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 :إلممخص

. القرف التاسع عشر فيمصر  فينكير حد رمكز حركة التأتناكؿ ىذا البحث  
كقد  :المصرمصبلح القضاء إ في كىك يعتبر مف أىـ الرجاؿ الذيف ليـ دكر كبير

بالمنيا ثـ  مقرية ممك  فيكنشأتو منذ مكلده  قدرملحياة محمد  ةستعرض البحث ترجما
، ا بياثـ عمؿ مترجمن  ،تـ تعميمو فيياألسف حتى لتحاقو بمدرسو األاك  ةلقاىر إلى انتقالو ا

 في ةلى منصب كزير الحقانيإتقمد العديد مف المناصب حتى كصؿ نتقؿ منيا ك اثـ 
 تكفيؽ. معيد الخديك  ةبداي

 يقانكف المدنباشا ال قدرمحيث ترجـ . الترجمو فينجازاتو إ الدراسةظيرت أثـ 
عمكـ الفقو ة ىتمامو بدراساالضكء عمى  الدراسةلقت أكما . ةلى العربيإ الفرنسي

 الدراسةعرضتيا  التي ةكتبو الثبلث في ةمؤلفاتو المتمثم فيكالتشريع ككضح ذلؾ 
حكاؿ األ فية يحكاـ الشرعاأل -حكاؿ االنساف ألى معرفة إ)مرشد الحيراف  في ةمختصر 
 كال تزاؿ( األكقاؼالقضاء عمى مشكبلت  فينصاؼ قانكف العدؿ كاإل - ةالشخصي

 العصر الحديث كالمعاصر. في يا لمفقو التشريعساسي  أا ىذه الكتب تعتبر مرجعن 

كرفاعو  قدرمربطت بيف محمد  التي ةالكثيق ةلمعبلق ةكما تطرقت الدراس 
كاصؿ السير عمى  الذمباشا  قدرم ا عمى فكرا كاضحن كاف لو تأثيرن  الذم مالطيطاك 
 .الفرنسي المدنيالقانكف  ةالفقو الدستكرل كترجم فينيجو 
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Abstract: 

Research (Muhammad Qadri and the Reform of the Egyptian 

Judiciary) in the period (1821-1886( 

 This research deals with one of the symbols of the 

Enlightenment movement in Egypt in the nineteenth century. He is 

considered one of the most important men who have a major role in 

reforming the Egyptian judiciary: The research reviewed his 

translation of the life of Muhammad Qadri since his birth and his 

upbringing in the village of Malawy in Minya, and then he moved to 

Cairo and joined the Al-Alsun school until he was educated there. 

Then he worked as a translator in it, then moved from it and held 

many positions until he reached the position of Minister of 

Haqqaniyya at the beginning of the era of Khedive Tawfiq. 

Then the study showed his accomplishments in translation. 

Qadri Pasha translated French civil law into Arabic. The study also 

shed light on his interest in studying the sciences of jurisprudence and 

legislation, and this was explained in his books represented in his 

three books that the study presented briefly, which is (The Guide for 

Hiran to Know the Conditions of Man - Sharia Rulings in Cases) 

Personal - the law of justice and fairness in eliminating endowment 

problems) and these books are still considered a basic reference for 

legislative jurisprudence in the modern and contemporary era  .The 

study also dealt with the close relationship that linked Muhammad 

Qadri and Rifa’a al-Tahtawi, who had a clear influence on Qadri 

Pasha’s thought who continued his approach to constitutional 

jurisprudence and translated it into French civil law. 
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 :مقدمة

 الكريـ القرآف مف المأخكذة األحكاـ مف مجمكعة مجمميا في اإلسبلمية الشريعة     
 أحكاـعنيما مف  تفرع كما اإلسبلمي الفقو كتب في استقر كما ،الشريفة النبكية كالسنة

 .كالمذاىب الفقياء جتياداتاك 

ا ،ةكالحنابم كالشافعية كالمالكية السنة الحنفية فمذاىب       الشيعة مذاىب كأيضن
 الشريعة في األحكاـ مف الضخـ الحشد ىذا ككؿ .كالمعتزلة كاإلمامية اإلسماعيمية
 .بينيـ العدؿ ككفالة الناس مصالح تحقيؽ ىدفو اإلسبلمية

ا اإلسبلمي النظاـ أف كالحقيقة       أك الدكلة في السمطات بيف الفصؿ يعرؼ لـ قديمن
 في يفصؿ مف ىك الكالي فكاف .التنفيذية – القضائية – األساسية التشريعية كظائفيا

 فقاـ القاضي، عنو أناب ثـ القضائية، الكظيفة يتكلى نوإ أم الناس، بيف المنازعات
 بنفسو، األحكاـ في يجتيد يالقاض ككاف ،الكالي عف اإلنابة فكرة عمى القضائي النظاـ

 في يمتـز القاضي فكاف التقميد، كعدـ االجتياد، كضعؼ الفقيية، المذاىب استقرت ثـ
 .المختمفة المذاىب مف بكاحد قضائو

 يعينو قاضي قضاة بكاسطة لمحنفية الييمنة صارت ،العثماني الحكـ كمع     
 .األربعة السنية المذاىب مف لو نكابنا ىك كيعيف عاـ، كؿ السمطاف

 تكف لـ ،ذلؾ كرغـ .(1)العثماني العصر في الغالب ىك الحنفي المذىب ككاف     
نما القاضي، يطبقيا قكانيف الشريعة بأحكاـ تصدر  كتب مف أحكامو يستقي كاف كا 
 كعمى .كأكامره الحكـ قررات بتطبيؽ كالشرطة الدكلة عماؿ كيقـك بمذىبو الخاصة الفقو
 .الكاحد العرؼ كال الكاحد المذىب تعرؼ لـ الشريعة، تطبيؽ في العصكر مر

 المذىب تطبيؽ فقط عرؼ الذم عشر التاسع القرف في المبدأ ىذا تغير كلكف     
 متعدد فسيح كعاء بمثابة كاف الذم اإلسبلمي لمشرع المخالؼ المبدأ ىذا ،الكاحد

 .المذاىب
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 في "االزدكاج ظاىرة" ظيرت ،ـ( 1848-1885)ا باش يعم محمد عيد كفي      
 مفادىا الفكرة ىذه .كالتنظيمية الفكرية المؤسسات في كالقضائي التشريعي النظاميف

نشاء جديد القديـ، بقاء  .خرآ مصدر مف كا 

 الحنفي بالمذىب يمتزمكف كنكابو، السمطاف مف المعيف القضاة قاضي فبقى          
 دكاكيف استحداث"ىي ظاىرة جديدة ذلؾ جػػػػػػػػكار إلى نمت كلكف عامة، كشريعة
 قكانيف مف الكالي يصدره بما المجالس تمؾ لتزاـاك  "قضائية اختصاصات ذات كمجالس

 التي الجديدة المجالس ىذه إلى منازعاتيـ رفع الناس كأخذ اإلسبلمية، بالشريعة ال
 .بالتدريج نشاطيا نطاؽ اتسع

 باشا عيدػػػػػػػػػس ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخ حيث ،الدكلة العثمانية عف القضائي مصر تقبلؿػػػػػػػػػػػاس كبدأ -
 لمخديكم كاف ثـ األقاليـ، في القضاة تعييف يستخمص  ،(ـ1863 – 1854)

 في دكر التاسع عشر القرف مف الستينيات في ،(ـ 1869 – 1863)  إسماعيؿ
 .مصر( )قاضي نفسو القضاة قاضي تعييف

 كقت في األصالة عمى كالمحافظة التجديد يمكف كيؼ :يطرح نفسو ميـكىنا سؤاؿ 
 كاحد؟

 التشريعيالفكر  فيف نتعرض لفكرة التحكؿ أابة عمى ىذا التساؤؿ: كجب عمينا جلئل
 الحقبة الحديثة. في

 :إلحديث إلمصري إلتشريعي إلفكر في إلتحول رحمة

 يكاجيكف خاص بكجو كمصر عاـ بكجو العربي كالعالـ عشر التاسع القرف منذ     
 البد ككاف كالعسكرية، كاالقتصاد السياسة في شتى مياديف في بيةك أكر  شرسة ىجمة
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 التجديد يمكف كيؼ :سؤاؿ ىنا لكف .(2)العالـ في يحدث ما لمكاكبة التقدـ مف
 كاحد؟ كقت في األصالة عمى كالمحافظة

 بصفة كلك عمينا فمـز لمتفكير، فرصة يترؾ لـ الكاسح الغزك ىذا فإ ،كالحقيقة     
 الكظيفة مستكل كرفع التغير لمكاكبة كالقضائية القانكنية النظـ تجديد ةيمبدئ

 .االجتماعية

 الئحة سعيد محمد أصدر حيث ،الشرعية المحاكـ لتنظيـ المحاكلة جرت كبالفعؿ     
 القضاة كتعييف .السجبلت ككذا اإلجراءات بعض فنظمت ـ 1856 عاـ لمقضاء
 كالغني كالكبير الصغير بيف التفرقة كعدـ المتخاصميف بيف كالمساكاة الدقة كالتزاـ
ا "حنيفة أبي األماـ مذىب في الصحيحة باألقكاؿ االلتزاـ أبقت كلكنيا ،كالفقير  كأيضن
 .(3)الشيكد كشيادة – اليميف – اإلقرار مثؿ الشرعية اإلثبات ككسائؿ بمبادئ االلتزاـ

 الحذر أكجب فقد التجديد، عناصر مف تضمنتو فيما قميمة البلئحة ىذه أف كرغـ     
 .(4)األزىر شيكخ كبار مف 33 نحك البلئحة عمى معو يكقع أف الكالي عمى

ا لتزمتا جديدة، ببلئحة ـ 1888 عاـ الثانية المحاكلة كجاءت       بالرأم أيضن
 القضاة تعدد نظاـ ادخمت كلكنيا ،"غيره إال عنو يعدؿ ال" حنيفة أبي لمذىب الراجح

 األخذ لمقاضي كتركت .محدكد نطاؽ في االختصاص تكزيع مع المحاكـ، بعض في
 .(5)القتؿ مسائؿ في األربعة المذاىب مف

 15 عمييا مضى قد يككف التي الدعاكل سماع مف القاضي منعت كما          
 .البلئحة ىذه بو تتأ مما الجديد عف ىذا اعامن 

 ألعنؼ اإلسبلمية الشريعة تعرضت ،ـ1875 بعاـ تقحل التي السنكات كفي     
 كقد األجانب، قضايا في لمنظر المختمفة المحاكـ أنشئت فقد .ليا كجيت ضربة
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 نصكصو بعض ترجـ الذم القانكف ىذا ،الفرنسي القانكف مف المكاد بعض ليا كضعت
 الحدكد قانكف" كنقؿ ترجـ الذم باشا قدرم محمد ككذلؾ الطيطاكم، رفاعة الشيخ

 .الصفحات التالية في قدرم شخصية كعمى عميو نركز كسكؼ "كالجنايات

 الفرنسي القضاء غرار عمى كطني قضاء إنشاء في تفكر بدأت ذلؾ الدكلة رأت كلما     
 كترجمكه الفرنسي بالقانكف اتصؿ ممف الرجاؿ بعض عمى ذلؾ في كاعتمدت المترجـ،

 .ـ1888 عاـ في ذلؾ ككاف ،النظاـ ىذا لكضع لجنة شكؿ الذم باشا قدرم محمد نعني

 كضع كجرل الجديدة األىمية المحاكـ الئحة صدرت ،ـ 1881 عاـ كخبلؿ          
 – التجارم – المرافعات – المدني :المحاكـ ىذه تطبقيا التي الستة ساسيةاأل التقنيات
 المحاكـ مثؿ ة.الفرنسيب كميا كضعت كلؤلسؼ الجنايات كتحقيؽ كالعقكبات البحرم

 .(6)العربية إلى ترجمت ثـ ،المختمطة

 بعد ـ 1883 عاـ في المسير كعاكدت الحركة، ىذه أكقفت العرابية الثكرة كلكف     
 يناير أكؿ في البحرم الكجو في الجديدة المحاكـ فتحت حيث ،بريطانيال االحتبلؿ
 اإلصبلح "حركة:سـاب الحركة ىذه عرفت كقد .القبمي بالكجو ـ1889 عاـ في ثـ ـ،1884
 .ضيالما مساكئ مف كثير عمى كقضت كاسعة تقدـ مرحمة سجمت التي القضائي

 فيك ،الكثيريف أذىؿ قد المصرم القضاء شيده الذم التطكر ىذا أف شؾ ال     
 :السيد قاؿ حتى .بيةك األكر  القكانيف إلى اإلسبلمية الشريعة مف كتحكؿ خطير انعطاؼ

 إجابة عف األزىر أىؿ قعد" ذلؾ سبب تفسير في – المنار صاحب – (*)رضا رشيد
 الحالي، لمعصر مكافؽ كالعقكبات الحقكؽ في كتاب تأليؼ إسماعيؿ الخديكم طمب
 .(7)األكركبية القكانيف كتب ترتيب نحك عمى المسائؿ، مرتب العبارة، سيؿ
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 فييا الحككمة كاعتماد األىمية المحاكـ إنشاء في السبب ىك الطمب ىذا رفضيـ ككاف
 تضيؽ أف برغـ الشرع، عمى يحافظكف بأنيـ رفضيـ في كاحتجكا – فرنسا قكانيف عمى

 رفاعة تكسيط حاكؿ قد إسماعيؿ الخديكم ككاف .بداىة الشرع ضد ليس األحكاـ
 .بالكفر منيـ يتيـ أف خشية فاعتذر إقناعيـ، في الطيطاكم

 النظاـ أعيا" قد الشرعية المحاكـ إصبلح بأف رضا رشيد السيد كيصؼ     
 "  الحكـ عمى كالجالسيف

 – الزكاج(الشخصية األحكاؿ مثؿ محدد، مجاؿ في الشرعية المحاكـ انحصرت لذلؾ
 أكثر الجديدة المحاكـ جعؿ الشرعية، المحاكـ في االنكماش ىذا )النفقة – الطبلؽ
 .إلييا الدعاكل رفع يفضمكف أنفسيـ األزىر شيكخ حتى لمناس، كفاية

 رشيد يقكؿ . الشرعية المحاكـ كبيف بينيا مشتركنا االختصاص كاف لك كحتى     
 قانكفالب فييا يحكـ التي المحاكـ أف ختبارباال لمناس ظير" المكضع ىذا في رضا

 "(8)اؼ لئلنص كأقرب لمحقكؽ أضمف الفرنسي

 االحتبلؿ أف ؿيفق .إلييا التطرؽ عند الحيطة ينبغي كجدؿ قضية أثيرت كقد     
 كاف الجديد النظاـ كضع أف الحقيقة كلكف .الجديد النظاـ نشأة سبب ىك البريطاني

 نجميزماإل النظاـ ال الفرنسي البلتيني القانكني النظاـ مف مأخكذ كىك االحتبلؿ قبؿ
 .نجمكسكسكنياأل

 :إإلسالمية إلشريعة أحكام تقنين 

 حدكث شأنيا مف كاف عناصر ةثبلث تفاعمت عشر، التاسع القرف مدل عمى     
 مف األخذ التشريعي الكضع :أكليما .كىيكمو التشريعي البناء في الشديد ضطراباال

 ما ىك :كثانييما. سابقة قركف مف إلينا نحدرا الذم الكضع كىك اإلسبلمية، الشريعة
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التاسع  القرف أكائؿ مع ظيرت التي كالسياسية االجتماعية الصحكة أكضاع أكجبتو
 يمـز الذم األمر كتجديدىا، كالنظـ األكضاع إلصبلح ماسة الحاجة كأصبحت ،عشر
 .التشريعية كالنظـ اليياكؿ تجديد

نشاء رككده عمى القديـ إبقاء :الثاني العنصر في بدأ كقد       كقد .بجانبو الحديث كا 
 محمكد السمطاف أيدم عمى أك مصر في كخمفائو عمي محمد أيدم عمى سكاء ذلؾ بدأ

 .العثمانية الدكلة في كخمفائو ،(ـ 1839 -1888) الثاني

 قاضي أك ،القضاة قاضي بقى كالقضائي التشريعي النظاـ ناحية مف كعمكمنا     
 كاليتو شرعية كيستمد العالي، الباب يعينو العامة عرؼ في ،الشرع قاضي أك ،مصر
 مرتبطنا الشرع بقى كقد .القضائية الكظيفة بأداء األقاليـ في لنكابو كيأذف الخميفة، مف

 الفقو كتب مف أحكامو القاضي كيستقى العثمانية الدكلة في لسائدا الحنفي بالمذىب
 ذات كمجالس مستحدثو دكاكيف إليو كأضيؼ حالو عمى ذلؾ كؿ بقى .مباشرة

 مجالس األحكاـ، مجالس مصر، قكمسيكف :مثؿ الكالي ينشئيا قضائية اختصاصات
 .سماعيؿا  ك  كسعيد يعم محمد أياـمف  اختصاصاتيا  تعد كأخذت األقاليـ

 كبعض مصرييف مف مختمطنا تشكيبلن  يشكؿ – مسيكفقك المثؿ  بعضيا ككاف     
 كقانكف الكالي يصدرىا لكائح تطبؽ المجالس كىذه – كاألرمف كاألركاـ بييفك األكر 
  .ـ 1838 عاـ الفبلحة كأ المنتخبات كقانكف – ـ 1839 عاـ نامو سياسة

 في صدكره بمكجب مصر في طبؽ قد القكانيف ىذه بعض أف كالحقيقة        
 كبقيت (،ـ 1848 عاـ التجارة كقانكف ،ـ 1819 (السمطاني )كالقانكف نبكؿطسإ

 الشريعة إلى يميؿ القكانيف ىذه كبعض .اإلسبلمية الشريعة تحكميا العقارية الممكية
 إلى يميؿ كبعضيا التجارة، كقانكف الفرنسي القانكف إلى يميؿ كبعضيا اإلسبلمية

  .(9)دالمكجك  العرؼ
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 قضاة بيف مكزعنا القضائي النظاـ أف ىذا الثاني العنصر في القكؿ كجممة
 .افرنسي   اعثماني   مصر في القانكني النظاـ كصار مستحدثة، كمجالس الشرع

 كاالقتصادم، كالثقافي السياسي :بيك األكر  الغزك :العناصر ىذه كثالث
 (Capitulions) االجنبية االمتيازات نظاـ مثؿ أمكر عدة مف الغزك ىذا كمااستحدثو

 .مصر داخؿ األجانب أماميا يحاكـ التي القنصمية المحاكـ مف تبعيا كما

 محكمة17 يتبعكف كانكا دكلة عشرة لسبع تابعيف أجنبي ألؼ 88 نحك فكاف
 المحاكـ ىذه لكؿ يخضعكف كالمصريكفا. قانكنين  انظامن  لسبعة عشر  كيخضعكف قنصمية،
ذا .األجانب مع تعامميـ عند كالقكانيف  صدر حكمنا يستأنؼ أف مثبل المصرم الفبلح أراد كا 

 .(18)فرنسا في االبتدائية "السيف" محكمة أماـ ذلؾ لو جاز ضده، الفرنسي القنصؿ مف

 القكانيف عف أخذت تقنيات ست فكضعت الحالي، بالكضع المصريكف قبؿ كقد     
 كتحقيؽ العقكبات– المرافعات -البحرم التجارم – التجارم – المدني(ةالفرنسي

 كاف  Matory  "ماتكرل" يسمى فرنسي محامي القكانيف ىذه صاغ كقد ،(الجنايات
 .مصر في األجنبية الشركات مف كبير لعدد كككيبل لنكبار سكرتيرنا

 إال قانكف يعدؿ أال كاشترط العربية إلى ترجمت ثـ أشير، ستة في صاغيا كقد       
 .متيازاتاال صاحبة الدكؿ بمكافقة

 بيةك األكر  التشريعات إقامة بداية ـ 1875 عاـ المختمطة المحاكـ إنشاء كاف     
 .الشريعة كفقو اإلسبلمي لمتشريع ضربة أعنؼ كانت مصر، خاص في بكجو ةالفرنسي

 .ـ 1888 عاـ األىمي القضاء إنشاء في التفكير ظير حتى سنكات خمس تمض كلـ

 الئحة بصدكر ـ 1883 عاـ عادت ثـ الحركة ىذه العرابية الثكرة كقفتأك      
 كقانكف البحرية التجارة كقانكف التجارم كالقانكف المدني القانكف ثـ األىمية المحاكـ
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 بعض مع المختمطة، القكانيف مف جميعيا أخذت .الجنايات تحقيؽ كقانكف المرافعات
 .المصرية البيئة تبلئـ التي التعديبلت

 بالمحاكـ قاضينا عمؿ إيطالي محاـ القكانيف ىذه كؿ كضع في ساىـ كقد     
 مثؿ المصرييف بعض معو اشترؾ كقد   Moryando "مكريكندك" يدعى المختمطة

 .غالي كبطرس قدرم محمد

 بيا لتعمؿ األىمية المحاكـ كفتحت العربية إلى كترجمت ةالفرنسيب كضعت كقد      
 .القبمي بالكجو ـ 1889 عاـ كفي ،البحرم بالكجو ـ 1884عاـ  أبريؿ أكؿ في

 الدينية المرجعية ضد التحكؿ حركة أك القضائي اإلصبلح حركة" الحركة ىذه كسميت
 القرف مف األخير الربع في مصر في التقنيف حركة خبلؿ مف الكضعية المرجعية إلى

 .عشر التاسع

 :إلحديث إلمصري إلتشريعي إلتحول حركة في ودوره قدري محمد

 أعياف مف كاف الذم أغا قدرم ىك أناضكلي أب مف ـ 1821 عاـ بممكم كلد     
 ممكم بمركز العزب بعض مصر كالي اقطعو مصر إلى جاء كحيف ككبرلي كزير بمد

 إلى كالده بو بعث بيا دراستو تـ إذا حتى .يكمئذا سائدن  كانت الذم االلتزاـ طريقة عمى
ا فييا كعيف دراستو بيا أتـ حيث ،األلسف مدرسة في القاىرة  قد ككاف .مساعدنا مترجمن
 مدرسة في قدرم محمد ترقى كقد .محمد كلده لو نجبتأ مصرية سيدة مف كالده تزكج

 أدرؾ حيث .مصر في الحديثة الثقافة لبث أسس الذم المعيد كانت التي األلسف
 بحثكا لذلؾ  ،الغربية الحضارة لمكاكبة قادرنا يعد لـ كحده األزىر أف العصر ذلؾ مثقفك
 ةالفرنسيك  كالفارسية التركية المغات فكانت .الحضارة تمؾ بركب لمحاؽ مبلذ عف ليـ

 .العربية عناية فائقة بالمغة ىتماـاال إلى إضافة كاإلنجميزية كاإليطالية
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 تبلميذ ترجـ كقد" األلسف عف :ـ 1869 عاـ مؤلفاتو إحدل في باشا قدرم كقاؿ     
 الحضارة نقؿ الكاسعة الترجمات تمؾ مف اليدؼ ككاف "مجمد ألفي مف أكثر المدرسة ىذه

 تأثرت حيث ،ةالفرنسي المغة عف الترجمة في الكتب أكثر ككانت مصر، إلى الغربية
 المشيكرة كرحمتو الطيطاكم رفاعة الشيخ دكر ننسى فبل الكبرل، ةالفرنسي بالثكرة مصر
 بمثابة فكاف العربية، إلى ةالفرنسي مف المؤلفات مف العديد بترجمة كقيامو باريس في
 .مصر إلى الغرب عمـك لنقؿ قنطرة نفسو مف كجعؿ بالغر  عمى الشرؽ عيف

 "الكازيطات" لفظ عمييا أطمؽ التي كالصحافة النيضة عصر كفبلسفة أعماؿ كقرأ     
 "باريز يصخمت في بريزإلا تخميص" رحمتو في ذلؾ كؿ كجمع .(11) "اليكمية األكراؽ" أك

 .بأسبابيا كاألخذ الحضارة تمؾ لرصد عنو غنى ال كمصدرنا تحفو ذاتو حد في يعد كالذم

 ترجـ الذم الطيطاكم فبجانب – قدرم محمد غير – فيالكثير  ننسى ال ككذلؾ     
 الحضارة، بتمؾ تأثركا قد آخريف نجد – التجارة قكانيف مثؿ ةالفرنسي القكانيف مف الكثير
 رسالة" صاحب عبده محمد الشيخ الذكر سبيؿ عمى منيـ نرصد – عنيا كعبركا
 المرصفي حسيف الشيخ ككذلؾ ،"باريس في صدرت التي الكثقي العركة كجريدة التكحيد
 التي األلسف كمدرسة الترجمة قمـ أف لنا يؤكد ذلؾ كؿ "الثماف الكمـ رسالة" صاحب
 الثقافة بيف اليكة لتضييؽ األىمية مف كبير قدر عمى باشا يعم محمد زمف ظيرت
 نحك األكلى خطكاتيا تخطك تكد ال التي الكليدة المصرية كالثقافة ،العتيدة الغربية

 .المستنير كالفكر الحديثة الحضارة

 دراستو إتماـ عدب األلسف بمدرسة مترجمنا إذف عيف فقد ،باشا قدرم محمد أما       
 بالقكانيف اإلسبلمية الشريعة كمقارنة الفقو عمـك لدراسة خاص ميؿ لو ككاف .بيا

 كتب عمى مكبنا ككاف باألزىر، الفقو دركس جمسات حضكر عمى كداـك .بيةك األكر 
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 األمر، بداية في فقط الترجمة ىك الرسمي عممو بقى كلكف .األكلى بداياتو مف الشرع
 .مترجـ مساعد ال مترجمنا المالية نظارة إلى األلسف مدرستو مف كنقؿ

 فأخذ ،كالينا عمييا باشا شريؼ عيف الشاـ ببلد عمى باشا إبراىيـ استكلى كعندما     
 ذلؾ بعد كعادا ستانةاإل إلى سافر ثـ لو، سكرتيرناا فندي  أ يزاؿ كال باشا قدرم األخير ىذا
 األمير مدرسة في كالتركية العربية لمغة ستاذناأ باشا قدرم بعدىا كعيف مصر إلى

 فالمعارؼ، بالمعية عيف ثـ عيده لكلي مربينا الخديكم ختارها ثـ .باشا فاضؿ فيمصط
 .(12) بالخارجية الترجمة لقمـ فرئيسنا سكندريةاإل بمدينة التجار فمجمس

 عندما األمكر كالة ذلؾ شجع قد كالتشريع لمفقو كميمو باشا قدرم براعة ككانت     
 ترجمة في شتراؾاإل إلى باشا قدرم إلى كعيدكا اإلسبلمية، الشريعة أحكاـ تقنيف أرادكا
 الحقانية كزارة في نشئتأ التي المجنة مع العربية المغة إلى المختمطة المحاكـ قكانيف
 .األىمية لممحاكـ جديد تشريع لكضع تمييدنا العمؿ بيذا لمقياـ

 المختمط القانكف أحكاـ بيف التكفيؽ يقتضى المصرم التشريع كاف كلما          
 عمييا كاف التي اإلسبلمية الشريعة أحكاـ كبيف الفرنسي القانكف عف أخذ الذم الجديد
 ال ذلؾ في كتابنا ككضع المقارنات بيذه باشا قدرم اشتغؿ فقد .يكمئذ حتى القضاء

 – الفرنسي– المدني القانكف في كجد ما تطبيؽ" عف الكتب دار في مخطكطنا يزاؿ
 في التي كجدت الشرعية المسائؿ بياف بدايتو في جاء "حنيفة أبي لمذىب مكافقنا
 .(13)النعماف حنيفة أبي اإلماـ لمذىب كمناسبنا مكافقنا الفرنسي المدني القانكف

 كىذه ،المختمطة المحاكـ كلقكانيف الفرنسي العقكبات لقانكف الترجمة ىذه           
 إلى مضافة الفرنسي المدني كالقانكف الشرع أحكاـ بيف المقارنات في المتصمة البحكث

 حتى القانكف في فقيينا جعؿ ذلؾ كؿ كالتشريع القانكف إلى – باشا قدرم أم – ميمو
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 في ؿكظ، (ـ 1892-1879)تكفيؽ الخديكم حكـ بداية في لمحقانية كزيرنا أصبح
 شترؾا  ك  ىا،ءإنشا أراد التي األىمية لممحاكـ القكانيف كضع حتى محقانيةل اكزيرن  منصب
 .التجارم كالقانكف الجنايات تحقيؽ كقانكف المدني القانكف كضع في بنفسو

 المعاش، إلى أحيؿ حتى األىمية المحاكـ ترتيب الئحة كزارتو عيد في صدرت كقد     
 .الحقانية ناظر باشا فخرم عيد ظؿ في بيا كعمؿ كضعيا التي القكانيف كصدرت

-1881) المعاش بعد ما كىك باشا قدرم حياة مف الثاني الشطر كاف ثـ          
 يتكافركف الذيف مف باشا قدرم ككاف كالتشريع، بالقانكف جاىدنا فيو عمؿي ،(ـ1886

 أبي مذىب تقنيف إلى كىمو جيده كؿ كجو كلذلؾ يممكنو كال العمؿ عمى قكتيـ بكؿ
 في الحيراف مرشد" بيا مقركننا سموا ال تزاؿ التي الثبلثة الكتب بكضع حنيفة

 في كاإلنصاؼ العدؿ قانكف – الشخصية األحكاؿ في الشرعية األحكاـ– المعامبلت
 ."األكقاؼ مشكبلت عمى القضاء

 ـ،1886عاـ نكفمبر 28 في كفاتو حيف إلى مخطكطة كميا الكتب ىذه ظمت كقد     
 تزاؿ كما ذكراه المؤلفات ىذه خمدت ذلؾ كمع .طكيمة بسنكات كفاتو بعد إال تطبع كلـ
 اإلسبلمي الشرع رجاؿ مف بو يضطمع ال الذم الكبير الجيد ىذا كىي مجده، فيا سببن 
 .كجو خير عمى كأداه بو فاضطمع أحد،

 مقدمتيـ، كفي الكبار مصر رجاالت مف كاحدنا منو جعمت ىذه كمؤلفاتو فأعمالو     
 نقؼ حتى ىذه كتاباتو ألىـ سريع عرض مبدئية بصفة كلك نقدـ أف عمينا مناالز  كاف لذلؾ

 مصر في التشريعي لمفقو اأساسي   مرجعنا تزاؿ كال كانت التي إنجازاتو عمى تقديرية بصكرة
 .ليا تتعرض التي كالفقيية التشريعية القضايا بعض عمى الكقكؼ مع كالمعاصرة الحديثة
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 :إإلنسان أحوإل معرفة إلى إلحيرإن مرشد  :أوال

 األحكاؿ خبللو مف نظـ فقد سمو،ا خمدت التي قدرم محمد مؤلفات أىـ مف     
 ضمنو فقد .كالصراعات المنازعات لفض المجتمع داخؿ الناس بيف كالحياتية اليكمية

 دار التي كالمسائؿ القضايا مف العديد فييا عالج الفقيية التشريعات مف قيمة بمجمكعة
 الفقو كرد المسائؿ تمؾ مف العديد بجمع فقاـ زمف، منذ كالخبلؼ الجدؿ حكليا

 مرشد " فجاء الحديث، العصر ركح إلى إضافة سابقة فترة منذ عمييا التشريعي
 التشريعات ركح مع األصالة ذات القديمة التشريعات بيف تجمع تحفو بمثابة  "الحيراف
 لتظير  "اإلسبلمية لمشريعة التقنيف" مف قالب في صيغت الحديثة، الكضعية كالقكانيف

 ."الجديدة الكضعية القكانيف" ثكب في

 :وإلقضايا إلمسائل ىذه وأىم *

  :عمميات إلبيع وإلشرإء -١      

 كحكـ .المباني خاصة العقارات في كالشراء البيع عمميات قدرم محمد عالج      
 إضافة في المشترل قاـ إذا فمثبل .كالمشترم البائع بيف العمميات تمؾ في الرجكع
 عممية في الرجكع البائع كأراد شتراها الذم المبنى في شجارأ غرس أك المباني بعض
ا كالغراس البناء قيمة مع دفعو ما ستردادا المشترل حؽ مف أصبح .ىذه الشراء   .أيضن

 مف البناء كاف إذا خاصة أنفقو ما قيمة لو تبقى فبل ،الرجكع المشترل أراد إذا أما     
 تطيير أك بئر حفر مف (المنافع في أنفقو ما حتى أك نحكىما أك كالطيف الجص
 .(14)) البيع في شئ مرمة أك بالكعة

ا قدرم كيقكؿ       يعمـ ككاف شتراها فيما كالغراس البناء بعممية المشترل قاـ إذا :أيضن
 كالغراس، البناء بقيمة الرجكع في لو حؽ فبل مالكو أمر ببل إليو باعو قد البائع أف

نما  .فقط بالثمف الرجكع في حؽ لو يككف كا 
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 مف أمر دكف العقار لو باع قد البائع بأف الشراء كقت جاىبلن  المشترل كاف إذا أما
 عندئذ .بالمبيع (كبنى كغرس فاشترل "بالبيع المالؾ أمرني" بقكلو البائع غراهأك  مالكو
 .(15)كالغراس البناء كبقيمة بالثمف الرجكع في لممشترل الحؽ يككف
ا قدرم ليا تعرض التي األمكر كمف       .الدكاب أك الحيكانات بيع مسائؿ في أيضن
 .كضعت قد الدابة ىذه ككانت دابة، أك ما لحيكاف البيع عممية تمت إذا

 كقيمة بالثمف البائع عمى يرجع المشترم أف برل البيع، في ىنا الرجكع حكـ فما      
 أك البائع لدل عمـ ىناؾ كاف إذا ما ىنا يكضح ال الحقيقة في كلكنو .(16) النتاج

 ال؟ أـ الدابة، ىذه بحمؿ المشترل
 ىذا امتبلؾ أك قيمة في منيما مف أحقية تكضح التي الميمة األمكر مف كىي      
 .النتاج
 كأف العيكب، مف بيع أم خمك كالشراء البيع أمكر في يشترطكف دائمنا ككانكا      
ف العممية، في حقو كالمشترل البائع مف كؿ فييستك   ما كفاء قبؿ إحداىما مات كا 
 الفقو عمييا تعارؼ قد أمكر كىي .البيع في دينو يستكفكا أف كرثتو عمى كاف عميو،

 الحقبة كفي اإلسبلـ صدر في األكلى بالفترات مركرنا اإلسبلمية أصكلو في التشريعي
 .بعدىا كما العثمانية

      :يجارعقود إإل -٨

 منفعة لممستأجر المؤجر تمميؾ أنو :بقكلو اإلجارة عقد (الحيراف مرشد عرؼ كقد
 ).أجرة يصمح بعكض العقبلء كنظر الشرع في المؤجرة العيف مف مقصكدة

 شرط فييا كيكضح .كالمستأجر المؤجر بيف العبلقة طبيعة يكضح تعريؼ كىك     
 عاقبل منيما ؿك  يككف أف أم "العاقديف أىمية اإلجارة نعقادال يشترط" فيقكؿ التعاقد
 .كصيو أك كليو أك ككيمو أك يؤجره لما مالكنا المؤجر يككف كأف .عمييما محجكرنا غير
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ا نمحظ كما  اختؿ كأف .المنازعات بينيما تحدث ال حتى العاقديف رضا اشتراط أنو أيضن
 .(17) اإلجارة فسدت الشركط ىذه إحد

 تأجيميا أك األجرة تعجيؿ فيصح :كشركطيا األجرة تحصيؿ عمميات في أما      
 فبل العقد، بمجرد األجرة تمـز ال كما .(18)معينة  أكقات في تؤدم أقساط إلى كتقسيطيا

 يجكز ال التأجيؿ حالة في أما تعجيميا، المستأجر عمى شترطإ إذا إال تسميميا يجب
 لممستأجريدفعو  بأف التعجيؿ حالة في قيكد كضع كقد .استردادىا أك األجرة تممؾ
 قيمة يستكفي حتى المؤجرة العيف تسميـ عدـ في الحؽ كلممؤجر العقد كتابة كقت

 .(19)باألجرة اإليفاء عدـ حالة في اإليجاره عقد فسخ لو يحؽ بؿ اإليجار،

 :و إلمغارسةأ ةعقود إلمزإرعة وإلمساقا -5

 المزارعة عقكد اإلنساف أحكاؿ معرفة إلى الحيراف مرشد في قدرم محمد كذكر     
 عدة في اإلسبلمي الفقو عنيا تحدث قد المزارعة فأحكاؿ .المغارسة أك كالمساقاه
 عقد فسخ بكجكب قدرم كذكر .كالمستأجر األرض صاحب بيف عقد بأنيا مكاضع
 تأخر إذا كلكف .الزرع ىبلؾ حتى عمدنا األرض سقي كعدـ اإلىماؿ حالة في المزارعة

 .صحيح المزارعة عقد يككف عندئذ الزارعة، لمصمحة معتادة بصكرة الزرع سقي

ذا     مافيو أجر المزارع كيمـز العقد تمديد يستمر الزرع دراؾإ قبؿ العقد مدة انقضت كا 
 كبل عمى كتذرية سر كد (كحصاد كمحافظة سقي مف الزرع يمـز ما نفقة كتككف نصيبو

 .(28)حصصيما بقدر كالمزارع األرض صاحب مف

 صاحب مات إذا :الحيراف بقكلو مرشد صاحب المزارعة أمكر في كيستطرد     
 لكرثة كليس العمؿ عمى المزارع يداـك النضج يكتمؿ لـ صغير الزرع يزؿ كلـ األرض
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 إلى العمؿ في مقامو تقـك فكرثتو غض كالزرع المزارع مات إذا ككذلؾ .منعو فيالمتك 
 .األرض صاحب مف تدخؿ دكف الزرع يستكم أف

 كتمنع استمرارىا تضـ حتى كالزراعة الزرع عممية بدقة تنظـ أمكر أنيا كالحقيقة     
 صحبو قد الزراعة في كانحبلؿ تدىكر مف الماضي في كاف ما يحدث ال حتى الظمـ

 .البغيض االلتزاـ عيكد في الممتـز أك المالؾ جكر نتيجة كبير تسحب

-967  (األجيكرم عمى قبؿ مف عرفيا كما فيي ،ةالمغارس أك المساقاة أما     
 ػػػدرػػػػبقػػػ أرض ػػػيرػػػػػػػػػتعم عمى دػػػػػػػػػػعق بأنيا )*( (ـ1658 -1558ق / 1869

 بنفس المعني الزمف مف طكيمة فترة بعد ىنا ليا يعرض قدرم كمحمد .(21)كـػػػػػػػػمعم
 .إنباتو مف نتثبت حتى الشجر ىذا عمى أكثر أك سنة مركر يشترط كلكنو

 تمؾ مف يخرج ثمر أكؿ عمى كتقع المدة بياف بدكف تصح المساقاة أف قدرم كيذكر     
ف المحددة المدة بياف مع كتصح السنة  ىتمكاإ ممف سبقكه مف مع ىنا قدرم ختمؼا كا 

 .)*(كالشرنببلم  األجيكرم عمى أمثاؿ – قمنا كما – كالمغارسة المساقاة عف بالحديث
 أـ طكيمة كانت سكاء المساقاة مدة تحديد ضركرة إلى كالشرنببلم األجيكرم عمى فيميؿ
 .(22)القصيرة المدة الشرنببلم مدح كأف .أفضؿ يككف فتحديدىا قصيرة

ذا تـ تحديد المساقاه       قدرم كىنا .(23)المساقاة فسدت فييا الثمر تخرج ال مدة فيكا 
 : فيقكؿ كيعكد المدة، بياف بدكف تصح المساقاة أف فيذكر – يبدك كما – نفسو يناقض

 في إنو :فنقكؿ نعكد كلكف" .المساقاة فسدت الثمر فييا تخرج ال مدة لممساقاة ذكر إذا"
 قد الثانية الحالة كفي المساقاة، عمى عاـ حكـ ىنا أطمؽ قد األكؿ، الحكـ أك الجممة
 ال كلكف قدرم، عمى حكمنا في نتسرع جعمنا الذم ىك فقط التدقيؽ .المساقاة مدة حدد
 أكثر يدقؽ أف قدرم عمى ككاف أحياننا المبس تحدث التي األمكر مف أنيا ذلؾ يعني
 .تكضيحيا في
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 :إلشرإكة –( إلشركة 4)
 :بعقد وشركة بممك شركة :نانوع إلشركة

 كىي األسباب، مف لسبب ديننا أك عيننا فأكثر أثناف يممؾ أف ىي :إلممك شركة -
ا نكعيف  أك الشريكاف يممؾ أف :ختياريةفاال جبرية، كشركة ختياريةا شركة :أيضن

 .ختيارىـاب مكاليـأل ةكصي أك ةىب أك بشراء ماالن  الشركاء

 .الربح كفي الماؿ رأس في المتشاركيف بيف عقد عف عبارة فيي :إلعقد شركة أما -
 معمـك الربح يككف كأف لمككالة قاببل عميو العقكد يككف أف العقد شركة في كيشترط
 .القدر

 بيا القانكف كنصكص فييا التشريع كبياف الشراكة ألمكر قدرم محمد تعرض كقد     
 المشترؾ مف العقار حصتو بيع الشريكيف أحد بجكاز أقر بلثفم .كصريح مباشر بشكؿ
 .لمشريؾ ضرر ذلؾ عمى يترتب مالـ أذنو ببل شريكو كلغير لشريكو

ذا       منيما كبلن  يستحمؿ الشريؾ بأذف المشترؾ الممؾ الشريكيف أحد عمر كا 
 بما صرفو عميو رجكع ال متبرعنا يككف شريكو إذف دكف عمره إذا أما .(24)المصاريؼ

 .العمارة عمى

 :( مسألة إلقروض وإلودإئع4)

 يرد ثـ بيا، ينتفع عينية أشياءن  أك أمكاالن  خرآ لشخص شخص يدفع أف كالقركض      
 كزننا المضركبيف كالفضة مف الذىب .(25)بالزيادة  يرده  بالربا قرض كىناؾ .مثميا
 يجكز ال الكصي ككذلؾ اقتراضو، كال الصغر كلده ماؿ اقراض األب يممؾ كال .اكعدن 
 .لنفسو اليتيـ ماؿ يقرض أف لو



 إلروس أبو إلسيد حامد د. خالد                          م١٢٢١ – م١٢٨١ إلمصري إلقضاء صالحإ  و  قدري محمد 

-١5- 

 كالمستقرض، المقرض بيف مشكمة حدكث عند كىك ميـ لشئ قدرم تطرؽ كقد     
 عمى المقرض يجبر عندئذ الناس، أيدم عف كانقطعت المقرضة األعياف استيمكت فإذا

 .(26)القيمة عمى ىتراض إذا إال مثميا يكجد أف إلى اإلنتظار

ذا لحفظو، أميف شخص عند المكدع الماؿ ىي :الكديعة أما       في الكديعة كانت كا 
ف استبلميا صح المستكدع كاستمميا مختـك مظركؼ في أك مغمؽ صندكؽ  يدرم لـ كا 

 .بيا ما

 د.العق في يتشرط مالـ الكديعة حفظ عمى أجرة يأخذ لـ المستكدع أف اشترط كقد        
 .(27)مالو حفظ عمى يأتمنو بمف أك بنفسو الكديعة بحفظ ييتـ أف المستكدع كعمى

 كؿ في انتشرت قد كانت التي القركض ككذلؾ الكدائع بعض شركط عف ذهى      
 أحكاؿ تدبير أجؿ مف ميـ شئ ليا التعرض كبالتالي المجتماعات كسادت األزماف
 .المنازعات في لمفصؿ كالشعكب الرعية

 :( مسائل إلرىن١)

ا       عمى اشترط كقد "الحيراف مرشد" في قدرم ليا تعرض التي الميمة المسائؿ مف أيضن
 .عميو يرضياف عدؿ شخص عند الرىف ىذا يكضع أف الرىف عقد في كالمرتيف الراىف

 حمكؿ عند الرىف ببيع كالمرتيف الراىف تككيؿ قياـ ىك الرىف صحة شركط كمف     
 .الديف إليفاء بالبيع غيره أك العدؿ الراىف تككيؿ يصح ككذلؾ ثمنو، مف دينو الستيفاء

 لو كيجكز لنفسو، كلده ماؿ يرتيف كأف كلده، عند مالو يرىف أف لؤلب كيجكز         
ا  بديف رىف إذا الصغير عمى كبديف نفسو عمى بديف الصغير ابنو ماؿ يرىف أف أيضن
 .الزيادة ال الديف قدر األب يضمف الديف مف أكثر الرىف قيمة كانت فإف .فيمؾ نفسو
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ا الرىف أحكاـ مف الحظنا كقد     ببل الرىف ببيع كقيامو المرتيف تعدم حالة في أيضن
 حؽ مف يككف عندئذ اإليجازة، قبؿ يده في الرىف فيمؾ المشترل كاستممو المرتيف إذف

 .(28) المرتيف أك المشترم إما تضميف في ىنا الخيار الراىف

عادتيا المرىكنة العيف استرداده قبؿ الراىف مات إذا أنو نؤكد كأخيرنا       يد إلى كا 
 المرتيف يشارككف فبل الراىف، غرماء سائر مف بيا أحؽ المرتيف يككف ىنا .المرتيف

 .المرىكنة العيف أك القرض نعني فيو

 "الحيراف مرشد" في قدرم ليا تعرض التي التشريعية كالقضايا المسائؿ أىـ ىذه     
 حكليا ينشكب قد التي القضايا مف العديد كحسمت الناس أحكاؿ كبحؽ نظمت كالتي

 ضمنت "التشريعي الفقو" في بحقو بمثابة بحؽ "الحيراف مرشد" فكاف .كالجدؿ الخبلؼ
 األكضاع متغيرات خبلؿ مف جديد ثكب في اإلسبلمية األصكلية كالفقو الشريعة أصكؿ
 المجتمع لتنظر الخطر ناقكس كدقت الحديثة، المجتمعات شيدتيا التي الجديدة
 .األكاف فكات قبؿ ليا يتنبو أف يجب جديدة بإرىاصات المصرم

 :إألوقاف مشكالت عمى لمقضاء وإإلنصاف إلعدل قانون :ثانًيا

ا      كحؿ لتنظيـ قدرم كضعو كقد ،"العدؿ قانكف" لقدرم الميمة الكتابات مف أيضن
 .األكقاؼ حكؿ تظير التي المشكبلت

 مترك  كما "اهلل إلى التقرب كسب بيدؼ العيف حبس ىك بإيجاز الكقؼ كتعريؼ      
 اإلنفاؽ مثؿ الخير أكجو في رعييا لصرؼ قطعة أك عقار تخصيص أم .المصادر

 .كنيسة أك ضريح أك زاكية أك مسجد عمى

 :أميف محمد منيا محمد نذكر :األكقاؼ حكؿ دارت التي الكتابات تعددت كقد      
محمد  ، ككذلؾ(29) "ـ 1258/1517 " مصر في االجتماعية كالحياة األكقاؼ

 زىرة أبك" كتاب كىناؾ العثماني، العصر في تناكلو .االقتصادية كالحياة األكقاؼ:فيعفي
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ا األكقاؼ عف  في ـ 1571/ ق 978 في المتكفي" الحنفي نجيـ ابف ذكرىا كقد "أيضن
 ."رسائمو

 كجاء .كشركطيا كحدكدىا كمشاكميا األكقاؼ تناكلت التي الكتابات بعض ىذه      
 .كمشكبلتيا األكقاؼ بمسائؿ الخاص الكأس نفس في ليصب ىذا قدرم محمد كتاب
 .(38)كغيرىـ ككقؼ المرضي كبطبلنو الكقؼ صحة شركط مثؿ مسائؿ عدة فيو كحدد

 :شروط صحة إلوقف

 بيت مسجد غير مسجد عمى الذمي كقؼ كال كنيسة عمى المسمـ كقؼ يجكز ال    
 .المسمميف فقراء عمى الذمي ككقؼ الذمة أىؿ فقراء عمى المسمـ كقؼ كيجكز .المقدس

 كال الحاؿ في كائف يرغ شرط عمى معمؽ غير حرنا يككف أف الكقؼ لصحة كيشترط
 في ثمنو كصرؼ بيعو فيو بشرط مصحكبنا كال مؤقتنا كال المكت بعد ما إلى مضافنا
 .(31)كرثتو  أك الكاقؼ حكائج

 أك حكائجو يقضى ال الكاقؼ أف بحيث" قدرم رصده الذم األخير الشرط كىذا      
 .الماضي في كانت التي الكقفية الحجج يخالؼ شرط ىك " الكقؼ ريع مف متطمباتو
 .العثماني العصر في خاصة

 عاـ القديمة مصر رجاالت بعض أكقؼ بلن فمث .ذلؾ عمى كثيرة األمثمة كىناؾ        
 كالفكاخير القمؿ بضاعة يعمؿ كىك "البديكم عمى الحاج" كيسمى ـ 1647 /ق 1857
 الخميج فـ بخط كفكاخير عقارات أكقؼ الخميج( قد فـ خط (القديمة مصر بمنطقة
 بالخط الجمالة بحارة عمى الديف نكر الشيخ كلضريح تربتو لصالح عياير  بصرؼ

 .(32)ذككرمال
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 كقفو ريع صرؼ مف الكاقؼ يحـر أف كىك قدرم شرط خالؼ ىنا عمى فالحاج        
 .ىذا البديكم عمى الحاج قبؿ ما ذلؾ مف أبعد كنذىب .مصالحة كعمى عميو

 صاحب(الجارحي السعكد أبك الشيخ أكقؼ ـ 1518 /ق 924 عاـ ففي          
 بخط كالحمك الحار الزيت لعصر كاممة معصرة القديمة( بمصر المشيكر المسجد
 كؿ كالقرطـ، البذر لطحف المنطقة بنفس كطاحكنيف الككيكية مدرسة قرب جمدار حماـ
 كلمفقراء الجارح كـك بخط مسجده عمى ذلؾ ريع يصرؼ بعدىـ كمف كألكالده لو ذلؾ

 .(33) الذككر الجامع بمنقطة القاطنيف

ا المسائؿ مف الكثير كىناؾ             ال :فيقكؿ .قدرم محمد إلييا تطرؽ قد أيضن
 يمكف تحقيقو شرط عمى يصح العكس بؿ الكجكد، محقؽ غير شرط عمى الكقؼ يصح
ا ممكنا مممككة المكقكفة العيف تككف عندما الكقؼ كيصح .الكاقع في  كلك لمكاقؼ تامن
 مالكنا يككف كأف بالغنا عاقبل حرنا الكاقؼ يككف أف الكقؼ، لصحة كيشترط .فاسد بعقد
 مجنكف أك صبي مف الكقؼ يجكز ال إذف .عميو محجكرنا يككف ال كأف المكقكفة، لمعيف

 ال عندئذ الديف في مستغرؽ غير كال مكاله، لو إذف إذا إال مممكؾ مف كال يعقؿ ال
 .(34) مكاله لو أذف كلك حتى كقفو يصح

 الكاقؼ ماؿ ثمث في يككف كلكف بعدة، الـز المكت مرض في كالكقؼ
 كسائر ألكالده أرضينا أك لو دارنا مكتو مرض في المريض يكقؼ كعندما .كالكصية
 .كقفنا كميا صارت الكقؼ كأجاز تخرج لـ أك الثمث مف خرجت فإف كرثتو،

ذا  عمييـ المكقكؼ عمى ريعيا يقسـ كقفنا كصارت يجيزكا كلـ الثمث مف خرجت كا 
 مف أحد بقى ما كرثتو إلى سيمو ينتقؿ كرثو عف منيـ مات مف ككؿ ميراثيـ قدر عمى

 .بعدىـ كاقؼال عينيا التي الجية إلى الغمة تصرؼ نقرضكاا فإف ،حينا عمييـ المكقكؼ
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ا قدرم كيكضح   أك مصمحة لتحقيؽ استبدالو ككذلؾ الكقؼ بيع يجكز إنو أيضن
ا كما .مالية ضائقة مف الخركج  أكقؼ إذا الذمي أف فيقكؿ .الذمة أىؿ إلى تطرؽ أيضن

 بيت مسجد لمصالح ككذلؾ كترميميا عمارتيا أجؿ مف كنيسة لمصالح كأرضو داره
 كأكصى لممسمميف امسجدن  داره جعؿ إذا كلكف كقفو، صح كالمساكيف لمفقراء أك المقدس

ف .باطبلن  الكقؼ يككف عنو يحج بأف  أك بأعيانيـ لقـك مسجدنا داره تبنى أف أكصى كا 
 .(35)  كصيتو جازت بأعيانيـ محمو ألىؿ

 كقت عمارتو كيجدد الكقؼ مصالح ىيرع ناظر الكقؼ شئكف يتكلى ككاف
 متعيد أك الناظر ىذا كبفضؿ .نفسو الكقؼ غمة أك ريع مف ذلؾ كيككف ،الحاجة
 .سرقة أك خراب دكف الكقؼ صيانة يتـ الكقؼ

 أك الكقؼ بيع قضية أما قدرم ليا تعرض التي الميمة المسائؿ بعض ىذه
 بفا فيرل .ذلؾ في كاإليجازة البطبلف بيف الفقياء بيف خبلؼ محؿ كانت فقد .ستبدالوا

ا ذلؾ بثمف يشترل أف بشرط الكقؼ ستبداؿإ أك بيع )*( بجكاز نجيـ  أخرل أرضن
 قؼاالك  شرط إذا" فقاؿ .الكاقؼ كجكاز مكافقة ذلؾ في شترطاك  األصمي، الكقؼ لصالح

 شرط إذا الكاقؼ أف" بقكليـ الفقياء جميكر رأم عمى ذلؾ في ستنداك  "االستبداؿ
 .(36)االستبداؿ كيممؾ كالشرط يصح الكقؼ أصؿ في لنفسو االستبداؿ

 ليشترل الكقؼ بيع يجكز إنما" بقكلو ذلؾ في نجيـ بفا مع قدرم محمد كيتفؽ     
 أك لغيره أك لو طك مشر  سكاء ستبدالوا الكاقؼ شرط إذا عنو بدالن  كقفنا يككف ما بثمنو

 ال عيننا المديكف كقؼ ككذا ،بو االستبداؿك  بيعو لمقاضي كالمصمحة الضركرة تدعستا
 ماؿ لو كليس ،المرتيف تسميميا بعد ككقفيا العيف رىف أك غرمائو مف ىربنا غيرىا ماؿ

 لكفائو الديف بعد كقفيا التي العيف القاضي يبيع دينو الغريـ كاقتضى الديف لكفاء غيرىا
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 كلك الكقؼ بيع يصح ال ذلؾ عدا كفيما بالديف شتغؿا ما بقدر منيا بيع أك ثمنيا مف
 .(37)  يباع فبل مسجؿ غير كاف

 أكثر في بطبلنيا أك بصحتيا قدرم محمد يعمف الذمة أىؿ أكقاؼ حالة في أما     
 -:كىى كما يمى ،كاإلنصاؼ العدؿ قانكف في مادة مف

 (٢4 )مادة

  أسمـ مف أف شترطاك  ،كعقبو كنسمو كلده ككلد كلده عمى كقفو الذمي كقؼ إذا       
 أف كقفة في كشرط انصراني   كاف فإ ككذلؾ، شرطو لـز الصدقة مف خارج فيك، نيـم

 صح الكقؼ مف خارج فيك ،النصرانية الديانة غير إلى النصرانية ديف مف نتقؿا مف
 البعض أسمـ كلك الكقؼ في لو حؽ فبل تجس أك تيكد أك منيـ كاحد أسمـ فا  ك  شرطو
 مف أف كاشترط اييكدي   كاف فإ ككذلؾ ،الكقؼ مف حرمكا البعض كتجس البعض كتيكد

 .بو كعمؿ شرطو صح الكقؼ مف يخرج أكالده فم الييكدية ديف فم نتقؿا

 (42)مادة 

 كيصرؼ لمفقراء آخرىا جعؿ إذا صحاء فقر ال جيرانو عمى كقفنا داره الذمي جعؿ إذا
ا جيرانو مف فقير كؿ إلى غمتو  .اذمي   أك كاف مسممن

 (4١ )مادة

ذا  .جاز معينة كنيسة أك ةبيع فقراء عمى كقفنا أرضو أك داره الذمي جعؿ كا 
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 (4٨)مادة 

ذا  ستغنىاك  خربت فإذا ،كعمارتيا معينة بيعة أك كنيسة مصالح عمى كقفنا جعميا كا 
 كقفو صح كالمساكيف لمفقراء أك المقدس بيت مسجد لمصالح الغمة تككف عنيا

 .لمفقراء أك المقدس بيت لمصالح الغمة كتصرؼ

 (45 )مادة

، الكقؼ باطبلن  يككف عنو يحج أفب أكصى أك لممسمميف مسجد داره الذمي جعؿ إذا
 .كصيتو جازت بأعيانيـ محمو ألىؿ أك بأعيانيـ لقـك مسجدنا داره تبني أف أكصى فإف

 (44 )مادة

 عمى أك ذكر ما عمى داره أك أرضو كقؼ أك ككقفيا بيعة أك كنيسة داره جعؿ كأف
 فبل سماه الذم لمكجو صحتو حاؿ في ممكو مف أخرجو أنو كأشيد كالرىباف القسيسيف

 قبكرىـك   مكتاىـ أكفاف عمى كقفيا كأف مكتو بعد عنو تكرث أمكالو كسائر كىي يجكز
 .كقفو صح كالمساكيف لؤليتاـ غمتيا مف أكسية لشراء أك

 (44 )مادة

ذا  عدالف كىما غيره أك دينو أىؿ مف ثنافإ عميو كشيد داره أك أرضو الذمي كقؼأ كا 
 كقضى الشيادة جازت بالكقؼ إقراره عمى ومبين شيادة عمى مسمماف أك دينيما في

 .بالكقؼ عميو

 (4١ )مادة

 كغير لنفسو الغمة ستثنىا أك كاإلخراج كاإلدخاؿ كالنقصاف الزيادة كقفو في شرط إذا
ذا جاز المعتبرة الشركط مف ذلؾ  .كتأييدنا تأكيدنا اإلسبلـ زاده الكقؼ بعد الذمي أسمـ كا 
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 (44 )مادة

 بمكتو كال دياره إلى برجكعو كقفو يبطؿ كال لمذمي يجكز ما الكقؼ مف لممستأمف يجكز
 مالو بكؿ أكصى كلك إلينا برجكعو كال ببلده إلى عكدتو قبؿ ياهإ بإبطالو كال عندنا

 .(38)  كصيتو صحت

كذلؾ  ىذا زماننا في أكثرىا كما األكقاؼ أراضي عمى التعدم مسألة قدرم أثار كقد 
 الغصب أك التعدم ىذا كاف سكاء كاإلنصاؼ، العدؿ قانكف مكاد مف مادة كثر مفأ يف

 .حكانيت أك عقارات أك أراضي عمى

 :فيفيقكؿ  

 (454)مادة 

 فا  ك  يده في ىمؾ فإف ،بعينو رده فعميو ،اأرضن  أك حانكتا أك كانت ادارن  كقفنا غصب مف
 .النقصاف ضمف نقص الكقؼ دخؿ كاف

 (442 )مادة

 إدراؾ قبؿ كلك بقمعو يكمفو أف لمقيـ زرعو كنبت كزرعيا الكقؼ أرض غصب مف
 نقصاف تضمينو كلمقيـ لمغاصب الزرع فإف ،باألرض يضر ال قمعة كاف فإ ميعاده
 عمى كالفتكل المتقدميف عند المستحقيف إلى ال العمارة إلى بصرؼ يؤخذ كما األرض

 .المثؿ أجر لزـك

 (44١ )مادة
 برفعو القاضي يأمره شجر أك كبناء بماؿ مقكما شيئا المكقكؼ في الغاصب زاد إذا

 بؿ يرفعو أف لمغاصب فميس بيا يضر كاف فاف الكقؼ بأرض رفعو يضر لـ أف كقمعو
ا يدفعيا كالغراس مرفكعنا البناء بقيمة لمكقؼ القيـ يتممكو  كيجكز الكقؼ غمة مف مقمكعن
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ف .لمكقؼ صبلح فيو كاف فإ الغراس مف شئ عمى يصالح أف لممتكلي  كانت كا 
 .الحصاد يدرؾ لـ كلك بالقمع يؤمر مزركعة المغصكبة األرض

 (44٨ )مادة
 قائمة كاألشجار مبنينا البناء قيمة ضمف أشجاره قمع أك الكقؼ دار الغاصب ىدـ إذا
 لو يرد الغاصب رد فإف، القيـ عمى ردىا يتيسر لـ فإ األرض كقيمة األرض في

 .قيمتيا
 (445 )مادة

 كالنخيؿ األرض رد رادأ ثـ الغاصب ستغمياا أشجار أك نخيؿ الكقؼ رضأ في كاف إذا
 .ستيمكياا فإ مثميا رد أك قائمة كانت فإ بعينيا الغمة رد كاألشجار

 (444 )مادة
 غصبو فإف، شاء أييما يضمف أف فممقيـ األكؿ يد مف آخر غاصب الكقؼ غصب إذا

 الثاني عمى فالضماف األكؿ مف بلن مأ الثاني ككاف األكؿ يد في قيمتو زيادة بعد الثاني
 .القيـ تبعو منو أمبلن  األكؿ كاف فا  ك 

 (444 )مادة
ذا  .برئ كأخذىا بالقيمة لمقيـ قضى فإف ،الضماف مف اآلخر برئ أحدىما اتبع كا 

 (44١ )مادة

ذا  ،الثاني الغاصب يد في المغصكب ىمؾ أك لؤلكؿ المغصكب الثاني الغاصب رد كا 
 ضامننا األكؿ كبقى الثاني برئ قضاء أك ببنية إياه قبضو ككاف ،لؤلكؿ قيمتو فدفع

 .لمكقؼ
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 (444 )مادة

 الكقؼ دار سكف بأف لغيرىما أك لمسكني أك ستغبلؿلبل معد كقؼ منفعة فياستك  مف
 فيك ،اإلجارة مدة نقضاءا بعد سكنو أك صحيحة جارةإ ببل أرضو زرع أك حانكتو أك

 بتأكيؿ ذلؾ فعؿ كلك فييا المنفعة فياستك  التي المدة عف المثؿ أجر كيمزمو غاصب
 .أجر ببل الناظر أسكنو أك عقد أك ممؾ

 (44٢ )مادة

 شاء أف الخيار فممقيـ آخر رجؿ قمعيا أشجار أك نخيؿ كفييا الكقؼ أرض غصب إذا
 يرجع ضمف الغاصب فإف ،القالع ضمف أك األرض في ثابتة قيمتيا الغاصب ضمف
 أحدنا يضمف لـ فا  ك  ،الغاصب عمى بذلؾ يرجع ال القالع ضمف فا  ك  القالع عمى بقيمتيا
 (.39)  القالع يضمف أف لمقيـ فميس القالػػػػػػػع مف القيمة الغاصب كأخذا

 ال؟ أـ بيا؟ يعمـ ىؿ الكقؼ في الصككؾ عممية في كثيرنا الفقياء اجتيد ككذلؾ     
 بينو مف البد بؿ بالصؾ، يعمؿ ال بأنو صراحة قدرم ذكر كقد .الصؾ شركط ىي كما

 (.48شرعية)

 .الصككؾ عممية عمييا تنضكم مغالطات عدة لحدكث عدكؿ، شيكد كجكد أك      
 كأمثمة قصص عدة قدرم كينسج .المنع أك الجكاز بيف خبلفات عدة حكليا كتنشكب

 :فيفيركم  :قانكنو مكاد في

 (444 مادة)

 كقفت أني الكاقؼ فقاؿ ،بذلؾ عميو شيكد كأشيد اصكن  ككتب ضيعة كقؼ رجؿ إف
 ىذا الصؾ في يكتب لـ أك كتب الكاتب أف أعمـ كلـ جائزنا فيو بيعي يككف أف عمى
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 اكقفن  ككتب ،الصؾ عميو كقرئ العربية يحسف احن يفصبل رج الكاقؼ كاف فإف ،الشرط
 يفيـ ال أعجمينا الكاقؼ كاف فا  ك  ،قكلو يقبؿ فبل ،فيو ما بجميع ىك كأقر اصحيحن 
ا قكلو يقبؿ ال فيو ما جميع كأقر ،بالفارسية عميو قرئ نوأ الشيكد كشيد العربية  أيضن

 .الصككؾ بؿ بجميع الكقؼ بصؾ يختص ال أمر كىذا ،قبكلو يقبؿ يشيدكا لـ فا  ك 

 (44١ )مادة

 ىذا يصح فبل ككصايتو تكليتو جية فيو يذكر كلـ كالكصي مكليال صؾ كتب إذا
 القاضيك  ـالحاك جية مف متكؿ أك الحاكـ جية مف كصى أنو فيو كتب فإف ،الصؾ
 .ذلؾ جاز ،كاله أك نصبو الذم

 (444 )مادة

 الصؾ في ككتب ،معمكميف ربابأ عمى كقؼ ىي أرضا كقؼ متكلى مف رجؿ استأجر
 األكقاؼ كذا جية مف المتكلي فبلف بف فبلف المتكلي مف فبلف بف فبلف ستأجرا

 فذلؾ يعرؼ كلـ ،كجده الكاقؼ أبي سـا يذكر كلـ، بكذا المعركؼ فبلف إلى المنسكبة
 .جائز

 (44٢ )مادة

 عدكؿ خطكط فيو بصؾ كجاء، كقؼ أنيا دعىاك  رجؿ جاء ضيعة يده في رجؿ
 بذلؾ يقضي أف لمقاضي ليس بالصؾ القضاء القاضي مف كطمب، انقرضكا قد كقضاة
 .بالكقؼ الشيكد يشيد لـ ما الصؾ

 القضاة خط عميو الذم الكقؼ بمكتكب يعمؿ كال الخط عمى يعتمد ال قكليـ      
 دكاكينيـ في رسـك كلو الماضيف القضاة بخط القاضي كجده ما منو يستثنى الماضيف
 في حساب القاضي مف الممضاة كالدفاتر كالبياع كالصراؼ السمسار خط ككذلؾ
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ا كيعمؿ الكقؼ نما ،الخاقانية كالدفاتر السمطانية بالبراءة أيضن  بدفتر التاجر يعمؿ كا 
 .(41)  بدفتره يعمؿ فبل الناس عمى لو ما كأما لمناس عميو فيما كالسمسار كالصراؼ

 كجكب عمييا تكقفت شركط بعدة مرىكنة كانت الكقؼ في الصؾ عممية إذف     
 .عدمو مف الصؾ

 التي المشاكبلت لبعض التصدم "العدؿ قانكف" في قدرم محمد نجح كىكذا
 الفقيية كحججو ردكده فجاءت اإلنصاؼ مف جك في صاغيا قد .األكقاؼ كاجيت
 .األكقاؼ لمشكبلت التعرض عند بو يحتذل دستكر بمثابة

 :إلشخصية إألحوإل في إلشرعية إألحكام :ثالثًا

 زكاج مف الشخصية األحكاؿ مسائؿ في الشرعية األحكاـ حكؿ مؤلفو جاء ثـ     
 الفقو، عمـ في قدرم عمؽ مدل عف لنا يكشؼ بؿ الكتاب، ىذا ليكضح كنفقة كطبلؽ
 بؿ سماع، أك نقؿ دكف سميـ أساس عمى كالتشريعية القانكنية المسائؿ منو خرج الذم
  .األمكر كطبائع بحقائؽ دقيؽ كعمـ كتفحص تجربة كاقع مف

 األحكاؿ في الشرعية األحكاـ(نعني ىذا مثؿ مؤلفنا يضع قدرم نجد فعندما           
 أك خطيرة فقييو لقضايا كتصديو األكقاؼ مسائؿ يعالج نراه عندما ندىش ال )الشخصية

  :قميؿ بعد عنده سنتكقؼ ما كىك – الفرنسي الحدكد قانكف عمى كعمؽ ترجـ عندما حتى

 يريد عادم كقارئ كليس الفقوممـ ب شخص عف تنـ كتحميبلتو تعميقاتو فأ نجد – 
 .الكقت لبعض التثقؼ

 شخصية عف المثاـ لنا كشؼ قد "الشرعية األحكاـ" فإ :قمت إذ أبالغ ال لذلؾ
 إلى تميؿ التي شخصيتو عمؽ تفيـ ذلؾ كراء مف يمكننا حتى كاتجاىاتو قدرم كىكية
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 بمعنى أك .حاالتيا عمى كقبكليا التشريعية بالمسائؿ التسميـ دكف التشريعي التحميؿ
 يبلئـ جك في القانكنية خبرتو إلييا كيضيؼ التشريعية النصكص يأخذ كاف" دقة أكثر

 .الغربية كالقكانيف األكربية المتغيرات مع النصكص االسبلمية ليذه يةاألصكل طبيعة

 الشرعية األحكاـكتابو  "باشا قدرم " ىذه شخصيتنا كشؼ إلى دفعنا ما إذف
 هنجد كأحكامو،فمثبل كأركانو بالنكاح المتصمة المسائؿ مف العديد فيو يعرض الذم
 قبكؿ ككذلؾ خر،اآل مف كقبكؿ العاقديف أحد مف بإيجاب النكاح ينعقد" : يقكؿ

 بسـ" الكريـ، القرآف إليو يدعك ما كىك كالزكجة، الزكج قبكؿ عمى ىنا فيؤكد "الزكجيف
 .إكراه عف الزكاج أم .(42)ء" البغا عمى كـتفتيا تكرىكا كال الرحيـ، الرحمف اهلل

 : فيقكؿ  .الكريـ القرآف قرر كما باطبلن  عتبرهاك  المتعة لزكاج قدرم كتعرض
  دينعق ال باطؿ كىك المتعة بمفظ امرأة عمى عقدنا الرجؿ يعقد أف ىك المتعة نكاح"

ف ،أصبلن   (43) "الزكجاف بو يتكرث كال الشيكد حضره كا 

ا تنكح حتى مرات ثبلث طمقت حرة يتزكج أف الرجؿ عمى ـرح كما  غيره زكجن
ا ا، نكاحن  يحـر كما .عدتيا كتنقضي عنيا، يمكت أك ياقيطم ثـ بيا، كيدخؿ صحيحن
 حتى الزكج بيا يدخؿ كال الزنا مف الحامؿ نكاح كيصح .حمميا الثابت الحامؿ نكاح
  .(44)منو  حمؿت لـ ما حمميا تضع

  الزكج سكفأ إذا" :فيقكؿ .خرل كىى سكف الزكجةألى قضية إ قدرمثـ انتقؿ       

 يؤذكنيا كانكا إذا إال غيره مسكف طمب ليا فميس ،أقاربو مف أحد فييا مسكف في مرأتوا
 ".قكالن  أك فعبلن 

 فميا ،زكجيا أقارب حدلإ أخرل زكجة فيو المقيمة المسكف نفس في تكان فإف     
 .قكالن  أك فعبلن  ىايتـ إيذاؤ  لـ كلك غيره مسكف طمب
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 كبيرنا كاف بأف زكجيا فيو أسكنيا الذم المسكف مف تستكحش المرأة كانت إذا      
 زكجة عند ليبيت ليبل يخرج الزكج كاف أك الجدراف المرتفعة السكاف مف الخالية كالدار
 إلى ينقميا أك بمؤنسة يأتييا أف فعميو بيما تستأنس خادمة أك كلد ليا يكف كلـ أخرل
 .مفآ مكاف
 حاليا قدر عمى لمقعكد تفترشو كما كلحاؼ فراش مف عميو تناـ ما لممرأة يفرض      

ا كعميو فراش مف أمتعة ليا كاف كلك ذلؾ عنو يقسط كال  أدكات سائر مف يمـز ما أيضن
 .(45)البيت
 األحكاـ صاحب فييا استطرد فقد .الغائب زكج نفقة خاصة النفقة قضية أما      
 :قكانيف بعدة الشرعية

 (١٢4مادة )
 النفقة جنس مف منزلو في حاضر ماؿ لو كاف أف مالو في الغائب لزكجة النفقة تفرض
 المضركبيف غيرك  بيفك المضر  كالفضة كالذىب المأككالت أصناؼ مف كنحكىا كالغبلؿ

 بالماؿ المديكف أك  المكدع كأقر عميو كديف أحد عند مكدع ذلؾ مف ماؿ لو كاف أك
 أك الكديعة عمى بينة  ةأالمر  أقامت أك بيما يعمـ الحاكـ ككاف يقرأ لـ أك كبالزكجية

 .الغائب عمى ليابو يقضي ال كاف كأف النكاح كعمى الديف
 حاضر ماؿ لمغائب كاف فمك ،بالديف ثـ الكديعة بماؿ النفقة فرض في الحاكـ كيبدأ      

 أف كيحمفيا تقبضو الذم بالماؿ كفيبل عمييا الحاكـ كيأخذ فيو فرضيا جنسيا مف بيتو في
 .عدتيا مضت مطمقة كال ناشذة تكف لـ كأنيا ،نفقة ليا يترؾ لـ الغائب زكجيا

 (١42 مادة) 
 بالنفقة الحاكـ ليا يقضي ،النكاح عمى بينة المرأة قامتأك  ،الن ما الغائب يخمؼ لـ إذا

ف -تقدـ كما -كيحمفيا كيكفميا زكجيا عمى باالستدانة كيأمرىا دكنو  فسخ طمبت كا 
 .يفسخو فبل النكاح
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 (١4١مادة (

 أك ذلؾ عمى البينة كأقاـ سفره قبؿ النفقة ليا عجؿ أنو كأدعى الغائب الزكج حضر إذا
 رجع شاء فا  ك  المرأة مف النفقة استرد شاء فإ بالخيار فيك فنكمت ،كاستحمفيا يقـ لـ
 .عمييا بيا يرجع النفقة ليا عجؿ أنو المرأة أقرت فا  ك  الكفيؿ عمى بيا

 (١4٨ مادة)  

 ككاف حمؼ فإذا ،حمفو مع قكلو فالقكؿ ،لممرأة بينة كال النكاح كأنكر الغائب رجع إذا
 ديننا كاف كأف المكدع عمى أك المرأة عمى بو يرجع أف فمو كديعة قبضتو الذم الماؿ
 .المرأة عمى يرجع كىك الغريـ عمى الرجكع فمو

 (١45 مادة)

 المرأة استحقاؽ كعدـ العدة كانقضاء الطبلؽ عمى البينة كأقاـ الغائب الزكج رجع إذا
 إذا إال المديكف أك المكدع مف الدافع ال ىي ضمنت غيابو في أخذتـ التي النفقة
 .الضماف عميو يككف فحينئذ بالطبلؽ يعمؿ كاف الدافع أف الزكج بينة شيدت

 (١44 مادة)

 دفع أنو الغائب زكجة عمى نفاؽباإل القاضي أمره الذم المديكف أك المكدع ىأدع إذا
 المديكف قكؿ يقبؿ كال بينة ببل المكدع قكؿ يقبؿ ذلؾ المرأة نكرتأك  لمنفقة الماؿ إلييا
 .(46) ببينة إال

 كالمعتكه كالمجنكف الصغير عمى الحجر فترل ،"الحجر" في الشرعية األحكاـ أما     
 في عميو ضماننا ال ككذلؾ العقكد، عقد لو يصح ال عميو كالمحجكر كالمديكف، كالسفيو
ذا .بإىدارىا كقيامو األمكاؿ بعض استقراضو حالة  ثـ الحر، الرجؿ عمى البينة أقيمت كا 
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 تصرفاتو، جميع مف كيمنع عميو، الحجر يتـ عندئذ سفيو، أنو القاضي لدل ثبت
 بعض في البالغ السفيو عمى يحجر ال حيف في . الصغير كحكـ حكمو كيككف

  .(47) كاإلنفاؽ الطبلؽ أك النكاح مثؿ التصرفات

 تجب؟ كمتى كشركطيا، كأركانيا اليبة قضية الشائكة، الفقيية القضايا كمف     
  .اليبة في الرجكع يجكز كىؿ اليبة؟ لو تجكز كمف تبطؿ؟ كمتى

المكاد  في تمثمت ميمة قانكنية مكاد عدة في شافية جاباتإ ليا قدرم قدـ ،ميمة سئمةأ
  -:اآلتية

 (422 مادة)

 .القبكؿ مقاـ يقـك كالقبض لو المكىكب مف كقبكؿ الكاىب مف بإيجاب اليبة تصح

 (42١ مادة)

 .بيا يتبرع التي لمعيف مالكنا ابالغن  عاقبلن  احرن  الكاىب يككف أف اليبة صحة في يشترط

 (42٨ مادة)

ا يقبضيا إال المكىكبة العيف ممؾ يثبت ال  (587 مادة (في مبيف ىك كما كامبل قبضن
 .القبكؿ بشرط جديد قبض بدكف العقد بمجرد ممكيا لو المكىكب يد في كانت فا  ك 

 (425 مادة)

 لمف بعضو أك كمو مالو صحتو حاؿ في ييب أف لمتبرع أىبل كاف إذا مالؾ لكؿ يجكز
ا أك ،أصبلن  كاف سكاء يشاء  .بشركطو لدينو مخالفنا كلك نوع بعيدنا أك ،قريبنا أك،فرعن
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 (424 مادة)

 فإذا ،حياتؾ العيف ىذه ككىبتؾ حياتؾ ىذه دارم عمرتؾ قكلو كنحك المعمر مات إذا
 جائزة غير ةكالرقب ،كرثتو أك المعمر عمى الرد شرط كيبطؿ فتصح لكرثتي فيي ،مت

 فا  ك  لؾ فيي قبمؾ مت أف رقبة لؾ دارم : يقكؿ أف كىك لؾاإفادتيا الم عدـ بمعني
ذا لكرثتو فيك ،شيء أرقب كمف لي فيي ،قبمي مت  .عارية تككف تصح لـ كا 

 (424 مادة)

 المكىكب يككف أف بشرط بقبضيا الممؾ تفيد صحيحة القسمة يقبؿ ال الذم المشاع ىبة
 بو منتفعنا يبقى كال القبض يضره الذم ىك القسمة يقبؿ ال الذم كالمشاع المقدار معمـك
 .قبميا الذم االنتفاع جنس مف انتفاعنا بعدىا بو منتفعنا يبقى كال أكال القيمة بعد أصبل

 (42١ مادة)

 قسـ إذا إال لمشريؾ كانت كلك بالقبض الممؾ تفيد ال القسمة يحتؿ الذم المشاع ىبة
 .الكاىب بممؾ مشغكال كال بو متصبل ال المكىكب غير عف مفرزنا كسمـ المكىكب
 القسمة بعد بو منتفعنا يبقى بؿ التبعيض يضره ال ما القسمة يحتمؿ الذم كالمشاع
 .قبمو كاف الذم االنتفاع جنس مف انتفاعنا

 (424 مادة)

 تصح فبل ،منو فصمو كممكننا خمقة اتصاؿ الكاىب بحؽ متصبل المكىكب كاف إذا
 عمى يسمطو أك لو لممكىكب كيسممو الكاىب يفصمو لـ ما مشغكال أك كاف شاغبل ىبتو
 .بالفعؿ كيقبضو كيفصمو كقبضو فصمو
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ذا       بو المشغك  كاف فإف، مجاكرة اتصاؿ الكاىب بممؾ متصبل المكىكب كاف كا 
 كلك قبضو إذا كحده ىبتو جازت لو شاغبل كاف فا  ك  بفصمو إال كحده ىبتو كتجكز
 .فصؿ ببل بالتخمية

 تصرفو فييا ينفذ فبل فصميا بدكف شائعة المكىكبة العيف لو المكىكب قبض فا  ك       
 أك ىك كاستردادىا فييا التصرؼ حؽ لمكاىب كيككف ،استيمكت أك ىمكت أف كيضميا

 .منو ـك محر  رحـ ذا لو المكىكب كاف كلك كرثتو

 (42٢ مادة)

 سمسـ في كدىف بر في كدقيؽ أصبل ىبتو تجكز فبل المعدـك حكـ في كاف ما كؿ
 .بف في كسمف

 (424 مادة)

 مف وىب تصح كال ،وقسم بدكف كاآلخر لمقسمة مشاعنا ىـأحد كاف لك اثنيف ىبة تصح
 أك كبيريف كانا سكاء منيما كؿ نصيب كفرز قسمتو بعد الإ غنييف ألثنيف كاحد

 .ليما المشاع ىبة صحت، فقيريف كانا فإف ،صغير خركاآل كبير أحدىما أك صغيريف

 (4١2 )مادة

 ،يرده لـ ما عنو وءتبرا لؾ مف تتـككذ ،قبكؿ غير مف ـتت الديف عميو لمف الديف ىبة
 .القبكؿ عمى تكقؼ أحدىما كاف فمك سمـ أك صرؼ بدؿ الديف يكف لـ إذا كىذا

 (4١١ )مادة

ذا، كصيةحالة  في الإ باطمة الديف عميو ليس ممف الديف ىبة  لو المكىكب سمط كا 
 .كقبضو المديكف مف عنو بالتككيؿ قبضو عمى
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 (4١٨ )مادة

 قبض عف الكاىب قبض كينكب باإليجاب تتـ لمطفؿ الطفؿ عمى كالية لو مف ىبة
 بشرط األب عدـ عند يعكلو ممف سما غيره كأما أبا الكاىب كاف سكاء لو المكىكب

 مستعيره أك مكدعو يد في أك الكاىب يد في كككنو مفرزنا معينا معمكمنا المكىكب ككف
 قبض أك بنفسو قبضو يشترط لبالغ اليبة كانت فا  ك  ،غاصبو أك تينو يدمر في ال

 .الكاىب عياؿ في كاف كلك عنو ككيمو

 (4١5 )مادة

 كاف إذا كالصبي قبضيا حجرة في ىك مف لكؿ جاز ،لصبي ىبة أجنبي كىب إذا
 .األب كجكد مع كلك معتبر فقبضو مميزنا

 (4١4 )مادة

 لو كليس أبييا حضرة مع كلك ليا كىب ما قبض زفافيا بعد يممؾ الصغيرة المرأة زكج
 .بمكغيا بعد كال زفافيا قبؿ ذلؾ

 (4١4 )مادة

ا أك كبلن  اليبة في الرجكع يصح  مف مانع يمنع لـ ما حقو الكاىب أسقط كلك بعضن
 .اآلتية السبعة المكاد في المذككرة المكانع

 (4١١ )مادة

 يمتنع كال فييا الرجكع متنعا قيمتيا لزيادة مكجبة متصمة زيادة المكىكبة العيف زادت إذا
 غير أك المكىكبة العيف مف المتكلدة المنفصمة بالزيادة الرجكع يمتنع كال سعرىا لزيادة

ذا ،المتكلدة  .الرجكع حؽ عاد الزيادة مانع ارتفع كا 
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 (4١4 ة)ماد

 .فييا الرجكع حؽ سقط اليبة قبض بعد العاقديف حدأ مات إذا

 (4١٢ )مادة 

ا يده مف خركجيا كاف فإف، لو المكىكب ممؾ عف العيف خرجت إذا  امتنع اكمي   خركجن
 لمكاىب بعضو باع فمك ،الرجكع يمتنع فبل بالكمية ال خركجيا كاف فا  ك  فييا الرجكع
 .الباقي في الرجكع

 (4١4 )مادة

 كقعت كلك فييا لو رجكع فبل ،لآلخر ىبة قبمو أك الزفاؼ بعد الزكجيف أحد كىب إذا
ذا اليبة بعد بينيما الفرقة ف ،اليبة صحت ليا متاع فييا دار لزكجيا المرأة كىبت كا   كا 
 .بممكيا مشغكلة كانت

 (4٨2 )مادة

 لو رجكع فبل مستأمف غير أك مستأمننا أك ذمينا كلك منو ـك محر  رحـ لذم ىبة كىب مف
 .(48) عميو

 في ايم  م مصدرنا "الشخصية األحكاؿ في الشرعية األحكاـ" مؤلؼ يعد، كبيذا     
 بأنو مقدمتو، في كأعمف قدرم داأر  كما ،المصرية لممحاكـ ىكالقانكن التشريعي الفقو
 ."المصرية المحاكـ في بو ليستضاء" نظمو قد كتاب

 :يإلطيطاو  ةورفاع قدريإلعالقة بين محمد 

 في قدرم سبؽ رفاعة أف خاصة .كثيقة عبلقة برفاعة قدرم محمد ربطت       
 أثناء ةالفرنسي القكانيف بعض كترجمة األلسف، مدرسة كتأسيس الترجمة قمـ مضمار



 إلروس أبو إلسيد حامد د. خالد                          م١٢٢١ – م١٢٨١ إلمصري إلقضاء صالحإ  و  قدري محمد 

-٢5- 

 الشرطة لقانكف بترجمتو المصرم الدستكرم الفقو في رفاعة ساىـ فقد .قدرم طفكلة
 عف الديف فصؿ عمى يعتمد دستكر األساس في كىك ـ، 1818 عاـ الصادر الفرنسي
 التي الدستكر نصكص في عدلت،فرنسا في ـ 1838 ثكرة جاءت كعندما الدكلة،
 .لمديمقراطية أىبلا  تجعمو لكي بالرجعية كصفت

ا رفاعة ترجمة كقد ،ـ 1931 عاـ الفرنسي الجديد الدستكر كظير       كفي .أيضن
 محمد أفكار مع أفكاره لتقتا كالذم "الفرنسي المدني القانكف" ترجـ، ـ 1866عاـ
ا الفرنسي كالجنايات الحدكد لقانكف" ترجمتو في قدرم  ."أيضن

 مف المصرم الدستكرم كالفقو السياسة في كفمسفتو أفكاره رفاعة ضمف كقد       
 في ظير كالذم  "العصرية اآلداب مباىج في المصرية األلباب مناىج"  كتابة خبلؿ
 بيف السياسية الثقافة نشر ضركرة عمى فيو حث كقد ،سماعيؿإ الخديكم عيد

 العمـك بجانب كالكتاتيب المدارس في كالتعميـ الدراسة مقرارات كأف تككف المكاطنيف،
 كضعننا التي التشريعات معظـ" كأف خاصة الفرد، لتشكيؿ كحدىا تكفي ال التي الدينية
 يقرأ فالمعمـ – رفاعو يقكؿ كما السماكية األدياف مف نابعة غير الحديثة الدكلة

 (.49)  "السياسية األمكر مبادئ القرآف تعميـ تماـ بعد لمصبياف

 ال نيجو عمى يسير أف كرغب بو كارتبط ،الطيطاكم رفاعة قدرم أحب لذلؾ     
 األسباب مف كىك .كغيره الفرنسي القانكف كترجمة الدستكرم الفقو مضمار في سيما
 القانكف نصكص ترجمة في بيما فكر كالتقاء كرفاعة قدرم بيف جمعت التي القكية
 في كذلؾ لو، المصرية األىمية المحاكـ لحاجة كالجنايات كالحدكد الفرنسي المدني
 .الميمة ىذه إلنجاز قدرم كتشجيع بذلؾ تكفيؽ الخديكم اىتماـ معرض
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الفقو  فيلقانكف الحدكد كالجنايات كالعقكبات تحفة  قدرمكبذلؾ تعد ترجمة     
ينيما. التقرب ب فيا ا رئيسن كسببن  ،مالطيطاك  ةاذه رفاعستأالدستكرل عمى نفس نيج 

ف لساألعيدت مدرسة أف كا  ـ  1868عاـ  فينو قد تـ أعمى ىذا ك :عكض سكيؤكد لكي
كقد  ،ا لمدراسات القانكنيةمركزن ككانت ىذه  ،دارةلى الحياه بعد ضميا لمدرسة اإلإ
ك كمية الحقكؽ كما نسمييا منذ عاـ أالتي خرجت منيا مدرسة الحقكؽ صبحت النكاة أ

 .(58)ـ 1925

جعمتو  التيفكار التنكيرية بالعديد مف األ ةلرفاع ومف مرافقت قدرملذلؾ تشرب       
د بؿ مف ركا ،لكحة التنكيرييف فيكيخط اسمو  ،ا بالسير عمى ىذه الدربيفكر جدي  

الحدكد خمدت اسمو كترجمتو لقانكف  التيعمالو أمصر الحديثة ب فيحركة التنكير 
عمالو التشريعية أئاستو لقمـ الترجمة بالخارجية، ك لسف كر عماؿ الترجمة بمدرسة األأك 

  .براىيـ باشاإالمصرية منذ عيد  تو بيا الحككمةكمف التي

ليجعؿ  فيخرل ما يكعمالو األأ" فمقد كاف مف  :ر محمد حسيف ىيكؿكيقكؿ الدكتك     
ترتيب سمو ببلئحة اقتراف ا فيكاف يك ،مقدمتيـ فيالت مصر ك ا مف رجامنو كاحدن 

 .  (51)ىمية كصدكرىاالمحاكـ األ

 :إلقباحات رتكابإ في إلفرنسي إلقانون نصوص بعض

 (4١4 )بند

 األحكاؿ حسب عمى يكمنا عشر خمسة كأكثرىا يـك القباحات عمى السجف مدة أقؿ

 .كاممة ساعة كعشركف أربع السجف كيـك بيانيا اآلتي كالدرجات
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 (4١١ )بند

 عمى كذلؾ افرنكن  عشر خمسة كأكثره، كاحد فرنؾ المذككرة القباحات في تغريـ كأقؿ
 .اآلتية كالتفاصيؿ الدرجات حسب

 .المخالفة فييا كقعت التي الناحية مصالح في يصرؼ فإنو ،المغاـر مف يتحصؿ ما كأما

 (4١4 )بند

 تجاز ال أف بشرط دفعيا عمى يجمس أف جاز، قباحة رتكابوال بغرامة عميو حكـ مف
 .أدائيا عمى اقتداره كعدـ ،يكمنا عشر خمسة حبسو مدة

 (4١٢ )بند

 كاؿػػػػػمأ ككانت ،لمستحقييا اراتػػػػػػػػخس كجبر حقكؽ تردادػػػػػػػػػكاس بغرامة أحد عمى حكـ إذا
 .المغاـر دفع عمى الخسارات كجبر الحقكؽ كفاء قدـ بجميعيا تفي ال عميو المحكـك

 (4١4 )بند

 جاز ألربابيا مصاريؼ بدفع أك لمستحقييا خسارات يجبر أك بحقكؽ مطالبنا كاف مف
 .الكفاء تماـ إلى عمييا يحبس أف

 ال معسر بيا عميو المحكـك أف كثبت لممحككمة مطمكبة األشياء ىذه كانت فإف      
 بعد سبيمو يخمى كأف 467 بند في المذككرة بالمزية يمتنع أف فمو كفائيا عمى يقدر
 .يكمنا عشر خمسة سوبح
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 (442د)بن

 تحكـ أف القانكف ىذا في عمييا المنصكص األحكاؿ في كالربط الضبط لمحاكـ يجكز
 .الميرم ةيلج كأضافتيا األشياء مف بيا يتعمؽ كما كأدكاتيا القباحة آالت بضبط

 التعامؿ الجارم العممة غش مف كؿ :القانكف يقكؿ :العممة غش حاالت في أما       
 تداكليا في شارؾ مف ككذلؾ الشاقة، االشتغاؿ فجزاؤه ،يؼز الت أك بالتقميد سكاء بيا

 .(52)فرنسا مممكة في أدخاليا أك الناس بيف كنشرىا

ا الفرنسي القانكف في كالشحاذيف لمشحاذة ككاف       :مثؿ بنكد عدة أيضن

 (٨44 )بند

 أماكف أك امكانن  بيا تكجد التي الجيات مف جية في الناس يتكفؼ كىك عميو قبض مف
 عكقب السؤاؿ ذؿ لتكفييـ كالسائميف كالمعتريف الفقراء عمى لمصدقة معدة خيرية

 صدقة تكية إلى ذلؾ بعد بو كبعث أشير ستة كأكثرىا أشير ثبلثة أقميا مدة بالسجف
 .كالمنقطعيف لمشحاذيف المعدة التكايا مف

 (٨44 )بند

 كىك عميو كقبض ابسكتاال عمى اقادرن  األعضاء سميـ ككاف ،حرفة الشحاذة تخذا مف
 معدة خيرية مصالح كال تكايا بيا ليست التي المكاضع مف مكضع في الناس يتكفؼ
 قبض فإف .أشير ثبلثة كأكثرىا شير أقميا مدة بالسجف عميو حكـ كالشحاذيف لمفقراء
 ستة أقميا مدة حبس مكطنو فيو الذم الخط عف بعيد خط في الناس يتكفؼ كىك عميو
 .سنتاف كأكثرىا أشير
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 (٨4١ )بند

 المنازؿ يقتحـ أك كالترىيب بالتيديد السؤاؿ في يمح ضريرنا أك ازمنن  كلك سائؿ كؿ     
 فإنو ،بالجدراف المحاطة أفنيتيا في يدخؿ أك خداميـ أك أربابيا ستئذافإ بدكف كالبيت
 مف تمارض كؿ مف ككذلؾ ،سنتاف كأكثرىا أشير ستة أقميا محددة بالسجف يعاقب

 غير آخريف مع باجتماعو أم جماعة في الناس تكفؼ أك الجراح تصنع أك الشحاذيف
ا يعاقب فإنو ي،عم ال كقائد صغارنا أكالد أك أـ أك أب أك كزكجة زكج  بالسجف أيضن
 .سنتاف كأكثرىا أشير ستة أقميا مدة

 (٨44 )بند

 لـ فا  ك  سبلح معو كجد أك ،زيو الن دمب ةيئالي متنكر الشحاذيف مف عميو قبض مف كؿ
 مشبؾ أك المصكص برإ مف برةإ أك مبرد معو ككجد ، أحد بو ييدد أك يجرح أك يقتؿ
الجنح  مف كنحكىا السرقة عمى بيا يستعاف التي كاألدكات اآلالت مف ذلؾ نحك أك

 مدة بالسجف يعاقب فإنو ،كالبيكت المنازؿ في الكلكج إلى بيا يتكصؿ كأ كالجنايات
 .سنكات خمس كأكثرىا سنتاف أقميا

 (٨4٢ )بند

 مف يبيف كلـ فرنؾ مائة عمى قيمتيا تزيد أشياء عدة أكيئنا ش الشحاذيف مف كجد مف
 سنتاف كأكثرىا أشير ستة أقميا مدة بالسجف عكقب ،أخذىا ممف كال كتسبياا أيف

 276 بند فيكرد  حسبما

 (٨44 )بند
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 األشغاؿ حبس في حبس أحد عمى تطاكؿ أك غتصابا الشحاذيف مف منو صدر مف
 بمكجب تستحؽ قكية درجة إلى المذككر التطاكؿ أك غتصاباال يصؿ لـ فإ السفمية

 .جسامة الجناية حسب عمى الجزاء كاف الا  ك  ذكر مما أشد عقابنا القانكف ىذا

 (٨٢١ )بند 

 أك مصطنعة تذكرة سفره في استصحب أك مزكرة شيادة الشحاذيف مف معو كجد مف
 مف حؽ في القانكف ىذا عميو نص عقاب بأشد عكقب كذلؾ طريؽ تذكرة استعمؿ
 مف مسبؽ ترخيص كبدكف بيا مسمكحال غير االجتماعات أما. (53) الجنحة ىذه ارتكب

 تشريع تحت كالجنايات الحدكد قانكف في بنكد عدة ليا كردت قدر الحككمة،
 ."المباحة غير االجتماعات"

 (٨4١ )بند

 في أك يـك كؿ في كالمسامرة المباحثة بقصد انفسن  عشريف مف أكثر اجتماع يباح ال
 أشبييا كما السياسية كأ كاألدبية العممية كالمسائؿ الدينية المكاد في مخصكصة أياـ
 .الحككمة ليا تحددىا التي الحدكد دائرة تتعدل ال أنيا بشرط الحككمة مف ذفإب إال

 .الجمعية ىذه بيا تجتمع التي الدار ربابأل المذككرة ةالعد في يحسب كال

 (٨4٨ )بند

 أك الحككمة إذف بغير المتقدـ البند في المذككرة االجتماعات مف جتماعا نعقدا إذا
 المأخكذة الشركط خالفت أك ليا المحددة الحدكد تعدت نياإ إال الحككمة بإذف كانت
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 ستة أقميا غرامة بدفع يايكمدير  كنظارىا يائرؤسا اـز لا  ك  كتفريقيا إلغاؤىا تعيف عمييا
 .فرنؾ مائتا كأكثرىا افرنكن  عشر

 (٨45 )بند 
 جناية أك جنحة رتكابا عمى لمعامة كتحريض غراءإ االجتماعات ىذه في كقع إذا

 تأليؼ بقراءة أك كانت لغة بأم ستغاثةا أك كعظ أك حاسمة مقالة أك خطابة بكاسطة
 عمى الناس كتكزيعو بنشره أك الطرؽ في بمصقو أك كاإلغراء التحريض عمى مشتمؿ

    .افرنكن  ثمثمائة فرنؾ كأكثرىا مائة أقميا غرامة كنظارىا كمديركىا ككبارىا رؤساؤىا ـريج
 يككف أف يجكز كال ،غراءكاإل التحريض منو صدر مف عمى الشديد الجزاء يترتبك 

 .ككبارىا كنظارىا المذككرة االجتماعات رؤساء جزاء مف أدني المحرضيف جزاء

 (٨44 )بند

 مشيد كجعمو ذنوإب ذكر ،ما جنس مف عاتجتمالئل لك أم بعضيا أك داره كؿ جعؿ مف
 فرنكا عشر ستة أقميا غرامة فجزاؤه ،البمدية الحككمة مف باإلذف الدينية حتفاالتاال

 .(54) فرنؾ امائت كأكثرىا

 عدـعمى ضركرة  (294 -293 -292 – 291كدت بنكد القانكف )أىكذا        
ال الحككمة إذف دكف االجتماعات  288 كحتى فرنؾ 16 مف المالية الغرامات كقعت كا 

 كفي .(55)في القانكف  عمييا المنصكص المخالفات حجـ حسػػػػػػػػػػػػػب األكثر عمى فرنؾ
 بنكد عدة ليا الحدكد قانكف ردفأ .أخرل محكمة إلى محكمة مف كنقميا القضايا حاالت
 :مثؿ ميمة
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 (44٨ بند)

 بناء الضبطية كالتأديبات كالتعزيزات الجنايات مكاد في الفسخ لمحكمة يجكز      
 إلى كبرل محكمة مف القضية حالةإ المحكمة بتمؾ العمكمي الممؾ ككيؿ لتماسا عمى

 مف جنايات محكمة أك كبرل محكمة عمى خصكصية محكمة أك جنايات محكمة
 قاضي كمف نكعيا مف أخرل محكمة عمى تأديب أك تعزيز محكمة مف أك نكعيما
ا كيجكز .قكية لشبية أك عامة منيةأل آخر قاضي عمى بتدائيةا دعاكل تحقيؽ  أيضن
 لو مف طمب عمى بناء نكعيا مف أخرل عمى محكمة مف القضية بإحالة األمر صدكر
 .(56)شبية مجرد عف ناشئنا الطمب ىذا كاف فإ ذلؾ في مصمحة

 (44٨ )بند

 الدرجة مف أك األكلى الدرجة مف لمحكمة دعكاه نفسو مف رفع الذم الخصميف أحد
 عمى إحالتيا طمب منو يقبؿ ال االبتدائية الدعاكل تحقيؽ قضاة مف لقاضي أك الثانية
 تحقيؽ قضاة مف آخر قاضي عمى كال كالثانية األكلى الدرجة مف أخرل محكمة
 األحكاؿ قرائف مف ذلؾ اقتضى بعدىا فيما طرأ إذا إال شبية بسبب بتدائيةاإل الدعاكل
 .(57) كالشكاىد

 (444 )بند

 فيما الفسخ محكمة إلى تكسط كبدكف مباشرة القضية رفع األحكاؿ جميع في يجكز
 فيما عمييـ يجب لكنو ،صحيحة شبية لكقكع بالنظر كبرل محكمة عمى بإحالتيا يتعمؽ
 كراؽكاأل كأسبابيا عريضاتيـ يعرضكا أف العمكمية لؤلمنية بالنظر حالتياإ بطمب يتعمؽ

 إلى االقتضاء عند بيا فيبحث ،كالمحاكـ العدلية دياف ناظر إلى لذلؾ المعضدة
 .(58)الفسخ  محكمة
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 (444 بند)

 عمى إطبلعيا بمجرد الجنايات مكاد في فظمبال الفسخ محكمة مف المنكطة لمفرقة يجكز
 فتـ الحكـ عميو فبلبد أ ؿجر   :قكؿ بأف تحكـ أف ،القضية كأكراؽ حالةاإل عريضة
 إلى كمو ذلؾ بإرساؿ تأمر أف، ك ذلؾ قبكؿ ليا كيجكز .لممناقضة بلقاب الحكـ ىذا يككف

 .(59) رؤيتو مف كيتمكنكا عميو ليطمعكا الخصـك

 ( 44١ بند)

 عمى القضية حالةإ الشخصية الحقكؽ في المدعي أك المتيـ أك عميو دعيالم طمب إذا
 صدارإ فكر رفضو الا  ك  الطمب ىذا قبكؿ الفسخ محكمة تستصكب كلـ أخرل محكمة
 أك الثانيةأك  األكلى الدرجة مف التي بالمحكمة الممؾ لككيؿ ذلؾ بتبميغ منيا الحكـ
 أكراؽ عمى ليطمع الجنحة قضية إليو رفعت الذم بتدائيةاإل الدعاكل تحقيؽ لقاضي
 الرأم مف يبديو ما مع الفسخ محكمة إلى ذلؾ بإعادة الحكـ في عميو كنبيت القضية

ا المذككر الحكـ في المحكمة كتأمر اإلحالة طمب في  تمؾ بإرساؿ االقتضاء عند أيضن
 .(68)رؤيتيا مف يتمكف أك عمييـ ليطمع رخاآل الخصـ إلى األكراؽ

 (444 )بند

ذا  فييا تحكـ كلـ أخرل محكمة عمى القضية إحالة طمب الذم ىك لؾاالم ككيؿ كاف كا 
ا الفسخ محكمة  ـك الخص إلى ذلؾ بتبميغ االقتضاء عند حكميا صدرك  ،قطعينا حكمن
 مف تستصكبو بما حكميا المحكمة أصدرت كقد ،رؤيتو مف كيتمكنكا عميو ليطمعكا
 .لمحكـ التمييدية التحقيقات عمؿ
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 (44٢ )بند 

 مف البد اإلحالة طمب عمى بناء القضية كأكراؽ العريضة رؤية بعد صادر حكـ كؿ
 العدلية ديكاف ناظر كبكاسطة الفسخ محكمة في العمكمي الممؾ ككيؿ بطمب تبميغو

 قاضي إلى أك الثانية كأ األكلى الدرجة مف التي بالمحكمة الممؾ ككيؿ إلى كالمحاكـ
 الحقكؽ في المدعى إلى أك القضية منو نزعت الذم االبتدائية الدعاكل تحقيؽ

 ىالياأل كجدكا أف إلييـ اإلشعار كيكصؿ المتيـ أك الشبية ذم إلى أك الشخصية
 .(61)مكاطنيـ 

 (444 )بند

 األجؿ في ككاقعة األصكؿ حسب عمى جارية تكف لـ فإ الحكـ في المعارضة تقبؿ ال
 .المحدد

 (442 )بند

 في الحؽ لو فالمعارض، القضية في الحكـ صدارإ تأخير المقبكلة المعارضة تستمـز
 .ذلؾ

 (44١ )بند

 إعادة مف يمنع ال أخرل محكمة عمى القضية حالةإ طمب برفض الصادر الحكـ     
 أخرل أسباب الحكـ ىذا صدكر بعد طرأت فإ المحكمة عمى حالةاإل ىذه طمب

 .(62)حالةاإل تمؾ تستكجب

 سجؿ في تسجؿ أف يجب المحاكـ مف الصادرة كالعقكبات المحاكمات ىذه كؿ    
 قيد عمكـ خانو دفتر" مسمى كالجنايات الحدكد قانكف عميو أطمؽ كاحد عمكمي
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الباب  في خيرزء األالج في بنكد ثبلثة ليا خصص كقد "كتسجيميا القضائية األحكاـ
 .(63)(  682  –681 –688السابع بنكد)مف الكتاب 
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 :إلخاتمة

 حياة كيسطر ،سمو بحركؼ مف نكرإ ينقش أف باشا قدرممحمد ستطاع ا كىكذا،     
 زاخرنا تراثنا لنا ترؾ كقد .كالتشريع لمفقو وكحب المتكاصؿ العمؿ ,،كالجيد بالكفاح مميئة
 مف حاكؿ كالذم عرضناىـ الذيف ةالثبلث الكتب اصةخ تناكلناىا التي كتاباتو في تجمى

ا فأدرؾ ،الشرعي الفقو تقنيف خبلليـ  .ذلؾ في ممحكظنا نجاحن

 تكف لـ كبابناال أشد العمؿ عمى كبابونإ مع نوأ باشا قدرم معاصرككيقكؿ       
 مف يجمسك  ،العكد عمى العزؼ يتقف فكاف ،خرلأفكانت لو ىكايات  ،حياتو لمعمؿ فقط

 عمى ييكف ما عكدة أنغاـ مف يسمعيـ طرب حفمة في األلسف مدرسة خريجي إخكانو
نؾ .العمؿ أعباء النفس  قكة يجعميـ ما قدرتيا مف الطبيعة كىبتيـ الذيف أكلئؾ لتجد كا 
 الطبيعة جكانب مف ينالكا أف عمى الناس أحرص العالـ في خالد أثر ذات عاممة
 كالذم أداءه، عمييـ الكجكد فرض الذم الكبير الكاجب أداء عمى يعينيـ حظنا الباسمة
 .القميؿ الحظ ىذا لكال بو ينكءكف ما الجيد مف يقتضييـ

 لنفكسيـ رياضة إال ليس لكنو، كاف أياك  بذلؾ، يأخذىـ أف ألحد كاف كما     
ذا .كأعصابيـ  آف فقد كحضارتو يقيمكف العالـ الذيف األفذاذ قكم الجيد حطـ كا 
 سعادتيـ تتحطـ أف بعمميـ كينعمكف ىؤالء مكاىب كنؼ في يعيشكف الذيف لممبلييف

 .حضارتيـ تيدـ كأف

 قبؿ ككانتا عينو، نكر طفأانك  بصره كؼ أف باشا قدرم عمى القدر قسكة مف ككاف     
 ىذا مف نفسو معالجة في أمبلن  النمسا إلى سافر كقد .كحدة جماؿ ذكاتي ذلؾ

، الشرعي الفقو تقنيفصكرة  في لمناس أخرجو الذم يتابع عممو كرغـ ذلؾ ظؿالمرض،
 .الثبلثة كتبو فيا كظير ذلؾ كاضحن 
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ا كفاتو فأحدثت ،فيكتك         كانت النيضة ىذه كلكف .القكمية النيضة عالـ في فراغن
 ىك بو قاـ الذم الكبير النشاط تيار كقكؼ إلى بيا أدل منحدر في كفاتو حيف

 الحرية في مطامعيا في أصيبت قد مصر كانت ـ 1886 عاـ قبؿ فمف .كزمبلؤه
الدكلة  عمى باشا يعم محمد انتصارات أثر عمى بو أصيبت عما قسكة تقؿ ال بضربة

 .الثانية الضربة كصاحبة األكلى الضربة صاحبة ىي باك أكر  ككانت .العثمانية

 قانكف نابميكف، عف عظمة يقؿ ال مجد عنكاف الثبلثة باشا قدرم كتب كال تزاؿ      
الحقبة الحديثة  في المصرما لمقضاء ساسي  أنبراسنا لمفقو الدستكرل كمرجعنا كظمت ىذه 

 .لذكراه بجانب أنيا تخميد
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 )إلمالحق)
 

 (١) رقم ممحق

 (١4)وشروطيا إإليجاره عقود

 (44٨ مادة (

 لنفاذىا كيشترط مميزنا عاقبل منيما كؿ يككف بأف العاقديف أىمية اإلجارة النعقاد يشترط
 كليو أك ككيمو أك يؤجره لما مالكنا المؤجر كككف محجكزيف غير عاقميف العاقديف ككف
 .كصيو أك

 (445 )مادة

 إلى يفضي ال بكجو المنفعة كمعمكمية المؤجر كتعييف العاقديف رضا اإلجارة لصحة يشترط
 ككصفيا قدرىا كتعييف النقكد مف كانت أف األجرة مقدار كتعييف االنتفاع مدة كبياف المناعة

 .اإلجارة فسدت المذككرة الصحة شرائط مف شرط اختؿ فإف ،المقدرات مف كانت أف

 

 إلثاني إلفصل

 (لزوميا شروط وبيان إألجرة في)

 (444 مادة(

 .معينة أكقات في تؤدم أقساط إلى كتقسيطيا كتأجيميا األجرة تعجيؿ اشتراط يصح



 إلروس أبو إلسيد حامد د. خالد                          م١٢٢١ – م١٢٨١ إلمصري إلقضاء صالحإ  و  قدري محمد 

-44- 

 (444 مادة(

 تعجيميا المستأجر عمى اشترط إذا إال بو تسميميا يجب فبل العقد بمجرد األجرة تمـز ال
 تممؾ كال تمـز فبل مستقبؿ كقت إلى مضافة اإلجارة كانت فإف .منجزة اإلجارة ككانت
 دفعيا بأف المنجزة اإلجارة في األجرة المستأجر عجؿ كلك تعجيميا بشرط اإلجرة فييا

 .منو استردادىا لممستأجر يجكز كال ممكيا فقد ،لممؤجر

 (44١ )مادة

 تسميـ عف يمتنع أف كلممؤجر العقد كقت دفعيا المستأجر لـز األجرة تعجيؿ اشترط إذا

 عدـ عند اإلجارة عقد يفسخ أف كلو األجرة يستكفي حتى لممستأجر المؤجرة العيف
 .المستأجر مف اإليفاء

 (444 )مادة 

 فسخ كلو تعجيميا المشركط أجرتو يستكفي أف إلى العمؿ مف يمتنع أف لؤلجير يجكز

 .األجرة المؤجر يكفو لـ أف اإلجارة

 (44٢ مادة    (

 عمى العقد كرد لممستأجر المؤجرة العيف يسمـ أف المؤجر لـز األجرة تأجيؿ اشترط إذا

 األجرة تمـز كال العمؿ عمى اإلجارة كردت أف العمؿ إيفاء األجير كلـز األعياف منافع

 .العمؿ أكفي قد كاف فا  ك  الصكرتيف في األجؿ حمكؿ عند إال

 (444 )مادة 

 المنفعة كاستيفائو لممستأجر المؤجرة العيف بتسميـ الصحيحة اإلجارة في األجرة تجب
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 الدار المستأجر قبض فإف ،يستكفييا لـ كلك لو بتسميميا ستيفائياا مف بتمكنو أك بلن عف
 .يسكنيا لـ كلك أجرتيا لزمو المؤجر متاع عف فارغة المؤجرة

 (4٢2 مادة)    

 عمى بيا اإلجرة تجب فبل ،قبضيا بمجرد الفاسدة اإلجارة في األعياف منافع تممؾ ال
 احقيقي   انتفاعنا بيا كانتفع ليا المالؾ جية مف المؤجرة العيف لو سممت إذا إال المستأجر

 .المنفعة استكفي فا  ك  عميو أجرة فبل ،مالكيا جية مف لممستأجر تسممييا يكف لـ فإف

 (4٢١ )مادة    

 كقبض التسمية عدـ باعتبار أك المسمى األجر جيالة باعتبار فاسدة اإلجارة كقعت إذا

 كأف بمغ ما بالغنا المثؿ أجر لزمو حقيقينا انتفاعنا بيا كانتفع المؤجرة العيف المستأجر
 كمف المثؿ أجر مف األقؿ لزمو الصحة شرائط مف آخر شرط أف بفقد فاسدة كقعت

ا مسمى كجد أف المسمى  .معمكمن
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 (٨) رقم ممحق

  (١4)وإلمغارسة وإلمساقاة إلمزإرعة عقود

 (١٨٨ )مادة 

 بياف مع كتصح ،السنة تمؾ مف يخرج ثمر أكؿ عمى كتقعة، المد بدكف المساقاة تصح
 .تصح لـ غالبنا إلييا يعيشاف ال طكيمة مدة ذكرا فمك ،المتعارفة المدة

 (١٨5 مادة    (

 يحتمؿ مدة لممساقاة ذكر كأف المساقاة فسدت فييا الثمرة تخرج ال لممساقاة ذكر إذا
 المسمى الكقت في خرج فإف ،مكقكفة المساقاة كانت خركجيا كعدـ فييا الثمرة خركج
 حسب عمى بينيما الخارج كيقسـ المساقاة صحت، المعاممة في مثميا في يرغب ثمرة

 أجر كلممساقي المساقاة فسدت ،المسمى الكقت عف الثمرة خركج تأخر فا  ك  ،شرطيما
 .اآلخر عمى منيما لكؿ يءش فبل بلأص شئ يخرج لـ كأف عممو مثؿ

 (١٨4 مادة    (

 رضا غير مف كالفسخ االمتناع أحدىما يممؾ فبل الجانبيف مف الـز المساقاة عقد

 .عذر مف الإ العمؿ عمى المساقي كيجبر بعذر إال اآلخر

 (١٨4 مادة    (

 فالخيار، صبلحو يبد لـ ثمر الشجر عمى كاف فإف ،بطمت المساقاة مدة انقضت إذا
 صاحب لحصة عميو أجر كجكد ببل الثمرة انتياء إلى العمؿ عمى قاـ شاء فإ لممساقي
 .اآلتية المادة في المذككرة الثالثة بالخيارات اآلخر كيخبر العمؿ رد شاء فا  ك  ،األرض
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 (١٨١ ةماد    (

 فالخارج ،إذنو بغير ساقي فإف ،الشجر مالؾ ذفإب إال غيره يساقي أف لممساقي يجكز ال
 .لؤلكؿ أجر كال بمغ ما بالغنا األكؿ المساقي عمى مثمو أجر الثاني كلممساقي لممالؾ

 (١٨4 مادة    (

 صاحب عمى مثمو بأجر المساقي يرجع ثمر كفيو النخيؿ أك الشجر استحؽ إذا
 .لممساقي يءش فبل استحقت حتى ثمرا الشجر أك النخيؿ تخرج لـ فإف ،الشجر

 (١٨٢ )مادة  

 .المساقاة فسخ جاز الثمر عمى مأمكف غير كاف أك العمؿ عف العامؿ عجز إذا

 (١٨4 مادة (

 يجكز ال نصيبو قدر مف أكثر لو كشرط مساقاة الشجر لآلخر الشريكيف أحد دفع إذا
 يككف أف شرط فإف، لو أجر كال نصيبيا قدر عمى نصفيف بينيما الخارج كيككف
 .جاز نصفيف بينيما الخارج

 (١52 مادة    (

ليـ  فكرثتو ،يدرؾ لـ ثمر الشجر عمى كاف فإف، المساقاة بطمت ،العامؿ مات إذا
 فا  ك  ،األرض صاحب ذلؾ كره فا  ك  ،الثمر يدرؾ حتى عميو قامكاأ إف شاءكا خياراف

 الشرط عمى الشجر يقسـ أف بيف اآلخر فيخبر ، العمؿ عمى يجبركف ال وقطع اءك شا
 الشجر عمى ينفؽ أف كبيف ،الشجر مف نصيبيـ قيمة يعطييـ أف كبيف عميو فؽالمت
 .مرثال مف حصتيـ في أنفقو بما فيرجع ،يبمغ حتى
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 (١5١ )مادة    

 صاحب كرثة ذلؾ كره فا  ك  ،كاف كما العامؿ يقـك عض كالثمر األرض رب مات إذا
 كرثة كيخبر العمؿ عمى يجبر لـ العمؿ عمى يجبر لـ القطع العامؿ أراد كأف األرض

 .المارة الثبلثة بالخيارات األرض رب

 (١5٨ مادة)    

 عممو القياـ في فالخيار ،غض كالثمر كالعامؿ األرض صاحب مف كؿ مات إذا
 اءك شا فا  ك  ،الثمر صبلح بدك إلى العمؿ عمى أقامكا اءك شا فإف ،العامؿ لكرثة كعدمو
 .السالفة المادة في المتقدـ الكصؼ عمى األرض صاحب لكرثة الخيار كيككف ردكه

 (١55 )مادة

 البلزمة كاألعماؿ العامؿ تمـز كحفظو كتمقيح كسقي إدراكو قبؿ لمثمر البلزمة األعماؿ
 .العاقديف مف كبل تمـز كنحكه كالجذاذ الثمر إدراؾ بعد
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 (5) رقم ممحق

  (١١)وإلرىن وإلودإئع إلقروض 

 (٢٢5 )مادة

 كاجب ديننا تصير الرىف فقيمة، تركتو في يكجد كلـ لمرىف مجيبل المرتيف مات إذا
 .مكرثيـ ديف مقدار الراىف مف الكرثة كتقبض تركتو مف األداء

 

 إلثالث إلفصل

 وإلمرتين إلرإىن تصرف في

 (٢٢4 )مادة   

 ذلؾ كنحك كالصدقة كاليبة كاإلجارة كالبيع لمفسخ المحتممة التصرفات مف تصرؼ كؿ
 حقو يبطؿ كال المرتيف رضا عمى نفاذه يتكقؼ عنو الديف سقكط قبؿ الراىف فعمو إذا
 تصرفاتو تنفذ فحينئذ دينو الراىف قضى أك المرتيف أجازه إذا إال الرىف حبس في

 الثمف إلى المرتيف حؽ يتحكؿ البيع صكرة في لكف المرتيف عيدة عف المرىكف كيخرج
 .اإلجارة بدؿ بخبلؼ

 في حقو يسقط كال المرتيف حؽ إقراره يصح فبل ه،لغير  بالمرىكف الراىف أقر إذا ككذلؾ
 .دينو ستيفاءا إلى الرىف حبس

 (٢٢4 )مادة 

 ،المرتيف رضا بدكف رىنو كال إعارتو كال جارتوإ كال الرىف بيع الراىف يممؾ ال كما
 كليس الراىف قبؿ مف بيعو في ككيبل كاف إذا إال الرىف بيع لو يجكز ال المرتيف فكذلؾ
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 متعدينا يككف ذلؾ فعؿ فا  ك  ،الراىف إذف ببل رىنو كال إعارتو كال جارتوإ كال إيداعو لو
 .بمغت ما بالغة الرىف قيمة بتعديو كيضمف

 (٢٢١ )مادة 

 يجيز فأ قبؿ يده في فيمؾ ،المشترم كاستممو المرتيف ذفإ ببل الرىف الراىف باع إذا
 ضمف شاء فإف ،الخيار كلممرتيف اإلجازة ىبلكو بعد تصح فبل ،البيع المرتيف
 .الراىف ضمنيا شاء فا  ك  ىبلكو يـك قيمتو المشترم

 قبؿ يده في فيمؾ ،المشترم ستمموا  ك  الراىف ذفإ ببل الرىف كباع المرتيف تعدل فا  ك 
 .المرتيف كأ المشترم تضميف في الخيار لمراىف يككف اإلجازة

 (٢٢4 )مادة 

 قبؿ الثاني المرتيف يد في فيمؾ ،الراىف ذفإ ببل الرىف كرىف المرتيف تعدل إذا
 قيمة األكؿ المرتيف ضمف شاء فإ الخيار األكؿ فممراىف األكؿ المرتيف إلى اإلعادة
 شاء فا  ك  بالديف الثاني المرتيف كيممكو رىننا ضمانو كيصير بمغت ما بالغة الرىف
 ،الثاني رىف كبطؿ األكؿ المرتيف عند رىنا الضماف كيككف ،الثاني المرتيف ضمف
 عند األكؿ المرتيف كلكرىف كبدينو ضمنو بما األكؿ عمى الرجكع الثاني لممرتيف كيككف
 .األكؿ الرىف كبطؿ الثاني الرىف صح األكؿ الراىف بإذف الثاني
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 (٢٢٢ )مادة

 إلى ستردادها كلو المرتيف ضماف مف فيخرج ،لمراىف الرىف يعير أف لممرتيف يجكز
 .الرىف عقد لبقاء عميو ضمانو عاد قبضو كأعاد ستردها فإف، يده

 كيككف الديف مف سقكط ببل أم مجاننا ىمؾ ،المستعير الراىف يد في الرىف ىمؾ فإف
 .الغرماء أسكة الصكرة ىذه في المرتيف

 شئ الكفيؿ يمـز فبل المعار الرىف بتسميمو بلكفي المرتيف أعطى الراىف كاف فإف
 كاف فإ أما باقينا العقد كاف فا  ك  ،الرىف حكـ مف لخركجو راىنو يد في الرىف بيبلؾ
 مات فإف ،بتسميمو إلزامو أم؛ الكفيؿ ضماف جاز المرتيف رضا بغير أخذه الراىف
عادتيا المرىكنة العيف ستردادا قبؿ المستعير الراىف  أحؽ فالمرتيف ،المرتيف يد إلى كا 

 .فيو المرتيف يشارككف فبل الراىف غرماء سائر مف بيا

 (٢٢4 )مادة

 القاضي أذف ببل أك الحاضر الراىف إذف ببل المرىكنة العيف ثمار المرتيف باع إذا

 .قيمتيا يضمف فإنو ،غائبنا الراىف لك

 (٢42 )مادة

خطكرة   الراىف قدر إذا إال ،آمننا الطريؽ كاف إذا بالرىف يسافر أف لممرتيف يجكز
 .السفر لو يجكز فبل الطريؽ
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 (4) رقم ممحق 

 (١4)وتسجيميا إلقضائية إألحكام قيد عموم خانو دفتر

 

 إلسابع إلكتاب

 .العمكمية كاألمنية العامة بالمصمحة تعمؽ ليا رسـك بعض في 

 

 (إألول )إلباب

 كتسجمييا. القضائية األحكاـ قيد عمـك خانة دفتر في 

 (١22 بند    (

 المعجـ حركؼ ترتيب عمى يسجمكا أف الجنايات كمحاكـ التأديب محاكـ كتاب عمى يجب
 بعقاب أك التأديبي بالحبس المدنييف مف عمييـ المحكـك جميع أسماء مخصكص سجؿ في
لقائيـ منو أشد  كؿ ماؿ عمى يشتمؿ السجؿ كىذا ،قامتيـإ كمحؿ كأعمارىـ كصنائعيـ كا 

 ألـز األركاف تمؾ مف ركننا الكتاب ىؤالء مف ترؾ كمف الحكـ مف فييا صدر ما مع قضية
 .ذلؾ في منو كقع إىماؿ كؿ عف افرنكن  خمسكف قدرىا غرامة بدفع

 (١2١ بند)  

 إلى السجبلت ىذه مف نسخة أشير ثبلثة كؿ في يبعثكا أف المحاكـ كتاب عمى يجب
ال ،العمكمية الضبطية ناظر مىعك  ،كالمحاكـ العدلية ديكاف ناظر  بدفع المقصر لـزأ كا 
 .فرنؾ مائة قدرىا غرامة
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 (١2٨ )بند 

 نسخ يجمع السابؽ بالكجو السجبلت إلييـ المرسؿ المذككريف الناظريف مف كؿ يأمر
 .كاحد عمكمي سجؿ في المتفرقة السجبلت تمؾ
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 إليوإمش

الييئة المصرية العامة  ،العثمانيالعصر  فيمصر  فيالقضاء الشرعى  :محمد نكر فرحات (1)
 .81ص  ،ـ1988 ،القاىرة ،لمكتاب

 دار الكضعي، كالقانكف اإلسبلمية الشريعة بيف العاصر القانكني الكضع :البشرم طارؽ( 2)
 .42 ص ،ـ1996  ،ط الشركؽ،

 ،القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر العثمانية فيتاريخ القضاء  :( عبد الرازؽ عيسى3)
 .235ص ،117العدد  ،سمسمة تاريخ المصرييف ،ـ 1998

 .235ص ،( نفسو4)

 1981القاىرة، ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الثكرة العرابية في االجتماعيةالقكل  :لطيفة سالـ( 5)
 .48ص  ،ـ

مركز الدراسات  ،1ط ،1ج ،(ـ 1914-1875)الحديث  المصرم القضائيالنظاـ  :( لطيفة سالـ6)
 .58ص  ،ـ 1984القاىرة  ،السياسية كاإلستراتيجة باألىراـ

 فيكلد  ،أحد تبلميذ محمد عبده ،19القرف  فيمف ركاد اإلصبلح اإلسبلمى  :)*( محمد رشيد رضا
العمـك الشرعية كالمنطؽ، أسس مجمة  فيـ، درس  1865سبتمبر  23 فيقرية القممكف بمبناف 

رشيد رضا  ،الشرباصى أحمد انظر ،ـ 1935عاـ  فيتك  ،المنار عمى نمط مجمة العركة الكثقى
 .145ص  ،سبلمية، القاىرةلمشئكف اإلالمجمس األعمى ،صاحب المنار

-)ب ،القاىرة ،المؤسسة المصرية العامى لمتأليؼ،اإلماـ المجاىد ،رشيد رضا :( إبراىيـ العدكم7)
 . 22ت( ص 

 ،سبلميةعمى لمشئكف اإلالمجمس األ ،شيد رضا صاحب المنارر  :الشرباصى أحمد( 8)
 .148ص  ،(ػت -ب) ،القاىره

 .52 ص ،السابؽ المرجع :البشرم ( طارؽ9)

 ص   ،ت(-)ب ،المصرية، القاىرة ؼالمعار  دار كغربية، مصرية تراجـ :ىيكؿ حسيف ( محمد18)
188.  
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 .1ص ،ـ 1949 ،مطبعة لجنة البياف العربى ،بؾ الطيطاكم: رفاعو بدكم أحمد أحمد( 11)

 .99ص  ،المرجع السابؽ ،( محمد حسيف ىيكؿ12)

 .183ص  ،( نفسو13)

 ،ـ 1898-ق 1388 بكالؽ، 1 ط اإلنساف، أحكاؿ معرفة إلى الحيراف مرشد :قدرم محمد( 14)
 .(488 مادة) .65 ص

 .) 418 )مادة ،66 ص :نفسو( 15)

 (.416 )مادة ،67 ص :نفسو( 16)

 .)472 ،473 تافمادال) 76 ص :نفسو (17)

 .)474 )مادة 76 ص :نفسو( 18)

 .55ص  ،اكشركطي اإليجارة عقكد( 1) رقـ محمؽ :انظر (19)

 .188 صالسابؽ:  المصدر :قدرم محمد (28)

حداث كثيرة كعاش قرابة شيد أ ،العثمانيالعصر  فيىك أحد فقياء المالكية  :األجيكرم)*( عمى 
 في رسالة :األجيكرم عمى: انظر ،المغارسة كالمساقاه فيكلو عدة مؤلفات  ،قرف مف الزماف

 .42118 -1623 ميكركفيمـ – 36 مالؾ فقو الكتب، بدار مخطكط  ،المغارسة

ا –بدكف ترقيـ  ،( نفسو21)  أسئمة كردت مف المغرب كأجكبتيا  :كلنفس المؤلؼ عف المغارسة أيضن

 .1 ص كرقة 42824 ميكركفيمـ 39 مالؾ فقو الكتب، بدار مخطكط 

لو العديد مف  ،فيالفقيو الحن (ق 1869-994)ىك حسف بف عمى الكفائى الشرنببلل  :)*( الشرنببلل
 :انظر –الفبلح  فيمرا –يضاح كنكر اإل –حكاـ غنية ذكل األ :المؤلفات الفقيية كالتاريخية مثؿ

 .1 ح األحكاـ، دكر بغية في األحكاـ ذكل غنية :بلمنبالشر  الكفائي عمى بف عمار بف حسف
 .483 ص ،9267،9266 ميكركفيمـ طمعت، فيحن فقو ،812،811 الكتب بدار مخطكط

 .483ص  ،نفس المصدر :الشرنببلل (22)

  .58ص  ،كالمغارسة كالمساقاة المزارعة عقكد (2)رقـ ممحؽ: انظر( 23)



 إلروس أبو إلسيد حامد د. خالد                          م١٢٢١ – م١٢٨١ إلمصري إلقضاء صالحإ  و  قدري محمد 

-١24- 

 .(641) مادة ،185 ص السابؽ، المصدر ،قدرم محمد (24)

 (.692) مادة ،113 ص ،ونفس (25)

 (.696) مادة ،114 ص ،ونفس (26)

 .787) مادة ،115 ص ،نفسو (27)

 .61 ص ،كالرىف كالكدائع القركض (3) رقـ ممحؽ :انظر( 28)

 تاريخيو دراسةـ( 1517-1258) مصر في االجتماعية كالحياة األكقاؼف: أمي محمد محمد( 29)
 .58ـ، ص  1988 العربية، النيضة دار كثائقية،

 العامة الييئة ،44 العدد ،المصرييف تاريخ سمسمة االقتصادية، كالحياة األكقاؼ :عفيفي محمد (38)
 .36-35ص ص  ،ـ1991 ،القاىرة لمكتاب،

 -ق 1388 بكالؽ، ،األكقاؼ مشكبلت عمى لمقضاء نصاؼكاإل العدؿ قانكف :قدرم محمد (31)
 .4 ص (،5-4) تافمادال،ـ 1898

كمية  ،غير منشكرة -ماجستير رسالة السابع عشر، القرف  في القديمة مصر :الركسك أب خالد (32)
 .161 ص،ـ2881 القاىرة، جامعة -اآلداب

 .161 ص نفسو، ( 33)

 .8 ص ،24  مادة كاإلنصاؼ، العدؿ قانكف :قدرم محمد (34)

 .112 ص :ونفس ( 35)

القرف السادس  فيمف رجاؿ الفتكل كالعمـ  ،فيىك زيف الديف بف نجيـ الحن :في)*( ابف نجيـ الحن
رسائؿ ابف  :انظرـ،  1585-ق  978عاـ  فيكقد تك  ،كلو العديد مف الفتاكل ،الميبلدمعشر 

 .5ت(،ص  -)ب  ،بيركت ،دار الكتب العممية ،فينجيـ الحن

 .88 ص ،المصدر السابؽ :الحنفي نجيـ ابف (36)

 .11 ص ،35 مادة كاإلنصاؼ، العدؿ قانكف :قدرم محمد( 37)

 .27 ،26 ص ص ،(  نفسو38)
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 .115 ،114 ص ص ،قانكف العدؿ كاإلنصاؼ  :قدرم محمد (39)

 .136 ص ،)554)مادة و:نفس ( 48)

 .137 ص ،نفسو (41)

 .33آيو  ،سكرة النكر :( القرآف الكريـ42)

 .4 ،5 ص ص ية،صالشخ األحكاؿ في الشرعية األحكاـ :قدرم محمد( 43)

 .7 ص ،سونف (44)

 .48 ص ،( نفسو45)

 .48،41 ص ص ،نفسو (46)

 .182 ص ،نفسو (47)

 .148  -187 ص ،نفسو ( 48)

 المطابع دار العصرية، اآلداب مناىج في المصرية األلباب مناىج :الطيطاكم رفاعة( 49)
 .358 ص ،1912 ،1ط ،القاىرة األميرية،

 ص ص ،ـ 1976 القاىرة، بجامعة المركزية المكتبة كالجنايات، الحدكد قانكف :قدرم محمد( 58)
122، 123. 

 .32 ص ،سونف( 51)

 .69 ،68 ص ص ،نفسو ( 52)

 .73 ،72 ص ص ،نفسو  (53)

 .146 ،144 ص ص ،نفسو (54)

  .64ص  ،خانةر الدفت ببنكد الخاص( 4) رقـ ممحؽ انظر( 55)

 "اسماعيؿ عصر حتى ةالفرنسي الحممة مف" الحديث المصرم الفكر تاريخ :عكض لكيس (56)
 .258 ص ،1986 ،1ط لمطباعة، خميفة مؤسسة
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 كأخركف، عبلـ ميدم كتعميؽ تحقيؽ باريز، تمخيص في األبريز تخميص :الطيطاكم رفاعة ( 57)
 .167 ص ،ـ1958 ،القاىرةالكتاب، العامة المصرية الييئة

 .486 ص األلباب، مناىج :الطيطاكم رفاعة( 58)

 .485 ص ،نفسو  (59)

 .98 ص ،( نفسو68)

 .18 ،9 ص ص ،( نفسو61)

 ،1ط العربي، المستقبؿ دار الحديث العصر في التنكير رائد الطيطاكم رفاعة :عمارة محمد (62)
 المصرية الييئة ،" الحديث المصرم الفكر في قرني، عزت :انظر كذلؾ – 245 ص ،1984
 .166 ص ـ، 1995 ،القاىرة،لمكتاب العامة

 ص ،ت( -)ب ،القاىرة ،المصرية المعارؼ دار كغربية، مصرية تراجـ :ىيكؿ حسيف محمد( 63)
182. 

 .77 ،76 ص ص ،اإلنساف أحكاؿ معرفة إلى الحيراف مرشد :قدرم محمد (64)

 .183 ،182 ص ص نفسو، (65)

 .147 ،146 ص ص نفسو، ( 66)

 .147 ص كالجنايات، الحدكد قانكف :قدرم محمد (67)



 ٨2٨2 نوفمبر( إلثانيوإلخمسون )إلجزء إلثامن  لعددإ                          مجمة بحوث إلشرق إألوسط

-١١٨- 

 إلمصادر وإلمرإجع
 إلمخطوطات: - أ

 .1 ح األحكاـ، دكر بغية في األحكاـ ذكل غنية :الشرنببلم الكفائي عمى بف عمار بف حسف -1
 .9267،9266 ميكركفيمـ طمعت، فيحن فقو ،812،811 الكتب بدار مخطكط

 ميكركفيمـ – 36  مالؾ فقو الكتب، بدار مخطكط :المغارسة في رسالة :األجيكرم عمى -2
1623-42118 

 39 مالؾ فقو الكتب، بدار مخطكط كأجكبتيا المغرب مف كردت اسئمة :األجيكرم عمي -3
 .42824ميكركفيمـ

 :إلمصادر -ب

 .33 ، آيةالقرآف الكريـ، سكرة النكر -1

 .ت(-)ببيركت، العممية، الكتب دار نجيـ، ابف رسالة :الحنفي نجيـ ابف -2

 األميرية، المطابع دار العصرية، اآلداب مناىج في المصرية األلباب مناىج :الطيطاكم رفاعة -3
 ت( -ب ، )1 ط القاىرة،

 خركف،آك  عبلـ ميدم ،كتعميؽ تحقيؽ باريز، تمخيص في األبريز تخميص :الطيطاكم رفاعة -4
 ـ.1958 ،القاىرةالكتاب، العامة المصرية الييئة

 ـ. 1898-ق1388بكالؽ، ،1 ط اإلنساف، أحكاؿ معرفة إلى الحيراف مرشد :قدرم محمد -5

 -ق 1388 بكالؽ،طبعة  ،األكقاؼ مشكبلت عمى لمقضاء نصاؼكاإل العدؿ قانكف :قدرم محمد -6
 .ـ 1898

 ـ. 1898-ق 1388 الشخصية،بكالؽ األحكاؿ في الشرعية األحكاـ :قدرم محمد -7

 ـ. 1976القاىرة، بجامعة المركزية المكتبة كالجنايات، الحدكد قانكف :قدرم محمد -8
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 إلمرإجع: -ج 

 -ب) ،القاىرة ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ،ماـ المجاىدبراىيـ العدكل: رشيد رضا اإلإ -1
 .(ت

 -ب) ،القاىره ،سبلميةعمى لمشئكف اإلالمجمس األ ،شيد رضا صاحب المنارر  :الشرباصى أحمد -2
 .(ػت

 ـ. 1949 ،مطبعة لجنة البياف العربى ،بؾ الطيطاكم: رفاعو بدكم أحمد أحمد -3

كمية  ،غير منشكرة)رسالة ماجستير(،،القرف السابع عشر في القديمة مصر :الركس أبك خالد -4
 ـ.2881 القاىرة، جامعة -اآلداب

 دار الكضعي، كالقانكف اإلسبلمية الشريعة بيف عاصرمال القانكني الكضع البشرم، طارؽ  -5
 .ـ 1996 ،1ط الشركؽ،

 "ـ 1517 -ق1258 ،القاىرة  ،مصر في االجتماعية كالحياة األكقاؼ :أميف محمد محمد -6
 .ـ 1988 ،القاىرةالعربية، النيضة دار ،"كثائقية تاريخيو دراسة

 المصرية الييئة،44العدد ،المصرييف تاريخ سمسمةاالقتصادية، كالحياة األكقاؼ :عفيفي محمد -7
 ـ.1991 لمكتاب، العامة

 ،1ط العربي، المستقبؿ دار، الحديث العصر في التنكير رائد الطيطاكم رفاعة :عمارة محمد -8
 .ـ1984

 .(ت –)ب  ،القاىرة ،المصرية المعارؼ دار كغربية، مصرية تراجـ :ىيكؿ حسيف محمد -9

، الييئة المصرية العامة العثمانيالعصر  فيمصر  فيالقضاء الشرعى  :محمد نكر فرحات -18
 .ـ1988 ،، القاىرةلمكتاب

 .ـ 1995 ،القاىرة لمكتاب، العامة المصرية الييئة ،الحديث المصرم الفكر في :قرني عزت -11

 لمكتاب، العامة المصرية الييئة ،العثمانيالعصر  فيتاريخ القضاء  ،د الرازؽ عيسىعب  -12
 ـ.117،1997 العدد،تاريخ المصرييفسمسمة 
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 القاىرة،لمكتاب، العامة المصرية الييئة ،الثكرة العرابية في االجتماعيةالقكل :لطيفة سالـ -13
 ـ.1981

، مركز الدراسات 1ط ،1ـ( ج 1914-1875الحديث ) المصرم القضائيالنظاـ :لطيفة سالـ -14
 ـ.1984القاىرة  ،ىراـجية باألستراتيالسياسية كاإل

 "سماعيؿإ حتى عصر ةالفرنسي الحممة مف" الحديث المصرم الفكر تاريخ :عكض لكيس -15
 .ـ 1986 ،1ط لمطباعة، خميفة مؤسسة

 


