
 زائرــالج – ستغمناتلامعي المركز الج/  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 

 (135) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 )دراسة مقارنة(  االعتراف في المواد الجنائية
 بالطيب فاطمة أ.    

 (01)زائر ــامعة الجــج 
S 

ضغِ َا ي٬عذلاف َٔ ق٠ٛ ز٫ي١ٝ ع٢ً ايٛقا٥  إ٫ إٔ أخصٙ ع٢ً إط٬قـ٘ زٕٚ  

ؿكٝكــ١, نـٛاب٘ قـس ٜـٓعهؼ غـًبا عًـ٢ إطدـٛ َـٔ ايكهـا٤ ٖٚـٛ ايبشـح عـٔ ا           

ٚتهطٜؼ ايعساي١. ٚشلصٙ ا٭ُٖٝـ١ أساطتـ٘ ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ ٚايكـٛاٌْ ايٛنـع١ٝ       

ظ١ًُ َٔ ايهٛاب٘, إناؾ١ إٍ ايػًڀ١ ايتكسٜط١ٜ يًكانـٞ يًشهـِ عًـ٢ ا٫عـذلاف     

 ٚؾل قٓاعت٘ ايؿدك١ٝ.

Recapitulation: 
 Although a confession can be admissible as satisfactory, 
competent evidence of guilt, a great deal of consideration should be 
given to its conditions and circumstances so as to uncover truth, realize 
and maintain justice which are the main goals of the Criminal Justice 
System. In Sharia Law and man- made Laws "confession "and its 
conditions carry an important place as well as the discretionary power 
that is granted to the judge to decide upon the reliability of a confession. 
   

 

ا٫عذلاف ٖٛ إخباض إتِٗ عٔ ثبٛت سل يًػرل ع٢ً ْؿػ٘
(1)

  ٖٛ ٚ

أٜها اٱقطاض بايصْب ٚ تأنٝـس يًشـل  قـازض َـٔ ايؿـدل ْؿػـ٘ عًـ٢        

ْؿػ٘
(2)

غٛا٤ أنإ ا٫عذلاف بهٌ ايٛقا٥  إٓػـٛب١ إيٝـ٘ أٚ بعهـٗا    
(3)

 ٗ ,

فًؼ ايكها٤ عٔ إضاز٠ سط٠ ٜؿكح بـ٘ عـٔ قـش١ ايتُٗـ١ ايـيت ٜٴػـأٍ       

عٓٗا
(4)

. 

ٕڂعذلٳف ب٘, إ٫ ٚإٕ  اعتٴدل ا٫عذلاف غٝس ا٭زي١ ٚأقٛاٖا ز٫ي١ ع٢ً ا

أْ٘ ٜعٛظ إٍ ؾطٚٙ هب إٔ تتٛاؾط ؾٝ٘ ٚٗ قاسب٘. نُا أْ٘ ٚضغـِ قٛتـ٘   

ــاز٠ قتُــٌ, ٚإٔ     ــٛت ايتُٗــ١, إ٫ إٔ تكٗكــطٙ عــٔ ايطٸٜ ــ٢ ثب ــ١ عً ايس٫يٝ

ــاضا  ــكاط٘ ٚاضز, ٫عتب ــطعٞ     تإغ ــٓسٙ ايؿ ــإ غ ــ  بٝ ــح َ ــا ايبش ٜتٓاٚشل

 ْٞ, َٚس٣ غًڀ١ ايكانٞ ٗ تكسٜط قُٝت٘ ٚق١ُٝ ايطدٛع ؾٝ٘. ٚايكاْٛ



 بالطيب فاطمةأ.االعتراف في المواد الجنائية )دراسة مقارنة(                      

 للدراسات القانونية واالقتصادية (136) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ــ٘ ٗ   ــو أتٓاٚي ــٌ شي ــ٘ اٱغــ٬َٞ  ن ٛ ايؿك ــاْ ــِ ٗ ايك ــا٥ٞ  ٕث اؾٓ

اؾعا٥طٟ, ع٢ً إٔ ٜعكڂب٘ اغتد٬م ٭ٚد٘ إكاضبـ١ ٚإؿاضقـ١ بُٝٓٗـا ٗ    

 خ٬ق١ أختِ بٗا. 

 املطمب األٔه: قسٍٖٛ االعرتاف يف الػسٖعٛ اإلضالوٗٛ 

 : الطٍد الػسع٘ لالعرتاف ٔسدٔدٓالفسع األٔه

ٜعسٸ ا٫عذلاف َٔ أق٣ٛ ا٭زي١ اييت ٜٴػتٓس عًٝٗا ٗ اؿهـِ. ٚعًـ٢   

ايكانٞ إٔ ٜبسأ ب٘. ؾإشا أقطٸ إتِٗ  بايت١ُٗ إٓػٛب١ إيٝ٘ سهِ َكتهاٖا 

زٕٚ ساد١ إٍ ايبشح عٔ أزيـ١ أخـط٣  
(5)

بـسيٌٝ َـا ضٟٚ عـٔ ضغـٍٛ اهلل      

أْؿـسى اهلل إ٫ قهـٝت يـٞ    ٤ٙ ؾكـاٍ: " ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚ غًِ إٔ ضد٬ دـا 

ؾاقض بٝٓٓـا بهتـاب    ,ْعِ .ٖٚٛ أؾك٘ َٓ٘ ,ؾكاٍ اـكِ اٯخط ,بهتاب اهلل

إٕ ابـين   :قاٍ, #قٌ: $ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ,يٞ ا٥صٕٚ .اهلل

ِ   خبٹٚإْٞ أڂ, ؾع٢ْ باَطأت٘ ,نإ عػٝؿا ع٢ً ٖصا , طت إٔ عًـ٢ ابـين ايـطد

أِا ع٢ً ابين ؛ ٌٖ ايعًِ ؾأخدلْٚٞأؾػأيت , ٚٚيٝس٠ؾاؾتسٜت َٓ٘ َا١٥ ؾا٠ 

 ّ ِ    , دًس َا١٥ ٚتػطٜب عـا ؾكـاٍ ضغـٍٛ اهلل    ,ٚإٔ عًـ٢ اَـطأ٠ ٖـصا ايـطد

, هـٌ بٝٓهُـا بهتـاب اهلل   قٚايصٟ ْؿػـٞ بٝـسٙ ٭  : $ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ٚاغس ٜا أْٝؼ إٍ , ٚتػطٜب عاّ ,١٥اٚع٢ً ابٓو دًس َ ,ايٛيٝس٠ ٚايػِٓ ضزپ

عًٝٗـا, ؾاعذلؾـت, ؾـأَط بٗـا      ؾػسا: قاٍ #اعذلؾت ؾاضْٗا ؾإٕ ,اَطأ٠ ٖصا

ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚ غـًِ ؾطٴْـت    
(6)

. اؿـسٜح زيٝـٌ عًـ٢ ايبـس٤     

با٫عذلاف أ٫ٚ نسيٌٝ يٲثبات. ؾإشا سكٌ اعذلاف سهِ ايكانٞ َكتهاٙ 

 ٚمل وتر إٍ اغتعطاض ا٭زي١ ا٭خط٣, ٭ٕ اٱقطاض غٝس ا٭زي١.

سيؼ: "ٚ هب ع٢ً ايكانٞ إشا سهط اـكُإ, دا٤ ٗ قها٠ ا٭ْ

إٔ ٜػأٍ إسعٞ عٔ زعٛاٙ ٚ ٜؿُٗٗا عٓ٘, ؾـإٕ ناْـت زعـ٣ٛ ٫ هـب بٗـا      

ع٢ً إسعٞ عًٝ٘ سل, أعًُ٘ بصيو ٚمل ٜػـأٍ إـسع٢ عًٝـ٘ عـٔ ؾـ٤ٞ,      

ٚأَطُٖا بـاـطٚز عٓـ٘, ٚإٕ ْككـ٘ َـٔ زعـٛاٙ َـا ؾٝـ٘ بٝـإ َڀًبـ٘          

أَطٙ نـصيو ببٝاْـ٘, ؾـإشا قـشت     َٚػعاٙ, أقطٙ بتُاَ٘. ٚإٕ أت٢ بإؾهاٍ 

ايسع٣ٛ غأٍ إڀًٛب عٓٗا. ؾإٕ أقط أٚ أْهـط, ْٛـط ٗ شيـو َـا هـب ٚإٕ      

أبِٗ دٛاب٘, أَطٙ بتؿػرلٙ, ست٢ ٜطتؿ  اٱؾـهاٍ عٓـ٘ ٚقٝٸـس شيـو نًـ٘      

عُٓٗا ٗ نتاب ٜٚؿٗس عًُٝٗا ب٘ َٔ سهط"
(7)

. 



(137) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ٚضغــِ َــا يٲقــطاض َــٔ قــ٠ٛ يٲثبــات, إ٫ إٔ عًــ٢ ايكانــٞ إٔ ٫ 

ٙ نشكٝك١ ثابت١ بٌ عًٝ٘ إٔ ٜتشكل َٔ قشت٘ َٚـٔ غـ١َ٬ َـٔ    ٜأخص

قسض عٓ٘ ست٢ ٜك  قشٝشا. َجاي٘ ؾعٌ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

َ  َاعع ايصٟ دا٤ٙ َعذلؾا ظط١ّ ايعْا. سٝح غأٍ عٔ غ١َ٬ عكً٘ َـٔ  

اؾٕٓٛ أٚ ايؿطب
(8)

. 

نُا عًٝ٘ إٔ ٜػأٍ عٔ أسٛاٍ اؾط١ّ ٚنٝـ ٚقعت ستـ٢ ٜـٛاظٕ   

ٗا ٚ بٌ ا٫عذلافبٝٓ
(9)

إ٫ إٔ اٱقطاض سذ١ ع٢ً ْؿؼ إعـذلف ٫ ٜتعـس٣    .

إٍ غرلٙ ٚيٛ ناْٛا ؾطنا٤ ٗ اؾط١ّ. ضٟٚ عٔ ضغٍٛ اهلل إٔ ضد٬ أتاٙ ؾأقط 

عٓسٙ أْ٘ ظ٢ْ باَطأ٠ ؾػُاٖا ي٘. ؾبعح ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـًِ    

س ٚتطنٗاإٍ إطأ٠ ؾػأشلا عٔ شيو, ؾأْهطت إٔ تهٕٛ ظْت ؾذًسٙ اؿ
(10)

 

ٜٴهتؿـ٢ بـا٫عذلاف نـسيٌٝ ٚسـسٙ ٜٓـبين عًٝـ٘         ٚضغِ شيو ٚستـ٢ 

 اؿهِ, هب إٔ تتٛاؾط ؾٝ٘ ؾطٚٙ أؾكًٗا ٗ احملڀ١ ايتاي١ٝ: 

 الفسع الجاٌ٘: غسٔط االعرتاف 

ست٢ ٜ٪خص باٱقطاض نسيٌٝ ٜب٢ٓ عًٝ٘ اؿهِ هب إٔ ٜكسض  ا٫ختٝاض: – 0

  ٛ ب ايـيت قـس تكـسح ٗ قـش١     َٔ كتاض خًت إضازت٘ َٔ أٟ ْٛع َـٔ ايعٝـ

إقطاضٙ نإنطاٙ. ؾكس ٜهٕٛ إهطٙ قكس باعذلاؾ٘ زؾ  نطض أندل َكـسضٙ  

اٱنطاٙ. يصيو شٖب ْٗٛض ايؿكٗا٤
(11)

إٍ إٔ َٔ أڂنطٙ ع٢ً اٱقـطاض عـل أٚ    

ٙٳ      ٔٵ اڂنڃـطڇ َٳـ دٓا١ٜ, ؾإقطاضٙ باطٌ ٫ٚ ٜذلتب عًٝ٘ ؾ٤ٞ يكٛيـ٘ تعـاٍ: "إڇ٫ 

ٔٷ بٹا٫ّ ُٳ٦ٹ َٴڀڃ ٘ٴ  ٕڇٚٳقځًڃبٴ ا
(12)

. ؾًُا نإ اٱنـطاٙ َػـكڀا ٱثـِ ايهؿـط, ٫غٝـا      

يعكٛبت٘, نإ َػكڀا يػرلٙ َٔ باب أٍٚ
(13)

نصيو يكٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝـ٘   

ٚغًِ: "ضؾ  عٔ أَيت اـڀأ ٚايٓػٝإ َٚـا اغـتهطٖٛا عًٝـ٘"   
(14)

. ٚقـاٍ  

عُط"يٝؼ ايطدٌ أَٝٓا ع٢ً ْؿػ٘ إشا أٚدعت٘ أٚ أٚثكت٘ أٚ نطبت٘"
(15)

 

اض قطوا بًؿٜ قطٜح, أٚ َا ٜكّٛ َكاَ٘ نايهتاب١ أٚ إٔ ٜهٕٛ اٱقط – 5

اٱؾاض٠ ٕٔ ٜتعصض عًٝـ٘ اؿـسٜح  
(16)

. ٚإٔ ٜهـٕٛ َبٝٓـا قاطعـا ٗ اضتهـاب     

اؾٓا١ٜ. ؾاٱقطاض "ايصٟ ٜ٪خص ب٘ اؾاْٞ ٖٛ اٱقطاض إؿكٌ إجبت ٫ضتهاب 

اؾط١ّ ثبٛتا ٫ ؾو ؾٝ٘"
(17)

. زيٝـٌ شيو غ٪اٍ ضغٍٛ اهلل قـ٢ً اهلل عًٝـ٘   

ًِ عٔ َاعع ٕا دا٤ٙ َعذلؾا عٔ قش١ عكً٘. ؾًُا تأنس َٔ غ٬َت٘ ٚغ



 بالطيب فاطمةأ.االعتراف في المواد الجنائية )دراسة مقارنة(                      

 للدراسات القانونية واالقتصادية (138) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ٍٸ شيـو      غأي٘ عٔ اؾط١ّ ٚنٝـ ٚقعت ٌٖٚ ٜعطف سكٝك١ َـا ؾعـٌ, "ؾـس

ع٢ً أْ٘ هب ا٫غتؿكاٍ ٚايتبٌٝ"
(18)

. 

عسّ ايت١ُٗ: ٜؿذلٙ ٗ إتِٗ إٔ ٜهٕٛ خايٝا َـٔ ايتُٗـ١؛ أٟ إٔ ٫    – 3

تػـذل عًـ٢ ؾعـٌ آخـط. ٜٚـتِ      ٜهٕٛ ايػطض َٔ إقطاضٙ زؾ  َهط٠ أٚ اي

شيو بايبشح عٔ زٚاؾـ  ا٫عـذلاف َكاضْتـ٘ بايٛقـا٥  ٚا٭زيـ١ ا٭خـط٣ إٕ       

ٚٴدست. ؾاٱقطاض ؾٗاز٠ ع٢ً ايٓؿؼ ٚايؿٗاز٠ تٴطز بايت١ُٗ
(19)

 . 

إٔ ٫ ٜتعس٣ ا٫عذلاف إٍ غرل إعذلف. إش ٫ ٜكح اعتُاز إ٫ َـا نـإ    – 2

   ٕ غـرلٙ  ع٢ً ْؿػ٘. ؾٗٛ سذ١ قاقـط٠ عًـ٢ إعـذلف زٚ
(20)

. زيٝـٌ شيـو   

عًٝ٘ ٚغًِ عٔ ايطدٌ ايصٟ اعذلف  اؿسٜح إطٟٚ عٔ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل

بايع٢ْ ؾًُا غ٦ًت إطأ٠ أْهطت ؾذًس ايطدٌ ٚتطنٗا
(21)

 

2 –     ِ إٔ ٜتِ ا٫عذلاف ٗ دًػ١ احملانُـ١ أَـاّ ٦ٖٝـ١ اؿهـ
(22)

. ؾـإشا أقـط   

 خاضز اجملًؼ ٚؾٗس ايؿٗٛز بصيو مل تكبٌ ؾٗازتِٗ.

ـ ايكانٞ إكط ٗ اعذلاؾ٘ ٜٚبٝٸٔ ي٘ كاطط شيو. زيٝـٌ ٖـصا   إٔ ٜٓاق – 1

ضز ضغٍٛ اهلل َاععا ٚإعطان٘ عٓ٘. ٜٚػـتشب اٱعـطاض ٗ اؾـطا٥ِ ايـيت     

ٖٞ سل هلل تعاٍ ٚ"مل ٜهٔ مث١ زيٌٝ إ٫ اٱقطاض"
(23)

 

تعسز ا٭قاضٜط بعسز ايؿٗٛز: ؾؿٞ ايعْا أضبعا بسيٝـٌ إٔ َاععا اعـذلف   – 7

ات ٖٚـٛ َـصٖب اؿٓؿٝـ١ ٚاؿٓابًـ١    يطغٍٛ اهلل أضب  َـط 
(24)

. أَـا ايػــاز٠   

إايهـ١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ؾٝهؿٞ عٓـسِٖ إقـطاض ٚاسـس   
(25)

"٭ٕ اٱقـطاض إخبـاض    

   ِ  :ٚاـدل ٫ ٜعٜس ضدشاْا بايتهطاض ٚقس قاٍ ايطغٍٛ قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغـً

)...أغس ٜا أْٝؼ إٍ اَطأ٠ ٖصا ؾإٕ اعذلؾت ؾاضْٗا(
(26)

"
(27)

 

ٛظ يًكانـٞ إٔ وهـِ َػـتٓسا عًٝـ٘, ٖـٛ      ٚعًٝ٘ ؾاٱقطاض ايصٟ ه

اٱقطاض ايـصٟ تـٛؾطت ؾٝـ٘ ايؿـطٚٙ ايػـابك١ ايـصنط. إنـاؾ١ إٍ أخـط٣         

نكسٚضٙ َٔ بايؼ عاقٌ. ؾٝهٕٛ عٓس٥ص قها٩ٙ َبٓٝا ع٢ً اٱقطاض
(28)

. 



(139) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 الفسع الجالح: السدٕع عَ االعرتاف

ايصٟ ٜكـسض بـإضاز٠ َعٝبـ١, ٫ ٜكـح إٔ     ٖا غبل تبٝٸٔ إٔ اٱقطاض 

٬ ٜبٓــ٢ عًٝــ٘ اؿهــِ عــاٍ. أَــا اٱقــطاض اٱضازٟ ايــصٟ ٜكــسض ٜهــٕٛ زيــٝ

َػتٛؾٝا ؾطٚط٘, ؾٝكح ا٫غتٓاز عًٝ٘. َٚ  شيو ٜبك٢ يًُتِٗ ٖاَؿـا  

ــسضأ     ــا تٴ ــطاضٙ ٗ اؿكــٛم اـايكــ١ هلل تعــاٍ؛ ٭ْٗ َُٗــا يًطدــٛع عــٔ إق

بايؿبٗات, ٚايطدٛع ؾب١ٗ بػبب استُـاٍ ايهـصب  
(29)

أَـا تًـو إتعًكـ١     .

ٜٴكبــٌ َٓــ٘ ايطدــٛع عٓــ٘ "ٚ ٖــٞ قاعــس٠ َتؿــل   عكــٛم اٯزَــٌٝ, ؾــ٬ 

عًٝٗا"
(30)

 

سٝح قاٍ اؿٓؿ١ٝ ٚايؿاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً بكش١ ضدـٛع إكـط عـٔ    

إقــطاضٙ ٗ اؿــسٚز اـايكــ١ هلل تعــاٍ
(31)

. أَــا إايهٝــ١ ؾعٓــسِٖ ضٚاٜتــإ؛ 

إسساُٖا شنطٖا قاسب ايكٛاٌْ, َ٪زاٖا إٔ ايطدٛع عـٔ اٱقـطاض ٜكـح    

كــح يػرلٖــاإشا نــإ يؿــب١ٗ ٫ٚ ٜ
(32)

. ٚايجاْٝــ١ شنطٖــا قــاسب ايؿــطح 

ايكػرل بـإٔ ايطدـٛع عـٔ اٱقـطاض ٜكـح ٗ سكـٛم اهلل زٕٚ إـاٍ غـٛا٤         

بؿب١ٗ أٚ بػرلٖا
(33)

. 

ٚعًٝ٘ ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً دٛاظ ايطدٛع ٗ ايسعا٣ٚ اؾعا١ٝ٥ 

يتعًكٗا عل اهلل تعاٍ زٕٚ غرلٖا. ؾإشا مل ٜهٔ يًكانٞ غ٣ٛ إقـطاض إـتِٗ   

 ٛظ ي٘ اؿهِ َكتهاٙ إشا ضد  إـتِٗ عٓـ٘ يكٝـاّ ايؿـب١ٗ. زيًٝـِٗ,     ؾ٬ ه

قٛيــ٘ قــ٢ً اهلل عًٝــ٘ ٚغــًِ ٕــٔ دــا٤ٙ ٜعــذلف بايػــطق١: "َــا أخايــو  

غطقت"
(34)

. ٚنصيو ؾعٌ َ  َاعع بإعطان٘ عٓ٘ ٚنأْ٘ نإ ٜٓتٛط َٓـ٘  

 ايعسٍٚ عٔ إقطاضٙ  ؾًٛ مل ٜهٔ دا٥عا ٕا ؾعً٘ عًٝ٘ ايك٠٬ ٚايػ٬ّ.

ــاٚ   ٜٚؿــذلٙ ٗ ا  يطدــٛع عــٔ ا٫عــذلاف إٔ ٜهــٕٛ قــطوا بأيؿ

ٚانش١ تسٍ عًٝ٘, أٚ بأؾعاٍ ٜؿِٗ َٓٗا َع٢ٓ ايطدٛع ناشلطٚب َٔ اؿس. 

نُا ٜكح ايطدٛع ٗ نٌ َطاسٌ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ قبـٌ اؿهـِ ٚبعـسٙ,    

قبٌ ايتٓؿٝص ٚأثٓا٤ٙ
(35)

. 

 الفسع السابع: ضمطٛ احملهىٛ يف تكدٖس االعرتاف

تٓـاع ايكانـٞ, ؾـأْ٘ ؾـإٔ بـاقٞ أزيـ١       ىه  ا٫عذلاف يكاعس٠ اق

ٚقس أباست ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ يًكانـٞ إٔ ٜـبين سهُـ٘ عًـ٢        ,اٱثبات

ا٫عذلاف ايصٟ ٜكسض قشٝشا ٚا٫نتؿا٤ ب٘ بػرل زلاع ايؿٗٛز. بسيٌٝ قٛي٘ 
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قـ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚغــًِ: "...أغـس ٜــا أْـٝؼ إٍ اَـطأ٠ ٖــصا ؾـإٕ اعذلؾــت       

 ؾاضْٗا".

ــ٘ ٚدــب عً   ــ  ب ــا إشا مل ٜكٓ ــطٜع١   أَ ــ٘ ايؿ ــا أيعَت ــ٘ ضزٙ. نُ ٝ

اٱغ١َٝ٬ بإٛاظ١ْ بٝٓ٘ ٚبٌ غرلٙ َٔ ا٭زي١ ٕعطؾ١ َس٣ تٛاؾك٘ َعٗـا.  

ؾإشا ضأ٣ تٓاقها أعٌُ غـًڀت٘ ايتكسٜطٜـ١ بطؾهـ٘ َـا اقتٓـ  أْـ٘ غـرل        

 قا٥ب. 

َٚـٔ َبـاز٨ ايؿــطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ إٔ ٜٓــاقـ ايكانـٞ إــتِٗ ٗ     

ٌ شيـو َٓاقؿـ١ ضغـٍٛ اهلل    اعذلاؾ٘, ٫ٚ ٜأخصٙ نشكٝك١ َػًِ بٗـا. زيٝـ  

ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َاععا عٔ سكٝكـ١ اؾطّـ١ ايـيت اعـذلف بٗـا بكٛيـ٘       

:"...يعًو قبًت أٚ غُعت أٚ ْٛطت..."
(36)

. ؾكس ٜهـٕٛ ي٬عـذلاف زٚاؾـ     

إشا َا ٚٗطت أعڀت يًكه١ٝ َٓشـ٢ آخـط. أٚ قـس ٜٴػـك٘ َـا ٜٴهتؿــ       

ٛاؾطٖـا ؾٝـ٘   ا٫عذلاف ًٜٚػٝ٘ إشا قسض ٚنـإ كايؿـا يًؿـطٚٙ ايٛادـب ت    

 نإنطاٙ َج٬.

يصيو, ٚضغِ إٔ ا٫عـذلاف سذـ١ عًـ٢ إعـذلف ٖٚـٛ َـٔ أقـ٣ٛ        

ا٭زي١ إ٫ أْ٘ ىه  نػا٥ط اٱثباتات يًػًڀ١ ايتكسٜط١ٜ يًكانٞ. ؾ٬ ٜأخص 

 ب٘ إ٫ إشا اقتٓ  بكشت٘.

إٕ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ أيعَت ايكانٞ ايـصٟ ٜٓتكـب يًشهـِ ٗ    

إقطاضٙ ؾٝسضأ عٓ٘ اؿس, َا مل تهٔ  اؿسٚز إٔ ٜكبٌ َٔ إتِٗ ضدٛع٘ عٔ

أزي١ أخط٣ قا١ُ٥ إٍ داْب ا٫عذلاف. ٭ٕ اؿسٚز تٴسضأ بايؿبٗات ٚايطدٛع 

ؾب١ٗ. أَا ا٫عذلاف ايصٟ ي٘ ع٬ق١ عل َـٔ سكـٛم ايعبـاز ؾٝبكـ٢ قبـٍٛ      

 ع٢ً َس٣ قٓاع١ ايكانٞ بكشت٘. اٙ َتٛقؿ٩ايطدٛع عٓ٘ أٚ إَها

 لتػسٖع اجلٍاٟ٘ اجلصاٟسٙاملطمب الجاٌ٘: قسٍٖٛ االعرتاف يف ا

ٜعس اعذلاف إتِٗ َا ٜٓػب إيٝ٘ خاق١ ٗ طـٛض احملانُـ١ ٚغـ١ًٝ     

َٔ ٚغا٥ٌ ايسؾاع اييت قس ٜتُػو بٗا إتِٗ, إشا ضأ٣ إٔ يٝؼ يـ٘ بـس َـٔ    

 اٱزا١ْ, ؾًٝذأ إٍ ا٫عذلاف أ٬َ إٔ ٜ٪خص شيو بعٌ ا٫عتباض سٌ اؿهِ. 
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٢ إزاْتـ٘ ؾكـس أساطتـ٘    ٕٚا نإ شيو َجاب١ قـو َـٔ إـتِٗ عًـ    

ايتؿطٜعات إدتًؿ١ َٚٓٗا اؾعا٥ط١ٜ ظ١ًُ َٔ ايؿطٚٙ ستـ٢ ٜعتـس بـ٘    

 نسيٌٝ إزا١ْ.

 الفسع األٔه: غسٔط ؾشٛ االعرتاف 

إٔ ٜهٕٛ اٱقطاض قازضا َٔ إتِٗ ع٢ً ْؿػ٘. أَـا تًـو ايـيت تكـسض      – 0

َٓ٘ ع٢ً غرلٙ ؾ٬ تٴعس اعذلاؾا ست٢ ٚيٛ اعذلف آخطٕٚ بكـش١ إقـطاضٙ.   

ؾا٫عذلاف إقطاض َٔ إتِٗ ٜكًح زي٬ٝ عًٝ٘ ٚسسٙ أَـا بايٓػـب١ يػـرلٙ    "

ٜٴعس اعذلاؾا. ٚإِا ٖٛ َـٔ قبٝـٌ ا٫غـتس٫٫ت ايـيت هـٛظ يًُشهُـ١ إٔ        ؾ٬ 

تععظ بٗا َا يسٜٗا َٔ أزي١"
(37)

 . 

إٔ ٜهٕٛ قطوا ٫ غُٛض ؾٝ٘ ٚ ٫ يبؼ, َٓكبا ع٢ً ايٛاقع١ شاتٗا  – 5

ٚيٝؼ ع٢ً ٬َبػاتٗا
(38)

٫ هٛظ اغـتٓتاز اٱقـطاض َـٔ أقـٛاٍ إـتِٗ      . نُا 

ٚتكسّٗا ع٢ً أْٗا اعذلاف َٓ٘ بايت١ُٗ, أٚ ؼٌُٝ أيؿاٚ٘ َا مل ٜككسٙ
(39)

  

إٔ ٜكسض اٱقطاض َٔ َتِٗ َتُت  بإضاز٠ خاي١ٝ َٔ أٟ نػ٘. إش ٫  – 3

عدل٠ باعذلاف قازض عٔ إنطاٙ َُٗا نإ ْٛع٘ أٚ نآيت٘. نُا إٔ اٱنـطاٙ  

بڀٌ بايتايٞ اؿهِ ايصٟ اغتٓس عًٜٝ٘بڀٌ ا٫عذلاف ٜٚ
(40)

. 

إٔ ٜهٕٛ ا٫عذلاف َڀابكـا يًشكٝكـ١. ٜٚـتِ شيـو بايبشـح ٗ َـس٣        – 2

اْػذاَ٘ َ  باقٞ ا٭زي١ ٫ٚ ٜتػ٢ٓ َعطؾ١ شيـو إ٫ بايبشـح عـٔ زٚاؾـ      

 إعذلڇف.

إٔ ٜهٕٛ ا٫عذلاف قها٥ٝا قازضا َٔ إتِٗ أَاّ قها٠ اؿهـِ. أَـا    – 2

ــيت تكــسض  ــات اي ُٻ١ٓ ٗ قهــط    ا٫عذلاؾ ــ٘ ٗ إطاســٌ ايػــابك١ إتهــ َٓ

ايتشكٝل, ٚقطاض اٱساي١ ؾ٬ ٜكـح اعتُازٖـا نـسيٌٝ ٜٴػـتٓس عًٝـ٘ يبٓـا٤       

اؿهِ. إ٫ إشا ططس٘ ايكانٞ ٗ اؾًػ١ ٚزاضت عًٝ٘ إٓاقؿات َٚ  شيـو  

ٞٳ ع٢ً ا٫عذلاف ٫ ّهٔ إٔ ٜكاٍ عٔ اؿهِ أْ٘ بٴٓٹ
(41)

. 

ب احملهُـ١ يًُـتِٗ, هـب إٔ ٜهـٕٛ     إشا سكٌ ا٫عذلاف عٔ اغـتذٛا  – 1

ا٫غتذٛاب قشٝشا مت بطناٙ. ٭ٕ بڀ٬ٕ ا٫غتذٛاب ٜذلتب عٓ٘ بڀ٬ٕ 

َا ٜٓتر عٓ٘
(42)

. 
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ؾإٕ ا٫عذلاف ايـصٟ ٜكـسض َػـتٛؾٝا ؾـطٚط٘ ٖـٛ ايـصٟ        ؛َٚٓ٘

يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ إٔ تأخص ب٘ ٚتبين عًٝ٘ سهُٗـا, زٕٚ اؿادـ١ إٍ زلـاع    

ــ١ ا٭خــط٣.  ــ١   ايؿــٗٛز أٚ َٓاقؿــ١ ا٭زي ــ١ احملانُ ــ  ٦ٖٝ ؾــطٙ إٔ تكتٓ

أَا غرلٙ َٔ أْٛاع ا٫عذلاف ا٭خط٣ ؾ٬ ّٓ  تٛاؾطٖا َـٔ زلـاع   , بكشت٘

 ايؿٗٛز.

 الفسع الجاٌ٘:  جتصٟٛ االعرتاف 

قس ؼكٌ احمله١ُ ع٢ً اعذلاف َٔ إتِٗ. ؾهٝــ تتعاَـٌ َعـ٘؟    

ٌٖ تأخصٙ ْٝعا إشا اغتٛؾ٢ ؾطٚط٘؟ ٚإشا اقتٓعت ببعه٘ ٖـٌ هـٛظ شلـا    

 خص بصيو اؾع٤ زٕٚ ا٭دعا٤ ا٭خط٣؟ إٔ تأ

ا٫عذلاف عٓكط َٔ عٓاقط اٱثبات ايـصٟ هـب إٔ ىهـ  يكٓاعـ١     

ايكانٞ ٚإضازت٘ ست٢ ٚإٕ اغتٛؾ٢ ْٝ  ؾـطٚط٘ ٚٚقـ  قـشٝشا. ٚقـس     

ٜكتٓ  ايكانٞ ببعض أدعا٤ ا٫عذلاف زٕٚ غرلٙ, ؾٌٗ ي٘ إٔ ٜأخص ايـصٟ  

 قسض أْٸ٘ قشٝح؟ 

٫ ٜتذـعأ. ؾايكانـٞ إَـا إٔ     ٜط٣ ايكها٤ ايؿطْػـٞ إٔ ا٫عـذلاف  

ٜأخصٙ نً٘ أٚ ٜسع٘ نً٘. غٓسٙ عسّ ػع٥ت٘ ٗ إػا٥ٌ إس١ْٝ. ؾهإ ا٭ٍٚ 

ا٭خص ب٘ ٗ إػا٥ٌ اؾٓا١ٝ٥
(43)

. 

أَا ايكها٤ اؾعا٥طٟ ؾٝأخص بتذع١٥ ا٫عذلاف, ٭ْ٘ يـٝؼ سذـ١   

نُا ٗ إٛاز إس١ْٝ. بٌ ىه  يتكسٜط ايكانٞ ٚاقتٓاع٘. ؾً٘ إٔ ٜؿشل 

  دٛاْب٘ ٫ٚ ٜأخص إ٫ باؾع٤ ايصٟ اقتٓ  ب٘ ؾـطٜڀ١ إٔ ٜهـٕٛ اؾـع٤    ْٝ

ايصٟ اطُإٔ إيٝ٘ ٜ٪زٟ َٓڀكٝا ٚقاْْٛا إٍ إزا١ْ إتِٗ
(44)

   

 ضمطٛ احملهىٛ يف تكدٖس االعرتاف : الفسع الجالح

قٓاع١ٝ اىه  ا٫عذلاف باعتباضٙ زي٬ٝ َٔ أزي١ اٱثبات إٍ "قاعس٠ 

ايسيٌٝ"
(45)

َٔ قإْٛ اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ ع٢ً إٔ:  503 .سٝح ْكت إاز٠

 "ا٫عذلاف ؾأْ٘ نؿإٔ ْٝ  عٓاقط اٱثبات ٜذلى ؿط١ٜ تكسٜط ايكانٞ"

ٚضغِ أْ٘ غٝس ا٭زي١ إ٫ أْ٘ ٫ ٜٓبػٞ إبايػ١ ٗ ا٭خص ب٘, إش ّهٔ 

إٔ ٜهٕٛ قس قسض يسٚاؾ  ىؿٝٗا إتِٗ, نايتػذل ع٢ً ايؿاعٌ اؿكٝكٞ, أٚ 

طّ آخط أٚ ضغب١ َٓ٘ ٗ ايتدًل َٔ ٚنـ  َـا إشا   ٜككس ايتؿًت َٔ د

 زخٌ ايػذٔ ٚغرلٖا َٔ ايسٚاؾ  .
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يصيو ؾايكانٞ ًَعّ بإٛاظ١ْ بٝٓ٘ ٚبٌ ا٭زي١ ا٭خط٣. ؾإشا ٚدس 

أْٗا ٫ تتكبً٘ إٍ داْبٗا يعسّ ا٫ْػذاّ, ٚدب عًٝـ٘ ططسـ٘ اغـتٓازا إٍ    

قاعس٠ ا٭زي١ ٗ اؾٓا٥ٞ تتػاْس
(46)

ٛٸٕ  ٜٴه ايكانـٞ عكٝستـ٘,   . َٚٓٗا ْٝعا 

ٜٴعًِ َس٣ تأثرلٖا عًٝ٘.   ٚغكٛٙ أسسٖا ٜبڀٌ اؿهِ, ٭ْ٘ ٫ 

إٕ ايكــإْٛ ٚإٕ أيــعّ ايكانــٞ بػــ٪اٍ إــتِٗ ٖــٌ ٖــٛ َعــذلف  

بايتُٗــ١ ؾإْــ٘ مل ًٜعَــ٘ با٭خــص باعذلاؾــ٘ إ٫ إشا اقتٓــ  بــصيو 
(47)

. ٚ٭ْــ٘ 

َڀايب بايبشح عٔ اؿكٝك١. ؾ٬ ٜأخص باٱقطاض إ٫ إشا نإ َڀابكا شلا
(48)

 

ايكانــٞ اؾٓــا٥ٞ يــ٘ اؿطٜــ١ ايهاًَــ١ ٗ تكــسٜط قــش١  ؛ٚعًٝــ٘

نُــا يــ٘ إٔ ٜأخـص بهًــ٘ أٚ ظع٥ــ٘ ايـصٟ اطُــإٔ إٍ َڀابكتــ٘   , ا٫عـذلاف 

 يًٛاقع١.

8 

ــذلاف ٗ     ــ١ ا٫ع ــٛدع٠ يكطٜٓ ــ١ ايبػــٝڀ١ ٚإ ــصٙ ايسضاغ ــس ٖ بع

 ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٚايكإْٛ اؾٓا٥ٞ اؾعا٥طٟ أخًل إٍ تكطٜط َا ًٜٞ: 

تؿل ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ ٚايتؿـطٜ  اؾٓـا٥ٞ اؾعا٥ـطٟ ٗ إساطـ١       ت  - 0

 ا٫عذلاف بؿطٚٙ, َطاعا٠ ٕبسأ ايدلا٠٤ ا٭ق١ًٝ إهؿٍٛ ٗ نًُٝٗا.

ن٬ُٖا ٜعتـدل ا٫عـذلاف سذـ١ قاقـط٠ عًـ٢ إعـذلف ٫ ٜتعـساٙ إٍ         – 5

غرلٙ, ٚإٔ ا٫عذلاف ايكازض بعس إنطاٙ إتِٗ باطٌ, ٚنـٌ َـا ٜٓـتر عٓـ٘     

 باطٌ.

إٔ نًُٝٗا َٓشا ايكانـٞ اؾٓـا٥ٞ اؿطٜـ١ ايهاًَـ١ ٱعُـاٍ غـًڀت٘        – 3

ايتكسٜط١ٜ َٛاظْت٘ َ  ا٭زي١ ا٭خط٣, ٚايبشـح عـٔ َـس٣ تٛاؾكٗـا. نُـا      

أنسا ع٢ً نطٚض٠ ايبشح عٔ زٚاؾ  ا٫عـذلاف ستـ٢ ٜكـ  قـشٝشا َـٔ      

ايؿٛا٥ب اييت قس ت٪ثط ٗ قشت٘, َٚٔ ثِ ٗ قـش١ اؿهـِ ايـصٟ ٜػـتٓس     

 عًٝ٘.

ت ايؿــطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ عــٔ غــا٥ط ايكـٛاٌْ ايٛنــع١ٝ َٚٓٗــا   اَتـاظ  – 2

ٔٸ ؾهـط٠ َٓاقؿـ١ إـتِٗ ٗ اعذلاؾـ٘,        اؾعا٥ط١ٜ بأْٗا ناْت ايػـباق١ ٗ غـ

ٚعسّ أخصٙ نشكٝك١ ثابت١. بٌ شٖبت إٍ أنجط َٔ شيو عجٗا ايكانٞ ع٢ً 

ؾُٝا تعًل عـل اهلل   –ا٫عذلاض ع٢ً تًكٞ ا٫عذلاف ْٚٗٞ إتِٗ عٔ شيو 
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ٕ ايكانـٞ  إٖٚٛ أزل٢ َـا ٚقـًت إيٝـ٘ ايبؿـط١ٜ َـ٪خطا. سٝـح        –تعاٍ 

ٜٴٓب٘ إتِٗ إٍ خڀٛض٠ شيو, َٚا ٜذلتب عٓ٘  اٱلًٝعٟ عٓس تًكٝ٘ ا٫عذلاف 

َٔ إزا١ْ ٚعكاب
(49)

. ٚقس غبك٘ ٗ شيو غٝس اـًل قُـس قـ٢ً اهلل عًٝـ٘    

 ٚغًِ.

اختكــت ايؿــطٜع١ اٱغــ١َٝ٬ بكبــٍٛ ضدــٛع إــتِٗ عــٔ إقــطاضٙ ٗ  -2

ٛم اييت ٖٞ هلل تعاٍ َٚٔ ثِ إغكاط٘ َـٔ ٥٫شـ١ اٱثباتـات َتـ٢ َـا      اؿك

ٚق  شيو, ٚٗ أٟ َطس١ً َٔ َطاسٌ ايسع٣ٛ ايع١َُٝٛ  ٭ٕ تًو اؾطا٥ِ 

تسضأ بايؿـبٗات, ٚايطدـٛع ؾـب١ٗ. َٚـا شيـو إ٫ زيٝـٌ عًـ٢ إٔ ايؿـطٜع١         

ٜٴكـط   اٱغ١َٝ٬ ٫ تككس بػٓٗا ايعكٛبات ضؾ  غٛٙ ايعصاب ع٢ً نٌ َٔ 

 سض َا تػع٢ إٍ اؿؿاٚ ع٢ً اؿٝا٠ اؾُاع١ٝ ٚايهطا١َ اٱْػا١ْٝ.بٗا, بك

ٖـصٙ ســسٚز غـًڀ١ ايكانــٞ ٗ اؿـسٚز, أَــا ٗ غرلٖـا َــٔ دــطا٥ِ     

ايتعاظٜط ؾكس َٓشت٘ ايؿـطٜع١ اٱغـ١َٝ٬ ايػـًڀ١ ايهاًَـ١ ٗ قبـٍٛ أٚ      

ضؾض ضدٛع إتِٗ عٔ إقطاضٙ, ٖٚٓا َٛن  اتؿام بٝٓٗـا ٚبـٌ ايتؿـطٜ     

 ٟ.اؾٓا٥ٞ اؾعا٥ط

 

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
, زاض ايؿهط إعاقط, يبٓإ, 4اْٛط: ٖٚب١ ايعسًٝٞ, ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٚأزيت٘, ٙ( 1)

 .6289, م8ّ, ز8997ٖـ/8488

: ضأؾت عبس ايؿتاح س٠ٚ٬, اٱثبات اؾٓا٥ٞ قٛاعسٙ ٚأزيت٘, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ, اْٛط( 2)

 .804ّ, 8997ايكاٖط٠, 

ّ, ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥ ايجا١ْٝ, ْك٬ عٔ د٬ٝيٞ 8982زٜػُدل  0اْٛط: قطاض قازض ّٜٛ: ( 3)

, 8ت, ز بػسازٟ, ا٫دتٗاز ايكها٥ٞ ٗ إٛاز اؾٓا١ٝ٥, ايسٜٛإ ايٛطين يٮؾػاٍ ايذل١ٜٚ, ز

 .83م

 .864ّ, م8994قُس ظنٞ أبٛ عاَط, اٱدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥, َٓؿأ٠ إعاضف, اٱغهٓسض١ٜ, ( 4)

 .804اْٛط: ضأؾت عبس ايؿتاح س٠ٚ٬, َطد  غابل, م ( 5)

, إهتب١ ايعطب١ٝ, 8ايبداضٟ, ايكشٝح, باب ايؿطٚٙ اييت ٫ ؼٌ ٗ اؿسٚز, ٙ( 6)

يكشٝح, نتاب اؿسٚز, باب َٔ اعذلف , َٚػًِ, ا978, م 0ّ, ز8997ٖـ/8487

 654ّ, م0227ٖـ/8408, برلٚت, إهتب١ ايعكط١ٜ, 4435ع٢ً ْؿػ٘ بايع٢ْ, ضقِ:

 .036, م8995ٖـ/8485, زاض ايهتب ايع١ًُٝ, يبٓإ, 8ايٓباٖٞ إايكٞ, ٙ( 7)



(145) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
:...ؾػأٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أب٘ دٕٓٛ؟ ؾأخدل أْ٘ يٝؼ َذٕٓٛ ؾكاٍ: ( 8)

ٔطا؟ ؾكاّ ضدٌ ؾاغتٓهٗ٘ ؾًِ هس ضٜح خِ ضقاٍ: ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً هلل عًٝ٘  أؾطب

ٚغًِ, أظْٝت؟ ؾكاٍ: ْعِ..."دع٤ َٔ سسٜح ضٚاٙ َػًِ, نتاب اؿسٚز, باب َٔ اعذلف 

 .653, َطد  غابل, م4438ع٢ً ْؿػ٘ بايع٢ْ, ضقِ: 

ايطغاي١, برلٚت, , َ٪غػ١ 4اْٛط عبس ايكازض عٛز٠, ايتؿطٜ  اؾٓا٥ٞ اٱغ٬َٞ, ٙ( 9)

 . 433, م0ّ, ز8983ٖـ/8423

ايبٝٗكٞ, ايػٓٔ ايهدل٣, باب إعذلف بايعْا ٜطد  عٔ إقطاضٙ, زاض ايباظ ايعطب١ٝ, َه١, ( 10)

, زاض ايهتاب ايعطبٞ, برلٚت, 8, أبٛ زاٚز, ايػٓٔ, 008ٙ, م 8ّ, ز8994ٖـ/8480

 . 852, م 4, ز4437ٖـ , ضقِ: 8427

أقط بايػطق١ عٓس ايعصاب أٚ عٓس ايهطب أٚ عٓس ايتٗسٜس  دا٤ ٗ إبػٛٙ :"ٚإشا( 11)

ؾإقطاضٙ باطٌ )ٚقاٍ أٜها( اٱقطاض إِا ٜهٕٛ سذ١ يذلدٝح داْب ايكسم ؾٝ٘ ؾًُا 

اَتٓ  َٔ اٱقطاض ست٢ ٖسز بؿ٤ٞ َٔ شيو ؾايٛاٖط أْ٘ ناشب ٗ إقطاضٙ" ايػطخػٞ, 

. اْٛط: 885- 884, م 9ّ, ز8993ٖـ/8484, زاض ايهتب ايع١ًُٝ, يبٓإ, 8ٙ

, زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ, يبٓإ, 0ايهاغاْٞ, ايبسا٥ , تح قُس عسْإ ٜاغٌ زضٜٚـ, ٙ

َٚا بعسٖا, ايسغٛقٞ, ساؾٝت٘ ع٢ً ايؿطح ايهبرل,  889, م6ّ, ز8997ٖـ/8487

, ابٔ قسا١َ, إػين 85, م6ّ, ز8997ٖـ /8487, زاض ايهتب ايع١ًُٝ, يبٓإ, 8ٙ

 .866, م 82ّ, ز8987ٖـ /8424يؿهط, برلٚت, , زاض ا8ٚايؿطح ايهبرل, ٙ

  826غٛض٠ ايٓشٌ, اٯ١ٜ: ( 12)

اْٛط: ط٘ دابط ايعًٛاْٞ, سكٛم إتِٗ ٗ َطس١ً ايتشكٝل, َٓؿٛض ٗ إتِٗ ٚسكٛق٘ ( 13)

ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ فُٛع١ عٛخ أيكٝت ٗ ايٓس٠ٚ ايعا١ٕٝ ؿكٛم إتِٗ, إطنع ايعطبٞ 

 .40ّ, م 8986ٖـ/8426سضٜب, ايطٜاض, يًسضاغات ا٭١َٝٓ ٚايت

, 659, م8, زاض ايؿهط, برلٚت, ز8ابٔ َاد١, ايػٓٔ, باب ط٬م إهطٙ ٚايٓاغٞ, ٙ( 14)

 .872, م 33, ضقِ 4ايساضقڀين, ايػٓٔ , باب ايٓصٚض, زاض إعطؾ١, برلٚت, ز

 , َطد  غابل, م84884, ضقِ 7أخطد٘ ايبٝٗكٞ, ايػٓٔ, باب َا ٜهٕٛ إنطاٖا , ز( 15)

306. 

 .6297, م 8اْٛط, ٖٚب١ ايعسًٝٞ, َطد  غابل, ز( 16)

 .324, م 0عبس ايكازض عٛز٠, َطد  غابل, ز( 17)

 .325إطد  ْؿػ٘, م ( 18)

 .6297, م 8اْٛط: ايعسًٝٞ, َطد  غابل, ز( 19)

, قانٞ ظاز٠, ؾطح 047, م , اؾعا٥طاْٛط: ابٔ دعٟ, ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ, زاض ايهتب( 20)

 . 335, م 8ّ, ز8995ٖـ/8485زاض ايهتب ايع١ًُٝ, برلٚت, , 8ؾتح ايكسٜط, ٙ

 غبل ؽطه٘ ( 21)

 .6822, م 8اْٛط: ايعسًٝٞ, َطد  غابل, ز( 22)

عبس اجملٝس َڀًٛب, ا٭قٌ بطا٠٤ إتِٗ زضاغ١ أيكٝت ٗ ايٓس٠ٚ ايعا١ٕٝ ؿكٛم إتِٗ, ( 23)

 .003)إتِٗ ٚسكٛق٘ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬( َطد  غابل, م 
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, َطد  غابل, م 82, ابٔ قسا١َ, ز504, م 5ْٛط: ايهاغاْٞ, َطد  غابل, زا( 24)

862. 

, زاض ايهتاب ايعطبٞ, 3, ايبادٞ, إٓتك٢, 079ٙاْٛط: ابٔ دعٟ, َطد  غابل, م( 25)

. قاٍ ايؿاؾعٞ ")ؾإٕ اعذلؾت ؾاضْٗا( ٚبٗصا قًٓا 840, م7ّ, ز8983ٖـ/8423يبٓإ, 

٠ إشا ثبت عًٝٗا "ٚقاٍ ٗ َٛن  آخط َٔ ْؿؼ ٚؾٝ٘ اؿذ١ ٗ إٔ ٜطدِ َٔ اعذلف َط

إكٓـ عٔ ايػاضم: "ٚإشا أزع٢ َط٠ نؿاٙ َا مل ٜطد  بعسٖا )ٚٗ قاط  ايڀطٜل( 

 .  853ٚ 833, م 6زاض إعطؾ١, يبٓإ, ز ؾٝهؿٞ نٌ ٚاسس َُٓٗا اٱقطاض َط٠" ا٭ّ,

 اؿسٜح ايػابل ( 26)

 . 5379, م 7ايعسًٝٞ, َطد  غابل, ز( 27)

, زاض 8ايؿطبٝين, َػين احملتاز, تح قُس َعٛض ٚعازٍ أٓس عبس إٛدٛز, ٙ اْٛط:( 28)

  097, م 6ّ, ز8997ٖـ/8488ايهتب ايع١ًُٝ, يبٓإ, 

 . 49اْٛط: ايعًٛاْٞ, َطد  غابل, م ( 29)

 . 384, م0عبس ايكازض عٛز٠, َطد  غابل, ز( 30)

-853, م 6ل, ز, ايؿاؾعٞ, َطد  غاب072, م6اْٛط: ايهاغاْٞ, َطد  غابل, ز( 31)

 .  888, م 82, ابٔ قسا١َ, َطد  غابل, ز854

 .048اْٛط: ابٔ دعٟ, َطد  غابل, م ( 32)

 . 838, م 4أٓس ايسضزٜط, َ٪غػ١ ايعكط, اؾعا٥ط, ز( 33)

, 834, َطد  غابل, م 4, ز4352ٛ زاٚز, ايػٓٔ , باب ايتًكٌ ٗ اؿس, ضقِ بأ( 34)

                                                                                                                                                                                              .005, َطد  غابل, م 0, ز0323 :قِايساضَٞ, ايػٓٔ, باب إعذلف بايػطق١, ض

 .52اْٛط ايعًٛاْٞ, َطد  غابل, م ( 35)

ايبداضٟ, ايكشٝح, نتاب اؿسٚز, باب ٌٖ ٜكٍٛ اٱَاّ يًُكط يعًو ٕػت أٚ غُعت, ( 36)

 .0808, م 6804, ضقِ 4ّ, ز8997ٖـ/8487, إهتب١ ايع١ًُٝ, برلٚت, 8ٙ

ّ, م 8994قُس ظنٞ أبٛ عاَط, اٱدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥, َٓؿأ٠ إعاضف, اٱغهٓسض١ٜ, ( 37)

, زاض احملُس١ٜ 0طح اٱدطا٤ات اؾعا١ٝ٥, ْٙٛط: طاٖطٟ سػٌ, ايٛدٝع ٗ ؾا. 866

 .   88ّ, م 8999ايعا١َ, اؾعا٥ط, 

, زاض 0ض٩ٚف عبٝس, نٛاب٘ تػبٝب ا٭سهاّ اؾٓا١ٝ٥ ٚأٚاَط ايتكطف ٗ ايتشكٝل, ٙ( 38)

 . 697ّ, م 8977ايؿهط ايعطبٞ, برلٚت , 

ٖطٟ طا, 866اْٛط: قُس ظنٞ أبٛ عاَط, اٱدطا٤ات اؾٓا١ٝ٥, َطد  غابل, م( 39)

 .  80سػٌ, َطد  غابل, م 

  866اْٛط: إطد  ْؿػ٘, م ( 40)

, طاٖطٟ سػٌ, َطد  غابل, م 865اْٛط, قُس ظنٞ أبٛ عاَط, َطد  غابل, م ( 41)

99. 

 .822, طاٖطٟ سػٌ, َطد  غابل, م 697اْٛط: ض٩ٚف عبٝس, َطد  غابل, م ( 42)

 .  589ّ, م ١ٝ8998, َكط, د٬ٍ ثطٚت, أقٍٛ احملانُات اؾعا١ٝ٥, ايساض اؾاَع( 43)



(147) 

 (02) جتهـــاد العدداال قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 
"إٕ َبسأ عسّ ػع١٥ ا٫عذلاف ٜٓڀبل ٗ إٛاز إس١ْٝ. أَا ٗ إٛاز اؾٓا١ٝ٥ ؾًكها٤ ( 44)

إٛنٛع اؿط١ٜ إڀًك١ ٗ تكسٜط ا٫عذلاف عٝح هٛظ شلِ إٔ ٜأخصٚا ظع٤ َٓ٘ ٜٚذلنٛا 

ٚقاْْٛا إٍ إزا١ْ اؾع٤ اٯخط ؾطٜڀ١ إٔ ٜهٕٛ اؾع٤ ايصٟ اطُأْٛا إيٝ٘ ٜ٪زٟ َٓڀكٝا 

, 82.338 :ّ َٔ ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥ ٗ ايڀعٔ ضق8975ِأؾطٌٜ  04 :إتِٗ"قطاض قازض ّٜٛ

 .85, م 8ْٛط د٬يٞ بػسازٟ, َطد  غابل, زا

 .803ضأؾت س٠ٚ٬, َطد  غابل, م ( 45)

  .728-722اْٛط: ض٩ٚف عبٝس, َطد  غابل, م ( 46)

ّ, فُٛع١ قطاضت 8982زٜػُدل  0ايجا١ْٝ, ْٛط, احمله١ُ ايعًٝا, ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥ ا( 47)

 . 06ايػطؾ١ اؾٓا١ٝ٥, م 

ّ, م 8997اْٛط: ايؿٛضابٞ, اٱثبات اؾٓا٥ٞ ٗ ن٤ٛ ايؿك٘ ٚايكها٤,َٓؿأ٠ إعاضف, ( 48)

00.  

اْٛط: ٖؿاّ قب٬ٕ, ٚغا٥ٌ ؼكٝل ايعساي١ يًُتِٗ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬, )سكٛم إتِٗ ( 49)

 .805, َطد  غابل, م 8ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬(, ز


