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 لهقدنحا

ى عبجه ورسػلو بالقدط ولع يجعل لو عػجا ، الحسج هلل الحؼ أندل الكتاب عم
الحؼ صجع بالحق  ج والربلة والدبلم عمى سيج السخسميغ وإمام السجاىجيغ دمحم

فبمغ الخسالة ، وأدػ األمانة صابخا محتدبا ابتغاء مخضاة هللا تعالى فرل الميع 
وسمع عميو وعمى آلو وصحبو ومغ سمظ شخيقو في الجعػة إلى هللا تعالى عمى 

 -:أما بعج ، يخة وىجؼ القخآن الكخيع ونيج الشبػة القػيعبر
مختبط بأىّع القزايا الجػىخية  اإلسبلمي الشطام في االدعاء العام فإّن مػضػع

في عقيجتو وأخبلقو وسمػكو ، و في  لمسدمع الستعمقة بإصبلح العسق االجتساعي
عسػم نطع حياتو ، وىػ مػضػع خصيخ، والبحث فيو شائق وفيو متعة ، كسا قال 

في تمظ الحقبة مغ  اإلسبلمي أحج الباحثيغ، شائق ألّنو يسّت برمة إلى التاريخ
،  اإلسبلمي عرػر اإلسبلم الداىخة ويجلي بخحع وشيجة تختبط بحكسة التذخيع

ان الحيغ ورثػا آدم خميفة هللا في وتؤكج شخعة التعاون والتشاصخ بيغ بشي اإلند
أرضو ليدتستع بسا آتاه هللا مغ فزمو ، في السجػ الحؼ قجر لبقاء العالع في تمظ 

 .(1)الحياة الجنيا
الحيع إاّل باالجتساع في اإلسبلم أّن الشاس ال تتع مر الحدبة والدخ في تذخيع

، وأنيع محتاجػن دائسا إلى نطام  والتعاون عمى جمب السشافع ودفع السزار
في حياة السجتسع ،  الشطام يديخون عمى ىجيو وسمصة تحخص عمى تحقيق ىحا

                                                             

 .ىـ1/2/1346 األزىخ مجمة في مقال/ 693 السخاغي ألحسج اإلسبلم في بة( أنطخ: الحد(1

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=1197
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مرمحتيع ال في الجنيا وال في اآلخخة إاّل باالجتساع  ألن " كل بشي آدم ال تتع
والتعاون والتشاصخ ؛ فالتعاون عمى جمب مشافعيع ، والتشاصخ لجفع مزارىع ؛ فإذا 
اجتسعػا فبلبج ليع مغ أمػر يفعمػنيا يجتمبػن بيا السرمحة وأمػر يجتشبػنيا لسا 

ىي عغ تمظ السفاسج فييا مغ مفدجة ويكػنػن مصيعيغ لآلمخ بتمظ السقاصج ، والشا
وإذا كان البج مغ شاعة آمخ وناٍه ، فسعمػم أن دخػل السخء في شاعة هللا … 

ورسػلو خيخ لو ، وىػ الخسػل الشبي األمي السكتػب في التػراة واإلنجيل ، الحؼ 
يأمخ بالسعخوف ويشيى عغ السشكخ ، ويحل ليع الصيبات ويحخم عمييع الخبائث 

 .(1)ىمق هللا تعالوذلظ ىػ الػاجب عمى جسيع خ
سبشية عمى أصل مغ الالحدبة واالدعاء العام في االسبلم مبشى عمى نطام 

أصػل اإلسبلم العطيسة وىػ األمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ الحؼ وصف هللا 
 َعغِ  نَ َوَتْشَيػْ  ِباْلَسْعُخوفِ  َتْأُمُخونَ  ِلمشَّاسِ  ُأْخِخَجْت  ُأمَّةٍ  َخْيخَ  ُكْشُتعْ  بو السدمسيغ بقػلو

 . (2)ِباَللَِّ  َوُتْؤِمُشػنَ  اْلُسْشَكخِ 
ونذخوا دعػة  أيجييع،فحقق هللا الفتح عمى  وعسبل،وقج اىتّع بو سمف األمة قػال 

 .الحق في تمظ البقاع الػاسعة 
  : الهىضىع أضتاب اخذٌارأولا: 

أن شخق ىحا السػضػع , والعشاية ببيان أحكامة فيو إحياء لفخيزة األمخ  -1

                                                             

 .م1995/بيخوت/  الحجاثة دار/1 تيسية البغ اإلسبلم في ( الحدبة1)

  111اآلية : عسخان, آل ( سػرة2)
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وف والشيى عغ السشكخ التي كادت أن تشجثخ , بعجما انتذخ الفداد السجتسعي بالسعخ 
 في جسيع جػانبو.

الخد عمى مغ يدعع أن مػضػع الجعػػ العامة ليذ ليا أصل في الذخيعة  -2
 .(1)اإلسبلمية

بيان أوجو االتفاق واالختبلف بيغ التذخيع الدساوؼ والتذخيع الػضعي في  -3
 مػضػع الجعػػ العسػمية .

 :خطح التحثٌاً: ثاي

أما عن الخطة الى سرت علٌها فً كتابة هذا البحث المتواضع فقد اشتملت 

 باإلضافة الى المقدمة على اآلتً:

 : حكم استٌفاء الحك بالدعوى.تمهٌدي فصل

 والفرق بٌنه وبٌن الدعوى الشخصٌة.  االدعاء العام الفصل االول: ماهٌة

 .المعاصرةالقانونٌة وبعض النظم  ماالدعاء العاالفرق بٌن  الفصل الثانً: 

 ثم الخاتمة .

 المراجع .

 الفهرس.
 

 

 

 

 

                                                             

( ومغ ىؤالء دمحم معخوف عبج هللا فى كتابة رقابة اإلدعاء العام الذخعية , مصبعو السعارف , (1
 (15, 14, )1981بغجاد , 
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 فصل دههٌدي

 الحق ةالدعىي اضذٌفاءحكو 

األصــل فــي اســتيفاء الحقــػق أن يــتع بخضــا َمــغ عميــو الحــق واختيــاره، فــإذا رفــس 
 األداء 

دعـػػ أمـام القزـاء  أو ماشل فيو أو جحجه فاألصل في صاحب الحق أن يمجأ لخفع
ىــحا التشــازع، وإجبــار َمــغ عميــو الحــق عمــى أدائــو بعــج إثباتــو لحقــو، وال يكفــي  لفرــل

: " َلــْػ ُيْعَصــى ٓاالدعــاء السجــخد الســتيفاء الحــق السدعــػم دون إثبــات؛ ألنــو كســا قــال 
َعى ِرَجاٌل َأْمَػاَل َقـْػٍم َوِدَمـاَءُىْع َوَلِكـغَّ اْلَبيَِّشـَة َعَمـى اْلُسـ ِعى َواْلَيِسـيَغ الشَّاُس ِبَجْعَػاُىْع اَلدَّ جَّ

 .  (1)َعَمى َمْغ َأْنَكَخ"
وإذا كــان األصــل ىــػ المجــػء إلــى القزــاء إال أن الذــارع الحكــيع اســتثشى بعــس 

يجـــػز اســـتيفائيا بـــالشفذ دون المجـــػء لمقزـــاء, وىشـــاك بعـــس الحقـــػق  التـــيالحقـــػق 
م مجػ جػاز استيفائيا بالشفذ, وعمـى ذلـظ فقـج حرـخنا الكـبل فيالفقياء  اختمف التي
 ثبلثة مصالب:  فيىحا السبحث  في

 ما يجب تحريمو بالجعػػ. الطبحث األول:
 ما يجػز تحريمو بالشفذ. الطبحث الثاني:
 السختمف في تحريمو مغ الحقػق مغ غيخ دعػػ. الطبحث الثالث:

                                                             
ـــــخػ لمبييقـــــى،  (1) ـــــة: الشاشـــــخالدـــــشغ الكب ـــــاز دار مكتب ، 1994 – 1414السكخمـــــة،  مكـــــة - الب

ـــــــــخقع)10/252) ـــــــــان21733( ب ـــــــــال األلب ـــــــــل، )ي( وق ـــــــــي ارواء الغمي ( 6/357: صـــــــــحيح ف
 .(1938بخقع)
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 نا ًخث دحصٌله ةالدعىي:  الهتحث الأول

يل إلـى تحرــيميا إال ذكـخ عمسـاُء اإلســبلم ُجسمـة مـغ األمــػر والحقـػق التـي ال ســب
 ومغ ذلظ:  بالخفع إلى القزاء

 أولا: إًقاع العقىةاخ: 

ال خـبلف بــيغ الفقيـاء فــي وجــػب الـجفع إلــى القزــاء إذا كـان السصمــػب تحرــيل 
 :  يتوذلظ لآل(1)كالقراص، وحج القحف، والدخقة، والتعديخ عمى السعاصي عقػبة
واسـتكسال الذــخو ،  ألنيـا أمــػر عطيسـة األثــخ، وال بـج فييــا مـغ االحتيــا ، -1

وانتفــاء السػانــع فالفائــت فييــا ال يعــػف, والخصــأ فييــا ال يدــتجرك, فػجــب االحتيــا  
 .(2)في اإلثبات واالستيفاء

أن اســـتيفاء العقػبـــة بـــجون إذن الحـــاكع يكـــػن محـــخك لمفـــتغ ويكـــػن ذريعـــة  -2
 .(3)لمشاس في اعتجاء بعِزيع عمى بعس بحجة إقامة حجٍّ أو تعديخ

مــغ الُعُقػبــات الذــخعيَّة ال تشزــبط إال بحزــػر حــاكع أو نائبــو, وألنَّ كثيــخ ا  -3

                                                             
( نيايــة السحتــاج إلـــى 8/550)( مــشح الجميـــل, 7/192مخجـــع ســابق، ) البحــخ الخائــق،: انطــخ (1)

  دار  ( قػاعـــج األحكــــام،2/84( وشــــخح السحمـــى عمـــى السشيــــاج, )8/333لسشيـــاج، )شـــخح ا
 يالذــخوان يالسحتــاج فــي شــخح السشيــاج وحػاشــ تحفــة(، و 2/168لبشــان, ) -السعــارف بيــخوت 

 (.279( واألحكام الدمصانية البى يعمى, )10/286, )ؼوالعباد
ــاج إلــى شــخح السشيــاج, لمخممــ (2) ــة السحت ــى السشيــاج, لجــبلل ( وشــخ 8/333، )ينياي ح السحمــى عم

 (.2/84بيخوت، ) –دار الفكخ  ،الجيغ السحمى
 (.8/550) مشح الجميل, لعمير، (3)
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 .(1)كذجه وقػعو وإيبلمو وقجره كسا في التعديخ
 ولع يدتثغ الفقياء مغ ىحه القاعجة إال بعس الجدئيات مثل: 

قال بعس الفقياء: إذا كان مغ وجب لـو حـج قـحف أو تعديـخ وكـان يعـير  -1
الزــخورة, مخافـــة  ةعس لـــو اســتيفائو لعمـــفــي الباديــو بعيـــجا عــغ الدـــمصان فأجــاز الــب

 .(2)ةضياع الحق, اذا أمغ الفتش
, لكــغ (3)قـال بعــس الفقيـاء: إذا شــتسو فمـو أن يقــػل لـو مثمــو واألولـى تخكــو -2

ـــو وفـــى ذلـــظ يقـــػل اإل ة ,يـــخد عميـــو بســـا فيـــو معرـــي ال مـــام القخشبـــي فـــي تفدـــيخ قػل
ِ  : تعــالى نن ََ ٙ   فَ ٌْ  اْعتَنندَ ا َعيَننْين  ثْننو   ٔ  َعيَْينن فَاْعتَنندٗ   َ ننا ب  ٍَ   ٙ ٌْ  اْعتَنندَ اتَّق نن٘ا  َعيَننْين  َٗ  َ  َللاَّ

نن٘ا  َ اْعيَ َٗ  َُّ َ  أَ نن َ  َللاَّ ٍَ  َِ نني تَّق   َ فســغ ضمســظ فخــح حقــظ مشــو بقــجر مطمستــظ، ومــغ   (4)اْى
شتسظ فخد عميو مثل قػلو، ومغ أخـح عخضـظ فخـح عخضـو، ال تتعـجػ إلـى أبػيـو وال 

إن كـــحب عميـــظ، فـــإن السعرـــية ال إلـــى ابشـــو أو قخيبـــو، ولـــيذ لـــظ أن تكـــحب عميـــو و 
 .(5)تقابل بالسعرية

                                                             
 (.2/168قػاعج األحكام، مخجع سابق, ) (1)
ولــػ انفــخد بحيــث ال يــخػ  "قػاعــج األحكــام، مخجــع ســابق, قــال,  (10/286السحتــاج، ) تحفــة (2)

ـــــو، وال ســـــيسا إذ ـــــع مش ـــــوفيشبغـــــي أن ال يسش ـــــاج, 2/168) "ا عجـــــد عـــــغ إثبات ( ومغشـــــى السحت
(6/400.) 

 (.7/192البحخ الخائق، مخجع سابق، ) (3)
 .194اآلية:  البقخة، سػرة (4)
 .(2/360الجامع ألحكام القخآن الكخيع لمقخشبى, ) (5)
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 ثايٌا: دحصٌل الحقىق الشرعٌح الهحضح: 

كإثبات شبلق أو إقامة لعان وإيبلء أو رجعو ونحػ ذلظ, لعطع خصخىا  
وألن هللا تعالى دعا السدمسيغ إلى التحاُكع إلى شخعو كمسا حجث بيشيع  (1)كالعقػبات

َٖ  يَا تشازع، قال تعالى: َِ  اأَيُّ ي ا اىَّر   ْ٘ ٍَ ا آ يع٘  َ  أَط  ا َللاَّ يع٘  أَط  س ٘هَ  َٗ ى ي اىسَّ  ٗ أ س   َٗ ٍْ  اْْلَ

 ٌْ ْْن   ٍ   ُْ ٌْ  فَئ  ٓ   َشْيء   ف ي تََْاَشْعت  دُّٗ س ٘ه   َللاَّ   إ َىٚ فَس  اىسَّ َٗ  ُْ ٌْ  إ  ْْت  َُ  م   ْ٘  ٍ ً   ب اَللَّ   ت ْؤ ْ٘ اْىيَ َٗ 

س   ى لَ  اْْلخ  ِ   َخْيس   ذَ  أَْحَس ياًل  َٗ  ٗ
ْ َزب ِّلَ  فاََل وقال تعالى:  (2)  تَأ َُ  اَل  َٗ  ْ٘  ٍ ٚ   ي ْؤ  َحتَّ

٘كَ   َ ِّ ا ي َحن  ََ ٌْ  َشَجسَ  ف ي  ٖ ٌَّ  بَْيَْ ا اَل  ث  دٗ  ٌْ  ف ي يَج   ٖ ا َحَسًجا أَّف س  ََّ ِّ ٘ا قََضْيتَ  ٍ   َ ِّ ي َسي  َٗ 

ا ًَ ي  ، ففي التحاكع إلى القزاء حفع لمحقػق. (3)تَْسي 
 "ةدوى دعىي" فظنا ًخىس دحصٌله ةالً: الهتحث الثايٍ 

أمـػر يدـػف فييـا أن يأخـح صــاحب الحـق حقـو دون المجـػء إلـى القزــاء أو ىشـاك 
ـا مــغ إحـجاث الفػضــى  الحـاكع، وىـي أمــػر محـجودة مشزــبصة ال يدـػف تجاوزىــا, مشع 

 في السجتسع.
 ومغ األمػر التي يدػف فييا تحريل الحقِّ دون المجػء إلى القزاء أو الحاكع: 

 ح على الشوج والأب: أولا: الًفقح الىاحت

                                                             
( بجايـة السجتيـج ونيايـة 4/600( مغشى السحتـاج, )8/333السحتاج إلى شخح السشياج, ) ةنياي (1)

وأجسعػا عمى أن مغ شـخ  صـحتو أن يكـػن بحكـع " :ترج البغ رشج حيث قال في المعانالسق
 .(4/197( الفخوق, )3/137) "حاكع

 .59الشداء, اآلية:  سػرة (2)
 .65الشداء, اآلية  سػرة (3)
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عمى أن لمدوجة والػلج أن يأخـحا نفقتيسـا الػاجبـة دون المجـػء (1)فقج اتفق الفقياء  
 إلى القزاء؛ ودليُميع في ذلظ: 

قالــْت: دخمــت ىشــٌج بشــت  كمــا أخخجــو البخــارؼ ومدــمع وغيخىســا عــغ عائذــة  -1
أبــا ســ يان رجــٌل  فقالــْت: يــا رســػل هللا، إنَّ  عتبــة امــخأة أبــي ســ يان عمــى رســػل هللا 

شـحيٌح، ال يعصيشــي مــغ الشفقــة مــا يكفيشــي ويكفــي بشــي، إال مــا أخــحت مــغ مالــو بغيــخ 
خحؼ ِمـغ مالـو بـالسعخوف ":  عمسو، فيل عميَّ في ذلظ مغ جشاٍح، فقال رسػل هللا 

 . (2) "ما يك يظ ويكفي بشيظ
 : حوحه الدلال

تيـــا ونفقـــة بشييـــا مـــغ أذن ليـــا فـــي أن تأخـــح نفق -عميـــو الرـــبلة والدـــبلم  -فيـــػ 
زوجيا دون عمسو، ولكشو قيج ذلظ بأال تأخح إال قـجر كفايتيـا، دون تػسـع، وأن يكـػن 
ذلــــظ بــــالسعخوف؛ أؼ: بحدــــب ُعــــْخف الشــــاس وعــــادتيع فــــي اإلنفــــاق عمــــى أزواِجيــــع 

 وأوالدىع.
إن الشفقـــة ال غشـــى عشيـــا وال قـــػام إال بيـــا وألنيـــا تتجـــجد بتجـــجد الدمـــان شـــي ا  -2

 .(3)السخافعة بيا إلى الحاكع والسصالبة بيا في كل يػمفذي ا فتذق 
                                                             

ــ (1)  ؼ (شــخح الشــػو 20/204( والسجســػع شــخح السيــحب، )4/105مخجــع ســابق, ) ،يالفــخوق لمقخاف
( والبحــخ الخائــق شـــخح كشــد الــجقائق البـــغ 11/416الكبيـــخ، ) ؼ الحــاو ( و 12/7عمــى مدــمع، )

( كذــاف القشــاع عمــى مــتغ 8/195، )قجامــة(, والسغشــى البــغ 4/190مخجــع ســابق, ) نجــيع،
 .(1/157(و القػاعج البغ رجب, )5/479االقشاع, )

 .(1714( بخقع )3/1338صحيح مدمع, ) (2)
 .(5/479كذاف القشاع عمى متغ االقشاع, ) (3)
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وقــج قَرــخ عمســاء الحشابمــة أخــح الحــق دون الخفــع إلــى القزــاء فــي ىــحه السدــألة 
 ومدائل أخخػ مذابية ليا ورد فييا الشَّز السبيح.

 ثايٌا: الضٌافح الىاحتح للضٌف: 

لرــحيحيغ عــغ ، ففــي ا(1)فيســا لــػ امتشــع َمــغ وجبــت عميــو الزــيافة مــغ أدائيــا  
أنَّــو قــال: قمشــا: يــا رســػل هللا، إنــظ تبعثشــا فششــدل بقــػٍم فــبل يقخونشــا  ط عقبــة بــغ عــامخٍ 

: إن ندلتع بقػٍم فأمخوا لكع بسا يشبغـي لمزـيف فـاقبمػا، فسا تخػ؟ فقال لشا رسػل هللا 
، وذلــظ لحــق الزــيف، (2)فــإن لــع يفعمــػا فخــحوا مــشيع حــق الزــيف الــحػ يشبغــي ليــع

ا في ا  ألماكغ التي ال يجج فييا السار شعام ا يذتخيو.وخرػص 
 :  حثالثا: دحصٌل الاعٌاى الهطذحق

ــــى جــــػاز تحرــــيل (3)تفــــق الفقيــــاء افقــــج  ــــحاتيا أو عم ــــان ســــػاء ب السشــــافع ب األعي
 شتخشػا لحلظ عجه شخو  وىى: اأال أن الفقياء  (4)بجون قزاء  ةالسدتحق

                                                             
( وعســجة الحــازم فــي الدوائــج عمــى مخترــخ أبـــي 3/416مخجــع ســابق، ) دقــائق أولــي الشيــى، (1)

 .(6/357( وكذاف القشاع, )1/619القاسع, )
 .(1727( بخقع )3/1353( وصحيح مدمع, )5786)( بخقع5/2273, )ؼ صحيح البخار  (2)
( والبحـخ 4/166ق،)، مخجـع سـابي( والفـخوق لمقخافـ7/91, 6/61مشح الجميل، مخجع سـابق, ) (3)

( 6/357( وكذـاف القشـاع, )10/287السحتاج فـي شـخح السشيـاج, ) تحفة( و 7/192الخائق, )
 .(6/537السشتيى، ) ةومصالب أولى الشيى في شخح غاي

: انطــخ لكـغ الشــاضخ فــي كتــب الدــاده الحشابمــة يجــجىع لـع يسثمــػا لــحلظ إال بحالــو الغرــب فقــط، (4)
 .(6/537أولى الشيى في شخح غايو السشتيى، )( ومصالب 6/357كذاف القشاع, )
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 .(1)ةأو فتشعطيسو  ةأن ال يؤدػ تحريل تمظ العيغ إلى مفدج -
 .(3)ال يتعمق بيا حق لذخز آخخ أؼ, (2)ةأن تكػن العيغ تحت يج عادي -
 .(4)أن يكػن مجسعا عمى ثبػتو -
أن ال يــــؤدؼ إلــــى فدــــاد عــــخف أو عزــــػ كســــغ ضفــــخ بــــالعيغ السغرــــػبة أو  -

أو السػروثة لكغ يخاف مغ أخحىا أن يشدـب إلـى الدـخقة فـبل يأخـحىا بشفدـو  ة السذتخا 
 .(5)دفعا ليحه السفدجة ويخفعيا لمحاكع

 
 
 
 

                                                             
ـــة (1) ـــاج فـــي شـــخح السشيـــاج، ) تحف ـــاع, )10/287السحت ـــب أولـــى 6/357( وكذـــاف القش ( ومصال

.(4/197( والفخوق, )537/, 6السشتيى ) ةالشيى في شخح غاي  
ــاج، ) (2) ــع يذــتخشػا ىــحا الذــخ ، 6/400مغشــى السحت ــة: انطــخ( وإن كــان بعــس الذــافعية ل  تحف

.(10/287اج في شخح السشياج، )السحت  
.(116الجعػػ لسحسج نعيع، ) ةنطخي (3)  

نعـع افتقــار ىـحا الشــػع إلــى ": سـتجرج بعــج ذلـظ بقػلــوا( أال أنــو 197/ 4الفـخوق، مخجــع سـابق،) (4)
الحاكع مغ حيث الجسمة وإال فالكثيخ مغ مدائمو ال يفتقخ لمحاكع مشيا مغ وىب لو مذـاع فـي 

ــخه أو اشــتخػ  ــار أو غي ــإن السدــتحق  عق ــػان ونحــػ ذلــظ ف ــى الرــفة أو أســمع فــي حي مبيعــا عم
السعتقج لرحة ىحه األسباب يتشـاول ىـحه األمـػر مـغ غيـخ حـاكع والسفتقـخ مـغ مدـائمو لمحـاكع 

."قميل مشيا  
السخجع الدابق, نفذ الرفحة. (5)  
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الهخذلف فٍ دحصٌله نٌ الحقىق نٌ غٌز :  الهتحث الثالث

 )الدًىى( دعىي

الغيخ ىل لـو أن يأخـح مـغ مـال  ةحالو مغ كان لو مال في ذمالفقياء في  اختمف
مغ ضمسو بسقجار حقو دون لجـػء لمقزـاء أم ال؟ وىـحا مـا يعـخف عشـج فقيائشـا بسدـألة 

 -آراء وىى:  ةعمى ثبلث (1)فقياءواختمف فييا ال الطفخ
أنيا مغ ىحا الباب وأنو ليذ لو أن يخػن مغ خانـو وال يجحـج مـغ  الأول: يالزأ

 .(3)ومالظ (2)ضاىخ محىب االمام أحسججحجه وال يغرب مغ غربو وىحا 
 الأدلح: 

أد األمانــة إلــى مــغ ائتسشــظ وال تخــغ مــغ ": ٓعــغ أبــي ىخيــخة قــال: قــال الشبــي  -1
 .(4) "خانظ
 وأخحه مغ مالو قجر حقو ببل إذنو خيانة لو.  

 الطظاقشة: 
                                                             

 .(2/75: إغاثة الميفان مغ مرائج الذيصان البغ القيع، )انطخ (1)
 .(6/537السشتيى, ) ة( ومصالب أولى الشيى في شخح غاي6/357)كذاف القشاع  (2)
ومـغ ضمسـو إندـان فـي مـال ثـع أودع الطـالع عشـجه مـاال  " :وجـاء فيـو مشح الجميـل, مخجـع سـابق، (3)

األخـــح مشيـــا، أؼ الػديعــة حـــال كػنيـــا  "بفـــتح الــجال" أؼ الســػَدع قــجر مالـــو أو أكثــخ فمـــيذ لـــو
ونقل عغ ابغ عخفة قػلو: مغ ضفخ بسـال لسـغ جحـجه مثمـو  مسمػكة لسغ ضمسو, ثع ذكخ أقػاال ،

ـــػال: السشـــع، والكخاىـــة، واإلباحـــة،  ـــو أربعـــة أق ـــجعػػ: في ـــي فرـــل ال ـــو اضـــصخاب, وقـــال ف ف ي
 .(7/43واالستحباب, )

فـــي مذـــكاة السرـــابيح  : صــحيحيلبـــانوقـــال الذـــيخ األ( 1264)رقـــع  (2/564, )ؼســشغ التخمـــح (4)
 (.2934)بخقع (2/162,)
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ليذ ىحا بثابت عشج أىـل الحـجيث مـشكع، ولـػ كـان ثابت ـا "في األم:  /قال الذافعي 
 .(1) "الخيانة محخمة وليذ مغ أخح حقو بخائغ". وقال: "لع يكغ فيو حجة عميشا

 الخد: 
السشقصـــــع فـــــإن وإن كـــــان فـــــي حكـــــع  -الحـــــجيث  –قـــــال اإلمـــــام ابـــــغ القـــــيع ىـــــحا 

شػاىج يقػػ بعزيا بعزـا, كسـا أن القـػل بـأن أخـح حقـو لـيذ خيانـة ىـحا  ةلو....عج
ضـعيف جـجا فإنــو يبصـل فائــجة الحـجيث فإنــو قـال: وال تخــغ مـغ خانــظ فجعـل مقابمتــو 

 .(2)لو خيانة ونياه عشيا
ال يحــل مــال امــخغ "قــال:  عــغ أبــي حــخة الخقاشــي عــغ عســو أن رســػل هللا  -2

 .(3) "يب نفذ مشومدمع إال بص
 وجه الجاللة: 

 اشتسل الحجيث عمى الشيى عغ أخح مال الغيخ بجون رضى مشو.
أنــو إن أخــح مــغ غيــخ جــشذ ديشــو فيــػ معاوضــة بغيــخ تــخاف، وإن أخــح مــغ  -3

 جشدو فميذ لو تعييغ حقو بغيخ رضى صاحبو.
ن أن كـل مـا ال يجـػز لـو تسمكــو إذا لـع يكـغ لـو ديــغ ال يجـػز لـو أخـحه إذا كــا -4

                                                             
 .(5/104، )األم (1)
 الحـجيث حدـغ، قجامـة( وقال اإلمام بغ 2/78إغاثة الميفان مغ مرائج الذيصان البغ القيع، ) (2)

 .(10/288, )قجامةالبغ  : السغشىانطخ
ــ (3) ( 1570( بــخقع )3/140مدــشج أبــى يعمــى )و  (11325)بــخقع (6/100الكبــخػ, ) يســشغ البييق

 قال حديغ سميع أسج: إسشاده ضعيف.
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لو ديغ، فإن أخح شي ا بغيخ إذن السجيغ لدمو رده إن بقـي، وبجلـو إن تمـف، وإن كـان 
 .(1)مغ جشذ ديشو تقاصا

لو أن يأخح مغ جشذ حقو ومـغ غيـخ جـشذ حقـو, فـإن كـان مـغ  الثايٍ: يالزأ 
عميو الحق مشكخ ا وال بيشة لراحب الحق أخـح جـشذ حقـو، فـإن ُفِقـَج أخـح غيـخه وباعـو 

قـــو غيـــخ متجـــاوز فـــي الػصـــف أو القـــجر، وقيـــج الذـــافعية ذلـــظ واشـــتخػ بـــو جـــشذ ح
 بأمػر: 
 : أن ال يصمع القاضي عمى الحال، فإن اشمع عميو لع يبعو إال بإذنو جدم ا.أولها
 : أن ال يقجر عمى البيشة وإال فبل يدتقل مع وجػدىا بالبيع والترخف.ثانيها
 : أن ال يبيع لشفدو.ثالثها
الســـحىب  أو فدـــاد عطـــيع وىـــح مـــا عميـــو ةالـــى فتشـــ : أال يـــؤدػ أخـــح الحـــقرابعهاااا

 .(2)يالذافع
 الأدلح: 

قالــْت: دخمــت ىشــٌج بشــت  كمــا أخخجــو البخــارؼ ومدــمع وغيخىســا عــغ عائذــة  -1
فقالــْت: يــا رســػل هللا، إنَّ أبــا ســ يان رجــٌل  عتبــة امــخأة أبــي ســ يان عمــى رســػل هللا 

                                                             
 .(6/537لى الشيى في شخح غايو السشتيى، )مصالب أو  (1)
َأْو َعَمـى ُمْشِكـٍخ َواَل "وجـاء فيـو  ،ؼ ( والسشيـاج لمشـػو 10/288السحتاج فـي شـخح السشيـاج, ) تحفة (2)

( وجـاء 6/401, )"َبيَِّشَة َلُو َأَخَح ِجْشَذ َحقِِّو ِمْغ َماِلـِو َوَكـَحا َغْيـُخ ِجْشِدـِو إْن َفَقـَجُه َعَمـى اْلَسـْحَىِب 
( 6/4019, )"َشِخيـٍق اْلَسْشـُع؛ أِلَنَّـُو اَل ُيـَتَسكَُّغ ِمـْغ َتَسم ِكـوِ    َوِفـي َقـْػٍل ِمـغْ " :ي السغشى السحتاجف

 .(1/631( وفتح السعيغ بذخح قخة العيغ بسيسات الجيغ، )2/396وجػاىخ العقػد، )
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إال مــا أخــحت مــغ مالــو بغيــخ شـحيٌح، ال يعصيشــي مــغ الشفقــة مــا يكفيشــي ويكفــي بشــي، 
: خـحؼ ِمـغ مالـو بـالسعخوف عمسو، فيل عميَّ فـي ذلـظ مـغ جشـاٍح، فقـال رسـػل هللا 

 .(1) ما يك يظ ويكفي بشيظ
 وجه الجاللة: 

ليشـج  الحقـػق عمـى تحرـيل نفقـو الدوجيـة فقـج أجـاز الشبـي  يقياس تحريل بـاق
 أن تأخح حقيا مغ مال زوجيا بجون إذنو.

 الطظاقشة: 
 : يتهحا قياس مع الفارق وذلك لآلأن 

بـأن حقيـا واجـب عميـو فـي كـل وقـت، وىـحا إشـارة مشـو  ةبـغ قجامـاقـال اإلمـام  -1
إلـــى الفـــخق بالسذـــقة فـــي السحاكســـة فـــي كـــل وقـــت، والسخاصـــسة كـــل يـــػم تجـــب فيـــو 
الشفقة، بخبلف الجيغ، وفخق أبػ بكخ بيشيسا بفخق آخـخ، وىـػ أن قيـام الدوجيـة كقيـام 

الحق صار معمػما بعمع قيام مقتزـيو، وبيشيسـا فخقـان آخـخان؛ أحـجىسا،  البيشة، فكأن
أن لمسخأة مغ التبدط في مالو، بحكع العادة مـا يـؤثخ فـي إباحـة أخـح الحـق وبـحل اليـج 
فيـــو بــــالسعخوف، بخــــبلف األجشبـــي. الثــــاني، أن الشفقــــة تـــخاد إلحيــــاء الــــشفذ، وإبقــــاء 

تخكـو، فجـاز أخـح مـا تشـجفع بـو ىـحه  السيجة، وىحا مسا ال يرـبخ عشـو، وال سـبيل إلـى
 .(2)الحاجة، بخبلف، الجيغ

                                                             
 .(1714( بخقع)3/1338صحيح مدمع، ) (1)
 .(10/288، )قجامةالسغشى البغ  (2)
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أن مـغ الحقـػق السختمفــة مـا يتعـحر وجــػد جشدـيا فـي مالــو، فـجل عمـى جــػاز  -2
 أخحه مغ غيخ جشدو ومغ جشدو.

أن مغ جاز لو أخح ديشو مغ جشدو جاز لو أخـحه مـع تعـحر الجـشذ أن يأخـح  -3
 مغ غيخ جشدو.

يـخ مـغ أىـل العمـع عمـى أن يأخـح الخجـل حقـو لشفدـو قج دلت الدشة وإجساع كث -4
 .(1)سخا فقج دل أن ذلظ ليذ بخيانة إذ الخيانة أخح ما ال يحل لو أخحه 

 الطظاقشة: 
قال اإلمام ابغ القيع نقػل يجػز لـو أن يدـتػفي قـجر حقـو لكـغ بصخيـق مبـاح فأمـا 

نــة حقيقــة بخيانــة وشخيــق محخمــة فــبل, وقــػلكع: لــيذ ذلــظ بخيانــة قمشــا: بــل ىــػ خيا
خيانـــة وغايتيـــا أنيـــا خيانـــة مقابمـــة ومقاصـــة ال   ولغــة وشـــخعا وقـــج ســـساه رســـػل هللا

 .(2)خيانة ابتجاء فيكػن كل واحج مشيسا مدي ا إلى اآلخخ ضالسا لو
يجػز لو أن يدتػفي قجر حقو إذا ضفخ بجشذ مالـو ولـيذ لـو أن  :الثالث يالزأ

 .(3)قهل أصحاب أبي حظيفةيأخح مغ غيخ الجشذ وىحا 
 الأدلح: 

                                                             
 .(17/414الكبيخ، ) ؼ الحاو  (1)
 .(2/78الميفان مغ مرائج الذيصان البغ القيع، ) ةغاثإ  (2)
رب الجيغ إذا ضفخ مغ جـشذ حقـو مـغ مـال السـجيػن عمـى صـفتو فمـو " :وجاء فيو البحخ الخائق (3)

 .(7/192، )"أخحه بغيخ رضاه، وال يأخح خبلف جشدو كالجراىع والجنانيخ
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عمـى مـحىبيع فـي عـجم جـػاز تحرـيل الحقـػق بغيـخ قزـاء  ةلع يحكخ الحش ية أدل
ســـتجل بيـــا افيســـا تػقفـــت عميـــو مـــغ كتـــبيع ولعميـــع حـــاولػا الجســـع بـــيغ األدلـــة التـــي 

التــي  ةدلــ, فاســتجلػا عمــى جــػاز تحرــيل الحقــػق مــغ جشدــيا, باألةالحشابمــة والذــافعي
مى عجم جـػاز تحرـيل الحقـػق مـغ غيـخ جشدـيا أال , واستجلػا عةاستجل بيا الذافعي

 .ةستجل بو الحشابمابالقزاء بسا 
 ةمـام بـغ قجامـواإل ؼمـام السـاوردالتـي سـاقيا كـبل مـغ اإل ةدلـونزيف إلى ذلظ األ

 عمى محىبيع ومشيا:  ةلبلستجالل لمحش ي
ألن أخــح العــخف عــغ حقــو اعتيــاف، وال تجــػز السعاوضــة إال بخضــى مــغ  -1

ا يَا، قال هللا تعـالى: (1)الستعاوضيغ َٖ َِ  أَيُّ ي ا اىَّر   ْ٘ ٍَ ا اَل  آ ٌْ  تَأْم ي٘  اىَن  َ٘ ٍْ ٌْ  أَ و   بَْيَْن   ب اْىبَاط 

ُْ  إ الَّ  َُ  أَ ِْ  ت َجاَزةً  تَن ٘ ٌْ  تََساض   َع ْْن  اَل   ٍ  ٌْ  تَْقت ي ن٘ا َٗ ّْف َسنن  َُّ   أَ َ  إ  َُ  َللاَّ ٌْ  َمنا ن نا ب ن  ًَ ي  َزح 
(2). 

ذ حقو لـع يحـل أن يأخـحه ألنـو  إمـا أنك يسمكـو أو ألنو إذا أخحه مغ غيخ جش -2
يبيعــو، فمــع يجــد أن يتسمكــو ألنــو مــغ غيــخ جــشذ حقــو، ولــع يجــد أن يبيعــو، ألنــو ال 

 .(3) فبصل أن يكػن لو حق في أخحه ،والية لو عمى بيعو
 :الذزحٌح وأضتاةه 

                                                             
 .(10/287، )قجامةالسغشى البغ  (1)
 .29اآلية:  الشداء، سػرة (2)
 .(17/413, )ؼالكبيخ لمساورد ؼ الحاو  (3)
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ــــع  –الطــــاىخ  ــــخ اندــــجاما مــــع  أن مــــا -وهللا أعم ــــة أكث ــــو فقيــــاء الحشابم ذىــــب إلي
تزــيات قػاعــج الذــخيعة العامــة وروحيــا مســا ذىبــت إليــو الســحىب االخــخػ, وبيــان مق

 ذلظ: 
أوال: أن الذارع الحكيع دعا السدمسيغ إلى التحاكع إلى شخعو كمسا حجث نداع بيشيع 

 ُيْؤِمُشػنَ  الَ  َوَربِّظَ  َفبَل  :وأمخىع أن يخدوا خرػماتيع إلى حكع هللا ورسػلو: قال تعالى
ا َأنُفِدِيعْ  ِفي َيِجُجوا الَ  ُثعَّ  َبْيَشُيعْ  َشَجخَ  ِفيَسا ُسػكَ ُيَحكِّ  َحتَّى    َوُيَدمُِّسػا َقَزْيتَ  مِّسَّا َحَخج 

الػضائف التي يقػم بيا  ةأصبح القيام بحلظ مغ جسم ٓالشبي  ةوبعج وفا  (1)َتْدِميس ا
ة قزاه أو نػابو مغ قزاه وغيخىع وىكحا يكػن المجػء إلى مغ نربيع الخميف ةالخميف

 بيغ الشاس أمخا واجبا.
 -ثانيا: أن محىب الحشابمة أكثخ تحقيقا لمسرمحة العامة مغ ناحيتيغ: 

أن الحــق عشــجما يشكــخه مــغ يصمــب مشــو يرــبح محــل نــداع والطــاىخ ال يذــيج  -1
ن األصل بخاءة الحمع مغ الحقػق, وحتى يغيخ ىحا الطاىخ لـيذ لـو لراحب الحق, وأل

 إلى القزاء. وىػ أن يمجأ ،إال سبيل واحج
األمة تقتزى أن تقفل األبػاب وأن تدـج الـحرائع التـي تـؤدػ إلـى  ةأن مرمح -2

 الدــساح لؤلفــخاد بتحرــيل حقػقــو بأنفدــيع مــغ غيــخ تــجخل مــغ القزــاء الفــتغ, ومشيــا

(2). 

                                                             
 .65الشداء، اآلية:  سػرة (1)
 .(وما بعجه 156الجعػػ لسحسج نعيع, مخجع سابق، ) ةنطخي (2)
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 الأول الفصل

والفزق ةًٌه وةٌٌ الدعىي   الادعاء العام ناهٌح 

 الشخصٌح

 : وًشذهل هذا الفصل على نتحثٌٌ

 الأوللهتحث ا  

 دعزًف الادعاء العام 

بلدعـاء العـام لـع أجـج تعخيفـا لعـغ تعخيـف  ىكتـب الفقيـاء القـجام فيعشجما بحثت 
وعـغ الحـق  ليا, لكغ الفقياء تعخضػا ليـا مـغ زوايـا أخـخػ مـغ حيـث كي يـة إقامتيـا ,

وإلــى غيــخ ذلــظ مــغ السدــائل الستعمقــة بيــا ,أو بجعميــا فــخد  الــحؼ يــجعػ إلــى إقامتيــا,
 أفخاد الجعػػ في تعاريفيع لمجعػػ القزائية .مغ 

والـــبعس مـــشيع أشمـــق عميـــو لكـــغ مـــغ تعـــخف لتعخيفيـــا ىـــع الفقيـــاء السعاصـــخيغ 
 ومغ ىحه التعاريف ما يأتي :دعػػ الحدبة والبعس اآلخخ االدعاء العام ،

 الذعزًف الأول:

 ىي الجعػػ التي تخفع بحق مغ حقـػق هللا أو تكـػن مذـتسمة عمـى حقيغ:حـق هللا
 (1)وحق العبج ولكغ حق هللا يكػن فييا غالبا

ويسكــغ أن يبلحــع عمــى ىــحا التعخيــف أنـــو لــع يــحكخ مــغ الــحؼ يقيسيــا وأمـــام أؼ 
 جية تقام.

                                                             
 (.170,  169دعػػ الحدبة لمتحيػؼ ) (1)
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 الذعزًف الثايٍ:

دفاعـا عـغ حـق مـغ حقـػق هللا  ىي الجعػػ التـي يقيسيـا السحتدـب أمـام القزـاء 
  ةرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخال

 (1)أو الغالبة
كـػن االدعـاء العــام ال يرـيا بالـجفاع فقــط وقـج ويبلحـع عمـى ىـحا التعخيــف أنـو خ

 ثبات كخفع دعػػ إثبات وقف هلل.ذتسل عمى دفاع بل تخفع لئلي
 الذعزًف الثالث:

وعخفيا البعس أيزا : بأنيا الجعػػ التـى يقيسيـا السحتدـب لـجػ القاضـى دفاعـا 
 عغ حق هللا تعالى ، وذلظ عشج العجد عـغ تغييـخ السشكـخ بسخاتـب الحدـبة األخـخػ ،

 . (2)أو عشج انتياء السشكخ السخاد تغييخه 
 ويبلحع أن ىحا التعخيف يخزع لشفذ االنتقاد عمى التعخيف الدابق.

 الذعزًف الزاةع:

ىــــي التــــي يصالــــب فييــــا الســــجعي بحــــق مــــغ حقــــػق هللا تعــــالى وىــــي ال تخــــتز 
 .(3) بذخز وال أشخاص معيشيغ

                                                             
بـغ عمـي القخنـي, عمي بـغ حدـغ الحدبة في الساضي والحاضخ بيغ ثبات األىجاف وتصػر األسمػب ل (1)

 (1/477, مكتبة الخشج , الخياف)ىـ1415, عام  1 :

قخأ ادار  ( دعػػ الحدبة فى السدائل الجشائية فى الذخيعة اإلسبلمية ، الجكتػر أحسج الحجى الكخدػ ،2)
 (28) لمشذخ والتػزيع,

فــي  محــخر,  ىــ1408ىـــ1407( بحـث ماجدــتيخ فـي عــام 31الـجعػػ فــي الفقـو اإلســبلمي لمحسيــجؼ ) (3)
 السعيج العالي لمقزاء في جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسبلمية.
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ط وحـق هللا فيـو غالـب، لكغ يبلحع عمى ىحا التعخيـف أنـو لـع يـحكخ الحـق السخـتم
 ولع يحكخ أنيا تقام عشج قاف. 

 الذعزًف الخانظ:

استعجاء مغ لو والية القزـاء بػجـػد مخالفـة لحـق مـغ حقـػق هللا تعـالى أو لحـق  
غمـب فيــو حــق هللا تعــالى والذــيادة عشــجه بػقــػع ىــحه السخالفــة ســػاء بصخيــق الخفــع أو 

 .(1)بصخيق الجفع التخاذ ما يمدم بالشدبة ليا 
تمــف خمة وىــحه مدــأل اويبلحــع عمــى ىــحا التعخيــف أنــو اعتبــخ رافــع الــجعػػ شــاىج

 .كسا سيأتى فييا
 الذعزًف الطادص :

قػل لجػ القاضي ونحػه يقرج بو السحتدب شمب حـق هللا تعـالى قبـل السحتدـب 
 .(2) عميو

 كالكتابــــةويبلحـــع عميــــو أنــــو خرــــيا بــــالقػل فقــــط والــــجعػػ تخفــــع بــــالقػل وغيــــخه 
 يحكخ حق العباد الحؼ خالصو حق هلل وحق هللا فيو غالب . وغيخىا و لع

ندـتصيع أن ندـتشتج عـجة نقـا  ىامـة لبلدعـاء العـام  ةالتعخيفات الدابق خبللومغ 
 ، وىي:

االدعاء العام األصل فيو أنو ال تختز بذخز معيغ بخفعيـا بـل متخوكـة   -1

                                                             
 م.1983( مخكد الصباعة والشدخ بأسيػ  , شبع عام 6)( دعاوػ الحدبة لحدغ البيجؼ , 1)

 .(149)الحدبة الشطخية والعسمية عشج شيخ اإلسبلم ابغ تيسية لشاجي حزيخؼ,  (2)
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 لمعامة
خالرـــة أو الغالبـــة ، قـــام إال لحسايـــة حقــػق هللا تعـــالى الياالدعــاء العـــام ال   -2

 أما حقػق العباد الخالرة أو الغالبة فتقام مغ أجميا الجعػػ الذخرية .
 اإلثباتأخح صػره الجفاع كسا تأخح صػره ياالدعاء العام    -3
 االدعاء العام يجػز رفعو بالقػل أو الكتابة أو غيخىع    -4
محدبة االدعاء العام تقام عشج العجد عغ تغييخ السشكخ بالسخاتب األخخػ ل  -5

، فتكػن بحلظ مختبة مغ  إليقافوبالقزاء  االستعانةحال استسخار السشكخ، بيجف 
 مخاتب الحدبة 

عغ سائخ مخاتب الحدبة األخخػ  (دعػػ الحدبةاالدعاء العام )تفتخق  فمحلظ
بفارق واحج، وىػ أن مخاتب الحدبة األخخػ جسيعا يسكغ أن يدتعسل في إزالة 

 أو لحق العباد. السشكخ مصمقا، لحق هللا كان
ٍة  بالسعخوف والشيى عغ السشكخ األمخلعسػم  فى قػلو تعالى "ُكشُتْع َخْيَخ ُأمَّ

 (1)ُأْخِخَجْت ِلمشَّاِس َتْأُمُخوَن ِباْلَسْعُخوِف َوَتْشَيْػَن َعِغ اْلُسشَكِخ"
قام إال لحق هلل تعالى ال غيخ، خالرا كان كسا في الدنا، أو يفبل  االدعاء أما  

سا في الدخقة، أما حقػق العباد خالرة كانت أو غالبة، فبل تقام فييا غالبا ك
، لكغ تػكل إلى الجعاوػ الذخرية ألنيا تفتقخ إلى شمب صاحب الجعػػ العامة

 الحق فييا، مثل الجيػن، والدواج، وغيخ ذلظ.
                                                             

 .ٓٔٔ: سػره آل عسخان, اآلية  (1)
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 الهتحث الثايى

 الفزق ةٌٌ الادعاء العام والدعىي الشخصٌح  

استعجاء مغ لو واليـة القزـاء بػجـػد مخالفـة  ىػالدعاء العام تبيغ مسا سبق أن ا
لحــق مــغ حقــػق هللا تعــالى أو لحــق غمــب فيــو حــق هللا تعــالى والذــيادة عشــجه بػقــػع 

 .(1)ىحه السخالفة سػاء بصخيق الخفع أو بصخيق الجفع التخاذ ما يمدم بالشدبة ليا 
و فــــي مجمــــذ ىـــي قــــػل مقبــــػل أو مـــا يقــــػم مقامـــ فيــــيأمـــا الــــجعػػ الذخرـــية 

 . (2)القزاء يقرج بو إندان شمب حق لو أو لسغ يسثمو أو حسايتو 
الـجعػػ ,عمـى أنـو يذـتخ  شـخعا أن تكــػن  صـحةلقـج نـز الفقيـاء ضـسغ شـخو  

شأن مثمو ,ويذـسل ذلـظ جسيـع  ذؼالخرػمة عمى  فيشأن  ذؼعغ  ةالجعػػ صادر 
 .(3)الجعاوػ بسا فييا دعػػ الحدبة

 االدعــاء العــامفخوقــا بـيغ أن ىشـاك يفيغ الدـابقيغ يتبــيغ التعــخ  فـيإال أنـو وبــالشطخ 
 :(4)اآلتييسكغ تفريميا عمى الشحػ , و والجعػػ الذخرية 

 أولاَ: نٌ له حق رفعها:

                                                             
 .( 6)( دعاوػ الحدبة لحدغ البيجؼ ,1)

 (.83)( نطخية الجعػػ بيغ الذخيعة اإلسبلمية وقانػن السخافعات السجنية والتجارية لسحسج نعيع ياسيغ, 2)
سبلمى مع السقابمـة عخف لمفقو اإل، ةأحكام الجفػع فى نطام السخافعات الذخعية الدعػدػ دراسة مقارن (3)

وبرفو القانػن السرخػ , لمسدتذار الجكتػر فؤاد عبج السشعع والسدتذـار الحدـيغ بالقػانيغ السعاصخه 
 (119), 2002عمى غشيع ,الشاشخ السكتب العخبى الحجيث اإلسكشجرية 

 (99:  92)غػث ,  ةشمح : االدعاء العام فى الفقو والشطام , انطخ (4)
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رفعيـا لكــل شــخز مدـمع مكمــف عــالع بحكــع  فــيدعــػػ الحدــبة يكـػن الحــق  فـي
 .االحتدابمحل 

فعيـا إلـى حسايـة , يخمى بخ  شخريأما الجعػػ الذخرية فخفعيا يدتشج إلى حق 
 صػر: ةىحا الحق وقج يخفعيا الذخز عمى عج

 يخفعيـــا الــجائغ عمـــى مجيشــو مصالبـــا بجيشـــو , التــيعـــغ نفدــو, كالـــجعػػ  أصــالة -
 (1)يخفعيا البائع عمى السذتخػ مصالبا بثسغ السبيع وىكحا. التيوالجعػػ 

يكـــػن  ةأن يخفعيــا الذــخز نيابــة عـــغ الغيــخ ألن الترــخف كســـا يكــػن أصــال -
 (2)يابة كالػكالة.ن

وىــحه الػكالــة قــج تكــػن صــخيحة , كــأن يػكــل شــخز غيــخه فــى بيــع أو غيــخه وقــج 
مثــال: يحــق لــبعس أىــالى القخيــة أن يخفعــػا الــجعػػ نيابــة عــغ جسيــع  ةتكــػن ضــسشي

ســكان القخيــة فــى وجــو مــغ يخيــج االعتــجاء عمــى مشــافعيع السذــتخكة كــالشيخ والسخعــى 
ج عجم الحرـخ عشـج الفقيـاء مـا يديـج عـغ السائـة, ذا كانػا غيخ محرػريغ, وحإوذلظ 

 . (3)فإذا كانػا أقل مغ ذلظ لع يكغ لبعزيع إال إقامة الجعػػ عغ نفدو
وىــػ مــا يعــخف فــى  (4)رفـع الســجعى الــجعػػ مصالبــا بحقــػق الســجيغ لـجػ الغيــخ -

                                                             
مــام دمحم بــغ اإل ةن , محــخرة فــى جامعــدعــػػ الحدــبة مقارنــو بــالشطع السشــاضخة لدــعيج بــغ عمــى الذــببل (1)

 . (102), 1992ه /1412ة, االسبلمي ةالجعػ  ةكمي , ةسبلميسعػد اإل

 ه. 1410,  29سبلمية , العجد البحػث اإل ةمجم (2)

 . (282)الجعػػ,  نطخية( 3)
 . (280)السخجع الدابق,  (4)



 

 

 

 

 احَد عبيد ٍصبح اىغفيٚ / ا                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
324 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 . ةسباشخ الالقانػن الػضعى بالجعػػ غيخ 
 ثايٌاَ: نٌ حٌث الهىضىع:

 ة عغ الجعػػ الذخرية مغ حيث مػضػع كل مشيسا.فتختمف دعػػ الحدب
معـــخوف متـــخوك أو  ةبصمـــب إقامـــ فسػضـــػع دعـــػػ الحدـــبة : ىـــػ حقـــػق هللا 

 إزالة مشكخ مختكب .
ومػضػع الجعػػ الذخرـية : ىـػ حقـػق العبـاد بصمـب اسـتخداد الحـق السـأخػذ , 

 أو معاقبة السعتجػ عميو.
 ثالثاَ :نٌ حٌث الحكو :

 عغ الجعػػ الذخرية مغ حيث الحكع فى كل مشيسا. فتختمف دعػػ الحدبة
فــجعػػ الحدــبة حكسيــا فــى غيــخ الحــجود الػجــػب فــى حــق السعــيغ , وفــى حــق 

 االستحباب , أما فى الحجود فيشجب الدتخ. ةغيخ السعيغ حكس
أمـــا الـــجعػػ الذخرـــية فحكسيـــا اإلباحـــة , بسعشـــى أن لرـــاحبيا الخيـــار فـــى إقامـــة 

 .(1)الجعػػ أو تخكيا 
 اَ: نٌ حٌث الغاًح:راةع

 فتختمف دعػػ الحدبة عغ الجعػػ الذخرية مغ حيث غاية كل مشيسا.
وتحقيــق االنزــبا   فالغايــة مــغ دعــػػ الحدــبة ىــػ السحافطــة عمــى حقــػق هللا 

                                                             
( , 7/187ميــل , )مــى مخترــخ خ( , شــخح الخخشــى ع6/282): بــجائع الرــشائع , لمكاســانى ,  انطــخ (1)

 نطخيـــة( و 6/406)( , وكذــاف القشـــاع , لمبيـــػتى, 16/307, 11/11), لمســـاوردػ , والحــاوػ الكبيـــخ
 (1/484)( والحدبة فى الساضى والحاضخ , لعمى القخنى , 1/103)الجعػػ , لسحسج نعيع , 
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لمسجتســع , بتحقيــق االســتقخار واألمــغ , ومحاربــو انتذــار الخزيمــة , وإصــبلح مختكــب 
 (1)الجخيسة و تصييخه مغ الحنب.

ايــة مــغ الــجعػػ الذخرــية ىــى تحقيــق السرــمحة الخاصــة باســتخداد حــق أمــا الغ
 مدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمػب 

 .(2)معتجػ  ةأو معاقب
 خانطا: نٌ حٌث الحكو على الغائث:

فتختمــف دعــػػ الحدــبة عــغ الــجعػػ الذخرــية مــغ حيــث القزــاء عمــى الغائــب 
 كل مشيسا. فى

عمـــى  الحكـــع (3)ففـــى دعـــػػ الحدـــبة ال يجـــػز بإتفـــاق الفقيـــاء مـــا عـــجا الطاىخيـــة
 .(4)السجعى عميو غيابياَ 

أمــا الــجعػػ الذخرــية فيجــػز الحكــع فييــا عمــى الســجعى عميــو فــى حالــة غيابــو 

                                                             
 سيأتى تفريبل عشج بيان دور دعػػ الحدبة فى ضبط السجتسع. (1)
م أمـام السحـاكع , ( ودعاوػ الحق العـا1/384): الحدبة فى الساضى والحاضخ , لعمى القخنى , انطخ (2)

, بحث لشيل درجو الساجدتيخ مقجم إلى السعيج العالى لمقزاء بجامعو اإلمام دمحم بغ ألحسج السحيحيف
 . (65),  ةسبلميسعػد اإل

 (8/437): السحمى البغ حدم, انطخ (3)
شـــخاف عمـــى اإل ( ,6/222 )( و بـــجائع الرـــشائع ,لمكاســـانى ,17/39)مدخخدـــى ,: السبدـــػ  , لانطـــخ (4)

( و 4/162)الجسػقى عمى الذخح الكبيخ , ة( وحاشي2/959)مدائل الخبلف , لمقاضى عبج الػىاب ,
( بمغـــة الدـــالظ ألقـــخب 8/152)( والتـــاج واالكميـــل ,لمســـػاق ,1/154)الحكـــام ,البـــغ فخحـــػن ,  تبرـــخة

( ومغشـى السحتــاج , 16/300)الحـاوػ الكبيـخ لمسـاوردػ , بـاب أدب القاضـى , (,4/231 )السدـالظ, 
 (6/354)لمبيػتى , ( وكذاف القشاع ,11/299)نراف ,لمسخدوػ , اإل (,6/221)لمذخبيشى ,
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 . (1)ليمى والحش ية فى السحىبأبى عشج جسيػر الفقياء ماعجا ابغ ماجذػن وابغ 
 ضادضاَ: نٌ حٌث الإكزار:

فتختمف دعػػ الحدـبة عـغ الـجعػػ الذخرـية مـغ حيـث إقـخار الـجعى عميـو فـى 
 كل مشيسا.

ففى دعػػ الحدبة يقبـل رجـػع السـجعى عميـو عـغ إقـخاره فيسـا كـان حـجَا هلل تعـالى 
قبــل تشفيــح الحكــع أو عشــجه , كســا يجــػز لمقاضــى تمقيشــو الخجــػع عــغ إقــخاره , بخــبلف 

 (2)التعازيخ فبل يقبل فييا رجػع السجعى عميو عغ إقخاره .
يـو عـغ إقـخاره , ألنـو مبشـى أما فى الـجعػػ الذخرـية فـبل يقبـل رجـػع السـجعى عم

, كســـــا ال يجـــــػز لمقاضـــــى أن يمقـــــغ السقـــــخ الخجـــــػع عـــــغ (3)عمـــــى الذـــــح والتزـــــييق 
 .(4)إقخاره

 ضاةعاَ : نٌ حٌث الشهادج:

 فتختمف دعػػ الحدبة عغ الجعػػ الذخرية مغ حيث الذيادة مغ عجة وجػه:
                                                             

( 4/451 )( وبجايو السجتيج ونيايو السقترج , البـغ رشـج ,1/190): روضو القزاه لمدسشانى,  انطخ (1)
( ومعـيغ الحكـام عمـى القزـايا واالحكـام , البـخا يع بـغ عبـج 1/154)غ فخحػن , الحكام , الب تبرخةو 

,  قجامـة( والذـخح الكبيـخ , البـغ 13/171)( وفتح البارػ , البـغ حجـخ العدـقبلنى, 2/631)الخفيع , 
( وجػاىخ العقػد , لمديػشى , تأليف : الذيخ العبلمة شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج السشياجي 28/515)

 ىــ 1417لبشان، الصبعة : االولى  –، الشاشخ : دار الكتب العمسية، مكان الشذخ : بيخوت األسيػشي

 (.6/222), ( , وبجائع الرشائع7/216)( , فتح القجيخ , لمكسال بغ اليسام , 2/287)م  1996
 (6/406)( وكذاف القشاع , لمبيػتى, 9/139,  120, 5/119),  قجامة: السغشى , البغ  انطخ (2)
 (9/138,  120, 5/119),  قجامة: السغشى , البغ انطخ (3)
 (10/73)نطخ: لسرجر الدابق , (4)
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 يجـــػز فـــى دعـــػػ الحدـــبة أداء الذـــيادة قبـــل الـــجعػػ , وال يجـــػز ذلـــظ فـــى -1
 .(1)الجعػػ الذخرية باستثشاء شبلق الدوجة 

يجػز لمقاضى فى دعػػ الحدـبة أن يمقـغ الذـيػد الخجـػع عـغ شـيادتيع فـى  -2
 .(2)الحجود خاصة, وال يجػز ذلظ فى الجعػػ الذخرية 

 ثانًاَ : نٌ حٌث الٌهٌٌ:

 فتختمف دعػػ الحدبة عغ الجعػػ الذخرية مغ حيث اليسيغ.
, بخـــبلف  (3)إذا أنكــخ  والحدــبة إلــى الســـجعى عميــ فــبل يػجــو اليســيغ فـــى دعــػػ 

 .(4)الجعػػ الذخرية
 داضعاَ: نٌ حٌث الإثتاخ:

مـغ عـجه وجـػه  اإلثبـاتفتختمف دعػػ الحدبة عغ الجعػػ الذخرـية مـغ حيـث 
 مشيا :
فى دعػػ الحدبة يجػز اإلثبات باإلقخار والذيادة فـى الحـجود وفـى التعـازيخ  -1

                                                             
 )( وكذـاف القشــاع , لمبيــػتى , 7/475)عـيغ األخيــار لتكسمـة رد السحتــار , البـغ عابــجيغ , ة: قــخ انطـخ (1)

6/407) 
فرـاح , البـغ واإل (6/406 )( وكذاف القشـاع , لمبيـػتى , 10/218),  ة: السغشى , البغ قجام انطخ (2)

 (2/356 ),  ةىبيخ 
 أحسج – القزاء أدب( 6/488)( وكذاف القشاع , لمبيػتى, 10/214),  ة: السغشى , البغ قجام انطخ (3)

 1997/  ىــ 1418 ، 1   ، بيـخوت ، اإلسـبلمية البذـائخ دار ، الدـخوجي عبـجالغشي بـغ إبخا يع بغ
 .(2/158,  1/331)الحكام , البغ فخحػن ,  تبرخة( و 455), م

 (10/211 ),  قجامة: السغشى , البغ  انطخ (4)
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 .(1) غباإلقخار والذيادة والقخائ
أمــا بالشدــبة لمــجعػػ الذخرــية فتثبــت بــاإلقخار والذــيادة واليســيغ و الشكــػل عشيــا 

 وغيخ ذلظ مغ األدلة والقخائغ السختمفة.
أن السجعى فى االدعـاء العـام إذا لـع تثبـت دعـػاه فإنـو يحـج وذلـظ فـى دعـػػ  -2

ع الدنــا خاصــة , أو يعــدر, أمــا فــى الــجعػػ الذخرــية فــبل شــىء عمــى الســجعى إذا لــ
 .(2)تثبت دعػاه 

 عاشراَ: نٌ حٌث الإحزاءاخ:

 فتختمف دعػػ الحدبة عغ الجعػػ الذخرية مغ حيث اإلجخاءات.
 و, كحبدـ وففى دعػػ الحدبة يجػز اتخاذ إجخاءات معيشة فـى حـق السـجعى عميـ

 . (3)كان مسغ تمحقو التيسة السشدػبة إليو , أو كان مجيػل الحال   و ضخبو إذا
 وخرـية فـبل يتخـح مثـل تمـظ اإلجـخاءات فـى حـق السـجعى عميـأما فى الجعػػ الذ

(4). 
                                                             

(، ، البحـخ الخائـق 299/  3(, تبييغ الحقائق, لمديمعى, )354/  5, البغ عابجيغ, ): رد السحتارانطخ (1)
(، تبرـــخة 167/  4( ومـــا بعـــجىا، الفـــخوق , لمقخافـــى , )205/  7شـــخح كشـــد الـــجقائق , البـــغ نجـــع ,)

(، الصخق الحكسيـة 50/  2(، قػاعج األحكام, لمعد بغ عبج الدبلم ,)93/  2)الحكام , البغ فخحػن ,
 ( 4, البغ القيع ,) 

( , والكافى فى 5/289( وفتح القجيخ , لمكسال بغ اليسام , )3/189انطخ: تبيغ الحقائق , لمديمعى , ) (2)
( , و اإلنراف , 9/71),  ة, البغ قجام ( , والسغشى2/1071, لمشسخػ القخشبى , ) ةفقو أىل السجيش

 (1/242, لسحسج نعيع , )(, ونطخية الجعػػ 13/230)لمسخداوػ, 
 (162,  2/158)الحكام , البغ فخحػن ,  ةتبرخ  : انطخ (3)
 (1/242 )الجعػػ , لسحسج نعيع ,  نطخية:  انطخ (4)
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 يقضاء :االحادي عشر: نٌ حٌث أضتاب ال

نقزــاء مــغ فتختمــف دعــػػ الحدــبة عــغ الــجعػػ الذخرــية مــغ حيــث أســباب اال
 وجػه:
, وفــى التعــازيخ (1)ال تشقزــى دعــػػ الحدــبة بــالعفػ بعــج بمــػف األمــخ لئلمــام  -1

ـــة فـــى قـــػلذىـــب جسيـــػر الفقيـــاء مـــغ الحش  إلـــى  (2)يـــة والسالكيـــة والذـــافعية والحشابم
اعتبــار السرــمحة فــي إجــازة عفــػ ولــي األمــخ عــغ العقػبــة التعديخيــة الثابتــة لحــق هللا 

 .(3)تعالى , أما الجعػػ الذخرية فتشقزى بعفػ صاحبيا مصمقا
, بخبلف التعـازيخ فتجـػز (4)فى دعػػ الحدبة ال تجػز الذفاعة فى الحجود  -2

 .(6), أما فى الجعػػ الذخرية فتجػز فييا الذفاعة مصمقا  (5)ذفاعةفييا ال

                                                             
بمغـت إلـى الدـمصان لـع  ال أعمع بيغ أىل العمع اختبلفـا فـي الحـجود إذا »قال  التسييج ,البغ عبج البخ , (1)

 . (11/224)( 1) «يكغ فييا عفػ ال لو وال لغيخه
(، فـــتح القـــجيخ، البـــغ اليســـام، 4/75)حاشـــية رد الحتـــار عمـــى الـــجر السختـــار ,البـــغ عابـــجيغ, :  انطـــخ (2)

(, األحكــــام 3/374 )(,والسيــــحب , لمذــــيخازؼ، 2/298),و تبرــــخة الحكــــام, البــــغ فخحــــػن, (5/346)
( ، والذـــخح الكبيـــخ البـــغ قجامـــة 4/111)(, والكـــافي، البـــغ قجامـــة، 1/346)دػ , الدـــمصانية ،لمســـاور 

(، واألحكــام 10/240 )( واإلنرــاف، لمســخداوؼ, 6/124 )(، كذــاف القشــاع, لمبيــػتى , 26/460,)
 (.282 )الدمصانية، ألبي يعمى، 

,  5/268),  ةغ قجامــ( , السغشــى , البــ2/267)قشــاع فــى مدــائل االجســاع , البــغ القصــان , : اإلانطـخ (3)
8/359 ) 

وفتح البارػ , البغ  (9/139),  ة( والسغشى , البغ قجام330): األحكام الدمصانية , لمساوردػ ,  انطخ (4)
 (12/95, 10/451حجخ )

 (12/88): فتح البارػ , البغ حجخ العدقبلنى ,  انطخ (5)
 السخجع الدابق, نفذ الرفحة. (6)
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 .(2), ويجػز فى الجعػػ الذخرية (1)ال يجػز الرمح فى دعػػ الحدبة  -3
,بخــبلف الــجعػػ الذخرــية (3)تشقزــى دعــػػ الحدــبة بســػت الســجعى عميــو -4

(4). 
 .(5)ال تػارث فى دعػػ الحدبة , بخبلف الجعػػ الذخرية -5

 عشر : نٌ حٌث الشتهح: الثايى

فتختمــف دعـــػػ الحدــبة عـــغ الــجعػػ الذخرـــية مــغ حيـــث الذــبية , فيـــجرء بيـــا 
 .(8)أما الجعػػ الذخرية فبل أثخ لمذبية فى إسقاشيا (7), بخبلف التعازيخ(6)الحج 

                                                             
 (7/57)لمكاسانى , : بجائع الرشائع ,  انطخ (1)
 ( 1/180), البغ القيع , إعبلم السػقعيغ:  انطخ (2)
( والتعديـــخ فـــي الذـــخيعة 1/770),  ةســـبلمى ,لمـــجكتػر عبـــج القـــادر عـــػد: التذـــخيع الجشـــائى اإل انطـــخ (3)

(، ووافقو عمـى ذلـظ د. شـاىخ صـالح العبيـجؼ فـي كتابـو 509)اإلسبلمية، لمجكتػر عبج العديد عامخ 
، شبعــو مخكــد الرــادق لمصباعــة والشذــخ "عامــة لمتعــازيخ وتصبيقاتيــا فــي الذــخيعة اإلســبلميةالشطخيــة ال"

ســــقػ  "( ، ود. جبـــخ محســـػد الفزــــيبلت فـــي كتابـــو 284 )م، 2006  األولــــى  والتػزيـــع صـــشعاء ,
تشفيـح »(، ود. شارق بـغ دمحم الخـػيصخ فـي بحثـو السػسـػم بــ 4/163 ), "العقػبات في الفقو اإلسبلمي

 ،العــجد واإلفتــاء العمسيــة البحـػث إدارة رئاســة ، اإلســبلمية البحــػث مجمـة «ة التعديخيــة فــي الفقــوالعقػبـ
 (.267) ىـ1421 شػال 61

 (4/327),  قجامة: السغشى , البغ  انطخ (4)
 (7/57): بجائع الرشائع , لمكاسانى . انطخ (5)
( والحـاولى الكبيـخ , 2/231)لحكـام , ا تبرـخة(, 12/262): فتح القـجيخ , لمكسـال بـغ اليسـام ,  انطخ (6)

 (9/58), قجامة( والسغشى , البغ 7/153)لمساوردػ , 
 (236)شباه والشطائخ , لمديػشى ,( و األ4/6): حاشيو رد السختار , البغ عابجيغ ,  انطخ (7)
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 .(1)إسقاشيا
 الثالث عشر : نٌ حٌث الذداخل :

 فتختمف دعػػ الحدـبة عـغ الـجعػػ الذخرـية مـغ حيـث التـجاخل , فـإذا تعـجدت
 .(2)العقػبات فى دعػػ الحدبة وكان مغ ضسشيا قتل , فسا دون القتل يجخل تحتو

أما الـجعػػ الذخرـية إذا تعـجدت فييـا العقػبـات فـبل تتـجاخل حتـى ولـػ كـان مـغ 
 .(3)ضسشيا القتل , بل تدتػفى جسيعاَ 

 شذزاط إضلام الهدعى :االزاةع عشر : نٌ حٌث 

مـغ حيـث إشـتخا  إسـبلم السـجعى فتختمف دعػػ الحدبة عغ الـجعػػ الذخرـية 
 ,فيذتخ  فى دعػػ الحدبة إسبلم السجعى 

وترـــح دعـــػػ حدـــبة مـــغ كـــل مدـــمع مكمـــف رشـــيج فـــي حـــق هللا » قـــال الســـخداوػ 
«تعالى

 (4) . 
وىــحا ال يخفــى وجــو اشــتخاشو؛ ألن الحدــبة نرــخة لمــجيغ فكيــف يكــػن مــغ أىميــا  

ة فــبل تثبــت لمكــافخ عمــى ن الحدــبة واليــوأل (5)مـغ ىــػ جاحــج ألصــل الــجيغ وعــجو لــو 
                                                             

( وبـــــجائع الرـــــشائع , 9/64), قجامـــــة( والسغشـــــى , البـــــغ 16/115): السبدـــــػ  , لمدخخدـــــى ,  انطـــــخ (1)
 كاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى , لم
(7/44  ,71) . 

 (7/57)( وبجائع الرشائع , لمكاسانى , 9/515),  ة: السغشى , البغ قجام انطخ (2)
 : السرجر الدابق , نفذ الرفحة. انطخ (3)
 .(247/ 11)نراف لمسخداوػ, اإل (4)

 (.2/312)( إحياء عمػم الجيغ لمغدالي , 5)
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 أما الجعػػ الذخرية فبل يذتخ  فييا ذلظ. ,(1)السدمع 
 
 

 الفصل الثايى 

القايىيٌح الًظو  وةعض الادعاء العامالفزق ةٌٌ  

 الهعاصرج

 ٗيشتَو عيٚ ثالثت ٍباحث:

 الدعىي العهىنٌح  الهتحث الأول: الادعاء العام و

 دعىي الإلغاء. و الهتحث الثايٍ: الادعاء العام

 .القضاء الهتحث الثالث: الادعاء العام و

 .التزلهايٌح والزكاةح العام الادعاء: الزاةع الهتحث

   

 
 
 
 
 

                                                             
 .(284)بى يعمى , حكام الدمصانية , أل( و األ349)األحكام الدمصانية ,لمساوردػ ,  (1)
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 الهتحث الأول  

 حالادعاء العام والدعىي العهىنٌ  

 :العهىنٌحوالدعىي  الًٌاةح العانح حأولا : ناهٌ

 يا: بأنّخفت الشيابة العامة في بعس السعاجع القانػنية عُ 
جيـــاز مخـــتز بإقامـــة الـــجعػػ بـــالحق العـــام وتعقيبيـــا واإلشـــخاف عمـــى أعســـال " 

التـــي ال تتػقـــف  السحققـــيغ وأعزـــاء الزـــبط القزـــائي ومخاقبـــة التحـــخؼ عـــغ الجـــخائع
إقامة الـجعػػ فييـا عمـى شـكػػ وجسـع األدلـة التـي تمـدم لمتحقيـق فييـا واتخـاذ كـل مـا 

 . (1) "مغ شأنو التػصل إلى كذف معالع الجخيسة
التى تخعـى شـ ػن الحـق العـام , الـحػ سـسى  السؤسدة بأنيا وعخفيا البعس أيزا

 ورعايـةفيـى نائبـو عـغ السجتسـع فـى الـجفاع عشـو ,  حقـػق هللا الذـخيعة اإلسـبلميةفى 
تتـألف مــغ مجسػعــة و فـي العــخف الحــجيث  القزــاءمرـالحو , وىــى التــى تسثمـو أمــام 

                                                             
,مكتبـة الشيزـة العخبيـة , 1( ,   38د. عبج الػاحج أكـخم , )  معجع السرصمحات القانػنية ، (1)

 م 1987ىـ 1407بيخوت , 



 

 

 

 

 احَد عبيد ٍصبح اىغفيٚ / ا                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
304 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

 .(1)مغ القزاة يػزعػن فيسا بيشيع األعسال
فـــى تحخيكيـــا  الجشائيـــةالسشـــػ  بـــو الـــجعػػ  زبأنيـــا الجيـــاوعخفيـــا الـــبعس أيزـــا 

 . (2)ورفعيا ومباشختيا أمام القزاء
 .التى تختز بيا  العامةتعخيف الجعػػ  الشيابة العامةويمتدم مغ تعخيف   

بػصـفيا  الشيابـة العسػميـةوعخفيا البعس ىى دعػػ تقام باسع السجتسع وتباشـخىا 
 . (3)العسػميةلظ يصمق عمييا الجعػػ مسثمو عشو ولح

 أوحه الادفاق والاخذلاف ةٌٌ دعىي الحطتح والدعىي العانه: ثايٌا:

الشيابة العامة بكّل ما فييا مغ حكع متسثمـة فـي  " أن : يخػ الجكتػر ضافخ القاسى
 .(4) "مؤسدة الحدبة أصجق تسثيل 

 ةالػضـــعيو كالشيابـــ ةنطســـالتـــى تزـــع السبـــخرات لؤل ةراء الذـــاذلكـــغ ىشـــاك مـــغ اآل
لمتصبيـق  ةمغ جسيع مبخراتيا حتـى ال تكـػن صـالح ةسبلمياإل ةنطسوتجخد األ ةالعام

عـغ السشكـخ وىـػ مـغ صـسام  ةال نا يـإصل مـاىى فى األ ةالعام ةأن الشياب ن ويتشاسػ 
السحتدب فى دعػػ الحدبة , بل إن دعػػ الحدـبة أوسـع مـغ الـجعػػ العامـو  عسل

                                                             
سـشة  ,3سبلمى, لطافخ القاسـسي, الشاشـخ: دار الشفـائذ,  والتاريخ اإل ة( نطام الحكع فى الذخيع1)

 .(626) 1987 - 1407الشذخ: 

ــ( اإل2) , 1 فــى التذــخيع السرــخػ د/مــأمػن دمحم ســبلمو ,  دار الفكــخ العخبــى, ةجــخاءات الجشائي
1974, (146) 

 (471سبلمى لدعيج بغ عمى الذببلن , )فى الفقو اإل الحدبة( دعػػ 3)

 (630سبلمى , )والتاريخ اإل ةنطام الحكع فى الذخيع (4)
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 , وذلظ لدببيغ: ةلعاما ةالتى تختز بيا الشياب
أوليسـا : الشيابــة العامـة ال يقــػم بيــا إال أشـخاص محــجدون ومخػلـػن مــغ الجيــاز 

 .يابخبلف السحتدب فقج يكػن متصػعا أو مػل القزائي ,
وثانييســا : أّن الشائــب العــام لــيذ لــو االدعــاء إال فــي الحــاالت السشرــػص عمييــا 

ا يساثميـا فـي الذـخيعة اإلســبلمية ، إذ فـي القـانػن ، وىـي قميمـة جـجا إذا مــا قػرنـت بسـ
ومــغ ىــحا السشصــق ســـأبيغ  حــق هلل تعـــالى تجــػز فيــو دعــػػ الحدـــبة وأّن كــل مــا فيــ

 .أوجو اإلتفاق واإلختبلف بيشيع
 :حأوحه الادفاق ةٌٌ دعىي الحطتح والدعىي العان -أ

 مغ حيث الغخف مغ رفعيا : -1
ػ العامـــــة فـــــي القـــــانػن تّتفــــق دعـــــػػ الحدـــــبة فــــي الذـــــخيعة اإلســـــبلمية والــــجعػ  

الػضعي في أن الغخف مـغ تقخيخىـا ىـػ حفـع مرـمحة الجساعـة، وصـيانة نطاميـا، 
 .(1)وضسان بقائيا

 مغ حيث التقادم: -2
تتــــأّثخ دعــــػػ الحدــــبة فــــي الحقــــػق الخالرــــة هلل تعــــالى بالتقــــادم عمــــى مــــحىب  

السعمــى  وروػ  ,مــامبــل تخكػىــا لئل ةمحــجد ةالحش يــة ؛ لكــغ لــع يــحكخ الفقيــاء لــحلظ مــج
جيـجنا بــأبي حشيفـة أن يػّقــت فـي التقـادم شــي ا فـأبى ألن التقــادم  عـغ أبـي يػســف قـال

                                                             
 (1/70) , عػدةدر لعبج القا,  اإلسبلمى( التذخيع الجشائى 1)
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 .(1)يختمف باختبلف األحػال واألعحار ورده إلى اجتياد الحاكع
وىي بيحا تّتفق مع الجعػػ العامة مغ حيث سـقػشيا بسزـيِّ مـجة زمشيـة محـّجدة  

 فييا. مغ تاريخ ارتكاب الجخيسة دون اّتخاذ أؼ إجخاء 
 أوُحه الاخذلاف ةٌٌ دعىي الحطتح والدعىي العانه: -ب

 االساس الحى تقهم عليه: -1
تختمف دعـػػ الحدـبة والـجعػػ العامـة فـي األسـاس الـحؼ تقـػم عميـو كـّل مشيسـا؛ 
فـجعػػ الحدــبة فــي الذــخيعة اإلســبلمية مبشّيــة عمــى أســاس األمــخ بــالسعخوف والشيــي 

لعبـــاده إلصـــبلح  -عـــد وجـــل-ارتزـــاه هللا عـــغ السشكـــخ , وىـــػ مبـــجأ إليـــي عطـــيع، 
 أحػاليع وتصييخ مجتسعاتيع. 

أّمــا الــجعػػ العامــو، فيــي مــغ وْضــع البَذــخ لمسحافطــة عمــى تصبيــق الشطــام الــحؼ 
 .أقّخوه أو عّجوه شخيعة بيغ جساعتيع

 ويتختب على ذلك أمخان:
خــبلف الحكــع ب ةأنطســ تغيــخ الحكــام أو وإســتسخارىا ولــػ ةثبــات القػاعــج الذــخعي -أ

 ة.القػانيغ الػضعي
إحتخاما تاما يدتػػ فييا الحاكع  ةدعػػ الحدبة تحتخم القػاعج الذخعي -ب

ا يَا, قال تعالى (2)والسحكػم َٖ ِ َخيَْقَْام ٌ إ َّّا اىَّْاس   أَيُّ ِّ ٚ   ذََمس   ٍ  ثَ  ّ أ َٗ  ٌْ َجَعْيَْام  بًا َٗ  ش ع٘ 

                                                             
 (4/86( االختيار لتعميل السختار )1)

 ( . 1/70, ) عػدةالتذخيع الجشائى اإلسبلمى , لعبج القادر  (2)
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قَبَائ وَ  تَعَاَزف ٘ا َٗ َُّ   ى  ٌْ  إ  ن  ٍَ ْدَ  أَْمَس ٌْ  َللاَّ   ع  َُّ   أَتْقَام  َ  إ  ٌ   َللاَّ ي  . (1)َخب يس   َعي 
 
 
 نطاق العطل: -2

نصـــاق دعـــػػ الحدـــبة فـــي الذـــخيعة اإلســـبلمية يذـــسل السشَكـــخات التـــي تقـــع عمـــى 
حقــــػق هللا تعــــالى الخالرــــة أو الغالبــــة، ســــػاء كانــــت ىــــحه السشَكــــخات تــــخك معــــخوف 

غ حْرـخ نصـاق العسـل بـجعاوػ مأمػر بو أو ارتكاب مشَكخ مشيّي عشـو؛ وليـحا ال يسكـ
الحدــبة فــي الفقــو اإلســبلمي؛ ألّن أؼ اعتــجاء عمــى ىــحه الحقــػق ُيعتبــخ مشَكــخا  واجــب 

 .(2) التغييخ
بخبلف الجعػػ العامة، فإن نصـاق العسـل بيـا محرـػر فيسـا اعتبـخه القـانػن وىحا 

 ."ال جخيسة وال عقػبة إاّل بشّز "جخيسة ومشَكخا  يعاقب عميو، حيث مبجأ 
 الظظام: ةماهي -3

 .(3)ةتيام أما نطام الحدبة فيػ نطام رقاباأساسا نطام  ةنطام الشياب
 رفعها: ةمن له صالحي -4

                                                             
  .١ٔسػرة الحجخات, اآلية :  (1)

 . (20/296, ) ةالكػيتي ةالفقيي ةػسػعسالانطخ: ( 2)

 (2/15غ عمـى الذـببلن , )لدعيج بـ ةفى الفقو االسبلمى مقارنو بالشطع السشاضخ  الحدبةدعػػ  (3)
. 
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أّن لكــل فــْخد تــػافخت فيــو شــخو  االحتدــاب مباشــخة دعــػػ الحدــبة أمــام القزــاء، 
بخبلف الجعػػ العامـة فـي القـػانيغ  ,ال فْخق في ذلظ بيغ والي الحدبة والستصػِّع بيا

 ةتّتبـــع نطـــام االّتيـــام العـــام فـــي إجخاءاتيـــا الجشائيـــة والـــحػ يباشـــخىا ىـــى الشيابـــالتـــي 
 .ةالعام
 من حيث الصالحيات:-5

ســساع الذــيػد فــى حــاالت التجاحــج  لــيذ مــغ صــبلحيات السحتدــب التحقيــق أو
 . (1)نسا ذلظ مغ صبلحيات القاضىإو 

 الجعائم التى تقهم عليها: -6
ولــى الـجعائع التــي يقـػم عمييــا السجتسـع، وليــحا تعتبـخ الذـخيعة األخــبلق الفاضـمة أ

فيي تحخص عمى حساية األخبلق وتتذجد في ىحه الحسايـة بحيـث تكـاد تعاقـب عمـى 
كـــل األفعــــال التــــي تســــذ األخــــبلق. أمـــا القــــػانيغ الػضــــعية، فتكــــاد تيســــل السدــــائل 

و األمـغ األخبلقية إىساال  تاما ، وال تعشي بيا إال إذا أصاب ضخرىا السباشـخ األفـخاد أ
أو الشطـــام العـــام، فـــبل تعاقـــب القـــػانيغ الػضـــعية مـــثبل  عمـــى الدنـــا إال إذا أكـــخه أحـــج 
الصخفيغ اآلخخ، أو كان الدنا بغيخ رضـاه رضـاء تامـا ، ألن الدنـا فـي ىـاتيغ الحـالتيغ 

أمـا الذـخيعة فتعاقـب عمـى الدنـا  ,يسذ ضخره السباشـخ األفـخاد كسـا يسـذ األمـغ العـام
 .(2)األخبلق ذػر، ألنيا تعتبخ الدنا جخيسة تسفي كل األحػال والر

                                                             
 ةفـى جامعـ ةمحـخر  لدعج بغ عبجهللا بغ سعج العخيفـى , ة, دراسو مقارن ةالعام ةوالشياب الحدبة( 1)

 . (69),  1405, 1404ة, مياالسئل ةقدع الجعػ  , ةسبلميمام دمحم بغ سعػد اإلاإل

 . (1/70),  ةالتذخيع االسبلمى الجشائى لعبج القادر عػد (2)
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 الهتحث الثايى

 دعىي الإلغاء و الادعاء العام  

 :الإلغاءدعزًف دعىي أولا: 

يخفعيــا كـــل ذػ  قزــائيةخرــػمو  بأنيــا: اإللغـــاءعــخف جانــب مــغ الفقــو دعــػػ 
 .مرمحو يصالب بإلغاء قخار إدارػ غيخ مذخوع

حــجػ اليي ــات أمــام األفــخاد أو إلتــى يقيسيــا أحــج وعخفيــا آخــخون بأنيــا: الــجعػػ ا 
 . (1) مخالف لمقانػن  إدارػ قخار  إعجاميصمب  اإلدارؼ القزاء 

 وعخفيا أخخون بأنيا:
القزـاء  األفـخاد إلـىدعػػ قزائية يخفعيا أحج أصحاب الذأن مغ السػضفيغ أو  

 . (2)شالبا إعجام قخار إدارػ صجر مخالفا لمقانػن  اإلدارؼ 
 الإلغاء:لاكح ةٌٌ دعىي الحطتح ودعىي ثايٌا: الع

 . يػجج ججل فقيى كبيخ حػل شبيعة دعػػ اإللغاء وعبلقتيا بجعػػ الحدبة
ن دعػػ اإللغـاء ىـى دعـػػ الحدـبة ومـشيع الـبعس أفيشاك مغ الفقياء مغ يقػل 

 .األخخ مغ يقػل خبلف ذلظ ولكل مشيع مبخراتو 
 حسبة: مبخرات القائلين بأن دعهى اإللغاء هى دعهى  -أ

حتـــى  ةعامـــ ةأن دعـــػػ اإللغـــاء تعتبـــخ دعـــػػ حدـــبة يكفـــى تـــػافخ مرـــمح  -1

                                                             
يشـــايخ  1433ربعــيغ لدــشوأو  ةد/مشرــػر ابــخا يع العتـــػم, العــجد تدــع والقــانػن, ةلذــخيعا ة( مجمــ1)

2011 ,(137) 

 (173,)2002  دار الثقافو لمشذخ والتػزيع ,عسان  دارػ لشػاف كشعان ,( القزاء اإل2)
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ويـــجلمػن عمـــى ذلـــظ بـــأن مجمـــذ  , اإلدارؼ يحـــق لكـــل مـــػاشغ رفعيـــا أمـــام القزـــاء 
لـــع يذـــتخ  تـــػافخ السرـــمحة فـــى رافـــع دعـــػػ  1872الجولـــة الفخندـــى الرـــادر ســـشو 

 .(1), فميذ لمقزاء إذا أن يقيج الجعػػ بيحا الذخ اإللغاء
إن السذــخع عشــجما أراد اشــتخا  شــخ  السرــمحة فــى رفــع الــجعػػ فــى بعــس  -2

الـــجعػػ بصمـــب  أوالــجعاوػ نـــز عمـــى ذلــظ صـــخاحو مثـــل: الـــجعػػ بصمــب الحجـــخ 
 .اإللغاءفى دعػػ  ةلكشو لع يشز عمى ذلظ صخاح (2)بصبلن االنتخاب

 :ةليست هى دعهى حسب اإللغاءمبخرات القائلين بأن دعهى  -ب
ن شـــخ  السرـــمحة البـــج أن أغـــاء ليدـــت ىـــى دعـــػػ الحدـــبة و لأن دعـــػػ اإل -1

أو  إداريــــة ةرقابــــ اإلدارؼ إلــــىالقزــــاء  ةال تحػلــــت رقابــــإيػجــــج فــــى رافــــع الــــجعػػ و 
وىــــحا  حــــق التعــــخف لمشــــداع مــــغ تمقــــاء نفدــــو , اإلدارؼ ,وألصــــبح لمقاضــــى  ةسياســــي

مخــــالف الحــــج السبــــادغ األساســــية لمدــــمصة القزــــائية, كــــحلظ تػجــــج ضــــخورة عسميــــو 
وىــى الحــج مــغ الــجعاوػ السخفػعــة  اإللغــاءلئلبقــاء عمــى السرــمحة فــى قبــػل دعــػػ 

فــــبل تقبــــل الــــجعػػ إال مــــغ كــــل ذػ مرــــمحو, وإال  اإلدارؼ باإللغــــاء أمــــام القزــــاء 
 .(3) اإللغاءسيل مغ دعاوػ  إلىتعخف القزاء اإلدارؼ 

 مـــغ السبـــادغ األساســـية التـــى تقـــػم عميـــا الػضـــائف القزـــائية أن القاضـــى ال -2

                                                             
ـــى الفقـــو اإل الحدـــبةدعـــػػ  (1) ـــف ـــاضخ  ةســـبلمى مقارن ـــى الذـــببلن ,  ةبـــالشطع السش , لدـــعيج بـــغ عم

(2/23) 

 (486, )1976  دار الفكخ العخبى د/سميسان الصساوػ , دارػ,( القزاء اإل2)

 (2/23) ,ةبالشطع السشاضخ  ةفى الفقو االسبلمى مقارن الحدبة( دعػػ 3)
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يدتصيع أن يشطخ الجعػػ مغ تمقاء نفدو , وال أن يحكع بسا لع يصمبو الخرـػم ,فـإذا 
كان لكل فخد أن يعخف الشداع عمى القاضى فى أيو مدألة دون أػ شـخ  يسيـده عـغ 
غيــخه مــغ ســائخ األفــخاد ,فإنــو ال يسكــغ اعتبــار الفــخد خرــسا حقيقيــا لمشــداع ,ويرــبح 

 . (1)قاء نفدو, مخالفا بحلظ السبجأ الدابقالقاضى وكأنو قج تعخف لمشداع مغ تم
ىـــى الحرــــػل عمـــى الحسايــــة القزـــائية لحــــق أو  ن لمـــجعػػ وضيفـــو محــــجدهأ-3

إال إذا تــػافخ السبــخر القــانػنى لمحسايــة  اســتعساليامخكــد قــانػنى مــا ومــغ ثــع ال يجــػز 
 القزاء فبل يجػز إقامو الجعػػ. ةلحساي ةالقزائية ,فإذا لع تػجج الحاج

الرـــادر فـــى دعـــػػ رفعيـــا غيـــخ ذػ صـــفو ال جـــجوػ مشـــو , حيـــث ال الحكـــع -4
تػالـــت أحكـــام مجمـــذ الجولـــة  ، كســـا(2) يختـــب التدامـــا يسكـــغ تشفيـــحه عمـــى أرف الػاقـــع

السباشــخة ومـغ ذلــظ الحكــع  التـى تــشز عمـى وجــػب تـػافخ شــخ  السرــمحة الذخرـية
 .(3)21/3/1957وقانػن 19/4/1951الرادر بتاريخ 

 

 

 

 

 

                                                             
 (490دارػ د/سميسان الصساوػ, )القزاء اإل (1)
دار محسـػد  د/ عبج العديد عبج السشعع خميفـو ,  , دارػ وتأديب السػضف العامإلغاء القخار اإل (2)

 (1/604لمشذخ والتػزيع, )

 (502, )دارػ د/سميسان الصساوػ القزاء اإل (3)
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 الثالثالهتحث 

 القضاء واء العام الادع

 دعزًف القضاء:أولا: 

 :لغحالقضاء 

الُحْكع وَأصمو َقزاٌؼ ألَنو مغ َقَزـْيت ِإال َأنَّ اليـاء لسـا جـاءت بعـج األَلـف ىسـدت 
 (1)والجسع اأَلْقِزيةُ 

الحكــــع والجســــع األْقِزــــَيُة و الَقِزــــيَُّة مثمــــو  الرــــحاح القزــــاءوجــــاء فــــى مختــــار 
ٚ  بالكدـخ َقَزــاء  أؼ حكــع ومشــو قػلـو تعــالى وَقَزــى يقزــي والجسـع الَقَزــاَيا  قََضنن َٗ 

ا أاَلَّ  َزبُّلَ  ِ   إ يَّآ   إ الَّ  تَْعب دٗ  اى دَْي َ٘ ب اْى  (2()3) إ ْحَساًّا َٗ
: الُحكــع. قــال هللا ســبحانو فــي ذكــخ ءفــارس القزــاوجــاء فــى مقــاييذ المغــة البــغ 

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال: 

  ٚ قََض ا أاَلَّ  َزبُّلَ  َٗ ِ   إ يَّآ   إ الَّ  تَْعب دٗ  اى دَْي َ٘ ب اْى ا  إ ْحَساًّا َٗ ٍَّ َِّ  إ  ْدَكَ  يَْبي غَ بَنسَ  ع  ا اْىن  ََ  أََحندٕ  

 ْٗ ننا أَ ََ اَلٕ  ننا تَق ننو فَنناَل  م  ََ  ٖ اَل  أ ف ِّ  ىَّ ننا َٗ ََ ْسٕ  َٖ ْْ ق ننو تَ ننا َٗ ََ  ٖ اًل  ىَّ ْ٘ ننا قَنن ًَ ي أؼ اصــَشْع   (4)َمس 
ــ ــُة واحُكــْع. ولــحلظ ســسِّي القاضــي قاضــيا ، ألنَّــو يحكــع األحكــاَم وُيْشِف ُحىا. وســسِّيت السشيَّ

                                                             
 . (15/186( لدان العخب )1)

 . 23سػرة االسخاء, اآلية:  (2)

 . (1/560( مختار الرحاح, )3)

 . 72( سػرة شو , اآلية: 4)
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 .(1)قزاء  ألنَّو أمخ ُيْشَفُح في ابغ آدم وغيخِه مغ الَخْمق
فى المغة لكغ سشقترخ عمى السعشى السـخاد ىشـا وىـػ  ةولمقزاء معانى أخخػ كثيخ 

 الحكع.
 :اصطلاحا

 .(2)اإللدامعخف البعس القزاء بأنو 
 اإللـــدامو  خعى,أمـــػر تبـــيغ الحكـــع شـــ ثبلثـــةبأنـــو يتزـــسغ  اآلخـــخوعخفـــو الـــبعس 

 .(3)بو,وفرل الحكػمات والخرػمات
 .(4)بحكع هللا تعالى فأكثخبيغ خرسيغ  الخرػمةفرل اآلخخ وعخفو البعس 

 ثايٌا: أوحه الادفاق والاخذلاف ةٌٌ دعىي الحطتح والقضاء

 القضاء: أوجه االتفاق بين دعهى الحسبة و -أ
فـــى  ةشــخعي ةشيســا واليـــتّتفــق واليــة الحدـــبة مــع واليـــة القزــاء فــى أن كـــبل م -1

 (5)سبلماإل
تّتفق دعػػ الحدبة في الذخيعة اإلسبلمية مع القزاء في القـانػن الػضـعي  -2

                                                             
 . (5/82, ) ة( مقاييذ المغ1)

 . (11/116نراف, لمسخداوػ , )( اإل2)

 . (15/335الذخح السستع عمى زاد السدتقشع , )( 3)

 (2/612اإلقشاع في حل ألفاظ أبي شجاع, لمذخبيشى , ) (4)

حكــام ( واأل353(, , واألحكــام الدــمصانية , لمســاوردػ , )1/400ابــغ خمــجون) ة: مقجمــ انطــخ( 5)
 .(285بى يعمى الفخاء, )الدمصانية , أل



 

 

 

 

 احَد عبيد ٍصبح اىغفيٚ / ا                                           2021يناير  – ثالثالعدد ال

 
325 

 واالقتصادية القانونية للدراسات مجلة حقوق دمياط

 

في أن الغخف مغ تقخيخىسا ىػ حفـع مرـمحة الجساعـة، وصـيانة نطاميـا، وضـسان 
 .(1)بقائيا
تّتفـق دعــػػ الحدــبة مــع القزــاء فـى أن كــل مشيســا يخــجم اآلخــخ فالسحتدــب  -3

بـالغيخ عـغ شخيـق  ةن يديل السشكخ بسخاتب الحدـبة جـاز لـو االسـتعانأيع اذا لع يدتص
 ،ةرفع دعػػ الحدبة أمام القزاء ثع يتػلى القزاء بعج ذلظ الفرل فـى تمـظ السدـأل

 .(2) "أن تكػن خادمة لسشرب القزاء"فػْضعيا عمى ذلظ: 
 أوُجه االختالف بين دعهى الحسبة ووالية القضاء: -ب
ســــساع الذــــيػد فــــى حــــاالت  سحتدــــب التحقيــــق أولــــيذ مــــغ صــــبلحيات ال  -1

 . (3)نسا ذلظ مغ صبلحيات القاضىإالتجاحج و 
لـــػالي الحدـــبة الّتعـــخف لمفْحـــز عـــغ السشَكـــخات الطاىخة,أّمـــا القاضـــي فـــبل   -2

مـــغ  ةإحالـــ أو (4)يجـــػز لـــو الشطـــخ فيســـا يخـــتّز بـــو إال بخفـــع دعـــػػ ومصالبـــة خرـــع
 .ةالعام ةالشياب
شة الدـمصشة، واسـتصالة الحسـاة فيسـا يتعمــق إن لمشـاضخ فـي الحدـبة مـغ ســبل  -3

                                                             
 .(1/70, )عػدةدر لعبج القا, اإلسبلمى الجشائى( التذخيع 1)

حكـام ( واأل353( , واألحكـام الدـمصانية , لمسـاوردػ , )1/407ابـغ خمـجون , ) ة: مقجمـانطخ( 2)
 (285بى يعمى الفخاء, )الدمصانية , أل

 ةفـى جامعـ ة, لدعج بغ عبجهللا بغ سعج العخيفـى , محـخر  ةمقارن ةدراس ةالعام ةوالشياب الحدبة( 3)
 (69, )1405, 1404اإلسبلمية ,  ةقدع الجعػ  , ةسبلميمام دمحم بغ سعػد اإلاإل

 (1/10, )الحدبةفى شمب  ة( معالع القخب4)
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بــالسشكخات مـــا لـــيذ لمقزـــاة؛ ألن الحدـــبة مػضــػعة عمـــى الخ بـــة، وال يكـــػن خـــخوج 
 .(1) السحتدب إلييا بالدبلشة، والغمطة تجػزا فييا، وال خخقا في مشربو

أّما القزاء فسػضػع لمسشاصفة ولحلظ يحتـاج القاضـي إلـى الِحمـع واألنـاة والػقـار، 
زا  إذا اّتدــع عَسُمــو حتــى ي تبــّيغ لــو الحــق فــيحكع بــو, وعمــى ىــحا، ُيعتبــخ القاضــي متجــػِّ

بالذجة والغمطة، ألّن ذلظ قج يجعل صاحَب الحق ُيحجع عغ شمب حقِّو خػفا  ور بـة 
 مشو.

 والزكاةح التزلهايٌحالهتحث الزاةع: الادعاء العام 

 عٌ الزكاةح التزلهايٌح: جأولا: يتذ

ــــة يعكــــذ مفيػمــــا  يحســــل فــــي شياتــــو مكافحــــة لمفدــــاد مرــــصمح الخقابــــ ة البخلساني
ومعالجـــة مكـــامغ الخمـــل والقرـــػر، ومعشـــى السحاســـبة ، وىـــػ دور ميـــع مـــغ األدوار 
التي تقػم بيا الدمصة الجيسقخاشية التي تديع فـي البشـاء التذـخيعي فـي أؼ دولـة تأخـح 

 التذـخيعي السشتخـببيحا الشطام ، والخقابة ىي ميسـة مـغ ميـام وصـبلحيات السجمـذ 

، باعتباره السجمذ الحؼ يسثـل الذـعب ، والذـعب يخاقـب الدـمصة التشفيحيـة مـغ خـبلل 
 .مسثميو السكػنيغ ليحا السجمذ

وضيخت ىـحه الفكـخة كبجايـة فـي بخيصانيـا ، بعـج إصـجار وثيقـة العيـج األعطـع التـي 
 عســػمتــع بسػجبيــا انقدــع السجمــذ الكبيــخ إلــى مجمدــيغ مجمــذ المــػردات ومجمــذ ال

م، وتصـــــػر  1414وقـــــام ىـــــحا السجمـــــذ بتأكيـــــج اختراصـــــاتو التذـــــخيعية فـــــي عـــــام 

                                                             
(1/11, )السخجع الدابق( 1)  
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مػضـػع تعديـد ىـحه االختراصـات فـي نيايــة القـخن الدـابع عذـخ ليبـجأ البخلسـان فــي 
عسميــة اإلشــخاف عمــى أمــػر الحكــع فــي بخيصانيــا، ولكــغ حتــى ذلــظ الػقــت لــع يطيــخ 

يـــة إال فـــي نيايـــة القـــخن الثـــامغ الـــجور الخقـــابي لمبخلســـان عمـــى أعســـال الدـــمصة التشفيح
عذــخ عشــجما قــام أعزــاء مجمــذ العســػم بحســل الــػزراء الــحيغ لــع يحــػزوا عمــى ثقــة 
األغمبية فيو عمى االستقالة وإحبلل زعساء األغمبية مكانيع ، ومغ ىشـا بـجأت مفـا يع 

 . (1)الخقابة البخلسانية تتخسخ ، وتبجأ باالنتذار في البخلسانات األوروبية
غ تعـخف الخقابـة البخلسانيـة بأنيـا " سـمصة يسمكيـا مسثمـػ الذـعب البخلسـان لحلظ يسك

، مــغ خــبلل إحــجػ الػســائل القانػنيــة التــي  الدــمصة التشفيحيــة لسخاقبــة أعســال الحكػمــة
يسشحيــــا إياىــــا الجســــتػر ووفقــــا  لمزــــػابط والذــــخو  السشرــــػص عمييــــا فــــي القػاعــــج 

لتشفيحية لسياميـا عمـى الػجـو الـحؼ يقـخه القانػنية السشطسة ليا ، لزسان قيام الدمصة ا
 ."البخلسان وتحقيقا  لمسرمحة العامة

ولعسميــة الخقابــة البخلسانيــة عــجة أشــخاف أساســية فيشــاك شــخف يقــػم بعسميــة الخقابــة 
البخلسانيـة، وشــخف ُتســارس عميــو ىــحه الخقابـة ، ووســيمة ىــحه الخقابــة ، لــحلظ ســشتصخق 

 : لكل بشج عمى حجة عمى الشحػ الستقجم
 الطخف القائم بعطلية الخقابة البخلطانية : -1

تســارس الخقابـــة البخلسانيـــة مـــغ قبـــل أعزــاء البخلســـان أؼ مـــغ تتحقـــق فيـــو شـــخو  

                                                             
: القانػن الجستػرػ والسؤسدـات الدياسـية , أنجريـة ىػريـػ , تخجسـة عمـى مقمـج وآخـخون,  انطخ (1)

 وما بعجىا(. 214, )2  الجار األىمية لمشذخ , بيخوت ,  
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ــــذ ، بــــأن يشتخــــب انتخــــاب حــــخ مباشــــخ وأن تكــــػن عزــــػيتو  العزــــػية فــــي السجم
صــحيحة فــي السجمــذ أؼ غيــخ باشمــة أو تــع إســقاشيا عــغ العزــػ ، كســا يجــب أن 

 . ابة في الحجود التي نز عمييا الجستػر والقانػن يسارس سمصة الخق
 تجاهه الخقابة البخلطانية :االطخف الحي تطارس -2

ال تسارس الخقابة البخلسانية إال عمى أعزاء الدـمصة التشفيحيـة ، وبالتـالي فـإن كـل 
مغ ال تخبصـو صـمة عسـل لرـالح الدـمصة التشفيحيـة ال يسكـغ أن تسـارس عميـو الخقابـة 

ىـحا بالشدـبة لئلشـار العـام، ولكـغ بعـس التذـخيعات وضـعت وصـفا  لسـغ  البخلسانية ،
تسارس عميو الخقابة ، حيث ال تسارس الخقابة البخلسانيـة عمـى جسيـع مـػضفي الدـمصة 
التشفيحية وإنسا تسارس عمى مغ تتحقق عميـو صـفة معيشـة وىـي صـفة الـػزيخ كسـا ىـػ 

 . الحال في التجخبة البخلسانية البحخيشية
أن يكــــــػن الــــــػزيخ الــــــحؼ تســــــارس إزاءه الخقابــــــة البخلسانيــــــة مخترــــــا  كســــــا يجــــــب 

ليــو أو الــحؼ تســارس فيــو الخقابــة البخلسانيــة ، وىــحا شــخ  جــػىخؼ إبالسػضــػع السػجــو 
 . إلمكانية مدائمة الػزيخ ومسارسة الخقابة البخلسانية تجاىو

 البخلطانية: التي يطارس بها الظائب الخقابة الهسائل -3
ســــــارس الشائــــــب الخقابــــــة البخلسانيــــــة بإحــــــجػ الػســــــائل واآلليــــــات كســــــا يجــــــب أن ي

السشرـــػص عمييـــا فـــي الجســـتػر والقـــانػن، فقـــج تكـــػن ىـــحه الػســـائل وســـائل رقابيـــة 
  مباشخة وقج تكػن وسائل رقابية غيخ مباشخة

شمبــــات  ,االســــتجػاب ,لدــــؤالوتتسثــــل وســــائل الخقابــــة البخلسانيــــة السباشــــخة فــــي " ا
 االســــــتصبلعلجـــــان  ,االقتــــــخاح بخغبـــــة أو قـــــخار ,حقـــــائقلجـــــان تقرـــــي ال ,اإلحاشـــــة
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سـحب  ,متابعـة مجمـذ الذـعب لذـ ػن الحكـع السحمـي,العخائس والذكاوػ  ,والسػاجية
 .اتيام الػزراء ,مد ػلية رئيذ مجمذ الػزراء ,الثقة

مشاقذــة  إبــجاء الخغبــات،أمــا وســائل الخقابــة البخلسانيــة غيــخ السباشــخة فتتسثــل فــي " 
مشاقذـة الحكػمـة  لمجولـة،مشاقذة وإقخار السيدانيـة العامـة  عميو،والخد بخنامج الحكػمة 

   ".(1)الشطخ في شكاوػ السػاششيغ عام،وبصمب مشيا في مػضػع 
 ثايٌا: أوحه الاخذلاف ةٌٌ دعىي الحطتح والزكاةح التزلهايٌح:

دعػػ الحدبة تذبو الخقابة البخلسانية فـى أن ليـا الحـق فـى تػجيـو األسـ مة و  -1
و اإلتيام والتحقيق مـع أعزـاء الحكػمـة وإذا كـان دور الخقابـة البخلسانيـة  ستجػاباال

ال يسكـــغ بحـــال أن تتعــــجػ ذلـــظ فـــإن الحدــــبة تتسيـــد بأنيـــا تخاقــــب أعســـال الحكػمــــة 
 الخميفة أو اإلمام أو رئيذ الجولة. أعسالوكحلظ 

ولقــج خرـــز اإلمـــام الغدالــى البـــاب كـــامبل مـــغ اإلحيــاء فـــى تحجيـــج الخرـــائز 
 .(2) لتى تتستع بيا دعػػ الحدبة فى مػاجية األفخاد والدبلشيغا

دعــػػ الحدـــبة مدـــتسخة فمـــيذ ليـــا مػاعيـــج محـــجده وإنســـا ىـــى فـــى كـــل زمـــان  -2
البخلســـان , والبخلســــان ال يشعقــــج  بانعقــــادفإنيــــا مقيـــجه  البخلسانيــــةومكـــان , أمــــا الخقابـــة 

                                                             
 ,العرــخية بسرــخ ةبــخا يع , السصبعــإ: القــانػن الجســتػرػ , د/ وحيــج رأفــت , د/ وايــت  خانطــ (1)

 ة ,العخبيـــ ةومـــا بعـــجىا(, القـــانػن الجســـتػرػ , د/يحـــى الجســـل , دار الشيزـــ 384م , )1937
 1965الـشطع الدياسـية والقـانػن الجسـتػرػ , د/ فـؤاد العصــار ,  ومـا بعـجىا( , 84م , )1985

 وما بعجىا( 364ر الشيزة العخبية , القاىخة , ), الشاشخ دا 1966,
 (2/343: إحياء عمػم الجيغ , لمغدالى , )انطخ (2)
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 عام .ال تكػن شػال ال البخلسان عمى الحكػمة ةباستسخار فخقاب
دعــػػ الحدــبة تشصمــق مــغ واقــع ديشــى ومــغ ثــع فالــحػ يحكــع السحتدــب ىــػ  -3

تحقيــق مرــمحة السدــمسيغ , أمـــا  إلــىالزــسيخ والتقــػػ, والخــػف مــغ هللا , والتصمــع 
بالرـبغة الدياسـية  مرـبػغةالفاعمية ألنيا  إلىالخقابة البخلسانية فإنيا كثيخا ما تفتقخ 

 الحدبية . االعتباراتويحكسيا 
قيــب عمييــا إال هللا , ولــحلظ تباشــخ عسميــا بحخيـــة ر واليــة الحدــبة مدــتقمة ال  -4

تامـة دون خــػف مـغ تــجخل سـمصو أخــخػ لحميـا, أمــا الخقابـة البخلسانيــة فإنيــا 
تخزع لتـجخل الدـمصة التشفيحيـة فـى سـيخ العسـل البخلسـانى ويسكـغ أن ترـل 

مـــى قيـــػد ع ةإلــى تأجيـــل انعقـــاده أوحـــل السجمـــذ ولــحلظ تتفـــق الجســـاتيخ عـــاد
وضـــػابط يجـــب مخاعاتيـــا عشـــج اســـتخجام الدـــمصة التشفيحيـــة حقيـــا فـــى تأجيـــل 

 .(1)انعقاد البخلسان
 
 
 
 
 

                                                             
: الـــشطع الدياســـية والقـــانػن الجســـتػرػ , د/ فـــػزػ شـــو الذـــاعخ ,الشاشـــخ دار الشيزـــة  انطـــخ (1)

 (250, )1976العخبية 
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 الخادهح
بعـج رحمـة عبـخ ثبلثـة  األخيخةنزع قصخاتشا  ةوبحسج البارؼ ونعسة مشو وفزل ورحس

وقــج كانــت رحمــة الــجعػػ العامــة,  فــيوفــق األصــػل الذــخعية مــػانب بــيغ تفكــخ وتعقــل 
نــجعي فيــو  جيــج مقــل وال اء بــجرجات العقــل ومعــخاج االفكــار فســا ىــحا االجاىــجه لبلرتقــ

بـحلشا فيـو قرـارػ جيـجنا فـان اصـبشا فـحاك مخادنـا وان أخص شـا  أناولكغ عحرنا , الكسال 
قـال أسـتاذ البمغـاء القاضـي الفاضـل  عبـج  والـتعمع وال نديـج عمـى مـا السحاولةفمشا شخف 

اندان كتابا في يػمو إال قال في غجه لػ غيخ ىـحا يكتب  يت انو الأالخحيع البيداني: ر 
ولـػ تـخك ىـحا , ولـػ قـجم ىـحا لكـان افزـل , ولػ زيج كـحا لكـان يدتحدـغ , حدغ ألكان 

وأخيـخَا بعـج أن تقـجمشا باليدـيخ فـي ىـحا السجـال  (1)عطع العبخ..أ وىحا مغ , لكان اجسل 
خمــز مــغ ىــحا البحــث يسكــغ أن ن... الػاسـع آممــيغ أن يشــال القبــػل ويمقــى االستحدــان

 إلى الشتائج التالية:
فيــع متفقــػن عمــى  لــع يختمــف الفقيــاء رحسيــع هللا فــي تحجيــج شبيعــة الــجعػػ   -1

أصـػليا وأركانيـا ولكــشيع اختمفـػا فـي القػالــب التـي يرـبػا فييــا تمـظ السعـاني والرــيغ 
قـــػل مقبـــػل أو مـــا يقـــػم , وأفزـــل مـــا قيـــل أنيـــا التـــي تحســـل تمـــظ األصـــػل واألركـــان

 .في مجمذ القزاء يقرج بو إندان شمب حق لو أو لسغ يسثمو أو حسايتو مقامو
 مذخوعية اإلدعاء أمام القزاء , نرخه لمسطمػم وقسعا لمطالع. -2
وجــػب تحرــيل الحقــػق بالــجعػػ إذا كــان السصمــػب فييــا تحرــيل عقػبــة   -3

 أو تحريل حقػق شخعية محزو كالصبلق ونحػه.
ػء لمقزــــاء وىــــى الشفقــــة يجــــػز تحرــــيل بعــــس الحقــــػق دون حاجــــة لمجــــ  -4

الػاجبــة عمــى الـــدوج وعمــى األب وكـــحلظ تحرــيل حــق الزـــيافة وتحرــيل األعيـــان 
 السدتحقة إذا لع يتختب عمييا مفدجة وكان مجسع عمى ثبػتيا .

الطفــخ بــالحقػق ال يكــػن إال أمــام القزــاء عمــى الــخاجح مــغ أقــػال الفقيــاء    -5
 يا سجا لمفتغ والسفاسج.اندجاما مع مقتزيات قػاعج الذخيعة العامة وروح

 ىي احج الػسائل السذخوعة لبلحتداب. الجعػػ العامة   -6

                                                             

 (1/14, )سرصفى بغ عبج هللا كاتب جمبي القدصشصيشي, لكذف الطشػن ( (1
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ال تقــام إال لحسايــة حقــػق هللا تعــالى الخالرــة أو الغالبــة أمــا  الــجعػػ العامــة  -7
 حقػق الذخرية الخالرة أو الغالبة فتقام مغ اجميا الجعػػ الذخرية .ال

 ة اإلثبات .كسا تأخح صػرة الجفاع تأخح صػر  الجعػػ العامة  -8
عــغ الـجعػػ الذخرـية مـغ حيــث غايـة كـل مشيســا ,  تختمـف الـجعػػ العامـة  -9

 فغاية االولى تحقيق االنزبا  لمسجتسع , وغاية الثانية تحقيق السرمحة الخاصة.
عـــغ الـــجعػػ الذخرـــية مـــغ حيـــث رفعيـــا  كســـا تختمـــف الـــجعػػ العامـــة  -10

 .ػاعج خاصو يدتشج الييا, فمكل مشيسا ق وإثباتيا والحكع فييا ومغ حيث انقزائيا
وإن كانـــــت تتفـــــق مـــــع الـــــجعػػ العسػميـــــة فـــــي الشطـــــام  الـــــجعػػ العامـــــة  -11

الػضــعي مــغ حيــث الغــخف مــغ رفعيــا وىــػ حفــع مرــمحة الجساعــة , وأيزــا تتفــق 
معيا مـغ حيـث تقادميـا عمـى قـػل الحش يـة , إال أنيـا تختمـف عشيـا مـغ حيـث أسـاس 

لجعػػ العسػمية فأساسـيا وضـعى, كسـا كل مشيسا, فالجعػػ العامةأساسيا إليى اما ا
انيـــا تختمـــف عشيـــا مـــغ حيـــث نصـــاق العســـل , فشصـــاق الـــجعػػ العامـــةحقػق هللا أمـــا 

 الجعػػ العسػمية فشصاقيا ما اعتبخه القانػن.
ودعـػػ  وجػد ججال فقيى كبيخ حػل شبيعة العبلقة بيغ الجعػػ العامـة  -12

اوػ الحدــــبة الشــــتخا  اإللغــــاء عمــــى أن الــــخاجح أن دعــــػػ اإللغــــاء ليدــــت مــــغ دعــــ
 السرمحة السباشخة في رفعيا.

كــبل مشيســا واليــة شــخعية إال أنيســا يختمفــان مــغ  االدعــاء العــامالقزــاء و   -13
حيث نصاق كبل مشيسا , فالسحتدب يتعخف الى السشكـخات الطـاىخة بخـبلف القاضـي 

 فبل يتعخف إال بسصالبة خرع أو إحالة مغ الشيابة العامة.
عــغ الخقابــة البخلسانيــة مــغ حيــث امتــجادىا الــى  ةتختمــف الــجعػػ العامــ   -14

,  لبلنعقــادالخقابــة عمــى أعســال رئــيذ الجولــة إلــى جانــب أنــو لــيذ ليــا مػاعيــج محــجدة 
 كسا أنيا مدتقمو عغ الدمصة التشفيحية , فبل تسمظ األخيخة تأجيل إنعقادىا أو حميا.

التــي  يػصــى الباحــث بإعصــاء دورات تجريبيــة شــخعية فــي السرــالح الحكػميــة -
ليكــػن الُسعــيغ فــي تمــظ السرــالح مــؤىبل تــأ يبل  حتتــػلى الخقابــة أو الزــبط أو التشفيــ

شخعيا وإداريا حتى يكـػن مـػضفي السرـمحة ممسـيغ بالجػانـب الذـخعية فـي كـل حالـة 
 فييا حق هلل تعالى .
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 الهزاحع
 أوال القرآن الكريم

 ثانيا كتب التفاسير وعلوم القرآن
أحكــام القــخآن , ألحســج بــغ عمــي السكشــي بــأبي بكــخ الــخازؼ الجرــاص الحشفــي ,  .1

 ىـ. 1405لتخاث العخبى , بيخوت , دار إحياء ا
أحكـــام القـــخآن , لمكيـــا ىخاســـى أبـــػ الحدـــغ عمـــى بـــغ دمحم, دار الكتـــب العمسيـــة,  .2

 .ىـ 1405بيخوت , 
إرشاد العقل الدميع إلـى مدايـا الكتـاب الكـخيع" تفدـيخ أبـي الدـعػد " ألبـػ الدـعػد  .3

 –اث العخبــي ىـــ( ,  دار إحيــاء التــخ 982العســادؼ دمحم بــغ دمحم بــغ مرــصفى )الستــػفى 
 بيخوت.

التحخيخ والتشػيخ "تحخيخ السعشى الدجيج وتشػيخ العقـل الججيـج مـغ تفدـيخ الكتـاب  .4
ىــ( 1393السجيج " دمحم الصاىخ بغ دمحم بـغ دمحم الصـاىخ بـغ عاشـػر التػندـي )الستـػفى 

 ىـ. 1984تػنذ ,  –,  الجار التػندية لمشذخ 
الفــجاء إســساعيل بــغ عســخ بــغ  تفدــيخ ابــغ كثيــخ " تفدــيخ القــخآن العطــيع " ألبــػ .5

ىــ ك دار شيبـة لمشذـخ والتػزيـع , الصبعـة الثانيـة  774- 700كثيخ القخشي الجمذـقي   
 م. 1999 -ىـ 1420
تفديخ القخشبى " , أبػ عبـج هللا دمحم بـغ أحسـج بـغ أبـي  الجامع ألحكام القخآن " .6

, تحقيــق ىـــ( 671بكــخ بــغ فــخح األنرــارؼ الخدرجــي شــسذ الــجيغ القخشبــي )الستــػفى 
ىـــ 1384،  3القــاىخة ,    –أحســج البخدونــي وإبــخا يع أش ــير ,  دار الكتــب السرــخية 

 م . 1964 -
فــتح القــجيخ ,  دمحم بــغ عمــي بـــغ دمحم بــغ عبــج هللا الذــػكاني اليسشــي )الستـــػفى  .7

 ىـ( ,  دار 1250
 ثالثا كتب السنه والشروح والتخريج

بيـخوت  –لقدويشـي ,  دار الفكـخ سشغ ابغ ماجو , لسحسج بغ يديج أبػ عبـجهللا ا .8
 , تحقيق دمحم فؤاد عبج الباقي.

ســشغ أبـــى داود , ألبــػ داود ســـميسان بــغ األشـــعث الدجدــتاني ,  دار الكتـــاب  .9
 العخبي ـ بيخوت
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سشغ البييقي الكبخػ , ألحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى أبػ بكخ البييقي  .10
 تحقيق دمحم عبج القادر عصا. , 1994 – 1414مكة السكخمة ،  -,  مكتبة دار الباز 

سـشغ التخمـحػ , لسحسـج بـغ عيدـى أبـػ عيدـى التخمـحؼ الدـمسي ,  دار إحيـاء  .11
 بيخوت , تحقيق أحسج دمحم شاكخ وآخخون. –التخاث العخبي 

ســـشغ الشدـــائى " السجتبـــى مـــغ الدـــشغ"  أحســـج بـــغ شـــعيب أبـــػ عبـــج الــــخحسغ  .12
– 1406ة الثانيــــــة ، حمــــــب , الصبعــــــ –الشدــــــائي ,  مكتــــــب السصبػعــــــات اإلســــــبلمية 

 م.1986
شخح الشػوػ عمى مدمع " السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجـاج"  أبـػ زكخيـا  .13

بيخوت , الصبعة الثانية  –يحيى بغ شخف بغ مخؼ الشػوؼ ,  دار إحياء التخاث العخبي 
 ه.1392، 

شـخح صـحيح البخــارػ , أبـػ الحدــغ عمـي بــغ خمـف بــغ عبـج السمــظ بـغ بصــال  .14
 -ىـــــ 1423 -الدــــعػدية / الخيــــاف  -دار الشذــــخ مكتبــــة الخشــــج البكــــخؼ القخشبــــي , 

 م , الصبعة الثانية , تحقيق أبػ تسيع ياسخ بغ إبخا يع.2003
صـــحيح مدـــمع" الجـــامع الرـــحيح" لسدـــمع بـــغ الحجـــاج أبـــػ الحدـــيغ القذـــيخؼ  .15

 بيخوت , تحقيق دمحم فؤاد عبج الباقي. –الشيدابػرؼ ,  دار إحياء التخاث العخبي 
ف ابـــغ ماجـــو , لسحســـج ناصـــخ الـــجيغ األلبـــاني ,  مخكـــد نـــػر صـــحيح وضـــعي .16

 اإلسبلم ألبحاث القخآن والدشة باإلسكشجرية.
صحيح وضعيف سشغ أبى داود , لسحسج ناصـخ الـجيغ األلبـاني ,  مخكـد نـػر  .17

 اإلسبلم ألبحاث القخآن والدشة باإلسكشجرية.
خ السكتــب ضــعيف الجــامع الرــغيخ ,  دمحم ناصــخ الــجيغ األلبــاني , دار الشذــ .18

 .م1988ىـ، 1408اإلسبلمي , بيخوت  الصبعة الثالثة , 
مػشـأ اإلمــام مالــظ ,  مالــظ بــغ أنـذ أبــػ عبــجهللا األصــبحي , " روايــة دمحم بــغ  .19

 م. 1991 -ىـ  1413دمذق , الصبعة األولى  –الحدغ"  دار القمع 
فى نيــل األوشــار , دمحم بــغ عمــي بــغ دمحم بــغ عبــج هللا الذــػكاني اليسشــي )الستــػ  .20
ىــ( , تحقيـق عرــام الـجيغ الرـبابصي , دار الحــجيث، مرـخ , الصبعـة األولــى، 1250
 م.1993 -ىـ , 1413

 رابعا كتب الطحهب الحظفى
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البحـــخ الخائــــق شـــخح كشــــد الــــجقائق , لـــديغ الــــجيغ بـــغ إبــــخا يع بــــغ دمحم،  .21
, دار الكتــــــاب  2ىـــــــ( ,   970السعــــــخوف بــــــابغ نجــــــيع السرــــــخؼ )الستــــــػفى 

 اإلسبلمي.
رشائع في تختيـب الذـخائع , لعـبلء الـجيغ، أبـػ بكـخ بـغ مدـعػد بجائع ال .22

، 2ىــــ( , دار الكتـــب العمسيـــة ,  587بـــغ أحســـج الكاســـاني الحشفـــي )الستـــػفى 
 م.1986 -ىـ 1406
البشايـة شـخح اليجايـة , ألبــػ دمحم محسـػد بـغ أحسـج بــغ مػسـى بـغ أحســج  .23

, دار الكتـب ىــ( 855بغ حديغ الغيتـابى الحشفـى بـجر الـجيغ العيشـى )الستـػفى 
 م . 2000 -ىـ  1420بيخوت، لبشان , الصبعة األولى،  -العمسية 
تبرخة الحكام في أصػل األقزية ومشاىج األحكام , إلبخا يع بغ عمي  .24

ىـ( , مكتبة الكميات 799بغ دمحم، ابغ فخحػن، بخىان الجيغ اليعسخؼ )الستػفى 
 م.1986 -ىـ 1406، 1األزىخية ,  

ْمِبيِّ , عثسان بغ عمـي بـغ تبييغ الحقائق شخح كش .25 د الجقائق وحاشية الذِّ
ىــ( , و الحاشـية  743محجغ البارعي، فخـخ الـجيغ الديمعـي الحشفـي )الستـػفى 

ـْمِبي   لذياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ يػنذ بغ إسساعيل بغ يـػنذ الذِّ
بعــة بــػالق، القــاىخة , الص -ىـــ( ,  السصبعــة الكبــخػ األميخيــة  1021)الستـػفى 
 ه. 1313األولى، 

رد السحتــار عمــى الــجر السختــار ,  ابــغ عابــجيغ، دمحم أمــيغ بــغ عســخ بــغ عبــج  .26
بيــخوت , الصبعــة  -ىـــ( ,  دار الفكـخ1252العديـد عابــجيغ الجمذــقي الحشفـي )الستــػفى 

 م.  1992 -ىـ 1412الثانية، 
 ابــغ العشايـة شـخح اليجايـة ,  دمحم بـغ دمحم بـغ محســػد، أكسـل الـجيغ أبـػ عبـج هللا .27

ىــ( ,  دار 786الذيخ شسذ الجيغ ابغ الذيخ جسـال الـجيغ الخومـي البـابختي )الستـػفى 
 الفكخ.

فتح القجيخ , كسال الجيغ دمحم بغ عبـج الػاحـج الديػاسـي السعـخوف بـابغ اليسـام  .28
 ىـ( دار الفكخ.861)الستػفى 

دـفي كشد الجقائق ,  أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج بغ محسـػد حـافع الـجيغ الش .29
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 -ىـــ 1432ىـــ( دار البذــائخ اإلســبلمية، دار الدــخاج , الصبعــة األولــى، 710)الستــػفى 
 م2011
ـــة مكػنـــة مـــغ عـــجة عمســـاء وفقيـــاء فـــي الخبلفـــة  .30 ـــة األحكـــام العجليـــة , لجش مجم

العثسانية , السحقق نجيب ىػاويشي , الشاشخ نػر دمحم، كارخانو تجارِت كتب، آرام بـاف، 
 كخاتذي.
كشـــد الـــجقائق ,  ســـخاج الـــجيغ عســـخ بـــغ إبـــخا يع بـــغ نجـــيع  الشيـــخ الفـــائق شـــخح .31

ىــــ( , السحقـــق أحســـج عـــدو عشايـــة ,  دار الكتـــب العمسيـــة , الصبعـــة 1005الحشفـــي )ت 
 م.2002 -ىـ 1422األولى، 
اليجاية في شخح بجاية السبتجؼ ,  عمي بغ أبي بكـخ بـغ عبـج الجميـل الفخغـاني  .32

 -ىــ( , دار إحيـاء التـخاث العخبـي 593فى السخغيشاني، أبػ الحدـغ بخىـان الـجيغ )الستـػ 
 لبشان. –بيخوت 

 خامسا الفقه الطالكى
اِلظ إلَى َأشَخِف الَسَداِلِظ ِفي فقِو اإلَماِم َماِلـظ , لعبـج الـخحسغ بـغ دمحم  .33 إْرَشاُد الدَّ

ىـــ( , 732بــغ عدــكخ البغــجادؼ، أبــػ زيــج أو أبــػ دمحم، شــياب الــجيغ الســالكي )الستــػفى 
 بي الحمبي وأوالده، مرخ , الصبعة الثالثة.مصبعة مرصفى البا

بمغـــة الدـــالظ ألقـــخب السدـــالظ " حاشـــية الرـــاوػ" أبـــػ العبـــاس أحســـج بـــغ دمحم  .34
ـــػتي، الذـــييخ بالرـــاوؼ الســـالكي )الستـــػفى  ـــج الدـــبلم 1241الخم ىــــ( , تحقيـــق دمحم عب

 شاىيغ , دار السعارف.
ع بـغ يػسـف التاج واإلكميل لسخترخ خميل , لسحسـج بـغ يػسـف بـغ أبـي القاسـ .35

ىـ( , دار الكتب العمسية 897العبجرؼ الغخناشي، أبػ عبج هللا السػاق السالكي )الستػفى 
 م .1994-ىـ1416,   األولى، 

الذامل في فقو اإلمام مالظ ,  بيخام بغ عبـج هللا بـغ عبـج العديـد بـغ عسـخ بـغ  .36
ْمَياِشّي السـا ِميِخّؼ الـجِّ ىــ( , 805لكي )الستـػفى عػف، أبػ البقاء، تاج الجيغ الدمسي الجَّ

ضــبصو وصــححو أحســج بــغ عبــج الكــخيع نجيــب ,  مخكــد نجيبػيــو لمسخصػشــات وخجمــة 
 م.2008 -ىـ 1429التخاث , الصبعة األولى، 

شخح الخخشى عمى مخترخ خميل , دمحم بغ عبج هللا الخخشي السالكي أبػ عبج  .37
 بيخوت. –ىـ( ,  دار الفكخ لمصباعة 1101هللا )الستػفى 
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رـخ خميـل لمخخشـي ,  دمحم بـغ عبـج هللا الخخشـي السـالكي أبـػ عبـج شـخح مخت .38
 بيخوت. –ىـ( ,  دار الفكخ لمصباعة 1101هللا )الستػفى 

الفػاكـــو الـــجواني عمـــى رســـالة ابـــغ أبـــي زيـــج القيخوانـــي , أحســـج بـــغ غـــانع )أو  .39
غشــــيع( بـــــغ ســـــالع ابــــغ ميشـــــا، شـــــياب الـــــجيغ الشفــــخاوؼ األزىـــــخؼ الســـــالكي )الستـــــػفى 

 م.1995 -ىـ 1415دار الفكخ , تاريخ الشذخ ىـ( , 1126
الكــافي فــي فقــو اإلمــام أحســج ,  أبــػ دمحم مػفــق الــجيغ عبــج هللا بــغ أحســج بــغ  .40

دمحم بــــغ قجامــــة الجســــاعيمي السقجســــي ثـــــع الجمذــــقي الحشبمــــي، الذــــييخ بــــابغ قجامـــــة 
 م .1994 -ىـ  1414السقجسي ,  دار الكتب العمسية , الصبعة األولى، 

خميل , خميل بغ إسحاق بغ مػسى، ضـياء الـجيغ الجشـجؼ  مخترخ العبلمة .41
ىـــ( , السحقــق أحســج جــاد ,  دار الحــجيث/القاىخة , 776الســالكي السرــخؼ )الستــػفى 

 مـ.2005ىـ/1426الصبعة األولى، 
السجونـــة الكبـــخػ , مالـــظ بـــغ أنـــذ بـــغ مالـــظ بـــغ عـــامخ األصـــبحي الســـجني  .42

 م.1994 -ىـ 1415األولى،  ىـ( , دار الكتب العمسية , الصبعة179)الستػفى 
مـشح الجميــل شـخح مخترــخ خميــل ,  دمحم بـغ أحســج بــغ دمحم عمـير، أبــػ عبــج  .43

بيـــــــــخوت , تـــــــــاريخ الشذــــــــــخ  –ىــــــــــ( ,  دار الفكـــــــــخ 1299هللا الســـــــــالكي )الستـــــــــػفى 
 م .1989ىـ/1409
مػاىب الجميل في شخح مخترـخ خميـل , لذـسذ الـجيغ أبـػ عبـج هللا دمحم بـغ  .44

خابمدــــي السغخبــــي، السعــــخوف بالحصــــاب الخ عيشــــي الســــالكي دمحم بــــغ عبــــج الــــخحسغ الص
 م.1992 -ىـ 1412ىـ( دار الفكخ , الصبعة الثالثة، 954)الستػفى 

 سادسا كتب الطحهب الشافعى
أســشى السصالـــب فــي شـــخح روف الصالـــب , لدكخيــا األنرـــارؼ , دار الكتـــب  .45

 م , الصبعة األولى .2000 –ه  1422 -بيخوت  -العمسية 
البيغ عمى حـل ألفـاظ فـتح السعـيغ , ألبـػ بكـخ )السذـيػر بـالبكخؼ( إعانة الص .46

ىـــ( , دار الفكــخ لمصباعــة 1310عثســان بــغ دمحم شــصا الــجمياشي الذــافعي )الستــػفى 
 م. 1997 -ىـ  1418والشذخ والتػريع , الصبعة األولى، 

اإلقشــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع , شــسذ الــجيغ، دمحم بــغ أحســج الخصيــب  .47
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دار  -ىــــ( , السحقـــق مكتـــب البحـــػث والجراســـات 977افعي )الستـــػفى الذـــخبيشي الذـــ
 بيخوت. –الفكخ 
األم , الذافعي أبػ عبج هللا دمحم بغ إدريذ بـغ العبـاس بـغ عثسـان بـغ شـافع  .48

ىـــ( , دار 204بــغ عبــج السصمــب بــغ عبــج مشــاف السصمبــي القخشــي السكــي )الستــػفى 
 م.1990ىـ/1410بيخوت , سشة الشذخ  –السعخفة 
يتا قميـــػبى وعسيـــخة ,  أحســـج ســـبلمة القميـــػبي وأحســـج البخلدـــي عسيـــخة ,  حاشـــ .49

 م.1995 -ىـ1415بيخوت , الصبعة بجون شبعة،  –دار الفكخ 
الحاوؼ الكبيخ في فقو محىب اإلمـام الذـافعي , دار الكتـب العمسيـة، بيـخوت  .50

 م. 1999-ىـ  1419لبشان , الصبعة األولى،  –
,  إســساعيل بــغ أبــي بكــخ بــغ عبــجهللا  روف الصالــب ونيايــة مصمــب الخاغــب .51

الذــخجي ابــغ السقــخؼ شــخف الــجيغ أبــػ دمحم ,  السحقــق خمــف مفزــي السصمــق ,  دار 
 م.2013ه , 1434,  1الكػيت ,   –الزياء 
روضـة الصـالبيغ وعســجة السفتـيغ ,  أبــػ زكخيـا محيــي الـجيغ يحيــى بـغ شــخف  .52

 -تــب اإلســبلمي، بيــخوتىـــ( , تحقيــق زىيــخ الذــاوير , السك676الشــػوؼ )الستــػفى 
 م.1991ىـ / 1412عسان , الصبعة الثالثة،  -دمذق
مخترـــخ السدنـــى , إســـساعيل بـــغ يحيـــى بـــغ إســـساعيل، أبـــػ إبـــخا يع السدنـــي  .53

 م.1990ىـ/1410بيخوت ,  –ىـ(,  دار السعخفة 264)الستػفى 
مغشـــي السحتـــاج إلـــى معخفـــة معـــاني ألفـــاظ السشيـــاج , شـــسذ الـــجيغ، دمحم بـــغ  .54

ىــ( , دار الكتـب العمسيـة , الصبعــة 977الذـخبيشي الذـافعي )الستــػفى  أحسـج الخصيـب
 م1994 -ىـ 1415األولى، 
مشياج الصالبيغ وعسجة السفتيغ في الفقو , أبـػ زكخيـا محيـي الـجيغ يحيـى بـغ  .55

ىـ( , السحقق عـػف قاسـع أحسـج عـػف , دار الفكـخ , 676شخف الشػوؼ )الستػفى 
 .م2005ىـ/425الصبعة األولى، , 

يـة السحتـاج إلـى شــخح السشيـاج , شـسذ الـجيغ دمحم بــغ أبـي العبـاس أحســج نيا .56
ىـــ( ,  دار الفكــخ، بيــخوت , الصبعــة 1004بــغ حســدة شــياب الــجيغ الخممــي )الستــػفى 

 م1984ىـ/1404
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نيايـة السصمــب فــي درايــة السـحىب ,  عبــج السمــظ بــغ عبـج هللا بــغ يػســف بــغ  .57
ىـــ( , 478ب بإمـام الحـخميغ )الستـػفى دمحم الجـػيشي، أبـػ السعـالي، ركـغ الــجيغ، السمقـ

 م2007-ىـ1428دار السشياج , الصبعة األولى، 
الػســـيط فـــي الســـحىب ,  أبـــػ حامـــج دمحم بـــغ دمحم الغدالـــي الصػســـي )الستـــػفى  .58
 ه.1417القاىخة , الصبعة األولى،  –ىـ( , دار الدبلم 505

 سابعا كتب الطحهب الحظبلى
, مػسـى بـغ أحسـج بـغ مػسـى بـغ سـالع اإلقشاع في فقو اإلمام أحسـج بـغ حشبـل  .59

بغ عيدى بغ سالع الحجاوؼ السقجسي، ثع الرالحي، شخف الجيغ، أبػ الشجا )الستػفى 
 لبشان . -ىـ( , دار السعخفة بيخوت 968

اإلنراف في معخفـة الـخاجح مـغ الخـبلف , لعـبلء الـجيغ أبـػ الحدـغ عمـي بـغ  .60
, دار إحيــاء  2ىـــ( ,  885 ســميسان الســخداوؼ الجمذــقي الرــالحي الحشبمــي )الستــػفى

 التخاث العخبي.
شــخح الدركذــي ,  شــسذ الــجيغ دمحم بــغ عبــج هللا الدركذــي السرــخؼ الحشبمــي  .61

 م. 1993 -ىـ  1413ىـ( ,  دار العبيكان , الصبعة األولى، 772)الستػفى 
الذــخح الكبيــخ ,  شــسذ الــجيغ أبــػ الفــخج عبــج الــخحسغ بــغ دمحم بــغ أحســج بــغ  .62

ىـ( ,  ىجخ لمصباعة والشذخ والتػزيع واإلعبلن، القاىخة  682تػفى قجامة السقجسي )الس
 م. 1995 -ىـ  1415جسيػرية مرخ العخبية , الصبعة األولى،  -

الذخح السستـع عمـى زاد السدـتقشع ,  دمحم بـغ صـالح بـغ دمحم العثيسـيغ )الستـػفى  .63
 ـ.ى 1428 - 1422ىـ( , دار الشذخ دار ابغ الجػزؼ , الصبعة األولى، 1421
شــخح مشتيــى االرادات " دقــائق أولــي الشيــى " مشرــػر بــغ يــػنذ بــغ صــبلح  .64

ىــــ( ,  عـــالع الكتـــب , 1051الــجيغ ابـــغ حدـــغ بــغ إدريـــذ البيـــػتى الحشبمـــى )الستــػفى 
 م  .1993 -ىـ 1414الصبعة األولى، 

العــجة شــخح العســجة , عبــج الــخحسغ بــغ إبــخا يع بــغ أحســج، أبــػ دمحم بيــاء الــجيغ  .65
 م. 2003ىـ 1424ىـ( ,  دار الحجيث، القاىخة , 624 السقجسي )الستػفى

كذــاف القشــاع , مشرــػر بــغ يــػنذ بــغ صــبلح الــجيغ ابــغ حدــغ بــغ إدريــذ  .66
 ىـ( , دار الكتب العمسية.1051البيػتى الحشبمى )الستػفى 

كذــــف السخــــجرات والخيـــــاف السدىــــخات لذــــخح أخرـــــخ السخترــــخات ,  عبـــــج  .67
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ىــــ( ,  دار 1192ػتي الحشبمـــي )الستـــػفى الـــخحسغ بـــغ عبـــج هللا بـــغ أحســـج البعمـــي الخمـــ
 م2002 -ىـ 1423لبشان/ بيخوت , الصبعة األولى،  -البذائخ اإلسبلمية 

المبـاب فــي عمـػم الكتــاب ,  أبـػ حفــز سـخاج الــجيغ عسـخ بــغ عمـي بــغ عــادل  .68
بيـخوت / لبشـان  -ىــ( ,  دار الكتـب العمسيـة 775الحشبمي الجمذقي الشعساني )الستػفى 

 م.1998-ىـ  1419ى، , الصبعة األول
مجســـػع الفتـــاوػ , لتقـــي الـــجيغ أبـــػ العبـــاس أحســـج بـــغ عبـــج الحمـــيع بـــغ تيسيـــة  .69

ىــ  1426عامخ الجدار ,  دار الػفاء , الصبعة الثالثـة،  -الحخاني ,السحقق أنػر الباز 
 م 2005/ 

السحخر فـي الفقـو عمـى مـحىب اإلمـام أحسـج بـغ حشبـل ,  عبـج الدـبلم بـغ عبـج  .70
غ دمحم، ابــــغ تيسيــــة الحخانــــي، أبــــػ البخكــــات، مجــــج الــــجيغ )الستــــػفى هللا بــــغ الخزــــخ بــــ

 م.1984-ىـ 1404الخياف , الصبعة الثانية  -ىـ( ,  مكتبة السعارف652
مخترــخ اإلنرــاف والذــخح الكبيــخ دمحم بــغ عبــج الػىــاب بــغ ســميسان التسيســي  .71

 الخياف , الصبعة األولى. –ىـ( , مصابع الخياف 1206الشججؼ )الستػفى 
 ظا كتب الطحهب الظاهخى ثام
السحمــــى, ألبــــػ دمحم عمــــي بــــغ أحســــج بــــغ ســــعيج بــــغ حــــدم األنجلدــــي القخشبــــي  .72

 ىـ(, الشاشخ  دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع.456الطاىخؼ )الستػفى  
 كتب اللغة واألدب والبالغة تاسعا

تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس , محّسج بغ محّسـج بـغ عبـج الـخّزاق الحدـيشي  .73
بيجؼ , الشاشخ دار اليجاية.، أ  بػ ال يس ، السمّقب بسختزى ، الدَّ

الرــحاح "تــاج المغــة وصــحاح العخبيــة" إلســساعيل بــغ حســاد الجــػىخؼ ,  دار  .74
 م. 1987 -    1407بيخوت , الصبعة الخابعة  –العمع لمسبلييغ 

ـــادػ  .75 ـــجيغ أبـــػ شـــاىخ دمحم بـــغ يعقـــػب الفيـــخوز آب القـــامػس السحـــيط ,  مجـــج ال
لبشــــان ,  –ىـــــ( , مؤسدــــة الخســــالة لمصباعــــة والشذــــخ والتػزيــــع، بيــــخوت 817 )الستـــػفى

   2005 -ىـ  1426الصبعة الثامشة، 
لدـان العــخب , لسحسـج بــغ مكـخم بــغ مشطـػر األفخيقــي السرـخؼ ,  دار صــادر  .76

 بيخوت , الصبعة األولى. –
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مختـــار الرـــحاح , دمحم بـــغ أبـــي بكـــخ بـــغ عبـــجالقادر الـــخازؼ , تحقيـــق محســـػد  .77
 .1995 – 1415بيخوت , الصبعة شبعة ججيجة ،  –,  مكتبة لبشان ناشخون خاشخ 
السعجـع الػسـيط , إبـخا يع مرـصفى ـ أحسـج الديـات ـ حامـج عبـج القـادر ـ دمحم  .78

 الشجار , دار الشذخ دار الجعػة , تحقيق مجسع المغة العخبية.
بلم مقاييذ المغة ,  أبي الحديغ أحسج بغ فاِرس بغ زَكِخّيا , السحقق عب .79 ج الدَّ

 م.2002ىـ =  1423دمحم َىاُرون , اتحاد الكتاب العخب , الصبعة 
 
 

 الهزاحع القايىيٌح
 

فـى التذـخيع السرـخػ د/مـأمػن دمحم سـبلمو ,  دار الفكــخ  ةجـخاءات الجشائيـاإل .80
 .1974, 1 العخبى,
د/ عبـــج العديـــد عبـــج الســــشعع  , دارػ وتأديـــب السػضـــف العــــامإلغـــاء القـــخار اإل .81

 ار محسػد لمشذخ والتػزيع, خميفو ,  د
العرـــخية  ةبـــخا يع , السصبعـــإالقـــانػن الجســـتػرػ , د/ وحيـــج رأفـــت , د/ وايـــت  .82
  .م 1937 ,بسرخ
  .م 1985 ة ,العخبي ةالقانػن الجستػرػ , د/يحى الجسل , دار الشيز .83
القــانػن الجســتػرػ والسؤسدــات الدياســية , أنجريــة ىػريــػ , تخجســة عمــى مقمــج  .84

 .2األىمية لمشذخ , بيخوت ,  وآخخون,   الجار 
ـــــو لمشذـــــخ والتػزيـــــع ,عســـــان  دارػ لشـــــػاف كشعـــــان ,القزـــــاء اإل   .85   دار الثقاف
2002. 
 1976  دار الفكخ العخبى دارػ, د/سميسان الصساوػ ,القزاء اإل .86
,مكتبــة الشيزـــة 1د. عبــج الػاحــج أكــخم , ,   معجــع السرــصمحات القانػنيــة ، .87

 م 1987ىـ 1407العخبية , بيخوت , 
ســـبلمى, لطـــافخ القاســـسي, الشاشـــخ دار والتـــاريخ اإل ةنطـــام الحكـــع فـــى الذـــخيع .88

   1987 - 1407, سشة الشذخ 3الشفائذ,  
الــشطع الدياســية والقــانػن الجســتػرػ , د/ فــؤاد العصــار , الشاشــخ دار الشيزـــة  .89
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 .العخبية , القاىخة 
ار الــــشطع الدياســــية والقــــانػن الجســــتػرػ , د/ فــــػزػ شــــو الذــــاعخ ,الشاشــــخ د  .90

 .1976الشيزة العخبية 
 

 
 

 

 


