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مقدمة "الوعي"
جملة "الوعي" تبذل اجلهد لتكون امسا على ُمسمى من
أجل أن تستحق هذا االسم.
وتتميما لرسالتها رأت أن تُصدر سلسلة غري دورية من
الكتب القيمة اليت تساهم يف بث الوعي يف األمة اإلسالمية.
وقد رأت تسمية هذه السلسلة :كتاب "الوعي".
الكتاب األول من هذه السلسلة كان :التلويث الفكري
واإلعالمي يف العامل اإلسالمي ،أتليف األستاذ عايد الشعراوي.
والكتاب الثاين هو هذا الذي بني أيدينا :نقض القانون
املدين لفضيلة األستاذ الشيخ أمحد الداعور.
الفضل ألهلِه َذووه" فإن أهل
ف
وعلى قاعدة "يَع ِر ُ
َ
االختصاص يف القانون والفقه والفكر ي ِ
قدرون قيمة هذا
ُ
الكتاب ،يف غوصه على جذور القوانني الوضعية ،لتعريتها من
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البهارج ،وإبرازها على حقيقتها من التناقض ،الذي يؤدي إىل
شقاء اإلنسان بدل إسعاده.
هذا الكتاب رائد يف هذا املضمار ،واألمل معقود على
رجال الفكر والفقه والقانون يف األمة اإلسالمية أن يسلكوا هذا
الطريق ،لنقض سائر القوانني الوضعية والعودة إىل شريعة اإلسالم
اليت أنزهلا احلكيم اخلبري.
         
        

.       
"الوعي"
ذو القعدة 1410ه
حزيران (يونيو) 1990م
8



مقدمة الطبعة األوىل
هذه الكلمة ألقاها النائب أمحد الداعور انئب منطقة
طولكرم يف جملس النواب األردين وانقش فيها القانون املدين،
وذلك بتاريخ  30من مجادى األوىل 1374ه  ،املوافق 24
من كانون الثاين (يناير) 1955م .وقد نشرت هذه الكلمة
يف حمضر جملس النواب األردين يف اجلريدة الرمسية ،العدد
 55املؤرخ يف  22من شهر مجادى اآلخرة 1374ه ،
املوافق  15شباط 1955م.
وهذه الكلمة هي مناقشة للقانون املدين من حيث
هو ،ولذلك تشمل القانون املدين املصري والسوري
والفرنسي واألملاين ،ونوقشت نظرية االلتزام من حيث هي
والقانون املدين من حيث هو ،فهي نقض للقانون املدين.
9



مقدمة الطبعة الثالثة
منذ خلق هللا اإلنسان ،وأوجده على هذه األرض ،جعل
فيه غرائز وحاجات عضوية حتتاج إىل إشباع حتمي ،وهذا
اإلشباع حيتاج إىل نظام ينظمه ،ألنه إن تُرك دون تنظيم أدى
ذلك إىل اإلشباع الشاذ ،أو اخلطأ ،مما يسبب شقاء اإلنسان.
واإلنسان منذ وجد يف جمتمعات تولدت بينه وبني أفراد
اجملتمع الذي يعيش فيه عالقات جراء إشباع غرائزه وحاجاته،
وهذه العالقات حتتاج إىل نظام ينظمها.
وهو يتوخى عند قيامه إبشباع غرائزه وحاجاته جلب
املنفعة ودفع املضرة .لذلك كان من احملتم أن يكون لإلنسان
نظام ينظم عالقاته حبيث يضمن جلب املصلحة ودفع املفسدة.
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أما ما هي املصلحة اليت ُُتلَب واملفسدة اليت تُدفَع؟ أهي
ما حيبه ويكره؟ أم هي ما ينفعه ويضره؟ واإلنسان يف اجملتمع
ب وما
يعيش مع غريه من بين اإلنسان وقد يتعارض بينهم ما ُحيَ ُ
كره ،وما ينفع وما يضر فيتعذر عليهم جلب املصاحل هلم مجيعا
يُ َ
ودفع املضار عنهم مجيعا فال بد من جهة تُ ِ
عني هلم ما هي
املصلحة اليت ُُتلَب ،واملفسدة اليت تُدفَع.

لذلك اتفق الناس على ضرورة وجود من ي ِ
عني املصلحة
ُ
واملفسدة ويُلزم الناس هبذا التعيني ،حىت تسري عالقاهتم حسبه.
فمنهم من جعل القانون الذي يضعه البشر هو الذي ي ِ
عني
ُ
املصلحة واملفسدة ،ومنهم من جعل الشرع هو الذي ي ِ
عني
ُ
املصلحة واملفسدة .ولكن من املقطوع به عقال هو ضرورة وجود
من ي ِ
عني ما هي املصلحة اليت ُُتلب ،واملفسدة اليت تُدفَع.
ُ
فاجملتمعات اليت مل تؤمن برساالت الرسل كآشور واببل
وفارس قبل اإلسالم ،وقدماء املصريني والرومان وضعت هلا
تشريعات لتنظيم العالقات يف جمتمعاهتا .غري أن تشريعاهتا قد
11

اندثرت إال القانون الروماين ،فقد اختذته الدول الغربية أساسا
لتشريعاهتا وتقنيناهتا وقوانينها املدنية.
أما اجملتمعات اليت أرسلت إليها الرسل ،وآمنت هبا فقد
أخذت ابلتشريعات اليت جاءت هبا الرسل ،ومجيعها قد ُح ِرفت
إال اإلسالم فإن هللا سبحانه قد صانه من التحريف ،وجعله
خامت الرساالت ،وللبشرية كافة ،إىل أن يرث هللا األرض ومن
عليها ،وقد تعهد حبفظه إىل يوم القيامة.
وقد بقيت أحكام اإلسالم وتشريعاته موضوعة موضع
التطبيق والتنفيذ ثالثة عشر قرن ،مل خيطر ببال املسلمني خالهلا
 ابلرغم من كل ما وقع عليهم من حمن وحروب  -أن يستبدلواهبا غريها ،ألَّنم يؤمنون أن هللا أمرهم بتطبيقها وتنفيذها والعمل
مبقتضاها ،وأنه حرم عليهم ترك العمل هبا ،أو أخذ غريها من
تشريعات وقوانني .وألَّنم زايدة على ذلك يرون أَّنا وحدها هي
الصحيحة وأن ما عداها ابطل وفاسد.
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واستمر احلال على ذلك إىل أن طرأ الضعف الشديد
على أذهان املسلمني يف فهم اإلسالم ،وتطبيقه على اجملتمع
أواخر الدولة العثمانية ،ويف حالة ضعفها .ويف هذه األثناء
جنحت الثورة يف أورواب ،واستطاعت أن تلغي نظرية التفويض
اإلهلي ،اليت كان يزعم ملوك أورواب وأابطرهتا أَّنم هبا يستمدون
سلطتهم من هللا ،وأن هللا منحهم حق التشريع ،وحق حكم
الناس .فقضى جناح الثورة على هذه النظرية ،ووجدت فكرة
الدميقراطية اليت بُنيت على فكريت :السيادة للشعب ،والشعب
مصدر السلطات.
وبفكرة السيادة للشعب ،فإن الشعب هو الذي يضع
نظامه وتشريعاته وقوانينه بواسطة نواب خيتارهم ليقوموا نيابة عنه
بوضع األنظمة والقوانني ابألكثرية اليت ِ
تعب عن اإلرادة العامة
جلماهري الشعب.
وبفكرة الشعب مصدر السلطات فإن الشعب خيتار
حكاما منه ليقوموا نيابة عنه بتنفيذ األنظمة والتشريعات
13

والقوانني اليت يشرعها نواب الشعب ،وأن هؤالء احلكام
يستمدون سلطتهم من الشعب ابعتباره أنه هو مصدر
السلطات.
وحىت يتمكن الشعب من ممارسة سيادته ،وتشريع أنظمته
وقوانينه وانتخاب نوابه وحكامه بكل حرية دون ضغط أو إكراه
كان ال بد من أن يتمتع كل فرد من أفراده ابحلرايت العامة.
وملا وضعت الدول األوروبية تقنيناهتا احلديثة بعد انتصار
الثورة يف أورواب وقضائها على نظرية احلق اإلهلي ،اعتمدت هذه
الدول يف وضع قوانينها املدنية  -اليت هي قوانني تنظيم عالقات
األفراد بعضهم ببعض  -على القانون الروماين ،الذي يقوم على
نظرية االلتزام ،الذي هو "اتفاق يلتزم مبقتضاه شخص أو أكثر
حنو شخص آخر أو أكثر إبعطاء شيء ،أو ابلقيام بعمل ،أو
االمتناع عن عمل" وهو احلق الشخصي الذي هو "رابطة بني
شخصني ،دائن ومدينُ ،خيول الدائن مبقتضاها مطالبة املدين
إبعطاء شيء ،أو ابلقيام بعمل ،أو ابالمتناع عن عمل".
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وقد كانت هذه الرابطة اليت يقوم عليها االلتزام سلطة
تُعطى للدائن على جسم املدين ،ال على ماله .وكان هذا هو
الذي مييز بني احلق العيين ،واحلق الشخصي ،فاحلق العيين سلطة
تُعطى للشخص على شيء ،واحلق الشخصي سلطة تُعطى
للشخص على شخص آخر.
وبناء على ذلك كانت سلطة الدائن على املدين سلطة
واسعة يدخل فيها حق اإلعدام ،وحق االسرتقاق ،وحق
التصرف .ث ظهر فساد هذه النظرية فلجأوا إىل ختفيف السلطة،
حىت صارت مقصورة على التنفيذ الذي يقول به القانون املدين،
وهو حبس املدين مثال ،ث صار التنفيذ على مال املدين ،ال
على شخصه ابحلجز مثال.
وأصبح لاللتزام منذ عهد الرومان مظهران :مظهر ابعتباره
رابطة شخصية فيما بني الدائن واملدين ،ومظهر ابعتباره عنصرا
ماليا يقوم حقا لذمة الدائن ،ويرتتب يف ذمة املدين.
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وعلى ذلك ظهر فساد نظرية االلتزام ،ففسرت هذا
التفسري حىت تكون هلا نحية شخصية ،ونحية مالية .فأدى
ذلك إىل أن ينشأ اختالف يف االلتزام .فنشأ مذهبان :أحدمها
يُغلِب الناحية الشخصية ،لالحتفاظ ابلنظرة األصلية للقانون
الروماين ،وهذا ما سارت عليه التقنينات الالتينية ،واآلخر يُغلِب
الناحية املالية ،وحيررها من الناحية الشخصية ،ويتحرر من
القانون الروماين ،وهذا ما سارت عليه التقنينات اجلرمانية.
وبذلك صارت نظرية االلتزام تُفهم فهما شخصيا عند الالتني،
ويرتتب على هذا الفهم عدم حلاق املال ،واالقتصار على
الشخص ،ولذلك مل جييزوا حوالة الديْن .وأخذوا بنظرية اإلرادة
الباطنة يف االلتزام ،واعتبوا فيه القصد.
وصارت نظرية االلتزام تفهم فهما ماداي عند اجلرمانيني،
ويرتتب على هذا الفهم حلاق املال ،وليس الشخص ،ولذلك
أجازوا حوالة الديْن .فكان يف االلتزام مذهبان :املذهب
الشخصي ،ويرى أن األمر اجلوهري يف االلتزام هو أنه رابطة
شخصية فيما بني الدائن واملدين ،واملذهب املادي ،ويرى أن
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العبة يف االلتزام مبحله دون أشخاصه ،وأن الرابطة الشخصية
ليست هي األمر اجلوهري .وأخذوا بنظرية اإلرادة الظاهرة يف
االلتزام ،واعتبوا ألفاظ العقد.
ونظرية االلتزام تعتب أهم النظرايت الفقهية يف التقنينات
الغربية مجيعها وهي يف القانون املدين عندهم ،بل يف القانون
عامة مبثابة العمود الفقري من اجلسم .وهي يف نظرهم أصلح
النظرايت القانونية ميدان للتفكري ،وأفسحها جماال للتعميم،
وأخصبها تربة إلنبات القواعد العامة ،ويرون أَّنا أوىل النظرايت
قابلية للتوحيد يف شرائع األمم املختلفة.
وملا بدأت الدول الغربية الكافرة ابلغزو التبشريي والغزو
الثقايف لبالد املسلمني ،إلبعاد املسلمني عن إسالمهم ،وللقضاء
على دولة اخلالفة ،وعلى حكم اإلسالم ،أخذت مبهامجة أفكار
اإلسالم وأنظمته وأحكامه ،وبتشويه هذه األفكار واألنظمة
واألحكام ،وجعلت هتاجم الشريعة اإلسالميةِ ،
وتشوه أحكامها،
وتتهمها أبَّنا غري قادرة على معاجلة املشاكل املتجددة .وقد أتثر
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بذلك بعض أبناء املسلمني من الساسة والعمالء ،ومن الذين
تثقفوا ابلثقافة الغربية ،وانضبعوا ابألفكار الغربية واألنظمة الغربية
والتشريعات الغربية .مما ترتب عليه أخذ بعض القوانني الغربية،
منذ أايم السلطان عبد اجمليد ،وأدخلت إىل دولة اخلالفة،
ووضعت موضع التنفيذ ،وصار حيكم القضاة حبسبها ،بعد أن
صدرت فتاوى من العلماء جبواز أخذها.
غري أن القانون املدين مل يؤخذ به يف الدولة العثمانية ،ألن
العلماء مل جيوزوا أخذه .فوضعت بدله اجمللة وكانت قد أخذت
من أحكام املعامالت يف اإلسالم ،واستبعد القانون املدين .غري
أن مصر كانت قد نقلت القانون املدين الفرنسي القدمي سنة
1883م بنصه الفرنسي ،ث ترمجته فيما بعد إىل اللغة العربية.
وملا قضت الدول الغربية على دولة اخلالفة ،وعلى احلكم
أبنظمة اإلسالم وقوانينه وضعوا مكاَّنا أنظمتهم وقوانينهم ،ومنها
القانون املدين ،لتطبق على املسلمني.
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وبذلك صارت الدول العربية تطبق يف احملاكم القانون
املدين املأخوذ من القوانني الغربية ،القائمة على نظرية االلتزام،
مع أن هذه النظرية فاسدة من أساسها ،هي وما بين عليها من
قانون مدين ،مجلة وتفصيال.
ويف هذا الكتيب الصغري احلجم ،العظيم القيمة .الذي
ألقاه األستاذ أمحد الداعور  -أطال هللا بقاءه ،وأمده ابلعافية
والقوة  -يف جملس النواب األردين ونقش فيه القانون املدين
األردين بشكل خاص ،والقانون املدين من حيث هو بشكل
عام ،ونقضهما ،ونقض نظرية االلتزام اليت قامت مجيع القوانني
املدنية على أساسها.
وقد نوقشت يف هذا الكتيب الثمني نظرية االلتزام ،ومعىن
احلق ،وتقسيمه إىل شخصي وعيين ،والنزعة النفسية ،اليت أتخذ
اإلرادة الباطنة ،وتعتب قصد املتعاقدين ،والنزعة املادية ،الين أتخذ
ابإلرادة الظاهرة ،وتقف عند التعبري عن اإلرادة ،مناقشة عميقة
ودقيقة مربوطة ابحلس والواقع املسلم به لدى اجلميع ،لوضع
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اإلصبع بشكل واضح على فساد هذه النظرية ،وخمالفتها للواقع،
وللنظرة اإلنسانية ،وابلتايل على فساد ما بُين عليها من قوانني.

وقد جاءت هذه املناقشة يف نقض نظرية االلتزام ،ويف
نقض القانون املدين من حيث هو ،الذي بُين عليها على
أسلوب القرآن الكرمي يف نقضه العقائد واألفكار الفاسدة إببراز
خمالفتها للواقع احملسوس ألصحاب هذه العقائد واألفكار مثل
قوله تعاىل يف الرد على من يؤهلون عيسى   :
           

   فبني هلم سبحانه أن عيسى وأمه أيكالن
الطعام وخيرجانه مثل غريهم من البشر ،وإخراج الطعام وقد حتول
إىل جنس ليس من صفات اآلهلة ،وال يليق ابآلهلة .وكقوله :
       لكنهما تسريان بنظام دقيق
ومل تفسدا ،ومن يقول ابلشريك ال ينكر احتمال حصول التنازع
بني الشركاء ،وابلتايل ستفسد األرض والسماء إن وجد فيهما
أكثر من إله .وكقوله    :
      ردأ على من زعم
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أن جبا هو الذي يعلم الرسول القرآن ،فلفت سبحانه نظرهم
إىل أن هذا الشخص أعجمي  -وهم يعرفونه  -ال حيسن نطق
العربية ،والذي أييت به الرسول لسان عريب واضح ال لكنة فيه،
وقد حتداهم أن أيتوا مبثله  -وهم بلغاء العرب وفصحاؤهم -
فعجزوا.
وعلى هذا األسلوب جرى الكتيب يف نقض نظرية
االلتزام ،واحلق وتعريفه وتقسيمه إىل شخصي وعيين ،وبني فساد
كل ذلك يف ذاته ويف مناقضة بعضه لبعض ،ويف مناقضته
للواقع ،وابتعاده عن األصل ،واإلتيان بقواعد جديدة تتناقض مع
االلتزام ،وضعت يف القانون ،وقد احتالوا لذلك ابلتأويل
والتفسري .مما أظهر بوضوح أن نظرية االلتزام ال تصلح ميدان
للتفكري كما يتبجحون ،كما ال تصلح أل ْن تكون جماال
للتعميم ،وال إلنبات القواعد العامة ،بدليل وجود نظرايت
وقواعد تناقضها وضعت يف القانون ،كما أنه ليس فيها قابلية
للتوحيد بني شرائع األمم ،بدليل قصورها حني ظهرت
االشرتاكية ،وحني تقدمت الصناعة .وبذلك يتبني فساد هذه
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النظرية ،وفساد كل ما بين عليها من قوانني مدنية وتشريعات
مجلة وتفصيال.
والناظر يف التشريعني :الغريب واإلسالمي جيد أن التشريع
الغريب ابطل األساس وفاسد املعاجلات ،وعاجز عن إعطاء
احللول للمشاكل اجلديدة إال بعد ترك األساس ،والبعد عنه،
وإعطاء حل ال ميت إليه بصلة ،بل يناقضه .بينما الناظر يف
التشريع اإلسالمي جيد أنه صحيح األساس ،وأن أساسه قطعي،
وليس ظنيا ،وأن معاجلاته حقة مطابقة للواقع ،ولفطرة اإلنسان
اليت فطر هللا الناس عليها ،وأنه فيه القدرة على استنباط احلل
ألية مشكلة ،دون أي بـُ ْعد عن األساس الذي يقوم عليه ،أو
عن اخلطوط العريضة اليت تستنبط منه.
وإنه ملن األمهية مبكان  -وقد بدت تباشري النصر إلقامة
اخلالفة ،وإعادة احلكم مبا أنزل هللا تلوح  -أن يعاد طبع هذا
الكتيب النفيس  -الذي قوض أركان العمود الفقري للقانون
املدين  -بعد مرور مخسة وثالثني عاما على إلقائه يف البملان،
22

وطبعه الطبعة األوىل ،بعد أن صار األمل حيدو املسلمني بعودة
اإلسالم إىل واقع احلياة والدولة واجملتمع ،وبعد أن صارت
توجهاهتم إىل اإلسالم ابرزة بشكل ظاهر يف مجيع البالد
اإلسالمية ،استجابة ألمر هللا سبحانه وتعاىل ،وإميان أبن
اإلسالم هو أملهم الوحيد يف خالصهم من الواقع السيئ الذي
يعيشون.
إن هذا الكتيب ملن األمهية مبكان ألولئك الذين أسرهتم
أفكار الغرب وأنظمته وتشريعاته ،ممن تثقفوا بثقافته ،وغُ ُّذوا
أبفكاره ،وال زالوا ينظرون إليه نظرة إكبار  -ابلرغم من
انكشاف واقعه على حقيقته  -لرفع الغشاوة عن عقوهلم
وقلوهبم ،حىت يدركوا فساد أفكار الغرب ،وفساد أنظمته
وتشريعاته  -خاصة اليت هي موضع الفخر واالعتزاز عنده -
وعفنها ،ويدركوا أَّنا أفكار كفر ،وأنظمة كفر ،وتشريعات كفر
تتناقض مع أحكام اإلسالم وتشريعاته تناقضا كليا.
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كما أن هذا الكتيب الثمني من األمهية مبكان للسياسيني
والقضاة واحملامني ،ولكل من له عالقة ابلناحية القانونية
واحلقوقية ليدركوا مدى فساد تشريعات الغرب وأنظمته ،ومدى
عظمة اإلسالم ومسو تشريعاته وأنظمته ،ويكونوا على أهبة
االستعداد لوضع اإلسالم وأحكامه موضع التطبيق والتنفيذ.
وهللا نسأل أن جيعل يف هذا الكتيب كل اخلري ،وأن
يعجل بتمكني اإلسالم واملسلمني يف األرض ليبادروا ابلقضاء
على أفكار الكفر وأنظمته وتشريعاته من بالد املسلمني ،بل من
العامل أمجع ،وإبعادة احلكم مبا أنزل هللا يف احلياة والدولة
واجملتمع .وما ذلك على هللا بعزيز.
عبد القدمي َزلّوم
 9من ذي القعدة 1410ه
 2حزيران 1990م
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نقض القانون املدين
معايل رئيس جملس النواب:
حضرات النواب
قدمت احلكومة هلذا اجمللس املوقر مشروع القانون املدين،
وإين أتقدم إليكم ابلدراسة التالية هلذا املشروع.
تعلمون  -اي حضرات النواب  -أننا يف حالة سن قانون
ولسنا يف حالة قراءة قانون ،أي حنن يف حالة تشريع ال يف حالة
قضاء ،وإذا كان القاضي ال يستغين عن الرجوع إىل الفقه،
الذي هو مصدر القانون ،ليفهم به القانون ،فإنه يتحتم على
املشرع للقانون أن يرجع إىل الفقه الذي استمد القانون منه،
حىت يكون َسنه للقانون عن هدى وبينة .فإذا وجد هذا الفقه -
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وهو أصل القانون  -فاسدا ،حتتم عليه رد القانون لفساد أصله،
ولذلك أجد لِزاما علينا ،وحنن يف حالة تشريعية ،أي يف حالة
سن القانون ،أن نرجع إىل املصادر اليت استمد القانون أحكامه
منها ،وأن نرجع إىل الفقه بشكل عام ،وهلذا سأحتدث عن هذا
القانون ،حديثا تشريعيا ،وهذا حيتم الرجوع إىل الفقه الذي
استمد منه القانون ليتبني الوجه احلقيقي للقانون ،وأود أن أشري
إىل أن حديثي عن الناحية الفقهية للقانون ،ليس حديثا تعليميا،
وال حديثا مدرسيا ،وإمنا هو حديث قانوين ،حديث يتعلق
أبغراض النصوص التشريعية اليت انتقلت إىل مشروع قانون ،حىت
تنتهي من دور التشريع ،وتسن قانون .ولذلك أجدين مضطرا
ألن أتكلم يف عدة نقاط ،منها ما يتعلق ابملشروع نفسه ،ومنها
ما يتعلق مبصادره ،ومنها ما يتعلق ابلنظرة اليت يقوم عليها،
ومنها ما يتعلق ابألصل الفقهي للقوانني املدنية ،ومنها ما يتعلق
ابلشريعة اإلسالمية.
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 )1املشروع املقدم
يتبني من هذا املشروع ،أن فيه عدة عيوب شكلية
وموضوعية ،وتبز فيه على األخص العيوب اآلتية:
أ -إن إطالق اسم (القانون املدين) على هذا القانون
إطالق خاطئ ،ألنه قانون ينظم عالقات الناس ،وهو قانون
معامالت ،وليس هناك أي صلة بني لفظ املدين واملعامالت،
فوصف القانون أبنه مدين ،وصف غري منطبق على حقيقته،
ألن حقيقته أنه ينظم عالقات الناس ،وهذه معامالت ،وال صلة
للقانون ابملدنية مهما أريد هبا من معان .فإن أريد ابملدنية الرقي
التأخر) ،فالقانون يوصف أبنه ينظم العالقات ،وأبنه

(ضد
قانون معامالت ،وقد يكون راقيا وقد يكون غري راق ،فالقانون
الفرنسي الذي وضع يف أايم نبليون قد ظهر للفرنسيني فساده
وأتخره ،ووضع بدله قانون مدين جديد ،ومع ذلك ال يزال
يسمى القانون املدين ،والقانون الروماين ظهر فساد نظرايته ،ومع
ذلك ال يزال يقال عنه القانون املدين ،وليس املراد من وصف
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القانون ابملدين ،بيان كونه راقيا أو غري راق ،بل املراد بيان
حقيقته أبنه وضع لينظم املعامالت ،ولذلك ال عالقة مطلقا بني
املدنية وبني املعامالت .وإن أريد ابملدنية النسبة إىل املدينة،
فالقانون مل يوضع للمدينة فقط ،وإمنا وضع للمدينة والقرية
ومضارب البدو ،فتخصيصه ابملدينة ال وجه له مطلقا .وإن أريد
ابملدنية األشكال املادية احملسوسة ،فهي عاملية ،وهي ليست
املنظمة للعالقات ،فال عالقة للقانون ابألشكال والصناعات،
وعليه فال وجه لتسمية القانون ابلقانون املدين ،وال لوصفه أبنه
مدين ،بل هو قانون املعامالت.
ب -إن هذا القانون ،مل يشمل قانون األسرة ،كالزواج
والطالق ،وتركه لقانون آخر ،أطلق عليه اسم قانون األحوال
الشخصية ،مع أن عالقات الناس يدخل يف صميمها الزواج
والطالق ولذلك ال وجه لعدم ذكره هلا ،وال وجه لفصلها عنه،
ألَّنا عالقات وليست أحواال شخصية ،ومع ذلك فإن هذا
القانون ذكر بعض أحكام األسرة ابعتبارها معامالت ،مع أَّنا
من أحكام األسرة ،فذكر أحكام الصغري .وتعرض ألحكام
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الوصية ،وفصل تصفية الرتكات ،وبذلك يكون قد جزأ أحكام
األسرة ،فجعل قسما منها يف قانون منفرد ،أطلق عليه اسم
األحوال الشخصية ،وترك حملاكم طائفية ،وجعل قسما منها
جزءا آخر أطلق عليه اسم القانون املدين ،وترك حملاكم نظامية،
وترك أحكام األسرة جمزأة ،جيعل املعامالت جمزأة واملعامالت
كلها واحدة ،من أحكام الزواج ،إىل أحكام البيع ،ومن أحكام
الطالق ،إىل أحكام اإلجارة ،وجيب أن تندرج حتت قانون
واحد.
جـ ـ ـ -خلط هذا القانون بني املواد اليت تكون يف
املعامالت وبني املواد اليت تكون يف أصول احملاكمات ،وبني
املواد اليت تكون يف قانون البينات ،فمثال جند يف هذا القانون -
املادة  - 32تبني ما تثبت به الوالدة ،وحمل هذه املادة هو قانون
البينات ،وذكر يف حبث الشخص الطبيعي  -املادة  - 34عن
الغائب ،وحملها البحث يف الغائب ،وجيب أن يكون له

الشخص
يف القانون حبث خاص ،يف فصل خاص يبني أحكامه .وذكر
املادة  35عن اجلنسية األردنية ،وحمل هذه املادة الدستور وليس
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القانون .وذكر املواد  45 ،44 ،43 ،42يف الشخص
الطبيعي ،وهي تتعلق يف حمل اإلقامة ،وحملها أصول احملاكمات
ال قانون املعامالت ،وذكر املواد  50 ،49 ،48 ،47 ،46يف
الباب األول ،وحملها هو حبث أهلية التصرف وهو حبث خاص.
وهكذا ذكرت يف هذا القانون مواد يف غري موضعها ،ابلنسبة
للقانون نفسه ،كما ذكرت مواد يف هذا القانون وحملها
الدستور ،وذكرت مواد يف هذا القانون ،وحملها قانون آخر،
ولذلك كان اخللط يف التبويب ،ويف املواد ،ظاهرا يف هذا
القانون.
د -األسلوب الذي اتبع يف صياغة مواد هذا القانون
أسلوب مفكك ،ألنه اعتمد يف صياغته على قوانني متعددة،
واالستعانة يف صياغة أحكام القانون ،أبكثر من تقنني ،تفضي
إىل التفكك ،وإىل اجلمع بني متناقضات ومتنافرات ،ولذلك جند
هذا القانون من نحية الصياغة القانونية ،مل تالحظ فيه النزعة
املادية وال النزعة النفسية ،ومل يراع فيه املنطوق وال املفهوم ،ومل
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يتصور واضعوه أي نزعة ،وال أي معقول للنص حني يوضع،
وكل مههم مجع ألفاظ من قوانني متعددة .ولذلك سيجد
القاضي نفسه متحريا بني أن حيكم املألوف املعروف ،فيفسر
القانون حبسبه ،ويبحث عن النية واإلرادة الباطنة فرياعيها ،وبني
أن يتقيد حبرفية النص فال خيرج عنها ،وبني أن يطبق املعاين اليت
دل عليها لفظ النص يف مفهوم املوافقة واملخالفة ،وذلك ألن
القانون نقل طائفة من النصوص من تقنينات متعددة ،وجعلها
مع تناقضها جزءا من قانون واحد ،فظهر االضطراب يف مفهوم
النصوص ،وذلك ملا بني التقنينات املتعددة ،اليت نقل منها
النصوص من تباعد واختالف يف األصل واالعتبار ،وأسس
الصياغة الفقهية ،وغري ذلك .وهلذا جيد القاضي نفسه أمام
قانون يتعسر عليه تطبيقه ،إن مل يتعذر كليا.
هـ -ويالحظ يف هذا املشروع من نحية سياسته
التشريعية ،أنه ال يرتك للقاضي جمال االجتهاد يف الفهم
واالستنباط ،وال جمال الرجوع إىل نصوص تشريعية ،أو إىل
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املصادر األصلية ،ليفهم هبا النص القانوين ،وإمنا جيعل القاضي
أمام نصوص جامدة وضعت يف مواد ،وصيغت هذه املواد
بشكل جعلها نصوصا ضيقة ،وسيكون من جراء ذلك أن تغل
هذه النصوص يد القاضي ،فال يستطيع أن يطبق القانون حبيث
يضمن العدل وهلذا جند كثريا من القضاة يف القوانني املماثلة هلذا
القانون حيكمون بقضااي ،ويرون هم أنفسهم أن احلكم غري
عادل ،ولكن القانون يقضي هبذا احلكم .ولذلك يتحري القاضي
بني حتقيق العدل ،وبني تطبيق القانون ،والذي جعل نصوص
هذا القانون ضيقة ،ال ترتك للقاضي جماال لالجتهاد ،كونه
احتوى على قواعد تشريعية ،ومسائل تفصيلية ،فقيد بذلك
اجتهاد القضاة ،ألن القاعدة التشريعية هي اليت تشتمل على
بيان نحية من نواحي التشريع ،وميكن أن تندرج حتتها عدة
أحكام ،مثل قاعدة (األصل يف األشياء اإلابحة) .واملسألة هي
بيان احلكم الشرعي جلزئية واحدة ،مثل منع إجارة األرض
منائها ،فاشتمال القانون على القواعد التشريعية ،تقييد

خبمس
حدودها ،وهي ليست من األدلة الشرعية

للقاضي ابالجتهاد يف
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اليت يستنبط اجملتهد منها حكما .ولذلك كان تقييده ابلقواعد
تقييدا الجتهاده ،واشتمال القانون على املسائل يقيد القاضي
حبدودها ،فإذا جاءت قضية مل ينص القانون عليها ،وقف
القاضي عند نص القانون ،وهذا تقييد له ،ألن املسائل اجلزئية ال
تنتهي ،وهي تتجدد كل يوم ،لذلك ال جيوز أن توضع يف
القانون قواعد تشريعية ،وإمنا توضع يف الفقه ،وتوضع يف
الدستور :أما وجودها يف الفقه فألنه مرجع لتشريع القوانني
وسنها ،وأما وجودها يف الدستور ،فألجل بيان نواح تشريعية
هامة تتبناها الدولة ،حىت ال تتناقض القوانني معها ،وحىت يتضح
للناس ما حيكمون به من قبل الدولة مباشرة ،ولذلك يتضمن
الدستور قواعد تشريعية ألنه القانون األساسي للدولة .أما
القوانني فهي معاجلات املشاكل العملية ،وأحكام للمسائل
التفصيلية اليت ستحدث ،توضع لفصل اخلصومات .وما يف هذه
القوانني أحكام قضائية ،وليست قواعد تشريعية ،وختتلف عن
األحكام املوجودة ابلكتب الفقهية ،ابلصوغ القانوين ،الذي
يعطيها صفة العموم ،لتندرج حتتها مجيع املسائل اجلارية .وعمل
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القاضي إمنا هو فصل املنازعات ،أو اإلخبار على سبيل اإللزام
ابحلكم ،يف املسألة املتنازع عليها ،وليس من عمل القاضي ،أن
يصدر قرارات تتضمن القواعد التشريعية ،ألن عمل القاضي،
ليس حجة يرجع إليها قاض آخر .ولذلك ال يوجد ما يسمى
ابلقضااي املبدئية ،إذ املرجع هو األحكام الشرعية املستنبطة،
وليست قرارات القضاة.
لذلك كان اشتمال القانون على قواعد تشريعية ،وعلى
مسائل تفصيلية ،خطأ .وال جيوز أن يشتمل إال على أحكام
تندرج حتتها مجيع املسائل اجلارية .إذ احلكم هو (خطاب الشراع
املتعلق أبفعال العباد) كاإلابحة واحلرمة ،ويكون احلكم عاما
لعدة مسائل ،مثل منع الراب ،فإنه يشمل راب الفضل وراب النسيئة.
و -استمد هذا املشروع أحكامه من مصادر متعددة،
فقد استمد من التقنينات األجنبية املختلفة ،واستمد من الفقه
اإلسالمي .ولكل مصدر من هذه املصادر مذهبه يف فقه
التقنني ،وختريج أحكامه على طرائق من النظر ،متثل تصويرا
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فكراي معينا ،وال ميكن اعتبار هذه املذاهب مجيعها أصال واحدا،
جامعا للحلول العملية ،اليت يتضمنها التقنني ،عالوة على أن
سبب كل حل من هذه احللول ،هو احلاجة اليت اقتضت
وضعه ،واحلاجة ختتلف اعتبارا عند الناس حبسب وجهة نظرهم
احلياة ،فقد ترى بلد احلاجة إىل وضع تشريع ملنع الراب  -كما

يف
هي احلال يف النظام االشرتاكي مثال  -يف حني إن احلاجة عند
النظام الرأمسايل تقتضي إابحته ،وال ُتيز منعه ،وتعتب منعه يعطل
األعمال املالية ،فكيف ميكن استمداد قانون على هذين
االعتبارين املتناقضني؟ لكن هذا املشروع استمد من هذه
املتناقضات ،فقد جعل هذا املشروع التقنينات األجنبية املصدر
األساسي ،واعتبها عنصرا هاما ،واقتبس منها أحكاما تفصيلية
وقواعد عامة.
فمن أمثلة األحكام اليت اسرتشد هبا املشروع ابلتقنينات
األجنبية ،مسائل تنازع القوانني ،فإَّنا أخذت عن القانون
اإليطايل القدمي ،وقد نظم املشروع ملكية األسرة ،وهي صورة من

35

صور امللكية الشائعة ،وقد استهدى بذلك ابلتقنني السويسري،
والتقنني اإليطايل .واستمد املشروع من القانون الفرنسي أحكاما
خاصة بتنظيم مالك الطباق إذا أرادوا أن يُ َك ِونوا احتادا فيما
بينهم.
واحتوى املشروع على أحكام أخذها من الفقه
اإلسالمي ،ابعتباره قانون ،ال ابعتباره شريعة إسالمية ،ولذلك
أزال عنها التعبري الفقهي ،مع أن له دقته يف التعبري عن احلكم،
ووضعها أبسلوب ركيك سقيم .ومن هذه األحكام بيع املريض
مرض املوت ،والشفعة ،واهلبة ،وسداد الدين قبل أيلولة الرتكة إىل
الورثة ،وإجيار الوقف ،واحلكر ،وانقضاء اإلجيار مبوت املستأجر،
وغري ذلك .أما حوالة الدين ،فإنه أخذها عن القوانني احلديثة،
وليس عن الشريعة اإلسالمية .وهكذا ُتد األحكام اليت حيويها
القانون ،قد مجعت من كل واد عصا ،ولذلك جندها قلقة
متنافرة.
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 )2مصادر املشروع
يالحظ يف هذا املشروع ،أنه مل يقتصر يف نقل األحكام
عن قوانني متعددة ،بل جعل مصدر هذه القوانني  -وهو الفقه
املتعدد  -أصال معتبا ،ولذلك جنده حياول التوفيق بني هذه
األصول ،ويالحظ فيه أنه ،مع كونه اعتمد القانون الفرنسي ،قد
استهدى ابلقانون األملاين ،واستعان ابألحكام الشرعية ،ولكن ال
ابعتبارها دينا ،بل ابعتبارها قانون ،أو فقها على األكثر ،وقد
جاء يف األسباب املوجبة هلذا القانون أنه (يقوم على أساس
القانون املدين السوري ،الذي كان قد سن على غرار القانون
املدين املصري) ومن الرجوع إىل القانون املدين املصري والقانون
املدين السوري اللذين نقل عنهما ،يتبني أن هلذا املشروع ثالثة
مصادر هي :أوالا :نصوص التقنني املدين املصري القدمي مع
أحكام القضاء املصري اليت صدرت أثناء العمل به ،واثنيا:

التقنينات احلديثة ،واثلثا :الفقه اإلسالمي.

37

أ -القانون املدين املصري القدمي
نقل عن القانون الفرنسي القدمي ،ووضع سنة 1883م
ابللغة الفرنسية ،ث ترجم إىل اللغة العربية ترمجة ،وكان نقله حمض
تقليد للقانون الفرنسي القدمي الذي ظهر فساده للناس ،وأصبح
غري صاحل مطلقا ،فيكون التقنني الذي قلده غري صاحل ،وزاد
عليه أن القانون املدين املصري ،قد سلخ مسائل متفرقة عن
أصلها من القانون اإليطايل ومن األحكام الشرعية ،وأخذها
مبتورة ،فصار القانون حيوي عيوب القانون الفرنسي القدمي
املرتجم عنه ،وحيوي عيوب املسائل املسلوخة املبتورة .ولذلك
كان القضاء املصري ،يتخبط يف تطبيقه ،ويتعسف يف تفسري
مواده .ومثل هذا القانون ،ال يصلح أن يكون مصدرا من
مصادر التقنني ،وال أن يوضع أساسا للتقنني ،وكأن مشرع
القانون املدين املصري اجلديد الحظ ذلك ،فضم إليه أحكام
القضاء املصري اليت صدرت أثناء تطبيقه ،حماوال إمكانية جعله
مصدرا ،ولكن هذا أيضا ،قد زاد الطني بلة ،فإن القضاء
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املصري كان سائرا حسب القانون املدين القدمي ،فهو يطبق
مواده ،وكان القضاة يعرفون أنه نقل عن قانون احملاكم املختلطة،
فكانوا يستعينون أبحكام احملاكم املختلطة على فهم القانون
وتطبيقه ،وكانت للقضاة دراسات فقهية من الفقه اإلسالمي،
وكانوا يعيشون يف بيئة إسالمية ،وقد اصطدموا حباجات الناس
يف مصر ،وهم مسلمون ،وحكموا ابإلسالم قضائيا مدة اثين
عشر قرن ،فاضطروا ألن يوفقوا الواقع مع القانون ،أو القانون مع
الواقع ،واضطر القضاء املصري ،ألن حيكم ابلقانون املدين
املصري الذي هو القانون الفرنسي ،ولكن على مسائل يف بيئة
إسالمية ،ولذلك أخذ يفسر القانون تفسريا واقعيا لواقع يناقضه،
فكان هذا اخلالف بني القضاء وبني القانون الذي يطبقه
القضاء ،وصار التقنني املصري مزجيا من التقنني املدين الفرنسي،
واألحكام الفقهية اليت كانت مطبقة يف مصر ،واجتهادات
القضاة يف التوفيق بني الواقع والقانون ،فكان تقنينا قلقا ،ظهرت
فيه العيوب والنقائص ،فال يصح أن يتخذ مصدرا للقانون.
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ب -التقنينات احلديثة
وترجع التقنينات احلديثة إىل ثالث طوائف ،هي:
 -1التقنني الماتيين  :وهو مأخوذ عن التقنني الروماين.

وأول ما وضع من القوانني الالتينية ،القانون الفرنسي ،ث قلدته
قوانني متعددة ،ومن التقنينات الالتينية القانون اإلسباين،
والقانون اإليطايل ،وقوانني أمريكا اجلنوبية.
 -2التقنني اجلرماين :وقد حترر من النظرايت الرومانية،

وغلب النظرايت اجلرمانية األصل ،وهو خيالف يف نظرته
األساسية التقنني الالتيين ومن التقنني اجلرماين القانون األملاين،
والنمساوي ،والسويسري.
 -3التقنينات املتخرية :وهي التقنينات اليت استقت من

كلتا املدرستني :الالتينية واجلرمانية ،وحاولت أخذ حماسنهما
ومن هذه التقنينات القانون البولوين والقانون البازيلي.
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ومبراجعة املشروع الذي بني أيدينا جند أكثر ما رجع إليه
من التقنينات هو التقنني الفرنسي اإليطايل ،والتقنني السويسري،
والتقنني األملاين ،والتقنني البولوين ،فيكون قد حاول أن جيمع
الالتينية ،والتقنني اجلرماين ،والتقنينات املتخرية.

بني التقنينات
ونظرة خاطفة إىل بعض األسس اليت تقوم عليها هذه التقنينات،
جند استحالة األخذ منها مجيعها ،ألن لكل تقنني َّنجه
وشرعته ،وله فقهه وقضاؤه ،وكثريا ما يقع بينها التعارض
والتنافر ،ويستحيل األخذ منها مجيعها ،ألنه يستحيل تفسري
التقنني إال ابلرجوع ألصله ،والتقيد به ُتاهه ،والتقنينات
احلديثة ،خيتلف اُتاهها يف شيئني اثنني أساسيني ،أحدمها املدى
الذي يتعلق بسلطان اإلرادة ،والثاين مقدار ما ينطوي عليه من
نزعة ذاتية ،ونزعة موضوعية .فالقوانني الالتينية تذهب مذهبا
شخصيا يف العقد ،وأتخذ بنظرية اإلرادة الباطنة ،وعندها أن
العبة إبرادة املتعاقدين اليت يُكناَّنا يف الضمري،وما التعبري املادي
عن هذه اإلرادة إال جمرد دليل يكشف عنها ،فإن اتفق هذا
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التعبري مع اإلرادة احلقيقية أخذ به ،وإال ،فالعبة ابملقاصد
واملعاين ،ال ابأللفاظ واملباين ،فهي تعتب االلتزام أبنه رابطة
شخصية ،وتعتب فيه القصد .والقوانني اجلرمانية ،تعتب االلتزام
مالية ،وأتخذ ابإلرادة الظاهرة،وتقف عند التعبري عن
أبنه قيمة 
اإلرادة ،وال شأن هلا ابإلرادة احلقيقية ،فالتعبري املادي عن
اإلرادة ،ليس جمرد دليل عليها ،بل هو اإلرادة ذاهتا .ولذلك ال
يعبأ القانون ابإلرادة اليت تنطوي عليها النفس ،حني ينظم
الروابط يف اجملتمع ،بل يعتب التعبري املادي ،ويقف عند حده.
ومن ذلك يتبني التناقض بني التقنينات الالتينية،
والتقنينات اجلرمانية ،فكيف تتخذ أصال ،ويرجع إليها؟ وما بين
على هذه املتناقضات حتما يكون متناقضا.

ج  -الشريعة اإللسمامية
تتمثل يف الكتاب والسنة .وقد استنبط اجملتهدون أحكاما
منهما ،أوجدت خالل ثالثة عشر قرن ثروة فقهية هائلة .وهناك
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خالف يف الطريقة تستنبط هبا األحكام الشرعية ،وخالف يف
هذه األحكام ذاهتا ،فحني الرجوع إىل األحكام الشرعية لألخذ
منها ،هل أخذت األحكام وحدها ،وعلى أي أساس أخذت؟

أو أخذت األحكام وأخذت طريقتها؟ فاملزارعة أخذت على أي
أساس؟ هل على أساس قوة الدليل وثبوته؟ أو على أساس
انطباق الدليل على املشكلة؟ أم أخذت على أساس موافقتها ملا
عليه القوانني الالتينية ،اليت هي األصل الغالب يف القانون
املدين؟ فإذا أخذت على األساس األول  -وهو قوة الدليل
وانطباقه على املشكلة ،وأخذت معها طريقة استنباط األحكام
 كان من احملتم أن تنفى من القوانني ،مجيع املواد اليت مل تؤخذمن الشريعة ،وإن أخذت على األساس الثاين  -وهو موافقتها
للقوانني الالتينية  -تعذر تفسريها معها ،ألَّنا ابلنسبة ملا قدمناه
من اُتاه ،تناقض الالتينية واجلرمانية يف سلطان اإلرادة ،ألَّنا
ليست مادية وال نفسية ،إذ أتخذ النص التشريعي ،وتقف عند
ما حيويه اللفظ من معان ،وهي تعتب يف اللفظ ثبوته ،وداللته،
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فتبحث ما إذا كان صحيح الثبوت قطعيا أو ظنيا ،أو غري
صحيح الثبوت،وتنظر ،هل املعىن الذي يدل عليه حيتمله اللفظ
أو ال حيتمله ،وتقف عند حد صحة ثبوت النص ،وداللته،
وتنفي ما عدا ذلك ،وهلذا ال تعتب املعاين حسب النية ،وحسب
اإلرادة الباطنة النفسية ،وال تعتب املعاين حسب العرف املألوف،
بل تقتصر على املعاين اليت حيتملها اللفظ.
فاملعاين اليت تقف عندها ،حمصورة ابملعاين اليت تستخلص
من األلفاظ ،ال من النيات املستكنة يف الصدور ،وال من العرف
املألوف ،والعبة فيها ابلداللة اليت يدل عليها النص ،بعد أن
يثبت هذا النص قطعا أو ظنا .ولذلك جند الفقهاء يدققون يف
حتديد معاين األلفاظ ،ويرتبون على اختالفها اختالفا يف احلكم،
ابلنص ،من حيث كونه قطعي الثبوت قطعي

والعبة فيها
الداللة ،أو ظين الثبوت ظين الداللة ،وال تعتب غري ذلك مطلقا،
وإذا كان هذا التناقض بني القانون املصري ،والقوانني احلديثة،
والشريعة اإلسالمية ،تناقضا يستحيل معه التوفيق ،فكيف
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يستقي منها مجيعها قانون يكون صاحلا للتطبيق فضال عن كونه
صاحلا ملعاجلة مشاكل الناس؟
على أن هذا القانون ال ميكن تطبيقه إال ابلرجوع إىل
أصله ،وتفسريه حسبه ،ويستحيل أن يفصل عن مصادره ،بل
جيب أن يرجع إىل مصادره ،يعين جيب أن يرجع يف تفسري
القانون الذي أخذ من التشريع الفرنسي اإليطايل ،إىل املشرع
الفرنسي  -اإليطايل ،أي إىل القوانني الالتينية وجيب الرجوع يف
تفسري القانون الذي أخذ من القانون األملاين إىل القوانني
اجلرمانية ،ويفسر حسب أصوهلا وقواعدها ،وال ميكن السري يف
تطبيقه دون تفسري وال ميكن تطبيقه وتفسريه ،إال ابلرجوع إىل
مصادره ،والرجوع إىل مصادره مجيعها يف وقت واحد متعذر
الستحالة تطبيقها على الوقائع املوجودة ،ولوجود التناقض بينها،
إذ ثبت أن لكل تقنني منها َّنجه وشرعته ،وله فقهه وقضاؤه،
وله اُتاهه واعتباره ،فكيف ميكن الرجوع يف تفسري قانون واحد
إىل جمموعة متناقضة؟ ولذلك جند القانون قد فقد التماسك
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والتناسق ،وجند فيه صعوبة التفسري ،وإلزام القاضي ابلرجوع إىل
فقه متعدد متناقض ،للوقوف على مفهوم نص معني ،وجند فيه
عدم وجود وحدة منسجمة يرجع إليها يف تفسري ما غمض من
نصوصه ،وتكميل ما نقص من أحكامه .ومع أن املصدر
األصلي للقانون هو القانون الالتيين ،ممثال يف التقنينات الالتينية
القدمية واحلديثة ،ولكن حماولة أخذ التقنني اجلرماين ،وأخذ
أحكام من الفقه اإلسالمي ،جعلته ليس التينيا وال جرمانيا ،وال
إسالميا ،وال شيئا آخر ،بل جعلته خليطا ،وهو عبارة عن
مؤلف فيه جمموعة أحكام ،وليس قانون للتطبيق.

 -3النظرة اليت يقوم عليها املشروع
يقوم هذا املشروع على أساس النظرة اليت ينظرها املبدأ
الرأمسايل ،ولذلك يقوم املشروع على ثالثة أسس ،هي:
الدميقراطية واحلرايت ،وكون اجملتمع مكون من أفراد ،فهو يقوم
على أساس أن السيادة للشعب ،وعلى أساس ضمان احلرايت،
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وعلى أساس أن العالقة يف اجملتمع هي عالقة الفرد ابلفرد،
ولذلك يقدس حرية الفرد ،وجيعل مراعاة حاجات اجلماعة
خاضعة لضمان حرايت اآلخرين ،فهو حياول أن يوفق بني حرية
الفرد ،وبني مصلحة اجلماعة.

وهذه النظرايت الثالث فاسدة .أما ابلنسبة للدميقراطية
اليت تعطي الشعب حق سن قوانينه فهي خاطئة ،وغري عملية.
أما كوَّنا خاطئة،فذلك أن اإلنسان ال ميكنه اإلحاطة حباجات
اإلنسان املتجددة املتعددة ،وال اإلحاطة ابلعالقات اليت توجد
لدى بين اإلنسان ،ولذلك يضع النظام القاصر عن معاجلة
مشاكل اإلنسان والقاصر عن تنظيم العالقات ،فيكون نظاما
خمتلفا متناقضا ،يسبب الشقاء لإلنسان ،وقد أثبت الواقع
العملي هذا الفساد يف القوانني الوضعية ،لدى مجيع الذين
يضعون قوانينهم من عقوهلم ،فاضطروا ألن يغريوها ويعدلوها،
ولذلك مل أتخذ دور العراقة والرتكيز ،وظل القانون يوضع
وينسخ ،وهكذا ،منذ نبتت فكرة وضع القوانني حىت اليوم.
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ولذلك ال جيوز لإلنسان أن يضع هو القانون الذي يعاجل
حاجاته ،وينظم عالقاته ،بل ال بد أن يكون آتيا من خالق
اإلنسان وهو هللا تعاىل .لذلك كان لزاما أن يكون القانون من
غري الشعب ،فظهر بذلك فساد النظرية الدميقراطية ،أما كونه
غري عملي ،فإن اجلماعة الكثرية ال ميكنها أن تضع قانون مهما
كان نوعه ،لتعذر اجتماع العقول الكثرية على وضع شيء من
العقل .ولذلك اضطر محلة النظرية الدميقراطية ألن جيعلوا يف
البملان جلنة قانونية ،وأن جيعلوا للجنة مقررا ،حىت يتأتى تقرير
اخلطأ،
النظام من واحد ومناقشته من عدد حمدود للنقد ،وبيان 
ويعرض على البملان ،ال لوضعه ،ولكن إلقراره ،وحيصل حينئذ
نقده من أشخاص ،ويصار إىل جعله قانون من البملان ،وحقيقته
أن الذي وضعه شخص ،ونقشه عدد حمدود فيكون قد سن
القانون بضعة أفراد ،ال الشعب وال البملان ،وما كلمة (أن
الشعب مصدر السلطات) إال لفظ إنشائي خيايل ،غري واقع يف
معرتك احلياة ،حىت عند الدميقراطيني ،فالسلطة التشريعية ،إمنا
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تتمثل يف الفقهاء والقانونيني ،وتباشر من اللجنة القانونية ،ومقرر
اللجنة ،والسلطة القضائية إمنا هي بيد احلكومة ال بيد الشعب،
ولو وضعت بيد الشعب لفسدت ،وال يوجد بيد الشعب إال
ذلك ،تكون الدميقراطية غري
اختيار احلاكم الذي حيكمه .وعلى 
موجودة يف واقع احلياة ،وإمنا هي جمرد فرض فقط ،وهلذا ال
يصح أن نتخذ نظرهتا أساسا يف سن القوانني .أما احلرايت،
فكذلك هي خطأ ،وغري عملية ،أما كوَّنا خطأ ،فإن اإلنسان
فُ ِطَر ،وفطرت معه غرائزه وحاجاته العضوية ،وإشباعها هو
املصلحة اليت يسعى هلا ،واإلساءة إىل هذا اإلشباع هو املفسدة
اليت يدفعها ،وجلب املصلحة ودرء املفسدة هو الذي يكون بينه
وبني غريه من بين اإلنسان عالقة ،وهذه العالقة حتتاج إىل
تنظيم ،ألن تركها دون نظام يؤدي إىل الفوضى واالضطراب،
ولذلك كان تنظيم هذه العالقة هو تقييدها ،وكانت حريتها هي
إطالقها ،وإطالقها جيعل احلياة فوضى بني بين اإلنسان .لذلك
كانت فكرة احلرايت من أساسها فكرة خاطئة ،ألَّنا مبعناها
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الدقيق ،ترك عالقات الناس دون تنظيم :جيلبون مصاحلهم،
ويدفعون املفاسد عنهم كما يشاؤون ،وهذا منتهى اخلطر على
اإلنسان.
وأما كون احلرايت غري عملية ،فإن واقع احلياة حيتم محاية
الضعفاء من األقوايء ،وإعانة العاجزين على جماهبة احلياة ،وال
حيدث مطلقا أن تكون احلرية مطلقة ألنس إال على حساب
مصاحل آخرين ،وهذا يعين نقل احلياة إىل احلال الوحشية اليت
يتحكم فيها األقوايء ،ويستغل الضعفاء ،ولذلك ال توجد يف
حياة اإلنسان عمليا حرايت ،فاضطر دعاة احلرايت أن يقولوا
إن احلرايت مقيدة مبا ال يتعارض مع حرايت اآلخرين ،وهذا
يعين ،أنه ال حرايت.
أما اجملتمع ،فإن القانون يعتب اجملتمع مكون من أفراد،
ويعمد إىل تنظيم عالقات األفراد ،وهو يسري بذلك على املبدأ
الرأمسايل ،الذي يعتب اجملتمع مكون من أفراد ،واحلقيقة أن
اجملتمع ليس مكون من أفراد ،ألن األفراد ،مهما كثر عددهم ،ال
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يشكلون جمتمعا ،ما مل تنشأ بينهم عالقات ،وإمنا يكونون
مجاعة ،فاألفراد يشكلون مجاعة فقط ،فإذا نشأت بينهم عالقة،
أصبح هؤالء جمتمعا ابلعالقات اليت نشأت ،وهذه العالقات
نشأت عن جلب املصاحل ألنفسهم ،ودرء املفاسد عنها،
فاإلنسان حني يعيش مع اإلنسان ،يعمل لقضاء مصاحله ،جبلب
املصلحة ودرء املفسدة ،فتنشأ عن ذلك عالقة ،وهذه العالقة
تتميز ابألفكار اليت تعطي املفاهيم عن احلياة ،وابملشاعر اليت
يغضب اإلنسان أو يرضى هلا ،وابلنظام الذي ينظمها ،فإذا
تكونت عند هؤالء الناس أفكار واحدة عن احلياة ،ومشاعر
واحدة ،ونظموا مشاكلهم مبعاجلات واحدة ،تكون منهم جمتمع
معني ،وعلى ذلك ،فالذي جعل اجلماعة من الناس جمتمعا هو
العالقات ،والذي ميز هذا اجملتمع عن غريه وجعله جمتمعا معينا،
هو األفكار ،واملشاعر ،واألنظمة ،وعليه كان اجملتمع -
ابملشاهدة  -مكون من إنسان ،وأفكار ،ومشاعر ،وأنظمة .وإمنا
قلنا من إنسان وليس من أفراد  -ألن األفكار الواحدة،
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واملشاعر الواحدة ،كانت عند هؤالء الناس بوصفهم إنسان ،ال
بوصفهم خالدا  ،وحممدا ،وحسينا ،ولذلك كانوا بوصفهم
اإلنساين جمتمعا ،ال بوصفهم الفردي ،وعليه فالقانون إمنا ينظم
عالقات اإلنسان ،وليس عالقات األفراد ،ولذلك خيطئ فقهاء
الغرب حني يعرفون القانون املدين ،أبنه ينظم عالقات األفراد.
ومبا أن هذا املشروع بين كله على هذه النظرة اخلاطئة
وهي الدميقراطية ،واحلرايت ،وكون اجملتمع مكون من أفراد ،وقد
ظهر فسادها ،لذلك كان القانون كله فاسدا لفساد النظرة اليت
بين عليها.

 )4األصل الفقهي للقوانني املدنية
إن القانون املدين من حيث هو  -لدى مجيع التقنينات
الالتينية ،واجلرمانية ،واملتخرية  -يقوم على نظرية االلتزام .وهذا
املشروع ،هو مشروع قانون مدين ،يقوم كذلك على نظرية
االلتزام ،ويبىن كله يف إمجاله وتفصيله عليها .ومبا أن هذه
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النظرية فاسدة من أساسها ،لذلك كان القانون كله فاسدا،
وهاكم البيان:
لقد عرف القانون املدين أبنه (القانون الذي ينظم
عالقات األفراد بعضها ببعض) وقسم إىل قسمني رئيسيني :قسم
املعامالت ،فقواعد األحوال

الشخصية ،وقسم

األحوال
الشخصية هي اليت تنظم عالقة الفرد أبسرته وقواعد املعامالت
هي اليت تنظم عالقة الفرد بغريه من األفراد من حيث املال.
وعرف احلق يف املعامالت (أبنه مصلحة ذات قيمة مالية
يقررها القانون للفرد) وقسم احلق إىل قسمني رئيسيني ،حق
يتعلق بعالقة الشخص واملال ،ويسمى احلق العيين.
واحلق الشخصي يف نظرهم هو رابطة ما بني شخصني،
دائن ومدين .واحلق الشخصي هو االلتزام ،وعلى أساسه
عوجلت املعامالت الشخصية مثل احلوالة والبيع ،واملقايضة،
والشركة ،واهلبة ،والصلح ،واإلجارة ،والعارية والوكالة ،والوديعة،
والرهان والكفالة.
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واحلق العيين ،هو ليس عالقة يف نظرهم وإمنا هو سلطة،
أعطاها القانون لشخص معني ،على شيء معني ،وعلى أساسه
عوجلت املعامالت العينية ،مثل حق امللكية ،وأسباب كسب
امللكية ،ورهن املنقول ،والرهن العقاري ،والتأمني على احلياة،
وحقوق االمتياز.
هذا هو األساس الذي يقوم عليه القانون املدين ،ويقوم
عليه هذا املشروع .وهذا األساس فاسد من عدة وجوه:
أ -إن احلق يف املعامالت ليس مصلحة ذات قيمة مالية،
بل هو مصلحة مطلقة ،فقد تكون ذات قيمة مالية ،وقد ال
تكون ذات قيمة مالية ،فتخصيص احلق ابملصلحة ذات القيمة
املالية ،يؤدي إىل شيئني:
أحدمها :أنه ال يشمل املصاحل ذات القيمة املعنوية ،مثل
الكرامة ،والشرف ،ألنه ال قيمة مالية هلا ،وال ميكن تقديرها
بقيمة مالية على اإلطالق ،ولذلك كانت نظرية التعويض على

54

القذف خاطئة .واثنيهما:إن تقدير األشياء ابلقيمة املالية حيتاج
إىل وحدة تكون أساسا للتقدير ،واحلق هو ذاته أساس ،وال
ميكن إجياد وحدة لتقدير قيمته ،ولذلك كان تعريف احلق على
هذا الوجه فاسدا.
ب -إن تقسيم احلق إىل قسمني :حق عيين ،وحق
شخصي ،ال وجه له ،وال يوجد فرق بني ما أطلقوا عليه اسم
الشخصي ،وما أطلقوا عليه اسم احلق العيين ،وال يوجد

احلق
فرق بني املعامالت اليت فرعوها عليهما ،فال يوجد فرق بني
اإلجارة ورهن العقار ،فكيف جعلت اإلجارة من احلق
الشخصي ،وجعل الرهن من احلق العيين ،على أن التعريف نفسه
فرضي ،وليس حقيقيا ،فحني عرفوا احلق العيين أبنه سلطة
معينة ،يعطيها القانون لشخص معني ،على شيء معني ،مل يفهم
من هذا التعريف مطلقا ،أن العالقة نشئة بني الشخص
والشيء ،بل هي عالقة نشئة بني الشخص والشخص،
وموضوعها الشيء ،فالعالقة ما بني شخصني موجودة يف احلق
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العيين ،وحني عرفوا احلق الشخصي ،أبنه رابطة بني شخصني -
دائن ومدين ،خيول الدائن مبقتضاها مطالبة املدين إبعطاء
شيء ،أو ابلقيام بعمل ،أو ابالمتناع عن عمل  -حني عرفوا
احلق الشخصي بذلك ،مل يفهم من هذا التعريف نفي وجود
عالقة بني الشخص والشيء ،ألن موضوع العالقة هو الشيء
الذي نشأت من أجله الرابطة بني الشخصني ،فتكون هناك
رابطة بني الشخص والشيء يف احلق الشخصي ،وهو كاحلق
العيين ،عنصر من عناصر الذمة املالية ،يتصرف فيه صاحبه
ابلبيع ،والرهن سواء .ولذلك كان هذا التقسيم غري وارد وخمالفا
للواقع.

االلت زام:
إن احلق الشخصي ،أي االلتزام ،يقوم على رابطة قانونية
ما بني الدائن واملدين .وقد كانت هذه الرابطة اليت يقوم عليها
االلتزام ،سلطة تعطى للدائن على جسم املدين ،ال على ماله،
وكان هذا هو الذي مييز بني احلق العيين ،واحلق الشخصي،
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فاألول سلطة تعطى للشخص على شيء ،والثاين سلطة تعطى
للشخص على شخص آخر ،وبناء على ذلك كانت سلطة
الدائن على املدين سلطة واسعة ،يدخل فيها حق اإلعدام ،وحق
االسرتقاق ،وحق التصرف ،ث ظهر فساد هذه النظرية ،فلجأوا
إىل ختفيف السلطة ،حىت صارت مقصورة على التنفيذ الذي
يقول به القانون املدين ،وهو حبس املدين مثال ،ث صار التنفيذ
على مال املدين ال على شخصه ابحلجز مثال ،وأصبح لاللتزام
منذ عهد الرومان مظهران :مظهر ابعتباره رابطة شخصية فيما
بني الدائن واملدين ،ومظهر ابعتباره عنصرا ماليا يقوم حقا لذمة
الدائن ،ويرتتب يف ذمة املدين ،وعلى ذلك ظهر فساد نظرية
االلتزام ،ففسرت هذا التفسري حىت تكون هلا نحية شخصية،
ونحية مالية ،فأدى ذلك إىل أن ينشأ اختالف يف االلتزام،
فنشأ مذهبان ،أحدمها يغلب الناحية الشخصية لالحتفاظ
ابلنظرة األصلية للقانون الروماين ،وهذا هو ما سارت عليه
التقنينات الالتينية ،واآلخر يغلب الناحية املالية ،وجيردها من
الناحية الشخصية ،ويتحرر من القانون الروماين ،وهذا هو ما
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سارت عليه التقنينات اجلرمانية  .وبذلك صارت نظرية االلتزام
تفهم فهما شخصيا عند الالتينيني ،ويرتتب على هذا الفهم عدم
حلاق املال ،واالقتصار على الشخص ،ولذلك مل جييزوا حوالة
الدين ،وأخذ بذلك القانون الفرنسي القدمي ،وصارت نظرية
االلتزام تفهم فهما ماداي عند اجلرمانيني ،ويرتتب على هذا الفهم
حلاق املال ،وليس الشخص ،ولذلك أجازوا حوالة الدين ،فكان
يف االلتزام مذهبان :املذهب الشخصي ،واملذهب املادي ،ولكل
وجهة نظر ختالف اآلخر ،فاملذهب الشخصي يرى أن األمر
اجلوهري يف االلتزام ،هو أنه رابطة شخصية فيما بني الدائن
واملدين ،ويرتتب على هذا أن ال تدخل فيه معامالت كثرية،
منها أنه ال تدخل فيه الكفالة ،وال يدخل فيه الوعد جبائزة ،وما
شاكل ذلك من املعامالت ،فيكون مذهبا قاصرا ،ألنه ال يشمل
املعاملة اليت تنشأ من جانب واحد ،واملذهب املادي يرى ،أن
العبة يف االلتزام مبحله دون أشخاصه ،وأن الرابطة الشخصية
ليست هي األمر اجلوهري ،ويرتتب على هذا أنه جيوز وجود
معاملة إذا وجد املال وحده دون شخص ،وجعل العالقة
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الشخصية غري ضرورية .وهذا ال جيوز ،إذ ال تتصور أي معاملة
الكفالة ،والوعد جبائزة،

حتصل دون وجود شخص آخر ،حىت
وعقود التأمني ملصلحة الغري ،والسند حلامله ،فإَّنا كلها عالقة
جامع ،وكان

بني شخصني .ولذلك كان املذهب األول غري
املذهب الثاين غري واقع.
هذا ابلنسبة لنشوء فكرة االلتزام ،أما ابلنسبة لتعريف
االلتزام ،فقد وجدت له عدة تعاريف .وكلها تدور حول جعل
حمل االلتزام إعطاء شيء ،أو القيام بعمل ،أو االمتناع عن
عمل ،فقد عرف االلتزام أبنه (اتفاق يلتزم مبقتضاه شخص أو
أكثر ،حنو شخص آخر أو أكثر ،إبعطاء شيء ،أو ابلقيام
بعمل أو االمتناع عن عمل) ،وهذا يعين جعل االلتزام اتفاقا،
وهذا التعريف ال يشمل املعامالت اليت ال يوجد فيها اتفاق.
وعرف اإللزام أبنه (حالة قانونية مبقتضاها جيب على الشخص
أن ينقل حقا عينيا ،أو أن يقوم بعمل ،أو أن ميتنع عن عمل)
وهذا التعريف جعل اإللزام حالة قانونية ،مع أن حقيقته هو
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عالقة يقرها القانون ،فتعريفه حبالة قانونية جيعله فضفاضا غري
مانع من دخول حاالت قانونية ال صلة هلا ابإللزام.
هذه خالصة االلتزام بوجه عام .وهذا كله خطأ حمض،
إذ ال يوجد يف املوضوع التزام ال ابملعىن الشخصي ،وال ابملعىن
املادي ،ألن املسألة ليست رابطة بني دائن ومدين ،وال توجد
هذه الرابطة مطلقا ،وال هي رابطة بني شخص ومال ،أو سلطة
لشخص على مال مطلقا .وإمنا املوضوع يتلخص يف أن هناك
عالقة بني شخصني موضوعها املصلحة ،وقد تكون ماال وقد
تكون غري مال ،وقد تكون العالقة عند اإلنشاء ،وقد تكون
عند التنفيذ ،وهذه العالقة يوجدها جلب مصلحة أو دفع
مفسدة لإلنسان ،وينظمها القانون .فالبيع عالقة بني شخصني
عند اإلنشاء موضوعها املال ،والوعد إبعطاء جائزة ملن عثر على
ضائع ،عالقة بني شخصني عند التنفيذ موضوعها املال ،والزواج
بني شخصني موضوعها املصلحة ،وهي هنا ليست املال .وعلى
ذلك فااللتزام ابملفهوم الذي ذكره القانون املدين غري موجود ال
ابملذهب الشخصي ،وال ابملذهب املادي ،وااللتزام من حيث
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هو ابملعىن الذي أرادوه ،وهو احلقوق الشخصية ،أيضا غري
موجود .وعلى ذلك ليست املعامالت سلطة من شخص على
مال ،وال هي رابطة بني شخصني ،وإمنا هي عالقة بني
شخصني موضوعها املصلحة اليت يقرها القانون ،وينطبق ذلك
على املعامالت اليت حتصل بني شخصني عند اإلنشاء،
كاإلجارة ،أو بني شخصني عند التنفيذ ،كالوعد جبائزة ملن
يقوم بعمل ،وإذا كان األمر كذلك كان االلتزام أبكمله غري
موجود ،فضال عن كونه ابملعىن الذي أوردوه غري صحيح ،ال
فيما ورد ابملذهب الشخصي ،وال فيما ورد ابملذهب املادي.
ولذلك كان القانون املدين الذي ترتب على االلتزام وبين عليه،
قانون غري صحيح.

نظرية االلتزام:
تعتب نظرية االلتزام ،أهم النظرايت الفقهية يف التقنينات
الغربية مجيعها .والناظر يف الفقه الغريب ،ويف التقنينات مجيعها
يستدل من العناية الكلية هبا على ما هلا من شأن وخطر ،فهي
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من القانون املدين عندهم ،بل من القانون عامة ،مبثابة العمود
الفقري من اجلسم ،وهي يف نظرهم أصلح النظرايت القانونية
ميدان للتفكري ،وأفسحها جماال للتعميم ،وأخصبها تربة إلنبات
القواعد العامة ،ويروَّنا أبَّنا أوىل النظرايت قابلية للتوحيد يف
شرائع األمم املختلفة .ولذلك جيعلوَّنا األصل الذي يتفرع عنه
القانون املدين ،فإذا ظهر فسادها ،وعدم صالحيتها ،تبني
بوضوح فساد مجيع التقنينات اليت بنيت عليها ،وظهر فساد
مجيع القوانني املتفرعة عنها ،وال سيما القانون املدين ،الذي هو
يف حقيقته نظرية االلتزام وفروعها .والناظر يف هذه النظرية جيد
أَّنا كانت منذ عهد الرومان ،وأن مجيع التقنينات نقلتها عن
الرومان ،واستعملتها يف أول األمر دون تغيري يذكر ،لكن ملا
بدأت مشاكل احلياة تتجدد ،ظهر فساد هذه النظرية للذين
نقلوها ،وبرز هلم عدم صالحيتها ،فاعتبوا هذا الفساد قصورا
عن اإلحاطة ابملشكالت ،وأخذوا يغريوَّنا ،زاعمني أَّنا تتطور،
واحلقيقة أن هناك عوامل متعددة ،أبرزت فساد النظرية ،وأثرت
62

عليها حىت تغريت كثريا ،وتبدلت على خمتلف العصور،
فالنظرايت االشرتاكية اليت ظهرت يف أورواب قبل ظهور املبدأ
الشيوعي ،أظهرت عدم صالحية نظرية االلتزام فاضطر الفقهاء
ألن يغريوا نظرهتم لاللتزام ،فعقد العمل قد أدخلت عليه قواعد
وأحكام هتدف إىل محاية العمال وإىل إعطائهم من احلقوق ما مل
يكن هلم من قبل ،كحرية االجتماع ،وحق تكوين النقاابت،
وحق اإلضراب ،ونص نظرية االلتزام الرومانية ،ال يبيح إحداث
مثل هذه القواعد ،وال يبيح مثل هذه احلقوق .ونظرية العقد
ذاهتا كانت قوة اإللزام فيها تبىن على إرادة الشخص ،فصارت
تبىن على التضامن يف اجلماعة أكثر مما تقوم على إرادة الفرد،
وهذه نظرية الغنب مل تكن موجودة ،بل مل تكن نظرية االلتزام
ُتيزها ،فقد كانت النظرايت الفردية تقضي بوجوب ترك الفرد
حرا يف تعاقده ،يلتزم مبا أراد ،مهما أصابه من غنب يف ذلك ،وملا
تبني فساد هذه النظرايت ،أدخلت نظرية الغنب على بعض
العقود ،ث أخذت تتسع حىت أصبحت يف القوانني احلديثة نظرية
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عامة ،تنطبق على مجيع العقود .وهكذا كان لنشوء أفكار عن
احلياة ختالف األفكار القدمية ،أثر يف بيان فساد نظرية االلتزام،
ومل يقتصر األمر على ذلك ،بل كان استعمال خمتلف اآلالت
كانيكية ،وتقدم الصناعة ،ووجود حروب عاملية ،قد أوجد

املي
مسائل عملية تبز فساد نظرية االلتزام .إذ إن استعمال اآلالت،
اقرتن مبخاطر مجة يستهدف هلا الناس ،ومل تكن نظرية االلتزام
ُتعل املسؤولية إال على الشخص ،فظهر عدم صالحيتها،
ووضعت املسؤولية على اخلطأ املفروض ،وصار إحلاق أي أذى
يف العامل ،يلزم صاحب العمل ابلتعويض ،وهذا ال تقضي به
نظرية االلتزام ،وصار عقد التأمني ال يقتصر على الشخص ،بل
يشمل الغري فوجدت نظرية االشرتاط ملصلحة الغري ،كما إذا
أمن شخص على حياته ملصلحة أوالده ،سواء أكان له أوالد
وقت التأمني أم مل يكن له أوالد حني التأمني ،وهذا خيالف
نظرية االلتزام أبَّنا رابطة بني شخصني ،واألوالد الذين مل يوجدوا
ال يدخلون يف هذه الرابطة ،مع أن العقد أصبح يدخلهم،
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وعالوة على ذلك فإن نظرية الوفاء بعملة نقص سعرها ،ويف
التسعري اجلبي للسلع ،والتقدير اجلبي لألجر ،ويف عقود التزام
املرافق العامة ،ما يناقض نظرية االلتزام ،ومع ذلك أدخلت يف
القوانني احلديثة .وهي تدل على فساد نظرية االلتزام وعدم
صالحها ،وزايدة على ذلك ،فإن النظرية اليت تقضي أبن الغش
يفسد العقد ،والقاعدة القائلة أبنه ال جيوز االتفاق على ما
خيالف اآلداب والنظام العام ،وااللتزام بوجوب االمتناع عن
اإلضرار ابلغري دون حق ،واإلثراء بال سبب ،الذي مينع
الشخص من أن ينتفع على حساب غريه ،كل ذلك خيالف
نظرية االلتزام ،ويدل على فسادها ،ألَّنا تقييد وليست حرية،
وهي تناقض احلق الشخصي وهتدمه على اعتبار أنه حق مطلق
غري مقيد .على أن االلتزام من حيث هو ابعتباره احلق
الشخصي ،وابعتباره احلق العيين ،يقوم على رابطة قانونية بني
الدائن واملدين ،توجب على الشخص أن ينقل حقا .وهذا يعين
عدم اشرتاط الرضا ابحلوالة دون رضا احملال عليه حبوالة احلق،
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وعدم اشرتاط رضا الدائن حبوالة الدين ،ألن احلالة القانونية يف
االلتزام تلزم الشخص بنقل احلق عينا أو دينا .وهذا ال يضمن
حتقيق العدل .ولذلك ظهر فساده ،فمجرد تبليغ احملال عليه ال
يكفي ،بل ال بد من قبوله ،ألن العقد يف احلوالة  -كما يف
غريها  -جيب أن تكون برضا أطراف العقد.
هذا إمجال يف نظرية االلتزام ،ومنه يتبني أَّنا ال تصلح
ميدان للتفكري ،ألن كثريا من أنواع العالقات بني بين اإلنسان
ال ميكن استنباطها منها ،بل على العكس ،هي متنع استنباطها،
مثل كون الغش يفسد العقد ،وهي ال تصلح ألن تكون جماال
للتعميم ،ألن املسؤولية على اخلطأ املفروض ،وحوالة الدين،
واالشرتاط ملصلحة الغري ،واإلرادة املنفردة ،وما شابه ذلك ،ال

قاصرة،
ميكن أن تشملها ،ال مبنطوق ،وال مبفهوم.ولذلك ،فهي
وهي ال تصلح إلنبات قواعد عامة ،بدليل وجود نظرايت
وقواعد تناقضها ،مثل قاعدة عدم جواز االتفاق على ما خيالف
اآلداب والنظام العام ،ومثل نظرية الغنب يف العقود .وليس فيها
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قابلية للتوحيد يف شرائع األمم ،بدليل ظهور قصورها حني
ظهرت النظرايت االشرتاكية ،وحني تقدمت الصناعة .وهي من
أساسها خاطئة ،ألَّنا تقوم على حرية امللكية ،واحلرية
الشخصية ،وهذه احلرية للشخص ،ويف امللك ،هي اليت تسبب
الفساد بني الناس ،وهي اليت متكن من االستغالل واالستعمار،
ألن إعطاء احلرية يف التملك ،وإعطاء احلرية الشخصية حيميه
القانون ،حني بين على نظرية االلتزام ،ويف ذلك الفساد
والشقاء.

تعريف مصدر االلتزام:
والذي يبز فساد نظرية االلتزام أيضا ،تعريف مصدر
االلتزام ،وترتيب مصادر االلتزام ،اليت ذكرهتا التقنينات احلديثة
والقدمية ،فقد عرف مصدر االلتزام أبنه (هو السبب القانوين
الذي ينشئ االلتزام) فالتزام املشرتي بدفع الثمن مصدره عقد
البيع ،والتزام املتسبب يف ضرر بتعويضه ،مصدره العمل غري
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املشروع ،والتزام األب ابلنفقة على ابنه مصدره نص يف القانون،
وهكذا.
وإذا دققنا النظر يف هذا التعريف وجدنه غري صحيح،
وذلك أن األسباب القانونية اليت تنشئ االلتزامات ،ليست
مقصورة على دائرة احلقوق الشخصية ،بل هي تتناول احلقوق
العينية ،وتتناول قانون األسرة ،وتتناول مجيع العالقات .وأيضا
فإن السبب القانوين هو السبب الذي ينشئ عالقة قانونية ،أو
يؤثر فيها ،فال يقتصر على اإلنشاء بل قد يؤثر يف العقد املنشأ،
ُ
مثل خيار العيب يف البيع .على أن السبب الذي ينشئ عالقة
قانونية ليس أمرا حمصورا يقف عند حد العالقات اليت حصلت،
بل هو أمر جيد ويتجدد ،فتحدث أسباب مل تكن موجودة،
حتدث تعديالت يف العالقات القانونية املوجودة ،بل قد تستلزم
عالقات قانونية مل توجد من قبل .ولذلك كان جعل املصدر
لاللتزام حمصورا حسب التعريف غري سديد .ومن ث كان تعريف
مصدر االلتزام غري صحيح.
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ترتيب مصادر االلتزام
ذكر املشروع يف الباب األول من الكتاب األول مصادر
االلتزام ،وعددها مخسة وهي :العقد ،واإلرادة املنفردة ،والعمل
غري املشروع ،واإلثراء بال سبب ،والقانون .وال بد من حبث
ترتيب مصادر االلتزام أوال ،وبيان هل هذه هي مصادر االلتزام،
أم ال ،وهل هي مخسة فقط ،كما ذكر املشروع ،أم أكثر أم
أقل .أما من حيث ترتيب مصادر االلتزام فإن املتتبع هلا منذ
عهد الرومان حىت اآلن ،جيد التخبط يف ترتيبها ابلنسبة
للمعامالت ،فالقانون الروماين يرجع االلتزامات إىل نوعني من
املصادر مها :اجلرمية والعقد ،وتنحصر اجلرمية يف نظره يف جرائم
حمددة بينها ،وينحصر العقد يف عقود معينة عينها على سبيل
احلصر ،ث رأى أن هناك مصادر غري اجلرمية ،وغري العقد ،ولكن
مل حياول ترتيبها وال عدها ،ومساها األسباب املختلفة ،فكان
فساد تعداد مصادر االلتزام موجودا من األساس .ولذلك قام
فقهاء معروفون من الرومان ،ووجدوا التزامات أخرى ،ث جاء
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فقهاء فرنسيون وحبثوا هذه االلتزامات األخرى ،إىل أن استقر
الرأي على جعل مصادر االلتزام مخسة ،هي العقد،وشبه العقد،
واجلرمية ،وشبه اجلرمية ،والقانون ،واستقر الرأي على هذه املصادر
اخلمسة وجعل قانون نبليون مصادر االلتزام هي هذه ،وسلم
فقهاء القانون املدين الفرنسي هبذا الرتتيب ،وجعلوه أساسا
لتعليقاهتم وشروحهم ،وتذكر مجيع القوانني الالتينية القدمية هذه
املصادر اخلمسة وتشرحها.
فالعقد :هو توافق إرادتني على إنشاء التزام ،كعقد البيع،
فإنه يتفق مبقتضاه البائع واملشرتي على إنشاء التزامات ،منها ما
هو يف جانب البائع ،كااللتزام بنقل امللكية ،ومنها ما هو
جبانب املشرتي ،كااللتزام بدفع الثمن.
وشبه العقد :هو عمل اختياري مشروع ينشأ عنه التزام
حنو الغري ،مثل الفضويل ،فهو يقوم خمتارا بعمل يريد مصلحة
الغري ،دون أن يتعاقد معه على ذلك ،كمن يقيم بناء على أرض
الغري ،ويدفع دينا غري موجود.
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واجلرمية :هي عمل ضار أيتيه فاعله متعمدا اإلضرار
ابلغري ،مثل ما إذا أتلف شخص عمدا ماال مملوكا للغري ،فينشأ
من هذا العمل الضار التزام يف جانب فاعله ،أبن يعوض املال
الذي أتلفه.
وشبه اجلرمية :هو عمل يصيب الغري ابلضرر ،كاجلرمية،
ولكنه خيتلف عنها يف أنه غري مصحوب بنية ،بل أيتيه فاعله من
إمهاله ،وعدم احتياطه ،فيلتزم بتعويض الضرر كما يف اجلرمية.
مثال ذلك إذا رعت دابة زرع آخر بسبب إمهال صاحبها ،فإن
صاحب الدابة يعوض على صاحب الزرع.
والقانون :قد يكون القانون مصدرا لاللتزام فينشئه يف
حاالت معينة ،كما يف التزامات أفراد األسرة بعضها لبعض ،من
نفقة ،ورضاع ،وحضانة.

وقد سار القانون الفرنسي وسائر القوانني الالتينية على
هذا الرتتيب ،حىت مدة قريبة .وحني وضع القانون املدين املصري
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موضع العمل يف مصر يف القرن التاسع عشر ،ووضعت اجمللة
تقليدا للقانون الفرنسي شكال ،مع التقيد ابألحكام الشرعية،
كانت مصادر االلتزام هي هذه املصادر .غري أن فقهاء الغرب
كانوا ينقبون يف التقنينات اليت بني أيديهم فحسب ،فبحثوا هذا
الرتتيب ووجدوه غري صحيح ،ورأوا أن لاللتزام مصدرين اثنني،
مها العقد ،والقانون ،وأما شبه العقد واجلرمية وشبه اجلرمية ،فإَّنا
ترد مجيعا إىل القانون .وعللوا ذلك ،أبن االلتزامات اليت تنشأ
عن هذه املصادر الثالثة ،ليست إال التزامات جزائية قامت
بسبب اإلخالل ابلتزامات قانونية ،ففي شبه العقد ،يثرى
شخص على حساب غريه ،فيخل ابلتزام قانوين ،وهو أال يثرى
دون حق على حساب الغري .ويف اجلرمية ،وشبه اجلرمية ،حيدث
شخص خبطئه العمد أو غري العمد ضررا للغري فيخل ابلتزام
قانوين ،وهو أال يضر اخلطأ بغريه ،إال أن هذا البحث كان حبثا
فقهيا ،ومل يكن حبثا تشريعيا .ولذلك مل يغري من الرتتيب الذي
سارت عليه القوانني الالتينية ملصادر االلتزام ،ولكنه وجه النظر
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إليه ،فبحث حبثا تشريعيا ،واختذت التقنينات احلديثة التينية،
وجرمانية ،ومتخرية ترتيبا آخر ملصادر االلتزام ،فأقرت أن مصادر
االلتزام مخسة ،هي :العقد ،واإلرادة املنفردة ،والعمل غري
املشروع ،واإلثراء بال سبب ،والقانون ،فأقرت من الرتتيب
الالتيين القدمي مصدرين ،مها :العقد ،والقانون ،وأما اجلرمية،
وشبه اجلرمية فيجتمعان يف (العمل غري املشروع) وأما شبه العقد،
فوضع بدله اإلثراء بال سبب ،وزيد يف الرتتيب اجلديد اإلرادة
املنفردة .وقد استقر الرأي على هذا الرتتيب ،وأخذ به أكثر
فقهاء القانون يف العصر احلديث ،وهذا هو الرتتيب الذي سار
عليه املشروع تقليدا للقوانني احلديثة.
ولدى التدقيق يف هذه املصادر ،يتبني أن اخلطأ الذي
وقع فيه فقهاء القانون يف حبث مصادر االلتزام هو كوَّنم اختذوا
نظرية االلتزام أساسا ،وأخذوا يبحثون االلتزام على هذا األساس،
فركزوا حبثهم على أساس مغلوط ،فكان البحث كله مغلوطا.
وزاد خطأهم يف البحث كوَّنم جعلوا نظرية الرومان أساسا
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لرتتيب املصادر ،فسلموا بوجود مصادر االلتزام ،وصار اخلالف
وجودها ،بل صار اخلالف يف عددها.

ال يف وجودها وعدم
واحلقيقة اليت يدل عليها واقع حياة اإلنسان بوصفه إنسان ،هي
أن االلتزام من حيث هو غري موجود ،وأن القضية هي عالقة
بني إنسان وإنسان ،موضوعها املصلحة اليت يقرها القانون،
وهذه العالقة ينظمها القانون ،وأن الوقائع أو املسائل أو
املشاكل اليت حتدث من اإلنسان ،هي املصدر هلذه العالقة،
والقانون هو الذي يقرر اعتبار هذه العالقة ،وال يوجد شيء غري
ذلك مطلقا ،هلذا ال يوجد حبث ملصادر التزام ،وابلطبع ال يوجد
ترتيب مصادر ،وال تعداد هلا .هذا من نحية موضوع ترتيب
مصادر االلتزام ابعتبار حقيقته ابلذات.
وعالوة على ذلك فإن املصادر اليت ذكروها أيضا ،على
فرض وجود املصادر ،ال معىن لتعدادها ابثنني أو أربعة أو
مخسة .والقضية كلها ترجع إىل مصدر واحد هو القانون حىت
حسب حبث فقهاء الغرب .وعند التدقيق يف مجيع أحباثهم
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يشاهد أن القانون هو املصدر الوحيد لاللتزام ،والقضية كلها
هي أن القانون نص على قواعد كلية أبَّنا مصادر لاللتزام،
ونص على أحكام جزئية أبَّنا مصدر لاللتزام ولوال نص القانون
ملا اعتبت تلك القواعد الكلية وال املسائل اجلزئية مصدرا
لاللتزام ،بل الذي جعلها مصدرا نص القانون عليها ،ولكن
فقهاء الغرب ،جاءوا للقواعد الكلية اليت نص عليها القانون،
ومجعوها حتت أربع جمموعات ،واعتبوها مصدر االلتزام ،وتناسوا
القانون ،وجاءوا للمسائل اجلزئية اليت نص عليها القانون ،ومل
يعتبوها مصدرا ،وجعلوا املصدر هو القانون ،واحلقيقة هي أن
القانون مصدر مباشر يف احلالتني تقرر القاعدة الكلية (حتت أي
حبث تكون) مباشرة وجه املعاملة ،وتقرر املسألة اجلزئية (يف أي
موضوع تكون) مباشرة وجه املعاملة .واملصدر هو القانون
مباشرة يف االثنتني إن اعتب أنه هو الذي قرر قانونيتها ،ومصدر
غري مباشر يف االثنتني إن اعتب أن املباشر هو الشيء الذي نص
عليه القانون ،قاعدة كلية ،أو مسألة جزئية ،وعلى ذلك ال
يقال إن القانون مصدر مباشر يف حاالت ،ومصدر غري مباشر
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يف حاالت أخرى ،بل احلقيقة أنه وحده هو املصدر املباشر
القانون ،فااللتزام املرتتب

لاللتزام .وذلك أن كل التزام مصدره
العقد ،وااللتزام املرتتب على العمل غري املشروع ،وااللتزام

على
املرتتب على اإلثراء بال سبب ،وااللتزام املرتتب على اإلرادة
املنفردة ،كل هذه االلتزامات مصدرها القانون ،ألن القانون هو
الذي جعلها تنشأ من مصادرها ،وحدد أركاَّنا ،وبني أحكامها،
ولكن هذه االلتزامات هلا مصدر مباشر ،هو الذي رتب عليه
القانون إنشاءها ،فقد جعل القانون االلتزام ينشأ من مخسة
مصادر منها قواعد كلية ،ومنها مسائل جزئية ،فالقواعد الكلية
حصروا ما عرفوه منها يف أربعة هي:
 -1تطابق إرادتني :فكل اتفاق بني املدين والدائن (أي
بني شخصني) على إنشاء التزام يف احلدود اليت بينها القانون،
ينشئ هذا االلتزام ،وهذا هو العقد.
 -2عمل غري مشروع يلحق ضررا ابلغري :كل خطأ
يصدر من شخص ويلحق ضررا بشخص آخر يلزم من ارتكب
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اخلطأ بتعويض الضرر ،وكذلك كل ما يصدر عن الغري من
عمل ،أو يصدر عن األشياء ويكون خطأ مفروضا ،ويلحق
ضررا بشخص آخر ،يلزم من فرض أنه ارتكب اخلطأ بتعويض
الضرر ،وهااتن احلالتان مها العمل غري املشروع.
 -3إثراء دون سبب :كل إثراء أصابه شخص نتيجة
مباشرة الفتقار شخص آخر ،ومل يكن لإلثراء مصدر قانوين
يستند إليه ،يلزم املثري بتعويض املفتقر ،وهذا هو اإلثراء بال
سبب.
 -4اإلرادة املنفردة :كل شخص التزم أمرا من جانبه
للجمهور ،أو لشخص آخر ،كالوعد جبائزة ،وكالوصية ،وكان
القانون قد نص على هذا االلتزام ،يعتب هذا ملزما ملن وعده ،أو
أوصى له ،وهذا هو اإلرادة املنفردة.
 -5املسائل اجلزئية وجعلوا القانون مصدرا هلا وهي :كل
حالة من احلاالت اخلاصة يرتب القانون عليها التزاما ،يستند إىل
عمل قانوين ،مثل الوصية ،وإىل واقعة مادية ،مثل التزامات
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األسرة ،كالنفقة واحلضانة ،تعتب هذه احلالة منشئة لاللتزام،
وهذا هو القانون.
ومن هذا يتبني أن احلاالت األربع األوىل ،ليست مصادر
لاللتزام ،بل هي قواعد كلية ،نص عليها القانون ،كانت منشئة
لاللتزام ،بنص القانون ،وأن احلالة اخلامسة مسائل جزئية نص
عليها القانون ،فكانت منشئة لاللتزام بنص القانون ،ولذلك
كان حبث مصادر االلتزام من حيث هو خطأ يف أساسه ،فال
توجد مصادر لاللتزام ،وخطأ يف تعداده ،إذ على فرض وجود
مصدر لاللتزام ،فالقانون وحده هو املصدر ال غري.
هذه هي نظرية االلتزام بوجه عام .وهي النظرية اليت يقوم
الفقه املدين الغريب على هيكلها ،وهي اليت ُتمع مجيع األسس
اليت تستند إليها أحكام القانون املدين ،وهذه املصادر هي اليت
تقوم على أسسها مجيع تفاريع القانون املدين من حيث هو،
ومنه هذا املشروع الذي بني أيدينا ،وال ميكن أن ينشأ حكم
ملعاجلة مشكلة ،أو على حد تعبريهم التزام على إنسان ،دون أن
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يكون مستندا إىل أحد تلك األسباب اخلمسة اليت هي مصادر
االلتزام احملصورة يف نظريته العامة ،وقد تبني لنا فسادها ،ألَّنا
تقوم على أساس معىن احلق يف املعامالت أبنه مصلحة ذات
قيمة مالية يقرها القانون للفرد ،وقد تبني غلط هذا ألنه ال
يشمل املصلحة اليت ليست ذات قيمة مالية ،كالزواج،
والطالق ،وحنومها مما يتضمن احلقوق الزوجية ،وكحقوق األسرة
مجيعها ،وال يشمل كذلك احملافظة على الشرف ،والكرامة ،مما
هو حق اإلنسان ،وال يشمل مجيع بين اإلنسان إذا قيل للفرد،
ولذلك مل يكن احلق هو الذي بنيت عليه نظرية االلتزامات ،بل
هو جلب املصلحة ،ودرء املفسدة ،وتبني فسادها من نفس
املعىن الذي وضع لاللتزام أبنه رابطة قانونية بني الدائن واملدين،
سواء أقيل عنها رابطة شخصية أم رابطة مادية ،فهو غلط ،ألَّنا
ليست رابطة ،وإمنا هي عالقة لإلنسان ،وجدت من جراء
حماولته إشباع حاجاته العضوية وغرائزه ،ومن جراء عيشه مع
غريه من بين اإلنسان ،ولذلك قد تكون عالقة بني شخصني
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موضوعها املصلحة ،وقد تكون عالقة من شخص واحد مثل
إنشاء الطالق والوصية والوقف ،فليس املقصود هو وجود
شخصني ،وال وجود شخص وشيء ،وإمنا املقصود هو معاجلة

مشكلة لإلنسان عالجا ينظم غرائزه وحاجاته ،وينظم عالقاته.
وعليه فنظرية االلتزام نظرية مغلوطة ،ومصادرها مغلوطة .وعلى
ذلك تكون مجيع االجتهادات الفقهية اليت بنيت على أساسها
مغلوطة ،مهما تفرعت وتنوعت ،ألَّنا مجيعها فروع ألساس
فاسد ،وعلى ذلك يكون القانون املدين من حيث هو لدى
العامل الغريب قانون مغلوطا ،ويكون القانون املدين املصري،
والقانون املدين السوري ،قانونني مغلوطني ،وابلتايل ،فإن هذا
املشروع للقانون املدين فاسد من أساسه.
على أن هذا املشروع بوصفه مشروعا لقانون مدين ،فاسد
أيضا من تعريف القانون املدين ،ومن تقسيم احلق ،أما التعريف
فإن فقهاء القانون املدين عرفوا القانون املدين أبنه :القانون الذي
ينظم عالقات األفراد بعضها ببعض ،وهذا التعريف خاطئ ،ألن
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القانون ال ينظم عالقات األفراد ،وإمنا ينظم عالقات اإلنسان،
أي ال ينظم عالقات حممد وحسن وخالد وعمر وسعد اخل...
بوصف ذات كل واحد منهم بوصفه فردا ،وإمنا ينظم عالقات
اإلنسان ،ويدخل فيها هؤالء بوصفهم إنسان ،ال بوصفهم
الفردي ،وحني تنشأ بينهم عالقات تنظم تنتهي فرديتهم،
ويصبحون جمتمعا ،فالعالقة حني توجد بني الناس ُتعل منهم
جمتمعا ،وأييت القانون ينظم شؤون اجملتمع بتنظيمه عالقات بين
اإلنسان .لذلك كان تعريف القانون الذي ينظم معامالت
الناس ،وهو ما أطلق عليه اسم القانون املدين ،أبنه ينظم
عالقات األفراد ،تعريفا خاطئا ،ملا ذكرت ،وألن التنظيم
لعالقات اإلنسان ال للعالقات فقط ،أي ينظم عالقات بين
اإلنسان بعضهم ببعض ال بعضها ببعض.
هذا من نحية التعريف ،أما من نحية احلق ،فتقسيم
احلق إىل شخصي وعيين ال معىن له ،ألن القضية تتعلق بعالقة
الشخص سواء أكانت مع شخص آخر ومعه شيء ،كالزواج
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والبيع أو كانت مع شيء ،ومعه شخص ،كاهلبة ،وكفالة املال،
أو مع شيء فقط ،كالوقف اخلريي ،ولذلك ال يوجد فرق بني
القسم األول يف القانون املتعلق مبا مساه االلتزامات ،وال بني
القسم الثاين املتعلق مبا مساه احلقوق العينية ،إذ ال فرق بني
شاكلها ،مما ذكر يف

الرهن ،وحقوق االمتياز ،وحق امللكية ،وما
القسم الثاين ،وبني احلوالة،والبيع ،والشراكة ،واإلجارة ،والوكالة،
وما شاكلها مما ذكر يف القسم األول ،ألن املوضوع عالقة من
اإلنسان تتعلق إما ابلشخص وموضوعها املال ،وإما ابملال
مضافا إىل شخص ،وإما ابملال فقط ،وهذه الثالث كلها شيء
واحد ،هو تنظيم عالقة اإلنسان.

 -5الشريعة اإللسمامية
يقوم اإلنسان جبميع أعماله لقضاء حاجاته العضوية،
وإشباع غرائزه ،فتنشأ لديه عالقات بينه وبني كل ما له عالقة
بقضاء احلاجات العضوية ،وإشباع الغرائز ،سواء أكانت بينه
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وبني غريه من بين اإلنسان كما هو احلال يف املعامالت
والعقوابت ،أو كانت بينه وبني خالقه ،كما هو احلال يف
العقائد والعبادات ،أو كانت متعلقة به وحده ،بغض النظر عن
ارتباطه بغريه أو عدم ارتباطه ،كما هو احلال يف األخالق ،وملا
كان قيامه ابألعمال إمنا هو من أجل جلب مصلحة له ،أو درء

مصلحة،
مفسدة عنه ،تكون العالقات كذلك مبنية على جلب
أو دفع مفسدة .لذلك كان من احملتم أن يكون لإلنسان نظام
ينظم عالقات اإلنسان ،حبيث يضمن جلب املصلحة ودرء
املفسدة .وعلى ذلك فإن جلب املصلحة ودفع املفسدة ،مها
األساس الذي جيب أن تقوم عليهما األنظمة والقوانني كافة.
بقي أن نعرف ما هي املصلحة اليت ُتلب ،واملفسدة اليت
تدفع؟ وهل هي ما حيبه اإلنسان ويكرهه؟ أو هي ما ينفعه
ويضره؟ أم هي غري ذلك؟ واجلواب على هذا هو أن الفرد يف

اجملتمع يعيش مع غريه من بين اإلنسان ،فقد يتعارض بينهم ما
حيب وما يكره ،وما ينفع وما يضر،فيتعذر عليهم جلب املصاحل
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هلم مجيعا ،ودفع املفاسد عنهم مجيعا ،فال بد من جهة تكون
غريهم ،تعني هلم ما هي املصلحة اليت ُتلب ،واملفسدة اليت
تدفع ،ولذلك اتفق الناس على ضرورة وجود شيء يعني
املصلحة واملفسدة ،ويلزم الناس هبذا التعيني ،حىت تسري عالقاهتم
حسبه ،فمنهم من جعل القانون هو الذي يعني املصلحة
واملفسدة ،ومنهم من جعل الشرع هو الذي يعني املصلحة
واملفسدة ،ولكن من املقطوع به عقال ،هو ضرورة وجود من
يعني ما هي املصلحة اليت ُتلب واملفسدة اليت تدفع .القانون هو
األمر الذي يصدره السلطان ليسري عليه الناس ،وقد عرف
القانون (أبنه جمموع القواعد اليت جيرب السلطان الناس على
اتباعها) وليس معىن القانون هو القواعد الفقهية،وال املشروعات
العالقات ،وإمنا هو جمموع

اليت تتضمن أحكامها لتنظيم
األحكام اليت أتمر هبا الدولة ،إذ تبقى األحكام الفقهية فقها
حىت تشرع منها أحكام معينة ،أتمر هبا الدولة ،فتصبح حينئذ
قانون ،والظاهر أَّنا تبقى أحكاما ظنية حىت يقطع هبا يف رأي
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واحد ملزم ،فتعني هبذا الرأي ،وهذا الرأي هو أمر الدولة ابلعمل
هبا .ولذلك ال يعتب احلق حقا حىت يقره القانون ،وال تعتب
املصلحة مصلحة حىت يقرها القانون ،ولذلك مل تكن حوالة
الدين يف القانون الفرنسي القدمي حقا ،ألن القانون مل يقرها
للفرد ،وقد أصبحت يف التقنينات احلديثة حقا ،ألن القانون
أقرها للفرد .فهي إذن مل تعتب مصلحة حىت أقرها القانون ،مع
أن حوالة الدين هي هي مل تتغري ،فهي مصلحة قبل أن يقرها
القانون ،ومصلحة بعد أن أقرها القانون ،ولكن ملا كانت
املصلحة ال ترتك للفرد يقيسها مبا حيب ويكره،ومبا ينفع ويضر،
غريه ،وجعل هذا الغري عند بعض الناس
كان حتما أن تعني من 
القانون ،وجعل عند بعضهم هو الشرع .والبحث اآلن هو

هو
هل يصلح القانون ألن يعني املصلحة لإلنسان أم ال يصلح؟
وهل يتحتم أن يكون املعني للمصلحة هو الشرع وحده،أو جيوز
أن يكون غريه؟ واحلقيقة هي أن القانون ال يصلح ألن يعني
جلب املصلحة ،ودفع املفسدة ،وذلك ألن القانون من حيث
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هو قانون ،مأخوذ من مصدر  -أي مشرع من مصدر  -وهذا
املصدر هو جمموعة قواعد فقهية ،أو أحكام عملية ،قد وضعت
بناء على نظرية عامة ،أو نظرايت كلية ،وقد استنبط اإلنسان
هذه النظرية العامة ،أو النظرايت الكلية ،من العادات أو
التجارب ،أو أحكام احملاكم ،وجعلها أساسا أخذ يستنبط منه
حبصول احلوادث وُتددها تلك القواعد الفقهية ،أو األحكام
العملية ،وجعلها تقنينات ،وصارت الدولة أتخذ شيئا منها ،أو
أتخذها مجيعها ،وأتمر هبا ،فتصبح قانون ،فاألساس يف القانون
هو مصدره ،ومبا أن املصدر هو استنباطات ظنية فيها قابلية
اخلطأ ،وثبت فسادها من تغريها ،لذلك ال يصلح هذا املصدر
الظين ألن يقدر جلب املصلحة ودرء املفسدة لإلنسان ،ألنه قد
يقدر الشيء مصلحة ،ث يتبني أنه مفسدة ،وقد يقدر الشيء
مفسدة ث يتبني أنه مصلحة ،لذلك ال يصلح القانون ألن يقرر
جلب املصلحة ودرء املفسدة ،ألن مصدره ظين ظهر فساده من
تغري أحكامه ،فتحتم أن يكون الذي يقرر املصلحة هو الشرع،
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وليس القانون ،ألن الشرع من هللا تعاىل وهو وحده احمليط
ابإلنسان .ولذلك كان من احملتم أن يكون امل ِ
عني للمصلحة هو
الشرع وحده ،وال جيوز أن يكون غريه حىت يضمن لإلنسان
جلب املصاحل اليت هي يف ذاهتا حقيقة مصاحل ،ودرء املفاسد
اليت هي يف ذاهتا ،حقيقة مفاسد ،وهلذا كان ال بد أن يكون
النظام هو الشرع اإلسالمي وكان ال بد أن تكون القوانني
مأخوذة من الشرع اإلسالمي.
وعلى ذلك ليست املسألة رابطة بني شخصني دائن
ومدين ،وال رابطة بني شخص وشيء ،وإمنا هي إنسان يقوم
أبعمال جللب مصلحة ودفع مفسدة ،فال بد من تنظيم هذه
األعمال تنظيما جيلب املصلحة لإلنسان ،ويدفع املفسدة عن
اإلنسان ،وهو يرجع أوال وابلذات إىل من هو الذي يعني
املصلحة واملفسدة ،وإذا ثبت أن الشرع هو وحده الذي يعني
ذلك ،كان لزاما أن يعاجل الشرع أعمال اإلنسان .واملدقق يف
الشرع جيد أنه مل يعاجل مشاكل اإلنسان بقواعد كلية يرجع إليها
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يف استنباط األحكام ،وإمنا عاجلها مبا هو أوسع من ذلك ،إذ
جعل لإلنسان أدلة ترشده إىل احلكم الذي ينظم به عالقاته،
وترك لعقله أن يدرس الواقعة  -أي واقعة  -ويفهمها ،ث أيخذ
تنظيمها من الدليل الشرعي ،أي الدليل الذي بينه الشرع .هذا
هو األساس الذي يقوم عليه الفقه اإلسالمي يف استنباط
األحكام .وهذه األدلة ليست مصادر لألحكام ،بل هي أدلة
عليها ،ألن احلكم هو معاجلة املشكلة ،أي بيان الوجه الذي
ينظم املشكلة فالواقعة يف احلقيقة اليت نتجت عن أفعال اإلنسان
هي املطلوب إعطاء الرأي فيها ،وما تضمنه الدليل مما هو متعلق
هبا هو حكمها ،ولذلك عرف علماء األصول احلكم الشرعي،
أبنه خطاب الشارع املتعلق أبفعال العباد.وهلذا نرى أن األحكام

اليت تنظم أفعال اإلنسان مأخوذة من فهم انطباق الدليل على
احلادثة .وبذلك تكون التقنينات هي األحكام اليت تبني تنظيم
أعمال اإلنسان على وجه معني ،وأمر السلطان هو الذي جيعلها
قانون ،ويلزم العمل هبا وحدها ،وعلى هذا كان لزاما على
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الدولة أن تبحث األحكام الشرعية اليت بينت تنظيم أعمال
اإلنسان وأن أتمر مبا تراه منطبقا على الوقائع وُتعله قانون.
واألدلة اليت تستنبط منها األحكام عند مجيع املسلمني،
هي الكتاب والسنة أي هي النص الذي من عند هللا لفظا
ومعىن ،وهو القرآن ،أو معىن ال لفظا وهو السنة ،وما عدامها من
فيه ،فإن نص عليه النص الشرعي ،أي قال عنه
األدلة يُنظر 
ضف إىل هذين الدليلني ،وإن مل ينص
الكتاب والسنة أبنه دليل يُ َ
عليه ال يُعتب دليال مطلقا ،وبتتبع نصوص القرآن واحلديث
الصحيح جند أَّنما نصا على أن إمجاع الصحابة ،والقياس،
يُعتبان من األدلة ،وما عدامها ال يُعتب دليال ألنه ال يوجد يف
النص الشرعي ما يدل على اعتباره من األدلة .وعلى ذلك،
فالعبة إمنا هي ابلنص الشرعي فقط ،وهو وحده الذي يؤخذ
منه احلكم الشرعي ،ويؤخذ منه دليل احلكم الشرعي.
ويف النص حالتان :ثبوته وداللته ،أي معرفة الطريق اليت
وصل إلينا هبا ،املعىن الذي حيتويه ،فإن صحت الطريق اليت
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وصل إلينا هبا ولو ظنا ،اعتب هذا النص نصا شرعيا وإن مل تصح
مطلقا ال يُعتب هذا النص نصا شرعيا ،فإذا ثبت أنه نص شرعي
ينتقل بعد ذلك إىل داللته ،ويوقف عند لفظه ،فما يؤديه اللفظ
من معىن ،وما يرشد إليه املعىن من معان ،ولو عن طريق الظن،
يعتب احلكم الذي يؤخذ منه حكما شرعيا ،وما ال يرشد إليه
املعىن ال يعتب حكما شرعيا .ولذلك ال جيوز أن حيمل اللفظ ما
ال حيتمله ،وكل معىن ال يتحمل لفظ النص الداللة عليه ،ال
يعتب حكما شرعيا .والنص الشرعي خط عريض  -أي معىن
عام  -يتسع الستنباط أحكام كثرية ،وهذه األحكام تتسع
النطباقها على مسائل متعددة ،ووجه االتساع ابلنص ،أنه إما
أن يكون مشتمال على علة أو غري مشتمل على علة ،فإن مل
يكن مشتمال على علة ،مثل جلد الزاين ،وقطع يد السارق،
وحترمي الراب ،كان احلكم دائميا ،وال يعلل ،ولكن تستنبط منه
أحكام متعددة حسب فهم اآلية يف حتديد املعىن الشرعي للزن
وللسرقة وللراب وما شابه ذلك ،ومع كون هذا النص ال يتضمن
علة ،فإنه نص يتسع الستنباط
علة ،وال يدور احلكم فيه مع أي 
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أحكام متعددة وينطبق على مسائل متعددة ،ولذلك يكون
خطا عريضا ،ودليال على الوقائع املتجددة واملتعددة .وإن كان
النص مشتمال على علة ،فإن احلكم الذي يستنبط منه يؤخذ
العلة ،ويعدم إن عدمت

معلال مبا عللَه ،فيوجد إن وجدت
العلة ،ويتخذ مثل هذا احلكم أساسا يقاس عليه كل حكم يف
أي مسألة تضمنت نفس العلة ،ولذلك حترم اإلجارة أثناء النداء
للجمعة ،قياسا على حترمي البيع ،لكون العلة اليت يف البيع وهي
اإلهلاء عن الصالة موجودة يف اإلجارة ،فثبت هلا نفس احلكم
الثابت لتلك ،وهذا هو قياس احلكم ،وحينئذ يكون النص يتسع
الستنباط أحكام متعددة للوقائع املتعددة واملتجددة ،ال يف فهم

الدليل
معانيه فحسب بل يف العلة اليت تضمنها ،وبذلك يكون
على احلكم هو يف احلقيقة النص ،ولكنه كان دليال غري مباشر
وكان القياس هو الدليل املباشر .وحىت ال خيرج احلكم عما رمسه
النص الشرعي ،كان جلب املصلحة ودرء املفسدة ،هو الذي
يقره الشرع فحسب ،ولذلك كانت العلة علة شرعية ،ال علة
عقلية ،وهلذا ال بد أن يكون النص الشرعي هو الذي دل عليها
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أبي نوع من أنواع الداللة ،وداللة الشرع على العلة قد تكون
صراحة ،مثل إعادة توزيع املال على الناس لعلة تداوله بني
األغنياء فقط ،فإن اآلية قد دلت عليها صراحة ،قال تعاىل:
 .       وقد تكون داللة
الشرع على العلة داللة مثل إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوهبم ،فقد
دل أتليف قلوب غري املسلمني وضعاف اإلميان من املسلمني
ابلزكاة على ضعف الدولة ،فإذا قويت الدولة ذهبت علة
التأليف ،فهذه الداللة جاءت ال من لفظ النص صراحة ولكن
من معقول النص داللة ،فيكون النص هو الذي جعلها علة
شرعية .وقد تكون العلة قد استنبطت استنباطا ،مثل جعل
الشيء ملكا عاما لعلة كونه من مرافق اجلماعة ،فقد استنبطت
من إابحة الرسول ملكية الناس للماء ملكية فردية يف حاالت
ومنعهم من ملكيته يف حاالت ،فقد استنبط من منعه مللكية
املاء حني ال تستغين عنه اجلماعة ،وإابحته مللكيته حني استغناء
اجلماعة عنه ،استنبط من ذلك ،أن عدم استغناء اجلماعة عن
املاء هو علة ملكيته العامة ،أي كونه من مرافق اجلماعة ،فكان
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هذا علة تكون يف كل شيء ال تستغين عنه اجلماعة ،فهذه
العلة استنبطت استنباطا .وقد تكون العلة ال يتضمنها النص ال
صراحة وال داللة وال استنباطا .ولكن هناك علل شرعية اعتبت
علال ألمر معني ،فإذا وجد هذا األمر يف أي شيء ،ولو مل يدل
عليه النص ،يعتب هذا الشيء علة شرعية ،ألن فيه ما يف العلة
الشرعية اليت تضمنها النص ،وهذا هو قياس العلة ،وذلك مثل
منع القاضي من القضاء أثناء الغضب لعلة الغضب ،فهذه العلة
تضمنها النص الشرعي ،وهو قوله عليه الصالة والسالم «ال
ضي الْ َق ِ
ي ْق ِ
ضبَا ُن» ،فاعتب الغضب علة ،ولدى حبث
اضي َو ُه َو غَ ْ
َ
الناحية اليت اعتب الغضب من أجلها علة وجد أَّنا ارتباك العقل
وحتريه ،ولذلك يعتب اجلوع علة ملنع القاضي من القضاء أثناء
جوعه ألن ما يف الغضب من ارتباك العقل وحتريه موجود يف
اجلوع ،فاعتب علة قياسا على الغضب.
هذه هي العلل الشرعية اليت يدل عليها النص ،وهي
كافية ألن ُتعل النص خطا عريضا ،يتسع لتنظيم كل عمل،
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ويعطي احلكم يف كل واقعة حتدث مهما ُتددت هذه الوقائع
وتعددت .وهلذا كان حتما أن ُتعل النصوص الشرعية األدلة
على األحكام ،ال احلقوق الشخصية ،وال احلقوق العينية ،ألَّنا
وحدها اليت تبني احلق .والثروة الفقهية اليت تركها آالف
الفقهاء ،تعتب أغىن ثروة فقهية يف

اجملتهدين ،واليت َدوَّنا آالف
العامل ،وهي قد عاجلت مشاكل حدثت وطبقت من قبل القضاء
اإلسالمي مدة ثالثة عشر قرن ،وهي كافية ألن تتبىن الدولة
منها أحكاما ملعاجلة املشاكل اليت حدثت ،واخلطوط العريضة
كافية الستنباط األحكام اليت ُتددت .وتتبىن الدولة من هذه
االستنباطات ،فتضع لألمة قانون هو أحكام شرعية مستنبطة
ابجتهاد صحيح.
وعليه :فإن هذا املشروع املقدم هو خطأ يف األساس
الذي قام عليه ،وهو خمالف لألحكام الشرعية ،فيجب رده،
وجيب الرجوع لألحكام الشرعية لسنها وحدها قوانني للناس.
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