78منن لنانون
العاملني املدنيني رلن  47لسنعة  1978علنى أننه " وال يسنال العامنل مندنيا إال عنن
خ ئه الشخصى ".
إذن فمىت يكون اخل نأ مصنلحيا تسنئل ععنه جهنة اإلدارة ؟ ومنىت يكنون اخل نأ
شخصيا يسأل ععه املوظ دون اإلدارة ؟
نتعراض مول ن الفق نه
نن اسن
نح من
نوال تتضن
نذا السن
نى هن
نك أن اإلجاب نة علن
ال شن
والقضاء فرنسا ومصر ،على العحو التاىل:

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى  1956/5/2القضية رل  4298لسعة 9ق جمموعة سعة  10ص .326
( )2وهو اخل أ الذى يعسأ إىل املوظ ذاته وتقوم مسئوليته ععه فيودى التعوي من ماله اخلاص ويععقند االختصناص
بشأنه للقضاء العادى ،د  /عاص أمحد ع يلة :طاعة الرؤساء وحدودها الوظيفة العامة ،عل الكتأ ،ص .283
( )3وهو اخل أ الذى يعسأ إىل اإلدارة ال إىل املوظ ويعترب التصرف اخلاطب صادرا ملصلحة املرفنق وخينتص القضناء
اإلدارى بع ر الدعوى العاشئة ععه .د  /عاص أمحد ع يله :طاعة الرؤساء وحدودها الوظيفة العامة ص .283



أوال :مول
املصلحى:

الفقه والقضناء

فرنسنا منن التميينز بنني اخل نأ الشخصنى واخل نأ

نى
نأ الشخصن
نني اخل ن
نز بن
نى للتميين
نه الفرنسن
نا الفقن
نال هبن
نىت لن
نايري الن
نددت املعن
تعن
واخل أ املصلحى نذكر معها:
يرى العالمنة ال فنريري أن اخل نأ يعتنرب شخصنيا إذا كنان الفعنل لند صندر منن
نه،
نه وأهوائن
نعفه ونزواتن
نان بضن
نن اإلنسن
نيته وكشن عن
نه شخصن
نرت فين
املوظن وظهن
ويعترب مصلحيا إذا خنال منن أى باعنث شخصنى حبينث يقنع منن هنذا املوظن أو
()1
سواه ،طاملا أن كل موظ عرضة للخ أ والصواق ،وأيد ذلك القضاء.
ومن مث يقنول ال فنريري " إذا كنان الفعنل الضنار غنري شخصنى ويكشن عنن
نا للخ ننأ أداء عملننه،
نن وكننالء الدولننة يتفنناوت تعرضن
نن وكيننل من
إدارى أو عن
وليس عن الرجل بضعفه وأهوائنه ورعونتنه ،فنإن العمنل املنذكور يبقنى إدارينا ولنيس
نت
نإذا كانن
نس فن
نى العكن
نه ،وعلن
نئة ععن
ندعوى العاشن
نر الن
نائية أن تع ن
نة القضن
للمحكمن
شخصية املوظن ظناهرة بارتكابنه خ نأ منن األخ ناء املعروفنة الشنريعة العامنة "
ويع القنانون اخلناص " أو بارتكابنه عمنال منن أعمنال االعتنداء املنادى أو بارتكابنه
نه
نل مستن
ند العمن
نة فيفقن
نذ إىل املوظن ال إىل الوظيفن
نأ ععدئن
نأ يعسن
نإن اخل ن
نة ،فن
جرمين
اإلدارية ،وال تكون بنة عقبنة أمنام امناك القضنائية رؤينة الندعوى العاشنئة ععنه،
نأن
نذلك الشن
نة ،وكن
نئولية اإلدارين
ناف إىل املسن
نية " ال تضن
نة الشخصن
نئولية املدنين
ألن املسن
إذا كان العمل غري املشنروع النذى ارتكبنه املوظن ينع عنن خ نأ جسني يت ناوز
املخاطر االعتيادية للعشاط الوظيفى ،أو إذا كنان العمنل ينع عنن نينة سنيئة منن جانبنه
" (.)2

: 4 Jan 1919.S.1919 –3-129
traite de la juridiction administrative et des recours

) (1
) (2

contentieux.2e ed paris 1896 T.1 P. 648
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وميتاز معينار ال فنريري ال يصندر عنن عبنارات عائمنة ،بنل عنن حتديند مباشنر،
فكل فعل يندخل الصنمي املنادى للعمنل اإلدارى يعتنرب إدارينا ولنو كنان خاطئنا
وهو النذى يكشن عنن رجنل اإلدارة النذى يتعنرض – بصنورة متفاوتنه – للخ نأ
والصواق ،ومنن مث فهنو يع نر أوال إىل الفعنل مث إىل الشنخص ألن الفعنل هنو النذى
يكش عن الشخص ومن هعا يتس هذا املعيار بأنه شخصى.
أما األفعال النىت تكشن عنن اإلنسنان باعتبناره ضنعيفا أحياننا ال يقنوى علنى
العمل اإلدارى إما لكنون العمنل املعنوط بنه غنري مسنتوى إدراكنه ،أو لثقنل هنذا
نأ أن
نعي  ،جين
نخص ضن
نن شن
نه تكشن عن
نإن أفعالن
نة ،فن
نه الذاتين
نى لدرتن
العمنل علن
نا
نه ،انتقامن
نبع أهوائن
نه اإلدارى ليشن
نان عملن
نتغل اإلنسن
نعفه ،أو إذا اسن
نائا ضن
نل نتن
يتحمن
من الغري أو انتفاعا على حسناق الغنري أو أن يكنون إنسنانا غنري مبنال تتندهور ععنده
املقاييس حبينث يسن توى ععنده أداء الوظيفنة أو التفنريط فيهنا واألضنرار بنالغري هنذا
اإلنسان ال ميكن أن يكون إداريا (.)1

نوابط
نايري وضن
نا إىل معن
ناج ذاهتن
نة حتتن
نية داخلين
نايري نفسن
نى معن
ند علن
نه يعتمن
 .1أنن
أخرى إلجالء غموضنها ،فمنىت منثال تنربأ نفسنية املوظن منن الشنهوة واالسنتهتار،
إن االستهتار على وجه اخلصنوص لند أضنحى عيبنا عامنا تنئن معنه اإلدارة احلكومينة
فهل مع ذلنك انقنراض اخل نأ املصنلحى ؟ مث منا النراى موظن ينودى واجبنه،
و حدود هذا الواجأ يقنارف خ نأ يسنريا يقنع فينه الصنورة املقابلنة … خ نأ
جسي صدر من موظ خلت نفسنه منن املينل أو الشنهوة ..فوفقنا هلنذا النرأى يعند
خ أ مصلحيا عكس االجتاه الغالأ للقضاء.

( )1د  /إبراهي طه الفياض :مسئولية اإلدارة عن أعمال موظفيها
 ،1973ص 311
( )2يراجع هذا العق  :أ  /على فاضل حسن :اخل أ الشخصى واخل أ املصلحى ،مقال معشور مب لة امامناة العندد
الثاىن السعة الثامعة والثال ني عدد أكتوبر  ،1957ص  243وما بعدها.

العراق دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة القناهرة



 .2أن هذا الرأى متداخل وغنري دلينق ،فنإن حالنة عندم االحتيناط جينأ أن تتبنع
صورة اخل نأ املصنلحى الوالنع منن موظن عرضنه للخ نأ بقندر منا هنو عرضنه
للصواق.
 .3فإذا ما انتقلعنا إىل حالنة الشنهوة راععنا أن االجتناه احلنديث للقضناء الفرنسنى
يعحو إىل ناحية الع نر إىل اخل نأ املشنوق هبنا كخ نأ مصنلحى ،ومنن هنذا القبينل "
ريفال " فقد اصندر جملنس الدولنة الفرنسنى حكمنا باعتبنار اخل نأ النذى ولنع منن
عامل بإحندى املستشنفيات والنذى أصنبحت إحندى املريضنات امعوننات منن أ نره
حامال .خ ن أ مصنلحيا منا كنان ليقنع لنوال الفوضنى املعتشنرة وضنع الرلابنة
املستشفى.
 .4أن هذا املعينار أدخنل اخل نأ اجلسني ن ناق اخل نأ املرفقنى النذى تسنأل
ععه اإلدارة دون املوظن منع أن القضناء جنرى علنى إدراج هنذا العنوع منن اخل نأ
ن اق األخ اء الشخصية الىت يسأل ععها املوظ
كما أننه يعقصنه االنضنباط أو التحديند حينث ينرتبط مبنا يت لبنه القاضنى منن
املوظ املتوسط ظنروف مما لنة لتلنك النىت ارتكنأ فيهنا اخل نأ ،وهنو موضنوع
تقديرى يع ر فيه إىل كل حالة على حده (.)1
يرى هوريو " أن اخل نأ يكنون شخصنيا إذا أمكنن فصنله عنن الوظيفنة ،أمنا إذا
مل ميكن فصله عن الوظيفة فإنه يكون مصلحيا (.)2
أ -مننا لضننت بننه حمكمننة تعننازع االختصنناص  1897/12/4مننن أن ليننام
أحد العمد بالتشهري بشخص كنان خصنما سياسنيا لنه حينث مل يكتفنى حبنذف امسنه
من جداول االنتخابات لفقندان أهليتنه بإشنهار إفالسنه ،وإدنا لنام باإلضنافة إىل ذلنك
بالتشهري به حيث طوف معادينا القرينة معلعنا علنى املنأل نبنأ حنذف اسن املفلنس
املسنئولية
( )1د  /رمزى طه الشاعر :لضاء التعوي طبعة  ،1990ص  ،287د  /حممد أنس لاس جعفر :التعوي
اإلدارية دراسة مقارنة ضوء أحكام جملس الدولة الفرنسى واملصرى ،العاشر دار العهضة العربية ،طبعة ،1987ص 18
Op cit P.311.

) (2
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نأ
ند خ ن
نذا يعن
نه هن
نة إىل أن عملن
نهت امكمن
نن مث انتن
ناق ،ومن
نداول االنتخن
نن جن
من
شخصيا لكونه معفصل انفصاال ماديا واضحا عن أعمال الوظيفة " (.)1
ق -ليام أحند الع مند بقنرع أجنراس الكعيسنة الكا وليكينة مبعاسنبة منأا مندىن
أ عاء دفن أحد األموات ،فنإن فعلنه هنذا يعند خ نأ شخصنيا ألن حنق دق األجنراس
()2
لد أع ى لتعالن عن الوفاة الديعية فقط.
نع ب نواطن
نن والن
نن من
نة لكن
نا بالوظيفن
ناهرة مرتب ن
نان ظن
ندة وإن كن
نل العمن
فعمن
األمور غرينأ ععنها ،فهنو معفصنل عنن العمنل النوظيفى انفصناال ذهعينا ،ومنن مث
يسميه الفقيه دوجى باخل نأ املعندما ،عالمنة علنى امتزاجنه بالعمنل النوظيفى ،وعندم
افتراله ععه إال من ناحية البواعث اخلفية عليه.

أن هذا املعينار جعنل املندار احلكن علنى اخل نأ بأننه شخصنى أو مصنلحى
هو االتصال بالوظيفة ،فنإذا كنان اخل نأ متصنل بالوظيفنة فإننه يكنون مصنلحيا حنىت
ولو كان جسيما وهذا خمنال ملنا جنرى علينه القضناء منن أن اخل نأ اجلسني يكنون
دائما شخصيا حىت ولو كان متصال بالوظيفة (.)3
يرى العالمة دوجى :أن الغاية أو اهلندف منن العمنل النذى لنام بنه املوظن هنو
املعيار املميز بنني اخل نأ الشخصنى ،واخل نأ املصنلحى ،فنإذا كنان اهلندف منن وراء
العمل حتقينق غنرض مشنروع منن األغنراض النىت تندخل اختصناص اإلدارة النىت
يعمل هبا ،فإن ما يرتكأ من خ نأ هنذه احلالنة يعند خ نأ مصنلحيا ،أمنا إذا كنان

4 dec 1897. S. 1899 III p.76.
3. 129.، T.C. 7 Juill

. 4 Juin 1910 “ Prefet de la cate d’or “ S. 1910

1983. Rec p. 640.
( )3د  /رمزى طه الشاعر :املرجع السابق ،ص  ،289د  /حممد أنس لاس  :املرجع السابق ،ص .21



) (1
) (2

اهلدف من وراء العمل حتقيق أغنراض شخصنية معبتنة الصنلة عنن الوظيفنة فنإن اخل نأ
املرتكأ هذه احلالة يعد خ أ شخصيا يسأل ععه املوظ (.)1

 .1أن ن ريننة دوجننى وإن كانننت واضننحة ومع قيننة إال أهنننا ال تتفننق ووالننع
األشياء ،ألننه منا دام مل ت نور املسنئولية التأديبينة في نأ منعح األفنراد حنق م البنة
املوظفني بالتعوي .
 .2أنه يعفى كل أ نر جلسنامة اخل نأ علنى لينام اخل نأ الشخصنى ،منع أن اخل نأ
اجلسي الذى يع عنن اإلمهنال وعندم التبصنر الشنديد ،ال يقنل حبنال منن األحنوال
عما يرتكبه املوظ من أخ ناء بصندد ليامنه بتصنرفات ال يقصند معنها خدمنة املرفنق
العام ،وإال فإن القول بغري ذلنك ،وعندم اعتبنار اخل نأ اجلسني النذى ارتكنأ حبسنن
نيننة خ ننأ يننودى إىل مسننئولية املوظنن الشخصننية ،سننيودى إىل تفشننى روح
االستهتار اجلهاز احلكومى (.)2
يرى جيز أن اخل أ يكون شخصيا يسأل ععه املوظ

احلاالت اآلتية:

أ -إذا كان الدافع إليه سوء نية املوظ .
ق -إذا اتص اخل أ باجلسامة ،ويتحقق ذلك

الفروض اآلتية:

 إذا أخ أ املوظن أ عناء عملنه خ نأ جسنيما تقندير الولنائع النىت كاننتسببا فيما لام به ،وذلك كان يتفوه مدرس بألوال غري الئقة الفصل مثال.
نورة جسنيمة
 خ نأ املوظن بصنإذا أمر عمدة هبدم مب مثال دون سعد من القانون.

نا
ناته املقنررة لانوننا ،كمن
حندود اختصاصن

Precis de droit constutionnel 3eme ed paris 1938 t.III p.304 et s.
()2يراجع

) (1

ذلك :د/رمزى طه الشاعر :املرجع السابق ص  ،292د /حممد أنس لاس جعفر :املرجع السابق ص .21
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نة
نات الدعاين
نل إعالنن
نأن يزين
نك كن
نة وذلن
نة جعائين
ن جرمين
نأ املوظن
 إذا ارتكناالنتخابية رغ ولوع ذلك حتت طائلة القانون (.)1

 .1أنه اعترب كنل حناالت اخل نأ اجلسني خ نأ شخصنيا منع أن القضناء اإلدارى
لد جنرى علنى اعتبنار بعن األخ ناء اجلسنيمة مرتبنة خل نأ مرفقنى حنىت كنان
()2
التصرف الذى لام به ال يعفصل عن الوظيفة.
نام
نذ عن
نا معن
ند ض فرنسن
ناء الشخصن
نة للخ ن
ند مرادفن
نة مل تعن
نة اجلعائين
 .2أن اجلرمين
 1935على األلل (.)3
نوم
نلحد يقن
ناء املصن
ند واخل ن
ناء الشخصن
نني اخل ن
نز بن
ند أن التمين
نرى دوك راسن
ين
على أساس طبيعة االلتزام الذي أخل بنه املوظن  ،فنإذا كنان االلتنزام النذي أخنل بنه
املوظ من االلتزامات العامة الل يقنع عبوهنا علنى مجينع املنواطعني فنأن اإلخنالل بنه
يعترب خ اء شخصياو ،أمنا إذا كنان االلتنزام النذي أخنل بنه املوظن منن االلتزامنات
الل ترتبط أساسوا بالعمل الوظيفد فان اإلخالل به يعد خ اء مصلحيوا (.)4

La responsabilite du patrimoine administrative araison des

) (1

dommages causes par la faute personnelle des agents publics R.D.P.1909
p. 274.
27 fev. 1903 “ zimmer mann “ S. 1905-3-17

) (2

6 dec. 1937. “ cornu “ Rec. 1118.

) (3

les frontieres de la faute personnelle et de la faute de service

) (4

en droit administratif francais these Paris 1963. p. 56 et s
( )5يراجع ذلك :د  /رمزى طه الشاعر :املرجع السابق ،ص  ،294د  /حاا لبيأ جرب :املرجع السابق ،ص  86وما
بعدها ،د  /رأفت فوده :درس لضاء املسئولية اإلدارية ،ص .147



ناالت
نني حن
نز بن
نح ميين
نار حاس ن وواضن
ند معين
نق ض حتدين
نة مل توفن
نذه الع رين
أن هن
اخل اء الشخصد وحناالت اخل ناء املرفقنى ،كمنا أهننا حتتناج إىل معينار يوضنح منىت
يكون االلتزام عاما ومنىت يكنون وظيفينوا بنل ومل يعنرف جبنالء املقصنود بكنل هنذه
ند،
ناء اإلداري الفرنسن
نام القضن
نات ض أحكن
نا ت بيقن
ند هلن
نه ال يوجن
نا أنن
نات كمن
االلتزامن
كما أن القنو ل هبنذا املعينار ينودي إىل اعتبنار األخ ناء اجلسنيمة أينا كاننت درجنة
جسامتها أخ اء مرفقينة منىت صندرت نتي نة اإلخنالل بنالتزام وظيفنى وهنذا خينال
مننا جننرى عليننه القضنناء مننن إدراج مثننل هننذا اخل ننأ ضننمن حنناالت اخل ننأ
()1
الشخصى.
مما سبق يتضنح أن الفقهناء فرنسنا مل يتفقنوا علنى معينار معنني للتميينز بنني
اخل أ الشخصى واخل أ املصنلحى ،وإدنا وضنع كنل معنه معينارا يتفنق منع وجهنة
ن ره ،وتبني مما سنبق أهننا مل ختلنو منن العقند ،ومنن مث فإهننا تعتنرب مبثابنة توجيهنات
()2
تصدق بع احلاالت وختيأ حاالت أخرى.
باستعراض أحكام القضناء الفرنسنى جنند أننه مل يتبنع معينارا حمنددا منن املعنايري
الىت نادى هبا الفقه ،بل اسنتعان باملعنايري مجيعهنا حنل منا يعنرض علينه منن لضنايا
من مع لق السنل ة التقديرينة النىت يتمتنع هبنا ن نر األحكنام ،ومنن مث فقند متثنل
نتعراض
نة وباسن
نه املختلفن
نن أحكامن
نها من
نن استخالصن
نة ميكن
نات عامن
نه اجتاهن
مولفن
نأ
نى واخل ن
نأ الشخصن
نني اخل ن
نز بن
ند التميين
ناره ععن
نع اعتبن
نه يضن
نح أنن
نه يتضن
أحكامن
املصلحى املعايري اآلتية:

( )1يراجع خصوص ذلك ( أى اعتبارا اإلخالل بالواجبات الوظيفية خ أ شخصيا ) ،حك جملس الدولة الفرنسنى
لضية "  1948/7/21 “ Martinامموعة ص  689بالعسبة لسماح السائق العسكرى ملندىن بنالركوق معنه
باخلالف للتعليمات وتسبأ السائق حاد أضر بالراكأ ،.وحكمنه لضنية " 1949/7/30 “ Ferrier
امموعة ص  414موضوع مما ل ،.وحكمه لضنية ” 1950/5/12 “ Giorgelliامموعنة ص 287
بالعسبة إلطالق اجلعود العار على هدف باخلالف للتعليمات.
( )2د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى ،الكتاق الثاىن لضاء التعوي  ،ص .128
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جرى القضناء الفرنسنى أحكامنه علنى اعتبنار اخل نأ املعفصنل عنن الوظيفنة
خ أ شخصيا يسنأل ععنه املوظن سنواء كنن انفصناال تامنا أو غنري تنام ،كمنا إذا
ارتكأ املوظ اخل أ أ عاء ليامه بالوظيفة ولكن دون أن يكون متصال بأدائها
 .1ليام أحد املوظفني ععد التعزه بسيارته اخلاصة بإصابة أحد األفراد.

()1

نق
ناده حرين
ناء إمخن
نتعلة أ عن
ني ارة مشن
نأ سن
نذف بعقن
نذى يقن
نافب الن
نل امل ن
 .2رجن
()2
معني على " جرن " جماور فيحد به حريقا نتي ة لرعونته.
 .3االعتداء على أحند األفنراد داخنل لسن البنوليس بالضنرق ب ريقنة ععيفنة ال
()3
مربر هلا مع كونه ا القب عليه ب ريقة مشروعة ومل ااول اهلرق.
نروج
نه خن
نأ علين
نا ترتن
نه ممن
نالحه معزلن
نأ بسن
نن بالتالعن
نارس األمن
نام حن
 .4لين
()4
رصاصة تصيأ أحد زمالئه الذى كان زيارة له فترديه لتيال.
ففى األمثلة السنابقة جنند أن اخل نأ ارتكنأ خنارج ن ناق الوظيفنة أى معفصنال
ماله اخلاص دون اإلدارة.
ععها ومن مث اعترب خ أ شخصيا يسأل ععه املوظ
كذا اعترب القضاء الفرنسى اخل أ النذى ينت صنورة عمدينة تنع عنن سنوء نينة
مالنه اخلناص بغن الع نر عنن
لدى املوظ خ أ شخصنيا يسنأل ععنه املوظن
اهلدف من وراء التصرف.
نات
نز التلغرافن
نى ح ن
نراف علن
نوظفى التلغن
ند من
نع أحن
ناولني من
ند املقن
ناق أحن
 .1اتفن
()1
املرسلة إىل مقاول معافس للمقاول األول بغرض إحلاق الضرر به.

. 27 Oct 1944 “ Ville de Nice “ S. 1945,3,20.

)(1

27 fev 1981 “ Commune de chanville. Malaument “ Rec. p. 116.

) (2

22 fev. 1922. “ Immarrigeon “ Rec. p. 185.

) (3

. 26 Oct. 1973. Sadoudi. Rec. p. 603. D، 1974..p255. Note. Auby.



) (4

 .2رف أحند العمند اإلذن ألحند زراع الععنأ جبمنع امصنول نكاينة فينه ملنا
()2
يشوق عاللتهما من توتر.
نذى
نرود ،والن
ند ال ن
نليمه أحن
نبة تسن
نخص مبعاسن
نى شن
ند علن
نل الربين
نداء عامن
 .3اعتن
()3
كش عن نيته العدوانية جتاه ام عليه.
 .4تسلي شخص ب النة السنتخدام الق نارات بسنعر خمفن
()4
بعدم توافر الشروط حقه ،مث مرالبته واإلبالظ ععه.

بنالرغ منن العلن

فاخل أ املرتكأ من لبنل املوظن ا صنورة عمدينة تنع عنن سنوء نينة لدينه
ومن مث فإن القضاء الفرنسى اعترب ذلنك منن لبينل اخل نأ الشخصنى النذى يسنأل ععنه
املوظ دون اإلدارة.
اعترب القضناء الفرنسنى اخل نأ اجلسني النذى اند منن املوظن أ عناء ليامنه
بوظيفته خ أ شخصنيا يسنأل ععنه مالنه اخلناص بغن الع نر عنن حسنن العينة
()5
وسوئها وبغ الع ر عن اهلدف من وراء التصرف.
 .1تسديد رجنل البنوليس لكمنات ععيفنة حلنارس عمنارة منرد مساحنه بندخول
()6
شاق ملسكعه كان يشارك إحدى امل اهرات العامة.

. 7 Juill 1922. S 1922-3-33.
26 Mai 1897. D. 1898-1-578.

) (1
) (2

. 21 dec 1987 “ Kessler. A.J.D.A 1988. p. 364.

) (3

. 14 dec 1925 “ Navarro “ Rec p. 1007.

) (4

( )5ظل جملس الدولة الفرنسى على هذا املعوال حىت عام  1949مث عدل عن اجتاهه وجعل اإلدارة تسنأل عنن اخل نأ
الشخصى للموظ ولو ولع معه خارج الوظيفة طاملا أن له صلة باملرفق ،يستوى ذلك أن يكنون اخل نأ يسنريا أو
جسيما .د  /حممد أنس جعفر :املرجع السابق ،ص  29وما بعدها ،د  /حمسن خليل :القضاء اإلدارى ورلابتنه ألعمنال
اإلدارة ،ص .753
. 9 Juill 1953. Delaitre، J. C.p. 1953. 2. Face. 7797. Note Rivero.

) (6
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 .2ليننام طبيننأ بت عنني األفننراد مبصننل فاسنند دون أن يتحقننق مننن حمتويننات
()1
الزجاجة الىت أخذ معها الدواء.
 .3جذق رئنيس إدارى عاملنة ن افنة منن ذراعهنا ليعيندها ملكنان العمنل النذى
()2
غادرته لبل موعد االنصراف.
نرى
نن مث جن
نل املوظن  ،ومن
نن لبن
ني من
نأ جسن
ند خ ن
نابقة وجن
نة السن
نى األمثلن
ففن
القضاء على اعتباره خ أ شخصيا يسال ععه ماله اخلاص.
مما سبق يتضنح أن القضناء الفرنسنى ( )3مل يعتعنق معينارا حمنددا منن املعنايري النىت
نادى هبا الفقه وإدنا متثنل مولفنه اجتاهنات عامنة ميكنن استخالصنها منن أحكامنه
املختلفة وذلك دون االستعاد صراحة إىل أى من املعايري الفقهية.
نه
ناه الفقن
اختل ن اجتن
القضاء يتضح ذلك مما يلى:
أ -مول الفقه

نن
نأ املص نلحى عن
نى واخل ن
نأ الشخصن
نني اخل ن
نز بن
التميين

مصر من التميز بني اخل اء الشخصى واخل اء املصلحى

إطار البحث عن معينار حمندد للتمينز بنني اخل نأ الشخصنى واخل نأ املصنلحى
وجدت عدة حماوالت الفقه املصرى معها على سبيل املثال-:
 -1يرى د /عناط البعنا :لن اخل نأ الشخصنى هنو اخل نأ النذى يعفصنل عنن
نل اإلدارى،
نن العمن
نل عن
نذى ال يعفصن
نأ الن
نو اخل ن
نق هن
نأ املرفن
نل اإلدارى واخل ن
العمن
وحتديد ذلك يت عن طرينق القضناء ،فيمنا يتمتنع بنه منن سنل ة تقديرينة تتمثنل
نة
نها طبيعن
نتخلص معن
نوبة إىل املوظ ن ليسن
نال املعسن
نة ووزن األفعن
نل حالن
نر إىل كن
الع ن
()1
اخل أ )4( .ووافقه ذلك د /رأفت فوده

12 Jan 1957 D. 1957. p. 146.

) (1

14 jan 1980 “ Techer “ R.D.p.1981. p. 253

) (2

( )3د  /أنور أمحد رسالن :مسئولية الدولة غري التعالدية ،ص .206
( )4د /حممود عاط البعا :القضاء اإلدارى طبعة  ،1989ص  134وما بعدها.



ويننرى د/رمننزى الشنناعر -:إن اخل ننأ الشخصننى هننو اخل ننأ الننذى يرتكبننه
املوظ خارج ن ناق الوظيفنة اإلدارينة أو اخل نأ النذى يرتكنأ داخنل ن ناق هنذه
الوظيفة ويكون مشوبا بسنوء العينة أو بقندر كنبري منن اجلسنامة ،أمنا اخل نأ املرفقنى
فهو :اإلخالل بواجبات الوظيفنة النذى يعسنأ إىل املرفنق حنىت ولنو كنان النذى لنام
()2
به ماديا أحد موظفى اإلدارة مىت كان اإلخالل حبسن نية وغري بالغ اجلسامة
نى
ند اجلميلن
ند الواحن
نو )3(،ود /حمم ند عبن
نأ احللن
ند راغن
نك د /ماجن
نه ذلن
ووافقن
حيث يقول سيادته " وحنن من جانبعنا نويند هنذا االجتناه النذى جيمنع بنني أكثنر منن
()4
معيار ويتفق مع أحكام القضاء املصرى والفرنسى "
 -2ويننرى د /حممنند انننس جعفننر :إن التمييننز بننني اخل ننأ الشخصننى واخل ننأ
املصلحى يت علنى أسناس الدرجنة ونينة مرتكنأ الفعنل ،،فنإذا كنان اخل نأ علنى
درجة معيعة أو كان مرتكبنة حسنن العينة عند اخل نأ شخصنيا وإذا جناوز ذلنك عند
اخل أ مرفقيا (.)5
وارى إن التمييز بنني اخل نأ الشخصنى واخل نأ املصنلحى لنيس لنه معينار حمندد
يلتزم به القضناء وإدنا خيضنع للسنل ة التقديرينة النىت يتمتنع هبنا القاضنى ن ناق
الدعاوى اإلدارية مسترشدا ذلك مبا ذكره الفقه من معايري.
ق -مولنن القضنناء ض مصننر مننن التمييننز بننني اخل ننأ الشخصنند و اخل ننأ
املصلحى.
( )1د /رأفت فوده :املرجع السابع ص  150حيث يقول " وحنن من جانبعا نقر هذا املسلك ونورد بع الععاصنر النىت
ميكن االستعانة هبا حتديد طبيعة اخل أ على العحو التاىل ( )1إذا كان اخل أ لد ارتكأ ن اق احلياة اخلاصة للموظ
وخارج عن مباشرة الوظيفة فإنه يعترب أجعبيا كلية عن املرفق ( )2يعترب اخل أ أيضا شخصيا حىت ولنو ارتكنأ مبعاسنبة
مباشرة مهام الوظيفة ولكعة يعفصل ععها ماديا ونفسيا ( )3اخل أ يعد شخصيا وان كان لد ارتكأ أبان مباشرة الوظيفنة
إن من عن مسلك جسي يتص بالعع واخلشونة الغري مقبولة متاما العمل الوظيفى أوعن إمهال ورعونة مقصودة منن
موظ "
( )2د /رمزى الشاعر :املرجع السابق ص 307وما بعدها.
( )4د /ماجد راغأ احللو :القضاء اإلدارى ،ص .415
( )4د/حممد عبد الواحد اجلميلى :لضاء التعوي  ،طبعة  ،1995ص326
( )5د /حممد انس جعفر :املرجع السابق ،ص .49
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نإن
نن مث فن
نأخر ومن
نت متن
نب ض ولن
نر أنشن
نة مصن
نس الدولن
نوم أن جملن
نن املعلن
من
دعاوى املسئولية كان خينتص بع رهنا القضناء العنادى لبنل إنشناء جملنس الدولنة بنل
وبعد إنشائه أىل أن صار جملنس الندول القاضنى العنام لع نر سنائر املعازعنات اإلدارينة
ولذلك فإن فكنرة التمينز بنني اخل ناء الشخصنى واخل نأ املصنلحى مرتب نة بندعاوى
املسئولية اإلدارينة وبعناء علينه فنإن اسنتعراض فكنرة التمينز بنني اخل ناء الشخصنى
واخل اء املصلحى يت ن اق القضاء العادى والقضاء اإلدارى.
ناء
نى واخل ن
ناء الشخصن
نني اخل ن
نز بن
نن التمين
نادى من
ناء العن
ن القضن
نان مولن
لبين
املصلحى نفرق بني مرحلتني مها:
نة رلن
ندنيني بالدولن
ناملني املن
نانون العن
ندور لن
نل صن
نا لبن
نة من
مرحلن
 46لسعة :1964
هذه املرحلنة جنند أن القضناء العنادى طبنق علنى املسنئولية اإلدارينة لواعند
نأ
نز ب نني اخل ن
نرة التميين
نذ بفكن
نابع ،ورف ن األخن
نال التن
نن أعمن
نوع عن
نئولية املتبن
مسن
الشخصى و اخل أ املصلحى الىت كانت سائدة فرنسا ذلك الولت
(  10أبريننل  ) 1933دعننوة تننتلخص ولائعهننا
 أصنندرت حمكمننة الننعق
في ما يلى ليام أحند اخلفنراء بإصنابة أحند األفنراد ممنا أدى إىل وفاتنه ،وععندما طالنأ
نذ
نذاك " باألخن
نة لنن
ناء احلكومن
نت إدارة لضن
نة طالبن
نن الدولن
نالتعوي من
نرورون بن
املضن
نلحى
نأ املصن
نى واخل ن
نأ الشخصن
نني اخل ن
نى بن
ناء الفرنسن
نا القضن
نول هبن
نة املعمن
بالتفرلن
مبتغية الوصول إىل تقرير مسنئولية اخلفنري الشخصنية عنن حناد القتنل باعتبنار فعلنة
نأ
ند خ ن
نث ال يوجن
نة حين
نئولية الدولن
نتبعاد مسن
نية ،واسن
ناء الشخصن
نل األخ ن
نن لبين
من
مرفقى ،لكن حمكمنة املوضنوع رفضنت هنذا الندفع ولضنت بت بينق لواعند القنانون
املدىن هذا امال السنيما النعص النذى يقنرر " مسنئولية املتبنوع عنن الضنرر النذى
اد ه تابعنة بعملنة غنري املشنروع منىت كنان والعنا معنة حالنة تأدينة وظيفتنه أو
بسببها " فلما طعن هذا احلكن أمنام حمكمنة النعق لنررت اآلتنى – بعند تأييندها
نه
نون فين
نن أن احلك ن امل عن
نب ال عن
نث إن من
نن حين
نوع – "ومن
نة املوضن
حلك ن حمكمن



أخ أ ت بينق القنانون إذ لضنى مبسنئولية احلكومنة مندنيا عمنا ولنع منن املتنه
استعادا إىل نصوص القنانون املندىن اخلناص مبسنئولية السنيد عنن أعمنال تابعنة منع أن
مسئولية احلكومة ال يصنح أن تنب علنى لواعند القنانون املندىن وإدنا جينأ الرجنوع
فيها إىل لواعند القنانون العنام النىت تقتضنى التفرينق بنني اخل نأ املصنلحى أو اإلدارى
واخل أ الشخصى حبينث ال تسنأل احلكومنة إال عنن العنوع األول خبنالف الثناىن فنان
نىت
نة الن
نة واحلاد ن
ندة دون احلكومن
نتخدم وحن
ناتق املوظ ن أو املسن
نى عن
نع علن
نه تقن
تبعتن
لامت عليها هنذه الندعوى هنى املثنال الواضنح للخ نأ الشخصنى النذى يقنع منن
املوظ خارج حدود وظيفته ويكون هو املسئول ععها وحدة دون احلكومة.
ومن حينث إن هن ذا ال عنن يرمنى إىل القنول بوجنوق ترسن منا جنرى علينة
لضاء اماك اإلدارية فرنسا ومنا أخنذ بنه علمناء القنانون العنام فيهنا منن التفرينق
بني أسناس مسنئولية احلكومنة عمنا يقنع منن موظفيهنا منن عندوان علنى حقنوق
نمعتها
نىت تضن
نارات الن
نك لالعتبن
نابعيه  .وذلن
نال تن
نن أعمن
نراد عن
نئولية األفن
نراد ومسن
األفن
كتأ الفقه الفرنسى علنى أن جملنس الدولنة بفرنسنا إذا كنان لند جنرى علنى هنذه
اخل ة فبحك ما له من حرية الع نر تقرينر منا ينرى منن القواعند القانونينة ألننه مل
يقيد بقواعد مرسومة ،ومن أجل ذلنك اسننت أحكامنه سنععا هنى منذيا ممنا فهمنه
من مع القانون العنام وممنا تقتضنيه لواعند العندل امل لنق ،وتابعنه فيمنا رأى بعن
نذاهأ وال
نعن واملن
نك السن
نوالء وأولئن
نعبت هبن
نرون ،وتشن
نه لخن
نانون وخالفن
ناء القن
فقهن
نات إىل
نتحد الع رين
ند أدى هب ن مسن
نائل ،ولن
نات املسن
نر أمهن
نتلفني أكثن
نون خمن
يزالن
لراء وموالنن لننيس مننن مصننلحة ال اععننة " احلكومننة " وال مصننلحة مصننر
حالتها الراهعة األخذ هبا وال اجلنرى عليهنا ،ذلنك هنو جممنل احلنال فرنسنا ،أمنا
مصر فاماك حمندودة االختصناص فيمنا يعشنأ بنني احلكومنة واألفنراد منن معازعنات
فضال عنن تقيندها مبنا وضنع هلنا منن لنوانني ال معندل ععنها ،ولنيس ظنروف
نوص
نداها ،إذ العصن
نا عن
نوانني إىل من
نذه القن
نأ هن
نتوجأ تعكن
نا يسن
نة من
ندعوى احلالين
الن
نيأ
نا يصن
نبأ من
نة بسن
نمني احلكومن
ناوى تضن
نق دعن
نة الت بين
نراة وممكعن
نة صن
املدنين
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نون
نذلك تكن
نه كن
نث إنن
نن حين
نوظفني ،ومن
نل املن
نواهل بفعن
ناهت أو أمن
نراد حرين
األفن
(.)1
حمكمة املوضوع لد أصابت إذ طبعت أحكام القانون املدىن هذه القضية
وظل مول حمكمة النعق علنى هنذا املعنوال رافضنا األخنذ مببندأ التفرلنة بنني
اخل أ الشخصى واخل نأ املصنلحى حنىت صندر لنانون العناملني املندنيني بالدولنة رلن
لسعة  1964ومن مث بدأت مرحلة انية تاري القضاء العادى املصرى
نى
ندل علن
نا ين
نعة  1964من
نانون رلن  46لسن
نن القن
نادة ( )58من
نص املن
نمن نن
تضن
التغيري لضناء امناك العادينة إذ نصنت علنى أن " العامنل ال يسنأل مندنيا إال عنن
نني
نة بن
نة ( )2التفرلن
ناك العادين
نت امن
نعص طبقن
نذا الن
نى هن
نى " ومبقتضن
نأ الشخصن
اخل ن
اخل أ الشخصى واخل نأ املصنلحى لضناءها ظنل هنذا القنانون ومنا تناله منن
()3
لوانني.
طبق جملس الدولنة معنذ إنشنائه مبقتضنى القنانون  112لسنعة  1946فكنرة متيينز
()4
بني اخل أ الشخصى واخل أ املصلحى لضائه:

 1933 / 4 / 10جمموعة سعة  34ص  ،365اماماة ،السعة  14ص  4بعد ()3
( )1حك حمكمة العق
 1990/5/27ال عن رل  1797لسعة  58ق معشور مب لة هيئنة
( )2يع ر على سبيل املثال حك حمكمة العق
لضايا الدولة س 35العدد الرابع  1991/12/10ص  110وما بعدها ،وحكمها  1990/5/6ال عنن رلن
 2753لسعة 58ق جمموعة سعة  61/2 41وما بعدها ف.181
( )3حيث أعاد املشرع ذات العص املادة ( )55من القانون رل  58لسعة  ،1971واملادة ( )78من القانون احلاىل رل
 47لسعة  1978حيث جاء نصها كاآلتى " وال يسأل العامل مدنيا إال عن خ ئه الشخصى "
( )4علما بأن مشكلة التمييز بني اخل أ الشخصى واخل أ املصلحى ال تثور ن اق املسئولية التأديبية حينث إن الع نام
التأدي له إجراءاته ولواعده واجلزاءات امددة الىت ميكن توليعها على املوظ املخال وضمانات التحقينق واملخالفنة،
حك امكمة اإلدارية العليا  1993/4/3ال عن رل  255لسعة 36ق .املوسوعة اإلدارية  172/ 39وما بعندها
ف .69



 .1مننا أصنندرته حمكمننة القضنناء اإلدارى  29يونيننه  1950حيننث تقننول" :
إنه منن املبناد املقنررة فقنه القنانون اإلدارى أن املوظن ال يسنأل عنن أخ ائنه
نأ
نني اخل ن
نة بن
نل التفرلن
نى ،وفيصن
نه الشخصن
نن خ ئن
نط عن
نأل فقن
نا يسن
نلحية وإدن
املصن
الشخصى واخل نأ املصنلحى يكنون بالبحنث وراء نينة املوظن  ،فنإذا كنان يهندف
من القرار الذى أصدره إىل حتقينق الصنات العنام كنان خ نوه مصنلحيا ،أمنا إذا تنبني
أنه مل يعمل للصنات العنام أو كنان يعمنل مندفوعا بعوامنل شخصنية أو كنان خ نوه
()1
جسيما ،فإنه يعترب خ أ شخصيا يسال ععه ماله اخلاص "
نول " :إن
نث تقن
نه  1959حين
نا  6يونين
نة العلين
نة اإلدارين
ندرته امكمن
نا أصن
 .2من
القاعدة التقليدينة جمنال مسنئولية اإلدارة علنى أسناس ركنن اخل نأ لند حرصنت
على التمييز بنني اخل نأ املصنلحى أو املرفقنى النذى يعسنأ فينه اإلمهنال أو التقصنري
إىل املرفق العام ذاتنه ،وبنني اخل نأ الشخصنى النذى يعسنأ إىل املوظن ففنى احلالنة
نه
نن أخ ائن
نأل املوظ ن عن
ندها وال يسن
ناتق اإلدارة وحن
نى عن
نئولية علن
نع املسن
األوىل تقن
نئولية
نع املسن
نة تقن
نة الثانين
نوي … و احلالن
ندفع التعن
نىت تن
نى الن
نلحية واإلدارة هن
املصن
على عاتق املوظن شخصنيا فيسنال عنن خ ئنه الشخصنى ويعفنذ احلكن أموالنه
نى
نابع شخصن
نار مص ن بغا ب ن
نل الضن
نان العمن
نيا إذا كن
نأ شخصن
نرب اخل ن
نة ويعتن
اخلاصن
يكش عن اإلنسان بضعفه ونزواتنه وعندم تبصنرة ،أمنا إذا كنان العمنل الضنار غنري
مص بغ ب ابع شخصى وينع عنن موظن معنرض للخ نأ والصنواق ،فنإن اخل نأ
هذه احلالة يكون مصلحيا فنالعربة بالقصند النذى يع نوى علينه املوظن وهنو ينودى
نان
نة كن
نه الذاتين
نا معفعتن
نرار أو تغيبن
نة أو اإلضن
ند العكاين
نا لصن
نه ،فكلمن
نات وظيفتن
واجبن
خ وه شخصيا يتحمنل هنو نتائ نه ،وفيصنل التفرلنة بنني اخل نأ الشخصنى واخل نأ
املصلحى يكنون بالبحنث وراء نينة املوظن فنإذا كنان يهندف منن القنرار النذى
أصدره إىل حتقيق الصنات العنام أو كنان لند تصنرف لتحقينق أحند األهنداف املعنوط
( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى  1950/6/29القضية رل  88لسعة  3ق جمموعة سنعة  4ص  956ف ،303
حك امكمة اإلدارية العليا  1997/4/5ال عن رل  4500لسعة  39ق املوسنوعة  507/51ومنا بعندها ف
.162

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
باإلدارة حتقيقهنا والنىت تندخل وظيفتنها اإلدارينة ،فنإن خ نأه يعندما أعمالنه
الوظيفية حبيث ال ميكنن فصنله ععنها ،ويعتنرب منن األخ ناء املعسنوبة إىل املرفنق العنام
ويكون خ أ املوظ هعنا مصنلحيا ،أمنا إذا تنبني أن املوظن مل يعمنل للصنات العنام
أو كان يعمنل مندفوعا بعوامنل شخصنية أو كنان خ نوه جسنيما حبينث يصنل إىل
حد ارتكاق جرمية تقع حتنت طائلنة لنانون العقوبنات … فنإن اخل نأ هنذه احلالنة
يعترب خ أ شخصيا ويسأل ععه املوظن النذى ولنع معنه هنذا اخل نأ مالنه اخلناص
()1
"
نئن
نول ولن
نث تقن
ناير  1967حين
ناء اإلدارى  2يعن
نة القضن
ندرته حمكمن
نا أصن
 .3من
نى
نى واملرفقن
نأ الشخصن
نني اخل ن
نة بن
نذ بالتفرلن
ند أخن
ندنا لن
ناء اإلدارى ععن
نان القضن
كن
جمال مسئولية اإلدارة عنن أعماهلنا غنري التعالدينة امنال امندد الختصاصنه هنذا
الصدد وهنى املسنئولية عنن القنرارات اإلدارينة إال أن هنذه التفرلنة ال يقتصنر جماهلنا
على املسئولية عنن القنرارات اإلدارينة وإدنا ألرهنا الفقنه والقضناء الفرنسنى بالعسنبة
لكافة حناالت املسنئولية التقصنريية سنواء معنها منا يتعلنق باملسنئولية عنن القنرارات
اإلدارية أو باملسنئولية عنن األعمنال املادينة ،فهنى منن القواعند العامنة النىت حتكن
()2
اخل أ "
توزيع املسئولية كافة صور
 .4مننا أصنندرته امكمننة اإلداريننة العليننا  1985/6/8حيننث تقننول " أن
لضاء هذه امكمنة جينرى علنى أننه ال جينوز جلهنة العمنل أن ترجنع علنى أى منن
تابعيها ماله اخلناص اللتضناء منا حتملتنه منن أضنرار عنن أخ نائه إال إذا اتسن
هذا اخل أ بال نابع الشخصنى ،وأن اخل نأ يعتنرب شخصنيا إذا كنان الفعنل التقصنريى

( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1959/6/6ال عن رل  928لسعة 4ق جمموعنة سنعة  4ص  1435ف،125
وحكمها  1997/2/15ال عن رل  2791لسعة 40ق املوسوعة  502/51وما بعندها ف  159وحكمهنا
 1997/6/14ال عن رل  2825لسعة  37ق املوسوعة  511/51وما بعدها ف .163
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1967/1/2القضية رل  378لسعة 19ق جمموعة املباد الىت لررهتا امكمة
ال سعوات ص .41



يكش عن نذوات مرتكبنة وعندم تبصنرة وتغيينه معفعتنه الشخصنية أو لصند العكاينة
()1
أو األضرار بالغري أو كان اخل أ جسيما "
 .5فتننوى اجلمعيننة العموميننة للقسنن االستشننارى  1967/7/18حيننث جنناء
فيها " لئن كانت القاعندة األساسنية املسنئولية املدنينة منا نصنت علينه املنادة 163
من القانون املدىن ،من أن كل خ نأ سنبأ ضنررا للغنري يلنزم منن ارتكبنه بنالتعوي ،
إال أن هنذه القاعندة ليسنت علنى إطاللهنا فقنه القنانون اإلدارى بالعسنبة ملسنئولية
العاملني الدولة مندنيا عنن األضنرار النىت لند تلحنق باجلهنات النىت يعملنون فيهنا
نتي ة خل أ ولع معنه أ عناء تأدينة وظنائفه  ،فهن ال يسنألون عنن تعنوي الضنرر
الذى يعشأ عنن خ نئه إال إذا كنان هنذا اخل نأ شخصنيا … أمنا إذا كنان العمنل
الضار غري مص بغ ب نابع شخصنى … فنإن اخل نأ هنذه احلالنة يكنون مصنلحيا "
()2

نذ
ناء اإلدارى أخن
نثري أن القضن
نا كن
نابقة ،وغريهن
نام السن
نرد األحكن
نن سن
نح من
يتضن
بالتفرلة بنني اخل نأ الشخصنى واخل نأ املصنلحى أحكامنه ( ،)3كمنا أننه مل يلتنزم
مبعيار معني ،فتارة يعتمند علنى نينة املوظن للحكن علنى اخل نأ بأننه شخصنى أو
مصلحى وتنارة يعتمند علنى معينار جسنامة اخل نأ للحكن علينه بأننه شخصنى أو
مصلحى ،وهو ما يعن أننه مل يلتنزم معينارا معيعنا لضنائه ،وإدنا استرشند باملعنايري

( )1حك امكمة اإلدارية العليا
 1262ف.185
( )2فتوى اجلمعية العمومية  1967/7/18جمموعة املباد الىت لررهتا اجلمعية العمومية للقس االستشنارى عشنر
سعوات من  1960حىت  1970لألستاذ  /مسري أبو شادى ص  .2596و نفس املع حك امكمة اإلدارية العلينا
 1996/5/18ال عن رل  28لسعة  38ق املوسوعة  501/51ق .158
( )3من ذلك على سبيل املثال :حك امكمة اإلدارية العليا  1973/5/2ال عن رل  1437لسعة  13ق جمموعنة
سعة  18ص  101ق  ،60وحكمها  1981/6/13ال عن رل  143لسعة  24ق جمموعة سعة  26ص 1092
ف 148وحكمها ال عن رل  1591لسعة  27ق جلسة  1985/6/8جمموعة سعة  30ص  1262العدد الثناىن ق
 ،185وحكمها ال عن رل  928لسعة 40ق جلسة 1999/1/13م غري معشور.
1985/6/8

ال عن رل  1591لسعة  27ق جمموعة سعة  30العندد الثناىن ص
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نلكه
نه فمسن
نا الفقن
نادى هبن
نىت نن
نا الن
مجيعهن
()1
الفرنسى.

نة
نس الدولن
نلك جملن
نو ذات مسن
نك هن
ذلن

و هذا تقول امكمنة اإلدارينة العلينا أحند أحكامهنا " ال توجند بنة لاعندة
عامة جمردة تضع ضنوابط حمنددة ،تفصنل بوجنه لناطع بنني األخ ناء املرفقينة ،وبنني
األخ اء الشخصية وإدنا يتحندد كنل ننوع منن هنذه األخ ناء كنل حالنة علنى
حده تبعا ملنا يستخلصنه القاضنى منن ظروفهنا ومالبسناهتا مسنتهديا ذلنك بعندد
()2
من املعايري معها نية املوظ ومبلغ اخل أ من اجلسامة والدافع إىل ارتكابه "
ال يكفى لتحقنق مسنئولية اإلدارة عنن أعمنال املوظن ولنوع خ نأ منن التنابع
اقق مسئوليته ،وإدنا البند منن ارتبناط اخل نأ النذى ارتكبنه املوظن أو افتنراض
حقه بالوظيفنة ويتحقنق ذلنك بنأن يكنون العامنل لند ارتكنأ اخل نأ أ عناء تأدينة
الوظيفة ،أو بسببها وهو منا أشنار إلينه صنراحة ننص املنادة  174منن القنانون املندىن
نر
ناء مصن
نه القضن
نا علين
نى ،ومن
ندىن الفرنسن
نانون املن
نن القن
نادة  1384من
نرى واملن
املصن
وفرنسا .أما إذا كان اخل أ املرتكنأ منن العامنل خنارج ن ناق الوظيفنة بنأن مل يقنع
من العامل أ عناء تأدينة الوظيفنة أو بسنببها ،فإننه يكنون خ ئنا شخصنيا يسنأل ععنه
العامل ماله اخلاص وال تسال ععه اإلدارة.
وعليه فإن للخ أ صورا ال ة:
()3

هذه الصورة جنند أن اخل نأ ولنع منن املوظن أ عناء تأدينة الوظيفنة و هنذه
احلالة تسأل اإلدارة أم ام املضرور ععند تعنوي هنذا اخل نأ جنربا للضنرر النذى أصنابه
( )1د  /سليمان ال ماوى :الوجيز القضاء اإلدارى مركز اإلشعاع لل باعنة ،طبعنة  ،1985ص  ،413د  /أننور
رسالن :املرجع السابق ،ص  ،203د  /رأفت فوده :املرجع السابق ،ص .158
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1969/3/30ال عن رل  1183لسعة  10ق جمموعة سعة  14ص  543ق .71
( )3هذا ويقصد مبا يقع أ عاء الوظيفة كل عمل غري مشروع يقع من املوظ أ عاء تأدية الوظيفة بغ الع ر عما إذا كنان
لد ارتكأ ملصلحة التابع أو ملصلحة املخدوم أو كان الباعث عليه ال عاللة له بالوظيفة ،نق مندىن ،1941/1/27
اماماة س  21ص  852بعد .359



يستوى ذلك أن يكون التنابع لند أتنى هنذا الفعنل تعفينذا ألمنر صنادر إلينه منن
رئيسه أم ال ،كمنا يسنتوى أن تكنون اإلدارة تعلن هبنذا الفعنل املكنون للخ نأ أم ال،
نق
نق " اإلدارة " أو حتقين
نة املرفن
نه خدمن
نن وراء فعلن
ندف من
نون اهلن
نتوى أن يكن
نا يسن
كمن
()1
معفعة شخصية له ،كما يستوى أن يكون اخل أ يسريا أو جسيما
 .1أن ي لق خفري حكنومى
()2
أحد األشخاص.

رعوننة عينارا نارينا أ عناء حراسنته لنيال ،فيصنيأ

ن
نن أن " تكلين
نرية  1979/5/31من
نعق املصن
نة الن
نه حمكمن
نت بن
نا لضن
 .2من
الضابط القوات املسنلحة ألحند مرءوسنيه بإصنالح سنيارته اخلاصنة أ عناء وجنوده
نه
نأ علين
نرى يترتن
نيارة أخن
نيارة واص ن دامها بسن
نرؤوس للسن
نادة املن
نه ،ولين
نر عملن
مبقن
()3
مسئولية وزارة احلربية عن الضرر الذى حلق بالغري باعتبارها متبوعة
 .3حكنن جملننس الدولننة الفرنسننى

لضننية

والننىت تننتلخص

نان
نيارات ،كن
نادة السن
نة لين
ناملى رخصن
نري حن
نن غن
ند امل نوظفني من
نا " أن أحن
ولائعهن
نة
نه مهمن
نودى فين
نذى ين
نار الن
ندود ارض امل ن
نأ " حن
نة " جين
نادة عربن
نا بقين
مرخصن
نان
نارج املكن
نة خن
نائق العربن
نتعمل السن
نرة أن اسن
نادف من
نا ،وصن
نة دون غريهن
احلراسن
نان ذلننك ألغننراض شخصننية
نتعمال العربننة املننذكورة ،وكن
نة اسن
ندد بالرخصن
امن
وكان منن نتي نة ذلنك أن أصنيأ أحند األشنخاص فقضنى املنس مبسنئولية اإلدارة
()4
ألن احلاد ولع أ عاء العمل "

( )1نق مدىن  1936/11/12ال عن رل  37لسعة 6ق جمموعة املباد القانونية الىت لررهتا حمكمة العق معنذ
إنشائها سعة  1931إعداد املستشار  /أنور طلبة  ،461/9نق مدىن  1986/4/20ال عن رل  1726لسعة 52
ق جمموعة أنور طلبة .462/9
( )2حك حمكمة العق العربية  ،1925/2/2اماماة س  5ص  737رل .609
 1979/3/15ال عن رل  802لسعة  46ق املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية الىت لررهتا
( )3حك حمكمة العق
حمكمة العق املصرية معذ إنشاءها عام  1931إعداد حسن الفكهاىن ،عبد املعع حس إصدار الدار العربية للموسوعات
اإلصدار املدىن .1982/9
(4 ) C.E: 16 dec. 1951 Rec. p. 623.
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هذه الصورة جنند أن اخل نأ النذى ارتكبنه التنابع مل يكنن أ عناء الوظيفنة أو مل
يقع من التابع وهنو ينودى عمنال منن أعمنال الوظيفنة وإدنا كاننت الوظيفنة هنى
()1
السبأ ارتكابه هلذا اخل أ.
ومن مث ار خنالف الفقنه والقضناء حنول حتديند معينار اخل نأ " االحننراف "
بسبأ الوظيفة وميكن حصر االجتاهات فيما يلى:
نبأ الوظيفننة إذا كانننت الوظيفننة
نون بسن
يننرى أن االحنننراف يكن
لد سهلت ارتكاق اخل أ أو ساعدت عليه أو هيأت الفرصة الرتكابه.
نى
نة الفرنسن
نس الدولن
نه جملن
نى بن
نا لضن
 .1من
نيدة
السن

()2

نرض
نن أن تعن
نل 1937/من
/21أبرين

نود
نن العقن
نغ من
نداع مبلن
نوم بإين
نى تقن
وهن

نوفري
نعدوق التن
صن

للسرلة من لبل سيدة تعمل حمصنلة مبنالغ التنوفري أحند مكاتنأ الربيند ،يندل علنى
أن الوظيفة هى النىت سنهلت ارتكناق اجلرمينة حينث تعتمند وظيفنة التحصنيل علنى
()4
الثقة من لبل اجلمهور دون ت لأ رلابة عليها.
 .2مننا لضننى بننه جملننس الدولننة الفرنسننى  1953/10/28حيننث لضننى
ندى
نى إحن
نتيالء علن
نو االسن
نا موظفن
نبأ ولوعهن
نىت تسن
نرار الن
نن األضن
نالتعوي عن
بن
نوالت
نرلة املعقن
نوالء بسن
نام هن
ندما لن
نك ععن
نة ،وذلن
نلحة الدولن
نان ملصن
ند كن
نقق ولن
الشن
( )1د  /عبد املعع فرج الصده :مصادر االلتزام ،دار العهضة العربية  ،1985ص  554ف.511
op cit N. 318.

) (2

د  /مص فى مرعى :املسئولية املدنية القانون املصرى ،ال بعة األوىل  1936ص  213وما بعدها ق  ،223د  /سليمان
ال ماوى :القضاء اإلدارى ،الكتاق الثاىن لضاء التعوي ص  295وما بعدها ،مسئولية اإلدارة عن أعماهلا غري التعالدينة
ص .206
( )3من ذلك على سبيل املثال :نق مدىن  1974/10/20ال عن رل  943لسعة  44ق ،ص  680ف ،146
وحكمها  1987/10/25ال عن رل  1986لسعة  53ق ،وحكمها ال ععان رلما  309 ،251لسنعة  55ق
جلسة  1990/1/30جمموعة سعة  41ص  347ف .64
21 Avr. 1937 “ Quesenel “ Rec. 413.



) (4

املوجودة الغرفتني اللنتني تركتنا حتنت تصنرف املسنتوىل معنه ،ولند لضنى املنس
بأن اخل أ الشخصنى النذى ارتكبنه املوظفنون لنيس مبعبنت الصنلة بالعمنل النوظيفى.
()1

فواضح من هذا احلكن أيضنا أن الوظيفنة هنى النىت هينأت هلن ارتكناق اجلرمينة
لذلك ولعت املسئولية على عاتق املتبوع.
 .3مننا لضننى بننه جملننس الدولننة الفرنسننى  1969/2/9مننن أن " الوسننائل
نك
نا ،وذلن
ند ارتكاهبن
نأ الربين
ند مكاتن
نزى ألحن
نتش املركن
ناه املفن
نىت سن
نة الن
االحتيالين
حب زه للبوالص املسحوبة على أشنخاص ومهينة منن لبنل صنهره املندير العنام املسناعد
إلحنندى الشننركات املسننامهة ،وإنزاهلننا لنندى بعننك
نه إىل
نذكور بعفسن
نهر املن
ندم الصن
نني تقن
نك إىل حن
نائل ،وذلن
نذه الوسن
نن هن
نرر من
املتضن
املكتأ لدفع أليام البوالص املنذكورة عنن طرينق الربيند وبعند مندة منن إجنراء هنذه
العمليات أصبح الساحأ غري لنادر علنى الندفع .ولند لضنى جملنس الدولنة الفرنسنى
نل
نلة بالعمن
نت الصن
نيس مبعبن
ند لن
نتش الربين
نه مفن
نذى أرتكبن
نى الن
ناء الشخصن
نأن اخل ن
بن
نى
نه( )2ففن
نئولية اإلدارة ععن
نية إىل مسن
نيط بالقضن
نىت حتن
نال روف الن
نودى بن
نوظيفى وين
الن
هذا احلك أيضوا جند أن الوظيفنة هنى النىت هينأت الفرصنة الرتكناق اجلرمينة ،منن مث
تكون اإلدارة مسئولة عن فعله أيضاو.
 .4حكنن حمكمننة الننعق املصننرية  1946/11/28لضننية تننتلخص
نه
نر لن
نه ،فخ ن
نه مسدسن
نة ومعن
نة رمسين
نأ ألداء مهمن
نتيال ذهن
نا أن كونسن
ظروفهن
ال ريق أن يزور أحد ألاربنه .و أ عناء الزينارة أراد مداعبنة طفنل لريبنه هنذا ،وذلنك
بتصويأ مسدسنه احلكنومى إلينه دون أن يتحقنق منن خلنوه منن الرصناص فنأن لق
معه مقذوف أصاق منن ال فنل مقنتال .فقنررت امكمنة مسنئولية احلكومنة ،وعللنت
نرر
ندىن إذ تقن
نانون املن
نن القن
نادة (  ) 152من
نأن املن
نذا احلك ن بن
نباق هن
نك أسن
ذلن
مسئولية السيد عن الضنرر العاشنب عنن أفعنال خدمنه منىت كنان والعنوا معنه حنال
تأدية وظائفه  ،لد عممنت فلن جتعنل املسنئولية واجبنة فقنط عنن األضنرار العاشنئة
28 oct 1953 “ Banguet “ Rec p. 459.

) (1

.9 fev 1969 credit de Nord R.D.P 1969 P. 995.

) (2
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عن تأدية الوظيفة نفسها بل جعلتها واجبنة أيضنوا عنن األضنرار العاشنئة عنن كنل فعنل
ولع حال تأدية الوظيفة ولنو مل يكنن منن أعمنال الوظيفنة ولكنن هينأه للخنادم أداؤه
للوظيفة حبيث لوال هذا األداء ما كان هنذا الفعنل ليقنع كمنا ولنع ،فنإذا كنان الضنرر
لد ولع من املوظ نتي نة عبثنه بسنالح تسنلمه حبكن وظيفتنه ،فنالوزارة النىت هنو
()1
تابع هلا مسئولة عن تعوي هذا الضرر
 1976/3/23الننذى جنناء فيننه " أن القننانون
 .5حكنن حمكمننة الننعق
ععدما حدد ن اق هذه املسنئولية بنأن يكنون العمنل الضنار غنري املشنروع والعنوا منن
التابع حنال تأدينة الوظيفنة أو بسنببها ،مل يقصند أن تكنون املسنئولية مقصنورة علنى
خ اء التابع وهو يودى عمنال منن أعمنال وظيفتنه أو أن تكنون الوظيفنة هنى السنبأ
نئولية
نق مسن
نل تتحقن
نه بن
نان ولوعن
نرورية ال مكن
نون ضن
ناء ،وأن تكن
نذا اخل ن
نر هلن
املباشن
املتبوع أيضا كلمنا كنان فعنل التنابع لند ولنع معنه أ عناء تأدينة الوظيفنة ،أو كلمنا
استغل و ظيفته أو ساعدته هذه الوظيفنة علنى إتينان فعلنه غنري املشنروع أو هينأت لنه
بأى طريقة كانت فرصة ارتكابنه سنواء ارتكبنه التنابع ملصنلحة املتبنوع أو عنن باعنث
شخصى ،وسواء كان الباعث النذى دفعنه إلينه متصنال بالوظيفنة أو ال عاللنة لنه هبنا
وسواء ولع اخل اء بعل املتبوع أو بغري علمه (.)2

 1946/11/28جمموعة القواعد القانونية الىت لررهتا حمكمة العق واإلبرام املواد املدنينة
( )1حك حمكمة العق
عن املدة من  1945/11/22حىت  1949/6/9إعداد د /حممود أمحد عمر :دار العشر لل امعات املصرية  260/5وما
بعدها مبدأ .115
ص
 1976/3/23ال عن رل  516لسعة  42ق جمموعة سعة  27املند األول
( )2حك حمكمة العق
 742ف ( )146و نفس املع نق جعائى  1941/1/27املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية الىت لررت حمكمنة
العق املصرية معذ إنشاءها عام  1931حسن الفكهاىن ،عبد املعع حس إصدار الدار العربينة للموسنوعات ،1981
 393/5وما بعدها بعد  ،865وحكمها  1983/11/1ال عن رل  1769لسعة  53ق جمموعنة سنعة  34ص
 913ف  ،181نق مدىن  1988/2/3ال عن رل  1969لسعة 53ق جمموعة مستشار  /أنور طلبة .470/9



 -:أن اخل ناء بسنبأ الوظيفنة ينت حتدينده علنى أسناس أن هعناك
سببه مباشرة بني الوظيفنة والعمنل غنري مشنروع أى إذا بنت أننه لنوال الوظيفنة ملنا
()1
أرتكأ التابع العمل الغري مشروع.
التزيد

أداء عمنل منن أعمنال الوظيفنة ،منن ذلنك لضنت بنه حمكمنة

جعايننات املعصننورة  1930/1/15مننن أن ارتكنناق موظنن جرميننة حتننط مننن
نة
ناء احلكومن
نة إلرضن
نة احلكومن
نارض لسياسن
نزق املعن
نون إىل احلن
نخاص يعتمن
نة أشن
كرامن
ناء املوظ ن
نن خ ن
نأل عن
نث تسن
نة حين
نائق احلكومن
نى عن
نئولية علن
نأء املسن
نى بعن
يلقن
()2
………… "
" وذلننك كمننا إذا سننتعمل كمسننارى بالسننكة احلدينند وظيفتننه
()3
مسرولات من بلد إىل بلد أخرى "

هتريننأ

نتخدم
نث أسن
نة حين
نتعمال الوظيفن
ناء اسن
نارى " أسن
نال " الكمسن
نذا املثن
نابع هن
فالتن
عمله هتريأ املسرولات من بلد إىل بلد أخر ولوال الوظيفة ما فعل ذلك.
وأستعد أصح اق هذا االجتناه تأييند وجهنة ن نره إىل أن منا يقنع منن التنابع
من تزيد أو منن أسناء السنتعمال شنئون الوظيفنة يكنون منن شنأنه أن ميند حندود
الوظيفة إىل أبعد من دائرهتنا ال بيعينة ،ويترتنأ علنى امتنداد الوظيفنة مسنئولية املتبنوع
عما يرتكبنه التنابع أ عناءه مسنئولية يصنح إال يكنون م لقنة بنل تنرد عليهنا بعن
نه
ناء جماوزتن
نابع أ عن
نه التن
نا يرتكبن
نيد عمن
نائلة السن
نترط مسن
نث يشن
نات حين
التحف ن
شرح القانون املدىن ،املرجع السابق  889/2ف  ،283د/
( )1يراجع عرض هذا االجتاه د /سليمان مرلس :الوا
عبد احلى ح ازى :موجز الع رية العامة لاللتزامات طبعة  1955ص  ،526د /رأفت حممد أمحد محاد :مسئولية املتبوع
عن احنراف تابعه دراسة مقارنة بني القانون املدىن والفقه اإلسالمى ،دار العهضة العربية ،ص .222
( )2حك حمكمة جعايات املعصورة  1930/1/15لضية أخ اق .اماماة س  11ص 378وما بعندها ف 314
وتأيد هذا احلك حبك أخر  1931/5/7اماماة  12ص 267ف.148
( )3نق جعائى فرنسى  1907/3/22جمموعة سريى  1907ص 473مشار إليه مول د /رأفت محاد :املرجنع
السابق ،ص ،215هامش .49
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حنندود وظيفتننه أى بسننببها.
مب اوزة األخنري حندود وظيفتنه.

أن ال يكننون املصنناق لنند عامننل التننابع عاملننا
 -أن ال يكنون التنابع أرتكنأ الفعنل الضنار

بدافع شخصنى كحقند أو انتقنام أو اسنتغالل ،فيتصنور ولوعنه حنالىت اخل ناء
تأدية الوظيفنة بالنذات والت ناوز حندود الوظيفنة أى بسنببها ولكنن أ نره رفنع
()1
املسئولية عن السيد يقتصر على احلالة األخرية دون األوىل.
صورتني-:

االجتاه الثالث -:أن االحنراف يكون بسبأ الوظيفة
إذا مل يكن من املمكن ولوعه لو ال الوظيفة.
أن التابع مل يكن ليفكر

إتيان الفعل الضار لوال وظيفته.

()2

و هننذا املعنن يقننول د /السننعهورى :وال يكفننى القننول بالسننببية املباشننرة
لتحديد احلالة الىت حننن بصنددها بنل جينأ أن نسنري خ نوة أبعند هنذا التحديند،
ونورد طائفتني منن األم ثلنة نقت فهنا منن أحكنام القضناء املصنرى لعسنتخلص املعينار
الذى يصلح أساس لكل طائفة معها.
نا إىل
نتدرج زوجهن
نة ،فأسن
نراه متزوجن
نري أمن
نأ خفن
نها -1:أحن
معن
دركه ليالو ولتله لنتخلص لنه زوجتنه ،فقضنت حمكمنة النعق بنأن احلكومنة مسنئولة
عن عمل اخلفري ،ولالت " إذا كان اخل ناء النذى ولنع منن املتنه  ،وضنر بنه املندعى
باحلق املدىن ،إدا ولع معنه بوصنفه خفنريوا و اللينل و الندرك املعنني لتأدينة خدمتنه
فيها وبالسالح املسل إليه منن احلكومنة النىت اسنتخدمه ،وأننه إدنا تنذرع بوظيفتنه
التضليل بام عليه حىت طاوعنه وجنازت علينه اخلدعنة مث متكنن منن الفتنك بنه ،ممنا
شرح القانون املدىن 885/2 ،ف .283
( )1د /سليمان مرلس :الوا
( )2وهو ما عليه د /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط 1025/1 ،ف  ،682د /عبد الودود اىي :املوجز الع رية العامة
لاللتزامات مصادر االلتزام ،طبعة  1981ص ،261د/حممود مجال الدين زكى :الوجيز ن رية االلتزام القانون املدىن
املصرى ص 535وما بعدها ف 288د /عبد احلى ح ازى الع رية العامة لاللتزام "مصادر لاللتنزام " ص،531 ،529
د/سعاد الشرلاوى :أفاق جديدة أمام املسئولية اإلدارية واملسئولية املدنية ،جملة العلوم اإلدارية س 11العدد الثناىن سنعة
 1969ص 237حيث تقول :أن هذا املعيار الواضح الذى وضعه األستاذ الدكتور السعهورى يعيععا على حس كل منا
يثور بسبأ خ اء التابع وصلته بالوظيفة غري أنعا ال نتفق الرأى مع األستاذ الكبري ععد مواجهة املرحلة التالية من مراحل
املسئولية عن فعل الغري وهى الىت تدور بني املوظ واملرفق أو بني التابع واملتبوع لتقسي العنأء العنهائى للتعنوي "
ص ،239د /أنور سل ان :املرجع السابق ص 401وما بعدها.



يق ع بأنه لند ارتكنأ هنذا اخل ناء أ عناء تأدينة وظيفتنه ،وبنأن وظيفتنه هند النىت
سهلت له ارتكناق اجلرمينة ،فمسنئولية احلكومنة عنن تعنوي الضنرر النذى تسنبأ
فبه املته  ،باعتباره خفرياو معيعاو منن لبلنها ،ابتنة ،سنواء علنى أسناس أن الفعنل الضنار
ولع معه أ عاء تأدية وظيفته ،أو علنى أسناس أن الوظيفنة هند النىت هيئنات لنه ظنروف
ارتكابه" .
ندة
نه ،فكل ن العمن
نال وظيفتن
نن أعمن
نل من
نز عمن
نراف إىل املركن
نأ صن
 -2ذهن
نت حمكم نة
ند لضن
نتاله ،ولن
نق ولن
نريان ال رين
نه اخلفن
نأنق علين
نته فن
نن حبراسن
خفريين
االستئعاف الوطعينة بنأن اجلرمينة ارتكبنت أ عناء تأدينة اخلفريينن لوظيفتنهما فتكنون
احلكومة مسئولة ععها.
نق بع ن
نزار ال رين
ندس ،فن
نه مسن
نة ومعن
نة رمسين
نتابل مهمن
نأ كونسن
 -3ذهن
ألاربه و أ عاء الزيارة عبث باملسندس فنأن لق وأصناق مقنتال منن صن كنان جبانبنه
فاعتربت حمكمة النعق مسنئولة عنن عمنل الكونسنتابل ،ولالنت أسنباق حكمهنا
نال
نن أفعن
نب للغنري عن
نرر العاشن
نن الضن
نيد عن
نئولية السن
نرر مسن
نادة  " 152إذ تقن
أن " املن
خدمه مىت كان والعا معنه حالنة تأدينة وظنائفه لند عممنت فلن جتعنل املسنئولية
واجبة فقط عنن األضنرار العاشنئة منن تأدينة الوظيفنة نفسنها ،بنل جعلتنها واجبنة
أيضوا عن األضرار العاشئة عن كنل فعنل ولنع حنال تأدينة الوظيفنة ولنو مل يكنن منن
أعمال الوظيفة ذاهتنا ولكنن هينأه للخنادم أداؤه الوظيفنة حبينث لنوال األداء منا كنان
هذا الفعل ليقع كما ولنع ،فنإذا كنان الضنرر النذى ولنع منن املوظن نتي نة عبثنه
بسالح تسلمه حبك وظيفته ،فنالوزارة النىت هنو تنابع هلنا مسنئولة عنن تعنوي هنذا
الضرر ………"
مث يقول سنيادته " واملتأمنل هنذه ال ائفنة منن األحكنام يسنت يع ردهنا مجيعنا
إىل أصل واحد ففى كنل معنها يرتكنأ التنابع خ ناء مل يكنن يسنت يع ارتكابنه لنوال
وظيفته ،فاخلفري املثنال األول منا كنان يسنت يع اسنتدراج النزوج إىل الندرك لنو ال
تذرعه بوظيفته ،واخلفنريان املثنال الثناىن منا كاننا يسنت يعان لتنل الصنراف لنو مل
نو مل
ندس لن
نث باملسن
نان ليعبن
نا كن
نث من
نال الثالن
نتابل املثن
نته ،والكونسن
نا حبراسن
يكلفن
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يتسلمه حبك وظيفتنه " فاملعينار النذى يسنتخلص منن هنذه األمثلنة هنو أن التنابع مل
()1
يكن يست يع ارتكاق اخل اء لوال الوظيفة "
 .1ارتكأ موظن إدارى جرمينة حتنط منن كرامنة أشنخاص يعتمنون إىل احلنزق
املعارض لسياسة احلكومنة ال مندفوعوا بعمنل شخصنى بنل إرضناء للحكومنة القائمنة،
نون
نة تكن
نأن احلكومن
نورة بن
نات املعصن
نة جعاين
نت حمكمن
ندها فقضن
نى ععن
ناء الزلفن
وابتغن
مسئولة عن هذا املوظ وأيدت حمكمة العق هذا احلك .
نرق
ناعدته ،وضن
نادر إىل مسن
نر فبن
نخص أخن
نع شن
نارق من
نيدة يتضن
نادم سن
 .2رأى خن
الشخص األخنر ضنربا مل يقصند بنه لتلنه لكعنه أفضنى إىل موتنه ،فقضنت حمكمنة
العق بأن السيد يعترب مسنئوال عنن نتي نة األعمنال النىت ارتكبنها اخلنادم مصنلحة
سيده ،ولو كانت هذه العتي ة اشد خ ورة مما كان يريده السيد.
نا
نت يع أن يردهن
نام يسن
نن األحكن
نة من
نذه ال ائفن
نل هن
نيادته " واملتأمن
نول سن
مث يقن
هى أيضا إىل أصل واحند ففنى كنل معنها يرتكنأ التنابع خ ناء مل يكنن ليفكنر
ارتكابه لنوال الوظيفنة ،فناملوظ اإلدارى ض املثنال األول منا كنان يفكنر االعتنداء
على األشخاص النذين يعتمنون إىل احلنزق املعنارض لنوال وظيفتنه ،ومنا ولدتنه هنذه
الوظيفة نفسنه منن رغبنة متلنق احلكومنة القائمنة ،واخلنادم املثنال الثناىن منا
كان ليفكر ضرق املعتدى على سيده لوال أنه خادم هذا السيد.
وعليه فنإن املعينار النذى يسنتخلص منن هنذه األمثلنة :هنو أن التنابع مل يكنن
ليفكننر ارتكنناق اخل نناء لننوال الوظيفننة ،فهعنناك إذن معينناران للخ نناء بسننبأ
الوظيفة ،ويعترب الت ابع لند ارتكنأ خ ناء بسنبأ وظيفتنه إمنا ألننه مل يكنن ليسنت يع
()2
ارتكاق هذا اخل أ وإما ألنه مل يكن ليفكر ارتكابه ،لوال الوظيفة "
( )1وافقه هذا د /عبد املعع فرج الصدة :حيث يقول سيادته " اخل اء بسبأ الوظيفة يراد به اخل اء الذى يقع منن
التابع وهو يودى عمالو من أعمال وظيفته ولكن ترب ه مع ذلك بالوظيفة عاللة سببية و يقة حبيث أنه لوال الوظيفة ما كان
يست يع التابع ارتكابه فهى سببية من شأهنا أن جتعل الوظيفة ضرورية إلمكان ارتكاق اخل اء " املرجع السنابق ص552
ف .510
( )2الوسيط 1035 :1028/1 :ف .684



نار النذى اندده
نابقة أن الفقنه اختلن حنول حتديند املعين
يتضنح منن اآلراء السن
على أساسنه اخل ناء بسنبأ الوظيفنة ،وأن هنذا اخلنالف يندور حنول لراء ال نة ا
إيضاحها فيما سبق إال أنه يالحا عليها ما يلى-:
أن املعيننار األول وهننو أن اخل نناء بسننبأ الوظيفننة يتحقننق كلمننا كانننت
نه "
نة الرتكابن
نأت الفرصن
نه أو هين
ناعدت علين
ناء أو سن
ناق اخل ن
نهلت ارتكن
نة سن
الوظيفن
يوسع منن مسنئولية املتبنوع إىل درجنة جتناوز احلند املعقنول النذى جينأ أن تقن
نإن
ناء فن
نار القضن
نا معين
نعهورى " أمن
نول د /السن
نن مث يقن
نوع)1(.ومن
نئولية املتبن
نده مسن
ععن
امكمة كانت غ عن هنذا املعينار النذى يفني عنن احلاجنة فيمنا يتسنع لنه –
فليس كافيا أن تكنون الوظيفنة سناعدت علنى إتينان اخل ناء أو أهننا هينأت الفرصنة
الرتكابه ،بل جينأ فنوق هنذا إ بنات أن التنابع منا كنان يسنت يع ارتكناق اخل ناء
لوال الوظيفة ،فعاللنة الوظيفنة باخل ناء ليسنت فحسنأ أهننا سناعدت علينه وهينأت
الفرصة الرتكابه ،بل هى أكثنر منن ذلنك ،إذ هنى ضنرورية إلمكنان ولنوع اخل ناء،
ولوهلا ملا است اع التابع أن يأتى العمل الذى جعله مسئوال " (.)2
أن املعيار الثناين النذى حندد اخل ناء بسنبأ الوظيفنة بأننه يتحقنق ععندما
تكون الوظيفة سببا مباشرا للخ اء :يوخذ عليه.
( )1يراجع نقد هذا الرأى د /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط ،1032/1 ،د /سليمان مرلس :الفعل الضار ،دار العشر
لل امعات املصرية ،ال بعة الثانية  ،1956ص 165حيث يقول " أن تكون وظيفة التابع هى الىت هيأت له ارتكاق اخل اء
ال يعدوا أن يكون ععصراو ،من الععاصر الىت يعتمد عليها القاضى االستدالل على حصول الت اوز حدود الوظيفنة،
وأنه جيأ أن تكون التسهيالت الىت هيأهتا الوظيفة للتابع على وجه جتعل اخل اء مرتب او بالوظيفة ارتباطا مباشرا حبيث لو مل
تكن الوظيفة ملا است اع التابع ارتكاق اخل اء " مستشار  /حسني عامر :املسئولية املدنية التقصريية والعقدينة ص،353
مرجع سابق ،د /رأفت حممد أمحد محاد :املرجع السابق ص 241حيث يرى سيادته " أنه ال يوخذ مبعيار حمكمة النعق
على إطالله ألن مقتضيات لواعد العدالة ولواعد الع ام العام تفرض عليعا أنه جيأ أن نقيد هذا املعيار بالباعث لدى التابع
فتترتأ مسئولية املتبوع إذا كان االحنراف " اخل اء " مبعاسبة الوظيفة ،وكان الباعث عليه حتقيق مصلحة املتبوع أو كنان
الباعث الذى دفعه إىل االحنراف متصال بالوظيفة أو ولع اخل اء بعل املتبوع ،أما إذا كان الباعنث شخصنيا … فنإن
مسئولية املتبوع ال تتحقق … وتقدير الصلة الواجأ توافرها والباعث أمر خيتل من حالة إىل أخرى مما يستوجأ معنه
مراعاة ال روف اخلاصة بكل حالة على حدة ويترك تقديره لقاضى املوضوع " ص 244وما بعدها.
( )2د /السعهورى :الوسيط 1023/1 ،ف .684
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 -1أنه معيار مبه وغري واضح.
 -2انه غري مانع حيث ال ميعنع منن دخنول حناالت حتتنه لند تكنون الوظيفنة
فيها سببا مبشرا للخ أ دون أن تكون ضرورية ض ارتكابه.
نون
نه يكن
نة بأنن
نبأ الوظيفن
نأ بسن
ندد اخل ن
نذي ان
نث الن
نار الثالن
أن املعين
صورتني األوىل :أن التنابع منا كنان يسنت يع ارتكناق اخل نأ لنوال الوظيفنة .الثانينة:
أن التابع ما كان يفكر ارتكاق اخل أ لوال الوظيفة
()1

 )1أنه يضيق من مسئولية اإلدارة عن أعمال موظفيها.
 )2أنه يقنوم علنى تقندير شخصنى ،ألننه جينأ علنى القاضنى أن يقنرر كنل
نار ،أو إذا
نل الضن
ناق الفعن
نرورية الرتكن
نة ضن
نت الوظيفن
نا إذا كانن
ندة من
نى حن
نة علن
حالن
كانت هى الىت جعلت املوظ يفكنر إتينان العمنل الضنار ،حبينث لوالهنا ملنا فكنر
األلدام عليه.
ومن مث فأن أرى أن منا ذهبنت إلينه حمكمنة النعق منن أن املتبنوع يسنأل عنن
نت
نة الوظيفنة أو كانن
ناء تأدين
نروع أ عن
نري املشن
نل غن
نأ العمن
نىت ارتكن
نابع من
نال التن
أعمن
الوظيفة هد الىت ساعدت علنى إتينان الفعنل الضنار أو هينأت لنه ارتكابنه هنو األوىل
باالتباع.
نة فعنل
نه نتي ن
نى عاتقن
نى علن
نن أن تلقن
نىت ميكن
نئولية الن
نن املسن
نل من
نة العمن
 )1محاين
حد بسبأ تأدية الوظيفنة ،األمنر النذى يترتنأ علينه النبطء العمنل خوفناو منن
املسئولية.
 )2محاية حق املضرور منن الضنياع ،ألننه ض الكنثري منن احلناالت يكنون العامنل
الذى ولع معه اخل نأ معسنرا وال يسنت يع الوفناء بقيمنة التعنوي  ،و توسنيع ن ناق
املسئولية امللقاة على عاتق اإلدارة ضمانا حلق املضرور من الضياع.
( )1يراجع

ذلك د/سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق الثاىن ص  295وما بعدها.



 )3أن التوسننع حنناالت املسننئولية امللقنناة علننى عنناتق اإلدارة جيعلننها حتكنن
الرلابة على العامل ومتنارس علينه السنل ة الفعلينة املعصنوص عليهنا القنانون ،األمنر
الذى يضنمن السنرعة أداء العمنل ،واإللنالل منن األخ ناء النىت ميكنن أن ترتنأ
املسئولية .
ناق
ناء ن ن
نه والقضن
نه الفقن
نهى إلين
نا أنتن
نع من
نق من
نار يتفن
نذا املعين
نذ هبن
 )4أن األخن
القانون العنام منن أن اإلدارة تسنئل عنن مجينع أعمنال املوظن منا مل تكنن معبتنة
الصلة بالوظيفة أى حنىت ولنو كاننت أخ ناء شخصنية طاملنا كاننت داخلنه إطنار
()1
الوظيفة.
اتضح مما سبق أن املتبوع يكنون مسنئوال عنن عمنل التنابع منىت كنان فعلنه أ عناء
نة
نن للوظيفن
نة أو مل يكن
ناء الوظيفن
نأ أ عن
نن اخل ن
نا إذا مل يكن
نببها ( ،)2أمن
نة أو بسن
الوظيفن
عاللة به بأن حند خنارج ن ناق الوظيفنة ومل تنربط بيعنه وبنني الوظيفنة أى راب نة
ففى هذه احلالة يعترب اخل أ الوالنع منن العامنل شخصنيا ويسنأل ععنه مالنه اخلناص
.
نه
نول فين
نذى تقن
نرية  1954/1/26والن
نعق املصن
نة الن
نه حمكمن
نت بن
نا لضن
 -1من
نرر
نن الضن
نوع عن
نئولية املتبن
نى مسن
نت علن
ندىن إذ نصن
نانون املن
نن القن
نادة  174من
" إن املن
الذى اد ه تابعه بعمله غنري املشنروع جعلنت ذلنك معوطنا بنأن يكنون هنذا العمنل
والعا معنه حنال تأدينة الوظيفنة أو بسنببها ،وأذن فمنىت كنان اخلفنري املتنه مل يكنن
ععد ارتكاق جرمية القتنل ينودى عمنال منن أعمنال وظيفتنه وكنان لند ختلنى عنن
نان
ندة إىل مكن
نارج البلن
نة خن
نرق الزراعين
نته لل ن
نة حراسن
نادر مع قن
نى وغن
نه الرمسن
عملن
( )1و هذا يقول د /حمسن خليل " :ف بقا للتصور الذى وصل إليه القضاء الفرنسى أحكامه ال خيرج عنن مسنئولية
اإلدارة إال اخل أ الذى ال يكون له أية عاللة بالوظيفة إطاللا بأن يكون لد ولع بعيد ععها وذلك حياة املوظ اخلاصة "
القضاء اإلدارى ورلابته ألعمال اإلدارة ال بعة الثانية  1968ص .753
( )2فتوى اجلمعية العمومية  1991/10/9مل رل  .1794/2/32املوسوعة اإلدارية  134/39ومنا بعندها ف
.58
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احلاد داخل البلندة إذ مسنع باملشناجرة لالعتنداء علنى خصنومه فقتنل امن علينه،
وكان املته مل يرتكأ جرميته بسنبأ الوظيفنة ،وإدنا لتنل امن علينه لقصنده متزيقنه
ولشفاء ما امل من غل وحقند حننو خصنومه ،وانتقامنا معنه منىت كنان ذلنك فنإن
نارج
نت خن
نت ولعن
نا دامن
نا من
نة خفريهن
نن جرمين
نئولة عن
نون مسن
نة ال تكن
وزارة الداخلين
(.)1
مع قة حراسته ومل تكن حالة تأدية وظيفته وال بسببها
ناء
نث جن
نائى "  1960/10/13حين
نعق " جعن
نة الن
نه حمكمن
نت بن
نا لضن
 -2من
حكمها ما يلى :أننه منن املقنرر أن خينرج عنن ن ناق مسنئولية املتبنوع منا يرتكبنه
التابع من خ أ مل يكن بيعه وبنني منا ينودى منن أعمنال الوظيفنة ارتبناط مباشنرة ،ومل
تكن هى ضرورية فيما ولع من خ نأ وال داعينة إلينه – فنإذا كنان احلكن لند أسنس
لضاءه مبسئولية ال اعن علنى أن التنابع وهنو عامنل " فنراش " بالصنيدلية النىت ميلكهنا
ال اعن ويعمنل معنه فيهنا امن علينه بصنفة صنيدىل لند اسنتغل وظيفتنه وعملنه
بالصيدلية الدخول على امن علينه مبسنكعه بعند معتصن اللينل وأننه لنوال هنذه
العاللة ملا أنس إليه امن علينه وأفسن لنه صندره وفنتح لنه بناق مسنكعه وأدخلنه
هادئا م مئعا حني جلنأ إلينه ذلنك الولنت حب نة إسنعافه منن مغنص مفناجب وأن
وظيفته كانت السنبأ املباشنر مسناعدته علنى إتينان فعلنه الضنار غنري املشنروع
بغ الع ر عن الباعنث النذى دفعنه ،وكوننه غنري متصنل بالوظيفنة أو ال عاللنة لنه
هبا فإن هذا الذى انتنهى إلينه احلكن جينا الت بينق الصنحيح للقنانون – إذ ينبني ممنا
نال
نن أعمن
نال من
نودى عمن
نة ين
نه اجلرمين
نت إرتكابن
نن ولن
نه مل يكن
نه احلك ن أن املتن
لالن
وظيفته ،وإدنا ولعنت اجلرمينة معنه خنارج زمنان الوظيفنة ومكاهننا ون الهنا وبغنري
أدواهتا ،فاجلرمية على الصورة الىت أ بتنها احلكن إدنا ولعنت بعيندا عنن حمنيط الوظيفنة
فال تلحقهنا مسنئولية املتبنوع . .غنري أننه ال شنأن هلنذه العوامنل واملشناعر بأعمنال
الوظيفة الىت ال ترب ها جبعاية القتنل للسنرلة راب نة لوالهنا منا كنان الفعنل لند ولنع
ومىت تقرر ذلك فإن ال ن اعن علنى منا أ بتنه احلكن ال يكنون مسنئوال عنن التعنوي

( )1نق

جعائى

 1954/1/26اماماة س 35العدد الرابع ص .1264



امل الأ به عنن جرمينة تابعنه املتنه – ويكنون احلكن إذ لضنى بالزامنه بنالتعوي
()1
لد أخ أ ويتعني لذلك نقضه ورف الدعوى املدنية بالعسبة إليه.
يتضح منن هنذه األمثلنة أن اخل نأ ولنع منن املوظن خنارج ن ناق عملنه ومل
تكن الوظيفة هنى السنبأ حندو اخل نأ أو الداعينة إلينه ،ومنن مث تكنون تبعنة
هذا العمل الصنادر منن املوظن علنى عاتقنه وال تسنأل اإلدارة ععنه ،وبالتناىل فنإذا
نت اإلدارة
نى اإلدارة ولامن
نرر علن
نذا الضن
نن هن
نالتعوي عن
نة بن
نوى للم البن
نت دعن
رفعن
()2
بأداء التعوي فإن من حقها أن ترجع على املوظ مبا دفعته.

نئولية
نول مبسن
نببها للقن
نة أو بسن
ناء الوظيفن
نابع أ عن
نن التن
نأ من
ندو اخل ن
نى حن
ال يكفن
نة
نوافر عاللن
ند م نن تن
نا البن
نا " املوظ ن " وإدن
ناء تابعهن
نن أخ ن
نوع " اإلدارة " عن
املتبن
التبعية بني مرتكأ الفعل الضار " املوظ " وبني اإلدارة.
ولتحقيق هذا الشرط البد من توافر ععصرين
 السل ة الفعلية ( حق إصدار األوامر ). ممارسة الوظيفة حلساق جهة اإلدارة.نار "
نل الضن
نأ الفعن
نئول " اإلدارة " ومرتكن
نني املسن
نة بن
نة التبعين
نق عاللن
نى تتحقن
لكن
املوظ " البد من السل ة الفعلينة النىت ميارسنها املتبنوع علنى التنابع ،والنىت مبقتضناها
خيضع التابع ألمره وهنينه وإشنرافه .و هنذا يقنول منازوا " جينأ العتبنار الشنخص
( )1حك حمكمة العق " الدائرة اجلعائية "  1960/10/13ال عن رل  1242لسعة  30ق جمموعة سعة  11ص
 897املوسوعة الذهبية  406/5بعد  882ومن هذا القبيل القضاء الفرنسننننننننننى= :
13 Mai 1991.

27 Oct، 1944. “ ville de Nice’ S 1945 –3 –20 et s. ,.

26 Oct.

Societe d’assurances les maituelles unies R.D.P 1991 P. 1462،

( )2ان ر تفصيل ذلك

1973 Sadoudi Rec. P. 603، D: 1974. P. 255. Note Auby
الفرع الثالث من هذا امل لأ.

=
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متبوعا أن يكون مالكنا للحنق امل لنق توجينه ورلابنة التنابع وكنذلك فيمنا بتعلنق
بتع فيذ العمل النذى اسنتخدم منن أجلنه وأن يكنون هنذا األخنري غنري متمتنع بنأى
نادر
نا الصن
نا حكمهن
نعق أيضن
نة الن
نول حمكمن
نذ " ( )1وتقن
نك التعفين
نتقالل ذلن
اسن
نانون
نن القننن
نادة ( )174مننن
نى حكنن ن املننن
 )2( 1976/5/8إن " مقتضننن
املدىن أن عاللة التبعية تقوم علنى السنل ة الفعلينة النىت تثبنت للمتبنوع رلابنة التنابع
()3
وتوجيهه … "
ومىت توافرت السل ة الفعلينة مبنا تععينه منن احلنق إصندار األوامنر والتعليمنات
إىل التابع فأننه يسنتوى أن تكنون اإلدارة متنارس هنذه السنل ة حل نة ارتكناق الفعنل
الضار ،أو توجد اسنتحالة مادينة أو مععوينة متعنع ممارسنة السنل ة الفعلينة علنى التنابع
()4
من لبل املتبوع.
أن املوظنن يعتننرب حتننت سننل ة اإلدارة سننواء

وض هننذا يقننول

متت ممارسة هنذه السنل ة منن لبلنها ض أ عناء ارتكناق الفعنل أم مل تنت  ،فنالعربة
اإلمكانية لدى من مينارس هنذه السنل ة رلابنة وتوجينه منن يسنأل عنن تصنرفاهت
أى ولت إذ أن جملنس الدولنة الفرنسنى يكتفنى منن أجنل احلكن مبسنئولية اإلدارة
نذه
نون هن
نس يكن
نأ املن
نل ة اإلدارة دون أن يل ن
نت سن
نل حتن
نأ الفعن
نون مرتكن
نأن يكن
بن
()5
السل ة لد متت ممارستها بفاعلية شديدة ".

Traite de la respons a bilite civile en droit francais

) (1

4e ed T.I P.814 N. 885.
ال عن رل  657لسعة 42ق .جمموعة سنعة  29ص 1180ومنا بعندها

( )2حك حمكمة العق
ف.232
( )3و نفس املع فتوى اجلمعية العمومية ملس الدولة رل  1979/11/25 1120مل رل  645/2/32إذ جاء
فيها " إن راب ة التبعية ال تتحقق إال إذا وجد شخص حالة خضوع لسل ة شخص أخر يكون له حق رلابته وتوجيهنه
فيما يقوم به حلسابه من عمل حمدد " وفتواها  1982/2/17رل  284مل رل  917/2/32جمموعة سعة  36رل
 71ص.113
( )4د /سعاد الشرلاوى :املسئولية اإلدارية ص.117
1976/5/8

، op cit p. 232 N. 218



) (5

وتعترب السل ة الفعلينة الرلابنة علنى أعمنال املوظن منن جاننأ اإلدارة لائمنة
ما دام املوظ يباشنر أعمنال الوظيفنة ،لنذلك تعتنرب مسنئولية اإلدارة عنن التصنرفات
غري املشروعة الىت يأتيهنا املوظن لائمنة سنواء أباشنر املوظن أعمنال وظيفينة حتنت
إشراف من ميلنك ممارسنة سنل ة الرلابنة علنى أفعالنه ،أم غنري إشنرافه ،أو بعبنارة
أخرى ،إن املصناق لنيس مكلفنا بنأن يثبنت أن املوظن كنان سناعة ولنوع الفعنل
()1
الضار غري املشروع حتت رلابة فعاله من جانأ اإلدارة …

ناهبا
نة حلسن
نة الوظيفن
ناتق اإلدارة مبمارسن
نى عن
ناة علن
نئولية امللقن
نر املسن
نل ععاصن
تكتمن
من لبل من ولع معه اخل أ.
و هذا تقنول د  /سنعاد الشنرلاوى " إن أسناس مسنئولية املتبنوع هنو حقنه
إصدار أوامر للتابع هبندف ممارسنة الوظيفنة النىت يقنوم هبنا حلسناق املتبنوع ومنن مث
فلكى يسئل املتبوع عن فعنل التنابع البند منن ممارسنة العمنل حلسنابه وهنذا يقتضنى
أن خيصص املوظ عمله لصات املتبنوع فنال مينارس عمنال لغنريه يتعنارض منع عملنه
ندنيني رل ن 47
ناملني املن
نانون العن
نن لن
نادة ( )53من
نعص املن
نذا تن
ناق األول ،و هن
حلسن
نر
نل أخن
نني أى عمن
نه وبن
نني وظيفتن
نع بن
نل أن جيمن
نوز للعامن
نى " ال جين
نعة 1978علن
لسن
يوديه بالذات أو بالسل ة إذا كنان منن شنأن ذلنك اإلضنرار بنأداء واجبنات الوظيفنة
أو كان غري متفق مع مقتضنياهتا كمنا ال جينوز للعامنل أن ينودى أعمناال للغنري مبرتنأ
أو مبكافأة ولو غنري أولنات العمنل الرئيسنية إال بنأذن منن النوزير املخنتص أو منن
()2
ميارس سل اته "
هذا إذا كان من ولع معنه اخل نأ منن العناملني لندى اإلدارة ،أمنا إذا مل يكنن منن
العاملني لدى اإلدارة وولع معنه خ نأ ،فإننه لكنى تسنأل ععنه اإلدارة مبقتضنى عاللنة

( )1د  /إبراهي طه الفياض :مسئولية اإلدارة عن أعمال موظفيها
( )2د  /سعاد الشرلاوى :املسئولية اإلدارية ،ص.117

العراق ،ص.184
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أداء وظيفنة

التبعية فإنه ال بد منن أن يكنون هنذا الفنرد أ عناء ولنوع اخل نأ يسناه
()1
عامة.
هذا ومىت توافرت عاللنة التبعينة بنني املسنئول ومرتكنأ الفعنل الضنار بععصنريها
السابقني فإن اإلدارة تكون مسنئولة عنن أخ ناء موظفيهنا سنواء كنان التنابع يتقاضنى
أجرا على عمله منن املتبنوع أم ال ،وسنواء كنان املتبنوع حنرا اختينار تابعنة أم ال،
فالعربة لينام عاللنة التبعينة بتنوافر الوالينة والسنل ة الفعلينة الرلابنة والتوجينه،
نة أداء
نابع و طريقن
نر إىل التن
ندار األوامن
نة إصن
نل ة فعلين
نوع سن
نون للمتبن
نث يكن
حبين
()2
عمله و الرلابة عليه تعفيذ هذه األوامر وحماسبته على اخلروج عليها.

نائق
نه ،كسن
نروف بذاتن
نوبا إىل موظ ن معن
نأ معسن
نون اخل ن
نتوى أن يكن
نا يسن
كمن
نوبا إىل
نة ،أو معسن
نل أداء واجبن
ندرس يهمن
نارة ،أو من
ند املن
ندم أحن
نة يصن
نيارة عامن
سن
موظ غنري معنروف بذاتنه ( )3إمنا ألن اخل نأ شنائع بنني طائفنة كنبرية ،أو لتعنذر
التعرف على من ارتكنأ اخل نأ وإن كنان منن الثابنت ل عنا أن هعناك خ نأ ارتكبنه
نرف
نترط التعن
نانون ال يشن
نك ألن القن
نرر ،وذلن
ندا الضن
نوظفني وأدى إىل أحن
ند املن
أحن
()4
على الفاعل.

( )1د  /سعاد الشرلاوى :املسئولية اإلدارية ،ص .118
( )2نق مدىن  1982/6/10ال عن رل  775لسعة 45ق جمموعة املستشار /أنور طلبة  ،463/9نق مدىن
 1987/11/15ال عن رل  1395لسعة 56ق جمموعة املستشار  /أنور طلبة  ،463/9فتوى اجلمعية العمومينة
 1996/2/7مل رل  2373/2/32املوسوعة اإلدارية  550/51وما بعدها ف.179
 3و هذا تقول اجلمعية العمومية " يكفى مساءلة املتبوع عن أعمال تابعة غري املشروعة أن يثبت أن احلاد لد ننتا
عن خ أ التابع ولو تعذر تعييعه من بني تابعية " فتواها  1996/1/17مل رل  2618/2/32املوسنوعة اإلدارينة
 547/51وما بعدها ف ،178وفتواها  1997/7/31مل رل  2791/2/32املوسوعة اإلدارية  563/51ومنا
بعدها ف.187
 4د /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق الثاىن ،ص 277وما بعدها.



 -1حكنن حمكمننة اإلسننكعدرية االبتدائيننة  1950/4/13باعتبننار احلكومننة
مسئولة عن إصابة أحد األفراد ب لقنة لاتلنة أطلقهنا أحند رجنال اجلنيش النذين كنانوا
يتولون اماف ة على األمن أ عناء إضنراق رجنال البنوليس ،ولنو أننه مل ميكنن التعنرف
على شخصية م لق الرصاصة (.)1
نه " أن
نتلخص ولائعنن
 1965/11/16وتنن
نعق
نة النن
 -2حكن ن حمكمنن
بع موظفى وعمنال السنكة احلديند كنانوا يركبنون الق نار بندون تنذاكر خالفنا
نون
ناول املوظفن
نوا ،وحن
نوق رفضن
نرة الركن
ندفع أجن
نوا بن
نا طولبن
نوائح ،وملن
نة واللن
لألن من
املختصون بالق ار حترينر حماضنر هلن فعنزل العمنال املخنالفون أول حم نة ،ولنذفوا
نى
نا ،ولضن
ندى عيعيهن
نر إحن
ندها بصن
نه وأفقن
ندها راكبن
ناق أحن
نارة ،فأصن
نار باحل ن
الق ن
ابتدائيا واسنتئعافيا مبسنئولية املصنلحة ،ولقند طععنت املصنلحة احلكن بعندة دفنوع
معها أن احلكن امل عنون فينه مل اندد التنابع النذى ألقنى بناحل ر ،ولكنن امكمنة
رفضت الندفع لائلنة " إن العنزاع حصنل بنني عمنال السنكة احلديند النذين كنانوا
يربون على املنائتني منن جهنة ،وبنني منوظفى السنكة احلديند القنائمني علنى ل نع
التذاكر من جهنة أخنرى … وإن عندم االهتنداء إىل شنخص الفاعنل النذى صندرت
معه احل رة اجلانينة النىت أصنابت عنني املسنتأن ضندها ،والقنول جبهالنة الفاعنل ال
يع أن احلاد صدر منن شنخص غرينأ عنن ن ناق فنئىت الشن ار … فنال جمنال
نن اإلدارة
نئولية عن
نع املسن
نال لرفن
ندىن توصن
نانون املن
نن القن
نادة ( )165من
نال املن
إذن ألعمن
املستأنفة ،ومفاد هنذا أن إصنابة امل عنون ضندها جناءت نتي نة خل نأ تنابعى ال اععنة
من مسنتخدمني وعمنال ،وأننه رغن اجلهالنة بالفاعنل النذى ألقنى بناحل ر النذى
ن
نون احلكن
نذا يكن
نا ،وهكن
ندى عيعيهن
نار إحن
ندها إبصن
نا فافقن
نون عليهن
ناق امل عن
أصن
نائغة ……… "
نباق سن
نوعية وبأسن
نل ته املوضن
ناق سن
نع ن ن
ند ل ن
نه لن
نون فين
امل عن
(.)2

( )1حك حمكمة اإلسكعدرية  1950/4/13جملة التشريع والقضاء السعة الثانية ص.312
 1965/11/16ال عن رل  41لسعة 31ق جمموعة سعة  16ص ،1082ص168
( )2حك حمكمة العق
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أما إذا انتقت عاللة التبعية فال مسئولية.

( )1فتوى اجلمعية العمومية
ف.56

()1

 1991/11/3مل رل  1867/2/32املوسوعة اإلدارية احلديثة  131/39وما بعندها



يرى بعن الفقهناء أن مسنئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع تقنوم علنى أسناس
()1
ن رية اخل أ املفترض
ومع اتفاله على هذا جنند أهنن اختلفنوا
عن اآلراء اآلتية:

نوعينة اخل نأ ومتخن

هنذا اخلنالف

 أن مسئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع تقنوم علنى أسناس اخل نأنه
نه قتن
نث معحن
نة حين
نار تابعن
نأ اختين
نوع أخ ن
نار( )2أى أن املتبن
نرض االختين
املفتن
الولت الذى مل يكنن هنذا األخنري جنديرا بتلنك الثقنة لكوننه أرعنن وغنري حنريص
فيكون املتبوع مسئوال عنن فعنل التنابع علنى أسناس اخل نأ املفتنرض االختينار هنو
ما عليه القضاء (.)3
أن مسنئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع تقنوم علنى أسناس اخل نأ
املفترض

الرلابة والتوجيه

()4

P. 521 et s

T II

op cit

) (1

ومن الفقه املصرى :د  /أمحد حشمت أبو ستيت :املرجع السابق ف ،209د  /لدرى الشنهاوى :الع رينة العامنة
للمسئولية جعائيا وإداريا .معشأة املعارف اإلسكعدرية ص ،303د  /حممد كامل مرسى شرح القانون املندىن اجلديند "
االلتزامات " طبعة  262/3 ،1954نبذة  149و د  /سليمان مرلس :الفعل الضار ص178
op cit. T. II P. 521.

) (2

( )3حك حمكمة السني  26يونيو  1931جازيت بالية  .270 – 2 – 1931مشار إليه رسالة د  /حممد الشني
عمر دفع اهلل :مسئولية املتبوع دراسة مقارنة ،دكتوراه مقدمه إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة سعة  1970ص.87
Rasponsabilite Civile 3 eme T. II. N. 511 et. s.

) (4
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مقتضاه :أننه جينأ علنى املتبنوع مرالبنة التنابع أداءه لعملنه ،حبينث إذا أخ نأ
نة
نري الرلابن
نه والتقصن
نه وتوجيهن
نر رلابتن
نه لصن
نه ،ألنن
نن خ ئن
نئوال عن
نون مسن
يكن
()1
والتوجيه يوجأ املسئولية .وأيده القضاء.
 أن مسئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع تقنوم علنى أسناس اخل نأاملفترض الرلابنة والتوجينه ،واالختينار معنا أى أننه مجنع بنني اال نعني " اخل نأ
()3
االختيار واخل أ الرلابة والتوجيه " ( )2وأيده القضاء أيضا

 -1أنه لو كانت مسنئولية املتبنوع مبعينة علنى خ نأ مفتنرض افتراضنا غنري لابنل
إل بات العكنس ألمكنن للمتبنوع أن يعفنى عاللنة السنببية بنني اخل نأ املفتنرض منن
جانبه ،وبني الضرر الذى أصاق الغري ،وهو ما ال جييزه الفقهاء بإنفاق.
 -2أنه لنو كنان أسناس املسنئولية اخل نأ املفتنرض لترتنأ علنى ذلنك الرجنوع
اجلزئى من لبل املتبوع على التنابع منع أن املتفنق علينه فقهنا ولضناءا إمكنان الرجنوع
الكلى على من ولع معه اخل أ دون أن اق له االحت اج باخل أ املفترض.
 -3أن املتبوع غري امل مينز يسنأل عنن خ نأ تابعنه رغن أننه ال ميكنن أن يعسنأ
()5
إليه أى خ أ الفتقاره إىل التمييز وهو ركن أساسى من أركان اخل أ.
291

N.

op cit T. 1

– حممد كامل مرسى :املرجع السابق .262/2
( )1حك حمكمة باريس  1958/3/28جازيت دى باليه  1959القس الثاىن ص.15
( )2وهو ما عليه مجهور الفقهاء مصر والقضاء د /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى  289/2وما بعدها.
( )3نق مدىن فرنسى  1956/2/15جملة األسبوع القانوىن سعة  1956اجلزء الثاىن بعند  ،9565ونقن مندىن
مصرى  1974/12/31ال عن رل  252لسعة 37ق جمموعة سعة  25ص  1519ف  ،257نقن مندىن
 1976/3/18ال عن رل  585لسعة 41ق جمموعة سعة  27ص 697ف.138
( )4يراجع ذلك د /أنور سل ان املرجع السابق :ص  405ف  ،485د /مص فى عبد احلميد عدوى الع رية العامنة
لاللتزام ( مصادر االلتزام ) ال بعة األوىل  1996ص  635وما بعدها.
( )5فتوى الل عة الثالثة للقس االستشارى للفتوى والتشريع مب لس الدولة  1961/11/16إدارة الفتوى والتشنريع
لوزارة االلتصاد رل  263ما املباد الىت تضمعتها فتاوى القس االستشارى للفتوى السعة  14،15ص.519



–

انيا :ن رية حتمل التبعة " الغع بالغرم "
يرى بعن الفقهناء أن مسنئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع تقنوم علنى أسناس
(.)1
حتمل التبعة وذلك تفاديا ملا وجه من نقد إىل ن رية اخل أ املفترض
نوع
نادام املتبن
نالغرم " تعن أننه من
نع بن
ناطر " أو " الغن
نة " املخن
نل التبعن
نرة حتمن
وفكن
يستعني بغريه لالستفادة من نشاطه ،فعليه أن يتحمل تبعات ذلك العشاط.
رغ ما ترتأ على هنذه الع رينة منن تفناد للعقند النذى وجنه إىل ن رينة اخل نأ
()2
املفترض ن ر أصحاق هذا الرأى ،إال أنه وجد هلا نقد مقتضاه.
 -1أن فكرة حتمل التبعنة يترتنأ عليهنا مسناءلة املتبنوع عنن كنل أفعنال التنابع
نود
نك تعن
نوع دون شن
نك ألن املتبن
ناطب وذلن
نرف اخلن
نى التصن
نرها علن
نارة دون لصن
الضن
عليه الفائدة من كل نشناط لنذلك التنابع .منع أن املسنتقر فقهنا ولضناءا أن املضنرور
نالتعوي  ،أى أن
نوع بن
نة املتبن
نن م البن
نتمكن من
نى ين
نابع لكن
نأ التن
نات خ ن
نزم بإ بن
ملتن
التعوي لاصر على التصرف اخلاطب فقط.
 -2أن فلسفة املخناطر ال تتفنق منع أحكنام مسنئولية املتبنوع عنن أخ ناء تابعنة
بل إهنا تتعال تعالضنا جوهرينا معهنا ،فعلنى العقني ممنا تسنتوجبه ن رينة املخناطر
فإن املتبوع النذى صندر ضنده حكن بنالتعوي عنن الضنرر النذى حلنق املضنرور
ميلك حنق إلامنة دعنوى رجنوع ضند التنابع حنىت ينتمكن منن اسنترداد منا لنام
نت يع
ناذا ال يسن
نر ملن
نن أن تفسن
نن املمكن
نان من
ناطر وإن كن
نة املخن
نإن ن رين
نداده ،فن
بسن

Op cit N. 283 – et Planiol Op cit P.35

) (1

د/
د /حممد لبيأ شعأ :دروس ن رية االلتزام " مصادر االلتزام " ،طبعة  396/2 1977/76ف،60
سليمان مرلس :الفعل الضار ،ص ،150حيث يعترب سيادته حتمل التبعة أساسا للمسئولية حالة ولوع اخل نأ جمناوزا
حدود الوظيفة ،د /إمساعيل غامن :املرجع السابق ،ص.446
( )2يراجع بيان أوجه العقد بالتفصيل د /مص فى عبد احلميد عدوى :املرجع السابق ،ص  ،637د  /رأفت حممد أمحد
محاد :املرجع السابق ،ص 164وما بعدها.
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ناذا
نر ملن
نت يع أن تفسن
نا ال تسن
نأ إال أهنن
نى اخل ن
نئوليته بعفن
نن مسن
نتخلص من
نوع أن ين
املتبن
يست يع املتبوع أن يرجع على تابعة مبا دفعه من تعوي .

ويرى بع
()1
ن رية العيابة

الفقهناء أن مسنئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع تقنوم علنى أسناس
 -أن التابع يعنوق عنن املتبنوع

بنه ،ومنن

أداء العمنل النذى كلن

مث فعمله امتداد لعمنل التنابع ،األمنر النذى يترتنأ علينه أن يصنبح خ نأ التنابع هنو
خ أ املتبوع أى أن اخل أ الذى صندر منن التنابع يعتنرب كأننه صندر منن املتبنوع وأن
التابع ما هو إال أداة يد املتبوع.

 -1أن تصننرف التننابع حلسنناق املتبننوع يشننمل التصننرفات القانونيننة واملاديننة،
ون رية العيابنة ال تشنمل إال التصنرفات القانونينة .أمنا األعمنال املادينة فنال تدخلنها
العيابة ،ومن مث يكنون املعينار لاصنرا عنن تعناول التصنرفات املادينة ،وهلنذا ال يصنلح
أساسا للمسئولية.
نن
نا دفعنه من
نابع مبن
نى التن
نوع علن
نوع املتبن
ندم رجن
نى عن
نة تقضن
نرة العيابن
 -2أن فكن
تعوي  ،مع أن املتفق عليه فقها ولضناء رجنوع املتبنوع علنى التنابع بكنل منا دفعنه،
ومن مث ال تصلح أساسا للمسئولية.
) (1

Traite des obligations en general 1925 T.5 P.76 et s ،
13 Mai 1953

24 Jan 1924، G A Z.. PAL –1-30,

،

J.C.P. 1953 P.98
نق عرىب  1942/5/14القضية رل  59لسعة 11ق الدائرة املدنية جمموعة حممود أمحد عمر .436/3
( )2يراجع نقد ن رية العيابة د /أنور سل ان :املرجع السابق ص  ،406د /حممد الشي عمر دفع اهلل :املرجع السنابق
ص 96وما بعدها د /رأفت حممد أمحد محاد :املرجع السابق ص 159وما بعدها.



 -3أن العيابننة تقتضننى انصننراف أ ننر التصننرف إىل املتبننوع ،ومننن مث يقاضننى
املضرور املتبنوع وال يقاضنى التنابع طبقنا ملقتضنيات العيابنة القانونينة ،منع أن الثابنت
فقها ولضاءا أن املضنرور منن حقنه أن يقاضنى التنابع مباشنرة ومبفنرده األمنر النذى
يودى إىل اهندام ن رية العيابة.

يرى النبع أن مسنئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع تقنوم علنى أسناس ن رينة
احللول ( ،)1ومبقتضاها ال التنابع حمنل املتبنوع حبينث تكنون شخصنية التنابع امتندادا
لشخصية املتبوع فما ولع من خ أ من التابع كأدا ولع من املتبوع.

 -1أن فكرة احللول ال ميكنن أن ينربر معهنا جنواز رجنوع املضنرور علنى التنابع
دون املتبوع ،كما أن جواز ذلك الرجوع يعتفى معه القول باحتاد الشخصية
 -2أن فكننرة احللننول تقننوم علننى افتننراض ال أسنناس لننه
شخصية التابع تعترب امتدادا لشخصية املتبوع.

الوالننع ،وهننو أن

نة
ناس ن رين
نى أسن
نابع علن
نال التن
نن أعمن
نوع عن
نئولية املتبن
نام مسن
نبع لين
نرى الن
وين
الضمان ( ،)3ومبقتضاها يضنمن املتبنوع إعسنار التنابع جتناه الغنري فهنو مبثابنة الكفينل
( )1د /عبد املعع الصده :مصادر االلتزام ،ص ،545د /أنور سل ان :املرجع السابق ،ص.406
( )2د  /حممد الشي عمر دفع اهلل :املرجع السابق ص 96وما بعدها ،د /مص فى عبد احلميد عدوى :املرجنع السنابق
ص.638
( )3د /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  1184/1وما بعدها ،د /إمساعيل غامن الع رية العامة لاللتزامات مصادر االلتنزام
د /حممد حسني
ص 444ق ،253د /توفيق فرج :الع رية العامة االلتزامات طبعة  377/1 1978وما بعدها،
على الشامى :املرجع السابق ص ،387د /حممد على عمران :االلتزام بضمان السالمة وت بيقاته بع العقود دراسنة
فقهية لضائية كال من مصر وفرنسا ،دار العهضة العربية 1400هن  1980 /م ،ص ،191د /عبد الودود اىي:الع رية
د /رأفت حممد أمحد :املرجع السابق ص،185
العامة لاللتزامات "مصادر االلتزام " ،ص 264وما بعدها،
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املتضامن من حيث إنه يضمن الوفناء بالتزامنات التنابع العاشنئة عنن خ ئنه النذى أضنر
بالغري.

 -1أهنا جمرد فرض تصورى ال أساس له من الوالع.
 -2أن فكرة الضمان ال تلنزم الشنخص إال بصنفة فرعينة بيعمنا املضنرور لنه احلنق
مقاضاة املتبوع مباشنرة ممنا يصنعأ معنه مقارننة أو تشنبيه تلنك املسناءلة بفكنرة
الضمان أو الكفالة.

ذهننأ النندكتور  /سننليمان ال منناوى :إىل أن( " )2اخل ننأ املفتننرض
الرلابة والتوجيه هو األسناس النذى تنب علينه مسنئولية اإلدارة عنن أعمنال موظفيهنا
ن اق القانون العام واستعد ذلك إىل:
ناق
نه ن ن
نتعد إلين
نرض( )1يسن
نأ املفتن
نرة اخل ن
ند إىل فكن
نن نقن
نه من
نا وجن
 -1أن من
مسئولية األفراد العناديني أمنا ن ناق مسنئولية اإلدارة فنال ميكنن تصنور هنذا العقند
حيث إن فكرة املتبوع غري املميز ال حمل هلا جمال مسئولية اإلدارة.

نق مدىن  1954/12/16القضية  217لسنعة  21ق جمموعنة سنعة  6ص 270ق ،35نقن مندىن
 1978/5/8ال عن رل  657لسعة 42ق جمموعة سعة  29ص 1180ف ،232نق مندىن 1981/1/11
ال عن رل  573لسعة 45ق جمموعة سعة  170/1 32ف ،340نق مدىن  1995/1/5ال عنن رلن 3535
لسعة  58ق جمموعة سعة  82/2 ،46ف.19
( )1د /حممد الشي دفع اهلل :املرجع السابق،ص 150وما بعدها،د /رأفت حممد أمحد:املرجع السابق،ص 172وما بعدها.
( )2د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق الثاىن ،ص 297وما بعدها.



 -2أن مسألة متكن املتبنوع منن إ بنات أننه كنان يسنتحيل علينه أن ميعنع العمنل
غري املشروع النذى سنبأ الضنرر متعنذرة ،بنل شنبه مسنتحيلة ،ن ناق املسنئولية
اإلدارية هليمعنة اإلدارة هيمعنة تا منة علنى موظفيهنا وعلنى ظنروف أداء العمنل حبينث
ميكن القنول بنأن هعناك عاللنة سنببية دائمنا بنني اخل نأ املفنروض والضنرر النذى
يصيأ الغنري ،وهلنذا ميكنن اسنتبقاء فكنرة اخل نأ املفتنرض كأسناس ملسنئولية اإلدارة
عن أعمال موظفيها ،مث يقنول سنيادته هنذا إذا أمكنن نسنبة اخل نأ إىل موظن بعيعنة
أو موظفني معروفني بأعيناهن منثال ،أمنا إذا مل ميكنن نسنبة اخل نأ إىل موظن بعيعنة،
وذلك كاألخ اء الىت يكون مرجعهنا سنوء تع ني املرافنق العامنة منثال فنإن املسنئولية
هعا ال تقوم على أساس مسنئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع وإدنا تقنوم علنى أسناس
اخل أ املباشر استعادا إىل املنادة ( ) 151منن القنانون املندىن القندا والنىت تقابلنها املنادة
( ) 163من القنانون املندىن اجلديند ومنن مث فيكنون أسناس املسنئولية هنذه احلالنة
اخل أ الثابنت ال املفتنرض ولكنى يسنتحق املضنرور التعنوي البند وأن يثبنت أن منا
نها "
نريها أداء واجبن
ني اإلدارة أو إىل تقصن
نوء تع ن
نع إىل سن
نرر يرجن
نن ضن
نق من
حلن
()2

 -وترى الندكتورة  /سنعاد الشنرلاوى أننه"

إطنار بينان أسناس مسنئولية

اإلدارة عن أعمال موظفيها يتعني التفرلة بني مرحلتني مها-:
( )1حيث انتقد د /عبد الرزاق السعهورى فكرة اخل أ املفترض فقال " :إن فكرة اخل أ املفترض تودى إىل نتي نتني ال
يصلح التسلي هبما ومها

لو كانت مسئولية املتبوع مبعية على خ أ مفترض افتراضا غري لابل إل بات العكس ال مكن

للمتبوع بع احلاالت أن يتخلص من هذه املسئولية ،إذا نفى عاللة السببية بني الضرر الذى ولع ،واخل أ املفترض
جانبه هو ،بأن يثبت أن الضرر كان البد والعا ولو لام بواجبة االختيار والرلابة والتوجيه مبا يعبغى من الععاية ،وهو ماال
يست يعه بإمجاع الفقه والقضاء ،ألن املسل به أن املتبوع ال يست يع التخلص من املسئولية بإ بات أنه كان يستحيل عليه أن
ميعع العمل غري املشروع الذى سبأ الضرر ،وهو دليل لاطع على أن املسئولية هذه احلالة ال تقوم على خ أ إطاللنا،
ألن املسئولية الىت تقوم على خ أ ،حىت ولو كان اخل أ مفترضا افتراضا غري لابنل إل بنات العكنس ،ترتفنع بنعص
عاللة السببية.

 -لو كانت مسئولية املتبوع مبعية على خ أ مفترض لسق ت مسئولية املتبوع إذا كان غري ممينز ،ألن

غري املميز ال يتصور ارتكابه للخ أ ،ومن مث ال يتصور افتراض اخل أ جانبه .الوسيط 1042/1:وما بعدها ف.689
( )2د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى ،316/2 ،ووافقه هذا د  /حممد فواد مهعنا :دروس القنانون اإلدارى
مكتبة اإلسكعدرية  1957الرلابة القضائية على أعمال اإلدارة ،302/3 ،د /مص فى أبو زيند فهمى:القضناء اإلدارى
وجملس الدولة ص 1017بعد .1166
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هننذه املرحلننة تقننوم مسننئوليته اإلدارة عننن أعمننال موظفيهننا علننى أسنناس
نأ
نالتعوي إىل جانن
نأ اإلدارة بن
نه أن ي الن
نن حقن
نرور من
نول " إن املضن
نمان مث نقن
الضن
احتفاظه بناحلق م البنة املوظن املخ نب ،وذلنك هبندف تنوفري ضنمانة للمضنرور
بتقدا مدين ملنب وغنري مماطنل – أى محايتنه ضند إعسنار املوظن – يعوضنه عنن
ضرر حلق به من جراء نشاط اختذ حلساق اإلدارة ".
هذه املرحلنة تقنوم مسنئولية اإلدارة عنن أعمنال موظفيهنا علنى أسناس حتمنل
التبعة ،أو الغرم بالغع مبع أن منن يسنتفيد منن شنب علينه أن يتحمنل تبعنة خمناطرة،
نون وهن
نها املوظفن
نىت يرتكبن
ناء الن
نن األخ ن
نا إال عن
نأل هنائين
نت اإلدارة ال تسن
نا كانن
وملن
ناط
نتفادهتا منن نشن
نئوليتها جتند أساسنها إن اسن
نام فنإن مسن
يسنتهدفون الصنات العن
هوالء املوظفني جينأ أن يقابلنه حتميلنها عنأء األضنرار العاجتنة عنن هنذا العشناط،
()1
والىت تعد من مستلزمات أو خماطر أى عمل.
يننرى العمينند هوريننو وأيننده دوجننى أن مسننئولية اإلدارة عننن أعمننال
موظفيها تقوم على أساس ن رية الدولة املومعة.

()2

وفسر ذلك فقال " إن األمنور جتنرى كمنا لنو كاننت الدولنة ،باعتبارهنا شخصنا
ناط
ناطر العشن
نة خمن
نومني مواجهن
نني امكن
نديا بن
نا وتعالن
نا تبادلين
ندير تأميعن
نا ،تن
مععوين

( )1د  /سعاد الشرلاوى :املسئولية اإلدارية ،ص 145وما بعدها.
( )2هوريو :القضاء اإلدارى وتعليقات على األحكام الصادرة معه بني سعة  1891وسعة  .684/1 1929مشار لدى د/
إبراهي الفياض :املرجع السابق ،ص 564هامش ( ،)1دوجى :املرجع السابق  469/3وما بعدها .حيث تقنوم فكنرة
التأمني لدية على اعتبار أن الدولة ضامعة للمخاطر الىت تعشأ عن نشاطها االجتماعى املتمثل تداخلها املتزايد احليناة
العامة ،وعلى هذا تقوم مسئوليتها عن تعوي األضرار ،سواء أكان الضرر ناشئا عن خ أ أرتكبه املوظفون العناملون
خدمتها أم مل يكن بة خ أ يعسأ إىل هوالء ،فالدولة ععده ،ال تسأل ألهنا ارتكبت خ أ ،بل هى تسأل ألهنا تومن األفراد
ضد كل خ ر اجتماعى ،وضد مجيع األضرار الىت تعشأ عن تدخلها ،مشروعا كان هذا التدخل أم مصحوبا خب أ يرتكبنه
موظفوها ،فاملوطعون مومعون إذن ضد األضرار العاشئة عن نشاط الدولة الذى متارسه على وجه العموم ،وبصورة خاصنة
مواجهة العشاط الذى يع عن وجود خ أ أداء الوظائ



اإلدارى … وأن املننواطعني ينندفعون ألسنناط هننذا التننأمني ضننرائأ مباشننرة وغننري
مباشرة "
وملا كانت الدولة هى الىت تتسنل ألسنام التنأمني إذ أهننا هنى النىت جتمنع حصنيلة
ناطها
نن نشن
نب عن
نرر العاشن
نالح الضن
نل إصن
ندفع مقابن
نا أن تن
نأ عليهن
نرائأ في ن
الضن
باعتبارها الشخص املنومن لدينة مثلنها ذلنك مثنل شنركات التنأمني اخلاصنة النىت
يومن لديها مواجهة احلواد واألخ ار (.)1
 -وينرى بعن

الفقهناء أن أسناس مسنئولية اإلدارة عنن أعمنال موظفيهنا

هو مبدأ " مساواة اجلميع أمام التكالي العامة "

()2

نان
نا كن
ناط اإلدارى ،مهمن
نن العشن
نار من
نل مضن
نال كن
نوق أن يعن
نو يع ن وجن
وهن
وص هذا العشاط ،تعويضا عمنا أصنابه نتي نة ملمارسنته ،مهمنا كنان ح ن الضنرر
……
نال
نن أعمن
نئولية اإلدارة عن
ناس مسن
ناض أن أسن
نراهي الفين
نرى د  /إبن
 -:وين
موظفيها واحد

مجيع مراحلها وهو الغع بالغرم (.)3
نا
نال موظفيهن
نن أعمن
نئولية اإلدارة عن
نرب أن مسن
نأ جن
ناا لبين
نرى د  /حن
ين

تقوم على أساس ينرتبط بععاصنر فكنرة التبعينة ومهنا السنل ة والفائندة النىت للمتبنوع
والىت يقابلها اخلضوع من جانأ التابع والعمل حلساق صاحأ السل ة.
نرين
ناك جندوى البحنث عنن أى منن الععصن
مث يقنول سنيادته " أننه لنيس هعن
أكثر أمهية من الععصنر اآلخنر مادامنا الزمنني لتأسنيس املسنئولية عنن اخل نأ ،فالعمنل

( )1هرييو :املرجع السابق .684/1
( )2من أنصار هذا الرأى – جيز تعليقاته على األحكام من  1919 :1905جملة القانون العام الفرنسنية " ،ميشنو:
الشخصية املععوية  282/2مشار إليه وإىل غريه لدى د  /إبراهي الفياض :املرجع السابق ،ص 569وما بعدها.
( )3د  /إبراهي الفياض :املرجع السابق ص 610وما بعدها ،ووافقه د  /حممد نصر رفاعى :الضرر كأسناس للمسنئولية
املدنية امتمع املعاصر ص 223ف.146
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حلساق الغري لد يكون دلنيال علنى اخلضنوع كمنا أن هنذا اخلضنوع لند يندل علنى
()1
أن اخلاضع للرلابة يعمل حلساق الغري "
هذه هى أهن اآلراء النىت ليلنت
ن اق القانون العام.

أسناس مسنئولية اإلدارة عنن أعمنال موظفيهنا

هذا وملا كاننت هنذه اآلراء متثنل اجتنهادا منن لبنل لائليهنا وأن االجتنهاد وفقنا
للقواعد العامة خي نب ويصنيأ ،وجهنت إليهنا انتقاضنات عديندة حبينث مل خيلنو رأى
معها منن العقند ،ومنن مث فنإن النعفس متينل إىل منا ذهنأ إلينه أسنتاذنا الندكتور /
سننليمان ال منناوى مننن أن أسنناس مسننئولية اإلدارة عننن أعمننال موظفيهننا اخل ننأ
املفترض الرلابة والتوجيه.
نراجح
نرأى الن
نا للن
نا وفقن
نق عليهن
نا ي بن
نال موظفيهن
نن أعمن
نئولية اإلدارة عن
 -1أن مسن
الفقه القواعند املعصنوص عليهنا القنانون املندىن اخلاصنة مبسنئولية املتبنوع عنن
أعماهلا التابع ،وملنا كاننت مسنئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع تقنوم علنى أسناس
اخل أ املفتنرض وفقنا لنعص املنادة ( )174منن القنانون املندىن وملنا ورد جمموعنة
األعمال التحضنريية وملنا ألنره القضناء .فنإن مسنئولية اإلدارة عنن أعماهلنا موظفيهنا
تقوم على اخل أ املفترض.
ناء
نا فقهن
نال هبن
نىت لن
نلحى الن
نأ املصن
نى واخل ن
نأ الشخصن
نني اخل ن
نة بن
 -2إن التفرلن
القانون العام أصنبحت عدمينة اجلندوى و هنذا تقنول الندكتورة  /سنعاد الشنرلاوى
" وال شك أن التفرلة التقليدينة بنني اخل نأ الشخصنى واخل نأ املصنلحى لند سنامهت
إحدى مراحنل ت نور املسنئولية تعميتنها غنري أهننا ال تتمشنى اآلن منع األفكنار
السائدة كمنا أهننا تعتنرب مصندر غمنوض وتعقيند ،وأن خنري حنل ملواجهنة مسنائل
ناكلها
نئولية ومشن
نه املسن
نة ونواجن
نة العتيقن
نن التفرلن
نا عن
نى متامن
نو أن نتخلن
نئولية هن
املسن
مواجهة مباشرة.

( )1د  /حاا لبيأ جرب :ن رية اخل أ املرفقى دراسة مقارنة
بعدها.

القانون املصرى والفرنسى طبعنة  1968ص 428ومنا



نل م نن
نلحة كن
نق مصن
نرض اقن
نأ املفتن
ناس اخل ن
نى أسن
نئولية علن
نام املسن
 -3أن لين
املضرور والتابع ،اقنق مصنلحة التنابع ويتمثنل ذلنك القينام بالعمنل دون خنوف
الولوع املسئولية.
نري
نياع ،وتيسن
نن الضن
نه من
نة حقن
نك محاين
نل ذلن
نرور ويتمثن
نلحة املضن
نق مصن
واقن
نن أن
نان منن املمكن
نأ اإلدارة لكن
نات خ ن
ناه بإ بن
نا إذا ألزمعن
نه ألنعن
نول علين
نبيل احلصن
سن
يتخلى عن حقه خوفا منن إلحنام نفسنه عنأء اإل بنات وال شنك أن إ بنات خ نأ
اإلدارة أمر صعأ للغاية.
 -4أن ليام املسئولية علنى أسناس اخل نأ املفتنرض الرلابنة يترتنأ علينه التوسنع
نأ علينه إلنزام
نا األمنر النذى يترتن
نة عنن أعمنال موظفيهن
أحنوال مسنئولية الدولن
نر
نها اخل نوض أمن
نأ نفسن
نىت جتعن
نديها حن
ناملني لن
نى العن
نها علن
نام رلابتن
اإلدارة بأحكن
التعوي والشك أن هذا يقلل من حاالت اخل أ أ عاء ممارسة العمل أو مبعاسبة.
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اتضح مما سنبق أن مسنئولية املتبنوع " اإلدارة " عنن أعمنال التنابع املوظن تقنوم
على أساس اخل أ املفترض الرلابة والتوجيه.
نري
نل غن
ندر معنه عمن
نابع " املوظن " أو صن
نى عمنل التن
نإذا ترتنأ علن
ومنن مث فن
مشروع ترتأ علينه إحلناق الضنرر بنالغري فإننه يعشنأ للغنري احلنق التعنوي  ،وأن
هذا احلق جيعله أمام أحد أمرين (.)1
الرجننوع علننى التننابع " املوظنن " وم البتننه بننالتعوي  ،و
هذه احلالة يلتنزم املضنرور بإ بنات مسنئولية التنابع عنن هنذا الضنرر ،وذلنك يكنون
بإ بات اخل أ ( )2والضرر وعاللة السببية ،وإال مل يستحق التعوي .
نالتعوي
نه بن
نوع " اإلدارة " وم البتن
نى املتبن
نوع علن
الرجن

نذه
و هن

احلالة يلتنزم بإ بنات مسنئولية التنابع عنن العمنل غنري املشنروع حينث إن مسنئولية
املتبوع فرع من مسنئولية -التنابع – كمنا سنبق – وبعند إ بنات خ نأ التنابع ،يلتنزم
أمننام اإلدارة بإ بننات الضننرر وعاللننة السننببية دون أن يكلنن بإ بننات خ ننأ اإلدارة
حيث إننه مفتنرض افتراضنا غنري لابنل إل بنات العكنس فمقضنى هنذا أن الغنري إذا
أصابه ضرر من فعنل التنابع فنإن ذلنك يعتنرب لريعنة علنى خ نأ املتبنوع الرلابنة
والتوجيه وأهنا لو لامت بواجبنها جتناه العامنل ورلابتنه عملنه منا ولنع اخل نأ أمنا
ولد ولع فإن ذلك يعتنرب لريعنة علنى اخل نأ الرلابنة والتوجينه ،وأهننا منن القنرائن
نت يع اإلدارة أن
نال تسن
نذلك فن
نس ( )3ولن
نات العكن
نل ا بن
نىت ال تقبن
نة الن
نة القاطعن
القانونين
( )1د /وحيد رأفت ،مسئولية اإلدارة عن أعماهلا أمام القضاء ،جملة القانون وااللتصاد العدد األول س  9يعاير  1939ص
.245
( )2يستوى ذلك أن يكون خ أ التابع ابتا أو مفترضا سواء كان االفتراض لابال إل بات العكس أو غري لابل إل بنات
العكس .د /السعهورى :الوسيط  ،1023/1د /حاا جرب :املرجع السابق ص  ،350وإن كان اشترط أن يكون اخل نأ
املفترض لابال إل بات العكس.
( )3د /السعهورى :الوسيط  1041/1ف  ،689جمموعة األعمال التحضرية للقانون املدىن اجلديد  ،419/2د /سليمان
ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق الثاىن ،ص  ،297د /حاا جرب :املرجع السابق ص ،362د /فواد حممند العنادى:
القضاء اإلدارى وإجراءات التقاضى وطرق ال عن األحكام اإلدارية،طبعة  ،1998ص  ،427د /وحيد فكرى رأفت:



تعفى املسئولية عنن نفسنها إال عنن طرينق القنوة القناهرة أو السنبأ األجنع  .وأيند
()1
القضاء ذلك
من األمنور املسنتقرة سنواء أحكنام جملنس الدولنة الفرنسنى أو املصنرى ( )2أن
التعوي عن الضرر إذا كنان مترتبنا علنى خ نأ مرفقنى أو خ نأ شخصنى منن لبنل
املوظ  ،ولكن ليس مبعبت الصنلة عنن الوظيفنة بنأن ارتكبنه املوظن بسنبأ الوظيفنة
فإنه يقع على عاتق اإلدارة ،و هنذه احلالنة لنيس منن حقهنا الرجنوع علنى املوظن
مبا دفعته من تعوي بسبأ خ ئه.
أما إذا كان التعنوي مترتبنا علنى خ نأ شخصنى معبنت الصنلة بالوظيفنة بنأن
أرتكبه املوظ ولكنن ال تنربط بيعنه وبنني الوظيفنة أى راب نة ،فنإن التعنوي يقنع
نه
نرة مل البتن
نه مباشن
نع علين
نرور يرجن
نإن املضن
نن مث فن
نب ومن
ناتق املوظن املخ ن
نى عن
علن
بعنن احلنناالت أن يرجننع املضننرور علننى اإلدارة
بننالتعوي لكننن لنند انند
مل البتها بالتعوي عن اخل نأ الشخصنى املرتكنأ منن املوظن وذلنك اند غالبنا
إذا كننان املوظنن معسننرا وال يسننت يع أداء التعننوي  ،و هننذه احلالننة إذا لامننت
اإلدارة بدفع التعوي ععه فنإن منن حقهنا الرجنوع علنى املوظن مل البتنه بنالتعوي
املرجع السابق ،ص  261ف  ،10د /اىي أمحد موا  :الشخص املععوى ومسئولياته لانونا ،معشأة املعنارف1987ص
 114وما بعدها.
املستشار :أنور
( )1يراجع هذا املع  :نق مدىن  1936/11/12ال عن رل  37لسعة  6ق جمموعة
طلبة ،461/9 :نق جعائى  1942/5/25ال عن رل  855لسعة  12ق جمموعة أنور طلبنة ص  ،478نقن
مدىن أول يونيه  1971ال عن رل  469لسعة  36ق جمموعة سعة  22ف  ،117نق جعائى 1974/12/31
ال عن رل  252لسعة  37ق جمموعة سعة  25ص  1519ف  ،257نق مدىن  1987/10/25ال عن رل
 1986لسعة  53ق جمموعة املستشار أنور طلبة  ،461/9نق مدىن  1995/3/12ال عن رل  1919لسعة 60
ق جمموعة سعة  46ص  468وما بعدها ف  ،93فتوى اجلمعية العمومية  1991/11/23مل رل 1015/2/32
املوسوعة اإلدارية  136/39وما بعدها ف .59
ص 160
( )2د /أنور أمحد رسالن :املرجع السابق ص  252وما بعدها ،د /سعاد الشرلاوى :املسئولية اإلدارينة
وما بعدها ،د /حممد نصر رفاعى :املرجع السابق ص  223وما بعدها ف  ،146د /إبراهي الفياض :املرجع السنابق ص
 ،132حك امكمة اإلدارية العليا  1987/12/12ال عن رل  423لسعة  29ق املوسوعة اإلدارية احلديثنة /39
 138وما بعدها ف .60
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الذى لامنت بدفعنه إىل املضنرور .كنذلك األمنر إذا كنان اخل نأ مشنتركا " أى مجنع
فيه بنني اخل نأ املرفقنى واخل نأ الشخصنى املعبنت الصنلة بالوظيفنة " فنإن التعنوي
ندا
إحن
نهما ،أى اإلدارة واملوظ ن
نل معن
نهام كن
نأ إسن
نه حبسن
نت توزيعن
ندر وين
يقن
الضرر وإذا دفعت التعوي كامال فإهنا ترجع عليه بقيمة ما خيصه التعوي .
نث
نن حين
نول " من
نا فتقن
ند أحكامهن
ناء اإلدارى أحن
نة القضن
نرر حمكمن
و هنذا تقن
إن إلرار احلكومنة مبسنئوليتها عنن التعنوي ال يرفنع ععنه أيضنا مسنئوليته " املوظن
املخ ب " ما دام أن وظيفتنه هنى النىت مكعتنه منن ارتكناق اخل نأ الشخصنى أسناس
التعوي امل الأ به ،فهو يعند بذاتنه دلنيال علنى وجنود خ نأ مصنلحى تسنأل ععنه
احلكومة ،ذلنك أننه ال يوجند تعنارض بنني اخل نأين ينودى إىل اسنتحالة اجتماعهمنا
معا لضنية واحندة ،أو إىل انتفناء أحندمها بوجنود اآلخنر ،ذلنك أن ذات الفعنل أو
الترك لد يكنون خ نأ شخصنيا ومصنلحيا الولنت ذاتنه إذ يعند اخل نأ الشخصنى
 مىت ولع من املوظن أ عناء تأدينة وظيفتنه أو مبعاسنبة تأديتنها  -دلنيال علنى خ نأنى
نا ،وعلن
نى موظفيهن
نراف علن
نة واإلشن
نا الرلابن
نة إلمهاهلن
نه احلكومن
نأل ععن
نلحى تسن
مصن
ذلك فليس القنانون منا ميعنع منن لينام مسنئولية احلكومنة عنن خ ئهنا املصنلحى
جبانأ مسئولية املوظن عنن خ ئنه الشخصنى وال منا ميعنع أيضنا طالنأ التعنوي
من أن جيمع بني هاتني املسئوليتني معا لضية واحدة.)1( " ...
هذا ولد تكفلنت لواعند القنانون املندىن ببينان األسناس ذلنك حينث اعتنربت
()2
أن املتبوع وفائنه مبنا علنى التنابع منن تعنوي يعتنرب مبثابنة الكفينل املتضنامن
ومن مث اق له الرجوع على التنابع كمنا يرجنع الكفينل املتضنامن علنى املندين النذى
( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى  1950/6/29القضية رل  88لسعة  3ق جمموعة سنعة  4ص  956ف ،303
و نفس املع حكمها  1954/6/8ال عن رل  1877لسعة  6ق جمموعة سعة  8ص  1503املد الثالنث ف
 ،871وحك امكمة اإلدارية العليا  1964/12/5جمموعة املباد الىت لررهتا امكمة اإلدارية العليا عشر سنعوات
ص  ،1127وحكمها  1995/8/5ال عن رل  2935لسعة  37ق الدائرة الرابعة املوسوعة اإلدارية  488/51وما
بعدها ف .153
( )2نق مدىن  1993/2/18ال عن رل  167لسعة  75ق جمموعة سعة  635/1 ،44ف  ،107نق مدىن
 1993/3/28ال عن رل  1758لسعة  6ق جمموعة سعة  831/1 ،44ف ،137نق مدىن 1995/10/5
ال عن رل  3535لسعة  58ق جمموعة سعة  82/1 ،46ف. 19



كفله ،وذلنك وفقنا ألحكنام دعنوى احللنول املعصنوص عليهنا
القانون املدىن.

املنادة ( )799منن
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مسئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع ،اصن الح لنانوىن درج فقهناء القنانون علنى
استخدامه للداللة علنى املسنئولية عنن فعنل الغنري طاملنا كنان الثناىن خاضنعا ألمنر
نا أو
نا مععوي نا عامن
نا أو شخصن
نردا عادين
نوع فن
نون املتبن
نك أن يكن
نتوى ذلن
األول يسن
خاصا ،وهنذا العنوع منن أننواع املسنئولية تعاولنه فقهناء الشنريعة اإلسنالمية حتنت
مسننمى " األجننري اخلنناص فنناألجري اخلنناص الفقننه اإلسننالمى يقابننل الع نناق
القانوىن التنابع ومنن مث فنإن دراسنة هنذا العنوع منن املسنئولية الفقنه اإلسنالمى
يكون من خالل دراستعا لألجري اخلاص.
نى
ندى ،وعلن
نمن إال بالتعن
ناص ال يضن
نري اخلن
نولني " األجن
نامع الفصن
ناء جن
 -1جن
هننذا تلميننذ القصننار وسننائر الصننعاع وأجريهنن مل يضننمعوا إال بالتعنندى وفيمننا مل
()1
يتعدوا ضمن األستاذ" ..
نارا
ند نن
ناص إذا أولن
نريه اخلن
نار أو إجن
نذ القصن
نام " تلمين
نان احلكن
ناء لسن
 -2وجن
بأمر األستاذ أو السراج فولعت شنراره علنى نوق القصناره فنال ضنمان علنى األجنري
()2
وإدا الضمان على أستاذه".
 -3و املغنن والشننرح الكننبري " وإذا اسننتأجر األجننري املشننترك أجننريا خاصننا
كاخلياط دكان يستأجر أجنريا مندة يسنتعمله فيهنا فتقبنل صناحأ الندكان خياطنة
نمعه
ناص ويضن
نري خن
نه أجن
نمعه ألنن
نده مل يضن
نه أو أفسن
نريه فخرلن
نه إىل أجن
نوق ودفعن
ن
()3
صاحأ الدكان النه أجري مشترك.

( )1جامع الفصولني .122/2
( )2لسان احلكام البن الشحعة ص  291م بوع مع معني احلكام.
( )3املغ والشرح الكبري .122/6



()1

 -4و كتنناق السياسننية الشننرعية البننن تيميننة " أن أبننا مسننل اخلننوالىن
دخل على معاوية بنن أىب سنفيان ،فقنال السنالم علينك أيهنا األجنري ،فقنالوا :لنل:
أيها األمري ،فقنال ك السنالم علينك أيهنا األجنري ،فقنالوا ":لنل أيهنا األمنري ،فقنال
معاوية :دعوا أبا مسل فإننه أعلن مبنا يقنول ،فقنال :إدنا أننت أجنري اسنتأجرك رق
هذه الغع لرعايتها فنإن أننت هعنأت جرباهنا ( )2وداوينت مرضناها وحبسنت أوالهنا
على أخراها وفناك سنيدها أجنرك ،وإن مل هتعنأ جرباهنا ومل تنداو مرضناها ومل حتنبس
()3
أوالها على أخراها عالبك سيدها "
نه
نمعت كتبن
نالمية تضن
نريعة اإلسن
ناء الشن
نح أن فقهن
نابقة يتضن
نوص السن
نن العصن
من
العص على أن املسنتأجر يضنمن فعنل األجنري النذى حند معنه أ عناء أداء عملنه أو
بسببه ومسئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع القنانون الوضنعى ال ختنرج عنن املعن
السابق حيث إن املتبنوع سنواء كنان فنردا عادينا أو شخصنيا مععوينا مبثابنة املسنتأجر
الفقه اإلسالمى ،وإن التنابع لندى فقهناء القنانون ميا نل األجنري اخلناص ،أو تلمينذ
األجري املشترك لندى فقهناء الشنريعة اإلسنالمية ،ومنن مث فنإن التعنبري إطنار هنذا
املبحث بلفا األجنري اخلناص أو تلمينذ األجنري املشنترك يعصنرف إىل التنابع الفقنه
القانوىن سواء كان فنردا عادينا ت بنق علينه نصنوص القنانون املندىن أو كنان موظفنا
لدى احلكومة أو أى هيئنة منن هيئنات الدولنة ،فت بنق علينه أحكنام لنانون العناملني
املنندنيني بالدولننة احلنناىل أو لننانون جملننس الدولننة وأن التعننبري بلفننا املسننتأجر أو
القصار أو الصنانع يعصنرف إىل املتبنوع الفقنه القنانوىن سنواء كنان هنو الدولنة أو
أى شخص من أشخاص القانون العام.

( )1هو عبد اهلل بن وق اخلوالىن ،تابعى فقيه ،عابد ،زاهد ،نعته الذه براانة الشام ،أصله من النيمن ،أدرك اجلاهلينة
وأسل لبل وفاة الع  ومل يره ،لدم املديعة خالفة أىب بكر وهاجر إىل الشام وكانت وفاته بدمشق على الراجح سنعة
62هن .فوات الوفيات  443/1وما بعدها ،األعالم .203/4
( )2هعأت جرباها أى عاجلت اجلربان معها بالق ران .املع الوسيط 996/2 :مادة هعأ.
( )3السياسية الشرعية إصالح الراعى والرعية البن تيمية امل بعة السلفية ص  7وما بعدها.
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نابع
نال التن
نن أعمن
نوع عن
نئولية املتبن
نن مسن
نديث عن
نذا واحلن
هن
يكون الفروع اآلتية:

نالمى
نه اإلسن
الفقن

التابع هو األجنري اخلناص أو تلمينذ األجنري املشنترك باتفناق الفقهناء ،لكنن منن
هو األجري اخلاص ؟
احلقيقة أن كلمة الفقهناء مل تتفنق حنول وضنع تعرين حمندد لألجنري اخلناص،
وإدا عرفه كل معه تعريفا خيتل عن األخر وذلك على العحو التاىل:
وجدت تعاري متعددة لألجري اخلاص الفقه احلعفى نكتفى معها باألتى:
أ -أن األجري اخلاص هو منن يتقبنل العمنل منن واحند ويكنون عقنده واردا علنى
()1
املعافع.
()2
ق -وليل هو " من يستحق األجر بتسلي نفسه املدة وإن مل يعمل.
نوا
نا اكتفن
ناص ،وإدن
نري خن
نا أجن
نبريه لفن
نتخدموا تعن
نة مل يسن
ناء املالكين
إن فقهن
بلفا أجري دون أن يضنفوا علينه لفنا خناص ،أو مشنترك ولكنن منن يتتبنع كتبنه
جيد أهن يقصندون منن كلمنة أجنري " األجنري اخلناص " ،ألن األجنري املشنترك النذى
تقع على عاتقه عأء املسئولية يعربون ععه بلفا صانع مثال (.)3
( )1تبني احلقائق شرح كعز الدلائق  ،133/5تكملة البحر الرائق .30/8
( )2البعاية على اهلداية  ،986/7شرح فتح القدير .68/8
( )3املعونة على مذهأ عامل املديعة تألي القاضى أىب حممد عبد الوهاق على بن نصر املالكى طبعة دار الكتأ العلمينة
فقه أهل املديعة البن عبد الرب ص 375
بريوت لبعان  ،116/2حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعى ،الكا
وما بعدها.



ومن مث يسنتفاد منن تعنبريه عنن الصنانع النذى يتحمنل املسنئولية ،أن األجنري
اخلاص هو الذى مل يعصأ نفسنه للصنععة لعامنة العناس سنواء عمنل بيتنه أو عمنل
()1
معزل رق املتاع.

يعرب فقهاء املنذهأ الشنافعى عنن األجنري اخلناص بلفنا األجنري املعفنرد ومنن مث
عرفوه بأنه " من أجر نفسه مده معيعنة يعمنل لغنريه ال ميكعنه شنرعا التنزام مثلنه ألخنر
()2
تلك املدة
عرف احلعابلة األجري اخلاص بأننه " .هنو النذى يقنع العقند علينه
()3
يستحق املستأجر نفعه مجيعها.

مندة معلومنة

وليل هو :الذى ينوجر نفسنه مند ه فنال ضنمان علينه فيمنا يتلن
()4
تفريط

ينده بغنري

مل يعرف ال اهرينة األجنري اخلناص وإدنا اكتفنوا بنالعص املنى علنى أننه " ال
ضمان على األجري م لقا وعلنى صنانع أصنال إىل منا بنت أننه تعندى فينه أو أضناعه
()5
"

( )1الشرح الكبري على خمتصر خليل  ،28/4الذخرية للقرا  205/5حتقيق أ  /حممد بوخبزة ،شرح الزرلاىن على خمتصر
خليل املد الرابع .29/7
( )2مغ امتاج  ،352/2هناية امتاج 311/5
( )3املغ والشرح الكبري  117/6وما بعدها ،كشاف القعاع  ،32/4اإلنصاف معرفة الراجح من اخلالف .66/6
فقه اإلمام بن حعبل تألي  /شي اإلسالم ابن حممد موفق الدين بن لدامه املقدسى ،املكتنأ اإلسنالمى
( )4الكا
بريوت  328/2حتقيق زهري الشاويش.
( )5املى البن حزم ال اهرى  201/8املسألة رل 1325

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

عرف الزيدية األجري اخلاص بأننه " هنو النذى يعمنل لنك وحندك ويتحقنق هنذا
صورتني:
نهرا أو
نعة أو شن
نتأجرتك سن
نه اسن
نول لن
نو أن يقن
ندها حنن
ندة وحن
نذكر املن
أن ين
أسبوعا أو يوما أو سناعة وحننوه ،فصناحأ العمنل خنالل تلنك املندة يكنون وحنده
خمتصا بعفع األجري دون أن يشاركه فيه أحدا.
أن يذكر العمنل واملندة علنى أن تنذكر املندة مقدمنة علنى العمنل كنأن
يقول اسنتأجرتك شنهرا أو يومنا أو هنذا الشنهر أو هنذا الينوم علنى أن ختنيط ىل
فيه يابنا أو ختبنز ىل خبنزا أو ترعنى ىل غعمنا أو تصنوظ ىل حلينا وحننوه فناألجري
()1
هاتني الصورتني يكون أجريا خاصا.
وليل هو ا لذى يستأجره رجنل علنى أن خيدمنه فيمنا يسنتخدمه فينه مندة معلومنة
وال يبني له عمال خاصنا ويسنتحق االجنرة بتسنلي النعفس منع مضنى املندة عمنل أو
()2
مل يعمل.
األجري اخلاص ععد اإلمامية هنو منن يسنتأجر للعمنل بعفسنه مندة معيعنة وال جينوز
له العمل لغري املستأج ر إال بإذنه كنأن يسنتأجر رجنال علنى أن خينيط لنه يابنا بعفسنه
يوما أو شهرا على أن هذا األجنري ال جينوز لنه أن يعمنل لغنري صناحأ العمنل خنالل
()3
هذه املدة إال إذا أذن له ذلك.
عرف األجري اخلاص

الفقه اإلباضى بأنه:

( )1عيون األزهار ص  ،306البحر الزخار  44/5وما بعدها..
( )2الروض العضري شرح جمموع الفقه الكبري 371/3
( )3املختصر العافع ص  ،177جواهر الكالم  263/27وما بعدها ،شرائع اإلسالم للحلى 234/1



أ -من استوجر ملدة حمنددة علنى عمنل فهنو املندة ال يعمنل لغنري رق العمنل
فإن عمل للغري كان األجنر لنرق العمنل ألننه اشنترى لوتنه املندة كمنن أسنتأجر
رجال للخياطة ملدة يومني مثال.
ق -من عني له العمل وموضعه.

()1

هذه هى أهن التعناري النىت ليلنت األجنري اخلناص وهنى وإن كاننت خمتلفنة
نا
نا إال أن مععاهن
نت اللفن
نا وإن اختلفن
ند أهنن
نر جين
ندلق الع ن
نن ين
ناهر إال أن من
ال ن
متحد ومن مث فإن العفس متيل إىل منا ذهنأ إلينه احلعابلنة منن أن األجنري اخلناص هنو
من أجر نفسه مدة معيعنة يعمنل لغنريه وال ميكعنه شنرعا التنزام مثلنه ألخنر تلنك
املدة.

نرب
نوجزة فيعتن
نارة من
نل عبن
نحة العمن
نة لصن
نر الالزمن
نى الععاصن
نتمل علن
نه اشن
 -1أنن
جامعا مانعا ،أما كونه جامع فألننه يندخل ن ناق األجنري اخلناص كنل منن ينودى
عمال ملدة حمدودة لدى أخنر منا دام مل يلتنزم بعمنل ألخنر تلنك املندة ،أمنا كوننه
مانع فالنة – ميعنع غنري األجنري اخلناص منن الندخول التعرين كناألجري املشنترك
مثال.
 -2أنه خف عنن القنانونني عنأء البحنث عنن لينود العمنل حينث ينبني هنذا
التعري ليود العمنل ،بصنورة مفصنلة ،حبينث يقتصنر عملنه علنى الصنياغة فقنط
دون أن جيهدوا أنفسه حتديد هذه القيود..
يتضح مدى الت نابق بنني األجنري اخلناص الفقنه اإلسنالمى والتنابع القنانون
الوضعى باستعراض منا ذكنره د /أمحند عنالء عبند احلميند دعنبس رسنالته حينث
لال ( " )1وإن املوظ العام يأخذ أحكام األجري اخلاص ،وذلك ملا يلى:
( )1شرح العيل  248/10وما بعدها ،حاشية العالمة الشي  /حممد بن عمر أبو ستية القص العفوس على كتاق اإليضاح
طبعة سل عة عمان عام  1404 / 1983هن .305/6
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 .1أن املوظ أو العامل إدنا أجنر نفسنه للقينام بأعمنال معيعنة أولنات حمنددة
أو أنه ا تقليده إلجناز عمل حمدد حبينث يعتنهى تقلينده بانتنهاء هنذا العمنل وهنذا هنو
شأن األجري اخلاص حيث يلتزم بتسلي نفسه للغري املدة املعقود عليها.
نل أو
نىت ا ندد العمن
ندد من
ناد امن
نل امليعن
نزم بالعمن
نل يلتن
 .2أن املوظ ن أو العامن
التقليد بولت معني والتناىل ال يكنون لنه العمنل لغنري اإلدارة نفنس الولنت وباملثنل
فإن األجري اخلاص ال يست يع أن يعمل لغري املستأجر املدة املتفق عليها.
 .3إن مننوظفى اإلدارة يسننتحقون أجننوره بتسننلي أنفسننه هلننا وبتسننلي
املسوغات امل لوبة للتعنيني ،وتسنل العمنل واملواظبنة علينه منا مل يكنن هعناك عنارض
ميععه من مب اشرة العمنل فنإن عنرض هلن عنارض حننو منرض ،أو خالفنه اسنتحقوا
األجر كنامال طنول مندة العمنل ،وذلنك رمحنة هبن  ،ألن مندة اإلجنارة لند متتند
نوارض ،كم نا أن
نن العن
نخص من
نال الشن
نو حن
ندة ال خيلن
نذه املن
نة ،و هن
نرات طويلن
لفتن
ارتباط املوظن بناإلدارة ينت عنن طرينق اجنر معنني متضنمعا إجنازات حمنددة إذا
جتاوزها املوظ نقص من أجره ما يعادل ذلك.
ملاذا مسى باألجري اخلاص ؟
نتأجر وألن
نري املسن
نريه أى لغن
نل لغن
نه أن يعمن
نه ال ميكعن
ناص ألنن
ناألجري اخلن
نى بن
مسن
()2
معافعه املدة صارت مستحقة له واألجر مقابل باملعافع "

( )1د /أمحد عالء عبد احلميد دعبس :ضمان املثل
الشريعة والقانون بالقاهرة ص 90
( )2البعاية شرح اهلداية  ،987/7املغ والشرح الكبري .118/6

عقود العمل والو يقة

الشريعة اإلسالمية ،دكتوراه مقدمة لكلينة



نوافر
نن تن
ند من
ناص البن
نري اخلن
نل األخن
نن عمن
نتأجر عن
نئولية املسن
نق مسن
نى تتحقن
لكن
الشروط الالزمنة لنذلك ،ألن مسنئولية املسنتأجر عنن عمنل األجنري اخلناص ليسنت
مسئولية م لقنة وإدنا مقيندة بتنوافر شنروطها وإال كنان األجنري اخلناص مسنئوال
ماله عن عمله الذى ترتأ عليه إحلاق الضرر بالغري.

اخل أ ضد الصنواق
لال تعاىل 

اللغنة منن أخ نأ خت نب فهنو خم نب واخل نأ النذنأ(،)1


()2

مل يسننتخدم فقهنناء الشننريعة اإلسننالمية لفننا اخل ننأ للداللننة علننى التصننرف
املوجأ للمسئولية ،وإدا استخدموا بدال معه لفا التعدى ،يويد ذلك:
نل
ند رجن
نق فتعمن
نبة ال رين
نع خشن
نذلك إن وضن
نة "وكن
ناء اهلداين
نا جن
 -1من
نت
نرة ،فكانن
نو مباشن
ند وهن
ناىن تعن
نبأ والثن
نو تسن
ند وهن
نا الن األول تعن
نرور عليهن
املن
()3
اإلضافة إىل املباشر أوىل "
 -2وجاء تبصرة احلكام "وكنذلك منن جعنل علنى حائ نه شنوكا يستضنر بنه
من يدخل أو رش فعاء يريد بذلك أن يزلنق منن مينر منن إنسنان أو غنريه فهنذا يضنمن
نو
هنذه الوجنوه ،وكنذلك منن جعنل ال رينق مرب نا لدابنة تضنر بالعناس فهن
ضامن ملا أصابت فيه ألنه متعد ذلك كله " (.)4

( )1املصباح املعري  ،174/1لسان العرق  1192/2وما بعدها ،خمتار الصحاح ص .179
( )2سورة اإلسراء لية 31
( )3اهلداية شرح بداية املتبدى .194/4
( )4تبصرة احلكام البن فرحون .241/2
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 -3وجاء األم " وإذا ولنع علنى الرجنل حند فضنربه اإلمنام وهنو منري أو
برد شديد أو حر شنديد كرهنت ذلنك ،وإن منات منن ذلنك الضنرق فنال عقنل
نت
نا إن كانن
نذلك إال أهنن
نت كن
نرأة كانن
ندودة امن
نت امن
نو كانن
نارة ولن
نود وال كفن
وال لن
حامال مل يكن لنه حندها ملنا ب عنها فنإن حندها فأجهضنت ضنمن منا بضنعها
()1
وإن ماتت فأجهضت مل يضمعها ،وضمن ما بضعها ألنه مل يتعد عليها.
 -4وجنناء كشنناف القعنناع " وإن الننت كلبننا عقننورا بننأن يكننون لننه أى
الكلأ عنادة بنذلك العقنر ،أو النت كلبنا ال يقنت بنأن ال يكنون كلنأ صنيد وال
زرع وال ماشية ،أو الت كلبنا أسنودا هبيمنا ،أو النت كبشنا معلمنا الع ناح ،أو ألنت
أسدا أو درا وحنوه منن السنباع املتوحشنة فعقنرت أو خرلنت وبنا مبعزلنه ،أو خارجنه
()2
ضمن مقتعيها ،ألنه متعد بالتعائه "
ففى هنذه العصنوص جنند أن الضنمان منرتبط بالتعندى كنل أننواع املسنئولية
سواء كانت مسنئولية شخصنية أو مسنئولية عنن فعنل الغنري كنان منن حند معنه
التعنندى مباشننرا أو متسننببا ( )3و هننذا يقننول اإلمننام الكاسنناىن ()4وسننواء كننان
نى إىل
نل يفضن
نل حمن
نببا بالفعن
نل التلن أو تسن
نة مبحن
نال األلن
نرة بإيصن
نالف مباشن
اإلتن
()5
تل غريه عادة ألن كل واحد معهما يقع اعتداء وإضرار فيوجأ الضمان "
نري،
نال الغن
نى معفع نة من
نتيالء علن
نيني األول :االسن
ندى مععن
ناء التعن
نتعمل الفقهن
اسن
وهذا واضح كتأ املالكينة حينث اسنتعملوا التعندى مبعن االسنتيالء علنى معفعنة
مال الغري دون رلبته متييزا له عن الغصأ.

( )1األم لتمام الشافعى .87/6
( )2كشاف القعاع .119/4
( )3املباشرة :هى اتالف الشب بالذات من غري أن يتخلل بني فعل املباشر والتل فعل أخر ،والتسبأ هو مايكون يعمنل
يقع على شب بفضى إىل تل أخر " جملة األحكام العدلية املادة .888 ،887
( )4هو :أبو بكر بن مسعود بن امحد ،عالء الدين ملك العلماء الكاساىن صاحأ البدائع شرح حتفة الفقهاء ،أخذ العلن
عن عالء الدين حممد السمرلعد صاحأ التحفة عن صدر اإلسالم أىب اليسر البعدروى والكاساىن نسبة إىل بلده وهى تقنع
وراء الشاش تو  587هن .الفوائد البهية تراج احلعفية ص .53
( )5بدائع الصعائع ترتيأ الشرائع .165/7



نك دار
نة كسن
نى املعفعن
نتيالء علن
نو االسن
ندى هن
نبري " التعن
نرح الكن
الشن

ناء
أ -جن
()1
وركوق دابة ".
ناء
ق -وجن

()2

نة "
نافع دون الرلبن
نى املعن
ندى علن
نتص بالتعن
ندى خمن
نات " والتعن
املوافقن

أن التعندى يسنتعمل مبعن جمناوزة احلند ،وهنو االسنتعمال السنائد لندى
نذا املع ن إال أهن ن
ندى هبن
نع تعري ن للتعن
ناء بوضن
نن الفقهن
نن مث مل يعن
ناء ( ،)3ومن
الفقهن
أوردوا نصوصه ما يدل على هذا املع  ،من ذلك:
 -1ماجنناء اهلدايننة " و اجلننامع الصننغري البالوعننة افرهننا الرجننل
ال ريق ،فإن أمره السل ان بنذلك أو أجنربه علينه مل يضنن ،وإن كنان بغنري أمنره فهنو
()4
متعد "
 -2جنناء الشننرح الكننبري "ومعننه أى التعنندى " تعنندى املكتننرى واملسننتعري
املسافة املشترطة واسنتعمال دابنة منثال بغنري إذن رهبنا ورضنه والتعندى مبعن جمناوزة
احلد هو املقصود هعا ( )5حينث أننه إطنار عاللنة املوظن بالدولنة ال يوجند غصنأ
()6
للمعفعة دون الرلبه ،وإدا يوجد جماوزة للحد أو جماوزة ما أمر به إىل غريه.
جمناوزة منا يعبغنى أن يقتصنر علينه شنرعا أو عرفنا أو
عادة.

()7

( :)1التصرف

شب بغري إذن ربه دون لصد متلكه

()2

( )1الشرح الكبري على خمتصر خليل .459/3
( )2املوافقات أصول الشريعة الىب اسحاف الشاط املتو سعة  790هن طبعة دار املعرفة .157/3
( )3د /سليمان حممد أمحد :ضمان املتلفات ،ص .228
( )4اهلداية شرح بداية املبتدى.193/4 :
( )5التاج واالكليل شرح خمتصر خليل م بوع هبامش مواهأ اجلليل .292/5
( )6الشرح الكبري على خمتصر خليل  ،459/3التاج واألكليل .292/5
( )7حممد فوزى في اهلل :املسئولية التقصريية بني الشريعة والقانون ،دكتنوراه مقدمنة إىل كلينة الشنريعة بالقناهرة
1382هن1962 ،م .ص .190
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ندم
نرز ( )5وعن
ندم التحن
نال ()4وعن
نري ( )3واإلمهن
نمل التقصن
نام يشن
نا عن
ندى لفن
والتعن
االحتياط ( )6ومنن مث فنإن هنذه األلفنا منن جمموعهنا ال ختنرج عنن لفنا التعندى
سواء كان بالفعل أو بغريه (.)7

( )1التاج واألكليل .292/5
( )2إال أنه أن كان من ولع معه الضرر مباشرا فإنه يضمن سواء كان متعديا أو ال حيث ال يشنترط التعندى حالنة
املباشرة ،أما إن كان متسببا فيشترط لضمانه أن يكون متعديا وإال فال يضمن .اهلداية  191/4وما بعدها ،رد امتار على
الدر املختار  386/5وما بعدها ،هناية امتاج  152/5وما بعدها ،شرح معتهى األرادات  ،521/1معار السبيل شرح
الدليل البن ضويان املتو سعة  1353هن املكتبة الت ارية مكة املكرمة  ،437/1جممع الضمانات ص  146وما بعدها،
جملة األحكام العدلية املادة  ،93 ،92ويرجع السبأ ذلك إىل أن املباشرة علة وسبأ مستقل للتل  ،أما التسبأ فليس
سببا مستقال فالتضى أن يرافقه صفة عداء ليصلح علة للتضمني " شرح املة ال بعة الثالثة دار الكتأ العلمية بريوت لبعان
 ،60/1البحر الزخار .249/6
( )3مثال التعدى مع التقصري " لو ساق دابة فولع السرج على رجل فقتله ضمن ،وكذا على هذا سائر أدواتنه كالل نام
وحنوه،ألنه متعد هذا التسبأ ألن الولوع بتقصري معه وهو ترك الشد واإلحكام فيه فصار كأنه ألقاه على ال ريق بيده "
تبصرة احلكام .247/2
( )4مثال التعدى مع اإلمهال " ولو بعاه أى حائ ه مائال إىل ال ريق ،أوبعاه غري ملكه ضمن ما يتلفه ،ولو بعاه ملكه
مستويا فمال إىل ال ريق أو إىل غري ملكه وجأ إزالته ،فإن أمهل مع املكعة ضمن " حترير األحكام الشرعية البن م هنر
املشتهر باحللى طبعة على احل ر إيران عام 1314هن  – 265/2مشار إليه مول رأفت حممد محند ص 127
هامش .32
( )5مثال التعدى مع عدم التحرز " فإن أولفها أى الدابة ال ريق ضمن العفحة أيضا ألنه ميكعه التحرز عن اإليقناف،
وإن مل ميكعه التحرز عن العفحة فصار متعديا اإليقاف وشغل ال ريق به فيضمعه " اهلداية .198/4
( )6مثال عدم االحتياط "ومن زاح هبيمة طريق فمزلت وبه فال ضمان إال أن يكون غافال ومل يعبهه سائقها لتفري ه
" البحر الزخار .271/6
( )7أى أن التعدى يوجد وإن مل يكن هعاك اعتداء حيث إن االعتداء ليس شرطا حلصول الضر ر فمىت وجد الضرر فإننه
جيأ الضمان م لقا دون التفات إىل كيفية ولوعه ألن الشريعة أناطت الضمان بالضرر وجعلته علة فمىت وجندت العلنة
وجد املعلول .د /سليمان حممد أمحد املرجع السابق ص .230



يتضح مما سبق أن التعندى الفقنه اإلسنالمى ركنن منن أركنان املسنئولية وأننه
يقابل اخل أ القنانون الوضنعى ،إذن فمنا هنو املعينار النذى يقناس بنه التعندى
الفقه اإلسالمى ؟
يرى مجهنور الفقهناء أن التعندى الفقنه اإلسنالمى يتحقنق إذا خنال العنرف
نذلك
نو كن
ناوزة فهن
نديا وجمن
ناس تعن
نده العن
نا عن
نوعى فمن
ناره موضن
نادة ( )1أى أن معين
والعن
وما ال فال يستوى ذلنك أن يكنون العنرف عامنا أو خاصنا و هنذا يقنول اإلمنام
السيوطى " كل ما ورد به الشنرع م لقنا وال ضنابط لنه فينه وال اللغنة يرجنع فينه
()2
إىل العرف "
بيعما ذهأ النبع إىل أن التعندى يقناس بامناوزة أى جمناوزة منا جينوز إىل منا
()3
ال جيوز أو جماوزة ما شرع إىل ما مل يشرع.
والعفس متينل إىل منا ذهنأ إلينه مجهنور الفقهناء منن أن معينار التعندى معينار
موضوعى فما عده العناس تعنديا وجمناوزة يعتنرب كنذلك ومنا ال فنال ،وذلنك لألمنور
اآلتية:
نبع
نه الن
نأ إلين
نا ذهن
أن من

ناوزة أى
ناس بامن
ندى يقن
نن أن التعن
من

جماوزة ما جيوز إىل ما ال جيوز يوخذ عليه:
أنه يعترب بيانا حلقيقة التعندى ال ملعيناره ألن املعينار هنو الضنابط النذى يقناس بنه
نرص أو
ندى احلن
نذكاء ومن
نة الن
ناوتون درجن
ناألفراد يتفن
ندى فن
نخص املعتن
نلوك الشن
سن
اإلمهال فهعاك من هو علنى درجنة عالينة منن النذكاء وأخنر ألنل منن ذلنك ،وحننو
( )1رد امتار على الدار املختار  ،390/5البه ة شرح التحفة  ،348/2لواعد األحكام مصات األننام ،187/2
األشباه والع ائر لتمام السيوطى ص  109وما بعدها ،الِأشباه والع ائر البن جني ص  93وما بعدها،جملة األحكام العدلية
م  ،38م  45ص  20وما بعدها ،جواهر الكالم  ،288/27الضمان الفقه اإلسالمى الشي  /على اخلفي ص ،149
مصادر احلق الفقه اإلسالمى د /عبد الرزاق السعهورى  ،149/6د /رأفت حممد أمحد محاد :املرجع السابق ص 134
وما بعدها ،،د /حممد فوزى في اهلل :املرجع السابق ص  217وما بعدها.
( )2األشباه والع ائر للسيوطى ص .109
( )3د /حممد صالح الدين حلمى :املرجع السابق ص .173
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ذلك فامل لوق هو الفيصل النذى يفصنل بنني العمنل املشنروع والعمنل غنري املشنروع
فهل يع ر إىل كنل شنخص ومنا يتنوفر لدينه منن النذكاء أو عدمنه حبينث إذا كنان
يتمتع بقدر كبري من الذكاء فيكنون ألنل هفنوة أو تقصنري معنه تعنديا أمنا إذا مل يكنن
متمتعا هبذا القدر منن النذكاء فنال ااسنأ إال علنى اإلمهنال اجلسني أم يتخنذ حندا
وس ا نقيس عليه سلوك األفراد وال عربة مبا يتمتعون به من صفات شخصية.
إن كنون معينار التعندى معينار موضنوعى جيعلنه يتنأ ر بنال روف
اخلارجية فقط دون اعتداد بال روف الداخلية (.)1
نان
نأ ر حتدينده بالزمنان واملكن
نال روف اخلارجينة أننه يتن
ومعن كوننه يتنأ ر بن
حيث إن اعتبار الفعل تعديا منن عدمنه يرجنع إىل زمنان ولوعنه ،ومكاننه ومنن مث لند
يعترب الفعنل تعنديا زمنان دون أخنر و مكنان دون أخنر ،ومبعن أخنر الع نر إىل
الفعل دون الفاعل.
مننا جنناء لواعنند األحكننام " إذا سنناق دابتننه علننى االلتصنناد األسننواق
فأ ارت عبارا أو شيئا منن األوحنال واإلينذاء فأفسندت شنيئا فنال ضنمان إال أن تزيند
على االلتصاد السنوق ،ولنو سناق األسنواق إبنال غنري مق نورة أو ركنأ دابنة
()3
نزلة ( )2ال يو ر فيها كبح الل ام لزمه الضمان خلروجه عن املعتاد "
نرا لعندم
نمان ن ن
ندم الضن
نة األوىل حكن بعن
نه احلالن
ند أنن
نذا املثنال جنن
نى هن
ففن
خروجه عن املعتاد وألن منا أ ارتنه دابتنه منن الغبنار واألوحنال ال ميكنن التحنرز معنه
وبالتاىل يعتفى ععه الضنمان ،أمنا احلالنة الثانينة فقند حكن بإجيناق الضنمان ن نرا
لتعديه وخروجنه عنن املعتناد حينث إن األسنواق الغالنأ مكنان منزدح فنإذا مل
يلتزم فيه جانأ احلي ة كان مسئوال عما حتد ه من ضرر.

( )1ومما يدل على عدم االعتداد بال روف الداخلية ما جاء
والزواجر مشروعة لدرء املفاسد.171/1 " ..
( )2دابة نزلة أى صعبة االنقياد املع الوسيط .914/2
( )3لواعد األحكام مصات األنام للعز بن عبد السالم .،196/2

لواعد األحكام " اجلوابر مشروعة جللأ ما فات من املصات



" إذا أولد شخص العنار ينوم رينح فتحنرق العنار متاعنا أو زرعنا للغنري ،فنإن
من أولد العار يضمن ما تلن بسنببها ألننه أمهنل وتعند حينث أولند العنار زمنان
ت شتد فيه الريح ومل يتخذ التندابري الالزمنة ملعنع امتنداد العنار إىل متناع الغنري أو زرعنه
(" )1ففى هذا املثال جند أنه اعتند بزمنان الفعنل احلكن بالضنمان منن عدمنه ون نرا
ألن فعله ا زمان يعترب إتيان الفعنل فينه تعنديا لنذلك وجنأ علينه الضنمان وذلنك
ألن زمان اشتداد الريح لنيس زماننا معاسنبا ال يقناد العنار ،فنإذا فعنل وجنأ علينه أن
()2
اتاط فإذا مل اتاط وترتأ على فعله ضرر كان مسئوال
هذا وما يع بق علنى األفنراد إطنار االعتنداد ب نرف الزمنان واملكنان تقندير
التعدى والرجوع إىل العنرف والعنادة يع بنق علنى الدولنة فمنا عنده العناس خروجنا
من لبل املوظ على املألوف وعلى ما اعتاده العاس تسئل ععه الدولة وما ال فال.
هل يوجند
األ ر املترتأ عليه ؟

الفقنه اإلسنالمى خ نأ شخصنى وخ نأ مصنلحى وإذا وجند فمنا

إن وص اخل أ بأننه شخصنى أو مصنلحى إطنار القنانون العنام ال يعند غريبنا
الفقه اإلسنالمى حينث إن الفقنه اإلسنالمى معنذ نشنأته يعنرف اخل نأ الشخصنى
الذى يرتأ مسنئولية الفاعنل واخل نأ املصنلحى النذى تلقنى تبعتنه علنى املسنتأجر أو
الدولة.
واحلواد والولائع املوجنودة
معها باألتى:

الفقنه اإلسنالمى النىت تويند ذلنك كنثرية نكتفنى

( )1أشار إىل هذا املثال :د /صبحى حممد صا الع رية العامة للموجبات والعقود الشريعة اإلسالمية مرجنع سنابق
 ،203/1د /حممد فوزى في اهلل املرجع السابق ص  175د /سليمان حممد أمحد املرجع السابق ص،422
( )2من ذلك أيضا ما جاء الفتاوى اهلعدية " ولو رش املاء ال ريق أو توضأ فيه ضمن ومل يفصل .لالوا إدا يضنمن
الراش إذا مر املار على موضع الرش ومل يعل به بأن كان ليال أو أعمى فعثر به ومات وأما إذا عل املار بالرش والصأ فال
يضمن "  ،41/6وجاء كشاف القعاع " …… أو رمى لشر ب ي أو لشر خيار أو لشر بالالء وحنوه طريقة فتل
به شب ضمعه " .7/6
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ما روى عن الزهرى عن سنامل عنن أبينه لنال :بعنث النع  خالند بنن الوليند
إىل ب جزمينة

()1


]


()2

ففى هذا املثال جند أن سنيدنا خالند بنن الوليند كنان يقنوم بعمنل لصنات الدولنة
ب خزمية متثل دعنوهت إىل اإلسنالم فحند معنه أ عناء أداء عملنه خ نأ ترتنأ
عليه إحلاق الضرر بب خزمينة ممنا يسنتوجأ تعويضنه  ،وملنا كنان سنيدنا خالند بنن
الوليد نائبا عن الدولة وكان اخل نأ مصنلحيا حينث حند أ عناء تعفينذه منا أمنر بنه
أمر الع  سيدنا علنى بنن أىب طالنأ بنأن يعنوض بن جزمينة عنن الضنرر النذى
أصاهب من بينت منال املسنلمني ،يويند ذلنك منا جناء صنحيح البخنارى " وذاد
البالر

روايته مث دعا رسنول اهلل صنلى علينه وسنل علينا فقنال
()3

و هذا دليل على معرفة الفقه اإلسالمى للخ أ املصلحى.

( )1ه ب جزمية بن عامر بن عبد معاه بن كعانة .فتح البارى البن ح ر العسقالىن .57/8
( )2رواه البخارى وأمحد والعسائى .صحيح البخارى بشرح فتح البارى  56/8وما بعدها ،كتاق املغازى باق بعث الع
 خالد بن الوليد إىل ب جزمية حديث رل  181/13 ،4339كتاق األحكام باق إذا لضى احلاك جبور أو خنالف
أهل العل فهو رد حديث رل  ،7189مسعد اإلمام أمحد  150/2وما بعدها ،سعن العسائى  236/8وما بعدها كتناق
أدق القضاء ،باق الرد على احلاك إذا لضى بغري احلق.
( )3صحيح البخارى بشرح فتح البارى .75/8



نالم
نرة اإلسن
ند نصن
نا أرد خالن
نثري ( " )1فإدن
نن كن
نة ابن
نول العالمن
نذا املعن يقن
و هن
وأهله وأن كان لد أخ أ أمنر اعتقند أهنن يعتقصنون اإلسنالم بقنوهل صنبأنا صنبأنا
ومل يفه معه أهنن أسنلموا فقتنل طائفنة كنثرية معنه وأسنر بقيتنه  ،ولتنل أكثنر
األسرى أيضا ومع هنذا مل يعزلنه رسنول اهلل  بنل اسنتمر بنه أمنريا ،وإن كنان لند
()2
تربأ معه صعيعه ذلك وودى ما كان جعاه خ أ دم أو مال "
نة ال
نه الدولن
نأل ععن
نذى تسن
نلحى الن
نأ املصن
نالمى اخل ن
نه اإلسن
نرف الفقن
نا عن
كمن
مالنه دون الدولنة
املوظ عرف أيضا اخل نأ الشخصنى النذى يسنأل ععنه املوظن
من ذلك ما جاء ك تناق اخلنراج الىب يوسن " منال وحند عبند امللنك بنن أىب
نوه،
نوه باملوسن  ،فوافن
نه :أن يوافن
نر  إىل عمالن
نأ عمن
نال كتن
ناء لن
نن ع ن
نليمان عن
سن
فقننام فقننال :يننا أيهننا العنناس إىن بعثننت عمنناىل هننوالء والة بنناحلق علننيك  ،ومل
استعمله ليصيبوا من أبشنارك وال منن دمنائك وال منن أمنوالك  ،فمنن كاننت لنه
م لمة ععد أحد معه فليق  ،لال :فمنا لنام منن العناس يومئنذ إال رجنل واحند فقنال
يا أمري املومعني ،عاملك ،ضرب مائنة سنوط ،فقنال عمنر :أتضنربه مائنة سنوط ؟ لن
فاستقد معه فقام إليه عمرو بن العاص ،فقنال لنه ينا أمنري املنومعني إننك إن تفنتح هنذا
على عمالك كرب عليه  ،وكاننت سنعة يأخنذ هبنا منن بعندك ،فقنال عمنر :أال ألينده
معه ولد رأيت رسول اهلل  يقيند منن نفسنه ؟ لن فاسنتقد ،فقنال عمنرو دععنا إذن
فلعرضه لال فقال :دونك  ،لال :فأرضنوه بنأن اشنتريت معنه مبنائىت ديعنار كنل سنوط
()3
بديعارين.

( )1هو :احلافا الكبري عماد الدين إمساعيل عمر بن كثري بن ضوء بن كثري بن ذرع البصرى مث الدمشقى ،الفقيه ،الشافعى
ولد 700هن ..حفا خمتصر ابن احلاجأ وتفقه بالربهان الفذارى والكمال بن لاضى شهبه مث صاهر املذى وصحأ ابن
تيمية وله مولفات كثرية معها التاري املسمى بالبداية والعهاية ،والتفسري وكتاق مجع املسانيد العشرة واختصر هتنذيأ
الكمال ،تو سعة  774هن .شذرات الذهأ  231/6وما بعدها ،األعالم .320/1
( )2البداية والعهاية البن كثري،املد الثاىن طبعة مكتبة املعارف بريوت ،مكتبنة العصنر الريناض ال بعنة األوىل 1966
314/4
( )3اخلراج الىب يوس امل بعة السلفية ال بعة الرابعة  1392هن ص  ،125د /صبحى حممصاىن املرجع السابق 227/1
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ففى هذا املثال :جند أن النذى حند منن العامنل إدنا حند معنه عمندا بندليل
لول سيدنا عمر بنن اخل ناق  إىن مل أمنره بالتعندى ،كمنا أننه مل يتصنل بعملنه
بل حد معه بصفة شخصية وعليه فتكنون تبعنة هنذا اخل نأ تقنع علنى عناتق العامنل
دون الدولة و هذا دليل على معرفة الفقه اإلسالمى للخ أ الشخصى.
وهبذا يتضح أن الفقنه اإلسنالمى عنرف اخل نأ املصنلحى واخل نأ الشخصنى ومنن
مث فإن األ ر املترتأ على ذلك هنو حتمنل الدولنة تبعينة اخل نأ املصنلحى حينث تتنوىل
نة ب نالتعوي ،
نا للم البن
نوع عليهن
نق الرجن
نرور احلن
نون للمضن
نرور ويكن
نوي املضن
تعن
أما إذا كان اخل نأ املرتكنأ شخصنيا فنإن تبعنة التعنوي تقنع علنى عناتق العامنل
املخ ب دون الدولة.
و كال احلنا لتني إذا تولنت الدولنة دفنع التعنوي إىل املضنرور فإننه ال انق هلنا
()1
الرجوع على العامل املخ ب سواء كان اخل أ شخصيا أو مصلحيا.
كما يشترط القنانون الوضنعى لتحقنق مسنئولية املتبنوع عنن أعمنال التنابع أن
يكون اخل نأ أ عناء تأدينة الوظيفنة أو بسنببها ،يشنترط الفقنه اإلسنالمى أيضنا أن
يكون التعندى لند حند أ عناء تأدينة الوظيفنة أو بسنببها و هنذا يقنول الشني /
حممود شنلتوت " يوخنذ منن فنروعه النىت ذكروهنا أبنواق اإلجنارة وغريهنا أن
عمل التلميذ مضنمون علنى األسنتاذ بشنرط أن يكنون العمنل حندود وظيفتنه ألنه
وحمال وكيفينة أو أن يكنون منأمورا بنه منن لبنل أسنتاذه صنراحة أو داللنة ،فنإن مل
يكن حدود وظيفتنه وال منأمور هبنا وال ممنا جنرت العنادة بنأن مثلنه يفعلنه فنال
()2
ضمان على األستاذ وإدا الضمان على التلميذ ماله ".
هذا واخل أ الذى اند منن التنابع ويرتنأ مسنئولية املتبنوع يأخنذ صنورة منن
الصور اآلتية:

( )1تبني احلقائق  ،138/5جامع الفصولني  ،122/2جممع الضمانات ،ص .28
( )2املسئولية املدنية واجلعائية للشي  /حممود شلتوت ،م بعة األزهر ،ص 28



هذه الصورة جنند أن التعندى حند منن األجنري اخلناص أ عناء تأدينة عملنه،
ومن مث فإن املسئولية ععه تقع على عاتق األستاذ دونه.
 -1ما جاء

تبني احلقائق " ال يضمن ما تل

يده وبعمله "

()1

 -2وما جناء جممنع الضنمانات " إذا ختنرق الثنوق منن دق تلمينذ القصنار أو
أجريه ال ضمان عليهما إذا دلاه دلا معتنادا بنل الضنمان علنى األسنتاذ ،ولنو دلناه دلنا
()2
غري معتاد ضمعا ،وولد القصار مثل تلميذه هذا احلك .
فوضح من هذه العصوص أننه يشنترط لكنى يعفنى العامنل منن املسنئولية وتسنئل
الدولة أو املستأجر عن فعلنه أن يكنون التعندى لند حند أ عناء تأدينة العمنل ،ومنن
مث فإنه عبنارة " وال يضنمن منا تلن بينده " تقابنل القنانون الوضنعى عبنارة "
حالة تأدية الوظيفة "
ومن أمثلة االحنراف أ عاء تأدية العمل

إطار العاللة الوظيفية:

ما جناء أعنالم املنولعني " أن شنرطيا ف أحند الوالينات حفنر بئنرا سنوق
العامة فولع فيها إنسنان ومنات فرفنع األمنر إىل السنل ان فحكن علنى النواىل النذى
()3
يتبعه ذلك الشرطى بالدية ألهل القتيل "
 -2ما روى عنن عنروة عنن عائشنة أن النع  بعثنت أبنا جهن بنن حذيفنة
( )4مصدلا فالحة رجنل صندلته فضنربه أبنو جهن فشن ه فنأتوا النع  فقنالوا
( )1تبني احلقائق شرح كعز الدلائق .138/5
( )2جممع الضمانات ص .45
( )3أعالم املوالعني عن رق العاملني البن لي اجلوزية املتو سعة  728هن امل بعة السلفية  17/2وما بعدها.
( )4هو أبو جه بن حذيفة بن غامن بن عامر بن عبد اهلل بن عبيد بن عويا بن عدى ابن كعأ القرشى العدوى ،ليل امسه
عامر ،وليل عبيد بن حذيفة ن أسل عام الفتح وصحأ الع  ،وكان كما لال الزبري من مشيخة لريش عاملا بالعسأ
خالفنة
وكان من املعمرين ،شهد بعبان الكعبة مرتني مرة اجلاهلية حني بعتها لريش ومرة حني بعاها ابن الزبري ،تو
معاوية .أسد الغابة معرفة الصحابة  57/6وما بعدها ،االستيعاق معرفة األصحاق البن عبد الرب  .1623/4اإلصابة
متييز الصحابة البن ح ر العسقالىن  ،66/11األعالم للزركلى .250/3
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القود يا رسول اهلل فقنال النع  لكن كنذا وكنذا فلن يرضنوا ،فقنال لكن كنذا
وكذا فل يرضوا ،فقال لكن كنذا وكنذا فرضنوا فقنال النع  إىن خاطنأ العشنية
نوالء
نال :إن هن
نول اهلل  فقن
نأ رسن
نالوا :نع ن فخ ن
ناك فقن
نربه برضن
ناس وحمن
العن
اليثيني أتوىن يريندون القنود ،فعرضنت علنيه كنذا وكنذا فرضنوا ،أراضنيت لنالوا:
ناه
نوا مث دعن
نه فكفن
نوا ععن
نول اهلل  أن يكفن
نأمره رسن
ناجرون هب ن فن
ال ،فه ن املهن
فذاده  ،فقال أرضيت فقنالوا نعن  ،لنال أىن أخاطنأ علنى العناس وخمنربه برضناك
()1
لالوا نع فخ أ الع  فقال أرضيت لالوا نع "
ففى هذا املثنال والنذى لبلنه جنند أن االحننراف حند منن العامنل أ عناء تأدينة
العمل ومن مث فإن املسئولية ععه ولعت على عاتق املتبوع دون التابع.
ناء الوظيف نة وإد نا
ند أ عن
نل مل ان
نن العامن
ندى من
ند أن التعن
نورة جنن
نذه الصن
هن
حد بسببها ،ومع ذلنك ولعنت مسنئولية التعندى علنى عناتق املتبنوع أيضنا سنواء
كان فردا عاديا أو شخصا مععويا.
 )1ما جناء تنبني احلقنائق " وال يضنمن منا كن ينده أو بعملنه " ( .)2فهنذا
التعبري من لبل الفقهاء يقابنل لندى القنانون " خ نأ التنابع بسنبأ الوظيفنة " والفنرق
بني التعبريين واضح حينث إن التعنبري الشنرعى أضنيق ن النا منن التعنبري الوضنعى ألن
كلمة بعمله تساوى فيما يبدو التعبري أ عاء الوظيفة فقط.
نيقة
ندود ضن
نالمى حن
نه اإلسن
نل الفقن
نبأ العمن
نراف بسن
نق االحنن
نذا ويتحقن
هن
وهى تلك احلندود النىت تشنمل األخ ناء الضنرورية،واملتولعة والنىت لنو كنان املتبنوع
حمل تابعه " املنوجر حمنل أجنريه مل يكنن يسنت يع حتاشنى مثنل هنذه األخ ناء،
وتقدير هنذه األخ ناء الضنرورية يتنرك للقاضنى حينث يقندره كنل حالنة علنى
( )1أخرجه أبو داود وأمحد بلف ه .سعن أىب داود  181/4وما بعدها حديث رل  4534كتاق الديات بناق العامنل
يصاق على يديه خ أ ،سعن ابن ماجة  881/2كتاق الديات باق اجلارح يفتدى بالقود حديث رلن  ،2638مسنعد
اإلمام أمحد بن حعبل  ،232/6سعن العسائى  35/8كتاق القسامة باق السل ان يصاق على يده.
( )2تبني احلقائق .138/5



نادم
نرق اخلن
نة ضن
نك كحالن
نة وذلن
ناهتا اخلاصن
نا ومالبسن
نة ظروفهن
نل حالن
نده إذ لكن
حن
للشخص الذى يتشاجر مع سيده فإنه ما فعل ذلك إال بسبأ عمله لدى السيد.
 )2ما جاء املبسنوط " ولنو أن غنالم القصنار انفلنت معنه املدلنة فيمنا يندق
من الثياق فولعت علنى نوق منن القصنارة فخرلتنه فالضنمان علنى القصنار املتبنوع
()1
دون الغالم ألنه مأذون من جهة األستاذ دق الثوبني مجيعا "
ففى هذا املثال أيضا جند أننه الصنورة النىت ولنع االحننراف فيهنا منن األجنري أو
الغالم مبعاسنبة العمنل مل يضنمن وهنى ولنوع املدلنة علنى نوق القصنار فخرلتنه "
حيث أنه لوال عملنه وهنو دق الثيناق " منا خنرق يناق القصنارة ،فتكنون الوظيفنة
هى السنبأ ولنوع االحننراف فيكنون الضنمان علنى القصنار دون الغنالم ،وهنذا
دليل على أن ما ولع بسبأ الوظيفة ال يضمعه األجري.
هذه الصورة جنند أن االحننراف حند منن األجنري خنارج ن ناق العمنل،ومن
مث فإن األمر يقتضنى أن يسنئل عنن فعلنه وال يسنئل املسنتأجر ،و هنذا املعن يقنول
نا
نة وال ممن
نه وال مأمورين
ندود وظيفتن
نن حن
نإن مل يكن
نلتوت " فن
نود شن
ني  /حممن
الشن
جرت العادة بأن مثله يفعله فنال ضنمان علنى األسنتاذ وإدنا الضنمان علنى التلمينذ
()2
ماله"
و ذات املع جاء تبني احلقنائق " ولنو أنكسنر شنب منن عمنل التلمينذ منن
أدوات القصاره مما يندق بنه أو يندق علينه اليضنمن التلمينذ ،وإن كنان ممنا ال يندق
به أو ال يدق عليه ضمن التلمينذ " ( )3ففنى هنذا النعص جنند أن املسنتأجر يسنئل عنن
( )1املبسوط  11/16مرجع سابق.
( )2الشيح  /حممود شلتوت املسئولية املدنية واجلعائية مرجع سابق ص ،28د /على اخلفي املرجع السابق ص .238
( )3تبني احلقائق  ،138/5وجاء املبسوط " ولو ولع على وق إنسان من غري القصارة كان ضمان ذلك على الغالم دون
القصار ألنه غري مأذون دق ذلك الثوق فيكون هو جانيا ذلك الثوق "  ،11/16ففى هذا املثال جند أن اخل أ ولع
من الغالم خارج الوظيفة حيث إن وظيفته هى العمل حدود اإلذن ومن مث كانت مسئوليته عليه وحنده ،وجناء
ن رية الضمان الفقه اإلسالمى " أن ضمان املتبوع عن فعل تابعه ال يكون إال ن اق األموال الىت حتت يده حبك أنه
أجري نائأ عن صاحأ العمل،أما إذا تعدى العمل املأذون له فيه فإن صاحأ العمل ال يكون مسئوال " تنألي فضنيلة
الشي على اخلفي ص .238
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عمل األجري إذا انكسنر شنب منن أدوات القصناره أ عناء عملنه وال يسنئل عنن عمنل
األجري إذ أتل الشب خنارج ن ناق عملنه كمنا إذ أتلن شنب ال يندق بنه أو علينه
فيكون الضمان على األجري ماله.
هذا ن اق املسنئولية الفردينة أمنا ن ناق مسنئولية الدولنة عنن عمنل التنابع
أو املوظ فإن األمر ال خيرج عما سبق واملثال التاىل يوضح ذلك:
ما روى ان عمنر بنن اخل ناق رضنى اهلل خ نأ العناس لنائال " أيهنا العناس
نه
نا بعثتن
نوالك وإدن
نن أمن
نارك وال من
نن ابشن
نيبوا من
نيك ليصن
ناىل علن
نث عمن
إىن مل أبعن
ليح زوا بيعك وليقيموا فياك بيعك  ،فمن فعنل بنه غنري ذلنك فلنيق فمنا لنام أحند
إال رجل واحد ،لام فقنال :ينا أمنري املنومعني إن عاملنك فنالن ضنرب مائنة سنوط،
لال :فب ضربته ،ل فالتص معه فقام عمنرو بنن العناص فقنال ينا أمنري املنومعني إننك
إن فعلت هذا يكثر عليك ويكنون سنعة يأخنذ هبنا منن بعندك فقنال أمنا أليند ولند
رأيت رسنول اهلل  يقيند منن نفسنه ،لنال فندععا فلعرضنه لنال فندولك فأرضنوه
()1
فافتدى معه مبائىت ديعار كل سوط بديعارين
ففى هذا املثنال جنند أن التعندى حند منن التنابع " املوظن " خنارج ن ناق
العمل بندليل لنول سنيدنا عمنر  " إىن مل أمنره بالتعندى "ومنن مث كاننت تبعنة
الفعل الوالع معه على عاتقه دون املتبوع.
لكى تكتمل ععاصر املسنئولية امللقناة علنى عناتق املتبنوع البند منن تنوافر عاللنة
التبعية بني املسنئول ومرتكنأ الفعنل الضنار يسنتوى ذلنك أن تكنون العاللنة بنني
املتبوع والتابع عاللة فردينة كعاللنة األجنري اخلناص بصناحأ العمنل ،وكالعاللنة بنني
التلميذ واألجنري املشنترك ،أو عاللنة حتكمهنا أن منة الدولنة املختلفنة كالعاللنة بنني
املوظ والدولة ويتحقق ذلنك احلالنة النىت تسنتعني فيهنا الدولنة مبنن يقنوم بإجنناز
أعماهلا.

( )1اخلراج ألىب يوس ص 125وما بعدها ،ال بقات الكربى البن سعد .281/3



فإذا حتققت العاللنة بنني املسنئول ومرتكنأ الفعنل الضنار ،فنإن املسنئول مينارس
سل ة الرلابة والتوجينه علنى التنابع مبقتضنى هنذه العاللنة ويلتنزم التنابع بالعمنل
نه
نه مالن
نة عملن
نن نتي ن
نئوال عن
نان مسن
نر وإال كن
نات واألوامن
نك التوجيهن
نار تلن
إطن
اخلاص.
هذا وعاللة التبعية بني املسئول ومرتكأ الفعل الضار تستلزم الععاصر اآلتية:
 .1وجود عقد بني األجري واملستأجر مبقتضاه يسل األول معافعه للثاىن.
 .2أن يكون العمل حمل التعالد مشروعا.
 .3أن ميارس املستأجر على األجري سل ة الرلابة واإلشراف.
فإذا حتققت عاللنة التبعينة بععاصنرها الثال نة السنابقة كنان املتبنوع مسنئوال عنن
عمل التابع.
نك
نر ملن
نريا فحفن
نتأجر أجن
نبري " :وإن اسن
نرح الكن
ناء املغ ن والشن
نن مث جن
ومن
غريه بغري إذنه ،وعل األجنري بنذلك فالضنامن علينه وحنده ألننه متعند بناحلفر ولنيس
له فعل ذلك بأجره وال غريها فيتعلنق الضنمان بنه كمنا لنو أمنر غنريه بالقتنل فقتنل
كناإلمث ".
وإن مل يعل فالضنامن علنى املسنتأجر ألننه غنره فتعلنق الضنمان بنه

()1

ففى هذا املثال جند كنل شنروط مسنئولية املتبنوع عنن عمنل التنابع والنىت تتمثنل
:
أ .حنندو خ ننأ مننن التننابع يتمثننل
املستأجر ".

" احلفننر

ملننك الغننري بغننري إذن

ق .كون اخل أ أ عاء تادية الوظيفنة وهنذا متحقنق أيضنا حينث حند معنه اخل نأ
أ عاء ليامه بالعمل لصات املستأجر.

( )1املغ والشرح الكبري  .571/9مسألة رل .6877
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ج -توافر عاللنة التبعينة وهنى عقند اإلجينار ،ومبقتضناه يكنون األجنري خاضنعا
لرلابة وتوجيه املوجر ومنن مث سنئل املسنتأجر عنن خ نأ األجنري حينث تنوافرت كنل
أركان املسئولية وشروطها.

إن بيان أسناس مسنئولية املتبنوع عنن عمنل التنابع الفقنه اإلسنالمى يسنتلزم
بيان لراء الفقهاء ضمان األجري اخلاص ملا تل بيده أو عمله من عدمه
لراء الفقهاء

ضمان األجري اخلاص ملا تعيأ حتت يده:

إن ما يتل من األجري اخلاص ال خيلو حاله من أمرين:
أن اد التل بتقصري من األجري وتفريط.
أن اد التل بال تقصري من األجري وال تفريط.
إذا حنند التلنن بتقصننري مننن األجننري أو تفننريط :فقنند اتفننق
الفقهاء على أن ما تلن منن األجنري اخلناص أ عناء ليامنه بعملنه بتعند معنه وتقصنري

يكون ضامعا له

ماله اخلاص.

()1

وذلك ألن األجري اخلاص منأذون لنه فيمنا هنو داخنل حتنت العقند ،ومنا يندخل
حتت العقد هنو العمنل املصنلح دون املفسند ،فنإذا ترتنأ علنى فعلنه ضنررا بسنبأ

( )1املبسوط للسرخسى  80/15وما بعدها ،بدائع الصعائع  ،211/4تبني احلقائق  ،138/5شنرح الععاينة ،129/9
حاشية الدسولى على الشرح الكبري  ،28/4شرح اخلرشى على خمتصر اخلليل  ،28/7اإللعاع حل ألفا اىب شن اع
 ،147/2مغ امتاج  ،351/2تكملة امموع  ،100/15املغ والشرح الكنبري  ،121/6شنرح معتنهى اإلرادات
 376/2وما بعدها ،جواهر الكالم  ،288/27البحر الزخار  50/5وما بعدها ،شرح كتناق العينل وشنفاء العلينل
 239/10وما بعدها ،املى البن حزم  201/8مسألة  ،1325احلاوى الكبري للماوردى طبعة دار الكتأ العلمية بريوت
لبعان .426/7



تعديه وتقصنريه خنرج فعلنه منن إطنار العمنل املصنلح إىل العمنل املفسند ،ومنن مث
()1
يكون ضمانه من ماله اخلاص.
إذا حد التل من األجنري اخلناص بندون تعند أو تقصنري فقند اختلن
ضمان األجري من عدمه ويعحصر اخلالف املذاهأ اآلتية:

الفقهناء

نا
نى من
نني علن
ناص أمن
نري اخلن
ناء إىل أن األجن
نور الفقهن
نأ مجهن
ذهن
حتت يده ،ومن مث إذا تل معه شب فإن ضمانه يكون على املستأجر

()2

 .1أن األجري اخلاص أمنني علنى منا حتنت ينده فصنار مبعزلنة الوكينل واملضنارق
واملننودع وهننوالء ال يضننمعون إال حننالىت التعنندى والتقصننري فكننذلك األجننري
اخلاص.
 .2أن األجري اخلاص من شنأن عملنه أن يكنون غنري مضنمون علينه فنال يضنمن
ما تل به كالقصاص ول ع يد السارق.
 .3أن األجري اخلناص نائنأ عنن املسنتأجر ،ومبقتضنى هنذه العيابنة يصنري فعلنه
كفعل املستأجر ومن مث إذا حد معه تل صار كما لو حد من املستأجر
ذهننأ الشننافعية

مقابننل األظهننر ،وبعنن

األباضننية وهننو

مذهأ القاضنى شنريح ورواينة عنن اإلمنام علنى إىل أن األجنري اخلناص ضنامن ملنا
تل حتت يده (.)3
( )1بدائع الصعائع  ،211/4نتائا األفكار  ،125/9املغ والشرح الكبري .122/6
( )2املبسوط  80/15وما بعدها ،جامع الفصولني  ،123/2تبني احلقائق  ،138/5حاشية الدسولى على الشرح الكنبري
 ،28/4شرح اخلرشى  ،28/7مغ امتاج  ،351/2هناية امتاج  311/5وما بعدها ،احلاوى الكبري  ،426/7شنرح
معتهى اإلرادات  ،376/2املغ والشرح الكبري  ،121/6جواهر الكالم  ،288/27البحر الزخار  50/5ومنا بعندها،
شرح كتاق العيل  ،248/10املى البن حزم .201/8
( )3تكملة امموع  ،100/15مغ امتاج  ،351/2هناية امتاج  310/5وما بعدها ،معهاج ال البني ص  ،77حاشنية
سليمان اجلمل على شرح املعها .دار الكتأ العلمية بريوت  ،554/3السراح الوهاج على منت املعهاج دار اجليل بريوت
لبعان 1408هن1987/م ص  ،294شرح كتاق العيل  248/2وما بعدها.
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 .1ما روى عن سنيدنا علنى  أننه كنان يضنمن الصنباظ والصنائغ ويقنول ال
()1
يصلح العاس إال ذاك "
نأ تضننميعه كاملسننتعري
 .2أن األجننري اخلنناص أخننذ الشننب ملعفعننة نفسننه فوجن
()2
وكاملستام.
املعالشة والترجيح
بعد بيان لراء الفقهاء ضنمان األجنري ملنا تلن منن غنري تعند معنه أو تقصنري
فإن العفس متيل إىل ترجيح ما ذهأ إليه مجهور الفقهاء وذلك ملا يلى:
 )1لوة أدلته وسالمتها من املعارضة.
 )2أن ما ذهأ إليه الفريق الثاىن نولش مبا يلى:
أن اخلرب املنروى عنن سنيدنا علنى  مرسنل ال يصنلح االحت ناج بنه ومنن مث
()3
لال ععه اإلمام الشافعى " هذا ال يثبت أهل احلديث مثله "
وعلى فنرض صنحة االسنتدالل بنه فإننه وارد غنري حمنل العنزاع حينث ورد
األجري املشنترك يويند ذلنك منا جناء املغن البنن لدامنه " والصنحيح اخلنرب
نه
نباظ أنن
نال والصن
نأ الغسن
نباظ " ( )4والغالن
نال والصن
نمن الغسن
نه " إن علي نا ضن
لف ن
أجري مشترك.

( )1السعن الكربى للبيهقى  ،122/6نصأ الراية  141/4وما بعدها ،تلخيص احلبري .61/3
( )2املستام هو املتروى للسلعة يقال مست بالسلعة أسوم هبا سوما وساومت واستمت هبا وعليها غاليت واسنتمته إياهنا
وعليها غاليت واستمته أياها سألته سومها .لسان العرق  2157/3مادم سوم ،وليل املستام .الدالل .شنرح األزهنار
.310/3
( )3السعن الكربى للبيهقى  122/6كتاق اإلجارة باق ما جاء تضمني اإلجراء ،تلخيص احلبري .61/3
( )4املغ والشرح الكبري  121/6وما بعدها.



 )3أن القول بأن األجري اخلناص لنب املتناع ملعفعنة نفسنه غنري مسنل ألننه وإن
كان أخذه ملعفعة نفسه فإننه أخنذه ملعفعنة املسنتأجر أيضنا ومنن مث ال يضنمن كعامنل
()1
القراض.
ند أو
نن غنري تعن
نميعه من
نول بتضن
نا و القن
نه دائمن
ناج إلين
ناص اتن
نري اخلن
 )4أن األجن
نة
نات العناس ،وخمالفن
نل ملصن
نذا تع ين
نة ،و هن
نذه املهعن
نام هبن
نن القين
نام عن
نري إح ن
تقصن
صراة لعصوص الشرع الىت حثت على العمل والعهى عن الب الة
اتضح ممنا سنبق أن مجهنور الفقهناء يقولنون بنأن األجنري اخلناص ال يضنمن منا
أتلفه أ عناء أداءه لعملنه أو بسنببه ،وإدنا الضنامن علنى املسنتأجر خالفنا للشنافعني
مقابل األظهنر وبعن األباضنية ،وعلينه فنإن أسناس مسنئولية املسنتأجر عنن عمنل
األجننري اخلنناص يكننون لنندى أصننحاق الننرأى األول وهنن مجهننور الفقهنناء دون
أصحاق الرأى الثاىن.
وإليك بع

العصوص الىت توضح أساس مسئولية املستأجر عن عمل األجري:

نإذا
نتأجر فن
نة للمسن
نارت مملوكن
نافع صن
ندير " … املعن
نتح القن
نة فن
ناء تكملن
 .1جن
أمره بالتصرف ملكه صنح وصنار فعلنه أى فعنل األجنري معقنوال إلينه كأننه فعلنه
()2
بعفسه فلهذا ال يضمعه.
 .2وجاء جممنع الضنمانات " وللراعنى أن ينرد الغنع منع غالمنه أو أجنريه أو
ولده الكنبري … فلنو هلنك ينده حالنة النرد … فلنو كنان أجنريا خاصنا فنال
يضمن م لقا كرده بعفسه " ( )3أى كما لو رده بعفسه.
نه
نده أو بعملن
ين
نا تل ن
نمن من
نار " وال يضن
نل املختن
نار لتعلين
ناء االختين
 .3وجن
إذا مل يتعمد الفساد ألن املعقود علينه املعفعنة وهنى سنليمة واملعينأ العمنل النذى هنو
( )1مغ امتاج .351/2
( )2تكملة فتح القدير .129/9
( )3جممع الضمانات ص .32
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نافع إذا
نه ،وألن املعن
نمونا علين
نون مضن
نه وال يكن
نود علين
نري معقن
نو غن
نة وهن
نلي املعفعن
تسن
صارت ملكا للمستأجر فنإذا أمنره بالعمنل انتقنل عملنه إلينه ألننه يصنري نائبنا ععنه
فيصري كأنه فعله بعفسه ،وما تل منن عملنه ضنمانه علنى أسنتاذه ألننه أجنري خناص
()1
".
نل
نار بأجن
نا إىل القصن
نل وبن
نل الرجن
نائر " إذا سن
نون البصن
نز عين
ناء غمن
 .4وجن
نري ،ألن
نار دون األجن
نى القصن
نمان علن
نرق فالضن
نه فتخن
نريه فدلن
نه إىل أجن
نمى فدفعن
مسن
أجري القصنار أجنري واحند … وأجنري الواحند ال يضنمن منا جعنت ينده ألن عمنل
()2
األجري معقول إليه " أى القصار " ألنه عمل بإذنه ".
 .5وجاء معار السنبيل " :فاخلناص ال يضنمن منا تلن بينده إال أن فنرط مثنل
أن يأمره بالسنقى فيكسنر اجلنرة أو يكينل شنب فيكسنر املكينل أو بناحلر فيكسنر
ألته ألنه نائأ املالنك صنرف معافعنه فيمنا أمنره بنه فلن يضنمن كالوكينل فنإن
()3
تعدى أو فرط ضمن كسائر األمعاء "
ففى العصوص السنابقة جنند أن أسناس املسنئولية هنو العيابنة أى أن األجنري نائنأ
عن املستأجر عملنه و صنرف معافعنه إلينه ،ومنن مث يكنون الضنامن معنه ال منن
األجري.
 .6وجاء بندائع الصنعائع " :ولنو اسنتأجر رجنال ليحفنر لنه بئنرا ال رينق
فحفر فولع فيها إنسنان فنإن كاننت البئنر فعناء املسنتأجر فالضنامن علينه ال علنى
نرف
نارة … فانصن
نرر باملن
نمن الضن
نه إذا مل يتضن
ناع بفعائن
نة االنتفن
نه والين
نري ألن لن
األجن
()4
م لق األمر باحلفر … ".
 .7وجاء جممع الضمانات " صناحأ احلنانوت أمنر أجنري لنه لريسنل لنه املناء
طريق املسلمني ففعنل وع نأ بنه إنسنان عنن أىب يوسن يضنمن األمنر … ألن
( )1االختيار لتعليل املختار  54/2وما بعدها.
( )2غمز عيون البصائر شرح كتاق األشباه والع ائر للحموى .دار الكتنأ العلمينة بنيريوت لبعنان .ال بعنة األوىل
1405هن1985/م .133/3
( )3معار السبيل  641/2وما بعدها.
( )4بدائع الصعائع ترتيأ الشرائع .277/7



معفعة اإلرسال لألمر … ولنو أمنر أجنريا … بنرش املناء
()1
إنسان ضمن األمر ال الراش "

فعناء وكأننه فع نأ بنه

 .8وجاء الدر املختنار " فعنل األجنري كنل الصنعائع يضناف ألسنتاذه فمنا
أتلفه يضنمعه أسنتاذه ألننه عمنل بإذننه وال يضنمن هنو ألننه أجنري وحند ألسنتاذه
()2
يستحق األجر بتسلي نفسه املدة ".
 .9وجاء التناج واألكلينل " إذا أمنر السنيد عبنده بفعنل شنب ففعلنه وترتنأ
()3
عليه إتالف مال لغريه فالضمان على السيد دون العبد "
ففى هذه العصنوص جنند أن أسناس املسنئولية هنو حتمنل التبعينة أو الغنع بنالغرم
فما دام األجري يعمل لصنات املسنتأجر ومعافعنه لنه فإننه البند وأن يتحمنل الغنرم ألن
الغع بالغرم ومنن خنالل منا سنبق ذكنره منن نصنوص يتضنح أن مجهنور الفقهناء
القائلني بتحمل املستأجر تبعنة عمنل األجنري اختلفنوا حتديند أسناس هنذه املسنئولية
أو التبعية وأن هذا اخلالف يعحصر اآلراء اآلتية:
أن أساس مسنئولية املسنتأجر عنن عمنل األجنري هنو ن رينة العيابنة
أو الوكالة أى أن األجنري نائنأ عنن املسنتأجر ،ومنن مث إذا حند معنه خ نأ أ عناء
عمله أو بسببه تكون املسئولية على املستأجر ألن نائبه أداء العامل.
وهذا األساس تضمعته العصوص السابقة من العص رل  1حىت العص رل 5
 :أن أسناس مسنئولية املسنتأجر عنن عمنل األجنري هنو ن رينة حتمنل
التبعة أو الغرم بالغع .
وهى تفيد " أن من تعود عليه معفعة الشب جيأ عليه ضمانه "
وهو ما تضمعته العصوص السابقة من العص رل  6إىل العص رل .9

( )1جممع الضمانات ص .159
( )2رد امتار على الدر املختار ص .47/5
( )3التاج واإلكليل  242/6م بوع هبامش مواهأ اجلليل اجلزء السادس.
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أن عمل األجري معقول إىل املسنتأجر فمعفعنة عملنه ليلنة إلينه والقاعندة تلنزم منن
يعتفع بشب أن يتحمل غرمه.
هذا ون رية العيابنة ون رينة حتمنل التبعينة وإن كاننا واردينن العصنوص املع منة
للعاللة الفردية كما اتضح مما سنبق إال أننه ال يوجند منا ميعنع منن ت بيقهنا العاللنة
الىت تربط بني العامل " التابع " وبني الدولة.
نأ
نو اخل ن
نري هن
نل األجن
نن عمن
نتأجر عن
نئولية املسن
ناس مسن
أن أسن
املفترض.

()1

ما روى عن اىي بن عبند النرمحن بنن حالنأ بنن أىب بلتعنة لنال :إن غلمنه ألىب
سرلوا نالة لرجل من مزيعة فأتوا عمنر فنألروا ،فأرسنل إلينه عبند النرمحن بنن حاطنأ
فأخربه .مث لال لعاملنه :اذهنأ فنال ع أينديه  ،فلمنا وىل هبن ردهن عمنر ،مث لنال
لعبد النرمحن أمنا واهلل لنوال أىن أعلن أنكن تسنتعملوهن وجتيعنوهن حنىت أن أحنده
لو أكل ما حرم علينه حنل لنه لق عنت أينديه  ،وأا اهلل إذ مل أفعنل ألغرمعنك غرامنة
توجعك ،مث لال يا منزىن بكن أريندت معنك نالتنك لنال :بأربعمائنة فالتفنت لعبند
()2
الرمحن ،ولال اذهأ فأع ه بادائة "
أن سيدنا عمنر  لضنى بتضنعي الغنرم علنى سنيد الغلمنان مفترضنا خ نأه
وتقصريه و هذا دليل علنى أن اخل نأ املفتنرض يصنلح أساسنا ملسنئولية املتبنوع عنن
عمل التابع.

( )1د  /حممد أمحد سراج :ضمان العدوان الفقه اإلسالمى ص .427
( )2أخرجه البيهقى سععه ولال ععه ابن التركماىن اجلوهر العقى " هذا احلديث عل بأربعة أوجه معها أن اىي بن عبد
الرمحن مل يلقى عمر وال مسع معه " سعن البيهقى الكربى  278/8كتاق السرلة ،باق ما جاء تضعي الغرامة ،مصع
عبد الرزاق  239/10حديث رل  18978حتقيق حبيأ الرمحن األع مى ،اجلوهر العقى البن التركماىن م بوع بأسفل
السعن الكربى للبيهقى  278/8وما بعدها.



نأمني
نام التن
نابع ن ن
نل التن
نن عمن
نوع عن
نئولية املتبن
ناس مسن
أن أسن
اجلماعى التعاوىن:
مقتضاه " أن يساه كنل عامنل حرفنة بندفع جنزء معنني منن دخلنه شنهريا
وتعمننى تلننك احلصننيلة بكافننة وسننائل التعميننة املشننروعة وتنندعمها احلكومننة
نال
ناق األعمن
نى أربن
نرض علن
نا يفن
ندرة ،كمن
نعوية مقن
نة سن
نة بإعانن
نات التعاونين
واملوسسن
تقدا مساعدات مالية إليها ،كمنا ميكنن صنرف لسن منن الزكناة النىت جتن معنه
إليه ومن جمموع ذلك يقوض عنن األضنرار النىت يصناق هبنا العمنال بنل وميكنن أن
تكون مبثابنة تنأمني علنى مسنئوليات العمنال وامتنرفني منن كنل منا لند يسنببونه
()1
لآلخرين من أضرار بأخ ائه .
هذه هى أهن اآلرا ء النىت ليلنت أسناس مسنئولية املتبنوع عنن عمنل التنابع
الفقه اإلسالمى ،ون نرا لكوهننا متثنل اجتنهادا منن لبنل لائليهنا مل ختلنوا منن العقند
شأهنا ذلنك شنأن كنل رأى بشنرى ،وبنالع ر إىل العقند النذى وجنه إىل كنل رأى
معها فإن العفس متينل إىل القنول بنأن أسناس مسنئولية املتبنوع عنن عمنل التنابع هنو
ن رية العيابة ( )2وذلك لألمور اآلتية:
 .1لوة أدلته وسالمتها من املعارضة.
 .2أن اآلراء األخرى تعرضت لعقد الذع من لبل الفقهاء متثل :
أ -أن األخذ بع رينة حتمنل التبعنة يترتنأ علينه تثبنيط اهلمن حينث إن املتبنوع إن
عل أننه سيسنأل عنن كنل ضنرر يقنع منن التنابع حنىت ولنو مل يقصنر رلابتنه
( )1د  /حممد فوزى في اهلل .املسئولية التقصريية بني الشريعة والقانون ص .452
( )2وهو ما عليه الشي  /على اخلفي  .الضمان الفقه اإلسالمى ص  238وما بعدها " وإن كان حصر هذه املسئولية
ليسنتعني هبنا
األموال اململوكة للموجر حتت يد األجري أو ما استودعه إياه من أموال لغريه احتاج إليها األجري
ب ريقة االسترشاد على القيام مبا استوجر عليه وهى أموال وضعت حتت يده حبك أنه أجري نائأ عن موجرة وأن يده نائبة
عن يد موجرة … أما ما عدا ذلك من األموال مما وصلت إليه اليد فأتلفه فاحلك إتالفها خاضع للقواعد العامة " ،د /
سليمان حممد أمحد :املرجع السابق ص  ،649د  /حممد فوزى في اهلل .املرجع السابق ص  ،394د  /حممود خينامى
حسن أبوزيد .املسئولية التقصريية ص .317
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نى
نهم  .وعلن
نيط للن
نذا تثبن
نمان و هن
نا للضن
ناطه جتعبن
نن نشن
نل من
نه يقلن
نه جيعلن
وتوجيهن
اجلانأ األخر جيعل األجري يسرف تصرفاته ما دام ال يسال ععها ماله.
ق -أن األخننذ بع ريننة التننأمني معتقنند بأنننه ن ننام حننديث مل يسننتقر بعنند
ودخيل على امتمع اإلسنالمى ،ومازالنت تقنوم حولنه العديند منن الشنبه النىت جتعنل
العفوس املومعة ريأ من تعاولنه واملنها علنى االسنترباء معنه ،و هنذا يقنول النع
()1
 " فمن اتقى الشبهات استربأ لديعه وعرضه "
ج -أن األخذ بع رينة اخل نأ املفتنرض
أيضا حيث إن الوالع خيال ذلك ويعافيه.

بعناء املسنئولية عنن عمنل التنابع معتقند

كما أن لياس مسنئولية املتبنوع عنن عمنل التنابع مسنئولية متنوىل الرلابنة ليناس
مع الفارق ألن التنابع مل يعشنأ معنزل املخندوم وال تنرىب وترعنرع كعفنه خبنالف
نن
نه ومنن مث ميكن
نأ معزلن
نة نشن
نع للرلابن
نخص اخلاضن
نث إن الشن
نة حين
املكلن بالرلابن
تصور اخل نأ منن املكلن بالرلابنة والنذى يتمثنل القصنور التربينة املنودى إىل
ولوع اخل أ خبالف املتبوع.
نرف
نة ،فنإذا تصن
ندود العيابن
ناة حن
نأ مبراعن
نه العائن
نزم فين
نة يلتن
نام العيابن
 .3أن ن ن
إطار هذه احلدود كنان تصنرفه معصنرفا إىل األصنيل ،وإذا جناوز تصنرفه منا أمنره
به كان تصنرفه لشخصنه يتحمنل مسنئوليته مالنه اخلناص ،و هنذا ختفين منن
عأء الضمان امللقى علنى عناتق املتبنوع حينث ال يسنأل عنن كنل أخ ناء املخندوم
كما جيعل العائأ اتاط عمله حىت ال يقع معه فعل يسأل ععه ماله اخلاص.
يقرر الفقنه اإلسنالمى أننه ال حنق للمتبنوع الرجنوع علنى التنابع مبنا دفعنه
سواء كان أسناس املسنئولية ن رينة العيابنة أو حتمنل التبعنة ( )2ألن اإلنسنان ال يرجنع
( )1طرف من حديث طويل أخرجه البخارى ومسل عن الععمان بن بشري ،صحيح البخارى بشرح فتح البارى 126/1
كتاق اإلميان باق فضل من استربأ لديعه ،حديث رل  ،52صحيح مسل بشرح العووى  26/11وما بعندها .كتناق
املسالاة واملزارعة باق أخذ احلالل وترك الشبهات.
( )2يراجع تقرير ذلك :تبني احلقائق  ،138/5حيث جاء فيه " ألن التلميذ أجري خاص فال يضمن ويضمن األستاذ وال
يرجع األستاذ مبا ضمن على التلميذ ألنه أجري خاص " ،جامع الفصولني  ،122/2د  /رأفت حممد أمحد :املرجع السنابق



بالضمان على نفسنه ،وألن التصنرف الصنادر منن التنابع النذى سنبأ الضنرر كأننه
صادر من املتبوع باعتباره نائبا معه.

ص  274وما بعدها ،جممع الضمانات حيث جاء فيها " تلميذ القصار وسائر الصعاع وأجربه مل يضمعوا إال بالتعندى
وفيما مل يتعدوا ضمن األستاذ وال يرجع عليه " ص .28
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نال
نابع " اإلدارة ع نن أعمن
نال التن
نن أعمن
نوع عن
نئولية املتبن
نة مسن
نن دراسن
نح من
يتضن
موظفيها " القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى:
يتفننق القننانون اإلدارى مننع الفقننه اإلسننالمى

حتدينند ماهيننة املوظنن

ناص الفق نه اإلس نالمى ،إذ
نري اخلن
نل األجن
نانون اإلدارى يقابن
القن
نث إن املوظ ن
حين
يوجر نفسه مدة معيعة ال جيوز أن يعمنل فيهنا لغنريه كمنا أننه يسنتحق األجنر بتسنلي
نفسه لصاحأ العمل وإن مل يعمل.
يتفننق القننانون اإلدارى مننع الفقننه اإلسننالمى

بيننان حنندود مسننئولية

املتبوع عن أعمال التابع ،فاملتبوع يسنأل عنن عمنل التنابع طاملنا صندر أ عناء الوظيفنة
أو مبعاسبتها القنانون الوضنعى .وهنذا أمنر لنيس بالغرينأ علنى الفقنه اإلسنالمى
حيث إن فقهناء الشنريعة اإلسنالمية لنرروا أن املسنتأجر يضنمن عمنل األجنري طاملنا
كان حدود وظيفته ألة وحمال وكيفينة أو كنان منأمورا بنه منن لبنل صنانعه صنراحة
أو داللة أو مأذونا له فعله عرفا.
كما أن ا ملتبوع ال يسأل عنن عمنل التنابع إذا ولنع معنه خنارج حندود الوظيفنة،
نه دون اإلدارة،
نه مالن
نأل ععن
نن مث يسن
نيا ،ومن
نة شخصن
نذه احلالن
نأ هن
نرب اخل ن
إذ يعتن
وهذا أمر ليس مبستغرق الفقنه اإلسنالمى أيضنا حينث أننه سنبق القنوانني الوضنعية
تقدير ذلك – كما اتضح مما سبق .-
نالمى
نه اإلسن
نن الفقن
نانون اإلدارى عن
خيتل ن القن

نذى
ناس الن
ند األسن
حتدين

تقوم عليه مسئولية املتبوع عن أعمال التابع.
اخل أ املفترض

الرلابة والتوجيه.

نوع
نن املتبن
نأ عن
نابع نائن
نة أى أن التن
نة العيابن
ن رين

نه
عملن

وتعود معفعته علينه ،فيتحمنل نتي نة فعلنه ويصنري فعنل األجنري كفعنل املسنتأجر وال
نأ
نث إن اخل ن
نعى ،حين
نانون الوضن
نن القن
نالمى عن
نه اإلسن
نزة للفقن
نذا مين
نك أن هن
شن
املفترض يترتأ عليه توسنيع دائنرة املسنئولية امللقناة علنى عناتق املتبنوع فيسنأل عنن
خ أ تابعه وإن مل يقصر رلابته وتوجيهه.



نالمى
نه اإلسن
نانون اإلدارى ع نن الفقن
خيتل ن القن
على التابع من لبل املتبوع الستيفاء التعوي

نر ح نق الرج نوع
تقرين

الذى دفعه للمضرور.

ففننى القننانون اإلدارى إذا كننان اخل ننأ شخصننيا ودفننع املتبننوع التعننوي
للمضرور فنإن منن حقنه الرجنوع علينه السنتيفاء حقنه معنه ،أمنا إذا كنان اخل نأ
مصلحيا فإنه ال حق للمتبوع الرجوع على التابع.
نق
نه ال حن
نرروا أنن
نالمية لن
نريعة اإلسن
ناء الشن
نإن فقهن
نالمى فن
نه اإلسن
نا الفقن
أمن
للمستأجر الرجنوع علنى األجنري م لقنا سنواء كنان اخل نأ شخصنيا أو مصنلحيا
نابع
نن التن
نادر من
نرف الصن
نه ،وألن التصن
نى نفسن
نمان علن
نع بالضن
نان ال يرجن
ألن اإلنسن
الذى سبأ الضرر يعترب كأنه صادر من املتبوع باعتباره نائبا ععه.
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القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى

()1

من األمنور املسنتقرة سنواء القنانون الوضنعى أو الفقنه اإلسنالمى أن املسنئولية
عن تعوي الضنرر تقنع علنى عناتق منن أحد نه أو تسنبأ إحدا نه ،سنواء لنام
بدفع التعوي من ماله اخلناص أو منن منال منن يعمنل حلسنابه كمنا هنو الشنأن
مسئولية املتبوع عن أعمنال التنابع هنذا إذا كنان املتسنبأ إحندا الضنرر إنسنانا،
أما إذا كان املتسنبأ إحندا الضنرر حيواننا منثال .فهنل تترتنأ املسنئولية عنن
فعله وإذا ترتبت فعلى عاتق منن تقنع ؟ وهنل خيتلن الوضنع الفقنه اإلسنالمى عنن
القانون ؟
ال شك أن اإلجابة على هذه األسئلة تتضح من خالل امل الأ اآلتية:

( )1يقوم احلديث

هذا املبحث على افتراض أن حارس احليوان هو اإلدارة.



يسال احلنارس للحينوان عنن الضنرر النذى اند بنالغري منىت حتققنت أركنان
املسئولية والىت تتمثل " اخل نأ والضنرر وعاللنة السنببية بنني فعنل احلينوان والضنرر
" سواء كنان احلنارس مالكنا للحينوان أو خاضنعا حلراسنته فقنط وفقنا لنعص املنادة
نن
نوان أو من
نك احلين
نى " مالن
نعص علن
نىت تن
نى الن
ندىن الفرنسن
نانون املن
نن القن
( )1385من
يستخدمه الولت النذى يقنوم فينه اسنتخدامه لنه يسنأل عمنا اد نه احلينوان منن
ضرر سواء أكان هذا احليوان حراسته أو ضل أو هرق معه ".
واملادة ( )176من القنانون املندىن املصنرى والنىت تنعص علنى " حنارس احلينوان
ولو مل يكن مالكا له مسنئوال عمنا اد نه احلينوان منن ضنرر ولنو ضنل احلينوان أو
تسرق ما مل يثبت احلارس أن ولوع احلاد كان بسبأ أجع ال يد له فيه ".
نا أو
نا طبيعين
نوان شخصن
نى احلين
نة علن
ني رة الفعلين
نارس السن
نن مين
نان من
نذا إذا كن
هن
()1
شخصا من أشخاص القانون اخلاص كالشركات مثال.
أما إذا كان منن مينارس السني رة الفعلينة علنى احلينوان شخصنا منن أشنخاص
القانون العام كاإلدارة مثال.
نول
نائر للخين
نة ح ن
نة اإلدارين
نا اجلهن
نك فيهن
نىت متلن
ناالت الن
نك احلن
نق ذلن
ويتحقن
نتعانة
ناحليوان كاسن
نة اإلدارة بن
نا جهن
نتعني فيهن
نىت تسن
ناالت الن
نثال ،أو احلن
نية من
واملاشن
الشرطة بالكالق البوليسنية للتعنرف علنى امنرمني – فنإذا أحند حينوان منن هنذه
احليوانات ضنررا بنالغري فهنل تكنون اإلدارة مسنئولة عنن فعنل احلينوان مواجهنة
الغري أم ال ؟
وإذا كانت مسئولة

مواجهة الغري فما هى القواعد الىت حتك ذلك ؟

( )1مع مالح ة أن القانون الفرنسى خيتل عن القانون املصرى فيما يتعلق هبذا العوع من املسئولية حيث يلقى القنانون
الفرنسى املسئولية على عاتق املالك سواء كان احليوان ولت ولوع الضرر حراسة املالك أو حراسة غريه حىت يثبت
املالك غري ذلك ،بيعما القانون املصرى يلقى املسئولية على عاتق احلارس سواء كان مالكا للحيوان أو غري مالك .د  /عبد
الرزاق السعهورى .الوسيط  1055/1وما بعدها ،مستشار  /حسني عامر .املرجع السنابق ص  ،681 ،678د  /عبند
املعع فرج الصده .مصادر االلتزام .ص  ،558د  /عبد العاصر توفيق الع ار .مصادر االلتزام .ص .308
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ون را خللو القنان ون اإلدارى منن لواعند تنع هنذا العنوع منن أننواع املسنئولية
نل إىل
نانون اإلدارى اين
نص القن
نود نن
ندىن ،ولوجن
نانون املن
نة القن
نا مع من
رغن كوهنن
لانون املرافعات فيما مل يرد فيه نص ومبا ال يتعارض مع القانون اإلدارى
فإنه وفقنا هلنذا النعص ت بنق القواعند املعصنوص عليهنا القنانون املندىن علنى
مسئولية اإلدارة عنن فعنل احلينوان باعتبناره الشنريعة العامنة بالعسنبة لسنائر القنوانني
( .)1ولتحقق أركان املسئولية مواجهة اإلدارة.
نار
نون إطن
نوان يكن
نل احلين
نن فعن
نئولية اإلدارة عن
نن مسن
نديثى عن
نإن حن
نن مث فن
ومن
القواعد املعصوص عليهنا القنانون املندىن )2( .وهنو منا سنوف يتضنح منن خنالل
الفروع اآلتية:

( )1د  /سليمان ال ماوى .القضاء اإلدارى الكتاق الثاىن .لضاء التعوي  .ص  335وما بعدها.
( )2مع مالح ة أن فقهاء القانون العام يعتربون هذا العوع من أنواع املسئولية صورة من صور اخل أ املرفقى مرجعه سنوء
أداء املرفق للخدمة.



نة
ني رة الفعلين
نه السن
نارس علين
نذى متن
نتدارة أو الن
نوك لن
نوان اململن
ند احلين
إذا أحن
ضررا بالغري سنواء كنان الغنري شخصنا طبيعينا أو مععوينا كمنا لنو أحند احلينوان
اململوك لتدارة أو تقنوم حبراسنته ضنررا حبينوان مملنوك لشنخص مععنوى أخنر منثال،
نرر ،وبالت ناىل ا نق
نذا الضن
نوي هن
نن تعن
نام الغ نري عن
نئولة أمن
نون مسن
نإن اإلدارة تكن
فن
للمضرور الل وء إىل القضاء وم البة اإلدارة بالتعوي .
وحىت تكتمنل ععاصنر املسنئولية
اآلتية:

حنق اإلدارة فإننه البند منن تنوافر الشنروط

حىت تسأل اإلدارة وفقا هلنذا العنوع منن أننواع املسنئولية فإننه البند منن وجنود
حيوان خاضع لسني رة اإلدارة وفقنا لنعص املنادة ( )176منن القنانون املندىن ويقصند
بكلمة حينوان ( :)1كنل كنائن حنى عندا اإلنسنان سنواء كنان حيواننا أو طنريا أو
حشرة يقوم اإلنسان أو اإلدارة بتربيتها كالعحل وغريه.
وإذا حتقق ذلنك فإننه يسنتوى أن يكنون احلينوان مملوكنا لنتدارة ب رينق التبعينة
أو ب ريق االلتصاق كحمنام األبنراج والعحنل النىت حتنط علنى اخلالينا وتتخنذ معنها
مأوى إذا كانت مصعوعة بفعل اإلنسان.
وجود احلينوان لنيس كافينا وحنده لتحقنق املسنئولية حنق اإلدارة وإدنا البند
نل ة
نه سن
نارس علين
نتها أى متن
نع حلراسن
نتدارة أو خاضن
نا لن
نوان مملوكن
نون احلين
وأن يكن
الرلابة واإلشراف ،أمنا إذا مل يكنن احلينوان مملوكنا لنتدارة أو خاضنع حلراسنتها بنأن
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كان مملوكا للغري أو مملوكنا هلنا وخاضنع حلراسنة الغنري ،وأحند ضنررا بنالغري فنإن
()1
اإلدارة ال تسأل عن تعوي الضرر.
نإن
نري ،فن
نن اإلدارة إىل الغن
نوان من
نى احلين
نة علن
نت احلراسن
نر إذا انتقلن
نذلك األمن
وكن
املسئولية تعتقل بانتقنال احلراسنة سنواء انتقلنت احلراسنة إىل الغنري ب رينق مشنروع أو
ب ريق غري مشنروع كالسنرلة منثال فنإذا سنرق شنخص احلينوان اململنوك لنتدارة،
وأحد احليوان ضررا بنالغري ،فنإن املسنئولية عنن تعنوي الضنرر تقنع علنى عناتق
السارق وذلك النتقال احلراسة إليه.
من املعلوم أن احلراسة نوعان .احلراسة القانونية ،احلراسة الفعلية.
وهى تع أن احلارس هنو النذى تثبنت لنه علنى الشنب سنل ة لانونينة يسنتمدها
()2
من حق له متعلق هبذا الشب سواء أكان حقا عيعيا أم حق دائعية.
نها
ناء نصن
ندىن إذ جن
نانون املن
نن القن
نادة "  "176من
نص املن
نن نن
نتمدة من
نى مسن
وهن
كاآلتى " حارس احلينوان ولنو مل يكنن مالكنا لنه مسنئول عمنا اد نه احلينوان منن
ضرر ولنو ضنل احلينوان أو تسنرق ،منا مل يثبنت احلنارس أن ولنوع احلناد كنان
بسبأ أجع ال يد له فيه "
وواضح منن هنذا أن املسنئولية ت نل مالزمنة للحنارس منا دام مل يفقند سنل ته
القانونية وإن فقد السي رة املادية.
وهى السي رة الفعلية على احليوان

االستعمال والتوجيه والرلابة.

()3

( )1د  /السعهورى الوسيط ،1059/1 :د  /عبد املعع الصده :املرجع السابق ص  562وما بعدها ،د  /نعمان مجعنة:
دروس الوالعة القانونية أو املصادر غري اإلرادية ص .109
( )2د  /حممد لبيأ :دروس ن رية االلتزام " مصادر االلتزام " ص  400فقرة .65
( )3نق مدىن أول مارس  1977ال عن رل  538لسعة 43ق جمموعة سعة  28ص  591ف.109



وهذا العوع من احلراسنة يعن أن منن لنه السني رة الفعلينة علنى احلينوان يكنون
مسئوال عنن تعنوي الضنرر منا دام ميلنك علينه الرلابنة والتوجينه واإلشنراف فنإذا
()1
للحيوان.
زالت السي رة زالت املسئولية حىت ولو كان مالكا
وإذا ن رنننا إىل هننذين العننوعني ،جننند أن العننوع األول " احلراسننة القانونيننة " مل
نل ة
نق أو السن
نود احلن
نة ووجن
نني احلراسن
نربط بن
نر ،ألن الن
نا وال مصن
ند فرنسن
يسن
القانونية على الشب أمر ال يستعد إىل أساس من القانون.
كما أن اعتبار الشخص حارسا رغ عدم توافر احليازة املادية للشب ال يفيد بالضرورة أن معاط
احلراسة هو السل ة القانونية خاصة وأن املادة ( )176من القانون املدىن ذاهتا لد أضافت بعد كلمنة
احلارس عبارة ،ولو مل يكن مالكا له مما يفيد أنه ال يشترط احلارس أن يكون صاحأ حق أيا كان
()2
على الشب.
ومن مث فنإن النرأى النذى اسنتقر علينه الفقنه والقضناء فرنسنا ومصنر ( )3أن
()4
احلراسة امل لوبة هعا هى احلراسة الفعلية بععصريها املادى واملععوى.
( )1و هذا تقول حمكمة العق " األصل أن تكون احلراسة للمالك ،مباشرة شخص أخر خالفه السي رة الفعلية علنى
الشب االستعمال والتوجيه حلساق نفسه ،أ ره .اعتباره حارسا له سواء انتقلت له السي رة الفعلية على الشنب بنإرادة
املالك أم بغري إرادته " حكمها ال عن رل  555لسعة 60ق  1994/5/8جمموعة سعة  45ص  805وما بعندها
ف.153
( )2د  /حممد لبيأ شعأ :املرجع السابق ص  400وما بعدها فقرة .66
opcit N.1104.

& p.282. N.268.

op cit

) (3

د/
د  /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  ،1055/1د  /عبد املعع الصده :املرجع السابق ص  561وما بعندها،
عبد العاصر توفيق الع ار :املرجع السابق ص  ،309د  /حممد نصر رفاعى :املرجع السابق ص  ،538د  /عبند احلنى
ح ازى :الع رية العامة لاللتزام  ،537/2د  /حممود مجال الدين زكى :الوجيز ن رية االلتزام القانون املدىن املصرى
 545/1ف  ،294مستشار  /أنور العمروسى :التعليق على نصوص القانون املدىن املعدل .ال بعنة األوىل ص  ،570د /
أمحد حشمت أبو ستيت :ن رية االلتزام الكتاق األول ص  491وما بعدها ،.نق مندىن مصنرى 1965/3/25
اماماة سعة  47ص  295العدد الثالث ،ومعشور أيضنا جمموعنة سنعة  16ص  396ف  ،62نقن مندىن
 1967/3/2ال عن رل  181لسعة 33ق حماماة سعة  18العدد اخلامس رل  165ص  ،111جمموعة سنعة  18ص
 ،531وجمموعة املستشار أنور طلبه  ،506/9نق مدىن  1977/3/1ال عن رل  538لسعة 43ق جمموعة سعة
 28ص  591وما بعدها.
( )4يقول د  /أمحد حشمت أبو ستيت " :كان االجتاه السائد مبدأ األمر أن احلراسة املت لبة هى احلراسة املادية وهنى
السل ة الفعلية على احليوان والشب عموما ،لكن لوحا على هذا االجتاه أنه يودى إىل اعتبار التابع كاخلادم منثال وأننه
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نه حنندو ضننررا
نأ علننى فعلن
نل احليننوان إال إذا ترتن
نن فعن
نأل اإلدارة عن
ال تسن
أصاق الغري سواء كان الغري فنردا أو غنريه وهنذا يت لنأ أن يكنون احلينوان لند أتنى
عمال إجيابيا كنان هنو السنبأ نشنأة الضنرر ،كمنا لنو نزلنت املاشنية اململوكنة
()1
لتدارة زراعة شخص فأتلفتها مثال.
و هذا تقنول حمكمنة النعق املصنرية أحند أحكامهنا " :إن معناط مسنئولية
()2
حارس األشياء هو ولع الضرر بفعل الشب بتدخله تدخال إجيابيا إحدا ه "
أما إذا مل يكن للحينوان دورا إجيابينا حندو الضنرر وإدنا ننتا الضنرر بفعنل
املضرور نفسنه ،كمنا لنو اصن دم املضنرور بناحليوان نتي نة تقصنري معنه احلي نة
()3
واحلذر فال مسئولية على اإلدارة.
كذلك إذا ترتأ على فعل احليوان ضررا أصاق اإلدارة نفسها فال مسئولية
ومسئولية اإلدارة عن الضرر النذى يصنيأ الغنري منن فعنل احلينوان تشنمل مجينع
نىت
ندوى الن
نرق أو العن
نل أو الضن
نرح أو القتن
نرر اجلن
نل الضن
نواء متثن
نرر سن
نواع الضن
أنن
نال
نا إىل إمهن
نك راجعن
نان ذلن
نا دام كن
نري .من
نات الغن
نري إىل حيوانن
نوان املن
نها احلين
يعقلن
()4
اإلدارة.

خيال مقتضى العص الذى جيعل احلارس مسئوال ولو ضل احليوان أو تسرق أى أى ولت ال تكون فيه احلراسة مادينة
يد أحد .هلذا اجته اآلن إىل أن العربة باحلراسة القانونية الىت تع االلتزام باماف ة على الشىء نتي ة ملا خيوله القانون من
حق الشخص السي رة الفعلية على الشب لكن عيأ على هذا االجتاه جعله املالك مسئول عما اد ه احليوان املسنروق
من ضرر حىت ولو كان يد السارق ..وأخريا استقر االجتاه على أن املقصود باحلارس هو من تكون له فعال سل ة الرلابة
على الشب " ن رية االلتزام الكتاق األول ص  491وما بعدها.
( )1د  /السعهورى :الوسيط  1059/1وما بعدها ،د  /عبد العاصر الع ار :املرجع السابق ص .313
( )2نق مدىن  1964/2/20ال عن رل  104لسعة 29ق جمموعة املستشار أنور طلبه  498/9و نفس املعن
نق فرنسى  1940/12/2جازيت دى باليه – .302-2-1940ونق مدىن فرنسى  1982/2/24جازيت دى
باليه  2– 1983بانوراما األحكام ص  25تعليق شاىب
30 Jan 1928. S. 1928-1-117. Note:
“ 6 dec 1937 “ Cornu



) (3
) (4

حد خنالف بنني فقهناء القنانون حنول األسناس النذى تقنوم علينه مسنئولية
نا ومتخن هنذا
نا أو مععوين
نا طبيعين
نان شخصن
نواء كن
نوان سن
نل احلين
نن فعن
نارس عن
احلن
اخلالف عن اآلراء اآلتية:
أن مسئولية احلنارس عنن فعنل احلينوان تقنوم علنى أسناس حتمنل
التبعة أو الغرم بنالغع ( ،)1فناإلدارة تسنتفيد منن فعنل احلينوان حينث إن بنرة عملنه
تعود إليها فوجأ أن تتحمل تبعة تعوي الضرر ألن الغرم بالغع .

 .1لو كان أساس مسنئولية احلنارس عنن فعنل احلينوان هنو حتمنل التبعنة لكنان
املسئول هو املعتفنع بناحليوان ولنيس احلنارس ،وهنذا خمنال لنعص املنادة  176منن
القانون املدىن والىت تقنرر أن حنارس احلينوان هنو املسنئول عمنا اد نه احلينوان منن
()2
أضرار بالغري.
 .2لد يصعأ حتديند املعتفنع أو املسنتفيد بعن احلناالت كمنا هنو الشنأن
حالة لينام اإلدارة بتنأجري أحند أفراسنها للغنري ،ففنى هنذه احلالنة كنل منن اإلدارة
املوجرة واملستأجر مستفيد منن احلينوان ،فناإلدارة مسنتفيدة مبنا أخذتنه منن مبنالغ
مقابل تنأجري الفنرس للمسنتأجر ،واملسنتأجر مسنتفيد باسنتخدام هنذا الفنرس ،فمنن
املسئول عنن أضنرار احلينوان ؟ اإلدارة أم املسنتأجر معنها ؟ فعلنى القنول بنأن أسناس
نتأجر
نوجرة – واملسن
نن اإلدارة – املن
نل من
نون كن
نة يكن
نل التبعن
نو حتمن
نئولية اإلدارة هن
مسن
د  /عبد اهلل حعفى .لضاء التعوي

ومسئولية الدولة عن أعماهلا غري التعالدية .دار العهضة

مشار إىل هذا احلك مول
العربية 2000م ص .278
( )1جمموعة األعمال التحضريية  423/2وما بعدها ،د  /أمحد حشمت أبو ستيت :ن رية االلتنزام القنانون املندىن
اجلديد .الكتاق األول .مصادر االلتزام ص  ،496د  /عبد العاصر الع ار :املرجع السابق ص .312
( )2د  /السعهورى :الوسيط  ،1063/1د  /عبد احلى ح ازى :مصادر االلتزام ص  ،567د  /عبد املعع فرج الصنده:
املرجع السابق ص .558
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مسئوال عن تعنوي الضنرر ،ألن كنل معنهما مسنتفيد معنه في نأ أن يتحمنل تبعنة
ما يسنببه الفنرس ،ولكنن هنذا القنول يعنا ننص املنادة (  )176ألن احلراسنة لند
نتأجر
نأل املسن
نى أن يسن
نارة ،فيعبغن
ند اإلجن
نا لعقن
نتأجر وفقن
نن اإلدارة إىل املسن
نت من
انتقلن
فقط ألنه احلارس للحيوان دون اإلدارة.
أن مسنئولية احلنارس عنن فعنل احلينوان تقنوم علنى أسناس اخل نأ
املفترض

احلراسة:

()1

نوي
نن تعن
نئولة عن
نون مسن
نإن اإلدارة تكن
نالغري فن
نررا بن
نوان ضن
ند احلين
نإذا أحن
فن
الضرر لولوع اخل أ معنها احلراسنة وال يقبنل معنها اإل بنات بأهننا مل ترتكنأ خ نأ
أو أهنا لامت مبنا يعبغنى منن الععاينة حنىت ال اند احلينوان الضنرر ،ألن الضنرر مل
اد إال ألن زمنام احلينوان لند أفلنت منن يند اإلدارة ،واإلفنالت هنو ذات اخل نأ،
ولد بت اإلفالت بدليل ولوع الضنرر بعمنل إجيناىب منن احلينوان فنال حاجنة إل باتنه
بدليل أخر.
ولريعة اخل أ املفترض وفقا هلنذا النرأى لريعنة لاطعنة ال تقبنل إ بنات العكنس فنال
يقبل من اإلدارة أن تعفى املسنئولية عنن نفسنها إال بعفنى عاللنة السنببية منا بنني فعنل
احليوان والضرر الذى ولع ،وذلنك بنأن تثبنت أن ولنوع الضنرر كنان بسنبأ أجنع
أو لوة لاهرة أو حاد ف ائى أو خ أ املضرور أو خ أ الغري.
نت أن
نه أن يثبن
نوي يكفين
نتحق التعن
نى يسن
نرور لكن
نإن املضن
نرأى فن
نذا الن
نا هلن
ووفقن
الضننرر أصننابه بفعننل احليننوان وأن احليننوان حراسننة اإلدارة وال ي الننأ بإ بننات
( )1د  /السعهورى :الوسيط  ،1063/1د  /مجيل الشرلاوى :دروس الع رية العامة لاللتزام .الكتاق األول .مصنادر
االلتزام " املصادر غري اإلرادية .دار العهضة العربية ص  557فقرة  ،119د  /عبد الودود اىي :املوجز الع رية العامنة
لاللتزامات ص  ،199 279د  /عبد احلى ح ازى :املرجع السابق ص  540وما بعدها ،د  /حممود مجنال الندين
زكى :الوجيز الع رية العامة لاللتزامات ص  635ف ( ،) 303د  /حممد حسني على الشامى :ركن اخل أ املسئولية
املدنية .ص  ،.420نق مدىن  14فرباير  1952ال عن رل  112لسعة 20ق جمموعة أنور طلبه  ،507/9نق
 31يعاير  1984ال عن رل  1052لسعة  53ق جمموعة سعة  357/1 35وما بعدها ،نق مدىن  18فرباينر
سعة  1988ال عن رل  1969لسعة  53ق جمموعة سعة  268/1 39وما بعدها ف ،57نق مدىن  / 31يعاير /
 1990ال عن رل  821لسعة  57ق جمموعة سعة  370/1 41ف( ،)68فتوى اجلمعية العمومينة 1993/8/1
مل رل  1122/2/32املوسوعة اإلدارية  232/39ف(.)91



خ ننأ اإلدارة ألن اخل ننأ مفتننرض
()1
العكس.

جانننأ اإلدارة افتراضننا غننري لابننل إل بننات

بعد عرض اآلراء السابقة ووجهنة ن نر كنل رأى فنإن النعفس متينل إىل منا ذهنأ
إليه الرأى الثاىن القائنل بنأن أسناس مسنئولية احلنارس عنن فعنل احلينوان هنو اخل نأ
املفترض احلراسة.
 .1التخفي منن عنأء اإل بنات الوالنع علنى عناتق املضنرور حينث يكفينه أن
يثبت الضنرر النذى أصنابه ،وأننه منن فعنل احلينوان دون أن يكلن بإ بنات خ نأ
اإلدارة ألن اخل أ مواجهة اإلدارة مفترض افتراضا غري لابل إل بات العكس.
 .2أنه يتالءم وحمل الواجأ امللقنى علنى عناتق احلنارس وهنو احلراسنة النىت هنى
معاط املسئولية ومن مث فإن جمنرد إفنالت احلينوان منن سني رة احلنارس يعتنرب لريعنة ال
نا
نر حفن
نارس لصن
نى أن احلن
نع ( .)2علن
نبأ األجن
نس إال بالسن
نات العكن
نل إ بن
تقبن
()3
احليوان ورعايته مما يستوجأ مسئوليته.

( )1حني يرى د  /سليمان مرلس :أن أساس مسئولية حارس احليوان هو اخل أ الثابت احلراسة والسنببية املفترضنة
وهى لريعة غري لاطعة جيوز إدحاضها بإلامة الدليل على أن الضرر سببا أجعبيا عن احلارس ،فاملسئولية عن فعل احليوان ععده
شب عن أحكام املسئولية العاشئة عن فعل األشياء غري احلية الىت ت بقها اآلن اماك الفرنسية والنىت لععنها
ال ختتل
املشرع املصرى م  178مدىن مصرى .الوا  936/2وما بعدها.
( )2د  /حممد حسني على الشامى :املرجع السابق ص  420وما بعدها.
( )3و هذا تقول اجلمعية العمومية " الشخص ال بيعى أو املععوى الذى له مكعه السي رة على شب يلتزم حبراسته حىت ال
يسبأ ضررا للغري .إذا أخل هبذا االلتزام افترض اخل أ جانبه والتزم بالتعوي وال يعفيه من التعنوي إال إ بنات أن
الضرر ولع بسبأ أجع رغ ما بذله من ععاية احلراسة .فتواها  1993/8/1مل رل  1122/2/32املوسنوعة
اإلدارية  232/39ف( .) 91
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نأ
نة اخل ن
ناس لريعن
نى أسن
نبق – علن
نا سن
نوان – كمن
نارس احلين
نئولية حن
نوم مسن
تقن
نادة
نرع املن
نا املشن
نص عليهن
نث نن
نة  -حين
نة لانونين
نى لريعن
نة ،وهن
نرض احلراسن
املفتن
( )176مننن القننانون املنندىن املصننرى واملننادة ( )1385مننن القننانون الفرنسننى -
()1
لاطعة ال تقبل إ بات العكس.
وعليه فنإذا أ نري ننزاع أمنام القضناء حنول إ بنات مسنئولية اإلدارة عنن الضنرر
الذى أحد ه احليوان اململنوك هلنا ،أو املوجنود حراسنتها فنإن املضنرور يكتفنى معنه
بإ بننات الضننرر وعاللننة السننببية دون أن يكلنن بإ بننات خ ننأ اإلدارة حراسننة
احليوان حينث أننه مفتنرض منن لبنل املشنرع افتراضنا غنري لابنل إل بنات العكنس
وبالتاىل فنإن للقاضنى ضنوء السنل ة التقديرينة املمعوحنة لنه ،لنه أن يعتمند علنى
نة
نالتعوي  ،و هنذه احلالن
نا بن
ناء عليهن
نئولية اإلدارة والقضن
نات مسن
نة إ بن
نذه القريعن
هن
ال يقبل منن اإلدارة أن تعفنى هنذه القريعنة بإ بنات أهننا مل خت نب أو أهننا لامنت مبنا
جيأ عليها من حفا احليوان ورعايته.
وإدا هلنا أن تعفنى املسنئولية عنن نفسنها عنن طرينق السنبأ األجنع أى تقنوم
أمام القضناء " يقنوم الشنخص ال بيعنى النذى ميثلنها  -كاملندير منثال  -بإ بنات أن
السبأ حندو الضنرر خ نأ الغنري أو املضنرور نفسنه أو لنوة لناهرة هنى النىت
أدت إىل حنندو الضننرر ،و هننذا تننعص املننادة ( )176مننن القننانون املنندىن
ع زها على " ما مل يثبت احلنارس أن ولنوع احلناد كنان بسنبأ أجنع ال يند لنه
فيه ".
ومن مث فإنه يشنترط السنبأ األجنع وفقنا ألحكنام القضناء :أن يكنون حمنددا
ال جتهيل فيه وال إهبام سنواء كنان لنوة لناهرة أو فعنل الغنري أو فعنل املضنرور ،ويقنع

( )1د  /حممود مجال الدين زكى :املرجع السابق ص  546فقرة  ،296د  /حسام الدين كامل األهواىن :املرجع السنابق
ص  219وما بعدها ،نق مدىن  1981/12/2ال عن رل  1063لسعة  48ق جمموعة سنعة  32ص 2212
ف.402



عننأء اإل بننات علننى عنناتق احلننارس ،وإذا مل تننتمكن اإلدارة مننن إ بننات السننبأ
()1
األجع فإن مسئوليتها ت ل لائمة.
وأن يكون فعنال خارجنا عنن الشنب ال متصنال بتكويعنه أو بداخليتنه ،فنإذا كنان
الضرر راجعنا إىل عينأ احلين وان ذاتنه فإننه ال يعتنرب سنببا أجعبينا يعفنى مسنئولية
()2
احلارس.

( )1نق
( )2نق

مدىن
مدىن

 1965/3/25جمموعة سعة  16ص  396ف.62
 1978/4/25ال عن رل  149لسعة 44ق جمموعة سعة  29ص  1094فقرة .215

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

مننن القواعنند املسننتقرة الفقننه اإلسننالمى ،أنننه ال ضننرر وال ضننرار ( ،)1وأن
الضرر يزال ( ،)2ومقتضى هنذا أن اإلسنالم هننى عنن الضنرر ،وعنن كنل منا ينودى
إليه ،وبالتاىل فإذا وجند ضنرر فإننه جتنأ إزالتنه سنواء كنان ذلنك بإزالنة أسنبابه أو
بالتعوي  ،يسنتوى ذلنك أن يكنون حمند الضنرر إنسنان أو حينوان ،فنإذا كنان
حمد الضنرر إنسنانا فإننه يكنون مسنئوال عنن تعنوي الضنرر للمصناق ،أمنا إذا
كان حمد الضرر حيوانا فعلى من تكون املسئولية ؟
ال شك أن اإلجابنة علنى هنذا السنوال ختتلن حبسنأ منا إذا كنان احلينوان ال
مالك له وهو ما يع بق علنى احليواننات املتوحشنة ومنا علنى شناكلتها ،أو لنه مالنك
يقوم حبراسته ورعايته وحف ه ،ويت توضيح ذلك احلاالت اآلتية:
ناء
نإن الفقهن
ند ،فن
نوك ألحن
نري مملن
نا غن
نرر حيوانن
ندو الضن
نبأ حن
نان املتسن
إذا كن
()3
اتفقوا على أنه ال توجه إليه املسئولية سواء كان مستأنسا أو غري مستأنس.
 .1ما روى أن الع  لال

(.)4

( )1جملة األحكام العدلية املادة ( )19ص  26امل بعة األدبية سعة 1302هن ،املدخل الفقهى العام د  /مص فى الزرلا ص
.977
( )2األشباه والع ائر البن جني ص  ،85األشباه والع ار للسيوطى ص  ،95األشباه والع ائر البن السبكى 41/1
( )3د  /عبد الوهاق السيد حواس :املسئولية الشرعية والقانونية عن اإلتالفات غري البشرية " دكتوراه مقدمنه إىل كلينة
الشريعة بالقاهرة عام  1985/1405ص  ،83ضمان املتلفات الفقه اإلسالمى د  /سليمان حممد أمحد :ص .463
( )4صحيح مسل بشرح العووى  225/11كتاق احلدود باق جرح الع ماء واملعدن والبئر جبار أى هندر .صنحيح
البخارى بشرح فتح البارى  256/12كتاق الديات باق الع ماء جبار حديث رل  ،6913مسنعد أمحند ،239/2
.254



أن الع  حك هذا احلنديث علنى فعنل الع مناء بأننه هندر و هنذا دلينل
واضح علنى عندم وجنوق الضنمان وأننه عنام سنائر أننواع احليواننات خصنص
باألحاديث النىت وردت تندل علنى الضنمان فعنل احلينوان حينث تعصنرف هنذه
األحاديث إىل احليوانات النىت هلنا مالنك يقنوم برعايتنها ويبقنى عمنوم هنذا احلنديث
احليوان الذى ال مالك له.
 .2أن احليوان الذى ال مالك لنه لنيس أهنال ألن ميلنك مناال حنىت جينأ فينه منا
()1
يرتفع به الضرر وهو الضمان.
أما إذا كنان املتسنبأ حندو الضنرر حيواننا لنه مالنك أو خاضنع للحراسنة
أى للسي رة الفعلية للحارس فإن األمر ال خيلو من فروض ال ة:
الفننرض األول :املسننئولية عننن الضننرر الننذى اد ننه احليننوان
واألش ار وما إليها.

الننزروع

إذا ترتأ على فعنل احلينوان اململنوك أو اخلاضنع للحراسنة ضنررا بنزرع الغنري أو
أش اره  -حبينث ترتنأ علنى فعلنه إتنالف النزروع أو األشن ار اململوكنة للغنري -
فهل جيأ الضمان على صاحأ احليوان أو حارسه أم ال ؟
ناء
اختل ن الفقهن
اآلتية:

نالف
نر اخلن
نوال ويعحصن
نذا السن
نى هن
نة علن
اإلجابن

نذاهأ
املن

وهنو منا علينه مجهنور الفقهناء منن املالكينة والشنافعية واحلعابلنة
والذيدية واإلمامية واإلياضية.

()2

( )1د  /عبد الوهاق حواس :املرجع السابق ص  ،83د  /سليمان حممد أمحد ص .463
( )2الشرح الكبري على خمتصر خليل  357/4وما بعدها ،الفروق لتمام القرا  ،186/4تبصرة احلكام  ،249/2بداينة
امتهد وهناية املقصد  ،323/2مغ امتاج  ،206/4املهذق للشريازى  ،227/2هناية امتاج  42/8وما بعدها ،العزينز
شرح الوجيز للرافعى  327/11طبعة دار الكتأ العلمية بريوت لبعان ،املغ والشرح الكبري  ،351/10كشاف القعاع
 ،128/4البحر الزخار  269/6وما بعدها ،اللمعة الدمشقية دار إحياء الترا العرىب بريوت لبعنان  ،326/10شنرائع
اإلسالم للحلى  ،310/2شرح كتاق العيل  469/13وما بعدها.
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حيث يرى هوالء .أن صناحأ احلينوان ضنامن ملنا أتلفنه احلينوان لنيال املنزارع
نا
نه رب ن
نأن مل يرب ن
نه بن
نن مالكن
نريه من
نت بتقصن
نى أو انفلن
نل للرعن
ناتني إذا أرسن
والبسن
حمكما أو مل يقفل عليه مبا ميععه ،أمنا منا أتلفنه احلينوان بالعنهار منن النزروع والبسناتني
()1
فإنه ال ضمان فيه إذا توافر شرطني.
أن تكون املاشية لد سنرحت بعيندا عنن النزرع حبينث يغلنأ علنى ال نن
عدم وصوهلا إليه.
أال يكون مع احليوان منن يقندر علنى حف نه وإال بنأن كنان منع احلينوان
من يقدر على حف ه فإننه يكنون ضنامعا حنىت ولنو كنان صنبيا ألننه مل ينومن علنى
التل وألن العادة عندم إرسناهلا بنال راع ،أمنا لنو اعتيند إرسنال احلينوان بندون راع
نية أو
نت املاشن
نا إذا كانن
نة .أمن
نري عادين
نية غن
نت املاشن
نذا إذا كانن
نمان )2( .هن
نه ال ضن
فإنن
نان
نواء كن
نا سن
نمان م لقن
ناحبه الضن
نى صن
نأ علن
نه جين
نداء فإنن
نروف بالعن
نوان معن
احلين
()3
اإلتالف ليال أو هنارا ألنه مقصر حف ها.
وهنو منا علينه احلعفينة وال اهرينة  .حينث ينرون أننه ال ضنمان
على صاحأ احليوان فيمنا أتلفنه احلينوان منن املنزارع واألشن ار م لقنا سنواء كنان
()4
اإلتالف ليال أو هنارا.
هو منا علينه اللينث بنن سنعد ( )5وع ناء ( )1وسنحعون ( )2منن
املالكية :حيث يرون أن كنل دابنة مرسنلة أتلفنت زرعنا أو شن را لنيال أو هننارا فإننه
()3
جيأ الضمان على صاحبها.
( )1تبصرة احلكام  ،249/2الشرح الصغري على خمتصر خليل  508/4طبعة دار املعارف مبصر ،التاج واإلكلينل علنى
خمتصر خليل  323/6م بوع على عامش هامش اجلليل.
( )2هناية امتاج  ،42/8أس امل الأ شرح روض ال الأ .171/4
( )3حاشية الصاوى  ،605/4م بوع هبامش الشرح الصغري ،الشرح الكبري .357/4
( )4جامع الفصولني  ،86/2بدائع الصعائع  ،273/7البحر الرائق شرح كعز الدلائق  ،412/8اهلداية شرح بداية املبتد
 ،201/4جممع األهنر شرح ملتقى االحبر طبعة دار إحياء الترا العرىب  ،63/2املى البن حزم .5/11
( )5هو :الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمى ،أبو احلار ولد سعة 94هن إمام أهل مصر عصره ،حديثا ،فقيهنا،
القاهرة سعة 175هن لال ععه اإلمام الشافعى " الليث أفقه من مالك إال أن
أصله من خرسان ومولده للقشعده تو
أصحابه مل يقوموا به " له تصاني والبن ح ر الرمحة الغيثية الترمجة الليثية " ،هتذيأ التهنذيأ  ،459/8األعنالم
.248/5



وهنو منا روى عنن سنيدنا عمنر بنن اخل ناق  حينث ينرى
أنه جيأ الضمان فيمنا أتلفتنه البهيمنة غنري املعفلتنة ،وال ضنمان فيمنا أتلفتنه البهيمنة
()4
املعفلتة ،ووافقه أمري املومعني عمر بن عبد العزيز  فيما روى ععه.

استدل مجهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه بالكتاق والسعة.
لننال تعنناىل 

()5

أن ننن اهلل داود وننن اهلل سننليمان عليهمننا الصننالة والسننالم حكمننا جعايننة
احليوان على املنزارع والبسناتني ،فقضنى داود علينه الصنالة والسنالم بندفع الغنع إىل
ناحأ
نع إىل صن
ندفع الغن
نالم بن
نه السن
نليمان علين
نى ن ن اهلل سن
نر  ،ولضن
نحاق احلن
صن
احلر فيعتفنع بألباهننا وأصنوافها ونسنلها ويندفع احلنر إىل صناحأ الغنع ليقنوم
ب عمارهتا حىت تعود كما كاننت فنإذا عناد النزرع إىل حالتنه النىت أصنابته الغنع عليهنا
()6
السعة املقبلة رد كل واحد معهما ما له إىل األخر.
( )1هو :ع اء بن أىب رباح وليل سامل بن صفوان موىل من ب هرمز تابعى من أجالء الفقهاء ولد سعة 27هن النيمن
ونشأ مبكة فكان مفىت أهلها ،تو سعة 115هن وليل 114هن ،.وفيات األعيان  ،419/3تنذكرة احلفنا ،98/1
األعالم .235/4
( )2هو :عبد السالم بن سعيد بن حبيأ التعوخى امللقأ بسحعون لاضى وفقيه ،انتهت إليه رياسة العل املغرق ،ولد
القريوان ووىل القضاء هبا سعة  234واستمر إىل أن مات سعة 240هن ،شذرات الذهأ  ،94/2األعالم .5/4
( )3بداية امتهد  ،323/2هتذيأ الفروق .212/4
( )4بداية امتهد  ،323/2هتذيأ الفروق  ،212/4نيل األوطار .366/5
( )5سورة األنبياء لية ( .) 79 ،78
( )6هذا ولد ورد سبأ نزول هاتني اآليتني .ذكر احلافا ابن كثري عن ابن إسحاق عن مرة عن ابن مسعود رضنى اهلل
ععهما ،كان ذلك احلر كرما لد أنبتت ععاليده فعفشت فيه الغع أى رعت فيه ليال فأفسدته ،لال :فقضى داود بنالغع
لصاحأ الكرم .فقال سليمان غري هذا يا ن اهلل ،لال .وما ذاك ،لال :تدفع الكرم إىل صاحأ الغع فيقوم عليه حىت يعود

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
ومن مث لال املوىل عنز وجنل " ففهمعاهنا سنليمان وكنال أتيعنا وعلمنا " وهنذا أى
احلك دلينل علنى وجنوق الضنمان علنى صناحأ احلينوان فيمنا أتلفتنه لنيال ألن
()1
العفش ال يكون إال بالليل باتفاق علماء اللغة والتأويل.
ق-
 .1مبا رواه ابن شهاق الزهنرى عنن حنرام بنن حميصنة عنن أبينه أن نالنة للنرباء
نل
نى أهن
نول اهلل  علن
نى رسن
ندته ،فقضن
نل فأفسن
نائط رجن
نت حن
نازق ( )2دخلن
نن عن
بن
()3
األموال حف ها بالعهار وعلى أهل املواشى حف ها بالليل "
أن الع  لضنى هنذا احلنديث علنى أهنل األمنوال بناحلفا ألمنواهل هننارا
وهذا يدل على أن تلن هنذه األمنوال هننارا يكنون ناجتنا عنن تقصنريه احلفنا،
ولضى على أهنل املواشنى بناحلفا ملواشنيه لنيال ،وهنذا يندل علنى أن منا أتلفنت
املواشى ليال تكون تبعة عليه لتقصريه احلفا.
و هذا دلينل واضنح علنى الضنمان جعاينة البهيمنة لنيال وعندم الضنمان
جعاية البهيمة هنارا وهو امل لوق.

كما كان ،وتدفع الغع إىل صاحأ الكرم فيصيأ معها حىت إذا كان الكرم كما كان .دفعت الكرم إىل صاحبها ،ودفعت
= ابن جرير وكذا روى العو عن ابن عبناس.
الغع إىل صاحبه ،فذلك لوله تعاىل " ففهمعاها سليمان " أخرجه =
وروى ابن أىب حاا عن مسروق .لال :احلر الذى نفشت فيه الغع  .إدا كان كرما ،فل تدع فيه ورلة وال ععقودا منن
ععأ إال أكلته ،فأتوا داود ،فأع اه رلاهبا ،فقال سليمان ال بل توخذ الغع  ،فيع اها أهل الكرم فيكون هل لبعها ونفعها.
ويع ى أهل الغع الكرم فيعمروه ويصلحوه حىت يعود كالذى كان ليلة نفشت فيه الغع  ،مث يع ى أهل الغع غعمه وأهل
الكرم كرمه  ،ان ر تفسري القرلن الع ي البن كثري مكتبة اإلرشاد .186/3
( )1اجلامع ألحكام القرلن للقرط  ،307/11الفروق للقرا .187/4
( )2هو :الرباء بن عازق بن احلار اخلزرجى ،أبو عمارة ،لائد ،صحاىب من أصحاق الفتوح ،أسل صغريا ،وغنزا منع
رسول اهلل  مخس عشرة غزوة ،واله عثمان  أمريا على الرى بفارس سعة 24هن ،عاش  إىل أيام مصعأ ابنن
زمعه سعة 71هن ،روى له البخارى ومسل  305حنديث ،.هتنذيأ
الزبري ،فسكن الكوفة واعتزل األعمال ،وتو
التهذيأ  425/1وما بعدها ،األعالم  46/2وما بعدها.
( )3أخرجه مالك والدارل والبيهقى ولال ععه احلاك " حديث صحيح اإلسعاد ووافقه الذه " موطأ مالك برواية اىي
بن اىي الليثى كتاق القضاء ،باق القضاء الضوارى واحلريسة ص  410حنديث رلن  ،1431سنعن الندارل
 ،156/3السعن الكربى للبهيقى  ،341/8املستدرك للحاك .48/2



 .2ما روى عن الععمنان بنن بشنري أننه لنال .لنال رسنول اهلل  " منن ولن
دابة سبيل منن سنبل املسنلمني أو سنوق منن أسنواله فأوطنأت بيند أو برجنل
()1
فهو ضامن "
يدل هذا احلنديث داللنة واضنحة علنى وجنوق ضنمان منا أتلفنه احلينوان ،وأن
الضمان يكون على عاتق احلارس لتقصريه حف ه ،وذلك ال يكون إال ليال
استدل أصحاق املذهأ الثاىن من احلعفية وال اهرية مبا يلى:
 .1ما روى أن الع  لال

()2

نمان
ندر ال ضن
نار أى هن
ناء جبن
نل العحمن
نديث أن فعن
نذا احلن
نني هن
نع  بن
أن الن
()3
فيه وهو عام يشمل ما أتلفته البهائ ليال أو هنارا فوجأ العمل بعمومه.
 .2لياس منا أتلفنه احلينوان لنيال علنى منا أتلفنه هننارا فكلمنا ال يضنمن فعنل
()4
احليوان هنارا فكذلك ليال.
و هننذا يقننول اإلمننام اجلصنناص " إن سننائر األسننباق املوجبننة للضننمان ال
خيتل احلكن فيهنا بالعنهار واللينل إجيناق الضنمان أو نفينه ،فلمنا اتفنق اجلمينع
على نفى ضمان منا أصنابت املاشنية هننارا وجنأ أن يكنون ذلنك هنو حكهنا لنيال
()5
"

( )1أخرجه الدارل والبيهقى ولال ععه " هذا احلديث فيه أبو حزى والسرى بن إمساعيل ومها ضنعيفان " وجناء
التعليق املغ على الدارل " هذا احلديث إسعاده سرى بن إمساعيل اهلمداىن الكو ابن ع الشنع وهنو متنروك
احلديث " سعن الدارل  ،179/3السعن الكربى للبهيقى .344/8
( )2سبق خترجيه ص
( )3أحكام القرلن لل صاص .54/5
( )4احلاوى الكبري للماوردى .467/13
( )5أحكام القرلن لل صاص  54/5بتصرف.
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نه
نا فل ن يلزمن
نده عليهن
نت ين
نيال وليسن
نزرع والش ن ر لن
ندت الن
نهائ أفسن
 .3أن البن
()1
الضمان كما لو كان هنارا.
لالوا بأن إرسنال الدابنة تعند منن املرسنل واألصنول تقضنى بنأن علنى املتعندى
()2
الضمان.
لالوا :بأن املعفلتنة أى الدابنة املعفلتنة ال ميلنك صناحبها حف هنا فنال يضنمن منا
أتلفته خبالف غنري املعفلتنة حينث ميلنك صناحبها حف هنا ،ومنن مث إذا أتلفنت شنيئا
()3
ضمن ما أتلفته لتقصريه حف ها.
املعالشة والترجيح
نولشت أدلة املذاهأ األخرى من لبل اجلمهور على العحو التاىل:
نديث
 .1أن حن

نع 
ناء الن
نص بقضن
نام خصن
عن

نالة الرباء بن عازق " بنأن علنى أهنل األمنوال حف هنا بالعنهار وعلنى أهنل املاشنية
()4
حف ها بالليل " ومن املسل به فقها أن العام امل على اخلاص ويرد إليه.
نود
نك لوجن
نارق وذلن
نع الفن
ناس من
نه لين
نح ،ألنن
ناس ال يصن
نتداللك بالقين
 .2أن اسن
الفرق بني اللينل والعنهار ،وال نسنل القنول بنب الن ذلنك ألن رسنول اهلل  حكن
بالفرق احلديث املنبني فيمنا سنبق ،إذ لضنى علنى أهنل احلنوائط واملنزارع حبف هنا
( )1املغ والشرح الكبري .351/10
( )2بداية امتهد  ،323/2هتذيأ الفروق .212/4
( )3بداية امتهد  ،323/2هتذيأ الفروق .212/4
( )4سعن البيهقى  ،342/8فتح البارى  ،258/12أحكام القرلن البن العرىب  1266/3وما بعدها ،اجلنامع ألحكنام
القرلن لتمام القرط  315/11حيث يقول " حديث الع ماء جرحها جبار " عموم متفق عليه مث خص فينه النزرع
واحلوائط حبديث الرباء ألن الع  لو جاء ععه حديث واحد الع ماء جرحها جبار هنارا ال ليال و الزرع واحلوائط
واحلر مل يكن هذا مستحيال من القول فكي جيوز أن يقال هذا متعارض ؟ إدا هذا من باق العموم واخلصوص على
ما هو مذكور األصول.



هنارا ،وجرى العرف بنذلك ،ولضنى علنى أهنل املواشنى حبف هنا لنيال ،فنإذا مل يقن
أصنحاق ا حلنوائط واملنزارع حبف هنا هننارا وتلفنت فنال ضنمان ،ألن التلن حصنل
()1
بسببه حيث لصروا احلفا الولت الذى جرت العادة باحلفا فيه.
نزرع
ناحأ الن
نبأ صن
نل إذا مل يتسن
نن املرسن
ند من
نال تعن
نون اإلرسن
نل كن
 .1أن حمن
اإلتالف أمنا إذا تسنبأ صناحأ النزرع اإلتنالف ويتحقنق ذلنك إذا تنرك حفنا
زرعه هنارا ،فإننه يكنون متعنديا وبالتناىل إذا ترتنأ علنى ذلنك هنالك النزرع فنإن
()2
صاحأ املاشية ال يضمعه ألنه مل يتعد.
 .2أن القننول بالضننمان م لقننا خمننال حلننديث " الع منناء جرحهننا جبننار "
()3
وحديث نالة الرباء بن عازق " وهذا ال يصح.
نولش ما استدل به أصنحاق املنذهأ الرابنع بنأن لنولك بنأن املعفلتنة ال يضنمن
()4
صاحبها وغري املعفلتة يضمن صاحبها تفصيل ال يوجد ما يدل عليه.
ومن خالل ما سبق عرضنه فنإن النعفس متينل إىل تنرجيح منا ذهنأ إلينه مجهنور
الفقهاء وذلك:
 .1لقوة أدلته وسالمتها من املعارضة.
نرى ب نأن
نرف جن
نادهت  ،ألن العن
ناس وعن
نرف العن
نع عن
نق من
نرأى يتفن
نذا الن
 .2أن هن
نن
نا ،وأن من
نن اف هن
نون من
نهار ،أو يوكلن
نا بالعن
ناتني اف وهنن
نزارع والبسن
نحاق املن
أصن
عادة أصحاق املواشى أن يسرحوها بالعهار ويردوها بالليل إىل معازهل .

( )1الفروق لتمام القرا .187/4
( )2بداية امتهد وهناية املقتصد  ،323/2هتذيأ الفروق .212/4
( )3د  /عبد الوهاق حواس :املرجع السابق ص  112ف .82
( )4نيل األوطار لتمام الشوكاىن .366/5
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إذا أحد احلينوان اململنوك أو اخلاضنع للحراسنة ضنررا بغنري املنزارع والبسناتني
وما إليها فما احلك ؟
اختل الفقهاء حك هذه املسألة ويدور هذا اخلالف حول اآلراء اآلتية:
وهنو منا علينه مجهنور الفقهناء منن احلعفينة واملالكينة والشنافعية
واحلعابلة وال اهرية.

()1

نه
نمان فين
ناتني ال ضن
نزارع والبسن
نري املن
نهائ غن
نه البن
نا أتلفتن
نرون أن من
نوالء ين
وهن
سواء كان اإلتالف ليال أو هننارا إال إذا كنان احلينوان حتنت يند حنارس ولنت ولنوع
الضرر.
استدل أصحاق هذا الرأى علنى منا ذهبنوا إلينه … مبنا روى عنن النع  أننه
()2
لال .الع ماء جرحها جبار.
أن الع  حكن هنذا احلنديث علنى فعنل الع مناء بأننه جبنار أى هندر ال
ضمان فيه ومن مث يكون منا أتلفنه احلينوان غنري املنزارع والبسناتني هندر ال ضنمان
فيه.
وهو ما علينه القاضنى شنريح حينث ينرى أن منا أتلفنه احلينوان
غري املنزارع والبسناتني يكنون ضنمانه منن صناحبة إذا حند التلن
()4
حد التل هنارا فإنه ال ضمان ( )3ووافقه الشع .

لنيال أمنا إذا

( )1املغ والشرح الكبري  ،352/10بداية امتهد  ،417/2الفواكه الدواىن شرح رسالة ابن أىب زيد القنريواىن للشني
العفراوى .طبعة احلل  .ال بعة الثالثة 1374هن1955/م  ،269/2املى البن حزم .5/11
( )2سبق خترجيه ص
( )3املغ والشرح الكبري  ،352/10تفسري ابن كثري  ،186/3اجلامع ألحكام القرلن للقرط .318/11
()4هو :عامر بن شراحيل بن عبد بن ذى كبار ،أبو عمرو اهلمداىن مث الشع ولد أمره عمر بن اخل ناق ورأى علينا
وصلى خلفه ومسع من عدد كبري من الصحابة وروى ععه احلك ومحاد وأبو إسحاق تو سعة 104هن وليل 105هن.
سري أعالم العبالء  194/4وما بعدها ،تاري بغداد  ،227/12شذرات الذهأ .126/1



استدل القاضى شنريح علنى منا ذهنأ إلينه بقولنه تعناىل 


()1

إن القاضى شنريح اسنتدل هبنذه اآلينة ععندما جناءه رجنالن ،فقنال أحنده  :إن
شاة هذا ل عت غزال ىل ،فقنال شنريح :هننارا ،أم لنيال .فنإن كنان هننارا ،فقند بنر
صنناحأ الشننياه ،وإن كننان لننيال فقنند ضننمن مث لننرأ اآليننة " وداود وسننليمان إذا
()2
اكمان احلر … " مث لال والعفش ال يكون إال ليال.
ويبدو من لوله هنذا أننه لناس اإلتنالف غنري املنزارع والبسناتني علنى إتنالف
نان
نا إذا كن
نمان فيهن
نه ال ضن
نبق – أنن
نا سن
نوم – كمن
نن املعلن
ناتني ،ومن
نزارع والبسن
املن
اإلتالف هنارا ،أما إذا كنان لنيال فإننه جينأ الضنمان ،فيكنون إتنالف غنري املنزارع
والبساتني مثله.
بأنه لياس مع الفارق حينث إن اآلينة بيعنت حكن احلنر النذى تفسنده املاشنية
نزارع
نى املن
نق علن
نذا يع بن
نك أن هن
نه وال شن
نل فين
نها باألكن
ندعوها نفسن
نالرعى أو تن
بن
واألش ار ،أما غنري املنزارع واألشن ار فلن تنبني اآلينة حكمنه ومنن مث فنال يصنح
()3
لياسه عليه.
وهنو منا علينه الثنورى ( )4حينث ينرى " أن صناحأ احلينوان
مسئول عما اد ه احلينوان منن ضنرر
()5
ليال أو هنارا "

غنري املنزارع والبسناتني سنواء ولنع الضنرر

( )1سورة األنبياء لية .78
( )2مصع عبد الرزاق  82/10حديث رل  ،18439السعن الكربى للبيهقى .342/8
( )3املغ والشرح الكبري  352/10بتصرف.
( )4هو :سفيان بن سعيد بن مروان الثورى ،ولد خالفة سليمان بن عبد امللك مسع معصورا واألعمش وغريمها ،وروى
ععه شعبة وابن عييعه وخلق كثري تو سعة 161هن ،له مصعفات معها اجلامع الكبري ،اجلامع الصغري ،كتاق الفرائ .
شذرات الذهأ  ،250/1األعالم  104/3وما بعدها.
( )5املغ والشرح الكبري .352/10
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أن صنناحأ احليننوان الننذى أحنند الضننرر بغننري املننزارع والبسنناتني مفننرط
والتفريط يوجأ الضمان.
الرأى املختار
بعد عرض أراء الفقهاء وأدلنة كنل رأى .فنإن النعفس متينل إىل تنرجيح منا ذهنأ
إليه مجهور الفقهاء وذلك لقوة أدلته وسالمتها من املعارضة.
ما تقدم كان بيان حكن الضنرر النذى اد نه حينوان مملنوك أو خاضنع للحراسنة
حالة كون احلينوان منن احليواننات غنري اخل نرة أى النىت ال تت لنأ ععاينة خاصنة
اماف ة عليها.
نات اخل نرة أى
نن احليوانن
نة من
نع للحراسن
نوك أو اخلاضن
نوان اململن
نان احلين
نا إذا كن
أمن
الىت تت لأ ععاينة خاصنة اماف نة عليهنا ورلابتنها ،وأحند ضنررا بنالغري فهنل
يكون مالك احليوان أو من يقوم حبراسته ضامعا لفعل احليوان أم ال؟
ال شك أن اإلجابة على هذا السوال ميكن أن تتضح من العصوص اآلتية:
 .1جاء الفتاوى اهلعدية " لنو كنان لرجنل كلنأ عقنور ينوذى منن منر بنه
فألهل البلد أن يقتلنوه ،وإن أتلن جينأ علنى صناحبه الضنمان إن كنان تقندم إلينه
()1
لبل اإلتالف وإال فال شب عليه ،كاحلائط املائل "
 .2جنناء املدونننة " بلغنن أن مالكننا لننال :إذا تقنندم إىل صنناحأ الكلننأ
العقور فهو ضامن ملنا عقنر بعند ذلنك ،فأننا أرى أننه إذا اختنذه موضنع جينوز لنه
اختاذه فيه أن ال ضنمان علينه حنىت يتقندم ،وإن اختنذه موضنع ال جينوز لنه اختناذه
فيه ،فأراه ضامعا ملا أصناق مثنل منا جيعلنه داره ،ولند عنرف أننه عقنور فيندخل
الص أو اخلادم أو اجلار الدار فيعقره ولند علن أننه عقنور فنأراه ضنامعا ،وإدنا لنال

( )1الفتاوى اهلعدية طبعة دار املعرفة بريوت لبعان52/6 .



مالك الكلأ العقور ععندى إذا تقندم إلينه .أن تلنك املوضنع النىت جينوز لنه اختناذه
()1
فيها ،وليس ذلك فيما يتخذ الدور وما أشبهها مما ال جيوز اختاذه فيها "
 .3وجاء حتفنة امتناج " إن إتنالف حينوان عناد كهنره إذا عهند معنها ذلنك
مرتني أو ال نا ،والنبع يكتفنى مبنره يوجنأ ضنمان ذى اليند عليهنا وإن مل ميلكنه
ليال أو هنارا وسواء أرسنله أو لصنر رب نه ألن هنذا يعبغنى أن ينربط ويكن شنره
نك،
نرار وإن مل ميلن
نرف باإلضن
نوان عن
نل حين
نك كن
نرة ذلن
نل اهلن
نارا ،ومثن
نيال أو هنن
لن
فيضمن ذو مجل عضنوض أو كلنأ عقنور منا يتلفنه إن أرسنله أو لصنر حف نه "
()2

 .4جاء املغ والشرح الكنبري " ومنن النت كلبنا عقنورا فأطلقنه فعقنر إنسنانا
أو دابة ليال أو هننارا أو خنرق نوق إنسنان ،فعلنى صناحبه ضنمان منا أتلفنه ،ألننه
ند
نه متعن
نه ،ألنن
نمان فين
نال ضن
نه فن
نري إذنن
نان داره بغن
ندخل إنسن
نه إال أن ين
نرط بالتعائن
مفن
بالدخول متسبأ بعدوانه إىل عقنر الكلنأ لنه وإن دخنل بنإذن املالنك فعلينه ضنمانه
()3
ألنه تسبأ إىل إتالفه ".
 .5جاء البحر الزخنار " وتضنمن جعاينة العقنور املرسنل ولنو
()4
الداخل باإلذن ".

امللنك علنى

 .6جنناء الروضننة البهيننة " وجيننأ حفننا الننبعري املغننتل  ،والكلننأ العقننور
()5
وشبههما فيضمن ما جيعيه بدونه إذا عل حباله وأمهل حف ه "
نوا
ناء اختلفن
نوص أن الفقهن
نذه العصن
نن هن
نح من
يتضن
البحث وأن هذا اخلالف يدور حول اآلراء اآلتية:

نل
نوال حمن
نى السن
نة علن
اإلجابن

( )1املدونة الكربى لتمام مالك طبعة دار صادر بريوت .446/6
( )2حتفة امتاج وحواشى الشرواىن وابن القاس عليه وما بعدها طبعة دار صادر بريوت209/9 .
( )3املغ والشرح الكبري .352/10
( )4البحر الزخار .270/6
( )5الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين اجلبهى العاملى " الشهيد الثاىن " ال بعنة الثانينة
1403/1983هن  159/10دار إحياء الترا العرىب بريوت لبعان.
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نه
نا اد ن
نرون أن من
نث ين
نة ( )1حين
نة واملالكين
نه احلعفين
نا علين
نو من
نرأى األول :وهن
الن
احليوان اخل ر من ضنرر ،ال ضنمان فينه سنواء كنان حندو الضنرر لنيال أو هننارا،
إال إذا تقدم إىل صناحأ احلينوان هبندف اإلشنهاد علينه وأننذره باماف نة علينه ،وزاد
املالكية :ومل يتخذه موضع ال جينوز لنه اختناذه فينه ،فنإن فعنل فإننه يكنون ضنامعا
وإن مل يتقدم إليه.

أن مقت احليواننات اخل نرة لبنل اإلننذار ال يصنري مفرطنا التعائنه ،فنال يصنري
متعديا ،أما بعد اإلنذار فهنو مفنرط متعند اإلتنالف ومنن مث وجنأ علينه الضنمان.
()2
()3

حيث يرى هنوالء :أن منا أتلفنه احلينوان العنادى أو اخل نر يكنون ضنمانه منن
صاحبه سواء كان اإلتالف ليال أو هنارا.
استدل أصحاق هذا النرأى علنى منا ذهبنوا إلينه ،بنأن مقنت احليواننات اخل نرة
ندى
نا والتعن
نا وحف هن
نه رب هن
نأ علين
نن مث جين
نا ومن
نديا بالتعائهن
نرب متعن
نة يعتن
أو العادين
()4
يوجأ الضمان.
الرأى املختار
هذا والعفس متيل إىل تنرجيح منا ذهنأ إلينه النرأى الثناىن منن وجنوق الضنمان
على مقت احليوانات اخل رة أو العادية.
( )1الفتاوى اهلعدية  ،52/6املدونة .446/6
( )2ضمان فعل احليوان د  /على حممد حممد رمضان .جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبعات باإلسكعدرية املند
.
األول العدد  16سعة 2000م1421/هن ،ص
( )3حتفة امتاج  ،209/9املغ والشرح الكبري  ،352/10البحر الزخار  ،270/6الروضة البهية .159/10
( )4املغ والشرح الكبري  352/10بتصرف ،معار السبيل .663/2



نرر أو أن إحل ناق
ناهنا الضن
نن شن
نرة من
نات اخل ن
نه  ،وألن احليوانن
نوة أدلتن
نك لقن
وذلن
نك أن
ند وال شن
نا متعن
نوم بالتعائهن
نن يقن
نون من
نن مث يكن
نأ ،ومن
نر غالن
نها أمن
نرر معن
الضن
التعدى يوجنأ الضنمان ،والقنول بغنري ذلنك يترتنأ علينه اإللندام علنى التعاءهنا
بكثرة مع ما يترتأ على ذلك من زيادة املخاطر.
 إذا أصاق شخصا ضنرر بسنبأ دخولنه دارا هبنا حيواننات خ نرة فعلنى منن
يكون الضمان ؟
نى
نة والقاضن
نة واإلمامين
نة والذيدين
نافعية واحلعابلن
نه الشن
نا علين
نو من
وهن
شريح والشع .

()1

حيث يرى هوالء أننه إذا كنان الندخول بغنري إذن صناحأ الندار فإننه ال ضنمان
ألنه متعد بدخوله بدون إذن ومتسبأ التل احلاد له.
أما إذا ك ان الندخول بنإذن صناحأ الندار فإننه جينأ الضنمان منن املالنك ألن
دخوله الندار بنإذن صناحبها يعفنى التعندى حقنه ويثبتنه حنق صناحأ الندار
وبالتاىل يكون ضامعا ملا أصابه ألنه متسبأ إىل إتالفه.
وإن كننان الشننافعية لينندوا عنندم الضننمان هننذه احلالننة " أى حالننة اإلذن "
بعدم العل حبال احلينوان ،أمنا إذا كنان النداخل يعلن حبنال احلينوان فإننه ال ضنمان
()2
على املالك.
وهو ما عليه احلعفية وال اهرية.

()3

( )1هناية امتاج  ،40/8مغ امتاج  ،208/4البحر الزخار  ،270/6املى البن حزم  10/11م ()2110
( )2هناية امتاج  ،40/8مغ امتاج .208/4
( )3الفتاوى البزازية م بوع هبامش الفتاوى اهلعدية  ،402/6املى البن حزم ال اهرى  11/11حيث لال " إن صاحأ
احليوان وإن كان متعديا باختاذه إال أنه ليس متعديا إتالف ما أتلفه الكلأ كما أنه ليس كل متعديا ضامعا ألن التعدى
املوجأ للضمان هو ما مسى به املرء لاتال أو مفسدا وال يكون كذلك إال باملباشرة أو باألمر ملن ي يعه وهنو اختناذه
الكلأ كمن عمل سيفا وأع اه ل امل فأتل به فال يسمى املع ى لاتال وال متلفا فال ضمان عليه ".
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ويرون أنه ال ضمان علنى صناحأ الندار م لقنا أى سنواء دخنل بنإذن املالنك أو
بدون إذنه.
واسننتعدوا ذلننك إىل أن صنناحأ النندار مل يوجنند معننه تعنند " أى إغننراء
للحيوان على التل أو إرسال " وإذا انتفى التعدى انتفى الضمان.
الرأى املختار
نول
نن القن
نن معه ن من
نافعية ومن
نه الشن
نأ إلين
نا ذهن
نرجيح من
نل إىل تن
نعفس متين
والن
بالتفصيل وجوق الضمان .وذلك:
 .1لقوة أدلته .
.2

أن القول بعفى الضنمان م لقنا فينه ظلن للنداخل خصوصنا إذا كنان ال يعلن

حبال احليوان ،و احلديث

()1

يتضح مما سبق أن املسئولية عن فعنل احلينوان تقنع علنى عناتق واضنع اليند علينه،
يسننتوى ذلننك أن يكننون مالكننا أو مسننتأجرا أو مسننتعريا أو مودعننا أو راعيننا أو
()2
أجريا أو غاصبا .ألن الضمان جيأ بوضع اليد وليس بامللك.
نا
نا طبيعين
نه شخصن
ند علين
نع الين
نوان أو واضن
نك للحين
نون املالن
نتوى أن يكن
نا يسن
كمن
كالفرد أو شخصا مععويا كاإلدارة مثال.
والعربة حتديد من جيأ علينه الضنمان بلح نة ولنوع الضنرر ،فمنن يضنع ينده
( )3على احليوان حل ة ولوع الضرر تقنع علنى عاتقنه املسنئولية عنن فعلنه ،وعلينه فنإن
اإلدارة إذا كانت تضع يدها علنى احلينوان حل نة ولنوع الضنرر فإهننا تكنون مسنئولة
( )1سبق خترجيه ص
( )2املغ البن لدامه والشرح الكبري  351/10وما بعدها ،هناية امتاج  ،38/8كشاف القعاع  125/4ومنا بعندها،
حاشية الدسولى على الشرح الكبري  ،358/4الشرح الصغري على خمتصر خليل  ،242/6معار السبيل .66/2
( )3يقصد بذى اليد على احليوان " القاب على زمام احليوان القائ على تصرفه املسي ر على حركته ولو مل يكن مالكا له
بل ولو مل ال له االنتفاع به كالغاصأ .د  /عبد الوهاق حواس املرجع السابق ص  181وما بعدها.



عن فعله لكن هذه املسنئولية ليسنت م لقنة وإدنا مقيندة بعندد منن الشنروط تتمثنل
:
نعا
نالغري خاضن
نرر بن
ند الضن
نذى أحن
نوان الن
نون احلين
نرط أن يكن
نذا الشن
نى هن
مقتضن
حلراسة اإلدارة حل نة ولنوع الضنرر ( )1سنواء كنان خضنوع احلينوان حلراسنة اإلدارة
ناجتا عن متلك اإلدارة إياه أو استئ ار اإلدارة للحيوان أو حنو ذلك.
فإذا سنرق احلينوان أو غصنأ منن اإلدارة حل نة ولنوع الضنرر فإهننا ال تكنون
مسئولة عن فعله وإدا تقع املسئولية على عاتق السارق أو الغاصأ.
ومن مث جناء سن ال النأ " وذو اليند عليهنا وإن كنان غاصنبا يضنمن منا
تتلفه الدابة حبضنوره م لقنا أى سنواء أتلفتنه لنيال أم هننارا سنائقا كنان أو لائندا أو
()2
راكبا أتلفته بيدها أو رجلها أو غريمها ألهنا حتت يده وعليه حف ها "
حىت يثار موضوع مسنئولية اإلدارة عنن فعنل احلينوان البند أن يترتنأ علنى فعنل
احليوان ضنررا يصنيأ الغنري ،يسنتوى ذلنك أن يكنون الضنرر يسنريا أو فاحشنا،
والعا على أموال الغنري ويكنون ذلنك بإتالفهنا ( )3أو نقصنان معفعتنها ،أو والعنا علنى
()4
العفس ويكون ذلك بالقتل واجلرح وحنوه.
و حالة ما إذا كان الضنرر والعنا علنى املنال النذى خينص الغنري فإننه البند وأن
ناء مغ ن
نن مث جن
نال ،ومن
نه وإال فن
نن تعويضن
نأل اإلدارة عن
نىت تسن
نا حن
نون متقومن
يكن
نك ال
نإن ذلن
نر ملس نل فن
نالف مخن
نوان إتن
نة احلين
نى جعاين
نأ علن
نإذا ترتن
ناج ( " )5فن
امتن
( )1واحلراسة امل لوبة هعا هى احلراسة الفعلية وتتحقق إذا توافر لذى اليد على احليوان سل ة االستعمال والتوجيه والرلابة.
د  /عبد السميع عبد الوهاق أبو اخلري .كتاق احلراسة وعاللة السببية املسئولية عن األشياء مكتبة وهبنه  .1988ص
.34
( )2أس امل الأ شرح روض ال الأ .171/4
( )3اإلتالف هو إخراج الشب عن أن يكون معفعا له معفعة م لوبة معه عادة .بدائع الصعائع .164/7
( )4رد امتار على الدر املختار .603/6
( )5مغ امتاج  285/2ومثله املغ والشرح الكبري .276/5
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يستوجأ ضنمان ذى اليند علنى احلينوان سنواء أكنان مسنلما أم غنري مسنل ألهننا
()1
ليست مبال متقوم حق كل من املسل والذمى "
أما إذا مل يترتأ على فعنل احلينوان ضنررا أو ترتنأ ولكعنه مل يصنيأ الغنري وإدنا
أصنناق اإلدارة نفسننها فإنننه ال حمننل إل ننارة موضننوع املسننئولية ،ألهنننا ال تقاضننى
نفسها.
من املعلوم – كمنا سنبق – أن احلينوان لنيس حمنال للمسنألة وإدنا النذى يسنأل
عن فعله هو واضع اليد عليه سواء كان شخصا طبيعيا أو مععويا.
فوضع اليند ال يكفنى وحنده لتحقنق املسنئولية وإدنا البند وأن اند معنه إىل
جانأ وضع اليد على احلينوان تعند ،حينث إن الضنمان منرتبط بالتعندى فنإذا وجند
()2
التعدى وجد الضمان ،وإذا انتفى انتفى الضمان.
وهذا يقتضى أن اإلدارة لكنى تكنون مسنئولة أمنام الغنري عنن فعنل احلينوان فإننه
البد وأن يكون حند معنها تعند ،و هنذا تنعص املنادة ( )931منن جملنة األحكنام
العدلية " إذا ادخل أحند دابتنه ملنك غنريه بإذننه فنال يضنمن جعايتنها الضنرر
الذى ذكر املنادة " لنفنا " حينث أهننا تعند كالكائعنة ملكنه ،وإن كنان أدخلنها
بدون إذن صاحبه يضمن ضنرر تلنك الدابنة وخسنارهتا علنى كنل حنال ،يعن حنال
كونه راكبا أو سائقا أو لائدا أو موجودا ععدها أو غري موجود "
وتعص املادة " " 938منن جملنة األحكنام العدلينة أيضنا علنى " لنو أتلفنت الدابنة
الىت كانت لد رب ها صناحبها ملكنه ،دابنة غنريه النىت أتنى هبنا صناحبها ورب هنا
ملك ذلنك بنال إذننه ال يلنزم الضنمان وإذا أتلفنت الدابنة دابنة صناحأ امللنك
فيضمن صاحبها ".

( )1وذلك خالفا ملا ذهأ إليه احلعفية واملالكية حيث يرون أنه ال ضمان إتالف اخلمر إذا كان مسلما أما إذا كان ذميا
فإنه البد من الضمان ،بدائع الصعائع  ،167/7الشرح الكبري على خمتصر خليل .204/2
( )2رد امتار على الدر املختار  386/5وما بعدها.



ند
ند ،وجن
نإذا وجن
ندى فن
نرتبط بالتعن
نامن من
نوص أن الضن
نذه العصن
نن هن
نح من
وواضن
()1
الضمان وإذا انتفى ،انتفى الضمان.
ويتحقق التعندى منن اإلدارة ،إذا مل تقن بواجبنها حفنا احلينوان ورعايتنه ممنا
نه
نذى أحد ن
نرر الن
نون الضن
نة يكن
نذه احلالن
نالغري ،و هن
نرر بن
ندا ضن
نه إحن
نأ علين
ترتن
احليوان ناجتا عن إمهال اإلدارة أو تقصريها احلفا وحنو ذلك.
أساس مسئولية اإلدارة عن فعل احليوان
تقوم مسنئولية اإلدارة عنن فعنل احلينوان علنى أسناس التعندى الواجنأ اإل بنات
نت أن اإلدارة ( تعندت )
ند وأن يثبن
نوي البن
نتحق التعن
نى يسن
نرور لكن
نإن املضن
نه فن
وعلين
أخ أت حفا احليوان ،ورعايتنه ممنا ترتنأ علينه حندو الضنرر ،فنإذا مل يسنت ع
املضرور إ بنات خ نأ اإلدارة انتفنت املسنئولية ،فاخل نأ مسنئولية اإلدارة عنن فعنل
احليوان ابتا وليس مفترضا شأنه شأن سائر أنواع املسئولية الفقه اإلسالمى.
نان
نت إذا كن
نمان إذن يثبن
نار " فالضن
نر الع ن
ند العاصن
ندكتور  /عبن
نو الن
نذا يقن
و هن
هعاك واجأ على ص احأ احلينوان برعايتنه وحف نه فأخنل هبنذا الواجنأ ممنا ترتنأ
()2
عليه أن أضر احليوان بالغري "
الفقهناء " منن أن املسنئولية عنن فعنل احلينوان

وذلك خالفا ملا ذهنأ إلينه بعن
()3
تقوم على أساس اخل أ املقدر أو املفترض ".

و هننذا يقننول د  /حممنند حسننني الشننامى " إن أسنناس مسننئولية اإلدارة عننن
فعل احليوان خيتل بناختالف كنون احلينوان حمنل احلراسنة مرسنال ( )4أو غنري مرسنال
( )5فإذا كنان احلينوان مرسنال فنإن أسناس املسنئولية هنو اخل نأ املفتنرض ،ومنن مث
( )1و هذا يقول اإلمام القرا " ألن إرسال الدابة يعترب تعد من املرسل ،واألصول تقضى بأن على املتعدى الضنمان "
هتذيأ الفروق  212/4الفرق رل .249
( )2د  /عبد العاصر توفيق الع ار :مصادر االلتزام ص  .336مرجع سابق.
( )3د  /حممد فوزى في اهلل :املسئولية التقصريية بني الشريعة والقانون ص  443وما بعدها ،د  /حممد صنالح الندين
حلمى :أساس املسئولية التقصريية ص  ،560د  /حممد حسني الشامى :املرجع السابق ص  435وما بعدها.
( )4املرسل :هو الذى جرت عادة أهل البلد بإرساله إىل املرعى ليال وهنارا دون حفا.
( )5غري املرسل :هو احليوان الذى يكون يد احلارس كما لو كان احلارس راكبا أو لائدا أو سائقا.
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تفترض املسنئولية حنق حنارس احلينوان منا مل يعفيهنا عنن نفسنه بإ بنات السنبأ
األجع " ألن إرسنال الدابنة يعتنرب تعند منن املرسنل واألصنول تقضنى بنأن علنى
املتعدى الضمان "
ندا أو
نا أو لائن
نارس راكبن
نون احلن
نا أن يكن
نل فإمن
نري مرسن
نوان غن
نان احلين
نا إذا كن
أمن
سائقا و هذه احلالنة تقنوم املسنئولية علنى أسناس املباشنرة ألننه املتصنرف شنأهنا
وال يست يع التخلص منن املسنئولية بإ بنات أننه مل خي نب أو أننه بنذل ألصنى الععاينة
فهو ضامن وإن مل يتعد.
وإما أن يكنون الضنرر حند منن احلينوان غنري املرسنل لنيال و هنذه احلالنة
تقوم مسئولية احلارس علنى أسناس اخل نأ املفتنرض ،ألن حفنا احلينوان غنري املرسنل
ليال وهنارا واجنأ مفنروض حبكن الشنرع وعلينه فنال يسنت يع احلنارس أن ينتخلص
من املسئولية إال بإ بات السبأ األجع .
نى
نه علن
نارس فين
نئولية احلن
نوم مسن
ناد فتقن
نروف باإلفسن
نور أو املعن
نوان العقن
نا احلين
أمن
أساس اخل ورة ذاهتا ألننه بالتعائنه هلنا يعتنرب متعنديا علنى حنق امتمنع ال منن ولنت
()1
ولع الضرر وإدا من حال حيازته هلذا احليوان أو الشب اخل ر.
وهذا التفصيل رغ وجاهته وأننه يترتنأ علينه التقناء املسنئولية عنن فعنل احلينوان
الفقه مع املسئولية عن فعل احليوان القانون وأن أساسهما اخل أ املفترض
إال أنه يرد علينه " بأننه رأى تعنوزة الدلنة ويفتقنر إىل األدلنة ،وهنل منن العدالنة
أن يسال شخص مل يثبت جانبنه أى خ نأ منرد أننه اسنتعمل شنيئا خ نرا ب بيعتنه
أو بسبأ ال روف امي نة بنه ومنن مث فالبند منن بنوت التعندى جاننأ املسنئول
عن الضنرر فنإذا كنان متسنببا كلن املضنرور بإ بنات التعندى جاننأ املتسنبأ
وإال انتفت مسئوليته ،أمنا إذا كنان مباشنرا فنإن جمنرد ولنوع الضنرر كناف لثبنوت
()2
التعدى جانبه.

( )1د  /حممد حسني على الشامى :املرجع السابق ص  435وما بعدها.
( )2د  /عبد الوهاق حواس :املرجع السابق ص .397



موازنة بني القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى
يتضننح مننن دراسننة املسننئولية عننن فعننل احليننوان
اإلسالمى:
نالمى
نه اإلسن
نع الفقن
نانون اإلدارى من
نق القن
يتفن

القننانون اإلدارى والفقننه

نل
نن فعن
نئولية عن
نر املسن
تقرين

احليوان وأهنا تقع على عاتق واضع اليد أو احلارس حسأ التعبري القانوىن
نالمى
نه اإلسن
نن الفقن
نانون اإلدارى عن
خيتل ن القن

نن
نئولية عن
ناس املسن
أسن

فعل احليوان.
ففى حنني ينرى فقهناء القنانون الوضنعى وتنبعه املشنرع ذلنك أن املسنئولية
عن فعل احليوان تقوم علنى أسناس اخل نأ املفتنرض احلراسنة ،ينرى فقهناء الشنريعة
اإلسالمية أن هنذا العنوع منن أننواع املسنئولية يقنوم علنى أسناس التعندى " اخل نأ
الواجأ اإل بات ".
وال شننك أن هننذا ميننزة للفقننه اإلسننالمى ألن القننول باخل ننأ املفتننرض
حتميل املسئولية لشخص مل يرتكأ خ أ وهو ما تعأى ععه الشريعة الغراء.
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نن
نا عن
نأل أيضن
نا تسن
نود حوزهتن
نوان املوجن
نل احلين
نن فعن
نأل اإلدارة عن
نا تسن
كمن
األبعية اململوكة هلا حبيث إذا سنقط بعناء مملوكنا لنتدارة وترتنأ علنى سنقوطه إحلناق
الضرر بالغري أو لامنت بأعمنال إصنالح وتنرمي فترتنأ عليهنا سنقوط بعن أجنزاء
املب مما ترتنأ علينه إحلناق الضنرر بنالغري ،فنإن اإلدارة تكنون مسنئولة مواجهنة
الغري عن تعوي الضرر وفقا للقواعد العامة للمسئولية.
ناء
نة البعن
نان ماهين
نون ببين
نئولية يكن
نواع املسن
نن أنن
نوع من
نذا العن
نن هن
نديث عن
واحلن
والشروط الالزمة لتحقنق مسنئولية اإلدارة عنن الضنرر املترتنأ علنى سنقوطه ،وهنل
كل سقوط يرتأ املسنئولية أم النذى يرتنأ املسنئولية سنقوط معنني ومنا هنو أسناس
مسئولية اإلدارة ؟ وهل هلذا العوع ت بيقات الفقه اإلسالمى ؟
نتوىل اإلجابة على هذه األسئلة من خالل امل الأ اآلتية:



إذا ترتأ على سنقوط البعناء أو اهندامنه ضنررا بنالغري كنان احلنارس علنى البعناء
نن
نادة ( )1386من
نعص املن
نا لن
نرر وفقن
نوي الضن
نن تعن
نري عن
نة الغن
نئوال مواجهن
مسن
القانون املدىن الفرنسى والنىت تنعص علنى " يسنال مالنك البعناء عنن األضنرار العاشنئة
عن هتدمه لعقص صيانته أو لعيأ تشييده ".
واملادة ( )177من القانون املدىن املصرى والىت تعص على" :
 .1حارس البعاء ولو مل يكنن مالكنا مسنئوال عمنا اد نه اهنندام البعناء منن ضنرر
ولو كان اهنداما جزئينا منا مل يثبنت أن احلناد ال يرجنع سنببه إىل إمهنال الصنيانة
أو لدم البعاء أو عيأ فيه.
 .2وجيوز ملن كان مهنددا بضنرر يصنيبه منن البعناء أن ي النأ املالنك باختناذ منا
يلزم من التندابري الضنرورية لندرء اخل نر فنإن مل يقن املالنك بنذلك جناز احلصنول
على إذن من امكمة اختاذ التدابري على حسابه "
نا أو
نيا طبيعين
نه شخصن
ني رة علين
نارس السن
نن مين
ناء أو من
نك للبعن
نان املالن
نذا إذا كن
هن
شخصا مععويا خاصا.
أمننا إذا كننان البعنناء مملوكننا لننتدارة أو خاضننعا حلراسننتها أى أن مننن ميننارس
السي رة الفعلية على البعناء شخصنا مععوينا عامنا وترتنأ علنى سنقوط البعناء ضنررا
نون اإلدارة
نل تكن
نا ،فهن
نا مععوين
نا أو شخصن
نا طبيعين
نري شخصن
نان الغن
نواء كن
نالغري سن
بن
نا ه نى
نئولة فمن
نت مسن
نرر أم ال ؟ وإذا كانن
نذا الضن
نن هن
نري عن
نة الغن
نئولة مواجهن
مسن
القواعد الىت حتك ذلك ؟
ال شك أن اإلجابة على ذلك تقتضى معا أن نفرق بني أمرين:
هذه الصنورة جنن د أن البعناء أنشنب معيبنا األمنر النذى ترتنأ علينه سنقوطه
وإصابة الغري بضرر منن جنراء ذلنك فنإن املسنئول عنن تعنوي الضنرر لنيس اإلدارة
وإدا املهعندس أو املقناول النذى لنام بإنشناء البعناء وفقنا لنعص املنادة ( )651منن
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القانون املدىن والنىت تنعص علنى " يضنمن املهعندس املعمنارى واملقناول متضنامعني منا
اد خالل عشنر سنعوات منن هتندم كلنى أو جزئنى فيمنا شنيدوه منن مبنان أو
ألاموه من معش ت ابتنة أخنرى …… ومنا يوجند فيهنا منن عينوق هتندد متانتنها
وسالمتها ".
ناء م نب
ناول بإنشن
ندس أو مقن
ندت إىل مهعن
نإن اإلدارة إذا عمن
نعص فن
نذا الن
نا هلن
ووفقن
هلا مبقتضى عقد بيعنهما ،ونفنذ املهعندس أو املقناول العقند وألنام البعناء فنإن مسنئولية
هذا البعاء تقنع علنى عناتق املهعندس أو املقناول ملندة عشنر سنعوات ،وبالتناىل فنإذا
نه دون
نئوال مواجهتن
نان مسن
ند كن
نررا بأحن
نقوطه ضن
نى سن
نأ علن
ناء وترتن
نقط البعن
سن
اإلدارة إال إذا كننان سننبأ السننقوط لننوة لنناهرة أو خ ننأ املضننرور أو الغننري فننإن
مسئوليته تعتفى وفقا لعص املادة ( )165من القانون املدىن.
هذه الصنورة جنند أن املهعندس أو املقناول لنام بإنشناء البعناء سنليما م ابقنا
للمواصفات ولنام بتسنليمه إىل جهنة اإلدارة ،وبعند ذلنك سنقط البعناء وترتنأ علنى
سقوطه إحلاق الضنرر بنالغري فنإن املسنئولية هنذه احلالنة تقنع علنى عناتق اإلدارة
نا إىل
نقوط راجعن
نبأ السن
نن سن
ناء ،ومل يكن
نى البعن
نة علن
ني رة الفعلين
نارس السن
نا متن
لكوهنن
املهعدس أو املقاول أى بعند انقضناء مندة العشنر سنعوات أو خالهلنا ولكنن بسنبأ
يرجع إىل جهة اإلدارة.
هذا وملنا كاننت اإلدارة منن أشنخاص القنانون العنام ،فإهننا ت النأ بنالتعوي
أمام القضاء اإلدارى وهنو بندوره سنوف ي بنق األحكنام املعصنوص عليهنا لنانون
نمن
نة ال يتضن
نس الدولن
نانون جملن
نان لن
نا كن
نعة  ،1972وملن
نة رلن  47لسن
نس الدولن
جملن
تع يما معيعنا للمسنئولية عنن األضنرار املترتبنة علنى سنقوط البعناء كاننت أحكنام
القانون املدىن هنى الواجبنة الت بينق لكوننه الشنريعة العامنة بالعسنبة لسنائر القنوانني
ولوجود ننص لنانون جملنس الدولنة – كمنا سنبق – اينل إىل لنانون املرافعنات
فيما مل يرد فيه نص وهو نص املادة الثالثة املشار إليه فيما سبق.
و هذا اإلطنار فنإن احلنديث عنن مسنئولية اإلدارة عنن البعناء يكنون
القواعد املعصوص عليها القانون املدىن وذلك من خالل الفروع اآلتية:
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احلارس – كمنا سنبق ن ناق مسنئولية حنارس احلينوان – هنو كنل شنخص
طبيعى أو مععوى تكنون لنه ولنت حصنول الضنرر سني رة فعلينة علنى البعناء ذاتنه
()1
حلسابه اخلاص.
ومن مث فإن ما ي بق علنى احلنارس إذا كنان شخصنا طبيعينا ي بنق علنى احلنارس
إذا كان شخصا مععويا.
فيقوم االفتراض وفقنا هلنذا العنوع منن أننواع املسنئولية علنى أسناس أن حنارس
البعاء هو اإلدارة مثال.
فإذا كانت اإلدارة مالكنة لبعناء أو خاضنع لسني رهتا الفعلينة وترتنأ علنى اهنندام
البعاء ضررا أصناق الغنري فنإن اإلدارة تكنون مسنئولة مواجهنة الغنري عنن تعنوي
الضرر سواء كان االهندام كليا أو جزئيا.
إال أن مسننئولية اإلدارة عننن الضننرر ليسننت م لقننة وإدننا مقينندة بعنندد مننن
الشروط تتمثل :
ند وأن
ناء ،البن
ندام البعن
نن اهنن
ناج عن
نرر العن
نوي الضن
نن تعن
نأل اإلدارة عن
نى تسن
لكن
يكون البعاء حل نة حندو الضنرر خاضنعا لسني رهتا الفعلينة أى متنارس علينه سنل ة
الرلابة واإلشراف ،ومن مث فإن هذا الشرط يستلزم:
البعاء هو :جمموعنة منن املنواد مهمنا كاننت نوعهنا خشنبا أو جنريا أو جبسنا أو
حديدا أو كل هذا معا أو شيئا غنري هنذا ،شنيدهتا يند إنسنان لتتصنل بناألرض اتصنال
()2
لرار.

( )1د  /حممد لبيأ شعأ :املرجع السابق ص .424
( )2د  /السعهورى :الوسيط  1072/1ف .714



وليل هنو :كنل منا اتصنل بناألرض اتصنال لنرار بفعنل اإلنسنان سنواء كنان
عمارة أو معنزال أو بيتنا أو دكاننا أو خمزننا أو ح نرية أو سندا أو خزاننا أو جسنرا أو
لع رة أو نفقا أو كهفنا أو لعناة للم نارى أو جمنرد أعمندة أو متا ينل وسنواء ا بعياننه
ند أو أمسعننت أو
ن بأح ننار أو طننوق أو حدين
نواء بن
نزء معننه ،وسن
نييده جن
أو ا تشن
()1
أخشاق أو حديد أو غري ذلك من مواد التشييد والبعاء.
وليل هو :كنل منا شنيده اإلنسنان متصنال بناألرض اتصنال لنرار حبينث يعتنرب
عقارا ب بيعته ،بغ الع ر عن ننوع املنواد املسنتعملة والغنرض النذى منن أجلنه شنيد
()2
البعاء وكونه شيد فوق س ح األرض أو ب عها.
وبالع ر إىل التعناري السنابقة جنند أهننا متفقنة
وأن أيا معها يكفى إيضاح حقيقة البعاء.

املعن وإن اختلفنت

اللفنا

وعليه فإن كنل منا يع بنق علينه الوصن السنابق يعتنرب بعناء وانق ملنن ألامنه
االنتفاع به ،بكافنة وجنوه االنتفناع سنواء متثنل االنتفناع االسنتعمال أو التنأجري أو
حنو ذلك ،كما يكون مسئوال عن كل ما يترتأ عليه من ضرر.
ي لق لفا حارس على كل منن مينارس السني رة الفعلينة علنى البعناء سنواء كنان
شخصا طبيعينا أو مععوينا وسنواء كنان البعناء مملوكنا هلنا أو متنارس علينه السني رة
()3
الفعلية مبقتضى حق انتفاع أو رهن وحنو ذلك.

( )1د  /عبد العاصر الع ار .املرجع السابق ص 316
( )2د  /عبد املعع فرج الصده .املرجع السابق ص .569
( )3نق مدىن  1948/4/26ال عن رل  1641لسعة 50ق جمموعة سعة  .1117/1 ،35د  /حممد لبيأ شعأ:
املرجع السابق ص  400وما بعدها ،د  /انور سل ان :املوجز مصادر االلتزام ص  408ف  ،492د  /حممود مجنال
الدين زكى :املرجع السابق ص  547ف  ،297د  /مجيل الشرلاوى :الع رية العامة لاللتزام ص  499وما بعندها ،د /
غعام حممد غعام :الع رية العامة لاللتزام طبعة  ،46/1 .1968السعهورى الوسيط  ،1071/1د  /عبد املعع الصنده.
املرجع السابق ص  ،568وأيد ذلك القضاء الفرنسى.
; 16 mai 1279 D. 1980 p.35.
J. C. p. 1980 p. 349.
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فالبعاء طنور إنشنائه مينر بعندة مراحنل تتمثنل أننه أ عناء إنشناء املنب
نه
نون لن
نث تكن
ناء حين
ند باإلنشن
نذى تعهن
ندس الن
ناول أو املهعن
نة املقن
نون حراسن
يكن
خالل تلنك الفتنرة السني رة الفعلينة علنى البعناء ،فنإذا ا اإلنشناء انتقنل املنب إىل
نري
ناره للغن
نتعريه إذا أعن
نريه أو مسن
نك إىل غن
نره املالن
نتأجره إذا أجن
نه أو مسن
نازة مالكن
حين
()1
لالنتفاع به.
وبانتقال السني رة الفعلينة علنى البعناء م شنخص إىل شنخص تعتقنل تبعنا لنذلك
املسئولية.
الضرر ععصنر رئيسنى منن ععاصنر املسنئولية حينث ال تثنار إال إذا وجند الضنرر
فإذا انتفى انتفت املسئولية.
ووفقا هلذا العنوع منن أننواع املسنئولية فإننه إذا اهنندم البعناء اململنوك لنتدارة أو
اخلاضع حلراسنتها ومتنارس علينه السني رة الفعلينة مبنا تععينه منن الرلابنة واإلشنراف
على املب وتعهده بالصيانة والتنرمي  ،وترتنأ علنى االهنندام ضنررا أصناق الغنري فنإن
اإلدارة تكون مسئولة مواجهنة املضنرور عنن التعنوي سنواء كنان املضنرور فنردا
نبأ
نان سن
نوء كن
نا وسن
نا أو جزئين
ندام كلين
نان االهنن
نا ،كن
نا مععوين
نة أو شخصن
أو مجاعن
()2
االهندام عيبا املب أو نقصانه أو لدمه.
أما إذا اهندم البعاء ومل يترتنأ علينه ضنررا بأحند ،أو ترتنأ الضنرر ولكنن لنيس
بسبأ االهندام ،فإن املسنئولية ال تقنوم حنق احلنارس كمنا لنو كنان بالطنه شنديد

( )1وذلك خالفا ملن ذهأ إىل أن احلراسة ال تثبت للمستأجر واملستعري إال إذا لام املستأجر بتشييد بعاء العني املنوجرة
فإنه يكون حارسا عليه حىت يسلمه إىل املالك .د  /أمحد سالمه .مذكرات ن رية االلتزام الكتاق األول مصادر االلتزام
طبعة  ،1975ص  336وما بعدها.
( )2د  /السعهورى :الوسيط  ،1073/1د  /عبد العاصر الع ار :املرجع السابق ص  ،317د  /عبد املعع فرج الصنده:
املرجع السابق ص .569
17 Mars 1955. D. 1956. p. 196.
1967 D. 1968 p. 106.
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االنزالق ،مما يودى إىل سنقوط شنخص وانكسنار سناله ،أو كنان بابنه منن الزجناج
()1
وعص به الريح فكسر أو جرح الزجاج الغري.
كذلك األمنر إذا كنان الضنرر بسنأ احتنراق املنب  ،األمنر النذى ترتنأ علينه
ت اير العريان معه إىل معنازل اجلنريان فإننه ال انق لل نريان م البنة احلنارس بنالتعوي
وفقا هلذا العوع منن أننواع املسنئولية وإن كنان هلن أن ي نالبوا املالنك وفقنا ألحكنام
نادة
نام املن
نا ألحكن
نك وفقن
نأ املالن
نات خ ن
نرط إ بن
نى بشن
نل الشخصن
نن الفعن
نئولية عن
املسن
()2
( )163من القانون املدىن.
هذا وال يعشنأ للمضنرور احلنق
()3
أو اجلزئى للمب بالفعل.

امل البنة بنالتعوي

إال إذا ولنع االهنندام الكلنى

أما إذا كنان البعناء مهنددا بالسنقوط فإننه ال انق امل البنة بنالتعوي وإن كنان
جيوز هل وفقا للفقرة الثانينة منن املنادة ( )177منن القنانون املندىن أن ي نالبوا املالنك
أو من له السي رة الفعلية على البعاء لكنى يقنوم بندوره مب البنة املالنك باختناذ منا يلنزم
من التدابري الضرورية لدرء اخل ر.
فإن مل ميتثل املالنك لنذلك جناز احلصنول علنى إذن منن امكمنة اختناذ هنذه
التدابري علنى حسنابه ،وأن هنذه التندابري وفقنا ملنا جناء املنذكرة اإليضناحية " ال
تع وى على مع التعنوي  ،وأن منن يتهندده الضنرر انق لنه الرجنوع علنى املالنك
وليس احلنارس الختناذ التندابري الالزمنة وإال جناز لنه الل نوء للقضناء للقينام بتلنك
()4
اإلصالحات على نفقة املالك.

( )1د  /السعهورى :الوسيط  ،1073/1د  /عبد العاصر الع ار :املرجع السابق ص  ،317د  /عبد املعع فرج الصنده:
املرجع السابق ص  ،569د  /حشمت أبو ستيت :املرجع السابق ص  501ف .545
( )2د  /حسام الدين كامل األهواىن .املرجع السابق ص .239
( )3وهو ما يقصد به :تفكك البعاء وانفصال األجزاء أو الععاصر املكونة له عن العقار الذى تتصل به .د  /حسام األهواىن.
املرجع السابق ص .239
( )4جمموعة األعمال التحضريية .431/2
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إذا ترتأ على اهندام البعناء كلينا أو جزئينا ضنررا أصناق الغنري فإننه يقنع علنى
عاتق اإلدارة االلتنزام بتعنوي املضنرور ،وعلينه فنإن منن حنق املضنرور الل نوء إىل
القضاء مل البة اإلدارة بالتعوي .
نة
نا حارسن
نئولية اإلدارة باعتبارهن
نه مسن
نوم علين
نذى تقن
ناس الن
نو األسن
نا هن
نن من
لكن
للبعاء؟
باستقراء ما كتبنه الفقهناء هنذا الشنأن يتضنح أننه يوجند لنديه خنالف
حتديد األساس النذى تقنوم علينه مسنئولية حنارس البعناء وأن هنذا اخلنالف متخن
عن اآلراء اآلتية:
نرض
نأ املفتن
ناس اخل ن
نى أسن
نوم علن
ناء تقن
نارس البعن
نئولية حن
أن مسن
احلراسة ،وهو ما عليه الرأى الغالأ

الفقه.

()1

نئولية
نه مسن
نوم علين
نذى تقن
ناس الن
نى األسن
نوا علن
نرأى وإن اتفقن
نذا الن
نحاق هن
وأصن
حارس البعاء وأنه اخل نأ املفتنرض احلراسنة إال أهنن اختلفنوا حتديند طبيعنة هنذا
اخل أ من حيث كونه لابال إل بات العكس أو غري لابل إل بات العكس
أن اخل أ املفترض لبل حارس البعاء ذو شقني:

()2

( )1د  /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  1511/1وما بعدها ف  ،721د  /توفيق حسن فرج :املرجنع السنابق ص
 ،422د  /عبد احلى ح ازى :الع رية العامة لاللتزام  ،545/2د  /إبراهي الدسولى أبو الليل :املسئولية املدنية التقييند
واإلطالق .دراسة حتليلية لألن مة القانونية املعاصرة .دار العهضة العربية ص  212ف  ،121د  /مسري عبند السنيد
تعاغو .ن رية االلتزام .معشأة املعارف باإلسكعدرية  1975ص  ،343د  /حشمت أبو ستيت :ن رية االلتزام القنانون
املدىن اجلديد ،الكتاق األول مصادر االلتزام ص  502وما بعدها ف  ،546د  /سليمان ال ماوى .القضناء اإلدارى
الكتاق الثاىن ص  ،337د  /حممود حلمى القضاء اإلدارى .مرجع سابق ص .253
( )2يراجع ذلك .د  /السعهورى :الوسبط  1075/1ف  ،721د  /مص فى أبو عل  .املسئولية عن هتدم البعاء جملنة
إدارة لضايا احلكومة السعة الثانية العدد الرابع ص  ،10د  /توفيق حسن فرج :الع رية العامة لاللتزام ص  ،422مستشار



إذا كننان اهننندام البعنناء يرجننع إىل نقننص

صننيانة البعنناء أو جتديننده أو

إصالحه ،فنإن اخل نأ املفتنرض لبنل احلنارس هنذه احلالنة يكنون لنابال إل بنات
نت أن
نه إذا أ بن
نن نفسن
نئولية عن
نى املسن
نت يع أن يعفن
نارس يسن
نإن احلن
نه فن
نس ،وعلين
العكن
االهندام ال يرجنع إىل النعقص صنيانة البعناء أو إمهالنه أو جتدينده وأهننا لامنت مبنا
يعبغى من الصيانة واإلصالح وأن االهندام يرجع إىل سبأ أخر كاحلريق وحنوه.
إذا كننان االهننندام ال يرجننع إىل نقننص

صننيانة البعنناء أو جتديننده أو

إصالحه وإدا يرجنع إىل إمهنال احلنارس ،و هنذه احلالنة يكنون افتنراض اخل نأ لبنل
حارس البعاء غري لابنل إل بنات العكنس ،ومنن مث ال يسنت يع احلنارس أن يعفنى اخل نأ
إال بإ بات أن االهنندام يرجنع إىل سنبأ أجنع كنالقوة القناهرة أو خ نأ املضنرور أو
أن االهندام يرجع إىل زلزال أو بركان وحنوه.
أن اخل نأ املفتنرض لبنل حنارس البعناء غنري لابنل إل بنات العكنس
سواء كان سبأ االهنندام عيبنا
()1
إمهال احلارس وحنوه.

البعناء أو نقصنا

الصنيانة أو كنان سنبأ االهنندام

نة (،)2
نل التبعن
نة حتمن
نو ن رين
ناء هن
نارس البعن
نئولية حن
ناس مسن
أن أسن
حيث إن مالنك البعناء أو حارسنه هنو النذى يسنتفيد معنه بالتناىل علينه أن يتحمنل
نتي ة األضرار الىت حتد للغري بسببه.

 /حسني عامر :املرجع السابق ص  98ف  ،885د  /عبد العاصر الع ار :املرجع السابق ص  .212 317د  /عبند
الرزاق حسن فرج :املصادر غري اإلرادية ص  66ف  ،64د  /أنور سل ان :املرجع السابق ص  616ف .562
( )1د  /حممود مجال الدين زكى :املرجع السابق ص  547وما بعدها ف  ،300 ،297د  /حسني عامر :املرجع السابق
ص  733ف  ،716د  /حممد إبراهي دسولى :مصادر االلتزام ص  461وما بعدها ،نق مندىن 1963/12/12
اماماة س  45ص  ،722نق مدىن  1966/11/22جمموعة سعة  17ص  ،1712نق مدىن 1980/12/2
ال عن رل  616لسعة 46ق جمموعة سعة  31ص  ،1978ونق مدىن  1986/2/20ال عن رل  2348لسنعة
35ق جمموعة سعة  241/1 37وما بعدها ف.55
( )2من أنصار هذا االجتاه د /مجيل الشرلاوى :املرجع السابق ص 502ف ،107د  /حممد لبيأ شعأ :املرجع السنابق
ص 429وما بعدها.
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هذه هى أهن اآلراء النىت ليلنت أسناس مسنئولية حنارس البعناء ومنن مث فنإن
العفس متينل إىل القنول بنأن أسناس مسنئولية حنارس البعناء هنو اخل نأ املفتنرض
ناء
ندام البعن
نان اهنن
نس إال إذا كن
نات العكن
نل إل بن
نري لابن
نراض غن
نذا االفتن
نة ،وأن هن
احلراسن
يرجع إىل نقنص الصنيانة أو عينأ فينه أو صنيانته فنإن االفتنراض يكنون لنابال
إل بات العكس.
أن القول بأن أسناس املسنئولية هنو حتمنل التبعنة يترتنأ علينه إلقناء
املسئولية عن تعوي الضرر ع لنى املعتفنع دون احلنارس حينث هنو املسنتفيد منن البعناء
( ،)1وهذا خمال لصنريح ننص املنادة ( )177والنىت تقضنى بنأن املسنئولية تقنع علنى
عاتق احلارس وليس املعتفع.
وإذا سلمعا بأننه ال يترتنأ عليهنا ذلنك فإهننا ال تصنلح أيضنا أساسنا للمسنئولية
حيث يترتأ عليها عدم جنواز نفنى املسنئولية عنن احلنارس ولنو عنن طرينق السنبأ
األجع و هذا توسنيع لندائرة املسنئولية امللقناة علنى عناتق احلنارس حينث يسنأل
حىت ولو كان سبأ اإلهندام لوة لاهرة ،ألنه املستفيد من البعاء مجيع األحوال.

أما من ناحية حتقينق مصنلحة احلنارس فإهننا تتمثنل  .متكعنه منن نفنى املسنئولية
عن نفسه وما يترتأ عليهنا منن تبعنات سنواء عنن طرينق إ بنات أن اهنندام البعناء ال

( )1د /السعهورى :الوسيط  ،1063/1د /عبد احلى ح ازى :املرجع السابق ص .567د  /عبد املعع الصده :املرجنع
السابق ص.258



نبأ
نع إىل سن
نه أو يرجن
نص فين
ناء أو نقن
نأ البعن
نيانة أو عين
نص الصن
نع إىل نقن
يرجن
()1
أجع كالقوة القاهرة أو خ أ املضرور ذاته أو خ أ الغري.

( )1وممن لال هبذا الرأى من فقهاء القانون العام د  /سليمان ال ماوى :املرجع السابق ص ،337د  /حممود حلمى :املرجع
السابق ص ،253د  /فواد حممد العادى :القضاء اإلدارى وإجراءات التقاضى وطرق ال عن األحكام اإلدارية ط1998
ص 467مرجع سابق.
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تعاول فقهاء الشريعة اإلسنالمية املسنئولية العاجتنة عنن إهنندام البعناء ععند حنديثه
عن احلائط املائنل ،وطبقنوا حكمنه علنى الندور وعلنى كنل بعناء متصنل بناألرض
()1
اتصال لرار.
نعفس
نه ،والن
نال مالن
نائط املن
نمن رق احلن
نر " ويضن
نع األهنن
ناء جممن
نن مث جن
ومن
على عاللته إن طولنأ بعقضنه ومل يعقضنه ،وكنذا لنو طولنأ بنه منن ميلنك نقضنه
حقنه ،والنراهن فيصنح التقندم
كأق ال فل ووصنية لقينام الوالينة هلمنا بنالعق
إليه لقدرته علنى النعق بفنك النرهن وإرجناع املرهنون إىل ينده ،والعبند املسنتأجر
ولو م ديونا ألن له والية النعق واملكاتنأ ألننه مالنك يندا فتكنون والينة النعق لنه
وال يضمن رق احلائط إن باعنه بعند اإلشنهاد وسنلمه إىل املشنترى فقنط ألننه خنرج
نا
نزاه إىل الكن
ندور وعن
نا الن
نترى أوال ،كمن
نه املشن
نواء ليضن
نالبيع سن
نه بن
نن ملكن
عن
وشرط اجلوهرة أن يكون يعد القب حينث لنال .ولنو بناع الندار بعند منا أشنهد
نمن أن
نمانه … وال يضن
نن ضن
نر من
نترى بن
نها املشن
نل ) ولبضن
نائط املائن
نه ( أى احلن
علين
ناكن
نأ والسن
نودع والغاصن
نتأجر واملن
ناملرهتن واملسن
نه كن
نن ال ميلكن
نالعق من
نأ بن
طولن
وحنوه ألنه ليس هل لندرة علنى التصنرف فنال يفيند طلنأ النعق معنه وهلنذا ال
()2
يضمعون ما تل من سقوطه "
نتعري
نرهتن واملسن
نائط املن
ناحأ احلن
نه صن
نرج بقولن
نى " وخن
نرح اخلرشن
وج ناء شن
()3
واملستأجر فال يفيد اإلشهاد عليه إذ ليس هل اهلدم "
وجاء مغ امتناج " وإن بن شنخص جنداره كلنه منائال إىل شنارع أو ملنك
غريه بغنري إذننه فك عناح ضنمان منا تلن بنه وإن أذن فينه اإلمنام ألننه مبناح

( )1د /صبحى حممصاىن :املرجع السابق 249/1حيث لال " وجيرى هذا احلك على مجيع األبعية املائلة أو اخلارجنة إىل
ال ريق".
( )2جممع األهنر شرح ملتقى األحبر  657/2وما بعدها.
( )3شرح اخلرشى على خمتصر خليل 111/8



بشرط سنالمة العالبنة … أو بن جندارة مسنتويا فمنال إىل شنارع أو ملنك غنريه
()1
وسقط على شب فأتلفه فال ضمان ألنه تصرف ملكه.
نتعريها
نها أو مسن
ندار أو مرهتعن
نتأجر الن
نة ملسن
نت امل البن
ن " وإن كانن
ناء املغن
وجن
أو مستودعها فال ضنمان علنيه ألهنن ال ميلكنون النعق ولنيس احلنائط ملكنا هلن ،
وإن طولأ املالنك هنذه احلنال فلن ميكعنه اسنترجاع الندار ونقن احلنائط فنال
نراهن إذا
نودع والن
ناملعري واملن
نترجاعها كن
نه اسن
نه وإن أمكعن
ندم تفري ن
نه لعن
نمان علين
ضن
أمكعه فكاك الرهن فلن يفعنل ضنمن ألننه أمكعنه النعق وإن كنان املالنك حم نورا
نال
نيس أهن
نه لن
نه الض نمان ألنن
نو مل يلزمن
نأ هن
نون ف ولن
نغر أو جعن
نفه أو صن
نه لسن
علين
للم البة وإن طولنأ ولينه أو وصنيه فلن يعقضنه فالضنمان علنى املالنك ألن سنبأ
الضمان مالنه فكنان الضنمان علينه دون املتصنرف كالوكينل منع املوكنل وإن كنان
ندمها :ال
نني أحن
نل وجهن
نه احتمن
نده بعقضن
نأ أحن
نة ف ولن
نني مجاعن
نتركا بن
نك مشن
امللن
يلزمه شب ألنه ال ميكعه نقضه بندون إذهنن فهنو كالعناجز عنن نقضنه ،والثناىن :يلزمنه
حبصته ،ألننه ينتمكن منن النعق مب البنة شنركائه وإلنزامه النعق فصنار بنذلك
()2
مفرطا ".
نئولية
ناولوا مسن
نالمية تعن
نريعة اإلسن
ناء الشن
نابقة أن فقهن
نوص السن
نن العصن
نح من
يتضن
حارس البعناء وبيعنوا أحكامهنا لبنل أن يتعنرض فقهناء القنانون هلنا بنالتع ي بنأعوام
كثرية ،و هذا أبلنغ داللنة علنى أسنبقية الفقنه اإلسنالمى علنى القنوانني الوضنعية
تع ي هذا العوع منن أننواع املسنئولية ،بنل ال أعند مت ناوزا احلقيقنة إذا للنت بنأن
أحكام مسنئولية حنارس البعناء القنوانني الوضنعية مسنتمدة منن الفقنه اإلسنالمى
وهو ما سوف يتضح من خالل الفروع اآلتية:
مول الفقهاء من لريعة املسئولية عن الضرر املترتأ على اهندام البعاء.
الشروط الالزمة لتحقق لريعة املسئولية عن الضرر املترتأ على اهندام البعاء
األساس الذى تقوم عليه لريعة املسئولية عن الضرر املترتأ على اهندام البعاء
( )1مغ امتاج .86/4
( )2املغ والشرح الكثري  574/9وما بعدها مسألة .6879
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بداية ألرر بنأن كنل إنسنان منن حقنه أن يتصنرف ملكنه كين يشناء ،وال
ح ر علينه ذلنك سنواء كنان التصنرف باهلندم أو اإلصنالح أو التنرمي  ،أو البينع
أو الوصية أو اهلبة منىت كنان تصنرفه ن ناق الشنرعية ولنيس فبنه اعتنداء أو ظلن
ألحد ويدخل ن ناق هنذه احلقنوق حنق البعناء بشنرط أن يراعنى األصنول الفعينة
نري
نيأ الغن
نل يصن
نه خلن
نرأ علين
نىت ال ي ن
نيانة حن
نده بالصن
ناء وأن يتعهن
ند البعن
نة ععن
الالزمن
بالضرر فإذا مل يراع األصول الفعينة الالزمنة ععند إلامنة البعناء ممنا ترتنأ علينه نشنوء
البع اء معيبنا أو حند اخللنل البعناء بعند إلامتنه ومل يقن بإصنالحه وترميمنه ،ممنا
ترتأ عليه سقوط البعناء وإحلناق الضنرر بنالغري ،فإننه يكنون مسنئوال ،لكنن ن ناق
املسئولية احلالة األوىل خيتل عن الثانية.
ومن مث جاء بندائع الصنعائع " واحلنائط ال خيلنو إمنا أن يكنون لند بن منن
األصل منائال وإمنا أن يكنون لند بن مسنتويا مسنتقيما مث منال " ( )1ولكنل حالنة
حكمها على العحو التاىل:
ندام
نى اهنن
نأ علن
نرر املترتن
نن الضن
نئولية عن
نن املسن
ناء من
مولن الفقهن
البعاء الذى أنشب معيبا.
هذه احلالة جند أن املالنك ألنام بعناءه منائال معنذ إنشنائه علنى ملنك الغنري أو
ال ريق العام أو ملك مباح … فعنتا عنن املينل سنقوط البعناء وإصنابة الغنري بالضنرر
من السقوط فإن املالك يكون مسئوال باتفاق الفقهاء ( )2يويد ذلك.

( )1بدائع الصعائع .283/7
( )2رد امتار على الدر املختار  ،384/5املبسوط  ،9/27جممع الضمانات ص ،183الشرح الكبري على خمتصر خلينل
 ،356/4تبصره احلكام أصول االلضية ومعاها األحكام  ،242/2شرح اخلرشى على خمتصر خليل  ،111/8أسن
امل الأ  ،72/4حاشية الشرلاوى على التحرير  448/2طبعة دار الكتأ العلمية بريوت لبعان ،تكملة امموع 22/19
وما بعدها ،مغ امتاج  ،86/4املغ والشروح الكبري  572/9وما بعدها املبدع شرح املقعع  195/5وما بعدها ،شرح
معتهى اإلرادات  ،428/2كشاف القعاع  124/4وما بعدها ،البحر الزخار  ،244/6شرائع اإلسالم  ،295/4اللمعنة
الدمشقية  151/10وما بعدها.



ورد املبسوط " فإن بعناه األصنل منائال إىل ال رينق فهنو ضنامن ملنن يسنقط
عليه ألنه متعند شنغل هنواء ال رينق ببعائنه وهنواء ال رينق كأصنل ال رينق حنق
()1
للماره فمن أحد فيه شيئا كان متعديا ضامعا.
نائال
نائط من
نو بن احلن
ندائع " ولن
وورد البن
()2
بسقوطه من غري إشهاد.

نا تلن
نمن من
نالوا يضن
نداء ،لن
االبتن

ورد الشرح الكبري " لو بعاه منائال ابتنداء فسنقط علنى شنب أتلفنه يضنمن بنال
ناء
نل البعن
نن أصن
نائال من
ندار من
نان اجلن
نام " إذا كن
نرة احلكن
نيل " ( )3وورد تبصن
تفصن
()4
فعلى صاحبه الضمان ".
نائال إىل شننارع أو إىل
نداره كلننه من
ن امتنناج " وإن بنن شننخص جن
ورد مغن
ملك غريه بغري إذنه فك عاح ضنمان منا تلن بنه ،وإن أذن بنه اإلمنام ألننه مبناح
بشرط سالمة العالبنة وخنرج بقولنه إىل شنارع منا لنو كنان منائال إىل ملكنه فنال
()5
ملكه ما شاء "
ضمان ألن له أن يب
نال إذن
نري بن
نك الغن
نارع أو إىل ملن
نائال إىل شن
ناه من
نأ " وإن بعن
وورد اس ن امل الن
()6
معه ضمن ما تل به وإن إذا اإلمام فيه كالساباط واجلعاح ".

( )1املبسوط للسرخسى .9/27
( )2بدائع الصعائع  283/7وما بعدها.
( )3الشرح الكبري على خمتصر خليل .356/4
( )4تبصرة احلكام .242/2
( )5مغ امتاج .86/4
( )6أس امل الأ .72/4
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نريه
نك غن
نق أو إىل ملن
نائال إىل ال رين
نا من
نه حائ ن
ملكن
ن
ن " وإذا بن
ورد املغن
فتل به شب أو سنقط علنى شنب فأتلفنه ضنمعه ألننه متعند بنذلك فإننه لنيس لنه
االنتفاع بالبعاء هواء ملك غنريه أو هنواء مشنترك ألننه يعرضنه للولنوع علنى غنريه
()1
غري ملكه فأشبه ما لو نصأ فيه مع ال يصيد به ".
ورد البحر الزخار " وإن بن جندارا إىل الشنارع ضنمن منا سنقط علينه إذ لنه
()2
االنتفاع باهلواء بشرط سالمة العالبة ".
ناه
نمن منا تلن بولوعنه إذا بعن
ناحأ احلنائط يضن
ورد شنرائع اإلسنالم " إن صن
()3
مائال إىل غري ملكه كما لو بعاه غري ملكه ".
إذن القول بالضنمان هنذه احلالنة علينه اتفناق منن الفقهناء كمنا اتضنح منن
العصوص السابقة.
أن إلامة املالك لبعاءه مائال معنذ البداينة ميثنل تعند علنى حقنوق اآلخنرين ،النذين
هل حق املرور بالقرق من البعناء ،والتعند يوجنأ الضنمان هنذا والضنمان وفقنا هلنذه
نذار أو
نة إىل األعن
ن دون حاجن
ندو التلن
ناء وحن
نقوط البعن
نرد سن
نق مب ن
نة يتحقن
احلالن
اإلشهاد عليه من الغري أو إنذاره.
مولن

الفقهناء منن املسنئولية املترتبنة علنى اهنندام البعناء نتي نة

خلل طار .
نة
نول الفعين
نروط واألصن
نفات والشن
نا للمواصن
نليما م ابقن
ناءه سن
نك بعن
نام املالن
إذا ألن
الالزمة ععد إلامة البعاء ،مث طنرأ اخللنل أو اهنندم البعناء متنأ را بعوامنل ال بيعنة وترتنأ
على االهندام ضنررا أصناق الغنري … فعلنى منن يكنون الضنمان ؟ اختلن الفقهناء
حك هذه املسألة ويعحصر اخلالف املذاهأ اآلتية.

( )1املغ والشرح الكبري .572/9
( )2البحر الزخار .244/6
( )3شرائع اإلسالم للحلى .295/4



نالح
نأ بإصن
نواء طولن
نا سن
نك م لقن
نى املالن
نمان علن
نوق الضن
وجن
الضرر أو مل ي الأ ،وهنو منا علينه بعن
وأبو ورو إسحاق بن راهوية (.)1

الشنافعية وبعن

احلعابلنة وابنن أىب ليلنى

أن املالك ملتزم مبراعاة البعناء وصنيانته ،فنإذا منال وجنأ علينه إصنالحه بنالترمي
أو اإلزالة ،فإذا مل يفعل صار متعديا بتركنة فيضنمن منا تلن بنه كمنا لنو بعناه منائال
ابتدأ ألن الضمان إدا جيأ بالتقصري ال بامل البة باهلدم (.)2
فهذا االجتاه ألام مسئولية املالنك علنى خ نأ مفتنرض وهنو منا يعن أن املضنرور
من االهندام ال يكلن بعنأء إ بنات تقصنري احلنارس أو املالنك ومنن مث فنال يسنت يع
أن يتخلص من املسئولية إال بإ بات السبأ األجع .
وهو ما يتفق منع ننص املنادة ( )177منن القنانون املندىن املصنرى ،ممنا ينوحى
بأن نص املادة مأخوذ من هذا الرأى.
 عندم الضنمان علنى املالنك م لقنا سنواء طولنأ هبندم احلنائطنة ( )4وبع ن
نافعية ( )3وال اهرين
نه الشن
نا علين
نو من
نأ وهن
نل أو مل ي الن
املائن
واحلعفية مبقتضى القياس (.)6

نة
احلعابلن

()5

( )1املهذق للشربازى  ،193/2املغ والشرح الكبري  ،573/9املبدع
املى البن حزم ال اهرى  527/10وما بعدها مسألة رل .2102
( )2املهذق  ،193/2املغ والشرح الكبري .573/9
( )3املهذق  ،193/2شرح التحرير وحاشية الشرلاوى عليه  ،500/2هناية امتاج  359/7مغ امتاج  ،86/4أسن
امل الأ .72/4
( )4املى البن حزم  528/10مسألة .2102
( )5كشاف القعاع  ،124/4املبدع شرح املقعع  196/5وما بعدها ،شرح معتهى اإلرادات .428/2
( )6وجه القياس ععد احلعفية هو :أنه مل يوجد من املالك صعع هو متعمد فيه ألنه بعاه ملكه سليما وامل البة واإلشنهاد
فعل غريه فال يكون سببا لوجوق الضمان عليه " املبسوط  ،9/27اهلداية شرح بداية املبتدى .195/4
شرح املقعع  ،197/5كشاف القعاع ،369/2
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أن املالك ألنام بعناءه سنليما م البنا للمواصنفات الالزمنة فنإذا حند مينل أدى
إىل سقوطه وإحلاق الضرر بالغري فنإن ذلنك يكنون حاد نا بغنري تعند ،وال تقصنري معنه
فأشبه ما لو ولع من غري ميل ،فيعتفنى ععنه الضنمان ألن منا كنان أولنه غنري مضنمون
ال يعقلأ إىل مضمون بتغري احلال (.)1
ويقول ابن حنزم " صناحأ اجلندار املائنل ال يسنمى لناتال ملنن لتلنه اجلندار
لغة العرق ولد يكون غائبنا بألصنى املشنرق واحلنائط بألصنى املغنرق فنإذا ال يسنمى
لائل عمند وال لاتنل خ نأ فنال دينة ذلنك وال كفنارة وال ضنمان ملنا تلن  ،إذ
األموال حمرمة وال جيوز احلكن بغرامنة علنى أحند مل يوجبنها علينه ننص وال إمجناع "
(.)2
نرور
نق املضن
ندار حن
نه إهن
نأ علين
نرأى يترتن
نذا الن
أن هن
كما أنه ال يتفق مع العدل وال مع املصلحة (.)3

نوي
نى التعن
نول علن
احلصن

 وهنو منذهأ وسنط بنني املنذهبني السنابقني مضنمونة " ربنطالضمان علنى صناحأ احلنائط بامل البنة بإصنالحه منن لبنل ذوى الشنأن أو اإلشنهاد
نقوط
نل السن
نالح لبن
نل باإلصن
نائط املائن
ناحأ احلن
نأن صن
نأ ذوى الشن
نإذا طالن
نه ،فن
علين
ومضت مدة كافية للهندم أو اإلصنالح ومنع ذلنك مل يفعنل حنىت سنقط البعناء فإننه
يضمن ما تل بسقوطه.
وأما لنو سنقط احلنائط لبنل امل البنة أو بعندها ولبنل النتمكن منن اإلصنالح أو
العق فإنه ال يضمن.
()5

نة
نان ( )4املالكين
نى االستحسن
ناف مبقتضن
نور الفقهناء ( األحعن
نه مجهن
نا علين
وهنو من
()4
نة
نة ( )3واالباطين
ند ( )2واإلمامين
ند الزيدين
نراجح ععن
نار ( )1والن
نول املختن
نة القن
احلعابلن
( )1املهذق  195/2مرجع سابق.
( )2املى البن حزم  528/10مسألة .2102
( )3د  /صبحى اممصاىن املرجع السابق .251/1
( )4بدائع الصعائع  ،283/7اهلداية ،195/4املبسوط 9/27
( )5الشرح الكبري على خمتصر خليل ،356/4املدونة الكربى 447/16



نع
نى والشن
ناده والتحعن
نريح ولتن
نأ  وشن
نن أىب طالن
نى بن
نن علن
نروى عن
نو املن
وهن
واحلسن والثورى ).
نواء
نغل هن
ند شن
نري فقن
نك الغن
نق أو إىل ملن
نال إىل ال رين
نا من
ناء ملن
نائط أو البعن
أن احلن
ال ريق أو ملك الغنري فنإذا طولنأ بإصنالحه أو اشنهد علينه ومل يفعنل فإننه يكنون
متعديا ألنه أ بقى احلائط منائال بعند امل البنة فنإذا ترتنأ علينه ضنرر كنان مسنئوال،
كما أن امليل إىل ال رينق العنام ينودى إىل انق ناع املنرور خوفنا منن هتندم البعناء و
ذلك إضرار بالغري ،فتعني علنى املالنك إصنالحه لندفع الضنرر لبنل ولوعنه ألن الضنرر
اخلاص جيأ حتمله لدفع الضرر العام ( )5وإال صار مسئوال ووجأ عليه الضمان.
بعد عرض لراء الفقهاء وأدلته فإن العفس متينل إىل تنرجيح منا ذهنأ إلينه أصنحاق
الرأى األول القائل بوجوق الضمان م لقا على صاحأ البعاء سنواء طولنأ بإصنالح الضنرر
أم ال .وذلك القوة .أدلته .
وألنه يترتأ عليه اهتمام أصحاق املبناىن ببعنائه ومالح تنه وتعهنده بالرعاينة جتعبنا
للمسئولية امللقاة على عاتقه .
من تقع على عاتقه املسئولية عن الضرر املترتأ على اهندام البعاء
يتضح مما سبق أن املسئولية عن تعوي الضرر املترتأ علنى اهنندام البعناء النذى وجند
مائال معذ إنشائه ،أو مال بعد اإلنشاء تقع على عاتق مالك البعناء ( ،)6أى منن ميلنك السني رة
الفعلية على البعاء من نق وترمي وخالفه ،ألن من ميلك هذه األشنياء وميتعنع يعتنرب متعنديا
والتعدى يوجأ الضمان.
( )1املع والشرح الكبري  ،573/9كشاف القعاع  124/4وما بعدها
( )2البحر الزخار .244/6
( )3شرائع اإلسالم للحلى .295/2
( )4شرح كتاق العيل .80/7
( )5غمز عيون البصائر  280/1القاعدة اخلامسة ،جملة األحكام العدلية مادة  36/ص.19
( )6املبسوط  8/27وما بعدها ،بدائع الصعائع  283/7وما بعدها ،رد امتار  424/5وما بعدها ،الشرح الكنبري علنى
خمتصر خليل  ،356/4املغ والشرح  74/9وما بعدها ،جملة األحكام العدلية م .928
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أما من ال ميلك العق وذلك كاملستأجر واملستعري وخالفنه فإننه ال يكنون مسنئوال عنن
تعوي الضرر حىت ولو طولأ باإلصالح والترمي ( )1ومنن مث جناء ن رينة الضنمان " وال
عربة بامل البة بالعق لغري املالنك أو منن حكمنه كسناكن الندار بإجنارة أو إعنارة أو
كاملرهتن أو كالوديع لعدم لدرهت على التصرف الشنب وبالتناىل فنإن العنربة وجنوق
الضمان هى بكون حارس البعاء هو املالك ،حيث هو وحده النذى ميلنك التصنرف البعناء
من إصالح وترمي وخالفه خبالف املستأجر واملستعري وحننوه ،فنإن هنوالء ال جينأ علنيه
الضمان حالة سقوط البعاء ألهن ميلكون االنتفناع بالبعناء فقنط دون التنرمي أو اإلصنالح
()2
إال إذا كان التل يرجع إليه فإهن يكونوا مسئولني.

( )1بدائع الضائع  ،285/7اهلداية  ،196/4حاشية الدسولى  ،356/4املغ والشرح الكبري  ،574/9الفتاوى اهلعدينة
37/6
( )2ن رية الضمان أو أحكام املسئولية املدنية واجلعائية الفقه اإلسالمى د /وهبة الزحيلى طبعنة دار الفكنر ،51402
1982م ص 261وما بعدها.



املترتنأ علنى اهنندام البعناء أو سنقوطه

اتضح مما سبق أن املسنئول عنن التعنوي
هو من ميلك العق أى مالك البعاء.
ومن مث فإن املضنرور ي النأ مالنك البعناء بنالتعوي
إذا توافرت الشروط اآلتية:

عنن الضنرر النذى أصنابه

املسئول عنن تعنوي الضنرر هنو منن ميلنك النعق أى إزالنة البعناء وترميمنه
وعليه فإن اإلدارة لكى تسأل عن التعوي البد وأن تكون مالكة حلق العق .
أما من ال ميلك حنق النعق فنال تصنح م البتنه بنالتعوي  ،وذلنك يع بنق علنى
املستأجر واملستعري واملودع وحنوه .كما سبق
الشرط الثاىن -:حدو ضرر يصيأ الغري من سقوط البعاء أو اهندامه
الضرر – كما سبق – هنو الععصنر املخنول حلنق امل البنة بنالتعوي سنواء كنان
السبأ حدو ه فعل احليوان أو سقوط البعاء أو حنوه،
وبالتاىل لكى اق م البة منن ميلنك النعق بنالتعوي فإننه البند وأن يكنون لند
نه ال حمنل
نرر فإنن
ند ضن
نا إذا مل يوجن
نررا أمن
نه ضن
ناء أو اهندامن
نقوط البعن
نى سن
نأ علن
ترتن
للم البة بالتعوي .
يتمثل التعندى املوجنأ للضنمان تنرك إصنالح البعناء أو نقضنه بعند م البتنه
باإلصالح أو العقص ومضى مندة ميكنن إصنالح البعناء خالهلنا ،أمنا إذا مل يوجند تعند
من لبل املالك بأن لنام مبنا جينأ علينه منن اإلصنالح وحننوه ،أو سنقط البعناء بعند
امل البة ولكن مدة ال يقدر فيهنا املالنك علنى النعق أو سنقط بعند انتقنال ملكينة
()1
احلائط إىل شخص لخر يبيع وحنوه فإنه ال يضمن.
( )1د /وهبة الزحيلى :ن رية الضمان أو أحكام املسئولية املدنية واجلعائية

الفقه اإلسالمى .ص.261
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تقوم مسنئولية املالنك عنن الضنرر املترتنأ علنى اهنندام البعناء أو سنقوطه علنى
()1
أساس التعدى الواجأ اإل بات.
ولكى يسنتحق املضنرور التعنوي فإننه البند وأن يثبنت تنوافر أركنان املسنئولية
نة
نرر ،وعاللن
ندى ،والضن
نأ أو التعن
نة اخل ن
نوي واملتمثلن
نن التعن
نئول عن
نق املسن
حن
السببية بني التعدى والضرر.
هذا والتعدى حق مالك البعناء لند يثبنت ابتنداء وذلنك إذا كنان اخللنل النذى
أدى إىل سقوط البعناء أصنليا أى أنشنى البعناء معيبنا ،أمنا إذا كنان اخللنل طنار أى
وجد البعناء بعند إنشنائه فنإن املضنرور لكنى يسنتحق التعنوي البند وأن يثبنت
إمهال املالك وتقصريه صنيانة البعناء ،وتعهنده حبفنا وإصنالح اخللنل النذى أمل بنه
األمر الذى ترتأ عليه سقوط البعاء وإصابته بالضرر.
ويرى البع  -:أن املسنئولية عنن الضنرر املترتنأ علنى اهنندام البعناء تقنوم علنى
()2
املدىن.
أساس التعدى املقدر الذى يسبه ن رية اخل أ املفترض القانون
ما لرره بع املالكينة :منن تضنمن صناحأ البعناء حالنة منا إذا بلنغ اخلنوف
من سقوط حائ ه املائل حدا ال ينومن معنه منن ولنوع اإلتنالف حنىت ولنو مل يتقندم
أحد بأعذاره ،ويعترب السنقوط هنذه احلالنة لريعنة علنى التعندى املتمثنل تقصنريه
()3
إصالح البعاء.
نانون
نئولية القن
ناس املسن
ناد أسن
نه احتن
نأ علين
نان يترتن
نرأى وإن كن
نذا الن
نن .هن
ولكن
الوضعى والفقه اإلسالمى والىت تتمثل اخل أ املفترض جانأ حارس البعاء.
إال أنه معتقد بأننه رأى تعنوذه الدلنة ويفتقنر إىل األدلنة ،وأن الفقنه اإلسنالمى لنه
معه ه الذى يعأى به عن حماكاة القانون الوضعى.
( )1د  /وهبة الزحيلى :ن رية الضمان ص.260
( )2د  /حممد صالح حلمى :املرجع السابق ص ،559د  /حممد فوزى في اهلل :املرجع السابق ص 443وما بعندها ف
 ،249د/حممد حسني على الشامى :ركن اخل أ املسئولية املدنية ص.466
( )3مواهأ اجلليل  ،321/6تبصره احلكام البن فرحون .242/2



موازنة بني القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى
يتضح من دراسة املسئولية عن البعاء

القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى

أن الفقه اإلسالمى حتند عنن مسنئولية حنارس البعناء ععند احلنديث عنن
احلائط املائل وهو ما يدل على أنه مل يفرده باحلديث كما فعل املشرع الوضعى
أن املسنئولية عنن الضنرر املترتنأ علنى سنقوط البعناء

القنانون الوضنعى

تقع على عناتق حنارس البعناء سنواء كنان مالكنا للبعناء وحننوه أم ال ،خبنالف الفقنه
اإلسالمى حيث يرتأ املسنئولية عنن الضنرر املترتنأ علنى اهنندام البعناء علنى عناتق
مالك البعاء أو من ميلك العق دون غريه.
ويترتأ على ذلنك .أن املسنتأجر واملسنتعري واملنودع وحننوه يسنأل عنن تعنوي
الضرر املترتأ على اهنندام البعناء القنانون الوضنعى باعتبناره حارسنا للبعناء خبنالف
الفقه اإلسالمى فإنه ال يسأل ألنه ال ميلك العق .
أن أساس املسئولية عن الضنرر املترتنأ علنى اهنندام البعناء تقنع علنى عناتق
احلارس على أسناس اخل نأ املفتنرض القنانون الوضنعى ،أمنا الفقنه اإلسنالمى فإننه
ألام املسئولية على أساس التعدى الواجأ اإل بات.
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نقوط
نى سن
نأ علن
نرر املترتن
نوان أو الضن
نل احلين
نى فعن
نئولية اإلدارة علن
نر مسن
ال تقتصن
البعاء فقنط ،وإدنا متتند إىل األشنياء النىت حتوزهنا اإلدارة هبندف املشناركة تسنيري
أعماهلا حبيث إذا ترتأ على حينازة هنذه األشنياء أو أحند شنب معنها ضنررا بنالغري
فننإن اإلدارة تكننون مسننئولة مواجهننة الغننري عننن تعننوي الضننرر وذلننك
نودة
نتدارة أو املوجن
نة لن
اململوكن

نتخدامها
ندف اسن
نا هبن
حوزهتن

نل
نقن

العمال أو القيام مبا يلنزم منن أعمنال تتعلنق بناإلدارة ،فنإذا ترتنأ علنى اسنتخدامها
ضررا بأحد كاننت اإلدارة مسنئولة عنن تعنوي الضنرر إال إذا كنان اخل نأ شخصنيا
أى تسبأ السائق إحدا ه فإن املسئولية تقع على عاتق السائق دون اإلدارة.
و هننذا تقننول اجلمعيننة العموميننة " إن
نة
نة خاصن
نها إىل ععاين
نأ طبيعتن
ناج حبسن
نىت حتتن
نياء الن
نن األشن
ناء من
نابالت الكهربن
كن
حراستها ولد أدى تسنرق الكهربناء منن كابنل الكهربناء اململنوك ملوسسنة الكهربناء
نل
نورة ،وتع ين
نة املعمن
نة مبع قن
نات اخلاصن
نل التليفونن
نرق كابن
نة إىل حن
نة املعروضن
احلالن
تليفوناهتا فنإن هيئنة كهربناء مصنر فنرع اإلسنكعدرية تلتنزم جبنرب منا أصناق هيئنة
املواصالت السنلكية والالسنلكية منن ضنرر ،ومنن مث ينتعني علنى هيئنة الكهربناء أن
نت
نىت بلغن
نذه األضنرار والن
نة هن
نلكية ليمن
نلكية والالسن
نالت السن
نة املواصن
ندفع إىل هيئن
تن
نة
نزام هيئن
نا إىل إلن
نة فتواهن
نة العمومين
نهت اجلمعين
نن مث انتن
ني ومن
نة  126ملن
 159جعين
كهرباء مصر بنأن تنودى إىل هيئنة املواصنالت السنلكية والالسنلكية مبلنغ 159جعينة
و 126ملي كتعوي " (.)1
و هذا اإلطار سوف أحتند عنن مسنئولية اإلدارة عنن فعنل الشنب منن حينث
الشروط الالزمة لتحقق هذا العنوع منن أننواع املسنئولية ،واألسناس النذى تقنوم علينه
وت بيقات ذلك الفقه اإلسالمى وذلك امل الأ اآلتية:

( )1جمموعة فتاوى اجلمعية العمومية لقس الفتوى العشر منع جملنس الدولنة الفتنرة منن  78إىل  1983جلسنة
.1982/10/10



نل
نى فعن
نة علن
نئولية املترتبن
نى املسن
نالعص علن
ندىن بن
نانون املن
نرع القن
مل يكتن املشن
احليوان أو سنقوط البعناء واهندامنه ،وإدنا وسنع منن ن ناق املسنئولية لتشنمل أشنياء
أخرى غنري احلينوان والبعناء ،وذلنك هبندف محاينة حنق الغنري منن الضنياع وعندم
اإلفالت من املسئولية حب ة أن املتسبأ الضرر ليس حيوانا أو بعاء.
ولفا شب بشمل األشياء املادينة غنري احلينة منا عندا البعناء ن نرا إلفنراده بنعص
()1
خاص.
نة
نالك الكهربائين
نة واألسن
نري امليكانيكين
نلحة غن
نار األسن
نذا اإلطن
ندخل هن
نن مث ين
ومن
نة
نة خاصن
نأ ععاين
نىت تت لن
نياء الن
نن األشن
نا من
نات وغريهن
نة واملفرلعن
نواد الكيماوين
واملن
حراسننتها ،واآلالت امليكانيكيننة وتشننمل السننيارات والنندراجات البخاريننة واملننذودة
مبحرك والترام واملترو ول ارات السكة احلديد وحنو ذلك.
وعليه فإذا تسبأ أحند هنذه األشنياء حندو ضنرر للغنري كنان املالنك هلنذه
األشياء أو من ميارس السني رة عليهنا مسنئوال مواجهنة الغنري عنن تعنوي الضنرر
وفقا لعص املنادة " "1384منن القنانون املندىن الفرنسنى والنىت تنعص علنى " يسنأل
املرء ليس فقط عن اإلضرار الىت اند ها بفعلنه الشخصنى ولكنن أيضنا عنن تلنك النىت
حتد عن فعل األشخاص النذين يسنأل ععنه أو عنن فعنل األشنياء النىت حراسنته
".

( )1و هذا يقول د /حممد لبيأ شعأ " :إن جهود القضاء مل تعق ع لتدعي ن رية املسئولية عن األشنياء غنري احلينة
وتوسيع ن الها حبيث أصبحت اليوم تسي ر على مجيع العاللات املدنية شىت نواحيها ،ولعلعا اليوم نلحا ذلك بسنهولة
( ) 1382
فما من ضرر يصيأ فرد إال وكان لفعل الشب دور حتقيقة حبيث أصبح استبعاد ت بينق املنادة
ملحوظا كل ما يقع من احلواد  ،بل إن ت بيق املادة "  " 1384الفقرة األوىل من القانون الفرنسى أصبح هو األصل "
يراجع مولفه املسئولية عن األشياء دراسة القانون املدىن املصرى مقارنا بالقانون الفرنسى مكتبة العهضة املصرية 1957
ص 43ق.32
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واملادة "  " 178من القنانون املندىن املصنرى والنىت تنعص علنى " كنل منن تنوىل
نون
نة لالت ميكانيكي نة يكن
نة أو حراسن
نة خاصن
نتها ععاين
نأ حراسن
نياء تت لن
نة أشن
حراسن
مسئوال عمنا حتد نه هنذه األشنياء منن ضنرر منا مل يثبنت أن ولنوع الضنرر كنان
بسبأ أجع ال يدلنه فينه هنذا منع عندم اإلخنالل مبنا ينرد ذلنك منن أحكنام
خاصة"
هذا إذا كان احلارس على األشياء شخصا طبيعيا أو شخصا مععويا خاصا.
أما إذا كنان منن مينارس السني رة الفعلينة علنى هنذه األشنياء شخصنيا مععوينا
عاما كاإلدارة منثال وترتنأ علنى حينازة هنذه األشنياء إحلناق الضنرر بنالغري فهنل
تكننون اإلدارة مسننئولة مواجهننة الغننري أم ال ؟ وإذا كانننت مسننئولة فمننا هننى
القواعد الىت حتك هذا العوع من أنواع املسئولية ؟
نك
نة اإلدارة وذلن
نور مواجهن
نئولية يتصن
نواع املسن
نن أنن
نوع من
نذا العن
نك أن هن
ال شن
كما لو أرتكأ سائق لسنيارة مملوكنة جلهنة اإلدارة حاد نا ترتنأ علينه ضنررا بنالغري
فإن اإلدارة تكون مسنئولة مواجهنة الغنري عنن تعنوي الضنرر بعناء علنى اخل نأ
املفترض الرلابة.
نرا
ناء اإلدارى ن ن
نة القضن
نام جهن
نا أمن
نالتعوي هعن
نة بن
نت امل البن
نا كانن
نن ملن
لكن
نن
نا من
نا شخصن
ند أطرافهن
نون أحن
نىت يكن
نة الن
نات اإلدارين
نائر املعازعن
نه بسن
الختصاصن
نة رل ن 47
نس الدولن
نانون جملن
نان الق نانون اإلدارى " لن
نام ،وكن
نانون العن
نخاص القن
أشن
لسعة " 1972ال توجد به نصوص حتكن هنذا العنوع منن أننواع املسنئولية كنان البند
من الل نوء إىل القنانون املندىن وت بينق األحكنام املعصنوص عليهنا فينه وفقنا لنعص
املادة الثالثة من لانون جملس الدولة.
و هذا اإلطار فإن ما ي بنق منن لواعند علنى حنارس األشنياء
()1
إذا كان احلارس شخصيا طبيعيا ي بق على اإلدارة
وهو ما سوف يتضح من خالل الفروع اآلتية.

( )1د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق الثاىن لضاء التعوي

ص 335وما بعدها.
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إذا أحد شنب منن األشنياء اخلاضنعة للحراسنة وفقنا لنعص املنادة ( )178منن
القانون املدىن ضنررا بأحند األفنراد ،فنإن املسنئولية عنن تعنوي الضنرر تقنع علنى
عاتق احلارس سواء كان منن يقنوم حبراسنة هنذه األشنياء شخصنا طبيعينا أو شخصنا
مععويا.
إال أنه لكى تتحقق املسئولية

حقه البد من توافر الشروط اآلتية:

لكى تتحقق مسنئولية احلنارس " اإلدارة " وفقنا هلنذا العنوع منن أننواع املسنئولية
فإنه البد منن وجنود شنب خاضنع حلراسنة اإلدارة يت لنأ

حراسنته ععاينة خاصنة

أو لالت ميكانيكية.

يقصد بكلمة شب كنل شنب منادى غنري حنى فيمنا عندا البعناء كلمنا كاننت
()1
حراسته تقتضى ععاية خاصة.
نة
نياء املادين
نياء ،األشن
نن األشن
نئولية عن
نن املسن
نرج من
نه خين
نوم فإنن
نذا املفهن
نا هلن
ووفقن
واحليوان والبعاء واألشياء الىت ال تكون

حراسة أحد.

()2

( )1د  /السعهورى :الوسيط  ،1088/1د  /عبد املعع فرج الصده :املرجع السابق ص .579
( )2د  /حسام الدين كامل األهواىن :املرجع السابق ص  190وما بعدها.



أن الشننب يسننتلزم ععايننة خاصننة حننالتني األوىل :أن تكننون طبيعننة الشننب
تسننتلزم هننذه الععايننة كاألسننلحة غننري امليكانيكيننة واألسننالك الكهربائيننة واملننواد
الكيماوية واملفرلعات.
نة
نى ععاين
ناد تقتضن
ناحبة احلن
نىت صن
نات الن
نروف واملالبسن
نت ال ن
إذا كانن
خاصة حراسة الشنب ولنو كنان هنذا الشنب ب بيعتنه غنري خ نر وإدنا أصنبح
وضع أو حالنة جعلتن ه خ نرا وذلنك كالشن رة فهنى وضنعها العنادى ليسنت
شيئا خ را ،ولكعها تصنبح كنذلك إذا التلعتنها النريح وألفنت هبنا عنرض ال رينق،
وكالسل فهنو حالتنه العادينة لنيس شنيئا خ نرا ولكعنه يصنبح كنذلك إذا دهنن
()2
مبادة لزجة تعرض من يصعد عليه لالنزالق.
أن الشب يت ل أ ععاية خاصنة إذا كنان خ نرا ب بيعتنه أمنا األشنياء النىت ال تعتنرب
خ را ب بيعتنها فنال تندخل ضنمن األشنياء النىت ععتنها املنادة ( )178منن القنانون
()3
املدىن.
( )1الععاية اخلاصة هى :املعيار الذى على ضوئه يفترض اخل أ جانأ احلارس حيث يفرض القانون االلتزام على احلارس
بأن يتخذ ما من شأنه أن يبعد خ رها عن الغري ،أما حيث ال يكون الشب حاجة إىل ععاية خاصة فإن القانون ال يفرض
على احلارس مثل ذلك االلتزام .د  /أمحد حشمت أبو ستيت :املرجع السابق ص  513ف  .557بتصرف.
( )2يراجع ذلك :د  /حممد لبيأ شعأ :املرجع السابق ص  411وما بعدها ،د  /أمحد حشمت أبو ستيت .ن رينة
االلتزام .ص  514ف ،557د  /عبد الرزاق السعهورى .الوسيط  1094/1ف  ،731د  /عبد املعع فنرج الصنده:
د  /حممند نصنر
املرجع السابق ص  583ف  ،533د  /أمحد سالمه :املرجع السابق ص  341ف ،222
رفاعى :املرجع السابق ص  ،152نق مدىن  1983/1/13ال عن رل  522لسعة 45ق جمموعة سنعة  34ص
 ،202وحكمها  1988/2/18ال عن رل  1969لسعة  35ق جمموعة سعة  268/1 39ومنا بعندها ف،57
وحكمها  1989/1/15ال عن رل  1781لسعة 56ق جمموعة سعة  145/1 40وما بعدها ف ،32وحكمها
 1992/2/27ال عن رل  2522لسعة 57ق جمموعة سعة  397/1 43وما بعدها ف.85
( )3د  /سليمان مرلص :الوا  1060/2وما بعدها ،ونق مدىن  1989/1/15ال عن رل  1781لسعة 56ق
جمموعة سعة  145/1 40وما بعدها ف.32

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
نك
ناع وذلن
نو األوىل باالتبن
ناىن هن
نار الثن
ند أن املعين
نابقة جنن
نايري السن
نرا إىل املعن
وإذا ن ن
لألمور اآلتية:
 .1أن األخننذ باملعيننار األول يننودى إىل القضنناء علننى التفرلننة الننىت أوجنندها
املشرع بني األشنياء ،و ذلنك خمالفنة صنراة لنروح التشنريع ومنا لصنده واضنعو
()1
القانون من عدم إطالق حك املسئولية على مجيع األشياء.
 .2أن األخننذ باملعيننار األول يننودى :إىل أن تصننبح املننادة ( )178متضننمعة
للقواعد العامنة املسنئولية ن نرا إىل أن غالبينة األضنرار املسنتوجبة للمسنئولية تعنتا
عن أشياء ،بيعما الواجأ أن تكنون أحكنام هنذه املنادة أحكامنا احتياطينة يل نأ إليهنا
()2
حيث تدعو اعتبارات العدالة إىل مسألة أشخاص مل يقع معه أى خ أ.
ففكرة اخل نر ليسنت فكنرة نسنبية ختتلن بناختالف ال نروف النىت تقنع فيهنا
نياء
نها إىل أشن
نياء تعقس ن ب بيعتن
نب ،واألشن
نة للشن
نفة مالزمن
نى صن
نا هن
نواد  ،وإدن
احلن
خ رة تت لأ حراستها ععاية خاصة ،وإىل أشياء غري خ رة.
فاخل ورة فكرة م لقنة تقتضنى أن الشنب اخل نر يعتنرب كنذلك مجينع احلناالت
وبالعسبة إىل مجينع األشنياء واألشنخاص وبصنرف الع نر عنن كيفينة اسنتعمال الشنب
ولت حصول الضرر.
يقصد بناآلالت امليكانيكينة :اآللنة املنزودة مبحنرك أو بقنوة دافعنة .باسنتثعاء يند
نات ،أو
ناء ،أو الب ارين
نار ،أو الكهربن
نى البخن
نوة هن
نك القن
نت تلن
نواء كانن
نان – سن
اإلنسن
()3
البترول ،أو املياه ،أو اهلواء ،أو الذرة أو غريها.
وهى تندخل ن ن اق املسنئولية عنن األشنياء بصنفة م لقنة بغن الع نر عنن
كوهنا تت لنأ ععاينة خاصنة أم ال ،ألهننا تتحنرك مبحنرك ذاتنى فنافتراض املشنرع أن
( )1جمموعة األعمال التحضريية .435/2
( )2جمموعة األعمال التحضريية  ،435/2د  /حممد لبيأ شعأ :املرجع السابق ص  70ف .50
( )3د  /حممد لبيأ شعأ :املرجع السابق ص  50ف  ،36د  /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  1089/1ف  ،727د
 /عبد املعع فرج الصده :املرجع السابق ص  583ف  ،533د  /حممود مجال الدين زكى :املرجع السنابق  555/1ف
.305



حراسننتها تت لننأ ععايننة خاصننة ،ومننن مث فهننى تشننمل السننيارات والنندراجات
البخاريننة والقنناطرات الكهربائيننة وال ننائرات ( )1واملصنناعد الكهربائيننة واآلالت
الزراعية والصعاعية وحنو ذلك.
ال يكفى وجنود شنب تت لنأ حراسنته ععاينة خاصنة أو لالت ميكانيكينة للقنول
مبسئولية اإلدارة أو احلارس عنن الضنرر ،وإدنا البند منن كنون هنذا الشنب – النذى
نوع
نة ولن
نة اإلدارة حل ن
نعا حلراسن
نة – خاضن
نة أو اآلالت امليكانيكين
نة خاصن
نأ ععاين
يت لن
نه
نتعمال والتوجين
نث االسن
نن حين
نة من
ني رة الفعلين
نه اإلدارة السن
نارس علين
نرر ،أى متن
الضن
والرلابة ،أيا كان مصندر احلراسنة أى سنواء كنان عمنال مشنروعا أو غنري مشنروع.
()2

نا ال
نة اإلدارة فإهنن
نعا حلراسن
نرر خاضن
نوع الضن
نة ولن
نب حل ن
نن الشن
نا إذا مل يكن
أمن
تكون مسئولة عن الضرر املترتأ عليه حىت ولو كان مملوكا هلا.
والعربة حتديد من يقنع علنى عاتقنه االلتنزام بنالتعوي بكوننه ميلنك السني رة
على الشب حل ة ولوع الضنرر سنواء كنان مينارس احلراسنة بععاصنرها الثال نة املتمثلنة
االستعمال والتوجيه والرلابة أو ميارس على الشب االستعمال فقط.

( )1ال ائرات وإن كان اكمها القانون الصادر  1924/5/31إال أنه يع بق عليها حك املادة  1/1384من القنانون
املدىن الفرنسى إذا مل يتوافر الضرر احلاد معها شروط ان باق القانون الصادر  31مايو  1924ويكون ذلنك إذا
جمموعة د اللوز سنعة
حصل الضرر وال ائرة جابة فوق س ح األرض .نق مدىن فرنسى 1955/1/6
 1955ص  ،52أشار إىل هذا احلك د  /اىي أمحد موا  :املسئولية عن األشياء ضوء الفقه والقضاء .العاشر معشنأة
املعارف باإلسكعدرية ص .32
( )2د  /سعاد الشرلاوى :املسئولية اإلدارة ص  ،198د  /حممد نصر رفاعى :املرجع السابق ص  157وما بعندها ،د /
نعمان مجعه .دروس الوالعة القانونية أو املصادر غري اإلرادية ص  ،114و ذات املع  .نق مدىن 1992/1/26
ال عن رل  2261لسعة 56ق جمموعة سعة  238/2 ،43وما بعدها ،فتوى اجلمعينة العمومينة 1994/11/14
مل رل  .1602/2/32املوسوعة اإلدارية  606/51وما بعدها ف( ،)201فتواهنا  ،1997/4/2ملن رلن
 .2828/2/32املوسوعة  608/51وما بعدها ف(.)202
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وبالتاىل فإذا كنان اخلاضنع للحراسنة شنيئا وفقنا لنعص املنادة ( )178فإننه لكنى
نال
نة وإال فن
نة خاصن
نأ ععاين
نه يت لن
نن كونن
ند من
نه البن
نه فإنن
نئولة ععن
نون اإلدارة مسن
تكن
مسئولية.
أمننا إذا كننان اخلاضننع حلراسننة اإلدارة لالت ميكانيكيننة ،فننإن اإلدارة تكننون
نة أو ال
نة خاصن
ناج إىل ععاين
نت حتتن
نواء كانن
نا سن
نأ عليهن
نرر املترتن
نن الضن
نئولة عن
مسن
حتتاج ،هنذا واعتبنار الشنب اتناج حراسنته إىل ععاينة خاصنة أو ال اتناج مسنألة
()1
لانونية خيضع فيها لاضى املوضوع لرلابة حمكمة العق .
لكى تكتمل ععاصنر املسنئولية مواجهنة احلنارس فإننه البند وأن اند ضنرر
بفعل الشب أو اآلالت امليكانيكية ،حيث هو املخول للحق امل البة بالتعوي .
()2
نا.
ندخال إجيابين
نرر تن
ندا الضن
ندخل إحن
نب تن
نون الشن
نى أن يكن
نذا يقتضن
وهن
و هذا تقول حمكمة العق " وملنا كنان منن شنروط حتقنق هنذه املسنئولية أن يقنع
الضر بفعل الشنب ،ممنا يقتضنى أن يتندخل الشنب تندخال إجيابينا إحندا الضنرر،
وكان ما دفع به ال اعن هنذه املسنئولية ومتسنك بنه أمنام حمكمنة املوضنوع أن تندخل
الشب مل يكن إال تندخال سنلبيا وأن الضنرر مل يقنع إال خب نأ املتنو النذى دخنل إىل
حيث توجند ابنار الفضنالت مكنان انرم علينه حبكن اللنوائح دخولنه ،بنل أن
الشارع يومث هذا الفعل ،وملنا كنان ذلنك وكنان احلكن امل عنون فينه مل يواجنه هنذا
()3
الدفاع اجلوهرى ومل يعالشه فإنه يكون معيبا مما يستوجأ نقضه … "

( )1د  /عبد املعع فرج الصده :املرجع السابق ص  ،580د  /أمحد حشمت أبوستيت :املرجع السابق ص 514
( )2وهو ما يقتضى أن يكون الشب وضع أو حالة تسمح عادة بأن اد الضرر.
P. 161 N.1211.

T. II

: op cit.

د  /عبد الرزاق السعهورى :الوسيط  1090/1ف .728
( )3نق مدىن  1964/2/20ال عن رل  104لسعة 29ق جمموعة سعة  14ص  242ف.42



نال
نه االتصن
نتلزم لتحققن
نه ال يسن
نأ الفقن
نرأى الغالن
نا للن
ناىب وفقن
ندخل اإلجين
والتن
املادى أو التالمس بني الشنب واملضنرور حينث إن الضنرر اند بفعنل الشنب سنواء
()2
وجد اتصال مادى أو تالمس ،أو مل يوجد ( ،)1وهو ما عليه القضاء.
وتدخل الشب إحندا الضنرر تندخال إجيابينا أمنر مفتنرض ،فنال ي لنأ منن
املضرور إ باته ،وإدنا يكتفنى معنه بنأن يثبنت الضنرر النذى أصنابه وعاللتنه السنببية
ومت أ بت الضنرر النذى أصنابه فإننه يفتنرض أن الشنب تندخل إحدا نه تندخال
()3
إجيابيا.
( )1د  /السعهورى :الوسيط  1090/1ف  ،729د  /عبد املعع فرج الصده :املرجع السنابق ص  584ف  ،534د /
حممد لبيأ شعأ :املسئولية عن األشياء مرجع سابق ص  150ف  ،126د  /سليمان منرلص :النوا  ،1065/2د /
إبراهي الدسولى :اإلعفاء من املسئولية املدنية عن حواد السيارات .دار العهضة العربية  1975ص  457وما بعدها ف
.309
) (2

22 Jan 1940 . D. 1941-1-101. Note sovtier.
D. 1961. p.755. Note Esmein.

14 oct. 1961.
=

Rec. p. 226.

“ “ capet et Donis

p.576. Note Walian.

9 Juill 1948

. 1948.

=
Et

( )3بيعما ذهأ الفقه الفرنسى وفقا لالجتاه احلديث إىل أن استقراء القضاء ووالع احلياة يفيد أن مشكلة اإل بات ال تثنور
بعفس الصورة كافة األحوال ومن مث ختتل أحكامه حبسأ ال روف ،و سبيل إيضاح ذلك جيأ التفرلة بني منا إذا
كانت السببية واجبة اإل بات أم أهنا مفترضة.
أحوال السببية واجبة اإل بات :فإذا كانت احلاد ة لد ولعت دون احتكاك أو اتصال مادى بالشب فإن املضرور يقنع
على عالته عأء إ بات تدخل الشب وأن التدخل كان إجيابيا ،وإذا كانت احلاد ة ترجع إىل شب ساكن مثل ش رة ملقناة
ال ريق فإن املضرور يقع على عاتقه كذلك عأء إ بات تدخل الشب وأن التدخل كان إجيابيا بأن كان وضع غنري
مألوف ومها نفس الولت يتدخالن حبيث يعتربان كال واحد فإ بات التدخل ال يعفصل عن إ بنات إجيابينة التندخل،
والتخلص من املسئولية يكون بإ بات أن الشب كان وضع مألوف وفقا ملا جيرى عليه العمل االجتاه التقليدى.
أحوال السببية املفترضة :وتكون إذا كان الشب متحركا ،و هذه احلالة يكفى أن يثبت املضرور تدخل الشنب
حدو الضرر وحيعئذ يفترض أن التدخل كان إجيابيا ،فاحتماالت السببية أى الوضع غري املألوف للشب تكون كنبرية
حالة الشب املتحرك ،و هذه احلالة فإن املدعى عليه ال يست يع أن يتخلص من املسئولية بإ بات أن الشب كنان يعمنل
ب ريقة مألوفة فافتراض السببية بني الشب والضرر يقوم بصرف الع ر عما إذا كان الشب يعمل ب ريقة مألوفنة أم ال ،وال
ميكن التخلص من املسئولية إال بإ بات السبأ األجع  .د  /حسام كامل األهواىن .املرجع السابق ص  205وما بعدها ف
 229و.231 ،230
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وهو افتراض لابنل إل بنات العكنس حينث يسنت يع احلنارس أن يثبنت أن تندخل
()1
الشب إحدا الضرر مل يكن إال تدخال سلبيا.

( )1د  /أمحد حشمت أبو ستيت :املرجع السابق ص  511ف .555
1950-1-87.
1957-1-297.

S.

15 Nov 1949.

JAS PAL

25 Jan 1957.

JAS. PAL 1957-2 - 86.

14 Jun 1957.



إذا ترتأ علنى الشنب اخلاضنع للحراسنة ضنررا أصناق الغنري فنإن اإلدارة تكنون
مسئولة مواجهة الغري عن تعوي هذا الضرر.
لكن ما هو األساس الذى تقوم عليه مسئولية احلارس

هذه احلالة ؟

نارس
نئولية حن
نه مسن
نوم علين
نذى تقن
ناس الن
ند األسن
نانون حتدين
ناء القن
اختلن فقهن
األشياء وأن هذا اخلالف يدور حول اآلراء اآلتية:
أن مسنئولية حنارس األشنياء تقنوم علنى أسناس اخل نأ املفتنرض
احلراسة ( )1وأيد القضاء ذلك.

()2

نات
نأ بإ بن
نه ي الن
نه فإنن
نة حبقن
ناء للم البن
نا إىل القضن
نرور إذا جلن
نإن املضن
نه فن
وعلين
الضرر الذى أصنابه وعاللنة السنببية دون إ بنات خ نأ احلنارس حينث أننه مفتنرض
من لبل املشرع افتراضا غنري لابنل إل بنات العكنس ،ومنن مث فنإن احلنارس ال يسنت يع
()3
أن يعفى املسئولية عن نفيه إال عن طريق السبأ األجع الذى ال يد له فيه.

( )1د  /عبد الرزاق السعهورى :املرجع السابق  ،1097/1د  /سليمان مرلس :املسئولية عن الفعل الضار التقعني املدىن
اجلديد .معشور جملة التشريع والقضاء السعة األوىل ص  ،20د  /مجيل الشرلاوى :دروس الع رية العامة لاللتزام الكتاق
األول مصادر االلتزام املصادر غري اإلرادية ص  72ف  ،22د  /أمحد حشمت أبو ستيت :املرجع السنابق ص  515ف
 ،559د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى  ،337/2جمموعة األعمال التحضريية  ،436/2حيث جناء فيهنا " أن
املسئولية عن األشياء ال تزال أحكام املشروع مسئولية ذاتية أو شخصية أساسها خ أ مفروض ".
 1963/12/12ال عن رل  17لسعة 29ق جمموعة سعة  14ص  ،1165وحكمهنا
( )2حك حمكمة العق
 1978/2/9ال عن رل  271لسعة 45ق جمموعة سعة  29ص  ،437وحكمها  1987/12/16ال عن رلن
 1869لسعة  54ق جمموعة املستشار  /أنور طلبة 493/9 :ف  ،113وحكمهنا  1988/2/18ال عنن رلن
 1969لسعة 53ق جمموعة سعة  268/1 39وما بعدها ف ،57وحكمها  1990/1/31ال عن رل  821لسعة
57ق جمموعة سعة  370/1 41ف ،68وحكمها  1995/2/9ال عن رل  3156لسعة 60ق جمموعة سنعة 46
380/1ق  ،74فتوى اجلمعية العمومية  1993/8/1مل رل  1122/2/32املوسوعة اإلدارية  232/39ف ،91
فتواها  1997/12/24مل رل  2926/2/32املوسوعة اإلدارية احلديثة  609/51وما بعدها ف .203
د/
( )3هذا ولد اللت هذه الع رية جناحا كبريا القضاء الفرنسى املدة ما بني عامى  1896حىت .1930
حممد لبيأ شعأ .املسئولية عن األشياء ص  265حيث ضرق سيادته العديد من األمثلة الىت تويد ذلك.
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وت بيقا هلذا لضنت حمكمنة النعق " بنأن املسنئولية املقندرة باملنادة ( )178منن
القانون املدىن وعلى ما جرى بنه لضناء هنذه امكمنة ،إدنا تقنوم علنى أسناس خ نأ
مفترض ولوعنه منن حنارس الشنب وال يعفنى منن املسنئولية إال إذا أ بنت أن ولنوع
()1
الضرر كان بسبأ أجع ال يد له فيه "
بالرغ مما لند يترتنأ علنى القنول بنأن أسناس مسنئولية حنارس األشنياء هنو
اخل أ املفترض من التخفين منن عنأء اإل بنات امللقنى علنى عناتق املضنرور حينث
ال يكل بإ بات خ أ احلارس وإدنا يكفنى أن يثبنت أن الضنرر النذى حلقنه لند ننتا
عن شب حراسة املدعى عليه وعاللة السببية.
نذا
نرض وأن هن
نأ املفتن
ناس اخل ن
نى أسن
نوم علن
نئولية تقن
نذه املسن
نأن هن
نول بن
 .1أن القن
االفتراض غري لابل إل بنات العكنس لنيس إال حيلنة جلنأ إليهنا الفقنه والقضناء لتبقناء
على اخل أ كأساس للمسئولية عن األشياء.
نذى ال
نا الن
نيمني ،أمن
ناإللرار والن
نها بن
نوز دحضن
نة جين
نة القاطعن
نة القانونين
 .2أن القريعن
جيوز دحضنه بناإللرار أو بناليمني فنال يعتنرب منن القنرائن القانونينة بنل يكنون منن
القواعد املوضوعية ،ومنن مث يترتنأ علنى القنول بأهننا لريعنة لاطعنة ال تقبنل إ بنات
العكس اخللط بني القرائن القانونية والقواعد املوضوعية.
 .3أن ن رية اخل أ املفتنرض فقندت مقوماهتنا حينث مل يكتمنل هلنا منن الععاصنر
ما جيعلها أساسا لانونيا للمسنئولية عنن فعنل األشنياء ،إذا جينأ تنوافر كنل املقومنات
كم بدأ يربر املسئولية وليس فيما عرضنه الفعنل الضنار لع رينة اخل نأ منا اندها بكنل
()2
هذه املقومات لتصبح أساسا للمسئولية.

 1963/12/12ال عن رل  17لسعة 29ق جمموعة سعة  14ص .1165
( )1حك حمكمة العق
( )2يراجع نقد ن رية اخل أ املفترض د  /حممد لبيأ شعأ .املرجع السابق ص  268وما بعدها،
أمحد موا املسئولية عن األشياء ضوء الفقه والقضاء ص  222وما بعدها .مرجع سابق.



د  /انىي

أن أساس مسئولية حارس األشياء اخل أ الواجأ اإل بات

()1

مقتضى هنذه الع رينة :أن حنارس الشنب جينأ علينه أن يالح نه وأن يرالبنه وأن
يسي ر عليه سني رة تامنة حبينث ال يسنمح لنه بناإلفالت معنه ،واإلضنرار بنالغري وأن
مصدر هذا اإللزام املشرع فهنو التنزام بتحقينق نتي نة معيعنة هنى عندم إفنالت الشنب
من سي رته ولنيس التزامنا بوسنيلة ،وعلينه فنإذا أفلنت الشنب منن سني رته ورلابتنه
وسبأ ضررا للغنري كنان احلنارس مسنئوال إلخاللنه بالتزامنه املتمثنل معنع ولنوع
الضرر ،وهذا اإلخالل ابتنا ولنيس مفترضنا ،وأننه لكنى يسنتحق املضنرور التعنوي
فإنه البد وأن يقوم بإ بات اخل أ لبل احلارس.
ولد أخنذ القضناء هبنذه الع رينة و هنذا تقنول حمكمنة النعق " إن مسنئولية
نريية
نئولية تقصن
نى مسن
ندىن هن
نادة ( )178من
نا املن
نوص عليهن
نياء املعصن
نارس األشن
حن
لوامها خ أ يتمثل تقصنري حنارس الشنب بنذل منا تقتضنيه احلراسنة علينه منن
()2
ععاية خاصة حتول دون أن يفلت ذمامه من يده فيحد الضرر "
وجه إىل ن رية اخل أ الواجأ اإل بات العقد اآلتى:
 .1أن هذه الع رية ما هنى إىل حيلنة جلنأ إليهنا أنصنار اخل نأ لكنى يبقنوا علنى
مكانته عامل املسنئولية عنن األشنياء .و هنذا يقنول كابيتنان " إن فكنرة اخل نأ مل
3
تعد سوى خيال ،فقد استبدل هبا القضاء فكرة اخل ر "

Opcit T.II p.279 N. 1312.

) (1

ن رية دفع املسئولية املدنية ،م بعة االعتماد بشارع حسنن األكنرب

د  /سليمان مرلص .الوا  1094/2ف ،349
 .1936ص  141وما بعدها.
( )2نق مدىن  1980/4/23ال عن رل  214لسعة 46ق جمموعة سعة  31ص  1181ف.227
()3

حبث له بداللوز االسبوعى  1930ص  29بععوان

La responsabilite de fait des choses inanimees d’opres l’arret des chambres
reunies du 13 fevrier 1930.
مشار إليه مول د  /حممد لبيأ شعأ .املسئولية عن األشياء ص .280
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 .2أن هذه الع رينة ال تصنلح لتربينر مجينع أحكنام املسنئولية عنن األشنياء وإدنا
توجد أ ار للمسئولية تع نز هنذه الع رينة عنن تفسنريها بناعتراف أصنحاهبا أنفسنه .
()1

أن أساس مسئولية حارس األشياء هى ن رية حتمل التبعة

()2

ووفقا هلذه الع رينة فنإن مسنئولية حنارس األشنياء تتحقنق مب نرد تنوافر الضنرر
وعاللة السببية بنني الضنرر والشنب اخلاضنع للحراسنة ،دون حاجنة إىل إ بنات اخل نأ
ح يث أنه ال يندخل ضنمن األركنان الالزمنة لتحقنق املسنئولية عنن األشنياء وبالتناىل
ال يكل املضرور بإ باته.
نع
نب اخلاضن
نتعمال الشن
نن اسن
نتفيد من
نو املسن
نرر هن
نوي الضن
نن تعن
نئولية عن
وأن املسن
للحراسة وفقا لقاعندة الغنرم بنالغع  ،يسنتوى ذلنك أن يكنون احلنارس هنو مالنك
نروق
نب املسن
نتفا بالشن
نوه إذا احن
نارق وحنن
نتعري والسن
نتأجر واملسن
نريه كاملسن
نب أو غن
الشن
الستعماله اخلاص.

( )1د  /حممد لبيأ شعأ :املسئولية عن األشياء ص  279وما بعدها ف .254 ،253
( )2د  /حممد لبيأ شعأ .املسئولية عن األشياء ص  291ف  ،267د  /معصور مص فى معصور :مصادر االلتزام ال بعة
الثانية ص  ،193د  /نعمان مجعة :املرجع السابق ص  120د  /سعاد الشرلاوى :القضاء اإلدارى .دار العهضنة العربينة
 1984ص  150حيث تقول " إن املسئولية عن األشياء مسئولية غري خ ئينه تقنوم علنى أسناس حتمنل التبعنة "
د  /إبراهي الدسولى اإلعفاء من املسئولية املدنية ص  97ف  ،71د  /عبد السالم ذه  :املسئولية املدنينة لألفنراد.
اماماة س  3العدد  9ص  ،384د  /بشرى جعدى :حتمل التبعة املسئولية غري العقدية .جملة إدارة لضايا احلكومنة س
 13ص  1969العدد  3ص  ،587د  /حممد نصر رفاعى :الضرر كأساس للمسئولية املدنينة ص  162ف  .95هنذا
ولقد ضرق د  /حممد لبيأ شعأ العديد من الت بيقات القضائية الصادرة من القضاء الفرنسى تأخذ مببدأ حتمل التبعنة،
املرجع السابق ص  293وما بعدها.



نري
ندها لتفسن
نى وحن
نة ال تكفن
نذه الع رين
نا هن
نوم عليهن
نىت تقن
نة الن
نرة املعفعن
 .1أن فكن
فكرة احلراسة النىت ظنل القضناء متمسنكا هبنا فاحلنارس ال اندد القنانون الوضنعى
تبعا للفائدة الىت اصل عليها من الشب وإدا بعاء على السل ة الىت ميارسها
نع
نة من
نفة خاصن
نعى وبصن
نانون الوضن
نع القن
نق من
نة ال تتفن
نل التبعن
نة حتمن
 .2أن ن رين
نام
نام أحكن
نأ دور هن
نتمر لعن
ند اسن
نرور لن
نأ املضن
نت أن خ ن
نن الثابن
ناء ،فمن
القضن
القضاء وهو ما ال اد داخل أضيق ت بيق لع رية حتمل التبعة.
نياء
نارس األشن
نئولية حن
ناس مسن
نان اسن
نت بين
نىت ليلن
ن اآلراء الن
نى أهن
نذه هن
هن
واملالحا أهنا مجيعا مل ختلنو منن العقند ،األمنر النذى جيعنل تنرجيح أحند هنذه اآلراء
على غريهنا أمنرا صنعبا إال أنعنا إذا ن رننا إىل مصنلحة املضنرور خصوصنا إذا تعلنق
األمر مبسنئولية حنارس األشنياء وكنان احلنارس شخصنا مععوينا كناإلدارة منثال وإىل
نى
نرض هن
نأ املفتن
نة اخل ن
ندنا أن ن رين
نأن  2لوجن
نذا الشن
نادرة هن
ناء الصن
نام القضن
أحكن
األوىل باالتباع وذلك لألمور اآلتية:
 .1أن القضنناء أحكامننه املختلفننة جننرى علننى فكننرة اخل ننأ املفتننرض
مسئولية حارس األشنياء ،ورفن الع رينات األخنرى النىت ليلنت تأصنيل املسنئولية

( )1ملزيد من العقد املوجه إىل ن رية حتمل التبعة والرد عليه د  /حممد لبيأ أبو شعأ .املرجع السابق ص  286وما بعدها،
طبعة  1998ص
د  /أمين إبراهي العشماوى :ت ور مفهوم اخل أ كأساس للمسئولية املدنية دار العهضة العربية
 393وما بعدها.
( )2من ذلك على سبيل املثال :نق مدىن  1981/12/2ال عن رل  1063لسعة 48ق جمموعنة سنعة  32ص
 2212ف ،402نق مدىن  1990/1/31ال عن رل  821لسعة 57ق املوسوعة الذهبينة ص  ،132نقن
فرنسى  1982/7/21لضية "  “ Desmaresإذا جاء فيه " أن املسئولية املفترضة مبقتضى املادة  1/1384على
عاتق حارس الشب الذى تسبأ إحدا الضرر ال يقبل فيها إال بإ بات أن الضرر يرجع إىل حاد تتوافر فيه خصائص
القوة القاهرة " الدائرة الثانية جمموعة داللوز  1982ص  149مع تقرير املستشار كاربونيه وتعليق الروميه ،فتوى اجلمعية
العمومية  1977/6/29مل رل  ،568/2/32فتواها  1978/10/18مل رل .575/2/32
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عن الشب سنواء كاننت
()1
املخاطر أو ن رية الضمان.

إطنار فكنرة اخل نأ كفكنرة اخل نأ

احلراسنة أو ن رينة

 .2أن فكرة اخل نأ املفتنرض تتفنق منع لصنر املسنئولية عنن األشنياء القنانون
املصرى على الشب النذى اتناج حراسنته إىل ععاينة خاصنة حينث إن كوننه اتناج
()2
االفتراض.
إىل ععاية خاصة يشعر بكونه خ را ومن مث يعاسبه
نرض مراع ناة ملص نلحة
نأ املفتن
نى اخل ن
نياء علن
نن األشن
نئولية عن
نة املسن
 .3أن إلامن
املضرور الذى هو الفنرد الغالنأ ومنن املعلنوم أن جانبنه ضنعي وأن إ بنات خ نأ
نا إذا
نرع اخل نأ حقهن
نرض املشن
نن مث افتن
نعأ ،ومن
نر صن
نئوليتها أمن
نأ ملسن
اإلدارة املرتن
حد الضرر دون حاجة إىل إ باته.

( )1د  /حسام األهواىن .املرجع السابق ص  219ف .245
( )2د  /حسام األهواىن املرجع السابق ص  220ف .246



يتضح مما سنبق أن مسنئولية حنارس األشنياء تقنوم علنى أسناس اخل نأ املفتنرض
نررا ب نالغري ف نإن
نة اإلدارة ضن
نع حلراسن
نب اخلاضن
ند الشن
نإذا أحن
نه فن
نة وعلين
احلراسن
اإلدارة تكون ملزمنة بتعنوي الضنرر ،وذلنك بعند إ بنات املسنئولية لبلنها .إذ يلتنزم
نات
نأ بإ بن
نىء وال ي الن
نرر والشن
نني الضن
نببية بن
نة السن
نرر وعاللن
نات الضن
نرور بإ بن
املضن
خ ا اإلدارة ،إذ اخل أ مفترض حقهنا منن لبنل املشنرع افتراضنا غنري لابنل إل بنات
نة
نرائن القانوني نة القاطعن
نن القن
نياء من
نن األشن
نئولية اإلدارة عن
نة مسن
نس ،أى أن لريعن
العكن
الىت ال تقبل إ بات العكنس إال عنن طرينق السنبأ األجنع واملتمثنل القنوة القناهرة
أو خ أ املضرور أو خ أ الغري.
نئولية اإلدارة
نات مسن
نأ إ بن
نة اخل ن
نى لريعن
ند علن
نى أن يعتمن
نإن للقاضن
نن مث فن
ومن
وأن اإلدارة ليس منن حقهنا أن تعفنى هنذه املسنئولية إال بإ بنات أن الضنرر راجنع إىل
نذه
نى هن
نعق " وال تعتفن
نة الن
نول حمكمن
نذا تقن
نه ،و هن
نا فين
ند هلن
نع ال ين
نبأ أجن
سن
()1
املسئولية إال إذا أ بت أن ولوع الضرر كان بسبأ أجع ال يد له فيه "

( )1نق مدىن  1965/3/25ال عن رل  285لسعة  30ق جمموعة سنعة  6ص  396ف ،562وحكمهنا
 1984/1/31ال عن رل  1052لسعة 53ق جمموعنة سنعة  357/1 35ومنا بعندها ف ،71وحكمهنا
 1988/11/18ال عن رل  1969لسعة 53ق جمموعة سعة  268/1 39ف ،57وحكمهنا 1992/11/26
ال عن رل  2261لسعة 56ق جمموعة سعة  238/1 43ف ،52فتوى اجلمعية العمومية  1993/11/3رلن 885
مل رل  ،2339/2/32وفتواها  1994/4/2رل  240مل رل  ،2406/2/32وفتواها  1997/9/3رلن
 944مل رل  ،2624/2/32د  /سليمان ال ماوى .القضاء اإلدارى لضاء التعوي وطنرق ال عنن األحكنام
.337/2
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نب
نمل الشن
نعى تشن
نانون الوضن
نياء القن
نن األشن
نئولية عن
نبق أن املسن
نا سن
نح من
اتضن
نة.
نته واآلالت امليكانيكين
نة حراسن
نة خاصن
نأ ععاين
نذى يت لن
نى والن
نري احلن
نادى غن
املن
فهل عرف الفقه اإلسالمى هذا العوع من أنواع املسئولية ؟
ال شك أن اإلجابة على السوال حمل البحث تتضح من العصوص اآلتية:
نان
نى إنسن
نقط علن
نق فسن
نيئا ال رين
نل شن
نن محن
نق " :ومن
نر الرائن
ناء البحن
 .1جن
ضمن سواء تل بنالولع أو بنالعثرة بنه بعند الولنع ألن محنل املتناع ال رينق علنى
()1
رأسه أو على ظهره مباح له لكعه مقيد بشرط السالمة ".
نه
نى فين
نارا وألفن
نوره نن
ند تعن
نل أولن
نام …… " :رجن
نان احلكن
ناء لسن
 .2وجن
نها
ناره فأحرلتن
ندت إىل دار جن
نه وتعن
ناحترق بيتن
نور فن
نه التعن
نا ال اتملن
نأ من
نن احل ن
من
يضمن صاحأ التعور ،ولو منر بعنار ملكنه أو ملنك غنريه فولعنت شنرارة معنها
على وق إنسان فاحترق ،لنال حممند بنن الفضنل ( )2رمحنة اهلل تعناىل يضنمن وعنذاه
إىل أىب يوس رمحه اهلل ،ولنال بعن العلمناء إن منن منر بالعنار موضنع لنه حنق
املرور فينه فولعنت معنه شنرارة ملنك إنسنان أو ألقتنها النريح ال يضنمن فنإن مل
يكن له حق املرور ذلنك املوضنع فناجلواق علنى التفضنيل :إن ولعنت معنه شنرارة
()3
يضمن وإن هأ به الريح ال يضمن وهذا أظهر وعليه الفتوى ".
 .3وجنناء تكملننة فننتح القنندير " …… البالوعننة افرهننا الرجننل
ال ريق ،فإن أمره السنل ان بنذلك أو أجنريه علينه مل يضنمن ألننه غنري متعند حينث
فعل ما فعل بأمر منن لنه الوالينة حقنوق العامنة وإن كنان بغنري أمنره فهنو متعند
( )1البحر الرائق .شرح كعز الدلائق .400/8
( )2هو :حممد بن فضل أبو بكر الفضيلى الكمارى البخارى ،كان إماما كبريا وشيخا جليال معتمدا الرواية مقلندا
الدراية ،رحل إليه أئمة البالد ومشاهري كتأ الفتاوى مشحونة بفتاواة ورواياته أخذ الفقه عن األستاذ  /عبد اهلل السعدموىن
عن أىب حفص الصغري عن أبيه عن حممد ،ومات سعة  381هن .الفوائد البهية ص .184
( )3لسان احلكام .م بوع مع معني احلكام ص  281وما بعدها.



نرف
نا بالتصن
وإمن
()1
بشرط السالمة "

ند
ناح مقين
نو مبن
نام أو هن
نى رأى اإلمن
نات علن
نريه أو باإلفتين
نق غن
حن

نمانه
نه ضن
نارلا فعلين
نا سن
نه داره يتلن هبن
نل حبالن
نة " وإن جعن
ناء املدونن
 .1جن
()3
لال ابن القاس ( )2السارق وغري السارق إذا ولع فيه سواء يضمعه ".
نر
نر البئن
نذى افن
ندنا الن
نه ععن
نع علين
نر اممن
نام " :األمن
نرة احلكن
ناء تبصن
 .2وجن
على ال ريق أو يضنع أشنباه هنذا علنى طرينق املسنلمني فهنو ضنامن ملنا أصنيأ
ذلك من جنرح أو غنريه ومنا صنعع منن ذلنك ممنا ال جينوز لنه أن يضنعه ب رينق
()4
املسلمني فال ضمان عليه وال غرم ".
ندخل
نه لتن
نه ببابن
ندانا ف علن
نيبا أو عين
ندد لضن
نن حن
نر " :ومن
نع أخن
وورد موضن
رجل من يريد الندخول حائ نه منن سنارق أو غنريه ،فإننه يضنمن وكنذلك منن
جعل على حائ ه شنركا يستضنر بنه منن يندخل أو رش لعناة يريند بنذلك أن يزلنق
()5
من مير به من إنسان أو غريه فهذا يضمن هذه الوجوه ".

( )1تكملة فتح القدير  312/10وما بعدها.
( )2هو :عبد الرمحن بن القاس بن خالد بن جعادة العتقى املصرى ،أبو عبد اهلل ،يعرف بابن القاس  ،فقيه ،مجنع بنني
مصر ،روى عن مالك والليث وابن املاجشون ومسل بن خالند
الزهد والعل  ،تفقه باإلمام مالك ون رائه ولد وتو
الزجنى وغريه وروى ععه أصبع ،وسحعون ،وعيسى بن ديعار وغريه  ،تو 191هن ،.الديباج املذهأ معرفة أعيان
علماء املذهأ لتمام ابن فرحون املالكى املتو سعة 799هن .دار الكتأ العلمية بريوت لبعنان .ال بعنة األوىل سنعة
1417هن  ،1996 /ص  239دراسة وحتقيق مأمون بن حمىي الدين اجلعان .األعالم .323/3
( )3املدونة الكربى .454/6
( )4تبصرة احلكام البن فرحون  240/2وما بعدها.
( )5تبصرة احلكام البن فرحون .241/2

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

نر
نن جحن
ناء من
نرج املن
نادة فخن
نه كالعن
نقى أرضن
نأ " :وإن سن
ناء أس ن امل الن
جن
فأهلك شيئا مل يضنمعه إال إذا سنقى فنوق العنادة أو علن بناجلحر ومل انتط فيضنمن
()1
لتقصريه ".
 .1وجاء هناينة امتناج " :حفنر بئنرا ب رينق ضنيق يضنر باملنارة فكنذا هنو
نعتها أو
نارة لسن
نق ال يض ن املن
نر ب رين
نديهما أو حفن
نام لتعن
نه اإلمن
نمون وإن إذن فين
مضن
الحنراف البئر عن اجلادة وأذن لنه اإلمنام احلفنر فنال ضنمان علينه وال علنى عاللتنه
()2
للتال هبا ،وإن كان احلفر ملصلحة نفسه ".
 .2وجاء العزيز شنرح النوجيز " :ولنو سنقى أرضنه فخنرج املناء منن جحنر
فأره أو شنق إىل أرض غنريه وأفسند زرعنه فنال ضنمان إال أن جيناوز العنادة لندر
()3
املاء أو كان عاملا باجلحر أو الشق ومل اتط ".
نه
نرا فرمتن
نه أو ح ن
نى س ن حه أو حائ ن
نره علن
نع جن
ناء املغ ن " إذا وضن
 .1جن
الريح على إنسان فقتلته أو شب أتلفتنه مل يضنمن ألن ذلنك منن غنري فعلنه ووضنعه لنه
كان ملكه واتمنل أن يضنمن إذا وضنعها مت رفنة ألننه تسنبأ إلقائهنا وتعندى
()4
بوضعها فأشبه من ب حائ ه مائال ".
 .2وجنناء املبنندع " :وإن بسننط مسنن د حصننريا أو علننق فيننه لعننديال أو
فعل فيه شيئا يعفع العناس مل يضنمن منا تلن بنه ألننه منأذون ذلنك شنرعا فلن
يضمن ما تولد معه كسراية القنود ،ولينل بنل يضنمن املنال وعاللتنه الدينة ولنال ابنن

( )1أس امل الأ .72/4
( )2هناية امتاج .354/7
( )3العزيز شرح الوجيز  425/10وما بعدها.
( )4املغ والشرح الكبري  578/9مسألة (.)6885



محنندان ( " )1إن فعلننه بننإذن اإلمننام أو حاجننة فهنندر واألول أوىل ولننال األكثننر
كوضع حصى فيه وألنه أحس بفعله من غري تعند معنه فلن يضنمن منا تلن كمنا لنو
()2
أذن اإلمام واجلريان ".
يتضح منن العصنوص السنابقة أن الفقنه اإلسنالمى عنرف املسنئولية عنن األشنياء
املادية غري احلية كاألح ار والرمال والعار وحنوه.
أما املسئولية عنن اآلالت امليكانيكينة فلن يتعنرض هلنا فقهناء الشنريعة اإلسنالمية
ال لع ز توص به ،وإدا لعندم وجنود حنواد ناشنئة عنن ذلنك عصنره حينث
زمنناهن
إن عهننده مل يكننن عهنند تصننعيع أو اسننتعمال للننة ،كمننا مل حتنند
إصابات للعمنال وحننوه بسنببها ( ،)3ومنن مث فإننه ي بنق عليهنا القواعند العامنة
ند
نامن وإن مل يتعن
نر ضن
نرار ،وأن املباشن
نرر وال ضن
نى بأن نه ال ضن
نىت تقضن
نئولية والن
املسن
املتسبأ ال يضمن إال إذا تعد.
نذاهأ
نر املن
نودة عصن
نت موجن
نذه اآلالت كانن
نثال أن هن
نرض من
نو فن
نه فلن
وعلين
الفقهية وعرض علنى القاضنى والعنة تتضنمن امل البنة بنالتعوي العاشنب عنن حينازة
نى
نة ،ويقضن
ند العامن
نا القواعن
نق عليهن
نوف ي بن
نك سن
نى ال شن
نإن القاضن
نذه اآلالت فن
هن
مبسئولية احلارس على هنذه األشنياء ،منا دام تنوافرت أركنان املسنئولية حقنه والنىت
تتمثل التعدى والضرر وعاللة السببية بني الضرر والشب.
هذا واحلنديث عنن املسنئولية املترتبنة علنى األشنياء املادينة غنري احلينة
اإلسالمى يكون الفروع اآلتية:

الفقنه

( )1هو :أمحد بن محدان بن شبيأ بن محدان العمريى احلراىن ،أبو عبد اهلل فقيه حعبلى أديأ ،ولد ونشأ حبران ورحل إىل
حلأ ودمشق ووىل نيابة القضاء القاهرة ،من كتبه الرعاية الكربى ،الرعاية الصغرى وصفة املفىت واملستفىت ،مقدمنة
أصول الدين ،جامع الفعون وسلوة امزون األدق تو 695هن ،،شذرات الذهأ  .428/5األعالم .119/1
( )2املبدع شرح املقعع .195/5
( )3د  /وهبه الزحيلى :ن رية الضمان .ص .258

www.alukah.net



ﺷﺒﻜﺔ

تشمل املسئولية عن األشياء غري احلية

الفقه اإلسالمى.

أوال :املسئولية عن الضرر املترتأ على حفر البئر.
انيا :املسئولية عن الضرر املترتأ على االنتفاع باملاء والعار.
الثا :املسئولية عن الضرر املترتأ على وضع األح ار

ال ريق العام.

رابعا :املسئولية عن الضرر املترتأ على تصادم السفن.
اتفق الفقهاء علنى أننه إذا حفنر إنسنان بئنرا ملكنه أو ملنك غنريه بإذننه أو
موات وترتأ على احلفنر إحلناق الضنرر بنالغري بنأن سنقط فيهنا أو بسنببها شنب
ناق
نر إحلن
نن احلفن
ند من
نون القصن
نة أال يكن
نافر ( )1وزاد املالكين
نى احلن
نمان علن
نه ال ضن
فإنن
()2
الضرر بالغري وإال كان احلافر ضامعا.
 .1ما روى أن الع  لال

()3

( )1اهلداية  ،193/4الفتاوى األنقروية  ،176/1الشرح الكبري  ،244/4شرح الشي زورق على .الرسالة .دار الفكنر
 ،244/2 1982العزيز شرح الوجيز  ،422/10املغ والشرح الكبري  ،567/9البحر الزخار  ،243/6الروض العضري
.280/4
( )2املدونة  445/6وما بعدها ،الشرح الكبري  ،244/4تبصرة احلكام 246/2
( )3صحيح مسل بشرح العووى  ،226/11سعن أىب داود  196/4كتاق الديات ،سعن البيهقى  343/8كتأ األشربة
واحلد فيها ،باق الدابة تعفح برجلها بلفا البئر جبار.
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أن الع  بنني هنذا احلنديث أن الضنرر املترتنأ علنى حفنر البئنر هندر أى
ال ضمان فينه ،وال شنك أن هنذا يعصنرف إىل البئنر النىت افرهنا الشنخص ملكنه
أو موات أو البئر الىت ال يعل هلا مالنك وذلنك توفيقنا بنني هنذا احلنديث وبنني منا
ورد من أخبار تدل على وجوق الضمان.
نا ال
نك هلن
نوات أو أرض ال مالن
نه أو من
ناص بن
نك اخلن
نر امللن
نر البئن
 .2أن حفن
يعترب تعد ،ومن مث فال ضمان علينه فيمنا يتلن بسنبأ هنذا احلفنر ألننه كمنا يقنول
()1
الفقهاء غري متعد فعله.
أما إذا حفر اإلنسنان البئنر موضنع ال جينوز لنه احلفنر فينه ويتحقنق إذا كنان
احلفر م لنك الغنري بغنري إذننه أو ال رينق العنام بغنري إذن احلناك وترتنأ علنى
()2
احلفر ضررا أصاق الغري فإن احلافر يضمن باتفاق الفقهاء.
 .1ما روى أن رجال حفر بئنرا طرينق غنريه فولعنت فينه بغلنة فضنمعه شنريح
()3
ليمتها وكان ذلك مبحضر من الصحابة ومل يعكر عليه أحد ذلك.
 .2أن احلفر ملك الغنري بغنري إذننه أو
()4
تعد من احلافر والتعدى يوجأ الضمان.

ال رينق العنام بغنري إذن احلناك يعتنرب

إن احلافر مبعزلنة الندافع للوالنع هنوة فإننه بفعلنه أزال املسنكة ال رينق عنن
األرض الننىت يستمسننك هبننا اإلنسننان أو احليننوان ،إذا ال ميكننن أن يستمسننك إال
( )1يع ر بتصرف .اهلداية  ،193/4الشرح الكبري  ،244/4العزيز شرح الوجيز  ،422/10املغن والشنرح الكنبري
 ،567/9البحار الزخار  ،243/6الروض العضري .280/4
( )2الفتاوى األنقروية  ،176/1املدونة  ،445/6العزيز شرح الوجيز  421/10وما بعدها ،املغن والشنرح الكنبري
 ،565/9شرح كتاق العيل .171/8
( )3املبسوط  ،14/27الروض العضري .280/4
( )4املرجع املشار إليها هامش ( ) من هذه الصفحة بتصرف.



مبسكه ،ولند تسنبأ احلنافر بإزالتنها الولنوع وهنو متعند هنذا التسنبأ ألننه
ال ريق ما يتضنرر بنه املنار وخينرج بنه ذلنك املوضنع منن أن يكنون ممنرا
أحد
()1
هل .
املاء والعار منن ا ملباحنات النىت يشنترك العناس مجيعنا

حنق االنتفناع هبنا ،و
()2

نع 
نول الن
نذا يقن
هن

ومن مث فإن منن حنق أى اإلنسنان االنتفناع هبمنا ،لكنن لنيس بصنفة م لقنة وإدنا
مقيدة ذلك مبراعاة حقوق اآلخرين وعدم اإلضرار هب .
لكن ما احلك إذا ترتأ على االنتفاع باملاء والعار إحلاق الضرر بالغري ؟
إذا ترتأ علنى االنتفناع باملناء والعنار إحلناق الضنرر بنالغري فنإن املعتفنع هبنذه
األشياء ال خيلو حاله من أمرين:
أن يعتفع هبذه األشياء وفنق منا جنرت بنه العنادة منن غنري تفنريط ومنع
ذلك ترتأ على االنتفاع ضرر فإنه ال يضمعه.
نرج
أن خين

()3

نريط
نتعمل حقنه بتفن
ناد ويسن
نن املعتن
نار عن
ناء والعن
نه باملن
انتفاعن

وعدم حترز.
ففى هذه احلالنة إذا ترتنأ علنى االنتفناع ضنرر بنالغري فقند اختلن
وجوق الضمان وعدمه ويدور اخلالف حول اآلراء اآلتية:

الفقهناء

وهنو منا علينه مجهنور الفقهناء منن احلعفينة واملالكينة والشنافعية
واحلعابلة والذيدية.

()1

( )1املبسوط  14/27وما بعدها.
( )2أخرجه بلف ه أمحد وأبو داود وابن ماجه ورمز له السيوطى اجلامع الصغري باحلسن ،سعن أىب داود  278/3حديث
رل  3477كتاق البيوع ،سعن أبن ماجه  826/2حديث رل  ،2472مسعد اإلمام أمحد  ،364/5اجلنامع الصنغري
بشرح في القدير  ،271/6تلخيص احلبري .65/3
( )3املبسوط  ،23/27املدونة الكربى  ،194/6العزيز شرح الوجيز  ،425/10املغ والشنرح الكنبري  567/9ومنا
بعدها ،البحر الزخار  ،265/6املى البن حزم .19/11
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ويرون أن منن خينرج انتفاعنه باملناء والعنار عنن املعتناد ويترتنأ علنى فعلنه
ضررا فإنه يكون ضامعا ملا ترتأ على فعله.
أن االنتفاع باملاء والعار على غنري منا جنرى بنه العنرف والعنادة يعتنرب تعند منن
املعتفع والتعد يوجأ الضمان.
وهنو منا علينه ابنن حنزم ال ناهرى ( )2حينث ينرى أن كنل منا
أتلفتننه العننار هنندر ال ضننمان فيننه إال إذا تعمنند الشننخص إلقائهننا لتفسنناد فإنننه
()3
يضمن
ما روى أن الع  لال

()4

أن الع  حك علنى فعنل العنار بأننه جبنار أى هندر و هنذا داللنة واضنحة
على نفى الضمان عن فعل العار وهو امل لوق.

 -1لننال اخل نناىب معننامل السننعن " :مل أذل أمسننع أصننحاق احلننديث يقولننون
غلط فيه عبد الرزاق إدا هنو " البئنر جبنار " حنىت وجدتنه ألىب داود عنن عبند امللنك
الصععاىن عن معمر فدل أن احلديث مل يعفرد به عبد الرزاق (.)1
( )1املبسوط  ،23/27املدونة الكربى  ،194/6تبصرة احلكام  ،242/2العزيز بشرح الوجيز  ،425/10املغ والشرح
الكبري  567/9وما بعدها البحر الزخار .265/6
( )2املى البن حزم .19/11
( )3والعلة وجوق الضمان حالة تعمد الشخص إلقائها لتفساد أنه باشر اإلتالف .املى .9/11
( )4أخرجه أبو داود وابن ماجه بلف ة عن اىب هريرة ورمز له السيوطى اجلامع الصنغري بالضنعي  .سنعن أىب داود
 197/4كتاق السعة ،باق العار تعدى ،حديث رل  ،4549سعن ابن ماجه  ،892/2اجلامع الصغري بشرح فني
القدير  293/6حديث رل .9300



نات
نت الرواين
نرىب :اتفقن
نن العن
نال أبن
نارى ( لن
نتح البن
نر فن
نن ح ن
نال ابن
 -2ولن
املشهورة على النتلفا بنالبئر وجناءت رواينة شناذة بفنا العنار جبنار ،لنال :ولنال
بعضه وهو تصنحي البئنر ألن أهنل النيمن يكتبنون العنار باليناء ال بناألل ف نن
بعضه البئر باملوحندة العنار بنالعون فرووهنا كنذلك ،وروى هنذا التأوينل عنن انىي
بن معني وحزم بأن معمنرا صنحفة حينث رواه عنن مهنام عنن أىب هرينرة وأيند ذلنك
()2
بقوله اتفاق احلفا من أصحاق أىب هريرة على ذكر البئر دون العار
 -3ولال القنرط  " :لنال أمحند بنن حعبنل حنديث عبند النرازق حنديث أىب
هريرة " والعار جبنار " لنيس بشنب .مل يكنن الكتناق باطنل لنيس هنو بصنحيح.
()3
ولال أهل اليمن يكتبون العار العري ويكتبون البري يع مثل ذلك "
ومقتضى هذا :أن احلديث ضعي  ،والضعي ال يصلح لالحت اج به.
و ضوء ما سبق فن إن النعفس متينل إىل تنرجيح منا ذهنأ إلينه مجهنور الفقهناء
وذلك لألمور اآلتية:
 .1لوة أدلته وسالمتها من املعارضة.
 .2أنه يترتأ عليه صيانة أموال العاس من اإلهدار والضياع.
 .3أن القول بعفنى الضنمان كمنا لنال ابنن حنزم فينه تعنري ألمنوال العناس
للضياع خصوصنا إذا وجند إسنراف وتعند كيفينة االنتفناع باملناء والعنار وخنروج
عن العتاد.
ال ريق العام ( )4حنق لل مينع ومنن مث فمنن حنق أى إنسنان املنرور فينه سنواء
بعفسه أو مبا ميلكه من سنيارات ومتناع وخالفنه ،وبالتناىل ال ميلنك أحند سنواء كنان

( )1معامل السعن للخ اىب ال بعة الثانية 1401هن 1981 ،املكتبة العلمية بريوت لبعان .40/4
( )2فتح البارى البن ح ر العسقالىن  255/12وما بعدها.
( )3اجلامع ألحكام القرلن للقرط .319/11
( )4هو :ال ريق الذى يكون نافذا ومسلوكا املدن واألمصار والقرى .ضمان املتلفات د  /سليمان حممد أمحد ص 408
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فرد ع ادى أو خالفه أن ميعنع العناس منن املنرور فينه أو يضنع منا يعنوق العناس منن
املرور.
لكن هذا احلق ليس م لقنا وإدنا مقيند شنأنه شنأن بقينة احلقنوق بنأن ال يترتنأ
()1
على االستعمال ضرر باآلخرين وأن يلتزم من يستخدمه باحلي ة وباحلذر.
نه
نخص حقن
نتخدم الشن
نإذا اسن
فن
االستعمال ضررا فإنه ال يكون مسئوال.

نذا
نى هن
نأ علن
نذا ترتن
نع هن
نار ومن
نذا اإلطن
هن

نوق
نق منا يعن
نع ال رين
نار أو وضن
نذا اإلطن
نن هن
نتعمال عن
نرج االسن
نا إذا خن
أمن
العاس من املنرور فينه كاألح نار وحنوهنا فترتنأ علنى ذلنك حندو ضنرر ،فإننه
يكون مسئوال مواجهة املضرور عن الضمان يويد ذلك:
 .1ما جاء هناينة امتناج " جينأ علنى املنار أن يعتندل سنريه واتنرز عمنا
ال يعتاد كرك شديد وحل أو جممنع العناس فنإن خنال ضنمن منا تولند معنه
()2
لتعديه سريه ،أما الرك املعتاد فال يضمن ما تولد معه ".
 .2وجنناء فتنناوى لاضننيخان " إذا وضننع اجلمننرة
()3
يكون ضامعا ألنه فعل ذلك مع علمه بعالبته ولد أفضى إليها ".

ال ريننق

يننوم ريننح

 .3وجاء جامع الفصولني " منن وضنع شنيئا حمنل وكنان لنه حنق الوضنع
املكنان النذى وضنع
فيه ال يسأل عن ضرره علنى كنل حنال سنواء حصنل التلن
فيه ذلك الشب أو مكنان غنريه وكنل منن وضنع شنب مكنان لنيس لنه حنق
الوضع فيه يسأل عن ضنرره النذى حصنل معنه وهنو حمنل وضنعه وال يسنأل عنن
()4
ضرره الذى حصل معه بعد ما زال عن مكانه ".

( )1شرح املة املادة ( )926وما بعدها ،الع رية العامة للموجبات والعقود  175/1وما بعدها.
( )2هناية امتاج .38/8
( )3فتاوى لاضي ان لتمام فخر الدين حصن بن معصور األرز جعدى الفرغاىن احلعفى املتو 295هن ال بعنة الثانينة
امل بعة الكربى املريية ببوالق مصر اممدية 1310هن .239/2
()4جامع الفصولني 88/2



تتضح املسئولية عن الضنرر العاشنب عنن تصنادم السنفن منن اسنتعراض العصنوص
اآلتية:
 .1جنناء جممننع الضننمانات " أربنناق السننفن إذا أولفوهننا علننى الشننط
نة
نمان الوالفن
نان ضن
نة كن
نرت الوالفن
نة فانكسن
نفيعة الوالفن
نابت السن
نفيعة فأصن
ناءت سن
ف ن
()1
على السفيعة اجلائية فإن انكسرت اجلائية ال يضمن صاحأ السفيعة الوالفة ".
 .2وجاء املدونة " لال اإلمنام مالنك فيمنا لنو صندمت سنفيعة ،سنفيعة أخنرى
فكسرهتا فغنرق أهلنها إن كنان ذلنك منن رينح غلبنه أو منن شنب ال يسنت يعون
نرفوها فه ن
نرفوها صن
ناءوا أن يصن
نانوا الوشن
نيه وإن كن
نب علن
نال شن
نه فن
نها معن
حبسن
()2
ضامعون.
 .3وجنناء هنايننة امتنناج " وإن كانننت إحنندامها " أى السننفيعتان " مربوطننة
فالضمان على جمرى الصادمة ويعبغنى تصنوير املسنالة مبنا لنو كاننت السنفيعة والفنة
هنر واسع فإن أولفه ا هنر ضنيق فصندمتها أخنرى فهنو كمنن لعند شنارع ضنيق
نري
ناق غن
نإن أصن
ند فن
نبه عمن
نالح شن
نا لتصن
نه …… وخرلهن
نان لتفري ن
ندمه إنسن
فصن
()3
موضع اإلصالح فخرله فخ أ حم "
 .4وجاء املغن " وإذا ولعنت السنفيعة املعحندرة علنى املصناعدة فغرلتنا فعلنى
املعحدرة ليمنة السنفيعة املصناعدة أو أرش منا نقصنت إن أخرجنت إال أن يكنون لني
املعحدرة غلبته النريح فلن يقندر علنى ضنب ها …… وإن كاننت إحندى السنفيعتني
لائمة واألخرى سنائرة فنال ضنمان علنى الوالفنة وعلنى السنائرة ضنمان الوالفنة إن
نا
نت مبن
نفيعة فغرلن
نرق سن
نرط …… وإذا أخن
نه إن مل يفن
نمان علين
نا وال ضن
نان مفرطن
كن
فيها وكان عمدا وهو ممنا يغرلهن ا غالبنا ويهلنك منن فيهنا لكنوهن الل نة أو لعندم
معرفته بالسباحة فعلينه القصناص إن لتنل منن جينأ القصناص بقتلنه وعلينه ضنمان
السفيعة مبا فيها من منال ونفنس وإن كنان خ نأ فعلينه ضنمان العبيند ودينة األحنرار
( )1جممع الضمانات للبغدادى ص .150
( )2املدونة .446/6
( )3هناية امتاج  ،366/7العزيز شرح الوجيز  449/10وما بعدها.
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على عاللته وإن كان عمد خ نأ مثنل أن يأخنذ السنفيعة ليصنلح موضنعا فقلنع لوحنا
أو يصلح مسمار فعقنأ موضنعا فهنذا عمند اخل نأ ،وذكنره القاضنى وهنو منذهأ
الشافعى .والصحيح أن هنذا خ نأ حمن ألننه لصند فعنال مباحنا فأفضنى إىل التلن
فأشبه مالو رمى صيدا فأصاق أدميا " (.)1
 .5وجاء املنى " إن السنفيعتني إذا اصن دمتا بغلبنة رينح أو غفلنة فنال شنب
ذلك ألنه مل يكنن منن الركبنان ذلنك عمنل أصنال ومل يكسنبوا علنى أنفسنه
()2
شيئا "
نوا
نإن مل يفرطن
نني فن
نفيعتني كالفارسن
ن دام السن
نار " واصن
نر الزخن
ناء البحن
 .6جن
نبها
نهاء ،فأشن
نداء وال انتن
نا ابتن
نل هلمن
نمان ،إذ ال فعن
نحها ال ضن
نان أصن
نتحفا فوجهن
الن
نرق إن
نو أللن
نت وهن
نان للن
نهما الفرسن
نني غلبن
نمعان كالفارسن
نل يضن
نل بن
ناعقة ،ولين
الصن
تعدوا االبتداء فإن فرط أحندمها هندر املفنرط لتعدينه فنإن كاننت إحندامها مرسناة
()3
فصدمتها سائرة فال شب على ذوى املرساة إذ ألفعل هل ".
ومن استعراض العصوص السابقة

تصادم السفن يتضح اآلتى:

أن االص دام بنني السنفن إذا كنان نتي نة غلبنة النريح فنال ضنمان لعندم
التعدى وعدم التفريط من أى معهما.
أننه إذا صندمت سنفيعة لادمنة سنفيعة والفنة فنإن الضنمان يكنون علنى
السفيعة القادمة ،ألهننا متعدينة ،وألن القني عليهنا لصنر احلفنا وزاد الشنافعية هنذا
إن كان أولفها هنر واسنع ،أمنا إن كنان الولنوف هننر ضنيق فنال ضنمان علنى
السفيعة القادمة لتعديه بالولوف ولتفري نه فأشنبه منا لنو لعند إنسنان شنارع ضنيق
فصدمه إنسان فال ضمان لتفري ه باجللوس شارع ضيق.
نمان
ندرة فالضن
نرى معحن
ناعدة واألخن
نفيعتني صن
ندى السن
نت إحن
نه إذا كانن
أنن
نبأ
نون السن
ندرة إال أن يكن
نى املعحن
علن

نمان،
نال ضن
نريح فن
نة الن
نع إىل غلبن
نك يرجن
ذلن

( )1املغ والشرح الكبري  355/10وما بعدها ،املبدع
( )2املى البن حزم ال اهرى .503/10
( )3البحر الزخار .248/6

شرح املقعع .200/5



ند
ندى وجن
ند التعن
نىت وجن
ندى ،فمن
نى التعن
نابقة علن
نوص السن
ندار العصن
نن مث فاملن
ومن
الضمان وإال فال ،سنواء كاننت السنفيعة مملوكنة لشنخص طبيعنى أو شنخص مععنوى
فما يع بق على األفراد يع بق على اإلدارة إذا كانت مالكة للسفيعة.
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يتضح ممنا سنبق أن املسنئولية عنن الضنرر املترتنأ علنى اسنتعمال األشنياء غنري
احلية يقع على عاتق واضنع اليند علنى هنذه األشنياء سنواء كنان مالكنا هلنا أو غنري
مالك واضعا ينده علنى هنذه األشنياء ب ريقنة مشنروعة أو غنري مشنروعة ،فاملسنئول
عن تعوي الضرر املترتأ على البئنر هنو احلنافر هلنا ،وذلنك إذا كنان احلفنر ملنك
الغري بغري إذنه كما سبق واملسنئول عنن تعنوي الضنرر املترتنأ علنى االنتفناع باملناء
أو العار هنو النذى جتناوز فعلنه املعتناد أو أولند العنار ومل يلتنزم فعلنه احلي نة
نق
نار ال رين
نع األح ن
نى وضن
نأ علن
نرر املترتن
نوي الضن
نن تعن
نئول عن
نذر ،واملسن
واحلن
العام هو من لام بوضع تلنك األح نار .واملسنئول عنن الضنرر املترتنأ علنى تصنادم
السفن ربان السفيعة إذا كان الضرر يرجع إىل خ ئه وإال فهى على املالك.
و كل منا سنبق فنإن املسنئول عنن تعنوي الضنرر يقنع علنى عاتقنه دفنع
التعوي للمضرور سواء كان شخصيا طبيعيا أو شخصا مععويا



إذا ترتأ على الشب اخلاضنع للحراسنة ضنررا أصناق الغنري فنإن احلنارس يكنون
مسئوال إذا توافرت الشروط اآلتية:
لكد يكون احلارس مسئوال وفقا هلنذا العنوع منن أننواع املسنئولية فإننه البند منن
وجود شب من األشنياء املادينة غنري احلينة حتنت حراسنته يسنتوى ذلنك أن يكنون
هذا الشب ماء أو نارا أو أح ارا أو حنو ذلك.
وجود الشب حتت يند احلنارس ال يكفنى وحنده للقنول مبسنئوليته وإدنا البند وأن
يترتأ على حرا سة هذا األشياء ضنررا يصنيأ الغنري حينث هنو املسنوظ حلنق امل البنة
بننالتعوي ومننن مث فننإذا مل يوجنند فإنننه ال مسننئولية ،يسننتوى ذلننك أن يكننون
الضرر ماديا أو مععويا.
يتضح منن دراسنة أحكنام املسنئولية الفقنه اإلسنالمى أهننا مرتب نة بالتعندى
وأن الشننخص ال يسننأل إال إذا كننان متعننديا فالضننمان مننرتبط بالتعنندى وجننودا
وعدما
ووفقا هلذا العنوع منن أننواع املسنئولية فنإن احلنارس لكنى يسنأل عنن تعنوي
الضرر املترتأ على فعل الشنب البند وأن يكنون متعنديا أى جمناوزا فعلنه منا جينوز
إىل ما ال جينوز وأن املضنرور لكنى يسنتحق التعنوي البند وأن يثبنت التعندى منن
لبل احلارس وإال فال مسئولية.
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تقع املسئولية على عناتق واضنع اليند – كمنا اتضنح ممنا سنبق – لكنن منا هنو
األساس الذى تقوم عليه مسئولية واضع اليد الفقه اإلسالمى ؟
تقوم مسئولي ة واضنع اليند الفقنه اإلسنالمى عنن الضنرر العناتا عنن األشنياء
املوضوعة حتت احلراسنة شنأنه شنأن سنائر أننواع املسنئولية الفقنه اإلسنالمى علنى
أساس اخل أ أو التعدى الواجأ اإل بات.
ومقتضى ذلنك أن املضنرور لكنى يسنتحق التعنوي فإننه يكنون ملزمنا بإ بنات
تنوافر أركنان املسنئولية حنق واضنع اليند واملتمثلنة الضنرر ،اخل نأ أو التعندى
وعاللة السببية وإال فال تعوي .
نياء
نارس األشن
نئولية حن
نبع  :أن مسن
نرى الن
وين
()1
أساس اخل أ املفترض.

نى
نوم علن
نالمى تقن
نه اإلسن
الفقن

وعليه فإن املضرور لكنى يسنتحق التعنوي يكتفنى معنه بإ بنات الضنرر وعاللنة
السببية دون أن ي الأ بإ بات التعدى حيث أنه مفترض حقه.
استعد هذا الرأى إىل األدلة اآلتية:
 .1مننا روى عننن جننابر بننن عبنند اهلل  لننال :إن الرسننول  مننر بقننوم
جملس يسلون سنيفا يتعاطوننه بيعنه غنري معمنود ،فقنال :أمل أزجنر عنن هنذا ،فنإذا
()2
سل أحدك السي فليغمده مث ليع ه أخاه.

( )1د  /حممد حسني على الشامى .ركن اخل أ املسئولية املدنية ص  491وما بعدها.
( )2أخرجه بلف ه اإلمام أمحد مسعده ،واحلاك املستدرك ولال ععه صحيح ووافقه الذه  ،ولال اهليتمى جممنع
الزوائد رجاله قات .مسعد أمحد  370/3املستدرك للحاك  290/4كتاق األدق باق العهى عنن تعناطى السني
مسلوال ،جممع الزوائد ومعبع الفوائد البن ح ر اهليتمى  293/7وما بعدها.



أن الع  هذا احلنديث أمنر القنوم بنأن يعتنهوا عنن تعناطى السني بيعنه
غري معمود مععنا حلندو الضنرر والعنهى النوارد احلنديث يتضنمن األمنر بناحلفا
ملا خيشى معه الضنرر ومنن مث فنإذا فعلنوا وترتنأ علنى فعلنه ضنرر فنإهن يكوننوا
مسئولني خل أءه املفترض احلرص والصيانة واحلفا.
نه
نرت رجلن
نبيا فكسن
نة صن
نابت الع لن
نو أصن
نمانات " لن
نع الضن
ناء جممن
نا جن
 .2من
()1
وصاحبها راكأ عليها ولال كعت نائما فعليه أرش الكسر ".
ففى هذا النعص جنند أن الضنمان وجنأ علنى العنائ رغن كوننه ال إدراك لدينه
نى أن
نك علن
ندل ذلن
نه اخل نأ فن
نور معن
نز ال يتصن
نه وال متيين
نن ال إدراك لدين
نز ومن
وال متيين
أساس املسئولية اخل أ املفترض حقه.
نث إن
نأ حين
نى الغالن
نول علن
نمانات حممن
نع الضن
نديث و جممن
نا ورد احلن
نأن من
بن
الغالأ اسنتعمال هنذه األشنياء اخل نرة حندو الضنرر ولنذلك ت لنأ الشنارع
ند ض نررا ف نإذا
نىت ال حتن
نا حن
نة عليهن
ندها واماف ن
نتعماهلا وتعهن
نة اسن
نة خاصن
ععاين
أحد ت ضررا كان احلارس مسئوال لتعديه.
ناس
نن أن أسن
ناء من
نور الفقهن
نه مجهن
نأ إلين
نا ذهن
نل إىل من
نعفس متين
نإن الن
نن مث فن
ومن
املسئولية اخل أ أو التعدى الواجأ اإل بات وذلك ملا يلى:
 .1لوة أدلته وسالمتها من املعارضة.
 .2أن القول بأن أسناس املسنئولية اخل نأ املفتنرض وإن كنان يترتنأ علينه احتناد
أساس املسئولية القانون الوضنعى والفقنه اإلسنالمى ،إال أننه يوخنذ علينه بأننه لنول
()2
تعوذه الدلة ويفتقر إىل دليل.

( )1جممع الضمانات للبغدادى ص .148
( )2د  /عبد الوهاق حواس املرجع السابق ص .397
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نب
نل الشن
نن فعن
نئولية اإلدارة عن
نة مسن
نن دراسن
نح من
يتضن
اإلسالمى:
نالمى
نه اإلسن
نع الفقن
نعى من
نانون الوضن
نق القن
يتفن

نه
نانون اإلدارى والفقن
القن
نون
نب يكن
نارس للشن
أن احلن

مسنئوال عنن تعنوي الضنرر منىت أحند الشنب اخلاضنع للحراسنة ضنررا بنالغري
()1
يستوى ذلك أن يكون الضرر ماديا أو مععويا.
خيتلن

القنانون الوضنعى عنن الفقنه اإلسنالمى

حتديند األسناس النذى

تقوم عليه مسئولية احلنارس ،فبيعمنا تقنوم مسنئولية احلنارس القنانون الوضنعى علنى
أساس اخل أ املفترض جنندها الفقنه اإلسنالمى تقنوم علنى أسناس التعندى أو اخل نأ
الواجأ اإل بات.

( )1خيتل مفهوم الضرر املادى عن الضرر املععوى :فالضرر املادى هو اإلخالل مبصلحة ذات ليمة مالية للمضرور ،أمنا
الضرر األدىب فهو :الذى يصيأ مصلحة غري مالية للمضرور .حك امكمة اإلدارية العليا  1992/3/14ال عن رل
 465لسعة 36ق املوسوعة اإلدارية احلديثة  67/39وما بعدها ف.33



تعترب القرائن القضائية

مقدمه أدلة اإل بات أمام القضاء اإلدارى

حيث ي قنوم القاضند باسنتعباطها أ عناء ن نر الندعوى منن ال نروف واملالبسنات
امي ة هبنا ،ويترتنأ علنى وجودهنا نقنل عنأء اإل بنات منن علنى عناتق املندعى
وإلقاءه مولتا على عاتق ال رف األخر ،وهو اإلدارة غالبا.
ومن مث فهى تعترب دلينل منن األدلنة غنري املباشنرة ،ويعتمند القاضنى اسنتعباطها
علننى والعننتني ،األوىل :والعننة معلومننة و ابتننة .والثانيننة :والعننة جمهولننة .فيع ننى
()1
القاضى للوالعة امهولة حك الوالعة املعلومة.
و هذا تقنول حمكمنة القضناء اإلدارى " :إن ملن خدمنة املوظن هنو الوعناء
ال بيعى لكل ما يتصل بنه منن لنرارات وهنو الوعناء الصنادق لتصنوير حالتنه ،فنإن
كان امللن ن يفنا خالينا منن الشنوائأ ،فنإن هنذا الوضنع يقني لريعنة صنات
نذه
نا هن
نتعني عليهن
نىت ين
ناتق اإلدارة الن
نات إىل عن
نأء اإل بن
نل عن
نى لعقن
املوظ ن تكفن
نه
نون فين
نرار اإلدارى امل عن
نا القن
نتعد إليهن
نىت اسن
نة الن
نباق القانونين
نت األسن
نة أن تثبن
احلالن
الصادر بالفصنل منن اخلدمنة أو التخ نى الترلينة ،بعند أن اهننارت لريعنة الصنحة
()2
املفترضة ".
نى
نة القض نائية علن
نتعباط القريعن
ند اسن
نى اعتمن
ند أن القاضن
نذا احلك ن جنن
نى هن
ففن
والعتني :األوىل :معلومنة وهنى ملن خدمنة املوظن اخلناىل منن الشنوائأ ،الثانينة:
جمهولننة هننذا اإلطننار فننإن القاضننى اإلدارى اسننتعباطه للقريعننة يعتمنند علننى
ععصرين األول :ععصنر منادى ويتكنون منن الولنائع الثابتنة الندعوى والنىت تعتنرب
مبثابة دالئل أو إمارات.
ععصننر مععننوى ويتمثننل

االسننتعباط مننن هننذه النندالئل واإلمننارات

والقرائن القضائية كثرية ومتعوعة معها على سبيل املثال-:
( )1د  /أمحد كمال الدين مرسى :املرجع السابق ص  400وما بعدها.
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1961/2/16جمموعة سعة  15ص .155
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وه ى تع أن العمنل اإلدارى ن نرا ملنا اناط بنه منن ضنمانات عديندة خاصنة
نائه
نن رؤسن
نه من
نل اإلدارى ،ورلابتن
نون بالعمن
نذين يقومن
نوظفني الن
نار املن
نن اختين
كحسن
باستمرار وإلزامه باتبناع أشنكال وإجنراءات معيعنة ععند إصندار لنراراهت وبناحترام
لواعنند االختصنناص فإنننه يفتننرض صننحة القننرارات اإلداريننة الصننادرة معننه أو
نرار
نا " إن القن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
نذا تقن
نس ،و هن
نت العكن
نىت يثبن
نالمتها حن
سن
نس
نى عكن
ندليل علن
نا مل يق ن الن
نحة من
نى الصن
نوال علن
نون حممن
نرض أن يكن
اإلدارى يفتن
ذلك ،بفضل ما ااط بنه منن ضنمانات تعنني علنى ذلنك كحسنن اختينار املنوظفني
نك
نيه ذلن
نية علن
نة الرياسن
نلط الرلابن
نداره وتسن
نداده و إصن
نامهون إعن
نذين يسن
الن
()1
ألن القرار اإلدارى لد جيتاز مراحل متهيدية لبل أن يصبح هنائيا ".
وهى تعن أن مصندر القنرار جينأ أن يراعنى إصنداره حتقينق الغنرض النذى
تقررت هذه السنل ة منن أجلنه أو حتقينق املصنلحة العامنة إذا مل يلنزم بغنرض معنني
فإذا استهدف بقراره مايعا ذلك ،فإنه يعترب معحرفا استعمال السل ة.
نتعمال
نراف اسن
ناك احنن
نون هعن
ناء اإلدارى " ويكن
نة القضن
نول حمكمن
نذا تقن
و هن
نن
نارع من
ندها الشن
نىت لصن
نري الن
نراض غن
نة أغن
نرار حلماين
نذت اإلدارة لن
نل ة إذا اختن
السن
()2
معحها تلك السل ة "
وهى تع أن العلن احلقيقنى الشنامل النذى يتنبني معنه صناحأ الشنأن وضنعه
القانوىن فيما مسه القرار ويسنتبني معنه مركنزه جتاهنه ومبلنغ تنأ ريه بالعسنبة لنه يعتنرب
( )1حك امكمة اإلدارية العلينا  1957/12/14جمموعنة سنعة  3ص  ،360و نفنس املعن حكمهنا
 1987/12/12ال ععني رلما  2735 ،2653لسعة 29ق املوسوعة  968/35وما بعدها ف .330
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1955/11/17جمموعة سعة  10ص  ،33وحكمها  1960/2/14جمموعة سعة
 14ص .220



ناء
نن باإللغن
ناد ال عن
نريان ميعن
نى سن
نة علن
لريعن
العشر واإلعالن.

نأنه
نرار اإلدارى شن
القن

نأن
نك شن
ذلن

وض هدا تقول حمكمه القضاء اإلدارى " يستفاد منن جتعيند املندعى علمنه علنى وجنه
اليقني بالقرار امل عون فيه الصادر بت عيده ،ومثل هذا العلن يقنوم مقنام العشنر أو اإلعنالن
طبقا ملا استقر عليه لضاء هذه امكمة ،فإذا مل ترفنع الندعوى امليعناد كنان الندفع بعندم
()1
لبوهلا لائما على أساس من القانون ومتعيعا لبوله ".
عنن األضنرار

وهى تع افتراض خ أ اإلدارة املربر ملسئوليتها واحلكن عليهنا بنالتعوي
()2
العامجة عن نشاط معني وفقا لقواعد املسئولية اإلدارية.
وجمال إعمال هذه القريعنة ،لواعند املسنئولية عنن األضنرار العامجنة عنن األعمنال
اإلداريننة املاديننة حننني أن مسننئولية اإلدارة عننن األضننرار العامجننة عننن لراراهتننا
اإلدارية غنري املشنروعة ،األصنل فيهنا أن تقنوم علنى أسناس عندم مشنروعية القنرار
بثبوت أحد العينوق وختضنع هنذه العينوق اإل بنات لل نرق املقبولنة أمنام القضناء
()3
اإلدارى مبا يتعاسأ مع كل عيأ معها.
ووفقا هلذا العوع من أنواع القرائن ،تكون اإلدارة مسنئولة أمنام املضنرور عنن تعنوي
الضرر العاج عن اخل أ الصادر منن موظفيهنا ( )4دون حاجنة إل بنات اخل نأ حينث هنو
مفترض هبدف التخفي من عأء اإل بات امللقى على عاتق املضرور.
وهذا العوع من أنواع املسئولية – املسئولية بعناء علنى اخل نأ املفتنرض – وجندت لنه
ت بيقات عديدة القضاء الفرنسى ن را الختصاص القضناء اإلدارى بع نر سنائر املعازعنات
اإلداري ،والىت معها مسئولية اإلدارة عن أعمنال موظفيهنا حينث رفن القضناء الفرنسنى
ت بيق لواعد املسئولية املدنية على هذا العوع منن أننواع املسنئولية معنذ حكمنه الصنادر
لضية روتشالد ،وتنأييد ذلنك حبكن حمكمنة التعنازع الصنادر  1873/2/8لضنية

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى

1952/11/2

ال عن رل  1399لسعة  5ق جمموعة سعة  7ص  7ف5
Op cit. t.1- N.1163.

( )3د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى 392/2 .وما بعدها.
( )4وذلك ن را الختصاص جملس الدولة بع ر سائر املعازعات اإلدارية ،كما هو موضح فيما سبق.

) (2
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بالنكو وبالتاىل تعددت اماالت الىت ب فيها جملس الدولة الفرنسنى املسنئولية اإلدارينة علنى
()1
أساس اخل أ املفترض ووجدت ت بيقات عديدة هلا.
أما

ون را حلدا ة اختصاص حماك جملنس الدولنة بع نر مسنئولية اإلدارة عنن

أعمال موظفيها ،فإن هذا العوع من أنواع القنرائن ال توجند لنه سنوى ت بيقنات حمندودة
()2
تتعاسأ مع حدا ة عهده.
باإلضافة إىل ما سبق من لرائن توجد لرائن لضائية أخنرى تضنمعتها أحكنام امناك (،)3
فالقاضى اإلدارى وفقا ملا يتمتع به من سل ة تقديرية أ عناء ن نر الندعوى .يقنوم باسنتعباط
العديد من القرائن الىت توصله إىل إهناء العنزاع ،والوصنول إىل رأى حاسن الندعوى فنإذا
تب املشرع هذا االستعباط حتولت القريعة من لريعة لضنائية إىل لريعنة لانونينة ،وإذا مل يتبعاهنا
املشرع بالعص بقيت على حاهلا لريعة لضائية.
هذا ون را لتعدد القرائن القضائية .كما بيعت فيمنا سنبق – وأن العديند معنها ال تتعلنق
به أ ار تذكر أو خيتل الفقه بشأنه فقد اكتفيت بالعسبة للعديند معنها مبنا سنبق ذكنره منن
أحكام ،أما القرائن الىت ار اخلنالف خبصوصنها سنواء علنى املسنتوى اخلنارجى – الفقنه

( )1يراجع بيان هذه الت بيقات د  /أمحد كمال الدين مرسى :املرجع السابق ص  444وما بعدها ،حيث أشار سيادته
إىل جماالت العمل هبذه القريعة واألمثلة الىت تويد ذلك.
( )2من ذلك على سبيل املثال :فتوى اجلمعية العمومية  1991/10/20مل رل  1793/2/32املوسوعة 133/39
ف ،57وفتواها  1991/11/23مل رل  1015/2/32املوسوعة  136/39ف ،59وفتواها 1997/12/10
مل رل  2537/2/32املوسوعة  567/51ف.189
( )3من ذلك على سبيل املثال:
 .1ما لضت به حمكمة القضاء اإلدارى  1954/3/29من أن " جواز السفر وإن مل يكن معندا إل بنات
اجلعسية فإنه يعترب لريعة عليها تقبل إ بات العكس " جمموعة سعة  8ص .1100
 .2ما لضت به امكمة اإلدارية العليا  1963/1/5من أن " نكول احلكومة عن تقندا األوراق املتعلقنة
مبوضوع العزاع أو تسببها فقدها يقي لريعة لصات املدعى تلقى عأء اإل بات على عاتق احلكومة وجتعل
امكمة حل من األخذ مبا لدمه من أوراق وبيانات جمموعة سعة  8ص .420
 .3ما لضت به امكمة اإلدارية العليا  1967/2/7من أن دخول البضائع إىل البالد ومرورها من الندائرة
اجلمركية يعترب لريعة لضائية على سداد الرسوم اجلمركية ععها ما مل يق دليل على العكس ويقنع عنأء
إ بات العكس على جهة اإلدارة " جمموعة سعة  12ص .64



الفرنسى – أو املستوى الداخلى – الفقه املصرى – فقند لمنت بتعاوهلنا بالتفصنيل والشنرح
وذلك الفصول اآلتية:
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القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى
يتعلق االحننراف اسنتعمال السنل ة بالغاينة منن إصندار القنرار اإلدارى ،حينث
إن القرار جيأ أن يتوخى فيه مصندره الغاينة النىت أع نى السنل ة منن أجنل حتقيقهنا،
أو املصلحة العامنة إذا مل يلنزم هبندف معنني ض لنراره ا فنإذا حناد عنن دلنك كنان
معحرفا ض لراره معرضا لل عن عليه باإللغاء.
وتتحقق احليندة
تقييد القرار هبدف معني.

لنراره إذا اسنتهدف منا جينا املصنلحة العامنة

حالنة عندم

أو حتقيق غرض خمنال للغنرض النذى أع نى السنل ة منن أجنل حتقيقنه ،حنىت
ولو كان هذا الغرض متفقا مع املصلحة العامة.
إذن فما املقصود باالحنراف ،ومنا شنروطه ،ومنا هنى القنرائن الدالنة علينه ،وهنل
عرف الفقه اإلسالمى هذا العوع من أنواع ال عن القرار ؟
نتوىل اإلجابة على هذه األسئلة من خالل املباحث اآلتية:



لكى يقنوم القنرار اإلدارى البند منن تنوافر أركاننه ،ومنن بنني هنذه األركنان
نرار
ندر القن
نه مصن
نعى إلين
نذى يسن
نهائى الن
ندف العن
نل اهلن
نذى يتمثن
نة والن
نن الغاين
ركن
اإلدارى ،ويأمل حتقيقنه فكنل لنرار يصندره يسنتهدف حتقينق غاينة تتمشنى منع
إرادة مصدر القرار ومنع الصنات العنام ،ومنن مث فنإذا اسنتهدف القنرار حتقينق غاينة
غري الىت استهدف املشنرع حتقيقهنا فإننه يكنون معيبنا وانق لصناحأ الشنأن ال عنن
فيه ،وهنذا العينأ النذى يسنتعد إلينه صناحأ الشنأن ال عنن القنرار يسنمى
بعيأ إساءة اسنتعمال السنل ة أو االحننراف اسنتعمال السنل ة ،وهنو " منن أخ نر
العيوق الىت تشوق القنرار اإلدارى وأكثر هنا دلنة وحساسنية ملنا يقتضنيه منن القاضنى
من التغلغنل برلابتنه للوصنول إىل األغنراض اخلفينة النىت يسنتهدفها رجنل اإلدارة منن
جراء تصرفه وهو املفتنرض فينه أننه يسنعى إىل حتقينق املصنلحة العامنة حينث تعصنأ
نرار
ندر القن
نق مبصن
نة تتعلن
نية وذاتين
نر نفسن
نى ععاصن
نة علن
نذه احلالن
ناء هن
نة القضن
رلابن
ومقاصده أو نواياه وهى أمنور يصنعأ التحقنق معنها ،وهنذا وجنه الصنعوبة عمنل
()1
القاضى لياسا على رلابته للعيوق الىت تصيأ ععاصر القرار اإلدارى األخرى.
ون را خلفاء عيأ االحننراف فنإن القاضنى يسنتعني إظهناره بعندد منن القنرائن
ألامها القضاء دلنيال علنى االحننراف ،ودراسنة هنذه القنرائن تقتضنى حتديند املقصنود
نىت
نرائن الن
نأ ،مث القن
نذا العين
نات هن
نأء إ بن
نل ة ،وعن
نتعمال السن
نراف اسن
نن االحنن
من
ألرها القضاء الست هار هذا العيأ ،وذلك من خالل امل الأ اآلتية:

( )1د  /سامى مجال الدين :الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أمام القضاء اإلدارى .الكتاق األول دعاوى اإللغناء معشنأة
املعارف باإلسكعدرية .طبعة  ،1991ص 348
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( )1اختلفت كلمة الفقه والقضاء

تسمية هذه العيأ،

أنه ي لق على هذا العينأ اصن الح "

استعمال السل ة " االحنراف بالسنل ة "
االحنراف استعمال السل ة " معه د  /سليمان ال ماوى :ن رية التعس
د  /مص فى أبو زيد فهمى:
دراسة مقارنة،م بعة جامعة عني مشس ،ال بعة الثالثة  1978ص  65وما بعدها،
القضاء اإلدارى وجملس الدولة لضاء اإللغاء .ص  815ف  ،911د  /حمسن خليل :املرجنع السنابق ،ص  ،453د /
طعيمة اجلرف :رلابة القضاء ألعمال اإلدارة " لضاء اإللغاء " ص  ،259د  /حممد حسعني عبد العال :فكرة السنبأ
القرار اإلدارى ودعوى اإللغاء ،دار العهضة العربية  1971ص  ،362د  /سعاد الشرلاوى :دروس دعنوى اإللغناء،
طبعة ،1980ص  ،109د  /ماجد راغأ احللو :القضاء اإلدارى ،ص  346وهو االص الح الشائع فرنسا .ويبني د/
سليمان ال ماوى سبأ هذا اإلطالق فيقول:

كلمة سوء غري معروفة

اللغة الفرنسية فاملعروف أن القانون الفرنسى

استعمل عبارة سوء استعمال احلق ،أما حني يتحد عن استعمال السل ة فهو يستعمل أحند تعنبريين l’excas de
 Pouvoirأو  Le detournement de pouvoirواملتفق عليه فقه القانون اإلدارى أن التعبري األول يشمل
التعبري لثاىن ،ولذلك فكثري ما يذكر جملس الدولة الفرنسى أحكامه وخاصة السعوات األخرية التعبري األول وهو يع
احلقيقة التعبري الثاىن ،مث يقول سيادته " ولد انتقد بع الفقهاء هذا املسلك من جانأ جملس الدولة ألننه ينودى إىل
جتهيل وجه اإللغاء الذى من أجله أب ل القرار امل عون فيه ذلك أن تعبري "  “ exces de pouvoirيشمل بإمجناع
الفقه فرنسا أوجه اإللغاء األربعة املعروفة ومعها عيأ االحنراف وعلى ذلك فعرى أنه من املفصل بل من الواجأ ملراعاة
الدلة ال سيما وحنن بسبيل وضع أسس القانون اإلدارى احلديث مصر أن نقصر تعبري " الت اوز استعمال السنل ة "
للداللة على االص الح الفرنسى "  “ exces de pouvoirعلى أن يكون مفهوما أنه يشمل عيأ ب الن الشنكل
وعدم االختصاص وخمالفة القانون واالحنراف ،وختصص تعبري االحنراف بالسل ة للداللة على التعنبري الفرنسنى “ Le
استعمال احلق فيقصر
"  detournement de pouvoirأما استعمال اص الح سوء استعمال احلق أو التعس
على التعبري عن املقابل الفرنسى "  “ abus des droitال سيما وأن فقه القانون اإلدارى الفرنسى بدأت تستقر فينه
ن رية جديدة وهى ن رية سوء استعمال احلقوق اإلدارية ،جبوار ن رية االحنراف بالسل ة املعروفة ،وإذن فمععا للبس اسن
ختصيص كل تعبري ولصره على حالة معيعة.
لغويا كلمة احنراف ألرق إىل الداللة على هذا العيأ الذى يعصأ أوال وأخريا على اهلدف الذى تسعى إليه اإلدارة
وسوء توجيهها لسل اهتا.
أن تعبري سوء استعمال السل ة أو التعس

استعمال السل ة يفه معه أن اإلدارة حني تل أ إىل هذا العيأ تكون

سيئة العية هتدف إىل حتقيق أغراض سيئة ،ولكن ن رية االحنراف أوسع مدى من ذلك فهى تتسع لصور تكون فيها اإلدارة
لد صدرت عن أنبل األغراض ومع ذلك فإن عملها يعترب معيبا ألهنا خالفت مبدأ ختصيص األهداف
أن القضاء اإلدارى لد استعمل هذا االص الح ويستعمله بكثرة
باالص الح القدا " إساءة استعمال السل ة "

السعوات األخرية وإن كان املشرع لد احنتفا

لوانني املس األربعة " املرجع السابق ص  65وما بعدها



تعص املنادة العاشنرة منن لنانون جملنس الدولنة رلن  47لسنعة  1972فقرهتنا
نون
نة أن يكن
نة العهائين
نرارات اإلدارين
ناء القن
نات إلغن
نترط طلبن
نى " ويشن
نرة علن
العاشن
مرجع ال عنن عندم االختصناص أو عيبنا الشنكل أو خمالفنة القنوانني أو اللنوائح أو
اخل أ ت بيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السل ة.
يتضح من هذا النعص أن املشنرع مل اندد املقصنود منن االحننراف ،وإدنا اكتفنى
نهاد
نك الجتن
نرك ذلن
نرار اإلدارى ،وتن
نوق القن
نىت تشن
نوق الن
نمن العين
نه ضن
نالعص علين
بن

إىل إطالق تعبري سوء استعمال السل ة على هذا العيأ .معه د  /حممود حممند حنافا :املرجنع
السابق ص  561د  /عبد الفتاح حسن :لضاء اإللغاء طبعة  ،1982ص  ،298د  /مص فى كامل إمساعينل :جملنس
الدولة ،طبعة  1953ص  ،292حممد فواد مهعا :دروس القانون اإلدارى العرىب :دار املعارف  1965ص  ،229د/
السيد خليل هيكل :رلابة القضاء على أعمال اإلدارة ،ص  ،409د /حممد رفعت عبد الوهناق :القضناء اإلدارى،ص
=
.197
استعمال السل ة وسوء اسنتعمال

إىل استخدام االص الحني السابقني " االحنراف

السل ة " للداللة على هذا العيأ معه د  /سعد عصفور :القضاء اإلدارى ،طبعة  1977ص  ،499د  /فواد الع نار:
القضاء اإلدارى ،طبعة  ،1968ص  ،600د  /عبد الغ بسيوىن :والية القضاء اإلدارى " لضاء اإللغاء " طبعنة 1983
ص  ،285مستشار  /محدى ياسني عكاشه :القرار اإلدارى لضاء جملس الدولة ،ص  ،555د  /إمساعينل البندوى:
القضاء اإلدارى ،240/4

د  /ماجد احللو

كتابه " :القضاء اإلدارى ص  ،406د  /سامى مجال الندين

كتابه :الدعاوى اإلدارية واإلجراءات أمام القضاء اإلدارى ،ص  347وما بعدها ،إىل االص الحني السنابقني اصن الح
عيأ الغاية.
سواء القضاء العادى أو اإلدارى فقد استخدم مجيع االص الحات السابقة وإن كان استخدام أسلوق اجلمنع
بني اص الح االحنراف وسوء استعمال السل ة هو الغالأ.
هذا والعفس متيل إىل استخدام اص الح إساءة استعمال السل ة وذلك لألمور اآلتية:
أن هذا التعبري كما يقول أستاذنا الدكتور  /السيد خليل هيكل ،هو الذى استعمله املشرع املصرى

لانون

جملس الدولة املادة العاشرة فقرهتا احلادية عشرة إذ تعص على " ويشترط طلبات إلغاء القرارات اإلدارية العهائية أن
يكون مرجع ال عن عدم االختصاص أو عيبا الشكل أو خمالفة القوانني أو اللوائح أو اخل أ ت بيقهنا أو تأويلنها أو
إساءة استعمال السل ة ".
أن تعبري " إساءة استعمال السل ة " هو الغالأ لدى الفقه والقضاء
داللة عيأ االحنراف إذ يشتمل عليه وعلى عيأ التعس

استعمال السل ة.

االستخدام ،كما أن داللته أوسع منن
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الفقه ،ومنن مث حناول الفقنه جاهندا وضنع تعرين
()1
املقصودة معه ،ويتفق مع استخدام املشرع له ،وتبعة القضاء.

لعينأ االحننراف اقنق الغاينة

نا
نر أو فرنسن
نواء مصن
ناء سن
نه والقضن
نيأتى – أن الفقن
نا سن
نا – كمن
إال أن املالحن
مل تتفق كلتنه علنى تعرين موحند لعينأ االحننراف ض اسنتعمال السنل ة ،يتضنح
ذلك من بيان مول كل معهما على العحو التاىل.

( )1يراجع على سبيل املثال :حك حمكمة القضاء اإلدارى  1960/1/12جمموعة سعة  14ص  ،192وحك امكمة
اإلدارية العليا  1966/6/26ال عون أرلام  1480 ،1291 ،1272لسعة 10ق جمموعنة سنعة  11ص 740
ف.91



تعددت التعناري
السل ة معها

النل ذكرهنا الفقهناء ض فرنسنا لعينأ االحننراف ض اسنتعمال

أن االحنننراف هننو -:اسننتخدام إحنندى السننل ات اإلداريننة لسننل اهتا لتحقيننق
()1
هدف أخر خالف اهلدف املعهود به إليها.
وليننل هننو -:أن تقننوم السننل ة اإلداريننة .حننني تصنندر لننرارا ينندخل ض
اختصاصها وتراعند فينه كنل األشنكال املقنررة ودون أن ترتكنأ أي اعتنداد شنكلد
على القانون – باستخدام سنل تها لتحقينق أهنداف أخنرى غنري تلنك النل عهند هبنا
()2
إليها.
وليل هنو -:أن يسنتخدم رجنل اإلدارة سنل ته لتحقينق هندف أخنر غنري اهلندف
()3
الذي أع يت له تلك السل ة من أجل حتقيقه.
يتضح مما سنبق ،أن كلمنة الفقنه الفرنسنى مل تتفنق علنى تعرين موحند لعينأ
ند وإن
نول معن واحن
ندور حن
نا تن
نا مجيعن
نا أهنن
نان املالحن
نل ة وإن كن
نراف السن
االحنن
اختلفت اللفا.
مل خيتل مولن الفقنه مصنر عنن تعرين االحننراف السنل ة عنن مولن
نى تعري ن
نه علن
نق كلمتن
نث مل تتفن
نبق – حين
نا سن
نبني فيمن
نى ( - )4املن
نه الفرنسن
الفقن
موحد لعيأ االحنراف ،بل عرف بتعريفات كثرية معها:
Droit administratif. These droit presses universitaires de france 6

) (1

ed paris 1976 P.602
precis de droit administratif 6 ed Dalloz 1994 P.419.
op cit P 546.

) (2
) (3

( )4و هذا املع يقول د  /فواد حممد مرسى " :إن تعريفات الفقه املصرى لالحنراف ال ختتل عنن التعريفنات النىت
وضعها الفقه الفرنسى ،فهى تقوم كما هو احلال الفقه الفرنسى على أن االحنراف بالسل ة متعلق بالغرض من القنرار
اإلدارى وأن رجل اإلدارة يستخدم سل اته من أجل غرض أخر خيتل عن ذلك الذى معحت له هذه السنل ات سنواء
كان من أجل هدف معبت الصلة باملصلحة العامة أم من أجل هدف يتعلق باملصلحة العامة ولكعه خيتل عن اهلدف امدد
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نرض
نق غن
نة لتحقين
نل ته التقديرين
نل اإلدارة سن
نتعمل رجن
نو :أن يسن
نراف هن
أن االحنن
()1
غري معترف له به.
وليل هنو :احننراف جهنة اإلدارة بالسنل ة املخولنة هلنا عنن هندفها املقنرر هلنا
()2
ابتغاء هدف أخر غري مشروع أو غري م لوق لانونا.
نانون
نه القن
نا لن
نىت خوهلن
نل ات الن
نتخدام السن
نل اإلدارة باسن
نام رجن
نو :لين
نل هن
ولين
لتحقيق أهنداف خمالفنة لألهنداف النىت حنددها ذلنك القنانون ولنو كاننت أهندافا
()3
مشروعة حد ذاهتا وسواء كان ذلك حبسن نية أو بسوء نية.
حتقينق

وليل هنو :أن مينارس مصندر القنرار السنل ة النىت خوهلنا لنه القنانون
()4
أهداف غري تلك الىت حددها له.
ومل يق األم ر ععد هذا احلند وإدنا تبعنه القضناء ذلنك حينث مل يسنتقر علنى
ند
ناء اإلدارى أحن
نة القضن
نه حمكمن
نل ة ،فعرفتن
نراف بالسن
نأ االحنن
ند لعين
تعرين موحن
أحكامها بأننه " تصنرف إدارى يقنع منن مصندر القنرار متوخينا إصنداره غرضنا
()5
غري الغرض الذى لصد القانون حتقيقه ووسد السل ة من أجله.
و حكنن " بأنننه توجننه إرادة مصنندر القننرار إىل اخلننروج عننن روح القننانون
()6
وأهدافه "
أن كلمننة الفقهنناء مل تتفننق علننى تعرينن موحنند لعيننأ االحنننراف ،وإن
كانت مجيعها تدور

إطار واحد وحول مع واحد وإن اختل اللفا.
اسنتعمال

هلذه السل ة من لبل املشرع أو ما ي لق عليه الفقه خمالفة لاعدة ختصيص األهداف … " ن رية االحننراف
اإلجراء اإلدارى ،.ص .98
استعمال السل ة ،ص .69
( )1د  /سليمان ال ماوى :ن رية التعس
( )2د  /حممد كامل ليله :الرلابة على أعمال اإلدارة " الرلابة القضائية " طبعة  1968/67ص .120
( )3د  /أمحد حافا جن  :السل ة التقديرية لتدارة ودعاوى االحنراف بالسل ة ،جملة العلوم اإلدارية س  24العدد الثناىن
ديسمرب  1982ص .73
( )4د  /ماجد راغأ احللو :القضاء اإلدارى،ص .346
( )5حك حمكمة القضاء اإلدارى  1950/11/30القضية رل  313لسعة 3ق جمموعة سعة  5ص  199ق.40
( )6حك حمكمة القضاء اإلدارى  1950/6/8الدعوى رل  201لسعة  2فم موعة سعة  4ص  870ف.265



 :أن بع ن

نتدارة
نة لن
نل ة التقديرين
نار السن
نى إظهن
نرص علن
ناء ( )1حن
الفقهن

نل ة ال
نتعمال السن
نوء اسن
نراف أو سن
نأ االحنن
نه إىل أن عين
نارة معن
نك إشن
التعري ن وذلن
يتحقق إال إذا كانت اإلدارة تتمتع بسل ة تقديرية إصدار لراراهتا.
حننني ذهننأ الننبع األخننر ( )2إىل االكتفنناء بننذكر ماهيننة التعرينن دون
التعننرض لننذكر السننل ة التقديريننة ،ويرجننع ذلننك إىل أنننه يننرى أن االحنننراف
استعمال السل ة يتحقق سواء كانت اإلدارة تتمتع بسل ة تقديرية أم ال.
أهن مل يتعرضنوا
اإلدارة أو سوئها

تعرين

االحننراف

السنل ة إىل حسنن العينة منن لبنل

إصدار القرار.

و ضننوء مننا سننبق فإنننه ميكننن ىل أن أعننرف االحنننراف السننل ة بأنننه "
استخدام رجل اإلدارة لسنل ته املخولنة لنه مبقتضنى القنانون أو الالئحنة هبندف حتقينق
()3
غرض غري مشروع بسوء نية غالبا "
أن االحنننراف

اسننتعمال السننل ة يتحقننق سننواء كننان مصنندر القننرار

يتمتننع بسننل ة إصنندار القننرار أم ال ،وإن كننان حتقننق االحنننراف احلالننة األوىل
غالأ وال اتناج إ باتنه إىل منا يدعينه خبنالف احلالنة الثانينة " السنل ة املقيندة "
فإنه وإن كنان منن املمكنن تصنور االحننراف إال أننه لنيس كافينا وحنده حتقينق
العيأ وإدا البند وأن يضناف إلينه منا يقوينه منن العينوق األخنرى كعينأ عندم
االختصاص أو السبأ مثال.

استعمال السل ة ،ص  ،65د  /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق ص ،412
( )1د  /ال ماوى :ن رية التعس
د  /حممود عاط البعا :الوسيط القضاء اإلدارى .ص  171وما بعدها.
( )2د  /أمحد حافا جن  :املرجع السابق ص  ،73د  /ماجد راغأ احللو :القضاء اإلدارى ،ص .346
( )3ألن سوء العية ليس بشرط لقيام عيأ االحنراف بالسل ة ،وإدا ميكن حتقق االحنراف مع حسن العية ،ويتحقق هنذا
حالة خمالفة رجل اإلدارة لقاعدة ختصيص األهداف ،فبدال من أن يسعى بقراره إىل حتقيق اهلدف الذى ألجله معحه املشرع
سل ة إصداره إذ به يسعى إىل حتقيق هدف أخر وإن كان اهلدف املبتغى حتقيقه من أهداف املصلحة العامة إال أننه لنيس
الذى حدده املشرع.
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اننه البند
القرار إليه وإال مل يتحقق.

حتقينق االحننراف منن ععصنر القصند أى توجنه إرادة مصندر
()1

نراف
أن االحنن

نل ة
نارس سن
نن مين
نق إال ممن
نام ال يتحقن
نانون العن
نار القن
إطن

نل ة دون أن
نارس السن
نن مين
نا من
نة ،أمن
نانون أو الئحن
نى لن
نه مبقتضن
نة لن
نرعية أى خمولن
شن
يكون صناحأ حنق ممارسنتها فإننه ال يسنأل عنن االحننراف حنىت ولنو كنان
سل ته ارتكنأ منا يوصن بنذلك ،وإدنا يسنأل علنى أسناس عندم االختصناص أو
()2
غصأ السل ة مثال.
أن عدم املشروعية

الغرض من إصدار القرار  3حتقق بأحد أمرين:

حتق يق غنرض مغناير للهندف النذى حندده املشنرع ملمارسنة السنل ة وإن
كان هدفا عاما .أو ما يسمى بقاعدة ختصيص األهداف.
حتقيق غرض شخصى جيا املصلحة.
نات ،وأن
نق الصن
نا إىل حتقين
نعى دائمن
نه أن يسن
نأ علين
نرار جين
ندر القن
نث إن مصن
حين
تكون ممارسته الختصاصناته منن أجنل حتقينق املصنلحة العامنة ،النىت ينتعني أن يكنون
بلوغها هدفنه األوحند منن وراء إصنداره لقراراتنه ،وهنو منا يقتضنى إال يعحناز
نات
نالى فئن
ناق بن
نى حسن
نة علن
نة معيعن
نائفى أو لفئن
ندى أو طن
نذهأ عقائن
نراره إىل من
لن
امتمع ،كما ال جيوز لنه أن يتحاينل علنى تعفينذ أحكنام القضناء النىت يفتنرض فيهنا
أهنا كاشنفة للحقيقنة ،وحمققن ة للعندل النذى جينأ أن يسنود ومنن مث فنإذا ارتكنأ
نها
نري حملن
نل اته غن
نتخدم سن
ند اسن
نون لن
نورات يكن
نك ام ن
نن تلن
نل اإلدارة أى من
رجن
( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى
265
( )2يتحقق غصأ السل ة حالتني :األوىل :حالة ما إذا أصدر فرد عادى مل ميعحه القانون أى سل ة لرارا ما ،الثانينة:
حالة ما إذا أصدرت إحدى اجلهات اإلدارية أمرا ال يدخل م لقا الوظيفة اإلدارية ،وإدا يدخل اختصاص السنل ة
التشريعية أو القضائية .د  /سليمان ال ماوى :الوجيز القضاء اإلدارى،ال بعة الثانية  ،1972ص .399
( )3مقتضى هذا أن القرار املشوق بعيأ االحنراف لرار غري مشروع وهو ما عليه الفقه والقضاء فرنسا ومصر ،خالفنا
ملن ذهأ إىل أن رلابة القضاء على االحنراف رلابة خلقية وليست رلابة مشروعية .يراجع ذلك د  /سليمان ال ماوى:
الوجيز القضاء اإلدارى ،ص  ،460د  /مص فى أبوزيد فهمى :القضاء اإلدارى وجملس الدولة ص  838ف .947
الدعوى رل  201لسعة 2ق جلسة  1950/6/8جمموعة سعة  4ص 0 870



ق

ناالحنراف
نوبا بن
نلكه مشن
نون مسن
ناىل يكن
نا وبالتن
نن غاياهتن
نا عن
نراف هبن
واحنن
السل ة.

نتعمال
اسن

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

لكى يقوم عينأ االحننراف

السنل ة البند منن تنوافر عندة شنروط ( )1تتمثنل

:
نائع
نه ،ال ولن
نرار ذاتن
نأ القن
نون العين
نراف أن يكن
نأ االحنن
نام عين
نترط لقين
يشن
نذا املع ن
ندوره و هن
ند صن
نة بعن
نائع الحقن
ندوره ،وال ولن
نه أدت إىل صن
نابقة علين
سن
تقننول حمكمننة القضنناء اإلدارى " سننوء اسننتعمال السننل ة الننذى يعيننأ القننرار
اإلدارى هننو توجننه إرادة مصنندره إىل اخلننروج عننن روح القننانون وغايتننه وأهدافننه
وتسخري السل ة النىت وضنعها القنانون بنني يدينه حتقينق أغنراض ومنأرق بعيندة
عن الصات العام .فأسناءت اسنتعمال السنل ة عمنل إرادى منن جاننأ مصندر القنرار
تتوافر فينه الععاصنر املتقدمنة أمنا إذا كنان حسنن القصند سنلي ال وينة وانسناق
نها
نة حصنل معن
نة ،أو أمنده ببياناتنه خاطئن
ند أعواننه سنيب العين
تكنوين رأينه وراء أحن
لراره ،فإن وجه ال عن فيه يعندرج حتنت اخل نأ القنانون بقينام القنرار علنى ولنائع
غري صحيحه أو مدسوسة أو مدلس فيها " (.)2
وتقول حك أخنر " إن عينأ إسناءة اسنتعمال السنل ة املنربر إللغناء القنرار
اإلدارى جيننأ أن يع ننوى القننرار ذاتننه ال ولننائع سننابقة عليننه أو الحننق لننه
()3
…… اخل.
وتقول امكمنة اإلدارينة العلينا أيضنا :إن انعندام السنبأ املعقنول املنربر للقنرار
ناق الننبع
نى حسن
ناس علن
ن العن
نز بعن
نرف اإلدارة علننى متيين
اإلدارى وان ننواء تصن

( )1وذلك بعد توافر الشروط الالزمة إللغاء القرار بصفة عامة واملتمثلة  -1 :أن يكون القرار إدارينا -2 .أن يكنون
القرار صادرا من سل ة إدارية وطعية -3 .أن يكون القرار هنائيا -4 .أن يكون القرار متصال بعشاط إدارى.
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  201لسعة 2ق جلسة  1950/6/8جمموعة سعة  4ص .871
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  1835لسعة 6ق جلسة  1954/2/17جمموعة سعة  8ص 827



األخر دون مسوظ مقعنع وأسناس منن الصنات العنام هنو صنورة منن صنور مشنوبة
(.)1
القرار اإلدارى باالحنراف "
نتعمال
نراف اسن
نأ االحنن
نثري ( )2أن عين
نا كن
نابقة وغريهن
نائع السن
نن الولن
نح من
يتضن
السل ة البد وأن يكنون القنرار ذاتنه حنىت ميكنن ال عنن القنرار مبقتضنى هنذا
()3
العيأ.
أمننا إذا كننان العيننأ الولننائع الننىت أدت إىل إصنندار القننرار فننإن ال عننن
القرار هنذه احلالنة ال يكنون لعينأ االحننراف اسنتعمال السنل ة وإدنا يكنون
لعيأ أخر كاخل نأ القنانون املتمثنل لينام القنرار علنى ولنائع غنري صنحيحة أو
مدسوسة أو مدلس فيها مثال.
كذلك األمنر إذا كنان العينأ الولنائع الالحقنة علنى إصندار القنرار فإننه ال
ي عن فيه بعيأ االحننراف اسنتعمال السنل ة وإدنا ي عنن القنرار مبقتضنى عينأ
نيح
ندر لتوضن
نىت تصن
نريية الن
نرارات التفسن
نل القن
نك مثن
نروطه وذلن
نوافرت شن
نر إذا تن
أخن
نذه القننرارات وإن
نث إن هن
نها ،حين
نة معن
نة الالئحن
نرارات وخاصن
ن القن
نوض بعن
غمن
كانت مشوبة باالحنراف بالسل ة فإننه ال تنأ ري هلنا علنى حقنوق األفنراد لعندم نفاذهنا
حقه  ،ومن مث ال تكون هل مصلحة ال عن عليها بعدم املشروعية.
الشرط الثاىن :أن يكون العيأ مو را توجيه القرار
نأ
نون العين
نل ة أن يكن
نتعمال السن
نأ االحننراف اسن
نق عين
نترط لتحقن
نذلك يشن
كن
مو را توجيه القرار ،كمنا لنو صندر القنرار لتحقينق هندف ملصندر القنرار ال مينت
نرع أو
نتلزم املشن
نىت اسن
نددة الن
نة امن
نى الغاين
نرج علن
نلة أو خين
نة بصن
نلحة العامن
إىل املصن

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1362لسعة 10ق جلسة  1966/11/26جمموعة سعة  12ص .282
( )2من ذلك مثال :حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  423لسعة 5ق جلسة  1952/11/6جمموعة سنعة 7
ص  ،15وحكمها الدعوى رل  1150لسعة  6ق جلسة  1954/5/19جمموعة سعة  8ص  ،1462وحكمهنا
الدعوى رل  3648لسعة 8ق جلسة  1955/11/17جمموعة سعة  10ص  37ف.33
( )3و هذا تقول امكمة اإلدارية العليا " …… العربة تقدير ما إذا كان القرار صحيحا أو غري ذلك هنى بكوننه
كذلك ولت صدوره " حكمها ال عن رل  616لسعة 37ق جلسة  1999/4/4دائرة أوىل " غري معشور ".
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نى
نأ ري فعلن
نى تن
ندف الشخصن
نذا اهلن
نان هلن
نرار وكن
ندار القن
نا بإصن
نتهدف حتقيقهن
اسن
إصدار القرار وتوجيهه توجيها معحرفا عن هذه الغاية.
و هذا تقول حمكمنة القضناء اإلدارى " :منىت كاننت هنذه الولنائع النىت سنالها
املدعى للتدليل على أن القنرار امل عنون فينه مل يقصند بنه إال مصنلحة شخصنية ملندير
املستخدمني لتبقاء له على الدرجة النىت رلنى إليهنا ابتنة منن القنرارات الوزارينة النىت
أشار إليها املدعى ،والنىت لندم صنورها كمنا لندمت احلكومنة صنورة النبع األخنر
ومن حمضنر جلعمنة وكنالء النوزرة املتقندم صنورته إىل احلكومنة ،وهنذه الولنائع
تسللها علنى العحنو املتقندم تنودى إىل منا استخلصنه معنها املندعى منن أن القنرار
نا
ناطب ،وإدن
نع خن
نحيح وضن
نة أو تصن
نلحة عامن
نق مصن
نتهدف حتقين
نه مل يسن
نون فين
امل عن
هدف إىل غنرض شخصنى ملندير املسنتخدمني ولنيس أمعنن االحننراف السنل ة
مننن أن تتخننذ اإلدارة سننل تها وسننيلة لتحقيننق أغننراض خاصننة دون مننربر مننن
املصلحة العامة مما جيعل هذا القنرار بناطال حقيقنا باإللغناء هنذا فضنال عنن أن القنرار
امل عون فيه لد تضمن تع زيال للمندعى منن الوظيفنة النىت اخنتري لشنغلها وهنى وظيفنة
مرتأ هلا الدرجة الثانينة وهنو أمنر خينرج عنن سنل ة النوزير إذ أننه يع نوى علنى
عقوبة تأديبية ال ميلكها إال جملس التأديأ …… " (.)1
و ذات املع يقنرر جملنس الدولنة الفرنسنى دعنوى مع نورة أمامنه تنتلخص
" أن أحد العم د لرر أننه ال جينوز فنتح امنالت العامنة للنرلص أينام األسنبوع
– عدا األحد – لبل الساعة الثامعنة مسناءا ،وال تفنتح ينوم األحند لبنل ال هنر ،ولقند
برر العمدة لنراره اإلدارى هنذا ،بأننه إدنا أصندره محاينة للشنباق حنىت ال يعصنرفوا
عن أعمناهل اليومينة إىل اللنهو املنرالص ولكنن جملنس الدولنة لضنى بإلغناء هنذا
القرار ،إذ بت له أن العمدة إدنا أصندر هنذا القنرار ملصنلحته الشخصنية ،ألننه ميلنك
خمزنا لبيع املشروبات وفعندلا ،ولنه معنافس ميلنك حاننة هبنا لالت موسنيقية أومتاتيكينة
ميكن الرلص علنى أنغامهنا ،فنأراد بقنراره هنذا أن ميعنع تنردد الزبنون علينه أطنول
ولت ممكن حىت ميكن هو أن يستفيد معه " (.)2
( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى

الدعوى رل  1422لسعة 6ق جلسة  1954/4/19جمموعة سعة  8ص .1258
. 14 Mars 1934 “ Delle Rauit “ Rec 337.



) (2

نن
نع ممن
ند وأن يقن
نرار البن
ناء القن
نن باإللغن
نربر لل عن
نراف املن
نق االحنن
نى يتحقن
لكن
أصدر القرار ،يستوى ذلنك أن يكنون هنو النذى أصندر القنرار ،أو يكنون اشنترك
()1
إصداره ،أو يكون له تأ ري فعلى توجيهه توجيها معحرفا.
نرف
نل ة تصن
نتعمال السن
نوء اسن
ناء اإلدارى " :إن سن
نة القضن
نول حمكمن
نذا تقن
و هن
إدارى يقع من مصندر القنرار بتوخينه إصنداره غرضنا غنري الغنرض النذى لصند
نرئيس اإلدارى إذا
ناحة أن الن
نه وال مشن
نن أجلن
نل ة من
نه السن
ند إلين
نه ،ووسن
نانون حتقيقن
القن
ما أصدر لراره عنن هن وى متعكبنا فينه سنبيل املصنلحة العامنة كنان لنراره مشنوبا
بسوء استعمال السل ة " (.)2
أما إذا ولع االحنراف منن أجنع عنن القنرار ال يند لنه
ال عن القرار بعيأ االحنراف استعمال السل ة.

إصنداره فإننه ال جينوز

نالف
نون بنة خن
نى أن يكن
نيس يكفن
ناء اإلدارى " ولن
نة القضن
نول حمكمن
نذا تقن
و هن
بني املدعى ومدير مكتأ النوزير لت نريح لنرار صنادر منن جلعنة مشنكلة منن عندة
نه
ناص لن
نذكور ال اختصن
نأ املن
ندير املكتن
نك أن من
نه … ذلن
نعون المرأتن
نوظفني ال خيضن
من
()3
إصدار هذا القرار وال سل ان على من أصدره" ..
ناد
نق إال إذا حن
نراف ال يتحقن
نأ االحنن
نإن عين
نروط فن
نن شن
نبق من
نا سن
نأ من
إىل جانن
مصدر القرار عن اهلدف الذى حندده املشنرع وكنان ذلنك عنن لصند معنه ،ومنن مث
فهو من العيوق القصدية النىت ال تفتنرض وإدنا البند منن توجينه إرادة مصندر القنرار

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى
.145
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  423لسعة 5ق جلسة  1952/11/6جمموعة سعة  7ص .15
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  903لسعة 7ق جلسة  1954/12/28جمموعنة سنعة  9ص 190
ف.145

الدعوى رل  903لسعة 7ق جلسة  1954/12/28جمموعة سعة  9ص  190ف
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نتوى
نك ،يسن
إىل ذلن
()1
خاصا.

نا أو
نة عامن
نن وراء املخالفن
نى من
ندف املبتغن
نون اهلن
نك أن يكن
ذلن

و هذا تقول امكمنة اإلدارينة العلينا ( " :)2بنأن عينأ إسناءة اسنتعمال السنل ة
نون
نه أن يكن
نلوك اإلدارى لوامن
ندية السن
نوق القصن
نن العين
نو من
نا هن
نراف هبن
أو االحنن
لنندى اإلدارة لصنند إسنناءة اسننتعمال السننل ة أو االحنننراف هبننا ،فننإذا كانننت
مسلكها تنولن أهننا تتحقنق صنات العمنل فنال يكنون مسنلكها معيبنا هبنذا العينأ
اخلاص … "
نن
نا من
نراف هبن
نل ة أو االحنن
نتعمال السن
ناءة اسن
نر " :إن إسن
ن أخن
نول حكن
وتقن
ناءة
ند إسن
ندى اإلدارة لصن
نون لن
نا أن يكن
نلوك اإلدارى ،لوامهن
ندية السن
نوق القصن
العين
استعمال السل ة أو االحنراف هبنا ،فعينأ إسناءة اسنتعمال السنل ة النذى ينربر إلغناء
القرار اإلدارى أو التعوي ععنه جينأ أن يشنوق الغاينة معنه ذاهتنا بنأن تكنون جهنة
اإلدارة لد تعكينت وجنه املصنلحة العامنة النىت جينأ أن يتغياهنا القنرار ،أو أن تكنون
لد أصدرت القرار بباعنث ال مينت لتلنك املصنلحة ،وعلنى هنذا األسناس فنإن عينأ
إساءة استعمال السل ة جيأ إلامة الدليل عليه ألنه ال يفترض" (.)3
نوق
نن العين
نو من
نل ة هن
نتعمال السن
ناءة اسن
نأ إسن
نر " :إن عين
نول حكن أخن
وتقن
القصدية لوامه أن يكنون لندى اإلدارة لصند إسناءة اسنتعمال السنل ة ،فنإذا مل يكنن
لدى اإلدارة هذا القصد بباعث منن هنوى أو تعند أو انتقنام ،فنال لينام لعينأ إسناءة
استعمال السل ة مهما تكن األضرار الىت تصيأ املصلحة الفردية من القرار"(.)4
( )1د  /حممد كامل ليله :الرلابة على أعمال اإلدارة ،ص  ،57د  /حممد حسني عبد العال :املرجع السابق ص  ،374د
 /حممد رفعت عبد الوهاق :القضاء اإلدارى ،ص  ،200د  /إمساعيل البدوى :املرجع السابق ص  259ف .219
( )2حك امكمة اإلدارية العليا القضية رل  1272و  1291و  1480لسعة 10ق جلسة  1966/6/26جمموعنة
سعة  11ص .740
( )3حك امكمة اإلدارية العليا القضية رل  598لسعة  11ق جلسة  1969/5/3جمموعنة سنعة  14ص ،641
وحكمها  1990/5/26ال عن رل  797لسعة 31ق جمموعة سعة  35ص  1788ف.172
( )4حك امكمة اإلدارية العليا القضية رل  904لسعة 3ق جلسة  1957/11/9جمموعة سعة  3ص  ،52وحكمها
القضية رل  973و  984لسعة 9ق جلسة  1964/5/2جمموعة سعة  9ص  ،1002وحكمها ال عن رل 2239
لسعة  30ق جلسة  1988/1/17جمموعة سعة  637/1 33ف ،97وحكمها ال عن رل  2909لسعة  36ق جلسة



يتضح ممنا سنبق أن عينأ إسناءة اسنتعمال السنل ة منن العينوق القصندية النىت
تت لأ لتحققها توجه إرادة مصدر القرار إىل املخالفة.
فإذا حتقنق ذلنك فإننه ي عنن القنرار وفقنا لعينأ إسناءة اسنتعمال السنل ة
يستوى ذلك أن يكون اهلدف املبتغى من املخالفة عاما أو خاصا.
 .1حالة سكرتري أحند امنالس القروينة النذى نشنأت بيعنه وبنني أحند املنوظفني
الذين يعملون معه حنزازات ،ف نوى نفسنه عليهنا ،حنىت إذا منا انتخنأ عمندة بعند
بضع سعوات من معشأ هذه احلزازات ،كان أول لراراته فصل هذا املوظ .
 .2أن أحنند العمنند فرنسننا أصنندر لننرارا  3أبريننل  1938يقضننى مبعننع
الفرق املوسيقية من اخلنروج ملباشنرة عملنها ال نرق العامنة إال بعند احلصنول علنى
تصريح من املس القروى الذى خيضع لرئاسته.
ندخل
نان ين
نال األول وإن كن
ندة املثن
نرار العمن
ند أن لن
نة جنن
نذه األمثلن
نى هن
ففن
نن
نام من
ند االنتقن
نو لصن
نى وهن
ندافع شخصن
ندفوعا بن
نه من
ناهرة إال أنن
نه ظن
اختصاصن
()1
املوظ .
وأما القرار الصنادر معنه املثنال الثناىن ،فهنو وإن كنان ظناهرة أيضنا داخنل
اختصاصه إال أن اهلندف املبتغنى منن ورائنه ،والنذى اتضنح منن ال نروف امي نة
بإصدار القرار هو حتقينق نفنع لنبع أصندلائه ،و هنذا يقنول املنس " :لند بنت
من االطالع علنى ملن القضنية أن لنرار عمندة دلنت إدتنا كنان يهندف إىل معنع
الفرلة ال اععة منن اخلنروج ملباشنرة عملنها شنوارع القرينة ،وذلنك ملصنلحة فرلنة

 1991/12/16املوسوعة اإلدارية احلديثة  1019/35وما بعدها ف ،353وحكمها
 1074لسعة 33ق املوسوعة .1021/35

1992/11/22

3 dec 1920 averjet Rec. p. 1,27.
مشار إليه

ص  124من مول د  /سليمان ال ماوى :التعس

استعمال السل ة.

ال عن رل
) (1
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أخرى حملية وبعاء على ذلك فنإن الفرلنة ال اععنة تكنون حمقنة
مشوبا بعيأ االحنراف " (.)1
مثال حتقنق املخالفنة
اهلدف العام.

اعتبنار هنذا القنرار

حالنة اخلنروج علنى لاعندة ختصنيص األهنداف أو منع

القننرار اإلدارى يسننتهدف غالبننا حتقيننق املصننلحة العامننة ومننن مث فننإذا حنناد
املوظ عنن املصنلحة فإننه ي عنن القنرار بعينأ االحننراف ،وهنذا كنان اهلندف
األخر بعيدا عن املصلحة العامة.
ولد اد أحياننا أن اندد املشنرع للقنرار هندفا عامنا فيخالفنه مصندر القنرار
إىل هدف أخر متعلنق باملصنلحة العامنة أيضنا ولكنن غنري اهلندف امندد منن لبنل
املشرع فهل يكون مصدر القرار هذه احلالة معحرفا لراره أم ال.
يتضننح مننن أحكننام القضنناء الصننادرة
ختصيص األهداف يتحقق هبا االحنراف ،يويد ذلك.

هننذا الشننأن ( )2أن خمالفننة لاعنندة

نن أن ( " :)3ول ن
نا  1972/12/30من
نة العلين
نة اإلدارين
نه امكمن
نت بن
نا لضن
من
املوظ عن العمنل بنأن يكنون هنذا الولن ملصنلحة حتقينق جنار شنأنه مسنألة
تأديبية في نأ أن يسنتهدف لنرار الولن هنذا الغاينة بالتحديند وال ايند ععنها
غاية أخرى ولو كانت هذه الغاية األخرى تتصل أيضا بالصات العام ".

“ . 5 avril 1940 societe “ la fanfere de delette

) (1

استعمال السل ة ص .126
أشار إىل هذا احلك د  /سليمان ال ماوى :التعس
الن
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال ععان  73لسعة 12ق 510 ،لسعة  9ق  1967/1/21جمموعة
 15عاما  3995/4وما بعدها ،وحكمها ال عن رل  657لسعة 14ق  1972/12/30جمموعة النن  15عامنا
 3996/4وما بعدها.

( )3حك امكمة اإلدارية العليا
 3996/4وما بعدها.

4 Juill 1924. Beauge. Rec. 641.

-

9 Juin 1937. Barbier. Rec. 573.

-

ال عن رل  657لسعة 14ق

 1972/12/30جمموعة األحكام



مخسة عشر عاما

ملا كنان عينأ الغاينة منن العينوق الشخصنية ( )1النىت تكمنن نواينا رجنل
اإلدارة ومقاصده فنإن الكشن عنن وجنود هنذا العينأ منن األمنور العسنرية النىت
يصعأ إ باهتا لتول ذلك على سالمة هذه العوايا وتلك املقاصد.
ولذا استقر القضناء اإلدارى علنى أن عينأ إسناءة اسنتعمال السنل ة جينأ إلامنة
الدليل عليه ألننه ال يفتنرض " ( )2وعلينه فنإن ينتعني علنى املندعى أن يقني الندليل
الذى يثبت ويوكند إدعناؤه ضند اإلدارة ،وملنا كنان عنأء إلامنة الندليل منن لبنل
املدعى أمرا عسنريا ،وأدرك القضناء ذلنك حينث إن املندعى لنو تنرك وشنأنه اعتمنادا
على مل الدعوى فإننه سنيلقى صنعوبة بالغنة إ بنات هنذا العينأ ،ومنن مث فنإن
نالمة
نا اإلدارة وسن
نكيك نواين
نأهنا التشن
نن شن
نرائن ( )3من
نن القن
نددا من
نام عن
ناء ألن
القضن
غايتها من وراء إصندار القنرار حبينث يعتقنل عنأء إ بنات عكنس هنذه القنرائن إىل
عاتق اإلدارة ذاهتا فإذا سنكتت أو مل تقندم اإلجابنة الشنافية النىت تقعنع القاضنى اعتنرب
()4
ذلك معها تسليما ب لبات املدعى.
واحلديث عن هذه القرائن يكون

الفروع اآلتية:

( )1وفقا ملا ذهأ إليه أغلبية الفقهاء .يراجع
الكتاق الثاىن ،دار ال باعة احلديثة ،ص .833
( )2حك امكمة اإلدارية العليا القضية رل  958لسعة  11ق جلسنة  1969/5/3جمموعنة سنعة  14ص ،64
وحكمها 1999/4/4م ال عن رل  193 ،47لسعة  44ق دائرة أوىل " غري معشور ".
( )3هذا إىل جانأ إ بات االحنراف عن طريق العص ،أى نص القرار امل عون فيه سواء اتضح مول اإلدارة من نص القرار
صراحة أو ضمعيا ،وعن طريق مل الدعوى وهو ما ي لق عليه اإل بات املباشر لعيأ االحنراف.
( )4د  /سامى مجال الدين :املرجع السابق ،ص  274وما بعدها.
ذلك مستشار  /حممد ماهر أبو الععني :دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلدارى
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مقتضى هنذا القريعنة أن عينأ االحننراف اسنتعمال السنل ة ميكنن إ باتنه منن
ال روف واملالبسات امي نة بإصندار القنرار ،وكيفينة تعفينذه ،حينث تعتنرب ال نروف
واملالبسننات لريعننة علننى عيننأ االحنننراف اسننتعمال السننل ة ،ومننن مث ميكننن
االستعاد إليها لل عن القرار باإللغاء.
نن أن "
نعة  1928من
نر سن
نى  10فرباين
نة الفرنسن
نس الدولن
نه جملن
نى بن
نا لضن
 .1من
القرار الصنادر بنرف منعح تنراخيص إلحندى الشنركات لتسنيري سنيارات أجنرة
ند
نرار لن
نت أن القن
نني أن الثابن
نيارات حن
نذه السن
نة إىل هن
ندم احلاجن
نة عن
نة مبقولن
املديعن
صدر عقأ اجتمناع لعقابنة سنائقى سنيارات األجنرة العامنة باملديعنة ملعارضنة طلنأ
()1
الشركة مما يفيد أن الغرض من القرار هو محاية طائفة معيعة من املعافسة "
 .2مننا لضننت بننه حمكمننة القضنناء اإلدارى  1951/6/7حيننث جنناء
ند
نل … لن
نل أن تقبن
نتقالته ولبن
ندم اسن
ند أن لن
نرارا بعن
نوزير لن
ندار الن
نا " إن إصن
حكمهن
يتخذ لريعة على سنوء اسن تعمال السنل ة وينثري الشنبه أن هنذا التصنرف لصند بنه
(.)2
حتقيق مأرق خاص "
ناء
نث جن
نا  1961/5/20حين
نة العلين
نة اإلدارين
نه احلكن امكمن
نت بن
نا لضن
 .3من
نه
نال وجن
نة – بن
نع – الترلين
نه الترفين
ندعى بتركن
نأ اإلدارة للمن
نا " إن تعقن
حكمهن
حق ،كما هنو الثابنت منن األحكنام العهائينة ،مث االلت ناء إىل تسنراه بعند أن رفنع
أمره إىل القضناء عندة منرات وصندرت أحكنام القضناء لصناحله ،إن ذلنك دلينل

10 Fev 1928 “ Compagnie pyreneenne de transports. . 1928. p 204.

) (1

( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1951/6/7القضية رل  175لسعة 5ق جمموعة سنعة  5ص  1026ف309
وحكمها  1954/4/19القضية رل  1639لسعة 6ق جمموعة سعة  8ص  1261ف  ،642وحكمهنا أول
مارس سعة  1972جمموعة سعة  26ص .49



على إسناءة احلكومنة اسنتعمال سنل تها بتسنراه للنتخلص معنه بعند أن الت نأ إىل
()1
القضاء واستصدر أحكاما بإلغاء لراراهتا ".
نال
نروف احلن
نت منن ظن
نن أن الثابن
نا من
نة العلين
نة اإلدارين
نه امكمن
نت بن
نا لضن
 .4من
نوبا بسننوء
نان مشن
نر كن
نة األزهن
ندعى مننديرا ملن
نل املن
نع أن نقن
ناته تق ن
ومالبسن
استعمال السل ة إذ احننرف عنن الغاينة ال بيعينة النىت تغياهنا القنانون منن العقنل إىل
غاية أخرى تعكأ هبا اجلنادة ،وذلنك بقصند إبعناده عنن تلنك املعاهند وحرماننه منن
مزاياها ،والترلى درجاتنه إىل مكنان يعقفنل علينه ،وللتنهرق منن مقتضنى القضناء
()2
الذى أنصفه … "
 .5ما لضت به امكمنة اإلدارينة العلينا منن أن " نقنل موظفنان منن الكنادر اإلدارى
إىل الكادر الكتاىب وصاحأ هنذه العملينة نقنل منوظفني أخنرين منن الكنادر الكتناىب
نان األوالن
نن املوظفن
نتني ،طعن
نني العملين
ناط بن
نة ارتبن
نن بن
نادر اإلدارى ومل يكن
إىل الكن
لرار العقنل ،وجنحنا احلصنول علنى حكن بإلغائنه وععند تعفينذ احلكن تنبني أن
أحدمها لد أحينل إىل املعناش وأن الثناىن لند نقنل إىل وزارة أخنرى ورغن هنذا فنإن
الوزارة ،حتنت سنتار تعفينذ احلكن  ،نقلنت املنوظفني األخنرين إىل الكنادر الكتناىب،
دون أى سننبأ ومننرد إفسنناح امننال أمننام مننوظفني أخننرين للعقننل إىل الكننادر
نذه
نى أن تعفين
ندل علن
ناته تن
نال ومالبسن
نروف احلن
نأن " ظن
نة بن
نت امكمن
اإلدارى ،فقضن
احلكنن " بعنند زوال مصننلحة ذوى الشننأن ذلننك إدننا ا بنناحنراف السننل ة ،إذ
انتننهزت " اإلدارة " الفرصننة لتمهينند السننبيل لترليننة لخننرين مل يكونننا طرفننا
املعازعة … ولكن لصد منن التعفينذ إبعادمهنا عنن هنذا الكنادر … فناحنرف التعفينذ
بذلك عنن اجلنادة ،وتعكنأ ال رينق السنوى ممنا يعيبنه بإسناءة اسنتعمال السنل ة،
يق ع ذلك أننه كاننت توجند درجنات إدراينة خالينة منن املمكنن إمتنام التعفينذ

( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1961/5/20ال عن رل  29لسعة 2ق جمموعنة سنعة  6ص  1159ف145
وحكمها  1970/4/18القضية رل  419لسعة 15ق جمموعة سعة  15ص  290ق .46
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1959/3/21القضية رل  97لسعة 4ق جمموعة سعة  4ص  944ف 82
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عليها دون املساس بامل عون عليهمنا لنو خلصنت العينة ،واسنتقام التعفينذ ،ولكنن لند
شابه الغرض … " (.)1

( )1حك امكمة اإلدارية العليا

1959/4/4

القضية رل  913لسعة 3ق جمموعة سعة  4ص  1081ف .95



نن
نتعتا من
نن أن يسن
نل ة ميكن
نتعمال السن
نراف اسن
نة أن االحنن
نذه القريعن
نى هن
مقتضن
التمييز بنني األفنراد املعاملنة دون أسناس أو منربر مشنروع ( )1فنإذا وجند متيينز
القرار الصنادر بنني األفنراد دون منربر ( )2فنإن ذلنك يعند لريعنة علنى االحننراف
إصدار القرار ،ومن مث يكون ذلك مدعاة لل عن عليه باإللغاء.
نة" :
نية التالين
نى  1927/3/18القضن
نة الفرنسن
نس الدولن
نه جملن
نى بن
نا لضن
 .1من
نان
نى حرمن
نادة  6علن
نن املن
نة من
نرة الثانين
نعة  1886الفقن
نوبر سن
نانون  30أكتن
نص لن
نن
العساء ( الالتنى مل تتنوافر فنيهن شنروط معيعنة ) منن العمنل كمدرسنات مسناعدات
مدارس الذكور ،ولند خنول القنانون جملنس اماف نة سنل ة منعح اسنتثعاءات منن
هنذا املبندأ ،ولند حند أن تقندم منديرو بعن املندارس اخلاصنة ومنديرو بعن
املدارس احلكومينة ،ألحند امنالس ي لبنون اسنتثعاء بعن العسناء منن تلنك القينود
حلاجة املدارس اخلاضعة هل إلنيهن ،فقنرر ذلنك املنس إجابنة مجينع طلبنات منديرى
املدارس العامنة ،ورفن مجينع طلبنات منديرى املندارس اخلاصنة دون ذكنر أسنباق
أو علة هلنذا التميينز ،ولنذلك فقند رأى املنس أن هنذا ال نرف يكشن عنن روح
()3
حتيز لدى املس ،وألغى لراره بعاء على عيأ االحنراف ".

( )1وذلك كالتمييز بني األفراد على أساس من االنتماء الععصرى أو اجلعسى أو التمييز اللغوى أو الدي أو العقائندى أو
السياسى أو االختالف ال بقى االجتماعى واملاىل ،د  /مص فى عفيفى :احلقوق املععوية لتنسان بني الع رية والت بينق.
دراسة مقارنة الع الوضعية والشريعة اإلسالمية .دار الفكر العرىب  1990ص .16
( )2حيث إن املساواة امل لوبة والىت هى مبدأ أساسى من املباد العامة للقانون ال يقصد هبا املساواة احلسابية وإدا يقصند
هبا املساواة بني من تتما ل ظروفه القانونية .د  /صالح الدين فوزى :املباد العامة غري املكتوبنة القنانون اإلدارى.
دراسة مقارنة .دار العهضة العربية  1998ص .41
: 18 Mars 1927. . 1927-3-51.

) (3
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نأ
نن أن عين
نا  1927/8/3من
نى أيضن
نة الفرنسن
نس الدولن
نه جملن
نى بن
نا لضن
 .2من
االحنننراف اسننتعمال السننل ة يتننوافر حالننة " إصنندار لننرار إدارى ن نناق
سل ة الضبط اإلدارى ميعع مجيع امل اهرات فيما عدا إحدامها " (.)1
 .3ما لضت بنه حمكمنة القضناء اإلدارى منن أن " رفن لبنول املندعى بالسنعة
األوىل بكلية الصيدلة وهنو مسنتوف لشنروط القبنول منع وجنود حمنل خنال يسنمح
بقبوله ،يكون تصنرفا بنادى العنوج غنري مالئن وال معاسنأ ل روفنه ويع نوى علنى
()2
إساءة استعمال السل ة ".
 .4ما لضنت بنه أيضنا منن أننه " منىت كاننت اإلدارة لرارهنا امل عنون فينه
القاضى بتعيني بعن زمنالء املندعى …… لند لامنت بتعنيني منن ععيتنه متخ ينة
ندة،
نة واحن
ن طبيعن
نة ،وجتمعهن
نروف متما لن
نانوا ظن
نه كن
نه وألرانن
نع أنن
ندعى ،من
املن
ومستوى واحد ،فما كنان لنتدارة أن ختلن املندعى عنن ركبنه طاملنا بنأن تفانينه
وظهرت مقدرتنه … ومنن مث فنإن إغفالنه التعنيني وعندم وزننه بنامليزان العنادل
()3
مقارنا بزمالئه يكون لد أدى باإلدارة إىل االحنراف استعمال سل تها "
 .5ما لضنت بنه امكمنة اإلدارينة العلينا منن أن " القنرار اإلدارى بنرف منعح
نتيفائه
نن اسن
نالرغ من
نراد ،بن
نبع األفن
نكى لن
ندائرة املوسن
نول بن
نائع مت ن
نراخيص بن
تن
نواق
نر األسن
نع األمن
نتعادا إىل أن والن
نذلك :اسن
نا لن
نأ توافرهن
نة الواجن
نروط القانونين
الشن
ال يسمح باملزيند منن الباعنة ،وبنالرغ منن ذلنك معحنت ترخيصنا لغريهن مبزاولنة
املهعة ،ولد انتنهت امكمنة اإلدارينة العلينا إلغائهنا للقنرار امل عنون فينه إىل وصنفه
()4
بأنه خيل مببدأ املساواة بني أصحاق املراكز القانونية املتما لة "
3 Aout 1927 “ stade olympique “ Rec. p. 917.

) (1

( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1954/5/2القضية رل  144لسعة  7ق جمموعة سعة  8ص  1343وحكمها
 1960/12/21القضية رل  1494لسعة  10ق جمموعة سعة  15ص  ،70حك امكمنة اإلدارينة العلينا
 1985/1/19القضية رل  176لسعة  27ق جمموعة سعة  30ص .428
ص
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى  1958/5/15القضية رل  4941لسعة 9ق جمموعة سنعة 13 ،12
 120ق 111
( )4حك امكمة اإلدارية العليا 1999/5/16م ال عن رل  2378لسعة 40ق "غنري معشنور " ،وحكمهنا
1999/1/14م ال عن رل  3268لسعة  33ق " غري معشور "



مقتضننى هننذه القريعننة :أنننه إذا صنندر القننرار اإلدارى واتضننح مننن ظننروف
إصداره انه ال يوجند منربر أو دافنع معقنول إلصنداره فنإن ذلنك يعتنرب لريعنة علنى
االحنراف إصدار القرار ،والنذى ألنام هنذا االفتنراض القضناء هبندف تسنهيل مهمنة
املدعى اإل بات.
ت بيقات لريعة انعدم الدافع املعقول:
 .1ما لضى بنه جملنس الدولنة الفرنسنى منن أننه ( " )1إذا حند منثال أن أحند
رجال القضناء املسنتعمرات لند أعفنى منن مهنام معصنبه ألننه سنيعهد إلينه
مبعصأ فرنسا ذاهتنا ،مث ظهنر أن هنذا املعصنأ ال وجنود لنه فعنال ،وأننه تنرك
بدون عمل ،فإنه يستعتا معه أن هذا العقل مل يكن الدافع إليه مشروعا "
 .2ما لضى به املنس أيضنا منن أن " نقنل املوظن منن عملنه إىل عمنل أخنر
ال وجود له الوالنع أو ملععنه منن أداء واجبنه كعمندة املديعنة املعقنول معنها،
مما يفيد عدم مشروعية القرار على أساس االحنراف بالسل ة" (.)2
نعة
نرار الفصنل بعند بضن
نة القضناء اإلدارى منن أن " لن
 .3منا لضنت بنه حمكمن
نوبه
نرار يشن
ندار القن
نول إلصن
نع معقن
نود دافن
نوع دون وجن
ند الت ن
نن حتدين
نهر من
أشن
باالحنراف " (.)3
نتدارة أن
نيس لن
نه " لن
نن أنن
نا من
ناء اإلدارى أيضن
نة القضن
نه حمكمن
نت بن
نا لضن
 .4من
ختتار األحد إال إذا كنان هنو األجندر ،وكنان هلنذا االختينار سنعد منن األوراق
يودى إىل العتي ة النىت انتنهت إليهنا وإال اتسن عملنها بإسناءة اسنتعمال السنل ة،
نى
نه علن
نون ترليتن
ناز امل عن
نى امتين
ندل علن
نا ين
نيس األوراق من
نت أن لن
نإذا بن
فن
. 9 Juin 1937 “ Barbier “ Rec. 157.
1944. Ozaux “ Rec p. 19

19 Jan

27 avril 1928 “ georgin “ Rec 536.
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى
.597

1953/5/6

) (1
) (2

القضية رل  1335لسعة  6ق جمموعنة سنعة  7ص  1098ق
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املدعى ،فكنل معنهما أدى واجبنه ويشنغل مراكنز رئيسنية ال تقنل خ نورة عنن
مركز الوظيفنة املتعنازع عليهنا ،ولند نناال الثعناء والتقندير كنل امنيط النذى
كان يعمل فيه ،فنإذا كنان املندعى امنل منوهال عالينا معنذ سنعة  1917بيعمنا
نبق
ندعى أسن
نان املن
نام  1914وكن
نهادة متوسن ة عن
نل شن
نه امن
نون ترليتن
امل عن
معه الترلية إىل مجينع الندرجات املالينة ،فنإن اإلدارة تكنون لند بعنت مفاضنلتها
علننى أسننباق غننري مستسنناغة وال تننودى إليهننا األوراق ،وبننذلك تكننون لنند
احنرفت عن الغاية النىت منن أجلنها أطلنق هلنا سنل ة االختينار للوظنائ العلينا"
(.)1

 .5ما لضنت بنه امكمنة اإلدارينة العلينا منن أننه " إذا كاننت اإلدارة حنرة
اختيار أصنلح املنوظفني ععند إجنراء الترلينة باالختينار إال أهننا " … إذا وضنعت
لاعدة تع يمية عامة التباعهنا ععند الترلينة باالختينار ،فنال جعناح عليهنا ذلنك
طاملننا أن تلننك القاعنندة هتنندف إىل حتقيننق مصننلحة وإال ولعننت عيننأ
الدولة " (.)2
االحنراف وخضعت القاعدة نفسها لرلابة جملس
نري
ندورها بغن
نل وصن
نرارات العقن
نق لن
نن أن " تالحن
نا من
نه أيضن
نت بن
نا لضن
 .6من
مقتضى من الصات العنام بقصند جمنازاة املوظن لرفعنه تقرينرا إىل رئنيس النوزراء
()3
يفيد سوء استعمال السل ة … "

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى  1953/11/24القضية رل  965لسعة 6ق جمموعة سعة  8ص  108وحكمها
 1954/5/2جمموعة سعة  8ص  ،1343وحك امكمة اإلدارية العليا  1980/2/24جمموعة سعة  25ص  51وما
بعدها ق .73
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1962/3/21القضية رل  1260لسعة 6ق جمموعة سعة  7ص  544ق .56
( )3حك امكمة اإلدارية العليا  1970/4/18القضية رل  419لسعة 15ق جمموعة سعة  15ص  290ق .46



مقتضى هنذه القريعنة :أننه إذا صندر القنرار بعناء علنى طلنأ مقندم إىل جهنة
اإلدارة ،واتضح من ظنروف احلنال أهننا مل تقن ببحنث ال لنأ لبنل إصندار القنرار،
فإن صدور القرار على هذا العحنو لريعنة لضنائية علنى االحننراف ميكنن االسنتعاد إليهنا
ال عن القرار باإللغاء ومن ت بيقات هذه القريعة:
 .1ما لضى به جملس الدولنة الفرنسنى منن أننه و إصندار املندير املعنني حنديثا،
ولبل تسل مهام وظيفتنه ،لنرارا بفصنل أحند مرءوسنيه ،مث تعفينذه هنذا القنرار بغاينة
السرعة غداه تسلمه العمل ،منا يق نع بأننه كنان يهندف إىل أغنراض غنري مشنروعة،
(.)1
وال تتعلق مبصلحة املرفق املوضوع حتت إشرافه "
 .2مننا لضننت بننه حمكمننة القضنناء اإلدارى مننن أن " القننرار الننذى تتخننذه
مصلحة العقنل بنرف طلنأ التنرخيص تسنيري سنيارة مبندئيا ولبنل أن جتنرى
شأنه أى حبث إدا هنو لنرار صنورى ال يعنتا أ نرا إذ العنربة هنى بنالرف املوضنوعى
الذى ب على الدرس والتمحيص " (.)2
 .3ما لضت به أيضا منن أن " العمندة اسنتدل علنى أن القنرار امل عنون فينه لند
صدر ألغنراض حزبينة … ألن وزينر الداخلينة صندق علنى القنرار ينوم اجلمعنة 25
يعاير  1952الذى كاننت جتتناز فينه النبالد أحندا ا جسناما يسنتغرق معهنا أن يعن
الوزير مبسائل العمد وما إليهنا أينام ع لتنه ،وتنرى هنذه امكمنة هنذه الشنواهد
وما حواه املل من توصنيات واسنتعداءات صنادرة منن بعن العنواق علنى املندعى
ومننن الشننكاوى العدينندة الننىت كننان يقنندمها اخلصنن الثالننث ومبننادرة اإلدارة إىل
الععاية هبا ومنا انول دون إطمئعاهننا إىل تنوخى القنرار امل عنون فينه وجنه املصنلحة
()3
العامة املعزهة عن امليل واالحنراف …"

3 Mars 1939 “ Dame Laurant “ Rec. p. 138.
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى

1951/4/17
1953/6/21

) (1

القضية رل  387لسعة 4ق جمموعة سعة  5ص  877ق .217
القضية رل  529لسعة 6ق جمموعة سعة  7ص  1652ق .814
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 .4ما لضت بنه حمكمنة القضناء اإلدارى منن أن " إصندار النوزير لنرارا بعند أن
لدم استقالته ولبنل أن تقبنل ،لند يتخنذ لريعنة علنى سنوء اسنتعمال السنل ة ،وينثري
()1
الشبه أن هذا التصرف لصد به حتقيق مأرق خاصة "

يننرى د  /سننليمان ال منناوى ( )2وتبعننة ذلننك بعنن الفقهنناء  3أن الغلننو أو
عدم التعاسأ بني اخل أ واجلنزاء يعتنرب لريعنة علنى االحننراف بالسنل ة ،فناجلزاء وفقنا
للسل ة التقديرية النىت تتمتنع هبنا اإلدارة البند وأن يكنون متعاسنبا منع الفعنل فنإذا مل
يكن متعاسبا مع الفعل فنإن ذلنك يعتنرب لريعنة علنى االحننراف ،ومنن مث للمندعى .أن
يستعد إليها ال عن القنرار باإللغناء إىل جاننأ القنرائن األخنرى .وهنو منا علينه
()4
القضاء.
ومن األمثلة على ذلك:
 .1ما لضى بنه جملنس الدولنة الفرنسنى منن أننه " إذا كاننت اإلدارة منثال لند
اختذت عقوبات صارمة مع أحند املنوظفني اسنتعادا إىل خ نأ غنري جسني  ،فنإن هنذه
( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى  1951/6/7القضية رل  175لسعة 5ق جمموعة سعة  5ص  1026ق .309
استعمال السل ة ،ص .382
( )2د  /سليمان ال ماوى :ن رية التعس
( )3د  /حممد مص فى حسن :اجتاهات جديدة لضاء امكمة اإلدارية جمال التأديأ ،جملة العلنوم اإلدارينة س 21
العدد رل  1لسعة  1979ص  156وما بعدها ،د  /حممود عاط البعا :حدود سل ة الضبط اإلدارى طبعة ،1980ص
 70وما بعدها ،د  /حممود حلمى :حق القضاء تعديل القرار اإلدارى ،جملة العلوم اإلدارية العدد الثاىن لسعة  1964ص
 161وما بعدها.
( )4حك حمكمة القضاء اإلدارى  1951/1/26القضية رل  536لسنعة  4ق جمموعنة سنعة  5ص ،1096
وحكمها  1952/4/15القضية رل  1056لسعة 5ق جمموعة سعة  5ص  ،835وحكمهنا 1953/3/22
القضية رل  743لسعة 5ق جمموعة سعة  7ص  ،717حك امكمة اإلدارية العليا  1963/1/5ال عن رل 987
لسعة 8ق جمموعة سعة  8ص  398ق  ،37حكمها  1984/2/7ال عن رل  415لسعة  52ق جمموعة سعة 29
ص  ،613وحكمها  1985/1/12ال عن رل  915لسعة 27ق جمموعنة سنعة  30ص  ،352وحكمهنا
 1990/5/19ال عن رل  205لسعة 35ق جمموعة سعة  35ص  1774ق  ،17وحكمهنا 1999/6/11م
ال عن رل  1449لسعة  41ق " غري معشور ".



الوالعة تعترب لريعنة جتعنل املنس أمينل إىل اإللغناء ،لنو وجندت لنرائن أجنرى علنى
عيأ االحنراف " (.)1
ند
نن أن يقصن
نه " … ال ميكن
نن أنن
ناء اإلدارى من
نة القضن
نه حمكمن
نت بن
نا لضن
 .2من
املشرع إىل إع اء جلعة الشنياخات سنل ة فصنل العمندة مهمنا تكنن التهمنة املوجهنة
إليه أو مهما يكن اخل نأ النذى ولنع معنه ،ولند بنان منن ظنروف اهتنام املندعى
القضيتني املعسنوبتني إلينه ،أن هنذا االهتنام مل يكنن ينربر فصنله منن وظيفتنه ،ومنىت
كان القرار امل عون فيه لد استعد فيما اسنتعد إلينه منن أسنباق الفصنل إىل منا اهتن بنه
املدعى هاتني القضنيتني ،فنإن ذلنك عندم مالئمنة ظناهرة القنرار ممنا جيعلنه
()2
مشوبا بعيأ االحنراف بالسل ة.
نذنأ
نة للن
ندير العقوبن
نن أن " تقن
نا من
نة العلين
نة اإلدارين
نه امكمن
نت بن
نا لضن
 .3من
اإلدارى الذى بنت حنق املوظن هنو منن سنل ة اإلدارة ،ال رلابنة للقضناء فينه
…
نل ة
نتعمال السن
نوء اسن
ناهرة ،أى بسن
نة ال ن
ندم املالئمن
نا إال إذا اتس ن بعن
عليهن
()3
"
نرب
نأ ال يعتن
نزاء واخل ن
نني اجلن
نأ بن
ندم التعاسن
ناء أن عن
نرى بعن الفقهن
نني ين
حن
()4
لريعة على االحنراف ،وإدا هو عيأ مستقل.
()5

نا اإلدارة
نع فيهن
نىت تتمتن
نة الن
نى احلالن
نرة علن
نت لاصن
نراف ليسن
نة االحنن
 .1إن ن رين
بالسل ة التقديرية وإدا يتصور وجودها حالة السل ة املقيدة لتدارة.
استعمال السل ة ،ص .154
( )1مشار إىل هذا احلك مول د  /سليمان ال ماوى :ن رية التعس
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى  1953/1/18القضية رل  482لسعة 5ق جمموعة سعة  7ص  324ق .212
( )3حك امكمة اإلدارية العليا  1963/1/5ال عن رل  1153لسعة 8ق جمموعة سعة  8ص  420ق 39
( )4د  /عبد الفتاح حسن :لضاء التأديأ ص  ،383د  /حممد حسعني عبد العال :فكنرة السنبأ القنرار اإلدارى
ق
ودعوى اإللغاء ص  ،186د  /مص فى أبوزيد فهمى :القضاء اإلدارى وجملس الدولة ص  778ومنا بعندها
استعمال احلقوق اإلدارية .دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة عني
 ،880د  /حممد مرغ خريى :ن رية التعس
مشس سعة  1972ص .648
( )5ملزيد من االنتقادات يراجع د  /حممد فريد سيد الزهريى :الرلابة القضائية على التعاسأ القرار اإلدارى دكتنوراه
مقدمة إىل كلية احلقوق باملعصورة عام  1989ص .366 :360
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نتعمال
ناءة اسن
نأ إسن
نا لعين
ناالت مرادفن
نل احلن
نا و كن
نرب حتمن
نو ال يعتن
 .2أن الغلن
نو
نان الغلن
نا إذا كن
نة من
نه إال حالن
نو ال يرادفن
نن مث فهن
نا ومن
نراف هبن
نل ة أو االحنن
السن
بباعث من إسناءة اسنتعمال السنل ة أى ا بقصند ،أمنا إذا كنان الغلنو بندون لصند
فإنه ال يعترب مرادفا لعيأ إساءة استعمال السل ة.
 .3أن االحنراف ن ر مجهور الفقنه هنو العينأ النذى يشنوق غاينة القنرار أمنا
عيأ الغلو فال يتعلنق بغاينة القنرار وحنده ،بنل يقنع العاللنة بنني مركنز السنبأ
وغايته ،ولذا فمن املتصور أن يتحقنق ولنو كنان القنرار حمققنا لغايتنه املشنروعة بصنفة
مباشرة.
 .4االخننتالف بننني االحنننراف والغلننو ال بيعننة ،فرلابننة االحنننراف بالسننل ة
تدخل ن اق رلابنة املشنروعية مبععاهنا الندليق دون خنالف ،أمنا رلابنة الغلنو فقند
اختل الفقهاء حنول طبيعتنها بنني مويند لكوهننا تندخل رلابنة املشنروعية وبنني
معارض.
هذا والعفس متيل إىل ما ذهنأ إلينه النرأى األول منن اعتبنار عندم التعاسنأ بنني
اخل أ واجلزاء لريعة على االحنراف استعمال السل ة،وذلك لألمور اآلتية:
 .1أن هننذا الننرأى يترتننأ عليننه محايننة العامننل مننن عسنن اإلدارة ،ألهنننا إذا
علمت أن املغناالة اجلنزاء يعنرض القنرار الصنادر معنها لل عنن باإللغناء أح منت
ناء،
نرارات اإلدارة منن اإللغن
نيانة لقن
نذا صن
نك أن هن
نأ ،وال شن
نت التعاسن
نها وراعن
ععن
وبالتاىل اإللالل من الدعاوى وصيانة ولت القضاء.
 .2أن التغاضى عن عدم التعاسنأ بعندم اعتبناره لريعنة علنى االحننراف وفقنا ملنا
ذهأ إليه الرأى الثناىن ،يترتنأ علينه إح نام األفنراد عنن القينام مبسنئوليته خشنية
الولوع برا ن اخل نأ ،وال شنك أن هنذا تع ينل ملصنات األفنراد النذين يتعناملون
مع اإلدارة.
وعليه فيكون القول بأن عندم التعاسنأ بنني اخل نأ واجلنزاء لريعنة علنى االحننراف
حمققا ملصلحة العامل واإلدارة معا ،كما سبق وأوضحعا.



ال اعة بني الرئيس واملنرءوس أمنر واجنأ الفقنه اإلسنالمى سنواء تعلنق األمنر
بالرئيس األعلى " وىل األمنر " إذ جينأ علنى مجينع أفنراد األمنة طاعتنه واالمتثنال ملنا
يأمر به ،أو تعلق مبن دونه كاألمري وحنوه.
يويد ذلك:
ناىل 
نال تعن
 .1لن
…

()2

أن املوىل عنز وجنل لنرن طاعنة وىل األمنر ب اعنة اهلل ورسنوله ،ومنن املعلنوم أن
طاعة اهلل ورسوله واجبة فتكون طاعة وىل األمر واجبة أيضا.

( )1اختل

املفسرون

حتديد أوىل األمر ،ومتخ

أهل احلل والعقد من األمة،

اخلالف عن اآلراء اآلتية:

أن املراد بأوىل األمر اخللفاء الراشدون،

أن تعبري أوىل األمر يقصد به
أن املراد بأوىل األمر ،أمراء السرايا ،لال

سعيد بن جبري :نزلت هذه اآلية عبد اهلل بن حذافة السهمى إذ بعثه الع  أمريا على سرية ،وعن ابن عباس أهنا نزلت
خالد بن الوليد بعثه الع  أمريا على سرية وفيها عمار بن ياسر ،ف رى بيعهما اختالف شب ،فعزلت هذه اآلينة
وأمر ب اعة أوىل األمر،

أن املراد بأوىل األمر العلماء الذين يفتون ض األحكام الشرعية ويعلمون العاس ديعه  ،وهذا

رواية الثعليب عن أبن عباس ولول احلسن وجماهد والضحاك،

أن املراد بأوىل األمر األئمة املعصمون " يراجنع ض

ذلك مفاتيح الغيأ لألمام الرازي  148/5وما بعدها..
والذي عليه أكثر املفسرين والفقهاء أن املراد بأوىل األمر ض اآلية ،كل من ول أمراو من أمور املسلمني وهو ما يع بق على
العلماء واألمراء.
وض هذا يقول اإلمام األلوس " ومحله كثري – وليس ببعيد – على ما يص اجلميع لتعاول االس هل ألن لألمراء تدبري أمر
اجليش ،والقتال ،وللعلماء حفا الشريعة وما جيوز وما ال جيوز " روح املعاىن  ،66/5ولال أبن متيمنة " :أو لنو األمنر
صعفان األمراء والعلماء " السياسة الشرعية ض إصالح الراعد والرعية ص ،162ويقول د/حممد سالم مدكور " :والتحقيق
أن اآلية تعاولت ال ائفتني وطاعته من طاعة الرسول ،فالعلماء يبلغون أمر الرسول ،واألمراء يعفذون فت نأ طاعتنه ،
ن رية اإلباحة ععد األصوليني والفقهاء ،دار العهضة العربية  ،1984ص.322
( )2سورة العساء لية .59
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نال
نعيب  لن
نه أن الن
ند اهلل ععن
نرة رضن
نن أيب هرين
نا روى عن
 -2من
(.)1
وجه الداللة من احلديث-:
أن العيب صنلى اهلل وعلينه وسنل بعند أن بنني أن طاعتنه منن طاعنة اهلل ،حتند
عن طاعة األمري وبنني أن طاعتنه أي األمنري منن طاعتنه أي الرسنول صنلى اهلل وعلينه
وسل  ،وطاعة الرسول واجبة فتكون طاعة األمري واجبة أيضاو
 -3ما روى عنن أبنن عمنر رضند اهلل ععنهما أن النعيب صنلى اهلل وعلينه وسنل
لال
(.)2
أن الع  نفى
فيما ليس مبعصية.

هنذا احلنديث ال اعنة

املعصنية ،فندل ذلنك علنى وجوهبنا

 -4ما روى عنن أننس بنن مالنك  أن النع  لنال
()3

أن الع  بني هذا احلنديث أن طاعنة األمنري واجبنة بغن
وجعسه ،وال يوجد مع لل اعة أفضل من هذا.

الع نر عنن نوعنه

( )1صحيح البخاري بشرح فتح الباري  111/13كتاق األحكام حديث رل  ،7137صحيح مسل بشنرح العنووي
 223/12كتاق األمارة.
( )2صحيح البخاري بشرح فتح الباري  121/13وما بعدها كتاق األحكام حديث رل  ،7144صحيح مسل بشرح
العووي  226/12كتاق األمارة ،مسعد األمام أمحد .17/2
( )3صحيح البخارى بشرح فتح البارى  121/13كتاق األحكام حديث رل  ،7142السعن الكربى للبيهقى 155/8
كتاق لتال أهل البغى باق السمع وال اعة لتمام ،مسعد أمحد بن حعبل .114/3



يتضح منن العصنوص السنابقة منن الكتناق والسنعة وجنوق طاعنة وىل األمنر،
وال شك أن هنذا  -كمنا سنبق وأوضنحعا  -يع بنق علنى الوالينة العامنة واخلاصنة،
مادام األمر ملتزم أمره أوامر الشنارع ونواهينه مبنا يععينه هنذا منن حتقينق املصنلحة
نه أو
نر الش نارع ونواهين
نا ألوامن
نرار ) خمالفن
نر ( القن
نان األمن
نإذا كن
نن مث فن
نة ،ومن
العامن
استهدف مصدره مصنلحة شخصنية منن وراءه سنوء لعفسنه أو لغنريه ممنن تنربط هبن
صلة لرابة أو مدفوعا أمره بعنزوة شخصنية فإننه ال جتنأ طاعتنه ،وعلينه فنإن األمنر
لكى ي اع وينأمث منن ال ي يعنه البند وأن يكنون متفقنا منع أوامنر الشنرع ونواهينه
ومستهدفا حتقيق املصلحة العامة.
و هذا يقو اإلمنام النرازى " :إن األمنة جممعنة علنى أن األمنراء والسنالطني إدنا
جتأ طاعته فيما علن بالندليل أننه حنق وصنواق وذلنك الندليل لنيس إال الكتناق
والسعة وحيعئذ ال يكون هذا لسنما معفصنال عنن طاعنة الكتناق والسنعة وعنن طاعنة
()1
اهلل وطاعة رسوله بل يكون داخال فيه … "
وعليه فإذا صدر األمنر خمالفنا ألوامنر الشنرع ونواهينه فإننه ال جتنأ طاعتنه بنل
نع 
نول الن
نذا يقن
نية ،و هن
نرب معصن
نه تعتن
إن طاعتن
()2

ويقول أيضنا فيمنا رواه اإلمنام علنى  ،أن النع  بعنث سنرية وأمنر علنيه
نوم أن
نوا ،فه ن لن
نره أن يقتحمن
نارا وأمن
نأجا هل ن نن
نوه ،فن
نره أن ي يعن
نال وأمن
رجن
يفعلوا ،ولنال لخنرون ،إدنا فررننا منن العنار ،فنأبوا ،ولندموا علنى رسنول اهلل ،
فذكروا له ذلك ،فقنال رسنول اهلل  لنو دخلوهنا مل يزالنوا فيهنا إىل ينوم القيامنة ،ال
()3
طاعة معصية اهلل ،إدا ال اعة املعروف ]

( )1مفاتيح الغيأ لتمام الرازى .150/5
( )2سبق خترجيه ص
( )3أخرجه البخارى ومسل والبيهقى واللفا له ،صحيح البخارى بشرح فتح البارى  122/13كتاق األحكام حديث
رل  ،7145صحيح مسل بشرح العووى  226/12وما بعدها كتاق األحكام ،السعن الكربى للبيهقى  156/8كتاق
لتال أهل البغى باق السمع وال اعة لتمام ومن يعوق ععه ما مل يأمر مبعصية.
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أما إذا صندر األمنر موافقنا ألوامنر الشنارع ونواهينه ولكنن كنان اهلندف منن
إصداره خمالفنا ملنا وضنع األمنر منن أجلنه كنأن اسنتهدف مصندره حتقينق معفعنة
شخصية له ،أو ملن ترطبنه هبن صنلة لرابنة منثال ،فنإن األمنر هنذه احلالنة يكنون
مصدره مت ناوزا فينه حندود السنل ة أو معحرفنا اسنتعمال السنل ة النىت وضنعها
املشرع " أوىل األمر " بني يدينه ،و هنذا يقنول ابنن تيمينة ( " )1فنإن عندل " النواىل
ندالة أو
نة أو صن
نهما أو والء عتالن
نة بيعن
نل لرابن
نريه ألجن
نلح إىل غن
نق األصن
نن األحن
" عن
موافقننة بلنند ،أو مننذهأ ،أو طريقننة أو جننعس كالعربيننة والفارسننية والتركيننة
والرومية ،أو لرشوة يأخذها معنه منن منال أو معفعنة أو غنري ذلنك منن األسنباق ،أو
نومعني
نوله واملن
نان اهلل ورسن
ند خن
نهما ،فقن
نداوة بيعن
نق أو عن
نى األحن
نه علن
نغن للبن
لضن
ودخل فيما هنى ععه

لولنه تعناىل 
 )2( مث يقننول ،لننال تعنناىل 
 )3( فنإن الرجنل حلينة لولنده

أو لعتيقه لند ينو ر بعن الوالينات أو يع ينه منا ال يسنتحق ،فيكنون لند خنان
أمانته ،وكذلك لد يو ره زينا دة مالنه أو ح نه بأخنذ منا ال يسنتحقه أو حمابناة منن
…"
يداهعه بعن الوالينات ،فيكنون لند خنان اهلل ورسنوله وخنان أمانتنه

()4

نتغرق
نيس مبسن
نل ة لن
نتعمل السن
نراف اسن
ن الح احنن
نإن اصن
نه فن
وعلين
اإلسالمى ،وإدا توجد لواعد تقره وهو ما سوف يتضح امل الأ اآلتية:

نه
الفقن

( )1السياسة الشرعية إصالح الراعى والرعية البن تيمية ص  5وما بعدها.
( )2سورة األنفال لية .27
( )3سورة األنفال لية .28
( )4يويد ذلك .ما جاء مسعد اإلمام أمحد عن يزيد بن أىب سفيان لال :لال أبو بكر  حني بعث إىل الشام ،يا يزيد
إن لك لرابة عسيت أن تو ره باإلمارة وذلك أكرب ما أخاف عليك ،فإن رسول  ،لال من وىل من أمر املسلمني شيئا
فأمر عليه أحدا حماباة فعليه لععة اهلل ،ال يقبل اهلل معه صرفا وال عدال حىت يدخله جهع ومن أع ى أحدا محى اهلل فقند
انتهك محى اهلل شيئا بغري حقه فعليه لععة اهلل ،أو لال تربأت معه ذمة اهلل " املسعد .6/1
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ي لق االحنراف اللغة علنى العندول أو املينل ،تقنول حنرف عنن الشنب انرف
حرفا ،واحنرف وحتنرف ،وأحنروف ،عندل ،لنال األزهنرى :وإذا منال اإلنسنان عنن
شب يقال حترف واحننرف وأحنروف … وحترين القلن ل عنة حمرفنا ،وللن حمنرف،
()2
عدل بأحد طرفيه عن األخر واالحنراف عن الشب هو امليل ععه.
يوخذ منن املعناىن السنابقة أن االحننراف
عن اهلدف املبتغى من لبل الشارع.

السنل ة مععاهنا املينل أو العندول هبنا

من تتبع كتأ الفقنه اإلسنالمى ممنا وسنع االطنالع علينه مل أجند منن الفقهناء
القدامى من وضنع تعريفنا لالحننراف ،ويرجنع ذلنك :إىل أهنن مل يفنردوه باحلنديث أو
يسمونه بامسنه املنذكور ،وإدنا يسنتفاد منن حنديثه عنن وجنوق مراعناة املصنلحة
العامة ععند تصنرف اإلمنام علنى الرعينة ،أو ععند احلنديث عنن التصنرفات العافنذة
للوالة.
نزل إال إذا
نه أن يعن
نوز لن
نار " :وال جين
ندر املختن
نى الن
نار علن
ناء رد امتن
نا جن
 .1من
()3
وجد أن ذلك اقق املصلحة العامة للمسلمني "
 .2وجاء الفنروق " … اعلن أن كنل منن وىل والينة اخلالفنة فمنا دوهننا إىل
()4
الوصية ال ال له أن يتصرف إال جبلأ مصلحة أو درء مفسدة ".
استعمال احلق،
( )1يعد االحنراف أو سوء استعمال السل ة الفقه اإلسالمى فرع من فروع التعس
استعمال احلق أساسه ون اق ت بيقه ،دار العهضة العربية  1991ص 143
حممد السعيد رشدى :التعس
( )2لسان العرق البن مع ور  ،839/2املصباح املعري .130/1
( )3رد امتار  323/4وما بعدها و نفس املع إعانة ال البني .211/4
( )4الفروق .39/4



د/

 .3وجاء
– وال يعق

هتنذيأ الفنروق " :إن منا يعفنذ منن ذلنك – أى تصنرفات القضناة
هو ما اجتمنع فينه مخسنة أمنور،

نة لندليل احلكن ..
املوافقن
التهمة فيه..

نببه وح يتنه..
املوافقنة لسن

ناء
 :انتفن

ولوعنه علنى األوضناع الشنرعية كنان جممعنا علينه أو خمتلفنا

فيه … أما ال يعفذ من ذلك وين عق
نذكورة.
املن

منا تتعاولنه الوالينة باألصنالة..

فهنو منا انتفنى فينه واحند منن هنذه اخلمسنة

نالة،
نة باألصن
نه الوالين
نا ال تتعاولن
من

لكن حك مبستعد باطل،

نة
نه الوالين
نا تتعاولن
من

منا حكن بنه علنى خنالف السنبأ،

منا

تتعاوله الوالية وصادف فيه احل نة والندليل والسنبأ غنري أننه متنه فينه ( أى معينأ
غايته )

منا اجتمنع فينه أننه تعاولتنه الوالينة وصنادف السنبأ والندليل

واحل ة وانتفت التهمة فيه غري أننه اختلن فينه منن جهنة احل ينة هنل هنى ح نة أم
ال " (.)1
 .4وجنناء ض األشننباه والع ننائر " تصننرف اإلمننام علننى الراعيننة معننوط
()2
باملصلحة"
يتضح من هنذه العصنوص أن الفقهناء وضنعوا لعنا اخل نوط العريضنة ض تصنرفات
نل ض
نذه التصنرفات ،والنذي يتمثن
ندف املبتغنى منن وراء هن
اإلمنام علنى الرعينة ،واهلن
مرعاه املصلحة العامة ،وأننه إذا خنرج اإلمنام عنن هنذا اإلطنار فأننه ال جتنأ طاعتنه،
وض هذا يقول النعيب صنلى اهلل وعلينه وسنل
()3

ومن مث فأن التصنرف النذي خينرج بنه اإلمنام عنن إطنار املصنلحة العامنة

نانون
ناء القن
نق فقهن
نل ي لن
نه ،وض املقابن
نأ طاعتن
نال ال جتن
نل وبالتن
نية وباطن
نون معصن
يكن
نراف ض
نة ،احنن
نلحة العامن
نار املصن
نن إطن
نرئيس عن
نه الن
نرج بن
نذي خين
نرف الن
نى التصن
علن
اسننتعمال السننل ة .وعليننه فتكننون تسننمية هننذا التصننرف بنناالحنراف ض القننانون
الوضعد مستمدة منن الفقنه اإلسنالمد ،بنل أن الفقنه اإلسنالمد الزال حمتف ناو بذاتينة
( )1هتذيأ الفروق .40/4
( )2األشباه والع ائر ألبن جني ص 123وما بعدها ،واألشباه والع ائر للسيوطد ص.134
( )3سبق ض خترجيه ض ص
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نى
نة إىل التول ن علن
نل دون حاجن
نية وباطن
نه معصن
نرف بأنن
نذا التصن
نى هن
إذا حك ن علن
ال عن فيه ،وصدور حك من القضاء بذلك
وض ضوء منا سنبق فأننه ميكنن ل أن –أضنع التعرين اآليت لعينأ االحننراف ض
الفقه اإلسالمد وهنو -:صندور لنرار ممنن يباشنر السنل ة مسنتهدفوا بنه حتقينق منا
جيا ض املصلحة العامة بعيه "



من األمور املتفق عليهنا ض الفقنه اإلسنالمد أن احلكن علنى القنرار الصنادر بأننه
مشروع أو غري مشروع أدنا يكنون بنالع ر إىل إرادة املشنرع ،وهنو املنوىل عنز وجنل
واملتمثلة ض كتاق اهلل وسنعة رسنوله صنلى اهلل وعلينه وسنل والقواعند املتفنق عليهنا
إبنا إىل جاننأ احلكن علنى
بني الفقهاء فإذا خرج بتصنرفه عنن ذلنك فأننه يكنون يف
تصرفه بأنه باطل.
ولكد اك على القرار بأنه باطل البد من توافر الشروط اآلتية:
نصوص الشريعة هد اإلطنار النذي اكن منن خاللنه علنى الفعنل بأننه مشنروع
أو غري مشنروع ،فنإذا كنان القنرار الصنادر منن النوال أو األمنري منثال متفقنا منع
نصوص الشريعة كان صنحيحا ومنن مث ال ي عنن فينه بنالب الن ،أمنا إذا كنان القنرار
الصادر من النوال أو األمنري خمالفنا لعصنوص الشنريعة فأننه يكنون بناطال إىل جاننأ
كون مصدره إباو.
ال يكفد للحك على القنرار بأننه مشنروع اتفالنه منع نصنوص الشنريعة وإدنا ال
بد باإلضافة إىل ذلك أال يكنون لندى مصندر القنرار نينة اإلضنرار بنالغري ،وأال كنان
القرار غنري مشنروع لقنول النعيب صنلى اهلل وعلينه وسنل

()1

يستوي ض ذلنك أن يكنون لصند اإلضنرار بنالغري هنو اهلندف منن القنرار فقنط أو
ي كون اهلدف من القرار جبانأ لصند اإلضنرار حتقينق نفنع شخصند لنه أو ملنن ترب نه
به صلة لرابة منثال ،ومنن مث جناء ض املوافقنات "فنال إشنكال ض معنع لصند اإلضنرار
نالم "
نوت الندليل علنى أن "ال ضنرر وال ضنرار ض اإلسن
منن حينث هنو إضنرار لثبن
(.)2

( )1سبق خترجيه ض ص
( )2املوافقات لتمام الشاطيب .349/2
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وجاء ض جنامع العلنوم واحلكن البنن رجنأ " إن حنديث ال ضنرر وال ضنرار
املراد به إحلاق الضنرر بغنري حنق وهنذا علنى العنوعني ،أحندمها :أال يكنون ض ذلنك
غرض سوى الضرر بذلك الغري ،فهذا ال ريأ ض لبحه وحترميه " (.)1
والقصد ض القنرار منن األمنور اخلفينة ومنن مث فأننه يسنتعان ض إ باتنه بنالقرائن
امي ة به والل معها خلنو الفعنل منن املصنلحة ،حبينث إذا خلند الفعنل منن املصنلحة
كان ذلك لريعة على لصد اإلضرار بالغري.
الشرط الثالث -:التعدى
لكد يكنون القنرار الصنادر ممنثال لقصند مصندره ض االحننراف فأننه البند منن
كونه متعديا ض إصنداره ،أي لصند إحلناق الضنرر بنالغري بندون وجنه حنق .أمنا إذا
أصدر لراراو بعزل وال أو أمنري منثالو وكنان للقنرار منا ينربره فأننه ال يكنون معحرفنوا
ض إصداره رغ ما يترتأ على لرار العزل من ضرر للغري.
()2

ما روي من أن سيدنا عمنر بنن اخل ناق كنان لند ول شنرحيبل بنن حسنعه
على الشام وأضناف عملنه إىل معاوينة بنن أيب سنفيان أي عزلنه وول معاوينة بنن أيب
سفيان مكانه ،وحىت يعفد منا لند يتصنور منن تعند ض لنراره يقنول " أيهنا العناس أين
نن
من
نوى
نال ألن
نين أردت رجن
نخ ه ،ولكن
نن سن
نرحبيل عن
نت شن
نا عزلن
واهلل من
()3
رجل "

( )1جامع العلوم واحلك ض شرح مخسني حديثا من جوامع الكل البن رجأ احلعبلد ص 288ق ،ط ،ت.
( )2هو :شرحبيل بن عبد اهلل بن امل اع بن الغ ري الكعدي حلي بين زهره ،صحايب من القادة يعرف بشرحبيل بنن
حسعه وهد أمه ،أسل مبكة وهاجر إىل احلبشة وغزا مع العيب صلى اهلل وعليه وسل وكان من األمراء الذين وجهه سيدنا
أبو بكر لفتح الشام ،توض ب اعون عمواس .هتذيأ األمساء واللغات  242/1وما بعدها ،األعالم 159/3
( )3تاري ال ربى  14/4وما بعدها ،الكامل التاري للعالمة عز الدين أىب احلسن على بن اىب بكر حممد بن حممد بنن
عبد الكرا بن عبد الواحد الشيب املعروف بان األ ري ،دار صادر بريوت لبعان 1399هن.562/2 ،1979 ،



ناء
نانون اإلداري ،أن القضن
نل ة ض القن
نراف ض السن
نة االحنن
نة لريعن
نن دراسن
نح من
اتضن
ألام عنددا منن القنرائن منن شناهنا التشنكيك ض نواينا اإلدارة وسنالمة غايتنها منن
وراء إصدار القرار ،والتخفي منن عنأء اإل بنات امللقند علنى عنائق املندعد ،حبينث
يعتقل بوجود هذه القنرائن عنأء إ بنات عكسنها علنى عناتق اإلدارة مصندرة القنرار،
وا توضيح ذلك ض مكانه.
نريعة اإلس نالمية
نرر أن الشن
نن املقن
نه من
نالمد فأنن
نه اإلسن
ند الفقن
نار لواعن
نا ض إطن
أمن
صنناحلة لكننل زمننان ومكننان .وأن فقهنناء الشننريعة اإلسننالمية مل يتركننوا شننيئا إال
وحتد وا ععه وأن أختلن املسنمى و إطنار ذلنك فنإىن أرى أن هنذه القنرائن يوجند
مننا يوينندها الفقننه اإلسننالمى وإن اختلنن املسننمى ،ومننن مث فسننوف ألننوم
بتوضيحها بعفس مسمياهتا ض القانون مع بيان الولائع الل تويد ذلك:
نيس واضننحا ض القننرار ،وإدننا ال ننروف
نق ذلننك إذا كننان االحنننراف لن
ويتحقن
نة تعفينذه،
نا أو كيفين
نن خالهلن
ندر من
نل صن
نداره ،أو الن
ناحبت إصن
نل صن
نات الن
واملالبسن
تويد القنول بوجنود االحننراف ،وذلنك كمنا إذا صندر القنرار ممنن ميلنك إصنداره
مستهدفا ض ظناهره املصنلحة العامنة ،ولكنن ال نروف واملالبسنات النىت أحاطنت بنه
تدل علنى أن بنه احنرافنا ،فنالقرار الصنادر جبباينة الضنرائأ لنرار إدارى صنحيح
ظاهره لكن إذا اتضح أننه صندر ولنت ال يوجند فينه رينع تنودى معنه الضنريبة،
فإنه يكنون معيبنا بعينأ إسناءة اسنتعمال السنل ة والنذى دل علنى ذلنك ال نروف
امي ة بإصدار القرار.
ما روى من أن عنامال منن عمنال مصنر تنأخر حتصنيل أمنوال اخلنراج فالمنه
عمر على ذلنك ،وععفنه ،فقنال :لنه النواىل .أمرتعنا إال نزيند الفالحنني علنى أربعنة
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دنانري أربعة دننانري ،فلسنعا نزينده علنى ذلنك ،ولكنن ننوخره إىل غالهتن فقنال
()1
عمر ال عزلتك ما حييت "
كما أن تعفيذ القرار يعند لريعنة علنى االحننراف السنل ة أيضنا .ويتحقنق ذلنك
نريبة ب ريقننة غننري
نبالد بتعفيننذ القننرار الصننادر جببايننة الضن
إذا لننام واىل إحنندى الن
مشروعة كمنا إذا نفنذ لنرار اجلباينة بالضنرق أو بتعلينق األح نار علنى عناتق منن
جت معه الضرائأ مثال ،فإن كيفية التعفيذ تعترب لريعة على االحنراف بالسل ة.
ومن مث جناء كتناق اخلنراج " :في نأ علينه وعلنى سنائر والتنه أن يت عبنوا
ال لنن والتعسنن واإلجحنناف حتصننيل الضننرائأ ألن ال لنن يننودى إىل خننراق
()2
البالد وهالك الرعية "
ويروى عن سيدنا عمر  أننه أتنى مبنال كنثري فقنال ملنن أتنى بنه " إىن أظنعك
لد أهلكت العناس ،فقنالوا ال واهلل منا أخنذنا إال صنغوا وعفنوا ،لنال بنال سنوط وال
()3
نوط ،لالوا نع  ،لال احلمد هلل الذى مل جيعل ذلك على يدى وال سل اىن.
وجاء كتناق اخلنراج ألىب يوسن " كتنأ عندى بنن أرطناه ( )4عامنل عمنر
بن عبد العزينز يسنأل تولينع بعن العنذاق علنى املمتنععني عنن أداء مسنتحقات
اخلزانة العامة ذلنك أن بعن العناس ال ينودون منا علنيه منن خنراج حنىت ميسنه
شب من العذاق " فكتأ إليه عمنر معكنرا ذلنك " أمنا بعند ،فالع نأ كنل الع نأ
من استئذانك إياى عنذاق البشنر كنأىن جبنة لنك منن عنذاق اهلل وكنأن رضناى

( )1االستخراج ألحكام اخلراج ألىب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجأ احلعبلى املتو سنعة 795هنن دار املعرفنة
بريوت ،لبعان ص  ،113صححه وعلق عليه السيد عبد اهلل الصديق أحد علماء األزهر.
( )2كتاق اخلراج ألىب يوس ص .105
( )3د  /فواد حممد العادى:مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون الفقه اإلسالمى ،ال بعنة األوىل / 1993
1394هن ص .110
( )4هو عدى بن أرطأه الغذارى ،أبو وائلة ،أمري من أهل دمشق ،كان من العقالء الش عان ،واله عمر بن عبد العزيز على
البصرة سعة 99هن فاستمر إىل أن لتله معاوية بن يزيد بن املهلأ بواسط فتعة أبيه يزيد بالعراق ،الكامل البن األ نري
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يع يك من سخط اهلل إذا أتاك كتناىب هنذا فمنن أع ناك منن لبلنه عفنوا وإال فاحلفنه،
()1
فواهلل ألن يلقوا اهلل جبعاياهت أحأ إىل من أن ألقاه بعذاهب والسالم "
ناملعروف دون
نة بن
نى الرعين
نرارات علن
نذ القن
نوالة تعفين
نى الن
نأ علن
نه جين
نن مث فإنن
ومن
تعسن أو لهنر فنإذا اسنتخدموا تعفينذ لنراراهت منا يعنا ذلنك كنان عملنه
مشوق بعيأ إساءة استعمال السل ة.
نراد
نني األفن
ناواة بن
املسن
اإلسالمى.

نتقرة
ناد املسن
نن املبن
نات من
احلقننوق والواجبن

الفقننه

ومقتضى هنذا أن منن تنوىل أمنرا منن أمنور املسنلمني البند وأن يعامنل اجلمينع
كما لنو كنان يعامنل شخصنا واحند ،فنال يفضنل شخصنا علنى أخنر وال يقنرق
شخصا على أخر سنواء كنان القنائ علنى األمنر والينا أو أمنريا أو لاضنيا أو رئيسنا
لديوان من الدواوين ،فإذا صدر القنرار منن النواىل أو حننوه متضنمعا املخالفنة ملنا سنبق
كان مصندره معحرفنا إصنداره ،وكنان لنراره معرضنا لتب نال ،و هنذا يقنول
نا
نائ طبقن
ند الوظن
نرض تقلن
ناون فن
ناجلميع يتسن
ناء " :فن
نة الفقهن
ناق حتفن
ناحأ كتن
صن
()2
لكفايته وعلمه  ،ولدرهت  ،وليس لسبأ أخر سوى الصالحية"
هذا واملساواة تتحقق بنتمكني كنل منن توهلنه حالنة فرصنة التعنافس منع ن رائنه
ممن تساوت لنديه الشنروط امل لوبنة الوظيفنة ،لتنت املفاضنلة بيعنه علنى أسناس
عادل ،وفق مقتضيات املصلحة العامة.
" فمن وىل والينة يقصند هبنا طاعنة اهلل وإلامنة منا ميكعنه منن
ديعه ومصات املسلمني ،وألام فيها منا ميكعنه منن تنرك امرمنات ،مل يواخنذ مبنا يع نز
ععه ،فإن تولية األبرار خري لألمنة منن تولينة الف نار ،ومنن كنان عناجزا عنن إلامنة
الدين بالسل ان واجلهاد ففعنل منا يقندر علينه منن العصنيحة بقلبنه ،والندعاء لألمنة،

( )1كتاق اخلراج ألىب يوس ص .119
( )2حتفة الفقهاء .643/3
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منا يع نز ععنه ،فنإن لنوام

وحمبة اخلري ،وفعل ما يقندر علينه منن اخلنري ،مل يكلن
()1
الدين بالكتاق اهلادى ،واحلديث العاصر … "

ويقننول موضننع أخننر ( " :)2وإذا عننرف هننذا فلننيس عليننه أن يسننتعمل إال
أصلح املوجنود ،ولند ال يكنون موجنودة منن هنو صنات لتلنك الوالينة ،فيختنار
األمثل فاألمثل كنل معصنأ حبسنبه وإذا فعنل ذلنك بعند االجتنهاد التنام وأخنذه
للوالية حبقها فقند أدى األماننة ولنام بالواجنأ هنذا ،وصنار هنذا املوضنع منن
أئمة العندل واملقسن ني ععند اهلل ،وإن اختنل بعن األمنور بسنبأ منن غنريه إذا مل
 )3( ويقنول أيضنا 

يكن إال ذلنك فنإن اهلل يقنول 
.)4( 

هذا ولد تضنم عت الشنريعة اإلسنالمية املعنايري النىت جينأ علنى النواىل أن خيتنار
من خالهلا حبيث إذا خال ذلنك كنان معحرفنا

لنراره ،لنال تعناىل 

 )5( ومننن مث فننإن معننايري االختيننار تتمثننل

القننوة

واألمانة ،وليس للقوة معينار حمندد بنل ختتلن بناختالف العمنل امل لنوق القينام بنه،
نك،
نو ذلن
نة وحنن
ناحلروق واملخادعن
نربة بن
نل الشن اعة واخلن
نرق تتمثن
نارة احلن
نى إمن
ففن
ندرة
نعة وإىل القن
ناق والسن
نه الكتن
نذى دل علين
ندل الن
نل العل ن بالعن
ناء تتمثن
و القضن
على تعفينذ األحكنام ،أمنا األماننة فنتع خشنية اهلل وحنده دون العناس وإال يشنترى
ب يات اهلل بعا لليال لنال تعناىل 


()6

نة علننى رغبتننه
نابقة كننان ذلننك لريعن
وإذا مل يراعننى اختينناره املعننايري السن
التمييز بني األفراد املعاملنة ،ومنن مث يكنون القنرار الصنادر بعناء علنى هنذه الرغبنة

( )1السياسة الشرعية إصالح الراعى والرعية ص  94وما بعدها.
( )2السياسة الشرعية إصالح الراعى والرعية ص  8وما بعدها.
( )3سورة التغابن لية .16
( )4سورة البقرة من اآلية 286
( )5سورة القصص لية 26
( )6سورة املائدة لية (.)44



ناالحنراف
نوبا بن
مشن
التولية وإلغاؤه.

نق
نة احلن
نه أو لألمن
نى لرئيسن
نل ة ،ويع ن
السن

نن
ال عن

نرار
لن

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

نرار ،إذ
ندار القن
نن وراء إصن
نول من
ندافع املعقن
ندم الن
نا إذا انعن
نراف أيضن
نق االحنن
يتحقن
(
جيأ أن يسنتعد القنرار الصنادر إىل منا يوجبنه سنواء كنان القنرار باإلجيناق
نا،
نع عقوب نة أو حنوهن
نمعا تولين
نان متضن
نك إذا كن
نزل ) وذلن
نلأ ( العن
نة ) أو السن
التولين
فقرار التولية جينأ أن يسنتعد مصندره إىل منا يوجبنه كاحلاجنة إىل تعنيني منن يقنوم
هبذا العمنل منثال أمنا إذا أصندر لنرارا بنالتعيني إحندى الوظنائ دون أن يكنون
العمل حاجة إىل من صدر القنرار بتعييعنه كنان ذلنك لريعنة علنى االحننراف ،ومنن
مث يكون لراره معرضا لتب ال.
وكذلك لرار العزل فإذا أصندر النواىل لنرارا بعنزل أحند والتنه فالبند وأن يكنون
هعاك ما يستدعى ذلك ،فنإن مل يكنن منا يسنتدعى ذلنك وإدنا أصندر القنرار بندافع
شخصى فإن لرار العزل يكون معرضا لتب ال وذلك لالحنراف إصداره.
و هذا يقنول املناوردى " وكنان للمنوىل عزلنه معنها أى عنزل القاضنى منىت
شنناء … غننري أن األوىل أال يعزلننه إال بعننذر ملننا هننذه الواليننة مننن حقننوق
املسلمني " (.)1
ويقننول د  /فننواد العننادى " ال جيننوز عننزل املننوظفني إال إذا كننان هعنناك مننا
نتعمال
نا اسن
ند احنرافن
نى يعن
نود مقتضن
نزل دون وجن
نزل ،ألن العن
نذا العن
نتوجأ هن
يسن
()2
السل ة وهو غري جائز "
()3

 .1ما روى من أن سنيدنا عمنر  أصندر لنرارا بعنزل شنرحبيل بنن حسنعة
نن سننخط ولكنن أرت
نا عزلننت شننرحبيل عن
ناس إىن واهلل من
نال " أيهننا العن
مث لن
()4
رجال ألوى من رجل "

( )1األحكام السل انية للماوردى ص .70
( )2د  /فواد العادى :املرجع السابق ،ص .199
( )3سبقت ترمجته ص
( )4سبق خترجيه ص



فسيدنا عمر أصندر لنراره بعنزل شنرجيل بنن حسنعة رغن كوننه يقنوم بعملنه
على أكمل وجه ومل يصدر معه منا يسنتوجأ العنزل مث بنني السنبأ النذى منن أجلنه
أصدر القرار فأزال منا لند يشنوق لنراره منن احننراف حنىت ال يعينأ العناس علنى
لراره بأنه انعدم ما يوجبه.
ويقو العز بنن عبند السنالم " :إذا أراد اإلمنام عنزل احلناك " أى املوظن العنام
" فإن أرابه معه شنب عزلنه ملنا إبقائنه املرينأ منن املفسندة … وإن مل تكنن ريبنة
فله أحوال.
أن يعزله مبن هنو دوننه ،وال جينوز عزلنه ملنا فينه منن تفوينت املسنلمني
املصلحة احلاصلة من جهة فضله علنى غنريه ،ولنيس لتمنام تفوينت املصنات منن غنري
معارض.
أن يعزلنه مبنن هنو أفضنل معنه فيعفنذ عزلنه تقندميا لألصنلح علنى
الصات ملا فيه من حتصيل املصلحة الراجحة للمسلمني.
أن يعزلنه مبنن يسناويه فقند أجناز بعضنه ذلنك للتخنيري ععند
تساوى املصات وكما يتخري بيعنهما ابتنداء الوالينة ،ولنال لخنرون ال جينوز ملنا فينه
من كسر العزل وعاره ،خبالف ابتداء الوالينة فنإن لينل أننه جينوز ملنا فينه منن العفنع
للموىل ،للعا حفا املوجنود أوىل منن حتصنيل املفقنود ،ودفنع الضنرر أوىل منن جلنأ
العفع وهذا معروف بالعادة " (.)1
ند
نرى أحن
نا وأجن
نرى فرسن
ناص أجن
نن العن
نرو بن
نن عمن
ند بن
نا روى أن حممن
 .2من
نن
نأ ابن
نرو غضن
نن عمن
نرس ابن
نرى فن
نرس املصن
نبقت فن
نا سن
نه ،فلمن
نريني فرسن
املصن
عمرو ،واهنال على املصنرى بسنوطه وهنو يقنول " خنذها وأننا ابنن األكنرمني "
ومل يعص عمرو املصرى بنل حبسنه خشنية أن يبلنغ منا فعلنه إىل مسنامع عمنر،
ولكن املصنرى متكنن منن اهلنرق وت لن لندى اخلليفنة ،فأحضنر عمنرا وابعنه،
نرى ح نىت
نربه املصن
نرمني ،فضن
نن األكن
نرق ابن
نال اضن
ناه ولن
نرى عصن
ناول املصن
ونن
أ خعه ،وعمر يستزيده ويقول :اضرق ابن األكرمني.
( )1لواعد األحكام  80/1وما بعدها.
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نا
نواهلل من
نرو ،فن
نلعة عمن
نى صن
نها علن
نه اجعلن
نال لن
نرى ولن
نر إىل املصن
نت عمن
مث التفن
نن
نربت من
ند ضن
نومعني :لن
نري املن
نا أمن
نرى :ين
نال املصن
نل انه " فقن
نل سن
نربك إال بفضن
ضن
ضرب  ،فقال له اخلليفة " أما واهلل لو ضنربته منا حلعنا بيعنك وبيعنه حنىت تكنون أننت
الذى تدعه ،مث التفت إىل عمنرو ولنال لنه لولتنه املشنهورة ،ينا عمنرو منىت اسنتعبدا
العاس ولند ولندهت أمهناهت أحنرارا " ولنال للمصنرى أنصنرف راشندا فنإن رابنك
()1
ريأ فاكتأ إىل "
ففى هذه الوالعنة جنند أن القنرار الصنادر منن سنيدنا عمنرو بنن العناص حبنبس
املصرى لرار انعدم الدفع إليه حينث مل يصندر منن املصنرى منا يسنتوجأ ذلنك ومنن
مث كان لراره مشوبا بعيأ االحننراف السنل ة وألغناه سنيدنا عمنر بنن اخل ناق ملنا
طعن فيه املصرى أمامه.
 .3ما روى أن سنيدنا عمنر  خ نأ العناس لنائال " :إننه انرم علنيه
أن يزيدوا مهور العسناء علنى أربعنني أولينة وإن كاننت بعنت ذى القصنة يعن
يزيد بن احلصنني ،ولنال فمنن زاد ألقينت الزينادة بينت املنال ،فقالنت امنرأة
معترضة علنى ذلنك مناذاك لنك ،لنال ومل ،لالنت ألن اهلل تعناىل يقنول " وأينت
()2
مبيعنا "
إحداهن لع نارا فنال تأخنذوا معنه شنيئا أتأخذوننه هبتاننا وإبنا
فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخ أ " (.)3
هذا الوالعنة جنند أن سنيدنا عمنر أصندر لنرارا إدارينا يفيند عندم الزينادة
مهور العساء عن أربعني أولينة ،ف ععنت فينه امنرأة ممنن يع بنق علنيهن القنرار ومتثنل
ال عن أنه ال يوجد منا يندفع إىل وجنود هنذا القنرار بنل إن دافعنة إصندار هنذا
نون
نن مث يكن
نارا ..اخل " ومن
نداهن لع ن
نت إحن
نول " وأتين
ناىل يقن
ندم ألن اهلل تعن
نرار مععن
القن
معحرفا لراره والذى دل على ذلك لريعة انعدام الدافع.

( )1سرية ومعالأ عمر بن اخل اق البن اجلوزى ص  80وما بعدها.
( )2سورة العساء لية .20
( )3سرية ومعالأ عمر بن اخل اق البن اجلوزى ص  114وما بعدها.



يستفاد االحنراف أيضا منن طريقنة إصندار القنرار حينث إن مصندر القنرار جينأ
عليه لبل أن يصدر لنراره أن يقنوم ببحنث كافنة جواننأ القنرار حنىت يصندر لنراره
سليما من عيأ االحنراف ،فإذا أصندر لنراره واتضنح منن ظنروف احلنال أننه مل يقن
ببحث القرار لبنل إصنداره كنان هنذا لريعنة علنى االحننراف السنل ة تسنتوجأ
إلغاء القرار.
ومننن مث يقننو د  /فننواد العننادى " إن القننرار الننذى سننتقدم عليننه السننل ات
نلحة
نرى املصن
ناء وحتن
نث واستقصن
ند حبن
نذ إال بعن
نز التعفين
نرج إىل حين
نن خين
نة لن
احلاكمن
()1
العامة ،ومشاورة املختصني هذا األمر "
نذ أى
نل أن تتخن
نا لبن
نا لانونين
نة التزامن
نة ملتزمن
نل ة التعفيذين
نبع " والسن
نول الن
ويقن
لننرار املسننائل اهلامننة واخل ننرية املتعلقننة باختصاصنناهتا وسننل اهتا املوكلننة إليهننا
مبقتضى خالفتها عنن النع  بنأن تأخنذ املشنورة منن األمنة ممثلنة أهنل احلنل
والعقد األمر املراد البنت فينه ،وهنوالء هلن احلنق وعلنيه االلتنزام بإبنداء النرأى
وبيان وجهة ن ره علنى ضنوء منا تقضنى بنه لواعند الشنريعة كنل مسنألة منن
املسائل اهلامة الىت تتعلق باألمة اإلسالمية " (.)2
فمصدر القرار جيأ علينه أن يقنوم ببحنث القنرار واإلحاطنة بكافنة جوانبنه لبنل
إصداره ،وإال كان معحرفا إصداره
 .1ففى غزوة بندر مع ند أن النع  مل يعفنرد بإصندار لنرار احلنرق وإدنا
شاور أصحابه ودرسنوا مج يعنا القنرار منن مجينع جوانبنه لبنل إصنداره و هنذا
دليل على أننه البند وأن يبحنث مصندر القنرار لنراره لبنل أن يقنوم بإصنداره،
يتضح ذلك من سرد تلك الوالعة بالتفصيل.

( )1د  /فواد العادى املرجع السابق ص 116م.
( )2د  /فواد العادى :املرجع السابق ،ص  ،117د  /عبد الرزاق السعهورى :فقه اخلالفة وت ورها لتصبح عصنبة أمن
شرلية ،اهليئة املصرية العامة للكتاق  1989ص .180
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نروج
نه خن
ندما بلغن
ناس ععن
نول  العن
ناور الرسن
نريته " شن
نام سن
نن هشن
نو ابن
يقن
لريش ليمععوا عريهن  ،وأخنربه عمنا تزمنع لنريش اإللندام علينه ،فقنال أبنو بكنر
الصديق ،فقال وأحسن ،وتاله عمر بنن اخل ناق ،مث لنام املقنداد بنن عمنرو فقنال :ينا
رسول اهلل ،امضنى ملنا أراك اهلل ،فنعحن معنك ،واهلل ال نقنول لنك كمنا لالنت بعنو
إسرائيل ملوسى " اذهأ أنت وربنك فقناتال ،إننا هعنا لاعندون " ولكنن اذهنأ أننت
وربك فقاتال إننا معكمنا مقناتلون ،فوالنذى بعثنك بناحلق لنو سنرت بعنا إىل بنرك
الغماد جلالدنا معك من دوننه ،حنىت تبلغنه فقنال لنه رسنول اهلل  خنريا ،ودعنا لنه
به ،مث استو ق الرسنول  منن أمنر األنصنار فقنال " أشنريوا علنى أيهنا العناس …
فقال سعد بن معاذ :واهلل لكأننك تريندنا ينا رسنول اهلل لنال :أجنل ،لنال :فقند أمعنا
بك وصدلعاك وشنهدنا أن منا جئنت بنه هنو احلنق وأع يعناك علنى ذلنك عهودننا
نك
نعحن معن
نا أردت فن
نول اهلل ملن
نا رسن
نام ين
نة ،فن
نمع وال اعن
نى السن
نا علن
وموا يقعن
فوالذى بعثك باحلق لو استعرضت بعنا هنذا البحنر فخضنته خلضنعاه معنك ،منا ختلن
()1
واحد "
معا رجل
نه
ندم إلين
نوازن لن
نن هن
ندا من
نن أن " وفن
نارى من
نحيح البخن
ناء صن
نا جن
 .2من
ب لأ معنه  أن ينرد إلنيه أمنواهل وسنبيه فقنال هلن  " :معنى منن تنرون،
وأحأ احلديث إىل أصندله ،فاختناروا إحندى ال نائفتني ،إمنا السن وإمنا املنال،
ولد كعت استأنيت بك وكنان الرسنول  لند أن نره بضنع عشنر ليلنة حنني
ندى
نرد هل ن إال إحن
نن ين
نول  لن
نبني هل ن أن الرسن
نا تن
نائ  ،وملن
نن ال ن
نل من
لفن
ال ائفتني اختناروا السن فقنام الرسنول  ولنال أمنا بعند فنإن إخنوانك لند
جاءوا تنائبني وإىن لند رأينت أن أرد هلن سنبيه  ،فمنن أحنأ منعك أن ي ينأ
ذلك فليفعل ،ومن أحأ منعك أن يكنون علنى ح نه حنىت نع ينه إيناه منن أول
ما يضب اهلل عليعنا فليفعنل فقنال العناس :لند طبعنا ذلنك ينا رسنول اهلل ،فقنال

( )1السرية العبوية البن هشام ،طبعة مص فى احلل  ،ال بعة الثانية  1375هن 1955 ،م  614/2وما بعدها حتقينق
وضبط مص فى السقا ،إبراهي اإليبارى ،عبد احلفيا شل  ،السرية العبوية البن كثري طبعة دار املعرفنة بنريوت لبعنان
1396هن 391/2 ،1976/وما بعدها .حتقيق أ  /مص فى عبد الواحد.



نول اهلل 
رسن
(.)1
ففى هذه الوالعة جنند أن وفند هنوازن تقندم بسنوال إىل النع  هبندف إصندار
لرار برد الس واألموال إليه  ،فلن يصندر النع  لنراره مب نرد السنوال وإدنا لنام
بدراسة طلبه وعرض األمنر علنى الصنحابة وبعند البحنث والتمحنيص أصندر لنراره
برد الس إلنيه و هنذا دلينل واضنح علنى أن منن وىل أمنرا منن أمنور املسنلمني
جيننأ عليننه أال يصنندر لننرارا إال بعنند الفحننص والتمحننيص وإال كننان معحرفننا
لراره.
نى
نى تقضن
نراره ،وهن
نة لن
نلحة العامن
نى املصن
نرار أن يراعن
ندر القن
نى مصن
نأ علن
جين
بضرورة املالءمنة بنني الفعنل واجلنزاء ،أى البند وأن يكنون اجلنزاء املتضنمعه القنرار
الصادر على لدر املخالفة فنإذا انعندم ذلنك كنأن يكنون اجلنزاء لنيس معاسنبا للفعنل
نب الن إال إذا
نتوجأ الن
نا يسن
نون معيبن
نادر يكن
نرار الصن
نإن القن
نذى أدى إىل إصنداره فن
الن
كان لذلك مربر.
نز
ند العزين
نن عبن
نر بن
نبوك " إن عمن
نرب املسن
نزاىل التن
نام الغن
نا أورده اإلمن
 .1من
 سأل حممند بنن كعنأ القرظنى فقنال صن ىل العندل ،فقنال كنل مسنل
أكرب معك سعا فكن له ولدا ومن كان أصنغر معنك سنعا فكنن لنه أبنا ومنن كنان
مثلك فكنن لنه أخنا وعالنأ كنل جمنرم علنى لندر جرمنه وإيناك أن تضنرق
()2
مسلما سوطا واحدا على حقد معك فإن ذلك يصريك إىل العار … "
نوت
نان ذا صن
نعرى ( )3وكن
نى األشن
نع أىب موسن
نان من
نال كن
نا روى أن رجن
 .2من
ونكاية العدو ،فغعموا مغعمنا فأع ناه أبنو موسنى بعن سنهمه ،فنأىب أن يقبلنه
( )1صحيح البخارى بشرح فتح البارى  195/5وما بعدها.
( )2الترب املسبوك نصيحة امللوك لتمام الغزاىل .ال بعة األوىل سعة 1378هن1968/م مكتبة الكليات األزهرية ص 19
وما بعدها.
( )3سبق خترجيه البحث ص 215
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إال مجيعا ،ف لده أبو موسنى عشنرين سنوطا وحلنق شنعر رأسنه ،ف منع الرجنل
شعره وجاء به إىل عمر املديعنة وضنرق بنه صندر عمنر ،وشنكا إلينه منا فعنل
عامله ،فل يغضأ عمنر ملنا فعنل الرجنل ،بنل لنال " لنئن يكنون العناس كلنه
نأ إىل أىب
نا " وكتن
ناء اهلل عليعن
نا أفن
نع من
نن مجين
نأ إىل من
نذا ،أحن
نرامة هن
نى صن
علن
موسى " سالم عليك … أمنا بعند فنإن فالننا أخنربىن بكنذا وكنذا ،فنإن كعنت
فعلت ذلك على مأل من العاس فعزمنت علينك ملنا لعندت لنه منأل العناس حنىت
يقتص معنك ،وإن كعنت فعلنت خنالء منن العناس فألعند لنه خنالء منن
العاس حىت يتقص معك ،فقندم الرجنل فقنال لنه العناس :أعن ععنه فقنال ال واهلل
ال أدعه ألحد من العاس فلمنا لعند أبنو موسنى ليقنتص معنه ،رفنع الرجنل رأسنه
()1
إىل السماء ،مث لال :الله أىن لد عفوت ععه "
ففى هنذا املثنال جنند أن أىب موسنى األشنعرى  خنال لاعندة التعاسنأ بنني
الفعل واجلزاء ،حيث إن جمنرد النرف منن لبنل الرجنل ال يسنوظ ألىب موسنى جلنده
أما و أنه أصدر لرارا جبلنده فنإن لنراره هنذا يعند فينه خمالفنة لقاعندة التعاسنأ بنني
الفعل واجلزاء ،األمر الذى يسنوظ إلغناؤه أو االلتصناص معنه إرضناء ملنن صندر القنرار
حقه وهو منا فعلنه سنيدنا عمنر بنن اخل ناق  حينث اعتنرب أن القنرار
املخال
نل
ناهرة بنني الفعن
نة ال ن
ندم املالئمن
نا لعن
نعرى معيبن
نى األشن
نل أىب موسن
نن لبن
نادر من
الصن
واجلزاء األمر الذى يستوجأ إب اله وتعوي املضرور عن حقه.

( )1سرية ومعالأ عمر بن اخل اق البن اجلوزى ص .78



موازنة بني القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى
يتضننح مننن دراسننة لريعننة االحنننراف
والفقه اإلسالمى:
أن االحنننراف

اسننتعمال السننل ة

اسننتعمال السننل ة

القننانون اإلدارى

القننانون اإلدارى لننه اصننل معتننرب

الفقه اإلسالمى وإن اختل املسمى.
أن عيأ االحننراف

اسنتعمال السنل ة منن العينوق اخلفينة النىت يصنعأ

إ باهتا ومن مث ألام املشرع العديد منن القنرائن النىت تسناعد علنى الكشن عنن وجنود
هذا العيأ هبدف التخفين منن عنأء اإل بنات ،وهنذا لندر متفنق علينه القنانون
اإلدارى والفقه اإلسالمى.
خيتلنن القننانون اإلدارى عننن الفقننه اإلسننالمى

أن القننرار املشننوق

بعيأ االحنراف استعمال السنل ة إذا مل ي عنن فينه خنالل سنتني يومنا منن تناري
صدوره فإنه يتحصن ضند اإللغناء وال جينوز ال عنن فينه بعند ذلنك اسنتعادا إىل هنذا
العيأ ،أمنا الفقنه اإلسنالمى فنإن القنرار املشنوق بعينأ االحننراف ي نل لنابال
لل عن فيه مهما طالت املدة وال يتحصن ضد اإللغاء.
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الفصل الثاىن
لريعة العل اليقي بالقرار القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى

املبحث األول :لريعة العل اليقي بالقرار

القانون اإلدارى

املبحث الثاىن :لريعة العل اليقي بالقرار

الفقه اإلسالمى.

موازنة بني القانون اإلدارى والفقه اإلسالمى



تضمعت لوانني جملس الدولة املتعالبة العص على العشر واإلعالن ،وأهنما لريعة على العل
بالقرارات اإلدارية ال تقبل إ بات العكس ،دون أن تتعرض للعل اليقي  ،وهو ما يع لصر العل
بالقرارات اإلدارية عليها فقط دون غريها ،أما القضاء فقد تضمعت أحكامه العص على العشر
واإلعالن كوسيلة للعل بالقرار اإلدارى مث أحلقت هبا العل اليقي ( ) إذ القضاء جيعل املدار
حساق ميعاد ال عن باإللغاء على العل بالقرار اإلدارى موضوع ال عن ،ومن مث فإنه يلحق بالعشر
واإلعالن الحتاد العلة وذلك حىت ال ي ل أمر القرارات الىت مل تعشر أو مل تعلن معلقا أمدا غري حمدود
مبا يستتبعه ذلك من عدم االستقرار املراكز القانونية املترتبة على هذه القرارات ،ومن أجل هذا
أضاف القضاء اإلدارى إىل وسيلىت العشر واإلعالن اللتني نص عليهما القانون وسيلة الثة هى العل
اليقي .
واحلديث عن مضمون العل اليقي ومول الفقه معه وبيان شروطه يكون امل الأ اآلتية:
امل لأ األول :مضمون العل اليقي ومول جملس الدولة معه
امل لأ الثاىن :الشروط الالزمة العل اليقي لكى يعترب لريعة
اإل بات.
امل لأ الثالث :مول الفقه من األخذ بقريعة العل اليقي
اإل بات.
امل لأ الرابع :مدى لوة لريعة العل اليقي
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( )1يراجع على سبيل املثال :حك حمكمة القضاء اإلدارى  1953/2/11القضية رل  960لسعة 5ق جمموعة سعة
 7ص  469ف  ،298وحكمها  1954/2/14القضية رل  1408لسعة  7ق منا س  9ص  141ق ،108
حك امكمة اإلدارية العليا  1965/6/6القضية رل  1290لسعة  8ق جمموعة سنعة  10ص  1594ف ،145
وحكمها  1975/2/15ال عن رل  1235لسعة  18ق جمموعة سعة  20ص  207ق .67
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى القضية رل  383لسعة  5ق جلسة  1953/1/19جمموعة سعة  7ص 246
( )3حك امكمة اإلدارية العليا القضية رل  1113لسعة  7ق جلسة  1965/2/7جمموعنة سنعة  10ص  618ق
.63



ووفقا ملا سبق فإن العل املعترب لريعنة ويبندأ معنه سنريان ميعناد ال عنن هنو العلن
الذى يترتنأ علينه أن يصنبح الفنرد حالنة جتعلنه عاملنا مبركنزه القنانوىن بالعسنبة
()1
للقرار الذى عل به
الوالع ومن خنالل اسنتعراض أحكنام جملنس الدولنة الفرنسنى خبصنوص العلن
اليقي  ،جند أنه مل يستقر على وتنرية واحندة فتنارة ابنذ األخنذ بفكنرة العلن اليقني
كقريعة على العل  ،وتنارة يفضنل تركهنا وعندم االعتمناد عليهنا إال حندود ضنيقة
جدا وعلى سبيل االستثعاء.
ففيما لبل عنام  1921كنان جملنس الدولنة الفرنسنى يقنر ن رينة العلن اليقني ،
وأن العل اليقي يقوم مقام العشر واإلعالن ،وطبق ذلك احلاالت اآلتية:
()2
 .1حالة اعتراف ال اعن بسبق علمه بالقرار امل عون فيه.
 .2حالة كون ال اعن موظفا مكلفا بتعفيذ لرار معني وأراد أن
()3
ي عن هذا القرار.
()4
 .3حالة طلأ ال اعن تعفيذ القرار امل عون فيه ممن أصدره.
()5
 .4حالة تعفيذ اإلدارة لقراراهتا جربا على أحد األفراد.
أما معذ عنام  1921فلقند عندل جملنس الدولنة الفرنسنى عنن مسنلكه السنابق
نبيل
نى سن
ندا وعلن
نيقة جن
ندود ضن
نا إال حن
نداد هبن
ندم االعتن
نة وعن
نر الع رين
نرر ه ن
ولن
()6
االستثعاء.

( )1د  /السيد خليل هيكل :رلابة القضاء اإلدارى على أعمال اإلدارة ،ص .448
29 Jan 1909 “ Broc “ S. 1910-3-33.

(2

9 dec 1921 “ vinturoux “ Rec. 1044.

) (3

27 Nov 1903 “ Tessier “ Rec. 723.

) (4

1 Aout 1950 “ Morin “ Rec. 751.
25 Nov 1901 “ Union Mutuelle de proprietaires lyonnois ‘ Rec. 804.

) (5

( )6د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى ،الكتاق األول لضاء اإللغاء ،ص  ،604د  /حممد عبد العال السعارى :نفناذ
القرارات اإلدارية ،ص  114وما بعدها.
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نر أو
نتعد إىل نشن
نذى ال يسن
ني الن
نه " إن العل ن اليقن
ند أحكامن
ناء أحن
نن مث جن
ومن
()1
إعالن ال يودى إىل بدء سريان املدة "
()2

 .1أن العلنن اليقنني يقننوم
القرائن لن تبلغ داللتها مبلغ اإلعالن.

مع نن احلنناالت علننى لننرائن ،وأن هننذه

نانون
نا القن
نعص عليهن
ندة مل ين
نريان املن
ندء سن
ندة لبن
نة جدين
نافة والعن
 .2أن إضن
يتعا مع سياسة املنس التخفين عنن األفنراد وتلمنس األعنذار هلن تنأخري
بدء سريان املدة على لدر اإلمكان.
.3

انتشار وسائل العشر واإلعالن بدرجة تغ عما عداها.

هذا وميكن حصر احلاالت النىت يعمنل فيهنا جملنس الدولنة الفرنسنى فكنرة العلن
احلاالت اآلتية:
اليقي
 .1بدء سريان املندة بالعسنبة لنتدارة العامنة ،حينث جينرى جملنس الدولنة
العامنة
الفرنسى أحكامنه معنذ أمند بعيند علنى أن املندة بالعسنبة لنتدارة
نرق
طن
نع
نك جبمين
نت ذلن
نا ويثبن
نرار إىل حوزهتن
نول القن
نوم وصن
نن ين
نرى من
تسن
()3
اإل بات.
 .2عل أعضناء امنالس والل نان مبنا يصندر ععنها منن لنرارات ،مثنال
ذلك ،امالس البلدية وجمنالس اماف نات فقند لضنى جملنس الدولنة الفرنسنى بنأن
أعضاء تلنك امنالس يعتنربوا عناملني بنالقرارات اإلدارينة النىت تصنرر اجللسنة
الىت شاركوا مداولتها ويسرى ميعناد ال عنن بالعسنبة هلن منن الينوم النذى متنت

22 Avril 1921 “ Groix “ Rec. 393.

) (1

29 Jan 1932 “ cordier “ Rec. 67.
( )2يراجع

ذلك :د  /سليمان ال ماوى :املرجع السابق ص  604وما بعدها.

5 Aout 1911 “ cammune d’ecauemiccunt “ Rec: 95 - C.E: 21 Jan 1918

) (3

“ Societe des grands Meulins de cray “ Rec 22



" رومينو " ذلنك فقنال
فيه تلك اجللسة ( )1هنذا ولند بنرر مفنوض احلكومنة
" ( )2إن هوالء األفراد وضنع خناص يسنتلزم ت بينق لواعند خاصنة ألننه لنيس
من امت أن تعشنر القنرارات النىت تصندرها امنالس النىت يعتمنون إليهنا مجينع
احلاالت كما أهنا ال تعلنن إلنيه ولنيس منن املقبنول أن يكنون هلن حنق طلنأ
إلغائها أى ولت وهلذا فإن املندة تسنرى بالعسنبة إلنيه منن ينوم صندور القنرار
".
 .3عل صناحأ الشنأن بنالقرار النوارد
()3
إليه دون إعالنه بالقرار ذاته.

حيثينات حكن لضنائى أعلنن

نام
ند اضن ردت أحكن
نة ( )4فلقن
نرارات اإلدارين
نربى للقن
نذ اجلن
نة التعفين
 .4حالن
نل
نن أن ان
نرار اإلدارى ميكن
نربى للقن
نذ اجلن
نى أن التعفين
نى علن
نة الفرنسن
نس الدولن
جملن
حمل العشر فيما يتعلق بسريان مندة ال عنن بالعسنبة ملنن نفنذ القنرار ضنده ،ولكعنه
نرب
نذ يعتن
نك إىل أن التعفين
نبأ ذلن
نع السن
نالن ،ويرجن
نل اإلعن
نل حمن
نن أن ان
ال ميكن
لرنية على العلن بنالقرار ،والعشنر أيضنا لريعنة علنى العلن بنالقرار ولند تكنون
لريعة العل املستفادة منن التعفينذ اجلنربى ألنوى منن لريعنة العلن املسنتفادة منن
العشر ،ومن مث فيمكن أن انل حملنها ،أمنا بالعسنبة لتعنالن فنإن القريعنة املسنتفادة
معه وهى العلن بنالقرار ألنوى منن التعفينذ ألن التعفينذ إذا مسنح مبعرفنة املندلول
اإلمجاىل للقرار فإنه لنن يسنمح باإلحاطنة بأسنبابه ،وال بعصوصنه التفصنيلية ،ولنذا
()5
ال ميكن أن يغ ععه ،وإال أهدرنا ضمانه لألفراد.

15 Fevr 1907 “ Dagne “ Rec 162 - C.E: 23 dec 1949 “ commune de

) (1

ponligne “ Rec 571.
4 Aout 1905 “ Martin “ Rec: 479. Concl “ Romyo “ - C.E: 23 dec

) (2

1949 “ cne de Pantigne “ Rec: 571.
4 Avr 1952 “ Gerbaud “ Rec 211 et R.D.P. 1952. 508 Note “ Valine

) (3
“.

18 Mars 1904 “ Savary “ Rec: 232.
( )5د  /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق األول لضاء اإللغاء ،ص.591

) (4
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 .5العل بنالقرار ب ريقنة غنري مباشنرة ،وذلنك كنالعل بنالقرار املسنتفاد
من نشر لرار الحق له أو إعنالن صناحأ الشنأن بنه والنذى يكنون منن مقتضناه
نا حالننة نشننر لننرار إعننارة
بالضننرورة وجننود القننرار األول السننابقة ( )1كمن
()2
موظ من وظيفة عني فيها بقرار مل يعشر مما يفيد العل بقرار التعيني.
ناق
نه غين
نالني " إنن
نرر فن
نذا يقن
نا ،و هن
نى أيضن
نه الفرنسن
نه الفقن
نا علين
نو من
وهن
اإلعالن فنإن املعرفنة الفعلينة النىت يكتسنبها املخاطنأ بنالقرار بنالعل بنه ال تكفنى
()3
بصفة عامة لسريان ميعاد الدعوى مواجهته "

يتضح مما سبق أن جملنس الدولنة املصنرى مل يقنع ذات التنردد النذى ولنع فينه
جملس الدولنة الفرنسنى،وإدا ألنر معنذ نشنأته ن رينة العلن اليقني  ،وجندت ولنائع
عديدة تويد ذلنك ،إال أن ت بينق ن رينة العلن اليقني لنيس م لقنا وإدنا البند منن
توافر شروط معيعة فيه حىت يكون صاحلا للت بيق.
وتتمثل هذه الشروط فيما يلى:
(.)4
يشترط العلن املعتنرب لريعنة أن يكنون علمنا حقيقينا ال ظعينا وال افتراضنيا و
هذا تقول حمكمنة القضناء اإلدارى إن العلن اليقني النذى يقنوم مقنام نشنر القنرار
“ 9 Mars 1956” Chesne “ Rec. 682 - C.E: 23 Jun 1967 “ Marmbeau

) (1
Rec. 272

23 Mars 1968 “ Moreau “ Rec. 204

) (2
) (3

la connaissance. de fait que L’interesse peut

avoir acquis de la decision ne suffit pas en general pour faire courir a son
Opcit P. 529 N.889.

encontre le delai de recours.

( )4يراجع ذلك د /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى ،595/1 ،والوجيز القضاء اإلدارى ص  ،356د /حممند
عبد العال السعارى :املرجع السابق ص  ،113د /مص فى كامل إمساعيل :املرجع السابق ص .92



اإلدارى الالئحننى أو إعننالن صنناحأ الشننأن بننالقرار اإلدارى الفننردى هننو العلنن
احلقيقى املوكد ……… وملنا كنان هنذا العلن علنى خنالف األصنل ..فنإن منن
امل تعني االستيثاق منن حصنوله فنال يوخنذ فينه بناالفتراض أو ال نن وال امنل تعفينذ
القرار على أنه لريعة حتقنق هنذا العلن وإذا كنان تعفينذ القنرار يكشن عنن وجنوده
()1
فإنه ليس دليال على العل مبحتوياته "
وتقول حكن أخنر " يسنتفاد منن جتعيند املندعى علمنه علنى وجنه النيقني
بالقرار امل عون فيه الصادر بت عينده ،ومثنل هنذا العلن يقنوم مقنام العشنر أو اإلعنالن
طبقا ملا استقر عليه لضاء هنذه امكمنة فنإذا مل ترفنع الندعوى امليعناد كنان الندفع
(.)2
بعدم لبوهلا لائما على أساس من القانون متعيعا لبوله
نى أن عل ن
نة علن
نذه امكمن
ناء هن
نتقر لضن
نا " اسن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
وتقن
صاحأ الشأن بنالقرار امل عنون فينه يقنوم مقنام اإلعنالن أو العشنر وأن هنذا العلن
جيأ أن يكون علما يقيعا ال ظعيا وأن يكون علما حقيقيا وليس افتراضيا (.)3
وتقول حك أخر " ووفقا ملنا اسنتقر علينه لضناء هنذه امكمنة منن وجنوق
حساق مواعيند ال عنن منن تناري العلن اليقني ال ال ن أو االفتراضنى ومنن مث ال
يعتد مب نرد اإلدعناء أن القنرار امل عنون علينه وزع علنى مجينع الق اعنات اهليئنة
بتاري  1983/9/24فإن هنذا ال يقني حبنق ال ناعن العلن اليقني وبالتناىل ال يعتند
هبذا السبأ منن أسنباق ال عنن ويكنون احلكن امل عنون فينه لند أصناق احلنق
()4
لبول الدعوى شكال "

( )1حك حمكمة القضاء اإلدارى
.298
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  1399لسعة  5ق جلسة  1952/11/2ما س  7ص  7ف.5
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  2231لسعة  32ق جلسة  1987/2/17املوسوعة  784/33وما بعدها
ف 397
( )4حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1994لسعة  32ق جلسة  1988/4/17املوسوعة  787/33وما بعدها
ف .400
القضية رل  960لسعة  5ق جلسة  1953/2/11ما س  7ص 469

ف
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نالقرار
نثري ( )1أن العل ن بن
نو كن
نا وهن
نن غريهن
نابقة ومن
نام السن
نن األحكن
نتفاد من
يسن
والذى يعترب لريعة تقنوم مقنام نشنر القنرار أو إعالننه البند وأن يكنون علمنا يقيعنا ال
ظعيا وال افتراضيا وإال مل يعتد به حساق ميعاد ال عن باإللغاء.

يشترط أيضا العلن املعتنرب لريعنة أن يكنون شنامال جلمينع ععاصنر القنرار النىت
نرار
نبة للقن
نانوىن بالعسن
نزه القن
نبني مركن
نها أن يتن
نى أساسن
نان علن
ناحأ الشن
نن لصن
ميكن
اإلدارى ،ويست يع أن ادد على مقتضى ذلك طريقه ال عن فيه.
و هننذا تقننول حمكمننة القضنناء اإلدارى " أن ميعنناد رفننع النندعوى ال يبنندأ
نذه
ناء هن
نتقر لضن
ند اسن
نره ولن
نرار اإلدارى أو نشن
نالن القن
ناري إعن
نن تن
نريان إال من
السن
امكمة على أنه يقوم مقنام العشنر أو اإلعنالن العلن اليقني بنالقرار وحمتوياتنه ومنوداه
والعل اليقي الذى يقنوم مقنام العشنر واإلعنالن هنو العلن احلقيقنى الشنامل النذى
تبني معه صناحأ الشنأن وضنعه القنانوىن فيمنا مسنه القنرار ويسنتبني معنه مركنزه
()2
جتاهه ومبلغ تأ ريه حقه" ..

( )1يراجع على سبيل املثال :حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل 167لسعة  2ق  1948/11/11جمموعنة
ص  141ف
سعة  3ص  ،28وحكمها الدعوى رل  1408لسعة  7ق  1954/12/14جمموعة سنعة 9
 ،108وحكمها الدعوى رل  1860لسعة  6ق  1954/4/12جمموعة سعة  8ص  1233ف  ،618وحكمهنا
الدعوى رل  777لسعة  13ق  1961/6/27جمموعة سعة  15ص  291ق  ،202وحك امكمة اإلدارية العليا
ال عن رل  111لسعة  20ق  1977/2/1جمموعة سعة  22ص ،وحكمها ال عن رل  485لسعة  39ق
 1993/12/4الدائرة الثانية املوسنوعة اإلدارينة  ،730/46وحكمهنا ال عنن رلن  2571لسنعة  33ق
 1993/12/25الدائرة الثانية املوسوعة اإلدارية  732/46ق،252وحكمها ال عن رلن  3498لسنعة  33ق
 1994/12/31الدائرة الثانية املوسوعة اإلدارية  754/46ق  ،258وحكمها ال عن رلن  647لسنعة  37ق
 1995/5/10الدائرة الثانية املوسوعة اإلدارية احلديثة 759 /46ق  ،260وحكمها ال عن رل  4736لسعة  35ق
 1997/11/23دائرة معازعات األفراد املوسوعة  787 /46وما بعدها ق .271
ص
( )2حك حمكمة القضاء اإلدارى الدعوى رل  1860لسعة  6ق جلسة  1954/4/12جمموعة سنعة 8
 1233ف .608



ني
نروط العلن اليقن
نن شن
نديث عن
نرض احلن
نا معن
نة العلين
نة اإلدارين
نول امكمن
وتقن
" . .وأن يكون شامال جلمينع الععاصنر النىت ميكنن لصناحأ الشنأن علنى أساسنها أن
يتبني مركزه القانوىن بالعسنبة إىل هنذا القنرار ويسنت يع أن اندد علنى مقتضنى ذلنك
طريقه إىل ال عن فيه وال جينرى امليعناد حقنه إال منن الينوم النذى يثبنت فينه لينام
()1
هذا العل اليقي الشامل" ..
نون
نه ال يكن
نره فإنن
نع ععاصن
نامال جلمين
نن شن
نالقرار إذا مل يكن
نإن العلن بن
نن مث فن
ومن
نة
نول حمكمن
نذا تقن
نريان ،و هن
ناء السن
نن باإللغن
ندة ال عن
ندأ من
ناىل ال تبن
نا وبالتن
كافين
نون
ناد أن يكن
نريان امليعن
نه سن
نب علين
نذى ين
ن الن
نترط العلن
ناء اإلدارى " ويشن
القضن
شامال للقنرار بكافنة حمتوياتنه كنى يسنت يع صناحأ الشنأن أن اندد مولفنه وهنو
على بيعه من أمره ومن مث ال يكفنى أن يعلن املندعى جبنزء منن ذلنك القنرار أو بأمسناء
(.)2
بع من رلوا دونه ليسرى امليعاد حقه "

نا
ند وأن يكنون ابتن
ناء البن
نن باإللغن
ناد ال عن
نريان ميعن
نالعل سن
ند بن
نى يعتن
لكن
ميعاد معني " أى حتديد تاري العلن علنى وجنه النيقني " وذلنك حنىت ميكنن حسناق
بدء مدة ال عن.
و هننذا تقننول حمكمننة القضنناء اإلدارى " وإذا ألننر ذو الشننأن بعلمننه بننالقرار
امل عون فيه تاري معنني ومل يكنن األوراق منا يندل علنى علمنه بنه لبنل ذلنك
()3
التاري فإنه يتعني أخذ املقر بإلراره "
نل
نىت متثن
نا والن
ند أحكامهن
نا أحن
نة العلين
نة اإلدارين
نرر امكمن
نس املع ن تقن
و نفن
اإلطار املتشدد األخنذ بقريعنة العلن اليقني فتقنول " ..ولنئن كنان أسناس الندفع
( )1حك امكمة إلدارية العليا ال عن رل  1113لسعة  7ق جلسة  1965/2/7جمموعة سنعة  10ص  618ف
 ،63وحكمها  1994/11/21ال عن رل  573لسعة  38ق املوسوعة  747/ 46وما بعدها ق .256
ف
( )2حك القضاء اإلدارى الدعوى رل  147لسعة  7ق جلسة  1953/3/26جمموعة سعة  7ص 443
.757
( )3حك حمكمة القضاء اإلدارى  1953/5/10القضية رل  116لسعة  1ق ما س  7ص .1125
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بعدم لبول الدعوى هو الكتناق املرسنل منن وكينل املندعى إىل السنيد سنفري اليوننان
املقول بأنه يعرب عن العل اليقني لوكينل املندعى بنالقرار حمنل ال عنن غنري أن ترتينأ
عل املند عى بنالقرار املنذكور علنى علن وكيلنه هنو ترتينأ حكمنى يقنوم علنى
االفتراض فنإذا صنح أن وكينل املندعى ق علن علمنا يقيعنا بنالقرار امل عنون فينه
تاري معني فإنه اتمنل أال يكنون املندعى ذاتنه لند علن احلقيقنة بنالقرار املنذكور
هذا التاري العلن اليقني النذى يقنوم مقنام العشنر أو اإلعنالن حسناق بداينة
()1
امليعاد خصوصا وأن املدعى يقي اليونان "
وتقول حك أخنر " ومنن حينث أن لضناء هنذه امكمنة لند أسنتقر علنى أن
ميعاد رفع دعنوى اإللغناء ال جينرى حنق صناحأ الشنأن إال منن التناري النذى
يتحقق معه إعالمه عمنا تضنمعه القنرار امل عنون فينه ومنن مث ينتعني أن يثبنت علمنه
يقيعيا ال ظعيعا وال افتراضيا وأن يكنون هنذا العلن شنامال جلمينع الععاصنر النىت ت نوع
له أن ينتع مركنزه القنانوىن بالعسنبة للقنرار امل عنون فينه ،وأن اندد علنى مقتضنى
ذلك طريقه لل عنن علينه وينتعني أن يثبنت ذلنك منن تناري معلنوم ميكنن حسناق
()2
امليعاد معه "
وعلي ه فنإن احلكمنة منن حتديند تناري العلن هنو حتديند بندء ميعناد ال عنن
باإللغاء فإذا مل ميكن حتديند ميعناد العلن اليقني فنال يسنرى ميعناد ال عنن باإللغناء
وال يعترب العلن اليقني لريعنة علنى العلن بنالقرار اإلدارى ونفنس احلكن إذا ختلن
شرط من الشروط السابقة.
ند
نت األوراق لن
نه " إذا كانن
نا بأنن
نة العلين
نة اإلدارين
نت امكمن
نذا املع ن لضن
و هن
أجدبت متاما من بة دليل يفيند علن املندعى علمنا يقيعينا بنالقرار امل عنون فينه لبنل
اإلنذار املشار إليه ،فإن الندعوى تكنون لند أليمنت امليعناد ،وال اعتنداد ملنا ذهبنت
إليه اجلهنة اإلدارينة منن أن املندعى علن بنالقرار امل عنون فينه فنور صندوره ،إذ ا
( )1حك امكمة اإلدارية العليا
99
( )2حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1683 ،2176لسعة  30ق جلسة  1986/1/26ما س  31ص 985
ق  ،132وحكمها ال عن رل  3484لسعة  39ق جلسنة  1995/6/25املوسنوعة  720/46ومنا بعندها ق
،271وحكمها  1997/11/23ال عن رل  4736لسعة  35ق املوسوعة  787/46وما بعدها ق .271

ال عن رل  2495لسعة  6ق جلسة  1961/4/15املوسوعة  125/15وما بعدها ق



إعالنه به شفويا ،كما أنه أخ نر بنه منرة انينة وولنع مبنا يفيند علمنه بنالقرار أمنام
نالظ
نى إبن
نل األوراق علن
نه إذا ال دلين
نا بن
نان مودعن
نذى كن
ناطر الن
نأمور سن ن القعن
من
املدعى بالقرار امل عون فينه تناري معنني مبنا يتحقنق معنه علمنه مبحتوياتنه علمنا
()1
يقيعيا نافيا لل هالة ميكعه من حتديد مولفه إزاءه "
وإذا مل ي عن القنرار
()2
حتصن القرار ضد اإللغاء.

خنالل سنتني يومنا منن تناري

حتقنق العلن اليقني

( )1حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رلن  1235لسعة  8ق جلسة  1975/2/15ما س 20مبدأ .67
( )2حك امكمة اإلدارية العليا  1995/1/29ال عن رل  1374لسعة  36ق املوسوعة  757/ 46وما بعدها ق
.259
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ناالت
نة امن
كافن
ني
نة العلن اليقن
نذ بقريعن
نرى يأخن
نة املصن
نس الدولن
نو أن جملن
وهن
ولكن مولفنه األخنذ هبنا مولن متشندد ،خبنالف جملنس الدولنة الفرنسنى فإننه
()1
حاالت حمدودة وال يأخذ هبا غريها.
يأخذ بع رية العل اليقي
هذا التشندد النذى انبط بنه القضناء املصنرى لريعنة العلن اليقني يعنرب ععنه
نل
نواء لبن
نرى سن
نة املصن
نس الدولن
ناء جملن
نع لقضن
نول " واملتتبن
ناوى فيقن
نليمان ال من
د /سن
إنشاء امكمة اإلدارية العلينا أو بعنده ،يلمنس التشندد البنالغ النذى انيط بنه جملنس
نذه
نذ هبن
ناء اإلدارى أن تأخن
نة القضن
نت حمكمن
ند رفضن
ني  ،فلقن
نة العلن اليقن
نة لريعن
الدولن
ال ريقة إذا ما لام أى شك حنول علن ال ناعن بفحنوى القنرار ،مهمنا كنان احتمنال
العل لويا ،ومن ذلك أن كون ال ناعن موظفنا يعمنل بنذات املكتنأ النذى يعمنل بنه
زميله املرلنى – والنذى ي عنن ترليتنه – وكنون لنرار الترلينة لند نشنر بإحندى
الصننح ال يننودى إىل العلنن اليقنني ألنننه " ال يعنندو وأن يكننون ظعننا بعلمننه أو
افتراضا له ،إذ من اجلائز أال يكنون املندعى لند اطلنع علنى الصنح أو أن القنرار لند
أخفى ععه حبيث ال ميكن الق نع علنى الوجنه النيقني بأننه علن بنه علمنا حقيقينا
تاري معنني يصنح اعتبناره مبندأ لسنريان امليعناد حقنه " ..كمنا أننه ال يكفنى
ناره
نادة باعتبن
نداع مل ن املن
نرد إين
نرار اإلدارى جمن
ندور القن
نا بصن
ندعى عاملن
نار املن
العتبن
مسننتعدا النندعوى ..ألن هننذا اإليننداع ال يقننوم مقننام إعننالن صنناحأ الشننأن
شخصيا باألمر وال مقام العشنر ععنه باجلريندة الرمسينة وال يفيند العلن حتمنا ،وذلنك
ألن إيداع املستعدات الندعوى ال يعتنرب إعالننا للخصنوم هبنا بنل يعتنرب وضنعا هلنا
( )1د /حممد عبد العال السعارى :نفاذ القرارات اإلدارية ،ص .117



حتت يد القضاء لي لنع عليهنا منن يشناء منن اخلصنوم أو وكالئهن بغنري إجبنار ،وال
يترتأ على إطالعه شب سنوى فنوات فرصنة خدمنة لضنيته علنى الوجنه األكمنل
(.)1
"
ومننن مث يعتننهى د  /سننليمان ال منناوى معننرض حديثننه عننن لريعننة العلنن
اليقي إىل القول " بأن احلناالت النىت رفن فيهنا املنس لريعنة العلن اليقني أكثنر
من تلك الىت لبلها فيهنا وأهننا فكنرة منن العاحينة العملينة حمنل ن نر ،فنالعل اليقني
بالئحة عدا الفائدة ألننه إذا أغلنق سنبيل ال عنن بالعسنبة إىل فنرد أو أفنراد بنذواهت ،
فإن سبيل ال عن سي ل مفتوحنا بالعسنبة لبنالى منن يهمهن األمنر حنىت تعشنر ،أمنا
بالعسبة للقرارات الفردية فإذا منا حنت القنانون تسنببها ففنى هنذه احلالنة لنن جيندى
العل مبع نوق القنرار ،حنىت ولنو شنرعت اإلدارة تعفينذه جنربا ألن األفنراد جينأ
أن يعلموا بأسبابه ،وهذا لنن يتسنري إال عنن طرينق اإلعنالن ،تبقنى القنرارات الفردينة
غري املسببة ،و ن الهنا يسنتل زم جملنس الدولنة املصنرى كمنا رأيعنا شنروطا عسنرية
()2
شبه مشلولة.
التحقيق عمال مما جيعل فكرة العل اليقي
نواز
ندم جن
نرى عن
ناوى ين
نليمان ال من
ندكتور  /سن
نه أن الن
نتخلص معن
نا يسن
نو من
وهن
االعتماد على لريعة العل وأننه منن األفضنل ه رهنا ()3ووافقنه هنذا بعن الفقهناء
()4

( )1د /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق األول لضاء اإللغاء ،ص .596
( )2د /سليمان ال ماوى :القضاء اإلدارى الكتاق األول لضاء اإللغاء ،ص .603
( )3وتتمثل حاالت العل اليقي لديه حالتني " األوىل :حالة اعتراف ال اعن ،وهذه طريقة نادرة ألنه ليس من املعقول
أن يعترف ال اعن خمتارا بأنه يعل بالقرار فيعرض نفسه ألن خيسر دعواه وال يكون ذلك إال إذا صندرت منن ال ناعن
مكاتبات توضح علمه بالقرار وحتصل عليها اإلدارة بوسيلة أو بأخرى .الثانية :حالة تعفيذ اإلدارة للقرار املعيأ دون سبق
نشره أو إعالنه ،وهذا ما لرره املس حكمه الصادر  1948/12/7ما س  3ص  138حيث يقول " والثابت من
أوراق الدعوى أن املقاول الذى تعالدت معه الوزارة على تعفيذ املشروع أخذ هدم اجلسور والقعاطر املقامنة علنى
الترعة بعد أن تسل أمر التشغيل ..فاعترض املدعيان على هذا التصرف ولدما شكوامها ععه ..فعل املدعيني باملشروع على
.603 :599/1
وجه يقي شامل لد ولع ولتئذ " ..القضاء اإلدارى
( )4د /حممد عبد العال السعارى :املرجع السابق ص  ،124حيث يقول سيادته " أنه جيأ على جملس الدولة املصرى ه ر
الع رية وال يأخذ هبا إال حاالت استثعائية كما فعل جملس الدولة الفرنسى ،وذلك لألسباق اآلتية :أ -أنه جينأ علنى
اإلدارة شهر القرارات اإلدارية الىت تصدرها وميكعها ذلك عن طريق وسيلىت العشر واإلعنالن خاصنة بعند ت ورمهنا
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نة العلن
نى لريعن
ناد علن
نواز االعتمن
نانون جن
ناء القن
نن فقهن
نثري من
نرى الكن
حنني ين
نها
نك ملرونتن
نرى ،وذلن
نة املصن
نس الدولن
نه جملن
نرى علين
نذى جن
نو الن
نى العحن
ني علن
اليقن
()1
واعتمادها على الوالع الفعلى
نذ
نالقرار أوىل أن يوخن
ناطع بن
نذا العلن القن
نى "وهن
نود حلمن
نول د /حممن
نذا يقن
و هن
به من األخذ مب رد لريعة علنى العلن مثنل العشنر أو اإلعنالن خب ناق مسن ل يرسنل
إىل موطن املوجه إليه ولد ال يسل إليه شخصيا (.)2
والوالع أن هذا النرأى أوىل حينث أن القضناء أحناط األخنذ بقريعنة العلن اليقني
بشروط تكفل صنحة االعتمناد عليهنا وجتعلنها مرتبنة تصنل إىل العشنر أو اإلعنالن
وهو ما أخذ به القضاء (.)3
= الصعأ على اإلدارة إ بنات
وانتشارمها مما يربر االستعانة بوسيلة أخرى مل يعص عليها القانون .ق -أنه من =
التاري الذى يت فيه عل صاحأ الشأن علما يقيعا بالقرار اإلدارى الصادر شأنه بيعما يسهل عليها إ بات تاري العشر
واإلعالن  ,ج -أن صعوبة إ بات العل اليقي وتارخيه يترتأ عليه أن ي ل ميعاد ال عن القرار اإلدارى مفتوحنا ممنا
يودى إىل عدم استقرار األوامر اإلدارية وكذا املركز القانونية الذاتية .د-أن عدم االعتداد بع رية العلي اليقي من شأنه أن
امى حقوق األفراد من عس اإلدارة ،إذ لد تبدأ اإلدارة تعفيذ لراراهتا لبل إعالن األفراد هبا متذرعة ذلك بنأهن
يعملون هبا علما يقيعيا على خالف احلقيقة وهذا من شأنه أن يضر مبصات األفراد .ه -،أن عدم االعتداد بع رينة العلن
حق املدعى أو عدم ليامه ومن
اليقي من شأنه أن يوفر الولت الذى يستغرله القضاء اإلدارى حبث ليام العل اليقي
مث لبول الدعوى أوعدم لبوهلا وهذا من شأنه أن يساعد القضاء اإلدارى مصر على ختفي حدة بطء العدالة اإلدارينة
الىت يتس هبا القضاء اإلدارى املصرى " ص  124وما بعدها.
ص 442
( )1من ذلك :د /حممود حلمى :القرار اإلدارى ص  ،245د /أمحد كمال الدين موسى :املرجع السابق،
وما بعدها ،د /بكر القباىن :القانون اإلدارى ،ص  ،443د /طعيمة اجلرف :القانون اإلدارى،طبعنة  ،1973ص ،495
مستشار  /عليوه مص فى فتح الباق :القرار اإلدارى الباطل والقرار املعندوم ،ال بعنة األوىل سنعة  1997ص ،312
د /عبد احلك فوده :اخلصنومة اإلدارينة دار
د /مص فى كامل إمساعيل :املرجع السابق ص  92وما بعدها،
عبد اهلل:القضاء اإلدارى " لضاء اإللغاء " ص 135
امل بوعات اجلامعية  ،1996ص  ،81د /عبد الغ بسيوىن
وما بعدها ،د /عمر فواد أمحد بركات :املرجع السابق ،ص .478
( )2د /حممود حلمى :املرجع السابق ،ص .245
( )3من ذلك على سبيل املثال :حك امكمة اإلدارية العليا  1957/6/22ال عن رل  549لسعة  3ق ما س 2
ص  ،1209وحكمها  1962/4/14ال عن رل  958 ،956لسعة  5ق جمموعة سعة  71ص  ،601وحكمها
 1965/6/6ال عن رل  1290لسعة  8ق جمموعة سعة  10ص  ،1594وحكمها  1991/6/9ال عن رلن
 1689لسعة  34ق املوسوعة  ،793/33وحكمها  1991/12/1ال عن رل  1941لسنعة  33ق املوسنوعة



انتهى بعا القول فيمنا سنبق إىل أن لريعنة العلن اليقني جينأ أن يوخنذ هبنا أمنام
نة ل نذلك.
نروط املت لبن
نوافر الشن
ند تن
نام ،بعن
ندار األحكن
نا إصن
ند عليهن
ناء ويعتمن
القضن
وعليه فنإن لريعنة العلن اليقني منن القنرائن القضنائية البسني ة النىت تقبنل إ بنات
العكس مثلنها ذلنك مثنل سنائر القنرائن القضنائية ومنن مث فنإن القاضنى يتمتنع
باحلرية إزاءها ،فله أن يأخذ هبنا ولنه أن يتركهنا ويعتمند علنى دلينل غريهنا ،كمنا أن
صاحأ الشنأن منن حقنه أن يعفنى هنذه القريعنة ،وذلنك بنأن يثبنت أننه مل يعلن
بالقرار أو أنه عل بنه ولكنن علنى سنبيل ال نن ولنيس النيقني ،وإذا متكنن صناحأ
الشأن من نفى القريعة فأهنا ال تثبت حقه وال اك بالقرار مواجهته.
()1
ويقع عأء إ بات العل اليقي على عاتق جهة اإلدارة
فإذ ادعنت اإلدارة العلن بنالقرار منن لبنل صناحأ الشنأن فإهننا تلتنزم بإ بنات
نات
نيلة إ بن
نك بوسن
ند ذلن
نوله ،دون التقين
ند حصن
نة تفين
نة أو لريعن
نن أى والعن
نك من
ذلن
معيعة و هذا تقول امكمة اإلدارينة العلينا " ويثبنت العلن اليقني منن أينة والعنة أو
لريعة تفيند حصنوله ،دون التقيند ذلنك بوسنيلة إ بنات معيعنة ،وللقضناء التحقنق
من ليام أو عدم ليام هذه القريعنة أو تلنك الوالعنة ،وتقندير األ نر النذى ميكنن ترتيبنه
عليهما منن حينث كفاينة العلن أو لصنوره ..فنال يأخنذ هبنذا العلن إال إذا تنوافر
التعاعها بقيام الدليل علينه ،كمنا ال تقن ععند انكنار صناحأ املصنلحة لنه حنىت ال

 ،795/33وحكمها  1992/4/11ال عن رل  1010و  1134لسنعة = =  34ق املوسنوعة ،797/33
وحكمها  1992/11/7ال عن رل  1036لسعة  33ق املوسنوعة  ،798/33وحكمهنا 1993/3/21
ال عن رل  1082لسعة  34ق املوسوعة  ،800/33وحكمها  1993/5/8ال عن رل  3478و  3357لسنعة
 36ق املوسوعة  806/33وما بعدها ق .410
( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1996/2/27ال عن رل  408لسعة  38الدائرة الثانية املوسوعة اإلدارية احلديثة
 764/46وما بعدها ق  ،262وحكمها  1996/6/8ال عن رل  3619لسعة  41ق الدائرة الثانينة املوسنوعة
اإلدارية احلديثة  770/46وما بعدها ق .264
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هتدد املصنلحة املبتغناة منن حتصنني القنرارات اإلدارينة وال تزعنزع املراكنز القانونينة
()1
الىت اكتسبها أرباهبا مبقتضى هذه القرارات "

فإذا صدر لنرار إدارى ولامنت اجلهنة اإلدارينة بتعفينذه فنإن هنذا التعفينذ ال يعند
نان
نأن إال إذا كن
ناحأ الشن
نل صن
نن لبن
نالقرار اإلدارى من
ني بن
نى العل ن اليقن
نة علن
لريعن
التعفيذ من لبل جهة اإلدارة يفيد علما يقيعا مبحتوى القرار وكافة ععاصره (.)2
و هذا تقول امكمة اإلدارية " ال جيوز االحت اج بتاري القب على املدعى للقول بسنريان
ميعاد رفع دعوى اإللغاء حقه من هذا التاري باعتبار أنه عل فيه بالقرار امل عون فيه علما يقيعيا،
إذ ال دليل األوراق على إبالغه هبذا القرار تاري معني مع إطالعه على األسباق الىت دعت إىل
إصداره ،مبا يتحقق معه علمه مبحتوياته وفحواه علما يقيعيا نافيا لل هالة ميكعه من حتديد مولفه إزاءه
من حيث لبوله أو ال عن فيه ،ال ظعيا وال افتراضيا (.)3
ولذلك فإنه ال جيوز االحت اج بتاري القب على أنه لريعة على العل بالقرار تبدأ معنه مندة
ال عن باإللغاء إال إذا وجد ما يدل على إبالغه بالقرار تاري معني كاألوراق مثال الىت تدل علنى
علمه بالقرار أو إطالعه على سبأ صدوره وذلك ألن التعفيذ املادى يعبب عن وجود القرار اإلدارى،
()4
ولكعه ال يدل داللة لاطعة على العل به ومبحتوياته علما يقيعيا

( )1حك امكمة اإلدارية العليا  1962/12/8ال عن رل  588لسعة  8ق جمموعة سعة  8ص  ،192و نفس
املع  :حكمها  1993/4/13ال عن رل  4136لسعة  35ق املوسوعة  ،804/33وحكمها 1996/2/31
ال عن رل  1318لسعة  38ق الدائرة الثالثة املوسنوعة اإلدارينة  777/46ومنا بعندها ق  ،267وحكمهنا
= والتعويضنات
 1997/5/11ال عن رل  900لسعة  36ق دائرة معازعات األفراد واهليئنات =
املوسوعة اإلدارية  780/46وما بعدها ق ،268وحكمها  1997/8/26ال عن رل  1437لسعة  42ق الندائرة
الثانية املوسوعة اإلدارية  785/46وما بعدها ق 270
( )2د /عبد الغ بسيوىن عبد اهلل :القضاء اإلدارى ( لضاء اإللغاء ) ،ص  137وما بعدها ،.د /إمساعيل البدوى :املرجنع
السابق .295/3
( )3حك امكمة اإلدارية العليا ال عن رل  1720لسعة  6ق جلسة  1963/3/23جمموعة سعة  8ص 872
( )4د /إمساعيل البدوى :املرجع السابق ص 296



إذا لام صاحأ الشأن بتعفيذ القرار فإن ذلك يدل على العل اليقي بالقرار ،وذلك كما لو صدر
لرار خبص أيام من راتأ املوظ ونفذت اإلدارة اخلص ولب املوظ راتبه خمصوما معه ،فقبضنه
لريعة على علمه اليقي بالقرار وتبدأ معه مدة ال عن باإللغاء ( ،)1كذلك األمر إذا صدر لنرار إدارى
بفصل موظ من عمله ونفذ املوظ ذلك بأن انق ع عن عمله فإن اإلنق اع لريعة علنى العلن
()2
اليقي بالقرار تبدأ معه مدة ال عن باإللغاء.

( )1وبالتاىل فال عربة إلنكار صاحأ الشأن العل بالقرار بعد بوته د /عمرو فواد أمحد بركات املرجع السابق ص .478
( )2د /إمساعيل البدوى :املرجع السابق ص 296
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إذا كان العل اليقي لريعنة ألامهنا القضناء علنى سنريان ميعناد ال عنن باإللغناء
ن اق القانون العام فإن الفقه اإلسنالمى منن يتتبنع لواعنده جيند أننه ال يوجند فينه منا
يدل على نفى هنذه القريعنة ،ومنن مث تكنون معتنربة أال أهننا مل تنرد بصنورة صنراة
واضحة كما هو الوضع ن ناق القنانون العنام ،وإدنا ميكنن اسنتباطها منن نصنوص
الفقهاء وولائع الصحابة والتابعني من بعده :
نا مل
نزل من
نيا ال يععن
نزل لاضن
نل ان إذا عن
نة " السن
ناوى اهلعدين
ناء الفتن
نا جن
 -1من
يصل إليه اخلرب حىت لنو لضنى بقضنايا بعند العنزل لبنل وصنول اخلنرب إلينه جنازت
لضاياه ،وهو ن ري الوكيل ال يععنزل لبنل وصنول اخلنرب إلينه ..هنذا إذا حصنل العنزل
م لقا فأما إذا حصل العزل معلقنا بشنرط وصنول الكتناق إلينه ال يععنزل منا مل يصنل
()1
إليه الكتاق عل العزل لبل وصول الكتاق إليه أو مل يعل " ..
ففى هذا النعص جنند أن السنل ان إذا أصندر لنرارا متضنمعا عنزل أحند لضنائه
فإن هذا القرار ال يسنرى حنق القاضنى املعنزول إال منن ولنت العلن بنه يسنتوى
ذلك أن يعلن القاضنى بقنرار عزلنه ب رينق رمسنى أى إرسنال رسنول منن لبنل
السل ان يبلغه بالعزل أو ب ريق غنري رمسنى كمنا إذا علن ب ريقنة أو بنأخرى بأننه لند
ا عزله ،والتسوية بنني ال نريقني ال رينق الرمسنى ،ال رينق غنري الرمسنى تندل علنى
نون
نه كمنا يكن
ني وأنن
نرف العلن اليقن
نالن عن
نرف اإلعن
نا عن
نالمى كمن
نه اإلسن
أن الفقن
اإلعالن ح ة على من أعلنن بنالقرار فنإن العلن اليقني بنالقرار يكنون ح نة أيضنا
بدليل أنه لضى بعد علمنه بنالعزل مل يعفنذ لضناءه و هنذا دلينل علنى سنريان أ نر
القرار حقه.

( )1الفتاوى اهلعدية .317/3



ن
نى فحكن
نزل القاضن
نام " وإذا عن
نرة احلكن
ناء تبصن
نا جن
 -2من
()1
بلوظ العزل ف اهر املذهأ أن أحكامه تلك نافذة لضرورة العاس إىل ذلك "

نل
نياء لبن
أشن

 -3مننا جنناء االحكننام السننل انية " وإذا عننزل أو اعتننزل وجننأ إظهننار
العزل كما وجأ إظهنار التقليند حنىت ال يقندم علنى إنفناذ حكن وال يغتنر بنالترافع
إليه خصن فنإن حكن بعند عزلنه – ولند عنرف العنزل – مل يعفنذ حكمنه ،و إن
نة إذا
نى الوكالن
نان علن
نان مبعين
نه وجهن
نوذ حكمن
نان نفن
نه كن
نامل بعزلن
نري عن
حكن غن
(.)2
تصرف الوكيل بعد العزل ولبل العل "
نيلة املسنتخدمة
نن الوسن
نر عن
نأ بغن الع ن
نر واجن
نة أمن
نزل أو التولين
نار العن
إظهن
ني  ،و
نالن أو العلن اليقن
نر أو اإلعن
نار العشن
نيلة اإلظهن
نت وسن
نواء متثلن
نك ،أى سن
ذلن
هذا دليل على اعتبار العل اليقي لريعة شأنه ذلك شأن العشر واإلعالن.
نى
نالعزل أى القاضن
نىت عل ن بن
ناف " فمن
نى للخصن
نرح أدق القاضن
ناء شن
 -4وجن
صار معنزوال كالوكينل وعلنى هنذا القنول مث يثبنت علمنه بنالعزل االخنتالف فينه
نل ،وإن
نى كن
نزل علن
نت العن
نوال بن
نغ رسن
نان املبلن
نل.إن كن
نزل الوكين
ناالختالف عن
كن
كان فضنوليا عندال فالواحند يكفنى وإن كنان فاسنقا ،لنال ا عنان شنرط ععند أىب
نة
نر إىل كيفين
نا يع ن
نحابعا أيضن
نال بعن أصن
نى ..لن
ند يكفن
ندمها الواحن
حعيفنة  وععن
معشور الثناىن إن كنان فينه إىل األول إذا وصنل إلينك كتابعنا فقند عزلعناك ال يصنري
معزوال منا مل يصنله الكتناق سنواء ورد القاضنى الثناىن أو مل ينرد ألننه علنق عزلنه
بشرط فال يععزل لبله وإن كنان املكتنوق فينه لند عزلعناك منن غنري تعلينق بوصنول
()3
الكتاق إليه فمىت عل بالعزل فقد انعزل" ..

( )1تبصرة احلكام البن فرحون .62/1
( )2األحكام السل انية للماوردى ص  ،70األحكام السل انية ألىب يعلى ص .65
( )3شرح أدق القاضى للخصاف ال بعة األوىل دار الكتأ العلمية بريوت لبعان  1414هن 1994 ،م ص .319
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أن لوله " وإن كان املبلنغ فضنوليا عندال فالواحند يكفنى وإن كنان فاسنقا لنال:
نة الفقنه
نل علنى معرفن
ند يكفنى " دلين
نة ،وععندمها الواحن
نرط ععند أىب حعيفن
ا عنان شن
اإلسالمى وإلراره لقريعة العلن اليقني حينث أن الفضنوىل هنو النذى مل ينومر بنالتبليغ
وإدا لام به من تلقناء نفسنه واعتبنار لولنه التبلينغ دلينل علنى أن املندار سنريان
القرار العل به بغ الع ر عن وسيلة ذلك.
يتضح ممنا سنبق أن الفقنه اإلسنالمى عنرف العلن اليقني كقريعنة علنى العلن
()1
بالقرار وألره بدء سريان ميعاد ال عن القرار اجلملة
أما من ناحية التفصيل ،وهنو يكنون بنذكر الشنروط الالزمنة للعمنل هبنذه القريعنة
ومول الفقه معنها ومندى لوهتنا اإل بنات ،فهنى أمنور تع يمينة عن هبنا فقهناء
القانون وال يوجند الف قنه اإلسنالمى منا يعارضنها أو يقن ح نر عثنرة طرينق
ت بيقها ومن مث فإننه ال يوجند منا ميعنع أننه يشنترط هنذه القريعنة لكنى تكنون
ح ة:
.1

أن يكون العل شامال جلميع ععاصر القرار.

.2

أن يكون العل بالقرار حقيقيا ال ظعيا وال افتراضيا

.3

أن يثبت حدو العل

تاري معني.

حيث هنى أمنور تع يمينة متروكنة الجتنهاد الفقنه ،ومنن يتتبنع لواعند الفقنه
اإلسالمى جيد فيها من الولائع ما يشهد لذلك ويويده.

( )1و هذا يقول د /إمساعيل البدوى " :إن الفقهاء متفقون على أن القاضى ال يععزل حىت يبلغه نبأ عزله بنأى طرينق
وكل األحكام الىت حك فيها لبل وصول خرب العزل إليه صحيحه ونافذة " .ن ام القضاء اإلسالمى ،بتصنرف جامعنة
الكويت ال بعة األوىل  1989ص  393وما بعدها.



يتضننح مننن دراسننة لريعننة العلنن اليقنني بننالقرار
اإلسالمى:

القننانون اإلدارى والفقننه

ناء
نن باإللغن
ناد ال عن
نى سننريان ميعن
نة علن
ن لريعن
نار العلن
أن اعتبن

القننانون

اإلدارى له ما يويده الفقنه اإلسنالمى ،وال غرابنة هنذا فنإن لواعند الفقنه فيهنا
البيان الشا لكل ما أمجنل ،وبالتناىل فلنو أ نريت هنذه القضنية بلف هنا أمنام فقهناء
الشريعة اإلسالمية عصره فإهن كانوا ال يتورعون القضاء اعتمادا عليها.
يترتنأ علنى العلن اليقني بنالقرار سنريان ميعناد ال عنن باإللغناء حبينث
يتعني علنى صناحأ الشنأن أن ي عنن القنرار خنالل سنتني يومنا منن تناري
العل  ،وإال حتصنن القنرار ضند اإللغناء ،وهنذا لندر متفنق علينه القنانون اإلدارى،
أما الفقنه اإلسنالمى فنال توجند أينة إشنارة إىل هنذه املندة وإدنا توجند ولنائع
نا
نة وحنوهنا كمن
نالقرار باالستفاضن
نق العلن بن
نري إىل حتقن
نة تشن
نوص فقهين
نا رة ،ونصن
متعن
سننبق وأوضننحعا ،ولننذلك فننأن أرى أن ال عننن القننرار الفقننه اإلسننالمى ال
يتقيد مبدة معيعة وأن صاحأ الشنأن إذا علن بنالقرار علمنا يقيعينا فنإن منن حقنه أن
يعترض على هذا القرار أى ولت إذا وجد ما يستدعى ذلك.

ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

نى املبعنو رمحنة
نل علن
نلى ونسن
ناحلات ،ونصن
نت الصن
نه تن
نذى بععمتن
ند هلل الن
احلمن
للعاملني ،وعلى لله وأصحابه وسل  ،وبعد
نالقرائن
نات بن
نن اإل بن
نديث عن
نام احلن
نلت إىل ختن
ند وصن
نون لن
ندر أكن
نذا القن
فبهن
القننانون اإلدارى والشننريعة اإلسننالمى ،وذلننك بعنند رحلننة اسننتمرت مننا يقننارق
األربع سعوات طفت منن خالهلنا بنني أمهنات الكتنأ واملراجنع حنىت خنرج البحنث
على الصورة الىت نراه عليها اآلن ،و هذا اإلطار فإن للبحث نتائا وتوصيات.
أوال :العتائا:
 -1أن اإل بات القنانون اإلدارى اتنل مكاننة هامنة ال تقنل عنن أمهيتنه
ند
نانون اإلدارى تعتمن
نات القن
نة اإل بن
نا وإن دراسن
نرى ،خصوصن
نوانني األخن
القن
على السوابق القضائية وال توجد نصوص تقررها.
 -2أن ماهية اإل بنات ال ختتلن منن لنانون إىل أخنر ،حينث ينراد هبنا
سائر القوانني إلامة الدليل أمام القضناء ب نرق حمنددة علنى حنق أو والعنة لانونينة
تترتأ عليها أ ار.
القننانون اإلدارى عننن الفقننه
 -3أن عننأء اإل بننات ال خيتلنن
اإلسالمى حبسنأ األصنل العنام ،وأننه يقنع علنى عناتق املندعى ،ألننه يندعى
خالف ال اهر وإن كنان القضناء اإلدارى لند خنرج علنى هنذا األصنل  -كمنا
نتفا بكاف نة األوراق
نا ،وحتن
نا لوين
نا طرفن
نرر أن اإلدارة لكوهنن
نيحه – ولن
نبق توضن
سن
نذه األوراق
ندا هن
نزم بتقن
نه – تلتن
نق أو نفين
نات احلن
ند إ بن
نىت تفين
نتعدات الن
واملسن
واملستعدات ،فإن امتععت عد ذلنك لريعنة علنى نقنل عنأء اإل بنات منن املندعى
إىل اإلدارة.
نث
نة حبين
نة التامن
ندعوى – باحلرين
نر الن
ناء ن ن
نى اإلدارى – أ عن
نع القاضن
 -4متتن
ميارس دورا استيفائيا ميكعنه منن تكنوين التعاعنه منن أى دلينل دون تقييند بندليل
معني ،وأن الفقنه اإلسنالمى وإن ألنر ذلنك لبنل أن تقنرره القنوانني الوضنعية إال
أنه مل جيعل األمر م لقا ،وإدنا لينده بنأن يكنون ذلنك إطنار لواعند الشنريعة،
وإال عد مت اوزا تصرفه األمر الذى يسوظ مساءلته،وتوليع العقاق عليه.



 -5أ ن القرائن تعتنرب دلنيال منن أدلنة اإل بنات أمنام القضناء اإلدارى بصنفة
عامة ،وأهنا تتساوى مع غريها من األدلة.
أما الفقنه اإلسنالمى فلن يتفنق الفقهناء علنى هنذا األمنر ،وإدنا اختلفنت
وجهة ن ره مدى االعتمناد علنى القنرائن اإل بنات ،وأننه وفقنا للنرأى النراجح
نل
ند دلين
نروطها ،ومل يوجن
نوافرت شن
نات إذا تن
نة اإل بن
نرائن ح ن
نرب القن
نرى تعتن
ن ن
أخر الدعوى.
نائية
نرائن لضن
نة ولن
نرائن لانونين
ن إىل لن
نعية تعقسن
نوانني الوضن
نرائن القن
 -6أن القن
وأن القننرائن القانونيننة تعقسنن بنندورها إىل لننرائن لانونيننة لاطعننة ،ولننرائن لانونيننة
بسي ة ،وأن هلذا منا يوينده الفقنه اإلسنالمى ،حينث عنرف الفقهناء هنذا التقسني
وإن مل يضفوا عليه املسمى السابق.
ند
نن مث يوجن
نرار ،ومن
نني للقن
نكل معن
نانون اإلدارى شن
نترط القن
نه ال يشن
 -7أنن
نل اإلدارة،واالمتعناع عنن
نكوت منن لبن
ناح فيعتنرب السن
ناح ،وبندون إفصن
حالنة اإلفصن
نرارا ضنمعيا ،و
نة األوىل لن
نرب احلالن
نث يعتن
نة حين
نرارات اإلدارين
نل القن
نن لبين
نرد من
الن
احلالة الثانية لرارا سلبيا .وأن هنذا العنوع منن القنرارات يعتنرب ح نة اإل بنات أمنام
القضاء ،ولريعنة منن القنرائن القانونينة البسني ة النىت تقبنل إ بنات العكنس إذا كنان
القرار مستفاد من منرور املندة حالنة النت ل  ،ومنن القنرائن القاطعنة النىت ال تقبنل
إ بات العكس إذا كان القرار مستفاد من مرور املدة غري حالة الت ل .
نالمى
نه اإلسن
نات الفقن
نه ت بيقن
ند لن
نرارات توجن
نواع القن
نن أنن
نوع من
نذا العن
وأن هن
الفقنه اإلسنالمى –
عرضعا هلنا ععند احلنديث عنن لريعنة القنرار اإلدارى الضنم
وهو ما يدل علنى أن الفقنه اإلسنالمى عنرف هنذا العنوع منن أننواع القنرارات ،وأن
تقريره ليس من مبتكرات القنوانني الوضنعية ،بنل هنى تكشن عنن وضنع لنائ لبنل
إلرار القنوانني ،وإن كنان امند هلنا التصنعي  ،الصنياغة النىت تالئن العصنر النذى
وجدت فيه.
نر
نه م نن العشن
ند فين
نراد ،البن
نة األفن
نرى مواجهن
نى يسن
نرار اإلدارى لكن
 -8أن القن
واإلعالن ،حيث يعتنرب العشنر لريعنة علنى العلن بنالقرار منن لبنل األفنراد وبالتناىل
سريان ميعاد ال عن حقه ،وكذلك اإلعالن.
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نس،
نات العكن
نل إ بن
نىت ال تقبن
نة الن
نة القاطعن
نرائن القانونين
نن القن
نة من
نذه القريعن
وأن هن
وأن الفقه اإلسالمى ،توجند فينه نصنوص وولنائع متعنا رة تويند القنول بوجنود هنذه
الوسيلة فينه ،وإن كاننت عامنة ،حينث عنرف الفقنه اإلسنالمى العشنر بصنفة عامنة
دون تقييد ذلك بنالقرار اإلدارى ،وعلينه فيكنون العشنر واإلعنالن وسنيلة منن وسنائل
العل بنالقرار الفقنه اإلسنالمى ،وإن اختلفنت كيفيتنه ،والوسنيلة املسنتخدمة فينه،
و هننذا دليننل علننى كمننال الشننريعة ،ووفائهننا بكافننة مسننتحد ات العصننر،وإن
اختل املسمى.
 -9إن انق اع العامل عنن عملنه ملندة تزيند علنى مخسنة عشنر يومنا متصنلة أو
ال ني يومنا غنري متصنلة السنعة يعتنرب لريعنة علنى األسنتقالة الضنمعية منن لبنل
العامل .وأن هذه االستقالة ال تقنع بقنوة القنانون ،وإدنا البند منن صندور لنرار منن
اإلدارة باعتبار العامنل مسنتقيال،وأن هنذا العنوع منن أننواع القنرارات خيضنع للنت ل
الوجوىب شأنه شأن سائر القرارات اإلدارية.
نمعية
نتقالة الضن
نة االسن
نحعا – أن لريعن
نبق وأوضن
ند سن
نالمى  -فقن
نه اإلسن
نا الفقن
أمن
ناء
نتخدم فقهن
نث اسن
ناق ،حين
نمى او الع ن
نالمى وإن اختلن املسن
نه اإلسن
نررة الفقن
مقن
الشننريعة اإلسننالمية لفننا " اعتننزل " الداللننة علننى تننرك العمننل،وهو يشننمل
االستقالة الصراة،واالستقالة الضمعية ،وفقا للمسمى القانوىن هلا.
كما مل اندد فقهناء الشنريعة اإلسنالمية مندة معيعنة االنق ناع لكنى تتحقنق
لريعة االستقالة الضنمعية علنى غنرار منا هنو معصنوص علينه القنوانني الوضنعية وال
يرجع ذلك – منن وجهنة ن نرى – إىل لصنور أحكنام الشنريعة وإدنا إىل أن هنذه
املواعيد تع يمينة ختتلن منن عصنر إىل أخنر ،ومنن مث فنإن تركهنا يع نى القاضنى
احلرية تقرير املدة الالزمنة لتحقنق القريعنة والنىت  -ال شنك – ختتلن منن عصنر
إىل أخر.
 -10أن من حنق اإلدارة أن تعفنذ علنى أمنول املوظن لبلنها ،وذلنك حندود
ربع املرتأ دون الل نوء إىل القضناء ،منىت تنوافرت الشنروط الالزمنة السنتخدام هنذا
احلق ،وذلنك لوجنود منا ينربر هنذا التعفينذ وهنو لريعنة األحقينة أى أحقينة اإلدارة
للمبالغ الىت تقنوم خبصنمها منن أمنوال املوظن  .وأن هنذا احلنق ال يوجند الفقنه



اإلسالمى منا يتعنارض منع ت بيقنه،وإن اختلفنت الكيفينة والع ناق ،حينث مل اندد
الفقهاء ليمة املبلغ الذى يعفذ بنه املندين ،وإدا تنرك ذلنك لتمنام لكنى يقنرر منا ينراه
حمققا للمصلحة العامة.
نام
نأن األحكن
نأهنا شن
نة شن
نع باحل ين
ناء تتمتن
نن القضن
نادرة من
نام الصن
 -11أن األحكن
نذه
نبأ ،وأن هن
نوع ،والسن
ند اخلصوم،واملوضن
نىت احتن
ندىن ،من
ناء املن
نن القضن
نادرة من
الصن
ندعوى
نراف الن
نى أطن
نا علن
نر أ رهن
نس ،ويقتصن
نات العكن
نل إ بن
نة ال تقبن
نة م لقن
القريعن
وخلفهنن العننام واخلنناص والنندائعني ،وال تسننرى مواجهننة الغننري إال إذا كانننت
ناء
نوى اإللغن
ناء اإلدارى دعن
نن القضن
نادرة من
نام الصن
نث إن األحكن
ناء ،حين
نوى إلغن
دعن
تتمتننع باحل يننة امل لقننة ،ومننن مث يسننرى أ رهننا علننى اخلصننوم وخلفهنن العننام
واخلاص،والدائعني ،والغري.
نبقها
نعية ،وإد نا سن
نوانني الوضن
نى القن
نا علن
نر تقريرهن
نة مل يقتصن
نذه احل ين
وأن هن
ذلك الفقه اإلسنالمى ،حينث لنرر الفقهناء أن األحكنام الصنادرة منن القضناء حتمنل
على الصحة ال اهر ،طاملا صدرت وفق األصول الشرعية.
 -12أن إلننرار املسننئولية اإلداريننة مل يقتصننر علننى اخل ننأ املرفقننى ،أى إلننرار
مسئولية اإلدارة عنن األضنرار النىت تصنيأ الغنري نتي نة سنوء أداء اخلدمنة منن لبنل
املرفق ،أو خ أ املوظن النذى يكنون سنببه لنرار صنادر منن اإلدارة أو تعفينذ عقند
من العقود الىت تندخل اإلدارة طرفنا فيهنا نوإدا ميتند ليشنمل تقرينر املسنئولية عنن
أفعننال األشننخاص اخلاضننعني لرلابننة اإلدارة أى متننارس علننيه سننل ة الرلابننة
واإلشراف واألخ اء النىت تقنع منن العناملني لندى اإلدارة منىت كاننت والعنة أ عناء
الوظيفة أو بسنببها ،واألضنرار النىت تترتنأ علنى فعنل احلينوان النذى تسنتعني بنه
ناىن
نن املبن
نقوط م نب من
نى سن
نة علن
نرار املترتبن
نوه ،واألضن
نا وحنن
نذ مهامهن
اإلدارة تعفين
نة أو
نواء مبقضنىت امللكين
نا سن
نع هلن
نب اخلاضن
نل الشن
نى فعن
نة علن
نا أو املترتبن
نة هلن
اململوكن
ناالت
نذه احلن
نحعا – هن
نبق وأوضن
نا سن
نوم – كمن
نئولية اإلدارة تقن
نة ،وأن مسن
احلراسن
على أساس اخل أ املفترض الرلابة والتوجيه
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وأن إلرار ذلنك مل يقتصنر علنى القنانون اإلدارى ،وإدنا لررهنا الفقنه اإلسنالمى،
نر ه نذا احل نق ،وإن
نعية تقرين
نوانني الوضن
نالمى القن
نه اإلسن
نبق الفقن
نبري أدق سن
أو بتعن
اختلفت الضوابط والكيفية والع اق.
ندف
نا للهن
نون حمققن
ند وأن يكن
نروعا البن
نون مشن
نى يكن
نرار اإلدارى لكن
 -13أن القن
املرجو من إصنداره ،أو يراعنى فينه املصنلحة العامنة إذا مل يقيند هبندف معنني وعلينه
فإذا خرجت اإلدارة بقرارهنا عنن اإلطنار السنابق بنأن أصندرت القنرار مبتغينة منن
نن أجلننه ،أو
نع القننرار من
ندف الننذى وضن
ناير للهن
ندف مغن
نق هن
نداره حتقين
وراء إصن
مستهدفة حتقينق منا جينا املصنلحة العامنة ععند عندم تقييندها إصنداره هبندف
معني ،فإن القرار الصنادر يكنون مشنوبا بعينأ االحننراف اسنتعمال السنل ة ،ومنن
مث ي عن فيه استعادا إىل هذا العيأ ,
هذا وملا كان عيأ االحننراف منن العينوق اخلفينة النىت يصنعأ إ باهتنا منن لبنل
املدعى ،ألنام القضناء عنددا منن القنرائن تعنني الكشن عنن عينأ االحننراف،
وذلك هبدف التخفي من عأء اإل بات امللقى على عاتق املدعى.
وأن هذا العينأ لنه منا يوينده
سبق وأوضحت –

الفقنه اإلسنالمى وإن اختلن املسنمى – كمنا

 -14أن العل بنالقرار اإلدارى ال يقتصنر علنى العشنر واإلعنالن فقنط وإدنا ألنام
القضاء لريعة على العلن بنالقرار هنى لريعنة العلن اليقني  ،وعلينه فمنىت بنت العلن
اليقي بنالقرار بندأت مندة ال عنن القنرار باإللغناء وإن مل يعشنر أو يعلنن ،منا دام
نس
نات العكن
نل إ بن
ني ة تقبن
نة بسن
نذه القريعن
نروطه ،وأن هن
ني شن
نوافرت العلن اليقن
تن
شأهنا شأن سائر القرائن القضائية.
وأن هننذه القريعننة يوجنند مننا يوينندها الفقننه اإلسننالمى ،حيننث إن املتأمننل
لعصوص الفقه اإلسنالمى ولواعنده جيند أن هنذه القريعنة متنوفرة،وال يوجند الفقنه
اإلسالمى ما يعارضها أو ميعع ت بيقها.
انيا :التوصيات



 .1ضرورة وجنود لنانون إ بنات إدارى علنى غنرار لنانون اإل بنات رلن
 25لسعة .1968
 .2ضرورة االهتمنام منن لبنل فقهناء القنانون بدراسنة وسنائل اإل بنات،
وذلننك هبنندف اإلسننهام وجننود لننانون إ بننات إدارى ،خاصننة وأن هننذه
الوسائل متعا رة وال يوجد منا اصنرها عندد معنني ،األمنر النذى ينثري مشناكل
أمام القضناء خبصوصنها ،وذلنك هبندف حتديند منا يعتنرب وسنيلة إ بنات ومنا ال
يعترب ،وال شك أن ذلك ال اس إال بصدور لانون إ بات إدارى.
نى أن
نه ال يعبغن
نالمى ،وأنن
نه اإلسن
ند الفقن
نار إىل لواعن
نني االعتبن
نر بعن
 .3الع ن
تصاظ لاعدة لانونينة إال بعند الرجنوع إلينه ،حبينث يكنون هنو املصندر الرئيسنى
إلرار هذه القاعندة ،وعلينه فإنعنا هنينأ بفقهناء القنانون ععند وضنعه لقنانون
اإل بات اإلدارى املرتقأ أن جيعلنوا نصنأ أعيعنه ععند صنياغة لواعنده منا ننص
نه
ند الفقن
نون لواعن
نث تكن
نام حبين
نن أحكن
نريعة من
نه الشن
نا لررتن
ناء ،ومن
نه الفقهن
علين
نات
نانون اإل بن
ند لن
نه لواعن
نتقى معن
نذى تسن
نى الن
ندر الرئيسن
نى املصن
نالمى هن
اإلسن
نانون
ند لن
نع لواعن
نى وضن
نرى – علن
نة ن ن
نن وجهن
نذا – من
نر هن
اإلدارى،وال يقتصن
اإل بات اإلدارى ،وإدا البند وأن تكنون تلنك الع نرة عنن وضنع أى لنانون بغن
الع ر عن الفنرع النذى تتبعنه .حينث إن لواعند الفقنه اإلسنالمى مرننة وتصنلح
لكل زمان ومكان وتعاسأ أى عصر توضع فيه.
هناية هنذه الرحلنة العلمينة املباركنة فنإىن أسنتميح كنل نناظر حبثنى هنذا
نى
نت للمن
نري فحس ن أىن أعملن
نور أو تقصن
نن لصن
نه من
ندو لن
ناه أن يبن
نا عسن
نذر ملن
العن
وبننذلت جهنندى ،وغايننة وسننعى حتننرى احلننق والصننواق ،واجتهنندت طننالىت
إلصابة احلق املعشود ،فنإن أكنن لند وفقنت فنذلك فضنل اهلل يوتينه منن يشناء ،وإن
كانننت األخننرى فأسننتغفر اهلل ،واهلل أسننأل أن يعفننو عننن ذالتننى وأن يقننيل مننن
عثراتى ،وأن يثبت على طريق اإلميان خ واتى ،إنه نع املوىل ونع العصري
وصل اهلل على سيدنا حممد وعلى لله وصحبه وسل
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أحكام القرلن ألىب بكر أمحد بن علنى النرازى اجلصناص ..دار املصنح  ،شنركة
ومكتبة وم بعة عبد الرمحن حممد .حتقيق  /حممد الصادق لمحاوى.
أحكام القرلن ألىب بكر بن عبد اهلل املعروف بابن العنرىب املتنو سنعة 543هنن .دار
املعرفة ،حتقيق على حممد البي اوى.
أحكام القرلن لتمام عماد الدين بن حممد بن ال ربى املعروف بالكينا اهلراسنى املتنو
سعة 504هن ،دار الكتأ العلمية ،ال بعة الثانينة ،بنريوت لبعنان1405 .هنن،
1985م.
تفسري الفخر الرازى املشتهر بالتفسري الكبري ومفناتيح الغينأ لتمنام حممند النرازى
فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمنر املشنتهر خب ينأ النرى املتنو سنعة
604هن ،دار الفكر ،ال بعة الثالثة .بريوت1985 ،م.
تفسري البحر اميط ممد بن يوس الشهري بناىب حينان األندلسنى الغرنناطى املتنو
سعة 754هن ،دار الفكر ،ال بعة الثانية سعة 1403هن1983/م.
تفسري القرلن الع ي لتمام أىب الفنداء احلنافا ابنن كنثري الدمشنقى املتنو سنعة
774هن مكتبة اإلرشاد.
اجلامع ألحكام القرلن ألىب عبد اهلل حممد بن أمحند األنصنارى القنرط املتنو سنعة
 671هن .دار الكتأ املصرية .ال بعة الثالثة 1387هن1967 ،م.
جامع البيان تفسري القرلن لتمام أىب جعفر حممد بنن جرينر ال نربى املتنو سنعة
310هن دار احلديث القاهرة سعة 1407هن1987/م.
روح املعاىن تفسري القرلن الع ي والسبع املثاىن ألىب الفضنل شنهاق الندين حممند
بن عبد اهلل األلوسى املتو سعة 1270هن طبعة دار إحياء الترا العرىب.

( )1علما بأن الترتيأ هعا وفقا للحروف األجبدية حبسأ كل فن من فعون البحث.



اإلحسان بترتيأ صحيح بن حبان لألمري عالء الدين على بنن بلبنان الفارسنى املتنو
739هن ،دار الكتنأ العلمينة ،ال بعنة األوىل ،بنريوت 1407هنن 1987 /م.
تقدا كمال يوس احلوت.
إرواء الغليل ختريا أحاديث معار السبيل للشي حممد ناصنر الندين األلبناىن .توزينع
املكتأ اإلسالمى.
بلوظ املرام من مجع أدلة األحكام لتمام ابن ح ر العسقالىن املتنو سنعة 852هنن،
طبعة مكتبة عاط  .تقدا :إبراهي إمساعيل عصر.
التعليق املغ على الدارل ألىب ال يأ حممد مشس احلق الع ي أبنادى ،م بنوع منع
سعن الدارل  .طبعة دار اماسن لل باعة بالقاهرة.
تلخيص احلبري ختريا أحاديث الرافعى الكبري لشهاق الندين أىب الفضنل أمحند بنن
على العسقالىن املتو 852هن .دار املعرفنة بنريوت لبعنان ،تصنحيح وتعلينق /
السيد عبد اهلل هاش اليماىن املدىن ).
جامع العلوم واحلك شرح مخسني حديثا من جوامع الكلن لتمنام زينن الندين أىب
الفرج عبد الرمحن بن شهاق الدين ابن أمحد بن رجنأ احلعبلنى البغندادى بندون
طبعة ،وال تاري .
اجلوهر التقى البن التركماىن .م بوع بأسنفل السنعن الكنربى للبيهقنى .طبعنة دار
الفكر.
سبل السالم لتمام حممد بن إمساعيل الكحالىن الصععاىن املعروف بناألمري املتنو سنعة
1182هن شرح بلوظ املرام البن ح ر .دار اجلينل .حتقينق حممند عبند العزينز
اخلوىل.
سعن أىب داود ألىب داود سليمان بن األشعث بنن اسنحق الس سنتاىن املتنو سنعة
275هن .دار إحياء السعة العبوية .راجعه وضبط أحاديثه  /حممد حمنىي الندين عبند
احلميد.
سعن ابن ماجه ألىب عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجه القنذوي املتنو سنعة 275هنن.
دار إحياء الترا العرىب حتقيق حممد فواد عبد البالى.
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سعن الترمزى " وهو اجلامع الصحيح " ألىب عيسنى حممند بنن عيسنى بنن سنورة
الترمزى املتو سعة 279هن ،دار الفكر ،ال بعنة الثانينة ،بنريوت1403 ،هنن /
1983م.
سعن الدارل لشي اإلسالم احلافا اإلمام على بنن عمنر الندارل املتنو سنعة
385هن .دار اماسن لل باعة بالقاهرة .تصحيح وتعسيق  /السنيد عبند اهلل هاشن
اليماىن املدىن.
السعن الكربى ألىب بكر أمحد بن احلسني البيهقى املتو سعة  .358دار الفكر.
سعن العسائى لتمام أىب عبد الرمحن أمحد بن شعيأ العسنائى املتنو سنعة 303هنن
دار احلديث بالقاهرة 1407هن1987 ،م.
شرح السعة لتمام أىب حممد احلسني بن مسعود الفراء البغوى املتنو سنعة 516هنن.
املكتأ اإلسالمى ،ال بعة الثانية 1403هنن 1983 /م .بنريوت .حتقينق شنعيأ
أرناؤوط ،حممد زهري الشاويش.
شرح مع األ ار ألىب جعفر أمحد بن حممد بن سنالمه بنن عبند امللنك بنن سنلمة
األزدى احل رى ال حاوى احلعفى املتو سعة 321هنن .م بعنة األننوار اممدينة
القاهرة .حتقيق  /حممد سيد جاد احلق من علماء األزهر.
صحيح البخارى ألىب عبد اهلل حممد بنن إمساعينل البخنارى املتنو سنعة 256هنن
بشرح فتح البارى لتمام احلنافا ابنن ح نر العسنقالىن املتنو 852هنن .دار
الفكر لل باعة والعشر والتوزيع .حتقيق حممد فواد عبد البالى ،عبند العزينز بنن عبند
اهلل بن باز.
صحيح مسل ألىب احلسني بن ح اج بن مسل العيسنابورى املتنو سنعة  261هنن
بشرح اإلمام حمىي الدين العنووى املتنو سنعة 676هنن .دار الكتنأ العلمينة،
بريوت ،لبعان.
الفتح الرباىن لترتيأ مسعد اإلمام أمحد بن حعبل الشنيباىن منع شنرحه بلنوظ األمناىن
من أسرار الفتح الرباىن ألمحد بن عبد الرمحن البعنا الشنهري بالسناعاتى .دار إحيناء
الترا العرىب .ال بعة الثانية .لبعان.
في القدير شرح اجلامع الصغري للعالمة حممد املدعو بعيند عبند النرءوف املعناوى دار
الفكر لل باعة والعشر والتوزيع .ال بعة الثانية 1391هن1972/م.



كش اخلفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحادينث علنى ألسنعة العناس للمفسنر
امد الشي إمساعيل بن حممد بن الع لوىن اجلراحنى املتنو سنعة 1162هنن.
دار الترا  .القاهرة
كعز العمال سعن األلوال واألفعال لتمام عالء الدين على املتقنى بنن حسنام الندين
اهلعدى املتو سعة 975هن .موسسنة الرسنالة ،بنريوت 1399هنن 1979 /م.
حتقيق  /بكرى حياىن.
جممع الزوائد ومعبع الفوائد للحافا نور الدين على ابن أىب بكنر اهليتمنى املتنو سنعة
807هن .معشورات موسسة املعارف ،بريوت ،لبعان 1406هن1986/م.
املستدرك على الصحيحني لتمام احلنافا أىب عبند اهلل حممند بنن عبند اهلل احلناك
العيسابورى املتو سعة 405هن ،وبذيله التلخنيص للنذه  .دار الفكنر .بنريوت،
لبعان .طبعة مزيدة بفهرس األحاديث الشريفة ،إشنراف د  /يوسن عبند النرمحن
املرعشلى.
مسعد اإلمام أمحد لتمام أىب عبد اهلل أمحد بن حعبل الشنيباىن املتنو سنعة 241هنن.
طبعة دار الفكر.
األحاديث واأل نار لتمنام اىب بكنر عبند اهلل
مصع أن أىب شيبه " الكتاق املصع
بن حممد بن أىب شيبه الكنو العبسنى املتنو 235هنن .دار الكتنأ العلمينة،
ال بعة األوىل 1416هن1995/م .ضبط  /حممد عبد السالم شاهني.
مصع عبد الرزاق للحافا الكبري أىب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنععاىن املتنو سنعة
211هن ،توزيع املكتأ اإلسالمى .ال بعة الثانينة 1403هنن 1983 /م ،خنرج
أحاديثه الشي  /حبيأ الرمحن األع مى.
معامل السعن لتمام أىب سليمان محد بن حممد اخل اىب البسنىت املتنو سنعة 388هنن،
شننرح سننعن أىب داود .املكتبننة العلميننة .ال بعننة الثانيننة ،بننريوت لبعننان
401هن1981/م
املقاصد احلسعة بيان كثري األحاديث املشتهرة على األلسنعة .للعالمنة الشني حممند
عبد الرمحن السخاوى املتو سعة  902هن ،العاشنر دار الكتناق العنرىب ،ال بعنة
األوىل بريوت 1405هن1985/م .حتقيق  /حممد عثمان اخلشت.
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موطأ اإلمام مالك ،لتمام أىب عبند اهلل مالنك بنن أننس األصنبحى املتنو سنعة
179هن ،دار اليمامنة لل باعنة والعشنر ،ال بعنة األوىل 1420هنن1999/م .
حتقيق أبو عبد الرمحن األخضر األخضرى.
نصأ الراية ألحاديث اهلداية جلمال الندين أىب حممند عبند اهلل بنن يوسن احلعفنى
نة األوىل
نربا ال بعن
نأمون بشن
نة دار املن
نن ،م بعن
نعة 762هن
نو سن
نى املتن
الزيلعن
1357هن1938/م
نيل األوطار شرح معتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار لتمام حممند بنن علنى بنن
حممد الشوكاىن املتو سعة 1255هن ،مص فى احلل وأوالده ،ال بعة األخرية



االختيار لتعليل املختار لتمام عبد اهلل بن حممود بن منودود املوصنلى احلعفنى املتنو
سعة 683هن ،دار الكتاق العلمية بريوت لبعان 1414هن1994 ،م
األشباه والع ائر :لتمام زين العابدين إبنراهي الشنهري بنابن جنني املصنرى احلعفنى
املتو سعة 970هن ،طبعة مص فى احلل .1968
البحر الرائق شرح كعز الدلائق :لتمام زينن العابندين إبنراهي الشنهري بنابن جنني
املصرى احلعفى املتو سعة 970هن ،دار املعرفة ال بعة الثانية ،بريوت ،لبعان.
بدائع الصعائع ترتيأ الشرائع :للشي عالء الدين أىب بكنر ابنن مسنعود الكاسناىن
احلعفى املتو سعة 587هن ،طبعة دار الكتاق العرىب بريوت ،لبعان
البعاية على اهلداية لتمام أىب حممد حممود بن أمحد العي املتنو سنعة 855هنن ،دار
الفكر لل باعة والعشنر ،ال بعنة األوىل 1400هنن1980 ،م .تصنحيح الشني
حممد عمر الشهري بعاصر اإلسالم الرامفورى
تبني احلقائق شرح كعز الدلائق للعالمة فخر الدين عثمان بنن علنى الزيلعنى احلعفنى
 رمحه اهلل تعاىل  -دار املعرفة ال بعة الثانية ،بريوت لبعان.حتفة الفقهاء للشي عالء الدين السنمر لعندى املتنو سنعة  539هنن .طبعنة دار
الكتأ العلمية ،بريوت لبعان ،ال بعة األوىل سعة 1405هن 1984 ،م
جامع الفصولني :لتمام امقق واهلمام املدلق الشي حممود بنن إمساعينل الشنهري بنابن
لاضى مساوه احلعفى ،امل بعة األزهرية ال بعة األوىل 1300هن.
اخلراج للقاضى أىب يوس " يعقوق بن إبنراهي املتنو سنعة 182هنن ،.امل بعنة
السلفية ،ال بعة الرابعة1392 ،هن القاهرة .صنعفه بنالتراح منن اخلليفنة هنارون
الرشيد أمري املومعني.
درر احلكام شرح جملة األحكام لألستاذ  /على حيدر .تعريأ امنامى فهمنى احلسني
– دار اجليل بريوت لبعان.
رد امتار على الدر املختار شرح تعوير األبصنار للشني حممند أمنني الشنهري بنأبن
عابدين .دار إحياء الترا العرىب لل باعة والعشنر ال بعنة الثانينة بنريوت ،لبعنان،
1407هن 1987 /م.
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رسائل ابن عابدين للعالمة :السيد حممد أمني أفعندى ،الشنهري بنابن عابندين .بندون
تاري  ،وال طبعة.
شرح أدق القاضى ألبكر أمحند بنن عمنر اخلصناف .شنرحه اإلمنام عمنر بنن
عبد العزيز املعروف باحلسام الشهيد ،دار الكتنأ العلمينة بنريوت لبعنان ال بعنة
األوىل  1414هن 1994م حتقيق الشي  /أبو الوفا األفغناىن ،الشني  /أبنو بكنر
حممد اهلامشى.
شرح فتح القدير لتمام كمال الدين حممد بن عبند الواحند السيواسنى مث السنكعدرى
املعروف بابن اهلمام احلعفى املتو سعة  681هن مص فى احلل .
شرح املة للمرحوم سلي رست بناز اللبعناىن .طبعنة دار الكتنأ العلمينة ،ال بعنة
الثالثة ،بريوت ،لبعان.
العقود الدرية تعقيح الفتاوى احلامدية للعالمة حممد أمنني الشنهري بنابن عابندين دار
املعرفة ،ال بعة الثانية ،بريوت ،لبعان.
الععاية على اهلداية لتمام أكمل الدين حممد بنن حممنود البنابرتى املتنو 786هنن،
م بوع هبامش فتح القدير ،املكتبة الت ارينة الكنربى لصناحبها مصن فى حممند،
حتقيق حممد حمىي الدين عبد احلميد.
غمز عيون البصائر شرح كتاق األشباه والع نائر ملوالننا السنيد  /أمحند بنن حممند
احلعفى احلموى ،دار الكتأ العلمية ،بنريوت ،لبعنان ،ال بعنة األوىل  1405هنن،
1985م.
الفتاوى األنقروية
مصر اممية.

مذهأ اإلمام أب حعيفة الععمنان .دار ال باعنة املصنرية ببنوالق

الفتاوى البزازية " املساه باجلامع الوجيز لتمام حنافا الندين حممند بنن حممند بنن
شهاق املعروف بان البزار الكردى احلعفى املتو سنعة 827هنن م بنوع هبنامش
الفتاوى اهلعدية .دار املعرفة ال بعة الثالثة 1393هن1973 ،م.
الفتاوى اخلريية لعفع الربية على مذهأ اإلمام األع أىب حعيفنة لتمنام خنري الندين
الرملى امل بعة الكربى املريية ببوالق مصر اممية سعة 1300هن.



فتاوى لاضيخان لتمام فخر الدين حسن بن معصنور األوزجعندى الفرغناىن احلعفنى
املتو سعة 295هن امل بعة الكربى املريية ببنوالق مصنر اممينة ،ال بعنة الثانينة
سعة 1310هن.
الفتاوى اهلعدية للشي ن ام ومجاعه من علماء اهلعد طبعة دار املعرفة بريوت ،لبعان.
لرة عيون األخيار تكملة رد امتار على الدر املختار لتمام حممند عنالء الندين أفعندى
ابن الشي حممد أمني الشهري بابن عابدين طبعة احلل  ،ال بعنة الثانينة 1386هنن،
1966م.
اللباق شرح الكتاق للشي عبد الغن الدمشنقى املينداىن احلعفنى علنى خمتصنر
الكتاق لتمام أىب احلسني أمحد بن حممد القدورى البغندادى احلعفنى املتنو سنعة
 ،428طبعة دار احلديث ،بنريوت ال بعنة الرابعنة سنعة  .1979 ،1399حتقينق
حممد حمىي الدين عبد احلميد.
لسان احلكام لتمام أىب الوليد إبراهي بن أىب النيمن حممند بنن أىب الفضنل املعنروف
بابن الشحعة احلعفى م بوع مع معني احلكام لل رابلسى طبعة احلل .
املبسوط لشمس األئمة حممد بن أمحد بن سهل املتنو سنعة  483هنن .دار املعرفنة
بريوت لبعان
جملة األحكام العدلية ،إعداد جلعة من العلماء امل بعة األدبية بريوت 1302هن
جممع األهنر شرح ملتقى األحبر للشي عبد اهلل بنن حممند بنن سنليمان املعنروف
بداماد أفعدى دار إحياء الترا العرىب ،بريوت لبعان 1300هن.
جممع الضمانات :للشي أىب حممند بنن غنامن بنن حممند البغندادى ،املتنو سنعة
1030هن ،طبعة امل بعة اخلريية مبصر ال بعة األوىل 1308هن.
معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكنام لتمنام عنالء الندين أىب احلسنن
على بن خليل ال رابلسنى احلعفنى ،طبعنة احللن  ،ال بعنة الثانينة 1393هنن،
 1973م.
معحة اخلالق على البحر الرائق خلامتة امققني العالمة السيد حممند أمنني الشنهري بنابن
عابدين ،م بوع هبامش البحر الرائنق ،طبعنة دار املعرفنة ال بعنة الثانينة بنريوت
لبعان.
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اهلداية شرح بداية املبتدى لشي اإلسالم برهان الدين أىب احلسنن علنى بنن أىب بكنر
بن عبد اجلليل الرشداىن املرغعياىن املتو سعة  593هن طبعة مص فى احلل .

اإلحكام متييز الفتاوى عن األحكام لتمام أمحد بن أدرينس بنن عبند النرمحن أبنو
العباس شهاق الدين الصعهاجى القنرا املتنو سنعة  684هنن ،نشنر الثقافنة
اإلسالمية ،ال بعة األوىل  1357هن 1938 ،م ,
أسهل املدارك شرح إرشاد السنالك فقنه اإلمنام مالنك ألىب بكنر بنن حسنن
الكشعاوى ،طبعة دار الفكر ال بعة الثانية.
بداية امتهد وهناية املقتصد للشي حممد بن أمحد بن رشند احلفيند املتنو سنعة 595
هن طبعة مص فى احلل .
بلغة السالك أللرق املسالك للشي أمحد بن حممند الصناوى علنى الشنرح الصنغري
طبعة دار الفكر ،بريوت.
البه ة شرح التحفة لتمام أىب احلسن على بن عبند السنالم التسنوىل علنى حتفنة
احلاك للقاضى أىب بكر بن حممد بن عاصن األندلسنى الغرنناطى ،طبعنة احللن
 1370هن1951 ،م
التاج واإلكليل شرح خمتصر خليل للشي أىب عبند اهلل حممند بنن يوسن العيندوى
الشهري باملواق املتو سعة  ،897م بنوع هبنامش مواهنأ اجللينل ألىب عبند اهلل
حممد بن حممد بن عبد الرمحن احل اق املتو سنعة 954هنن ،دار الفكنر ،ال بعنة
الثانية 1398هن1978 ،م.
تبصرة احلكام أصول األلضية ومعاها األحكام للقاضى برهنان الندين إبنراهي بنن
على بن أىب القاس بن حممد بن فرحون املنالكى املندىن املتنو سنعة 799هنن،
طبعة دار الكتأ العلمية بريوت لبعان.
هتذيأ الفروق والقواعد السعية األسرار الفقهية للشني حممند علنى ابنن حسنني
املكى املالكى م بوع هبامش الفروق للقرا  ،طبعة عامل الكتأ بريوت.



جواهر األكليل شرح خمتصر العالمة الشي خلينل منذهأ اإلمنام مالنك للعنامل
العالمة الشي صات عبد السميع األىب األزهرى طبعنة دار إحيناء الكتنأ العربينة،
عيسى احلل .
حاشية الدسولى للشي مشس الدين حممد عرفة الدسولى علنى الشنرح الكنبري للشني
أىب الربكات سيدى أمحد بن حممد الدردير املتنو  1201هنن طبعنة دار إحيناء
الكتأ العربية ،عيس احلل وشركاه.
حاشية الصاوى للعالمة أمحد بن حممند الصناوى املنالكى م بنوع هبنامش الشنرح
الصغري للعالمة أىب الربكات أمحد بن حممد بن أمحند الندردير ،طبعنة دار املعنارف
مبصر سعة 1119هن القاهرة.
الذخرية لشهاق الدين أمحد بن أدريس القرا املتنو سنعة 684هنن ،،درا الغنرق
اإلسالمى ،ال بعة األوىل سعة  1994م .حتقيق الدكتور حممد ح ى.
شرح اخلرشى للشي أىب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بنن علنى اخلرشنى املتنو سنعة
 1101هن على منت الشي خليل طبعة دار صادر بريوت.
شرح الزرلاىن للشي عبد البالى بن يوس الزرلناىن علنى خمتصنر خلينل دار الفكنر
بريوت
شرح الشيح ذروق " العالمة أمحد بن حممد الربنس الفاسنى املعنروف بنذروق املتنو
سعة 899هن على منت الرسالة لتمام أىب حممند عبند اهلل بنن أىب زيند القنريواىن
املتو سعة 386هن ،دار الفكر 1402هن1982 ،م.
الشرح الصغري على ألرق املسالك إىل منذهأ اإلمنام مالنك للعالمنة أىب الربكنات
أمحد بن حممد بن أمحد الدردير املتو سعة  1201هنن ،دار املعنارف مبصنر سنعة
1119هن القاهرة
الفروق لتمام العالمة شهاق الدين أىب العباس أمحد بنن أدرينس بنن عبند النرمحن
الصعهاجى املشهور بالقرا املتو سعة  684هنن طبعنة عنامل الكتنأ ،بنريوت،
لبعان.
الفواكه الدواىن للشي أمحد بن غعي بنن سنامل بنن مهن العفنراوى املتنو سنعة
1120هن على رسالة اىب عبد اهلل بن أىب زيد القنريواىن املتنو سنعة  ،386طبعنة
احلل  ،ال بعة الثالثة 1374 ،1955هن.
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لوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لتمام حممند بنن أمحند بنن جنزى
الغرناطى املالكى املتو سعة 1294هن طبعة عامل الفكر.
فقه أهل املديعة املالكى لشي اإلسالم العالمة أىب عمنر يوسن بنن عبند اهلل
الكا
بن حممد بن عبد الرب العمرى القرط  ،دار الكتأ العلمينة ،ال بعنة الثانينة بنريوت،
لبعان 1413هن1992 ،م.
املدونة الكربى لتمام مالك بن أنس األصنبحى أىب عبند اهلل املتنو سنعة 179هنن
رواية اإلمام سحعون بن سعيد التعوخى عن اإلمام عبند النرمحن بنن القاسن عنن
اإلمام مالك ،دار صادر بريوت.
املعونة على مذهأ عامل املديعة أىب عبد اهلل مالك بن أننس إمنام دار اهل نرة للقاضنى
أىب حممد عبد الوهاق على بن نصر املنالكى املتنو سنعة  422هنن دار الكتنأ
العلمية بريوت ،لبعان ،حتقيق  /حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعى.
املعيار املعرق واجلامع املغرق عن فتاوى علمناء أفريقينة واألنندلس واملغنرق لتمنام
أمحد بن اىي الونشريسى املتو بفناس سنعة  914هنن .دار الغنرق اإلسنالمى،
بريوت 1401هن  1981م حرجه مجاعة من الفقهاء بإشراف د /حممد ح ى.
املعتقى شرح موطأ إمام دار اهل رة سيدنا مالك بن أننس رضنى اهلل ععنه للقاضنى أىب
الوليد سليمان بن خل بن سعد بن أيوق وار البناجى األندلسنى املتنو سنعة
 494هن طبعة دار الكتأ العلمية ،ال بعنة الثالثنة ،بنريوت لبعنان 1403هنن،
1983م.
مواهأ اجلليل شرح خمتصر خليل ألىب عبد اهلل حممند بنن حممند بنن عبند النرمحن
املغرىب املعروف باحل اق املتو سعة 954هنن طبعنة دار الفكنر ،ال بعنة الثانينة
1398هن1978 ،م.
األحكام السل انية والواليات الديعية ألىب احلسن على بن حممند بنن حبينأ البصنرى
البغدادى املاوردى املتو سعة 450هن طبعنة مصن فى احللن  ،ال بعنة الثالثنة
 1393هن1973 ،م.
أدق القاضى للماوردى طبعة وزارة األولاف العرالية.



أدق القضاء أو الدر املع ومنات األلضنية واحلكومنات للقاضنى شنهاق الندين
إبراهي بن عبد اهلل املعروف ابن أىب الدم املتو سنعة  642هنن م بعنة اإلرشناد
بغداد ،ال بعة األوىل سعة 1404هن 1984م حتقيق  /حمى هالل السرحان
أس امل الأ شرح روض ال الأ لتمام أىب اىي زكرينا األنصنارى الشنافعى املتنو
سعة  926هن دار الكتاق األسالمى القاهرة جتريند الشني  /حممند بنن أمحند
الشوبرى.
األشباه والع ائر لتمام تاج الدين عبد الوهاق بنن علنى ابنن عبند الكنا السنبكى
املتو سعة 771هن .طبعنة دار الكتنأ العلمينة بنريوت لبعنان ال بعنة األوىل
1411هن1991 ،م ،حتقيق الشي  /عادل أمحد عبند املوجنود ،الشني  /علنى
حممد معوض
األشباه والع ائر لواعد وفروع فقه الشنافعية لتمنام جنالل الندين عبند النرمحن
السيوطى املتو سعة 911هن ،دار إحياء الكتأ العربية ،عيسى احلل .
اإللعاع حل ألفا أىب ش اع للشي مشس الدين حممد بن أمحند الشنربي القناهرى
اخل يأ الشافعى م بعة حممد على صبيح وولده .ضب ه  /طه حممد الذي .
األم لتمام أىب عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعى – دار املعرفنة بنريوت أشنرف علنى
طبعه وبأشر تصحيحه حممد زهرى الع ار من علماء األزهر.
حتفة امتاج بشرح املعهاج للعالمة األوحد خامتنة امققنني شنهاق الندين أمحند بنن
ح ر اهليتمى الشافعى ،م بوع هبامش حواشى الشرواىن وابن القاس العبادى
إعانة ال البني للعالمة أىب بكر عثمان بن حممد شن ا الندمياطى البكنرى املتنو سنعة
1300هن على حل ألفا فتح املعني لشرح لنرة العنني مبهمنات الندين للعالمنة
زين الدين عبد العزيز بن زين الدين املليبارى دار الكتنأ العلمينة بنريوت ،لبعنان،
ال بعة األوىل سعة 1415هن1995 ،م.
حاشية البي رمى على اخل يأ املسماه بتحفة احلبيأ علنى شنرح اخل ينأ للشني /
سليمان بن حممد بن عمر البي رمى املتو سنعة  1221هنن ،دار الفكنر ،ال بعنة
األخرية  1401هن 1981 ،م.
حاشيتا لليوىب وعمرية على شرح جالل الدين املى للشي شنهاق الندين امحند بنن
أمحد بن سالمة القليوىب ،والشي شهاق الندين أمحند الربلسنى امللقنأ بعمنرية،
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وكالمها على شرح جالل الدين املى على معهاج ال نالبني لتمنام العنووى طبعنة
دار إحياء الكتأ العربية ،عيسى احلل وشركاه.
حاشية اجلمل " العالمة سليمان بن عمنر بنن معصنور الع يلنى املصنرى الشنافعى
املعروف باجلمل املتو سعة  1204هن على شرح املعنها لشني اإلسنالم زكرينا
األنصارى دار الكتنأ العلمينة ،ال بعنة األوىل لبعنان ،بنريوت 1417 .هنن /
1996م علق عليه وخرج أحاديثه الشي  /عبد الرزاق غالأ املهدى.
حاشية الشرلاوى " الشي عبد اهلل بن ح ازى بن إبنراهي الشنافعى األزهنرى املتنو
سعة  1226هن على حتفة ال الق بشرح حترير تعقنيح اللبعنان لشني اإلسنالم أىب
اىي زكريا األنصارى املتو سعة 925هنن دار الكتنأ العلمينة ،ال بعنة األوىل،
بريوت ،لبعان ،سعة .1418
احلاوى الكبري فقه مذهأ اإلمام الشافعى رضى اهلل ععه وهنو شنرح خمتصنر املنزىن
تصعي أىب احلسن على بن حممد بن حبيأ املاوردى البصنرى دار الكتنأ العلمينة
ال بعة األوىل ،بريوت ،لبعان سعة 1414هن1994 ،م ،حتقيق الشني علنى حممند
معوض والشي عادل أمحد عبد املوجود.
روضة ال البني وعمدة املفتني لتمام حمىي الدين اىي بن شنرف ،ابنن زكرينا العنووى
املتننو سننعة  676هننن ،ومعننه حواشننى الروضننة ،طبعننة دار الفكننر
1415هن1995،م
العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري لتمام اىب القاس عبند الكنرا بنن حممند
بن عبد الكرا الرافعى القنذوي الشنافعى املتنو سنعة 623هنن .دار الكتنأ
العلمية ال بعة األوىل ،بريوت لبعنان 1417هنن 1997م .حتقينق الشني /علنى
حممد معوض والشي عادل أمحد عبد املوجود
فتاوى العالمة مشس الدين حممد الرملى م بوع هبامش الفتناوى الكنربى البنن ح نر
اهليتمى .طبعة دار الكتأ العلمية .بريوت ،لبعان 1403هن1983 ،م.
لواعد األحكام مصات األنام للعز بن عبد السالم ( أىب حممد عز الندين عبند العزينز
بن عبد السالم السلمى املتو سعة  660هنن طبعنة مكتبنة الكلينات األزهرينة
 1388هن 1968 /م ،راجعه  /طه عبد الرءوف سعد.
امموع شرح املهذق لتمام أىب زكريا حمىي الدين بن شرف العووى .دار الفكر



مغ امتاج إىل معرفة معاىن ألفا املعهاج لتمام حممد بنن حممند بنن أمحند الشنربي
اخل يأ املتو سعة  977هن ،وهو شرح على منت املعهاج لتمنام العنووى طبعنة
مص فى احلل سعة  1377هن1958 ،م.
معهاج ال البني للشي أىب زكريا اىي بن شرف العنووى األنصنارى املتنو سنعة 916
هن م بوع هبامش للينوىب وعمنرية دار إحيناء الكتنأ العربينة عيسنى احللن
وشركاه.
املهذق فقه مذهأ اإلمام الشافعى ألىب إسنحق إبنراهي بنن علنى بنن يوسن
الفريوزابادى الشريازى .طبعة مص فى احلل .
هناية امتاج إىل شرح املعهاج لشمس الدين حممد بن أىب العبناس أمحند بنن محنزة بنن
شهاق الدين الرملى .طبعة احلل  ،ال بعة األخرية 1386هن1967/م.

األحكام السل انية للقاضى أىب يعلى حممد بنن حسنني الفنراء احلعبلنى املتنو سنعة
458هن ،طبعة دار الكتأ العلمية ،بريوت لبعنان 1403هنن1983/م ،صنححه وعلنق
عليه املرحوم حممد حامد الفقى.
االستخراج ألحكام اخلراج ألىب الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجنأ احلعبلنى املتنو
سعة  795هن دار املعرفة بنريوت لبعنان صنححه وعلنق علينه السنيد عبند اهلل
الصديق وهو من علماء األزهر.
أعالم املولعني للعالمة مشس الدين اىب عبد اهلل حممند بنن أىب بكنر النذرعى الدمشنقى
الشهري بابن لني اجلوزينة املتنو سنعة 751هنن مكتبنة الكلينات األزهرينة
1388هن 1968 /م.
اإلنصاف معرفة الراجح من اخلالف على مذهأ اإلمام أمحند بنن حعبنل لتمنام /
عالء الدين أىب احلسن على بن سليمان ابن أمحد املرداوى السنعدى احلعبلنى املتنو
سعة 885هن طبعة دار الكتأ العلمية ،ال بعة األوىل ،بنريوت لبعنان1418 ،هنن
1997 /م حتقيق أىب عبد اهلل حممد حسن حممد حسن إمساعيل.
الروض املربع بشرح زاد املستقعع للشي معصور بنن ينونس البنهوتى املكتبنة الثقافينة
بريوت 1409هن1989/م.
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السياسة الشرعية إصالح الراعى والرعية لشني اإلسنالم أىب العبناس تقنى الندين
أمحد بن عبد احللي الشهري بابن تيمينة املتنو سنعة 728هنن امل بعنة السنلفية
القاهرة 1387هن.
شرح الزركشى على خمتصر اخلرلى الفقه علنى منذهأ اإلمنام أمحند بنن حعبنل
للشي مشس الدين حممد بن عبند اهلل الزركشنى املصنرى احلعبلنى املتنو سنعة
772هن مكتبة العبيكان الرياض ال بعة االوىل 1413هنن1993/م .حتقينق عبند
اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلربين.
شرح معتهى اإلرادات املسمى دلائق اوىل العهى لشنرح املعتنهى لتمنام معصنور بنن
يونس بن إدريس البهوتى املتو سعة 1051هن طبعة دار الفكر.
ال رق احلكمية السياسة الشرعية لتمام مشس الدين أىب عبند اهلل حممند بنن أىب بكنر
الزرعى الدمشقى الشهري بابن لي اجلوزية املتو سنعة 751هنن طبعنة دار املندىن
لل باعة والعشر والتوزيع حتقيق د  /حممد مجيل غازى.
الفروع ألبن مفلح " مشس الدين املقدسى اىب عبد اهلل حممند بنن مفلنح املتنو سنعة
763هن عامل الكتأ ال بعة الرابعة 1404هن 1984/م.
القواعد الفقه اإلسالمى للحافا اىب الفرج عبد الرمحن بنن رجنأ احلعبلنى املتنو
سعة 795هن دار املعرفة بريوت لبعان.
فقه اإلمام أمحد بن حعبل ملوفق الدين أىب حممد عبد اهلل بنن أمحند بنن لدامنة
الكا
نة
نة الثالثن
نريوت ال بعن
نالمى بن
نأ اإلسن
نع املكتن
نن توزين
نعة 620هن
نو سن
املتن
1402هن1982/م حتقيق زهري الشاويش.
كشاف القعاع عن منت اإللعاع للعالمة معصور بن ينونس بنن إدرينس البنهوتى طبعنة
دار الفكر بريوت لبعان 1402هن 1982 /م .راجعه وعلق علينه الشني  /هنالل
مصيلحى مص فى هالل.
املبدع شرح املقعع ألىب اسحق برهان الدين إبراهي بن حممد بن عبند اهلل بنن حممند
بن مفلح احلعبلى املتو سعة 884هن ،طبعة املكتنأ اإلسنالمى ،ال بعنة الثانينة،
بريوت 1400هن1980/م
جمموع فتاوى شي اإلسالم أمحد بن تيمينة لندس اهلل روحنه طبعنة موسسنة لرطبنة
القاهرة مجع وترتيأ  /عبد الرمحن بن حممد بن لاس مبساعدة ابعه.



املغ لتمام موفق الدين أىب حممد عبد اهلل بن أمحد بن لدامنه املتنو سنعة 620هنن
على خمتصر اخلرلى املتو 334هن م بوع مع الشرح الكبري للشني مشنس الندين
أىب الفرج عبد الرمحن بن اىب عمر بن حممد بن أمحند بنن لدامنه املقدسنى املتنو
سعة 682هن .دار الفكر ،ال بعة األوىل 1404هن1984/م.
معار السبيل شرح الدليل على مذهأ اإلمام أمحد بنن حعبنل للشني إبنراهي بنن
حممد بن سامل بن ضويان املتو سعة 1353هنن املكتبنة الت ارينة مكنة املكرمنة
مكتبة نزار مص فى الريناض ،ال بعنة األوىل 1416هنن 1996 /م حتقينق أبنو
عائش عبد املعع إبراهي .

املى ألىب حممد بن أمحد بن سعيد بن حزم املتو سعة 456هنن دار األفناق اجلديندة
بريوت حتقيق جلعة إحياء الترا العرىب دار األفاق اجلديدة.

البحر الزخار اجلامع ملذاهأ علماء األمصار ألمحند بنن انىي املرتضنى املتنو سنعة
840هن دار الكتاق اإلسالمى القاهرة .راجعنه عبند اهلل حممند الصنديق ،عبند
احلفيا سعد ع ية.
الروض العضري شرح جمموع الفقه الكبري للقاضى العالمنة شنرف الندين احلسنني بنن
أمحد بن احلسني بن أمحد بن على بن حممد بن سليمان بن صنات السنياغى احليمنى
الصععاىن املتو سعة 1221هن طبعة دار اجليل بريوت.
السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار لشي اإلسنالم حممند بنن علنى الشنوكاىن
املتو سنعة 1250هنن دار الكتنأ العلمينة ،ال بعنة األوىل بنريوت لبعنان،
1405هن 1985 /م حتقيق حممود إبراهي زايد.
عيون األزهار فقه األئمة األطهار لتمنام أمحند بنن انىي املرتضنى دار الكتناق
اللبعاىن ،ال بعة األوىل ،بنريوت1975 ،م ،علنق علينه فضنيلة الشني الصنادق
موسى.
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جواهر الكالم شرح شرائع اإلسالم لشي الفقهناء حممند حسنن الع فنى املتنو
سعة 1266هن دار إحياء الترا العنرىب بنريوت ال بعنة السنابعة  1981حتقينق
وتعليق حممود القوجاىن.
الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زينن الندين اجلبعنى العناملى "
الشهيد الثاىن " دار إحياء الترا العرىب ،ال بعة الثانية بنريوت ،لبعنان 1403هنن
1983 /م.
شرائع اإلسالم الفقه اإلسالمى اجلعفرى لتمام جعفر بن احلسنن بنن أىب زكرينا بنن
سعيد اهلزىل .إشراف الشي  /حممد جواد مغعينه معشنورات دار احليناة ،بنريوت،
1978م.
فقه اإلمام جعفر الصادق ،تألي  /حممد جواد مغعينه .دار اجلنواد ،ال بعنة اخلامسنة،
بريوت ،لبعان 1404هن1984 /م.
اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد حممد بنن مجنال الندين مكنى العناملى .دار إحيناء
الترا العرىب ،بريوت ،لبعان.
املختصر العافع فقه اإلمامية لتمام أبو القاس جن الندين جعفنر بنن احلسنن احللنى
املتو سعة 676هن ،م بعة وزارة األولاف ،ال بعة الثانية.

حاشية الشي حممد بن عمر أبو سستيه القص العفوس رمحنه اهلل م بنوع منع كتناق
نعة
نة سن
نومى والثقافن
نرا القن
نان ،وزارة التن
نل عة عمن
نماخى .سن
ناح للشن
اإليضن
1404هن 1984 /م.
شرح كتاق العيل وشفاء العليل للعالمنة حممند بنن يوسن اطفنيش املتنو سنعة
1332هن مكتبة اإلرشناد .اململكنة العربينة السنعودية .ال بعنة الثالثنة سنعة
1405هن1985/م.
كتاق اإليضاح للعالمة عامر بنن علنى الشنماخى رمحنه اهلل .سنل عة عمنان وزارة
الترا القومى والثقافة سعة 1404هن1984/م.



األحكام أصول األحكام لألورى " العالمة سني الندين أىب احلسنن علنى بنن أىب
على بن حممد اآلمدى .مكتبة وم بعنة حممند علنى صنبيح وأوالده1387 .هنن،
1968م.
التقرير والتحبري شرح العالمة امقق ابن أمري احلاج املتو سنعة 871هنن علنى حترينر
اإلمام الكمال ابن اهلمام املتو سنعة 861هنن علن االصنول اجلنامع بنني
اص الحى احلعفية والشافعية رمحها اهلل .طبع دار الكتنأ العلمينة ،ال بعنة الثانينة،
بريوت لبعان 1403هن1983 ،م.
التلويح على التوضيح ملنت التعقيح أصول الفقنه لسنعد الندين مسنعود ابنن عمنر
التفتازاىن الشافعى املتو سعة 792هنن شنرح تعقنيح األصنول للقاضنى صندر
الشريعة عبيد اهلل بن مسعود البخارى املتو سعة 747هن .مكتبنة وم بعنة حممند
على صبيح وأوالده
تيسري التحرير للعالمة حممد أمني املعروف بنأمري بادشناه احلسني احلعفنى اخلرسناىن
البخارى املكى على كتاق التحرير أصول الفقه لكمال الندين بنن اهلمنام .طبنع
دار الفكر.
شرح البدخشى لتمام حممد بن احلسنن البدخشنى علنى معنهاج الوصنول
األصول م بوع مع شرح األسعوى .طبع دار الكتأ العلمية ن بريوت ،لبعان

علن

شرح تعقيح الفصول اختصار امصول األصول لتمام الكنبري شنهاق الندين ابنو
العباس أمحد بن إدريس القرا املتنو سنعة 684هنن ،طبنع مكتبنة الكلينات
األزهرية ،دار الفكر .حتقيق  /طه عبد الرءوف سعد.
شرح املعار وحواشيه من عل األصول للعالمة عز الدين عبد الل ين بنن عبند العزينز
بن ملك على منت املعار أصول الفقه للشني أىب الربكنات عبند اهلل بنن أمحند
املعروف حبافا الدين العسقى املتو سعة 710هن طبع دار سعادت 1315هن
كش األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوى لتمام عالء الندين عبند العزينز بنن
أمحد البخارى املتو سعة 730هن .طبع دار الكتاق العرىب ،بريوت ،لبعان.
املستصفى من عل األصول لتمام الغزاىل ( ح ة اإلسالم أىب حامند حممند بنن حممند
بن حممد الغزاىل ) طبع دار الكتأ العلمية ،ال بعة الثانية ،بريوت ،لبعان.
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املوافقات أصول الشريعة ألىب إسنحاق الشناط " إبنراهي بنن موسنى اللخمنى
الغرناطى املالكى املتو 790هن " .طبع دار املعرفة.

أخبار القضاة لوكيع " حممد بن خل بنن حينان " املتنو سنعة 306هنن .عنامل
الكتأ بريوت.
االستيعاق معرفة االصحاق ألىب عمر يوس بن عبد اهلل بن حممند بنن عبند النرب،
دار اجليل ،ال بعة األوىل ،بريوت لبعنان سنعة 1412هنن 1992 ،حتقينق  /علنى
حممد البي اوى.
أسد الغابة معرفة الصحابة لعز الدين بنن األ نري " أىب احلسنن علنى بنن اجلنزرى
املتو سعة 630هن طبعة الشعأ.
اإلصابة متييز الصحابة لشي اإلسالم شنهاق الندين أىب الفضنل أمحند بنن علنى
العسقالىن املعروف بابن ح ر املتنو سنعة 852هنن طبعنة مكتبنة الكلينات
األزهرية ،ال بعة األوىل سعة 1396هن1976/م .حتقيق  /طه حممد الذي .
األعالم " لاموس تراج ألشهر الرجال والعساء منن العنرق واملسنتعربني واملستشنرلني
خلري الدين الزركلى " طبعة دار العل للماليني ،ال بعة اخلامسة ،بريوت 1980
األنساق لتمام أىب سعد عبد الكرا بن محد بنن معصنور التميمنى السنمعاىن املتنو
سعة 562هن طبعة دار الفكر ،ال بعة األوىل 1998م.
البداية والعهاية ألىب الفداء احلافا ابن كثري الدمشنقى املتنو سنعة 774هنن ،طبنع
مكتبة املعارف بريوت ،مكتبة العصر الرياض .ال بعة األوىل 1966م.
بلوظ األرق معرفة أحوال العنرق لأللوسنى " السنيد حممنود شنكرى الولوسنى
البغدادى .طبع دار الكتأ العلمية ،بريوت ،لبعان ،شرحه وصنححه  /حممند هب نة
األ رى.
تاري بغداد أو مديعة السالم معذ تأسيسها حىت 463هن للحنافا أىب بكنر أمحند بنن
على اخل يأ البغدادى املتو سعة  463هن .طبنع دار الكتنأ العلمينة بنريوت
لبعان



تاري اخللفاء للحافا جالل الدين عبد الرمحن بنن أىب بكنر السنيوطى املتنو عنام
 911هن .طبع القاهرة ال بعة الرابعة 1969م .حتقيق حممند حمنىي الندين عبند
احلميد.
تاري ال ربى " تاري الرسل وامللوك " ألىب جعفر حممند بنن جرينر ال نربى املتنو
سعة 310هن .طبع دار املعارف .ال بعة الثانية ،مصر .حتقيق  /حممند أبنو الفضنل
إبراهي .
تاري العلماء والرواة للعل باألندلس ألىب الوليند عبند اهلل بنن حممند بنن يوسن
األزدى املعروف بابن الفرضى املتنو سنعة 403هنن مكتبنة اخلناجنى بالقناهرة
ال بعة الثانية 1408هن1988/م .حتقيق السيد  /عزت الع ار احلسي .
تذكرة احلفا لتمام أىب عبند اهلل مشنس الندين النذه املتنو سنعة 748هنن،
1347م ،طبع دار الفكر العرىب.
الترتيأ اإلدارية " ن ام احلكومة العبوية املسمى " التراتيأ اإلدارينة لتمنام عبند احلنى
بن رباعى األمة شي املشناي موالننا عبند الكنبري الكتناىن اإلدريسنى احلسن
الفاسى ،طبع دار الكتاق العرىب.
هتذيأ األمساء واللغات لتمام اىب زكريا حمىي الدين بنن شنرف العنووى املتنو سنعة
676هن .دار الكتأ العلمية بريوت ،لبعان.
هتذيأ التهذيأ لشي اإلسالم شهاق الدين أىب الفضنل أمحند بنن علنى بنن ح نر
العسقالىن ،املتو  ،852طبع م بعنة جملنس دائنرة املعنارف الع امينة ،ال بعنة
األوىل ،اهلعد.
مجهرة أنساق العرق ألىب حممد على بن أمحد بن سنعيد بنن حنزم األندلسنى املتنو
456هن دار الكتأ العلمية بريوت لبعان 1418هن1998/م.
خالصة األ ر أعيان القرن احلادى عشر للعامل الفاضل املنوىل حممند امن  .طبنع دار
صادر بريوت.
الدرر الكامعة

أعيان املائة الثامعة البن ح ر .طبعة دار اجليل بريوت ،لبعان

الديباج املذهأ معرفة أعيان علماء املنذهأ البنن فرحنون املنالكى املتنو سنعة
799هننن .دار الكتننأ العلميننة ،ال بعننة األوىل ،بننريوت لبعننان سننعة
1417هن1996/م .دراسة وحتقيق مأمون بن حمىي الدين اجلعان.
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رفع األصر عن لضاة مصر البن ح ر " أمحد بن على بنن ح نر العسنقالىن " املتنو
سعة 852هن مكتبة اخلاجنى بالقاهرة ال بعنة األوىل 1418هنن1998/م .حتقينق
على حممد عمر.
سري أعالم العبالء لتمام مشس الدين حممد بن أمحد بنن عثمنان النذه املتنو سنعة
 748هن 1374 /م .طبع موسسة الرسالة ال بعنة الرابعنة 1406هنن1986/م.
حتقيق شعيأ األرنووط ،حممد نعي العرلسوسى.
السرية العبوية البن كثري " أىب الفداء إمساعيل بن كثري املتنو سنعة 774هنن " طبنع:
ند
نق أ  /مصن فى عبن
نن 1976 /م ،حتقين
نان 1396هن
نريوت ،لبعن
نة بن
دار املعرفن
الواحد.
السرية العبوية البن هشام طبعة مص فى احللن  ،ال بعنة الثانينة 1375هنن 1955م.
حتقيق وضبط  /مص فى السقا ،إبراهي األبيارى ،عبد احلفيا شل
سرية ومعالأ عمر بن اخل اق ألىب الفرج عبند النرمحن بنن علنى بنن حممند ابنن
اجلوزى .طبعة دار الف ر للترا ال بعنة األوىل سنعة 1420هنن1999/م حتقينق
أ  /حممد سيد.
ش رة العور الذكية للعالمة الشي حممد بن حممد خملوف .طبنع دار الكتناق العنرىب ن
بريوت ،لبعان.
شذرات الذهأ البن العماد .طبعة دار الفكر لل باعة والعشر والتوزيع.
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع لشمس الدين حممد بن عبد النرمحن السنخاوى .طبنع
معشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت لبعان.
طبقات احلعابلة للقاضى أىب احلسني حممد بنن أىب يعلنى .طبنع دار املعرفنة ،بنريوت،
لبعان.
ال بقات الكربى البن سعد .طبعة دار صادر بريوت.
العرب خرب من غرب للذه املتو سعة 748هن دار الكتنأ العلمينة بنريوت لبعنان.
حتقيق أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوىن زغلول.
عيون األخبار ألىب حممد بن عبد اهلل بنن مسنل بنن لتيبنة النديعورى .دار الكتنأ
العلمية ،بريوت لبعان.



الفوائد البهية تراج احلعفية للعالمة أىب اجلعان حممد عبند احلنى اللكعنوى اهلعندى.
دار املعرفة لل باعة والعشر بريوت.
فوات الوفيات للشي حممد بن شاكر الكتي املتو سنعة 764هنن .طبنع دار صنادر
بريوت.
الكامل التاري للعالمة عز الدين أىب احلسن على بن أىب الكرم حممند بنن حممند بنن
عبد الكرا بن عبد الواحد الشنيباىن املعنروف بنابن األ نري .دار صنادر بنريوت
1399هن 1979 /م.
كتاق الوالة وكتاق القضاة ألىب عمنر حممند بنن يوسن
الكتاق اإلسالمى القاهرة.

الكعندى املصنرى ،دار

الع وم الذاهرة ملوك مصر والقاهرة لتمام مجنال الندين أىب اماسنن يوسن بنن
تغرى بردى األتابكى املتو سعة 874هن ،طبع وزارة الثقافنة واإلرشناد القنومى.
طبعة مصورة عن دار الكتأ.
وفيات األعيان وأنباء ابعاء الزمان ألىب العباس مشس الدين أمحد بنن حممند بنن أىب بكنر
بن خلكان .طبع دار الفكر بريوت.

اإل بنات بنالقرائن

الفقنه اإلسنالمى .ال بعنة األوىل

1982م.
اإلدارة

اإلسالم ،نشر الندار السنودانية للكتنأ ،مكتبنة

وهبه عابدين ،القاهرة.
طرق اإل بات الشرعية .ال بعة الثانية 1405هن1985/م.
منن طنرق اإل بنات

الشنريعة والقنانون .دار الفكنر

العرىب.
أصول الفقنه اإلسنالمى .موسسنة الثقافنة اجلامعينة سنعة
1983م.
تاري لضاة األندلس .دار األفاق اجلديدة.
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القرائن ودورها

اإل بنات

الفقنه اجلعنائى اإلسنالمى ،دار الثقافنة

العربية 1405م1985 ،م.
الوالية على العفس .دراسنة مقارننة بنني الفقنه اإلسنالمى
والقانون ،دار ال باعة اممدية باألزهر ،ال بعة األوىل 1399هن 1979 /م.
أصول الفقه اإلسنالمى .دار القلن  ،ال بعنة الثالثنة ،لبعنان،
1394هن.1974/
نات
نمان املتلفن
ضن

نة األوىل
نالمى .ال بعن
نه اإلسن
الفقن

1405هن 1985 /م.
عمر بن اخل اق وأصنول السياسنة واإلدارينة احلديثنة.
دار الفكر العرىب .1976
أ نر العنرف

التشنريع .دار الكتناق اجلنامعى .سنليمان

احلل  ،امل بعة العاملية.
( العالمة أىب القاس على بن حممد بن أمحند النرح السنمعاىن املتنو سنعة
 499هن ) :روضة القضاة وطريق الع اة .موسسنة الرسنالة بنريوت ،دار الفرلنان
عمان حتقيق د  /صالح الدين العاهى.
 امتهدون القضاء .دار العل للماليني الع رية العامة للموجبات والعقود الشريعة اإلسالمية ط 1948معنوارض األهلينة ععند األصنوليني .املكتبنة التوفيقينة
1981م.
اخلليفة توليته وعزله ،موسسة الثقافة اجلامعية باإلسكعدرية.
 فقه اخلالفة وت ورها لتصبح عصبة أم شرلية اهليئة املصرية العامة للكتاق1989 .م. مصادر احلق الفقه اإلسالمى .اممع العلمى العرىب اإلسالمى 1954/53م.كتاق احلراسنة وعاللنة السنببية
عن األشياء .مكتبة وهبه 1988م.



املسنئولية

عل القاضى والقنرائن والعكنول عنن النيمني

حماضرات

والقافة جمموعة حماضرات ألقاها على طلبة املعهد العاىل للقضناء جبامعنة اإلمنام حممند
بن سعود اإلسالمية.
التشنريع اجلعنائى اإلسنالمى مقارننا بالقنانون الوضنعى .دار
الترا لل باعة.
تناري القضناة

اإلسنالم.

امل بعة املصرية األهلية احلديثة بالقاهرة.
 الضمان الفقه اإلسالمى .دار الفكر العرىب. خمتصر أحكام املعامالت الشرعية .ال بعة األوىل  1368هن1949/م.التنرب املسنبوك

نصنيحة امللنوك .مكتبنة

الكليات األزهرية ال بعة األوىل 1378هن1968/م.
د  /فواد حممد العادى :مبدأ املشروعية وضنوابط خضنوع الدولنة للقنانون
اإلسالمى ،ال بعة األوىل 1393هن 1394 /هن.

الفقنه

 أصول الفقه .دار الفكر العرىب. الوالية على العفس .دار الرائد العرىب بريوت لبعان 1970مضنمان العندوان

الفقنه اإلسنالمى .املوسسنة اجلامعينة

للدراسات والعشر والتوزيع .ال بعة األوىل 1414هن1993/م.
التعس

اسنتعمال احلنق ،أساسنه ون ناق ت بيقنه .دار

العهضة العربية1991 .م.
ن رينة األباحنة ععند األصنوليني والفقهناء .دار العهضنة
العربية .ال بعة الثانية 1984م.
 اإلسالم عقيدة وشريعة .م بعة األزهر. مقارنة املذاهأ الفقه .م بعة صبيح 1373هن1953/م باالشتراك مع الشي  /حممد علىالسايس.
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املدخل الفقهى العام .م بعة طربني .ال بعة العاشرة .دمشق.
مصعفة الع

اإلسالمية .مكتبة وهبة.

 الفقه اإلسالمى وأدلته .دار الفكر املعاصر .ال بعة الرابعة 1997م. ن رية الضمان أو أحكام املسئولية املدنية واجلعائية الفقه اإلسالمى .دار الفكر1402هن1982/م.

التعريفات لتمام الشري على حممد بنن علنى السنيد النذين ،أىب احلسنن احلسني
اجلرجاىن احلعفى املتو سعة 816هن .مصن فى احللن وشنركاه سنعة 1357هنن /
1938م.
لسان العرق لتمام العالمة أىب الفضل مجنال الندين حممند بنن مكنرم بنن مع نور
املصرى .دار املعارف.
خمتار الصحاح لتمام حممد بن أىب بكر بن عبد القادر الرازى .دار مصر لل باعة.
املصباح املعري غريأ الشرح الكبري للعالمة أمحد بن حممد بنن علنى الفينومى املقنرى
املتو 770هن .دار املعارف.
مع مفردات ألفا القرلن الكرا ،إعداد جممنع اللغنة العربينة .دار الكتنأ العلمينة،
ال بعة األوىل ،بريوت ،لبعان سعة 1418هن 1997 /م .سعة 1400هن1980/م.
مع مقاييس اللغة ألىب احلسني أمحد بن فنارس بنن زكرينا املتنو سنعة  .395دار
اجليل .حتقيق عبد السالم هارون.



املسئولية املدنية بني التقييد واإلطنالق .دراسنة حتليلينة
لألن مة القانونية املعاصرة والالتيعية واإلسالمية واألجنلنو أمريكينة .دار العهضنة العربينة.
بدون تاري .
الوسنيط

مبناد وأحكنام القنانون اإلدارى .دار

امل بوعات اجلامعية 1999م.
االفتراض ودوره

ت ور القانون 1980م.

 التعليق على نصوص لانون اإل بات .معشأة املعارف باإلسكعدرية .ال بعة األوىل 1978م. ن رية األحكام لانون املرافعات .ال بعة الرابعة 1980م.ن رية االلتزام

القانون املندىن اجلديند ،م بعنة مصنر.

ال بعة الثانية 1954م.
منذكرات

ن رينة االلتنزام .الكتناق األول .مصنادر االلتنزام

1975م.
الوسنيط

لنانون اإلجنراءات اجلعائينة .ال بعنة الرابعنة

1981م.
ن رية اإل بات

القانون اإلدارى 1977م.

أصول إجراءات التداعى أمنام حمناك جملنس الدولنة وامكمنة
الدستورية العليا .معشأة املعارف باإلسكعدرية 1985م.
رسالة اإل بات

التعهدات .ال بعة السابعة معقحة ومزيدة.

لواعد اإل بات

القانون اللبعاىن .بريوت 1962م.
شرح القواعد اإلجراءات

اإل بات 1997م.

 القضاء اإلدارى .دار العهضة العربية 1419هن1999/م -ن ام القضاء اإلسالمى .ال بعة األوىل .جامعة الكويت 1989م.
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الع رية العامة لاللتزام ( مصنادر االلتنزام ) مكتبنة عبند اهلل وهبنه
1968م.
مسئولية الدولنة غنري التعالدينة .دار العهضنة العربينة .ال بعنة
الثانية 1982م.
الوجيز

مصادر االلتزام معشأة املعارف باإلسكعدرية 1970م

 أصول املرافعات الشرعية وسائل األحوال الشخصية .دار ال باعة الرالية .ال بعة السابعة. التعليق على نصوص القانون املدىن املعدل .ال بعة األوىل بدون تاري .ت نور مفهنوم اخل نأ كأسناس للمسنئولية املدنينة .دار
العهضة العربية 1998م.
القانون اإلدارى .دار العهضة العربية.
 لواعد اإل بات املواد املدنية والت ارية .موسسة الثقافة اجلامعية باإلسكعدرية 1982م. املدخل للعلوم القانونية .ال بعة الثانية 1976/75م. الع رية العامة لاللتزامات 1978م.مبنناد القننانون اإلدارى .دار العشننر لل امعننات املصننرية
1955/54م.
اإلشنكاالت الولتينة

تعفينذ األحكنام اإلدارينة .دار

العهضة العربية.
 أصول أحكام االلتزام واإل بات .معشأة املعارف باإلسكعدرية 1996م. مباد اإل بات املسائل املدنية والت ارية 1968م.دروس

الع رينة العامنة لاللتنزام .الكتناق األول .مصنادر

االلتزام .املصادر غري اإلرادية .دار العهضة العربية.
ح ية األحكام الصنادرة منن القضناء اإلدارى
اجلعسية دار العهضة العربية 1995م.



دعناوى

ن رينة اخل نأ املرفقنى دراسنة مقارننة

القنانونني املصنرى

والفرنسى 1968م.
نة
نري اإلرادين
نادر غن
نزام .املصن
نادر االلتن
مصن
1994/93م.
دور القضاء
للع

القضائية

املعازعنة اإلدارينة .دراسنة ت بيقينة مقارننة

مصر وفرنسا واجلزائر .عامل الكتأ.

 حماضرات املدخل للقانون .دار نشر الثقافة باإلسكعدرية 1954م. املدخل إىل القانون .معشأة املعارف باإلسكعدرية .ال بعة السادسة 1993م.مستشنار  /حسنني عنامر :املسنئولية املدنينة والتقصنريية والعقدينة .دار املعنارف
1979م.
أصول االلتزامات 1943م.
 األحكام اإلدارية لضاء جملس الدولة ،معشأة املعارف باإلسكعدرية. القضاء اإلدارى لضاء جملس الدولة .معشأة املعارف باإلسكعدرية1987 .م. املرافعات اإلدارية .معشأة املعارف باإلسكعدرية.دعوى اإللغاء وول تعفنذ القنرار اإلدارى ولضناء التعفينذ
وإشكاالته والصيغ القانونية أمام جملس الدولة منع املبناد العامنة للقضناء املسنتع ل.
ال بعة األوىل 1993م.
 دروس لضاء املسئولية اإلدارية .دار العهضة العربية 1994م. ععاصر وجود القرار اإلدارى 1999م.مسئولية املتبوع عن احننراف تابعنه دراسنة مقارننة بنني
القانون املدىن والفقه اإلسالمى .دار العهضة العربية.
الوسيط
 -لضاء التعوي

1990م.

شرح لانون املرافعات املدنية والت ارية .1968
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 املسئولية عن أعمال السل ة القضائية .م بعة جامعة عني مشس .ال بعة األوىل1978 .مالوسيط

شنرح مقدمنة القنانون املندىن .ال بعنة الثانينة

1981م.
نة
نراءات اجلعائين
ناد اإلجن
مبن

نل
نرى .دار اجلين
نانون املصن
القن

1979م.
 أسباق انتهاء اخلدمة للعاملني باحلكومة والق اع العام .دار الفكر العرىب. الوسائل غري القضائية حلس املعازعات اإلدارية .دار العهضة العربية 1993م.الدعاوى اإلدارية واإلجنراءات أمنام القضناء اإلدارى .معشنأة
املعارف باإلسكعدرية 1991م.
اعتراف املته  .ال بعة الثانية 1975م.
 دروس دعوى اإللغاء 1980م. القضاء اإلدارى .دار العهضة العربية 1984م. املسئولية اإلدارية .دار املعارف مبصر .ال بعة الثالثة 1973م.القضاء اإلدارى 1977م.
-

القضاء اإلدارى .الكتاق األول لضاء اإللغاء .دار الفكر العرىب .1986
القضاء اإلدارى .الكتاق الثاىن لضاء التعوي دار الفكر العرىب 1986م.
القضاء اإلدارى .الكتاق الثالث لضاء التأديأ .دار الفكر العرىب 1987م.
مباد القانون اإلدارى .دار الفكر العرىب 1973م.
مسئولية اإلدارة عن أعماهلا غري التعالدية .دار الفكر العرىب .ال بعة الثالثة 1955م.
استعمال السل ة " االحنراف بالسل ة " دراسة مقارنة م بعة جامعة عني
ن رية التعس
مشس .ال بعة الثالثة 1978م.
الع رية العامة للقرارات اإلدارية .م بعة جامعة عني مشس .ال بعة السادسة 1991م.
الوجيز القانون اإلدارى .م بعة جامعة عني مشس 1986م.
الوجيز القضاء اإلدارى .مركز اإلشعاع 1985م.



-

-

املواد املدنية

القانون املصرى .مقارنا بتقعيات سائر البالد العربية.

أصول اإل بات وإجراءاته
عامل الكتأ.
الفعل الضار .دار العشر لل امعات املصرية .ال بعة الثانية 1956م.
ن رية دفع املسئولية املدنية ( احلاد الف ائى والقوة القاهرة وفعل الدائن ،وفعل املصاق،
وفعل األجع ) دراسة مقارنة املسئولية التعالدية واملسئولية التقصريية القانونني الفرنسى
واملصرى .م بعة االعتماد بشارع حسن األكرب لصاحبها حممود اخلضرى 1936م
من طرق اإل بات .مركز البحو والدراسات العربية .املع مة العربية للتربية والعلوم والثقافة
1974م.
شرح القانون املدىن 1991م تعقيح د  /حبيأ إبراهي اخلليلى.
الوا
ن رية االلتزام .معشأة املعارف باإلسكعدرية 1975م.

شرح لنانون العناملني املندنيني بالدولنة .املعشنورات
احلقولية صادر .ال بعة األوىل 2000م.
 رلابة القضاء على أعمال اإلدارة .دراسة ألن مة كل من أمريكا وفرنسا ومصر .دار العهضةالعربية.
 القانون اإلدارى السعودى .ال بعة األوىل 1415هن.البينان

شنرح لنانون اإل بنات ،ال بعنة األوىل.

دار األدباء لل باعة والعشر 1980م.
 املباد العامة غري املكتوبة القانون اإلدارى .دراسة مقارنة .دار العهضة العربية 1998م. املبسوط القانون اإلدارى .دار العهضة العربية 1998ممباد تناري القنانون .دار العهضنة العربينة .القناهرة
1967م.
 رلابة القضاء ألعمال اإلدارة العامة " رلابة اإللغاء " دار العهضة العربية 1984م -القانون اإلدارى 1973م.
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طاعة الرؤساء وحدودها
ن نام اإل بنات

الوظيفة العامة ،عامل الكتأ.

القنانون املندىن املصنرى ،دار الكتناق

العرىب .ال بعة األوىل 1953م.
اخلصومة اإلدارية .دار امل بوعات اجلامعية 1996م.
القضاء اإلدارى بني الشريعة والقانون .دار الفكر.
اإل بنات اجلعنائى

ضنوء القضناء والفقنه .الع رينة

والت بيق معشأة املعارف باإلسكعدرية 1988م.
موجز الع رية العامة لاللتزامات 1955م.
 الوجيز شرح القانون املدىن .دار العهضة العربية .ال بعة األوىل 1966م. الوسيط شرح القانون املدىن اجلديد .دار العهضة العربية 1968م.املدايعات أو التعهدات وااللتزامنات .م بعنة املعنارف بشنارع
الف الة 1340هن1922/م.
املباد العامنة للندعوة اإلدارينة وإجراءاهتنا.

الوجيز
دار الفكر العرىب .ال بعة األوىل 1970م.

القضاء اإلدارى " لضاء اإللغاء " 1983م.
 لضاء اإللغاء .مكتبة اجلالء اجلديدة باملعصورة 1982م. التأديأ الوظيفة العامة ،امل بعة العاملية القاهرة 1964م.لضاء التعوي

" مسئولية الدولة عنن أعماهلنا غنري التعالدينة " دار

العهضة العربية 2000م.
احل نز اإلدارى علمنا وعمنال .مركنز حسن
للدراسات القانونية ال بعة الرابعة.
أ ار حكن اإللغناء .دراسنة مقارننة
املصرى والفرنسى .دار الفكر العرىب .ال بعة األوىل 1971م.
 -اإل بات

املواد املدنية .طبعة مص فى احلل  .ال بعة الثانية1954 .م



القنانونني

 مصادر االلتزام .دار العهضة العربية 1985م.أصنول القنانون
اإلدارى .مكتبة العصر 1985م.
 مدخل لدراسة القانون وت بيق الشريعة اإلسالمية .دار السعادة 1979م. مصادر االلتزام .موسسة البستاىن لل باعة 1990م. دروس لانون اإل بات 1970م. املوجز لانون اإل بات .دار العهضة العربية 1986م. املوجز الع رية العامة لاللتزامات .مصادر االلتزام 1981م.العقوبنات التأديبينة للعناملني املندنيني بالدولنة،
والق اع العام وذوى الكادرات اخلاصة .دار الفكر العرىب.
القانون اإلدارى .ال بعة الثانية .1950
التعلينق علنى لنانون اإل بنات .عنامل
الكتأ.
القنرار اإلدارى الباطنل والقنرار املعندوم .دار
العهضة العربية .ال بعة األوىل 1997م.
مباد القانون اإلدارى 1985م.
الع رية العامة لاللتزام 1968م.
الوسيط

لانون القضاء املدىن .دار العهضة العربية 1993م

القضاء اإلدارى 1968م.
القضناء اإلدارى وإجنراءات التقاضنى وطنرق ال عنن
األحكام اإلدارية 1998م.
الع رية العامنة للمسنئولية الشنرطية جعائينا وإدارينا .معشنأة
املعارف باإلسكعدرية .بدون تاري .
رلابة القضاء 1963م.
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 القانون اإلدارى 1994م. القضاء اإلدارى .دار امل بوعات اجلامعية 1985م.األصول العامنة للقضناء اإلدارى " لضناء اإللغناء " دار العهضنة
العربية 1995م.
ضوء الفقه والقضاء 1996م.

اإل بات اجلعائى واملدىن

القضاء اإلدارى ورلابته ألعمال اإلدارة .ال بعة الثانية 1968م.
مصادر االلتزام 1981م.
املسئولية اإلدارية .دراسنة مقارننة

التعوي

ضنوء أحكنام

جملس الدولة الفرنسى واملصرى .دار العهضة العربية 1987م.
د  /حممد مجال عثمان جربيل :السنكوت
الفردية 1996م.

القنانون اإلدارى

املسنئولية التأديبينة للموظن

التصنرفات اإلدارينة

العنام .دار العهضنة العربينة

1967م.
القنرار اإلدارى ودعنوى اإللغناء .دار

فكرة السنبأ
العهضة العربية 1971م.
ركنن اخل نأ

املسنئولية املدنينة .دراسنة مقارننة

1990م.
القضاء اإلدارى 1990م.
اإل بات
اإل بات

املواد اجلعائية .الفعية لل باعة والعشر.
املواد املدنية والت ارية والشرعية.

املرجع

القانون اإلدارى 1999م.

لانون القضاء اإلدارى .ال بعة الثانية 1989م.
لضاء التعوي

1995م.

االلتزام بضمان السنالمة وت بيقاتنه
فقهية لضائية

بعن

العقنود دراسنة

كل من مصر وفرنسا .دار العهضة العربية 1980م.
نة
نة الثانين
نة .ال بعن
نراءات اجلعائين
نانون اإلجن
نرح لن
شن

1997/1996م.



-

دروس القانون اإلدارى .اجلزء الثالث .الرلابة القضائية على أعمال اإلدارة .مكتبة اإلسكعدرية
1957م.
دروس القانون اإلدارى العرىب .دار املعارف .1965
القانون اإلدارى ظل امتمع االشتراكى الدميقراطى التعاوىن .دار املعارف القاهرة .1967
مسئولية اإلدارة تشريعات البالد العربية .معهد البحو والدراسات العربية باملع مة العربية
للتربية والعلوم والثقافة 1972م.

 الرلابة على أعمال اإلدارة " الرلابة القضائية " دار العهضة العربية 1968/67م. ن رية التعفيذ املباشر القانون اإلدارى .دار الفكر.شنرح القنانون املندىن اجلديند " االلتزامنات " 1955
القاهرة.
 دروس ن رية االلتزام " مصادر االلتزام " 1977/76م. املسئولية عن األشياء دراسة القانون املدىن املصرى مقارنا بالقانون الفرنسى .مكتبة العهضةاملصرية .1957
 إجراءات املرافعات أمام القضاء اإلدارى .دار الكتأ القانونية سعة 1998م. أحكام وفتاوى جملس الدولة خبصوص العاملني املدنيني بالدولة واهليئات العامة والق اع العامواخلاضعني لكادرات خاصة1999 .م.
 دعوى اإللغاء أمام القضاء اإلدارى .دار ال باعة احلديثة.لضاء التعوي

ومبندأ املسنئولية املدنينة للسنل ات العامنة

1984م.
الضرر كأسناس للمسنئولية املدنينة

امتمنع املعاصنر .دار

العهضة العربية.
الوجيز

ن رينة االلتنزام

م بعة جامعة القاهرة .ال بعة الثانية 1976م.

القنانون املندىن املصنرى.
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 القرار اإلدارى .ال بعة األوىل 1970م. القضاء اإلدارى " لضاء اإللغاء ،القضاء الكامل ،إجراءات التقاضى " ال بعة الثانية 1977م حدود سل ة الضبط اإلدارى 1980م. القضاء اإلدارى 1989م. الوسيط القضاء اإلدارى .ال بعة الثانية 1999م.القضناء اإلدارى .دار العهضنة العربينة .ال بعنة السادسنة
1973م.
اإل بنات

املنواد اجلعائينة

القنانون املقنارن .م بعنة

جامعة القاهرة .ال بعة األوىل 1977م.
املوجز

لانون املرافعات

األعمنال القضنائية وطنرق ال عنن

األحكام .دار التوفيق لل باعة والعشر 1980م.
األحكام اإلجرائية للدعوى اإلدارية 1988م.
 القضاء اإلدارى وجملس الدولة .دار امل بوعات اجلامعية 1999م. الوجيز القضاء اإلدارى 1988م.الع رية العامة لاللتنزام " مصنادر االلتنزام " ال بعنة
األوىل 1996م.
 جملس الدولة 1953م. املرافعات اإلدارية " موجز اماضرات الىت ألقيت على طلبة الدراسات العليا دبلوم العلوم اإلداريةبكلية احلقوق جامعة القاهرة .1969 ،68
 أصول إجراءات القضاء اإلدارى دراسة ن رية ت بيقيةالكتاق الثاىن  1964مكتبة األجنلو املصرية.
 -الع ام اإلدارى اإلسالمى مقارنا بالع اإلدارية احلديثة 1974م.

مصر وسوريا الكتاق األول ،1961



 احلقوق املععوية لتنسان بني الع رية والت بيق دراسة مقارنةاإلسالمية .دار الفكر العرىب 1990م.
 املباد العامة لتجراءات اإلدارية غري القضائية .دراسة مقارنةوالقضاء املصرى و الدول األجعبية .1990
املسئولية املدنية

الع

الوضعية والشريعة
كل من التشريع والفقه

القانون املصرى .ال بعة األوىل 1936م.

 الدعوى اإلدارية وصيغها 1991م. الدفوع اإلدارية .دار الفكر العرىب. املدخل للعلوم القانونية .القاهرة ،مكتبة سيد عبد اهلل وهبه ،ال بعة الثانية .1970 مصادر االلتزام ال بعة الثانية.دروس

الوالعنة القانونينة أو املصنادر غنري اإلدارينة .دار

العهضة العربية .1972
الع رية العامة لت بات

املواد اجلعائينة دراسنة مقارننة بنني

الع اإلجرائية الالتيعية واجلرمانية واالشتراكية واألجنلنو سنكونية والشنريعة اإلسنالمية.
ال بعة األوىل 1987م.
القانون اإلدارى 1939/38م.
 مسئولية اإلدارة بدون خ أ عن أعماهلا املادية .دار العهضة العربية .1989 املعازعات اإلدارية ومسئولية اإلدارة عن أعماهلا املادية .دار العهضة العربية 1992م. الشخص املععوى ومسئولياته لانونا .معشأة املعارف باإلسكعدرية 1987م. -املسئولية عن األشياء ضوء الفقه والقضاء .دراسة مقارنة .معشأة املعارف باإلسكعدرية
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Cours de droit civil francais 5e
ed. Paris 1922 T.12.
droit administratif 4e ed Dalloz
1977.
responsibilite publique et responsibilite
privee les influences reciproques
administratives et judiciaires.

des jurisprudences

: Cours de droit civil francais
par Jullia de la Morandiere 1948. T. 6
contentieux administratif.
6e ed Dallaz 1994.
Procedure administrative contentieuse et
procedure civil parise 1962.
Les presomptians en droit prive these
lille 1949.
Traite elementaire de droit civil Belge. Bruxelles
1936. T. III..
Traite de droit administratif 10e ed
1984.T.1
traite des obligations en general 1925. T. 5.
Les frontieres de la faute personnelle et la
faute de service en droit administritif francais- Paris 1963
Traite de droit constitionnel 3e ed paris 1938
T.III.



Faute personnelle et faute de service
public etude jurispru dentielle sur les responsabilites de
l’administration et de ses agents these paris 1922.
Droit judiciaire prive et litic 1992.
Traite theorique
et pratique de procedure civile et commerciale. 3e ed 1913
T.III.
Science et Technique et droit prive positif paris
sirey 1921. T.III
d’un theorie generale de l’abstentian en
droit public. R. D. P. 1905.
- La responsabilite du patrimoine administratif a
raison des demmafes causes par la faute personnelle des
agents publics R.D.P 1909.
Les methodes du juge administratif these
precis de droit administratif et de droit
public. 1938.
- Precis de droit administratif 6e ed Dallaz 1994.
Responsabilite civil 3e ed T.II.
‘evaluation de la procedure administrative.
R.D.P. 1903.

: Traite de la juridiction administrative et des

recours contentieux 2e ed Paris 1896.

Traite de la responsabilite civile en
droit francais 4e ed T. I
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essai d’une theorie de la preuve devant la juridiction
administrative these Paris 1952.
Traite elementaire de droit
civil 3e ed Paris 1949 T. II.
Etude sur responsabilite civil revue critique legis et
juris 1905.
Les

procedures

applicables

devant

les

Tribunoux judiciaires statuant sur les affaires interessant
l’administration. These. Paris 1970.
Traite de la responsabilite civil 2e ed paris
1962.
Le droit civil francais suivant l’ordre
du code paris 1882. T. 10.
Cours de droit administratif Paris 1951-1952.
- droit administratif these droit presses universitaires de
France 6e ed 1976.
Procedure civile precis
Dallaz 12 ed 1987. p. 910.
le

controle

juridictionnel

l’administration le Caire 1949.



de

العنراق .دكتنوراه

مسئولية اإلدارة عن أعمنال موظفيهنا
مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة 1393هن 1973 /م.

الشنروط املوضنوعية للندفع حب ينة الشنب امكنوم فينه.
دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة1971 .م.
ضمان املثل

عقنود العمنل والو يقنة

الشنريعة

اإلسالمية .دكتوراه مقدمنة إىل كلينة الشنريعة والقنانون بالقناهرة1406 .هنن /
1986م.
املسائل اجلعائينة .دكتنوراه مقدمنة إىل كلينة

اخلربة
احلقوق جامعة القاهرة 1964م.

احلك بالقرائن والفراسنة والقيافنة وعلن القاضنى .دكتنوراه
مقدمة إىل كلية الشريعة بالقاهرة .1943
ن رية التوكينل

الندعوى بنني املتخاصنمني

الشنريعة

اإلسالمية .دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة بالقاهرة 1989م.
املسئولية التقصنريية عنن فعنل الغنري

الفقنه اإلسنالمى مقنارن

دكتوراه مقدمه إىل كلية احلقوق بالقاهرة1964 .م.
ح ينة الندليل املنادى

اإل بنات .ماجسنتري

مقدم إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1997م.
ضنوابط احلكن بالعقوبنة وتعفينذها

الشنريعة

اإلسالمية .دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بأسيوط 1989م.
الشاهد واليمني

إ بنات احلقنوق والقضناء هبنا

الفقنه

اإلسالمى .دكتنوراه مقدمنة إىل كلينة الشنريعة والقنانون بالقناهرة 1405هنن /
1985م
القنرائن

اإل بنات اجلعنائى بنني الشنريعة

اإلسالمية والقانون الوضعى .دكتوراه مقدمة إىل كلية الشرطة .ق ،ت.
ح ية احلكن اجلعنائى

الفقنه اإلسنالمى والقنانون

الوضعى .دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1989م.
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املسئولية الشنرعية والقانونينة عنن اإلتالفنات غنري
املباشرة .دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1985م.
املنواد اجلعائينة .دكتنوراه مقدمنة إىل

اإل بات بالقرائن
كلية احلقوق بالقاهرة 1988م.

الفقنه اإلسنالمى

ح ينة األمنر املقضنى بنه

والقانون الوضعى .دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بأسيوط 1996م.
مسئولية متوىل الرلابة .دراسة مقارننة .ماجسنتري مقندم إىل
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة1994 .م.
ح ية القرائن

القنانون والشنريعة .دكتنوراه مقدمنه إىل

كلية الشريعة بالقاهرة 1359هن.
ن رينة االحننراف

اسنتعمال اإلجنراء اإلدارى .دراسنة

مقارنة .دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق بأسيوط 1995م.
أسناس املسنئولية التقصنريية

الشنريعة اإلسنالمية،

دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1978م.
دوام سنري املرافنق العامنة دراسنة مقارننة .دكتنوراه
مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة القاهرة1975 .م.
شخصنية القاضنى

السياسنة الشنرعية .دكتنوراه

مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  1404هن 1984/م
نفاذ القنرارات اإلدارينة .دكتنوراه مقدمنة إىل كلينة
احلقوق جامعة عني مشس 1981م.
مسئولية املتبوع دراسة مقارننة .دكتنوراه مقدمنة إىل
كلية احلقوق جامعة القاهرة .م ابع س ل العرق 1970م.
الرلابنة القضنائية علنى التعاسنأ

القنرار اإلدارى.

دكتوراه مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة املعصورة 1989م.
املسنئولية التقصنريية بنني الشنريعة والقنانون .دكتنوراه
مقدمة إىل كلية الشريعة بالقاهرة 1382هن1962/م.



انقضاء الدعوى التأديبية .دراسنة مقارننة .دكتنوراه مقدمنة إىل
كلية احلقوق جامعة عني مشس .ق .ت .ط.
وسنائل اإل بنات

املعنامالت املدنينة واألحنوال

الشخصية دكتوراه مقدمة إىل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 1971م.
ن رية التعسن

اسنتعمال احلقنوق اإلدارينة .دكتنوراه

مقدمة إىل كلية احلقوق جامعة عني مشس 1972م.
املسئولية التقصنريية

الشنريعة اإلسنالمية .دراسنة

فقهيننة مقارنننة .دكتننوراه مقدمننة إىل كليننة الشننريعة والقننانون بالقنناهرة
1408هن1988/م.

األهلية وعوارضنها .جملنة القنانون وااللتصناد .السنعة األوىل.
العدد الثالث.
السل ة التقديرية لنتدارة ودعناوى االحننراف بالسنل ة .جملنة
العلوم اإلدارية السعة  .14ديسمرب 1982م .العدد الثاىن.
فكنرة اإل بنات أمنام القضناء اإلدارى .جملنة جملنس
الدولة السعة .27
حتمل التبعية

املسئولية غري العقدينة .جملنة إدارة لضنايا احلكومنة

السعة  .) 1969 ( 13العدد .3
واجنأ القاضنى بعند مساعنه الندعوى واإل بنات

الفقنه

اإلسالمى .جملة كلية احلقوق بأسيوط .سعة 1993م .العدد .15
لنرار إهنناء اخلدمنة لالسنتقالة احلكمينة ال خيضنع
لقواعد وإجراءات الت ل الوجنوىب ،تعلينق علنى حكن امكمنة اإلدارينة العلينا
 .1988/3/8جملة العلوم اإلدارية س  34يونيه 1992م .العدد .1
أفاق جديدة أمنام املسنئولية اإلدارينة واملسنئولية املدنينة جملنة
العلوم اإلدارية لسعة  11لسعة 1969م .العدد .2
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التقعني املندىن اجلديند ،جملنة التشنريع

املسئولية عن الفعل الضار
والقضاء س  1949 ،10ص .20

املسئولية املدنية لألفراد .اماماة .السعة الثالثة العدد رل .9
اإل بات بنالقرائن

الشنريعة اإلسنالمية .جملنة كلينة

احلقوق بأسيوط .يونيه 1986م .العدد الثامن.
اخل أ الشخصى واخل أ املصنلحى .امامناة السنعة  38أكتنوبر
1957م .العدد الثاىن.
ضمان فعل احليوان ،جملنة كلينة الدراسنات اإلسنالمية
والعربية للبعات باإلسكعدرية لسعة 2000م1421 ،هن ،املد األول ،العدد .16
القريعة والقاعدة املوضنوعية .جملنة إدارة لضنايا احلكومنة
السعة اخلامسة سعة 1961م .العدد .1
القضاء بالقرائن

الفقه اإلسالمى ،جملنة الشنريعة والقنانون،

جامعة اإلمارات العربية املتحدة1988 ،م .العدد الثاىن.
سل ة العقاق الىت ال تعتمى إىل التأدينأ

ن ناق الوظيفنة العامنة

جملة العلوم اإلدارية السعة اخلامسة 1963م .العدد الثاىن.
اجتاهنات جديندة

لضناء امكمنة اإلدارينة

جمنال

التأديأ جملة العلوم اإلدارية السعة  21لسعة 1979م .العدد .1
الت نورات املعاصنرة

مبندأ مسنئولية الدولنة

مصنر

واخلارج ومشكلة االختصاص الوظيفى بأعمنال اإلدارة املادينة .جملنة العلنوم اإلدارينة
السعة  25ديسمرب 1984م .العدد الثاىن.
ح ية احلك القضائى .جملة احلقوق الكويتينة .السنعة السادسنة
1982م .العدد الثالث.
حق القضاء

تعديل القرار اإلدارى .جملنة العلنوم اإلدارينة لسنعة

 ،1964السعة السادسة .العدد الثاىن.
املسئولية عن هتدم البعناء .جملنة إدارة لضنايا احلكومنة السنعة
الثانية .أكتوبر ،ديسمرب 1958م .العدد الرابع ص  5وما بعدها.
التعفيذ املباشر لقرارات اإلدارة .اماماة السعة .40



خصائص اإل بات أمام القضاء اإلدارى .اماماة السعة  50فرباير 1970م .العدد الثاىن.
جملس الدولة القاضى العام للمعازعات اإلدارية .جملة العلوم اإلدارية السعة  14العدد الثالث
االستقامة .جملة العلوم اإلدارية .سعة 1965م .العدد الثاىن.
مسئولية اإلدارة عن أعماهلا أمام القضناء .جملنة القنانون وااللتصناد،
السعة التاسعة .العدد األول.
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 جملة إدارة لضايا احلكومة – القاهرة
 جملة التشريع والقضاء
 جملة العلوم اإلدارية :الشعبة املصرية للمعهد الدوىل للعلوم اإلدارية
 جملة جملس الدولة

 جملة اماماة :نقابة امامني

مجهورية مصر العربية

 جمموعة القواعد القانونية الىت لررهتا حمكمة العق واإلبرام املنواد املدنينة عنن املندة
 1945/11/22حىت  1949/6/9إعداد  /حممود أمحند عمنر ،دار العشنر لل امعنات
املصرية
 جمموعة القواعد القانونية الىت لررهتا امكمة اإلدارية العليا
 1955حىت .1965
 جمموعة القواعد القانونية الىت لررهتا امكمة اإلدارية العلينا
سعة  1965حىت .1980
 جمموعة املباد القانونية الىت لررهتا حمكمة العق
املكتأ الف )
 جمموعة املباد القانونية الىت لررهتا حمكمة العق

 جمموعة املباد القانونية الىت لررهتا حمكمة النعق
املستشار  /أنور طلبة طبعة 1991

عشنر سنعوات منن سنعة
مخسنة عشنر عامنا منن

( الندائرة املدنينة والت ارينة إصندار
( الدائرة اجلعائية )
معنذ انشنائها عنام  1931إعنداد

 جمموعة املباد القانونية الىت لررهتا حمكمة اإلدارية العليا املكتأ الف مب لس الدولة
 جمموعة املباد القانونية الىت لررهتا حمكمنة القضناء اإلدارى املكتنأ الفن مب لنس
الدولة.
 جمموعة املباد الىت لررهتا حمكمة القضاء اإلدارى

ال سعوات.

 جمموعة املباد الىت لررهتا اجلمعية العمومية للقس االستشنارى
سعة  1960حىت  1970لألستاذ  /مسري أبو شادى



عشنر سنعوات منن

 املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية الىت لررهتا حمكمة العق املصنرية معنذ إنشنائها عنام
 ( 1931اإلصدار املدىن ) إعداد أ  /حسن الفكهناىن ،أ  /عبند املنعع حسن الندار
العربية للموسوعات.
 املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية الىت لررهتا حمكمة العق املصنرية معنذ انشنائها عنام
 ( 1931اإلصدار اجلعائى ) إعداد أ  /حسن الفكهاىن ،أ  /عبد املنعع حسن  .إصندار
الدار العربية للموسوعات.
 املوسوعة اإلدارية احلديثة " مباد امكمة اإلدارينة العلينا وفتناوى اجلمعينة العمومينة
إعداد د /نعي ع ية ،أ  /حسن الفكهاىن إصدار الدار العربية للموسوعات
 من عام  1946حىت 1985 من عام  1985حىت  1993م من عام  1993حىت 1997 موسوعة املباد الىت لررهتا امكمة اإلدارية العلينا التأدينأ منن عنام  1981حنىت
 1989إعداد أ  /خالد عبد الفتاح حممد ال بعة األوىل .1994
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