
دریدكمال.موقع مبادئ الشریعة اإلسالمیة ضمن مصادر القانون اإلداري

مقدمة

إذا وجب اعتبار المصدر الرسمي ھو المصدر الحقیقي، ألنھ ھو الذي یكشف عن القاعدة وھو الذي یوفر لھا قوة 

النفاذ ومن لم یرد فیھ ال یعتبر قواعد قانونیة واجبة اإلتباع، والمصدر الرسمي ال ینحصر في طریقٍة واحدة من طرق 

فبالنسبة یختلف عددھا تبعاً الختالف النظم القانونیة،التعبیر عن القاعدة؛وإنما یتعدد بدوره إلى عدة مصادر

ھذه المصادر بأنھا التشریع، مبادئ الشریعة اإلسالمیة، العرف، 1فقد عددت المادة األولى من القانون المدنيللجزائر

.مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

فھل یقتصر بالتالي على ھذا القانون أم یتعداه إلى وقد ثار التسِاؤل حول ھذا التعداد الوارد في نص المادة األولى،

واإلجابة عن ھذا التساؤل مرتبط بتساؤل آخر یعبر بصفة جوھریة عن بقیة فروع القانون بقسمیھ الخاص والعام؟

طبیق النص المدني على مصادر القانون اإلداري، إلمكانیة ما مدى ت: مضمون وھدف ھذه الدراسة والذي یتعلق بـ

؟-محل الدراسة-2اعتبار مبادئ الشریعة اإلسالمیة كمصدر للقانون اإلداري

حقیقة تأتي ھذه الدراسة إلثبات األساس التشریعي الذي نبني علیھ اتجاھنا في اعتبار مبادئ الشریعة اإلسالمیة 

ھذه المالحظة أساسیة ال یجب انكارھا في ظل عدم اھتمام المتخصصین في حقل مصدراً رسمیاً للقانون اإلداري، و

نظراً لتركیزھم بصفة أساسیة على مصادر القانون اإلداري الكالسیكیة المعروفة في القانون اإلداري بھذا الُمعطى

.3بلد المنشأ

واتباع -المناسب لمثل ھذه الدراسات-باحث اعتماداً على نظام الم-تقسیماً ثالثیاً -لذلك سیتم تقسیم خطة الدراسة 

المنھج التحلیلي باألساس؛كونھ األمثل لھذه الدراسات التي تعتمد على تحلیل النصوص القانونیة واستنباط المالحظات 

منھا، لإلجابة عن اإلشكال الرئیسي لھذه الدراسة دون أن نغفل المنھج المقارن، والذي ُیساعدنا على قراءة وتحلیل 

:صوص بصفٍة جیدة اعتماداً على المصادر األصلیة والمرجعیة ال سیما التشریع المصري، وھي كما سیأتيالن

.االتجاھات الفقھیة في اعتبار مبادئ الشریعة اإلسالمیة كمصدر: المبحث األول

.مدى عمومیة النص المدني: المبحث الثاني

.إثبات األساس التشریعي: المبحث الثالث

االتجاھات الفقھیة في اعتبار مبادئ الشریعة اإلسالمیة كمصدر:المبحث األول

، ونّصِھ على مبادئ الشریعة اإلسالمیة كمصدر قانوني احتیاطي 1948عام 4منذ صدور القانون المدني المصري

، ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، واقتباس ھذا النص من طرف واضعي التشریعات 5إلى جانب العرف

نیة العربیة، والفقھ یحاول تحدید مفھوم مبادئ الشریعة اإلسالمیة كمصدر واتجھ اتجاھات مختلفة؛منھا اتجاه نفى المد

ونقد لھذا )المطلب األول(صفة المصدر عن مبادئ الشریعة اإلسالمیة لكنھ تراجع عنھ في نھایة األمر

).المطلب الثاني(االتجاه



لمصدر عن الشریعةاالتجاه المنكر صفة ا: المطلب األول

) األفكار األساسیة المعبرة عن فكرة الوجود السائدة في المجتمع(إلى أن المبادئ العامة للقانون ھي 6ذھب ھذا االتجاه

وبالرساالت السماویة واألخالق الطبیعیة العقلیة،  والفكرة السائدة في المجتمع المصري تتلخص في اإلیمان با

ن بالقانون الطبیعي ُیعَتبر ایماناً نابعاً من التصور الفلسفي للحیاة لدى الشعب المصري، وعلى ھذا النحو فإن اإلیما

وبالتالي فإن المبادئ العامة التي یمكن استخالصھا من القانون الطبیعي بصفة مؤقتة كتلك الواردة باإلعالن العالمي 

.لحقوق اإلنسان ُتعّد من المبادئ العامة للقانون المصري

وبصفة خاصة اإلسالم باعتباره دین الدولة 7المبادئ العامة التي ُیمِكن استخالصھا من الرساالت الدینیةوكذلك فإن

تعتبر أیضا من المبادئ العامة للقانون المصري؛فالدین اإلسالمي جزء ال یتجزأ من التصور الفلسفي للوجود السائد 

التي ُتقرر أن 1971انیة من الدستور المصري لسنة وفي ھذا التفسیر یمكن فھم المقصود من المادة الث. في مصر

ومبادئ الشریعة اإلسالمیة مصدر رئیسي للتشریع، ولكن ذلك النص َیقِصد أن اإلسالم ھو ...اإلسالم دین الدولة

.8التعبیر الجوھري عن الفكرة العامة للوجود السائدة في مصر نتیجًة إلیمان العدد الغالب من السكان بھذا الدین

ین أن ھذا النص ال یتعارض مع النصوص الواردة في الدستور التي تكفل حریة العقیدة، وال یتعارض مع اسھام ثم ب

العقائد الدینیة األخرى، وإیمان الشعب المصري بالمبادئ األخالقیة العقلیة؛وھي المبادئ المستوحاة من القانون 

قوق اإلنسان والتي نقل عنھا الدستور المصري عشرات الطبیعي والتي أمَكن التعبیر عنھا في اإلعالن العالمي لح

.النصوص، ھذه العوامل المختلفة ُتساھم في تكوین التصور الفلسفي للوجود والكون

وبجانب المبادئ العقلیة الطبیعیة، فإن مبادئ الشریعة اإلسالمیة ُتْعتَبر كذلك من المبادئ العامة للقانون المصري 

در القانون كما تنص المادة الثانیة من الدستور في صیاغة غیر دقیقة؛ذلك أن مبادئ الشریعة ولكنھا ال ُتْعتَبر من مصا

ع ُمَطالٌب بُحكِم ھذا  اإلسالمیة بحسب ھذا النص ذاتھ ال تصبح قاعدة قانونیة إال إذا أخذ بھا المشرع نفسھ؛والُمشرِّ

ِبح قاعدة قانونیة إال بعد أن ُیتَم الُمشّرع عملھ فعالً النص باستلھام مبادئ الشریعة اإلسالمیة؛ولكن ھذه المبادئ ال ُتص

بإصدار التشریعات المستوحاة من المبادئ المذكورة، ویكون مصدر القاعدة في ھذه الحالة ھو التشریع ولیس المبدأ 

9.العام الذي أوحى بھ

ع وحده ؛ولكنھ ملزما على القاضي أیضا و الرجوع إلى المبادئ العامة للتشریع اإلسالمي لیس إلزامیاً على الُمشرِّ

بحكم نص المادة األولى من القانون المدني؛وطبقاً لھذا النص فإن على القاضي أن یستلھم مبادئ الشریعة اإلسالمیة 

للعثور على حٍل للنزاع المعروض أمامھ، إذا لم یجد قاعدة في مصادر القانون الوضعي یمكن تطبیقھا على ھذا 

ئر في الفقھ یرى تفسیر ھذا النص على النحو الذي یجعل من مبادئ الشریعة اإلسالمیة النزاع، وھناك اتجاه سا

وبعد ) بالنسبة للجزائر(؛وھو مصدر یأتي في الترتیب بعد التشریع 10مصدر رسمي احتیاطي من مصادر القانون

یة ال ُتعد من مصادر ، ومع ذلك یعتقد أنصار ھذا االتجاه أن مبادئ الشریعة اإلسالم)في مصر(التشریع والعرف 

.11القانون، ولكنھا ُتعتبر من المبادئ العامة للقانون



؛حیث كانت تنص على 12وبعد توجیھ النقد للرأي الذي یجعلھا مصدراً رسمیاً بالرجوع إلى األعمال التحضیریة

ریعة، عاد واعترف استلھام مبادئ الشریعة اإلسالمیة، والتي حاول التركیز علیھا لنفي صفة المصدر عن مبادئ الش

بكونھا مصدراً، وبین أن المادة التي یرجع إلیھا القاضي ھي المبادئ الكلیة التي ال یوجد خالف بشأنھا بین المذاھب 

المتعددة؛وھذه المبادئ ال تعدوا أن تكون األفكار الجوھریة األساسیة في الشریعة، ورجوع القاضي ال ُیعد تطبیقاً 

كنھ استلھام للمبادئ العامة الكلیة وللموجھات واألفكار األساسیة التي تقوم علیھا الشریعة لقواعد قانونیة تفصیلیة ول

اإلسالمیة، وھذه المبادئ العامة ُتعّد جزءاً من المبادئ العامة للقانون المصري، ولھا األولویة على المبادئ المستمدة 

من المبادئ 13ن مبادئ الشریعة اإلسالمیة أكثر تحدیداً من القانون الطبیعي وقواعد العدالة؛وسبب ھذا التفضیل یعود أل

.المستمدة من القانون الطبیعي

نقد االتجاه المنكر: المطلب الثاني

ما ُیسَتْخَلص من االتجاه السابق اإلشارة إلیھ أنھ ُینِكر اعتبار مبادئ الشریعة اإلسالمیة كمصدر رسمي أحیاناً بصفة 

:ة، وھذا ال یقر علیھ من عدة اعتباراتصریحة وأحیاناً أخرى بطریقة ضمنی

أن مبادئ الشریعة اإلسالمیة ُتعّد من مكونات الفكرة العامة للوجود السائد في مصر، وھذا صحیح ألن االسالم -1

واألخالق الطبیعیة والرساالت السماویة األخرى ُیعّد نظام حیاة متكامل، ولكن وضعھا إلى جانب القانون الطبیعي

للحقیقة؛ألن القانون الطبیعي فكرة مثالیة من نسیج الخیال اإلنساني، ولم یتمكن من تحدیده وبیان أھم مبادئھ، مجافاة 

وأنصار ھذا االتجاه اعترفوا بأن مبادئ الشریعة اإلسالمیة أكثر دقًة وتحدیداً من مبادئ القانون الطبیعي، أما األخالق 

رساالت السماویة األخرى السائدة في مصر وإن كانت تشترك مع الطبیعیة فغیُر واضحة وغیر مفھومة، وأما ال

الشریعة اإلسالمیة في تكوین تصورات معینة للحیاة، لكنھا دون الشریعة اإلسالمیة التي تتجاوزھا كثیراً، فھي ال 

یحتاج إلى تقتصر على الجانب المعنوي وإنما تشمل الجانب العملي والقانوني، فتكون نظاماً قانونیاً متكامالً ال 

14.غیره

فاألمر مختلٌف تماماً، ألن الفكرة العامة للوجود ان كان من الواجب القول بھا مجاراة لھذا أما بالنسبة للجزائر

الرأي، فإن تكوینھا ُتساھم فیھ عوامل قلیلة محددة بوضوح ھي اإلسالم دون غیره من الرساالت السماویة، ألن 

باستثناء عدد ضئیل جداً یدین بدیانات أخرى والذي ال یعتد بھ في ھذا 15اإلسالم ھو دین كل أفراد المجتمع

عالوًة على أن بقاء ھذا العدد مشكوك فیھ لزوال األسباب التي أدت إلى ظھوره، كما أن نظرة المجتمع المضمار،

لمذھب ا"ألن المذھب المتبع من طرف الغالبیة العظمى من الشعب ھو الجزائري لإلسالم ومفھومھ موحد؛

.16"المالكي

إن وضع مبادئ الشریعة اإلسالمیة إلى جانب المبادئ الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مركز -2

واحد، وان كان كّل منھما یقوم بإرشاد واضع التشریع والقاضي في حالة غیبة النص فیھ تجاوز، ألن المشرع نص 

باعتباره الشریعة (في الدستور وفي القانون المدني صراحة على أن مبادئ الشریعة اإلسالمیة مصدراً رسمیاً للقانون 



، ولم ینص على مبادئ اإلعالن العالمي، واعتراف المشرع لھ بقیمتھ القانونیة، إذ یستطیع القاضي في بعض )العامة

األحیان االمتناع عن تطبیق التشریع العادي المخالف لمبادئ الشریعة اإلسالمیة لعدم دستوریتھ، ویمكن الطعن 

لغاء أمام المحكمة الدستوریة لذات السبب في أي تشریع عادي أو الئحي، ولكن اللجوء إلى ھذا لمخالفة التشریع باإل

للمبادئ العامة لحقوق اإلنسان غیر ممكن، ألن حتى القضاء اإلداري في الدول األوروبیة رفض اعتبار اإلعالن 

.17لمخالفة والمتعارضة مع المبادئ الُمْعلَنة في ھذا اإلعالنالعالمي لحقوق اإلنسان موِجباً بذاتھ إللغاء القوانین ا

، زیادة 18فإن األمر یختلف لعدم وجود محكمة دستوریة ُترفع لھا كل المخالفات لنصوص الدستورأما في الجزائر

وھذا على عدم وجود أي صالحیة للقاضي لعدم تطبیق النص التشریعي في حالة مخالفة لمبادئ الشریعة اإلسالمیة،

.19ما یشكل تناقضاً صارخاً بشأن المادة الدستوریة التي ُتعلن صراحة أن اإلسالم دین الدولة

قد ثبت فشلھا وعدم جدواھا سواء من الناحیة النظریة أو ) رقابة المجلس الدستوري(وإذا كانت الرقابة السیاسیة 

التي ُتعد رقابة قانونیة محضة یقوم بھا قاض، العملیة، لذا كان اإلتجاه في معظم الدول إلى الرقابة القضائیة،

مھمتھ التحقق من تطابق القانون مع أحكام الدستور، لھذا فمن المنطقي أن َیْعَھد بھا إلى ھیئة قضائیة یتوافر في 

أعضائھا التكوین القانوني السلیم والعمیق، إضافة إلى الحیاد والنزاھة واالستقاللیة، وكذلك إلى ما یوفره القضاء

الذي یحقق االحترام من ضمانات إجرائیة، مما یجعل من الرقابة ھذه ضماناً أكیداً، بل إنھ الضمان الفعال

20للنصوص الدستوریة

إن مبادئ الشریعة اإلسالمیة عالوًة على كونھا مصادر رسمیة بنص القانون، من السعة والشمول والكفایة، مما 

.ئ األخرى مھما كانت طبیعتھایجعلنا في غنى عن بقیة المصادر والمباد

تمَّ االعتراف بأن الشریعة اإلسالمیة مصدراً رسمیاً، استناداً إلى نص المادة األولى من القانون المدني -3

، رغم محاولة ھذا االتجاه االحتفاظ بمفھومھ 197121الجزائري، ونص المادة الثانیة من الدستور المصري لعام 

دئ العامة للقانون، وطبقھ على الشریعة اإلسالمیة التي تم تحدید المقصود بمبادئھا بأنھا للقانون الطبیعي، وللمبا

ولیست القواعد القانونیة التفصیلیة، وتم اشتراط أن تمون 22المبادئ العامة واألفكار الجوھریة األساسیة في الشریعة

.ھذه األفكار الجوھریة التي لم یحصل فیھا خالف بین المذاھب المتعددة

وھذا التفسیر یؤدي إلى أن القاضي الذي یتصدى لتطبیق مبادئ الشریعة اإلسالمیة في حالة غیاب النص في 

التشریع أو العرف، حسب الترتیب الوارد في نص المادة األولى من القانون المدني المصري، وفي حالة عدم وجود 

جزائري، یجب أن یلم الماماً كامالً باإلسالم كعقیدة حكم في التشریع بالنسبة للمادة األولى من القانون المدني ال

وشریعة، یؤھلھ لمعرفة المبادئ العامة للشریعة وأن تتوافر لدیھ ملكة االستنباط؛أي یصبح مجتھداً وفقاً للشروط التي 

.23حددھا األصولیون

في حین أن اللجوء إلى مبادئ الشریعة ال یحتاج إلى كل ھذه الشروط، ألن القاضي بعملھ ال یضع قاعدة عامة وإنما 

ھو یفصل في الواقعة المعروضة أمامھ ومن الممكن أن یتغیر نفس الحكم في واقعة الحقة، ویكفیھ ھنا الرجوع إلى 



دون أن نحملھ عناء التأكید من عدم وجود خالف في أي كتاب فقھي موثوق بھ، لیستخلص منھ الُحكم المطلوب 

.24المسألة بین المذاھب

مدى عمومیة النص المدني: المبحث الثاني

ینبغي اإلشارة أوالً إلى كون القانون المدني -أي مدى عمومیة النص المدني-قبل اإلجابة على ھذا التساؤل 

أن ُتنشر مجموعة األعمال التحضیریة التي سبقت إصداره، ودون 25الجزائري صدر دون أن ُیرَفَق بمذكرة إیضاحیھ

األمر الذي یفتح الباب على مصراعیھ أمام التأویالت المختلفة لیس في ھذه المسألة بالذات وإنما في كثیر من المسائل 

.التي اشتمل علیھا، وال یكون أمام المفسر أو الباحث إال عبارات النصوص ذاتھا وما تحملھ من دالالت

طائفة ترى قصور ذلك النص على فروع القانون الخاص فقط : إلجابة على ھذا التساؤل انقسم الفقھ إلى طائفتینل

، وأخرى ترى وجوب امتداد النص إلى جمیع فروع القانون الخاص والعام على حد )األولالمطلب(دون سواه 

).مطلب ثالث(تقییم االتجاھینولكل طائفة مبرراتھا وحججھا، وصوالً لمحاولة،)المطلب الثاني(سواء

قصور تطبیق النص على فروع القانون الخاص فقط: المطلب األول

إلى اتجاه یقصر ھذه المصادر على القانون المدني فقط دون بقیة فروع القانون األخرى، ھذا 26ذھب بعض الفقھ

.لعام وعلى المعامالت المالیة فقطالرأي یقصر تطبیق نص المادة األولى على فروع القانون الخاص دون القانون ا

حیث یرى أنصار ھذه الطائفة أن ورود ھذا النص في صدر الباب التمھیدي للقانون المدني یكون المقصود بھ بیان 

مصادر القانون في فروع القانون الخاص بأسره، ألن األحكام التمھیدیة في ذلك الباب أحكاماً عامة تصلح للتطبیق 

ونعلى فروع ھذا القان

.حیث ُیعّد القانون المدني بمثابة األصل بالنسبة إلیھا

غیر أن ھذا البیان ال ینطبق على مسائل األحوال الشخصیة، ألن التقنین المدني المصري یقتصر على تنظیم 

ر المعامالت المالیة، ویترك تنظیم األحوال الشخصیة لحكم القواعد الدینیة الصادرة في شأنھا، ومن ثم تكون المصاد

.الرسمیة للقانون المصري في المعامالت المالیة فقط

حیث أن المشرع المصري رتب المصادر الرسمیة عند وضع األحكام التمھیدیة للتقنین المدني، ولما كان ھذا التقنین 

ن ھذا ُیعَتَبر بمثابة األصل بالنسبة لباقي فروع القانون الخاص، فیكون الترتیب المنصوص علیھ في المادة األولى م

.27التقنین ترتیباً عاماً یراعي بالنسبة لھذه الفروع فقط دون أن تتعداھا إلى فروع القانون العام

امتداد النص إلى جمیع فروع القانون الخاص والعام على حد سواء: المطلب الثاني

األولى، ولم یورد ما یمكن مالحظتھ على واضع التشریع المدني الجزائري استخدامھ عبارات عامة في نص المادة 

مبادئ الشریعة اإلسالمیة 28ما ُیِشیر صراحًة أو ضمناً إلى ما اتجھت إلیھ إرادتھ، فھو اكتفى بعبارات القانون

ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، أسوة بالتشریعات العربیة األخرى، مع اختالف بسیط حیث أن 29والعرف

ریعیة وواضع التشریع الجزائري استعمل عبارة القانون؛ وكلتا العبارتین األخیرة استعملت عبارة النصوص التش



تعني شیئاً واحداً ھو مجموع ما یصدر من قواعد مكتوبة عن السلطة المختصة وفقاً لإلجراءات الواجبة اإلتباع 

ولھا حقوق بصرف النظر عن الغرض الذي تستھدفھ ھذه القواعد واألشخاص الذین توجھ إلیھم والحقوق التي تتنا

.عامة أم خاصة

فذھب بخصوص الفصل التمھیدي الذي تتصدره المادة وقد حاول التشریع المدني المصري اإلجابة على ھذا األمر، 

المقصود من األحكام التمھیدیة أن ینھض القانون المدني بالتبعیة التي یلقیھا علیھ مكانھ ضمن النظام (االولى إلى أن 

لنظام بمثابة األصل وما من شك في أن ھذا الوضع یقتضي من التقنین المدني العنایة بتنظیم القانوني، فھو من ھذا ا

وتطبیقھا، مسائل عامة؛بعضھا یتعلق بصیاغة القواعد القانونیة بوجھ عام وبعضھا اآلخر یتصل بتفسیر ھذه القواعد

نینات القرن التاسع عشر؛وقد عني ھذا وبھذه الحقیقة ظھر التقنین المدني الفرنسي وقد كان أول مثال احتذتھ تق

القانون بإبراز مكانة تلك األحكام التمھیدیة من التشریع الجامع بوصفھا أحكاماً عامة یتناول تطبیقھا فروع القانون 

.30...)الخاص بأسره

نون فبالرغم من كون ھذا الرأي یستخلص منھ أن ھذه المصادر تشمل جمیع فروع القانون الخاص دون فروع القا

-العام غیر أنھ لم یلبث على ھذا الموقف؛بل سرعان ما یتراجع ویتجھ إلى شمول ھذه المصادر لكافة فروع القانون 

عندما تعرض للعرف، وھو بصدد التحدث عن الدوافع التي دفعتھ إلى إیراد المادة -القانون العام والقانون الخاص

والواقع أن : "ادة، فبعدما تحدث عن التشریع تعرض للعرف بقولھاألولى وإلى التقنینات التي اقتبس منھا ھذه الم

".العرف ھو المصدر الذي یلي التشریع في المرتبة، فمن الواجب أن یلجأ إلیھ القاضي مباشرة إن افتقر النص

نھا فأكبر الظن أ) العادات التجاریة(من الئحة ترتیب المحاكم األھلیة قد اقتصرت على ذكر 29وإذا كانت المادة 

قصدت بذلك استظھار ما للعرف من أھمیة خاصة في المعامالت التجاریة ال إلى قصر تطبیق نوع من أنواع القواعد 

العرفیة على ھذه المعامالت دون غیرھا؛فالعرف ھو المصدر الشعبي األصیل الذي یتصل اتصاالً مباشراً بالجماعة 

ومقدمات المعاییر التي یعجز التشریع عن تأویلھا بسبب تشعبھا أو وُیعَتبر وسیلتھا الفطریة لتنظیم تفاصیل المعامالت 

إلى جانب التشریع مصدراً تكمیلیاً ال یقف إنتاجھ عند حدود استعصائھا على النص، ولذلك ظل ھذا المصدر وسیظل

القانون الخاص وسائر فروع المعامالت التجاریة، بل یتناول المعامالت التي تسري في شأنھا قواعد القانون المدني

.31والعام على السواء

فأول ما یتبادر بخصوص ھذا الرأي أنھ یشوبھ بعض الغموض وعدم الدقة، فھو یتجھ في البدایة إلى أن مصادر 

القانون التي أوردھا تقتصر على فروع القانون الخاص، ثم یتراجع ویذھب إلى أنھا تشمل جمیع فروع القانون 

.الخاص والعام

وض وعدم الدقة سرعان ما یزول ألن االتجاه األول أورده بمناسبة الفصل التمھیدي برمتھ، والفصل لكن ھذا الغم

التمھیدي یتناول كثیراً من المسائل المختلفة، تعتبر المصادر جزءاً منھا، أما االتجاه الثاني فقد أورده بمناسبة المادة 

.األولى فقط



، واألخیر ھو الذي یعّول علیھ في ھذا الصدد ألنھ ُمتعلٌّق "خاص"والثاني ، "عام"ننتھي من ھذا إلى أن االتجاه األول 

بالمادة التي نحن بصددھا، على الرغم من أنھ اقتصر على العرف دون المصادر األخرى، ولم یرد فیھ ما یشیر إلى 

.أن ھذه الشمولیة تقتصر على العرف

كالدكتور حسن كیره الذي یرى 32ٌب كبیر من الفقھورغم وضوح موقف التشریع المدني المصري والذي یؤیده جان

مصدر أصلي عام ھو التشریع، ومصدر أصلي خاص : أن المصادر الرسمیة األصلیة في القانون المصري مصدران

ھو الدین، والمقصود من اعتبار التشریع مصدراً أصلیاً عاماً للداللة على ما لھ من اختصاص عام في اإللزام ابتداء 

القانونیة فاختصاصھ؛إذن ال یقتصر على مسائل معینة وإنما یمتد لكل المسائل التي یتعرض لھا القانون، بالقواعد 

.بحیث تكون قواعده ھي المرجع األول

الذي یرى أنھ من الشائع القول في الفقھ المصري أن وھو نفس الرأي تقریباً الذي اتجھ إلیھ الدكتور سمیر تناغو 

ر الرسمي األصلي للقانون بین التشریع والدین؛فالتشریع ھو المصدر األصلي العام الذي ھناك ازدواجاً في المصد

33.یرجع إلیھ ابتداًء بشأن كل المعامالت والعالقات

وعلى المعامالت وحتى أن الرأي األول الذي یقصر نص المادة األولى على القانون الخاص دون القانون العام

ألن القانون المدني لم ُیِشر إلى ذلك كما أن القول بأن األحوال الشخصیة وقواعد بھ،المالیة فقط ال یمكن التسلیم 

القانون التجاري وقواعد القانون اإلداري تخضع للقوانین الصادرة بشأنھا، وعلى الرغم من وجاھة ھذا االتجاه ألن 

لقابلة للنقاش، لكن ھذه القواعد ال تخرج ھذه القواعد خاصة بھذه الفروع وھي أولى بالتطبیق فھذا من البدیھیات غیر ا

من مفھوم المادة األولى، ألن التشریع أو العرف أو الشریعة اإلسالمیة ال تختلف معناھا في األحوال الشخصیة أو في 

.عن المعنى الوارد في صدر القانون المدنيالمعامالت التجاریة أو قواعد القانون اإلداري 

جاھینتقییم االت: المطلب الثالث

في الحقیقة ال توجد تفرقة بین المصادر، فالتشریع ومبادئ الشریعة اإلسالمیة والعرف لھا معنى واحد، ال تغیر بتغیر 

.الفروع وإنما االختالف بین فروع القانون یتمثل في اختالف طبیعة العالقات التي ینظمھا التشریع أو العرف

لیة المادة األولى من القانون المدني لجمیع فروع القانون سواء كان نخلص من ھذا إلى أنھ ال یوجد ما یمنع من شمو

قانون عام أو قانون خاص؛ألن معنى التشریع ال یختلف باختالف الفروع كما أشرنا إلى ذلك من قبل، بل ھو نفس 

.34المعنى حتى في مبادئ الشریعة اإلسالمیة

ومما تجدر مالحظتھ أن ھذه المصادر ال ُیؤَخذ بھا جمیعھا في مختلف األحوال؛إذ یقتصر في بعض الفروع على 

تطبیق مصدر واحد دون بقیة المصادر وھذا نظراً لدقة موضوعات ھذه الفروع وخطورتھا، كالقانون الجنائي مثالً 

ات الناس وحیاتھم؛لذا اقتصر بشأنھا على التشریع الذي ال یطبق فیھ إال مصدراً واحداً ألن موضوعھ یتعلق بحری

ھذا المبدأ قاَد إلى عدم اللّجوء إلى المصادر األخرى ولكن ) ال جریمة وال عقوبة إال بنص(فقط، عمالً بالمبدأ الشھیر 

لم یؤدي إلى انفراده بمصادر خاصة؛فكل ما ھنالك أن القاضي ال یستطیع أن یعاقب بعقوبة نصت علیھا مبادئ 



شریعة اإلسالمیة أو العرف أما ماعدا ذلك فال نجد أي فارٍق یذكر، فالتشریع ھو التشریع من حیث وضعھ ونشره ال

ونفاذه في التطبیق ولزومھ وتعدیلھ بصرف النظر عن موضوعھ سواء كان تنظیماً لعقد أو وصفاً لجریمة أو معتبراً 

.لألشخاص المعنویة العامة

إلى ائمین بتدریس موضوع مصادر بعض فروع القانون كالقانون اإلداري مثالً ویذھب الكثیر من األساتذة الق

االكتفاء بالتشریع والعرف كمصادر رسمیة لھذا القانون ویتجاھلون بقیة المصادر كالمعاھدات الدولیة مثالً ومبادئ 

ن الیجدون غضاضة في الشریعة اإلسالمیة، بدعوى أن نص المادة األولى تنطبق على القانون المدني فقط، في حی

اللّجوء إلى القانون المدني ذاتھ بشأن بعض المسائل التي تعتبر من المواضیع الرئیسیة في تلك الفروع والتي لم یرد 

إلى غیر ذلك من المسائل التي انفرد بھا القانون المدني دون بقیة 36والمال العام35فیھا نص، كالشخص االعتباري

.ن فروع القانون العام أو من فروع القانون الخاصالفروع األخرى، سواء كانت م

ال تختلف في جوھرھا عن مصادر القانون بوجھ عام بصرف -موضوع الدراسة-ولھذا فإن مصادر القانون اإلداري 

37النظر عن اختالف فروعھ

إثبات األساس التشریعي: المبحث الثالث

یتجلى األساس التشریعي في موقف القانون المدني الجزائري من مبادئ الشریعة اإلسالمیة في أنھا تضمنت نصاً 

د مكانتھا بین مصادر القانون، األمر الذي یجعل الحدیث عنھا یكتسب أھمیة خاصة ترتبط بالنص القانوني مع  ُیحدِّ

مطلب (ئ الشریعة اإلسالمیة بین مصادر القانونلتحدید موقع مباد)مطلب أول(إبداء بعض المالحظات علیھ

مطلب (وأخیراً الوصول الستنتاج العالقة القانونیة بین مبادئ الشریعة اإلسالمیة ومصادر القانون اإلداري)ثاني

).ثالث

-مالحظات–النص القانوني : المطلب األول

النصوص التشریعیة على جمیع المسائل التي تسري«: على أنھ38نصت المادة األولى من القانون المدني الجزائري

تتناولھا ھذه النصوص في لفظھا أو في فحواھا، فإذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ حكم القاضي بمقتضى 

فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد . فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف. مبادئ الشریعة اإلسالمیة

.»العدالة

یسري «: التي نصت على أنھ194839نص یقابل نص المادة األولى من التشریع المدني المصري لعام وھذا ال

القانون على جمیع المسائل التي تتناولھا نصوصھ في لفظھا أو في فحواھا، وإذا لم ُیوجد نص تشریعي َحَكَم القاضي 

وإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي یةبُمْقَتَضى العرف، فإذا لم توجد فبُمْقَتَضى مبادئ الشریعة اإلسالم

.»وقواعد العدالة

:من خالل تحلیل نص المادة األولى من القانون المدني الجزائري، یمكن استخالص جملة من المالحظات أھمھا



ة للقانون وُیَرتِّبھا، أن نص المادة األولى من القانون المدني الجزائري ُیبین المصادر الرسمی-1

فھو یكشف عن أن ھناك نوعین من المصادر أصلیة تتمثل في التشریع، واحتیاطیة وھي مبادئ الشریعة اإلسالمیة، 

.والعرف، ومبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة أو ما یعرف باالجتھاد القضائي

وھو ما یعني اعتراف المشرع بإمكانیة 40في التطبیقویجمعھا ال لمجرد جمعھا أو تعدادھا فقط وإنما لبیان تدرجھا 

.وجود وقائع ال تسعف النصوص التشریعیة في حلھا النتھاء النصوص وتجدد الوقائع

لذلك فھو یحیل القاضي إلى مصادر أخرى غیر التشریع الستقاء قواعد تحكم النزاع، ومن تلك المصادر مبادئ 

ن المكانة القانونیة للشریعة اإلسالمیة ھي مصدر رسمي احتیاطي ، وھو ما یفھم منھ أ41الشریعة اإلسالمیة

.42للقانون

ومما یترتب على أنھا مصدر احتیاطي أنھا ال ُتَطَبق إال في حالة عدم وجود نص تشریعي ُیْمِكن تطبیقھ ولو كان 

فیخضع لھا المسلمون وغیر مخالفاً لھا، وأنھا تطبق على كل الُمَخاَطبین بأحكام القانون دون اعتداد بتنوع الدین؛

.43المسلمین كخضوعھم لنصوص التشریع

ان ھذا النص یغطي جمیع النطاق القانوني، وذلك راجع إلى أن نص المادة األولى من -2

األصل القانون المدني یسري على كل فروع القانون الخاص ألنھ وارد في األحكام العامة، وألن القانون المدني ھو

كما -باعتباره ُیعّد الشریعة العامة، والخطاب الوارد في النص خطاباً عاماً فھو موجھ للقاضي بصفة عامة، ولذلك 

یمتد لجمیع فروع القانون سواء الخاص منھا أو العام، وال یستثنى من ذلك القواعد التي ُتنَسب -أشرنا سابقاً 

.44لألدیان

لمقصود بمبادئ الشریعة اإلسالمیة في نصوص القانون المدني، أصول الشریعة إن ا-3

اإلسالمیة الكلیة، ومبادئھا العامة التي ال یختلف جوھرھا باختالف المذاھب دون حلولھا التفصیلیة التي یطرحھا 

ب آخر، فقد قیدت بعدم وأنھا قیدت في جانب وأطلق قیدھا في جان45الفقھاء للمسائل الجزئیة كل حسب رأیھ واجتھاده

تعارضھا مع المبادئ العامة األساسیة للقانون المدني ضماناً لتجانس أحكامھ، وأطلق قیدھا بعدم االلتزام بمذھب معین 

.من مذاھب الفقھ اإلسالمي

موقع مبادئ الشریعة اإلسالمیة بین مصادر القانون: المطلب الثاني

وھي نقل عن المشرع المدني المصري -التي تمت اإلشارة إلیھا-الجزائري رغم أن المادة األولى من القانون المدني 

.46إال أن الفرق یظھر في موقع مبادئ الشریعة اإلسالمیة بین مصادر القانون وترتیبھا معھا

ا أم،47فقد كان ترتیب تلك المبادئ في التقنین المدني المصري األصل في المرتبة الثالثة بعد كل من التشریع والعرف

.48فقد جاءت مرتبة مبادئ الشریعة اإلسالمیة بعد التشریع وقبل العرف أي في المرتبة الثانیةفي الجزائر

وفي تقدیر ھذا التقدیم، تتضح القیمة القانونیة لمبادئ الشریعة اإلسالمیة لدى واضع التشریع المدني في الجزائر 

وُتوصف ھذه القیمة التي علیھا مبادئ -ھ ھو األصلرغم أن-مقارنة على ما تحتلھ عند واضع التشریع المصري 



الشریعة اإلسالمیة في التشریع الجزائري بالوصف والموقف المشرف للمشرع الجزائري الذي خالف فیھ القانون 

.49المصري، حینما جعل مبادئ الشریعة اإلسالمیة المصدر االحتیاطي األول قبل العرف

یم أو التأخیر ال أثر لھ بالنسبة لمبادئ الشریعة اإلسالمیة؛حیث أن النص على رغم أنھ ھناك من یرى بأن ذلك التقد

اعتماد الشریعة اإلسالمیة یدخل فیھ االعتماد على العرف؛ألنھ من أھم المستندات التي توجب نصوص الشریعة 

عة اعتبار أساسي وفقھاؤھا اعتماده ورعایتھ؛ فاعتماد نصوص الشریعة من معناه اعتماد العرف الذي لھ في الشری

ھام في بناء األحكام فیكون ذكر اعتماد العرف بعد مبادئ الشریعة اإلسالمیة من قبیل الحشو الذي ال فائدة منھ إال 

على نص المادة األولى من القانون المصري ألن ذكره العرف أوال، ثم مبادئ 50لتشویش الفھم، وال یرد ھذا الفھم

.تدرج من األخص إلى األعم، على خالف ما ذھب إلیھ المشرع الجزائريالشریعة اإلسالمیة ھو من قبیل ال

عالقة مبادئ الشریعة اإلسالمیة بمصادر القانون اإلداري: المطلب الثالث

ُیعّد موضوع مصادر القانون اإلداري إحدى الموضوعات الكالسیكیة، التي تدخل ضمن دراسة المبادئ العامة 

كّل من التشریع والعرف الذین یشكالن أحد المصادر المھمة لھذا القانون، غیر أن للقانون اإلداري فباإلضافة إلى

القضاء ُیعّد أھم ھذه المصادر على اإلطالق نظراً للدور الذي لعبھ في ارساء معالم ھذا القانون والكشف عنھ من 

.حتى أصبح نظریة قانونیة متكاملة البناء51خالل المبادئ العامة للقانون

إلى أغلب ما تناولھ الفقھ اإلداري بخصوص موضوع المصادر، ال نجد سوى المصادر الثالثة المألوفة ورجوعاً 

والعرف والقضاء، حتى اُعُتقِد خطئاً لدى المھتمین بفقھ القانون العام عموماً والقانون ) بجمیع درجاتھ(التشریع : وھي

القضاء والتشریع بما : صدرین الرئیسیین آال وھمااإلداري على وجھ الخصوص أن مصادر ھذا األخیر ال تتعدى الم

ال اجتھاد في صراحة النص، ال سیما بالنظر إلى محدودیة دور العرف في الكشف عن القاعدة : یتالئم وقاعدة

.القانونیة اإلداریة

ذي یفرض إن البحث في موضوع المصادر أعمق وأبعد من ذلك بكثیر من تلك النظرة التقلیدیة القاصرة والتساؤل ال

لماذا لم ُتعَنى مبادئ الشریعة اإلسالمیة بالدراسة ضمن مصادر القانون اإلداري باعتبارھا مصدر قانوني : نفسھ ھو

بحت ولیس بوصفھا مصدر دیني، رغم أن القاضي الجزائري الفاصل في النزاع اإلداري ال ُیوَجد ما یمنعھ من 

لحل النزاع المطروح أمامھ حیث ال ُیوَجد أي تطبیق لمبادئ -يفي حالة لم ُیوَجد نص تشریع- تطبیق تلك المبادئ 

على خالف الوضع في القضاء 52الشریعة اإلسالمیة على الصعید االجتھاد القضائي في المادة اإلداریة بالجزائر

.53اإلداري المقارن

خاتمة

متداده إلى فروع القانون الخاص والعام وفي األخیر إن ما یمكن قولھ بصدد التعداد الوارد بالنص المدني ھو إمكانیة ا

على السواء؛ال سیما وأن قواعد القانون المدني في أغلب نصوصھ ُتعّد المرجع األساس لجمیع فروع القانون األخرى 

.باعتباره قانون الشریعة العامة السیما لقواعد القانون اإلداري التي انفصلت عنھ حدیثا



ال یحترم الترتیب الوارد في نص المادة األولى بشأن التعرض لمصادر القانون ورغم أن غالبیة فقھ القانون العام

والعرف والقضاء، التي تكتفي فقط باإلشارة للتشریع-ال سیما منھا مؤلفات القانون اإلداري في الجزائر-اإلداري 

رداً صراحًة في ُصلب المادة دون أن تبین أسباب عدم اإلشارة إلى مبادئ الشریعة اإلسالمیة باعتبارھا مصدراً وا

األولى من القانون المدني الجزائري، وما دام القانون اإلداري فرعاً من فروع القانون العام، فمن الواجب التعرض 

.-باعتباره نص عام-لمصادره التزاماً بالترتیب الوارد في المادة األولى 

وبناءاً على كل ما قیل یمكن التوصل إلى أن مبادئ الشریعة اإلسالمیة یمكن اعتبارھا مصدراً رسمیاً احتیاطیاً لقواعد 

.-وھي محل إجابة موضوع ھذه الدراسة-القانون اإلداري 


