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 *   1 تنفيذ األحكام في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي التشادي، دراسة مقارنة

 الدكتور/ محمد علي عيسى حميده 
عميد كلية إدريس ديبي إتنو للعلوم القانونية والسياسية )سابقاً( بجامعة الملك فيصل بتشاد، ومحاضر 

 قسم الفقه المقارن والقانون العام  –بكلية الدراسات العليا 

 سم هللا الرحمن الرحيم ب

 بحث بعنوان: 

 تنفيذ األحكام في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي التشادي )دراسة مقارنة( 

الحمد هلل والصالة والسالالم علالم مالن ب نبالي بعالدد، ساليدنا محمالد وعلالم هلاله و الحبه 

 أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد: 

لمحمدية وجعلها خاتمة للشرائع، واستودع فيها فإن هللا تعالم أكرم هذد األمة بالرسالة ا

ما يحقق  الح البشرية، ورعاية حقوقها، إذ قد وضع فيها مالن األحكالام الشالرعية مالا 

يجعل األفراد والجماعات تتمتع بكافة الحقوق، فال تكدير في حياتها، وب عالدوان علالم 

فقالد رالرع إقامالة حقوقها، فإذا امتدت يد الغيالر لالعتالداو والملالم والغصالل والنغيالان، 

الحدود برد الحقوق المغتصبة، وجعل من بين الحقوق والدماو تنفيذ األحكام بما جاوت 

به الشريعة المنهرة بسبل المحافمة علم األنفس، ونحن اآلن فالي عصالر كثالرت فياله 

الفوضم، فهنالا  الجالرائم اليوميالة التالي تالذكر هنالا وهنالا  ب نواعهالا المنتلفالة، ونسالبة 

، أنشئت محاكم متنصصة في البالد المتقدمة، ولما كانت هذد لضنامة حجم الموضوع

الوسيلة من الموضوعات الفقهية التي ارملت علم درر من توثيقالات الحقالوق، أحببالت 

أنود بمكانتها في الفقه اإلسالم والقانون الوضعي التشادي، وقد اقتضت طبيعالة البحالث 

 أن نقسمه علم النحو التالي:

 المقدمة 
 ويشمل معنى التنفيذ في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي التشادي المبحث األول:  .1

المبحث الثاني: مشروعية تنفيذ األحكام وأهميتها وشروطها في الفقه اإلسالمي والقانون   .2

 الوضعي التشادي 

 المبحث الثالث: المخول بتنفيذ األحكام في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي التشاد  .3

 التنفيذ في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي التشادي المبحث الرابع: أنواع  .4

 المبحث الخامس: إشكاالت التنفيذ لدى المحاكم التشادية  .5

 الخاتمة.  .6

 الفهارس  .7

عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بتشالالاد )سالالابقاً( ورئالاليس اللجنالالة  –د/ محمد علي عيسم حميدد 

 المحلية بتحاد علماو إفريقيا. 

 
جامعة المنوفية                –نوقش هذا البحث ضمن أبحاث المؤتمر الدولى الرابع لكلية االداب      *1

 م 2022مارس  3إلى 2ية ومسارات التحول ( في الفترة من ) العلوم اإلنسان

 )وقد تم تحكيم البحث من قبل اللجنة العلمية المختصة للمؤتمر(
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 Praise be to God, and prayers and peace be upon the one after 

whom there is no prophet, our master Muhammad and all his 

family and companions, and may the peace and blessings of God 

be upon him abundantly. 

 God Almighty has honored this nation with the Muhammadan 

message and made it a conclusion to the laws, and deposited in it 

what achieves the welfare of mankind and the care of its rights, 

as He has placed in it legal rulings that make individuals and 

groups enjoy all rights, so there is no disturbance in their life, nor 

aggression against their rights.  Others to aggression, injustice, 

usurpation and tyranny, the establishment of the border has 

begun to return the usurped rights, and made among the rights 

and blood the implementation of the provisions with what the 

purified Sharia brought because of self-preservation, and we are 

now in an era in which chaos abounds, there are daily crimes that 

are mentioned here and there with their different types, and the 

ratio of  Due to the magnitude of the issue, specialized courts 

were established in the developed countries, and since this 

method was one of the jurisprudential topics that included pearls 

of documentation of rights, I wanted to note its position in 
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Islamic jurisprudence and positive law of Chad, and the nature of 

the research required that we divide it as follows: 

 Introduction 

 1. The first topic: It includes the meaning of implementation in 

Islamic jurisprudence and Chadian positive law 

 2. The second topic: the legitimacy of the implementation of 

rulings, their importance and conditions in Islamic jurisprudence 

and Chadian positive law 

 3. The third topic: authorized to implement the provisions in 

Islamic jurisprudence and positive law of Chad 

 4. The fourth topic: Types of implementation in Islamic 

jurisprudence and Chadian positive law 

 5. The fifth topic: problems of implementation in Chadian 

courts 

 6. Conclusion. 
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 المبحث األول: في معنى التنفيذ 

 والً: معنى التنفيذ أ

التنفيالالذ لغالالة: مالال خوذ مالالن نفالالذ األمالالر والقالالوى نفالالاذاً، بمعنالالم: )مضالالم(، وأمالالر  نافالالذ: أي 

منالالاع، وأنفالالذ األمالالر قضالالاد، ونفالالذ الحكالالم أخرجالاله إلالالم العمالالل حسالالل مننوقالاله، 

 .1والتنفيذ في الحكم اإلجراو العملي لما قضي به

الفقالاله اإلسالالالمي أو أمالالا المعنالالم اب الالنالحي فلالاله عالالدة تعريفالالات سالالواو مالالن ناحيالالة 

 القانون الوضعي.

 منها:    تعريف التنفيذ في الفقه اإلسالمي أوالً:

 .2هو إمضاو قضاو القاضي بشروطه

هالالو ابلالالبام بالالالحبس وأخالالذ المالالاى بيالالد القالالوة ودفعالاله لمسالالتحقه، وتنلالالي  سالالائر 

 . 3الحقوق وإيقاع النالق علم من يجوز له إيقاعه عليه ونحو ذلك

 يذ في القانون الوضعي معنم التنف ثانياً:

 هنا  عدة تعريفات للتنفيذ منها ما ي تي: 

 هو اقتضاو الحق الذي ثبت وجودد بالحكم جبراً.  .1

هالالو بصالالفة عامالالة إخالالرا  الفكالالرة مالالن مجالالاى التصالالور إلالالم مجالالاى التحقيالالق  .2

العملالالالي، وهالالالو ممهالالالر مالالالن ممالالالاهر الحمايالالالة القضالالالائية فالالالي مرحلتهالالالا 

 .4النهائية

ن التنفيالالذ نشالالاط قضالالائي ولالالذلك تالالم إدراجالاله ضالالمن ومالالن هالالذين التعالالريفين يتبالالين أ

المسالالاطر الجنائيالالة والمدنيالالة، ويكلالالف بالاله قاضالالي أو أكثالالر لالالدك كالالل محكمالالة، وكالالذلك 

 .5يكلف به أعوان وم مورو التنفيذ 

واألفضالالل أن يعالالرت التنفيالالذ بمالالا هالالو فالالي الفقالاله اإلسالالالمي، وهالالو: )تنفيالالذ الحكالالم 

 .6يمة المنسوبة إليه(الشرعي في حالة إدانة المتهم وثبوت ارتكابه للجر
 

، منتار الصحاح مادة )ن، 516-3/515لسان العرب، ببن منمور اإلفريقي، دار إحياو التراث العربي،  1

 ت، ذ(، المعجم الوسيط مادة )ن. ت. ذ(.  
،  6/1994. ررح تنوير األبصار، ط5/297المنتار، بن عابدين،   تار علم الدررد المح حارية 2

 لنان. –دار الكتل العلمية، بيروت 
  –تبصرة الحكام في أ وى األقضية ومناهج األحكام، ببن فرحون، دار الكتل العلمية، بيروت  3

 .  1/116لبنان، 
أ/ محمد أمين عبد المجيد، والقاضي  قضاو التنفيذ في التشريعيين التشادي والمغربي، إعداد:  4

 . 6م، ص: 2003محمود خير الدين بكر،
 .   27م، ص: 1988بيروت  –أ وى المحاكمات الجبائية، لجالى ثروت، دار النباعة الجامعية  5
م، الندوة 2006تنفيذ األحكام بين الواقع والنمام للشيخ الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد هللا التويجري  6

 بريدة. –سابعة لألنممة القضائية، القصيم العدلية ال
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 األحكام  ثالثاً:

 / تعريف األحكام في اللغة:1

م يحكالالم  )بضالالم الحالالاو وفتحهالالا(، فالالالحكم بالضالالم يالال تي  كالالم مفالالردد حكالالم، وهالالو مصالالدر حم

 بمعني: 

 أ/ القضاو: فيقاى حكم بينهم يحكم إذا قضم. 

، أي علمالالالاً 1ب/ يالالال تي بمعنالالالم العلالالالم والفقالالاله، قالالالاى تعالالالالم: )وهتينالالاله الحكالالالم  الالالبياً(

 ً  .2وفقها

أمالالا الحكالالم بالالالفتى بمعنالالم المنالالع ومنالاله سالالميت حكمالالة اللجالالام وهالالي الحديالالدة التالالي 

تجعالل فالي اللجالام وهالي الحديالالدة تجعالل فالي اللجالام تحالاليط  بحنكالي الدابالة ألنهالا تالالذللها 

لراكبها حتالم تمنالع الجمالاح ونحالود، ومالن هالذا قيالل للقاضالي بالين النالاه حالاكم، ألناله 

 . 3يمنع المالم من الملم

 ألحكام في اب نالح / تعريف ا2

 .4الفصل بين النصومات وقنع المنازعات  .أ

 .5اإلخبار عن حكم ررعي علم سبيل اإللبام .ب 

 .6فصل النصومات بين خصمين فال كثر بحكم هللا .ت 

 .7ابلبام بالحكم الشرعي وفصل النصومات  .ث 

ويمكالالالن أن نعرفالالاله ب نالالاله: الفصالالالل بالالالين النصالالالمين بإلبامهمالالالا بالالالالحكم الشالالالرعي 

 شرعية علم مستحقيها.وتحديد العقوبات ال

 ثالثا: مشروعية تنفيذ األحكام في الفقه اإلسالمي: 

منالالذ أن خلالالق هللا البشالالرية والصالالراع قالالائم بالالين النيالالر والشالالر ممالالا ترتالالل عليالاله أن 

يقالالالوم العلمالالالاو والعقالالالالو فالالالي اإل الالالالح بالالالين المتنا الالالمين وتقريالالالر عقوبالالالة علالالالم 

يلالة  حكمالاً بيالنهم حسالل المعتدين، ولالم يكالن هنالا  منصالباً للقضالاو،  بالل كالان لكالل قب

تقاليالالدهم وأعالالرافهم السالالائدة، ثالالم جالالاو اإلسالالالم ليضالالع للقضالالاو مكانالالة عاليالالة وليحالالدد 

رالالروطه، وكالالان الرسالالوى  الاللم هللا عليالاله وسالاللم هالالو الالالذي يتالالولم القضالالاو بالالين 

 
 . 12سورة مريم، اآلية:  1
ومعنم قولهم: قضم القاضي أي: ألبم الحق، والدليل علم ذلك قوى هللا تعالم: )فلما قضينا عليه  2

 .  ، أي: ألبمناد وحتمنا به عليه14 الموت( سورة سب ، اآلية:
 لسان العرب، مادة )قضم(.  3
 .  312/ 1 بن عايدينحارية ا 4
 .  6/86مواهل الجليل في ررح منتصر خليل،  ،1/11تبصرة الحكام،  5
 .  4/372، مغني المحتا  1/101تا ، حة المتحف 6
 . 6/285،  هالال1394عن متن اإلقناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط  كشات القناع 7
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النالالاه، ويالال مر بإقامالالة الحالالدود وتنفيالالذها، ثالالم كالالان النلفالالاو مالالن بعالالدد يقومالالون بالالذلك 

سالاللمين، فكالالان لكالالل بالالالد قاضالالياً يعالالين مالالن قبالالل ولالالي الالالدور إلالالم أن توسالالعت بالالالد الم

 األمر.

 ومشروعية القضاو عليها أدلة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب الكريم: 

قولالالاله تعالالالالم: )يالالالا داود إنالالالا جعلنالالالا  خليفالالالة فالالالي األر  فالالالاحكم بالالالين النالالالاه  .1

 .1بالحق(

 .2(قوله تعالم: )إنا أنبلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناه بما أرا  هللا .2

 .3قوله تعالم: )وأن احكم بينهم بما أنبى هللا( .3

قولالالاله تعالالالالم: )إن هللا يالالال مركم أن تالالال دوا األمانالالالات إلالالالم أهلهالالالا وإذا حكالالالم بالالالين  .4

 .4الناه أن تحكموا بالعدى(

 ومن السنة :

/ حالالالديث عائشالالالة أم المالالال منين رضالالالي هللا عنهالالالا) أن قريشالالالاً أهمهالالالم رالالال ن 1

 المنبومية التي سرفت فقالوا :

فيهالالا رسالالوى  الاللم هللا عليالاله وسالاللم ثالالم قالالالوا: مالالن يجتالالر  عليالاله إب أسالالامة  مالالن يكلالالم

بالالن زيالالد حالالل رسالالوى هللا  الاللم هللا عليالاله وسالاللم، فكلمالاله اسالالامة  فقالالاى رسالالوى هللا 

 الاللم هللا عليالاله وسالاللم: )يالالا أسالالامة أتشالالفع فالالي حالالد مالالن حالالدود هللا (، ثالالم قالالام فاختنالالل 

وا سالالرق فالاليهم الشالالريف فقالالاى عليالاله السالالالم: )إنمالالا أهلالالك الالالذين مالالن قالالبلكم أنهالالم كالالان

تركالالود، وإذا سالالرق فالاليهم الضالالعيف أقالالاموا الحالالد، وأيالالم هللا لالالو أن فاطمالالة بنالالت محمالالد 

 .5سرقت لقنعت يدها(

حالالديث أبالالي هريالالرة رضالالي هللا عنالاله قالالاى: قالالاى رسالالوى هللا  الاللم هللا عليالاله وسالاللم 

 .6)حد يقام في األر  خير ألهل األر  أن يمنروا ثالثين  باحاً(

 أما اإلجماع: 

م ابالالن قدامالالة اإلجمالالاع علالالم مشالالروعية القضالالاو بقولالاله: وأجمالالع المسالاللمون فقالالد حكالال

 .7علم مشروعية القضاو، والحكم بين الناه

 
 . 26سورة ص، اآلية:  1
 .  105سورة النساو، اآلية:  2
 .  49المائدة، اآلية: سورة  3
 .  58سورة النساو، اآلية:  4
 .  1315، ص: 3، مسلم  1282، ص:  3البناري،   5
 (. 2/363أخرجه في المسند ) 6
 .  9/34المغني  7



 تنفيذ األحكام في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي التشادي،                                                

                       
 9 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

ومالالن مهالالام القضالالاو تنفيالالذ األحكالالام لتنهيالالر المجتمالالع مالالن الفسالالاد باألخالالذ علالالم مالالن 

يمهالالر أمالالرد مالالن المفسالالدين وإيقالالاع العقوبالالة فالالي حقالاله مالالن حالالد، أو قصالالاص، أو 

والمنازعالالات بالالالحكم العالالادى الالالذي يمنالالع القالالوي  غيالالرد، بجانالالل فصالالل النصالالومات 

 وينصر المملوم ويرد المالم عن ظلمه. 

م الشالالرع الشالالفاعة فالالي الحالالدود إذا بلغالالت الحالالاكم  وألهميالالة تنفيالالذ األحكالالام، فقالالد حالالرل

"القاضالالالي" ألن فالالالي ذلالالالك تعنيالالالل للحالالالدود وتفويالالالت لمصالالاللحة محققالالالة وإغالالالراو 

 رمه. بارتكاب الجرائم ورضاً بإفالت المجرم من تبعات ج

فقالالد أخالالر  أبالالو داود والحالالاكم و الالححه مالالن حالالديث عمالالر بالالن رالالعيل عالالن أبيالاله عالالن 

جالالدد أن النبالالي  الاللم هللا عليالاله وسالاللم قالالاى: )تعالالافوا الحالالدود فيمالالا بيالالنكم فمالالا بلغنالالي 

 .1من حد فقد وجل(

 أهمية تنفيذ األحكام في الفقه اإلسالمي:  رابعا:

م، ألن مالالالن سالالالمات لتنفيالالالذ األحكالالالام أهميالالالة بالغالالالة فالالالي نفالالالوه المجتمعالالالات واألمالالال

البشالالرية الملالالم والتعالالدي، فبالالدون األحكالالام وتنفيالالذها تعالالم الفوضالالي ويسالالود النغيالالان 

ويفقالالد األمالالن الالالذي هالالو مالالن أهالالم منالالالل البشالالرية، ويمهالالر ذلالالك مالالن قولالاله سالالبحانه 

 .2وتعالم: )الذي أطعمهم من جوع وهمنهم من خوت(

هالي نعمالة رغالد العالي  فبيلن هللا سالبحانه وتعالالم فالي هالذد اآليالة امتناناله بال هم الالنعم و

واألمالالن، وب يتحقالالق األمالالن إب ب خالالذ الحقالالوق مالالن المالالالمين وإعادتهالالا أل الالحابها 

 وت ديل من يتعدك علم حقوق اآلخرين بإقامة الحدود. 

وإذا تحقالالالق األمالالالن اسالالالتناع اإلنسالالالان أن يهالالالتم بجميالالالع رالالال ونه فالالالي العبالالالادات 

الحيالالاة العلميالالة والمعالالامالت وطلالالل العلالالم، فيكالالون سالالبباً للتقالالدم فالالي جميالالع منالالاحي 

وابقتصالالالادية وابجتماعيالالالة، وإذا فقالالالد األمالالالن تالالالدهورت األمالالالم وأ الالالبحت ضالالالعيفة 

وعالالالة علالالم غيرهالالا، ولالالو نمرنالالا إلالالم بعالالت المجتمعالالات التالالي رزقهالالا هللا مالالوارد 

اقتصالالادية وأراضالالي زراعيالالة وأنهالالار وقالالوك بشالالرية، ومالالع ذلالالك فهالالي تعالالي  فالالي 

، بنالالالت مجتمعالالات فقالالر وجهالالل وحالالروب ومنازعالالات، وذلالالك ألنهالالا فقالالدت األمالالن

ب يوجالالد لالالديها مالالوارد اقتصالالادية وتضالالعف فيهالالا مقومالالات الحيالالاة، ولكنهالالا تعالالي  فالالي 

رغالد مالالن العالالي  ونهضالالة  الالناعية عارمالالة وتقالالدم علمالالي ملحالالوظ، وذلالالك ألنهالالا تالالنعم 

بالالالاألمن وابسالالالتقرار، واألحكالالالام حالالالين تنفالالالذ بقالالالوة يتحقالالالق األمالالالن وتكالالالون قسالالالوتها 

هللا العمالالاليم قالالالاى )ولكالالالم فالالالي  المالالالاهرة رحمالالالة للنالالالاه وأمالالالن وطم نينالالالة و الالالدق

 .3القصاص حيوة(

 
 (.  4024، ص: 4المستدر  )  1
 . 4سورة قري ، اآلية:  2
 .  179سورة البقرة، اآلية:  3



 محمد علي عيسى حميده د /     

 

 10 مجلة بحوث كلية اآلداب   

ومالالن ينتقالالد تلالالك األحكالالام فهالالو ينمالالر إلالالم قسالالوة األحكالالام وإلالالم الجالالاني الالالذي تنفالالذ 

 عليه تلك األحكام فترق قلوبهم لذلك. 

ولالالو أنهالالم نمالالروا إلالالم الجريمالالة ومالالا يترتالالل عليهالالا مالالن تبعالالات علالالم المجنالالي عليالاله 

األحكالالام رحمالالة بالعامالالة وهالالي أهالالم  وأثالالار مالالدمرد لالاله ولمالالن يعالالوى لتبالالين لهالالم أن تلالالك

مالالن الفالالرد، وأن تلالالك األحكالالام بمثابالالة الالالدواو المالالر الالالذي يسالالقم للمالالريت أو بمنبلالالة 

 قنع العضو الفاسد ليصى ويشفم بقية الجسد. 

 ولقد قاى الشاعر: 

 فقسا ليبدجروا ومن يك حازماً ** فليقس أحياناً علم من يرحم

لسالالفيه ومعالجالالة وضالالعه بمالالا يعيالالدد للحالالق فالبالالد مالالن تنفيالالذ األحكالالام واألخالالذ علالالم يالالد ا

 والصواب وليكون عضواً  الحاً في المجتمع. 

وذهالالل القالالانون الوضالالعي كمالالا ذهالالل إليالاله الفقالاله اإلسالالالمي ألن الغايالالة مالالن إ الالدار 

األحكالالام هالالي الفصالالل فالالي النباعالالات وإحقالالاق الحالالق، وجلالالل األمالالن ابجتمالالالاعي 

ع ب يالالتم إب عالالن طريالالق طبقالالاً للقالالانون، فالالإن إنالالباى هالالذد األحكالالام علالالم أر  الواقالال

وسالالائل التنفيالالذ، وب ينفالالم ألحالالد أن تنفيالالذ األحكالالام هالالو الهالالدت المتالالوخم مالالن اللجالالوو 

إلالالم القضالالاو، إذ ب ينفالالع حالالق ب نفالالاذ لالاله، سالالواو فالالي الفقالاله اإلسالالالمي أو القالالانون 

الوضالالعي، والتنفيالالذ هالالو الوسالاليلة الوحيالالدة لالالدعم مصالالداقية القضالالاو وترسالاليخ مبالالدأ 

ن عالالدم تنفيالالذ األحكالالام ينلالالف ضالالرراً جسالاليماً بالمنفالالذ لالاله، دولالالة الحالالق والقالالانون، وإ

 .1وي ثر علم مصداقية األحكام، ويذهل هيبة القضاو

 خامسا: شروط الحكم القضائي: 

لمالالا كالالان الحكالالم القضالالائي ب ينفالالذ إب إذا  الالدر مسالالتوفياً لشالالروط الصالالحة، كالالان ببالالد 

 من بيان هذد الشروط وخا ة في مجاى التنفيذ، وهي كاآلتي: 

تتقدمالالاله دعالالالوك  الالالحيحة فالالالي خصالالالومة واقعالالالة حقيقالالالة مالالالن خصالالالم علالالالم أن  .1

، وإن ظهالالالر للقاضالالالي أن الالالالدعوك  الالالورية حالالالرم عليالالاله سالالالماعها، وب 2خصالالالم

 .3يعتبر القضاو المترتل عليها

 
 . 7بي، مرجع سبق ذكرد، ص: قضاو التنفيذ في التشريعيين التشادي والمغر 1

القوة التنفيذية لحكم التحكيم دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، د/ أحمد خليفة ررقاوي أحمد، كلية  

 . 41م، ص: 2015/ 1الشريعة والقانون، جامعة األزهر، ط
والمدعم عليه، وأن تكون محررة   الدعوك الصحيحة هي المستوفية لشروطها، ومن أبرز هذد الشروط أهلية المدعي 2

معلومة المدعي به، وأن تكون بصيغة جازمة، فال يصى أن يقوى المدعي: أظن أن لي في ذمة المدعي عليه كذا وكذا، 

 وأب تكون مناقضة ألمر سبق  دورد عن المدعي، وأن تنفك عما يكذبها في العادة، وأن يتعلق بها غر   حيى. 

،  149-1/145، تبصرة الحكام 54، معين األحكام، ص: 6/222اني، أنمر: بدائع الصنائع للكاس

، منتهم اإلرادات 441-4/440، اإلقناع 110-4/109، معني المحتا  130منها  النالببين، ص: 

2/591-592 . 
 . 4/157، الشرح الكبير للدردير، 5/354حارية بن عابدين، مرجع سبق ذكرد،  3
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أن يكالالالون الحكالالالم واضالالالحاً، بالالال ن يعالالالين المحكالالالوم بالالاله، والمحكالالالوم لالالاله، ويتميالالالب  .2

بس، ألن المحكالالوم عليالاله، كالالل ذلالالك علالالم وجالاله تنتفالالي معالاله الجهالالالة ويالالبوى اللالال

المقصالالود بالالالحكم فصالالل النصالالومة والتالالبام الحالالق ، وب يتالال نم فالالي ذلالالك إب إذا 

كالالالان الحكالالالم واضالالالحاً جليالالالاً ب إرالالالكاى فيالالاله، ولالالالذا ارالالالتر  الفقهالالالاو أن تكالالالون 

 . 1الدعوك معلومة حتم يترتل عليها حكم واضى

 .2أن يصدر الحكم بناًو علم منالبة المدعي بالحكم علم خصمه .3

ة رحمالاله هللا فالالإن أقالالر "يعنالالي المالالدعم عليالاله" لبمالاله الحالالق، وب قالالاى الموفالالق ابالالن قدامالال

يحكالالم بالاله إب لمنالبالالة المالالدعي، ألن الحكالالم حالالق لالاله، فلالالم يجالالب اسالالتيفا د بغيالالر إذنالاله، 

 .3فإذا طالبه حكم له

إذا كالالان الحكالالم قوليالالاً فيشالالترط أن يكالالون بصالاليغة تالالدى علالالم ابلالالبام  الالراحة  .4

دك هالالذا المعنالالم وذلالالك كقولالاله: حكمالالت بكالالذا، وألبمالالت النصالالم بكالالذا، وكالالل مالالا أ

ألن فائالالدة الحكالالم ابلالالبام، وهالالذا ممالالا يفالالارق بالاله الفتالالوك التالالي تعالالرك عالالن ابلالالبام، 

لالذا وقالالع ابخالتالت بالالين الفقهالالاو فالي عالالد بعالت الصالاليك مالالن ألفالاظ الحكالالم، لكونهالالا 

غيالالر  الالريحة فالالي الدبلالالة علالالم ابلالالبام، كقالالوى القاضالالي مالالثالً: )ثبالالت عنالالدي كالالذا 

 .4وكذا(

حيى التوليالالالة، لالالاله وبيالالالة الحكالالالم، مسالالالتجمع أن يصالالالدر الحكالالالم مالالالن قالالالا   الالال .5

 .5للشروط الشرعية

لمم مالالن قبالالل اإلمالالام أو الالالرئيس  الالاحل الوبيالالة العامالالة  فالبالالد أن يكالالون القاضالالي مالالوم

أو نائبالالاله، فاإلمالالالام هالالالو المناطالالالل أ الالالالً بالفصالالالل فيمالالالا يثالالالور بالالالين النالالالاه مالالالن 

منازعالالات، فهالالو مالالن الواجالالل المنالالوط بالاله الداخلالالة فالالي عمالالوم وبيتالاله، فالالإذا كالالان 

كالالذلك، فإنالاله ب يصالالى إب مالالن جهتالاله، وببالالد أن يكالالون القاضالالي مسالالتجمعاً للشالالروط 

 .6التي يجل أن يتصف بها من يتولم القضاو حتم ي عتد بحكمه

 
هالال السنة 1427ربيع اآلخر  20، مجلة العدى العدد 4/486دامة ، الكافي ببن ق4/394مغني المحتا   1

 ، تصدر من السعودية عن وزارة العدى.  185-182الثامنة، ص: 
 .  11/185، روضة النالبين 4/459، الكافي ببن قدامة 7/8بدائع الصنائع للكاساني،  2
3  
، الكافي ببن قدامة  2/344ير ، الشرح الصغير للدرد4/394، مغني المحتا  11/185روضة النالبين  4

 . 6/322، كشات القناع 4/459
 . 6/281انمر: البحر الرائق  5
وهذد الشروط متفق عليها بين الفقهاو  الننق،  ورروط القاضي هي: اإلسالم، والعقل، والبلوغ، والحرية، والبصر، و 6

ون محدوداً في  جتهاد، والذكورية، وأن ب يكفيها منها: السمع، والعدالة، واب هم هللا تعالم، وهنا  رروط منتلفرحم

 بارتراطه، أن يكون المولم واحداً وهذا  رح به المالكية بارتراطه، الكتابة وفيه خالت.  قذت، وهذا  رح الحنفية
 10-90م، ص: 1/2016د/ محمد علي عيسم حميدة، طانمر: وبية الممالم في الفقه اإلسالمي، دراسة مقارنة، 

 . 71-70م، ص: ، أدب القضاو ببن أبي الد29-1/26الحكام ببن فرحون  تبصرة)بتصرت(، 
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أن يكالالون موضالالوع الحكالالم مشالالموبً بوبيالالة القاضالالي مكانالالاً وزمانالالاً ونوعالالاً، فالالال  .6

يصالالى للقاضالالي أن يحكالالم وهالالو خالالار  حالالدود وبيتالاله المكاتبالالة، وب أن يالالبو  

رأة ب ولالالي لهالالا وهالالي وبيالالة قاضالالي هخالالر، وب يحكالالم بالال مر قالالد اسالالتثناد مالالن امالال

 .1وبد، فالبد أن يتقيد القاضي بما يقتضيه عقد التولية

أن يسالالالتند الحكالالالم القضالالالائي علالالالم طريالالالق مالالالن طرائالالالق القضالالالاو الشالالالرعي،  .7

كالقضالالالاو بالالالاإلقرار أو القضالالالاو بالبينالالالة أو القضالالالاو بالالالاليمين ونحالالالو ذلالالالك مالالالن 

 .2ق القضاووسائل اإلثبات وطرائ

فالالال يصالالى الحكالالم إب إذا كالالان مبنيالالاً علالالم النالالرق الشالالرعية بعالالد أن تهيالال ت أسالالبابه 

وفقالالالاً لأل الالالوى والقواعالالالد الشالالالرعية، فالالالال ي عتالالالد بحكالالالم اعتمالالالد علالالالم طريالالالق غيالالالر 

 مشروع، كالحكم بالفراسة مثالً وخا ة في مسائل التنفيذ الجنائي. 

هالالو رالالرط عنالالد أن يصالالدر الحكالالم فالالي حضالالرة النصالالمين أو حضالالور نائبهمالالا و .8

، لالالالذلك 4، وهالالالذا ألن مالالالن مالالالذهبهم علالالالم جالالالواز الحكالالالم علالالالم الغائالالالل 3الحنفيالالالة

 .5ارترطوا لصحة الحكم أن يكون بحضرة النصم، ليتحقق إنكارد

وارالالالترط المالكيالالالة رحمهالالالم هللا تعالالالالم لصالالالحة الحكالالالم أن يتقدمالالاله إعالالالذار مالالالن  .9

القاضالالي إلالالم مالالن توجالاله عليالاله موجالالل الحكالالم باسالالتيفاو حججالاله، وأنالاله لالاليس عنالالدد 

 .6ما ي سقط موجل الحكم

وارالالالترط المالكيالالالة رحمهالالالم هللا تعالالالالم لصالالالحة الحكالالالم أيضالالالاً إحضالالالار  .10

المالالدعي بالاله فالالي مجلالالس الحكالالم إن كالالان حاضالالراً فالالي البلالالد، أو كالالان غائبالالاً عالالن 

البلالالالد إذا كالالالان ممالالالا ب يتميالالالب بالصالالالفة )كالالالالحرير مالالالثالً( إذا لالالالم تشالالالهد البينالالالة 

 .7بقيمته

 
 . 439/ 4، الكافي ببن قدامة 6/145انمر: التا  واإلكليل  1
 .  4/157، الشرح الكبير للدردير 280/ 6البحر الرائق  2
 .  7/8بدائع الصنائع  3
والحنابلة فإنهم يجيبون  ، وأما الجمهور كل من المالكية والشافعية 414/ 5حارية ابن عابدين  4

، 175/ 11، روضة النالبين،  97/ 1الحكم علم الغائل بشروط، انمر: تبصرة الحكام ببن فرحون 

 .  466/ 4الكافي 
 .  17/ 7البحر الرائق،  5
 .  255/ 7ررح البقاني،  6
 . 4/163الشرح الكبير مع حارية الدسوقي عليه  7
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أن يبالاليلن القاضالالي للمالالدعي عليالاله  1وارالالترط المالكيالالة لصالالحة الحكالالم بالالالنكوى .11

األثالالر المترتالالل علالالم نكولالاله بالال ن يقالالوى لالاله: إن نكلالالت، حلالالف المالالدعي واسالالتحق 

 .2المدعم به

كمالالا ارالالترط المالكيالالة لصالالحة الحكالالم فالالي أحالالد القالالولين عنالالدهم علالالم الغائالالل  .12

والصالالالغير: أن يسالالالمي القاضالالالي الشالالالهود الالالالذين بنالالالم حكمالالاله علالالالم رالالالهادتهم 

 .3والمعدلين لهم

أن رالالروط تعيالالين القضالالاة والمنفالالذين لالاله تنتلالالف عالالن رالالروط  ومالالن هنالالا نصالالل إلالالم

تعييالالالنهم فالالالي القضالالالاو التشالالالادي، إذ أن القضالالالاو التشالالالادي لالالالم يفالالالرق بالالالين الشالالالروط 

الواجبالالالة والمسالالالتحبة، بالالالل رالالالملها وأوجالالالل مالالالا هالالالو مسالالالتحل كارالالالتراط الجنسالالالية، 

ونفالالم مالالا هالالو واجالالل كاإلسالالالم، وقيالالد مالالا هالالو منلالالق كشالالرط تحديالالد العمالالر الالالذي 

لبلالالوغ( فالالي الفقالاله اإلسالالالمي، إذ أن عبالالارة البلالالوغ مرنالالة ورالالاملة يقابلالاله رالالرط )ا

 لمواكبتها مع جميع البيئات المتغيرة بنالت تحديد العمر. 

 سادساً: من المخول بتنفيذ األحكام 

تنتلالالالف األحكالالالام بالنسالالالبة لمالالالن لالالاله حالالالق التنفيالالالذ بالالالاختالت أنواعهالالالا: )فإمالالالا تكالالالون 

 حدود، أو قصاص، أو تعبيب(. 

صالالدر فيهالالا أحكالالام حالالدود فالالإن  الالالحية تنفيالالذ تلالالك األحكالالام يكالالون فالالالجرائم التالالي ت

لإلمالالالام أو نائبالالاله وهالالالذا باتفالالالاق الفقهالالالاو، ألنالالاله حالالالق هلل تعالالالالم ومشالالالروع لصالالالالى 

 الجماعة واإلمام هو نائل عن الجماعة.

وحضالالور اإلمالالام لالاليس رالالرطاً فالالي إقامالالة الحالالد، ألن النبالالي  الاللم هللا عليالاله وسالاللم لالالم 

 .4ا أنيس إلم امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها(ير حضورد بزماً فقاى: )اغد ي

وأمالالر عليالاله السالالالم بالالرجم مالالاعب ولالالم يحضالالر الالالرجم، لكالالن إذن اإلمالالام بإقامالالة الحالالد 

واجالالل، فمالالا أقالاليم حالالد فالالي عهالالد رسالالوى هللا  الاللم هللا عليالاله وسالاللم إب بإذنالاله، وكالالذلك 

رجم النلفالالاو لالالم يقالالم حالالد إب بالالإذنهم، وهالالذا فالالي األحكالالام التالالي فيهالالا إتالالالت كالقتالالل والالال

والقنالالع، وقالالد كالالان عمالالر بالالن الننالالاب رضالالي هللا عنالاله يوكالالل إلالالم أمالالراو األمصالالار 

أو القضالالاة إقامالالة الحالالدود دون الرجالالوع إليالاله، إب إذا كالالان الحالالد قالالتالً فالالال يحالالل لهالالم 

أن يقيمالود قبالالل الرجالوع إليالاله، والسالالبل فالي ذلالالك مالا روك النالالباى بالالن ساليرد قالالاى: إنالالا 

حتالالم كالالادوا أن يقتلوهالالا وهالالم يقولالالون: لبمكالالة إذا نحالالن بالالامرأة اجتمالالع عليهالالا النالالاه 

 
 . 1/225طلبها منه، تبصرة الحكام  النكوى: هو امتناع من توجهت عليه اليمين منها 1
 . 127/ 8ررح النرري،  2
 .  2/346، بلغة السالك 243/ 8منى النليل،  3
 (.  1325ص:  3(، مسلم ) 959ص:  2البناري، )  4
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زنالالت، زنالالت، فالال تي بهالالا إلالالم عمالالر بالالن الننالالاب رضالالي هللا عنالاله وهالالي حبلالالم، وجالالاو 

معهالالا قومهالالا فالال ثنوا عليهالالا بنيالالر فقالالاى عمالالر: أخبرينالالي عالالن أمالالر   قالالالت يالالا أميالالر 

المالال منين: كنالالت امالالرأة أ الاليل مالالن هالالذا الليالالل فصالالليت ذات ليلالالة ثالالم نمالالت، وقمالالت 

ثالل الشالهاب ثالم ذهالل، فقالاى عمالر: لالو قتالل هالذد مالن ورجل بالين رجلالي فقالذت فالي م

أو قالالاى األخشالالبين لعالالذبهم هللا فنلالالم سالالبيلها، وكتالالل إلالالم اآلفالالاق أب  –بالالين الجبلالالين 

تقتلالالوا أحالالداً إب بالالإذني، امالالا إذا كالالان الحكالالم قصا الالاً فالالإن تنفيالالذد لالالولي األمالالر، ألن 

العقوبالالالات جميعهالالالا لالالالولي األمالالالر، ولكالالالن أجيالالالب اسالالالتثناو أن يسالالالتوفي القصالالالاص 

بمعرفالالة ولالالي الالالدم أو المجنالالي عليالاله، واأل الالل فالالي ذلالالك قولالاله تعالالالم: )ومالالن قتالالل 

 .1مملوماً فقد جعلنا لوليه سلناناً فال يسرت في القتل(

ومالالن المتفالالق عليالاله أن ولالالي المجنالالي عليالاله حالالق اسالالتيفاو القصالالاص فالالي القتالالل بشالالرط 

أن يكالالون تحالالت إرالالرات السالاللنان، وينمالالر السالاللنان فالالي الالالولي، فالالإن كالالان يحسالالن 

يفاوبالقوة والمعرفالالة الالزمالالة مكنالاله منالاله ، وأن كالالان ب يحسالالن ابسالالتيفاو أمالالرد ابسالالت

أن يوكالالل غيالالرد ألنالاله عالالاجب عالالن اسالالتيفاو حقالاله، أمالالا إذا كالالان الحكالالم تعبيالالراً، فالالإن 

، وكمالالا هالالو الحالالاى فالالي القالالانون 2تنفيالالذد يكالالون لإلمالالام أو نائبالاله كمالالا هالالو فالالي الحالالدود 

ً  الوضعي التشادي في التعبيب، أما عقوبة اإلعدام  .3فقد تم إلغا ها تماما

 أنواع التنفيذ: 

 التنفيذ في المجاى الجنائي أوالً:

وهالالو نشالالاط يقالالوم بالاله قاضالالي تنبيالالق العقوبالالة بمسالالاعدة النيابالالة العامالالة، أو تقالالوم بالاله 

النيابالالة العامالالة وحالالدها فالالي بعالالت الالالدوى، والتالالي تنالالت  بالاله بالالن  القالالانون لتشالالهد 

األحكالالام القضالالائية السالالالبة للحريالالة، وكالالذلك الغرامالالات المتعلقالالة بهالالا بعالالد  علالالم تنفيالالذ 

 أن تحوز هذد األحكام لقوة الشيو المقضم به. 

 التنفيذ في المجاى المدني  ثانياً:

هالالو النشالالاط الالالذي يقالالوم قالالا  التنفيالالذ أو رئالاليس المحكمالالة بواسالالنة كتابالالة الضالالبط أو 

ة قضالالائية حالالائبلقوة الشالاليو أعالالوان ومالال موري التنفيالالذ لتنفيالالذ حكالالم  الالادر مالالن جهالال

. وهالالذا التنفيالالذ المالالدني 4المقضالالي بالاله أو سالالند قابالالل للتنفيالالذ أو مالالذيل بالصالاليغة التنفيذيالالة

 قد يكون اختيارياً وقد يكون جبرياً.

فالتنفيالالذ ابختيالالاري مالالن اختصالالاص منفالالذي األحكالالام، وذلالالك بإحالالالة الملالالف إلالاليهم 

بيالالان مالالدة ابسالالتئنات بعالالد إ الالدار الحكالالم، ولهالالم إجالالراوات التنفيالالذ، وعلالالم القاضالالي 

 
 . 33سورة اإلسراو، اآلية:  1
 .  756-1/755التشريع الجنائي اإلسالمي  2
محلقين القضائيين، محمد أمين عبد المجيد، قضاو التنفيذ في التشريع التشادي والمغربي، إعداد ال 3

 .  15م ص: 2004-1/2003محمود خير الدين بكر، ط
 . 6قضاو التنفيذ في التشريعين التشادي والمغربي، مرجع سبق ذكرد، ص:  4
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والنعالالن فالالي القضالالية المحسوسالالة، علمالالاً بالال نهم لالالم يقومالالوا بتنفيالالذ ذلالالك الحكالالم إب بعالالد 

انتهالالاو هالالذد المالالدة، وأن منفالالذي األحكالالام عبالالارة عالالن أرالالناص يالالتم تالال هيلهم لهالالذا 

الغالالالر ، ولهالالالم رالالالهادات وتصالالالريحات مالالالن وزارة العالالالدى وحقالالالوق ابنسالالالان، 

 .1وينتهي دورهم في التنفيذ ابختياري

فقالالد يكالالون مالالن النيابالالة، ألنهالالا هالالي الجهالالة العموميالالة والممثلالالة  2مالالا التنفيالالذ الجبالالريأ

للمجتمالالالع، وعليهالالالا القيالالالام بتنبيالالالق القالالالانون، وبنالالالاو عليالالاله يصالالاليك القاضالالالي قالالالرار 

 17..ليالالوم 11مالالن ق/رقالالم   90التنفيالالذ، ويكلالالف النيابالالة بتنبيقالاله، وقالالد نصالالت المالالادة 

تشالالاد، ب نالاله قالالد: )تصالالاغ م الالالذي يالالن  علالالم التنمالاليم القضالالائي فالالي 2013يونيالالو 

أوامالالر المحكمالالة والصالالور التنفيذيالالة لألحكالالام والقالالرارات والعقالالود، وكالالل قالالرارات 

 قابلة للتنفيذ كاآلتي:

جمهوريالالة تشالالاد  –فبعالالد الديباجالالة األوليالالة قالالد يكتالالل فالالي أوى الورقالالة هالالذد العنا الالر 

يكالالون نالال  الحكالالم أو القالالرار بهالالذا اللفالالذ: )ونتيجالالة لالالذلك  –باسالالم الشالالعل التشالالادي 

جمهوريالالة تشالالاد تسالالتدعي وتالال مر أي عالالون قضالالائي، لهالالذا منلالالوب أن يضالالع  فالالإن

هالالذا الحكالالم )أو القالالرار( ... الالالخ تحالالت التنفيالالذ، وللمالالدعي العالالام ومالالدعي الجمهوريالالة 

مالالد يالالد العالالون، ولجميالالع القالالوات وضالالباط القالالوك العموميالالة تقالالديم المسالالاعدة عنالالدما 

 .. الخ وقع عليه(. ينلل ذلك رسمياً، إثباتاً لذلك فإن هذا الحكم أو القرار .

فتلالالك هالالي  الاليغة األحكالالام القضالالائية القابلالالة للتنفيالالذ فالالي جمهوريالالة تشالالاد، ومالالن هنالالا 

 تنتهي إجراوات القضية وبها ينتهي دور القاضي في اإلجراوات. 

وبعالالد ذلالالك يبقالالم دور المنفالالذين والنيابالالة، إذ النيابالالة هالالي مالالن يشالالرت علالالم تنفيالالذ 

ذات الجبريالالالة ب تكالالالون إب بواسالالالنتها األحكالالالام الجبريالالالة، فجميالالالع العقوبالالالات والتنفيالالال

سالالواو عقوبالالة ماليالالة أو غيالالر ماليالالة كاإلعالالدام سالالابقاً مالالثالً، حيالالث يتعالالين علالالم النيابالالة 

أن تقالالوم بالالإبالغ وزيالالر العالالدى بمجالالرد  الالدور الحكالالم باإلعالالدام، وكالالذلك عنالالد تنفيالالذد، 

وب يمكالالالن تنفيالالالذ الحكالالالم باإلعالالالدام إب بعالالالد رد طلالالالل العفالالالو مالالالن قبالالالل رئالالاليس 

م مالالدعم الجمهوريالالة والمالالدعي العالالام لهمالالا الحالالق فالالي أن ينلبالالا الجمهوريالالة، وعلالال

القالوك العموميالالة إليجالالاد هالالذا التنفيالالذ، ومالالن هنالالا يتبالالين أن نمالالام القضالالاو فالالي تشالالاد قالالد 

أخالذ بتعيالالين جهالالة خا الالة لتنفيالالذ األحكالالام القضالالائية، لالالم تسالالم بقاضالالي التنفيالالذ كمالالا هالالو 

م، وإنمالالا يبالالدأ الشالال ن فالالي بعالالت الالالدوى، وكالالذلك لالاليس قاضالالي الحكالالم مالالن ينفالالذ األحكالالا

دورد منالالالذ وجالالالود ملالالالف القضالالالية، وينتهالالالي بإ الالالدار الحكالالالم، ومالالالا بعالالالد لالالاليس مالالالن 

اختصا الاله، وإنمالالا جهالالة خا الالة مكلفالالة بالاله، وهالالي النيابالالة فالالي األحكالالام الجبريالالة 

 
القضاو التشادي المعا ر وعالقته بضوابط فقه القضاو اإلسالمي "دراسة مقارنة" رسالة   1

-2015إررات د/ محمد علي عيسم حميدة، جامعة الملك فيصل بتشاد ماجستير، فاروق هدم جراد، 

 .  286م، ص:  2016
 وما بعدها.  287المرجع نفسه، ص:  2
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يونيالالالو عالالالام  17ليالالالوم  5511/مالالالن ق/ رقالالالم 90بتنبيقالالالهو، وقالالالد نصالالالت المالالالادة )م/

تصالالالاغ أوامالالالر م الالالذي يالالالن  علالالالم التنمالالاليم القضالالالائي فالالالي تشالالالاد ب نالالاله قالالالد 2013

المحكمالالة والصالالور التنفيذيالالة لألحكالالام والقالالرارات والعقالالود، وكالالل قالالرارات قابلالالة 

 .1للتنفيذ، ومنفذي األحكام غير الجبرية

فاأل الالل أن يكالالون التنفيالالذ علنيالالاً، وفالالي هالالذا يتفالالق الفقالاله اإلسالالالمي مالالع كثيالالر مالالن 

القالالالوانين الوضالالالعية سالالالواو التشالالالادي والمصالالالري وغيالالالرد، ولقالالالد كالالالان القالالالانون 

يوجالالل العالنيالالة فالالي تنفيالالذ األحكالالام، أخالالذ عالالن القالالوانين األوروبيالالة، ثالالم  المصالالري

 .2عدى عن ارتراط العالنية، ولكن فرنسا ب تباى متمسكة بالعالنية

وجميالالع الفقهالالاو فالالي الفقالاله اإلسالالالمي مجموعالالون علالالم أن يالالتم التنفيالالذ دون تعالالذيل 

ن يكالالون أو تمثيالالل، فالال داة القتالالل يجالالل أن تكالالون حالالادة أو قاطعالالة، والجالالالد يحالالل أ

خبيالالراً بعملالاله، والتنفيالالذ يجالالل أن يالالتم بنريقالالة واحالالدة لجميالالع النالالاه مهمالالا اختلفالالت 

 .3مراتبهم وجرائمهم، وبذلك ب يجدون إركاليات في تنبيق التنفيذ 

 : 4وهنا  إركاليات عديدة في التنفيذ لدك المحاكم التشادية منها ما ي تي

 األهلية. ضعف هليات الدولة ومعها الجهاز القضائي بعد الحرب  .1

 كثرة القالقل في بعت المناطق. .2

 تدخل الجهات التنفيذية في العمل القضائي.  .3

 المحسوبية. .4

 قلة حراه السجون والسجون نفسها قليلة .  .5

 هشارة جهاز السجل العدلي.  .6

 قلة الوعي لدك المواطنين.  .7

 تنويل المساطر وتعقد بعضها.  .8

 عدم التجديد والمواكبة لبعت القوانين الجنائية.  .9

عالالالدم وجالالالود قاضالالالي تنبيالالالق العقوبالالالات كمالالالا لالالالدك المحالالالاكم المصالالالرية أو  .10

 السودانية. 

 عدم وضوح مسنرة التنفيذ علم الشنصيات ابعتبارية.  .11

 
 القضاو التشادي المعا ر وعالقته بضوابط فقه القضاو اإلسالمي، مرجع سبق ذكرد، ص:   1
م، م سسة الرسالة  1985ط التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، 2

 . 1/764بيروت، ص:  –
 . 765المرجع نفسه، ص:  3
 .  41قضاو التنفيذ في التشريعيين التشادي والمغربي، مرجع سبق ذكرد، ص:  4
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أمالا فالي المجالاى المالدني فالإن األسالباب المالذكورة هنفالاً قالد أثالرت كالذلك فالي التنفيالذ فالالي 

ل المالالدني واعاقتالاله باعتبالالار أن المجالالاى المالالدني لالاله خصو الالية فالالي بعالالت المشالالاك

 : 1وأهمها ما ي تي

 تنويل المدد القانونية وبعدها.  .1

 قلة الثقافة القانونية لدك المواطنين.  .2

 قلة عدد أعوان التنفيذ لدك المحاكم.  .3

  عوبات تنفيذ الحجورات نسبة لألسباب السابقة.  .4

  عوبة تسنير القوة العمومية لتنفيذ األحكام المدنية.  .5

اكم، وبالتالالالي  الالعوبة تنفيالالذ حكالالم عالالدم توحيالالد الصالاليك التنفيذيالالة بالالين المحالال .6

 في غير الدائرة القضائية التي  در عنها. 

 عوائق متعلقة بالعون القضائي.  .7

 عوائق متعلقة بالمنفذ عليه.  .8

 امتناع ومقاومات مادية من المنفذ عليه.  .9

  عوبات في هليات اإلعالن والتبليغات.  .10

  عوبات متعلقة بإدارة التننيط العقاري وعدم وضوحها.  .11

 دم وجود جهاز مهتم بالتنفيذ مستقل بذاته. ع .12

عالالالالدم وجالالالالود نمالالالالام قالالالالانوني يسالالالالرع عمليالالالالة التنفيالالالالذ كالغرامالالالالة  .13

 التهديدية. 
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 الخاتمة: 

 وتشمل علم النتائج والتو يات.

فبعالالالد نهايالالالة هالالالذا البحالالالث ظهالالالرت هنالالالا  جملالالالة مالالالن النتالالالائج والتو الالاليات لنالالال  

 أبرزها فيما ي تي: 

جالالل تحقيالالق العدالالالة ابجتماعيالالة بالالين النالالاه عالالن أهميالالة التنفيالالذ القضالالائي أل .1

 طريق التنفيذ علم المعتدي بحكم بزم ينضع له الجميع. 

أنالاله يشالالترط للحكالالم القضالالائي رالالروط، بعضالالها متفالالق عليهالالا بالالين الفقهالالاو،  .2

 وبعضها منتلف فيه، وببد أن يكون الحكم مستوفي جميع الشروط. 

سالالالمي تكمالالن فالالي وجالالود إن عالقالالة المحالالاكم التشالالادية الوضالالعية بالفقالاله اإل .3

أعالالالوان للقاضالالالي فالالالي المحالالالاكم، ويوجالالالد بالالالين األعالالالوان فقهالالالاو فالالالي الفقالالاله 

اإلسالالالالمي يالالالتم الرجالالالوع إلالالاليهم فالالالي بعالالالت القضالالالايا وخا الالالة المتعلقالالالة 

 باألحواى الشنصية. 

إن الفقهالالاو فالالي الفقالاله اإلسالالالمي أيضالالاً فرقالالوا بالالين قاضالالي التنفيالالذ وقاضالالي  .4

مالالا قالالاى ا بالالن فرحالالون )لالاليس الحكالم، كمالالا هالالو الحالالاى فالالي القضالالاو التشالالادي، ك

 ، وخا ة الحاكم الضعيف القدرة.1كل الحكام لهم قوة التنفيذ(

إن الشالالروط الالالذي يجالالل توافرهالالا فالالي قالالا  الحكالالم هالالي التالالي يجالالل توافرهالالا  .5

فالالي قالالا  التنفيالالذ، رغالالم التفريالالق البسالاليط بالالين الفقهالالاو ذلالالك ك مثالالاى بالالن 

 فرحون في تبصرة الحكام وغيرد.  

مي والقالالانون الوضالالعي ت كالالد علالالم الثقالالة بالفقالاله المقارنالالة بالالين الفقالاله اإلسالالال .6

اإلسالالالمي، وتمهالالر قدرتالاله علالالم تقالالديم نمالالام تشالالريعي يتفالالوق علالالم غيالالرد 

مالالن األنممالالة الراقيالالة، وكالالذلك أن المقارنالالة تثالالري التفكيالالر الفقهالالي، وتعالالرت 

الغالالالرب وغيالالالرد بثالالالراو هالالالذا التفكيالالالر وإنسالالالانيته، وارالالالتماله علالالالم المبالالالاد  

 .2الالزمة لبناو المجتمعات 

 توصيات: ال

فالالإن واقعنالالا يحتالالا  لدراسالالة الشالالريعة والقالالانون الوضالالعي معالالاً، ألن وعالالي المالالواطن 

 بالشريعة والقانون سبل إل الح الدولة. 

 وهخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

 

 

 

 
 . 1/100تبصرة الحكام ببن فرحون  1
 . 1/24التشريع الجنائي، لعبد القادر عودة،  2



 تنفيذ األحكام في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي التشادي،                                                

                       
 19 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

 المصادر والمراجع: 

 القرهن الكريم  -

 الحديث الشريف -

ال - النباعة  دار  الجبائية، لجالى ثروت،  المحاكمات  بيروت    –جامعية  أ وى 

 م. 1988

 البحر الرائق، ررح كنب الدقائق ومنحة النالق ببن نديم.  -

مسعود   - بن  بكر  أبي  الدين  عالو  للعالمة  الشرائع  ترتيل  في  الصنائع  بدائع 

 القاهرة.  –الكاساني الحنفي، منبعة اإلمام 

بن   - أحمد  الشيخ  ت ليف/  مالك،  اإلمام  مذهل  إلم  المسالك  السالك ألقرب  بلغة 

 لبنان.   –مد الصاوي المالكي، دار المعرفة، بيروت مح

واإلكليل، - التا   وبهامشه  خليل  ختصر  لشرح  الجليل  خليل   مواهل  منتصر 

 المكتبة اإلسالمية.  الرحمن المغربي الحناب الرعيني، محمد بن عبد 

تبصرة الحكام في أ وى األقضية ومناهج األحكام، ببن فرحون، دار الكتل   -

 لبنان.  –العلمية، بيروت 

ط  - عودة،  القادر  عبد  الوضعي،  بالقانون  مقارناً  اإلسالمي  الجنائي  التشريع 

 بيروت.  –م، م سسة الرسالة 1985

هللا   - عبد  بن  الرحمن  عبد  الدكتور/  للشيخ  والنمام  الواقع  بين  األحكام  تنفيذ 

 بريدة. –م، الندوة العدلية السابعة لألنممة القضائية، القصيم  2006التويجري 

تنوير حاري - ررح  المنتار،.  الدر  علم  المحتار  برد  المسماة  عابدين  بن  ة 

 لنان. –، دار الكتل العلمية، بيروت 1994/ 6األبصار، ط 

 .  185/ 11روضة النالبين   -

 لبنان. –دار الفكر، بيروت  ررح النرري علم منتصر، -

ررح البقاني علم موط  اإلمام مالك، محمد عبد الباقي بن يوسف البرقاني،  -

 م. 1990/ 1ي األزهري المالكي، دار الكتل العلمية، بيروت، طالمصر

أبو   - للعالمة  مالك  اإلمام  مذهل  إلم  المسالك  أقرب  علم  الصغير  الشرح 

 البركات أحمد بن محمد بن أحمد لدردير العدوي.

 الشرح الكبير للدردير المالكي محمد بن أحمد بن عرفة، دار الفكر.  -

ب  - وعالقته  المعا ر  التشادي  "دراسة  القضاو  اإلسالمي  القضاو  فقه  ضوابط 

عيسم   علي  محمد  د/  إررات  جرام،  هدم  فاروق  ماجستير،  رسالة  مقارنة" 

 م. 2016-2015حميدة، جامعة الملك فيصل بتشاد 



 محمد علي عيسى حميده د /     

 

 20 مجلة بحوث كلية اآلداب   

القضائيين،   - المحلقين  إعداد  والمغربي،  التشادي  التشريع  في  التنفيذ  قضاو 

 م.2004-2003/ 1محمد أمين عبد المجيد، محمود خير الدين بكر، ط 

عبد   - أمين  محمد  أ/  إعداد:  والمغربي،  التشادي  التشريعيين  في  التنفيذ  قضاو 

 م.2003المجيد، والقاضي محمود خير الدين بكر،

والقانون   - اإلسالمي  الفقه  في  مقارنة  دراسة  التحكيم  تحكم  التنفيذية  القوة 

جامعة  والقانون،  الشريعة  كلية  أحمد،  ررقاوي  خليفة  أحمد  د/  الوضعي، 

 م. 1/2015هر، طاألز

 م. 1998الكافي ببن قدامة المقدسي الحنبلي، النبعة  -

البهوتي،   - إدريس  بن  يونس  بن  للشيخ منصور  القناع عن متن اإلقناع  كشات 

 هالال. 1394ط

منتار  - العربي،  التراث  إحياو  دار  اإلفريقي،  منمور  ببن  العرب،  لسان 

هال، دار القبلة  1/1406الصحاح، للرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ط

 ، مكتبة الصحوة.  1للثقافة اإلسالمية، المعجم الوسيط، د/ عبد الحليم، ط

العدد   - العدى  اآلخر    20مجلة  من 1427ربيع  تصدر  الثامنة،  السنة  هالال 

 السعودية عن وزارة العدى. 

 معين األحكام فيما يتردد بين النصمين من األحكام للنرابلسي،   -

م - معرفة  إلم  المحتا   دار  مغني  الشربيني،  للننيل  المنها   ألفاظ  عاني 

 .1المعرفة، ط

 م 1988/ 1المغني ببن قدامة المقدسي الحنبلي، ط  -

عالم   - النجار،  ببن  والبيادات،  التنقيى  في  المقنع  جمع  في  اإلرادات  منتهم 

 الكتل.

 م. 1987منى الجليل علم منتصر العالمة خليل، ط -

يحي  - ت ليف/  المتقين،  النالبين وعمدة  دارمنها   النووي،  الدين  بن ررت   م 

 المنها . 

 مواهل الجليل في ررح منتصر خليل.  -

 م. 2016/ 1وبية الممالم في الفقه اإلسالمي، د/ محمد علي عيسم حميدد، ط  -

 

 


