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 اٛـــتعسٓف مبلتكٙ قط

 وحده والصالة والسالم عذ من ال ىبي بعده، أما بعد:احلمد هلل 

، والتااي )قضاا(   فاىطالقااًا ماان ةشااالي اامعوااي العضموااي العضااا وي السااعو  ي

تستهدف التموز ذم تعد م االشتشاةات والادوةات والدةاشاات والبثاوث العضمواي 

 تهاا  ىثاو يعواؤ ة ساارالتطبوعوي ذم ادجاالت العضاا وي، ولتساتمر اامعواي ذم ال

بالر ا ة ادثضوي والعادواي ذم اااا العضااك، كاىاط اىطالقاي مشااة ر الادوةة ال ال اي 

)مبا(رات  تمعيواا تلييعواا تلئضا( وا : حضعي ىعاا  (ها8448-8448) لضجمعوي

، وحتئوا  ايياا 0202، لإلسه(م يف رعم برى(مج تلتحول تلوطني -قض( -تلسيوريا 

ها أفصح اضس اإل اةة عان مبا ةاتاه ويلواات ، وفو 0202تدعيكا تليربوا تلسيوريا 

وع شااراكات مر العطاع العام واخلاص، وقد تصّدة هذه ادباا ةات: مشارالتنفوذ وال

، وهو امتادا  لعاد  مان النادوات وادضتعواات ادتشصصاي صااةكط )ميتئى قض(  

، اامعوي ذم تنظومها وإعدا ها، ثم اىتعضاط اامعواي إح حعباي مان اإلباداع والتمواز

في لضتطااو ر ادسااتمر، و لاا  ذم تنفوااذ  ااتهدر شااا رة وفااؤ خطتهااا االشااساتوجوي، ادةسل

 ضاايادضتعوات وادًمترات عذ ىثو خاص، لتثعوؤ مستوى أعذ من ااو ة، با   ر

  ذم ادجاا العضا ي من أعضاك اامعوي ويرهم صانيضموح ادشت

لعضاا وي الساعو  ي أحد مباا ةات اامعواي العضمواي ا )ميتئى قض(  و عتز 

، والذي صدة قراة اضس إ اةة اامعوي بادوافعي عضوه: يرة صاهر ةجا  )قض(  

، ثم اعت   معايل مد ر جامعي اإلمام حممد بن شاعو  اإلشاالموي، (ها8448)عام 

وهو مضتعى عضمي  وةي تنظمه اامعوي، ذم العضاوم وادهااةات العضاا وي،  مار 

زاك وأصثا  االهت م بالشي  العضا ي، و ساهم العضاة وأشاتذة ااامعات واخل

الاوعي، وبنااك ال عاي،  شارذم يعوؤ األهداف االشساتوجوي لضشطي التنفوذ ي من ى

 وتطو ر العالقات واألع ا 
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 كام يسهم تديتئى يف حتئو  تألهدتف تلي(ما ليجعيوا من خالل:

واىا  العضمواي ادشاةكي الفاعضي ذم تطو ر العضاك وما  تصا  باه مان اا  1

 والعمضوي 

 ة صار ةاشي ماله عالقي بالعضاك من النوازا واحلوا ث والعضا ا ادعا  0

ىعاا  العضااوم وادهاااةات العضااا وي ذم ادمضعااي إح العااا، لضتعر اا   ااا،   0

 وعرض لضتجاة  ادثضوي والدولوي 

  ذم الشًو  العضموي والعضا وي صانيؤ بني ادتشصساوالتعام  والتن  4

التوعوي والت عو  وتعد م الدةاشات التي دميل متوز العضاك اإلشاالمي ذم   5

 أصوله وتطبوعاته، وإبراز جواى  العدالي فوه 

 )قسعا تلرتك(  ثم بدأ العم  والتنفوذ وتشعو  اا  ادضتعى، فعا  اختواة: 

، والاذي  ةعاد (ها8449)من الضجني العضموي لوعو  موضوعًا دضتعى قضاك األوا 

ا مضتعى قضا ي ذم هذا ادوضوع، برعا ي كر مي من معايل مد ر ااامعي األشتا  أو

  -اهلل حفظه-الدكتوة: شضو   بن عبداهلل أبااخلو  

)تألحااوتل إح اإلثااراك ادعاارذم ذم ااااالت:  )قسااعا تلرتكاا(  وهياادف مضتعااى 

والعمضواي ، واإلشهام ذم معااي اإلصعالوات العضمواي )تلئض(  تلتج(اي و تلشخصاوا 

، وإثاراك السااحي العضاا وي با  اادم العاامضني ذم )قسعا تلرتك(  ادتعضعي بموضوع: 

السض  العضا ي وااهات العدلوي، والعا مني عذ صاوايي األىظمي والضاوا ح، و لا  

من خالا يضو  البوئي التنظوموي والعضا وي لعسامي السكاات، و ةاشاي أبارز األحعاام 

 والعضا وي والنظاموي، واإلفا ة من التجاة   ات الصضي والتطبوعات الفعهوي 

  وكضنا ثعي باهلل بي   وفعنا لإلخالص والنجاح، وهو وحده ادستعا 

 أمانة اجلمعية
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 اتـــنشتْٓـال

ت ححىٌا  اًن

 4 ....................................................... قطـــاٛ مبلتكٙ تعسٓف

 6 ............................................................... الـنشتْٓـــات

 9 .......................................................... الـنلتكـــٙ نـلنــــ٘

 11 ..................................... العلنٔ٘ البشْخ :أّاّل

 12 ............................................ األدييب العيصـس ذات الرتن٘ قطآا

 امذاود محمذ ةن امعضًض عتذ ةن داود. د

 44 ...................................................... التـسنـــــات ميـاشعــــات

 امذىًجشي حمىد ةن صامح ةن صًاد. د

 75 ................................ الطعْدٖ الػـسنات ىعاو يف الػـسٓو تسن٘ أسهاو

 امرتًيك ناصـش ةن حمذ. د

 112 .................. ّتطبٔكات أسهاو  املعيْٓ٘ ّاذتكْم ّامليافع االىتفاع سكْم قطن٘

 امشاليل ناصـش ةن عتذهللا ةن أحمذ. د

 150 .................... ضلطاتُ ّىطام  اختٔازِ ُّطسم رتناتال ملصفٕ الفكَٕ التْصـٔف

 املطىع هللا عتذ ةن عاصم. د

 192 .................................... سٔادِ ّضناىات املصفٕ أعنال علٙ السقاب٘

 امعجاجٍ عتذهللا ةن عتذامشحمن/ د. امرباهٌم إةشاهٌم ةن محمذ/ د

 221 ............................. الرتنات مصفٕ علٙ ّاليعامٔ٘ الػـسعٔ٘ االلتصامات

 امشاليل عتذهللا ةن ناصـش. د

 257 .......................... املعترب ّّقتُ ّأضطُ طسقُ  الرتنـــــــــــــات تكـــــــــْٓه

 املطريي ساشذ ةن سامل. د

ُّ االدتَاُد ِ٘ يف الَكطاٜ  299 .......................... ّتطبٔكـّا صٔـاّلتـأ التَّسناِت ِقطَن

 طامث آل إةشاهٌم ةن هللا عتذ ةن فهذ. د
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 344 .......................................... الرتنات قطن٘ يف الكطاٜٕ االدتَاد

 امذخٌّه محمذ ةن امشحمن عتذ. د

 375 .............................................. الرتنات علٙ الكطأٜ٘ اذتساض٘

 امشوكٍ سهه ةن محمذ

 435 ................ معَا التعامل نٔفّٔ٘ ّآثازٍا، صْزٍا،  للرتنات التيفٔرٓ٘ املياشعات

 امخضـريي صامح ةن إةشاهٌم ةن عتذهللا. د

ُِْٓه ُُ ُطسُقُ  التَّسَناِت قطن٘ يف الَتِك َِّقُتُ ُّأُضُط  494 ......................... الـُنِعَترب َّ

 نىس محمذ ةن محمذ ةن عًل. د

 548 ............... ارتاص٘ املالٔ٘ التكازٓس يف الرتن٘ ّقطن٘ سصـس عنلٔات عً اإلفصاح

 امشالشةن عتذامعضًض  امسالو عتذ/أ - عذامس  ةن عتذامشحمن  صامح/د.أ

 620 .................................... الرتنات حبكْم املتعلك٘ التصـسفات مياشعات

 املخضىب امعضًض عتذ ةن هللا عتذ ةن امشحمن عتذ. د

 678 ........................................... بالرتن٘ املتعلك٘ األّقاف مياشعات

 امىهٌذ محمذ ةن امعضًض عتذ ةن امرباء. أ

 729 ............................................... العلنٔ٘ األّزام :ثاىّٔا

 730 العالق٘ ذات االختصاص ّدَات  الرتنات لكطن٘ امليعن٘ الكطأٜ٘ ّاإلدساٛات األىعن٘

 امجشةىع عتذهللا ةن ناصـش/ امشٌخ

 753 .................................................... التَّسناِت ِقِطن٘ إدساٛات

 امخضـريي أحمذ ةن امعضًض عتذ ةن حمذ. د

 786 ..................................... ّأتعابُ ّىفكاتُ ّّادباتُ املصفٕ سكْم

 املهنا نسنٌٌل ةن املجٌذ عتذ. أ

 805 ......................................................... ّآثازِ املصفٕ عصل

 امعشوان إةشاهٌم ةن اإلمه عتذ. د

 812 . (األديبٔ٘ العنالت صـسف ازأضع يف التػري ّآثاز املعترب، ّّقتُ ّأضطُ، طسقُ،)  الرتنات تكْٓه

 محمذ فذاء ةهجرخامذ ةن  أ.
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 836 ... (الػَسٗ: املعيْٓ٘ اذتكْم أٍه عٙل تطبٔكات) املعيْٓ٘ ّاذتكْم ّامليافع االىتفاع سكْم قطن٘

 ةهجر فذاء محمذ/د.أ

 852 ......................... (معاصـسٗ ّتطبٔكات أسهاو ّامليكْالت، العكازات قطن٘)

 امعٌسـى عتذهللا ةن محمذ. د/املحامٍ

 874 ............................. (ّاملأمْل الْاقع  الرتنات مياشعات يف الكّصـس سكْم)

 املحشج محمذ ةن عتذاملحسن. د

 880 .............................. خازدٔ٘ جتازب الْزث٘ ىصاعات فض يف الْضاط٘ دّز

 أشـشف ودنفري. امحشيب سعىد ةن حمىد: املسذشاسًن

 895 ........................................... الرتنات قطن٘ مياشعات مً للْقآ٘

 عشب سعىد ةن ًضامعض عتذ. د
ى  هحق  كهًة اًن
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 ٙـــنلتكـ٘ الــــلنـن

وعذ يلاه وصاثبه  ،والصالة والسالم عذ ىبونا حممد ،احلمد هلل ة  العادني

 أمجعني، أما بعد:

بالتعدم والتطاوة ذم ادجااالت ادتنوعاي،  ضاراحلا صارفالع  تسم 

ضموااي وذم خمتضاا  ااااالت ادعرفااي، ومت اا  ااامعااي أهاام ادراكااز الع

لضتنموي االجت عوي واالقتصا  ي وال عافواي: وتعناى  والبث وي الداعمي 

بالتدة س، والبثا  العضماي، وتعاد م احلضاوا دشاعالت ادجتمار، 

 ادعاةف العضموي وتطو رها  شاروخدمته وتنموته، وى

ألهادافها  اوفعًا  - اامعوي العضموي العضا وي الساعو  ي )قضااك( سارو 

دف التموااز ذم تعااد م االشتشاااةات والاادوةات وةشااالتها التااي تسااته

والدةاشات والبثوث العضموي النظر اي والتطبوعواي ذم ادجااالت العضاا وي، 

 - لتثعوؤ ة  تها الطموحي ادتم ضي ذم الر ا ة ادثضوي والعادوي ذم ااا العضاك

أ  تطضؤ مضتعى قضاك األوا، ذم موضوع قسمي السكات، وهو موضوع مهام 

فود مناه كافاي أفارا  ادجتمار، وهاو أحاد ادباا ةات العضمواي وحووي،  ست

لضجمعوي،  ضتعاي فواه العضااة وأشااتذة ااامعاات، والبااح و ، واخلازاك، 

 وأصثا  االهت م بالشي  العضا ي 

البثاوث من  عدً اوالذي حيوي  ،السج  العضمي لضمضتعى شاراامعوي ى سارو 

ضوي صااومشعوةة، ذم جواى  ادوضاوع التي قام الباح و  فوها بجهو  ،عم وأوةاق ال

والتطبوعوي، وقد خضصط هذه الدةاشات إح ىتا ج عمضوي، وحعماط هاذه البثاوث 
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  ا، ك  فثصط أوةاق العم  عضموً ا عضموً يعوً  

ه، ثام الشاعر موصاوا ساارو ذه ادناشبي أصعر اهلل تعاح عاذ توفوعاه وتو

عض  هذه ااهو  الرعاة، وأشيا اهلل أ   ة لضجني العضموي، ولضباح ني، وادشاةكني، و

مد هلل الاذي بنعمتاه تاتم بالتوفوؤ، وأ   رزقنا اإلخالص ذم العوا والعم ، واحل

    الصاحلات

 

 وصذ تهلل وسيم عذ ىبون( حمعد.

 

 
ى  كهًة انًهحق
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 ٘ــــدمـــمك

 ف إكبقاء وادرشؾغ.صـراحلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافسالم ظذ أ

بـ  حبااـا اهلل مــ  تتبقأ ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية مؽاكًة ـبرًة يف ؿؾـ  افعـا  

متقز اؿتصادي وجتاري وديـل، حتك ؽدت مفقى أؾئدة افؽثريـ ممـ يػـدون إفقفـا 

مـ ؽر أاؾفا، ويستؼرون هبا وي رشقن أكشطتفؿ ويعؿرون إرض حتـك يـلتقفؿ 

إجؾ، وافذي حيتاج معف افقرثـة فؼسـؿة مـال مـقرثفؿ، وؿـد يؽـقن جؾـف أو ـؾـف 

ة فطؾ  ؿسؿة افســة وحـؾ ؿضـايااا، ــ  أن بعـض داخؾ ادؿؾؽة، مما ُيزز احلاج

ادقاضـغ ؿد يتزوجقن مـ ؽر افسـعقدية وــذفؽ افعؽـس
(1)

، ؾُقحـدث معـف بعـد 

إجـبل يف افســة، ويشـّؽؾ معـف حافـة افتــازع، ممـا  صـرمقت أحداؿ وجقد افعـ

خقض ؽ ر جتربة مثـؾ  -بحؿد اهلل-يدظق فبحث مثؾ اذا ادقضقع، ؾؼد شبؼ يل 

فبحث يف افؼاكقن افدويل اخلاص مـ خـالل بحثـل يف مرحؾـة افـدـتقراه مــ اذا ا

، ممــا "تـــازع إكظؿــة يف حؼــقق ادؾؽقــة افػؽريــة"ادعفــد افعــايل فؾؼضــاء، بعـــقان 

 يسااؿ يف تصقر مثؾ اذا افؼضايا ادتعؾؼة باحلؼقق اخلاصة.

 اـــ 1241ؾؿـــ ادالحــظ أن افـظــام افؼضــادل افســعقدي   يؽـــ حتــك ظــام 

يتضــؿـ ضــقابط ًــددًة يؿؽـــ مـــ  -ظقةشـــرؿــص صــدور كظــام ادراؾعــات افو-

إجـبـل ادتعؾؼـة بافســة، واـذا ظـذ خـالف  صــرخالهلا حؾ افدظقى ذات افعـ

احلال يف إكظؿة ادؼاركة إخرى افتل تعارؾص ظذ ؿقاظد أصبحص صـادعة بقـفـا، 

ادؾ ادـراث رؽـؿ ؾـظام ادراؾعـات افسـعقدي جـاء خافًقـا مــ افــص افضـابط دسـ

بؿؼتضـااا آختصـاص  صــرأمهقتف، وورد يف بعض مقاده ضقابط يؿؽــ أن يـح

                                           
اــ، 1241%( مــ كسـبة افـزواج يف ظـام 11)بؾغص كسبة افزواج افذي أحد ضرؾقف أو ـالمها ؽـر شـعقدي حـقايل  (1)

 (.171اـ )ص:1241افؽتاب اإلحصادل فقزارة افعدل 
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بقـف افبحث، ـ  يؿؽـ آشتعاكة بافضـقابط افـقاردة يف شـقفؾؿحاـؿ افسعقدية ـ  

إكظؿة ادؼاركة ومؼاركتفا بافضقابط افقاردة يف كظام ادراؾعات افسعقدي  خاصـًة 

ة  ؾفـل صــقيعة اإلشـالمقة يف ؿضـاء إحـقال افشخـرشـأن اذه إكظؿـة تطبـؼ اف

يعل، مع تليقد افبحث بـبعض افتطبقؼـات شـرتتقاؾؼ مع ادؿؾؽة يف ذات ادصدر افت

ــة فؾتعــاون  ــاض افعربق ـــاؿقة افري افؼضــادقة يف ادحــاـؿ افســعقدية، ومــا ورد يف اتػ

 م.1/11/4222افؼضادل، وافتل صادؿص ظؾقفا ادؿؾؽة يف 

ظذ مـ ـت  يف اذا افبحث حتديًدا، ظدا بعض اإلصـارات يف  ظذ أين   أؿػ

بعــض ـتــ  افؼــاكقن افــدويل اخلــاص وتـــازع افؼــقاكغ، ـؽتــاب افؼــاكقن افــدويل 

ؾقة مؼاركـة، فؾـدـتقر أ ـد ظبـد افؽـريؿ شـالمة، صــقاخلاص افسـعقدي دراشـة تل

افذي تضؿـ بعض اإلصارات ظـ اذه ادسلفة، ــ  أين شـلدرج بعـض افتطبقؼـات 

 افؼضادقة مـ ادحاـؿ افسعقدية، وشلبغ مقؿػ افػؼف اإلشالمل.

 ؽقن افبحث بؿؼدمة ومتفقد ومبحثغ وخامتة.شـقو

 ة.صـقتـازع إكظؿة وافؼقاكغ يف إحقال افشخ متفقد:

 إجـبل دم افؼاكقن افدويل. صـرادبحث إول: ؿضايا افسـة ذات افعـ

 اج  افتطبقؼ يف افؼاكقن افدويل.ادطؾ  إول: افؼاكقن افق

: تطبقؼ افؼاكقن افشخ ًٓ  فؾؿتقىف. صـلأو

 ثاكًقا: ؿاكقن آخر مقضـ فؾؿتقىف ظذ ادـؼقل وؿاكقن ادقؿع ظذ افعؼار.

 ثافًثا: ؿاكقن مقضـ ادتقىف شقاء ـاكص افسـة مـؼقفة أم ظؼارية.

 دويل.ادطؾ  افثاين: كطاق افؼاكقن افقاج  افتطبقؼ يف افؼاكقن اف

 : ًٓ  وط اشتحؼاق اإلرث وثبقتف.صـرأو

   ـؾ وارث.صـقثاكًقا: بقان افقرثة وك
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 85 

 ثافثا: ضبقعة ؿبقل افسـة وخالؾة افقارث فؾؿقروث.

 إجـبل دم ادؿؾؽة. صـرادبحث افثاين: ؿضايا افسـة ذات افعـ

 ادطؾ  إول: أحقال إجـبل يف ؿضايا افسـة يف ادؿؾؽة.

: اددظك ظ ًٓ  ة.سـقؾقف شعقدي اجلـأو

 ثاكًقا: اددظك ظؾقف ؽر شعقدي يف ادؿؾؽة.

 ثافًثا: إذا ـان ًؾ افـزاع ظؼاًرا خارج ادؿؾؽة.

يان ضــابط آختصــاص افــدويل افــقارد يف كظــام شـــرادطؾــ  افثــاين: مــدى 

 ظقة ظذ ؿضايا افسـة.شـرادراؾعات اف

: ظؼد آختصاص فدوفة افؼا ًٓ افدوفـة آخـر دوفـة إذا ـاكـص تؾـؽ  ضــلأو

 فؾؿتقىف.

 ة.سـقثاكًقا: ظؼد آختصاص فؾؿحاـؿ افقضـقة إذا ـان ادقرث وضـل اجلـ

إذا ـاكــص بعــض أو ـــؾ  ضـــلثافًثــا: ظؼــد آختصــاص افــدويل يف بؾــد افؼا

 .ضـلأمقال افسـة يف بؾد افؼا

 .خامتة
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  دــــــمتَٔ
 ٘صـٔتياشع األىعن٘ ّالكْاىني يف األسْال الػد

تـازع إكظؿة جزًءا مـ ظؾؿ افؼاكقن افدويل اخلاص، ورؽؿ حداثة اـذا  ُيعتز

افعؾــؿ، وتعــدد آجتااــات ؾقــف إٓ أن اجلؿقــع متػــؼ ظــذ ارتبــاط تـــازع إكظؿــة 

بافؼاكقن افدويل اخلاص، وأكف أحد مؽقكاتـف، وتعـددت تعريػـات افؼـاكقن افـدويل 

فـف اـق أن افؼـاكقن افـدويل اخلاص تبًعا فتعدد آجتااات ؾقف، وفعؾ أصؿؾ تعريػ 

جمؿقظة افؼقاظد افؼاكقكقة افتل تعغ افؼاكقن افقاج  تطبقؼـف وادحؽؿـة "اخلاص: 

ــقضـ واجلـ صـــرة مشــقبة بعـضـــقادختصــة يف ؿ ــل، وحتــدد اد ــز ســـقأجـب ة وادرـ

"افؼاكقين فألجاك ، وـقػقة تـػقذ إحؽام إجـبقة
(1)

. 

 أو أـثـر ضــغتـزاحؿ ؿـاكقكغ متعار"ويعرف تـازع إكظؿة وافؼقاكغ بلكـف: 

ــد ظـا ــة يف أح ــة أجـبق ــة ؿاكقكق ــؿ ظالؿ ــلن حؽ ــر بش ــدوفتغ أو أـث ـــرف ــذ ص اا ظ

"إؿؾ
(2)

إجـبل شـب  مـمثر فقجـقد حافـة افتــازع وافتـزاحؿ  صـرؾقجقد افعـ ،

افعالؿـة أو افرابطـة افؼاكقكقـة وضـقـًة،  صــربغ إكظؿة وافؼقاكغ، ؾـنذا ـاكـص ظـا

فة واحدة  ؾال كؽقن بصدد تــازع افؼـقاكغ  ٕن افعالؿـة افؼاكقكقـة ضؿـ كطاق دو

 اا حيؽؿفا ؿاكقن دوفة واحدة.صـربجؿقع ظـا

اا بـلـثر مــ صــرأو أـثر مـ ظـا صـرفؽـ ؿد تتصؾ ظالؿة ؿاكقكقة خاصة بعـ

ة وؿاكقن ادقضـ، وؿاكقن ًـؾ اكعؼـاد افعؼـد، ويــت  سـقؿاكقن واحد، ـؼاكقن اجلـ

                                           
قاضـ ومرــز إجاكـ  وأحؽامفـا يف افؼـاكقن ودزيد مـ افتعريػات فف اكظر افؼاكقن افدويل اخلاص، اجلـســقة وادـ (1)

(، افؼاكقن افـدويل اخلـاص تــازع افؼـقاكغ تــازع 11-1/12افعراؿل، د. حسـ اهلداوي، ود. ؽاف  افداودي، )

 (.11آختصاص افؼضادل تـػقذ إحؽام إجـبقة دراشة مؼاركة، د. ؽاف  افداودي، )ص:

(، افؼاكقن افدويل اخلاص تـازع افؼقاكغ تـازع آختصاص افؼضادل 44افقجقز يف احلؼقق افدوفقة اخلاصة، )ص: (4)

 (.71افدويل دراشة مؼاركة د. ؽاف  افداودي )ص:
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ذه افؼقاكغ تتزاحؿ وتتـازع ؾق  بقـفا حلؽؿ افعالؿة افؼاكقكقـة، افتـل ظـ اذا تعدد ا

ٓبد وأن تؽقن خاضعًة ٕحد افؼقاكغ، ويدظك ذفؽ بتـازع افؼقاكغ
(1)

. 

جتدر اإلصارة إػ أن تطبقـؼ افؼـاكقن إجـبـل ٓ يؽـقن ظـادًة إٓ بـلمر ادــظؿ 

اكقكقة وخيضـعفا فؼـاكقن احًة أو ضؿـًا، واق ظـدما يتخذ ظـ ظالؿة ؿصـرافقضـل 

آخر إك  يػعؾ ذفؽ حتؼقًؼا فؾعدافة وفؾصافح افعام
(2)

. 

ؿقاظد اإلشـاد هلا دور ـبر يف تقجقـف افؼاضــل ٓختقـار إكسـ  فؾقاؿعـة، واـذه 

افؼقاظد وضعفا ادـظؿ افـقضـل ٓختقـار أـثـر افؼـقاكغ ادتزا ـة مالءمـًة حلؽـؿ افعالؿـة 

قًّا، وأـثراا إيػاًء بؿؼتضـقات افعدافة مـ وجفة كظرهاخلاصة ادتضؿـة ظـصـًرا أجـب
(3)

. 

ـ  أن آتػاؿقات افدوفقة هلـا دور ـبـر يف حـؾ افتــازع بـغ افؼـقاكغ  فرؽبـة 

ة صــرافدول يف تـظقؿ ظالؿتفا اخلاصة افدوفقة ادتزايدة بؼقاظد مقضقظقة تطّبؼ مبا

 جـبقًّاا أصـرً ظذ افعالؿات افؼاكقكقة اخلاصة افتل تتضؿـ ظـ
(4)

  . 

دحؽؿـة افعـدل افدوفقـة ادصـادر  شـلمـ افـظام إشا 41وؿد ظددت ادادة 

/أ مـــ ذات ادـــادة أن 1ادختؾػــة فؾؼاظــدة افؼاكقكقــة افدوفقـــة. وؿــررت افػؼــرة 

فؾؼاظدة افؼاكقكقة افدوفقة سـلآتػاؿقات افدوفقة ال ادصدر إول وافردق
(5)

. 

                                           
 (.14افؼاكقن افدويل اخلاص )تـازع افؼقاكغ(، د. حسـ اهلداوي، )ص: (1)

 (.21افؼاكقن افدويل اخلاص ادصـري وادؼارن، د. ظذ افزيـل، )ص: (4)

(، ؾؽرة تــازع افؼـقاكغ يف افػؼـف 1يل اخلاص تـازع افؼقاكغ، اشام صادق وظؽاصة ظبد افعال، )ص:افؼاكقن افدو (4)

 (.17اإلشالمل، د. رمزي ًؿد دراز، )ص:

 (.11، د. حسـ اهلداوي، )ص:-تـازع افؼقاكغ -افؼاكقن افدويل اخلاص  (2)

وطقػـة  -1اق إمؿ ادتحدة، وافتـل تــص ظـذ مـا يـع:مـ افـظام إشاشـل دحؽؿة افعدل افدوفقة يف مقث (41)ادادة  (1)

ادحؽؿــة أن تػصــؾ يف ادـازظــات افتــل ترؾــع إفقفــا وؾًؼــا ٕحؽــام افؼــاكقن افــدويل، واــل تطبــؼ يف اــذا افشــلن: )أ( 

آتػاؿات افدوفقة افعامة واخلاصة افتل تضع ؿقاظد معسًؾا هبا صــراحًة مــ جاكـ  افـدول ادتـازظـة. )ب( افعـادات 

دوفقة ادرظقة ادعتزة بؿثابة ؿاكقن دلَّ ظؾقف تقاتر آشتع ل. )ج( مبادئ افؼاكقن افعامـة افتـل أؿر ـا إمـؿ ادتؿدكـة. اف

)د( أحؽام ادحاـؿ ومذاا  ـبار ادمفػغ يف افؼـاكقن افعـام يف لتؾـػ إمـؿ، ويعتـز اـذا أو ذاك مصـدًرا احتقاضقًّـا 

: ٓ يستـ  ظـذ افــص ادتؼـدم ذــره أي إخـالل بـ  -4، (11 "4")ؽـام ادـادة فؼقاظد افؼاكقن وذفؽ مع مراظـاة أح

 فؾؿحؽؿة مـ شؾطة افػصؾ يف افؼضـقة وؾًؼا دبادئ افعدل واإلكصاف متك واؾؼ أضراف افدظقى ظذ ذفؽ.
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افشخصـــقة مـــ بؾــد ٔخــر تبًعــا خلؾػقتفــا خيتؾــػ حتديــد مــا يعــد مـــ إحــقال 

مـ كظام ادراؾعات افشــرظقة افسـعقدي اختصاصـات  44افتشـريعقة، وحددت ادادة 

اإلرث وؿسـؿة افســة بـ  ؾقفـا "مـفـا  4ًاـؿ إحقال افشخصـقة، وجـاء يف افػؼـرة 

 ."افعؼار إذا ـان ؾقفا كزاع، أو حصة وؿػ أو وصـقة، أو ؿاصـر، أو ؽاد 

فؿ بقان أن افؼاكقن افقاج  افتطبقؼ ابتداًء أمام افؼاضـل ادسؾؿ اـق أحؽـام مـ اد

أكـف دـا رؾـع أحـدمها، "افشـريعة اإلشالمقة، ومـ ذفؽ ؿقل ًؿد صـاح  أ  حـقػـة 

"ؾؼد رضــل بحؽـؿ اإلشـالم، ؾقؾـزم إجـراء حؽـؿ اإلشـالم يف حؼـف
(1)

، ويؼـقل ابــ 

"قفؿ بحؽؿ اهلل تعاػ ظؾقـاوإذا حتاـؿ إفقـا أاؾ افذمة، حؽؿـا ظؾ"ؿدامة 
(2)

. 

وأكؽحة افؽػـار تتعؾـؼ هبـا ": أّما ما يتعؾؼ بؼضايا إحقال افشخصـقة يؼقل 

أحؽام افـؽـاح افصـحقح، مــ وؿـقع افطـالق، وافظفـار، واإليـالء، ووجـقب ادفـر، 

دفقـؾ ذفـؽ أن اهلل تعـاػ ووافؼسؿ، واإلباحة فؾزوج إول واإلحصان، وؽـر ذفـؽ، 

، وؿقفــف تعــاػ: [2]ادســد:(ڱ ڱ ڱ ڱ): إفــقفؿ ؾؼــالأضــاف افـســاء 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ک ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ)

افـسـاء إفـقفؿ، وحؼقؼـة اإلضـاؾة تؼتضــل زوجقـة ، ؾلضاف [1]افؼصـص:(ڳ ڳ

«وفــدت  ـــ كؽــاح ٓ  ـــ شــػاح»صــحقحة، وؿــال ظؾقــف افصــالة وافســالم: 
(3)

وإذا  .

كؽحة ادسؾؿغ ثبتص افصحة ثبتص أحؽامفا ـل
(4)

.   

                                           
 (.  4/414بدادع افصـادع يف ترتق  افشـرادع ) (1)

 (.1/11ادغـل ٓبـ ؿدامة ) (4)

« ما وفدين مـ شػاح أاؾ اجلااؾقة صـلء، وما وفدين إٓ كؽـاح ــؽـاح اإلشـالم»وكصف  "افؽبر" رواه افطزاين يف (4)

( مـ ضريـؼ أ  احلـقيرث، ظــ ابــ ظبـاس، 1/172(، وافبقفؼل يف دٓدؾ افـبقة )12114(، برؿؿ )12/441)

ي، ورواه ظبـد وشـده ضعقػ، ورواه احلارث بــ أ  أشـامة، وًؿـد بــ شـعد مــ ضريـؼ ظادشـة، وؾقـف افقاؿـد

إين خرجـص مــ كؽـاح، و  أخـرج مــ »افرزاق، ظـ ابـ ظققـة، ظــ جعػـر بــ ًؿـد، ظــ أبقـف، مرشـاًل بؾػـظ: 

ووصؾف ابـ ظدي، وافطزاين يف إوشط مـ حديث ظع بـ أ  ضاف ، ويف إشـاده كظـر، ورواه افبقفؼـل «. شػاح

 (.4/411مـ حديث أكس، وإشـاده ضعقػ. افتؾخقص احلبر )

 (.7/174ادغـل ٓبـ ؿدامة ) (2)
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ومـفا وؿقع افطالق فصدوره مـ أاؾف يف ًؾف ـطالق ادسؾؿ
(1)

. 

وكظًرا فؽقن افبحـث اــا ظــ حؼـقق ادافقـة يف افؼـاكقن افـدويل اخلـاص  ممـا 

يتعــغ معــف احلــديث ظـــ حػــظ مــال إجـبــل يف افدوفــة اإلشــالمقة، ؾؿـــ ادفــؿ 

 يف افدوفة اإلشالمقة.اإلصارة إػ ظـاية اإلشالم بعصؿة مال إجـبل 

 ؾؼد كص افػؼفاء ر فؿ اهلل تعاػ ظذ ذفؽ:

ف ؾقــف( ادســتلمـ أو افــذمل بعــد كؼضــف صـــر)وإن ت"ؿــال يف ـشــاف افؼـــاع: 

ؾف( فبؼـاء مؾؽـف ظؾقـف صــرـة وإجـارة )صـح تشــرافعفد )ببقع أو ابة وكحقمها( ـ

")وإن مات ؾؾقارثف( ـسادر أمالـف، واختالف افداريـ فقس ب كع
(2)

. 

وما خؾػـف ظــدكا مــ وديعـة وديــ مــ ؿـرض أو "وؿال يف روضة افطافبغ: 

"ؽره  ؾفق يف أمان ٓ يتعرض فف  ما دام حقًّا اذا اق افصحقح
(3)

. 

وإذا مات ادستلمـ يف دار اإلشـالم ظــ مـال "يف ادبسقط:  سـلخسـروؿال اف

يف داركـا صـقرة وورثتف يف دار احلرب  وؿػ مافف حتك يؼدم ورثتف  ٕكف وإن ــان 

ؾفق يف احلؽؿ ـلكف يف دار احلرب، ؾقخؾػف ورثتف يف دار احلرب يف إمالــف، وبؿقتـف 

يف داركا ٓ يبطؾ حؽؿ إمان افذي ـان ثبـص فـف، بـؾ ذفـؽ بـاٍق يف مافـف، ؾققؿـػ 

"حلؼف حتك يؼدم ورثتف
(4)

. 

ــة افؽــزى:  ــًدا فؾؿســؾؿغ أ"وؿــال يف اددوك ــق أن ظبق ــص ف اؿ أاــؾ شـــرأرأي

، ثـؿ دخـؾ إفقــا رجـؾ مــ أاـؾ احلـرب بلمـان وافعبقـد معـف أيعـرض فـف، احلرب

"ويمخذ افعبقد مـف أم ٓ؟ يف ؿقل مافؽ ؿال: ٓ يمخذون مـف
(5)

. 

                                           
 (.4/444(، افبحر افرادؼ صـرح ــز افدؿادؼ ومـحة اخلافؼ وتؽؿؾة افطقري )4/114صـرح مـتفك اإلرادات ) (1)

 (.4/121ادرجع افسابؼ ) (4)

 (.12/411روضة افطافبغ ) (4)

 (.12/11ادبسقط فؾسـرخسـل ) (2)

 (.4/11اددوكة افؽزى ) (1)
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اذه اجلؿؾ مـ افػؼفاء ادسؾؿغ يف ادذاا  إربعة ومثقال ا تبغ رأي افػؼف 

اإلشالمل يف حػظ مال إجـبل وافعـاية بف
(1)

يـ اإلشـالمل ، ؾفل متثؾ ش حة افد

ــة اإلشــالمقة، ؾافت ــف بحػــظ احلؼــقق حتــك وإن ـــاكقا خــارج افدوف يع شـــروظـايت

اإلشالمل حقى معاين ظظقؿًة مـ افؽ ل وافسؿق وافـدوام، ممـا متؽــف مــ افعـايـة 

 بحؼقق أخريـ، وإن ـاكقا أجاك  ظـ افدوفة اإلشالمقة.

مـــف ظــذ ذـــر  47ظقة افســعقدي، وجــاءت ادــادة شـــرويف كظــام ادراؾعــات اف

ــبعض افؼضــايا يف إحــقال افشخ ذات -ة صـــقاختصــاص ادحــاـؿ افســعقدية ف

ؾ، واـل ؿضـايا افـزواج وافطـالق وافـػؼـة صــقظـذ وجـف افتػ -إجـبل صـرافعـ

ة إخـرى صــقوافـس ، وأمجؾص يف افػؼرة إخرة مـفا بقصـػ إحـقال افشخ

ؿبؾفـا، وبـذفؽ يتبـغ أن ادــظؿ دون حتديداا  فقدخؾ ؾقفا ما   يذـر يف افػؼـرات 

افسعقدي يف اذه ادادة   يـص ظذ ؿضايا افسـة، وفؽـفا داخؾة ؾق  أمجؾ مـ بؼقـة 

ة إخرى  ٕكف ذـراا مـ ضؿـ افؼضايا افتـل تـظـر يف صـقمسادؾ إحقال افشخ

 افسافػة. 44ة، ـ  يف ادادة صـقًاـؿ إحقال افشخ

مـ إمقال واحلؼقق افثابتـة مطؾًؼـا  ؾتشـؿؾ  ال ـؾ ما خيؾػف ادقصوافسـة: 

اء ادادية مـ مـؼـقٓت وظؼـارات، واحلؼـقق افعقـقـة ـحؼـقق آرتػـاقصـقإ
(2)

 ،

وافبحث يف بقاكف فؼضايا افسـة فـ يتطرق دسادؾ متؾؽ إجـبل يف ادؿؾؽة، وفؽــ 

 ؽقن أحد أشباب متؾؽ افعؼار يف ادؿؾؽة.شـقشتتؿ اإلصارة إػ أن اإلرث 

                                           
 (.11فقة مـ مـظقر إشالمل، د. أصـرف وؾاء ًؿد، )ص:افتجارة افدو (1)

 (.12/7741افػؼف اإلشالمل وأدفتف فؾزحقع ) (4)



 

 . دأد تٍ ػثذ انؼضٌض تٍ يذًذ انذأدد 
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 املبشح األّل 
 األدييب يف الكاىٌْ الدّلٕ صـسقطآا الرتن٘ ذات العي

يف إظطاء ـؾ مستحؼ حؼـف،  ضـل دف إكظؿة وافؼقاكغ فتسفقؾ مفؿة افؼا

مع بؼاء شؾطة افدوفة واقؿـتفا يف تطبقؼ أكظؿتفا، فذا يؽتـػ ورثة إجـبل افـذي 

ــف  ــة ؽــر دوفت ــف إجــؾ-يؼــقؿ يف دوف ــاكقن بعــض ادســاد -ويقاؾق ــد افؼ ؾ يف حتدي

  افقارث، وؿبقل صـقوضف، وكصـرافقاج  افتطبقؼ، ومسادؾ يف ؾؽرة ادراث يف 

ؽقن يف مطؾبــغ: شـــقاإلرث مـــ ظدمــف، واــذا مــدار افبحــث يف اــذا ادبحــث، و

 إول ظـ افؼاكقن افقاج  افتطبقؼ، وافثاين ظـ كطاق افتطبقؼ.

 :انٌن الدًلُاملطلب األًل: الكانٌن الٌادب التطبَل يف الك

يتـازع مراث إجـبل يف ؽر دوفتف  ؿاكقن ادقرث، وؿاكقن افقرثـة، وؿـاكقن 

مقؿع ادال  إذ تعدد افؼقاكغ ادتزا ة يف حؾ مثؾ اـذا افــزاع، ودزيـد مــ افتجؾقـة 

ؾ ظـ اـذه افؼـقاكغ ودوراـا يف حتؼقـؼ افعدافـة، مـع صـقء مـ افتػشـلشـتحدث ب

 ودوراا يف تطبقؼ كظامفا.احلػاظ ظذ اقبة افدوفة، 

فؾؿتقىف  ٕن ادراث يتصؾ بحقاة ادرء ووؾاتـف، ــ   صـليطبؼ افؼاكقن افشخ

أن ادـــراث يســـتـد إػ حافـــة افشـــخص وروابطـــف افعادؾقـــة، واؾـــساض ادحبـــة، 

ــ ــة فؾسـ ــقاكغ ادـظؿ ــة، وافؼ ــقال يف افعادؾ ــظ إم ــارات حػ ة   تقضــع إٓ واظتب

ة  صــقة ظذ افسقاء، ؾتدخؾ بذفؽ يف إحـقال افشخشـرفتحؼقؼ  اية افػرد وإ

فؾؿتـقىف صــلفذا جي  أن حتؽـؿ بافؼـاكقن افشخ
(1)

ي ظـذ جمؿـقع افســة ســر، وي

                                           
 افؼاكقن افدويل اخلاص تـازع افؼقاكغ د. حسـ اهلداوي. (1)
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ا ـان مقؿع ذفـؽ ادـؼـقل أو افعؼـار  دون تػرؿة بغ ظؼار ومـؼقل، وأيًّ
(1)

، وأن يـتؿ 

وحقـفـا ٓبـد مــ حتديـد ادعقـار افـذي حيـدد بـف افؼـاكقن تطبقؼف ـقحدة ٓ تتجزأ، 

اح افؼــاكقن إػ وجــقب حتديــد افؼــاكقن صـــرفؾؿتــقىف، ؾقؿقــؾ بعــض  صـــلافشخ

فؾؿتقىف يف اذه احلافـة بؼـاكقن ًـؾ إؿامتـف، ظـذ أشـاس أن ادـراث ٓ  صـلافشخ

ة، سـقة، وهلذا ٓ جيقز إخضاظف فؼاكقن اجلـصـقيتعؾؼ بإاؾقة وٓ بإحقال افشخ

ــة ودول ســـروأخــذ هبــذا ادســؾؽ ظــدة دول ـسقي ا وافقٓيــات ادتحــدة إمريؽق

أمريؽا اجلـقبقة وافدك رك وافـروي 
(2)

. 

ــاكقن افشخ ــد افؼ ــقب حتدي ــرون إػ وج ــ  آخ ــاكقن  صـــلوذا ــقىف بؼ فؾؿت

تفا، ؾفـذا افؼـاكقن اـق افـذي ســقة، أي ؿاكقن افدوفة افتل يتؿتع ادتقىف بجـسـقاجلـ

ؿ مسادؾ اإلرث، ظـذ أشـاس أن ادـراث مــ احلؼـقق افعادؾقـة، وؿـد جي  أن حيؽ

وفقبقـا وؽراـا، مثـؾ  صــرأخذ هبذا ادسؾؽ ظدة دول ظربقة، ـإردن وشقريا وم

 وإيطافقا وافقابانصـغأداكقا واف
(3)

. 

اكقن ادؼـارن إػ أن ادـراث مؾؽقـة مافقـة ؾقعتزوكـف مــ يتجف رأي آخر يف افؼـ

ء مايل، يتؿ متؾؽف ظـدما يتحؼـؼ شـب  صـلمسادؾ إحقال افعقـقة، ؾؼقامف مال أو 

ادؾؽقة اخلاص بف، واق مقت صاحبف، وافعزة اـا بؿقضـع أو ًـؾ ادؾؽقـة، واـق 

ال فـذات ادال ادؽـقن فؾســة، وفـقس بصـاحبف، وجيـ  أن خيضـع متؾـؽ ذفـؽ ادـ

ة شــقاشـقإكظؿة ادتعؾؼة بادؾؽقة ظؿقًما  دـا فـف مــ أمهقـة اؿتصـادية واجت ظقـة و

فؾؿجتؿع، ؾافؼاكقن افقاج  افتطبقؼ اـا اق افؼاكقن افذي حيؽؿ مسادؾ إحـقال 

افعقـقة، أي ؿاكقن ادقؿع، ؽر أن تشخقص ذفؽ افؼاكقن جي  أن يتالءم مع ضبقعـة 

                                           
 (.142إصقل يف افتـازع افدويل فؾؼقاكغ د. أ د ظبد افؽريؿ شالمة )ص: (1)

 (.111قاكغ د. ؽاف  افداودي )ص:افؼاكقن افدويل اخلاص تـازع افؼ (4)

 (.111افؼاكقن افدويل اخلاص تـازع افؼقاكغ د. ؽاف  افداودي )ص: (4)
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ــة، ومــراث إمــقال ادــال ادؽــقن فؾســـة  ؾ ــة أو مـؼقف فــل إمــا أن تؽــقن ظؼاري

افعؼارية خيضع فؼـاكقن مقؿـع افعؼـار، أمـا مـراث إمـقال ادـؼقفـة  ؾفـل  ضـع 

ٔخر مقضـ فؾؿتقىف، ؾؿقضـ ادتقىف اق ؽافًبا مقؿع أمقافف  حقث يتقىف يف ادؽـان 

دد افؼـاكقن افذي ي رس ؾقف كشاضف آؿتصادي، وجيؿـع ؾقـف أمقافـف، واــا ؿـد يتعـ

ادختص بتعدد افدول افتل يقجد هبا أي مال ؽـر مـؼـقل يعـقد فؾؿتـقىف
(1)

، واـذا 

ليت بقاكـف يف شــقادسؾؽ بشلن افعؼار اق افذي شار ظؾقف ادـظؿ افسعقدي، ظـذ مـا 

ادبحــث افثــاين
(2)

، وـــذفؽ أخــذ هبــذه احلؾــقل افؼــاكقن إردين وافعــراق وترـقــا 

واإلكجؾقزي وافؽـدي وإشسايل وافبؾجقؽل سـلوافؼاكقن افػرك
(3)

. 

يرى افـبعض تطبقـؼ ؿـاكقن واحـد ظـذ ادـراث بغـض افـظـر ظــ كـقع ادـال 

ادــقروث، واــق ؿــاكقن مــقضـ ادــقرث وؿــص مقتــف  ٕن افســـة تتؿرـــز يف ذفــؽ 

ـــة، وؾقــف مراظــاة فؾؿجــرى افعــادي فألمــقر، ادؽــان، واــق افــذي تػتــتح ؾقــف افس

ــث مـــ ادســتبعد  ــؽ  حق وبحســبان أن اإلرادة افضــؿـقة فؾؿــقرث شــتتجف إػ ذف

ارتضاء ادقرث تطبقؼ ؿاكقن خالف ؿاكقن مقضـف
(4)

. 

جيدر بافذـر أن اإلرث إذا ـان ظؼاًرا خارج مقضـ ادتقىف ؿد يتعذر ظـذ ادحـاـؿ 

ؿـة مقؿـع افعؼـار ؿـد تعرؿـؾ تـػقـذه، ؾتؾـؽ ادحؽؿـة افقضـقة افـظـر ؾقـف، ضادـا أن ًؽ

إخــرة اــل إؿــدر ظــذ افػصــؾ يف افـــزاع يف افــدظاوى افعؼاريــة، ووضــع احلؽــؿ 

                                           
 (.144إصقل يف افتـازع افدويل فؾؼقاكغ د. أ د ظبد افؽريؿ شالمة )ص: (1)

مـقال ادشـسـة مــ ٓدحـة ؿسـؿة إ (41)مـ كظام ادراؾعـات افشــرظقة افسـعقدي، ادـادة  (47، 41، 41)ادقاد  (4)

 تص ًاـؿ ادؿؾؽة بـظر افـدظقى ادؼامـة ظـذ ادسـؾؿ  ": (47اـ، وكص ادادة 41/1/1241)افصادرة بتاريخ 

ؽر افسعقدي افذي فقس فف مؽان إؿامة ظام أو لتار يف ادؿؾؽة، وذفؽ يف إحقال أتقة: اـ ـ إذا ـاكص افـدظقى 

ا، أو ــان ؽـر شـعقدي مؼـقً  يف  متعؾؼة بؿسلفة مـ مسادؾ إحقال افشخصــقة إخـرى، وــان ادـدظل شـعقديًّ

 ."ادؿؾؽة، وذفؽ إذا   يؽـ فؾؿدظك ظؾقف مؽان إؿامة معروف يف اخلارج

 (.144إصقل يف افتـازع افدويل فؾؼقاكغ د. أ د ظبد افؽريؿ شالمة )ص: (4)

 (.142مة )ص:إصقل يف افتـازع افدويل فؾؼقاكغ د. أ د ظبد افؽريؿ شال (2)
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أن يؼـرر آختصـاص فؾؿحـاـؿ  -اشـتثـاًء مــ ذفـؽ-مقضع افتـػقذ، ظذ أكف يؿؽـ 

افبالد افقضـقة فؾـظر يف افدظاوى افعؼارية يف اخلارج، إذا تعذر افـظر ؾقفا يف تؾؽ
(1)

. 

كص أ د يف رواية إثرم ؾقؿـ دخؾ إفقـا بلمان ؾؼتـؾ، "ويف افػؼف اإلشالمل 

أن ظؿــرو بـــ أمقــة »أكــف يبعــث بديتــف إػ مؾؽفــؿ حتــك يــدؾعفا إػ ورثتــف، وروي 

افضؿري  ـان مع أاؾ بئر معقكة ؾسؾؿ، ورجع إػ ادديـة ؾقجد رجؾغ يف ضريؼـف 

يف أماكـف، و  يعؾـؿ ظؿـرو ؾؼـتؾف    افـبـل  مـ احلل افذيـ ؿتؾقاؿ، وـاكـا أتقـا

"، وٓ صؽ أكف بعث بديتف  إػ أاؾفـ «ؾقدامها افـبل 
(2)

يح صــر، ؾفـذا كـص 

تف، ؾـؼؾ افدية فقرثتـف ــ  يـذـر سـقإػ أن ؿسؿة افسـة فألجـبل تؽقن بـاًء ظذ جـ

ف ٓ يؿــع مــ ة ادتقىف. ظـذ أكـسـقافػؼفاء ؾقف تلـقد ظذ أهنؿ يرون ؿسؿتفا ظذ جـ

أن يؼتسؿقا ترـتفؿ، ويساؾعقا بؼضايااؿ يف ًاـؿ افدوفة اإلشالمقة، ظذ ما شبؼ 

 تحؼؼ بنظطادفؿ حؼقؿفؿ.شـقإيراده، ؾال مشاحة يف ذفؽ  إذا ـان افعدل 

 :املطلب الجانُ: نطام الكانٌن الٌادب التطبَل يف الكانٌن الدًلُ

حــقل حتديـد افؼــاكقن افقاجــ   تبـّغ يف ادطؾــ  افسـابؼ ـقــػ تبايــص أراء

ة، وبــافـظر صـــقافتطبقــؼ، بــغ اظتبــاره مـــ ادســادؾ افعقـقــة أو مـــ إحــقال افشخ

ة، ٓ تـػــل ضبقعتــف شـــرفؾؿــراث بقصــػف كظاًمــا يتعؾــؼ بإصــخاص وبــروابط إ

ؾة ٓكتؼال احلؼ افعقـل ظذ إمقال، ومـ اـا تبدو إمهقة فتحديـد شـقإصؾقة ـق

افتـل تــدرج يف مضـؿقن افػؽـرة ادســدة يف ادـراث، وافتـل  ضـع كطاق ادسادؾ 

ة ادقرث ووؿـص مقتـف، حتـك ٓ  ـتؾط بؿجـال أظـ ل ؿـاكقن مرــز سـقفؼاكقن جـ

إمقال، وافذي حيؽؿ ظذ أكقاع احلؼقق افعقـقة وـقػقة اـتسـاهبا، وحتديـد افػؽـرة 

ــاول ادســادؾ ادقضــقظقة يف ادــراث  ٕن إجــرا ءات ادــراث  ضــع ادســـدة  يتـ

                                           
 (.142افؼاكقن افدويل اخلاص افسعقدي د. أ د شالمة )ص: (1)

 (.7/111افشـرح افؽبر ظذ متـ ادؼـع ) (4)
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ضـــلفؼـاكقن افؼا
(1)

ؽقن مــدار افبحـث اـــا يف اــذه ادســادؾ ادقضــقظقة شـــق، فــذا 

 افداخؾة يف ؾؽرة ادراث.

يدخؾ يف كطاق تطبقؼ ؿاكقن دوفة ادقرث ـؾ ادسادؾ ادتعؾؼة باؾتتاح وأيؾقفة 

 افسـة ومـفا:

وحقـاة افـقارث، وؿـص مـقت مقرثـف، ــ  خيـتص  ـافتلـد مـ مقت ادقرث،

ؿاكقن دوفة ادـقرث بتحديـد حلظـة افقؾـاة، وحيؽـؿ ادـراد بؿـقت ادـقرث، ادـقت 

احلؼقؼل واحلؽؿل بافـسبة فؾؿػؼقد، واجلـغ واحلؿـؾ ادسـتؽـ، وحؽـؿ افتقريـث 

حال افقؾاة اجل ظقة ـافغرؿك واهلدمك
(2)

. 

بقان أشباب اإلرث وحتديد افقرثة، ودرجة افؼرابة ادماؾة فإلرث ـافزوجقة ب

ظقةشـروإبقة وإخقة وافبـقة وأكصبتفؿ اف
(3)

، ويــدرج حتـث اـذه افػؽـرة بقـان 

مقاكع اإلرث ـافؼتؾ واختالف افديـ واحلج  وافرد وافعقل
(4)

. 

كصبة يف افسـة خيتص هبا ؿاكقن دوفة ادقرث إذا ـان فؾقارث ؿبـقل أيؾقفة إ

ادراث مـ ظدمف أو افتـازل ظـف
(5)

، وٓ يعتز اكتؼال افسـة مـ ادقرث إػ افقارث 

ة، بؾ اق مـ احلؼقق افعقـقـة  فـذفؽ ُيعـد شـبًبا مــ أشـباب صـقمـ احلؼقق افشخ

ة مـ افســة إػ افقرثـة ظــ ضريـؼ ـس  ادؾؽقة، ؾتـتؼؾ مجقع حؼقق افقارث ادافق

                                           
 (.442افؼاكقن افدويل اخلاص تـازع افؼقاكغ آختصاص افؼضادل د. اشام صادق د. ظؽاصة ظبد افعال )ص: (1)

 (.141د افؽريؿ شالمة )ص:إصقل يف افتـازع افدويل فؾؼقاكغ د. أ د ظب (4)

 (.141إصقل يف افتـازع افدويل فؾؼقاكغ د. أ د ظبد افؽريؿ شالمة )ص: (4)

 (.441افؼاكقن افدويل اخلاص تـازع افؼقاكغ آختصاص افؼضادل د. اشام صادق د. ظؽاصة ظبد افعال )ص: (2)

 (.147)ص: إصقل يف افتـازع افدويل فؾؼقاكغ د. أ د ظبد افؽريؿ شالمة (1)
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ــة، وؾؽــرة  ــقراث خؾــػ ادــقرث يف احلؼــقق ادافق ــقرث  ٕن اف ــاة اد ادــراث بقؾ

بلن افقارث يؼقم مؼام ادقرث وخيؾػـف، وجيـ  حقـفـا أن خيؾػـف يف  ضـلاخلالؾة تؼ

جمؿقع احلؼقق، ٓ يف حؼ معغ بافذات، واحلؼقق افتل تـتؼـؾ اـل احلؼـقق ادافقـة 

فسـة، واحلؼقق افعقـقة إصؾقة إخرى افتل فؾؿقرث إٓ ما ــان مـفـا يف أظقان ا

بــادقت، ـحــؼ آكتػــاع، واحلؼــقق افعقـقــة افتبعقــة ـحــؼ افــراـ، وحــؼ  ضـــليـؼ

آختصاص، وحؼقق آمتقاز، وأما ما ـان مـ احلؼقق فقس مافقًّا، وما ـان مافقًّـا 

ارث  ٕهنــا تـتفــل بؿــقت فؽـــف متصــؾ بشــخص افــقارث  ؾنهنــا ٓ تـتؼــؾ إػ افــق

صــاحبفا، ومثــؾ احلؼــقق ؽــر ادافقــة: حــؼ احلضــاكة وافقٓيــة ظــذ افـــػس وحــؼ 

افقٓية ظذ ادال، ؾفذه ـؾفا ٓ تـتؼؾ إػ افقارث  ٕهنا حؼقق ؽـر مافقـة
(1)

، وؿـد 

 وط ومقاكع اإلرث.صـربسط افػؼفاء ر فؿ اهلل يف ـتبفؿ أشباب و

ى اتسـاع جمـال ؿضـايا افســات يف افعـا ، مـع مـا يظفر مما شبؼ يف اذا ادبحث مـد

يؽتـػ ذفؽ مـ صعقبة يف افتطبقؼ إذا   تؽـ إمـقال يف ذات بؾـد افؼاضــل  إذ يتعـذر 

ظذ افؼاضـل افـاطر يف افؼضـقة احلؽؿ ظـذ أمـقال فـقس فديـف شـؾطة ظؾقفـا، إٓ بؼاظـدة 

ابع إمــقال خــارج إشـــاد أو اتػاؿقــة جتقــز فــف ذفــؽ، أو ظـــ ضريــؼ تؽؾقــػ مصــػ  فقتــ

 افدوفة، وشـقؽقن بقان مقؿػ ادـظؿ افسعقدي مـ ذفؽ يف ادبحث افتايل.

                                           
 .(وما بعداا 1/17افقشـقط يف صـرح افؼاكقن اددين د. ظبد افرزاق افسـفقري أشباب ـس  ادؾؽقة ) (1)
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 املبشح الجاىٕ 
 األدييب يف املنله٘ صـسقطآا الرتن٘ ذات العي

ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية فقسص بؿـلى ظـ افقاؿع افعادل يف اذا ادجـال، مـع 

ة اإلشـالمقة يف مجقـع صـموهنا، وٓ يعشــرمراظاة افتؿقـز افـذي تـتفجـف بتطبقؼفـا فؾ

ک )ؽرو ؾؼد جاءت ر ـًة فؾعـادغ، ــ  ورد ظــ ابــ ظبـاس يف ؿقفـف شـبحاكف: 

ــاء:(ک گ گ گ گ ــًدا " [127]إكبق ــف ًؿ ــؾ كبق ــًة  أن اهلل أرش ر 

"جلؿقع افعا ، مممـفؿ وـاؾراؿ
(1)

. 

شـالمقة ظـذ ثؿة مقزات جقارية متقز افشـريعة ظـ افؼاكقن، ؾتؿتاز افشــريعة اإلؾ

افؼقاكغ افقضعقة بافؽ ل  أي بلهنا اشـتؽؿؾص ــؾ مـا حتتاجـف افشــريعة افؽامؾـة مــ 

ؿقاظد ومبادئ وكظريات، وأهنا ؽـقـة بادبـادئ وافـظريـات افتـل تؽػـؾ شـد حاجـات 

اجل ظــة يف احلاضـــر افؼريــ  وادســتؼبؾ افبعقــد. ـــ  متتــاز افشـــريعة اإلشــالمقة ظــذ 

ؿق  أي بلن ؿقاظداا ومباددفا أشؿك دادً  مـ مستقى اجل ظـة  افؼقاكغ افقضعقة بافس

وأن ؾقفا مـ ادبادئ وافـظريات ما حيػظ هلا اذا ادستقى افسامل مفـ  ارتػـع مسـتقى 

اجل ظة، ــ  متتـاز افشــريعة اإلشـالمقة ظـذ افؼـقاكغ افقضـعقة بافـدوام  أي بافثبـات 

ديؾ مف  مرت إظقام، وال مـع ذفـؽ وآشتؼرار، ؾـصقصفا ٓ تؼبؾ افتعديؾ وافتب

تظؾ حاؾظة فصالحقتفا يف ـؾ زمان ومؽان
(2)

. 

يعة هبذا افتؿقز واذا افسؿق وافدوام  ؾفل ؿادرة ظذ احتـقاء شـرؾنذا ـاكص اف

ظذ افـحق افذي يؾقؼ هبا، ويتقاؾؼ مـع مباددفـا افتـل اـل  -مدار افبحث-افؼضايا 

 اهبا.أشاس افعدل وادساواة ومـح احلؼقق ٕصح

                                           
 (.11/114تػسـر افطزي = جامع افبقان ت صاـر ) (1)

 (.1/41افتشـريع اجلـادل اإلشالمل مؼاركا بافؼاكقن افقضعل، د. ظبد افؼادر ظقدة، ) (4)
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أحقال إجـبل يف ؿضايا افســة ؽقن ادطؾ  إول ظـ شـقودزيد مـ افبقان 

يان ضابط آختصـاص افـدويل افـقارد يف كظـام ادراؾعـات شـريف ادؿؾؽة، ومدى 

 ظقة ظذ ؿضايا افسـة يف مطؾ  ثاٍن.شـراف

 :املطلب األًل: أسٌال األدنيب يف قضاٍا الرتنْ يف اململهْ

ظقة ظذ اختصاص ًـاـؿ إحـقال شـرمـ كظام ادراؾعات اف 44كصص ادادة 

ة بافـظر يف افدظقى ادرؾقظـة هلـا، ومــ بقـفـا ؿضـايا اإلرث دون حتديـد صـقافشخ

ة أضراف افـزاع  ؾفل تشؿؾ افسعقدي ؿطًعا ـقهنا يف بؾده، ظـدا مـا اشـتثـل سـقجلـ

مؽػـقل  ضــلأن افتؼامـ افؼضايا ادتعؾؼة بعؼار خـارج ادؿؾؽـة، وبـ   42يف ادادة 

ــع خاصــًة يف ؿضــايا إحــقال افشخ ةصـــقفؾجؿق
(1)

ــدظقى ظــذ  ــع اف ، بجــقاز رؾ

افسعقدي  فذا مـ ادفؿ بقان أحقال رؾع افدظقى ظذ ؽر افسعقدي، بؿعـك آخـر 

معرؾة أحقافف إذا ـان مدًظك ظؾقـف، ٓ بؽقكـف مـدظًقا  دعرؾـة مـدى شـؾطة افؼضـاء 

 طبقؼ حقافف وؾؼ أيت:ظؾقف وحتديد افؼاكقن افقاج  افت

( اختصــاص ًــاـؿ ادؿؾؽــة بـظــر افــدظاوى افتــل ترؾــع ظــذ 42بقـــص ادــادة )

افسعقدي، وفق   يؽـ فف ًؾ إؿامة ظام يف ادؿؾؽة، واشتثـص ؿضايا افدظقى افعقـقـة 

اذه ادادة جـاءت ضـؿـ  ادتعؾؼة بافعؼار افتل يف اخلارج  فتعذر بسط افسؾطة ظؾقفا،

 47، وبقّــص ادـادة مقاد آختصاص افدويل يف كظام ادراؾعات افشــرظقة افسـعقدي

مــــ ذات افـظـــام اختصـــاص ادحـــاـؿ افســـعقدية فـــبعض افؼضـــايا يف إحـــقال 

ــزواج  ــل ؿضــايا اف ــف افتػصـــقؾ، وا ــذ وج ــل ظ افشخصـــقة ذات افعـصـــر إجـب

فػؼــرة إخــرة مـفــا بقصــػ إحــقال وافطــالق وافـػؼــة وافـســ ، وأمجؾــص يف ا

ــا،  ــرات ؿبؾف ــذـر يف افػؼ ــا   ي ــا م ــدخؾ ؾقف ــداا  فق افشخصـــقة إخــرى دون حتدي

                                           
 مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة تـازع آختصاص افدويل ظذ ما شـقليت. (41-42)بقـص ادقاد مـ  (1)
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وبذفؽ يتبّغ أن ادـظؿ افسعقدي يف اذه ادـادة   يــص ظـذ ؿضـايا افســة، وفؽـفـا 

داخؾة ؾـق  أمجـؾ مــ بؼقـة مسـادؾ إحـقال افشخصــقة إخـرى  ٕكـف ذـراـا مــ 

 افسافػة. 44يا افتل ُتـظر يف ًاـؿ إحقال افشخصـقة، ـ  يف ادادة ضؿـ افؼضا

مـدظًقا أو -ة افتل أحـد أضراؾفـا شـعقدي صـقؾجؿقع دظاوى إحقال افشخ

ة وحؼقؿفـا، واـق مـا شـرتـظراا ادحاـؿ افسعقدية، وذفؽ  ايًة فأل -مدًظك ظؾقف

دلَّ ظؾقف افعؿؾ افسابؼ، ويدل ظؾقف افـظام احلايل
(1)

. 

ظؾقـف شـار افؼضــاء افسـعقدي ـــذفؽو
(2)

، ؾػـل حؽـؿ فزوجــة ؽـر شــعقدية 

رؾعص دظقى ظذ ورثة زوجفا ضافبـًة احلؽـؿ بنضـاؾة اشـؿفا يف صـؽ افقرثـة  إذ 

إهنؿ أكؽروا ظؾؿفؿ بافزواج، وبطؾ  افبقـة مـ اددظقة، ؿدمص ظؼد كؽـاح مقثـقق 

اح  ٕكف كؽـاح مـ ًؽؿة خارج افبالد، وؿد ضعـ اددظك ظؾقفؿ ببطالن ظؼد افـؽ

بـنؿراره  ٕن حؽـؿ احلـاـؿ يرؾـع اخلـالف  ضــلبدون ويل، فؽـ صدر حؽـؿ افؼا

ؾؾـق زوجـص امـرأة كػسـفا... ؾـنن حؽـؿ "مستـًدا ظذ مـا جـاء يف ـشـاف افؼــاع، 

بصحتف حاـؿ   يـؼض، أو ـان ادتقيل فعؼده حاـً  يـراه   يــؼض، وــذفؽ شـادر 

"ا   يـؼض  ٕكـف يسـقغ ؾقفـا آجتفـادإكؽحة افػاشدة إذا حؽؿ هبا مـ يراا
(3)

 ،

بثبقت افزوجقة افصحقح، ومـ ثؿ تعتز وارثـًة دـقرثفؿ، وتؾحـؼ  ضـلؾحؽؿ افؼا

بصؽ افقرثة بعد اـتساب احلؽؿ افؼطعقة
(4)

. 

يتقح  -وتبعف افؼضاء افسعقدي-ظقة افسعقدي شـريتبّغ أن كظام ادراؾعات اف

                                           
 (.112افؽاصػ يف صـرح كظام ادراؾعات افشـرظقة افسعقدي د. ظبد اهلل بـ خـغ )ص: (1)

ى: رؿـؿ افـدظق 1اـ ادجؾد 1242وجمؿقظة إحؽام افؼضادقة  1اـ ادجؾد 1241يـظر: جمؿقظة إحؽام افؼضادقة فؾعام  (4)

-مطافبـة اددظقـة فبـاكقـة  -وؾاة مقرث وتـرك ترــة داخـؾ وخـارج ادؿؾؽـة (اـ41/14/1242تارخيف:  4427414)

ـ افسـة، تـؿ إؾفـام افطـرؾغ أن افـدظاوى ادتعؾؼـة بعؼـار خـارج  -أصافة ظـ كػسفا ووـافة ظـ أخقا ا بلخذ كصـقبفؿ م

 (.1/411مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة )( 41)ة ادؿؾؽة  رج ظـ اختصاص ًاـؿ ادؿؾؽة بـاًء ظذ اداد

 (.1/21ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع ) (4)

 .(4112217رؿؿ افؼضـقة:  1/12اـ، )1241جمؿقظة إحؽام افؼضادقة فؾعام  (2)
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ًسا مــف شــققدي يف ؿضـايا افســة تلفؾؿدظل ؽر افسعقدي رؾع دظقى ظـذ افسـع

 فؾعدل ورد احلؼقق ٕصحاهبا.

تســؿع افــدظقى يف ًــاـؿ ادؿؾؽــة ادؼامــة ظــذ ادســؾؿ ؽــر افســعقدي مـــ 

ة، صــقصخص ؽر شعقدي، إذا ـاكص متعؾؼة بؿسلفة مــ مسـادؾ إحـقال افشخ

شعقدي، وفؽـف مؼقؿ يف ادؿؾؽة، وــان  ومـ ضؿـفا ادقاريث إذا ـان اددظل ؽر

اددظك ظؾقف مسؾؿ ؽـر شـعقدي، وفـقس فـف ًـؾ إؿامـة ظـام أو لتـار يف ادؿؾؽـة، 

وفقس فف ظـقان معروف خارج ادؿؾؽة، ؾتسـؿع افـدظقى ؽقابقًّـا، وؾـؼ إجـراءات 

وآفقات حدداا افـظام
(1)

. 

ظــص ضــد ة ادضـــقة يف ؿســـقية اجلـصـــروتطبقًؼــا فــذفؽ ؾؼــد رؾعــص امــرأة م

ة، بـلن زوجفـا افسـابؼ ؿـد تـقيف، واـل ٓ سـقيغ اجلـصـراددظك ظؾقف  افغادبغ م

إرثـف ؾقفـا ويف أخقيـف افشـؼقؼغ ادـدظك ظؾـقف ، ومــ  صـرتزال يف ظصؿتف، واكح

ارة ذـرت كقظفـا، وتطؾـ  بقعفـا بـادزاد افعؾــل، وإظطـاء شـقضؿـ ترـة مقرثفا 

أن اددظقة ٓ تعؾؿ ظــقان ادـدظك ظؾـقف   بف مـفا اؽذا ادظص، وب صـقـؾ واحد ك

ــادة  ــاًء ظــذ اد مـــ كظــام ادراؾعــات  1 -1/و/  47ويؼــق ن خــارج ادؿؾؽــة، وبـ

ظقة وٓدحتف جرى ش ع افدظقى ؽقابقًّاشـراف
(2)

. 

وبشلن افعؼار يف داخؾ ادؿؾؽة ؾؼد ادظك اددظل يف ظؼار ظبارة ظــ افـصـػ 

يـبع افبحر وممؾقـة بصؽمـ ادزرظة افقاؿعة بافػرش ضقاحل 
(3)

. 

                                           
قس فف  تص ًاـؿ ادؿؾؽة بـظر افدظقى ادؼامة ظذ ادسؾؿ ؽر افسعقدي افذي ف"مـ كظام ادراؾعات  (47)ادادة  (1)

إذا ـاكص افدظقى متعؾؼة بؿسلفة مــ مسـادؾ  -مؽان إؿامة ظام أو لتار يف ادؿؾؽة، وذفؽ يف إحقال أتقة: اـ 

ا، أو ــان ؽـر شـعقدي مؼـقً  يف ادؿؾؽـة، وذفـؽ إذا   يؽــ  إحقال افشخصـقة إخرى، وـان ادـدظل شـعقديًّ

 ."فؾؿدظك ظؾقف مؽان إؿامة معروف يف اخلارج

 (. 42471111رؿؿ افدظقى:  1/247اـ ادجؾد )1242ؿقظة إحؽام افؼضادقة جم (4)

 =ادظك اددظل وـافة ضد اددظك ظؾقف، بلكف ؿد تقيف مقرث  (اـ47/7/1244تارخيف:  4472241)افدظقى رؿؿ:  (4)
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شـ ع افـدظقى هبــذا افـحـق ؾقــف امتـداد وشـــريان افـظـام وافؼضــاء ظـذ ؿضــايا 

إجاكــ  يف إحــقال افشخصـــقة، وخاصــة يف جاكــ  ؿضــايا افســـة خاصــة ظــذ 

 إمقال ادقجقدة يف ادؿؾؽة، شقاء ـاكص مـؼقفًة أم ظؼاًرا ـ  يف احلؽؿغ افسابؼغ.

 :ِحً إٌضاع ػمبًسا خبسط اٌٍّّىخ إرا وبْصبًٌضب: 

شارت معظؿ افؼقاكغ وافـظؿ ظذ أكف حال ـقن افـزاع يف ظؼـار خـارج دوفـة 

يف احلؽـؿ هبـا، وظـذ ذفـؽ شـار ادــظؿ  ضــل  ؾنكف يتعذر اختصاص افؼاضـلافؼا

افسعقدي  إذ ٓ يؿؽـ تراؾع افسعقدي أو ادؼقؿ يف ادؿؾؽة أمام ًـاـؿ ادؿؾؽـة يف 

إمر بدظقى ظؼارية مرتبطـة بعؼـار خـارج ادؿؾؽـة، وذفـؽ بسـب  أن حافة تعؾؼ 

طرة شــقإشـاد افدظقى إػ ًؽؿة دوفة افعؼار يؼقم ظـذ أشـاس أن هلـذه ادحؽؿـة 

مـقضـ افعؼـار أثـر ؾاظـؾ، وتـػقـذ فؾحؽـؿ  ضــلؾعؾقة ظذ افعؼار، ؾقؽقن فـظر ؿا

ة اإلجراءاتسـربطريؼة شفؾة ومق
(1)

. 

ــا، ة خّؾــػ ادــقرث ضـــقيف ؿ ــة مافقزي ترـــًة مـفــا ظؼــارات بافســعقدية وبدوف

أؿامص اددظقة ؽر افسعقدية ظذ باؿل افقرثة افسـعقديغ دظـقى يف إمـقال افتـل 

داخؾ افسعقدية، دون بؼقة إمقال يف دوفة مافقزيا
(2)

. 

وؾـاة مـقرث، وتـرك ترــة داخـؾ وخـارج ادؿؾؽـة، ة أخـرى ضــقـذفؽ يف ؿ

بفؿ مــ صــقفًة ظــ كػسـفا ووـافـة ظــ أخقا ـا بلخـذ كمطافبة اددظقة فبـاكقة أصا

افسـة، تؿ إؾفـام افطـرؾغ أن افـدظاوى ادتعؾؼـة بعؼـار خـارج ادؿؾؽـة  ـرج ظــ 

ظقةشـرمـ كظام ادراؾعات اف41اختصاص ًاـؿ ادؿؾؽة، بـاًء ظذ ادادة 
(3)

. 

                                           

=
 

مقـؾقف، ومقرث اددظك ظؾقف وافداؿ، وخؾػ مـ ضؿـ ترـتف افـصػ مـ ادزرظـة افقاؿعـة بـافػرش، ضـقاحل 

ا.  يـبع افبحر، وممؾقـة بصؽ صادر مـ ًؽؿة يـبع، ومسجؾف باشؿ ابـف اددظك ظؾقف  فؽقكف شعقديًّ

 (.71صـرح كظام ادراؾعات افشـرظقة د. إبرااقؿ ادقجان )ص: (1)

 .(42411121رؿؿ افؼضـقة:  1/112اـ، )1241جمؿقظة إحؽام افؼضادقة فؾعام  (4)

 . (اـ41/14/1242تارخيف:  4427414رؿؿ افدظقى: 1/411ـ )ا1242جمؿقظة إحؽام افؼضادقة  (4)
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وؿد صدرت ممخًرا ٓدحة إمقال ادشسـة، وحددت دور ادصـػل يف تتبـع 

إمقال يف اخلارج، وأصارت ماد ا إوػ بلن اإلرث مـ ادـال ادشـسك
(1)

، وورد 

مـ اذه افالدحة دون اإلخالل بلحؽام آختصاص افـدويل، إذا تبـّغ  41يف ادادة 

ًٓ  ــص ادــال ادشــسك خــارج ادؿؾؽــة، ؾــنن ادصــػل شـــرفؾؿصــػل أن فؾ ـاء أمــق

ــف ا ــاذ اإلجــراءات  ــٍذ، وظؾق ــة حلػــظ وإدارة تؾــؽ إمــقال يؿــثؾفؿ حقـئ افـظامق

وتصػقتفا، ب  يف ذفؽ كؼؾ ما يؿؽــ كؼؾـف مـفـا إػ ادؿؾؽـة إذا ــان ؾقـف مصـؾحة، 

وبقع ما ٓ يؿؽـ كؼؾف وؾًؼا فألكظؿة ادعؿقل هبا يف افدوفـة افتـل يقجـد ؾقفـا ادـال، 

 بف ادعاادات وآتػاؿات افدوفقة. ضـلوذفؽ مع مراظاة ما تؼ

تػاؿقات مــ أمقـز احلؾـقل حلـؾ مشـؽؾة اختصـاص ادحـاـؿ يف يعتز ظؼد آ

أجـبـل، ومــ أاـؿ آتػاؿقـات افتـل ظؼـد ا ادؿؾؽـة مـع  صــرافـزاع ادشـقب بعـ

اتػاؿقـة افريـاض افعربقـة "افدول افعربقة فتـظقؿ آختصاص افؼضـادل ؾـق  بقـفـا: 

ـــاون افؼضـــادل "فؾتع
(2)

ـــل  ـــاٌن فؾحـــآت افت ـــة، بق ـــذه آت،ػاؿق ـــل ا ـــؼ ، ؾػ تتعؾَّ

بآختصاص افؼضادل افدويل ؾق  بغ افدول ادقؿعة  شقاء ؾق  يتعؾَّؼ باختصـاص 

افـَظر يف افدظقى ابتداًء، أو ؾق  يتعؾَّؼ بتـػقذ إحؽام افصادرة مـ ًاـؿ دوفة ؾـق  

يـ مـ اذه آتػاؿقـة اظتبـار ًـاـؿ شـريَؼع يف دوفة أخرى، ويف ادادة افسابعة وافع

يقجد يف إؿؾقؿف مقؿع افعؼار لتصة بافػصؾ يف احلؼقق افعقـقَّة ادتعؾ،ؼـة افبؾد افذي 

بف  ؾؾق ـاكص ادـاَزظة افعؼارية بغ ـقيتل ظذ شـعقدٍي مؼـقؿ يف افسـعقدية، وًـؾ 

افـزاع ادطافبة بتسؾؿ ظؼاٍر يف افؽقيص، ؾتخـتص ادحـاـؿ افؽقيتقـة بـافـظر يف اـذه 

 ؾقفا، وٓ ظزة ببؾِد اددظك ظؾقف. افدظقى فقجقد افعؼار ادتـازع ظؾقف

                                           
 تص ًاـؿ ادؿؾؽة بـظـر  ": (47اـ وكص ادادة 41/1/1241)ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة افصادرة بتاريخ  (1)

افدظقى ادؼامة ظذ ادسؾؿ ؽر افسعقدي افذي فقس فف مؽان إؿامة ظـام أو لتـار يف ادؿؾؽـة، وذفـؽ يف إحـقال 

ا، أو  -أتقة: اـ  إذا ـاكص افدظقى متعؾؼة بؿسلفة مـ مسادؾ إحقال افشخصـقة إخرى، وـان اددظل شـعقديًّ

 ."ـان ؽر شعقدي مؼقً  يف ادؿؾؽة، وذفؽ إذا   يؽـ فؾؿدظك ظؾقف مؽان إؿامة معروف يف اخلارج

 م.1/11/4222دؿؾؽة يف اتػـاؿقة افرياض افعربقة فؾتعاون افؼضادل، وافتل صادؿص ظؾقفا ا (4)
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يرى افبعض أكف يؿؽـ تؼرير آختصاص فؾؿحاـؿ افقضـقة بـدظاوى اإلرث 

 -مقؿـع افعؼـار إجـبـل-افقاردة ظذ ظؼار وؿع يف اخلارج يف حافة رؾض ًؽؿـة 

ضـلافػصؾ يف افـزاع، وـان افعؼار يؿؾؽف أحد مقاضـل دوفة افؼا
(1)

. 

يف أحؼقتفؿ يف رؾـع افـدظقى يف ؿضـايا -إجاك   بعد افبقان ادقجز ٕحقال

يف ؿضايا إمقال ادـؼقفة وؽـر ادـؼقفـة  -افسـات ظذ افسعقدي وؽر افسعقدي

يف ادؿؾؽة، وبقان مقؿػ ادـظؿ وافؼضـاء وآتػاؿقـة افعربقـة  حيســ أن كبـّغ بعـد 

ذـقرة يف يان ضابط اإلشـاد افقارد يف مقاد آختصاص افـدويل ادـشـرذفؽ مدى 

 كظام ادراؾعات افسعقدي يف ادطؾ  افتايل.

ٍان ضببا ا اتصتصبباد الببدًلُ الببٌاز  يف نعببا  ضبببساملطلببب الجببانُ:  ببدٔ 

 :عَْ علٓ قضاٍا الرتنْػبساملسافعات ال

حددت ادقاد افقاردة يف كظام ادراؾعات ضـابًطا فتحديـد اختصـاص ادحـاـؿ 

ة، وشبؼ بقان أن ادــظؿ افسـعقدي صـقافسعقدية بافـظر يف دظاوى إحقال افشخ

وجـاء   47ة ذات آختصاص افدويل يف ادـادة صـقؾصؾ يف ؿضايا إحقال افشخ

ذـر ؿضايا اإلرث ظذ وجف اإلمجال، وفؽـف ظد ؿضايا اإلرث مـ ؿضـايا إحـقال 

، مما يستـت  مــف 44ة يف ادادة صـقة يف اختصاص ادحاـؿ إحقال افشخصـقافشخ

 آختصـــاص افـــدويل يف افػؼـــرة افتـــل أمجؾـــص ؿضـــايا إحـــقال أهنــا داخؾـــة يف

يان ضـابط آختصـاص شــرة، وشـحاول أن كبغ يف اذا ادطؾ  مـدى صـقافشخ

ظقة ظـذ ؿضـايا افســة، ؾـافـظؿ افؼاكقكقـة شــرافدويل افـقارد يف كظـام ادراؾعـات اف

ادتعؾؼـة  ادؼاركة تتػـؼ ظـذ تؼريـر آختصـاص افـدويل فؾؿحـاـؿ بـظـر ادـازظـات

ــات ذات افعـ ــاإلرث وافسـ ــقابط يثبــص  صـــرب ــا ظــدة ض ــل، ويؽــقن هل إجـب

 بؿؼتضااا ذفؽ آختصاص ظذ افـحق أيت:

                                           
 (.142افؼاكقن افدويل اخلاص افسعقدي د. أ د شالمة )ص: (1)
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إذا ـاكـص تؾـؽ افدوفـة آخـر دوفـة  ضــليؿؽـ ظؼد آختصـاص فدوفـة افؼا

ـاكص ال ًؾ اؾتتاح افسـة، وآظتداد بؿحؾ اؾتتـاح افســة، وـقكـف فؾؿتقىف، أو 

ؾقـف مراظـاة فؾقضـع افعـادي فألمـقر  ؾافســة تػـتح يف آخـر مـقضـ  ضــلبؾد افؼا

افذي واؾتف ادـقـة،  ضـلفؾؿتقىف، وادػسض أن اذا إخر ـان مقاضـًا يف دوفة افؼا

وـان معف ؽاف  أمقافف
(1)

. 

اص افدويل يف كظام ادراؾعات افسـعقدي  ؾؼـد حـددت بافـظر فؼقاظد آختص

 تص ًاـؿ ادؿؾؽة بـظر افدظقى ادؼامة ظـذ ادسـؾؿ ؽـر افسـعقدي بلن  47ادادة 

افذي فقس فف مؽان إؿامة ظام أو لتار يف ادؿؾؽة، إذا ـاكص افدظقى متعؾؼة بؿسـلفة 

ؽـر شـعقدي مؼـقً  مـ مسادؾ إحقال افشخصـقة، وـان اددظل شـعقديًّا، أو ــان 

 يف ادؿؾؽة، وذفؽ إذا   يؽـ فؾؿدظك ظؾقف مؽان إؿامة معروف يف اخلارج.

حــقال  ــدظاوى ذات ٕا ـــح آختصــاص دحاـؿــف بســ ع اف ؾافـظــام افســعقدي يؿ

 افشخصـقة افتل ضرؾفا شعقدي مدظقًا أو مدًظك ظؾقف، وذفؽ صـقاكة فؾحؼقق وحػًظا هلا.

وث ظذ مـا شـبؼ بقاكـف يـظـر يف بؾـد افعؼـار  فـذا جدير بافذـر أّن افعؼار ادقر

ظذ أكف يـعؼد آختصـاص دحـاـؿ ادؿؾؽـة، بـظـر افـدظاوى افتـل  41بّقـص ادادة 

ترؾع ظذ ؽر افسعقدي، افذي فقس فـف مؽـان إؿامـة ظـام أو لتـار يف ادؿؾؽـة، إذا 

مؽان كشـقدف ـاكص افدظقى متعؾؼة ب ل مقجقد يف ادؿؾؽة، أو بافتزام تعد ادؿؾؽة 

أو تـػقذه، ؾافعؼار ادقروث يف ادؿؾؽة  تص بف ًـاـؿ ادؿؾؽـة، وؽافًبـا مـا يؽـقن 

ة متقؾـاة يؿـقـة يف ضــقاذا افعؼار اق آخر مؽان فؾؿتقىف  ؾػل احلؽـؿ افصـادر يف ؿ

ادؿؾؽة، وضاف  بعض افقرثة بؼسؿة افسـة، وـان مــ ضـؿـفا ظؼـار يف ادؿؾؽـة، 

بقـص، وؿسـؿة افؼقؿـة بـغ افقرثـةببقع اف ضـلؾؼد حؽؿ افؼا
(2)

، وهبـذا وؽـره مــ 

                                           
 (.141افؼاكقن افدويل اخلاص افسعقدي د. أ د شالمة )ص: (1)

 .(اـ1/2/1241يف  411271411) :احلؽؿ رؿؿ (4)
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إجـبـل إذا  صــرإحؽام يظفر أن آختصاص يـعؼد يف ؿضـايا افســة ذات افعـ

 آخر دوفة فؾؿتقىف. ضـلـاكص دوفة افؼا

ًٓ ٓ يعـل أكـف ٓ يؿؽــ اكعؼـاد آختصـاص بغـر ذفـؽ،  ما شبؼ إيراده يف أو

ة، ؾـافعزة سـقؾؼد يـعؼد آختصاص فؾؿحاـؿ افقضـقة إذا ـان ادقرث وضـل اجلـ

ة ادتقىف وؿص افقؾاة  ٕكف اق افقؿص افذي يـشل ؾقف احلؼ يف اإلرثسـقاـا بجـ
(1)

. 

ــع  ــقال ادشــسـة حــددت دور ادصــػل يف تتب ــان أن ٓدحــة إم ــد شــبؼ بق وؿ

يف اخلارج، وأصارت ماد ـا إوػ بـلن اإلرث مــ ادـال ادشـسك إمقال
(2)

، وورد 

مـ اذه افالدحة دون اإلخـالل بلحؽـام آختصـاص افـدويل، إذا تبـّغ  41يف ادادة 

ًٓ  ــص ادــال ادشــسك خــارج ادؿؾؽــة  ؾــنن ادصــػل  فؾؿصــػل أن فؾشـــرـاء أمــقا

ــراءات افـظام ــاذ اإلج ــف ا  ــٍذ، وظؾق ــثؾفؿ حقـئ ــقال يؿ ــؽ إم ــظ وإدارة تؾ ــة حلػ ق

وتصػقتفا، ب  يف ذفؽ كؼؾ ما يؿؽـ كؼؾف مـفا إػ ادؿؾؽة إذا ـان ؾقف مصـؾحة، وبقـع 

ما ٓ يؿؽـ كؼؾف وؾًؼا فألكظؿة ادعؿقل هبا يف دوفة افتل يقجد ؾقفا ادـال، وذفـؽ مـع 

تصـاص مراظاة ما تؼضـل بف ادعاادات وآتػاؿات افدوفقة، ؾفـذه ادـادة يف ظؼـد اخ

فؾؿحــاـؿ افقضـقــة بحســ  جـســـقة ضــافبل افتصــػقة مـــ افــقارثغ، دون اإلخــالل 

بلحؽام آختصاص افدويل، وخاصًة ما يتعؾؼ بافعؼار خارج افدوفة، وتعـذر بسـط 

ص تتبـع أمـقال  41افـػقذ ظؾقف  دا فؾدول مـ شـؾطة ظـذ أراضــقفا، فؽــ ادـادة  تبـَـّ

  ظؼد آختصاص بـاًء ظذ اجلـسـقة.أصحاهبا خارج أوضاهنؿ  إمعاًكا مـفا يف

                                           
 (.141افؼاكقن افدويل اخلاص افسعقدي د. أ د شالمة )ص: (1)

 تص ًاـؿ ادؿؾؽة بـظر  ": (47اـ، وكص ادادة 41/1/1241)دشسـة افصادرة بتاريخ ٓدحة ؿسؿة إمقال ا (4)

افدظقى ادؼامة ظذ ادسؾؿ ؽر افسعقدي افذي فقس فف مؽان إؿامة ظـام أو لتـار يف ادؿؾؽـة، وذفـؽ يف إحـقال 

ا، أو إذا ـاكص افدظقى متعؾؼة بؿسلفة مـ مسادؾ إحقال افشخصـقة إخرى -أتقة: اـ  ، وـان اددظل شـعقديًّ

 ."ـان ؽر شعقدي مؼقً  يف ادؿؾؽة، وذفؽ إذا   يؽـ فؾؿدظك ظؾقف مؽان إؿامة معروف يف اخلارج
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يعؼــد آختصــاص فــف يف افـظــر يف  ضـــلوجــقد افعؼــار أو ادــال يف بؾــد افؼا

بعـض ة بــاًء ظـذ مـا تؼـرر مــ ؿقاظـد آختصـاص افـدويل، اـذا مـا بقـتـف ضـقافؼ

ارة شــقية ادؼقؿة يف ادؿؾؽة افتل ضؾبص بقـع صـرة ادرأة ادضـقإحؽام افسابؼة، ـؼ

 زوجفا ادتقىف يف ادؿؾؽة، وتؿ افـظر ؾقفا
(1)

ة افقؿــل صـاح  ادــزل يف ضــق، وـؼ

تفؿ وبقع ادـزلضـقادؿؾؽة، وتؿ افـظر يف ؿ
(2)

. 

بعــض أو ـــؾ إذا ـاكــص  ضـــلؾــقؿؽـ ظؼــد آختصــاص افــدويل يف بؾــد افؼا

  دا فؾدوفة مــ حـؼ يف بسـط كػقذاـا ظـذ مثـؾ اـذه ضـلأمقال افسـة يف بؾد افؼا

 إمقال وؾؼ افـظام.

ٓ  -إجـبل صـرذات افعـ-رؽؿ افتـظقؿ افسافػ افذـر ؾنن معاجلة افؼضايا 

 تزال بحاجة دزيد ظـاية  بلن يػرد ادـظؿ افسعقدي ؿضـايا افســة يف ؾؼـرة مسـتؼؾة 

فقضــػل ظؾقفــا مزيــًدا مـــ إمهقــة  -ةصـــقإحــقال افشخ صـــربؼقــة ظـاأشــقًة ب-

يؿؽـــ مـــ خالهلــا حــؾ وآظتبــار وافقضــقح، وؿطعــا فؾشــؽ واخلــالف، وافتــل 

إجـبل ادتعؾؼة بافســة  إذ إن افقاؿـع احلـايل ظـذ خـالف  صـرافدظقى ذات افعـ

ظل شــريع افشــرفتاحلال يف إكظؿة ادؼاركة إخرى، وافتل تتػؼ معفا يف مصدر ا

فؼضايا افسـات، ؾؼد تعارؾص اذه افؼقاكغ ادؼاركـة ظـذ ؿقاظـد أصـبحص صـادعة 

بقـفا، ؾـظام ادراؾعات افسـعقدي جـاء خافًقـا مــ افــص افضـابط دسـادؾ ادـراث 

رؽؿ أمهقتف
(3)

. 

 

                                           
 (. 42471111رؿؿ افدظقى:  1/247اـ ادجؾد )1242جمؿقظة إحؽام افؼضادقة  (1)

 .(اـ1/2/1241يف  411271411) :احلؽؿ رؿؿ (4)

 (.141:ص) افسعقدي د. أ د شالمة افؼاكقن افدويل اخلاص (4)
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أكـف "ي ظـذ صــرمــ افؼـاكقن ادـدين اد 17/1مـثاًل تــص ادـادة  صــرؾػل م

ؾات ادضـاؾة دـا بعـد ادـقت  ؿـاكقن صــرة وشـادر افتصــقاث وافقي ظذ ادرسـري

"ف وؿص مقتفصـرأو مـ صدر مـف افت صـلادقرث أو ادق
(1)

. 

 مــ افؼـاكقن ادـدين ادـراث  11ويف إردن أخضعص افػؼرة إوػ مـ ادادة 

ة ادقرث وؿـص مقتـف، شـقاء سـقفؼاكقن جـ -بصقرة ظامة مـ افـاحقة ادقضقظقة-

ادقرث أردكقًّا أم أجـبقًّا، ـتعقغ افقرثة وأكصبتفؿ يف افسـة، وأشباب احلرمان ـان 

وط آشتحؼاقصـرمـ ادراث واحلج ، و
(2)

. 

خؾق ؿضايا افسـة مـ ؿقاظد اإلشــاد، افـقاردة يف مـقاد آختصـاص افـدويل 

يف كظــام ادراؾعــات، وظــدم مؼاركتفــا بؼضــايا افــزواج وافـػؼــة وافـســ ، وذـراــا 

ؿؾة رؽؿ أمهقتفا  يؼؾؾ مـ ؿقؿة وأمهقة معاجلة اذه افؼضايا، وخاصًة ٓرتباضفـا جم

، ؾال جمال دؼاركـة أمـقال افـزواج وافـػؼـة بافؼقؿـة شـلاسـقوبعداا آؿتصادي واف

ادافقة فبعض افسـات افتل ؿد تتجاوز اداليغ يف بعض افســات، ؾـسك معاجلتفـا 

يعـد  -ةصــقافتل  تص هبا ادحاـؿ افشخ- 44ادة يف اذه ادقاد رؽؿ إيراداا يف اد

ؿصقًرا يف افـظام يف معاجلة ؿضايا افسـات ببعـداا افـدويل، ويتلــد إمـر يف اـذه 

إزمـة افتل تؼاربص ؾقفا ادساؾات، وـثر افتـؼؾ وافسػر، وخاصًة مـا حبـك اهلل بـف 

ف، ومـا تقاـبـف اذه افبالد مـ وجـقد احلـرمغ، وـثـرة رواده وراؽبـل ادجـاورة ؾقـ

ادؿؾؽة حافقًّا مـ كؿق وازداار  جعؾفا مفقى أؾئدة ادستثؿريـ وافتجـار، ممـا حيـتؿ 

 معف جتؾقة إمر يف مثؾ اذ افؼضايا.

                                           
 (.447افؼاكقن افدويل اخلاص تـازع افؼقاكغ آختصاص افؼضادل د. اشام صادق د. ظؽاصة ظبد افعال )ص: (1)

 (.112:افؼاكقن افدويل اخلاص تـازع افؼقاكغ د. ؽاف  افداودي )ص (4)
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 ٘ــــامتـخ

 احلؿد هلل ظذ بؾقغ افت م، وافصالة وافسالم ظذ خر إكام.. وبعد:

ل ؿضـايا افســة ، وافذي ؿؿص ؾقف بدارشـة أحـقاسـريف ختام اذا افبحث افق

إجـبل، وما يتعؾؼ هبا يف كظام ادراؾعات افسعقدي مع إيراد بعـض  صـرذات افعـ

اح افؼـاكقن، ومبقـًـا مقؿـػ صــرافؼضايا يف افؼضاء، ومؼارًكا ذفؽ بـبعض مـا ـتبـف 

 افػؼف اإلشالمل ؾق  أصؽؾ  طفر مـ خالل ذفؽ بعض افـتاد  مـفا:

 مـ  47سـة ضؿـ ما أورده يف ادادة ادـظؿ افسعقدي   يـص ظذ ؿضايا اف

ة صــقكظام ادراؾعـات، وفؽـفـا داخؾـة ؾـق  أمجـؾ مــ بؼقـة مسـادؾ إحـقال افشخ

ة، صــقإخرى  ٕكف ذـراا مـ ضؿـ افؼضايا افتل تـظر يف ًاـؿ إحـقال افشخ

 مـ ذات افـظام. 44ـ  يف ادادة 

 مـدظًقا أو -ي ة افتل أحـد أضراؾفـا شـعقدصـقمجقع دظاوى إحقال افشخ

ة وحؼقؿفـا، واـق مـا شـرتـظراا ادحاـؿ افسعقدية، وذفؽ  اية فأل -مدًظك ظؾقف

 .دلَّ ظؾقف افؼضاء

 يان افـظــام وافؼضــاء ظــذ ؿضــايا إجاكــ  يف إحــقال شـــرامتــداد و

ة، وخاصـة يف جاكـ  ؿضـايا افســة، خاصـة ظـذ إمـقال ادقجـقدة يف صـقافشخ

 أم ظؼاًرا.ادؿؾؽة، شقاء ـاكص مـؼقفًة 

  ظذ أكف حال ــقن  -وتبعف ادـظؿ افسعقدي-شارت معظؿ افؼقاكغ وافـظؿ

افـزاع يف ظؼار خارج دوفة افؼاضـل  ؾنكف يتعذر اختصاص افؼاضــل يف احلؽـؿ هبـا  

إذ ٓ يؿؽـ تراؾع افسعقدي أو ادؼقؿ يف ادؿؾؽـة أمـام ًـاـؿ ادؿؾؽـة يف حافـة تعؾـؼ 

ؼار خارج ادؿؾؽة، وذفؽ بسب  أن إشــاد افـدظقى إمر بدظقى ظؼارية مرتبطة بع

إػ ًؽؿة دوفة افعؼار يؼقم ظذ أشاس أن هلذه ادحؽؿة شـقطرة ؾعؾقـة ظـذ افعؼـار، 
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ظدا مـا اشـتثـتف اتػاؿقـة افريـاض باظتبـار ًـاـؿ افبؾـد افـذي يقجـد يف إؿؾقؿـف مقؿـع 

 إظضاء.افعؼار لتصة بافػصؾ يف احلؼقق افعقـقَّة ادتعؾ،ؼة بف فؾدول 

 ظقة ظذ شـريان ضابط آختصاص افدويل افقارد يف كظام ادراؾعات افشـر

إذا ـاكـص  ضــلإجـبل بعؼد آختصاص فدوفـة افؼا صـرؿضايا افسـة ذات افعـ

تؾــؽ افدوفــة آخــر دوفــة فؾؿتــقىف، ـــ  يؿؽـــ أن يـعؼــد آختصــاص فؾؿحــاـؿ 

مـــ ٓدحــة إمــقال  41ة ة، حســ  ادــادســـقافقضـقــة إذا ـــان ادــقرث وضـــل اجلـ

 .ضـلادشسـة، ـ  يؿؽـ ظؼد آختصاص يف افعؼار أو ادال ادقجقد يف بؾد افؼا

  خؾق ؿضايا افسـة مـ ؿقاظد اإلشـاد افقاردة يف مقاد آختصـاص افـدويل

يف كظــام ادراؾعــات، وظــدم مؼاركتفــا بؼضــايا افــزواج وافـػؼــة وافـســ ، وذـراــا 

 ؾ مـ ؿقؿة وأمهقة معاجلة اذه افؼضايا.جمؿؾًة رؽؿ أمهقتفا  يؼؾ

 إجـبـل ٓ تـزال بحاجـة دزيـد ظـايـة، بـلن  صــرمعاجلة افؼضايا ذات افعـ

إحـقال  صـرأشقًة ببؼقة ظـا-يػرد ادـظؿ افسعقدي ؿضايا افسـة يف ؾؼرة مستؼؾة 

، وؿطعـا فؾشـؽ فقضػل ظؾقفا مزيًدا مـ إمهقة وآظتبار وافقضقح -ةصـقافشخ

إجـبـل ادتعؾؼـة  صــريؿؽـ مـ خالهلا حـؾ افـدظقى ذات افعـواخلالف، وافتل 

  ؾــال جمــال دؼاركــة أمــقال شـــلاشـقوخاصــًة أهنــا ذات بعــد اؿتصــادي وبافســـة، 

افزواج وافـػؼة بافؼقؿة ادافقة فبعض افسـات، افتل ؿـد تتجـاوز اداليـغ يف بعـض 

افتـل  ـتص هبـا - 44ه ادقاد رؽـؿ إيرااـا يف ادـادة افسـات، ؾسك معاجلتفا يف اذ

ُيعــد ؿصــقًرا يف افـظــام يف معاجلــة ؿضــايا افســـات ببعــداا  -ةصـــقادحــاـؿ افشخ

افدويل، ويتلـد إمر يف اـذه إزمــة افتـل تؼاربـص ؾقفـا ادسـاؾات، وـثـر افتـؼـؾ 

ة رواده وافســػر، وخاصــًة مــا حبــا اهلل بــف اــذه افــبالد مـــ وجــقد احلــرمغ، وـثــر

وراؽبل ادجاورة ؾقف، وما تقاـبف ادؿؾؽة حافقًّا مــ كؿـق وازداـار  جعؾفـا مفـقى 

 .أؾئدة ادستثؿريـ وافتجار  مما حيتؿ معف جتؾقة إمر يف مثؾ اذ افؼضايا
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 املسادعاملصادز ّفَسع 

 افطزي دحؿد بـ جرير بـ يزيـد بــ ـثـر بــ ؽافـ  أمـع، أبـق سـرتػ (1

: ممشسـة صــراــ(، ادحؼـؼ: أ ـد ًؿـد صـاـر، افـا412قىف: جعػر افطزي )ادتـ

 م.4222 -اـ 1242افرشافة، افطبعة: إوػ، 

ـشاف افؼـاع، مـصقر بـ يقكس بـ صالح افديـ ابـ حســ بــ إدريـس  (4

 : دار افؽت  افعؾؿقة.صـراـ(، افـا1211افبفقيت احلـبع )ادتقىف: 

ـ، أبـق بؽـر بــ مسـعقد بــ ادع فعالء افـديشـربدادع افصـادع يف ترتق  اف (4

: دار افؽتـ  افعؾؿقـة افطبعـة: صــراــ(، افـا117أ د افؽاشـاين احلـػـل )ادتـقىف: 

 م.1111 -اـ 1221افثاكقة، 

ادغـل ٓبـ ؿدامة، مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أ د بـ ًؿد بـ ؿدامـة ادؼدشــل  (2

 م.1111 -اـ 1411اـ(، افـاصـر: مؽتبة افؼاارة، افـشـر: 142)ادتقىف: 

ادعجــؿ افؽبــر فؾطــزاين شــؾق ن بـــ أ ــد بـــ أيــقب بـــ مطــر افؾخؿــل  (1

اــ(، ادحؼـؼ:  ـدي بــ ظبـد ادجقـد 412افشامل، أبق افؼاشؿ افطزاين )ادتـقىف: 

 افؼاارة افطبعة: افثاكقة. -: مؽتبة ابـ تقؿقة شـرافسؾػل دار افـ

ــؾ افـبــقة، أ ــد بـــ احل (1 ـــرَ اخلُ  شـــك بـــ ظــع بـــ مقســـغدٓد ْوِجردي ْس

ــقىف:  ــق بؽــر افبقفؼــل )ادت ــة صـــراـــ(، افـا211اخلراشــاين، أب ــ  افعؾؿق  : دار افؽت

 اـ.1221 -بروت، افطبعة: إوػ  -

افتؾخقص احلبر ٕ  افػضؾ أ د بــ ظـع بــ ًؿـد بــ أ ـد بــ حجـر  (7

اـــ(، حتؼقــؼ: أبــق ظاصــؿ حســـ بـــ ظبــاس بـــ ؿطــ ، 114افعســؼالين )ادتــقىف: 

 م.1111-اـ1211، افطبعة: إوػ، ـرصم -ممشسة ؿرضبة 
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ح مـتفك اإلرادات، مـصقر بـ يقكس بـ صالح افديـ ابـ حسـ بــ صـر (1

: ظا  افؽتـ ، افطبعـة: إوػ، صـراـ(، افـا1211إدريس افبفقيت احلـبع )ادتقىف: 

 م.1114 -اـ 1212

ح ــز افدؿادؼ ومـحة اخلافـــــــؼ وتؽؿؾـة افطـقري ابــ صـرافبحر افرادؼ  (1

 بدون تاريخ. -ي: دار افؽتاب اإلشالمل، افطبعة: افثاكقة صـرجقؿ ادك

ف صــرروضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ أبق زـريـا ًقـل افـديـ حيقـك بــ  (12

: ادؽتـ  اإلشـالمل، صــراــ( حتؼقـؼ: زاـر افشـاويش افـا171افـقوي )ادتـقىف: 

 م.1111 -اـ 1214ظ ن افطبعة: افثافثة،  -دمشؼ - بروت

ـــ أ  شــفؾ صــؿس إدؿــة ســـلخسـرفؾادبســقط  (11 ـــ أ ــد ب ، ًؿــد ب

بــروت، افطبعــة: بــدون  -: دار ادعرؾــة صـــراـــ(، افـا214)ادتــقىف:  ســـلخسـراف

 م.1114 -اـ 1212: شـرضبعة، تاريخ افـ

اددوكة افؽزى، مافؽ بـ أكس بـ مافؽ بـ ظامر إصبحل اددين )ادتـقىف:  (14

 م.1112 -اـ 1211، افطبعة: إوػ، اـ(، افـاصـر: دار افؽت  افعؾؿقة171

ف وؾــاء ًؿــد، كــدوة صـــرافتجــارة افدوفقــة مـــ مـظــقر إشــالمل، د. أ (14

 م.4214تطقير افعؾقم افػؼفقة، وزارة إوؿاف وافشمون افديـقة بسؾطـة ظ ن 

امؾ فألدّفة اف (12 ُتُف )افشَّ ـرافِػْؼُف اإلشالملُّ وأدفَّ ظقَّة وأراء ادذابقَّة وأاّؿ شَّ

ــة و رجيفــا(، د. َوْاَبــة بـــ مصــطػك افـَّظ ــات افػؼفقَّــة وحتؼقــؼ إحاديــث افـَّبقيَّ ريَّ

، افـا َحْقِعّ ة  -: دار افػؽر صـرافزُّ ابعة. -شقريَّ  دمشؼ، افطبعة: افرَّ

 شــلظبد افر ـ بــ ؿدامـة ادؼد ادمفػ:ح افؽبر ظذ متـ ادؼـع شـراف (11

 وافتقزيع شـردار افؽتاب افعر  فؾـ

 .ـا1241حصادل فقزارة افعدل افؽتاب اإل (11
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ة وادقاضـ ومرـز إجاك  وأحؽامفـا سـقافؼاكقن افدويل اخلاص، اجلـ (17

يف افؼاكقن افعراؿـل، د. حســ اهلـداوي ود. ؽافـ  افـداودي، مطـابع مديريـة دار 

 جامعة ادقصؾ. شـرافؽت  فؾطباظة وافـ

افؼــاكقن افــدويل اخلــاص تـــازع افؼــقاكغ تـــازع آختصــاص افؼضــادل  (11

 شـــرتـػقــذ إحؽــام إجـبقــة دراشــة مؼاركــة، د. ؽافــ  افــداودي، دار افثؼاؾــة فؾـ

 م افطبعة افثاكقة.4214وافتقزيع 

افقجقز يف احلؼـقق افدوفقـة اخلاصـة د. ماجـد احلؾـقاين افطبعـة إوػ،  (11

 م.1112دمشؼ 

ــدويل اخلــاص اد (42 ــاكقن اف ــة صـــرافؼ ــل، ادطبع ــذ افزيـ ــارن د. ظ ي وادؼ

 م.1142ارة،افر اكقة، افؼا

آختصاص افؼضادل افـدويل  -افؼاكقن افدويل اخلاص )تـازع افؼقاكغ (41

م، دار افػـتح  4212ة(، د. اشام صادق، د. ظؽاصـة ًؿـد ظبـد افعـال، سـقاجلـ -

 ، اإلشؽـدرية.شـرفؾطباظة وافـ

ؾؽـــرة تــــازع افؼـــقاكغ يف افػؼـــف اإلشـــالمل، د. رمـــزي ًؿـــد دراز،  (44

 م.4211، مـشقرات احلؾبل احلؼقؿقة، ط

إصقل يف افتـازع افدويل فؾؼقاكغ، د. أ ـد ظبـد افؽـريؿ شـالمة، دار  (44

 م.4221افـفضة افعربقة 

ــدويل اخلــاص افســعقدي، دراشــة تل (42 ــاكقن اف ــة، أ ــد صـــقافؼ ؾقة مؼارك

 م.4212ظبدافؽريؿ شالمة، مؽتبة افرصد، افطبعة إوػ

ري أشـباب ح افؼـاكقن ادـدين، د. ظبـد افـرزاق افســفقصـرط يف شـقافق (41

 ـس  ادؾؽقة، دار إحقاء افساث افعر ، بروت فبـان.

يع اجلـادل اإلشالمل مؼارًكـا بافؼـاكقن افقضـعل، د. ظبـد افؼـادر شـرافت (41

 .ـا1242ظقدة، دار احلديث، افؼاارة، 
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ظقة افسـعقدي، د. ظبـد اهلل بــ شـرح كظام ادراؾعات افصـرافؽاصػ يف  (47

 .ـا1242فثة خـغ، مؽتبة افعبقؽان، افطبعة افثا

ـــــاريخ شــــــرادراؾعـــــات اف كظـــــام (41 ظقة افســـــعقدي، افصـــــادر يف افت

 اـ.11/1/1241

 اـ.1241/ 41/1ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة، افصادرة بتاريخ  (41

 .ـا1241جمؿقظة إحؽام افؼضادقة فؾعام  (42

 .ـا1242جمؿقظة إحؽام افؼضادقة  (41

طبعـة إوػ، ظقة، د. إبـرااقؿ ادقجـان، افشــرح كظـام ادراؾعـات افصـر (44

 .ـا1241

ــا  (44 ــل صــادؿص ظؾقف ــة فؾتعــاون افؼضــادل، وافت ــاض افعربق ـــاؿقة افري اتػ

 م.1/11/4222ادؿؾؽة يف 

 اـ.1/2/1241يف  411271411احلؽؿ رؿؿ  (42
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 مكــدمــــــ٘

احلؿد هلل رب افعادغ وافصالة وافسـالم ظـذ كبقــا ًؿـد وظـذ آفـف وصـحبف 

 أمجعغ، أما بعد: 

ؾنن افشارع احلؽقؿ حـث ظـذ إفػـة وافـسابط وصـؾة افـرحؿ ورؽـ  ؾقفـا، 

 ـ ـان يم ـ بـا  وافقـقم أخـر »: وهنك ظـ ؿطقعة افرحؿ وحذر مـفا، ؿال 

«ؾؾقصــؾ ه ــف
(1)

إن ا  خؾــؼ اخلؾــؼى حذــك إذا ؾــرغ  ـــ خؾؼــفى ؿافــت »، وؿــال: 

افرحؿ: هذا  ؼام افعائـذ بـؽ  ــ افؼطقعـةى ؿـال: كعـؿى ض ـا نرأــغ ضن ض ـؾ  ــ 

«و ؾؽى وضؿطع  ـ ؿطعؽ؟ ؿافت: بذ يا هبى ؿال: ؾفق فؽ
(2)

ٓ : »، وؿال 

«يدخؾ اجلـة ؿـاضع
(3)

فشـؼاق بـغ إثـارة افــزاع وا"، وممـا يـدظق إػ ؿطقعـة افـرحؿ 

، ؾنذا مات اإلكسان وفف ما يـقرث  ؾـنن اـذه افســة تؼسـؿ ظـذ ورثتـف، "إؿارب

ؾعذ مـ يتـقػ ؿسـؿة افســات ًاوفـة تـلفقػ افؼؾـقب، وإبعاداـا ظـ  ؿـد حُيـدث 

افـزاع وافشـؼاق، خاصـًة وأكـف بـغ أؿـرب افــاس، ومـع اـذا ؾـنن افــزاع ؿـد يؼـع 

افســة أو  صــرافقرثة أو يف ح صـرن يف حوحيصؾ بغ افقرثة، واذا افـزاع ؿد يؽق

تؼققؿفا، وؿد يؽقن اذا افـزاع يف ؿسـؿة افســة، ؾلحببـص أن أبـّغ مـا يتعؾـؼ هبـذه 

 (. ـازظات افسـاتادـازظات، واخست هلا ظـقاًكا اق )

 

                                           
(  1141تـف إيـاه بـػسـف، رؿـؿ احلـديث )أخرجف افبخاري يف صحقحف، ـتاب إدب، باب إــرام افضــقػ وخدم (1)

(1/44.) 

(، 1117متػؼ ظؾقف، أخرجـف افبخـاري يف صـحقحف، ـتـاب إدب، بـاب مــ وصـؾ وصـؾف اهلل، رؿـؿ احلـديث ) (4)

 (.2/1112(، )4112(  وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف، ـتاب افز وافصؾة وأداب، رؿؿ احلديث )1/1-1)

(  1/1(، )1112ف، ـتـاب إدب، بـاب إثـؿ افؼـاضع، رؿـؿ احلـديث )متػؼ ظؾقـف، أخرجـف افبخـاري يف صـحقح (4)

 (.2/1111(، )4111وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف، ـتاب افز وافصؾة وأداب، رؿؿ احلديث )
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مالمسـة اـذا ادقضــقع فقاؿـع افـــاس وحـاهلؿ، ممـا يقجــ  تؾؿـس بقاكــف  -1

 وتقضئتف هلؿ.

 تؼري  مسادؾ اذا ادقضقع فؾؼضاة وادحامغ، ومـ يتقػ ؿسؿة افسـات. -4

ظــ مـازظـات  -حسـ  مـا اضؾعـص ظؾقـف  -ظدم وجقد ـتـاب مسـتؼؾ  -4

افسـات، وجتـدر اإلصـارة إػ أكـف تـؿ تسـجقؾ رشـافة دـتـقراه بعــقان )مـازظـات 

قدية( يف ؿســؿ افػؼــف تصــػقة افســـات وتطبقؼا ــا يف ًــاـؿ ادؿؾؽــة افعربقــة افســع

ػ، وٓ يــزال ســقادؼـارن بادعفـد افعـايل فؾؼضـاء، فؾباحــث حسـان بــ إبـرااقؿ اف

 افباحث يف ضقر افبحث، حتك ـتابة اذه إشطر.

 تتؽقن خطة افبحث مـ مؼدمة، وأربعة مباحث، وخامتة.

 وتتضؿـ أمهقة ادقضقع وأشباب اختقاره، وخطة افبحث. ادؼد ة:

 وؾقف مطؾبان:إول: نعريػ  ـازظات افسـاتى  ادبحث

 تعريػ مـازظات افسـات باظتباره مرـًبا، وؾقف مسلفتان: ادطؾب إول:

 ادسلفة إوػ: تعريػ ادـازظات يف افؾغة، وآصطالح.

 ع. شـرادسلفة افثاكقة: تعريػ افسـات يف افؾغة، وآصطالح، واف

 فسـات باظتباره فؼًبا. تعريػ مـازظات ا ادطؾب افثاين:

 وؾقف أربعة مطاف :ادبحث افثاين:  ـازظات حصـر افقهثةى 

 افقرثة. صـرادراد بح ادطؾب إول:

 افقرثة. صـراإلجراءات افـظامقة إلثبات افقؾاة وح ادطؾب افثاين:

 ظقة ٓشتحؼاق اإلرث.شـراإلجراءات اف ادطؾب افثافث:
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 افقرثة. صـرة يف حادـازظات افـاصئ ادطؾب افرابع:

 وؾقف أربعة مطاف : ادبحث افثافث:  ـازظات حصـر افسـة ونؼققؿفاى

 افسـة. صـرادراد بح ادطؾب إول:

 ادراد بتؼققؿ افسـة. ادطؾب افثاين:

 افسـة وتؼققؿفا. صـراإلجراءات حل ادطؾب افثافث:

 ا.افسـة وتؼققؿف صـرادـازظات افـاصئة يف ح ادطؾب افرابع:

 وؾقف ثالثة مطاف : ادبحث افرابع:  ـازظات ؿسؿة افسـاتى

 ادراد بؼسؿة افسـات. ادطؾب إول:

 إجراءات ؿسؿة افسـات. ادطؾب افثاين:

 ادـازظات افـاصئة يف ؿسؿة افسـات. ادطؾب افثافث:

 وتتضؿـ أاؿ افـتاد  ادستخؾصة مـ افبحث. اخلامتة:

 

د، وأشـلفف أن يـػـع هبـذا افبحـث ـاتبـف وؿاردـف، واهلل أشلل افتقؾقـؼ وافتسـدي

   .وجيعؾف خافًصا فقجفف افؽريؿ

 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف و حبف ضمجعغ.
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 املبشح األّل 
 تعسٓف مياشعات الرتنات 

 وؾقف مطؾبان:

  :املطلب األًل: تعسٍف  ناشعات الرتنات  اعتبازي  سنًبا

 وؾقف مسلفتان:

تليت ظذ ظـدة معـاٍن، ؾادـازظـة يف اخلصـقمة: جماذبـة احلجـ   ادـازظة دم افؾغة

ؾق  يتـازع ؾقـف اخلصـ ن، يؼـال: كازظتـف مـازظـة وكزاًظـا، إذا جاذبتـف يف اخلصـقمة، 

وافتـازع: افتخاصؿ
(1)

. 

ـ ادخاصـؿة وادجادفـة، واـل ؾفل ادجاذبة، ويعز هبا ظ وض ا دم آ طالح:

ادخافػة بغ اثـغ ظذ وجف افغؾظة
(2)

. 

ـا، يؼـال: ترــص افشــلمــ َتـَرَك اف دم افؾغـة: افسـة ـً ـا: شــلء يســف تر ـً ء تر

خؾقتف، وترـة ادقص: ما يسـف مـ ادراث، واجلؿع ترـات
(3)

. 

ؾفق ما يسـف ادقص خافًقا مـ تعؾؼ حؼ افغر وض ا دم آ طالح:
(4)

. 

واـؿ -  ؾؼـد اختؾـػ افػؼفـاء ؾقفـا، ؾـذا  اجلؿفـقر عشــروض ا افسـة دم اف

                                           
 .(1/411(  وفسان افعرب )4/1411(  وافصحاح تاج افؾغة وصحاح افعربقة )4/12يـظر:  ذي  افؾغة ) (1)

 (.444، 417:(  ويـظر: افتقؿقػ ظذ مف ت افتعاريػ )ص211اكظر: افػروق افؾغقية )ص: (4)

(  وادصباح ادـر يف ؽري  افشـرح افؽبـر 12/221وفسان افعرب )  (1/711يـظر: ادحؽؿ وادحقط إظظؿ ) (4)

 (.47/11(  وتاج افعروس )1/72)

 (.11)ص: (  وافتقؿقػ ظذ مف ت افتعاريػ11(  ويـظر: افتعريػات )ص:411افؽؾقات )ص: (2)
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ادافؽقة
(1)

وافشاؾعقة 
(2)

واحلـابؾة 
(3)

إػ أن افســة: اـل ــؾ مـا خيؾـػ ادقـص مــ  -

إمقال واحلؼقق افثابتة مطؾًؼا
(4)

. 

ػ أن افسـة: ال ما يسـف ادقص مـ إمقال صاؾًقا ظـ تعؾـؼ وذا  احلـػقة إ

حؼ افغر بعقـف  ؾادراقن فقس مـ افسـة  ٕكف فقس مؾًؽا خافًصا فؾؿقرث، حتـك 

يقرث ظـف، بؾ متعؾؼ هبا حؼ فغره
(5)

. 

ؾافسـة ظـد اجلؿفقر تشؿؾ احلؼقق مطؾًؼا، ومـفا ادـاؾع، يف حغ أن احلـػقـة 

 يف ادال، أو احلؼ افذي فف صؾة بادال ؾؼط.ون افسـة صـرحي

 املطلب الجانُ: تعسٍف  ناشعات الرتنات  اعتبازي لكًبا: 

ادخاصـؿة بـغ افقرثـة أكػسـفؿ، أو معفـؿ، ظـذ مـا خؾػـف  يؿؽـ نعريػفا بــ:

 ادقص مـ ادراث.

يـدخؾ ؾقـف ادـازظـات افتـل تؼـع بـغ  ادخا ؿة بغ افقهثـة ضكػسـفؿ: ؾؼقفـا:

 شقاء ـان افـزاع يشؿؾفؿ مجقًعا، أو أن افـزاع بغ وريث وآخر.افقرثة، 

يدخؾ ؾقف ادـازظات افتل تؼـع بـغ افقرثـة أو أحـداؿ، مـع  ضو  عفؿ: وؿقفـا:

 ء مما خؾػف ادقص.صـلمـ فقس بقارث، ـؿـ يدظل مؾؽ 

يدخؾ ؾقف مجقع إمـقال افتـل خؾػفـا  ظذ  ا خؾػف ادقت  ـ ادراث: وؿقفـا:

اء ـاكص مؾـؽ فـف، أو فقسـص مؾًؽـا فـف، وإكـ  مسـجؾة باشـؿف ـؿراـقن ادقص، شق

 وكحقه  ويدخؾ ؾقفا مجقع احلؼقق وادـاؾع افثابتة فف، ؾقخؾػف افقرثة ؾقفا.

                                           
(  وحاصــقة 1/117(  وصـرح لتصـر خؾقؾ فؾخرصـل )221-1/221مقاا  اجلؾقؾ يف صـرح لتصـر خؾقؾ ) (1)

 (.2/217افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر )

(  وافتجريد فـػع 2/7(  ومغـل ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػاظ ادـفاج )1/111افـجؿ افقااج يف صـرح ادـفاج ) (4)

 (.4/422افعبقد )

 (.1/17(  وحاصـقة افروض ادربع )12/441(  وـشاف افؼـاع ظـ اإلؿـاع )4/211صـرح مـتفك اإلرادات ) (4)

 (.12/7741افػؼف اإلشالمل وأدفتف ) (2)

ــز افدؿادؼ ) (1) ــز افدؿادؼ )1/441تبقغ احلؼادؼ صـرح  ـ )1/117(  وافبحر افرادؼ صـرح  ـ ظابدي  (.1/711(  وحاصـقة اب
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 املبشح الجاىٕ 
 الْزث٘  صـسمياشعات س

 وؾقف أربعة مطاف :

 الٌزثْ: صبساملطلب األًل: املسا  حب

 -بـاًء ظذ ضؾ  أحـد ذوي افشـلن- ضـلافقرثة اق: تؼرير افؼا صـرادراد بح

مجقع ورثتف، مع بقان ظالؿتفؿ اإلرثقة بف صـرثبقت وؾاة آدمل، وح
(1)

  . 

 الٌزثْ: صبساملطلب الجانُ: اإلدسإات النعا َْ إلثبات الٌفاّ ًس

ظقة  شــركصص ادادة افسادشة وافثالثـقن بعـد ادـادتغ مــ كظـام ادراؾعـات اف

افقرثة  ظذ ما يع صـرت افقؾاة، وحظذ أن يشتؿؾ ضؾ  إهناء إثبا
(2)

: 

 صـرًظا  ٕن ضؾ  إثبات افقؾاة وحصـرحضقر ادـفل أو مـ يؼقم مؼامف  -1

ـ  كصص ظذ ذفـؽ -ًظا صـرافقرثة ٓ يؼبؾ إٓ مـ أحد افقرثة، أو مـ يؼقم مؼامف 

-افالدحة افتـػقذية فؾ دة
(3)

. 

ؾــاة ؾــالن... يح بافطؾــ  باإلهنــاء، ـــلن يؼــقل: أضؾــ  إثبــات وصـــرافت -4

 ورثتف. صـروح

ــف افشخ -4 ــزه ظـــ ؽــره مـــ واؿــع اقيت ــ  يؿق ة، صـــقاشــؿ ادتــقىف ـــاماًل ب

-ـ  كصص ظذ ذفؽ افالدحة افتـػقذية فؾ دة-وتسجقؾ رؿؿفا إن وجدت 
(4)

. 

 تاريخ افقؾاة. -2

                                           
 (.4/111اصػ يف صـرح كظام ادراؾعات افشـرظقة افسعقدي )افؽ (1)

 (.424يـظر: ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتف افتـػقذية، )ص: (4)

 (.424(، )ص:441ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتف افتـػقذية، )مادة  (4)

 (.424(، )ص:441ادة ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتف افتـػقذية، )م (2)
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 وؿص افقؾاة. -1

 مؽان إؿامة ادتقىف. -1

 مؽان افقؾاة.  -7

 افتل ؾقفا مراـز ضبقة.صفقد افقؾاة، أو صفادة ضبقة هبا يف إماــ  -1

 ضــلأش ء افقرثة، وأاؾقـتفؿ مــ بؾـقغ ورصـد أو ضـدمها، ويسـتـد افؼا -1

ــ  كصـص ظـذ -مــ افقرثـة،  ّصــرظذ افقثادؼ افرشؿقة يف ذـر تاريخ مقافقـد افؼُ 

-ذفؽ افالدحة افتـػقذية فؾ دة افثامـة وافثالثقن بعد ادادتغ
(1)

. 

 كقع ؿرابتفؿ مـ ادقرث.  -12

 ذفؽ، مع ادـزـغ هلـؿ ممــ تؼبـؾ صـفاد ؿ يف اـذا اإلهنـاء افشفقد ظذ  -11

ؾـــال تصـــح افشـــفادة وافتزـقـــة مــــ أحـــد افقرثـــة أو أصـــقهلؿ أو ؾـــروظفؿ أو -

، وٓ يتؿ إثبات افقؾاة إٓ بشفادة ذـريـ ظدفغ-أزواجفؿ
(2)

. 

وفؾؼاضـل افتحري وافتثبص  وذفـؽ بـلن يطؾـ  مــ ادـفـل كشــر ضؾـ  إثبـات 

ة، يف إحـدى افصـحػ افتـل تصـدر يف مـطؼـة ادتـقىف، ويف حـال افقؾاة وحصـر افقرثـ

 ظدم صدور صحػ يف ادـطؼة، يطؾ  كشـره يف إحدى افصحػ إـثر اكتشاًرا ؾقفا.

وفف ـذفؽ ضؾ  افتحري مـ احلاـؿ اإلداري فؾؿـطؼة افتل تؼـع ادحؽؿـة يف 

، افقرثـة صــركطاق اختصاصفا، بـافتحري ظـ  تؼـدم بـف ضافـ  إثبـات افقؾـاة وح

اإلجابات مقؿعًة مـ مؼـدمفا، ومصـدؿًة مــ اجلفـة اإلداريـة افتـل  ضـروتؽقن ًا

ؿامص بافتحري، ـ  كصص ظذ ذفؽ ادادة افسابعة وافثالثقن بعد ادادتغ مـ كظـام 

ظقةشـرادراؾعات اف
(3)

. 

أيًضا افتحؼقـؼ بـػسـف مـع ادـفـل، ومـاؿشـة افشـفقد، حتـك يؼتــع  ضـلوفؾؼا

                                           
 (.424(، )ص:441ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتف افتـػقذية، )مادة  (1)

ـ اإلؿـاع ) (4) شاف افؼـاع ظ ظر:ـ  ؿد بـ إبرااقؿ آل افشـقخ )11/442ـي  (.14/21(  وؾتاوى ورشادؾ ش حة افشـقخً 

 (.424-424(، )ص:447مادة ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتف افتـػقذية، ) (4)
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متف مــ افريبـة وافشـؽ، ــ  كصـص ظـذ ذفـؽ ادـادة افثامــة بصحة اإلهناء، وشـال

ظقةشـروافثالثقن بعد ادادتغ مـ كظام ادراؾعات اف
(1)

. 

ورثتف، أصدر صؽ إثبات وؾـاة  صـروؾاة ادتقىف، وح ضـلؾنذا ثبص فدى افؼا

افقرثة، مع بقـان أشـ دفؿ  صـرافقرثة، مبق،ـًا ؾقف ثبقت افقؾاة وتارخيفا، وح صـروح

ر، وصـػا ؿ ـا وإكاًثا، وكقع ؿرابتفؿ مـ ادقص، وتاريخ وٓد ؿ خاصًة افُؼصَّ ذـقرً 

اإلرثقة
(2)

. 

 عَْ تضتشكام اإلزخ:ػبساملطلب الجالح: اإلدسإات ال

ويؼصد هبا معرؾة مـ يرث ومـ ٓ يرث، ومؼدار مـا فؽـؾ وارث مــ ؾـرض 

ؾنثبــات ة، ضـــق ، ومعرؾــة أحؽــام احلجــ  وؽراــا مـــ إحؽــام افػرصـــقأو تع

افقرثة ؿادؿ ظـذ افعؾـؿ بـافػرادض، ؾقجـ  ظـذ افؼاشـؿ افعؾـؿ بـافػروض  صـرح

ؾ وافتصــحقح، وافعــقل وافــرد، وادـاشــخات، صـــق  واحلجــ ، وافتلصـــقوافتع

وؿسؿة افسـات وؽراا مـ أحؽام اذا افعؾؿ، ومـ أاؿ ما يبـدأ بـف ؿاشـؿ افســة 

 ا يع:ظقة مصـرمـ إجراءات  -ا أو ؽرهضـقً شقاء ـان ؿا-

 افتحؼؼ مـ وجقد أشباب اإلرث مـ كؽاح وكس  ووٓء.  -1

 افتلـد مـ خؾق افقرثة مـ مقاكع اإلرث، مـ رق وؿتؾ واختالف افديـ. -4

افتلـد مـ حال إزواج، مـ حقث ظدد افزوجـات، وافبؼـاء يف افعصـؿة  -4

 ظـد افقؾاة، أو يف ظدة ضالق رجعل.

ـــ أصــ -2 ــص م ــارب ادق ـــ أؿ ــرث م ـــ ٓ ي ــرث وم ـــ ي ــة م ــف معرؾ قفف وؾروظ

 وحقاصـقف، مع حتديد مـ يرث مـفؿ، وما كصـقبف إن ـان صاح  ؾرض، أو تعصـق .

وط إرثف، مـ وجـقٍد صـرافتحؼؼ مـ وجقد احلؿؾ وظدمف، واؾ حتؼؼص  -1

 يف افرحؿ حغ وؾاة ادقرث، واكػصافف حقًّا حقاًة مستؼرًة ظـ أمف حغ افقٓدة.

                                           
 (.424(، )ص:441ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتف افتـػقذية، )مادة  (1)

 (.111-4/112يـظر: افؽاصػ يف صـرح كظام ادراؾعات افشـرظقة افسعقدي ) (4)
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مــان، ؾؼــد يقجــد افتلـــد مـــ مســادؾ احلجــ ، حجــ  افـؼصــان واحلر -1

فؾؿقص إخقة ٕم، ٓ يرثقن فقجقد افػرع افقارث افذي حجبفؿ حجـ  حرمـان، 

حيجبــقن إم حجــ  كؼصــان مـــ افثؾــث إػ  -ومــع ـــقهنؿ ًجــقبغ-وفؽـــفؿ 

 افسدس، وفق   يرثقا.

افتحؼــؼ مـــ حقــاة افقرثــة حقــاًة مســتؼرًة بعــد مــقت مــقرثفؿ، وفــق زمـًــا  -7

 افالحؼ، ـ  يف مسادؾ افغرؿك واهلدمك.ا، ومـ اق افسابؼ، ومـ اق سـرً ي

 الٌزثْ: صبساملطلب السا ع: املناشعات الناغْٗ يف س

افقرثـة، ؾؼـام مــ يعارضـف ظـذ  صـرإذا تؼدم ادـفل بطؾ  إثبات افقؾاة، وح

اذا اإلثبات  ُشؿع آظساض مـ افدادرة افتل تـظر اإلهناء، ـ  كصـص ظـذ ذفـؽ 

ظقةشــرة بعد ادادتغ مـ كظام ادراؾعـات افشـرمـة ظافالدحة افتـػقذية فؾ دة افثا
(1)

 ،

 تعؾق ت آشتئـاف ادؼررة يف افـظام. ضـكومتك صدر حؽؿ ؾنكف يعامؾ بؿؼت

افقرثـة بعـد صــدور  صـــروإذا ــان آظـساض ظـذ ضؾــ  إثبـات افقؾـاة وح

حؽؿ بذفؽ، شقاء اـتس  افؼطعقة أم ٓ، وـان آظـساض بطؾـ  إفغـاء احلؽـؿ، 

ــ  كصـص ظـذ ذفـؽ  -مصدر احلؽـؿ-عديؾف بنضاؾة وارث  ُكظر آظساض أو ت

ة بعـد ادـادتغشــرافالدحة افتـػقذيـة فؾـ دة افثامــة ظ
(2)

، ومتـك صـدر حؽـؿ  ؾنكـف 

 تعؾق ت آشتئـاف ادؼررة يف افـظام. ضـكيعامؾ بؿؼت

                                           
ـا ـاكـص درجتفـا: ادعارضة ظذ اإلهناء ؿبؾ اـتسابف افؼطعقة يـظر فدى افدادرة افتل تـظـر اإلهنـ(411/4)" (1)  ."اء أيًّ

 (.111ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتف افتـػقذية، )ص:

: يؽـقن تؼــديؿ ضؾـ  تعــديؾ صـؽ اإلهنــاء أو تؽؿقؾــف وؾًؼـا فألحؽــام افعامـة فالختصــاص افـــقظل (411/4)" (4)

ـفـا افصـؽ  ؾقحـال فؾـدوادر وادؽاين ادبقـة يف اذا افـظام، ؾنذا ـاكص ادحؽؿة ادختصة ال ادحؽؿة افتل صـدر م

: ادعارضـة ظـذ اإلهنـاء بعـد (411/2)اإلهنادقة بادحؽؿة، ؾـنذا ــان افصـؽ صـادًرا مــ إحـدااا ؾقحـال إفقفـا. 

اـتسابف افؼطعقة تؽقن بدظقى مستؼؾة ترؾع دحؽؿة افدرجة إوػ  وؾًؼا فألحؽام افعامـة فالختصـاص افــقظل 

ـاكص ادحؽؿة ادختصة ال ادحؽؿة افتـل صـدر مـفـا افصـؽ ؾتحـال فؾـدوادر  وادؽاين ادبقـة يف اذا افـظام، ؾنذا

. ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتـف "اإلهنادقة بادحؽؿة، ؾنذا ـان افصؽ صادًرا مـ إحدااا ؾتحال إفقفا

 (.111افتـػقذية )ص:
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افقرثة، حتـك حيؽـؿ بحافـف،  صـرحإذا ـان أحد افقرثة مػؼقًدا، ؾال يـفك  -1

اظات، وٓ ُيعؾـؿ صــرمـ حقاة أو مقت حؽً ، ومـ ذفـؽ مــ خـرج إػ مــاضؼ اف

 اؾ اق حل أم ٓ؟

ورثتـف مػؼـقًدا، وكـازع بعـض ورثتـف  صــرإذا ـان ادراد إثبات وؾاتـف وح -4

بطؾ  ظدم احلؽؿ بقؾاتف، ـؿـ خرج يف شػر وافبحر ااد ، أو يف ضادرة وؾؼـدت، 

اظات واكؼطع خزه، أو شاؾر واكؼطـع خـزه، ؾفــا ٓبـد صـر مـاضؼ افأو ذا  إػ

ًظا يف صــراددة ادؼـررة  ضـلمـ افتحؼؼ واحلؽؿ بحافف، مـ حقاة أو مقت حؽً  بؿ

 افسبص فؾؿػؼقد.

فق ادظك أكف ابـ هلذا ادتـقىف، مــ زوجـة أخـرى ؽـر مسـجؾة ومقثؼـة بعؼـد  -4

فـق ــان ابــ فؾؿقـص مــ زوجـة أجـبقـة يف  ــ -رشؿل،   يعؾؿ هبا افقرثة أو بعضفؿ 

خارج ادؿؾؽة، أو ـان ابـ مـ زوجة شـر    ُيعؾـ زوجف مـفا، واـق مـا يعـرف بـزواج 

ًٓ  فقتؿ حصـر افقرثة. -ادسـقار وكحقه  ؾنن اذه دظقى جي  افػصؾ ؾقفا أو

فق ُأحِلؼ بافقرثة مـ فقس بقارث أصاًل، ـ  فق ـان اذا ادقص ٓ يقفد فـف،  -2

ا ذ ابـًا بافتبـل، أو ـان هلذا ادقص أخ بـافتبـل، ؾــازع بعـض افقرثـة بـلن اـذا  وؿد

فقس أًخا هلؿ أو ظ ًّ هلؿ مـ افـس ، وإك  تؿ تبـقف مــذ افصـغر  ؾفـذه دظـقى جيـ  

 افقرثة. صـرافػصؾ ؾقفا  فقتؿ ح

فــق مــات إب وزوجتــف، أو بعــض أبـادــف معــف، بافتســؿؿ افغــذادل أو يف  -1

شــؼقط ادـــزل وكحــق ذفــؽ ممــا اــق معــروف بؿــراث افغرؿــك  ، أوشـــرحــادث 

واهلدمك، ؾـازع بعض افقرثة بلن افزوجة أو إبــاء ادتـقؾغ تؼـدمص وؾـا ؿ ظــ 

وؾاة إب، ممـا جيعـؾ إب يـرث اـمٓء إبــاء أو افزوجـة، ؾتؽثـر ترـتـف وكحـق 

 ذفؽ  ؾفذه دظقى جي  افػصؾ ؾقفا. 
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 املبشح الجالح 
 ن٘ ّتكٔٔنَا الرت صـسمياشعات س

 وؾقف ضهبعة  طافب:

 الرتنْ: صبساملطلب األًل: املسا  حب

ظرف اجلؿفقر افسـة بلهنا: ـؾ ما خيؾػف ادقص مـ إمـقال، واحلؼـقق افثابتـة 

مطؾًؼا
(1)

. 

ظـ ضريؼ افقرثة، بسماهلؿ ظـ  يؿؾؽـف  ضريؼان: إولترـة ادقرث،  صـروحل

ارة، ومزرظة، وبقص، وظـ رة، وشـاظة، ـقسادقرث ؿبؾ وؾاتف، مما اق معؾقم هلؿ، ـ

مجقع ما يعؾؿف افقرثة مما اـق مؾـؽ دـقرثفؿ، ويتقثَّـؼ مــ  صـروكحق ذفؽ  ؾقتؿ ح

احًة، مـ كظر يف صؽ مؾؽقة افبقـص، وصـؽ مؾؽقـة ادزرظـة، وــذا صـرُمؾؽِّقتِِف هلا 

أمـا  ارة افتـل ذــروا أهنـا مؾؽـف،ســق، وافـظر يف وثقؼة مؾؽقـة افضـلافع رة، وإرا

ادـؼقٓت افتل ٓ وثقؼة ظذ ُمؾؽِّقتِِف هلـا ــافؼؾؿ وافسـاظة، وإثـاث وكحـق ذفـؽ  

مـفؿ ظـ مجقع ممتؾؽاتـف، ويضـبطفا، شـقاء  سـرؾتؽػل صفاد ؿ بلهنا مؾؽف، ويستػ

حًيا يف مؾؽف، أو ًؾ كزاع ـلرض يدظل ؽره مؾؽقتفـا، ؾنكـف يضـبط ذفـؽ صـرـان 

 ما اق ًؾ إصؽال أو متـازع ؾقف. يح مـفا، ويضبطصـرـؾف، ويضبط اف

اق اجلفات افرشؿقة، ـقزارة افعدل، وممشسة افـؼد، واقئـة وافطريؼ افثاين: 

شقق ادال، ووزارة افتجارة، وؽراـا مــ اجلفـات ذات افعالؿـة، افتـل يتبـغ مــ 

                                           
(  وصـــرح 221-1/221تصـــر خؾقــؾ )(  ويـظــر: مقااــ  اجلؾقــؾ يف صـــرح ل12/7741افػؼــف اإلشــالمل وأدفتــف ) (1)

(  وافــجؿ افقاـاج يف صــرح 2/217(  وحاصــقة افدشـقؿل ظـذ افشــرح افؽبـر )1/117لتصـر خؾقـؾ فؾخرصــل )

(  وصــرح 4/422(  وافتجريـد فـػـع افعبقـد )2/7(  ومغـل ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػـاظ ادـفـاج )1/111ادـفاج )

 (.1/17(  وحاصـقة افروض ادربع )12/441ف افؼـاع ظـ اإلؿـاع )(  وـشا4/211مـتفك اإلرادات )
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اـات، صــرخالهلا ما اق مؾؽ فؾؿقرث، مـ ظؼارات، وكؼقد وأشـفؿ، وحصـص 

 ورده مـ اذه اجلفات. وكحق ذفؽ، ويضبط ـؾ ما

حًيا فـف، صــرمجقع ترـة ادقص، شقاء مـفا ما ـاكص مؾًؽـا  صـروهبذا يستطقع ح

أو متـازًظا ؾقفا، ؾقعد ؿادؿًة هبـذه إمـالك، يضـؿ افعؼـارات مـع بعضـفا، وافـؼـقد 

اـات مـع شــرؽات وكحقاا مع بعضفا، وحصص افشـقوإشفؿ وافصؽقك، واف

شـاظة وؿؾـؿ وكحقاـا مـع بعضـفا  فقسـفؾ ظؾقـف بعضفا، وادـؼقٓت مــ أثـاث و

حًيا يف صــرافرجقع هلا، ويتحؼؼ مـ مؾؽقة ادقرث هلا  ٕكـف فــ يؼسـؿ إٓ مـا ــان 

ادؾؽقة، أما ما ـان متـازًظا ظؾقف، أو ًـؾ إصـؽال، ـعـدم وجـقد حجقـة اشـتحؽام 

، فُقضؿ إػ افسـة ًٓ مثاًل  ؾالبد مـ إثبات مؾؽقتف هلا أو
(1)

. 

أو  صــرؾؽف ادقص خارج افدوفة، ــ  فـق ــان يؿؾـؽ ظؼـارات يف موأما ما يؿ

ـات أجـبقـة، صــرـات أجـبقـة، أو حصًصـا يف صـرأوروبا، أو ـان يؿؾؽ أشفً  يف 

وافؼسـؿة اـق  صــروكحق ذفؽ  ؾفـا يػرق بغ حـافغ: إوػ أن يؽـقن متـقيل احل

وـقؾ وكحـق ذفـؽ، ، ـؿصػ  أو ضـل، وافثاكقة أن يؽقن متقفقفا ؽر افؼاضـلافؼا

ؾقػرق بغ ما إذا ـاكص اـاك اتػاؿقة تـػقـذ إحؽـام بـغ  ضـلؾنن ـان متقفقفا افؼا

افدوفة وافدوفة إخرى افتل يقجد ؾقفـا أمـالك فؾؿقـص، وبـغ ظـدم وجـقد اـذه 

اا، ويطؾـ  تؼققؿفـا صــرحي ضــلآتػاؿقة، ؾنن ـاكص آتػاؿقة مقجقدًة، ؾنن افؼا

تؼققؿ، وحيؽؿ ؾقفا، ويتـقػ افقرثـة تـػقـذ اـذا احلؽـؿ يف مـ ؿبؾ مؽات  معتؿدة فؾ

اا صــرٓ حي ضــلافدوفة إخرى، أما إذا ـاكص آتػاؿقة ؽـر مقجـقدة، ؾـنن افؼا

وٓ يؼسؿفا، وإك  يرصـد افقرثـة إػ إؿامـة مصـػ  يؽـقن ـقـقـؾ ظــفؿ يف افدوفـة 

 إخرى  فقتقػ تصػقة اذه إمالك وؿسؿتفا بقـفؿ.

، ـؿصــػل افســـة ضـــلافســـة وافؼســؿة ؽــر افؼا صـــرمتــقيل ح أمــا إذا ـــان

                                           
 (.141يـظر: ادبادئ وافؼرارات )ص: (1)
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اذه إمالك افتل خارج افدوفة، ويتقـؾ ظــ افقرثـة يف  صـروكحقه، ؾنكف يتقػ ح

 ضؾ  تصػقتفا وؿسؿتفا بغ افقرثة بحس  ؿقاكغ تؾؽ افدوفة.

 املطلب الجانُ: املسا   تكََم الرتنْ:

 حتتـاج إػ تؼقـقؿ، أمـا افعؼـارات ومـا بعد حصـر افسـة يتؿ تؼققؿفا، ؾـافـؼقد ٓ

ــان خاضــًعا فؾســقق، ؾـنن تؼققؿــف يؽــقن ظـــ ضريـؼ اقئــة اخلــزاء يف ادحؽؿــة، أو 

مؽات  افتؼققؿ، شقاء مؽتبًا واحـًدا، أو ثالثـة مؽاتـ ، ويمخـذ بادتقشـط مــ اـذه 

افتؼقق ت، وأما إشـفؿ ؾنهنـا ترتػـع وتــخػض بشـؽؾ حلظـل، ؾقصـع  تؼققؿفـا، 

أن يرؽـ  افقرثـة يف بقعفـا، وحتقيؾفـا إػ كؼـد، وإمـا أن يرؽبـقا يف ؿسـؿتفا وفذا إمـا 

بقـفؿ، ؾقبعث افؼاضـل إػ اقئة شقق ادـال، بػـتح ًػظـة فؾقرثـة، وتؼسـؿ إشـفؿ 

بحس  أكصبتفؿ افشـرظقة، وأما ما ـان ؽر مسـتؼر ــادحالت افتجاريـة وكحقاـا، 

بقـفؿ، أو يرؽبقن يف بقعفـا، ؾتؼـقؿ مــ ؾنما أن يرؽ  افقرثة يف بؼادفا، وُيؼسؿ ريعفا 

اقئة اخلزاء يف ادحؽؿة، أو مــ مؽاتـ  افتؼقـقؿ، وتبـاع بـ  يـؼطـع بـف افسـقم، وأمـا 

مسلفة حصص افشـرـات، ؾنهنا  تؾػ مــ صــرـة إػ أخـرى ؾافشــرـة افتضـامـقة 

 تؾػ ظـ صــرـة افشـخص افقاحـد، وكحـق ذفـؽ، ؾؽـؾ صــرـة بحسـ  كقظفـا، 

صــة هبــا، وظــذ افعؿــقم ؾــنن افشـــرـات تـتفــل وتـتؼــؾ إػ افتصــػقة وأحؽامفــا اخلا

بؿقت أحد افشـرـاء، ؾقتؿ تصػقة افشــرـة ومــ خـالل ذفـؽ يعؾـؿ تؼـدير كصــق  

 اذا ادقص ؾقفا، وما مؼدار اذا افـصـق ، ثؿ مؼدار اذا افـصـق  يؼسؿ بغ افقرثة.

ـة ادقص، واذه احلؼـقق ثؿ إكف جتدر بـا اإلصارة إػ أن اـاك حؼقًؿا متعؾؼًة بس

ؿ مـا بؼـل مــ افســة ظـذ ســقمؼدم بعضفا ظذ بعض، وآخر اذه احلؼـقق اـق تؼ

افقرثة، وفذا كعرض ما يتعؾؼ بافسـة مـ حؼقق ظذ شبقؾ اإلمجال، فـخرجفا مــ 

 اا، ـل كتؿؽـ مـ ؿسؿة ادتبؼل مـفا بغ افقرثة.صـرترـة ادقص بعد ح

 أن احلؼقق ادتعؾؼة بافسـة اـل جتفقـز ادقـص ٓ خالف بغ افػؼفاء ر فؿ اهلل
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ؿ ما بؼل بغ افقرثةسـقوتؽػقـف، ثؿ أداء افديـ، ثؿ تـػقذ وصاياه، ثؿ تؼ
(1)

. 

يف  ؾلول اذه احلؼقق اق جتفقز ادقـص، ؾقجفـز ويؽػــ مــ مافـف  فؼقفـف 

«ـػـقه دم ثقبغ»افذي َوَؿَصْتف كاؿتف: 
(2)

 ، و  يسلل: اؾ ظؾقف ديـ أم ٓ؟

 وهل ظذ كقظغ: ين اذه احلؼقق اق شداد افديقن، وثا

 ديقن هلل تعاػ، ـافزـاة، وافؽػارة واحل  افقاج . -1

ديقن فمدمقغ، واذه افديقن إما أن تؽقن ديقًكا مقثؼًة براـ وكحـقه، أو  -4

 ديقًكا مرشؾًة.

ة صــقة ادقـص، وفـػـاذ افقصــقؾفـق إكػـاذ و :ض ا ثافث احلؼقق ادذعؾؼة بافسـة

وط افتـل فـقس اـذا شـرـلن تؽقن يف ثؾث افسـة ؾلؿؾ، وؽر ذفؽ مـ افوط، صـر

 تف.صـقجمال بسطفا، وإك  افذي هيؿـا اق إكػاذ و

افسـة وتؼققؿفا، وإخراج ؿقؿـة جتفقـزه وتؽػقــف، وشـداد ديقكـف،  صـربعد ح 

تف، يـظر يف ادتبؼل مـ افسـة  ٕكف اق خافص مؾؽ ادقرث، ؾافـديقن صـقوإكػاذ و

ة مـطبؼـًة أكػـذت صــقوط افقصـرة، ؾنن ـاكص صـقمؾًؽا فف، ؾُتخرُج ؿبؾ افقفقسص 

 تف، وما بؼل مـ افسـة  ؾنكف يؼسؿ ظذ افقرثة، واذا اق رابع احلؼقق.صـقو

الرتنْ ًتكََموا صبساملطلب الجالح: اإلدسإات حل
(3)

: 

افتزامـات ادــقرث فؾغـر، مـــ ديـقن وودادـع وكحقاــا، ــل يــتؿ  صــرح -1

 ل مـفا، واشـتبعاد ؿقؿـة ادمجـؾ مـفـا مــ افســة، وذفـؽ أن افـبـل شداد احلا

                                           
(  وافػقاــف افـدواين ظـذ 442-1/441(  وتبقغ احلؼادؼ صـرح ــز افدؿادؼ )141-41/141يـظر: ادبسقط ) (1)

(  وادفـذب يف ؾؼـف 111-1/117) (  وصــرح لتصــر خؾقـؾ فؾخرصــل4/421رشافة ابـ أ  زيد افؼرواين )

(  وافؽـايف يف ؾؼـف اإلمـام أ ـد 112(  ومـفـاج افطـافبغ وظؿـدة ادػتـغ )ص:221-4/221اإلمام افشاؾعل )

 (.441-12/442(  وـشاف افؼـاع ظـ اإلؿـاع )4/412)

(  1411حلديث )(، رؿؿ ا4/71متػؼ ظؾقف، أخرجف افبخاري يف صحقحف، ـتاب اجلـادز، باب افؽػـ يف ثقبغ، ) (4)

 (.1421(  رؿؿ احلديث )4/111وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف، ـتاب احل ، )

 (.1-2يـظر: اخلطقات افعؿؾقة فتؼسـقؿ افسـة، )ص: (4)
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حثَّ ظذ ؾؽاك رؿبة ادقص ادـديـ مــ ديــف
(1)

، وأمـا افـديـ ؽـر افثابـص بصـؽ أو 

 إؿرار افقرثة بف  ؾال ظزة بف.

حؼــقق اهلل ظــذ ادــقرث: ـافزـــاة، واحلــ  إن   حيــ َّ حجـــة  صـــرح -2

 وافقؿغ وكحق ذفؽ.ام صـقاإلشالم، وافؽػارات ـؽػارة اف

أو أرمؾـة، أو  صــرأظ ل ادـقرث ادتعؾؼـة بـافغر: ـقٓيتـف ظـذ ؿا صـرح -3

ـان ؿقً  ظذ ؾاؿد إاؾقة أو كاؿصفا، أو كاطًرا فقؿػ، أو أمقـًا ظذ مـال أو وديعـة، 

 أو وـقاًل يف بقع أو حػظ.. وكحق ذفؽ.

 وهل ثالثة ضكقاع:حؼقق ادقرث ظـد افقرثة وؽراؿ،  صـرح -4

ـا أو ؿضـادقًّا، واـذه   -أ ديقن ظـذ افغـر فؾؿـقرث، وتـتؿ ادطافبـة هبـا وديًّ

 افديقن ظذ كقظغ:

 ديقن حاّفة يؾزم ادديـ شداداا.  (1

ديــقن ممجؾــة،   حتــؾ آجاهلــا  ؾػقفــا خــالف بــغ افػؼفــاء،   (4

 وادعؿقل بف يف ادحاـؿ أهنا ٓ حتؾ.

 تث ر.ـات وادسامهات وصـاديؼ آششـراشتث رات ادقرث يف اف -ب

حؼقق ظذ افقرثة فؾؿقرث، ؾقج  ظـذ ــؾ وارث اإلؾصـاح ظــ أي  -ج

حؼقق فؾؿقرث ظـده، وإن   يؽـ ظـد افقرثة حؼقق فؾؿقرث  ؾـنهنؿ 

يقؿعقن ظذ كؿقذج تعفد وإؿرار بعدم وجقد أي حؼقق فؾؿقرث ظذ 

 افقارث.

ترـــة ادــقرث، وذفــؽ ظـــ ضريــؼ افقرثــة، واجلفــات افرشــؿقة  صـــرح -5

                                           
ـ «كػس ادممـ معؾؼة بديـف حتك يؼضـك ظـف: »يف ؿقفف  (1) ، أخرجف افسمـذي يف شـــف، أبـقاب اجلــادز، بـاب مـا جـاء ظـ

ـ معؾؼـة بديــف حتـك يؼضــك ظــفكػس ا»أكف ؿال:  افـبل  ـ 4/411(  )1271، رؿـؿ احلـديث )«دمم (  وأخرجـف ابـ

تـاب افصـدؿات، بـاب افتشـديد يف افـديـ، رؿـؿ احلـديث ) (  ؿـال افسمـذي: )اـذا 4/121(، )4214ماجف يف شــف،ـ 

ـ ماجف بنشــاد صـحقح أ4/411حديث حسـ، واق أصح مـ إول( ) و حســ( (، وؿال افـقوي: )رواه افسمذي واب

 (.  4/1127(، وصححف إفباين يف صحقح اجلامع افصغر وزياداتف )4/142)خالصة إحؽام 
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وممشسة افـؼد، واقئة شـقق ادـال، ووزارة افتجـارة، وؽراـا مــ ـقزارة افعدل، 

 اجلفات ذات افعالؿة، افتل يتبّغ مـ خالهلا ترـة ادقرث، وافسـة تشتؿؾ ظذ:

 افعؼارات: مـ أراٍض، وظؼارات جتارية هلا ريع، وظؼارات شؽـقة. -أ

ــقد، وأشــفؿ، و -ب ـــ كؼ ــقٓت: م ؽات، وشـــدات أو صــؽقك، صـــقادـؼ

ؾزمات ادقرث اخلاصـة ـافسـاظة، واجلـقال، وافؼؾـؿ ارات، ومستشـقو

 وادالبس، وافؽت  وكحقاا.

ــؼ  -ج ــؾ ح ــ ، وـ ــؿ، وافؾؼ ــراـ، وآش ــػعة، واف ــؼ افش ــقق: ـح احلؼ

 معـقي.

 يان مػعقل صؽقك افعؼارات.شـرآشتػسار مـ وزارة افعدل ظـ  -6

 افتلـد مـ صفادات مؾؽقة إشفؿ، وكحقاا. -7

ظـذ ادعســر، أو اد ضـؾ، وإمـالك  اشتبعاد افديقن ادعدومـة، واـل افتـل -8

افتل ؾقفا كزاع، واذا ٓ يعـل ظدم ادطافبة هبا، أو إهنادفا، وإكـ  ادؼصـقد تلجقـؾ افـظـر 

ؾقفا دا بعد ؿسؿة افسـة بغ افقرثة، ؾنذا شـدد ادعســر أو اد ضـؾ، وإذا تـؿ افػصـؾ يف 

 س  أكصبتفؿ افشـرظقة.افعؼارات افتل ؾقفا كزاع، ؿسؿص بغ افقرثة يف حقـفا، بح

 اا، وافتؼققؿ ظذ كقظغ:صـرتؼققؿ افسـة بعد ح -9

ـاؾة افعؼارات، وادـؼـقٓت،  صـرع فؾسـة، وذفؽ بعد حصـقتؼققؿ تػ -أ

واحلؼقق، ويؽقن افتؼققؿ مـ جفة معتزة ـفقئـة اخلـزاء، أو مــ ثالثـة 

 أصخاص مـ ذوي اخلزة، أو مـ اثـغ، ويمخذ بؿتقشط تؼققؿفؿ.

مجايل فؾسـة، بحقث يتؿ تبقغ افؼقؿة افؽؾقـة فؾســة، ممـا يسـاظد تؼققؿ إ -ب

 ظقة.شـرظذ تقزيع أجزاء افسـة ظذ افقرثة بحس  أكصبتفؿ اف

ة ثابتــًة بصــؽ  ؾالبــد مـــ صـــقة ادــقرث، ؾــنن ـاكــص افقصـــقتـػقــذ و -11

 صــلفؾؼسؿة، وإن ـاكص ؽر ثابتة، ؾالبـد مــ إثبا ـا، وجعـؾ و صـلحضقر افق

ادقرث بقؿػ، أو تزع، أو ابـة، أو حؼـقق فؾغـر، وكحقاـا  صـكق أوظؾقفا، ـ  ف
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 ط أٓ تتجاوز ثؾث افسـة.شـرب

ؾ يف ـقػقـة صــقما ـان مـ أمالك ادقـص خـارج افدوفـة، ؾؼـد شـبؼ افتػ -11

 افتعامؾ معفا.

 الرتنْ ًتكََموا: صبساملطلب السا ع: املناشعات الناغْٗ يف س

ة أو مــ ضــقافقرثة، ؾنن كاطر افؼ صـرإذا صدر صّؽ إثبات افقؾاة، وصؽ ح

ويل ؿسؿة افسـة، يطؾ  مـ افقرثة بقاًكا بسـة ادقص، وـذفؽ يطؾـ  مــ اجلفـات 

ترـتـف، ــ  شـبؼ بقاكـف، ؾـنذا ؿـام مــ  صــرافرشؿقة بقاًكا ب  يؿؾؽـف ادقـص، فقـتؿ ح

ة يسـؿع اـذا ضــقيعارض ويـازع يف بعض ما كسبص ُمؾؽِقُتف فؾؿقص، ؾـنن كـاطر افؼ

، ؾـنن ؿبـؾ افقرثـة اـذا ضــلساض، وإن ـان مـ يتقػ ؿسؿة افســة ؽـر افؼاآظ

آظساض، وأؿروا بلكف فقس مؾًؽا فؾؿقص  ؾنكـف خيـرج مــ ترـتـف، ويسـؾؿ إػ مــ 

ُأؿر فف بف، وإن   يؼبؾ افقرثة اذا آظساض  ؾعذ ادعسض افتؼدم إػ ادحؽؿـة أو 

 ضـــكصــدر حؽــؿ ؾنكــف يعامــؾ بؿؼت جفــة افتحؽــقؿ فؾـظــر يف اــذا افـــزاع، ومتــك

 ظقة.شـرتعؾق ت آشتئـاف ادؼررة يف كظام ادراؾعات اف

إذا ـــان مـــ ضــؿـ افســـة مزرظــة أو أرض أو أي ظؼــار فــقس ظؾقــف حجقــة  -1

اشتحؽام أو صؽ  ؾالبد مـ اشتخراج حجقة آشـتحؽام أو افصـؽ ؿبـؾ افؼسـؿة، إن 

أحد افقرثة، ؾنن متـص ادـازظـة ؾقفـا  ؾالبـد مــ افػصـؾ يف مؾؽقتفـا بحؽـؿ    يـازع ؾقفا

 ًٓ صـرظل  ٕن ادراث ؾرع ظـ ادؾؽقة، ؾالبد مـ إثبات مؾؽقة ادقرث هلا أو
(1)

. 

إذا ـان اـاك ظؼار ًؾ كزاع ؿبؾ وؾاة ادقرث، و  حيؽـؿ يف اـذا افــزاع،  -4

ذا حؽـؿ ؾقفـا وــان احلؽـؿ بؿؾؽقـة ؾنهنا ٓ تضؿ إػ ترـتف، وإك  تؽقن معؾؼـة، ؾـن

 ظقة.شـرادقرث هلا  ؾنهنا تؼسؿ بغ ورثتف يف حقـف بحس  أكصبتفؿ اف

                                           
 (.141يـظر: ادبادئ وافؼرارات )ص: (1)
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إذا ـان اـاك ظؼار فؾؿقرث، وفؽـف مسجؾ باشؿ أحد افقرثـة، ؾـنن أؿـرَّ  -4

مـ ُشجؾ باشؿف افعؼـار  ؾنكـف يضـؿ إػ افســة، وإن   يؼـر وكـازع بعـض افقرثـة، 

ؾقفا، وـذا فق شجؾص ظؼارات باشـؿ افـذـقر مــ ؾنهنا تؽقن دظقى جي  افػصؾ 

افقرثة، دون افـساء حرماًكا هلـ، ؾنذا كازع بعض افقرثة، ؾـنن افــزاع جيـ  افػصـؾ 

 ؾقف، ؾنذا حؽؿ ؾقفا بلهنا مـ افسـة، ؾنهنا تضؿ إفقفا، وتؼسؿ بغ افقرثة.

إذا ـــان اـــاك ظؼــار فؾؿــقرث، وفؽـــف مســجؾ باشــؿ أحــد افقرثــة، أو  -2

باشؿ بعض افقرثة، وكازع بعض افقرثة، ؾادظك مــ ــان افعؼـار  ظؼارات مسجؾة

مسجاًل باشؿف أن ادقرث وابف اذا افعؼار يف حقاتف  ؾنن افـزاع جي  افػصـؾ ؾقـف، 

 واؾ اهلبة ـاكص يف حال افصحة، أم حال ادرض؟ وكحق ذفؽ.

إذا ـان اـاك ظؼار باشؿ ادقرث، وادظـك أحـد افقرثـة أن افعؼـار فـف، أو  -1

ك ًؾ جتاري باشؿ ادقرث، وادظك أحد افقرثة أن اـذا ادحـؾ فـف، وفـقس ـان اـا

فؾؿقرث، وــذا فـق ادظـك أجـبـل أن افعؼـار أو ادحـؾ وكحـقه فـف، مسـجؾ باشـؿ 

ادقرث ؾؼط، أما مؾؽقتف ؾنهنا تعقد إفقف، ؾـنن أؿـر افقرثـة بـذفؽ، ؾـنن اـذا افعؼـار 

ثـة أو كـازظقا ؾقـف، ؾـنن يصحح وضعف، وٓ يضؿ إػ ترــة ادقـص، وإن   يؼـر افقر

 افـزاع جي  افػصؾ ؾقف  فقتبغ اؾ اق مـ افسـة أم ٓ؟

إذا ـان اــاك ظؼـار فـقس فؾؿـقرث ظؾقـف صـؽ، ووــؾ ؽـره يف حقاتـف  -1

باشتخراج افصؽ ظذ أن فـف أجـرة  ؾفـذه ٓ إصـؽال ؾقفـا، ؾـنذا أتـؿ اـذا افقـقـؾ 

افًة ؽر ًددة اشتخراج افصؽ أظطل أجرتف، واإلصؽال فق ـاكص اذه إجرة جع

افؼقؿة، ؾ  افذي يستحؼف اذا افقـقؾ، وـذفؽ فق ـاكص اجلعافة بـسبة مـ افعؼـار، 

و  يتؿ آتػاق بقـف وبغ ادقرث ظذ حتديداا  ؾفـا يرجع إػ افعـرف مـا دام أكـف   

يتػؼ مع ادقرث ظذ مؼدار اذه اجلعافة، وؿد يـازع بعـض افقرثـة يف اـذا ادؼـدار، 

 ظل.صـرؾقفا بحؽؿ  ؾقؾزم افػصؾ
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ـات، اــل ًرمــة صـــرإذا ـــان مـــ ضــؿـ افســـة أشــفؿ، أو حصــص  -7

ـات ربقيــة، أو حصــة يف صـــرظل، ـلشــفؿ يف صـــرًظا، أو اــل ًــؾ خــالف صـــر

ظل، وأن ظذ ــؾ وارث شـرـة ربقية  ؾنهنا تؼسؿ بغ افقرثة، ويبغ حؽؿفا افصـر

: رج افباؿل  فؼقفف تعـاػافتخؾص مـفا، ويلخذ رأس ادال افذي دؾعف ادقرث، وخي

 .[471]افبؼرة:(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)

ـة يؿتؾؽفا ادقص، وـاكص ؿادؿة ظذ بقع ما صـرإذا ـان مـ ضؿـ افسـة  -1

ؿف ســقظل ـافدخان مثاًل، ؾفؾ اق مال ًسم، ؾقـتؿ تؼصـرؾقف كسبة لدر أو ًظقر 

قا ظـدم ـة تصػك ثؿ تؼسؿ، وفق كازع بعض افقرثـة، وضؾبـشـربغ افقرثة؟ أم أن اف

 بفؿ مـ افسـة.صـقتصػقتفا وؿسؿتفا بقـفؿ، أو أن تؼقؿ وجتعؾ مـ ك

إذا ـان مـ ضؿـ افســة حصـة صــرـة، اـل ًـؾ افتصـػقة، ؾـصــقبف مـفـا  -1

ٓيــزال معؾًؼــا حتــك تــتؿ افتصــػقة، ؾــال يؿؽـــ تؼــدير ؿقؿــة اــذه احلصــة حتــك اكتفــاء 

ة، وظؾـؿ مؼـدار كصــق  افتصػقة، واذه احلصة تؽقن معؾؼًة، حتك إذا اكتفـص افتصـػق

 ادقرث مـفا، ؾنن اذا افـصـق  يؼسؿ بغ افقرثة يف حقـف بحس  أكصبتفؿ افشـرظقة.

إذا ـان ادقرث ؿد حصؾ ظذ مـحة أرض، وفؽـ   تطبؼ اذه ادـحـة   -12

؟ وـقػ يتؿ تؼققؿفا؟ ًٓ  ؾفؾ تعتز ما

11-  ، ًٓ إذا ـان ادقرث ؿد حصؾ ظذ حؼ امتقاز  ؾفـؾ يعتـز اـذا احلـؼ مـا

ـقػ يتؿ تؼققؿف؟ واؾ يدخؾ يف افسـة؟ مـع افتـبـف إػ أن ؽافـ  ظؼـقد آمتقـاز و

 ًددة اددة، ويـص ؾقفا ظذ اكتفاء افعؼد بؿقت ادتعاؿد معف.

ــة  -14 ــغ افقرث ــؿتف ب ــتؿ ؿس ــف فق ــراد بقع ــا ي ــة م ـــ ضــؿـ افسـ ــان م إذا ـ

فســعر ارة أو أثــاث، ؾـــازع يف تؼققؿــف بعــض افقرثــة، أو أن اشـــقـــادـؼقٓت مــثاًل 

 افذي اكتفص إفقف ٓ يؿثؾ ؿقؿتفا احلؼقؼقة، ؾـازع بعض افقرثة يف بقعفا.

ــارات  -14 ــل ـافعؼ ــادزاد افعؾـ ــراد بقعــف ب ــا ي إذا ـــان مـــ ضــؿـ افســـة م

وكحقاا، و  تصؾ إػ ؿقؿتفا احلؼقؼقة، ؾنهنا تباع بـ  اكتفـص إفقـف يف ادـزاد افثافـث، 
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ادرة افثاكقة، إٓ ب  يتغابـ ؾقـف افــاس ط أٓ يـؼص افثؿـ ظـ افؼقؿة ادؼدرة يف شـرب

ظادًة، وذفؽ يف افعؼارات وادعـادن افثؿقــة وادجـقارات، أمـا ؽراـا ممـا أؿـقؿ فـف 

مزاد، ؾنكف يباع ب  اكتفص إفقف يف ادزاد افثاين، ـ  كصص ظـذ ذفـؽ ادـادة اخلؿسـقن 

مـ كظام افتـػقذ وٓدحتفا افتـػقذية
(1)

 ضــرؼقؼقـة، ممـا ي، وفق ـان بـصػ ؿقؿتفا احل

 افقرثة، ؾنن كازع أحداؿ، وفق يف افتؼققؿ  ؾفل دظقى جي  افػصؾ ؾقفا.

إذا ـان مـ ضؿـ افسـة ًؾ فبقع افسؾع، ؾفؾ يباع ب  ؾقف مـ شـؾع، أم  -12

تباع افسؾع وتصػك، ثؿ يباع ادحؾ؟ ٓبـد فؾؼاشـؿ مــ حسـؿ اـذا إمـر، وذفـؽ 

 بافـظر إػ ادصؾحة افغافبة.

ف يف افسـة، بافسح  مـفا، أو افبقـع أو اهلبـة صـرقرثة تفق أن بعض اف -11

ف مـ صلكف أن يـؼؾ ادؾؽقة، أو يرت  حؼقًؿا، ؾنن اـذه مـازظـة جيـ  صـرأو بلي ت

أن يػصؾ ؾقفا افؼاشؿ، واؾ اذا افبقع تؿ صحقًحا مـ مافؽ فف؟ واؾ حيؿـؾ اـذا 

ق ذفـؽ ممـا ف بـف، أم ٓ؟ وكحـصـربف مؼدار ما تصـقؾف، ؾقحسؿ مـ كصـرافقارث ت

 جي  افػصؾ ؾقف.

إذا ـان أحد افقرثة متقفًقا فبعض إظ ل افتل تعؾؼـص هبـا افســة، ــ   -11

فق ـان يعؿؾ مديًرا، أو ًاشًبا، فدى مقرثفؿ  ؾطؾ  مــف تؼـديؿ ـشـػ ًاشـبل، 

أو ضؾ  مـف دؾاتر افققمقة وكحـق ذفـؽ، ؾؾـ  ؿـدم مـا ضؾـ  مــف، ضعــ ؾقفـا أحـد 

   ؾفذه دظقى جي  افػصؾ ؾقفا.افقرثة بافتزوير وكحق ذفؽ

 

                                           
 (74-71ؾفرشة كظام افتـػقذ مع ٓدحتف افتـػقذية )ص: (1)
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 املبشح السابع 
 مياشعات قطن٘ الرتنات 

 وؾقف ثالثة  طافب:

 املطلب األًل: املسا   كطمْ الرتنات:

ًظا مــ مـال صــرظرؾص ؿسؿة افسـات بلهنـا: إظطـاء ــؾ وارث مـا يسـتحؼف 

مقرثف
(1)

. 

 تـؼسؿ إػ ؿسؿغ: ضـلوؿسؿة افسـات مـ اجلاك  افػر

 بافعد، ـافـؼقد وادؽقالت وادقزوكات.ما يؿؽـ ؿسؿتف  -1

 ما ٓ يؿؽـ ؿسؿتف بافعد، ـافعؼارات وكحقاا. -4

 غ ضرق يف ؿسؿة ـؾ كقع، وفقس اذا جمال بسطفا.ضـقوفؾػر

افقرثــة، ؾافؼســؿة اــل افـتقجــة  صـــرؿســؿة افســـة بــغ افقرثــة مبـقــة ظــذ ح

وارث مــ  ، وحتديد مـ يرث ومـ ٓ يرث، ومؼـدار مـا فؽـؾصـروافثؿرة هلذا احل

افقرثـة، ويـقزع افســة بــاًء ظـذ  صــرـظر يف حشــق ، ؾافؼاشـؿ صــقؾرض أو تع

   ـؾ وارث.صـقك

افســة،  صــرافقرثـة وح صـرإذن ؿسؿة افسـة ال افـتقجة وافثؿرة فصحة ح

 وصحة تؼقيؿفا.

  

                                           
 (.112افتحؼقؼات ادرضـقة يف ادباحث افػرضـقة )ص: (1)
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 املطلب الجانُ: إدسإات قطمْ الرتنات:

فتـبـف إػ ظـدد مــ إمـقر افسـة وؿبؾ ؿسؿفا ظذ افقرثـة، جيـ  ا صـربعد ح

وال
(1)

  : 

ــع  -1 ــقن ووداد ــل ظــذ ادــقرث فؾغــر، مـــ دي ــة آفتزامــات افت شــداد ـاؾ

ــدادـغ وكحــقاؿ، وؾــؽ افراــقن  ــؼ افســداد بؿخافصــات مــع اف وكحقاــا، وتقثق

 ادرتبطة هبذه افديقن.

 حجز ادبافغ ادتعؾؼة بحؼقق اهلل ظذ ادقرث، ٕدادفا يف وؿتفا. -4

ـاؾـة حؼـقق ادـقرث ظـذ افغـر، شـقاء مــ افقرثـة أو ادطافبة واشـتقػاء  -4

ؽراؿ مـ ادديـغ، مع اشتبعاد افديقن ادعدومة، وادطافبـة هبـا بعـد ؿسـؿة افســة 

 بغ افقرثة.

إن ـان ًدًدا، أو إؿامة  صـلة، وتػقيض افقصـقحجز ادبافغ ادتعؾؼة بافق -2

 ة.صـقافق ظؾقفا، وتػقيضف بنـ ل اإلجراءات ادتعؾؼة بتـػقذ صـلو

بعد اشتقػاء اذه إمقر، ؾـنن مـا بؼـل مــ افســة اـق مـا يؼسـؿ بـغ افقرثـة، 

ؾقعرض افؼاشؿ ظذ افقرثة افعؼارات وادـؼقٓت وكحقاا، ؾـنذا رؽـ  افقرثـة يف 

ضضـــقبقــع وتـ
(2)

قفة ســـقأي مـــ اــذه افعؼــارات، ؾنكــف يبــاع وتضــؿ ؿقؿتــف إػ اف 

يف أخذ ظؼار مـ افعؼارات، ؾنكف حيس   افـؼدية يف افسـة، وإذا رؽ  بعض افقرثة

بف رد ظـذ افســة افزادـد كؼـقًدا صـقظل، ؾنن ـاكص أـثر مـ كشـربف افصـقظؾقف مـ ك

ارة ســققفة افـؼدية، وـذا فق رؽ  أحد افقرثة يف بعض ادـؼـقٓت ـسـقتضؿ إػ اف

ن، ظل، وفق رؽـ  ؾقفـا اثــاشـربف افصـقأو شاظة أو ؽراا، ؾنهنا حتس  ظؾقف مـ ك

ظقة، وإذا رؽ  بعـض افقرثـة مـثاًل يف شـرؾنهن  يشسـان ؾقفا، بحس  أكصبتفؿ اف

                                           
 (.1تؼسـقؿ افسـة )ص:يـظر: اخلطقات افعؿؾقة ف (1)

افــاض مــ ادتـاع مـا حتـقل ورًؿـا أو "افتـضـقض اق حتقيؾ افعؼار وادتاع وكحقه إػ كؼقد، جاء يف فسـان افعـرب:  (4)

 (.7/447. )"ظقـًا
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ـات، ورؽ  افبؼقة يف بؼادفا، ؾنن افؼاشؿ يؼسـؿفا بـغ شـرـة مـ افصـربقع أشفؿ 

بفؿ، صــقظقة، وحتسـ  ظؾـقفؿ مــ كشــرافقرثة افراؽبغ ؾقفا بحسـ  أكصـبتفؿ اف

فؿ، بحس  أكصبتفؿ، واؽـذا ــؾ كـقع ويقجف إػ اقئة شقق ادال بػتح ًػظة بقـ

ظل، شــربف افصــققفة افـؼديـة تؼسـؿ بقــفؿ ــؾس بحسـ  كســقمـ أكقاع افسـة، ؾاف

ء مـفا  ؾفق أوػ هبا مـ افغـر، وحتسـ  ظؾقـف صـلوبؼقة افسـة مـ ـان فف رؽبة يف 

ء مــ صــلظل، وـان فـف رؽبـة يف شـربف افصـقظل، ؾؾق اشتؽؿؾ كشـربف افصـقمـ ك

 ؾنكف يباع ظؾقف ب  ُؿقؿص بف  ٕكف أوػ هبا مـ افغر. افسـة،

 املطلب الجالح: املناشعات الناغْٗ يف قطمْ الرتنات:

إذا اظسض أو كـازع وارث مــ افقرثـة يف ؿسـؿة افســة بـغ افقرثـة، أو كـازع يف 

 اجلزء افذي حصؾ ظؾقف مـ ظؼار مثاًل، بلكف أؿؾ مـ افؼقؿة، أو أن بف ظقبًا، ؾـنن افؼاشـؿ

يسؿع اذا آظساض، ويػصؾ ؾقف، ؾنن ــان افؼاشـؿ ؿاضــقًا، وحؽـؿ يف اـذا افــزاع 

 ؾنكف يعامؾ بؿؼتضـك تعؾق ت آشتئـاف ادؼررة يف كظام ادراؾعات افشـرظقة.

  أحد افقرثة ظؼاًرا مـ ظؼارات افســة، ثـؿ ادظـك وجـقد صـقإذا ـان ك -1

ار، مما يــؼص مــ ؿقؿتـف  ؾعـذ افؼاشـؿ افـظـر يف اـذه افـدظقى، ظق  يف اذا افعؼ

بف، مــ صــقوافػصؾ ؾقفا، ؾنن ـاكص دظقى اذا افقارث صحقحة، ؾنكف يعدل فـف ك

أكصباء بؼقة افقرثة، بحس  افــؼص افـذي دخـؾ ظؾقـف، وإن   تصـح دظـقاه، ؾـال 

مــ  ء فف، وــذا ظؽسـفا، ــ  فـق ادظـك أحـد افقرثـة بـلن افعؼـار افـذي صـارصـل

بف صــق  وارث آخر، أظذ مـ افؼقؿـة افتـل ؿـقؿ هبـا، وأكـف أخـذ زيـادة ظـذ كصـقك

 ظل  ؾعذ افؼاشؿ افـظر يف اذه افدظقى، وافػصؾ ؾقفا.شـراف

بف، صــقفق ادظك أحد افقرثة ؽؾًطا جرى يف افؼسؿة، بلن أظطل أؿؾ مــ ك -4

افــدظقى، بف، ؾعــذ افؼاشــؿ افـظـر يف اــذه صــقأو أن أحـد افقرثــة أخـذ أـثــر مـــ ك
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وافػصؾ ؾقفا، ؾنن ـاكص صحقحًة صحح اذا افغؾط، وإن   تصـح دظـقاه، حؽـؿ 

 بذفؽ حسً  فؾـزاع. 

فق أن مـ افسـة ظؿـالت، أو ذاـ  أو ؾضـة، ممـا خيتؾـػ شـعره بـافققم   -4

ؿفا، أم أهنـا تؼسـؿ ســقضفا فقـتؿ تؼضــقؾؽقػ تؼسؿ ظذ افقرثة، اؾ تباع ويـتؿ تـ

افقرثـة؟ ٓبـد فؾؼاشـؿ مــ حسـؿ اـذا إمـر، ظذ حس  ؿقؿتفا ذفـؽ افقـقم بـغ 

 وذفؽ بافـظر إػ ادصؾحة افغافبة.
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 ٘ـــامتــارت

مـ إمتام اذا افبحث، وؾق  يع أذـر أاـؿ افـتـاد  افتـل  سـراحلؿد اهلل ظذ ما ي

 تقصؾص إفقفا مـ خالل بحث اذا ادقضقع:

 مطؾًؼا. أن افسـة: ال ـؾ ما خيؾػ ادقص مـ إمقال واحلؼقق افثابتة -1

أن ادــراد بؿـازظــات افســـات: اــل ادخاصــؿة بــغ افقرثــة أكػســفؿ، أو  -4

 معفؿ، ظذ ما خؾػف ادقص مـ ادراث.

 صــرافقرثة، وؿد تؽقن يف ح صـرأن ادـازظات بغ افقرثة ؿد تؽقن يف ح -4

 افسـة وتؼققؿفا، وؿد تؽقن يف ؿسؿة افسـة.

 ضــل، أو ؽـره، ؾافؼاضــلؼاافتػريؼ بغ ما إذا ـان افؼاشؿ فؾسـة اـق اف -2

اا وٓ يؼســؿفا، واــل إمــالك افتــل فؾؿقــص يف صـــريف بعــض أكــقاع افســـة ٓ حي

ــذ  ــة تـػق ــقس بقـفــا وبــغ ادؿؾؽــة اتػاؿق ــة ف ــص تؾــؽ افدوف ــة، إذا ـاك خــارج افدوف

 اذه إمالك، ويؼسؿفا بغ افقرثة. صـرؾنكف حي ضـلإحؽام، أما ؽر افؼا

 صـــرافقرثــة وح صـــرجــة وافثؿــرة فصــحة حأن ؿســؿة افســـة اــل افـتق -1

 افسـة، وصحة تؼقيؿفا.

 

أشلل أن جيعؾ ما ؿدمتف كاؾًعا يل يف افـداريـ، ومػقـًدا فؼاردـف، إكـف ويل  واهلل 

   .ذفؽ وافؼادر ظؾقف
 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف و حبف ضمجعغ.
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 فَسع املصادز ّاملسادع

زيـــ افــديـ بـــ إبــرااقؿ بـــ ًؿــد  -ؼ ح ــــز افــدؿادصـــرافبحــر افرادــؼ  -1

 افطبعة افثاين. -دار افؽتاب اإلشالمل  -ادعروف بابـ كجقؿ 

ًؿــد بـــ ًؿــد بـــ ظبــدافرزاق  -تــاج افعــروس مـــ جــقاار افؼــامقس  -4

 دار اهلداية. -حتؼقؼ جمؿقظة مـ ادحؼؼغ  -ـل افزبقدي سـقاحل

جــ افبـارظل ظـث ن بــ ظـع بــ ً -ح ـــز افـدؿادؼ صــرتبقغ احلؼادؼ  -4

 اـ.1414 -افطبعة إوػ  -ادطبعة افؽزى إمرية  -افزيؾعل 

شـؾق ن بــ  -ح ادـف ( صـرة افبجرمل ظذ صـقافتجريد فـػع افعبقد )حا -2

 اـ.1411 -مطبعة احلؾبل  -ي افشاؾعل صـرًؿد بـ ظؿر افبجرمل اد

بــ ظبـداهلل  د. صافح بـ ؾـقزان -افتحؼقؼات ادرضـقة يف ادباحث افػرضـقة  -1

 اـ.1211 -افطبعة افرابعة  -افرياض  -مؽتبة ادعارف فؾـشـر وافتقزيع  -افػقزان 

زيـ افديـ ًؿد اددظق بعبـد افـرؤوف بــ  -افتقؿقػ ظذ مف ت افتعاريػ  -1

حتؼقـؼ ظبـد  -تاج افعارؾغ بـ ظع بـ زيــ افعابـديـ احلـدادي ثـؿ ادــاوي افؼـااري 

 اـ.1212 -افطبعة إوػ  -افؼاارة  -ظا  افؽت   -اخلافؼ ثروت 

حتؼقؼ ًؿد ظـقض  -ًؿد بـ أ د بـ إزاري اهلروي  - ذي  افؾغة  -7

 م.4221 -افطبعة إوػ  -بروت  -دار إحقاء افساث افعر   -مرظ  

ًؿـد أمـغ بــ ظؿـر بــ  -حاصـقة ابـ ظابديـ )رد ادحتار ظذ افدر ادختـار(  -1

 اـ.1214 -افطبعة افثاكقة  ،بروت -دار افػؽر  ،احلـػلظبد افعزيز ظابديـ افدمشؼل 

ًؿد بـ أ د بـ ظرؾة افدشقؿل  -ح افؽبر شـرة افدشقؿل ظذ افصـقحا -1

 دار افػؽر. -ادافؽل 
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ظبد افـر ـ بــ ًؿـد بــ  -ح زاد ادستؼـع صـرة افروض ادربع صـقحا -12

 اـ.1417 -افطبعة إوػ  -ؿاشؿ 

 م.4217 ،د. ظبد اهلل بـ ًؿد افدخقؾ -فسـة اخلطقات افعؿؾقة فتؼسـقؿ ا -11

حيقــك بـــ  -خالصــة إحؽــام يف مفــ ت افســــ وؿقاظــد اإلشــالمل  -14

 بــروت  -ممشسـة افرشـافة  - إشـ ظقؾ اجلؿـؾ ســغحتؼقـؼ ح -ف افــقوي صــر

 اـ.1211 -افطبعة إوػ  -

ــة  -14 ـــ ماج ــــ اب ــل  -ش ــد افؼزويـ ـــ يزي ــد ب ــماد  -ًؿ ــد ؾ ــؼ ًؿ حتؼق

 دار إحقاء افؽت  افعربقة. -ظبدافباؿل 

ًؿد بــ ظقســك بــ شـقرة بــ مقشــك بــ افضـحاك  -شــ افسمذي  -12

 -حتؼقؼ أ د ًؿد صاـر وًؿد ؾماد ظبدافباؿل وإبرااقؿ ظطقة ظـقض  -افسمذي 

 اـ.1411 -افطبعة افثاكقة  -مصـر  -صـرـة مؽتبة ومطبعة مصطػك افبا  احلؾبل 

 -ادـافؽل  صـلبـ ظبد اهلل اخلر ًؿد - صـلخؾقؾ فؾخر صـرح لتصـر -11

 بروت. -دار افػؽر فؾطباظة 

  -ح ادـتفـــك( شــــرح مـتفـــك اإلرادات )دؿـــادؼ أويل افـفـــك فصــــر -11

 اـ.1212 -افطبعة إوػ  -ظا  افؽت   -مـصقر بـ يقكس افبفقيت 

إشـ ظقؾ بــ  ـاد اجلـقاري  -افصحاح تاج افؾغـة وصـحاح افعربقـة  -17

افطبعـة  -بروت  -دار افعؾؿ فؾؿاليغ  -د افغػقر ظطار حتؼقؼ أ د ظب -افػارا  

 اـ.1227 -افرابعة 

مــ أمـقر رشـقل  صــرصحقح افبخاري )اجلامع ادسـد افصحقح ادخت -11

حتؼقـؼ  -ًؿد بـ إش ظقؾ أبق ظبد اهلل افبخاري اجلعػل  -وشــف وأيامف(  اهلل 

 اـ.1244 -ٕوػ افطبعة ا -دار ضقق افـجاة  - صـرافـا صـرًؿد زار بـ كا

ــف  -11 ـــ احلــاج  صـــرًؿــد كا -صــحقح اجلــامع افصــغر وزيادات  افــديـ ب

 ادؽت  اإلشالمل. -كقح بـ كجايت بـ آدم إصؼقدري إفباين 
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بـؼـؾ افعـدل ظــ افعـدل إػ  صـرصحقح مسؾؿ )ادسـد افصحقح ادخت -42

 حتؼقـؼ ًؿـد ؾـماد -ي افـقسـابقري شــرمسؾؿ بـ احلجاج افؼ -( رشقل اهلل 

 بروت. -دار إحقاء افساث افعر   -ظبدافباؿل 

خ ًؿـد بــ إبـرااقؿ بــ ظبـدافؾطقػ آل شــقؾتاوى ورشادؾ ش حة اف -41

 مطبعـة احلؽقمـة  -مجع وترتق  وحتؼقؼ ًؿد بـ ظبـدافر ـ بــ ؿاشـؿ  -خ شـقاف

 اـ.1411 -افطبعة إوػ  -مؽة ادؽرمة  -

بــ شـعقد بــ حيقـك بــ احلسـ بـ ظبد اهلل بـ شفؾ  -افػروق افؾغقية  -44

افطبعـة  -اإلشـالمل  شــرممشسـة افـ -حتؼقؼ بقـص اهلل بقـات  -مفران افعسؽري 

 اـ.1214 -إوػ 

دار افػؽـر  -أ.د. وابة بـ مصطػك افـزحقع  -افػؼف اإلشالمل وأدفتف  -44

 افطبعة افرابعة. -دمشؼ  -

بــ أ ـد بــ ؽـاكؿ  -افػقاـف افدواين ظذ رشافة ابـ أ  زيد افؼـرواين  -42

 اـ.1211 -دار افػؽر  -شا  ابـ مفـا افـػراوي إزاري ادافؽل 

مؽتبـة  -ظع بـ حيقك بابؽر  -ؾفرشة كظام افتـػقذ مع ٓدحتف افتـػقذية  -41

 اـ.1247 -افطبعة إوػ  -ديقان ادحامغ ومؽتبة افؼاكقن وآؿتصاد 

حيقـك بـابؽر ظع بــ  -ؾفرشة كظام ادراؾعات افشـرظقة مع ٓدحتف افتـػقذية  -41

 اـ.1241 -افطبعة افثاكقة  -مؽتبة ديقان ادحامغ ومؽتبة افؼاكقن وآؿتصاد  -

ظبد اهلل بـ ًؿـد  -افؽاصػ يف صـرح كظام ادراؾعات افشـرظقة افسعقدية  -47

 اـ.1244 -افطبعة اخلامسة  -افرياض  -دار ابـ ؾرحقن  -بـ شعد آل خـغ 

بـــ أ ــد بـــ ًؿــد بـــ ؿدامــة  ظبــد اهلل -افؽــايف يف ؾؼــف اإلمــام أ ــد  -41

 اـ.1212 -افطبعة إوػ  -دار افؽت  افعؾؿقة  - شـلاجل ظقع ادؼد

حتؼقـؼ  -ظع بـ ًؿد بـ ظع افزيـ افشـريػ اجلرجاين -ـتاب افتعريػات  -41

 اـ.1224 -افطبعة إوػ  -بروت  -دار افؽت  افعؾؿقة  -وضبط مجاظة مـ افعؾ ء 
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حتؼقـؼ جلــة يف  -مـصـقر بــ يـقكس افبفـقيت  -ـشاف افؼـاع ظــ اإلؿــاع  -42
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 ٘ـــدمــــمك

   .احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل، وظذ آفف وصحبف ومـ وآه

 أما بعد:

فؽؾ أجؾ ـتاب، وجعـؾ فعؿـر اإلكسـان أجـاًل، متـك مـا اكتفـك  جعؾ اهلل 

فـدكقا، واكتؼـؾ مـا ــان يؿؾـؽ إػ ورثتـف بعـد اشـتؼطاع مـا اذا إجؾ اكؼطع ظـ ا

 بف ب  ٓ يتجاوز افثؾث. صـكأو

ـة ٓ تتؿتــع بحقــاة شـــروإذا ـــان اإلكســان ٓ يتؿتــع بحقــاة أبديــة  ؾؽــذفؽ اف

ـاء، وتـزول شــرؾقف، ويتؿ تصػقتفا ؾقـحـؾ احتـاد اف ضـلأبدية، ؾالبد مـ يقم وتـؼ

 ة ادعـقية.صـقافشخ

ـات شـــريؽًا يف إحــدى افصـــرذا افبحــث  فــق ـــان ادــقِرث ومــا هيؿـــا يف اــ

ًة، أم أن صــرادـصقص ظؾقفا كظامًا، ؾ  اق حال ادال ادقّرث، اـؾ تـتؿ ؿسـؿتف مبا

 ـة؟شـريؽ بحس  كقع افصـراـاك أحؽامًا خاصًة فؽؾ 

بلشـباب ظـدة، مـفـا أشـباب  ضــلـة كجـد أهنـا تـؼشــروبافـظر إػ اكؼضاء اف

ة مــ كظـام شــرـة، واـل مـا كّصـص ظؾقـف ادـادة افسادشـة ظرصــظامة يف حؼ ــؾ 

 ـات افسعقدي  حقث جاءت بافـص افتايل:شـراف

 ضـلـات، تـؼشـر)مع مراظاة أشباب آكؼضاء اخلاصة بؽؾ كقع مـ أكقاع اف

 ـة بلحد إشباب أتقة:شـراف

 اكؼضاء اددة ادحددة هلا، ما   متدد وؾؼًا ٕحؽام اذا افـظام. -أ 

 حتؼؼ افغرض افذي ُأشسص مـ أجؾف، أو اشتحافة حتؼؼف. -ب

يؽ أو مسااؿ واحد، ما   صـراكتؼال مجقع احلصص أو مجقع إشفؿ إػ  -ج 

 ـة وؾؼًا ٕحؽام اذا افـظام.شـريؽ أو ادسااؿ يف اشتؿرار افشـريرؽ  اف
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 ـاء ظذ حّؾفا ؿبؾ اكؼضاء مد ا.شـراتػاق اف -د 

 أخرى.ـة صـراكدماجفا يف  -اـ 

صدور حؽؿ ؿضادل هنادل بحّؾفا، أو بطالهنا، بـاًء ظذ ضؾ  أحـد افشــرـاء،  -و 

 أو أي ذي مصؾحة، وـؾ صـرط يؼضـل باحلرمان مـ اشتع ل اذا احلؼ ُيعد باضالً(.

 ـة ظذ حدة.صـروباإلضاؾة فألشباب افعامة ؾفـاك أشباب خاصة بؽؾ 

ق وظــد افـظـر يف إشـباب افعامـة ٓكؼضــاء افشــر ـة  كجـد أن ادــظؿ   يتطــرَّ

فقؾاة افشـريؽ ـسبٍ  ظام فالكؼضاء، وبتتبع افـظام ؾق  يتعؾؼ بقؾاة افشــريؽ  كجـد 

أن اذا افسب  ؿد ُكص ظؾقف ـسب  خاص فالكؼضاء فشـرـات معقـة
(1)

، وؿـد كـص 

ظذ كؼقض ذفؽ يف صـرـات أخرى بلكف ٓ يعـد شـببًا فالكؼضـاء
(2)

، وُشـؽِص ظــف يف 

 خرى دون اإلصارة إػ اظتباره شببًا فالكؼضاء مـ ظدمف.صـرـات أ

وأمام اذا آختالف بغ صـرـة وأخرى، وـذفؽ ما كجـد مــ ؾـراغ تـظقؿـل ؾـق  

يتعؾــؼ بقؾــاة افشـــريؽ يف صـــرـة افشــخص افقاحــد إذا ـاكــص ذات مســموفقة ًــدودة، 

ـة افشـخص افقاحـد حقث   يعاف  افـظام اذه احلافة ٓ شـق  أكف بقؾاة افشـريؽ يف صــر

 خيتؾػ احلال بغ أن يؽقن فف وارث واحد أو أـثر، أو ٓ يؽقن فف وارث مطؾؼاً.

وفؽؾ اذا وجدت أكف مـ ادـاش  أن أبحث اذا ادقضقع، وأضع فـف إضـارًا 

يؽ وؾــؼ شـــرُيضــبط بــف، ويؿؽـــ مـــ خالفــف أن يؽــقن اشتقضــاحًا حلافــة ترـــة اف

رجعًا فؾؿحتاجغ فؼسؿة افســات ـات افسعقدي، وفقؽقن مشـركصقص كظام اف

 ـات ادـصقص ظؾقفا كظامًا.شـريف إحدى اف

                                           
(، 47/1اــ، ادـادة 41/4/1247وتـاريخ  4اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي، افصادر بادرشقم ادؾؽل رؿؿ )م/ (1)

( حقـث جـاءت 12ص افتايل: )تـؼضـل صـرـة افتضامـ بقؾاة أحد افشـرـاء..... إفخ(، وادادة )حقث جاءت بافـ

ة بقؾاة أحد افشـرـاء.... إفخ(.  بافـص افتايل: )تـؼضـل صـرـة ادحاصَّ

( حقث جاءت بافـص افتـايل: )ٓ تـؼضــل صــرـة افتقصــقة افبســقطة 24اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي، ادادة ) (4)

( حقث جاءت بـافـص افتـايل: )ٓ تـؼضــل افشــرـة ذات 171ؾاة أحد افشـرـاء ادقصـغ...... إفخ(، وادادة )بق

 ادسموفقة ادحدودة بقؾاة أحد افشـرـاء(.
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يؽ يف ــؾ شــرً  باظتبـار وؾـاة افسـقفذا ؾؼد اشتعـص باهلل وؿسؿص افبحث تؼ

ـات صـــريؽ معتــٌز يف شـــرـة بقؾــاة افشـــرـة، ؾقجــدت أن شــب  اكؼضــاء افصـــر

ــؿ تؼصـــرإصــخاص دون  ــف ت ــاًء ظؾق ــقال، وبـ ــد ؿ افســـقـات إم بحــث إػ متفق

 ومبحثغ وخامتة ظذ افـحق افتايل:

 ويشؿؾ تعريػات افبحث. افذؿفقد:

 وؾقف ثالثة مطاف :ادبحث إول: نرـة افشـريؽ دم صـرـات إصخاصى 

 ترـة افشـريؽ يف صـرـة افتضامـ، وؾقف ثالثة ؾروع: ادطؾب إول:

 افػرع إول: وؾاة افشـريؽ يف صـرـة افتضامـ.

 اين: آتػاق ظذ بؼاء افشـرـة بقرثة أحد افشـرـاء وإثر ادست  ظؾقف.افػرع افث

ثر ادست  ظؾقف.  افػرع افثافث: آتػاق ظذ بؼاء افشـرـة دون افشـريؽ ادتقىف وٕا

 ترـة افشـريؽ يف صـرـة افتقصـقة افبسـقطة، وؾقف ؾرظان: ادطؾب افثاين:

 ثر ادست  ظؾقف.افػرع إول: وؾاة افشـريؽ ادتضامـ وإ

 افػرع افثاين: وؾاة افشـريؽ ادقصـل وإثر ادست  ظؾقف.

 ترـة افشـريؽ يف صـرـة ادحاصة. ادطؾب افثافث:

 ادبحث افثـاين: نرــة افشــريؽ دم صــرـات إ ـقال وافشــرـات ادخذؾطـةى

 وؾقف مطؾبان:

 ترـة افشـريؽ يف افشـرـة ادسامهة. ادطؾب إول:

 ترـة افشـريؽ يف افشـرـة ذات ادسموفقة ادحدودة.ثاين: ادطؾب اف

 وؾقف مطؾبان: ادبحث افثافث: نرـة افشـريؽ دم صـرـة افشخص افقاحدى

 صـرـة افشخص افقاحد ادسامهة. ادطؾب إول:

 صـرـة افشخص افقاحد ذات ادسموفقة ادحدودة. ادطؾب افثاين:

 وتشؿؾ افـتاد  وافتقصـقات.اخلامتة: 
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 دــــٔـلتنَا

 تعسٍف الرتنْ:

ُك: َوْدُظؽ اف نرك: ْ ُص افشـلافسَّ ـْ َرـف. وَتَر ـف َتْرـًا واتَّ َء َتْرــًا: شــلء، َترـف َيْسُ

ْقُتُف، ويؼال: ترك ادقص مآً خؾػف، وافسـة مػرد افسـات، و)ترـة( ادقص تراثـف  َخؾَّ

ادسوك، واق ما يسـف افشخص ويبؼقف
(1)

. 

ترـف ادقص مـ إمقال صاؾقًا ظـ تعؾؼ حـؼ افغـر بعـغ مــ ما  وا طالحًا:

إمقال
(2)

. 

وؿقؾ: افسـة حؼ يؼبؾ افتجزؤ، يثبص دستحؼ بعد مـقت مــ ــان ذفـؽ فـف، 

بؼرابة أو كؽاح أو وٓء
(3)

. 

                                           
ـ  اد اجلقاري افػارا ، حتؼقؼ: أ د ظبد افغػـقر ظطـار،  (1) اكظر: افصحاح تاج افؾغة وصحاح افعربقة، أبق كصـر إش ظقؾ ب

(. ولتـار افصـحاح، ادمفـػ: 2/1177م، )1117 -  اــ1227بروت، افطبعة: افرابعـة  -صـر: دار افعؾؿ فؾؿاليغ افـا

ـ ظبد افؼـادر احلـػـل افـرازي، ادحؼـؼ: يقشـػ افشــقخ ًؿـد، افـاصــر: ادؽتبـة  ـ أ  بؽر ب زيـ افديـ أبق ظبد اهلل ًؿد ب

ــة، بــروت  -افعصـــرية  ــدار افـؿقذجق ــة: اخلامســة، صـــقدا، افط -اف ــات، 21م، )ص:1111اـــ/1242بع  (. وافتعريػ

ـ افشـريػ اجلرجـاين، افـاصــر: دار افؽتـ  افعؾؿقـة بـروت  ـ ظع افزي ـ ًؿد ب ـ 1224فبــان، افطبعـة: إوػ -ظع ب  اـ

بقــدي، 11م، )ص:1114- ـ ظبــد افــرّزاق احلســـقـل، افزَّ ـ ًّؿــد بــ ـ جــقاار افؼــامقس، ًّؿــد بــ (. وتــاج افعــروس مــ

(. وادعجؿ افقشـقط، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاارة )إبرااقؿ مصـطػك/أ د افزيات/حامـد 47/11اصـر: دار اهلداية، )افـ

(.و معجـؿ افؾغـة افعربقـة ادعاصــرة، د. أ ـد لتـار ظبـد احلؿقـد 1/12ظبد افؼادر/ًؿد افـجار(، افـاصـر: دار افدظقة )

 (.1/411م، ) 4221 -اـ 1241ظؿر، افـاصـر: ظا  افؽت ، افطبعة: إوػ، 

، فػخـر افـديـ افزيؾعـل احلـػـل، واحلاصــقة: فشـفاب افـديـ  (4) ـْؾبِل،  اكظر: تبقغ احلؼادؼ صـرح ــز افـدؿادؼ وحاصــقة افش،

، افـاصـر: ادطبعة افؽزى إمرية  ْؾبِلُّ (. 1/411اــ، )1414بـقٓق، افؼـاارة، افطبعـة: إوػ،  -أ د بـ ًؿد افش،

ر افرادؼ صـرح ـــز افـدؿادؼ، زيــ افـديـ بــ إبـرااقؿ بــ ًؿـد، ادعـروف بـابـ كجـقؿ ادصــري، افـاصــر: دار وافبح

(، افؼامقس افػؼفل فغـًة واصـطالًحا، افـدـتقر شـعدي 1/117بدون تاريخ، ) -افؽتاب اإلشالمل، افطبعة: افثاكقة 

 (.21م، )ص:1111-اـ 1221 شقرية، افطبعة: افثاكقة -أبق حبق ، افـاصـر: دار افػؽر. دمشؼ 

ـ ظرؾة افدشقؿل ادافؽل، افـاصــر: دار افػؽـر، افطبعـة: بـدون  (4) ـ أ د ب اكظر: حاصـقة افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر، ًؿد ب

ـ ًؿد ظؾقش، أبـق ظبـداهلل ادـافؽل، 2/217ضبعة وبدون تاريخ، ) ـ أ د ب (.ومـح اجلؾقؾ صـرح لتصـر خؾقؾ، ًؿد ب

 (.1/111م، )1111-اـ1221بروت، افطبعة: بدون ضبعة، تاريخ افـشـر:  -افػؽر افـاصـر: دار 
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 ٍو:ػبستعسٍف ال

يؽغ. يؼــال: اصــســا بؿعـــك تشــارــا، وؿــد شـــرـة لافطــة افشـــراف َصـــَرَك:

ـاء، صـــريؽ: شـــرشــارـا وصــارك أحــدمها أخــر، ومجــع افاصــسك افــرجالن وت

 اك. وؿال فبقد:صـروأ

 اِك َصـــْػعاً ْصــــرَ َتطِـــُر َظَداِدـــُد إ
 

ــــالمِ   ــــُة فِْؾُغ ظام ــــرًا وافزَّ َوِوت
(1)

 
 

ؾؼــد أؽػــؾ بعـض افػؼفــاء تعريــػ  -يعةشــرظــد ؾؼفــاء اف- وض ـا ا ــطالحاً 

ٕكقاع، متبايــة إحؽـام، بقــ  ـة يف آصطالح بؿعـااا افعام  ٕهنا لتؾػة اشـراف

 ظّرؾفا افبعض أخر بتعاريػ  تؾػ مـ مذا  إػ آخر، مـ ذفؽ:

اختصاص اثـغ ؾلـثر بؿحؾ واحد نعريػ احلـػقة: -
(2)

. 

ل بغ مافؽغ ؾلـثر مؾًؽا ؾؼط نعريػ ادافؽقة: - متؿقَّ
(3)

. 

قعشـقثبقت احلؼ ٓثـغ ؾلـثر ظذ جفة اف نعريػ افشاؾعقة: -
(4)

. 

 

                                           
اكظر: افؽتاب:  ذي  افؾغة، ًؿد بــ أ ـد بــ إزاـري اهلـروي، أبـق مـصـقر ادحؼـؼ: ًؿـد ظـقض مرظـ ،  (1)

بـ مـظـقر، وفسان افعرب، ٓ، (12/14م، )4221بروت، افطبعة: إوػ،  -افـاصـر: دار إحقاء افساث افعر  

ادمفػ: ًؿد بـ مؽرم بـ ظذ، أبق افػضؾ، مجال افديـ ابـ مـظقر، افـاصـر: دار صادر، بروت، افطبعـة: افثافثـة 

 (.47/444وتاج افعروس، فؾزبقدي، ) ،(12/221اـ، )1212 -

احلـػل، حتؼقؼ ًؿد  افؾباب يف صـرح افؽتاب، ظبد افغـل بـ ضاف  بـ  ادة بـ إبرااقؿ افغـقؿل افدمشؼل ادقداين (4) 

 (.4/141فبـان، ) -ًقل افديـ ظبد احلؿقد، افـاصـر: ادؽتبة افعؾؿقة، بروت 

بـ ظرؾة، ًؿد بـ ًؿد ابـ ظرؾة افقرؽؿل افتقكسـل ادـافؽل، أبـق ظبـد اهلل، ادحؼـؼ: د. حـاؾظ  (4) اكظر: ادختصـر افػؼفلٓ 

م،  4212 -اــ 1241بتـقر فألظـ ل اخلريـة، افطبعـة: إوػ، ظبد افر ـ ًؿد خر، افـاصـر: ممشسة خؾـػ أ ـد اخل

ـ افطرابؾســل 7/1) ـ ظبـد افـر  ـ ًؿـد بـ ـ أبق ظبد اهلل ًؿد ب (، ومقاا  اجلؾقؾ يف صـرح لتصـر خؾقؾ، صؿس افدي

ظقـل ادافؽل، افـاصـر: دار افػؽر، افطبعة: افثافثة،   (.1/111م، )1114 -اـ 1214ادغر ، ادعروف باحلطاب افرُّ

اكظر: ـػاية إخقار يف حؾ ؽاية آختصار، أبق بؽر بـ ًؿد بـ ظبد ادممـ بـ حريز بـ معذ احلسـقـل احلصــل،  (2)

دمشـؼ، افطبعـة:  -تؼل افديـ افشاؾعل، حتؼقؼ: ظع ظبد احلؿقد بؾطجل وًؿد وابل شؾق ن، افـاصـر: دار اخلـر 

 صـرح روض افطاف ، زـريـا بــ ًؿـد بــ زـريـا إكصـاري، (، وأشـك ادطاف  يف1/411، )م1112إوػ، 

 (.4/414زيـ افديـ أبق حيقك افسـقؽل، افـاصـر: دار افؽتاب اإلشالمل، )
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فصـرآجت ع يف اشتحؼاق أو ت نعريػ احلـابؾة: -
(1)

. 

ـة مــ ؾؽـرة آصـساك أو شــرأما مـ افـاحقـة افـظامقـة أو افؼاكقكقـة  ؾتـليت اف

 أو أـثر، هبدف تقحقد اجلفقد، وجتؿقـع إمـقال افالزمـة  صـغاـة بغ صخشـراف

حـداؿوظات افتجارية افتل يصع  ظـذ إؾـراد تـػقـذاا فقشـرفتـػقذ اد
(2)

، وؿـد 

 ـة بلهنا:شـرـات افسعقدي افشـرظرف كظام اف

وع شــر)ظؼد يؾتزم بؿؼتضـاه صخصـان أو أـثـر، بـلن يسـااؿ ــؾ مــفؿ يف م

يستفدف افربح، بتؼديؿ حصة مـ مال، أو ظؿؾ، أو مــف  معـًا، ٓؿتسـام مـا يـشـل 

وع مـ ربح أو خسارة(شـرمـ اذا اد
(3)

. 

                                           
اكظر: ادغـل ٓبـ ؿدامة، أبق ًؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أ د بـ ًؿد بـ ؿدامة اجل ظقع ادؼدشـل ثؿ افدمشـؼل  (1)

 -اــ 1411مة ادؼدشـل، افـاصـر: مؽتبة افؼـاارة، افطبعـة: بـدون ضبعـة، تـاريخ افـشــر: احلـبع، افشفر بابـ ؿدا

(. وافشـرح افؽبر ظذ متـ ادؼـع، ظبد افر ـ بـ ًؿـد بــ أ ـد بــ ؿدامـة ادؼدشــل اجل ظـقع 1/4م، )1111

 (.1/121احلـبع، افـاصـر: دار افؽتاب افعر  فؾـشـر وافتقزيع، )

 (. 114م، )ص:1111-اـ 1217جاري افسعقدي، د. ًؿد حسـ اجلز، افطبعة افرابعة افؼاكقن افت (4)

 (.4اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي، ادادة ) (4)
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 املبشح األّل 
  نات األغداصـسغٓو يف ػـستسن٘ ال

 وؾقف ثالثة مطاف :

 :نْ التضا نغبسٍو يف ػبساملطلب األًل: تسنْ ال

ـات اخلؿـس ادـصـقص ظؾقفـا كظامـًا، شــرـة افتضـامـ إحـدى افصــرتعتز 

ـاء شــرـات إصخاص، وإـثر اكتشارًا فثؼـة افغـر بافشـروال افشؽؾ إمثؾ ف

 ادتضامـقن ؾقفا.

ـة بـغ أصـخاص مــ ذوي صـرعقدي بلهنا: )ـات افسشـروؿد ظرؾفا كظام اف

ًا يف مجقـع أمـقاهلؿ، وبافتضـامـ صــقافصػة افطبقعقة، يؽقكـقن ؾقفـا مسـموفغ صخ

يؽ ؾقفا صػة افتاجر(شـرـة وافتزاما ا، ويؽتس  افشـرظـ ديقن اف
(1)

. 

 يؽ معتـزًة شــرة افصــقـة، وفؽـقن صخشــرهلذه اف صـلوكظرًا فؾطابع افشخ

يؽ تـمثر شـرـة  أصبح مـ افطبقعل جدًا أن وؾاة افشـراذا اف يف -وجقدًا وظدماً -

ـة وظذ مقجقدا ا، إمر افذي دظا ادـظؿ فؾـص ظؾقف حتديـًد يف شـرظذ وجقد اف

 ـات افسعقدي.شـر( مـ كظام اف47ادادة )

ؿ اذا ادطؾ  إػ ثالثة ؾـروع ظـذ افـحـق سـقوبافـظر إػ اذا افـص ؾؼد تؿ تؼ

 افتايل:

 ـة افتضامـ.صـريؽ يف شـروؾاة اف ول:افػرع إ

 آتػاق ظذ بؼاء افشـرـة بقرثة أحد افشـرـاء وإثر ادست  ظؾقف. افػرع افثاين:

ثر ادست  ظؾقف. افػرع افثافث:  آتػاق ظذ بؼاء افشـرـة دون افشـريؽ ادتقىف وٕا

                                           
 (.17كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (1)
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ـة افتضامـ ًؾ اظتبار، ويست  ظذ ذفـؽ أن صـرؽ يف يشـرة افصـقتعد صخ

ـة واكؼضــادفا بؼــقة افـظــام، حقــث ٓ جيــقز شـــريؽ تــمدي إػ حــؾ افشـــروؾــاة اف

ـة، وؿد جعؾ ادـظؿ افسعقدي مــ شـرـاء يف افشـرفؾقرثة أن حيؾقا ًؾ مقرثفؿ ـ

ـات شــرف( مـ كظـام ا47ـة، ؾؼد كصص ادادة )شـرـاء شببًا حلؾ افشـروؾاة أحد اف

ـة افتضـامـ حقـث جـاءت بـافـص صــرافسعقدي ظذ إشـباب اخلاصـة باكتفـاء 

ـاء، أو بـاحلجر ظؾقـف، أو بشـفر شــرـة افتضامـ بقؾاة أحـد افصـر ضـلافتايل: )تـؼ

 إؾالشف، أو بنظساره، أو باكسحابف.... إفخ(.

ـة ًـددة ادـدة أو ؽـر ًـددة ادـدة، ويرجـع شـرويستقي يف ذفؽ أن تؽقن اف

ة ــ  صــقـاء اظتبـارات صخشــريؽ ؿد ٓ تربطفؿ ببـاؿل افشـرذفؽ إػ أن ورثة اف

ـاء ؿـد ٓ يثؼـقن ؾـقفؿ مـثؾ  ــاكقا يثؼـقن يف شــرـان مقرثفؿ يتؿتع هبـا، ــ  أن اف

ـة مـع شــرـاء ظذ آشـتؿرار يف افشـرمقرثفؿ، ومـ اذا ادـطؾؼ ٓ جيقز إجبار اف

يؽ شــرـة بؼقة افـظـام مــ تـاريخ وؾـاة افشـراذه اف ضـلورثة ٓ يثؼقن هبؿ، وتـؼ

دون اكتظار ٓكتفاء مد ا
(1)

. 

إٓ أن اذا افـص ٓ يعتز مـ افـظام افعام إذ جيقز آتػاق ظذ خالؾف، بـدفقؾ 

ـاء آتػاق ظذ خالؾف )... ومع ذفؽ جيـقز أن يــص شـرأكف يف ذات ادادة أجاز فؾ

ـة مـع شــرـاء تسـتؿر افشــروؾاة أحـد افـة ظذ أكف يف حافة شـرس افشـقيف ظؼد تل

مـ يرؽ  مـ ورثة ادتقىف(
(2)

( مـ كػس ادادة بـ  يـدل ظـذ 4، ـ  جاءت افػؼرة )

ـة ظـذ أكـف إذا تـقيف شــرس افشـقذفؽ، حقث كصص ظذ )جيقز أن يـص يف ظؼد تل

ـة شـرأو اكسح   تستؿر اف سـرـاء أو حجر ظؾقف أو صفر إؾالشف أو أظشـرأحد اف

                                           
افشـــرـات  - افتــاجر - ًاضـــرات يف افؼــاكقن افتجــاري، ظاصــقر ظبــد اجلــقاد ظبــد احلؿقــد )إظــ ل افتجاريــة (1)

 (.112م، )ص:4227افتجارية(، افـاصـر: دار افـفضة افعربقة، مصـر، 

 (.1ؾؼرة  47اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (4)
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ـاء(شـرفباؿغ مـ افبغ ا
(1)

. 

ـة متك مـا شـرـاء ضؾبفؿ اشتؿرار افشـروأمام اذا آشتثـاء أصبح مـ حؼ اف

س، شقاء ـان اذا آشـتؿرار شـقط آشتؿرار مـصقصًا ظؾقف يف ظؼد افتلصـرـان 

 يؽ ادتقىف.شـرـة دون افشـرـاء، أو ـان ببؼاء افشـرببؼاء ورثة ادتقىف مـ اف

ـاء، شــرـة افتضامـ بقؾاة أحـد افصـرتبغ أن إصؾ اكتفاء وأمام اذا افؼقد ي

ـة بقرثـة شــرـاء آشتؿرار  ؾفـؿ أمـام خقـاريـ  إمـا إبؼـاء افشـرويف حال رؽبة اف

يؽ، واحلديث ظـ اذيـ اخلقـاريـ شـريؽ ادتقىف، أو إبؼادفا باشتبعاد ورثة افشـراف

 ؽقن يف افػرظغ افؼادمغ.شـق

ـــ  -ـة افتضـامـ، ؾنكــف صـــرـاء شــببًا يف اكؼضـاء شـــرإذا ـاكـص وؾــاة أحـد اف

ـاء آتػـاق ظـذ شــرٓ ُيعد اذا مـ افـظـام افعـام، وبافتـايل جيـقز فؾ -ذـركا شابؼاً 

ـاء ظـذ بؼـاء شــراف س، وإذا اتػـؼشــقخالؾف متك ما ـان ذفـؽ مـدوكًا يف ظؼـد افتل

ـاء  ــان اـذا آتػـاق شــرس مـع ورثـة مــ يتـقىف مــ افشــقـة يف ظؼد افتلشـراف

س شــقصحقحًا، وؿد كص ظؾقـف ادــظؿ بـافـص افتـايل: )جيـقز أن يــص يف ظؼـد تل

ـة مـع مــ يرؽـ  مــ شــرـاء تسـتؿر افشــرـة ظذ أكف يف حافة وؾاة أحـد افشـراف

ًا أو ممـقظغ كظامًا مـ ممارشة إظـ ل افتجاريـة، ظـذ ورثة ادتقىف، وفق ـاكقا ؿكَّ 

يؽ افؼكَّ أو ادؿـقظقن كظامـًا مــ ممارشـة إظـ ل افتجاريـة شـرأٓ يسلل ورثة اف

  ــؾ واحـد مــفؿ يف صــقـة يف حال اشـتؿراراا، إٓ يف حـدود كشـرظـ ديقن اف

خـالل -ـة ـرشــة. وجي  يف اذه احلافـة حتقيـؾ افشـرحصة مقرثف يف رأس مال اف

طة، يصبح ؾقفـا سـقة بصـقـة تقصـرإػ  -مدة ٓ جتاوز شـة مـ تاريخ وؾاة مقرثفؿ

                                           
 (4ؾؼرة  47اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (1)
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ًا  وإٓ أصـبحص صــقأو ادؿــقع كظامـًا مــ ممارشـة إظـ ل افتجاريـة مق صـرافؼا

شـ افرصد أو  -خالل اذه اددة- صـرة بؼقة افـظام، ما   يبؾغ افؼاضـقـة مـؼشـراف

اوفة إظ ل افتجارية(يـتِػ شب  ادـع ظـ مز
(1)

. 

واشــتثـاء بؼــاء افشـــرـة بقرثــة ادتــقىف فــقس اشــتثـاًء مطؾؼــاً، بــؾ مؼروكــًا بادســموفقة 

ظـ ل افتجاريـة،  ادحدودة بافـسبة فقرثة افشـريؽ افؼكَّ أو ادؿـقظغ كظامًا مـ ممارشـة ٕا

ع افشـرـة، إمـا ببؾـقغ ـ  أن ادـظؿ أتاح فؾشـرـاء مدة زمـقة ٓ تتجاوز افسـة فتصحقح وض

افُؼكَّ وزوال ادـع ظــ ادؿــقظغ مــ ممارشـة افتجـارة، وإٓ حتقيؾفـا إٓ صــرـة تقصــقة 

 بسـقطة يؽقن افؼصـر ؾقفا وادؿـقظغ مـ ممارشة افتجارة صـرـاء مقصـغ.

ـة يف اذه احلافة يؽقن بدخقل مـ يرؽ  مــ افقرثـة بؿثابـة شـرواشتؿرار اف

ـًا ـاء ؾقفا بدل مصـر قرثفؿ، وُيؾحظ اـا أن ادـظؿ بنضاؾتف ظبـارة )وفـق ــاكقا ؿكَّ

أو ممـقظغ كظامًا مـ ممارشة إظـ ل افتجاريـة( ؿـد خـرج ظــ افؼقاظـد افعامـة يف 

ـاء إاؾقـة افؼاكقكقـة، شــرورة أن يتـقاؾر يف افضــرب ضـلـة افتضامـ، افتل تؼصـر

حتك يـسجؿ ذفـؽ مـع ضبقعـة  وأن يؽقن مسؿقحًا هلؿ بؿ رشة إظ ل افتجارية،

 صـــرويف ادؼابــؾ ؾؼــد ح يؽ افتضــامـقة، واـتســابف صــػة افتــاجر،شـــرمســموفقة اف

ـــد  ــــظؿ بؿقجـــ  افـظـــام اجلدي مســـموفقة اـــمٓء  -اــــ1247افصـــادر يف -اد

  ــؾ مــفؿ يف حصـة مقرثـف يف صــقـة بحـدود كشــرإصخاص ظـد اشتؿرار اف

ـةشـــررأس مــال اف
(2)

ة صـــقـة تقصـــرـة افتضــامـ إػ رصـــ، ظــذ أن يــتؿ حتقيــؾ 

                                           
 (.1ؾؼرة  47اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (1)

اــ جيقـز بؼـاء افشــرـاء افؼصــر يف اـذه احلافـة صــرـاء 1411در يف ظـام وؿد ـان افـظام افؼـديؿ فؾشــرـات افصـا (4)

متضامـقن، وؿد ـان ذفؽ يثر جدًٓ حقل إمؽاكقة تطبقؼ ؿقاظد ادسموفقة ادطؾؼة وافتضامـقة ظذ امٓء افؼصـر، 

ـ كظـام إمر افذي ـان يقصـػ بعـدم ادـطؼقـة، وؿـد ظـاف  ادــظؿ افسـعقدي اـذا اخلؾـؾ يف افـسـخة اجلديـدة مـ

اـ، حقث أوج  أن يؽقن افؼاصـر مسموًٓ بحدود حصتف يف مال مقرثـف، وؿـد 1247افشـرـات افصادر يف ظام 

كبف ادـظؿ إػ تصحقح اذا افقضع يف مدة أؿصااا شــة، إمـا ببؾـقغ افؼاصــر، أو حتقيؾفـا فشــرـة تقصــقة بســقطة 

 يؽقن افؼاصـر ؾقفا صـريؽ مقصـقًا ٓ متضامـًا.
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 صــرطة خالل مدة ٓ تتجاوز شـًة مـ تاريخ وؾاة مـقرثفؿ، ويصـبح ؾقفـا افؼاسـقب

خالل  صـرًا، ما  يبؾغ افؼاصـقأو افشخص ادؿـقع مـ ممارشة إظ ل افتجارية مق

َـّ افرصـد، أو يـتـِػ شـب  ادــع ظــ مزاوفـة إظـ ل افتجاريـة  ــلن  اذه اددة شـ

قطػًا يف افؼطاع افعام ويؼدم اشتؼافتفيؽقن م
(1)

. 

وإثر ادست  ظـذ بؼـاء افشــرـة بقرثـة أحـد افشــرـاء  أن يـتؿ حصــر مـال  -

افشـريؽ ادتقىف دعرؾة كصـق  ــؾ وارث، و  حيـدد افـظـام ضريؼـة ًـددة فـذفؽ، إٓ 

شــريؽ ( ادتعؾؼـة ببؼـاء افشــرـة دون ورثـة اف47( مــ ادـادة)4أكف بافرجقع فؾػؼـرة )

 ادتقىف  كجد أن تؼدير كصـق  افشـريؽ ادتقىف يؽقن بنحدى ضريؼتغ مها:

 ـة.شـرس افشـقافـص يف ظؼد تل .1

  ــؾ صــقتؼرير خاص ُيعد مـ مؼقم مرخص فـف يبـغ افؼقؿـة افعادفـة فـ .4

 ـاء.شـرـة يف تاريخ  ارج أي مـ افشـريؽ يف أمقال افصـر

يؽ شــرة ؾلجـد أن تؼـدير مـال افوكظرًا إلمؽاكقـة إظـ ل افــص يف اـذه احلافـ

 ادتقىف يؽقن بذات افطريؼة.

ـة بؿؼــدار شـــرادــال يــتؿ إدخــال مـــ يرؽــ  مـــ افقرثــة يف اف صـــروبعــد ح

بة مـ مـال مقرثـف صـقبفؿ يف مال مقرثفؿ، وإخراج مـ ٓ يرؽ  بدؾع ؿقؿة كصـقك

 ه.صـرـة بعد حشـريف اف

ـة ببؼـاء ورثـة شـرس ظذ بؼاء افشـقـاء آتػاق يف ظؼد افتلشـرإذا ـان حيؼ فؾ

يؽ شــر  افصــقـة واشـتبعاد كشــريؽ ادتقىف، ؾنكف ـذفؽ حيـؼ هلـؿ إبؼـاء افشـراف

                                           
افقجقز يف افشـرـات افتجارية وأحؽام اإلؾالس، د. ظدكان بـ صافح افعؿر، افـاصـر: ادمفػ، افطبعة افثاكقة اكظر:  (1)

 وافــقجقز يف أحؽــام افشـــرـات يف افـظــام افســعقدي اجلديــد، أ ــد بـــ شــعقد اخلبتــل ، (144اـــ، )ص:1247

 (.121-121اـ، )ص:1247واشام بـ ظع افسبص، افـاصـر: دار اإلجادة، افرياض، افطبعة إوػ 
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 س.شـقادتقىف، ظذ أن يؽقن اذا آتػاق مـصقصًا ظؾقف يف ظؼد افتل

( حقــث جــاءت 47( مـــ ادــادة )4احة افػؼــرة )صـــرقــف واــذا مــا كصــص ظؾ

ـة ظــذ أكــف إذا تــقيف أحــد شـــرس افشـــقبــافـص افتــايل: )جيــقز أن يـــص يف ظؼــد تل

ـة شــر، أو اكسح   تسـتؿر افسـرـاء، أو حجر ظؾقف، أو صفر إؾالشف، أو أظشـراف

 ـاء(.شـربغ افباؿغ مـ اف

 وإثر ادسنب ظذ هذه احلافة: -

ـة، واـذا مـا شــربفؿ يف أمـقال افصــقيؽ ادتقىف إٓ كشـرفقرثة افأكف ٓ يؽقن 

كصــص ظؾقــف ذات ادــادة افســابؼة، حقــث جــاءت بــافـص افتــايل: )...... ويف اــذه 

 ـة... إفخ(.شـربف يف أمقال افصـقيؽ أو ورثتف إٓ كشـراحلافة ٓ يؽقن هلذا اف

تـقىف  ؾؼـد كـص وخقؾًا مــ وؿـقع افــزاع يف ضريؼـة تؼـدير كصــق  افشــريؽ اد

افـظام ظذ ثالث ضرق فتؼدير كصــق  افشــريؽ ادتـقىف  متفقـدًا إلخـراج كصــقبة مــ 

رأس مــال افشـــرـة، ومـــ ثــؿ تســؾقؿف فؾقرثــة، ـــؾ بحســ  كصـــقبف، وجــاءت ادــادة 

بافـص افتايل: ).... يؼدر اذا افـصـق  وؾؼًا فتؼريـر خـاص، يعـد مــ مؼـقم مـرخص 

ق  ـؾ صـريؽ يف أمقال افشـرـة يف تاريخ  ـارج أي مــ فف، يبغ افؼقؿة افعادفة فـصـ

افشـرـاء، إٓ إذا كـص ظؼـد تلشــقس افشــرـة، أو اتػـؼ افشــرـاء ظـذ ضريؼـة أخـرى 

فؾتؼدير. وٓ يؽقن فؾشـريؽ أو ورثتف كصـق  ؾـق  يسـتجد بعـد ذفـؽ مــ حؼـقق إٓ 

(بؼدر ما تؽقن اذه احلؼقق كاجتة مـ ظؿؾقات شابؼة ظذ تؾؽ افقاؿعة
(1)

. 

 وبافـظر دم هذا افـص يؿؽـ ضن كسذخؾص افطرق ظذ افـحق افذايل:

س شــقـة، وبذفؽ يؽقن ما ـت  يف ظؼد افتلشـرس افشـقافـص يف ظؼد تل  .1

 يؽ ادتقىف.شـر  افصـقمـ ضريؼة فؾتؼقيؿ ال أول ما يـظر فف ظـد تؼقيؿ ك

                                           
 (.4ؾؼرة  47اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (1)
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ـاء ظذ ضريؼة أخرى فؾتؼديرشـراتػاق اف  .4
(1)

. 

  ــؾ صــقمؼقم مرخص فف، يبغ افؼقؿـة افعادفـة فـ تؼرير خاص يعد مـ  .4

 ـاء.شـرـة يف تاريخ  ارج أي مـ افشـريؽ يف أمقال افصـر

ومتك ما تؿ تؼدير كصـق  افشـريؽ ادتقىف بلحد افطرق ادـصقص ظؾقفـا كظامـًا  

 ؾنكف يسؾؿ فقرثتف كصـقبف فقتؿ ٓحؼًا ؿسؿتف بقـفؿ بحس  كصـق  ـؾ وارث.

  ؾق  يسـتجد بعـد ذفـؽ مــ صـقإفقف أكف ٓ يؽقن فؾقرثة ك ومما جتدر اإلصارة

حؼــقق، إٓ بؼــدر مــا تؽــقن اــذه احلؼــقق كاجتــة مـــ ظؿؾقــات شــابؼة ظــذ تؾــؽ 

افقاؿعة
(2)

ـة يتؿ تؼديره بتـاريخ وؾاتـف، شـريؽ يف افشـر  افصـق، ومعـك اذا: أن ك

ـة، شــرفؾ   ؾق  يستجد مــ أمـقالصـقوما بعد اذا افتاريخ ٓ يؽقن فؾقرثة أي ك

ـة ظؼـد شــرإٓ إذا ـاكص اذه إمـقال كاجتـة ظــ ظؿؾقـات شـابؼة، ــلن يؽـقن فؾ

يؽ اـق حـؼ فؾقرثـة، حتـك وأن شــرتقريد، ؾنن ما يـت  ظـ اذا افعؼد بعد وؾاة اف

 ـان كاجتًا بعد وؾاتف  ٕن اذا احلؼ كات  ظـ ظؿؾقات شابؼة ظـ واؿعة افقؾاة.

 :طْطبَْ البصبَنْ التٌسغبٍو يف ػبساملطلب الجانُ: تسنْ ال

ـات  حقــث يعــقد شـــرطة مـــ أؿــدم أصــؽال افســـقة افبصـــقـة افتقصـــرتعــد 

ؿة افسادد ظــد اإلؽريـؼ، حقـث ــان سـقإصؾ افتارخيل هلا إٓ ؿرض ادخاضر اجل

يؾجل هلا أصحاب إمقال ٓشتث ر جـزء مــ أمـقاهلؿ دون تعـريض ـامـؾ ذمـتفؿ 

ادافقة فؾخطر
(3)

. 

                                           
اذا افؼقدٓ  يطبؼ ظذ تؼدير كصـق  افشـريؽ ادتقىف، وفعؾ ادـظؿ يؼصـد هبـذه احلافـة إذا مـا ــان افشــريؽ ؿـد أظســر أو  (1)

ؾ اذا أن افشـريؽ ما زال ظذ ؿقد احلقاة، وبنمؽـان افشــرـاء  أؾؾس أو حجر ظؾقف، أو اكسح  مـ افشـرـة، واجلامع يفـ 

 ٓ ٓ تتـاش  مـع حافتـف، إ آتػاق معف ظذ ضريؼة معقـة فتؼدير كصـقبف، أما يف حافة افشـريؽ ادتقىف ؾلرى أن اذه افطريؼة 

ذفؽ  ؾال أجد ؾرؿـاً يف أن ان إمرـ  ان يؼصد هبذا آتػاق أن يؽقن اتػاؿًا مسبؼًا بغ افشـرـاء، وإذاـ  يؽـقن مؽتقبـاً  إذاـ 

ان إوػ ظذ ادـظؿ أن خيصص اذه افطريؼة ؾق  دون افقؾاة.  يف ظؼد افتلشـقس، وبافتايلـ 

 (.4ؾؼرة  47اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (4)

 (.17م، )ص:1114افشـرـات افتجارية، د. ًؿد ؾريد افعريـل، افـاصـر: افدار اجلامعقة فؾطباظة وافـشـر، بروت،  (4)
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ـات إصـخاص  ٓظت داـا ظـذ صــرطة مــ ســقة افبصــققـة افتصــروتعد 

ـة صـــرـة، وتتؽــقن شـــريؽ يف افشـــرة افصـــقـاء، وٓظتبــار صخشـــرافثؼــة بــغ اف

يؽًا صـــرـاء: ؾريــؼ يضــؿ ظــذ إؿــؾ شـــرطة مـــ ؾــريؼغ مـــ افســـقة افبصـــقافتق

يضـؿ  ـة وافتزاما ا، وؾريؼ آخرشـرمتضامـًا ومسموًٓ يف مجقع أمقافف ظـ ديقن اف

ـة وافتزاما ـا، وٓ شــرًا ٓ يؽقن مسـموًٓ ظــ ديـقن افصـقيؽًا مقصـرظذ إؿؾ 

صػة افتاجر صـليؽ ادقشـريؽتس  اف
(1)

. 

ـة افتضــامـ ؾــق  يتعؾــؼ شـــرطة مشــاهبة متامــًا فســـقة افبصـــقـة افتقصـــرو

طة ســقة افبصــقـة افتقصــرـاء ادتضـامـقن يف شــريؽ ادتضامـ، ؾقخضع افشـرباف

ـة افتضامـصـرـاء يف شـرحؽام ادطبؼة ظذ اففأل
(2)

. 

إن ــان ضـامـًا أو -يؽ شــروبافـظر إػ اختالف إحؽام ؾق  يتعؾـؼ بقؾـاة اف

 ؿ اذا ادطؾ  إػ ؾرظغ ظذ افـحق افتايل:سـقؾؼد تؿ تؼ -اً صـقمق

 يؽ ادتضامـ وإثر ادست  ظؾقف.شـرافػرع إول: وؾاة اف

 وإثر ادست  ظؾقف. صـليؽ ادقشـرفافػرع افثاين: وؾاة ا

طة تتلفػ مـ ؾريؼغ  ؾريؼ يضؿ ظـذ إؿـؾ سـقة افبصـقـة افتقصـرإذا ـاكص 

ـة وافتزاما ـاشــريؽًا متضامـًا ومسموًٓ يف مجقع أمقافـف ظــ ديـقن افصـر
(3)

، ؾـنن 

ــؼ  ــذا افػري ــام اف -مـادتضــا-ا ــف ظـــ أحؽ ــػ أحؽام ـة صـــرـاء يف شـــرٓ  تؾ

ـة افتضـامـ يؼـرر صـريؽ يف شـرافتضامـ، وبافتايل ؾنن ما ؿرركاه شابؼًا مـ وؾاة اف

( مــ كظـام 41( مــ ادـادة )4يف حال اذا افػريؼ، واذا مـا كصـص ظؾقـف افػؼـرة )

ـة صــرـاء ادتضـامـقن يف شــرـات، حقث جاءت بـافـص افتـايل: )خيضـع افشـراف

                                           
 (. 1ؾؼرة  41اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (1)

 (.4ؾؼرة  41اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (4)

 (.1ؾؼرة  41اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (4)
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 ـة افتضامـ(.صـرـاء يف شـرطة فألحؽام ادطبؼة ظذ افسـقة افبصـقافتق

( حقـث جـاءت بـافـص 24وـذفؽ يػفؿ مــ مػفـقم ادخافػـة فــص ادـادة )

، أو صــغـاء ادقشــرطة بقؾـاة أحـد افســقة افبصــقـة افتقصــر ضـلافتايل: )ٓ تـؼ

ابف، وذفـؽ مـا   يــص ظؼـد باحلجر ظؾقف، أو بشفر إؾالشف، أو بنظساره، أو باكسح

ـة صـــر ادخــافػ هلــذه ادــادة  ؾــنن ســـرـة ظــذ ؽــر ذفــؽ(، ؾبافتػشـــرس افشـــقتل

ـاء ادتضــامغ، ومــا جعؾـــا كــذا  شـــربقؾــاة أحــد اف ضـــلطة تـؼســـقة افبصــقافتق

ـاء شــرـة بافـسـبة فؾشــردػفقم ادخافػة أن ادـظؿ   يــص حتديـدًا ظـذ اكؼضـاء اف

( جمتؿعـة فــخؾص إػ 24( و)41 ادـقاد )ســرا جيعؾـا كبحـث يف تػادتضامـقن، مم

طة يلخـذ أحؽـام وؾـاة ســقة افبصـقـة افتقصـريؽ ادتضامـ يف شـركتقجة أن وؾاة اف

ـة افتضامـ، ويرت  ظؾقف ذات إثر، وؿـد شـبؼ احلـديث ظــف يف صـريؽ يف شـراف

 ؽالم ظـف مره أخرى.ادطؾ  إول مـ اذا ادبحث، وٓ كجد ؾاددة مـ إظادة اف

طة ظـــ ســـقة افبصـــقـة افتقصـــريف  صـــليؽ ادقشـــر تؾــػ أحؽــام وؾــاة اف

(  حقـث 24يؽ ادتضامـ، واذا ما كـص ظؾقـف ادــظؿ يف ادـادة )شـرأحؽام وؾاة اف

ـاء شــرطة بقؾـاة أحـد افســقفبة اصــقـة افتقصـر ضـلجاءت بافـص افتايل: )ٓ تـؼ

، أو باحلجر ظؾقف، أو بشفر إؾالشف، أو بنظساره، أو باكسـحابف، وذفـؽ مـا صـغادق

 ـة ظذ ؽر ذفؽ(.شـرس افشـق  يـص ظؼد تل

وكؾحظ مـ خالل اذا افـص أن ادـظؿ افسعقدي ؿـد ظـدل ظــ مقؿػـف افسـابؼ، 

إحؽـام ادتعؾؼـة باكؼضـاء يف  -اـ1411-حقث ـان حيقؾ يف كظام افشـرـات افؼديؿ 

صـرـة افتقصـقة افبسـقطة إػ أحؽـام صــرـة افتضـامـ، دون مراظـاة فؾطبقعـة اخلاصـة 

فشـرـة افتقصـقة افبســقطة، ؾـنذا ـاكـص وؾـاة افشــريؽ يف صــرـة افتضـامـ تـمدي إػ 

إهناء افشـرـة  دا يؿثؾف ـؾ صـريؽ مـ ضـ ن ظـام فؾشــرـة وادتعـامؾغ معفـا  فؽـقن 

فقة افشـرـاء ؽر ًـدودة وتضـامـقة مـع بـاؿل افشــرـاء فؾقؾـاء بـديقن افشــرـة مسمو
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وافتزاما ــا، ؾؿـــ ؽــر ادؼبــقل إضالؿــًا إشــؼاط حؽــؿ وؾــاة افشـــريؽ ادتضــامـ ظــذ 

افشـريؽ ادقصــل  ٕن مسـموفقة افشــريؽ ادقصــل ًـدودة بحـدود مـا يؼدمـف مــ 

فشــرـة بلمقافـف اخلاصـة، وبافتـايل حصة يف رأس مال افشـرـة، وٓ يسلل ظــ ديـقن ا

ؾنن وؾاة افشـريؽ ادقصـل ٓ تمثر يف افض ن افعام هلذه افشـرـة، وهبـذا افــص يؽـقن 

 ادـظؿ افسعقدي ؿد تالىف ظقبًا جقاريًا ـان ؿد وؿع ؾقف يف كظام افشـرـات افسابؼ.

( كجــد أن ظــدم اكؼضــاء صـــرـة افتقصـــقة افبســـقطة 24وبـافرجقع فـــص ادــادة )

بقؾاة أحد افشـرـاء ادقصـغ اق إصؾ يف ادسلفة، إٓ أكف ٓ يعد مـ افـظـام افعـام  إذ 

جيقز آتػاق ظذ خالؾة، بدفقؾ ظجز ذات ادادة افذي كـص ظـذ )وذفـؽ مـا   يــص 

ظؼد تلشـقس افشــرـة ظـذ ؽـر ذفـؽ(، وبـذفؽ ؾنكـف جيـقز فؾشــرـاء افــص يف ظؼـد 

 بلن يؽقن وؾاة افشـريؽ ادقصـل مـفقًا فؾشـرـة.تلشـقس افشـرـة ظذ خالف ذفؽ، 

  ؾـ  اـق صــليؽ ادقشــرـة بقؾـاة افشــروإذا ـان إصؾ ظدم اكؼضـاء اف -

 إثر ادست  ظذ ورثتف بعد وؾاتف؟

ــاة مــقرثفؿ إذا ـــان  ــة بقؾ ــ  ظــذ افقرث ــر ادست يؽًا صـــر  حيــدد افـظــام إث

ـظـام، أو يـتؿ إبؼـادفؿ ــؾ بحسـ  ـة بؼقة افشـرًا، اؾ يتؿ إخراجفؿ مـ افصـقمق

 بف مـ مال مقرثف؟صـقك

ـة افتضـامـ ــ  صــرـاء يف شـروإذا ـان ادـظؿ ؿد ؾصؾ يف حال افقرثة مع اف

طة ســقة افبصــقـة افتقصــرؾ ــذفؽ يف حـاهلؿ يف صــقتبغ شابؼًا  ــان إوػ افتػ

  صــقاج كيؽ أو اشـتبعاداؿ بـنخرشــرـة بقرثـة افشــردعرؾة إمؽاكقة اشـتؿرار اف

ـةشـرمقرثفؿ وبؼاء اف
(1)

. 

                                           
ـرـة ( حقث كصص ظذ )تطبـؼ ظـذ صـ4افػؼرة  41ٓ يرى افبعض اذا اإلصؽال مقجقدًا، ويستـد يف ذفؽ فؾ دة ) (1)

افتقصـقة افبسـقطة أحؽام صـرـة افتضامـ ؾق    يرد بف كص خاص يف اذا افباب( ؾقؼقل: أمام ظدم وجقد افــص 

 يف صـرـة افتقصـقة افبسـقطة كرجع فؾـص يف صـرـة افتضامـ.

 = ( مــ ذات ادـادة  حقـث جـاءت بـافـص4وكؼقل: إن اذا ممؽـ يف ؽر اذه احلافة مستـديـ يف ذفؽ ظذ افػؼـرة )
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ن ؾقـف مــ اشـتؿرار  وكظرًا فعدم وجقد افـص ؾُرجع إػ ظؼـد افتلشــقس ومـا دو،

ــؾ حســ   ــا ـ ــة ؾقف ــقىف، أو اشــتؿراراا باشــتؿرار افقرث افشـــرـة دون افشـــريؽ ادت

كصـقبف، ٓ شـق  أن إمؽاكقة اشتؿرار افقرثة مؽان مقرثفؿ ممؽـة حتـك فـق ــاكقا ؿصــرًا 

أو ممـقظغ مـ مزاوفـة افتجـارة، وافسـب  يف ذفـؽ أن افشــريؽ ادقصــل ٓ يؽتسـ  

صػة افتاجر
(1)

ـ  أن ادسموفقة بافـسبة فؾؼصـر مسموفقة ًدودة بـصــق  ــؾ وارث  ،

 يف مال مقرثة افشـريؽ، ؾفل ٓ حتتاج إػ تصحقح ـ  ذـركا يف صـرـة افتضامـ.

ـة ظــذ افبؼــاء أو شـــرس افشـــقتل ويثــقر اإلصــؽال يف حــال   يـــص يف ظؼــد

آكتفاء يف حؼ ادتقىف، فذا ـان إوػ افـص ظؾقف يف افـظام، وفعؾ ذفـؽ يؽـقن يف 

 افتعديؾ افؼادم هلذا افـظام إن صاء اهلل.

 :نْ احملاصْغبسٍو يف ػبساملطلب الجالح: تسنْ ال

ز تعد صـرـة ادحاصة افصقر افثافثة مـ صقر صــرـات إصـخاص، واـل تتؿقـ

ظـ مجقع افشـرـات إخرى بؿقزة أشاشـقة، ال ظدم متتعفـا بافشخصــقة آظتباريـة، 

وتؼقم اذه افشـرـة بغ صخصـغ أو أـثر يسااؿ ـؾ مـفؿ بحصة مــ مـال أو ظؿـؾ، 

ويؼتسؿقن ما يـت  ظـ اذا ادشـروع مـ ربح أو خسـارة، واـل ٓ وجـقد هلـا إٓ بـغ 

قكقة هلذه افشــرـة اـل ضبقعـة ظؼديـة بحتـة، وذفـؽ أؾراداا ؾؼط  فذا ؾنن افطبقعة افؼاك

ٕن افعؼد يؾع  دورًا اامًا وأشاشـقًا يف تـظـقؿ أحؽـام اـذه افشــرـة، ؾؼـد جـاء كـص 

( ب  يع: )حيدد ظؼد افشـرـة ؽرضفا وحؼقق افشـرـاء وافتزامـا ؿ وـقػقـة 21ادادة )

                                           

=
 

افتــايل: )خيضــع افشـــرـاء ادتضــامـقن يف صـــرـة افتقصـــقة افبســـقطة فألحؽــام ادطبؼــة ظــذ افشـــرـاء يف صـــرـة 

افتضامـ(، وبؿػفقم ادخافػة هلذه ادادة يؽقن افشـرـاء ادقصقن ؽر خاضعغ فألحؽام ادطبؼة ظـذ افشــرـاء يف 

افشــريؽ يف صــرـة افتضـامـ يـطبـؼ ظـذ افشـــرـاء  صــرـة افتضـامـ، وبافتـايل إذا ــان افتػصــقؾ يف حـال ورثـة

ادتضامـقن يف صـرـة افتقصـقة افبسـقطة  ؾفق وٓ صؽ ٓ يـطبؼ ظذ افشـرـاء ادقصقن يف افشـرـة  فـذا كـرى أكـف 

 ( مـ ادادة يف اذا افـؼص افـظامل.4مـ ؽر ادؿؽـ إظ ل افػؼرة )

 (.1ؼرة ؾ 41اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (1)
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 ؽ مـ افشـروط(.إدار ا وتقزيع إرباح واخلسادر ؾق  بغ افشـرـاء وؽر ذف

ة صــقـة تستس ظـ افغر، وٓ تتؿتـع بشخصـرـة ادحاصة بلهنا: )صـروتعرف 

اظتبارية، وٓ  ضع إلجراءات افشفر، وٓ تؼقد يف افسجؾ افتجاري(
(1)

. 

 صـــلـة أصــخاص، تؼــقم ظــذ آظتبــار افشخصـــرـة ادحاصــة صـــروبــ  أن 

ـة وجـقدًا شــرتـزة يف افيؽ معشــرة افصــقأصبح مـ افطبقعل جدًا أن تؽـقن صخ

ـة، واـذا مـا كـص ظؾقـف شــريؽ تـمثر باشـتؿرار افشـروظدمًا، وبافتايل ؾنن وؾاة اف

ـة بقؾـاة صــر ضـل( حقث جاءت بافـص افتايل: )تـؼ12افـظام يف ادادة ) ـة ادحاصَّ

ـاء، أو باحلجر ظؾقف، أو بشفر إؾالشف، أو بنظسـاره، أو باكسـحابف  مـا   شـرأحد اف

 ـاء افباؿغ(.شـرـة ظذ اشتؿراراا بغ افشـرافيـص ظؼد 

ـة افتضـامـ، صـر( ادتعؾؼة باكؼضاء 47واذا افـص مؼارب جدًا فـص ادادة )

ـاء شــرـة بـغ افشــرإٓ أن اذه ادادة ذـرت حافًة واحدًة، وال جقاز اشـتؿرار اف

  مقرثفؿ بعد تؼديرهصـقيؽ إٓ كشـرافباؿغ، وبافتايل ٓ يؽقن فقرثة اف
(2)

ويثقر  ،

 يؽ ادتقىف؟شـرـة بقرثة افشـرافتساؤل ظـ مدى إمؽاكقة اشتؿرار اف

يبدو أن ادـظؿ ظـدما شؽص ظـ اذه احلافة   يؽـ شؽقتف شفقًا، بؾ إكف كظـر 

ـاء، ؾؿــع شــرـة ادستسة، وادبـقة ظذ افثؼة وافتضـامـ بـغ افشـرإػ ضبقعة اذه اف

 فؿ.ـاء مؽان مقرثشـراشتؿراراا بحؾقل اف

                                           
 (.24اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (1)

  يتطرق افـظام فؽقػقة تؼدير كصـق  افشـريؽ ادتقىف يف صـرـة ادحاصـة ــ  تطـرق فؾؽقػقـة يف صــرـة افتضـامـ،  (4)

يؼـة وأمام خؾق افـص ؾرجع فعؼد افتلشـقس، ويف حال خؾق ظؼد افتلشـقس  ؾؼد يتػؼ افقرثة مع افشـرـاء ظذ ضر

تؼدير معقـة، أو ترؾع فؾؼاضـل فؾػصؾ يف ذفـؽ، وٓ شـبقؾ إلظـ ل كصـقص تؼـدير كصــق  افشــريؽ ادتـقىف يف 

صـرـة افتضامـ ظذ صـرـة ادحاصة  ٕن ادـظؿ ؿد أحال فبعض إحؽـام اخلاصـة بشــرـة افتضـامـ إلظ هلـا يف 

ـة (  حقـث جـاءت بـافـ11صـرـة ادحاصة، واذا ما كصص ظؾقـف ادـادة ) ص افتـايل: )تســري ظـذ صــرـة ادحاصَّ

أحؽام ادقاد: )افرابعة وافعشــريـ( و)افسـابعة وافعشــريـ( و)اخلامسـة وافثالثـغ( ادتعؾؼـة بشــرـة افتضـامـ(، 

 ( ٕحال إفقفا ـ  أحال فغراا مـ ادقاد.47وبافتايل فق ـاكص فؾؿـظؿ رؽبة يف إظ ل ادادة )
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وبافرؽؿ مـ ذفؽ ؾؼد يؼقل ؿادؾ: إكف ٓ ماكع مـ اشتؿراراا بغ افشـرـاء، ومــ 

رؽ  مـ ورثة افشـريؽ ادتقىف، وأن آشتتار يف افشـرـة فقس اشتتارًا ظـ ظؾـؿ افغـر 

هبا إضالؿًا  وإك  ادؼصقد مـف اق شس كظـام افشــرـة، وظـدم صـدور أي تصــرف مــ 

 ـرـة ـشخص معـقي مستؼؾ ظـ أصخاص افشـرـاء.افشـرـاء مـ صلكف إبراز افش

فذا أجد أكف مـ ادـاش  أن يؽتؿؾ افـص افـظامل بنيضـاح إمؽاكقـة اشـتؿرار 

يؽ ادتــقىف يف حــال ـــان ذفــؽ مـصقصــًا ظؾقــف يف ظؼــد شـــرـة مــع ورثــة افشـــراف

 ـة افتضامـ.صـريؽ يف شـرس، ـ  اق احلال مع ورثة افشـقافتل
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 املبشح الجاىٕ 
  نات املدتلط٘ػـسنات األمْال ّالغـسٓو يف ػـسلتسن٘ ا

 وؾقف مطؾبان:

 :نْ املطاهمْػبسٍو يف الػبساملطلب األًل: تسنْ ال

ـات إمـقال، ؾفـل تؼـقم شــرـة ادسامهة ال افـؿقذج إوحد فشـرتعتز اف

 صـــلظــذ آظتبــار ادــايل وتقفقــف أمهقــًة ـبــرًة، ؾفــل ٓ تؼــقؿ وزكــًا فالظتبــار افشخ

يؽ بؼــدر آظتبــار ادــايل افــذي يؼدمــف يف رأشــ هلا، وذفــؽ ظــذ شـــرة افصـــقفشخ

 ـات إصخاص.صـرخالف ما ظؾقف احلال يف 

ويعــرف افػؼــف افشـــرـة ادســامهة بلهنــا: )افشـــرـة افتــل يؼســؿ رأشــ هلا إػ أشــفؿ 

متساوية افؼقؿة، وٓ يتحؿؾ افشـريؽ ؾقفا اخلسارة إٓ يف حـدود مـا يؿؾؽـف مــ أشـفؿ، 

ُتعـقن باشؿ أحد افشـرـاء ؾقفـا(وٓ 
(1)

، وؿـد ظرؾفـا كظـام افشــرـات افسـعقدي بلهنـا: 

)صـرـة رأس ماهلا مؼسؿ إػ أشـفؿ متسـاوية افؼقؿـة وؿابؾـة فؾتـداول، وتؽـقن افشــرـة 

وحداا مسموفة ظـ افديقن وآفتزامات ادستبة ظذ ممارشة كشاضفا(
(2)

. 

ٕمقال وتعتز أشـفؿفا ؿابؾـة فؾتـداول ؾافشـرـة ادسامهة تؼقم ظذ جتؿقع رؤوس ا

بافطرق افتجارية، وٓ تمثر صخصـقة افشـريؽ يف اشتؿرار افعؼد مـ ظدمف
(3)

. 

بطـرق آكؼضـاء افعامـة افـقاردة يف ادـادة  ضــلـة ادسـامهة تـؼشــروبافتايل ؾ

هبــا  ضـــلبإشــباب اخلاصــة افتــل تـؼ ضـــلـات، وٓ تـؼشـــر( مـــ كظــام اف11)

                                           
 (.411د. ًؿد حسـ اجلز، )ص: افؼاكقن افتجاري افسعقدي، (1)

 (.14اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (4)

افقشـقط يف ؿاكقن افشـرـات افسعقدي، د. ؾقصـؾ بــ مـصـقر افػاضـؾ، د. صـافح بــ ظـقض افبؾـقي، افـاصــر:  (4)

 (.11اـ، )ص:1247مؽتبة افؼاكقن وآؿتصاد، افرياض، افطبعة إوػ، 
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ــؼ ٓ تـؼـات إصــخاصصـــر ــاة أحــد اف ضـــل، ومـــ اــذا ادـطؾ ـاءشـــربقؾ
(1)

 ،

ـــار رـــــ تعـــدد شــــرؾؾؾ ـــؾ يف اهنق ـة ادســـامهة أشـــباب خاصـــة فالكؼضـــاء تتؿث

ـاءشـراف
(2)

ـةشـر، وخسارة رأش ل اف
(3)

. 

وإذا ـاكص افشـرـة ٓ تـؼضــل بقؾـاة أحـد افشــرـاء، ؾـ  إثـر ادستـ  ظـذ اـذه 

 افقؾاة؟

ـات صـــريؽ يف شـــرـة ادســامهة ظـــ وؾــاة افصـــر يؽ يفشـــر تؾــػ وؾــاة اف

ـة، وأمـام شــرإصخاص، ؾـجد اـا أن ادـظؿ ٓ جيعؾ هلا أي اظتبار يف اكؼضـاء اف

ـة ادسـامهة يصـبح ادسـااؿ خـارج صــريؽ( يف شـرذفؽ ؾبؿجرد وؾاة ادسااؿ )اف

ف ـة، ويتؿ بقع أشفؿف بؿعرؾة ورثتـف وؾـؼ شـعر افتـداول، ويـتؿ تسـؾؿقشـركطاق اف

 بف.صـقفؾقرثة ـؾ بحس  ك

وٓ يؿؽـ افؼقل اـا بنمؽاكقة دخقل افقرثة مؽان مـقرثفؿ  ٕن افتــازل ظــ 

ـة ادسامهة ٓ يتّؿ ظـ ضريؼ حقافة احلـؼ، وإكـ  بقاشـطة افتـداول شـرإشفؿ يف اف

بافطرق افتجارية ادتعارف ظؾقفا يف افؼقاكغ افتجارية
(4)

. 

 :نْ ذات املطؤًلَْ احملدً ّػبسالٍو يف ػبساملطلب الجانُ: تسنْ ال

ــد اف ــغ شـــرتع ـات إصــخاص صـــرـة ذات ادســموفقة ادحــدودة وشــطًا ب

ـات صـــرـة بلهنــا جتؿــع بــغ خصــادص شـــرـات إمــقال، ومتتــاز اــذه افصـــرو

ـات إصــخاص يف آن واحــد، ويثبــص هلــا بـــاًء ظــذ ذفــؽ ضبقعــة صـــرإمــقال و

                                           
افشـرـات(، أ.د حســغ احلســغ ود.  ـادة -ادحؾ افتجاري-افتاجر-اري )إظ ل افتجارية اكظر: افؼاكقن افتج (1)

وافؼـاكقن افتجـاري افسـعقدي  ،(442اــ )ص:1241ًؿد ظبد افعاضل كصـر، افـاصـر: ادمفػ، افطبعـة إوػ، 

ـاصــر: ادمفـػ، افطبعـة افشــرـات افتجاريـة( أ.د. ظبـداهلادي ًؿـد افغامـدي، اف -افتـاجر -)إظـ ل افتجاريـة 

 (442اـ، )ص:1241افثاكقة، 

 (.121اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (4)

 (.112اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (4)

 (171اكظر: افقجقز يف افشـرـات افتجارية وأحؽام اإلؾالس، د. ظدكان بـ صافح افعؿر، )ص: (2)



 

 د. دًذ تٍ َاطـش انرشٌكً 
 

 97 

ـة ٓ صــرات ادسموفقة ادحـدودة بلهنـا: )ـة ذشـرخاصة لتؾطة، وظرف افـظام اف

يؽًا، وتعد ذمتفا مستؼؾة ظــ افذمـة ادافقـة صـر سـغـاء ؾقفا ظذ مخشـريزيد ظدد اف

ـة وحـداا مسـموفة ظــ افـديقن وآفتزامـات شــريؽ ؾقفـا، وتؽـقن افصــرفؽؾ 

يؽ ؾقفـا مسـموًٓ ظــ تؾـؽ افـديقن شــرادستبة ظؾقفا، وٓ يؽـقن ادافـؽ هلـا أو اف

وآفتزامات(
(1)

. 

إٓ أن اذا افتعريػ جتااؾ خصادص ٓ تؼؾ أمهقـة ظــ اخلصـادص إخـرى 

ؿ رأش هلا إػ حصص متساوية، وظدم ؿابؾقـة سـقافتل وضعفا يف افتعريػ وال تؼ

ـةشـراذه احلصص فؾتداول بافطرق افتجارية، وما يتعؾؼ باشؿ اف
(2)

. 

صخصـــقة افشـــريؽ هلــا اظتبــار وكظــرًا فؾطبقعــة ادختؾطــة هلــذه افشـــرـة كجــد أن 

جزدل، بدفقؾ حتديـد كسـبة حـد أظـذ فؾشــرـاء بخؿســغ صــريؽ ــ  ذـركـا شـابؼًا، 

وظدم ؿابؾقة أشفؿفا فؾتـداول بـافطرق افتجاريـة، وٓ يؽـقن افتــازل ظــ إشـفؿ إٓ 

بؿقاؾؼة بؼقة افشـرـاء
(3)

، وإذا ـان ادــظؿ اظتـز اجلاكـ  افشخصــل يف افتلشــقس إٓ 

( ظـذ مـا يـع: )ٓ تـؼضــل 171  يعـره اظتبـارًا يف آكؼضـاء، وؿـد كصـص ادـادة )أكف 

افشـــرـة ذات ادســموفقة ادحــدودة بقؾــاة أحــد افشـــرـاء، أو بــاحلجر ظؾقــف، أو بشــفر 

 إؾالشف، أو بنظساره، أو باكسحابف، ما   يـص ظؼد تلشـقس افشـرـة ظذ ؽر ذفؽ(.

سـموفقة ادحـدودة بطـرق آكؼضـاء افعامـة ـة ذات ادشــراف ضــلوبافتايل تـؼ

ـات، باإلضــاؾة إػ شـــر( مـــ كظــام اف11ـات ادـصــقص ظؾقفــا يف ادــادة )شـــرفؾ

ـة إػ افـصػشـركؼص رأش ل اف
(4)

. 

( كجــد أن ظــدم اكؼضــاء افشـــرـة ذات ادســموفقة 171وبــافرجقع فـــص ادــادة )

                                           
 (.111ادادة ) اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي (1)

 (.112إػ  114اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي مـ ادادة ) (4)

 (.111و 112اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (4)

 (.111اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (2)
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ٓ أكف ٓ يعـد مــ افـظـام افعـام  ادحدودة بقؾاة أحد افشـرـاء  اق إصؾ يف ادسلفة، إ

إذ جيقز آتػاق ظذ خالؾة، بدفقؾ ظُجز ذات ادادة افذي كص ظذ )وذفؽ ما   يــص 

ظؼد تلشـقس افشــرـة ظـذ ؽـر ذفـؽ(، وبـذفؽ ؾنكـف جيـقز فؾشــرـاء افــص يف ظؼـد 

 تلشـقس افشـرـة ظذ خالف ذفؽ بلن يؽقن وؾاة افشـريؽ مـفقًا فؾشـرـة.

ـة ذات ادســموفقة ادحــدودة بقؾــاة شـــرصــؾ ظــدم اكؼضــاء افوإذا ـــان إ -

 يؽ  ؾ  اق إثر ادست  ظذ ورثتف بعد وؾاتف؟شـراف

  حيدد افـظام إثر ادست  ظذ افقرثة بقؾاة مقرثفؿ، اؾ يتؿ إخـراجفؿ مــ 

 بف مـ مال مقرثف؟صـقـة بؼقة افـظام، أو يتؿ إبؼاؤاؿ ـؾ بحس  كشـراف

ـة ذات ادسـموفقة شــركصقص افـظام ادتعؾؼـة بخصـادص افإٓ أكف باشتؼراء 

ادحدودة  كجد أن مـ خصادصـفا )أن احلصـة ؽـر ؿابؾـة فؾتجزدـة وافتـداول(
(1)

 ،

بف، اـذا صــقيؽ ادتقىف ٓ يتجزأ ظذ ورثتف ـؾ بحس  كشـر  افصـقوبافتايل ؾنن ك

مـػـردًا يف  اق إصؾ إٓ أكـف يؿؽــ فؾقرثـة أن خيتـاروا مــ بقــفؿ مــ ُيعـد مافؽـاً 

( مــ افـظـام  حقـث جـاءت 112ـة، واذا مـا كصـص ظؾقـف ادـادة )شـرمقاجفة اف

ـة أن تقؿـػ شــربافـص افتـايل: )ؾـنذا مؾـؽ احلصـة أصـخاص متعـددون  جـاز فؾ

اشتع ل احلؼقق ادتصؾة هبا إػ أن خيتـار مـافؽق احلصـة مــ بقــفؿ مــ يعـد مافؽـًا 

ـة أن حتدد هلمٓء مقعـادًا إلجـراء اـذا شـرفؾـة، وجيقز شـرمـػردًا هلا يف مقاجفة اف

آختقــار، وإٓ ـــان مـــ حؼفــا بعــد اكؼضــاء ادقعــاد ادــذـقر بقــع احلصــة حلســاب 

ـاء أخريـ ثؿ ظذ افغـر، مـا   شـرمافؽقفا. ويف اذه احلافة تعرض احلصة ظذ اف

 س ظذ ؽر ذفؽ(.شـقيـص ظؼد افتل

س، ويف شــقرثة مـ ظدمف اق ظؼد افتلوكستـت  أن إصؾ ؾق  يتعؾؼ ببؼاء افق

س مـــ ذـــره هلــذه احلافــة  يؽــقن إمــر مسوـــًا فؾقرثــة، شـــقحــال خــال ظؼــد افتل

                                           
 (.112اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي ادادة ) (1)
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( مــ تصـحقح جتزدـة احلصـة، 112ويشسط يف احلـافغ: افتؼقـد بـ  ورد يف ادـادة )

 ـة.شـرمافؽ مـػرد هلا يف مقاجفة اف وتعقغ

يؽ شـرس ظذ بؼاء ورثة افشـقلـ  جت  مالحظة أكف يف حال افـص يف ظؼد افت

ـاء افبؼاء  جي  أن يعاف  افقرثة مسلفة إخراج مــ ٓ شـرادتقىف أو يف حال رؽبة اف

( 111(، وادـادة )112يرؽ  آشتؿرار مـ افقرثة، ويؽقن ذفؽ بؿراظاة ادـادة )

 ـات.شـرمـ كظام اف

ؽ وٓ صــؽ أن افـظــام   يتطــرق بـــص كظــامل واضــح يف ادســلفة، وفعــؾ ذفــ

 ُيعاف  يف تعديالت افـظام افؼادمة، إلزافة مثؾ اذه اإلصؽآت.
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 املبشح الجالح 
 ن٘ الػدص الْاسدغـسٓو يف ػـستسن٘ ال

ن صـرتؼقم ؾؽرة  ـة صـرـة افشخص افقاحد بافس ح فشخص واحد بلن ُيؽق،

صفا صــقبؿػرده، ظـ ضريؼ اؿتطاع مبؾغ أو ؿقؿة مافقة معقــة مــ ذمتـف ادافقـة، و 

ط أن صــرة ادعـقيـة، صــقـة تؽتسـ  افشخصـروع معغ ظذ صؽؾ شـرتث ر مٓش

ًدودة بؼدر افؼقؿـة أو  -ـةشـرممشس اذه اف-تؽقن مسموفقة افشخص افقاحد 

ذمتــف ادافقــة  صـــرادبؾــغ ادخصــص ٕظ هلــا، دون أن يؽــقن مســموًٓ يف بــاؿل ظـا

ـةشـروع افشـرمإخرى ظـ افديقن ادستبة ظؾقف، وافـاصئة ظـ اشتث ر 
(1)

. 

ف افـظـام افسـعقدي  ـة افشـخص افقاحـد، إٓ أكـف تــاول بعـض صــرو  ُيعر،

ـات )اشـتثـاء مــ أحؽـام شــر( مــ كظـام اف112خصادصفا، ؾؼد جـاء يف ادـادة )

ـة ذات ادسـموفقة ادحـدودة شــرادادة )افثاكقة( مـ اذا افـظام  جيقز أن تمشـس اف

حصصفا إػ صخص واحد. ويف اـذه احلافـة  مـ صخص واحد، أو أن تمول مجقع

مســموفقة اــذا افشــخص ظــذ مــا خصصــف مـــ مــال فقؽــقن رأس مــال  صـــرتؼت

ـة، ويؽقن هلذا افشخص صـالحقات وشـؾطات ادـدير، وجمؾـس ادـديريـ، شـرفؾ

 ـاء....إفخ(.شـرواجلؿعقة افعامة فؾ

قيتل ظرؾفـا وبافـظر يف افؼقاكغ افتجارية اخلؾقجقـة كجـد أن ؿـاكقن افشــرـات افؽـ

بلهنا: )ـؾ مشـروع يؿتؾؽ رأس مافف بافؽامؾ صـخص واحـد ضبقعـل أو اظتبـاري، وٓ 

يسلل مافؽ افشـرـة ظـ افتزاما ا إٓ بؿؼدار رأس ادال ادخصص فؾشـرـة(
(2)

. 

                                           
س: صـرـة افشخص افقاحد( د. إفقـاس كاصــقػ، افـاصــر: مـشـقرات مقشقظة افشـرـات افتجارية )اجلزء اخلام (1)

 (.11م، )ص:4221احلؾبل احلؼقؿقة، بروت، فبـان، افطبعة افثاكقة 

 (.م4211فسـة  1اكظر: ؿاكقن افشـرـات افؽقيتل افصادر بؼرار جمؾس افقزراء رؿؿ ) (4)
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ـة افتـل تمشـس أو تـمول مجقـع شــرويعرؾفا بعـض ؾؼفـاء افؼـاكقن بلهنـا: )اف

، يؼتطـع جـزء مــ أمقافـف هبـدف حصصفا إػ صـخص واحـد ضبقعـل أو اظتبـاري

وع اؿتصادي معغ، وٓ يؽقن مسموًٓ ؾقفا إٓ بؿؼدار مسـامهتف شـراشتث راا يف م

يؽ ؾقفا(شـرة افصـقة اظتبارية مـػصؾة ظـ صخصـقيف رأش هلا، وهلا صخ
(1)

. 

ـات  شــرـة افشـخص افقاحـد صـؽاًل مسـتؼاًل مــ أصـؽال افصــروٓ تعتز 

ـة مسـامهة أو ذات مسـموفقة ًـدودة، و  خيصـفا صــرؾفل إما أن تؽقن يف صؽؾ 

 ـات إخرى.شـرـات افسعقدي بتـظقؿ معغ ظذ ؽرار أكقاع افشـركظام اف

وإذا ـاكص صـرـة افشـرـة افشخص افقاحد ٓ  ـرج ظــ أن تؽـقن صــرـة مسـامهة 

 فتايل:أو صـرـة ذات مسموفقة ًدودة، ؾقؿؽـ تؼسـقؿ اذا ادبحث إػ مطؾبغ ظذ افـحق ا

 ادطؾ  إول: صـرـة افشخص افقاحد ادسامهة.

 ادطؾ  افثاين: صـرـة افشخص افقاحد ذات ادسموفقة ادحدودة.

 :نْ الػخص الٌاسد املطاهمْغبساملطلب األًل: 

ـة افشـخص افقاحـد ادسـامهة ٓ صــرـات افسعقدي ظذ أن شـركص كظام اف

 تؽقن إٓ يف إحدى حافتغ مها:

ــة أن تم إوػ: ــة وإصــخاص ذوي افصــػة آظتباري ــؾ افدوف ـــ ؿب شــس م

 ـات ادؿؾقـة بافؽامؾ فؾدوفة.شـرافعامة واف

ـة ٓ يؼؾ رأش هلا ظـ مخسة ماليغ ريالصـرأن تمشس مـ ؿبؾ افثاكقة: 
(2)

. 

ـة ادسامهة إػ مسـااؿ واحـد ٓ تـطبـؼ شـروبافتايل متك ما آفص مجقع أشفؿ اف

                                           
 .(411عؿر، )ص:افقجقز يف افشـرـات افتجارية وأحؽام اإلؾالس، د. ظدكان اف (1)

(، حقث جاءت بـافـص افتـايل: )اشـتثـاًء مــ ادـادة )افثاكقـة( مــ اـذا 11اكظر: كظام افشـرـات افسعقدي، ادادة ) (4)

افـظام، جيقز فؾدوفة وإصخاص ذوي افصػة آظتبارية افعامة وافشـرـات ادؿؾقـة بافؽامؾ فؾدوفة وافشـرـات 

 ريال  تلشـقس صـرـة مسامهة مـ صخص واحد، ويؽقن هلـذا افشـخص افتل ٓ يؼؾ رأس ماهلا ظـ مخسة ماليغ

 صالحقات مجعقات ادسامهغ ب  ؾقفا اجلؿعقة افتلشـقسـقة وشؾطا ا(.
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ـاء، أو حتقيؾفـا إػ شــرتغ  وج  ظؾقـف زيـادة ظـدد افظؾقف أي مـ احلافتغ افسابؼ

ـة ذات مسـموفقة ًـدودة مــ صـخص واحـد وذفـؽ خـالل مـدة ٓ تتجـاوز صـر

( مــ 121ـة بؼقة افـظـام، واـذا مـا كصـص ظؾقـف ادـادة )شـرشـة، وإٓ اكؼضص اف

ـة ادسـامهة صــرـات حقث جاءت بافـص افتايل: )إذا آفص مجقع أشـفؿ شـركظام اف

( ســغوط افـقاردة يف ادـادة )اخلامسـة واخلؿشــرسااؿ واحد ٓ تتقاؾر ؾقـف افإػ م

ـة وحداا مسموفة ظـ ديقهنـا وافتزاما ـا، ومـع ذفـؽ شـرمـ اذا افـظام  تبؼك اف

ـة مـع إحؽـام افـقاردة يف اـذا افبـاب شـرجي  ظذ اذا ادسااؿ تقؾقؼ أوضاع اف

صــخص واحــد خــالل مــدة ٓ  ـة ذات مســموفقة ًــدودة مـــصـــرأو حتقيؾفــا إػ 

 ـة بؼقة افـظام(.شـرتتجاوز شـة، وإٓ اكؼضص اف

ـة افشـخص افقاحـد ادسـامهة  صــروإذا ـان ٓ وجقد فؾشخص افطبقعل يف 

يؽ، وٓ تؽـقن افســة إٓ شــرؾال جمال فبحثفـا اــا  فتعؾـؼ اـذا افبحـث بســة اف

 فؾشخص افطبقعل.

 :ملطؤًلَْ احملدً ّنْ الػخص الٌاسد ذات اغبساملطلب الجانُ: 

ـة جديــدة ذات مســموفقة صــرـات افســعقدي أن تمشــس شــرأجـاز كظــام اف

ـة كتاج اكتؼال مجقـع احلصـص شـرًدودة مـ صخص واحد، ـ  أجاز أن تؽقن اف

ـة ذات ادسموفقة ادحدودة إػ صخص واحد، واذا ما كصص ظؾقـف ادـادة شـريف اف

ادســموفقة ادحــدودة مـــ صــخص ـة ذات شـــر(: ).... جيــقز أن تمشــس اف112)

 واحد، أو أن تمول مجقع حصصفا إػ صخص واحد...(..

وإذا ـاكـص صـــرـة افشــخص افقاحــد ذات ادسـموفقة ادحــدودة ٓ تعتــز صــؽالً 

جديدًا، وإكـ  صـقرًة مــ صـقر افشــرـة ذات ادسـموفقة ادحـدودة، ؾفـل تلخـذ ذات 

تــايل ؾفــل تـؼضـــل بــ  تـؼضـــل بــف إحؽــام فؾشـــرـة ذات ادســموفقة ادحــدودة، وباف

افشـرـة ذات ادسموفقة ادحدودة افتل شبؼ احلديث ظـفا، شقاء ـان ذفؽ ظــ ضريـؼ 
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 إشباب افعامة فالكؼضاء أو إشباب اخلاصة بافشـرـة ذات ادسموفقة ادحدودة.

( وافتـل تــص ظـذ ظـدم اكؼضـاء 171ويثقر افتساؤل ظــ تطبقـؼ ادـادة ) -

ـاءشـــرموفقة ادحــدودة بقؾــاة أحــد افـة ذات ادســشـــراف
(1)

، ومــدى تطبقؼفــا ظــذ 

 ـة افشخص افقاحد ذات ادسموفقة ادحدودة؟صـر

( يؿؽــ تطبقؼـف ظـذ افشــرـة ذات ادسـموفقة ادحـدودة 171إذا ـان كص ادـادة )

ظؿ افسـعقدي يف حافـة  فقجقد صـرـاء آخـرون يف افشــرـة، ؾفـذا   يعـاف  مــ ؿبـؾ ادــ

افقحقد يف صـرـة افشخص افقاحد، اـؾ تـتفـل افشــرـة بؼـقة افـظـام، أو  وؾاة افشـريؽ

 تتحقل إػ صـرـة ذات مسموفقة ًدودة متعددة افشـرـاء مـ ورثة افشـريؽ؟

ـات افتجارية يف دول اخلؾـق  إػ اظتبـار وؾـاة شـروؿد ذابص بعض ؿقاكغ اف

بًا فالكؼضـاء، ـة افشخص افقاحد ذات ادسـموفقة ادحـدودة شـبصـرمافؽ رأش ل 

ـات افبحريــل حقـث جـاءت شــر( مــ ؿـاكقن اف411واذا ما كصص ظؾقف ادادة )

ـة بقؾاة مافؽ رأس ادـال إٓ إذا اجتؿعـص حصـص شـراف ضـلبافـص افتايل: )تـؼ

افقرثة يف صخص واحد، أو اختار افقرثة اشتؿراراا بشؽؾ ؿاكقين آخر...(
(2)

. 

ـة صــريؽ يف شـري   يتطرق فقؾاة افـات افسعقدشـرويف ادؼابؾ ؾنن كظام اف

( 171افشخص افقاحد، وؿد ذا  بعض افؼاكقكقغ افسعقديغ إػ تطبقؼ ادـادة )

ـة افشخص افقاحـد صـرـة ذات ادسموفقة ادحدودة ظذ شـراخلاصة بآكؼضاء فؾ

ذات ادسموفقة ادحدودة
(3)

ـة، ويـتؿ حتقيؾفـا شــراف ضــل، وظذ اذا افـرأي ٓ تـؼ

ـاء، إذا ـان ظدد افقرثة وؾؼ افعـدد شـرـة ذات مسموفقة ًدودة متعددة افصـرإػ 

                                           
( مـ كظام افشـرـات افسعقدي بافـص افتـايل: )ٓ تـؼضــل افشــرـة ذات ادسـموفقة ادحـدودة 171جاءت ادادة ) (1)

ظؾقـف، أو بشـفر إؾالشـف، أو بنظسـاره، أو باكسـحابف، مـا   يــص ظؼـد تلشــقس بقؾاة أحـد افشــرـاء، أو بـاحلجر 

 افشـرـة ظذ ؽر ذفؽ(. 

 .(م4221فسـة  41اكظر: ؿاكقن افشـرـات افتجارية افبحريـل، افصادر بادرشقم بؼاكقن رؿؿ ) (4)

بتـل واشـام بــ ظـع افسـبص، اكظر: افقجقز يف أحؽام افشـرـات يف افـظام افسعقدي اجلديـد، أ ـد بــ شـعقد اخل (4)

 (.412وافقجقز يف افشـرـات افتجارية وأحؽام اإلؾالس، د. ظدكان بـ صافح افعؿر، )ص: ،(471)ص:
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ـة ذات ادسموفقة ادحـدودة، أمـا إذا زاد ظـدد افقرثـة ظــ شـرادسؿقح بف كظامًا فؾ

ـات شــر( مــ كظـام اف117ـة مسـامهة وؾـؼ ادـادة )صـر  ؾقتؿ حتقيؾفا إػ سـغمخ

يؽ ادتــقىف وارث شــرحـال ــان فؾ ـات، أمــا يفشــرافسـعقدي ادتعؾؼـة بتحـّقل اف

 ـة ظذ وضعفا افسابؼ.شـرواحد  ؾتبؼك اف

ـة ظـذ اظتبـار أن اهلـدف شـرواذا آجتفاد وإن ـان ؾقف مراظاة ٓشتؿرار اف

ـات اق دظؿ آؿتصاد وزيادة آشتث ر، إٓ أن اذا شـرمـ إكشاء اذا افـقع مـ اف

ـة افشـخص افقاحـد صــرقحقـد يف يؽ افشــرافؼقل يؼػ ظاجزًا أمام حافة وؾاة اف

ــف، اــؾ تـؼ ــذي ٓ وارث ف ـة أو تســتؿر شـــراف ضـــلذات ادســموفقة ادحــدودة اف

 ـة وحتقل إػ بقص مال ادسؾؿغ  ٕكف وارث مـ ٓ وارث فف؟شـراف

وأمام اذا اإلصؽآت وما متثؾف مـ ظادؼ فؼسؿة افسـة ظذ افقرثـة أجـد أكـف 

، شـقاء يف افالدحـة افتـػقذيـة فؾـظـام، أو يف وري أن يعـاف  ادــظؿ ذفـؽضـرمـ اف

ـة صــريؽ افقحقـد يف شــرتعديالت افـظام افؼادمة، بـلن يــص ظـذ حافـة وؾـاة اف

ـة بؼـقة افـظـام، أو يؽـقن اخلقـار فؾقرثـة شـرافشخص افقاحد  اؾ تؽقن مـفقة فؾ

 ـة.شـربآشتؿرار مـ ظدمف وؾؼ اددة ادحددة فؾ

ظـدم وجـقد افــص افـظـامل يؽـقن اخلقـار  أما واحلـال ــذفؽ ؾـلرى أكـف مـع

ـة أو اكؼضـادفا، وفعـؾ اـذا افؼـقل شــرفؾقرثة يف آشـتؿرار مـع تعـديؾ وضـع اف

  يعتز وشطًا بغ افؼقل بآكتفاء بؼقة افـظام، أو آشتؿرار بؼقة افـظام.
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 ٘ـــامتــارت

حـال رؽبـة ـاء، ويف شــرـة افتضـامـ بقؾـاة أحـد افصــرأن إصؾ اكتفـاء  .1

يؽ ادتـقىف، شــرـة بقرثـة افشـرـاء آشتؿرار  ؾفؿ أمام خقاريـ: إما إبؼاء افشـراف

 يؽ.شـرأو إبؼاؤاا باشتبعاد ورثة اف

ًا أو صــرـة افتضـامـ، وــان يف افقرثـة ؿصـريؽ يف شـرإذا تقيف افقارث اف .4

طة ســقة بصــقـة تقصــرـة افتضـامـ إػ صــرممـقظقن مـ ممارشة افتجارة  تتحقل 

أو  صـــرخــالل مــدة ٓ تتجــاوز شـــة مـــ تــاريخ وؾــاة ادــقرث. ويصــبح ؾقفــا افؼا

خـالل  صــرًا، مـا  يبؾـغ افؼاصــقافشخص ادؿـقع مـ ممارشة إظ ل افتجارية مق

 اذه اددة شـ افرصد، أو يـتِػ شب  ادـع ظـ مزاوفة إظ ل افتجارية.

امـ بلحـد افطـرق ـة افتضـصــريؽ ادتـقىف يف شــر  افصــقيؽقن تؼـدير ك .4

 افتافقة:

ــد تل  (1 ـــص يف ظؼ ــد شـــرس افشـــقاف ــ  يف ظؼ ــا ـت ــذفؽ يؽــقن م ـة، وب

  صــقس مـ ضريؼة فؾتؼقيؿ  ال أول ما يـظـر فـف ظــد تؼـقيؿ كشـقافتل

 يؽ ادتقىف.شـراف

 ـاء ظذ ضريؼة أخرى فؾتؼدير.شـراتػاق اف  (4

   ــؾصـقتؼرير خاص يعد مـ مؼقم مرخص فف يبغ افؼقؿة افعادفة فـ  (4

 ـاء.شـرـة يف تاريخ  ارج أي مـ افشـريؽ يف أمقال افصـر

طة ســقة افبصــقـة افتقصــريؽ ادتضـامـ يف شــرٓ  تؾػ أحؽـام ورثـة اف .2

 ـة افتضامـ.صـريؽ يف شـرظـ أحؽام ورثة اف
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، ؾؿــ صــلـة أصـخاص، تؼـقم ظـذ آظتبـار افشخصــرـة ادحاصة صـر .1

ـة وجــقدًا وظــدمًا، شـــرزة يف افيؽ معتــشـــرة افصـــقافطبقعــل جــدًا أن تؽــقن صخ

 ـة.شـريؽ تمثر باكؼضاء افشـروبافتايل ؾنن وؾاة اف

ة صـــقـاء، وٓ اظتبــار فشخشـــرـة ادســامهة بقؾــاة أحــد افصـــر ضـــلٓ تـؼ .1

  صــقبف بعـد بقـع كصــقيؽ ؾقفـا، وتؼسـؿ افســة ظـذ افقرثـة ــؾ حسـ  كشـراف

 ـة.شـرادقرث يف اف

ـاء، مـا   شــرقة ادحـدودة بقؾـاة أحـد افـة ذات ادسـموفشــراف ضـلٓ تـؼ .7

 ـة ظذ ؽر ذفؽ.شـرس افشـقيـص ظؼد تل

ـة افشـخص افقاحـد ادسـامهة  فعـدم وجـقد صــرأكف ٓ وجـقد فؾســة يف  .1

 افشخص افطبقعل ؾقفا.

ذا  بعض افشـراح افسعقديغ إػ اشـتؿرار صــرـة افشـخص افقاحـد ذات  .1

قـد، وكـرى خـالف ذفـؽ فعـدم وجـقد ادسـموفقة ادحـدودة بعـد وؾـاة افشــريؽ افقح

 افـص افـظامل، وأن تطبقؼ ذفؽ ؽر ممؽـ يف حال ـان ادقرث ٓ وارث فف.

يؽ شــر  افصــقـان إوػ بادـظؿ افسعقدي افـص ظذ ضريؼة فتؼـدير ك  .1

ـاء  حقـث إن شــرـة بقرثـة أحـد افشــرـة افتضامـ، يف حال بؼـاء افصـرادتقىف يف 

ـة افتضـامـ إذا رؽـ  صــريؽ ادتـقىف يف شــر  افصــقضريؼـة تؼـدير كادـظؿ بـغَّ 

 يؽ، و  يبقـفا يف حافة افبؼاء.شـرـة دون ورثة افشـرـاء اشتؿرار افشـراف

يؽًا صــر  حيدد افـظام إثـر ادستـ  ظـذ افقرثـة بقؾـاة مـقرثفؿ إذا ــان   .4

ـة بؼـقة شــرفؿ مـ افطة، وبافتايل اؾ يتؿ إخراجسـقة افبصـقـة افتقصـرًا يف صـقمق

بف مـ مـال مقرثـف، رؽـؿ أن ادــظؿ كـص صـقافـظام، أو يتؿ إبؼاؤاؿ، ـؾ بحس  ك

 يؽ ادتضامـ.شـرظذ ما يست  ظذ ورثة اف
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يؽ شـــرـة مــع ورثــة افشـــر  يتطــرق افـظــام إليضــاح إمؽاكقــة اشــتؿرار اف .4

س، ــ  شــقـة ادحاصة يف حال ـان ذفؽ مـصقصًا ظؾقف يف ظؼد افتلصـرادتقىف يف 

ادــظؿ ظـذ ذــر حافـة  صــرـة افتضـامـ، واؿتصــريؽ يف شـراق احلال مع ورثة اف

ـة ادحاصـة دون صـرـاء افباؿغ يف شـرـة بغ افشـرواحدة، وال جقاز اشتؿرار اف

 يؽ ادتقىف.شـرورثة اف

ـة ذات شــر  حيدد افـظـام إثـر ادستـ  ظـذ افقرثـة بقؾـاة مـقرثفؿ يف اف .2

ـة بؼـقة افـظـام، أو يـتؿ إبؼـاؤاؿ شـردحدودة  اؾ يتؿ إخراجفؿ مـ افادسموفقة ا

ؾ يف ذفؽ، ـ  تـؿ بقاكـف يف صـقبف مـ مال مقرثف، وـان إوػ افتػصـقـؾ بحس  ك

 ـة افتضامـ.صـر

جاء كظام افشـرـات افسعقدي خافقًا مـ بقان حافـة وؾـاة افشــريؽ يف صــرـة  .1

ممــا ُيثــر إصــؽآً يف مــدى تطبقــؼ ادــادة  افشــخص افقاحــد ذات ادســموفقة ادحــدودة،

( ظذ صـرـة افشـخص افقاحـد ذات ادسـموفقة ادحـدودة مــ ظدمـف، ومـا اـق 171)

 إثر ادست  شقاء يف اشتؿرار افشـرـة بقرثة افشـريؽ افقحقد، أو يف إفغادفا.
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ــ  يف  .1 ـــك ادطاف ـــرأش ــا ص ـــ زـري ــد ب ـــ ًؿ ــا ب ــ ، زـري ح روض افطاف

: دار افؽتاب اإلشالمل، افطبعة صـرإكصاري، زيـ افديـ أبق حيقك افسـقؽل، افـا

 بدون، وبدون تاريخ.

ــؼ  .4 ــرااقؿ بـــ ًؿــد، صـــرافبحــر افراد ـــ إب ــز افــدؿادؼ، زيـــ افــديـ ب ح ــ

 -: دار افؽتـاب اإلشـالمل، افطبعـة: افثاكقـة صـري، افـاصـرادعروف بابـ كجقؿ اد

 بدون تاريخ.

جــقاار افؼــامقس، ًّؿــد بـــ ًّؿــد بـــ ظبــد افــرّزاق تــاج افعــروس مـــ  .4

بقدي، افـاسـقاحل  : دار اهلداية، افطبعة: بدون.صـرـل، افزَّ

، فػخـر افـديـ افزيؾعـل صـقح ــز افدؿادؼ وحاصـرتبقغ احلؼادؼ  .2 ـْؾبِل، ة افش،

، افـاصـقاحلـػل، واحلا ْؾبِلُّ : ادطبعة افؽـزى صـرة: فشفاب افديـ أ د بـ ًؿد افش،

 اـ.1414بقٓق، افؼاارة، افطبعة: إوػ،  -إمرية 

: دار صــريػ اجلرجـاين، افـاشــرافتعريػات، ظع بـ ًؿد بـ ظع افزيـ اف .1

 م.1114-اـ 1224فبـان، افطبعة: إوػ  -افؽت  افعؾؿقة بروت 

ح افؽبر، ًؿد بــ أ ـد بــ ظرؾـة افدشـقؿل شـرة افدشقؿل ظذ افصـقحا .1

 : دار افػؽر، افطبعة: بدون وبدون تاريخ.صـرادافؽل، افـا

ح افؽبر ظذ متـ ادؼـع، ظبـد افـر ـ بــ ًؿـد بــ أ ـد بــ ؿدامـة شـراف .7

 وافتقزيع. شـر: دار افؽتاب افعر  فؾـصـراجل ظقع احلـبع، افـا شـلادؼد

ــل، افـاشـــراف .1 ــد افعريـ ــة، د. ًؿــد ؾري ــة صـــرـات افتجاري ــدار اجلامعق : اف

 م.1114، بروت، رشـفؾطباظة وافـ
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ــق ك .1 ــة، أب ــاج افؾغــة وصــحاح افعربق ـــ  ــاد  صـــرافصــحاح، ت إشــ ظقؾ ب

 -: دار افعؾـؿ فؾؿاليـغ صـراجلقاري افػارا ، حتؼقؼ: أ د ظبد افغػقر ظطار، افـا

 م.1117 -  اـ1227بروت، افطبعة: افرابعة 

: صــرافؼامقس افػؼفل فغًة واصطالًحا، افدـتقر شعدي أبق حبق ، افـا .12

 م.1111-اـ 1221شقرية، افطبعة: افثاكقة  -ار افػؽر. دمشؼ د

-ادحــؾ افتجــاري-افتــاجر-افؼــاكقن افتجــاري )إظــ ل افتجاريــة  .11

: صـــر، افـاصـــر ود.  ـادة ًؿــد ظبــد افعـاضل كســـغ احلســـغـات(، أ.د حشــراف

 اـ.1241ادمفػ، افطبعة إوػ، 

افشـــرـات  -افتــاجر -افؼــاكقن افتجــاري افســعقدي )إظــ ل افتجاريــة  .14

 .ـا1241افتجارية(، أ.د. ظبداهلادي ًؿد افغامدي، افـاصـر: ادمفػ، افطبعة افثاكقة، 

افؼــاكقن افتجــاري افســعقدي، د. ًؿــد حســـ اجلــز، افطبعــة افرابعــة،  .14

 م.1111-اـ 1217

 ذي  افؾغة، ًؿد بـ أ د بـ إزاري اهلروي، أبق مـصقر ادحؼؼ: ًؿـد  .12

 م.4221بروت، افطبعة: إوػ،  -ـر: دار إحقاء افساث افعر  ظقض مرظ ، افـاص

ـػاية إخقار يف حؾ ؽاية آختصار، أبق بؽر بــ ًؿـد بــ ظبـد ادـممـ بــ  .11

ل، تؼــل افــديـ افشــاؾعل، حتؼقــؼ: ظــع ظبــد احلؿقــد  حريــز بـــ معــذ احلســـقـل احلصـــ

 .م1112ة: إوػ، دمشؼ، افطبع -بؾطجل وًؿد وابل شؾق ن، افـاصـر: دار اخلر 

افغــل بــ ضافـ  بــ  ـادة بــ إبـرااقؿ  ح افؽتاب، ظبدصـرافؾباب يف  .11

: صــرافغـقؿل افدمشؼل ادقداين احلـػل، حتؼقؼ ًؿد ًقل افـديـ ظبـد احلؿقـد، افـا

 فبـان. -ادؽتبة افعؾؿقة، بروت 

فسان افعرب، ٓبـ مـظقر، ًؿد بـ مؽرم بـ ظـذ، أبـق افػضـؾ، مجـال  .17

 اـ.1212 -: دار صادر، بروت، افطبعة: افثافثة صـرـ مـظقر، افـاافديـ اب
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ــد ضـــرًا .11 ــد احلؿق ــقاد ظب ــد اجل ــقر ظب ــاري، ظاص ــاكقن افتج ات يف افؼ

: دار افـفضـة افعربقـة، صــرـات افتجارية(، افـاشـراف -افتاجر -)إظ ل افتجارية

 م.4227، صـرم

بــ أ  بؽـر بــ ظبـد  لتار افصحاح، ادمفػ: زيـ افديـ أبق ظبد اهلل ًؿـد .11

 -افؼادر احلـػل افـرازي، ادحؼـؼ: يقشـػ افشــقخ ًؿـد، افـاصــر: ادؽتبـة افعصــرية 

 م.1111 -اـ1242صـقدا، افطبعة: اخلامسة،  -افدار افـؿقذجقة، بروت 

ادختصـر افػؼفل ٓبـ ظرؾة، ًؿد بـ ًؿد ابـ ظرؾـة افـقرؽؿل افتقكســل  .42

د. حـاؾظ ظبـد افـر ـ ًؿـد خـر، افـاصــر: ممشسـة ادافؽل، أبـق ظبـد اهلل، ادحؼـؼ: 

 م.4212 -اـ 1241خؾػ أ د اخلبتقر فألظ ل اخلرية، افطبعة: إوػ، 

ط، جمؿع افؾغة افعربقة بافؼاارة )إبرااقؿ مصـطػك/ أ ـد شـقادعجؿ افق .41

 : دار افدظقةصـرافزيات/ حامد ظبد افؼادر/ ًؿد افـجار(، افـا

: صــرة، د. أ د لتار ظبد احلؿقد ظؿر، افـاصـرعامعجؿ افؾغة افعربقة اد .44

 م. 4221 -اـ 1241ظا  افؽت ، افطبعة: إوػ، 

ادغـل ٓبـ ؿدامة، أبق ًؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أ ـد بــ ًؿـد بــ  .44

، شـــلثــؿ افدمشــؼل احلـــبع، افشــفر بــابـ ؿدامــة ادؼد شـــلؿدامــة اجل ظــقع ادؼد

 م.1111 -اـ 1411: شـرافطبعة: بدون ضبعة، تاريخ افـ: مؽتبة افؼاارة، صـرافـا

خؾقــؾ، ًؿــد بـــ أ ــد بـــ ًؿــد ظؾــقش،  صـــرح لتصـــرمـــح اجلؾقــؾ  .42

بـروت، افطبعـة: بـدون ضبعـة، تـاريخ  -: دار افػؽـر صــرأبقظبـد اهلل ادـافؽل، افـا

 م.1111-اـ1221: شـرافـ

  خؾقــؾ، صــؿس افــديـ أبــق ظبــد اهلل صـــرح لتصـــرمقااــ  اجلؾقــؾ يف  .41

ظقــل  ســلًؿد بـ ًؿد بـ ظبـد افـر ـ افطرابؾ ادغـر ، ادعـروف باحلطـاب افرُّ

 م.1114 -اـ 1214: دار افػؽر، افطبعة: افثافثة، صـرادافؽل، افـا



 

 د. دًذ تٍ َاطـش انرشٌكً 
 

 888 

ـة افشـــخص صــــرـات افتجاريـــة )اجلـــزء اخلـــامس: شــــرمقشـــقظة اف .41

فبــان، : مـشقرات احلؾبل احلؼقؿقة، بـروت، صـرػ، افـاصـقافقاحد( د. إفقاس كا

 م.4221افطبعة افثاكقة 

ـات يف افـظام افسعقدي اجلديد، أ د بـ شـعقد شـرافقجقز يف أحؽام اف .47

: دار اإلجــادة، افريــاض، افطبعــة إوػ صـــراخلبتــل واشــام بـــ ظــع افســبص، افـا

 اـ.1247

ـات افتجارية وأحؽام اإلؾالس، د. ظـدكان بــ صـافح شـرافقجقز يف اف .41

 اـ.1247افطبعة افثاكقة  : ادمفػ،صـرافعؿر، افـا

ـات افسعقدي، زار بـ شـؾق ن احلـربش، شـرح كظام افصـرافقجقز يف  .41

 م.4211-اـ 1247: مؽتبة افؼاكقن وآؿتصاد، افرياض، افطبعة إوػ صـرافـا

ـات افسعقدي، د. ؾقصؾ بـ مـصقر افػاضـؾ، شـرط يف ؿاكقن افشـقافق .42

ؼاكقن وآؿتصاد، افريـاض، افطبعـة : مؽتبة افصـرد. صافح بـ ظقض افبؾقي، افـا

 اـ.1247إوػ، 

ــؿ )م/شـــركظــام اف .41 (، 4ـات افســعقدي، افصــادر بادرشــقم ادؾؽــل رؿ

 اـ.41/4/1247وتاريخ 

ؿاكقن افشــرـات افتجاريـة افبحريــل، افصـادر بادرشـقم بؼـاكقن، رؿـؿ  .44

 م.4221( فسـة 41)

( فســة 1ار جمؾـس افـقزراء رؿـؿ )ؿاكقن افشـرـات افؽقيتل افصادر بؼر .44

 م.4211
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 مكــــدمــــــ٘

ور أكػســـا صـــرحؿــده وكســتعقـف وكســتغػره، وكعــقذ بــاهلل مـــ إن احلؿــد هلل ك

ئات أظ فـا، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال اـادي فـف، وأصـفد أن شـقو

يؽ فف، وأصفد أن ًؿدًا ظبده ورشـقفف، صـذ اهلل ظؾقـف صـرٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 سؾق  ـثرًا. وظذ آفف وصحبف، ومـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ، وشؾؿ ت

 أما بعد:

يعة افغراء ؿد أوفـص ظؾـؿ افػـرادض وافســات اات مـًا ـبـًرا، ؾؼـد شـرؾنن اف

ؾ ذفـؽ إػ صــقؾ ؿسؿة ادقاريث بـػسف يف ـتابف، و  يقـؾ تػصـقبتػ تؽػؾ اهلل 

يعة مـ صـالة وزــاة وكحقاـا، ومـا شـر، ـ  اق احلال يف ـثر مـ أمقر افكبقف 

افعؾؿ، وٕكف متصؾ بـلمر ظزيـز ظـذ افـػـقس، ؿـد ؾطـرت ظـذ  ذاك إٓ فعظؿ اذا

 حبف حبا مجًا  أٓ واق ادال.

يعة اذا ادقضـقع ااـت مفؿ، ؾـلؾردوا ؾقـف ادمفػـات، شـرومـ َثؿ أوػ ظؾ ء اف

 واظتـقا بتعؾؿف وتعؾقؿف، ودراشة أبقابف ومسادؾف، وحترير افؼقل ؾقفا.

فعؾؿ )باب ؿسؿة افسـة(، ؾفـق ثؿـرة ومـ تؾؽ إبقاب افتل اظتـك هبا أاؾ ا

افػــرادض، وافغايــة مـــف، واــق بــاب ثريــة مســادؾف، تتجــدد بتجــدد أحــقال افـــاس 

: ؿسؿة احلؼقق ادعـقيـة، افتـل صـرومعامال ؿ، ومما اشتجد مـ مسادؾف يف اذا افع

صار هلا اكتشار واشع يف مجقع افبالد اإلشالمقة، وؿد اصتغؾ ـثر مـ أاؾ افعؾـؿ يف 

ؾ مسادؾفا، ومـ تؾـؽ ادسـادؾ افتـل صـقحؼقؼة اذه احلؼقق وأحؽامفا وتػابحث 

بحثقاا مسلفة: مافقة احلؼقق وتقريثفا، وؿد بحثقا مسلفة افتقريـث يف اجلؿؾـة، و  

 يػصؾقا يف ضريؼة ؿسؿة افسـة إن ـان ؾقفا حؼ معـقي.

ظزمـص  وكظًرا ٕمهقة اذه ادسلفة، وظدم وجقد ـتابة ؾؼفقة مستؼؾة ؾقفا  ؾؼد

ػ إفقفـا مـا صـاهبفا مــ ضريؼـة ؿسـؿة حؼـقق ضــقظذ افبحث يف مسـادؾفا، وأن أ
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ـــ) ــاع، يف اــذا افبحــث ادقشــقم ب ــاؾع وآكتػ ــاؾع ادـ ؿســؿة حؼــقق آكذػــاع وادـ

 أن يسددين ؾقف فؾصقاب. (، أشلل اهلل واحلؼقق ادعـقيةى ضحؽام ونطبقؼات

 ، وخامتة.وؿد جاء اذا افبحث يف: مؼدمة، ومتفقد، ومبحثغ

  ت افبحث ـ  يع:سـقوتؼ

 : وحتتقي ظذ خطة افبحث.ادؼد ة

 افذؿفقد: دم حؼقؼة حؼ آكذػاع وادـػعةى واحلؼ ادعـقي. وؾقف ثالثة  طافب.

: تعريػ آكتػاع وادـػعة فغًة واصطالًحا، وافػرق بقـف . وؾقف ادطؾـب إول

 مسلفتان:

 وادـػعة فغًة واصطالًحا. ادسلفة إوػ: تعريػ حؼ آكتػاع

 ادسلفة افثاكقة: افػرق بغ حؼ آكتػاع وادـػعة.

 : تعريػ احلؼ ادعـقي فغًة واصطالًحا.ادطؾب افثاين

 : مافقة ادـػعة واحلؼ ادعـقي. وؾقف مسلفتان:ادطؾب افثافث

 ادسلفة إوػ: مافقة ادـػعة.

 ادسلفة افثاكقة: مافقة احلؼ ادعـقي.

وؾقـف  ث إول: ضريؼة ؿسؿة ادـاؾع واحلؼـقق ادعـقيـة راهاشـة كظريـة .ادبح

 مطؾبان:

 : ضريؼة ؿسؿة ادـاؾع. وؾقف مسلفتان:ادطؾب إول

 ادسلفة إوػ: ادفايلة.

 ادسلفة افثاكقة: تلجر افعغ ذات ادـػعة.

 : ؿسؿة احلؼ ادعـقي. وؾقف ثالث مسادؾ:ادطؾب افثاين

 ؿسؿة افغؾة.ادسلفة إوػ: 

 .ضـلادسلفة افثاكقة: ؿسؿة افسا

 ادسلفة افثافثة: بقع احلؼقق وؿسؿة ثؿـفا.
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 وؾقف مطؾبان: ادبحث افثاين: ؿسؿة ادـاؾع واحلؼقق ادعـقية راهاشة نطبقؼقة .

 : ؿسؿة ادـاؾع )دراشة تطبقؼقة(.ادطؾب إول

 : ؿسؿة احلؼقق ادعـقية )دراشة تطبقؼقة(.ادطؾب افثاين

 . وحتتقي ظذ أاؿ افـتاد .اخلامتة

 ؾفرس ادراجع.

 ؾفرس ادقأقظات.

ويف اخلتــام أصــؽر اجلؿعقــة افعؾؿقــة افؼضــادقة افســعقدية  ظــذ أن أتاحــص يل 

افــذي ؿامــص بتـظقؿــف ظـــ )ؿســؿة -افػرصــة بــلن أؿــدم اــذا افبحــث يف ادؾتؼــك 

افعؾؿ، وخدمـة  شـروأشلل اهلل تبارك وتعاػ أن يبارك يف جفقداؿ يف ك -افسـات(

 ظل، وأن جيعؾ ذفؽ يف مقازيـ حسـا ؿ.شـرافؼضاء اف

واهلل أشلل أن يؾفؿـل افصقاب ؾق  أـتبف، وأن جيعؾ ما أرؿؿـف زاًدا إػ حســ 

  ظؾقف، وظتاًدا إػ يقم افؼدوم إفقف، ؾفق حسبـا وكعؿ افقـقؾ.صـراد

 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف و حبف ضمجعغ.
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 َٔد مت
 سكٔك٘ سل االىتفاع ّامليفع٘، ّاذتل املعيْٖ

ًْ ًاصطالًسا، ًالفسم  َنوما  :املطلب األًل: تعسٍف اتنتفاع ًاملنفعْ لػ

، يؼـال: كػـع ضــر: مـلخقذان مــ افـػـع، واـق ظؽـس افآكذػاع وادـػعة فغة

افقصـقل إػ   : ، واـق مـا يتقصـؾ بـف اإلكسـان إػ مطؾقبـف، ؾآكتػـاعؽره إذا أؾاده

إذا وصؾ بف إػ مـػعتف  : ادـػعة، يؼال: اكتػع بافّقء
(1)

. 

احلـؼ افعقــل يف آكتػـاع »: ُظرف حؼ آكتػاع بلكف: وحؼ آكذػاع ا طالحاً 

هنايـة  ء  فـرده إػ صـاحبف ظــدشــلط آحتػاظ بذات افشـرء ممؾقك فؾغر، بشـلب

«حؼ آكتػاع
(2)

. 

 ويرا ظذ هذا افذعريػ إيرااان:

أكــف ذـــر يف افتعريــػ ـؾؿــة )آكتػــاع( افتــل ؿصــد تعريػفــا، ؾعــرف  إول:

 آكتػاع بـػسف.

أكف ذـر يف افتعريػ أن ادـتَػع بف يؽقن ممؾقـاً فؾغر، ويرد ظـذ اـذا آكتػـاع افثاين: 

آكتػاع باجلؾقس   يف ادساجد، وافطرق افعامة، وؽراا.ب  ٓ يؿؾؽ أصالً،ـ 

ء شــلوفذا ؾإوؾؼ أن يعرف حؼ آكتػاع بلكف: )احلؼ افعقــل يف اشـتغالل اف

 ؽر ادؿؾقك فؾشخص، مع ظدم ؿابؾقة اذا احلؼ فالكتؼال فؾغر(. 

«َظَرض يؼقم بافعغ»بلكف  وأما ادـػعة اصطالًحا ؾؼد ظرؾفا افسـرخسـل 
(3)

. 

                                           
(، 4/117(، ادحؽـؿ وادحـقط إظظـؿ، مـادة )ف ن ع( مؼؾقبـة )4/1يـظر: مجفرة افؾغـة، بـاب افعـغ وافــقن ) (1)

 (.4/111ادصباح ادـر، مادة )ن ف ع( )

 (.1/1114بقع آشؿ افتجاري، ظجقؾ افـشؿل، جمؾة افػؼف اإلشالمل، افعدد اخلامس، )بحث  (4)

 (.11/12ادبسقط ) (4)
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: حــؼ صخصـــل يف ظــغ يؿؽـــ فصــاحبف أن يباصـــر ا هــقوحــؼ ادـػعــة ا ــطالًح 

اشتغالفف بـػسف دون مؾؽ رؿبة افعغ، وفف أن يؿؽ،ـ ؽره مـ ذفؽ بعقض أو بغره
(1)

. 

مـــ مافؽقــة-يػــرق اجلؿفــقر 
(2)

وصــاؾعقة 
(3)

وحـابؾــة 
(4)

بــغ مؾــؽ ادـػعــة  -

وحؼ آكتػاع
(5)

ؾؿؾؽ ادـػعة أظـؿ مــ حـؼ آكتػـاع، ؾؿــ مؾـؽ ادـػعـة مؾـؽ ، 

آكتػــاع وادعاوضــة، ومـــ مؾــؽ آكتػــاع   يؿؾــؽ ادعاوضــة، واــذا كــات  ظـــ 

 افتػريؼ بغ اإلباحة وادؾؽ.

 ودم اجلؿؾة ؾنن  ؾؽ ادـػعة خيذؾػ ظـ حؼ آكذػاع  ـ وجفغ:

ؽ ادـػعـة مؾـؽ أن حؼ آكتػـاع أضـعػ مــ مؾـؽ ادـػعـة، ؾؿــ مؾـ إول:

ف ؾقفا ببقع أو إجـارة أو ابـة، بخـالف مــ مؾـؽ آكتػـاع  ؾنكـف ٓ يؿؾـؽ صـرافت

ظؾقف صـرف ؾقف، بؾ اق ؿاصـرافت
(6)

. 

أن شــب  حــؼ آكتػــاع أظــؿ مـــ شــب  مؾــؽ ادـػعــة، ؾثبــقت حــؼ افثــاين: 

ظـد مـ ؿال: إهنا حـؼ -ظذ افعؼقد، بؾ يثبص بافعؼقد ـافعارية  صـرآكتػاع ٓ يؼت

، ويثبص أيًضا باإلباحة إصؾقة، ـآكتػاع مــ افطـرق افعامـة وادسـاجد، -اكتػاع

قف مثاًل، أمـا ادـػعـة ضـقوـذفؽ يثبص باإلذن مـ مافؽ خاص. ـنباحة افطعام فؾ

ة، أو باإلرث وما صابف ذفؽصـقؾال متؾؽ إٓ بافعؼقد، أو بافق
(7)

. 

                                           
 (.1/117اذا افتعريػ مستخؾص مـ ـالم افؼرايف يف افػرق بغ ادـػعة وآكتػاع يف ـتاب افػروق ) (1)

 (.4/411يـظر: افػروق فؾؼرايف ) (4)

 (.1/141(، إصباه وافـظادر فؾسـققضل )4/221يـظر: ادـثقر فؾزرـشـل ) (4)

 (.117يـظر: افؼقاظد ٓبـ رج  )ص: (2)

ٓ إذا وجـد مـاكع  (1) يرى احلـػقة أكفٓ  ؾرق بغ حؼ افـػعة وآكتػاع. ؾؾؾؿـتػع أن يـتػع بـػسف، وفـف أن يؿؾـؽ ؽـره ادـػعـة، إ

 (.1/214يـظر: افػؼف اإلشالمل وأدفتف ) صـريح مـ ؿبؾ مافؽ افعغ، أو وجد ماكع يؼتضـقف افعرف وافعادة.

 (.1/1بدادع افػقادد ) (1)

 (.1/117افػروق فؾؼرايف ) (7)
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ــ ــّغ ضن حــّؼ آكذػــاع فــقس   ــاً  ظــذ  ــا نؼــدم يذب ـ احلؼــقق افذــل نـذؼــؾ وبـ

باإلهث
(1)

، بؾ اق حؼ خاص بصاحبف، يـتػع بف مدة اشتحؼاؿف فف، ثؿ يـزول احلـؼ 

افباحـث ظـذ افبحــث يف  صــرؼتسـقباكتفـاء مدتـف أو بؿـقت صـاحبف، وظـذ اـذا ؾ

ؿسؿة ادـاؾع وؿسؿة احلؼقق ادعـقية، دون افـظر يف مسلفة ؿسؿة حـؼ آكتػـاع  إذ 

 قاؿع، واهلل أظؾؿ.ٓ وجقد هلا ظذ أرض اف

ًْ ًاصطالًسا  :املطلب الجانُ: تعسٍف احلل املعنٌِ لػ

ورب  مجع »: احلؼ واحد احلؼقق واحلؼاق، ؿال يف افصحاح: نعريػ احلؼ فغةً 

«ظذ حؼادؼ
(2)

. وفؾحؼ يف افؾغة معاٍن ـثرة، أخصفا: أكف كؼقض افباضـؾ، ويؼـال: 

حؼ إمر إذا ثبص وصدق ووج 
(3)

 ادـال وادؾـؽ، ويطؾؼ أيضًا ظـذ
(4)

، ويطؾـؼ 

أيضًا ظذ افقؼغ بعد افشؽ، واق مـ أش ء اهلل تعاػ
(5)

. 

ظـرف احلـؼ يف آصـطالح بتعريػـات ـثـرة، ٓ خيؾـق ـثـر  احلؼ ا طالحًا:

خ ظـع شــقمـفا مـ اكتؼاد، وأؾضؾ ما وؿعص ظؾقف مـ تعريػ فؾحؼ اق تعريـػ اف

«ك ظؾقـف  ايذـف ا ثبت بنؿراه افشاهعى وضأـػ»، واق: اخلػقػ 
(6)

، ؾفـق يتؿقـز 

ــقق اهلل شــبحاكف  ــذفؽ يشــؿؾ حؼ ــة، وـ ــة وادعـقي ــقق افعقـق ــع احلؼ بشــؿقفف مجق

وحؼقق افعباد، وخيـرج مـا شـقااا ممـا   يعتـزه افػؼفـاء مــ احلؼـقق، ؾفـق جـامع 

 ماكع، وـذفؽ يتؿقز باختصاره وشفقفتف وشالمتف مـ افتعؼقدات افؾغقية.

                                           
ـ  شـلبقـف بـنذن -وٓ يمثر ظدم تػريؼ احلـػقة بغ حؼ آكتػاع وحؼ ادـػعة  ٕهنؿ ٓ جيقزون ادعاوضة ظذ ادـاؾع  (1)

 يرون اكتؼاهلا إػ ورثة ادقص. وبـاًء ظذ اذا ٓ -اهلل تعاػ يف مطؾ  مافقة ادـاؾع

(4) (1/122.) 

(، ادصـباح ادــر مـادة 12/21(، فسـان افعـرب، مـادة )حؼـؼ( )2/1212يـظر: افصحاح يف افؾغة مادة )حؼـا( ) (4)

 (.1/117(، ادعجؿ افقشـقط مادة )حؼ( )4/241)حؼؼ( )

 (.172يـظر: افؼامقس ادحقط )ص: (2)

 (.1/111افؽالم ) يـظر: إـ ل اإلظالم بتثؾقث (1)

 (.1ادؾؽقة يف افشـريعة، فؾخػقػ )ص: (1)
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: اشـؿ مـسـقب إػ معــك، وادعــك: اـق مـا فغـة وض ا نعريػ رادعــقي  ؾفـق

ــادي  ــس اد ــقي ظؽ ــ ، وادعـ ــؼ وافقاج ــرة احل ــر، ـػؽ ــذاـ وافتػؽ يّتصــؾ باف

وافعقـل
(1)

وذفؽ ضن احلؼقق نـؼسؿ إػ ؿسؿغ، 
(2)

: 

احلؼقق افعقـقة )ادادية(: وال احلؼقق افتل تتعؾؼ بعغ معقــة،  افؼسؿ إول:

قفــا دون وشــاضة أحــدف ؾصـــرة افتصـــريــتؿؽـ صــاحبفا مـــ مبا
(3)

، ـحــؼ مؾــؽ 

 افعغ، وحؼ مؾؽ مـػعتفا، وحؼ آختصاص وكحقه.

احلؼـقق ادعـقيـة: واـل احلؼـقق افتـل ٓ تتعؾـؼ بلظقـان معقــة  افؼسؿ افثاين: 

ؾفل ٓ تتعؾؼ بلمقر مادية، بؾ ال متعؾؼة بلمقر معـقية ؽر ًسقشة
(4)

  . 

رؾــص بعــدة تعريػــات، ومـــ ؾؼــد ظ نعريــػ احلؼــقق ادعـقيــة ا ــطالًحاوأمــا ظـــ 

شؾطة ظذ صـلء ؽـر مـادي، »فف، ؾؼد ظرؾف بلكف  أصفراا تعريػ افشـقخ ظع اخلػقػ 

اق ثؿرة ؾؽر صـاح  احلـؼ، أو خقافـف، أو كشـاضف، ـحـؼ ادمفـػ ؾـق  ابتدظـف مــ أؾؽـار 

 .(5)«ظؾؿقة، وحؼ افػـان يف مبتؽراتف افػـقة، وحؼ ادخسع يف لسظاتف افصـاظقة، واؽذا

واحلؼـقق »وؿد ذـر افدـتقر افسـفقري أن ـثًرا مـ اذه احلؼقق حؼقق ذاـقـة، 

افذاـقة حؼ ادمفػ، واق ما اصطؾح ظذ تسـؿقتف بادؾؽقـة إدبقـة وافػـّقـة، واحلؼـقق 

ادتعؾؼة بافرشافة، وال ما اصطؾح ظذ تسؿقتفا بؿؾؽقة افرشادؾ، وحؼ ادخـسع واـق 

ـاظقة، واحلؼـقق افتـل تـرد ظـذ مـا يتؽـقن مــف ما اصـطؾح ظـذ تسـؿقتف بادؾؽقـة افصـ

ـــ)ادؾؽقة  ــة ب ــداول افتجاري ــل اصــطؾح ظــذ تســؿقتفا اــل وشـــدات افت ادتجــر، وافت

                                           
(، معجــؿ افؾغــة افعربقــة ادعاصـــرة، مــادة )معـــك( 7/444يـظــر: تؽؿؾــة ادعــاجؿ افؾغقيــة، مــادة )معـــك( ) (1)

(4/1117.) 

يؼراـا افشــرع  اـاك مـ يضـقػ إػ اذا افتؼسـقؿ ؿسً  ثافًثا، واق احلؼقق افشخصـقة، ويريدون هبا: احلؼـقق افتـل (4)

فمخريـ، وذفؽ ـحؼ ـؾ  مـ ادتبايعغ ظذ أخر، ؾنن أحدمها يستحؼ ظذ أخر أداء افثؿـ، وأخـر يسـتحؼ 

 (.41تسؾقؿ ادبقع، وـؾ مـ اذيـ احلؼغ ؾعؾ. يـظر: اددخؾ إػ كظرية آفتزام فؾزرؿا )ص:

 (.47فتزام افعامة فؾزرؿا )ص:(، اددخؾ إػ كظرية ا14ٓيـظر: ادؾؽقة فعذ اخلػقػ )ص: (4)

 (.41يـظر: اددخؾ إػ كظرية آفتزام فؾزرؿا )ص: (2)

 (.14ادؾؽقة، فعع اخلػقػ )ص: (1)
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«افتجارية(. وجيؿع ما بغ اـذه احلؼـقق مجقًعـا أهنـا حؼـقق ذاـقـة
(1)

. واـذا مـا يميـده 

 ادعـك افؾغقي فؽؾؿة )ادعـقي(، وأكف ما يتصؾ بافذاـ وافتػؽر.

 :الجالح:  الَْ املنفعْ ًاحلل املعنٌِاملطلب 

 اختؾػ أاؾ افعؾؿ يف مافقة ادـاؾع ظذ ؿقفغ:

 أْ إٌّبفغ ١ٌسذ ثّبي، ثً ٟ٘ ٍِه. اٌمٛي األٚي:

واذا مذا  احلـػقة
(2)

. 

 افقؾفؿ:

ط ادافقـة صــربـك احلـػقـة ؿـقهلؿ اـذا ظـذ أصـؾفؿ يف إمـقال، واـق أن مــ 

ء شـــلاكة افصـــقء إكــ  تثبــص بــافتؿقل، وافتؿــقل يعـــل شـــلٓدخــار  إذ ادافقــة فؾا

وادخاره فقؿص احلاجة، وادـاؾع ٓ تبؼـك زمـاكغ  فؽقهنـا أظراًضـا، ؾعــدما  ـرج 

، ؾال يتصقر ؾقفا افتؿقلصـكمـ حقز افعدم إػ حقز افقجقد تتال
(3)

. 

روا ؾقفا افعؼقد ظذ بـؼض اذا إصؾ يف اإلجارة وكحقاا، ؾؼد أجوكقؿش: 

ًٓ ما جاز ادعاوضة ظؾقفا ادـاؾع، وفق   تؽـ ما
(4)

. 

 ٘ٛ ِب١ٌخ إٌّبفغ اٌّجشدح. اٌمٛي اٌضبٟٔ:

واق مذا  ادافؽقة
(5)

، وافشاؾعقة
(6)

، واحلـابؾة
(7)

. 

                                           
 (.1/471افقشـقط يف صـرح افؼاكقن اددين ) (1)

ظر: ادبسقط فؾسـرخسـل ) (4) ـ أصقل افبزدوي )11/71ـي  (.1/442(، وتبقغ احلؼادؼ )1/174(، وـشػ إشـرار ظ

ًٓ متؼقمـة إذا ورد ظؾقفـا ظؼـد معاوضـة، ــ  يف اإلجـارة، وذفـؽ ظـذ خـالف  (4) ؽر أن احلـػقة يعتزون ادـاؾع أمـقا

(، وـشػ إشـرار ظـ 71، 11/71)افؼقاس، وما ـان ظذ خالف افؼقاس ؾغره ظؾقف ٓ يؼاس. يـظر: ادبسقط 

 (.1/442(، وتبقغ احلؼادؼ )1/174أصقل افبزدوي )

 (.1/1ر: ادغـل )يـظ (2)

 (.4/224يـظر: حاصـقة افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر ) (1)

 (.4/4(، ومغـل ادحتاج )4/117(، وادـثقر يف افؼقاظد فؾزرـشـل )14، 1/14يـظر: روضة افطافبغ ) (1)

 (.4/421يـظر: صـرح مـتفك اإلرادات ) (7)
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 ضافذفؿ:

ع ؿد حؽـؿ بؽـقن ادـػعـة مـآً ظــدما جعؾفـا مؼابؾـة شـرأن اف افدفقؾ إول:

جارة، واق مـ ظؼقد ادعاوضات ادافقة، وـذا ظـدما أجاز جعؾفـا بادال يف ظؼد اإل

مفًرا يف ظؼد افـؽاح
(1)

. 

أن ادـاؾع هلا حؽؿ إظقان  ٕكـف يصـح متؾقؽفـا يف حـال احلقـاة افدفقؾ افثاين: 

وبعد ادقت، وـذفؽ ؾنهنا تضؿـ بافقد واإلتالف، ويؽقن ظقضفا ظقـًا وديـاً 
(2)

. 

 اٌشاعح:

اق افؼقل افثاين  فؼـقة مـا اشـتدفقا بـف، وإجـابتفؿ ظـذ  -ؿواهلل أظؾ-افراجح 

خ شـقدفقؾ افؼقل إول، وفذا ذا  بعض متلخري احلـػقة إػ مافقة ادـاؾع، ؿال اف

إن آجتفاديـ ادـافؽل وافشـاؾعل  يعتـزان ادــاؾع أمـقآً : »مصطػك افزرؿا 

«ـإظقان بال ؾرق، واذا اق إوجف
(3)

. 

ــرات اخلــال  ـــ ثؿ ــذه ادســلفة و  ــاؾع  دم ه ــث ادـ ــرون تقري ــة ٓ ي أن احلـػق

ادجردة، ؾنذا مات ادستلجر ؿبؾ اكتفاء مدة اإلجارة ؾـنن افعؼـد يـتفـل بؿقتـف  ٕن 

ًٓ حتك تقرث، خالًؾا فؾجؿفقر افذيـ جيعؾقن افقرثة حيؾقن ًـؾَّ  ادـػعة فقسص ما

 مقرثفؿ حتك تـتفل مدة اإلجارة.

إصــؾ ظـــد اإلمــام »يف تلشـــقس افـظــر:  ـػــل ؿــال أبــق زيــد افدبقشـــل احل

ــد ابـــ إدريــس افشــاؾعل  أن ادـــاؾع بؿـزفــة إظقــان  افؼرصـــل أ  ظبــد اهلل ًؿَّ

افؼادؿة، وظـدكا بؿـزفة إظقان يف جقاز افعؼد ظؾقفا ٓ ؽر، أي ظؼـد اإلجـارة، وظـذ 

«دكا تـؼضاذا... ؿال افشاؾعل: إن اإلجارة ٓ تـؼض بؿقت أحد افعاؿديـ، وظـ
(4)

. 

                                           
 (.4/4يـظر: مغـل ادحتاج ) (1)

 (.1/1يـظر: ادغـل ) (4)

 (.1/411اددخؾ افػؼفل ) (4)

 (.14-14)ص: (2)
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  تؽـ احلؼقق ادعـقية معروؾة ظـد ؾؼفـاء اإلشـالم إوادـؾ، بـؾ اـل وفقـدة 

ســلة، ؾلول مـ شـ اذه احلؼقق اق افؼـاكقن افػركصـرافثؼاؾة افغربقة ادعا
(1)

، ثـؿ 

يف إكظؿــة  اكتؼؾــص بعــد ذفــؽ إػ افؼــقاكغ افعربقــة، وصــار فؾحــؼ ادعـــقي مافقــة

 وافؼقاكغ يف افعا  افعر .

ظل يف مافقة اذه احلؼقق  ؾالبـد شـروإذا أراد افباحث أن يتقصؾ إػ افرأي اف

ه فقطبؼفـا ظـذ اـذه احلؼـقق، واـذا مـا تؼـدم صــرفف أن يـظر إػ حؼقؼة ادال وظـا

 تؿ تسؾقط افضقء ظؾقف يف اذه ادسلفة.شـقاإلداح إفقف يف ادسلفة افسابؼة، و

 صــرء ٓ حيؽـؿ ب فقتـف إٓ إذا تـقاؾرت ؾقـف ظـاشـليـص أاؾ افعؾؿ ظذ أن اف

مـفا ما اق ًـؾ اتػـاق، ومـفـا مـا اـق ًـؾ خـالف بقــفؿ،  صـرًددة، واذه افعـا

يعة، مـع شــرإصـارة  صــر إػ اـذه افعـاصـروكظًرا ٕن ادؼام فقس مؼام بسط  ؾسل

 ح مقاضـ اخلالف وافقؾاق.ضـقتق

 احلـػقة هق  ا يذقاؾر ؾقف ض ران:ؾادال ظـد 

ا يؿؽـ إحرازه وحقازتف، ؾقخرجـقن صـقادادية، ؾالبد أن يؽقن  إول: ًئا ماديًّ

 ط ـادـاؾع وافديقن.شـرظـ معـك ادافقة ـؾ ما ٓ يتحؼؼ ؾقف اذا اف

ًٓ معتـاًدا، ؾؾحـؿ شـلافتؿقل، ؾال يعتز افافثاين:  ًٓ متق ًٓ إٓ إن ـان متؿق ء ما

وافطعام افػاشد فقسا ب ل  ٕهن  ٓ يـتػع هب  أصاًل، وحبة افؼؿح وؿطرة ادـاء ادقتة 

فقستا ب ل  ٕهن  ٓ يـتػع هب  اكتػاًظا معتاًدا
(2)

. 

مـ مافؽقة-أما اجلؿفقر 
(3)

وصاؾعقة 
(4)

وحـابؾة 
(5)

 ؾنهنؿ يقاؾؼقن احلـػقة يف  -

                                           
 (.1/1114يـظر: بحث بقع آشؿ افتجاري، ظجقؾ افـشؿل، جمؾة افػؼف اإلشالمل، افعدد اخلامس، ) (1)

 (.2/124(، حاصـقة ابـ ظابديـ )4/471(، بدادع افصـادع )11/71يـظر: ادبسقط ) (4)

 (.12/4يـظر: حاصـقة افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر ) (4)

 (.447يـظر: إصباه وافـظادر فؾسـققضل )ص: (2)

 (. 4/11(، واإلؿـاع )2/472يـظر: اإلكصاف ) (1)
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ًٓ إٓ بـافتؿقل، وفؽــفؿ خيـافػقهن ؿ يف اصـساط أن يؽـقن افشــلء أن ادال ٓ يؽقن مـا

 ماديًّا حياز، بؾ يرون أن ادافقة ؿد تؽقن يف إظقان، وؿد تؽقن يف إظراض.

وبـاًء ظذ اذا يؿؽـ  ري  مافقة احلؼقق ادعـقية ظذ اذه إؿـقال  ؾلصـقل 

، واذه احلؼقق ال أظراض وفقسص أظقاًكا، ؾـال  ًٓ احلـػقة تلبك اظتبار إظراض ما

، وبـاًء ظذ ؿقهلؿ  ؾنكـف ٓ جيـقز ادعاوضـة ظؾقفـا يستؼقؿ ظ ًٓ ـد احلـػقة أن تعد أمقا

 وٓ تقريثفا.

ًٓ شـلأما اجلؿفقر ؾقؽتػقن يف احلؽؿ بادافقة باظتبار اف أي أن يؽـقن -ء متؿـقَّ

ظل بتؿؾؽـف فقحؽؿـقا ب فقتـف، واـذا مـا شــر، مـع اإلذن اف-ذا كػع مباح بال حاجة

 يـطبؼ ظذ احلؼقق.

ظذ ؿقل اجلؿفقر  ؾنن احلؼقق ادعـقية جيري ؾقفـا اإلرث  فـدخقهلا يف  وبـاءً 

 ــ نـرك  ـآً : »ظؿقم افـصقص افتل جتري اإلرث يف مجقع إمقال، ـؼقفـف 

«ؾؾقهثذف
(1)

ًٓ »، و يف احلديث ظامة، تشؿؾ ـؾ ما يصـدق ظؾقـف أكـف مـال، ومــ «  ا

 .  ذفؽ ادـاؾع واحلؼقق ادعـقية ظـد مجاار أاؾ افعؾؿ

أن اخلالف يف مافقة احلؼقق جيري جمـرى اخلـالف يف وخال ة افؼقل هـا هق: 

مافقة ادـاؾع بغ افػؼفاء ادتؼدمغ، وؿـد تؼـدم اخلـالف يف ذفـؽ، وأن افـراجح اـق 

مافقة ادـاؾع، وظذ اذا يؽقن افراجح اـا اق مافقة احلؼقق ادعـقية  ؾقجقز بقعفـا، 

 ة هبا.صـققز افق، وجيونـذؼؾ باإلهث إػ وهثة ادقت

ــا، ـآشــؿ افتجــاري  ــة طــاارة ؾقف ــا تؽــقن ادافق ــا م ــة مـف ــقق ادعـقي واحلؼ

ؽـر مافقـة   صــروافعالمة افتجارية فؾسؾعة، واـاك بعض احلؼقق حتتقي ظـذ ظـا

   .ؾال تؼبؾ ادعاوضة واإلرث، ـحؼ افتلفقػ، وحؼ آخساع

  

                                           
(، ورواه 4/17(، )4411رواه افبخاري، ـتاب افؽػافة، باب مـ تؽػؾ ظـ مقص ديـًا، ؾؾقس فف أن يرجع، رؿـؿ ) (1)

ًٓ ؾؾقرثتف، رؿؿ )  (.4/1447(، )1111مسؾؿ، ـتاب افػرادض، باب مـ ترك ما
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 ؾفل نذؽقن  ـ ظـصـريـ:

 ؼ إد (.إد  )احل صـرافعـ إول:

افذي ٓ يصح اكتؼافف إػ افغر بلي ضريؼة مـ ضـرق  صـلويراد بف احلؼ افشخ

ة فصاحبف ظـذ ـتابـف أو اخساظـف، ومــ صـقآكتؼال، ؾفق بؿثابة آمتقازات افشخ

ه، شــرذفؽ حؼ أبقتـف ظـذ ممفػـف باشـتؿرار كسـبتف إفقـف، وحؼـف يف آمتــاع ظــ ك

حلؼقق ٓ تؼبؾ آكتؼال باإلرث، وال فقسـص وحؼف يف تعديؾف وتصحقحف، ؾفذه ا

 مرادة يف اذا افبحث.

 ادايل )حؼ آشتغالل(. صـرافعـ افثاين:

واق حؼ اشتغالل ادمفػ فـتاجف مافقًّا، وذفؽ ظـ ضريـؼ كؼؾـف إػ اجلؿفـقر، 

 صــر، ويؽقن ظادة ظـ ضريؼ آتػاق بـغ ادمفـػ وافـاشـرواق ما يسؿك بحؼ افـ

ؽؾة بقع افؽتـاب ظـذ مـا يتػؼـان  صـر، ؾقؼتسؿ ادمفػ وافـا-اًل يف حؼ افتلفقػ مث-

ف صــربـثؿـ معؾـقم، ؾقت شــرمجقـع حـؼ افـ صــرظؾقف، وؿـد يبقـع ادمفـػ ظـذ افـا

ف ادالك يف أمالـفؿ. ؾفذا احلؼ حؼ مايل يقرث ظـذ صـريف بقع افؽتاب ت صـرافـا

ؾرادض اهلل 
(1)

 اػ.، واذا افؼسؿ اق مقضقع بحثـا بنذن اهلل تع

                                           
 (.4/112يـظر: ؾؼف افـقازل، فبؽر أبق زيد ) (1)
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 املبشح األّل 
 طسٓك٘ قطن٘ امليافع ّاذتكْم املعيْٓ٘ )دزاض٘ ىعسٓ٘(

 :املطلب األًل: طسٍكْ قطمْ املنافع

أن يؼسؿ اإلرث بغ افقرثة، وـان مــ ضـؿـ افســة مــاؾع  ضـلإذا أراد افؼا

 ؾنن فؾؼاأـل حقـئٍذ ضريؼذغ:جمردة ظـ إظقان  

 قرثة ظـ ضريؼ ادفايلة. أن يؼسؿ ادـاؾع بغ افافطريؼة إوػ:  

أن يمجر افعغ ذات ادـػعة، ويؼسـؿ إجـرة بـغ افقرثـة ظـذ افطريؼة افثاكقة: 

 ؾريضة اهلل تعاػ. 

 ؾ ذفؽ يف ادسلفتغ افتافقتغ:صـقوتػ

وتسـؿك مفاكــلة  ٕن ــؾ واحــد اــل صــاحبف بـ  دؾعــف فـف
(1)

، وتســؿك أيضــا 

، ملخقذة مـ افتفايم، تػاظؾ مـ اهلقئـة، واـل اــا بؿعــك -بتسفقؾ اهلؿز-دفاياة ا

افـقبة، يؼال:  ايل افؼقم. أي: جعؾقا فؽؾ واحـد اقئـة معؾقمـة، وادـراد افـقبـة
(2)

 ،

يؽغ هيقــا افــدار شـــروؿقــؾ شــؿقص )مفايــلة( مـــ افتفقئــة  ٕن ـــؾ واحــد مـــ اف

يؽ يتفقل فالكتػـاع بافـدار حـغ ؾـراغ شـرفٓكتػاع صاحبف، وؿقؾ: مـ افتفقم  ٕن ا

يؽف مـ آكتػاع هباصـر
(3)

. 

«ؿســؿة ادـــاؾع ظــذ افتعاؿــ  وافتـــاوب: »وهـل دم آ ــطالح
(4)

 ، وظرؾفــا

                                           
 (.1/441يـظر: مقاا  اجلؾقؾ صـرح لتصـر خؾقؾ ) (1)

 (.4/112ي ء(، ) ـيـظر: ادصباح ادـر، مادة )ا (4)

 (.4/411يـظر: جامع افعؾقم يف اصطالحات افػـقن، باب ادقؿ مع اهلاء، ) (4)

 (.447افتعريػات فؾجرجاين )ص: (2)
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 متعدد ـدار، أو متحد ءصـل يف يؽفصـر ظـ يؽصـر ـؾ اختصاص» بلهنا: ادافؽقة

«معؾقم زمـ يف متعدد أو متحد ءصـل بؿـػعة ـداريـ،
(1)

. 

ــ ـــة  ا:حؽؿف ــاب وافس ـــروظقتفا افؽت ــذ مش ــد دلَّ ظ ـــرًظا، وؿ ــادزة ص ــلة ج ادفاي

ى ى ائ ائ ەئ )واإلمجـاع، ؾؿــ افؽتـاب ؿقفـف تعـاػ ظـذ فسـان كبقـف صــافح: 

، ؾػقفــا دٓفـــة ظــذ جـــقاز ادفايــلة افزماكقـــة[111]افشــعراء:(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
(2)

 ،

 يرد صـرظـا بخالؾف. وآشتدٓل هبذه أية مبـل ظذ أن صـرع مـ ؿبؾـا صـرع فـا ما 

وأما دفقؾفا مــ افســة  ؾحـديث افرجـؾ افـذي خطـ  تؾـؽ ادـرأة بـغ يـدي 

 ؿال: كصػ إزاري اـذا. ؿـال: «  اذا نصدؿفا؟!»: ، ؾؼال رشقل اهلل 

 ا نصـع بـنزاهك؟ إن فبسـذف ي يؽــ ظؾقفـا  ــف صــل ى وإن فبسـذف ي يؽــ ظؾقـؽ »

«صـل !
(3)

 ادفايلةسـر. واذا تػ
(4)

. 

ا اإلمجاع ؾؼد أمجعص إمة ظذ جقازاا، و  يعرف اخلالف ظـ أحـد مــ وأم

ؿـد أمجعـص »ح جمؾـة إحؽـام: صــرأاؾ افعؾـؿ ادعتـزيـ، جـاء يف درر احلؽـام يف 

«إدؿة ظذ جقاز ادفايلة
(5)

. 

وادعـك ـذفؽ يدل ظذ جقازاا  إذ احلاجة تدظق إفقفا، ؾؼـد يتعـذر آجـت ع 

ار ضــرـع مـفا تعطقؾ فؾ ل افذي ٓ يؼبؾ افؼسـؿة، ويف اـذا إظذ آكتػاع، ؾػل اد

رضـرع جاء فتحؼقؼ ادصافح وإزافة افشـربادستحؼغ، واف
(6)

. 

                                           
 (.1/471صـرح حدود ابـ ظرؾة ) (1)

 (.7/44يـظر: بدادع افصـادع ) (4)

(، وأخرجف مسؾؿ، 1/114(، )1242أخرجف افبخاري، ـتاب ؾضادؾ افؼرآن، باب افؼراءة ظـ طفر ؿؾ ، رؿؿ ) (4)

ـتاب افـؽاح، باب افصداق وجقاز ـقكف تعؾقؿ ؿرآن، وخاتؿ حديـد، وؽـر ذفـؽ مــ ؿؾقـؾ وـثـر، واشـتحباب 

 (.4/1222(، )1241مخس دة دراؿ دـ ٓ جيحػ بف، رؿؿ ) ـقكف

 (.42/172يـظر: ادبسقط ) (2)

(1) (4/114.) 

 (.4/114يـظر: ادرجع افسابؼ ) (1)



 

 د. أدًذ تٍ ػثذاهلل تٍ َاطـش انشالنً 
 

 827 

: ًؾ ادفايلة يف ادـاؾع ادشسـة افتل يؿؽـ آكتػاع هبا مع بؼاء ظقـفا  ؾـال حمؾفا

ظـذ أن يـتػـع ــؾ تصح ادفايلة يف إظقان وافغالت، ـلن يتػؼ افشـريؽان يف افغــؿ 

واحد مـف  بلفبان ظدد معغ مـفا، ؾافؾبـ ظغ ٓ تبؼك بعـد آكتػـاع هبـا، ؾـال تصـح 

ادفايلة حقـئٍذ باتػاق افػؼفاء
(1)

  ٕن افتفايم إك  جـاز ضــرورة  ٕن ادــاؾع أظـراض 

ٓ متؽـ ؿسؿتفا بعد وجقداا  إذ يستحقؾ أن تبؼك زمـاكغ، ؾؼسـؿص ؿبـؾ وجقداـا 

 ًؾفا، أما إظقـان ؾنهنـا تبؼـك ويؿؽــ أن تؼسـؿ بـذوا ا، ؾـال حاجـة إػ بافتفايم يف

افتفايم يف ؿسـؿتفا  إذ ؿسـؿة إظقـان أؿـقى مــ ادفايـلة  ٕن إوػ مجـع ادــاؾع يف 

زمان واحد ظذ افدوام، وافتفايم مجع ادـاؾع ظذ افتعاؿ  بصػة وؿتقة
(2)

. 

 ألسبِٙب: 

 وادؽان إػ ؿسؿغ:نـؼسؿ ادفايلة  ـ حقث افز ان 

 : ادفايلة افزماكقة.افؼسؿ إول

وال أن يتـاوب ــؾ واحـد مــ افشــريؽغ ظـذ آكتػـاع بـافعغ ادشـسـة مـدة 

، وال ؽافبًا مـا تؽـقن ؾـق  ٓ يؼبـؾ افؼسـؿة، ـافســقارات -ظذ ؿدر مؾؽف -معؾقمة 

ــا يف وافــدور افصــغرة وكحقاــا، ـــلن يؿؾــؽ افشـــريؽان داًرا صــغرة ؾقؼتســ  هنا زمـً

افسؽـك، فؽؾ واحد مـف  شؽـك شـة، ثؿ تؽقن افـقبة فصاحبف
(3)

. 

ويؽقػ احلـػقة اذه ادفايلة بلهنا إؾراز مــ وجـف ومبادفـة مــ وجـف، ؾادفـايا 

يؽف، ؾفل مبادفة مـ اذا افقجفصـر  صـقـادستؼرض فـ
(4)

. 

 

                                           
(، ؾتقحـات افقاـاب 2/12(، افػروق )2/474(، اددوكة )7/44(، بدادع افصـادع )42/114يـظر: ادبسقط ) (1)

 (.1/472ؼـاع )(، ـشاف اف11/424(، اإلكصاف )1/471)

 (.42/114يـظر: ادبسقط ) (4)

 (.11/424(، اإلكصاف )2/12(، افػروق )7/44يـظر: بدادع افصـادع ) (4)

 (.1/411يـظر: تبقغ احلؼادؼ ) (2)
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بقـ  يرى ادافؽقة
(1)

وافشاؾعقة 
(2)

احلـابؾة 
(3)

فـذا ؾـنهنؿ يؿـعـقن  أهنا معاوضة  

 مـ اإلجبار ظؾقفا ـافبقع.

ط ادفايلة افزماكقة حتديد اددة  ٕن تعقغ افزمان يعرف بف ؿدر آكتػـاع، صـرو

 معؾقمة إٓ ببقان زمان معؾقمصـر بف ادـاؾع معؾقمة، وٓ تصـرؾت
(4)

. 

 .ادفايلة ادؽاكقةافؼسؿ افثاين: 

ــؾ و ــة: اــل أن يســتؼؾ ـ ــلة ادؽاكق ـــ افوادفاي ـاء شـــريؽغ أو افشـــراحــد م

ـة يف ظغ ادال بحاهلاشـربآكتػاع ببعض معغ مـ ادال ادشسك، مع بؼاء اف
(5)

  . 

ــزارع  ــرة، واد ــدور افؽب ــؾ افؼســؿة، ـاف ــذي يؼب ــال ادشــسك اف ــا يف اد وًؾف

يؽان يف بســتان ـبــر ظــذ أن يؽــقن ٕحــدمها اجلفــة شـــروكحقاــا، ـــلن يشــسك اف

وفمخر اجلفة ادـمخرة مــف، أو يشـسك اثــان يف دار، ؾقتػؼـان ظـذ أن ادؼدمة مـف، 

 .ضـلٕحدمها اجلزء افعؾقي مـفا، وفمخر افدور إر

وتؽققػفـا أهنـا إؾـراز ظــد احلـػقــة
(6)

، وذفـؽ ٕهنـؿ ٓ يصـححقن إجـارة ادـــاؾع 

 .بجـسفا، ـنجارة افسؽـك بافسؽـك، وافرـقب بافرـقب  فعدم مافقة ادـػعة ظـداؿ

واجلؿفقر ظذ أهنـا معاوضـة، ؾـال يػرؿـقن يف افتؽققـػ بـغ ادفايـلة افزماكقـة 

وادؽاكقة
(7)

  . 

                                           
(، افشـرح افصـغر 7/221وذفؽ بلهنؿ جعؾقاا ـاإلجارة، واإلجارة مبادفة مـ ـؾ وجف. يـظر: مقاا  اجلؾقؾ ) (1)

(4/441.) 

 (.2/447ظر: أشـك ادطاف  )يـ (4)

 (.4/121يـظر: صـرح مـتفك اإلرادات ) (4)

 (.1/477(، صـرح حدود ابـ ظرؾة )2/12(، افػروق )1/411يـظر: جمؿع افض كات ) (2)

 (.4/121(، صـرح مـتفك اإلرادات )7/421(، مـح اجلؾقؾ )7/41يـظر: بدادع افصـادع ) (1)

 (.1/411يـظر: تبقغ احلؼادؼ ) (1)

(، صـرح مـتفك اإلرادات 2/447(، أشـك ادطاف  )4/441(، افشـرح افصغر )7/221يـظر: مقاا  اجلؾقؾ ) (7)

(4/121.) 
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 ونـؼسؿ ادفايلة  ـ حقث افرأا واإلجباه إػ ؿسؿغ:

 .ضـل: ادفايلة بافساافؼسؿ إول

وال أن يتػؼ اثـان ؾلـثر ظذ ضرؿة افتفايم بادـػعة ادشسـة، ظذ افتعاؿـ  أو 

مؽاًكا أو زماًكا. وؿد اتػؼ افػؼفاء ظذ جقاز اذا افؼسؿظذ افتـاوب 
(1)

. 

 .ضـل: ادفايلة بافتؼاافؼسؿ افثاين

ــز افؼا ــلن جي ــلة اإلجبــار، ب ــل مفاي ــ  أحــد  ضـــلوا ــاًء ظــذ ضؾ ــا بـ ظؾقف

 بقـف : إما بادـاوبة افزماكقة، أو بادـاوبة ادؽاكقة. ضـليؽغ، ؾقفايا افؼاشـراف

ط أن يتحـد اجلــس وتتػـؼ ادــاؾع، شــرـػقة ؾؼط، بواذا افؼسؿ جادز ظـد احل

وأن تتعذر افؼسؿة افعقـقة، ويؿثؾقن فذفؽ بافعغ ادشسـة افتـل ٓ تؼبـؾ افؼسـؿة، 

ـاء، وــذفؽ افعـغ ادسـتلجرة افتـل ٓ شــرؾقجز ظذ افتفايم ؾقفا إذا ضؾبف أحد اف

يؽغشـرافيؿؽـ آجت ع ظذ آكتػاع هبا، ـدار ٓ تسع إٓ فسؽـك أحد 
(2)

. 

وأما إن اختؾػ اجلـس ـدار وأرض، أو تػاوتص ادـػعة، ـدار تؼسـؿ مفايـلة  

فقؽقن بعضفا حصة فؾسؽـك وافبعض أخر حصة فالشـتغالل مـثاًل، ؾـال يصـح 

 .ضـلاإلجبار حقـئٍذ وٓ شبقؾ إػ ؿسؿة ادفايلة إٓ بافسا

ـــــــؿ  ـــــــؾ افعؾ ـــــــاار أا ـــــــ  مج ـــــــة-وذا ــــــــ مافؽق ـــــــاؾعقة(3)م  ، (4)، وص

                                           
(، أشـك ادطافـ  1/111(، صـرح لتصـر خؾقؾ فؾخرصـل )4/211يـظر: جمؿع إهنر يف صـرح مؾتؼك إبحر ) (1)

 (.4/121(، صـرح مـتفك اإلرادات )2/447)

 (.4/211إهنر ) يـظر: جمؿع (4)

(. وؿد ذــر ابــ 4/211(، حاصـقة افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر )1/111يـظر: صـرح لتصـر خؾقؾ فؾخرصـل ) (4)

ؿدامة يف ادغـل أن ادافؽقة يرون اإلجبار ظذ ادفايلة، وفؽـفؿ يـصقن يف ـتـبفؿ ظـذ ظـدم اإلجبـار، وفعـؾ شـب  

ؿة فؼسؿة افساضـل، وفـقس مـراداؿ يف ذفـؽ أهنـا تؽـقن ظـذ اإلجبـار، افؾبس يف ذفؽ أهنؿ يذـرون ادفايلة ؿسـق

وإك  مراداؿ بذفؽ أن ؿسؿة افساضـل متعؾؼة بؿؾؽ افذات وادفايلة متعؾؼة بؿؾؽ ادـاؾع، جاء يف صــرح لتصــر 

ف جعـؾ يػفؿ مـ ؿقفف: ـاإلجارة. أن ؿسؿة ادفايلة إك  تؽقن بـساض، واـق ــذفؽ، وٓ يـاؾقـ»خؾقؾ فؾخرصـل: 

 (.1/111« )ؿسؿة ادراضاة ؿسـقً  هلا  ٕهنا باظتبار تعؾؼفا بؿؾؽ افذات وادفايلة متعؾؼة بؿؾؽ ادـاؾع

 =ذـر افبؾؼقـل أن ظدم اإلـراه ظـد افشاؾعقة إك  اـق ادــاؾع ادؿؾقــة بحـؼ ادؾـؽ يف افعـغ، أمـا ادؿؾقــة بنجـارة أو  (2)
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إػ أكف ٓ جيز ظذ ادفايلة مـ أبااـا، ؿبؾـص افعـغ افؼسـؿة افعقـقـة أم   تؼبؾفـا،  -(1)ـابؾةوح

 اتػؼص ادـػعة أم اختؾػص.

ـاء، وتـقؾرًا شــروحجة احلـػقة يف ذفؽ اق أن يف ادفايلة حتؼقؼًا فؾعدل بـغ اف

«ٓ أـره وٓ أـراه»يؼقل:  ر، وافـبل ضـردصؾحتفؿ، ويف آمتـاع مـفا 
(2)

. 

وأمــا اجلؿفــقر ؾحجــتفؿ يف ادـــع مـــ اإلجبــار ظؾقفــا اــق أن ادفايــلة ظـــداؿ 

  صـاحبف أو حصـتف صــقيؽغ يـتػـع بـشــربؿعـك ادعاوضـة، ؾؽـؾ واحـد مــ اف

بف أو حصتفصـقظـده فؼاء اكتػاع صاحبف بـ
(3)

  . 

واحتجقا أيضا يف ادـع مـ ادفايلة افزماكقة خاصـة بـلن حـؼ ــؾ واحـد مــف  

ؾال جيقز تلخره بغر رضاه ظاجؾ 
(4)

. 

ــة  ــلة افزماكق وؿــد ذاــ  صــاح  ادحــرر مـــ احلـابؾــة إػ افتػريــؼ بــغ ادفاي

ر ؾقفـا، بخـالف ضــروادفايلة ادؽاكقة، ؾرى اإلجبار ظذ ادؽاكقـة ؾؼـط  ٓكتػـاء اف

                                           

=
 

غ ؿابؾـة فؾؼسـؿة  إذ ٓ حـؼ فؾشــرـة يف افعـغ. وفؽــ طـاار ــالم وصـقة ؾقجز ظـذ ؿسـؿتفا، وإن   تؽــ افعـ

واق مع ذفؽ معسف بلن ما ؿافف مـاف دا يليت ؾق  »افشاؾعقة ظذ خالف ؿقفف، ؿال يف حتػة ادحتاج بعد ذـر ؿقفف: 

 (.1/441(، مغـل ادحتاج )12/422يـظر: حتػة ادحتاج )«. إذا اشتلجرا أرًضا إفخ

 (.4/121(، صـرح مـتفك اإلرادات )11/421ع وصحقحف )يـظر: افػرو (1)

ـ بـك يف حؼف ما يضـر بجاره، رؿؿ ) (4) تاب إحؽام، باب م ـ اإلمـام 4/242(، )4422أخرجف ابـ ماجف،ـ  (، وظبـد اهلل بـ

تـاب افصـؾح، بـابٓ  ضــرر وٓ ضــرار، رؿـؿ )447-1/441أ د يف زوادده )  (1/111(، )11717(، وافبقفؼل،ـ 

ـ بـك يف حؼف ما يضـر بجـاره، رؿـؿ )مـ حدي تاب إحؽام، باب م ـ ماجفـ  ـ افصامص، وأخرجف اب (، 4421ث ظبادة ب

، وأخرجـف احلـاـؿ يف ادسـتدرك  مـ حـديث ابــ ظبـاس (1/414( )4117(، وأ د يف مسـده برؿؿ )4/244)

ـ حــديث أ  شــعقد اخلــدري، وأخرجــف افطــزاين يف إوشــط ) (4/17-11) ـ حــ (1247مــ ،  ديث ظادشــةمــ

ـ أبقـف،  (12/117(، )1/11) ومـ ضريؼف افبقفؼـل (4/721) وأخرجف مافؽ ـ حيقـك ادـازين ظـ ـ ظؿـرو بـ مرشـالً ظـ

ـ افصـالح بؿجؿـقع ضرؿـف، وؿـال:  واحلديث فف ضرق يؼقي بعضفا بعضًا،ـ   ؿال افـقوي يف إربعـغ، وؿـد حســف ابـ

ـ افؼطـان، وادـزي، وؽـراؿ. يـظـر: وؿد تؼبؾف مجاار أاؾ افعؾؿ واحتجقا بف.ـ   ضعػف  ابـ حزم، وابــ ظبـد افـز، وابـ

 (.4/42(، بقان افقاؿ واإلهيام )42/117(، افتؿفقد )1/41ادحذ )

 (.12/112يـظر: ادغـل ) (4)

 (.12/112ادرجع افسابؼ ) (2)
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ر ظذ مـ تتلخر كقبتفضـرافزماكقة  ؾػقفا 
(1)

. 

ــذي يظفــر يل ــؿ- واف ــلة بؼســؿقفا معاوضــة وفقســص اــق أن ادف -واهلل أظؾ اي

  يف ادفايـلة افزماكقـة، وــذفؽ ؾـنك  شـقإؾراًزا، وذفؽ فظفقر معـك ادبادفة ؾقفا ٓ 

امتـع احلـػقة ظـ افؼقل بلهنا معاوضة ٕصؾفؿ يف ظدم مافقة ادـاؾع، وؿد تؼدم بـلن 

 افصقاب اق افؼقل ب فقتفا. 

دم اإلجبـار ظـذ ادفايـلة، بـؾ إن اق أن إصؾ ظ -واهلل أظؾؿ- وظذ هذا ؾافراجح

افؼاضـل يعرض ادفايلة ظـذ افشــرـاء ؾـنن رضـقا، وإٓ   جيـزاؿ ظؾقفـا، وإكـ  يؼسـؿ 

 ادـػعة بقـفؿ بطريؼة أخرى ـ  شـقتؿ تقضـقح ذفؽ اذا يف ادسلفة افؼادمة بنذن اهلل.

ـػعـة ؾقًتـا ويستثـك مـ اذا ؾق  فق ـان يف تـرك ادفايـلة ضــرر ـبـر، ــلن تػـقت اد

ا، وٓ يستطقع افؼاضـل أن يؼسـؿفا إٓ ظــ ضريـؼ ادفايـلة  ؾؾـف ذفـؽ، وفـق   يـرَض  تامًّ

بعض افشـرـاء، وذفؽ ٕن ظدم افرضـا اــا ؾقـف إضــرار ظـذ بعـض ادـالك، وٓ ُيـزال 

افضـرر إٓ بادفايلة، ويف ظدم افرضا تعـص يف اشتخدام احلؼ  فذا ؾـال ُيؾتػـص إفقـف، وؿـد 

عقة ظذ أن فؾؼاضـل أن جيز ظذ ادفايـلة إن تعـذرت افؼسـؿة إٓ هبـا، جـاء يف كص افشاؾ

وإن أبـقا ادفايـلة أجـزاؿ احلـاـؿ ظـذ إجيـاره أو آجـره ظؾـقفؿ شــًة ومـا »حتػة ادحتـاج 

«ؿارهبا... ؾنن تعذر افبقع وحضـره ـؾفؿ أجزاؿ ظذ ادفايلة إن ضؾبفا بعضفؿ
(2)

  . 

بادفايلة افزماكقة أؿرع بقـف ؾنن تـزظا ؾقؿـ يبدأ مـف  
(3)

. 

 يؽغ ضن يػسخ افعؼد دم ضثـائف؟شـرإذا نؼره  ا نؼدم: ؾفؾ ٕحد اف

ذا  افشاؾعقة
(4)

واحلـابؾة 
(5)

إػ افؼقل بلن ؿسؿة ادـاؾع ؽر ٓزمـة، واـذا ؿـقل  

                                           
 (.4/411يـظر: ادحرر ) (1)

(4) (12/422.) 

 (.1/441حتاج )(، مغـل اد12/422يـظر: حتػة ادحتاج ) (4)

 (.1/411(، هناية ادحتاج )1/111يـظر: روضة افطافبغ ) (2)

 (.1/472(، ـشاف افؼـاع )4/121يـظر: صـرح مـتفك اإلرادات ) (1)
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ــلة افساضـــل ــة يف مفاي احلـػق
(1)

ـــ  ــة م ــؿ افعاري ــداؿ يف حؽ ــلة ظـ ــؽ ٕن ادفاي ، وذف

ؽؾ واحد مـف  أظار صاحبف كصــقبف، ؾؾؽـؾ واحـد مــف  أن يػسـخفا متـك اجلفتغ، ؾ

ؾؾـف ذفـؽ، وإن رجـع  -يف ادفايـلة افزماكقـة-صاء، ؾؾق رجع أحدمها ؿبؾ اشتقػاء كقبتف 

بعد اشتقػاء كقبتف أظطك صـريؽف كصـقبف مـ أجرة ادثؾ فزمـ اكػراده بآكتػاع
(2)

. 

ادفايـلة افزماكقـة وادؽاكقـة، ؾـرأوا جـقاز وأما ادافؽقة ؾذابقا إػ افتػريـؼ بـغ 

ادؽاكقة وفزوم افزماكقة  وذفؽ ٕهنؿ جيعؾقهنا يف معـك اإلجارة مـ افطرؾغ، وال 

ظؼد ٓزم
(3)

. 

اق ظدم فزوم ادفايلة افزماكقـة إن   يسـتقِف أحـٌد  -واهلل أظؾؿ-وافذي يظفر 

ببـذل حؼـف مــ  يؽ   يـرَض شــركقبتف، فؽــ إن اشـتقؾااا أحـداؿ فزمـص  ٕن اف

يؽف، وأن تؽقن فف افـقبـة بعـد ذفـؽ، وؿـد ٓ يـرَض صـرادـػعة إٓ يف مؼابؾ مـػعة 

بافعقض ادايل، وؿقاشفا ظذ افعارية بعقد  ٕن معـك ادعاوضة طاار اــا بخـالف 

خ تؼل افديـ ابـ تقؿقة، ؾادفايـلة افزماكقـة ٓ تـػسـخ شـقافعارية، واذا اق اختقار اف

افدور، ويستقيف ـؾ واحد حؼف لضـظـده حتك يـؼ
(4)

 . واهلل أظؾؿ.

ظذ أن ادفايلة فقسص حالًّ هنادقًّـا يف ؿسـؿة ادــاؾع   وجيده افذـبقف دم هناية هذه ادسلفة

ؾفل ضريؼة كاجعة يف ؿسـؿة ادــاؾع ادمؿتـة، ـاإلجـارة وؽراـا، وفؽـفـا حـؾ ممؿـص يف 

 ذفؽ بطريؼة أخرى ؽراا.  ؿسؿة ادـاؾع افدادؿة، ؾالبد مـ ؿسؿة ادـػعة بعد

إذا رؾض افقرثة اؿتسام ادـػعة ظـ ضريؼ ادفايلة  ؾـنن فؾؼاضــل أن جيـزاؿ ظـذ 

تلجر افعغ، أو يمجراا اق، ويؼسؿ إجرة بقـفؿ، واـذا مـا كـص ظؾقـف افشـاؾعقة
(5)

 ،

                                           
 (.2/412(، اهلداية )1/212بدادع افصـادع ) (1)

 (.1/472يـظر: ـشاف افؼـاع ) (4)

(4) (4/111.) 

 (.1/111يـظر: افػتاوى افؽزى ) (2)

 (.1/441(، مغـل ادحتاج )12/422يـظر: حتػة ادحتاج ) (1)
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افبــا وؿال بف بعض احلـابؾة ــابـ
(1)

، ويؿؽــ أن خيـرج ظـذ ؿـقل ادافؽقـة يف اإلجبـار 

بقع افسؾعة افتل ٓ يؿؽـ ؿسؿتفا ظـد ضؾ  بعض افشـرـاء
(2)

. 

ويرى افشاؾعقة ظدم إضافة مدة اإلجارة، ؾقؼقفقن: ٓ تتجاوز افسـة  ٓحـت ل 

أن يصطؾحقا ظذ ادفايلة ؿريًبا، وال أوػ مـ اإلجبار ظذ افتلجر
(3)

. 

ن اإلجارة ظذ مـ اق أصؾح إن تعـدد افطـافبقن، ؾقؼـام مـزاد ظؾقفـا إن وتؽق

احتاج احلاـؿ إػ ذفؽ
(4)

. 

 ضن يمجر افعغ ظذ بعض افقهثة؟ أـلوهؾ فؾؼا

اختؾػ افػؼفاء افشـاؾعقة يف ذفـؽ، ؾؿــفؿ مــ مــع مــ ذفـؽ، وحجـتفؿ يف 

 أجـبـلإػ افـزاع، ؾحسـً  دـادة اخلـالف ٓ يـمّجر إٓ ظـذ ضـلذفؽ أن اذا يػ
(5)

 ،

ومـفؿ مـ   يَر ماكًعا مـ ذفؽ، بؾ إن افقارث أوػ مـ إجـبل يف ذفؽ 
(6)

. 

وافذي يظفر أن افقارث اـا حؽؿف حؽـؿ إجـبـل، فـف أن يزايـد ظـذ إجـارة 

أن  ضــلافسؾعة، ؾنن أظطك هبا ثؿـًا أـثر مـ ؽره ؾفق أوػ هبا، وفؽـ إن رأى افؼا

 كزاع بقـفؿ  ؾؾف أٓ يمجر إٓ ظذ أجـبل. اشتئجار بعض افقرثة ؿد يمدي إػ

ؾنن ضؾ  ـؾ واحد مـ افقرثة أن يستلجر ما ظدا كصــقبف، ؾـنن ــان ثؿـة أجـبـل 

يستلجر ـامؾ افعغ  ؾفق أوػ، وإٓ ؾقؼرع بقـف  ـ  كص افشاؾعقة ظذ ذفؽ
(7)

. 

  

                                           
 (.11/441يـظر: اإلكصاف ) (1)

 (.7/427يـظر: افتاج واإلـؾقؾ ) (4)

 (.1/441(، مغـل ادحتاج )12/422يـظر: حتػة ادحتاج ) (4)

 (.12/422يـظر: حتػة ادحتاج ) (2)

 (.12/422ادرجع افسابؼ ) (1)

(1) (11/441.) 

 (.12/422ة ادحتاج )يـظر: حتػ (7)
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 :املطلب الجانُ: قطمْ احلل املعنٌِ

ظذ حؼقق معـقية مـ حـؼ تـلفقػ أو  أن يؼسؿ ترـة حتتقي ضـلإذا أراد افؼا

براءة اخساع أو اشؿ جتاري وكحقاا  ؾنن فف حقـئٍذ ثالث ضرق: إما أن يؼسـؿ ؽؾـة 

احلؼ ادعـقي بغ افقرثة، أو أن يؼسؿ احلؼقق بقـفؿ ؿسؿة اختقار، أو أن يبقع احلـؼ 

 ؾ ذفؽ ظذ يف ادسادؾ افتافقة:صـقادعـقي، ثؿ يؼسؿ ثؿـف ظذ افقرثة، وتػ

ؽؾة احلؼ ادعـقي بغ افقرثة، ـ  يؼسؿ ؽؾـة افعـغ  ضـلوذفؽ بلن يؼسؿ افؼا

  ــؾ وارث يف احلـؼ ادعــقي مشـاًظا، صـقادمجرة، وؽؾة افقؿػ ظؾقفؿ، ؾقبؼك ك

 وتؽقن افؼسؿة يف افغؾة.

رثـة واذه افطريؼة ٓ حتتاج إػ حؽؿ ؿاٍض، بؾ إن ـؾ ؽؾة فؾحـؼ تؼسـؿ بـغ افق

وفق ؿبؾ أن ترؾع إػ افؼضاء، وؿسؿة افغؾة اـا ؿسؿة إجبار  ؾفل يف واؿع إمـر إؾـراز 

 فـصـق  ـؾ وارث مـفا، ؾال حيؼ فقارٍث أن يرؾض ؿسؿتفا بعد طفقراا.

إذا ضاف  بعض افقرثـة بؼسـؿة احلؼـقق وظـدم آـتػـاء بؼسـؿة ؽؾتفـا  ؾـنن 

زل مـزفــة افعــغ، ويضــؿ إػ ؽــره مـــ أظقــان افســـة، وفؾقرثــة أن احلــؼ حقـئــذ يـــ

 يؼتسؿقا احلؼقق مع ؽراا ؿسؿة تراٍض. 

ظـد افػؼفاء تؽقن يف ؽـر ادثؾقـات، وٓ حتتـاج افؼسـؿة إػ  ضـلوؿسؿة افسا

حؽؿ حاـؿ
(1)

، بؾ فؾقرثة أن يؼتسؿقاا بقـفؿ ظذ ما يتػؼقن ظؾقـف، ؾـنذا ــان مــ 

مع ؽـره مــ أظقـان افســة مــ ظؼـارات  صـرشؿ جتاري، ؾنكف حيترـة ادقص مثاًل ا

وكؼقد وَظروض جتارة وؽراا، ثؿ يؼتسـؿفا افقرثـة بقــفؿ بافؼقؿـة ظـذ ؿسـؿة اهلل 

 تعاػ بافطريؼة افتل يروهنا.

                                           
(، أشــك ادطافـ  1/474(، صــرح حـدود ابــ ظرؾـة )1/441(، مقاا  اجلؾقؾ )7/11يـظر: بدادع افصـادع ) (1)

 (.1/441(، ادبدع )11/211(، افشـرح افؽبر )2/447)
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واذه افؼسؿة بقع ظـد احلـػقة
(1)

وادافؽقة 
(2)

، واحلـابؾة
(3)

يثبص ؾقفـا مـا يثبـص  

ط، وؽبـ، ورد بعق   ٕهنا معاوضةصـرؾس، وؾقف مـ إحؽام مـ خقار جم
(4)

. 

ويرى افشاؾعقة أن افؼسؿة اـا إؾراز فألكصبة، ومتققـز فألمـالك إٓ إن ــان اــاك 

رد مـ مال أجـبل
(5)

  ؾتؽقن بقًعا
(6)

   ٕن ادعاوضة ٓ تثبص إٓ هبذه افصقرة.

فـا، وفـق أن افؼسؿة اـا بقع  إذ ادعاوضة طاارة ؾق -واهلل أظؾؿ-وافذي يظفر 

 .ضـل  يؽـ ثؿة مال أجـبل، وفق ـاكص جمرد إؾراز دا اصسط افسا

وظذ اذا ؾنكف يثبص هلا أحؽام افبقع، ؾنذا متص ؾؾقس ٕحـد مــ إضـراف أن 

 ط أو ظق  يرد بسببف.صـريػسخفا إٓ برضا افبؼقة، إٓ إن ـان اـاك ؽبـ أو 

  ؾفـؾ ضــلف  افقرثة بؼسؿة احلؼقق ادعـقية، و  يرضقا بؼسـؿة افساإذا ضا

أن يبقع احلؼ ادعـقي يف مزاد أو ؽره، ثؿ يقزع ثؿــف ظـذ افقرثـة، وإن    ضـلفؾؼا

 يرض بعض افقرثة بافبقع؟ 

ذا  احلـابؾة
(7)

إػ جقاز بقع ما ٓ يؼسـؿ ؿسـؿة إجبـار إن امتــع افقرثـة ظــ  

يف وجـف -رج فؾشاؾعقة وجف ظذ اذا، ؾؼد ؿـال افشـاؾعقة ، ويؿؽـ أن خيضـلافسا

ـاء بـلن يؼتسـؿقاا شـربجقاز بقع افعغ ذات ادـػعة ادشسـة إن رؾض اف -ظـداؿ

                                           
 (.7/11يـظر: بدادع افصـادع ) (1)

 (.1/441يـظر: مقاا  اجلؾقؾ ) (4)

 (.4/424يـظر: ـشاف افؼـاع ) (4)

 (.11/212يـظر: افشـرح افؽبر ) (2)

وافرد: اق أن يؼتسؿ اثـان ؿسؿة ؽر متساوية بحقث يؽقن ظذ افذي يلخـذ افـصــق  افزادـد أن يـرد ظـذ صــريؽف  (1)

أن يؽـقن يف أحـد جـاكبل إرض بئـر أو صـجر أو يف افـدار بقـص ٓ يؿؽــ "ؿقؿة حؼف يف تؾؽ افزيادة. وصقرتف: 

اختص ذفؽ اجلاك  بف وتؼسؿ إرض وافدار ظـذ أن يـرد مــ يلخـذ ذفـؽ اجلاكـ  تؾـؽ ؿسؿتف ؾتضبط ؿقؿة ما 

 (.111يـظر: ـػاية إخقار يف حؾ ؽاية آختصار )ص: "افؼقؿة

 (.2/447يـظر: أشـك ادطاف  ) (1)

 (. 2/214(، اإلؿـاع )11/441يـظر: اإلكصاف ) (7)



  

 لسًح دمٕق االَرفاع ٔانًُافغ ٔانذمٕق انًؼٌُٕح 
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وإن أبـقا ادفايـلة أجـزاؿ احلـاـؿ »مفايلة، وتعذر تلجراا، جاء يف حتػة ادحتـاج: 

ادة ـــ  بحثــف ظــذ إجيــاره... ؾــنن تعــذر إجيــاره أي: ٓ فؽســاد يــزول ظـــ ؿــرب ظــ

«بعضفؿ، ؿال ابـ افصالح: باظف فتعقـف. واظتؿده إذرظل
(1)

  . 

وذا  ادافؽقة إػ جقاز اإلجبار ظذ بقع افسؾعة افتل ٓ تؼسؿ ؿسـؿة إجبـار، 

ط أٓ تؽقن متخذة فالشتغالل، أو فؾتجارة، ؾنن ـاكـص متخـذة فـذفؽ، شـرفؽـ ب

ٓ حيؽـؿ : »، ؿال ابـ رصـد -وػـادسلفة إ-ؾال بقع حقـئٍذ، وإك  تؼسؿ افغؾة 

ر بـّغ، ضــراك إٓ ؾـق  افتشـارك ؾقـف صــرببقع ما ٓ يـؼسؿ إذا دظا إػ ذفؽ أحد إ

«ـافدار واحلادط، وأما مثؾ احل م وافرحا وصبف ذفؽ مما اق فؾغؾة ؾال
(2)

. 

وظذ اذا ؾـنن ادافؽقـة ٓ يؼقفـقن بجـقاز بقـع احلؼـقق ادعـقيـة  ٕهنـا تتخـذ 

يف احلؼقق ادعـقية ظذ  ضـلون كظر افؼاصـرل، وهلا ؽؾة، وظؾقف ؾنهنؿ يؼفالشتغال

 .ضـلأمريـ ؾؼط، إما ؿسؿة افغؾة، أو ؿسؿة افسا

وذاــ  احلـػقــة
(3)

إػ ادـــع مـــ اإلجبــار ظــذ افبقــع، واــق ادعتؿــد ظـــد  

افشاؾعقة
(4)

خ اإلشالم ابـ تقؿقةصـق، واق اختقار 
(5)

 ـاء ـامؾق إاؾقـة،شـر  ٕن اف

وٓ حــؼ فغــراؿ يف افعــغ، ؾفــؿ يــرون أن افعــغ إن   تؽـــ ؿابؾــة فؾؼســؿة  ؾــنن 

 ـاء أن يتؼاشؿقا مـػعتفا ظذ افتفايم ـ  تؼدم.شـرفؾ

أن يبقـع احلـؼ ادعــقي إن    ضـلاق أكف فقس فؾؼا -واهلل أظؾؿ-وافذي يظفر 

بـؾ  ـاء بذفؽ، بؾ يؽقن حال احلـؼ ادعــقي ـحـال ادسـتغالت،شـريرض مجقع اف

                                           
(1) (12/422.) 

 (.7/472افتاج واإلـؾقؾ ) (4)

(. وؿد كؼؾ يف اإلؿـاع ظـ صـقخ اإلشالم أن مذا  احلـػقة اإلجبار ظذ افبقع، ؾؼال: 7/42ر: بدادع افصـادع )يـظ (4)

(. وفؽــ 2/214« )ؾنن أبك بقع ظؾقف ، وؿسؿ افثؿـ كًصا، ؿال افشـقخ: واق مذا  أ  حـقػـة ومافـؽ وأ ـد»

 احلـػقة يـصقن يف ـتبفؿ ظذ خالف ذفؽ.

 (.2/441) يـظر: أشـك ادطاف  (2)

 (.11/441يـظر: اإلكصاف ) (1)
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اق أوػ مـفا  ٕن ادستغؾ ؿد ُيـتػـع مــ ؽـر ؽؾتـف، ؾافـدور افتـل تـمجر مـثاًل ؿـد 

يـتػــع مافؽفــا بــلن يســؽـفا بـػســف، بخــالف احلــؼ ادعـــقي، ؾؿـػعتــف مؼصــقرة يف 

ؽؾتف، ؾال معـك فإلجبار ظذ افبقع مع إمؽان ؿسـؿتفا، ويؽـقن مؾـؽ احلـؼ مشـاًظا 

 ث.بف مـ اإلرصـقبغ افقرثة ـؾ ظذ حس  ك

ويظفر أيًضا أن احلـابؾة ٓ خيافػقن يف اذا  إذ إهنؿ يقجبقن افبقع ؾـق  يف بؼـاء 

اـذه ادسـلفة حتـص  ـاء، حقث ذـر ابـ رج  شـرار ٕحد افضـراـة ؾقف إشـراف

ة أو إبؼـاء ضــريؽان يف ظغ مال أو مـػعة إذا ـاكا ًتاجغ إػ دؾـع مشـراف»ؿاظدة: 

«أخر مـػعة  أجز أحدمها ظذ مقاؾؼة
(1)

، ومـ ادعؾـقم أن بؼـاء ادؾـؽ مشـاًظا يف 

 ة ؾقف.ضـراحلؼ ادعـقي ٓ م

وظذ اـذا يتبـّغ أن بقـع احلـؼ ادعــقي جـًزا ظــد ضؾـ  بعـض افشــرـاء لـافػ 

 فؾؿذاا  إربعة، ؾؾؽؾ صـريؽ أن يبقع كصـقبف ادشاع، دون إجبار افبؼقة. واهلل أظؾؿ.

                                           
(1) (4/11.) 
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 املبشح الجاىٕ 
 كْم املعيْٓ٘ )دزاض٘ تطبٔكٔ٘(قطن٘ امليافع ّاذت

 :املطلب األًل: قطمْ املنافع ) زاضْ تطبَكَْ(

ــقال ادشــسـة افصــادرة ظـــ وزارة افعــدل  ــادة »جــاء يف ٓدحــة ؿســؿص إم اد

افسادشة: فؾشـرـاء أثـاء دظقى افؼسؿة أن يؼتسؿقا مــاؾع ادـال ادشـسك مفايـلًة حتـك 

«  ؾعذ افدادرة أن حتؽؿ بف ظـد آؿتضاءتتؿ افؼسؿة، وإذا تعذر آتػاق ظذ ذفؽ
(1)

  . 

 ؾقؾحظ دم هذه ادااة  ا يع:

: ًٓ أن افؼسؿة اـا تؽقن دـاؾع إظقان ادؿؾقـة، افتل ُيـتظر ؿسـؿتفا، وفـذا  ضو

 ؾؼد كصص ادادة ظذ أن ادفايلة تؽقن إػ حغ آكتفاء مـ ؿسؿة إظقان.

 ـاء.شـرؽقن إٓ بطؾٍ  مـ افكصص ادادة ظذ أن افؼسؿة ٓ تثاكًقا: 

ــا: ــض اف ثافًث ــض بع ـــرإذا رؾ ــد ش ــا ظـ ــؿ هب ــدادرة أن حتؽ ــنن فؾ ــلة ؾ ـاء ادفاي

، وفـق ضــلآؿتضاء، واق ما يعـل أن ادادة تـص ظذ أحؼقـة افـدادرة بؼسـؿة افتؼا

 رؾض افبعض، فؽـ ذفؽ راجع ٓؿتضاء ادصؾحة.

ـا اشـتلجره مـدة فق   1اؾؽ اافؽ ظـ أربعة أبـاء وبـتغ، ومما خؾػف ًالًّ جتاريًّ

 شـقات، وؿد ضاف  افقرثة بافؼسؿة، ؾؽقػ تؼسؿ؟

، فؽؾ ابــ ذــر شـف ن، وفؽـؾ بــص شـفؿ واحـد، 12أصؾ اذه ادسلفة مـ 

ؾنذا ضاف  افقرثة أن يؼتسؿقا اذا ادحؾ مفايلة  ؾـنن فؽـؾ ابــ أن يـتػـع مــ اـذا 

شـة واحدة، وفؽؾ بــص أن تـتػـع بـف شـتة أصـفر، ؾـنن اتػؼـقا ظـذ ادفايـلة، ادحؾ 

                                           
 اـ.11/1/1241ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة، افصادرة ظـ وزارة افعدل بتاريخ  (1)
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 واختؾػقا ؾقؿـ يبدأ  ؾنكف ُيؼرع بقـفؿ.

وإن اشتقىف أحداؿ كقبتف  ؾؾقس فف أن يػسخ افعؼد، بـؾ يؽـقن افعؼـد ٓزًمـا 

 يف حؼف، أما مـ   يستقِف كقبتف  ؾؾف ادطافبة بػسخ افعؼد، وؿسؿتفا بغر ادفايلة.

شــقات  2فق اؾؽ اافؽ ظـ زوجة وأخ صؼقؼ، ومما خؾػف بقًتا مستلجًرا ددة 

( ريال، ؾطافـ  122,222( ريال، ومزرظة مستلجرة ددة شـتغ بـ)422,222بـ)

 افقرثة بؼسؿة ادـاؾع بقـفؿ ؿسؿة مؽاكقة  ؾؽقػ تؼسؿ؟!

وفـألخ افشـؼقؼ افبـاؿل  -شفؿ واحـد-فؾزوجة افربع أصؾ اذه ادسلفة مـ أربعة، 

، ؾـنن اتػؼـقا ظـذ أن تسـتقيف افزوجـة مـػعـة افبقـص، وأن يســتقيف إخ -ثالثـة أشـفؿ-

 مـػعة ادزرظة ؾال إصؽال يف ذفؽ، واذه ال ادفايلة ادؽاكقة، وٓ تؽقن إٓ بافساضـل.

فق اؾؽ ظـ أربعة أبـاء وثالث بـات، وخؾػ بقتًا اشتلجره مـدة ظشــر شــقات، 

 وؿد اختصؿ افقرثة ؾقف، ورؾضقا أن يؼتسؿقه مفايلة، ؾؽقػ يؼسؿ بقـفؿ؟

 ، فؽؾ ابـ شف ن، وفؽؾ بـص شفؿ.11أصؾ اذه ادسلفة مـ 

شــة بعرض افبقص فإلجيار، وإوػ أن يمجره  ضـلؾػل اذه احلافة يؼقم افؼا

واحدة، وجيدد افعؼد إذا اكتفص افسـة، ويمجره ظذ مـ اق أصـؾح بـلن يعرضـف يف 

مزاد، ؾؿـ يزيد أوػ بآشتئجار، شقاء ـان مـ افقرثة أو مـ ؽـراؿ، ؾـنذا أجـره 

( 1222( ريال يف افسـة ؾنهنا تؼسؿ ظذ افقرثـة، فؽـؾ ابــ )22,222بـ) ضـلافؼا

بادفايلة بقـفؿ بعد ذفـؽ  ؾنكـف يؽـقن  ( ريال، ؾنن رضقا2222ريال، وفؽؾ بـص )

 بعد اكتفاء ظؼد اإلجارة.
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 :املطلب الجانُ: قطمْ احلكٌم املعنٌٍْ ) زاضْ تطبَكَْ(

فق اؾؽ اافؽ ظـ أب وأم وزوجة وبـص، وخؾػ ترـة مـفا ـت  مطبقظـة، 

 ؾؽقػ تؼسؿ بقـفؿ؟أفػ ريال،  21مجؾة ؽؾتفا افسـقية 

 4أشــفؿ، وفؾزوجــة  2أشــفؿ، وفــألم  1، فــألب 42أصــؾ اــذه ادســلفة مـــ 

 شفً ، ؾتؼسؿ افغؾة بقـفؿ ـؾ ظذ حس  أشفؿف. 14أشفؿ، وفؾبـص 

آٓف ريــال،  1آٓف ريــال، وفؾزوجــة  1آٓف ريــال، وفــألم  12ؾؾــألب 

 أفػ ريال. 42وفؾبـص 

أفـػ ريـال، وظالمـًة  422فق اؾؽ اافـؽ ظــ ابــغ، وخؾَّـػ ترــًة ؿـدراا 

 أفػ ريال، وضاف  افقرثة بافؼسؿة  ؾؽقػ تؼسؿ بقـفؿ؟ 122جتاريًة ؿقؿتفا 

ــة ظــذ أن يؽــقن ٕحــدمها  ضـــكإن ترا ــال مـــ افســـة،  112افقرث ــػ ري أف

وٓ جيـزون ظـذ اـذه  أفػ ريـال مـع افعالمـة افتجاريـة ؾؾفـؿ ذفـؽ، 12وفمخر 

 .ضـلافؼسؿة، بؾ يشسط ؾقفا افسا

ؾنن ثبـص أن يف افعؼـد ؽبـًـا ؾاحًشـا أو ظقًبـا  ثبـص خقـار افغـبـ وافعقـ  ؾقـف، 

وـذفؽ افتدفقس، وإن اكتػص مجقع اخلقارات  فزمص افؼسؿة، وفـقس ٕحـدمها أن 

  يساجع إٓ برضا أخر. 



 

 د. أدًذ تٍ ػثذاهلل تٍ َاطـش انشالنً 
 

 848 

 ٘ـــــامتــــارت

ــد  ــذا افبحــث أ  ــام ا ــف افظــاارة يف خت ــذ كعؿ ًٓ وآخــًرا ظ ــبحاكف أو اهلل ش

َـّ بف ظع مـ إمتام اذا افبحث.  وافباضـة، وأصؽره ظذ ما م

 وؾق  يع أاّؿ ما تقصؾ إفقف افباحث مـ افـتاد  يف افدراشة افـظرية:

أن ادـاؾع واحلؼقق ادعـقية تقرث، بخالف حـؼ آكتػـاع  ؾنكـف ٓ يـتؼـؾ  -1

 بنرث وٓ بغره.إػ افغر ٓ ببقع وٓ 

 ؿسؿة ادـػعة  ؾؾف ضريؼتان: ضـلإذا أراد افؼا -4

 افطريؼة إوػ: أن يؼسؿفا بغ افقرثة مفايلًة، وال إما زماكقًة أو مؽاكقًة.

ؿ إجـرة بـغ ســقافطريؼة افثاكقـة: تـلجر افعـغ ادـراد ؿسـؿة مـػعتفـا، ثـؿ تؼ

 افقرثة.

 ، وٓ جيز أحد ظؾقفا.ٓ حيؽؿ بادفايلة إٓ إن تراضا افقرثة -4

ـاء أن يػسـخفا شــرادفايلة ظؼد جادز إٓ إن ـاكـص زماكقـة، وأراد أحـد اف -2

 بعد أن اشتقىف كقبتف  ؾال حيؼ فف ذفؽ.

إن رؾض بعض افقرثة ؿسؿة ادفايلة  أجر احلاـؿ افعغ ذات ادـػعة جًزا  -1

 بطؾ  بعض افقرثة.

 اق أصؾح، وإن ـان مـ افقرثة. إن أجر احلاـؿ افعغ  ؾنكف يمجراا دـ -1

 ؾؾف ضريؼذان:ؿسؿة احلؼقق ادعـقية   ضـلإن أراد افؼا -7

أن يؼســؿ افغؾــة ظــذ افقرثــة، ويبؼــك ادؾــؽ مشــاًظا يف احلــؼ  افطريؼــة إوػ:

 ادعـقي.

 افقرثة ظذ تؼاشؿ احلؼقق ؿسؿة تراٍض. ضـكأن يساافطريؼة افثاكقة: 
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رثـة  ؾفـل ؿسـؿة ٓزمـة، حؽؿفـا حؽـؿ بـغ افق ضـلإن متص ؿسؿة افسا -1

افبقع، ؾؾقس ٕحداؿ افػسخ إٓ برضا أخر، إٓ إن ـان اــاك ظقـ  أو ؽـبـ ممـا 

 يثبص اخلقار يف افبقع.

ظــذ ؿســؿة  ضـــلفــقس فؾحــاـؿ أن يبقــع احلــؼ ادعـــقي ظـــد ظــدم افسا -1

، بؾ يبؼك مؾـؽ ــؾ وارث مشـاًظا، وتؼسـؿ بقــفؿ افغؾـة، وفؽـؾ واحـد ضـلافسا

 ؿ أن يبقع أشفؿف يف احلؼ دون إجبار افبؼقة.مـف

يل تدويـف يف اـذا افبحـث، ؾـنن ـــص ؿـد وؾؼـص يف ذفـؽ  ؾؾؾـف  سـراذا ما تق

أن جيعـؾ  احلؿد وادـة، وإن ـاكص إخرى ؾلشتغػر اهلل افعع افعظـقؿ، وأشـلفف 

   .ظؿع اذا خافًصا فقجفف افؽريؿ، وأن يـػع بف ويبارك

 

 

 قـا حمؿدى وظذ آفف و حبف ضمجعغ.و ذ ا  وشؾؿ ظذ كب
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 املسادعاملصادز 

 زـريـا بــ ًؿـد بـ زـريا ادمفػ/ح هوض افطافبصـرضشـك ادطافب دم  .1

 ة افرمع افؽبر.صـقبروت: دار افؽتاب اإلشالمل، ومعف حا -إكصاري.

ــديـ جــالل ادمفــػ/إصــباه وافـظــائر .4 ــقىف) قضلســـقاف اف  (اـــ111: ادت

 افطبعة: إوػ. -اـ1211افؽت  افعؾؿقة، بروت: دار  -

 شــكمق بــ أ ـد بــ شــكمق ادمفػ/اإلؿـاع دم ؾؼف اإل ام ض د بـ حـبؾ .4

 افســبؽل شـــكاـــ(. حتؼقــؼ: ظبــد افؾطقــػ ًؿــد مق111)ادتــقىف:  احلجــاوي

 فبـان: دار ادعرؾة. -بروت  -

 بــ / ظالء افديـ أبـق احلســ ظـعاإلكصا  دم  عرؾة افراجح  ـ اخلال  .2

ــبع. ــؼل افصــاحلل احلـ ــرداوي افدمش ــؾق ن اد ــساث  -ش ــاء اف ــروت: دار إحق ب

 افطبعة افثاكقة. -افعر 

/ أبق افعباس صفاب افديـ أ د بـ إدريـس بــ ضكقاه افزوق دم ضكقا  افػروق .1

 بروت: ظا  افؽت . -ظبد افر ـ ادافؽل افشفر بافؼرايف

الء افديـ، أبق بؽر بـ مسـعقد بــ أ ـد / ظبدائع افصـائع دم نرنقب افشـرائع .1

 .4ط: ،م1111 -اـ 1221بروت: دار افؽت  افعؾؿقة،  -افؽاشاين احلـػل

/ ًؿد بـ أ  بؽر بـ أيقب بـ شعد صؿس افـديـ ابــ ؿـقؿ بدائع افػقائد .7

 بروت: دار افؽتاب افعر . -اجلقزية

 ادؾؽ ظبد بـ ًؿد بـ ظع ادمفػ/بقان افقهؿ واإلهيام دم ـذاب إحؽام .1

. د: حتؼقـؼ( اــ141: ادتـقىف) افؼطـان ابــ احلســ أبق ،شـلافػا احلؿري افؽتامل

 افطبعة إوػ. -م1117-اـ1211افرياض: دار ضقبة،  -ص شعقدآي سـغاحل

افؽقيــص: جمؾــة  -افـشــؿل جاشــؿ ظجقــؾ ادمفــػ/بقـع آشــؿ افذيــاهي .1
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 افعدد اخلامس. -اـ1221جمؿع افػؼف اإلشالمل، 

: ادتـقىف) ادـافؽل ادـقاق اهلل ظبد أبق ادمفػ/افذاج واإلـؾقؾ دخذصـر خؾقـؾ .12

 افطبعة إوػ. -م1112-اـ1211بروت: دار افؽت  افعؾؿقة،  -(اـ117

 ًجــ بــ ظـع بــ ظـث ن ادمفـػ/ ح ـــز افـدؿائؼصــرنبقغ احلؼـائؼ  .11

ــارظل، اارة: ادطبعــة افؼــ -(اـــ 724: ادتــقىف) احلـػــل افزيؾعــل افــديـ ؾخــر افب

 افطبعة إوػ. -اـ1414بقٓق،  -افؽزى إمرية 

 حػـص أبـق افـديـ شــراج ادؾؼــ ابـ ادمفػ/حتػة ادحذاج إػ ضافة ادـفاج .14

 شـعاف بــ اهلل ظبد: حتؼقؼ ،(اـ122: ادتقىف) ادصـري افشاؾعل أ د بـ ظع بـ ظؿر

 عة إوػ.افطب -اـ1221مؽة ادؽرمة: دار حراء،  -افؾحقاين

بـروت:  -اجلرجاين يػشـراف افزيـ ظع بـ ًؿد بـ ظع/ افذعريػات .14

 افطبعة إوػ. -م1114-اـ 1224دار افؽت  افعؾؿقة، 

ــاكقد .12 ــاين وإش ـــ ادع ــل   ــا دم ادقض ــد د ــق/ افذؿفق ــر أب ـــ يقشــػ ظؿ   ب

 رافؽبـ ظبـد ًؿد حتؼقؼ/افؼرضبل افـؿري ظاصؿ بـ افز ظبد بـ ًؿد بـ اهلل ظبد

إوؿـاف وافشـمون ادغـرب: وزارة ظؿـقم  -افعؾـقي أ ـد بــ مصطػك افبؽري

 اـ.1417اإلشالمقة، 

ظبــد افـبــل بـــ ظبــد  ضـــلافؼا/ جــا ع افعؾــقم دم ا ــطالحات افػـــقن .11

 افطبعة إوػ. - ـا1241بروت: دار افؽت  افعؾؿقة،  -افرشقل إ د كؽري 

وشـــف وضيا ـف  ل ا  اجلا ع ادســد افصـحقح ادخذصــر  ــ ض ـقه هشـق .11

( 111ًؿد بــ إشـ ظقؾ أبـق ظبـداهلل افبخـاري )ادتـقىف: ادمفػ/ر حقح افبخاهي 

ـــ كاصـــر افـاصـــر بــروت: دار ضــقق افـجــاة )مصــقرة ظـــ  -حتؼقــؼ: ًؿــد زاــر ب

 افطبعة إوػ. -اـ1244افسؾطاكقة بنضاؾة ترؿقؿ ًؿد ؾماد ظبد افباؿل(، 

رمـزي  حتؼقـؼ/إزدي دريـد بـ احلسـ بـ ؿدً بؽر أبق/ مجفرة افؾغة .17

 افطبعة إوػ. -م1117بروت: دار افعؾؿ فؾؿاليغ،  -مـر بعؾبؽل
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ـــقحا .11 ــذ افص ـــرة افدشــقؿل ظ ــرش ــد/ ح افؽب ـــ ًؿ ـــ أ ــد ب ــة ب  ظرؾ

 بروت: دار افػؽر. -ادافؽل افدشقؿل

 صـالح بــ يـقكس بـ مـصقر ادمفػ/ ح ادـذفكشـراؿائؼ ضويل افـفك ف .11

بـروت: ظـا   -اــ(1211 احلــبع )ادتـقىف: افبفـقيت إدريس بـ حسـ ابـ فديـا

 افطبعة إوػ. -م1114 -اـ 1212افؽت ، 

 بــ أمـغ ًؿـد ادمفـػ/ها ادحذاه ظذ افده ادخذاه رحاصـقة ابـ ظابديـ  .42

بـروت: دار  -(.اــ1414: ادتـقىف) احلـػـل افدمشـؼل ظابـديـ افعزيـز ظبد بـ ظؿر

 افطبعة افثاكقة. -م.1114 -اـ 1214 افػؽر،

 فصــر بــ حيقـك افديـ ًقل زـريا أبق/ هوأة افطافبغ وظؿدة ادػذغ .41

ظـ ن: ادؽتـ  اإلشـالمل،  -دمشـؼ -بـروت -افشـاويش زار حتؼقؼ/افـقوي

 افطبعة افثافثة. -م1111-اـ1214

 وفادعـر افؼزويــل، يزيـد بــ ًؿد اهلل ظبد أبق ادمفػ/شــ ابـ  اجف .44

افؼـاارة: دار إحقـاء -اـ( حتؼقؼ: ًؿد ؾـماد ظبـد افبـاؿل474)ادتقىف:  ماجف بابـ

 افؽت  افعربقة.

ــــ أ ـــد ادمفـــػ/افســـــ افؽـــزى .44 ــــ احلســــغ ب ــــ ظـــع ب  مقشــــك ب

 ظبــد ًؿــد: حتؼقــؼ( اـــ211: ادتــقىف) افبقفؼــل بؽــر أبــق اخلراشــاين، اخلُْســـَرْوِجردي

 افطبعة افثافثة. -م  4224 -اـ  1242ؾؿقة، بروت: دار افؽت  افع -ظطا افؼادر

 بــ ًؿـد بــ أ ـد افزــات أ / ح افصغر ظذ ضؿـرب ادسـافؽشـراف .42

 افؼاارة: دار ادعارف. - وصػل ـ ل مصطػك حتؼقؼ/افدردير أ د

 بــ أ د بـ ًؿد بـ افر ـ ظبد ادمفػ/ح افؽبر ظذ  ذـ ادؼـعشـراف .41

افؼاارة: دار  - اـ(114صؿس افديـ )ادتقىف:  افػرج، أبق احلـبع، شـلادؼد ؿدامة

 افؽتاب افعر .

 صـــلاخلر اهلل ظبــد بـــ ًؿــد ادمفــػ/صـــلخؾقــؾ فؾخر صـــرح خمذصــر .41
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 بروت: دار افػؽر فؾطباظة. - (اـ1121: ادتقىف) اهلل ظبد أبق ادافؽل

  ـاد بــ إشـ ظقؾ صــرك أبـق/ افصحاح رناج افؾغة و ـحاح افعربقـة  .47

بـروت: دار افعؾـؿ فؾؿاليـغ،  - ظطار افغػقر ظبد أ د حتؼقؼ/ افػارا اجلقاري

 افطبعة افرابعة. - م1117 - اـ 1227

ة صــقح  ــفج افطـالب رادعـرو  بحاصــرح أــقؾذقحات افقهاب بذق .41

 باجلؿـؾ ادعـروف إزاـري، افعجقع مـصقر بـ ظؿر بـ شؾق ن ادمفػ/اجلؿؾ 

 ر افػؽر.بروت: دا - (اـ1422: ادتقىف)

 صـؿس اهلل، ظبـد أبـق مػـرج، بــ ًؿـد بــ مػؾـح بـ ًؿد ادمفػافػروع/  .41

اـ( حتؼقؼ: ظبـد اهلل بــ ظبـد 714ل ثؿ افصاحلل احلـبع )ادتقىف: افرامقـ ادؼدشـل افديـ

 افطبعة إوػ. -م 4224 -اـ 1242بروت: ممشسة افرشافة،  -ادحسـ افسـل 

دمشـــؼ: دار افػؽـــر،  - افـــزحقع/ د. وابـــة افػؼـــف اإلشـــال ل وضافذـــف .42

 افطبعة افثاكقة. - م1111-اـ1221

دمشــؼ: ممشســة افرشــافة،  - بؽــر بـــ ظبــد اهلل أبــق زيــد/ ؾؼــف افـــقازل .41

 م.1111 -ـا1211

ــا قس ادحــقط .44 ــق افــديـ جمــد ادمفــػ/افؼ  يعؼــقب بـــ ًؿــد ضــاار أب

 -شـافة اـ( حتؼقؼ: مؽتـ  حتؼقـؼ افـساث يف ممشسـة افر117ي )ادتقىف: افػروزآباد

 افطبعة افثامـة. -م 4221 -اـ 1241بروت: ممشسة افرشافة فؾطباظة وافـشـر، 

  بـــ أ ــد بـــ افــر ـ ظبــد افــديـ زيـــ ادمفــػ/افؼقاظــد ٓبـــ هجــب .44

  اــ(711ىف: ادتـق) احلــبع افدمشـؼل، ثـؿ افبغدادي، افَسالمل، احلسـ، بـ رج 

 بروت: دار افؽت  افعؾؿقة. -

 افـديـ صـالح بــ يـقكس بــ مـصـقر ادمفـػ/إلؿـاعـشا  افؼـاع ظـ  ذـ ا .42

 بروت: دار افؽت  افعؾؿقة. -اـ( 1211 احلـبع )ادتقىف: افبفقيت إدريس بـ حسـ ابـ

 بــ أ ـد بــ افعزيـز ظبـد ادمفـػ/ـشػ إشـراه صــرح ض ـقل افبـزاوي .41
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 بروت: دار افؽتاب اإلشالمل.-اـ( 742فديـ افبخاري )ادتقىف: ا ظالء ًؿد،

  بــــ ًؿـــد بــــ بؽـــر أبـــق/ ايـــة إخقـــاه دم حـــؾ ؽايـــة آخذصـــاهـػ .41

 وًؿـد بؾطجـل احلؿقـد ظبـد ظـع حتؼقـؼ/ـلسـقاحل معذ بـ حريز بـ ادممـ ظبد

 افطبعة إوػ. - م1112دمشؼ: دار اخلر،  - شؾق ن وابل

/ ًؿد بـ مؽرم بــ ظـع، أبـق افػضـؾ، مجـال افـديـ ابــ فسان افعرب .47

 اـ.1212ادر، بروت: دار ص - مـظقر

 ابـ ًؿد بـ اهلل ظبد بـ ًؿد بـ إبرااقؿ ادمفػ/ح ادؼـعصـرادبدع دم  .41

ــح، ــق مػؾ ــان إشــحاق، أب ــديـ برا ــقىف) اف ـــ112: ادت ــ   - (ا ــروت: دار افؽت ب

 افطبعة إوػ. -م 1117 -اـ 1211افعؾؿقة، 

 ســلخسـراف إدؿة صؿس شفؾ أ  بـ أ د بـ ًؿد ادمفػ/ادبسقط .41

 م. 1114-اـ1212بروت: دار ادعرؾة،  - (اـ214: ىفادتق)

  بــ افسـالم ظبـد/ ادحره دم افػؼـف ظـذ  ـذهب اإل ـام ض ـد بــ حـبـؾ .22

 - افــديـ جمــد افزـــات، أبــق احلــراين، تقؿقــة ابـــ ًؿــد، بـــ ضـــراخل بـــ اهلل ظبــد

 افطبعة افثاكقة. - م1112-اـ 1222افرياض: مؽتبة ادعارف، 

 دهشـــق بـــ إشــ ظقؾ بـــ ظــع احلســـ أبــق/ ؿادحؽــؿ وادحــقط إظظــ .21

 افطبعة إوػ. -م 4222 -اـ 1241بروت: دار افؽت  افعؾؿقة،  - شـلادر

 بــ افـر ـ ظبـد أؾـدي بداماد يعرف/ جمؿع إهنر دم صـرح  ؾذؼك إبحر .24

 بروت: دار إحقاء افساث افعر . - زاده بشـقخل اددظق شؾق ن بـ ًؿد

 احلـػـل افبغـدادي ًؿـد بــ ؽـاكؿ ًؿـد أبـق مفـػاد/جمؿع افضـنكات .24

 بروت: دار افؽتاب اإلشالمل. - (اـ1242: ادتقىف)

 زـريـا أبـق ادمفـػ/اديؿقع صـرح ادفذب ر ع نؽؿؾة افسبؽل وادطقعل  .22

 بروت: دار افػؽر. -( اـ171: ادتقىف) افـقوي صـرف بـ حيقك افديـ ًقل

  بــ افسـالم ظبـد/ ض ـد بــ حـبـؾادحره دم افػؼـف ظـذ  ـذهب اإل ـام  .21
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ــد ـــ اهلل ظب ـــ ضـــراخل ب ـــ ًؿــد، ب ــة اب ــق احلــراين، تقؿق ــديـ أب   افزـــات، جمــد اف

 افطبعة افثاكقة. -م 1112-اـ 1222ض: مؽتبة ادعارف، افريا -

 حــزم بـــ شــعقد بـــ أ ــد بـــ ظــع ًؿــد أبــق ادمفــػ/ادحــذ بأثــاه .21

 بروت: دار افػؽر. - (ـا211: ادتقىف) افظااري افؼرضبل سـلإكدف

ادمفػ مصطػك أ ـد /اددخؾ إػ كظرية آفذزام افعا ة دم افػؼف اإلشال ل .27

 افطبعة افثافثة. -م 1111 -اـ 1477دمشؼ: مطبعة جامعة دمشؼ،  -افزرؿا 

ــام .21 ــل افع ــدخؾ افػؼف ـــ مصــطػك ادمفــػ/اد ــا أ ــد ب ــقيف) افزرؿ : ادت

 افطبعة افتاشعة. - م1117دمشؼ: مطبعة إدي ،  - (اـ1242

بـروت:  - ادـدين إصـبحل ظامر بـ مافؽ بـ أكس بـ مافؽ/ اددوكة .21

 افطبعة إوػ. - م1112 -اـ 1211دار افؽت  افعؾؿقة، 

 بــ اهلل ظبد بـ ًؿد احلاـؿ اهلل ظبد أبق ادمفػ/ سذدهك ظذ افصحقحغ .12

 افؼـادر ظبـد صـطػكم: حتؼقـؼ( اـ221: ادتقىف) افبقع بابـ ادعروف افـقسابقري ًؿد

 افطبعة إوػ. -م 1112 -اـ1211بروت: دار افؽت  افعؾؿقة،  - ظطا

 بــ اـالل بــ حـبـؾ بـ ًؿد بـ أ د ادمفػ/ سـد اإل ام ض د بـ حـبؾ .11

ظـادل مرصـد، وآخـرون  -كاؤوط إر صعق : حتؼقؼ( اـ421: ادتقىف) افشـقباين أشد

 افطبعة إوػ. -م 4221 -اـ 1241بروت: ممشسة افرشافة،  -

 ادســـد افصــحقح ادخذصـــر بـؼــؾ افعــدل ظـــ افعــدل إػ هشــقل ا   .14

 افـقســابقري افؼشـــري احلســـ أبــق احلجــاج بـــ مســؾؿ ادمفــػ/ر ــحقح  ســؾؿ 

 بروت: دار إحقاء افساث افعر . - افباؿل ظبد ؾماد ًؿد: حتؼقؼ( اـ411: ادتقىف)

 افػقـقمل ظـع بــ ًؿد بـ أ د/ ح افؽبرشـرادصباح ادـر دم ؽريب اف .14

 بروت: ادؽتبة افعؾؿقة. - ؿقي، أبق افعباساحل ثؿ

 بــ شـؾق ن ـلســقاحل إبرااقؿ بـ ادحسـ ظبد ادمفػ/ادعيؿ إوشط .12

( اــ412: ادتـقىف) افطـزاين افؼاشـؿ أبق افشامل، افؾخؿل مطر بـ أيقب بـ أ د
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 دار احلرمغ. افؼاارة: - ًؿد بـ اهلل ظقض بـ ضارق: حتؼقؼ

ــة ادعا .11 ــة افعربق ــؿ افؾغ ــد. د/ ة ـــر عي ــار أ  ــد لت ــد ظب   ظؿــر احلؿق

 افطبعة إوػ. -م 4221 -اـ 1241افؼاارة: ظا  افؽت ،  -

 افؼاارة: دار افدظقة. - بافؼاارة افعربقة افؾغة جمؿع/ طشـقادعيؿ افق .11

ار بــروت: د - شـــلادؼد ؿدامــة بـــ أ ــد بـــ اهلل ظبــد ادمفــػ/ادغـــل .17

 .اـ1221افػؽر، 

 بــ ًؿـد افـديـ، صـؿس/  غـل ادحذاج إػ  عرؾة  عاين ضفػاظ ادـفاج .11

 -اـــ 1211بــروت: دار افؽتــ  افعؾؿقــة،  - افشــاؾعل بقـلشـــراف اخلطقــ  أ ــد

 افطبعة إوػ. - م1112

 افؼاارة: دار افػؽر افعر . - اخلػقػ ظع/ ادؾؽقة دم افشـريعة اإلشال قة .11

 بــ اهلل ظبـد بــ ًؿد افديـ بدر اهلل ظبد أبق/ قاظد افػؼفقةادـثقه دم افؼ .12

  م1111 -اــــ1221افؽقيــص: وزارة إوؿــاف افؽقيتقــة،  - شـــلافزرـ هبــادر

 افطبعة افثاكقة. -

  اهلل ظبــد أبــق افــديـ صــؿس/ خؾقــؾ صـــرح خمذصـــر قاهــب اجلؾقــؾ دم  .11

ظق طـابباحل ادعـروف ادغـر ، ســلافطرابؾ افـر ـ ظبـد بـ ًؿد بـ ًؿد ــل افرُّ

 افطبعة افثافثة. - م1114 -اـ 1214بروت: دار افػؽر،  - ادافؽل

اهلداية افؽاؾقة افشاؾقة فبقان حؼائؼ اإل ام ابـ ظرؾة افقاؾقة رصــروح حـدوا  .14

 ادـافؽل افتقكســل افرصاع اهلل، ظبد أبق إكصاري، ؿاشؿ بـ ًؿد ادمفػ/ابـ ظرؾة 

 افطبعة إوػ. -اـ 1412تبة افعؾؿقة، بروت: ادؽ -( اـ112: ادتقىف)

  افعبــاس أ  بـــ ًؿــد افــديـ صــؿس/ ح ادـفــاجصـــرهنايــة ادحذــاج إػ  .14

 م.1112-اـ1222بروت: دار افػؽر،  - افرمع افديـ صفاب  زة بـ أ د

افؼـاارة:  - افسـفقري افرزاق ظبد. د/ ح افؼاكقن اددينصـرط دم شـقافق .12

 .م1172دار افـفضة، 



 

 

ف امفلهٍ ملصفٍ امرتكاخ ٌصـمذى ا

 وطُشق اخذٌاسه 

 ونطاق سنطاده

  

 إعداد

 د. عاصى تٍ عثذ اهلل انًطىع

 األستاذ املساعد بكسه الفكُ 

 هصـٔٓع٘ ّالدزاسات اإلسالمٔ٘ جبامع٘ الكشـسبكلٔ٘ ال
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 حــــص البشــدـمل

ــام صـــقأن ادؼصــقد بافتق -1 ــقازل بإحؽ ــادع وافـ ــة افقؿ ــل: حتؾق ػ افػؼف

 ؾقة. صـقة ادؽتسبة مـ أدفتفا افتػظقشـراف

ــف،  -4 أن ادؼصــقد بتصــػقة افســـات:  ؾــقص مــا يســـف اإلكســان بعــد مقت

وط افالزمـة فؾؼقـام شــروإيصافف دستحؼف، وادصػل اـق: ــؾ مــ تـقاؾرت ؾقـف اف

 بتخؾقص ما يسـف اإلكسان بعد مقتف، مـ إيصافف دستحؼف. 

ظذ افستق  ــ  ظــد اجلؿفـقر، واـل:  أن احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة أربعة -4

 جتفقز ادقص، ؿضاء ديقكف، تـػقذ وصاياه، ؿسؿة ترـتف.

مـ حقـث اـل مصـطؾح  "ةصـقافق"يف افػؼف اإلشالمل، و "صـلافق"أن  -2

ـــ: صـــر ، ومصــطؾح "مصــػل افســـات"ظل، اــل افقصــػ ادـاشــ  وادطــابؼ ف

 ، وذفؽ مـ أوجف متعّددة، أبرزاا: "تصػقة افسـات"

ف بعد ادقت، وافتصػقة: صـرة: إمر بافتصـقمـ حقث افتعريػ، ؾنن افق -أ

 ؾقص مـا يســف اإلكسـان بعـد مقتـف، وإيصـافف دسـتحؼف، وـالمهـا مـصـبان ظـذ 

 احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة. 

وع ؽـر واجـ ، شـرة وافتصػقة مصـقوظقة ؾؽؾس مـ افقشـرمـ حقث اد -ب

وادصػل يؾزم يف حؼف إذا افتزمفـا   صـلمـ افق وٓ متعغ مـ حقث إصؾ، وـؾس 

 ؾال يصح ظزهل  ٕكػسف  إَّٓ بنذن مـ ظقـف . 

ا مــ  -ج مـ حقث ضريؼة آختقار، ؾؽؾس مـف  يتؿ اختقاره بلحد ضريؼتغ: إمَّ

ا مـ افؼا  .ضـلصاح  افسـة، وإمَّ

ٓ يؼـقم وط افتـل شـروط، ؾؽؾس مـفا يشسط فف مجؾة مـ افشـرمـ حقث اف -د

 وط. شـرظؿؾف إَّٓ بتقاؾراا  باظتبارمها مـ افقٓيات افتل تطؾ  هلا أـؿؾ اف
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 أن كطاق شؾطة مصػل افسـات ٓ خيؾق مـ حافغ:  -1

ا فؾؿــقرث  ؾفـــا يؽــقن كطــاق شــؾطتف بحســ  صـــقًّ أن يؽــقن ادصــػل و -أ

 ة ادقرث ظؿقًما وخصقًصا.صـقو

 ا ٓ خيرج ظـ حافغ: ا فؾؿقرث  ؾفـصـقًّ أٓ يؽقن ادصػل و -ب

أن تؽقن افتصػقة ؾردية، ؾغافًبا تؽقن شـؾطتف ًـدودة، و ضـع شـؾطتف دـا  -

 تضؿـف احلؽؿ افؼضادل حغ تعققـف. 

أن تؽقن افتصػقة مجاظقة، ؾتؽـقن شـؾطتف ظامـة، ويتبـع يف ذفـؽ إجـراءات  -

 افتصػقة اجل ظقة ادؼررة كظاًما. 
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 ٘ـــــدمــنكـال

غ، وصذ اهلل وشؾؿ وبارك ظذ كبقــا ًؿـد وآفـف وصـحبف احلؿد هلل رب افعاد

ا بعد:   أمجعغ، أمَّ

ؾنن مـ َأَجؾ، افــعؿ وأظظؿفـا كعؿـة اإلشـالم، افـذي أـرمــا اهلل تعـاػ بـف  إذ 

خاتؿ إكبقاء، ؾلـؿؾ اهلل تعاػ فـا بـف افـعؿـة، وأتـؿ فــا بـف  بعث بف كبقـا ًؿًدا 

ڇ ڍ ڍ ڌ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ)ادـــة، ؿــال تعــاػ: 

يعة اإلشـالم مـا صــر، ؾلـؿؾ اهلل فـا افديـ، وأتؿ ظؾقـا افـعؿـة بخؾـقد [2]املائدة:(ڌڎ

بؼقص افدكقا، وجعؾفا شبحاكف صاحلة فؽؾ زمـان ومؽـان، صـامؾة فؽـؾ مـا حيتاجـف 

اإلكسان  فثبات أحؽامفا، ورشـقخ ؿقاظـداا، ؾـ  تـــزل بافــاس كازفـة إَّٓ اجتفـد 

  حؽؿفا اشتـباًضا، و رجًيا. يعة فؾقصقل إػشـرؾؼفاء اف

وحغ كظؿص اجلؿعقة افعؾؿقة افؼضادقة افسعقدية مؾتؼـك )ؿسـؿة افســات(، 

ة ادتعّؾؼـة بافؼضـاء، ظزمـص صــرومـ أاداؾف ادفؿة: دراشة افـقازل وافؼضايا ادعا

ػ افػؼفــل دصــػل افســـات، صـــقظــذ ادشــارـة يف ادؾتؼــك ببحــث بعـــقان: )افتق

 كطاق شؾطاتف(.وضرق اختقاره، و

  ػهلْ البشح: 

حقث إن مصػل افسـات مصـطؾح حـادث   يتطـرق فـف افػؼفـاء ؿـديً ، ؾـنن 

 جق  بنذن اهلل ظـ افتساؤٓت افتافقة: شـقاذا افبحث 

 ػ افػؼفل فؾؿصػل؟صـقما ادؼصقد بافتصػقة، وادصػل؟ وما اق افتق -1

 قـف؟ـقػ يتؿ اختقار ادصػل؟ وما أفقة ادتبعة يف تعق -4

 ما حدود شؾطة ادصػل؟ وما اق كطاؿفا؟ -4
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 أهمَْ البشح: 

  ـ وجقه  ذعّداةى ضبرزها: 

ـقكف أحد افرـادز ادفؿة فؼسؿة افسـات، مـ جفة احتقاج جفات لتؾػـة  -1

إفقف داخـؾ اجلفـاز افعـديل وخارجـف  إذ اـق ممّـا ٓ يـػـؽ ظــف أحـد  فـفايـة احلقـاة 

 بادقت، ثؿ ؿسؿة افسـة.

ػ افػؼفــل فؾؿصــػل مـــ آثــار مفؿــة: إجرادقــة صـــقيستــ  ظــذ افتقمــا  -4

 ومقضقظقة، يف احلؼقق، وافصالحقات، وكطاق افسؾطة، وؽراا.

حداثة اشتع ل اذا ادصطؾح يف افـظام افسعقدي، واذا يسـتؾزم افتغذيـة  -4

 افعؾؿقة ادشبعة حقفف  إلثراء اجلفات افؼضادقة وافتـظقؿقة ب  يػل فؾتطؾعات.

 ف البشح:أهدا

 هيدف افبحث إػ حتؼقؼ ما يع:

ـــػقة(، و)ادصـــػل(، وافقصـــقل إػ  -1 ـــان ادؼصـــقد بؿصـــطؾح )افتص بق

 ػ افػؼفل ادالدؿ فؾؿصػل.صـقافتق

 إيضاح ضرق اختقار ادصػل، وآفقة تعققـف ادعتزة. -4

 حتديد كطاق شؾطة ادصػل.  -4

  نور البشح، ًإدسإاتى: 

آشــتؼرادل افتحؾــقع ادؼــارن، واتبعــص يف  شــؾؽص يف إظــداد افبحــث ادـــف 

 إظداده اإلجراءات وافؼقاظد افعؾؿقة ادعتؿدة. 
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 صطْ البشح: 

 تتؽّقن خطة افبحث مـ: مؼدمة، ومتفقد، ومبحثغ، وخامتة. 

وتشـــتؿؾ ادؼدمـــة ظـــذ: مشـــؽؾة افبحـــث، وأمهقتـــف، وأاداؾـــف، ومـفجـــف، 

 وإجراءاتف، وخطتف.

ا افذؿفقدى ؾقشذؿؾ ظذ  : وض َّ

 افتعريػ بؿػردات افعـقان.  -

 احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة.  -

ل: افذق ـقػ افػؼفل دصػل افسـاتى وضرق اخذقاهه.  ادبحث إوَّ

 ادبحث افثاين: كطاق شؾطات  صػل افسـات.

 ونشؿؾ اخلامتة ظذ ضبرز كذائج افبحث.

 وأتبعص ذفؽ بؼادؿة ادصادر وادراجع. 



  

 ًٓ نًظفً انرشكاخ ُٔطشق اخرٍاسِ انرٕطـٍف انفم
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 دــــــالتنَٔ

ًِل: التعسٍف مبفس ات العنٌاناملطلب ا  :أل

 :فطـ١اٌّسؤٌخ األٌٚٝ: رؼش٠ف اٌزٛ

ـػ، وافثالثـل مــف: وصـػ، يصـػ افذق ـقػ:  مصدر فؾػعؾ افربـاظل وصَّ

وصًػا
(1)

ءشــلؾـافقاو، وافصـاد، وافػـاء: أصـؾ واحـد اـق حتؾقـة اف .
(2)

، ووصـػ 

ء: شلفف أن يصػ ففشـل، واشتقصػف افء وصًػا وصػًة: حالَّهشـلاف
(3)

. 

 :اٌّسؤٌخ اٌضب١ٔخ: رؼش٠ف اٌفمٗ

 مصــدر فؾثالثــل َؾِؼــف مـــ بــاب تعــ  افػؼــف:
(4)

، ويطؾــؼ ظــذ معــاٍن متعــّددة، 

أصفراا: افػفؿ
(5)

ءشـل، ويطؾؼ ظذ افعؾؿ باف
(6)

، وافػطـة
(7)

. 

تفـا ظقة افعؿؾقـة ادؽتسـ  مــ أدفشــرافعؾؿ بإحؽام افودم آ طالح هق: 

ؾقةصـقافتػ
(8)

. 

 :اٌّسؤٌخ اٌضبٌضخ: رؼش٠ف اٌزٛطـ١ف اٌفمٟٙ ثبػزجبس اٌزشو١ت اإلػبفٟ

ػ افػؼفــل مرـًبــا، ؾفــق: حتؾقــة صـــقمـــ خــالل مــا تؼــّدم يتبــّغ تعريــػ افتق 

                                           
 (.  1/411اكظر: فسان افعرب ) (1)

 (. 1/111اكظر: مؼايقس افؾغة ) (4)

 (. 4/441ؽة )(، أشاس افبال1/414(، ادحؽؿ ٓبـ شـقده )1/411اكظر: فسان افعرب ) (4)

 (. 1/412(، ادخصص ٓبـ شـقده )4/271اكظر: ادصباح ادـر ) (2)

 (. 424:ص)(، لتار افصحاح 14/144اكظر: فسان افعرب ) (1)

 (. 2/141(، ادحؽؿ )1/414(،  ذي  افؾغة )4/472اكظر: افعغ فؾخؾقؾ بـ أ د ) (1)

 (. 41/211اكظر: تاج افعروس ) (7)

 (. 111:ص)ػات فؾجرجاين اكظر: افتعري (1)
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 ؾقة. صـقظقة ادؽتسبة مـ أدفتفا افتػشـرافقؿادع وافـقازل بإحؽام اف

 :خ األٌٚٝ: رؼش٠ف اٌزظف١خاٌّسؤٌ

مصدر فؾثالثل صػا، يصػق صػاًء، وُصـُػًقا، وتصـػقة :افذصػقة
(1)

، وافصـاد، 

وافػاء، واحلرف ادعتؾ أصؾ واحـد يـدل ظـذ خؾـقص مــ ــؾ صـقب
(2)

، ومــف: 

ء: خافصــفشـــلافصــػاُء ضــد افؽــدر، وصــػقة اف
(3)

ء إذا شـــل، واشتصــػقص اف

اشتخؾصتف
(4)

ف، واشتصػك مافف إذا أخذه ـؾ
(5)

. 

 :اٌّسؤٌخ اٌضب١ٔخ: رؼش٠ف اٌزشوبد

مجــع ترـــة، وافتــاء، وافــراء، وافؽــاف: افــسك، واــق افتخؾقــة ظـــ  افســـات:

ءشـــلاف
(6)

ء: خــالهشـــل، وتــرك اف
(7)

اشــؿ فؾؿــسوك وافســـة:، 
(8)

، واــل افــساث 

ادسوك ظـ ادقص
(9)

. 

ما يسـف ادقص خافًقا ظـ تعّؾؼ حؼ افغر بعقـف ودم آ طالح:
(10)

. 

 :اٌّسؤٌخ اٌضبٌضخ: رؼش٠ف رظف١خ اٌزشوبد ثبػزجبس اٌزشو١ت اإلػبفٟ

، -ر فؿ اهلل-دّا ـان مصطؾح )افتصػقة( و)ادصػل( حادًثا   يذـره افػؼفاء 

ة، صــرؾؼد ُظّرؾص تصػقة افسـات باظتبـار افسـقـ  اإلضـايف بعـّدة تعريػـات معا

                                           
 (. 12/214اكظر: فسان افعرب ) (1)

 (. 4/414اكظر: مؼايقس افؾغة ) (4)

 (. 1424:ص)(، افؼامقس ادحقط 1/4221اكظر: افصحاح ) (4)

 (. 12/214اكظر: فسان افعرب ) (2)

 (. 1/4221اكظر: ادصدر افسابؼ، افصحاح ) (1)

 (. 1/421اكظر: مؼايقس افؾغة ) (1)

 (. 21:ص)ر: لتار افصحاح اكظ (7)

 (.  2/11اكظر: افػادؼ فؾزلشـري ) (1)

 (. 472:ص)اكظر: ادطؾع ظذ أبقاب ادؼـع  (1)

 (. 1/441اكظر: تبقغ احلؼادؼ ) (12)
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 وافتزاماتـف، وأداء احلؼـقق حؼـقق ادتـقىف صـرمـفا: جمؿقع إظ ل افتل ؽايتفا ح

هلؿ، وافقرثة صـكادتعّؾؼة بافسـة ٕصحاهبا مـ افدادـغ، وادق
(1)

. 

 .(2)وظرؾص أيًضا بلهنا: حصـر حؼقق ادتقىف وافتزاماتف، وتلدية احلؼقق إػ أصحاهبا

  ؾؼـد اـتػـص أؽؾـ  صــروحقث إن مصطؾح )افتصػقة( مصطؾح ؿاكقين معا

قاع افتصـػقة، ومراحؾفـا، وأحؽامفـا دون ذــر تعريــػ افؼـقاكغ افعربقـة بـذـر أكـ

يصـرافتصػقة، ـ  يف افؼاكقن اددين اد
(3)

، وافؼاكقن اددين إردين
(4)

. 

ظقة افسـعقدي بؿصـطؾح )ادصـػل( ــ  يف ادـادة شــروظزَّ كظام ادراؾعات اف

ة (، ادتضؿـة أن حتدد فـقادح افـظـام افضـقابط واإلجـراءات ادتعّؾؼـة بؼسـؿ411)

إمقال ادشسـة افتل تدخؾ يف اختصـاص ادحـاـؿ بـ  يف ذفـؽ ؿسـؿة افســات، 

 وإجراءات تعقغ ادصػل... إفخ. 

وؿد صدرت ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة
(5)

 إفقـف يف ادـادة صــربحس  ما أ 

ادذـقرة آكًػا دون ذــر تعريـػ فؾؿصـػل، ــ  يف ادـادة إوػ مــ افالدحـة واـل 

 يػات. خاصة بافتعر

 وفعؾ ذفؽ يعقد إػ آـتػاء بذـر أحؽامف افدافة ظذ ادؼصقد بف. 

وفــذا ؾادختــار ظـــدي يف تعريــػ تصــػقة افســـات، أهنــا:  ؾــقص مــا يســـف 

 اإلكسان بعد مقتف، وإيصافف دستحؼف. 

وط افالزمـة فؾؼقـام بتخؾـقص مـا يســف شــروادصػل: ـؾ مـ تقاؾرت ؾقـف اف

 صافف دستحؼف.اإلكسان بعد مقتف، وإي

                                           
 (.4:ص)اكظر: تصػقة افسـة وؿسؿتفا فؾراؾعل  (1)

 (. 411:ص)اكظر: كظام ادؾؽقة، دصطػك اجل ل  (4)

 (. 117 -171اكظر: ادقاد ) (4)

 (. 1142 -1217اكظر: ادقاد ) (2)

، وبؾـــغ فؾجفـــات بـــافتعؿقؿ افؼضـــادل رؿـــؿ (اــــ11/1/1241يف  1112وذفـــؽ بؼـــرار وزيـــر افعـــدل رؿـــؿ ) (1)

 . (اـ41/1/1241يف  7117/ت/14)



 

 د. ػاطى تٍ ػثذ اهلل انًطٕع 
 

 859 

 وذفؽ مجًعا بغ اددفقل افؾغقي، وافؼاكقين. 

 :املطلب الجانُ: احلكٌم املتعّلكْ  الرتنْ

تؼّدم أن افسـة ما يســف ادقـص خافًقـا ظــ تعّؾـؼ حـؼ افغـر بـف، وأن ادصـػل 

فؾســـة يؼــقم ظــذ  ؾــقص افســـة ظــ َّ يشــقهبا مـــ احلؼــقق وآفتزامــات، حتــك 

، وإذا تؼــّرر اــذا  ؾالُبــدَّ حقـئــٍذ مـــ بقــان احلؼــقق ادتعّؾؼــة يقصــؾفا إػ مســتحؼفا

 بافسـة  ٕهنا ًؾ ظؿؾ ادصػل، وال ـ  يع: 

ذا  مجفقر أاـؾ افعؾـؿ مــ احلـػقـة -
(1)

، وافشـاؾعقة
(2)

، واحلـابؾـة
(3)

إػ أن  

 احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة أربعة ظذ افستق : 

وما بؼـل  -2تـػقذ وصايا ادقص.  -4ؿضاء ديقن ادقص.  -4جتفقز ادقص.  -1

 يؼسؿ فؾقرثة. 

وذا  بعض احلـػقة -
(4)

، ومجفقر ادافؽقة
(5)

جتفقـز ادقـص. -1إػ أهنا مخسـة:  

 ادراث.-1افقصايا. -2افديـ ادطؾؼ. -4افديـ ادتعّؾؼ بعغ. -4

واخلالف يف اذا فػظل ٓ ثؿـرة فـف ظــد افعؿـؾ فـدى افػـريؼغ، وؿصـارى مـا ؾقـف 

ـافراـ، ومطؾـؼ، واجلؿفـقر ٓ خيتؾػـقن مـع تؼسـقؿ  افديقن إػ ؿسؿغ: متعّؾؼ بعـغ ـ 

ان هلؿ تػصـقالت يف ادؼّدم مـ اـذه احلؼـقق وادـمخر مـفـا  افػريؼ أخر يف اذا، وإنـ 

 فقس اذا مؼام ذـراا، إَّٓ أن ذفؽ ٓ خُيِؾُّ بؾػظقة اخلالف وصقرتقف ؾؿمداه واحد.

اق اذا اخلالف ال: ثؿرة اخلالف يف اكتؼال سـقب وفؽـ افثؿرة ادمثرة ادرتبطة

                                           
 (.141 -41/141(، ادبسقط )1/212(، مؾتؼك إبحر )1/111اكظر: افبحر افرادؼ ) (1)

(، جقاار افعؼقد 11(، افتذـرة ٓبـ ادؾؼـ )ص:112(، مـفاج افطافبغ )ص:111زي )ص:اكظر: افتـبقف فؾشـرا (4)

 (. 447)ص:

 (. 14 -4/11(، اإلؿـاع )111اكظر: اهلداية ٕ  اخلطاب )ص: (4)

 (. 1/711اكظر: افدر ادختار فؾحصؽػل ) (2)

 (.  2/217شـرح افؽبر فؾدردير)(، اف1/117(، صـرح لتصـر خؾقؾ فؾخرصـل )1/221اكظر: مقاا  اجلؾقؾ ) (1)
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ة؟ أم بعـد  ؾقصـفا مــ افـديقن صـرافسـة إػ افقرثة، اؾ اق معتز بعد ادقت مبا

بفصــقؾف يف كصـرواحلؼقق  ٕكف يـبـل ظذ افؼقل بآكتؼال: مؾؽقة افقارث، وت
(1)

 ،

ر احلؼـقق وفـذا ؾـنن ثؿـرة ذــػ افػؼفل فؾؿصـػل  صـقواذه ثؿرة مفؿة ظـد افتق

 ادذعّؾؼة بافسـة وؽايذف دم هذا افسـقاق بقان ض ريـ:

ل: أن ظؿـؾ مصــػل افســة يؽــقن ظــذ تؾـؽ احلؼــقق ـؾفـا اكطالًؿــا مـــ  إوَّ

تعريػ افتصػقة افسـابؼ ذــره  ؾفـق يؼـقم ظـذ  ؾـقص مـا يســف ادقـص مــ اـذه 

 احلؼقق حتك يصؾ دستحؼف. 

ن ـان اق ادؼصقد وادتبادر ظـد ذـر وإ -واق حؼ افقرثة-أن ادراث افثاين: 

تصــػقة افســـات  ؾنكــف ٓ يؿؽـــ إمتامــف بنيصــال حــؼ ـــؾ وارث إَّٓ بعــد اشــتقػاء 

احلؼقق ؿبؾف، وال: جتفقز ادقص، وؿضاء ديقكف، وتـػقذ وصاياه  ؾتحؼؼ بـذفؽ أن 

افتصػقة تؼقم ظذ ظؿؾ ادصػل ظذ تؾؽ احلؼقق ـؾفا
(2)

  . 

                                           
 (. 11اكظر: أحؽام افسـات وادقاريث دحؿد أبق زارة )ص: (1)

 (. 21اكظر: تصػقة افسـة فؾباحثتغ: كجقؿة وكسـقؿة )ص: (4)
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َّل   املبشح األ
 الفكَٕ ملصفٕ الرتنات، ّطسم اختٔازِ فصـٔالتْ

تؼّدم أن )افتصػقة( و)ادصـػل( مصـطؾحان حادثـان   يقجـدا فـدى افػؼفـاء 

ًػا ؾؼفقًّـا شـؾقً  صــقػفا تقصــقؿديً ، وفذا ؾنن ادـف  افعؾؿل فتؽققػ افــقازل وتق

اق تصقراا، وذفؽ بػفؿفا ؾفً  صـحقًحا، ذفـؽ أن مجقـع ادسـادؾ افتـل حتـدث يف 

صــص صـــلص جيــ  أن تتصــقر ؿبــؾ ـــؾ ـــؾ وؿــ ء، ؾــنذا ظرؾــص حؼقؼتفــا، وصخ،

ا بذا ا، ومؼدما ا، وكتادجفـا، ُضب،ؼـص ظـذ  صػا ا، وتصقراا اإلكسان تصقًرا تامًّ

يعة حتــؾ مجقــع ادشــؽالت وافـــقازل  شـــرع وأصــقفف افؽؾقــة، وافشـــركصــقص اف

ظقةشـرواف مـ مجقع افـقاحل واجلقاك  افقاؿعقة صـريطة أن يـظر افبصـر
(1)

. 

وٓ يتؿؽـ ادػتل، وٓ احلاـؿ مـ افػتقى واحلؽـؿ " :وفذا ؿال ابـ افؼقؿ 

بـاحلؼ إَّٓ بـــقظغ مـــ افػفـؿ: أحــدمها: ؾفــؿ افقاؿــع وافػؼـف ؾقــف، واشــتـباط ظؾــؿ 

حؼقؼــة مــا وؿــع بــافؼرادـ، وإمــارات، وافعالمــات حتــك حيــقط بــف ظؾــً ، وافـــقع 

واق ؾفؿ حؽؿ اهلل افذي حؽؿ بف يف ـتابف، أو ظـذ افثاين: ؾفؿ افقاج  يف افقاؿع، 

"يف اذا افقاؿع، ثؿ يطبؼ أحدمها ظذ أخر فسان رشقفف 
(2)

. 

ػ ؾؼفل صحقح فؾؿصػل وافتصـػقة ُٓبـدَّ أن صـقؾنن افتقصؾ إػ تق وظؾقف:

ــدوداا، و ــة ح ــؽ بؿعرؾ ــل، وذف ــ  ا ــا ـ ــة حؼقؼتف ـــ معرؾ ــؼ م ـــريـطؾ ادطفا، ص

( يف افػؼــف اإلشــالمل، صـــلافتلمــؾ وجــدت أن )افقوأحؽامفــا، وآثاراــا، وظـــد 

ظل، اــل افقصــػ ادـاشــ  وادطــابؼ صـــرة( مـــ حقــث اــل مصــطؾح صـــقو)افق

 ػ ؾق  يع:صـقفـ)مصػل افسـات(، و)تصػقة افسـات(، وبقان وجف اذا افتق

                                           
 ( بتصـرف. 111 -112اكظر: افػتاوى افسعدية )ص: (1)

 (.1/11اكظر: إظالم ادقؿعغ ) (4)
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ًِل: ًدى تٌ ًّف املصفُ ًصبَاملطلب األ  :ا  ن سَح التعسٍفصب

ـا افقتؼّدم تعريػ )ادصـػل(، و)اف ، ؾفـق يف افؾغـة مصـدر صــلتصـػقة(، وأمَّ

فؾػعؾ َوّصَّ 
(1)

ء صــل، وافقاو، وافصاد، واحلرف ادعتـؾ: أصـؾ يـدل ظـذ وصـؾ 

ـــلب ءش
(2)

ـــق، وو ــؾتفشـــلص افص ء: وص
(3)

ـــق، وافق ــك ادصــدر، ص ة اشــؿ يف معـ

صـلمصدر افق سـروافقصاية بافؽ
(4)

، ظذ وزن ؾعقؾ بؿعـك مػعقل
(5)

 صـل، وافق

ف أو إفقفف صـكاق ادق
(6)

ة، واـل يف آصـطالح: متؾقـؽ صــق، واق أحد أرـان افق

مضاف إػ ما بعد ادقت بطريؼ افتزع، ظقـًا ـان أو مـػعة
(7)

. 

ويرى بعض أاؾ افعؾؿ أن افقصـقة، وافتقصـقة، واإليصاء ـؾفا بؿعـك واحد
(8)

. 

ا مـ ؾّرق بقـفا ؾؼد اظتز اإليصاء أخّص مـ افق ء ـلصـة، ؾفق: ضؾـ  صـقوأمَّ

مـ ؽره فقػعؾف بعد مماتف
(9)

. 

ل ؾــنن تعريــػ احلـابؾــة أؿــرب افتعريػــات  فشــؿقفف  ــا ظــذ آظتبــار إوَّ وأمَّ

ف بعد ادقتصـرادصطؾحات افثالثة  حقث يعرؾقهنا بلهنا: إمر بافت
(10)

  . 

ة كجـد أن حـدودمها صـقوظـد افتلمؾ يف افتعريػ آصطالحل فؾتصػقة وافق

 حد، أٓ واق: احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة. مـصبان ظذ ًؾ  وا

 ؾنن ادصػل يؼقم بتخؾقص ما يسـف اإلكسان بعد مقتف، ثؿ يقصؾف إػ مستحؼف. 

                                           
 (. 111اكظر: ضؾبة افطؾبة )ص: (1)

 (.1/111اكظر: مؼايقس افؾغة ) (4)

 (. 4/114(، ادصباح ادـر )14/117(،  ذي  افؾغة )1/421اكظر: مجفرة افؾغة ) (4)

 (. 7/177(، افعغ )217اكظر: ادغرب يف ترتق  ادعرب )ص: (2)

 (. 4/114اكظر: ادصباح ادـر ) (1)

 (.11/7114اكظر: صؿس افعؾقم ) (1)

 (. 1/412(، مقاا  اجلؾقؾ )4/421اء )اكظر: حتػة افػؼف (7)

 (. 1/211اكظر: افبحر افرادؼ ) (1)

 (. 2/11(، مغـل ادحتاج )1/127اكظر: ادصدر افسابؼ، رد ادحتار ) (1)

 (. 4/27(، اإلؿـاع )1/447(، ادبدع صـرح ادؼـع )1/212اكظر: افشـرح افؽبر ) (12)
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 وـذا افقصـل يتصـرف ؾق  خؾػف اإلكسان بعد مقتف بـاًء ظذ إذكف فف ؿبؾ مقتف. 

 ؾؿدفقل افتعريػغ متحد، وظؿؾف  متؼارب. 

مـــ ترـتــف فؾصــالة ظؾقــف، ودؾـــف، ثــؿ  لصـــيعؿــؾ ظــذ جتفقــز ادق صـــلؾافق

ديقكف مـ ترـتف، ثؿ خيرج وصاياه مـ ترـتف يف افثؾـث ؾلؿـؾ، ثـؿ يؼسـؿ مـا  ضـليؼ

 بؼل ظذ ورثتف. 

وـذا ادصػل جيرد ـؾ احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة ابتداًء مـ جتفقز ادقص، واكتفـاًء 

 بنيصال افسـة فؾقرثة. 

افؾغـة: افتخؾـقص، ومعـااـا بافسـقـ   ويمـد مـا تؼـّدم أن معــك افتصـػقة يف

اإلضايف ـ  تؼّدم:  ؾقص ما يسـف اإلكسـان بعـد مقتـف، وإيصـافف دسـتحؼف، ومــ 

افؼقاظد ادؼررة ظـد أاؾ افعؾؿ أن احلؼقؼة افؾغقية باؿقـة افدٓفـة إَّٓ أن تـرد حؼقؼـة 

ظقةشــرظقة تـؼؾفا دعــك آخـر، ؾافتعقيـؾ حقـئـٍذ ظـذ احلؼقؼـة افصـر
(1)

حقـث ٓ ، و

 إػ صــرا  ؾادصــرً ظقة فؾتصػقة ـ  تؼّدم مـ ـقهنا مصطؾًحا معاصـرتقجد حؼقؼة 

 ة اق ادتعغ.صـقظل فؾقشـرادعـك افؾغقي ادطابؼ يف ممداه اإلضايف فؾؿعـك اف

ًّف املصفُ ًصبَاملطلب الجانُ: ًدى تٌ  :ًعَْػبسا  ن سَح املصب

 ة.صـقوظقة افقشـرصحقح ظذ مدّل افؽتاب، وافسـة، واإلمجاع، وافـظر اف

ا مـ افؽتاب، ؾؼقفـف تعـاػ:  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )أمَّ

، وؿقفـف تعـاػ بعـد [081]البقرة:(ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ

ڇ ڍ )، وؿقفف تعـاػ: [01]النساا::(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)آيات ادقاريث: 

 .  [011]املائدة:(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

  

                                           
 . (1/211اكظر: صـرح لتصـر افروضة فؾطقيف ) (1)
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ا  ـ افسـة ؾلحاايث ـثر  ةى  ـفا:وض َّ

 ا حـؼ ا ـرئ  سـؾؿ فـف »ؿال:  أن رشقل اهلل  حديث ابـ ظؿر  -1

«صـل  يق ـل ؾقفى يبقت فقؾذغ: إَّٓ وو ـقذف  ؽذقبة ظـده
(1)

. 

يف مرضـف واـق  حـغ زاره افـبـل  حديث شعد بـ أ  وؿـاص  -4

، ؿؾـص: ؾافشـطر؟، «ٓ»بـ يل ـؾـف؟، ؿـال:  صـلبؿؽة، ؿال: ؿؾص: يا رشقل اهلل أو

«افثؾث وافثؾث ـثر»، ؿؾص: افثؾث؟، ؿال: «ٓ»ل: ؿا
(2)

. 

ا اإلمجاعى ةصـقوظقة افقشـرؾؼد اكعؼد ظذ م وض َّ
(3)

. 

ا افـظر افصحقح، واحلؽؿة افت ة  ؾنكف دـا ــان ادـقت حـتً  صـقيعقة فؾقشـروأمَّ

ظــذ بـــل آدم، واــق يــليت ؾجــلًة، وربــ  تــرك اإلكســان وراءه مــا يرؽــ  إمتامــف، أو 

ة، صــقوادحاؾظة ظؾقف، أو إيصافف دستحؼف  ؾؼـد أذن افشـارع احلؽـقؿ بافقرظايتف، 

ظص اشـتثـاًء صــرورّؽ  هبا، مع أهنا مـ جـس افقـافة افتل تـؼطع بادقت، فؽـفـا 

  ؾصار ذفؽ إمجاًظامـ اذا إصؾ  فػعؾ افصحابة 
(4)

. 

 : و ـ هـا ؾنن إحلاق افذصػقة بافق ـقة  ـ حقث احلؽؿ افشـرظل فف كظران

ل:  ة مـ حقث إصؾ، وظدم وجقهبـا، صـقوظقة افقشـرمـ جفة مافـظـر إوَّ

 إَّٓ دا تعّؾؼ بافذمة وجقًبا ؾقستثـك مـ إصؾ، ؾال يلثؿ اإلكسان إذا   يقِص. 

وـذا افتصػقة يف افؼقاكغ اددكقة ادعاصـرة فقسص خقـاًرا واجًبـا أمـام افقرثـة، بـؾ 

ق إػ مستحؼقفا، خصقًصا يف افسـات افؽبـرة ال ظؿؾ إجرادل يسفؾ إيصال احلؼق

افتل تستؾزم إجراءات افتصػقة اجل ظقة، ـ  ال تسؿقة أؽؾ  افؼقاكغ افعربقة
(5)

. 

                                           
 (. 1147(، ومسؾؿ يف صحقحف برؿؿ )4741أخرجف افبخاري يف صحقحف برؿؿ ) (1)

 (.1141(، ومسؾؿ يف صحقحف برؿؿ )4724أخرجف افبخاري يف صحقحف برؿؿ ) (4)

 (. 114(، مرات  اإلمجاع ٓبـ حزم )ص:77اكظر: اإلمجاع ٓبـ ادـذر )ص: (4)

 (. 1/441(، ادبدع ٓبـ مػؾح )4/417دامة )(، افؽايف ٓبـ ؿ2/111اكظر: مغـل ادحتاج ) (2)

 وما بعداا(.  1/141اكظر: افقشـقط فؾسـفقري ) (1)
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مـ جفة فزومفا ظذ مـ افتزمفا  ؾؼد ؿرر افػؼفاء أن افقصــل إذا ؿبـؾ  افـظر افثاين:

فـف ظـزل كػسـف وتـرك  بافقصـقة وؿص حقاة ادقصـل  ؾنكف جي  ظؾقف افتزامفا، وٓ يسـقغ

افقصـقة إَّٓ بؿقاجفة ادقصـل  دا ؾقف مـ افتغرير بف، وضـقاع أمقافف، وحؼقؿف
(1)

. 

وـذفؽ احلال بافـسبة فؾؿصـػل  ؾـنن افتصـػقة ٓزمـة يف حؼـف إذا دخـؾ هبـا، 

( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشـسـة فـزوم افتصـػقة 41، 41وؿد كاؿشص ادادتان )

 ة أوجف، ال:بافـسبة فؾؿصػل مـ ظدّ 

أن ادصػل ممـقع مـ تـرك افتصـػقة مــ تؾؼـاء كػسـف دون مقاؾؼـة افـدادرة  -1

 افؼضادقة. 

أن ادصػل إذا ترك افتصػقة بدون إذن افدادرة ؾنكف يضـؿـ مـا ترتـ  ظـذ  -4

 ار ظذ إمقال ًؾ افتصػقة. ضـرترـف فؾتصػقة مـ أ

يف حــال افقؾــاة، أو  أن افؾــزوم مســتؿر يف حــؼ ادصــػل جتــاه افتصــػقة إَّٓ  -4

 آشتؼافة مع ؿبقهلا مـ افدادرة. 

( مــ افالدحـة ادشـار 42وتلـقًدا فِؾُُّزومقة يف حؼ ادصػل  ؾؼد أظطص ادادة )

إفقفا شـؾطة تؼديريـة فؾـدادرة بـنفزام ادصـػل بنحضـار ـػقـؾ ؽـارم مؾـا أو ضـ ن 

فـاصئة ظـ تػريطف ار اضـريف ب  يتـاش  مع حجؿ افسـة  تلمقـًا فتعقيض إصـرم

أو تعديف، وٓ صـؽ أن مــ صـقر افتػـريط ترــف فؾتصـػقة بـال إذن بــاًء ظـذ ظـدم 

 فزومفا يف حؼف. 

( افتـل كظؿـص 177ي يف ادـادة )صــرواذا اق ما كص ظؾقف افؼاكقن ادـدين اد

رؾض تقيل مفؿة افتصػقة، وحؽؿ افتـحل ظـفا بعد تقفقفا، وـذفؽ ظـزل ادصـػل 

 باب مزرة، ممّا يدل ظذ فزوم افتصػقة يف حؼ ادصػل. إذا ـاكص اـاك أش

                                           
(، مقااـــ  اجلؾقـــؾ 7/111(، افـــذخرة فؾؼـــرايف )1/421(، تبقـــغ احلؼـــادؼ )4/417اكظـــر: حتػـــة افػؼفـــاء ) (1)

 (. 2/142(، مطاف  أويل افـفك )4/414(، افؽايف ٓبـ ؿدامة )1/224)
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ؾ  ي يف مقضـقع اكتفـاء مفؿـة ادصـػل، صــراح افؼاكقن اددين ادصـرّ وؿد ؾصَّ

حقا اكحصار ذفؽ بلحد ثالثة أمقر، ال: افتـحل، ادقت، افعزل ووضَّ
(1)

. 

 ةصــقوبـاًء ظؾقف، ومـ خالل افـظريـ ادتؼدمغ  كجد تطابؼ افتصـػقة مـع افق

 مـ حقث حؽؿ إصؾ يف ـؾ مـف ، ومـ حقث فزومفا دـ دخؾ هبا. 

اق افؾـزوم ممّـا يتعّؾـؼ بـاإلرادة ادـػـردة مــ ادصـػل اـق: ســقوافذي يتصـؾ ب

افتـحل، ؾنن ادصػل دا ـان يف حؽـؿ افقـقـؾ  ؾـنن فـف أن يتـحـك ظـفـا  ٕهنـا مــ 

افـة بـلجر ؾؼـد مــع مــ افعؼقد اجلادزة ٓ افالزمـة، فؽــ دّـا ـاكـص افتصـػقة وافقـ

ر افذي حلؼ بف مــ جـراء افتــازل يف ضـرافتـحل إَّٓ بنفزامف بتعقيض ادقـؾ ظـ اف

وؿص ؽر مـاش ، وفذا ؾنكف جي  ظذ ادصػل إذا أراد أن يتـحـك ظــ افتصـػقة أن 

( مــ ذات افـظـام 717/1يبؾغ ادحؽؿة افتل ظقـتف، واذا مـا كّصـص ظؾقـف ادـادة )

وجف ــان اكتفـاء افقـافـة، جيـ  ظـذ افقـقـؾ أن يصـؾ بـإظ ل ظذ أي "مـ أكف: 

"افتل بدأاا إػ حافة ٓ تتعرض معفا فؾتؾػ
(2)

  . 

  ٌ َ املطلب الجالبح: ًدبى ت ً صبب ًّ ف املصبفُ  ا  بن سَبح طسٍكبْ اتصتَباز     صبب

  :ًالتعَني

( ضريؼـة اختقـار وتعقـغ 44، 41كاؿشص ٓدحة إمقال ادشسـة يف ادادتغ )

 ت ذفؽ يف ضريؼغ، مها:صـرح ادصػل  حقث

ا، ؾقج  ظذ افدادرة افؼضادقة أن تؼـر اـذا افتعقـغ صـقًّ أن يعغ ادقرث و -1

 ًظا. صـريف حدود ما يؿؾؽ ادقرث اإليصاء بف 

 أن  تار افدادرة افؼضادقة مصػقًّا، واذا ٓ خيؾق مـ أمريـ:  -4

 وط. شـرف افادقص مصػقًّا إذا اكطبؼص ظؾق صـلأن تؼقؿ افدادرة و -أ

                                           
 (. 1/121قشـقط فؾسـفقري )اكظر: اف (1)

 (. 121، 1/142اكظر: ادصدر افسابؼ ) (4)
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ــتحؽؿ  -ب ــر ؾ ــار مصــػ  أو أـث ــا ظــذ اختق أن يتػــؼ أصــحاب افشــلن مجقًع

افدادرة بنؿامتف مصػقًّا، ؾنذا   يتػؼـقا تقفـص افـدادرة اختقـار مصـػ  مـرخص، ؾـنن 

 تعّذر ذفؽ اختارت افدادرة مـ تراه. 

واذان افطريؼان مطابؼان مـ حقث اجلؿؾة دا ظؾقف افؼاكقن ادصـري، ؾؼد كّصـص 

إذا ظغ ادقرث وصـقًّا فؾسـة وج  أن يؼر افؼاضـل اـذا  -1"( ظذ أكف: 171ادادة )

، ــ  "ويسـري ظـذ وصــل افســة مـا يســري ظـذ ادصـػل مــ أحؽـام -4افتعقغ، 

إذا   يعـغ ادـقرث وصــقًّا فسـتـف وضؾـ  أحـد ذوي "( ظـذ أكـف: 171كّصص ادادة )

ؽؿة إذا رأت مقجبًا فذفؽ، مــ جتؿـع افقرثـة ظـذ افشلن تعقغ مصػ  هلا  ظقـص ادح

 .  "اختقاره، ؾنن   جتؿع افقرثة ظذ أحد  تقػ افؼاضـل اختقار ادصػل

ودرجص ُجؾُّ افؼقاكغ افعربقة ظذ تعقغ ادصػل بلحد افطـريؼغ ادـذـقريـ، 

ادـقرث، يف ـال افطريؼغ، شـقاء ظقــف  "اصـقًّ و"إَّٓ أن افؼاكقن اددين إردين ش ه 

، وذفؽ متققًزا فف  حتك ٓ خيتؾط بادصػل يف افؼضايا افتجاريةضـلأو ظقـف افؼا
(1)

. 

واذان افطريؼان مها بعقـف  ؿد ؿررمهـا افػؼفـاء ر فـؿ اهلل، حقـث إن اختقـار 

يف ضريؼتغ صـرظـداؿ يـح صـلافق
(2)

  : 

 ."ادختار صـلافق"، أو "ادقص صـلو"أن خيتاره ادقرث، ويسؿك:  -1

 .  "ضـلافؼا صـلو"، أو "احلاـؿ صـلو"أن خيتاره احلاـؿ، ويسؿك:  -4

ا افطريؼة إوػ، ؾصقر ا: أن يعفـد صـاح  افســة ؿبـؾ مقتـف إػ مــ  - أمَّ

يؼــقم ظــذ صــموكف ـؾفــا، أو بعضــفا  ـؼضــاء ديقكــف، وؿســؿة ترـتــف ظــذ ورثتــف، 

 ورظاية صغاره، وتربقتفؿ، وادحاؾظة ظذ أمقاهلؿ. 

                                           
 (.111اكظر: دظاوى افسـة وتطبقؼا ا، أ د ظقض )ص: (1)

(، مقااــ  4/1244(، افؽـايف ٓبـــ ظبـد افـز )221 -4/227(، درر احلؽـام )411اكظـر: حتػـة افػؼفــاء )ص: (4)

(، اهلدايــة ٕ  اخلطــاب 144ؿـــاع فؾــ وردي )ص:(، اإل2/147(، إم فؾشــاؾعل )412، 1/411اجلؾقــؾ )

 (. 4/414(، افؽايف ٓبـ ؿدامة )427)ص:
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ا - افطريؼة افثاكقة، ؾصـقر ا: أن يعـغ افؼاضــل وصــقًّا يؼـقم ظـذ صـمون  وأمَّ

ـا أن يؽـقن ابتـداًء بــلن يؿـقت ادقـص وفـقس فــف  ادقـص، أو بعضـفا، واـذا افتعقــغ إمَّ

ا أن يؼقم بقصـل ادقص ماكع مـ ادقاكع  ؾقعزفف افؼاضـل، ويعـغ وصــقًّا  وصـل، وإمَّ

 ص  ؾقعغ افؼاضـل وصـقًّا آخر معف.مؽاكف، أو أن يعجز، أو يضعػ وصـل ادق

ا  حقـث إن ضريؼتـل صــقًّ ػ ادصـػل وصــقومـ خالل ما تؼّدم يتبّغ وجف تق

ــل ذـراــا  ــة اــل ذا ــا افت ــقاكغ افعربق ــار ادصــػل يف افـظــام افســعقدي وافؼ اختق

بعقــف يف معـرض  صــلافػؼفاء، بؾ كّصص إكظؿة وافؼقاكغ شافػة افذـر ظـذ افق

 ا. صـقًّ ػ ادصػل وصـقار ادصػل، ممّا يدل ظذ صحة تقذـر ضريؼة اختق

  ؾـنن اـذا ؽـر صــلوفئـ ـان فؾؿصػل أحؽام وإجـراءات  تؾـػ ظــ افق

 ػ مـ جفة آختقار وافتعقغ ؾحس . صـقاق افتقشـقممثر  إذ ادؼام يف 

اق آختقــار شـــقا يف صـــقًّ ػ ادصــػل وصـــقوأزيــد إمــر إيضــاًحا يف دؿــة تق

 ذـر حؽؿغ مفؿغ مها ـأثار دا تؼّدم: وافتعقغ، ب

أن إكظؿة وافؼقاكغ ادذـقرة كاؿشـص ظـدم ؿابؾقـة ادصـػل فؾعـزل إَّٓ ظــد  -1

( افسـؾطة افتؼديريـة 47وجقد مزر، ؾؼد مـحـص ٓدحـة إمـقال ادشـسـة يف ادـادة )

اـق فؾدادرة بلن حتؽؿ بعزل ادصػل، وإؿامة ؽره متك وجدت أشـباب تسـقغ ذفـؽ، و

( مـ افؼـاكقن ادـدين ادصــري، إَّٓ أهنـا زادت أن ضؾـ  177/4ذات مضؿقن ادادة )

 ذفؽ يؿؽـ أن يؽقن مـ افـقابة افعامة، أو مـ أحد ذوي افشلن  ـافقرثة، وافدادـغ.

أن يعـزل  ضــلواذا احلؽؿ ؿـد ؿـّرره افػؼفـاء ؿـديً ، حقـث ؿـافقا: فـقس فؾؼا

ماكع ظـ افقصاية إَّٓ إذا ؿام بف صـلافق
(1)

  . 

أن افـظام افسعقدي اظتـك بقضـع افضـ كات وإحؽـام افالزمـة  حل يـة  -4

                                           
(، مسـادؾ ابــ رصـد 1/222(، مقااـ  اجلؾقـؾ )14/127(، افبـاية صـرح اهلداية )4/411اكظر: حتػة افػؼفاء ) (1)

(4/1421 .) 
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افسـات مـ افتعدي ظؾقفا، أو افتػريط يف حػظفا، وذفؽ متقجف دـ يعؿؾ ظؾقفا  

 واق: ادصػل، وبقاكف مـ وجقٍه متعّددة، أبرزاا: 

ــادة ) -أ ــ  يف اد ــقال ادشــسـة ـ ــدادر41أن ٓدحــة إم ة شــؾطًة ( أظطــص اف

تؼديريًة بلن حتؽؿ بنؿامة أـثر مـ مصػ  ظذ إمقال ادشسـة  ـافسـات، وذفـؽ 

يف حال اتػاق ذوي افشلن، ؾنن   يتػؼقا تقّفص افدادرة اختقار مصػ  مـرخص  دـا 

 وط ادطؾقبة.شـريتحذ بف مـ اـت ل اف

ــادة ) -ب ــص اد ــدادرة أن ت44وكّص ــذ أن فؾ ــذـقرة ظ ـــ افالدحــة اد ــقؿ ( م ؼ

وط، وهلا أن تضـؿ إفقـف مصـػقًّا آخـر، ؾفاتـان شـرط اكطباق افشـرمصػقًّا ب صـلافق

ادادتان وؽراا تعطل دٓفة ظذ أن افؼضـاء ٓ يؿــح آشـتؼالل افتـام فؾؿصـػل، 

مصـػقًّا، وؿـد ٓ  صــلؾؾقس فؾؿصػل افقٓية ادطؾؼة ظـذ افســة  ؾؼـد يؽـقن افق

وضـع افســة إؿامـة أـثـر مــ  ضــلـذا ؿد يؼتوط، وشـريؽقن إذا   تـطبؼ ظؾقف اف

 مصػ  فؾؼقام ب  جي  ظذ أـؿؾ وجف، ويمـد ذفؽ: 

( أظطص افدادرة شؾطة تؼديرية بنفزام ادصػل إحضار ـػقؾ 42أن ادادة ) -ج

يف ب  يتـاش  مع حجؿ افسـة، تلمقـًا دـا يتقؿـع صـرؽارم معء، أو إحضار ض ن م

 ة. ار،  ايًة فؾسـضـرمـ إ

( اكتؼال وٓية افتصػقة بغ ادصػغ، ؾؿـ فـقازم ذفـؽ 41وكظؿص ادادة ) -د

اف افـدادرة، صـرأن يؼع آشتالم وافتسؾقؿ بقاشطة ًاش  ؿاكقين مرخص فف، وبن

  ايًة فؾسـة. 

واذه إحؽام وافض كات مقجقدة يف ؽاف  افؼقاكغ افعربقة
(1)

، وإن ـاكـص 

 تتبايـ يف افشؽؾ اإلجرادل. 

اق فقسص أحؽاًما جديدة، ؾلصـقهلا، وؿقاظـداا مبثقثـة يف سـقوال يف ذات اف

                                           
 . (111، 111، 114، 111ـ  يف افؼاكقن اددين ادصـري يف ادقاد: ) (1)
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ؿديً  بجؿقع ما حيػظ  -ر فؿ اهلل-افػؼف اإلشالمل، وافتل تدل ظذ ظـاية افػؼفاء 

ــة ظــذ  ــقا ؾؽــرة افرؿاب ــاء كظؿ ــف أن افػؼف ــريط، وبقاك ــدي، أو افتػ ـــ افتع ــة م افسـ

، ؾؼد جعؾقا فؾؿـقرث وفؾحـاـؿ ، وكاؿشقا مقجبا ا، ووضحقا أحؽامفاصـلافق

 صــرا معـف يباصـقًّ ، وأظ فف، دون أن يؽقن وصـلؾات افقصـرأن يعغ مـ يراؿ  ت

وٓيتف ظـذ افرؿابـة ؾؼـط، واختؾػـص تسـؿقات  صـر، بؾ تؼتصـلافق صـرمثؾ ما يبا

صــلافػؼفاء دـ يؼقم بتؾؽ ادفؿة افرؿابقة، ؾاحلـػقـة يسـؿقكف: افــاطر ظـذ افق
(1)

 ،

ادافؽقةويسؿقف 
(2)

، وافشاؾعقة
(3)

ف، ويسؿقف احلـابؾة: إمغشـر: اد
(4)

. 

ف، أو إمـغ اـق ضـ ن ادحاؾظـة ظـذ شـرومقج  تعقغ اذا افـاطر، أو اد

هبا  ـافسـة، وأمـقال افقتـامك وكحـق ذفـؽ  ٕن مجفـقر افػؼفـاء  صـكاحلؼقق ادق

، أو ظجز ظـ أداء ما وج  ظؾ صـليؿـعقن ظزل افق ة، ويـرون صـققف بافقإذا ؿكَّ

وافقرثــة، ويؽؿــؾ كظــر  صـــلف، أو أمــغ يرظــك حــؼ ادقشـــرتعقــغ كــاطر، أو م

، ويسدده، واذا ممّا   أؿػ ؾقف ظذ خالف بقـفؿ  ٕكف يثبص يف آشـتدامة صـلافق

 ما ٓ يثبص يف آبتداء. 

ا فؾعـزل إَّٓ ظــد ؿقـام مقجبـف، وــذ صــلإذا تؼّرر ما تؼّدم مـ ظدم ؿابؾقة افق

  ؾــنن مؼصــقد اــذيـ احلؽؿــغ وأثرمهــا اــق مــا صـــلجــقاز تعقــغ كــاطر ظــذ افق

ًٓ اتػـاق  تضؿـتف أحؽـام إكظؿـة ادـذـقرة يف صـدر اـذا ادطؾـ   ٕكــا ؿرركـا أو

                                           
(، اجلـقارة افــرة ظـذ لتصــر 1/421(، تبقـغ احلؼـادؼ )124 -12/121اكظر: اهلدايـة مـع صــرحفا افعـايـة ) (1)

 (. 724 -1/724(، رد ادحتار )1/142(، افبحر افرادؼ )4/411افؼدوري )

ـ رصـد (، مسـادؾ ابـ2/214(، حاصــقة افدشـقؿل )1/111(، افتاج واإلـؾقـؾ )1/417اكظر: مقاا  اجلؾقؾ ) (4)

(1/444 .) 

 -7/12(، حتػـة ادحتـاج مـع حاصــقة افشــرواين )74، 4/71(، أشــك ادطافـ  )1/441اكظر: احلاوي افؽبر ) (4)

 (. 1/121(، هناية ادحتاج )11

ــل ) (2) ــر: ادغـ ــايف )1/421اكظ ــر )411 -4/412(، افؽ ـــرح افؽب ــة 1/112(، افش ـــ تقؿق ــد اب ــرر فؾؿج (، ادح

(، 1/421(، ادبـدع )2/221(، صـرح افزرـشــل ظـذ اخلرؿـل )7/12قح افػروع )(، افػروع وتصح1/414)

 (. 141 -2/142(، مطاف  أويل افـفك )2/411ـشاف افؼـاع )
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ؽقن شــق، ؾؿـمدى ذفـؽ حقـئـٍذ صــلافػؼف وافـظام ظذ ضريؼة تعقغ ادصػل وافق

ا، وفـئـ ــان افـظـام افسـعقدي ًؾ اتػاق وتلـقد واق احلؽ ن افؾـذان بقـتفـا آخـرً 

اؾقة ظـذ افـبعض أخـر صــروؽره ظذ أكف فقس فبعض ادصػغ شؾطة رؿابقة، أو إ

اق افذي أوردتف إك  اق فبقان مؼاصد افـظام وؽاياتف يف تعقغ أـثـر مــ سـقإَّٓ أن اف

، وأن ذفؽ مـ باب افض كات افتل حتؿل افسـة، وادال ادق بف ظؿقًمـا  صـكمصػ 

ـ افعبث هبا، أو افتػريط ب  جي  مـ افؼقام هلا، واذا متسؼ مـع مـا ذــره افػؼفـاء م

بف بـ  يف  صـك  إذ ؽاية ذفؽ ومؼصقده  اية ادال ادقصـلمـ إؿامة افـاطر ظذ افق

 .صـلذفؽ ترـف ادقص ادق

ًّف املصفُ ًصبَاملطلب السا ع: ًدى تٌ  :ًطػبسا  ن سَح الصب

ا مــ حقـث ضريؼـة صــقًّ ػ ادصػل وصـقث ذـر وجف تقتؼّدم يف ادطؾ  افثاف

اختقاره، وحقث إن اختقار ادصػل وتعققـف ٓ يؿؽـ أن يؽقن تشفًقا وٓ حتؽً ، بـؾ 

ػ ادصـػل صـقوط افالزمة، وفذا شلبّغ يف اذا ادطؾ  وجف تقشـريؽقن بتقاؾر اف

 قـف. ظـد اختقاره وتعق صـلا مـ حقث ما يشسط ـؾ مـ ادصػل وافقصـقًّ و

ا ادصػل، ؾؾؿ أجد ؾق  وؿػص ظؾقف مـ افؼقاكغ اددكقة افعربقـة مـا يُ  -  شــرأمَّ

ة صــر، شـقى بعـض اإلصـارات ؽـر ادباصــروط تعقغ ادصػل بشـؽٍؾ مباصـرإػ 

فبعض آصساضات افشـؽؾقة، مثـؾ: أن يؽـقن اختقـار ادصـػل بعـد إمجـاع افقرثـة 

ـ بـغ افقرثـة ؾؾـقس أجـبقًّـا ظــفؿ ؽـر ظؾقف، وـذا ـقن ادصـػل ؿـدر ادسـتطاع مـ

 ي.صـر( مـ افؼاكقن اددين اد171وارث، واذا ما تضؿـتف ادادة )

وط ادصػل يؿؽـ أن تستػاد مـ أشباب ظزفـف  ٕن صـروظـد افتلمؾ كجد أن 

( مـــ 177وط أو بعضــفا، ؾؼــد كّصــص ادــادة )شـــرافعــزل يؽــقن ظـــد اخــتالل اف

أيًضا إذا ضؾـ  إفقـف أحـد ذوي افشـلن،  ضـلفؾؼا"ن: ي ظذ أصـرافؼاكقن اددين اد

أو افـقابة افعامة، أو دون ضؾ   ظزل ادصـػل، واشـتبدال ؽـره بـف، متـك وجـدت 



  

 انرٕطـٍف انفمًٓ نًظفً انرشكاخ ُٔطشق اخرٍاسِ 

 َٔطاق سهطاذّ

 
 

 872 

اح إشباب افتل تّزر ظزل ادصـػل، ؾؿـفـا: شـر، وؿد كاؿش اف"أشباب تزر ذفؽ

هصـرظدم ـػايتف إلدارة افسـة وتصػقتفا، أو ظدم أماكتف، أو إمهافف وتؼ
(1)

. 

ــا افـظــام افســعقدي ؾــنن ٓدحــة إمــقال ادشــسـة وأمَّ
(2)

افتــل بّقـــص أحؽــام  

وط ادصـػل، وفؽـفـا أصـارت إػ شــرادصػل وافتصػقة   تتطرق بشؽؾ مػّصـؾ ف

ًضا صـؽؾقًّا، أو صــروط يف جاك  ادصػل، شقاء ما ــان مـفـا شـرورة اـت ل افضـر

ــادة ) ــد تضــؿـص اد ــار ( أن ذوي 41مقضــقظقًّا، ؾؼ افشــلن إذا   يتػؼــقا ظــذ اختق

ــا، ويف اــذا إصــارة إػ أن افسخــقص  ــار مصــػقًّا مرخًص ــدادرة  ت ــنن اف مصــػ   ؾ

( أن فؾـدادرة أن تؼـقؿ 44وط اختقـاره، وتضـؿـص ادـادة )صـرط مـ صـرفؾؿصػل 

وط، ممّـا يـدل ظـذ وجـقب تـقاؾر شــرمصػقًّا فؾســة إن اكطبؼـص ظؾقـف اف صـلافق

( مـــ افالدحــة ادــذـقرة مــا كّصــف: 21، وفــذا جــاء يف ادــادة )وط يف ادصــػلشـــراف

تصدر وزارة افعدل افسخقص فؾؿصـػغ، وؾـؼ ؿقاظـد حتـّدد أحؽـام افسخـقص "

، ومـطـقق "اف ظؾقفؿ، وتصـقػفؿ، ووضع ؿقادؿ فستق  اختقـاراؿصـرهلؿ، واإل

 وط افقاجــ  تقاؾراــا يف ادصــػل صــؽاًل أوشـــرادــادة ومػفقمفــا يــدل ظــذ أن اف

صدر فف تـظقؿ ٓحؼ، وكظًرا فؼـرب ظفـد صـدور افالدحـة ادـذـقرة شـقمقضقًظا 

ؾؾؿ يصدر ظـ افقزارة أي جديد بشلن ذفؽ
(3)

. 

ـا  وظذ ـؾ حال، ؾقؿؽـ افؼقل بلن افـظام بتحديده ضريؼتل اختقار ادصـػل، وأهنـا إمَّ

ؾـة افقٓيـات أن تؽقن اختقاًرا مـ ادقرث، أو مـ افؼاضـل، ؾقستػاد مــ ذفـؽ أهّنـا مــ مج

افشـرظقة افتل خيتار هلا مـ تقاؾرت وـؿؾص ؾقف افصػات افالزمة فتقيل تؾـؽ افقٓيـة، ؾـنن 

افؼاضـل دّا ـان ذا وٓية ظامـة  ؾـنن فـف أن ُيـقـ  ؽـره ؾـق  ٓ يسـتطقع أن يباصــره بـػسـف، 

                                           
 (.1/124اكظر: افقشـقط فؾسـفقري ) (1)

اًء ظذ ادادتغ ) (اـ11/1/1241يف  1112افصادرة بؼرار وزير افعدل رؿؿ ) (4) ـ كظام ادراؾ422، 411ـب  عات افشـرظقة. ( م

 اـ. 42/1/1241وذفؽ وؿص إظداد اذا افبحث بتاريخ  (4)
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 ؾقشــسط حقـئــٍذ يف افـادــ  مــا يشــسط يف ادـقــ  مـــ حقــث اجلؿؾــة، وفــذا كجــد افػؼفــاء 

دّا تؽّؾؿقا ظــ اختقـار افقصــل وصـحة تقفقتـف، وكػـاذ تصــرؾاتف، اصـسضقا  -ر فؿ اهلل-

 .(1)فذفؽ صـروًضا متعّددة، مـفا: ما اق ًؾ اتػاق، ومـفا ما اق ًؾ اختالف

ا افشـروط ادذػؼ ظؾقفاى ؾفل: اإلشـالم، وافتؿققـز، وؿدرتـف ظـذ افؼقـام بـ   ض َّ

 ؾقف.  صـلأو

ا افشــروط اد احلريـة، وافعدافـة، وإماكـة، وافبؾـقغ،  خذؾـػ ؾقفـاى ؾفـل:وض َّ

 ف، وأٓ تقجد ظداوة بقـف وبغ مـ ويل ظؾقف.صـروآاتداء إػ افت

وبـاًء ظذ ما تؼّدم، وفؾؿقازكة بغ ما ذــره افػؼفـاء مــ افشــروط ادتػـؼ ظؾقفـا 

ما ذــره افػؼفـاء وادختؾػ ؾقفا، وبغ ما تؿ اشتـتاجف ممّا ظؾقف افـظام افسعقدي، ؾنن 

ـا اصـساط اإلشـالم  ؾؾؽـقن افتصـػقة  ا فشــروط ادصـػل، أمَّ يعتز تلشـقًسا ضــروريًّ

وٓية، وكقابة ظـ احلاـؿ ؾقشسط هلا إاؾقة افشـرظقة افؽامؾـة، وٓ تتحؼـؼ إاؾقـة 

ا افتؿققز  ؾـألن ظؿـؾ ادصـػل اـق افؼقـام ظـذ افســة، أو ظـذ مـا  بدون إشالم، وأمَّ

ف يف إمــقال، وإظقــان، واحلؼــقق، وٓ يتحّؼــؼ افـظــر ؾقفــا مـــ ؽــر أوصـــل ظؾقــ

ــة مؼصــقدة يف تصــػقة  ــف، ؾفــذه ؽاي ــام بــ  أوصـــل ؾق ــا افؼــدرة ظــذ افؼق ــز، وأمَّ ادؿّق

 افسـات، ؾال يؿؽـ اختقار مصػ  ٓ يؼدر ظذ افؼقام فؾسـة ب  جي  حؼ افؼقام.

  يشسط يف ادصـػل مــ حقـث وهبذا كستطقع أن كؼقل: إن ما يشسط يف افقصـل

 اجلؿؾة، وإذا حتؼؼ اذا  تبّغ وجف تقصـقػ ادصػل وصـقًّا مـ حقث افشـروط. 

                                           
(، افػتاوى اهلـدية 1/144(، افبحر افرادؼ )221 -4/227(، درر احلؽام )427 -1/421اكظر: تبقغ احلؼادؼ ) (1)

(، 1/111(، افتـاج واإلـؾقـؾ )221(، جمؿع افضـ كات )ص:2/141(، ؽؿز ظققن افبصادر )141 -1/147)

(، 1/112(، مــح اجلؾقـؾ )214 -2/214(، افشـرح افؽبر مـع حاصــقة افدشـقؿل )4/141قاـف افدواين )افػ

(، افغـرر 11 -4/17(، أشــك ادطافـ  )147 -2/141(، إم )4/411حاصـقة افعدوي ظذ ـػاية افطافـ  )

(، 4/171وظؿـرة ) (، حاصــقتا ؿؾقـق 4/411(، اإلؿـاع فؾشـربقـل )2/117(، مغـل ادحتاج )2/72افبفقة )

(، 7/411(، اإلكصـاف فؾؿـرداوي )7/211(، افػروع وتصـحقح افػـروع )421 -1/422ادغـل ٓبـ ؿدامة )

 (. 2/141مطاف  أويل افـفك )
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  املبشح الجاىٕ
 ىطام ضلطات مصفٕ الرتنات

ػ افػؼفـل فؾؿصـػل، وضـرق صــقدا تؼّدم بقان ادراد بتصػقة افسـات، وافتق

ؽ أكـف تؼـّدم أن مــ اختقاره، ؾسلبّغ يف اـذا ادبحـث كطـاق شـؾطات ادصـػل  ذفـ

ـا أن يعـغ ادـقرث و ا  صــقًّ ادتؼرر ؾؼًفا وؿاكقًكا أن ضريؼة اختقار ادصـػل تؽـقن إمَّ

ا أن ٓ حيدد و ا، أو صــقًّ و ضــلا  ؾقؼـقؿ افؼاصــقًّ ؾقج  ظذ ادحؽؿة إمضاؤه، وإمَّ

 ات افالزمة فؾسـة، وبقان ذفؽ ـ  يع: ضـقمصػقًّا بحس  ادؼت

ًِل: نطا ًّم ضلطْ  صفُ الرتنْ إذا نان ًاملطلب األ  :ا للمٌزخصب

  ؾؼد تؼّدم أكف جيـ  ظـذ صـلا، وؿبؾ بذفؽ افقصـقًّ إذا ـان ادقرث ؿد ظّغ و

بـف ادـقرث،  صــكة، وحقـئٍذ تؽقن شؾطتف بحس  ما أوصـقافدادرة أن تؼر اذه افق

ة ـافقـافة مـ حقث افعؿقم واخلصقص بال خالف ظـد افػؼفاءصـقوافق
(1)

. 

حقـئذ تؽـقن ظـذ مجقـع احلؼـقق  صـلة افعامة ؾنن كطاق شؾطة افقصـقا افقأمَّ 

 ادتعّؾؼة بافسـة ادتؼّدم ذـراا يف افتؿفقد. 

ا افق فـف ؾقـف  ـؼضـاء  صــلة اخلاصة ؾـنن كطـاق شـؾطتف خيـتص بـ  أوصـقوأمَّ

افديقن مثاًل، واذا مـا جـرت ظؾقـف ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة  ــ  يف ادـادة 

ادقرث يف حدود ما يؿؾؽ ادـقرث  صـلادتضؿـة أن افدادرة افؼضادقة تؼر و( 44)

ًظا، ؾـنذا صــربـف  صــكؾـق  يق صــلًظا  ؾػل اذا حتديـد فسـؾطة افقصـراإليصاء بف 

                                           
(، افبقـان وافتحصــقؾ 1/11(، آختقار فؾؿقصع )4/111(، افـتػ يف افػتاوى )7/412اكظر: بدادع افصـادع ) (1)

ـــذخرة )1/117) ـــؾ )7/114(، اف ـــاج واإلـؾق ـــر )7/172(، افت ـــاج 1/211(، احلـــاوي افؽب (، حتػـــة ادحت

(، ادبــدع 1/412(، افشـــرح افؽبــر )1/74(، ادغـــل ٓبـــ ؿدامــة )127 -1/121(، هنايــة ادحتــاج )7/11)

(2/4421 .) 
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ة، وصـار مــا خـرج ظـــ ذفـؽ خارًجــا ظــ كطــاق صـــقتعـّداه إػ ؽــره   تصـح افق

 قف، وٓ يـػذ.ؾف ؾصـرشؾطتف  ؾال وٓية فف ظؾقف، وحقـئٍذ ٓ يصح ت

ًّاملطلب الجانُ: نطام ضلطْ  صفُ الرتنْ إذا مل ٍعني املٌزخ ً  :اصب

ـا افطريـؼ  ل أن تعقغ ادصػل ٓ خيـرج ظــ ضـريؼغ، ؾلمَّ تؼّدم يف ادبحث إوَّ

ل واق أن يؽقن ادقرث ؿد ظّغ و ـا افطريـؼ صـقًّ إوَّ ا  ؾؼد تبّغ كطاق شؾطتف، وأمَّ

ا  ؾـنن افـدادرة افؼضـادقة  تـار مصـػقًّا، وفبقـان صــقًّ حيّدد و افثاين ؾنن ادقرث إذا  

 ؾنن افذصػقة حقـئٍذ ٓ ختؾق  ـ ض ريـ:كطاق شؾطتف  

أن تؽــقن افتصــػقة ؾرديــًة، واــذا اــق إصــؾ يف تصــػقة افســـات، واــق  -أ

افطريؼ ادعتاد ادـلفقف
(1)

، وؿـد بّقــص إكظؿـة اددكقـة شـؾطة ادصـػل يف افتصـػقة 

 ـ خالل ظّدة أحؽام، مـفا: افػردية م

( مــ ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة مــ أن 41ما كّصـص ظؾقـف ادـادة ) -1

يبّغ يف احلؽؿ افؼضادل ما فؾؿصػل مــ حؼـقق وشـؾطة، ؾقؽـقن كطـاق  ضـلافؼا

 يف حؽؿف. ضـلشؾطتف حقـئٍذ مستؿًدا مـ افصالحقة ادؿـقحة فف مـ افؼا

دكقـة يف بقـان شـؾطات ادصـػل يف افتصـػقة و  تتقّشع ـثر مـ افؼقاكغ اد -4

افػرديـة  فؽــقن ضبقعــة افتصـػقة افػرديــة تعطــل احلـؼ فؽــؾ ذي حــؼ يف افســـة أن 

ــؼ  ــف وؾ ــتقػاء حؼ ــة ٓش ــة وافتـػقذي ــراءات افتحػظق ــ  اإلج ــتؼاًل بطؾ ــّدم مس يتؼ

إجراءات ًّددة
(2)

. 

أن تؽـــقن افتصـــػقة مجاظقـــًة، واـــل ادؼصـــقدة ظــــد إضـــالق )تصـــػقة  -ب

ي، صــرات(، وال ضريؼة مطقفة بنجراءات معؼـدة ــ  يف افؼـاكقن ادـدين ادافسـ

وفذا ٓ تتـاش  إَّٓ مع افسـات افؽبرة، ؾفل ضريؼة اختقاريـة اشـتثـادقة
(3)

، وأاـؿ 

                                           
 (.1/121اكظر: افقشـقط فؾسـفقري ) (1)

 اكظر: ادصدر افسابؼ. (4)

 (. 141، 1/111اكظر: ادصدر افسابؼ ) (4)



  

 انرٕطـٍف انفمًٓ نًظفً انرشكاخ ُٔطشق اخرٍاسِ 

 َٔطاق سهطاذّ

 
 

 876 

خصادصفا: أن ادصػل يف افتصػقة اجل ظقة اق افذي يؿّثؾ افسـة وحده، ؾال جيقز 

فتف، وٓ جيـقز ٕحـد مــفؿ احلصـقل ظـذ حـؼ فؾدادـ ا اذ أي إجراء إَّٓ يف مقاج

ف يف صــراختصاص ظذ افعؼارات ادقجـقدة يف افســة، وٓ جيـقز فؾـقارث أن يت

مال افسـة ؿبؾ تصـػقتفا، ؾستػـع بـذفؽ يـد افـدادـ وافقرثـة ظــ افســة، ويؿتــع 

ا اذ أي إجراءات ؾردية حتك تتؿ افتصػقة
(1)

، 114، واق مـا كّصـص ظؾقـف ادـقاد )

 ي.صـر( مـ افؼاكقن اددين اد111 ،112

وتتؿّقز حقـئٍذ افتصػقة اجل ظقة ظـ افػردية بامتــاع أي إجـراء ظـذ افســة إَّٓ 

( مـ ٓدحة 41يف مقاجفة ادصػل، وظذ اذا يـص افـظام افسعقدي ـ  يف ادادة )

ٓ جيقز مـ وؿـص صـدور احلؽـؿ بنؿامـة "ؿسؿة إمقال ادشسـة افتل ؿررت أكف: 

دصػل أن يتخذ افدادـقن أي إجراء ظذ ادال ادشسك، أو يسـتؿروا يف ذفـؽ إَّٓ يف ا

 .  "مقاجفة ادصػل

 وادصػل كؾحظ أمريـ، مها:  صـلوظـد ادقازكة بغ شؾطتل افق

الًّ مـ شؾطتف  تـتفل إػ ما تعّؾؼ بافسـة  ؾال شؾطة هل  ظذ ما شقااا. -1  أنـ 

يبـدأ إجـراءات ظؿؾـف يف  صــلؼاربـة إجرادقًّـا، ؾافقأن ـالًّ مـ شؾطتف  مت -4

ة وؾؼ افستق  افذي تؼّدم ذـره يف احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة حسـ  اخلـالف صـقافق

افػؼفل يف تؾؽ احلؼقق، ؾقبدأ بحؼ ادقرث، ثؿ ؿضاء افديقن، ثؿ تـػقـذ افقصـايا، 

ا ادصػل ؾنجراءات ظؿؾف يف افتصػقة ظذ  ،ؿ افسـةسـقثؿ تؼ أربع مراحؾوأمَّ
(2)

  : 

 تعقغ ادصػل مـ ؿبؾ ادحؽؿة ادختصة.  -

 جرد افسـة ب  هلا وظؾقفا.  -

 تسقية ديقن افسـة.  -

                                           
 (. 1/421( كؼاًل ظـ ادذـرة اإليضاحقة )1/141اكظر: ادصدر افسابؼ ) (1)

 وما بعداا(. 1/147اكظر: افقشـقط فؾسـفقري ) (4)
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 تسؾقؿ أمقال افسـة فؾقرثة خافقًة مـ احلؼقق وافديقن. -

ي ســري"ي ظـذ أكـف: صــر( مـ افؼـاكقن ادـدين اد171/4وفذا كّصص ادادة )

 صــل، وظؾقـف: يؽـقن فق" ادصـػل مــ أحؽـامي ظـذســرافسـة مـا ي صـلظذ و

ــ  فؾؿصـػل أن  صــلافسـة مجقع شؾطات ادصـػل، وظؾقـف مجقـع افتزاماتـف، ؾؾؾق

ًٓ ظـذ  يرؾض تقيل ادفؿة، أو أن يتـحك ظـفا بعد تقفقفا، وفف أن يطؾـ  أجـًرا ظـاد

ؿقامف بؿفؿتف، وظؾقف مجقـع واجبـات ادصـػل مــ تسـؾؿ أمـقال افســة، وإدار ـا، 

ا اذ مجقع آحتقاضات ادستعجؾة ب  يف ذفؽ جتفقز ادقـص، وافـػؼـة ظـذ مـا ــان و

يعقفف ادقص مـ افقرثة، وجـرد افســة بـ  هلـا مــ حؼـقق، ومـا ظؾقفـا مــ ديـقن، 

وتســقية ديــقن افســـة، وتســؾقؿ أمــقال افســـة فؾقرثــة خافصــة مـــ افــديقن واــل 

ؿفاسـقصادعة، أو بعد تؼ
(1)

. 

وادصـػل يمــد مـا تؼـّدم يف  صــلجرادـل بـغ شـؾطتل افقواذا افتؼـارب اإل

ل مـ أوجف تق ا، ومـ افؼقاظد ادؼـّررة ظــد أاـؾ صـقًّ ػ ادصػل وصـقادبحث إوَّ

ء ُأظطل حؽؿفشـلافعؾؿ: أن ما ؿارب اف
(2)

  . 

                                           
 (. 1/141اكظر: ادصدر افسابؼ ) (1)

 (. 4/122(، ادـثقر فؾزرـشـل )1/172اكظر: إصباه وافـظادر فؾسبؽل ) (4)
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 ٘ـــــامتــارت

 ه وظقكف، وؾق  يع أبرز افـتاد : سـريف ختام افبحث أ د اهلل تعاػ ظذ تق

ــام صـــقأن ادؼصــقد بافتق -1 ــقازل بإحؽ ــادع وافـ ــة افقؿ ــل: حتؾق ػ افػؼف

 ؾقة. صـقظقة ادؽتسبة مـ أدفتفا افتػشـراف

ــف،  -4 أن ادؼصــقد بتصــػقة افســـات:  ؾــقص مــا يســـف اإلكســان بعــد مقت

وط افالزمـة فؾؼقـام شــروإيصافف دستحؼف، وادصػل اـق: ــؾ مــ تـقاؾرت ؾقـف اف

 ن بعد مقتف، مـ إيصافف دستحؼف. بتخؾقص ما يسـف اإلكسا

أن احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة أربعة ظذ افستق  ــ  ظــد اجلؿفـقر، واـل:  -4

 جتفقز ادقص، ؿضاء ديقكف، تـػقذ وصاياه، ؿسؿة ترـتف.

مـ حقـث اـل مصـطؾح  "ةصـقافق"يف افػؼف اإلشالمل، و "صـلافق"أن  -2

ـــ: صـــر ، ومصــطؾح "ل افســـاتمصــػ"ظل، اــل افقصــػ ادـاشــ  وادطــابؼ ف

 ، وذفؽ مـ أوجف متعّددة، أبرزاا: "تصػقة افسـات"

ف بعد ادقت، وافتصػقة: صـرة: إمر بافتصـقمـ حقث افتعريػ، ؾنن افق -أ

 ؾقص مـا يســف اإلكسـان بعـد مقتـف، وإيصـافف دسـتحؼف، وـالمهـا مـصـبان ظـذ 

 احلؼقق ادتعّؾؼة بافسـة. 

وع ؽر واجـ ، شـرة وافتصػقة مصـقمـ افق وظقة، ؾؽؾس شـرمـ حقث اد -ب

وادصػل يؾزم يف حؼف إذا افتزمفـا   صـلوٓ متعغ مـ حقث إصؾ، وـؾس مـ افق

 ؾال يصح ظزهل  ٕكػسف  إَّٓ بنذن مـ ظّقـف . 

ا مــ  -ج مـ حقث ضريؼة آختقار، ؾؽؾس مـف  يتؿ اختقاره بلحد ضريؼتغ: إمَّ

ا مـ  .ضـلافؼا صاح  افسـة، وإمَّ
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وط افتـل ٓ يؼـقم شـروط، ؾؽؾس مـفا يشسط فف مجؾة مـ افشـرمـ حقث اف -د

 وط. شـرظؿؾف إَّٓ بتقاؾراا  باظتبارمها مـ افقٓيات افتل تطؾ  هلا أـؿؾ اف

 أن كطاق شؾطة مصػل افسـات ٓ خيؾق مـ حافغ:  -1

ســ  ا فؾؿــقرث  ؾفـــا يؽــقن كطــاق شــؾطتف بحصـــقًّ أن يؽــقن ادصــػل و -أ

 ة ادقرث ظؿقًما وخصقًصا.صـقو

 ا فؾؿقرث  ؾفـا ٓ خيرج ظـ حافغ: صـقًّ أٓ يؽقن ادصػل و -ب

أن تؽقن افتصػقة ؾرديًة، ؾغافًبا تؽقن شـؾطتف ًـدودة، و ضـع شـؾطتف دـا  -

 تضؿـف احلؽؿ افؼضادل حغ تعققـف.

ت أن تؽقن افتصػقة مجاظقًة، ؾتؽـقن شـؾطتف ظامـة، ويتبـع يف ذفـؽ إجـراءا -

 افتصػقة اجل ظقة ادؼررة كظاًما.
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 قاٜن٘ املصادز ّاملسادع

 افؼرآن افؽريؿ. 

اـ(، 411اإلمجاع، ٕ  بؽر ًؿد بـ إبرااقؿ بـ ادـذر افـقسابقري )ت:   -1

وافتقزيـع، افطبعـة: إوػ  شـر: دار ادسؾؿ فؾـصـرحتؼقؼ: ؾماد ظبد ادـعؿ أ د، افـا

 م.4222 -اـ1241

: دار افػؽـر صــرخ ًؿد أبق زاـرة، افـاشـققاريث، فؾأحؽام افسـات واد  -2

 افؼاارة. -افعر  

آختقار فتعؾقؾ ادختار، دجد افـديـ أ  افػضـؾ ظبـد اهلل بــ ًؿـقد بــ   -3

خ ًؿقد أبـق دؿقؼـة، شـقاـ(، تعؾقؼ: اف114مقدود ادقصع افبؾدحل احلـػل )ت: 

وصــقر ا دار افؽتــ  م، )1147 -اـــ 1411: مطبعــة احلؾبــل بافؼــاارة، صـــرافـا

 افعؾؿقة ببروت وؽراا(.

ي شــرأشاس افبالؽة، ٕ  افؼاشؿ جار اهلل ًؿقد بـ ظؿر بـ أ د افزل  -4

: دار افؽتــ  افعؾؿقــة صـــراــ(، حتؼقــؼ: ًؿــد باشــؾ ظقــقن افســقد، افـا141)ت: 

 م. 1111 -اـ 1211فبـان، افطبعة: إوػ،  -ببروت 

فـ ، فـزيـ افـديـ أ  حيقـك زـريـا بــ أشـك ادطافـ  يف صــرح روض افطا  -5

 اـ(، افـاصـر: دار افؽتاب اإلشالمل.141ًؿد بـ زـريا إكصاري افسـقؽل )ت: 

إصباه وافـظادر، فتاج افديـ ظبد افقااب بـ تؼـل افـديـ افسـبؽل )ت:   -6

 م. 1111 -اـ1211: دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ صـراـ(، افـا771

رب افعـادغ، فشـؿس افـديـ ًؿـد بــ أ  بؽـر بــ إظالم ادـقؿعغ ظــ   -7

اـ(، حتؼقؼ: ًؿد ظبد افسالم إبـرااقؿ، 711أيقب بـ شعد ابـ ؿقؿ اجلقزية )ت: 

 م. 1111 -اـ 1211: دار افؽت  افعؾؿقة ببروت، افطبعة: إوػ، صـرافـا
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اإلؿـاع يف افػؼف افشاؾعل، ٕ  احلسـ ظع بـ ًؿد بـ ًؿـد بــ حبقـ    -8

 اـ(، بدون بقاكات فؾطبعة.212افبغدادي، افشفر باداوردي )ت:  يصـرافب

اإلؿـاع يف حؾ أفػاظ أ  صجاع، فشؿس افديـ ًؿـد بــ أ ـد اخلطقـ    -9

ـــ  افبحـــقث وافدراشـــات 177بقـل افشـــاؾعل )ت: شــــراف ـــؼ: مؽت  اــــ(، حتؼق

 فبـان. -: دار افػؽر ببروت، وأيًضا: ضبعة دار ادعرؾة ببروت صـرافـا -

، ٕ  ظبد اهلل ًؿد بـ إدريس بـ افعباس بـ ظـث ن بــ صـاؾع بــ إم -10

: دار صــراــ(، افـا422ادؽـل )ت:  صــلظبد ادطؾ  بـ ظبـد مــاف ادطؾبـل افؼر

 م.1112 -اـ 1212ادعرؾة ببروت، 

اإلكصاف يف معرؾة افراجح مـ اخلـالف، فعـالء افـديـ أ  احلســ ظـع بــ  -11

اـ(، افـاصــر: دار إحقـاء افـساث 111ل احلـبع )ت: شؾق ن ادرداوي افدمشؼل افصاحل

ــع  ـــر وافتقزي ــة وافـش ــ  فؾطباظ ــا  افؽت ــة دار ظ ــا: ضبع ــة، وأيًض ــة افثاكق ــر ، افطبع افع

 م. 4221 -اـ 1241بافرياض، حتؼقؼ: د. ظبد اهلل بـ ظبد ادحسـ افسـل، 

افبحــر افرادــؼ صـــرح ــــز افــدؿادؼ، فــزيـ افــديـ بـــ إبــرااقؿ بـــ ًؿــد،  -12

ــابـ كجــقؿ ادصـــري )ت: اد ــروف ب ــؼ، 172ع ــة افبحــر افراد ـــ(، ويف آخــره: تؽؿؾ  ا

اــ(، وباحلاصــقة: 1141دحؿد بـ حسـغ بـ ظع افطقري احلـػل افؼادري )ت بعـد 

 مـحة اخلافؼ، ٓبـ ظابديـ، افـاصـر: دار افؽتاب اإلشالمل، افطبعة افثاكقة.

أ  بؽر بــ مسـعقد بــ ادع، فعالء افديـ شـربدادع افصـادع يف ترتق  اف -13

: دار افؽت  افعؾؿقـة، افطبعـة افثاكقـة صـراـ(، افـا117أ د افؽاشاين احلـػل )ت: 

 م.1111 -اـ 1221

بـ  شـكح اهلداية، فبدر افديـ أ  ًؿد ًؿقد بـ أ د بـ مقصـرافبـاية  -14

ــل )ت: ســـغأ ــد بـــ ح ــا  افعقـ ــة صـــراـــ(، افـا111 افغقت : دار افؽتــ  افعؾؿق

 م. 4222 -اـ 1242فبـان، افطبعة إوػ، ببروت 
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افبقــان وافتحصـــقؾ وافشـــرح وافتقجقــف وافتعؾقــؾ دســادؾ ادســتخرجة، ٕ   -15

اـ(، حؼؼف: د. ًؿد حجل وآخـرون، 142افقفقد ًؿد بـ أ د بـ رصد افؼرضبل )ت:

 م.1111 -اـ 1221فبـان، افطبعة افثاكقة،  -افـاصـر: دار افغرب اإلشالمل ببروت 

افعروس مـ جقاار افؼامقس، ٕ  افػـقض ًؿـد بــ ًؿـد بــ ظبـد  تاج -16

 اـ(، افـاصـر: دار اهلداية. 1421افرزاق احلسـقـل، ادؾؼ  بؿرتضـك افزبقدي )ت: 

خؾقؾ، ٕ  ظبـد اهلل ًؿـد بــ يقشـػ بــ أ   صـرافتاج واإلـؾقؾ دخت -17

: دار صـرافـااـ(، 117افؼاشؿ بـ يقشػ افعبدري افغركاضل، ادقاق ادافؽل )ت: 

 م. 1112-اـ1211افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، 

تبقغ احلؼادؼ صـرح ــز افدؿادؼ، فػخر افـديـ ظـث ن بــ ظـع بــ ًجــ  -18

اـ(، وهبامشف: حاصـقة افشؾبل، فشـفاب افـديـ  724افبارظل افزيؾعل احلـػل )ت: 

اــ(، 1241أ د بـ ًؿد بـ أ د بـ يقكس بــ إشـ ظقؾ بــ يـقكس افشـؾبل )ت: 

 اـ. 1414افـاصـر: ادطبعة افؽزى إمرية ببقٓق، افؼاارة، افطبعة إوػ، 

ــد  -19 ـــ أ  أ  ــد ب ـــ أ  ــد ب ــديـ ًؿ ــالء اف ــر ظ ــاء، ٕ  بؽ ــة افػؼف حتػ

فبــان،  -: دار افؽتـ  افعؾؿقـة ببـروت صــراــ(، افـا122افسؿرؿـدي )ت: كحق 

 م. 1112 -اـ 1212افطبعة افثاكقة، 

صـرح ادـفاج، ٕ د بــ ًؿـد بــ ظـع بــ حجـر اهلقتؿـل،  حتػة ادحتاج يف -20

روجعص وصححص ظذ ظدة كسخ بؿعرؾة جلـة مــ افعؾـ ء، افـاصــر: ادؽتبـة افتجاريـة 

م، وهبامشــف: حاصـــقة 1114 -اـــ 1417افؽــزى بؿصـــر فصــاحبفا مصــطػك ًؿــد، 

 ؿاشؿ افعبادي.  اإلمام ظبد احلؿقد افشـرواين، وهبامشف أيًضا: حاصـقة اإلمام أ د بـ

افتذـرة يف افػؼف افشـاؾعل، ٓبــ ادؾؼــ شــراج افـديـ أ  حػـص ظؿـر بــ  -21

اـــ(، حتؼقــؼ: ًؿــد حســـ ًؿــد حســـ 122ظــع بـــ أ ــد افشــاؾعل ادصـــري )ت: 

 م.4221 -اـ 1247، 1ط:فبـان،  -إش ظقؾ، افـاصـر: دار افؽت  افعؾؿقة، بروت 
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آشـتئـاف بافـدار افبقضـاء تصػقة افسـة وؿسؿتفا فؾؿستشار بؿحؽؿة  -22

 (. 12إشتاذ ًؿد افراؾعل، جمؾة ادحاـؿ ادغربقة، ظدد )

تصػقة افسـة، دراشة مؼاركة بغ افؼقاكغ ادغربقـة، مـذـرة فـقـؾ صـفادة  -23

ــة  ــاـع كجقؿ ــداد: ب ــامؾ، إظ ــاكقن اخلــاص افش ــقق،  صــص افؼ  اداشــس يف احلؼ

 م. 4211-4211ة اجلامعقة: اف: إؿروؾة زبقدة، فؾسـصـرؿة، إسـقظدوان ك -

 يػ اجلرجـــاين شــــرافتعريػـــات، فعـــع بــــ ًؿـــد بــــ ظـــع افـــزيـ اف -24

: دار افؽتـ  صــراف افـاصــراـ(، ضبطف وصححف مجاظة مــ افعؾـ ء بن111)ت: 

 م.1114-اـ 1224فبـان، افطبعة: إوػ-افعؾؿقة بروت 

شــػ افتـبقــف يف افػؼــف افشــاؾعل، ٕ  إشــحاق إبــرااقؿ بـــ ظــع بـــ يق  -25

: صــر(، حتؼقـؼ: ظـ د افـديـ أ ـد حقـدر، افـا271ازي، )ت:شـرافػروزآبادي اف

 اــ. 1224ظا  افؽت ، بروت، 

ــروي  -26 ــري اهل ـــ إزا ــد ب ـــ أ  ــد ب ــة، ٕ  مـصــقر ًؿ ــذي  افؾغ   

: دار إحقـاء افـساث افعـر  صــراـ(، حتؼقؼ: ًؿـد ظـقض مرظـ ، افـا472)ت: 

 م. 4221ببروت، افطبعة إوػ، 

وشــــف  مـــ أمــقر رشــقل اهلل  صـــراجلــامع ادســـد افصــحقح ادخت -27

وأيامف = صحقح افبخـاري، دحؿـد بــ إشـ ظقؾ أبـق ظبـد اهلل افبخـاري اجلعػـل، 

: دار ضـقق افـجـاة )مصـقرة ظــ صــر، افـاصــرافـا صــرحتؼقؼ: ًؿد زاـر بــ كا

اــ، مـع 1244افسؾطاكقة بنضاؾة ترؿقؿ ًؿـد ؾـماد ظبـد افبـاؿل(، افطبعـة إوػ، 

 ح وتعؾقؼ د. مصطػك دي  افبغا.صـر

اـ(، 441مجفرة افؾغة، ٕ  بؽر ًؿد بـ احلسـ بـ دريد إزدي )ت:  -28

: دار افعؾؿ فؾؿاليـغ ببـروت، افطبعـة إوػ، صـرحتؼقؼ: رمزي مـر بعؾبؽل، افـا

 م.1117
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 جــقاار افعؼــقد ومعــغ افؼضــاة وادــقؿعغ وافشــفقد، فشــؿس افــديـ  -29

د بـ ظع بـ ظبد اخلافؼ ادـفاجل إشـققضل ثؿ افؼـااري افشـاؾعل )ت: ًؿد بـ أ 

اـ(، حؼؼفا وخرج أحاديثفا: مسـعد ظبـد احلؿقـد ًؿـد افسـعدين، افـاصــر: دار 112

 م. 1111 -اـ 1217فبـان، افطبعة إوػ،  -افؽت  افعؾؿقة ببروت 

افزبقـدي اجلقارة افـرة، ٕ  بؽر بـ ظع بــ ًؿـد احلـدادي افعبـادي  -30

 اـ. 1444: ادطبعة اخلرية، افطبعة إوػ، صـراـ(، افـا122افقؿـل احلـػل )ت: 

ح ـػاية افطاف  افرباين، ٕ  احلســ ظـع بــ صـرة افعدوي ظذ صـقحا -31

خ ًؿـد شــقاـ(، حتؼقؼ: يقشـػ اف1111أ د بـ مؽرم افصعقدي افعدوي )ت: 

 م. 1112 -اـ 1212: دار افػؽر ببروت، صـرافبؼاظل، افـا

( وأ د افزفسـل 1211:حاصـقتا ؿؾقق  وظؿرة، ٕ د شالمة افؼؾقق )ت -32

م مطبقظة هبـامش: 1111-اـ1211اـ(، افـاصـر: دار افػؽر بروت، 117:ظؿرة )ت

 صـرح افعالمة جالل افديـ ادحع ظذ مـفاج افطافبغ فؾشـقخ ًقل افديـ افـقوي. 

افشـاؾعل واـق صــرح لتصــر ادـزين، احلاوي افؽبر يف ؾؼف مـذا  اإلمـام  -33

ٕ  احلسـ ظع بـ ًؿد بـ ًؿـد بــ حبقـ  افبصــري افبغـدادي، افشـفر بادـاوردي 

افشــقخ ظـادل أ ـد ظبـد ادقجـقد،  -اـ(، حتؼقؼ: افشـقخ ظع ًؿد معقض 212)ت: 

 م. 1111-اـ 1211فبـان، افطبعة إوػ،  -افـاصـر: دار افؽت  افعؾؿقة ببروت 

(، ومعـف: ـاـ1211ح تـقير إبصار فؾحصـػؽل )ت:صـرادختار  افدر -34

ة ابـ ظابديـ، ًؿد أمـغ بــ ظؿـر بــ صـقرد ادحتار ظذ افدر ادختار، افشفر بحا

  : دار افػؽــرصـــراـــ(، افـا1414ظبــد افعزيــز ظابــديـ افدمشــؼل احلـػــل )ت: 

 م.1114 -اـ 1214بروت، افطبعة: افثاكقة، -

إحؽام، دحؿد بـ ؾرامرز بـ ظع افشفر بؿال  ح ؽررصـردرر احلؽام  -35

 : دار إحقاء افؽت  افعربقة. صـراـ(، افـا111و )ت: سـرخ -أو مـال أو ادقػ  -
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ظقة وافـظامقـة، إظـداد: أ ـد شـردظاوى افسـة وتطبقؼا ا يف ادحاـؿ اف -36

ــقراه، شـــراف: د. صـــرظبــد افعزيــز جــز ظــقض، إ ي زيــد افؽــقالين، رشــافة دـت

 م.4227معة إردكقة اجلا

افذخرة، ٕ  افعباس صفاب افديـ أ د بــ إدريـس بــ ظبـد افـر ـ  -37

اـ(، حتؼقؼ: ًؿد حجل، شعقد أظـراب، ًؿـد 112ادافؽل افشفر بافؼرايف )ت: 

 م. 1112: دار افغرب اإلشالمل ببروت، افطبعة إوػ، صـربق خبزة، افـا

افـديـ ًؿـد بــ ظبـداهلل صـرح افزرـشـل ظذ لتصـر اخلرؿل، فشؿس  -38

ـــبع )ت: اــــ(، افـاصــــر: دار افعبقؽـــان، افطبعـــة 774افزرـشــــل ادصــــري احلـ

 م. 1114-اـ1214إوػ،

(، ـا1421خؾقؾ )ت: صـرخ أ د افدردير ظذ لتشـقح افؽبر فؾشـراف -39

ح افؽبر، دحؿـد بــ أ ـد بــ ظرؾـة افدشـقؿل شـرة افدشقؿل ظذ افصـقومعف حا

 : دار افػؽر. صـراـ(، افـا1442ادافؽل )ت: 

صـرح لتصـر افروضة، ٕ  افربقع كجؿ افديـ شؾق ن بـ ظبـد افؼـقي بــ  -40

اـــ(، حتؼقــؼ: د. ظبــد اهلل بـــ ظبــد ادحســـ 711افؽــريؿ افطــقيف افصـرصـــري )ت: 

 م.1117 -اـ 1227افسـل، افـاصـر: ممشسة افرشافة، افطبعة إوػ، 

 صـلبد اهلل ًؿد بـ ظبد اهلل اخلر، ٕ  ظصـلخؾقؾ فؾخر صـرح لتصـر -41

 بروت.  -: دار افػؽر فؾطباظة صـراـ(، افـا1121ادافؽل )ادتقىف: 

صــؿس افعؾــقم ودواء ـــالم افعــرب مـــ افؽؾــقم، فـشــقان بـــ شــعقد  -42

مطفر بـ  - بـ ظبد اهلل افعؿري سـغاـ(، حتؼقؼ: د. ح174احلؿري افقؿـل )ت: 

 ببــروت  صـــر: دار افػؽــر ادعاصـــرهلل، افـاد. يقشــػ ًؿــد ظبــد ا -ظــع اإلريــاين 

 م. 1111 -اـ 1242شقرية، افطبعة إوػ،  -فبـان، ودار افػؽر بدمشؼ  -
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ضؾبة افطؾبة، ٕ  حػص ظؿـر بــ ًؿـد بــ أ ـد بــ إشـ ظقؾ، كجـؿ  -43

: ادطبعة افعامرة، مؽتبة ادثــك ببغـداد، تـاريخ صـراـ( افـا147افديـ افـسػل )ت: 

 ـ.ا1411: شـرافـ

 ح اهلدايــة، دحؿــد بـــ ًؿــد بـــ ًؿــقد أـؿــؾ افــديـ صـــرافعـايــة  -44

 خ مجـال افـديـ افرومـل افبـابريت شــقخ صـؿس افـديـ ابــ افشــقأبق ظبد اهلل ابــ اف

 : دار افػؽر. صـراـ(، افـا711)ت: 

افعغ، ٕ  ظبد افر ـ اخلؾقؾ بـ أ د بــ ظؿـرو بــ متـقؿ افػرااقـدي  -45

د. مفــدي ادخزومــل، د. إبــرااقؿ افســامرادل،  اـــ(، حتؼقــؼ:172ي )ت: صـــرافب

 : دار ومؽتبة اهلالل. صـرافـا

افغرر افبفقة يف صـرح افبفجة افقردية، فشـقخ اإلشـالم أ  حيقـك زـريـا بــ  -46

اـ(، افـاصــر: ادطبعـة ادقؿـقـة، 141ًؿد بـ أ د بـ زـريا إكصاري افسـقؽل )ت: 

 بادي، وحاصـقة افعالمة افشـربقـل. وهبامشف: حاصـقة اإلمام أ د بـ ؿاشؿ افع

ح إصــباه وافـظــادر، فشــفاب افــديـ أ  صـــرؽؿــز ظقــقن افبصــادر يف  -47

: صــراــ(، افـا1211ـل احلؿـقي احلـػـل )ت: سـقافعباس أ د بـ ًؿد مؽل احل

 م. 1111 -اـ 1221دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، 

ــر، ٕ  افؼاشــؿ جــ -48 ــ  احلــديث وإث ــادؼ يف ؽري ـــ افػ  ار اهلل ًؿــقد ب

ًؿـد أبـق  -اـ(، حتؼقؼ: ظـع ًؿـد افبجـاوي 141ي )ت: شـرظؿر بـ أ د افزل

 : دار ادعرؾة بؾبـان، افطبعة افثاكقة. صـرافػضؾ إبرااقؿ، افـا

 صــرخ ظبـد افـر ـ افـاشــقافػتاوى افسعدية، تلفقػ: افعـا  ادحؼـؼ اف -49

ـــة ادعـــارف، افصــــره(، افـا1471افســـعدي )ت: ـــة إوػ : مؽتب ـــاض، افطبع ري

 م.1114 -اـ 1224م، افطبعة افثاكقة 1111 -اـ 1411

ــديـ افبؾخــل،  -50 ــ ء برداشــة كظــام اف ــة ظؾ ــة، أظــداا: جلـ ــاوى اهلـدي افػت

 اـ. 1412: دار افػؽر، افطبعة: افثاكقة، صـرافـا
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افػروع، ٕ  ظبد اهلل ًؿد بـ مػؾح بـ ًؿد بـ مػـرج، صـؿس افـديـ  -51

اــ(، ومعـف: تصـحقح افػـروع، 714افصاحلل احلــبع )ت:  افرامقـل ثؿ شـلادؼد

 فعــالء افــديـ أ  احلســـ ظــع بـــ شــؾق ن ادــرداوي افدمشــؼل افصــاحلل احلـــبع 

: ممشســة صـــراـــ(، حتؼقــؼ: د. ظبــد اهلل بـــ ظبــد ادحســـ افســـل، افـا111)ت: 

 م. 4224 -اـ 1242افرشافة، افطبعة: إوػ 

ــ -52 ــديـ افػقاـــف افــدواين ظــذ رشــافة اب ــد افؼــرواين، فشــفاب اف  ـ أ  زي

ــافؽل )ت:  ــري اد ــراوي إزا ــا افـػ ـــ مفـ ـــ شــا  اب ــقؿ ب ــاكؿ أو ؽـ ـــ ؽ أ ــد ب

 م. 1111 -اـ 1211: دار افػؽر، صـراـ(، افـا1141

افؼامقس ادحقط، دجد افديـ أ  ضاار ًؿد بـ يعؼقب افػروزآبـادى  -53

اف: ًؿـد صــرافرشافة، بناـ(، حتؼقؼ: مؽت  حتؼقؼ افساث يف ممشسة 117)ت: 

وافتقزيـع ببـروت  شــر: ممشسة افرشافة فؾطباظـة وافـصـر، افـاشـلكعقؿ افعرؿسق

 م. 4221 -اـ 1241فبـان، افطبعة افثامـة،  -

 افؽــايف يف ؾؼــف اإلمــام أ ــد، ٕ  ًؿــد مقؾــؼ افــديـ ظبــد اهلل بـــ أ ــد بـــ  -54

، افشـفر بـابـ ؿدامـة ادؼدشــل ًؿد بـ ؿدامة اجل ظقع ادؼدشـل ثـؿ افدمشـؼل احلــبع

 م. 1112 -اـ 1212اـ(، افـاصـر: دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، 142)ت: 

افؽايف يف ؾؼف أاؾ ادديـة، ٕ  ظؿـر يقشـػ بــ ظبـد اهلل بــ ًؿـد بــ  -55

اـ(، حتؼقؼ: ًؿد ًؿد أحقـد وفـد 214ظبد افز بـ ظاصؿ افـؿري افؼرضبل )ت: 

ــاين، اف ــة، صـــرـاماديــؽ ادقريت ــاض، افطبعــة افثاكق ــة بافري ــة افريــاض احلديث : مؽتب

 م.1112-اـ 1222

خ مـصـقر بــ يـقكس بــ صـالح شــقـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع، فؾ -56

ــبع )ت:  ــقيت احلـ ــس افبف ـــ إدري ـــ حســـ ب ــديـ اب ــة 1211اف ــؼ: جلـ ـــ(، حتؼق ا

ية، : وزارة افعــدل بادؿؾؽــة افعربقــة افســعقدصـــرمتخصصــة يف وزارة افعــدل، افـا

 م، وأيضا: ضبعة دار افؽت  افعؾؿقة. 4227 - ـا1241افطبعة إوػ، 
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فسان افعـرب، ٓبــ مـظـقر مجـال افـديـ ًؿـد بــ مؽـرم إكصـاري،  -57

 اـ. 1212: دار صادر ببروت، افطبعة افثافثة، صـرافـا

ح ادؼـع، فزاان افديـ أ  إشحاق إبـرااقؿ بــ ًؿـد بــ صـرادبدع يف  -58

 : دار افؽتـ  افعؾؿقـة ببـروت صــراــ(، افـا112ابـ مػؾح )ت:  ظبد اهلل بـ ًؿد

 م.1117 -اـ 1211فبـان، افطبعة إوػ،  -

ـــ أ  شــفؾ اف -59   ســـلخسـرادبســقط، فشــؿس إدؿــة ًؿــد بـــ أ ــد ب

 م.1114 -اـ 1212: دار ادعرؾة ببروت، صـراـ(، افـا214)ت: 

ًؿـد بــ إبـرااقؿ ح مؾتؼـك إبحـر، إلبـرااقؿ بــ صــرجمؿع إهنر يف  -60

 : دار إحقاء افساث افعر . صـراـ(، افـا111احلََؾبل احلـػل )ت: 

ـــل  -61 ــــ ًؿـــد افبغـــدادي احلـػ  جمؿـــع افضـــ كات، ٕ  ًؿـــد ؽـــاكؿ ب

 : دار افؽتاب اإلشالمل. صـراـ(، افـا1242)ت: 

ادحرر يف افػؼف ظذ مذا  اإلمام أ د بـ حـبؾ، دجد افديـ أ  افزــات  -62

اــ( افـاصــر: 114م بـ ظبد اهلل بـ اخلضـر بـ ًؿد ابـ تقؿقة احلـراين )ت: ظبد افسال

 م. 1112-اـ 1222مؽتبة ادعارف بافرياض، افطبعة افثاكقة، 

ده شـــقادحؽــؿ وادحــقط إظظــؿ، ٕ  احلســـ ظــع بـــ إشــ ظقؾ بـــ  -63

: دار افؽتـ  افعؾؿقـة صـراـ(، حتؼقؼ: ظبد احلؿقد اـداوي، افـا211)ت:  شـلادر

 م. 4222 -اـ 1241ببروت، افطبعة إوػ، 

لتار افصحاح، فـزيـ افـديـ أ  ظبـد اهلل ًؿـد بــ أ  بؽـر بــ ظبـد افؼـادر  -64

اـ(، حتؼقؼ: يقشػ افشـقخ ًؿـد، افـاصــر: ادؽتبـة افعصــرية 111احلـػل افرازي )ت: 

 م. 1111 -اـ 1242صـقدا، افطبعة اخلامسة،  -افدار افـؿقذجقة ببروت  -

ــــ ادخ -65 ـــ ظقؾ ب ــــ إش ـــع ب ــــ ظ ــــقصـــص، ٕ  احلس ــــلده ادرش   ش

: دار إحقـاء افـساث افعـر  صــراـ(، حتؼقؼ: خؾقؾ إبـرااقؿ جػـال، افـا211)ت: 

 م.1111 -اـ1217ببروت، افطبعة إوػ، 
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 .ادذـرة اإليضاحقة -66

ــد  -67 ــادات، ٕ  ًؿ ــامالت وآظتؼ ــادات وادع ــاع يف افعب ــ  اإلمج  مرات

اــ(، 211افؼرضبـل افظـااري )ت:  ســلبــ حـزم إكدف ظع بـ أ ـد بــ شـعقد

 : دار افؽت  افعؾؿقة ببروت.صـرافـا

مسادؾ أ  افقفقد ابـ رصد )اجلد(، أبق افقفقد ًؿـد بــ أ ـد بــ رصـد  -68

: دار اجلقـؾ، صــراـ(، حتؼقؼ: ًؿد احلبقـ  افتجؽـاين، افـا142افؼرضبل )ادتقىف: 

 م. 1114 -اـ 1212افطبعة: افثاكقة، دار أؾاق اجلديدة، ادغرب،  -بروت 

ح افؽبر، ٕ  افعباس أ د بــ ًؿـد بــ شـرادصباح ادـر يف ؽري  اف -69

 : ادؽتبة افعؾؿقة ببروت. صـراـ(، افـا772ظع افػققمل ثؿ احلؿقي )ت: كحق 

ح ؽاية ادـتفك، دصـطػك بــ شـعد بــ ظبـده صـرمطاف  أويل افـفك يف  -70

: صــراــ(، افـا1424 مقفًدا ثؿ افدمشؼل احلـبع )ت: قضل صفرة، افرحقباينسـقاف

 م. 1112 -اـ 1211ادؽت  اإلشالمل، افطبعة افثاكقة، 

ادطؾع ظذ أفػاظ ادؼـع، ٕ  ظبد اهلل ًؿد بـ أ  افػتح افبعع احلــبع،  -71

 شــرم، حتؼقـؼ: ًؿـد ب1111 -اــ 1221بروت،  -: ادؽت  اإلشالمل صـرافـا

 إدفبل.

د بــ ســقافـديـ بــ ظبـد اف صـريف ترتق  ادعرب، ٕ  افػتح كا ادغرب -72

 م. 1171حؾ ، افطبعة إوػ،  -: مؽتبة أشامة بـ زيد صـرظع بـ ادطرز، افـا

مغـل ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػاظ ادـفـاج، فشـؿس افـديـ ًؿـد بــ  -73

فعؾؿقـة، : دار افؽتـ  اصــراــ(، افـا177بقـل افشـاؾعل )ت: شــرأ د اخلطقـ  اف

 م. 1112 -اـ1211افطبعة إوػ، 

ادغـل، ٕ  ًؿـد مقؾـؼ افـديـ ظبـد اهلل بــ أ ـد بــ ًؿـد بــ ؿدامـة  -74

ـــة ادؼد شــــلاجل ظـــقع ادؼد ـــابـ ؿدام ـــبع، افشـــفر ب ـــؿ افدمشـــؼل احلـ   شــــلث

 م. 1111 -اـ1411: مؽتبة افؼاارة، صـراـ(، افـا142)ت: 



  

 ق اخرٍاسِ انرٕطـٍف انفمًٓ نًظفً انرشكاخ ُٔطش

 َٔطاق سهطاذّ
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ؾارس بـ زـريا افؼزويـل افـرازي  أ د بـ سـغمؼايقس افؾغة، ٕ  احل -75

 -اــ 1411: دار افػؽر، صـراـ(، حتؼقؼ: ظبد افسالم ًؿد اارون، افـا411)ت: 

 م. 1171

ادـثــقر يف افؼقاظــد افػؼفقــة، ٕ  ظبــد اهلل ًؿــد بـــ هبــادر بـــ ظبــد اهلل  -76

افؽقيــص، افطبعــة  -: وزارة إوؿــاف وافشــمون اإلشــالمقة صـــر، افـاشـــلافزرـ

  ؾادؼ أ د ًؿقد.سـر، حتؼقؼ: د. تقـا1221افثاكقة، 

خؾقؾ، ٕ  ظبد اهلل ًؿد بـ أ ـد بــ ًؿـد  صـرح لتصـرمـح اجلؾقؾ  -77

 م. 1111-اـ1221: دار افػؽر ببروت، صـراـ(، افـا1411ظؾقش ادافؽل )ت: 

مـفاج افطافبغ وظؿدة ادػتغ يف افػؼف، ٕ  زـريا ًقل افديـ حيقك بــ  -78

: دار صــراــ(، حتؼقـؼ: ظـقض ؿاشـؿ أ ـد ظـقض، افـا171 ف افـقوي )ت:صـر

 م. 4221-اـ1241افػؽر، افطبعة إوػ، 

خؾقــؾ، فشــؿس افــديـ أ  ظبــد اهلل  صـــرح لتصـــرمقااــ  اجلؾقــؾ يف  -79

ادغـر ، ادعـروف باحلطـاب افرظقــل  ســلًؿد بـ ًؿد بـ ظبـد افـر ـ افطرابؾ

 م.1114 -اـ 1214طبعة افثافثة، : دار افػؽر، افصـراـ(، افـا112ادافؽل )ت: 

ــْغدي ســـغافـتــػ يف افػتــاوى، ٕ  احلســـ ظــع بـــ احل -80  بـــ ًؿــد افسُّ

: دار صــراـ(، حتؼقؼ: ادحامل افدـتقر صالح افديـ افـاال، افـا211احلـػل )ت:

ــان  ــافة  -افػرؿ ــة افرش ــروت -ممشس ــ ن إردن، ب ــة،  -ظ ــة افثاكق ــان، افطبع فبـ

 م. 1112 -اـ 1222

ي احلـديث، صـر: ادؽت  ادصـرادؾؽقة، دصطػك ًؿد اجل ل، افـاكظام  -81

 م.1172افؼاارة، 

ح ادـفـاج، فشـؿس افـديـ ًؿـد بــ أ  افعبـاس صــرهناية ادحتـاج إػ  -82

: دار افػؽـر ببـروت، صــراــ(، افـا1222أ د بـ  زة صفاب افديـ افرمع )ت: 

ــــرة  ــــة إخ ـــــ1222 -افطبع ــــف: حا1112-ا ـــــقم، وهبامش ـــــقأ  اف ةص  اء ض



 

 د. ػاطى تٍ ػثذ اهلل انًطٕع 
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ة أ ـد بــ ظبـد صــقاــ(، وحا1217إؿفـري ) ســلكقر افديـ بــ ظـع افشزامؾ

 اـ(. 1211دي )صـقافرزاق ادعروف بادغر  افر

ــؾ   -83 ـــ حـب ــد ب ـــ ًؿ ــد اهلل أ ــد ب ــام أ  ظب ــذا  اإلم ــذ م ــة ظ اهلداي

افشـــقباين، دحػــقظ بـــ أ ــد بـــ احلســـ، أبــق اخلطــاب افؽؾــقذاين، حتؼقــؼ: ظبــد 

ماار ياشـغ افػحؾ، افـاصـر: ممشسـة ؽـراس فؾـشــر وافتقزيـع،  -طقػ مهقؿ افؾ

 م. 4222 -اـ1241افطبعة إوػ 

ـــرزاق أ ـــد   -84 ـــد اف افقشــــقط يف صــــرح افؼـــاكقن ادـــدين، فؾـــدـتقر ظب

 فبـان. -بروت  -افسـفقري، افـاصـر: دار إحقاء افساث افعر  



 

 

مشكاةح عىل أعٌلل املصفٍ وضٌلناخ ا

 حٌاده

 دادإع

 د/ عثذانرحًٍ تٍ عثذاهلل انعجاجً. د/ يحًذ تٍ إتراهٍى انثراهٍى
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 ٘ــــدمــــمك

ف إكبقـاء وادرشـؾغ صــربسؿ اهلل افر ـ افرحقؿ، وافصالة وافسـالم ظـذ أ

 كبقـا ًؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ.

ؾـنن مــ افبــدال أن دور ادصـػل اــق دور جـقاري، وذو أمهقــة بافغـة يف ؿســؿة 

ت، إذ يؼقم بحصـر افسـة وبقان تػاصـقؾ أصقهلا وما هلا وما ظؾقفا مـ حؼـقق، افسـا

وافعؿــؾ ظــذ إدارة إمــقال وتؼقيؿفــا وحػظفــا، وإهنــاء افشـــققع، وؽــر ذفــؽ مـــ 

ادسموفقات وافقاجبات افتل يؾتزم ادصػل بافؼقام هبا. وٕن إخالل ادصـػل بقاجباتـف 

ضـ ن، وؿقـام ادسـموفقة افعؼديـة وادسـموفقة إما بافتعـدي أو افتػـريط يقجـ  ظؾقـف اف

افتؼصـرية، وفضـ ن ؿقـام ادصـػل بقاجباتـف ومسـموفقاتف، وحل يـة حؼـقق أصـحاب 

افشلن مـ افتعدي أو افتػريط مـ جاكـ  ادصـػل، ؾـنن مــ ادفـؿ تػعقـؾ افرؿابـة ظـذ 

ــف  ــف وواجبات ــاء ؿقامــف بؿف ت ــنن ادصــػل أثـ ــف. إضــاؾة إػ ذفــؽ، ؾ لن صــلكف صــ-أظ ف

ضًا فؾدخقل يف ظؼقد ؿد يؽقن فف  -افقـقؾ مـػعـة ؿـد تـمدي  -أو ٕؿاربف-يؽقن معرَّ

إػ جتاوزه يف حؼ أصحاب افسـة، أو ؽراؿ مـ ادسـتػقديـ، ممـا يمــد أمهقـة وجـقد 

وفبحــث إحؽــام ضــ كات تعــزز اشــتؼالفقة ادصــػل، وتمـــد حقــاده يف أداء ظؿؾــف. 

ابة ظذ أظ ل ادصػل وض كات حقاده  ؾنن مــ ادفـؿ افشـرظقة وافـظامقة ادتعؾؼة بافرؿ

 تقضـقح افتقصـقػ افػؼفل وافـظامل دصػل افسـات.

إن ادتلمؾ يف دور ادصػل افذي يؼقم بف، وادتلمؾ يف تعريـػ ظؼـد افقـافـة يف 

ف مثَؾـف صــرال اشتـابة جـادِز افت"افػؼف اإلشالمل افذي يعرؾف بعض افػؼفاء بلكف 

"فـقابةؾق  تدُخؾف ا
(1)

، وحؼقؼة تعقغ ادصػل اق اشتـابة أصـحاب افســة ادتػؼـغ 

ادختص صخصًا فؾؼقام بتصػقة افسـة كقابًة ظـفؿ. أمـا يف افـظـام، ؾـنن  ضـلأو افؼا

                                           
 (.4/211)ـشاف افؼـاع  (1)
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ضبقعة ادرـز افـظامل دصػل افسـات اق مطابؼ فؾؿرـز افـظـامل فؽـؾ مــ يتـقػ 

ــة ظـــ افغــر، واــذه اــل حؼقؼــة افقـافــة يف افـظــام  ؿســؿة إمــقال ادشــسـة كقاب

)افؼاكقن(
(1)

افتـل -  تػرق ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة . ويف افـظام افسعقدي، 

صدرت ممخراً 
(2)

بغ مصـػل ادـال ادؿؾـقك بؿقجـ  ظؼـد أو إرث أو ؽرمهـا.  -

ص افالدحة ظذ أن  فؾدادرة ظـد آؿتضاء أن حتؽؿ بنؿامة مصـػ  أو أـثـر "وؿد كصَّ

ال ادشـسـة، ويؽـقن اختقـاره باتػـاق ذوي افشـلن مجقعـًا، ؾـنذا   يتػؼـقا ظذ إمق

ــا  ــدادرة م ــارت اف ــؽ اخت ــنن تعــذر ذف ــار مصــػ  مــرخص، ؾ ــدادرة اختق ــص اف تقّف

"تــراه...
(3)

 ، واــذا يمـــد أن حؼقؼــة ظؿــؾ ادصــػل اــق تقـقــؾ مـــ ذوي افشــلن 

ؿـد احتـقت أو ادحؽؿة ادختصة بؼسـؿة إمـقال ادشـسـة. و -أصحاب افسـة-

افالدحة ظذ ظدد مـ إحؽام ؾق  خيص مصػل إمقال ادشسـة وافتـل تسـفؿ يف 

 تػعقؾ افرؿابة ظذ أظ فف، إضاؾًة إػ حتؼقؼ ض كات حقاده أثـاء ظؿؾف يف افتصػقة.

وكظرًا فعدم وجقد بحقث ؾق  يتعؾؼ بافرؿابـة ظـذ أظـ ل ادصـػل وضـ كات 

ؾق  يتعؾؼ بلظ ل تصـػقة افســات، ارتـلى افباحثـان حقاده، وؿد شبؼ بقان أمهقتف  

افؽتابة يف اذا ادحقر ادفؿ، فغرض اإلثـراء افبحثـل يف اـذا اجلاكـ ، وافبحـث يف 

خصقصـًا إحؽـام افـظامقـة افـقاردة يف -ظقة وافـظامقة ادتعؾؼة بـف شـرإحؽام اف

 صـغع ادخت، فغرض مشارـة كتاد  اذا افبحث م-ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة

 يف جمال افؼضاء وإكظؿة.

                                           
(. افعرمــان، ًؿــد شــعد، افشــقابؽة، ًؿــد، اجلقاكــ  11أبــق زاــرة، ًؿــد، أحؽــام افســـات وادقاريــث، )ص: (1)

 (.21افؼاكقكقة دسموفقة ادصػل جتاه افشـرـة ادسامهة افعامة يف افتصػقة اإلجبارية وؾؼًا فؾؼاكقن اإلمارايت، )ص:

بادقاؾؼــة ظــذ ٓدحــة ؿســؿة إمــقال  (اـــ11/1/1241وتــاريخ  1112صــدر ؿــرار معــايل وزيــر افعــدل رؿــؿ ) (4)

مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة افصادر بادرشقم ادؾؽل رؿؿ  (2-411)ادشسـة، وذفؽ بـاًء ظذ ما ؿضص بف افػؼرة 

حتـدد فـقادح كظـام ادراؾعـات افضـقابط واإلجـراءات ادتعؾؼـة بؼسـؿة افســات مــ أن  اــ(1241وتاريخ  1)م/

 صػل.وإجراءات تعقغ اد

 ادادة احلادية وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)



 

د/ يذًذ تٍ إتشاٍْى انثشاٍْى. د/ ػثذانشدًٍ تٍ ػثذاهلل  

 انؼجاجً
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وؿد تؿ تؼسـقؿ اذا افبحث إػ مؼدمة وؾصؾغ ردقسـغ وخامتة، تتـاول ادؼدمـة 

دحًة ظامًة ظـ ادقضقع، ويتــاول افػصـؾ إول افرؿابـة ظـذ أظـ ل ادصـػل شـقاء 

ضـ كات ـاكص شابؼًة أو ٓحؼًة ٕظ ل افتصػقة، ـ  يتـاول افػصؾ افثاين ظددًا مـ اف

 افتل تعزز مـ حقاد ادصػل، وتضؿـص اخلامتة افـتاد  وادؼسحات هلذا افبحث.
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 الفصل األّل 
 السقاب٘ علٙ أعنال املصفٕ

تتضح أمهقة دور افرؿابة ظذ أظ ل ادصػل ظـد حدوث إخالل مــف بقاجباتـف 

 -ةية أو ظؼديـصــرتؼ-إما بافتعدي أو افتػريط، ظذ افقجف افذي حيؿؾف مسـموفقة 

يف مقاجفة ذوي افشلن. وفذفؽ هيدف تػعقؾ دور افرؿابـة ظـذ أظـ ل ادصـػل إػ 

 اية حؼقق أصحاب افشلن مـ افتعدي أو افتػـريط مــ جاكـ  ادصـػل، إضـاؾًة 

ــف، فقؽــقن رادظــًا  ــؾ ادصــػل ادػــرط أو ادتعــدي ادســموفقة كتقجــة إخالف إػ حتؿق

قال افقرثـة أو ؽـراؿ، ويضـؿـ وزاجرًا فؾؿصػغ مـ اإلمهال أو افتعدي ظـذ أمـ

 افتزامفؿ بقاجبا ؿ ومسموفقا ؿ.

وبعد افبحث يف ظدد مـ أوجف افرؿابة ظذ أظـ ل ادصـػل، كجـد أن مــ ادؿؽــ 

 تؼسـقؿفا إػ رؿابة شابؼة فبدء أظ ل افتصػقة، ورؿابة ٓحؼة هلا. وبقاهنا ـ  يع:

 املبشح األًل: السقا ْ الطا كْ:

أو شــؾطة افتقجقــف، وتؽــقن ؾــق  يتعؾــؼ بافرؿابــة ظــذ أظــ ل افرؿابــة افســابؼة  

ادصػل حتديد صالحقاتف وواجباتف بشؽؾ مػّصـؾ ودؿقـؼ، إمـر افـذي يزيـد مــ 

افتزام ادصػل بتؾؽ افقاجبات، ويسفؿ يف افرؿابة ظذ أظ ل ادصػل. وتـزز أمهقـة 

ـــ صــلن ظــدم وضــقح صــالحقات ادصــػل  ــد صــالحقات ادصــػل يف أن م حتدي

واجباتــف  إمؽاكقــة ؿقامــف بــلظ ل ؿــد تعــد جتــاوزًا فصــالحقاتف وأظ فــف، واحت فقــة و

مـــ واجباتــف. وفــذا، ؾــنن حتديــد صــالحقات  -ظــادة-إمهافــف افؼقــام بــلظ ل تعــد 

ادصػل يف ؿرار تعققــف يؿّؽــ مــ افرؿابـة ظـذ أظ فـف يف افتصـػقة، وًاشـبتف ظــد 

 افتجاوز أو اإلمهال.
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ت وافقاجبات، إما أن يؽقن بـ  ؿـرره افشـارع مــ أحؽـام وحتديد تؾؽ افصالحقا

افؼقام هبا، أو ما ؿررتـف إكظؿـة وافؾـقادح ادرظقـة، أو  -جي  ظذ ادصػل باظتباره وـقالً 

ب  حيدده ؿرار تعقغ ادصػل شقاء ظقـف أصحاب افسـة ادتػؼـغ أو ظقـتـف ادحؽؿـة وؾؼـاً 

 جي  ظذ ادصػل آفتزام هبا.مـ واجبات وصالحقات  -فسؾطتفا افتؼديرية

ـــ  ويف اــذا اخلصــقص، كصــص ٓدحــة ؿســؿة إمــقال ادشــسـة ظــذ ظــدد م

افقاجبات افتل جي  ظذ ادصػل آفتزام هبا. ومــ ذفـؽ، أهنـا أوجبـص أن يراظـك يف 

ؿســؿة ادــال ادشــسك ادتضــؿـ فـصـــق  ؿاصـــر، أو ؽادــ ، أو مػؼــقد، أو وؿــػ، أو 

فؼسـؿة أو افتصـػقة  إحؽـام اخلاصـة ادـصـقص ظؾقفـا يف وصـقة، يف مجقع مراحـؾ ا

إكظؿة
(1)

. وجي  ظذ ادصػل رؾع دظقى إػ ادحؽؿة ادختصة بطؾ  إخالء افعؼـار 

ادشسك ممـ يضع يده ظؾقف بغر حؼ
(2)

. إضـاؾة إػ ذفـؽ، ؾـنن ظـذ ادصـػل أٓ يـسك 

تـظر دظقى افؼسؿةافتصػقة مـ تؾؼاء كػسف دون مقاؾؼة افدادرة افؼضادقة افتل 
(3)

. 

وؾق  يتعؾؼ بتحديد واجبات ادصػل ظـد صدور احلؽؿ بتعققــف، كصـص افالدحـة 

ظذ أن فؾدادرة أن حتؽؿ بنؿامة مصػ  أو أـثر ظذ إمقال ادشسـة، وأن حيدد احلؽـؿ 

ما ظذ ادصػل مـ افتزام وشؾطات، ويشؿؾ ذفؽ اددة افالزمـة فؾتصـػقة، وأن تؽـقن 

إصـراف افدادرة افتصػقة حتص
(4)

  . 

                                           
ادادة افثاكقة مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. ومـ ضؿـ تؾؽ إحؽام اخلاصة ادـصقص ظؾقفا يف إكظؿة، مـا  (1)

ومـ يف حؽؿفؿ مـ أكف  كصص ظؾقف ادادة اخلامسة وافعشـرون مـ كظام اهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼاصـريـ

ٓ جيقز ٕي مـ افقرثة أو ؽراؿ أو صـرـاء ادتقىف ظـ ؿصـر أو  ؾ ادشؿقفغ هبذا افـظـام افتصــرف يف أمـقال "

افسـة أو ادال ادشسك اظتبارًا مـ تاريخ افقؾاة وحتك حصـر اهلقئـة هلـذه إمـقال. ويعـد بـاضاًل ــؾ تصــرف يـتؿ 

تا  مـ اجلفة ادختصة يف اهلقئـة. ظـذ أن يـتؿ حصــر افســة خـالل ثالثـة أصـفر مــ خالل اذه افػسة بغر إذن ـ

تاريخ إبالغ اهلقئة بافقؾاة مع مراظاة مبادرة اهلقئـة با ـاذ اإلجـراءات افالزمـة ؾـق  يتصـؾ بآحتقاجـات ادعقشــقة 

 ."وادسادؾ افضـرورية يف اذا افشلن

 ل ادشسـة.ادادة اخلامسة مـ ٓدحة ؿسؿة إمقا (4)

 ادادة افسادشة وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)

 ادادة احلادية وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (2)
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وٓ صؽ أن ذفؽ يمـد أمهقة حتديـد واجبـات ادصـػل، وأن إؽػـال حتديـد ذفـؽ 

 يضعػ دور افرؿابة ظذ أظ فف.

ـة ومصـػل افســة، ؾؿــ شـروأخذا بآظتبار تشابف ادرـز افـظامل دصػل اف

ـة شــرـات مــ أن يؾتـزم مصـػل افشــرادـاش  آشتػادة ممـا كـص ظؾقـف كظـام اف

فا افتصػقة، وبقجـف خـاص حتقيـؾ مقجـقدات ضـقفؼقام بجؿقع إظ ل افتل تؼتبا

ـة إػ كؼــقد، بــ  يف ذفــؽ بقــع ادـؼــقٓت وافعؼــارات بــادزاد أو بــلي ضريؼــة شـــراف

أخرى تؽػؾ احلصقل ظذ أظذ ثؿــ حـاّل 
(1)

. ومــ ادؿؽــ أيضـًا آشـتػادة مــ 

غ ادؼاركة مـ واجبات يؿؽـ جتارب افدول إخرى وافـظر إػ ما ؿضص بف افؼقاك

ـات شـــرإفــزام مصــػل افســـات هبــا ظـــد تعققـــف. ومـــ ذفــؽ مــا ذـــره ؿــاكقن اف

اإلمارايت افذي يمـد ظذ مـع ادصػل
(2)

فا افتصـػقة، ضــقمــ افؼقـام بـلظ ل ٓ تؼت 

وإٓ ـان مسموًٓ يف مجقع أمقافف ظـ اذه إظ ل
(3)

. 

 :املبشح الجانُ: السقا ْ الالسكْ

ابة افالحؼة أو شؾطة افتعؼق ، وال افرؿابة ظذ أظـ ل ادصـػل بعـد بـدء افرؿ

أظ ل افتصػقة، وادؾفا ًاشبة ادصػل ظذ أي إخالل مـف بقاجباتف. ومـ ادؿؽــ 

إػ رؿابـة داخؾقـة يتقٓاـا أصـحاب  -بحس  مــ يتـقػ افرؿابـة ظؾقـف-ؿفا سـقتؼ

ؿ، مثــؾ افــدادرة افؼضــادقة افســـة )ذوو افشــلن(، ورؿابــة خارجقــة يؼــقم هبــا ؽــرا

 ادختصة بـظر دظقى افؼسؿة.

 

  ادـال ادشـسك أو صــقر افـذي يضــرادصػل مسمول ظـ افتعـقيض ظــ اف

                                           
 ادادة افسابعة بعد ادادتغ مـ كظام افشـرـات. (1)

ت أيضـًا، باظتبارمهـا يؼقمـان يؼصد اـا مصػل افشـرـات، فؽـ افـص ادذـقر يؿؽــ تطبقؼـف ظـذ مصـػل افســا (4)

 بلظ ل افتصػقة ظـ افغر.

 ادادة افثالث دة مـ ؿاكقن افشـرـات افتجارية اإلمارايت. (4)
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ـاء أو ؽــراؿ كتقجــة تعديــف أو تػريطــفشـــراف
(1)

يعة شـــر، صــلكف صــلن افقـقــؾ يف اف

م ترك افتصػقة دون مقاؾؼة افدادرة، وإكظؿة. وكظرًا ٕن مـ واجبات ادصػل ظد

ار ظـذ إمـقال ضــرؾنن ادصػل افتارك يضؿـ ما يست  ظذ ترـف فؾتصـػقة مــ أ

ًؾ افتصػقة
(2)

ؾ ـػؾتـف صــق. وبافرؽؿ مـ أن احلؼ يف مؼاضـاة ادصـػل اـق حـؼ أ

يعة اإلشالمقة وإكظؿة ادرظقة، إٓ أن كص افالدحة ظذ ذفؽ يشـؽؾ رادظـًا شـراف

 فؾؿصػل مـ اإلمهال أو افتعدي ظذ أمقال افقرثة أو ؽراؿ. وزاجراً 

ب  يف ذفـؽ -وٓ صؽ أن ؿقام ذوي افشلن بؿطافبة ادصػل ادتعدي أو ادػرط 

 ر فـف أثـر مفـؿ ضــربافتعقيض ظــ اف -ادصػل افتارك فؾتصػقة دون مقاؾؼة افدادرة

تعقـغ يؿؾـؽ افعـزل، يف افرؿابة ظذ أظ فف. وٕن مـ يؿؾـؽ اف -إن   يؽـ إاؿ-

ؾنن ادصػل افذي خيتاره ذوو افشلن، يؿؽـفؿ ظزفف ظـد تعديـف أو تػريطـف، وذفـؽ 

 يعطل فذوي افشلن شؾطًة ممثرًة بافرؿابة ظذ أظ فف.

شبؼ بقان كقع مـ أكقاع افرؿابة ظذ أظ ل ادصـػل واـق مـا أشـؿقـاه بافرؿابـة 

فتل ترتبط بشؽؾ ـبـر بـ  يؿؾؽـف أصـحاب افســة مــ احلـؼ يف رؾـع افداخؾقة، وا

ر، أو فعزفـف، ضــردظقى ضـد ادصـػل ظــد تػريطـف أو تعديـف، فتعقيضـفؿ ظــ اف

حس  إحقال. ومعؾقم أن اذا افــقع مــ افرؿابـة ٓ يسـتطقع افؼضـاء افؼقـام بـف 

ؿقامف بتؾؽ ادطافبـة ابتداًء إٓ بـاًء ظذ دظقى ُترؾع إفقف مـ ذوي افشلن، وظـد ظدم 

جـقف شــقٕي شب  ـان، مثؾ ارتػاع تؽافقػ رؾع افدظقى ضد ادصػل مؼابؾ مـا 

اددظل مـ تعقيض، ؾنن ذفؽ يضعػ افرؿابة ظذ أظ ل ادصػل. وفذا يتضـح أكـف 

ٓ يؽػــل فتػعقــؾ افرؿابــة ظــذ أظــ ل ادصــػل افتعقيــؾ ظــذ ؿقــام أصــحاب احلــؼ 

ه ظـد تعديف أو تػريطف. وبـاًء ظذ ذفؽ أظطك بؿ رشة حؼفؿ يف رؾع افدظقى ضد

                                           
 ادادة اخلامسة وإربعقن مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (1)

 ادادة افسادشة وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)
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ــة احلــؼ يف  ــر دظــقى ؿســؿة افسـ ــل تـظ ــدادرة افؼضــادقة افت ــام افســعقدي فؾ افـظ

 اف وافرؿابة ظذ أظ ل ادصػل.صـراإل

يف افـظام افسعقدي  ضـع أظـ ل ادصـػل فرؿابـة افـدادرة افتـل تـظـر دظـقى 

مجقـع مـا جيـ   -ظــد آؿتضـاء-ؿسؿة افسـة. وبشؽؾ ظام ظذ افدادرة أن تتخـذ 

بصػة مستعجؾة فؾحػاظ ظذ إمقال ادشسـة وحراشـتفا
(1)

، ــ  أن مجقـع أظـ ل 

اف افـدادرةصــرافتصػقة  ضـع إل
(2)

اف افـدادرة ورؿابتفـا ظـذ صــر. ومــ أوجـف إ

أظ ل ادصػل  أظطك افـظام افسعقدي فؾدادرة أن حتؽؿ بعزل ادصػل وإؿامة ؽره 

تسقغ ذفؽ، وؾؼًا ٕحؽام افؼضاء ادسـتعجؾ متك وجدت أشباب
(3)

. ظـالوًة ظـذ 

ار افـاصئة ظـ تػريط ادصػل أو تعديف  ؾنن فؾـدادرة ضـرذفؽ، وتلمقـًا فتعقيض إ

يف بـ  صــرأن تؾزم ادصػل بنحضار ـػقؾ ؽارم مـعء أو ضـ ن م -ظـد آؿتضاء-

 يتـاش  مع حجؿ افسـة.

صـــراحًة يف ٓدحــة ؿســؿة إمــقال  وؿــد أحســـ ادـــظؿ افســعقدي حــغ كــصَّ 

ادشسـة ظذ أوجف افرؿابة ادذـقرة آكػًا  إذ تعزز دور افؼاضـل يف افرؿابة ظـذ أظـ ل 

افتصػقة مـ تؾؼاء كػسف دون مطافبة أصحاب افشلن، مثؾ شؾطة افؼاضــل افتؼديريـة 

بعزل ادصػل ظـد آؿتضاء. وؿد يؽقن مـ ادـاش  أن يـص ظـذ ظؼقبـات أخـرى 

تػرض ظذ ادصػل ظـد إخالفـف بـبعض واجباتـف، شــق  إذا ــان ذفـؽ اإلخـالل يف 

طروف مشددة تؾتزم تشديد افعؼقبة. ويف اذا افســقاق، كـص كظـام افشــرـات ظـذ 

ظؼقبات تصؾ إػ افسجـ مدًة ٓ تزيد ظذ مخس شـقات وبغرامة ٓ تزيد ظذ مخسـة 

مصـػ  فؾشــرـة يتـقػ مسـموفقة  ماليغ ريال أو بنحدى ااتغ افعؼـقبتغ ظـذ ــؾ

تصػقة افشــرـة يسـتعؿؾ أمقاهلـا أو أصـقهلا أو حؼقؿفـا فـدى افغـر اشـتع ًٓ يعؾـؿ 

                                           
 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. ادادة افعشـرون مـ (1)

 ادادة احلادية وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)

 ادادة افسابعة وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)
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تعارضف مع مصافح افشـرـة أو يسب  ظؿـدًا افضــرر فؾشــرـاء أو افـدادـغ، وذفـؽ 

شــقاء ـــان مـــ أجــؾ حتؼقــؼ أؽــراض صخصـــقة أو فتػضـــقؾ صـــرـة أو صــخص أو 

أو صػؼة فف ؾقفـا مصـؾحة مباصــرة أو ؽـر مباصــرة، أو ـاكـص آكتػاع مـ مشـروع 

تصـرؾاتف يف أمقال افشـرـة متحؼؼًة مـ أجؾ تػضـقؾ دادـ ظذ آخر يف اشتقػاء حؼـف 

دون شــب  مشـــروع
(1)

ــة ادـصــقص ظؾقفــا تؾــؽ جــاءت فتعؿــد مصــػل  . وافعؼقب

افشـرـة افضــرر بـلمقال افشــرـة فتحؼقـؼ مصـؾحة فـف أو فغـره
(2)

بف ادرــز . وفتشـا

ــة مغؾظــة  ــاع ظؼقب ــة، ؾؿـــ ادـاشــ  إيؼ  افـظــامل دصــػل افشـــرـة ومصــػل افسـ

ظـذ مصـػل افســة يف حـال ؿقامـف بتعؿـد افضــرر يف  -ـافسجـ أو افغرامة ادافقـة-

 أمقال افسـة فتحؼقؼ مصؾحة فف أو فغره.

                                           
 ادادة احلادية ظشـرة بعد ادادتغ مـ كظام افشـرـات. (1)

 افػصؾ افثاين )ض كات حقاد ادصػل(. واق ما يسؿك بتعارض ادصافح، وشـقايت بقاكف يف (4)
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 الفصل الجاىٕ 
 ضناىات سٔاد املصفٕ

ف فف أمهقة بافغـة يف حػـظ حؼـقق مــ فـف إن ض ن حقاد ادصػل أثـاء أداء ظؿؾ

ظالؿــة بــلظ ل افتصــػقة، و ايــة ادصــػل وإبعــاده ظـــ مــقاضـ افتفؿــة وافشــبفة، 

وافتخػقػ ظذ افؼضاء مــ ادـازظـات وادخاصـ ت افتـل ؿـد تـشـل كتقجـة وجـقد 

 صؽقك حقل حقاد ادصػل.

وكظــرًا فعــدم وجــقد بحــقث تتـــاول ضــ كات حقــاد ادصــػل، وبعــد افبحــث 

ظقة وافـظامقـة  شـرفـظر يف أظ ل ادصػل ومسموفقاتف وحؼقؿف وؾؼًا فألحؽام افوا

ؾــنن مـــ ادؿؽـــ افؼــقل بــلن ضــ كات حقــاد ادصــػل تــدور حــقل وجــقب جتـــ  

ادصػل وضع كػسف مقضع افتفؿة، مثـؾ تؼـديؿ مصـؾحتف أو مصـؾحة أؿاربـف ظـذ 

 ٕكظؿـة ادؼاركـة مصؾحة ادسـتػقديـ مــ افتصـػقة، واـق مـا يسـؿك يف افؼـقاكغ وا

. ويؿؽـ تعريػ تعارض ادصافح بلهنا احلافة افتل ؿـد يتـلثر "تعارض ادصافح"بـ 

ًا صــقة ماديـة أو معـقيـة  ؿـف صخصــقؾقفا حقاد ؿرار صخص بسب  مصؾحة صخ

أو أحد أؿربادف
(1)

ة صــرة مباصـق، أو ظـدما يتلثر أداء ذفؽ افشخص باظتبارات صخ

بادعؾقمات افتل تتعؾـؼ بـافؼرارة أو بؿعرؾتف صـرأو ؽر مبا
(2)

. وجتـدر اإلصـارة إػ 

ـاتشـــرأن ٓدحــة حقـؿــة اف
(3)

اشــتخدمص مصــطؾح تعــارض ادصــافح بشــؽؾ  

ـة شـــرمتؽــرر، ومـــ ذفــؽ اإلصــارة إػ وجــقب جتـــ  ظضــق جمؾــس إدارة اف

                                           
. يف مقؿع مجعقة افشـػاؾقة افؽقيتقـة م4221افغزايل، صالح ًؿد، ؿاكقن تعارض ادصافح ضـرورة حتؿقة، أـتقبر  (1)

/http://www.transparency-kuwait.org  
ــاث (4) ــز أبح ـــداد، مرـ ـــل افصــادق ؾ ـــرظقة، د. افعقاص ــات افش ــؾ اهلقئ ــارض ادصــافح يف ظؿ ــامالت،  تع ــف ادع ؾؼ

https://www.kantakji.com/media/5669/3025).pdf 
 .(اـ11/1/1241وتاريخ  4217 -11 - 1افصادرة ظـ جمؾس اقئة افسقق ادافقة بؿقج  افؼرار رؿؿ ) (4)
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افتعامالت افتل تـطقي ظذ تعارض ادصافح
(1)

. 

 ادؿؾؽة افعربقـة افسـعقدية  يؿؽــ وبعد افبحث يف إكظؿة وافؾقادح وادرظقة يف

افؼقل بلكف ٓ يقجد كص صـريح ظذ مـع مصػل افسـات مـ أن يؽقن فـف أو ٕؿاربـف 

وٕن ادصـػل -مصؾحة يف افعؼقد أو افعؿؾقات افتل تتؿ دصؾحة افســة. ومـع ذفـؽ 

يعتز وـقالً 
(2)

 ؾفق مؾتزم بافتزامات افقـقؾ افتل ذـراا ؾؼفاء افشـريعة. -

ــاد ادصــػل تشـــقو ــقالً -ضؿـ افبحــث ضــ كات حق ــاره وـ ــف  -باظتب يف افػؼ

تـاول ظـددًا مــ شـقاإلشالمل، وض كات حقاده يف إكظؿة وافؼقاكغ ادؼاركة، ثؿ 

 ض كات احلقاد افتل يؼسح وجقداا يف افـظام افسعقدي.

 :املبشح األًل: ضمانات سَا  املصفُ يف الفكى اإلضال ُ

مـ إمقر افتل يؿـع مـفا افقـقؾ فسب  وجـقد صـبفة  وؿد ذـر افػؼفاء ظدداً 

 ضـــلفتضــاد ؽر"افتفؿــة وادحابــاة، أو مــا ذـــره بعــض افػؼفــاء مـــ تعؾقــؾ ادـــع 

"آشسخاص هلؿ وآشتؼصاء فؾؿقـؾ
(3)

تعـارض "، أو ما يعـرف يف افؼـقاكغ بــ

"ادصافح
(4)

 ، ومـ ذفؽ ما يع:

باشتعراض آراء افػؼفـاء يف ادسـلفة  كجـد أهنـؿ اختؾػـقا يف اـذه ادسـلفة ظـذ 

 ثالثة آراء:

 -يف ادـذا -ذا  مجفقر افػؼفاء احلـػقة وافشاؾعقة واحلـابؾة افرضي إول: 

إػ أكف ٓ جيقز فؾقـقؾ يف افبقـع مطؾؼـًا أن يبقـع فـػسـف  ٕن  -يف ادعتؿد-وادافؽقة 

                                           
 ادادة افتاشعة وافعشـرون مـ ٓدحة حقـؿة افشـرـات. (1)

 بشؽؾ مؼتض . -مة شبؼ بقان تقصـقػ ادصػل ؾؼفًا وكظامًا يف ادؼد (4)

 (.411 - 1/411(، وحتػة ادحتاج )441 -4/442مغـل ادحتاج ) (4)

جتدر اإلصارة اــا إػ أن افشــريعة اإلشـالمقة ـاكـص شـباؿة إػ آظـساف بؿــع افقـقـؾ ظــ وضـع كػسـف مقضـع  (2)

 ."تعارض ادصافح"افتفؿة، واق ما يسؿك بـ
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ح بف، وٕكـف صـرع افرجؾ مـ ؽره ؾحؿؾص افقـافة ظؾقف، ـ  فق افعرف يف افبقع بق

 يؾحؼف  ؿة.

وظؾــؾ احلـػقــة وافشــاؾعقة اــذا احلؽــؿ بــلن افقاحــد ٓ يؽــقن مشــسيًا وبادعــًا، 

ؾ افقـقؾ أن يبقع مـ كػسف   جيز. وصـرح ادافؽقة واحلـابؾـة بـلن  ـ، وؿافقا: فق أمر ادق

: يتـقػ -يف إصـح-أذن فف ادقـؾ. وؿال احلـابؾة افقـقؾ جيقز فف أن يبقع فـػسف إذا 

افقـقؾ ضريف افعؼد يف اذه احلافة إذا اكتػص افتفؿة ــلب افصـغر. واشـتثـك ادافؽقـة 

 مـ ادـع ما إذا تـااص افرؽبات يف ادبقع، أو ـان افبقع بحضـرة ادقـؾ  ؾقجقز.

افبقـع مطؾؼـًا أن  : جيـقز فؾقـقـؾ يف-يف روايـة-ظـ اإلمام أ ـد افرضي افثاين: 

ـؾ مـــ يبقــع، وـــان اــق أحــد  ـّ يبقـع فـػســف إذا زاد ظــذ مبؾــغ ثؿـــف يف افـــداء، أو و

 ادشسيـ  ٕكف بذفؽ حيصؾ ؽرض ادقـؾ مـ افثؿـ، أصبف ما فق باظف ٕجـبل.

ضغ: أحـدمها: أن يزيـد ظـذ مبؾـغ شـرح: أن اجلقاز معؾؼ بشـرويف افؽايف واف

: حيتؿـؾ أن يؽـقن افثـاين ضــليتقػ افـداء ؽره. ؿال افؼاثؿـف يف افـداء. افثاين: أن 

 واجبًا، واق أصبف بؽالمف، وحيتؿؾ أن يؽقن مستحبًا.

ذا  ادافؽقة يف ؿقل إػ أكف جيقز فؾقـقـؾ أن يبقـع فـػسـف إن   افرضي افثافث: 

حياب كػسف
(1)

. 

 وبعد اشتعراض أراء، كجد أن افؼـقل افـراجح يف ادسـلفة اـق افؼـقل إول

بؿـــع افقـقــؾ مـــ افبقــع فـػســف  فؼــقة أدفتــف ورجاحتفــا، وفتحؼــؼ  ضـــلافــذي يؼ

ادصؾحة يف مـعف مـ بقعـف فـػسـف، دؾعـًا فؾشـبفة يف ًاباتـف فـػسـف، وضـ كًا حلقـاده 

 وإبعادًا فف ظـ  ؿة تؼديؿ مصؾحتف ظذ مصؾحة مقـؾف.

                                           
(، 411 -2/417(، ادبـدع )1/471(، اإلكصـاف )4/111اهلـديـة )(، وافػتاوى 2/221حاصـقة ابـ ظابديـ ) (1)

(، وافشــرح 444(، افؼقاكغ افػؼفقة )ص:4/111(، ظؼد اجلقاار افثؿقـة )212 -4/214مطاف  أويل افـفك )

 (.411 -1/411(، حتػة ادحتاج )441 -4/442(، مغـل ادحتاج )4/417افؽبر مع حاصـقة افدشقؿل )
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اختؾػ افػؼفاء يف تؼقد افقـقؾ بافبقع مطؾؼًا بعدم افبقـع دــ تـرد صـفادتف فـف، 

 ؾ أيت:صـقمثؾ ؿرابة إوٓد، وأحد افزوجغ فمخر، حس  افتػ

إػ أن افقـقؾ بافبقع إذا باع ممــ ٓ تؼبـؾ صـفادتف فـف، إن ــان بـلـثر  ذهب احلـػقة

ان بلؿؾ مــ افؼقؿـة بغـبـ ؾـاحش ٓ جيـقز. مـ افؼقؿة جيقز بال خالف ظـداؿ، وإن ـ

وإن باع بؿثؾ افؼقؿة ؾقف روايتان ظـ أ  حـقػـة، أحـدمها اجلـقاز  ٕن افتقـقـؾ مطؾـؼ 

ؾ بافبقع مــ اـمٓء أو أجـاز فـف مـا  ـ، وٓ  ؿة ؾقف، وافظاار: أكف ٓ جيقز. وإن أمره ادق

افؼقؿـة. وإن ــان بغـبـ صـع بلن ؿال فف: بع ممـ صئص  ؾنكف جيقز بقعف مـ امٓء بؿثؾ 

يسـر ٓ جيقز ظـد أ  حـقػة، وؿال افصاحبان: جيقز بقعف مـفؿ
(1)

. 

د صـــقجيــقز بقــع افقـقــؾ مـــ زوجتــف ووفــده افروؿــال ادافؽقــة ظــذ ادشــفقه: 

افبقـع  ضــكط أٓ حيـا  هلـؿ، ؾـنن حـابك مــع ومشــرورؿقؼف ادلذون فف بافتجـارة ب

ادحاباة وؿص افبقعوؽرم افقـقؾ ما حابك بف، وافعزة ب
(2)

. 

جــقاز بقــع افقـقــؾ ٕصــقفف ـلبقــف أو فػروظــف ؽــر ويــرى بعــض افشــاؾعقة: 

د، ٓكتػاء افتفؿة يف احتـاد ادقجـ  وافؼابـؾ، وٕكـف صـقادحجقريـ ـابـف افبافغ افر

باع بافثؿـ افذي فق باع بف ٕجـبـل فصـح، ؾـال  ؿـة حقـئـذ، ؾفـق ــ  فـق بـاع مــ 

ٓ يصـح  ٕكـف مـتفؿ بادقـؾ إفـقفؿ ــ  فـق ؾـقض إفقـف  يرى بعضفؿ ضكـفصديؼف. و

اإلمام أن يقيل افؼضاء مـ صاء، ٓ جيقز فف تػقيضف إػ أصقفف وٓ ؾروظف
(3)

. 

يف ادـذا  إػ أكـف ٓ جيـقز فؾقـقـؾ أن يبقـع ظــد افتقـقـؾ بـافبقع  وذهب احلـابؾة

رك آشتؼصــاء مطؾؼــًا فقفــده أو وافــده أو مؽاتبــف  ٕكــف مــتفؿ يف حؼفــؿ ويؿقــؾ إػ تــ

                                           
 (.472 -2/411(، وتبقغ احلؼادؼ )7/111(، وافبحر افرادؼ )4/111) افػتاوى اهلـدية (1)

 (.4/111(، ظؼد اجلقاار افثؿقـة )411 -4/417افشـرح افؽبر مع حاصـقة افدشقؿل ) (4)

 (.411 -1/411(، وحتػة ادحتاج )441 -4/442مغـل ادحتاج ) (4)
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وافقجف افثـاين ظــد ظؾقفؿ يف افثؿـ ـتفؿتف يف حؼ كػسف، وفذفؽ ٓ تؼبؾ صفادتف هلؿ. 

جقاز بقع افقـقـؾ هلـمٓء ادـذـقريـ، وًـؾ اخلـالف إذا   يـلذن فـف ادقــؾ يف  احلـابؾة

ذفؽ، ؾلما إن أذن فف ؾنكف جيـقز ويصـح ظـذ افصـحقح مــ ادـذا ، وؿقـؾ: ٓ يصـح 

مػفـقم ـالمـف جـقاز بقـع افقـقـؾ إلخقتـف وشـادر أؿاربـف، واـق ااوي: ؿال ادـرأيضًا. 

صحقح واق ادذا . ويرى ادرداوي أكف حقث حصؾص  ؿة يف ذفؽ ٓ يصح
(1)

. 

 ضــلوبعد ذـر خالف افعؾ ء وتعؾقال ؿ يف ادسلفة، كرى أن افؼقل افـذي يؼ

اق إؿـرب  -ـلصقفف وؾروظف وزوجف-بؿـع افقـقؾ مـ افبقع دـ ترد صفادتف فف 

إػ افصقاب  كظرًا فقجقد افتفؿة يف ادقؾ هلـؿ، وتـرك آشتؼصـاء ظؾـقفؿ بـافثؿـ، 

 ويستثـك مـ ذفؽ إذن افقـقؾ فف بذفؽ  إذ ادـع جاء دصؾحتف، وؿد أذن.

ظامًة أو خاصًة  أكف إصؾ ادؼرر ظـد افػؼفاء أن مـ تقػ مسموفقًة أو وطقػًة 

حيرم ظؾقف ؿبقل اديٍة أو مؽاؾلٍة جاءتـف بحؽـؿ مسـموفقتف تؾـؽ أو وطقػتـف، ويـدل 

 ؿال: اشتعؿؾ افـبل ظذ ذفؽ ما ورد يف احلديث ظـ أ   قد افساظدي 

ظذ افصـدؿة، ؾؾـ  ؿـدم ؿـال: اـذا مـافؽؿ،  -يؼال فف: ابـ افؾتبقة-رجاًل مـ إزد 

. ؾؼام ا ؾصعد ظذ ادـز، ؾحؿد اهلل وأثـك ظؾقف، ثـؿ ؿـال:  فـبل واذا أادي إيلَّ

 ا بال افعا ؾ كبعثف ؾقليت يؼقل: هذا فؽ وهذا يل؟ ؾفـال جؾـس دم بقـت ضبقـف وض ـف »

ؾقـظر ضهيدى فف ضم ٓ؟ وافذي كػسـل بقده! ٓ يـليت بشــلٍ  إٓ جـا  بـف يـقم افؼقا ـة 

)رواه « هلـا ُخـقاهى ضو صـاًة نقعـر حيؿؾف ظذ هؿبذفى إن ــان بعـرًا فـف ُهؽـا ى ضو بؼـرةً 

افبخـاري ومســؾؿ(. وافُرؽــاء: صـقت افبعــر، واخلُــقار: صـقت افبؼــرة، وافُقعــار: 

أن احلؼـقق افتـل ظؿـؾ  صقت افشاة. ؿال احلاؾظ افعسـؼالين: )بـّغ فـف افـبـل 

ٌء  ؾـال يـبغـل صـلٕجؾفا ال افسب  يف اإلاداء فف، وأكف فق أؿام يف مـزفف   هيَد فف 

                                           
 (.2/411(، وادبدع )471 -1/477اإلكصاف ) (1)
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ن يستحؾفا بؿجرد ـقهنا وصؾص إفقـف ظـذ ضريـؼ اهلديـة، ؾـنن ذاك إكـ  يؽـقن فف أ

حقث يتؿحض احلؼ فف(
(1)

  . 

وؿال اإلمام افـقوي: )يف اذا احلديث بقان أن ادايا افع ل حرام، وهلـذا ذــر 

يف كػس احلـديث  يف احلديث ظؼقبتف وْ ؾف ما ُأادي إفقف يقم افؼقامة، وؿد بّغ 

اهلدية ظؾقف، وأهنـا بسـب  افقٓيـة، بخـالف اهلديـة فغـر افعامـؾ، افسَبَ  يف حتريؿ 

ؾنهنا مستحبة، وحؽؿ ما يؼبضف افعامـؾ وكحـقه باشـؿ اهلديـة أكـف يـرده إػ ُمْفديـف، 

ؾنن تعذر: ؾنػ بقص ادال(
(2)

دفقـٌؾ  . وؿال افؽـ ل ابــ اهلـ م: )وتعؾقـؾ افـبـل 

ظذ حتريؿ اهلدية افتل شببفا افقٓية(
(3)

. 

يعة اإلشالمقة مـعص ؿبقل اهلدايا دـ تقػ وٓية ظامـًة أو شـريتلـد أن اف وهبذا

خاصًة ظذ اختالف مراتبفؿ، وأن إصؾ يف اهلـدايا افتـل متــح فؾعـ ل وادـقطػغ 

ادـع وافتحريؿ بذًٓ وؿبقًٓ  وإصؾ أن اذا احلؽـؿ يعـؿ ــؾ اديـة يؽـقن شـببفا 

 .حلصقهلا وٓية ادفدى إفقف، وأن يؽقن ظؿؾف شبباً 

وؾق  يتعؾؼ بؿصػل افسـة، كرى أن اـاك أحـقآً يؽـقن ؾقفـا ؿبـقل ادصـػل 

فؾفدايا أو ادـاؾع افتل متـح فف ممثرًا يف حقاده يف أظ فف، مما يـرجح اكسـحاب حؽـؿ 

ظذ مصػل افسـة حقـث حصـؾص  -ادـقط بؿـ يتقػ وٓية ظامة أو خاصة-ادـع 

بلمقال افقرثة ضـرأاداه ظذ وجف يافتفؿة يف ذفؽ، إذ ؿد حيا  مـ 
(4)

. 

يعة  ؾـنن إصـؾ يف افقـافـة أهنـا شــرأجرة افقـقؾ وؾؼًا دا كص ظؾقف ؾؼفاء اف

                                           
 (.14/421) يؾتح افبار (1)

 (.1/214) صـرح افـقوي ظذ مسؾؿ (4)

 (.7/474) ؾتح افؼدير (4)

وـ  شـقليت يف ض كات حقاد ادصػل يف إكظؿـة وافؼـقاكغ ادؼاركـة(، كـص ؿـاكقن افشــرـات افزيطـاين يف مادتـف  (2)

مدي إػ وجـقد حافـة بؿـع ظضق جمؾس إدارة افشـرـة مـ افؼبقل بلي مـػعة مـ افغر، مـا دام ذفـؽ ؿـد يـ (171)

 تعارض ادصافح.
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مـ ظؼقد اإلرؾاق وفقس فؾقـقؾ ؾقفا أجرة ما   يشسط ذفـؽ أو جيـر بـف ظـرف
(1)

 ،

 وأجرة افقـقؾ يف ذفؽ هلا صقر مـفا:

اك أجرة معؾقمة، وجيقز ذفؽ اتػاؿًا أن تؽقن اـ -1
(2)

. 

أن يـص ادقـؾ ظذ أن تؽقن إجرة ال افزيادة ظذ افسعر افـذي حـدد  -4

فؾقـقؾ أن يبقع بف، مثؾ أن يؼقل ادقـؾ فؾقـقؾ: بع اذا بؽـذا، ومـا زاد ؾفـق فـؽ. 

اــذه افصــقرة بــلجر افسؿســار. ويف اــذه  -ليتشـــقـــ  -ويصــػ بعــض افػؼفــاء 

ؼفاء  اؾ يصح اذا افـقع مـ افعؼـقد، ويسـتحؼ افقـقـؾ اـذه افصقرة اختؾػ افػ

 افزيادة؟ أم أكف ٓ يصح، وٓ يستحؼ إٓ إجرة؟

يرى بعض افػؼفاء بطالن ذفؽ افعؼد، ؾـال يسـتحؼ افقـقـؾ يف افؼقل إول: 

ـا افرجـؾ ُيْعَطـك افسـؾعَة، ؾقؼـال : »اذه افصقرة إٓ أجرة ادثؾ. ؿال مافـٌؽ  ؾلمَّ

ؾ، ديـارٍ  بِْعفا وفؽ»فف:  ـُ ؾَّـ  شـلف« ـذا وـذا يف  ـُ قف ؾننَّ ذفؽ ٓ يصؾح  ٕكف   ُيَسؿ،
ٍ
ء

ك فف  ؾفذا ؽرٌر ٓ يدري ــؿ  ف افذي َشؿَّ ـِ افسؾعة َكَؼَص ِمـ حؼ، َكَؼَص ديـاٌر ِمـ َثَؿ

«َجَعؾ فف
(3)

. 

ـُ ظبد افز،  اذا ـ  ؿال مافٌؽ ظـد مجفقر افعؾ ء  ٕكف إذا ؿال فف: : »ؿال اب

ـِ تؾـؽ  فؽ ؾ، ديـاٍر دراٌؿ أو كحُق اـذا وٓ يـدري ــؿ مبؾـُغ افـدكاكر ِمــ َثَؿـ ـُ ِمـ 

افسؾعة ؾتؾؽ أجرٌة جمفقفـٌة وُجْعـٌؾ جمفـقٌل، وَمــ َجَعـَؾ اإلجـارَة بقًعـا ِمــ افبقـقع 

واظتــؾَّ بلهنــا بقــُع َمـــاؾَِع   جُيِــْز ؾقفــا افبــدَل ادجفــقل ـــ  ٓ جُيقــُزه اجلؿقــُع يف بقــقع 

«واذا اق ؿقُل مجفقر افػؼفاء، مـفؿ: مافٌؽ وافشاؾعلُّ وأبق حـقػةإظقان، 
(4)

. 

                                           
مـ جمؾة إحؽام افعدفقة )إذا   يشسط يف افقـافة أجرة، و  يؽـ افقـقؾ ممـ خيدم بـإجرة  (1271)جاء يف ادادة  (1)

 .ـان متزظًا، وفقس فف أن يطؾ  أجرًة، أما إذا ـان ممـ خيدم بإجرة يلخـذ أجـر ادثـؾ، وفـق   تشـسط فـف أجـرًة(

 (.172ظع حقدر، درر احلؽام يف صـرح جمؾة إحؽام، اجلزء افثافث )ص:اكظر: 

 (.11ص: ،21ج ) -ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة  (4)

 (.4/111ادقضَّل ) (4)

ل وافسؿسـاِر جيـُ  أجـُر (: »2/212(، وجاء يف افػتـاوى اهلـديـة )1/121ٓبـ ظبد افز، ) ،آشتذـار (2) َّٓ  =ويف افـد
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إػ صحة اـذا افعؼـد، ؾقسـتحؼ افقـقـؾ  ذا  ابـ ظباس افؼقل افثاين: 

ٓ بـلس أن يؼـقل: بـع اـذا افثـقب ؾـ  زاد ": اذه افزيادة. يؼقل ابـ ظبـاس 

عؾؿ ٓبـ ظبـاس رواه افبخاري تعؾقؼًا ووصؾف ؽره. وٓ ي "ظذ ـذا وـذا ؾفق فؽ

لافػ مـ افصحابة، ـ  ؿال ذفؽ ابـ حزم وابـ ؿدامة وؽرمها. ويصػ افػؼفـاء 

يـ وظطـاء شــراذه افصقرة بلجر افسؿسـار. يؼـقل احلـاؾظ يف افػـتح: و  يـر ابــ 

وإبـرااقؿ واحلســ بـلجر افسؿسـار بلشـاً 
(1)

، . وهبـذا افؼـقل ؿـال اإلمـام أ ـد 

وجيقز أن يستلجر شؿسارًا، يشسي فـف ثقابـًا، " :"ادغـل"حقث يؼقل ابـ ؿدامة يف 

يـ، وظطاء، وافـخعل... وجيـقز ظـذ مـدة معؾقمـة، مثـؾ أن شـرورخص ؾقف ابـ 

َ شـريستلجره ظ ة أيام يشسي فف ؾقفا  ٕن اددة معؾقمة، وافعؿؾ معؾقم.. ؾـنن َظـغَّ

.. وإن ئًا معؾقمًا  صـح أيضـاً صـقافعؿَؾ دون افزمان، ؾجعؾ فف مـ ـؾ أفػ دراؿ 

اشتلجره فقبقع فف ثقابـًا بعقـفـا  صـح. وبـف ؿـال افشـاؾعل  ٕكـف ظؿـؾ مبـاح، جتـقز 

، واذا اـق افـراجح "اء افثقابشـرافـقابة ؾقف، واق معؾقم، ؾجاز آشتئجار ظؾقف ـ

مـ ؾتقـا ابــ ظبـاس، وظـدم إكؽـار افصـحابة ظؾقـف، وٕن  ضـكدا م -إن صاء اهلل-

 تتضؿـ ربًا أو ؽرراً إصؾ يف افعؼقد اإلباحة، ما  
(2)

. 

أٓ يـــص ادقـــؾ ظــذ أن إجــرة اــل افزيــادة ظــذ افســعر افــذي حــدد  -4

فؾقـقؾ أن يبقع بف، ـلن يؼقل ادقـؾ فؾقـقـؾ: بـع اـذا بؽـذا، و  يؼـؾ مـا زاد ؾفـق 

ئًا مـ افزيادة. وؿد كـص افعؾـ ء ظـذ أن صـقفؽ. ويف اذه افصقرة ٓ يلخذ افقـقؾ 

عر ادحدد فف مــ ضـرف رب ادـال ؾـنن افزيـادة فـرب ادـال، افقـقؾ إذا زاد ظـ افس

وإن يـزد ؾافزيـد فؾؿقــؾ ٓ ": -واـق مــ ظؾـ ء ادافؽقـة-ؿال صـاح  افؽػـاف 

                                           

=
 

ؾ، ظشـرِة دكاكِر ـذا  ؾذفؽ حراٌم ظؾقفؿادثؾ، وما َتَقا ـُ ـِ ظابـديـ )«. َضعقا ظؾقف أنَّ ِمـ  (، 1/14اكظر: حاصـقة اب

 (.4/441ومغـل ادحتاج فؾشـربقـل )

 (.2/141ؾتح افباري بشـرح صحقح افبخاري ) (1)

(4) (1/24.) 
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أو ؿال ادقـؾ اصس يل صـاًة "حف مـ ـت  احلـابؾة: صـر، وجاء يف اإلؿـاع و"فقـقؾف

ارًا، أو اصـسى صاتغ تساوي إحدامها ديــ -أي افديـار-بديـار ؾاصسى افقـقؾ بف 

اء، وـان افزادـد فؾؿقــؾ  حلـديث شـرافقـقؾ صاًة تساوي ديـارًا بلؿؾ مـف  صح اف

وؿـال مـرًة: -بعث معف بديـار يشسي فف ضحقًة مرًة  ظروة بـ اجلعد: أن افـبل 

ؾاصسى فف اثـتغ ؾباع واحدة بديـار، وأتـاه بـإخرى، ؾـدظا فـف بافزــة،  -أو صاةً 

ؿال: اذا ديـارـؿ، واـذه صـاتؽؿ،  -ويف رواية-اب فربح ؾقف ؾؽان فق اصسى افس

ؾذـره. رواه أ د« ـقػ  ـعت؟»ؿال: 
(1)

. 

يعة اإلشـالمقة ؿـد مـعـص افقـقـؾ مــ ــؾ ظؿـؾ شــرومـ اـا يتبغ فــا أن اف

تتحؼؼ ؾقف افتفؿة، أو تقجد ؾقف صبفة افتفؿة، أو أن يضع كػسف مقضـع يغؾـ  ؾقـف 

 بف مع مصؾحة مقـؾف.تعارض مصؾحتف أو مصؾحة أؿار

 :املبشح الجانُ: ضمانات سَا  املصفُ يف األنعمْ ًالكٌانني املكازنْ

يف إكظؿــة  -باظتبــاره وـــقالً -يتـــاول اــذا ادبحــث ضــ كات حقــاد ادصــػل 

 وافؼقاكغ ادؼاركة.

إن افباحث يف إكظؿة وافؼقاكغ ادؼاركة جيد أهنا مـعص افقـقؾ مــ ظـدد مــ 

ــف افقـقــؾ ضبؼــًا ٕحؽــام صـــرإظــ ل وافت ــا مـــع مـ ؾات افتــل جــاءت مشــاهبًة د

يعة اإلشالمقة  إذ كجد أن ظددًا مـ افؼقاكغ كصص ظذ أكف جي  ظذ افقـقـؾ شـراف

أن يتجـ  وضع كػسف مقضعًا يغؾ  ؾقف تضـارب مصـؾحة مقـؾقـف مـع مصـؾحتف 

 ."تضارب ادصافح"ة أو مصؾحة أؿاربف، واق ما يسؿك بـصـقافشخ

ؾ إػ آخـر باشـؿ صــقافؼاكقن اددين إداين افقـقـؾ مــ بقـع مـال إ ؾؼد مـع

مستعار
(2)

. 

                                           
 (.4/11ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع ) (1) 

 إداين.مـ افؼاكقن اددين  (211م/) (4)
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ٓ جيـقز دــ يــقب "ي ظـذ أكـف صــرمـ افؼاكقن اددين اد 271وكصص ادادة 

ـــ ؽــره... أن يشــسي بـػســف مبا ــزاد صـــرظ ــؼ اد ــق بطري ة أو باشــؿ مســتعار، وف

"افعؾـل...
(1)

مــ  -أيـًا ـاكـص كقابتـف-فـادـ  ، واذا افـص ؿاضع افدٓفـة يف مــع ا

 افتعاؿد مع آخر دصؾحة كػسف.

مــــ ؿـــاكقن ادقجبـــات وافعؼـــقد افؾبــــاين زوجـــات  411واظتـــزت ادـــادة 

 -وإن ـــاكقا راصــديـ-إصــخاص افــذيـ ورد ادـــع بافـســبة هلــؿ وأوٓداــؿ 

زوجـات إصـخاص ادتؼـدم ذــراؿ "أصخاصًا مستعاريـ. حقث كصص ظـذ أن 

يعـــدون أصخاصـــًا مســـتعاريـ يف إحـــقال  -ــــاكقا راصـــديـوإن -وأوٓداـــؿ 

ع افؾبــاين ؿريــًة ؿاكقكقـًة شــر. وبـذفؽ وضـع اد"ادـصقص ظؾقفا يف ادقاد افسابؼة

ظذ آشؿ ادستعار، ظؾقف تصبح اذه افؼريـة مـ مسادؾ افؼاكقن يف اذا افتؼـغ
(2)

. 

ــادة  ـــ اد ــة م ــرة افثاكق ــدين  114أوردت افػؼ ــاكقن اد ـــ افؼ ـــًا م إردين حؽؿ

وفـقس فـف )افقـقـؾ( أن يبقعـف إػ "يعة اإلشالمقة حقـث كصـص: شـرمستؿدًا مـ اف

ف معف جيّر مغـً  أو يدؾع مغرمـًا  إٓ صـرأصقفف أو ؾروظف أو زوجف، أو دـ ـان افت

. واذا افـص مــع افقـقـؾ مــ افتعاؿـد مـع إصـخاص "بثؿـ يزيد ظـ ثؿـ ادثؾ

 ظـ ضريؼ اظتبـاراؿ أشـ ًء مسـتعارًة إٓ بـثؿـ يزيـد ظــ ًة ٓصـرادذـقريـ ؾقف مبا

 ادثؾ، وذفؽ دؾعًا فؾشبفة.

ٓ جيـقز دــ يــقب ظــ "ي صــرمـ افؼـاكقن ادـدين اد 271/ حقث كصص م

.... أو كــص أو أمــر مـــ افســؾطات ادختصــة  أن يشــسي بـػســف ضـــكؽــره بؿؼت

"ًة أو باشؿ مستعار ما كقط بف بقعفصـرمبا
(3)

. 

                                           
ــة،  (1) ــادة يف افتشـــريعات افعربق ــؾ اــذه اد ــل،  (211م/)ويؼاب مــدين شــقري،  (227م/)مــدين شــقداين،  (214م/)مــدين فقب

قيتل،  (112/1م/)مدين جزادري،  (212م/) اين. (471م/)مدين أردين،  (114/1م/)مدينـ   مقجبات وظؼقد فـب

 (.11حسـ ؾرج، افبقع، )ص:(. د. تقؾقؼ 124، ص:2ج)د. افسـفقري، افقشـقط،  (4)

مـدين جزادـري،  (212م/)مـدين شـقري،  (227م/)مقجبات وظؼقد فبـاين،  (471م/)ويؼابؾفا يف افتشـريعات افعربقة  (4)

قيتل،  (112/1م )  مدين أردين. (121م/)مدين فقبل،  (211م/)مدين شقداين،  (214م )مدينـ 
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ـة مـ افؼبقل شـريؿـع ظضق جمؾس إدارة اف"ـات افزيطاين: شـرقن افويف ؿاك

"بلي مـػعة مـ افغر  ما دام ذفؽ ؿد يمدي إػ وجقد حافة تعارض ادصافح
(1)

. 

ومـعص ظدد مـ افؼقاكغ افعربقة افس شــرة واخلـزاء مــ صــراء إمـقال ادعفـقد 

بلش دفؿ أم بلش ء مستعارةإفقفؿ ببقعفا، أو تؼدير ؿقؿتفا، شقاء ـان افشـراء 
(2)

. 

وافسؿسار واخلبر إما أن يؽـقن ظــده تقـقـؾ بـافبقع ؾقصـبح وــقاًل، ويؿــع 

ؾ يف بقعف. وإما أٓ يؽقن ظـده تقـقؾ ؾعـددٍذ ٓ يؽػل صـرـؽؾ وـقؾ مـ  ـّ اء ما و

اء شــرء فـػسف، بؾ جي  ؿبـقل ادافـؽ. ويف اـذا إذن جيعـؾ افشـلاء افشـررضاؤه ب

ؽؿة ادـع ال تعارض ادصافحجادزًا. وح
(3)

. 

 :املبشح الجالح: ضمانات سَا  املصفُ يف النعا  الطعٌ ِ

يح مصــػل صـــرشــبؼص اإلصــارة إػ أن افـظــام افســعقدي   يؿـــع بـــص 

افســات مـــ أن يؽــقن فــف أو ٕؿاربــف مصــؾحة يف افعؼــقد أو افعؿؾقــات افتــل تــتؿ 

مــ  -باظتبـاره وــقالً -ص ادصـػل يعة اإلشالمقة مـعشـردصؾحة افسـة. إٓ أن اف

ــف فـػســف أو ٕصــقفف  ــًا فؾشــبفة يف ًابات ــة، ودؾع ــًة فؾقرث ظــدد مـــ إظــ ل،  اي

وؾروظف، وتعزيزًا دبدأ ظدم تعارض ادصافح افذي بدوره يضؿـ حقاد ادصـػل يف 

تؾــؽ إظــ ل وافعؼــقد. ظــالوًة ظــذ ذفــؽ ؾؼــد أصــار اــذا افبحــث إػ مــا ؿررتــف 

ؾات صــركغ ادؼاركـة مــ مــع افقـقـؾ مــ ظـدد مــ إظـ ل وافتإكظؿة وافؼـقا

 تعزيزًا دبدأ تعارض ادصافح.

ـات افسعقدي كص ظذ ظؼقبات تصـؾ شـروجتدر اإلصارة اـا إػ أن كظام اف

                                           
 مـ ؿاكقن افشـرـات افزيطاين. (171م/) (1)

مـدين  (212م/)مـدين شـقري،  (221م/)مدين فقبل،  (211م/)مدين مصـري،  (212/)م كصقص ادقاد :كظرا (4)

 مدين ظراؿل. (114م/)مدين أردين،  (121م/)مدين ـقيتل،  (112/4م/)مدين جزادري،  (211م/)شقداين، 

 (. 11صدر افسابؼ، )ص:(. د. ًؿد فبق  صـ ، اد122(، ادصدر افسابؼ، )ص:2ج)د. افسـفقري، افقشـقط،  (4)

 (.114(. د. ظبدافعزيز ظامر، ادصدر افسابؼ، )ص:411د. ًؿقد صقؿل بؽ، ادصدر افسابؼ، )ص:
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إػ افسـجـ مـدًة ٓ تزيـد ظـذ مخـس شــقات وبغرامـة ٓ تزيـد ظـذ مخسـة ماليـغ 

ـة يتـقػ مسـموفقة تصـػقة شـرمصػ  فؾ ريال، أو بنحدى ااتغ افعؼقبتغ ظذ ـؾ

ـة يستعؿؾ أمقاهلا أو أصقهلا أو حؼقؿفا فدى افغر اشـتع ًٓ يعؾـؿ تعارضـف شـراف

ـاء أو افـدادـغ، وذفـؽ شـقاء شــرر فؾضـرـة، أو يسب  ظؿدًا افشـرمع مصافح اف

ـة أو صـخص أو آكتػـاع صــرؾ ضـقة أو فتػصـقـان مـ أجؾ حتؼقؼ أؽراض صخ

ؾاتف صــرة، أو ـاكص تصـرة أو ؽر مباصـرأو صػؼة فف ؾقفا مصؾحة مبا وعشـرمـ م

ؾ دادــ ظـذ آخـر يف اشـتقػاء حؼـف دون ضــقـة متحؼؼة مـ أجؾ تػشـريف أمقال اف

وعشـرشب  م
(1)

. 

ويف اذا اخلصـقص، كصـص ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة ظـذ أن احلؽـؿ 

ط أٓ جيؿع فـف بـغ أجـرة شـرببنؿامة ادصػل يتضؿـ تؼدير أجرتف وضريؼة دؾعفا، 

ةسـرافتصػقة وأجرة افسؿ
(2)

. ويؾحظ اـا أن افالدحة اصـسضص ظــد تؼـدير أجـرة 

ة، ممـا يعــل ظـدم مــع ســرادصػل  أٓ جيؿـع فـف بـغ أجـرة افتصـػقة وأجـرة افسؿ

ة ظذ ما يتقٓه مـ أظ ل تصػقة افســة مـا دام ٓ يسـتؾؿ سـرادصػل مـ أخذ افسؿ

 قة.أجرة ظذ افتصػ

وإذا أخــذكا بآظتبــار أن افــراجح مـــ أؿــقال أاــؾ افعؾــؿ جــقاز أن يؽــقن أجــرة 

، ومـع -ـ  شـبؼ بقـان ذفـؽ-ظـ افقـافة أجرة افسؿسـرة  -ومـفؿ ادصػل -افقـقؾ 

مراظاة أن ؿبض ادصػل أجرة افسؿسـرة ظذ ما يؼقم بف مـ أظ ل افتصػقة ؿد يتضـؿـ 

ؾقف مصـؾحتف مـع مـا ؾقـف مصـؾحة ٕصـحاب  أحقآً تتحؼؼ ؾقفا افتفؿة، فتعارض ما

افسـة، ومـ ذفؽ تػضـقؾف بقع بعض أمقال افسـة فدؾعف أجـرة شؿســرة أظـذ، حتـك 

وإن ـــان افــثؿـ ادؼابــؾ أؿــؾ، ويؼــدم مصــؾحتف ظــذ مصــؾحة أصــحاب افســـة، ؾــنن 

ادصؾحة متحؼؼة يف مـع ادصػل مـ ؿبض أجرة افسؿسـرة إٓ أن يؽقن ؿبضـف ٕجـرة 

                                           
 ادادة احلادية ظشـرة بعد ادادتغ مـ كظام افشـرـات. (1)

 ادادة احلادية وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)
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ة بعد إذن افدادرة افؼضادقة افتل تـظر دظقى افؼسـؿة، وحتـص إصــراؾفا. وؿـد افسؿسـر

كصــص افالدحــة ظــذ ذفــؽ صـــراحًة  إذ حيــدد احلؽــؿ بنؿامــة ادصــػل تؼــدير أجرتــف 

وضريؼة دؾعفا ظذ أن تؽقن افتصػقة حتص إصـراف افـدادرة
(1)

، أو أن يؽـقن ذفـؽ بعـد 

لن تؽـقن أجرتـف أجـرة افسؿســرة. إذن أصحاب افشلن افذيـ ؿامقا بتعقـغ ادصـػل بـ

 ؾفؿ أصحاب افشلن وؿبقهلؿ بذفؽ يرؾع ادـع ظـ ادصػل.

وختامًا، وبعد افـظـر يف إحؽـام افشــرظقة وافـظامقـة وافؼاكقكقـة افتـل تضـؿـ 

 حقاد ادصػل ظـد ؿقامف بلظ ل افتصػقة، وكظرًا دا شـبؼ بقاكـف مــ أن ادرــز افـظـامل 

ػل افسـات يشابف ادرـز افـظـامل دصـػل افشــرـات، دص -أو افتقصـقػ افػؼفل-

وفعضق جمؾس اإلدارة، ؾنن مـ ادؿؽـ آشـتػادة ممـا ورد يف إكظؿـة ذات افعالؿـة 

افتل أفزمص مصـػل افشــرـات وظضـق جمؾـس اإلدارة بافتزامـات تضـؿـ حقـاداؿ 

عـغ ظـذ أثـاء افؼقـام بقاجبـا ؿ ادقـؾـة إفـقفؿ، ؾـنن اـذا افبحـث يؼـسح أحؽامـًا يت

ادصػل آفتزام هبا. و دف تؾؽ إحؽام إػ تعزيز مبدأ ادـع مـ تعارض ادصـافح 

افذي هيدف حل ية افتعدي أو افتػريط بحؼقق ذوي افشلن، وفض ن حقـاد ادصـػل، 

وفدؾع افشبفة ظـف يف ًاباتف فـػسف وتؼديؿف دصؾحتف ظـذ مصـؾحة وـقؾـف. ويؼـسح 

  ادصػل آفتزامات افتافقة:اذا افبحث أن حتدد يؽقن ظذ

يؿــع مصـػل افســـة أثــاء أداء ظؿؾــف، مــ أن يؽــقن فـف أو ٕصــقفف أو ضوًٓ: 

ة يف إظـ ل وافعؼـقد افتـل تـتؿ فصـافح صــرة أو ؽـر مباصــرفػروظف مصـؾحة مبا

افقرثة، ويستثـك مـ ذفؽ إذن افقرثة ادسبؼ فـف بـذفؽ. ويف حـال إخـالل ادصـػل 

أمام اجلفة افؼضادقة ادختصة بنبطال  ادطافبةن فؽؾ ذي مصؾحة هبذا آفتزام  يؽق

افعؼد أو إفزام افعضق بلداء أي ربح أو مـػعة حتؼؼص فف مـ ذفـؽ
(2)

. واهلـدف مــ 

مـع مصػل افسـة مـ ذفؽ، اـق حتؼـؼ ادصـؾحة  ايـًة فؾقرثـة، ودؾعـًا فؾشـبفة يف 

                                           
 دحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.ادادة احلادية وافعشـرون مـ ٓ (1)

 يـظر ادادة احلادية وافسبعقن مـ كظام افشـرـات. (4)
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عــارض ادصــافح افــذي ًاباتــف فـػســف أو ٕصــقفف وؾروظــف، وتعزيــزًا دبــدأ ظــدم ت

بدوره يضؿـ حقـاد ادصـػل يف تؾـؽ إظـ ل وافعؼـقد. وٓ صـؽ أن فـذفؽ ادــع 

، إضـاؾًة إػ أكـف متقاؾـؼ مـع -ــ  شـبؼ بقاكـف-أشاس يف أحؽـام افػؼـف اإلشـالمل 

 يعة اإلشالمقة افسؿحة يف حتؼقؼ ادصافح ودؾع ادػاشد.شـرمؼاصد اف

أصــحاب افســـة أو مـــ افــدادرة  دون إذن شــابؼ مـــ-يؿـــع ادصــػل ثاكقــاً: 

أن يشسك يف أي ظؿؾ يؿؽـ أن يتعارض أو يـاؾس ما اق مقـقل إفقـف مــ  -افؼضادقة

أظ ل افتصػقة، وإٓ ـان فؽؾ ذي مصؾحة أن يطاف  أمام اجلفة افؼضـادقة بـافتعقيض 

ظـ افضـرر ادتحؼؼ كتقجة ذفؽ
(1)

. ومـع ادصػل مـ تؾؽ إظ ل اـق كتقجـة فقجـقد 

 فتفؿة يف ًاباتف فـػسف، وفتحؼؼ صقرة مـ صقر تعارض ادصافح.صبفة ا

 ة إٓ يف حافتغ:سـريؿـع ادصػل مـ ؿبض أجرة افسؿثافثًا: 

ة بعـد إذن افـدادرة افؼضـادقة افتـل تـظـر ســرأن يؽقن ؿبضف ٕجـرة افسؿ -1

احة  إذ حيـدد صــراؾفا. وؿد كّصص افالدحة ظذ ذفـؽ صـردظقى افؼسؿة، وحتص إ

مة ادصـػل تؼـدير أجرتـف وضريؼـة دؾعفـا ظـذ أن تؽـقن افتصـػقة حتـص احلؽؿ بنؿا

اف افدادرةصـرإ
(2)

. 

أن يلذن أصحاب افشلن افـذيـ ؿـامقا بتعقـغ ادصـػل بـلن تؽـقن أجرتـف  -4

 ة. ؾفؿ أصحاب افشلن وؿبقهلؿ بذفؽ يرؾع ادـع ظـ ادصػل.سـرأجرة افسؿ

فغـر إذا ــان مــ صـلهنا يؿـع ادصػل مـ ؿبـقل اهلـدايا أو ادــاؾع مــ اهابعًا: 

 وجقد افتفؿة بؿحاباة ذفؽ افغر، أو ؿقام حافة تعارض ادصافح.

ومـفـا -ويؼسح أن يـص ظذ تؾؽ آفتزامات ادؼسحـة إمـا يف إكظؿـة وافؾـقادح 

 ، وإما يف احلؽؿ أو افؼرار افذي يؼضـل بنؿامة ادصػل.-ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة

                                           
 ادادة افثاكقة وافسبعقن مـ كظام افشـرـات. (1)

 ادادة احلادية وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)
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 ٘ــــــامتـــخ

افؼـقل افتلـقـد ظـذ دور مصـػل افســات دـا فـف مــ دور جـقاري ؽـل ظـ 

ؾ أصـقهلا، صــقافســة، وبقـان تػا صـروأمهقة بافغة يف ؿسؿة افسـات  إذ يؼقم بح

وما هلا ومـا ظؾقفـا مــ حؼـقق، واكتفـاًء بنظطـاء ــؾ ذي حـٍؼ حؼـف مــ أصـحاب 

دصـػل، إضـاؾًة افسـة. وؿد تـاول اذا افبحث ظددًا مـ أوجف افرؿابة ظـذ أظـ ل ا

 إػ ض كات حقاده واشتؼالفقتف أثـاء ؿقامف بلظ ل افتصػقة.

ـــف  -1 ـــة ظـــذ أظـــ ل ادصـــػل يف ضـــ ن افتزامـــف بقاجبات ـــة دور افرؿاب أمهق

ػ افػؼفل فؾؿصػل  وصـػف صـقومسموفقاتف. وؿد بغ افبحثان أن إؿرب يف افتق

صــحاب افســـة. وبـــاًء ظــذ ذفــؽ  ؾــنن ادصــػل مؾتــزم بجؿقــع بلكــف وـقــؾ ظـــ أ

افتزامات افقـقؾ افقاردة يف افػؼف اإلشالمل. ظالوًة ظذ ذفؽ  ؾؼـد كصـص ٓدحـة 

ؿسؿة إمقال ادشسـة ظذ ظدد مـ آفتزامات افتـل جيـ  ظـذ ادصـػل آفتـزام 

 هبا، وخيضع فؾرؿابة ظـد إخالفف هبا.

 رؿابة شـابؼة فبـدء أظـ ل افتصـػقة مــ خـالل حتديـد  ضع أظ ل ادصػل إػ -4

صالحقاتف وواجباتف بشؽؾ مػّصؾ ودؿقؼ، وإػ رؿابة ٓحؼـة فؾبـدء يف أظـ ل افتصـػقة، 

شقاء أـان ادخقل هبا ذوو افشلن، أو مـ خالل افدادرة افؼضـادقة ادختصـة بـظـر دظـقى 

ــة ظــذ أظــ ل ادصــػل إػ حت ــة حلؼــقق افؼســؿة. و ــدف مجقــع أوجــف افرؿاب ؼقــؼ احل ي

أصحاب افشلن مـ افتعدي أو افتػريط مـ جاك  ادصـػل، وحتؿقـؾ ادصـػل ادػـرط أو 

ادتعــدي ادســموفقة كتقجــة إخالفــف  فقؽــقن رادظــاً وزاجــراً فؾؿصــػغ مـــ اإلمهــال أو 

 افتعدي ظذ أمقال افقرثة أو ؽراؿ، ويضؿـ افتزامفؿ بقاجبا ؿ ومسموفقا ؿ.
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صػل فرؿابـة ٓحؼـة مــ ذوي افشـلن مــ خـالل ممارشـة  ضع أظ ل اد -4

 حؼقؿفؿ يف مطافبتف بافتعقيض ظـد تعديف أو تػريطف، أو بؿطافبتفؿ بعزفف.

ظــد -أن فؾدادرة افؼضادقة افتل  تص بـظر دظقى افؼسؿة إؿامة مصػ    -2

 اف افدادرة ورؿابتفا.صـر، وتؽقن مجقع أظ ل افتصػقة خاضعًة إل-آؿتضاء

ض كات حقاد ادصػل تدور حقل وجقب جتـ  ادصػل وضـع كػسـف  أن -1

مقضع افتفؿة، مثؾ تؼديؿ مصؾحتف أو مصؾحة أؿاربف ظذ مصؾحة ادستػقديـ مـ 

 ."تعارض ادصافح"افتصػقة، واق ما يسؿك يف افؼقاكغ وإكظؿة ادؼاركة بـ 

إظـ ل  مــ ظـدد مــ -باظتباره وـقالً -أن افػؼف اإلشالمل يؿـع ادصػل  -1

، مثؾ حؽـؿ بقـع افقـقـؾ دــ تـرّد "تعارض ادصافح"فقجقد صبفة افتفؿة وادحاباة 

صفادتف فف ـلصقفف وؾروظف وزوجف، وافتل يرّجح ؾقف  افؼقل بادـع مـ ذفـؽ  دؾعـًا 

فؾشبفة يف ًاباتف فـػسف او أؿاربف، وض كًا حلقاده وإبعادًا فف ظـ  ؿة تؼديؿ مصـؾحتف 

 . وؽر ذفؽ مـ إظ ل افتل تـاوهلا افبحث بافتػصـقؾ.ظذ مصؾحة وـقؾف

ؾؼد اؿسح اذا افبحث ظددًا مـ ادؼسحات، مـ أمهفا: إيؼـاع ظؼقبـة  وخذا ًا:

ظــذ مصــػل افســـة يف حــال ؿقامــف بتعؿــد  -ـافســجـ أو افغرامــة ادافقــة-مغؾظــة 

اؿـسح  ر يف أمقال افســة  فتحؼقـؼ مصـؾحة فـف أو فغـره. إضـاؾة إػ ذفـؽ ضـراف

ؾات، افتل مــ صـلهنا أن تضـؿـ صـرافبحث مـع ادصػل مـ ظدد مـ إظ ل وافت

حقاده واشتؼالفقتف ظـد ؿقامف بلظ ل افتصػقة، ومـ ذفـؽ مـعـف مــ افبقـع ٕصـقفف 

 ة، إٓ بنذن أصحاب افسـة.سـروؾروظف، ومـعف مـ ؿبقل أجرة شؿ
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 سادعاملصادز ّامل

 م.1114دقاريث، دار افػؽر افعر ، أبق زارة، ًؿد، أحؽام افسـات وا -1

اإلكصاف يف معرؾة افراجح مـ اخلالف، ظالء افديـ أبق احلسـ ظـع بــ  -2

 شؾق ن ادرداوي، دار إحقاء افساث افعر ، افطبعة افثاكقة.

ــؼ  -3 ـــ كجــقؿ ادصـــرافبحــر افراد ــدؿادؼ، اب ــز اف ــاب صـــرح ــ ي، دار افؽت

 اإلشالمل، افطبعة افثاكقة.

ح ادـفاج، أ د بـ ًؿد بـ ظـع بــ حجـر اهلقتؿـل، صـر حتػة ادحتاج يف -4

 اـ.1417ادؽتبة افتجارية افؽزى، 

افصادق ؾــداد،  صـلظقة، د. افعقاشـرتعارض ادصافح يف ظؿؾ اهلقئات اف -5

 :مرـز أبحاث ؾؼف ادعامالت

 https://www.kantakji.com/media/5669/3025.pdf 
ــام، ظــع -6 ــة إحؽ ـــرح جمؾ ــام يف ص ــدي درر احلؽ ــغ أؾـ ــف أم ــدر خقاج  حق

 اـ.1211اـ( تعري : ؾفؿل احلسـقـل، دار اجلقؾ افطبعة: إوػ، 1414)ادتقىف: 

افعرمــان، ًؿــد شــعد، افشــقابؽة، ًؿــد، اجلقاكــ  افؼاكقكقــة دســموفقة  -7

ـة ادسامهة افعامة يف افتصػقة اإلجبارية وؾؼًا فؾؼاكقن اإلمـارايت، شـرادصػل جتاه اف

 م.4212بحاث جامعة اجلؾػة يف اجلزادر، جمؾة دراشات وأ

ة افدشــقؿل، ًؿــد بـــ أ ــد صـــقخ افــدردير وحاشـــقح افؽبــر فؾشـــراف -8

 افدشقؿل، دار إحقاء افؽت  افعربقة.

ظؼد اجلقاار افثؿقـة يف مذا  ظا  ادديـة، جالل افديـ ظبد اهلل بـ كجـؿ  -9

 اـ.1244ادافؽل، دار افغرب اإلشالمل افطبعة إوػ، 
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ورة حتؿقـة، أـتـقبر ضـر، صالح ًؿد، ؿاكقن تعارض ادصافح افغزايل -01

 :  . يف مقؿع مجعقة افشػاؾقة افؽقيتقة4221

 /http://www.transparency-kuwait.org 
 اـ.1412افػتاوى اهلـدية، كظام افديـ افبؾخل، دار افػؽر، افطبعة افثاكقة،  -11

افػضـؾ ح صحقح افبخاري، أ د بـ ظع بـ حجر أبق صـرؾتح افباري  -12

 اـ.1471بروت،  -افعسؼالين افشاؾعل، دار ادعرؾة 

ؾتح افؼدير، ًؿد بـ ظع بـ ًؿد بـ ظبد اهلل افشقـاين، دار ابـ ـثـر،  -13

 اـ.1212افطبعة إوػ، 

ـشاف افؼـاع ظــ مـتـ اإلؿــاع، مـصـقر بــ يـقكس افبفـقيت، دار ظـا   -14

 اـ.1224افؽت ، 

ؿد بـ ظبد اهلل بـ ًؿد ابـ مػؾـح، ح ادؼـع، إبرااقؿ بـ ًصـرادبدع يف  -15

 اـ.1211دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، 

ــاف وافشــئقن  -16 ــة افصــادرة ظـــ وزارة إوؿ ــة افؽقيتق ادقشــقظة افػؼفق

 افؽقيص. -اإلشالمقة 

مغـل ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػاظ ادـفاج، صـؿس افـديـ، ًؿـد بــ  -17

 اـ.1211  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، بقـل افشاؾعل، دار افؽتشـرأ د اخلطق  اف

ــديـ صـــرادـفــاج  -18 ــل اف ــا ًق ــق زـري ـــ احلجــاج، أب  ح صــحقح مســؾؿ ب

 اـ.1414ف افـقوي، دار إحقاء افساث افعر ، افطبعة افثاكقة، صـرحيقك بـ 

مقضل اإلمام مافؽ، مافؽ بـ أكس بـ مافؽ بـ ظامر إصبحل ادـدين،  -19

 اـ.1221افعر ،  اـ(، دار إحقاء افساث171)ادتقىف: 

ح افؼاكقن اددين، د. ظبد افرزاق افسـفقري، دار إحقـاء صـرط يف شـقافق -21

 افساث افعر .
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 م.1111فسـة  22افؼاكقن اددين افعراؿل رؿؿ  -21

م 4211( فســـة 4ـات اإلمــارايت، ؿــاكقن احتــادي رؿــؿ )شـــرؿــاكقن اف -22

 ـات افتجارية.شـربشلن اف

 م.1171( فعام 24إردين رؿؿ ) افؼاكقن اددين -23

 اـ.1411تاريخ  11-71افؼاكقن اددين اجلزادري، رؿؿ  -24

 م.1121تاريخ  12افؼاكقن اددين افسقري رؿؿ  -25

 م.1112فسـة  17افؼاكقن اددين افؽقيتل، مرشقم رؿؿ  -26

 م.1114افؼاكقن اددين افؾقبل  -27

 م.1121فسـة  141ي رؿؿ صـرافؼاكقن اددين اد -28

 م.4221افزيطاين فسـة  ـاتشـرؿاكقن اف -29

 م.1112ؿاكقن ادعامالت اددكقة افسقداين فسـة  -31

 م.1144ؿاكقن ادقجبات وافعؼقد افؾبـاين  -31

ـات افسعقدي افصادرة ظــ جمؾـس اقئـة افسـقق شـرٓدحة حقـؿة اف -32

 اـ.11/1/1241( وتاريخ 4217- 11 - 1ادافقة بؿقج  افؼرار رؿؿ )

رة بؼـرار معـايل وزيـر افعـدل رؿـؿ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة افصاد -33

 اـ.11/1/1241( وتاريخ 1112)

ــؿ شـــركظــام اف -34 ـات افســعقدي افصــادر بؿقجــ  ادرشــقم ادؾؽــل رؿ

 اـ.1247/ 1/ 41( بتاريخ 4)م/

بتـاريخ  1كظام ادراؾعات افشــرظقة افصـادر بادرشـقم ادؾؽـل رؿـؿ م/  -35

 .اـ1/1/1241

ـريـ ومـــ يف حؽؿفــؿ اهلقئــة افعامــة فؾقٓيــة ظــذ أمــقال افؼاصــ كظــام -36

 .اـ1247/ 4/ 14بتاريخ  17افصادر بادرشقم ادؾؽل رؿؿ م/



 

 

عٌح وامنظامٌح عىل شـش المذضاماخ اما

 مصفٍ امرتكاخ

 

 

 إعداد

 تٍ عثذاهلل انشالنً صـرد. َا

 عٔ٘ يف املعَد العالٕ للكضاءشـساس٘ السـٔاألستاذ املساعد يف قسه ال
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 ـ٘ـــكـدمـم

 ، وافصالة وافسالم ظذ أصـرف إكبقاء وادرشؾغ، وبعد..احلؿد هلل رب افعادغ

ظقة فؾقؾــاة اكتؼــال أمــالك ادتــقىف إػ ورثتــف جــزًا بغــر شـــرؾــنن مـــ أثــار اف

ــة هبــا ظــذ خــالف  ــزام افقرث ــاة أو شــداد افــديقن أو افت ــد افقؾ ــاراؿ، إمــا ظـ اختق

ؾؼفــل
(1)

ــقق ا ــاة: حؼ ــال مـــ حــغ افقؾ ــة بعــغ اد ــدادـغ ، ؾتـشــل حؼــقق متعؾؼ ف

 هلؿ وافقرثة. صـكوادق

و تؾػ صـقرة افســة افتـل تعؾؼـص هبـا اـذه احلؼـقق، ؾؼـد تؽـقن كؼـدًا، أو 

ـات، أو ظؼـــارات ذات ريـــع، أو أراٍض خـــام ـبـــرة، أو أراٍض صــــرأشـــفً ، أو 

مطقرة، أو أكشطة جتارية ؿادؿة، أو حصصًا يف أظقان وأمالك مشاظة، ومـفا مـا اـق 

مـفا ما حيتاج إػ إثبات، ومـفا حؼقق فدى افغـر حتتـاج إػ ثابص بقثادؼ رشؿقة، و

 مطافبة ؿضادقة إلثبا ا ورداا، أو جمؿقع ذفؽ أو بعضف.

ــة بافســـة وإهنــاء اف ــة احلؼــقق ادتعؾؼ قع ؾقفــا متقؿــػ يف شــفقفتف شـــقوتقؾق

وصعقبتف ظذ ما اجتؿـع ؾقفـا مــ أصـؽال احلؼـقق وإمـقال وأدفتفـا، وبحسـ  

 صافح افقرثة وافدادـغ وؽراؿ.حاجات ورؽبات وم

ــد  كزاظــات تـدؾع أضراؾفــا  -يف ـثـر مـــ إحـقال-واـذه احلافــة ادرـبـة تقف،

فؾتقجف إػ افؼضاء فػصؾ اخلصقمة وإهناء افــزاع. وؿـد شـّجؾص ًـاـؿ إحـقال 

ة ؿسؿة ترـة ظام ضـقؿ 1122ة يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية ؿقد أـثر مـ صـقافشخ

ة تؼريبًا يف ـؾ يقم ظؿؾضـقؿ 41اـ، بؿعدل 1241
(2)

. 

                                           
 (.111-12/117(، وادغـل )422-14/441(، وادجؿقع صـرح ادفذب )41/411يـظر: ادبسقط فؾسـرخسـل ) (1)

   (https://www.moj.gov.sa/ar/opendata/Pages/reports.aspx) يـظر: ادمصـرات افعدفقة: (4)

 .(اـ44/1/1241تاريخ افزيارة: )
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وتتعامؾ افدوادر افؼضادقة مع حـآت افــزاع يف ؿسـؿة افســات بحسـ  مـا 

طة ؿد حتؽـؿ بؼسـؿة ادـال وتسـؾقؿ ــؾ وارث سـقف احلال، ؾػل احلآت افبضـقيؼت

بف مــ افـثؿـ، صــقبف، وؿد حتؽؿ ببقع ما ٓ يؼبؾ افؼسؿة وتسـؾقؿ ــؾ وارث كصـقك

إجـراءات افتقثقـؼ وافتؼقـقؿ وادطافبـة ممـا يطـقل وحيـقج ادـال إػ ويف حال ـاكـص 

ادـال وتؼققؿـف  صــرحػظ وإدارة  ؾنن افدادرة تتجف إػ إؿامة مصػ  يتقػ أظـ ل ح

 اف افدادرة.صـروإدارتف وؿسؿتف حتص إ

ف بحؽؿ افـقابة ظـ ؽره واق مـا يعـز، ظــف افػؼفـاء بــ صـروب  أن ادصػل يت

افغر(  ؾنن مـ واجبف أن يراظل يف أظ فف مصؾحة ظؿقم أصحاب ف ظذ صـر)افت

احلؼ يف حدود مـا تضـؿـف مصـدر تعققــف، وذفـؽ بـ  ٓ يتجـاوز كظـام ادراؾعـات، 

وٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة
(1)

وإكظؿة إخرى ذات افصؾة، ويف حال جتاوز  

ــؽ  ــ  ظــذ ذف ــّرط وترت ــف يضــؿـ، وشــلظرض هلــذه آفتزضـــرأو ؾ ــات ر ؾنك ام

 ؿ افتايل:سـقوافقاجبات وؾؼ افتؼ

 افػصؾ إول: حمداات افذزا ات ادصػلى وؾقف  بحثان:

 وؾقف ثالثة مطاف : ادبحث إول:  صده افذزا ات ادصػلى 

 ادطؾ  إول: افتصػقة آتػاؿقة.  

 ادطؾ  افثاين: افتصػقة افؼضادقة.  

 ة بادصػل.صـقادطؾ  افثافث: افق  

اين: آخذصــاص افؼضــائل بـظــر ؿضــايا افســـات وضثــره ظــذ ادبحــث افثــ 

 وؾقف مطؾبان:افذزا ات ادصػلى 

                                           
مـــ كظــام ادراؾعــات  (411)، بـــاًء ظــذ ادــادة (اـــ11/1/1241يف  1112افصــادرة بؼــرار وزيــر افعــدل رؿــؿ ) (1)

ظذ أن )حتدد فقادح اذا افـظـام افضـقابط واإلجـراءات ادتعؾؼـة بؼسـؿة إمـقال ادشـسـة  افشـرظقة وافتل كصص

افتل تدخؾ يف اختصاصات ادحاـؿ، ب  يف ذفؽ ؿسؿة افسـات وإجراءات تعقغ ادصػل..(، وال ادؼصقدة ظـد 

 يف اذا افبحث. "افالدحة"إضالق فػظ 
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ة وأثـره ظـذ صــقادطؾ  إول: حدود اختصاص ًؽؿة إحـقال افشخ

 افتزامات ادصػل.

 ادطؾ  افثاين: تقزع آختصاص افؼضادل وأثره ظذ افتزامات ادصػل.

 ثالثة  باحث: افػصؾ افثاين: افذزا ات ادصػلى وؾقف

وؾقـف ثالثـة  ادبحث إول: آفذزام بذحصـقؾ ادال وحػظف وحسـ ندبرهى 

 مطاف :

 ادطؾ  إول: اشتالم ادال وتقابعف.  

 افػرع إول: فزوم آشتالم.   

 افػرع افثاين: صػة آشتالم.   

افػرع افثافـث: اشـتالم ؽؾـة وكتـاج وأجـرة إظقـان حتـص  

 افتصػقة.

 افثاين: ادحاؾظة ظذ ادال. ادطؾ   

 ادطؾ  افثافث: ادطافبة باحلؼقق وافتؿثقؾ افؼضادل.  

 افػرع إول: احلؼ يف افتؿثقؾ.   

 افػرع افثاين: افتؿثقؾ يف مـازظات افقرثة.   

 افػرع افثافث: ظدم اإلؿرار ظذ افسـة.   

 حؼف.ادبحث افثاين: آفذزام بذفقئة ادال فؾؼسؿة وإيصافف دسذ 

 ادطؾ  إول:  قئة ادال فؾؼسؿة.  

 افدادـغ وتقؾقة حؼقؿفؿ. صـرادطؾ  افثاين: ح  

 ادطؾ  افثافث: تصػقة ادال بافؼسؿة أو افبقع وتقزيع افثؿـ.  

 ادطؾ  افرابع: رد ما بقده مـ حؼقق ووثادؼ ومستـدات.  
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حتت إصــرا   ادبحث افثافث: آفذزام ببذل افعـاية وحسـ إاا  وافعؿؾ 

 افدائرة.

 ات.صـقوبعد ذفؽ خامتة تتضؿـ أاؿ افـتاد  وافتق

   .اذا، وأشلل اهلل أن يؾفؿـل افصقاب وافتقؾقؼ، واهلل أظؾؿ

 

 وظذ آفف و حبف ضمجعغ.. و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد 
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 الفصل األّل 
 ستددات التصامات املصفٕ

 :املبشح األًل:  صدز التصا ات املصفُ

ؾاة ادقرث ؿد يتػؼ افقرثة ظذ مـ يتـقػ أظـ ل تصـػقة افســة مــفؿ أو بعد و

مـ ؽراؿ، وؿد يقثؼقن ذفؽ يف ادحؽؿة، واـذه صـقرة افتصـػقة آتػاؿقـة، وؿـد 

، واـــل افتصـــػقة  يتــــازظقن يف صـــلن افســــة، وتؼـــرر ادحؽؿـــة تعقـــغ مصـــػ 

افؼضادقة
(1)

، واـل صـل، وؿد يق ة صــقحافـة افق ادقرث ؿبؾ وؾاتـف بتعقـغ مصـػ 

 بادصػل، وشـعرض هلذه افصقر افثالث وأحؽامفا حتص ادطاف  افتافقة:

إذا اتػؼ افقرثـة ظـذ إشــاد أظـ ل افتصـػقة إػ مــ يؼـقم بـذفؽ  ؾنكـف يؽـقن 

 وـقاًل ظـفؿ، وذفؽ يف حدود صؽؾ آتػاق ومضؿقكف:

ل ًددة، ومـ دون اتػـاق يتضـؿـ افتـزام مجقـع . ؾنن ـان مـ خالل تقـقؾف بلظ 1

فؿ ؾسـخ افقـافـة  إضراف بؿضؿقكف  ؾنن افتزامف ًدود هبذه إظ ل، ويؿؽـ ٕي مــ

وإيؼاف أظ ل افتصػقة، وُيتخذ مثـؾ اـذا إشـؾقب ظـادًة يف مرحؾـة افتػـاوض فؼقـاس 

قـع افقرثـة، ؿدرات ادصػل، أو يف حآت افشؽ وظدم افقصقل إػ اتػاق هنادل بـغ مج

 وصػة افعالؿة بغ ادصػل مـ ضرف وشادر افقرثة مـ ضرف آخر ال ظؼد افقـافة.

. وإن ـان آتػاق مقؿعًا مــ مجقـع أضراؾـف ظـذ صـػة افؾـزوم  ؾفـق صـؾح 4

ٓزم فؽؾ أضراؾف ب  ؾقفؿ ادصػل، ويؽـقن افعؼـد ادؽتـقب اـق مصـدر افتزامـات 

رثــة ؾؾـقس هلــؿ افرجــقع ظــف بعــد متامــف ادصـػل، واــق ٓزم بادعاؿـدة بافـســبة فؾق

                                           
(، وإجـراءات 12-12ء افؼضاء وافػؼف، صـريـــػ أ ـــد افطبـــــاخ، )يـظر: دظقى احلراشة وإثبات احلافة يف ضق (1)

 (.411-471ؿسؿة افسـات يف ادحاـؿ، كاصـر اجلربقع، )
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واكتفاء جمؾسف
(1)

افصـؾح جـائز بـغ : »، إٓ أن يتػؼقا ظـذ إهنادـف  فؼـقل افـبـل 

«ادسؾؿغى إٓ  ؾحًا حرم حالًٓ ضو ضحؾ حرا اً 
(2)

، ومعـاه ترتـ  أثـره وآظتبـار 

 بف، وذفؽ ٓ يؽقن إٓ مع افؾزوم.

ػة ظذ ما تقاؾـؼ ظؾقـف إضـراف، ويف اذا افـقع تؽقن افتزامات ادصػل متقؿ

ويؽقن ًؽقمًا بإحؽام افعامة فؾقـافة، إمـا باظتبـاره ظؼـد إجـارة ؾقلخـذ أحؽـام 

اإلجارة، أو باظتباره ظؼد جعافة، أو باظتباره ظؼد وـافـة بـال أجـر، وــؾ مـا كـصَّ 

ظؾقف مـ واجبات وافتزامات ظذ ادصػل  ؾنهنا واجبة ظؾقف وجقبـًا ظؼـديًا، ــ  أن 

قرة افعؼد تستصح  مجؾًة مـ إحؽام اخلاصة هبـا، ـلحؽـام افضـ ن، وؿبـقل ص

افؼــقل يف افــرد وافتؾــػ، وجــقاز افعؼــد وفزومــف، وأحؽــام ظديــدة ٓ يتســع ادؼــام 

ؾفا، وٓ يؾــزم أن تتضــؿـ آفتزامــات مــا تضــؿـتف ٓدحــة ؿســؿة إمــقال صـــقفتػ

 .ضـلعغ مـ افؼاادشسـة  ٕن تؾؽ آفتزامات إك  تتـاول ادصػل اد

اـق مــ يؿثؾـف يف ظؼـد  صــل  ؾنن افـقيل أو افقصـرويف حال ـان يف افقرثة ؿا

افتصػقة، وذفؽ ٓ ُيعػل ادصـػل مــ آفتـزام بـاإلجراءات افالزمـة ظــد افتؼقـقؿ 

وافبقع واشتخراج إذوكات افالزمة، ما يعــل أن افؼسـؿة جيـ  أن تـتؿ بـافرجقع 

ة أو وؿػ أو ؽادـ   إذ كصـص صـقا ـان يف افسـة وإػ ادحؽؿة، وـذفؽ احلال إذ

ة صـقظقة ظذ أن: ) تص ًاـؿ إحقال افشخشـرمـ كظام ادراؾعات اف 44ادادة 

بــافـظر يف.. ؿســؿة افســـة بــ  ؾقفــا افعؼــار إذا ـــان ؾقفــا كــزاع، أو حصــة وؿــػ أو 

 ، أو ؽاد (.صـرة، أو ؿاصـقو

ة أو وؿـػ أو ؽادـ   ؾـقؿؽـ إهنـاء قصــأو و صــرأما إذا   يؽــ يف افســة ؿا

إمـر بــدون افرجـقع إػ ادحؽؿــة، ـــ  يؿؽــفؿ أن يقثؼــقا افعؼـد مــع ادصــػل يف 

ظقة )فؾخصـقم أن شــرمــ كظـام ادراؾعـات اف 72ادحؽؿة، ظـذ مـا جـاء يف ادـادة 

                                           
 (.411، و444يـظر: افروض ادربع ) (1)

ـ رشقل اهلل  (4) اس، حديث رؿؿ ) رواه افسمذي، أبقاب إحؽام، باب ما ذـر ظ  (.4/141، 1414يف افصؾح بغ اـف
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يطؾبقا مـ ادحؽؿة يف أي حال تؽقن ظؾقفـا افـدظقى تـدويـ مـا اتػؼـقا ظؾقـف مــ 

افــدظقى، وظــذ ادحؽؿــة إصــدار صــؽ   ضـــرأو ؽــر ذفــؽ يف ًإؿــرار أو صــؾح 

بــذفؽ(، وفــقس فؾخصــقم حــؼ آظــساض ظــذ مــا اتػؼــقا ظؾقــف بعــد تقؿقعــف يف 

ضـرادح
(1)

، وادقزة اإلضاؾقة فؾتقثقؼ افؼضادل اق أن فزوم افصؾح مقثـؼ ؿضـادقًا  

 ؾال يؿؾؽ أي مـ أضراؾف إكؽاره إٓ بافطعـ بافتزوير.

تػاؿقة يؿؽــ ٕصـحاب افشـلن ظـزل ادصـػل بآتػـاق ظـذ ويف افتصػقة آ

ذفؽ، ويؿؽـ فبعضفؿ ضؾ  ظزفف ؿضادقًا ظـد وجقد مؼتٍض فـذفؽ، ـتػريطـف أو 

 اره أو ظدم ؾاددتف.ضـرإ

إذا اختؾػ افقرثة يف افؼسؿة، ورؾعقا إمر إػ ادحؽؿة  ؾنن هلا ظـد آؿتضـاء 

مصػقًا، وحتدد افتزاماتف يف كص احلؽؿ، وجي  ظذ افدادرة أن تعـغ ادصـػل أن تؼقؿ 

افذي اتػؼ ظؾقف افقرثة، ؾنن اختؾػقا ظقّـص إصؾح بحس  احلال، ؾـنن اتػؼـقا ظـذ 

رؾضف ؾنن أمؽــ تؼريـ  وجفـات كظـراؿ ؾفـق أوػ وٓ يؾـزم  ٕكـف ممـا ؿـد يتعـذر 

ظـد اخـتالؾفؿ فغـرض ؿطـع افــزاع، ويطقؾ أمد افـزاع، ـ  أن شؾطة افؼاضـل تـشل 

ؾنن اختؾػقا أتقح فف آختقار حس  إصؾح هلؿ  ٕن افؼاظدة أن مـ تصــرف ظـذ 

ف ظؾقـف ؽره ؾـنن تصــرؾف ًؽـقم بؿصـؾحة ادتصــرَّ
(2)

، وؿـد كصـص ٓدحـة ؿسـؿة 

إمقال ادشسـة ظذ أن: )فؾدادرة ظـد آؿتضاء أن حتؽؿ بنؿامة مصػ  أو أـثر ظـذ 

ال ادشسـة، ويؽقن اختقـاره باتػـاق ذوي افشـلن مجقعـًا، ؾـنذا   يتػؼـقا تقفَّـص إمق

افدادرة اختقار مصػ  مرّخص، ؾـنن تعـذر ذفـؽ اختـارت افـدادرة مــ تـراه، وحيـدد 

احلؽؿ ما ظذ ادصػل مـ افتزام.. وتؽقن افتصػقة حتص إصـراف افدادرة(
(3)

. 

                                           
 (.72/4افالدحة افتـػقذية فـظام ادراؾعات افشـرظقة ) (1)

 (.4/441(، افػتاوى افػؼفقة افؽزى فؾفقتؿل )1/412يـظر: إصباه وافـظادر فؾسبؽل ) (4)

 ادادة احلادية وافعشـريـ. (4)
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ل أٓ يؿـعـف ممـا اتػـؼ افقرثـة ظـد حتديـد افتزامـات ادصـػ ضـلواؾ يؾزم افؼا

 ظذ أن فف ؾعؾف، أو يؾزمف ب  اتػؼقا ظذ مـعف مـف؟

ب    يطؾبف اخلصقم، ـ  ٓ جي  ظؾقف أن حيؽؿ هلـؿ  ضـلإصؾ أٓ حيؽؿ افؼا

إػ إضافـة افــزاع ؾنكـف ٓ  ضــلء ورأى أكـف يػصـلبجؿقع ضؾبا ؿ، وإذا اتػؼقا ظذ 

 -مـثالً -زاع وأبعد ظـ افشؼاق، ؾـنذا اتػـؼ افقرثـة حيؽؿ بف، وحيؽؿ ب  اق أهنك فؾـ

ة باإلضاؾة إػ أجرة افتصػقة  ؾال يؿـعـف سـرظذ افس ح فؾؿصػل بلخذ ظادد افسؿ

ر دصؾحتفؿ ؾؾفؿ إشـؼاضف، وإن أشـؼطقا ظــف  ضـلافؼا مـ ذفؽ  ٕن اذا حؼ ُؿر،

عـؾ فقتـقح آشـتجابة هلـؿ  ٕن اـذا إكـ  ج ضـلتؼديؿ افتؼارير، ؾال جي  ظذ افؼا

متابعتف يف ظؿؾف وافتحؼؼ مـ ؿقامف بافقاجبـات، وإن ضؾـ  افقرثـة مـعـف  ضـلفؾؼا

مـ افتؿثقؾ افؼضادل، ؾـنن ــان بسـب  رؽبـتفؿ بافؼقـام بـذفؽ بلكػسـفؿ ــان هلـؿ 

تعقـغ مصـػ  آخـر يؼـقم بـذفؽ  ؾـال  ضــلذفؽ، وإن ـان ٕهنؿ يريدون مـ افؼا

 ؽـره تبعـًا ٕحؽـام تعقـغ ادصـػل ادشـار يؾزمف آشتجابة هلؿ، إٓ إذا اتػؼقا ظـذ

 مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. 41إفقفا يف ادادة 

ؾقـف، وذفـؽ  صــلبؿصػ  بحس  مـا فـف احلـؼ يف أن يق صـلفؾؿقرث أن يق

 ظذ صقر بحس  إحقال:

ثـة، ؾؾـف أن يقصــل بؿصـػ  إذا ـان أوٓده ُؿّصـرًا واؿ ــؾ افقر احلافة إوػ:

يع ؿسؿة افسـة وأداء حؼقؿفا، ويؽقن اق ادؿثؾ افـظامل فؾســة بحؽـؿ افقصــقة، 

ويؽــقن إثبــات تعقــغ افقصـــل مـــ اختصــاص ًؽؿــة إحــقال افشخصـــقة، وٓ 

يتصـرف افقصـل يف إظ ل افتل حتتاج إػ إذن ادحؽؿـة ـبقـع افعؼـار إٓ بـافرجقع 

ضـل ظـد آؿتضـاء ظزفـف واشـتبدافف، ؿـال يف ـشـاف افؼــاع: )وٓ إفقفا، ـ  أن فؾؼا

كظر حلاـؿ مع وصـل خاص إذا ـان افقصــل ـػئـًا يف ذفـؽ افتصــرف افـذي أشــد 
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ــا ٓ  ــف إن ؾعــؾ م ــف آظــساض ظؾق ــف  ٕن افقصـــقة تؼطــع كظــر احلــاـؿ، فؽـــ ف إفق

يسقغ(
(1)

شــرظقة: ) ـتص مــ كظـام ادراؾعـات اف 44مـ ادادة  2، و جاء يف افػؼرة 

ًــاـؿ إحــقال افشخصـــقة بــافـظر يف.. إثبــات تعقــغ إوصـــقاء، وإؿامــة إوفقــاء 

وافـظــار، واإلذن هلــؿ يف افتصـــرؾات افتــل تســتقج  إذن ادحؽؿــة، وظــزهلؿ ظـــد 

آؿتضاء(، وإن رأى افؼاضـل أكف ٓ يػل بافؼقام بقاجبات افتصػقة فـؼص ظدافتـف أو 

فقف ؽره مراظاًة دصؾحة افقرثة، وحتؼقؼًا فقصــقة ادـقرث، ضعػف ـان فف أن يضـقػ إ

ؿال يف ادغـل: )وإذا ـان افقصـل خادـًا  ُجعؾ معـف أمـغ،.. وــذفؽ إن ــان ظـدًٓ 

ؾتغرت حافف إػ اخلقاكة    خُيرج مـفـا، وُيضـؿ إفقـف أمـغ(
(2)

، وكصـص ادـادة افثاكقـة 

 أكـف )إذا ظـّغ ادـقرث وصــقًا  وافعشـرون مـ ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة ظـذ

وج  أن تؼر افدادرة اذا افتعقغ يف حدود ما يؿؾؽ ادقرث اإليصاء بف صـرظًا، وهلـا 

 أن تؼقؿف مصػقًا فؾسـة إن اكطبؼص ظؾقف افشـروط، أو تضؿ إفقف مصػقًا(.

وافتقصـقػ افػؼفل فؾؿصػل يف اذه احلافة أكف وصـل ؾتجري ظؾقـف شـادر أحؽـام 

قف، وضابطف أن يؽقن ظدًٓ أمقـاً، ويعؿـؾ وؾـؼ ادـصـقص ظؾقـف يف افقصــقة ادقصـك إف

مما فؾؿقصـل ؾعؾف: واق افتصـرف ادعؾقم ـؼضاء افديـ وتػريؼ افقصـقة وافـظـر يف أمـر 

ؽر مؽؾػ
(3)

 ، ؾنن أوصـك بتعقغ مصػ  ويف افقرثة مؽؾػ  ؾـتـاول ذفؽ ؾق  يع.

فتصـرف ظذ افقرثة ــلن يؽقكـقا مؽؾػـغ، أو إذا   يؽـ فؾؿقرث ااحلافة افثاكقة: 

ٓ تؽقن فف ظؾقفؿ وٓيـة، ؾـنن أوصــك بـلن يتـقػ ؾـالن تصـػقة افســة   يؽــ ٓزمـًا 

ظؾقفؿ  ٕكف ٓ تصـرف فف ظؾـقفؿ
(4)

، فؽــ إن ؿبـؾ افقرثـة بـذفؽ ــان وصــقًا بحؽـؿ 

ؾقـف، وفـقس اإلجازة، وذفؽ يف حدود ما أوصـك بف ما   يستثـقا مـ ذفؽ أو يضـقػقا ظ

                                           
(1) (2/411.) 

(4) (1/421.) 

 (.2/411يـظر: ـشاف افؼـاع فؾبفقيت ) (4)

 ادرجع افسابؼ. (2)
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هلــذه احلافــة أحؽــام افقصـــقة، ؾــال ُيعتــد بؼبــقل ادقصـــك إفقــف إٓ بعــد إجــازة افقرثــة، 

ويؽقن مصدر افتزامـات ادصـػل مـا تقاؾـؼ ظؾقـف افقرثـة، وإن ـاكـص اإلجـازة جمؿؾـة 

ُظِؿَؾ بشـرط ادقصــل، وــان اـق ادرجـع يف حتديـد افتزامـات ادصـػل، وافتقصــقػ 

افـة أكـف وـقـؾ ظــ افقرثـة بحسـ  احلـال إمـا بـلجرة أو افػؼفل فؾؿصـػل يف اـذه احل

 جعافة أو بال أجر  وؾؼًا دا شبؼ احلديث ظـف يف ادطؾ  إول مـ اذا افػصؾ.

ًا أو واحلافة افثافثـة:   صــلة بافثؾـث ؾـ  دون، ؾققصــقأن يؽقن يف افقرثة ُؿكَّ

ؾـق  فؾؿـقرث ًا صــقف ؾقفـا ويف شـادر افســة  ؾنكـف يؽـقن وصــرادقرث إفقـف بافت

ة إفقف يف باؿل افسـة إٓ بنجـازة بؼقـة افقرثـة، ؾـنن صـقف ؾقف، وٓ تصح افقصـرافت

ة بف وـقاًل يف ؽراا، وفف يف ــؾ مـال أحؽامـف ظـذ صـقًا ؾق  فف افقصـقؾعؾقا ـان و

ما شبؼ، وإن   يقاؾؼ افقرثة ظذ ذفؽ  ؾـنن فؾـدادرة أن تسـتبؼقف مصـػقًا إن صـؾح 

وط، أو تضؿ إفقف مصػّقًا(شـرفو)اكطبؼص ظؾقف ا
(1)

. 

ؾنذا تعدد ادصّػقن  )ؾعـذ افـدادرة أن تبـغ يف حؽؿفـا ضريؼـة ظؿؾفـؿ بـ  يف 

ح هلؿ بافعؿؾ ظذ اكػراد بحسـ  صـرذفؽ تعقغ افردقس وآفقة ا اذ افؼرار، ما   يُ 

كقع ادال أو مؽاكف وكحق ذفؽ وؾؼًا دا حتدده افدادرة(
(2)

. 

تصبباد الكضباُٖ  نعبس قضبباٍا الرتنبات ًأثبسي علببٓ     املبشبح الجبانُ: اتص  

 :التصا ات املصفُ

 

كا يف ادبحث افسابؼ فبعض افصقر افتل يستؿد ادصػل شـؾطتف وافتزامـف صـرأ

تص بـظر ؿضـايا ؿسـؿة ؾقفا مـ افدادرة افؼضادقة ادختصة بحس  إحقال، وادخ

                                           
 دادة افثاكقة وافعشـريـ مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.مـ ا (1)

 ادادة افثافثة وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)
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ــنن كظراــا مؼصــقر ظــذ صـــقافســـة اــل ًــاـؿ إحــقال افشخ ة، ومــع ذفــؽ ؾ

مـازظات افؼسؿة، وٓ يؿتد دـازظـات ادؾؽقـة واحلؼـقق افتـل يريـد افقرثـة إثبـات 

ة ظـذ اـذا ادعــك، صـقمؾؽقتفا فؾسـة، وؿد اشتؼر افعؿؾ يف ًاـؿ إحقال افشخ

ذ ؿسؿة ـؾ ما ــان ثابتـًا فؾؿـقرث بافتسـجقؾ ؾاختصاصفا يف افسـات مؼصقر ظ

افرشؿل حال افقؾاة أو بحؽـؿ ؿضـادل، أو ــان ممـا ٓ يػتؼـر يف إثبـات مؾؽقتـف إػ 

ـاء أو أحـداؿ أو ؽـراؿ وٓ يــازع ؾقـفشــرمستـد كظامل ممـا اـق حتـص يـد اف
(1)

 ،

فل ٓ ومؼصقر ظذ افـظر يف افـزاع يف ضريؼة افؼسؿة أو افتصػقة، وبـاًء ظذ ذفؽ ؾ

تـظر يف ؿضايا إثبات ما فؾسـة ومـا ظؾقفـا مــ أمـقال أو ديـقن، حتـك يثبـص ذفـؽ 

ــة  ــان ادختص ــة أو افؾج ــة افتجاري ــة أو ادحؽؿ ــة افعام ــالل ادحؽؿ ـــ خ  ؿضــاًء م

ظلشــرثؿ تتقػ ؿسؿتف بعـد ثبقتـف ظـذ افقجـف اف -بحس  احلال-
(2)

، ومـع ذفـؽ 

ق وإثبـات أمـالك وؽـر ذفـؽ مــ ؾفؾ هلا أن متـح ادصػل صالحقة ادطافبة بحؼـق

 ادـازظات افتل ٓ تدخؾ حتص اختصاص ادحؽؿة؟

كصص ادادة افثافثة وافثالثـقن مــ ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة ظـذ أن )يؿثـؾ 

ادصــػل ادــال ادشــسك، وٓ يتصـــرف بــلي تصـــرف خيــؾ بحؼقؿــف، ـــاإلؿرار ظؾقــف، أو 

ًٓ بذفؽ بقـافـة رشـؿقة مــ افتـازل ظـ حؼ فف، أو افصؾح أو كحق ذفؽ، إ ان لقَّ ٓ إذاـ 

ـ  يؼـقم ادصـػ،ل بـلظ ل احلـارس افؼضـادل يف حـال ظـدم  افشـرـاء أو مــ أحـداؿ(،ـ 

وجقده
(3)

، ومـ أظـ ل احلـارس افؼضـادل ادخاصـؿة يف ادـال افـذي حتـص حراشـتف
(4)

 ،

بـة بحؼقؿفـا، وإن   واق ما يعـل أن ادصػ،ل ادعغ مـ افدادرة يؼقم بتؿثقؾ افسـة وادطاف

 يؽـ ذفؽ ضؿـ اختصاصات ادحؽؿة افتل رتبص ظؾقف اذا آفتزام.

                                           
 ( مـ ادادة إوػ مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.12افػؼرة ) (1)

 ة.يـظر ادقاد احلادية ظشـرة وافثاكقة ظشـرة مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـ (4)

 ادادة افتاشعة وافعشـرون مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. (4)

 ( مـ افالدحة افتـػقذية.1ادادة افرابعة ظشـرة بعد ادادتغ مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة، وافػؼرة ) (2)
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ة بـظـر ؿضـايا ؿسـؿة افســات صــق تص بعض دوادر ًاـؿ إحـقال افشخ

حـاـؿ افتجاريـة إذا و تص بعض افدوادر بـظر افقصايا وإوؿاف، ــ   ـتص اد

ــقىف  ــد صـــرـــان ضــؿـ ترـــة ادت ــة بعؼ ـة أو حصــة ؾقفــا بـظــر ادـازظــات ادتعؾؼ

ـة، ـطؾـ  تصـػقتفا أو شــرـاء أو افشـرـة، شقاء ـاكص بغ افقرثة أو بؼقة افشـراف

ًاشبة اددير أو احلراشة افؼضادقة
(1)

. 

أو حصًة ؾقفا  ـةً صـرًة وصـقواق ما يعـل تقزع افـظر يف افسـة افتل تتضؿـ و

بغ دوادر افسـات، ودوادر افقصايا وادحؽؿة افتجارية، وــؾ دادـرة  ـتص بـظـر 

جاك  مـ افسـة، إٓ أن هلا تلثرًا ظـذ بعضـفا، مـثاًل: ترــة ؾقفـا ظؼـارات وكؼـقد 

ة لتؾــػ يف ؿــدراا ويف تعؾؼفــا صـــقـة، ويطؾبفــا دادـــقن، وؾقفــا وصـــرشــادؾة، و

بلظقـان افســة
(2)

ـة، ؾـنن افـدادرة كــاطرة شــراـًة يف افصــرافقرثـة يـّدظل ، وبعـض 

  ــؾ وارث، وافـذي يـمثر ؾقـف صــقدظقى افؼسؿة تـظـر يف حتؼـؼ افـديقن، ويف ك

ـة؟ ؾـنذا ـاكـص شــرة ومؼداراا، واؾ ال يف ظؿقم ادـال أو يف افصـقاحلؽؿ يف افق

َر ذفؽ يف ك ـة شــريف اف  افقرثة مــ ظؿـقم ادـال، وإن ـاكـص صـقيف ظؿقم ادال أثَّ

أثَّرت يف أشفؿفؿ ؾقفـا، وــذا حؼـقق افـدادـغ  اـؾ يؿؽــ افقؾـاء هبـا مــ شـادر 

ــد صـــقـة؟ ـــ  أن كــاطر دظــقى افقشـــرإمــالك أم هلــا تعؾــؼ باف ة ٓ يؿؽـــف حتدي

 مؼداراا إٓ بعد معرؾة صايف أمقال افسـة بعد شداد افديقن.

ًا  ؾــال متتــد افتزاماتــف ة افســـة مصــػقّ ضـــقبـــاًء ظــذ مــا شــبؼ ؾــنن ظــّغ كــاطر ؿ

اا فؾؼســؿة، وٓ يتـــاول ظؿــؾ ادصــػل مــا صـــرة إٓ بعــد احلؽــؿ ؾقفــا ومصـــقفؾق

ـة  ٕن ادصـػل يسـتؿد شـؾطتف مــ مصـدر تعققــف، وُمصـدر حؽـؿ شــريتعؾؼ باف

                                           
رار ردقس ادجؾس إظذ ًضـر اجت ع جلـة دراشة أكقاع افؼضايا افقاردة إػ ادحاـؿ وافدوادر افتجارية  بـاًء ظذ ؿ (1)

 ( مـ ثاكقًا، افؼسؿ افثاين. 1اــ، افػؼرة 41/1/1241بتاريخ  4141فؾؼضاء رؿؿ )

ـ افسـة، وتؽقن يف افشـرـة، وؿد يؽقن اذا حرصًا ظذ افقصـقة واشتبؼاءً  (4)  هلا. ـلن يؼقل ادقرث وصـقتل افثؾث م
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يف افعديد مـ افقؿـادع  ضـلافتعقغ ٓ يؿؾؽ شؾطة بذفؽ، واذا يف حؼقؼة احلال يػ

وصقل صاح  احلؼ إػ حؼـف، ويؿؽــ معاجلـة مـا  سـرافعؿؾقة إػ إصؽآت وتع

ة إذا ـان صـقة بجعؾ إثبات افقصـقيدخؾ ضؿـ اختصاص ًؽؿة إحقال افشخ

 ضؿـ ترـة مشؿقًٓ باختصاص افدادرة كاطرة دظقى افؼسؿة.

وبافـظر إػ أن دظاوى افسـات إذا ـان ؾقفا صــرـات ٓ تتضـؿـ مسـادؾ ذات 

حتديد أكصبة ومؼادير وإثبات متؾـؽ بإدفـة افعامـة  بعد جتاري مقضقظل، وإك  ال

فإلثبات  ؾؼد يؽقن مـ إصؾح فؾســة أن جيؿـع كظراـا يف دادـرة ؿضـادقة واحـدة، 

وأٓ يؽقن بعض ادـازظة مـظقر يف ادحؽؿة افتجاريـة وبعضـفا يف ًؽؿـة إحـقال 

 وذفؽ أن افسـة يف اذا احلال يتـازظفا وصػان: .افشخصـقة

 ا ترـة باظتبار صػة اكتؼاهلا دالـفا.أهنإول: 

 ـة باظتبار صؽؾفا افـظامل.صـرأهنا افثاين: 

ظـذ افـحـق افـقارد يف -وب  أن افغرض مـ تقزيـع آختصاصـات افؼضـادقة 

ادتؼاربـة يف ادقضـقع -اق زيادة افؽػاءة مـ خالل مجـع افؼضـايا  -كظام ادراؾعات

ؽـ إظـادة افـظـر يف افســة ادشـتؿؾة حتص كظر ًؽؿة  تص هبـا، ؾـقؿ -وإحؽام

 ـة، وجعؾ كظراا يف دادرة واحدة.صـرظذ 

ويؿؽـ مالحظـة أن افطبقعـة افغافبـة ظـذ مـازظـات افســات أهنـا مـازظـات 

أؿــرب يف مقضــقظا ا إػ افؼضــايا اددكقــة، وأن شــب  جعؾفــا حتــص وٓيــة ًــاـؿ 

بتـف، وأن اجلاكـ  إـثـر ة اق ارتباضفـا باإلكسـان وظادؾتـف وؿراصـقإحقال افشخ

ؽؾبــًة ظــذ مـازظــات ؿســؿة افســـات اــق جاكــ  إثبــات احلؼــقق ادافقــة وافــديقن 

وضريؼـــة تقؾقتفـــا بحســـ  افصـــافح، واـــذا يـــدظق افباحـــث إػ اؿـــساح جعـــؾ 

آختصاص بـظر شادر مـازظات افسـة افتل بغ افقرثة أو مــ يـدظل أكـف وارث، 

أظقان افسـة، أو مـ يـدظل حّؼـًا ظـذ افســة   أو مـ يدظك ظؾقف أن يف يده ظقـًا مـ

ـؾ ذفؽ يف دادرة ؿضادقة واحدة يف ادحـاـؿ افعامـة، ويف اـذا مصـافح ٕصـحاب 
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احلؼــقق مــــ تشـــتتفؿ بــغ ادحـــاـؿ وافـــدوادر، ومـــ إظـــادة وتؽـــرار افـــدٓدؾ 

وادستـدات وإظادة إثبا ا ــؾ مـرة، ــ  حيؿـل مــ تـداؾع آختصـاص وصـدور 

فقة فؾـزاع، وـؾ اـذا ممـا يراـؼ أضـراف افــزاع وافـدوادر افؼضـادقة، أحؽام ؽر مـ

ويمخر وصقل صاح  احلؼ إػ حؼـف، وٓ يعقـ  اـذا إٓ أن ؾقـف إرااؿـًا فؾـدادرة 

كاطرة افدظقى افتل حتؿؾ يف ضقا ا ؿضايا ظديـدة، ويؿؽــ معاجلـة اـذا بلشـؾقب 

ة، ؾـال يؽـقن تـظقؿل خاص يلخذ بآظتبـار حجـؿ افـدظقى ظــد إحافتفـا فؾـدادر

 ة ادتشعبة ـثرة ادسادؾ وادـازظات.ضـقوزن اإلهناء يف مؼقاس اإلكجاز ـافؼ

إن ظؿؾ ادصـػل ًـدود بـ  دصـدر احلؽـؿ مــ صـالحقات،   ؾخص افؼقل:

ة، صــقويؿؽـ يف افصقرة ادؼسحة أن تؽـقن شـؾطة ادصـػل واشـعة، وتشـؿؾ افق

 ـة.شـروتسجقؾ إشفؿ يف اف
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 الفصل الجاىٕ 
 تصامات املصفٕال

 تؾػ افتزامات ادصػل بحس  مصدر تعققـف ومضؿقن آتػاق أو احلؽـؿ، 

ب  يف ذفـؽ افتصـػقة افؼضـادقة  إذ كصـص افالدحـة ظـذ أن: )حيـدد احلؽـؿ مـا ظـذ 

اف صــرادصػل مـ افتزام، وما فـف مــ حؼـقق وشـؾطة.. وتؽـقن افتصـػقة حتـص إ

قفــا افالدحــة، وافقاجبــات افتــل افــدادرة(، وبــافـظر يف افقاجبــات افتــل كصــص ظؾ

تضؿـتفا جمؿقظـة مــ أحؽـام تعقـغ ادصـػغ افتـل اضؾـع ظؾقفـا افباحـث  يؿؽــ 

مالحظة أن افتزامات ادصػل تعـقد يف افغافـ  إػ افتـزام بـاحلػظ وافؼسـؿة وافـرد 

ؾقة بحسـ  احلـال صــقوحسـ افعؿؾ، ويتػرع ظـ اذا افعديد مـ آفتزامات افتػ

 رض فالفتزامات يف ادباحث افتافقة:ومصدر افتعقغ، وشـع

 :ل املال ًسفعى ًسطن تد رييصبَاملبشح األًل: اتلتصا   تش

ــة  ــف، وادطافب ــف، وادحاؾظــة ظؾق ــال وتقابع ــبض اد ــزام ؿ ــذا آفت ويتضــؿـ ا

 بحؼقؿف، وشـعرض هلا مػصؾة يف ادطاف  افتافقة:

 تسزماَ.اٌفشع األٚي: ٌضَٚ اال

ة أظ فــف مـــ حــغ صـــرع بؿباشـــرظـــد صــدور احلؽــؿ بتعقــغ مصــػ   ؾنكــف ي

اـتساب احلؽؿ افؼطعقة، أو يف افتاريخ وافقؿص ادعغ فذفؽ يف احلؽؿ، أو آتػاق 

ورية اشـتالم إوراق وافقثـادؼ ضــرمع أصحاب افشلن، ومـ مؼـدمات أظ فـف اف

ل افتصـػقة، و  تــص افالدحـة ظـذ وإظقان، وـؾ ما يتؿؽـ بـف مــ افؼقـام بـلظ 

وجقب آشتالم، وٓ ظذ آثار اإلخالل بف، وإكـ  تضـؿـص افــص ظـذ أكـف )إذا   
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يقجد حارس ؿضادل ظـذ ادـال ادشـسك  ؾقتـقػ ادصـػل مفؿـة حراشـتف بؿجـرد 

ــدادرة خــالف ذفــؽ( إؿامتــف، مــا   تؼــرر اف
(1)

ــة فـظــام  ، وكصــص افالدحــة افتـػقذي

ن تبدأ افتزامات احلارس باشـتالم ادـال ًـؾ احلراشـةادراؾعات ظذ أ
(2)

، ومػفـقم 

اذا أكف ٓ افتزام ظذ ادصػل واحلارس ؿبؾ اشتالم ادال، ومــ ذفـؽ أكـف ٓ يؾزمـف 

إػ  ضـــلآفتزامــات إخــرى، وُيػ ضـــكادبــادرة إػ اشــتالمف، واــذا لــافػ دؼت

ادػفـقم ؿـد ظارضـف إصـارة تػريغ احلؽؿ بنؿامة ادصػل مــ مضـؿقكف، إٓ أن اـذا 

مـ كظام افتـػقذ ظذ أن اشتالم ادال مـ افتزامات احلـارس افؼضـادل  إذ  11ادادة 

كصص ادادة ظذ أكف )يعاؿ  بافسجـ مدًة ٓ تزيد ظذ ثالث شـقات.. احلـارس أو 

اخلازن افؼضادل وتابعقف ، إذا أخؾ أي مـفؿ بقاجباتـف  بنمهافـف أو تعديـف أو  ربـف 

ؾقؿ إمــقال، أو تســؾؿفا(، أي أن مـــ واجبــات ادصــػل إذا ـــان حارشــًا مـــ تســ

تسؾؿ إمقال، واذه ادادة وإن ـاكـص تتعؾـؼ بادسـموفقة اجلـادقـة ظــ ظـدم تسـؾؿ 

كشـقء ادسـموفقة اددكقـة يف حـال اإلخـالل هبـا، واـق مـا  ضـلإمقال، إٓ أهنا تؼت

وثادؼ افتؿؾؽ، وـؾ ما  -اددين يف افؾزوم-يعـل فزوم آشتالم، ويؾحؼ بإمقال 

وبـذفؽ يؿؽــ اظذبـاه يؿؽـف مـ افؼقام بقاجباتف  ٓصساـف مع إمقال يف ادعــك، 

 اشذالم إ قال وافقثائؼ وادسذـدات  ـ واجبات ادصػل بطريؼغ:

ة أظ فف وؿقامف بقاجباتف إٓ بف، و ما ٓ يتؿ افقاجـ  صـر. أكف مما ٓ يؿؽـف مبا1

 اج .إٓ بف ؾفق و

. إحلاؿف بؾزوم اشتالم إمقال ظذ احلارس افؼضـادل، بجـامع أن يف ـؾـقف  4

 رظايًة وحتؼقؼًا دؼاصد افتصػقة واحلراشة.

( مـ افالدحة افتـػقذيـة فـظـام ادراؾعـات 414/1وبذفؽ يؿؽـ اظتبار مػفقم ادادة )

  ادصػل.ؽر مؼصقد  تقؾقؼًا بغ افـصقص افـظامقة، وحتؼقؼًا فؾؿؼصقد مـ تعقغ

                                           
 ادادة افتاشعة وافعشـرون. (1)

(4) (414/1.) 
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 اٌفشع اٌضبٟٔ: طفخ االتسزماَ.

  تـص افالدحة ظذ صـػة اشـتالم ادصـػل إمـقال وافقثـادؼ وادسـتـدات ممــ 

ال يف حقزتف، إٓ أن افالدحة افتـػقذيـة فـظـام ادراؾعـات افشــرظقة كّصـص ظـذ صـػة 

د ؾقـف اشتالم احلارس افؼضادل فؾ ل ًؾ احلراشة  إذ )جي  ظؾقف أن حُيرر ًضـرًا جيـ ر،

إمقال ًؾ احلراشـة وأوصـاؾفا، وذفـؽ بعـد إخطـار ذوي افشـلن وحضـقراؿ مـع 

مـدوب مـ ادحؽؿـة، ويقؿـع اجلؿقـع ظـذ ادحضــر، ؾـنن امتــع أحـد أثبـص ذفـؽ يف 

ادحضـر(
(1)

، ـ  كصص ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ظـذ صـػة آشـتالم وافتسـؾقؿ 

، حقث جاء ؾقفا )إذا تقيف ادصـػل أو اشـتؼال بغ ادصػل اخلؾػ وافذي ؿبؾف أو ورثتف

وؿبؾص اشتؼافتف  ؾتستؿر افتصػقة، وتؼقؿ افدادرة مصػقًّا حيـؾ ًّؾـف، وجيـري آشـتالم 

وافتســؾقؿ بــغ ادصــػقغ بقشــاضة ًاشــ  ؿــاكقين مــرخص، وبنصـــراف افــدادرة(
(2)

 ،

قؿـص افـذي وافغرض مـ حترير ادحضـر اق حػظ حؼ افقرثة و اية ادال، وحتديـد اف

صــار ؾقــف ادــال حتــص يــد ادصــػل، ويـبغــل أن يتضــؿـ ًضـــر اجلــرد حتديــد إظقــان 

وأوصاؾفا وتقابعفا، وـؾ ما مـ صـلكف أن يؿــع افــزاع ويؼطـع أشـباب اخلـالف، ــ  

 يتؿ إخطار ذوي افشلن ويتاح هلؿ صفقد افتسؾقؿ وافتقؿقع ظذ ًضـر اجلرد.

ف افعـرف ضــقيف افالدحة إٓ أكف مما يؼت واذا احلؽؿ وإن   يؽـ مـصقصًا ظؾقف

يف أظ ل افـقابة ظـ افغـر، وُيعـد افطـرف افـذي شـؾَّؿ ادـال وأخـؾَّ بقاجـ  حتريـر 

آشتالم وافتسؾقؿ مػرضًا ما   يؽــ ادـال أو افقثقؼـة ًـؾ آشـتالم ؿؾقـؾ  ضـرًا

 افشلن مما اظتاد افـاس ظذ افتسااؾ يف تقثقؼ تسؾقؿف.

 تسزماَ غٍخ ٚٔزبط ٚأعشح األػ١بْ رحذ اٌزظف١خ.اٌفشع اٌضبٌش: ا

ؿـبض أجـرة  -يف حال ظـدم وجـقد حـارس ؿضـادل-تتضؿـ أظ ل ادصػل 

افعؼارات، وكتاج ادزارع وؽؾة ادستغالت مدة افتصػقة، وفق بغـر رضـا افقرثـة أو 

                                           
(1) (414/1.) 

 ادادة اخلامسة وافعشـرون. (4)
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بعضفؿ  إذ كص كظام ادراؾعات ظـذ أن )يؾتـزم احلـارس بادحاؾظـة ظـذ إمـقال 

(وبـندارة مـا حيتـاج إػ إدارة مــ اـذه إمـقالقف حراشتفا، ادعفقد إف
(1)

، وكصـص 

اكة، صــقافالدحة افتـػقذية فؾـظام ظذ أن )إصؾ يف أظ ل اإلدارة اـق: احلػـظ واف

(وؿــبض إجــرة
(2)

مـــ كظــام ادراؾعــات يػقــد أن فــف افؼقــام  412، ومػفــقم ادــادة 

 ؽـر أظـ ل يف-ز فؾحـارس بذفؽ مـ دون رضا افقرثة  حقـث جـاء ؾقفـا )ٓ جيـق

بـ  يف -ف إٓ برضـا ذوي افشـلن مجقعـًا(، أي أن أظـ ل اإلدارة صـرأن يت -اإلدارة

ــرة ــبض إج ــؽ ؿ ــادر  -ذف ــإجرة ش ــؼ ب ــلن، ويؾح ــا ذوي افش ــف رض ــزم ف ٓ يؾ

   دقاؾؼتفا إجرة يف ادعـك.صـلادستغالت وظقادد ادبقعات، وكتاج ادزارع وادقا

ر ظــف، ضــرجي  ظذ ادصػل حػظ ما حتص يده مـ مال، وافعـاية بـف ودؾـع اف

وظؾقف أن يبذل يف شبقؾ ذفؽ ظـاية افرجؾ ادعتـاد، ويؽـقن احلػـظ بحسـ  ادـال، 

وكحقاــا بافســؼل واإلضعــام واحلراشــة، وحػــظ  صـــلؾافعـايــة بادزروظــات وادقا

اكتفا ودؾـع ادضـار ظـفـا، واؽـذا وؾؼـًا دـا صــقوافعؼارات وادتاجر بافؼقام ظؾقفـا 

 قع.شـقف احلال إػ حغ افبقع أو افؼسؿة وإهناء افضـقيؼت

ات حػـظ ادـال ظـدم رؾـع افقـد ظــف حتـك اكتفـاء مـدة افتصـػقة، ضـقومـ مؼت

وظـد اشتؼافة ادصػل وؿبقل اشتؼافتف ؿبؾ متام اددة أو اكتفاء افعؿؾ  ؾـنن افتصـػقة 

ادرة مصػّقًا حيؾ ًؾفتستؿر وتؼقؿ افد
(3)

، وظـذ مجقـع إحـقال فـقس فؾؿصـػل أن 

يرؾع يده ظـ ادال أو ادستـدات وكحقاا إٓ بتسؾقؿفا إػ مــ تـزأ ذمتـف بتسـؾقؿفا 

 ر.ضـرفف، وفق اكتفص اددة أو ظزل، وذفؽ أن رؾع يده ظـفا يؾحؼ هبا اف

ة وامتــاع افـدادرة ويف حال   يتؿؽـ ادصػل مـ تسـؾقؿ ادـال فعـدم اتػـاق افقرثـ

                                           
 (.414)ادادة  (1)

 (.412/1)ادادة  (4)

 ادادة اخلامسة وافعشـريـ مـ افالدحة. (4)
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افؼضادقة ظـ آشتالم إػ حغ تعقـغ بـديؾ
(1)

  ؾـنن ظؾقـف آشـتؿرار يف احلػـظ، ؾـنن 

ــظ  ــؾ، وإٓ اشــتؿر يف احلػ ـــ يػقضــقكف  ؾع ــغ أو م ــة جمتؿع اشــتطاع تســؾقؿف فؾقرث

ويستحؼ أجرة احلػظ إن كقى ذفؽ، وذفؽ أكف بذل مـاؾعف حلػـظ مـال ؽـره مــ دون 

ــزع وٓ ظــقض  ؾاشــتحؼ  ــال حلػظــف ظــذ شــبقؾ ت ــبض اد ــف ؿ ــف، وٕك أجــرة مـاؾع

ادعاوضة  ؾاشـتحؼ افعـقض ظــد تعـذر افتسـؾقؿ، كظـر إذا مـا حػـظ مـآً فربـف ظــد 

خــقف ؾقتــف  ؾؾــف أجــرة ادثــؾ، ؿــال يف افــروض ادربــع: )وإن اكؽســـرت شــػقـة 

ؾاشتخرجف ؿقم  ؾفق فربف، وظؾقف أجرة ادثـؾ(
(2)

يعـة: ، وؿـال يف حتػـة ادحتـاج يف افقد

)ؾنن وثؼ بلماكة كػسف وؿدر ظذ حػظفا اشتح  فـف ؿبقهلـا  ٕكـف مــ افتعـاون ادـلمقر 

بف، وًؾف إن   خيػ ادافؽ مـ ضـقاظفا فق ترـفا ظـده، أي ؽؾـ  ظـذ طــف ذفـؽ ــ  

اق طاار، وإٓ فزمف ؿبقهلا حقث   خيَش مـف ضـررًا يؾحؼف  أخـذًا ممـا ذــروه يف إمـر 

، فؽـ ٓ جماكًا، بؾ بلجرة فعؿؾف وحـرزه  ٕن إصـح جـقاز أخـذ بادعروف وإن تعّغ 

إجرة ظـذ افقاجـ  افعقــل، ـنكؼـاذ ؽريـؼ وتعؾـقؿ كحـق افػاحتـة(
(3)

، وكظـر إكػـاق 

ادر ـ ظذ افراـ ظـد خقف ؾساده، ؾرجع ظذ ادافؽ إن كقى افرجقع
(4)

. 

ا ــان ظـذ شـبقؾ ومـ متام احلػظ أن يؼقم ادصػل بـ  يزيـد مــ ؿقؿـة ادـال إذ

اإلـ ل، ـلن يؽقن بـاء افعؼار ظذ وصؽ افت م، وفق أهنل وبقـع بعـد إـ فـف زادت 

ؿقؿتـف، ؾــنن مــ مصــؾحة افقرثـة وافــدادـغ أن يؼـقم بــذفؽ إذا أمؽــ خــالل مــدة 

                                           
، وأن ظـذ ؿاضــل  (1) يف ؿضـقة مـظقرة يف ادحؽؿة افعامة يف افريـاض  أصـدر كـاطر افـدظقى حؽؿـف بتعقـغ مصـػ 

فـف أو اشـتبدافف بعـد اكتفـاء مـدة افتصـػقة، وأصـدر ؿاضــل افتـػقـذ افتـػقذ اإلصـراف ظذ أظ ل ادصػل وافتؿديد 

حؽؿف بآمتـاع ظـ ذفؽ، ؾـت  ظـ ذفؽ حافة تداؾع اختصاص يف اإلصـراف ظـذ أظـ ل ادصـػل، وظــد اكتفـاء 

ار   يستطع ادصػل تسؾقؿ ما بقده فؾقرثة وٓ فؾؿحؽؿة، ممـا اضـطره إػ آشـتؿر -ؿبؾ متام أظ هلا-مدة افتصػقة 

 يف أظ ل احلػظ مدة ضقيؾة. 

 (.212افروض ادربع، فؾبفقيت، ) (4)

 (.7/122حتػة ادحتاج يف صـرح ادـفاج فؾفقتؿل ) (4)

 (.1/172(، وافتاج واإلـؾقؾ فؾؿقاق )4/417يـظر: ـشاف افؼـاع فؾبفقيت ) (2)
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افتصػقة، ويؽقن ذفؽ يف حدود إمتام إظـ ل افؼادؿـة افتـل ظـذ وصـؽ افـت م
(1)

 ،

دة بنيصـال ادـال فربـف بـ  ؾقـف صـاحلف، واـل وطقػـة وذفؽ أن وطقػة ادصػل ًـد

ممؿتة، وٓ جيقز أن متتد ٕـثر مما يؿؽـ بف حتؼقؼ افغرض، وظذ مجقـع إحـقال ٓ 

، وظذ ذفـؽ ضـلجيقز أن يؼقم هبذا افعؿؾ إٓ باتػاق ذوي افشلن أو بنذن مـ افؼا

يف ؽر أظـ ل -ظقة: )ٓ جيقز فؾحارس شـرمـ كظام ادراؾعات اف 412كصص ادادة 

 ف إٓ برضا ذوي افشلن مجقعًا(.صـرأن يت -اإلدارة

 اٌفشع األٚي: اٌحك فٟ اٌزّض١ً.

مـ متام حػظ ادال أن يؼقم ادصػل بافـدؾاع ظــف، ومتثقؾـف ؿضـادقًا يف مقاجفـة 

أن )يؿثــؾ ادصــػل ادــال مـــ يطافــ  افســـة بحؼــقق، وؿــد كّصــص افالدحــة ظــذ 

ــلي تصـــرادشــسك، وٓ يت ــف(صـــرف ب ف خيــؾ بحؼقؿ
(2)

ــؾ ادصــػل  ــد متثق ، ويؿت

ؾ احلؼقق خارج ادؿؾؽة  حقث جـاء يف افالدحـة )دون اإلخـالل بلحؽـام صـقفتح

ـاء أمـقآً  ـّص ادـال ادشـسك شــرآختصاص افدويل، إذا تبـّغ فؾؿصـػل أن فؾ

ؾفؿ حقـئٍذ(خارج ادؿؾؽة  ؾنن ادصػل يؿث
(3)

. 

 اٌفشع اٌضبٟٔ: اٌزّض١ً فٟ ِٕبصػبد اٌٛسصخ.

ظؿقم مقاد افتؿثقؾ افؼضادل يتـاول ما إذا ـان افطرف يف افــزاع بعـض افقرثـة 

افذيـ يطافبقن بؿؾؽقة بعض أظقان افسـة  ؾقؽقن ممثؾ ادـدظك ظؾقـف يف اـذه احلافـة 

بـ  يف أيـدهيؿ مــ أمـقال  اق ادصػل، ـ  يؿثؾ ادصػل افسـة دطافبـة بعـض افقرثـة

مستحؼة فؾسـة ؾقؽقن مدظقًّا، وؿد ٓحظ افباحث أن يف بعض احلآت افتل يؽـقن 

                                           
كصص افػؼـرة إخـرة مــ ادـادة  كظر ذفؽ ما جاء يف كظام افشـرـات صـراحة يف أظ ل مصػل افشـرـات  حقث (1)

 ( مـ افـظام ظذ أكف )ٓ جيقز فؾؿصػغ أن يبدؤوا أظ ًٓ جديدة إٓ أن تؽقن ٓزمة إلمتام أظ ل شابؼة(.442)

 ادادة افثافثة وافثالثقن. (4)

 ادادة افسادشة وافثالثقن. (4)
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ؾقفا كزاع بغ افقرثة يؽقن مــ افصـع  ظـذ ادصـػل أن يـدظل ظـذ مــ حتـص يـده 

ادال، أو يؿثؾ ادـال يف مقاجفـة بعـض افقرثـة، وذفـؽ أن ادصـػل حيتـاج أن يراظـل 

يتصــرف بافـقابـة ظــ جمؿـقظفؿ، و لاصـؿة بعضـفؿ تـمدي يف  ظؿقم افقرثة  ٕكـف

ـثر مـ إحقال إػ تعثر أظـ ل افتصـػقة، بـلن يرؾـع بعـض افقرثـة دظـاوى ضؾـ  

ظزل ادصـػل، أو حتؿقؾـف مسـموفقة بعـض افتصــرؾات، أو يؿـعـقن بعـض إوراق 

ــة إٓ مــ افتل معفؿ مما ؾقف مصؾحة فؾسـة، ـ  أن ادصػل ٓ يعؾؿ ظـ أحـقال افس

افقرثة، ؾنن ادظك بعض افقرثة أن اذه افعغ مـ افســة أو فقسـص مـفـا  ؾؾــ يعؾـؿ 

حؼقؼــة إمــر إٓ بقاشــطة افقرثــة، ؾــنذا اختؾػــقا وتـاؿضــص أؿــقاهلؿ،   يؽـــ فــف أن 

يرجح جاك  أهيؿ مـ تؾؼاء كػسف، وٓ أن يـظر يف إمر كظـر افؼاضــل بادقازكـة بـغ 

أكف ٓ يؿؾؽ اإلؿـرار بـاحلؼقق ظـذ شـادر افقرثـة إذا تبـّغ فـف أن  إدفة وافبقـات، ـ 

اددظل ًّؼ  فذا يرى افباحث أن مـ إصؾح أن يؿثـؾ ادصـػل افســة يف مطافبا ـا 

وادطافبات ظؾقفا يف مجقع إحـقال، باشـتثـاء ادخاصـ ت افتـل تؽـقن بـغ افقرثـة، 

اب افصػة إصؾقة  ؾفؿ مــ يؿؾـؽ ؾقسك أمر ادراؾعة ؾقفا بقـفؿ، وذفؽ أهنؿ أصح

اإلؿرار ظذ افســة، وؿـد ؿـرر افػؼفـاء أن ــؾ مــ ترتـ  ظـذ إؿـراره حؽـؿ يؽـقن 

بنكؽاره خصً  يف افدظقى
(1)

، وأن اددظك ظؾقف اق مـ إذا أؿر يصـّح إؿـراره ؾقستـ  

ظؾقف حؽـؿ، ؾقؽـقن بنكؽـاره خصـً  يف افـدظقى
(2)

، واـذا متحؼـؼ يف افقرثـة وؽـر 

ادصػل، ومصؾحة متثقؾ ادصـػل هلـؿ يف اـذا احلـال مـتػقـة، ؾؿــ يـدظل متحؼؼ يف 

متؾؽ ظغ مـ أظقان افسـة يرؾع افدظقى ؾقفا ظذ شـادر افقرثـة، ومــ يـّدظل أن مـا 

يف يد ؽره مـ افقرثة مـ أمقال ال مؾـؽ فؾســة يرؾعفـا ظؾقـف، وفؾؿصـػل يف ـؾتـا 

 احلافتغ احلضقر فالضالع ومعرؾة حال افسـة.

 

                                           
 (.1142جمؾة إحؽام افعدفقة، ادادة ) (1)

 (.1/114(، وتبصـرة احلؽام ٓبـ ؾرحقن )1/141ؾ فؾحطاب )يـظر: مقاا  اجلؾق (4)
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 فشع اٌضبٌش: ػذَ اإللشاس ػٍٝ اٌزشوخ.اٌ

كصــص افالدحــة ظــذ أٓ يتصـــرف ادصــػل بــلي تصـــرف خُيــؾ بحؼــقق افســـة، 

ـاإلؿرار بحؼ ظؾقف إٓ إذا ـان لقًٓ بذفؽ بقـافة رشـؿقة مــ افقرثـة أو مــ أحـداؿ 

ؾق  خيّصف
(1)

 ، واذا طاار يف احلؼقق افتل ظذ افســة ؿبـؾ تقفقـف أظـ ل افتصـػقة، ؾنكـف

فقس صاح  احلؼ و  يػقضف صـاح  احلـؼ بـذفؽ، وفـقس اـق ادتصــرف، ؿـال يف 

مـفاج افطافبغ يف أحؽام افقيل ظذ افصـغر: )وٓ يصـح إؿـراره بـديـ ؿبـؾ احلجـر أو 

بعده(
(2)

، ومع ذفؽ ؾنن تصـرؾات ادصػل افتل ؾعؾفا بحؽـؿ افـقابـة مـدة افتصـػقة ممـا 

دعـك، ؾـنذا أؿـّر ادصـػل بحـؼ ٕجـر ظـذ افســة فف ؾعؾف مـفا ٓ تقاؾؼ اذه احلافة يف ا

مدة ظؿؾف، ـلن يستلجر رجـاًل حلراشـة بعـض إمـالك ويطؾـ  احلـارس أجرتـف، أو 

يستلجر مؽتبًا اـدشـقًا إلظداد رؾع مساحل، ؾقطؾ  ادؽت  مؼابؾ ظؿؾـف  ؾفـؾ فـف أن 

ؿ، واـذه يؼر بحؼقؿفؿ؟ يظفـر أثـر ذفـؽ ؾـق  إذا أؿـر بـاحلؼ وأكؽـره افقرثـة أو بعضـف

ادسلفة كظر مسلفة اختالف افقـقؾ وادقـؾ يف افتصــرف ادـلذون ؾقـف  اـؾ يؼبـؾ ؾقـف 

 وؿد اخذؾػ افػؼفا  دم هذه ادسلفة ظذ ضؿقال: ؿقل ادقـؾ أو افقـقؾ؟

يؼبؾ ؿقل افقـقؾ يف افتصـرف مــ بقـع وإجـارة أو راــ وؽراـا،  افؼقل إول:

ا دؾع إفقف ادالمما فف ؾعؾف، واق ؿقل احلـػقة ؾق  إذ
(3)

، وؿقل ادافؽقة
(4)

، واحلـابؾة
(5)

. 

 واشذدل ض حاب هذا افؼقل بلافة  ـفا:

. أن افقـقؾ أمغ ؾافؼقل ؿقفف1
(6)

. 

                                           
 ادادة افثافثة وافثالثقن. (1)

 (.142مـفاج افطافبغ فؾـقوي، ) (4)

 (.1/41بدادع افصـادع فؾؽاشاين ) (4)

 (.142-4/144ظؼد اجلقاار افثؿقـة يف مذا  ظا  ادديـة ٓبـ صاس ) (2)

 (.14/141)اإلكصاف مع ادؼـع وافشـرح افؽبر  (1)

-4/144(، ظؼـد اجلـقاار افثؿقــة يف مـذا  ظـا  ادديــة ٓبــ صـاس )1/41يـظر: بدادع افصــادع فؾؽاشـاين ) (1)

 (.14/141(، اإلكصاف مع ادؼـع وافشـرح افؽبر )142
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وشادر إمـاء صـل. افؼقاس ظذ افق4
(1)

. 

 ف، ؾؿؾؽ اإلؿرار بف.صـر. ٕكف مؾؽ افت4

عقة ؾق  إذا ـان ؾات، واق ؿقل افشاؾصـرافؼقل افثاين: يؼبؾ ؿقل ادقـؾ يف افت

اخلالف بعد اكعزال افقـقؾ، وؿقل أـثراؿ إذا ـان اخلالف بعده
(2)

. 

واشتدل أصحاب افؼقل افثاين بلكف إؿـرار ظـذ ادقــؾ بـافبقع وؿـبض افـثؿـ، 

ؾؾؿ يؼبؾ ـ  فق أؿر ظؾقف أكف باع مافف مـ رجؾ وؿبض ثؿـف
(3)

. 

ـؾ إفقـف  وذفـؽ  بافػرق بغ إؿراره ظذ ما ـان مقـاًل بـف، ومـا ويـاؿش: ـّ   ُيق

ــؽ افت ــف إذا مؾ ـــرأك ــذ ص ــف ظ ــد ادتؿـ ــؾ ؿ ــان اإلؿــرار يف ضــؿـف، وٕن ادقـ ف ـ

 ف، ؾؽان فف اإلؿرار بف  ٕكف مـ ؾعؾف ـ  فق وـؾف يف اإلؿرار.صـرافت

ف صــرافؼـقل إول ٕن يف مـعـف مــ اإلؿـرار بـ  أذن فـف ؾقـف مــ ت افراجح:

 .تضؿغ فألمغ حقث   يتعدَّ أو يػرط

أن إصؾح اشتثـاء إؿرار ادصػل ظذ مـا ُأذن فـف بـاً  ظذ ذفؽ يرى افباحث: 

ؾات يف حدود ما اق مؼبقل ظرؾًا، وٓ يؿــع اـذا مــ أن ُيؾـَزم با ـاذ صـرؾقف مـ ت

 افؼقادؿ وافؽشقف وافتقثقؼات افالزمة، مع ؿبقل ؿقفف وإؿراره ظذ ادال.

 :كطمْ ًإٍصالى ملطتشكىاملبشح الجانُ: اتلتصا   توَْٗ املال لل

ادصػل أظ فـف حيتـاج إػ حتديـد ادـال ادطؾـقب ؿسـؿتف و قئتـف  صـربعد أن يبا

فؾؼسؿة وحتديد ادستحؼغ، ثؿ جيري أظ ل افتصػقة بحس  إحـقال، وشـــاؿش 

 اذه افقاجبات يف ادطاف  افتافقة:

 

                                           
 (.14/124اإلكصاف مع ادؼـع وافشـرح افؽبر ) (1)

 (.424-2/424روضة افطافبغ فؾـقوي ) (4)

 (.12/111رح ادفذب )ادجؿقع صـ (4)
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تفا إػ إــ ل بعـض افــقاؿص، إمـا اداديـة وشـبؼ حتتاج بعض إمقال ؿبؾ ؿسـؿ

ظرض مجؾة مــ أحؽامفـا يف ادبحـث افسـابؼ، أو افـظامقـة ـآشتػسـار ظــ شــريان 

ــة  ــدى افؾجـ ــرة ف ــارات، أو ؾحــص صــؽقك إراضـــل افؽب ــقل صــؽقك افعؼ مػع

ــع ذفــؽ مـــ مراجعــة  ــا يتب ادختصــة يف وزارة افعــدل، أو ظؿــؾ افرؾــقع ادســاحقة وم

و إـ ل إجراءات صــرف تثؿـغ إمـالك مـزوظـة ادؾؽقـة، أو جتديـد وثـادؼ إماكة، أ

افسـقارات، إػ ؽر ذفؽ مـ اإلجراءات احلؽقمقة افالزمة ؿبؾ ؿسـؿة إمـقال، وــؾ 

اذه مـ إظ ل ادفقئة فؾؼسؿة، وال مـ واجبات ادصػل  إذ كصص افالدحة ظـذ أن 

إمـقال ادتحؼـؼ مؾؽقتفـا فؾشــرـاء،  )تؼتصـر افدادرة يف كظراـا دظـقى افؼسـؿة ظـذ

وإذا اؿتضص افؼسؿة إـ ل كقاؿص وثقؼة افتؿؾؽ  ؾقتقػ ادصػل ذفؽ(
(1)

. 

بقؾــاة ادقــص تـتؼــؾ افــديقن مـــ افتعؾــؼ بذمتــف إػ افتعؾــؼ بلظقــان أمقافــف
(2)

 ،

 ادال وحؼقق افسـة  فؼقفـف تعـاػ يف ؾقؽقن فؾدادـغ حؼ مؼّدم ظذ افقرثة يف ظغ

، ؾؿـ واجـ  ادصـػل أداء [11]افـساء:(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ)آية ادقاريث: 

 وع يف أظ ل افؼسؿة ظذ افقرثة، وذفؽ ظذ افـحق افتايل:شـراذا احلؼ ؿبؾ اف

. يؿثؾ ادصػل افقرثة يف ادـازظات افتل يؽقن افدادـقن أو بعضـفؿ مـدظغ 1

فدؾاع ظـ مصافح افسـة  ؾنن تبغ فف أن فؾدادـ حّؼًا ؾال يؼـر فـف بـف، ؾقفا، ويؼقم با

ويؽقن ثبقت احلؼ بحؽؿ ؿضادل
(3)

. 

ــدادرة-. يؼــقم ادصــػل 4 ــر اف ــاًء ظــذ أم ــة  -بـ ــدادـل افسـ ــف إظــالن ف بتقجق

                                           
 ادادة افعاصـرة. (1)

(، وذــر يف اـذه ادسـلفة 4/471يـظر: ؿقاظد ابـ رج ، ادسلفة افثاكقـة ظشــرة مــ ادسـادؾ ادؾحؼـة بافؼقاظـد، ) (4)

ثالثة أوجف ظـد إصحاب، ؾؿـفؿ مـ يرى تعؾؼفا بذمة ادقص، ومـفؿ مــ يـرى تعؾؼفـا بعـغ ادـال، ومــفؿ مــ 

 مة افقرثة واق بعقد إن   يتصـرؾقا بادال وخؾقا بغ افدادـغ وحؼفؿ.يرى تعؾؼفا بذ

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة احلادية وافثالثقن، وادادة إربعقن. (4)
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ومديـقفا، يدظقاؿ ؾقفا فتؼديؿ مـا هلـؿ مــ حؼـقق فؾســة، وذفـؽ خـالل مـدة ٓ 

اإلظالن يف ادقؿع اإلفؽـسوين فؾـقزارة،  شـرظالن، ويـتزيد ظذ صفر مـ تاريخ اإل

ؾة أخرى ترااا افدادرةشـقأو أي و
(1)

. 

. يؼقم ادصػل بتؼققد ما ظذ افسـة مـ ديقن، وما يصؾ إػ ظؾؿف ظــ ذفـؽ 4

بلي ضريؼ ـان، وفف أن يستعغ بلاؾ اخلزة جلرد افديقن ومعرؾتفا
(2)

. 

ة بقؾاء ديقن افسـة افتل   يؼؿ يف صلهنا . يؼقم ادصػل يف أول أظ ل افتصػق2

ة أو وؿػ  ؾـنن افـديـ صـقأو ؽاد  أو مػؼقد أو و صـركزاع، ؾنذا ـان يف افقرثة ؿا

ٓ يقىف إٓ بحؽؿ هنادل
(3)

. 

ء مــ افــديقن ًـؾ افــزاع ؿـام ادصــػل بتقؾقـة افـدادـ حؼــف صــل. إذا ثبـص 1

بؿقاؾؼة افدادرة
(4)

. 

 تؽػــل أمــقال افســـة فســداد افــديقن ؾنكــف . إذا طفــر فؾؿصــػل احــت ل أ1ٓ

يقؿػ تسقية أي ديـ حتك يػصؾ هنادقًا يف مجقع ادـازظات ادتعؾؼة بافديقن
(5)

. 

. يؼقم ادصػل بقؾاء افديقن مـ مقجقدات افسـة ظذ افـحق افتايل7
(6)

: 

 يبدأ بافـؼقد. -أ

 ثؿ مـ ثؿـ ما يباع بسعر افسقق مـ إوراق ادافقة. -ب

 ع يف افبقع.شـرت إثؿ مـ ادـؼقٓ -ت

 ثؿ مـ افعؼارات. -ث

ظة تقؾقة صاح  احلـؼ حؼـف، وحلػـظ افعؼـارات شـروذفؽ فتحؼقؼ مصؾحة 

                                           
 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة افرابعة وافثالثقن. (1)

 ن.ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة اخلامسة وافثالثق (4)

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة إربعقن. (4)

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة افثامـة وافعشـرون، وادادة إربعقن. (2)

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة احلادية وإربعقن. (1)

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة افثاكقة وإربعقن. (1)
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 وادـؼقٓت فؾقرثة  ٕهنا ؽافبًا تتعؾؼ هبا رؽبات افقرثة.

. يعد ادصػل كؿقذجًا يبغ ؾقف مؼدار افـديـ، ومـا يؽػـل مــ أظقـان افســة 1

ويؼدمـف فؾـدادرة، ؾـنذا أصـدرت ؿراراـا  فقؾادف، ويقؿعف وخيتؿف بختؿـف افرشـؿل،

اؾفاصـربذفؽ  يتقػ ادصػل افبقع وؾؼ ما ؿررتف افدادرة وحتص إ
(1)

. 

. يسؾؿ ادصػل ادديـ حؼف، ويقثؼ ذفؽ  فتزدة افسـة مـ اـذا احلـؼ، ويؽـقن 1

افتقثقؼ بحس  ؿدر افديـ وخصقمة ادديـ، ؾافـديـ افؽبـر افـذي فؾؿـديـ ادخاصـؿ 

 ف ما ٓ حيتاط يف ؽره، ؾنن ؾرط يف افتقثقؼ ضؿـ رجقع افدادـ.حيتاط يف تقثقؼ

يؿؽـ افؼقل: إن اذا آفتزام اق آفتزام افردقس ظذ ادصػل، وافـذي ٕجؾـف 

ظّغ، وافذي يستحؼ يف مؼابؾف افعقض ادؼرر باظتباره آشـتحؼاق افـردقس ادؼابـؾ. 

ظدة يف افتصػقة أن يتقػ ادصػل ؿسؿة ادال حس  ما تراضـك ظؾقف افقرثة بعـد وافؼا

افقؾاء بافقاجبات افسابؼة ظـذ افؼسـؿة مــ ديـقن ووصـايا وأوؿـاف، ؾقتـقػ إظـداد 

بقان ب  تقاؾؼ ظؾقف افقرثة مـ أصحاب احلؼ ويقثؼف يف افـدادرة، ؾـنن ــان يف افقرثـة 

ــذفؽ فؾ تحؼــؼ مـــ أن يف افـصـــق  ادعــغ ؿاصـــر  ؾقجــ  صــدور حؽــؿ هنــادل ب

فؾؼاصـر مصؾحتف. وإذا   يتػؼ افقرثة ظذ ؿسؿة افساضـل  ؾـنن ادصـػل حيصــر مـا 

يؿؽـ ؿسؿتف ؿسؿة إجبار مـ إمقال وإوراق ادافقة وكحقاا، ويعد بقاكًا يتضـؿـ 

مؼدار مـا فؽـؾ وراث مـفـا، ثـؿ تصـدر افـدادرة حؽـً  مسـتؼالً بتسـؾقؿ ــؾ صــريؽ 

. وما شقى ذفؽ مما ٓ يؿؽـ ؿسؿتف إٓ بافبقع يتقػ ادصػل بقعف بعـد صـدور كصـقبف

حؽؿ افدادرة بذفؽ، ويؽقن افبقع حتص إصـراف افدادرة
(2)

. 

ويراظك يف افبقع أن يؽقن أكػع فؾقرثة، ؾال يبقع ـؾ إمالك دؾعًة واحدًة  دـا 

وفـق ــان يف ذفـؽ  ر افبافغ ؽافبًا، ويراظك أن حيسـ تسقيؼ إمالك،ضـرؾقف مـ اف

                                           
 ؿة إمقال ادشسـة ادادة افثافثة وإربعقن.ٓدحة ؿس (1)

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة افرابعة وإربعقن. (4)
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بعض افتلخر ادعؼـقل، ــلن يؽـقن يف افســة أرٌض ـبـرة يزيـد ثؿـفـا إذا ؾـرزت 

وجزدص وبقع ـؾ جزء مـفا ظذ حدة، وؿد يستغرق اذا شـًة أو شـتغ فقـتؿ بقعفـا 

ر ضــربؽامؾفا، واذا وإن ـان ؾقف تلخر إٓ أكف إذا   تؽـ ـؾ افسـة ـذفؽ  ؾنن اف

ًتؿـؾ يف مؼابـؾ افـػـع افعادـد فؾقرثـة، إٓ أن اـذا فـقس ظـذ افالحؼ هبذا افتـلخر 

معـف ضـقل أمـد  ضــرإضالؿف ؾؼد يؽقن بعض افقرثـة يف حاجـة، أو يف حـال كـزاع ي

ــافبقع وإهنــاء اف ــؾ ب قع يف شـــقافتصــػقة، ؾقؽــقن مـــ صــاحلفؿ أو بعضــفؿ افتعجق

بـ  ٓ مـا ؾقـف مصـؾحة إـثـر  ضــلإمالك بقـفؿ، وإصؾ يف اـذا أن خيتـار افؼا

ريـ، ضــرر اختـار أخـػَّ افضـررًا بأخريـ، ؾنن ـان ٓ يتؿ ذفؽ إٓ بضـريؾحؼ 

 واذا مما ٓ يؿؽـ إضالق احلؽؿ ؾقف، ؾنن فؽؾ حافة أحؽامفا.

يبؼـك يف بعد اكتفاء ادصػل مـ أظ ل افتصـػقة، أو اكتفـاء ادـدة ادحـددة فـذفؽ  ؿـد 

ــقد  ــان ـلصــقل افصــؽقك، وافعؼ ــادؼ وإظق ــتـدات وافقث ــقال وادس ــض إم ــده بع ي

وإؿرارات اددظك ظؾـقفؿ بحؼـقق فؾســة، وحسـابات افـدخقل فؾبقابـات اإلفؽسوكقـة 

احلؽقمقة، وافتل حصؾ ظؾقفا بؿقج  ظؿؾف مصػقاً، ويده ظذ شـادر اـذه إصــقاء يـد 

هلـا إػ حـغ وجـقب افتسـؾقؿ، ؾـنذا اظتـدى بحبسـفا أماكة مدة افتصػقة، واددة افالحؼة 

صارت يده يد ض ن، ؾقؾزمف افتعـقيض ظــ افضــرر احلاصـؾ بسـب  احلـبس، ـــزول 

شعر، أو ؾقات مقاظقد، أو صدور حؽؿ فصافح خصؿ افسـة بسـب  حـبس إدفـة، أو 

 ترت  ؽرامات بسب  افتلخر يف دؾع افرشقم احلؽقمقـة، واؽـذا وؾؼـًا فألحؽـام افعامـة

 فؾض ن ظـ اإلضـرار، فؽـ اؾ فؾؿصػل حبس ما بقده ظذ تسؾقؿ أتعابف وحؼقؿف؟

حلادز افشـلء أو ًرزه، إذا أكػـؼ ظؾقـف تـص بعض افؼقاكغ اددكقة افعربقة ظذ أن 

مصـروؾات ضـرورية أو كاؾعة  ؾنن فف أن يؿتـع ظـ رد اـذا افشــلء حتـك يسـتقيف مـا 

بافرّد كاصئًا ظـ ظؿؾ ؽر مشـروع اق مستحؼ فف، إٓ أن يؽقن آفتزام
(1)

  . 

                                           
 (.4/421افؼاكقن اددين ادصـري، ادادة ) (1)
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ويشؿؾ اذا ادصػل إذا ؿام بـلظ ل احلراشـة، وؿـد ـاكـص افػؼـرة افثاكقـة مــ ادـادة 

ص ظــذ حــؼ احلــارس يف  1244 مـــ ادشـــروع افتؿفقــدي فؾؼــاكقن ادــدين ادصـــري تـــ

 حبس إمقال ادقضقظة حتص احلراشة  حتك يسـتقىف حؼـف يف إجـر، وؾـق  أكػؼـف مــ

مصـروؾات ظذ حػظ ادـال ادقجـقد يف حراشـتف وحتـص إدارتـف، ودـا كقؿشـص ادـادة يف 

جلـة ادراجعة اؿسح د. افسـفقري حـذف اـذا اجلـزء اـتػـاًء بافؼقاظـد افعامـة
(1)

، ومـفـا 

ادادة ادشار إفقفا. وؿد يػفؿ مـ كظـام ادحامـاة افسـعقدي اظتبـار اـذا احلؽـؿ  إذ كصـص 

ـرون ظذ أن مـ واج  ادحامل )ظـد اكؼضاء افتقـقـؾ أن يـرد دقـؾـف ادادة افثاكقة وافعش

إذا   يؽــ -ظـد ضؾبف شـد افتقـقؾ وادستـدات وإوراق إصؾقة، ومع ذفؽ جيـقز فـف 

أن يستخرج ظذ كػؼة مقـؾف صقرًا مـ مجقع ادحررات افتـل تصـؾح  -حصؾ ظذ أتعابف

ٕوراق إصـؾقة  حتـك يـمدي فـف ادقــؾ شـدًا فؾؿطافبة، وأن يبؼـل فديـف ادسـتـدات وا

إتعاب احلافة ومصـروؾات اشتخراج افصقر(. ويرى بعـض افبـاحثغ
(2)

 ـري  اـذه  

ادسـلفة ظـذ مـذا  احلـػقــة
(3)

وادافؽقـة 
(4)

وبعـض احلـابؾــة 
(5)

يف مسـلفة حـؼ افبــادع يف  

ي معســًرا، حبس ادبقع ظذ ثؿـف، ؿال ابـ ؿدامـة يف تؼريـر اـذا احلـؼ: )وإن ــان ادشـس

ؾؾؾبادع افػسخ يف احلال، وافرجقع يف ادبقع. واذا ـؾف مذا  افشاؾعل، ويؼـقى ظــدي 

أكف ٓ جي  ظؾقف تسؾقؿ ادبقع، حتك حيضــر افـثؿـ، ويـتؿؽـ ادشـسي مــ تسـؾقؿف  ٕن 

افبــادع إكــ  رضـــل ببــذل ادبقــع بــافثؿـ، ؾــال يؾزمــف دؾعــف ؿبــؾ حصــقل ظقضــف، وٕن 

ادعاوضة، ؾقستقيان يف افتسؾقؿ، وإكـ  يـمثر مـا ذــر مــ افسجـقح يف ادتعاؿديـ شقاء يف 

تؼديؿ افتسؾقؿ مع حضقر افعقض أخر  فعدم افضـرر ؾقف، وأما مع اخلطـر ادحـقج إػ 

ــف  ــدؾع ب احلجــر، أو ادحجــقز فؾػســخ  ؾــال يـبغــل أن يثبــص. وٕن صـــرع احلجــر ٓ يـ

                                           
 (.71دظقى احلراشة وإثبات احلافة يف ضقء افؼضاء وافػؼف، صـريــػ أ ــد افطبــــاخ، ) (1)

 (.11فػؼف اإلشالمل وافؼاكقن اددين، د. ظبدافسؿقع ظبدافقااب أبق اخلر، )احلؼ يف احلبس يف ا (4)

 (.4/274مغـل ادحتاج فؾشـربقـل، ) (4)

 (.4/127افشـرح افؽبر فؾدردير، ) (2)

 (.2/121ادغـل ٓبـ ؿدامة ) (1)
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افغاف (افضـرر، وٕكف يؼػ ظذ احلاـؿ، ويتعذر ذفؽ يف 
(1)

. 

ومع ذفؽ ؾافذي يظفر يل أن ادسلفة افتل ذـراا افػؼفاء ٓ تقاؾؼ احلؽؿ افؼـاكقين 

حلبس افعغ ظذ افتـػقذ، وذفؽ أن افرأي افػؼفل متؿثؾ بحافة يؿؽـ معاجلـة افضــرر 

بدون افؾجقء إػ افؼضـاء، وذفـؽ بػسـخ افعؼـد وبؼـاء افعـغ ادباظـة يف يـد صـاحبفا، 

إوراق وافقثــادؼ، ـــ  أن افضـــرر افــذي ؿــد يؾحــؼ بحــبس وـــذا احلؽــؿ يف حــبس 

ــف،  ــع ظــذ ادصــػل بعــدم ؿــبض حؼقؿ ــد يػــقق يف حــآت افضـــرر افقاؿ إوراق ؿ

وافضـــرر ٓ يــزال بضـــرر أـــز مـــف، ـــ  أن مصــؾحة ادصــػل مـــ حــبس إوراق أو 

حّؼـف، إمقال ٓ تتحؼؼ إٓ بؿطافبة ؿضادقة، واق افسبقؾ افذي يصـؾ مــ خالفـف إػ 

ؾال يؽقن احلبس مقصاًل حلؼف. ظذ ذفؽ ؾنن واج  ادصػل بتسؾقؿ مـا بقـده واجـ  

مستؼؾ وٓ يسؼط بنخالل افقرثة أو بعضفؿ بقؾـاء حؼـف، ؾـنذا امتــع وحـبس مـا بقـده 

 ـان هلؿ ادطافبة بافتعقيض ظـ افضـرر افـاصا ظـ اذا احلبس.

ات ظـذ كػؼتـف إػ مــ واؾ جي  ظذ ادصػل كؼؾ إمقال وإظقان وادستـد

 جي  ظؾقف تسؾقؿفا فف؟ أم أكف يؽتػل بآشتعداد بافتسؾقؿ؟

إذا كص احلؽؿ أو آتػاق ظذ تعقغ مـ يؼع ظؾقف ظ ء افتسؾقؿ ظؿؾ بـف، وإٓ 

ظؿؾ بافعرف بحس  ما جي  تسؾقؿف، ؾؼـد جيـ  تسـؾقؿ إوراق إذا ـاكـص خػقػـة 

ظ ل وكػؼات كؼؾ، واؽـذا بحسـ  مـا  ٓ ـؾػة فـؼؾفا، وٓ جي  إذا ـاكص حتتاج إػ

 يؼضـل بف افعرف، ؾنن   يؽـ ظرف ؾنن ـان ؿد ؿـبض ادـال دصـؾحة فـف يف افؼـبض 

ؾنكف يتؼاضـك ظذ افتصػقة أجرًا، ؾقج  ظؾقف تسؾقؿف -واق افغاف -
(2)

. 

 :املبشح الجالح: اتلتصا   برل العناٍْ ًسطن األ إ ًالعمل حتت إغبساف الداٖسّ

ػل يف بعض أظ فف بتحؼقؼ كتقجة ًددة ـتؼديؿ افتؼـارير افدوريـة، يؾتزم ادص

                                           
 (.2/112ادغـل ٓبـ ؿدامة ) (1)

 (.411 -1/411يـظر: ؿقاظد ابـ رج  ) (4)
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ورد ما يف يده بعد متام افتصػقة، وبادثؾ اـاك مـ آفتزامات ما يتحدد واجبف ؾقفـا 

ببذل افعـاية، وادعقار ادعتز ؾقفا اق ظـاية افرجؾ ادعتاد
(1)

. 

داد ؿـقادؿ اجلـرد ومـ واجبات ادصػل افتل تساظد ظذ حسـ إداء ؿقامف بنظـ

افتل يبغ ؾقفا ما فؾ ل ادشسك وما ظؾقف، وتؼدير ؿقؿة أظقان افسـة، وخيطر يف شـبقؾ 

ذفؽ مجقع أصحاب افشلن، ويؼقم بنيداع افؼادؿة خالل مدة ٓ تزيد ظـ ثالثة أصـفر 

مـ إؿامتف، وفؾـدادرة مـد اـذا ادقظـد ظــد احلاجـة
(2)

. ومــ واجباتـف ــذفؽ تؼـديؿ 

ورية يف ادقاظقد افتل حتدداا افدادرة، يقضح ؾقفا وضع افســة ومـا ضـرأ افتؼارير افد

ظؾقفـــا مــــ زيـــادة وكؼصـــان، وحســـاب بقاردا ـــا ومصــــروؾا ا، وادؾحقطـــات 

وافتحػظات ظذ أظ ل افتصػقة، وإشباب افتل أظاؿص افعؿؾ وآؿساحات، ومـا 

ذفــؽ، ويســؾؿ افتؼريــر  تــؿ إكجــازه ومــا   يــتؿ إكجــازه مرؾؼــًا ادســتـدات افتــل تثبــص

فؾدادرة ويتاح فؾقرثة احلصقل ظذ كسخة مـفا
(3)

، واذا أحـد أاـؿ ضـ كات شـالمة 

أظ ل ادصػل وصـحتفا وجقد ـا إذ بـف تتحؼـؼ افرؿابـة افؼضـادقة ورؿابـة أصـحاب 

افشلن. ومـ واج  ادصػل فض ن ظدم اإلخالل بافعؿؾ أن يؼـقم بـلظ ل افتصـػقة 

ادبغ يف حؽؿ إؿامتف مصػقًا، وفقس فف أن يســد اـذا افعؿـؾ بـػسف وتابعف ظذ افـحق 

ـــ ذوي افشــلن ــاق م ــدادرة أو اتػ ـــ اف فغــره دون إذن م
(4)

. وفضــ ن حســـ ظؿــؾ 

ادصــػل  ؾــنن فؾــدادرة أن تؾزمــف بنحضــار ـػقــؾ ؽــارم مــعء أو ضــ ن مصـــريف بــ  

تعديـف يتـاش  مع حجؿ افسـة تلمقـًا فتعقيض إضـرار افـاصئة ظــ تػريطـف أو
(5)

 ،

دون اإلخالل بؿسموفقتف ظـ تعقيض افضـرر افذي يصـق  افسـة بسب  ذفؽ
(6)

. 

                                           
(، وافــص يتعؾـؼ باحلـارس افؼضـادل، وادصـػل فـف كػـس احلؽـؿ إذا تـقػ أظـ ل 414)راؾعات افشـرظقة كظام اد (1)

 احلراشة، ويؼاس ظؾقف يف ؽر اذه احلافة.

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة افثامـة وافثالثقن. (4)

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة افثاكقة وافثالثقن. (4)

 (، واحلؽؿ يف احلارس افؼضادل.414/4اؾعات افشـرظقة )كظام ادر (2)

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة افرابعة وافعشـرون. (1)

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ادادة اخلامسة وإربعقن. (1)
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 ٘ــــامتــارت

ــام اــذا افبحــث ادخت ــات صـــرويف خت ــف مصــادر افتزام ــص ؾق ــذي تـاوف ، واف

ادصػل وآثار آختصاص افؼضادل ظؾقفـا، وظرضـص مجؾـة آفتزامـات افـظامقـة 

 اكتفك افبحث إػ مجؾة مـ افـتاد ، أمهفا:مؼاركًا بافػؼف ظـد آؿتضاء، وؿد 

ـــات  (1 ـــف افقاجب ـــ  ظؾق يؽتســـ  ادصـــػل افســـؾطات وافؼـــدرات، وتست

واإلمؽاكات بحس  مصـدر تعققــف، ومـا تضـؿـف افتعقـغ، إمـا آتػـاق أو احلؽـؿ 

ة، وأـثراـا اتسـاظًا اـق آتػـاق  ٕكـف ظادـد إػ اإلرادة احلـرة صــقافؼضادل أو افق

 افؼضادل.ٕضراؾف، ثؿ احلؽؿ 

مـ مصؾحة أضراف افـزاع يف افسـة مـ افقرثة أو ؽراؿ  أن تـظـر دادـرة  (4

ــا، ؾقق ــة هب ــات ادتعؾؼ ــع ادـازظ ــدة مجق ــام  صـــلواح ــذ كظ ــديؾ ظ ــث بافتع افباح

ادراؾعــات  فتؽــقن مـازظــات ؿســؿة افســـة ومــا يتبعفــا مـــ اختصــاص ادحــاـؿ 

 افعامة.

ػل  وذفــؽ أهنــا  تؾــػ ٓ يؿؽـــ وضــع ؿادؿــة مقحــدة ٓفتزامــات ادصــ (4

بحس  إحقال، وؿد تضؿـ افبحث أـثر آفتزامات وؾؼ مـا تضـؿـتف مجؾـة مــ 

 إحؽام افؼضادقة، وما اصتؿؾص ظؾقف ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.

جيــ  ظــذ ادصــػل اشــتالم ادــال وادســتـدات يف افقؿــص ادحــدد فــذفؽ   (2

 وظؾقف ض ن ما يست  ظذ تلخره.

ف افعـرف، مـا   ضـقػل تقثقؼ آشتالم وافتسؾقؿ وؾؼ ما يؼتجي  ظذ ادص (1

 يـص احلؽؿ أو آتػاق ظذ خالؾف.

مـ متام حػظ ادال ظدم رؾع افقد ظـف ظـد اكتفاء افتصػقة أو مد ا إػ حغ  (1

تسـؾقؿف إػ مـــ تــزأ افذمــة بتســؾقؿف فــف، ومـــ متــام احلػــظ ادداؾعــة ظـــف وادطافبــة 
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ج إفقــف افعــغ ممــا تزيــد بــف ؿقؿتــف يف حــدود مــدة وأظــ ل بحؼقؿــف، وإمتــام مــا حتتــا

 .ضـلافتصػقة، وبعد مقاؾؼة أصحاب افشلن أو افؼا

فقس فؾؿصػل اإلؿرار ظذ افســة إٓ إذا خـقل ذفـؽ بقـافـة رشـؿقة مــ  (7

أصحاب افشلن، ويرى افباحـث أن إوػ اظتبـار إؿـراره ظـذ أظـ ل افتصـػقة مـع 

 زمة بحس  افعرف.إفزامف با اذ افتقثقؼات افال

فقس فؾؿصػل أن يقيف أيًا مـ افدادـغ إٓ بعد ثبقت افـديـ بـنؿرار افقرثـة  (1

 أو بحؽؿ ؿضادل.

بافقرثـة، أو بـلخػ  ضــرتؼرر افـدادرة صـػة ؿسـؿة ادـال بحسـبف وبـ  ٓ ي (1

ريـ إن   يؿؽـــ إٓ ذفــؽ، ويســـد فؾؿصــػل افؼقــام بــلظ ل افؼســؿة حتــص ضـــراف

 اف افدادرة.صـرإ

فؾؿصـػل حـبس مـا يف يـده مــ حؼـقق افقرثـة، وفـق   يسـتؾؿ  ٓ جيقز (12

 حؼقؿف وأتعابف.

جي  ظذ ادصػل بذل افعـاية افالزمـة وؾـؼ مـا يبذفـف افرجـؾ ادعتـاد يف  (11

 ر افـات  ظـ إخالفف.ضـرـؾ ظؿؾ بحسبف، وظؾقف ض ن اف
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 فَسع املصادز ّاملسادع

 افؼرآن افؽريؿ. .1

اجلربـقع، جمؾـة افؼضـادقة،  صــرإجراءات ؿسـؿة افســات يف ادحـاـؿ، كا .4

 اـ.1244افعدد افرابع، رج  

إصباه وافـظادر، تاج افديـ ظبد افقااب افسـبؽل، دار افؽتـ  افعؾؿقـة،  .4

 م.1111 -اـ1211افطبعة إوػ 

ح افؽبـر، ظـالء افـديـ أبـق احلســ ظـع بــ شــراإلكصاف مـع ادؼــع واف .2

ــد اهلل ــدـتقر ظب ــؼ اف ــْرداوي، حتؼق ـــ أ ــد ادَ ــد ادحســـ افســـل شــؾق ن ب ـــ ظب   ب

وافتقزيـع واإلظـالن،  شــرافدـتقر ظبد افػتاح ًؿد احلؾـق، اجـر فؾطباظـة وافـ -

 م.1111 -اـ 1211افعربقة، افطبعة: إوػ،  صـرمجفقرية م -افؼاارة 

ادع، ظـالء افـديـ افؽاشـاين، دار افؽتـاب شــربدادع افصــادع يف ترتقـ  اف .1

 م.1114افعر  بروت، 

 ات افعدفقة، مقؿع وزارة افعدل افسعقدية.صـربقابة ادم .1

 خؾقــؾ، ًؿــد بـــ يقشــػ بـــ أ  افؼاشــؿ أبــق  صـــرافتــاج واإلـؾقــؾ دخت .7

 م.1112-اـ1211ظبداهلل ادقاق ادافؽل، دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، 

ة ومـاا  إحؽام، إبرااقؿ بـ ظـع بــ ضـقة احلؽام يف أصقل إؿصـرتب .1

 م.1111 -اـ 1221مؽتبة افؽؾقات إزارية، افطبعة إوػ، ًؿد ابـ ؾرحقن، 

حتػــة ادحتــاج إػ أدفــة ادـفــاج، ابـــ ادؾؼـــ، حتؼقــؼ ظبــد اهلل بـــ شــعاف  .1

 اـ.1221مؽة ادؽرمة، افطبعة إوػ،  -افؾحقاين، دار حراء 

تؼرير افؼقاظد وحترير افػقادد، ظبد افر ـ بـ أ ـد بــ رجـ  احلــبع،  .12

وافتقزيـع، ادؿؾؽـة افعربقـة  شــرـ حسـ شؾ ن، دار ابــ ظػـان فؾـحتؼقؼ مشفقر ب

 اـ.1211افسعقدية، افطبعة إوػ، 
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ح افؽبر، ًؿد بـ أ د بـ ظرؾة افدشـقؿل شـرة افدشقؿل ظذ افصـقحا .11

 ادافؽل، دار افػؽر.

ــاكقن ادــدين، د. ظبدافســؿقع  .14 ــف اإلشــالمل وافؼ احلــؼ يف احلــبس يف افػؼ

 م.1112، دار افـفضة افعربقة، ظبدافقااب أبق اخلر

يـــػ أ ـــد صـردظقى احلراشة وإثبات احلافة يف ضقء افؼضاء وافػؼـف،  .14

 افطبــــاخ.

ــع  .12 ح زاد ادســتؼـع، مـصــقر بـــ يــقكس افبفــقيت، دار صـــرافــروض ادرب

 ادميد، ممشسة افرشافة.

ف صــرروضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ، أبق زـريا ًقـل افـديـ حيقـك بــ  .11

ظــ ن،  -دمشــؼ -، حتؼقــؼ زاــر افشــاويش، ادؽتــ  اإلشــالمل، بــروتافـــقوي

 م.1111 -اـ 1214افطبعة افثافثة، 

ـة مؽتبـة صــرشــ افسمذي، حتؼقؼ أ د صاـر وًؿد ؾماد ظبـدافباؿل،  .11

 م.1171 -اـ 1411، افطبعة افثاكقة، صـرومطبعة مصطػك افبا  احلؾبل، م

يـــة، أبــق ًؿــد جــالل افــديـ ظؼــد اجلــقاار افثؿقـــة يف مــذا  ظــا  ادد .17

ظبداهلل بـ كجؿ بـ صاس، حتؼقؼ د.  قد بـ ًؿـد حلؿـر، دار افغـرب اإلشـالمل، 

 م.4224 -اـ 1244فبـان، افطبعة إوػ،  -بروت 

افػتاوى افػؼفقـة افؽـزى، أ ـد بــ ًؿـد بــ ظـع بــ حجـر اهلقتؿـل،  .11

 ادؽتبة اإلشالمقة.

 ي.صـرافؼاكقن اددين اد .11

ظـ متـ اإلؿـاع، مـصقر بــ يـقكس افبفـقيت، دار افؽتـ   ـشاف افؼـاع .42

 افعؾؿقة.

 ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة. .41
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، حتؼقـؼ خؾقـؾ ًـل ســلخسـرادبسقط، ًؿد بـ أ ـد بــ أ  شـفؾ اف .44

وافتقزيع، بروت، فبـان، افطبعـة إوػ،  شـرافديـ ادقس، دار افػؽر فؾطباظة وافـ

 م.4222اـ 1241

فقـة، جمؿقظـة مــ افعؾـ ء، حتؼقـؼ كجقـ  اـقاويـل، جمؾة إحؽـام افعد .44

 .شـل: كقر ًؿد، ـارخاكف، ـراتصـرافـا

 ح ادفذب، افـقوي، وافسبؽل، وادطقعل، دار افػؽر.صـرادجؿقع  .42

ادغـل، أبق ًؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أ د بـ ًؿد بـ ؿدامة، مؽتبـة  .41

 افؼاارة.

ـفـاج، ًؿـد بــ أ ـد اخلطقـ  مغـل ادحتاج إػ معرؾة معـاين أفػـاظ اد .41

 م.1112 -اـ 1211بقـل افشاؾعل، دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، شـراف

مـفاج افطافبغ وظؿدة ادػتغ يف افػؼف، أبق زـريا ًقـل افـديـ حيقـك بــ  .47

ف افـــقوي، حتؼقــؼ ظــقض ؿاشـؿ أ ــد ظــقض، دار افػؽــر، افطبعــة: إوػ، صــر

 م.4221-اـ1241

 خؾقــؾ، صــؿس افــديـ أبــق ظبــد اهلل  صـــرح لتصـــر مقااــ  اجلؾقــؾ يف .41

 م.1114 -اـ 1214ًؿد بـ ًؿد احلطاب ادافؽل، دار افػؽر، افطبعة افثافثة، 

 كظام افتـػقذ. .41

 ـات.شـركظام اف .42

 كظام ادراؾعات افؼظقة، وٓدحتف افتـػقذية. .41
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 ٘ـــــدمــــمك

 أما بعد: . احلؿد هلل وافصالة وافسالم ظذ رشقل اهلل.

ؾفذا بحث يف تؼقيؿ افسـات ضرؿف وأشسف ووؿتف ادعتز، أحاول ؾقـف جااـًدا 

افعؿؾ افؼضـادل يف ادؿؾؽـة افعربقـة  سـرأن أؿرب ظؿؾقة تؼقيؿ افسـات، وـقػ ي

 افسعقدية يف اذا اجلاك .

 أهمَْ  ٌضٌع البشح ًأضباب اصتَازي:

 تؽؿـ أمهقة افبحث يف تؼقيؿ افسـات مـ ظدة أمقر مـفا:

ـثرة ؿضايا ؿسؿة افسـات يف ادحـاـؿ، وتزايـد افطؾـ  ظـذ تؼـقيؿ مثـؾ  -1

فســة، ومعرؾـة مـا تسـاويف ة إػ تؼـقيؿ اضــقاذه افسـات  وفـذا يضـطر كـاطر افؼ

 افسـة معرؾًة دؿقؼًة.

أن مفـة افتؼقيؿ أصبح هلا مؽاكـة مفؿـة بـغ ادفــ، بـؾ وأصـبح هلـا جفـة  -4

 ف ظؾقفا ممثؾة يف اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ افسعقديغ افتابعة فقزارة افتجارة.شـرت

، ممـا أمهقة معرؾة إجراءات تؼـقيؿ افســات فؾؼضـاة وادحـامغ واخلـزاء -4

 يسفؾ ظؾقفؿ مفؿة ؿسؿة مثؾ اذه افسـات.

صــدور كظــام خيــتص بؿفـــة افتؼــقيؿ واــق كظــام ادؼق،ؿــغ ادعتؿــديـ  -2

اــ، 1/7/1244وتـاريخ  24افسعقديغ، وافذي صدر بادرشقم ادؾؽل رؿـؿ م/

اـــ، وؿــد جــاء افـظــام يف 7/7/1244وتــاريخ  417وؿــرار جمؾــس افــقزراء رؿــؿ 

 مخٍس وأربعغ مادة.
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 وؿد جعؾص افبحث يف أربعة مباحث، جاءت ـافتايل:

 وؾقف ثالثة مطاف  ال: ادبحث إول: افذعريػ ببعض  صطؾحات افبحث:

 تعريػ افسـات. ادطؾب إول:

 تعريػ افتؼقيؿ.ادطؾب افثاين: 

م. ادطؾب افثافث:  تعريػ ادؼق،

 وؾقف مطؾبان مها: ادبحث افثاين:  شـروظقة افذؼقيؿ ونؽققػف افػؼفل وافـظا لى

 وظقة افتؼقيؿ.شـرم ادطؾب إول:

م، وؿد ؿسؿص اذا ادطؾ  إػ افػرظغ افتافقغ: ادطؾب افثاين:  تؽققػ ظؿؾ ادؼق،

م يف افػؼف.  افػرع إول: تؽققػ ظؿؾ ادؼق،

 افػرع افثاين: تؽققػ ظؿؾ ادؼق،ؿ يف افـظام.

وؾقــف  قــة افســعقاية وؾروظــفىادبحــث افثافــث: كشــلة افذؼــقيؿ دم ادؿؾؽــة افعرب

 مطؾبان مها:

 كشلة افتؼقيؿ يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية. ادطؾب إول:

 ؾروع افتؼقيؿ ووؿتف ادعتز يف افسـات. ادطؾب افثاين:

م وإجــرا ات وضــرق ظؿؾــفى  وؾقــف ثالثــة ادبحــث افرابــع: ضشــس اخذقــاه ادؼــقت

 مطاف  ال:

مادطؾب إول:   .أشس اختقار ادؼق،

م.ادطؾب افثاين:   إجراءات ظؿؾ ادؼق،

 ضرق افتؼقيؿ. ادطؾب افثافث:

 ات وادؼسحات.صـقوختؿص افبحث بخامتة ذـرت ؾقفا أاؿ افـتاد  وافتق
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 املبشح األّل  
 التعسٓف ببعض مصطلشات البشح

 :املطلب األًل: تعسٍف الرتنات

ـة يف افؾغة بػـتح افتـاء وـ افـراء، اـل مـا يســف  ســرافسـات مجع ترـة، وافَسِ

افتاء وشؽقن افراء سـرادقص مـ ممتؾؽاتف بعد مقتف، و ّػػ بؽ
(1)

. 

وأما تعريػ افســة يف اصـطالح افػؼفـاء: ؾفـل مـا ترــف ادقـص مــ إمـقال 

صاؾًقا ظـ تعؾؼ حؼ افغر بعغ مـ ادال
(2)

 ، واذا ما ظّرؾفا بف ؾؼفاء احلـػقة.

حؼ يؼبؾ افتجزي، يثبـص دسـتحؼ بعـد مـقت  وأما ادافؽقة ؾؼد ظّرؾقاا بلهنا:

مـ ـان ذفؽ فف
(3)

. 

وظرؾفا افشاؾعقة بلهنا: ما خيّؾػف ادقص
(4)

. 

ومـ افـظر يف افتعريػات افسابؼة كرى أن افشـاؾعقة وادافؽقـة متػؼـقن ظـذ أن 

افسـة ال ـؾ ما خيؾػف ادقص، ؾقدخؾ يف ذفـؽ ادـال، ـإظقـان، واحلؼـقل ادافقـة، 

ة، ـحـؼ افشـػعة، وخقـار صــق، وحؼقق آرتػـاق، واحلؼـقق افشخـخقار افعق 

ؾ، وذفـؽ صــقط وحؼ ادطافبة بافؼصاص.. وؿد كص ظذ ذفؽ ادافؽقة بافتػشـراف

ون افسـة ظذ ما ترــف ادقـص مــ أمـقال خاصـة، ُصـرظذ خالف احلـػقة افذيـ َيؼْ 

ؼ افشـػعة ط، وخقـار افرؤيـة، وحـشـرة، ـخقار افصـقؾقخرج بذفؽ احلؼقق افشخ

                                           
 (.1/72بروت، ) -فعؾؿقة أ د بـ ًؿد بـ ظع افػققمل ثؿ احلؿقي، ادصباح ادـر يف ؽري  افشـرح افؽبر، ادؽتبة ا (1)

 -اـ 1214ًؿد أمغ بـ ظؿر بـ ظابديـ احلـػل، رد ادحتار ظذ افدر ادختار، افطبعة افثاكقة، بروت، دار افػؽر،  (4)

 (.1/711م، )1114

 (.2/217ًؿد بـ أ د بـ ظرؾة افدشقؿل ادافؽل، حاصـقة افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر، دار افػؽر، ) (4)

ِمري أبق افبؼاء افشاؾعل، افـجؿ افقااج يف صــرح ادـفـاج، دار ـ ل  (2) افديـ، ًؿد بـ مقشـك بـ ظقسـك بـ ظع افدَّ

 (.1/111م، )4222 -اـ 1241ادـفاج جدة، افطبعة إوػ، 
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 ًٓ ؾنهنا ٓ تدخؾ يف افسـة، وٓ تقرث ظـداؿ، وـذفؽ ادــاؾع، ٕهنـا فقسـص أمـقا

يف مــذابفؿ، أمــا احلؼــقق ادافقــة ـخقــار افعقــ ، وخقــار افتعقــغ، ؾنهنــا تــدخؾ يف 

 تعريػ ادال ظـداؿ، ؾتدخؾ يف افسـة وتقرث.

قـص بعـد مقتـف، إمـقال افتـل ثبتـص فؾؿ -باتػاق اجلؿقع-اذا ويؾحؼ بادال اـا 

إذا ـان شببفا ؿد ثبص فف يف حقاتف، ــ  إذا كصـ  صـبؽة ؿبـؾ مقتـف، ؾقؿـع ؾقفـا صــقد 

 بعد مقتف  ؾنكف فف، ويؽقن مـ افسـة، وـذفؽ ديتف إذا ـان ؿتَؾ خطًل  ؾنهنا ترـة ظـف.

إمقال افتل فزمـص ادقـص بعـد مقتـف،  -بآتػاق أيًضا-ـ  خيرج مـ افسـة 

ا ؾقفـا، ؾسـؼط ؾقفـا إكسـان بعـد بسب  ؿد ثبص يف  حقاتف، ـ  إذا حػر حػـرة متعـديًّ

 مقتف ؾ ت، ؾنن ديتف يف ترـة ادتقىف إول صاح  احلػرة.

ون افسـة ظذ ما بؼل مـ مال ادتـقىف بعـد شـداد افـديقن صـرثؿ إن احلـػقة َيؼْ 

ًٓ مـ ادال بافـديقن افعقـقـة  ـ افســة   يعتـز مـ -ــافراـ-افعقـقة  ؾ  ـان مشغق

أصاًل، أما اجلؿفقر  ؾنهنؿ يعدون افسـة جمؿؾ ما ترـف ادقـص، شـقاًء أصـغؾ بـديـ 

 ، أو   يشغؾ بديـ أصاًل.صـلظقـل أم صخ

 املطلب الجانُ: تعسٍف التكٌٍم:

 وفف معـقان ظـد أاؾ افؾغة:  "ؿّقم "افتؼقيؿ يف افؾغة: مصدر

ـــص اف -1 ـــال: أؿؿ ـــديؾ: يؼ ـــك:شــــلافتع ـــام، بؿعـ ـــف ؾؼ اشـــتؼام،  ء وؿّقمت

ء واشـتقاؤهشـلوآشتؼامة: اظتدال اف
(1)

ڀ ) ، ومــ اـذا ادعــك ؿـقل اهلل تعـاػ:

 .[2]افتغ:(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ـٍ يؼــقم مؼامــف  -4 أي: يعادفــف ويســاويف-تؼــدير افســؾعة أو ادتــاع بــثؿ
(2)

- ،

                                           
ء ًؿد بـ أ د بـ إزاري اهلروي،  ذي  افؾغة، حتؼقؼ: ًؿد ظقض مرظ ، افطبعة إوػ، بـروت، دار إحقـا (1)

 (.1/411م، باب افؼاف وادقؿ )4221افساث افعر ، 

ـ ظع بـ مـظقر، فسان افعرب، بروت، دار صادر، افطبعة افثافثة،  (4) ـ مؽرم ب  (، ؾصؾ افؼاف.14/122اـ، )1212ًؿد ب
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ره بـؼٍد وجعؾ فف ؿقؿـة  وافؼقؿـة مػـرٌد ومجعفـا افِؼـقؿ، وافؼقؿـة:  وؿّقم ادتاع إذا ؿدَّ

ء بافتؼقيؿشـلافثؿـ 
(1)

، ـ  ؿافف ابـ مـظقر
(2)

. 

ويتبّغ مـ اذا أنَّ ادعـقغ متؼاربان  ٕن تؼدير افسؾعة ؿادٌؿ مـ حقث إصـؾ ظـذ 

افعدل، ومتك حتؼؼ ذفؽ اشتؼامص أمـقر افــاس، وصـؾحص أحـقاهلؿ، ؾافؼقؿـة يتحؼـؼ 

ًة ومساويًة ففهبا افعدل وادساواة ظـد ادعاوضة هبا ظـ افشـلء  ٕهنا تؽقن معادف
(3)

. 

فبقـان افؼقؿـة، جـاء  "افتؼققؿ"وؿد أجاز جمؿع افؾغة افعربقة اشتع ل مصطؾح 

َؿقَّؿَ "ط: شـقيف ادعجؿ افق
(4)

ر ؿقؿَتفشـلاف  "َء تؼققً : ؿدَّ
(5)

. 

مصدر ؿّقمص افسـؾعة: إذا حـددت "ؾفق وض ا نعريػ افذؼقيؿ دم آ طالح: 

"ؿقؿتفا وؿدر ا
(6)

:  ، وجاء يف معجؿ فغة تؼقيؿ افسؾعة: حتديـد افبـدل "افػؼفاء أنَّ

                                           
 (، ؾصؾ افؼاف.14/122ابـ مـظقر، مرجع شابؼ، ) (1)

ـ مـظـقر اخلزرجـل، وفـد بؿصــر (4) ـان أديًبـا وصـاظًرا، ظادًـا بافؾغـة وافـحـق  ًؿد بـ مؽرم بـ ظـع بـ وكشـل ؾقفـا وتعؾـؿ،ـ 

بــ ظبـد  تاب إؽـاين فألصـػفاين وـتـاب افعؼـد افػريـدٓ  ان فف حٌ  يف اختصار افؽت  افطقال ؾاختصـرـ  وافتاريخ،ـ 

تبـف ظـ ٓ وؿد اختصـره، أمـا أصـفرـ  ت  إدب صـقئًا إ ذ اإلضـالق ربف، وؽراا مـ افؽت ، ؿال افصػدي:ٓ  أظرف يفـ 

ـ إحدى وث كغ شـة. تابف فسان افعرب، تقيف يف افؼاارة يف صعبان شـة إحدى ظشـرة وشبع مادة، ظ  وأكػعفا ؾفقـ 

حافة، معجؿ ادمفػغ، )7/121(  افزرـع، إظالم، )1/421يـظر: افسـققضل، بغقة افقظاة )  (.14/21(  ظؿرـ 

يف افػؼــف اإلشــالمل، مطبقظــات جامعــة اإلمــام ًؿــد بـــ شــعقد  يـظــر: ًؿــد بـــ ظبــدافعزيز اخلضـــر، افتؼــقيؿ (4)

 (.42اـ، )ص:1244اإلشالمقة، افطبعة إوػ، 

افقاء يف اذا افػعؾ أصؾفا واو، فؽـ افعرب رب  ؿطعقا افـظر ظــ أصـؾ حـرف افعؾـة، وكظـروا إػ حافتـف افرااــة،  (2)

م افشـلء بؿعــك بافقاء « ؿقَّؿ»ومـ اـا أجاز جمؿع افؾغة ادصـري اشتع ل  د افؼقؿة، فؾتػرؿة بقـف وبغ َؿقَّ بؿعـك حدَّ

فف، وؿد جاءت ادعاؿبة بغ افقاو وافقاء ادشددتغ يف أمثؾة مـ ـالم افعرب ُيستلكس هبا يف تصحقح ذفؽ، وؿـد  ظدَّ

 أوردت ادعاجؿ احلديثة ـافقشـقط، وإشاشـل، وادـجد اذه افؽؾؿة، وكص افقشـقط ظذ أهنا جمؿعقة. 

يـظر: د. أ د لتـار ظؿـر بؿسـاظدة ؾريـؼ ظؿـؾ، معجـؿ افصـقاب افؾغـقي دفقـؾ ادثؼـػ افعـر  افطبعـة إوػ، 

 (. 1/111م، ) 4221 -اـ 1241افؼاارة، ظا  افؽت ، 

   (771اــ، )ص:1241جمؿع افؾغة افعربقة، ادعجؿ افقشـقط، مؽتبـة افشــروق افدوفقـة افؼـاارة، افطبعـة افرابعـة  (1)

ــغ مصــطؾحل د. أ ــد  ــرق ب ــرااقؿ خضـــر، افػ ــقيؿ"إب ــقؿ"و "افتؼ ــسوين "افتؼق ــة اإلفؽ ــع إفقـ ــر: مقؿ . يـظ

(www.alukah.net.) 

ًؿد بــ أ  افػـتح بــ أ  افػضـؾ افـبعع، ادطؾـع ظـذ أفػـاظ ادؼــع، حتؼقـؼ ًؿـقد إركـاؤوط وياشــغ ًؿـقد  (1)

 (.224م، )ص: 4224 -اـ 1244افسقادي فؾتقزيع، افطبعة إوػ  اخلطق ، مؽتبة

http://www.alukah.net/
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"افعادل ظـفا
(1)

. 

واــذان افتعريػــان يف احلؼقؼــة ؽــر جــامعغ، ؾــافتعريػ إول ٓ خيــرج ظـــ 

ظذ تؼقيؿ افسـؾعة ؾحسـ ، وافػؼفـاء  صـرافتعريػ افؾغقي، وافتعريػ افثاين يؼت

يريدون بافتؼقيؿ ما اق أظؿُّ مـ ذفؽ
(2)

يـ صــرغ ادعا  وفذا كجد أن بعض افبـاحث

 ؿد ظّرف افتؼقيؿ بلكف: 

تؼدير بدل كؼدي فعٍغ أو مـػعٍة يعادهلا يف حال ادعاوضة بـف ظـفـا حؼقؼـًة أو "

"اؾساًضا
(3)

، واذا افتعريػ أصـؿؾ وأدّق مــ وجفـة كظـري، ؾقــدرج ؾقـف تؼـقيؿ 

 افسؾع وؽراا.

 "افتؼقـقؿ"واشتـاًدا إػ ما أؿره جمؿع افؾغة افعربقـة مــ صـحة اشـتع ل مصـطؾح 

فبقان افؼقؿة
(4)

، يصبح اشتع ل ادصطؾحغ ظرًؾا فغقيًّا  وإن ــان ادصـطؾحان يػقـدان 

أـثـر اكتشـاًرا مــ حقـث آشـتع ل بـغ  "افتؼـقيؿ"يف بقان ؿقؿـة افشــلء، ومصـطؾح 

 افػؼفاء إؿدمغ، باإلضاؾة إػ دٓفتف ظذ تعديؾ أو تصحقح ما اْظقجَّ مـف.

ء ؾؼط، ومـ اـا كجـد أن شـلؾتدل ظذ إظطاء ؿقؿة فؾ "افتؼققؿ"أما مصطؾح  

  حقــث ٓ يؼــػ "افتؼقــقؿ"أظــّؿ وأصــؿؾ مـــ مصــطؾح  "افتؼــقيؿ"مصــطؾح 

ء مـا، بـؾ ٓبـد ــذفؽ مــ ًاوفـة إصـالحف صــلظــد حـد بقـان ؿقؿـة  "افتؼـقيؿ"

 وتعديؾف بعد احلؽؿ ظؾقف، وبقان ؿقؿتف.

 "افتؼـقيؿ"حقص اـق أّن وظؾقف يؽقن افػرق بغ افؽؾؿتغ ظـد افتدؿقؼ وافتؿ

   ؾؾبقان افؼقؿة."افتؼققؿ"ء، أّما شـلفتعديؾ اف

                                           
افتقزيـع، افثاكقـة، حامد صادق ؿـقبل، معجؿ فغة افػؼفاء، دار افـػـادس فؾطباظـة وافـشــر و -ًؿد رواس ؿؾعجل  (1)

 (.124م، )ص:1111 -اـ 1221

 (.42، 44يـظر: اخلضـر، مرجع شابؼ، )ص: (4)

 (.42، 44ؼ، )ص:يـظر: اخلضـر، مرجع شاب (4)

 (.771جمؿع افؾغة افعربقة، مرجع شابؼ، )ص: (2)



  

 ذمـــــــــٌٕى انرشكـــــــــــــاخ 

 طشلّ ٔأسسّ ٔٔلرّ انًؼرثش

 
 

 264 

وُٓبدَّ مــ تبقـغ أن مصـطؾح افتؼقـقؿ اـق ادصـطؾح ادسـتعؿؾ يف إكظؿـة
(1)

 

 وادعامالت وافقاؿع افعؿع احلايل.

ُر هبا أاؾ آختصاص مـا "وأرى أن افتعريػ ادختار فؾتؼقيؿ اق:  ظؿؾقة ُيؼد،

 ."ؿ مـ كؼدٍ يستحؼف ادؼقَّ 

، -واـؿ اخلـزاء يف ؾــفؿ وصــعتفؿ-ؾفق مسلفة تؼديرية ٕاؾ آختصاص 

 افذيـ بنمؽاهنؿ تؼدير افؼقؿة افـؼدية فؾؿؼقَّؿ.

وأرى أن مــا تــؿ اختقــاره مـــ تعريــػ يعتــز أظــؿ وأمجــع مـــ تعريــػ كظــام 

ة ادؼق،ؿــغ، افــذي كــصَّ يف مادتــف إوػ ظــذ أن افتؼقــقؿ اق:[ظؿؾقــة حتديــد افؼقؿــ

افعادفة فؾعؼارات، أو ادـشآت آؿتصادية، أو ادعدات وادؿتؾؽـات ظـذ اخـتالف 

أكقاظفا  فغرض ًدد[
(2)

. 

ؾافـظام حدد افتؼققؿ ؾؼط يف افػـروع افثالثـة فؾتؼقـقؿ، مـع أكـف يؿؽــ أن تـشـل 

ؾــروٌع أخــرى فؾتؼقــقؿ، خاصــًة أن افـظــام أظطــك دجؾــس إدارة اقئــة ادؼق،ؿــغ 

يغ صالحقة إدخال ما يراه مـ ؾروع أخرى يف افتؼققؿ  ب  حيؼـؼ ادعتؿديـ افسعقد

أاداف اهلقئة
(3)

. 

 واذا بافطبع ُيعدُّ ؿصقًرا يف افتعريػ افذي ُٓبدَّ أن يؽقن جامًعا ماكًعا.

                                           
ـان فػظ افتؼققؿ اق افؾػظ ادستعؿؾ يف إكظؿة افسـعقدية ومـفـا كظـام افشــِرـات افصـادر بادرشـقم ادؾؽـل رؿـؿ  (1)

 .(اـ14/4/1417وتاريخ  1اـ(، وادعدل بادرشقم ادؾؽل رؿؿ )م/44/4/1411وتاريخ  1)م/

ة )تؼققؿ أو تؼققؿفا( أيـ  وردت يف افـظام إػ ـؾؿة: )تؼقيؿ أو تؼقيؿفـا( وذفـؽ بــاء ظـذ ادرشـقم ثؿ ظدفص ـؾؿ

 اـ(.41/1/1224، وتاريخ 44ادؾؽل رؿؿ )م/

اـ(، ويف ادادة رؿؿ 1/7/1244، وتاريخ 24ويف كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، افصادر بادرشقم ادؾؽل رؿؿ )م/

إٓ ٓشتؼرار آشتع ل فؽؾ فػظٍة ظذ معـك  -واهلل أظؾؿ-ظ،ؿ فػظة تؼققؿ، وما ذاك يف كظري ( مـف اشتعؿؾ ادـ1)

ؾؾبقان افؼقؿة، وأشـتعؿؾفا أكـا يف اـذا افبحـث  "افتؼققؿ"جاء بؿعـك تعديؾ افشـلء، أّما  "افتؼقيؿ"معغ، واق أّن 

 بؿعـك واحد.

 (.1فػؼرة ا 1كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.1افػؼرة  41يـظر: كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (4)
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وافتػريؼ افذي ُذـر شابًؼا بغ مصطؾحل افتؼققؿ وافتؼقيؿ، يؿؽــ افـظـر ؾقـف 

شـتعؿؾ أحـدمها ؾـقؿؽـ أن تتسـع دٓفتـف ظـد اشـتع ل ادصـطؾحغ مًعـا، أمـا إن اُ 

 فقشؿؾ دٓفة ادصطؾح أخر وؾًؼا فتجقيز جمؿع افؾغة.

املطلب الجالح: تعسٍف املكِّ 
(1)

: 

ف ظـــد بعــض ادخت م اــق افؼــادؿ بعؿؾقــة افتؼــقيؿ، وؿــد ُظــر،  بلكــف: صـــغادؼــق،

ؽ وؾـؼ افشخص ادسئقل ظـ حساب ادبؾغ ادايل ٕي ؿقؿة تتعؾؼ بؿؼقَّؿ ما، وذف"

معــاير وضــرق حتؾقــؾ ظؾؿقــة مـظؿــة، يــمدي اشــتخدامفا إػ افقصــقل إػ كتــاد  

ــؾ ــاير وضــرق افتحؾق ــع اــذه ادع ــة م ــة متقاؾؼ "مـطؼق
(2)

ــػ  . ــذا افتعري ويتســؿ ا

اإلجرادل بطقل ظباراتف، وـثرة ـؾ تف، ومـ ادعؾقم أن افتعريػـات ُٓبـدَّ أن تؽـقن 

 ح.شـرضقيؾة متقؾ فؾ ة بعبارات ًددة تػل بادؼصقد، ٓصـرلت

افشـخص ] وجاء تعريػف يف افـظام يف ادادة إوػ مـ كظام ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ بلكـف:

]ذو افصػة افطبقعقة أو آظتبارية افذي يرخص فف بؿزاوفة ادفـة وؾًؼا هلذا افـظام
(3)

. 

ـا، واذا افتعريػ كصس واضٌح يف أنَّ ادؼق،ؿ ؿد يؽقن صخًصا ضبقعقًّـا أو اظتبا ريًّ

ط حصقفف ظـذ تـرخقٍص يؿؽــف افؼقـام هبـذه ادفؿـة، إضـاؾة إػ أن افتعريـػ شـرب

خيرج ادقطػغ احلؽقمقغ افؼادؿغ بعؿؾقة افتؼققؿ بحؽؿ وطادػفؿ وأظ هلؿ، واـق 

ما أـده ادـظ،ؿ بلكف ٓ تـطبؼ أحؽام اذا افـظام ظـذ ادـقطػغ احلؽـقمقغ افؼـادؿغ 

هلؿ يف افؾجان ادختؾػة يف إجفزة احلؽقمقةبلظ ل افتؼققؿ بحؽؿ أظ 
(4)

. 

ؾـف بـف احلـػقـة حقـث  م، مـفـا مـا ظرَّ وظـد افػؼفاء جاءت تعريػات ظدة فؾؿؼق،

                                           
م إذ مها ؿريبان يف ادعـك ـ  ُذـِر شابًؼا. (1)  ؿد أشتعؿؾ فػظ ادؼق،ؿ وأريد بف ادؼق،

يـة وافعؿراكقـة يـظر: ظادل ظؼؾ، افتؼققؿ وافتثؿغ، ورؿة ظؿـؾ ضـؿـ بحـقث ادـممتر افعـر  إول فؾتـؿقـة افعؼار (4)

 (.421، )ص:م4221اإلمارات افعربقة ادتحدة، أـتقبر  -ادـعؼد يف أبقطبل

 (.11افػؼرة  1كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.24يـظر: كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (2)
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م بلكف:  "إاؾ يف ـؾ حرؾةٍ "ؿافقا ظـ ادؼق،
(1)

. 

وجاء ظـد ادافؽقة بلكف افشااد ظذ افؼقؿة
(2)

م  ؾـقا ادؼـق،   أما افشـاؾعقة ؾؼـد ظرَّ

"ءشـلخيز بؼقؿة افافذي "بلكف: 
(3)

. 

م ظــد ادــظ،ؿ وظــد افػؼفـاء  أرى أن افتعريـػ  ظـد ادؼاركة بغ تعريػ ادؼـق،

م اق أكف:  ر ؿقؿة إ"ادختار فؾؿؼق، اء بافـؼـد ادتـداول  بــاًء ظـذ ظـرف صــقمـ يؼد،

 ."أاؾ آختصاص

م ا  ة، وافتل ال:شـقٕشاويتضح مـ اذا افتعريػ افتحديد ٕرـان ادؼق،

م يعتؿد ظذ افتؼدير فأل -1  اء، ؾعؿؾف مبـٌل ظذ افتؼدير.صـقأن ادؼق،

أن افتؼدير يؽقن بافـؼد ادتداول ٓ بغره، واق ما كصَّ ظؾقـف ظامـة ؾؼفـاء  -4

 ادذاا  يف أنَّ افتؼقيؿ يؽقن بـؼد افبؾد.

ــف:  ــة ؿقف ــد احلـػق ــ"ؾؼــد جــاء يف ادبســقط ظـ قيؿ متــك وؿعــص احلاجــة إػ تؼ

"ادغصقب وادستفؾؽ  يؼّقم بافـؼد افغاف  يف افبؾد
(4)

. 

"إن افتؼقيؿ بـؼد افبؾد ـقػ ـان"وؿافص ادافؽقة: 
(5)

. 

إذا وجبص ؿقؿة ادتؾػ اظتز بؿحـؾ اإلتـالف، ــ  "وكصَّ افشاؾعقة ظذ أكف: 

                                           
كجـقؿ، افبحـر افرادـؼ صــرح ـــز افـدؿادؼ وبحاصــقتف: مـحـة يـظر: زيـ افديـ بـ إبرااقؿ بـ ًؿد، ادعروف بابـ  (1)

 (.1/17اخلافؼ ٓبـ ظابديـ، افطبعة افثاكقة، دار افؽتاب اإلشالمل، )

دار افػؽـر،  -يـظر: ًؿد بـ أ د بـ ًؿد ظؾقش، أبق ظبد اهلل ادافؽل، مـح اجلؾقؾ صـرح لتصـر خؾقـؾ، بـروت  (4)

 (.7/411م، )1111-اـ1221

بـ أ ـد اخلطقـ  افشــربقـل افشـاؾعل، مغــل ادحتـاج إػ معرؾـة معـاين أفػـاظ ادـفـاج، افطبعـة إوػ، دار ًؿد  (4)

 (.1/441م، )1112 -اـ 1211افؽت  افعؾؿقة، 

 (.4/111م، )1114-اـ1212يـظر: ًؿد بـ أ د افسـرخسـل، ادبسقط، بروت، دار ادعرؾة،  (2)

إدريس بـ ظبد افر ـ ادافؽل افشفر بافؼرايف، افذخرة، افطبعة إوػ، حتؼقـؼ:  أبق افعباس صفاب افديـ أ د بـ (1)

 (.14/122م، )1112ًؿد حجل، بروت، دار افغرب اإلشالمل، 
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"يعتز يف ادتؾػات بغاف  كؼد افبؾد
(1)

. 

"ة مـ كؼد افبؾد افذي تؾػ ؾقفتعتز افؼقؿ"ويف اإلكصاف ظـد احلـابؾة: 
(2)

. 

 أن افتؼدير يؽقن مبـقًّا ظذ ظرف أاؾ آختصاص ـؾس ؾق  خيصف. -4

م  ـ ضن يؽقن ضحد ضهبعٍة هؿ:  وٓ خيؾق حال ادؼقت

ؾ،َػ مـ ادحؽؿة بؿ رشة افتؼقيؿ، ـؿـقطػل  -1 ـُ ادقطػ احلؽقمل، افذي 

اخلزاء واقئة اخلزاء
(3)

. 

شـلء افذي يراد تؼقيؿف، ؾتطؾـ  مــف ادحؽؿـة أو تاجر ي رس افتجارة يف اف -4

إؾراد افتؼقيؿ، واذا يعـل أكف ؽر متػـرغ هلـذا افعؿـؾ، فؽــف ي رشـف متـك ُضؾـ  مــف 

ذفــؽ، كظــًرا ٓمتالـــف خــزًة يف أشــعار افتؼــقيؿ مـــ خــالل ممارشــتف فؾتجــارة، ومثــال 

وفــة اــمٓء أصــحاب ادؽاتــ  افعؼاريــة، وبعضــفؿ ؽــر حاصــؾ ظــذ تــرخقص بؿزا

افتؼقيؿ  ومع اذا ؾؼـد أجـاز افـظـام فؾؼاضــل أن يسـتعغ بـف، وفؽــ ذفـؽ مشــروط 

بعدم وجقد خزاء مرخص هلؿ، وتـطبؼ ظؾقفؿ صـروط افقاج  تقاؾراا
(4)

. 

خبر تؼقيؿ ممارس، يؿتفـ افتؼقيؿ مؼابؾ مبافغ يتؾؼااا مـ ضافـ  افتؼـقيؿ،  -4

ريبًا يف جمـال افتؼـقيؿ، وحصـؾ ويف إؽؾ ، ؾنكف يؽقن لتًصا، وشبؼ فف أن تؾؼـك تـد

 ظذ صفادات مفـقة ؾقف، واق ممـ يؿؾؽ ترخقًصا بؿزاوفة مفـة افتؼقيؿ.

ـات تؼـقيؿ، واـل جفـات متخصصـة متـارس افتؼـقيؿ صـرممشسات و -2

 باحساؾقة واؿتدار يف افغاف .

                                           
أبق ظبد اهلل بدر افديـ ًؿـد بــ ظبـد اهلل بــ هبـادر افزرـشــل، ادـثـقر يف افؼقاظـد افػؼفقـة، افطبعـة افثاكقـة، وزارة  (1)

 (.4/442م، )1111 -اـ 1221يتقة، إوؿاف افؽق

ظع بـ شؾق ن ادرداوي افدمشـؼل احلــبع، اإلكصـاف يف معرؾـة افـراجح مــ اخلـالف، افطبعـة افثاكقـة، دار إحقـاء  (4)

 (.1/111افساث افعر ، )

قزراء رؿـؿ (  وؿد ـان أول ؿرار صدر هلقئات افـظر اـق ؿـرار جمؾـس افـ141كظام ادراؾعات افشـرظقة، ادادة رؿؿ ) (4)

يؼضـل بتشؽقؾ اقئات افـظر وحتديد اختصاصا ا وصالحقا ا. يـظر: د. ظبد ادــعؿ  (اـ1/2/1414يف  417)

 (.414اـ، )ص:1221ظبد افعظقؿ جرة، كظام افؼضاء يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية، معفد اإلدارة افعامة، 

 (.1افػؼرة رؿؿ  141كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة ) (2)
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 املبشح الجاىٕ 
 التكْٓه ّتهٔٔفُ الفكَٕ ّاليعامّٕعٔ٘ ػـسم

 كٌٍم:ًعَْ التػبساملطلب األًل:  

م م  وٌع بافؽتاب وافسـة وظؿؾ افصحابة:شـرافعؿؾ بتؼقيؿ ادؼق،

م إذا ؿتـؾ ادحـرم صــقًدا  ؾؼد دلَّ افؼرآن بقضقٍح ظذ وجقب افعؿؾ بتؼقيؿ ادؼق،

 .[11]اداددة:(ەئ وئ وئ ۇئ)متعؿًدا، ؾجعؾ جزاءه ب  يؼّقمف ظدٓن، ؾؼال تعاػ: 

ؿال أبق جعػر افطزي
(1)

حيؽـؿ بـذفؽ اجلـزاء افـذي اـق يؼقل تعاػ ذـره: ": 

د مــ افــعؿ ظـدٓن مــؽؿ، يعــل: ؾؼقفـان ظادـان مــ أاـؾ صـقمثؾ ادؼتقل مـ اف

"افديـ وافػضؾ
(2)

. 

ؿال افسؿرؿـدي
(3)

يعــل  [11]ادادـدة:(ەئ وئ وئ ۇئ) ؿقفـف تعـاػ: ســريف تػ 

رجالن مسؾ ن يـظران إػ ؿقؿة ادؼتقل، ثؿ ُيشسى بؼقؿتف
(4)

. 

                                           
ًؿد بـ جريـر بــ يزيـد افطـزي، أبـق جعػـر، ادـمرخ ادػســر اإلمـام، وفـد يف آمـؾ ضزشـتان شــة مـادتغ وأربـٍع  (1)

 "أخبـار افرشـؾ وادؾـقك"وظشـريـ فؾفجرة افـبقية، وظرض ظؾقف افؼضاء ؾامتـع، وادظا  ؾلبك. فف مـ ادصـػات 

يعرف بتػسـر افطزي، ؿال ابـ إثر ظـف: أبق جعػر  "قان يف تػسـر افؼرآنجامع افب"ادعروف بتاريخ افطزي، و

أوثؼ مـ كؼؾ افتاريخ، ويف تػسـره ما يدل ظذ ظؾؿ ؽزير وحتؼقؼ، وــان جمتفـًدا يف أحؽـام افـديـ ٓ يؼؾـد أحـًدا، 

افـذابل،  (،444)ص: وـاكص وؾاتف ببغداد ظام ثالث مادة وظشـرة فؾفجرة. يـظر: ابـ ـثر، ضبؼات افشـاؾعقغ،

 (.1/11(، افزرـع، إظالم، )12/417شـر أظالم افـبالء، )

ًؿد بـ جرير بـ يزيد بـ ـثر بـ ؽاف  أمع، أبق جعػر افطزي، جامع افبقان يف تلويؾ افؼـرآن، افطبعـة إوػ،  (4)

 (.12/44م، ) 4222 -اـ 1242حتؼقؼ: أ د ًؿد صاـر، ممشسة افرشافة، 

ـَؿْرَؿـْدي، أبـق افؾقـث، ادؾؼـ  بنمـام اهلـدى، مــ أدؿـة احلـػقـة، مــ افزاـاد  كصـر (4) بـ ًؿد بـ أ د بـ إبرااقؿ افسَّ

 "بستان افعارؾغ"و "ظؿدة افعؼادد"أجزاء متػرؿة مـف، وفف:  "تػسـر افؼرآن"ادتصقؾغ، فف تصاكقػ كػقسة، مـفا 

إلحـدى ظشــرة فقؾـة خؾـص مــ مجـادى أخـرة شــة ثـالث ، تـقيف فقؾـة افثالثـاء "افبستان"يف افتصقف، وأش ه 

 (.14/11(  ـحافة، معجؿ ادمفػغ، )1/47وشبعغ وثالث مادة. يـظر: افزرـع، إظالم، )

َؿْرَؿـْدي، بحر افعؾقم، افطبعـة إوػ، حتؼقـؼ افشــقخ ظـع ًؿـد معـقض وافشــقخ  (2) كصـر بـ ًؿد بـ أ د بـ إبرااقؿ افسَّ

 (.1/211م، )1114فبـان، دار افؽت  افعؾؿقة،  -ادقجقد، ود. زـريا ظبد ادجقد افتقين، بروت  ظادل أ د ظبد
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مف ظدٓن، وافعدل مــ فـف معرؾـة وبصـارة صـقأن افوذابص احلـػقة إػ  د ُيؼق،

دصـقبؼقؿة اف
(1)

م فؾ د ادقجـ  فؾجـزاء افعدافـة صــق، ــ  اصـسط احلـابؾـة يف ادؼـق،

واخلزة  ٕكف ٓ يتؿؽـ مـ احلؽؿ بادثؾ إٓ مـ فف خزة  وٕن اخلزة بـ  حيؽـؿ بـف 

ط شادر إحؽامصـر
(2)

. 

ـْ ضَ : »ومـ افسـة: ؿقفف  ـَ َ  ا َفـُف دِم َظْبٍدى َؾَؽاَن َفــُف َ ـاٌل َيْبُؾـُغ َثَؿـ ـً ْظَذَؼ ِصـْر

اَ ُه ِحَصَصـُفْؿى َوَظَذـَؼ َظَؾْقـِف افَعْبـُدى  ـَ َم افَعْبُد َظَؾْقِف ِؿقَؿَة َظْدٍلى َؾَلْظَطك ُصــَر افَعْبِد ُؿقت

َّٓ َؾَؼْد َظَذَؼ ِ ـُْف َ ا َظَذَؼ  «َوإِ
(3)

. 

يؽ  ٕهنـا متؾػـة بـافعتؼشـربافتؼقيؿ يف حصة افووجف افدٓفة مـف أكف أمر 
(4)

 ،

م، وما ٓ يتؿ افقاج  إٓ بف ؾفق واج  وافتؼقيؿ ُٓبدَّ فف مـ مؼق،
(5)

. 

 وظقة ذفؽ:شـروؿد جا  ظـ افصحابة  ا يػقد  

ؾؼد جاء ظـ ؿبقصة بـ جابر
(6)

ِْرًما، َؾَرَأْيُص َطْبًقـا َؾَرَمْقُتـُف،    ًُ ـُْص  ـُ ؿال: )

                                           
 (.4/114(  ابـ ظابديـ، مرجع شابؼ، )4/44يـظر: ابـ كجقؿ، افبحر افرادؼ، مرجع شابؼ، ) (1)

ظـذ مـتـ ادؼــع أبـق افػـرج، ظبد افر ـ بـ ًؿد بـ أ د بــ ؿدامـة ادؼدشــل اجل ظـقع احلــبع، افشــرح افؽبـر  (4)

(  مـصقر بـ يـقكس بــ 4/414إصـراف: ًؿد رصـقد رضا صاح  ادـار، دار افؽتاب افعر  فؾـشـر وافتقزيع )

ــة  ــاع، دار افؽتــ  افعؾؿق ــاع ظـــ مــتـ اإلؿـ ـــ إدريــس افبفــقيت احلـــبع، ـشــاف افؼـ صــالح افــديـ بـــ حســـ ب

 (.4/122(  ادرداوي، اإلكصاف، مرجع شابؼ، )4/211)

(  ومسـؾؿ بـرؿؿ 4144أخرجف افبخاري يف ـتاب افعتؼ، باب إذا أظتؼ ظبًدا بغ اثـغ، أو أمة بغ صــرـاء، بـرؿؿ ) (4)

(1-1121.) 

فبـان، دار افؽتـ   -إبرااقؿ بـ ًؿد بـ ظبد اهلل بـ ًؿد ابـ مػؾح، ادبدع يف صـرح ادؼـع، افطبعة إوػ، بروت  (2)

 (.1/24، )م1117 -اـ 1211افعؾؿقة، 

ـ افػـراء، افعـدة يف أصـقل افػؼـف، افطبعـة افثاكقـة، حتؼقـؼ:  (1) ـ خؾـػ ابـ ؿـد بـ ـً  ــغ بـ ـ احلس ؿـد بـ ظر: افؼاضـل أبق يعذ،ً   ـي

ـ شـر ادبارـل،  ـ ظع ب ـ 1212د. أ د ب ــل، ادستصـػك، 4/211م، )1112 -ا ؿد افغزايل افطقش ـً  ؿد ب (  أبق حامدً 

ـ 1214ؿـد ظبـد افسـالم ظبـد افشـايف، دار افؽتـ  افعؾؿقـة، افطبعة إوػ، حتؼقؼ:ً  ـ  (،417م، )ص:1114 -اـ  ًؿـد بـ

ـبع، صـرح افؽقـ  ادـر ادسؿك بؿختصـر افتحرير، افطبعـة إخـرة، حتؼقـؼ: د.  جار افػتقحل احل ـ اـف ـ ظبد افعزيز ب أ د ب

ان، دار افؽت  افعؾؿقة،   (.1/417م، )1117 -اـ1211ًؿد افزحقع ود. كزيف  اد، بروت، فـب

ؿبقصة بـ جابر بـ وا  إشدي افؽقيف، تابعل، مـ رجال احلـديث، افػصـحاء، افػؼفـاء، ُيعـدُّ يف افطبؼـة إوػ  (1)

 مـ افرضاظة تقيف شـة تسٍع وشتغ فؾفجرة. "معاوية"مـ ؾؼفاء أاؾ افؽقؾة بعد افصحابة. واق أخق 

 (.1/111(  افزرـع، إظالم، )1/422جر،  ذي  افتفذي ، )(  ابـ ح1/414يـظر: ابـ حجر، اإلصابة، )
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ـْ َذفَِؽ  ِسـلُخَشَشاَءُه َيْعـِل َأْصَؾ َؿْركِِف، َؾَرـَِ  َرْدَظُف، َؾَقَؿَع يِف َكػْ َؾَلَصْبُص  ٌء، َصــْل ِم

ـَ  ِجْئُتُف َرُجاًل َأْبـَقَض َرِؿقـَؼ اْفَقْجـِف، َوإَِذا  َفـ َّ طَّاِب َأْشَلُفُف َؾَقَجْدُت اْفـخَ َؾَلَتْقُص ُظَؿَر ْب

ـُ َظْقٍف، ؿَ  ـِ ْب َ ْ ، َؾَؼاَل: ُاَق َظْبُد افرَّ ـِ َ ْ َتـَرى "اَل: َؾَسَلْفُص ُظَؿَر َؾاْفَتَػَص إَِػ َظْبِد افرَّ

ــِف؟ ــاًة َتْؽِػق ــاَل:  "َص ــؿْ "َؿ ــال ؿبقصــة: ؾخرجــص إػ  "َكَع ــاًة(، ؿ ــَح َص ــَلَمَريِن َأْن َأْذَب َؾ

صاحبل، وؿؾص: إن أمر ادممـغ!   يدر ما يؼقل حتك شلل ؽـره، ؾػاجـلين ظؿـر 

ەئ وئ وئ ) ال: أتؼتـؾ يف احلـرم وتسـػف احلؽـؿ؟ ؿـال تعـاػ:وظـالين بافـدرة، وؿـ

، وأكا ظؿر واذا ظبد افر ـ بـ ظقف[11]اداددة:(ۇئ
(1)

. 

ظؿؾ بافتؼقيؿ، وأمر ادحؽقم ظؾقف  أن ظؿر بـ اخلطاب  ووجف افدٓفة:

 بتطبقؼ احلؽؿ  بـاًء ظذ تؼققؿ ادؼق،َؿغ.

 :  ٌٍ  املطلب الجانُ: تهََف عمل املك

 ادطؾ  إػ افػرظغ افتافقغ: ويـؼسؿ اذا

م ظذ ثالثة أؿقال:  وؿع اخلالف بغ افػؼفاء يف تؽققػ ظؿؾ ادؼق،

ــقل إول: ــذا   افؼ ــق م ــة، وا ــار وافرواي ــاب اإلخب ـــ ب م م ــق، ــؾ ادؼ أن ظؿ

احلـػقة
(2)

وادافؽقة 
(3)

 ..............................................، واق ؿقل 

                                           
(  وأخرجف احلـاـؿ يف ادسـتدرك 1441أخرجف ظبد افرزاق يف مصـػف، ـتاب ادـاشؽ، باب افقبر وافظبل، برؿؿ ) (1)

(، وافبقفؼـل يف شـــف افؽـزى، ـتـاب 1411ظذ افصحقحغ، باب ؾضادؾ ظبد افر ـ بـ ظقف افزاري، برؿؿ )

(، وؿـال احلـاـؿ ظــف: 1114باب جزاء افصـقد بؿثؾف مـ افــعؿ حيؽـؿ بـف ذوا ظـدل مــ ادسـؾؿغ، بـرؿؿ )احل ، 

 حديث صحقح ظذ صـرط افشـقخغ و  خيرجاه، وؿال افذابل معؾًؼا: ظذ صـرط افبخاري ومسؾؿ.

بجل، افؾبـاب يف اجلؿـع بـغ يـظر: مجال افديـ أبق ًؿد ظع بـ أ  حيقك زـريا بـ مسعقد إكصاري اخلزرجل ادـ (4)

بـروت، دار  -دمشـؼ، فبــان  -افسـة وافؽتاب، افطبعة افثاكقة، حتؼقؼ: د. ًؿد ؾضؾ ظبـد افعزيـز ادـراد، شـقريا 

 (.2/222(  ابـ ظابديـ، مرجع شابؼ، )4/114م، )1112 -اـ 1212افدار افشامقة،  -افؼؾؿ 

دري افغركاضل، أبق ظبد اهلل ادـقاق ادـافؽل، افتـاج واإلـؾقـؾ يـظر: ًؿد بـ يقشػ بـ أ  افؼاشؿ بـ يقشػ افعب (4)

 =(  صـؿس افـديـ أبـق ظبـد اهلل 7/221م، )1112-اــ1211دختصـر خؾقؾ، افطبعة إوػ، دار افؽت  افعؾؿقة، 
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ظـد احلـابؾة
(1)

، وُيػفؿ مـ ـالم ابـ تقؿقة أكف يؿقؾ إفقف
(2)

. 

 ومما اشتدل بف أصحاب اذا افؼقل ما يع: 

م متصؾ دا ٓ يتـااك مـ احلآت ـافرواية، ؾفـق  افدفقؾ إول: أن ظؿؾ ادؼق،

دون افشفادة
(3)

م   ٕن افشااد يـؼؾ ما صااده وال يف افغاف  حافة ظ غ، أما ادؼق،

 ؾقخز ظـ تؼدير إث ن بصقرة تتؽرر وتتعدد.

م ضريؼف اق آجتفاد وافعؾؿ بخالف ؽره مـ افشـفقد  افدفقؾ افثاين: أن ادؼق،

 أو احلؽام.

م يبؼـك متؿقـًزا  م وافشااد وادخـز واحلـاـؿ إٓ أن ادؼـق، ورؽؿ افشبف بغ ادؼق،

م ذا ظؾـٍؿ  ظـ ؽره  ٕن تؼقيؿف يعتؿد ظذ افعؾؿ مـف، وجيـ  أن يؽـقن ادؼـق، ب  يؼق،

خاص يتؿقز بف ظـ ؽـره  بخـالف افشـااد افـذي يشـفد بـ  رأى وشـؿع  ؾفـق ٓ 

م يتؿقز ظـ احلاـؿ  حقـث يعتؿـد احلـاـؿ  حيتاج إػ خزة، يضاف إػ ذفؽ أنَّ ادؼق،

م إحدى اـذه افبقــات، وت ؼقيؿـف يف حؽؿف ظذ ما فديف مـ بقـات، وأن تؼقيؿ ادؼق،

 افطرؾان بتؼقيؿف. ضـكؽر معتٍز إذا   يلخذ بف احلاـؿ أو يسا

م مـ باب افشفادة افؼقل افثاين:    .أن ظؿؾ ادؼق،

  

                                           

=
 

ظقـل ادـافؽل، مقااـ  اجلؾقـؾ يف صــرح  ًؿد بـ ًؿد بـ ظبد افر ـ افطرابؾسـل ادغر ، ادعروف باحلطاب افرُّ

 (.1/441م، )1114 -اـ 1214تصـر خؾقؾ افطبعة افثافثة، دار افػؽر، ل

 (.11/414يـظر: ادرداوي، اإلكصاف، مرجع شابؼ، ) (1)

 ؾفق َيُعدُّ ظؿؾ ادؼق،ؿ مـ باب ادسـؿقظات افتـل اـل اجتفاديـة، واـق يـرى يف بـاب ادسـؿقظات آـتػـاء بقاحـد،  (4)

 ق افعبـاس أ ـد بــ ظبـد احلؾـقؿ بــ ظبـد افسـالم بــ ظبـد اهلل بــ أ  واق رواية ظـ أ ـد. يـظـر: تؼـل افـديـ أبـ

افؼاشؿ بــ ًؿـد ابــ تقؿقـة احلـراين احلــبع افدمشـؼل، افػتـاوى افؽـزى، افطبعـة: إوػ، دار افؽتـ  افعؾؿقـة، 

 (.1/114م، )1117 -اـ 1221

 (.1/1يـظر: افؼرايف، افػروق، مرجع شابؼ، ) (4)
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واذا ؿقل ًؿد بـ احلسـ
(1()2)

، وؿقل ظـد ادافؽقة
(3)

، ومذا  افشاؾعقة
(4)

 ،

وادذا  ظـد احلـابؾة
(5)

، وصححف ادرداوي
(6)

. 

 بعدة ضافٍة  ـفا: وؿد اشذدل ض حاب هذا افؼقل

ــدفقؾ إول: ــد  اف ــمدي اــذه افشــفادة بافؼقؿــة ظـ ــؿ ي م يؼــدر افؼقؿــة، ث ــق، ادؼ

ضـلافؼا
(7)

ؾ. ؾ ثؿ يشفد ب  حتؿَّ    ؾفق ـافشااد افذي يتحؿَّ

 ويؿؽـ أن جياب ظـ اشتدٓهلؿ بقجفغ:

بعدم افتسؾقؿ بلن افتؼـقيؿ صـفادة بافؼقؿـة، بـؾ افتؼـقيؿ يػـارق  افقجف إول:

بافؼقؿة، ؾنن افتؼقيؿ مدرـف آجتفاد، وافشفادة بافؼقؿة خز ًضافشفادة 
(8)

. 

، يضـاف إػ ذفـؽ أن افتؼـقيؿ ضـلفقس ـؾ تؼقيؿ يتؿ ظـد افؼا افقجف افثـاين:

 ؿد ٓ يؽقن كاجًتا ظـ خصقمة.

م يف جزاء افصــقد، ؾـافتؼقيؿ يف جـزاء  افدفقؾ افثاين: م اـا ظذ ادؼق، ؿقاشفؿ فؾؿؼق،

                                           
 (.2/222رجع شابؼ، )يـظر: ابـ ظابديـ، م (1)

اق أبق ظبد اهلل، ًؿد بـ احلسـ بـ ؾرؿد، مـ مقايل بـل صــقبان، إمـام يف افػؼـف وإصـقل، شـؿع مــ أ  حـقػـة،  (4)

اــ، مــ ممفػاتـف: افزيـادات، 111اــ، وتـقيف بـافري شــة 141وؽؾ  ظؾقف مذابف، وظرف بف، وفد بقاشط شــة 

(  افؼرصــل، اجلـقاار ادضــقة، 1/142فـذابل، شــر أظـالم افــبالء، )واجلامع افؽبر، واجلامع افصغر. يـظر: ا

 (.4/427(  افصػدي، افقايف بافقؾقات، )4/24)

 (.2/221(  افبجرمل، مرجع شابؼ، )4/122يـظر: حاصـقة افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر، مرجع شابؼ، ) (4)

، احلاوي افؽبـر يف ؾؼـف مـذا  اإلمـام افشـاؾعل واـق يـظر: أبق احلسـ ظع بـ ًؿد افبغدادي، افشفر باداوردي (2)

افشــقخ ظـادل أ ـد ظبـد ادقجـقد، دار  -صـرح لتصـر ادزين، افطبعة إوػ، حتؼقؼ: افشـقخ ظـع ًؿـد معـقض 

(  زـريا بـ ًؿد بـ زـريا إكصاري، أشـك 11/427م، ) 1111 -اـ 1211فبـان،  -افؽت  افعؾؿقة، بروت 

(  افســـققضل، إصــباه وافـظــادر، مرجــع 2/442روض افطافــ ، دار افؽتــاب اإلشــالمل، ) ادطافــ  يف صـــرح

 (.411شابؼ، )ص:

يـظر: أبق ًؿد مقؾؼ افديـ ظبد اهلل بـ أ د بـ ؿدامة ادؼدشـل ثؿ افدمشؼل احلـبع، افشفر بابـ ؿدامة ادؼدشـل،  (1)

 (.2/41م، )1112 -اـ 1212افعؾؿقة، افؽايف يف ؾؼف اإلمام أ د، افطبعة إوػ، دار افؽت  

 (.11/414يـظر: ادرداوي، اإلكصاف، مرجع شابؼ، ) (1)

 (.2/221يـظر: افبجرمل، مرجع شابؼ، ) (7)

 (.2/244يـظر: إكصاري، مرجع شابؼ، ) (1)
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مغ ظدفغ بــص أيـة، واـق ؿقفـف تعـاػ: افصـقد ُٓبدّ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) ؾقف مـ مؼق،

ـــــدة:(ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  [11]اداد

وفق ـان روايًة أو حؽً  دا احتق  دؼقمغ وفتؿ آـتػاء بقاحدٍ 
(1)

. 

ط صــرواجلقاب ظـ اذا آشتدٓل اق افؼقل بـلن افؼقـاس ؾاشـٌد، ؾـنن مــ 

مغ يف جـزاء افافؼقاس أن يؽقن ا د لتؾـػ صــقدؼقس ظؾقف متػًؼا ظؾقف، وظدد ادؼق،

م واحـٍد، وأن افعـدد ُذــر يف أيـة  ؾقف، بؾ ؿال بعض افعؾ ء بجقاز آـتػـاء بؿؼـق،

مـ باب آحتقاط وزيادة يف اإلتؼان واإلحؽام
(2)

. 

م ؾصٌؾ فؾؼضاء، وذفؽ بـنفزام افؼـ افدفقؾ افثافث: در أكف يست  ظذ ؿقل ادؼق،

ادعغ مـ افعقض، واذا اق صلن افشفادة
(3)

. 

ـا  واجلقاب ظـف: أن اـذا مشـسٌك ــذفؽ بـغ احلؽـؿ وافشـفادة، ؾؾـقس لتصًّ

 بؼقل افشااد ؾؼط، حتك يصح آشتدٓل بف ظذ ـقن ادؼق،ؿ صااًدا.

م مـــ بــاب احلؽــؿ، واــق ؿــقل مشــفقر ظـــد  افؼــقل افثافــث: أن ظؿــؾ ادؼــق،

ادافؽقة
(4)

احلـابؾة، وؿقل ظـد 
(5)

. 

 وؿد اشتدل أصحاب اذه افؼقل بأيت:

أن احلاـؿ إذا اشتجاب فؾؿؼق،ؿ ؾق  ؾقـف اجتفـاد  ؾنكـف يؽـقن يف  افدفقؾ إول:

حؽؿف
(6)

. 

                                           
عبـاس، يـظر: أ د بـ ًؿد بـ ظع بـ حجر اهلقتؿل افسـعدي إكصـاري، صـفاب افـديـ صــقخ اإلشـالم، أبـق اف (1)

افػتاوى افػؼفقة افؽزى، مجع: تؾؿقذ ابـ حجر اهلقتؿل افشـقخ ظبد افؼادر بـ أ د بـ ظع افػاـفل ادؽل، ادؽتبـة 

 (.4/44اإلشالمقة، )

 (.2/14يـظر: افسـرخسـل، مرجع شابؼ، ) (4)

 (.1/441يـظر: احلطاب، مرجع شابؼ، ) (4)

 (.7/412يـظر: ظؾقش، مرجع شابؼ، ) (2)

(  مصطػك بـ شـعد بــ ظبـده افســققضل افرحقبـاين احلــبع، 1/211ادرداوي، اإلكصاف، مرجع شابؼ، )يـظر:  (1)

 (.4/17م، )1112 -اـ 1211مطاف  أويل افـفك يف صـرح ؽاية ادـتفك، افطبعة افثاكقة، ادؽت  اإلشالمل، 

 (.1/11افؼرايف، افػروق، مرجع شابؼ، ) (1)
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واجلــقاب ظـــ اــذا آشــتدٓل اــق أن ادؼــق،ؿ ٓ يؽــقن ـاحلــاـؿ إٓ إن ـــان 

 ق اجتفاد ؾؼط. احلؽؿ كاصًئا ظـ اجتفاٍد وؾقف وٓية، وفقس افتؼققؿ ـذفؽ، بؾ ا

أن حؽؿ ادؼق،ؿ مؾزم يف افؼقؿة  ؾؽان ـاحلاـؿافدفقؾ افثاين: 
(1)

. 

 ويؿؽـ أن جياب ظـ اذا افدفقؾ:

بلن احلاـؿ وإن اشتعان بف يف بعض ظؿؾف إٓ أكف   جيعؾف احلؽؿ كػسـف، بـدفقؾ 

 لّر يف رد، افتؼققؿ أو ؿبقفف. ضـلأن افؼا

اق افؼقل إول  فؼقة أدفتفؿ ورداؿ  -واهلل أظؾؿ  -وافذي يسجح فؾباحث 

 ظذ أدفة إؿقال إخرى.

م إك  يرتؽز يف جقاره ظذ تؼدير ؿقؿٍة معقــٍة دـا يـتؿ تؼققؿـف، واـذا  ظؿؾ ادؼق،

افتؼدير يؼـقم ظـذ أشـٍس ثابتـة ظــد أاـؾ اـذه ادفــة، ومــ أمهفـا اخلـزة يف جمـال 

 تؼقيؿ.اف

م مــ بـاب افـرأي واخلـزةصـرو اح إكظؿة وافؼقاكغ يعّدون ظؿـؾ ادؼـق،
(2)

 ،

اح إكظؿة وافؼقاكغ إٓ أين   أظثر هلؿ ظذ صـرومع ضقل افبحث ٓشتجالء آراء 

م مـ باب  ؿقٍل لافٍػ هلذا افرأي  مما يدلُّ ظذ أن ادستؼر ظـداؿ اق ظدُّ ظؿؾ ادؼق،

د هلذا افرأي تـظقؿفؿ دفـة افتؼققؿ واصساضا ؿ هلـا، حتـك ٓ اخلز وافرواية  ويشف

 يدخؾفا مـ ٓ يؿؾؽ مؼقما ا.

ويف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية ؾصؾص إكظؿة افعدفقة ؾقفـا ــظـام ادراؾعـات 

ظقة اخلــزة ظـــ افشــفادة، ؾؼــد أؾــردت ؾصــاًل ـــاماًل فؾخــزة مســتؼاًل ظـــ شـــراف

                                           
 (.4/12ج، مرجع شابؼ، )يـظر: افشـربقـل، مغـل ادحتا (1)

يـظــر: د. ضــارق ظبــد افعــال  ــاد، افتؼقــقؿ تؼــدير ؿقؿــة بـــؽ ٕؽــراض آكــدماج واخلصخصــة، افــدار اجلامعقــة،  (4)

  أ د ؾتحل ظبدافعؾقؿ، ادرـز افؼاكقين فؾخبر ادثؿـ، رشافة دـتقراه، ـؾقة احلؼقق، جامعـة (41، )ص:م4222

 (.12، )ص:م4221افؼاارة، 
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افشفادة
(1)

م( مــ ؿبقـؾ اخلـز وافروايـة،   ما يػقد أنَّ افـظ ام ُيِعـدُّ رأي اخلبـر )ادؼـق،

 وفقس مـ باب افشفادة.

م، وإك  يسسصد بف ويستلكس،  ضـلوافؼا يف افقاؿع افعؿع ٓ يؾتزم بؼقل ادؼق،

 ما ُيعدُّ دفقاًل آخر ظذ أن ظؿؾ ادؼق،ؿ إك  اق مـدرٌج يف اخلزة ٓ افشفادة أو احلؽؿ.

 هلذه افذػرؿةى هل: وضـز  سلفة نزز

مغ أم ٓ؟  اؾ يشسط افعدد يف ادؼق،

م هلؿ ٓ خيؾق مـ أمريـ:  وحترير ًؾ افـزاع اق أن ُيؼال: إن حال ادؼقَّ

وذفـؽ بـلن  -واـق إؽؾـ  يف افقاؿـع-أن يؽقن افتؼقيؿ باختقاراؿ  إول:

و أـثـر مــ يساضقا بف، ؾقحؿؾقا يف افعدد ظذ ما اتػؼقا ظؾقـف شـقاًء أــان واحـًدا أ

واحد  ذفؽ أن احلؼ ٓ يعدواؿ، ؾقصح ب  تراضقا بف
(2)

. 

يف كزاٍع بقـف ، ؾفـا وؿع آختالف بغ  ضـلأن يؽقن افتؼقيؿ بلمر افؼا افثـاين:

أاؾ افعؾؿ
(3)

ـ  اق ادذا  ظـد احلـػقـة -  ؾؿـ ؿال اق مـ باب احلؽؿ واإلخبار 

ـادـذا   -كـف مــ بـاب افشـفادة ؿال بعدم اصساط افعدد، ومـ ؿال بل -وادافؽقة

 ؿال: يشسط افعدد يف ادؼق،ؿغ، وٓ يؽتػك بؿؼق،ٍؿ واحٍد. -ظـد افشاؾعقة واحلـابؾة 

ؾنن ادعؿـقل بـف  -واق ما يراه افباحث راجًحا-ومع جقاز آـتػاء بؿؼق،ٍؿ واحد 

يـشقاء مـ ؿبؾ ادحاـؿ وافؼضاة أن يؽـقن افتؼقـقؿ مــ ؿبـؾ ثالثـة مؼق،ؿـغ معتـز
(4)

 ،

                                           
فشفادة يف افػصؾ اخلامس مـ افباب افتاشع يف كظام ادراؾعات افشـرظقة اجلديـد، واـل مــ ادـادة احلاديـة جاءت ا (1)

وافعشـريـ بعد ادادة وحتك ادادة افسـابعة وافعشــريـ بعـد ادادـة، وجـاءت اخلـزة يف افػصـؾ افسـادس مــ ادـادة 

بعد ادادـة. يـظـر: كظـام ادراؾعـات افشــرظقة، ادـقاد مــ  افثامـة وافعشـريـ بعد ادادة وحتك ادادة افثامـة وافثالثغ

 (.141وحتك  141)

 (.11/421يـظر: اداوردي، احلاوي افؽبر، مرجع شابؼ، ) (4)

 (.11يـظر: إبرااقؿ اخلضـري، مرجع شابؼ، )ص: (4)

دارة اخلـزاء واقئـة ظرؾص ذفؽ مـ خالل افزيارة ادقداكقة فبعض ؿضاة ًؽؿة إحقال افشخصـقة بافريـاض، وإل (2)

 افـظر يف ادحؽؿة افعامة بافرياض.
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ح ذفؽ ما جـاء يف بعـض  وذفؽ فزيادة افثؼة يف ظؿؾقة افتؼقيؿ وآضؿئـان هلا، وؿد رجَّ

إكظؿة ـافالدحة افتـػقذية فـظام اهلقئة افعامة فؾقٓية ظـذ أمـقال افؼاصــريـ ومــ يف 

حؽؿفؿ أن افتؼقيؿ يؽقن بقاشطة ذوي اخلزة وظدداؿ ثالثة
(1)

. 

                                           
 (.4، افػؼرة 42افالدحة افتـػقذية فـظام اهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼاصـريـ ومـ يف حؽؿفؿ، ادادة رؿؿ ) (1)
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 املبشح الجالح 
 املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ ّفسّعُ ىػأٗ التكْٓه يف

 املطلب األًل: نػأّ التكٌٍم يف اململهْ العس َْ الطعٌ ٍْ:

  يؽـ اـاك تـظـقؿ خـاص جلاكـ  افتؼـقيؿ، وإكـ  ـاكـص اــاك اجتفـادات ؾرديـة 

ٕصخاص ظرؾقا باات مفؿ بافتؼقيؿ، تؿ تسجقؾ بعضفؿ ـخبر يف جمافف فـدى ادحـاـؿ 

ثــٍر مـــ ادحــاـؿ  افعامــة افتــل ـاكــص تضــع مثــؾ  اــذه ادفـــ يف حســباهنا، ؾؽــان فــدىـ 

 خزاء يعؿؾقن يف جمال افتؼقيؿ. -وخاصة ادحاـؿ افتل تؽقن يف اددن افردقسة-

وؿد جاء يف كظام ادراؾعات افشـرظقة أن إدارة اخلزة يف وزارة افعدل تتقػ إظـداد 

 سق  إجفزة احلؽقمقة.ؿادؿة بلش ء اخلزاء افذيـ تستعغ هبؿ ادحاـؿ مـ ؽر مـ

 وحتك يدرج اشؿ اخلبر يف اذه افؼادؿة ُٓبدَّ مـ ظدة اصساضات وال: 

 ة وافسؾقك.سـرأن يؽقن حسـ اف -أ

أن يؽقن حاصاًل ظذ ترخقص بؿزاوفة مفـتـف مــ اجلفـة ادختصـة، وأن  -ب

يؽقن ترخقصف شاري ادػعقل
(1)

. 

ؿسـؿ يسـؿك )ؿسـؿ  -اجـةبحسـ  احل-وكصَّ ادـظؿ أكـف يشـؽؾ يف ادحـاـؿ 

 وادساحغ وادسمجغ وكحقاؿ حتـص شـغاخلزاء( يضؿ أظضاء اقئة افـظر وادفـد

 اف ردقس ادحؽؿة.صـرإ

مقن مـ مجؾة اخلزاء، وترخقصفؿ يصدر ظـ اقئة ادؼق،ؿـغ ادعتؿـديـ،  وادؼق،

اــ(، 1/7/1244( وتـاريخ )24وؿد صـدر كظـامفؿ بادرشـقم ادؾؽـل رؿـؿ )م/

اــ(، واـق مؽـّقن مــ 7/7/1244( وتـاريخ )417جمؾس افـقزراء رؿـؿ )وؿرار 

 مخٍس وأربعغ مادة.

                                           
 (.2افػؼرة  141اـ ادادة رؿؿ )1241كظام ادراؾعات افشـرظقة افصادر ظام  (1)
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وؿد جاء يف ؿرارات فقزارة افعدل ما يػقد بـآظت د ظـذ اهلقئـة وأظضـادفا يف 

افتؼققؿ
(1)

. 

وؿـد بــّغ كظــام اهلقئــة اإلجــراءات افـظامقـة فؾحصــقل ظــذ تــرخقص مزاوفــة 

، وأهنا مؽقكـة "جلـة ؿقد ادؼق،ؿغ"ارة افتجارة باشؿ ادفـة، وبّغ أن اـاك جلـة يف وز

 يعقَّـقن بؼراٍر مـ افقزير، ومـ ضـؿـ اـمٓء افثالثـة مسـئقٌل مــ 
ٍ
مـ ثالثة أظضاء

ة )ردقًسـا(، ومستشـاٌر ؿـاكقيٌن واـق شــرافقزارة ٓ تؼؾ مرتبتف ظـ ادرتبة افرابعـة ظ

ــؾ ؾـرٍع مــ ؾـروع افتؼقـقؿ أحد أظضاء افؾجـة، وافثافث مؼق،ٌؿ مزاوٌل فؾؿفـة مــ 

ادختؾػة، يرصحفؿ جمؾس إدارة اهلقئة واق أحـد أظضـاء افؾجــة، وافعضـق افثافـث 

 يتؿ اختقاره مـ جمؿقظة ادؼق،ؿغ دا هلؿ مـ افتجربة واخلزة.

وب  أن ظدد ؾروع افتؼققؿ ثالثة ؾروٍع حتـك أن  ؾنكـف ُٓبـدَّ مــ وجـقد ممثـٍؾ 

جـت ع افؾجــة إفزامقًّـا حـال وجـقد ضؾبـات ؿقـٍد يف فؽؾ ؾرٍع، ويؽقن حضقره يف ا

ؾرظــف، وٓ تـعؼــد اــذه افؾجـــة إٓ بحضــقر مجقــع أظضــادفا وتصــدر ؿرارا ــا 

ــف  ــا حيــدده اــذا افـظــام وٓدحت ــا د ــد وؾًؼ ــة يف ضؾــ  افؼق ــّص افؾجـ ــة، وتب بإؽؾبق

افتـػقذيـة، ظـذ أن يؽـقن افؼـرار مســبًَّبا يف حـال رؾـض افطؾـ ، وجيـقز فصــاح  

  افتظؾؿ أمام ديقان ادظا  وؾًؼا فـظامف، يف حافة رؾض افؾجـة فطؾبفافطؾ
(2)

. 

وشجؾ ادؼق،ؿ افذي تؼقم افؾجـة بؼقـده، حُيػـظ فـدى وزارة افتجـارة، ويؽـقن 

 ؾقف ظدة بقاكاٍت ُٓبدَّ مـ احتقاء افسجؾ ظؾقفا، وال:

 آشؿ. -1

                                           
اــ( وافـذي ؾقـف 11/1/1247وتاريخ  11211ر افعدل وردقس ادجؾس إظذ فؾؼضاء رؿؿ )مـ ذفؽ ؿرار وزي (1)

تشؽقؾ جلـة تطقير إجراءات بقع وصـراء وكؼؾ واشتبدال ظؼارات إوؿاف وافؼاصـريـ، ويؽقن ذفـؽ بافتـســقؼ 

ــقزارة فؾشــمون افؼضــادقة ادؽ ــؾ اف ـــ وـق ــقؿ اإلداري افصــادر م ــذفؽ افتعؿ ــة ادؼقؿــغ  وـ ــع اقئ ــرؿؿ م ــػ ب ؾ

اـ(، وافذي ؾقف افتعؿقؿ ظذ ادحاـؿ بلن مـ يتؿ آشتعاكة بف يف افتؼققؿ 11/2/1247وتاريخ  1144/ت/14)

 ُٓبدَّ فف مـ إرؾاق ما يثبص ظضقيتف يف اهلقئة افسعقدية فؾؿؼق،ؿغ ادعتؿديـ. 

 (.7يـظر: كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (4)
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 افعـقان. -4

 تاريخ افتسجقؾ. -4

 فـة ؾقف.ح فف بؿزاوفة ادصـرؾرع افتؼققؿ اد -2

 تاريخ حآت اإليؼاف ظـ افعؿؾ أو افػصؾ أو آشتؼافة. -1

أي بقاكات أخرى ترى افقزارة تضؿقـفا يف افسجؾ -1
(1)

. 

وبعد افؼقـد يف افسـجؾ  تصـدر افـقزارة افسخـقص بؿزاوفـة مفــة افتؼقـقؿ يف 

افػـرع افـقارد يف ضؾــ  افؼقـد، وتؽـقن مدتــف مخـس شــقات ؿابؾــة فؾتجديـد مــدًدا 

ُم ؿبؾ اكتفاء افسخقص بتسعغ يقًمـا ظـذ إؿـؾ، ويـدؾع  مماثؾة، بـاءً  ظذ ضؾٍ  ُيؼدَّ

ضاف  افسخقص مـ إصخاص ذوي افصػة افطبقعقة رشً  ؿدره أفػ رياٍل، ظــد 

إصدار افسخقص، وظـد ـؾ جتديد
(2)

  . 

أما ؾق  يتعؾؼ بإصخاص ذوي افصػة آظتباريـة، ؾباإلضـاؾة فتسـجقؾفؿ يف 

ــنهنؿ ــذا افســجؾ  ؾ ــذفؽ يف اف ا ـــريســجؾقن ـ ــة يف وزارة افتجــارة، ش ـات ادفـق

ـات ادفـقةشـروخيضعقن يف ذفؽ ٕحؽام كظام اف
(3)

. 

 املطلب الجانُ: فسًع التكٌٍم ًًقتى املعترب يف الرتنات:

إن احلديث ظـ ؾروع افتؼـقيؿ ظؿقًمـا ومــف افتؼـقيؿ يف افســات، ومـا افـذي 

يعات افتـل شــص أكظؿـًة شــرااتؿـص افتيدخؾف افتؼـقيؿ مــ إمهقـة بؿؽـان  فـذا 

فؾتؼقيؿ هبذه افػروع أمهقـًة خاصـًة، ومـفـا ادــظ،ؿ افسـعقدي افـذي كـصَّ يف مادتـف 

 ؿ افتؼققؿ إػ ثالثة ؾروٍع ال:سـقإوػ مـ كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ ظذ تؼ

ــة [ ــة بؿؾؽق ــات ادتعؾؼ ــقق، وآفتزام ــع ادصــافح، احلؼ ــارات: مجق ــرع افعؼ ؾ

                                           
 (.1ة افتـػقذية فػرع افعؼار، ادادة رؿؿ )يـظر: افالدح (1)

 (.1يـظر: كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.2يـظر: كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (4)
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ـات ادثبتة ظؾقفا بشؽؾ دادـؿ، وادؾحؼـات افتابعـة ادرتبطـة سـقعؼارات بؽؾ افتحاف

ف يف ادؾؽقة، وافراـ، وافتلمغ، وكـزع ادؾؽقـة، صـرهبا، ومثال ذفؽ: افتؿؾؽ وافت

 وآرتػاق، وآكتػاع.

ؾرع ادـشآت آؿتصـادية: مـشـآت إظـ ل، أو مصـافح ادؾؽقـة ؾقفـا ظـذ  -

ــا، شــقاء ــة أم  اخــتالف حجقمف ــص ؾردي ــات صـــرأـاك ــقق وآفتزام ـات، واحلؼ

ادتعؾؼة هبـا، وتؼقـقؿ إصـقل ؽـر ادؾؿقشـة، مثـؾ: بـراءات آخـساع، وافعالمـة 

 افتجارية، وافشفرة، وادؾؽقة افػؽرية.

ؾــرع ادعــدات وادؿتؾؽــات ادـؼقفــة: ويشــؿؾ ظــذ شــبقؾ ادثــال: معــدات  -

وًتقيات ادباين ظامة، ومجقـع ادصـافح  افـؼؾ، ومعدات افبـاء، وإجفزة ادؽتبقة،

]واحلؼقق وآفتزامات ادتعؾؼة هبا
(1)

. 

ــافح واحلؼــقق  ــظ ادص ــص بــ  حيػ ــا ااتؿ ــادة، كجــد أهن ــذه اد ــافـظر يف ا وب

م، باإلضاؾة إػ ترـقزاا ظذ افػروع إشاشـلوآفتزامات فؾ ة وجتـاوز شــقء ادؼقَّ

فؽـؾ مـا يـدخؾ يف اـذه افػـروع  ٕن  افػرظقة، مع إيراد أمثؾـة فـذفؽ، دون تعـداد

 ه  كظًرا ٓتساع جمآت افتطبقؼ.صـرتعداداا مما يصع  ح

وأكقاع افتؼققؿ ادتػؼ ظؾقفا ظادقًّا وادؼررة مــ جمؾـس ادعـاير افدوفقـة فؾتؼقـقؿ 

IVSC:ال ، 

افتؼققؿ ادايل فألظـ ل: ويؼصـد بـف تؼقـقؿ ادـشـآت آؿتصـادية ومــظ ت  -1

 ت بشؽؾ ظام.ـاشـرإظ ل واف

ــؾ: آٓت  -4 ــة مث ــة وؽــر ادـؼقف ــك بإصــقل ادـؼقف ــقؿ إصــقل: وُيعـ تؼق

 معدات ادصاكع، وإصقل ادعـقية ـافشفرة، وافعالمات افتجارية.

 تؼققؿ افعؼار: وخيتص بافعؼارات وادؿتؾؽات. -4

                                           
 (.1كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (1)
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ـــة، وادشـــتؼات،  -2 ـــقؿ ادحـــاؾظ، وإوراق ادافق تؼقـــقؿ آشـــتث رات: تؼق

 واخلقارات.

فػؼف اإلشالمل وافؼضاء افسعقدي ادطبؼ حافقًّا فقس اـاك ؾـروع معقــة ويف ا

مــ احتقـاٍج فؾتؼـقيؿ   ضــل، بؾ ـؾ ما أدى إفقف اجتفاد افؼاضـلٓ يتجاوزاا افؼا

 -ـعؼــاٍر مــثاًل  - ؾنكــف حيؽــؿ بتؼقيؿــف  وفــذا ؾــنن افســـات إذا احتاجــص إػ ؾــرزٍ 

وؿسؿةٍ 
(1)

اء ادشـسك أو ادؾـؽ شــربسـب  افاـة شــرـاء، شقاء أـاكـص افشـربغ اف 

يؽ، واـذا ممـا يؽثـر يف صـر  ـؾ صـقباإلرث، ؾنكف حيتاج إػ تؼدير افؼقؿة دعرؾة ك

ظقةشـرادحاـؿ اف
(2)

، وادؼسقم ظـد افػؼفاء إما أن يؽقن مما ٓ يتػاوت  ؾـال حيتـاج 

حيتـاج إػ تؼقيؿ، وإما أن يؽقن متػاوًتا، واق ادسؿك بؼسؿة افتعديؾ وافرد، واذا 

إػ تؼقيؿ فتـضبط افؼسؿة
(3)

. 

اظؾؿ أن ادشسك ؾقف إن ـان ظؼـاًرا "ويف اذا يؼقل صاح  افػقاـف افدواين:  

أو ؽره مـ أكقاع احلققان أو افعرض  ؾالبد ؾقف مـ افتؼقيؿ، وٓ يـظر إػ مسـاحتف 

"إن ـان ظؼاًرا، وٓ ظدده إن ـان ظرًضا أو حققاًكا
(4)

. 

ؿـص افتؼـقيؿ ادعتـز يف افســات  ؾالُبـدَّ مــ اإلصـارة إػ أن وبافـسبة دا يتعؾؼ بق

                                           
 (، ؾصـؾ افؼـاف  ًّؿـد بــ 14/271ابــ مـظـقر، مرجـع شـابؼ، )افؼسؿة يف افؾغة: جتزدة افشـلء وؾرزه، يـظـر:  (1)

بقـدي، تـاج افعـروس مــ جـقاار افؼـامقس،  ًّؿد بـ ظبد افرّزاق احلسـقـل، أبق افػـقض، ادؾّؼـ  بؿرتضــك، افزَّ

 (.44/411حتؼقؼ جمؿقظة مـ ادحؼؼغ، دار اهلداية، )

ا ظـفــا  يـظــر: شــؾق ن بـــ ًؿــد بـــ ظؿــر وافؼســؿة يف آصــطالح: متققــز بعــض إكصــباء مـــ بعــض، وإؾرازاــ

افبجرمل ادصـري افشاؾعل، حتػة احلبق  ظذ صـرح اخلطق  ادس ة بحاصـقة افبجرمل ظذ اخلطق ، دار افػؽر، 

 (.1/441(  ابـ مػؾح، ادبدع، مرجع شابؼ، )2/224م، )1111 -اـ 1211

بقؼاتف ادعاصـرة، ادعفد افعايل فؾؼضـاء، رشـافة ماجسـتر، يـظر: إبرااقؿ بـ ًؿد اخلضـري، افتثؿغ افعؼاري وتط (4)

 (.121اـ، )ص:1241

 (.11/411يـظر: اداوردي، مرجع شابؼ، ) (4)

أ د بـ ؽاكؿ )أو ؽـقؿ( بـ شا  ابـ مفـا، صفاب افديـ افـػراوي إزاري ادـافؽل، افػقاــف افـدواين ظـذ رشـافة  (2)

 (.4/424م، )1111 -اـ 1211ابـ أ  زيد افؼرواين، دار افػؽر، 
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 ؿسؿة أمقال افسـات تتـقع بتـقع واختالف اذه إمقال، وافتل مـ أصفراا ما يع:

 ؿسؿة إمقال افـؼدية. -1

 ؿسؿة إشفؿ وافصـاديؼ آشتث رية. -4

 ؿسؿة افعؼار. -4

 اء افعقـقة.صـقؿسؿة إ -2

 تـقظة.ؿسؿة افسـة اد -1

اء افعقـقــة صـــقوافــذي يــدخؾ ؾقــف افتؼــقيؿ مـــ اــذه إكــقاع اــق افعؼــار وإ

 وافسـة ادتـقظة.

ة صــروأما إمقال افـؼدية وإشفؿ وافصـاديؼ آشـتث رية  ؾفـل تؼسـؿ مبا

م، واـاك تػ  الت ؾق  إذا ـان اـاك ـسقٌر يف افؼسؿة.صـقوفق   تؼقَّ

تف ُتعدُّ مـ أاؿ أكقاع افؼسـؿة  فؽثـرة اإلجـراءات وبافـسبة فؼسؿة افعؼار  ؾنن ؿسؿ

وافتعؾق ت ؾقفا، حقث  تؾػ باختالف افقرثـة مــ ــقهنؿ بـافغغ أو ؾـقفؿ ؿاصــر، أو 

ؽادــ ، وـــقن افســـة ؾقفــا وصـــقة أم ٓ؟ واــؾ افعؼــارات شــؽـقة أم زراظقــة؟ داخــؾ 

 احلآت.افسعقدية أم خارجفا؟ واؾ يؿؽـ ؿسؿتفا بافتساوي أم ٓ؟ وؽراا مـ 

ا بـذفؽ، إٓ  ضـلويؼقم افؼا بضبط افؼسؿة يف افضبط اإلهنادل، وخيـرج صـؽًّ

إذا ـان اـاك خصقمة وكزاع بغ افقرثة، ؾقتؿ ضبطفا يف افضبط احلؼقؿل
(1)

. 

خياضـ  ؿسـؿ اخلـزاء  ضــلوافذي هيؿـا مـ إجـراءات ادحـاـؿ اــا  أن افؼا

 فؾقؿقف ظذ افعؼارات وتؼقيؿفا وإمؽاكقة ؿسؿتفا.

ــة أ ــص افسـ ــا إذا ـاك ـــقوأم ــاث وافص ــًة ـإث ـــقاء ظقـق ارات وادجــقارات س

اء افثؿقـة  ؾافغاف  أكف ٓ يؿؽـ ؿسـؿتفا فعـدم إمؽاكقـة افتسـاوي وؾرزاـا صـقوإ

                                           
 (.471كاصـر بـ ظبداهلل اجلربقع، بحث إجراءات ؿسؿة افسـات يف ادحاـؿ، جمؾة افؼضادقة، افعدد افرابع، )ص: (1)
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واخـتالف ؿقؿتفــا بعـد افػــرز، وبافتـايل إذا   يتػــؼ افقرثـة ظــذ افؼسـؿة، وتؼــدمقا 

ما يؿؽـ ؿسـؿتف ظـذ افقرثـة  يؼقم بؼسؿة ضـلفؾؿحؽؿة فطؾ  ؿسؿتفا، ؾنن افؼا

إن أمؽـــ، بعــد أخــذ رأي أاــؾ اخلــزة واحلؽــؿ ببقــع مــا ٓ يؿؽـــ ؿســؿتف بــادزاد، 

وؿسؿة ؿقؿتف ظذ افقرثة، ويتؿ ضبط ذفؽ يف افضبط
(1)

. 

ــدَّ فؾؼا ــؿتفا،  ضـــلوٓ ب ــة ؿس ــا وإمؽاكق ــؿ اخلــزاء فتؼقيؿف ــة ؿس ـــ لاضب م

 ة.صـقوافق صـروحصقل افغبطة وادصؾحة فؾؼا

ـــؿ  ـــاخلزاء ادختوهل ـــتعاكة ب ـــض إصــــغآش ـــقيؿ بع ــــق فتؼ ـــة ص اء افعقـق

 ارات.سـقـادجقارات واف

اء صـــقوأمـا إذا ـاكـص افســة متـقظـة تشــتؿؾ ظـذ كؼـد وأشـفؿ وظؼـارات وأ

ــة ظــذ افؼســؿة وتؼــدمقا فؾؿحؽؿــة، ؾــنن افؼا ــة، و  يتػــؼ افقرث يؼــقم  ضـــلظقـق

 بؼسؿتفا ظذ افقرثة. 

بــنجراءات افؼســؿة أكــف إن أمؽـــ ؿســؿة مجقــع  ضـــلويالحــظ ظـــد ؿقــام افؼا

ــة بافتســاوي أو افسا ، بعــد آشــتعاكة بلاــؾ اخلــزة  ؾفــق ضـــلافســـة ظــذ افقرث

ا إذا   يؿؽـ ذفؽ ؾنن افؼا يؼقم بؼسؿة ما يؿؽـ ؿسـؿتف شـقاء  ضـلادطؾقب، وأمَّ

ق يف ضبٍط واحٍد أو جيعؾ فؽؾ كقٍع ضبًطا مستؼاًل، حس  مـا يـراه مـاشـًبا، ومـا اـ

ظة إهناء افؼسؿة، و تص هبا دادرة واحدةشـرأصؾح فؾقرثة، وأكجز يف 
(2)

. 

يؽ صـــرحيؽــؿ ببقعــف، ويســؾؿ فؽــؾ  ضـــلوأمــا مــا ٓ يؿؽـــ ؿســؿتف ؾــنن افؼا

ـاء ظذ خالف ذفؽشـربف مـ ثؿـف دون حاجة فتؼققؿف، ما   يتػؼ افصـقك
(3)

. 

ا إذا ـان مـ ضؿـ افقرثة ؿا ة  ؾالبـّد مــ قصــأو ؽادـ  أو يقجـد و صــروأمَّ

                                           
 (.471كاصـر اجلربقع، مرجع شابؼ، )ص: (1)

وتـاريخ  1112ؿؿ )(، وؿد صدرت افالدحة بؼرار مـ وزير افعدل بـر2ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة، ادادة رؿؿ ) (4)

 اـ(.11/1/1241

 (.11ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة، ادادة رؿؿ ) (4)



  

 ذمـــــــــٌٕى انرشكـــــــــــــاخ 

 طشلّ ٔأسسّ ٔٔلرّ انًؼرثش

 
 

 284 

ظرض افؼسؿة ظذ ؿسؿ اخلزاء، وضؾ  افبقـة ظذ حصقل افغبطة وادصؾحة هلـؿ، 

وجيري يف ذفؽ تعؾق ت آشتئـاف
(1)

. 

 وهبذا كخؾص ضن افؼاأـل حيذاج فذؼقيؿ افسـة دم حآت ضمهفا:

إذا ضؾ  افقرثة مـ ادحؽؿة ؿسؿة افسـة، وــان ؾقفـا مـا حيتـاج فتؼـقيؿ  -1

 ثاًل.ـافعؼارات م

 ظـد وجقد كزاع بغ افقرثة وجللوا فؾؿحؽؿة. -4

ة  ؾالُبـدَّ مــ افرؾـع صــقأو ؽادـ ، أو ــان اــاك و صــرٌ إن ـان ؾـقفؿ ؿا -4

مغ فتؼقيؿفا، وافـظر يف إحظ هلؿ.  فؾؿؼق،

 

                                           
( مــ كظـام ادراؾعـات افشــرظقة، يـظـر: كاصــر اجلربـقع، مرجـع شـابؼ، 442/1واق ما كصص ظؾقف ادـادة رؿـؿ ) (1)

 (.412)ص:
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 املبشح السابع 
ِّْو ّإدساٛات ّطسم عنلُأضظ اخت  ٔاز املك

افســات  إذ احلـديث ؾقـف ظــ  اذا ادبحث مـ أاؿ ادباحث ادتعؾؼـة بتؼـقيؿ

م وإجراءات وضرق ظؿؾف، وؿد جعؾتف يف ثالثة مطاف  ـافتايل:   أشس اختقار ادؼق،

 املطلب األًل: أضظ اصتَاز املكِّ :

م  ـ كظـام  -ـ  شبؼ يف ثـايا افبحث-اختقار ادؼق، ُيعدُّ مــ بـاب اخلـزة، وؿـد تضـؿَّ

ادراؾعات افشــرظقة مـقاد ظـدة ظــ اخلـزة
(1)

، وكظَّـؿ ظؿـؾ اخلـزاء افـذيـ مــ مجؾـتفؿ 

م وتؽؾقػــف يــتؿ بؼــرار مـــ ؿبــؾ  مغ، وؿــد جــاء يف كظــام ادراؾعــات أن اختقــار ادؼــق، ادؼــق،

ادحؽؿة، وهلا وحداا تؼدير احلاجة إػ كدبف مـ ظدمفا، ؾفق أمٌر جقازي بافـسبة هلا
(2)

. 

ؾـض تؽؾقـػ اخلبـر وبقَّـص افالدحة افتـػقذيـة فـظـام ادراؾعـات أن فؾـدادرة ر

م( وفق ضؾبف أحد اخلصقم مع بقان شب  افرؾض يف ضبط افؼ ةضـق)ادؼق،
(3)

. 

 وهذا آخذقاه فف حافذان:فؽـ ُٓبدَّ أن يسبؼ ؿرار افـدب  اختقار اخلبر، 

أٓ يسبؼ اختقار ادحؽؿة أي اختقار مـ ؿبؾ اخلصـقم، حقـث أظطـك  احلافة إوػ:

م( فؾؿحؽؿة، وإن   يسبؼف اختقار مـ ؿبؾ اخلصقمافـظام حؼ اختقار اخلبر )اد ؼق،
(4)

. 

أن يسبؼف اختقار مـ ؿبؾ اخلصقم  ؾنن فؾخصـؿ احلـؼ يف ضؾـ   احلافة افثاكقة:

م( يف أي مرحؾة ـاكص ظؾقفا افدظقى، شـقاء ــان اخلصـؿ مـدظقًّا  كدب خبر )مؼق،

 أو مدظك ظؾقف أو ضامـًا أو متدخاًل.

                                           
 (.141( وحتك ادادة رؿؿ )141ؿ )كظام ادراؾعات افشـرظقة افباب افتاشع، افػصؾ افسادس، مـ ادادة رؿ (1)

 (.141يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.4(، افػؼرة رؿؿ )141يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.141يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (2)
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م، وٓختقـاره صـقرتان: ؾنمـا أن يتػـؼ ـ  أن اخلصؿ فف احلـؼ يف ا ختقـار ادؼـق،

م: ٍم معغ، أو أن خيتؾػقا يف اختقار ادؼق،  اخلصقم ظذ اختقار مؼق،

ٍم معـغ  ؾؾؾؿحؽؿـة إؿـرار اتػـاؿفؿ:  -أ  ؾنذا اتػؼ اخلصـقم ظـذ اختقـار مؼـق،

"إذا اتػــؼ اخلصــقم ظــذ خبــر معــغ  ؾؾؾؿحؽؿــة أن ُتِؼــرَّ اتػــاؿفؿ"
(1)

، فؽـــ إذا 

رؾضص ادحؽؿة اتػاؿفؿ  ؾقج  ظؾقفا تسبق  رؾضفا ؿبـؾ اختقـار افبـدل، حقـث 

وإٓ اختارت مـ "جاء يف ظجز ادادة افسابؼة ما يػقد ذفؽ، ؾجاء ؾقفا ؿقل ادـظ،ؿ: 

"تراه، وظؾقفا أن تبغ، شب  ذفؽ
(2)

. 

ًمـا  -ب  م، بؿعــك أن خيتـار أحـداؿ مؼق، وإذا اختؾػ اخلصقم يف اختقار ادؼق،

ًما، ويؿتـع أخر ظـ آختقار  ؾحقـئـٍذ ؽر  ما اختاره أخر، أو خيتار أحداؿ مؼق،

يف "فؾؿحؽؿة إؿرار اختقار أحداؿ ـ  كصص ظذ ذفؽ افالدحـة افتـػقذيـة بؼقهلـا: 

حال   يتػؼ اخلصقم ظذ خبر  ؾؾؾدادرة تؽؾقػ اخلبر افذي اختاره أحد اخلصقم 

"أو ؽراؿ
(3)

. 

ؿــراره  ضـــلام تســبقًبا، وإؾضــؾ يف اــذا أن يســب  افؼاواـــا   يطؾــ  افـظــ

بـرؾض اختقـار أحـد اخلصـقم وإؿـرار اختقـار أخـر  إلبعـاد صـبفة ًاباتـف ٕحــد 

 خلصؿف. ضـلاخلصقم، وفؽل ٓ يشعر اخلصؿ أخر بؿقؾ افؼا

ثٍر مـ إبقاب، فؽــ   يبـغ،  وافػؼفاء ر فؿ اهلل ؿد ذـروا آشتعاكة باخلزاء يفـ 

"يرجع إػ أاؾ اخلزة"ثراؿ ـقػقة اختقاراؿ، بؾ ذـروا ظبارات ظامة، ـؼقهلؿ: أـ
(4)

. 

ؾـنن تـازظـا "بغَّ ـقػقة ذفؽ، ؾؼال ظـد احلديث ظـ افؼادػ:  فؽـ اداوردي 

                                           
 (.142كظام ادراؾعات افشـرظقة، ادادة رؿؿ ) (1)

 (.142كظام ادراؾعات افشـرظقة، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.1(، افػؼرة رؿؿ )142كظام ادراؾعات افشـرظقة، ادادة رؿؿ ) (4)

فعؾؿقـة، يـظر: أبق اشحاق إبرااقؿ بـ ظع بــ يقشـػ افشــرازي، ادفـذب يف ؾؼـف اإلمـام افشـاؾعل، دار افؽتـ  ا (2)

 (. 1/224(  ابـ ؿدامة، مرجع شابؼ، )4/412)
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"إػ حــاـؿ، وؿــػ اختقــار افؼــادػ ظــذ احلــاـؿ دوهنــ  -أي افقفــد-ؾقــف 
(1)

، ؾجعــؾ 

قـة اخلـزاء  ٕكـف ٓ ؾـرق بـغ خبـر وخبـر، آختقار فؾؼاضـل وحده، وُيؼاس ظؾقف بؼ

ؾافؼادػ خُيتار فالشتػادة مـ خزتف وؾراشتف؟ وـذفؽ ـؾ خبر إك  خُيتار فقسـتػاد مــ 

خزتف، فؽـ ـالم اداوردي اــا مسـؾٌَّؿ إذا   يتػـؼ اخلصـقم ظـذ اختقـار خبـر معـغ، 

ن أخـر، أو اختؾػـقا ـلن يؽقن اخلصقم   خيتاروا خبًرا أصاًل، أو اختـار أحـداؿ دو

 يف آختقار  ؾحقـئٍذ يؽقن فؾؼاضـل مطؾؼ احلرية يف اختقار مـ يثؼ بف مـ اخلزاء.

أن ُيِؼرَّ اختقـاراؿ   ضـلأما إذا اتػؼ اخلصقم ظذ اختقار خبر معغ  ؾعذ افؼا

ــان فؾؼا ــدواؿ، إٓ إن ـ ــض  ضـــلٕن احلــؼ فؾخصــقم ٓ يع ــف يف رؾ شــب  وجق

 بغَّ افسب .اختقاراؿ  ؾعؾقف أن ي

م( ؽــر ؿابــؾ  ويف مجقــع إحــقال ؾــنن ؿــرار افــدادرة يف اختقــار اخلبــر )ادؼــق،

فالظساض
(2)

. 

م( ُيشسط فف   ضان:صـرويؿؽـ أن ُيؼال: إن ؿرار اختقار اخلبر )ادؼق،

م( خاضـٌع فسـؾطة  - 1 أن يؽقن صادًرا مـ ادحؽؿة، ؾاحلؽؿ بـدب اخلبر )ادؼق،

 شقاء ـان ذفؽ مـ تؾؼاء كػسفا، أو بطؾ  اخلصقم أو أحداؿ.ادحؽؿة افتؼديرية، 

م( ادـدوب ممـ جيقز كدبف. -4  أن يؽقن اخلبر )ادؼق،

ٍم  وٓ ماكع صـرًظا مــ إؿـرار افؼاضــل دـا اتػـؼ ظؾقـف اخلصـقم يف اختقـاراؿ دؼـق،

ــدواؿ  ــؿ وٓ تع ــاراؿ  ٕن ادصــؾحة هل ــرار اختق ــٍذ يف إؿ ــنن ادصــؾحة حقـئ ــغ، ؾ مع

م( دفقؾ ظذ ثؼتفؿ بف، ؾعـذ افؼاضــل أن فغر اؿ، ثؿ إن اتػاؿفؿ ظذ ذفؽ اخلبر )ادؼق،

م(.  يؼرَّ اتػاؿفؿ، إٓ إذا ـان فؾؼاضـل شب  وجقف خيقل فف رؾض ذفؽ اخلبر )ادؼق،

 

                                           
 (.17/411اداوردي، مرجع شابؼ، ) (1)

 (.4(، افػؼرة رؿؿ )142كظام ادراؾعات افشـرظقة، ادادة رؿؿ ) (4)
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 املطلب الجانُ: إدسإات عمل املكِّ :

م   هلا يف افتايل: دفؿتف وأدادف -يف افسـات وؽراا-تتؾخص إجراءات ظؿؾ ادؼق،

م ؾقـف ظـا -1 م، ؾؼرار ادحؽؿـة بــدب ادؼـق،  صــروجقب إيداع افسؾػة فؾؿؼق،

ظدة بقَّـفا افـظـام، ومـفـا إيـداع افسـؾػة، واـذه افسـؾػة ظرؾتفـا افالدحـة افتـػقذيـة 

وؾات اخلبر وأتعابف(صـربؼقهلا: )ال ادبؾغ افذي تؼدر افدادرة أن تصؾ إفقف م
(1)

. 

م بــلداء مفؿتــف ؿبــؾ إيــداع اــذه افســؾػة، ؾــنذا   يــقدع وٓ يؿؽـــ إفــزام  ادؼــق،

اخلصؿ ادبؾغ ادؽؾػ بنيداظف يف إجؾ افذي ظقـتف ادحؽؿة، جاز فؾخصؿ أخـر 

أن يؼقم بنيداع اذا ادبؾغ دون إخالل بحؼف إذا حؽؿ فف يف افرجـقع ظـذ خصـؿف، 

قؿػ ظذ ؿرار اخلـزة  ة يتضـقوإذا   يقدع ادبؾغ أي اخلصؿغ وـان افػصؾ يف افؼ

ؾؾؾؿحؽؿة أن تؼرر إيؼاف افدظقى حتك يقدع ادبؾغ
(2)

. 

ومتفؾ افدادرة اخلصؿ مدة مخسة أيام إليداع افسـؾػة ؿبـؾ ا ـاذ اإلجـراء بـؼـؾ 

اإليداع إػ اخلصؿ أخر، ويؿفؾ اددة كػسفا ؿبؾ إيؼاف افدظقى
(3)

. 

دبؾغ مـ ضريف افـدظقى وُٓبدَّ أن يؽقن ؿرار إيؼاف افدظقى ظـد ظدم إيداع ا

افذي تصدره افدادرة مسبًبا، وخيضــع فطرق آظساض ادعروؾة
(4)

. 

وأما إذا ؿام أحد اخلصقم بعد وؿػ افدظقى بنيداع افسؾػة  ؾقسـتلكػ افســر يف 

افدظقى يف افضبط كػسف، ويتؿ إبالغ اخلصقم وؾؼ إجراءات افتبؾقغ افـظامقة
(5)

. 

م: تت -4 م إػ ادحؽؿة خالل إيـام افثالثـة دظقة ادحؽؿة فؾؿؼق، ؿ دظقة ادؼق،

افتافقة إليداع ادبؾغ حقث كصَّ افـظام أكف خالل إيام افثالثة افتافقـة إليـداع ادبؾـغ 

                                           
 (.4( افػؼرة رؿؿ )141كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (1)

 (.141ٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ )كظام ادراؾعات افشـرظقة و (4)

 (.1(، افػؼرة رؿؿ )141كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.4(، افػؼرة رؿؿ )141كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (2)

 (.4(، افػؼرة رؿؿ )141)كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ  (1)
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م( وتبــغ فـف مفؿتف وؾًؼا دـطقق ؿرار افتؽؾقـػ، افـذي  تدظق ادحؽؿة اخلبر )ادؼق،

م(، وأجاًل  ُ ؾقف مفؿة اخلبر )ادؼق، إليداع تؼريره، وأجـاًل جلؾسـة ادراؾعـة ادبـقـة يبغَّ

افســؾػة افتــل تــقدع حلســاب  -ظـــد آؿتضــاء-ظــذ افتؼريــر، وحتــدد ؾقــف ـــذفؽ 

ـــداظفا، وإجـــؾ ادحـــدد صــــرم ـــػ بني ـــف واخلصـــؿ ادَُؽؾَّ ـــر، وأتعاب وؾات اخلب

فإليداع
(1)

، ثؿ ُتسؾؿ فف صقرة مـف إلكػاذ مؼتضاه
(2)

، ويف اذا مراظاة فعـدم تعطقـؾ 

فدظقى، حقث أظطقص ادحؽؿة مدًة ـاؾقًة ٓشتدظاء اخلبر، مع حتديد اـذه ادـدة ا

  ٓ يعطؾ مصافح اخلصقم، وال ثالثة أيام.صـربقؿص ؿ

م( يف افضبط ويمخـذ تقؿقعـف ظـذ  وظذ افدادرة أن تدون حضقر اخلبر )ادؼق،

تسؾؿف صقرة مـ ؿرار افتؽؾقػ
(3)

  . 

م أن حيــا ــق، ــات ظــذ ادؼ ـــ افقاجب ــة، شـــرؾظ ظــذ وم ية إوراق ذات افعالؿ

وادعؾقمات افتل حيصؾ ظؾقفا بسب  مفـتف، وـذفؽ افتؼرير افصادر مـف
(4)

  . 

م واشتدظاؤه فؾخصقم: بعد اشـتالم ؿـرار افتؽؾقـػ يؼـقم  -4 بدء ظؿؾ ادؼق،

م باشــتدظاء اخلصــقم، ويبؾــغ اخلصــقم يف مقظــد مـاشــ  بؿؽــان آجــت ع  ادؼــق،

أظ فف، وفق يف ؽقبة اخلصقم متك ـاكقا ؿد دظقا ظـذ  صـرأن يباوزماكف، وجي  ظؾقف 

افقجف افصحقح
(5)

. 

م( أن يبؾـغ اخلصـقم بادقظـد ؿبـؾ آجـت ع  ومما أوجبف افـظام أن ظذ اخلبـر )ادؼـق،

بؿدة ٓ تؼؾ ظـ شبعة أيام، ما  يتػؼ اخلصقم صـراحًة أو ضؿـًا ظذ خالف ذفؽ
(6)

  . 

ص افالدحـة افتـػقذيـة فـظـام ادراؾعـات أن ظـذ اخلبـر وظـ ضريؼة افتبؾقغ بقَّــ

                                           
 (.11ٓدحة أظقان افؼضاة، ادادة رؿؿ ) (1)

 (.141كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.1(، افػؼرة رؿؿ )141كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.4(، افػؼرة رؿؿ )141ػقذية، ادادة رؿؿ )يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـ (2)

 (.142يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (1)

 (.1(، افػؼرة رؿؿ )142يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (1)
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م( أن يؼقم بتبؾقغ اخلصقم مبا ة بؽتاب مسـجؾ، وإذا تعـذر ذفـؽ ؾقؽـقن صـر)ادؼق،

افتبؾقغ ظـ ضريؼ ادحؽؿة حس  إجراءات افتبؾقغ
(1)

. 

م أن يعــد ً ضــرً -2 م: جيــ  ظــذ ادؼـق، ا بؿفؿتــف، وبــغَّ ضــرً وتؼريــر ادؼـق،

م( أن ُيِعــدَّ ًافـظــام أن ظــذ ا بؿفؿتــف يشــتؿؾ ظــذ بقــان أظ فــف ضـــرً  اخلبــر )ادؼــق،

ؾ، وظذ بقان حضقر اخلصقم وأؿقاهلؿ ومؾحقطا ؿ وأؿقال إصخاص صـقبافتػ

ه ضــرافذيـ اؿتضـص احلاجـة شـ ع أؿـقاهلؿ مقؿًعـا ظؾقـف مــفؿ، ويشـػع اخلبـر ً

فتل يستـد إفقفا يف تزيـر اـذا بتؼرير مقؿع مـف يضؿـف كتقجة أظ فف ورأيف وإوجف ا

افرأي
(2)

ـ ً  ه.صـرأظ فف ـؾ دؿادؼ افعؿؾ افذى با ضـر، وفذا ؾنن ظؾقف أن يضؿ،

ٍم( أو  مغ(، واختالؾفؿ كـدب خبـٍر )مؼـق، وظذ افؼاضـل ظـد تعدد اخلزاء )ادؼق،

 ؼة.أـثر فؾسجقح  إذا   يؿؽـف افسجقح مـ واؿع افدظقى وبقـا ا أو مـ تؼارير شاب

ؾ واحـٍد مــفؿ رأيـف  ، ثؿ يذـرـ  ًٓ وظؾقفؿ أن يذـروا يف تؼريراؿ ما أمجعقا ظؾقف أو

افذي اكػرد بف، ويؽقن ذفؽ يف افتؼرير كػسف، ويقؿعقا ظذ مجقع أوراق افتؼرير
(3)

  . 

م أن يقدع فـدى إدارة ادحؽؿـة تؼريـره ومـا  -1 إيداع افتؼرير يف ادحؽؿة: ظذ ادؼق،

إظـ ل ومـا شـؾؿ إفقـف مــ أوراق، وظؾقـف أن يبؾـغ اخلصـقم هبـذا يؾحؼ بف مـ ًاضــر 

اإليداع خالل أربع وظشـريـ شاظًة تافقًة حلصقل اإليداع، وذفؽ بؽتاب مسجؾ
(4)

. 

م آحتػاظ بصـقر مــ تؼريـره ومراؾؼاتـف وظؾقـف إظـادة إصـقل إػ  وفؾؿؼق،

ادحؽؿة
(5)

. 

الزمــة فالحتػــاظ بؿتعؾؼــات يف كظــام ادؼق،ؿــغ أن ادــدة افزمـقــة اف وؿــد جــاء

                                           
 (.4(، افػؼرة رؿؿ )142دة رؿؿ )يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادا (1)

 (.141يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.4، 1(، افػؼرات )141يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (4)

 (.141يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (2)

 (.4(، افػؼرة رؿؿ )141يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػقذية، ادادة رؿؿ ) (1)
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 افتؼقيؿ ظذ حافغ:

اددة افطبقعقة فتؼـقي ت فـقس ظؾقفـا أي دظـاوى ؿضـادقة، وؿـد  احلال إوػ:

داا افـظــام بع م شـــغ   شـــرحــدَّ آحتػــاظ  -يف مجقــع إحــقال  -ؾــنن ظــذ ادؼــق،

يؼدمفا بجؿقع ما يتعؾؼ بافتؼقيؿ وافبقاكات وادستـدات افقرؿقة واإلفؽسوكقة افتل 

شـقات مـ تاريخ إصدار تؼريره افـفادل شـرافعؿالء مدة ظ
(1)

. 

وال مدة ـاؾقة خاصًة مع ـثرة إصؽآت ادحـاـؿ وافؼضـايا ؾقفـا، ؾؼـد يثـار 

 افـزاع أحقاًكا بعد شص شـقاٍت مثاًل.

ادــدة افزمـقــة فالحتػــاظ بؿتعؾؼــات افتؼــقيؿ افتــل ظؾقفــا مـازظــات  احلــال افثاكقــة:

واـل ظشــر -فدى افؼضاء، وؿد كبّف ادـظؿ افسعقدي إػ أن اذه ادـدة ودظاوى مـظقرة 

ٓ تػل بافغرض حتك يصدر ؾقفا حؽؿ هنادل، وفق زاد ظذ ظشـر شـغ -شـقات
(2)

. 

ة افتـل يصـدر ؾقفـا حؽـؿ ضــقواذا افؼقـد ُيػفـؿ مــف بؿػفـقم ادخافػـة أن افؼ

ؾنن ظؾقف مالحظـة   ؿضادل ٓ يشسط آحتػاظ هبا، وأرى أن اذا ادػفقم فق صحَّ 

ٕكف مـ ادؿؽـ أن ُتعاد مرًة أخرى بطريؼٍة ما، ؾؼطًعـا فؾــزاع ؾـق  فـق أظقـدت أرى 

أن تؽقن اـاك مـدة إضـاؾقة بعـد احلؽـؿ افـفـادل، ؾقستحســ إضـاؾة ؿقـد آخـر يف 

حػظ متعؾؼات افتؼقيؿ يف اذه احلافة، واق حػظ ادتعؾؼ بعـد أي دظـقى ؿضـادقة، 

 ادل  ؾتضاف مدة أخرى بعد احلؽؿ ـثالث شـقاٍت مثاًل.وفق صدر ؾقفا حؽؿ هن

وبعد إيداع افتؼرير فدى افدادرة افؼضـادقة ؾـنن فؾؿحؽؿـة بعـد ذفـؽ أن تـلمر 

م يف جؾسة حتدداا دـاؿشة تؼريره إن رأت حاجـة إػ ذفـؽ، وهلـا أن  باشتدظاء ادؼق،

 ظؿؾـف وتسـب  تعقد إفقف تؼريره فقتدارك ما تبغ هلا مـ وجـقه اخلطـل أو افــؼص يف

ن كتقجـة  ٍم آخـر أو أـثـر، وظـذ افـدادرة أن تـدو، ذفؽ، وهلا أن تعفد بـذفؽ إػ مؼـق،

م ومـاؿشتف يف افضبط، ويضؿ أصؾف إػ مؾـػ افـدظقى، وفـقس فؾخبـر  تؼرير ادؼق،

                                           
 (.17يـظر: كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (1)

 (.17يـظر: كظام اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ، ادادة رؿؿ ) (4)
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ادعاد إفقف افتؼرير آمتـاع ظـ ذفؽ
(1)

. 

قر بتطـقر افزمـان وٕن اذا مـ إمقر اإلجرادقة ادتغرة، افتـل  تؾـػ وتتطـ

ة اخلبــر صـــروادؽــان وإحــقال  ؾــنين   أجــد مـــ افػؼفــاء مـــ تطــرق فؽقػقــة مبا

 ًظا مـ اذه اإلجراءات، واهلل أظؾؿ.صـردفؿتف، وفقس اـاك ما يؿـع 

 املطلب الجالح: طسم التكٌٍم: 

اـاك افعديد مـ افطرق وإشـافق  افػـقـة اخلاصـة بعؿؾقـة افتؼـقيؿ
(2)

، افتـل 

 ـ يؿتفـقن اذه ادفـة، ومـ أمهفا:يتبعفا م

وال افطريؼة افتؼؾقديـة افتـل ٓ تعتؿـد ظـذ أشـس ظؾؿقـة أو  افطريؼة إوػ:

م، ومعرؾتـف بإشـعار افسـاددة،  حسابقة، وإك  ترتؽز ظذ مدى خزة وممارشة ادؼق،

ع افطـرق شــروظادة ما يؽقن أحد افتجار، وظذ افرؽؿ مـ أن اـذه افطريؼـة اـل أ

يف افتؼقيؿ  ؾنهنا أؿؾ افطرادؼ جقدة، وأـثراا ظرضًة فؾخطـل، فؽــ كظـًرا  وأشفؾفا

دا أشـؾػص مــ شـفقفتفا  واـل أـثـر افطـرق اشـتخداًما يف ًـاـؿ ادؿؾؽـة، وبـغ 

 افـاس افعاديغ يف أمقراؿ افعامة.

ويف اــذه افطريؼــة يؼــقل افعــز بـــ ظبــد افســالم
(3)

 آظــت د ظــذ ؿــقل ":  

سة ســقافصػات افـػقسة ادقجبة ٓرتػاع افؼقؿة، وبافصػات اخلادؼّقمغ افعارؾغ ب

"ادقجبة ٓكحطاط افؼقؿة  فغؾبة اإلصابة ظذ تؼقيؿفؿ
(4)

. 

                                           
 (.4، 1(، افػؼرة رؿؿ )147ذية، ادادة رؿؿ )يـظر: كظام ادراؾعات افشـرظقة وٓدحتف افتـػق (1)

 (.11يـظر: د. أ د اخلضـري، مرجع شابؼ، )ص: (4)

اــ، 177وفـد شــة  "بسؾطان افعؾ ء"افعز بـ ظبد افسالم بـ ظبد افعزيز بـ ظبد افسالم افدمشؼل افسؾؿل ادؾؼ   (4)

يف إمر بادعروف وافـفل ظــ ادـؽـر، وفـف واكتفص إفقف رداشة افشاؾعقة بؿصـر، وـاكص فف مقاؿػ جؾقؾة ًؿقدة 

، تـقيف بافؼـاارة يف مجـادى "ادؼاصـد"مصـػات مـفا: ؿقاظـد إحؽـام، اإلصـارة إػ اإلجيـاز، افؼقاظـد افصـغرى 

(  ابــ ادايـة اهلل، ضبؼـات 14/441إوػ مـ شـة شتغ وشص مادٍة فؾفجرة. يـظر: ابـ ـثر، افبداية وافـفاية، )

 (.444افشاؾعقة، )ص:

 =أبق ًؿد ظز افديـ ظبد افعزيز بـ ظبد افسالم، ؿقاظد إحؽام يف مصافح إكام بـ أ  افؼاشؿ بـ احلسـ افسـؾؿل  (2)
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ــة: ــة افثاكق ــذ اخلــزاء اد ر افطريؼ ــد ظ ــل تعتؿ ــة افت ــل افطريؼ ــا شـــغوا ، إم

ـات افتؼقيؿ، وافذيـ يؼقمقن بعؿؾقـة افتؼـقيؿ ظـذ صـربلصخاصفؿ أو ظـ ضريؼ 

م.شـلقة وًاشبقة مؼررة، وال تؼسؿ ٕكقاع ـثرة حس  كقع افأشس ظؾؿ  ء ادؼقَّ

ؿقؿـة ادثـؾ مـا يسـاوي افشــلء يف كػـقس ذوي "ؿال صـقخ اإلشالم ابــ تقؿقـة: 

افرؽبات، وٓبد أن يؼال يف إمر ادعتـاد، ؾإصـؾ ؾقـف إرادة افــاس، ورؽبـتفؿ، وؿـد 

افعـدل وافؼقـاس وآظتبـار، ظؾؿ بـافعؼقل أن حؽـؿ افشــلء حؽـؿ مثؾـف، واـذا مــ 

وضـــرب ادثــؾ افــذي ؾطــر اهلل ظبــاده ظؾقــف، ؾــنذا ظــرف أن إراد ــؿ ادعروؾــة فؾشـــلء 

بؿؼدار ظؾؿ أن ذفؽ ثؿــ مثؾـف، واـق ؿقؿتـف، وؿقؿـة مثؾـف... إذا ظـرف ذفـؽ  ؾرؽبـة 

افـاس ـثرة آختالف وافتـقع، ؾنهنا  تؾػ بؽثرة ادطؾقب وؿؾتف، ؾعـد ؿؾتـف يرؽـ  

ٓ يرؽ  ؾقف ظـد افؽثرة، وبؽثرة افطـالب وؿؾـتفؿ، ؾـنن مـا ـثـر ضـافبقه يرتػـع ؾقف ما 

ثؿـف، بخالف ما ؿؾ ضافبقه، وبحس  ؿؾـة احلاجـة وـثر ـا، وؿق ـا وضـعػفا  ؾعــد 

"ـثرة احلاجة وؿق ا ترتػع افؼقؿة ما ٓ ترتػع ظـد ؿؾتفا وضعػفا
(1)

. 

"ـظر إػ أمثاففوتعرف ؿقؿة افشـلء باف"وجاء يف إصباه وافـظادر: 
(2)

، واذا ــ  

يؽقن يف ؿقؿ إظقان يؽقن أيًضا يف ؿقؿ ادـاؾع، وذفؽ ظـد حتديد أجر ادثؾ مثاًل 
(3)

. 

  

                                           

=
 

اـ 1212افدمشؼل، ضبعة جديدة، راجعف وظؾؼ ظؾقف: ضف ظبد افرؤوف شعد، افؼاارة، مؽتبة افؽؾقات إزارية، 

 (.4/147م، )1111 -

بـ ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقة احلراين، ادسـتدرك ظـذ جمؿـقع ؾتـاوى صــقخ اإلشـالم، مجعـف  تؼل افديـ أبق افعباس أ د (1)

 (.142- 41/144اـ، )1211ورتبف: ًؿد بـ ظبد افر ـ بـ ؿاشؿ، افطبعة إوػ، 

 - اـ1211ظبد افر ـ بـ أ  بؽر، جالل افديـ افسـققضل، إصباه وافـظادر، افطبعة إوػ، دار افؽت  افعؾؿقة،  (4)

، بـروت، دار -حاصــقتا ؿؾقـق  وظؿـرة  -  أ د شالمة افؼؾقق  وأ ـد افزفســل ظؿـرة 411م، )ص:1112

 (.4/411م، )1111 -اـ 1211افػؽر، 

  (.11(، )ص:141يـظر: جمؾة إحؽام افشـرظقة، مرجع شابؼ، ادادة ) (4)
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سـلـ  ؿال افرّصاع افتقك
(1)

إن ادعتز يف افتؼقيؿ إك  اق مراظاة ادـػعة افتل ": 

"أذن افشارع ؾقفا
(2)

"، وافذي يدرك تلثر اذه افصػات اؿ أاؾ اخلزة
(3)

. 

                                           
بتقكس، وفد بتؾؿسان، وكشل واشتؼر بتقكس، وظاش  ًؿد بـ ؿاشؿ إكصاري، أبق ظبد اهلل، افرصاع، تقػ افؼضاء (1)

وتقيف هبا. وفف ؾقفا ظؼ  إػ أن، اؿتصـر يف أواخر أيامف ظذ إمامة جامع افزيتقكة واخلطابة ؾقف، متصدًرا فإلؾتـاء 

وإؿراء افػؼف وافعربقة، وظـرف بافرّصـاع ٕن أحـد أجـداده ــان كجـاًرا يرصـع ادــابر، مــ أصـفر ـتبـف: افتسـفقؾ 

 فتؼري  وافتصحقح فرواية اجلامع افصحقح، واهلداية افؽاؾقة يف صـرح احلدود افػؼفقة ٓبـ ظرؾة. وا

 (.7/1(  افزرـع، إظالم، )1/417يـظر: افسخاوي، افضقء افالمع، )

 (.1/121افرصاع، مرجع شابؼ، ) (4)

أؾــدي، جمؿـع إهنـر يف صــرح مؾتؼـك يـظر: ظبد افر ـ بـ ًؿد بـ شؾق ن اددظق بشــقخل زاده، يعـرف بـداماد  (4)

 (.411 -412(  اخلضـر، مرجع شابؼ، )ص:4/471إبحر، دار إحقاء افساث افعر ، )
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 ٘ــــامتـــارت 

 يف خامتة بحثل اذا أخؾص إػ مجؾة مـ افـتاد ، وال:

ُر هبا أاؾ آختصـاص مـا يسـتحؼف "افتعريػ ادختار فؾتؼقيؿ اق  -1 ظؿؾقة ُيؼد،

م ؾفق "ادؼقَّؿ مـ كؼدٍ  ر ؿقؿة إصـقاء بافـؼد ادتداول بــاًء ظـذ ُظـرف "، أما ادؼق، مـ يؼد،

م إما أن يؽقن مقطًػا حؽقمقًّـا أو تـاجًرا ممارًشـا، أو ، وٓ خي"أاؾ آختصاص ؾق ادؼق،

 خبر تؼقيٍؿ ممارٍس، أو ممشسات وصـرـات متارس ظؿؾقة افتؼقيؿ.

وظقة افتؼقيؿ، وأما تؽققػ شـردلَّ افؽتاب وافسـة وظؿؾ افصحابة ظذ م -4

م يف افػؼف اإلشالمل  ؾافراجح أكف مـ باب اإلخبـار وافروايـة ، وــذفؽ ظؿؾ ادؼق،

ــام  ــا ــظ ــة ؾقف ــة افعدفق ــل ادؿؾؽــة ؾصــؾص إكظؿ ــذفؽ  ؾػ ــام ـ ــف يف افـظ تؽققػ

ظقة اخلزة ظـ افشفادة، ؾؼد أؾردت ؾصـاًل ــاماًل فؾخـزة مسـتؼاًل شـرادراؾعات اف

م( مــ ؿبقـؾ اخلـز وافروايـة،  ظـ افشفادة  ما يػقد أنَّ افـظام َيُعدُّ رأي اخلبر )ادؼق،

 .وفقس مـ باب افشفادة

م، وإك  يسسصد بف  ضـلوـذفؽ ؾنن افؼا يف افقاؿع افعؿع ٓ يؾتزم بؼقل ادؼق،

ويستلكس، مـا ُيعـدُّ دفـقاًل آخـر ظـذ أن ظؿـؾ ادؼـق،ؿ  إكـ  اـق مــدرٌج يف اخلـزة ٓ 

 افشفادة أو احلؽؿ.

أكقاع افتؼقيؿ افتل كـصَّ ظؾقفـا ادــظؿ افسـعقدي ثالثـة اـل: افعؼـارات،  -4

صادية، وادعدات وادؿتؾؽات ادـؼقفـة، وأمـا أكـقاع افتؼـقيؿ ادتػـؼ وادـشآت آؿت

  ؾفل أربعـة: افتؼقـقؿ IVSC ظؾقفا ظادقًّا وادؼررة مـ جمؾس ادعاير افدوفقة فؾتؼققؿ

 ادايل فألظ ل، وإصقل، وافعؼار، وآشتث رات.

 سـة ادتـقظة.وافتؼقيؿ يدخؾ يف افؼضاء افسعقدي يف افعؼار وإصـقاء افعقـقة واف

 حيتاج فتؼقيؿ افسـة يف حآت أمهفا: ضـلافؼا -2
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إذا ضؾ  افقرثة مـ ادحؽؿة ؿسؿة افسـة، وـان ؾقفا ما حيتـاج فتؼـقيؿ  .1

 ـافعؼارات مثاًل.

 ظـد وجقد كزاع بغ افقرثة وجللوا فؾؿحؽؿة. .4

ة  ؾالُبـدَّ مــ افرؾـع صــقأو ؽادـ  أو ــان اــاك و صـرٌ إن ـان ؾقفؿ ؿا .4

 مغ فتؼقيؿفا، وافـظر يف إحظ هلؿ.فؾؿؼق، 

م( ُيشسط فف  -1  ضان:صـرؿرار اختقار اخلبر )ادؼق،

م( خاضــٌع  .1 أن يؽــقن صــادًرا مـــ ادحؽؿــة، ؾــاحلؽؿ بـــدب اخلبــر )ادؼــق،

فسؾطة ادحؽؿة افتؼديرية، شقاء ـان ذفؽ مـ تؾؼاء كػسـفا، أو بطؾـ  اخلصـقم أو 

 أحداؿ.

م( اد .4  ـدوب ممـ جيقز كدبف.أن يؽقن اخلبر )ادؼق،

ٍم  وٓ ماكع صـرًظا مــ إؿـرار افؼاضــل دـا اتػـؼ ظؾقـف اخلصـقم يف اختقـاراؿ دؼـق،

ــدواؿ  ــؿ وٓ تع ــاراؿ  ٕن ادصــؾحة هل ــرار اختق ــٍذ يف إؿ ــنن ادصــؾحة حقـئ ــغ، ؾ مع

م( دفقؾ ظذ ثؼتفؿ بف  ؾعـذ افؼاضــل أن  فغراؿ، ثؿ إن اتػاؿفؿ ظذ ذفؽ اخلبر )ادؼق،

م(.يؼرَّ   اتػاؿفؿ، إٓ إذا ـان فؾؼاضـل شب  وجقف خيقل فف رؾض ذفؽ اخلبر )ادؼق،

 أاؿ ضرق افتؼقيؿ ضريؼتان: -1

وال افطريؼة افتؼؾقديـة افتـل ٓ تعتؿـد ظـذ أشـس ظؾؿقـة أو  افطريؼة إوػ:

م، ومعرؾتـف بإشـعار افسـاددة،  حسابقة، وإك  ترتؽز ظذ مدى خزة وممارشة ادؼق،

 يؽقن أحد افتجار.وظادة ما 

ــة: ــة افثاكق ــذ اخلــزاء اد ر افطريؼ ــد ظ ــل تعتؿ ــة افت ــل افطريؼ ــا شـــغوا ، إم

ـات افتؼقيؿ، وافذيـ يؼقمقن بعؿؾقـة افتؼـقيؿ ظـذ صـربلصخاصفؿ أو ظـ ضريؼ 

م.شـلأشس ظؾؿقة وًاشبقة مؼررة، وال تؼسؿ ٕكقاع ـثرة حس  كقع اف  ء ادؼقَّ
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 ضن ضخؾص دم بحثل هذا بعدة  ؼسحات  ـ ضمهفا:يؿؽـ 

مغ، ويؽــقن  -1 ــار ادؼــق، ــد تقجفــات افؼضــاة واجتفــادا ؿ يف اختق أن تقحَّ

 آختقار ؾؼط دـ ـان فديف ترخقص مـ اقئة ادؼق،ؿغ ادعتؿديـ.

اقئــة ادؼق،ؿــغ ادعتؿــديـ اشــتػادت ـثــًرا ممـــ شــبؼقاا يف جمــال افتؼقــقؿ،  -4

دعـاير افدوفقــة فؾتؼقـقؿ افـذي ترمجــص اهلقئـة معـايره واظتؿدتــف، وخاصـة جمؾـس ا

مثــؾ: تؼقــقؿ ادحــاؾظ -وباشــتثـاء افػــرع افرابــع ادتخصــص بتؼقــقؿ آشــتث رات 

إذ   حيــَظ بــاات م اهلقئــة حتــك أن، و   -وإوراق ادافقــة وادشــتؼات واخلقــارات

 تدرجف ضؿـ ؾروظفا.

ؾ يف اقئة ادؼق،ؿغ ا دعتؿديـ إدراجـف يف افػـروع مثـؾ افػـروع إخـرى وادممَّ

 ادُدرجة. 

ــر  -4 ــغ اخلب ــداع مبؾ ــك إي ــة حت ــة اإلجباري ــدظقى ؿســؿة افسـ ــاف اف يف إيؼ

م( فبقص ادال تلخر يف إيصال احلؼ إػ مسـتحؼف، ٓ   إذا ــان اخلصـؿ ٓ شــق)ادؼق،

 حقـئٍذ مــ بقـص يستطقع دؾع مثؾ ذفؽ، ؾإوػ أن تتقػ ادحؽؿة دؾع أجرة اخلبر

ادال، وإٓ ؾنن ذفؽ ؿد يضطر بعـض اخلصـقم إػ تـرك ادطافبـة بحؼـقؿفؿ بسـب  

 ظجزاؿ ظـ دؾع أجرة اخلبر.

إظداده وضبطف يف مقضقع تؼقيؿ افسـات، وأشلل اهلل أن أـقن  سـراذا ما تق

   .ؿد وؾؼص يف ظرضف، واق شبحاكف ويل افتقؾقؼ

 

  وظذ آفف وض حابف ضمجعغ.و ذ ا  وشؾؿ وباهك ظذ هشقل ا 
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 ٘ـــــدمـنكـال

احلؿد هلل رب افعادغ، وصذ اهلل وشؾؿ ظـذ كبقــا ًؿـد، وظـذ آفـف وصـحبف 

 مجعغ، أما بعد:أ

حتفا صــرؾنن ادقاريـث ؿـد تـقػ ؿسـؿتفا افؼـرآن افؽـريؿ يف ًؽـؿ آياتـف، و"

ج أحؽامفــا وؿــايس بــغ  افســـة افـبقيــة بؿتضــاؾر إخبــار ومشــفقر أثــار، وخــرَّ

يعة شـرأصباافا أظالُم افصحابة وأدؿة افػؼفاء، وإن افباحث إذا تتبع أحؽام اذه اف

ؾف افؼرآن تػاخلافدة    جيد مـ بقـفا م "ؾ افػرادضصـقا ؾصَّ
(1)

. 

وإن افؼضاء اق افتطبقؼ افقاؿع دسادؾ افػؼف وأحؽامف يف حقـاة افــاس، خيـرج 

بف افػؼف مـ افعؿقمقة وافتجريـد إػ واؿـع افتطبقـؼ، ؽـر أنَّ اـذه ادسـادؾ ؿؾـقاًل مـا 

اة ء مــ حقـصـلجتلء يف صقرة ما دوكف افػؼفاء يف ـتبفؿ، بؾ ٓبد أن يضاف إفقفا 

ــادؾ  ــق ادس ــقس ا ــزي  ف ــاحفؿ وخصــقما ؿ، فقخــرج م ــقظفؿ وكؽ ــاس يف بق افـ

ادجردة، وفقس اق واؿع افـاس، ذاك ادزي  اق افـذي يـظـر ؾقـف افؼضـاء، وتصـدر 

ومـ أؾتك افـاس بؿجـرد ادـؼـقل يف ": يف مثؾف إحؽام، وهلذا يؼقل ابـ افؼقؿ 

ــتفؿ وأحـقاهلؿ وؿـرادـ افؽت  ظذ اخـتالف ُظـْرؾفؿ وظقادـداؿ وأزمــتفؿ وأمؽ

"أحقاهلؿ  ؾؼد ضؾَّ وأضؾ
(2)

. 

مــ  ضـلوإحؽام افؼضادقة ال ثؿرة آجتفاد افؼضادل، ذفؽ أكف ٓبد فؾؼا

ة ادعروضــة ظؾقــف، وٓ يســقغ فــف افتقؿــػضـــقاحلؽــؿ يف افؼ
(3)

، ويف حافــة وجــقد 

ا، يسـتبطـ ؿقاًشـا مـطؼقًّـ ضـليعل  ؾنن ـؾَّ حؽؿ ؿضادل يصدره افؼاشـرافـص افت

                                           
 (.4أحؽام افسـات وادقاريث دحؿد أبق زارة )ص: (1)

 (.4/121أظالم ادقؿعغ ) (4)

 (.1141( ورؿؿ )1114(، ورؿؿ )1111تـظر ادبادئ وافؼرارات رؿؿ ) (4)
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واـق مــ أجـذ صــقر آجتفـاد، وؿـد ُيػؼـد افـــص أو يؽـقن ؽـر واٍف بــافغرض 

 افــص بحسـ  إحـقال، ســرأيضا إػ آجتفاد يف تػ ضـلفغؿقضف  ؾقؾجل افؼا

مؾتزًما بافضقابط وافتعؾق ت ادـظؿة
(1)

. 

ؾنكـف مـع اتسـاع احلقـاة وتشـعبفا، واكتشـار ادـال يف أيـدي  ضمهقة ادقأقعوأما 

ما جدَّ مـ أكظؿة وتعؾق ت، وظدم وجقد دراشات ـاؾقة يف اـذا افبـاب، افـاس، و

ؾؼــد رأت اجلؿعقــة افعؾؿقــة افؼضــادقة افســعقدية )ؿضــاء( إؿامــة مؾتؼــك يف )ؿســؿة 

افسـات(  فقـر افطريؼ، ويسد احلاجة، وـان اذا افبحث يف أحـد ًـاوره بعــقان 

  .ااًل ونطبقؼً  ـقآجذفاا افؼضائل دم ؿسؿة افسـات نلر

و  أظثـر ظــذ دراشــة تتـــاول مقضــقع افبحـث خاصــًة، ووؿػــص ظــذ ـتــاب 

ــاس ؿاشــؿ  ــف( فؾؿستشــار ظب ــف كطاؿ ــف حآت ــاد افؼضــادل مػفقم ــقان )آجتف بعـ

يف ادحاـؿ افعراؿقة، واشـتػدت مــف يف تصـقر معــك آجتفـاد  ضـلافداؿقؿل افؼا

ثـار افػـرادض( افؼضادل، ــ  وؿػـص ظـذ ممفـػ بعــقان )اجلـامع يف أحاديـث وآ

فزايــد افقصــا ، واشــتػدت مـــف يف آضــالع ظــذ إحاديــث وأثــار يف مظاهنــا، 

 واحلؽؿ ظؾقفا.

ؾ،ػص بؽتابة اذا افبحث أمجعص رأيل ظذ ـتابة خطة أ ـُ  ظـذ اـدهيا، شـرودا 

ـــ   ـــ  اجلاك ـــات ؾقجـــد ا مـؼســـؿة إػ جـــاكبغ: أوهل ؾـظـــرت إػ ؿســـؿة افسـ

  اإلجرادل، ثؿ كظرت إػ ظـقان افبحث ؾنذا اق يشـؿؾ ادقضقظل، وافثاين اجلاك

ؾ وافتطبقــؼ، ؾجــاءت خطــة افبحــث ظــذ وزان ذفــؽ، صـــقأمــريـ أيًضــا: مهــا افتل

وؿدمص بتؿفقد يؽشػ مػردات افعـقان ظذ وجف اإلجياز، وـاكـص اخلطـة بعـُد يف 

 مؼدمة ومتفقد وؾصؾغ وخامتة:

  

                                           
 (.12-21ـظر: آجتفاد افؼضادل )ص:ي (1)
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 ت افسابؼة وخطة افبحث.ادؼدمة وؾقفا بقان أمهقة ادقضقع وافدراشا

 وؾقف مبحثان: متفقد دم بقان  ػراات افعـقانى

 تعريػ آجتفاد افؼضادل.ادبحث إول: 

 تعريػ ؿسؿة افسـات. ادبحث افثاين:

 وؾقف ثالثة مباحث: افػصؾ إول: اجلاكب ادقأقظل دم ؿسؿة افسـاتى

 ظل. ؾ آجتفاد افؼضادل يف اجلاك  ادقضقصـقتل ادبحث إول:

 تطبقؼ آجتفاد افؼضادل يف اجلاك  ادقضقظل.  ادبحث افثاين:

 ضقابط يف آجتفاد افؼضادل يف اجلاك  ادقضقظل. ادبحث افثافث:

 وؾقف ثالثة مباحث:افػصؾ افثاين: اجلاكب اإلجرائل دم ؿسؿة افسـاتى 

 ؾ آجتفاد افؼضادل يف اجلاك  اإلجرادل.صـقتل ادبحث إول:

 تطبقؼ آجتفاد افؼضادل يف اجلاك  اإلجرادل. فثاين:ادبحث ا

 ضقابط يف آجتفاد افؼضادل يف اجلاك  اإلجرادل. ادبحث افثافث:

 ات.صـقوؾقفا أاؿ افـتاد  وافتقخامتةى 

 وبعُد.. ؾنين أشلل اهلل اهلدى وافسداد، وأشتؿد مـف افعقن وافتقؾقؼ.
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 دـــــــمتَٔ

 لكضاُٖ:املبشح األًل: تعسٍف اتدتوا  ا

اؾتعال مـ اجلفد، واق ادشؼة وافطاؿة وافقشع وافغاية :آجتفاد يف افؾغة
(1)

 ،

ثــؿ حيؿــؾ ظؾقــف مــا "وردَّ ابـــ ؾــارس اــذه ادعــاين ـؾَّفــا إػ معـــك )ادشــؼة(، ؿــال: 

"يؼاربف
(2)

اشتػراغ افػؼقف وشعف  فدرك حؽـؿ ". وآجتفاد ـ  ظرؾف إصقفققن: 

"ظلصـــر
(3)

ا فــقس مـــ صــلن اــذا ســـرً ٕصــقفقغ اختالًؾــا ي، و تؾــػ ظبــارات ا

 افبحث آصتغاُل بف.

ــف  ؾــنن تعريــػ  ــان اــذا تعريــَػ آجتفــاد افػؼفــل فؾقاؿعــة َتعــرض فؾػؼق وإذاـ 

، ؾقؽـقن ضــلآجتفاد افؼضادل ظذ وزان ذفؽ يف افقاؿعـة افؼضـادقة ُتعـرض ظـذ افؼا

، واحلؽــؿ "ظلصـــرؿ وشــعف فــدرك حؽــ ضـــلاشــتػراغ افؼا"آجتفــاد افؼضــادل إذاً: 

 ضــليف احلؽؿ ادقضقظل واإلجرادـل  ؾنكـف يؾـزم افؼا ضـلظل يشؿؾ اجتفاد افؼاشـراف

يعة بإحؽام فؽال افـقظغشـربذل اجلفد يف إمريـ ـؾقف ، وؿد جاءت اف
(4)

. 

وفــئـ ـــان آجتفــاد يف ظــرف إصــقفقغ ٓ يســؿك اجتفــاًدا إذا ـــان إدراُك 

فؽتــ  أو مـــ افـصــقص افظــاارة، وإكــ  يســؿك احلؽــؿ ظـــ ضريــؼ إخــذ مـــ ا

مـــ افـصــقصـــان شــبقُؾف آشــتـباَط اجتفــاًدا مــا 
(5)

= ؾــنن افظــاار أن مشــؿقل  

آجتفاد افؼضادل اـا أوشـع ممـا يـراد يف تؾـؽ احلـدود وافتعريػـات  ؾفـق ــؾ مـا 

ؾقف وشعف، شقاء أـان ًؾف مقضقع افدظقى أو إجراءا ا ضـليبذل افؼا
(6)

. 
                                           

 (، مادة )جفد(.7/142(، تاج افعروس )4/212يـظر: افصحاح ) (1)

 (، مادة )جفد(.1/211مؼايقس افؾغة ) (4)

 (.2/211يـظر: صـرح افؽقـ  ادـر ) (4)

 (.11يـظر: اددخؾ إػ ؾؼف ادراؾعات )ص: (2)

 (.1/447يـظر: افبحر ادحقط ) (1)

 (.421تفاد افؼضادل )ص:يـظر: آج (1)
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إذا اجذفـد »: يف مثـؾ ؿـقل افـبـل  ضـلافسـة ذـر اجتفاد افؼا وؿد جاء يف

«ؾل اب ؾؾف ضجرانى وإذا اجذفد ؾلخطل ؾؾف ضجر واحد أـلافؼا
(1)

، واق مطؾـؼ يف 

آجتفاد ؾقف مما اق داخؾ يف اختصاصف ضـلـؾ ما يراد مـ افؼا
(2)

. 

 املبشح الجانُ: تعسٍف قطمْ الرتنات:

أه، وتؼاشــ  ادـال اؿتسـ ه بقـــف ، ـلشـمــ َؿَســؿ اف افِؼسـؿة دم افؾغـة: ء إذا جـزَّ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ) وآشؿ افِؼسـؿة، ويف افؼـرآن:

[1]افـساء:(ڤ ڦ
(3)

. 

ء ادــسوك، وترـــة شـــلمجــع ترــة، َؾِعؾــة بؿعـــك ادػعـقل، أي: اف وافســات:

افرجؾ ادقص: مراثف، واق افذي خيؾػف بعد ادقت
(4)

، ومجفقر افػؼفاء ظذ أهنا ــؾ 

خيؾػف ادقص مـ إمقال واحلؼقق افثابتة مطؾًؼا، وخصَّ احلـػقة افسـة بـإمقال ما 

ؾؼط
(5)

وظؿدة ادافؽقة وافشاؾعقة )واحلـابؾة(: أن إصـؾ اـق أن "، ؿال ابـ رصد: 

"تقرث احلؼقق وإمقال إٓ ما ؿام دفقؾ ظذ مػارؿة احلؼ يف اذا ادعـك فؾ ل
(6)

. 

ًظا مـ مـال مقرثـف، صـراء ـؾ وارث ما يستحؼف إظط وادراا بؼسؿة افسـات:

وهلؿ ضرق حسابقة يف ؿسؿة افسـات بلكقاظفا
(7)

. 

  

                                           
( 7414(، واحلــديث رواه افبخــاري بــرؿؿ )1441/2اــذا فػــظ افطقشـــل يف مســتخرجف ظــذ جــامع افسمــذي ) (1)

 .( مـ حديث ظؿرو بـ افعاص وأ  اريرة 1711ومسؾؿ برؿؿ )

 (.421يـظر: آجتفاد افؼضادل )ص: (4)

 (.44/411(، تاج افعروس )1/4211يـظر: افصحاح ) (4)

وخيػــػ "( يف ضــبط َتِرـــة: 1/72( ويف ادصــباح ادـــر )47/11(، تــاج افعــروس )2/1177ـظـر: افصــحاح )ي (2)

ؾِؿة وـِْؾؿة ـَ  ."بؽسـر إول وشؽقن افراء مثؾ: 

 (.1/14(، افعذب افػادض )1يـظر: افسـراجقة وحاصـقتفا )ص: (1)

  (.4/447بداية ادجتفد ) (1)

 (.111تحؼقؼات ادرضـقة )ص:(، واف4/114يـظر: افعذب افػادض ) (7)
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بـذل "وظؾقف ؾقؿؽـ تؼري  معـك آجتفاد افؼضادل يف ؿسؿة افسـات  بلكـف 

ة ادعروضـة ظؾقـف أو ضــقظل يف مقضـقع افؼشــروشعف إلدراك احلؽـؿ اف ضـلافؼا

 .  "ًظا مـ مال مقرثفصـريستحؼف  إجراءا ا وذفؽ إلظطاء ـؾ وارث ما

بعد ذفؽ  ؾفق ثؿرة اذا آجتفـاد  ضـلوأما احلؽؿ افؼضادل افصادر مـ افؼا

 وؾاددتف.
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 الفصل األّل 
 رتناتادتاىب املْضْعٕ يف قطن٘ ال

 ل اتدتوا  الكضاُٖ يف اجلانب املٌضٌعُ:صبَاملبشح األًل: تأ

قضـقظل ادتعؾـؼ بؼسـؿة يؿؽـ تصـقػ أدفة آجتفاد افؼضادل يف اجلاك  اد

افســـات إػ ؿســؿغ: أدفــة ظامــة وأدفــة خاصــة، وذفــؽ أن آجتفــاد يف مقضــقع 

ة، وشلوجز ضـقبآجتفاد ؾقف ظـد كظر افؼ ضـلؿسؿة افسـات مـ مجؾة ما ُأمر افؼا

ـؾ إدفـة اخلاصـة بعـَض تػ ؾ، مرتًبـا صــقاحلديث يف إدفة افعامة فشفر ا، وأؾص،

 احتفا، مبقـًا وجف دٓفتفا حغ خيػك وجف افدٓفة.صـرا وإدفة بحس  مرتبتف

ــــــــال تعــــــــاػ: -1 ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ) ؿ

  .  [121]افـساء:(ۇئۇئ

 .[21]اداددة:(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ) ؿال تعاػ: -4

ة وإحؽامضـقإهن  مـ إصقل يف إؿظـ ااتغ أيتغ:  ؿال افؼرضبل
(1)

  . 

إذا حؽؿ احلاـؿ ؾاجذفدى ثؿ ض اب: ؾؾـف ضجـرانى وإذا حؽـؿ : »ؿال  -4

«ؾاجذفدى ثؿ ضخطل: ؾؾف ضجر
(2)

. 

وـثًرا ما رأيتفؿ يسـتفقـقن يف اـذا بؼـقهلؿ: )افقاجـ  " ؿال ابـ اؿقؼ افعقد:

صـحقح، وفؽــ  يف ذفؽ بذل اجلفـد، واخلطـل بعـد بـذل اجلفـد معػـق ظــف( واـذا

                                           
 (.11/111يـظر: تػسـر افؼرضبل ) (1)

 تؼدم  رجيف. (4)
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"افشلن يف بذل اجلفد ؾفااـا ُتسؽ  افعزات
(1)

. 

ـقــػ »حــغ بعثــف إػ افــقؿـ ؿــال:  أن رشــقل اهلل  وظـــ معــاذ  -2

ؾـنن ي يؽــ دم »بـ  يف ـتـاب اهلل، ؿـال:  ضـلؿال: أؿ« نصـع إن ظرض فؽ ؿضا ؟

ــاب ا ؟ ـــة رشــقل اهلل « ـذ ــال: ؿــال: ؾبس ـــ دم شـــة هشــقل »، ؿ ــنن ي يؽ ؾ

صـدري، ثـؿ  ب رشـقل اهلل ضــرؿال: أجتفد رأيـل ٓ آفـق، ؿـال: ؾ« ؟ا 

«هشـقَل ا  أـلاحلؿد   افذي وؾؼ هشقَل هشقِل ا  دا ير»ؿال: 
(2)

ب ظؾقـف  ، بـقَّ

 أبق داود: باب اجتفاد افرأي يف افؼضاء.

ادشــفقرة يف  إصــعري  شـــكرشــافة ظؿــر بـــ اخلطــاب إػ أ  مق -1

َؿ ؾق  خيتؾ  يف صدرك مما   يبؾغؽ يف افؼرآن وافســة، افػفَؿ افػف"افؼضاء، وؾقفا: 

ــد ذفــؽ ؾاظؿــد إػ أحبفــا إػ اهلل  ــؿ ؿــس إمــقر ظـ ــال وإصــباه، ث اظــرف إمث

"وأصبففا باحلؼ ؾق  ترى..
(3)

. 

 ضــلإكـف ؿـد أتـك ظؾقــا زمـان وفســا كؼ": ؿال ظبد اهلل بـ مسـعقد  -1

ا مـا تـرون، ؾؿــ ظـرض فـف مــؽؿ ؿّدر ظؾقــا أن بؾغــ وفسـا اـافؽ، ثؿ إن اهلل 

ؿضــاء بعــد افقــقم  ؾؾــقؼِض بــ  يف ـتــاب اهلل، ؾــنن جــاءه أمــر فــقس يف ـتــاب اهلل  

بـف  ضــك، ؾـنن جـاءه أمـر فـقس يف ـتـاب اهلل وٓ ؿبـف كبقـف  ضــكؾؾقؼِض بـ  ؿ

بـف افصـاحلقن، ؾـنن جـاءه أمـر فـقس يف ـتـاب اهلل وٓ  ضــك  ؾؾقؼِض ب  ؿكبقف

بـف افصـاحلقن  ؾؾقجتفـد رأيـف، وٓ يؼـقل: إين وإين  ضــكؿ وٓ بف كبقـف  ضـكؿ

                                           
 (.1/117صـرح اإلدام بلحاديث إحؽام ) (1)

ـ اـذا "( وؿال: 1447( وافسمذي برؿؿ )4114(، وأبق داود برؿؿ )44227رواه أ د برؿؿ ) (4) ٓ مـ ٓ كعرؾف إ اذا حديث 

، "وادرشـؾ أصـح"، واحلديث ضعػف افبخاري وؽره، وؿال افدارؿطـل يف افعؾـؾ: "افقجف وفقس إشـاده ظـدي بؿتصؾ

ثر، تـظر: إربعقن افؼضادقة احلديث )  (.11وؿقاه ؽر واحد مـفؿ ابـ تقؿقة وابـ افؼقؿ وابــ 

ـرح (، وأؾاض يف ص42212(، وافبقفؼل يف افســ افؽبر برؿؿ )2271( برؿؿ )1/417رواه افدارؿطـل يف شــف ) (4)

 (.42(، تـظر إربعقن افؼضادقة احلديث رؿؿ )4/111افرشافة ابـ افؼقؿ يف أظالم ادقؿعغ )
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أخاف  ؾنن احلالل بّغ واحلرام بّغ، وبغ ذفؽ أمقر مشتبفات  ؾدع ما يريبـؽ إػ 

"ما ٓ يريبؽ
(1)

. 

 [11]افـسـاء:(ڱڱ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ) ؿال تعـاػ: -1

 أية.

اخلطاب ظام يف ادقتك ادقروثغ واخلؾػـاء احلـاـؿغ ومجقـع " ؿال ابـ افعريب:

ادسؾؿغ... أما تـاوفف فؾخؾػاء احلاـؿغ  ؾؾقؼضقا بـف ظـذ مــ كـازع يف ذفـؽ مــ 

"ادتخاصؿغ
(2)

. 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ) ؿال تعاػ يف خامتة آية افؽالفـة: -4

 .[171]افـساء:(ڈ ڈ

ــؼ، " افســعدي: ؿــال ــؾ، وافرؿق ــؾ: ؾفــؾ يســتػاد حؽــؿ مــراث افؼات ــنن ؿق ؾ

وادخــافػ يف افــديـ، وادــبعَّض، واخلـثــك، واجلــد مــع اإلخــقة فغــر أم، وافعــقل، 

وافرد، وذوي إرحام، وبؼقة افعصـبة، وإخـقات فغـر أم مـع افبــات، أو بــات 

ؾفؿفـا  ســرؿقؼـة يعآبـ = مـ افؼرآن أم ٓ؟ ؿقؾ: كعؿ، ؾقـف تـبقفـات وإصـارات د

"ظذ ؽر ادتلمؾ تدل ظذ مجقع ادذـقرات
(3)

. 

 ،غصــقوأبق بؽر يف بــل شـؾؿة ما ظادين افـبل ؿال:  ظـ جابر  -4

ًئا، ؾـدظا بـ ء ؾتقضـل مــف، ثـؿ رشَّ ظـع ؾلؾؼـص، صــقٓ أظؼؾ  ؾقجدين افـبل 

                                           
، وصـرح اذا إثر، وظؾؼ ظؾقف ابـ مـازه يف "اذا احلديث جقد جقد"(، وؿال: 1411رواه افـسادل يف شــف برؿؿ ) (1)

 (.1/442صـرح أدب افؼاضـل )

 .(1/244أحؽام افؼرآن ٓبـ افعر  ) (4)

(، وتـظـر رشـافة ابــ تقؿقـة ؿاظـدة يف صـؿقل افـصـقص فألحؽـام يف جـامع ادسـادؾ 111تػسـر افسـعدي )ص: (4)

(4/411.) 
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گ گ گ ) ؾؼؾــص: مــا تــلمرين أن أصـــع يف مــايل يــا رشــقل اهلل؟ ؾـزفــص:

متػؼ ظؾقف« [11فـسـاء:]ا(ڳڳ
(1)

، «ؾـزفـص آيـة افػـرادض»، ويف بعـض ضرؿـف: 

«[171]افـساء:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ) ؾـزفص:»ويف بعضفا: 
(2)

. 

ــان ٓ جيتفـد، وُرد بلكـف ٓ يؾـزم مــ  اشتدل بف ظذ أكـف " ؿال ابـ حير:

  واـل يف شــقاكتظاره افقحل يف اذه افؼصة اخلاصة ظؿقم ذفؽ يف ــؾ ؿصـة، وٓ

دقاريث افتل ؽافبفا ٓ جمـال فؾـرأي ؾقـف  شـؾؿـا أكـف ــان يؿؽــف أن جيتفـد مسلفة ا

ؾقفا: فؽـ فعؾف ـان يـتظـر افـقحل أوًٓ، ؾـنن   يــزل اجتفـد  ؾـال يـدل ظـذ كػـل 

"آجتفاد مطؾًؼا
(3)

. 

بابـتقفـا  وظـ جابر ؿال: جاءت امرأة شعد بـ افربقع إػ رشـقل اهلل  -2

اتان ابـتا شعد بــ افربقـع، ؿتـؾ أبقمهـا معـؽ يف مـ شعد، ؾؼافص: يا رشقل اهلل، ا

، وٓ ُيـؽحـان إٓ وهلـ  مـال،  ًٓ أحد صفقًدا، وإن ظؿف  أخذ ماهل ، ؾؾؿ يدع هل  ما

 ، ؿال: ؾـزفص آية ادراث، ؾلرشؾ رشقل اهلل «ا  دم ذفؽ ضـليؼ»ؿال: ؾؼال: 

«ا بؼل ؾفق فؽضظط ابـذل شعد افثؾثغى وض فن افثؿـى و »إػ ظؿف ، ؾؼال: 
(4)

. 

: أن ؾاضؿـة ظــ ظادشـة  :دم نرـة افـبـل  اجذفاا ضيب بؽر  -1

، ومهـا حقـئـٍذ يطؾبـان وافعباس أتقا أبا بؽر يؾتؿسـان مـراثف  مــ رشـقل اهلل 

 ف  مـ َؾَدك وشفؿف  مـ خقز، ؾؼال هل  أبق بؽـر: شـؿعص رشـقل اهلل ضـقأر

، ؿـال أبـق بؽـر: «آل حمؿد  ـ هذا ادال ٓ كقهث  ا نرــا  دؿةى إكن يلـؾ»يؼقل: 

                                           
 (.1111(، ومسؾؿ برؿؿ )2177رواه افبخاري برؿؿ ) (1)

 (.17يـظر: اجلامع ٕحاديث وآثار افػرادض )ص: (4)

 (.14/2ؾتح افباري ) (4)

اـذا حـديث "( وؿـال: 4214( وافسمـذي بـرؿؿ )4111(، وأبـق داود بـرؿؿ )12711رواه أ د يف ادسـد برؿؿ ) (2)

، واق متؽؾؿ ؾقف، واحلديث حسـف إفبـاين يف اإلرواء "صحقح ٓ كعرؾف إٓ مـ حديث ظبد اهلل بـ ًؿد بـ ظؼقؾ

(1/144 .) 
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ــص رشــقل اهلل  ــًرا رأي ــف  واهلل ٓ أدع أم ــال: ؾفجرت ــف إٓ صـــعتف، ؿ يصـــعف ؾق

ؾاضؿة، ؾؾؿ تؽؾؿف حتك ماتص
(1)

. 

ظـــ احلؽــؿ بـــ مســعقد افثؼػــل ؿــال:  ـة:شـــرَّ دم ادُ  اجذفــاا ظؿــر  -1

مفـا ظؿر بــ اخلطـاب يف امـرأة تقؾقـص وترــص زوجفـا وأمفـا وإخق ـا ٕ ضـكؿ

ك ظؿـر بـغ اإلخـقة فـألم واإلخـقة فـألب وإم يف صــروإخق ا ٕبقفا وأمفـا  ؾل

تؾـؽ ظـذ مـا "ك بقـفؿ ظام ـذا وـذا، ؾؼال ظؿر: شـرافثؾث، ؾؼال رجؾ: إكؽ   ت

"ـاضـقـا يقمئٍذ، واذه ظذ ما ؿضـقؿ
(2)

. 

ظــ َظبقـدة افسـؾ ين، ؿـال:  دم ؿضايا اجلـد واإلخـقة: اجذفاا ظؿر  -7

ة لتؾػة يف اجلد، ؿقـؾ فـف: ظــ ظؿـر؟ ؿـال: ظــ ضـقمادة ؿ ظؿر حػظص ظـ 

ص يف اجلـد ؿضـايا لتؾػـة ـؾفـا ٓ آفـق ؾقـف ظــ احلـؼ، ضـقظؿر، وإكف ؿال: إين ؿد ؿ

بف ادـرأة، واـل  ضـلة تؼضـق ؾقفا بؼضـغػ  ٕؿصـقوفئـ ظشص إن صاء اهلل إػ اف

ظذ ذيؾفا
(3)

. 

يف رجؾ تـزوج امـرأًة،  أيت ابـ مسعقد » :اجذفاا ابـ  سعقا  -1

ًئا، ثـؿ صــقؾ ت ظـفا و  يػرض هلا و  يدخؾ هبا، ؾسئؾ ظـفا صفًرا، ؾؾؿ يؼؾ ؾقفا 

طان، وإن يـُؽ شــقشلفقه، ؾؼال: أؿقل ؾقفـا برأيـل، ؾـنن يـُؽ خطـًل  ؾؿــل ومــ اف

صقاًبا  ؾؿـ اهلل: هلا صدؿة إحدى كسادفا، وهلا ادراث وظؾقفا افعـدة، ؾؼـام رجـؾ 

ص ؾقفـا بؼضـاء رشـقل ضــقأصـفد فؼ"ؾؼـال:  -ال معؼؾ بــ شــانيؼ-مـ أصجع 

! صااداك؟! ؾشفد فف اجلـراح "يف َبروع بـص واصؼ اهلل ، ؿال ابـ مسعقد: اؾؿَّ

                                           
 (. 1711( ومسؾؿ برؿؿ )1741رواه افبخاري برؿؿ ) (1)

(، 2141(، وافـدارؿطـل يف افســـ بـرؿؿ )121(، وافـدارمل بـرؿؿ )11221رؿؿ )رواه ظبد افرزاق يف ادصـػ بـ (4)

(، وإشــاده 4/111(، وابــ ظبـد افـز يف جـامع بقـان افعؾـؿ وؾضـؾف )42222وافبقفؼل يف افســ افؽبـر بـرؿؿ )

 (.1/112صافح ـ  ؿال افذابل يف مقزان آظتدال )

(، وافبقفؼل يف افؽبر برؿؿ 44411أ  صـقبة يف ادصـػ برؿؿ ) ( وابـ11224رواه ظبد افرزاق يف ادصـػ برؿؿ ) (4)

 (.144(، وإشـاده صحقح. يـظر: اجلامع ٕحاديث وآثار افػرادض )ص:14124)
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ؾػـرح بـذفؽ ظبـد اهلل ؾرًحـا صـديًدا حـغ واؾـؼ  -رجالن مـ أصـجع-وأبق شـان 

«ؿقفف ؿضاء افـبل 
(1)

. 

 إصـعري  شــكشـئؾ أبـق مق :إصعري  شـكاجذفاا ضيب  ق -1

ظـ بـص وابـة ابـ وأخص؟ ؾؼـال: فؾبــص افـصـػ وفألخـص افـصـػ وادـص ابــ 

ؾؼال: فؼـد ضـؾؾص  شـكتابعـل، ؾسئؾ ابـ مسعقد وأخز بؼقل أ  مقسـقمسعقد ؾ

: فالبــة افـصـػ، وٓبــة افـبـل  ضـكؾقفا ب  ؿ ضـلإًذا وما أكا مـ ادفتديـ، أؿ

ؾلخزكـاه بؼـقل  شــكص، ؾلتقــا أبـا مقابـ افسدس تؽؿؾة افثؾثغ، وما بؼل ؾؾألخـ

ابـ مسعقد ؾؼال: ٓ تسلفقين ما دام اذا احلز ؾقؽؿ
(2)

. 

ؾقـا معاذ بـ جبـؾ  ضـكظـ إشقد بـ يزيد ؿال: ؿ :اجذفاا  عاذ  -12

افـصػ فالبـة وافـصػ فألخص ظذ ظفد رشقل اهلل 
(3)

. 

ر وظــ إشـقد بــ يزيـد أن ابــ افـزب :اجذفاا ظبد ا  بـ افزبر  -11

ـان ٓ يقرث إخص مـ إب وإم مع افبـص، حتك حدثف إشـقد أن معـاذ بــ 

جبؾ جعؾ فؾبـص افـصػ وفألخص افـصػ، ؾؼـال: أكـص رشـقيل إػ ظبـد اهلل بــ 

ف ظذ افؽقؾةضـقظتبة ؾلخزه بذاك، وـان ؿا
(4)

. 

ظــ أبـك  ب إخـقات فؾبــات:صــقدم ظـدم نع اجذفاا ابــ ظبـاس  -14

ـَ ظباس رجٌؾ ؾؼال: رجؾ تـقىف وتـرك ابـتـف وأختـف  شؾؿة بـ ظبد افر ـ ؿال: جاء اب

ء، ومـا بؼـك ؾفـق فعصـبتف، ؾؼـال صـلٕبقف وأمف  ؾؼال: فالبـة افـصػ وفقس فألخص 

بغـر ذفـؽ، جعـؾ فالبــة افـصـػ  ضــكؿـد ؿ فف افرجؾ: ؾنن ظؿر بـ اخلطـاب 

                                           
ــرؿؿ ) (1) ــق داود )2471رواه أ ــد يف ادســـد ب ــذي )4111(، وأب ـــ ماجــف )1121( وافسم ( وإشـــاده 1111( واب

 (.441رادض )ص:صحقح يـظر: اجلامع ٕحاديث وآثار افػ

 (.1741رواه افبخاري برؿؿ ) (4)

 (.1721رواه افبخاري برؿؿ ) (4)

حاديث وآثار افػرادض )ص:44141رواه ابـ أ  صـقبة يف ادصـػ برؿؿ ) (2) ظر: اجلامعٕ   (.121(، واذا أثر صحقح، ـي



  

ًَِح انرَّشكاِخ ذـأطٍـاًل ٔذطثٍمـًا ُّ فً ِلس   االجرٓاُد انَمضائ
 

 482 

أدر مـا وجـف وفألخص افـصػ، ؿال ابـ ظبـاس: أكـتؿ أظؾـؿ أم اهلل؟ ؿـال معؿـر: ؾؾـؿ 

ذفؽ حتك فؼقص ابـ ضاووس ؾذـرت فف ذفؽ ؾؼال: أخزين أ  أكف شؿع ابــ ظبـاس 

ــــاػ: ــــارك وتع ــــال اهلل تب ــــقل: ؿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) يؼ

، ؿال ابـ ظباس: ؾؼؾتؿ أكتؿ: هلا كصػ، وإن ـان فف وفد[171]افـساء:(ٿٿ
(1)

. 

ـ ظؽرمـة وظـ اجذفاا ابــ ظبـاس دم نقهيـث إم افثؾـث دم افعؿـريذغ: -14

ؿال: أرشؾـل ابـ ظباس إػ زيد بـ ثابص أشـلفف ظــ زوج وأبـقيـ، ؾؼـال: فؾـزوج 

افـصػ وفألم ثؾث ما بؼل وفألب افػضؾ، ؾؼال ابـ ظباس: أيف ـتاب اهلل وجدتف 

ــراه؟ أم رأي ت
(2)

ـــ   ــا ظــذ أب. وـــان اب ــؾ أمًّ ــؾ رأي أراه، ٓ أرى أن أؾض، ــال: ب ؿ

ظباس جيعؾ هلا افثؾث مـ مجقع ادال
(3)

. 

 ظــــ ظبقـــد اهلل بــــ  دم ظـــدم إثبـــات افعـــقل: اجذفـــاا ابــــ ظبـــاس  -12

ظبد اهلل بـ ظتبة بـ مسعقد ؿال: دخؾص أكا وزؾر بـ أوس بـ احلدثان ظذ ابــ ظبـاس 

رمـؾ  صــكؾتذاـركا ؾـرادض ادـراث، ؾؼـال: تـرون افـذى أح -هصـربعد ما ذا  ب-

ظاف 
(4)

ذا ذاـ  كصـػ وكصـػ  ؾـليـ ظدًدا   حيـِص يف مـال كصـًػا وكصـًػا وثؾًثـا، إ 

                                           
(، وإشــاده صـحقح 14211) ( ومـ ضريؼف افبقفؼل يف افســ افؽبـر بـرؿؿ11244رواه ظبد افرزاق يف ادصـػ ) (1)

 (.121يـظر: اجلامع ٕحاديث وآثار افػرادض )ص:

ٓ ثؾـث وشـدس، ؾقؼـال: وؿد روي ظـف أكف ؿال فزيد "ؿال ابـ تقؿقة:  (4) تاب اهلل ثؾث ما بؼل؟ أي فقس ؾقـف إ ـ يفـ  : أي

تاب اهلل إظطاؤاا افثؾث مطؾًؼا، ؾؽقػ تعطقفا مع أحد افزوجغ افثؾث؟! بـؾ يف ـتـاب اهلل مـا يؿــع إظطاءاـا  وفقس يفـ 

ـ فف وفد ؾألمف افثؾث( ؾنهنا ظـذ اـذا افتؼـدير  ذفؽ فؽان يؼقل: )ؾنن   يؽ انـ  افثؾث مع إب وأحد افزوجغ، ؾنكف فقـ 

 (.4/414جامع ادسادؾ ) "تستحؼ افثؾث مطؾًؼا، ؾؾ  خص افثؾث ببعض احلال ُظؾؿ أكفٓ  ُيستحؼ مطؾًؼا

(، وإشـاده صحقح يـظر: 44144(، وابـ أ  صـقبة يف ادصـػ برؿؿ )11242صـػ برؿؿ )رواه ظبد افرزاق يف اد (4)

 (.112اجلامع ٕحاديث وآثار افػرادض )ص:

رمؾ ظاف : بؽسـر افالم، مقضع شؿل بذفؽ فساـؿ افرمؾ أو فصعقبة ادشـل ؾقف، واق مقضع رمؾ ـثر اختؾـػ  (2)

(، ؿـال ابــ بؾقفـد: 2/11ؽر ذفؽ يـظر: معجـؿ افبؾـدان فقـاؿقت ) يف تعقغ مؽاكف ؾؼقؾ بغ ؾقد وافؼريات وؿقؾ

ظاف  رمال بغ افـباج افذي يؼال فف افققم: إشـقاح وبغ صـرؿل حادـؾ، مجقـع إـثبـة ادتصـؾة يف تؾـؽ افـاحقـة "

دـاء ادعـروف يف يؼال هلا: رمال ظاف ، إذا أجازاا احلاج ادتقجف مـ افبصـرة ؿاصًدا ادديـة يؿر يف ضريؼف ظذ ؾقـد ا

 (. 1/144صحقح إخبار ) "صـرؿل شؾؿك، واذه افرمال ٓ تعرف هبذا آشؿ افققم



 

 د. فٓذ تٍ ػثذ اهلل تٍ إتشاٍْى آل طانة 
 

 484 

مقضع افثؾث؟ ؾؼال فف زؾر: يا أبا ظباس مـ أول مـ أظال افػـرادض؟ ؿـال: ظؿـر بــ 

، ؿال: و َ؟ ؿال: دا تداؾعص ظؾقف ورـ  بعضفا بعًضا، ؿـال: واهلل! مـا اخلطاب 

أدري ـقػ أصـع بؽؿ، واهلل! ما أدري أيؽؿ ؿدم اهلل، وٓ أيؽؿ أخـر، ؿـال: ومـا أجـد 

ئًا أحسـ مـ أن أؿسؿف ظؾقؽؿ باحلصـص، ثـؿ ؿـال ابــ ظبـاس: وايـؿ صـقال يف اذا اد

م مـ ؿّدم اهلل وأّخر مـ أّخر اهلل ما ظافص ؾريضة، ؾؼال فـف زؾـر: وأهيـؿ ؿـّدم  اهلل! فق ؿدَّ

وأهيؿ أّخر؟ ؾؼال: ــؾ ؾريضـة ٓ تـزول إٓ إػ ؾريضـة، ؾتؾـؽ افتـل ؿـدم اهلل، وتؾـؽ 

ػ افربـع ٓ يــؼص مــف، وادـرأة هلـا افربـع ؾـنن ؾريضة افزوج فـف افـصـػ، ؾـنن زال ؾـن

زافــص ظـــف صــارت إػ افــثؿـ ٓ تـــؼص مـــف، وإخــقات هلـــ افثؾثــان وافقاحــدة هلــا 

افـصػ، ؾنن دخؾ ظؾقفـ افبـات ـان هلـ ما بؼل ؾفمٓء افـذيـ أّخـر اهلل، ؾؾـق أظطـك 

مـا ظافـص  مـ ؿدم اهلل ؾريضتف ـامؾـًة، ثـؿ ؿسـؿ مـا يبؼـك بـغ مــ أّخـر اهلل باحلصـص

 هبذا افرأي ظذ ظؿـر؟ ؾؼـال: ابتـف واهلل، ؿـال شـرؾريضة، ؾؼال فف زؾر: ؾ  مـعؽ أن ت

ابـ إشحاق: ؾؼال يل افزاـري: وايـؿ اهلل! فـقٓ أكـف تؼدمـف إمـام اـدى ــان أمـره ظـذ 

افقرع  ما اختؾػ ظذ ابـ ظباس اثـان مـ أاؾ افعؾؿ
(1)

. 

ظـــ ظبــد اهلل بـــ  ر:دم نقهيــث ادســؾؿ  ـــ افؽــاؾ اجذفـاا  عاويــة  -11

أحســ مــ ؿضـاء  معؼؾ ؿال: ما رأيص ؿضاًء بعد ؿضاء أصحاب رشـقل اهلل 

بف معاويـة يف أاـؾ افؽتـاب، ؿـال: كـرثفؿ وٓ يرثقكــا، ــ  حيـؾ فــا افـؽـاح  ضـكؿ

ؾقفؿ، وٓ حيؾ هلؿ افـؽاح ؾقـا
(2)

. 

                                           
(، وإشـاده حسـ وجاء ما يشفد فف مـ ضـرق ظــ ابــ ظبـاس يـظـر: 14111رواه افبقفؼل يف افســ افؽبر برؿؿ ) (1)

 (.414اجلامع ٕحاديث وآثار افػرادض )ص:

(، واــذا أثــر صــحقح، يـظــر: اجلــامع ٕحاديــث وآثــار افػــرادض 44111صـــػ بــرؿؿ )رواه ابـــ أ  صـــقبة يف اد (4)

 (.241)ص:



  

ًَِح انرَّشكاِخ ذـأطٍـاًل ٔذطثٍمـًا ُّ فً ِلس   االجرٓاُد انَمضائ
 

 484 

ظــ افشـعبل ؿـال: اكتفـك إػ زيـاد ظؿـة وخافـة،  افؼقاس دم افػـرائض: -11

اد: أكا أظؾؿ افــاس بؼضـاء ظؿـر بــ اخلطـاب ؾقفـا، ؾجعـؾ افعؿـة بؿـزفـة ؾؼال زي

إب ؾجعؾ هلا افثؾثغ، وجعؾ اخلافة بؿـزفة إم ؾجعؾ هلا افثؾث
(1)

. 

وفق   يؽـ مـ ؾضؾ افػرادض وافؽالم ظؾقفا إٓ أهنا تبَفص " ؿال ابـ افعريب:

  ؾـنن ظامـة مسـادؾفا مـؽري افؼقاس، و زي مبطع افـظر يف إحلاق افـظر بـافـظر

"إك  ال مبـقة ظذ ذفؽ  إذ افـصقص   تستقِف ؾقفا، وٓ أحاضص بـقازهلا
(2)

. 

 املبشح الجانُ: تطبَل اتدتوا  الكضاُٖ يف اجلانب املٌضٌعُ: 

بؼك شــق  يزل آجتفاد افؼضادل يف جاك  مقضقع ؿسؿة افســات ممتـًدا، و

ظل، وٓ يؿؽــ اشـتعراض شــراء افما بؼقص افؼضـايا معروضـًة ظـذ أكظـار افؼضـ

افتطبقؼات افؼضادقة وآجتفادات يف جاك  ادقضقع  إذ ٓ يؿؽــ اإلحاضـة هبـا، 

 وفؽـ يؽػل ذـر بعض إمثؾة افتل يتضح هبا ادراد:

 

أمجع افعؾ ء ظذ أن افؼتؾ يف اجلؿؾة ماكع مـ مقاكع اإلرث، إٓ أهنـؿ اختؾػـقا 

افؼتؾ افذي يـطبؼ ظؾقف اذا احلؽؿ ظذ أؿقال يف حؼقؼة ذفؽ
(3)

، ؾؿـذا  ادافؽقـة 

ادـع يف افؼتؾ افعؿد افعدوان، وأما افؼاتؾ خطل ؾرث مـ ادـال دون افديـة،  صـرح

ــؾ بغــر حــؼ، واــق  ــاكع مـــ اإلرث اــق افؼت ــة أن افؼتــؾ اد ــد احلـابؾ وادــذا  ظـ

اخلطـل، بخـالف افؼتـؾ ادضؿقن بؼصاص أو دية أو ـػارة، ـافعؿد وصبف افعؿـد و

ا أو دؾًعا ظـ كػسف ؿصاًصا أو حدًّ
(4)

  . 

                                           
ــرؿؿ ) (1) ــــ ب ـــ مـصــقر يف افس ــعقد ب ــرادض 112رواه ش ــار افػ ــث وآث ــامع ٕحادي ــر: اجل ـــاد صــحقح، يـظ ( بنش

 (.121)ص:

 (.1/242أحؽام افؼرآن ٓبـ افعر  ) (4)

 (.21ث افؼاتؾ خطل جمؾة افعدل )ع(، مرا11يـظر: افتحؼقؼات ادرضـقة )ص: (4)

 (.2/214(، ـشاف افؼـاع )11/411يـظر: اإلكصاف ) (2)
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حرية آختقار يف اذه ادسـلفة مــ أؿـقال  ضـلوآجتفاد افؼضادل جعؾ فؾؼا

افعؾ ء ما يراه راجًحا يف افدفقؾ، وبخاصـة إذا ــان ادتسـب  يف ؿتـؾ مقرثـف ًســًا 

ؿـة، ويف ؿـرار جمؾـس إفقف، ووؿع مـف افتسب  يف ؿتـؾ مقرثـف خطـًل ٓ تؾحؼـف ؾقـف  

مـا كصـف:  (اــ14/1/1212)( يف 444/4افؼضاء إظـذ هبقئتـف افدادؿـة رؿـؿ )

ارة إذا حصؾ فف حادث وتقيف مقرثف بسب  احلادث  ؾاحلؽؿ بتقريثـف سـقشادؼ اف"

، واـق راجـع إفقـف، يعرضـف ظـذ أدفـة ضــلأو حرماكف أمر يتعؾؼ بـ  حؽـؿ بـف افؼا

. وجـاء يف ؿـرار "ء هبـذا اخلصـقصصــلدار يعة وؿقاظـداا، وٓ يسـقغ إصـشـراف

ــؿ ) ــة رؿ ــف افدادؿ ــس افؼضــاء إظــذ هبقئت ـــ42/7/1227)( يف 174/2جمؾ  (ا

ادصادؿة ظذ حؽؿ تضؿـ أن افؼقل بلن وفد افؼاتؾ ٓ يرث ؿقل مرجقح
(1)

. 

/ب يف 1/ج144)وجـــاء يف تؼريـــرات ًؽؿـــة افتؿققـــز يف افؼـــرار رؿـــؿ 

افسادؼغ ادتسببغ يف وؾـاة مـقرثقفؿ  إصؾ تقريث"ما كصف:  (اـ12/7/1241

"مـفؿ  فعدم افتفؿة يف ذفؽ
(2)

. 

 

ــا،  ــلفة مبســقضة يف مظاهن ــام، وادس ــث ذوي إرح ــاء يف تقري ــػ افػؼف اختؾ

وادذا  ظـد احلـابؾة تقريث ذوي إرحام
(3)

إظـذ ، جاء يف ؿرار جمؾس افؼضاء 

تدؿقًؼا ظـذ حؽـؿ تضـؿـ ظـدم  (اـ44/1/1244يف  11/1هبقئتف افدادؿة رؿؿ )

مراث ذوي إرحام ثابص  ؾـال يــزع إٓ بثبـقت "تقريث ذوي إرحام ما كصف: 

"  يـػقف، وما ـان ثابًتا  ؾإصؾ بؼاؤه حتك يؼقم دفقؾ صحقح يردهصـقتع
(4)

. 

 

                                           
 (.177ادبادئ وافؼرارات )ص: (1)

 (.4/412تؼريرات ًؽؿة افتؿققز خالل مخسـغ ظاًما ) (4)

 (.412(، افتحؼقؼات ادرضـقة )ص:2/211(، ـشاف افؼـاع )11/111يـظر: اإلكصاف ) (4)

 (.171ؼرارات )ص:ادبادئ واف (2)
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قن ـــإب مـــ ـبــار ادســادؾ يف افػــرادض مســلفة اجلــد واإلخــقة، واــؾ يؽــ

ؾقحج  اإلخقة، أو أهنؿ يرثقن معف ظذ خالف يف ـقػقة افتقريـث، وؿـد اختؾـػ 

وافتابعقن ؾؿـ بعداؿ، وافصحقح مـ ادذا  ظــد احلـابؾـة  ؾقفا افصحابة 

أن اجلــد ٓ حيجــ  اإلخــقة، وافروايــة افثاكقــة ظـــ أ ــد أن اجلــد حيجــ  اإلخــقة، 

خ ًؿـد بــ ظبـد افقاـاب، شــقواف خ اإلشالم ابــ تقؿقـة وابــ افؼـقؿصـقاختاراا 

وظؾقفا افػتقى
(1)

. 

وؿد أمضص ًؽؿة افتؿققز بافرياض حؽً  فؼاٍض يف تقريث اإلخقة مع اجلد
(2)

. 

وتبؼك بعد ذفؽ مجؾـة مــ ادسـادؾ ادختؾـػ ؾقفـا فـدى افػؼفـاء  تؾـػ ؾقفـا 

أكظــار افؼضــاة بحســ  افقؿــادع ادعروضــة، وجيتفــدون يف افــت س احلؽــؿ ادقاؾــؼ 

صؾحة، ودحؽؿة آشتئـاف وادحؽؿة افعؾقا بعد ذفـؽ افـظـر يف إمضـاء اـذه فؾؿ

إحؽام أو كؼضفا
(3)

. 

 املبشح الجالح: ضٌا ا يف اتدتوا  الكضاُٖ يف اجلانب املٌضٌعُ:

أذـر يف اذا ادبحث مجؾًة مـ افضقابط مستػادًة مما تؼدم يف ادبحثغ إوفـغ، 

 أو اإلحاضة: صـرٓ أدظل ؾقفا احل

ــاب وافســـة افصــحقحة، ومهــا  -1 ــذ افؽت ــام ظ ــت د يف إصــدار إحؽ آظ

، وؿـد إصؾ وادصدر افقثقؼ يف إحؽام، ـ  دل ظـذ ذفـؽ حـديث معـاذ 

                                           
 (.142(، افتحؼقؼات ادرضـقة )ص:2/221(، ـشاف افؼـاع )11/11يـظر: اإلكصاف ) (1)

 /ادؼدمة(.1تؼريرات ًؽؿة افتؿققز خالل مخسـغ ظاًما ) (4)

إذا أصدر افؼاضـل حؽؿـف بــاًء ظـذ مـا تـرجح فديـف بعـد "( مـ ادبادئ وافؼرارات، وؾقف: 1742يـظر ادبدأ رؿؿ ) (4)

الظف ظذ اخلالف اظتز اختقار أحد افرأيغ مـ افؼاضـل مـفقًّا فؾخالف، ومع ذفؽ إذا صـدر مــ ويل إمـر أن اض

، ويـظر ؿاظـدة آجتفـاد ٓ "احلؽؿ ٓ يؽقن هنادقًّا إذا شاؽص دراشتف مـ مدؿؼ فف إٓ بعد تليقده ؾؾذفؽ اظتباره..

 (.111يـؼض بؿثؾف وتـزيؾفا ظذ ظؿؾ ًاـؿ آشتئـاف )ص:
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ًئا أاؿ مـ افؽالفة، ما راجعـص صـقإين ٓ أدع بعدي ": ؿال ظؿر بـ اخلطاب 

ا أؽؾـظ يل ء مـصــلء ما راجعتف يف افؽالفة، وما أؽؾظ يل يف صـليف  رشقل اهلل 

ػ افذـل دم صــقيا ظؿر ضٓ نؽػقؽ آية اف»ؾقف حتك ضعـ بلصبعف يف صدري، وؿال: 

"«آخر شقهة افـسا ؟
(1)

ظقة مـا كصـف: شــر. ويف ادادة إوػ مـ كظام ادراؾعـات اف

يعة اإلشـال قة وؾًؼـا دـا شــرنطبؼ ادحاـؿ ظذ افؼضايا ادعروأة ض ا فا ضحؽام اف"

  .".ال ظؾقف افؽذاب وافسـة.

ــد إصــدار  -4 ــة اإلمجــاع ظـ ــف افســابؼقن وظــدم لافػ ــ  اتػــؼ ظؾق افؼضــاء ب

ــــال  ضـــــلإحؽــــام، وإذا خــــافػ افؼا ـــــؼض، ؿ ــــف ي  يف حؽؿــــف اإلمجــــاع ؾنك

  بــف كبقــف  ضـــكؾــنن جــاءه أمــر فــقس يف ـتــاب اهلل وٓ ؿ": ابـــ مســعقد

بعــاه ـان ظؿر إذا شؾؽ ضريًؼـا ؾات": ، وؿال أيضاً "بف افصاحلقن ضـكؾؾقؼِض ب  ؿ

وجدكاه شفاًل، وإكف ُأيت يف امرأة وأبقيـ ؾلظطك ادرأة افربع، وأظطـك إم ثؾـث مـا 

"بؼل، وأظطك إب شفؿغ
(2)

. 

افؼضاء بآجتفاد وبافؼقاس، واق افرأي افصحقح ـ  دل ظـذ ذفـؽ حـديث  -4

افػـرادض افغافــ  "وؽراــا، ؿـال ابــ حجـر:  شــكورشـافة ظؿـر ٕ  مق معـاذ 

كحسـام وجــقه افــرأي، واخلـقض ؾقفــا بــافظـ ٓ اكضـباط فــف، بخــالف ظؾقفـا افتعبــد وا

، وآكضباط ؾقفا ممؽـ ؽافبًا ًٓ "ؽراا مـ أبقاب افعؾؿ  ؾنن فؾرأي ؾقفا جما
(3)

. 

آختقار مـ أؿقال افعؾـ ء ظــد اخـتالؾفؿ مـا ــان أؿـرب إػ افـدفقؾ وأوؾـؼ  -2

ر ػتـقى، جـاء يف ؿـرافؾؿصؾحة، وافسجـقح بؼـقل مجفـقر افػؼفـاء ومـا ظؾقـف افعؿـؾ واف

: إجـراء افؼضـاء ظـذ ادػتـك بـف مــ (اــ7/1/1427يف  4اهلقئة افؼضادقة افعؾقـا رؿـؿ )

                                           
 (. 1117رواه مسؾؿ برؿؿ ) (1)

(، وإشـــاده صــحقح يـظــر: اجلــامع 14241(، وافبقفؼــل بــرؿؿ )44111رواه ابـــ أ  صـــقبة يف ادصـــػ بــرؿؿ ) (4)

 (.112ٕحاديث وآثار افػرادض )ص:

 (.14/1ؾتح افباري ) (4)
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، إٓ إذا وجـدت ادصـؾحة يف ؽـره وــان يف إخـذ مذا  اإلمام أ ـد بــ حـبـؾ 

افبحث ظ  خيافػ مـا ظؾقـف افؼضـاة ممـا "، ويف ادبادئ افؼضادقة ما كصف: "بادذا  مشؼة

"ح افعؾ ء يف ـتبفؿ  ؽر شادغصـريعة وبف شـرقاظد افؿ ضـكاق مؼت
(1)

. 

يح افدٓفـة، ــ  دل ظـذ صــرأكف ٓ اجتفاد مع افـص افؼطعل افثبـقت اف -1

  ، وــ  ؿـال ابــ مسـعقد يف ؿسؿة ترــة افـبـل  ذفؽ ؾعؾ أ  بؽر 

 .  "فؼد ضؾؾص إًذا، وما أكا مـ ادفتديـ": -يف ؿضادف شـكفق واؾؼ أبا مق-

ظـ اخلطل ظــد افتـبقـف إفقـف واحلؽـؿ بـ  طفـر أكـف افصـقاب، ــ   افرجقع -1

 إػ ؿضـــاء ابــــ مســـعقد يف إخـــص، وــــ  رجـــع  رجـــع ابــــ افـــزبر 

ٓ "ظـــ رأيــف، وـــ  دفــص ظــذ ذفــؽ رشــافة ظؿــر يف افؼضــاء:   شـــكأبــق مق

تف بــإمس راجعــص ؾقــف كػســؽ، واــديص ؾقــف فرصــدك  أن ضـــقيؿـعــؽ ؿضــاء ؿ

، وؿد جاءت افتعؾـق ت "ء..صـلؼ ؿديؿ، وإن احلؼ ٓ يبطؾف تراجع احلؼ  ؾنن احل

ظـ حؽؿف ضـلمـظؿة فرجقع افؼا
(2)

. 

، آجتفاد افسابؼ ٓ يـؼض باجتفاد مثؾـف، ــ  حؽـؿ بـذفؽ ظؿـر  -7

ة ظذ ما اكتفك إفقف آجتفاد ؾقفا، ويف ادبادئ وافؼرارات ما كصف: ضـقبؾ تؼّر ـؾ ؿ

"آجتفاد ٓ يـؼض بؿثؾف"
(3)

. 

                                           
 ."ر حتتاج إػ دفقؾلافػة ؿقل اجلؿفق"( مـ ادبادئ وافؼرارات، وؾقف: 1111ويـظر ادبدأ رؿؿ ) (1)

ٓ جيقز فؾؼاضـل افرجقع ظــ حؽؿـف ادؽتسـ  افؼطعقـة "( مـ ادبادئ وافؼرارات، وؾقف: 1711يـظر ادبدأ رؿؿ ) (4)

إٓ بعد حضقر افطرؾغ وتطبقؼ تعؾق ت آشتئـاف، وإذا ـان افرجقع أثـاء افتدؿقؼ مـ ادحؽؿة ادختصـة ؾالبـد 

 . "مـ تليقد افرجقع مـ ظدمف

 ( مـ ادبادئ وافؼرارات افؼضادقة.1172ـظر ادبدأ رؿؿ )ي (4)
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 فصل الجاىٕ ال
 ادتاىب اإلدساٜٕ يف قطن٘ الرتنات

 ل اتدتوا  الكضاُٖ يف اجلانب اإلدساُٖ:صبَاملبشح األًل: تأ

يؿؽـ أيًضـا تصــقػ أدفـة آجتفـاد افؼضـادل يف اجلاكـ  اإلجرادـل ادتعؾـؼ 

بؼسؿة افسـات إػ ؿسؿغ: أدفة ظامة وأدفة خاصة، ؾلما إدفة افعامة  ؾفـل افتـل 

 -ضــلافتـل يتخـذاا افؼا-وظقة آجتفاد يف اإلجـراءات افؼضـادقة شـرتدل ظذ م

مما فقس داخاًل يف ادقضقع، وأما إدفة اخلاصة  ؾفل إدفة ادتعؾؼـة بآجتفـاد يف 

اجلاك  اإلجرادل اخلاص بؼسـؿة افســات، وشـلوجز احلـديث يف إدفـة افعامـة، 

ؾ إدفة اخلاصة بعَض تػ احتفا، صــربحسـ  مرتبتفـا وؾ، مرتًبا إدفة صـقوأؾص،

 مبقـًا وجف دٓفتفا حغ خيػك وجف افدٓفة. 

 .[42]ص:(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) :ؿال تعاػ ظـ داود  -1

ؾـؿ جمـرد، وؾصـؾ ؾلما ظؾؿ افؼضاء  ؾَؾَعْؿُر إهلؽ! إكف فـقع مـ افع" ؿال ابـ افعريب:

ا بلحؽـام إؾعـال ظارًؾـا بـاحلالل واحلـرام، وٓ صــرً مـف ممـد... وؿد يؽـقن افرجـؾ ب

يؼقم بػصؾ افؼضاء ؾقفا، وؿد يؽقن افرجؾ يليت افؼضاء مـ وجفف، باختصار مــ فػظـف 

"وإجياز يف ضريؼف، بحذف افتطقيـؾ ورؾـع افتشـتقص وإصـابة ادؼصـقد
(1)

، واـذا افـذي 

 ة.ضـقاق ادراد بآجتفاد يف إجراءات كظر افؼذـره ابـ افعر  

 .[41]ص:(ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ) ؿال تعاػ: -4

                                           
 (.2/24أحؽام افؼرآن ٓبـ افعر  ) (1)
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ملمقر باحلؽؿ باحلؼ واق افعدل، ووصـػ احلؽـؿ  ضـلأن افؼا وجف افدٓفة:

 شــرباحلؼ: يتضؿـ احلؽؿ وضريؼ احلؽؿ وفقازمف، وال اإلجـراءات ادتخـذة يف 

ةضـقافؼ
(1)

. 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) ؿـــــال تعـــــاػ: -4

 .[11]افـساء:(ې ې ې ېى

أكــف ٓ يــتؿ احلؽــؿ بافعــدل ظــذ افقجــف ادــلمقر بــف إٓ بؿعرؾــة  وجــف افدٓفــة:

وإظ هلا، وما ٓ يتؿ افقاج  إٓ بف  ؾفق واج  ضـلإجراءات افتؼا
(2)

. 

افؼضاة ثالثـة: واحـد دم »ؿال:  ظـ افـبل    صـقظـ بريدة بـ احلُ  -2

بـفى وهجـؾ ظـر   ضــكافذي دم اجلـة ؾرجؾ ظـر  احلـؼ ؾؼ ؾل ا اجلـة واثـان دم افـاهى

«فؾـاس ظذ جفؾ ؾفق دم افـاه ضـكاحلؼ ؾياه دم احلؽؿ ؾفق دم افـاهى وهجؾ ؿ
(3)

. 

ـؿـاين احلـػـل يؼقل ابــ افست
(4)

بـافطريؼ إػ  ضــلجيـ  أن يؽـقن ظؾـؿ افؼا" :

مافـف أن احلؽؿ وافؼضاء شابؼًا دقاضع احلؽؿ وـقػقـة افؼضـاء، ــ  جيـ  أن يعؾـؿ 

"يػعؾ وما ظؾقف أن يسك
(5)

. 

ادشــفقرة يف  إصــعري  شـــكرشــافة ظؿــر بـــ اخلطــاب إػ أ  مق -1

"بقـًة  وإٓ وجفص ظؾقف افؼضاء ضـرؾنن أح"افؼضاء، وؾقفا: 
(6)

. 

                                           
 (.141يـظر: تػسـر شقرة ص ٓبـ ظثقؿغ )ص: (1)

 (.21يـظر: اددخؾ إػ ؾؼف ادراؾعات )ص: (4)

ــرؿؿ ) (4) ــق داود ب ــرؿؿ )4174رواه أب ــذي ب ــرؿؿ )1444( وافسم ــف ب ـ ماج ــ ــال 4411( واب ــرر (، ؿ ــادي يف ادح ــد اهل ـ ظب ــ اب

ؼقح )147)ص: ظر: إربعقن افؼضادقة احلديث رؿؿ )1/14(: إشـاده جقد، وؿال يف افـت ـ أو صحقح، ـت  (.1(: واق حس

اق أبق افؼاشؿ ظع بــ ًؿـد بــ أ ـد افرحبـل افسـؿـاين، ؿـرأ ظـذ افـدامغاين وتػؼـف ظؾقـف، فـف تصـاكقػ يف افػؼـف  (2)

( وافػقادـد 1/471شـة(. يـظر: اجلقاار ادضـقة يف ضبؼات احلـػقـة ) 11ـ وظؿره ا214وافشـروط، وتقيف شـة )

 (.144افبفقة )ص:

 ( بتصـرف يسـر.1/471روضة افؼضاة وضريؼ افـجاة ) (1)

 تؼدم  رجيفا. (1)
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 ظؾقـف أثــاء كظـر ســرإجـراًء ي شــكرشؿ ٕ  مق أن ظؿر  وجف افدٓفة:

 ضــكاا ؿضـرإلحضار بقـتف، ؾنذا   حي ة، واق أن جيعؾ فؾؿدظل مفؾًة ـاؾقةً ضـقافؼ

"اشة افؼضـاءشـقـتاب "ظؾقف، واذه افرشافة يسؿقفا بعض افعؾ ء: 
(1)

، وذفـؽ دـا 

 اصتؿؾص ظؾقف مـ إجراءات. 

دفقؾ ادصؾحة ادرشؾة -1
(2)

: وال ادصؾحة افتل اظتـز افشـارع جـسـفا، و  

اؾعـات افؼضـادقة، يشفد فعقـفا أصؾ معغ بآظتبار، ومـ ذفؽ: وجقب ـتابة ادر

ظذ درجات، وكحق ذفؽ ضـلوجعؾ افتؼا
(3)

  . 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) ؿــــال تعــــاػ يف آيــــات ؿســــؿة ادقاريــــث: -1

 .[14]افـساء:(ہ

ؾفا بعـد إخـراج أن اهلل تعاػ رت  إجراءات ؿسؿة افسـة، وجع وجف افدٓفة:

م افقصـقافديـ وافق ة يف أية ظذ افديـ اات ًما هبا، وإن ــان افـديـ صـقة، وإك  ؿدَّ

ًما مؼدَّ
(4)

. 

ظــ أم   قظظة اخلصقم وإ ر بافؼسؿة وافصؾح وحتؾقؾ بعضفؿ بعًضا: -4

يف  ؿافــص: جــاء رجــالن مـــ إكصــار خيتصــ ن إػ رشــقل اهلل  شــؾؿة 

إكؽـؿ ختذصـؿقن : »فقس بقـف  بقـة، ؾؼال رشقل اهلل  مقاريث بقـف  ؿد َدَرشْص 

ى وإكن ضكا ب بقــؽؿ ظـذ  ضــلى وفعؾ بعضؽؿ ضحلـ بحيذف  ـ بعضى ؾنكن ضؿشـرإيلَّ

ًئا ؾال يلخذهى ؾنكن ضؿطع فـف ؿطعـًة صـقت فف  ـ حؼ ضخقف ضـقكحق  ا ضشؿعى ؾؿـ ؿ

                                           
 (.1/411يـظر: صـرح أدب افؼاضـل ٓبـ مازه ) (1)

 (.422ي ٓ يسع افػؼقف جفؾف )ص:(، أصقل افػؼف افذ2/244يـظر: صـرح افؽقـ  ادـر ) (4)

 (.14يـظر: اددخؾ إػ ؾؼف ادراؾعات )ص: (4)

 (.47يـظر: افتحؼقؼات ادرضـقة )ص: (2)
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جالن وؿـال ــؾ واحـد ، ؾبؽـك افـر« ـ افـاه يليت هبا إشـطاً ا دم ظـؼـف يـقم افؼقا ـة

ض ا إذ ؿؾذنى ؾاذهبـا ؾاؿذسـنى ثـؿ نقخقـا : »مـف : حؼل ٕخل، ؾؼال رشقل اهلل 

«احلؼى ثؿ اشذفنى ثؿ فقحؾؾ ـؾ واحد  ـؽن  احبف
(1)

. 

ؿـال افسمـذي يف شـــف بعـد نرنقب اإلجرا اتى وكؼؾ اإلمجاع ظذ ذفؽ:  -4

ــة حــديث ظــع  ــل » رواي ــؾ افق ضـــكؿ ضن افـب ــديـ ؿب ــتؿ «ةـق ــباف ، وأك

وافعؿؾ ظذ اذا ظـد ظامة أاؾ افعؾؿ أكف يبـدأ "ة ؿبؾ افديـ، ؿال: صـقتؼرؤون افق

"ةصـقبافديـ ؿبؾ افق
(2)

. 

اكقًة صــرظـ ًؿد بـ إصعث أن ظؿـًة فـف هيقديـًة أو كافدؾع بسبؼ افػصؾ:  -4

: ؾؼال فف: مـ يرثفا؟ ؾؼـال فـف ظؿـر  تقؾقص ؾَذـر ذفؽ فعؿر بـ اخلطاب 

ؾسـلفف ظــ ذفـؽ؟ ؾؼـال فـف ظـث ن بــ  ديـفا، ثؿ أتك ظث ن بـ ظػـان يرثفا أاؾ 

، ثؿ ؿال: يرثفا أاؾ ديـفاص ما ؿال فؽ ظؿر سـقظػان: أثراين ك
(3)

. 

 ظــ مافـؽ بــ أوس أكـف ــان ظـــد  نعيقـؾ افػصـؾ دم ؿضـايا افســات: -1

ـــاب  ــــ اخلط ـــر ب ـــث َن ظؿ ـــؽ يف ظ ـــؾ ف ـــال: ا ـــل، ؾؼ ـــف يرؾ ـــاه حاجب  ، ؾلت

ظقف وافزبِر وشعِد بـ أ  وؿاص يسـتلذكقن، ؿـال: كعـؿ، ؾـلذن  وظبِد افر ـ بـ

ا، ثـؿ ؿـال: اـؾ فـؽ يف ظـع ســرً هلؿ. ؾدخؾقا وشؾؿقا وجؾسقا، ثؿ جؾس يرؾـل ي

وظبــاس؟ ؿــال: كعــؿ، ؾــلذن هلــ . ؾــدخال وشــؾ  وجؾســا، ؾؼــال افعبــاس: يــا أمــر 

مـ مـال  رشقفف ادممـغ! اؿِض بقـل وبغ اذا، ومها خيتص ن ؾق  أؾاء اهلل ظذ 

، ؾؼال افـراُط ظـث ُن وأصـحابف: يـا أمـر ادـممـغ! اؿـِض بقــف  وأرح ضـربـل افـ

احلديَث متػؼ ظؾقف "أحدمها مـ أخر...
(4)

. 

                                           
 (، وحسـف ًؼؼق ادسـد وأصؾف يف افصحقحغ.4112(، وأبق داود برؿؿ )41717رواه أ د برؿؿ ) (1)

 (.4144رواه افسمذي برؿؿ ) (4)

( وإثـر ثابـص ظــ ظؿـر يـظـر: اجلـامع 14412( ومـ ضريؼـف افبقفؼـل بـرؿؿ )1277ؿ )رواه مافؽ يف ادقضل برؿ (4)

 (.221ٕحاديث وآثار افػرادض )ص:

 (.1717( ومسؾؿ برؿؿ )1741رواه افبخاري برؿؿ ) (2)
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ظــ جبـر بــ كػـر ؿـال: ـــص جافًسـا ظــد أ  افـدرداء ظة افذـػقذ: شـر -1

، ؾؽقـػ تـرى يف ا، ؾلتاه رجؾ ؾؼال: إن ابـ أختل مات و  يـدع وارًثـاضـقً وـان ؿا

مافف؟ ؿال: اكطؾؼ ؾاؿبضف
(1)

. 

ُأيت ابــ » ةى وؾرحـف بن ـابة احلـؼ ؾقفـا:ضــقدم ؿ نلين ابــ  سـعقا  -7

يف رجؾ تزوج امرأًة، ؾ ت ظـفا و  يػرض هلا و  يدخؾ هبا، ؾسـئؾ  مسعقد 

ًئا، ثؿ شلفقه، ؾؼال: أؿقل ؾقفا برأيل، ؾنن يـُؽ خطـًل  صـقظـفا صفًرا، ؾؾؿ يؼؾ ؾقفا 

طان، وإن يـُؽ صـقاًبا  ؾؿــ اهلل: هلـا صـدؿة إحـدى كسـادفا، وهلـا شـقل ومـ افؾؿـ

ؾؼـال:  -يؼـال: معؼـؾ بــ شــان-ادراث وظؾقفا افعـدة، ؾؼـام رجـؾ مــ أصـجع 

، ؿــال ابـــ "يف َبــروع بـــص واصــؼ ص ؾقفــا بؼضــاء رشــقل اهلل ضـــقأصــفد فؼ"

! صـااداك؟! ؾشـفد فـف اجلـراح وأبـق شــان   -أصـجع رجـالن مــ-مسعقد: اؾؿَّ

«ؾػرح بذفؽ ظبد اهلل ؾرًحا صديًدا حغ واؾؼ ؿقفف ؿضاء افـبل 
(2)

. 

يف احلـديث افطقيـؾ  نلخر ظبد ا  بـ افزبر ؿسؿة نرـة ضبقف ضهبع شــغ: -1

ؾؾ  ؾرغ ابـ افزبر مـ ؿضاء ديـ أبقـف، ؿـال بــق ": يف ؿصة ؿضاء ديـ افزبر 

 أؿسؿ حتك أكادي بادقشـؿ أربـع شــغ: افزبر: اؿسؿ بقــا مراثـا، ؿال: ٓ واهلل! ٓ

أٓ مـ ـان فف ظذ افزبر ديـ ؾؾقلتـا ؾؾـؼضف، ؾجعؾ ـؾ شـة يــادي بادقشـؿ، ؾؾـ  

احلديث "أربع شـغ ؿسؿ بقـفؿ ضـكم
(3)

. 

تـلخر ؿسـؿة ادـراث  حتـك  صــلفؾق" ؿال ابـ حير  عدًاا ؾقائد احلـديث:

ثؾث، وأن فـف أن يسـتزئ أمـر افـديقن تقىف ديقن ادقص، وتـػذ وصاياه، إن ـان فف 

وأصحاهبا ؿبؾ افؼسؿة، وأن يمخراا بحس  ما يمدي إفقف اجتفـاده، وٓ خيػـك أن 

ذفؽ يتقؿػ ظذ إجازة افقرثـة، وإٓ ؾؿــ ضؾـ  افؼسـؿة بعـد وؾـاء افـديـ افـذي 

                                           
 ( وحسـف ًؼؼ ادصـػ.44422رواه ابـ أ  صـقبة يف ادصـػ برؿؿ ) (1)

 تؼدم  رجيف. (4)

 (.4141رواه افبخاري برؿؿ ) (4)
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ء متـقاؿ، ؾـنذا صـلوؿع افعؾؿ بف، وصؿؿ ظؾقفا أجق  إفقفا، و  يسبص بف اكتظار 

"ء اشتعقد مـفصـلؽ ثبص بعد ذف
(1)

. 

يـ ؿـال: ـــص ظــد شــرظــ ًؿـد بــ ندويـ ادراؾعة  ـ ضجؾ ؾفؿفا:  -1

يؼـال هلـا: -ؾلتاه ؿقم خيتصـؿقن يف مـراث امـرأة  -اضـقً وـان ؿا-ظبداهلل بـ ظتبة 

ؾجعؾ اذا يؼقل: أكا ؾالن بـ ؾالن بـ شؿعان، ويؼقل اذا:  -ؾؽقفة بـص شؿعان

ؾؿ يػفؿ، ؾؼـام رجـؾ، ؾؽتـ  ؿصـتفؿ يف صـحقػة، أكا ؾالن بـ ؾالن بـ شؿعان، ؾ

ثؿ جاء هبا إفقف ؾؼرأاا، ؾؼال: كعؿ ؿد ؾفؿص
(2)

. 

  بـ راؾع ؿال: ــص جافًسـا ظــد سـقظـ اد اإل الح دم ؿضايا افسـات: -12

ظبد اهلل بـ ظتبة، وؿد أمرين أن أصؾح بغ آبــة وإخـص يف ادـراث، وؿـد ــان ابــ 

ث إ ئًا، ؾـنين ٕصـؾح بقــف  ظــده إذ جـاء صــقخـص مـع آبــة افزبر أمـره أن ٓ يـقر،

إشقد بـ يزيد، ؾؼال: إين صفدت معاًذا بافقؿـ ؿسؿ ادال بـغ آبــة وإخـص، وإين 

بف، وتؽت  بـف  ضـلأتقص ابـ افزبر ؾلظؾؿتف ذفؽ  ؾلمرين أن آتقؽ ؾلظؾؿؽ ذفؽ  فتؼ

ق، ؾلتِف ؾلظ ؾؿف ذفؽ ؾؾقؼِض بفإفقف، ؾؼال: يا أشقد! إكؽ ظـدكا دصدَّ
(3)

. 

 املبشح الجانُ: تطبَل اتدتوا  الكضاُٖ يف اجلانب اإلدساُٖ:

صدرت يف اجلاك  اإلجرادل فؼسؿة افسـات جمؿقظة مــ إكظؿـة وافؾـقادح، 

 اا ؾــق  يــع: صـــرافعـايــة وآفتــزام بــف، ويؿؽـــ ح ضـــلواــل ممــا يـبغــل ظــذ افؼا

اــ. 44/1/1241ـػقذية افصـادر بتـاريخ ظقة وفقادحف افتشـركظام ادراؾعات اف -1

( يف 1112ٓدحة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة افصـادرة بؼـرار وزيـر افعـدل رؿـؿ ) -4

خطــة ظؿــؾ افــدادرة افثالثقــة فـظــر افســـات ادقاؾــؼ ظؾقفــا  -4اـــ. 11/1/1241

اــ، وفــ 1/2/1241وتـاريخ  44211بؼرار ردقس ادجؾس إظذ فؾؼضاء رؿـؿ 

                                           
 (.1/442ؾتح افباري ) (1)

 (.14121رواه افبقفؼل يف افســ افؽبر برؿؿ ) (4)

حاديث وآثار افػرادض )ص:44141رواه ابـ أ  صـقبة يف ادصـػ برؿؿ ) (4) ظر: اجلامعٕ   (.121(، واذا أثر صحقح، ـي
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ػرد هلا بحث مستؼؾ يف اـذا ادؾتؼـك بعــقان: شـقؾ  ٕكف صـقبتػأتـاول اذه إكظؿة 

 )إكظؿة واإلجراءات افؼضادقة ادـظؿة فؼسؿة افسـات(. 

بعـد اجتفـاده يف - ضــلومع صدور اذه إكظؿـة وافؾـقادح  ؾنكـف يبؼـك فؾؼا

 اذه إكظؿة وافؾقادح، وافثـاين: آجتفـاد سـرآجتفاُد يف أمريـ: تػ -افعؿؾ هبا

 بعض اإلجراءات افتل شؽتص ظـفا اذه إكظؿـة ممـا حيؼـؼ ادصـؾحة وافعدافـة يف

ــة يف  افـــاجزة، وشــلتـاول يف اــذا ادبحــث بعــض افتطبقؼــات افؼضــادقة آجتفادي

 جاك  اإلجراءات، وال تطبقؼات واؿعة أو مؼسحة بحس  إحقال:

 

طع خزه وجفؾ حافف ؾـال ُيـدرى أحـل اـق أو مقـص، شـقاء ــان ادػؼقد: مـ اكؼ

، أو اكؽسار شػقـة، أو أ ًٓ ه يف يـدي ظـدو أو ؽـر شــرشب  ذفؽ شػره أو حضقره ؿتا

ب مـدة يتلــد ؾقفـا مــ واؿعـف تؽـقن ضــرذفؽ، ودا ـان حافف ما ذـر ــان ٓبـد مــ 

ؾرصة فؾبحث ظـف
(1)

طـاار ؽقبتـف اهلـالك  ، وادذا  ظـد احلـابؾة أن ادـدة يف مــ ــان

أربع شـغ مـذ ُؾؼد، ومـ ـان طاار ؽقبتف افسالمة  ؾحتك يصؾ شـف إػ تسـعغ شــة، 

وافؼقل افثاين: أكف يرجع يف ذفؽ إػ اجتفاد احلاـؿ، واق رواية ظـ أ د
(2)

. 

ظقة شــريف شبقؾ افتحؼؼ مــ حقـاة ادػؼـقد مجقـع افقشـادؾ اف ضـلويتخذ افؼا

، وجيتفــد يف ذفــؽ، ؿبــؾ أن حيؽــؿ بقؾــاة ضـــر افقؿــص احلايف ســـروافـظامقــة، ممــا تق

ادػؼقد، ويؼسؿ ترـتف بغ افقرثة، أو ؿبؾ أن يؼسؿ افسـة ادقؿقؾـة إن ــان ادػؼـقد 

بف ؾقؼتسؿقهصـقوارًثا، وفؾقرثة أن يصطؾحقا ظذ ما زاد مـ ك
(3)

. 

 

الت ؾؼفقة تطؾ  يف مظاهنا، وافذي يدخؾف آجتفـاد صـقاث احلؿؾ تػيف مر

                                           
 (.441يـظر: افتحؼقؼات ادرضـقة )ص: (1)

 (.2/211(، ـشاف افؼـاع )11/441) يـظر: افشـرح افؽبر مع اإلكصاف (4)

 ( مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة.441( وادادة )447تـظر ادادة ) (4)
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 افؼضادل اـا مسلفتان:

إذا مات إكسان ظـ ورثة ؾـقفؿ  ـؾ يـرث معفـؿ، ؾـنن رضـقا بتـلخر  إوػ:

افؼسؿة إػ وضع احلؿؾ  ؾفـق أوػ خروًجـا مــ اخلـالف، وإن   يرضـقا وضـافبقا 

ادافؽقة، وادشفقر ظـد افشـاؾعقة:  بافؼسؿة  ؾفؾ يؿؽـقن مـ ذفؽ أم ٓ؟ ؾؿذا 

أهنؿ ٓ جيابقن إػ ذفؽ، وذا  احلـػقة واحلـابؾـة إػ أهنـؿ جيـابقن إػ ذفـؽ  دؾًعـا 

بف، ؾال داظل فتلخر افؼسؿةصـقر، وٕكف حيتاط فؾحؿؾ ب  حيػظ كضـرفؾ
(1)

. 

ظذ افؼـقل بتعجقـؾ افؼسـؿة  ؾفـؾ ُيعتـز رأي افطـ  احلـديث يف  ادسلفة افثاكقة:

  صــقرؾة جـس اجلـغ وظدده، بحقث تؼسؿ افسـة ظـذ اـذا آظتبـار، ؾققؿـػ كمع

أن  ضــلبف، اـذا ًـؾ اجتفـاد ؾؼفـل ؿضـادل، وفؾؼاصــقاحلؿؾ، ويعطك ــؾُّ وارث ك

يتخذ مـ اإلجراءات ما يتحؼؼ ؾقف مـ شالمة افـتاد  افطبقة ودٓفتفا
(2)

  . 

 

ــ حة اف ــقى ش ـــقصــدرت ؾت ــرااقؿ ش ـــ إب ــد ب ــاـؿ  خ ًؿ ــة فؾؿح ادبؾغ

اــ يف اـذا افشـلن، وأكؼؾفـا 11/12/1414يف  4121/4بؿقج  افتعؿقؿ رؿـؿ 

ؾة كادبـا يف ادـطؼـة افغربقـة ضـقؿد بـ إبرااقؿ إػ ؾمـ ً"بت مفا فػادد ا وأمهقتفا: 

شؾؿف اهلل، افسـالم ظؾـقؽؿ ور ـة اهلل وبرـاتـف، ؾؼـد جـرى آضـالع ظـذ ادعامؾـة 

 -اــ44/14/1471وتـاريخ  2112وؾـؼ خطـابؽؿ رؿـؿ -ادرؾقظة إفقـا مــؽؿ 

فـا ادجـاردة ظـ  جيـ  ا ـاذه كحـق افعؼـارات افتـل متؾؽ ضــلادتعؾؼة باشسصاد ؿا

اء وكحـق ذفـؽ، وبعـد اـذا ويف شـرافـاس مددًا ضقيؾة وتداوفتفا إيدي بافبقع واف

افقؿص ادتـلخر يتؼـدم مــازع أو مطافـ  هلـذه افعؼـارات افتـل تـتؼـؾ مــ كسـؾ إػ 

                                           
 (.442(، افتحؼقؼات ادرضـقة )ص:11/421يـظر: افشـرح افؽبر مع اإلكصاف ) (1)

 (.471يـظر: أثر افتؼـقة احلديثة يف اخلالف افػؼفل )ص: (4)
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ــابًؼا  ـــفؿ ش ــق  بق ــف ؾ ــا ظؾق ــان متعارًؾ ــا ـ ــذه ادشــاـؾ م ــث إن شــب  ا  كســؾ  حق

ة صــقمقرثفـا، أًيـا ــان إٓ إذا ـاكـص وأن ادرأة ٓ تطؾ  مراثفا مـ  -واظتادوه-

 ضــلمـ مـقرث، وؿـد كشـل ظـذ اـذا افصـغر، واـرم ظؾقـف افؽبـر، ومـا ذــره ؿا

ادجــاردة أكــف اــق وزمــالؤه افؼضــاة يف تؾــؽ اجلفــات ـــاكقا يعؾـــقن ويــذيعقن يف 

ادجتؿعات: أن فؾؿرأة احلـؼ يف ادطافبـة بؿراثفـا مــ أي مـقرث ــان إػ آخـر مـا 

ؿع أن افؼضاة أمام اذه ادشاـؾ ًرجقن، وفؽـ احلؾ افقشط إن صاء ذـره.. وافقا

 اهلل يتؾخص يف أن امٓء ادطافبغ بلكصبادفؿ مـ مقرثفؿ ٓ خيؾقن مـ أمريـ:

ة وشـؽتقا ظــ حصصـفؿ اإلرثقـة جرًيـا صــرأن يؽقكقا وارثـغ مبا إ ر إول:

 ســرظ ضــلدية ظـذ أراوراء افعقادد وافتؼافقد، ؾـ  ــان ؿبـؾ وٓيـة احلؽقمـة افسـعق

وكحقاــا ؾــال تســؿع ؾقــف افــدظقى، ويؽــقن مــا ؿبــؾ دخــقل احلؽقمــة صــبقًفا بحــال 

ئًا يف ذفـؽ افقؿـص معتؼـًدا جـقازه  اشـتؼر فـف بـاحلؽؿ اجلديـد صــقاجلااؾقة، مـ ؿبض 

ــبالد، ـــافعؼقد افػاشــدة وإكؽحــة وادقاريــث وؽراــا، شـــرادؼــقؿ فؾ يعة يف اــذه اف

ومـا  -ثؿ كؼؾ مجؾـة مــ افـصـقص-ء يف مثؾ اذه ـثرة،... وافـصقص وأؿقال افعؾ 

ـان بعد وٓية احلؽقمة وتعقغ افؼضـاة وؿقـامفؿ بـافقظظ واإلرصـاد وافتقجقـف وبقـان 

ظقة ؾتسؿع دظقى ادطافبة بف، ويؽقن حؽؿف حؽـؿ إرض شـرادقاريث وإحؽام اف

 حؽؿ اإلشالم. وافدار وكحقاا مما أدرـف اإلشالم و  يؼسؿ  ؾنكف يستلكػ ؾقف

أن يؽقن ادطافبقن ٕكصبادفؿ مــ مـقرثقفؿ وارثـغ بصـػة ؽـر  إ ر افثاين:

ة، واؿ وارثـق افقارثـات ـإبــاء وإزواج واإلخـقان وأبـاء وكحـقاؿ  صـرمبا

ة، اؾؽــ و  يطـافبـ صـرؾفمٓء ٓ تسؿع دظقى مطافبتفؿ  حقث إن افقارثات مبا

احلـؼ، ؾؾـرب  أن تؽـقن افقارثـة ادتقؾـاة ؿـد بـصبقفـ يف ادـراث، واــ صـاحبات 

ــا فعصــبتفا وكحــقاؿ، ٓ صـــقشــؿحص بـ ــؽ شـــقبفا يف مراثف ــروف يف تؾ   وادع

اجلفات أن افرجال ؽافًبا ما يؼقمقن بلمر افـساء، ويمّمـقن هلـ مجقع ما حيـتجـ مــ 

َـّ ظـد أزواج يؼقمقن ظؾـقفـ، يضـاف إػ اـذ ا افطعام وافؽساء وادسؽـ، إذا   يؽ
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 شؽق ـ ظـ ادطافبة بحؼقؿفـ اإلرثقة ومق ـ ظذ ذفؽ.

وؿد  رج بعـض جزيئـات اـذه ادسـادؾ ظـ  ذــر، وفؽــ يتسـامح يف ذفـؽ، 

"ويؽقن مـ باب ارتؽاب أدكك ادػسدتغ فتػقيص أـزمها، وباهلل افتقؾقؼ
(1)

. 

 

ــديً   ــال -مـــ افتعــامقؿ ادبؾغــة فؾؿحــاـؿ ؿ واكتفــك افعؿــؾ بؿقجبفــا  ٓكتؼ

 -يـ، ومــ يف حؽؿفـؿصــرآختصاص إػ اهلقئة افعامة فؾقٓيـة ظـذ أمـقال افؼا

اـــ، ادتضــؿـ أن بعــض افســـات 11/4/1411/ت يف 41/1افتعؿــقؿ رؿــؿ 

ا أصــحاهبا بســب  ضــقل طة، وافتــل ٓ تزيــد ؿقؿتفــا ظـــ أفــػ ريــال يسـفــســـقافب

ــا ضـــراإلجــراءات و ــذفؽ رأيـ ــخ ف ــا.. إف ــقى وإصــدار حؽــؿ ؾقف ــة دظ ورة إؿام

فؾؿصؾحة افعامة، وتؼديًرا فظروف ادستحؼغ يف افسـات افصـغرة افتـل ٓ تزيـد 

ؿقؿتفا ظـ أفػ ريال، وافتل ٓ يثقر حقهلا خالف بغ ادستحؼغ، وافتل ٓ يتؼـدم 

: اإلؾراج صـريؽقن ؾفا  أن صـرأحد باظساض ظذ  ًٓ ؾفا وؾًؼا فألشس افتافقة: أو

ظـ ادبافغ اخلاصة بافسـات فدى ملمقري بققت ادال، وافتل ٓ تزيـد ؿقؿتفـا ظــ 

بلحؼقـة اـذا ادبؾـغ فصـاحبف أو ٕصـحابف..  ضــلؾة افؼاضـقأفػ ريال، إذا اؿتـع ؾ

 ".دون حاجة إػ إؿامة دظقى ضد ملمقري بققت ادال ودون إصدار حؽؿ..
(2)

. 

ومع أن اذا افتعؿقؿ ؿد اكتفـك افعؿـؾ بؿقجبـف، ــ  ؿـدمـا إٓ أكـف دفقـؾ ظـذ 

وؿقع آجتفاد افؼضادل يف ؿسؿة افسـات، وتسفقِؾ إمر ظذ افــاس فؾؿصـؾحة 

 ســرافعامة، ـ  أكف باإلمؽان افـظر إػ افؼاظدة افعامة افتل شــفا اـذا افتعؿـقؿ واف

  وادصؾحة. سـرافتل يؽقن ؾقفا افتقيع إكظؿة شـرظذ مقجبفا، وت

 

                                           
 (.1/722ارة افعدل )افتصـقػ ادقضقظل فتعامقؿ وز (1)

 (.1/714افتصـقػ ادقضقظل فتعامقؿ وزارة افعدل ) (4)
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ظقة وفقادحفا ظذ افـظـر يف ادسـادؾ شـرمـ كظام ادراؾعات اف 42كصص ادادة 

إ قه  ادسائؾ إوفقة: هل" يف افدظقى، ويف افالدحة ما كصف: سـرإوفقة ؿبؾ اف

افذل يذقؿػ افػصؾ دم افدظقى ظذ افبت ؾقفاى  ثؾ افبت دم آخذصاص وإهؾقة 

ظـذ افـدادرة وظـذ  صــر، وافتحؼؼ مــ اـذه ادسـادؾ خيت"افقهثة صـروافصػة وح

ادساؾعــغ افؽثــر مـــ افقؿــص، ويظفــر ذفــؽ ؾــق  فــق كظــرت افــدادرة يف مقضــقع 

آختصــاص أو ؽـر ذفـؽ ممـا يســتدظل افـدظقى وؿًتـا ضـقياًل، ثــؿ تبـغَّ هلـا ظـدم 

مـــ كظــام  11ػ أخــًرا إػ فــقادح ادــادة ضـــقف افـظــر ظـــ افــدظقى، وؿــد أصـــر

نذحؼؼ افدائرة دم اجلؾسة إوػ  ـ ادسائؾ "(: 11/4ظقة ما يع )شـرادراؾعات اف

 ."وط ؿبقل افدظقىصـرإوفقة ادذعؾؼة بآخذصاصى و

إمـقال ادشـسـة ظـذ إمؽاكقـة تؽؾقـػ مـ ٓدحة ؿسؿة  11ـ  كصص ادادة 

افدادرة ؿسَؿ اإلشـاد افؼضادل بافتلـد مـ إرؾـاق صـقر افقثـادؼ افالزمـة، وشـمال 

ـاء ظـ إمقال ادشسـة، وافؽتابة ظــد آؿتضـاء فؾجفـات ادعـقـة، وضؾـ  شـراف

 صقر وثادؼ افتؿؾؽ وآشتػسار ظـفا، ثؿ يعقد افؼسؿ إوراق إػ افدادرة.

أن يؽقن افعؿؾ وادخاضبات مـ خالل ظؿؾ ك ذج معتؿـدة فتسـفقؾ ويؿؽـ 

اع هبا، ـ  اق ادعتؿد فـدى ـثـر مــ افـدوادر افؼضـادقة، وؿـد شـراإلجراءات واإل

فؾـدائرة ظــد "مــ ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة ظـذ مـا يـع:  14كصص ادادة 

قؾ إ قال فإلؾصاح ؾة ظذ نسيشـرآؿذضا  ضن نؽذب إػ اجلفات ادخذصة ضو اد

وفعؾ ادؼصقد يف ادـادة مـا اـق أصـؿؾ مــ افؽتابـة، حتـك  ى"ظـ إ قال ادشسـة

 يدخؾ يف ذفؽ وشادؾ آتصال آفؽسوكقة، حغ يؽقن ذفؽ متاًحا. 
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افســات شـابًؼا  أهنـا حتـال إػ دادـرة ظة افػصؾ يف ؿضايا ؿسـؿة شـرمما يعقؼ 

ة وشعتفا، وتؽقن اذه افـدادرة ضـقؿضادقة فؾـظر ؾقفا مـ ؽر اظتبار فقزن اذه افؼ

مشــغقفة بؼضــايا أخــر متـقظــة، واــل تلخــذ يف حؽــؿ افـظــام افقؿــص كػســف افــذي 

، وــان اـذا ؿبـؾ أن حيـدد فـظـر ؿضـايا ؿسـؿة ســرة أخرى كظراا يضـقيػرض فؼ

مــ  44ة، ويف ادـادة صــقودوادر مستؼؾة يف ًؽؿة إحقال افشخ افسـات ًؽؿة

ة بـافـظر دم صــقختـذص حمـاـؿ إحـقال افشخ"ظقة ما كصف: شـركظام ادراؾعات اف

 ."اإلهث وؿسؿة افسـة بن ؾقفا افعؼاه إذا ـان ؾقفا كزاع.. -3أيت 

ر دوادـ -يف مديــة افريـاض مـثاًل -ة صــقوؿد حـددت ًؽؿـة إحـقال افشخ

ظة افػصـؾ وحســ شــرخاصة بـظر ؿضايا ؿسؿة افسـات، واق إجـراء يسـفؿ يف 

افعؿؾ، ـ  خصص ادجؾس إظذ فؾؼضاء دادرة ثالثقة فـظر افســات افتـل تزيـد 

ة بافريـاض، صــقؿقؿتفا ظـ مبؾغ مادة مؾققن ريال، ومؼراا ًؽؿة إحـقال افشخ

  ذفؽ شابًؼا.  إػصـروصدرت هلا خطة ظؿؾ بؼرار مـ ادجؾس ـ  أ

 

مـ واؿع افعؿؾ افؼضادل  ؾنن مما يسفؿ يف تلخر افػصـؾ يف ؿضـايا افســات 

ــفً   ضـــلأن افؼا ــقًدا وأش ــة كؼ ــؿؾ افسـ ــد تش ــدًة، وؿ ــًة واح ــة مجؾ ــر يف افسـ يـظ

مقعـاد اجلؾسـة ادرتؼبـة واجتؿـع افقرثـة ارات وؽر ذفؽ، ؾنذا جاء شـقوظؼارات و

ــارات  ــاين افـظــر يف ؿســؿة افعؼ ــ  افث ــد، وضؾ ــ  أحــداؿ ؿســؿة افـؼ ـؾفــؿ، ضؾ

ارات افتل بقد بعـض افقرثـة  سـقظة افػصؾ يف بقع افشـروتؼققؿفا، وضؾ  افثافث 

وؿص اجلؾسة ادحدد، وإمر كػسف يتؽرر  ضـلمـ أيـ يبدأ، ويؿ ضـلؾؾؿ يدر افؼا

وؿــص اجلؾســات،  صـــرؾســة افثاكقــة وافثافثــة واؽــذا، وبخاصــة مــع ؿيف مقعــاد اجل

وازدحام جدول مقاظقد افدادرة افؼضـادقة بؼضـايا أخـرى هلـا مثـؾ افقؿـص ادحـدد 

 ة.ضـقهلذه افؼ
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وـان مـ وؾؼف اهلل وشدده يف كظر مثؾ اذه افؼضـايا يتجـف إػ ؾصـؾ ــؾ، كـقع 

ه إػ شــرفف إػ ذفـؽ، ؾقؽـقن ظذ حدة، ويبدأ بإاؿ ؾإاؿ، وخيز افقرثة بتقج

ا حثقًثـا، وؿـد ذابـص ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة إػ شــرً إكجاز ؿسؿة افسـة 

جيـقز ززئـة اظـقى افؼسـؿة بحسـب "أبعد مـ ذفؽ ؾؼررت يف ادادة افرابعة أكـف: 

ضكقاع ادال ادشسك  ـ ظؼاه ضو  ـؼقل ضو كؼد ضو جز   ـ هذه إكقاعى وإحافة ــؾ 

 . "افة  سذؼؾةى وختذص هبا مجقًعا اائرة واحدةكقع بنح

 

مـ واؿع افعؿؾ افؼضادل يف ؿسؿة افســات رأيـص أن تعجقـؾ افػصـؾ يف ؿسـؿة 

افـؼد يسفؾ افـظر يف ؿسؿة بؼقة افسـة، وذفؽ أن افقرثة بعـد مـقت مـقرثفؿ يؽقكـقن 

ــف، ؾقؽــقن إحلــاحفؿ متشــقؾغ إ ــد يؽــقن يف بعضــفؿ حاجــة صــديدة إفق ــال، وؿ ػ اد

وتعـتفؿ أحقاًكا يف افؼسؿة مرده إػ اذا، وفؽــ إذا ضعؿـص افــػس بعـض ادـال ؿـرت 

ة مــ ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة شــرواشساحص وأراحـص، ويف ادـادة افثاكقـة ظ

دائرة دم كظـر اظـقى افؼسـؿةى  افـشــرٓ نمثر  ـازظات افؼسؿة ظـذ "إصارة إػ اذا: 

 ."ونػصؾ افدائرة دم ادال ادشسك ؽر ادذـازع ظؾقف مما هتقل فؾؼسؿة..

ويؿؽـ أن يستـد يف ذفـؽ أيًضـا إػ مـا ذــره بعـض افػؼفـاء: إذا ضؾـ  أحـد 

ًئا مـ افسـة ؿبؾ ؿسؿتفا  ؾنكف يدؾع إفقف مـا يؼطـع بلكـف يسـتحؼف، حتؼقًؼـا صـقافقرثة 

فؾؿػسدةفؾؿصؾحة، ودؾًعا 
(1)

  . 

 

افتـل تؽـقن افـدظقى بطؾـ  -مـ واؿع افعؿؾ افؼضـادل يف ؿسـؿة افســات 

  ادـدظل صــقاء كصــرؾنكف يتقجـف ظـرض  -ؿسؿتفا مـ صخص واحد مـ افقرثة

بف مـــ صـــقأو كبف ــاماًل مـــ افســة صـــقاء كصـــرظـذ ادــدظك ظؾـقفؿ، شــقاء أــان 

                                           
 (.1/127يـظر: ؿقاظد إحؽام ) (1)
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افعؼارات أو مـ ؽر ذفؽ، وؽافًبا ما تتؿ ادقاؾؼـة مــ ؿبـؾ افقرثـة ظـذ ذفـؽ، ويف 

ة، وفؾؿـدظل بتعجقـؾ تسـؾقؿف ضــقظة إهناء افؼشـرذفؽ مصؾحة فؽال افطرؾغ يف 

بف مــ افســة، وفؾؿـدظك ظؾـقفؿ بادحاؾظـة ظـذ افعؼـارات ادقروثـة، وفغـر صـقك

إذا ": خ ظبد افـر ـ افسـعدي شـقوؿد شئؾ اف ذفؽ مـ ادصافح افتل ٓ  ػك،

صاحلص افزوجة ظـ ثؿـفا مـ افسـة جاز، و  يػرؿقا بغ إظقان وافـديقن  ؾفـؾ 

اق وجقف؟ ؾلجاب: ظبـار ؿ ومـراداؿ مـا ذــر، ثـؿ إكـف يتــاول إظقـان وادــاؾع 

ؾ: قصــ  ؾػقف تػ"اؾ اق وجقف أم ٓ؟"وافديقن ادعؾقمة وادجفقفة، وأما ؿقفؽؿ: 

 ظقة وادعاين افػؼفقة.شـرؾ يتـزل ظذ افؼقاظد افصـقواذا افتػ

أما إذا ـاكص افسـة جمفقفًة أظقاهنا أو ديقهنـا أو ـالمهـا، وفؽــف ٓ يتعـذر وٓ 

ظؾؿفا  ؾفذا ٓ جيقز  ٕكف مـ كقع بقـع افغـرر، وؾقـف لـاضرة طـاارة، وؾقـف  سـريتع

 ذه ًاذير.أيًضا تعقيض ظـ افديقن افتل يف افذمؿ، وـؾ ا

وأما إذا ـاكص افسـة معؾقمة أظقاهنا وديقهنا، ؾإظقان معؾقم جـقاز افصـؾح ظـفـا 

إذا ـاكص معؾقمة، وأما افديقن ؾنن بقـع افـديـ ممــقع، وفؽــ افصـؾح أوشـع مــ افبقـع، 

اكص خافقة مـ افغرر واخلطر  ؾال كرى بذفؽ بلًشا.  وجيقز ؾقف ما ٓ جيقز يف افبقع، ؾنذاـ 

ـاكـص افســة جمفقفـة ويتعـذر ظؾؿفـا  ؾقجـقز افصـؾح ؾقفـا  فؽـقن وأما إذا 

ــدؿقؼ ضـــراف ــًة ويؿؽـــ بعــد افبحــث وافت ــص جمفقف ــؽ، وإذا ـاك ــدظق إػ ذف ورة ت

وادشـؼة  ؾفـذا مقضـع اصـتباه  إن كظركـا إػ مـا يف  ســرافقؿقف ظذ ــففا مـع افع

إن ظة افراحة واخلـالص مــ اخلصـقمة وافتعـ  تـرجح جـقازه، وشـرافصؾح مـ 

وإوػ دم كظركا إػ ما ؾقف مـ افغرر ورب  حصؾ ؾقف تغرير أو خـداع تـرجح ادــع، 

ة اخلا ةى وادقازكة بغ  صافح افصؾح و ضاهه بذحؼقـؼ نـامى ضـقهذا افـظر إػ افؼ

"واحلؽؿ ظذ  ا نرجح
(1)

.   

                                           
 (.42/411افػتاوى )-جمؿقع ممفػات افسعدي (1)
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أو ٓ يؿؽـــف ظؾؿــف أو ظؿؾــف، أو ؾــق   ضـــلاخلزاء ؾــق  ٓ يعؾؿــف افؼاآشــتعاكة بــ

ضيــؼص افرضـب إذا »ع، دل ظؾقف حديث: شـرحيتاج ؾقف إػ رأي اخلبر  أمر متؼرر يف اف

«يبس
(1)

بـاب مسـلفة احلـاـؿ أاـؾ افعؾـؿ بافسـؾعة "، وبقب ظؾقف افـسادل يف افؽزى: 

"افتل تباع
(2)

ؾـنن ــان يقؿـػ ظؾقـف بـاحلس "ت افعقـ : . ؿال افؽاشاين يف ضريؼ إثبـا

أو أمقـف  ٕن افعقان ٓ حيتاج إػ افبقـان، وإن ــان ٓ  ضـلوافعقان  ؾنكف يثبص بـظر افؼا

ــف  ــص فؼقف ــاضرة  ؾقثب ــاء وافبق ــف إٓ إضب ــػ ظؾق ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) :يؼ

"، واؿ يف اذا افبـاب مــ أاـؾ افـذـر ؾقسـلفقن[24]افـحؾ:(ٺ ٺ
(3)

، وآشـتعاكة 

ي إذا شـئؾ ظــ صــرظذ افدادرة وؿتًا ـبًرا، وؿد ـان احلســ افب صـرء أيًضا خيتباخلزا

ؾريضة َأخز هبا، ؾنن ؿقؾ فف: احسبفا، ؿال: اذا  إػ افبؼافغ حيسبقهنا
(4)

  . 

فؾـدادرة أن "مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ما كصف:  11وؿد جاء يف ادادة 

مقال ادشـسـة، وبقـان مـا يؼبـؾ افؼسـؿة مـفـا تـدب خبًرا أو أـثر إلظداد بقان بإ

يؽ مما يؼبؾ ؿسـؿة اإلجبـار، وكحـق ذفـؽ ممـا صـر  ـؾ صـقوما ٓ يؼبؾ، وتعقغ ك

فؾدادرة ظـد آؿتضاء أن حتؽؿ بنؿامـة "ما كصف:  41. ويف ادادة "تراه افدادرة ٓزًما

 ."مصػ  أو أـثر ظذ إمقال ادشسـة..

ة وافػصـؾ ؾقفـاى ضــقجـرا ات نسـفؿ دم إهنـا  افؼونبؼك مجؾة  ـ إ ـقه واإل

ــاإلفزام بحضـقر ة: ضــقدم اظذباهها وظدم اظذباهها بحسب ـؾ ؿ أـلجيذفد افؼا

افقرثة بلظقاهنؿ إلهناء ؿسؿة افسـة، وؿد يؽقن حضقر افـقـالء وادحـامغ أحقاًكـا 

ت وحتريـر ة. ـ  أن إحضار ادذـرات مؽتقبة وحتديد افطؾبـاضـقذا ؾاددة إلهناء افؼ

                                           
ــق داود )1111رواه أ ــد ) (1) ــذي )4411( وأب ـــ ماجــف )2121( وافـســادل )1441( وافسم ــال 4412( واب (، ؿ

 ."سـ صحقحاذا حديث ح"افسمذي: 

 (.1/221شــ افـسادل افؽزى ) (4)

 (.1/471بدادع افصـادع ) (4)

 (.441أخبار افؼضاة فقـقع )ص: (2)
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 ة. ضـقاع يف ؾصؾ افؼشـرافدظقى اق أخر يسفؿ يف اإل

ـــ  يــرى بعــض افؼضــاة أن إؾفــام افقرثــة بتؼــديؿ مجقــع افطؾبــات مؽتقبــة، وظــدم 

ة، وأخـذ ضــقاشتؼبال افطؾبات افشػااقة، وظدم مراجعـة افـدادرة يف ؽـر مقظـد كظـر افؼ

ممـا يسـفؿ يف حـؾ افــزاع  ف يف افســة ظــد اخلصـقمة صــرافتعفد ظذ افقرثـة بعـدم افت

 وتػرغ افدادرة دا ال متقجفة إفقف، ويسد ذريعة افظـقن وافؼقؾ وافؼال مـ ادتخاصؿغ. 

ة أخـرىضــقة ذوٌق خاص، ومعـك ٓ تشارـفا ؾقـف ؿضـقوبعُد ؾؾؽؾ ؿ
(1)

، واـذا 

ــؼ إؿــرب وإي ضـــلممــا يػســح ادجــال ٓجتفــاد افؼا إلهنــاء  ســـريف شــؾقك افطري

يعة وروح افـظامشـرافسـة، مستعقـًا باهلل، مستـًرا بؿؼاصد افإجراءات ؿسؿة 
(2)

. 

 املبشح الجالح: ضٌا ا يف اتدتوا  الكضاُٖ يف اجلانب اإلدساُٖ:

 أذـر يف اذا ادبحث مجؾة مـ افضقابط مستػادًة مما تؼدم يف ادبحثغ إوفغ:

ــقس فؾؼا -1 ــق ت وف ــة وافتعؾ ــف إكظؿ ــ  جــاءت ب  ضـــلإصــؾ افعؿــؾ ب

تطبؼ ادحاـؿ "ظقة ما كصف: شـرجتاوزاا، جاء يف ادادة إوػ مـ كظام ادراؾعات اف

ــف شـــرظــذ افؼضــايا ادعروضــة أمامفــا أحؽــام اف ــا دــا دل ظؾق يعة اإلشــالمقة  وؾًؼ

 افؽتاب وافسـة، وما يصدره ويل إمر مـ أكظؿة ٓ تتعارض مع افؽتـاب وافســة،

 ." هذا افـظامونذؼقد دم إجرا ات كظرها بن وها دم

يف افـظـام اـل كـقع مــ أكـقاع آجتفـاد  ضـلافسؾطة افتؼديرية ادؿـقحة فؾؼا -4

افؼضادل
(3)

ة ضــقأن يتخذ مـ اإلجـراءات مـا يسـفؿ يف إهنـاء افؼ ضـل، وإصؾ أن فؾؼا

ـ  ؿـرر ذفـؽ ابــ افؼـقؿ وؽـره وافقصقِل إػ احلؼ وافعدل، وتؾؽ اـل افغايـةـ 
(4)

، بـؾ 

                                           
إن افؼضـاء فـقس بحسـاب حتسـبف وفؽــ مسـحة متـر ظـذ "بســد صـحقح:  ويف مسـد مسدد ظــ أ  اريـرة  (1)

 (.4171( برؿؿ )12/171ادطاف  افعافقة ) "افؼؾ 

 (.241ؼضادل )ص:يـظر: آجتفاد اف (4)

 (.211يـظر: آجتفاد افؼضادل )ص: (4)

 ( وما بعداا.1/1يـظر: افطرق احلؽؿقة ) (2)
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ظقة إػ أبعـد مــ ذفـؽ، ؾجـاء كـص ادـادة اخلامسـة مـا يـع: شــرفذا  كظام ادراؾعات ا

يؽقن اإلجراء باضاًل إذا كص افـظام ظذ بطالكف، أو صابف ظقـ   ؾـػ بسـببف افغـرض "

ـــ اإلجــراء،  ــافبطالن م ــف-وٓ حيؽــؿ ب ـــص ظؾق ــرؽؿ اف ـــ  -ب ــة   ــؼ افغاي ــت حتؼ إذا ثب

 .  "راء فؾدادرةيعقد تؼدير حتؼؼ افغاية مـ اإلج"ويف افالدحة:  ى"اإلجرا 

 يف اإلجراءات ادتخذة إلهناء ؿسؿة افسـة  أخًذا بؿبـادئ سـرافسفقفة وافتق -4

 ورؾع احلرج، وؿـد أخـذت بـذفؽ سـريعة افتل ؿرر ا يف افؽتاب وافسـة مـ افتقشـراف

إكظؿة وافؾقادح ـ  تؼدم بعض ذفؽ، ومـ ذفـؽ أيًضـا مـا جـاء يف ادـادة افثافثـة مــ 

ال ادشـسـة أن فؾقرثــة أن يؼتسـؿقا ادـال ادشــسك بافطريؼـة افتــل ٓدحـة ؿسـؿة إمــق

 يعة وإكظؿة، ثؿ يؼدم آتػاق إػ ادحؽؿة فتقثقؼف.شـريتػؼقن ظؾقفا ب  ٓ خيافػ اف

اع يف شــرة متك ـاكص متفقلة فؾحؽؿ ؾقفـا، واإلضـقظة افػصؾ يف افؼشـر -2

فتعجقؾ بنيصال احلؼـقق مؼصد ا": ا اذ اإلجراءات افالزمة، ؿال ابـ ظاصقر 

إػ أصحاهبا مؼصد مـ افسؿق بؿؽاكة، ؾنن اإلبطاء بنيصال احلـؼ إػ صـاحبف ظــد 

تعقـــف بــلـثر ممــا يســتدظقف تتبــع ضريــؼ طفــقره  يثــر مػاشــد ـثــرة: مـفــا حرمــان 

ار بف، ومـفا إؿرار ؽـر ادسـتحؼ ظـذ ضـرصاح  احلؼ مـ آكتػاع بحؼف وذفؽ إ

واق طؾؿ فؾؿحؼ... ومـفـا اشـتؿرار ادـازظـة بـغ ادحـؼ  ء فقس فف،شـلآكتػاع ب

وادحؼقق  ويف ذفؽ مػسدة تعريض إخقة اإلشالمقة فؾقاـ وآكخرام، ومـفـا 

تطرق افتفؿة إػ احلاـؿ يف تريثف بلكـف يريـد إمـالل ادحـؼ حتـك يسـلم متابعـة حؼـف 

كػقس افــاس، ؾقسـف، ؾقـتػع ادحؼقق ببؼادف ظذ طؾؿف، ؾتزول حرمة افؼضاء مـ 

"وزوال حرمتف مـ افـػـقس مػسـدة ظظقؿـة
(1)

اع أن يؽـقن ؽـر شــرط اإلصــر، و

ة وإتؼاهنــا، واحلؽــؿ ؾقفــا بافقجــف افصــحقح، وإذا تعــارض ضـــقمــمثر يف ضــبط افؼ

اع شــرؾؾـقس اإل"إمران ـان اإلتؼـان اـق ادؼصـد ادطؾـقب، ؿـال ابــ ظاصـقر: 

                                           
 ( بتصـرف يسـر.4/141مؼاصد افشـريعة اإلشالمقة ) (1)
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ؽــ افػصـؾ ؿاضًعـا فعـقد ادـازظـة، بافػصؾ بـغ اخلصـؿغ وحـده ًؿـقًدا  إذا   ي

 ًٓ "ومؼـًعا يف طفقر ـقكف صقاًبا وظد
(1)

. 

احلرص ظذ افصؾح بغ افقرثة ؿدر اإلمؽان، وذفؽ أن افػصـؾ بـاحلؽؿ  -1

رددوا اخلصـقم حتـك "أكـف ؿـال:  رب  أورث ؿطقعـة بـغ افقرثـة، ؾعــ ظؿـر 

ــقم افضــغادـ ــقرث افؼ ــنن ؾصــؾ افؼضــاء ي "يصــطؾحقا  ؾ
(2)

ــظ:  دوا ر"، ويف فػ

، ؿـال ابــ "اخلصقم إذا ـاكص بقـفؿ ؿرابة  ؾنن ؾصؾ افؼضاء يقرث بقــفؿ افشــآن

ادؼصقد مــ افؼضـاء: وصـقل احلؼـقق إػ أاؾفـا وؿطـع ادخاصـؿة. ": تقؿقة 

ؾقصقل احلؼقق: اق ادصـؾحة، وؿطـع ادخاصـؿة: إزافـة ادػسـدة، ؾادؼصـقد اـق 

ومــ اــا يتبـغ أن احلؽـؿ جؾ  تؾؽ ادصـؾحة، وإزافـة اـذه ادػسـدة.. ثـؿ ؿـال: 

بافصؾح أحسـ مـ احلؽؿ بافػصؾ ادـر  ٕهنـ  اصـسـا يف دؾـع اخلصـقمة، وامتـاز 

ذفؽ بصالح ذات افبغ مع ترك أحدمها حلؼف، وامتاز أخـر بلخـذ ادسـتحؼ حؼـف 

  إن ــان احلـؼ إكـ  اـق يف افظـاار وؿـد شــقمع ضغادـ  ؾتؾؽ ادصـؾحة أـؿـؾ ٓ

"يؽقن افباضـ بخالؾف
(3)

  . 

ة ــ  تؼـدم بقـان ذفـؽ، وبؽـؾ مــ ضـقآشتعاكة بلاؾ اخلزة يف إهناء افؼ -1

يؽـقن يف آشــتعاكة بــف افػصــؾ يف ؿســؿة افســـة ظــذ افقجــف إـؿــؾ، ويف أخبــار 

عة، ؾجفد افؼاشـؿ أن ضـقافؼضاة أن ؿقًما مـ ربقعة تـازظقا إػ افؼاشؿ بـ معـ يف 

عـة تطقـع حقـان بــ ظـع افعــزي  ؾؾـق يصؾح بقـفؿ ؾامتـعقا ظؾقف، ؾؼقؾ فف: إن ربق

بعثص إفقف فؽػاك أمراؿ، ؾلرشؾ إػ حقان ؾدظااؿ، ؾؼـال هلـؿ: اؾعؾـقا ــذا وــذا 

ؾلجابقه، وأصؾح إمر فؾؼاشؿ
(4)

. 

                                           
 (.74(، ويـظر: ادبادئ افؼضادقة يف افشـريعة اإلشالمقة )ص:4/141مؼاصد افشـريعة اإلشالمقة ) (1)

 (، وحسـف ًؼؼ ادصـػ.42411ة يف ادصـػ برؿؿ )رواه ابـ أ  صـقب (4)

 (.41/411جمؿقع افػتاوى ) (4)

 (.122يـظر: أخبار افؼضاة فقـقع )ص: (2)
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 ٘ـــــخامت

رآجذفـاا افؼضـائل دم ؿسـؿة افســات وؾقفـا إجيـاز مـا شـبؼ بقاكـف يف بحـث 

 اًل ونطبقًؼا : ـقنل

ظل شقاء أــان صـروشعف فدرك حؽؿ  ضـلفؼاآجتفاد افؼضادل: بذل ا -1

 آجتفاد يف جاك  ادقضقع أو اإلجراء. 

يؿؽـــ تؼريــ  معـــك آجتفــاد افؼضــادل يف ؿســؿة افســـات بلكــف بــذل  -4

ة أو إجراءا ـا، وذفـؽ ضـقظل يف مقضقع افؼشـروشعف إلدراك احلؽؿ اف ضـلافؼا

 ًظا مـ مال مقرثف.صـرإلظطاء ـؾ وارث ما يستحؼف 

بعد ذفؽ  اق ثؿـرة اـذا آجتفـاد  ضـلفؼضادل افصادر مـ افؼااحلؽؿ ا -4

 وؾاددتف. 

ـــة افعامـــة ظـــذ آجتفـــاد افؼضـــادل يف  -2 ـــص يف ادبحـــث إول إدف بقـ

 ادقضقع، وأظؼبتفا بإدفة اخلاصة مـ افؽتاب وافسـة وظؿؾ افصحابة.

ذـرت ثالًثا مـ افتطبقؼات افؼضـادقة ظـذ آجتفـاد يف ادقضـقع، واـل  -1

 افؼاتؾ خطًل، وتقريث ذوي إرحام، وتقريث اإلخقة مع اجلد. تقريث

وضعص بعض افضقابط فالجتفاد افؼضادل يف ادقضـقع، مـفـا آظـت د  -1

يح افدٓفـة ؿطعـل افثبـقت، صـرظذ إدفة ادعتزة، ومـفا أكف ٓ اجتفاد مع افـص 

 .  ومـفا افرجقع ظـ اخلطل يف احلؽؿ إذا تبغَّ

ين إدفة افعامة ظـذ آجتفـاد افؼضـادل اإلجرادـل، بقـص يف ادبحث افثا -7

 وأظؼبتفا بإدفة اخلاصة مـ افؽتاب وافسـة وظؿؾ افصحابة.
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ة تطبقؼات ؿضـادقة واؿعـة أو مؼسحـة بحسـ  إحـقال يف شـرذـرت ظ -1

 آجتفاد افؼضادل اإلجرادل، وزدت ما ظذ مثؾف يعتؿد.

 ســرمـفـا افتقوضعص بعـض افضـقابط فالجتفـاد افؼضـادل اإلجرادـل،  -1

ة، ومـفـا افصـؾح بـغ افقرثـة ؿـدر ضــقظة افػصـؾ يف افؼشــروظدم ادشؼة، ومـفـا 

 اإلمؽان.

ؾؼـد  رافؼقاظـد افػؼفقـة ادذعؾؼـة بؼسـؿة افســات يف اخلتام ببحـث  صـلوأو

وؿػص مـ خالل افبحث ظـذ مـادة صـاحلة يف اـذا افبـاب، وأرجـق أن يؽـقن ؾـق  

ن يؼسؿ فـا ربــا مــ ادايتـف وتقؾقؼـف أوؾـر احلـظ ـتبص افػاددة وحسـ افعاددة، وأ

   . صـقوافـ

 

 

 واحلؿد   هب افعادغ.
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 أٍه املصادز ّاملسادع

خ، مؽتبـة افرصـد، شــقأثر افتؼـقة احلديثة يف اخلالف افػؼفـل هلشـام آل اف -1

 اـ.1241، 4ط

ــز  -4 ــداؿقؿل، ادرـ ــاس اف ــف فعب ــف كطاؿ آجتفــاد افؼضــادل مػفقمــف حآت

 م.4211، 1طات افؼاكقكقة، افؼقمل فإلصدار

 أحؽام افسـات وادقاريث دحؿد أبق زارة، دار افػؽر افعر .  -4

 اـ.1211أحؽام افؼرآن ٓبـ افعر ، حتؼقؼ ًؿد ظطا، دار افؽت  افعؾؿقة،  -2

، 1طأخبـــار افؼضـــاة فقـقـــع، مراجعـــة شـــعقد افؾحـــام، دار ظـــا  افؽتـــ ،  -1

 اـ.1244

 اـ.1241، 1طابـ إثر،  إربعقن افؼضادقة فػفد آل ضاف ، دار -1

ـــ   -7 ـــاين، ادؽت ـــبقؾ فألفب ـــار افس ـــث مـ ـــري  أحادي ـــؾ يف   إرواء افغؾق

 اـ.1241، 4طاإلشالمل، 

أصقل افػؼف افذي ٓ يسع افػؼقف جفؾف فعقـاض افسـؾؿل، دار افتدمريـة،  -1

 اـ.1247، 4ط

أظالم ادقؿعغ ظـ رب افعادغ ٓبـ افؼقؿ، حتؼقـؼ ًؿـد ظزيـر صـؿس،  -1

 اـ.1247، 1طادد، دار ظا  افػق

ح افؽبر فؾؿرداوي، حتؼقؼ ظبـد اهلل افســل، وزارة شـراإلكصاف مع اف -12

 اـ.1211افشمون اإلشالمقة، 

 اـ.1212، 1ط، دار افؽتبل، شـلافبحر ادحقط يف أصقل افػؼف فؾزرـ -11

، 4طادع فؾؽاشاين، دار افؽت  افعؾؿقة، شـربدادع افصـادع يف ترتق  اف -14

 اـ.1221
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هناية ادؼتصد ٓبـ رصد احلػقـد، دار احلـديث افؼـاارة، بداية ادجتفد و -14

 اـ.1241

تاج افعروس مـ جقاار افؼـامقس فؾزبقـدي، جمؿقظـة مــ ادحؼؼـغ،  -12

 دار اهلداية.

ة فصـافح افػـقزان، مؽتبـة دار ضـقة يف ادباحث افػرضـقافتحؼقؼات ادر -11

 اـ.1241، 1ادـفاج، ط

ــا، وزارة  72افتصـــقػ ادقضــقظل فتعــامقؿ وزارة افعــدل خــالل  -11 ظاًم

 اـ.1211، 4طافعدل 

 افؽـريؿ افـر ـ، حتؼقـؼ ظبـد افـر ـ افؾقحيـؼ، سـر افسعدي تقسـرتػ -17

 اـ.1242، 1طممشسة افرشافة، 

، 1ط، شــر افؼرآن افؽريؿ شقرة ص ٓبـ ظثقؿغ، دار افثريا فؾـسـرتػ -11

 اـ.1241

، 4طية، صــر افؼرضبـل اجلـامع ٕحؽـام افؼـرآن، دار افؽتـ  ادسـرتػ -11

 اـ.1412

 ظاًمـا ادـتخبـة مــ ادؾحقطـات ســغتؼريرات ًؽؿة افتؿققز خـالل مخ -42

 اـ.1241اجلقارية، وزارة افعدل اإلصدار إول 

، 1طاجلامع يف أحاديـث وآثـار افػـرادض فزايـد افقصـا ، دار أثـار،  -41

 اـ.1241

جامع ادسادؾ ٓبـ تقؿقة، حتؼقؼ ًؿد ظزير صـؿس، دار ظـا  افػقادـد،  -44

 اـ.1244، 1ط

مر ًؿـد  صـرة يف تراجؿ احلـػقة فعبد افؼادر احلـػل، افـاضـقاجلقاار اد -44

 .شـلخاكف ـرات
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روضة افؼضاة وضريؼ افـجاة فؾسؿـاين احلـػل، حتؼقؼ صـالح افــاال،  -42

 اـ.1222، 4طممشسة افرشافة، 

ادػقدة ادسـؿك  صـلاجقة يف ادراث فؾسجاوكدي احلـػل مع احلقاسـراف -41

 اـ.1244، 4طى، باـستان، شـرؽراكقي، مؽتبة افببدفقؾ افقراث فؾ

ــدار  -41 ــل، اف ــر ـ إظظؿ ــ  اف ــؼ حبق ـــ مـصــقر، حتؼق ــعقد ب ــــ ش ش

 اـ. 1224، 1طافسؾػقة، 

 اـ.1244، 1طافســ افؽبر فؾبقفؼل، حتؼقؼ ظبد اهلل افسـل، دار اجر،  -47

حان، ســرفؾخصاف ٓبـ مازه، ت ًقل اـالل اف ضـلح أدب افؼاصـر -41

 اـ. 1417افعراؿقة، مطبعة اإلرصاد، وزارة إوؿاف 

ح اإلدام بلحاديث إحؽام ٓبـ دؿقؼ افعقد، حتؼقؼ ًؿد خؾقف، صـر -41

 اـ. 1241، 1طوزارة افشمون اإلشالمقة، 

ح افؽقـ  ادـر ٓبـ افـجار، حتؼقـؼ كزيـف  ـاد وافـزحقع، مؽتبـة صـر -42

 اـ.1211، 4طافعبقؽان، 

ــق -41 ــد افغػ ــد ظب ــؼ أ  ــقاري، حتؼق ــؿ افصــحاح فؾج ــار، دار افعؾ ر ظط

 اـ. 1227، 2طفؾؿاليغ، 

، 4طصــحقح إخبــار ظــ  يف بــالد افعــرب مـــ أثــار دحؿــد ابـــ بؾقفــد،  -44

 اـ.1211

ظقة ٓبـ افؼقؿ، حتؼقؼ كـايػ احلؿـد، شـراشة افسـقافطرق احلؽؿقة يف اف -44

 اـ. 1241، 4طدار افتدمرية، 

 . ضـلح ظؿدة افػارض إلبرااقؿ افػرصـرافعذب افػارض  -42

ح صـحقح افبخـاري ٓبــ حجـر، حتؼقـؼ ًـ  افـديـ صـرافباري ؾتح  -41

 اـ. 1471اخلطق ، دار ادعرؾة، 
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افػقادد افبفقة يف تراجؿ احلـػقة فعبد احلل افؾؽــقي، ت ًؿـد افـعـاين،  -41

 دار افؽتاب اإلشالمل. 

ؿاظدة آجتفاد ٓ يـؼض بؿثؾف وتـزيؾفا ظـذ ظؿـؾ ًـاـؿ آشـتئـاف  -47

 اـ.1247، 1طز أصبقؾقا، خلافد آل شؾق ن، دار ــق

ؿقاظد إحؽام يف إصـالح إكـام فؾعـز بــ ظبـد افسـالم، حتؼقـؼ كزيـف  -41

 اـ.1241، 4ط اد، دار افؼؾؿ، 

 ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع فؾبفقيت، دار افؽت  افعؾؿقة. -41

خ، دار شــــق آل افســــغيعة اإلشـــالمقة حلشــــرادبـــادئ افؼضـــادقة يف اف -22

  اـ.1241، 1ط، شـرافتقحقد فؾـ

ادبادئ وافؼرارات افصادرة مـ اهلقئـة افؼضـادقة افعؾقـا واهلقئـة افدادؿـة  -21

وافعامة بؿجؾس افؼضاء إظذ وادحؽؿة افعؾقا، مرــز افبحـقث بـقزارة افعـدل، 

 اـ.1241، 1ط

 جمؾة افعدل، مقؿع وزارة افعدل ظذ صبؽة اإلكسكص. -24

ؿاشـؿ،  خ اإلشالم ابـ تقؿقة، حتؼقؼ ظبـد افـر ـ بــصـقجمؿقع ؾتاوى  -24

 اـ.1241، ط جمؿع ادؾؽ ؾفد 

خ ظبد افر ـ افسعدي، ممشسة افعــقد اخلريـة، شـقجمؿقع ممفػات اف -22

 اـ. 1244، 1ط

ــقن،  -21 ـــ ؾرح ــغ، دار اب ـــ خـ ــد اهلل ب ــات فعب ــف ادراؾع ــدخؾ إػ ؾؼ ، 4طاد

 اـ. 1241

د اإلمـام أ ــد، إ -21 ، 1طاف ظبـد اهلل افســـل، ت ممشسـة افرشــافة، صــرمســ

 اـ. 1241

 ح افؽبر فؾػققمل، ادؽتبة افعؾؿقة، بروت.شـرصباح ادـر يف ؽري  افاد -27
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ػ ٓبـــ أ   -21 ، 1طبة، حتؼقــؼ شــعد افشــثري، دار ــــقز أصــبقؾقا، صـــقادصـــ

 اـ.1241

ادصـػ فعبد افرزاق بـ مهام افصـعاين، ت حبق  إظظؿـل، ادؽتـ   -21

 اـ. 1224، 4طاإلشالمل، 

 كقة ٓبــ حجـر، ت شـعد افشـثري، ادطاف  افعافقة بزوادد ادساكقد افث -12

 اـ.1211، 1طدار افعاصؿة، 

 م.1111، 4طمعجؿ افبؾدان فقاؿقت احلؿقي، دار صادر،  -11

يعة اإلشـالمقة ٓبــ ظاصـقر، حتؼقـؼ ًؿـد احلبقـ  ابــ شــرمؼاصد اف -14

 اـ.1241اخلقجف، وزارة إوؿاف بؼطر، 

ــؾ -14 ــارون، دار اجلق ــالم ا ــد افس ــؼ ظب ــارس، حتؼق ـــ ؾ ــة ٓب ــايقس افؾغ ، مؼ

 اـ.1242

ــديث اف -12 ــقظة احل ـــرمقش ــتة(، إش ــ  افس ـــريػ )افؽت ــافح آل ص اف ص

 اـ.1241، 4طخ، دار افسالم، شـقاف

ادقضل دافؽ بـ أكس رواية حيقـك افؾقثـل، حتؼقـؼ بشـار ظـقاد معـروف،  -11

 اـ.1217، 4طدار افغرب اإلشالمل، 

  



 

 

 االجذهاد املضايئ يف كسمح امرتكاخ

 

 

 إعداد

 ذخٍّمد. عثذ انرحًٍ تٍ يحًذ ان

 ٘ بالسٓاضصـٔمبحكن٘ األحْال الشخ ضـٕالكا
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 الـنكـدمــــ٘

ور أكػســا ومــ صــرإن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ 

ئات أظ فـا، مـ هيده اهلل  ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ  ؾال اادي فـف، وأصـفد أن شـق

 ظبده ورشقفف.يؽ فف، وأصفد أن ًؿًدا صـرٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 .[124:آل ظؿران] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

 .[1]افـساء:(ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ ﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

[71-72]إحزاب:(﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
(1)

. 

 أما بعد:

ــا جــاء يف ـ ــة د ــة اــل ادبقـ ــص افســـة افـبقي ــئـ ـاك ــاب اهلل مـــ إحؽــام ؾؾ ت

ؾقة جاءت مبقـة بشـؽؾ دؿقـؼ يف صـقظقة، إٓ أن ظؾؿ ادقاريث وأحؽامفا افتػشـراف

، مما يدل ظذ أمهقة اذا افعؾؿ، ومع بقان أحؽام ادقاريث واشـتحؼاق ـتاب اهلل 

ـؾ وارث، إٓ أكف ؿد يبدر ما يعقؼ وصقل احلؼ ٕصحابف، ؾتـشل افـزاظات وتؼـقم 

ٓ تـتفــل إٓ بحؽــؿ ؿضــادل مـــٍف فؾخصــقمة مؽتســ  فؾصــػة اخلصــقمات افتــل 

: افؼطعقة، وافعؿؾ افؼضادل آجتفادي كعؿة ظذ صاحبف مغبقط ظؾقفا، ؿال 

ٓ حسد إٓ دم اثـذغ: هجٌؾ آناه ا   آًى ؾسؾطُف ظذ هؾؽذف دم احلؼى وهجـٌؾ آنـاه »

                                           
يعّؾؿ أصحابف أن جيعؾقاـا بـغ يـدي ـالمفـؿ  يف أمـقر ديــفؿ، شـقاء  اذه خطبة احلاجة افتل ـان رشقل اهلل  (1)

(، وأبـق داود يف 2111، 4741، 4742د يف ادســد بـرؿؿ )ـاكص خطبة كؽاح أو مجعة أو ؽر ذفؽ، أخرجفا أ ـ

(، وابــ ماجـف يف 1222(، وافـسادل يف ادجتبك بـرؿؿ )1121(، وافسمذي يف اجلامع برؿؿ )4111افســ برؿؿ )

(  ـؾفـؿ مــ ضـرق ظــ أ  إشـحاق ظــ أ  ظبقـدة ظــ 4421(، وافدارمل يف شــف بـرؿؿ )1114افســ برؿؿ )

 ف، ومـ ضريؼ أ  إحقص ظـ ابـ مسعقد بف.ظبداهلل بـ مسعقد ب
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«هبا ويعؾؿفا ضـلا  ِحؽؿةى ؾفق يؼ
(1)

. 

يـؼطـعوآجتفاد باق   
(2)

ؾـال جيـقز خؾـق افزمـان ظــ جمتفـد مطؾـؼ أو مؼقـد   

«ٓ نزال ضائػة  ـ ض ذل طاهريـ ظذ احلـؼ: حذـك يـليت ض ـر ا : »فؼقفف 
(3)

، وٕن 

ــة ؾقســتؾزم اكتػــاؤه اتػــاق ادســؾؿغ ظــذ ؾآجتفــاد افباضــؾ  آجتفــاد ؾــرض ـػاي

ضــقء افثقابــص  افؼضــادل يف ؿســؿة افســـات مقضــقع حــري بافدراشــة وافتحؾقــؾ يف

ية، ؾفذا ادقضقع وإن ـان ؿديؿ افعفد إٓ أكـف اشـتجدت صـرظقة وادتغرات افعشـراف

 ؾقف ضقافع ـثرة دظص إػ إظادة افـظر وافتلمؾ وافدراشة وافتؿحقص وافتحؼقؼ.

ؾنذا تؼـررت أمهقـة ادقضـقع، ؾآجتفـاد افؼضـادل يف ؿسـؿة افســات ظؿـؾ 

قـة افػؼفقـة وافـظامقـة، أو مــ اجلفـة اإلجرادقـة ذاـل دؿقؼ، شقاء مـ اجلفـة افعؾؿ

يعة افــاجزة يف ســرؾة افـاجعـة افشــقافػـقة، ؾحؼ افقرثـة معؾـقم، فؽــ مـا اـل افق

 إيصال احلؼقق أصحاهبا؟

 عف ومسادؾف ظذ افـحق أيت:ضـقوؿد وضعص هلذا افبحث خطة اكتظؿص مقا

 .افبحث  قأقع ضمهقة  ؼد ةى

  بحث متفقدي:

 افتعريػ بؿصطؾحات ظـقان افبحث. ادطؾ  إول:

 قاع ؿسؿة افسـات.ادطؾ  افثاين: أك

 ادطؾ  افثافث: آختصاص افؼضادل بؼسؿة افسـات.

 آجتفاد افؼضادل يف أضراف ؿسؿة افسـة. ادبحث إول:

                                           
(، ومسـؾؿ، ـتـاب صـالة 74متػؼ ظؾقف، رواه افبخاري، ـتاب افعؾؿ، بـاب آؽتبـاط يف افعؾـؿ واحلؽؿـة، بـرؿؿ ) (1)

ادساؾريـ وؿصـراا، باب ؾضؾ مـ يؼقم بافؼرآن، ويعؾؿف، وؾضؾ مـ تعؾؿ حؽؿـة مــ ؾؼـف، أو ؽـره ؾعؿـؾ هبـا 

 (.111وظؾؿفا، برؿؿ )

 (.44تؼرير آشتـاد يف تػسـر آجتفاد ) (4)

 «.ٓ تزال ضادػة مـ أمتل طااريـ ظذ احلؼٓ  يضـراؿ مـ خافػفؿ: »( باب ؿقفف 4122أخرجف مسؾؿ برؿؿ ) (4)
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 ادطؾ  إول: آجتفاد افؼضادل يف افقرثة.

 ة بغ افقرثة.ادطؾ  افثاين: آجتفاد افؼضادل يف مـازظات افؼسؿ

ادطؾــ  افثافــث: آجتفــاد افؼضــادل يف ؿســؿة افســـات وهبــا وؿــػ أو 

  ة.صـقو

 آجتفاد افؼضادل يف أظقان افسـة ًؾ افؼسؿة.ادبحث افثاين: 

 ادطؾ  إول: آجتفاد افؼضادل يف ؿسؿة إمقال خارج ادؿؾؽة.

 ية.ادطؾ  افثاين: آجتفاد افؼضادل يف ؿسؿة احلؼقق ادعـق

 ـات.شـرادطؾ  افثافث: آجتفاد افؼضادل يف ؿسؿة اف

وإحصاء مجقع آجتفادات افؼضـادقة  صـروفقس ادؼصقد يف اذه افقرؿات ح

 مسـادؾ يف ادقضـقظل افؼضـادل بآجتفـاد يتعؾـؼ مـا وخاصةً يف ؿسؿة افسـات،

ــــرادض ــــل افػ ــــد افت ــــتالف وج ــــا آخ ــــديً   ؾقف ــــديًثا ؿ ــــؾ،وح ــــلفة مث  ادس

 بؾذفؽ مـ ادسادؾ، وكحق افؾؼقط وتقريث،اجلد مع إخقة وتقريث،ةـشـرادـَ

 .ودراشةً  الً صـقتل ةصـرادعا ادسادؾ ٕاؿ اإلصارة
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 دٖـــح متَٔــبشـم

متفقًدا بغ يدي افبحث حيسـ بقان ادؼصقد بؿصطؾحات مقضـقع افدراشـة، 

وذفـؽ مــ  وبقان أكقاع ؿسؿة افسـات، واجلفة ادختصة يف ش ع دظقى افؼسـؿة،

 خالل ادطاف  افتافقة:

 :املطلب األًل: التعسٍف مبصطلشات عنٌان البشح

بذل افقشع وافطاؿة يف ضؾ  أمر فقبؾغ جمفـقده ويصـؾ إػ  آجذفاا دم افؾغة:

وٓ خيرج اشتع ل افػؼفاء ظـ اذا ادعـك افؾغقيهنايتف،
(1)

. 

ؾ حؽــؿ صـــقإصــقيل ؾفــق بــذل افطاؿــة مـــ افػؼقــف يف حت ض ــا دم آ ــطالح

ورة، ـقجقب افصـؾقات، وـقهنـا ضـرظل طـل، ؾ  ـان معؾقًما مـ افديـ بافصـر

ظل مـــ دفقؾــف شـــرومـــ اــذا يعؾــؿ أن معرؾــة احلؽــؿ اف،اجتفــاًدا يعــد ٓمخًســا،

افؼطعل ٓ تسؿك اجتفاًدا
(2)

. 

ؿضاء ؾفق ؿـاٍض إذا  ضـليؼ ضـكافؼطع وافػصؾ، يؼال: ؿ وافؼضا  دم افؾغة:

ء ومتامــف، شـــليت يف افؾغــة ظــذ وجــقه مرجعفــا إػ اكؼضــاء افويــلحؽــؿ وؾصــؾ،

وظـذ وظذ إداء،وظذ احلتؿ وإمر،وظذ افعؿؾ،ؾقطؾؼ ظذ اخلؾؼ وافصـع،

ء وكقافـفشــلوظذ بؾقغ افوظذ اإلمتام،ة،صـقوظذ افعفد وافقاإلبالغ،
(3)

 ض ـا،

اخلصقمات ظل واإلفزام بف وؾصؾشـرتبقغ احلؽؿ اف :ؾفق آ طالح دم
(4)

. 

 

                                           
 (.1/111ـشاف اصطالحات افػـقن ) (1)

 (.4/414مسؾؿ افثبقت ) (4)

 (11/111فسان افعرب ) (4)

 (.1/411(، وـشاف افؼـاع )4/211صـرح مـتفك اإلرادات ) (2)
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اء أجـــزاًء أو أبعاًضـــا صــــقء أو إشــــل ، جعـــؾ افصــــقافـ وافؼســـؿة فغـــة:

مت يزة
(1)

  معغصـق: يف كأي  صادع يف معغ،صـقمجع ك دم آ طالح:و،
(2)

. 

ـا،شــلاشؿ ملخقذ مــ تـرك اف وافسـة فغة: ـً وض ـا دم : خؾَّػـف، أيء يســف تر

ف ادقـص مــ إمـقال واحلؼـقق افثابتـة ــؾ مـا خيؾػـ ا طالح مجفقه افػؼفا  ؾفل:

مطؾًؼا
(3)

. 

 :املطلب الجانُ: أنٌاع قطمْ الرتنات

 ؿ ؿسؿة افسـات باظتبارات لتؾػة حس  أيت:سـقيؿؽـ تؼ

 إػ ؿسؿتفا ظـد حتتاج ٓ افتل والؿسؿة ؾرز: وتسؿك ؿسؿة ادتشاهبات، .1

ؾقـات ادث ظـذ ؾتؼـع،بف ظزة ٓ تػاوت وجقد مع أو،تػاوتف فعدم،ادؼسقم تؼقيؿ

وادعدودات وادقزوكات ادؽقالت ـؼسؿةادتحدة كقًظا،
(4)

. 

ٓ  بحقـثؿسؿة افتعديؾ: وال افتل تؽقن يف إجزاء ادؼسـقمة متػاوتـًة، .4

وإك  تتعادل باظتبار افؼقؿةتتعادل إكصباء بذا ا،
(5)

. 

ٓ تتعـادل  بحقـثة افرد: وال افتل تؽقن يف إجزاء ادؼسقمة متػاوتـًة،ؿسؿ .4

 بـذفؽ وُشـؿقصوإك  تتعادل برد ؿقؿة مـ حصؾ ظذ افؼسؿ افزادـد،إكصباء بذا ا،

ـاءشـراف بعض إػ ـةشـراف مال ظـ أجـبل مال رد إػ ؾقفا فؾحاجة
(6)

. 

 

                                           
 (.  14/271فسان افعرب ) (1)

 (.1/117افبحر افرادؼ ) (4)

ــديـ ) (4) ـــ ظاب ـــقة افدشــقؿل )1/122حاصـــقة اب ــاج )2/272(، وحاص ــل ادحت ــاع 4/4(، ومغـ (، وـشــاف افؼـ

(2/224.) 

 (.2/241(، ومغـل ادحتاج )1/171رد ادحتار ) (2)

 (.4/421ادفذب ) (1)

 (.244-2/244تاج )مغـل ادح (1)
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ؾػــص، وبــافرد إن ؾتعــدل افســفام بــإجزاء إن تســاوت، وبافؼقؿــة إن اخت

اؿتضتف
(1)

. 

 ادشـسك ادـال ظـذ وتؼـعـاء،شــرؿسؿة تراٍض: ال افتل تؽقن باتػاق اف .1

ظقض رد أو رضـر بقؿقع إٓ يؼسؿ ٓ افذي
(2)

. 

ؿســـؿة إجبـــار: اـــل افتـــل تؽـــقن بقاشـــطة افؼضـــاء  فعـــدم اتػـــاق  .4

ـــراف ــا ويشــسطـاء،ش ــاء ؾقف ــقات،رضـــراف اكتػ ــة بػ ـــ ادؼصــقدة ادـػع ــال م  اد

ادشسك
(3)

. 

ء افقاحـد، ؾـنن ــان متسـاوي شــلؿسؿة مجع: ال ؿسؿة ادتعدد ؿسـؿة اف .1

ــراز ـــؾ ك   ظــذ حــدة، دون حاجــة إػ صـــقإؾــراد وأجزادفــا   حيــت  إٓ إػ إؾ

 بعض أؾـراد ادـال ادشـسك وبعـض تػـاوت بحقـث ٓ يؿؽــ وإن ـان بغتؼقيؿ،

يؽ مـ أؾراد ادـال ادشـسك مـا صـر  ـؾ صـقويتعديؾ إكصباء ؾقف إٓ بافتؼقيؿ،

بف مـ افؼقؿة ـؾفاصـقيساوي ك
(4)

. 

اء ادتعـددة ــؾ صــقأو إء افقاحد كػسـف،شـلؿسؿة افتػريؼ: ال ؿسؿة اف .4

واحد ظذ حدة
(5)

. 

 

                                           
 (.11/421افػروع وتصحقح افػروع ) (1)

ــة ) (4) ــتح افؼــدير وافعـاي ــاج )1/417ؾ ــل ادحت ــة )4/111(، ومغـ (، 2/472(، واخلرصـــل )12/442(، واددوك

(، وصــــرح ؽايـــة ادـتفـــك 1/471(، وـشـــاف افؼــــاع )11/441(، واإلكصـــاف )421-4/427وادفـــذب )

(1/112.) 

 ادراجع افسابؼة. (4)

 (.174-1/174رد ادحتار ) (2)

 ادرجع افسابؼ. (1)
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 :اتصتصاد الكضاُٖ  كطمْ الرتنات املطلب الجالح:

إن بقان وحتديد ؿقاظد آختصاص افؼضادل أمر يف ؽاية إمهقة  ـقكـف حيـدد 

اجلفة افؼضادقة ادختصة بـظر افــزاع افـاصـا ظــ مـازظـات افســات، وؿـد بّقــص 

ة افثافثــة َوافثالثــغ مـــ كظــام ادراؾعــات اف ظقة افصــادر بادرشــقم ادؾؽــل شـــرادــادَّ

اـــ، افصــادر بادصــادؿة ظــذ ؿــرار جمؾــس 44/1/1241( يف 1ؿ رؿــؿ )م/افؽــري

بادقاؾؼــة ظــذ كظــام ادراؾعــات  ضـــلاـــ افؼا1/1/1241( يف 11افــقزراء رؿــؿ )

ة بــافـظر مجقــع مســادؾ إحــقال صـــقظقة اختصــاص ًــاـؿ إحــقال افشخشـــراف

ا كـزاع، أو ة، ومـفا: اإلرث، وؿسؿة افســة بـ  ؾقفـا افعؼـار إذا ــان ؾقفـصـقافشخ

 ، أو ؽاد .صـرة، أو ؿاصـقحصة وؿػ، أو و

اًل دحاـؿ إحقال صـقا أاختصاًص  وؿسؿتفاؾتعد بذفؽ مـازظات افسـات،

 يـؼسـؿ،ةصــقافشخ إحقال دحؽؿة افعام آختصاص ذفؽ أن بقدة صـقافشخ

 :أؿسام ثالثة إػ

 ـمـــ،صــــروؾقفـــا ؿا ضــــلضؾبـــات ؿســـؿة افســــات بافسا افؼســـؿ إول:

إصـقل افعؼاريـة ؾ،ةصــقافشخ إحـقال بؿحؽؿـة اإلهنادقـة افـدوادر اختصاص

أو يشــارك بؼقــة افقرثــة هبــا، ٓ تبــاع أو تؼســؿ إٓ بعــد إذن  صـــرافتــل يؿؾؽفــا افؼا

ظقة، واذا يشـؿؾ ادـازظـات يف شـرمـ كظام ادراؾعات اف 442ادحؽؿة وؾؼ ادادة 

 بؿقجـ  آشتئـاف واج  اإلذن اذاوبغ افقرثة، ضـلافسـات، أو ؿسؿة افسا

 .ظقةشـراف ادراؾعات كظام مـ 441 ادادة

 مــدظاوى ؿسؿة افسـات افتل ٓ تزيد ظـ مادة مؾققن ريــال، افؼسؿ افثاين:

 باظتباراـا،ةصــقافشخ إحـقال بؿحؽؿـة ةصــقافشخ إحقال دوادر اختصاص

 .ظقةشـراف ادراؾعات كظام مـ 44 ادادة وؾؼ الً صـقأ اختصاصاً 

 مــدظاوى ؿسؿة افسـات افتل تزيد ظـ مادـة مؾقـقن ريــال، افؼسؿ افثافث:
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فسـات افتل تزيد ظـ مادة مؾققن ريـال بؿحؽؿـة ا فـظر افثالثقة افدادرة اختصاص

 هبـذا واحـدة دادـرة شـقى تقجـد ٓ افبحـث اذا ـتابة وظـدة،صـقإحقال افشخ

ة صــقاـل بؿحؽؿـة إحـقال افشخ، وافسـعقدية افعربقـة ادؿؾؽـة يف آختصاص

 بافرياض.

وفئـ ـان اذا اق إصؾ إٓ أن افدظاوى ادتعؾؼة بادال ادشسك افـاصـا ظــ 

ا يؽقن ؿدافسـة،  ؾقؽـقن،ـةشــراف يف ـاءشــراف بـغ مـازظـةً  فؽقكـف بـافـظر جتاريًّ

ء يف ظقة افـذي جـاشــر مـ كظام ادراؾعـات افسـغكص ادادة افثافثة واخلؿ يف داخالً 

ـات( ااــ، شــرـاء يف افشـرافػؼرة )ج( مـفا ما كصف: )ادـازظات افتل حتدث بغ اف

ـ  تضـؿـ ـة وكحقاا،شـر  مـ افصـقومـ تؾؽ ادـازظات افتصػقة و ؾقص افـ

ؾ أحؽــام تصــػقة صـــقاـــ تػ1247ـات افســعقدي افصــادر ظــام شـــركظــام اف

ايل ردـقس ادجؾـس إظـذ وؿد صدر تعؿـقؿ معـمـف، صـرـات يف افباب افعاشـراف

ــؿ ) ــاريخ 171فؾؼضــاء، رؿ ـــ، بشــلن اختصاصــات ادحــاـؿ 1/4/1241( وت ا

ة مــف مـا شــرظقة، وجـاء يف افػؼـرة افثاكقـة ظشــرافتجارية، وؾؼ كظـام ادراؾعـات اف

ـــ ضــؿـ افســـة  ــف: )إذا ـــان م ـــركص ـــرمـــ اف-ـة ص ـات اخلاضــعة فـظــام ش

ـة  ـتص هبـا شــرظات ادتعؼؾـة بعؼـد افأو حصة ؾقفا  ؾنن مجقع ادـاز -ـاتشـراف

 ـةشــراف أو ـاءشــراف بؼقـة مـع أو،افقرثـة بغ ؾق  ـاكص شقاءادحؽؿة افتجارية،

 ًاشبة اددير أو احلراشة افؼضادقة( ااـ. أو تصػقتفا ـطؾ 

 بؼقــة أمــاؾقخــرج مـــ ذفــؽ ادـازظــات بــغ افقرثــة يف حصــة ادــقرث بقـــفؿ،

ــا ؿ ــد بخصــقص مـازظ ـــراف ظؼ ــازظتفؿ،ـةش ــدير ـؿـ ـــراف م ــديؾ أو،ـةش  تع

 يف داخـؾ ؾفـق ـةشــراف ظؼـد ظـذ بافتـلثر يعـقد ممـا،افتصـػقة ضؾبفؿ أو،احلصة

 ية.افتجار ادحاـؿ اختصاص

ـ  يـعؼد آختصاص فؽتابة افعدل بتقثقـؼ ؿسـؿة ترــة افعؼـار بـغ افقرثـة، 

ًة، وأٓ صــقأو وط أن تؽقن افؼسـؿة ظــ تـراٍض، وأٓ تشـؿؾ افؼسـؿة وؿػـًا شـرب



 

 مد. ػثذ انشدًٍ تٍ يذًذ انذخٍّ 
 

 454 

أو ؽادـ  بــاًء ظـذ تعؿـقؿ معـايل وزيـر افعـدل، رؿـؿ  صــريؽقن مـ بغ افقرثـة ؿا

اــــ، وادـــادة افثاكقـــة مــــ ٓدحـــة 17/1/1244م، وتـــاريخ 1111/ت/14

، 4722اختصــاص ـّتــاب افعــدل افتــل صــدرت بؼــرار معــايل وزيــر افعــدل رؿــؿ 

ظـذ هبقئتـف افدادؿـة اـ، ادبـل ظـذ ؿـرار جمؾـس افؼضـاء ا17/1/1241ٕوتاريخ 

 اـ.11/4/1241، وتاريخ 111رؿؿ 
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 املبشح األّل 
 اد الكطاٜٕ يف أطساف قطن٘ الرتن٘االدتَ

 وفؽثــرة،ادــقروث واحلــؼ،وافقرثــةث،ادــقرأرـــان ؿســؿة افســـة ثالثــة،

 إول مبحثـغ إػ ادقضـقع ؿسـؿص،إخريـ افرــغ يف ةصـرادعا اإلصؽآت

 واـؿ افســة ؿسـؿة وأضـراف،افســة أظقـان يف وافثـاين،ةافســ ؿسـؿة أضراف يف

 ، أو حجبفؿ.اشتحؼاؿفؿ يف تمثر وأوصاف وطروف أحقال يـقهبؿ،افقرثة

 :املطلب األًل: اتدتوا  الكضاُٖ يف الٌزثْ

ادســادؾ افػؼفقــة افػرظقــة ادرتبطــة باشــتحؼاق افــقارث اإلرث مـــ ادــقرث، 

 افؼـديؿ افػؼفـل اخلـالف ظذ ادبـقة وـذاادقاكع،وط واكتػاء شـرادبـقة ظذ تقاؾر اف

 أو،حرمــان حجــ  افــقارث حجــ  ةضـــقافؼا،ادقاريــث مســادؾ مـــ افعديــد يف

 اـذه،وجـقده اكتػـاء أو،صـخص وجـقد أوكتػادفا،ا أو صػة فقجقد إما،كؼصان

 ؿــــديً   افػؼفــــاء ؾقفــــا اختؾــــػ افتــــل،ومتـقظــــة،ظديــــدة افػؼفقــــة ادســــادؾ

 مـــع إخـــقة تـــقرث ومســـلفة،افـــزوجغ أحـــد ظـــذ افـــرد ـؿســـلفةوحـــديًثا،

ــص بقّ  ـ  أين بقد.. وؽراا ٕم إخقة مع ٕبقيـ إخقة يؽشـرت ومسلفة،اجلد

 افتـل أوقًظا يف كظـري،صــقظـذ ادسـادؾ إـثـر  صـريف مؼدمة اذه افقرؿات شلؿت

 .ادقضقع اذا يف ةصـرمعا بؿسادؾ ترتبط

ـــروح ـــف زاـــقق اف ـــؾ يف افؾغـــة: ؾعـــؾ حيصـــؾ ب افؼت
(1)

ـــك ، وٓ خيـــرج ادعـ

آصطالحل ظـ ادعـك افؾغقي
(2)

. 

                                           
 (.11/127فسان افعرب ) (1)

 (174افتعريػات فؾجرجاين ) (4)
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يؿــع افؼاتـؾ  -افذي يتعؾـؼ بـف افؼصـاص-اتػؼ إدؿة إربعة ظذ أن افؼتؾ 

واختؾػقا يف ادـراد بافؼتـؾ افـذي ا،صـرً افبافغ افعاؿؾ مـ ادراث، إذا ـان افؼتؾ مبا

 صــراختؾػقا ؾق  إذا ــان افؼاتـؾ صـبقًّا أو جمـقًكـا أو ؽـر مبا يقج  افؼصاص، ـ 

فؾؼتؾ، وذفؽ بلن يؽقن متسبًبا ؾؼط أو ـان افؼتؾ خطل
(1)

. 

فـقس فؾؼانـؾ  ــ ادـراث : »واشتدفقا ظذ مـع افؼاتؾ مـ ادراث بؼقفـف 

« صـــل
(2)

ــقا ـــ ، ــؽ ظؾؾ ــ  شـــلبؼاظــدة: مـــ اشــتعجؾ ب ذف ــف ظقؿ ــؾ أواك ء ؿب

ٓشتعجال إك  اق بحس  طـف، وبافـظر فؾظـاار وشـد بـاب افؼتـؾ يف بحرماكف، وا

 باؿل افصقر.

 أين أظـّرج إػ إٓوفسص بصدد ذـر اخلالف افػؼفل يف اذه ادسلفة ادشفقرة،

بتقريث ادتسب  يف احلادث ادروري مــ  صـرما اكتفك إفقف آجتفاد افؼضادل ادعا

 أن ذفـؽ ضـل، وتؼدير ذفؽ راجع فؾؼامقرثف، ما   تؼؿ  ؿة بتعجؾف مقت مقرثف

ارات يـــجؿ ظـفــا ـثــر مـــ افقؾقــات بــغ ادتــقارثغ مـــ افعقادــؾ ســـقحــقادث اف

ـــث  ـــ ء احلـابؾـــة كّصـــقا ظـــذ ظـــدم تقري ـــاء وإمفـــات، وأن ظؾ ـــاء وأب ـإبـ

وأكف حتصؾ حقادث ٓ يؽـقن ؾقفـا جمـال فؾشـؽ وافريبـة يف اكتػـاء شـقء ادتسب ،

 وصـدرحتصؾ ؿضاًء وؿدرًا بلشباب خارجـة ظــ إرادة افسـادؼ،ادؼصد مـف، وإك  

ـــــؽ بخصـــــقص ـــــؿ ) ذف ـــــ ء رؿ ـــــار افعؾ ـــــة ـب ـــــرار اقئ ـــــاريخ 411ؿ (، وت

ــاد ضـــكؾؿاـــ،14/1/1244 ــؽ، اجتف ــافـظرافؼضــاء افســعقدي ظــذ ذف  يف ب

 .ظدمف مـ افؼاتؾ تقريث يف افـظر ثؿواؿعة افؼتؾ، حتػُّ  افتل افؼرادـ

  

                                           
 (.2/211(، وحاصـقة افدشقؿل )2/211افشـرح افؽبر ) (1)

 (.1/442افســ افؽزى فؾبقفؼل ـتاب افػرادض، باب ٓ يرث افؼاتؾ ) (4)
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افزوجقة مـ مجؾـة أشـباب اإلرث، ؾـنذا ُحـّؾ اـذا افعؼـد حـالً ــامالً اكتػـك ظؼد 

اإلرث فعدم افسب ، إٓ أهنا ؿد تؽقن اــاك مالبسـات يتخؾـػ بسـببفا اـذا احلؽـؿ، 

وأما إذا ـان حّؾ ظؼد افـؽـاح ؽـر ـامـؾ، ؾال يـتػل اإلرث مع وجقد افطالق افبادـ،

قـف  باٍق بؽؾ حـال مـا دامـص يف افعـدة، واق ما ـان بافطالق افرجعل، ؾنن افتقارث ب

واذا يستدظل مـا أن كستعرض أكقاع ادطؾؼات  فقتضـح فــا مــ خـالل ذفـؽ معرؾـة 

 ؾ.صـقادطؾؼة افقارثة مـ ادطؾؼة ؽر افقارثة ب  يف ذفؽ مـ خالف وتػ

 ؾادطؾؼات إمجآً ثالثة ضكقاع:

 ؼ أو مرضف.. ادطؾؼة افرجعقة شقاء حصؾ ضالؿفا يف حال صحة ادطؾ1

 . ادطؾؼة افبادـ افتل حصؾ ضالؿفا يف حال صحة ادطؾؼ.4

 . ادطؾؼة افبادـ افتل حصؾ ضالؿفا يف حال مرض مقت ادطؾؼ.4

)أ( ادطؾؼة افرجعقة ترث وؾاؿًا إذا مات ادطؾؼ  واـل يف افعـدة  ٕهنـا زوجـة 

هلا ما فؾزوجات ما دامص يف افعدة
(1)

. 

فصحة ٓ تـرث إمجاظـًا  ٓكؼطـاع صـؾة افزوجقـة )ب( ادطؾؼة افبادـ يف حال ا

مـ ؽـر  ؿـة تؾحـؼ افـزوج يف ذفـؽ، وــذا إذا ــان اـذا افطـالق يف مـرض ؽـر 

لقف
(2)

. 

)ج( ادطؾؼــة افبــادـ يف مــرض ادــقت، واــق ؽــر مــتفؿ بؼصــد حرماهنــا مـــ 

ادراث  ٓ ترث أيضاً 
(3)

. 

حرماهنــا مـــ )د( ادطؾؼـة افبــادـ يف مــرض ادـقت ادخــقف مـــ مـتفؿ بؼصــد 

                                           
 (.1/412ادغـل ) (1)

 .ادرجع افسابؼ (4)

 ادرجع افسابؼ. (4)
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 ادراث  ويف تقريثفا أربعة أؿقال:

ٓ تـرث مطؾؼـًا  ٕهنـا بـادـ مــف ؿبـؾ مقتـف، ؾـاكؼطع إرثفـا مــف  افؼقل إول:

ـافطالق يف افصحة
(1)

. 

تـرث إذا تـقيف مطؾؼفـا واـل يف افعـدة، وٓ تـرث إذا تـقيف بعـد  افؼقل افثاين:

ؽام افزوجقة، وــلهنؿ خروجفا مـ افعدة، واذا ؿقل احلـػقة  ٕن فؾعدة بعض أح

صبفقاا بافرجعقة
(2)

. 

ترث شقاء تقيف وال يف افعدة أو بعـداا مـا   تتـزوج بـآخر أو  افؼقل افثافث:

ترتد  ٕن شب  تقريثفا ؾراره مـ مراثفا، واـذا ادعــك ٓ يـزول باكؼضـاء افعـدة  

معامؾًة فف بـؼقض ؿصده. واذا ؿقل احلـابؾة
(3)

. 

مات يف افعدة أو بعداا، تزوجص ؽـره أو   تـزوج، ترثف مطؾؼًا  افؼقل افرابع:

واذا ؿقل ادافؽقة
(4)

. 

وأرجح اذه إؿقال يف كظري اق ؿقل احلـابؾة مع صحة إرثفا وفق تزوجـص 

ؽره  ٕكف ٓ ماكع مـ إرثفا مـ زوجغ أو أـثر، ودظـقى اإلمجـاع ظـذ مــع ذفـؽ 

ا مــف معامؾـًة فـف بـؼـقض ثقاـورّ  وإكـ ممـقظة يف صقرة افـزاع افتل كحـ بصدداا،

 ؿصده وشدًا فؾذريعة.

اق ادعدوم ادػؼقا فغة:
(5)

اق افغاد  افـذي اكؼطـع خـزه،  ودم آ طالح:،

وٓ ُيدرى حقاتف مـ مقتف
(6)

. 

                                           
 (.4/221ادفذب ) (1)

 (.4/411افدر ادختار ) (4)

 (.1/412ادغـل ) (4)

 (.2/47مقاا  اجلؾقؾ ) (2)

 (4/447فسان افعرب ) (1)

 (.442افتعريػات فؾجرجاين ) (1)
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ادػؼقا كقظان
(1)

: 

مـ ـان افغاف  مـ حافف اهلالك، واـق مــ يػؼـد يف مفؾؽـة وٓ  افـقع إول:

ـتظر بف أربع شــغ، ؾـنن   يظفـر فـف خـز ؿسـؿ مافـف، واظتـدت يعؾؿ خزه، ؾفذا ي

 امرأتف ظدة افقؾاة، وحؾص فألزواج.

مـ فقس افغاف  مــ حافـف اهلـالك، ـادسـاؾر فتجـارة، أو ضؾـ   افـقع افثاين:

و  يعؾؿ خـزه  ؾػقـف روايتـان: إحـدامها ٓ يؼسـؿ مافـف، وٓ تتـزوج امرأتـف، ظؾؿ،

ؾقـف مـدة ٓ يعـقش دثؾفـا، وذفـؽ مرجعـف اجتفـاد ظ ضــلحتك يتـقؼـ مقتـف، أو يؿ

افثاكقة: أكف يـتظر بف تتؿة تسعغ شـة مـذ وفد  ٕن افغافـ  أكـف ٓ يعـقش واحلاـؿ،

 أـثر مـ اذا.

ؾؿـ جفؾ وؿص وؾاتف وُظد مقًتا بحؽؿ ؿضادل  ؾنكف بحؽـؿ إمـقات يـقّرث 

 بعـد أو ؿبـؾ اتـفوؾ وؿص يعؾؿ و ا،وارثً  ـان وإنظقة،شـرمافف حس  افػريضة اف

ط اإلرث، واـق حتؼـؼ حقـاة افـقراث بعـد صــر، ؾال يرث مـ مقرثف فػقات مقرثف

 ا.مطؾؼً  ادسلفة يف يمثر ؾالوؾاة ادقرث 

ورثتـف، واــا  صــرؾطؾ  افقرثة ومـ فف مصـؾحة احلؽـؿ بؿـقت ادػؼـقد وح

 يف مدة افسبص حس  مـا يغؾـ  ظـذ حافـف مــ 
ِ
بعض افؼضاة يْلخذ بؼقل افػؼفاء

سالمة َأو اهلالك، ويتؼقد بذفؽ، ؾنِن   متِض  ُحؽـؿ بـرد افطؾـ ، وَأؾفـؿ ادـفـل اف

فا، وبعضفؿ يؼـّدراا حسـ  اجتفـاده، ؾـنِذا مضـص مـدة يغؾـ  ضـقبافتؼدم بعد م

ورثتف، واذا مـا ظؾقـف ادحؼؼـقن مــ  صـرظذ افظـ مقتف ؾقفا  ؿرر مقتف ُحؽً  وح

 َأنَّ مدة افسبص مرجعفا اجتفاد احلاـؿ.

  

                                           
 (.2/411( وـشاف افؼـاع )2/142مطاف  أويل افـفك ) (1)
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ءشـــلافعــاجز ظـــ اف :دم افؾغــة  ـــرافؼا
(1)

ــاه افعــاجز ظـــ افت، ف صـــرومعـ

افسؾقؿ، واق افشخص ادجـقن أو افسػقف، وافصغر دون افبؾقغ
(2)

. 

إب افـذي أوــؾ فـف  صــل: أبقه، ومـ بعده وصـرادؼدم يف افقٓية ظذ افؼا

ظـف أصبف وـقؾف يف احلقاةف كاد  صـقأمره بعد وؾاتف  فت م صػؼة إب، وٕن و
(3)

. 

 ضـــلظؿـؾ ؿضـادل وٓدـل مــ اختصـاص ؿا صــر  افـقيل ظـذ افؼاصــقؾتـ

ظقة شــرمـ كظـام ادراؾعـات اف 44/أ مـ ادادة 2ة  وؾؼ افػؼرة صـقإحقال افشخ

 صــر  إوػ بحػـظ مـال افؼاصــقيف تـ ضــلجيتفد افؼاواـ،1241افصادر ظام 

كـات  ظــ بقـع أصـقل -مــ مـال  صــرق  حيصؾ فؾؼاؾ ضـلـ  جيتفد افؼاوتـؿقتف،

أو افـقيل، أو حػظـف فـدى اجلفـة ادختصـة   صــلبغ تسـؾقؿف فؾق -افسـة افعؼارية

 ًدا.صـقر صـرحتك إجياد افبدل، أو بؾقغ افؼا

ة وحافة مـ ضـقواذان آجتفادان خيتؾػ افـظر افؼضادل ؾقف  بحس  ـؾ ؿ

 صــرإؽؾـ  أن تؽـقن افقٓيـة ظـذ افؼا احلآت افتل يتصدى هلا افؼضـاء، فؽــ

بعد وؾاة وافده ٕمف، وتقدع ؿقؿة افعؼارات ادباظة فدى اهلقئة افعامـة فؾقٓيـة ظـذ 

 يـ ومـ يف حؽؿفؿ.صـرأمقال افؼا

دون احلاجـة إػ افؾجـقء  صــرـؾ أظقان افسـة يؿؽـ ؿسؿتفا وفق ــان هبـا ؿا

ــا مـــ ؿســؿة اف صـــرفؾؼضــاء، ؾقجــقد افؼا ــقس ظادًؼ ســـة بشــؽؾ أصــع، إٓ أن ف

ٓ تبـاع إٓ  -أو يشـارك بؼقـة افقرثـة هبـا- صــرإصقل افعؼارية افتل يؿؾؽفـا افؼا

ظقة، واـذا يشـؿؾ شــرمــ كظـام ادراؾعـات اف 442بعد إذن ادحؽؿة  وؾـؼ ادـادة 

 بغ افقرثة. ضـلادـازظات يف افسـات، أو ؿسؿة افسا

                                           
 (.1/17فسان افعرب ) (1)

 (.412فاء )معجؿ فغة افػؼ (4)
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ٓبـد أن  صــرفذي مـ ضـؿـ مالــف ؿاؾنذا تؼرر بقع ادال ادشسك افعؼاري ا

، ؿبـؾ صــرتتحؼؼ ادحؽؿة بقاشطة أاؾ اخلـزة مــ تـقاؾر افغبطـة وادصـؾحة فؾؼا

إصدار اإلذن، أو احلؽؿ يف افطؾ  ادعروض ظؾقفا، ويف حال ــان افطؾـ  مؼـدًما 

يـ، ومــ يف حؽؿفـؿ  ؾؾؾؿحؽؿـة صــرمـ اهلقئـة افعامـة فؾقٓيـة ظـذ أمـقال افؼا

 دير ادؼدم مـف .آـتػاء بافتؼ

وإن ـان ادف افقرثة اؿتسام ظؼارات افسـة  ؾالبد مـ تقاؾر افغبطـة وادصـؾحة 

يف آتػاق بقـفؿ، باختقار كـقع افعؼـار ادخصـص فؾؼصـار بـلن يؽـقن ظؼـاًرا  صـرفؾؼا

ا، أو فف مقزة ظذ ؽره  فؽل ُيؿ  اتػاؿفؿ مـ ؿبؾ ادحؽؿة. ضـكجتاريًّا، أو ُمِدرًّ

اء صـقؾات إوفقاء وإوصـرإحؽام افصادرة يف إذوكات يف تـ  أن مجقع 

ـــراـ  وافـظـــار  واجبـــة افتـــدؿقؼ مــــ ًؽؿـــة آشـــتئـاف، باشـــتثـاء أحؽـــام اف

اء ظؼــارات صـــرـات، أو زيــادة رأس ماهلــا، وشـــروآؿــساض، وتقثقــؼ ظؼــقد اف

 ظقة.شـرمـ كظام ادراؾعات اف 441  وؾؼ ما جاء يف ادادة صـرفؾؼا

ادقت افدماؽل: اق تقؿػ افدماغ ظـ افعؿؾ متاًما، وظدم ؿابؾقتف فؾحقاة
(1)

. 

 دقتــف مثبــص بــغون يف حافــة ادتــقىف دماؽقًّــا،صـــراختؾــػ افػؼفــاء ادعا

خلالف اكعؽس ظذ آجتفـاد افؼضـادل يف اـذه ا واذا،حقاتف حلؽؿ ومستصح 

ظل حؼقؼـة، وممــ اختـار صـراؽل اق مقت يرى أن ادقت افدم مـ ؾؿـفؿادسلفة،

 ومــفؿم،1111فســة  1اذا افؼقل: جمؾس جمؿع افػؼف اإلشـالمل يف ؿـراره رؿـؿ 

 .ـان ما ظذ ـان ما بؼاء إصؾ وأن،بافشؽ يزول ٓ افقؼغ أن يرى مـ

ورثة دقرثف، ومـ بغ افقرثة متقىف دماؽّقـاً ؿبـؾ  صـرؾػل حال ضؾ  َأحد افقرثة ح

باظتبــار افقؾـاة افدماؽقــة فقســص مقتــاً  صـــرؾــبعض افؼضـاة يــذـره يف احلمـقت مقرثــف،

                                           
 (.1/442ؾؼف افـقازل فبؽر أو زيد ) (1)
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  َٕنَّ افقؾـاة افدماؽقـة صــرحؼقؼقّاً، وبعضـفؿ يعتـزه مقرثـًا ٓ وارًثـا، ؾـال يـذـره يف احل

مقت حؼقؼل يف اجتفاده، وٓ خيػك أَنَّ اذه ادسَلفة مـ افـقازل افػؼفقة افطبقـة ادسـتجدة 

 فا مـ افػتاوى وافؼرارات مـ ادجامع افػؼفقة.ة، وما صدر ؾقصـرادعا

م بشـلن أجفـزة 1111يف  4د 1ومـ ذفؽ ؿـرار جمؿـع افػؼـف اإلشـالمل رؿـؿ 

ــراراإلكعــاش، ــة وؿ ــة فؾبحــقث افدادؿــة افؾجـ ــاء افعؾؿق ــة بادؿؾؽــة واإلؾت  افعربق

 اإلشـالمقة وادـظؿةاـ،42/1/1221(، بتاريخ 14211، ؾتقى رؿؿ )افسعقدية

ــفؾ ــقم افطبق ـــة عؾ ــاكقة(، ش ــاة اإلكس ــة )احلق ــدو ا افثاكق ــعةم،1111ة يف ك  وافتاش

 م.1111)افتعريػ افطبل فؾؿقت(، شـة 

 :املطلب الجانُ: اتدتوا  الكضاُٖ يف  ناشعات الكطمْ  ني الٌزثْ

 مــ،ومتشـعبة،ولتؾػـةادـازظات افؼضادقة بغ افقرثة يف ؿسؿة افسـة متـقظة،

 خارجـة جفـات ومــ،اإلرث اشـتحؼاق جفـة ومـ،دظلاد مـ ادـشقدة افغاية جفة

 .إهنادفا وظذ،ظؾقفا افؼسؿة تقؿػ إمر بداية يف ُيظـ،افؼسؿة مقضقع ظـ

 ضــليؼت إهنادفـا يف افؼضادل آجتفاد ؾننومف  تـقظص مـازظات افسـات 

 :يليت ما حس ،أمريـ

 أوادتعؾـؼ بلظقاهنـا،ادحاؾظة ظذ مال افسـة حتك اكتفاء افــزاع  إ ر إول:

 مـفا ظذ أؿؾ تؼدير. زوافف شـكخي ب 

 أو افقرثـة مــ افـدؾقع بعـض ترد ؿدأثـاء كظر ادحؽؿة دظقى ؿسؿة افسـة 

، أو  صـــقك إثبــات بطؾــ يف افــدظقى، -أو دخؾــقا- أدخؾــقا ممـــ ؽــراؿ مـــ

 بخصــقص كــزاع ؿقــام أوحجــ  وارث فصــػة، أو تقريــث ًــروم مـــ ادــراث،

 ؿضــادقة جفــة أمــام ؿســؿتفا ؿبــؾ افســـة ظــذ مســتحؼة ادــقرث ظــذ حؼــقق

 بافتلـقـد مػصـؾ بشـؽؾ افســة صــروح،ؾقفـا فؾػصؾ افدؾقع اذه وكظر،أخرى

 واكتظــارظل بــغ أضــراف اخلصــقمة،شـــرا ٓشــتؽ ل اإلجيــاب افوؿًتــ ستغرقشـــق
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ت اخلـــزاء أو اجلفـــات افرشـــؿقة ادتعؾؼـــة بخصـــقص افـــدظقى ًـــؾ إؾـــادا

 ظـذ احلؼـقق أصـحاب حصقل يمخر ادفدر افقؿص واذا،افسـة رصـوحافـظر،

 ـؾ جفة. مـ افـزاع ظـ اخلارجة حؼقؿفؿ

ــل ٓ  ــا، أو افت ــازع ظؾقف ــقال ادتـ ــد إم ــة ؿضــادقًّا يف حتدي ــد ادحؽؿ ــذا جتتف ف

ا، وتسؾقؿ ــؾ ؾقرً  ؿسؿتفا ؾتتؿتستدظل افدؾقع ادشار إفقفا افتقؿػ ظـ ؿسؿتفا،

 بف.صـق  كصـقك ذي

 وؾـؼأن بؼقـة افســة ٓ تـسك بقـد أحـد افقرثـة، بـؾ ُتسـؾؿ حلـارس ؿضـادل، ـ 

 ــز كتقجـة فؾسـة صـرح أو كػؼات وجقد حال ويف،ظقةشـراف ادراؾعات كظام أحؽام

 اف ادحؽؿة.صـر  ؾؾؾدادرة إؿامة مصػ  يتقػ ذفؽ حتص إؾفاصـقتػا ـثرة أو حجؿفا

 فػصؾ يف بؼقة دظقى افؼسؿة.حجز ما يرد ظؾقف افـزاع وا إ ر افثاين:

ا كزاًظـ تـظـر دادـرة مــ أواحلجز افتحػظل مـ ؿبؾ افدادرة كاطر دظـقى افؼسـؿة،

ــر شــادغ  ــا صـــربخصــقص افؼســؿة  أم ــاًظا وكظاًم ــقق حػظ ــدم إضــراف حلؼ  وظ

ؼقـة افســة بافـػـاذ، ؾتتـقػ افـدادرة كـاطر ب ظـذ يعـقد ٓ احلجـز اـذا أن بقـدإضاظتفا 

 ظقة.شـرة ؿسؿة بؼقة ادال ادشسك بغ افقرثة حس  افػريضة افدظقى افؼسؿة مبادر

 :ْصبَاملطلب الجالح: اتدتوا  الكضاُٖ يف قطمْ تسنات  وا ًقف أً ً

 بـافقؿػ تتعؾـؼ ودؾقع عضـقمقايثار أمام افـظر افؼضادل يف ؿسؿة افسـات 

 ، ظز  فبعض ما تدخؾ ضؿـ آجتفاد افؼضادل بافـسبة هلصـرذا شلف ةصـقوافق

 ما يع:

افقؿػ يف افؾغة: احلبس
(1)

ف صــر: حتبقس مافـؽ مطؾـؼ افتآصطالح ويف،

ف ريعـف إػ جفـة صــرؾف وؽره يف رؿبتف، يصـرمافف ادـتػع بف، مع بؼاء ظقـف بؼطع ت

                                           
 (.1/411فسان افعرب ) (1)
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بر  تؼرًبا إػ اهلل تعاػ
(1)

. 

ـ افســة، أمـا افقؿـػ افـذي   يؼـؿ ادـقرث بـ  يؾـزم افقؿػ افثابص ٓ يعد م

فتقثقؼف بافشفادة أو اشتخراج صؽ وؿػقة، ؾرد مشؽاًل ومعقًؼـا فؾػصـؾ يف ؿضـايا 

افسـات، متك كازع أحد مـ افقرثة يف حصة افقؿػ مـ ادقرث حال حقاتف، واــا 

جفـة يؼـع ظـذ ظـاتؼ ادحؽؿـة افـظـر ادصـؾحل وؾـؼ ؿقاظـد افسـؾطة افتؼديريـة فؾ

افؼضادقة، يف إدراج مـازظة افقؿػ ضـؿـ إجـراءات ؿسـؿة افســة، أو إؾراداـا يف 

 ة مستؼؾة.ضـقؿ

وافذي اشتؼر ظؾقف آجتفاد افؼضادل أخًرا يف ادحاـؿ افسعقدية، اـق ؾصـؾ 

 مـازظة إثبات افقؿػ ظـ دظقى ؿسؿة افسـة ٕشباب ظديدة مـفا:

قؾة  ؾال تقؿػ ؿسؿتفا حتك آكتفـاء . مؾؽقة افقرثة ثابتة يف ؽر افعغ ادقؿ1

 مـ إثبات افقؿػ.

. كظر دظقى افقؿػ ٓ ظالؿة بقـفـا وبـغ ؿسـؿة افســة، بـؾ اـل مقضـقع 4

 مستؼؾ.

. يؿؽـ آحتقاط فؾقؿػ بحجز جزء مـ افسـة حلظ افقؿـػ، دون افتـلثر 4

 ظذ بؼقة افسـة.

عـايل وزيـر افعـدل وؿد جاء يف ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة افصادرة بؼرار م

ة بـ  كصـف: )ٓ تـمثر شـراـ، يف ادادة افثاكقة ظ11/1/1241، وتاريخ 1112رؿؿ 

 افدادرة يف كظر دظقى افؼسؿة، وتػصؾ افدادرة يف ادـال شـرمـازظات افؼسؿة ظذ 

ادشسك ؽر ادــازع ظؾقـف ممـا  قـل فؾؼسـؿة، ؾـنن تعـذر ذفـؽ، أو طفـر هلـا أن اـذه 

ػ اشـتغراق ادـال ادشـسك  ؾتـلمر بقؿـػ دظـقى افؼسـؿة إػ ادـازظات ؿد تمدي إ

 حغ افػصؾ يف مـازظات افؼسؿة(.

                                           
 (.7/4( واإلكصاف )4/211صـرح مـتفك اإلرادات ) (1)
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وفــئـ ـــان افقؿــػ افثابــص ٓ ُيعــد مـــ افســـة ابتــداًء، إٓ أكــف ؿــد يــدخؾ يف 

ؾف صــرمـازظات افسـات، مـ جفة ضؾ  بعـض افقرثـة إبطـال افقؿـػ  فؽـقن م

ؾ ـــؾ مــا يتعؾــؼ بنبطــال صـــقتػ ًرًمــا، أو فؽقكــف وؿــػ جـــػ، وفــقس ادؼــام اـــا

  إوؿاف أو تصـحقحفا، فؽــ يسـتلكس يف اـذا اجلاكـ  بـ  ذــره ابــ افؼـقؿ 

وط افـقاؿػغ مـا   يؽــ صــرحقث ؿال: )وـذفؽ اإلثـؿ مرؾـقع ظؿــ أبطـؾ مــ 

ط افباضـؾ شــرإصالًحا، وما ـان ؾقف جـََػ أو إثؿ، وٓ حيؾ ٕحد أن جيعـؾ اـذا اف

بـؾ فة كص افشارع، و  يؼؾ اذا أحد مـ أدؿـة اإلشـالم،ادخافػ فؽتاب اهلل بؿـز

ـؾ »ؿد ؿال إمـام إكبقـاء صـؾقات اهلل وشـالمف ظؾقـف وظـذ آفـف:  ٍط فـقس دم صــرـُ

ـــة  ـــاب ا َّ ؾفـــق باضـــٌؾ وإن ــــان  ائ ى وصــــرـذ ـــاُب ا َّ ضحـــؼ  ــــرْ طى ـذ ُط ا  َص

«ضوثـؼ
(1)

فؾؿؽؾـػ مصـؾحة، وط افقاؿػغ مـا ــان هلل ضاظـًة، وصـرؾنك  يـػُذ مـ ،

ب وافسُا  ادضاد فشـروأما ما ـان بضد ذفؽ  ؾال ُحرمَة فف، ـ ع اهلل شــرط افتعزُّ

ػاح بؽؾ  وديـف  ؾنكف تعاػ ؾتح فألمة باب افـؽاح بؽؾ ضريؼ، وشدَّ ظـفؿ باب افس،

ٌؾ ُمَضاّد فذفؽ  ؾنكف يسـدُّ ظـذ مــ افتزمـف بـاب افـؽـاح، شـرضريؼ، واذا اف
ط باضِ

ية تتؼاضااا افّطباع أتؿَّ تؼـاٍض، ؾـنذا شـد شـراب افػجقر، ؾنن فقازم افبويػتُح فف ب

ــ وظفا ؾتحص هلا ممـقظفا وٓبد،شـرظـفا م وادؼصقد أن اهلل تعاػ رؾـع اإِلْثـَؿ ظؿَّ

وط افـقاؿػغ صــرة اجلاكػة أثؿة، وــذفؽ اـق مرؾـقع ظؿــ أبطـؾ صـقأبطؾ افق

ظـذ افؼـز  ـاكـص افؼـراءة يف ادسـجد  ط افقاؿػ افؼراءةَصـرَ افتل ال ـذفؽ، ؾنذا 

أوػ وأح  إػ اهلل ورشقفف وأكػع فؾؿقص، ؾال جيقز تعطقؾ إح  إػ اهلل إكػـع 

فعبده واظتبار ضـده، وؿـد َراَم بعُضـفؿ آكػصـال ظــ اـذا بلكـف ؿـد يؽـقن ؿصـد 

افقاؿــػ حصــقل إجــر فــف باشــت ظف فؾؼــرآن يف ؿــزه، واــذا ؽؾــط  ؾــنن ثــقاب 

                                           
( باب إذا اصـسط صــروًضا يف افبقـع 4111( يف )افبققع(، باب افشـراء وافبقع مع افـساء، و)4111رواه افبخاري ) (1)

( بـاب اشـتعاكة ادؽاتـ  وشـمافف 4114( يف )ادؽات (، باب ما جيقز مـ صـروط ادؽاتـ ، و)4111ؾ، و)ٓ حت

ــاس، و) ــع، و )4717افـ ـــروط يف افبق ــاب افش ـــروط(، ب ــؾؿ 4741( يف )افش ــقٓء، ومس ـــروط يف اف ــاب افش ( ب

 دشة.( يف )افعتؼ(، باب إك  افقٓء دـ أظتؼ، مـ حديث ظا1(، و)1(، و)7(، و)1( )1122)
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وط باحلقــاة ؾنكــف ظؿــؾ اختقــاري وؿــد اكؼطــع بؿقتــف، ومـــ ذفــؽ ـرشــآشــت ع م

ٌط صــراصساضف أن يصّع افصؾقات اخلؿس يف ادسجد افـذي بــاه ظـذ ؿـزه، ؾنكـف 

باضٌؾ ٓ جي ، بؾ ٓ حيؾُّ افقؾاء بـف، وصـالُتف يف ادسـجد افـذي   يقضـع ظـذ ؿـز 

  إػ اهلل وافؼقــام بتعطقــؾ إحــ ضـــكأحــ  إػ اهلل ورشــقفف، ؾؽقــػ ُيػتــك أو ُيؼ

َره إفقف  اتباًظا ف ـْ ط ظؾـقفؿ شــرط افقاؿػ اجلـاكػ أثـؿ؟ ومــ ذفـؽ أن يشـربإ

ط وٓ شــرإيؼاد ؿـديؾ ظذ ؿـزه، أو بــاء مسـجد ظؾقـف  ؾنكـف ٓ حيـؾ تـػقـذ اـذا اف

وط شــروباجلؿؾـة ؾؾاظؾـف؟ ط فعــ رشـقل اهلل صــرافعؿؾ بـف، وـقـػ يـػـذ 

وط مؽرواــة هلل تعــاػ صـــروع،شـــروط ًرمــة يف افصـــرافــقاؿػغ أربعــة أؿســام: 

وط صــرووط تتضـؿـ تـرك مـا اـق أحـ  إػ اهلل ورشـقفف،صــرو،ورشقفف 

ؾإؿسـام افثالثـة إول ٓ حرمـة تتضؿـ ؾعؾ ما اق أح  إػ اهلل تعاػ ورشقفف،

ط ادتبع افقاج  آظتبار(شـرهلا وٓ اظتبار، وافؼسؿ افرابع اق اف
(1)

. 

ط افقاؿـػ، و  يؽــ اــاك صــرػ ادـؼطع أصاًل أو كتقجـًة فـبطالن وأما افقؿ

 ضفصــر ــان إن باضـؾ وؿـػ بـذفؽ واقف صحقح يؿؽـ إمضاؤه،صـرط مصـر

وط افقاؿػ افصحقحةصـر، وكػذت بؼقص طشـراف بطؾ وإٓ،باضؾ افقحقد
(2)

. 

ظـذ ذفـؽ ؿـال يف اإلكصـاف:  -ر فـؿ اهلل تعـاػ-وؿد كـص ؾؼفـاء احلـابؾـة 

يصح افقؿػ  شة: مـؼطع إول وافقشط وإخر، مثؾ أن يؼػ ظذ مـ ٓ)افساد

ظؾقف ويسؽص، أو يذـر ما ٓ يصح افقؿػ ظؾقـف أيضـًا، ؾفـذا باضـؾ بـال كـزاع بـغ 

إصحاب(
(3)

. 

وؿال يف افؽشاف: )وإن وؿػ ظـذ مــ ٓ يصـح افقؿـػ ظؾقـف، و  يـذـر فـف 

ًٓ صحقحًا، ـلن يؼقل: وؿػتف ظذ إؽـقاء أو  افذمقغ أو افؽـقسة وكحقاا بطـؾ مآ

                                           
 (.2/124إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعادغ، ت مشفقر ) (1)

 (.1/21ؾتاوى ورشادؾ ش حة افشـقخ ًؿد بـ إبرااقؿ بـ ظبد افؾطقػ آل افشـقخ ) (4)

 (.7/42اإلكصاف ) (4)
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ظؾقف( صـرف افباضؾ، واؿتصـرافقؿػ  ٕكف ظغ اف
(1)

. 

ط مـ افعؿـؾ يف صـر: )وإصؾ أن ـؾ ما خ اإلشالم ابـ تقؿقة صـقوؿال 

افقؿقف افتل تقؿػ ظذ إظ ل  ؾالبد أن يؽقن ؿربـًة، إمـا واجًبـا وإمـا مسـتحًبا، 

ادسـؾؿغ، بـؾ ــذفؽ ادؽـروه، وــذفؽ أما اصساط ظؿؾ ًرم  ؾال يصح باتػـاق 

ادباح ظذ افصحقح(
(2)

. 

بؿعـك افعفد ة دم افؾغة: ـقافق
(3)

متؾقؽ مضاف إػ ما بعـد  :آ طالح ودم،

ادقت بطريؼ افتزع، شقاء ـان يف إظقان أو ادـاؾع
(4)

. 

مـ احلؼقق ادتعؾؼة بافسـة، مؼدم ظذ حؼـقق افقرثـة   ة حؼ مؼدمصـقإن افق

 .[14]افـساء:(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) فعؿقم ؿقفف تعاػ:

ــع وجــقد افق ــة م ــؽ إػ افقرث ــؾ ادؾ ــايل ٓ يـتؼ ــّغ،صـــقوبافت ــالة يف ؽــر ُمع  يف ؿ

بف( فـحـق افػؼـراء  صـكبخالف ما خيرج مـ ثؾثفا( أي افسـة )مـ معغ مق: »)افؽشاف

بف فـحـق زيـد  ؾنكـف يـتؼـؾ إفـقفؿ  صـك  ؾال يـتؼؾ إػ مؾؽ افقرثة بخالف ادقأو ادساجد

«إػ حغ ؿبقفف
(5)

 ة دم ظدة  سائؾ: ـقيؼع اخلال  بغ افقهثة بخصقص افق ضكف إٓ،

 .ػذِٗ ِٓخ اٌّٛسس،طـ١األٌٚٝ: صجٛد ٚ

بغ افػؼفاء ر فـؿ اهلل تعـاػ ترتقـ  احلؼـقق ادتعؾؼـة بافســة، ومــ ضـؿـفا 

ة افتــل يطؾــ  بعــض افقرثــة صـــقة ظــذ حؼــقق افقرثــة، إٓ أن افقصـــقديؿ افقتؼــ

                                           
(، وحاصـــقة افدشــقؿل 1/414، افعـايــة صـــرح اهلدايــة )افػؼفــاء مجفــقر مــذا  اــق ـــ (،2/414افؽشــاف ) (1)

 (.111ومـفاج افطافبغ )(، 2/12)

 (.411لتصـر افػتاوى ادصـرية ) (4)

 (.1424افؼامقس ادحقط ) (4)

 (.2/441ـشاف افؼـاع ) (2)

 (.1/414ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع ) (1)
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 إكػاذاا ؽر ثابتة  وبافتايل ؾإمر ٓ خيؾق مـ حآت:

ة صـــقة  ؾفـــا يــتؿ إثبــات افقصـــق. أن يصــادق افقرثــة ظــذ صــحة اــذه افق1

 وإكػاذاا.

ــة افق4 ــر افقرث ـــق. أن يـؽ ــد فؾؼاص ــٍذ  ضـــلة  ؾالب ــؾ افػصــؾ يف -حقـئ وؿب

 ظل.شـرة وإـ ل اإلجياب افصـقافـظر يف افق -ضقع افسـةمق

ة دون أصـؾفا، أو خيتؾػـقا ؾـق  شـؿعقه مــ صــق. أن يـؽر افقرثة بعـض افق4

 .فؾحؼ ادقصؾة بافبقـة ةصـقفؾق افصحقحة غةصـقاف مـ افتحؼؼ مـ ؾالبدادقرث 

أو  ة يتـقػ كـاطر افـدظقى تقفقـة افــاطر ظؾقفـا،صــقثؿ إكف يف حـال ثبـقت افق

 .صـلإثبات افـاطر افذي ظقـف ادق

 خ ٌٛساس.طـ١خ صبثزخ ِزؼّٕخ ص٠بدًح ػٓ اٌضٍش أٚ اٌٛطـ١اٌضب١ٔخ: ٚ

«افثؾثى وافثؾـث ـثـر: »ة ب  يزيد ظـ افثؾث  فؼقفف صـقٓ تصح افق
(1)

 ،

«ة فقاهث ـقؾال و: »وٓ فقراث  فؼقفف 
(2)

. 

  صــر، أو ــان يف افقرثـة ؿاإٓ أن جيقزاا افقرثة افبـافغقن، أمـا إن   جيقزواـا

 إٓ بافثؾث ؾؼط. ضـكة ٓ متُ صـقؾنن اذه افق

خ صبثزخ ثضٍش اٌّبي فٟ ػمبس ِؼ١ٓ إال أْ ل١ّخ اٌؼمبس طـ١اٌضبٌضخ: ٚ

 ٠ض٠ذ ػٓ صٍش اٌزشوخ، إِب ٌجٙبٌزُٙ ثجم١خ اٌزشوخ، أٚ ٌؼذِٙب.

ٓ أن ة يف ثؾث افسـة ؾؼط، ويؽقن باؿل افعؼار مؾًؽـا فؾقرثـة، إصـقؾتثبص افق

 .تؼدم داجيقز افقرثة افزيادة ظذ افثؾث،

 

                                           
مسؾؿ باب افقصـقة بافثؾث بـرؿؿ و(،2/4(، )4724متػؼ ظؾقف، أخرجف افبخاري يف باب افقصـقة بافثؾث برؿؿ ) (1)

(1141( )4/1414.) 

 إفبـاين وصـححف(،2/117( وؿال: حديث حسـ صحقح. وأ ـد يف مســده )1/414أخرجف افسمذي حتػة ) (4)

 (.1112( برؿؿ )1/17) افغؾقؾ إرواء
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 خ صبثزخ ثضٍش اٌّبي ػٍٝ ػَّٛ اٌزشوخ؛ فما ٠خٍٛ ِٓ حب١ٌٓ:طـ١اٌشاثؼخ: ٚ

افثؾث يف بعض أظقان افسـة ممـا ؿـقؿ  صـرح صـلتؼققؿ مجقع افسـة  ؾؾؾق إول:

نذا رؽـ  بثؾث مافف  ؾإصؾ أن يؽقن افثؾث مـ مجقع افســة، ؾـ صـكإذا أوبافثؾث،

افثؾث يف كقع مـ ادال أو ظؼار معغ مـ افسـة  ؾؾفـؿ ذفـؽ بعـد إثبـات  صـرافقرثة ح

ة افؼســؿة، ضــقة، ويــتؿ متققـز ذفـؽ شـقاء ـــان أثــاء كظـر ؿصــقافغبطـة وادصـؾحة فؾق

أو تسـجقؾ افثؾـث يف مجقـع إظقـان، وظــد ة افؼسؿة،ضـقويؽقن معفا، أو ؿبؾ كظر ؿ

 يـ، ومـ يف حؽؿفؿ.صـرعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼابقعفا تقدع فدى اهلقئة اف

ة مــ مجقـع صــق  افقصــقظدم تؼققؿ افســة، وبقعفـا بـادزاد  ؾقـقدع ك افثاين:

ــة افعامــة فؾقٓيــة ظــذ أمــقال افؼاســـقادــال بعــد ت يـ، ومـــ يف صـــرقؾف فــدى اهلقئ

 حؽؿفؿ.

ة بصـؽ، وٓبـد مــ صـااديـ يشـفدان ظـذ صـدور صــقٓبد مـ إثبـات افق

ة مـ ادُقِِص حال حقاتف أو يشفدان ظذ خطف، وإذا   يقجد أحد: ؾـنن أؿـر صـقافق

هبا افقرثة وـاكقا بافغغ  ؾتثبص بـاًء ظـذ إؿـراراؿ
(1)

ٕن احلـؼ ٓ يعـدواؿ، وإن  

ــراراؿ بنثبا ــا، وإن ـــان بعضــفؿ ؿاصـــرـــاكقا ؿا ــؾ إؿ ــر صـــريـ  ؾــال يؼب ًا، وأؿ

ة، وتثبـص بحـؼ صــقيـ بثبقت افقصـرقرثة افؼاافبافغقن هبا، ؾقشفدون ظذ بؼقة اف

 وترؾع إػ ًؽؿة آشتئـاف يف اذه احلافة.اجلؿقع،

 

                                           
 (.2/221(، صـرح مـتفك اإلرادات )2/227ـشاف افؼـاع ) (1)
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 املبشح الجاىٕ 
 طاٜٕ يف أعٔاٌ الرتن٘ ستل الكطن٘االدتَاد الك

ؿسؿة افسـات أمام افؼضاء  ٓ تـػؽ ظــ اجتفـاد ؿضـادل مسـتؿر مــ كـاطر 

 كـاجزة بعدافة احلؼقق بقصقل أمامف اداثؾة افدظقى اكتفاء حتك يـتفل ٓافدظقى،

 فؾعالؿـات ادػصـؾ افؼضـادل ػصــقافتق ظـذ يـصـ  آجتفاد واذا،ٕصحاهبا

ًٓ أو وصـايًة أو ظالؿـات افقرثـة مـع  اـةً صــر بقــفؿ ؾـق  افقرثـة بغ ـاكـص أو تــاز

فؼضادل ادـاش  فؾقاؿعة افؼضادقة افتل حصؾ ا ػصـقفؾتق بآكتفاء وذفؽافغر،

ـــز ـــف افـ ـــاءً اع،حقف ـــؼ ظـــذ  بـ ـــامل ادـطب ـــل وافـظ ـــع افػؼف ـــذ احلؽـــؿ افؽ ظ

ــة، ــاب يف ؾصـــقوافتػافقاؿع ــاد ب ــذ ادـصــ  افؼضــادل آجتف ــؼ ظ ــاط حتؼق ، ادـ

 ؿسـؿة يف افؼضـادل آجتفـاد مــ أن إٓػ افؼضادل فقس اذا مقضعف،صـقوافتق

ر ضرًؾـا تعؾؼة بلظقان افسـة، مـؼسـؿة باظتبـارات لتؾػـة أذــم اجتفادات افسـات

 مـفا يف اذا ادبحث.

 :ُٖ يف قطمْ األ ٌال صازز اململهْاملطلب األًل: اتدتوا  الكضا

 تص ًاـؿ ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية بافـظر يف افدظاوى ادتعؾؼة بافعؼارات 

افقاؿعة ضؿـ حـدود ادؿؾؽـة افعربقـة افسـعقدية، أمـا أظقـان افعؼـارات افتـل تؼـع 

سعقدية، ؾال  تص ادحاـؿ يف ادؿؾؽة بافـظر يف افدظاوى خارج ادؿؾؽة افعربقة اف

ادتعؾؼة هبا، ومـ ذفؽ دظـاوى افســات افتـل يؼـع بعـض افســة افعؼاريـة خـارج 

مــ كظـام ادراؾعـات  42حدود ادؿؾؽة افعربقـة افسـعقدية، وذفـؽ اشـتـاًدا فؾـ دة 

ـــراف ــل ترؾــعش ــر افــدظاوى افت ــتص ًــاـؿ ادؿؾؽــة بـظ ظــذ  ظقة، وكصــفا: ) 

افسعقدي، وفق   يؽـ فف ًؾ إؿامـة ظـام أو لتـار يف ادؿؾؽـة، ؾـق  ظـدا افـدظاوى 

 افعقـقة ادتعؾؼة بعؼار خارج ادؿؾؽة(.
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ــات  ــدظاوى واإلهنــاءات اخلاصــة بافسـ ــادة تشــؿؾ اف ــذه اد ــص ا ــئـ ـاك وف

افعؼارية افقاؿعة خارج ادؿؾؽـة  إٓ أهنـا ٓ تتعـدى ذفـؽ إػ بؼقـة افســة مــ كؼـد 

 مـؼقٓت يؿؽـ إحضاراا إػ ادؿؾؽة فؼسؿتفا بغ افقرثة.و

مقال وافعؼارات افداخؾة ضؿـ  ادة ادؿؾؽـة افعربقـة شـقؾتجتفد ادحؽؿة يف ؿسؿة ٕا

مــقال افســعقدية، مــقال ؽــر افعؼاريــة بــغ افقرثــة، ويؽــقن احلؽــؿ اخلــاص بتؾــؽ ٕا وٕا

حؽام جـبقة يف بؾد ادال. خاضًعا فؼقاظد افتعاون افؼضادل افدويل، وتـػقذ ٕا  ٕا

ــارات واف ــا بخصــقص افعؼ ــة تؽؿــؾ ادؼتشـــرأم ــنن ادحؽؿ ات ضـــقـات  ؾ

ــة أو مـــ ؽــراؿ، وجتعــؾ فــف صــالحقة صـــقافـظامقــة فتـ   مصــػ  هلــا مـــ افقرث

ثــؿ يــع ذفــؽ قؾفا وحػــظ ماهلــا يف حســابات بـؽقــة لصصــة هلــذا افغــرض،ســـقت

 ظقة.شـرؿسؿتفا بغ افقرثة حس  افػريضة اف

 :الكضاُٖ يف قطمْ احلكٌم املعنٌٍْطلب الجانُ: اتدتوا  امل

ذا  مجفقر افػؼفاء
(1)

إػ أن افسـة تشؿؾ مجقـع مـا ترــف ادتـقىف مــ أمـقال  

: ؾنفف دقايل افعصبةى و ـ : »وؿد اشتدفقا بؼقفف وحؼقق، ًٓ  ـ  ات ونرك  ا

«اًظا: ؾلكا وفق فأـقنرك ـالا ضو 
(2)

ادـال واحلـؼ وجعؾفـ  بـغ  ؾؼـد مجـع افـبـل   

 ترـة فقرثة ادقص.

 فتعؾؼــف يــقرث ٓ مــا مـفــاواحلؼــقق ادعـقيــة افتــل خيؾػفــا ادــقرث متـقظــة،

-افؼـبض ؿبـؾ اهلبـة ظــ افرجـقع وحـؼـحؼ احلضـاكة فـألم،- ادقرث بشخص

ــار -ئة ادــقرث شـــققيــة خيؾػفــا ادــقرث متعؾؼــة بؿمعـ حؼــقق ومـفــا ـحــؼ اخلق

 متعؾؼـة معـقيـة حؼـقق ومـفـاا فؾحـػقة،خالؾً  فتقريثا ظذ ؾاجلؿفقر-وافشػعة

 .-آرتػاق وحؼققـحؼ افراـ،- إرادتف وٓ بشخصف ٓ ادقرث ب ل

                                           
 (.2/224)(، وـشاف افؼـاع 1/7(، وهناية ادحتاج )1/214حاصـقة ابـ ظابديـ ) (1)

( باب افصالة ظذ مـ ترك ديـًا، مـ ـتاب آشتؼراض وأداء افديقن واحلجر وافتػؾـقس 4411أخرجف افبخاري ) (4)

(4/111.) 
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ؾافقرثة يرثقن ادال، وـذا يرثقن ما يتعؾؼ بف تبًعا فف، وٓ يرثقن ظؼؾ ادـقرث 

ؾـال يرثـقن مـا يتعؾـؼ بـذفؽ، ومـا ٓ يـقرث ٓ يرثـقن مـا يتعؾـؼ بـف، وٓ صفقتف،

فؾعان يرجع إػ أمر يعتؼده ٓ يشارـف ؾقف ؽـره ؽافًبـا، وآظتؼـادات فقسـص مــ ؾا

باب ادال
(1)

. 

ومـــ أاــؿ احلؼــقق ادعـقيــة افتــل حيصــؾ بشــلهنا افـــزاع: آشــؿ افتجــاري، 

 افتجاريـة افعالمـات تؾـؽ ؾـبعضوافعالمة افتجارية  افتل خؾػفا ادقرث فؾقرثة،

ــ ء ــة وإش ــا افتجاري ــا هل ــةافعا ؿقؿتف ــقق يف فق ــة ويرؽــ ،افس ــاظ يف افقرث  احلػ

 مــ حصـتف ظـذ احلصـقل يرؽ  ممـ افبؼقة خيرج ما يؿؾؽقن ٓ ـقهنؿ مع،ظؾقفا

عالمـة اف تبـاع وإٓ،بقــفؿ ؾـق  افقرثة اتػؼ ؾنن،ادشسك ادال يف افبؼاء دون افسـة

 ؾـننظقة،شــرافتجارية وآشؿ افتجاري، وتـتؿ ؿسـؿتف بقــفؿ حسـ  افػريضـة اف

 وٓ،بـف يضـار وٓ ضــري ٓ أكـف إٓ ةشــربإ ظالؿـة فـف ــان وإن افتجاري آشؿ

 ا حلرمان بؼقة افقرثة مـ ادراث.مقجبً  ظؾقف احلػاظ يف افبعض رؽبة تؽقن

 :ناتػبساملطلب الجالح: اتدتوا  الكضاُٖ يف قطمْ ال

ـات داخـؾ يف آختصـاص افــقظل فؾؿحـاـؿ شــرـاء يف افشـرافـزاع بغ اف

ظقة  ؾؼـد شــرافتجارية، وؾؼ كص ادادة افثافثـة واخلؿسـقن مــ كظـام ادراؾعـات اف

ــغ اف ــدث ب ــل حت ــات افت ــا كصــف: )ادـازظ ــا م ــرة )ج( مـف ــاء يف افػؼ ـــرج ـاء يف ش

ـة شــر  مــ افصــقـاف و ؾـقص افتصـػقة ادـازظـات تؾـؽ ومـــات( ااـ،شـراف

(، 171، رؿـؿ )ؾؼضـاءف إظـذ ادجؾـس ردـقس معايل تعؿقؿ صدر وؿدوكحقاا،

ــاريخ  ــام 1/4/1241وت ــؼ كظ ــة، وؾ ــلن اختصاصــات ادحــاـؿ افتجاري ـــ، بش ا

ة مـف ما كصف: )إذا ـان مـ ضـؿـ شـرظقة، وجاء يف افػؼرة افثاكقة ظشـرادراؾعات اف

أو حصـة ؾقفـا  ؾـنن  -ـاتشــرـات اخلاضـعة فـظـام افشــرمــ اف-ـة صـرافسـة 

                                           
 ( وما بعداا.411افؼقاظد ٓبـ رج  ) (1)



  

  االجرٓاد انمضائً فً لسًح انرشكاخ
 

 472 

 ـاكـص شـقاءـة  تص هبـا ادحؽؿـة افتجاريـة،شـرمجقع ادـازظات ادتعؼؾة بعؼد اف

 ادـدير ًاشـبة أو تصـػقتفا ـطؾـ  ـةشـراف أو ـاءشـراف بؼقة مع أو،افقرثة بغ ؾق 

 (.افؼضادقة احلراشة أو

ـات ظؿؾقة تلخذ وؿًتا مـ ؿبؾ ادحؽؿة وادصـػل افـذي شـروظؿؾقة تصػقة اف

، وظؾقفـا افغـر ظذ حؼقق اهل ـةشـراف أن ذفؽـة شـرظقـتف ادحؽؿة أو أضراف اف

 وؽـر،ومؼـرات ومـؼـقٓت وظقـقـة ظؼاريـة ومقجقداتديقن وفدهيا مقطػقن،

 بـغقؾفا وحتقيؾفا إػ كؼد ؿابؾ فؾؼسـؿةسـقا يف توؿتً  تستغرق افتل إمقر مـ ذفؽ

 .ـةشـراف يف أكصبتفؿ وؾؼ ـاءشـراف

ـُ مـازظات بغ افقرثة يف اشتحؼاق بعضفؿ حصًة أـز ـة، إما شـريف اف ـ  َتِع

 ظؼــد ظــذ أثــره يظفــر   ادــقرث مـــ إؿــرار بؿقجــ  أوـة،شـــربؿقجــ  ظؼــد اف

ا بحـال مقجًبـ يؽـقن ٓ ـةشـراف بعؼد ادتعؾؼ احلصة يف افـزاع اذا أن إٓ،ـةشـراف

ادـال ادشـسك بعـد  مــ مـاشـبة كسـبة حجـز يـتؿ وإكـ افتقؿػ ظـ تصػقة افســة،

 .يؽشـرفؾ احلصة حتديد يف افدظقى اكتفاء تكحـة،شـرقؾ افسـقافتصػقة وت

ـات ادسـامهة شــرـات ــذفؽ: ؿسـؿة أشـفؿ افشــرومـ ادسادؾ ادتعؾؼـة باف

ظقة  بقـد أكـف ؿـد تبؼـك شــرتؼسـؿ حسـ  افػريضـة افؾاددرجة يف شقق إشـفؿ،

ؾقـطبؼ ظذ ـسقر إشـفؿ يف أكصـبة ،سـرأشفؿ ٓ تؼبؾ افؼسؿة بغ افقرثة إٓ بؽ

يـطبــؼ ظــذ افؼســؿة بحؽــؿ ؿضــادل، بــلن تبــاع ثــؿ تؼســؿ ؿقؿتفــا ظــذ  افقرثــة مــا

 ظقة.شـرـؾ مـفؿ يف ـؾ شفؿ، ٓ ظذ افػريضة اف سـرمستحؼقفا، وؾؼ كسبة ـ

ـ  يؿؽـ حتديد أـز ؿدر مـ إشفؿ ادقروثـة ممـا يؼبـؾ افؼسـؿة ظـذ افقرثـة 

ـا فؾقرثـة حســرظقة بـال ـشـربافػريضة اف ـً سـ  افػريضـة ، ثـؿ يؽـقن ادتبؼـل ممؾق

إن ـاكـص ـسـقر ظقة، شــرظقة، ؾنذا بقع ُؿسؿ ثؿــف بقــفؿ حسـ  افػريضـة افشـراف

، وإٓ ؿسـؿص ؿقؿتفـا ظـذ حسـ  إشفؿ ادتبؼقة  روظل ظــد اشـتخراجفا ذفـؽ
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كسبة متؾؽ ـؾ وارث مـفا بعد احتساهبا، واذه افؽسقر يؿؽـ أن يتصـافح افقرثـة 

 .أو وكحق ذفؽ صـرؾق  بقـفؿ بنظطادفا فؼا

إٓ أن بعض افؼضاة يؼسؿ ما حيصـؾ مــ ؿقؿـة تصـػقة إشـفؿ، وبقعفـا ظـذ 

 لافػـة افؼسـؿة اـذه أن ُيظــ افـظـر بادئ وظـدظقة،شـرافقرثة حس  افػريضة اف

 بـف يتشـارك إشـفؿ مـ ادتبؼل أن جفة مـ،تعاػ اهلل ؾرضفا افتل افعادفة فؾؼسؿة

ــد افؼسـؿة إوػ بافػريضـة تػاوتة بحس  ما بؼل مـ أشـفؿفؿ ظم بـس  افقرثة

 آصـطالح يؿؽــ افقرثة بغ ظػق سـرافق افتػاوت اذا أن أرى أين إٓظقة،شـراف

 ٓ بحقـث افتػااـة مــ افتػـاوت اـذا ؾـنن يصطؾحقا   ؾنن،ٕحداؿ بدؾعفظؾقف

اإلؾراز ؿسؿة مـ افؼسؿة ؾتؽقن،بف يعتدّ 
(1)

. 

                                           
 (.1/411حاصـقة بان ظابديـ ) (1)
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 ٘ــــامتـارت

.وامتـاكف تقؾقؼف ظذ فف وافشؽرات،احلؿد هلل افذي تتؿ بـعؿتف افصاحل

 :بعد أما

ؾنن آجتفاد افؼضادل يف ؿسؿة افسـات مقضقع مفؿ ومتشع ، وٓ يؽػـل 

 ؾصــقتػ إػ بحاجـة مسـادؾف مــ مسـلفة ــؾ بـؾؾقف مثـؾ اـذا افبحـث ادتقاضـع،

 ا افباب.اذ يف ادؼؾ بجفد ادسامهة بحسبـا وفؽـ،ؿسـقوتؼ وشز وتطبقؼ

افعديــد مـــ افـتــاد  ؾؿـفــا: بقــان أؿســام وأكــقاع ؿضــايا  تضــؿـ اــذا بحــث

 يف افؼضــادل آجتفــاد بقــان ثــؿ،ؿضــاء كظراــا يف آختصــاص وجفــةافؼســؿة،

 يف ادبـغ ؾصــقافتػ ظـذ دقرثـف افؼاتـؾ أو ادطؾؼـة أو صـرافؼا افقارث شقاء افقرثة

ـــ مقضــع ــذفؽ،افبحــث م ــاد وـ ــادل آجتف ــغ مـا يف افؼض ــؿة ب ــات افؼس زظ

 وجـقد أثـر افبحـث تضـؿـ ــ ،كـاجزة بعدافـة إلهنادفـا افـاجعـة وافسبؾرثة،افق

 حػـظ يف ادـاشـ  افؼضـادل وآجتفـاد افسـة ؿسؿة دظقى ضؿـ ةصـقوو وؿػ

 افتـل افســة أظقـان يف افؼضـادل وآجتفـاد،افؼسؿة دظقى تعطقؾ دون،احلؼقق

ٓجتفـاد افؼضـادل يف ات خـارج ادؿؾؽـة واـافعؼـار،ؿسؿتفا يف يمثر ما ظؾقفا يرد

 احلؼقق ادعـقية افتل خؾػفا ادقرث فقرثتف.

وآخر دظقاكا أن احلؿد هلل رب افعادغ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا ًؿـد وآفـف 

 وصحبف أمجعغ.

  



 

 

 امحشاسح املضائٌح عىل امرتكاخ

 

 إعداد

 يحًذ تٍ سهم انروقً

 عضْ ٍٔئ٘ التدزٓس باملعَد العالٕ للكضاء
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 ٘ـــــدمــمك

ور أكػســـا صـــرإن احلؿــد هلل كحؿــده وكســتعقـف وكســتغػره، وكعــقذ بــاهلل مـــ 

ئات أظ فـا، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال اـادي فـف، وأصـفد أن شـقو

يؽ فف، وأصفد أن ًؿًدا ظبده ورشـقفف، صـذ اهلل ظؾقـف صـرٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

  ـثًرا. يقم افديـ، وشؾؿ تسؾقً  وظذ آفف وصحبف، ومـ تبعفؿ بنحسان إػ

 أما بعد:

ــاحة  ــفداا افس ــل تش ــة افت ـــ ادقضــقظات احلققي ــات م ــز ؿضــايا افسـ ؾتعت

افؼضادقة يف زماكـا، واذا ما دؾع بعض اجلفات افتـظقؿقة وافؼضادقة دعاجلة إمـر، 

وإصدار افؾقادح وافتعؾق ت، وصجع بعض افباحثغ وادفتؿـغ بافشـلن افؼضـادل 

 اًل وتطبقًؼا.صـقمضاظػة اجلفقد بدراشة مسادؾفا ادتـقظة تلظذ 

وٓ تؽاد  ؾق ـثـر مــ ؿضـايا افســات افتـل يظفـر ؾقفـا افــزاع مــ مطافبـة 

افــبعض بػــرض احلراشــة افؼضــادقة ظؾقفــا، ؾتتصــدى افــدوادر افؼضــادقة هلــذه 

وضفا ودواظقفا، ثـؿ تػصـؾ ؾقفـا، وظــد ؾـرض احلـارس صـرافدظاوى، وتـظر يف 

 فؼضادل تزز أحؽام تتعؾؼ بتعققـف وصػتف وافتزاماتف وحؼقؿف وكحق ذفؽ.ا

وكظًرا ٕمهقة اذا ادقضقع، وطفقر احلاجة فدراشـة مسـادؾف وأحؽامـف فـدى 

بعـض افؼضـاة وادحـامغ واحلـراس افؼضـادقغ وادفتؿـغ، ؾؼـد ارتليـص ادسـامهة 

امـة اجلؿعقـة افعؾؿقـة بافؽتابة ادقجزة يف أبرز مسـادؾف، وممـا صـجعـل ظـذ ذفـؽ إؿ

افؼضادقة افسـعقدية )ؿضـاء( دؾتؼـك متخصـص يف ؿسـؿة افســات، ومــ ًـاوره 

(، ؾرؽبـص يف ادشـارـة واإلثـراء، شـاداًل مــ اهلل احلراشة افؼضائقة ظـذ افســات)

 افتقؾقؼ وافسداد.
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ت يف اذا افبحث ظذ دراشـة أبـرز ادسـادؾ ادفؿـة ذات افعالؿـة، صـروؿد اؿت

إػ اخلالف افػؼفل إن وجد، وآؿتصار ظذ ما يؼرره ادــظؿ يف ادؿؾؽـة واإلصارة 

افعربقة افسعقدية، ؾجاء اذا افبحث يف مؼدمـة ومتفقـد ومبحثـغ وخامتـة، وـاكـص 

  تف ظذ افـحق أيت:سـقتؼ

 متفقد: حؼقؼة احلراشة افؼضائقة ظذ افسـات.

 ادراد باحلراشة افؼضادقة. ادسلفة إوػ:

 ادراد بافسـات. ة افثاكقة:ادسلف

 وظقتفا.شـرادراد باحلراشة افؼضادقة ظذ افسـات، وم ادسلفة افثافثة:

 هلؿ. صـكاكتؼال مؾؽقة افسـة إػ افقرثة وادق ادسلفة افرابعة:

 ادبحث إول: اظقى احلراشة افؼضائقة ظذ افسـات.

 ـات.خصادص دظقى احلراشة افؼضادقة ظذ افس ادطؾب إول:

ط افصػة وادصـؾحة يف دظـقى احلراشـة افؼضـادقة ظـذ صـر ادطؾب افثاين:

 افسـات، وآختصاص افؼضادل ؾقفا.

 إجراءات دظقى احلراشة افؼضادقة ظذ افسـات. ادطؾب افثافث:

 ػف وافذزا انف. ـقادبحث افثاين: احلاهس افؼضائل ظذ افسـاتى نق

 حارس افؼضادل ظذ افسـات.ػ افػؼفل فؾصـقافتق ادطؾب إول:

 افتزامات احلارس افؼضادل ظذ افسـة. ادطؾب افثاين:

 ات.صـقوؾقفا أبرز افـتاد  وافتق خامتةى

 ادصااه وادراجع.
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وهيدف اذا افبحث إػ بقان حؼقؼة احلراشة افؼضادقة ظـذ افســات وافقاؿـع 

ػ صــقإجراءا ـا، وتقافؼضادل هلا، وبقان أبرز أحؽام دظقى احلراشة افؼضـادقة و

 ات افعؾؿقة وافعؿؾقة.صـقاحلارس وأبرز افتزاماتف، وضرح افتق

ختاًما، أصؽر افؼادؿغ ظذ اجلؿعقة افعؾؿقة افؼضادقة افسعقدية ظذ ااـت مفؿ 

ــارك يف جفــقداؿ يف خدمــة صـــربادقضــقظات افؼضــادقة ادعا ة، وأشــلل اهلل أن يب

فـا يف مـقازيـ حســا ؿ، وأشـلل اهلل أن ظل، وأن يـػع هبـا، وأن جيعؾشـرافؼضاء اف

ا ـً    .يقؾؼـل ويسددين يف اذا افبحث، وأن جيعؾف كاؾًعا مبار

 

 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿدى وظذ آفف و حبف ضمجعغ.
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 د ــــمتَٔ
 سكٔك٘ اذتساض٘ الكطأٜ٘ علٙ الرتنات

 :املطألْ األًىل: املسا   احلساضْ الكضاَْٖ

ُرُشف وحْيِرشف َحْرًشا، أي حيػظـف َيـحْ ء شـلمـ َحَرَس اف اشؿ مصدر،احلراشة: 

اٌس  حػًظا مستؿًرا، واجلؿع َحَرٌس َوُحرَّ
(1)

. 

واحلراشة حػظ مستؿر ؾفل أظؿ مـ احلػـظ، وهلـذا ُشـؿل احلـارس حارًشـا  

ء شــلف أؾـات ظــ افصــرٕن ذفؽ صـاظتف ؾفق يديؿ ؾعؾف، واحلراشة ال أن ي

ًرا، وافػــرق بــغ احلراشــة واحلػــظ اــق أن احلػــظ ٓ ًؾا مســتؿصـــربف صـــقؿبــؾ أن ت

يتضؿـ معـك آشتؿرار
(2)

. 

ــل مصــدراا افؼضــاء، وذفــؽ أن افســـة ؿــد تقضــع حتــص افؼضــائقة:  أي افت

احلراشة باتػاق ذوي افشلن ؾتؽقن حراشًة اتػاؿقًة، وإمـا أن تؽـقن بحؽـؿ ؿضـادل 

 ؾتؽقن حراشًة ؿضادقًة، ؾاحلراشة كقظان، مها:

وال افتل تـشل باتػاق ذوي افشلن، ويؽقن احلـارس كادًبـا ظــفؿ، وؿـد تقثـؼ 

اــذه احلراشــة فــدى افؼضــاء فإلفــزام بؿقجبفــا، ؾتؽــقن حراشــًة ؿضــادقًة مـــ اــذا 

 افقجف، وظؾقف ؾال يؿؾؽ افقاحد مـ افقرثة ؾسخ افقـافة متك صاء.

واــل افتــل يػرضــفا افؼضــاء، وفــق اتػــؼ ذوو افشــلن بعــد ذفــؽ ظــذ تعقــغ 

                                           
 (.1/141(، ادصباح ادـر )1/21فسان افعرب ) (1)

 (.421عسؽري )ص:افػروق افؾغقية فؾ (4)
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صخص احلارس افؼضادل، ويؽـقن احلـارس وــقاًل ظــ افســة بؿقجـ  اإلفـزام 

افؼضــادل، ؾقصــدر حؽــؿ باحلراشــة يتضــؿـ إمــر هبــا، وبتعقــغ حــارس، وبقــان 

 صالحقاتف وافتزاماتف وحؼقؿف.

بــغ احلراشــة افؼضــادقة وآتػاؿقــة  اــق مصــدر إكشــادفا وادعتــز يف افتػريــؼ 

 واإلفزام هبا، ؾاحلراشة افؼضادقة تؽقن بحؽؿ ؿضادل، وفق   يتػؼ افقرثة ظؾقفا.

وؿد ظرف ادـظؿ احلراشة افؼضادقة بلهنا: )وضع إمقال ادتـازع ظؾقفـا حتـص 

يد أمغ تعقـف افدادرة، إن   يتػؼ ظذ تعققـف ذوو افشلن(
(1)

ذفـؽ هبـدف حػظفـا ، و

ادستؿر وإدار ا واشتث راا بحس  ما تـراه افـدادرة، وافــزاع ؿـد يؽـقن يف ثبـقت 

وارث أو دادــ أو يف ضريؼــة إدارة افســـة أو اشــتث راا، وؿــد ٓ يؼــع افـــزاع، وإكــ  

 ر.ضـرمـ وؿقظف أو وؿقع اف شـكخُي 

رف يف افعـ-و تؾػ أشـافق  احلراشـة بـاختالف افعـرف، ؾتشـؿؾ احلراشـة 

ف حػظ ادال وإدارتف وحػظ ؽؾتف، ؾؼد يؽـقن ضـقـؾ ما يؼت -ويف إكظؿة صـرادعا

ـة أو ًاشـًبا أو ًامًقـا أو ظؼارًيـا أو كحـق ذفـؽ، وؿـد تؽـقن شــراحلارس مـديًرا ف

 ـات مفـقة.صـراحلراشة مـ جمؿقظة خزاء و

 :املطألْ الجانُ: املسا   الرتنات

ـُص شــلمــ َتـَرك افمجع ترـة، وال فغة: اشـؿ افسـات:  ـْ ـا، وَتَر ـً ــف َتْر ء َيْسُ

ا: خؾقتف، وترـُص ادـزل: رحؾص ظـف، وترـص افرجؾ: ؾارؿتـف، وترــة شـلاف ـً َء َتْر

ادقص: ما خيؾػف مـ أمقال
(2)

. 

مــا ترـــف ادقــص وخؾػــف مـــ حــؼ أو مــال أو اختصــاص ودم آ ــطالح:
(3)

 ،

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة.411/1افالدحة ) (1)

 (.1/72(، ادصباح ادـر )12/221فسان افعرب ) (4)

 (.1/2هناية ادحتاج ) (4)
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قـقة ـحؼ آرتػـاق، واحلؼـقق ؾتشؿؾ افعؼارات وادـؼقٓت وادـاؾع واحلؼقق افع

ط، وتشؿؾ ـؾ مـا تسـب  بـف ـشـبؽة كصـبفا شـرة ـحؼ اخلقار ـخقار افصـقافشخ

 د بعد مقتف، وافدية ادلخقذة مـ ؿتؾف.صـقؾقؿع ؾقفا 

وؿقؾ: إن افسـة تطؾؼ ظذ ما ترـف ادقص مـ إمقال صاؾقًا ظـ تعؾؼ حـؼ افغـر 

بعقـف
(1)

، واق رأي احلـػقة
(2)

ــافراـ وادـال ادشـسى ؿبـؾ افؼـبض، وٓ  ، وحؼ افغـر

مشاحة يف آصطالح، وإؿرب إول  ٕن تعؾؼ افديـ وتعؾؼ حؼ افغر بعغ ادـال 

ٓ يزيؾ ظـفا ادؾؽقة ـ  يف حـؼ افـرااـ وادػؾـس، ؾؽـذفؽ ؾـق  خيؾ،ػـف ادقـص ٓ يزيـؾ 

 متالك.ظـفا وصػفا بلهنا ترـة، وٓ متـع مـ حؾقل افقرثة ًؾ مقرثفؿ يف آ

و  يؼؾ احلـػقة بتقريـث ادــاؾع ادجـردة، وذفـؽ بــاًء ظـذ ؿـقهلؿ بـلن ادــاؾع 

ط ادافقـة ظــداؿ آدخـار، ؾـال تشـؿؾ صــرفقسص ب ل، وإك  ال مؾـؽ  ٕن مــ 

افســـة ادـــاؾع ـاإلجــارة واإلظــارة  ٓكتفــاء افعؼــد بــادقت، وٕن ادـــاؾع فقســص 

، وكقؿش اذا بلهنؿ أجازوا  ًٓ ًٓ دـا جـازت أمقا افعؼقد ظذ ادـاؾع، وفـق   تؽــ مـا

ًٓ ظــدما جعؾفـا ممـا يعتـاض شـرادعاوضة ظؾقفا، واف ع ؿد حؽؿ بؽقن ادـاؾع أمـقا

ظـفا بإجرة، وفذا ؾإؿرب أن ادـاؾع تقرث، وٓ تـػسخ ظؼـقد اإلجـارة بؿـقت 

 ادستلجر، وحيؾ افقرثة ًؾ مقرثفؿ حتك تـتفل مدة اإلجارة.

ؼقق ادتعؾؼة بافسـة  ؾنن افػؼفاء متػؼقن يف اجلؿؾة ظذ أهنا ٓ  ـرج وأما احل

 ظـ أربعة حؼقق:

 مموكة جتفقز ادقص ودؾـف. -1

 حؼ افدادـغ، ؾؾفؿ ادطافبة بؼضاء افديقن افتل هلؿ ظذ ادقص. -4

 ة.صـقهلؿ، ؾؾفؿ ادطافبة بتـػقذ افق صـكحؼ ادق -4

 قتفا.حؼ افقرثة، ؾؾفؿ ادطافبة بؼسؿة افسـة وتصػ -2

                                           
 (.11افتعريػات )ص: (1)

 (.1/441تبقغ احلؼادؼ ) (4)
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وؿد اختؾػ افػؼفاء ؾق  يؼدم مـ افديقن وما يمخر، ويف تؼـديؿ جتفقـز ادقـص 

 ودؾـف ظذ بعض افديقن.

ة ضــروتتـقع أمقال افسـة افتل تتعؾؼ هبا اذه احلؼقق، ؾؼـد تؽـقن كؼـقًدا حا

ؽات وافســـدات شـــقأو يف حســابات بـؽقــة، أو أوراق مافقــة، أو أوراق جتاريــة ـاف

ـات أو حصـص أو صــرة أو أراٍض بقضاء، أو ممشسـات أو ٕمر، وظؼارات مدر

 مـؼقٓت أو ديقن فدى افغر وكحق ذفؽ.

: ما حتؼؼص مؾؽقتـف بـافتقثقؼ -وؾؼ ما ؿرره ادـظؿ-وُيؾحظ أن افسـة يراد هبا 

افـظــامل، أو بقضــع افقــد، أو بعــدم ادـــازع، إذا ـــان ٓ يػتؼــر يف إثباتــف إػ مســتـد 

كظامل
(1)

ًظا مـا   يقّثـؼ كظاًمـا، وؿـد يقّثـؼ كظاًمـا مـا فـقس بثابـص صــر، ؾؼد يثبـص 

ًظا، وفذا ؿد تؼام احلراشة افؼضادقة ظذ أمقال يدظل افقرثة أو بعضفؿ أهنا مــ صـر

افسـة بؿقج  افتسجقؾ افـظامل، ويدظل افغر أهنا فقسـص مــ افســة بؿقجـ  

 مستـدات ؽر رشؿقة تثبص مؾؽقتفؿ.

 :ًعَتواػبساحلساضْ الكضاَْٖ علٓ الرتنات، ً املطألْ الجالجْ: املسا   

اـل إجـراء وؿتـل  بـاً  ظذ  ا شبؼى ؾادراا باحلراشة افؼضائقة ظـذ افســات:

وحتػظل، تلمر بف افدادرة افؼضادقة ادختصة أو تؼره، حل ية ما يظفر أكف مــ افســة، 

راا ظــد بـاًء ظذ طفـقر ادصـؾحة يف ذفـؽ، فتؽـقن حتـص يـد أمـغ حيػظفـا أو يـدي

آؿتضاء، وفق   يؽـ ثؿ خطـر ظاجـؾ، ويـتؿ تعققــف مــ افـدادرة، إن   يتػـؼ ظـذ 

 تعققـف ذوو افشلن.

مطافبـة ؿضـادقة بقضـع  وادؼصقا بـدظقى احلراشـة افؼضـائقة ظـذ افســات:

                                           
افـدادرة يف كظراـا دظـقى افؼسـؿة ظـذ  كصص ادادة افعاصـرة مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ظـذ أكـف: )تؼتصــر (1)

إمقال ادتحؼؼ مؾؽقتفا فؾشـرـاء...(، وؿد ؾسـرت ادادة إوػ ادراد بادال ادتحؼؼ مؾؽقتـف فؾشــرـاء، وكصـفا: 

)اق ادال ادقثؼ بؿستـد كظامل، أو ما ٓ يػتؼر يف إثبات مؾؽقتـف إػ مسـتـد كظـامل، ممـا اـق حتـص يـد افشــرـاء أو 

 ؽراؿ، وٓ يـازع ؾقف(.أحداؿ أو 
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ر أو افــزاع ضــرمـ وؿـقع اف شـكأمقال افسـة أو بعضفا ادتـازع ظؾقفا، أو افتل خي

غ حيػظفا ويديراا ظـد آؿتضاء، وفق   يؽـ ثـؿ خطـر ظاجـؾ، ظؾقفا  حتص يد أم

ويتؿ تعققــف مــ افـدادرة افؼضـادقة، إن   يتػـؼ ظـذ تعققــف ذوو افشـلن أو   يقجـد 

 ، وشتليت أبرز أحؽام اذه افدظقى يف ادبحث إول بنذن اهلل.صـلو

(ظـذ إمـقال بــ)أمغ احلـاـؿ ضــلوُيسؿك ظـد افػؼفاء مــ يـصـبف افؼا
(1)

 ،

(ضـلو)أمغ افؼا
(2)

، و)افعدل(، ويسؿقف ادـظؿ افسعقدي بـ)احلارس افؼضـادل(، 

 وشتليت أبرز أحؽامف يف ادبحث افثاين بنذن اهلل.

 وظقة ؾرض احلراشة افؼضائقة  ا يع:شـرويدل ظذ  

«اهأـــره وٓ أـــرٓ : »ر، ـؼقفــف ضـــرإدفــة افدافــة ظــذ رؾــع اف .1
(3)

 ،

ر افقاؿـع ضــرر، ويف احلراشـة افؼضـادقة رؾـع فؾضــرؾع افيعة جاءت برشـروٕن اف

 ظذ افسـة.

ــؽ:  .4 ـــ ماف ــل »حــديث ـعــ  ب ــف  ضن افـب ــاع ظؾق ــاذ وب حيــر ظــذ  ع

« افف
(4)

يف مـال معـاذ ٕجـؾ حـؼ افغـر، ؾحجـر ظـذ مجقـع  ف افـبـل صـر، ؾت

ظـذ  صــرأمقافف، ؾػرض احلراشة افؼضـادقة ــذفؽ وأوػ  ٕهنـا حجـر جزدـل يؼت

 حلػظ واإلدارة، ٕجؾ حػظ ادال ٕصحاهبا.أظ ل ا

                                           
 (.211، 241، 4/244ـشاف افؼـاع ) (1)

 (.2/411(، ـشاف افؼـاع )1/121(، هناية ادحتاج )7/417ؾتح افؼدير فؾؽ ل ابـ اهل م ) (4)

(، 2/412روي مقؿقًؾا ظذ ابـ ظباس وادرؾقع أحسـ أحقافف احلسـ، يـظـر:  ـري  احلـديث يف كصـ  افرايـة ) (4)

 (.2/271 )افتؾخقص احلبر

(، ويف افباب ظـ أ  شـعقد اخلـدري 4/11ضعقػ مرؾقًظا، ورجح ؽر واحد اإلرشال، يـظر: افتؾخقص احلبر ) (2)

، «تصـدؿقا ظؾقـف»يف ث ر ابتاظفـا ؾؽثـر ديــف، ؾؼـال رشـقل اهلل:  ؿال: أصـق  رجؾ يف ظفد رشقل اهلل  

« خذوا ما وجدتؿ، وفقس فؽـؿ إٓ ذفـؽ»اهلل فغرمادف: ؾتصدق افـاس ظؾقف، و  يبؾغ ذفؽ وؾاء ديـف، ؾؼال رشقل 

 (.1111( برؿؿ )4/1111صحقح مسؾؿ )
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، وفـف وٓيـة اإلجبـار ظـذ صـروٕكف فؾؼضاء وٓية ظذ أمقال افغاد  وافؼ .4

ر، ؾؽذفؽ فف وٓية ظذ أمـقال ضـرؿسؿة إمقال أو بقعفا  حلػظ احلؼقق ورؾع اف

 ر مـفؿ.ضـرادتـازظغ فؾحػاظ ظؾقفا بطؾ  مـ ت

 :هلم صبٓرتنْ إىل الٌزثْ ًاملٌاملطألْ السا عْ: انتكال  لهَْ ال

ٓ خــالف أن فؾقرثــة إمســاك ظــغ افســـة، وؿضــاء افــديـ مـفــا مــا   يقجــد 

إفقف بذفؽ، وٓ يشسط ٓكتؼال افسـة إػ افـقارث ؿبقفـف، ؾقؿتؾؽفـا ؿفـًرا  صـكمق

وإٓ ؾؼـد اخذؾـػ افػؼفـا  دم ذفـؽ ظـذ بؿجرد افقؾـاة، إذا   يتعؾـؼ بافســة ديــ، 

 ل:ثالثة ضؿقال ه

أن مؾؽقة افسـة تـتؼؾ إػ افقرثة بؿجرد افقؾاة، ؾال يؿـع افديـ  افؼقل إول:

مـ اكتؼال ادؾؽ فؾقرثة، ويتعؾـؼ حـؼ افغرمـاء هبـا، وشـقاء أــان افـديـ مسـتغرًؿا 

ًٓ ؾؾقهثذـف: »فؾسـة أم ٓ  فؼقفف  « ـ نـرك  ـا
(1)

، وٕن تعؾـؼ افـديـ بادـال ٓ 

 اـ وادػؾس  ؾؾؿ يؿـع كؼؾف.يزيؾ ادؾؽ يف حؼ اجلاين وافرا

 واخذؾػقا ظذ هضيغ:

ؾعـــد افشــاؾعقة: أن تعؾــؼ افــديـ بافســـة ٓ يؿـــع اإلرث، وإكــ  يؿـــع  -

ف، ؾتؽقن افسـة بؽامؾفا ـادراقكة بافديـ وإن ؿؾصـرافت
(2)

. 

ـــ  - ـــ اإلرث، وٓ م ــع م ــة ٓ يؿـ ــديـ بافسـ ــؼ اف ــة: أن تعؾ ــد احلـابؾ وظـ

اهلـا إفـقفؿ، ويضـؿـقن إؿـؾ مــ ؿقؿـة افســة أو ف بصػتفؿ مـالك  ٓكتؼصـرافت

ط افضـ ن، شــرف بصــر: جيقز هلؿ افتضـلافديـ  ٕكف افقاج  ظؾقفؿ، وؿال افؼا

ومتك خذ افقرثة بغ افسـة وبـغ افغرمـاء  شـؼطص مطـافبتفؿ بافـديقن، وكصـ  

احلاـؿ مـ يقؾقفؿ مـفا، و  يؿؾؽفا افغرماء بذفؽ
(3)

. 

                                           
(، ورواه مسـؾؿ، 4411رواه افبخاري، ـتاب افؽػافة، باب مـ تؽػؾ ظـ مقـص ديـًـا  ؾؾـقس فـف أن يرجـع، رؿـؿ ) (1)

 (.1111ـتاب افػرادض، باب مـ ترك مآ ؾؾقرثتف، رؿؿ )

 (.2/427اية ادحتاج )(، هن2/1مغـل ادحتاج ) (4)

 (.4/241ـشاف افؼـاع ) (4)



 

 يذًذ تٍ سٓم انشٔلً 
 

 485 

ــاين: ــديقن، أن افس افؼــقل افث ــاء اف ــة إٓ بعــد وؾ ــة افقرث ـــة ٓ تـتؼــؾ إػ مؾؽق

ــاػ: ــف تع ــتغرق  فؼقف ــة أم   يس ــديـ افسـ ــتغرق اف ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ) اش

، ؾجعؾ ادؾؽ ادقروث بعد ؿضاء افديـ، وكـقؿش أن ادؼصـقد بقـان [11]افـساء:(ۇئۆئ

مؼادير افقرثة ٓ بقان ادؾؽ
(1)

. 

فقرثـة إن ــان افـديـ مسـتغرًؿا هلـا، ٓ تـتؼؾ مؾؽقة افســة إػ ا افؼقل افثافث:

وإٓ اكتؼؾص إػ افقرثة بؿجرد ادقت مع تعؾؼ افديـ هبا، واق ؿقل احلـػقة
(2)

. 

و ـ ضبرز ثؿرات اخلال  دم هذه ادسلفة  ا يع
(3)

: 

ف افقرثة يف افسـة  ؾعـذ افؼـقل بعـدم اكتؼاهلـا إػ افقرثـة  ؾـال صـركػقذ ت -

 هلا  ؾؼقٓن ـ  شبؼ.ؾفؿ، وظذ افؼقل باكتؼاصـريـػذ ت

ك ء افسـة وكتاجفا وـس  ادقرث احلاصؾ بغ افقؾاة وأداء افديقن، ؾعذ  -

افؼقل بعدم اكتؼاهلا إػ افقرثة ؾنن حؼ افغرمـاء يتعؾـؼ هبـا ـإصـؾ، وظـذ افؼـقل 

ــزت افســـة ـــافعغ  ــدادـغ، إٓ إذا ُاظت ــقس فؾ ـــ ء يؽــقن هلــؿ وف ــنن اف باكتؼاهلــا ؾ

 حؼ افدادـغ هبا وبـ دفا. ادراقكة  ؾقتعؾؼ

وٓية ادطافبة وافؼـبض بـ  فؾســة مــ أمـقال وديـقن، ؾعـذ افؼـقل بعـدم  -

ــذفؽ،  ــتؼالل ب ــة آش ــقس فؾقرث ــبض، وف ــة وافؼ ــؼ ادطافب ــاء ح ــا  ؾؾؾغرم اكتؼاهل

وفؾغرماء افرجقع ظـذ ادـقَدع إذا شـؾؿ افقديعـة إػ افقرثـة، وظـذ افؼـقل باكتؼاهلـا 

، وؿقؾ: إن ذفؽ ٓ يؿــع فؾقرثة  ؾؼقؾ: تؽقن هل ًٓ ؿ وٓية ادطافبة وافؼبض اشتؼال

 افغرماء مـ ادطافبة.

وشقاء اكتؼؾص افسـة إفقفؿ أم ٓ، ؾـنن افقرثـة خيؾػـقن ادقـص، ويؼقمـقن مؼـام 

                                           
 (.1/441افذخرة فؾؼرايف ) (1)

 (.41/147ادبسقط فؾسـرخسـل ) (4)

يف آخــر ؿقاظــده جمؿقظــة مـفــا، يف مســلفة افــديـ اــؾ يؿـــع اكتؼــال افســـة إػ افقرثــة أم ٓ؟  ذـــر ابـــ رجــ   (4)

 (.4/477( )11(، ويف افؼاظدة )4/477)
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ظـد ظدمف يف أداء افديقن  ؾؾفؿ صػة ادطافبة بادحاؾظة ظؾقفـا وبحراشـتفا،  صـلافق

 فديقن، ؾتسؿع بقـة افدادـغ ظؾقفؿ.ثبقت ا يف ادخاصؿة يفوهلؿ صػة 

ة، ؾؼقـؾ: إكـف صــقفف، ؾؼـد اختؾـػ افػؼفـاء يف زمــ مؾؽقتـف فؾق صـكوأما ادق

بـف مــ  صــكة ؾقؿتؾؽ ادقصـقبف ؿفًرا ـادراث، وؿقؾ: إذا ؿبؾ افق صـكيؿؾؽ ادق

، واذا ؿـقل صـل، وؿقؾ: يثبص مؾؽف حغ ؿبقفف بعد مقت ادقصـلحغ مقت ادق

احلـابؾة
(1)

، ويست  ظذ اذا اخلالف ثؿرات، مـفـا: أن افــ ء ادـػصـؾ بعـد مـقت 

فـف  يؽــقن فـف ظــذ افؼـقل إول وافثــاين، ويؽــقن  صـــكوؿبــؾ ؿبـقل ادق صــلادق

فؾقرثة ظذ افؼقل افثافث
(2)

. 

وفقس اذا ادؼام مؼام بسط فؾخالف يف اذه ادسادؾ، وادؼصد اإلصارة إفقفـا، 

 فف حؼ ؾقفا، ومـ هلؿ حؼ يف ضؾ  حراشتفا.دعرؾة مالك افسـة، ومـ 

  

                                           
 (.4/211اإلرادات ) صـرح مـتفك (1)

ؿقاظد ابـ رج ، مسلفة ادقصـك فف: اؾ يؿؾؽ افقصـقة حـغ ادـقت أو مــ حـغ ؿبقفـف هلـا؟ يف ادسـلفة وجفـان  (4)

معروؾان، وظذ افؼقل بلكف إك  يؿؾؽفا مـ حغ ؿبقفف  ؾفؾ ال ؿبؾف ظـذ مؾـؽ ادقـص أو ظـذ مؾـؽ افقرثـة؟ ظـذ 

 (.4/474وجفغ أيًضا )
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 املبشح األّل 
 دعْٚ اذتساض٘ الكطأٜ٘ علٙ الرتنات

 وؾقف ثالثة  طافب:

 :املطلب األًل: صصاٖص  عٌٔ احلساضْ الكضاَْٖ علٓ الرتنات

تعتز احلراشة افؼضادقة مـ اإلجراءات افتحػظقة وافقؿتقة، افتل  دف حلػـظ 

  ـ ضبرزها  ا يع:دص متعددة، احلؼقق و ايتفا وهلا خصا

ؾتخضع دظقى احلراشة افؼضـادقة ٕحؽـام افؼضـاء ادسـتعجؾ
(1)

  ٕهنـا مــ 

ًة، وتثبـص صــراإلجراءات افتحػظقة وافقؿتقة، ؾقؽقن احلؽؿ ؾقفا واج  افـػاذ مبا

ــق   يؽتســ  افصــػة فؾحــارس افؼضــادل بؿجــرد صــدور احل ــدادل وف ــؿ آبت ؽ

افؼطعقة، وفق   يـص ظذ ذفؽ يف احلؽؿ، ويؽقن مقظد احلضقر ؾقفا خـالل أربـع 

ورة، وتـظـر افـدادرة ؾقفـا إذا ُبؾـغ ادـدظك ظؾقـف ضــريـ شاظة أو أؿؾ ظـد افشـروظ

ؾقفــا فشخصــف أو فغــر صخصــف، خالًؾــا فؾــدظاوى ؽــر ادســتعجؾة افتــل يشــسط 

 ظؾقف فشخصف مرًة، وفغر صخصف مرتغ. فـظراا تبؾقغ اددظك

وفؾــدادرة افؼضــادقة أن تــلمر باحلراشــة افؼضــادقة وإن   يؽـــ اـــاك خطــر 

ظاجؾ
(2)

، ومع ذفؽ ؾنن ادـظؿ ؿد أخضعفا ٕحؽـام افؼضـاء ادسـتعجؾ، ويؽػـل 

 ر ادعتاد.ضـريف اذه افدظقى إثبات اخلطر ؽر افعاجؾ أو اف

  

                                           
 (.427/4( ؾؼرة )ه( مـ كظام ادراؾعات، وافالدحة )421ادادة ) (1)

 ( مـ كظام ادراؾعات.411/2افالدحة ) (4)



  

  انذشاسح انمضائٍح ػهى انرشكاخ
 

 488 

ؾقؼصــد باحلراشــة افؼضــادقة ادحاؾظــة ظــذ أمــقال افســـة وإدار ــا بحســ  

احلـال، وذفـؽ أن افؼضـاء هيـدف فتحؼقــؼ ؽـايتغ، افػصـؾ يف افـزاظـات، وحػــظ 

احلؼــقق و ايتفــا، واحلراشــة افؼضــادقة ظــذ أمــقال افســـة تؼصــد إمــر افثــاين، 

ا فؾػصـؾ يف أمـر  مقضـقظل، وفـذا تؽػـل ؾقفـا ؾإصؾ أهنـا فقسـص إجـراًء تـػقـذيًّ

 ر متقؿع.ضـرادصؾحة ادحتؿؾة ٕن افغرض مـ ضؾبفا آحتقاط فدؾع 

مـا -وإصؾ أن شؾطات احلارس افؼضادل ٓ تتعرض دقضقع افـزاع يف افسـة 

  تؼصد افدادرة افؼضـادقة تقفقتـف فتـػقـذ أحؽـاٍم مقضـقظقة، ــلن تؼـرر افـدادرة ؿسـؿًة 

وبـــاء ظــذ اــذا ٓ جيــقز أن تســتخدم  -افســـة بــغ افقرثــةمعقـــًة، وتقفقــف أمــر تقزيــع 

ؾة إلرؽـام بعـض افقرثـة ظـذ شــقار بافدادـغ، أو وضـرؾة فإلشـقاحلراشة افؼضادقة ـق

 ؾة فػرض ؿسؿة مؼسحة ظذ افقرثة.شـقإجراء معغ يف ضريؼة تصػقة افسـة، أو و

ال افســة  وجـ  وإذا تضؿـص دظقى احلراشة افؼضادقة حجًزا حتػظقًّا ظذ أمـق

 ظذ افدادرة افؼضادقة مراظاة أحؽام احلجز افتحػظل افقاردة يف كظام افتـػقذ.

وافػــرق بــغ احلراشــة افؼضــادقة واحلجــز افتحػظــل ادشــار إفقــف يف كظــام 

افتـػقــذ
(1)

  اــق أن احلراشــة افؼضــادقة  ــدف حلػــظ ادــال ورظايتــف وإدارتــف، وأمــا 

ة إخػادـف أو شــقف بادـال خصــردــع مــ افتاحلجز افتحػظل ؾقفدف إػ احلجر وا

ف ؾقـف، وؿـد أوجـ  ادــظؿ ظـذ ضافـ  احلجـز أن يؼـدم ـػـقاًل مؼتـدًرا أو صـرافت

رضــرض ًكا، يضؿـ بف حؼقق ادحجقز ظذ أمقافف، وما يؾحؼـف مــ 
(2)

، و  يــص 

ادـظؿ ظذ اصساط ذفؽ يف احلراشة افؼضادقة، ؾاـتػك بقجقد خطر مــ بؼـاء ادـال 

 ص يد حادزه.حت

                                           
 (.44( إػ )44ُيـظر: افباب افثاين مـ كظام افتـػقذ، وادقاد مـ ) (1)

 ( مـ كظام افتـػقذ.44ادادة ) (4)
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ــاج إمــقال  ــد حتت ــل، ؾؼ ــادقة بــاحلجز افتحػظ ــدادرة افؼض ــلمر اف ــدما ت وظـ

ادحجقزة دـ يرظااا وحيػظفا ؾتلمر باحلراشة افؼضادقة فتضع إمقال ًؾ احلجـز 

حتص يد احلارس افؼضادل، وؿد ٓ حتتاج إػ ذفؽ، ويف ادؼابؾ ظــدما تـلمر افـدادرة 

بؿـع بقع إمقال ًؾ احلراشـة  - بعض إحقاليف-باحلراشة افؼضادقة، ؾؼد تلمر 

ــقم  ــغ حــآت احلراشــة افؼضــادقة واحلجــز افتحػظــل ظؿ ــا، ؾب ــؾ مالـف ـــ ؿب م

وخصقص وجفل، ويتػؼان يف أن ـالًّ مــف  إجـراء وؿتـل وحتػظـل، إمـا يف أصـؾ 

 ف باحلػظ وافرظاية.صـرف بادال أو افتصـرافت

ُقعفــد فؾحــارس افؼضــادل إدارة افســـة وحػظفــا  حتــك تـتفــل أشــباب ؾ

احلراشة، ـلن يزول اخلطر أو يـتفل افـزاع أو يؼسؿ ادال، وإصـؾ أكـف جيـ  ظـذ 

 ًة بصدور احلؽؿ.صـرأظ فف مبا صـراحلارس أن يبا

 ا صــرة افؼضادقة مـ افدظاوى افتل حيّؼ فؾدادرة افؼضادقة مباؾدظقى احلراش

احلال ذفؽ، وفق   يطؾبفا أحد مـ ذوي افشلن ضـكمـ تؾؼاء كػسفا  إذا اؿت
(1)

. 

ؾدظقى احلراشة مـ افدظاوى افتل تتجدد بتجدد إحـقال وافظـروف، ؾـنذا 

صدرت افدادرة حؽـً  بـرؾض احلراشـة افؼضـادقة  ؾـنن اـذا ٓ يؿــع ادـدظل مــ أ

إؿامـة  ضــلإؿامة افدظقى مرًة أخرى، متك تغرت إحقال، وكشـلت طـروف تؼت

 احلراشة افؼضادقة.

  

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات.411/1افالدحة ) (1)
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ًطا الصفْ ًاملصبلشْ يف  عبٌٔ احلساضبْ الكضباَْٖ علبٓ      غبساملطلب الجانُ: 

 :الرتنات، ًاتصتصاد الكضاُٖ

 دظقى احلراشة افؼضادقة ظذ افسـة مـا يشـسط يف شـادر افـدظاوى يشسط يف

وط يف صــــروط يف احلـــؼ ادـــدظك بـــف، وصــــروط يف ذات افـــدظقى، وصــــرمــــ 

 ؾ يف مظاهنا.صـقادتداظقغ، وافتل تذـر بتػ

وكظًرا ٕن اذا ادؼام فـقس مؼـام بسـط  ؾؼـد جـاء اـذا ادطؾـ  فدراشـة أاـؿ 

 وهل:احلراشة افؼضادقة، وط افتل تتؿقز هبا دظقى شـراف

وظة تعـقد فؾؿـدظل ظـذ ؾـرض شــرأن يؽقن احلـؼ ادـدظك بـف مصـؾحة م .1

 صحة دظقاه، وال ادسلفة إوػ.

 أن يؽقن اددظل واددظك ظؾقف ذا صػة، وال ادسلفة افثاكقة. .4

 أن تؽقن افدادرة افؼضادقة لتصًة بافـظر يف افدظقى، وال ادسلفة افثافثة. .4

 ه ادسائؾ افثالث.وؾقن يع ظرض هلذ

وظة وفــق ًتؿؾــةشـــرٓ تؼبــؾ افــدظقى إٓ إذا ـــان فصــاحبفا مصــؾحة م
(1)

 ،

ــاط فــدؾع  ر متقؿــع، ومـــ ادصــافح ضـــرؾقؽػــل أن يؽــقن افغــرض مـفــا آحتق

ار ادحؼؼــة وادتقؿعــة مـــ خــالل ضـــروظة حػــظ إمــقال و ايتفــا مـــ إشـــراد

 حراشتفا ورظايتفا، واذا ما  دف إفقف احلراشة افؼضادقة ظذ افسـة.

وشب  ضؾ  احلراشة افؼضادقة ظذ افســة اـق ظـدم ؿـدرة ذوي افشـلن ظـذ 

   . اية افسـة وادحاؾظة ظؾقفا رؽؿ حاجة افسـة إفقفا

  

                                           
 ات.( مـ كظام ادراؾع4ادادة ) (1)
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 وهذا يعقا ٓجذنع ض ريـى مها:

جقد افـزاع يف افسـة أو احت ل وؿقظف ب  يؿـع مـ افتقاؾؼ بغ و إ ر إول:

 ذوي افشلن، و تؾػ أشباب افـزاع افتل ترد ظذ افسـة وتتشع ، ومـفا ما يع:

 قع يف مؾؽقة افسـة، إما بؼسؿتفا أو بقعفا.شـقافـزاع يف ضريؼة إهناء اف -

 افـزاع يف ضريؼة حػظ افسـة وإدار ا. -

 ة.صـقفف أو و صـكارث أو مقافـزاع يف ثبقت و -

 افـزاع ٕجؾ اشتقالء أحد افقرثة أو افغر ظذ أمقال افسـة. -

 افـزاع ٕجؾ إثبات حؼ ظذ افسـة أو ديـ ظؾقفا أو يف ضريؼة اشتقػادف. -

واذا افـزاع اق افذي يدؾع افدادرة افؼضادقة فتبسط وٓيتفا ظذ افسـة وتـلمر 

 احلال ذفؽ. ـكضبتقفقة حارس ؿضادل ظؾقفا إذا اؿت

ة مــ شــقة مــ وؿقظـف، ـاخلشـقر ظذ افسـة، أو اخلضـروؿقع اف إ ر افثاين:

 اع حادز أمقال افسـة بنخػادفا وتبديداا وافتالظ  ؾقفا.شـرإ

ــريـ،  ــذيـ إم ــام ا ــة افؼضــادقة ؿق ــر باحلراش ــذا ؾُقشــسط فألم ــذ ا ــاًء ظ بـ

ل جمـرد وجـقد ادـازظـة وتؼديرمها خيتؾػ باختالف ـؾ دظقى وطروؾفا، ؾال تؽػ

 فػرض احلراشة افؼضادقة.

ؿابؾقـة افســة فؼقـام احلراشـة ظؾقفـا، ؾـال تػـرض  -بــاًء ظـذ اـذا-ويشسط 

افبقضـاء افؽبـرة افتـل ٓ يؿؽــ تلجراـا،  ضــلاحلراشة افؼضادقة مـثاًل ظـذ إرا

ذن ؾات ظؾقفـا إٓ بـنصــروإك  ُيؽتػك باحلجز افتحػظل ظؾقفـا مـًعـا مــ إجـراء افت

افدادرة، إٓ إذا رؽ  بعض افقرثة تلجراا أو أجزاء مـفا ؾتػرض افـدادرة حارًشـا 

 ؿضادقًّا يسعك فتلجراا.

ومما يشسط يف دظقى احلراشة ظدم وجقد حارس ؿضادل أو مصـػ  ؿضـادل 
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ظذ افسـة
(1)

، وإٓ   يؽـ فؾؿدظل إٓ ادطافبة بعزفف وإحـالل بـديؾ، أو ضـؿ ثؼـة 

مؼاًما باتػاق افقرثة  ؾـنن ذفـؽ ٓ يؿــع مــ  احلارس أو ادصػل معف، فؽـ إذا ـان

مطافبـة افــدادـغ بػــرض احلراشـة افؼضــادقة فؾؿحاؾظــة ظـذ حؼــقؿفؿ يف مقاجفــة 

 افقرثة، ومـ اتػؼقا ظذ تقـقؾف.

وافتؿققز بقـف  اق مدار افـظـر افؼضـادل  إذ بـف ُيعـّغ معرؾة اددظل واددظك ظؾقف 

مـ يؼع ظؾقف ظ ء اإلثبات، ؾافبقـة ظذ اددظل وافقؿغ ظذ مـ أكؽـر، و  تؽــ افبقــة 

ظذ اددظل إٓ ٕن جاكبف أضعػ، ؾفق يريد تغقر احلال ادستؼر، ويف دظـقى احلراشـة 

بـال حراشـة إػ ؾـرض احلراشـة  افؼضادقة يريـد ادـدظل تغقـر حـال افســة مــ ـقهنـا

ف هبا مـ أظ ل حػظفا وإدار ا، وفذا ـان ظـذ ادـدظل ظـ ء صـرظؾقفا، وؽؾ يد ادت

احلراشـة افؼضـادقة  ضــلإثبات حاجة افسـة إػ ؾرض احلراشة ظؾقفا، وــان ظـذ راؾ

 دؾع ما يظفره اددظل أو ما تظفره ؿرادـ احلال مـ حاجة افسـة إػ حراشة.

بقان دــ يصـح أن يؽـقن مـدظًقا أو مـدًظك ظؾقـف يف دظـقى احلراشـة  وؾق  يع

 افؼضادقة ظذ افسـة.

ــز فــف ادخاصــؿة يف  ــلن يف افــدظقى جيق ــقن فــف ص ــسط يف ادــدظل أن يؽ يش

 ـؾ ممـ يع: مقضقظفا، ويف دظقى احلراشة افؼضادقة ظذ افسـة تتحؼؼ افصػة يف

 وً ِٓ صجذ أٔٗ ٚاسس ِٓ اٌزشوخ. -1

ؾفق يؿؾؽ جزًءا مشـاًظا مـفـا، ؾبؿجـرد وؾـاة ادـقرث  ؾـنن افســة تـتؼـؾ إػ 

افقرثة ؿفًرا، وٓ أثر فؾخالف يف اكتؼال افسـة إػ افقرثة إذا تعؾؼ هبا حؼ فؾـدادـغ 

                                           
 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.41ادادة ) (1)
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ظــغ افســـة ، ؾــال خــالف يف أن فؾقرثــة إمســاك -شــبؼ بقــان ادســلفة يف افتؿفقــد-

ــد و ــا   يقج ــا، م ــديـ مـف ــة صـــلوؿضــاء اف ـــ افسـ ــدؾاع ظ ــؿ صــػة يف اف ، وهل

وادخاصؿة يف ثبقت افديقن، ؾتسؿع بقــة افـدادـغ ظؾـقفؿ، وفؾقرثـة أن يقّؾـقا بـ  

 ظذ مقرثفؿ أو يبقعقا مـ مال افسـة فؾقؾاء ب  ظذ مقرثفؿ مـ ديقن.

ة بادحاؾظــة ظــذ افســـة وبـــاًء ظــذ ذفــؽ  ؾؾؽــؾ وارث صــػة يف ادطافبــ

 صـــروحراشـتفا، وتتحؼـؼ افـدادرة مــ ثبـقت صـػة افـقارث مــ خـالل صـؽ ح

 مـ يرثف. صـرافقرثة افذي يثبص بشفادة افشفقد ظذ مقت ادقرث، وظذ ح

ء ِٓ شـٌٟٗ أٚ ِٛلٛف ػ١ٍٗ ِؼ١ٓ ث طـٝوً ِٓ صجذ أٔٗ ِٛ -2

 اٌزشوخ.

ا بؿجرد ؿبقفف ب  ٓ يزيـد فف بجزء مشاع مـ افسـة  ؾقؿؾؽف صـكؾنذا ـان مق

شبؼ بقـان ادسـلفة -يًؽا فؾقرثة يف ـؾ ما يثبص أكف مـ افسـة صـرظذ ثؾثفا، ويؽقن 

، وفف صػة يف ادطافبة بادحاؾظـة ظؾقفـا وبحراشـتفا، وتتحؼـؼ افـدادرة -يف افتؿفقد

ًظا، بشـفادة صــرة افـذي يثبـص صــقة مـ خالل صـؽ إثبـات افقصـقمـ ثبقت افق

 نؿرار افقرثة أو بغر ذفؽ.افشفقد أو ب

وأما إذا ـان مقًّص فف بجزء معغ مـ مال افسـة، ؾؾقس فـف صـػة يف ادطافبـة 

فـف بـف، فؽــ إذا ـاكـص  صــلبدظقى احلراشة افؼضـادقة ظؾقفـا إٓ يف حـدود مـا أو

اع بعـض أمـقال ضــقهلـؿ بجـزء معـغ مـفـا مــ  صــكادق شـكافسـة   تؼقم، وخي

إػ أن يؽقن اجلزء ادعغ أؿؾ مـ ثؾـث افســة  ؾؾفـؿ صـػة  ضـلافسـة، وافذي يػ

يف ادطافبة بنؿامة احلراشـة افؼضـادقة ظـذ افســة، حتـك آكتفـاء مــ تؼقـقؿ افســة 

 ة ادقرث.صـقوتؼرير افدادرة افؼضادقة صحة و

وأما ادعقــقن ادقؿـقف ظؾـقفؿ بجـزء مشـاع أو معـغ مــ افســة  ؾحؽؿفـؿ 

 هلؿ. صـكحؽؿ ادق
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ّٟوً ِٓ صجذ أٔٗ ٚ -3 .طـ

يؼقم مؼام ادقرث يف حدود ما يؿؾؽ اإليصاء بـف، ـؼضـاء  صـلوذفؽ أن افق

يـ، وافـظر يف اجلزء ادقؿقف مــ صـرة، وافـظر يف أمر افؼاصـقافديقن، وتػريؼ افق

ــده، ورد افغصــقب  ــل ظـ ـــ ا ــا واشــسداداا مم ــع إػ أاؾف ــة، ويف رد افقداد افسـ

هلـؿ، ؾؾـف بقـع ظؼـارات  صــكشـؾطة افقرثـة وادقوافعقاري، وشـؾطتف أوشـع مــ 

افسـة إذا دظص احلاجـة فؼضـاء افـديقن إذا ـاكـص مسـتغرؿًة دـال افســة مــ ؽـر 

افعؼار واحتاج إػ تتؿة مـ افعؼار، وفف بقع بعض افعؼار حلاجة افصغار، بؾ فف بقـع 

ون  ـامؾ افعؼارات إذا دظص ادصؾحة فـذفؽ، وفـق أبـك افقرثـة افبـافغقن افراصـد

ــادؿ مؼــام إب صـــلٕن افق ؿ
(1)

ؾاتف إلذن ادحؽؿــة صـــر، فؽـــ  ضــع بعــض ت

وبعضفا يؽقن واج  افتدؿقؼ مـ ًؽؿة آشتئـاف ظذ وؾـؼ مـا ؿـرره ادــظؿ إذا 

 .صـرـان اـاك ؿا

وبـــاًء ظــذ اــذا ؾؾــف صــػة يف ادطافبــة باحلراشــة افؼضــادقة ظــذ أمــقال افســـة 

مـ ـؾ معتٍد، وصػتف فقسص صػة أصؾقة وإك   بغرض أداء مفؿتف فؾؿحاؾظة ظؾقفا

هلـؿ، واـذا  صــكصػة افـقابة ظـ افغر مــ ادـقرث وافقرثـة ؽـر افراصـديـ وادق

ف بـــاًء ظــذ طفــقر ادصــؾحة، ؾتجــ  ظؾقــف ادطافبــة باحلراشــة صـــرأن يت ضـــليؼت

 احلال ذفؽ. ضـكافؼضادقة إذا اؿت

 وً ِٓ صجذ أٔٗ دائٓ ٌٍزشوخ. -4

ادــل ادـقرث تتعؾـؼ بافســة، وتعتـز مجقـع أمـقال افســة وذفؽ أن حؼـقق د

ضامـة حلؼقؿفؿ، ؾؾفؿ صػة يف ادطافبة بادحاؾظـة ظؾقفـا وحراشـتفا، وذفـؽ مـا   

يقثؼ افقرثة حؼقؿفؿ بؽػقؾ معء أو راــ ًـرز، أو أن تؽـقن حـال افســة بـدون 

 حراشة ـاؾقة يف افقؾاء بديقهنؿ.

                                           
 (.411-2/412ـشاف افؼـاع ) (1)
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ــة بحراشــة ــدادـ يف ادطافب وظة ـصــػة ادــر ـ يف حػــظ شـــرافســـة م وصــػة اف

ادراقن ورظايتف، وإذا ـان مـا فؾؿـديـ فـدى افغـر ًـؾ مـازظـة، و  خياصـؿف ؾقـف، أو 

ـان ؽادبًا  جاز فؾغريؿ ادخاصؿة ؾقف ــ  ؿـرره افػؼفـاء، ؾـذـروا أن فؾغرمـاء آدظـاء 

بديـ ظذ مديـ افغريؿ، وفق أكؽره افغريؿ
(1)

 أن فـف صـػًة يف ، ؾؽذفؽ اـا مـ باب أوػ

 ؾ ديقهنا.صـقة، وؾرض حارس فتحضـرادطافبة بادحاؾظة ظذ أمقال ادديـ احلا

ًة إذا ـان فديف حؽؿ ؿضـادل، فؽــ إذا صـروإصؾ أن افدادـ ُيـػ،ذ ظذ افسـة مبا

، أؿقامفـاـاكص افسـة حتتاج إػ إدارة وحػظ فتسفقؾ وؾـاء افـديقن أو فؾؿحاؾظـة ظـذ 

يـ مـ إخػادفا وتبديداا  ؾنن مصؾحة افـدادـغ يف إؿامـة دظـقى احلراشـة أو دـع ادعتد

افؼضادقة تؽـقن طـاارة، وفؾـدادرة افؼضـادقة شـؾطة يف تؼـدير مـا حيؼـؼ ضـ ن حؼـقق 

افدادـغ، ـ  فق أمؽـ حػظ حؼقق افدادـغ مــ خـالل احلجـز افتحػظـل ظـذ بعـض 

ظـقى احلراشـة افؼضـادقة، افعؼارات افتل تضـؿـ افقؾـاء بافـديقن، ؾـتحؽؿ بـف وتـرد د

 فتحؼؼ ادصؾحة افتل يـشداا افدادـ مـ خالل احلجز افتحػظل.

صػة ضؾ  احلراشة افؼضادقة مـ افدادـ ظذ ؿـدر افـديـ افثابـص فـف  صـروتؼت

أو ما ـان ًؾ افـزاع  ؾال صػة فـف ؾـق  زاد ظـذ ذفـؽ، وأمـا إذا ــان افـديـ مقّثًؼـا 

 اؾظة ظذ ادال ادراقن.براـ ًرز  ؾؾف صػة افرااـ يف ادح

وتثبــص افصــػة يف ـــؾ مـــ ـــان ادــقرث ضــامـًا فــف  ؾؾؾؿضــؿقن فــف مطافبــة 

 افضامـ بافديـ، وفق ـان ؿبؾ مطافبة ادضؿقن ظـف ظـد مجفقر أاؾ افعؾؿ.

وفؾدادـغ صػة يف ادشارـة يف اختقار احلـارس افؼضـادل  ٕن ادصـؾحة تعـقد هلـؿ 

ء يف ادشارـة يف اختقار ادـادي ظذ متاع ادػؾسمع افقرثة، ومثؾ ذفؽ صػة افغرما
(2)

. 

وؿد مـع ادـظؿ دادـل افســة مــ ا ـاذ أي إجـراء بعـد صـدور حؽـؿ بتعقـغ 

                                           
 (.4/411مطاف  أويل افـفك يف صـرح ؽاية ادـتفك ) (1)

 (.4/244ـشاف افؼـاع ) (4)
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مصػ  أو آشتؿرار ؾقف إٓ يف مقاجفة ادصػل
(1)

، ؾال حيؼ هلؿ ادطافبـة بادحاؾظـة 

 حيـقل وجـقد ظذ أمقال افسـة إٓ يف مقاجفة ادصػل، وفـق بـدظقى ؿضـادقة، وٓ

 ادصػل مـ اشتؿراراؿ يف مطافبتفؿ ما   يعّغ أمقـًا فؾتػؾقسة مـ افدادرة افؼضادقة.

 طـٝوً ِٓ دٌذ اٌمشائٓ ػٍٝ احزّبي وٛٔٗ را طفخ ٚاسًصب أٚ ِٛ -5

ًٕب.  ٌٗ أٚ دائ

دون ادسـاس  -وفـق ـاكـص ًتؿؾـة-ؾتفدف احلراشة افؼضادقة حلػـظ احلؼـقق 

سـتؿر بعـض افـدظاوى أصـفًرا، بـؾ شــقات فؾـظـر يف باجلقاك  ادقضـقظقة، وؿـد ت

فــف أو دادـــ، ـادطافبــة بنثبــات زوجقــة أو إثبــات رجعــة،  صـــكثبــقت وارث أو مق

وادطافبة بؿستحؼات مافقة ظذ ادقص، أو دظقى مؾؽقـة بعـض أظقاهنـا، وؿـد تصـدر 

اع حؼقؿفؿ مـ افسـة افتل ال بقـد خصـقمفؿ ضـقهلؿ أحؽام ابتدادقة، وخيشقن مـ 

إػ وؿـقع  ضــلوخيشقن مـ إخػادفا وتبديداا أو مـ آكتفاء مـ ؿسؿتفا، مما ؿـد يػ

مشؼة ظؾقفؿ بعد افقصقل إػ احلؽـؿ افؼطعـل، ويـمدي ــذفؽ إػ إراـاق ادحـاـؿ 

 بافدظاوى وافطؾبات افتل ـان باإلمؽان تدارـفا باإلجراءات افتحػظقة وافقؿتقة.

ظـذ احـت ل أن يؽـقن صـاح   وبـاًء ظذ اذا  حيؼ فؽـؾ مــ دفـص افؼـرادـ

صػة أن يطاف  باحلراشة افؼضادقة، وفدادـ افسـة إذا وجدت ؿـرادـ تميـد دظـقاه 

أن يطاف  بنيؼاع احلجز افتحػظل ظذ افسـة بؼدر  -وفق   يصدر فف حؽؿ هنادل-

 ديـف، وفف صػة يف ادطافبة بنؿامة احلراشة افؼضادقة ظؾقفا.

فـقابة ظؿـ شبؼ، ـلن يؽـقن وــقؾفؿ أو وفـقفؿ أو ـ  تصح ادطافبة ممـ فف صػة ا

ة، ؾتتحؼـؼ ؾـقف  صـقافقارثغ، أو كاطًرا ظذ وؿػ بق صـرهلؿ وافؼ صـكا ظـ ادقصـقً و

 ؾ.صـقافصػة بؿقج  افـقابة  حقث إن مجقع آثار افدظقى تعقد إػ مصؾحة إ

                                           
ل  أن ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة ظذ أكف: )ٓ جيقز مـ وؿص صدور احلؽؿ بنؿامة ادصـػ41كصص ادادة ) (1)

يتخذ افدادـقن أي إجراء ظذ ادال ادشسك، أو يستؿروا يف ذفؽ إٓ يف مقاجفة ادصػل، ــ  ٓ جيـقز فؾشــريؽ أن 

 يتصـرف بادال ادشسك، وٓ أن يستقيف ما فؾ ل ادشسك مـ ديقن أو يؼاّص ديـًا ظؾقف بديـ ادال ادشسك(.
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ــدؾاع يف يشــس ــف اف ــز ف ــف صــلن يف افــدظقى جيق ــف أن يؽــقن ف ط يف ادــدظك ظؾق

مقضقظفا، ومـ ضقابط معرؾة اخلصؿ يف افـدظقى أن )مــ إذا أؿـر يصـح إؿـراره 

ؾقست  ظؾقف حؽؿ، ؾقؽقن بنكؽـاره خصـً  يف افـدظقى(
(1)

، ؾؽـؾ مــ ترتـ  ظـذ 

ذ إؿـراره حؽـؿ إؿراره حؽؿ يؽقن بنكؽاره خصً  يف افدظقى، وأما إذا   يست  ظـ

  يؽـ خصً  بنكؽاره
(2)

، ويتحؼؼ اذا يف ـؾ مـ ـان مافًؽا دال افســة أو فـف حـؼ 

ؾقفا متعؾؼ بلظقاهنا  ٕن شؾطة احلاـؿ ٓ تؽقن إٓ ظـد تعـذر اتػـاؿفؿ ظـذ حػـظ 

ر هبا، ؾنؿراراؿ ظذ اختقار حارس ثؼة ومصاحلتفؿ معتـزة ضـرافسـة مع حلقق اف

 يؽقن احلاـؿ بامتـاظفؿ ذا وٓية ظؾقفا.تؼطع كظر احلاـؿ، و

وفذا جي  ظذ افـدادرة افؼضـادقة أن ُتـدخؾ مجقـع مــ ــان مافًؽـا فؾســة مــ 

هلـؿ يف دظـقى إؿامـة احلراشـة افؼضـادقة، شـقاء أـاكـص ظـذ مجقـع  صــكورثة ومق

أمقال افسـة أو بعضفا أو مـا تـدل افؼـرادـ ظـذ أهنـا مـفـا، ــ  أن ظؾقفـا أن تؼبـؾ 

ــف حــؼ يف أظقاهنــا أو حــؼ افتدخــقل مــ يف  صـــلف ؾقفــا، ـحــؼ افقصـــرـ ـــان ف

ف كقابًة ظـ ادقرث يف وؾاء افديقن ورد افقدادع وكحق ذفؽ، وحـؼ ادـر ـ صـرافت

 يف حػظ افعغ ادراقكة افتل مـ افسـة.

وافصػة تتحؼؼ ـذفؽ يف ـؾ مـ ـان حادًزا دال افسـة أو بعضفا، أو ما تـدل 

يًؽا فؾؿـقرث أو صــرمـ مال افسـة، ـلن يؽقن مدظًقا فؾؿؾـؽ أو افؼرادـ ظذ أهنا 

ة ُكـقزع صــقا ظذ ما يدظقف مــ وصـقًّ كاطًرا ظذ ما يدظقف مـ وؿػ ؽر مقثؼ، أو و

 يف ثبق ا، ؾسؾع دظقى احلراشة ظذ مـ بقده افعغ.

 

                                           
 (.1/114حلؽام ٓبـ ؾرحقن )(، وتبصـرة ا1/141مقاا  اجلؾقؾ فؾحطاب ) (1)

 (.1142جمؾة إحؽام افعدفقة، ادادة ) (4)



  

  انذشاسح انمضائٍح ػهى انرشكاخ
 

 498 

بـاً  ظذ هذاى ؾنن  ػة اددظك ظؾقفؿ دم اظقى احلراشة افؼضائقة نذحؼؼ ؾـقن 

 يع:

 ـؾ مـ ثبص أكف وارث. .1

 فف. صـكـؾ مـ ثبص أكف مق .4

 ـؾ مـ فف حؼ متعؾؼ بلظقاهنا، ـادر ـ. .4

، وافــاطر ظـذ وؿـػ مشـاع يف صــلف هبا، ـافقصـرـؾ مـ فف حؼ يف افت .2

 افسـة.

 ـؾ مـ ـان حادًزا دال افسـة أو بعضفا ويدظل ادؾؽقة. .1

مقؿػف، ؾنما أن يطافـ  وـؾ مـ دخؾ أو ُأدخؾ يف افدظقى ـان ظؾقف أن يؼرر 

باحلراشة افؼضادقة، ؾقـضؿ فؾؿـدظغ، وُيطافـ  بافبقــة وافؼـرادـ افدافـة ظـذ ؿقـام 

ة فؾحراشة افؼضادقة، وإما أن يـرؾض احلراشـة افؼضـادقة ؾقـضـؿ ضـقإشباب ادؼت

فؾؿدظك ظؾقفؿ، ويدؾع ب  يزر افـرؾض، وإمـا أن يـؽـؾ ظــ اإلجابـة، أو يػـقض 

 ح.احلاـؿ ب  يراه أصؾ

ـــ  ــة صـــرم وط صــحة افـظــر يف دظــقى احلراشــة افؼضــادقة  أن تؽــقن اجلف

وط إفـزام صـرافؼضادقة لتصة اختصاًصا كقظقًّا بـظر افـزاع افقاؿع يف افسـة، ومـ 

 ضــلكظـر افؼا صــرحقـث إن فإلمـام أن يؼاددظك ظؾقف هبا أن تؽقن لتصًة مؽاًكا  

ظذ بعض افؼضايا دون بعض، وأن خيصصف فؾـظـر يف مؽـان معـغ  ؾؾـف أن يقفقـف 

كظـره ؾـق  ٓ  صـرخصقص افـظر يف خصقص افعؿؾ ـ  اق مؼرر ؾؼًفا، وفف أن يؼ

يزيد ظـ مبؾغ ًدد مـ ادال أو ما ٓ يؼؾ ظـف
(1)

. 

                                           
 (.4/212دؿادؼ أويل افـفك ) (1)
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قى احلراشة افؼضادقة ظـذ افســات وؾق  يع ظرض فؾجفة ادختصة بـظر دظ

 فـصقص ادـظؿ افسعقدي.
ٍ
 يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية، وذفؽ بعد اشتؼراء

أًٌٚب: االخزظبص إٌٛػٟ فٟ ٔظش دػٜٛ اٌحشاتسخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ 

 :اٌزشوبد

كــص ادـــظؿ ظــذ أن دظــقى احلراشــة ترؾــع إػ ادحؽؿــة ادختصــة بـظــر 

ادقضـــقع
(1)

يف دظـــقى احلراشـــة افؼضـــادقة يســـتتبع ، ؾآختصـــاص افؼضـــادل 

آختصاص افـقظل يف دظاوى افـزاع ادتعؾؼة بافسـة، وافـزاظـات افتـل تـرد ظـذ 

 افسـة متـقظة، ويؿؽـ افؼقل بلهنا ٓ  رج ظـ احلآت أتقة:

أن يؽقن افـزاع بغ افقرثة يف ضريؼـة ؿسـؿة افســة أو تصـػقفا،  احلافة إوػ:

 رثة ظؾقفا، أو يف ضريؼة حػظفا وإدار ا.أو اشتقالء أحد افق

ة، حقـث صــقح ادــظؿ بلهنـا مــ اختصـاص ًؽؿـة إحـقال افشخصـرؾؼد 

ــع مســادؾ إحــقال افشخ ــافـظر يف مجق ة، ومـفــا: )اإلرث، وؿســؿة صـــق ــتص ب

، أو صــرة، أو ؿاصــقافسـة ب  ؾقفا افعؼار إذا ـان ؾقفا كزاع، أو حصـة وؿـػ، أو و

ؽاد (
(2)

ظؾقف ؾاجلفة ادختصة بـظر دظقى احلراشـة افؼضـادقة اـل ًؽؿـة  ، وبـاءً 

ة إذا ـان افــزاع متعؾًؼـا بؼسـؿة افســة أو تصـػقفا أو ادحاؾظـة صـقإحقال افشخ

ظؾقفــا  ٕهنــا ٕجــؾ ؿســؿة مـاؾعفــا أو أصــقهلا، وتؽــقن مـــ اختصــاص افــدوادر 

                                           
فؾؼضـاء ادسـتعجؾ إذا   ترؾـع  -وؾًؼـا فؾـظـام افؼـديؿ-( مـ كظام ادراؾعات، وؿـد ــان آختصـاص 411ادادة ) (1)

فؼضاء ادستعجؾ بطريؼ أصع وؿضـاء ادقضـقع دظقى يف ادقضقع، وأما بعد رؾع دظقى يف ادقضقع خيتص هبا ا

بطريؼ افتبعقة، ؾنذا رؾعص افدظقى أمام إحدى ادحؽؿتغ امتـع رؾـع افـدظقى أمـام إخـرى، إٓ أكـف يشـسط يف 

 افؼضاء ادستعجؾ أن يقجد اخلطر افعاجؾ.

شخصـقة  ظـذ أن اختصاصـفا يف ( مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة، وؿد اشتؼر افعؿؾ يف ًاـؿ إحقال اف44ادادة ) (4)

افسـات مؼصقر ظذ ؿسؿة ـؾ ما ـان ثابًتا فؾؿقرث بافتسجقؾ افرشؿل حال افقؾاة أو بحؽؿ ؿضادل، ومؼصقر 

ظذ افـظر يف افـزاع يف ضريؼة افؼسؿة أو افتصػقة، وبـاًء ظذ ذفؽ ؾفل ٓ تـظر يف ؿضايا إثبات ما فؾسـة وما ظؾقفا 

ثبص ذفؽ ؿضاًء مـ خالل ادحؽؿة ادختصة، ـادحؽؿة افعامة، أو ادحؽؿة افتجاريـة، مـ أمقال أو ديقن  حتك ي

 ، ثؿ تتقػ ؿسؿتف بعد ثبقتف ظذ افقجف افشـرظل.-بحس  احلال-أو افؾجان ادختصة 
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افػردية  إذا ـاكص ؿقؿـة افســة ٓ تزيـد ظــ مادـة مؾقـقن ريـال
(1)

، وأمـا إن ـاكـص 

تزيد  ؾتؽقن مـ اختصاص افدوادر ادشسـة فؼسؿة افسـات
(2)

. 

ة ضـؿـ افســة، ــلن صــقأن يؽـقن افــزاع متعؾًؼـا بقؿـػ أو و احلافة افثاكقة:

بف أو يؽقن مقؿقًؾا شابًؼا، فؽـ   يقثؼف ادـقرث، وكـقزع يف  صـكيؽقن افقؿػ مق

 ثبقتف أو ضؿف فؾسـة.

ة، و ضع يف إصـؾ فعؿـؾ صـقؽؿة إحقال افشخؾتؽقن مـ اختصاص ً

شؾطة اذه افدوادر ظذ حـدود مـا تضـؿـتف  صـردوادر إوؿاف وافقصايا، فؽـ تؼت

 افسـة مـ أوؿاف ووصايا.

 ـة ضؿـ افسـة أو حصة ؾقفا.صـرأن يؽقن افـزاع متعؾًؼا بعؼد  احلافة افثافثة:

ريــة، ومـفــا ضؾــ  ح ادـــظؿ بلهنــا مـــ اختصــاص ادحؽؿــة افتجاصـــرؾؼــد 

احلراشة افؼضادقة
(3)

. 

 فف. صـكأن يؽقن افـزاع يف إثبات وارث أو مق احلافة افرابعة:

ــرة صـــقؾتخــتص هبــا ًؽؿــة إحــقال افشخ ة، وؿــد تؽــقن يف ًؽؿــة أو داد

  تؾػ ظـ دادرة افـزاع يف ؿسؿة افسـة ؾق  بغ افقرثة.

                                           
 وأما إذا   يؽـ يف افسـة كزاع وـاكص افؼسؿة رضـادقة، ؾتخـتص افـدوادر اإلهنادقـة بؿحؽؿـة إحـقال افشخصــقة (1)

بؼسؿة افسـات افتل يقجد ؾقفا ؿاصـر أو وصـقة أو وؿػ أو ؽاد ، ويؽـقن خاضـًعا فالشـتئـاف، وإٓ ؾتخـتص 

 ـتابات افعدل بتقثقؼ افؼسؿة، وبػرز افصؽقك افعؼارية.

ه(، بتشــؽقؾ دوادـر ؿضــادقة، 44/7/1241، وتـاريخ 121/4/41صـدر ؿـرار ادجؾــس إظـذ فؾؼضــاء بـرؿؿ ) (4)

ة يف ًاـؿ إحقال افشخصـقة  فؾـظر يف ؿضايا افسـات افتـل تزيـد ظــ مادـة مؾقـقن ريـال، مؽقكة مـ ثالثة ؿضا

 و تص بافـظر يف ؿضايا افؼسؿة وافدظاوى اخلاصة بافسـة بغ افقرثة، وما يتعؾؼ هبا مـ وصـقة. 

اصـات اــ(، بشـلن اختص1/4/1241وتـاريخ  171صدر تعؿـقؿ معـايل ردـقس ادجؾـس إظـذ فؾؼضـاء رؿـؿ ) (4)

ادحاـؿ افتجارية وؾؼ كظام ادراؾعات افشـرظقة، وجاء يف افػؼرة افثاكقة ظشـرة مــف مـا كصـف: )إذا ــان مــ ضـؿـ 

أو حّصـة ؾقفـا  ؾـنن مجقـع ادـازظـات ادتعؼؾـة بعؼـد  -مــ افشــرـات اخلاضـعة فـظـام افشــرـات-افسـة صـرـة 

بغ افقرثة، أو مع بؼقة افشـرـاء أو افشـرـة ـطؾ  تصػقتفا افشـرـة  تّص هبا ادحؽؿة افتجارية، شقاء ـاكص ؾق  

 أو ًاشبة اددير أو احلراشة افؼضادقة(.
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( مــ 411قم ادـادة )ودظقى احلراشة افؼضادقة يف اذه احلافـة تـدخؾ يف ظؿـ

كظام ادراؾعات، وتؽقن مـ اختصاص افدوادر افتل تـظر افـزاع، وؿد تقجـد أـثـر 

مـــ دادــرة تـظــر افـزاظــات يف ترـــة واحــدة يف آن واحــد، ؾقؽــقن افـــزاع يف ؿســؿة 

فــف فــدى دادــرة  صـــكافســـة مـظــقًرا فــدى دادــرة، وافـــزاع يف إثبــات وارث أو مق

يح يبّغ أّي مـ افـدادرتغ  ـتص بـظـر دظـقى ـرصأخرى، وٓ يقجد كص كظامل 

احلراشة افؼضادقة ادؼدمة مـ ضاف  إثبات  ـقكـف وارًثـا أو مـقًّص فـف، وأؿـسح أن 

دظقى احلراشة افؼضادقة ظذ افدادرة افتل تـظر افـزاع يف ؿسـؿة افســة بـغ  صـرُتؼ

ًٓ ممؿًتــا  فؽقهنــا أظــرف بحــال  افقرثــة، وأن تؼبــؾ دخــقل ضافــ  احلراشــة دخــق

افسـة، وٓ يشسط فؼبقل دظقى احلراشة مـ مدظل اإلرث صـدور حؽـؿ بنثباتـف 

وارًثا، بؾ يؽػل أن يقجـد مــ إدفـة وافؼـرادـ مـا يـدل ظـذ صـحة دظـقاه، ــلن 

 يصدر حؽٌؿ ابتدادل بؽقكف وارًثا.

أن يؽقن افـزاع يف افسـة ٕجؾ إثبات حـؼ ظؾقفـا أو ديــ أو  احلافة اخلا سة:

 ؾافـزاع بغ مدظل احلؼ، واددظك ظؾقفا ال افسـة.اشتقػادف، 

ؾقؽــقن آختصــاص فــدى اجلفــة ادختصــة بــافـظر يف افــدظقى، ؾــنذا ـاكــص 

ادطافبة بنثبـات مؾؽقـة ظؼـار مسـجؾ باشـؿ ادـقرث، أو بنثبـات مسـتحؼات مافقـة 

مدكقة  ؾؿــ اختصـاص ادحؽؿـة افعامـة، وإذا ـاكـص بتـػقـذ شــد تـػقـذي  ؾؿــ 

ة افتـػقذ، واؽذا يف ادحاـؿ بلكقاظفا، وفذا تقجد بعض افسـات اختصاص ًؽؿ

تـظراا أـثر مـ دادرة وًؽؿة يف آن واحد، وذفؽ ٓختالف أكقاع افؼضايا ادؼامـة 

ظؾقفا، ودظقى احلراشة يف اذه احلافة ـاحلافة افسابؼة، ويـبغـل أن يعاجلفـا ادــظؿ 

 ـ  ُذـر شابًؼا.

اف ظؾقــف وبؿحاشــبتف صـــرارس افؼضــادل باإلو ــتص افــدادرة افتــل ظقـــص احلــ

وظزفف، وٓ شؾطة ٕي دادرة أخـرى ظـذ حؽـؿ احلراشـة افؼضـادقة، ؾحؽـؿ احلراشـة 

يؼرر صػة احلارس افؼضادل ٕداء أظـ ل تــاط بـف، وفـف يف شـبقؾ ذفـؽ ادخاصـؿة يف 
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حػظ افسـة وافدؾاع ظـفا أمام افدوادر افؼضادقة إخرى
(1)

ؾ ، ؾاحلارس مثاًل حيـؾ ًـ

 واضع افقد يف ؿبض اإلجيارات، وفف يف اإلفزام باحلؼقق افتقجف فؾؿحؽؿة ادختصة.

ويؾحــظ أن ادـــظؿ ؿصــد مـــ تقزيــع آختصاصــات بــغ ادحــاـؿ وافــدوادر 

ظة اإلكجــاز، ٓ أن ُيســتغؾ ذريعــًة فعرؿؾــًة وصــقل شـــرجتقيــد افعؿــؾ افؼضــادل و

ضــادل ؾقفــا، ومـــ اــذا ؾة فؾتفــرب مـــ افـظــر افؼشـــقاحلؼــقق إػ أصــحاهبا أو و

ادـطؾــؼ، ؾــنكـل أؿــسح إظــادة افـظــر يف آختصــاص افؼضــادل فؼضــايا افســـات 

وحراشتفا، ؾاحلآت افسابؼة تعـل تشـارك أـثـر مــ دادـرة أو ًؽؿـة يف افـظـر يف 

ترـة واحدة، ؾتـظر ـؾ جفة ما خيصفا، وؿد تؼػ أظـ ل جفـة ؿضـادقة ظـذ ظؿـؾ 

حلؼقق وتلخراا وإرااق ـااؾ ادحاـؿ بـافـظر يف اع اضـقإخرى، وؿد يمدي إػ 

جزدقات متؼاربة، فؽـفا مشتتة ومقزظة بغ أـثر مـ جفة، واذا مـا يشـفده افقاؿـع 

، واصـتؿؾص ـ(اـ1241)افؼضادل، ؾؿثاًل يف إحدى افسـات تقيف ادـقرث يف ظـام 

ؿـة ترـتف ظذ ظؼارات وكؼقد ومـؼقٓت ؿام ؾقفا كزاع بـغ افقرثـة، مـظـقر يف ًؽ

ة ؾق  يتعؾـؼ بافؼسـؿة، ويف ادحؽؿـة افعامـة ؾـق  يتعؾـؼ بنثبـات صـقإحقال افشخ

ـات وممشسـات صــراهلبات، وبنثبات افديقن افتل ظذ افسـة، وتضـؿـص ترـتـف 

ة بثؾثفـا ظـذ أن صــقؾقفا كـزاع بـغ افقرثـة مـظـقر يف ادحؽؿـة افتجاريـة، وؾقفـا و

ــقن يف اف ـــرتؽ ــفش ــدظل أك ــة ي ــض افقرث ـــر ـة، وبع ــقرث يف افص ـــريؽ فؾؿ ـة، ش

ويعـارض آخــرون، وكحــق اـذه افـزاظــات ادتعؾؼــة بـاحلؼقق ظــذ افســـة، ودادــرة 

ة إٓ بعـد معرؾـة ــؾ مـا فؾســة ومـا ظؾقفـا  صــقافقصايا ٓ تتؿؽـ مـ إثبـات افق

ـة أو يف ؽراا، وافدادرة كاطرة افؼسؿة ٓ تـتؿؽـ مــ افؼسـؿة شـرشقاء أـان يف اف

ظــات بــغ افقرثــة يف دظــاوى ابــات ادــقرث وؿضــايا افــديقن، حتــك تـتفــل افـزا

ـة أم ببـاؿل افســة، واـذا افقضـع شــرومعرؾة حؼقق افدادـغ اؾ ال متعؾؼة باف

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات.412/1افالدحة ) (1)
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ادعاجلة وافتصـحقح، وأؿـسح أن يقحـد افـظـر افؼضـادل يف دادـرة ؿضـادقة  ضـليؼت

ق  تص بجؿقع احلؼـقق افتـل ظـذ افســة، مــ ورثـة، ومـقًّص هلـؿ، ومــ حؼـق

 فؾدادـغ، ودظاوى مـ يـازظقن يف مؾؽقة بعض أظقان افسـة، إما باهلبة أو ؽراا.

 :صب١ًٔب: االخزظبص اٌّىبٟٔ فٟ دػٜٛ اٌحشاتسخ اٌمؼبئ١خ ػٍٝ اٌزشوبد

خيتؾػ آختصاص ادؽاين بـاختالف احلـآت اخلؿـس ادشـار إفقفـا شـابًؼا، 

يف كطاؿفـا مؽـان إؿامـة وإصؾ أن آختصاص ادؽاين يؽقن فؾؿحؽؿة افتل يؼع 

ادــدظك ظؾــقفؿ، وإذا تعــدد ادــدظك ظؾــقفؿ  ؾقؽــقن آختصــاص يف مؽــان إؿامــة 

أـثرية اددظك ظؾقفؿ، ويف حال افتساوي ؾقؽقن اددظل باخلقـار يف إؿامـة افـدظقى 

أمام أي ًؽؿة يؼع يف كطاق اختصاصفا مؽان إؿامة أحداؿ
(1)

. 

بؿجـرد افقؾـاة مؾًؽـا فؾقرثـة ؾنذا ـاكص افدظقى ضد افســة، وؿـد أصـبحص 

-ظـد ؿبقهلؿ-هلؿ  صـكوفؾؿق
(2)

، ؾنهنا تؽقن مـ اختصاص ادحؽؿة افتل يؼـع يف 

هلــؿ، وادعتــز بإـثريــة ظــدد  صـــككطاؿفــا أـثــر ادــدظك ظؾــقفؿ مـــ افقرثــة وادق

رؤوس اددظك ظؾقفؿ
(3)

 صــك، ؾؾق ـان افقارث واحًدا يؿؾـؽ ثؾثـل افســة، وادق

 هلؿ. صـكثؾث افسـة مخسة، ؾافعزة بؿؽان إؿامة ادق هلؿ افذيـ يؿؾؽقن

واذا إذا   تؽـ اـاك دظقى ؿادؿة بغ افقرثـة، وإٓ ؾقؽـقن افـظـر يف دظـقى 

احلراشة افؼضادقة مـ خالل ضؾ  ظارض أمام افدادرة كاطرة ادقضقع، وفق ـاكص 

. ًٓ  ؽر لتصة مؽاًكا  فق رؾعص إفقفا دظقى احلراشة اشتؼال

ع أن آختصاص ادؽاين يتحدد بطريؼـة تؼققـد افـدظقى، وفؾـقـالء ويف افقاؿ

وادحــامغ أشــافق  وضــرق متـقظــة، ؾؿــثاًل حيــاول بعــض ادحــامغ تػــادي ظؼبــة 

آختصاص ادؽاين إذا ـان وـقاًل ظــ أـثـر مــ كصـػ افقرثـة افـذيـ يؼقؿـقن يف 

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة.41ادادة ) (1)

 شبؼ اإلداح هلذه ادسلفة يف افتؿفقد. (4)

 افشـرظقة.( مـ كظام ادراؾعات 41/1افالدحة ) (4)
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ـ مقـؾقـف مديـة، وافبؼقة يؼقؿقن يف مديـة أخرى، ؾرؾـع افـدظقى باشـؿ واحـد مـ

ضد مجقع افقرثة، ثـؿ يساؾـع زمقؾـف ظــ بؼقـة مقـؾقـف باشـؿ أـثـر ادـدظك ظؾـقفؿ  

 فقستؼر آختصاص ادؽاين يف مؽان إؿامة مقـؾقف.

ــاين يف  ــذا، وأن يضــبط آختصــاص ادؽ ــر يف ا ــاد افـظ ــسح أن يع ـــ ادؼ وم

ثـة، دظاوى ؿسؿة افسـات، ودظاوى احلراشة افؼضادقة ظؾقفا يف مؽان أؽؾ  افقر

بغض افـظر ظؿـ اق مؼقد يف صحقػة دظقى ادـدظل  ٕن احلؽـؿ افؼضـادل واؿـع 

ظــذ مجــقعفؿ
(1)

، أو أن يضــبط بحؼقؼــة ادــدظك ظؾــقفؿ، ؾقمخــذ بــ  شــبؼ ذـــره يف 

افتؿققز بغ اددظل واددظك ظؾقفؿ يف دظقى احلراشة افؼضادقة ظـذ افســة، وبقـان 

مـ يؼع ظؾقف ظ ء اإلثبات
(2)

. 

 :ح: إدسإات  عٌٔ احلساضْ الكضاَْٖ علٓ الرتناتاملطلب الجال

معرؾة اإلجراءات افؼضادقة، وضريؼ احلؽؿ، وكطاق آجتفاد افؼضـادل  مــ 

يف ظؿؾف، ومتـر افـدظقى افؼضـادقة بؿجؿقظـة  ضـلإمقر ادفؿة افتل حيتاجفا افؼا

 ضـــكمـــ اإلجــراءات ابتــداًء مـــ رؾعفــا مـــ ادــدظل، ثــؿ شــ ظفا ظــذ كحــق ادؼت

ظل، ثــؿ احلؽــؿ ؾقفــا، ومتابعــة مــا يستــ  ظــذ ذفــؽ مـــ آثــار حتــك اكتفــاء ـرشــاف

 .احلراشة

وؾق  يع ظرض ٕبرز إجراءات دظقى احلراشة افؼضادقة ظذ افسـات مرتبـة 

 :ظذ مخس مراحؾ

 

                                           
وحال افقرثة بتقفقة احلارس افؼضادل أمقر ادحاؾظة ظذ أمقاهلؿ مـ افسـة  ـحال افؼاصـر ظــد تقفقـة افـقيل ظـذ  (1)

( أن )يؽـقن تؼـديؿ ضؾـ  44/1أمقافف، وؿد ؿرر ادـظؿ يف افالدحة افتـػقذية ادعدفـة مــ كظـام ادراؾعـات بـرؿؿ )

جر ظذ افسػفاء، فدى ادحؽؿـة افتـل يؽـقن يف حـدود وٓيتفـا افقؿـػ أو إؿامة افـاطر أو افقيل أو افقصـل أو احل

 افؼاصـر أو ادطؾقب احلجر ظؾقف...(.

 (.12يف )ص: (4)



 

 يذًذ تٍ سٓم انشٔلً 
 

 405 

افسـة، وترؾـع جيقز فؽؾ ذي مصؾحة أن يتؼدم بطؾ  احلراشة افؼضادقة ظذ 

 إػ ادحؽؿة ادختصة، وتؽقن بنحدى ضريؼتغ، مها:

أن تؽـــقن بـــدظقى مســـتؼؾة، إذا   تؼـــؿ دظـــقى يف شـــب   افطريؼـــة إوػ:

افـزاع
(1)

، ؾقؽقن افرؾع بصحقػة مستقؾقة فؾبقاكات ادطؾقبة
(2)

. ًٓ  ، وتـظر اشتؼال

ؾتؽـقن ضؾًبـا أن ترؾع افدظقى مع دظقى ادقضـقع أو بعـده،  افطريؼة افثاكقة:

ظارًضا
(3)

. 

وتعامــؾ معامؾــة افؼضــاء ادســتعجؾ، ؾإصــؾ أن يؽــقن مقعاداــا خــالل أربــع 

ورةضـريـ شاظة، وجيقز فؾدادرة كؼص ادقعاد إػ أؿؾ مـ ذفؽ يف حافة افشـروظ
(4)

. 

وإذا ـاكص دظقى احلراشة افؼضادقة بعد صدور احلؽؿ آبتـدادل يف ادقضـقع، 

ــزاع يف ؿســؿة  ــقن افـ ــلن يؽ ـــ ـ ــل م ــدادل بافؼســؿة  ؾف ــؿ ابت ــة وصــدر حؽ افسـ

(، ؾافـدظقى ٓ تـزال 411/4اختصاص افدادرة مصدرة احلؽـؿ، فعؿـقم افالدحـة )

 مـظقرة حتك يؽتس  احلؽؿ افؼطعقة، وٕهنا أظرف بقاؿع احلال وأشباب افـزاع.

احلراشة وجقب ش ع افـدادرة افؼضـادقة يست  ظذ إؿامة افدظقى مـ ضاف  

هلا، واحلؽـؿ ؾقفـا بـإمر باحلراشـة أو برؾضـفا بحؽـؿ مسـب ، ــ  يستـ  ظؾقفـا 

أثار ادستبة ظذ افطؾبات ادستعجؾة، وظـذ افـدادرة افؼضـادقة ؿبـؾ شـ ع دظـقى 

 احلراشة افؼضادقة ظذ افسـة افتحؼؼ مما يع:

 .-ـ  شبؼ بقاكف-افدظقى  آختصاص افـقظل افؼضادل فؾـظر يف -

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات.421/1افالدحة ) (1)

 ( مـ كظام ادراؾعات.411/4افالدحة ) (4)

 ( مـ كظام ادراؾعات.421/4افالدحة ) (4)

 ادراؾعات.( مـ كظام 427ادادة ) (2)
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 .-ـ  شبؼ بقاكف-تقاؾر افصػة يف اددظل واددظك ظؾقف  -

 ؿابؾقة افسـة فػرض احلراشة افؼضادقة. -

ر ضــرة فػـرض احلراشـة افؼضـادقة، ؾتـظـر يف افضــقثؿ تـظر يف إشباب ادؼت

افقاؿع أو ادحتؿؾ وؿقظـف مــ ظـدم ؾـرض احلراشـة افؼضـادقة، وتـظـر فؾؿصـافح 

ة ظذ ؾرضفا، وذفـؽ مــ خـالل مـا يطرحـف ادـدظل يف دظـقاه ومــ خـالل ادستب

 افـظر يف حال افسـة.

ظل شــراف ضـكثؿ تسؿع دؾاع مـ يعارض إؿامة احلراشة افؼضادقة، وجتري ادؼت

اـذا إمـر كـدب خبـر فؾتحؼـؼ مــ ذفـؽ، أو شـ ع صـفادة  ضــليف ذفؽ، وؿد يؼت

طافبة بؿستـدات فدى افغر، وجي  ظؾقفـا صفقد أو إثبات حافة أو تقجقف يؿغ أو اد

ا ؾقفا أو يف افت  ف هبا وأثبص ذفؽ.صـرأن تؼبؾ تدخؾ ـؾ مـ ادظك أن فف حؼًّ

ؾنذا رأت افـدادرة أن إشـباب مؼبقفـة  ؾعؾقفـا أن تـدخؾ ؾقفـا ــؾ مــ ُيعـد 

هلـؿ  ٕهنـا شـتػرض احلـارس افؼضـادل  صــكمافًؽا يف افســة، واـؿ افقرثـة وادق

 اًل ظـفؿ.باظتباره وـق

وجي  ظذ افدادرة افؼضادقة ظــد شـ ع افـدظقى أن تعـغ ًـؾ احلراشـة، وٓ 

يشسط تعقغ أظقان إمقال، ؾؼد تػقض احلارس مفؿة افبحث ظـ أمقال افســة 

 إذا دفص افؼرادـ ظذ إمؽاكقة افقصقل إفقفا.

وضفا، وتـقاؾر صــرع افدادرة فدظقى احلراشة افؼضادقة وبعد افتحؼؼ مـ بعد ش 

 ظل، تظفر حافتان، مها:شـراف ضـكة إلؿامتفا، وإجراء ادؼتضـقإشباب ادؼت

أن يتػــؼ افقرثــة وذوو افشــلن ظــذ ضريؼــة حػــظ ادــال أو ظــذ  احلافــة إوػ:

ن ظـذ ثؼـة، وبـ  يـفـل تعقغ حارس ؿضادل  ؾعـذ افـدادرة أن تؼـر اتػـاؿفؿ إذا ــا

 ظقة وإكظؿة ادؼررة.شـرافـزاع، وٓ يتعارض مع إحؽام اف
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أٓ يتػؼ افقرثة وذوو افشـلن ظـذ ضريؼـة حػـظ ادـال وإدارتـف،  احلافة افثاكقـة:

ؾقج  ظذ افدادرة بعد متام ادراؾعـة افؼضـاء ؾـقًرا أو إؿػـال بـاب ادراؾعـة وحتديـد 

مقظد افـطؼ باحلؽؿ
(1)

 فدائرة ض ام ض ريـ:ونؽقن ا، 

أن تدل افؼرادـ ظـذ حاجـة افســة فػـرض احلراشـة افؼضـادقة   إ ر إول:

ؾعؾقفــا إصــدار أمــر هبــا
(2)

، وفــق   يؽـــ اـــاك خطــر ظاجــؾ، وخيضــع اــذا إمــر 

فالشتئـاف وافتدؿقؼ
(3)

، وخيضع فؾتدؿقؼ افقجق  إذا ادحؽقم ظؾقف كاطر وؿػ أو 

ا أو وفًقا أو ؽادًباصـقً و
(4)

. 

وجي  ظذ افدادرة افؼضادقة آشتعجال بإمر بػرض احلراشة افؼضادقة ظـد 

آؿتضاء
(5)

اع فؾحؼـقق، وظؾقفـا أن ضــق، ٕن تلخر احلؽؿ يست  ظؾقف مػاشـد و

 تار مـ اق أاؾ فؾـفقض هبا، ؾؼد يؽقن مـ ادحامغ أو ادحاشبغ أو افعؼـاريغ 

راشة، وتصدر حؽـً  يتضـؿـ مـا ظـذ وكحقاؿ ب  يتالءم مع أمقال افسـة ًؾ احل

احلارس مـ افتزامات وما فف مـ حؼقق وشـؾطة، وجتتفـد افـدادرة يف افـظـر بـنفزام 

 يف ب  يتـاش  مع حجؿ افسـة.صـراحلارس إحضار ـػقؾ ؽارم معء أو ض ن م

أن ٓ يظفـر مـا يسـتدظل ؾـرض حراشـة ؿضـادقة  ؾعـذ افـدادرة  إ ر افثـاين:

ــدظقى ــرؾض اف ــدؿقؼ، وخيضــع احلؽــؿ ب ، وخيضــع اــذا احلؽــؿ فالشــتئـاف وافت

ا أو وفقًّـا أو صــقًّ فؾتـدؿقؼ افقجـق  إذا ــان مــ ادحؽـقم ظؾـقفؿ كـاطر وؿـػ أو و

ؽادًبا، وظذ افدادرة يف اذه احلافـة أن تتخـذ مــ اإلجـراءات مـا حيـقل دون وؿـقع 

مر ببقع مـا افـزاع يف حػظ ادال ـإمر باحلجز افتحػظل ظذ بعض إمقال، أو إ

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات.111ادادة ) (1)

 ( مـ كظام ادراؾعات.411/4افالدحة ) (4)

 ( مـ كظام ادراؾعات.421/2افالدحة ) (4)

 ( مـ كظام ادراؾعات.2( ؾؼرة )111ادادة ) (2)

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.42ادادة ) (1)
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ع إفقف افػساد، أو ؾتح حساب بـؽل حلػظ إمقال افـؼدية ؾقفسـري
(1)

، ومتك صدر 

حؽؿ برؾض احلراشة افؼضادقة  ؾنن اذا ٓ يؿـع اددظل مـ ادطافبة هبا مرة أخرى 

 إذا طفرت أشباب أخرى.

ف ضــقوتتعامؾ افدوادر افؼضادقة مع حـآت افــزاع يف افســة بحسـ  مـا يؼت

ة ؿـد حتؽـؿ بؼسـؿة افســة ؿسـؿًة إجباريـًة، أو حتؽـؿ ســرػل احلـآت افقاحلال  ؾ

بافبقع اإلجباري، وتسؾؿ ـؾ مستحؼ ما فف مـفا، ويف احلآت افتل ؿد تطـقل ؾقفـا 

ــؼ وافتؼقــقؿ وافـظــر يف اخلصــقمات، ؾقســتؿر افـظــر  صـــرإجــراءات احل وافتقثق

ء واشتؽ ل ادراؾعـة بـغ افؼضادل أصفًرا، بؾ شـقات حتك آكتفاء مـ كدب اخلزا

أضراف اخلصـقمة، واكتظـار اإلؾـادات مــ اجلفـات احلؽقمقـة، ؾؼـد تـلمر بػـرض 

وافتؼقيؿ واحلراشـة ووؾـاء افـديقن  صـرحارس ؿضادل، أو مصػ  يتقػ أظ ل احل

 اف افدادرة.صـروافؼسؿة، حتص إ

أمـقال ومف  يؽـ إمر ؾنن ظذ افدادرة افؼضادقة آجتفـاد يف ادحاؾظـة ظـذ 

افسـة حتك اكتفاء افـزاع، وظؾقفا يف شبقؾ حتؼقؼ ذفؽ ؾرز إمقال ادتـازع ظؾقفـا، 

أو افتل   تؼؿ افؼرادـ ادمثرة افتل تستدظل حجزاا، ثؿ احلؽؿ بؼسؿة افسـة ؾـقًرا 

بغ افقرثة، وظؾقفا يف شبقؾ ذفؽ أيًضا ؿسؿة ادـاؾع بغ افقرثة حتـك اكتفـاء افـظـر 

ؾــض بعـض افقرثــة اؿتسـام ادـــاؾع ظــ ضريــؼ ادفايـلة  ؾؾؾــدادرة افؼضـادل، وإذا ر

وتؼســؿ إجــرة  -أو تــلمر حارًشـا ؿضــادقًّا يمجراـا-إجبـاراؿ ظــذ تـلجر افعــغ 

بقـفؿ، واذا ما كص ظؾقف افشاؾعقة، وؿال بف بعض احلـابؾة، ويؿؽـ أن خيـرج ظـذ 

ا ظــد ضؾـ  بعـض ؿقل ادافؽقة يف اإلجبار ظذ بقع افسؾعة افتـل ٓ يؿؽــ ؿسـؿتف

ـاءشـراف
(2)

، ويرى افشـاؾعقة ظـدم إضافـة مـدة اإلجـارة، ؾتؽـقن شــًة ومـا ؿارهبـا، 

                                           
 ادشسـة.( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال 41ادادة ) (1)

ـــؾ ) (4) ـــاج واإلـؾق ـــاج )7/427افت ـــة ادحت ـــاج 11/441(، اإلكصـــاف )12/422(، حتػ ـــة ادحت ـــال يف هناي (، وؿ

 =(: )ؾنن أبقا ادفايلة أجزاؿ احلاـؿ ظذ إجياره، أو أجره ظؾقفؿ شــة ومـا ؿارهبـا، وأصـفد ــ  فـق ؽـابقا 1/411)
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وتؽقن اإلجارة ظذ مـ اق أصـؾح إن تعـدد ضـافبق آشـتئجار، ؾتؼـقؿ افـدادرة أو 

 احلارس مزاًدا إن احتاج إمر فذفؽ.

 واؾ فؾدادرة أو احلارس أن يمجر ظذ بعض افقرثـة؟ ًـؾ خـالف، وحجـة مــ

إػ افــزاع، ؾحسـً  فؾخـالف ٓ يـمجر إٓ ظـذ أجـبـل، ومــ  ضــلمـع أن ذفؽ ؿد يػ

 أجاز   جيعؾ ذفؽ ماكًعا، بؾ يؽقن افقراث أوػ بافعـاية وافرظاية فؾعغ مـ إجـبل.

تسـ  احلـارس صـػة احلراشـة  ٕن بؿجرد صـدور إمـر باحلراشـة افؼضـادقة يؽ

افغرض مـفا اق حػظ ادـال، ويستـ  ظـذ إمـر هبـا ؽـؾ يـد افقرثـة ظــ حػـظ ادـال، 

 ء مـ افسـة تسؾقؿ ما يف حقز ؿ فؾحارس واإلؾصاح ظـفا.صـلوإفزام مجقع مـ بقده 

وتتقػ افدادرة مصدرة إمـر باحلراشـة افؼضـادقة افـظـر يف افـدظاوى ادتعؾؼـة 

اوى ًاشبة احلارس وظزفف، وضؾبات إيؼاف احلراشـة افؼضـادقة  ؾقجـ  هبا، ـدظ

ظؾقفا مراؿبة أظ ل احلارس افؼضادل وتؾؼـل افتؼـارير افدوريـة، وافـظـر ؾـق  يثـره 

إمر ظزفف ظزفتف واشتبدفتف،  ضـكذوو افشلن مـ مالحظات، وكحق ذفؽ، ؾنن اؿت

 ؿررت ذفؽ.إمر إهناء احلراشة ٓكتفاء أشباهبا  ضـكوإذا اؿت

وظؾقفــا أٓ تــسك افســـة بقــد ادتفؿــغ مـــ افقرثــة ؾُتعــغ احلــارس افؼضــادل 

بــافؼرارات وادخاضبــات  فتحؼقــؼ ادؼصــقد مـــ احلراشــة افؼضــادقة، ـــ  تػــرض 

 افـػؼات فؾؿستحؼغ ظـد طفقر احلاجة.

وٓ يست  ظذ احلراشة افؼضادقة ظذ افسـة أي تلثر يف مقضقع افــزاع ؾقفـا 

 ؿســؿتفا، وٓ مـــع افــدادـغ مـــ إجــراءات افتـػقــذ ظــذ أمــقال افســـة حتــص أو يف

                                           

=
 

يراه أصؾح، واـؾ فـف إجيـاره مــ بعضـفؿ تـردد ؾقـف يف  ـؾفؿ أو بعضفؿ، ؾنن تعدد ضاف  اإلجيار أجره وجقًبا دـ

افتقصـقح، ورجح ؽره أن فف ذفؽ إن رآه: أي بلن   يقجد اق مثؾف ـ  ٓ خيػك، وأكف فق ضؾ  ـؾ مــفؿ اشـتئجار 

 حصة ؽره، ؾنن ـان ثؿ أجـبل ؿدم وإٓ أؿرع بقـفؿ(.
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ؾات وحػــظ صـــراحلراشــة  ؾاحلراشــة فقســص حجــًرا ظؾقفــا، وإكــ  اــل ضــبط فؾت

دور احلـارس ظـذ  صــرفألظقان، وتغّؾ يد افقرثة ظـ إدار ـا وؿـبض ؽؾتفـا، ويؼت

 ف هبا يف حدود افتزاماتف، وبـاء ظؾقف:صـرحػظ افسـة وافت

ف ادــاّلك، ؾــال أثــر صـــرف يف أكصــبتفؿ مـــ افســـة ـتصـــرؾقحــؼ فؾقرثــة افت -

 ف هبا، ما   يتضؿـ إمر حجًزا حتػظقًّا.صـرفؾحراشة افؼضادقة يف مـع افقرثة مـ افت

وهلؿ ا ـاذ ـاؾـة اإلجـراءات افتحػظقـة فؾؿحاؾظـة ظـذ افســة، ــدظقى  -

 ل احلراشة، وما حلـؼ افســة إثبات حافة افسـة افتل حتص احلراشة فؾتحؼؼ مـ أظ

 ر بسب  تعدي احلراس أو تػريطفؿ.ضـرمـ 

ؾ إجـرة مــ صـقوهلؿ رؾع دظقى فؾؿطافبة بحؼقق افسـة، ـادطافبة بتح -

ادستلجريـ وبنخالء افعؼار إذا ـان يف ذفؽ مصؾحة، وذفـؽ إذا ــان احلـارس ؿـد 

 تلخر يف افؼقام هبذا اإلجراء.

ــ - ــة بنثب ــة افســـة، وهلــؿ حــؼ وهلــؿ احلــؼ يف ادطافب ــا   يثبــص يف مؾؽق ات م

ادخاصؿة، ؾتسؿع افدظقى بؿقاجفتفؿ يف مجقـع افـدظاوى ادتعؾؼـة بافســة، دون 

احلاجة إلدخال احلارس افؼضادل خصً  ؾقفا، وذفـؽ ؾـق  ظـدا افـدظاوى ادتعؾؼـة 

بــلظ ل احلراشــة واإلدارة، ؾــال ترؾــع إٓ يف مقاجفــة احلــارس  ٕكــف متــك ؾــقض 

 هبذه إظ ل اختص هبا. واختص

ومتك صـدر إمـر افؼضـادل بػـرض احلراشـة افؼضـادقة واـتسـ  افؼطعقـة  ؾفـق 

حجــة كســبقة ممؿتــة، ؾــال حيــؼ ٕحــد أن يطؾبفــا مــرة أخــرى بــذات ادقضــقع وبــذات 

 إحقال.
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تـتفل احلراشة افؼضادقة يف احلآت أتقة
(1)

: 

 :بق اٌٛسصخ ٚاٌذائ١ٕٓ ػٍٝ إٔٙبئٙبٌٚٝ: ارفاٌحبٌخ األ

ؾتـتفل وفق بدون حؽؿ حاـؿ  ٕهنا   تػرض إٓ دصؾحتفؿ، ؾنذا اتػؼقا ظذ 

إهنادفــا  اكتفــص ووجــ  ظــذ احلــارس تســؾقؿ ادــال بحســ  اتػــاؿفؿ، مــا   تؼــرر 

افدادرة إبؼاءه فظفقر ادصؾحة
(2)

. 

 :ٌحبٌخ اٌضب١ٔخ: صٚاي تسجت اٌحشاتسخا

  ــؾ وارث، أو صــقراشة إذا صدر حؽؿ بؼسؿة افسـة وحتديد كؾتـتفل احل

بف صــقإذا اتػؼ افقرثة ظذ ؿسؿة رضادقة، وجي  ظذ احلـارس تسـؾقؿ ــؾ وارث ك

 ادتػؼ ظؾقف.

ٌحشاتسخ اٌمؼبئ١خ الٔزٙبء اٌحبٌخ اٌضبٌضخ: طذٚس حىُ لؼبئٟ ثئٔٙبء ا

 :دٚاػ١ٙب

أن تؼـام احلراشـة ـلن تتغـر افظـروف افتـل اشـتدظص ؾـرض احلراشـة، مثـؾ 

 ٕجؾ حػظ حؼقق افدادـغ ؾقؼدم بعض افقرثة ض كات حلػظ حؼقؿفؿ.

ويست  ظـذ اكتفـاء احلراشـة افؼضـادقة أو اكتفـاء ظؿـؾ احلـارس  أن يتقؿـػ 

احلارس ظـ أظ ل اإلدارة، وتبؼك افسـة يف يده يد أماكة، وظؾقف ادبادرة برد افســة 

س اخلؾػ وظؾقف تسؾقؿفا، مع تؼـديؿ تؼريـر بحس  ما اتػؼ ظؾقف افقرثة أو فؾحار

 هنادل بجؿقع أظ فف خالل ؾسة حراشتف.

  

                                           
 (.4/274افؽاصػ يف صـرح كظام ادراؾعات ) (1)

 ( مـ كظام ادراؾعات.411/1افالدحة ) (4)
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 املبشح الجاىٕ 
 فُ ّالتصاماتُصـٔاذتازع الكطاٜٕ علٙ الرتنات تْ

ػ افػؼفـل صــق تؾػ ضرق تعقغ احلارس افؼضادل، وبـاًء ظؾقف خيتؾـػ افتق

بتف شـؾطة افـقابـة، وافتـل ؾف ظـ افغر )بافقـافة أو بافقٓيـة( افتـل أـسـصـرفصػة ت

اف افـدادرة افؼضـادقة، و تؾـػ صــرأن يراظل مصؾحة ادـقب ظــفؿ، وبن ضـلتؼت

أظ فــف بــاختالف )ضبقعــة افعؿــؾ وظقضــف(، ـــ  تتػــاوت آفتزامــات افتــل ظؾقــف 

 واحلؼقق افتل فف بـاء ظذ ذفؽ.

قـة وإحؽام ادتعؾؼة باحلارس افؼضـادل ـثـرة ومتـقظـة وهلـا تطبقؼـات واؿع

متعددة، وتستحؼ أن تػرد يف أبحاث ورشادؾ مستؼؾة ـإحؽام ادتعؾؼة بحؼقؿف، 

ػ كقع افعالؿـة صـقػ مرـزه افػؼفل، وتقصـقوافتزاماتف وأحؽام إخالفف هبا، وتق

ػ صـــقاـــا ظــذ أمهفــا، واــق بقــان افتق صـــرافتعاؿديــة معــف، وكحــق ذفــؽ، وشلؿت

ف، ؾجـاء اـذا ادبحـث مؽقًكـا مــ افػؼفل فؾحارس افؼضادل ظذ افســة وافتزاماتـ

 ادطؾبغ أتقغ:

 :ف الفكوُ للشازع الكضاُٖ علٓ الرتنْصبَاملطلب األًل: التٌ

 وؾقف مسلفتان.

تلمر افـدادرة افؼضـادقة بػـرض احلراشـة افؼضـادقة ظـذ افســة  إذا اشـتدظص 

وط افتل شبؼ ذـراا، وظؾقفا أن تعـغ احلـارس افؼضـادل شـروتقاؾرت اف احلاجة،

أو تؼــره، وٓ خيؾــق إمــر مـــ ثــالث حــآت، وؾــق  يــع بقــان ـــؾ حافــة، وصــػتف 

 افػؼفقة ؾقفا، وـقػقة حتديد ما ظؾقف مـ افتزامات، وما فف مـ حؼقق وصالحقات:
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ئٟ ػٍٝ أْ ٠زفك رٚٚ اٌشؤْ ػٍٝ رؼ١١ٓ حبسط لؼب اٌحبٌخ األٌٚٝ:

 :اٌزشوخ

فـف ــ  تؼـدم اإلدـاح إفقـف يف  صــكذوو افشلن ـ  شـبؼ اـؿ ــؾ وارث أو مق

مسلفة مؾؽقة افسـة، ومصؾحتفؿ طاارة فؽقهنؿ يؿؾؽقن مــ افســة، ومــ ذوي 

افشلن افدادـقن إذا ضافبقا بنؿامة احلراشة افؼضادقة، و  تقثؼ حؼقؿفؿ وخشقا مــ 

 ر هبؿ ـ  شبؼ.ضـرحلؼقق اف

ظذ افدادرة افؼضـادقة يف اـذه احلافـة أن تؼـر اتػـاؿفؿ إذا ــان احلـارس وجي  

ظقة شــرممااًل، بلن يؽقن ثؼـًة وذا ـػـاءة، وــان اتػـاؿفؿ متقاؾًؼـا مـع إحؽـام اف

 افعامة  ٕن احلؼ هلؿ.

واذا ما أـده ادـظؿ
(1)

، ويبؼك فؾدادرة شؾطة افـظر يف ظـدم إخـذ بـ  اتػؼـقا 

أو ؽادـ ، وهلـا  صــرة أو ؿاصــقفؾحراشة، أو ـان يف افسـة و ظؾقف إذا   يؽـ أااًل 

ظــ افصـبل  يسـعقن حل يـة مصـاحلفؿ  صـلأن تؼرر كص  وـقؾ ظـ افغاد  وو

ؾ حؼقؿفؿصـقوحت
(2)

 ، ثؿ تؼرر اتػاؿفؿ ظذ احلراشة افؼضادقة ظذ افسـة.

 وهلذه احلافة  قهنان:

تقـقـؾ جـادز(  ؾإصـؾ يف أن يؽقن آتػاق ؾق  بقـفؿ ظذ ) افصقهة إوػ:

 افقـافة أهنا ؽر ٓزمة، وجيقز ٕي مـ ادقـؾغ ؾسخفا.

أن يؽقن آتػاق ؾق  بقـفؿ ظذ )صؾح ٓزم( ٕجـؾ حراشـة  افصقهة افثاكقة:

ادال، ؾقؽقن ٓزًما  ؾال يؿؾؽ أحد افرجقع ظـفا، وتؽـقن اـذه افصـقرة ؽافًبـا يف 

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات.414ادادة ) (1)

وفق براـا ظذ ادقت وظدد افقرثة، وافدار يف أيدهيؿ ومعفـؿ وارث ؽادـ ، أو (: )»1/417ؿال يف تبقغ احلؼادؼ ) (4)

، أي وـقؾ يؼبض كصــق  افغادـ  أو وصــل يؼـبض كصــق  «صبل ؿسؿ وكص  وـقؾ أو وصـل يؼبض كصـقبف

دا بقـا يف ادسـلفة إوػ بـؾ    ٕن يف كصبف كظًرا فؾصغر وافغاد ، وٓبد مـ إؿامة افبقـة ظـد أ  حـقػة افصبل

أوػ  ٕن اذه افؼسؿة ؿضاء ظذ افغاد  وافصغر، وظـدمها يؼسؿ بؼقهلؿ ظذ كحق ما ذـر اـا، ويشفد أكف ؿسؿفا 

 باظساف احلاضـريـ  ؾنن افصغر أو افغاد  ظذ حجتف(.
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، ويؽـقن دور افـدادرة حآت افـزاع افتل تـتفل بآتػـاق ظـذ  حـارس أو مصـػ 

افؼضادقة تقثقـؼ اـذا افصـؾح واإلفـزام بـف، وٓ يؽـقن فألضـراف حـؼ آظـساض 

ظؾقـف
(1)

، وهلـذا تســؿك اـذه حراشـة ؿضــادقة، ٓتػـاق إضـراف ظــذ آفتـزام هبــا 

و اية افؼضاء هلا، مثؾفا مثؾ افتحؽقؿ، افذي يصطؾح ؾقف أضراف افـزاع ظذ إهنادف 

 فتحؽقؿ، ويؽقن ٓزًما وحيؿل افؼضاء حجقة حؽؿ ادحؽؿ.ظـ ضريؼ ا

ويف اذه احلافة بصـقرتقفا يعتـز احلـارس افؼضـادل وــقاًل ظــ مجقـع افقرثـة 

هلؿ ادتػؼغ ظؾقف، وتتؼقد افتزاماتف وشؾطاتف بحدود إظ ل افتل اتػؼـقا  صـكوادق

ــة، وبلح ــا بإحؽــام افعامــة فؾقـاف ــف هبــا، ويؽــقن مؾتزًم ــة ظــذ تقـقؾ ؽــام افعالؿ

 افتعاؿدية معف، إما بنجارة أو جعافة أو مضاربة أو وـافة بال أجر.

ــة  ــات حاف ــغ إضــراف ٓ إثب ــزوم افصــؾح ب ــر ف ــدادرة أن تؼ ويـبغــل ظــذ اف

افتقـقؾ، فتػادي حآت افػسخ ؽر ادتقؿعة مـ أحد مالك افسـة مـ جفة أو مـ 

 احلارس مـ جفة أخرى.

 :ب ػٍٝ رشوزٗطـ١ًٌّّٛسس ٚأْ ٠ؼ١ٓ ا اٌحبٌخ اٌضب١ٔخ:

بـف، ؾـنذا  صـلبحارس ظذ ترـتف يف حدود ما فف حؼ يف أن يق صـلفؾؿقرث أن يق

ًدا أمقـًا وـػًئـا يف أداء ادفؿـة وؿبـؾ هبـا  ؾـنن ذفـؽ يؼطـع صـقمسؾً  مؽؾًػا ر صـلـان افق

 صـــلكظــر افــدادرة افؼضــادقة يف تعقــغ حــارس ؿضــادل، ؾــال كظــر حلــاـؿ مــع وجــقد و

خاص
(2)

وجي  ظذ افدادرة إبؼاؤه يف حدود وٓيتف، ويبؼك كظراا إذا ؾعؾ مـا ٓ يسـقغ  ،

وٓ  صــلفف افؼقام ؾقف، وهلا أن تضـؿ فؾضـعقػ أو ادـتفؿ أمقـًـا يعاوكـف، وٓ ُيـزال يـد افق

اكعزل، وأؿامص افدادرة افؼضادقة مؼامف أمقـًا صـلكظره ظـ ادال، وإذا ؾسؼ افق
(3)

. 

                                           
 (.72/4( مـ كظام ادراؾعات، وافالدحة )72ادادة ) (1)

افتصــرف « ـػًئـا يف ذفـؽ»افقصـل « وٓ كظر حلاـؿ مع وصـل خاص إذا ـان(: )»2/411ؿال يف ـشاف افؼـاع ) (4)

 افذي أشـد إفقف  ٕن افقصـقة تؼطع كظر احلاـؿ، فؽـ فف آظساض ظؾقف إن ؾعؾ ما ٓ يسقغ...(.

 (.2/412) ـشاف افؼـاع (4)
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ة ٓ تصــح إٓ ؾــق  يؿؾــؽ ادــقرث اإليصــاء بــف، صـــققومـــ ادؼــرر ؾؼًفــا أن اف

يـ، وافـظــر يف اجلــزء صـــرة، وافـظــر يف أمــر افؼاصـــقـؼضــاء افــديقن، وتػريــؼ افق

ادقؿـقف مـــ افســـة، ويف رد افقدادـع إػ أاؾفــا واشــسداداا ممــ اــل ظـــده، ورد 

ف ة يف افـظـر يف أمـقال ورثتـصـقافغصقب وافعقاري، ويف حد ؿذف، وٓ تصح افق

افبـافغغ افراصــديـ  ٕن افســـة يؿتؾؽفـا افقرثــة ؿفــًرا بؿجـرد وؾــاة ادــقرث، وٓ 

وٓية فف ظذ أمقاهلؿ
(1)

، واذا ما أـدت ظؾقف ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة
(2)

. 

مـ يتقػ  صـليـ  ؾؾؾؿقرث أن يقصـروبـاًء ظذ اذا ؾنذا ـان مجقع افقرثة ؿا

ا صــقًّ وتؼـره افـدادرة ظـذ ذفـؽ، ويؽـقن و حراشة افسـة ورظايتفا، بؾ وؿسـؿتفا،

 إفقف. صـكظؾقفؿ وجتري ظؾقف أحؽام ادق

ة، ؾـال تؾـزم يف صــقيـ، أو ــان يف افســة وصــروأما إن ـان بعض افقرثـة ؿا

ة بف ووــقاًل صـقا ؾق  فؾؿقرث افقصـقًّ باؿل افسـة إٓ بنجازة بؼقة افقرثة، ؾقؽقن و

 صــلن مـ إوؾؼ وإصؾح أن تعغ افـدادرة افقيف ؽراا، وإذا   يتػؼقا ؾؼد يؽق

إذا ـان مـمااًل، أو تضـؿ إفقـف مــ يعقــف  -ظذ مجقع أمقال افسـة-حارًشا ؿضادقًّا 

ظـد آؿتضاء، وبخاصة إذا ـان أؽؾ  افقرثة ؽر مؽؾػغ، أو ـاكص ديـقن افســة 

 .صـلتتجاوز أؽؾبفا، ؾتؽقن أؽؾ  إظ ل حتص وٓية افق

ؼ مـ احلارس افؼضادل ظذ مجقـع ضـقوإن ـاكص وٓيتف أ صـلفقوُيؾحظ أن ا

                                           
شاف افؼـاع ) (1) ان( ادقصــل )ذا وٓيـة ظؾـقفؿ( يف « ؾلما(: )»2/411ؿال يفـ  افقصـقة بـ)افـظر ظذ ورثتف يف أمقاهلؿ  ؾننـ 

ـ يـظـر يف أمـقاهلؿ  ـ   يـمكس( أي: يعؾـؿ )رصـده( مــفؿ  )ؾؾـف أن يقصــل إػ مـ ادال )ـلوٓده افصـغار وادجـاكغ، ومـ

ٓ وٓيـة فـف( أي: ادقصــل )ظؾـقفؿ ــافعؼالء بحػظفا ويتصـرف هلؿ ؾقفا ب ـ    هلؿ احلظ ؾقف(  فؼقام وصــقف مؼامـف، )ومـ

ــذفؽ  ـ اإلخــقة( مطؾًؼــا )أو إظــ م( مطؾًؼــا، وبـــقفؿ وبـــا ؿـ  ـــ)ؽر أوٓده مــ ـ أوٓده وؽــراؿ )و(ـ  افراصــديـ( مــ

ٓ مــ ٓ وٓيـة فغـر  )وأوٓد ابـف وشادر مـ ظدا أوٓده فصـؾبف  ؾـال تصـح افقصــقة ظؾـقفؿ، و ادـرأة ظـذ أوٓداـا(  إذ 

ـ ادقـص  إب،ـ   تؼدم، )وٓ( تصح افقصـقة )باشتقػاء ديـف مع بؾقغ افقارث ورصده، وفق مع ؽقبتف(  ٕن ادال اكتؼؾ ظـ

 إػ ورثتف افذيـٓ  وٓية فف ظؾقفؿ  ؾؾؿ تصح افقصـقة باشتقػادف،ـ   فق   يؽقكقا وارثغ(.

( مـ افالدحة: )إذا ظـغ ادـقرث وصــقًّا وجـ  أن تؼـر افـدادرة اـذا افتعقـغ يف حـدود مـا يؿؾـؽ 44كصص ادادة ) (4)

 ادقرث اإليصاء بف صـرًظا، وهلا أن تؼقؿف مصػقًّا فؾسـة إن اكطبؼص ظؾقف افشـروط، أو تضؿ إفقف مصػقًّا(.
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افسـة افتل ؾقفا راصدون  إٓ أن شؾطتف أوشع مــف، ؾؾـف مـثاًل بقـع ادـؼـقٓت، بـؾ 

بعض ظؼارات افسـة إذا دظـص احلاجـة فؼضـاء افـديقن، إذا ـاكـص مسـتغرؿة دـال 

بعـض افعؼـار حلاجـة  افسـة مـ ؽر افعؼار، واحتاج إػ تتؿة مـ افعؼـار، وفـف بقـع

افصغار، بؾ فف بقـع ـامـؾ افعؼـارات إذا دظـص ادصـؾحة فـذفؽ، وفـق أبـك افقرثـة 

ؿادؿ مؼام إب صـلافبافغقن افراصدون  ٕن افق
(1)

. 

 :أْ رؼ١ٓ اٌذائشح اٌمؼبئ١خ حبستًسب لؼبئ١ًّب ػٍٝ اٌزشوخ اٌحبٌخ اٌضبٌضخ:

افسـة يف حـدود ًـؾ  ظذ صـلإذا   يتػؼ ذوو افشلن ظذ تعققـف، و  يقجد و

إمـر أن تعـغ باإلجبـار  ضــكافـزاع  ؾعذ افدادرة افؼضـادقة يف اـذه احلافـة إذا اؿت

حارًشا ؿضادقًّا حسً  فؾـزاع وحػًظا دال افسـة، واذا ما أـده ادـظؿ
(2)

، وظؾقفا أن 

ؾف ًؽقم بؿصؾحة صـرف ظذ ؽره ؾتصـرتعغ إصؾح بحس  احلال  ٕن مـ ت

شؾطتف ظذ ما ؾقف مصؾحة فؾسـة  ؾال يصـح أن تػقضـف  صـرظؾقف، وتؼت فصـرادت

افدادرة ب  خيّؾ بحؼقق افســة  ــاإلؿرار بحـؼ ظؾقفـا أو افتــازل ظــ حـؼ هلـا، أو 

وكحقاؿ صـلافصؾح أو كحق ذفؽ، ـقيل افقتقؿ وكاطر افقؿػ وافق
(3)

. 

ا ؿضـادقًّا، وفـق وفؾؼضاء شؾطة يف تعقغ أحد افقرثة أو أحد وـالء افقرثـة حارًشـ

اظــسض ظؾقــف بؼقــة افقرثــة إذا دفــص افؼــرادـ ظــذ أماكتــف وـػايتــف، وبخاصــة إذا ؿبــؾ 

 احلراشة بدون أجر، وـاكص أمقال افسـة ٓ تتحؿؾ إثؼاهلا بلجرة احلراشة افؼضادقة.

وؿد حتتاج افسـة فتعقـغ أـثـر مــ حـارس، خاصـًة مـع تــقع أمقاهلـا وتعـدد 

ؾقفا، أو حلاجة افسـة دجؿقظة مــ أصـحاب ادفــ ادـمثرة أماــفا، وـثرة افعؿؾ 

                                           
 (.411-2/412ـشاف افؼـاع ) (1)

 ( مـ كظام ادراؾعات.414ادادة ) (4)

( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشـسـة ؾـق  يتعؾـؼ بادصـػل ظـذ أكـف: 44حال ادصػل افؼضادل، وؿد كصص ادادة )ـ (4)

)يؿثؾ ادصػل ادال ادشسك، وٓ يتصـرف بلي تصـرف خيؾ بحؼقؿف، ـاإلؿرار بحؼ ظؾقف، أو افتـازل ظـ حؼ فف، 

ًٓ بذفؽ بقـافة رشؿقة  مـ افشـرـاء أو مـ أحداؿ ؾق  خيصف(.  أو افصؾح أو كحق ذفؽ إٓ إذا ـان لق
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يف حػظفا وافعـاية هبا، وؿد تعّغ حارًشا ؿضادقًّا خارج افبالد دتابعة إمـقال افتـل 

اـــاك، وفؾــدادرة افؼضــادقة تعقــغ مراؿــ  أو أـثــر مـــ بــغ افــدادـغ أو افقرثــة أو 

 ؽراؿ ظذ أظ ل احلارس.

اذه احلافة كادًبا ظــ افســة، أي كادًبـا ظــ افقرثـة  ويعتز احلارس افؼضادل يف

هلؿ ؾق  يتعؾؼ بلظ ل حػظ افسـة وإدار ا صـكوادق
(1)

، ويلخـذ حؽـؿ افقـقـؾ يف 

ؾات وافضــ نصـــرافت
(2)

بتعققـــف أو تؼريــره، وٓ يعتــز  ضـــل، وُيعــّد مـــ أمـــاء افؼا

 ويسنب ظذ ذفؽ  ا يع:، ضـلوـقاًل ظـ افؼا

 ادَُقيل أو ُظزل    تبطؾ وٓية احلارس افؼضادل. ضـل/إذا مات افؼا1

، وٕكف ظؼد دصؾحة افســة، ودـا ضـلوذفؽ ٕكف كاد  ظـ افسـة ٓ ظـ افؼا

ؾقـعزفـقن بعزفـف،  ضــلار بؿصؾحة افسـة، وأما كـقاب افؼاضـريف اإلبطال مـ اإل

أو بزوال وٓيتف بؿقت أو ؽره  ٕهنؿ وـالء فف
(3)

. 

ادقيل أو اخلؾـػ إبطـال احلراشـة افؼضـادقة إذا   يقجـد  ضـلا/ٓ يؿؾؽ افؼ4

 .ضـلادؼت

ظزل احلارس دجرد وجقد مـ اق أصـؾح، إٓ إذا طفـرت  ضـلؾال جيقز فؾؼا

 ظزفف، ـػسؼف أو شقء إدارتف، أو وجقد حارس ؿقي أمغ جماًكا. ضـلأشباب تؼت

ـا بـافـظر  ؾـن ضـلواذا بخالف ما فق تبّغ أن افؼا ن إمـر بػـرض فقس لتصًّ

 احلراشة افؼضادقة ُيعّد ـلن   يؽـ.

/إذا مات احلارس افؼضادل ٓ تـػسخ افعؼـقد اجلـادزة افتـل أبرمفـا بصـػتف 4

                                           
 شبؼص اإلصارة إػ أن افسـة تـتؼؾ إػ افقرثة بؿجرد وؾاة ادقرث، وتـتؼؾ إػ ادقصـك هلؿ ظـد افؼبقل. (1)

أي ـافقـقـؾ يف ذفـؽ )ــؾ مــ ــان بقـده « وــذا)»( بعد أن ذـر أحؽـام افقـقـؾ: 4/211ؿال يف ـشاف افؼـاع ) (4)

ؾ إماكـة ــإب وافقصــل، وأمـغ احلـاـؿ وافشــريؽ، وادضـارب، وادـر ـ وادسـتلجر( صـلء فغره ظذ شبق

 وادقدع يؼبؾ ؿقهلؿ يف افتؾػ وظدم افتػريط وافتعدي(.

 وؿد تضؿـص بعض افتعؾق ت أن إحؽام افؼضادقة تتعؾؼ بافدادرة افؼضادقة ٓ بشخص افؼاضـل. (4)
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ف بصـػتف كادًبـا ظؿــ يعتـز مافًؽـا فؾســة، صــرحارًشا ظذ أمـقال افســة  ٕكـف ت

وذفؽ ـافقيل وافـاطر
(1)

ف بؿقتـف ، أمـا إذا وــؾ يف أظـ ل احلراشـة افتـل تؾزمـف ؾنكـ

 تـػسخ وـآت وـالدف.

ظذ ما تضؿـف احلؽؿ افؼضادل، مثؾ حػـظ  صـروشؾطة احلارس افؼضادل تؼت

أمـقال افســـة وإدار ــا وافــدؾاع ظـفــا ظــ ضريــؼ افـقابــة، شــقاء أـاكــص وـافــًة أو 

ف صــروٓيًة، وٓ يعــل اـذا شـؾ  افصـػة إصـؾقة مــ افقرثـة يف افتؿؾـؽ وافت

ــدؾاع، وٓ ــ ل  وادخاصــؿة واف ـــ أظ ــار ظ ــة وآشتػس ــل شــؾبفؿ حــؼ افرؿاب يعـ

احلارس افؼضادل، وتؼاظس احلارس افؼضادل ظـ متثقـؾ افســة يف ادخاصـؿة هلـا 

أو افدؾاع ظـفا  ٓ يؼطع افطريؼ أمـامفؿ يف ادطافبـة بـاحلؼقق افتـل فؾســة، ــ  ٓ 

 يؿـع افغر مـ مطافبتفؿ باحلؼقق افتل ظؾقفا:

يف احلؼـقق افتـل فؾســة  ٕن ــؾ مــ ـاكـص فـف ؾؾفؿ صػة اددظل أصافة  -

 مصؾحة يف افدظقى ـاكص فف صػة اددظل، وفق مع وجقد احلارس.

وهلؿ صػة اددظك ظؾقف أصافة يف احلؼـقق افتـل ظـذ افســة  ٕن إؿـراراؿ  -

معتز، وـؾ مـ ترت  ظذ إؿراره حؽؿ يؽقن بنكؽاره خصً  يف افدظقى
(2)

، واـذا 

 ٓ يتحؼؼ يف احلارس.

جيدر افتـبقف ظذ إظـ ل ادؼاربـة فعؿـؾ احلـارس افؼضـادل، وًاوفـة افـت س 

   .افػروق بقـفا

  

                                           
 (.4/211افعؼد افقارد ظذ ظؿؾ معغ، ـشاف افؼـاع )( 11( افؼاظدة )4/44ؿقاظد ابـ رج  ) (1)

 .افؽالم ظـفشبؼ  (4)



 

 يذًذ تٍ سٓم انشٔلً 
 

 489 

 ة فؾـقابة وافذؿثقؾ ظـ افغر  ا يع: ـرؾؿـ ضبرز افصقه ادعا

 :اٌّظفٟ اٌمؼبئٟ ٌٍزشوبد -1

مقجـقدات افســة،  صــربتصػقة افسـات: جمؿقظة مـ اإلجراءات حليؼصد 

 صــكقع بـغ مالـفـا مــ ورثـة ومقشـقؾ حؼقؿفا، ووؾاء ديقهنا، وإهناء افصـقوحت

هلؿ، إما بافبقع اإلجبـاري أو افؼسـؿة اإلجباريـة إن   يساضـقا ظـذ خـالف ذفـؽ، 

ادقة، يـدير أظـ ل وؿد تتؿ اذه اإلجراءات مـ خالل مصػ  تػرضف افـدادرة افؼضـ

قؾفا بـلظذ ؿقؿـة ممؽــة وتقزيعفـا ظـذ ســقأصـقهلا وت صــرافسـة، ويعؿـؾ ظـذ ح

 قع بغ مالك افسـة ب  تؼرره افدادرة افؼضادقة.شـقافدادـغ بعدافة، ثؿ إهناء اف

، ويؼقم بلظ ل احلارس افؼضادل ظـذ افســة إذا  ًٓ ومصػل افسـة أوشع أظ 

  يعـــغ
(1)

ػ احلـــارس افؼضـــادل بحســـ  صــــقػف افػؼفـــل ـتقصــــق، ويعتـــز تق

إحــقال  ؾفــق كادــ  ظـــ مــالك افســـة يف حػــظ افســـة وإدار ــا، ويف مقاجفــة 

 افدادـغ.

 :وبد ِٚظف١ٙبشـشاٌحبسط اٌمؼبئٟ ػٍٝ اٌ -2

ـــريؼصــد بتصــػقة اف ــراءات حلش ـــ اإلج ــة م مقجــقدات  صـــرـات: جمؿقظ

زيــع افبــاؿل ظــذ ادــالك، وإهنــاء ؾ حؼقؿفــا ووؾــاء ديقهنــا، وتقصـــقـة، وحتشـــراف

ـة افـظامقـة، وؿـد تـتؿ اـذه اإلجـراءات مــ خـالل مصـػ  تػرضـف افـدادرة شـراف

قؾفا ســقأصـقفف، وت صــرـة افقـقمل، ويعؿـؾ ظـذ حشــرافؼضادقة، يـدير كشـاط اف

بلظذ ؿقؿة ممؽـة وتقزيعفا ظذ افدادـغ بعدافة، ثؿ ؿسؿة مقجقدا ا أو ثؿـفـا بـغ 

ـاء أو مـ ادـديريـ أو مــ ؽـراؿ، ويعتـز شـرد يؽقن ادصػل مـ افـاء، وؿشـراف

ـة، ؾقثبص فف ما يثبص فؾؿديريـ بافؼدر افالزم فؾتصػقةشـركادًبا ووـقاًل ظـ اف
(2)

. 

                                           
( مـ ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة: )إذا   يقجـد حـارس ؿضـادل ظـذ ادـال ادشـسك  ؾقتـقػ 41كصص ادادة ) (1)

 ادصػل مفؿة حراشتف بؿجرد إؿامتف، ما   تؼرر افدادرة خالف ذفؽ(.

 م افشـرـات.( مـ كظا424ادادة ) (4)
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ـة افتل يؼقم بتصػقتفا، فؽــ شـؾطاتف شـرؾُقؾحظ أن ادصػل يعد وـقاًل ظـ اف

فالزمــة ٓشــتغالل أمــقال  تؾــػ ظـــ شــؾطات ادــدير، ؾادــدير يتؿتــع بافســؾطة ا

ـة مـ أجؾفـا، واـل احلصـقل ظـذ افـربح شـرـة ضؿـ افغاية افتل أكشئص افشـراف

ـاء، بقـ  افسؾطة افتل يتؿتع هبا ادصػل ٓ  ـدف شـرادادي مـ أجؾ تقزيعف ظذ اف

 ـة.شـرإػ إحقاء اف

ـة ومصػل افسـة واحلارس افؼضادل ظؾـقف ، شـرويؾحظ افػرق بغ مصػل اف

 صــكصػل افسـة واحلـارس افؼضـادل ظؾقفـا يعتـزان وــقالن ظــ افقرثـة وادقؾؿ

ف هبـا بـ  تـلمر بـف افـدادرة، بقــ  صــرهلؿ، يف حدود ادحاؾظة ظذ أمـقال افســة وافت

ة صـــقـة واحلــارس افؼضــادل ظؾقفــا يعتــزان وـــقالن ظـــ افشخشـــرمصــػل اف

ًة صــقة مـ افسـة  ؾـنن هلـا صخـشـرـة ٓ ظـ مالـفا، وفق ـاكص افشـرآظتبارية فؾ

 معـقيًة وذمًة مافقًة مستؼؾًة ظـ افقرثة  ؾال يؿؾؽقن إٓ إشفؿ واحلصص مـفا.

 :وبدشـشٚو١ً اٌزف١ٍسخ ػٍٝ اٌزشوبد ٚاٌ -3

يؼصد بـنؾالس افســة أن تسـتغرق افـديقن مقجـقدات افســة، ويؼصـد بـنؾالس 

-ظـذ خـالف بـغ إكظؿـة-ا ـة افـظامقة أن تستغرق افديقن مجقع مقجقدا ـشـراف
(1)

 ،

ووجف افعالؿة بغ اإلؾالس وافتصػقة أن افتصػقة إجراء ؿد يـتؿ بعـد إظـالن اإلؾـالس، 

ـات ادػؾسـة، ؾـاإلؾالس شـب  مــ شــرافتصـػقة يف اف صــروٓ يؾزم ؾؼًفا وٓ كظاًمـا ح

 ـة مػؾسة وـذفؽ افعؽس.صـرـة مصػقة صـرأشباب افتصػقة، وٓ يؾزم أن تؽقن ـؾ 

سؿك يف إكظؿة مـ يؼقم بافتصـػقة بسـب  اإلؾـالس بـلمغ اإلؾـالس، أو وي

افتػؾقسة، أو وـقؾ افتػؾقسة، أو ملمقر افتػؾقسة، وٓ يسؿك مصـػقًّا مـع أكـف يـزاول 

ـة شــرمفام ادصػل، وخيتؾػ ادرـز افـظامل بقــف  ؽافًبـا، ؾادصـػل وـقـؾ ظــ اف

ـة ادػؾسـة أو شــرسـة وـقـؾ ظــ افوحداا أو ظـ مالك افســة، بقــ  وـقـؾ افتػؾق
                                           

( مــ كظـام ادحؽؿـة 124(، وؿد جاء تعريػ ادػؾـس يف ادـادة )1/41إؾالس افشـرـات وأثره يف افػؼف وافـظام ) (1)

 افتجارية بلكف: )مـ اشتغرؿص افديقن مجقع أمقافف ؾعجز ظـ تلديتفا(.
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افسـة ادػؾسة وظـ افدادـغ يف ذات افقؿص
(1)

، وفـذا يؿتــع ظـذ افـدادـغ يف حـال 

افتػؾقس رؾـع افـدظاوى وا ـاذ اإلجـراءات آكػراديـة، يف حـغ يؽـقن فؽـؾ مــ 

 افدادـغ يف حال افتصػقة ادطافبة بحؼقؿفؿ وافتـػقذ ظذ إمقال.

 تؾػ باختالف صـػة ادقــؾ، وشـؾطة احلـاـؿ يف  -بؼـ  ش-وصػة افـقابة 

افتقفقــة، وبــاختالف افعؿــؾ ادـــقط هبــا، واحلــارس افؼضــادل وادصــػل افؼضــادل 

وأمغ افتػؾقسة يستؿدون شؾطتفؿ مـ احلؽؿ افؼضادل افصادر هلـؿ، وؿـد يتػؼـقن 

 يف ضبقعة افعؿؾ، ـافؼقام بلظ ل اإلدارة وادتابعة.

 :ت احلازع الكضاُٖ علٓ الرتنْاملطلب الجانُ: التصا ا

ظذ افدادرة افؼضادقة أن حتدد يف حؽؿفا ما ظذ احلارس مـ افتزامات ومـا فـف 

مـ حؼقق وشؾطة، شقاء أـان تعققـف مـ تؾؼـاء كػسـفا أو باختقـار ذوي افشـلن
(2)

 ،

وذفــؽ أن افتزاماتــف ؿــد تتقشــع بحســ  حــال افســـة، وإذا ـــان تعقــغ احلــارس 

افشلن، وؿد اتػؼقا معف ظذ حؼقؿف وافتزاماتف، ؾُتؼر افـدادرة  افؼضادل مـ ؿبؾ ذوي

 ظقة، ومـفًقا فؾـزاع يف حػظ افسـة.شـراتػاؿفؿ معف ما دام مقاؾًؼا فألصقل اف

وإذا شؽص احلؽؿ ظــ بقـان مـا ظـذ احلـارس مــ افتزامـات، ومـا فـف مــ حؼـقق 

فغر، وب  جـرى ظؾقـف ف ظذ اصـروشؾطة  ؾقُعؿؾ بإحؽام افعامة فؾقـافة وأحؽام افت

ف حال افسـة مـ ظـاية ورظاية، وب  ؿرره ادـظؿ مـ أحؽامضـقافعرف، وب  تؼت
(3)

. 

وتعتؿد صالحقات احلارس ظـذ ادصـدر افـذي أـسـبف افقٓيـة فتـقيل أظـ ل 

احلراشة، ؾنن ـان بطؾ  ذوي افشلن ؾقحؼ هلؿ تقـقؾف بـ  يروكـف مالدـً ، وإن ــان 

ــف ٓ حيــؼ إـســابف مـــ صـــرجــد مـــ ذوي افشــلن ؿاأو و ضـــلمصــدراا افؼا   ؾنك

افصالحقات إٓ ما طفرت ؾقف ادصؾحة، ويتقػ صػة افـقابة يف حػظ أمقال افســة 

                                           
 (.4/711ادرجع افسابؼ ) (1)

 ( مـ كظام ادراؾعات.414ادادة ) (4)

 ( مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة ويف ٓدحتفا افتـػقذية هلذه ادقاد.417( إػ )411اء يف ادقاد )ومـفا ما ج (4)
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وإدار ا وافدؾاع ظـفا، وٓ يشسط أن يرد افـص ظـذ ــؾ ؾعـؾ يؼـقم بـف، ؾؼـرادـ 

ف يف صــرف، وٓ حيؼ فف افتصـرص ظذ ـؾ تصـقإحقال ودٓفتفا تغـل ظـ افتـ

ؽر أظ ل اإلدارة إٓ برضا ذوي افشلن أو بنذن مـ افدادرة افؼضادقة
(1)

. 

وٓ يقجد ضابط ًدد يػصؾ بغ أظ ل احلراشـة افؼضـادقة وأظـ ل ادصـػل، 

ؾعـد احلؽؿ بتعقغ مصػ   ؾنكف يتقػ أظ ل احلراشة افؼضـادقة تبًعـا، وظــد احلؽـؿ 

ــإظ ل اف ــد يؼــقم ب ــغ حــارس ؿضــادل  ؾؼ ــدادرة بتعق ــل تتصــؾ بافتصــػقة، وفؾ ت

 افؼضادقة افتػريؼ بغ أظ هل .

وؾق  يع اشتعراض ٕبرز آفتزامات افتل تؼع ظذ ظـاتؼ احلـارس افؼضـادل 

 ظذ افسـة  وؾًؼا دا ؿرره ادـظؿ افسعقدي يف كظام ادراؾعات وٓدحتف افتـػقذية:

 :اٌجشد ؼـشرسُُّ أِٛاي اٌزشوخ، ٚرٛص١ك رٌه فٟ ِح -4

ــدأ  كــص ادـــظؿ يف كظــام ادراؾعــات ظــذ أن افتزامــات احلــارس افؼضــادل تب

باشتالم إمقال
(2)

، واذا ؾقـف كظـر، ؾتعؾقـؼ آفتـزام ظـذ ؿـبض إمـقال لـافػ 

فؾؿؼصقد مـ إمر بػرض احلراشة افؼضـادقة ظـذ وجـف آشـتعجال  فؾؿحاؾظـة 

ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ظؾقفا، وكؼؾفـا إػ يـد ًايـدة، وؿـد تـدارك ادــظؿ ذفـؽ يف 

ادشسـة
(3)

، ويف كظام افتـػقذ بػرض ظؼقبـة ظـذ اإلخـالل هبـذا آفتـزام
(4)

، ؾعـذ 

                                           
أن يتصـرف إٓ برضا  -يف ؽر أظ ل اإلدارة  -( مـ كظام ادراؾعات ظذ أكف: )ٓ جيقز فؾحارس 412كصص ادادة ) (1)

( أن: )إصـؾ يف أظـ ل اإلدارة اـق: 412/1ذوي افشلن مجقًعا، أو بـنذن مــ افؼاضــل(، وأوضـحص افالدحـة )

 احلػظ وافصـقاكة، وؿبض إجرة وادخاصؿة يف ذفؽ(.

( مـ كظام ادراؾعات ظذ أكف: )تبدأ افتزامات احلارس باشتالم ادال ًؾ احلراشـة، وجيـ  414/1كصص افالدحة ) (4)

عـد إخطـار ذوي افشـلن وحضـقراؿ مـع ظؾقف أن حيرر ًضـًرا جيرد ؾقف إمقال ًؾ احلراشة وأوصاؾفا، وذفؽ ب

 مـدوب مـ ادحؽؿة، ويقؿع اجلؿقع ظذ ادحضـر، ؾنن امتـع أحد  ُأثبص ذفؽ يف ادحضـر(.

( مـ ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة: )إذا   يقجـد حـارس ؿضـادل ظـذ ادـال ادشـسك، ؾقتـقػ 41كصص ادادة ) (4)

 ر افدادرة خالف ذفؽ(.، ما   تؼربؿجرد إؿامتفادصػل مفؿة حراشتف 

( مــــ كظــام افتـػقــذ ظـــذ أكــف: )يعاؿــ  بافســـجـ مــدة ٓ تزيــد ظـــذ ثــالث شـــقات ــــؾ 11كصــص ادــادة ) (2)

/احلارس أو اخلازن افؼضادل وتابعقف ، إذا أخؾ أي مـفؿ بقاجباتف  بنمهافف أو تعديف أو  ربف مـ تسؾقؿ 4مـ:...

 (.تسؾؿفاإمقال، أو 
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احلارس افؼضادل بؿجرد صدور إمر أن يسعك ٕخذ أمقال افسـة مــ حادزهيـا، 

وفق مـ خالل افتـػقذ اجلزي ظز ًؽؿـة افتـػقـذ، وؿـد يؽـقن آشـتالم حؽؿقًّـا، 

 أو أحد افقرثة ممـ ـاكص إمقال بقده. صـلإػ افق ـلن ُيعفد باحلراشة

واحلراشة افؼضـادقة فقسـص ـافقديعـة افتـل ٓ يؾتـزم ادـقَدع بحػظفـا إٓ ظــد 

تسؾؿ ادال ادراد حػظف مــ اُدـقدع، ؾافتزامـات احلـارس تبـدأ ظــد صـدور احلؽـؿ 

ون يعتـز-آبتدادل، وظؾقف افسعل ٕخذاا، وفق ـاكص حتص أيدي بعـض افقرثـة 

، بـؾ ؿـد ٓ تـتؿؽـ افـدادرة افؼضـادقة مــ حتديـد -مقِدظغ ظذ ؾرض أهنـا وديعـة

ــع أمــقال افســـة  ــف تتب ــل حتــص احلراشــة ٓشــتالمفا، ؾتعفــد إفق أمــقال افســـة افت

ؾفا، ومـ ثؿ ادحاؾظة ظؾقفا، وتؽـقن يـد احلـارس ظـذ اـذه إمـقال ـقـد صـقوحت

 وافتػريط.شادر إمـاء  ؾال يضؿـ إٓ يف حافتل افتعدي 

 :(1)ثزي اٌؼٕب٠خ اٌماصِخ ٌٍّحبفظخ ػٍٝ أِٛاي اٌزشوخ -5

ظذ احلارس افؼضادل بذل افعـاية افالزمة فؾؿحاؾظة ظذ إمقال  ؾقـظـر إػ 

خصادص أمقال افسـة، وما تتطؾبف مـ رظايـة و ايـة، ـافؼقـام بـإظ ل اإلداريـة 

ع إفقـف ســرديقهنـا، وبقـع مـا يؾ صـقوافؼاكقكقة وادحاشبقة وكحق ذفؽ، وافؼقام بتح

افػساد
(2)

 ف حػظ إمقال ب  جرى بف افعرف.ضـق، وـؾ ما يؼت

ومـ أظ ل احلػظ إدارة ما حيتـاج إػ إدارة مــ أمـقال افســة
(3)

، ومــ ذفـؽ: 

ع شــقاكة وتلجر افعؼارات آشتث رية وؿـبض أجر ـا، وفؾـدادرة افؼضـادقة تقصـق

                                           
 كظام ادراؾعات.( مـ 414ادادة ) (1)

ـ كظــام افتـػقـذ ظــذ أكــف: 44/1كصـص افالدحــة ) (4) اكـص إمــقال ادحجـقزة ظرضــًة فؾتؾـػ، أو كؼصــان افؼقؿــة  »( مـ إذاـ 

بقـع اـذه إمـقال، بــاًء ظـذ مصـؾحة ترااـا، أو ضؾـ  يتؼـدم بـف أحـد أضـراف  -مصدرة أمر احلجز افتحػظل-ؾؾؾجفة 

اكص إمقال ادحجقزة ظرضًة فتؼؾ  إشـعار  ؾـال يؽـقن افبقـع  افــزاع، أو احلارس افؼضادل، أو مـ فف مصؾحة. وإذاـ 

 («.12/12إٓ بـاًء ظذ ضؾ  ادحجقز ظؾقف، ويـتؼؾ احلجز إػ افثؿـ تؾؼادقًّا، ويتؿ افبقع وؾؼ ما ورد يف افالدحة )

ة اـق: احلػـظ وافصــقاكة، ( مـ كظام ادراؾعات حقـث كصـص ظـذ أن: )إصـؾ يف أظـ ل اإلدار412/1افالدحة ) (4)

 وؿبض إجرة وادخاصؿة يف ذفؽ(.
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ـان ذفؽ برضا ذوي افشلن مجقًعا، أو إذا طفـرت  ظؿؾف فقشؿؾ أظ ل آشتث ر إذا

ــاج إلـــ ل شـــرادصــؾحة، ـــلن يؽــقن اد ــة حيت ــف ادقرث ــدأ ب ــذي ب وع افتجــاري اف

 فؾحصقل ظذ ظقادده.

ف ادبافغ افالزمة فؾؿحاؾظة ظذ أمـقال افســة صـروحيؼ فؾحارس افؼضادل 

فرظايـة واحلػـظ، بلجرة ادثؾ، وفف آشتداكة ظذ أمـقال افســة فتحؼقـؼ مصـؾحة ا

وتؽقن مـ افديقن ادؼدمة ظذ افديقن افثابتة يف ذمة ادقص
(1)

. 

ويضؿـ يف حال افتعدي وافتػريط، ـسـادر إمــاء، شـقاء أــان بـلجر أم ٓ، 

وٓ يضؿـ ما تؾػ بغر ذفؽ، وفـق اصـُسط ظؾقـف ضـ ن مجقـع أمـقال افســة  ؾـال 

 ط، فعدم جقازه.شـرظزة هبذا اف

 :ٌزشوخؼبئٟ ػٓ ااٌزّض١ً اٌم -6

يؿثــؾ احلــارس افؼضــادل افســـة، وفــف ادطافبــة بــاحلؼقق افتــل هلــا ؾــق  يتعؾــؼ 

ــإجرة  ــة ب ــاوى ادطافب ــع دظ ــف رؾ ــا  ؾؾ ــدؾاع ظـف ــظ، واف ــلظ ل احلراشــة واحلػ ب

ــع  ــة بجؿق ــف مفؿــة ادطافب ــدادرة أن تقفق ــؽ، وفؾ ــف ادخاصــؿة يف ذف واإلخــالء، وف

حؼقؿفا وافدؾاع ظـفا
(2)

إٓ بـ  ؾقـف مصـؾحة  ؾـال حيـؼ فـف اإلؿـرار  فصــر، وٓ يت

 بحؼ ظذ افسـة وٓ افتـازل بحؼ هلا أو افصؾح أو كحق ذفؽ.

 :٠غ ثؼغ اٌغٍخ ٚإٌفمخ ػٍٝ اٌٛسصخرٛص -7

ظــذ افــدادرة أن تؼــرر تقزيــع بعــض افســـة أو ؽؾتفــا ظــذ افقرثــة إذا طفــرت 

احلاجة، ويتقػ احلارس مفؿة افتقزيع
(3)

. 

 

                                           
 (.4/241ـشاف افؼـاع ) (1)

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.1( مـ كظام ادراؾعات، وادادة )412/1افالدحة ) (4)

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.11( مـ كظام ادراؾعات، وادادة )414/4افالدحة ) (4)
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 :مزِغ األِش خماف رٌهبي ثٕفسٗ ِب ٌُ ٠ح األػّشـشِجب -8

أن حيـؾ ًؾـف بطريـؼ  -بؿقجـ  كـص ادــظؿ-حيظر ظـذ احلـارس افؼضـادل 

  يف أداء مفؿتف ـؾفـا أو بعضـفا أحـد مــ ذوي افشـلن، دون صـرأو ؽر مبا صـرمبا

رضا أخـريـ، أو أحـد ؽـره دون رضـا ذوي افشـلن أو إذن افـدادرة
(1)

، واـذا ٓ 

ة بلصحاب ادفـ ـادحاشبغ وادحامغ، ويعتزون مـ أظقاكف، يؿـعف مـ آشتعاك

وحتص مسموفقتف
(2)

. 

 :حسبة ِٕظّخ ٚرمذ٠ُ رمبس٠ش دٚس٠خ ارخبر دفبرش -9

ظذ احلارس ا اذ حسابات دورية
(3)

ف يؼقم بف، وبخاصـة صـر، وتقثقؼ أي ت

 ًؾا ظذ افغر باإلجبار.صـرإذا ـان مت

شــبة إمـــاء، واــذا اإلفــزام با ــاذ دؾــاتر ًا ضـــلومـــ ادؼــرر ؾؼًفــا أن فؾؼا

ًاشــبقة مـظؿــة مـــ إمــقر افتــل تســاظد ظــذ ًاشــبتفؿ، وفؾــدادرة افؼضــادقة أن 

ــف  ــا يراؿــ  إيرادات ــا ظــذ أظــ ل احلــارس، ـــلن تعــغ ًاشــًبا ؿاكقكقًّ تـصــ  مراؿًب

 وؾاتف ويبؾغ افدادرة افؼضادقة ب  يؾزم.صـروم

 :(4)دْٚ ِٛافمخ اٌذائشح ػذَ رشن اٌحشاتسخ ػٍٝ اٌزشوخ -11

 صــلفقس فؾحارس افؼضادل ظزل كػسف متك صاء، وفق ـان متزًظا، مثـؾ افق

اع إماكـة، أو ؽؾـ  ظـذ ضــقمــ  شـلٓ يؿؾؽ ظزل كػسف إذا   جيد حاـً ، أو خ

                                           
 (.414/4( مـ كظام ادراؾعات، وافالدحة )414) ادادة (1)

 ( مـ ؿقاظد ابـ رج .11يـظر تػصـقؾ ذفؽ يف افؼاظدة ) (4)

( مـ كظام ادراؾعات ظذ أكف: )يؾتزم احلارس با اذ دؾاتر حساب مـظؿة، وظذ افؼاضـل إفزامف 411كصص ادادة ) (4)

يف افػسات افتل حيدداا افؼاضـل أو يف ـؾ شــة -بلن يؼدم  با اذ دؾاتر ظؾقفا ختؿ ادحؽؿة ظـد آؿتضاء، ويؾتزم

إػ ذوي افشلن حساًبا ب  تسؾؿف وب  أكػؼف، معزًزا ب  يثبـص ذفـؽ مــ مسـتـدات، وإذا ــان احلـارس  -ظذ إـثر

 معقـًا مـ ادحؽؿة  وج  ظؾقف ؾقق ذفؽ أن يقدع صقرة مـ اذا احلساب يف إدار ا(.

كظام ادراؾعـات، حقـث كصـص: )إذا تـرك احلـارس احلراشـة مــ تؾؼـاء كػسـف دون مقاؾؼـة  ( مـ414/1افالدحة ) (2)

ًٓ ظـف حس  إجراءات تعقغ احلارس، ويضؿـ احلارس افتارك فؾحراشـة مـا  ادحؽؿة، ؾتعغ ادحؽؿة حارًشا بد

 يست  ظذ ترـف فؾحراشة مـ أضـرار ظذ إمقال ًؾ احلراشة(.
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طـف أن احلاـؿ ُيسـد إػ مـ فقس أااًل، أو أن احلاـؿ طا 
(1)

، ومثـؾ افقـافـة تؽـقن 

اع ادالضـقمـ  شـلقؾ إذا خٓزمة يف حؼ افقـ
(2)

. 

، أٚ حبي (3)سد أِٛاي اٌزشوخ حبي أزٙبء اٌحشاتسخ اٌمؼبئ١خ -11

 :(4)أزٙبء ِّٙزٗ إِب ثؼضٌٗ أٚ ِٛرٗ أٚ اٌحجش ػ١ٍٗ أٚ أزٙبء ِذرٗ

حؽؿ احلارس يف افرد ـحؽؿ شـادر إمــاء، ؾؿــ ؿـبض ادـال دصـؾحة مافؽـف 

قل ؿقفف يف افرد، ومـ ؿبض ادـال دصـؾحة ادتزع وافقـقؾ بال جعؾ  ؾافؼ صـلـافق

مشسـة ـادستلجر وافقـقؾ بجعؾ  ؾافؼقل ظـد آختالف يف افـرد ؿـقل رب ادـال، 

وٓ يؾزمف ؾعؾ افرد، بؾ جمـرد افتؿؽـغ وٓ تؽـقن ظؾقـف ممكـة افـرد، وــؾ اـذا إذا   

 ط أو ظرف، ـلن يؽقن افعؿؾ ظذ أخذ ادال وحػظف وظذ رده.صـريقجد 

ر ادـظؿ أن مــ أظـ ل احلراشـة رد ادـال، ؾقؽـقن ٓزًمـا ظؾقـف، وفـق   وؿد ؿر

يـص ظذ ذفؽ يف احلؽؿ، ويؽقن افؼقل ظـد آختالف ؿقل رب ادال، وأما ممكـة 

 ط أو ما جرى بف افعرف.شـرافرد ؾتؽقن بحس  اف

أن تؼـرر افـدادرة إفـزام  -خاصًة يف حال صدة افـزاع-وؿد يؽقن مـ إصؾح 

 ا حسً  دادة افـزاع.سـرً ثقؼ أي ظؿؾ يؼقم بف مع افغر، وفق ـان يادصػل بتق

ي ظــذ احلــارس مجقــع إحؽــام افعامــة ادتعؾؼــة بافقـقــؾ ومـــ ســـراــذا وت

                                           
 (.2/417ـشاف افؼـاع ) (1)

 (.1/14هناية ادحتاج ) (4)

 .افؽالم ؾقف شبؼ (4)

( مـ كظام ادراؾعات ظذ أكف: )تـتفـل احلراشـة باتػــاق ذوي افشـلن مجقًعـا أو بحؽـؿ افؼاضــل، 417كصص ادادة ) (2)

ـل(، وظذ احلارس حقـئٍذ أن يبادر إػ رد افشـلء ادعفقد إفقف حراشتف إػ مـ خيتاره ذوو افشلن أو مـ يعقـف افؼاضـ

( جي  ظذ احلارس أن يرد إمقال ًؾ احلراشة يف ادؽان افذي اشتؾؿف ؾقـف 417/1وكصص افالدحة ظذ أيت: )

( يف حال تعذر ظذ احلارس ادبادرة بـرد إمـقال ًـؾ 417/4ما   يقجد اتػاق أو حؽؿ يؼضـل بخالف ذفؽ. )

ًٓ بطؾـ  فؾـدادرة ادختصـة فتحديـد أجـؾ فرداـا، ويؽـقن ذفـؽ راجًعـا فتؼـدير افـدادرة.  احلراشة ؾعؾقف افتؼدم حا

( تـتفل احلراشة باتػاق ذوي افشلن إذا ــان تعقـغ احلـارس افؼضـادل باتػـاؿفؿ مجقًعـا وإؿـرار افـدادرة، 417/4)

 وتبؾغ ادحؽؿة احلارس بذفؽ(.
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ف ظذ افغر، ؾقج  ظؾقف آمتـاع ظـ ـؾ ما ؾقف صبفة أو  ؿـة أو تعـارض صـريت

زوجتـف، حتـك ؿقـؾ مصافح، ـافبقع فـػسف أو دـ ترد صفادتف فف ـلصقفف وؾروظف و

ــاد ؽر ــؾ  فتض ـــ ادقـ ــف م ــق ُأذن ف ــذا وف ـــ ا ــادـع م ـــلب ــؿ  ض ــسخاص هل آش

وآشتؼصاء فؾؿقـؾغ
(1)

. 

ـ  جيـ  ظؾقـف آمتــاع ظــ ؿبـقل اهلـدايا مــ ادـقػ ظـذ تـرـتفؿ مــ ورثـة 

هلؿ، وـذفؽ مــ دادـقفـا، وــؾ مــ أاـدى بسـب  وٓيتـف ظـذ حراشـة  صـكومق

 افسـة.

                                           
 (.1/11(، ادغـل ٓبـ ؿدامة )4/421مغـل ادحتاج ) (1)
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 ٘ــــامتـارت

ختام اذا افبحث ادقجز، وافذي تـاوفص ؾقف أبرز أحؽـام دظـقى احلراشـة  يف

افؼضادقة ظذ افسـات وأحؽام احلارس افؼضادل ظؾقفا، وؿـد اكتفـك إػ مجؾـة مــ 

 افـتاد ، مـفا:

احلراشة افؼضادقة ظذ افسـات ال إجراء وؿتل وحتػظل، تلمر بـف افـدادرة  -

فقر ادصؾحة، وتضـع افســة حتـص يـد أمـغ افؼضادقة ادختصة أو تؼره  بـاًء ظذ ط

حيػظفا أو يديراا ظـد آؿتضـاء، وفـق   يؽــ ثـؿ خطـر ظاجـؾ، ويـتؿ تعققــف مــ 

 افدادرة، إن   يتػؼ ظذ تعققـف ذوو افشلن.

ــدظاوى  -  ــدف دظــقى احلراشــة افؼضــادقة حلػــظ إمــقال، واــل مـــ اف

تفــاء أشــباهبا، وؿــد وافطؾبــات ادســتعجؾة، وتتجــدد بتجــدد طروؾفــا، وتـتفــل باك

 تتصدى هلا افدادرة افؼضادقة مـ تؾؼاء كػسفا.

شب  ضؾ  احلراشة افؼضادقة ظذ افسـة اق ظـدم ؿـدرة ذوي افشـلن ظـذ  -

 ايــة افســـة وادحاؾظــة ظؾقفــا رؽــؿ حاجتفــا فــذفؽ، ؾتتحؼــؼ مصــؾحة ادــدظل 

ٓتػـاق بدظقاه ضؾ  احلراشة افؼضادقة ظـد اجت ع أمريـ، مها: ظدم افؼـدرة ظـذ ا

 ة مـ وؿقظف.شـقر ظذ افسـة أو اخلضـرافرضادل، ووؿقع اف

 تؾػ صػة احلارس وافتزاماتف وصالحقاتف باختالف صػة ادــقب ظــفؿ  -

وباختالف افعؿؾ ادـقط بف، وباختالف ادصدر افذي أـسبف صػة افـقابـة بافقـافـة 

 أو افقٓية:

ؼقـد بإحؽـام افعامـة /ؾنذا ـان باتػاق ذوي افشلن  ؾفق وـقـؾ ظــفؿ، ويت1

فؾقـافة، وب  اتػؼقا ظؾقف، وظذ افدادرة أن تؼـّر اتػـاؿفؿ إذا ــان احلـارس مـمااًل، 

 وـان اتػاؿفؿ مقاؾًؼا فألحؽام افعامة ومـفًقا فؾـزاع.
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/وإذا ـاكص احلراشة بإمر اإلجباري  ؾفق كاد  ظــ افســة بافقٓيـة ؾـق  4

، ويؾتزم بإحؽام افعامـة فؾقـافـة، ضـل فؾؼايتعؾؼ بلظ ل احلػظ، وٓ يعتز وـقاًل 

 وب  يرد يف احلؽؿ افؼضادل.

ة تؼطــع كظــر افــدادرة يف تعقــغ صـــق  ؾــنن افقصـــل/وأمــا إذا ـــان اـــاك و4

 احلارس  إذا ـان مما يصح اإليصاء بف، وهلا ظزفف أو اإلضاؾة إفقف ظـد آؿتضاء.

حلؼقق افتل يدظقن أهنـا هلـؿ احلراشة افؼضادقة ٓ متـع افقرثة مـ ادطافبة با -

ظذ افسـة أو باحلؼقق افتل يدظقن أهنا ظذ افغر فصـافح افســة، وٓ متــعفؿ مــ 

 بفؿ مـ افسـة ما   يتضؿـ إمر افؼضادل حجًزا حتػظقًّا ظؾقفا.صـقف بـصـرافت

يؽتس  احلارس صػة احلراشة بؿجـرد صـدور احلؽـؿ آبتـدادل، وظؾقـف  -

ل واحلؼـقق، وبـذل افعـايـة افالزمـة فؾؿحاؾظـة ظؾقفـا بـ  ؾ إمقاصـقافسعل فتح

جرى بف افعـرف، وادخاصـؿة يف ذفـؽ، وظؾقـف آمتــاع ظــ ــؾ مـا ؾقـف  ؿـة أو 

 تعارض مصافح.

تقحقد آختصـاص افــقظل جلؿقـع افؼضـايا ادتعؾؼـة بـاحلؼقق افتـل ظـذ  -

ادـرة ؿضـادقة بـافـظر يف مجقـع احلؼـقق ادؼامـة افسـة، وضؾ  حراشتفا، ؾتخـتص د

، ومــ دظـاوى صـلهلؿ وو صـكظذ افسـة بعد وؾاة ادقص، مـ دظاوى ورثة ومق

فؾدادـغ ودظاوى مـ يـازظقن يف مؾؽقة بعض أظقـان افســة إمـا باهلبـة أو ؽراـا، 

وأمــا افــدظاوى افتــل فؾســـة ظــذ افغــر  ؾتؽــقن بحســ  آختصــاص، ـســادر 

 افدظاوى.

فـدظاوى ؿسـؿة افســات وضؾبـات احلراشـة -حتديد آختصاص ادؽاين  -

 هلؿ. صـكبؿؽان إؿامة أؽؾ  افقرثة وادق -افؼضادقة
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ــؿ ) - ــة رؿ ــديؾ افالدحــة افتـػقذي ــدأ 414/1تع ــات، فتب ــام ادراؾع ـــ كظ ( م

افتزامات احلـارس افؼضـادل بصـدور احلؽـؿ ٓ باشـتالم ادـال  فقتقاؾـؼ مـع كظـام 

 ؿة إمقال ادشسـة.افتـػقذ وٓدحة ؿس

إصدار ٓدحة فؾحراشة افؼضادقة، تــظؿ أظ هلـا وافتزاما ـا وصـالحقا ا،  -

اف صـرح احلراس افؼضادقغ، وض ن حقاديتفؿ، وـػاء ؿ، واإلصـقوإجراءات تر

 ظؾقفؿ، وًاشبتفؿ، وكحق ذفؽ.

احلـد افـالزم مــ أظـ ل  صــرإكشاء مجعقة أو ـقان مفـل ؾـل متخصص، يبا -

ة وافتقثقؼ وافرؿابة، بؿجرد افقؾاة وطفقر بقادر افــزاع، أو بؿجـرد ثبـقت احلراش

ًٓ ـثـرة ومتـقظـة، وذفـؽ فؾحـد مــ  ؾؼدان ادرء فؽ ل إاؾقة ممـ يؿؾؽـقن أمـقا

ؿضايا افـزاع يف افسـات بلكقاظفـا افتـل أراؼـص ادحـاـؿ بـاختالف اختصاصـا ا 

آخــريـ مـــ افعــامؾغ ت بــلضراف ضـــرشـــغ ضقيؾــًة، وأهنؽــص ادظؾــقمغ وأ

ؾًة وؿادقـًة شــقـات وادمشسات ادقرثـة، ؾقؽـقن اـذا افؽقـان وشـروادقطػغ يف اف

اف وزارة افعـــدل، و ـــدم افـــدوادر صــــرتعؿـــؾ بضـــقابط وؿقاظـــد، و ضـــع إل

افؼضادقة، وحتاؾظ ظذ احلؼـقق بـ  متتؾؽـف مــ خـزات مفـقـة متـقظـة، ــاخلزات 

حاشـبقة وكحـق ذفـؽ، بـلدوات احساؾقـة، ٓ تتـقاؾر اإلدارية وافؼاكقكقة وادافقة واد

ية افســة، وتسـعك فؾصـؾح شــرأظ هلا وحتاؾظ ظـذ  صـرفدى ـثر مـ افقرثة، ؾتبا

أظ ل احلراشة حتك يتػؼ افقرثـة  صـروافقشاضة ؿبؾ وصقهلا ٕروؿة ادحاـؿ، وتبا

ــدادر ــك تػصــؾ اف ــة، أو حت ــة اتػاؿق ــؿة أو حراش ــقية أو ؿس ــذ تس ــلن ظ ة ذوو افش

 افؼضادقة ادختصة.

ر افقاؿع ؾعؾقًّا ظذ افسـة، ورؽؿ ذفؽ ضـراف ضـلويف وؿادع متعددة يرى افؼا

يسك افـظر يف احلراشة افؼضادقة أو يرؾضفا، وذفؽ ٕشباب ودواٍع ُيػـسض ظـدم 

ار ضــرار احلراشة افؼضادقة أـثـر مــ إضـرة مـ أن تؽقن أشـقوجقداا، مـفا اخل

بســب  بعــض افتجــارب ؽــر افـاجحــة، ومـفــا ًاوفــة ظــدم افقاؿعــة ظــذ افســـة 
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افدخقل يف آفتزامات افؼضادقة ادستبـة ظـذ إمـر باحلراشـة افؼضـادقة، ـافرؿابـة 

ظذ احلارس وًاشبتف وافـظر يف دظاوى افعزل وكحـق ذفـؽ، ومـفـا ًاوفـة افبعـد 

ارس ظـ آ امات وافشؽاوى بسب  ظدم وجقد إجـراءات مـظؿـة ٓختقـار احلـ

افؼضادل ومتابعتف وافتحؼـؼ مــ ـػاءتـف، وإذا وجـدت اـذه اجلفـة ادتخصصـة يف 

احلراشة افؼضادقة  ؿضـص ظـذ مجقـع اـذه إشـباب، وارتؼـص بـإداء افؼضـادل، 

 وحؼؼص مؼصده بحػظ احلؼقق وإيصاهلا دستحؼقفا.

افباحثغ وادفتؿغ مـ ضؾبـة اداجسـتر وافـدـتقراه وأظضـاء  صـلأخًرا.. أو

ــة افؼضــادقة، اق ــام احلراش ــة بلحؽ ــة يف ادقضــقظات ادتعؾؼ ــدريس  بافؽتاب ــة افت ئ

افتزامـات  -وأحؽام احلارس افؼضادل، ومـفا: حؼقق احلارس افؼضادل وكػؼاتـف 

أحؽــام دظــقى احلراشــة افؼضــادقة  -احلــارس افؼضــادل وأحؽــام اإلخــالل هبــا 

 وضفا.. وكحق ذفؽ.صـرو

اًبا ؾؿـ اهلل وحده، ؾؾف احلؿـد وادــة، وإن يل ـتابتف، ؾنن ـان صق سـراذا ما تق

   .ـان خطًل ؾلشتغػر اهلل افعظقؿ، وأشلفف أن يـػع هبذا افبحث، ويبارك ؾقف

 

 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد.
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 عـــنسادـنصادز ّالـال

ـات وأثره يف افػؼـف وافـظـام، د. ظبـد ادجقـد بــ صـافح بــ شـرإؾالس اف .1

 .ـا1244ـقز إصبقؾقا، افطبعة إوػ ظبد افعزيز ادـصقر، دار ـ

اإلكصاف يف معرؾة افراجح مـ اخلالف، ظالء افديـ أبـق احلســ ظـع بــ  .4

 شؾق ن ادرداوي، بروت، دار إحقاء افساث افعر ، افطبعة افثاكقة.

خؾقؾ، أبـق ظبـد اهلل ادـقاق، بـروت، دار افؽتـ   صـرافتاج واإلـؾقؾ دخت .4

 بعة إوػ.م، افط1112-اـ1211افعؾؿقة، 

ة ومـاا  إحؽام، إبرااقؿ بـ ظع بــ ًؿـد ضـقة احلؽام يف أصقل إؿصـرتب .2

 م، جزآن.1111 -اـ 1221ابـ ؾرحقن، مؽتبة افؽؾقات إزارية، افطبعة إوػ، 

ح ــــز افــدؿادؼ، ظــث ن بـــ ظــع ؾخــر افــديـ افزيؾعــل صـــرتبقــغ احلؼــادؼ  .1

ــقٓق، ــة، ب ــة افؽــزى إمري ــاب  احلـػــل، ادطبع ــؿ صــقر ا دار افؽت ــاارة، ث افؼ

 اإلشالمل، افطبعة افثاكقة.

افتعريػات، ظع بـ ًؿد اجلرجاين، دار افؽت  افعؾؿقـة، بـروت، افطبعـة  .1

 م.1114-اـ 1224إوػ 

تؼرير افؼقاظد وحترير افػقادد )ؿقاظد ابـ رج (، زيـ افديـ ظبد افـر ـ  .7

وافتقزيـع،  شــرظػـان فؾـ بـ رجـ  احلــبع، حتؼقـؼ: مشـفقر بــ حســ، دار ابــ

 ، أربعة أجزاء.ـا 1211ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية، افطبعة إوػ، 

يػ أ ـــد صــردظقى احلراشـة وإثبـات احلافـة يف ضـقء افؼضـاء وافػؼـف،  .1

 افطباخ.

ح مـتفـك اإلرادات، مـصـقر بــ شـرح ادـتفك ادعروف بشـردؿادؼ أويل افـفك ف .1

 م، ثالثة أجزاء.1114 -اـ 1212عة إوػ، يقكس افبفقيت، ظا  افؽت ، افطب
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افذخرة، أبق افعبـاس صـفاب افـديـ أ ـد بــ إدريـس ادـافؽل افشـفر  .12

 شــرم، أربعـة ظ 1112بافؼرايف، دار افغـرب اإلشـالمل، بـروت، افطبعـة إوػ، 

 جزًءا.

صــحقح افبخــاري، ًؿــد بـــ إشــ ظقؾ أبــق ظبــد اهلل افبخــاري، حتؼقــؼ:  .11

، دار ضـقق افـجـاة )مصـقرة ظــ افسـؾطاكقة بنضـاؾة صـرافـا صـرًؿد زار بـ كا

 اـ، تسعة أجزاء.1244ترؿقؿ ًؿد ؾماد ظبد افباؿل(، افطبعة إوػ، 

ي افـقسـابقري، شــرصحقح مسؾؿ، مسؾؿ بــ احلجـاج أبـق احلســ افؼ .14

 حتؼقؼ: ًؿد ؾماد ظبد افباؿل، دار إحقاء افساث افعر ، بروت، مخسة أجزاء.

ـ ل افديـ ًؿد بـ ظبد افقاحد ادعـروف بـابـ اهلـ م، دار  ؾتح افؼدير، .14

 ة أجزاء.شـرافػؽر، ظ

ظقة افســعقدي، ظبــد اهلل بـــ شـــرح كظــام ادراؾعــات افصـــرافؽاصــػ يف  .12

 .ـا1244ًؿد بـ خـغ، دار ابـ ؾرحقن، افطبعة اخلامسة 

ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع، مـصقر بــ يـقكس افبفـقيت، دار افؽتـ   .11

 ، شتة أجزاء.افعؾؿقة

ــؿ  .11 ــدل رؿ ــر افع ــرار وزي ــقال ادشــسـة، افصــادرة بؼ ٓدحــة ؿســؿة إم

 ظقة.شـرمـ كظام ادراؾعات اف 411اـ، بـاًء ظذ ادادة 11/1/1241( يف 1112)

ــروت، افطبعــة  .17 ـــ مـظــقر إكصــاري، دار صــادر، ب فســان افعــرب، اب

 جزًءا.11، ـا1212افثافثة 

ــد اف .11 ـــ أ  ــد ب ـــلخسـرادبســقط، ًؿ ــة  ،س ــروت، ضبع ــة، ب دار ادعرؾ

 جزًءا. 42م، 1114 -اـ 1212

جمؾة إحؽام افعدفقـة، جلــة مؽقكـة مــ ظـدة ظؾـ ء وؾؼفـاء يف اخلالؾـة  .11

 .شـل: كقر ًؿد، ـراتصـرافعث كقة، حتؼقؼ: كجق  اقاويـل، افـا



  

  انذشاسح انمضائٍح ػهى انرشكاخ
 

 444 

ح افؽبر، أ د بـ ًؿـد بــ ظـع افػقـقمل شـرادصباح ادـر يف ؽري  اف .42

افعباس، ادؽتبة افعؾؿقـة، بـروت، جـزآن يف جمؾـد واحـد وتـرؿقؿ  ثؿ احلؿقي، أبق

 مسؾسؾ واحد.

ح ؽاية ادـتفك، مصطػك بـ شـعد افرحقبـاين، صـرمطاف  أويل افـفك يف  .41

 م، شتة أجزاء.1112 -اـ 1211ادؽت  اإلشالمل، افطبعة افثاكقة، 

معجؿ افػروق افؾغقية، أبـق اهلـالل احلســ افعسـؽري، حتؼقـؼ ممشسـة  .44

 اـ.1214، افطبعة إوػ، ـرشافـ

مغـل ادحتاج إػ معرؾة معـاين أفػـاظ ادـفـاج، صـؿس افـديـ ًؿـد بــ  .44

 بقـل افشــــاؾعل، دار افؽتـــ  افعؾؿقـــة، افطبعــــة إوػ، شــــرأ ـــد اخلطقـــ  اف

 م، شتة أجزاء.1112 -اـ 1211

 -اــ 1411: شـر، مؽتبة افؼاارة، تاريخ افـشـلادغـل، ٓبـ ؿدامة ادؼد .42

 ة أجزاء.شـرظم، 1111

خؾقــؾ، صــؿس افــديـ أبــق ظبــد اهلل  صـــرح لتصـــرمقااــ  اجلؾقــؾ يف  .41

 م، شتة أجزاء.1114 -اـ 1214ادعروف باحلطاب، دار افػؽر، افطبعة افثافثة، 

ــقم ادؾؽــل رؿــؿ )م/ .41 ــعقدي افصــادر بادرش ــام افتـػقــذ افس ( يف 14كظ

 ، وٓدحة افتـػقذية.ـا14/1/1244

ــؿ )م/كظــام ادراؾعــات افســعقدي افصــ .47 ( يف 1ادر بادرشــقم ادؾؽــل رؿ

 اـ، وٓدحتف افتـػقذية.44/1/1241

ح ادـفــاج، صــؿس افــديـ ًؿــد بـــ أ  افعبــاس صـــرهنايــة ادحتــاج إػ  .41

  م، ث كقة أجزاء.1112-اـ1222افرمع، دار افػؽر، بروت، ضبعة ظام 
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 ٘ـــدمـنكـال

احلؿد هلل ادتػرد بافؼقة وافبؼاء، ذي افعزة وافؽزياء، جعؾ احلقـاة معـًزا فـدار 

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)اا ومـــــ ؾقفــــا افػـــــاء، صـــــرافبؼــــاء، ؾؿ

ر إكام، ومسؽ اخلتام، افـبـل إمـل اإلمـام، ، وافصالة وافسالم ظذ خ[47]افـر ـ:

   .وظذ آفف وصحابتف، ومـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ

 أما بعد:

ؾنن فعؾؿ افػرادض وادقاريث أمهقة ومزية  إذ تقػ اهلل ؿسـؿتف بـػسـف، وحـدد 

أكصبتف بحؽؿتف، ووضع أصقفف وؿقاظده بعدفف ور تف، وافســات مقضـقع اـذا 

ثؿرتف ومؼصقده، بقد أن ادشاحة وادشـاحـة بـغ افقرثـة وؽـراؿ  افعؾؿ، وؿسؿتفا

 تمدي فؾؿـازظات وادخاص ت ؾتعرؿؾ تـػقذ احلؼقق وإيصال ادستحؼات.

ادـازظــات افذـػقذيــة فؾســـات "وفبقــان ذفــؽ جــاء اــذا افبحــث ادقشــقم بـــ

ــؾ  عفــا ، وادتضــؿـ دراشــة أبــرز افصــقر " ــقههاى وآثاههــاى وـقػقــة افذعا 

بقؼات افؼضادقة يف ذفؽ وشـبؾ معاجلتفـا  إشـفاًما يف إثـراء افسـاحة افعؾؿقـة وافتط

وافؼضادقة بافدراشات افتحؾقؾقة وافتطبقؼقـة ادتعؾؼـة بإحؽـام افػؼفقـة وافـظامقـة 

ــات  ـــ اجلف ــتػقديـ م ــؾؽ افؼضــادل وادس ــامؾغ يف افس ــًة فؾع وافؼضــادقة، وخدم

ؿسـؿة افســات( افـذي تـظؿـف افعدفقة، واق جـزء مــ إبحـاث ادؼدمـة دؾتؼـك )

وؿد اصـذؿؾ بعـد ادؼد ـة ظـذ ثالثـة ، "ؿضاء"اجلؿعقة افعؾؿقة افؼضادقة افسعقدية 

  باحثى هل:

 وؾقف مطؾبان: ادبحث إول: حؼقؼة ادـازظات افذـػقذيةى

 تعريػ ادـازظات فغة. ادطؾب إول:

 تعريػ ادـازظات افتـػقذية اصطالًحا. ادطؾب افثاين:
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 وؾقف مطؾبان: افثاين: حؼقؼة افسـاتى ادبحث

 تعريػ افسـات يف افؾغة. ادطؾب إول:

 تعريػ افسـات يف آصطالح. ادطؾب افثاين:

ادبحث افثافث:  قه ادـازظات افذـػقذية فؾسـات وآثاههـا وـقػقـة افذعا ـؾ 

 وؾقف أربعة مطاف  ال:  عفاى

 حتتف ثالث ؾروع، ال:أكقاع ادـازظات افتـػقذية، و ادطؾب إول:

: ًٓ  ادـازظات ادتعؾؼة بافسـد افتـػقذي ذاتف. ضو

 ادـازظات ادتعؾؼة بؿقضقع افسـد. ثاكًقا:

 ادـازظات ادتعؾؼة بنجراءات افتـػقذ. ثافًثا:

صـقر ادـازظـات افتـػقذيـة فؾســات، وحتتـف ثـالث ؾـروع،  ادطؾب افثاين:

 ال:

 : ًٓ  ذ.صقر فؾؿـازظة يف شـد افتـػقضو

 صقر فؾؿـازظة يف مقضقع افسـة.ثاكًقا: 

 صقر فؾؿـازظة يف إجراءات افتـػقذ.ثافًثا: 

آثـار ادـازظـات افتـػقذيـة فؾســات، وحتتـف ثـالث ؾـروع، ادطؾب افثافث: 

 ال:

: ًٓ  آثار ادـازظات ادتعؾؼة بسـد افتـػقذ. ضو

 آثار ادـازظات ادتعؾؼة بؿقضقع افسـد. ا:ثاكقً 

 ادـازظات ادتعؾؼة بنجراءات افتـػقذ.آثار  ثافًثا:

تطبقؼات ؿضادقة فؾؿـازظات افتـػقذية يف افســات وـقػقـة  ادطؾب افرابع:

 افتعامؾ معفا.
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ويعؼبفا ثبص ادصادر وادراجع، وؿد أؾدت ـثًرا مــ  ثؿ ذيؾ افبحث باخلامتةى

ــة،ضـــقجتــارب أصــحاب افػ ــاضؼ ادؿؾؽ ــػ مـ ــذ يف لتؾ ــزمالء ؿضــاة افتـػق  ؾة اف

ت يف اذا افبحث ظذ افؼقاظد ادتبعـة يف ـتابـة افبحـث افعؾؿـل، مـع مراظـاة شـرو

ـقن مقضقظف افدراشة افتطبقؼقـة افتحؾقؾقـة فؾقاؿـع افؼضـادل يف اـذه ادـازظـات، 

وأشــلل اهلل افؽــريؿ أن يعؾؿـــا مــا يـػعـــا، ويـػعـــا بــ  ظؾؿـــا، وجيعــؾ اــذا افعؿــؾ 

 خافًصا فقجفف افؽريؿ.
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  املبشح األّل
 سكٔك٘ املياشعات التيفٔرٓ٘

 املطلب األًل: تعسٍف املناشعات لػْ:

ادـازظات مجع مـازظة، وادـازظة ال: ادجاذبة يف إظقان وادعاين، وادراد هبـا 

اـا اخلصقمة  ؾنن ادـازظة يف اخلصقمة: جماذبة احلجـ  ؾـق  يتــازع ؾقـف اخلصـ ن، 

ظًة وكزاًظا: خاصؿف وجادفف وؽافبف  ٕكـف وؿد كازظف افؽالم أو كازظف يف إمر مـاز

جاذبف يف اخلصقمة، وافتـازع: افتخاصؿ، وتـازع افؼقم: اختصـؿقا، وبقــفؿ كزاظـة 

أي: خصقمة يف حؼ
(1)

. 

ظل ٓ  تؾـػ ظــ ادعــك افؾغـقيشـروادـازظة يف آصطالح اف
(2)

، وبعـض 

"ضــغمـازظـة بـغ متعار"افػؼفاء يعرف اخلالف بلكـف: 
(3)

 ضــلـازظـة تؼت  ٕن اد

ادخافػة، وتقج  افبغضاء ؽافًبا
(4)

، واإلؿرار يضاداا  ٕكف مسادة
(5)

. 

 املطلب الجانُ: تعسٍف املناشعات التنفَرٍْ اصطالًسا:

افـدظاوى افتـل تـشـل بسـب  "ورد يف ادادة إوػ مـ كظام افتـػقذ تعريػفا بلهنـا: 

 ."ف خصقمة افتـػقذ أو ؽراؿوط صحتف، ويبدهيا أضراصـرافتـػقذ، وتتعؾؼ بتقاؾر 

 ؾفــل كــقع مـــ افــدظاوى افـاصــئة بســب  افتـػقــذ، يتؼــدم هبــا أضــراف افتـػقــذ 

                                           
(، وأشــاس افبالؽــة، فؾزلشـــري 4/114(، وادعجــؿ افقشـــقط )1/414ر )يـظــر: فســان افعــرب، ٓبـــ مـظــق (1)

 (.1/141(، وادحؽؿ وادحقط إظظؿ، ٓبـ شـقده )4/12(، و ذي  افؾغة، فألزاري )1/147)

(، وافػقاــف افـدواين، فؾـػـراوي 4/122(، وادصـباح ادــر، فؾػقـقمل )1/474يـظر: لتار افصحاح، فؾـرازي ) (4)

(1/121.) 

 (.1/444يـظر: افتقؿقػ ظذ مف ت افتعاريػ، فؾؿـاوي ) (4)

 (.1/411يـظر: افؼقاكغ افػؼفقة، ٓبـ جزي ) (2)

 (.2/412يـظر: تبقغ احلؼادؼ، فؾزيؾعل ) (1)
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ممـــ فــف صــؾة بؿحــؾ افتـػقــذ -أو ؽــراؿ  -ضافــ  افتـػقــذ أو ادـػــذ ضــده مــثاًل -

واذه افـدظاوى تتعؾـؼ بســد افتـػقـذ، أو إجـراءات  -ر مـ إجراءاتف مثاًل ضـرـادت

 وط صحتف أو ظدمفا.صـرـػقذ مـ حقث تقاؾر افتـػقذ، أو مقضقع افت

تـتفـل بحؽـؿ ؿضـادل، خيضـع فؾؼقاظـد  -ـسـادر افـدظاوى-واذه ادـازظات 

افعامة يف افدظقى، ويعـد حؽـً  ابتـدادقًّا  وفـذا كصـص ادـادة إوػ مــ افـظـام ظـذ 

ادتعؾؼـة بـنجراءات  "افؼـرارات"اشتثـاء احلؽؿ افؼضـادل يف ادـازظـات مــ مػفـقم 

مــر افتـػقــذ، وادؽتســبة فؾصــػة افـفادقــة بؿقجــ  ادــادة افسادشــة مـــ افـظــام، وأوا

افتـػقــذ هنادقــة، و ضــع مجقــع أحؽامــف يف  ضـــلتؽــقن مجقــع ؿــرارات ؿا"وكصــفا: 

 ."مـازظات افتـػقذ، ودظقى اإلظسار  فالشتئـاف، ويؽقن حؽؿ آشتئـاف هنادقًّا

ســتعجؾ، مراظــاًة فطبقعــة إٓ أن اــذه ادـازظــات مشــؿقفة بلحؽــام افؼضــاء اد

افتـػقذ  وأن إصؾ ؾقف إكػاذ إحؽام وافسـدات جًزا  وإيصاهلا دستحؼفا ؾـقًرا، 

وفذا ؾادـازظة ؾقف ظذ خالف اذا إصؾ، وؿد أصار ادـظؿ فذفؽ يف ادادة افثافثـة، 

افتـػقذ بافػصؾ يف مـازظـات افتـػقـذ مفـ  ـاكـص ؿقؿتفـا   ضـلخيتص ؿا"وكصفا: 

 ."ٕحؽام افؼضاء ادستعجؾوؾًؼا 

 تـػقــذ آخــر  ضـــلافتـػقــذ فؼا ضـــلومراظــاًة هلــذا إصــؾ  ؾنكــف حــال إكابــة ؿا

افـادـ  شـؾطة ا ـاذ افؼـرارات  ضــلؾنن فؾؼا -مراظاًة فالختصاص ادؽاين مثاًل -

افػصؾ يف مـازظات افتـػقذ افـاصـئة  -أيًضا-وإحؽام فتـػقذ ما أكق  ؾقف، ويتقػ 

افتـػقذ افـاد  أمام ًؽؿـة آشـتئـاف  ضـلؽقن اشتئـاف أحؽام ؿاظـ اإلكابة، وي

مـ كظام افتـػقذ وٓدحتف  وذفـؽ ـػقـؾ  1/1يف مـطؼتف، ـ  ورد ذفؽ يف افالدحة 

 ظة افتـػقذ وؾقريتف.سـرب

اا فتـقع افتعامالت بغ افــاس وجتـدداا صـروادـازظات افتـػقذية يصع  ح

 مـ تطقر يف افتعامالت واحلقاة بقجف ظام.ؾقحدث مـ ادـازظات بؼدر ما حيدث 
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ورؽؿ ذفؽ ؾؼد ظـل ادـظؿ بقضع ضقابط تػصؾ ومتقز مـازظات افتـػقذ ظـ 

افتـػقذ، واـل ضـقابط  ضـلشادر ادـازظات وافدظاوى اخلارجة ظـ اختصاص ؿا

اجتفادية  ٕن افػصؾ افدؿقؼ بغ مقضـقع ادـازظـة افتـػقذيـة، ومقضـقع ادـازظـة 

ر مـ افصقر ًؾ إصؽال  فؾتداخؾ وافتشـابف ادشـؽؾ، فؽــ وضـعص افعامة يف ـث

حـؼ افتـداؾع ؾـق  يؾـبس  ضــلاذه افضـقابط  إلجيـاد ؾاصـؾ تؼريبـل، ويبؼـك فؾؼا

ــة  ــؽ يف افالدح ــ  ورد ذف ــذه  1/2ويشــؽؾ ـ ــد وردت ا ــذ، وؿ ــام افتـػق ـــ كظ م

 افضقابط يف فقادح ادادة افثافثة مـ كظام افتـػقذ، وبقاهنا ـ  يع:

وط افـظامقـة افشـؽؾقة شــرـؾ مـازظـة متعؾؼـة بـافتحؼؼ مــ تـقاؾر اف -4/1

افتـػقذ، ـادظاء تزوير افسـد أو إكؽـار  ضـلفؾسـد افتـػقذي  ؾفل مـ اختصاص ؿا

 افتقؿقع ظؾقف.

ــؾ مـازظــة متعؾؼـة بافتـػقــذ اجلــزي أو كاصـئة ظـــف  ؾفـل مـــ اختصــاص  -4/4

و اشــتبدافف، أو ادـازظــة يف صــحة تؼريــر افتـػقــذ، ـادـازظــة يف أجــرة احلــارس أ ضـــلؿا

ادحجـقز فديـف بــ  يف ذمتـف، أو رد مــا اشـتقيف خطــلً، أو أن ادـال ادحجــقز يػـقق مؼــدار 

إذا  -4/4افديـ ادطاف  بف، أو ادظاء ظقـ  يف ظـغ مباظـة وؾًؼـا ٕحؽـام اـذا افـظـام. 

د تـػقـذيبؿق-دؾع ادـػذ ضده بافقؾاء، أو اإلبراء، أو افصـؾح، أو ادؼاّصـة  ، -جـ  شــ

 افتـػقذ. ضـلأو احلقافة، أو افتلجقؾ بعد صدور افسـد افتـػقذي  ؾفل مـ اختصاص ؿا

ادقضـقع،  ضــلـؾ مـازظة متعؾؼة بؿقضقع احلؼ  ؾفل مـ اختصاص ؿا -4/2

ـادـازظــة يف مؾؽقــة افعــغ ًــؾ افتـػقــذ، أو ادـازظــة ادتعؾؼــة بــنخالل ضــريف افتعاؿــد أو 

 افقاردة يف افعؼد  ـعؼقد ادؼاوٓت وافتقريد وكحق ذفؽ. أحدمها بافتزاماتف

ادقضقع و  تذـر  ؾفـل مــ  ضـلـؾ دؾع أو مـازظة أمؽـ ذـراا فدى ؿا -4/1

ـؾ مـازظة وؿعص بعد اكؼضاء افتـػقذ و  تؽـ كاصئة ظــف  ؾفـل مــ  -4/7اختصاصف. 

 -4/1ـػعـة. ادقضقع، ــدظقى افشـػعة، أو اشـتحؼاق ادبقـع، أو اد ضـلاختصاص ؿا

 ادقضقع. ضـلادـازظة يف آشتحؼاق يف افقصايا وإوؿاف مـ اختصاص ؿا
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 املبشح الجاىٕ 
 سكٔك٘ الرتنات

 املطلب األًل: تعسٍف الرتنات يف اللػْ: 

ء شــلء، ؾـنذا ترــص افشــلافسـات: مجع ترـة مـ افسك بؿعــك: ودظـؽ اف

ا: ضرحتف وخؾقتف وؾارؿتف ورحؾص ظـف، ؾفق رؾ ـً ء ؿصًدا واختقاًراشـلض افتر
(1)

 ،

أو ؿفــًرا واضــطراًرا
(2)

ــا واترـــف، وتارـتــف افبقــع متارـــة،  ـً ، يؼــال: ترـــف يســـف تر

وتراك: بؿعـك اترك، واق اشؿ فػعـؾ إمـر، وترــة افرجـؾ ادقـص: مـا خيؾػـف مــ 

 افساث ادسوك بعده  ؾافسـة اشؿ فؾؿسوك.

افـعامـة، يؼـال هلـا: ترــة وتريؽـة  اـل يف إصـؾ بقضـة  -بسؽقن افراء-وافسـة 

ٕن افـعامة ٓ تبقض إٓ واحدة يف ـؾ شـة، ثؿ تسـفا وتذا ، واجلؿع ترادؽ
(3)

. 

 املطلب الجانُ: تعسٍف الرتنات يف اتصطالح:

اختؾــػ افػؼفــاء يف حتديــد معـااــا، ممــا ترتــ  ظؾقــف آخــتالف يف آثاراــا
(4)

 ،

"ظـ تعؾؼ حؼ افغر بعقـفمافف افصايف "ؾعرؾفا بعض احلـػقة بلهنا: 
(5)

. 

أي: ما ترـف ادقص مـ إمقال صاؾًقا ظـ تعؾؼ حؼ افغر بعـغ مــ إمـقال، 

ويــدخؾ ؾقفــا افديــة افقاجبــة بافؼتــؾ اخلطــل، أو بافصــؾح ظـــ افعؿــد، أو بــاكؼالب 

                                           
 (.42افدخان ) (ڃ ڃ ڃڃ)كحق ؿقفف تعاػ: (1)

 (.41افدخان ) (ڇ ڇ ڇ ڇ)كحق ؿقفف تعاػ: (4)

(، وافػادؼ يف 1/412(، ومجفرة افؾغة )1/12(، وادعجؿ افقشـقط )12/221قر )يـظر: فسان افعرب، ٓبـ مـظ (4)

 (.1/44(، ولتار افصحاح، فؾرازي )2/11ؽري  احلديث، افزلشـري )

(، و ادقاريـث يف 44يـظر: أحؽام افسـات وادقاريث يف افشـريعة اإلشالمقة وافؼـاكقن، بـدران أبـق افعقــغ، )ص (2)

 (.27و47حسـ خافد وظدكان كجا، )ص افشـريعة اإلشالمقة،

 (.1/711(، وحاصـقة ابـ ظابديـ )1/174افتقؿقػ ظذ مف ت افتعاريػ، ادـاوي ) (1)
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ًٓ بعػق بعض إوفقاء افؼصاص ما
(1)

، وخرج بؼقد ادال: ادـاؾع واحلؼـقق افتـل ٓ 

 ، ًٓ وٓ يف معــك ادـال ـحـؼ اخلقـار وافشـػعة وكحقاـا  ؾـال تـقرث، وٓ تؽقن ما

تؽقن ترـة، وخرج بؼقد افصايف: إمقال افتل تعؾؼص هبـا افـديقن افعقـقـة ــافعغ 

افتل راـفا ادقص وشؾؿفا فؾؿر ـ  ؾقؽقن أحؼ هبا مــ ؽـره إذا   يـسك شـقااا  

ترـًة وـذا ـؾ ما تعؾؼ بف حؼ ٕن حؼ ادر ـ تعؾؼ هبا يف حقاة افرااـ، ؾال تؽقن 

ورتف ترـةصـرافغر ؿبؾ 
(2)

. 

حؼ يؼبؾ افتجزؤ يثبـص دسـتحؼ بعـد مـقت مــ ــان فـف "وؿال ادافؽقة ال: 

"بؼرابة أو ما يف معـااا 
(3)

. 

: اـــذا جــــس يتــــاول ادـــال وؽـــره ـاخلقـــار، وافشـــػعة، "حـــؼ"وؿـــقهلؿ: 

وافؼصاص، وافقٓء، وافقٓية
(4)

. 

: خرج بف افقٓء وافقٓية  إذ يـتؼالن إػ إبعد بعـد "جزؤيؼبؾ افت"وؿقهلؿ: 

وٓ يـرد افؼصـاص وافشـػعة واخلقـار  ٕكـف  ،مقت إؿرب  فعدم ؿبـقهل  افتجـزؤ

فقس ادراد بؼبقل افتجزؤ ؿبقل اإلؾراز، بؾ ما يؿؽـ أن يؼال ؾقف: هلذا كصػف وهلـذا 

ثؾثف وكحق ذفؽ، واذه افثالثة ـذفؽ
(5)

. 

أي: بؼرابة أو كؽاح أو وٓء، وٓبد مـ اـذا افؼقـد   "ستحؼيثبص د"وؿقهلؿ: 

                                           
 ادصادر افسابؼة. (1)

 (.11-17يـظر: افسـة وما يتعؾؼ هبا مـ احلؼقق، ًؿد افؽشؽل، )ص (4)

(، وحاصــقة افدشـقؿل 4/421افـػـراوي ) (، وافػقاــف افـدواين1/111يـظر: صـرح لتصـر خؾقؾ، فؾخرصــل ) (4)

 (.2/217(، وافشـرح افؽبر، فؾدردير )2/217)

ؾنذا اصسى زيد شـؾعة باخلقـار ومـات ؿبـؾ اكؼضـاء أمـده  اكتؼـؾ اخلقـار فقارثـف، وإذا ـاكـص دار صــرـة بـغ زيـد " (2)

 "يف افشـػعة فقارثـف... وظؿرو، ؾباع زيد حصتف وثبتص افشػعة فعؿرو، ومات ظؿرو ؿبؾ أخـذه هبـا  اكتؼـؾ احلـؼ

 (.2/217حاصـقة افدشقؿل )

ٓ تؼبـؾ " (1) ـ مجؾـة افســة  ؾقجـ  صـدق تعريػفـا ظؾقفـا مـع أهنـا خارجـة  ٕهنـا  إن ؿؾص: افؼصاص وافشـػعة واخلقـار مـ

: فزيـد افتجزي  ؿؾص: اذا إك  يرد إذا أريد بافتجزي اإلؾراز أي افتؿققز.. وفـقس اـذا مـراًدا، بـؾ ادـراد بـافتجزي أن يؼـال

ذفؽ... وافظاار أن افقٓء يؼال ؾقف ذفؽ  ؾ  وجف إخراجف  ادصدر افسابؼ. "كصػف، وهلذا كصػف واذه افثالثةـ 
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 ة.صـقإلخراج افق

اء وآ ـاب شــرخرج بف احلؼـقق افثابتـة باف "بعد مقت مـ ـان فف"وؿقهلؿ: 

ة ظـذ افؼـقل بلكـف صــقخـرج بـف افق "بؼرابـة"وؽرمها  ؾال تسؿك ترـة، وؿـقهلؿ: 

ـؽاح وافقٓءأي: ـاف "أو ما يف معـااا"متؾؽ بادقت، وؿقهلؿ: 
(1)

. 

وؿال افشاؾعقة
(2)

 ."ما خيؾػف مـ حؼ، أو اختصاص، أو مال"ترـة ادقص ال:  

ادـال معـروف،  "اختصاص أو مال"ـجـاية وحد ؿذف، وؿقهلؿ:  "حؼ"ؾؼقهلؿ: 

وآختصاص يشؿؾ: ما فق مات ظــ مخـر  ؾتخؾؾـص بعـد مقتـف، أو ظــ صـبؽة كصـبفا 

ادلخقذة يف ؿتؾف فدخقهلا يف مؾؽفد بعد مقتف، وـذفؽ افدية صـقؾقؿع هبا 
(3)

. 

ويؼـال: افـساث  ،، واـق اإلرث"احلؼ ادخؾػ ظـ مقـص"وؿال احلـابؾة ال: 

وتاؤه متؼؾبة ظـ واو
(4)

. 

 -مـ ادافؽقة وافشاؾعقة واحلـابؾة-ويتبغ مـ افتعريػات افسابؼة أن اجلؿفقر 

ون افســة صــريرون صؿقل افسـة فألمقال واحلؼقق، خالًؾا فألحــاف افـذيـ يؼ

ظذ إمـقال، ومـا يف معـااـا مــ احلؼـقق دون شـادر احلؼـقق ادجـردة
(5)

، وؿـقل 

                                           
 ادصادر افسابؼة. (1)

 (.4/441(، وإظاكة افطافبغ، فؾدمقاضل )1-1/2(، وهناية ادحتاج )4/4يـظر: حاصـقة افرمع ) (4)

حاصــقة  "ف ؿبؾ مقتف، ؿـال افزرـشــل: وؾقـف كظـر بافـسـبة إػ افصـقرة افثاكقـةبـاًء ظذ إصح مـ دخقهلا يف مؾؽ" (4)

ما ؿافف افزرـشـل وما كظر بـف.. رد بـلن شـب  ادؾـؽ كصـبف فؾشـبؽة ٓ اـل، وإذا اشـتـد ادؾـؽ "(، و4/4افرمع )

فسـتـف، واـق فػعؾف ـان ترـة، ووؿع افسمال ظؿـ ظاش بعد مقتف معجزًة فـبل، وأجاب بعضفؿ بتبّغ بؼاء مؾؽـف 

ًؿقل ظذ أكف باإلحقاء تبّغ ظدم مقتف، فؽـف خالف افػرض يف افسمال  إذ ٓ تقجد ادعجزة إٓ بعد حتؼؼ ادقت، 

وظـد حتؼؼف يـتؼؾ ادؾؽ فؾقرثة باإلمجاع، ؾنذا وجد اإلحقاء  ـاكص اذه حقاًة جديدًة مبتدأًة، بال تبـّغ ظـقد مؾـؽ، 

ن فف، وفقس ـذفؽ، بؾ يبؼـك كؽـاحفـ، واحلاصـؾ أن زوال ادؾـؽ وافعصـؿة ويؾزمف أن كساءه فق تزوجـ أن يعد

ًؼؼ، وظقده مشؽقك ؾقف، ؾقستصح  زوافف حتك يثبص ما يدل ظذ افعقد، و  يثبـص ؾقـف صــلء  ؾقجـ  افبؼـاء 

 (.1-1/2هناية ادحتاج ) "مع إصؾ

 (.1/421فؾبعع ) (، وادطؾع ظذ أبقاب ادؼـع،4/147يـظر: ـشػ ادخدرات، فؾبعع ) (2)

ؾ ما يعتز ترـة يصؾح ٕن يؽقن ًالًّ فقؾاء افديقن، وتـػقذ افقصايا  ٕن ما يسـف ادقص يـؼسؿ إػ ؿسؿغ: (1)  ؾؾقسـ 

ًٓ يف احلــال أو ادــآل  ؾفــذا صــافح فقؾــاء افــديقن وتـػقــذ آفتزامــات، ويتـــاول افعؼــارات  ضحــدمها:   =مــا يعــد مــا
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اجلؿفقر أصح  ٕن احلؼقق مـاؾع، بـؾ إن إظقـان ادافقـة تـراد دـاؾعفـا افتـل اـل 

مــال، أو يصــح آظتقــاض ظـفــا بــ ل
(1)

، وٓ صــؽ أن إدق اــق تعريــػ افســـة 

ا  ٕكف جـس يتـاول ا دال وؽره، واذا احلـؼ اكتؼـؾ وثبـص بسـب  وؾـاة بؽقهنا حؼًّ

احلؼ ادخؾػ ظـ "ادقرث  ؾفق افذي خؾػف دـ بعده  ؾقؽقن تعريػ افسـة بلهنا: 

 أمجع وأدق يف بقان حؼقؼتفا. "مقص

واذه افسـة تػتؼر إػ ؿسؿة، وؿسؿة افسـة ال ادؼصقدة مــ ظؾـؿ افػـرادض، 

ؾفل ثؿرتف ومقضـقظف
(2)

  افقاحـد مــ ادؼسـقم صــقمعرؾـة ك" ، وادـراد بافؼسـؿة:

بص اخلـارج ضــرظؾقف أو معرؾة ظدد ما يف ادؼسقم مـ أمثال ادؼسقم ظؾقف، وهلذا إذا 

بافؼسؿة يف ادؼسقم ظؾقف شاوى حاصؾف ادؼسـقم، ؾؿعــك اؿسـؿ شـتة وثالثـغ ظـذ 

  افقاحد مـ افتسعة أو ـؿ يف افستة وثالثغ مثـؾ افتسـعة، ؾـنذا صـقتسعة، أي ـؿ ك

"بص اخلارج بافؼسؿة، واق أربعة يف افتسعة شاوى ادؼسـقمضـر
(3)

، واــاك حؼـقق 

مؼدمة ظذ ؿسـؿتفا بـغ افقرثـة -ةصـقمثؾ افديـ وافق-متعؾؼة بافسـة 
(4)

، ؾـال تعـد 

ترـة إٓ بعد شداد افديقن افتل ظؾقفا  ٕن حؼ افقرثة ؾقفـا ؿبـؾ ذفـؽ صـادع  فعـدم 

                                           

=
 

 افتل جيقز آظتقاض ظـفا بادال. وادـؼقٓت واحلؼقق ادافقة

ما ٓ يعد مآ يف احلال وٓ ادآل، واق احلؼقق ادجردة افتل ٓ تتعؾؼ بإظقـان، مثـؾ حـؼ حـبس افـراـ  وثاكقفن: 

 (.74وادبقع وكحقاا مما ٓ يصح آظتقاض ظـف ب ل، يـظر: افسـة، افؽشؽل، )ص

 (.44شالمقة وافؼاكقن، بدران أبق افعقـغ، )صأحؽام افسـات وادقاريث يف افشـريعة اإل (1)

ـ ) (4) ــدي ـ ظاب ــ ـقة اب ظــر: حاصــ ــؾ، دحؿــد ظؾــقش )1/711ـي ــل 1/174(، ومـــح اجلؾق ــؾ، فؾخرصـ ــر خؾق (، وصـــرح لتصـ

ـتفك اإلرادات، فؾبفقيت )2/224(، وـشاف افؼـاع، فؾبفقيت )4/4(، وحاصـقة افرمع )1/111)  (.4/144(، وصـرح م

 (.2/221، فؾبفقيت )ـشاف افؼـاع (4)

حـؼ تعؾـؼ بعـغ، وحـؼ تعؾـؼ بادقـص، وحـؼ تعؾـؼ "( بلهنـا مخسـة: 2/217وؿد ذـر افدردير يف افشـرح افؽبـر ) (2)

، وافصـحقح أهنـا أربعـة، "بافذمة، وحؼ تعؾؼ بافغر، وحؼ تعؾؼ بافقارث، واحلصــر يف اـذه وترتقبفـا اشـتؼرادل

 وكظؿ بعضفؿ احلؼقق ادتعؾؼة بافسـة ؾؼال:

 يؼــــدم يف ادــــراث كــــذر ومســــؽـ"

 وجـــان ؿـــراض ثـــؿ ؿـــرض ـػايـــة
 

 زـــــــاة ومراــــــقن مبقــــــع دػؾــــــس 

ـــرأس ـــؿ ت ـــاحػظ افعؾ ـــ  ؾ  "ورد بعق
 

 (.2/4حاصـقة اجلؿؾ ) 



  

 رُفٍزٌح نهرشكاخ انًُاصػاخ ان

 طٕسْا، ٔآثاسْا، ٔكٍفٍح انرؼايم يؼٓا
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خؾقصــفا واشــتؼراراا وثبا ــا
(1)

ًبــا مــا تؽــقن احلؼــقق ادتعؾؼــة بافســـة ًــالًّ ، وؽاف

تؼـديؿ بعضـفا ظـذ بعـض، وؿـد ذــر  ضــلفؾؿـازظة  فتـداخؾ احلؼـقق اــا ممـا يؼت

بعض افػؼفاء
(2)

أن افسـات ظؾقفا ثالثة أيٍد ال: )يـد افـقارث( فؾؿؾـؽ، و)يـد مــ  

ؼـقق ع حلشــر( كقابـًة ظــ افضــليؼقم مؼام ادقص( بحؼ كػسف فتزدة ذمتف، و)يد افؼا

اهلل تعاػ
(3)

واذه إيدي افثالثـة ظـذ افســة ــؾ واحـدة مـفـا ظـذ مجقعفـا، وٓ "، 

ـاء افتل تؽقن ــؾ واحـدة ظـذ حصـة، بـؾ شـراشتحافة يف ذفؽ، وفقسص ـليدي اف

اــذه ـــؾ واحــد مـفــا ظــذ اجلؿقــع، وفــقس ٕحــد مـــفؿ مـــع أخــر، وـلهنــا ثالثــة 

ؿفا  ٕكف ـادقـص، وحؼـف مؼـدم ظـذ حـؼ ؾق صـلمتطابؼة: يد افقرثة أشػؾ، ويد افق

"ءصـلع يف ـؾ شـرؾقؿف   ٕهنا كادبة ظـ اف ضـلافقرثة، ويد افؼا
(4)

. 

                                           
وفقس ادراد أكـف ٓ مؾـؽ فؾقرثـة إٓ بعـد شـداد افـديـ، يـظـر: حؼـقق افـدادـغ يف افســة، د. ظبـدافعزيز افصـغر،  (1)

 (.111)ص

 (.4/411ؾتاويف ) واق افسبؽل يف (4)

 دا حيصؾ فف مـ إجر، وفؽـ حؼ اهلل ؾقفا يغؾ   ٕهنا صدؿة.. -وإن ـان ؾقفا حؼ أدمل-وذفؽ يف افقصايا  (4)

 ادصدر افسابؼ. (2)
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 املبشح الجالح 
 صْز املياشعات التيفٔرٓ٘ للرتنات ّآثازٍا ّنٔفٔ٘ التعامل معَا

 :ألًل: أنٌاع املناشعات التنفَرٍْاملطلب ا

ـ ثالثة أكقاع، يـدرج حتـص ــؾ كـقع ادـازظات افتـػقذية يف اجلؿؾة ٓ  رج ظ

 مـفا ظدة صقر، واذه إكقاع ال:

وط افشـؽؾقة شــرؾفـل متعؾؼـة باف-وال ادـازظات افتل تتـاول صؽؾ افســد 

وط صــرافتـػقذ بـظراـا  وفتصـقراا  ؾـنن  ضـل، ؾفذه خيتص ؿا-فؾسـد افتـػقذي

 قذي، ال:افسـد افتـػ

 ع وٍٗ أٚ ثؼؼٗ:شـشأْ ٠ىْٛ خب١ًٌب ِّب ٠خبٌف اٌ -1

ع ـؾـف أو شــرـؾ شــد تـػقـذي خـافػ اف "ظذ أن: 1/1ؾؼد كصص افالدحة 

بعضف  جي  ظدم تـػقذ ادخافػ مـف، وظـد اظساض ضاف  افتـػقذ  تصدر افـدادرة 

ؾحؽـؿ ف شـل، واذا متػؼ مع افـظام إشا"ؿراًرا بذفؽ، خيضع فطرق آظساض 

وكظام افؼضاء، وما تصدر بف إكظؿة ظامة وافؼضادقة خاصـًة مــ اصـساط ذفـؽ، 

وتعؾقؼ افـػاذ ظؾقف
(1)

. 

  

                                           
ادخافػة افشـرظقة إذا ـاكص طاارة يف افسـد ومـصقًصـا ظؾقفـا ؾقـف  ؾفـل ظقـ  مـرتبط بشــروط افســد افشـؽؾقة   (1)

 ؿابؾ فؾتـػقذ  فعق  طـاار يف صـؽؾف، وؿاضــل افتـػقـذ تؼتصــر مراجعتـف ظـذ افســد صـؽؾقًّا ٓ ؾقؽقن افسـد ؽر

مقضقظقًّا، ـ  كصص ظذ ذفؽ افتعؾق ت، وإذا ـاكص ادخافػة افشـرظقة ؽر طاارة يف افسـد، ؾـنن افطعــ ؾقـف هبـا 

قع إفقف، ويرى ـثر مـ ؿضاة افتـػقذ ظـدم ُيعد ضعـًا مقضقظقًّا  ٕن افبحث ظـفا يستؾزم افـظر يف ادقضقع وافرج

 اختصاصفؿ هبا بخالف إوػ.



  

 انًُاصػاخ انرُفٍزٌح نهرشكاخ 

 طٕسْا، ٔآثاسْا، ٔكٍفٍح انرؼايم يؼٓا
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 أْ ٠ىْٛ طبدًسا ػٓ ِخزض: -2

ذو صـػة، وفـف  ضــلأي أن مصدره يتؿتـع بافصـػة وآختصـاص مًعـا  ؾافؼا

ع وٓيــة يف إصــدار إحؽــام وافؼــرارات وإوامــر افؼضــادقة، واــل ًــددة بــافـق

 ضــروادؽان وافزمان، وٓبد مـ تؼقـد افســدات افصـادرة ظــف بـذفؽ، ــ  أن ًا

ا مـا   تصـدراا اجلفـات ادخقفـة بـذفؽ، أو تصـدق  افصؾح ٓ تؽقن شـًدا تـػقـذيًّ

ظؾقفــا ادحــاـؿ، وـــذفؽ ادحــررات ادقثؼــة افقضـقــة وإجـبقــة  ٓ تؽــقن شـــًدا 

ا ما  يصدراا ادقثـؼ ادـرخص فـف بـ وط وكظـام معـغ، ويف صــرذفؽ  وؾـؼ تـػقذيًّ

حدود اختصاصف، وأحؽام ادحؽؿغ أيًضا تؽقن شـدات تـػقـذ إذا صـدرت ظــ 

اقئة حتؽقؿ لتصـة  وؾًؼـا فـظـام افتحؽـقؿ، وؿـد وردت اإلصـارة فـذفؽ يف فـقادح 

 ادادة افتاشعة مـ افـظام.

 أْ ٠ىْٛ ٌٗ لٛح ٚطفخ اٌزٕف١ز ثّٛعت ٔظبَ: -3

ا يف ادـادة افتاشـعة مــ كظـام افتـػقـذ مـحـص اـذه ؾافسـدات ادـصقص ظؾقف

افصػة، وـذفؽ افعؼقد وإوراق إخرى افتل هلا ؿقة شـد افتـػقذ بؿقج  كظـام 

آخر أجاز كظام افتـػقذ اظتباراا شــدات تـػقذيـة، ــ  ورد ذفـؽ يف افػؼـرة افثامــة 

 مـ ادادة افتاشعة مـ كظام افتـػقذ.

 ِحذد اٌّمذاس حبيِّ األداء:أْ ٠ىْٛ ِشزًٍّب ػٍٝ حكٍّ  -4

ط  فقشــؿؾ ـاؾــة شـــروؿــد صــدرت ادــادة افتاشــعة مـــ كظــام افتـػقــذ هبــذا اف

 افسـدات افتـػقذية.

ًِب: -5 ًِب أٚ اٌزضا أْ ٠زؼّٓ إٌضا

افسـد واج  افتـػقذ  اـق مـا تضـؿـ "افـص ظذ أن  1/4إذ ورد يف افالدحة 

 ."إفزاًما أو افتزاًما
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 زُ رٕف١زٖ:أْ ٠ىْٛ صبثًزب حزٝ ٠ -6

وادراد بذفؽ ثبقت افسـد مــ جاكـ  مصـدره وًتـقاه، بـلن يؽـقن صـدوره 

 صحقًحا ظـ ادـسقب إفقف بنرادتف وأاؾقتف واختقاره، وبؽقكف ذا صػة أيًضا.

وـــذا ثبــقت ًتــقاه بــاإلؿرار ؾــق  إذا ـــان مـــ إوراق افعاديــة افتــل يؼــر 

ؼرة افسابعة مـ ادادة افتاشعة مـ افـظـام، باشتحؼاق ًتقااا ـؾقًّا، أو جزدقًّا ـ  يف افػ

وط صــحتفا افـظامقــة، صـــرويؾحــؼ هبــا إوراق افتجاريــة افتــل  ؾــػ ظـفــا أحــد 

و  تصـادق ظؾقفـا  -كظاًمـا-افصؾح افتل   تصدراا جفـات لقفـة بـذفؽ  ضـروًا

 مـ افـظام. 1/2وافالدحة  1/4ادحاـؿ، ـ  كصص ظذ ذفؽ افالدحة 

ر ثبقتـف حتـك يـتؿ تـػقـذه، ؾـنن أفغـل أو أبطـؾ ؿبـؾ ذفـؽ  وٓ بد مـ اشـتؿرا

افتـػقذ، وحيـؾ ًؾـف  ضـلامتـع افتـػقذ، وـذا إن تغر ًتقاه باتػاق افطرؾغ أمام ؿا

 مـ افـظام. 1/1آتػاق اجلديد بؿقج  افالدحة  -ظـددذٍ -

ؾقعـد ؿـرار كؼـض  -بعـد متـام تـػقـذه-وإذا ـان اإلفغاء فؾسـد بــؼض احلؽـؿ 

بؿثابـة افســد افتـػقـذي يف إظـادة احلـؼ ًـؾ افتـػقـذ  -افذي ُكػـذ بؿقجبـف-احلؽؿ 

فؾؿـػذ ضده، ما   تؼرر ادحؽؿة أو اجلفة كاؿضة احلؽؿ خالف ذفؽ، ــ  أصـارت 

 مـ افـظام. 1/1إفقف افالدحة 

ًٍب ثؤِش اٌزٕف١ز أٚ اٌ -7  غخ اٌزٕف١ز٠خ:ظـ١أْ ٠ىْٛ ِز٠

ٕمـر افؼضـادل افـقضـل وإجـبـل، واذا مما خيـتص بـف احلؽـؿ أو افؼـرار أو ا

وـذا حؽؿ افتحؽقؿ افقضـل وإجـبل، ـ  ورد ذفؽ يف ادـقاد: افتاشـعة واحلاديـة 

ة مــ كظـام افتـػقـذ، ويـدخؾ شــرة وافرابعـة ظشـرة وافثافثة ظشـرة وافثاكقة ظشـرظ

ضؿـ إحؽام اــا ؿـرارات افؾجـان صـبف افؼضـادقة أيًضـا  ؾفـل مشـؿقفة بـافـقع 

 دادة افتاشعة باظتباراا مؾحؼًة بلحؽام افؼضاء وخاضعًة فرؿابتف.إول يف ا
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أِبَ اٌمؼبء، أٚ ِشًٌّٛب  -غ١ش لبثً ٌٍطؼٓ-أْ ٠ىْٛ ٔٙبئ١ًّب  -8

 ثبٌٕفبر اٌّؼجً:

واذا أيًضا مما  تص بـف إحؽـام ادشـار إفقفـا ؾـق  شـبؼ، وؿـد كصـص ادـادة 

ذ إحؽـام وافؼـرارات وإوامـر ٓ جيـقز تـػقـ"ة مـ كظام افتـػقذ ظذ أكف: صـرافعا

جًزا ما دام آظساض ظؾقفا جادًزا، إٓ إذا ـاكص مشؿقفًة بافـػاذ ادعجؾ، أو ــان 

 ."افـػاذ ادعجؾ مـصقًصا ظؾقف يف إكظؿة ذات افعالؿة

 ٚؽ اٌشى١ٍخ اٌخبطخ ثٗ:شـشأْ ٠سزجّغ اٌ -9

وإوامـر وط صؽؾقة خاصة، مثؾ: إحؽام صـرؾبعض افسـدات هلا أكظؿة و

وادحررات إجـبقة، وإوراق افتجارية، وؿد كص كظام افتـػقـذ يف ادـادة احلاديـة 

وط إوراق صــروط احلؽؿ إجـبل وما يؾحؼ بف، و  يــص ظـذ صـرة ظذ شـرظ

مـع إصـارتف -افتجارية اـتػاًء بـظامفا اخلاص افذي تؽتس  بؿقجبـف اـذه افصـػة 

، ؾالبد مع ــؾ مـا تؼـدم أن يسـتقيف افســد ـاؾـة -فذفؽ يف ادادة افرابعة وافثالثغ

 وط افشؽؾقة افالزمة فصحتف ظذ جفة اخلصقص، وؾًؼا فـظام معغ.شـراف

وال ادـازظات افتل تتـاول مضؿقن افسـد افتـػقـذي ومقضـقع احلـؼ  ؾفـل 

واحلـؼ افـذي ُيؽّرشـف ويتضـؿـف، وط ادقضـقظقة فؾســد افتـػقـذي، شــرمتعؾؼة باف

ادقضـقع، إٓ  ضـلوافتل متـع أو تقؿػ افتـػقذ حال ثبق ا، ؾفذه خيتص بـظراا ؿا

ؾق  اشـتثـاه كظـام افتـػقـذ، ومـفـا: ادـازظـات ادســدة إػ أظـ ل متـص بعـد صـدور 

 احلؽؿ، ومـ صلهنا افتلثر يف ؿقتف افتـػقذية، مثال ذفؽ آدظاء بافتـازل ظـ احلؽؿ

ــراء، أو افصــؾح، أو ادؼاصــة  ــاء، أو اإلب ــد صــدوره، أو بافقؾ بؿقجــ  شـــد -بع

، أو احلقافة، أو افتلجقؾ بعـد صـدور افســد افتـػقـذي  ؾفـذه خيـتص هبـا -تـػقذي

 مـ كظام افتـػقذ. 4/4افتـػقذ بؿقج  افالدحة  ضـلؿا
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قن ؿبؾ صدور احلؽؿ  ؾال يؿؽـ أن يؽـ -مما تؼدم-أّما إذا تؿ افتـازل وكحقه 

مـازظًة تـػقذيًة  إذ مـ ادػروض أن يؽقن ؿـد ُأثـر أمـام ًؽؿـة ادقضـقع، ؾفـق يف 

ادقضـقع  إذ ــؾ  ضــلة ادحؽقم هبا ؾقختص بـف ؿاضـقحؼقؼتف ضعـ يف حجقة افؼ

مـازظة مستـدة إػ وؿادع وأظ ل متّص ؿبؾ صدور احلؽـؿ اجلـاري تـػقـذه، خارجـة 

ه افقؿادع وإشباب أو افدؾقع افتل افتـػقذ ويػسض أن اذ ضـلظـ اختصاص ؿا

ُبـقص ادـازظة ظؾقفا ؿد ُأبِدَيص وجرت مـاؿشتفا أمام ًؽؿة ادقضقع افتل ؾصـؾص 

ــا  ــة افؼصـــرؾقف ــا بحجق ــافتعّرض هلــا جمــدًدا يشــّؽؾ مساًش ة ضـــقاحًة أو ضــؿـًا، ؾ

ـــؾ مـازظــة  "مـــ افـظــام مــا كصــف:  4/2ادحؽــقم هبــا  وفــذفؽ ورد يف افالدحــة 

ادقضـقع، ـادـازظـة يف مؾؽقـة  ضـلؿقضقع احلؼ  ؾفل مـ اختصاص ؿامتعؾؼة ب

ــد  ــريف افتعاؿ ــنخالل ض ــة ب ــة ادتعؾؼ ــذ، أو ادـازظ ــغ ًــؾ افتـػق  -أو أحــدمها-افع

، ــ  ورد يف "بافتزاماتف افقاردة يف افعؼد، ـعؼقد ادؼاوٓت وافتقريـد وكحـق ذفـؽ

 ضــلأمؽــ ذـراـا فـدى ؿاـؾ دؾع أو مـازظة "مـ افـظام ما كصف:  4/1افالدحة 

وط شـــر. ـــ  أن ادـازظــة يف حتؼــؼ اف"ادقضــقع و  تــذـر  ؾفــل مـــ اختصاصــف 

ــاإلخالء  ــلن يؽــقن احلؽــؿ ب ــاذه، ـ ــف ٕجــؾ كػ ــا يف احلؽــؿ ذات ــروض تقاؾرا ادػ

وًضا بتلخر ادحؽقم ظؾقف ظـ دؾع إجرة، ووؿعص مـازظة بغ ادـّػـذ وادـػـذ شـرم

 ادقضقع. ضـلظراا ؿاظؾقف حقل اذا ادقضقع  ؾقـ

افتـػقـذ   ضــلومما يستثـك مـ ادـازظات ادقضـقظقة افتـل خيـتص ببعضـفا ؿا

يعة اإلشالمقة، أو فؾـظـام افعـام يف افســد افتـػقـذي، ــ  شـرادظاء وجقد لافػة فؾ

ع ـؾــف أو شـــرـــؾ شـــد تـػقــذي خــافػ اف"، وكصــفا: 1/1ورد ذفـؽ يف افالدحــة 

مـف، وظـد اظساض ضاف  افتـػقذ  تصدر افـدادرة  بعضف  جي  ظدم تـػقذ ادخافػ

مع افتؼقـد "ة وكصفا: شـر، وادادة احلادية ظ"ؿراًرا بذفؽ، خيضع فطرق آظساض

افتـػقذ تـػقذ احلؽؿ وإمـر  ضـلبف ادعاادات وآتػاؿقات  ٓ جيقز فؼا ضـلب  تؼ

..... أٓ يتضـؿـ إجـبل إٓ ظذ أشـاس ادعامؾـة بادثـؾ، وبعـد افتحؼـؼ ممـا يـليت:
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ت ذفؽ افالدحـة سـر، وؾ"احلؽؿ أو إمر ما خيافػ أحؽام افـظام افعام يف ادؿؾؽة

 ."يعة اإلشالمقةشـرادؼصقد بافـظام افعام اق: أحؽام اف"بلن:  11/4

تطبـؼ ادحـاـؿ "ـ  كصص افالدحة إوػ فؾ دة افثاكقة مـ كظام افتـػقذ ظـذ أن 

يعة اإلشالمقة  وؾًؼا دـا دل ظؾقـف افؽتـاب شـرا أحؽام افظذ افؼضايا ادعروضة أمامف

وافسـة، وما يصدره ويل إمر مـ أكظؿة ٓ تتعارض مع افؽتاب وافســة، وتتؼقـد يف 

افتـػقـذ ورؿابتـف  ضــل  واـذا ؾقـف تلـقـد فسـؾطة ؿا"إجراءا ا ب  ورد يف اـذا افـظـام

 17412ؾؽـل افزؿـل رؿـؿ ظقة ظذ شـدات افتـػقذ، وـان ؿـد ورد يف إمـر ادشـراف

 "اــ: 2/12/1244يف  22114اـ، وإمر ادؾؽل افزؿل رؿؿ 41/4/1244يف 

مراجعة ؿضاة افتـػقذ ظـذ مـا يـرد يف افســد افتـػقـذي مـا    صـرافتلـقد ظذ.. أن تؼت

ــة يف اف ــد افؽؾق ــق افؼقاظ ــام، وا ــام افع ـــرخيــافػ افـظ ــتـدة إػ ش يعة اإلشــالمقة ادس

ـة، وذفؽ دون افرجقع إػ أصؾ ادقضقع، وأن ذفؽ ٓ خيـؾ كصقص افؽتاب وافس

 ."بتطبقؼ افضقابط ادؼررة كظاًما يف صلن افسـد افتـػقذي

وبـاًء ظذ ذفؽ  ؾنن ادخافػة اـا إن ـاكص يف ادسـادؾ افؼطعقـة افتـل ٓ يسـقغ 

ــا  ــص ظؾقف ــذوًذا، وك ــا ص ــد اخلــالف ؾقف ــا ويع ــاد ؾقف ـــد صـــرآجتف احًة يف افس

افتـػقذ خيتص بـظراا  دا تؼدم، وظؾقف آمتــاع ظــ افتـػقـذ  ضـلنن ؿاافتـػقذي  ؾ

 بعد حتؼؼف مـ ثبقت ذفؽ.

أما إذا ـاكص ادخافػـة يف ادسـادؾ آجتفاديـة افتـل يسـقغ ؾقفـا اخلـالف  ؾـال 

افتـػقذ، وٓ يؿـعف ادظاء وجقداا مـ آشتؿرار يف افتـػقـذ،  ضـلخيتص بـظراا ؿا

ــ ــذا إذا ـاكــص ادخافػ ــا يف افســـد وـ ــر مـصــقص ظؾقف ــادؾ افؼطعقــة ؽ ة يف ادس

افتـػقذي، وإك  يتطؾ  افتحؼؼ مـ وجقداا مراجعة افعؼقد وأصؾ افتعامؾ، واـق 

أمر زادد ظذ مراجعـة شــد افتـػقـذ، ؾغافـ  ؿضـاة افتـػقـذ يـرون ذفـؽ مــ افـظـر 

ادقضـقع، وافعؿـؾ جـاٍر ظـذ اـذا، باشـتثـاء  ضــلادقضقظل افـذي خيـتص بـف ؿا

حؽــام إجـبقــة وؿــرارات افؾجــان صــبف افؼضــادقة  ؾــرى بعــض ؿضــاة افتـػقــذ إ
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افتـػقذ بـظر ادـازظة يف ذفؽ إذا ـاكص متعؾؼـة هبـا  ٕن امتـاظـف  ضـلاختصاص ؿا

ادقضـقع يف ادؿؾؽـة  ضــلظل ظؾقفـا  إذ إن ؿاشــرظـ ذفؽ يؾغل رؿابة افؼضـاء اف

 افتـػقذ إخرى. فقس فف اختصاص بـظر ذفؽ، بخالف ؽراا مـ شـدات

ــة يف اف ــص ادـازظ ـــروإذا ـاك ــمثرة يف ش ــذي واد ـــد افتـػق وط ادقضــقظقة فؾس

ادقضــقع أيًضــا  إذ  ضـــلصــحتف، مثــؾ بطالكــف فعقــ  يف افرضــا  ؾقخــتص هبــا ؿا

وط افشـؽؾقة ؾؼـط، شــرمـ افـظام ادـازظات افتـػقذيـة باف 4/1ت افالدحة صـرح

فتـػقذ بـظراا  ٕكف مؽؾػ بـافتحؼؼ ا ضـلويرى بعض ؿضاة افتـػقذ اختصاص ؿا

مـ صحة افسـد، وٓ يتؿ ذفؽ بدون كظره يف اذه ادـازظات، وما ٓ يـتؿ افقاجـ  

وط افشــؽؾقة فؾســـد شـــرإٓ بــف  ؾفــق واجــ ، واــل أوػ مـــ جمــرد ادـازظــة يف اف

 افتـػقذ بـظراا ـ  تؼدم. ضـلافتـػقذي ادتػؼ ظذ اختصاص ؿا

ة احلؽـؿ فؾتـػقـذ ووصـػف بـافغؿقض وادظـاء احلاجـة إػ ـ  أن ادـازظـة يف ؿابؾقـ

احلؽؿ بعؿؾ ما، وتؼقم مـازظة حـقل ـقػقـة إيؼاظـف، ؾـظـر ذفـؽ  ضـله، ـلن يؼسـرتػ

بؿجـرد - مـف سـرافتـػقذ ضؾ  افتػ ضـلادقضقع، وٓ يؾزم ؿا ضـلمـ اختصاص ؿا

كـف يف افالدحـة كػسـف احلاجـة فـذفؽ، ــ  ورد بقا ضــلما   يـر افؼا -ضؾ  ادـػذ ضده

مـ افـظام. وـذفؽ ادـازظـة ادتعؾؼـة بـنخالء افعؼـار إذا طفـر أكـف مشـغقل بغـر  4/1

ادـػذ ضده، وامتـع افشاؽؾ ظـ اإلخالء، و  يؽـ فديف شـد تـػقـذي يتضـؿـ حؼـف يف 

اشتغالل افعؼار  ؾفل مـازظة مقضقظقة ٓ تقؿػ إجراءات افتـػقـذ، وفشـاؽؾ افعؼـار 

ادقضقع ضـلؿاافتؼدم بدظقى فدى 
(1)

 .74/12، ـ  كصص ظذ ذفؽ افالدحة 

وـذفؽ ادـازظة ادثارة بشلن صقرية ظؼد بقع ظؼار ًؽقم بف وجـاري افتـػقـذ 

ظؾقف  إذ ٓ أثر هلا ظذ افتـػقذ ما دام أكف   يصدر حؽـؿ بنفغـاء افعؼـد أو إيؼاؾـف مــ 

قضـقع، اد ضــلادقضقع، ويؽقن كظر دظقى افصقرية مــ اختصـاص ؿا ضـلؿا

                                           
ا يف اشـتغالل افعؼـار  ؾُتعـد مــ مـازظـات افتـػقـذ بــص افالدحـة  (1) ا يتضؿـ حؼًّ وإن ـان افشاؽؾ حيؿؾ شـًدا تـػقذيًّ

 ادشار إفقفا.
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 وتمثر يف صحة افسـد إن ثبص ذفؽ.

ومـ ادـازظات ادقضـقظقة مـا يؼـع بعـد افتـػقـذ ــ  أصـارت فـذفؽ افالدحـة 

و  تؽــ -ـؾ مـازظة وؿعص بعد اكؼضاء افتـػقذ  "مـ كظام افتـػقذ، وكصفا:  4/7

ادقضقع، ــدظقى افشـػعة، أو اشـتحؼاق  ضـلؾفل مـ اختصاص ؿا -كاصئة ظـف

 ."ـػعةادبقع، أو اد

وال ادـازظات افـاصئة ظـ إجراءات وأظ ل افتـػقذ اجلزي، وافتل تثـار مــ 

افتـػقذ ضـلأضراف افتـػقذ أو مـ ؽراؿ، وخيتص بافػصؾ ؾقفا ؿا
(1)

. 

ـػقـذ ــؾ مـازظـة متعؾؼـة بافت"مـ افـظـام، وكصـفا:  4/4ـ  ورد يف افالدحة 

افتـػقـذ، ـادـازظـة يف أجـرة  ضــلؾفـل مــ اختصـاص ؿا -أو كاصئة ظـف-اجلزي 

احلارس أو اشتبدافف، أو ادـازظة يف صحة تؼرير ادحجقز فديف ب  يف ذمتف، أو رد ما 

اشتقيف خطًل، أو أن ادال ادحجقز يػقق مؼدار افديـ ادطافـ  بـف، أو ادظـاء ظقـ  

 ."ذا افـظاميف ظغ مباظة وؾًؼا ٕحؽام ا

ؾفل كاصئة ظـ ظق  يشقب اذه اإلجراءات، شقاء أـان اذا افعقـ  ظقًبـا يف 

 افشؽؾ أم ظقًبا مقضقظقًّا يعسي أحد اإلجـراءات أو بعضـفا، ويـمدي إػ بطالهنـا 

، دون أن يؿس ذفؽ افسـد افتـػقذي بحـد، ذاتـف أو احلـؼ ادثبـص -أي اإلجراءات-

 ؾقف  فؽـف يمخر أو يعطؾ افتـػقذ.

وكقرد ؾق  يع، بعـض إمثؾـة ظـذ افعقـقب وادخافػـات ادتعؾؼـة بـنجراءات 

افعقـقب وادخافػـات افتـل -1افتـػقذ اجلـزي، وافتـل ؿـد تؽـقن ًـالًّ فؾؿـازظـة: 

 تشقب أمر افتـػقذ، مثؾ:

                                           
ال ادؾؽقـة ظـذ صـؽقك افعؼـارات افتـل ي، ــافتفؿقش باكتؼـاجلـز افتـػقـذ تتطؾ  ٓ افتل باإلجراءات خيتصوٓ (1)

 ( مـ افـظام.4/4صدر بشلهنا حؽؿ مـ ؿاضـل ادقضقع باكتؼال ادؾؽقة، وذفؽ بؿقج  افالدحة )
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إذا جــاء لافًػــا دضــؿقن احلؽــؿ أو افســـد اجلــاري تـػقــذه  ـــلن يتضــؿـ  -أ

 ؾغ افقارد يف احلؽؿ أو افسـد.تؽؾقًػا بدؾع مبؾغ يػقق ادب

ة، ـاشؿ واقية ضاف  افتـػقذ، شـقإذا خال أمر افتـػقذ مـ افبقاكات إشا -ب

افعقـقب افتـل  -4مــ افـظـام.  42واشؿ دادرة افتـػقذ وكحق ذفؽ مما ورد يف ادادة 

 تشقب افتبؾقغ، مثؾ:

مفؾـة  يانشــرظدم ذـر افتاريخ افذي حصؾ ؾقف افتبؾقغ، وافـذي يبـدأ مــف  -أ

 افتـػقذ آختقاري.

ظدم ذـر اشؿ واقية ادبّؾغ إفقف وصـػتف، وكحـق ذفـؽ ممـا ورد يف فـقادح  -ب

افعقـقب وادخافػـات افقاؿعـة يف إجـراءات افبقـع بـادزاد  -4مـ افـظام.  42ادادة 

 شــرإذا تضؿـ اإلظالن ذـر ظؼارات ؽر افقاؿع ظؾقفا احلجز، أو أؽػؾ ك-افعؾـل 

، أو إذا أؽػــؾ وـقــؾ افبقــع يف جؾســة ادزايــدة ادـــاداة مــردًدا اإلظــالن يف افصــحػ

وصػ ادبقع وثؿــ افطـرح، أو بـاع بلؿـؾ مــ افؼقؿـة ادؼـدرة، أو رشـا ادـزاد ؿبـؾ 

ــف مؼت شـــرظ ضـــلم ــؽ  دخافػت ــد أـــز ظــرض، وكحــق ذف ــادؼ بع ــادة  ضـــكدؿ اد

 ز.افعققب افـاصئة ظـ حجز أمقال ؽر ؿابؾة فؾحج-2اخلؿسقن مـ افـظام. 

ًٓ يؿـع افـظام حجزاا يؼـع بـاضاًل، مثـؾ إمـقال  إن احلجز افذي يتـاول أمقا

يـ مــ كظـام افتـػقـذ، شــرادؿؾقـة فؾدوفة، وادـصقص ظؾقفا يف ادادة احلادية وافع

وادؼصــقد هبــا: مــا اكػــردت افدوفــة بؿؾؽقتــف، وأمــا مــا متؾــؽ ؾقــف افدوفــة حصًصــا 

افتـػقـذ  ضــلمؼدار حصصـفا، ويراظـل ؿا صادعة  ؾقجقز احلجز وافتـػقذ ظذ ؽر

 مـ افـظام. 41/1ر افعام، ـ  أصارت فذفؽ افالدحةضـريف ذفؽ ظدم حلقق اف

 افعق  افـاصا ظـ لافػة ؿقاظد آختصاص افقٓدل أو افـقظل أو ادؽاين: -1

 ضــكافتـػقـذ بتـػقـذ حؽـؿ ضـد جفـة إداريـة  دخافػتـف مؼت ضـلإذا أمر ؿا -أ

 مـ افـظام.ادادة افثاكقة 
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دادرة تـػقذية ظامة بتـػقذ حؽؿ أجـبـل، أو ؿـرار مــ جلــة  ضـلأو أمر ؿا -ب

ادـادة افثامــة  ضـكصبف ؿضادقة  تص بتـػقذه دادرة أخرى متخصصة  دخافػتف مؼت

 ة مـ افـظام.شـروافرابعة ظ

أو إذا أمر بتـػقذ حؽؿ متعؾؼ بعؼار خارج آختصاص ادؽاين  دخافػتـف  -ج

 ادادة افرابعة واخلامسة مـ افـظام. ضـكمؼت

ـا بؼقاظـد  ؾػل احلآت ادتؼدم ذـراا افتل يعتز ؾقفا ظق  آختصـاص ماشًّ

إفزامقة متعؾؼة بافـظام افعام  ؾنكف يشؽؾ أشاًشا دـازظة تـػقذية ترمل إػ إبطال أمـر 

 وؿرار افتـػقذ.

ــ   4/4افتـػقـذ بؿقجـ  افالدحـة  ضــلؾفذه ادـازظـات خيـتص بـظراـا ؿا

افتـػقذ بـظر اذه ادـازظات  أّن إجراءات افتـػقـذ  ضـلتؼدم  وشب  اختصاص ؿا

اؾف  مما جيعؾف أوػ مــ ؽـره فؾػصـؾ ؾقفـا دصـؾحة ادعامؾـة، صـرتتؿ أمامف وحتص إ

ظــد كظـره ادـازظـة -افتـػقـذ  ضــلوتسفقاًل دسـار افتـػقـذ، وجيـدر افتـقيـف بـلن فؼا

ادقضـقع، مــ جفـة  ضــل، أن ي رس دور وشـؾطات ؿاادتعؾؼة بنجراءات افتـػقذ

ؿبقل وتؼدير وشادؾ اإلثبات، ـإدفة اخلطقة، وشـ ع افشـفقد، وحتؾقـػ افقؿـغ، 

 واشتجقاب اخلصقم، وحتك افؾجقء إػ اخلزة وادعايـة.

 :صٌز املناشعات التنفَرٍْ للرتناتاملطلب الجانُ: 

  ــرج ظـــ إكــقاع افثالثــة ادـازظــات افتـػقذيــة فؾســـات هلــا صــقر ظــدة ٓ

 ادتؼدم بقاهنا، وأبرز اذه افصقر ما يع:

مـ صقر ادـازظة يف افسـد افتـػقذي ذاتف: ادظاء ــقن صـّؽ ؿسـؿة افســة أو 

صّؽ احلؽؿ ظذ افسـة ؽر هنادل، أو تػـرع مــف صـّؽ آخـر ؽـر هنـادل، أو ادظـاء 

قد صؽقك ؿضـادقة، أو دظـاوى أخـرى تتعـارض مـع صـؽ افؼسـؿة ؾقطافـ  وج
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اددظل بقؿـػ تـػقـذه ٕجـؾ ذفـؽ، أو ادظـاء وجـقد ترــة   تـذـر يف افصـؽ، أو 

جدت بعده )مثؾ: افــ ء أو افديـة(، أو ادظـاء وجـقد ؽــؿ وؽـرم بـغ افقرثـة ظــد 

يف افســـد  ادـاشــخات، أو مؼاصــة ولارجــة بــغ افقرثــة، أو ادظــاء وجــقد لافػــة

يف افقرثــة   يــقلَّ  ّصـــرافتـػقــذي ٕكظؿــة أخــرى معؿــقل هبــا، أو ادظــاء وجــقد ؿ

ظؾقفؿ، أو ادظاء وجقد ًجقب أو ممـقع مـ اإلرث تؿ تقريثف يف شــد افتـػقـذ، أو 

افقرثـة، أو خطـل يف  صــروجقد اختالف يف أش ء افقرثة بغ شـد افتـػقذ وصّؽ ح

ة، وكحق ذفؽترمجة شـد افتـػقذ فؾغة افعربق
(1)

. 

مـ صقر ادـازظـة يف مقضـقع افســة: دظـقى وجـقد حـؼ متعؾـؼ بافســة   

يـظر ؾقف بسـد افتـػقذ مثؾ: ديــ ثابـص بذمـة ادـقرث ٕحـد افقرثـة أو ؽـراؿ، أو 

 ة، أو وؿػ، وؽرهصـقو

ؽقـة مــ ادـقرث هببـة أو بقـع أو ادـازظة يف بقـع أو إخـالء افعؼـار بـدظقى ادؾ

وكحقه أو أن مؾؽ ادقرث فف صقري، وكحق ذفؽ
(2)

. 

مـ صقر ادـازظة يف إجراءات افتـػقذ ظذ افسـة: آظساض ظذ اختصـاص 

ــف ضـــلؿا ــ  رده وتـحقت ــذ أو ضؾ افتـػق
(3)

ــديره إجــرة أ و ، وآظــساض ظــذ تؼ

                                           
اذه ادـازظات تثار أمام ؿاضـل افتـػقذ، ـ كع يف افسـد خيؾ بتقاؾر صــروضف  إلمجافـف أو تعارضـف مـع ؽـره وكحـق  (1)

فؽ فقتقؿػ أو يؿتـع ظـ افتـػقذ، أو يستؿر ؾقف ؾؼط، وأما افػصؾ ؾقفا أي افػصؾ ذفؽ، ؾقـظر ؿاضـل افتـػقذ يف ذ

بغ افصؽقك ادتعارضة أو كظر ادخافػة افـظامقة فؾصؽ أو تصحقحف وكحق ذفؽ  ؾؾقس مـ ظؿؾ ؿاضـل افتـػقذ، 

أو ـتـ  فؼاضــل وفذفؽ ؾنن طفر فؼاضـل افتـػقذ أن اخلطـل بـّغ يف اـذه ادـازظـات اؿتصــر ظـذ وؿـػ افتـػقـذ، 

 ادقضقع بطؾ  افتػسـر وافتصحقح إن افتبس ظؾقف ذفؽ.

واذه ادـازظات أيًضا خيتص بافػصؾ ؾقفا ؿاضـل ادقضقع، فؽـفا تعّد ماكًعا مـ افتـػقذ يست  ظؾقف إيؼاؾـف، واـذا  (4)

 جمال كظر ؿاضـل افتـػقذ ؾقفا.

ف دحاش  ؿا (4) ٓدل ادراد اختصاصف يف اإلجراءات، مثؾ تعقـق ظساض ظذ اختصاصف افق كقين مثاًل أو بقعف فعؼار وكحقه، وأما ٓا

ػقذ.. ـ ادـازظات ادقضقظقة فؼاضـل افـت حقتف ظـفا  ؾفذا م ػقذ ومـازظاتف، وضؾ  رده وـت قظل وادؽاين يف أصؾ افـت  واـف
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إجقر يف أظ ل افتـػقذ، وآظساض بقجقد خطـل يف افؼسـؿة، وآظـساض ظـذ 

تؼديؿ افديقن أو احلؼقق ادتعؾؼة بافسـة، وآظساض ظذ إجراءات ادحاّصة بـغ 

ق أو وـقـؾ افبقـع، صـقافغرماء وتقزيع احل ؾة بقـفؿ، وآظساض ظذ اختقـار ادسـق،

ــار أو اد ــزاد وآظــساض ظــذ تثؿــغ افعؼ ـؼــقل، وآظــساض ظــذ إجــراءات اد

افعؾـل، وضؾ  افتعـقيض بسـب  اد ضؾـة يف افتـػقـذ، وادطافبـة بلتعـاب ادحامـاة، 

ــف،  وآظــساض ظــذ تعقــغ احلــارس افؼضــادل أو ادحاشــ  افؼــاكقين أو إجراءات

وذفؽ: بلن يتضؿـ افسـد افتـػقذي تعقغ حارس ؿضادل ظذ بعـض افســة حلـغ 

ة وكحقاا، ـ  يف صـقسؿة، أو حلغ اكتفاء ادـازظة ادقضقظقة يف ديـ أو واكتفاء افؼ

احلاجـة وادصـؾحة تعقـغ حـارس ؿضـادل  ضــلبعض إظقان وإصقل افتل تؼت

يـــديراا ويرظااـــا ويـؿقفـــا ممؿًتـــا، مثـــؾ: افػــــادق وادستشـــػقات وادمشســـات 

ــة ادختؾػــة، ؾقؼــع مـازظــة أمــام ؿا ــذ يف إجــراءات افتـ ضـــلوادحــالت افتجاري ػق

 احلارس أو تعققـف أو ظزفف أو شقء إدارتف أو خقاكتف أو أخطاءه وكحق ذفؽ.

أو بلن يتضـؿـ افســد افتـػقـذي تعقـغ ًاشـ  ؿـاكقين يف إجـقر وإربـاح 

وادصاريػ افتل حتدث أثـاء افؼسؿة، ؾتؼع ادـازظة يف تعققـف أو إجراءاتف ظذ كحـق 

 ة واحدة.ضـقـثر يف ؿما تؼدم، وؿد جتتؿع صقرة أو أ

 :املطلب الجالح: آثاز املناشعات التنفَرٍْ للرتنات

تبغَّ مما شبؼ أن إحؽام وافؼرارات وإوامر افؼضادقة ادتعؾؼة بؼسـؿة افســات 

ذفؽ ؾـنن اـذه وط افسـدات افتـػقذية  وفصـرٓ تؽقن ؿابؾة فؾتـػقذ حتك تستقيف ـاؾة 

ادـازظات افتل تتـاول صؽؾ افســد ؿـد متــع أو تقؿـػ افتـػقـذ ظــد ثبق ـا  إذ ٓ ُيـّػـذ 

َّٓ ما تضـؿـ إفزاًمـا أو افتزاًمـا، وــان ًـدد ادؼـدار حـال إداء، شـؾقؿ إرــان  مـفا إ

اؽة حاشــؿة صـــقواضــح افبـقــان، ٓ فــبس ؾقــف وٓ ؽؿــقض وٓ تعؾقــؼ وٓ إمجــال، ب
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ع اـتسابف فؾصػة افؼطعقة أو صؿقفف بافـػاذ ادستعجؾ، وؾؼ ما كص ظؾقـف وكص بّغ، م

ــات اف ــامل ادراؾع ـــريف كظ ــادقًة ٓ ش ــرارات ؿض ــا وؿ ــة أحؽاًم ــذ  إذ إن ثّؿ ظقة وافتـػق

، ؾفـذه -تتضؿـ إفزاًما يستقج  تـػقذه ا اذ تدابر ظذ إمـقال أو ظـذ إصـخاص

بتعقـغ  ضــلافقرثة، وافؼرار افؼا صـرقك حافتـػقذ، مثؾ: صؽ ضـلٓ ُتـّػذ بقاشطة ؿا

، ؾال تعد شـدات تـػقذيـة، وإن ـاكـص مــ متطؾبـات تـػقـذ صـرأو ؿقّؿ ظذ افؼا صـلو

صؽقك ؿسؿة افسـة، فؽـفا ؿد تمثر يف افتـػقذ شؾبًا ؾق  فق وؿـع مـازظـة صـدر بسـببفا 

 حؽؿ يؿـع إرث بعض ادذـقريـ ضـؿـ افقرثـة، وذفـؽ بعـد آظـساض ظـذ صـّؽ 

افقرثة  ؾقست  ظـذ اـذا تـػقـذ ذفـؽ بنشـؼاضفؿ مــ افقرثـة، وحرمـاهنؿ مــ  صـرح

 اإلرث ويؽقن اذا احلؽؿ شـًدا تـػقذيًّا.

ـ  أن بعض إحؽام وافؼرارات وإوامر افؼضادقة ادتعؾؼة بؼسؿة افســات 

تؽقن مؼصقرة ظذ إثبات اإلرث وصحة متّؾؽ ادقرث مثاًل، دون إفزام فؾقرثة أو 

تزام مـفؿ فبعضفؿ أو فغراؿ، وربـ  ـاكـص بعـض اـذه إحؽـام مشـتؿؾًة ظـذ اف

إثبات ديقن أو حؼقق مافقـة متعؾؼـة بافســة دون حتديـد مؼـداراا وبقـان حؾقهلـا، 

اؽتفا ؽؿقض وفبس حيتاج فبقـان صـقورب  ـاكص بعض اذه إحؽام جمؿؾًة أو يف 

ط افســد افتـػقـذي ؾقفـا، وإذا وصـر، واذا ـؾف ماكع مـ تـػقذاا ٓختالل سـروتػ

 ادقضقع. ضـلء مما تؼدم  ؾنن ادختص بـظره اق ؿاصـلوؿع كزاع يف 

افتـػقذ ظذ ـؾ مـازظة متعؾؼة بافتحؼؼ مـ تقاؾر  ضـلاختصاص ؿا صـرويؼت

وط افـظامقة افشؽؾقة فؾسـد افتـػقذي، ـادظاء تزوير افسـد أو إكؽـار افتقؿقـع شـراف

مـ كظام افتـػقذ 4/1ة ظؾقف، وذفؽ وؾًؼا فالدح
(1)

. 

                                           
قذي، ـادظاء تزويـر افســد، أو ـؾ مـازظة متعؾؼة بافتحؼؼ مـ صحة افسـد افتـػ": -ؿبؾ تعديؾفا-وافتل ـاكص تشؿؾ  (1)

، ثـؿ ظـدفص فتؼتصــر "بطالكف فعق  يف افرضا، أو أن ادـػذ ضده فقس بطرف ؾقف، أو إكؽار افتقؿقع ظؾقف، وكحق ذفـؽ

ـؾ مـازظة متعؾؼة بافتحؼؼ مـ تـقاؾر افشــروط افـظامقـة افشـؽؾقة فؾســد افتـػقـذي، ـادظـاء تزويـر افســد أو  "ظذ: 

 واذا يعـل خروج ادـازظات ادتعؾؼة بؿقضقع افسـد ظـ اختصاص ؿاضـل افتـػقذ.، "إكؽار افتقؿقع ظؾقف
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إصؾ أن مجقع اذه ادـازظات ادقضقظقة ٓ تمثر يف افتـػقذ وٓ تقؿػـف، مـا   

ادقضقع ادختص، ـ  جاء  ضـلف، أو ؿرار يقجبف مـ ؿاضـقيصدر بذفؽ حؽؿ يؼت

ل وجـقد مـازظـة تـػقـذ أو كـزاع يف ٓ حيـق"مـ افـظـام، وكصـفا:  1/1يف افالدحة 

 يف إجـراءات افتـػقـذ، مـا   تؼـرر افـدادرة افتـل ســرمقضقع افسـد افتـػقذي مـ اف

 ."تـظر افـزاع وؿػ افتـػقذ، وؾًؼا ٕحؽام افؼضاء ادستعجؾ

شـؾطة تؼديريـة يف إيؼـاف افتـػقـذ أو آمتــاع  -مـع ذفـؽ-افتـػقـذ  ضـلوفؼا

ر، أو حػًظا حلؼ ضـرؽ  مراظاًة دصؾحة، أو دؾًعا فظـف  إن طفر فف ما يستقج  ذف

وإن   -ؾقاتف وكحـق ذفـؽ، ويؽـقن ؿـراره يف اـذا افشـلن مــ تؾؼـاء كػسـف  شـكخي

وخيضـع فطـرق آظـساض، ــ   -ادقضـقع ضـليصدر ؿرار بقؿػ افتـػقذ مـ ؿا

افتـػقـذ  ضــلإذا أمفـؾ ؿا"مــ كظـام افتـػقـذ وكصـفا:  1/1ورد ذفؽ يف افالدحـة 

ؾـف، أو ؿسـط اد ديـ يف افسداد، أو ؿرر آمتـاع ظــ افتـػقـذ، أو تقؿـػ ظــف، أو أجَّ

 ."ادبؾغ  ؾقؽقن ؿراره خاضًعا فطرق آظساض  وؾًؼا ٕحؽام افؼضاء ادستعجؾ

افتـػقـذ   ضــلادقضـقع أو ؿا ضــلويف حال صدور أمر بقؿػ افتـػقذ مــ ؿا

ؿضـادقًّا وؾًؼـا ٕحؽـام افؼضـاء ؾنكف يشسط فصحتف وترتـ  أثـره  أن يؽـقن ؿـراًرا 

ادستعجؾ، وأن يقدع ادـػذ ضده ادبؾغ ًؾ افتـػقـذ يف حسـاب ًؽؿـة افتـػقـذ  إن 

 مـ كظام افتـػقذ. 1/7ًؽا، وذفؽ وؾًؼا فالدحة صـقـان شـد افتـػقذ 

يف إفغاء مجقع إوامر افصادرة بحـؼ  -ـ  تؼدم-ويظفر أثر صدوره صحقًحا 

افـذي تـؿ احلجـز ظؾقـف  ؾقسـتؿر  -افثابـص أو ادـؼـقل-ادـال ادـػذ ضده، باشتثـاء 

احلجــز بؿؼــدار مــا يػــل بافســـد افتـػقــذي إػ حــغ صــدور حؽــؿ هنــادل يف أصــؾ 

 مـ افـظام. 1/1ادقضقع، ـ  أـدت ذفؽ افالدحة 
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ذ، ؾتمثر يف تـػقذ ؿسؿة افســة  كظر اذه ادـازظات إػ وؿػ افتـػق ضـلؿد يػ

ة، وافغايـة ضــقافتـػقذ، بحسـ  طـروف ــؾ ؿ ضـلوأشباب ذفؽ ظاددة فتؼدير ؿا

إتاحة افػرصة إلصـدار  -أي إظطاء احلؼ يف وؿػ افتـػقذ يف اذه احلافة-مـ ذفؽ 

 افؼرار ادـاش  ؿبؾ إمتام افتـػقذ، وؿبؾ وؿقع أمر يستحقؾ تعديؾف أو إزافة آثاره.

 اإلصــارة اـــا إػ أن تؼــديؿ ادـازظــة افتـػقذيــة ٓ يقؿــػ بحــد ذاتــف  ـــ  جتــدر

افتـػقـذ بعـد  ضــل افتـػقذ افذي ٓ يتقؿػ إٓ بصدور ؿرار بف مـ ؿاشـر -ابتداءً -

 ضـــكاــذه ادـازظــة أو ؿبؾفــا  إن رأى مســبًبا فــذفؽ، ـــ  اــق مؼت ضـــكثبــقت مؼت

 مـ افـظام. 1/1افالدحة 

أهنا مـ ؿبقؾ ادـازظات افتـػقذيـة، بقــ  اـل يف  وؿد ُيتقاؿ يف بعض افشؽاوى

 احلؼقؼة جمرد صؽقى  ؾال تعد مـازظة تـػقذ، وٓ تمثر ؾقف ؽافًبا، ومـ ذفؽ:

افشؽقى مـ احلؽؿ ادـّػذ وادآخذ ظؾقف، واظتبـار ادـػـذ ضـده أن احلؽـؿ ؽـر 

طعقًّـا، ؿطعل، وفؽـف ُأظطل وصًػا خاضًئا مـ ؿبؾ ادحؽؿة افتل أصدرتف ؾاظتزتف ؿ

أو اظتباره أن ادحؽؿة   تؽـ ظذ حؼ  ظـدما ؿضص بافتـػقذ ادعّجـؾ، وكحـق ذفـؽ 

ؾفذا ٓ ظزة بف وٓ أثر فف
(1)

. 

املطلببب السا ببع: تطبَكببات قضبباَْٖ للمناشعببات التنفَرٍببْ يف الرتنببات    

 :ًنَفَْ التعا ل  عوا

أؾـراح(  صــرع ظؼـار )ؿادؾخص: حؽؿ هنادل خيص ترـة متقىف وؿد تضـؿـ: بقـ

ظقة، وأثــاء افتـػقـذ شــربادزاد افعؾـل، ثؿ ؿسـؿة ثؿــف ظـذ افقرثـة حسـ  أكصـبتفؿ اف

                                           
يـظر: إصـؽافقات تـػقـذ إحؽـام افؼضـادّقة، افؼاضــل جـان داود ؾفـد، افــدوة افعؾؿّقـة فؾؿرــز افعـر  فؾبحـقث  (1)

 افؼاكقكقة وافؼضادقة.
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و  يقاؾـؼ ظـذ دؾـع بـاؿل  -يف ادـزاد إول-وؿعص مـازظة تـػقذية تؼدم هبا ادشـسي 

 ضــلافثؿـ بدظقى افتقاضم ظذ ادبافغة يف رؾع شعره بلـثر مما يستحؼ، ؾصـدر مــ ؿا

قذ ؿـرار يتضـؿـ إفـزام اـذا ادشـسي بتسـديد مبؾـغ ؿـدره أربعـة مؾققًكـا وتسـع دة افتـػ

ومخسقن أفػ ريال، يؿثؾ افػرق يف ؿقؿة افعؼار بعد متام افبقع يف ادزاد افثاين  بــاًء ظـذ 

 صــرافبقع ادعد مـ ردقس ادـزادات ووــالء افبقـع، وادتضـؿـ ادزايـدة ظـذ افؼ ضـرً

 مؾققن ريال يف ادزاد افذي   يؾتزم بف. شـرؿدره اثـا ظتف ظؾقف بؿبؾغ شـقوتر

 إٌّبصػخ اٌزٕف١ز٠خ:

: ًٓ طفر وجقد كؼص ـبر يف معؾقمـات افعؼـار وحؼقؼتـف، مـع ظـدم تـقاؾر  ضو

ادزايا افتل أظؾـ ظـفا ؾقـف، وافتـل أظطتـف ؿقؿـة أظـذ مــ شـعره احلؼقؼـل  ؾقؽـقن 

 صــر/أظؾــ أكـف )ؿ1بقـان ذفـؽ: ر يف افبقع، وضـرمـ اف -واحلال ما ذـر-اؤه صـر

ــ مــ رؤيـة 4يح بـذفؽ. صــرفألؾراح(، ثؿ طفـر أكـف ٓ يقجـد رخصـة ت /  كؿؽَّ

/إكظؿـة 4شــة.  12ادبـك افذي طفر أكف ؽر مؽتؿؾ، ورخصة افبـاء مـتفقة مـذ 

يؼع ؿربف ؿاظـة أؾـراح أخـرى،  صـرمتـع ترخقص ؿاظات أؾراح متجاورة، واذا افؼ

ؽ أهنا تمثر يف ؿقؿتف وتعتـز مــ افغـرر افـذي جيـ  رؾعـف، واذه ادالحظات ٓ ص

 ."أماكة ادـطؼة"ويؿؽـ فؾؿحؽؿة افتحؼؼ مـ صحة اذا إمر ببعث خطاب إػ 

ــا: ــا ؾقــف  وفؽــقن ادؼق،ؿــغ ؽــر  ثاكًق ظــدم صــحة تؼقــقؿ افعؼــار  فؽقكــف مبافًغ

زاد، ؾفــاك  وٓ مماؾغ تلاقاًل ـاؾًقا  وٕهنؿ ؽـر ًايـديـ ظــ جلــة ادـصـغمرخ

صبفة تقاضم فػتص أكظار افـاس  إذ ارتػعص ادزايدة ؾجلًة مــ شـبعة ماليـغ ريـال 

مؾقـقن وكصـػ ادؾقـقن ريـال، وزايـدت متقؿًعـا أن افعؼـار يسـتحؼ  شـرإػ أحد ظ

 ة ادزاد ووؿقظل هبذا افػخ.شـقاذه افؼقؿة، وؾقجئص بس

 األدٌخ:

 زاد، وادبــل ظـذ رأي خبـر افتؼققؿ افقاؿعل فؾعؼـار خـالل ؾـسة إجـراء ادـ

ومؼق،ؿغ ومثؿـغ مرّخص هلؿ ًايديـ ظـ جلـة ادزاد. إؾادة بعـض وــالء افقرثـة 
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مبافغ ؾقف، وأكف يساوي شبعة ماليغ ريال، وال ؿقؿتـف احلؼقؼقـة.  صـربلن تؼققؿ افؼ

 افطؾبات:

 : ًٓ ــع ادضو ــؾ افبق ــتدظاء وـق ـــراش ــذه ش ـــ ا ــد م ــزاد فؾتلـ ــذ اد ــذ تـػق ف ظ

 حظات وتسجقؾ إؾادتف، وـذفؽ إؾادة أحد وـالء افقرثة ظ  شبؼ.ادال

تشؽقؾ جلــة تؼقـقؿ ًايـدة مــ مؼق،ؿـغ مـرخص هلـؿ مــ اقئـة افتؼقـقؿ ثاكًقا: 

 وافتثؿغ افعؼاري.

لاضبة أماكة ادـطؼة فؾتلــد مــ وجـقد تـراخقص، واـؾ رخـص افبــاء  ثافًثا:

 شارية أم ٓ؟

، وأكف "صـرؿ"ادالحظات: )وصػ افعؼار بلكف  إؾادة جلـة ادزادات ظـهابًعا: 

 صــرؿ"ـان ؽر مؽتؿؾ اإلكشاء، وؽر حاصؾ ظذ افسخقص مـ إماكة  فقؽـقن 

إػ  7,222,222، وإؾــاد ؿ ظـــ صــبفة افتقاضــم يف رؾــع ؿقؿــة ادــزاد مـــ "أؾــراح

 ريال؟(. 11,122,222

إفقفــا، وافغــرر إفغــاء ادــزاد إول كظــًرا فألخطــاء اجلقاريــة ادشــار  خا ًســا:

 ر احلاصؾ.ضـرواف

رؾع ظؼقبات جتؿقد احلسابات وادــع مــ افسـػر وإيؼـاف اخلـدمات  شااًشا:

 ظـ ادشسي.

إجابة ادـدظك ظؾقـف )افقرثـة(: مـا ذــره ادـدظل مــ رشـق ادـزاد إول ظؾقـف 

 ضــرمؾققًكا صحقح، وفؽــف دـا تراجـع بعـد تقؿقعـف ظـذ ً شـربؿبؾغ وؿدره اثـا ظ

  ؾؾ  أؿقؿ ادزاد مرة أخرى   يصـؾ شـعره فؾؿبؾـغ صـرب  باهنقار شعر افؼافبقع تس

 أفػ ريال ؾؼـط، وأمـا مـا سـغادؼقؿ، ؾتؿ إؿامة مزاد ثافث وبقع بسبعة ماليغ ومخ

ذـره مـ وجقد تقاضم يف ادزاد ومبافغة يف افتؼققؿ  ؾغر صحقح، و  كالحظـف، بـؾ 

مـف، وأخزكا برشـافة جـقال أن  صـرافؼ اءصـرتسابؼ ظؾقف افـاس بعد ذفؽ يريدون 
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 شــرمـف، ومستعدون فدؾع أـثر مــ اثــل ظ صـراء افؼصـرـثًرا مـ افـاس يريدون 

فــقس فــف رخصــة، وٓ جيقــز افـظــام إصــدار  صـــرمؾققكـا، وأمــا مــا ذـــره مـــ أن افؼ

يح صـر( ريال، وأما افت11,222رخصة فف  ؾغر صحقح  ؾؼد جددت رخصتف بـ)

يعطك مـ إماكة إٓ بعد اـت ل اإلكشاءات، ـ  اق معؾـقم يف إكظؿـة افـفادل ؾال 

 مؾققًكا. شـراخلاصة بذفؽ، ـ  أن افتؼققؿ واؿعل، بؾ إكف يساوي أـثر مـ اثـل ظ

 إعشاءاد ٚإفبداد:

افتـػقذ بنظادة افتؼققؿ ظذ أن يؽقن حس  أشـعار افـصـػ إول  ضـلأمر ؿا

ء يتضـؿـ ثالثـة تؼـديرات: إول مــ جلــة اـ، ؾقرد جقاب اخلزا1247مـ ظام 

بؿبؾغ ؿدره شـبعة ماليـغ،  صـرادؼقؿغ ادعتؿديـ بافغرؾة افتجارية، وؾقف تؼققؿ افؼ

ـة ظؼارية، وؾقف تؼققؿف بؿبؾغ ؿـدره شـبعة ماليـغ ومخسـ دة أفـػ، صـروافثاين مـ 

ة وافثافــث مـــ مؽتــ  ظؼــاري، وؾقــف تؼققؿــف بؿبؾــغ ؿــدره شــبعة ماليــغ وثالث دــ

ومخسقن أفػ ريال، ورجح اخلزاء افتؼققؿ افثافث، وبعرض ذفـؽ ظـذ افطـرؾغ  

ؿرر اددظل صحة افتؼققؿ، أما ادـدظك ظؾقـف ؾؼـال: اـذا افتؼقـقؿ ؽـر صـحقح، بـؾ 

ادف ظـرض ظؾقـف مبؾـغ صــرأـثر مـ اذا بؽثر، ـ  أن اددظل بؿجـرد  صـرؿقؿة افؼ

ذه إك  ـاكص ظروًضا مـ مسـقؿغ، مؾققكًا ؾرؾض، ؾؼال اددظل: ا شـرؾقق اثـل ظ

اء بـػسف، وإك  ــاكقا مسـقؿغ يريـدون ظرضـف شـرو  يلتـل أي صخص يرؽ  باف

 ســرظذ ادشسيـ وتسقيؼف، واـذا مـا ؿصـدتف برشـافتل يف اجلـقال، ثـؿ إكــل   أخ

مؾققًكـا، وفــ يـتؿ بقعـف بلؿـؾ مــ  شــرـان مؼـقًَّ  بـاثـل ظ صـرًئا  ؾنن افؼصـقافقرثة 

وؿد اصسيص بـػس اـذه افؼقؿـة، ثـؿ تغـر افتؼقـقؿ بعـد ذفـؽ مــ ادؼقؿـغ،  ذفؽ،

 شــروفقس يل ظالؿة هبذا، ؾؼال اددظك ظؾقف: افصحقح أكف ؾقت ظؾقـا بقعًة بلحـد ظ

مؾققًكا، وزايد ظؾقفا  وإٓ فتؿ افبقع هبا، ؾؼال اددظل: اذا ؽر صحقح  ؾنن افـظام 

دَّ افتؼققؿ  حس  كظام ادـزادات، واـذا مـا ح صـرٓ يسؿح بافبقع إٓ إذا وصؾ افؼ

 أدخؾ ظّع ريبة افتقاضم وًاوفة إيصايل هلذا ادبؾغ وإيؼاظل ؾقف.



 

 د. ػثذاهلل تٍ إتشاٍْى تٍ طانخ انخضـٍشي 
 

 465 

 : ًٓ ثؿ ورد خطـاب ردـقس ؿسـؿ ادـزادات يف ادحؽؿـة متضـؿـًا مـا كصـف: )أو

، تؿ ادزاد ظؾقف وؾؼ إجراءات افتـػقذ مـ إظالن وتثؿغ وتسـقيؼ، وجـرت صـرافؼ

اء ضؾ  جتديـد رخصـة افبــاء مــ شـرادزاد ظذ اددظل، وبعد اف ادزايدة حتك رشق

افبؾدية بحجـة أن افبؾديـة فــ تقاؾـؼ ظـذ إــ ل افؼاظـة  ـقهنـا تؼـع داخـؾ كطـاق 

ظؿراين وجياوراا شـؽان، وظؾقـف تـؿ اشـتدظاء وـقـؾ افقرثـة، وُضؾـ  مــف جتديـد 

لن افرخصة مذـقر شـة( مـ تاريخ اكتفادفا، ظؾً  ب14افرخصة، ؾتؿ جتديداا ددة )

، ومصـادؿة شــلأؾراح، وـذفؽ افؽروـل افصـادر مــ ادؽتـ  اهلـد صـرهبا أكف ؿ

أؾراح. ثاكًقا: ٓ يقجد صبفة تقاضم أثـاء ادـزاد أدت إػ رؾـع  صـرافبؾدية ظؾقف بلكف ؿ

وضف ــادتبع، وجـرت ادزايـدة ظؾقـف مــ صـر  ؾؼد جرى ادزاد بؽامؾ صـرشعر افؼ

ادزاد ظذ اددظل، وؿد تؿ تصقير ادـزاد ــاماًل. ثافًثـا: تـؿ ظدة أصخاص حتك رشا 

افتجاريـة ادؼـام  ضــلمـ ثالثة مؽات  معتؿدة، وؿـدرت ؿقؿـة إرا صـرتؼققؿ افؼ

ة ماليغ ريال، وؿـدرت ؿقؿـة اإلكشـاء فؾؿبـاين بؿؾقـقين شـربؿبؾغ ظ صـرظؾقفا افؼ

ذفؽ احلغ، ظؾً  بلكـف مؾققن ريال يف  شـراثـل ظ صـرريال  فقؽقن متقشط شعر افؼ

ــذ افؼ ــدة ظ ــدة أصــخاص ح صـــرجــرت ادزاي ـــ ظ ــة ضـــرم ـــ داخــؾ ادـطؼ وا م

وخارجفا، ابتداًء مـ ثالثة ماليغ ريال حتك وصـؾ فؼقؿـة افتثؿـغ، ورشـق ادـزاد 

ؿّقؿ بسـعر افسـقق  صـرظذ ادشسي دون ظؾؿفؿ بؼقؿة افتثؿغ، مما يدل ظذ أن افؼ

 ا وصؾ هلذه افؼقؿة( اكتفك، وبعرضف ظذ افطرؾغ:أثـاء إؿامة ادزاد، وإٓ د

ؿــال ادــدظل: افصــحقح مــا ذـرتــف، ؾؼــال افقرثــة اــذا ـؾــف صــحقح، وكحـــ 

بافؼقؿـة  صــرمؼتـعقن بنجراءات ادزادات، و  حيدث أي تقاضم ؾقفا، وؿد بقـع افؼ

 احلؼقؼقة فف.

تؼـدير وافذي ـان مشـارـا يف اف-ثؿ ورد خطاب ردقس ضادػة افعؼار بادـطؼة 

ومضـؿقكف: )افبقـع  -مؾققًكـا شـراثـا ظ صـر، وؿرر حقـفا أن ؿقؿة افؼصـرإويل فؾؼ

تؿ وؾؼ آصساضات ادـظؿة فعؿؾقـات ادـزادات، وــان ادػـسض ادزايـدة بؿقؿـع 



  

 انًُاصػاخ انرُفٍزٌح نهرشكاخ 

 طٕسْا، ٔآثاسْا، ٔكٍفٍح انرؼايم يؼٓا

 
 

 466 

افعؼار  فؽل تـتػل اجلفافة إٓ أكف تعذر ذفؽ كتقجة تعرض أظضاء افؾجـة فؾـتفجؿ 

ــؾ بعــض افراؾ ــع، ضـــغمـــ ؿب ــة،  فؾبق ــدى اجلفــات إمـق ــة ف ــة مثبت واــذه احلادث

ؾصــدرت مقاؾؼــة ادحؽؿــة ظــذ إؿامــة ادــزادات يف صــافة لصصــة فالحتػــآت 

ومغؾؼــة، وشــط حضــقر كظــامل حلػــظ إمـــ وافـظــام، وؿامــص افؾجـــة بتصــقير 

افعؼارات ادراد إؿامة ادزادات ظؾقفا وظرضفا مـ خالل صاصة ظرض ـبـرة أمـام 

يف افصافة، وفؽـ فألشػ   كضـع خطابـات ادعايــة فؾؿتؼـدمغ  اءشـرافراؽبغ باف

وادبافغــة بــافتثؿغ  ؾنكــف   يؽـــ ؿصــد  صـــرفؾؿــزادات، أمــا ؾــق  خيــص تثؿــغ افؼ

افزمالء إٓ احلرص وآحساز  ــقن إمـقال فقرثـة اكطالًؿـا مــ مبـدأ افزيـادة ٓ 

قئــة افســعقدية افـــؼص، و  يؽـــ افــزمالء حقـفــا حاصــؾغ ظــذ تــراخقص مـــ اهل

فؾؿؼقؿغ افتل تماؾ ادؼقؿ افعؼاري إلظـداد تؼقـقؿ واؿعـل، وؾًؼـا ٕشـعار افسـقق 

 وحس  ادعاير افدؿقؼة(، وبعرضف ظذ افطرؾغ:

ؿـع بف اددظل، أمـا ادـدظك ظؾـقفؿ  ؾؼـد ؿـرروا اظساضـفؿ ظؾقـف، وؿـافقا: اـق 

أحـد افقرثـة: فؼـد يـاؿض كػسف بـػسف  ؾؽقػ يؼقؿ بتؾؽ افؼقؿة، ثؿ يـؼضـفا، وؿـال 

، وؿــال: أظــرف أكــف صـــراتصــؾ   ادــدظل، وشــلل ظـــ ـــؾ صــغرة وـبــرة يف افؼ

مؾققًكا، اؽذا ؿال، ؾؼال اددظل: إكـ  اتصـؾص ظؾقـف بعـد  شـريساوي أـثر مـ اثـل ظ

يســتحؼ أـثــر  ؾغــر  صـــرادـزاد بحــقايل مخســة أيــام، وأمــا مــا ذـــر مـــ ؿــقيل: إن افؼ

 شـــرفــق ظــرض ظؾقــف مخســة ظ صــرشــسي احلــايل فؾؼصـحقح، ؾؼــال افــقارث: إن اد

ئًا، وفق ــان صـق، اؽذا ؿال، ؾؼال اددظل: ٓ أظؾؿ ظـ اذا صـرمؾققًكا   يؼؿ ببقع افؼ

صحقًحا دا ؿقؿ بعد ادزاد بلؿؾ مـ ذفؽ، ــ  تضـؿـتف خطابـات مؽاتـ  افعؼـارات، 

ذه ادـزادات اـؿ مــ ثؿ ؿدم اددظل مذـرة ورد ؾقفا: )إن مـ ؿام بلظ ل افتؼققؿ يف ا

ف ظذ ادزاد، وكظـام ادؼقؿـغ ادعتؿـديـ حيظـر اـذه اد رشـة أن يـ رس ادؼـقؿ صـرأ

ة مــ كظـام ادؼقؿـغ شــرافتؼققؿ يف أمر جيؾ  فـػسف افـػع  حسـ  ادـادة افسادشـة ظ

يف  صــرممثؾـق ادؽاتـ  افتـل تقفـص تؼقـقؿ افؼ ضــرادعتؿديـ(، ويف جؾسة أخـرى ح
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يف ادزاد إول، ومبؾغ افبقـع  ؾؼـافقا:  صـرجرى شماهلؿ ظـ تؼدير افؼادزاد إول، ؾ

مؾققًكا، وـان افتؼققؿ مـ ثالثـة مؽاتـ ، ؾجـرى  شـرتؿ تؼققؿف بؿتقشط وؿدره اثـا ظ

شماهلؿ ظـ أشـباب افتؼقـقؿ هبـذا ادبؾـغ افؽبـر، ومـا شـب  تغـر افتؼقـقؿ بعـد ذفـؽ 

 مبـافغ ؾقـف، واـذا اـق شـعر احلـل، بشؽؾ ـبر ومؾػص  ؾؼافقا: افتؼققؿ واؿعل وؽر

وحتك فق ـان اـاك مبافغة  ؾنهنا ـاكـص بسـب  ظـدم حصـقل افـزمالء ظـذ دورات 

وتراخقص يف افتؼققؿ، ـ  أهنـا   تتجـاوز افثالثـغ بادادـة، واـذا معؼـقل يف افتؼقـقؿ، 

 صــرتؼدير فؾؼ صـكؾجرى ظرض افتؼديرات افتل وردتـا أخًرا، وافتل ؿررت أن أؿ

ؽ افقؿــص ٓ يتجــاوز شــبعة ماليــغ ومخســ دة ريــال  ؾؼــال ادؿثؾــقن دؽاتــ  يف ذفــ

افتؼققؿ يف ادزاد إول: كحـ كعسض ظذ تؼققؿفؿ إخـر، واـذا إجحـاف يف ؿقؿـة 

يف ادـزاد إول؟  صــر، ؾتؿ شماهلؿ: مـ اـق وـقـؾ افبقـع افـذي تـقػ بقـع افؼصـرافؼ

ر مبؾغ افقشاضة ادسـتحؼ ومؼـدار ؾؼافقا: اؿ شتة مؽات ، ؾجرى شماهلؿ ظـ مؼدا

% مــ مبؾـغ 4,1ادستؾؿ، ؾؼافقا: ادبؾغ ادستحؼ اـق ثالث دـة أفـػ ريـال ظبـارة ظــ 

مؾققًكا، وؿد تؿ اشتالم مبؾغ وؿدره مادتـان ومخسـقن أفـػ  شـرافبقع افذي تؿ باثـل ظ

ريال مـ اددظل، وزظص ظـذ ادؽاتـ  افسـتة، وتبؼـك مخسـقن أفـػ ريـال، ؾجـرى 

ــة افســعقدية فؾؿؼقؿــغ  شــماهلؿ: ـــ اهلقئ ــدة م ــقؿ معتؿ ــراخقص تؼق ــقن ت ــؾ حيؿؾ ا

ادعتؿــديـ، ومــا تــقاريخ صــدوراا، ؾؼــافقا:   كؽـــ وؿــص افتؼقــقؿ كحؿــؾ ترخقصــًا 

ية، و  شــرخاًصا بافتؼققؿ، وفؽـ ـان فديـا خزة بادجـال، ــ  أن افتؼقـق ت ـاكـص 

ؾـقن يف افسـقق، وفـديـا يطؾع ظؾقفا أحد  ؾال وجـف دعارضـة ادـدظل، وكحــ معرو

 خزة، وتؿ افتؼققؿ مـا بـاًء ظذ ضؾ  ادحؽؿة، و  كلخذ ظذ افتؼققؿ مؼابؾ.

 سدٚد ِٕٚبلشبد:

/افعؼار يؿؽـ معايـتف ظذ افطبقعة خالل مـدة 1ؿدم افقرثة مذـرًة ورد ؾقفا )

ــا بادــدظل  أن حيــرص ظــذ ادعايـــة  -اءشـــرمــادام يريــد اف-اإلظــالن، وـــان حريًّ

ػقضــة، ـــ  أن افعؼــارات متــص معايـتفــا ظــز صاصــة ظــرض يف مقؿــع ادــزاد. ادست
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أي تـدفقس.  صــرتؿ جتديداا، و  يؽـ باإلظالن ظـ افؼ صـر/تقجد رخصة فؾؼ4

/ادزايـدة 2اف ادحؽؿة ادختصة. صـرؿبؾ افبقع بادزاد، وبن صـر/ـان افتؼققؿ فؾؼ4

آضـالع ظـذ أشــعاراا، اا، وضؾـ  ضـــرـاكـص ظؾـقـًة وباإلمؽـان افرجـقع إػ ً

/افتػــاوت افزمـــل بــغ افتثؿــغ إول وافتثؿــغ 1وافتســجقؾ افصــقيت وادردــل. 

  أكــا   كؼـػ مـع شـقًؾ ضعـ، وٓ كسؾؿ بف  -افذي حصؾ ظؾقف اددظل-إخر 

ادثؿـــغ وافتؼــديرات   تؽـــ بحضــقركا، وٓ ظؾؿـــا، وٓ كعؾــؿ ضــ كات افتؼقــقؿ 

تلثر بسعر بقع افعؼار بادزاد، وؿبـؾ اكعؼـاد اجلؾسـة إوػ.  باإلضاؾة إػ أن افتثؿغ

 صــر  ٕن شعر افؼصـريف اهنقار افؼقؿة افسقؿقة فؾؼ صـر/اددظل ـان افسب  ادبا1

ادف مـــ أصــخاص جــاديـ زايــدوا يف صـــربــادزاد إول أظؾـــ، وؿــد ؾــقت ؾرصــة 

كا مـع ادثؿــغ /افتثؿغ افذي حصؾ ظؾقف اددظل   يؽـ بحضقر7وؿتفا.  صـرافؼ

افعؼاريغ، وافتثؿغ إخر حصؾ بعد وؿقع ادزاد  حقث تلثر مبؾغ افتثؿغ بؿبؾـغ 

ر مـــ ادـدظل افـذي اكؼــص شـعر افعؼـار حقـــ  ضــررشـقا ادـزاد، وبافتــايل وؿـع اف

( كظـام افتـػقـذ. 12/مطافبتـا مستـدة ظذ ادادة )1ظرض افعؼار فؾبقع مرة أخرى. 

/كطعــ يف 12بتـػقذ افســدات، وفـقس بؼضـاء مقضـقع. /ؿضاء افتـػقذ خيتص 1

ا صـقًّ خطاب ردقس ضادػة افعؼار  حقث ٓ يسؾؿ مـ ادظـة، وافذي يعتز ؾؽًرا صخ

بعقًدا ظـ ادـطؼ افسؾقؿ افذي يستحقؾ افتسؾقؿ بف  حقـث وصـػ افتثؿـغ بادبـافغ 

قـة، واـق حؼادؼ تثبص خالف ؿقفف  ؾفق مـ يصػ ادثؿـغ بعـدم ادفـ شـكبف، وتـا

يـاؿض كػسف بـػسف  ؾؽقػ يؽـقن أمقـًـا ويؼـقؿ بسـعر، ثـؿ يؼـقم بنكؼـاص افسـعر، 

ظقة وٓدحتـف افتـػقذيـة بؽـؾ مــ شــرردكا ب  ورد يف كظام ادراؾعات اف صـروإكـا كؼ

( ادتعؾؼة برأي خبـر، وٕن مـا دؾـع بـف ادـذـقر دؾـع خطـر 144إػ  141ادقاد )

 ضــلادية واخلؿسقن مــ كظـام افتـػقـذ  ؾعـذ ؿايعرضف فؾجزاء بؿقج  ادادة احل

ية، و  يطؾـع افقرثـة شــر/افتؼقـقؿ وؿـع بصـقرة 11افتـػقذ لاضبة آدظاء افعـام. 

/ردـقس جلــة 14ظؾقف بلي صقرة ـاكـص، ممـا يـػـل ظــفؿ أي  ؿـة فؾتـلثر ظؾقـف. 
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ادزايدات ٓ يستطقع إيؼاف ادزايدات مـ إصـخاص حسـ  رؽبـتفؿ، ؾؾـق متـص 

/ادـدظل   يطعــ 14مؾقـقن اـؾ يؾـزم ادـدظل بـافػرق؟  14ايدة بسعر يػـقق ادز

ظقة يف ادــادة افثافثــة شـــربــرأي اخلبــر ابتــداًء حســب  كــص ظؾقــف كظــام ادراؾعــات اف

 "جيــقز رد اخلــزاء فألشــباب افتــل جتقــز رد افؼضــاة... "وافثالثــغ بعــد ادادــة 

ة شــردبؾـغ خـالل ادـدة ادحـددة )ظ/ًؽؿة افتـػقذ   تؼؿ بنفزام اددظل شداد ا12

/افػـسة بـغ ادـزاديـ ضقيؾـة، واـذه 11أيام( مما جعؾف يساخك يف إكػاذ افتزاماتـف. 

ط أن تؽقن ادـدة ٓ يــؼص ظــ افؼقؿـة.... شـرأن ادزايدة ب": 12/1لافػة فؾ دة 

ــة ظ ـــروخــالل مخس ــا ش ــ  11. "يقًم ــد أصــحاب ادؽات ــع أح /ٓ صــحة فساج

/ؾتح باب ادزايدة ــان 17مستعد فإلدٓء بشفادتف ظذ كػل ذفؽ.  افعؼارية، واق

/ادعقـار يف 11بؿبؾغ متدرج بؿبؾـغ اثــل مؾقـقن، ومتـص ادزايـدة مــ ادقجـقديـ. 

افتـل   تشـسط افتثؿـغ، بـؾ  12/1ادزايدة فؾؿرة افثافثة اق ما كصـص ظؾقـف ادـادة 

يـدة افشـخص افـذي ؿبؾـف /افػرق بـغ مزايـدة ادـدظل ومزا11اصسضص ادزايدة. 

/افتثؿـغ افـذي ورد 42مخس دة أفػ ريال مما يدل ظذ أن ادزايدة  ـاكص واؿعقـة. 

ة تـدحض بادزايـدة افتـل متـص  صــقمـ ادحؽؿة افعامة ٓ يسؾؿ بف  ٕكـف أراء صخ

 فؽقن افعؼار يتلثر بافعرض وافطؾ . ثؿ ؿدم اددظل مذـرة، كصفا:

: ردقس ؿسؿ ادزادات بؿح ًٓ ؽؿة افتـػقذ ؿدم إؾادة بعقدة ظــ افقاؿـع، و  )أو

ظل ظــذ مــا ضرحـــاه مـــ اشتػســار ظـــ وجــقد خؾــؾ شـــرحيصــؾ مـــف اإلجيــاب اف

إجرادل، وارتباك واضح ومتؽرر حلـآت إظـادة ادـزادات؟ واـؾ يقجـد خطـل يف 

افقصػ افدؿقؼ حلافة افعؼار ادبقع يف اإلظالكات ومبافغة يف افتؼقق ت أم ٓ؟ ثاكًقـا: 

د ادؼقؿغ افذيـ اشتـد هلؿ ردقس ؿسؿ ادزادات ؿـد تراجـع ظــ تؼققؿـف حسـ  أح

إؾادتف ادؽتقبة ادرؾؼة بادذـرة، ـ  تقجـد فـديـا إؾـادة بساجـع مؼـّقؿ آخـر، ثافًثـا:   

 -افـذيـ اشـتـد إفـقفؿ يف ظؿؾقـة افتؼقـقؿ-يذـر ردقس ؿسؿ ادزادات اـؾ ادؼّقؿـغ 

ؾة ظـذ أظـ ل افتؼقـقؿ شــروافتـل ُتعـد م-ؿغ مرخصقن مـ اهلقئة افسعقدية فؾؿؼقّ 
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( 24افعؼاري ادشؿقل بـظام ادؼقؿغ ادعتؿديـ افصادر بادرشقم ادؾؽل رؿـؿ )م/

 أم ٓ؟ -اـ(1/7/1244وتاريخ )

ف ظـذ ادـزاد، صــررابًعا: مـ ؿـام بـلظ ل افتؼقـقؿ يف اـذه ادـزادات اـؿ مــ أ

ة مــف(، شــرة: )حس  ادادة افسادشة ظوكظام ادؼقؿغ ادعتؿديـ حيظر اذه اد رش

ـسـعل وظؿقفـة  %4,1ـ  ٓحظـا أن جلـة ادزادات ووــالء افبقـع حيصـؾقن ظـذ 

تـػقذ، مـ ؽـر إربـاح إخـرى ادتعؾؼـة بـثؿـ افتؼقـقؿ فؾؿؽاتـ  افثالثـة، وٕي 

مطؾع أن يؼـقل: مــ افــاؾع هلـمٓء ادؼقؿـغ أن ترتػـع أشـعار افتؼقـق ت، وبافتـايل 

رض أظ ل افتؼققؿ يف اـذه احلافـة إػ مـمثر يف حقاداـا، ومــ ادفـؿ أن كعؿـؾ شتتع

ؿقاظد افـظام ادتعؾؼ بافتؼققؿ وافتثؿغ، ــنجراء خـاص وجـقاري يـمثر يف مسـار 

 كا يف افسابؼ إػ ما يع:صـرافعؿؾقة برمتفا، وؿد أ

: وجقد كؼص ـبر يف ادعؾقمات ظـ افعؼـار، وظـدم تـقاؾر ادزايـا اد ًٓ عؾــ أو

اء يف افػؼــف اإلشــالمل أن يعــايـ ادشــسي ادبقــع شـــرظـفــا، ومـــ ؿقاظــد افبقــع واف

معايـًة بافرؤية، أو يقصػ فـف وصـًػا دؿقًؼـا كاؾقًّـا فؾجفافـة، واـذا   حيصـؾ ؾقحـؼ 

فؾؿشسي إن طفر فف ظقـ  ؾسـخ افبقـع، وبقـان ذفـؽ: أن ادـزاد أجـري بعقـًدا ظــ 

ؾ افعؼـار، ويبـدو صـق ؽر مقضح فتػامقؿع إرض، وـان افعرض يف افزوجؽس

أهنا افتجربة إوػ فؾعرض، وــا كطؾ  شابًؼا افقؿقف ظذ إرض ورؤيـة صـّؽ 

  ؾؽاكقا يتشاؽؾقن حتك جاء وؿص ادـزاد، و  كؿؽــ مــ صـرإرض ورخصة افؼ

ـ  ذفؽ. وادػسض أن يؼام ادزاد يف مقؿـع ادؿتؾؽـات، ويف حـال ؿـام ظـذر  ؾـُقؿؽَّ

بآضالع ظذ افعؼار، ويمخذ ظؾقفؿ تعفد بؿعايـتف معايـًة كاؾقًة فؾجفافـة افراؽبقن 

وافغرر، واذا   حيصؾ، واذه ادالحظات ٓ صؽ أهنا تمثر يف ؿقؿة افعؼـار وتعتـز 

 مـ افغرر افذي جي  رؾعف.

ثاكًقا: اـاك خؾؾ يف افتؼقق ت وادزايـدة افتـل يشـقهبا افشـؽ بقجـقد افتقاضـم 

 ظذ رؾع افسعر.
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/طفر مـ افتؼقق ت اجلديدة إخرة أن افسابؼة ـان مبافًغا ؾقفا، واذا دفقـؾ أ

دا تقؿعـاه مـ أن ادؼقؿغ ـاكقا ؽر مماؾغ، و  يرخص هلـؿ مــ اهلقئـة افسـعقدية 

 فؾؿؼقؿغ افعؼاريغ.

( مؾقـقن 4ب/افعؼار افذي أجري ظؾقف ادزاد ؿد ؿقؿ يف صؽ احلؽـؿ بؿبؾـغ )

طة، واـق   يتغـر ســق( مؾققًكا يف طرف شـقات ب14مبؾغ ) ريال  ؾؽقػ يرتػع إػ

واق أحد وـالء -ؾفذه ادبافغات تقرث افشؽ. ثافًثا: ردقس ضادػة افعؼار بادـطؼة 

ؿـد صـفد بؿقجـ  ـتابـف ادرؾـؼ بقؿـقع أخطـاء يف ادـزاد، وأن  -افبقع يف اذا ادزاد

موفقة ـامؾــة، تقجــد ظؾقــف كــقاؿص فقؽــقن مرخًصــا، وأظؾـــ حتؿؾــف ادســ صـــرافؼ

 ة.ضـقوأضؾ  آضالع ظؾقفا ورصداا يف ضبط افؼ

ــًة   خي ــة حؼقؼ ــا: افقرث ــدت إمــقر إػ كصــاهبا، صـــقوا ســـررابًع ًئا حقــث أظق

ؾلظقدت افتؼقق ت إػ ؿدراا احلؼقؼل، وتـؿ إظـادة ادـزاد مـرة أخـرى، ورشـا ؾقفـا 

 أفـػ ريـال ســغ أفػ ريال، واذا زيـادة بؼـدر مخسـغادزاد ظذ شبعة ماليغ ومخ

ظذ إحدى افتؼقق ت، ؾافعدافة بنذن اهلل حتؼؼص  ؾؽقػ يطافبقكا بػرق ؿدره أربعـة 

ماليغ وتسع دة ومخسقن أفػ ريال، واق مبـل ظذ تؼـديرات خاضئـة وافؼاظـدة: 

 ."أن ما بـل ظذ باضؾ ؾفق باضؾ"

، ومـػــذي افبقــع يف ادــزاد إول صـــرأحــد مؼقؿــل افؼ ضـــرويف جؾســة أخــرى ح

يف ادـزاد إول، ومبؾـغ افبقـع  ؾؼـال: تـؿ تؼققؿـف مــل  صــرؾجرى شمافف ظــ تؼـدير افؼ

مؾققًكا ومخسـ دة أفـػ بصـػتل ممـثاًل دؽتـ .... ثـؿ شـلفتف ظــ  شـربؿبؾغ وؿدره أحد ظ

أشباب افتؼققؿ هبذا ادبؾغ افؽبر، وما شب  تغر افتؼققؿ بعد ذفؽ بشـؽؾ ـبـر ومؾػـص  

وؽـر مبـافغ ؾقـف، واـذا اـق شـعر احلـل يف ذفـؽ افقؿـص، ؾجـرى ؾؼال: افتؼققؿ واؿعـل 

يف ذفـؽ افقؿـص  صــرتؼـدير فؾؼ صـكظرض افتؼديرات افتل وردتـا، وافتل ؿررت أن أؿ

ٓ يتجاوز شبعة ماليغ ومخسـ دة أفـػ ريـال، ؾؼـال: أكـا معـسض ظـذ تؼقـقؿفؿ واـذا 

 دة ريــال، ؾــتؿ   حقــث إن شــعر ادــس يف حــدود أفػــغ ومخســصـــرإجحــاف يف ؿقؿــة افؼ
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ــع افؼ ــقػ بق ــذي ت ــع اف ــؾ افبق ــق وـق ـــ ا ــؿ  صـــرشــمافف: م ــال: ا ــزاد إول؟ ؾؼ يف اد

مؽاتــ ....... ؾجــرى شــمافف ظـــ مؼــدار مبؾــغ افقشــاضة ادســتحؼ، ومؼــدار ادســتؾؿ  

% مــ مبؾـغ افبقـع افـذي تـؿ 4,1ؾؼال: ادبؾغ ادستحؼ اق ثالث دة أفػ ريال ظبـارة ظــ 

ؿد تؿ اشتالم مبؾغ وؿدره مادتان ومخسقن أفـػ ريـال مــ ادـدظل، مؾققًكا، و شـرباثـل ظ

وزظص ظذ ادؽات  افستة، وتبؼك مخسقن أفػ ريال، اؽـذا ؿـرر  ؾجـرى شـمافف: اـؾ 

ــقؿ إول فؾؼ ــة افســعقدية  صـــرـــان وؿــص افتؼق ـــ اهلقئ ــقؿ معتؿــد م ــدظقى مؼ ًــؾ اف

اــ، وفـدي 1/2/1247فؾؿؼقؿغ ادعتؿديـ، ؾؼال: تاريخ حصـقيل ظـذ افرخصـة يف 

يًة، و  يطؾع ظؾقفا أحد، وتؿ تؼققؿــا بــاًء ظـذ شـرخزة بادجال، ـ  أن افتؼقق ت ـاكص 

 ضؾ  ادحؽؿة، و  كلخذ ظذ افتؼققؿ مؼابؾ  ؾال وجف دعارضة اددظل.

 ثؿ ورد جقاب مقطػ ادزادات يف ادحؽؿة متضؿـًا ما كصف:

ــزاد إول يف  ــقؿ اد ــاريخ تؼق : ت ًٓ ــة 12/2/1247)أو ــ  ادؼقؿ ـــ، وادؽات ا

( ريال، 14,222,222( و.. بـ)11,122,222( و.. بـ)14,122,222ال.. بـ)

اـــ وادؽاتــ  ادـػــذة....، ثافًثــا: تــاريخ 14/1/1247ثاكًقــا: تــاريخ ادــزاد إول 

اـ، وادؽات  ادؼقؿة... وـان متقشط احلسـاب 4/4/1241افتؼققؿ فؾؿزاد افثاين 

 اــــ1/4/1241ريـــال، رابًعـــا: تـــاريخ ادـــزاد افثـــاين  (1,712,222فؾتؼقـــقؿ )

( ريـال، ويقجـد تصـقير فؾؿـزاد، 1,122,222وادـػذيـ... ووؿـػ ادـزاد ظـذ )

اـ، و  يؼقؿ مـ ادؽات   ٕكف ادـزاد 42/21/1241خامًسا: تاريخ ادزاد افثافث 

ال، (ريـ7,212,222بلظذ مزايدة، وؿد بقع بؿبؾغ وؿدره ) صـرإخر، ويباع افؼ

 اكتفك. ويقجد تصقير فؾؿزاد..(

ويف جؾسة أخرى تؿ آضالع ظذ مقؿع اهلقئة افسعقدية فؾؿؼقؿـغ ادعتؿـديـ 

حسـ  خطـاب ردـقس -افرشؿل، وطفر أن ادؼقؿغ افـذيـ ؿـامقا بنظـادة افتؼقـقؿ 

معتؿدون، حس  بقاكات ادقؿع، وتؿ آضالع ظذ مؼطع افػقـديق  -ًؽؿة افتـػقذ

 ٕول، وتؿ إرؾاؿف يف مؾػ ادعامؾة.اخلاص بادزاد ا
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 األتسجبة ٚاألتسب١ٔذ:

، وحؼقؼة ادبافغة ؾقف مــ ظـدمفا  ؾؼـد صـرٕن مرتؽز ادـازظة مبـل ظذ تؼققؿ افؼ

ــة  ــة فؾتلـــد مـــ وجــقد افساخــقص ادتعؾؼ ــة ادـطؼ ــة أماك ــررت افرجــقع ظـــ لاضب ؿ

ة افتجاريـة فإلؾـادة   فعدم احلاجة إػ اذا اإلجـراء. وحقـث تـؿ لاضبـة افغرؾـصـربافؼ

ظـ رخص ادؼقؿغ، وكظامقة تقيل وـقؾ افبقع تؼققؿ افعؼار  ؾؾـؿ يردكـا اجلـقاب، وؿـد 

مضص مدة ظذ ذفؽ مما يستدظل إهنـاء اـذه ادـازظـة افعاجؾـة بـ  فـديـا مــ معطقـات 

ظقة وكظامقة كرااا ـاؾقًة فؾبص ؾقفا  حقث إن ما تؿ آشتػسـار ظــف متـاح افتحؼـؼ صـر

وكقًّا ظز مقؿع اهلقئة افسـعقدية فؾؿؼقؿـغ ادعتؿـديـ افرشـؿل  وٕن ادـدظل مـف إفؽس

يطافـ  بنفغـاء رشـق ادـزاد ورؾـع اإليؼاؾـات ظــف، وحقـث إن جـقار ادـازظـة متعؾــؼ 

مؾقـقن  شــربصحة افتؼققؿ مـ ظدمف  وٕن افتؼققؿ إول ــان بؿتقشـط وؿـدره اثــا ظ

حسـ  مـا تضـؿـتف أوراق ادعامؾـة، ومـا  فؾؿـزاد إول صــرريال  حقث تؿ تؼقـقؿ افؼ

مؾققن ريـال  شـرمؾققًكا، وبؿبؾغ وؿدره أحد ظ شـررصد يف ضبطفا بؿبؾغ وؿدره اثـا ظ

مؾققن ريال، وتؿ افبقع بؿقجبـف يف ادـزاد  شـرومخس دة أفػ ريال، وبؿبؾغ وؿدره اثـا ظ

افتـل تقفـص  مؾققن ريال، وحقـث إن ادؽاتـ  شـرإول فؾؿدظل بؿبؾغ، وؿدره اثـا ظ

وادبافغة ؾقـف  أكـف  صـربقع افعؼار يف ادزاد ال... ودا ذـره ادؼقؿ... ؾق  خيص تثؿغ افؼ

  يؽـ ؿصد افزمالء إٓ احلـرص وآحـساز  ــقن إمـقال فقرثـة اكطالًؿـا مــ مبـدأ 

افزيادة ٓ افـؼص، و  يؽـ افزمالء حقـفا حاصؾغ ظذ تراخقص مـ اهلقئـة افسـعقدية 

ؿــغ افتــل تماــؾ ادؼــقؿ افعؼــاري إلظــداد تؼقــقؿ واؿعــل وؾًؼــا ٕشــعار افســقق، فؾؿؼق

وحس  ادعاير افدؿقؼة، ودا أؿر بف ادؼقؿقن... مـ ظدم  ؾفؿ فساخقص تؼققؿ وؿـص 

افتؼققؿ إول، وب  أكف ؿد تؿ لاضبة مؽات  تؼقـقؿ أخـرى معتؿـدة حسـ  مـا تضـؿـف 

وؿـد تضـؿـص  -حسـ  مـا شـبؼ رصـده-ديـ مقؿع اهلقئة افسعقدية فؾؿؼقؿغ ادعتؿـ

اــ 1247تؼديرا ؿ أن أظذ تؼدير فؾعؼار يف ذفؽ افقؿص أي افـصػ إول مــ ظـام 

اق شبعة ماليغ ومخس دة أفـػ ريـال، ويـرجح خطـاب ردـقس ؿسـؿ اخلـزاء افتؼقـقؿ 
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 افثافــــــث، واــــــق شــــــبعة ماليــــــغ وثالث دــــــة ومخســــــقن أفــــــػ ريــــــال

يف ذفؽ إصارة ضـؿـقة إػ خطـل افتؼقـقؿ إول وظـدم ــــــــــال(، و7,412,222)ريـــ

صقابف  ودا ذـره أحد ادؼقؿغ افسابؼغ مـ أكف متص ادبافغة بافتؼـدير دصـؾحة افقرثـة، 

واحتقاًضا هلـؿ، حتـص ؿاظـدة )افزيـادة وٓ افــؼص( ــ  يؼـقل  وٕن إاؾقـة افـظامقـة 

ؿ هلــؿ وؿــص افتؼقــقؿ  فؾؿؼــقمغ افســابؼغ ؽــر مؽتؿؾــة فعــدم وجــقد تــراخقص تؼقــق

يـ فؾبقـع، وهلـؿ يف رؾـع صــروٕهنؿ اؿ أكػسفؿ وـالء افبقع افؼادؿغ ظـذ ادـزاد وادبا

إشعار مصـؾحة ومـػعـة  وٕن اـذا افتػـاوت افؽبـر بـافتؼقق ت دون وجـقد اهنقـار 

طاار فسقق افعؼار  اق أمر مؾػـص ومشـعر بقجـقد تضـؾقؾ يف افتؼقـقؿ إول  حقـث 

%  ودـا كصـص ظؾقـف ادـادة احلاديـة واخلؿسـقن مــ  21,41رق أـثر مـ إكف ؿد بؾغ افػ

 ضــلحيظر افتلثر ظـذ أشـعار ادـزاد بـلي ترتقـ  يـمدي إفقـف، وظـذ ؿا"كظام افتـػقذ: 

افتـػقذ أن يطؾ  مـ اقئة افتحؼقـؼ وآدظـاء افعـام إجـراء افتحؼقـؼ افـالزم إذا ؿامـص 

ادبـافغ ؾقـف وؽـر احلؼقؼـل  اـق مــ أكـقاع   وٕن افتؼقـقؿ هبـذا ادؼـدار "صبفة افتقاضم

افتلثر ظذ ادـزاد، مفـ  ـاكـص ادـزرات افتـل يـذـراا ادؼقؿـقن، وٓ يعػـل ادؽاتـ   

ـقهنا تعؿؾ حتص مظؾة ادحؽؿة  دا شبؼ حقث إن ذفؽ ُيَؽّقن فـدى ادزايـديـ تصـقًرا 

ت افتافقـة  حقـث ؿـقؿ   وؿد طفرت حؼقؼة إمر يف افتؼقق شـقبارتػاع ؿقؿة افعؼار، ٓ 

اـــ، وـــان متقشــط احلســاب 4/4/1241بعــد ذفــؽ فؾؿــزاد افثــاين بتــاريخ  صـــرافؼ

( ريال  وٕكف تبغَّ فـا أن ادؼقؿـغ افـذيـ ؿـامقا بـافتؼققؿ إول 1,712,222فؾتؼققؿ )

ٓ حيؿؾقن رخصًة يف افتؼققؿ، و  يقاؾؼ تؼققؿفؿ احلؼقؼة  ودا كصص ظؾقـف ادـادة افثافثـة 

ام ادؼقؿــغ ادعتؿــديـ: )ٓ حيــؼ ٕي صــخص ذي صــػة ضبقعقــة أو اظتباريــة مـــ كظــ

مزاوفة مفـة افتؼققؿ يف أي ؾرع مـ ؾروع افتؼققؿ  ما   يؽــ مرخًصـا فـف بؿزاوفـة ادفــة 

ون مـ كظـام ادؼقؿـغ ادعتؿـديـ: )جيـ  شـريف افػرع كػسف(  ودا كصص ظؾقف ادادة افع

ة ؾـق  يطؾـ  صــرة أو ؽـر مباصــرأي مصـؾحة فـف مبا ظذ ادؼقّؿ ادعتؿد أن يػصح ظـ

مـف تؼققؿف. وحتدد افالدحة افتـػقذية احلآت افتل جي  ظذ ادؼـقّؿ ادعتؿـد ظـدم ؿبـقل 
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مـا كصـف: )ٓ  شــرافعؿؾ ؾقفا(  وحقث تضؿـص افالدحة افتـػقذية يف ماد ا افسابعة ظ

يًؽا يف مؾؽقتـف، أو صــرًؽا فـف أو جيقز فؾؿؼقؿ ؿبقل افعؿؾ يف تؼققؿ أي ظؼار إذا ـان ماف

ــلن يؽـقن  -ةصــرًة أم ؽـر مباصــرمبا-راؽبًا يف ذفؽ، أو ـاكص فف مصـؾحة مافقـة بـف 

ًٓ  فتؿؾؽـف أو اشـتئجاره(  وحقـث ثبـص فـديـا ممـا شـبؼ أن شـقو ًطا أو مستثؿًرا أو ممـق

فـدهيؿ اـ    يؽــ 14/21/1247يف ادزاد إول افذي أؿقؿ بتاريخ  صـرادؼقؿغ فؾؼ

ؾغ شــررخص تؼققؿ شقى... ـ  أهنؿ اؿ أكػسفؿ وشـطاء افبقـع ادؼقؿـغ فؾؿـزاد واد

  وؿد ظارضـف مـا اـق أرجـح مــف  شـقظؾقف، مما يعصػ بؿصداؿقة افتؼققؿ وظدافتف، ٓ

ة مؾـؽ احتـق  إػ بقعـف ظـذ يتـقؿ  ؾؼامـص بقــة بـلن ضــقودا ذـره بعـض افػؼفـاء يف ؿ

فؼقؿ ظذ افقتقؿ بذفؽ، وحؽـؿ احلـاـؿ ظـذ افبقــة ادـذـقرة ؿقؿتف مادة ومخسقن ؾباظف ا

بصحة افبقع، ثؿ ؿامص بقـة أخرى بلن ؿقؿتف حقـئٍذ مادتان  ؾنكـف يــؼض احلؽـؿ وحيؽـؿ 

بػساد افبقع، ووجفف أكف إك  حؽؿ بـاًء مـف ظذ افبقـة افسادة ظــ ادعارضـة بافبقــة افتـل 

غ إشـاد مـا يؿــع مــ احلؽـؿ إػ حافـة ال مثؾفا أو أرجح، وؿد بان خالف ذفؽ، وتب

(  وٕن اـذا افتؼريـر ؿـد 4/127( )211احلؽؿ )يـظر ؾتاوى ابــ افصـالح مسـلفة )

يـبـل ظؾقف افتلثر ظـذ مـا بعـده مــ بقـقع، وافشـارع يتشـقف إػ تصـحقح افعؼـقد مـا 

أمؽـــ، واــق ممؽـــ يف مــا بعــده فصــحة افتؼــديرات وظــدم ادعــارض  وفؽــقن ضؾــ  

ا ظذ إفغاء رشق ادزاد إول ورؾع اإليؼاؾـات ظــف  وٕن مــ مؼاصـد رً صـاددظل مؼت

 ع أيًضا ثبات افتعامؾ بغ افـاس واشتؼراره.شـراف

 اٌحىُ:

وؿص ادـزاد إول ادؼـام  -ًؾ افدظقى- صـرثبص فدي أن افؼقؿة احلؼقؼقة فؾؼ

اــ  اـل مبؾـغ وؿـدره شـبعة ماليـغ وثالث دـة ومخسـقن 14/21/1247يف تاريخ 

مؾققًكا  اق تؼققؿ خـاضا، ومضـؾؾ  شـرأفًػا، وأن افتؼققؿ افذي تؿ بؿبؾغ وؿدره اثـا ظ

فعدافـة إشــعار، وؿـررت تصــحقح افبقــع إول ومـا بعــده حســ  ذفـؽ  دــا شــبؼ 

تؿ بقعف يف ادزاد افثافث بؿبؾـغ وؿـدره شـبعة ماليـغ ومخسـقن  صـرتؼريره  وٕن افؼ
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ًء ظـذ مـا ؿـررت اـق مبؾـغ وؿـدره ثالث دـة أفـػ أفًػا، ؾقؽقن افػرق بغ ادزاديـ بــا

( 4( مــ كظـام افتـػقـذ افػؼـرة )12ريـال  اـل ادبؾـغ افقاجـ  دؾعـف حسـ  ادـادة )

إذا   يسدد مـ رشا ظؾقـف ادـزاد افـثؿـ يف ادقظـد ادحـدد  يعـاد افبقـع ظـذ "وكصفا: 

ادادة، ويؾـزم  ( مـ اذه4( و)1مسموفقتف بؿزايدة جديدة  وؾًؼا دا ورد يف افػؼرتغ )

 ."وؾات ادزايدة، ويردُّ إفقف ما زاد ظذ ذفؽصـرادتخؾػ ب  كؼص مـ افثؿـ وبؿ

 وؿرهت  ا يع:

: ًٓ تصحقح ضؾ  افتـػقذ ًؾ ادـازظة  فقؽقن ـأيت: إفـزام ادـدظل ادـػـذ  ضو

ضده... بدؾع مبؾغ وؿدره ثالث دـة أفـػ ريـال ؾؼـط فؾقرثـة يؼسـؿ ظؾـقفؿ حسـ  

ظقة، اق ظبارة ظـ افػرق بغ ادزايدتغ  دـا شـبؼ تؼريـره، وأن رؾـع رشـأكصبتفؿ اف

اإليؼاؾـات ظـــ ادـػــذ ضــده متقؿــػ ظــذ شـداد اــذا ادبؾــغ بعــد اـتســاب احلؽــؿ 

 افؼطعقة.

طفر يل أن مبؾـغ افقشـاضة ادسـتحؼ فـقـالء افبقـع بعـد تصـحقحف  اـق  ثاكًقا:

ًٓ )مبؾغ وؿـدره مادـة وثالثـة وث كـقن أفـػ وشـبع دة ومخسـق (، 114,712ن ريـا

وٕن اددظل ؿد أودع يف ادحؽؿـة مبؾًغـا وؿـدره مادتـان ومخسـقن أفـػ ريـال، تـؿ 

تسؾقؿف فؾقشطاء، واؿ شتة مؽات ، وزع بقــفؿ حسـ  مـا شـبؼ رصـده، ؾتؾتـزم 

 ًٓ ادؽات  وال..... بنظادة مبؾغ وؿـدره شـتة وشـتقن أفًػـا ومادتـان ومخسـقن ريـا

أفًػـا وواحـد  شــرؿـؾ مبؾًغـا وؿـدره أحـد ظ( فؾؿدظل ــؾ مؽتـ  يتح11,412)

ًٓ وشتة وشتقن اؾؾة، وذفؽ بعد اـتساب احلؽؿ فؾصػة افؼطعقة.  وأربعقن ريا

يف ادـزاد إول، واـؿ.... فؾـقابـة  صــرثافًثا: ؿررت إحافة مــ تـقػ تؼقـقؿ افؼ

م ، وادـادة احلاديـة وافتسـعغ مــ كظـاســغافعامة اشـتـاًدا إػ ادـادة احلاديـة واخلؿ

افتـػقذ  فؾتحؼقؼ بتفؿة افتضؾقؾ فعدافة إشعار، وأؾفؿص ادـدظك ظؾـقفؿ أن هلـؿ 

افتؼــدم بــدظقى افتعــقيض ضــد مـــ يثبــص إداكتــف مـــ صــخص أو جفــة إذا رؽبــقا 
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ًظا، وــؾ ذفـؽ بعـد اـتسـاب احلؽـؿ صــرحس  آختصاص، وحس  ما يتؼـرر 

فؾصػة افؼطعقة، وبذفؽ حؽؿص
(1)

. 

 ِماحظبد ِحىّخ االتسزئٕبف:

 1 ــدهيؿ رخــص ــزاد إول   يؽـــ ف ــر يف إشــباب أن ادؼقؿــغ يف اد /ذـ

تؼققؿ، وأهنؿ وشطاء افبقع، وأن إاؾقة افـظامقـة هلـؿ ؽـر مؽتؿؾـة، و  يقضـح إن 

ـان فف مستـد كظامل فرد تؼققؿفؿ أم أن ذفؽ مـ باب آجتفاد وافـظـر افؼضـادل، 

ؿ بلن هلؿ افتؼدم بـدظقى /أؾفؿ اددظك ظؾقف4وإن ـان رداؿ فغر ذفؽ ؾققضح. 

افتعقيض ضد مـ يثبص إداكتف إذا رؽبقا، و  يقضح افتعقيض مؼابؾ مـاذا؟ ثـؿ إذا 

/ذـر اددظك ظؾقف أن ادـدظل 4ثبص صحة افتؼققؿ إخر ؾ  افداظل هلذا اإلؾفام. 

مؾققًكـا، وأكؽـر  شـريساوي أـثر مـ اثـك ظ صـراتصؾ ظؾقف بعد ادزاد، وذـر أن افؼ

/ذـر ادـدظك ظؾقـف أن ادـدظل 2ظل كحقه. شـرؾقف، و  يؽؿؾ اإلجياب افاددظك ظ

مؾققًكا، و  يذـر شب  ظدم اظتبـار اـذا افـدؾع،  شـرؾّقت ظؾقفؿ بقًعا بؿبؾغ أحد ظ

 ظل كحقه. شـروإـ ل اإلجياب اف

 اجلقاب ظـ ادؾحقطات:

يف  /ادستـد ذـر يف تسبق  احلؽؿ، واق أن ادؽات  افتل تقفـص بقـع افعؼـار1

ادــزاد اــل مـــ تــقػ افبقــع، وهلــؿ يف رؾــع إشــعار مصــؾحة ومـػعــة  وٕن اــذا 

افتػاوت بافتؼقق ت ـبر دون وجقد اهنقار طاار فؾسقق  ودـا ذــره ادؼـقؿ... ؾـق  

وادبافغة ؾقف أكف   يؽــ ؿصـد افـزمالء إٓ احلـرص وآحـساز  صـرخيص تثؿغ افؼ

أ افزيادة ٓ افـؼص  ودـا أؿـر بـف ادؼـق ن... مــ ـقن إمقال فقرثة اكطالًؿا مـ مبد

ظدم  ؾفؿ فساخـقص تؼقـقؿ وؿـص افتؼقـقؿ إول مــ اهلقئـة افسـعقدية فؾؿؼقؿـغ 

ون مــ شـرافتل تماؾ إلظداد تؼققؿ واؿعل  ودا كصص ظؾقف ادادة افثافثة وادادة افع
                                           

( مــ كظـام افتـػقـذ 1/1شـتئـاف بــاًء ظـذ افػؼـرة )(، وخاضـع فال4واق مشؿقل بافـػاذ ادعجؾ  بـاًء ظذ ادادة ) (1)

 وفقادحف.
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تؿـدة حسـ  مـا كظام ادؼقؿغ ادعتؿديـ، وٕكف تؿ لاضبة مؽات  تؼققؿ أخـرى مع

وتضـؿـص  -حسـ  مـا رصـد-تضؿـف مقؿع اهلقئة افسعقدية فؾؿؼقؿغ ادعتؿديـ 

أي افـصــػ إول مـــ ظــام -تؼــديرا ؿ أن أظــذ تؼــدير فؾعؼــار يف ذفــؽ افقؿــص 

اـق شـبعة ماليـغ ومخسـ دة أفـػ ريـال، واظـت د افتؼـدير ادـرجح ــ   -اـ1247

ٕول وظدم صقابف ؾؼد ظارضـف مـا شبؼ، ويف ذفؽ إصارة ضؿـقة إػ خطل افتؼققؿ ا

 اق أرجح مـف  ودا شبؼ ذـِره ظـ افػؼفاء.

 /طفر يل بعد افتلمؾ ظدم وجااة اإلؾفام وؿررت افرجقع ظـف.4

اددظك ظؾقف، وجرى شمافف ظـ ؿقفف: أن اددظل اتصؾ بف... إفخ،  ضـر/ح4

 ضــكواؾ فديف بقـة ظـذ ذفـؽ؟! ؾؼـال: فـقس فـدي بقــة ظـذ ذفـؽ، ــ  أين ٓ أر

 بقؿقـف  ٕين ٓ أظرؾف.

اء شــر/جرى ضؾ  إحضار افشخص افذي ذـر أحد افقرثة أكف ـان يريد اف2

مؾققًكا، ولاضبة جلـة ادزادات فإلؾادة ظــ صـحة مزايدتـف، واـؾ ــان  شـربلحد ظ

: تؿ آتصال ظـذ  ًٓ دخقفف كظامقًّا أم ٓ؟ ؾقردكا خطاب ملمقر افتـػقذ وكّصف: )أو

آتصال ادرؾؼ، ثاكًقـا:  ضـرت، و  يتؿ افرد، ـ  يتضح فؽؿ مـ ًادذـقر ظدة مرا

ؽات ظـ ضريؼ وـالء افبقع، ثافًثـا: شـقدخقل ادزاد، وتسجقؾ إش ء، واشتالم اف

شـقى  صــرٓ يقجد فدى ادحؽؿة إثباتات ظذ حضقر ادـذـقر وادزايـدة ظـذ افؼ

ا ادبؾغ، وٓ يتضـح مــ اـؿ افتصقير(، ؾتؿ آضالع ظؾقف  ؾظفر وجقد مزايدة هبذ

ادزايديـ، ؾجرى ظرضف ظذ اددظك ظؾقفؿ وشماهلؿ، ؾلجـابقا بـلن ظـذ ادحؽؿـة 

ا بـسـبة صـقه، ـ  أن أكظؿة ادزاد ٓ تسؿح بدخقل مـ ٓ يدؾع ضـرأن حت ًؽا مصـدؿًّ

يف ادـزاد إول،  صــر% مـ ؿقؿة افعؼار، ـ  اــاك صـخص آخـر زايـد ظـذ افؼ12

، وكطؾـ  إحضـاره، ثـؿ جـرى شـمال مــ صــر ادـزاد افثافـث فؾؼواق ادشسي يف

مـ وـالء افبقع: اؾ فديؽؿ ما يثبص كظامقة دخقفف ومزايدتف بـادبؾغ ادشـار  ضـرح

ؽات ادصدؿة، وـتابة إش ء، ومــ ثـؿ شـقإفقف؟ ؾلجابقا بلن افعؿؾ ظذ اشتالم اف
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ؽات، وتـؿ شــقـا صـقر فؾؽات دـ   يرُس ظؾقف ادـزاد، وٓ يقجـد فـديشـقإظادة اف

تســؾقؿ افؽشــػ فؾؿحؽؿــة، وبعــد افقصــقل إػ اــذا احلــد، وحقــث ؿــرر مســئقل 

وٓ  ضــرادزادات ظدم وجقد مـا يثبـص شـقى مؼطـع افػقـديق  وٕن ادـذـقر   حي

ؽره  وؿد طفر يل شابًؼا وجقد مالحظات ظـذ وــالء افبقـع ــ  يف افتسـبق ، و  

نكف   يظفر يل شقى ما حؽؿـص بـف شـابًؼا، و  أجـد يظفر يل أن ما دؾعقا بف ممثر  ؾ

ما يقج  افعدول ظـف
(1)

. 

حؽؿ هنادل يتضؿـ إفزام افقرثة بسداد ديـ ظـذ مـقرثفؿ مــ ترـتـف، وأثــاء 

افتـػقذ تؼدم افقرثة بؿـازظـة تـػقذيـة تضـؿـص ظـدم وجـقد أمـقال يف افســة، وأن 

ًئا  فؽقهنـا صــقٓ يعؾـؿ افقرثـة ظــ حاهلـا مقرثفؿ   خيؾـػ ترــًة شـقى ظؼـارات 

دخافػـات ومـازظـات ؿادؿـة بـغ ظـدد ـبـر مــ -مقؿقؾة مــ اجلفـات ادختصـة 

أـثر مــ مسـاحتفا  ضـلافـاس مع ادقرث ؾقفا  فؼقامف ببقعفؿ أجزاء مـ اذه إرا

 ضــلافتـػقـذ مــ ؿا ضــلؾطؾـ  ؿا -احلؼقؼقة، وبقعف بعضفا ظذ أـثـر مــ واحـد

 احلؽؿ بتحديد افسـة  فقتؿ افتـػقذ ظذ افقرثة بسداد افـديـ مـفـا  سـرػادقضقع ت

ادقضـقع فـذفؽ  ٕكـف يـرى أكـف ٓ ظالؿـة فـف بافبحـث ظــ  ضــلؾؾؿ يسـتج  ؿا

                                           
اــ(، 41/7/1241وتـاريخ: ) 41414421وؿد ورد يف مدوكة إحؽام افؼضـادقة حؽـؿ ؿاضــل افتـػقـذ رؿـؿ:  (1)

خالصتف: أن ًؽؿة افتـػقذ أجرت مزاًدا ظؾـقًّا ظذ ظؼارات ممؾقـة دـػذ ضـده ؾتؼـدم أحـد إصـخاص فؾؿزايـدة 

وبعد رشق ادزاد ظؾقف ؿّدم صـقًؽا بعشـر افثؿـ، ثؿ   يراجع إلـ ل باؿقف، ووردت إؾادة ممشسة افـؼد بعدم ظؾقفا، 

وجقد رصـقد فؾقؾاء، ثؿ أؿّر بصحة ما ذـر ودؾع بافتغرير بف يف افؼقؿة، وضؾ  إمفافف فدؾع باؿل افثؿـ، واشـتـاًدا 

افػسخ، إذا ـان ادشسي مماضاًل  دؾًعـا فضــرر  -أي افبادع-ؿال افشـقخ: فف "(: 4/422دا جاء يف ـشاف افؼـاع )

ــا ورد يف 4/174، وجــاء يف مطافــ  أويل افـفــك )"ادخاصــؿة، ؿــال يف اإلكصــاف: واــق افصــقاب ( كحــقه، ود

)مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة، وكظًرا فظفقر بطالن إجراءات ادزاد وما صاهبا مــ ظقـقب ولافػـات، 1و1ادقاد(

ة مـ إؿامة ادزاد وإجرادف حػظ حؼقق افــاس، ووؾـاء حؼـقق افـدادـغ مــ أمـقال ادـديـ، ؾؼـد حؽـؿ وٕن افغاي

افؼاضـل ببطالن ادزاد افذي أجري ظذ ظؼارات ادـػذ ضده، وما حلؼف مـ إجراءات واظتباره ــلن   يؽــ، وؿـرر 

 ٓشتئـاف..إؿامة مزاد جديد يؽقن مـفًقا فؾؿزاد ًؾ افـزاع، وصدق احلؽؿ مـ ًؽؿة ا
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افتـػقـذ دـازظـة افقرثـة، وؿـرر امتـاظـف ظــ افتـػقـذ ظـذ  ضـلافسـة، ؾاشتجاب ؿا

ــ ــؽ بع ــا، وذف ــذ مـف ــتؿ افتـػق ــة ي ــد ترـ ــدم حتدي ــة فع ــادات افقرث ــف اإلؾ د أن وردت

متضـؿـًة  -مــ كظـام افتـػقـذ 21وؾًؼا فؾ دة -باإلؾصاح ظـ حسابات ادـػذ ضده 

ظدم وجقد أمقال كؼدية، وظـدم وجـقد أمـالك ظؼاريـة مسـجؾة باشـؿ مـقرثفؿ يف 

كظامل افثروة افعؼارية، وإصدار افصؽقك وافـظام افعؼـاري آفؽـسوين افشـامؾ، 

آشتئـاف بلن احلؽؿ افصـادر ظـذ افقرثـة بسـداد  وؿد فقحظ ظؾقف مـ ؿبؾ ًؽؿة

تضـؿـ  -وافذي اق شـد افتـػقذ ًدد ادؼدار حال إداء-ديـ مقرثفؿ مـ افسـة 

إفزاًما وضريؼ معرؾة افسـة اؿ افقرثة  ؾقؾزم مـاؿشتفؿ وأمراؿ باإلؾصـاح ظـفـا، 

  ترد إؾـادة مـاؿشتفؿ وضافبفؿ باإلؾصاح ؾلجابقه بؿثؾ ما تؼدم، و ضـلؾلظاد افؼا

ؾتف بـلن احلؽـؿ ًــؾ افتـػقـذ ٓ إصـؽال ؾقـف، فؽـــ ضــق ـافػ مـا شـبؼ  ؾلجــاب ؾ

اإلصؽال أن افػؼفاء
(1)

ؿرروا يف احلؽؿ بديـ يف افسـة أن يسبؼف يف حترير افـدظقى  

حتديد افسـة أو ما يػل بافديـ مـفا  حتك ٓ يؾزم افقرثة بـلداء ذفـؽ مــ أمـقاهلؿ، 

فسـة  باظتبار افديـ مـ احلؼقق ادتعؾؼـة هبـا، وادؼدمـة ظـذ وإك  يؾزمفؿ ذفؽ يف ا

ؿسؿتفا  وذفؽ فقؽقن فؾحؽؿ ثؿرة يف افتـػقذ، واق ما   يتحؼؼ ؾقـف  ؾؽـان ماكًعـا 

مـ تـػقذه، ثؿ صدق احلؽؿ يف ادـازظة مـ آشتئـاف
(2)

، واذا طاار ــ  تؼـدم يف 

                                           
)وإن ادظك( بافباء فؾؿػعقل )ظذ أبقف ديـ   تسؿع دظقاه  حتك "(: 421-1/421ؿال افبفقيت يف ـشاف افؼـاع ) (1)

ًٓ ؾقف وؾاء فديـف(، أو حرر افسـة  اذا معـك ـالمف يف ادغـل، وذـر افؼاضـل أكف  يثبص أن أباه مات وترك يف يده ما

)ؾنن ؿال( اددظل )ترك( أبقه )ما ؾقف وؾاء فبعض ديـف  احتـاج إػ أن يـذـر ذفـؽ  حيرر افسـة، وجزم بف يف ادـتفك

افبعض(  فقعؾؿ كسبة افديـ إفقف، ؾقؾزم بافقؾاء بؼدره، )وافؼقل ؿقل اددظك ظؾقـف يف كػـل ترــة إب مـع يؿقــف(  

  ٕن إصـؾ ظدمـف، ٕكف مـؽـر، وإصـؾ افعـدم )وــذا إن أكؽـر( افقفـد )مـقت أبقـف(  ؾـافؼقل ؿقفـف مـع يؿقــف

)ويؽػقف أن حيؾػ ظذ كػل افعؾؿ( أي: أكف ٓ يعؾؿ فألب ترـة، أو ٓ يعؾؿ مقتـف، )ويؽػقـف( أي افقفـد )أن حيؾـػ 

أكف ما وصؾ إفقف مـ ترـتف صـلء، وٓ يؾزمف أن حيؾػ أن أباه   خيؾػ صـقًئا  ٕكـف خيؾـػ ترــة ٓ تصـؾ إفقـف، ؾـال 

، وؿال يف "ػسف )وٓ يؾزمف أـثر مما وصؾ إفقف( إن وصؾ إفقف ما بؼل ببعض افديـيؾزمف اإليػاء مـف( أي: مـ مال ك

وٓ يؿؽـ احلؽؿ ظؾقفا مع ظدم حتريراا ؾؾق ـاكص افدظقى بديـ ظذ مقـص "(: 4/114صـرح مـتفك اإلرادات )

 ."ذـر مقتف، وحرر افديـ  ؾنن ـان أث كا ذـر جـسف وكقظف وؿدره، وحرر افسـة ذـره افؼاضـل

 = 44212111اــ( حؽـً  صـادًرا ظــ ؿاضــل ادقضـقع بـرؿؿ: 1241وؿد ورد يف مدوكة إحؽام افؼضادقة فعام ) (4)
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ذ ؿسؿتفا، ويتبغ مـفا أن افســة بقان معـك افسـة، واحلؼقق ادتعؾؼة هبا ادؼدمة ظ

ال افتل تؽقن ًالًّ فقؾاء ما ظذ ادقرث مـ آفتزامات  ؾـال يؾـزم افـقارث وؾـاء 

ء مـ افديقن إٓ ب  حتؿؾتف افسـة، وأمؽـ وؾاؤه مـفاصـل
(1)

. 

ًٓ كؼديـًة وممشسـًة جتاريـًة، تؼـدم  حؽؿ بؼسؿة ترـة تتضـؿـ ظؼـارات وأمـقا

افتـػقـذ يف بقـع  ضــلقرثة بطؾـ  افتـػقـذ  ؾقؿعـص ادـازظـة بقــفؿ أمـام ؿابعض اف

ادمشسة افتجارية  إذ ادظك أحداؿ أن فف مستحؼات، تتؿثؾ يف رواتبف خـالل مـدة 

اـتف ؾقفـا مـع ادـقرث صــرظؿؾف يف ادمشسة بعد وؾاة مقرثف، ـ  ادظك وارث آخر 

  وارث آخـر بـلجرة ظؼـار بـسبة ًددة باتػاق مؽتـقب ظـذ ورؿـة ظاديـة، وضافـ

يؿؾؽف مشغقل بلحد ؾروع ادمشسة بؿقج  ظؼد إجيار ظـذ أوراق ظاديـة، واـذه 

ادقضقع يف ادحؽؿـة ادختصـة  مـا   يؽــ ذفـؽ  ضـلـؾفا مـازظات خيتص هبا ؿا

وٓ يقؿـػ افتـػقـذ إٓ  -واـق صـؽ ؿسـؿة افســة-مثبًتا ضـؿـ افســد افتـػقـذي 

 ضــل ادمشسة، أو بؼرار وؿػ تـػقـذ مــ ؿاثبقت حؼ ٕحداؿ يف ضـلبحؽؿ يؼت

افتـػقـذ ظــد وجـقد مؼـتٍض أن يقؿـػ  ضــلادقضقع أثــاء كظـر ذفـؽ فديـف، وفؼا

ــع احلجــز افتحػظــل  ــا بحؽــؿ خاضــع فالشــتئـاف، أو يقؿ ــذ ممؿًت إن رأى -افتـػق

 ضــلؾقاتـف  فؽــف   يـَر مقجًبـا فـذفؽ، و  يـرده مـا يؼت شــكحػًظا حلؼ خي -مسبًبا

 ف افـظر ظـ ادـازظة  فعدم آختصاص، واشتؿر يف افتـػقذ.صـرافتقؿػ، ؾ

 
                                           

=
 

، خالصتف: أن اددظل ضاف  بنفزام ورثة متقىف تسؾقؿف ديـًا فف ظذ مقرثفؿ ثابًتـا بحؽـؿ ؿضـادل، 1244وتاريخ: 

ؾػ ترـة تػل بديقكف، وأهنؿ ٓ يعؾؿـقن أن وبعرض افدظقى ظؾقفؿ أؿروا بصحة دظقاه، ودؾعقا بلن مقرثفؿ   خي

يف افسـة ما يػل بديـف، وكظًرا ٕن افديـ يتعؾؼ بعغ افسـة بعد وؾاة ادقرث، وٓ يـتؼؾ فؾقرثة، حاصــقة افـروض 

(  وٕن اددظل أؿر بعدم ظؾؿف أن يف افسـة ما يػل بحؼف  فذا ؾؼد حؽؿ افؼاضــل بصــرف افـظـر 1/177ادربع )

 ، وصدق مـ ًؽؿة آشتئـاف..ظـ افدظقى

 (.11يـظر: افسـة وما يتعؾؼ هبا مـ احلؼقق، ًؿد افؽشؽل، )ص (1)
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ًٓ كؼديـًة، تؼـدم شــقحؽؿ هنادل بؼسؿة ترـة تتضـؿـ ظؼـارات و ارات وأمـقا

ــام ؿا ـــفؿ أم ــة بق ــص ادـازظ ــذ  ؾقؿع ــ  افتـػق ــة بطؾ ــذ يف  ضـــلبعــض افقرث افتـػق

تؼقــقؿ افعؼــار ؾقــف تقاضــم  إجــراءات بقــع افعؼــار يف ادــزاد، ؾــذـر بعــض افقرثــة أن

إلكؼاص ثؿـف، وكـازع وارث آخـر يف افبقـع  دخافػـة وـقـؾ افبقـع إجـراءات ادـزاد 

 شــرافقؿص ادحدد كظاًما، وؿقامف بنخػاء فقحات اإلظالن، وك ضـلتف ؿبؾ مشـقبس

إصاظات بنفغاء ادزاد تقاضـًما مـع مشـس آخـر مــ افقرثـة أو ؽـراؿ  فقـتؿؽـ مــ 

ر ممؽـاء بلؿؾ شعشـراف
(1)

، ثؿ اكتفص ادـازظة صؾًحا بغ افقرثـة ظـذ إمضـاء ـاؾـة 

 إجراءات تـػقذ افؼسؿة.

حؽؿ هنادل بؼسؿة ترـة تضؿـ ؿقام آبــ )ظبـد افـر ـ( ببقـع ظؼـار يؿؾؽـف 

حــال ـقكــف -ون أفــػ ريــال شـــرظــذ وافــده )ظبــد اهلل( بؿبؾــغ ؿــدره مخســ دة وظ

 -فعؼاري بجزء مـ ادبؾغ ؿدره مادة ومخسقن أفـػ ريـالمراقًكا فصـدوق افتـؿقة ا

واتػؼــا ظــذ أن يســؾؿ ادشــسي فؾبــادع مبؾًغــا ؿــدره ثالث دــة وشــبعقن أفــػ ريــال، 

ويتؼبؾ افصـدوق يف افبـاؿل، فؽــ   يسـتؾؿ افبـادع )آبــ( مــ ادشـسي )إب( 

 أن ادشـسي شقى مادتغ وثالثغ أفػ ريال، و  يػرغ افعؼار فقافده ادشـسي، ــ 

ًئا مـ إؿساط، حتك تقيف إب )ادشسي(، ثؿ تـقيف صـق  يسدد فصـدوق افتـؿقة 

إذ افعؼـار -آبـ )افبادع(، ؾلشؼط افصـدوق إؿساط ادتبؼقـة  فقؾـاة ظبـدافر ـ 

يف ذفؽ بـغ ورثـة آبــ  -ادقضقع ضـلأمام ؿا-، ثؿ كش  افـزاع -ٓزال باشؿف

ــا افبــادع وورثــة وافــده اد ــف مراقًك شــسي، واكتفــك احلؽــؿ إػ بطــالن افبقــع  فؽقك

ًئا، وٓ صــقفؾصـدوق، و  تمخذ مقاؾؼتف ظذ افبقع، وادشسي   يسـدد فؾصــدوق 

                                           
واذه ادـازظات خيتص هبا ؿاضـل افتـػقذ ـ  شبؼ، ويـظر ؾقفـا وؾـؼ افؼقاظـد افعامـة فؾـدظقى، وربـ  ترتـ  ظـذ  (1)

 ذفؽ إفغاء ؿرار افبقع وؾسخف، وإظادة ادزاد مرة أخرى..
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ف يبطـؾ حـؼ ادـر ـ  ؿافـف يف ادغــل صـريصح فؾرااـ بقع افعغ ادراقكة  ٕكف ت

زام ورثـة متضـؿـًا إفـ -واـق شــد افتـػقـذ-وظؿدة افطاف ، وصدر بذفؽ احلؽـؿ 

آبـ افبادع )ظبد افر ـ( بنظـادة مـا اشـتؾؿف مــ افـثؿـ إػ ورثـة وافـده ادشـسي 

)ظبد اهلل(، وظـد افتـػقذ وؿعص مـازظة تـػقذية بقــفؿ  بسـب  ــقن بعضـفؿ يغــؿ 

أن خيصـؿ مـا ظؾقـف ممـا اـق فـف، وؿـد  ضــلويغرم مًعا، ؾرث مـ جفتغ، واذا يؼت

  ـــؾ صـــقاء افؼســؿة وادؼاّصــة مًعــا، ؾحــدد كاــذه ادـازظــة بــنجر ضـــلأهنـك افؼا

  افذي يـرث مــ صـقوارث، وما جي  فف بعد أن خصؿ ما ظؾقف مما اق فف، ومجع ك

 أـثر مـ جفة.

حؽؿ هنادل بؼسؿة ترـة تتضؿـ ظؼارات وكؼقًدا ومـؼـقٓت، وأثــاء افتـػقـذ 

ممـا -قة ظذ افســة ة، ومديقكصـقوؿعص مـازظة بسب  صدور حؽؿ آخر بنثبات و

 ضــلؾـلوؿػ ؿا -يستقج  تؼـديؿ تـػقـذه ظـذ ؿسـؿة وتـػقـذ افســة بـغ افقرثـة

ة مـــ افســـة  أتــؿ صـــقافتـػقــذ ؿســؿة افســـة فــذفؽ، ثــؿ بعــد تـػقــذ افــديقن وافق

 تـػقذ وؿسؿة ما بؼل مـ افسـة بغ افقرثة. ضـلافؼا

تعــددًة ومتـقظــًة ومعــدات وكؼــقًدا حؽــؿ هنــادل بؼســؿة ترـــة تتضــؿـ ظؼــارات م

ادقضـقع مصـػقًّا  ضــلومـؼقٓت أخرى، وأثـاء افتـػقذ وؿعص مـازظة بسب  تعقـغ ؿا

ــبًا  ــغ ادصــػل   يؽـــ مؽتس ــة أن تعق ــة افتـػقذي ــة فضــخامتفا، وتضــؿـص ادـازظ فؾسـ

صـػك فؾؼطعقة، وأن يف تعققـف ًاباة فبعض افقرثة ٓرتباضف بؿصافح جتارية معفؿ، وأكـف 

افتـػقـذ مــ  ضــلت بؿصـافح افقرثـة، ؾتحؼـؼ ؿاضــربعض افسـة بطرق ؽر شـؾقؿة أ

شالمة افسـد افتـػقـذي وظـدم وجـقد مـاكع مــف، ومــ ذفـؽ اـتسـابف فؾصـػة افؼطعقـة، 

ادقضقع ادختص بـظر افـزاع يف مقضقع افســة  ٓشتقضـاح مـا  ضـلمـ ؿا سـرواشتػ

 ضــلاف افؼاصــروتـؿ اشـتؽ ل افتـػقـذ بنأصؽؾ وافتبس، ثؿ جرى اشـتدظاء ادصـػل، 
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وؾًؼا دا كص ظؾقف احلؽؿ، بعد أن تبّغ صحة وشالمة تعققـف وإجراءاتف
(1)

. 

ًٓ أ ؾة وإبـاًل ثؿقــة، وأثــاء افتـػقـذ صــقحؽؿ هنادل بؼسؿة ترـة تتضـؿـ خقـق

وؿعــص مـازظــة  بســب  ؿقــام اخلــازن افؼضــادل بقضــعفا يف مؽــان ؽــر مـاشــ ، 

وتغذيتفا بطعام رديء مما ترت  ظؾقف تؾػ بعضفا أو مرضـف، وــذفؽ ؿقـام وـقـؾ 

افبقع بنجراءات خاضئة يف ادزاد افعؾـل، متثؾـص يف ظـدم مراظـاة ظـرف أاـؾ اإلبـؾ 

وظرف أاؾ اخلقؾ يف مؽان وزمان وضريؼة بقعفا، وآفقة اإلظالن ظـ ذفـؽ، وبقـان 

بافقرثة، وتسب  يف بقعفا  ضـرا  مما أوثادؼفا اخلاصة افتل تبّغ شالفتفا ومقاصػا 

افتـػقـذ يف ذفـؽ وؾـؼ افؼقاظـد افعامـة  ضــلبلشعار زاقدة وثؿـ بخـس، ؾـظـر ؿا

 فؾدظقى، وؿرر تضؿغ وـقؾ افبقع بعد ثبقت جتاوزاتف وتػريطف ولافػتف.

حؽؿ هنـادل بؼسـؿة ترــة تتضـؿـ صـؼقًرا كـادرًة، ومـؼـقٓت أثريـًة تراثقـًة، 

ًػا ثؿقـًة، وظـد افتـػقذ وؿعص ادـازظة بسـب  بقـع افتحـػ وادـؼـقٓت افساثقـة وحت

افثؿقـة يف شقق إدوات ادستعؿؾة افرديئة، وظدم مراظـاة افػـرق بقـفـا يف افـثؿـ، 

ـ  أن بعضفا تؾػ أثـاء كؼؾفا دؽان بقعفا  ؾا ؿ افقرثة بعضفؿ، ـ  ا ـؿ بعضـفؿ 

افتـػقــذ يف تضــؿغ ادتســب  بــافتؾػ  بعــد  ـلضــاخلــازن، ووـقــؾ افبقــع، ؾـظــر ؿا

اشتؽ ل إجراءات افتحؼقؼ ؾقف مـ اجلفة ادختصـة، ــ  كظـر يف شـالمة إجـراءات 

افبقع مـ ظدمف وًاشبة اخلازن أو وـقؾ افبقع يف ذفؽ، وتبّغ فف صحة اإلجراءات 

يف اـذا ادتبعة يف ذفـؽ، وأن ظـادة أاـؾ افبؾـد بقـع مؼتـقـا ؿ افثؿقــة وؽـر افثؿقــة 

افسقق  فعدم وجقد ؽره يف افبؾد، وأن افسؾع تؿ تثؿقـفا مـ أاؾ اخلزة، وروظل 

ـقهنا ثؿقـًة وتراثقًة، وروظـل بادؼابـؾ وجـقد تؾـػ وكؼـص يف ظـدد مـفـا، وأكـف ٓ 

                                           
 رس ؿاضـل افتـػقذ اـا صالحقاتف يف احلجز افتحػظل وؽره  إن رأى شبًبا فذفؽ..ؿد ي  (1)
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ة صــرظالؿة فقـقؾ افبقع هبذا افتؾـػ وافــؼص  حلصـقفف يف مؾـؽ ادـقرث ؿبـؾ مبا

 إجراءات افبقع بادزاد أصاًل.

، وأثـــاء افتـػقــذ تؼــدم بعــض  ًٓ حؽــؿ بؼســؿة ترـــة تتضــؿـ ظؼــارات وأمــقا

بؿـازظة ضد أحداؿ، واق وافـد ادـقرث   -واؿ أوٓد ادقرث وزوجاتف-افقرثة 

مــ ابــف ء مـ افسـة بؿقج  وـافة شـابؼة شـلؾف يف مرض مقت مقرثفؿ بصـرفت

افســة، ؾـلؾرغ بعـض افعؼـارات ؿبؾ وؾاتف، وأكف اشتقػ ظذ بعـض  فف -ادقرث-

ف افـظر ظـ اذه ادـازظة  ٓختصاص صـرافتـػقذ  ضـلفـػسف ؤخريـ  ؾؼرر ؿا

افتـػقـذ بؿقجـ   ضــلادقضقع بـظراا، ويف مثـؾ اـذه احلـال ؿـد يـرى ؿا ضـلؿا

   إب مـ افسـة حجًزا حتػظقًّا حلغ اكتفاء ادـازظة.صـقشؾطتف افتؼديرية حجز ك

حؽؿ هنادل تضؿـ إفزام افقرثة بـدؾع مبؾـغ معـغ مــ ترــة مـقرثفؿ، وظــد 

تـػقــذه   يعثــر ظــذ ترـــة فؾؿتــقىف إٓ افعؼــار افــذي ـــان يســؽـف شــابًؼا، ويســؽـف 

زوجتف وأوٓده حافقًّا، وبآشتػسار ظـ افعؼار وردت اإلؾادة بلن افعؼـار مراـقن 

ار، ؾقؿعص ادـازظة يف افتـػقـذ باظتبـار فشخص آخر يف ديـ ؿدره أؿؾ مـ ؿقؿة افعؼ

يـ مــ كظـام شــرافعؼار مسؽـًا  ؾال جيقز افتـػقذ ظؾقـف اشـتـاًدا فؾـ دة احلاديـة وافع

افـدار افتـل يسـؽـفا  -4ٓ جيـقز احلجـز وافتـػقـذ ظـذ مـا يـليت: "افتـػقذ، وكصفا: 

يؽــ افسـؽـ  افتـػقذ مؼدار ـػايتف، مـا   ضـلًظا، ويؼدر ؿاصـرادديـ ومـ يعقهلؿ 

( 1، 1، 4، 4تؼقد افػؼـرات )"ما كصف:  41/4، وجاء يف افالدحة "مراقًكا فؾدادـ

مـ اذه ادادة ب  إذا   تؽـ افدار... ال ظـغ مـال افـدادـ  ؾؾـف حـؼ افرجـقع هبـا، 

، ــ  وؿعـص ادـازظـة يف افتـػقـذ باظتبـار افعؼـار مراقًكـا "ًظاصـروط ادؼررة شـرباف

ا ظذ افغرماء، وفف امتقـاز ظؾـقفؿ بـافراـ، فؽــ ادظـك ضافـ  فؾغر  ؾقؽقن مؼدمً 

افتـػقذ أن افرااـ اشـتقىف ديــف إٓ أكـف   يراجـع ـتابـة افعـدل فػـؽ افـراـ  ؾـظـر 
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ًٓ يف وجـقد ترــة يؿؽــ افتـػقـذ ظؾقفـا، ودـا   يقجـد ؽـر اـذا  ضـلؿا افتـػقـذ أو

 افعؼار ؿرر آمتـاع مـ افتـػقذ ظؾقف حقـئذ ٕمريـ:

أشـقة  -واـق ادـر ـ-ـقن افعؼار مراقًكا فؾغر  ؾال يؽقن اذا افغر  ن:ضوهل

افغرماء، بؾ يؼدم ظؾقفؿ، ثؿ يتحاصقن ؾق  يبؼك مـ افـثؿـ بعـده، واـذا إن تؼـدم 

ذفؽ افغر بطؾ  افتـػقـذ ظـذ افعؼـار، وافــزاع يف اكػؽـاك افـراـ مــ اختصـاص 

احلـال مـا ذــر حتـك يػصـؾ يف ادقضقع، وٓ يؿؽـ افتـػقذ ظذ ادراـقن و ضـلؿا

 ء بعد بقع ادراقن.صـلادقضقع، ثؿ يػضؾ  ضـلاذا افـزاع مـ ؿا

ًظا  ؾقؿتــع صــرـقن اذا افعؼار مسؽـًا فؾؿتقىف، ومـ يعـقهلؿ  واداكع أخر:

افتـػقذ ظؾقف مـ اذا اجلاك  أيًضا دـا تؼـدم  خاصـًة وأن افعؼـار اــا فـقس مراقًكـا 

 فؾدادـ، وٓ اق ظغ مافف.

 -ـان ؿـد حرراـا يف حقاتـف-ضؾ  تـػقذ ورؿة جتارية )شـد ٕمر( ضد متقىف 

ثؿ تبّغ بعد اإلؾصاح وجقد ظؼارات ـاكص ممؾقـة فؾؿـػذ ضـده  ؾراـفـا فطافـ  

ا باشؿف تقثؼًة فديـف، ؾطؾـ  ضافـ  افتـػقـذ بقـع افعؼـارات  افتـػقذ، وأؾرؽفا صقريًّ

، ؾـازظـف افقرثـة وادظـقا -د مال شقااا يؿؽـ افتـػقـذ مــفو  يقج-ٓشتقػاء ديـف 

ا، وأن اـذا افســد  بؼاء مؾؽقة مقرثفؿ هلذه افعؼارات، وأن إؾراؽـف هلـا ــان صـقريًّ

جمرد ض ن زال مقجبف، وأكـف ٓ حـؼ فطافـ  افتـػقـذ يف اـذه افعؼـارات افتـل اـل 

قضـقع  ؾؼـرر اد ضــلترـة مقرثفؿ، وأن دظقى ادطافبة بافؼسؿة مـظـقرة أمـام ؿا

افتـػقذ بلن افـزاع يف ـقن افعؼارات مـ افسـة واكؼضاء راـفـا مــ ظدمـف،  ضـلؿا

 ضــلويف ـقن افسـد ٕمر ض ن زال مقجبف.. إفـخ كزاًظـا مقضـقظقًّا خيـتص بـف ؿا

ــذ  ــرد مــا يســتقج  إيؼاؾــف-ادقضــقع، وؿــرر اشــتؿرار افتـػق ــاع  -حتــك ي ــلن تب ب



 

 يد. ػثذاهلل تٍ إتشاٍْى تٍ طانخ انخضـٍش 
 

 487 

افعؼارات فقؾاء افديـ مـ ثؿـفا
(1)

. 

بـادزاد افعؾــل، وبعـد افتـػقـذ وبقـع  -ظؼـار-حؽؿ هنادل ببقـع بعـض افســة 

افعؼار وؿعص مـازظة مـ ؿبؾ ادشسي  ٕكف تبّغ فف وجقد ؾقاتر ماء وـفرباء ظـذ 

افعؼار ًؾ افتـػقذ   ُتسدد، وذـر بلن افعغ تعتز هبذه احلافـة معقبـة، وضؾـ  افـرد 

فــذفؽ، وظــارض افقرثــة يف ذفــؽ، وذـــروا بــلن اــذه افػــقاتر متثــؾ وؾســخ افبقــع 

ـة افؽفربـاء ؾـال صــرلافػات مساـؿـة فػـتح افعـداد بعـد إؽالؿـف بـدون إذن مــ 

بؿؽاتبـة -افتـػقـذ بعـد حتؼؼـف مــ صـحة افػـقاتر  ضــليؾزمفؿ شداداا  ؾؼـرر ؿا

ـًـا متعؾـؼ   افقرثـة يف ثؿــ افعؼـار  فؽقهنـا ديصــقخصؿفا مـ ك -اجلفة ادختصة

بافسـة، ؾقؼدم ظذ افؼسؿة، وافقرثـة مؾزمـقن بسـداداا ظـذ ــؾ حـال  حلصـقهلا 

 ؿبؾ اكتؼال مؾؽقة افعؼار فؾؿشسي.

                                           
ؾفــا يؽـقن بقعفـا بحؽـؿ خاضـع فالشـتئـاف   -مع ـقن ؿقؿة افعؼارات أـثـر مــ افـديـ-فق ؾرض وجقد ؿصـر  (1)

ر حـآت افقٓيـة يف ؽـ-إذا فزم مـ افتـػقذ بقع ظؼـار ؿاصــر "( مـ كظام افتـػقذ وكصفا: 14/2اشتـاًدا فالدحة )

، أو وؿػ، أو ما يف حؽؿف   ؾقؽقن بحؽؿ تصـدره دادـرة افتـػقـذ واجـ  آشـتئـاف، ثـؿ يبـاع بـادزاد، -اجلزية

 ."وتستؽؿؾ إجراءات ادزاد
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 ٘ــــامتـــارت

احلؿــد هلل افــذي بـعؿتــف تــتؿ افصــاحلات، وبؿـتــف حتــؾ ادؽرمــات، وافصــالة 

بعـف بنحسـان وافسالم ظذ ظبده ورشقفف، افر ة ادفداة، وافـعؿـة ادسـداة، ومــ ت

 إػ يقم يؾؼاه، أما بعد..

 ؾؼد نق ؾت  ـ خالل هذا افبحث إػ افـذائج افذافقة:

ـــة، 1 ـــقرث ادخافػ ـــا: لاصـــؿة ت ـــا وآثارا ـــا وحؼقؼتف ـــة يف معـاا /ادـازظ

وادشاحـة، وادباؽضـة ؽافًبـا، وتعطـؾ تـػقـذ إحؽـام، وإيصـال احلؼـقق إن ــان 

 مدظقفا ؽر ًؼ.

افدظاوى افتل تـشل بسب  افتـػقذ، وتتعؾؼ بتـقاؾر ": /ادـازظة افتـػقذية ال4

 ."وط صحتف، ويبدهيا أضراف خصقمة افتـػقذ أو ؽراؿصـر

/ادـازظات افتـػقذية  ضع فؾؼقاظد افعامـة يف افـدظقى، وخيضـع حؽؿفـا 4

 فؼقاظد آظساض.

/ادـازظات افتـػقذية مشؿقفة بلحؽـام افؼضـاء ادسـتعجؾ  مراظـاة فطبقعـة 2

 اجلزي وؾقريتف مـ حقث إصؾ. افتـػقذ

ــة يصــع  ح1 اا  فتـــقع افتعــامالت بــغ افـــاس  صـــر/ادـازظــات افتـػقذي

 وجتدداا.

/وضــع كظــام افتـػقــذ ضــقابط تػصــؾ، ومتقــز مـازظــات افتـػقــذ ظـــ شــادر 1

 افتـػقذ. ضـلادـازظات، وافدظاوى اخلارجة ظـ اختصاص ؿا

ــص7 ــف ادق ــا خيؾػ ــة اشــؿ فؾؿــسوك، واــق: م ــده، ويف  /افسـ ــساث بع ـــ اف م

 آصطالح ال: احلؼ ادخؾػ ظـ مقص، ويشؿؾ ادال وؽره.



 

 د. ػثذاهلل تٍ إتشاٍْى تٍ طانخ انخضـٍشي 
 

 489 

 /ؿسؿة افسـة ال ادؼصقدة مـ ظؾؿ افػرادض  ؾفل ثؿرتف ومقضقظف.1

ــة 1 ــقاع  -يف اجلؿؾــة-/ادـازظــات افتـػقذي ــة أك بحســ  -ٓ  ــرج ظـــ ثالث

ت افتـػقذ وأظ فـف ؾفل: إما أن تتعؾؼ بسـد افتـػقذ، أو مقضقظف، أو إجراءا -ًؾفا

 وشؾطاتف.

افتـػقـذ بـظـر ادـازظـات افتـل تتــاول صـؽؾ افســد، أي:  ضـل/خيتص ؿا12

 وط افشؽؾقة فف.شـراف

افتـػقـذ بـظـر ادـازظـات افـاصـئة ظــ إجـراءات، وأظـ ل  ضـل/خيتص ؿا11

 افتـػقذ اجلزي، وافتل تثار مـ أضراف افتـػقذ أو مـ ؽراؿ.

ظـر ادـازظـات افتـل تتــاول مضـؿقن افســد ادقضـقع بـ ضــل/خيتص ؿا14

إٓ ؾـق  اشـتثـاه -وط ادقضقظقة فؾســد شـرافتـػقذي ومقضقع احلؼ، وادتعؾؼة باف

مثـؾ: آدظـاء بافتــازل ظــ احلؽـؿ بعـد صـدوره، أو بافقؾـاء، بعـد  -كظام افتـػقذ

 افتـػقذ. ضـلصدور افسـد افتـػقذي  ؾفذه خيتص هبا ؿا

يعة اإلشالمقة أو فؾـظام افعام يف افســد شـرطعقة فؾ/ادظاء وجقد لافػة ؿ14

 افتـػقذ. ضـلؾفق مـ اختصاص ؿا -احةً صـرإذا كّص ظؾقف يف افسـد -افتـػقذي 

افتـػقـذ وادقضـقع يف بعـض  ضــل/ؿد يؼع تـازع يف آختصـاص بـغ ؿا12

ــداخؾ يف بعــض إحــقال،  ادـازظــات ادقضــقظقة  فقجــقد بعــض آصــتباه وافت

 وؾؼ أحؽام كظام ادراؾعات.ويػصؾ ؾقف 

/مـ صـقر ادـازظـة يف افســد ذاتـف: ادظـاء ــقن صـؽ افؼسـؿة أو صـؽ 11

 صـراحلؽؿ ظذ افسـة ؽر هنادل، أو وجقد اختالف يف أش ء افقرثة بغ افسـد وح

 افقرثة، أو خطل يف ترمجتف.

/مـ صقر ادـازظة يف مقضقع افسـة: دظقى وجقد حـؼ متعؾـؼ بافســة 11

 ر ؾقف بسـد افتـػقذ، مثؾ: ديـ ثابص بذمة ادقرث ٕحد افقرثة أو ؽراؿ.  يـظ
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/مـــ صــقر ادـازظــة يف إجــراءات افتـػقــذ ظــذ افســـة: آظــساض ظــذ 17

ؾة بقـفؿ، وآظساض ظـذ اختقـار صـقإجراءات ادحاصة بغ افغرماء، وتقزيع احل

 فعؾـل.ادسقق أو وـقؾ افبقع، وآظساض ظذ إجراءات ادزاد ا

/إصؾ أن مجقع ادـازظات ادقضقظقة ٓ تمثر يف افتـػقذ، وٓ تقؿػـف، مـا 11

 ادقضقع ادختص. ضـلف أو ؿرار يقجبف مـ ؿاضـق  يصدر بذفؽ حؽؿ يؼت

يف مـــع، أو إيؼــاف، أو  -ظـــد ثبق ــا-/تظفــر آثــار ادـازظــات افتـػقذيــة 11

 تلجقؾ افتـػقذ.

إن - إيؼـاف افتـػقـذ، أو آمتــاع ظــف افتـػقذ شؾطة تؼديريـة يف ضـل/فؼا42

 ، ويؽقن ؿراره يف اذا خاضًعا فؼقاظد آظساض.-طفر فف ما يستقج  ذفؽ

ــا  ــام أشــلل اهلل أن يـػــع هبــذا افبحــث افؽاتــ  وافؼــارئ، وأن يؾفؿـ ويف اخلت

 رصدكا ويقؾؼـا فؾحؼ وافصقاب، وآخر دظقاكا أن احلؿد هلل رب افعادغ.
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 ادعثبت املصادز ّاملس

يعة اإلشالمقة وافؼـاكقن، بـدران أبـق شـرأحؽام افسـات وادقاريث يف اف (1)

 م.1111افعقـغ، ممشسة صباب اجلامعة، اإلشؽـدرية، 

أشاس افبالؽة، أبق افؼاشؿ ًؿقد بـ ظؿر بـ ًؿد بـ ظؿـر اخلـقارزمل  (4)

 اـ.1411 -ي، دار افػؽر شـرافزل

ن داود ؾفـد، افــدوة جـا ضــلإصؽافقات تـػقـذ إحؽـام افؼضـادّقة، افؼا (4)

    افعؾؿّقة فؾؿرـز افعر  فؾبحقث افؼاكقكقة وافؼضادقة، ظذ افرابط: 

ح ـــز افـدؿادؼ، ظـث ن بــ ظـع افزيؾعـل احلـػـل، دار صــرتبغ احلؼـادؼ  (2)

 اـ.1414 -افؼاارة  -افؽت  اإلشالمل 

ا مــ احلؼـقق، ًؿـد افؽشـؽل، دار افــذير، بغـداد افسـة ومـا يتعؾـؼ هبـ (1)

 - ذي  افؾغة، أبق مـصـقر ًؿـد بــ أ ـد إزاـري، دار إحقـاء افـساث افعـر  

 م، افطبعة: إوػ، حتؼقؼ: ًؿد ظقض مرظ .4221 -بروت 

افتقؿقػ ظذ مف ت افتعاريػ، ًؿد ظبـد افـرؤوف ادــاوي، دار افػؽـر  (1)

اـــ، افطبعــة: إوػ، حتؼقــؼ: د. 1212 -وت، دمشــؼ بــر -، دار افػؽــر صـــرادعا

 ًؿد رضقان افداية.

 مجفرة افؾغة، افطبعة: إوػ، حتؼقؼ: رمزي مـر بعؾبؽل. (7)

ح ؿــرة افعــغ شـــرة إظاكــة افطــافبغ ظــذ حــؾ أفػــاظ ؾــتح ادعــغ فصــقحا (1)

د ًؿــد صــطا افــدمقاضل، دار افػؽــر فؾطباظــة ســـقبؿفــ ت افــديـ، أ  بؽــر ابـــ اف

 بروت. -وافتقزيع  ـرشوافـ

ح افؽبر، ًؿد ظرؾـف افدشـقؿل، دار افػؽـر شـرة افدشقؿل ظذ افصـقحا (1)

 بروت، حتؼقؼ: ًؿد ظؾقش. -

https://carjj.org/sites/default/files


  

 انًُاصػاخ انرُفٍزٌح نهرشكاخ 

 طٕسْا، ٔآثاسْا، ٔكٍفٍح انرؼايم يؼٓا
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خ شؾق ن اجلؿـؾ ظـذ شـقة افصـقة افرمع، أبق افعباس افرمع حاصـقحا (12)

 بروت. -ح ادـف  فزـريا إكصاري، شؾق ن اجلؿؾ، دار افػؽر صـر

ح تـقير إبصار، ابـ ظابديـ، صـرذ افدر ادختار ة رد ادختار ظصـقحا (11)

 اـ.1241 -بروت  - شـردار افػؽر فؾطباظة وافـ

ــقمل  (14) ــز افؼ ــدافعزيز افصــغر، ادرـ ــة، د. ظب ــدادـغ يف افسـ ــقق اف حؼ

 م.4211، 1فإلصدارات افؼاكقكقة، افؼاارة، ط

 بروت. -دي خؾقؾ، دار افػؽر فؾطباظة شـق صـرظذ لت صـلاخلر (14)

بــروت،  -ح افؽبــر، أ ــد افــدردير أبــق افزـــات، دار افػؽــر شـــراف (12)

 حتؼقؼ: ًؿد ظؾقش.

ــادؼ أويل افـفــك فصـــر (11) ح ادـتفــك، شـــرح مـتفــك اإلرادات ادســؿك دؿ

 ، افطبعة: افثاكقة.1111 -بروت  -مـصقر بـ يقكس افبفقيت، ظا  افؽت  

 ة ي، دار ادعرؾــشـــرافػــادؼ يف ؽريــ  احلــديث، ًؿــقد بـــ ظؿــر افزل (11)

 ًؿد أبق افػضؾ إبرااقؿ. -فبـان، افطبعة: افثاكقة، حتؼقؼ: ظع ًؿد افبجاوي  -

ؾتــاوى افســبؽل، اإلمــام أ  احلســـ تؼــل افــديـ ظــع بـــ ظبــد افؽــايف  (17)

 فبـان/بروت. -افسبؽل، دار ادعرؾة 

افػقاـــف افــدواين ظــذ رشــافة ابـــ أ  زيــد افؼــرواين، أ ــد بـــ ؽـــقؿ  (11)

 اـ.1211 -بروت  -افػؽر  افـػراوي ادافؽل، دار

 افؼقاكغ افػؼفقة، ًؿد بـ أ د بـ جزي افؽؾبل افغركاضل. (11)

ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع، مـصقر بـ يـقكس افبفـقيت، دار افػؽـر  (42)

 ؾحل مصطػك االل.صـق، حتؼقؼ: االل ماـ1224 -بروت  -

ات، صــرادخت صــرح أخشــرـشػ ادخدرات وافريـاض ادزاـرات ف (41)

اــ، 1244 -فبــان/بروت  -افبعع احلــبع، دار افبشـادر اإلشـالمقة ظبد افر ـ 

 افطبعة: إوػ، حتؼقؼ: ًؿد افعجؿل.
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ي، دار صادر صـرفسان افعرب، ًؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إؾريؼل اد (44)

 بروت، افطبعة: إوػ. -

، شــلده ادرشــقادحؽؿ وادحقط إظظؿ، أبق احلسـ ظع بـ إش ظقؾ بــ  (44)

 م، افطبعة: إوػ، حتؼقؼ: ظبد احلؿقد اـداوي.4222 -بروت  -ؽت  افعؾؿقة دار اف

 -بـروت  -لتار افصحاح، ًؿـد بــ أ  بؽـر افـرازي، مؽتبـة فبــان  (42)

 اـ، حتؼقؼ: ًؿقد خاضر.1211

ح افؽبر فؾراؾعل، أ د بـ ًؿـد ادؼـري شـرادصباح ادـر يف ؽري  اف (41)

 .بروت -افػققمل، ادؽتبة افعؾؿقة 

ادطؾع ظذ أبقاب ادؼــع، ًؿـد بــ أ  افػـتح افـبعع احلــبع، ادؽتـ   (41)

  إدفبل.شـراـ، حتؼقؼ: ًؿد ب1221 -بروت  -اإلشالمل 

(، إبرااقؿ مصطػك/أ د افزيات/حامـد ظبـد 4+1ط )شـقادعجؿ افق (47)

 افؼادر/ًؿد افـجار، دار افدظقة، حتؼقؼ: جمؿع افؾغة افعربقة.

 -د خؾقؾ، ًؿد ظؾقش، دار افػؽـر شـق صـر لتح ظذصـرمـح اجلؾقؾ  (41)

 اـ.1221 -بروت 

يعة اإلشالمقة، حسـ خافد وظـدكان كجـا، دار فبــان شـرادقاريث يف اف (41)

 اـ.1222، 4فؾطباظة ط

ح ادـفاج، ًؿد بـ أ  افعباس أ د بـ  زة ابــ صـرهناية ادحتاج إػ  (42)

 -بـروت  -افػؽـر فؾطباظـة  صفاب افديـ افرمع افشفر بافشاؾعل افصـغر.، دار

 اـ.1222



 

 

كَاِخ    امذَْلِىًُم يف كسمح امرت 

 طُشكُه وأُُسُسُه َوَوكْذُه امـُمْعذرَب

 إعداد

 د. عهً تٍ يحًذ تٍ يحًذ َىر

  عٕ ّقاىْىٕشـسمستشاز 

 جامع٘ امللك سعْد -باحث دكتْزاِ يف الفكُ ّأصْلُ 
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 ٘ـــــدمـــمك

ُرك ظذ تقايل إكعامـؽ، فـؽ احلؿـد ـؾُّـف، أ ُدك ر  ظذ ظظقؿ آٓدؽ، وأصؽ

وفؽ افشؽر ـؾُّف، وإفقؽ يرجع إمر ـؾُّف، أبـرُأ إفقـؽ افّؾفـؿَّ مــ َحـْقيل وؿـّقيت إػ 

يؽ فؽ، افؾفؿ صؾ، ظذ ًّؿد وظـذ آل ًّؿـد، ــ  صـرحقفِؽ وؿقتِؽ، وحَدك ٓ 

 صؾَّقص ظذ إبرااقؿ وظذ آل إبرااقؿ  إكؽ  قٌد جمقد، وبعد:

يػ  جلؿعـف بـغ ادعؼـقل صــرؾــ »ـ  يؼـقل ابــ خؾـدون: -افػرادض ؾعؾؿ 

ادـؼقل، وافقصقل بف إػ احلؼقق يف افقراثات بقجقه صحقحة يؼقـقة ظــدما جُتفـؾ 

«احلظقظ، وتشؽؾ ظذ افؼاشؿغ
(1)

ؾة إػ حتؼقـؼ اـذا افعؾـؿ شــق، وــؾُّ مـا ــان و

 ٌ  مـ ؾضؾف.صـقـان فف ك

مغ متجفة إػ ظؾؿ احلساب  تتؿقً  هلذا افعؾؿ، وؿد ـاكص ظـاية افػؼفاء ادتؼد

ن مــ جمـآت صـقوحت اًل دؼاصـده، ومـا أجـدر أن يؾحـؼ هبـذا افعؾـؿ جمـآن مفـ َّ

ادعرؾة  مها: افتؼقيؿ وادحاشبة  دـا هلـ  مــ أمهقـة بافغـة يف افؼقـام هبـذه افػريضـة، 

ادحـامل ًاشـًبا أو  ضــلوإيصال احلؼقق إػ أاؾفا، وفقس ادؼصقد أن يؽـقن افؼا

ؿاكقكقًّا أو مؼّقً  معتؿًدا، وإك  ادؼصقد أن يؽقن هل  مــ ادعرؾـة هبـذه ادجـآت مـا 

 يؿؽـفؿ مـ حسـ افتعامؾ مع امٓء اخلزاء، واإلؾادة مـفؿ.

رافذؼقيؿ دم ؿسؿة افسـات ضرؿـف وضشسـف ووؿذـف ويليت اذا افبحث ادقشقم بـ

اًل صــقبغ افتؼقيؿ وؿسؿة افسـات، تعريًػا بـف، وتل   فُقسفؿ يف بقان افعالؿةادعذز 

ــة  ــة افعربق ــل يف ادؿؾؽ ــاره افتـظقؿ ــا إلض ــف، وبقاًك ــا دجآت ــة، وبقاًك ــادؾف افػؼفق دس

   .ةصـرافسعقدية، وادػااقؿ ادتعؾؼة بافتؼقيؿ وضرؿف ادعا

                                           
 (. 1/174تاريخ ابـ خؾدون ) (1)



  

ٌُِٕى فً لسًح انرَّشَكاِخ   انَرْم

ًُْؼَرثش َْٔلُرّ انـ َٔ  ُّ  ُطشُلّ ُٔأُسُس
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ؿُص افبحث ظذ افـحق أيت:  وؿد ؿسَّ

ظقتفا، وأكقاظفـــا، وظالؿتفـــا وشــــرافتعريـــػ بافؼســـؿة، وم ادبحــث إول:

 بافتؼقيؿ.

 افتعريػ بافسـة، ووؿص اكتؼال مؾؽقتفا.ادبحث افثاين: 

 وظقتف ومؼقماتف وتؽققػف افػؼفل.شـرافتؼقيؿ حؼقؼتف وم ادبحث افثافث:

 اإلضار افتـظقؿل فتؼقيؿ افسـات.ادبحث افرابع: 

صادي وادحاشـبل، ظل آؿتشـرافؼقؿة افعادفة يف ادػفقم افادبحث اخلا س: 

 وضرق تؼديراا.

واهللَ أشــلُل أن يـػــع هبــذا افبحــث ـاتَبــف وؿارَدــف، وأن جيعؾــف خافًصــا فقجفــف 

   .افؽريؿ، واق حسبل وكعؿ افقـقؾ

 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿدى وظذ آفف و حبف ضمجعغ.
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 املبشح األّل 
 ّعٔتَا ّأىْاعَاػـسالكطن٘ تعسٓفَا ّم

 تٌطْٗ:

ؿسؿة افسـات مـ ؾروع مباحث ؿسؿة إمقال ادشـسـة، ــان مــ دا ـاكص 

وظقتفا، شــــرس فـــذفؽ هبـــذا ادبحـــث بـــافتعريػ بافؼســـؿة ومشــــقادـاشـــ  افتل

 وأكقاظفا، مع بقان ظالؿة اذه إكقاع بافتؼقيؿ. 

 التعسٍف  الكطمْ: 

ب: ؾـرزه أجـزاًء ضــرباب اشؿ مصدر. ُيؼال: َؿَسَؿ َيْؼِسُؿ َؿْسً ، مـ افؼسؿة: 

 . صــقؾاكؼسؿ. وادقضع: ادؼسؿ. وآشـؿ: افؼسـؿ. ثـؿ ُأضؾـؼ ظـذ احلصـة وافـ

 ، وجتؿع ظذ ِؿَسؿصـقواجلؿع أؿسام. وتطؾؼ افؼسؿة ظذ افـ
(1)

. 

ف افػؼفاء افؼسؿة بتعريػـات متؼاربـة  ؾُتعـرف ظــد احلـػقـة بلهنـا:  مجـع »ُيعر،

«معغ   صادع يفصـقك
(2)

ر صــقت»، وؿريـ  مــف تعريـػ ابــ ظرؾـة مــ ادافؽقـة: 

«ف ؾقف  بؼرظة أو تراضٍ صـرمشاع مـ ممؾقك مافؽغ معقـًا، وفق باختصاص ت
(3)

. 

ــز احلصــص بعضــفا مـــ بعــض»ويعــرف افشــاؾعقة افؼســؿة بلهنــا:  «متقق
(4)

 ،

عـض متققـز بعـض إكصـباء ظــ ب»وؿري  مـف تعريػ افؼسؿة ظـد احلـابؾـة بلهنـا: 

                                           
 (.212(، ادصباح ادـر: )1/11يـظر: مادة ؿسؿ يف مؼايقس افؾغة ) (1)

 (.2/412صـرحف تبقغ احلؼادؼ ) ــز افدؿادؼ، مع (4)

 (.1/474صـرح حدود ابـ ظرؾة ) (4)

 (. 2/441أشـك ادطاف  ) (2)



  

ٌُِٕى فً ل  سًح انرَّشَكاِخ انَرْم

ًُْؼَرثش َْٔلُرّ انـ َٔ  ُّ  ُطشُلّ ُٔأُسُس

 
 

 498 

«وإؾرازاا ظـفا
(1)

. 

 ًعَْ الكطمْ:ػبس 

 وظٌة بافؽتاب وافسـة واإلمجاع.شـرافؼسؿة م

 .[1]افـساء:(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) ؾلما افؽتاب، ؾؼقفف تعاػ:

  افـبـل ضــكؿ»ؿـال:  وأما افسـة، ؾـ  أخرجـف افبخـاري ظــ جـابر 

«بافشػعة دم ـؾ  اٍل ي يؼسؿ
(2)

  . 

ؿ افـبل  ف.افغـادؿ بغ أصحاب  وؿد ؿسَّ

ؾـنن افــاس »وظقة افؼسؿة شؾًػا وخؾًػا. ؿال افؽاشـاين: شـروأمجعص إمة ظذ م

إػ يقمـــا اــذا مـــ ؽــر كؽــر، ؾؽاكــص   اشــتعؿؾقا افؼســؿة مـــ فــدن رشــقل اهلل

«ف تقؾًرا ظذ ـؾ واحد مصؾحتف بؽ هلاضـقظقتف متقارثة، وادعؼقل يؼتصـر
(3)

. 

 أنٌاع الكطمْ: 

 عددة، هيؿـا مـفا:تؼسؿ افؼسؿة باظتبارات مت

يؼسؿ افػؼفاء ؿسؿة إمقال باظتبار حاجتفا إػ افتؼقيؿ
(4)

: 

 لسّخ اإلفشاص: 

ا ســرً وتؽقن يف ؿسؿة إمقال افتل ٓ تتػاوت أؽراضـفا، أو تتػـاوت تػاوًتـا ي

ادؽقالت وادقزوكـات  ٓ يعتد بف، وذفؽ يف ادثؾقات افتل ٓ تتػاوت أجزاؤاا، مثؾ:

 أو ما صاـؾفا مـ افؼق ت ادتحدة، ـادـسقجات، وافساظات وإحذية.

                                           
 (.11/112ـشاف افؼـاع ) (1)

 (.4412أخرجف افبخاري يف افصحقح: ) (4)

 (.7/17يـظر: بدادع افصـادع ) (4)

(، افشــرح 4/111ادافؽقـة، يـظـر: درر احلؽـام )اذا افتؼسـقؿ بؾػظف ظـد افشاؾعقة واحلـابؾة، واق بؿمداه ظــد احلـػقـة و  (2)

شاف افؼـاع )1/442(، مغـل ادحتاج )111-4/112افصغر )  (.44/411(، ادقشقظة افػؼفقة )11/421(،ـ 
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  ٕهنا ٓ تؽقن إٓ ؾق  تشاهبص أكصباؤه بحقـث ؿسؿة ادتشاهباتوُتسؿك أيًضا 

يؽ صــر  ٕن كسـبة اجلـزء افـذي يلخـذه ــؾ افؼسؿة بـإجزاءٓ تػاوت يف ذفؽ أو 

 .ؿسؿة افؼرظةل ادشسك. ويسؿقفا بعض افػؼفاء: ال بعقـفا كسبة حؼف إػ ادا

 لسّخ اٌزؼذ٠ً: 

وتؽقن ظـدما ٓ تتعادل إكصباء بذا ا، وإك  تتعادل بافؼقؿة، ـلن يؽـقن ادـال 

ًٓ ومتجًرا، ؾف  ؽر مت ثؾغ مـ حقث افصقرة، فؽـ ؿقؿتف  شقاء.  ادؼسقم مـز

 لسّخ اٌشد: 

ًرا أو اضـــطراًرا، ويــرد صـــاح  وتؽــقن ظــــدما تتػــاوت إكصـــباء اختقــا

يؽف ؿقؿة حؼف يف اذه افزيادة، ؾقؽـقن ؾقفـا افـرد مــ مـال صـر  افزادد ظذ صـقافـ

 أجـبل ظـ ادال ادؼسقم.

 وافتؼقيؿ يؽقن يف افؼسؿ افثاين وافثافث، وٓ حيتاج إفقف يف افؼسؿ إول.

مقال باظتبار إرادة ادتؼاشؿغ إػ ؿسؿغيؼسؿ افػؼفاء ؿسؿة إ
(1)

: 

 لسّخ رشاٍع: 

ر أو رد ظـقض ضــروال افؼسؿة افتل تؽقن برضا ادتؼاشؿغ، وتؽقن ؾـق  ؾقـف 

 مـ أحدمها  ـافدور افصغار واحل م وكحقاا مما ٓ يؿؽـ ؿسؿ ـؾ ظغ مػردة مـفا. 

 ٚلسّخ إعجبس: 

ر ؾقـف، وٓ رد ظـقض  ضــر وال افتل تؽقن بقاشطة افؼضاء، وتؽقن ؾق  ٓ

ـإرض افقاشعة، وافؼرى، وافبساتغ، ؾتؼسؿ جًزا ظذ ادتؼاشـؿغ بطؾـ  أحـد 

  ـاء.شـراف

                                           
(، ـشـاف افؼــاع 2/441(، أشـك ادطاف  )114-4/114(، افشـرح افصغر )1/422يـظر: افػتاوى اهلـدية ) (1)

(11/112،424.) 
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 املبشح الجاىٕ 
 التعسٓف بالرتن٘ ّّقت اىتكال ملهٔتَا

 تٌطْٗ:

هيدف اذا ادبحث إػ افتعريػ بافسـة يف افؾغة وآصـطالح، ــ  هيـدف إػ 

اا ؿبـؾ ؿسـؿتفا، حقـث صــرمثرة ظذ حتديد اذه افسـة وحبقان ادسادؾ افػؼفقة اد

تـاول ادبحث اجتااات افػؼفاء يف وؿص اكتؼال مؾؽقة افسـة، وحؽـؿ ادـال ادحـرم 

 يف افسـة، وحؽؿ افديقن وآفتزامات يف افسـة.

 الرتنْ يف اللػْ ًاتصطالح:

ـة، ـَؽؾِؿـة وـِْؾؿـة، وجتؿـع  ما يسـف ادقص مـ ادال. ُيؼال:افسـة:  ـَ ـة وتِْر ـَ َتِر

ظذ تَرـات. وُيؼال هلا: اإلرث وادراث. وجُتؿع ظذ مقاريث
(1)

. 

 فؾػؼفاء اجتااان يف تعريػ افسـة:

مـا ترــف »وُتعـرف افســة ظــداؿ بلهنـا:  -وبـف أخـذ احلـػقـة-آزاه إول: 

«افغر بعقـف ادقص خافًقا ظـ تعؾؼ حؼ
(2)

. 

يــدخؾ يف افســـة: افديــُة »يعـــل مـــ إمــقال. و«: مــا ترـــف خافًقــا»وؿــقهلؿ: 

ًٓ بعػـق  افقاجبة بافؼتؾ اخلطل، أو بافصـؾح ظــ افعؿـد، أو بـاكؼالب افؼصـاص مـا

«مـف ديقن ادقص وتـػذ وصاياه ضـكبعض إوفقاء، ؾُتؼ
(3)

. 

                                           
 دة )ت ر ك( مـ ادصباح ادـر، افؼامقس ادحقط.يـظر: ما (1)

 (.1/117افبحر افرادؼ ) (4)

 (.1/711رد ادحتار ) (4)
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مــا »ال. وُيعرؾـقن ادـال بلكـف: ويؾحـظ أن احلـػقـة خيـافػقن اجلؿفـقر يف تعريــػ ادـ

«يؿقؾ إفقف افطبع، ويؿؽـ ادخاره فقؿص احلاجة
(1)

. واـق خـاص بإظقـان افتـل يؿؽــ 

حقاز ا، وٓ يـدخؾ ؾقـف ادــاؾع، ويستـ  ظـذ ذفـؽ يف افســة: اكػسـاخ ظؼـد اإلجـارة 

 هبا. صـكبقؾاة ادقرث، واكتفاء حؼ اكتػاظف بؿـاؾع إظقان ادعارة أو ادق

ؽ احلؼقق  ؾال يـقرث مـفـا ظــد احلـػقـة إٓ مـا ــان تابًعـا فؾـ ل أو يف وـذف

 معـك ادال، ـحؼ افتعّع وحؼقق آرتػاق.

ئة ادـقرث وإرادتـف، مثـؾ: حـؼ شــقوأما احلؼقق افتل تتعؾؼ بادال فؽـفا تتعؾؼ بؿ

 افشػعة، وحؼ اخلقارات يف افعؼقد. ؾرى احلـػقة أهنا ٓ تقرث  ٕهنا فقسص ب ل.

يعــل بـاحلؼقق ادتعؾؼـة بعـغ افســة، «: ظـ تعؾؼ حؼ افغـر بعقــف»وؿقهلؿ: 

 ـافديـ ادراقن بلصؾ.

وبـف أخـذ اجلؿفـقر مــ أاـؾ افعؾـؿ مــ ادافؽقـة وافشـاؾعقة - وآزاه افثاين:

ؾافسـة ظـداؿ: ما خيؾػف ادقص مـ ادال، واحلؼقق ادافقة افثابتة ادتعؾؼـة  -واحلـابؾة

 ث.بادال ادقرو

حــؼ يؼبــؾ افتجــّزي يثبــص دســتحٍؼ بعــَد مــقِت »وُتعــرف ظـــد ادافؽقــة بلهنــا: 

«َمـ ْـان ذفؽ فف
(2)

. 

مــا خيؾــػ مـــ حــؼ ـخقــار وحــد ؿــذف، أو »وُتعــرف ظـــد افشــاؾعقة بلهنــا: 

اختصاص، أو مال ـخؿر  ؾؾص بعـد مقتـف، وديـة أخـذت مــ ؿاتؾـف فـدخقهلا يف 

«مؾؽف
(3)

. 

«حلؼُّ ادخؾَّػ ظـ ادقصا»وُتعرف ظـد احلـابؾة بلهنا: 
(4)

  . 

                                           
 (.2/122رد ادحتار ) (1)

 (.2/111افشـرح افصغر ) (4)

 (.1/411حتػة ادحتاج ) (4)

 (.12/441ـشاف افؼـاع ) (2)
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ؾفا صاح   مـا خيؾػـف ادقـص مــ مـال، أو ديـة »بلهنـا: « افعذب افػادض»وظرَّ

تمخذ مـ ؿاتؾف  فدخقهلا يف مؾؽف تؼديًرا، أو حٍؼ ـخقار أو صػعة وؿصـاص وحـد 

«جيغ واخلؿـرة ادحسمـةســرؿذف، واختصاص ـاف
(1)

. وادـراد بـاخلؿرة ادحسمـة 

اـا: مخرة اخلالل
(2)

. 

ــة  ــة وافشــاؾعقة واحلـابؾ ــد اجلؿفــقر مـــ ادافؽق ــال ظـ ــػ اد ويؾحــظ أن تعري

يشؿؾ: إظقان مـ افـؼقد وافعـروض، وادــاؾع، خالًؾـا فؾحـػقـة افـذيـ ٓ يـرون 

مافقة ادـاؾع
(3)

. 

ئتف وإرادتـف، مثـؾ شـقويقرث ظـد اجلؿفقر احلؼقق افتابعة فؾ ل، وادتعؾؼة بؿ

 حؼ اخلقار، وحؼ افشػعة.

أن افسـة تشؿؾ احلؼقق ادافقة افثابتة افتـل تتعؾـؼ ذػؼ اجلؿفقه واحلـػقة دم وي

ب ل ادقرث، مثؾ: حؼ افراـ، وحؼقق آرتػاق، ؾقدخؾ ما ــان فإلكسـان حـال 

ــ   ــافرد بافعق ــقق أو اختصــاص، ـ ــال أو حؼ ـــ م ــف، م ــد ممات ــف بع ــف، وخؾػ حقات

 وافؼصاص وافقٓء وحد افؼذف.

 :ًقت انتكال الرتنْ للٌزثْ

ؾ صــقاذه ادسلفة مفؿة، وهلا صؾة بإصؾ ًؾ افتؼـقيؿ ووؿـص تقؿقتـف، وتػ

 افؽالم ؾقفا ـأيت:

ٓ خالف يف اكتؼال افســة فؾقرثـة بـادقت إذا   يؽــ يف افســة ديــ، أمـا إذا 

 ـاكص افسـة مديـًة  ؾؼد اختؾػ افػؼفاء يف وؿص اكتؼاهلا إػ افقارث ظذ اجتااغ:

ذا ـاكص افديقن مستغرؿة فؾسـة   تـتؼؾ فؾقرثـة، وإن   تؽــ : إآزاه إول

                                           
 (.1/14افعذب افػادض ) (1)

ن اخلؿرة ادحسمة ظذ ادذا :  (4) قهنـا مخـرة ذمـل ٕ  ٓ يـرد اــاـ  ػسـفا، و مخرة افذمل، ومخرة اخلالل افذي يسـفـا فتتخؾـؾ ـب

شاف افؼـاع ) ظر:ـ   (.1/441(، )1/221افذملٓ  يرد ادسؾؿ، وٓ تؼر اخلؿر بقد مسؾؿ ؽر اخلالل. ـي

 (.2/421(، ـشاف افؼـاع )4/444(، ادـثقر يف افؼقاظد )4/12يـظر: ادقاؾؼات فؾشاضبل ) (4)
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مستغرؿة اكتؼؾ مـفا إػ افقرثة بؿجرد افقؾاة مؼدار ما خيؾق ظـ افديـ مـفـا، وــان 

 حؼ افدادـغ ؾقفا صادًعا.

واذا مذا  احلـػقة
(1)

. 

وأصــؾ ادســلفة أن ادشــغقل بحاجــة ادــقرث ٓ يؿتؾؽــف «: »ادبســقط»ؿــال يف 

ـا   ـدكا، ـافسـة ادستغرؿة بافديـ. وظـد افشاؾعلافقارث ظ ـً : ـؾ ما ــان ممؾق

ـــا فؾؿـــقرث ي ـً ـــا صــــرفؾؿـــقرث إذا   خيـــرج بؿقتـــف ظـــذ أن يؽـــقن ممؾق ـً  ممؾق

«فؾقارث
(2)

. 

ـــــاػ: ـــــف تع ـــــاار ؿقف ـــــذفؽ بظ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) وحيتجـــــقن ف

 .[14]افـساء:(ہ

ًة، مثؼؾًة بافديـ افذي صـرا: إن افسـة تـتؼؾ إػ افقارث بادقت مبآزاه افثاين

ظؾقفا، وبف أخذ اجلؿفقر مـ ادافؽقة
(3)

، وافشاؾعقة
(4)

، واحلـابؾة
(5)

. 

«مـ ترك مآً ؾؾقرثتف: »  وحجتفؿ يف ذفؽ: ؿقل افـبل
(6)

. 

وظؾؾقا ذفؽ بـلن تعؾـؼ افـديـ بادـال ٓ يزيـؾ ادؾـؽ يف حـؼ اجلـاين وافـرااـ 

                                           
 (.217-1/211يـظر: رد ادحتار ) (1)

 (.1/142ادبسقط ) (4)

ظر: حاصـقة افدشقؿل مع افشـرح افؽبر ) (4) ـتابـف أحؽـام 7/422(، وافـذخرة )2/217ـي ـقخ أبـق زاـرة يف  (، وؿـد ؿـال افشـ

، وتبعـف «افؽتـ  ادافؽقـة اذه ال كظريـة احلـػقـة، وإفقفـا متقـؾ ظبـارات»( بعد حؽاية ؿقل احلـػقة: 41افسـات وادقاريث: )

ػؼـة ظؾقفـا، وفعـؾ مؼصـقد  ا يف ك ء افسـة أو أكف جيـ  اـف ـ حؼًّ الم ادافؽقة ما يدل ظذ أن فؾداد ـ افباحثغ، و  أجد يفـ  ظدد م

ــرح افؽبـر ) افشـقخ  ـ افضـ ن يعجـؾ بؿـقت افضـامـ، ؿـال يف افش (: 4/447ـالمفؿ يف افض ن، حقث ؿـرروا أن ديـ

ـ )بؿـقت افضـامـ( أو ؾؾسـف  وظجؾ( افديـ») ـان ادضـؿقن  -ؿبـؾ إجـؾ-ادمجؾ بلحد أمـري ـ ترـتـف، وإنـ  ويمخـذ مـ

ـ )بعــد أجؾــف أو( مــقت  ـ ظــذ ادــدي ٓ يمخــذ مـــف  فعــدم حؾقفــف ظؾقــف )ورجــع وارثــف( أي: وارث افضــام حاضـــًرا مؾقًّــا، و

 «.  )افغريؿ( أي ادديـ  ؾقعجؾ احلؼ أيًضا )إن ترـف( ادقص مـف 

 (.4/2ـظر: مغـل ادحتاج )ي (2)

 (.1/117يـظر: ـشاف افؼـاع ) (1)

 (.1111(، ومسؾؿ )4411أخرجف افبخاري ) (1)
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يف ترـٍة بـحـق بقـع ويؾـزمفؿ افـديـ،  ف ورثةٍ صـروادػؾس ؾؾؿ يؿـع كؼؾف، ؾقصح ت

ؾنن تعذر وؾاؤه ؾسخ افعؼد
(1)

. 

وإطفــر يف اــذه ادســلفة آجتــاه افثــاين، واــق ؿــقل اجلؿفــقر، ويستــ  ظــذ 

 اختالف اذيـ آجتااغ مسادؾ ظدة  أمهفا:

أن ك ء افسـة يؽقن فؾقرثة مــ تـاريخ وؾـاة ادـقرث ظـذ ؿـقل اجلؿفـقر،  .1

ا فؾقرثة وافدادـغ بؼدر كوظذ ؿقل احلـػقة  ؾق ـً    ـؾ مـفؿ.صـقؽقن افـ ء ممؾق

مموكة افسـة: تؽـقن ظـذ افقرثـة مــ تـاريخ وؾـاة ادـقرث، شـقاء أـاكـص  .4

بفؿ مـفـا، ويؽـقن ظـذ صــقافسـة مديـًة أم ٓ، وظـذ ؿـقل احلـػقـة، تؽـقن بؼـدر ك

 بفؿ مـفا. صـقافدادـغ بؼدر ك

 املال احملس  يف الرتنْ:

ًٓ »حؾ مال ادقرث إذا ظؾؿ أكف مـ ـس  حالل. وٓ خالف يف  َمـ ورث مـا

و  يعؾؿ مـ أيــ ـسـبف مقرثـف، أمــ حـالل أم مــ حـرام؟ و  تؽــ ظالمـة  ؾفـق 

، ـ  يؼقل ذفؽ اإلمام افـقوي«حالل بنمجاع افعؾ ء
(2)

. 

ــؿ أن  ــقارث يعؾ ــة ادــال احلــرام فؽســبف إن ـــان اف واختؾــػ افػؼفــاء يف مؾؽق

اذا ادال بطريؼ حرام، وشب  اختالؾفؿ: اؾ اـتساب افـقارث مقرثف ؿد اـتس  

 فؾ ل ظـ ضريؼ اإلرث يطقبف، ويؽقن اإلثؿ يف ذمة افقارث؟ 

 ظذ ثالثة ضؿقال:

أن ادــال احلــرام يطقــ  باكتؼافــف إػ افقرثــة مطؾًؼــا  ؾقحــؾ هلــؿ آزــاه إول: 

 ذفؽ، شقاء ظؾؿ صاحبف أم ٓ.

ذمة ادقرث، وؿد حصؾ هلؿ ادؾـؽ بسـب  أن اإلثؿ تعؾؼ ب وحيذفؿ دم ذفؽ:

                                           
 (.172-4/111يـظر: صـرح ادـتفك ) (1)

 (.14-74(. ويـظر: أحؽام ادال احلرام، ظباس افباز: )1/211يـظر: ادجؿقع ) (4)
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ېئ ىئ ىئ ) ظل، وادحرم فؽسبف ٓ يتعدى حؽُؿـف صـاحَبف، ــ  ؿـال تعـاػ:صـر

 .[112]إكعام:(ىئ یی

اذا حؽـؿ مــ اهلل تعـاػ كاؾـٌذ يف افـدكقا وأخـرة، واـق أٓ »ؿال ابـ افعر : 

«يمخذ أحد بجرم أحد
(1)

. 

ا يلــؾ افربـا، وإكـف ٓ يـزال إن يل جـارً »وؿد جـاء رجـٌؾ ؾؼـال ٓبــ مسـعقد: 

«يدظقين، ؾؼال: َمْفـَُمُه فؽ، وإثؿف ظؾقف
(2)

. 

وؿد جاء يف ذفؽ آثار ظـ بعض افسؾػ، ؾروي ظـ ابـ صفاب أكف ؿـال: ؾـق  

ـان ظذ ظؿؾ، ؾؽان يلخذ افرصقة وافغؾقل واخلؿس، وؾقَؿـ ـاكـص أـثـر جتارتـف 

اثفؿ افـذي ؾرضـف اهلل هلـؿ، إن مـا تـرك مــ ادـراث شـادغ فقرثتـف بؿـر»مـ افربا: 

«ظؾؿقا بخبث ـسبف أو جفؾقه، وإثؿ افظؾؿ ظذ جاكقف
(3)

. 

واق ؿقل يف مذا  احلـػقة، وؿقل يف مذا  ادافؽقة. ؿال بف شحـقن
(4)

. 

أن ادال احلرام ٓ يطق  باكتؼافف إػ افقرثة إن ـان مافؽف معروًؾـا، آزاه افثاين: 

 معروًؾا حّؾ فقارثف، وإوػ افتصدق بف.وجي  افرد ظذ مافؽف، وإن   يؽـ 

واحلاصــؾ أكــف إن ظؾــؿ أربــاب «: »رد ادحتــار»واـق مــذا  احلـػقــة. ؿــال يف 

إمقال وج  رده ظؾقفؿ، وإٓ ؾنن ظؾؿ ظغ احلرام ٓ حيؾ فف، ويتصـدق بـف بـقـة 

ًٓ لتؾًطـا جمتؿًعـا مــ احلـرام وٓ يعؾـؿ أربابـف وٓ  ًئا مــف صــقصاحبف، وإن ــان مـا

«عقـف  حؾَّ فف حؽً ، وإحسـ دياكة افتـزه ظـفب
(5)

. 

                                           
 (.4/772يـظر: أحؽام افؼرآن ) (1)

 (.12171اق يف ادصـػ برؿؿ: )أخرجف ظبدافرز (4)

 (.1/122حؽاه ظـف ابـ رصد يف افػتاوى ) (4)

 (. 14/411افذخرة ) (2)

 (.414-4/414(، ويـظر: إصؾ دحؿد بـ احلسـ )1/11يـظر: رد ادحتار:) (1)
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وؿري  مـف مذا  ادافؽقـة
(1)

، إٓ أهنـؿ ؿقـدوا افؽرااقـة بـلن ــان أـثـر مافـف 

احلرام، وأما إن ـان ــؾ مافـف حراًمـا، واـق ادسـتغرق افذمـة، ؾـال يطقـ  فقارثـف  

 ٓشتغراق ذمتف باحلرام، ؾفق ـادػؾس.

دـا بقـده مــ ادـال ــان ـَؿــ أحاضـص افـديقن  ووجفف أكف دا ـاكص مسـتغرؿةً 

ب فف، ٓ جتقز ابتف وٓ ظطقتف وٓ معروؾف، وٓ يسقغ فقارثف مراثف  فؽقن ما ظؾقـف 

ائ ەئ ەئ وئ ) :مـ افتباظات أوػ ب فف  ٕهنا ـافـديقن ظؾقـف، وؿـال اهلل 

 .[11]افـساء:(وئ ۇئ ۇئۆئ

ؾقَؿـ   اإلمام أ دكؼؾ إثرم، وؽر واحد ظـ »واق مذا  احلـابؾة. ـ  

، وإن ــان افغافـ  ظـذ مافـف افػسـاد صـقورث مآً ؾقف حرام، إن ظرف  ًئا بعقـف ردًّ

 تـزه ظـف، أو كحق ذفؽ. 

، إن ـان ؽافُبف هنًبا أو رًبا، يـبغـل فقارثـف أن  ًٓ وكؼَؾ حرٌب يف افرجؾ خيؾػ ما

ؾ فؾرجـؾ أن يطؾـ  ا ٓ ُيعرف. وَكؼـؾ ظــف أيًضـا: اـسـرً يتـزه ظـف، إٓ أن يؽقن ي

ًٓ مضاربًة يـػعفؿ ويـتػع؟ ؿال: إْن ـان ؽافُِبف احلراَم ؾال «مـ ورثة إكسان ما
(2)

  . 

                                           
ـ رصــد ) (1) ؾقــؾ (، افتــاج واإلـ4/417(، حاصـــقة افصــاوي )11/171(، افبقــان وافتحصـــقؾ )1/141يـظـر: ؾتــاوى ابــ

أما ما ؿرب زماكف، بحقث يتعـغ مسـتحؼف وُظؾـؿ ؿـدر مـا يسـتحؼقكف، (: »11/417(، ويف ادعقار ادعرب )1/42-41)

ٓ يعؾـؿ فـف أن وارث  ـ مـاشخات وؽراا، وأما ما ضال أمده حتك  ؾال إصؽال يف َؿسؿف ظذ ما يؼتضـقف افعؿؾ وافػؼف م

ادافـؽ اـق بقـده أن، معّغ، وإن حُتُؼؼ أكف فقس بخافص دـ اق يف يد ه، ؾتداول إمالك ؾقفا بادقاريث وؽراا يصـرهـ 

ظذ ما أصار إفقف ابـ رصد، مـ أن مـ حاز صـقئًا فقس فف ضاف  معغ اشتحؼف بحقازتف إن ادظاه مؾؽاً فـػسف، إمـا مطؾؼـاً أو 

ان يف مضؿقن مقروثفؿ. وما أصار إفقف ابـ ـ اخـتؾط مافـف بحـرام  بقجف صبفة، ؿال: وافشبفة إرُثفؿ ماـ  رصد وؽـره ؾـقؿ

ـ حافـف، ثـؿ ؿـال: وأمـا  ؿقه إػ ثالثة أؿسام ظذ ما اق معؾـقم مـ ان مستغرؿًا، إك  اق ؾقؿـ اـتس  ذفؽ بـػسف، وؿسَّ أوـ 

ـ  وارث اذا بحقثٓ  يؾزم ادقروث إخراج، واق ما يؽقن افغاف  ؾقف احلالل، وـذفؽ إن ؽؾ  احلـرام ظـذ مـذا  ابـ

ؽ ادستغرق ظذ افؼقل بجقاز معامؾتف، ؾافقارث أحرى أٓ يؾزمف إخراج. وأما حقث جيـ  ظـذ ادـقروث افؼاشؿ، وـذف

ـ وا ، وـذفؽ ادسـتغرق ظـذ افؼـقل بؿــع معامؾتـف، ؾـاختؾػ يف وارثـف  إخراج، وذفؽ إذا ؽؾ  احلرام ظذ مذا  اب

ـ  ؾؼقؾ: إكف يطق  فف ما ورث، واإلثؿ إك  اق ظذ ادقروث، واق افراجح. وؿقؾ: يـزل افـقارث مـزفـة مقروثـف، مـا   يؽـ

 «.ؾؼًرا أو ؾقف مصؾحة فؾؿسؾؿغ. واهلل ادقؾؼ

 (.41/441يـظر: اإلكصاف ) (4)
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وتؽره معامؾة مـ يف مافـف حـالل وحـرام جيفـؾ، وــذا «: »ـشاف افؼـاع»ؿال يف 

إجابة دظقتف وأـؾ اديتف وصدؿتف وكحقاا. وتؼقى افؽرااة وتضـعػ بحسـ  ـثـرة 

«ؾَؿـ انؼك افشبفاتى ؾؼد اشذزض فديـف وظرأف: »  احلرام وؿؾتف  فؼقفف
(1)

. 

أن ادال احلرام ٓ يطق  فؾقارث مطؾًؼا، وافقاج  ؾقـف افـرد  وآزاه افثافث:

ظذ مافؽـف إن ــان معروًؾـا، وإن   يؽــ معروًؾـا تصـدق بـف ظـذ كقـة مافؽـف، وإن 

 جفؾ ؿدره  ؾنكف يتحرى حتك يغؾ  ظذ طـف.

واذا ؿقل افشاؾعقة
(2)

واق ؿقٌل ظـد احلـابؾة ،
(3)

. 

أن ادال ادحرم فعقـف، ومثؾف مـا حصـؾ يف يـد ادـقرث  وإطفر دم هذه ادسلفة

 بغر رضا، ـغص  أو جحد ظارية وكحق ذفؽ، ٓ حتؾف افسـة. 

 أما ادحرم فؽسبف، ؾقحؾ فؾقرثة ما ؿبض مـفا. 

ــ    ثقؿغخ ًؿد بـ ظشـقخـا افصـقأما ما   يؼبض ؾال حيؾ. واق اختقار 

ادال ادقروث حالٌل فؾقارث، وإن ـان ادقرث ؿد اـتسبف مـ حـرام  إٓ إذا »ؿال: 

وٌق مــ سـرظؾؿـا أن اذا ادال ادقروث ماٌل ٔخريـ، بحقث كعرف أن اذا ادال م

ه ظـذ صـاحبف  إبـراًء فذمـة  ؾالن أو مغتص  مـف  ؾحقـئذ ٓ حيؾُّ فــا، بـؾ جيـ  ردُّ

ذ ادــال بافباضــؾ، أمــا إذا ـــان حراًمــا بؽســبف، ـــإمقال افتــل ادقــص، واتؼــاًء ٕخــ

«اـتسبفا ادقص بافربا، ؾفل حالٌل فؾقرثة، وإثؿفا ظذ ادق،ص
(4)

. 

 الدٌٍن ًاتلتصا ات املؤدلْ يف الرتنْ:

أن افديقن أجؾة افتل  -اق مذا  إدؿة إربعة-افذي ظؾقف ظامة افػؼفاء 

ؽقهنا ثبتص يف ادديـ ممجاًل، ؾال جتقز مطافبتف هبا فؾؿقرث ٓ حتؾ بؿقتف  وذفؽ ف

                                           
 (.1/271(، ويـظر: افػتاوى افؽزى )1/271ـشاف افؼـاع ) (1)

 (. 4/412(، إحقاء ظؾقم افديـ )1/211ادجؿقع ) (4)

 (.41/447اإلكصاف ) (4)

 (.1/412ظذ افدرب )ؾتاوى كقر  (2)
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 ؿبؾ إجؾ، ـ  فق   يؿص.

أمـا افــديقن أجؾــة افتــل ظؾقــف، ؾنهنــا حتــؾ بؿــقت ادــقرث
(1)

، يف اــذا يؼــقل 

وإذا مات افرجؾ وفف ظذ افــاس ديـقن إػ أجـؾ، ؾفـل إػ : »  اإلمام افشاؾعل

قص إػ أجـؾ، ؾؾـؿ أظؾـؿ لافًػـا ظــف أجؾفا ٓ حتؾ بؿقتف، وفق ـاكص افديقن ظذ اد

«ممَـ فؼقص بلهنا حافة يتحاّص ؾقفا افغرماء
(2)

. 

أن ؾاددة افتلجقؾ أن يتجر ؾقمدي افثؿـ مـ كـ ء ادـال ؾـنذا مـات »وجف ذفؽ: 

َمـ فف إجؾ تعغ ادسوك فؼضاء افديـ، ؾال يػقد افتلجقؾ.. و.. فق مات افبـادع ٓ 

«يبطؾ إجؾ
(3)

. 

 افؽقة  ـ حؾقل ضجؾ افديـ ظـد وؾاة ادديـ  سلفذغ:واشذثـك اد

إذا ؿتــؾ افــدادـ ادــديـ، ؾــنن ديـــف ٓ حيــؾ  ٕكــف ؿــد اشــتعجؾف ؿبــؾ أواكــف،  -أ

 ؾعقؿ  باحلرمان. 

إذا اصسط ادديـ ظـذ افـدادـ أٓ حيـؾ افـديـ ادمجـؾ افـذي ظؾقـف بؿقتـف،  -ب

 ط.شـرؾقعؿؾ باف

ة ادـديـ إذا وثـؼ افقرثـة أو واشتثـك احلـابؾة مـ حؾقل أجـؾ افـديـ ظــد وؾـا

ؽراؿ افديـ براـ أو ـػقؾ معء ظذ أؿؾ إمريـ مـ ؿقؿة افسـة أو افـديـ، ؾـال 

 حيؾ حقـئٍذ  فؽقن إجؾ حؼًا فؾؿقص، ؾقرث ظـف ـسادر حؼقؿف.

أن ديــ اإلجـارة ٓ حيـؾ بـادقت   -واق طـاار ادـذا -واشتثـك ابـ تقؿقة 

ًئاشـقًئا ؾصـقـػعة طؾؿ، وإك  تستحؼ إجرة ٕن تلجقؾفا مع تلخر اشتقػاء اد
(4)

. 

 

                                           
 (.1/411(، ـشاف افؼـاع )1/141(، حتػة ادحتاج )1/411(، صـرح اخلرصـل )2/144يـظر: رد ادحتار ) (1)

 (.4/411إم ) (4)

 (.2/144رد ادحتار ) (4)

 (.  1/14اإلكصاف ) (2)
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واجلؿفقر ظذ أن حؾقل افديـ ظـد وؾاة ادديـ يؽقن بعدده، وٓ يسـؼط مــف 

 ء يف مؼابؾة إجؾ.صـل

إػ أن يسـؼط مــ ربـح ديــ افتجـارة مـا  -واق ؿقٌل احلـابؾة-وذا  احلـػقة 

افر ـ افسـعديخ ظبـدشــقيؼابؾ اددة افتل شؼطص بافقؾـاة، وؿـال بـف اف
(1)

، وإفقـف 

ادـذا  أكـف حيـؾ افـديـ بؽامؾـف  »حقث ؿال:   خ ابـ ظثقؿغشـقخـا افصـقمال 

ٕكف ديـ ثبص يف ذمة ادقص، ؾقبؼك ظذ ما اق ظؾقف، وافـذي يـبغـل أن ُيؼـال: إكـف ٓ 

«حيؾ افديـ بؽامؾف  فئال كظؾؿ افقرثة
(2)

. 

ــؽ ــقن ذف ــف، ؾقؽ ــد حؾقف ــؾ ظـ ــديـ ادمج ــقم اف ــف يؼ ــقيؿ  وظؾق أصــاًل يف تؼ

ــة  ــد افقرث ــارج أح ــد   ــافتؼقيؿ ظـ ــتعان ب ـــ أن ُيس ــة، ويؿؽ ــات يف افسـ آفتزام

بف، أو ظـد اتػاق افقرثة مـ مديـ مقرثفؿ ظـذ حـط جـزء مــ افـديـ مؼابـؾ صـقبـ

 إجؾ، وال مسلفة: )ضع وتعجؾ(. ظذ اخلالف ؾقفا بغ أاؾ افعؾؿ.

                                           
 (.221افػتاوى افسعدية: ) (1)

 (.11ـرة: )(، يـظر: زـاة افديقن ادعاص1/411افشـرح ادؿتع ) (4)
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 املبشح الجالح 
 ّمكْماتُ ّتهٔٔفُ الفكَٕ ّعٔتُػـسالتكْٓه تعسٓفُ ّم

 :تٌطْٗ

ــان م ــافتؼقيؿ، وبق ــػ ب ــف شـــرهيــدف اــذا ادبحــث إػ افتعري وظقتف، ومؼقمات

)أرـاكف(، ثؿ بقان جمآت افتؼقيؿ يف افػؼـف اإلشـالمل، متفقـًدا فؾتؿفقـد فؾؿؼصـقد 

هبذه افبحث، واق افتؼقيؿ يف ؿسؿة افسـات، وافتؽققـػ افػؼفـل فعؿـؾ ادؼـقم يف 

 ، ـ  خيتؿ اذا ادبحث بافقؿص ادعتز يف ؿسؿة افسـات.ؿسؿة إمقال

ًْ ًاصطالًسا:  التعسٍف  التكٌٍم لػ

م تؼقيً . ويؼقل أاؾ مؽة: اشـتؼؿتف بؿعــًك. افذؼقيؿ دم افؾغة:  مصدر ؿّقم يؼق،

 ويطؾؼ ظذ معـقغ: 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) ء وتعديؾف، ـ  يف ؿقفف تعـاػ:شـلإؿامة اف إول:

 .[2]افتغ:(ٺ

ء، وافؼقؿة: افثؿـ افـذي ُيؼـاوم بـف ادتـاع  أي: يؼـقم شـلحتديد ؿقؿة اف افثاين:

مؼامف. وجُتؿع ظذ ِؿَقؿ
(1)

 . وُيطؾؼ ظؾقف افتثؿغ.

يػ فـقس معروًؾـا يف ـتـ  صــرمصدر ؿّقؿ ُيؼق،ؿ تؼقـقً ، ؾفـذا افت وض ا افذؼققؿ:

مـ باب اصـتؼاق افػعـؾ مــ آشـؿ افؾغة ادتؼدمة، وؿد أجازه جمؿع افؾغة افعربقة، 

اجلامد )افؼقؿة(
(2)

. 

                                           
 (.242(، ادصباح ادـر: )114(، وادػردات: )1/24يـظر: مادة )ق وم( يف مؼايقس افؾغة ) (1)

 (.4/771يـظر: ادعجؿ افقشـقط ) (4)
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يطؾؼ افتؼققؿ وافتؼقيؿ يف آصطالح ظذ: حتديد افؼقؿة افعادفة فؾ ل فغرض 

ًدد
(1)

. 

ــافـؼقد  ٕهنــا مؼقــاس افؼقؿــة، وؿــد يؽــقن  وإصــؾ يف افتؼــقيؿ أن يؽــقن ب

 افتؼقيؿ بغر افـؼد.

ظؿؾقـة حتديـد »ؼقؿـغ ادعتؿـديـ مــ تعريـػ افتؼقـقؿ بلكـف: أما ما جاء يف كظـام اد

افؼقؿة افعادفة فؾعؼارات أو ادـشآت آؿتصادية أو ادعدات وادؿتؾؽات ظذ اخـتالف 

ؾفذا تعريػ خيتص بافـطـاق ادقضـقظل فؾـظـام، وٓ يؾـزم أن «. أكقاظفا فغرض ًدد

 قع جمآت افتؼقيؿ.يؽقن افتعريػ يف إدوات افتـظقؿقة تعريًػا جامًعا جلؿ

 ًعَْ التكٌٍم:ػبس 

اء وإؾعـال، صــقوظقة  ٕكـف إصـؾ يف إشـرإصؾ يف افتؼقيؿ اإلباحة واد

ؾة ٕداء واج ، وؿد جاءت افدٓدؾ مــ افؽتـاب وافســة شـقوؿد جي  إذا تعّغ و

 وظقة افتؼقيؿ:شـرومـ ظؿؾ افصحابة ظذ م

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ) ؾؼقفف تعاػ: ؾل ا  ـ افؽذاب:

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت 

 .[11]اداددة:(خت مت ىت يت

وؿد ذا  مجفقر افعؾ ء إػ ادراد بادثؾقة يف أية اد ثؾة يف افصـقرة واخلؾؼـة. 

د يف صـقة افوخافػ يف اذا أبق حـقػة، ؾؼال: اد ثؾة معـقية، وال افؼقؿة  أي: ؿقؿ

د يف مقضـع ؿتؾـف، صـقادؽان افذي ؿتؾف ؾقف، أو أؿرب مقضع إفقف إن ـان ٓ ُيباع اف

ؾقشسي بتؾؽ افؼقؿة ادًيا إن صاء أو يشسي ضًعاما، وُيطعؿ ادساـغ  ـؾ مسؽغ 

                                           
 (.41-44يـظر: افتؼقيؿ يف افػؼف اإلشالمل ًؿد اخلضـر: )ص: (1)
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كصػ صاٍع مـ بر أو صاًظا مـ صعر أو صاًظا مـ متر
(1)

. 

 حاديث، مـفا:ؾؼد دل ظذ ذفؽ ظدد مـ إوض ا  ـ افسـة: 

َ ــ »ؿـال:   ظــ افـبـل ظــ أ  اريـرة « افصحقحغ»ما جاء يف  .أ

م  ضظذؼ ِصؼًصا فف دم ظبد ؾخال ف دم  اففى إن ـان فـف  ـالى ؾـنن ي يؽــ فـف  ـال ؿـقت

«ب افذي ي يعذؼ ؽر  شؼقق ظؾقـفصـقظؾقف افعبد ؿقؿة ظدلى ثؿ يسذسعك دم ك
(2)

 ،

مـ روايـة ظبـد اهلل بــ ظؿـر ؿـال: ؿـال رشـقل « افصحقحغ»وؿد جاء احلديث يف 

م ظؾقف صـقَ ـ ضظذؼ ك: » اهلل ًبا فف دم ظبد ؾؽان فف  ـ ادال ؿده  ا يبؾغ ؿقؿذفى ؿقت

«ؿقؿة ظدلى وإٓ ؾؼد ظذؼ  ـف  ا ظذؼ
(3)

. 

ي نؼطـع يـد شـاهق »ؿافـص:  ظـ ظادشة « صحقح مسؾؿ»ما جاء يف  .ب

دم ضاكك  ـ ثؿـ اديـ ُنرس ضو َجَحػةى وـان ـؾ  واحد  ــفن  افـبل ظذ ظفد 

«ذا ثؿـ
(4)

  . 

ٍـّ ؿقؿذف ثالثة   ضن هشقل ا » :وظـ ابـ ظؿر  .ت ؿَطع شاهًؿا دم جِمَ

«اهاهؿ
(5)

. 

ظــ ظؿـرة بــص ظبـدافر ـ: « ادقضـل»ؾ  رواه مافؽ يف  وض ا ظؿؾ افصحابة:

، ؾـلمر هبـا ظـث ن أن تؼـقم، ؾؼقمـص بثالثـة ق يف زمــ ظـث ن أترجـةشــرأن شارًؿا 

درمًها بديـار، ؾؼطع ظث ن يده شـرف اثـل ظصـردرااؿ مـ 
(6)

. 

                                           
ــدير ) (1) ــتح افؼ ــر: ؾ ــؼ )4/74يـظ ـــرح افصــغر4/41(، افبحــر افراد ـــل 114-4/114) (، افش (، صـــرح اخلرص

(، مطافـ  أويل 1/411(، ـشاف افؼـاع )4/411(، هناية ادحتاج )4/422(، مغـل ادحتاج )4/424-472)

 (.4/471افـفك )

 (.1124(، ومسؾؿ: )4144أخرجف افبخاري: ) (4)

 (.1121(، ومسؾؿ: )4211أخرجف افبخاري: ) (4)

 (.1712أخرجف مسؾؿ: ) (2)

 (.1111(، ومسؾؿ: )4711ي: )أخرجف افبخار (1)

 (.4211أخرجف مافؽ يف ادقضل، برؿؿ: ) (1)
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« ادقضـل»وإُتُرّجة بضؿ اهلؿزة وافراء وجقؿ، ويؼال: إتركجة، وهبا روي يف 

وحؽقص فغة ثافثة، تركجة. ؿال مافؽ: ال اذه افتل تمـؾ، وفق ـاكـص مــ ذاـ  

دا ؿّقمفا ظث ن
(1)

. 

  كٌ ات التكٌٍم )أزنان التكٌٍم(:

 يؼقم افذؼقيؿ ظذ  ؼق ات هئقسة: 

ًؾ افتؼقيؿ، ؾإصـؾ  -ويؼصد بف جمؿقع إصقل وآفتزامات  إ ؾ: -أ

ؿـد يؽـقن مـــ إمـقال، وتشـؿؾ افـؼــقد وإظقـان وادــاؾع واحلؼــقق ادافقـة، ـــ  

يشؿؾ تؼقيؿ آفتزامات شقاء افتل فؾشخص أو افتل ظؾقف
(2)

. 

واــل ادؼصــقد افــردقس مـــ افتؼــقيؿ، و تؾــػ افؼقؿــة بــاختالف افؼقؿــة:  -ب

افغــرض مـــف، ؾؼــد يؽــقن افتؼــقيؿ إلظــداد افؼــقادؿ ادافقــة، أو تؼــديؿ اإلؿــرارات 

يبقة، أو افتؼــقيؿ دســاكدة افؼضــاء أو مســاكدة ادعــامالت ادافقــة، أو فغــرض ضـــراف

تؼقيؿ افض كات
(3)

ـد إػ افسـقق اـل إصـؾ يف ، وتعـّد افؼقؿـة افعادفـة افتـل تسـت

 اظتباراا.

ــقتؿ: -ت ــماالت  ادؼ ــؽ اد ــراد، أو مـشــلة متتؾ ـــ إؾ ــة م ــرد أو جمؿقظ ــق ؾ وا

وافؼـــدرة واخلـــزة افالزمـــة فتـػقـــذ افتؼـــقيؿ بطريؼـــة لتصـــة ومقضـــقظقة، ؽـــر 

متحقزة
(4)

. ويشؿؾ مصطؾح ادؼـقم مراجـع افتؼـقيؿ، واـق: مؼـقؿ يؼـقم بؿراجعـة 

يؼقم ادراجع ـجـزء مــ مراجعـة افتؼـقيؿ بـنجراءات ظؿؾ مؼقؿ آخر، ويؿؽـ أن 

تؼقيؿ معقـة، أو أن يبدي رأًيا يف افؼقؿة
(5)

. 

                                           
 (.112-4/111ادـتؼك صـرح ادقضل ) (1)

 (.14، 4217معاير افتؼققؿ افدوفقة: ) (4)

 (.14، 4217معاير افتؼققؿ افدوفقة: ) (4)

 (.11، 4217معاير افتؼققؿ افدوفقة: ) (2)

 (.11، 4217معاير افتؼققؿ افدوفقة: ) (1)
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)افعؿقــؾ(: واــق افشــخص أو إصــخاص أو اجلفــة افتــل يــتؿ  ادؼــقَّؿ فــف: -ث

إجراء افتؼقيؿ هبا، وؿد يؽقن افتؼقيؿ ظؿقاًل خارجقًّا أو ظؿالء داخؾقغ
(1)

. 

 ًط املكِّ :غبس

ــ  يـدل ظؾقـف ؿـقل اهلل  افؼقة وإ اكةىظقة شـرم مـ افـاحقة افيشسط يف ادؼق، 

 .  [41]افؼصص:(ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴) تعاػ:

واذان افقصػان، يـبغل اظتبارمها يف ــؾ »خ ظبد افر ـ افسعدي: شـقؿال اف

َمـ يتقػ فإلكسان ظؿاًل بنجارة أو ؽراا. ؾنن اخلؾؾ ٓ يؽـقن إٓ بػؼـدمها أو ؾؼـد 

«جت ظف  ؾنن افعؿؾ يتؿ ويؽؿؾأحدمها. وأما با
(2)

  . 

  بآخذصاص وافؽػـا ةوؿد جاء يف ادعاير افدوفقة فؾتؼقيؿ افتعبر ظـ ذفؽ 

ؾنن أظ ل افتؼقيؿ تستؾزم مفارات وإصدار أحؽاٍم تؼديرية، ؾؿـ ادتقؿـع أن يؼـقم 

مـة بافتؼقي ت ؾـرد أو مـشـلة تتـقاؾر فـدهيا ادفـارات افػـقـة واخلـزة وادعرؾـة افالز

بإصؾ ًؾ افتؼقيؿ، وافسقق افذي يتداول ؾقف، وافغرض مـ افتؼقيؿ
(3)

. 

م ٓ يؿؽـف مجع ادفارات واخلـزات وادعـارف افتؼـقـة افالزمـة   وإذا ـان ادؼق،

 يف أكـقاع صــغٕداء ـاؾة جقاك  مفؿة افتؼقيؿ  ؾال مـاكع مــ آشـتعاكة بؿتخص

ـد تؼديؿ افتؼديرط أن يذـر ذفؽ يف كطاق افعؿؾ ظشـرمعقـة، ب
(4)

. 

م افــذي يـصــبف احلــاـؿ أو صـــقوًضا تػصـــروؿــد ذـــر افػؼفــاء  ؾقًة يف ادؼــق،

 ادتؼاشؿغ فؾؼسؿة، وال: 

 اإلشالم. .1

 افعدافة. .4

                                           
 (.14، 4217معاير افتؼققؿ افدوفقة: ) (1)

 (.112تقسـر افؽريؿ ادـان: ) (4)

 (.17، 4217معاير افتؼققؿ افدوفقة: ) (4)

 (.17، 4217معاير افتؼققؿ افدوفقة: ) (2)
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 افتؽؾقػ. .4

 اخلزة. .2

 ط متخؾػ ؾقف(.شـراحلرية. )واذا اف .1

ضف افعدافـة، ومعرؾـة صـرؾنن كص  احلاـؿ ؿاشً  هل ، ؾؿـ «: »ادغـل»ؿال يف 

ساب وافؼقؿة وافؼسؿة  فققصؾ إػ ـؾ ذي حؼ حؼف. واذا ؿقل افشاؾعل، إٓ احل

ا.  أكف يشسط ـقكف حرًّ

وإن كصبا ؿاشً  بقـف ، ؾؽان ظذ صػة ؿاشؿ احلاـؿ يف افعدافة وادعرؾة، ؾفـق 

ـؼاشؿ احلاـؿ يف فزوم ؿسـؿتف بافؼرظـة، وإن ــان ــاؾًرا أو ؾاشـًؼا أو ؽـر ظـارف 

ف  هبا، ويؽـقن وجـقده ـعدمـف، ؾـق  يرجـع إػ ضـقف إٓ بسابافؼسؿة   تؾزم ؿسؿت

«فزوم افؼسؿة
(1)

. 

م ظـذ افرخصـة  وؿد اصسط ادـظؿ افسعقدي ٓمتفان افتؼـقيؿ حصـقل ادؼـق،

ظقة ادعتـزة، واصـسط شــرمـ اقئة ادؼّقؿغ ادعتؿـديـ، ؾـنن ذفـؽ مــ ادصـافح اف

 م:وًضا. ـ  يف ادادة اخلامسة مـ افـظاصـرفذفؽ 

 ُيشسط ؾقَؿـ يؼقد اشؿف يف افسجؾ أن يؽقن:»

 ة.سـقشعقدي اجلـ .1

 ـامؾ إاؾقة. .4

ظل، أو يف جريؿـة صــرة وافسؾقك، وؽـر ًؽـقم ظؾقـف بحـد سـرحسـ اف .4

 ف أو إماكة ما   يؽـ ؿد ُردَّ إفقف اظتباره.شـرلؾة باف

ف، فديف اخلزة يف ظؿؾقة افتؼقيؿ يف افػـرع افـذي يتطؾـ  افسخـقص دزاوفتـ .2

 وذفؽ ضؾًبا دا حتدده افالدحة افتـػقذية.

 «.ا يف اهلقئةشـقًّ ظضًقا أشا .1

                                           
 (.12/111ادغـل ) (1)
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 دلاتت التكٌٍم يف الفكى اإلضال ُ:

تعددت جمآت افتؼـقيؿ يف افػؼـف اإلشـالمل يف ظـدد مــ إبـقاب افػؼفقـة، 

 وؾق  يع أمهفا:

 تؼقيؿ ظروض افتجارة  إلخراج زـا ا. .1

 ية اداددة.د يف احلرم  ٔصـقتؼقيؿ جزاء ؿتؾ اف .4

تؼــقيؿ اجلــقادح، بؼصــد وضــع افــثؿـ بؼــدر مــا أتؾػتــف اجلادحــة  حلــديث  .4

 «.ض ر بقأع اجلقائح  ضن افـبل: »جابر

 ؿة.سـرتؼقيؿ كصاب اف .2

 ار مـ إمقال افؼقؿقة.ضـرتؼقيؿ ادتؾػات وإ .1

 تؼقيؿ إمقال افؼقؿقة يف افؼرض. .1

 تؼقيؿ أرش حؽقمة افعدل، وال أرش اجلـايات. .7

يف ؿسؿة إمقال ادشسـة، ومـفا ؿسؿة افسـات، وال ادؼصـقدة  افتؼقيؿ .1

 ؾفا ؾق  يع.صـقهبذا افبحث. وتػ

 التهََف الفكوُ لعمل املكِّ  ًآثازي:

تؼــدم أن افتؼــقيؿ يتعؾــؼ بعــدد مـــ ادجــآت يف افػؼــف اإلشــالمل، وخيتؾــػ 

قـػ افػؼفـل افبحث يف اذه ادسلفة ظـذ افتؽق صـرؼتشـقافتؽققػ افػؼفل فعؿؾف، و

م يف ؿسؿة إمقال، شقاء أـان بتعقغ ادتؼاشؿغ أم بطريؼ افؼضاء    .فعؿؾ ادؼق،

 وبقان أثاه ادسنبة ظذ افذؽققػ افػؼفل:

وخيتؾػ افتؽققػ افػؼفل واحلال اذه باختالف كقع افؼسـؿة، وافـذي يؿؽــ 

 ؿف باظتبار اتػاق ادؼتسؿغ إػ: سـقتؼ
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ـاء، وآتػاق يؽقن ظذ شـرواق افذي يؽقن يف افؼسؿة افتل تؽقن باتػاق اف

م،  أصؾ افؼسؿة، وظذ ضريؼة ذفؽ، ؾؼد يتػؼقن ظذ ضؾ  افتؼـقيؿ مــ ؿبـؾ ادؼـق،

 واـا ٓ خيؾق إمر مـ حافغ: 

أن يؼصد آشتئـاس برأيف فؾقصـقل إػ تؼـقيؿ يرتضـقكف مجقًعـا، ؾفـق  إول:

م أو أـثـر  أجرٌ  ظذ ظؿؾ، وافعزة ب  يرتضقكف مـ افؼقؿة، شقاء بؿثؾ تؼـقيؿ ادؼـق،

مغ  ٕن احلـؼ ٓ يعـدواؿ، وٓ يشـسط  أو أؿؾ، وٓ جي  يف اذه احلال تعدد ادؼق،

م افعدافة، وٓ احلرية.  يف ادؼق،

ظقة فـذفؽ، شــرويؾحؼ هبذه احلال ما فق ؿصدوا حتؽقؿف، مع ؾؼده فألاؾقـة اف

 ده ـعدمف وافعزة ب  يرتضقكف مـ افتؼقيؿ.ؾقجق

أن يؼصد افتحاـؿ إفقف يف افؼقؿة  ؾفـا يؾزم إخذ بؼقفف، وجي  ؾقف مـا  افثاين:

 ليت.شـقط افعدافة واحلرية. ـ  صـرجي  ؾقَؿـ يؽؾػف احلاـؿ مـ 

وإن كصـبا ؿاشـً  بقــف ، ؾؽـان ظـذ صـػة ؿاشـؿ احلـاـؿ يف «: »ادغـل»ؿال يف 

دعرؾة، ؾفق ـؼاشؿ احلاـؿ، يف فزوم ؿسؿتف بافؼرظة، وإن ــان ــاؾًرا، أو افعدافة وا

ف  هبـا، ويؽـقن وجـقده ضــقؾاشًؼا، أو ؽر ظارف بافؼسؿة    تؾزم ؿسؿتف إٓ بسا

«ـعدمف، ؾق  يرجع إػ فزوم افؼسؿة
(1)

. 

ـاء يف ادـال ًـؾ شـربغ افواق ما يؽقن يف ؿسؿة اإلجبار  بسب  ظدم تقاؾؼ 

افؼسـؿة بـػسـف أو بؿــ  ضــلافؼسؿة أو اخلالف يف ضريؼة تؼقيؿف  ؾفــا يتـقػ افؼا

 بـدبف فؾؼسؿة وافتؼقيؿ.

ؾنن كص  احلاـؿ ؿاشـً  »ويشسط ؾقف حقـئٍذ افعدافة واخلزة، ؿال ابـ ؿدامة: 

                                           
 (.12/111ادغـل ) (1)
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إػ ــؾ ذي  ضف افعدافة، ومعرؾة احلساب وافؼقؿة وافؼسؿة، فققصـؾصـرهل   ؾؿـ 

ا «حؼ حؼف. واذا ؿقل افشاؾعل، إٓ أكف يشسط ـقكف حرًّ
(1)

. 

يف افـقادر: ؿال ابـ حبق : ٓ يـلمر احلـاـؿ بافؼسـؿ »فؾؼرايف: « افذخرة»ويف 

. وؿـال افشـاؾعقة وابــ حـبـؾ: يشـسط يف مـصـقب صــرإٓ َمـ اق ظـده ملمقن ب

ــ ــف ح ــذـقرة  ٕك ــػ واف ــة وافتؽؾق ــة وافعداف ــام احلري ــاحة اإلم ــف بادس اـؿ، وظؾُؿ

ـاء: افعدافــة واحلريــة  ٕكــف شـــرواحلســاب وافتؼــقيؿ، وٓ يشــسط يف مـصــقب اف

«وـقؾ، و  أَر ٕصحابـا ما خيافػ اذا
(2)

. 

 ظذ ؿقفغ: -حقـئذٍ -واختؾػ يف تؽققػ ظؿؾف 

م كادـٌ  ظــ احلـاـؿ اف افؼقل إول: ظل، ؾقؽـقن ؿقفـف مــ بـاب شــرأن ادؼق،

قفــف يف افؼقؿــة بحؽــؿ احلــاـؿ، وٓ يؾــزم احلــاـؿ إخــذ بؼقفــف، افروايــة، ويـػــذ ؿ

 ويشسط فف افتؽؾقػ وافعدافة واخلزة، وٓ يؾزم تعدده.

واق مذا  احلـػقة
(3)

، وادافؽقة
(4)

. 

ؿة، ؾالبـد مــ مؼـقمغ، ؾقؽـقن ســرأما يف تؼقيؿ ادتؾػات وما يثبص بف حـد اف

 اذه ادسلفة يف ادسادؾ ادرـبة مــ مـ باب افشفادة  درًءا فؾشبفة، وؿد ذـر افؼرايف

 افشفادة وافرواية.

تؼقيؿ ادؼقم وافؼـادػ.. مــ »ويؿقؾ إفقف اإلمام ابـ تقؿقة ـ  يدل ظؾقف ؿقفف: 

باب ادسـؿقع، ومثؾـف ادزــل وافتػؾـقس وافرصـد وكحقاـا  ؾـنن اـذا ـؾـف إثبـات 

رشـافة ؿـقل صػات اجتفادية، ويؼبؾ يف افسمجة واجلـرح وافتعـديؾ وافتعريـػ واف

                                           
 (.12/111ادغـل ) (1)

 (.1/447: مقاا  اجلؾقؾ )(، ويـظر7/111افذخرة فؾؼرايف ) (4)

 (.1/472تبقغ احلؼادؼ ) (4)

 (.411-7/412(، مـح اجلؾقؾ )111-4/111يـظر: افشـرح افصغر ) (2)
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«ظدل واحد، واق روايٌة ظـ أ د
(1)

. 

م مــــ بـــاب افشـــفادة مطؾًؼـــا، واـــق مـــذا  افؼـــقل افثـــاين:  أن ؿـــقل ادؼـــق،

افشاؾعقة
(2)

، واحلـابؾة
(3)

، وؿقٌل يف مذا  اإلمام مافؽ، واق افذي أخذ بـف خؾقـؾ 

«صـرادخت»يف 
(4)

. 

ة  ٕكـف إفـزام ومـشل اخلالف حصقل ثالثة أصـباه: َصـَبف افشـفاد»ؿال افؼرايف: 

دعـغ، واـق طــاار، وصـبف افروايــة  ٕن ادؼـقم متصــد  دـا ٓ يتـــااك، ــ  تؼــدم يف 

ادسجؿ وافؼادػ واـق ضـعقػ  ٕن افشـااد ــذفؽ، وَصـَبف احلـاـؿ  ٕن حؽؿـف 

يـػذ يف افؼقؿة، واحلاـؿ ُيـػذه، واق أطفر مـ صَبف افرواية، ؾنن تعؾَّؼ بنخبـاره حـدس 

إفقـف اـذا اإلخبـار، ويـبــل  ضــلؿقة ما يػ :ضحدمها  دة فقجفغتعغ مراظاة افشفا

 ظؾقف مـ إباحة ظضق آدمل معصقم. 

«أن اخلالف يف ـقكف روايًة أو صفادًة صبفة يدرأ هبا احلد وثاكقفن:
(5)

. 

وإطفر افؼقل إول، وذفؽ أن افتؼقيؿ ـ  ؿـال اإلمـام افؼـرايف مرــ  مــ 

قيؿ اــا جاكـ  افروايـة، ويغؾـ  يف إثبـات احلـد، افشفادة وافرواية، ؾقغؾ  يف افتؼ

وافغرم يف ادتؾػات افشفادة  احتقاًضا فألكػس وإمقال، وطاار ما أخذ بـف ادــظؿ 

م معتــز مـــ بــاب افروايــة، ؾؼــد أؾــرد كظــام ادراؾعــات  يف ادؿؾؽــة افعربقــة أن ادؼــق،

أن افـظـام يعـد رأي ظقة ؾصاًل ـاماًل فؾخزة مستؼاًل ظــ افشـفادة  ممـا يعــل شـراف

م»اخلبر   فقس مـ باب افشفادة.« ادؼق،

  

                                           
 (.1/114) افػتاوى افؽزى (1)

 (.2/442يـظر: أشـك ادطاف  ) (4)

 (.11/411يـظر: ـشاف افؼـاع ) (4)

 (.411-7/412(، مـح اجلؾقؾ )111-4/111يـظر: افشـرح افصغر ) (2)

 (.12-1/1افػروق ) (1)
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 الٌقت املعترب للتكٌٍم:

افقؿص ادعتز فؾتؼقيؿ، واق )وؿص افؼقـاس(: وؿـص افؼسـؿة، ويشـؿؾ ذفـؽ 

بف مـفـا ؿبـؾ افؼسـؿة، صــقؿسؿة افسـة ظذ مجقع افقرثة، أو  ـارج أحـد افقرثـة بـ

 ـات  وال:واـاك مسادؾ أخرى تتعؾؼ بافتؼقيؿ يف افس

ة بؿعغ مـ افسـة، وادعتز ؾقف وؿص اكتؼال افســة إػ صـقحتديد حصة افق .1

 افقرثة، واق وؿص مقت ادقرث، ظذ مذا  اجلؿفقر.

تؼقيؿ افديقن أجؾة ظــد حؾقهلـا، شـقاء بآتػـاق بـغ افقرثـة وافـدادـغ  .4

افتل ظذ وال مسلفة ضع وتعجؾ، أو ظذ ما رجحف افباحث بلن افديقن افتجارية 

ــقيؿ اــذه افــديقن  ــقن افقؿــص ادعتــز فتؼ ــع شــؼقط افــربح، ويؽ ــص حتــؾ م ادق

وآفتزامات اق وؿص حؾقهلا، وؿد يؽقن تؼقيؿ اذه افديقن ضـؿـ تؼـقيؿ حصـة 

 يؽ ظـد افتخارج يف افؼسؿة.شـراف
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 املبشح السابع 
 اإلطاز التيعٔنٕ للتكْٓه يف قطن٘ الرتنات

 تٌطْٗ:

فتعريػ باإلضار افتـظقؿل فؾتؼقيؿ يف ؿسؿة افسـات، هيدف اذا ادبحث إػ ا

وذفؽ بـافتعريػ اجلفـات ادعـقـة بتـظـقؿ مزاوفـة أظـ ل افتؼـقيؿ شـقاء يف ادؿؾؽـة 

افعربقة افسعقدية أو ظـذ ادسـتقى افـدويل، ومـا يتعؾـؼ بـذفؽ مــ أكظؿـة وفـقادح 

مؾغ هبـذا تـػقذية فف، تسفؿ يف ضبط مفــة افتؼـقيؿ أو وضـع معـاير أخالؿقـة فؾعـا

تـاول ادبحــث ظــذ شــبقؾ اخلصــقص اإلضــار افتـظقؿــل دزاوفــة شـــقادجــال، ـــ  

 افتؼققؿ يف ؿسؿة افسـات.

 تنعَم  ونْ التكٌٍم يف اململهْ العس َْ الطعٌ ٍْ:

يــتؿ تـظــقؿ مزاوفــة مفـــة افتؼــقيؿ يف ادؿؾؽــة افعربقــة افســعقدية وؾًؼــا فـظــام 

، وتــــاريخ 24م ادؾؽــــل رؿــــؿ م/ادؼّقؿــــغ ادعتؿــــديـ وافصــــادر بادرشــــق

ــف إػ: 1/7/1244 ــة مـ ــ دة افثاكق ــا فؾ ــذي هيــدف وؾًؼ ـــ، اف وضــع افضــقابط »ا

ــدات،  ــارات وادـشــآت آؿتصــادية، وادع ــقؿ افعؼ ــ ل تؼق ــة ٕظ ــاير افالزم وادع

 «.  وادؿتؾؽات ادـؼقفة، وكحقاا، وتطقير مفـة افتؼققؿ، ورؾع مستقى افعامؾغ هبا

بنكشاء اهلقئة افسـعقدية فؾؿؼّقؿـغ ادعتؿـديـ، وحتـدد ادـادة افـظام  ضـلـ  يؼ

 ون مـ افـظام أاداؾفا واختصاصا ا، وتـص ظذ أيت:شـرافثافثة وافع

اداف ادـصقص ظؾقفا يف اذا افـظام، وبإخص ما يع:»  تسعك اهلقئة إػ حتؼقؼ ٕا

معاير فؽـؾ إظداد وتطقير واظت د معاير مقحدة فػروع افتؼققؿ جمتؿعًة، و -أ

 ؾرع مـ ؾروظف.
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وضع افؼقاظد افعامة افالزمة ٓمتحان احلصقل ظذ صـفادة افزمافـة فؽـؾ  -ب

 ؾرع مـ ؾروع افتؼققؿ.

تـظقؿ دورات افتعؾـقؿ ادفــل وادسـتؿر فتطـقير مسـتقى ادـتؿـغ فؾؿفــة،  -ت

 وادشارـة يف افـدوات وافؾجان ادحؾقة وافدوفقة ادتعؾؼة بؿفـة افتؼققؿ.

قث وافدراشات وإصدار افدوريات وافؽت  اخلاصـة بـافتؼققؿ إظداد افبح -ث

 وما يتصؾ بف.

وضع اإلجراءات ادـاشبة فؾرؿابة ادقداكقة  فؾتلــد مــ ؿقـام ادؼـّقؿ ادعتؿـد  -ج

 «.بتطبقؼ معاير افتؼققؿ

وضفا، واختصــاص اجلؿعقــة صـــروحيــدد افـظــام أكــقاع افعضــقية يف اهلقئــة، و

ــة، واختصاصــا ا،  ــة فؾفقئ ــس اإلدارة، وصــالحقاتف، افعؿقمق ــغ جمؾ ــرق تعق وض

وافسـة ادافقة فؾفقئة، ومقارداا ادافقة، ويـظؿ افـظام افعؼقبـات ظـذ ادخافػـة ظـذ 

 أحؽام افـظام، واجلفات ادعـقة بضبط ادخافػات، وافـظر ؾقفا.

وط وإجـراءات صــرافـظام بنكشاء شجؾ ادؼّقؿغ ادعتؿديـ، وحيدد  ضـلويؼ

 دد افـظام افتزامات ادؼّقؿ ادعتؿد.افؼقد ؾقف، وحي

وبــافرؽؿ مـــ صــؿقل تعريــػ افتؼقــقؿ يف افـظــام جلؿقــع أكــقاع إصــقل 

 وادؿتؾؽات إٓ أن افـظام حدد ثالثة ؾروع مـ ؾروع افتؼققؿ  وال:

افذي جاء تعريػف بلكف: مجقع ادصافح واحلؼقق وآفتزامـات ادتعؾؼـة بؿؾؽقـة 

ـات ادثبتـة ظؾقفـا بشـؽؾ دادـؿ، وادؾحؼـات ادرتبطـة هبـا، ســقافتحافعؼارات بؽـؾ 

ف يف ادؾؽقــة، وافــراـ، وافتــلمغ، وكــزع ادؾؽقــة، صـــرومثــؾ ذفــؽ: افتؿؾــؽ وافت

 وآرتػاق، وآكتػاع.
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وتشؿؾ مـشـآت إظـ ل، أو مصـافح ادؾؽقـة ؾقفـا ظـذ اخـتالف أحجامفـا، 

ــ ــص ؾردي ــقؿ صـــرًة أم شــقاء أـاك ــة هبــا، وتؼق ـات، واحلؼــقق وآفتزامــات ادتعؾؼ

إصقل ؽر ادؾؿقشة، مثؾ: براءات آخـساع، وافعالمـات افتجاريـة، وافشـفرة 

 وادؾؽقة افػؽرية.

وتشؿؾ ظذ شبقؾ ادثال: معدات افـؼؾ، ومعدات افبـاء، وإجفـزة ادؽتبقـة، 

 ادباين ظامًة، ومجقع ادصافح واحلؼقق وآفتزامات ادتعؾؼة هبا. وًتقيات

اف ظذ تـظقؿ اذا افـشاط مـ اختصاص اهلقئة افسـعقدية فؾؿؼّقؿـغ صـرواإل

ــة، وؿــد صــدرت افالدحــة  ـــظؿ ظؿؾفــا افـظــام، وافالدحــة افتـػقذي ادعتؿــديـ، وي

ريخ ( وتـــا141افتـػقذيـــة فػـــرع افعؼـــار، بؿقجـــ  افؼـــرار افـــقزاري رؿـــؿ )

ــؿ )4/1/1241 ــقزاري رؿ ــرار اف ــة بؿقجــ  افؼ ـــ، وادعدف ــاريخ 1241ا (، وت

ــل 4/4/1241 ــادية افت ــآت آؿتص ــقؿ ادـش ــرع تؼق ــة فػ ــة افتـػقذي ـــ، وافالدح ا

، اــ7/12/1247(، وتـاريخ 14417صدرت بؿقج  افؼـرار افـقزاري رؿـؿ )

 اـ. 4/4/1241(، وتاريخ 1241وتؿ تعديؾفا بؿقج  افؼرار افقزاري )رؿؿ 

أما افؼسؿ افثافث: واق تؼقيؿ ادعدات وادؿتؾؽات ادـؼقفة، ؾؾـؿ تصـدر هلـا و

 ٓدحة تـػقذية.

ؿ ســق إػ تؼقيؿ إدوات ادافقة ظذ أكف ؿشـرظذ أن ادعاير افدوفقة فؾتؼقيؿ ت

مستؼؾ، ؾفذا افؼسؿ حصؾ ؾقـف تــازع اختصـاص بـغ اهلقئـة افسـعقدية فؾؿؼق،ؿـغ 

(، وـقكــص جلـــة وزاريــة فؾػصــؾ يف اــذا CMAال )ادعتؿــديـ، واقئــة شــقق ادــ

 افتـازع، واكتفص إػ أكف مـ اختصاص اقئة شقق ادال.

واهلقئة افسعقدية فؾؿؼق،ؿغ افسعقديغ ظضق جمؾس معـاير افتؼـقيؿ افدوفقـة، 
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وؿد صارـص يف إظداد ادعـاير افدوفقـة، وؿـد تبـّـص افعؿـؾ هبـذه ادعـاير افدوفقـة، 

 ػ بؿجؾس معاير افتؼقيؿ افدوفقة.وهلذا حيس  افتعري

 نـظقؿ  فـة افذؼقيؿ ظذ ادسذقى افدويل: 4-3

 The International Valuationيتقػ جمؾس معاير افتؼقيؿ افدوفقة )

Standards Councilوافذي ُيشار فـف اختصـاًرا بــــــ )(IVSC واـق مـظؿـة ،)

افتؼـقيؿ ظـذ ادسـتقى  مستؼؾة ؽر ربحقة مستؼؾة، تعؿؾ ظذ رؾـع معـاير مزاوفـة

ا دوفقًّـا مرجًعـافدويل، مــ خـالل إصـدار معـاير افتؼـقيؿ افدوفقـة، وافـذي يعتـز

 افــذيتؼــقيؿاف يف وافتـاشــؼوافثؼــة افشــػاؾقةيعــززا فؾؿؼّقؿــغ ادفـقــغشـــقًّ أشا

، ويعـزز افشـػاؾقة آشـتث رية وافؼرارات مف ًّ يف إظداد افتؼارير ادافقةظاماًل يعتز

 ـات وإؾراد يف ظؿؾقة افتؼقيؿ.شـرة افوثؼ

ويؼقم ادجؾس ظذ افتعاون وادشارـة بغ اجلفات ادشارـة يف ظضـقيتف افتـل 

جفة ومـظؿة حقل افعا  مـ اجلفـات افرياديـة يف جمـال افتؼـقيؿ،  122تؼارب مـ 

ــقيؿ، و ــة افتؼ ــة دفـ ــات ادـظؿ ـــظ ت ؽــر صـــرواجلف ــة، واد ـات اخلــدمات ادافق

ة، واهلقئات افتـظقؿقة، وادمشسات إـاديؿقة، وتشارك يف ظضقيتف اهلقئة احلؽقمق

افسعقدية فؾؿؼقؿغ ادعتؿديـ )تؼققؿ(
(1)

. 

معـاير دوفقـة دزاوفـة مفــة  (IVCS) ويصدر جمؾـس معـاير افتؼـقيؿ افدوفقـة

ــة  ــقيؿ افدوفق ــاير افتؼ ــس مع ــد أصــدر ادجؾ ــؾ ظــذ حتــديثفا، وؿ ــقيؿ، ويعؿ  افتؼ

(IVS 2017 ،).وتتؽقن مـ مخسة معاير ظامة وشتة معاير فألصقل 

ح ادعـــايُر افعامـــة آحتقاجـــاِت افالزمـــة فؾؼقـــام بؿفؿـــة افتؼـــقيؿ، شــــروت

 ، وأشافق  وضرق افتؼقيؿ، وإظداد افتؼارير.افؼقؿة أشسومـفا:

ــلكقاع إصــقل  ــة ب ــات ادتعؾؼ ــتة ادتطؾب ــاير إصــقل افس ــق  تتضــؿـ مع ؾ

                                           
 https://www.ivsc.org/aboutادصدر: مقؿع جمؾس معاير افتؼققؿ افدوفقة:  (1)

https://www.ivsc.org/about
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افتل تمثر ظذ ؿقؿتفا، وتؼـدم افـسـخة احلديثـة مــ ادعـاير ة شـقوادعؾقمات إشا

 ظؿًؼا أـز فؾؿعاير  دم إشقاق ادافقة وحتؼؼ ادصؾحة افعامة.

 اإلطاز النعا ُ ملصاًلْ التكٌٍم يف قطمْ الرتنات:

م ظـذ افرخصـة  وؿد اصسط ادـظؿ افسعقدي ٓمتفان افتؼـقيؿ حصـقل ادؼـق،

ظقة ادعتـزة، واصـسط شــرؿـديـ، ؾـنن ذفـؽ مــ ادصـافح افمـ اقئة ادؼق،ؿغ ادعت

 وًضا، ـ  يف ادادة اخلامسة مـ افـظام:صـرفذفؽ 

 يشسط ؾقؿـ يؼقد اشؿف يف افسجؾ أن يؽقن:»

 ة.سـقشعقدي اجلـ .1

 ـامؾ إاؾقة. .4

ظل، أو يف جريؿـة صــرة وافسؾقك، وؽـر ًؽـقم ظؾقـف بحـد سـرحسـ اف .4

  يؽـ ؿد ُردَّ إفقف اظتباره.ف أو إماكة ما  شـرلؾة باف

فديف اخلزة يف ظؿؾقة افتؼقيؿ يف افػـرع افـذي يتطؾـ  افسخـقص دزاوفتـف،  .2

 وذفؽ ضؾًبا دا حتدده افالدحة افتـػقذية.

 «.  ا يف اهلقئةشـقًّ ظضًقا أشا .1

مقن افتابعقن هلقئة اخلزاء يف ادحاـؿ اف وـذفؽ ادقطػـقن -ظقة شـروأما ادؼق،

ؾال جي  ظؾقفؿ احلصـقل ظـذ رخصـة  -ؼقمقن بلظ ل افتؼقيؿاحلؽقمققن افذي ي

مـ اقئة ادؼّقؿغ ادعتؿديـ، وٓ تـطبؼ ظؾقفؿ أحؽام كظام ادؼّقؿغ ادعتؿديـ، ــ  

ٓ تـطبـؼ أحؽـام اـذا افـظـام ظـذ »احًة يف ادادة افثاكقة وإربعـغ: صـرورد ذفؽ 

أظ هلؿ يف افؾجـان ادختؾػـة يف  ادقطػغ احلؽقمقغ افؼادؿغ بلظ ل افتؼقيؿ بحؽؿ

 «.إجفزة احلؽقمّقة

ــــــؿ ) ــــــقؿ اإلداري، رؿ ــــــد صــــــدر افتعؿ ــــــاريخ 1144/ن/14وؿ ( وت

  باصـساط مــ يـتؿ ضــلاـ ظـذ اجلفـات افتابعـة فؾـقزارة ـاؾـة افؼا1/2/1247
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أن يرؾؼقا كسـخة مــ بطاؿـة  -يف افتؼقيؿ افعؼاري-آشتعاكة هبؿ مـ ؿبؾ ادحاـؿ 

 ة افسعقدية فؾؿؼقؿغ ادعتؿديـ.ظضقيتفؿ يف اهلقئ

فؽـ اذا افتعؿقؿ بـل ظذ افالدحـة افتـػقذيـة فـظـام ادؼقؿـغ ادعتؿـديـ افتـل 

ـاكص تؽتػل بافعضقية يف اهلقئة دزاوفة أظ ل افتؼقيؿ. )واق أمـر اظتزتـف اهلقئـة يف 

قػاء ادرحؾة آكتؼافقة( فؽــ بــاًء ظـذ افالدحـة افتـػقذيـة اجلديـدة  ؾالبـد مــ اشـت

ادتطؾبات إخرى دزاوفة أظ ل افتؼـقيؿ بػروظـف ادختؾػـة وؾـؼ مـا حيـدده افـظـام 

 وافؾقادح افتـػقذية فف.

ـ  يتبع اهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿـغ ادعتؿـديـ مرــز اشتشـارات تؼقـقؿ، واـق 

مرـز متخصص يف تؼديؿ آشتشـارات فؾجفـات احلؽقمقـة، وإظـداد افدراشـات 

تؼققؿ، ويتؿ آشتعاكة هبـذا ادرــز مــ ؿبـؾ ادحـاـؿ دراجعـة ادتخصصة يف مفـة اف

 تؼارير افتؼققؿ افتل ترد ادحؽؿة مـ ؿبؾ اخلزاء  فؾحؽؿ هبا.
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 املبشح ارتامظ
 الكٔن٘ العادل٘، ّأضالٔب التكْٓه

  فوٌ  الكَمْ يف اتقتصا :

ويستخدم مػفقم افؼقؿة يف آؿتصاد فؾتعبر ظـ مـػعة افسؾع، وفذفؽ تـدور 

ؿقؿة افسؾعة مع ادـػعة ادتقؿع احلصقل ظؾقفا مـ افسؾعة. وتؼسـؿ اـذه افؼقؿـة إػ 

ؿسؿغ
(1)

: 

Value in use

ــدة افتــل حيصــؾ ظؾقفــا افػــرد مـــ اشــتفالـف فؾســؾع،  ومتثــؾ ادـػعــة أو افػاد

 ات.واخلدمات افتل حيصؾ ظؾقفا، وُيؼاس هبا مدى ؿدرة افسؾعة ظذ إصباع احلاج

Value in Exchange

 ويعـك هبا ادبؾغ افـؼدي افذي يؿؽـ دؾعف يف مؼابؾة افسؾعة.

وب  أن مـػعة أي شؾعة أو خدمة تتقؿػ ظذ صدة حاجـة ادسـتفؾؽ هلـا، ؾـنن 

 اذه ادـػعة فقسص ثابتًة، وإك  تتغر حاجة افػرد هلا، وبتغر إؾراد أكػسفؿ.

صاديقن ؾق  بقـفؿ ظذ أكف ٓ يؿؽـ أن يؽقن فؾ ل ؿقؿـة تبادفقـة ويتقاؾؼ آؿت

ؿقؿـٌة اشـتع فقة أــز   -ظـادةً -اء افتـل هلـا صــقمـ دون ؿقؿة اشتع فقة، ؽر أن إ

 ؽافًبا ما تؽقن ؿقؿتفا افتبادفقة أدكك، وافعؽس صحقح أيضًا، مثال: اداء واداس.

( مـــ افـظريــات Theory of Valueوتعــد كظريــة افؼقؿــة يف آؿتصــاد )

ـــة شــــقإشا ة يف ظؾـــؿ آؿتصـــاد، وبخاصـــة فـــدى أصـــحاب اددرشـــة افتؼؾقدي

ــا شـــق)افؽال ــذ م ــة ظ ــ ن، فؾدٓف ــؿ إث ــؿ آؿتصــاد بعؾ ــقا ظؾ ــذيـ ظرؾ ؽقة(، اف

                                           
 (.71آؿتصاد اجلزدل: ًؿقد حسـغ افقادي وآخرون: ) (1)
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ؾقن أـثـر ااـت مفؿ يف افبحـث صــرفؾؿقضقع مـ أمهقة ـبرة فدهيؿ ممـا جعؾفـؿ ي

اإلكتـاج  فدرجـة أهنـؿ  صــردمات وفعـاظـ افعقامـؾ ادحـددة فؼقؿـة افسـؾع واخلـ

 اظتزوا كظرية افتقزيع جزًءا مـ كظرية إث ن.

 وؿــد ـــان أصــحاب افػؽــر آؿتصــادي افتؼؾقــدي  يــرون اــذه افؼقؿــة افتبادفقــة 

تستـد ظذ أشاس ـؿقـة افعؿـؾ ادبـذول يف إكتـاج افسـؾعة أو  -افتل يعز ظـفا بافـؼقد-

. وبعـد ذفـؽ حتـقل افػؽـر "فؾؼقؿـة ســرؿـؾ ـؿػبـظريـة افع"اخلدمة، واق ما يعـرف 

 افؼقؿة يف ضـقء افتؽـافقػ افتـل أكػؼـص إلكتـاج افسـؾعة، واـق مـا سـرآؿتصادي فتػ

افؼقؿـة ظـذ  ســرثـؿ جـاء بعـد ذفـؽ مــ يػ "فؾؼقؿـة ســربـظرية افتؽؾػـة ـؿػ"يعرف 

ذ أشاس أن مـػعة افسؾعة ال ادحددة فؼقؿتفـا، وأخـًرا اشـتؼر افػؽـر آؿتصـادي ظـ

أن افؼقؿة تتحدد بؽؾ مـ افتؽافقػ وادـػعة، ؾافتؽافقػ تعز ظـ وجفة كظـر ادــت  أو 

افبادع افذي يسعك إػ اشسداد ما أكػؼـف مــ تؽـافقػ ظـذ افسـؾعة، زادـًدا ظـذ اـامش 

افربح، وادـػعة تعز ظـ وجفة كظر ادشسي أو ادستفؾؽ افـذي يسـعك فتحؼقـؼ افـػـع 

ؾعة يف إصباع حاجاتف، وظؾقف ؾنن افؼقؿة هبـذا ادعــك تتحـدد مـ وراء احلصقل ظذ افس

ظـد افتؼاء رؽبة ـؾ مــ افبـادع وادشـسي، أي افتؼـاء افعـرض وافطؾـ . وُيالحـظ أن 

 إػ ادستؼبؾشـربقـ  ادـػعة ت ضـل إػ اداشـرافتؽؾػة ت
(1)

. 

 عُ:ػبسالكَمْ العا لْ يف املفوٌ  ال

ؿـّقم ظؾقـف ؿقؿـة : » عـدل، ــ  ؿـال افـبـلإصؾ يف ضريؼة افتؼـقيؿ اـق اف

«ظــدل
(2)

، واــذا ادصــطؾح افــذي أخــذت بــف ادعــاير ادحاشــبقة افدوفقــة )افؼقؿــة 

(. وهلذا ؾافؼقؿة إذا أضؾؼص يف ـالم افػؼفاء ؾادؼصـقد هبـا Fair Valueافعادفة( )

ــادة: ) ــة يف اد ــة إحؽــام افعدفق ــ  يف جمؾ ــة، ـ ــث»( بلهنــا: 112افؼقؿــة افعادف ؿـ اف

                                           
ؿتصادي وادحاشبل: د. ًؿد ظبد احلؾقؿ ظؿر، آؿتصـاد إشس افعؾؿقة فؾتؼقيؿ وافتثؿغ يف افػؽر وافتطبقؼ آ (1)

 (.71اجلزدل: ًؿقد حسـغ افقادي وآخرون:)

 شبؼ  رجيف. (4)
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 «.  ء، أي: أهنا ادؼقاس فؾ ل دون زيادة أو كؼصانشـلاحلؼقؼل فؾ

 ء. مـاشٌ  دذا  احلـػقة يف أن ادال يشـؿؾ ادتؼـقم مــ إظقـان صـلوؿقفف: 

وافتعبر بافثؿـ احلؼقؼل اـا ادـراد بـف افؼقؿـة افعادفـة   -ًظاصـروإن   يؽـ جادًزا -

 .  ضـلٕن افتؼقيؿ ظؿؾقة تؼقيؿ فثؿـ اؾسا

ء، شـــلافػـرق بـغ افؼقؿـة وافـثؿـ، ــقن افؼقؿــة مـا يقاؾـؼ مؼـدار مافقـة اف»و

، وؿـد يؽـقن وؾـؼ ضـلويعادفف بحس  تؼقيؿ ادؼقمغ، وافثؿـ ما يؼع ظؾقف بافسا

«افؼقؿة أو أزيد
(1)

. 

ؾ فـظرية افؼقؿـة يف صـقـالم كػقس جًدا يعد بؿثابة افتل  وفإلمام ابـ تقؿقة

 يؼقل: يعة اإٍلشالمقة، حقث شـراف

ـثُر افدوران يف ـالم افعؾ ء، واق أمٌر ٓبد مـف يف افعدل افـذي  ظقض ادثؾ»

يعة، مثـؾ ؿـقهلؿ: ؿقؿـة شــربف تتؿ مصؾحة افدكقا وأخرة  ؾفق رــ مــ أرــان اف

َ ــ ضظذـؼ : »  ادثؾ، وأجرة ادثؾ، ومفر ادثؾ، وكحـق ذفـؽ، ــ  يف ؿـقل افـبـل

ا فف دم ظبدى وـان فـف  ــ ا ـً م ظؾقـف ؿقؿـة ظـدلى ٓ ِِش دـال  ـا يبؾـغ ثؿــ افعبـد ُؿـقت

ويف حـديٍث: «. ـا ه حصصـفؿى وظذـؼ ظؾقـف افعبـدصـروـس وٓ صططى ؾلظطك 

 «.دم بروع بـت واصؼ بؿفر  ثؾفاى ٓ وـس وٓ صطط ضـكضكف ؿ»

، واـق كػـس افعـدل، وكػـس   بؿثؾـفشـلو داُهه ظذ افؼقاس وآظذباه فؾ... 

ڃ ) . وؿقفـــف:[117]إظـــراف:(ڇ ڇ) :افُعـــْرف افـــداخؾ يف ؿقفـــف

. واذا متػؼ ظؾقـف بـغ ادسـؾؿغ، بـؾ بـغ أاـؾ إرض  ؾنكـف [111]إظراف:(ڃ

اظتبار يف أظقان إحؽام ٓ يف أكقاظفا، واق مـ معـك افؼسـط افـذي أرشـؾ اهلل فـف 

«افرشؾ، وأكزل فف افؽت 
(2)

. 

                                           
 (.141أحؽام ادعامالت افشـرظقة أ د إبرااقؿ بؽ: ) (1)

 (.141-41/142جمؿقع افػتاوى ) (4)
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ادثؾ، شقاء ؾق  فف ويمـد ابـ تقؿقة ظذ أمهقة افعرف وافعادة يف تؼدير ظقض 

ظقض ادثؾ اق مثـؾ ادسـؿك يف افعـرف، واـق افـذي »شقق معتادة أو ٓ. ؾقؼقل: 

ُيؼال فف: افسعر وافعادة. ؾنن ادسؿك يف افعؼقد كقظان  كقع اظتاده افـاس وظرؾقه، 

ؾفــق افعــقض ادعــروف ادعتــاد. وكــقع كــادر  فػــرط رؽبــة، أو مضــارة أو ؽرمهــا، 

ؾ  ٕكـف يؼـدر مثـؾ افعـغ، ثـؿ يؼـقم بـثؿـ مثؾفـا، إصـؾ ؾقـف وُيؼال ؾقف: ثؿـ ادث

 اختقار أدمقغ وإراد ؿ ورؽبتفؿ.

ء يف كػـقس ذوي شــلوهلذا ؿـال ـثـر مــ افعؾـ ء: ؿقؿـة ادثـؾ مـا يسـاوي اف

افرؽبات. وٓبد أن ُيؼـال: يف إمـر ادعتـاد، ؾإصـؾ ؾقـف إرادة افــاس ورؽبـتفؿ. 

ــافعؼقل أن حؽــؿ اف ــؿ ب ــاس لشـــوؿــد ظؾ ــف، واــذا مـــ افعــدل وافؼق ء حؽــؿ مثؾ

ب ادثؾ افذي ؾطر اهلل ظباده ظؾقف، ؾنذا ظرف أن إراد ؿ ادعروؾة ضـروآظتبار، و

«ء بؿؼدار  ُظؾؿ أن ذفؽ ثؿـ مثؾف، واق ؿقؿتف وؿقؿة مثؾفشـلفؾ
(1)

. 

ء يف شـــلويؿؽـــ افتعبــر ظـفــا: بافســعر ادتقشــط فؾ»ويؼــقل د. كزيــف  ــاد: 

ء يف كػقس ذوي افرؽبات يف إمر ادعتاد. واـذا ممـا شـليساوي اف افسقق. أو: ب 

«خيتؾػ ظرًؾا وظادًة باختالف افزمان وإحقال
(2)

. 

فؽـ يػفؿ مـ ـالم بعض افػؼفاء أن افؼقؿـة اـل أظـذ مـا يـتفـل إفقـف افسـعر 

ء مـا تـتفـل إفقـف افرؽبـة شــلؿقؿـة اف»بحس  رؽبـة ادتبـايعغ، ــ  يؼـقل افعقــل: 

«ؾقف
(3)

«ثؿـ ادثؾ هناية رؽبات ادشـسيـ«: »مغـل ادحتاج». ويؼقل يف 
(4)

. ؾفـؾ يف 

 اذا تعارض؟

افذي يظفر أن ـال اإلضالؿغ صحقح  ؾؼقهلؿ هناية رؽبـات ادشـسيـ يؼصـد 

                                           
 (.144-41/144جمؿقع افػتاوى ) (1)

 (.472-474ة وآؿتصادية: )يـظر: معجؿ ادصطؾحات ادافق (4)

 (.144-41/144جمؿقع افػتاوى ) (4)

 (.4/417(، ويـظر: أشـك ادطاف  )4/422مغـل ادحتاج ) (2)
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بف مـ افتؼقي ت افعادفة، أما إذا أخذكا مجقع إشعار، ؾـنن متقشـط افؼقؿـة اـق مـا 

 يعد ؿقؿة ظادفة.

يعة اإلشالمقة  اق أهنا ٓ تعتز افؼقؿة افـاجتـة شـرفؾتؼقيؿ يف اف فؽـ افضابط ادفؿ

ار. ويف ضــرظـ شب  ًرم، ـافصـاظة ادحرمة، أو ؾعؾ ًـرم ــافـجش، أو ؿصـد اإل

ـصــعة إصــام  فؽـ إن ـاكت افرؽبـة واإلهااة فغـرض حمـرمى»اذا يؼقل ابـ تقؿقة: 

يعة شــرع، ؾعـقض ادثـؾ يف افرشــوافصؾبان وكحق ذفؽ ـان ذفؽ افعقض ًرًما يف اف

 ظقة وال ادباحة. صـرظل. واق: أن تؽقن افتسؿقة شـريعتز بادسؿك اف

ؾلما افتسؿقة ادحظقرة، إمـا جلـسـفا ــاخلؿر واخلـزيـر، وإمـا دـػعـة ًرمـة يف 

ه مخًرا، أو افغالم فـَؿـ يػجر بف، وإما فؽقكف تسؿقة مباااة صـرافعغ ـافعـ  دـ يع

ر بلحــد ادتعاؿــديـ ـــادفقر افتــل ٓ يؼصــد ضـــرد أداؤاــا، أو ؾقفــا وريــاء ٓ يؼصــ

ة وكحـق ضــرافزوج إػ أجؾ، ــ  يػعؾـف جػـاة إظـراب واحلا ضـرأداؤاا، وال ت

ظقاا يعذز بف ادثـؾى حقـث صـرظقة: ؾؾقس هق  قزاًكا صـر: ؾنن هذا فقس بذسؿقة ذفؽ

«ٓ  سؿك. ؾذدبر هذا ؾنكف كاؾع!
(1)

. 

يف ض ن إمقال ادحرمة أهنـا تضـؿـ ظـذ  -ر فؿ اهلل-فاء وهلذا ذا  افػؼ

تؼدير زوال افصػة ادحرمة، واـذا أمـر مفـؿ جيـ  افعـايـة بـف، فؽــ ؿـد يشـؽؾ يف 

افـاحقة افتطبقؼقة ظدم اظتبار افؼقؿة افؼادؿة ظذ أصـؾ ًـرم  ٕن ــالم افػؼفـاء يف 

إذا واؾـؼ افقرثـة  افض ن، وزوال افصػة ادحرمة باإلتالف، واـذا احلؽـؿ صـحقح

ظذ افتخؾص مــ احلـرام يف افســة أو إزافـة افصـػة ادحرمـة ؾقـف، أمـا إذا اختؾـػ 

افقرثــة، وضافــ  بعضــفؿ هبــذه إصــقل ادحرمــة، ؾفــذه ادســلفة بحاجــة فتلمــؾ، 

بف يف افســـة، ويعــد صـــقويظفــر أهنــا تؼــقم ظؾقــف بافصــػة ادحرمــة، وحتســ  مـــ ك

 ا.افتػاوت احلاصؾ يف إكصبة صؾحً 

                                           
 (.144-41/144جمؿقع افػتاوى ) (1)
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 الكَمْ العا لْ يف املفوٌ  احملاضيب ًالتكٌميُ:

: تعريػ افؼقؿـة افعادفـة "افؼقؿة افعادفة" 14جاء يف ادعقار ادحاشبل افدويل 

افسعر افذي يتؿ تسؾؿف فبقع أصؾ أو يتؿ دؾعف فتحقيؾ افتـزام يف معامؾـة يف »بلهنا: 

 «.اسطروف اظتقادية مـتظؿة بغ ادشارـغ يف افسقق يف تاريخ افؼق

ويـــص ادعقــار ادحاشــبل ظــذ أن افؼقؿــة افعادفــة تســتـد إػ افؼقؿــة افســقؿقة، 

وال بذفؽ تتػؼ مع تعريػ ادعقار افدويل فؾتؼقيؿ، افـذي يعـرف افؼقؿـة افسـقؿقة 

ادبؾــغ ادؼــدر افــذي يـبغــل ظــذ أشاشــف مبادفــة إصــقل أو آفتزامــات يف »بلهنــا: 

ع راؽ ، يف إضار معامؾة ظذ أشـاس ًايـد، تاريخ افتؼقيؿ، بغ مشٍس راؽ ، وباد

ف ــؾ ضـرف مــ إضـراف بؿعرؾـة وحؽؿـة، صــربعد تسقيؼ مـاش   حقث يت

 «.أو إجبار سـردون ؿ

 أضالَب التكٌٍم:

م افـظر يف أشافق  افتؼقيؿ ادـاشبة، ب  يـاش  إصـؾ ًـؾ افتؼـقيؿ  ظذ ادؼق،

ٌؾ فألشـافق  افثالثـة افردقسـة صــقػٌح وتصــروادعؾقمات ادتقاؾرة بشلكف، وؾق  يع 

، ومعـاير "افؼقؿـة افعادفـة"14فؾتؼقيؿ  وؾؼ ما ؿرر معقار ادحاشـبة افـدويل رؿـؿ 

افتؼقـقؿ افدوفقــة، واـل تعتؿــد ظــذ ادبـادئ آؿتصــادية فتـقازن إشــعار، وتقؿــع 

 افػقادد، وآشتبدال، وال:

 أشؾقب افسقق. -أ

 أشؾقب افدخؾ. -ب

 أشؾقب افتؽؾػة. -ت

أشـؾقب ضرًؿـا لتؾػـًة ومػصـؾًة فؾتطبقـؼ، هيـدف اختقـار أشـؾقب  ويتضؿـ ـؾُّ 

وضريؼة افتؼقيؿ إػ إجياد افطريؼة إكس  فألصؾ يف طـؾ طـروف معقــة، ؾـال تقجـد 

م اشـتخدام  ضريؼٌة واحدٌة مـاشبٌة فؽاؾة حآت افتؼقيؿ ادؿؽـة، وٓ ُيطؾـ  مــ ادؼـق،
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م واثًؼـا يف دؿـة ومصـداؿقة أـثر مـ ضريؼة فتؼقيؿ إصـؾ، خاصـًة ظــدما يؽـقن ا دؼـق،

ضريؼة واحدة ظـد اظتبار حؼادؼ وطـروف مفؿـة افتؼـقيؿ. ومـع ذفـؽ يـبغـل أن يـظـر 

م يف أـثر مـ أشؾقب أو ضريؼة تؼقيؿ، واشتخدامفا فؾتقصـؾ إػ مم فؾؼقؿـة،  صــرادؼق،

  ظـدما تؽـقن ادعؾقمـات أو ادـدخالت ؽـر ـاؾقـة فطريؼـة واحـدة  أن حتصـؾ شـقٓ

 :ح ٕهؿ  ا يذعؾؼ هبذه إشافقبأـق. وؾقن يع نقكتقجة مقثقؿة ظذ

Market Approach 

أشـؾقب يسـتخدم إشـعار »ويعرف ادعقار ادحاشـبل اـذا إشـؾقب بلكـف: 

وادعؾقمات ادالدؿة إخـرى، ادتقفـدة ظــ معـامالت افسـقق افتـل تـطـقي ظـذ 

ــة أو كظــرة أصــقل أو افتزامــات أو جمؿقظــة مت  مـــ إصــقل  -أي متشــاهبة-ثؾ

 «.وآفتزامات، مثؾ: أظ ل

ــة افســقؿقة  ـــ افؼقؿ ــات شــعرية ظ ــقاؾر معؾقم ــد ت ـــروُيع ــذا ص ــؼ ا ًضا فتطبق

إشؾقب، ووؾًؼـا دعـاير افتؼـقيؿ  ؾنكـف يـبغـل تطبقـؼ أشـؾقب افسـقق وإظطـاؤه 

 إوفقية أو وزكًا مفً  يف احلآت افتافقة:

 ممخًرا يف معامؾة مـاشبة ٕشاس افؼقؿة. -افتؼقيؿًؾ -تؿ بقع إصؾ  .أ

أو أصقل مشاهبة فف يتؿ تداوهلا بـشـاط  -ًؾ افتؼقيؿ-أن يؽقن إصؾ  .ب

 يف شقق مػتقح.

 وجقد معامالت متؽررة أو حديثة ٕصقل مشاهبة يؿؽـ مالحظتفا. .ت

ؾقة  ٓشتخدام اذا إشؾقب ظــدما صـقوتتضؿـ معاير افتؼقيؿ تعؾق ت تػ

 ؾر ادعاير ادذـقرة، مثؾ إحقال افتـل تؽـقن ادعـامالت ادتعؾؼـة بإصـؾ ٓ تتقا

أو أي أصقل مماثؾة فقسص حديثة، بسب  تؼؾ  مستقيات افسـقق  -ًؾ افتؼقيؿ-

وكشاضف، أو يف حال وجقد ؾروق جقارية بغ إصقل ادؼاركة يف افسـقق، وبؽـؾ 

ٓ يؿؽـــ احلصــقل ؾقفــا ظــذ   إػ أكــف يف إحــقال افتــلشـــرحــال  ؾــنن ادعــاير ت
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معؾقمات ظـ معامالت ٕصقل مطابؼة  ؾنكف يـبغل اشتخدام اددخالت افسـقؿقة 

 )مثؾ: افعادد افػعع، معدٓت افعادد(. صـكبحد أؿ

 إػ ترتقــ  ضــرق شـــرفؾؼقؿــة  ؾــنن ادعــاير ت صـــروهبــدف افقصــقل إػ مم

 ادؼاركة، وؾؼ ما يليت:

 سشبد٠خ:: طش٠مخ اٌّؼبِماد اٌّمبسٔخ )اإل

وادعروؾة أيًضـا باشـؿ ضريؼـة ادعـامالت -تستخدم ضريؼة ادعامالت ادؼاركة 

معؾقمات ظـ صػؼات ٕصقل مطابؼة أو مماثؾة فألصؾ ًؾ افتؼـقيؿ  -اإلرصادية

 فؾؼقؿة. صـرفؾتقصؾ إػ مم

 طش٠مخ اٌّؼبِماد اٌسبثمخ: 

ــافـظر يف معــامالت شــابؼة فألصــؾ ًــؾ افتؼــقي ــات ب ــتؿ تؽــقن ادؼارك ؿ، وي

 افؾجقء هلذه افطريؼة يف حال ظدم تقاؾر افعديد مـ ادعامالت احلديثة ادؼاركة.

 طش٠مخ اٌمٛائُ اٌّمبسٔخ: 

ويؼصد هبا ادؼاركة مع إصقل ادشاهبة أو اد ثؾة يف افؼقادؿ ادعروضة فؾبقـع، 

يطة أن تؽـقن صــروتستخدم يف حافة ظدم تـقاؾر افعديـد مــ ادعـامالت احلديثـة  

 ذه ادعؾقمات ًددًة بقضقح، وأن حُتّؾؾ وُتقّثؼ.ا

ـلشـاس فؾؿؼاركـة بـغ اـذه افقحـدات، مــ  وحـدات فؾؿؼاهكـةويتؿ اشـتخدام 

افقحدات افشادعة شعر ادس ادربع يف تؼقيؿ افقحدات افعؼارية، أو مؽـررات إربـاح 

 يف تؼقيؿ إشـفؿ، أو مضـاظػات اإليـرادات أو مضـاظػات إربـاح، أو مضـاظػات

 افؼقؿة افدؾسية، و تؾػ اذه افقحدات بغ أكقاع إصقل، ضبقعًة وزماًكا ومؽاًكا.

ؾ ؾقفا صـقؾقة هلذه فطريؼة ادؼاركة افتل يتؿ افتػصـقوتضع ادعاير إرصادات تػ

ــغ إصــقل  ــات ب ــؾ فؾػروؿ ــقع إصــؾ ًــؾ افتؼــقيؿ، هبــدف افتحؾق بحســ  ك

تعؾؼ بافسقق، وافؼـدرة ظـذ تسـقيؼ ادختؾػة، ومراظاة افظروف اخلاصة افتل ؿد ت

 إصؾ ًؾ افتؼقيؿ.
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Income Approach 

أشـافق  افتؼـقيؿ افتـل »ويعرف ادعقار ادحاشبل افدويل اذا إشؾقب بلكـف: 

ــدخؾ أو  ــة، أو اف ــدؾؼات افـؼدي ــال: افت ــبقؾ ادث ــذ ش ــتؼبؾقة )ظ ــافغ ادس ــقل ادب حت

م(. ويتؿ حتديد ؿقاس افؼقؿـة افعادفـة ظـذ وؾات( إػ مبؾغ واحد )أي لصقصـراد

 «   إفقفا تقؿعات افسقق احلافقة بشلن تؾؽ ادبافغ ادستؼبؾقةشـرأشاس افؼقؿة افتل ت

ووؾًؼا دعاير افتؼقيؿ افدوفقة، ؾنكف يـبغـل تطبقـؼ أشـؾقب افـدخؾ، وإظطـاؤه 

 إوفقية أو وزًكا مف ًّ يف احلآت افتافقة:

إشـاس افـذي  صــرظذ تقفقد افدخؾ اـق افعـظـدما تؽقن ؿدرة إصؾ  -أ

 يمثر ظذ افؼقؿة مـ وجفة كظر ادشارـغ.

تتقاؾر تقؿعات معؼقفـة دبؾـغ اإليـرادات ادسـتؼبؾقة فألصـؾ ًـؾ افتؼـقيؿ  -ب

إن -وتقؿقتفا، وفؽـ ٓ يقجد شقى ظدد ؿؾقؾ مـ ادؼاركات افسقؿقة ذات افصـؾة 

 .-وجدت

افتل يؿؽـ تطبقؼ اـذا إشـؾقب، ممـا     ادعاير إػ ظدد مـ إحقالشـروت

 تشؿؾف إحقال افسابؼة، ودراشة إمؽان ادقازكة بقـفا، وبغ ؽراا مـ إشافق .

ٕشؾقب افدخؾ يف أّن ادُسـتثؿر يتقؿـع  شـلوبشؽؾ ظام، ؾقتؿثؾ ادبدأ إشا

احلصقل ظذ ظادد مــ اشـتث ره، وجيـ  أن يعؽـس اـذا افعادـد مسـتقى ادخـاضر 

 عة يف آشتث ر.ادتقؿ

ظـذ خصـؿ  -بشؽؾ ـبر-وإشافق  ادّتبعة يف إضار أشؾقب افدخؾ تعتؿد 

مبافغ افتدؾؼات افـؼدية ادستؼبؾقة خالل ؾسة ًددة إػ ؿقؿة حافقة، ؾفل ظبارٌة ظـ 

 (.DCFتطبقؼات متـقظة يف اشتخدام ضريؼة افتدؾؼات افـؼدية ادخصقمة )

ة افتل يؼـدر ؾقفـا افتـدؾؼ افـؼـدي، وتؼـدير حافـة وتمـد ادعاير ظذ أمهقة ادد

إصــؾ يف هنايــة اــذه ادــدة، وتضــع اإلرصــادات افتــل يــتؿ وؾؼفــا حســاب معــدل 
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اخلصؿ، وأكف يـبغل أن يعؽس معدل خصؿ افتدؾؼات افـؼدية ادتقؿعة فقس افؼقؿـة 

ة افزمـقة فؾـؼقد ؾحس ، بؾ ادخاضر ادرتبطة بؽّؾ كقع مـ أكـقاع افتـدؾؼات افـؼديـ

 وافعؿؾقات ادستؼبؾقة فألصؾ أيًضا.

 ادعـاير إػ أمهقـة مراظـاة ظـدد مــ آظتبـارات، مثـؾ: مراظـاة ضبقعـة شـروت

افتدؾؼ افـؼدي، مـ ـقكف فؽامؾ إصؾ أو بعضف، ؾلحقاًكا يراظـك افـدخؾ ــاماًل، 

 وأحقاًكا يؽقن افتدؾؼ افـؼدي إػ حؼقق ادؾؽقة.

يبة، ـــ  ضـــريبة أو بعــد افضـــرؿبــؾ افوـــذفؽ مراظــاة افتــدؾؼ، واــؾ اــق مــا 

  إذا ـان افتدؾؼ افـؼـدي شـقُيراظك اختالف ؿقؿة افعؿؾة افتل يتؿ افتؼدير هبا، وٓ 

بعؿــالت ذات معــدٓت تضــخؿ ظافقــة، ـــ  تضــع تقجقفــات ؾــق  يتعؾــؼ بطريؼــة 

 افتؼقيؿ إذا ـان بعؿؾة لافػة ظـ ظؿؾة افتدؾؼ افـؼدي.

Cost Approach 

ا فؾؼقؿـة باشــتخدام ادبـدأ آؿتصــادي، افــذي صـــرً يؼـدم أشــؾقب افتؽؾػـة مم

يـص ظذ أّن ادشسي فـ يدؾع ٕصٍؾ ما أـثر مــ تؽؾػـة احلصـقل ظـذ أصـٍؾ ذي 

اء أو افبــاء، مـا   تؽــ اــاك ظقامـؾ متعؾؼـة شــرمـػعة مماثؾة، شقاء ظـ ضريـؼ اف

ؾ أخـرى متعؾؼـًة. وُيؼـدم إشـؾقب بافقؿص، أو اإلزظاج أو ادخاضر أو أي ظقامـ

ا فؾؼقؿة ظـ ضريؼ حساب افتؽؾػة احلافقة  إلحالل أو إظادة إكتاج إصـؾ، صـرً مم

ووؾًؼـا فؾؿعـاير  ومـ ثّؿ خصؿ اإلاالك ادادي، ومجقع أصـؽال افتؼـادم إخـرى.

 ؾنكف يـبغل أن ُيطبؼ أشؾقب افتؽؾػة، وُيعطك إوفقية يف احلآت افتافقة:

ؿؽـ ادُشارك مـ إظـادة إكتـاج إصـؾ بــػس خصـادص إصـؾ ظـدما يت -أ

ظة ـاؾقـة ســرًؾ افتؼقيؿ، دون ؿققد تـظقؿقة أو ؿاكقكقـة، وأن يـتؿ إكتـاج إصـؾ ب

 بحقث ٓ يضطر ادُشارك إػ دؾع مبؾغ إضايّف ٓشتخدام إصؾ ؾقًرا.

ة، وافطبقعـة افػريـدة فألصـؾ جتعـؾ صـرٓ يـت  إصؾ افدخؾ بطريؼة مبا -ب

 تخدام أشؾق  افدخؾ وافسقق ؽر جمديغ.اش
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 يعتؿد أشاس افؼقؿة ادستخدمة ظذ تؽؾػة اإلحالل، مثؾ ؿقؿة اإلحالل. -ت

وٓ تعـد اـذه احلـآت افقحقــدة افتـل يؿؽــ ؾقفــا تطبقـؼ أشـؾقب افتؽؾػــة. 

م ظـد اشتخدام أشـؾقب افتؽؾػـة افـظـر ؾـق  إذا ــان أيُّ أشـؾقب  ويـبغل ظذ ادؼق،

افؼقؿـة افــات  ظــ أشــؾقب  صــرؼـف وترجقحـف إلثبـات دٓفــة ممآخـر يؿؽــ تطبق

 افتؽؾػة يف طؾ احلآت افتافقة:

ؿد يستطقع ادشارـقن إظادة إكتاج إصـؾ بــػس خصـادص إصـؾ ًـؾ  -أ

افتؼقيؿ، وفؽـ اــاك ظؼبـاٌت ؿاكقكقـٌة أو تـظقؿقـٌة ًتؿؾـٌة، أو حيتـاج إصـؾ وؿًتـا 

 ـبًرا إلظادة إكتاجف.

دام أشؾقب افتؽؾػة فؾتلـد مـ كتـاد  إشـافق  إخـرى ظـدما يتؿ اشتخ -ب

ظـذ أشـاس -)مثؾ: اشتخدام أشؾقب افتؽؾػـة فتلـقـد مـا إذا ـاكـص ؿقؿـة ادـشـلة 

 أـثر مـ ؿقؿتفا ظذ أشاس افتصػقة(. -اشتؿرارية افـشاط افتجاري

ــًة مـــ ادصــداؿقة يف  -ت تــؿ إكشــاء إصــؾ مــمّخًرا  أي: أّن اـــاك درجــًة ظافق

 ادستخدمة يف أشؾقب افتؽؾػة. آؾساضات

 :ثالثة ضرق ٕشؾقب افذؽؾػةوبشؽؾ ظام، اـاك 

ــة اإلحــالل: -أ ــة نؽؾػ ــؼ  ضريؼ ــٌة فؾقصــقل إػ افؼقؿــة ظـــ ضري واــل ضريؼ

 حساب تؽؾػة أصؾ مماثؾ.

: واـل ضريؼـٌة فؾقصـقل إػ افؼقؿـة ظــ ضريـؼ ضريؼة نؽؾػة إظااة اإلكذاج -ب

 إصؾ ًؾ افتؼقيؿ.حساب تؽؾػة إظادة إكتاج كسخة ضبؼ إصؾ مـ 

وال ضريؼٌة حتس  ؿقؿـة إصـؾ مــ خـالل إضـاؾة افِؼـقؿ  ضريؼة اجلؿع: -ت

 ادـػصؾة فألجزاء ادؽقكة فف.

إػ افتعـديات افتـل تطـرأ ظـذ  -اق أشـؾقب افتؽؾػـةشــقيف - اإلاالك شـري

افتؽؾػة افتؼديرية إلكشاء أصؾ ذي مـػعة مماثؾة  فتعؽس تلثر أّي تؼادم ظـذ ؿقؿـة 
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اق افتؼارير ادافقة شـقؾ ًؾ افتؼقيؿ. وخيتؾػ ادعـك ظـد اشتخدام افؽؾؿة يف إص

 بصػة ظامة إػ ضريؼة آشتفالك ادــتظؿ فؾـػؼـات شـراد  حقث تضـرأو كظام اف

 افرأش فقة مع مرور افقؿص.

ـــ تؼ ـــقيؿؽ ـــ س ــل يؿؽ ــة، افت ــادم افتافق ــقاع افتؼ ــالك إػ أك ــديات اإلا ؿ تع

 مـ افػئات افػرظقة ظـد إجراء افتعديات: ؿفا إػ افعديدسـقتؼ

أيُّ خســارة فؾؿـػعــة بســب  افتــداقر ادــادي فألصــؾ أو  افذؼــاام ادــااي: -أ

 مؽقكاتف كتقجة افتؼدم يف افعؿر وآشتع ل.

ــقطقػل: -ب ــاام اف ــة كاجتــٌة ظـــ ؿصــقر إصــؾ ًــؾ  افذؼ أيُّ خســارة فؾؿـػع

افتصـؿقؿ، وادقاصـػات، أو افتؼقيؿ  مؼاركًة بإصؾ افبديؾ يف كـقاٍح، مثـؾ: ؿـدم 

 افتؼـقة ادستخدمة.

ــاهجل ضو آؿذصــااي: -ت ــاام اخل ــؾ  افذؼ ــببفا ظقام ــة تس ــارة فؾؿـػع أيُّ خس

اؿتصادية أو مؽاكقة خارج إصؾ. ويؿؽـ أن يؽقن اذا افـقع مــ افتؼـادم ممؿًتـا 

 أو دادً .

ؾ متعددة يف ضريؼـة ؿقـاس اإلاـالك بلكقاظـف، يؿؽــ افرجـقع صـقواـاك تػا

 ا إػ ادعاير.ؾقف
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 ٘ــامتــارت

 يؿؽـ نؾخقص ضهؿ  ا اكذفك إفقف افبحث  ـ كذائج ؾقن يع:

وع باتػـاق شــرأن افتؼقيؿ، بؿعـك: حتديد افؼقؿة افعادفة فؾـ ل فغـرض ًـدد، م .1

 ة افصحابة.ضـقوظقتف مـ افؽتاب وافسـة وأؿشـرافػؼفاء، وؿد جاءت افدٓدؾ ظذ م

م مـ افـاحقة  .4 ے ) ظقة: افؼقة وإماكة  فؼقفف تعاػ:شـرافيشسط يف ادؼق،

ــقؿـ يـتصــ  فؾتؼــقيؿ أن [41]افؼصــص:(ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ، وجيــ  ؾ

، وتضع افدوفة اف ًٓ  وط افتل تؽػؾ ذفؽ.شـريؽقن أمقـًا ظد

خيتؾػ افتؽققػ افػؼفـل فعؿـؾ ادؼـقم يف ؿسـؿة، ويستـ  ظـذ ذفـؽ آثـار  .4

 ؿف إػ:سـقيؿؽـ تؼ مفؿة، وخيتؾػ ذفؽ بحس  ضريؼة تعقغ ادؼقم، وافذي

ــقاؾؼلى .أ ــقيؿ افذ ــذي يؽــقن يف افؼســؿة  افذؼــقيؿ افرأــائلى ضو افذؼ واــق اف

م  ؾفق أجـٌر ظـذ ظؿـؾ، شـرباتػاق اف ـاء  ؾنن ـان ادؼصقد آشتئـاس برأي ادؼق،

وافعزة ب  يرتضـقكف مــ افؼقؿـة، وٓ جيـ  تعـدد ادؼـقمغ، وٓ يشـسط يف ادؼـقم 

ؼ بف ما فق ؿصدوا حتؽقؿف مـع ؾؼـده إاؾقـة فـذفؽ. وإن افعدافة وٓ احلرية، ويؾح

ؿصد افتحاـؿ إػ ؿقفف يف افؼقؿة، ؾقشسط ؾقـف مـا يشـسط ؾـقؿـ يـصـبف احلـاـؿ يف 

 افتؼقيؿ اإلجباري.

واــق افــذي يؽــقن ظـــ ضريــؼ افؼضــاء، ويؽــقن يف  افذؼــقيؿ اإلجبــاهيى .ب

دده يف ؿســؿة ؿســؿة اإلجبــار، ؾفـــا يشــسط ؾقــف افعدافــة واحلريــة، وٓ يشــسط تعــ

 إمقال ظذ ما رجحف افباحث، واق مذا  احلـػقة وادافؽقة.

فؾتؼــقيؿ تطبقؼــات متعــددة يف افػؼــف اإلشــالمل، ويعــد افتؼــقيؿ يف ؿســؿة  .2

إمــقال ادشــسـة مـــ أاــؿ جمــآت افتؼــقيؿ يف افػؼــف اإلشــالمل، ومـفــا ؿســؿة 
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يف إكصـباء فؼصـد  افسـات، وافتؼقيؿ يف إمـقال حيتـاج يف ؿسـؿتفا إػ افتعـديؾ

يؽف ؿقؿــة حؼــف يف افزيــادة افتــل يف صـــرـاء ظــذ شـــرادســاواة، أو افــرد مـــ أحــد اف

 بف مـ مال أجـبل ظـ ادال ادؼسقم.صـقك

أن افقؿص ادعتز يف افتؼقيؿ يف ؿسؿة افسـة اق وؿص ؿسؿة افســة، شـقاء  .1

 بفؿ.صـقـاء بـشـرأـان ادؼصقد ؿسؿتفا ـامؾة، أو  ارج بعض اف

وؾـؼ مـذا  اجلؿفـقر،  -وال ًؾ افتؼقيؿ يف ؿسؿة افسـات-أن افسـة  .1

ما خيؾػف ادقص مــ ادـال واحلؼـقق ادافقـة افثابتـة ادتعؾؼـة »واق ما رجحف افباحث: 

 «.بادال ادقروث، ويشؿؾ إظقان وادـاؾع واحلؼقق ادافقة

ــة  .7 ــقر-أن افسـ ــف اجلؿف ــ  إفق ــق  ذا ــقت -ؾ ــة بؿ ــا فؾقرث ــؾ مؾؽقتف  تـتؼ

ادقرث، وفق ـان ظذ ادقرث ديـ، ؾقؽـقن ك ؤاـا هلـؿ، ــ  جيـ  ظؾـقفؿ ممكتفـا، 

 ويؽقن تعؾؼ افديـ بافسـة، ـتعؾؼ حؼ افراـ  ؾال يؿـع اكتؼال مؾؽقتفا.

وؾؼ ما اختـاره ظـدد مــ أاـؾ افعؾـؿ ورجحـف -أن افسـة مـ ـس  ًرم  .1

حصؾ يف يـد ادـقرث يطق  فقارثف ما ؿبض مـف، أما ادحرم افعغ، أو ما  -افباحث

بغر رضا، أو   يؼبض مـ افؽس  ادحرم  ؾال حتؾف افقؾاة، وجي  ظذ افقرثـة رده 

 إػ صاحبف.

أن افديقن افتجارية أجؾة افتل ظذ ادقص حتؾ ؾق  رجحف افباحث بؼقؿتفـا،  .1

ويرجع إػ أاؾ افتؼقيؿ يف ذفؽ، أما افديقن افتل فف  ؾال حتؾ بـادقت، وتؽـقن ًـالًّ 

 ـاء.شـرـاء بحصتف أو ظـد ؿسؿتفا بغ افشـرؼقيؿ ظـد  ارج أحد اففؾت

يعة اإلشــالمقة ؿادؿــة ظــذ افعــدل، واــق مــا جــاء يف شـــرأن افؼقؿــة يف اف .12

، واق ادصطؾح افـذي اكتفـص إفقـف ادعـاير ادحاشـبقة «ؿقؿة افعدل»افؾػظ افـبقي: 

يعة شــــر افافدوفقـــة يف اشـــتخدام مصـــطؾح افؼقؿـــة افعادفـــة. وكظريـــة افؼقؿـــة يف

مــ ظقامـؾ -اإلشالمقة ؿادؿـة ظـذ اظتبـار مجقـع افعقامـؾ ادـمثر يف ؿقؿـة افسـؾعة 
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يطة أٓ تؽقن افؼقؿة مبـقًة صـرمما جيري ظؾقف افعرف افصحقح،  -افطؾ  وافعرض

 ًظا.صـرًظا، أو فغرض ًرم صـرظذ أمر ًرم 

ير ٓ ماكع مــ إخـذ بؿعـاير افتؼـقيؿ وأشـافقبف افتـل أخـذت هبـا معـا .11

افتؼقيؿ افدوفقة، ومعاير ادحاشبقة افدوفقة، فؾقصـقل إػ افؼقؿـة افعادفـة وؾـؼ مـا 

يعة يف حتؼقـؼ افعـدل شــريعة، ويف افعؿؾ هبا حتؼقؼ دؼصقد افشـرجرى تؼريره يف اف

 يف افتؼقيؿ.

 ات:صبَالتٌ

إظــداد افــزام  افتدريبقــة فتلاقــؾ افؼضــاة وادحــامغ يف أصــقل ادحاشــبة  .1

ا فــف مـــ أثــر يف آشــتعاكة هبــؿ ظــذ افقجــف إمثــؾ يف حتؼقــؼ افعدافــة وافتؼقــقؿ  دــ

   وإيصال احلؼقق إػ أصحاهبا.

 ظقة ظـد تبـل معاير افتؼقيؿ.شـردظقة اجلفات ادفـقة باظتبار افضقابط اف .4

دظقة افباحثغ يف آؿتصاد اإلشالمل بافعـاية بـ  شـطره ظؾـ ء ادسـؾؿغ،  .4

يعة اإلشـالمقة، شــربـ تقؿقـة يف مػفـقم افؼقؿـة يف افوأخص مـفؿ ما ذـره اإلمام ا

 ة. صـروافذي جاء متؼدًما ومػصاًل ظذ ـثر مـ افـظريات آؿتصادية ادعا

 اذا واهلل أظؾؿ، وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـا ًؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ.
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 عـــنسادـ٘ الـاٜنـق

ر افعـر ، افؼـاارة، ًؿد أبق زارة، دار افػؽـضحؽام افسـات وادقاهيثى  .1

 بدون تاريخ.

ابـــ افعــر ، حتؼقــؼ: ًؿــد ظبــدافؼادر ظطــا، دار افػؽــر  ضحؽــام افؼــرآنى .4

 بروت.

ــام ادعــا الت اف .4 أ ــد إبــرااقؿ بــؽ، دار افػؽــر افعــر ، ظقةى شـــرضحؽ

 افؼاارة، دون تاريخ.

 اـ.1211، 1دار افـػادس، إردن، طضحؽام ادال احلرامى ظباس افبازى  .2

 اإلمام افغزايل، دار افػؽر بروت.م افديـى إحقا  ظؾق .1

إشـــس افعؾؿقـــة فؾذؼـــقيؿ وافذثؿـــغ دم افػؽـــر وافذطبقـــؼ آؿذصـــااي  .1

 د. ًؿد ظبد احلؾقؿ ظؿر، كسخة إفؽسوكقة.وادحاشبلى 

زـريــا إكصــاري، بــروت، دار  ح هوأــة افطافــبىصـــرضشـــك ادطافــب  .7

 افؽتاب اإلشالمل، دون تاريخ. 

حتؼقـؼ: د. ًؿـد بقيـقــافـ، دار ابــ باينى شـقسـ افإ ؾى حمؿد بـ احل .1

 اـ.1244، 1حزم، بروت، ط

ة، إردن، ســر افقادي وآخرون، دار ادسـغًؿقد حآؿذصاا اجلزئـلى  .1

 م.4212، 1ط

ـــ إدريــس افشــاؾعل، طإمى  .12 ــة، 4اإلمــام ًؿــد ب ، بــروت، دار ادعرؾ

 م.1114

داوي، حتؼقــؼ: د. ظبــد ادــراإلكصــا  دم  عرؾــة افــراجح  ـــ اخلــال ى  .11

 .ادحسـ افسـل، ود. ظبد افػتاح احلؾق، دار اجر، افؼاارة
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ابـــ كجــقؿ، بــروت، دار افؽتــاب  ح ــــز افــدؿائؼىصـــرافبحــر افرائــؼ  .14

 اإلشالمل، مـ دون تاريخ.

ــب اف .14 ــدائع افصـــائع دم نرنق ــر ،  ائع:شـــرب ــاب افع افؽاشــاين، دار افؽت

 م.1114، 4بروت، ط

ــ .12 ح افصــغر(، شـــرة ظــذ افصـــق)حا رب ادســافؽىبؾغــة افســافؽ إػ ضؿ

 خ أ د بـ ًؿد افصاوي ادافؽل، دار ادعارف، افؼاارة.شـقاف

 ح وافذقجقف وافذعؾقـؾ دم  سـائؾ ادسـذخرجةىشـرؾ وافصـقافبقان وافذح .11

أبق افقفقد بـ رصد افؼرضبل، حتؼقؼ: ًؿد حجل وآخريـ، دار افغرب اإلشالمل، 

 اـ.1221، 4ط

ــروسى .11 ــاج افع ـــ مرت ن ــد ب ــريؿ  ضـــكًؿ ــد افؽ ــؼ: ظب ــدي، حتؼق افزبق

 اـ.1411افعزباوي، مطبعة حؽقمة افؽقيص، 

ًؿــد بـــ يقشــػ ادــقاق، )مطبــقع خؾقــؾى  صـــرافذــاج واإلـؾقــؾ دخذ .17

 اـ.1411، 4ة مقاا  اجلؾقؾ(، دار افػؽر، بروت، طصـقبحا

ــائؼ  .11 ــغ احلؼ ــدؿائؼىصـــرنبق ــز اف ــاب  ح ــ ــاارة، دار افؽت ــل، افؼ افزيؾع

 اـ.1214مل، اإلشال

أ د بـ ظع بـ حجر اهلقتؿل، دار إحقاء  ح ادـفاجىصـرحتػة ادحذاج دم  .11

 اـ.1221افساث افعر ، بروت، 

، جامعــة اإلمــام ًؿــد بـــ ضـــرًؿــد اخلافذؼــقيؿ دم افػؼــف اإلشــال لى  .42

 اـ.1244، 1شعقد اإلشالمقة، ط

بـــ ؾــقاز  اظتـــاء: شــعد  ـــالم ادـــانىســـر افؽــريؿ افــر ـ دم نػســـرنق .41

 اـ.1241 ،1افصؿقؾ، دار ابـ اجلقزي، افدمام، ط

أ ــد  ح افؽبــرىشـــرخ حمؿــد بـــ ظرؾــة افدشــقؿل ظــذ افشـــقة افصـــقحا .44

 افبا  احلؾبل، افؼاارة. سـكافزـات افدردير، ضبع دار إحقاء افؽت  افعربقة، ظق
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ـل، ســقظع حقدر، تعري : ؾفؿـل احل ح جمؾة إحؽامىصـراهه احلؽام  .44

 ؽت  افعؾؿقة، بروت.دار اف

أ د بـ إدريس افؼرايف، حتؼقؼ: شـعقد أظـراب وجمؿقظـة مــ  افذخرةى .42

 م.1112، 1ادحؼؼغ، دار ادغرب اإلشالمل، بروت، ط

ــاه  .41 ــده ادخذ ــاه ظــذ اف ــقير إبصــاهى صـــرها ادحذ ـــ ح نـ ًؿــد أمــغ ب

 اـ.1241ظابديـ، دار افػؽر، بروت، 

، 1، دار ادـق ن، طضــلافعاي سـكبـ ظقظبداهلل ةى  ـرزـاة افديقن ادعا .41

 اـ.1241

أ ـد بــ  ح افصغر ظذ ضؿرب ادسافؽ إػ  ـذهب اإل ـام  افـؽىشـراف .47

 ًؿد بـ أ د افدردير، حتؼقؼ: مصطػك ـ ل وصػل، دار ادعارف، افؼاارة.

ًؿــد بـــ صــافح افعثقؿــغ، دار ابـــ  ح ادؿذــع ظــذ زاا ادســذؼـعىشـــراف .41

 اـ.1241، 1اجلقزي، افدمام، ط

ــائؼ ضويل افـفــل صـــر .41 مـصــقر  ح  ـذفــك اإلهااات :صـــرح ادـذفــك راؿ

 م.1111 ،4افبفقيت، ظا  افؽت ، بروت، ط

ح حدوا ابـ ظرؾةى ادسـؿك راهلدايـة افؽاؾقـة افشـاؾقة فبقـان حؼـائؼ صـر .42

ًؿـد إكصـاري افرصـاع، حتؼقـؼ: ًؿـد أبـق إجػـان اإل ام ابـ ظرؾة افقاؾقـة : 

 م.1114، 1ري، دار افغرب، بروت، طوافطاار ادعؿق

ــ ل افـديـ بــ اهلـ م، دار صـادر، بـروت، كسـخة  ح ؾذح افؼديرىصـر .41

 اـ.1411مصقرة ظـ افطبعة إمرية ببقٓق،

، بـروت، دار افػؽـر، صــل: ًؿد بــ ظبـداهلل اخلرخؾقؾ صـرح خمذصـر .44

 مـ دون تاريخ.
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ؾ افعـدل ظــ  ـ افســـ بـؼـ صـر حقح  سؾؿى رادسـد افصحقح ادخذ .44

مسؾؿ بـ احلجاج افـقسابقري، ظـاية: د. ًؿـد زاـر   :افعدل ظـ هشقل ا  

 اـ.1244، دار ادـفاج، جدة، دار ضقق افـجاة، بروت، صـرافـا

 .شـر، بدون بقاكات كضـلإبرااقؿ بـ ظبداهلل افػرافعذب افػائضى  .42

ر بــ أبـق افقفقـد بــ رصـد، تؼـديؿ وحتؼقـؼ: د. ادختـا ؾذاوى ابـ هصد: .41

 اـ.1227افطاار افتؾقع، دار افغرب اإلشالمل، بروت، 

افسـعدي، ادؽتبـة افسـعقدية،  صــرظبـدافر ـ بــ كاافػذاوى افسعديةى  .41

 افرياض.

 اـ.1221، 1ابـ تقؿقة، دار افؽت  افعؾؿقة، طافػذاوى افؽزىى  .47

 اـ.1211جمؿقظة مـ ظؾ ء اهلـد، دار افػؽر، بروت،  افػذاوى اهلـديةى .41

خ شــق، ًؿد بـ صـافح بــ ظثقؿـغ، ممشسـة افكقه ظذ افدهبؾذاوى  .41

 اـ.1242، 1ًؿد بـ صافح افعثقؿغ، ط

افؼرايف، حتؼقؼ: ظؿر حسـ افؼقام، ممشسة افرشـافة، بـروت، افػروقى  .22

 اـ.1242، 1ط

 اـ.1217افػروزآبادي، ممشسة افرشافة، بروت،  افؼا قس ادحقطى .21

فبفـقيت، ضبعـة وزارة افعـدل، مـصـقر ا ـشا  افؼـاع ظـ  ذـ اإلؿــاع: .24

 افرياض.

اإلمــام مافـؽ، روايــة حيقـك بـــ حيقـك، حتؼقــؼ: ًؿـد ؾــماد ظبــد  ادقضـلى .24

 افباؿل، دار إحقاء افساث، بروت.

 ، دار افػؽر، بروت.سـلخسـرافادبسقطى  .22

ًقــل افــديـ افـــقوي، حتؼقــؼ: ًؿــد كجقــ  ح ادفــذبى صـــراديؿــقع  .21

 ادطقعل، مطبعة اإلرصاد، جدة.

مجع وترتقـ : ظبـدافر ـ بــ  خ اإلشالم ض د بـ نقؿقةىصـققع ؾذاوى جمؿ .21
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، 1يػ، ادديــة ادــقرة، طشــرًؿد بـ ؿاشؿ، جمؿـع ادؾـؽ ؾفـد فطباظـة ادصـحػ اف

 اـ.1241

أ د بــ ًؿـد افػقـقمل، اظتــك  ح افؽبرىشـرادصباح ادـر دم ؽريب اف .27

 .شـربف: ظادل مرصد، دون بقاكات ك

افرحقبــاين، بــروت، ادؽتــ   ح ؽايــة ادـذفــكىصـــرك  طافــب ضويل افـفــ .21

 اإلشالمل.

 .م2117 عاير افذؼققؿ افدوفقة  .21

ـــة  ظقة:شــــرادعـــاير اف .12 ـــة فؾؿمشســـات ادافق ـــة ادحاشـــبة وادراجع اقئ

 ، افرياض.شـرم، تقزيع: دار ادق ن فؾـ4211 -اـ1247اإلشالمقة، افبحريـ، 

د. كزيـف  ـاد،  ة افػؼفـا ى عيؿ ادصطؾحات ادافقـة وآؿذصـااية دم فغـ .11

 اـ.1241، 1دار افؼؾؿ، بروت، ط

وق افدوفقة، افؼاارة، شـرجمؿع افؾغة افعربقة، مؽتبة اف طىشـقادعيؿ افق .14

 اـ.1241، 2ط

ادعقــاه ادعــرب واجلــا ع ادغــرب ظـــ ؾذــاوى ظؾــن  إؾريؼقــة وإكــدفس  .14

 اـ.1221، 1، دار افغرب، بروت، طسـليشـرأ د بـ حيقك افقك وادغربى

بقـل، بـروت، دار افػؽـر، شــراف  غـل ادحذاج إػ  عرؾة ضفػاظ ادـفاجى .12

 مـ دون تاريخ.

   .شـلابـ ؿدامة ادؼد ادغـلى .11

ــؼ: صــػقان ظــدكان داودي، دار  ادػــرااتى .11 افراؽــ  إصــػفاين، حتؼق

 اـ.1211، 4افؼؾؿ، دمشؼ، ط

 ابـــ ؾــارس، حتؼقــؼ: ظبــد افســالم ًؿــد اــارون، دار  ؼــايقس افؾغــةى .17

 اــ.1242، 4اجلقؾ، بروت، ط
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أبق افقفقد افبـاجل، دار إحقـاء افـساث اإلشـالمل، ح ادقضلى صـرادـذؼك  .11

 .4افؼاارة، ط

 ؾـادؼ، ضبعـة ســر، حتؼقـؼ: تقشــلبـدر افـديـ افزرـادـثقه دم افؼقاظدى  .11

 اـ.1224، 1وزارة إوؿاف وافشمون اإلشالمقة، افؽقيص، ط

ــؾ ظــذ خمذ .12 ــؾى صـــر ـــح اجلؾق خ ًؿــد ظؾــقش، دار افػؽــر، شـــقاف خؾق

 بروت.

افشــاضبل، حتؼقــؼ: مشــفقر حســـ شــؾ ن، دار ابـــ ظػــان،  ادقاؾؼــاتى .11

 اـ.1217، 1اخلز، ط

ًؿد بــ ظبـد افـر ـ احلطـاب، خؾقـؾى  صـرح خمذشـر قاهب اجلؾقؾ ف .14

 اـ.1411، 4دار افػؽر، بروت، ط

 ص.وزارة إوؿاف وافشمون اإلشالمقة، افؽقي ادقشقظة افػؼفقةى .14

ـــــــــــــة .12 :  قؿـــــــــــــع جمؾـــــــــــــس  عـــــــــــــاير افذؼقـــــــــــــقؿ افدوفق
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  .دار إحقاء افساث افعر ، بروتهناية ادحذاجى افر عى  .11
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وكسمح امرتكح  صـشاإلفصاح عن عمنٌاخ ح

 يف امذلاسًش املامٌح امخاصح

 ربقة افسعقاية راهاشة  قداكقة دم ادؿؾؽة افع

 

 إعداد

انسَّعذعثذانرحًٍ  تٍأ.د/صانح  
انشالشتٍ عثذانعسٌس أ/عثذانسالو -0

1 

 

                                           
أشتاذ ادحاشبة افزـقية وؾؼف وًاشبة ادعامالت بجامعة ادؾؽ ظبد افعزيـز، وأشـتاذ صافح بـ ظبد افر ـ افسعد:  (1)

 ـل ظبد اهلادي بـ حسـ ضاار فدراشات وأبحاث ؾؼف وًاشبة افزـاة.ـرش

حاصؾ ظذ ماجستر ادحاشـبة مــ جامعـة ادؾـؽ ظبـد افعزيـز، وًاشـ  يف : شظبد افسالم بـ ظبد افعزيز افشال (4)

 جمال اخلدمات افؼضادقة.



 

 أ/ػثذانسالو تٍ ػثذانؼضٌض انشالش-أ.د/طانخ تٍ ػثذانشدًٍ انسَّؼذ 
 

 549 

 صــنطتدلـال

 صــر دف افدراشة افـظرية إػ افتعرف ظذ مدى اإلؾصـاح ظــ ظؿؾقـات ح

وؿسؿة افسـة مـ مـظـقر افػؼـف اإلشـالمل، وبقـان اإلؾصـاح ادالدـؿ فؾســات يف 

ة، و ـدف افدراشـة ادقداكقـة إػ افتعـرف ظـذ وجفـات كظـر افتؼارير ادافقة اخلاصـ

ادفتؿغ يف اذا ادجال مـ )ؿضاة، وًامغ، وًاشبغ ؿاكقكقغ( حـقل: متطؾبـات 

وؿسؿة افسـة يف افتؼارير ادافقـة اخلاصـة  وفتحؼقـؼ  صـراإلؾصاح ظـ ظؿؾقات ح

شـتؼرادل. وؿـد بؾـغ أاداف افبحث وافدراشة ادقداكقة تؿ آظـت د ظـذ ادـفـاج آ

ا، وأخضعص مجقـع آشـتباكات 141ظدد ادشارـغ يف افدراشة ادقداكقة ) ـً ( مشار

ادستؾؿة مـفؿ ٕشافق  افتحؾقؾ اإلحصادقة )افقصػقة، وآشتدٓفقة( باشـتخدام 

(، وؿد خؾصص افدراشة إػ أن مجقع متطؾبات اإلؾصـاح ظــ SPSS: 19بركام  )

فقة اخلاصة، ومتطؾبـات اإلؾصـاح ظــ افســة واحلؼـقق مـفجقة إظداد افتؼارير ادا

ادتعؾؼة هبا ادذـقرة يف آشتباكة  ذات أمهقة وحتؼـؼ احتقاجـات ادسـتػقديـ مـفـا، 

ـ  اتػؼ ادشارـقن يف افدراشة ظذ وجقد ظدد مـ افصعقبات افتل تقاجـف افؼـادؿ 

فــات افرشــؿقة بنظــداد افتؼــارير ادافقــة اخلاصــة بافســـات مـفــا: تــلخر بعــض اجل

ؾقة، أو مـديـغ( يف اإلجابـة ظــ اشتػسـارات صــرادرتبطة بافسـة )حؽقمقة، أو م

ادؽؾػ بنظداد اـذه افتؼـارير، وظـدم وظـل ادجتؿـع بلمهقتفـا يف إهنـاء ادـازظـات، 

وؿؾة ادماؾغ مـ افـاحقة افعؾؿقة وادفـقة إلظـداداا، واكتفـص افدراشـة إػ تؼـديؿ 

ـــ افتق ــدد م ــانصـــقظ ـــ افبحــقث  ات ـ ــد م ــا: احلاجــة إػ إجــراء مزي ـــ أمهف م

وافدراشات ظـ تطبقؼـات ادحاشـبة افؼضـادقة مــ مـظـقر افػؼـف اإلشـالمل، وأن 

تتبـك اهلقئـة افسـعقدية فؾؿحاشـبغ افؼـاكقكقغ بافتعـاون مـع وزارة افعـدل إصـدار 

 معقار ًاشبل متعؾؼ بتـظقؿ إظداد افتؼارير ادافقة اخلاصة بافسـات.
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Abstract 

The Theorytical study aim mainly to identify the 
accounting measurement for inventory and distribution 
of the inheritance from the Islamic Fiqh Perspective as 
well as the appropriate disclosure of the inheritances in 
the special financial reports. The empirical study aim to 
identify the views of those interested in this field 
(judges, lawyers and certified public accountants) 
regarding the disclosure requirements of the inventory 
and distribution of inheritance in the special financial 
reports. The participants in this empirical study were 
about (129) participants. All the received questionnaires 
were subject to the inferential and descriptive analytic 
methods through using (SPSS: 19). The study concluded 
that all requirements for the disclosure of the 
methodology of preparing special financial reports and 
the requirements for disclosure of the inheritance and 
its related rights mentioned in the questionnaire are of 
great importance and fulfill the needs of the 
beneficiaries. The participants in this study also agreed 
that there are a number of difficulties facing the 
designated person who is entrusted with preparing 
financial reports such as: delay of some official bodies 
associated with the inheritance (government, banks, or 
debtors) in answering the queries of the designated 
person, the lack of awareness regarding the importance 
of these financial reports in the termination and 
settlement of disputes and the lack of the designated 
persons who are qualified scientifically and 
professionally to prepare these reports. The study 
ended with a number of recommendations, the most 
important of which were: the need for further 
researches and studies regarding the applications of 
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forensic accounting from the perspective of Islamic 
jurisprudence (Fiqh), and that the Saudi Organization for 
Certified Public Accountants (SOCPA) in cooperation 
with the Ministry of Justice should adopt issuing an 
accounting standard related to the organization of 
preparing inheritance financial reports. 
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  املبشح األّل
 ٘ـــدزاضـاز العاو للــاإلط

 :ا:  كد ْ الدزاضْأًًل

جرت شـة اهلل تبارك وتعاػ وحؽؿتف يف اذه احلقاة  أن فؽؾ إكسان هناية ضال 

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں) صـرافزمان أو ؿ

﮸  ھ ھ ھ  ھ ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ]آل (ے ے ۓۓ

، وادقت فف ما بعده  ومـف ما ترـف ادسؾؿ يف اذه افدكقا مـ أمقال وحؼقق فف [111ظؿران:

ؿسؿة ادقاريث، وبقان أحؽامفا يف افؼرآن افؽريؿ، وشـة  ظؾقف، وؿد تقػ اهلل أو 

ادصطػك
(1)

ًظا، صـر  وفتحؼقؼ ذفؽ وج  ؿسؿة افسـة ظذ اذه إكصبة ادؼدرة 

ؾفل افثؿرة ادؼصقدة مـ ظؾؿ افػرادض
(2)

. 

وط وادتطؾبـات  مـفـا شــروؿد حـدد افػؼفـاء يف افؼسـؿة بشـؽؾ ظـام ظـدًدا مــ اف

فعؾؿ باحلسابا
(3)

، ومعرؾة ؿقؿة إمـقال )افتؼـقيؿ(، وضـرق افؼسـؿة  فققصـؾ إػ ــؾ 

ذي حؼ حؼف
(4)

  فذفؽ يـتؿ آشـتعاكة بادحاشـبغ افؼـاكقكقغ بشـؽؾ ـبـر يف ظؿؾقـات 

وؿسؿة افسـة، وإظداد افتؼارير ادافقة اخلاصة هبا  كظًرا دا يتؿقـزون بـف مــ تلاقـؾ  صـرح

بقة، وما يتعؾؼ هبا مـ مسادؾ ؾؼفقة وكظامقـة  وذفـؽ مــ خـالل ظاٍل يف اجلقاك  ادحاش

                                           
، 4ؽة ادؽرمة: دار ضقبة اخلضـراء، ط(، )مافـسخة ادخذصـرة) اخلال ة دم ظؾؿ افػرائضكاصـر بـ ًؿد افغامدي،  (1)

 (.1اـ(، )ص:1241

، 4، )افريـاض: دار افرصــقد فؾـشــر وافتقزيـع، طظدة افباحـث دم ضحؽـام افذـقاهثظبد افعزيز بـ كاصـر افرصـقد،  (4)

 (.11اـ(، )ص:1241

، 11ر افشـاويش، ج، حتؼقـؼ: زاـهوأـة افطـافبغ وظؿـدة ادػذـغأبق زـريا ًقل افديـ حيقك بـ صـرف افــقوي،  (4)

 (.421م(، )ص:1111 -اـ1214، 4)بروت: ادؽت  اإلشالمل، ط

 (.111م(، )ص:1111-اـ1411، )افؼاارة: مؽتبة افؼاارة، د.ط، 12، جادغـلابـ ؿدامة ادؼدشـل،  (2)
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(  افتـل تتضـؿـ مخـس مـقاد، واـل: ادحاشـبة، وادراجعـة، وافزـــاة SOCPAصـفادة )

ـــا بادقاريـــث ضــــرواف يبة، وإكظؿـــة، وؾؼـــف ادعـــامالت ادافقـــة ادتضـــؿـة ؿســـً  خاصًّ

ة ضـؿـ بركـام  )افسـات(، وـذفؽ ما حيصـؾقن ظؾقـف مــ دورات تدريبقـة متخصصـ

افتعؾــقؿ ادفـــل ادســتؿر يف اهلقئــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ افؼــاكقكقغ  ومـفــا ظــذ شــبقؾ 

ادثال: بركام  ادحاشبة افؼضادقة
(1)

، ودورة إظداد افتؼارير ادؼدمة فؾؼضاء
(2)

. 

 اإلحصــاءات إػ أمهقــة دور ادحاشــبغ افؼــاكقكقغ يف مرؾــؼ افؼضــاء شـــروت

قة  حقث أـد ًؿد افسفع يف )كدوة ادحاشـبة افؼضـادقة بؿختؾػ  صصاتف افـقظ

وـشػ آحتقال( افتل كظؿتفا جامعة إمر شؾطان بافتعاون مع إركسص ويـقك  

(Ernst& Young( واجلؿعقة افسعقدية فؾؿحاشـبة  أن ،)مــ ادـازظـات 11 )%

افؼضادقة ظذ ادستقى افدويل حتتقي ظذ بعد مايل وًاشبل
(3)

. 

 صـــردوار افتــل يؼــقم هبــا ادحاشــبقن افؼــاكقكققن يف ظؿؾقــات حو تؾــػ إ

وؿسؿة افســة بحسـ  كقظقتفـا، وضبقعـة آتػـاق بـغ افقرثـة أو آخـتالف ؾـق  

 بقـفؿ، وـذفؽ ادـازظات مع جفات آخري، ومـ أمهفا:

 آشتعاكة بآراء أاؾ اخلـزة واد رشـة  وذفـؽ فعـدم ؿـدرة اإلكسـان"وتعـل: 

"ظذ اإلدام بجؿقع ادفـ وآختصاصات
(4)

ويؼدم ادحاش  افؼـاكقين خدماتـف "، 

                                           
ة وادمشسـات اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ، افدورات افتدريبقـة، افـدورات افتدريبقـة فألجفـزة احلؽقمقـ (1)

 .www.socpa.org.sa اــ(، ظذ افرابط: 2/1/1241، متاح بتاريخ: )بركا ج ادحاشبة افؼضائقةافعامة، 

اوهة إظـداا افذؼـاهير افتدريبقة، افـدورات افتدريبقـة ادتخصصـة، اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ، افدورات  (4)

 .www.socpa.org.sa اــ(، ظذ افرابط: 2/1/1241، متاح بتاريخ: )ادؼد ة فؾؼضا 

 ؾقـاهات اوٓه شــقيا خسـائر  7%   ـ افـزاظات افؼضائقة  افقة وحماشبقة.. و85زيز افعؾققي، )كؼاًل ظـ: ظبد افع (4)

 -اـ 41/1/1244، يقم افثالثاء، بتاريخ: 1211)افرياض، صحقػة آؿتصادية، افعدد: ،آحذقال وافغش ادايل

 م(.41/1/4211

امعـة افـدول افعربقـة، ادـظؿـة افعربقـة فؾعؾــقم ، )إردن، ظـ ن: جآزـاه احلـديث فالشذشـاهاتظـ ر بقحـقش،  (2)

 (.7م(، )ص:1111اإلدارية، 

http://www.socpa.org.sa/
http://www.socpa.org.sa/
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ادفـقــة مـــ خــالل مفاراتــف، وتعؾقؿــف، ومالحظاتــف، وخزاتــف، ومعرؾتــف بافعؿؾقــة 

"آشتشارية
(1)

 ، وجتدر اإلصارة إػ أن آشتشارة ؽر مؾزمة فطافبفا.

قـة مــ يػصـؾ يف مـازظـة بقــفؿ بحؽـؿ اتػاق ضرؾغ أو أـثـر ظـذ تقف"واق: 

"مؾزم
(2)

. 

"ضــلء ادتــازع ظؾقـف بطؾـ  مــ افؼاشــلاإلخبار ظـ حؼقؼـة اف"وال: 
(3)

  

بـػسف حتؼقـؼ ــؾ أو بعـض  صـريف بعض احلآت أن يبا ضـلحقث يتعذر ظذ افؼا

شؿؾف معارؾف ـافطـ  ة إذا ـان حتؼقؼفا يتطؾ  اإلدام بعؾؿ أو ؾـ ٓ تضـقوؿادع افؼ

واهلـدشة وادحاشـبة
(4)

وكظـًرا ٕمهقـة اخلـزة يف افؼضـاء ؾؼـد ظـد كظـام افؼضـاء "، 

"ــ  يف ادـادة احلاديـة وافث كـغ ضــلاخلزاء مـ أظقان افؼا
(5)

، ويؽـقن ادحاشـ  

، وافتؼـقيؿ وكتـاد  صــرمفؿتـف يف إظـداد تؼـارير احل صــرؾقفا ضرًؾا مستؼاًل، وتـح

افتؽؾقػ مـ اجلفة افؼضادقةإظ ل وبحس  
(6)

، وجتد اإلصارة إػ أن رأي اخلبـر 

ؽر مؾزم فؾجفة افؼضادقة  حس  ما ورد يف ادادة افثامـة وافثالثـغ بعـد ادادـة مــ 

                                           
، )افرياض  عقاه افذؼاهير اخلا ة - عاير ادراجعة وادعاير ادفـقة إخرى اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ،  (1)

 (.121م(، )ص:4221 -اـ 1247

، 1، )افريـاض: دار ادـق ن، طادعـاير افشــرظقةإلشـالمقة بـافبحريـ، اقئة ادحاشبة وادراجعة فؾؿمشسات ادافقة ا (4)

 (.124م(، )ص:4211-اـ1247

، )شـقريا، 4، جوشائؾ اإلثبات دم افشــريعة اإلشـال قة دم ادعـا الت اددكقـة وإحـقال افشخصــقةًؿد افزحقع،  (4)

 (.112م(، )ص:1112 -اـ 1212، 4دمشؼ: دار افبقان، ط

 (.124-121م(، )ص:1112، 14، )اإلشؽـدرية: مـشلة ادعارف، طادراؾعات اددكقة وافذياهيةفقؾا، أ د أبق ا (2)

، )افريـاض، وزارة افعـدل، افســة افثاكقـة، جمؾـة افعـدل، "تـظـقؿ اخلـزة أمـام افؼضـاء"إبرااقؿ بـ صافح افزؽقبل،  (1)

 (.4اـ(، )ص:1241، 1افعدد:

 عقـاه افذؼـاهير اخلا ـةى  رجـع  - عاير ادراجعة وادعاير ادفـقة إخـرى كقغ، اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكق (1)

 (.124، ص:شبؼ ذـره
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"رأي اخلبر ٓ يؼقد ادحؽؿة وفؽـفا تستلكس بف"ظقة: شـركظام ادراؾعات اف
(1)

. 

حتـص يـد أمـغ  -مــ ظؼـار أو مـؼـقل-تــازع ظؾقفـا جعؾ إمقال اد"وال: 

حيػظفا أو يديراا ظـد آؿتضاء، ويتؿ تعققـف مـ ؿبؾ ذوي افشلن باتػـاؿفؿ وإؿـرار 

"ضــلادحؽؿة، وإٓ ظّقـتـف مــ ؿبؾفـا، وُيعـّد احلـارس مــ أمــاء افؼا
(2)

، وتؽـقن 

حلراشـة، مـع مفؿة ادحاشـ  افؼـاكقين: تـقؾر ادـقطػغ ادالدؿـغ فؾؼقـام بـلظ ل ا

تؼديؿ اخلدمات آشتشارية إخرى  بغـرض احلػـاظ ظـذ ادؿتؾؽـات وتـؿقتفـا، 

 وإظداد تؼارير فؽؾ افػسة افتل صؿؾتفا أظ ل احلراشة.

افســـة  صـــروهـذه إاواه وؽرهــا ظــذ اخذالؾفــا نشــسك مجقًعــا دم ظؿؾقــة ح

ذعؾؼة هبـا: وذفـؽ دسـاظدة ابذداً : كظًرا ٕمهقذفا دم  عرؾة  ؼداه افسـة واحلؼقق اد

دة شـقا   ــ صــقادسذػقديـ  ــ افذؼـاهير ادافقـة ادؼد ـة هلـؿ: ٓختـاذ افؼـراهات افر

دم ادحؽؿــة: وفــذفؽ ؾــنن ادـــظؿ دم ادؿؾؽــة  أـــلافقهثــة ضو  ـــ يؿــثؾفؿى ضو افؼا

، ــ  افســة ؿبـؾ ؿسـؿذفا ظـذ افقهثـة صــرافعربقة افسعقاية ؿد ضـد ظـذ ضمهقـة ح

ون مــ كظـام اهلقئـة افعامـة فؾقٓيـة ظـذ شــرؽ ادـادة اخلامسـة وافعكصص ظذ ذفـ

بتـاريخ  71يـ ومـ يف حؽؿفؿ، افصادر بادرشقم ادؾؽـل رؿـؿ: م/صـرأمقال افؼا

اـ14/4/1247
(3)

ـاء ادتـقىف ظــ صــرٓ جيقز ٕي مـ افقرثـة أو ؽـراؿ أو " :

ــام-أو  ــؾ  صـــرؿ ــذا افـظ ــؿقفغ هب ــقال افسصـــرافت -ادش ــال ف يف أم ــة أو اد ـ

، وؿـد "...اهلقئـة هلـذه إ ـقال صــرح ادشسك  اظتباًرا مـ تاريخ افقؾاة إػ أن يتؿ

                                           
اــ(، 42/14/1247، متاح بتـاريخ: )كظام ادراؾعات افشـرظقةاقئة اخلزاء بؿجؾس افقزراء، مقشقظة إكظؿة،  (1)

 .www.boe.gov.sa ظذ افرابط:

، )افرياض: دار ابـ ؾرحقن 4، جافؽاصػ دم صـرح كظام ادراؾعات افشـرظقة افسعقايظبد اهلل بـ ًؿد بـ خـغ،  (4)

 (.211م(، )ص:4212 -اـ 1241، 2كاصـرون، ط

 ، متـاح بتـاريخ:كظام اهلقئة افعا ة فؾقٓية ظـذ ض ـقال افؼا ــريـؿة، اقئة اخلزاء بؿجؾس افقزراء، مقشقظة إكظ (4)

 .www.boe.gov.sa اـ(، ظذ افرابط:42/7/1241)

http://www.boe.gov.sa/
http://www.boe.gov.sa/
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يـ ومــ يف صــرورد يف افالدحة افتـػقذية فـظام اهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼا

ـــرؿؿ ) ـــة ب ـــاريخ: 41-1-1-1حؽؿفـــؿ، افصـــادرة مــــ جمؾـــس إدارة اهلقئ ( وت

، ــ  اـق مـصـقص ظؾقـف يف ادـادة إ ـقال صــرحاـ  بقان آفقـة 11/11/1241

أمـقال  صـرتشؽؾ جلـة مـ مقطػل اهلقئة ؾقر اكتؼال افقٓية هلا، وتتقػ ح"افثاكقة: 

ـات شـــر، وجيــقز فؾفقئــة آشــتعاكة بافضـــرادشــؿقل بافـظــام وإثبــات ذفــؽ يف ً

ظـذ إمـقال وحسـؿ افتؽـافقػ ادستبـة  صــرادتخصصة وادؽات  آشتشارية حل

"ذفؽ مـ تؾؽ إمقال...
(1)

. 

  كظـًرا فتزايـد ادـازظـات بـغ اهنباط ؿسؿة افســات بافؼضـا وجتدر اإلصارة إػ 

  ــ  صــرة وحـّؼ افؼاصــقافقرثة، وحرص افؼادؿغ ظذ افؼضاء يف حػظ وتقثقـؼ افق

افتشــؽقؾ اجلديــد( بـظــام -ةصـــقاــق ًــدد يف اختصاصــات )ًــاـؿ إحــقال افشخ

اـــ 44/1/1241بتـاريخ:  1ظقة افصادر بادرشـقم ادؾؽـل رؿـؿ: م/شـرادراؾعات اف

( مـ ادادة افثافثـة وافثالثـقن4ـ  كصص ظذ ذفؽ افػؼرة رؿؿ: )
(2)

حقـث إهنـا ختـذص  

اإلرث وؿسؿة افسـة ب  ؾقفـا افعؼـار إذا ــان ؾقفـا كـزاع، أو حصـة وؿـػ أو  بافـظر دم

ضن زد نرــًة ٓ حتذـقي ظـذ ضحـد  ـفـا وهذه إ قه ؿؾ ، أو ؽاد ، صـرؿاة، أوصـقو

  إمــر افــذي يزيــد مـــ حاجــة ضو مجقعفـا: ممــا يزيــد اهنبــاط ؿســؿة افســات بافؼضــا 

، افتــل تـــدرج ضــؿـ مــا يعــرف إػ اخلــد ات ادحاشــبقة دم اديــال افؼضــائلافؼضــاء 

افتـل ترــز ظـذ مـا وراء إرؿـام "  ForensicAccountingر بادحاشبة افؼضائقة

ظقة( هبــدف مســاظدة شـــرل اجلؿــع بــغ ادعرؾــة ادحاشــبقة وافؼاكقكقــة )أو افمـــ خــال

افؼضاء ظذ إؿرار احلؼ وحتؼقؼ افعدافة  بؿعـك أهنا تعؿؾ ظذ تطقيع ادحاشـبة  فتليقـد 

                                           
افالئحـة افذـػقذيـة فـظـام يف حؽؿفؿ، افقثادؼ، إكظؿة وافؾـقادح،  اهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼاصـريـ ومـ (1)

اــ(، ظـذ 11/4/1247، متـاح بتـاريخ: 12، )ص:اهلقئة افعا ة فؾقٓية ظذ ض قال افؼا ـريـ و ــ دم حؽؿفـؿ

 .www.wilayah.gov.sa افرابط:

اــ(، 42/1/1241، متـاح بتـاريخ: )كظام ادراؾعـات افشــرظقةاقئة اخلزاء بؿجؾس افقزراء، مقشقظة إكظؿة،  (4)

 .www.boe.gov.sa ظذ افرابط:

http://www.wilayah.gov.sa/
http://www.wilayah.gov.sa/
http://www.boe.gov.sa/
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ـــة  ـــدظاوى افؼضـــادقة يف إضـــار إكظؿ ـــة بادـازظـــات واف وحـــؾ ادشـــؽالت ادتعؾؼ

"ظقة وافؼاكقكقـةشـرواإلجراءات اف
(1)

آرتبـاط يتـقح أيًضـا افػرصـة فؾبـاحثغ ، واـذا 

فؾتعرف ظذ ضبقعة اذه إدوار افتل يؼقم هبا ادحاش  افؼاكقين مــ خـالل افتقاصـؾ 

 مع اجلفات افؼضادقة.

ًَا: طبَعْ  ػهلْ الدزاضْ  :ثان

مع تزايد افطؾ  ظذ خدمات ادحاشبغ افؼاكقكقغ، مــ حقـث اخلـدمات ادفـقـة 

جقــة، وذفــؽ كظــًرا دــا فــدهيؿ مـــ ادفــارات واخلــزات إخــرى ؽــر ادراجعــة اخلار

ادؽتسـبة فتؼــديؿ اخلــدمات آشتشــارية، ومـفــا افتؼــارير ادحاشــبقة ادؼدمــة فؾجفــات 

ـاء، وؿسـؿة شــرافؼضادقة باختالف أكقاع افؼضايا، مـفـا: ادـازظـات بـغ افقرثـة أو اف

قكقغ تؼـديؿ مثـؾ اـذه إمقال ؾق  بقـفؿ وكحق ذفؽ  وفؽل يتسـك فؾؿحاشـبغ افؼـاك

اخلدمات باجلقدة وافـقظقة ادالدؿة  تـؿ وضـع معـاير مفـقـة تضـبط تؼـديؿ مثـؾ اـذه 

اخلدمات
(2)

مــ جلــة معـاير ادراجعـة،   عقاه افذؼـاهير اخلا ـة  وبـاًء ظؾقف تؿ إصدار 

ــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ افؼــاكقكقغ  ــؾ جمؾــس إدارة اهلقئ   SOCPAرادعتؿــد مـــ ؿب

اـ، وتـاول ادعقار ما يتعؾؼ بافتؼارير ظـ اخلـدمات آشتشـارية 1/4/1241بتاريخ: 

مـ حقث افتعريػ هبا، واخلـدمات ادرتبطـة هبـا يف مرؾـؼ افؼضـاء: اخلـزة، واحلراشـة 

افؼضادقة، وافتل تؿ إيضاحفا يف مؼدمة افبحث  وكظًرا فعدم افتقشع ؾق  خيص تؼـارير 

اصـــة  ؾؼـــد أصــدرت اهلقئـــة افســـعقدية اخلــدمات افؼضـــادقة يف معقـــار افتؼــارير اخل

ــاكقكقغ  ــرؿؿ )  SOCPAرفؾؿحاشــبغ افؼ ــة رأي ب ــاير ادراجع ــة مع ــًة بؾجـ ( 11ممثؾ

ــاريخ:  ـــ،7/4/1244وت ــد فا ادحاشــب  ا ــل يؼ ــقان: راخلــد ات افؼضــائقة افذ بعـ

                                           
عد،  (1) ادحاشبة افؼضادقة يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية: اد رشة احلافقة وافـظرة ادستؼبؾقة: "صافح بـ ظبد افر ـ افسَّ

، )جدة، جامعة ادؾؽ ظبد افعزيز، ـؾقة آؿتصاد واإلدارة، جمؾة آؿذصاا واإلااهة، "دراشة مقداكقة )اشتؽشاؾقة(

 (.11م(، )ص:4214 -اـ 1242، 1، افعدد: 47جمؾد: 

 عقـاه افذؼـاهير اخلا ـةى  رجـع  - عاير ادراجعة وادعاير ادفـقـة إخـرى اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ، (4)

 (.171)ص: شبؼ ذـرهى
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  حقــث حــددت فؾؿحاشــ  افؼــاكقين ظــدًدا مـــ افؼــاكقين بطؾــب  ـــ جفــة ؿضــائقة 

اجلقاكـب افذـظقؿقـة  ا ظــد تؼـديؿ اخلـدمات افؼضـادقة، مـفـاإمقر افتل جي  مراظا ـ

مـ خالل تؼديؿ ظرض اخلدمة وكطاق ادفؿة وؿقؿـة إتعـاب ادذعؾؼة بذؼديؿ اخلد ة: 

وضريؼــة دؾعفــا، وحــؼ ادحاشــ  افؼــاكقين يف افتقاصــؾ مــع اجلفــات ذات افعالؿــة، 

ظقؿقــة ادذعؾؼــة ـــذفؽ اجلقاكــب افذـوضؾــ  ادســتـدات وآشــت ع ٕضــراف افـــزاع، 

يقضـح ؾقفـا اجلفـة ادسـتػقدة مــ افتؼريـر، وكطـاق افعؿـؾ بنظداا افذؼرير ظـ اخلد ة: 

ادؽؾػ بف، وادعـاير ادفـقـة افتـل تـؿ ظـذ أشاشـفا افؼقـام هبـذه ادفؿـة )إن وجـدت(، 

وظرض افـتاد  افتل تقصؾ إفقفـا وإشـباب ادميـدة هلـذه افـتـاد ، ومـا يـدظؿفا مــ 

معؾقمات
(1)

يف إضار تطقير ادعاير ادفـقة فؾؿحاشبة وادراجعة  أصدر جمؾـس إدارة ، و

(، برداشـة وزيـر افتجـارة وافصــاظة SOCPAاهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ )

ــــاريخ  ــــؽ بت ــــة، وذف ــــة افدوفق ــــبة وادراجع ــــاير ادحاش ــــافتحقل إػ مع ــــرار ب ؿ

م4217اـ، وبدأ تطبقؼ ادعـاير يف مطؾـع ظـام 41/4/1244
(2)

، واصـتؿؾص معـاير 

 ادراجعة افدوفقة ظذ جمؿقظة مـ ادعاير ادؼابؾة دعقار افتؼارير اخلاصة.

وادذل ــؾ فؾؿعــاير وأها  ادفـقــة ادعذؿــدة فؾذطبقــؼ  ـــ اهلقئــة افســعقاية 

: جيد ضهنـا هــزت ظـذ افــقاحل افػـقـة إلظـداا  SOCPAرفؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ 

غ ظـ  ثؾ هذه اخلد ات بشؽؾ ظام: بحقث إهنا حمصقهة افذؼاهير  ـ ؿبؾ ادحاشب

وهـذا افؼصـقه  ــ افـاحقـة افذـظقؿقـة يذػـؼ ظؾقـف افبـاحثقن دم ، دم جاكب ادراجعة

ات فالرتؼــاء صـــق، وؿــدمقا جمؿقظــًة مـــ افتقادحاشــبة افؼضــائقة دم افعــاي افعــريب

ة وإرصـادات افعؿـؾ ظـذ إجيـاد معـاير ًـدد"بؿ رشة ادحاشبة افؼضـادقة، مـفـا: 

                                           
 اخلـد ات ادؼد ـةاهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼـاكقكقغ، ادصـادر افػـقـة، معـاير ادراجعـة، أراء وافتػســرات:  (1)

 .www.socpa.org.sa اـ(، ظذ افرابط:11/1/1241، متاح بتاريخ: )فؾيفات افؼضائقة

عــاير افدوفقــة رادحاشــبة  ـيــزات افعؿــؾ ظــذ  شـــروع افذحــقل إػ اداهلقئــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ افؼــاكقكقغ،  (4)

 (.1، 1م(، )ص:4211 -اـ 1247، )افرياض: وادراجعة 

http://www.socpa.org.sa/
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"د ممارشة ادحاشبة افؼضادقةصـقواضحة فس
(1)

  وتـظـقؿ افعؿـؾ يف جمـال ادحاشـبة 

افؼضــادقة
(2)

، وحتديــد واجبــات ادحاشــ  افؼضــادل
(3)

، وإصــدار افتـظــق ت افتــل 

تساظد ظذ تـؿقة مفارات وخزات ادحاش  افؼضادل
(4)

. 

اير ادحاشــبة( واـذا افؼصـقر واضــح ؾـق  يتعؾــؼ بـافتـظق ت ادحاشــبقة )معـ

وؿسـؿة افســات بشـؽؾ  صــرفؾخدمات افؼضـادقة بشـؽؾ ظـام، ومـفـا تؼـارير ح

خاص  وذفؽ فعدم وجقد معقار ًاشـبل يتعؾـؼ هبـا مــ حقـث افؼقـاس وضريؼـة 

 افعرض واإلؾصاح فؾؿستػقديـ مـ اذه افتؼارير ادافقة.

دم ة  ــروبـاً  ظذ  ا شـبؼ: نذضـح  شـؽؾة افدهاشـة دم طفـقه نطبقؼـات  عا

وؿسؿة افسـاتى ويظفر نساؤل فدى  صـرجمال ادحاشبة افؼضائقةى وهل نؼاهير ح

افبعض ظـ: ـقػقة اإلؾصاح ظـ  ثؾ هـذه افعؿؾقـاتى دم افذؼـاهير ادافقـة اخلا ـةى 

افذل نذطؾب افذعر  ظـذ وجفـات كظـر ادفذؿـغ هبـذه افـقظقـة  ــ افذؼـاهيرى  ــ 

وؿسؿة افسـات رادحاشـبغ  صـرهير ح فعؿؾقة إظداا نؼاشـغؿضاة وحما غ ومماه

 افؼاكقكقغ : وذفؽ ؾقن يذعؾؼ بؿذطؾبات اإلؾصاح ظـفا دم افذؼاهير ادافقة اخلا ة.

 :ثالًجا: هدف الدزاضْ

إػ افتعــرف ظــذ ـقػقــة اإلؾصــاح ادالدــؿ  -بشــؽؾ أشــاس- ـدف افدراشــة 

ل مراجعـة وؿسـؿة افســة، يف افتؼـارير ادافقـة اخلاصـة، مــ خـال صـرفعؿؾقات ح

                                           
عد،  (1)  (.17، )ص: رجع شبؼ ذـره ادحاشبة افؼضائقةىصافح بـ ظبد افر ـ افسَّ

دور ادحاشبة افؼضادقة يف تشخقص واـتشاف ظؿؾقات آحتقـال واخلـداع ادـايل: دراشـة "جمدي بـ ًؿد شامل،  (4)

م(، 4224، 1، افعـدد: 42، )مصــر، جامعـة افزؿـازيؼ، ـؾقـة افتجـارة، جمؾـد: جمؾـة افبحـقث افذياهيـة، "مقداكقة

 (.112)ص:

، )افعـراق، ادقصـؾ، جمؾة نـؿقة افراؾديـ، "ادحاشبة افؼضادقة وإمؽاكقة تطبقؼفا يف افعراق"مؼداد بـ أ د اجلؾقع،  (4)

 (.42م(، )ص:4214، 127، افعدد: 42جامعة ادقصؾ، ـؾقة اإلدارة وآؿتصاد، جمؾد: 

، "دور ادحاشبة افؼضادقة يف احلد مـ طاارة افغش يف افؼقادؿ ادافقـة: دراشـة مقداكقـة"كجقى بـص أ د افسـقسـل،  (2)

 (.12م(، )ص:4221، 1، )افؼاارة، جامعة ظغ صؿس، ـؾقة افتجارة، افعدد:اديؾة افعؾؿقة فالؿذصاا وافذياهة
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إدبقات ذات افعالؿـة باإلضـار افػؽـري فؾؿحاشـبة، ومعرؾـة إكظؿـة وافؾـقادح 

 صــروادعاير ادفـقة ادـظؿة هلا، وافتعرف ظذ وجفات كظر ادستخدمغ فتؼارير ح

وؿســؿة افســـة مـــ افؼضــاة وادحــامغ، وافؼــادؿغ ظــذ إظــداد اــذه افتؼــارير مـــ 

قاك  ادتعؾؼة بؿتطؾبات اإلؾصاح ظـ افسـة، ومـا ًاشبغ ؿاكقكقغ، وذفؽ يف اجل

 يتعؾؼ هبا مـ حؼقق.

 :زا ًعا: أهمَْ الدزاضْ

دم أق  ضبقعة  شؽؾة افدهاشةى وضهداؾفاى نسذؿد هـذه افدهاشـة ضمهقذفـا  ــ 

 آظذباهات أنقة:

حاجة افـاس إػ افقشادؾ وافطرق احلديثة ادسـاظدة ظـذ تطبقـؼ أحؽـام  -1

يعة، وأفصـؼفا بحقـاة افــاس شــرافذي ُيعد مـ أجّؾ ظؾـقم افافػرادض )ادقاريث( 

وحاجا ؿ، ؾ  مـ أاؾ بقص إٓ واؿ ظرضة إػ أحؽام افػـرادض، ضـال افـزمـ أو 

صـرؿ
(1)

   إمر افذي يتحؼؼ بف إبراء ذمة ادتقىف، وؿسؿة افسـة ظذ افقرثة.

اءات  اإلحصـشـرـات افعادؾقة ظذ ادستقى افعادل  حقث تشـرتزايد اف -4

ـات شـــر%( مـــ إمجــايل اف11%( إػ )72إػ أن كســبتفا تــساوح يف افعــا  مــا بــغ )

ــعقدية إػ ) ــا افس ــق ، ومـف ــجؾة، وتصــؾ يف دول اخلؾ %(11ادس
(2)

ــارت "،  وأص

ـات افعادؾقـة تتعثـر أو  ػـؼ يف إبؼـاء شـر%( مـ اف72بعض اإلحصادقات إػ أن )

%( حيـاؾظ ظـذ ـقاكـف افعـادع(، 42أن ) ـة يف افعادؾة فؾجقؾ افثـاين )أيشـرزمام اف

ــة يبؼــك حتــك اجلقــؾ افثافــث، وأن )شـــر%( مـــ اف14وأن ) %( مـــ 2ـات افعادؾق

                                           
، )مؽـة ادؽرمـة،: دار ضقبـة افذخـاهج بـغ افقهثـةى ضحؽا ـف و ـقهه دم افػؼـف اإلشـال لافغامدي، كاصـر بـ ًؿد  (1)

 (.1اـ(، )ص:1244اخلضـراء، 

ضظـنل  ؾذؼقـات رافشــرـات ، اوه  قثاق وجمؾـس افعائؾـة دم اشـذؼراه وكؿـق افشــرـات افعائؾقـةمصطػك أبق بؽر،  (4)

ــقضـ افعــريب  ــة دم اف ــة افعائؾق ــاارة، جامع ــة، ، )افؼ ــة اإلداري ــة فؾتـؿق ــة افعربق ــة، ادـظؿ ــدول افعربق م(، 4211اف

 (.411)ص:
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"ـات افعادؾقة يبؼك حتـك اجلقـؾ افرابـعشـراف
(1)

  إمـر افـذي يعــل تلثراـا بقؾـاة 

ـات افعادؾقــة شـــروبافتــايل ؾــنن تزايــد اخلالؾــات بــغ ورثــة بعــض اف"  ســـغادمش

ــ ــرة ي ــذه افافؽب ــدثار ا ــر يف اك ــاؿقس اخلط ـــردّق ك ـــقـات وتالش ــارة ص فا، وخس

"آؿتصاد افقضـل هلذه افؽقاكات آؿتصادية
(2)

  ممـا يتطؾـ  افبحـث ظــ افبـدادؾ 

بف افؼادؿقن ظذ مؾتؼـك  صـكافتل تؽػؾ اشتؿراراا بلؿؾ اخلسادر  ومـ ذفؽ ما أو

ؾــقل افعؿؾقــة ورة إجيــاد احلضـــر  بم4212ـات افعادؾقــة فعــام شـــرحقـؿــة اف

ـات افعادؾقـةشــرفؾـزاظات افتجارية يف اف
(3)

افـبعض با ـاذ أحـد  صــك  حقـث أو

احلؾقل افعؿؾقة دثؾ اـذا افــقع مــ ادـازظـات، وذفـؽ مــ خـالل إحافـة افؼضـاة 

افؼضايا افعادؾقة افتجارية فؾصـؾح ادؾـزم
(4)

، هبـدف احلـد مــ اهنقاراـا وتصـػقتفا، 

قكقغ اإلشفام يف تؼـديؿ افتؼـارير ادافقـة ادالدؿـة  واذا يتطؾ  مـ ادحاشبغ افؼاك

دة، ومـفـا ؿبـقل كؼـؾ ادؾؽقـة وآشـتؿرار صــقافتل تساظد ظذ ا اذ افؼـرارات افر

 ؾقفا، أو بقعفا بؽامؾفا دون احلاجة إػ تصػقتفا.

صدور أكظؿة ؿضادقة جديدة يف ادؿؾؽة افعربقة افسـعقدية، واشـتحداث  -4

ة، واهلقئــة صـــق صًصــا  ـؿحــاـؿ إحــقال افشخ ًــاـؿ وجفــات ؿضــادقة أـثــر

يـ ومـــ يف حؽؿفــؿ، إمــر افــذي يزيــد مـــ صـــرافعامــة فؾقٓيــة ظــذ أمــقال افؼا

احلاجة إػ اخلـزاء يف ظـدد مــ ادجـآت وحتديـًدا ادحاشـبة  دسـاظدة افؼضـاء يف 

                                           
، ضظنل  ؾذؼقات رافشـرـات افعائؾقة دم افـقضـ افعـريب ، إظااة هقؽؾة افشـرـات افعائؾقةشعد ظبد افرزاق افريس،  (1)

 (.171م(، )ص:4211)افؼاارة، جامعة افدول افعربقة، ادـظؿة افعربقة فؾتـؿقة اإلدارية، 

)افريـاض، صـحقػة آؿتصـادية، افعـدد:  ، 1كشـق  افشــرـات افعائؾقـة واكـدثاهها رمؼبؾ بـ صافح أ د افذـر،  (4)

 م(.11/1/4212 -اـ 7/7/1241، يقم افسبص، بتاريخ: 1211

-41)جدة، افغرؾة افتجارية افصـاظقة، ادـعؼد خالل افػسة مـا بـغ: ،نق ـقات  ؾذؼك حقـؿة افشـرـات افعائؾقة (4)

-www.fob اـــ(، ظــذ افــرابط:42/14/1241م(، متــاح بتــاريخ: )41/1/4212-42اـــ 47/7/1241

forum.com/ar/3/tawsyat.pdf. 
)جـدة، افغرؾـة  ، ؾذؼـك حقـؿـة افشــرـات افعائؾقـة - ـع اخلالؾـات افعائؾقـة أـقابط افذعا ـؾ  يقشػ خـالوي، (2)

م(، متاح بتاريخ: 41/1/4212-42 -اـ 47/7/1241-41افتجارية افصـاظقة، ادـعؼد خالل افػسة ما بغ: 

 .www.fob-forum.com/ar/3/6/1y/1y.pdf اـ(، ظذ افرابط:42/14/1241)

http://www.fob-forum.com/ar/3/tawsyat.pdf
http://www.fob-forum.com/ar/3/tawsyat.pdf
http://www.fob-forum.com/ar/3/6/1y/1y.pdf
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ار ؾفؿ افدظاوى وادـازظات ادافقة ًؾ افـظر، ويـقر افؼضـاة ويسـاظداؿ ظـذ إؿـر

احلؼ وحتؼقؼ افعدافة
(1)

. 

حاجة ادفتؿغ يف افشلن افؼضادل إػ معرؾة اجلقاك  ادحاشـبقة ادتعؾؼـة بتؼـارير  -2

وؿسؿة افسـات، كظًرا فؾؼصقر يف ادراجع افعؾؿقة  حقث كجد أن ادمفػغ يف ـتـ   صـرح

تفـاًء بؼسـؿة ادقاريث يعرضقن ادسادؾ ادتعؾؼة هبا بشؽؾ ظام: بدًءا مــ حتديـد افقرثـة، واك

افسـة بقـفؿ، دون حتديد فطبقعة ادسادؾ مـ حقث جمـال افتخصـص: ؾـرادض )مقاريـث(، 

 أو ؾؼف، أو ًاشبة، وكحق ذفؽ مـ افتخصصات ذات افعالؿة.

يعة، وافعؾــقم إخــرى ذات شـــربقــان أوجــف افتؽامــؾ بــغ ادحاشــبة واف -1

 افعالؿة بافشلن افؼضادل.

 :صا ًطا:  نواز الدزاضْ

بقعة مشؽؾة افدراشة، وأاداؾفا وأمهقتفا  تـؿ آظـت د ظـذ ادــف  يف ضقء ض

وؿسـؿة  صــرآشتؼرادل يف اجلزء افـظري ادتعؾؼ اإلؾصاح ادحاشبل فعؿؾقات ح

افسـة  مــ خـالل اشـتؼراء افبحـقث وافدراشـات ذات افعالؿـة، ومعرؾـة ادطبـؼ 

 ؿؾؽة افعربقة افسعقدية.مـفا  ومـ خالل إكظؿة وافؾقادح وادعاير ادفـقة يف اد

ويف اجلاكــ  ادقــداين تــؿ اشــتخدام ذات ادـــف  فؾتعــرف ظــذ وجفــات كظــر 

وؿسؿة افســات مــ ؿضـاة وًـامغ  صـرادفتؿغ بجقاك  اإلؾصاح يف تؼارير ح

 وًاشبغ ؿاكقكقغ  مـ خالل اشتباكة، تؿ تصؿقؿفا هلذا افغرض.

 :ضا ًضا: دلتمع الدزاضْ ًعَنتوا

وؿســؿة افســـات يف ادؿؾؽــة  صـــراــؿ ادفتؿــقن بتؼــارير ح اشــةجمذؿــع افده

ة يف دوادـر صـقافعربقة افسعقدية مـ ؿضاة ادحؽؿة افعامة، وًؽؿة إحقال افشخ

كظــر افــدظاوى، وًؽؿــة افتـػقــذ، وافــدوادر افتجاريــة يف ديــقان ادظــا  )ادحــاـؿ 

                                           
عد،  (1)  (.14، )ص: رجع شبؼ ذـره ادحاشبة افؼضائقةىصافح بـ ظبد افر ـ افسَّ
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ــا ــد(، وادحــامقن، وادحاشــبقن افؼ ــة يف افتشــؽقؾ اجلدي ــؿ كقكققن، افتجاري ــد ن وؿ

، أمـا ادحاشـبقن افؼـاكقكققن  بؿحاؾظة جـدةمـ )افؼضاة، وادحامغ(  اخذقاه ظقـةً 

ؾنن افعقـة تشؿؾ مجقـع ادـرخص هلـؿ مــ اهلقئـة افسـعقدية فؾؿحاشـبغ افؼـاكقكقغ 

(SOCPA.يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية  كظًرا فؼؾة ظدداؿ مؼاركًة بادحامغ ) 

 : كْضا ًعا: الدزاضات الطا

تــؿ اشتؼصــاء إبحــاث افعؾؿقــة ادتعؾؼــة بؿقضــقع اإلؾصــاح ظـــ ظؿؾقــات 

وؿسؿ افسـة  مـ خالل افبحث يف ؿقاظـد افبقاكـات اإلفؽسوكقـة فؾبحـقث  صـرح

وافرشادؾ افعؾؿقة ادتاحـة ظـذ مقؿـع ظـ دة صـمون ادؽتبـات بجامعـة ادؾـؽ ظبـد 

يف دراشة مستؼؾة، حقـث إن  افعزيز  وظذ افرؽؿ مـ أمهقة ادقضقع   يسبؼ تـاوفف

افدراشــات افتــل تــؿ آضــالع ظؾقفــا تـاوفــص بعــض اجلقاكــ  ادحاشــبقة ادتعؾؼــة 

م 2117اهاشـة رؿـازان بافسـات بشـؽؾ ظـام، ومـفـا: 
(1)

اصـتؿؾص ظـذ "  افتـل 

ظقة يف إردن )ًاشــبة حؽقمقــة(  شـــراجلاكــ  افتطبقؼــل فؾســـات يف ادحــاـؿ اف

ظقة، وبقـان افـدورة شــرات ادتبعـة يف ادحـاـؿ افوذفؽ مـ خالل ظـرض اإلجـراء

 صــرادستـدية وادحاشبقة ادتعؾؼة هبـا يف شـجالت ادحؽؿـة، مــ حقـث إثبـات ح

"ؾ رشقم افؼسؿةصـق، وحتصـرافسـات، وؿسؿتفا، وحػظ حؼ افؼا
(2)

. 

م 2111واهاشــة رض ــؾ 
(3)

ادحاشــبة هلــا دور يف "  افتــل أصــارت ؾقفــا إػ أن 

دقروثــة، وؿقاشــفا وتؼقيؿفــا، واشــتخدام افـســ  وادعــادٓت إمــقال ا صـــرح

                                           
رشــافة  ى كظــام حماشـبة افســـات دم ادحــاـؿ افشـــرظقة إهاكقـة راهاشــة نطبقؼقــة ظؿؾقــةًؿـد بـــ شــؾق ن ؿــازان،  (1)

 (. 141-1م(، )ص:4227 -اـ 1241ؽر مـشقرة، )إردن، ادػرق، جامعة آل افبقص،  ماجستر

ادحاشـبة ظــ ظؿؾقـات حصــر وؿسـؿة افســة  ــ  ـظـقه افػؼـف اإلشـال ل ظبد افسالم بـ ظبد افعزيز افشـالش،  (4)

 (.21-21م(، )ص:4211 -اـ 1241، 1، )افرياض: دار ادق ن، طراهاشة ؾؼفقة حماشبقة  ؼاهكة 

ادراث بغ افتشـريع اإلشالمل وافتطبقؼ ادحاشبل رؤية جديدة فؾؿحاشبة ادعاصـرة يف افـظـام "أمؾ اإلبرااقؿل،  (4)

ــة اإلدارة جمؾــة افغــري فؾعؾــقم آؿذصــااية واإلااهيــة، "آؿتصــادي اإلشــالمل ، )افؽقؾــة، جامعــة افؽقؾــة، ـؾق

 (. 142-114م(، )ص:4212، 11وآؿتصاد، افعدد: 
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"ؿ ادال ادقروث بغ افقرثةسـقاحلسابقة وادحاشبقة ادالدؿة فتؼ
(1)

  إٓ أن افدراشة 

ًة ظذ اجلقاك  افـظرية ؾؼط  و  تشتؿؾ ظذ دراشـة صـرًة جًدا، ومؼتصـرـاكص لت

مقداكقة أو تطبقؼقة
(2)

. 

 :م الدزاضْطبَثا ًنا: تك

ؿفا إػ أربعـة مباحـث سـقيف ضقء ضبقعة مشؽؾة افدراشة وأاداؾفا وأمهقتفا  تؿ تؼ

ردقســة: خصــص ادبحــث إول فإلضــار افعــام فؾدراشــة  حقــث اصــتؿؾ ظــذ مؼدمــة 

وضبقعة ادشؽؾة، وأاداف افدراشة وأمهقتفا، ومـفجفا وجمتؿعفا وظقّـتفـا، وافدراشـات 

وؿســؿة افســـة يف  صـــرـ ظؿؾقــات حافســابؼة. وخصــص ادبحــث افثــاين فإلؾصــاح ظــ

افتؼــارير ادافقــة اخلاصــة، وتـــاول ادبحــث افثافــث افدراشــة ادقداكقــة مـــ حقــث جمتؿــع 

وؿسـؿة  صــرافدراشة وأدا ا، وأاؿ افـتاد  ادتعؾؼة بؿتطؾبات اإلؾصاح ظـ ظؿؾقات ح

ــاد  افتــل  ــؿ افســـة يف افتؼــارير ادافقــة اخلاصــة. وخصــص ادبحــث افرابــع ٕاــؿ افـت ت

 ات ادؼسحة.صـقافتقصؾ إفقفا مـ خالل افدراشة ادقداكقة، وبعض افتق

                                           
ادحاشـبة ظــ ظؿؾقـات حصــر وؿسـؿة افســة  ــ  ـظـقه افػؼـف اإلشـال ل ظبد افسالم بـ ظبد افعزيز افشـالش،  (1)

 (.21، مرجع شبؼ ذـره، )ص:راهاشة ؾؼفقة حماشبقة  ؼاهكة 

 (.21، )ص:ادرجع افسابؼ (4)
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  املبشح الجاىٕ
 ّقطن٘ الرتن٘  صـساإلفصاح عً عنلٔات س

 يف التكازٓس املالٔ٘ ارتاص٘

 :أًًلا: تعسٍف اإلفصاح احملاضيب

ـِ اف" اإلؾصــاح فغــة: ـــْل َأْؾَصــح َظــ َشــَػفشَّ ـَ  إِؾصــاًحا إِذا َبقَّـــف و
ِ
"ء

(1)
عـــك ، واد

افؾغقي فإلؾصاح يؼسب مـ تعريػ )افبقان( افـقارد يف افتعريـػ
(2)

  ويؼصـد بـف: 

إطفــار ادعـــك وإيضــاح مــا ـــان مســتقًرا ؿبؾــف، وؿقــؾ: اــق اإلخــراج ظـــ حــد "

"اإلصؽال
(3)

.   

تعددت تعاريػ اإلؾصاح ادحاشبل  تبًعا ٓخـتالف مسـتقياتف  وا طالًحا: 

(  وُيؼصــد بــف: Full Disclosureباإلؾصــاح افؽا ــؾ رحقــث اـــاك مــا ُيســؿك 

"اإلؾصاح ظـ مجقع احلؼادؼ وادعؾقمات افتل تمثر ظذ احلافة ادافقـة فؾؿـشـلة"
(4)

  

اإلؾصاح ظـ ـاؾة ادعؾقمات ادمثرة ظـذ مافقـة افقحـدة "اذا ادستقى:  ضـلويؼت

ادحاشبقة، وأن ٓ يتدخؾ... )ادـظؿ أو ادطبؼ فإلؾصـاح( يف حتديـد ـؿقـة وكقظقـة 

ة إٓ أهنا تقاجف ظذ أرض افقاؿـع ضـقعؾقمات، وظذ افرؽؿ مـ بساضة اذه افػراد

ًة، أؿؾفا أهنا أحقاًكا تضؾؾ بعض ادستػقديـ  حقث إن افتعؿـؼ يف شـقمشؽالت أشا

                                           
 (.122اـ(، )ص:1212 ،4، )بروت: دار صادر، ط4، جفسان افعربمجال افديـ ًؿد بـ مـظقر،  (1)

عد،  (4) اإلؾصاح ادحاشبل و دى نقاؾره دم افذؼـاهير ادافقـة ادـشـقهة فؾشــرـات ادسـامهة دم صافح بـ ظبد افر ـ افسَّ

 (. 41اـ(، )ص:1221ؽر مـشقرة، )جدة: جامعة ادؾؽ ظبد افعزيز،  رشافة ماجسترادؿؾؽة افعربقة افسعقايةى 

 (.27اـ(، )ص:1224، 1، )بروت: دار افؽت  افعؾؿقة، طافذعريػاتظع بـ ًؿد اجلرجاين،  (4)

عد،  (2) اإلؾصاح ادحاشـبل و ـدى نـقاؾره دم افذؼـاهير ادافقـة ادـشـقهة فؾشــرـات كؼاًل ظـ: صافح بـ ظبد افر ـ افسَّ

 (.11، مرجع شبؼ ذـره، )ص:ادسامهة دم ادؿؾؽة افعربقة افسعقاية

- Juanita, Marshall. (The Full Disclosure Problem). Management Accounting. 
(February, 1977), P.24 .) 
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ة ؿـدرة ادسـتػقد ظـذ ؾـرز ضــقًة أحقاًكـا، ــ  أن ؾرســقؾ ُيعطـل كتـاد  ظؽصـقافتػا

قـة وكقظقـة معؾقمـات ـثقػـة  ؿـد ٓ تؽـقن وحتديد ادعؾقمات افتل حيتاجفا مـ ـؿ

ـــ  ــاّلك يف اإلؾصــاح ظ ــا اد ــة اإلدارة وأحقاًك ــا، باإلضــاؾة إػ مماكع صــحقحة ظؿؾقًّ

افقحدة وافؼطـاع وآؿتصـاد ـؽـؾ  ضـرفا  وؿد تسـقمعؾقمات ؿد تعطل ؽؾبًة دـاؾ

"ظذ اددى افبعقد
(1)

. 

يتضـؿـ اـذا و"(، Fair Disclosure)باإلؾصـاح افعـاال واـاك ما ُيسؿك 

ادستقى ادًؾا أخالؿقًّا، )وُيؼصد بف(: تؼديؿ بقاكات متساوية جلؿقع افطقادػ افتـل 

" تؿ بؼراءة افتؼـارير ادافقـة
(2)

بؿعــك أن اـذا ادسـتقى يتطؾـ  ظـرض بقاكـات "  

"ومعؾقمات متساوية خلدمة افطقادػ ادختؾػة  دون حتقـز فطادػـة دون أخـرى
(3)

 ،

ن ؾؽــرة اإلؾصــاح افعــادل ؾؽــرة كظريــة  ؿــد يســتحقؾ وأصــار أحــد افبــاحثغ إػ أ

ة ضـقتطبقؼفا ظذ أرض افقاؿع، ومع ذفؽ ٓ ُيؿؽـ اإلكؽار أن اذه افػؽرة أو افػر

ؾؽرة مثافقة جي  أن تسعك مجقع ادجتؿعات إػ وضعفا ـفـدف... )أشـاس( ظــد 

ا ـاذ ؿــرارات اإلؾصــاح
(4)

   واــذا افـرأي مؼبــقل ظـــد اإلؾصــاح يف افتؼــارير ذات

ــة  ــة ؾئ ــًرا دعرؾ ــػ  كظ ــر لتؾ ــنن إم ــارير اخلاصــة  ؾ ــا يف افتؼ ــام  أم افغــرض افع

ادستػقديـ يف افـدظقى افؼضـادقة، ووجـقد رؿابـة ظـذ افؼـادؿ باإلؾصـاح مــ ؿبـؾ 

اجلفات افؼضادقة، وافتل تـظر يف مدى ظدافة اإلؾصاح  وظؾقف ؾنن مقؿػ افؼضـاء 

                                           
-اـــ1242، 1، )افريــاض: اجلؿعقــة افســعقدية فؾؿحاشــبة، طكظريــة ادحاشـبةظبـد افــر ـ بـــ إبــرااقؿ احلؿقــد،  (1)

 (.141م(، )ص:4221

عد،  (4) ره دم افذؼـاهير ادافقـة ادـشـقهة فؾشــرـات اإلؾصاح ادحاشـبل و ـدى نـقاؾكؼاًل ظـ: صافح بـ ظبد افر ـ افسَّ

 (.11، مرجع شبؼ ذـره، )ص:ادسامهة دم ادؿؾؽة افعربقة افسعقاية

- Eldon S.Hendrlksen. Accounting Theory. (Richard D,Irwin, Inc, Homewood, 
Illinois, 1970), P.562 .) 

عد،  (4) نقاؾره دم افذؼـاهير ادافقـة ادـشـقهة فؾشــرـات ادسـامهة دم اإلؾصاح ادحاشبل و دى صافح بـ ظبد افر ـ افسَّ

 (.11، مرجع شبؼ ذـره، )ص:ادؿؾؽة افعربقة افسعقاية

 (.141، مرجع شبؼ ذـره، )ص:كظرية ادحاشبةظبد افر ـ بـ إبرااقؿ احلؿقد،  (2)
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ارد يف ظدد مـ إحؽام افؼضـادقة، اق اختقار اذا ادستقى مـ اإلؾصاح، ـ  اق و

يؽ أو شــربلن افتؼارير ادافقـة جيـ  أن تػصـح ظــ ادعؾقمـات بطريؼـة يػفؿفـا )اف

افقارث(، ممـ فقسص فديف معرؾة متخصصـة يف ادحاشـبة وادراجعـة، وأن افؼضـاء 

يػصؾ بغ مػفقم افعدافة يف افعرض، وآفتزام بؼقاظد ادحاشبقة ادتعارف ظؾقفا، 

مـ ادحاش  افؼاكقين أن يذا  إػ ما اق أبعـد مــ ذفـؽ  فضـ ن ظدافـة ؾقطؾ  

افعرض وتقؾر ادعؾقمات افالزمة فإلؾصاح
(1)

. 

  ضو Adequate Disclosure)باإلؾصـاح افؽـادم واـاك أيضا مـا ُيسـؿك 

(  وُيؼصــد باإلؾصــاح افؽــايف )أو Optimal Disclosureاإلؾصــاح إ ثــؾ ر

افؼقادؿ ادافقة واإليضاحات حقهلا مجقع ادعؾقمات  ورة أن تتضؿـضـر"إمثؾ(: 

اهلامة افالزمة  فؽل تؽقن افؼقادؿ ادافقة مػقدًة دستخدمل تؾؽ افؼـقادؿ. ويتطؾـ  

ذفؽ إطفار مجقع ادعؾقمات افتل يتقؿع أن تػقد ادستخدم يف ا اذ افؼرارات ادبـقـة 

أم يف اإليضاحات حقهلـا، أم  ظذ ادعؾقمات ادحاشبقة، شقاء يف طؾ افؼقادؿ ادافقة

"يف جداول إضاؾقة فؾؼقادؿ ادافقة
(2)

  واذا يعـل أن يتؿ حتديد متطؾبات اإلؾصـاح 

مـــ ؿبــؾ ادـظؿــغ، ويــتؿ إفــزام معــدي افتؼــارير ادافقــة بتــقؾر احلــد إدكــك مـــ 

ــا ــا ومفـقًّ ادعؾقمــات، واــذا ادســتقى مـــ اإلؾصــاح اــق ادســتؼر ظؾؿقًّ
(3)

، وجتــدر 

إػ ظدم وجقد ؾرق بـغ مصـطؾح اإلؾصـاح )افؽـايف أو إمثـؾ(  وذفـؽ اإلصارة 

( ؿد اختارت )إمثؾ(، أمـا SOCPAٕن اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ )

(  ؾؼد AAOIFIاقئة ادحاشبة وادراجعة فؾؿمشسات ادافقة اإلشالمقة بافبحريـ )

                                           
اهاشـة نطبقؼقـة فؾؼـقائؿ ادافقـة  -ـف اإلؾصاح دم افؼقائؿ ادافقة و قؿػ ادراجع اخلاهجل   ًؿد ؾداء افديـ هبجص، (1)

، )جدة: جامعة ادؾؽ ظبد افعزيز، مرــز افـشــر وافذؼاهير افسـقية فؾشـرـات ادسامهة دم ادؿؾؽة افعربقة افسعقاية

 (.27م(، )ص:1111-اـ1221، 1افعؾؿل، ط

ــاير ادحاشــباقئــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات ادافقــة اإلشــالمقة بــافبحريـ،  (4) ة وادراجعــة واحلقـؿــة  ع

 (.122م(، )ص:4211-اـ1247، 1، )افرياض: دار ادق ن، طوإخالؿقات

 (.141، مرجع شبؼ ذـره، )ص:كظرية ادحاشبةظبد افر ـ بـ إبرااقؿ احلؿقد،  (4)



  

اإلفظاح ػٍ ػًهٍاخ دظـش ٔلسًح انرشكح فً انرماسٌش انًانٍح 

 انخاطح

 
 

 568 

مــف  جيـد اتػاًؿـا بقــف  مــ  اختارت )افؽايف(، ومـ يتلمؾ ما ورد يف ادػااقؿ فؽؾ

حقــث كصــقص ادعــاير، ويف اإلجــراءات افتطبقؼقــة هلــذا ادســتقى مـــ اإلؾصــاح، 

ويرتبط اذا ادستقى مــ اإلؾصـاح باخلصـادص افـقظقـة فؾؿعؾقمـات ادحاشـبقة، 

واــق ادعتؿــد يف معــاير ادحاشــبة افســعقدية، ـــ  اــق وارد يف مػــااقؿ ادحاشــبة 

 (.SOCPAفسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ )افصادرة ظـ اهلقئة ا

بـغ اـذه ظدم وجـقا نعـاهض جـقهري وجتدر اإلصارة إػ أن اـاك مـ يرى 

إذا وضـــعص يف مســـاراا افصـــحقح   -ـؽـــؾ )ادســـتقيات(-ادػـــااقؿ افســـابؼة 

ًٓ وصاماًل  ؾاإلؾصاح افؽايف ٓبد وأن يؽقن ظاد
(1)

افػؽـر ، واذا افـرأي متػـؼ مـع 

ظــد ذــر )مـا يؾـزم افؽاتـ   مـف ما ظـز ظــف افــقيري   وادحاشبل اإلشال ل

رؾعف مـ ًاشبات فؾجفات ادرتبطـة بافدوفـة مــ مـقطػغ وكحـقاؿ( بؼقفـف بلكـف 

)أن( يقضحفا إيضاًحا صـاؾًقا ـاؾًقـا  حتـك يعؾـؿ "جي  ظذ افؽات  )ادحاش (: 

"ؾقفا ضـرافغاد  ظـفا جؾّقة أمراا ـاحلا
(2)

. 

ادفتؿغ بقضع معـاير اإلؾصـاح: اخـتالف ـؿقـة  ومـ افصعقبات افتل تقاجف"

افبقاكات وادعؾقمات افقاج  اإلؾصـاح ظـفـا، ؾـ  جيـ  اإلؾصـاح ظــف ؿـد ٓ يؿؽــ 

ية بعـض شــراإلؾصاح ظـف مـ وجفة كظر ادحاشبة يف افػؽر افقضـعل، إمـا ٕشـباب 

فتثبـص مــ ادعؾقمات، أو ٓرتػاع تؽؾػة اإلؾصاح ظـفا، أو فعدم ؿدرة ادراجعغ ظذ ا

"صحتفا وافتصديؼ ظؾقفا إػ ؽر ذفؽ مـ إشباب
(3)

بؽؿقـة ادعؾقمـات "، وُيؼصـد 

                                           
 -اـــ1212، 1، )افؽقيــص: ذات افسالشــؾ فؾطباظــة، طكظريــة ادحاشــبةكؼــاًل ظـــ: ظبــاس مفــدي افشـــرازي،  (1)

 (.441(، )ص:م1112

- Richard G. Schroeder and levis D. Mccullers and Myrtle Clark. Accounting 
Theory: Text Reading. (New York: John Willey and Sons, 1987), P.689 .) 

ادؼ )افؼـاارة: دار افؽتـ  وافقثـ 1، جهنايـة إهب دم ؾــقن إابصفاب افديـ أ د بــ ظبـد افقاـاب افــقيري،  (4)

 (.411اـ(، )ص:1244، 1افؼقمقة، ط

ــعد،  (4) ، )افؼــاارة: دار إيــرااات هؤوس إ ــقال افثابذــة :اهاشــات دم ادحاشـبة افزـقيــةصـافح بـــ ظبــد افــر ـ افسَّ

 (.417م(، )ص:1111، 1افؽتاب اجلامعل، ط
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افتل جي  اإلؾصاح ظـفا: ال ادعؾقمات افتـل حتـدداا، وتتطؾبفـا افؼقاظـد ادحاشـبقة 

ادتعارف ظؾقفـا ـحـد أدكـك، وــذفؽ ادعؾقمـات ادؽؿؾـة  وافتـل جتعـؾ مــ افؼـقادؿ 

ؽــ أن تشـتؿؾ ظـذ افعديـد مــ ادعؾقمـات ادافقـة، وؽـر ادافقة ؽر مضؾؾة، واذه يؿ

ادافقة  افتل تسفؾ ؾفؿ افؼقادؿ ادافقة، وتزود مستخدمل اذه افؼقادؿ بادعؾقمات افتـل 

"دةصـقمتؽـفؿ مـ ا اذ ؿرارات ر
(1)

. 

ًَا: تطبَكات اإلفصاح الهايف )األ جل(  :ثان

افـقظقـة فؾؿعؾقمـات شبؼص اإلصارة إػ ارتباط اإلؾصاح افؽايف باخلصـادص 

ادحاشبقة، وؿد ورد ذـر ذفؽ يف مػـااقؿ ادحاشـبة افصـادرة ظــ اهلقئـة افسـعقدية 

ويرجـع افسـب  "(: 441(، ـ  يف افػؼرة رؿـؿ )SOCPAفؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ )

إػ أن ادعؾقمــات ادفؿــة يتعــغ  -يف ارتبــاط إمهقــة افـســبقة باإلؾصــاح إمثــؾ-

أهنـا  -مسبًؼا-عؾقمات افتل ٓ يتؿ اإلؾصاح ظـفا يػسض اإلؾصاح ظـفا، ـ  أن اد

"ؽر مفؿة
(2)

ؾـنن إمهقـة افـسـبقة واإلؾصـاح إمثـؾ "(: 441، ويف افػؼرة رؿؿ )

يرتبطان مًعا بؿػفقم أماكة ادعؾقمات، وإمؽان آظت د ظؾقفا، وذفـؽ ظـذ أشـاس 

ظــ ـاؾـة ادعؾقمـات أن افؼقادؿ ادافقة افتل يؿؽـ آظت د ظؾقفـا جيـ  أن تػصـح 

ذات إمهقة افـسبقة...، وبصػة ظامة يعتز افبـد ذا أمهقـة كسـبقة إذا أدى حذؾـف، أو 

ظدم اإلؾصاح ظـف، أو ظرضف بصقرة ؽـر صـحقحة  إػ حتريـػ ادعؾقمـات افتـل 

تشؿؾفا افؼقادؿ ادافقة ظذ كحق يمثر ظذ مـ يسـتخدمقن اـذه افؼـقادؿ ظــد تؼقـقؿ 

"فؼراراتافبدادؾ أو ا اذ ا
(3)

. 

  ؾؼـد ورد يف اإلؾصاح إ ثـؾ باخلصـائص افـقظقـةوؾق  يتعؾؼ بؿزايا ارتباط 

                                           
اهاشـة نطبقؼقـة فؾؼـقائؿ ادافقـة  -اإلؾصاح دم افؼقائؿ ادافقة و قؿػ ادراجع اخلاهجل  ـف ًؿد ؾداء افديـ هبجص،  (1)

 (.41، مرجع شبؼ ذـره، )ص:وافذؼاهير افسـقية فؾشـرـات ادسامهة دم ادؿؾؽة افعربقة افسعقاية

 (.421م(، )ص:4221 -اـ 1247، )افرياض:  عاير ادحاشبةاهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ،  (4)

 (.421، )ص:ادرجع افسابؼ (4)
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زيادة مـػعة معؾقمات ادحاشبة ادافقة، ومـ ثـؿ "(: أكف يسفؿ يف 442افػؼرة رؿؿ )

ؾنن افؼقادؿ ادافقة جي  أن تؽشػ ظـ ـاؾة ادعؾقمـات افتـل جتعؾفـا ؽـر مضـؾؾة، 

صــاح يف افتلـقــد ظــذ ادعؾقمــات افتــل يتعــغ إبرازاــا وفؽـــ يـبغــل أن يســـز اإلؾ

"بصقرة خاصة )وال ادعؾقمات ادالدؿة ذات إمهقة افـسبقة(
(1)

. 

ومـ إمثؾة ظذ ضريؼة اإلؾصاح إمثؾ فؾؿعؾقمات  ما ورد يف افػؼـرة رؿـؿ 

وإأـػا  ، افذيؿقـع إ ثـؾ فؾبــقاواـاك جاكبان فإلؾصاح إمثؾ مهـا: "(: 441)

يف  بافذيؿقع إ ثؾ فؾؿػـراات، وبؼدر ما يتعؾؼ إمر إ ثؾ ظذ افبقاكاتح شـراف

ؾ، افتـل تؽػـل صــقجمؿقظات مالدؿـة  جيـ  أن تشـتؿؾ افؼـقادؿ ادافقـة ظـذ افتػا

فتزويد مـ يستخدمقهنا بادعؾقمات ادطؾقبة  ظــ إكـقاع ادختؾػـة مــ إصـقل 

ــــرادات،  وؾات، صـــــروادواخلصــــقم، وحؼــــقق أصــــحاب رأس ادــــال، واإلي

ؾ افتـل تزيـد ظــ احلـد صــقوادؽاش ، واخلسادر، وافتدؾؼ افـؼـدي. ؽـر أن افتػا

ادالدؿ ؿد تمدي إػ إرباك مـ يستخدم اذه افؼـقادؿ  إذ إكـف حيتـاج إػ دراشـة ؿـدر 

ة افتـل شــقؾقة  فؽـل يسـتخؾص مـفـا ادعؾقمـات إشاصــقـبر مــ افبقاكـات افتػ

ؾنكف ٓ يـبغل أن تظفر افبــقد ؽـر ادفؿـة ـؿػـردات  حيتاج إفقفا، وؾضاًل ظـ ذفؽ

"ؾ إػ إؽػال افبقاكات ادفؿةصـقد افتػاشـرمستؼؾة  حتك ٓ يمدي اإلؾراط يف 
(2)

. 

ح صــر  جيـ  إضـاؾة ح إ ثؾ فؾبقاكاتشـراف"(: ذـر بقان 441ويف افػؼرة )

افؼـقادؿ بـ  يؽػـؾ ة، وافػرظقة وافؼقؿ ادافقة افتل تشؿؾفا سـقتؽؿقع فؾعـاويـ افردق

ـــ ضـــقتق ــة يف خضــؿ م ــات ادفؿ ــادي وضــع ادعؾقم ــ  جيــ  تػ ــا، ـ ــؾ مـف ح ـ

ؾ افضئقؾة إمهقة، اـذا وتعتـز اإليضـاحات افتـل تؾحـؼ بـافؼقادؿ ادافقـة صـقافتػا

ح حـــدود شــــروريًة فضــــرح وجفـــة كظـــر اإلدارة، ــــ  تعتـــز شــــروريًة فضــــر

ات ؿد تؽقن مطقفًة أو مؼتضبًة بدرجـة اشتخدامات اذه افؼقادؿ، إٓ أن اذه افبقاك

                                           
 (.427، )ص:بؼادرجع افسا (1)

 (.421-427، )ص:ادرجع افسابؼ (4)
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ظــذ ؿــدرات مـــ  -جزدقًّــا-تتـــاؿض مــع اإلؾصــاح إمثــؾ، ويتقؿــػ ذفــؽ 

"يستخدمقن افؼقادؿ ادافقة
(1)

. 

ــة  وبادؼاركــة مــع مــا صــدر مـــ اقئــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات ادافق

(، بخصــقص اإلجــراءات افتطبقؼقــة فإلؾصــاح  AAOIFIاإلشــالمقة بــافبحريـ )

(، وؿـد SOCPAهنا متػؼة مع مػااقؿ اهلقئـة افسـعقدية فؾؿحاشـبغ افؼـاكقكقغ )ؾن

ــة فؾؿصــارف  ــااقؿ ادحاشــبة ادافق ــا ورد يف مػ ــا، حســ  م شــبؼص اإلصــارة إفقف

(144( إػ افػؼرة )141وادمشسات ادافقة اإلشالمقة مـ افػؼرة )
(2)

. 

 :املالَْا: اخلصاٖص النٌعَْ للمعلٌ ات الٌاز ّ يف التكازٍس ثالجًً

ُيؼصــد باخلصــادص افـقظقــة فؾؿعؾقمــات ادحاشــبقة  مــا جيــ  أن تتســؿ بــف "

ة افقاجــ  اشــتخدامفا  فتؼــقيؿ كقظقــة شـــقادعؾقمــات ادػقــدة، أو افؼقاظــد إشا

ادعؾقمــات، ويــمدي حتديــد اــذه اخلصــادص إػ مســاظدة ادســموفغ ظـــ وضــع 

ــة  يف تؼــقيؿ ادعــاير ادحاشــبقة، ـــ  تســاظد ادســموفغ ظـــ إظــداد ا فؼــقادؿ ادافق

ادعؾقمات ادحاشبقة افتل تـت  مـ تطبقؼ ضرق ًاشبقة بديؾـة، ويف افتؿققـز بـغ مـا 

ا، ومــا ٓ يعتــز ـــذفؽضـــريعتــز إؾصــاًحا  "وريًّ
(3)

، وتعتــز اخلصــادص افـقظقــة 

مػااقؿ افػؽر اإلكساين ادشسك يف جمـال ادحاشـبة  ممـا "فؾؿعؾقمات ادحاشبقة مـ 

ضبط وافعدل وإتؼـان افعؿـؾ، واـذا ممـا ٓ يــازع أحـد يف إخـذ بـف  ٕكـف حيؼؼ اف

"اؿتباس مـ احلؽؿة افتل ال ضافة ادممـ
(4)

. 

                                           
 (.421، )ص:ادرجع افسابؼ (1)

ــاير ادحاشــبة وادراجعــة واحلقـؿــة اقئــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات ادافقــة اإلشــالمقة بــافبحريـ،  (4)  ع

 (.121-122، مرجع شبؼ ذـره، )ص:وإخالؿقات

ــاير ادحاشــبة وادراجعــة واحلقـؿــة قــة اإلشــالمقة بــافبحريـ، اقئــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات اداف (4)  ع

 (.147، مرجع شبؼ ذـره، )ص:وإخالؿقات

ــاير ادحاشــبة وادراجعــة واحلقـؿــة اقئــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات ادافقــة اإلشــالمقة بــافبحريـ،  (2)  ع

 (.11، مرجع شبؼ ذـره، )ص:وإخالؿقات
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وؿد ورد يف ادعقار افدويل فؾتؼرير ادايل فؾؿـشآت افصغرة ومتقشـطة احلجـؿ 

(IFRS for SMEs( يف افؼسـؿ  )مــ افػؼـرة 4 )ادػـااقؿ وادبـادئ افسـاددة( :)

( بقــان فؾخصــادص افـقظقــة فؾؿعؾقمــات 14-4( إػ افػؼــرة رؿــؿ: )2-4رؿــؿ: )

ة وادعــززة، ظــذ شـــقافــقاردة يف افتؼــارير ادافقــة دون تػريــؼ بــغ اخلصــادص إشا

(، وؾـق  يـع بقـان فؾخصـادص IFRSخالف افـسخة افؽامؾة مـ ادعاير افدوفقـة )

افـقظقة
(1)

: 

Understandability

بطريؼـة جتعؾفـا مػفقمـة مــ  -يف افؼقادؿ ادافقـة-  أن ُتعرض ادعؾقمات جي

ــإظ ل وإكشــطة  ــة ب ـــ ادعرؾ ــقل م ــدر معؼ ــدهيؿ ؿ ــذيـ ف ــتخدمغ اف ــؾ ادس ؿب

آؿتصــادية، وبادحاشــبة، وأن يؽــقن فــدهيؿ اشــتعداد فدراشــة ادعؾقمــات بؼــدر 

قــة فؾػفــؿ ٓ جتقــز معؼــقل مـــ افعـايــة. وبــافرؽؿ مـــ ذفــؽ  ؾــنن احلاجــة إػ افؼابؾ

حــذف معؾقمــات مالدؿــة ظــذ أشــاس أكــف ؿــد يؽــقن مـــ افصــع  جــًدا فــبعض 

 ادستخدمغ أن يػفؿفا.

Relevance

ــقاؾرة يف افؼــقادؿ ادافقــة مالدؿــًة ٓحتقاجــات  جيــ  أن تؽــقن ادعؾقمــات ادُت

تؽـقن ؿـادرًة ادستخدمغ يف ا اذ افؼرارات. وتتصػ ادعؾقمات بادالدؿـة ظــدما 

ظذ افتلثر يف افؼرارات آؿتصادية فؾؿستخدمغ، مـ خالل مساظد ؿ يف تؼـقيؿ 

تؼـقي  ؿ  -أو تصـحقح-إحداث افسابؼة، أو احلافقة أو ادسـتؼبؾقة، أو يف تلـقـد 

 افسابؼة.

 

                                           
، )افرياض، ادعقاه افدويل فؾذؼرير ادايل فؾؿـشآت افصغرة و ذقشطة احليؿشبغ افؼاكقكقغ، اهلقئة افسعقدية فؾؿحا (1)

 (.41-42م(، )ص:4211-اـ1241، 1ط
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Materiality

ذا ــان مــ ادؿؽــ أن إ -وبافتايل مالدؿة-تؽقن ادعؾقمات ذات أمهقة كسبقة 

يمثر حذؾفا أو شقء ظرضفا ظذ افؼرارات آؿتصادية افتل يتخـذاا ادسـتخدمقن 

ظذ أشاس افؼقادؿ ادافقة، وتعتؿد إمهقة افـسبقة ظذ حجؿ افبـد أو اخلطـل ادؼـدر 

يف طروف معقـة، وبافرؽؿ مـ ذفؽ  ؾنكف مـ ؽر ادـاشـ  تعؿـد خـروج ؽـر ذي 

، "عقار افدويل فؾتؼرير ادايل فؾؿـشآت صغرة ومتقشطة احلجـؿاد"أمهقة كسبقة ظـ 

أو ترـــف دون تصــحقح فتحؼقــؼ ظــرض معــغ فؾؿرـــز ادــايل فؾؿـشــلة، أو ٕدادفــا 

 ادايل، أو فتدؾؼا ا افـؼدية.

Reliability

ظت د ظؾقفـا. جي  أن تتصػ ادعؾقمات ادُتقاؾرة يف افؼقادؿ ادافقة بنمؽاكقة آ

ويؿؽـ آظت د ظذ ادعؾقمات إذا ـاكص خافقة مـ اخلطل ذي إمهقة افـسبقة ومــ 

ظ  تستفدف أن تعز ظـف أو ظ  يتقؿع أن تعـز ظــف. وٓ  -بصدق-افتحقز، وتعز 

تعد افؼقادؿ ادافقة خافقًة مـ افتحقز )أي ؽر ًايدة( إذا ـان ُيؼصد مـفا أن تمثر يف 

ــر ــاذ افؼ ــام ا  ــاذ إحؽ ــات أو -ارات أو يف ا  ــاء ادعؾقم ـــ خــالل اكتؼ شــقاء م

 مـ أجؾ حتؼقؼ كتقجة أو أثر ًدد شؾًػا. -ظرضفا

Substance over form

ــتؿ ادحاشــبة ظـــ ادعــامالت وإحــداث وافظــروف إخــرى،  يـبغــل أن ت

فا افؼـاكقين. ويعـزز اـذا مــ دجرد صـؽؾ -ؾؼط-وظرضفا وؾًؼا جلقاراا، وفقس 

 إمؽاكقة آظت د ظذ افؼقادؿ ادافقة.

Prudence

بافعديـد مــ إحـداث  -حـتً  -يتؿ اإلؿرار بحآت ظدم افتلـد افتـل حتـقط 

وافظروف مـ خالل اإلؾصاح ظـ ضبقعتفا ومدااا، ومـ خـالل ممارشـة ؿـدر مــ 
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باحلرص تضـؿغ درجـة مــ احلـذر ظــد  احلرص يف إظداد افؼقادؿ ادافقة، ويؼصد

ممارشة إحؽام افالزمة إلجراء افتؼديرات ادطؾقبة يف طـؾ طـروف ظـدم افتلــد، 

وذفؽ ب  ٓ يمدى إػ تضـخقؿ إصـقل أو افـدخؾ أو إػ  ػـقض آفتزامـات أو 

ــز ممارشــة احلــرص افتخػــقض ادتعؿــد صـــراد ــافرؽؿ مـــ ذفــؽ، ٓ جتق وؾات. وب

وؾات. وبنجيـاز، ٓ صــرأو افتضخقؿ ادتعؿد فالفتزامـات وادفألصقل أو افدخؾ، 

 جتقز ممارشة احلرص ادتحقز.

Completeness

فؽل يؿؽـ آظت د ظذ ادعؾقمات افقاردة يف افؼقادؿ ادافقـة  جيـ  أن تؽـقن 

ـامؾًة ضؿـ حدود إمهقة افـسبقة وافتؽؾػة، ويؿؽـ أن يتسـب  احلـذف يف جعـؾ 

عؾقمات مزيػًة أو مضؾؾًة، ومـ ثؿ ٓ يؿؽـ آظت د ظؾقفـا، وتصـبح معقبـًة مــ اد

 حقث مالءمتفا.

Comparability

جي  أن يؽقن ادستخدمقن ؿادريـ ظذ مؼاركة افؼـقادؿ ادافقـة دـشـلة مـا ظـز 

يؽـــقن افقؿـــص فتحديـــد آجتااـــات يف مرـزاـــا ادـــايل وأدادفـــا. ــــ  جيـــ  أن 

ادستخدمقن ؿادريـ ظذ مؼاركة افؼقادؿ ادافقة دـشآت لتؾػة فتؼقيؿ مرـزاؿ ادايل 

افـسبل، وأدادفؿ وتدؾؼا ؿ افـؼدية افـسـبقة  وبافتـايل جيـ  ؿقـاس وإطفـار أثـار 

يف  -بشـؽؾ ثابـص-ادافقة فؾؿعـامالت وإحـداث وافظـروف إخـرى ادتشـاهبة 

ــزمـ فتؾــؽ ادـشــلة، وبطريؼــة متســؼة بــغ ادـشــآت  مجقــع أجــزاء ادـشــلة وظــز اف

اشات ادحاشــبقة ســـقادختؾػـة. باإلضــاؾة فــذفؽ جيـ  إضــالع ادســتخدمغ ظـذ اف

اشات وظـذ ســقادستخدمة يف إظداد افؼقادؿ ادافقة، وظـذ أي تغقـرات يف تؾـؽ اف

 أثار ادافقة فتؾؽ افتغقرات.
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Timeliness

فؽل تؽـقن ادعؾقمـات ادافقـة مالدؿـة، جيـ  أن تؽـقن ؿـادرة ظـذ افتـلثر يف 

افؼرارات آؿتصادية فؾؿستخدمغ. ويـطقي مػفقم تـقؾر ادعؾقمـات يف افقؿـص 

ادـاش  ظذ تقؾر ادعؾقمات ضؿـ اإلضار افزمـل فؾؼرار، ؾنذا ــان اــاك تـلخر 

ؾنهنا ؿـد تػؼـد مالءمتفـا، وؿـد يؾـزم اإلدارة أن ؽر مزر يف افتؼرير ظـ ادعؾقمات 

تــقازن بــغ ادزايــا افـســبقة فؾتؼريــر يف افقؿــص ادـاشــ ، وتــقؾر معؾقمــات يؿؽـــ 

آظت د ظؾقفا، ويف حتؼقؼ ادقازكة بـغ ادالءمـة وإمؽاكقـة آظـت د  يؽـقن افعامـؾ 

مغ يف ا ـاذ إشاس افذي يمخذ يف آظتبار  اق ـقػقة تؾبقة احتقاجـات ادسـتخد

 افؼرارات آؿتصادية بلؾضؾ ضريؼة.

Balance between 

benefit and cost

جي  أن تزيد ادـاؾع ادستؿدة مـ ادعؾقمات ظـ تؽؾػة تقؾراا، ويعـد تؼـقيؿ 

قس ، إضـاؾًة إػ ذفـؽ فـصــلظؿؾقة اجتفاد صخ -إػ حد ـبر-ادـاؾع وافتؽافقػ 

ورة أن يتحؿؾ افتؽافقػ أوفئؽ ادستخدمقن افـذيـ يتؿتعـقن بادــاؾع، ــ  ضـرباف

 ."ؿطاع واشع مـ ادستخدمغ اخلارجقغ بؿـاؾع ادعؾقمات -ؽافًبا-أكف يتؿتع 

 :زا ًعا: أهداف اإلفصاح يف التكازٍس املالَْ اخلاصْ  الرتنات

ديـد أاـداف ــؾ تصـقػ مستخدمل ادعؾقمات إػ ضقادػ يساظد يف حت"إن 

ضادػة مـ ادستخدمغ، ـ  أن حتديد إاداف افتل مــ أجؾفـا يـتؿ اإلؾصـاح ظــ 

ــة  ــا مالدؿ ــتؿ اإلؾصــاح ظـف ــل ي ــات افت ــقن ادعؾقم ــمدي إػ أن تؽ ــات  ي ادعؾقم

دستخدمقفا  ؾتحديد إاـداف يسـاظد ظـذ اختقـار ادعؾقمـات افتـل تـاشـ  ــؾ 

"ضادػة مـ ضقادػ ادستخدمغ
(1)

. 

                                           
عد،  (1) اإلؾصاح ادحاشبل و دى نقاؾره دم افذؼـاهير ادافقـة ادـشـقهة فؾشــرـات ادسـامهة دم صافح بـ ظبد افر ـ افسَّ

 (. 42جع شبؼ ذـره، )ص:مرادؿؾؽة افعربقة افسعقايةى 
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 فؾتؼارير ادافقة اخلاصة بافسـات  اؿ افػئـات سـغؾنن ادستخدمغ افردقوظؾقف 

ــا(، واــذه افتؼــارير ظـــد ضؾبفــا مـــ جفــة  ــا، وخارجقًّ ذوي افعالؿــة بافســـة )داخؾقًّ

ؿضـادقة يــتؿ تـظـقؿ ؾــسة إظـداداا، وحتديــد ادسـتخدمغ هلــا حسـ  ؿــرار افتؽؾقــػ 

وبافتـايل ؾـنن تزويـد أي مسـتخدم فؾخبر أو احلـارس أو ادصـػل افؼضـادل فؾســة  

آخر بـسـخة مــ افتؼـارير ادافقـة أو بـلجزاء مـفـا يتطؾـ  احلصـقل ظـذ مقاؾؼـة مــ 

 (:صـرافدادرة افؼضادقة، وؾق  يع بقان فؾؿستخدمغ )ظذ شبقؾ ادثال ٓ احل

 اجلفات افؼضادقة. .1

 افقرثة )أو مـ يؿثؾفؿ مـ ادحامغ، وافقـالء(. .4

ماكــات )مثــؾ: أمــالك مســجؾة باشــؿ ادــقرث، أو افــدادـغ، وأصــحاب إ .4

 أوؿاف ؽر مقثؼة(.

 ة، ومستحؼقفا.صـقافـظار ظذ افق .2

احلارس أو ادصػل )مـ: ادحاشبغ افؼاكقكقغ، أو ادحـامغ، أو أصـحاب  .1

 ادفـ احلرة إخرى، أو افقـالء(.

يـ ومــ صــراجلفات احلؽقمقة )مثؾ: اهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمـقال افؼا .1

 يف حؽؿفؿ، وممشسة افـؼد افعر  افسعقدي، واهلقئة افعامة فؾزـاة وافدخؾ(.

 ادحاشبغ افؼاكقكقغ )ظـد تؼديؿ ادراجعة اخلارجقة(. .7

وكظًرا حلداثة مقضقظات ادحاشبة افؼضادقة بشـؽؾ ظـام، وًاشـبة افســات 

فؾعؿــؾ ظــذ إجيــاد معــاير ًــددة وإرصــادات "بشــؽؾ خــاص  ؾــنن اـــاك حاجــًة 

"د ممارشة ادحاشبة افؼضادقةصـقة  فسواضح
(1)

.   

  

                                           
عد،  (1)  (.17، )ص: رجع شبؼ ذـره ادحاشبة افؼضائقةىصافح بـ ظبد افر ـ افسَّ
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 بـاًء ظذ ما يع: ضهدا  حماشبة افسـاتويؿؽـ بقان 

ـــ  .1 ــؼ هبــا م ــا يتعؾ ــقارد آؿتصــادية فؾســـة وم ــر افرؿؿــل، ظـــ اد افتؼري

 افتزامات، واإلؾصاح ظـ ذفؽ يف افتؼارير ادافقة.

 إبراء ذمة ادتقىف ب  ظؾقف مـ افتزامات مافقة. .4

فؼسؿة افعادفة بغ افقرثة، يف ضقء أو بـ  ٓ يتعـارض مـع أحؽـام حتؼقؼ ا .4

 يعة اإلشالمقة.شـرومؼاصد اف

ـ  يؿؽــ آشسصـاد بلاـداف افتؼـارير ادافقـة افصـادرة ظــ اقئـة ادحاشـبة 

ــافبحريـ ) ــة اإلشــالمقة ب ــة فؾؿمشســات ادافق ــذه AAOIFIوادراجع ــز ا (  وتتؿق

إلشـالمل  حقـث ورد يف أاـداف افتؼـارير إاداف بارتباضفا بـافػؽر ادحاشـبل ا

(24( إػ )47ادافقة فؾؿصارف وادمشسات ادافقة اإلشالمقة مـ افػؼرة )
(1)

: 

يعة اإلشالمقة يف ظؿؾقاتف ومعامالتف، شـرف بافصـرمعؾقمات ظـ افتزام اد .1

ف صــروتقثقؼ اـذا آفتـزام، وتـقؾر معؾقمـات تسـاظد ظـذ حتديـد افؽسـ  واف

وافتحؼـؼ مــ ؾصـؾ افؽسـ  ادخـافػ  -يف حافـة حـدوثف -يعة شـرادخافػغ فؾ

 ف ؾقف.صـريعة، وـقػقة افتشـرفؾ

ف وآفتزامـات افـاصـئة ظــ اـذه صــرمعؾقمات ظـ ادقارد آؿتصادية فؾؿ .4

ف بتحقيــؾ مــقارد ٕضــراف أخــرى وحلؼــقق ادــالك(، وتــلثر صـــرادــقارد )افتــزام اد

 تغقـر يف ادـقارد وآفتزامـات ادستبـة افعؿؾقات وإحداث وافظروف افتل تمدي إػ

ظذ ذفؽ. وجي  أن تساظد اذه ادعؾقمات مستخدم افتؼارير ادافقة أشاًشا ظذ تؼـقيؿ 

ف، وتؼقيؿ درجة ادخاضرة افؽامـة يف اشتث راتف وتؼدير درجـة صـرـػاية رأس مال اد

 فتزاماتف ادختؾػة.قفة افؽامـة يف اسـققفة ادتاحة يف مقجقداتف، ومتطؾبات افسـقاف

                                           
ــاير ادحاشــبة وادراجعــة واحلقـؿــة اقئــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات ادافقــة اإلشــالمقة بــافبحريـ،  (1)  ع

 (.71-72، مرجع شبؼ ذـره، )ص:وإخالؿقات
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معؾقمــات تســاظد اجلفــة ادختصــة ظــذ حتديــد افزـــاة افقاجبــة يف أمــقال  .4

 ؾفا.صـرف، وأوجف صـراد

معؾقمات تساظد ظذ تؼدير افتدؾؼات افـؼدية افتـل يؿؽــ أن تتحؼـؼ دــ  .2

ف وتقؿقص اذه افتدؾؼات، ودرجة ادخاضرة ادحقطة بتحؼقؼفـا. صـريتعامؾ مع اد

ه ادعؾقمات مستخدم افتؼارير ادافقة أشاًشا ظذ تؼـقيؿ مؼـدرة وجي  أن تساظد اذ

ف ظــذ تقفقـد افــدخؾ وحتقيؾـف إػ كؼــد، وـػايـة اــذا افـؼـد ٓشــتخدامات صــراد

ف ب  يف ذفؽ تقزيع إرباح ظذ أصحاب حؼقق ادؾؽقة وأصـحاب صـرأمقال اد

 حسابات آشتث ر. 

ماكـة ادـقضـة بـف يف حػـظ ف فألصــرمعؾقمـات تسـاظد ظـذ تؼـقيؿ أداء اد .1

إمــقال وتـؿقتفــا بادســتقى ادالدــؿ، ومعؾقمــات ظـــ معــدٓت أربــاح آشــتث ر 

ومعدٓت تقزيـع إربـاح آشـتث رية ظـذ أصـحاب حؼـقق ادؾؽقـة وأصـحاب 

 حسابات آشتث ر.

 ف دسموفقاتف جتاه ادجتؿع.صـرمعؾقمات ظـ أداء اد .1

ادحاشـــبة افؼضـــادقة بشـــؽؾ ظـــام   وجتـــدر اإلصـــارة إػ أن حتؼقـــؼ أاـــداف

 فـاهات دم واإلؾصاح يف افتؼـارير ادافقـة اخلاصـة بشـؽؾ خـاص  يتطؾـ  وجـقد 

، وافتل  تؾػ ظـ مفـارات افؼـادؿ بـلظ ل ادراجعـة اخلارجقـة ادحاشب افؼضائل

ظــذ جقاكــ   صـــر)ادحاشــ  افؼــاكقين(  وذفــؽ بــلن ادحاشــ  افؼضــادل ٓ يؼت

بــؾ يســعك إػ افتؽامــؾ مــع افعؾــقم إخــرى يف حــؾ ادحاشــبة وادراجعــة ؾؼــط  

ادـازظات ادافقة، واذه ادفارات ادطؾقبة ـاكص ًـؾ ااـت م ظـدد مــ افبـاحثغ يف 

ــعد،  م(  4214دراشــا ؿ ادقداكقــة، ومـــ اــذه افدراشــات ادقداكقــة  دراشــة )افسَّ

ارات ادطؾقبـة وافتل ُتعد إوػ مـ كقظفا يف افسعقدية  وتـاوفص يف ًاوراا )ادف

د رشة ادحاشبة افؼضادقة(، وؿد ـاكص كتاد  دراشة اذه ادفـارات  حصـقهلا ظـذ 
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درجــة مقاؾؼــة ظافقــة  ومتػؼــة يف جمؿؾفــا مــع دراشــات أجـبقــة شــابؼة يف مفــارات 

ادحاش  افؼضادل، وؾق  يع بقان هلا
(1)

: 

 افتحؾقؾ آشتـتاجل. -

 افتػؽر افـؼدي اإلبداظل. -

 ة ظذ افتحرك، بعقًدا ظـ إمقر افروتقـقة.ادروكة وافؼدر -

 افؽػاءة وافؼدرة افتحؾقؾقة  فدراشة ما يـبغل أن يؽقن. -

مفارات آتصال افشـػفل وافؽتـا   بـ  يف ذفـؽ شـالمة افؾغـة، وافؼـدرة  -

 ظذ حترير افدظاوى، وإيصال ادعؾقمة، وظرض احلج .

أدفة وؿقاظد اإلثبـات  يعات وافؼقاكغ، ب  يف ذفؽشـرادعرؾة بافؾقادح وافت -

 ذات افصؾة بافدظقى افؼضادقة.

افؼدرة ظذ إجياد احلؾقل فؾؿشاـؾ اجلديدة، وافتعامـؾ مـع ــؾ حافـة ظـذ  -

 حدة حس  ضبقعتفا ومتطؾبا ا.

طرة ظــذ ســـقافثؼــة بــافـػس ورباضــة اجلــلش، وافؼــدرة ظــذ افت شــؽ، واف -

 ارة.افـػس، وادحاؾظة ظذ اهلدوء يف حآت افضغط أو آشتث

 ع، يف ا اذ افؼرارات.سـرؾات، وظدم افتصـرافعؼالكقة يف افت -

ـعؾـؿ اجلريؿـة، وظؾـؿ افــػس، وظؾـؿ آجـت ع، -اإلدام بـبعض افعؾـقم  -

 مما خيدم افدظقى افؼضادقة ًؾ افـظر. -وظؾقم احلاشقب وؽراا

 ادعرؾة بلشافق  افغش وآحتقال، وضرق اـتشاؾف. -

ـعد،    دقأـقظات ادحاشـبة افؼضـائقةم( بقـان 4214ـ  ورد يف دراشـة )افسَّ

ــة صـــرظالؿــة مبا"واإلصــارة إػ وجــقد  ة بــغ جقاكــ  ادعرؾــة وادفــارات ادطؾقب

                                           
عد، صافح بـ ظبد افر  (1)  (.11-11، )ص: رجع شبؼ ذـره ادحاشبة افؼضائقةىـ افسَّ
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د رشة ادحاشبة افؼضادقة، وبغ ادقضقظات افتل يـبغل فؾؿحاشـ  افؼضـادل أن 

يؽقن ظذ معرؾة تامة ببعضفا، وإدام بافبعض أخر...، ومـفا ما يع
(1)

: 

ظات ادتعؾؼــة بافبقئــة افؼاكقكقــة وافتـظقؿقــة، بــ  يف ذفــؽ إجــراءات ادقضــق -

 ظقة، واإلجراءات اددكقة واجلـادقة.شـر، وكظام ادراؾعات افضـلافتؼا

أشافق  وضرق افتثؿغ )افتؼقيؿ(  حقث تقجد ضرق معؼدة فؾقصـقل إػ  -

 إصقل ادخػقة أو افؼقؿ احلؼقؼقة فألصقل.

آتصـال افؽتابقـة وافشـػفقة  هبـدف افؼــدرة  ادقضـقظات ادتعؾؼـة بؿفـارات -

ظذ ـتابة فقادح افدظاوى افؼضادقة وافتؼارير، وحضقر اجلؾسات افؼضادقة يف ؿاظـات 

 ة ًؾ افـظر، وتؼديؿ إدفة بافشؽؾ ادـاش .ضـقادحاـؿ، وافؼدرة ظذ ظرض افؼ

حل ادقضقظات ادتعؾؼة بػؼف ادعامالت ادافقـة، وتؼـدير اجلـايـات، وافــقا -

 ."ظقة وافدظاوى وافبقـاتشـرادافقة ادتعؾؼة باحلدود اف

:  تطلبببات اإلفصبباح يف التكببازٍس اخلاصببْ ًفًكببا ملعبباٍري املسادعببْ   صا ًطببا

 :الدًلَْ

ادعــاير افدوفقــة يــتؿ تـظــقؿ إظــداد افتؼــارير اخلاصــة باخلــدمات افؼضــادقة يف 

ل جمؿقظـة مــ   مــ خـالفؾؿراجعة وافذلـقدات واخلد ات إخرى ذات افعالؿـة

ادعاير ادتعؾؼة باخلدمات افؼضادقة وؽراا، وظؾقف ؾنن تطبقؼ اـذه ادعـاير يعتؿـد 

رنلـقــد  عؼــقلى ضو نلـقــد ظــذ ضبقعــة اخلدمــة ادطؾقبــة مـــ ادحاشــ  افؼــاكقين: 

حمدواى ضو إجرا ات  ذػؼ ظؾقفا 
(2)

. 

ــف  ــات اإلؾصــاح يف شـــقوجتــدر اإلصــارة إػ أك افتؼــارير تؿ آؿتصــار ظــذ متطؾب

                                           
عد،  (1)  (.44-41، )ص: رجع شبؼ ذـره ادحاشبة افؼضائقةىصافح بـ ظبد افر ـ افسَّ

اهلقئــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ افؼــاكقكقغ، آشتػســارات ظـــ مقاضـــقع ادحاشــبة وادراجعــة، أشــئؾة شــابؼة ظـــ  (4)

، متـاح  : نؼديؿ ادحاشب افؼاكقين خلد ات جلفات ؿضـائقة29إجابة افسمال هؿؿ رجعة، مقاضـقع ادحاشبة وادرا

 .www.socpa.org.sa اــ( ظذ افرابط: 47/1/1241بتاريخ: )
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 خد ـة ادراجعـة اخلاهجقـةاخلاصة خلـدمات ادحاشـبة افؼضـادقة، ظـذ اجتـااغ ومهـا: 

واخلــد ات آشذشــاهية إلبــداء افــرأي ؾؼــط )رأي مطؾــؼ، مــتحػظ، وكحــق ذفــؽ(، 

)ـاخلزة افؼضادقة، واحلراشة افؼضادقة، وكحقاـا(  وذفـؽ  ادحداة  ـ اجلفة افؼضائقة

 ؿبؾ ادحاشبغ افؼاكقكقغ يف افتؼارير اخلاصة بافسـات. كظًرا ٕهن  إـثر ممارشة مـ

(: )اظتبـارات خاصـة ISA 800يتؿ تؼديؿ اذه اخلدمة وؾًؼا دعقار ادراجعـة )

وؿـد ورد  ظؿؾقات مراجعة افؼقادؿ ادافقة ادعدة ضبًؼا ٕضر ذات ؽرض خاص(  -

ادف ادراجع مـ تطبقؼ معاير ادراجعـة "( مـ ادعقار أظاله أن 1يف افػؼرة رؿؿ: )

ظـــد مراجعــة افؼــقادؿ ادافقــة ادُعــدة ضبًؼــا إلضــار ذي ؽــرض خــاص  اــق افتـــاول 

ادـاش  فالظتبارات اخلاصة ذات افصؾة بؼبـقل آرتبـاط، و طـقط وتـػقـذ ذفـؽ 

"ائؿ ادافقةنؽقيـ افرضي ر طؾؼ ضو  ذحػظ  وافذؼرير ظـ افؼقآرتباط، و
(1)

. وؿـد 

إضـار "( بقـان ادؼصـقد باإلضـار ذي افغـرض اخلـاص بلكـف: 1ورد يف افػؼرة رؿـؿ )

افتؼرير ادايل اُدصؿؿ فتؾبقة احتقاجـات مسـتخدمغ معقــغ مــ ادعؾقمـات ادافقـة، 

"وؿد يؽقن إضار افتؼرير ادايل إضار ظرض ظادل، أو إضار افتـزام
(2)

، ومــ إمثؾـة 

ضحؽام افذؼرير ادايل افذل نضعفا اجلفـة  ( مـ ادعقار:1رد يف افػؼرة )أظذ ذفؽ ما و

افذـظقؿقة فؾقؾا  بؿذطؾبات نؾؽ اجلفة
(3)

. 

  مــ خـالل ؾؼـرة وجيب اإلؾصاح فؼاهئ افذؼرير بلكف  ُعد ضبًؼا إلضاه خـاص

أن افؼـقادؿ ادافقـة ُمعـدة ضبًؼـا "(: 12)فػص اكتباه( حس  ما ورد يف افػؼـرة رؿـؿ )

ذي ؽرض خاص، وأن افؼـقادؿ ادافقـة كتقجـة فـذفؽ، ؿـد ٓ تؽـقن مـاشـبة  إلضار

                                           
: (ISA 800) عقـاه ادراجعـة اشبغ افؼاكقكقغ، ادعاير افدوفقـة، معـاير ادراجعـة ادعتؿـدة، اهلقئة افسعقدية فؾؿح (1)

، متـاح بتـاريخ: 4، )ص:ظؿؾقات  راجعة افؼقائؿ ادافقة ادعدة ضبًؼا ٕضر ذات ؽـرض خـاص -اظذباهات خا ة 

 .www.socpa.org.sa اــ(، ظذ افرابط: 41/1/1241

 (.4، )ص:ادرجع افسابؼ (4)

 (.4، )ص:ادرجع افسابؼ (4)
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"فغرض آخر
(1)

  . 

ــــة  ــــار اخلــــدمات ذات افعالؿ ــــا دعق ــــديؿ اــــذه اخلــــدمات وؾًؼ ــــتؿ تؼ  وي

(ISRS 4400 ارتباضــات فتـػقــذ إجــراءات متػــؼ ظؾقفــا متعؾؼــة بؿعؾقمــات( :)

اهلــد   ـــ اهنبــاط "( مـــ ادعقــار أظــاله أن 2وؿــد ورد يف افػؼــرة رؿــؿ: ) مافقــة( 

ــنجراءات تلخــذ ضبقعــة رانػــاق  اإلجــرا ات ادذػــؼ ظؾقفــا ــام ادراجــع ب   اــق: ؿق

ادراجعــة، تــؿ آتػــاق ظؾقفــا بــغ ادراجــع وادـشــلة، وأي أضــراف ثافثــة مـاشــبة، 

"وإظداد تؼرير ظـ احلؼادؼ ادؽتشػة
(2)

. 

ــد ورد يف  ــؿ )وؿ ــرة رؿ ــاط 7افػؼ ــة ٓرتب ــادئ افعام ــا فؾؿب ــار  بقاًك ـــ ادعق ( م

يـبغــل أن يؾتــزم ادراجــع بؼقاظــد شــؾقك وآداب ادفـــة "اإلجــراءات ادتػــؼ ظؾقــف: 

ــل حتؽــؿ  ــة افت ــادئ إخالؿق ــؾ ادب ــة افســعقدية. وتتؿث ادعتؿــدة يف ادؿؾؽــة افعربق

افـزااـة، وادقضـقظقة، ادسموفقات ادفـقة فؾؿراجـع هلـذا افــقع مــ آرتبـاط يف: 

وٓ ية، وافسؾقك ادفـل، وادعـاير افػـقـة. سـروافؽػاءة ادفـقة وافعـاية افقاجبة، واف

ــا ٓهنباضــات اإلجــرا ات ادذػــؼ ظؾقفــا ، ومــع ذفــؽ، ؾــنن يعــّد آشــذؼالل  ذطؾًب

وط آرتباط أو أاداؾف أو ادعـاير افقضـقـة  ؿـد تتطؾـ  مــ ادراجـع آفتـزام صـر

ت آشتؼالل يف ؿقاظد شؾقك، وآداب ادفـة فؾؿحاشبغ ادفـقغ ادعتؿـدة بؿتطؾبا

ًحا دم أــقوظـد ا ٓ يؽـقن ادراجـع  سـذؼاًلى ؾـنن نقيف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية. 

"هذا افصدا يـبغل ضن يؽقن دم نؼرير احلؼائؼ ادؽذشػة
(3)

. 

                                           
 (.4، )ص:ادرجع افسابؼ (1)

افعالؿـة   عقـاه اخلـد ات ذاتاهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ، ادعـاير افدوفقـة، معـاير ادراجعـة ادعتؿـدة،  (4)

(ISRS 4400)متــاح بتــاريخ: 4، )ص:: اهنباضــات فذـػقــذ إجــرا ات  ذػــؼ ظؾقفــا  ذعؾؼــة بؿعؾق ــات  افقــة ،

 .www.socpa.org.sa اــ(، ظذ افرابط: 41/1/1241

 (.4، )ص:افسابؼ ادرجع (4)
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ات، مــ وفتؼديؿ اخلـدمات اخلاصـة ؾنكـف يؾـزم تطبقـؼ جمؿقظـة مــ اإلجـراء

(: آشتػســار وافتحؾقــؾ، وإظــادة افعؿؾقــة 11أمهفــا مــا ورد يف افػؼــرة رؿــؿ )

، صـــلاحلســابقة، وادؼاركــة، وضــرق أخــرى فؾتلـــد مـــ افدؿــة، وادالحظــة، وافتؼ

واحلصقل ظذ ادصادؿات
(1)

. 

اإلؾصاح ظـفـا دم نؼريـر  ( بقان ادتطؾبات افقاج 11ـ  ورد يف افػؼرة رؿؿ )

ة  ـ ضمهفااحلؼائؼ ادؽذشػ
(2)

: 

حتديد ادعؾقمات ادافقة وؽر ادافقة ادحددة افتـل تطبـؼ ظؾقفـا اإلجـراءات  .1

 ادتػؼ ظؾقفا.

 أن اإلجراءات ادـػذة  ال تؾؽ ادتػؼ ظؾقفا مع مستؾؿ افتؼرير. .4

 حتديد افغرض افذي مـ أجؾف تؿ تـػقذ اإلجراءات ادتػؼ ظؾقفا. .4

 اا.ؿادؿة باإلجراءات ادحددة افتل تؿ تـػقذ .2

ؾ ـاؾقـة ظــ صــقوصػ فؾحؼادؼ افتل اـتشـػفا ادراجـع، بـ  يف ذفـؽ تػا .1

 إخطاء وآشتثـاءات افتل وجداا.

 أن اإلجراءات ادـػذة ٓ تشؽؾ مراجعًة أو ؾحًصا. .1

ظذ تؾؽ إضراف افتل ؿد اتػؼص ظذ اإلجراءات افتل  صـرأن افتؼرير يؼت .7

 تؿ تـػقذاا.شـق

ــر يتعؾــؼ ؾؼــط بافعـا .1 أو احلســابات أو افبـــقد أو ادعؾقمــات  ـرصــأن افتؼري

 ادافقة وؽر ادافقة ادحددة، وأكف ٓ يشؿؾ افؼقادؿ ادافقة يف جمؿؾفا.

  

                                           
 (.4، )ص:ادرجع افسابؼ (1)

 (.2-4، )ص:ادرجع افسابؼ (4)
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ًضا:  تطلبات اإلفصاح يف التكازٍس املكد ْ للذوات الكضاَْٖ; ًفًكا ضا 

 :(SOCPAلسأِ جلنْ املسادعْ )

ــؿ ) ــة رؿ ــاير ادراجع ــة مع ــقان: (11شــبؼص اإلصــارة إػ رأي جلـ راخلــد ات  بعـ

  وادتضـؿـ ظـدًدا مــ افؼضائقة افذل يؼد فا ادحاشب افؼاكقين بطؾب  ـ جفة ؿضـائقة 

إمقر افتل جي  مراظا ا مـ ؿبـؾ ادحاشـ  افؼـاكقين ظــد تؼـديؿ اخلـدمات افؼضـادقة 

 ـفا  ا يذعؾؼ بياكب اإلؾصاح دم افذؼاهير ادافقة اخلا ة: وهل  ا يعبشؽؾ ظام  
(1)

: 

وذفـؽ مـــ خــالل إظــداد ظــرض يقضــح كطــاق ادفؿــة، وأشــاس احتســاهبا، 

 ة  ٓظت ده.ضـقوضريؼة دؾعفا، ويتؿ ظرضف ظذ اجلفة افؼضادقة، وأضراف افؼ

مـ خالل إيضاح إجراءات إبالؽفؿ بؿقضع افدظقى، وادفؿـة ادؽؾـػ هبـا، 

بتزويده ب  فدهيؿ مـ وثادؼ، ومستـدات، أو مالحظات ذات ظالؿـة  وضؾباتف مـفؿ

 بؿقضقع افـزاع.

ة أو مــ ضــقوذفؽ مـ خالل ظرض دـا حصـؾ مــ مراشـالت ٕضـراف افؼ

 يؿثؾفؿ  وذفؽ بعد مقاؾؼة اجلفة افؼضادقة.

 جي  أن يشتؿؾ ظذ ما يع:بغض افـظر ظـ حجؿ افتؼرير  ؾنكف 

 ٔطبق اٌؼًّ:  -أ

ؾ. ومـدى صــقح اإلجراءات افتل ؿـام هبـا بافتػصـريراظك ؾقف أن يشتؿؾ ظذ 

                                           
اخلـد ات ادؼد ـة اهلقئة افسـعقدية فؾؿحاشـبغ افؼـاكقكقغ، ادصـادر افػـقـة، معـاير ادراجعـة، أراء وافتػســرات  (1)

 .www.socpa.org.sa  اـ(، ظذ افرابط:17/14/1247، متاح بتاريخ: )فؾيفات افؼضائقة

http://www.socpa.org.sa/


 

 أ/ػثذانسالو تٍ ػثذانؼضٌض انشالش-أ.د/طانخ تٍ ػثذانشدًٍ انسَّؼذ 
 

 585 

ورة احلصقل ظؾقفـا، ضـرمتؽـف مـ احلصقل ظذ افبقاكات واإليضاحات افتل رأى 

ومدى ـػاية إدفة وافؼرادـ افتل حصؾ ظؾقفا  ويشؿؾ ذفؽ ؾحـص ادسـتـدات، 

صــقم ظــذ حؼقؼتفــا مـــ ظدمــف، ومـاؿشــات اخلصــقم ومالحظــا ؿ، وإثبــات اخل

ومدى تعاوهنؿ معف يف اذا افشلن، وأؿـقال إصـخاص افـذيـ شـؿعفؿ مــ تؾؼـاء 

كػسف أو بـاًء ظذ ضؾ  اخلصقم بعد تقثقؼفا. وما إذا ـاكص احلؼادؼ افتل تـؿ مجعفـا 

  متؽــف مــ اا وافػـروض افتـل ؿـام باختباراـا وافدراشـات افتـل ؿـام هبـاسـروتػ

 افتقصؾ إػ درجة ؿـاظة معؼقفة بافـتاد  افتل تقصؾ إفقفا.

  :اٌّؼب١٠ش ا١ٌّٕٙخ -ة

 افتل تؿ ظذ أشاشفا افؼقام بادفؿة )إن وجدت(.وال 

  :إٌزبئظ -عـ

افتل تقصـؾ إفقفـا، وإشـباب ادميـدة هلـذه افـتـاد ، ومـا يـدظؿفا مــ وال 

 مصدًرا هلذه افـتاد . بقاكات، ومعؾقمات، وحتؾقالت  وافتل تعتز

  :ا: اإلفصاسات املطلٌ ْ  ن الكاٖم  أعمال احلساضْ أً الكطمْ للرتنْ ًعضا

ــة  ــقؾر اإلؾصــاحات افالزم ــة ت ــؿة افسـ ــة وؿس ــلظ ل حراش ــادؿ ب ــزم افؼ يؾ

 افعؿؾ يف احلراشة أو افؼسؿة، وؾق  يع بقان هلاشـرفؾؿستخدمغ فبقان 
(1)

: 

 وضريؼة إدار ا. ظرض معؾقمات ظـ أمقال افسـة، .1

 ظرض افؼقؿة افعادفة فؾسـة  مـ خالل مؼّقؿغ معتؿديـ ومستؼؾغ. .4

ظرض مطافبات افدادـغ، وبقـان آظساضـات ظـذ ادطافبـات افتـل تبـدو  .4

 أهنا ؽر صحقحة.

 تؼديؿ تؼارير مافقة فؽؾ ؾسة، وظرض دؾخص افعؿؾقات. .2

                                           
، تعريـ : ــ ل افـديـ مصـطػك افـداراوي، وآخـريـ، )افريـاض: اهلقئـة ادحاشبة ادذؼد ـةؾؾقيد بقؿز، وآخرون،  (1)

 (.111، 711)ص:م(، ص، 4211-اـ1241، 1افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ، ط
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 دادـغ.ؿادؿة بادبافغ ادستؾؿة مـ ادديـغ، واددؾقظة فؾ .1

 ؿادؿة بافتقزيعات ظذ افقرثة. .1

ورة وجــقد افتـظــقؿ ضـــريتضــح أن ادـــظؿ ؿــد اظتـــك ب افذطبقؼــلويف اجلاكـ  

ادحاشـبل  وافــذي يعتــز ادصـدر افــردقس فتــقؾر اإلؾصـاحات يف افتؼــارير ادافقــة 

ظقة يف شــرٕظ ل احلراشة وؿسؿة إمقال )افسـة(  ؾؼد ورد يف كظام ادراؾعات اف

يؾتـزم احلـارس با ـاذ دؾـاتر حسـاب مـظؿـة، "ة بعد ادادتغ: شـردة افسادشة ظادا

إفزامف با اذ دؾاتر ظؾقفا ختؿ ادحؽؿة ظـد آؿتضـاء، ويؾتـزم بـلن  ضـلوظذ افؼا

إػ ذوي  -، أو يف ــؾ شــة ظـذ إـثـرضــليف افػـسات افتـل حيـدداا افؼا-يؼدم 

ا ب  يثبـص ذفـؽ مــ مسـتـدات، وإذا ــان افشلن حساًبا ب  تسؾؿف وب  أكػؼف، معززً 

احلــارس معقـًــا مـــ ادحؽؿــة  وجــ  ظؾقــف ؾــقق ذفــؽ أن يــقدع صــقرة مـــ اــذا 

"احلساب يف إدار ا
(1)

. 

بؿقجــ  ؿــرار معــايل -ــن وها دم ٓئحــة ؿســؿة إ ــقال ادشــسـة افصــااهة 

وهة نؼققـد أـراإلصاهة إػ  -اـ11/1/1241وتاريخ:  1112وزير افعدل رؿؿ: 

جي  ظذ ادصػل أن يؼقد ما اـق ": ؾات ادافقة ـن دم ادااة اخلا سة وافثالثغصـرفذا

ثابص فؾ ل ادشسك، أو ظؾقف مـ حؼقق أو ديقن، وما يصؾ إػ ظؾؿف ظـ ذفؽ مـ 

ـاء أن يبؾغقا ادصػل ظ  يعؾؿقكف مـ ذفؽ، وفؾؿصػل شـرأي ضريؼ ـان، وظذ اف

"ويف تؼـدير ؿقؿـة إمـقال ادشـسـةأن يستعغ بلاؾ اخلزة يف اجلرد، 
(2)

ووها دم ، 

   ــ خـالل حسـاب صــرافالئحة اإلصاهة إػ افذـظقؿ ادايل فعؿؾقات اإليـداع واف

تػــتح افــدادرة ": يـشـــردم فذحؼقــؼ افرؿابــة ادافقــة حســب ادــااة افثا ـــة وافعصـــر 

                                           
اــ(، 41/14/1247، متاح بتـاريخ: )كظام ادراؾعات افشـرظقةاقئة اخلزاء بؿجؾس افقزراء، مقشقظة إكظؿة،  (1)

 .www.boe.gov.sa  ظذ افرابط:

اــ(، ظـذ 7/1/1241، متاح بتاريخ: 12، )ص:ٓئحة ؿسؿة إ قال ادشسـةعدل، إكظؿة وافؾقادح، وزارة اف (4)

 .www.moj.gov.sa  افرابط:

http://www.boe.gov.sa/
http://www.moj.gov.sa/
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ف افـؼـد وثؿــ ؾقًّا أو أـثر فؾ ل ادشسك افذي حتص افتصػقة، وتقدع ؾقصـرحساًبا م

ف صــرما يباع مـ ادال ادشسك، وفؾؿصػل واحلارس افؼضادل اإليداع ؾقف، وٓ ي

افضــبط، وبؿقجــ   ضـــرمـــ اــذا احلســاب إٓ بؿقاؾؼــة مـــ افــدادرة مدوكــة يف ً

"افدادرة وادصػل ضـلؽ مقؿع مـ ردقس ادحؽؿة وؿاصـقيف أو صـرحتقيؾ م
(1)

. 

افســة و ـا يذعؾـؼ  صــرظؿؾقات ح ـن نضؿـت افالئحة نـظقؿ اإلؾصاح ظـ

أن تؽتـ  إػ  -ظـد آؿتضـاء-فؾدادرة : »ةشـرادااة افثافثة ظ  ـ  يف هبا  ـ حؼقق

ــات ادختصــة أو اد ــاح ظـــ إمــقال شـــراجلف ــذ تســجقؾ إمــقال فإلؾص ؾة ظ

«ادشسـة
(2)

. 

ة  ـ خالل ؿسؿ اإلشـاا افؼضائل دم ادحؽؿةى ـن دم ادـاا صـرونذؿ ظؿؾقة احل

بـ  يـليت،  -إن وجد-فؾدادرة تؽؾقػ ؿسؿ اإلشـاد افؼضادل ؾقفا » ة:شـراخلا سة ظ

 خالل مدة ًدودة ٓ تزيد ظذ صفريـ:

افقرثـة،  صــرافتلـد مـ إرؾاق صقر مـ افقثادؼ افالزمة، مثـؾ: صـؽ ح -1

 وافقٓية، وافقـآت، ومطابؼتفا بلصؾفا واخلتؿ ظؾقفا بذفؽ.

ــقال ادشـــرشــمال اف -4 ــة ـاء ظـــ إم ــد آؿتضــاء-شــسـة، وافؽتاب إػ  -ظـ

 ؾة ظذ تسجقؾ إمقال  فإلؾصاح ظـ إمقال ادشسـة.شـراجلفات ادختصة أو اد

ضؾــ  صــقر وثــادؼ متؾــؽ إمــقال ادشــسـة، ـصــؽقك افعؼــارات،  -4

  ادرـبات، وافتلـد مـ مطابؼتفا ٕصقهلا، واخلتؿ ظؾقفا بذفؽ.شـرورخص 

 عقل وثادؼ افتؿؾؽ.يان مػشـرضؾ  اإلؾادة ظـ  -2

إظداد ؿادؿة بإمقال ادشـسـة، يـدون ؾقفـا أوصـاف إمـقال، ومقاؿـع  -1

 افعؼارات، وأرؿام وثادؼ افتؿؾؽ وتقارخيفا ومصادراا.

                                           
 (.1، )ص:ادرجع افسابؼ (1)

 (.1، )ص:ادرجع افسابؼ (4)
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ويعقــد افؼســؿ إوراق إػ افــدادرة ظـــد آكتفــاء مـــ إظــ ل ادؽؾــػ هبــا أو 

«اكتفاء اددة ادحددة يف ـتاب افدادرة، أهي  أشبؼ
(1)

. 

 -حمؾ افؼسـؿة-إ قال ادشسـة  صـرن ضكف يؿؽـ فؾدائرة آشذعاكة بخبر حلـ

فؾدادرة أن تـدب خبًرا أو أـثر  إلظداد بقان بـإمقال : »ةشـرـن دم ادااة افسااشة ظ

  ــؾ صــقًؾ افؼسؿة، وبقان ما يؼبؾ ؿسؿة اإلجبار مـفا ومـا ٓ يؼبؾفـا، وتعقـغ ك

«ر، وكحق ذفؽ مما تراه افدادرة ٓزًمايؽ مما يؼبؾ ؿسؿة اإلجباصـر
(2)

. 

: ؾنكف جيب ظؾقف إظداا ؿائؿة اجلراى حسب ادااة افثا ـة  ودم حافة نعقغ  صػٍّ

خـالل مـدة ٓ تزيـد ظـذ -ظذ ادصػل أن يـقدع فـدى إدارة ادحؽؿـة » وافثالثغ:

ظـذ  ؿائؿة جرا نبغ  ا فؾنل ادشـسك  ـا وظؾقـفى ونشـذؿؾ -ثالثة أصفر مـ إؿامتف

، وظؾقف أيًضا أن خيطر ــؾ ذي صـلن بؽتـاب  وؾـؼ نؼدير فؼقؿة ضظقان ادال ادشسك

إجراءات افتبؾقغ ادـصقص ظؾقفا يف ادادة افسابعة مـ اذه افالدحـة، وفؾـدادرة مـد 

«اذا ادقظد إذا وجد ما يسقغ ذفؽ
(3)

. 

ن إ ـقالى ــ صــرنـظقؿ  سلفة آظساض ظـذ ظؿؾقـة ح ـن وها دم افالئحة

ـؾ مـازظة مـ ذي صلن يف صـحة : »   ـ ادااة افذاشعة وافثالثغ1دم افػؼرة هؿؿ ر

ًٓ أو إخراًجا-اجلرد  ترؾع وؾًؼا إلجراءات رؾع افدظقى يف صحقػة  تـقدع  -إدخا

فدى إدارة ادحؽؿة افتل تـظر يف دظقى افؼسؿة خالل ثالثغ يقًما افتافقـة فإلبـالغ 

ارة ادحؽؿة صحقػة ادـازظـة يف يـقم إيـداظفا، وحتـال بنيداع ؿادؿة اجلرد. وتؼقد إد

«ؾقًرا إػ افدادرة
(4)

. 

 

                                           
 (.1-1، )ص:ادرجع افسابؼ (1)

 (.1، )ص:ادرجع افسابؼ (4)

 (.11، )ص:ادرجع افسابؼ (4)

 (.14-11، )ص:ادرجع افسابؼ (2)
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وجيب ظـذ ادصـػل نؼـديؿ نؼـاهير  افقـة اوهيـة فؾـدائرة افؼضـائقة ظــ كذـائج 

ظــذ ادصــػل تؼــديؿ تؼــارير يف " ضظــنل افذصــػقةى حســب ادــااة افثاكقــة وافثالثــغ:

وضع ادال ادشسك، وما ضرأ ظؾقـف  مقاظقد دورية حتدداا افدادرة، تشتؿؾ ظذ بقان

ــال ادشــسك وم ــقاردات اد ــاًبا ب ــص، وتتضــؿـ حس ــادة أو كؼ ـــ زي وؾاتف، صـــرم

وادؾحقطــات وافتحػظــات ظــذ أظــ ل افتصــػقة وإشــباب افتــل أظاؿــص افعؿــؾ 

وآؿساحــات، ومــا تــؿ إكجــازه، ومــا   يــتؿ إكجــازه، معــزًزا بــ  يثبــص ذفــؽ مـــ 

 -إن وجدت-ة ظذ اذا افتؼرير وتلمر باشتقػاء كقاؿصفا ادستـدات، وتطؾع افدادر

ـاء احلصـقل ظـذ شــرة، ودــ رؽـ  مــ افضــقثؿ تقدع بعـد اـت هلـا يف مؾـػ افؼ

"كسخة مـفا
(1)

. 

                                           
 (.1، )ص:ادرجع افسابؼ (1)
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  املبشح الجالح
 الدزاض٘ املٔداىٔ٘

 :أًًلا: اإلطاز العا  للدزاضْ املَدانَْ

ت كظـر ادسـتخدمغ فتؼـارير  دف افدراشة ادقداكقـة إػ افتعـرف ظـذ وجفـا

مـــ افؼضــاة وادحــامغ، وافؼــادؿغ ظــذ إظــداد اــذه -وؿســؿة افســـات  صـــرح

وذفـؽ يف اجلقاكـ  ادتعؾؼـة بؿتطؾبـات اإلؾصـاح  -افتؼارير مـ ًاشبغ ؿـاكقكقغ

 ظـ افسـة، وما يتعؾؼ هبا مـ حؼقق  وذفؽ مـ خالل ادحاور أتقة:

افتؼـارير ادافقـة اخلاصـة، وضريؼـة  متطؾبات اإلؾصـاح ظــ مـفجقـة إظـداد .أ

 ظرض ادعؾقمات ؾقفا، ووشادؾ اإلؾصاح ادالدؿة.

متطؾبــات اإلؾصــاح ظـــ ادعؾقمــات ادافقــة فؾســـة، ومــا يتعؾــؼ هبــا مـــ  .ب

 حؼقق.

وؿســؿة  صـــرافػقادــد ادرجــقة مـــ افتؼــارير ادافقــة اخلاصــة بعؿؾقــات ح .ج

 افسـة.

 صــردافقـة اخلاصـة بعؿؾقـات حافصعقبات ادتعؾؼة باإلؾصاح يف افتؼارير ا .د

 وؿسؿة افسـة.

وؿسـؿة  صـرمـ ادفتؿغ بتؼارير ح -ـ  شبؼص اإلصارة- يذؽقن جمذؿع افدهاشة

ادحؽؿـة افعامـة، وًؽؿـة إحـقال  ؿضـاةافسـات يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية، مــ 

وافــدوادر افتجاريــة يف ديــقان  ة يف دوادــر كظــر افــدظاوى، وًؽؿــة افتـػقــذ،صـــقافشخ
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، وادحاشــبغ افؼــاكقكقغ، وادحــا غادظـا  )ادحــاـؿ افتجاريــة يف افتشــؽقؾ اجلديـد(، 

ــة ر ــة ظشــقائقة  ـذظؿــة ٕؾــراا افعقـ ــاه ظقـ ــؿ اخذق  Systematic Randomون

Sample   )أما ادحاشبقن افؼـاكقكققن  ؾـنن بؿحاؾظة جدةمـ )افؼضاة، وادحامغ ،

ؾ مجقــع ادـــرخص هلـــؿ مـــ اهلقئـــة افســعقدية فؾؿحاشـــبغ افؼـــاكقكقغ افعقـــة تشـــؿ

(SOCPA.يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية  كظًرا فؼؾة ظدداؿ مؼاركًة بادحامغ ) 

وؿد متص زيارة ادحاـؿ ادشار إفقفا أظاله، وؿدم فـردقس ــؾ ًؽؿـة خطـاب 

بـات افدراشـة، بطؾ  ادقاؾؼة ظذ تقزيع آشـتباكات ظـذ افؼضـاة  فتحؼقـؼ متطؾ

 ( اشتباكة ظذ افؼضاة مـ خالل زيارة مقداكقة هلؿ.11وبعد مقاؾؼتفؿ تؿ تقزيع )

مرؾـؼ معفـا خطـاب مــ وـقـؾ ـؾقـة -ـ  تؿ إرشال آشـتباكة اإلفؽسوكقـة  

إػ مجقع أرؿام جـقآت ادحـامغ ادـرخص  -آؿتصاد واإلدارة فؾدراشات افعؾقا

( ًامًقا141وظدداؿ )هلؿ مـ وزارة افعدل بؿحاؾظة جدة 
(1)

، وأرشؾ هلـؿ رابـط 

( مـ خـالل رشـادؾ Google Driveآشتباكة اإلفؽسوكقة ادصؿؿة ظذ مقؿع )

( بقاشطة مقؿع )رشادؾ مقبايع(smsة )صـقك
(2)

. 

ـذفؽ تؿ إرشال آشتباكة اإلفؽسوكقة فؾؿحاشـبغ افؼـاكقكقغ ادـرخص هلـؿ 

( يف ادؿؾؽـــة افعربقـــة SOCPAقغ )مــــ اهلقئـــة افســـعقدية فؾؿحاشـــبغ افؼـــاكقك

( ًاشًبا ؿاكقكقًّا471افسعقدية، افبافغ ظدداؿ )
(3)

، وجرى إرشال رابط آشـتباكة 

( بعـدة وشـادؾ واـل: افزيـد Google Driveاإلفؽسوكقة ادصؿؿة ظذ مقؿـع )

اإلفؽسوين فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ حس  افبقان ادـشقر ظذ مقؿع اهلقئة، وإرشـاهلا 

                                           
اــ(، ظـذ 42/1/1241، متـاح بتـاريخ: )اشذعالم ظـ ادحـا غ ادعذؿـديـوزارة افعدل، اخلدمات اإلفؽسوكقة،  (1)

 .www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Muhamah.aspxافرابط: 

ـــــادؾ مقبـــــايع،  (4) ــــــقةرش ـــــائؾ افـص ـــــاريخ: )إااهة افرش اــــــ(، ظـــــذ افـــــرابط: 41/1/1241، متـــــاح بت

www.mobily.ws/sms/index.php. 
بقــان بؿؽانــب ادحاشــبة افؼاكقكقــة ادــرخص هلــا اهلقئــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ افؼــاكقكقغ، ادحاشــبقن ادرخصــقن،  (4)

ـــــــــــة ـــــــــــاريخ: )بؿزاوفـــــــــــة ادفـ ـــــــــــاح بت ـــــــــــرابط:11/1/1241، مت  اــــــــــــ(، ظـــــــــــذ اف

www.socpa.org.sa/Socpa/Licensed-Accountants/Accounting-Offices.aspx. 

https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Muhamah.aspx
http://www.mobily.ws/sms/index.php
http://www.mobily.ws/sms/index.php
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Licensed-Accountants/Accounting-Offices.aspx
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(، WhatsAppا إػ جمؿقظــات ًادثــة فؾؿحاشــبغ افؼــاكقكقغ يف بركــام  )أيًضــ

ـذفؽ تؿ إرشال رابط آشتباكة إػ ظدد مـ احلسابات افتابعة دحاشـبغ ؿـاكقكقغ 

( جمتؿـــع 1(. ويقضـــح اجلـــدول رؿـــؿ )LinkedIn( و)Twitterظـــذ مقؿـــع )

 افدراشة وظقـتفا، وظدد آشتباكات ادقزظة وادستؾؿة.

 :ػ١ٕخ اٌذساتسخ ٚػذد االتسزجبٔبد اٌّٛصػخ ٚاٌّسزٍّخ: :1لُ )عذٚي س
 

وؿسـؿة افســة  مــ ادقضـقظات افتـل هلـا  صــرة ظـ ظؿؾقـات حتعتز ادحاشب

تطبقؼات ظؿؾقة مـ خالل افتؼارير ادافقة ادؼدمـة فؾجفـات افؼضـادقة، إٓ أن احلصـقل 

ظؾقفا ُيعد أمًرا بافغ افصعقبة وؿص تطبقؼ افدراشة  كظـًرا فؽقهنـا تؼـارير خاصـًة )ؽـر 

ــؿ اشــتخدام آشــتباكة )آشتؼصــاء ــذفؽ ت ــات شـــق( ـقمـشــقرة(  ف ــع افبقاك ؾة جلؿ

اجلـز  : تــاول سـغافالزمة إلجراء افدراشة ادقداكقة، وتتؽقن آشتباكة مـ جزأيـ ردق

ة ٕؾراد افعقــة: ادماـؾ افعؾؿـل، وافقطقػـة احلافقـة، صـقمـف  اخلصادص افشخ إول

شـة حـقل: إشئؾة ادتعؾؼة بقجفة كظر ظقـة افدرا اجلز  افثاينواخلزة افعؿؾقة. وتـاول 

وؿسؿة افسـة يف افتؼارير ادافقـة اخلاصـة  )و   صـرمتطؾبات اإلؾصاح ظـ ظؿؾقات ح

يتؿ تـاول جاك  افؼقاس ادحاشبل ادتعؾـؼ بافســة، ظـذ اظتبـار أن اـذا اجلاكـ  ًـؾ 

 زتتنع الدزاض٘
 االضتباىات

ىطب٘ املطتلن٘ إىل  املطتلن٘ املْشع٘
 املْشع٘ %

 14,1 47 11 افؼضاة

 7 21 141 ادحامقن

 17,4 27 471 ادحاشبقن افؼاكقكققن

 13,2 129 978 اديؿقع
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ادـاؿشة ؾقف مـ ؿبؾ افػؼفاء(  بؿعــك أن ادحاشـ  يبـدأ يف جاكـ  افؼقـاس ادحاشـبل 

ـ حقــث يـتفــل افػؼقــف  ٓرتبــاط مقضــقع افســـات بــ  جــاء يف ادتعؾــؼ بافســـات مــ

 يعة اإلشالمقة، واق ادعؿقل بف يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية.شـراف

اؽة ظباراتــفا بآشـتػادة مــ رأي جلــة صــقوؿد تؿ اختقار ًاور آشتباكة و

فا راخلد ات افؼضـائقة افذـل يؼـد  بعـقان: (11( رؿؿ )SOCPAمعاير ادراجعة )

، وـذفؽ مـ اإلضار افػؽري افـقارد يف ادحاشب افؼاكقين بطؾب  ـ جفة ؿضائقة 

( وتــقطقػف  خلدمـة اجلاكــ  اإلؾصــاح دم افذؼـاهير ادافقــة اخلا ـةادبحـث افثـاين: )

 ادقداين مـ افدراشة.

ادتـدرج فتحديـد إجابـات أؾـراد  شــلوؿد تؿ اشتخدام مؼقـاس فقؽـرت اخل 

( فقـدل 1( فقـدل ظـذ ادقاؾؼـة ادطؾؼـة، وافـقزن )1فقزن )حقث تؿ حتديد ا  افعقـة

ظذ ظدم ادقاؾؼة ادطؾؼة، ـ  تؿ حتديد درجة ادقاؾؼـة مــ ظـدمفا وؾًؼـا فؾؿتقشـط 

ادرجح إلجابات افعقـة ظذ افـحق أيت
(1)

: 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
، )افريـاض: اإلحصا  افق ػل وآشذدٓيل دم ظؾؿ افـػس وافسبقة وآجذنعزـريا بـ أ د افشـربقـل، وآخرون،  (1)

 (.11-17م(، )ص:4221 -اـ 1242، 4دار اخلؾقد، ط

 ادذقشط ادرجح اهجة ادقاؾؼة

 1 - 2,42 مقاؾؼ مطؾًؼا

 2,11 - 4,22 مقاؾؼ

 4,41 - 4,12 ًايد

 4,11 - 1,12 ؽر مقاؾؼ

 1,71 - 1 ؽر مقاؾؼ ظذ اإلضالق
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تغشـقآشتباكة  وذفؽ بخطقتغ أشا  دق رجقاة وتؿ افتلـد مـ 
(1)

 : ًٓ  ضو

إجراء دراشة أوفقة ظذ ظقـة مـ جمتؿع افدراشـة، فؾتعـرف ظـذ كؼـاط افضـعػ يف 

قــة  وُتعـد اـذه افدراشـة آشتباكة، ومعرؾة درجة وضقح افعبارات ظذ أؾراد افع

ظـرض آشـتباكة  ثاكًقـاؽر رشؿقة  كظًرا ٕهنا مازافص يف ضقر افتجربة وافتعـديؾ. 

ظذ ًؽؿـغ  حقـث تـؿ ظرضـفا ظـذ مخسـة مــ أظضـاء اقئـة افتـدريس يف ؿسـؿ 

هبـدف افتلــد مــ   ادحاشبة بؽؾقة آؿتصـاد واإلدارة بجامعـة ادؾـؽ ظبـد افعزيـز

اهلدف ادـشقد مـ افبحث، وؿد تؿ تعديؾ بعـض ظبارا ـا،  دٓٓت ظبارا ا ٕداء

 وإضاؾة أو حذف افبعض أخر بحس  تقجقفا ؿ.

إجابات أؾراد افعقـة ظذ آشـتباكة باشـتخدام مؼقـاس  ثباتـ  تؿ افتلـد مـ 

وتـــساوح ؿقؿتـــف بـــغ افصـــػر "(  Cronbach's Alpha)أفػـــا ـروكبـــاخ( )

ذا ثبات مـخػض إذا ـاكص ؿقؿـة أفػـا أؿـؾ مــ  وافقاحد، وبقجف ظام ُيعد ادؼقاس

( و 2,22(، وذا ثبــات متقشــط إذا ـاكــص ؿقؿــة أفػــا تؼــع يف افػــسة بــغ )2,22)

"( ؾلظذ2,72(، وذا ثبات مرتػع إذا ـاكص أفػا )2,72)
(2)

، وؿد بؾغـص ؿـقؿ أفػـا 

ممـا يـدل ظـذ أن ادؼقـاس يف    رنػعـة( وال ؿقؿـة 2,121جلؿقع ًاور افدراشة )

 ه افدراشة ذو درجة ثبات ظافقة.اذ

تؿ حتؾقؾ افبقاكات افتل تؿ مجعفا مـ خـالل أداة افدراشـة )آشـتباكة( باشـتخدام 

  (SPSS: 19) احلاش  أيل ظـ ضريؼ بركام  احلزم اإلحصادقة فؾعؾـقم آجت ظقـة

دٓفقة(  حقـث تـؿ اشـتخراج باشتخدام إشافق  اإلحصادقة افتافقة )وصـػقة، واشـت

                                           
)افريـاض: مـشـقر بقاشـطة  1، جضاوات مجع افبقاكـات رشؾسـؾة ادـفيقـة وافؼقـاس افضحقان، شعقد بـ ضحقان  (1)

 (.11-11م(، )ص:4214 -اـ 1244ادمفػ، د.ط، 

اإلحصا  افذطبقؼل رادػاهقؿ إشاشـقة وضاوات افذحؾقؾ اإلحصائل إـثر اشذخداً ا دم شعد بـ شعقد افؼحطاين،  (4)

، 1، )افريـاض: معفـد اإلدارة، مرــز افبحـقث، ط spssاإلكساكقة باشـذخدام افدهاشات وافبحقث آجذنظقة و

 (.427م(، )ص:4211-اـ1241
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ادتقشــط ادــرجح، وآكحــراف ادعقــاري جلؿقــع ًــاور افدراشــة وظبار ــا، وترتقــ  

ــار ) ــؿ إجــراء اختب واــق مـــ   (Kruskal - Wallisدرجــة ادقاؾؼــة ظؾقفــا. ـــ  ت

آختبــارات افالمعؾؿقــة  فؾتعــرف ظــذ اجتااــات أؾــراد ظــدة ظقـــات مســتؼؾة )ثالثــة 

فة افػروق بغ اذه افعقــات، وحتديـد مـا إذا ـاكـص افػـروق ؾلـثر(، وافؽشػ ظـ دٓ

ــة )افؼضــاة، وادحــامغ، وادحاشــبغ  ــراد افعقـ ــات أؾ ــغ إجاب ــة إحصــادقة ب ــا دٓف هل

ؿاكقكقغ(
(1)

 وضف ظذ بقاكات افدراشة.صـر  وتؿ اختقار اذا آختبار فتقاؾر 

ًَا: عسض نتاٖر الدزاضْ  :ثان

ــ ــة اإلحص ــاد  ادعاجل ــذ كت ــاًء ظ ــة بـ ــتخدامفا ٕداة افدراش ــؿ اش ــل ت ادقة افت

 :ؿ أدكاهسـقشقف يتؿ ظرض افـتاد  حس  افتؼ  )آشتباكة(

ــؿ ) ــذيـ صــؿؾتفؿ 4يقضــح اجلــدول رؿ ــة افبحــث اف ــراد ظقـ ( خصــادص أؾ

 افدراشة مـ افؼضاة، وادحامغ وادحاشبغ افؼاكقكقغ.

افعقـة مـ افؼضاة حيؿؾـقن درجـة اداجسـتر بـسـبة وؿد اتضح أن أؽؾ  أؾراد 

%( مـــ إمجــايل ظــدداؿ. ـــ  يتضــح مـــ اجلــدول أن أؽؾــ  ادشــارـغ يف 74,2)

حقث بؾغص كسـبة   شـقات 12شـقات إػ أؿؾ مـ  1افدارشة تساوح خز ؿ مـ 

%( مما يدل ظذ أهنـؿ يتؿتعـقن بخـزة متقشـطة  ويرجـع افسـب  يف 14,4امٓء )

 ٕن افدراشة صؿؾص افؼضاة مـ ادحاـؿ آبتدادقة ؾؼط. ذفؽ  كظًرا

ـذفؽ اتضح أن أؽؾ  أؾـراد افعقــة مــ ادحـامغ حيؿؾـقن درجـة اداجسـتر 

%( مـ إمجايل ظدداؿ. ـ  يتضح مـ اجلدول أن أؽؾ  ادشـارـغ يف 21,2بـسبة )

حقث بؾغص كسـبة   شـقات 12شـقات إػ أؿؾ مـ  1افدارشة تساوح خز ؿ مـ 

 %( مما يدل ظذ أهنؿ يتؿتعقن بخزة متقشطة.41,1امٓء )

                                           
 (.112، )ص:ادرجع افسابؼ (1)
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وؾق  يتعؾؼ بادحاشبغ افؼاكقكقغ ؾؼد اتضـح أن أؽؾـبفؿ ممــ حيؿؾـقن درجـة 

%( مـــ إمجــايل ظــدداؿ. ـــ  يتضــح مـــ اجلــدول أن 17,2افبؽــافقريقس بـســبة )

حقـث بؾغـص   شــة 11أؽؾ  ادشارـغ يف افدارشة تزيـد خـز ؿ ظـذ أـثـر مــ 

%( مما يدل ظذ أهنؿ يتؿتعقن بخزة ظافقـة  واـق أمـر مطؾـقب 21,1بة امٓء )كس

 وخاصًة أن مقضقع افبحث مـ ادقضقظات ادتؼدمة يف ادحاشبة.

 :خظبئض أفشاد ػ١ٕخ اٌذساتسخ: :2عذٚي سلُ )

ام٘
 الع

ٜص
صا

ارت
 

ارتصاٜص 
 الفسعٔ٘

 احملامٌْ الكطاٗ
احملاضبٌْ 
 الكاىْىٌْٔ

 % اجملنْع
 % العدد % لعددا % العدد

نٕ
لعل

ٍل ا
املؤ

 

 37,2 21 17,2 47 44,4 11 11,4 1 بؽافقريقس

 2,3 4 ــ ــ 2,2 4 4,7 1 دبؾقم ظايل

 53,5 11 24,1 42 21,2 44 74,2 47 ماجستر

 7,1 1 ــ ــ 14,4 1 1,1 4 دـتقراه

 ــ 129 ــ 47 ــ 45 ــ 37 اديؿقع
لٔ٘

لعن
ربٗ ا

ارت
 

 21,2 41 17,2 1 11,1 7 41,7 11 شـقات 1أؿؾ مـ 

شـقات إػ  1مـ 

 شـقات 12أؿؾ مـ 
44 14,4 11 41,1 1 11,1 21 37,2 

شـقات إػ  12مـ 

 شـة 11أؿؾ مـ 
4 1,2 1 17,1 1 17,2 11 13,9 

 28,7 47 21,1 44 41,2 12 4,7 1 شـة 11أـثر مـ 

 ــ 129 ــ 47 ــ 45 ــ 37 اديؿقع
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ٚي: ِزطٍجبد اإلفظب  ػٓ ِٕٙج١خ إػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌّحٛس األ

 :اٌخبطخ، ٚطش٠مخ ػشع اٌّؼٍِٛبد ف١ٙب، ٚٚتسبئً اإلفظب  اٌّمائّخ

 ذطؾبـات اإلؾصـاح  ( ظبـارات ادحـقر إول حـقل:4يقضح اجلدول رؿـؿ )

ــاى  ــات ؾقف ــة ظــرض ادعؾق  ــة اخلا ــةى وضريؼ ــاهير ادافق ــة إظــداا افذؼ ظـــ  ـفيق

مرتبــة حســ  أمهقتفــا مـــ وجفــة كظــر ادشــارـغ يف ح ادالئؿــةى ووشــائؾ اإلؾصــا

 افدراشة ظذ افـحق أيت:

اشــتخدام ادصــطؾحات )افقاضــحة(، وادســؿقات افصــحقحة ادتعــارف  -1

(  ومتثـؾ 2,11ظؾقفا، وجتـ  اشتخدام ادصطؾحات افغامضة بدرجة مقاؾؼة بؾغـص )

 )مقاؾؼ مطؾًؼا(. شـلاذه افدرجة وؾًؼا فؾؿتقشط ادرجح دؼقاس فقؽرت اخل 

اإلؾصـاح ظـــ افـتــاد  افتــل تقصــؾ إفقفــا افؼــادؿ بنظــداد افتؼــارير ادافقــة  -4

اخلاصة، وإشباب ادميدة هلا، وما يدظؿفا مـ بقاكـات، ومعؾقمـات، وحتؾـقالت، 

ــاد  بدرجــة مقاؾؼــة بؾغــص ) (، ومتثــؾ اــذه 2,22وافتــل تعتــز مصــدًرا هلــذه افـت

( Kruskal - Wallisفــرت كتــاد  اختبــار )افدرجــة )مقاؾــؼ مطؾًؼــا(، وؿــد أط

حقـث   وجقد اختالؾات معـقية هلذه افعبارة بغ بعض ادشارـغ يف اذه افدراشـة

(، ثؿ ادحاشبقن افؼاكقكققن بدرجـة 2,14أبدى افؼضاة درجًة مقاؾؼًة أظذ بؾغص )

 (.2,11(  ثؿ ادحامقن بدرجة مقاؾؼة بؾغص )2,21بؾغص )

ذفؽ بعرض مجقع ادعؾقمات افردقسـة افتـل صؿقفقة مستقى اإلؾصاح  و -4

دة، صـــق ــؿ ادســتػقديـ، وتســاظداؿ ظــذ ا ــاذ ؿــرارا ؿ آؿتصــادية بصــقرة ر

وظرض ادعؾقمات بشـؽؾ ظـادل خلدمـة مجقـع ادسـتػقديـ بدرجـة مقاؾؼـة بؾغـص 

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.2,44)
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دافقة اخلاصـة )ؾؼفقـة، أو اإلؾصاح ظـ إحؽام ادـظؿة إلظداد افتؼارير ا -2

(  ومتثــؾ اــذه افدرجــة 2,41كظامقــة، أو معــاير مفـقــة( بدرجــة مقاؾؼــة بؾغــص )

 )مقاؾؼ مطؾًؼا(.

افتـقع يف ضريؼة ظرض افؼقادؿ ادافقة  مـ خالل ؿادؿـة جمؿؾـة فؾســة ومـا  -1

، يتعؾؼ هبا مـ حؼقق )ؿادؿة ادرـز ادايل(، وؿقادؿ مػصؾة فؾبـقد مثؾ: )ؿادؿة افســة

وؿادؿة افديقن ادراقكة وكحق ذفؽ(  فتؾبقـة احتقاجـات ادسـتػقديـ مــ ادعؾقمـات 

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.2,41ادافقة بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

اإلؾصــاح ظـــ مــدى ـػايــة إدفــة وافؼــرادـ افتــل حصــؾ ظؾقفــا افؼــادؿ  -1

(  ومتثـؾ اـذه افدرجـة 2,41بنظداد افتؼارير ادافقة اخلاصة بدرجة مقاؾؼة بؾغـص )

 )مقاؾؼ مطؾًؼا(.

اإلؾصاح ظـ إجراءات إظـداد افتؼـارير ادافقـة اخلاصـة، ومـدى آفتـزام  -7

(  ومتثـؾ 2,22باتػاؿقة تؼديؿ خدمة افتؼارير ادافقة اخلاصة بدرجة مقاؾؼة بؾغـص )

( Kruskal - Wallisاذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(، وؿد أطفـرت كتـاد  اختبـار )

حقـث   ات معـقية هلذه افعبارة بغ بعض ادشارـغ يف اذه افدراشـةوجقد اختالؾ

(، ثؿ ادحاشبقن افؼاكقكققن بدرجـة 2,21أبدى افؼضاة درجًة مقاؾؼًة أظذ بؾغص )

 (.4,14(  ثؿ ادحامقن بدرجة مقاؾؼة بؾغص )2,41بؾغص )

اإلؾصــاح ظـــ اتػاؿقــة تؼــديؿ خــدمات إظــداد افتؼــارير ادافقــة اخلاصــة   -1

قفــا اجلفــات ادســتػقدة، وكطــاق افعؿــؾ، وضريؼــة احتســاب إتعــاب مقضــًحا ؾ

(  ومتثــؾ اــذه افدرجــة 2,11)إجــرة(، وضريؼــة دؾعفــا بدرجــة مقاؾؼــة بؾغــص )

( وجـقد اختالؾـات Kruskal - Wallis)مقاؾؼ(، وؿـد أطفـرت كتـاد  اختبـار )

ة حقـث أبـدى افؼضـا  معـقية هلذه افعبـارة بـغ بعـض ادشـارـغ يف اـذه افدراشـة

(، ثــؿ ادحاشــبقن افؼــاكقكققن بدرجــة بؾغــص 2,24درجــًة مقاؾؼــًة أظــذ بؾغــص )

 (.4,12(  ثؿ ادحامقن بدرجة مقاؾؼة بؾغص )2,41)
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ــاد  افتــل تقصــؾ هلــا افؼــادؿ بنظــداد  -1 اإلؾصــاح ظـــ مــدى افؼـاظــة بافـت

ــص ) ــة بؾغ ــة مقاؾؼ ــة اخلاصــة بدرج ــارير ادافق ــة 2,11افتؼ ــذه افدرج ــؾ ا (  ومتث

 )مقاؾؼ(.

ام وشـادؾ مسـاظدة يف اإلؾصـاح، وتـقؾر مالحـؼ مـع افتؼـارير اشتخد -12

ادافقة اخلاصة مثـؾ: )اجلـداول، وافرشـقم افبقاكقـة واإلحصـادقة، ووثـادؼ رشـؿقة، 

(  2,21ومراشـالت بـغ إضــراف ادعـقـة وكحـق ذفــؽ( بدرجـة مقاؾؼـة بؾغــص )

 ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ(.
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١خ إػذاد اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ ِزطٍجبد اإلفظب  ػٓ ِٕٙج: :3عذٚي سلُ )

 :اٌخبطخ، ٚطش٠مخ ػشع اٌّؼٍِٛبد ف١ٙب، ٚٚتسبئً اإلفظب  اٌّمائّخ

 ازٗـــــــــالعب و

اليتاٜر 
 - Kruskal املتْضط ارتاص العام٘

Wallis 

ضط
ملتْ

ا
ازٖ 

ملعٔ
ف ا

حنسا
اال

 
طاٗ

الك
مٌْ 

حملا
ا

 
ٌْٔ

ىْى
لكا

ٌْ ا
اضب

حمل
ا

 

باز
خت

 اال
ن٘

قٔ
 

الل٘
الد

 ْٚ
طت

م
 

ثري
لتأ

ا
 

1 
اضتدداو املصطلشات )الْاضش٘( ّاملطنٔات 
الصشٔش٘ املتعازف علَٔا، ّجتيب اضتدداو 

4 املصطلشات الػامط٘.
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2 
اإلفصاح عً اليتاٜر اليت تْصل إلَٔا الكاٜه 

بإعداد التكازٓس املالٔ٘ ارتاص٘، ّاألضباب 
بٔاىات، ّمعلْمات، املؤٓدٗ هلا، ّما ٓدعنَا مً 

 ّحتلٔالت; ّاليت تعترب مصدّزا هلرِ اليتاٜر.
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 دال

3 
مشْلٔ٘ مطتْٚ اإلفصاح; ّذلو بعسض مجٔع املعلْمات 
السٜٔط٘ اليت تَه املطتفٔدًٓ، ّتطاعدٍه علٙ اختاذ 

دٗ، ّعسض املعلْمات غـٔقسازاتَه االقتصادٓ٘ بصْزٗ ز
 عادل رتدم٘ مجٔع املطتفٔدًٓ. بػهل
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اإلفصاح عً األسهاو امليعن٘ إلعداد التكازٓس املالٔ٘  4
4 ارتاص٘ )فكَٔ٘، أّ ىعامٔ٘، أّ معآري مَئ٘(.
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5 

الٔ٘; مً خالل التيْع يف طسٓك٘ عسض الكْاٜه امل
قاٜن٘ زتنل٘ للرتن٘ ّما ٓتعلل بَا مً سكْم )قاٜن٘ 

املسنص املالٕ(، ّقْاٜه مفصل٘ للبيْد مجل: )قاٜن٘ 
الرتن٘، ّقاٜن٘ الدٌْٓ املسٍْى٘ ّحنْ ذلو(; لتلبٔ٘ 

 استٔادات املطتفٔدًٓ مً املعلْمات املالٔ٘.
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6 
فصاح عً مدٚ نفآ٘ األدل٘ ّالكساًٜ اليت اإل

سصل علَٔا الكاٜه بإعداد التكازٓس املالٔ٘ 
4 ارتاص٘.
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 ازٗـــــــــالعب و

اليتاٜر 
 - Kruskal املتْضط ارتاص العام٘

Wallis 
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7 
اإلفصاح عً إدساٛات إعداد التكازٓس املالٔ٘ 
ارتاص٘، ّمدٚ االلتصاو باتفاقٔ٘ تكدٓه 

4 خدم٘ التكازٓس املالٔ٘ ارتاص٘.
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8 
اإلفصاح عً اتفاقٔ٘ تكدٓه خدمات إعداد 

التكازٓس املالٔ٘ ارتاص٘; مْضّشا فَٔا ادتَات 
املطتفٔدٗ، ّىطام العنل، ّطسٓك٘ استطاب 

 األتعاب )األدسٗ(، ّطسٓك٘ دفعَا.
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كياع٘ باليتاٜر اليت تْصل اإلفصاح عً مدٚ ال 9
4 هلا الكاٜه بإعداد التكازٓس املالٔ٘ ارتاص٘.
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10 
اضتدداو ّضاٜل مطاعدٗ يف اإلفصاح، ّتْفري مالسل 

مع التكازٓس املالٔ٘ ارتاص٘ مجل: )ادتداّل، 
ّالسضْو البٔاىٔ٘ ّاإلسصأٜ٘، ّّثاٜل زمسٔ٘، 

 الت بني األطساف املعئ٘ ّحنْ ذلو(.ّمساض
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 املتْضط العاو للنشْز
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اٌّحٛس اٌضبٟٔ: ِزطٍجبد اإلفظب  ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٌٍزشوخ ِٚب 

 :٠زؼٍك ثٙب ِٓ حمٛق

ر ذطؾبـات اإلؾصـاح فثـاين حـقل: ( ظبارات ادحـقر ا2يقضح اجلدول رؿؿ )

مرتبًة حسـ  أمهقتفـا مــ ظـ ادعؾق ات ادافقة فؾسـةى و ا يذعؾؼ هبا  ـ حؼقق ى 

 وجفة كظر ادشارـغ يف افدراشة ظذ افـحق أيت:

اإلؾصاح ظـ حجؿ أمقال افسـة مـ )إظقان، وادــاؾع(، وبقـان ؿقؿتفـا  -1

ذه افدرجة وؾًؼا فؾؿتقشط ادـرجح (  ومتثؾ ا2,11افعادفة بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

ـــرت اخل  ـــاس فقؽ ــــلدؼق ـــار  ش ـــاد  اختب ـــرت كت ـــد أطف ـــا(، وؿ ـــؼ مطؾًؼ  )مقاؾ

(Kruskal - Wallis ــض ــغ بع ــارة ب ــذه افعب ــة هل ــات معـقي ــقد اختالؾ ( وج

ــذه افدراشــة ــص   ادشــارـغ يف ا ــذ بؾغ ــًة أظ ــدى افؼضــاة درجــًة مقاؾؼ ــث أب حق

(  ثـؿ ادحاشـبقن افؼـاكقكققن بدرجـة 2,11(، ثؿ ادحامقن بدرجة بؾغص )2,11)

 (.2,21مقاؾؼة بؾغص )

ع صــقاإلؾصاح ظـ مؼدار افديقن ادستحؼة فؾؿـقرث، وظـرض بقـان تػ -4

فؾؿعؾقمات ادفؿة مثؾ: )اشـؿ ادـديـ، وافؼقؿـة اإلمجافقـة فؾـديـ ومؼـدار ادسـتؾؿ 

ثـؾ (  ومت2,11وادتبؼل مـف، ومقاظقد آشتحؼاق ادتبؼقة( بدرجة مقاؾؼة بؾغـص )

( Kruskal - Wallisاذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(، وؿد أطفـرت كتـاد  اختبـار )

حقـث   وجقد اختالؾات معـقية هلذه افعبارة بغ بعض ادشارـغ يف اذه افدراشـة

(، ثــؿ ادحــامقن بدرجــة بؾغــص 2,71أبــدى افؼضــاة درجــًة مقاؾؼــًة أظــذ بؾغــص )

 (.2,41بؾغص ) (  ثؿ ادحاشبقن افؼاكقكققن بدرجة مقاؾؼة2,14)

اإلؾصاح ظـ مؼدار افديقن ادستحؼة ظـذ ادـقرث )ادراقكـة(، وظـرض  -4

ع فؾؿعؾقمــات ادفؿــة، مثــؾ: )جفــة آشــتحؼاق، وافؼقؿــة اإلمجافقــة صـــقبقــان تػ

فؾديـ ومؼدار اددؾقع وادتبؼل مـف، وافعغ ادراقكة فؾديـ( بدرجة مقاؾؼـة بؾغـص 

 ًؼا(.(  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾ2,14)
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اإلؾصاح ظـ ادـازظات ادتعؾؼة بلمقال افسـة مثؾ: )إماكـات ادسـجؾة  -2

(  2,14باشؿ ادقرث، وإوؿاف ؽر ادقثؼة وكحق ذفؽ( بدرجة مقاؾؼة بؾغـص )

 ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.

اإلؾصاح ظـ مؼدار افديقن ادسـتحؼة ظـذ ادـقرث )ادرشـؾة(، وظـرض  -1

ات ادفؿة مثؾ: )جفة آشتحؼاق، وافؼقؿة اإلمجافقة فؾـديـ ع فؾؿعؾقمصـقبقان تػ

(  ومتثـؾ اـذه افدرجـة 2,12ومؼدار اددؾقع وادتبؼل مـف( بدرجة مقاؾؼة بؾغـص )

 )مقاؾؼ مطؾًؼا(.

وؾا ا )ؿادؿــة افــدخؾ( بدرجــة صـــراإلؾصــاح ظـــ إيــرادات افســـة، وم -1

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.2,21مقاؾؼة بؾغص )

ــديقن ا -7 إلؾصــاح ظـــ مؼــدار ادـازظــات يف احلؼــقق ادتعؾؼــة بافســـة )اف

(  2,22  افقرثة( بدرجـة مقاؾؼـة بؾغـص )صـقة، وكصـقادراقكة، وادرشؾة، وافق

 ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.

ظؾقفــا بدرجــة  صـــلة، ومصــارؾفا، وافقصـــقاإلؾصــاح ظـــ مؼــدار افق -1

 ة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.(  ومتثؾ اذه افدرج2,24مقاؾؼة بؾغص )

  افقرثــة مـــ افســـة، ومؼــدار افتقزيعــات ظؾــقفؿ صـــقاإلؾصــاح ظـــ ك -1

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.2,22بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

اإلؾصاح ظـ ضريؼة حػظ أمقال افسـة وإدار ا بدرجة مقاؾؼـة بؾغـص  -12

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.2,44)

  ـــؾ وارث مـــ افســـة  متــك مــا صـــقاة كاإلؾصــاح ظـــ مؼــدار زـــ -11

ــا اف ــقاؾرت ؾقف ـــرت ــص )ش ــة بؾغ ــذه افدرجــة 2,21وط بدرجــة مقاؾؼ ــؾ ا (، ومتث

 )مقاؾؼ(.
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ِزطٍجبد اإلفظب  ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّب١ٌخ ٌٍزشوخ : :4عذٚي سلُ )

 :ِٚب ٠زؼٍك ثٙب ِٓ حمٛق
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اإلفصاح عً سذه أمْال الرتن٘ مً )األعٔاٌ،  1
4 ّامليافع(، ّبٔاٌ قٔنتَا العادل٘.
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لنْزخ، ّعسض اإلفصاح عً مكداز الدٌْٓ املطتشك٘ ل

لٕ للنعلْمات املَن٘ مجل: )اضه املدًٓ، صـٔبٔاٌ تف
ّالكٔن٘ اإلمجالٔ٘ للدًٓ ّمكداز املطتله ّاملتبكٕ 

 ميُ، ّمْاعٔد االضتشكام املتبكٔ٘(.
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3 
اإلفصاح عً مكداز الدٌْٓ املطتشك٘ علٙ املْزخ 

لٕ للنعلْمات املَن٘ صـٔف)املسٍْى٘(، ّعسض بٔاٌ ت
مجل: )دَ٘ االضتشكام، ّالكٔن٘ اإلمجالٔ٘ للدًٓ 

 ّمكداز املدفْع ّاملتبكٕ ميُ، ّالعني املسٍْى٘ للدًٓ(.
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اإلفصاح عً املياشعات املتعلك٘ بأمْال الرتن٘ مجل: 

ّقاف غري املْثك٘ )األماىات املطذل٘ باضه املْزخ، ّاأل
4 ّحنْ ذلو(.
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5 
اإلفصاح عً مكداز الدٌْٓ املطتشك٘ علٙ املْزخ 

لٕ للنعلْمات صـٔ)املسضل٘(، ّعسض بٔاٌ تف
املَن٘ مجل: )دَ٘ االضتشكام، ّالكٔن٘ 

 اإلمجالٔ٘ للدًٓ ّمكداز املدفْع ّاملتبكٕ ميُ(.
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ّفاتَا صـساإلفصاح عً إٓسادات الرتن٘، ّم 6
4 )قاٜن٘ الدخل(.
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7 
اإلفصاح عً مكداز املياشعات يف اذتكْم املتعلك٘ 

٘، صـٔبالرتن٘ )الدٌْٓ املسٍْى٘، ّاملسضل٘، ّالْ
4 ب الْزث٘(.صـّٔى
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 صـٕ٘، ّمصازفَا، ّالْصـٔاإلفصاح عً مكداز الْ 8
4 علَٔا.
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ب الْزث٘ مً الرتن٘، ّمكداز صـٔاإلفصاح عً ى 9
4 التْشٓعات علَٔه.
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 اإلفصاح عً طسٓك٘ سفغ أمْال الرتن٘ ّإدازتَا. 10
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ب نل ّازخ مً صـٔاإلفصاح عً مكداز شناٗ ى 11
4 ّط.ػـسالرتن٘; متٙ ما تْافست فَٔا ال
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 املتْضط العاو للنشْز
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اٌّحٛس اٌضبٌش: اٌفٛائذ اٌّشعٛح ِٓ اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌخبطخ ثؼ١ٍّبد 

 :ٚلسّخ اٌزشوخ ظـشح

افػقائـد ادرجـقة  ــ ( ظبارات ادحقر افثافث حـقل: 1يقضح اجلدول رؿؿ )

مرتبـة حسـ  أمهقتفـا مــ وؿسـؿة افســةى  صـرافذؼاهير ادافقة اخلا ة بعؿؾقات ح

 شارـغ يف افدراشة ظذ افـحق أيت:وجفة كظر اد

تزويد مستخدمل افتؼارير ادافقة اخلاصـة بؿعؾقمـات ظــ مؼـدار افســة  -1

(  ومتثؾ اـذه افدرجـة وؾًؼـا 2,21وما يتعؾؼ هبا مـ حؼقق بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

 )مقاؾؼ مطؾًؼا(. شـلفؾؿتقشط ادرجح دؼقاس فقؽرت اخل 

دة )ـافقؾـاء بآفتزامـات، وافؼسـؿة صــقادساظدة يف ا ـاذ افؼـرارات افر -4

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼا(.2,41بغ افقرثة( بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

اإلشفام يف إهناء ادـازظات ادافقة ادتعؾؼة بافسـات بدرجة مقاؾؼة بؾغـص  -4

(  ومتثــؾ اــذه افدرجــة )مقاؾــؼ مطؾًؼــا(  وؿــد أطفــرت كتــاد  اختبــار 2,42)

(Kruskal - Wallis ــض ــغ بع ــارة ب ــذه افعب ــة هل ــات معـقي ــقد اختالؾ ( وج

ــذه افدراشــة ــص   ادشــارـغ يف ا ــذ بؾغ ــة أظ ــدى افؼضــاة درجــة مقاؾؼ ــث أب حق

(  ثـؿ ادحاشـبقن افؼـاكقكققن بدرجـة 2,24(، ثؿ ادحامقن بدرجة بؾغص )2,24)

 (.4,14مقاؾؼة بؾغص )

ؼـة بؾغـص ادساظدة يف تؼقيؿ أداء افؼادؿ بحػظ وإدارة افسـة بدرجة مقاؾ -2

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ(.2,11)

مــاؾع افتؼــارير ادافقـة اخلاصــة بافســات تػــقق تؽؾػـة إظــداداا بدرجــة  -1

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ(.4,11مقاؾؼة بؾغص )
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ــخ اٌخبطــخ   : :5عــذٚي سلــُ ) ــذ اٌّشعــٛح ِــٓ اٌزمــبس٠ش اٌّب١ٌ اٌفٛائ

 :ٚلسّخ اٌزشوخ ظـشثؼ١ٍّبد ح
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1 
تصّٓد مطتددمٕ التكازٓس املالٔ٘ ارتاص٘ 

مبعلْمات عً مكداز الرتن٘ ّما ٓتعلل بَا مً 
4 سكْم.
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4 
دٗ )نالْفاٛ غـٔاملطاعدٗ يف اختاذ الكسازات الس

4 بااللتصامات، ّالكطن٘ بني الْزث٘(.
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اٌّحٛس اٌشاثغ: اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمـخ ثبإلفظـب  فـٟ اٌزمـبس٠ش اٌّب١ٌـخ      

 :ٚلسّخ اٌزشوخ ظـشاٌخبطخ ثؼ١ٍّبد ح

رافصـعقبات ادذعؾؼـة ( ظبارات ادحقر افرابع حـقل: 1يقضح اجلدول رؿؿ )

مرتبًة حس   وؿسؿة افسـة : صـرباإلؾصاح دم افذؼاهير ادافقة اخلا ة بعؿؾقات ح

 ـ وجفة كظر ادشارـغ يف افدراشة ظذ افـحق أيت:أمهقتفا م

ؾقة، أو صـرتلخر بعض اجلفات افرشؿقة ادرتبطة بافسـة )حؽقمقة، أو م -1

مديـغ( يف اإلجابة ظـ اشتػسارات ادؽؾػ بنظداد افتؼارير ادافقة اخلاصة، وظـدم 

زظـات بدرجـة وظل ادجتؿع بلمهقة افتؼارير ادافقـة اخلاصـة بافســات يف إهنـاء ادـا

(  ومتثؾ اذه افدرجة وؾًؼا فؾؿتقشط ادرجح دؼقاس فقؽرت 2,41مقاؾؼة بؾغص )

 )مقاؾؼ مطؾًؼا(. شـلاخل 

ظــدم تعــاون بعــض افقرثــة مــع ادؽؾــػ بنظــداد افتؼــارير ادافقــة اخلاصــة  -4

(  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ مطؾًؼـا(، وؿـد أطفـرت 2,42بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

( وجـقد اختالؾـات معـقيـة هلـذه افعبـارة بـغ Kruskal - Wallisكتاد  اختبار )

حقث أبدى افؼضـاة درجـة مقاؾؼـة أظـذ بؾغـص   بعض ادشارـغ يف اذه افدراشة

(  ثـؿ ادحـامقن بدرجـة 2,14(، ثؿ ادحاشبقن افؼاكقكققن بدرجة بؾغـص )2,14)

 (.2,22مقاؾؼة بؾغص )

اح ادـايل يف افتؼـارير افؼصقر يف بعض إكظؿة وادعاير ادتعؾؼـة باإلؾصـ -4

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ(.2,22اخلاصة بافسـات بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

ؿؾة ادماؾغ مـ افـاحقة افعؾؿقة وادفـقة إلظـداد افتؼـارير ادافقـة اخلاصـة  -2

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ(.4,11بافسـات بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

ــدم وجــقد )و -1 ــذصـــقظ ــقي ظ ــف  ة( فؾؿــقرث حتت ـــ أمقاف ــات ظ معؾقم

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ(.4,14وافتزاماتف ادافقة بدرجة مقاؾؼة بؾغص )
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تلخر ادؽؾػ بنظداد افتؼارير ادافقة اخلاصة بافسـات ظــ ادـدة ادحـددة  -1

 (  ومتثؾ اذه افدرجة )مقاؾؼ(.4,71بدرجة مقاؾؼة بؾغص )

ٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ اٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ ثبإلفظب  فٟ ا: :6عذٚي سلُ )

 :ٚلسّخ اٌزشوخ ظـشاٌخبطخ ثؼ١ٍّبد ح
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4 باإلفصاح املالٕ يف التكازٓس ارتاص٘ بالرتنات.

.0
2

 0
.9

2
2

5
1

 

4
.0

8
 

3
.9

8
 

4
.0

2
 0

.0
9

6
 

0
.9

5
3

 

دال
غري 

 

قل٘ املؤٍلني مً الياسٔ٘ العلنٔ٘ ّاملَئ٘  5
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  املبشح السابع
 اتصـٔارتالص٘ ّاليتاٜر ّالتْ

 :أًًلا: صالصْ الدزاضْ ًأهم نتاٖذوا

ــات حتـا ــ  اإلؾصــاح ظـــ ظؿؾق وؿســؿة افســـة   صـــروفــص افدراشــة جاك

فغــرض افتعــرف ظــذ كقظقــة اإلؾصــاح ادالدــؿ فؾســـات يف افتؼــارير اخلاصــة مـــ 

ــة  ــار افػؽــري فؾؿحاشــبة، ومعرؾ ــة باإلض ــات ذات افعالؿ ــة إدبق خــالل مراجع

 إكظؿة وافؾقادح وادعاير ادفـقة ادـظؿة هلا.

ــات اإلؾصــاح ظـــ ظؿؾقــات حتـاوفــص افدراشــة ادقدو  صـــراكقــة جاكــ  متطؾب

ــات كظــر  ــرف ظــذ وجف ــقق  هبــدف افتع ـــ حؼ ــا م ــؼ هب ــا يتعؾ ــة، وم وؿســؿة افسـ

وؿســؿة افســـة مـــ افؼضــاة وادحــامغ، وافؼــادؿغ ظــذ  صـــرادســتخدمغ فتؼــارير ح

 .إظداد اذه افتؼارير )ادحاشبغ افؼاكقكقغ(

ــة تــؿ اشــ تخدام آشــتباكة )آشتؼصــاء( وفتحؼقــؼ أاــداف افدراشــة ادقداكق

ؾة جلؿــع افبقاكــات افالزمــة إلجــراء افدراشــة ادقداكقــة، وتــؿ اختقــار ًــاور شـــقـق

( SOCPAاؽة ظباراتـفا بآشتػادة مـ رأي جلـة معاير ادراجعـة )صـقآشتباكة و

( بعـقان: )اخلدمات افؼضادقة افتل يؼدمفا ادحاش  افؼاكقين بطؾ  مــ 11رؿؿ )

قة(، وـذفؽ مـ اإلضار افػؽري افقارد يف ادبحث افثاين: )اإلؾصـاح يف جفة ؿضاد

 افتؼارير ادافقة اخلاصة( وتقطقػف  خلدمة اجلاك  ادقداين مـ افدراشة.

وتقصــؾص افدراشــة ادقداكقــة إػ كتــاد  مقاؾؼــة ظافقــة جلؿقــع ًاوراــا  ؾؼــد 

مـا بـغ  شــلاخل تراوحص درجة ادقاؾؼة وؾًؼا فؾؿتقشط ادـرجح دؼقـاس فقؽـرت 

)مقاؾؼ مطؾًؼا( إػ )مقاؾؼ(  حقث رأى أؽؾ  أؾراد افعقـة ممــ صـؿؾتفؿ افدراشـة 

أن مجقع متطؾبات اإلؾصاح ظـ مـفجقة إظداد افتؼارير ادافقة اخلاصـة، ومتطؾبـات 
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اإلؾصاح ظـ افسـة واحلؼقق ادتعؾؼة هبا ادذـقرة يف آشتباكة  ذات أمهقة وحتؼـؼ 

قديـ مـفا، ـ  اتػؼقا ظذ وجـقد بعـض افصـعقبات افتـل تقاجـف احتقاجات ادستػ

 افؼادؿ بنظداد افتؼارير ادافقة اخلاصة بافسـات.

ًَا: تٌ  :ات الدزاضْصبَثان

ظذ ضقء أاداف افبحث وكتاد  افدراشة ادقداكقة يؿؽــ أن يؼـسح افباحثـان 

 ات مـ أمهفا:صـقظدًدا مـ افتق

فتطبقؼـات ادحاشـبة افؼضـادقة مــ إجراء مزيد مـ افبحـقث وافدراشـات  .1

 مـظقر افػؼف اإلشالمل.

افعؿؾ ظذ تطقير ادـاا  افتعؾقؿقة فؾؿحاشـبة  بحقـث تتضـؿـ اجلقاكـ   .4

ؾقة وافتطبقؼقــة فؾؿحاشــبة افؼضــادقة مـــ مـظــقر افػؼــف اإلشــالمل، مثــؾ: صـــقافتل

إمقال ٕؽراض اشـتقػاء  صـروؿسؿة افسـة بغ مستحؼقفا، وح صـرظؿؾقات ح

 يقن، وتـػقذ إحؽام افؼضادقة، وكحق ذفؽ.افد

(، بافتعاون مـع SOCPAأن تتبـك اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ ) .4

وزارة افعدل  إصدار معقار ًاشبل متعؾـؼ بتـظـقؿ إظـداد افتؼـارير ادافقـة اخلاصـة 

 وؿسؿة افسـة. صـربعؿؾقات ح

ـــات اداف .2 ـــة فؾؿمشس ـــبة وادراجع ـــة ادحاش ـــك اقئ ـــالمقة أن تتبـ ـــة اإلش ق

(AAOIFI إصـدار معقــار )ظل فؾســـة، ومــا يتعؾـؼ هبــا مـــ حؼــقق، وؿســؿة صـــر

إمقال ادشسـة، وإصدار معقـار ًاشـبل مشـتؿؾ ظـذ تطبقؼـات إظـداد افتؼـارير 

 وؿسؿة افسـة. صـرادافقة اخلاصة بعؿؾقات ح

ـــة   .1 ـــة ذات افعالؿ ـــات ادفـق ـــع اجلف ـــاون م ـــدل بافتع ـــك وزارة افع أن تتبـ

اث صــفادات مفـقــة متخصصــة دـــ يرؽــ  بؿ رشــة اخلــدمات افؼضــادقة اشــتحد

 )ـاخلزة، أو احلراشة، أو افؼسؿة افؼضادقة(.



 

 أ/ػثذانسالو تٍ ػثذانؼضٌض انشالش-أ.د/طانخ تٍ ػثذانشدًٍ انسَّؼذ 
 

 684 

 مصادز ّمسادع الدزاض٘

ـــغ افت"م(، 4212اإلبرااقؿـــل، أمـــؾ، ) -1 يع اإلشـــالمل شــــرادـــراث ب

ــدة فؾؿحاشــبة ادعا ــة جدي ــؼ ادحاشــبل رؤي ة يف افـظــام آؿتصــادي صـــروافتطبق

، افؽقؾـة، جامعـة افؽقؾـة، جمؾة افغري فؾعؾـقم آؿذصـااية واإلااهيـة ،"اإلشالمل

 .11ـؾقة اإلدارة وآؿتصاد، افعدد: 

، اإلشـؽـدرية: ادراؾعـات اددكقـة وافذياهيـةم(، 1112أبق افقؾا، أ د، ) -4

 .14مـشلة ادعارف، ط

اوه  قثـاق وجمؾـس افعائؾـة دم اشـذؼراه م(، 4211أبق بؽـر، مصـطػك، ) -4

، ـات افعائؾقـة دم افـقضـ افعـريب شــرضظنل  ؾذؼقات راف، ات افعائؾقةـشـروكؿق اف

 افؼاارة، جامعة افدول افعربقة، ادـظؿة افعربقة فؾتـؿقة اإلدارية.

ح كظــام صـــرافؽاصــػ دم اـــ(، 1241ابـــ خـــغ، ظبــد اهلل بـــ ًؿــد، ) -2

 .2ون، طصـر، افرياض: دار ابـ ؾرحقن كا4، جظقة افسعقايشـرادراؾعات اف

، بـروت: 4، جفسان افعرباـ(، 1212مـظقر، مجال افديـ ًؿد، ) ابـ -1

 .4دار صادر، ط

ــديـ، ) -1 ــداء اف ـــ(،1221هبجــص، ًؿــد ؾ ــة  ا ــقائؿ ادافق اإلؾصــاح دم افؼ

اهاشة نطبقؼقـة فؾؼـقائؿ ادافقـة وافذؼـاهير افســقية  -و قؿػ ادراجع اخلاهجل  ـف 

دة: جامعة ادؾـؽ ظبـد افعزيـز، ، جـات ادسامهة دم ادؿؾؽة افعربقة افسعقايةشـرفؾ

 .1افعؾؿل، ط شـرمرـز افـ

ــ ر، ) -7 ــاهاتم(، 1111بقحــقش، ظ ــاه احلــديث فالشذش ، إردن، آز

 ظ ن: جامعة افدول افعربقة، ادـظؿة افعربقة فؾعؾقم اإلدارية.
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، تعريـ : ــ ل ادحاشـبة ادذؼد ـةاــ(، 1241بقؿز، ؾؾقيد، وآخرون، ) -1

ــداراوي، وآخــ ــديـ مصــطػك اف ــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ اف ــاض: اهلقئ ريـ، افري

 .1افؼاكقكقغ، ط

)جـدة، افغرؾـة افتجاريـة  ،ـات افعائؾقـةشــرات  ؾذؼـك حقـؿـة اف ـقنق -9

ـــــغ: ـــــا ب ـــــسة م ـــــد خـــــالل افػ ــــــ47/7/1241-41افصــــــاظقة، ادـعؼ   ،ا

 اــــ، ظـــذ افـــرابط:42/14/1241م(، متـــاح بتـــاريخ: 42-41/1/4212

www.fob-forum.com/ar/3/tawsyat.pdf 
بروت: دار افؽتـ   ،افذعريػاتاـ(، 1224اجلرجاين، ظع بـ ًؿد، ) -12

 .1افعؾؿقة، ط

ادحاشــبة افؼضــادقة وإمؽاكقــة "م(، 4214اجلؾــقع، مؼــداد بـــ أ ــد، ) -11

، افعراق، ادقصؾ، جامعة ادقصـؾ، ـؾقـة جمؾة نـؿقة افراؾديـ، "تطبقؼفا يف افعراق

 .127، افعدد: 42اإلدارة وآؿتصاد، جمؾد: 

ــرااقؿ، ) -14 ـــ إب ــر ـ ب ــد اف ــد، ظب ـــ(، 1242احلؿق ــبةا ــة ادحاش ، كظري

 .1افرياض: اجلؿعقة افسعقدية فؾؿحاشبة، ط

 ؾذؼــك  -أــقابط افذعا ــؾ  ــع اخلالؾــات افعائؾقــة  خــالوي، يقشــػ، -14

)جـدة، افغرؾــة افتجاريـة افصـــاظقة، ادـعؼـد خــالل  ،ـات افعائؾقــةشــرحقـؿـة اف

م(، متـاح بتـاريخ: 41/1/4212-42 -اــ 47/7/1241-41افػسة ما بـغ: 

 اـ، ظذ افرابط:42/14/1241

 www.fob-forum.com/ar/3/6/1y/1y.pdf. 

ـات افعائؾقـة شــر ى كشـق  افاــ1241رافذـر، مؼبؾ بـ صافح أ د،  -12

 .1211افرياض، صحقػة آؿتصادية، افعدد:  ، 1واكدثاهها ر

، متـــــاح بتـــــاريخ: ةصــــــقإااهة افرشـــــائؾ افـرشـــــادؾ مقبـــــايع،  -11

 .www.mobily.ws/sms/index.phpاـ، ظذ افرابط: 41/1/1241

http://www.fob-forum.com/ar/3/6/1y/1y.pdf
http://www.mobily.ws/sms/index.php
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ـات شـــرظــااة هقؽؾــة افإم(، 4211افــريس، شــعد ظبــد افــرزاق، ) -11

، افؼـاارة، جامعـة ـات افعائؾقـة دم افـقضـ افعـريب شـرضظنل  ؾذؼقات راف، افعائؾقة

 افدول افعربقة، ادـظؿة افعربقة فؾتـؿقة اإلدارية.

يعة اإلشـال قة دم شـروشائؾ اإلثبات دم اف(، ـا1212افزحقع، ًؿد، ) -17

 .4دمشؼ: دار افبقان، ط ، شقريا،4، جةصـقادعا الت اددكقة وإحقال افشخ

تـظـــقؿ اخلــزة أمـــام "اـــ(، 1241افزؽقبــل، إبـــرااقؿ بـــ صـــافح، ) -11

 .1، افرياض، وزارة افعدل، افسـة افثاكقة، افعدد:جمؾة افعدل، "افؼضاء

ــد، ) -11 ـــ ًؿ ــدي ب ــامل، جم ــبة افؼضــادقة يف "م(،  4224ش دور ادحاش

جمؾــة ، "كقــةتشــخقص واـتشــاف ظؿؾقــات آحتقــال واخلــداع ادــايل: دراشــة مقدا

 .1، افعدد: 42، جامعة افزؿازيؼ، ـؾقة افتجارة، جمؾد: صـر، مافبحقث افذياهية

عد، صافح بــ ظبـد افـر ـ، ) -42 ادحاشـبة افؼضـادقة يف "اــ(، 1242افسَّ

ادؿؾؽــة افعربقــة افســعقدية: اد رشــة احلافقــة وافـظــرة ادســتؼبؾقة: دراشــة مقداكقــة 

، جـدة، جامعـة ادؾـؽ ظبـد افعزيـز، ـؾقـة هةجمؾـة آؿذصـاا واإلاا، ")اشتؽشاؾقة(

 .1، افعدد: 47آؿتصاد واإلدارة، جمؾد: 

ــر ـ، ) -41 ــد اف ـــ ظب ــعد، صــافح ب اهاشــات دم ادحاشــبة م(، 1111افسَّ

 .1، افؼاارة: دار افؽتاب اجلامعل، طافزـقية: إيرااات هؤوس إ قال افثابذة

ــر ـ، ) -44 ــد اف ـــ ظب ــعد، صــافح ب حاشــبل اإلؾصــاح اداـــ(، 1221افسَّ

ـات ادســامهة دم ادؿؾؽــة افعربقــة شـــرو ـدى نــقاؾره دم افذؼــاهير ادافقــة ادـشــقهة فؾ

  ؽر مـشقرة، جدة: جامعة ادؾؽ ظبد افعزيز. رشافة ماجسترافسعقايةى 

دور ادحاشـبة افؼضـادقة يف "م(، 4221، كجقى بـص أ ـد، )سـقسـلاف -44

اديؾة افعؾؿقـة فالؿذصـاا ، "قداكقةاحلد مـ طاارة افغش يف افؼقادؿ ادافقة: دراشة م

 .1، افؼاارة، جامعة ظغ صؿس، ـؾقة افتجارة، افعدد:وافذياهة
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اإلحصـا  افق ـػل اـ(، 1242بقـل، زـريا بـ أ د، وآخرون، )شـراف -42

 .4، افرياض: دار اخلؾقد، طوآشذدٓيل دم ظؾؿ افـػس وافسبقة وآجذنع

، افؽقيــص: ادحاشــبةكظريــة اـــ(، 1212ازي، ظبــاس مفــدي، )شـــراف -41

 .1ذات افسالشؾ فؾطباظة، ط

ادحاشــبة ظـــ اـــ(، 1241افشــالش، ظبــد افســالم بـــ ظبــد افعزيــز، ) -41

وؿسؿة افسـة  ـ  ـظقه افػؼف اإلشـال ل راهاشـة ؾؼفقـة حماشـبقة  صـرظؿؾقات ح

 .1، افرياض: دار ادق ن، ط ؼاهكة 

ـــ ضــحقان، ) -47 ـــ(،1244افضــحقان، شــعقد ب ــات  ا ضاوات مجــع افبقاك

 افرياض: مـشقر بقاشطة ادمفػ، د. ط. 1، جرشؾسؾة ادـفيقة وافؼقاس 

%  ـ افـزاظات افؼضائقة  افقـة  85 اـ(،1244) افعؾققي، ظبد افعزيز، -41

ا خسـائر آحذقـال وافغـش ادـايل 7وحماشبقة.. و افريـاض،  ، ؾقاهات اوٓه شــقيا

 .1211صحقػة آؿتصادية، افعدد:

افذخاهج بغ افقهثـةى ضحؽا ـف اـ(، 1244بـ ًؿد، ) صـرافغامدي، كا -41

 اء.ضـر، مؽة ادؽرمة، دار ضقبة اخلو قهه دم افػؼف اإلشال ل

 اخلال ـة دم ظؾـؿ افػـرائضاــ(، 1241بــ ًؿـد، ) صــرافغامدي، كا -42

 .4اء، طضـر(، مؽة ادؽرمة: دار ضقبة اخلةصـرافـسخة ادخذ)

دم ادحـاـؿ  كظام حماشبة افســاتم(، 4227ؿازان، ًؿد بـ شؾق ن، ) -41

ؽـر مـشـقرة، إردن،  رشافة ماجسترظقة إهاكقة راهاشة نطبقؼقة ظؿؾقة ى شـراف

 ادػرق، جامعة آل افبقص.

اإلحصــا  افذطبقؼــل رادػــاهقؿ اـــ(، 1241افؼحطــاين، شــعد بـــ شــعقد، ) -44

ــر اشــذخداً ا دم افدهاشــات وافبحــقث شـــقإشا ــؾ اإلحصــائل إـث ة وضاوات افذحؾق

 .1افرياض: معفد اإلدارة مرـز افبحقث، ط  spssكساكقة باشذخدام آجذنظقة واإل
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افؼــاارة: مؽتبـــة  ،12، جادغـــله(، 1411، ابـــ ؿدامــة، )شـــلادؼد -44

 افؼاارة، د. ط.

هوأـة اــ(، 1214ف، )صــرافـقوي، أبق زـريا ًقل افديـ حيقـك بــ  -42

، بـــروت: ادؽتـــ  11، حتؼقـــؼ: زاـــر افشـــاويش، جافطـــافبغ وظؿـــدة ادػذـــغ

 .4اإلشالمل، ط

هنايــة اـــ(، 1244افـــقيري، صــفاب افــديـ أ ــد بـــ ظبــد افقاــاب، ) -41

 .1افؼاارة: دار افؽت  وافقثادؼ افؼقمقة، ط 1، جإهب دم ؾـقن إاب

كظــام ادراؾعــات اقئــة اخلــزاء بؿجؾــس افــقزراء، مقشــقظة إكظؿــة،  -41

 اـــــــ، ظــــــذ افــــــرابط:41/14/1247، متــــــاح بتــــــاريخ: ظقةشـــــــراف

www.boe.gov.sa. 

كظـام اهلقئـة افعا ـة اقئة اخلزاء بؿجؾـس افـقزراء، مقشـقظة إكظؿـة،  -47

 اــ، ظـذ افـرابط:42/7/1241 ، متـاح بتـاريخ:يـ ــرفؾقٓية ظـذ ض ـقال افؼا

www.boe.gov.sa. 

 عـاير ادراجعـة اــ(، 1247اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشـبغ افؼـاكقكقغ، ) -41

 ، افرياض. عقاه افذؼاهير اخلا ة -وادعاير ادفـقة إخرى 

ـــة افســـعقدية فؾؿحاشـــبغ افؼـــاكقكقغ، ) -41 ـــدورات 1241اهلقئ اــــ(، اف

بركــا ج افتدريبقــة، افــدورات افتدريبقــة فألجفــزة احلؽقمقــة وادمشســات افعامــة، 

ــــاريخ: ادحاشــــبة افؼضــــائقة ــــاح بت ـــــ، ظــــذ افــــرابط: 2/1/1241، مت  اـ

www.socpa.org.sa. 

اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ، افـدورات افتدريبقـة، افـدورات  -22

، متـــاح بتـــاريخ: اوهة إظـــداا افذؼـــاهير ادؼد ـــة فؾؼضـــا افتدريبقـــة ادتخصصـــة، 

 .www.socpa.org.sa اــ، ظذ افرابط: 2/1/1241

http://www.boe.gov.sa/
http://www.boe.gov.sa/
http://www.socpa.org.sa/
http://www.socpa.org.sa/
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بقـان اهلقئة افسـعقدية فؾؿحاشـبغ افؼـاكقكقغ، ادحاشـبقن ادرخصـقن،  -21

ـــة ـــة ادفـ ـــا بؿزاوف ـــرخص هل ـــة اد ـــبة افؼاكقكق ـــب ادحاش ـــاريخ: بؿؽان ـــاح بت ، مت

-www.socpa.org.sa/Socpa/Licensed اـ، ظذ افـرابط:11/1/1241

Accountants/Accounting-Offices.aspx. 

اهلقئـــة افســـعقدية فؾؿحاشـــبغ افؼـــاكقكقغ، ادصـــادر افػـقـــة، معـــاير  -24

، متاح بتـاريخ: اخلد ات ادؼد ة فؾيفات افؼضائقةات: سـرادراجعة، أراء وافتػ

 .www.socpa.org.sa اـ، ظذ افرابط: 11/1/1241

اهلقئـــة افســـعقدية فؾؿحاشـــبغ افؼـــاكقكقغ، ادعـــاير افدوفقـــة، معـــاير  -24

ظؿؾقــات  - : اظذبــاهات خا ــة ISA 800 عقــاه ادراجعــة رادراجعــة ادعتؿــدة، 

ــقائ ــة افؼ ــا ٕضــر ذات ؽــرض خــاص راجع ــدة ضبًؼ ــة ادع ــاريخ: ؿ ادافق ــاح بت ، مت

 .www.socpa.org.sa اــ ظذ افرابط: 41/1/1241

عـــاير اهلقئـــة افســـعقدية فؾؿحاشـــبغ افؼـــاكقكقغ، ادعـــاير افدوفقـــة، م -22

 : اهنباضات فذـػقذ ISRS 4400 عقاه اخلد ات ذات افعالؿة رادراجعة ادعتؿدة، 

اـــ 41/1/1241، متـاح بتـاريخ: إجرا ات  ذػؼ ظؾقفا  ذعؾؼة بؿعؾق ات  افقة

 .www.socpa.org.sa ظذ افرابط: 

ع ضــقاهلقئة افسعقدية فؾؿحاشـبغ افؼـاكقكقغ، آشتػسـارات ظــ مقا -21

إجابة افسـمال ع ادحاشبة وادراجعة، ضـقادحاشبة وادراجعة، أشئؾة شابؼة ظـ مقا

، متــاح بتــاريخ:  : نؼــديؿ ادحاشــب افؼــاكقين خلــد ات جلفــات ؿضــائقة29هؿــؿ ر

 .www.socpa.org.sa اــ ظذ افرابط: 47/1/1241

، افريــاض:  عــاير ادحاشــبةاهلقئــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ افؼــاكقكقغ،  -21

 م.4221 -اـ 1247

ع وشــر ـيـزات افعؿـؾ ظـذ  اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ،  -27

 م.4211 -اـ 1247، افرياض: افذحقل إػ ادعاير افدوفقة رادحاشبة وادراجعة 

http://www.socpa.org.sa/Socpa/Licensed-Accountants/Accounting-Offices.aspx
http://www.socpa.org.sa/Socpa/Licensed-Accountants/Accounting-Offices.aspx
http://www.socpa.org.sa/
http://www.socpa.org.sa/
http://www.socpa.org.sa/
http://www.socpa.org.sa/
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ادعقــاه افــدويل فؾذؼريــر ادــايل اهلقئــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ افؼــاكقكقغ،  -21

 م.4211 -اـ 1241، افرياض: فؾؿـشآت افصغرة و ذقشطة احليؿ

فقثـادؼ، يـ ومــ يف حؽؿفـؿ، اصـراهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼا -21

ــقادح،  ــة وافؾ ــقال إكظؿ ــة ظــذ ض  ــة فؾقٓي ــة افعا  ــة فـظــام اهلقئ افالئحــة افذـػقذي

 اـــ، ظــذ افــرابط:11/4/1247، متــاح بتــاريخ: يـ و ـــ دم حؽؿفــؿ ـــرافؼا

www.wilayah.gov.sa. 

ــافبحريـ،  -12 ــة اإلشــالمقة ب ــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات ادافق اقئ

 .1، افرياض: دار ادق ن، طظقةشـرادعاير افاـ(، 1247)

ــافبحريـ،  -11 ــة اإلشــالمقة ب ــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات ادافق اقئ

 ، افريـاض: دار عـاير ادحاشـبة وادراجعـة واحلقـؿـة وإخالؿقـاتاـ(، 1247)

 .1ادق ن، ط

، اشذعالم ظـ ادحا غ ادعذؿـديـوزارة افعدل، اخلدمات اإلفؽسوكقة،  -14

 اـ، ظذ افرابط:42/1/1241متاح بتاريخ: 

www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Muhamah.aspx. 

افؾـقائح افذـػقذيـة فـظـام ادراؾعـات و افؾـقادح،  وزارة افعدل، إكظؿـة -14

 .www.moj.gov.sa اـ، ظذ افرابط:42/7/1241، متاح بتاريخ: ظقةشـراف

، متـاح ال ادشسـةٓئحة ؿسؿة إ قوزارة افعدل، إكظؿة وافؾقادح،  -12

 .www.moj.gov.sa اـ، ظذ افرابط:7/1/1241بتاريخ: 

http://www.wilayah.gov.sa/
http://www.wilayah.gov.sa/
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Muhamah.aspx
https://www.moj.gov.sa/ar/eServices/Pages/Muhamah.aspx
http://www.moj.gov.sa/
http://www.moj.gov.sa/
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 ٘ـــــدمـنكـال

 احلؿد هلل وحده، وافصالة وافسالم ظذ مـ ٓ كبل بعده، وبعد:

ـــنن اهلل  ــف  فقتبــغ حســـ افعؿــؾ ؾــــ ــاة ابــتالًء مـ ـــؼ ادـــــقت واحلق  خـؾـــ

وآشتعداد يف حقاة افدكقا حلقاة أخـرة، وإن ادـرء يسـعك جلؿـع ادـال يف حقاتـف بؽـؾ 

اء، وتـشـغؾ ذمتـف شــرار، وأكقاع آشتث ر، ويتعامؾ بـافبقع وافشبقؾ بافتجارة وآدخ

حقــاتف،  ضــل، ؾتـؼبحؼقق فف وظؾقف، واؽذا تدور إيام حتـك يـليت أمـــــر اهلل 

ويـتؼؾ مـ اذه افدار افػاكقة وادتاع افزادـؾ، وبؿجـرد مقتـف يتعؾـؼ بلمقافـف ومدخراتـف 

ًءا بسـداد افـديقن افتـل ظؾقـف حؼقق وكزاظات، وؿـد تظفـر ادشـاـؾ واخلصـقمات بـد

 ة، وتقزيع افسـة.صـقباختالف أكقاظفا ثبقًتا وتقثقًؼا وكحقه، ثؿ و

افقــقم يالحــظ بشــؽؾ مؾػــص ترـــات اشــتؿرت  صـــروإن ادتلمــؾ فقاؿعـــا ادعا

ؾفا، وضاع جفـد صـقافـزاظات ؾقفا فعؼقد مـ افسـغ، و  تـتِف ؿسؿتفا حتك تعّذر حت

افؼضــايا يف ـــؾ حــؼ مـــ احلؼــقق ادتعؾؼــة بافســـة،  جامعفــا، بــؾ تتقفــد ـثــر مـــ

ـات افعادؾقة افؽبرة، مما أطفر أمهقـة شـرخصقًصا افسـات ذات ادبافغ افضخؿة واف

افبحث يف اذا ادقضقع واإلشفام فقضع رؤية واضحة يف شبقؾ احلد مـ افـزاظـات 

ؼ ٕاؾـف، ظة إهنـاء ؿسـؿة افســات، ووصـقل احلـشــرادتعؾؼة بحؼقق افسـة  بغقـة 

 ـات ظادؾقة تسفؿ يف اؿتصاد افقضـ بسب  كزاظات بغ افقرثة.صـروظدم اهنقار 

وـان مؾتؼك )ؿسؿة افسـات( افذي تـظؿف اجلؿعقة افػؼفقة افعؾؿقة افؼضـادقة 

افسعقدية شب  خر  إلتاحة افػرصة يل أن أشفؿ بجفد ادؼؾ يف اذا ادؾتؼـك ادفـؿ 

اخلـامس، مــ ادحـقر اخلـامس مــ  صــر افعـيف مقضقظف، وؿد اخست افؽتابة يف

ؾات ادتعؾؼــة بحؼــقق صـــرًــاور مؾتؼــك ؿســؿة افســـات، بعـــقان )مـازظــات افت

افسـة(  فؽقكـف مـر   بحؽـؿ ظؿـع يف ادحامـاة ظـدة ؿضـايا وكزاظـات يف حؼـقق 
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افسـة  جعؾص احلاجة مؾحًة فقضع مبادئ وبحـقث تسـفؾ ظـذ ادفتؿـغ يف اـذا 

افقصـقل دـا جـرى ظؾقـف افعؿـؾ، وأؿـقال  -ة وًامغ وبـاحثغمـ ؿضا-اجلاك  

 افػؼفاء ادتعؿدة يف مثؾ اذه افؼضايا.

وؿد حرصص يف اذا افبحث ظذ آختصار وآشتؼصاء ؿدر اإلمؽان  بغقـة 

 اإلحاضة بلـثر ما دار يف ذاـل مـ كزاظات متعؾؼة بحؼقق افسـة.

  نور البشح:

ــة  ـــان مـفجــل يف افبحــث: إظــداد تصــقر ـامــؾ دقضــقع افبحــث، وًاوف

اشتؼراء ظدد ـبر مـ ادـازظات ادتعؾؼة بحؼقق افسـة، ووضـع ادعاجلـة هلـا وؾـؼ 

ــد اف ـــرافؼقاظ ــنيراد ش ــؿ ب ــة افبحــث، ث ــدأت بقضــع خط ــد ابت ــة، وؿ ظقة وافـظامق

افتعريػــات، وذـــر إؿــقال وادســادؾ، وظــزو إؿــقال إػ ؿادؾقفــا مـــ ـتــ  ـــؾ 

وادراجـع افتـل كؼؾـص مـفـا، و ـري  إحاديـث، وترمجـة مذا ، وذـر ادصـادر 

إظالم وآظت د ظذ افقاؿع افعؿع فؾؿـازظات افتل تـظر يف ادحـاـؿ، وابتعـدت 

 ؾ.صـقظـ افتـظر وآشتطراد افذي خيرج افبحث ظـ مقضقظف إ

 وؿد ؿسؿت افبحث إػ  ؼد ة وثالثة  باحث:

 وشب  اختقاره ومـف  افبحث.وتشتؿؾ ظذ أمهقة ادقضقع، ادؼد ة: 

 وحيتقي ظذ مطؾبغ:ادبحث إول: افذعريػ بؿػراات افبحثى 

 افتعريػ بؿػردات افبحث. ادطؾب إول:

 احلؼقق ادتعؾؼة بافسـة. ادطؾب افثاين:

 وحتتف مخسة مطاف :ادبحث افثاين: ادـازظات ادذعؾؼة بافديقنى 

 تل ظذ افسـة، وحتتف مخسة ؾروع: ادـازظات يف افديقن اف ادطؾب إول:

 افػرع إول: تعريػ افديـ.
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 افػرع افثاين: افديـ ادقثؼ، وؾقف مسلفتان:

 ادسلفة إوػ: تعريػ افديـ ادقثؼ.

 ادسلفة افثاكقة: حؽؿ افتقثقؼ. 

 افػرع افثافث: افديـ ادطؾؼ. 

 سادؾ.افػرع افرابع: ادـازظة يف اشتػاء افديـ ادطؾؼ، وحتتف ثالث م

 افػرع اخلامس: ادـازظة يف اشتقػاء افديـ ادقثؼ.

 ادـازظات يف افديقن افتل فؾسـة. ادطؾب افثاين:

 اشتغراق افديقن فؾسـة. ادطؾب افثافث:

 إرث افديـ. ادطؾب افرابع:

 ؿ افسـة ظذ افقرثة. سـقطفقر ديـ فؾؿقص بعد تؼ ادطؾب اخلا س:

 وحتتف أربعة مطاف :عؾؼة بافق اياى ادبحث افثافث: ادـازظات ادذ

 ة.صـقتعريػ افق ادطؾب إول:

 ة.صـقحؽؿ افق ادطؾب افثاين:

 ة فقارث.صـقافق ادطؾب افثافث:

 ة.صـقإثبات افق ادطؾب افرابع:

 ات.صـقوحتتقي ظذ افـتاد  وافتقاخلامتة: 

ه  ٕكــف خيتؾــػ بــاختالف صـــروبعــد: ؾــنن افبحــث يف ادـازظــات ٓ يؿؽـــ ح

  يف زمــ طفـر ؾقـف افشـجع شــققال افسـات وافقرثة، وتعؾؼ احلؼـقق وإثبا ـا، أح

، وظـذراؿ أكـف وح  ادال حبًّا مجًّا، وأـؾ اإلرث بدون مراؿبة هلل وخقٍف مـف 

ة ؾقفـا ـثـر صــقمال حتصؾ ظؾقف افقرثة بدون جفد وظــاء، وًـاـؿ إحـقال افشخ

باط افؼربك افذي ــان جيؿـع افقرثـة مـ ؿضايا افسـات افشادؽة، ومـ افعج  أن ر
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وافصؾة يتحقل إػ أحؼاد، ورؽبة يف آكتؼام، كسلل اهلل افسالمة، واـذا ادؾتؼـك ُيعـّد 

ع إجـراءات ســر، راؾًدا فؾجفات افعدفقة فقضع ؿقاظد ومبادئ حتّد مـ افـزاظات، وت

ه، وأن أشلل أن جيعؾف خافًصا فقجفف ُمدكقًا مـ رضـا وصقل احلؼ دستحؼف، واهلل 

   .ويل ذفؽ وافؼـــادر ظؾقف يغػر يل ما وؿع مـ خطل أو زفؾ  إكـــــف 

 

 

 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف و حبف ضمجعغ 

ًٓ وآخًرا.  واحلؿد   ضو
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 املبشح األّل 
 التعسٓف مبفسدات البشح

 :املطلب األًل: التعسٍف  املفس ات

 اٌٍغخ:فٟ 

ادـازظة مجع كزاظة ومـزظة، مصدر كازع يـازع كزاًظا ومـزظـة بؿعــك اخلـالف 

واخلصقمة، وكازظف مـازظًة أي: خاصؿف، وادـازظة بؿعـك اخلصقمة
(1)

. 

 ٚفٟ االططما :

 فتحؼقؼ حـؼ أو إلبطـال باضـؾضـغاخلالف افذي جيري بغ ادتعار
(2)

، ومــف 

ي: خيافػقكؽ، أ[17]احل :(ڇ ڍ ڍ ڌڌ) ؿقفف تعاػ:
(3)

. 

 فٟ اٌٍغخ:

ء، شــلًؾا، بؿعــك افتؼؾـ  يف إمـر، أو افـتحؽؿ يف افصـرّ ُف تصـرَف يتصـرت

ف ؾقف إذا ظؿؾ ؾقفصـروت
(4)

  . 

 فٟ االططما : 

اق: ـؾ ما يصدر ظـ افشخص بنرادتف مـ ؿقل أو ؾعـؾ، ويستـ  ظؾقـف حؽـؿ 

 .(5)ظلصـر

                                           
 (.44/421(، وتاج افعروس )1/411فسان افعرب ) (1)

 (.111(، وافتقؿقػ ظذ مف ت افتعريػ: )ص:11افتعريػات: )ص: (4)

 (.4/411(، وتػسـر ابـ ـثر )14/14، وتػسـر افؼرضبل )(11/112اكظر: تػسـر افطزي ) (4)

 (.1/171(، ولتار افصحاح )1/111(، )1/111فسان افعرب ) (2)

 (.2/24اكظر: افػتاوى آؿتصادية ) (1)
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 فٟ اٌٍغخ:

  افقاجـ  فؾػـرد أو صــقمجـع حـّؼ، واـق كؼـقض افباضـؾ، واـق افـاحلؼقق 

اجل ظة
(1)

. 

 فٟ االططما :

 ع شؾطًة أو تؽؾقًػا.شـراق: اختصاص يؼرر بف اف

ـا  وآختصاص ظالؿة تشؿؾ احلؼ افـذي مقضـقظف مـايل ـافـديـ يف افذمـة أيًّ

ة، ـؿ رشــة افــقيل وٓيتــف صـــقـــان شــببف، أو ـــان مقضــقظف ممارشــة شــؾطة صخ

ا جي  أن  ـتص بشـخص معـغ أو واف قـقؾ وـافتف، وفؽل تؽقن اذه افعالؿة حؼًّ

بػئة معقـة
(2)

. 

 اٌزشوخ فٟ اٌٍغخ: 

ـا بؿعــك افشـلملخقذ مـ ترك اف ـً ء ادـسوك، وترــة افرجـؾ: شــلء يسـف تر

مراثف
(3)

، أي: أبؼقـا[71]افصاؾات:(پ پ پ پ ڀ) ، ومـف ؿقفف تعاػ:
(4)

. 

 طما :فٟ االط

ما يسـف افشخص ويبؼقف، أو ما يسـف اإلكسان صاؾًقا خافًقا ظـ حؼ افغر
(5)

. 

 

                                           
 (.1/111(، ادعجؿ افقشـقط )174-41/171(، تاج افعروس )12/21فسان افعرب ) (1)

-4/1242ـظؿــة ادــممتر اإلشــالمل، بــاب حؽــؿ افشـــريعة يف بــدل اخلؾــق )جمؾــة جمؿــع افػؼــف اإلشــالمل افتــابع د (4)

1241.) 

 (.47/12(، تاج افعروس )12/221فسان افعرب ) (4)

 (.4/214(، وتػسـر ابـ ـثر )11/12(، وتػسـر افؼرضبل )41/11اكظر: تػسـر افطزي ) (2)

 (.1/11افتعريػات ) (1)
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 ٚاٌزشوخ ػٕذ اٌفمٙبء:

يرى احلـػقة
(1)

أن افسـة ال: ما ترـف ادقص خافًقا ظـ تعؾؼ حؼ افغـر بعقــف،  

 وحؼ افغر ـافراـ وادال ادشسى ؿبؾ افؼبض.

ويرى اجلؿفـقر مــ ادافؽقـة
(2)

وافشـاؾعقة 
(3)

واحلـابؾـة 
(4)

أن افســة اـل: مـا  

ا. ًٓ أو حؼًّ  ترـف ادقص وخؾػف شقاء ـاكص ما

 ؾافسـة ظـد ض حاب افؼقل إول نشؿؾ:

إمقال ادادية مـ ظؼارات ومـؼقٓت، وديقن ظـذ افغـر، واحلؼـقق افعقـقـة 

م ب ل، أو تتصؾ بف ـحـؼ اف ، وفؽـفا تؼقَّ ًٓ  ؾ وادـرورســقب وادشــرافتل فقسص ما

وافعؾق وافراـ إذا ورث افقرثة افديـ مقثًؼا براـف، وخقار افعقـ  وخقـار افتعقـغ 

ط وخقــار افرؤيــة وحــؼ افشــػعة  ؾنهنــا شـــروخقــار افقصــػ، وٓ تشــؿؾ خقــار اف

حؼــقق متعؾؼــة بشــخص ادتــقىف ٓ ب فــف، وٓ تشــؿؾ ادـــاؾع ـاإلجــارة واإلظــارة 

 ًٓ  .ٓكتفاء افعؼد بادقت، وٕن ادـاؾع فقسص ما

 وافسـة ظـد ض حاب افؼقل افثاين:

اء اداديـة مــ مـؼـقٓت وظؼـارات، واحلؼـقق افعقـقـة ـحؼـقق صـقتشؿؾ إ

ب وؽرمهــا، وادـــاؾع ـحــؼ آكتػــاع بادــلجقر صـــرؾ أو ســـقآرتػــاق مـــ م

ــار افصـــقوادســتعار، واحلؼــقق افشخ ــار ـخق ط، شـــرة ـحــؼ افشــػعة وحــؼ اخلق

د صــقاًل بعد وؾاتف، وصبؽة كصبفا ؾقؿع ؾقفـا وتشؿؾ ما تسب  ؾقف ـخؿر صار خ

بعد مقتف وافدية ادلخقذة يف ؿتؾف
(5)

. 

                                           
 (.7/421(، وافدر ادختار )1/441غ احلؼادؼ )(، وتبق1/117اكظر: افبحر افرادؼ ) (1)

 (.42/411(، وصـرح خؾقؾ فؾخرصـل )11/14اكظر: حاصـقة افصاوي ظذ افشـرح افصغر ) (4)

 (.4/441اكظر: إظاكة افطافبغ ) (4)

 (.11/77اكظر: حاصـقة افروض ادربع ) (2)

 (.12/411اكظر: افػؼف اإلشالمل وأدفتف ) (1)
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 :-وا  ضظؾؿ-وافصقاب 

ة، صــقافؼقل افثاين دا ؾقف مـ حػظ حلؼقق افقرثة يف ادـاؾع ويف احلؼقق افشخ

وٕن اـذه احلؼــقق تتعؾـؼ بادــال ٓ بافشـخص ادتــقىف ؾؼـط، واــل مـال أو تــمول 

ظص  صــرر ظذ افقرثة ـافشػعة  ؾؾفا مصـافح وٕجؾفـا ضـرإشؼاضف فؾ ل  دا يف 

ر بسب  إشـؼاضفا بؿـقت مـقرثفؿ، ضـرؾال  در بؿقت ادقرث، ويؾحؼ افقرثة اف

ر ـبـر ظـذ افقرثـة ومـدظاة ٕــؾ مـال مـقرثفؿ ضــروإفغاء ظؼد اإلجارة  دا ؾقـف 

 افذي آل إفقفؿ بغر حؼ، وكحقاا.

 لكْ  الرتنْ:املطلب الجانُ: احلكٌم املتع

ظـدما تـؼطـع صـؾة ادسـؾؿ باحلقـاة، ويؼـبض اهلل روحـف تتعؾـؼ بـ  يســف وخيؾػـف 

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ) فؾقرثة جمؿقظة مـ احلؼقق، ـ  ؿال تعـاػ:

 ، ؾؼـدم [14]افـسـاء:(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) ، إػ أن ؿال:[11]افـساء:(ڱڱ

ثة  ٕن تؾؽ احلؼـقق فف ظذ حؼقق افقر صـكحؼقق افغرباء وإجاك ، وحؼقق ادق

ة، صــقإما واجبة ظؾقـف ـافقؾـاء بافـديـ، أو جتـري ظؾقفـا إحؽـام افتؽؾقػقـة واـل افق

ؾتؼدم افديقن، وترد إػ أصحاهبا، ٕن افديـ إن ـان إحساًكا إفقف مـ افـدادـ جيـ  رده 

، وفتزدة ذمة ادقـص [12]افر ـ:(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) إفقف  فؼقفف تعاػ:

  يغػر افديـ فؾشفداء مـف، وٕن اهلل إذا
(1)

 ؟يف شبقؾف  ؾؽقػ بغراؿ 

وافديقن مـفا ما تؽقن مقثؼة ومـفـا ؽـر ذفـؽ، ؾؼـدم بعـض افعؾـ ء افـديقن 

اع، وٕن ادـر ـ أحـّؼ بـافعغ ضــقة افشــقادقثؼة براـ ظذ مموكة جتفقـز ادقـص خ

 ادراقكة مـ افرااـ.

                                           
، أخرجـف «يغػـر فؾشـفقد ــؾ ذكـٍ  إٓ افـديـ: »ؿال: ؿال رشـقل اهلل  ظؿرو بـ افعاص  ظـ ظبد اهلل بـ (1)

ــرؿؿ: )11/147اإلمــام أ ــد يف مســـده ) (، واحلــاـؿ يف مســتدرـف 1111(، ومســؾؿ يف صــحقحف: )7212( ب

 (، وؿال: صحقح اإلشـاد و  خيرجاه، وواؾؼف افذابل يف افتؾخقص.4112( برؿؿ: )4/111)
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ؼـقق  ٕن إــرام ادقـص فؽـ افصقاب تؼديؿ مموكة جتفقز ادقص ظذ مجقـع احل

دؾـف، وٕن حاجتف إػ افؽػـ ـحاجتـف إػ افؾبـاس حـال احلقـاة  ؾـال يبـاع مـا ظـذ 

ــف إػ افـػؼــة حــال اإلؾــالس ادــديـ مـــ فبــاس إذا أؾؾــس، وـحاجت
(1)

ـــ  . ؿــال اب

ؿدامة
(2)

: )وتؼديؿ جتفقز ادقص، وممكة دؾـف ظذ ديـف، متػؼ ظؾقف( 
(3)

. 

ػؼقن يف اجلؿؾة ظـذ احلؼـقق افتـل تتعؾـؼ بافســة، مت -ر فؿ اهلل-وافػؼفاء 

 وال:

 مموكة جتفقز ادقص ودؾـف. -1

 ؿضاء افديـ. -4

 ة.صـقتـػقذ افق -4

 ؿسؿة ما بؼك مـ افسـة ظذ افقرثة. -2

ًٓ بعد آكتفـاء  وافذيـ اختؾػقا ـان اختالؾفؿ يف أكقاع افديقن، وؾق  يؼدم أو

مـ جتفقز ادقص ودؾـف
(4)

. 

اا  ٓخــتالف أحــقال صـــرظــات ادتعؾؼــة بحؼــقق افســـة ٓ يؿؽـــ حوادـاز

ــات  ـــ كزاظ ـــفؿ م ــل بق ــا يـش ــة، وم ــذا افقرث ــقثقؼفؿ، وـ ــامال ؿ وت ــقرثغ وتع اد

، وربــ  اشــتغالل افضــعػة صـــروت ؾات  شــعًقا مـــفؿ ٕـــؾ افــساث أـــاًل َفـــ ًّ

 فقرثة.ـعؽس ذفؽ ظذ افسـة، ومـ ثؿ اشـقيـ مـ افقرثة، وبافتايل صـروافؼا

                                           
 (.1/14(، افعذب افػادض )4/111رح افزرؿاين ظذ لتصـر خؾقؾ وحاصـقة افباين )اكظر: صـ (1)

اق: ظبد اهلل بـ ًؿد بـ ؿدامة، اجل ظقع احلـبع افدمشؼل، أبق ًؿد، مقؾؼ افديـ، ؾؼقف مـ أـابر ؾؼفـاء احلـابؾـة،  (4)

غـل، وروضة افــاطر، وادؼــع، وفد بج ظقؾ مـ ؿرى كابؾس واكتؼؾ إػ دمشؼ، صاح  ممفػات مشفقرة مـفا اد

 (.24/172اـ، اكظر: شـر أظالم افـبالء )142وؽراا ـثر، تقيف شـة 

 (.2/444ادغـل ) (4)

(، حاصــقة افسقشــل ظـذ 14/121(، وافتـاج واإلـؾقـؾ )1/111(، وافبحـر افرادـؼ )7/114اكظر: ادبسـقط ) (2)

ومــا  7/2(، افشـــرح افؽبــر مــع ادغـــل )11/21)(، وادجؿــقع 1/411(، ادـفــاج )42/41افشـــرح افؽبــر )

 (.2/121بعداا(، ومطاف  أويل افـفك فؾرحقباين )
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 صــروفؼد حاوفـص اشـتؼراء ظـدد مــ افؼضـايا يف افســات  ؾقجـدت أن ح

قع ًاوفة اشتقالء بعض افقرثـة ظـذ أــز ؿـدر صـق  مع شـقادـازظات أمر متعذر، 

اا، واخــتالف افقرثــة يف ؿســؿة صـــرمـــ افســـة بصــقر واحتقــآت ٓ يؿؽـــ ح

اء، شــرافقرثـة ظـذ اف إمقال ادشاظة، وضؾ  افبعض بقعفا مع ظؾؿـف ظـدم ؿـدرة

ومتســؽف بــافبقع يف ادــزاد افعؾـــل  فقتقاضــل مــع آخــريـ ٕخــذه بلؿــؾ ثؿـــ، إضــاؾة 

اا وإثبا ا، وتصػقة افسـة مـفا، ثؿ افقصايا وحقػ بعض صـرفؼضايا افديقن وح

ة  فدرجة تصؾ أحقاًكا فالشتحافة، ـ  تظفر اـذه صـق، وصعقبة تـػقذ افقصـغادق

 ة.صـقدًدا مـ ؿضايا افسـات يف ًاـؿ إحقال افشخجؾًقا دـ اشتطؾع ظ

فذا ؾنين شلحاول ؿدر اإلمؽان ظرض ما يؿؽـ ظرضـف مبتعـًدا ظــ افتـظـر، 

ومعتؿًدا ظذ ظدد مـ افؼضايا افتـل ظرضـص يف ادحـاـؿ، وضـال ؾقفـا أمـد افــزاع 

 ظة إكجازاا، وبقان ذفؽ ؾق  يليت:شـرفإلشفام يف حؾ مشؽؾفا و
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  املبشح الجاىٕ
 املياشعات املتعلك٘ بالدٌْٓ

أول ما يطـرأ يف مـازظـات احلؼـقق ادتعؾؼـة بافســة، اـل مـازظـات افـديقن، 

شــقاء افــديقن افتــل ظــذ افســـة، أو افــديقن افتــل هلــا، وبحــث اــذه ادـازظــات يف 

 مطؾبغ: 

 املطلب األًل: املناشعات يف الدٌٍن اليت علٓ الرتنْ: 

ال افديقن ادتعؾؼة هبا  فذا ؾنن افـزاظات ؾقفـا  أول احلؼقق افقاجبة يف افسـة

مؼدمــة ظــذ ؽراــا، وٓ يؿؽـــ أن يـتؼــؾ إػ احلــؼ افــذي يؾقــف حتــك يبــّغ حؼــقق 

افدادـغ افثابتة وضرق ؿضادفا، وجي  أن يعؾؿ افقرثة أن افسـة ٓ حؼَّ هلؿ ؾقفـا مـا 

ا ؿـد يؾجـل بلي شبقؾ مـ شبؾ ؿضاء افـديقن  فـذ ضـكبؼل ديـ متعؾؼ هبا  حتك يؼ

ظة ؿسؿة افسـة ؾراًرا مـ ؿضاء افديقنسـربعض افقرثة ف
(1)

، أو إلهيام افـدادـغ أن 

ادقص ٓ مال فف، أو إكؽار افديـ أصاًل، أو ادظاء ؿضادف مــ مـقرثفؿ خصقًصـا إذا 

  إضاؾًة ٕدظقاء افديقن ادرشؾة بدون بقـات ثابتة، أو افـديقن صـرـان يف افقرثة ؿا

ض افقرثة حتك ٓ تستغرق افديقن فؾسـة، ويتؿؽـ مــ افـدخقل ادصطـعة مـ بع

مع افدادـغ يف ادحاصة افؼضادقة، وكحق ذفؽ مـ افدظاوى افتل تـشل يف اذا احلـؼ 

ورية ؿبؾ ؿسؿة أي ترـة، وؿبـؾ ضـرادفؿ جًدا يف افسـات، ويعّد مـ إوفقيات اف

 بقان افـزاظات ادتعؾؼة هبذا احلؼ أوضح ادراد بف.

  

                                           
 اذه صقرة مـ صقر آحتقال فؾػرار مـ ؿضاء افديقن يسؾؽفا بعض افقرثة حتك يشتص افدظقى ويطقؾ أمداا. (1)



  

  يُاصػاخ انرظـشفاخ انًرؼهمح تذمٕق انرشكاخ
 

 642 

 :فٟ اٌٍغخ

ملخقذ مــ دان يـديـ ديـًـا، واـق: مـا وجـ  يف افذمـة
(1)

 ، ومــف ؿقفـف تعـاػ:

 .[414]افبؼرة:(ٻ پ)

 فٟ االططما :

اق ما وجـ  يف افذمـة بسـب  ؿـرض أو بقـع بـديـ وٓ يسـؼط إٓ بـإداء أو 

اإلبراء
(2)

. 

قثـؼ وديـــ مطؾـؼ، وديـــ إػ ديـــ م -ر فـؿ اهلل-وافـديقن ؿسـؿفا افػؼفــاء 

افصحة وديـ ادرض، ثؿ اتػؼقا ظذ تؼـديؿ افـديـ ادقثـؼ ظـذ افـديـ ادطؾـؼ  ٕن 

حــؼ ادــر ـ متعؾــؼ بــافعغ ادراقكــة  ؾقؼــدم حؼــف ظــذ حــؼ ؽــره، ويــرى بعــض 

افػؼفاء أن ديـ افصحة مؼدم ظذ ديـ ادـرض  ٕن ديــ افصـحة ظـذ إؿـرار مــف، 

وديـ ادرض يؽقن ًاباة
(3)

. 

ة اإلضافة، وٕن اذا فـقس مـقضـ بحثـف، وتالؾًقـا شـقوٓ كتعرض فؾخالف خ

خلروج افبحث ظـ ادؼصقد مـف  ٕهنا تتػـرع إػ مسـادؾ تتقفـد ظـفـا ظـدة ؿضـايا، 

ورؽبًة مـل ٓشتقػاء افبحث ٕؽؾ  افـزاظات افتل ؿد تـشل يف ديـقن ادقـص  ٕهنـا 

افــديـ، وحؼقؼتــف  مــدار كؼــاش وبحــث ؿضــادل خيضــع فؾتحؼــؼ مـــ شــب  كشــقء

واشتعراض ما يعرضف افقرثة مـ أدفة وبقـات إلشؼاط افـديـ أو إثباتـف، وافتحؼـؼ 

مـ ـقهنا بقـات مقصؾة فؾدظقى مـ ظدمـف، ومـا يـدؾع بـف افـدادـ إلثبـات صـحة 

                                           
 (.41/21تاج افعروس ) (1)

 (.121افتعريػات: )ص: (4)

(، وافـــدر ادختـــار 1/14(، آختقـــار فتعؾقـــؾ ادختـــار )1/111(، افبحـــر افرادـــؼ )7/114اكظـــر: ادبســـقط ) (4)

ــؾ )7/421) ــاج واإلـؾق ــر )14/121(، وافت ـــرح افؽب ــذ افش ــقؿل ظ ـــقة افدش ــاج 42/41(، وحاص (، وادـف

(، ومطافـ  7/42(، وافشــرح افؽبـر مـع ادغــل )1/27(، وافػؼف ادـفجـل )11/21(، وادجؿقع )1/411)

 (.12/11(، وأخصـر ادختصـرات )2/121ـفك )أويل اف
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ة بحسـبفا وافـظـر يف ضــقافديـ ومدى ـقهنا دؾقًظا مالؿقـًة فـرد افـدظقى، وــؾ ؿ

ًة ومرًضا ٓ يعؿؾ بف ؿضاًء  ٕن اذا مـدظاة تؼديؿ افديـ بسب  حال ادقرث صح

 مع حاجتفؿ فؾعالج وكحقه. ضـكفعدم افتعامؾ مع ادر

واق افديـ ادتعؾؼ بعغ مافقة مـ أظقان ادديـ تلـقًدا حلـؼ افـدادـ، وتقثقًؼـا جلاكـ  

آشتقػاء
(1)

تعؾـؼ بـافعغ ادراقكـة ، مثؾ: افديـ افذي اشـتقثؼ فـف صـاحبف بـراـ، ؾنكـف ي

م حـؼ ادـر ـ يف صـربحث ٓ يؽقن فصاحبفا حؼ افت ـ  يؼـدَّ ف ؾقفا إٓ بنذن ادـر ـ،ـ 

 اشتقػاء ديـف مـفا ظذ مـ ظداه مـ افدادـغ، ويعرف تقثقؼ افديـ وؾًؼا فميت: 

 اٌّسؤٌخ األٌٚٝ: رؼش٠ف اٌذ٠ٓ اٌّٛصك: 

 نقثقؼ افديـ دم افؾغة:

قثقًؼـا، بؿعــك افعفـد وآدـت نملخقذ مـ وّثؼ يقث،ـؼ ت
(2)

 ، ومــف ؿقفـف تعـاػ:

، أي: افعفــد افــذي [7]ادادــدة:(گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)

ظاادـؿ بف
(3)

. 

 ودم آ طالح:

جمؿقظة مـ افقشادؾ افتل تمدي إػ اشتقػاء احلـؼ ظــد تعـذره مــ ادـديـ، أو 

إثباتف يف ذمتف إذا أكؽر ذفؽ
(4)

. 

ثًرا  فذا ـان فزاًما ظؾقف تقثقؼ ما فف ومـا ان ـسـقؾاإلكسان معرض فؾخطل وافـ

                                           
(، ومعجـؿ ادصـطؾحات آؿتصـادية يف فغـة 4/414(، ـشاف افؼــاع )42/411اكظر: صـرح خؾقؾ فؾخرصـل ) (1)

 (.142افػؼفاء: )ص:

 (،1/444(، لتار افصحاح )12/471فسان افعرب ) (4)

 (.12/11اكظر: تػسـر افطزي ) (4)

ؿل وافساث اإلشـالمل افصـادرة ظــ ـؾقـة افشــريعة بجامعـة أم افؼـرى، افعـدد افسـادس: اكظر: جمؾة افبحث افعؾ (2)

 (.24-21)ص:
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ــاػ: ــال تع ــقق، ؿ ـــ احلؼ ــف م ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) ظؾق

اإلكسـان معامالتـف مـع افــاس، وبصـػة خاصـة تؾـؽ افتـل  ســك، ؾقـ[111]ضف:(ڦ

 تبؼك يف افذمة، وؿد تبؼك ضقيؾة.

 -شـقاء ــان مــ ضـرف افـدادـ أو ادـديـ-ان اإلكسان هلذه ادعامالت سـقوك

افتقثقـؼ يف  ع اهلل صـريمدي إػ ادخاصؿة، ومـ ثؿ افشحـاء وافتباؽض  فذا 

ًئا مــ اـذه ادعـامالت رجـع إػ افقثـادؼ، وذفـؽ صــق ســلاذه ادعـامالت، ؾـنذا ك

 حػًظا حلؼف وحؼ افـاس ظؾقف، وجتـًّبا فؾؿخاصؿة وادشاحـة.

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) واإلكسان جمبقل ظذ ح  ادال، ؿال تعاػ:

، تف مـ اهلل شـق، ؾنذا أح  ادال ضعػ إي كف، وؿؾَّ خقؾف وخ[42]افػجر:(ۅ

وأدى اذا إػ افطؿع يف حؼقق افـاس، واجلشع وإكؽار ما ظؾقف مـ حؼقق افـاس، 

يعة تلمر بحػظ احلؼقق، وتـفل ظـ شـراظف، وافضـقؾنذا   يثبص احلؼ تسب  يف 

 ظص افتقثقؼ حػًظا هلا.صـرآشتقالء ظؾقفا وجحداا، و

ظص افتقثقـؼ بـافراـ صــريعة تـفك ظــ أــؾ أمـقال افــاس بافباضـؾ وشـرفؾا

افذي ؽايتف اشتقػاء افديـ مـ افعغ ادراقكة إذا ظجـز ادـديـ ظــ أدادفـا، أو تـقيف 

و  يؽـ فف ثؿة ترـة، أو ـاكص افسـة تتعؾؼ بف حؼقق ؽره مـ افغرماء وكحقه
(1)

. 

بافذمـة  فؽقكـف أدظـك فؼضـاء كااقؽ أن افتقثقـؼ بإظقـان خـر مــ افتقثقـؼ 

اع حؼـقق افـدادـغ أو إكؽاراـا، ومتـك ضــقافديـ، وأوثـؼ يف افثبـقت، وحيـد مــ 

ـاكص افديقن مقثؼًة براـ  ؾنهنا ٓ تطبؼ إجراءات افتـػقذ ظـذ افقرثـة ادـصـقص 

( مــ كظـام افتـػقـذ افتـل ؿـد تصـؾ فؾحـبس وتؼققـد 21( و)42ظؾقفا يف ادـادتغ )

 فة أظباء مافقة بسب  افتسااؾ يف افديقن. احلرية وحتؿقؾ افدو

 

                                           
 (.44-42اكظر: تقثقؼ افديقن يف افػؼف اإلشالمل: )ص: (1)



 

 د. ػثذ انشدًٍ تٍ ػثذ اهلل تٍ ػثذ انؼضٌض انًخضٕب 
 

 645 

 اٌّسؤٌخ اٌضب١ٔخ: حىُ اٌزٛص١ك:

 يف حؽؿ افتقثقؼ ظذ ثالثة أؿقال: -ر فؿ اهلل-اختؾػ افعؾ ء 

 افؼقل إول:

ذا  مجفقر افعؾ ء مـ احلـػقة
(1)

وادافؽقة 
(2)

وافشاؾعقة 
(3)

واحلـابؾة 
(4)

إػ أن  

 افتقثقؼ مستح .

 واشذدفقا بأيت:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ) ؿقفف تعاػ: -1

ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ى ائائ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ یی ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ 

ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ی ی جئ حئ مئ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 

 . [414-414]افبؼرة:(ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

أمر اهلل بؽتابة افديـ واإلصفاد ظؾقف وأخذ افراـ بـف  وجف افدٓفة  ـ أيات:

                                           
 (.1/214اكظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص ) (1)

 (.4/414اكظر: أحؽام افؼرآن فؾؼرضبل ) (4)

 (.1/114اكظر: ادجؿقع ) (4)

 (.2/424ادغـل )اكظر:  (2)
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ؾف فؾــدب واـق صــرؾف صـارف، وؿـد جـاء صـارف ؾصــروإمر فؾقجقب ما   ي

ـــاػ:ؿ ـــف تع ، أي: أن (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ) قف

اهلل أمر بافؽتابة واإلصفاد ظؾقف، ؾـنذا   يقجـد ـاتـ  أمـر بـافراـ افـذي اـق بـدل 

افشــفادة، ثــؿ أبــاح تــرك اإلصــفاد، وؿــال: ؾــنن أمـــ بعضــؽؿ بعًضــا  ؾــال حاجــة 

ة فؾؽتابة، وٓ اإلصفاد وٓ افراـ، ؾدلَّ ذفؽ أن إمـر فؾــدب ٓ فؾقجـقب، وبقــ

افدادـغ يف حال افـزاع افؽتابة وافشفادة، ويف حال ظدمفا وأخؾَّ ادممتـ يف أماكتـف، 

أو اختؾػا ؾقفا  كؾجل إػ يؿغ اددظك ظؾقف
(1)

  . 

وروى ظ رة بـ خزيؿة -4
(2)

 -واق مـ أصحاب افـبل-أن ظؿف حّدثف  

شـف، ف ثؿــ ؾرضــقفقؼ ابتـاع ؾرًشـا مــ أظـرا ، ؾاشـتتبعف افـبـل  أن افـبل 

ــل شـــرؾل وأبطــل إظــرا ، ؾطػــؼ رجــال يعسضــقن إظــرا   شـــلاد ع افـب

 ابتاظف، ؾـادى إظرا  افـبـل  ؾقساومقكف بافػرس، وٓ يشعرون أن افـبل 

حـغ شـؿع كـداء إظـرا :  ؾؼال: إن ــص مبتاًظا اذا وإٓ بعتف؟ ؾؼال افـبـل 

بـؾ : »هلل ما بعتؽف، ؾؼال افـبل ، ؾؼال إظرا : ٓ وا«ضوفقس ؿد ابذعذف  ـؽ؟»

، ؾطػؼ إظرا  يؼقل: اؾؿَّ صفقًدا، ؾؼال خزيؿـة بــ ثابـص«ابذعذف  ـؽ
(3)

  :

، ؿـال: «بـؿ نشـفد؟»ظذ خزيؿة  ؾؼـال:  أكا أصفد أكؽ ؿد بايعتف، ؾلؿبؾ افـبل 

صفادة خزيؿة بشفادة رجؾغ بتصديؼؽ يا رشقل! ؾجعؾ رشقل اهلل 
(4)

. 

                                           
 (.4/414(، واجلامع ٕحؽام افؼرآن فؾؼرضبل )1/214اكظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص ) (1)

اق: ظ رة بـ خزيؿة بـ ثابص إكصاري، تابعل، روى ظـ أبقف وظـ ظؿف ثابص بـ خزيؿة وظـ ظث ن بـ حـقـػ  (4)

 (.44/411 بافقؾقات )اـ، اكظر: افقايف121، روى فف إربعة، وتقيف شـة وظؿرو بـ افعاص 

ـ افػاـف إكصاري، صحا ، أول مشااده أحد، صفد مع ظـع صـػغ، وؾقفـا ؿتـؾ، روى ظــف ابــف  (4) اق: خزيؿة بـ ثابص ب

 (.  4/441اـ، اكظر: اإلصابة )47ظ رة وظؿرو بـ مقؿقن وإبرااقؿ بـ شعد بـ أ  وؿاص ومجاظة، ؿتؾ شـة 

(، وافـسـادل يف 4121( بـرؿؿ: )4/422ا ظؾؿ احلـاـؿ صـدق افشـااد افقاحـد )أخرجف أبق داود يف شــف، باب إذ (2)

( 11/441(، وافطـزاين يف افؽبـر )2127( بـرؿؿ: )7/421شــف، باب افتسـفقؾ يف تـرك اإلصـفاد ظـذ افبقـع )

 (، وؿال1221( برؿؿ: )12/421(، وافبقفؼل يف معرؾة افســ وأثار، باب افشفادة يف افبققع )11411برؿؿ: )

 = (، مـ حـديث زيـد بــ ثابـص 4127افشـقخ إفباين تعؾقًؼا ظؾقف: صحقح، وأخرج افبخاري يف صحقحف: )
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اصـسى و  يؽتـ  و  يشـفد، وفـق  أن افـبـل  ديث:وجف افدٓفة  ــ احلـ

ـاكص افؽتابة وافشفادة واجبتغ دا ترـف ، ؾؾ  ترـف  مع إمر هب  يف افؼـرآن  دّل 

 ظذ أن إمر فؾـدب ٓ فؾقجقب.

 وؿد ها ظذ هذا احلديث:

. ًٓ  بلكف ٓ يصح ٕن ؾقف راوًيا جمفق

وظ رة بـ خزيؿة ؿد وثؼف ؽـر  بلن احلديث ؿد صححف افعؾ ء، وضجقب ظـف:

واحد
(1)

. 

يعة شــرويف إجياب افؽتابة واإلصفاد تشديد ظظقؿ وحرج ظـذ ادسـؾؿغ، واف

ھ ھ ھ ھ ے ے ) وافتســـــفقؾ، ــــــ  ؿـــــال تعـــــاػ: ســــــرجـــــاءت بافق

يعةشـر، واذا ٓ يتـاش  مع اف[71]احل :(ۓۓ
(2)

. 

 افؼقل افثاين:

إن افتقثقؼ واج ، واذا مذا  ابـ ظباس
(3)

وافظاارية  
(4)

، وبـف ؿـال 

                                           

=
 

يؼـرأ هبـا ؾؾـؿ أجـداا  ؿال: كسخص افصحػ يف ادصاحػ ؾػؼدت آية مـ شقرة إحزاب ــص أشؿع افـبل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) صفادتف صفادة رجؾغ، واـق ؿقفـف تعـاػ: إٓ مع خزيؿة بـ ثابص افذي جعؾ افـبل 

ــؽ، و  [44]إحــزاب:(پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ، ؾاؿتصـــر افبخــاري ظــذ ذف

 يذـر مقضـ اإلصفاد.

 (.1/422(، وابـ حبان يف افثؼات )1/71ؿد وثؼف ابـ شعد يف افطبؼات ) (1)

ــرآن فؾجصــاص ) (4) ــل )1/214اكظــر: أحؽــام افؼ ــل (، واد1/114(، وادجؿــقع )4/414(، وتػســـر افؼرضب غـ

(2/424.) 

ـ ظـؿ  (4) اق: ظبد اهلل بـ افعباس بـ ظبد ادطؾ  بـ ااصؿ اهلاصؿل افؼرصـل، أبـق افعبـاس، حـز إمـة وترمجـان افؼـرآن، ابـ

اجلؿـؾ وصـػغ،  بافػؼـف وافتلويـؾ، صـفد مـع ظـع  ، وفد ؿبؾ اهلجرة بثالث شـغ، دظا فف افـبـل افرشقل 

 (.2/141ـػقة، وؿال: فؼد تقيف افققم حز اذه إمة، اكظر: اإلصابة )اـ، وصذ ظؾقف ًؿد ابـ احل11تقيف شـة 

 (.1/412اكظر: ادحذ ) (2)
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ظطاء
(1)

وافـخعل 
(2)

. 

 واشذدفقا بأيت:

ــــــــــف تعــــــــــاػ: -1 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) ؿقف

 .[414]افبؼرة:(ڀڀ

أمـر بؽتابـة افـديـ، وأمـر باإلصـفاد ظؾقـف،  أن اهلل وجف افدٓفـة  ــ أيـة: 

ؾفا صــروأمر بلخذ افراـ، واذه إوامر ـؾفا ممـدة ٓ حتتؿؾ تلوياًل  ؾـال جيـقز 

ـ طااراا بدون ؿريـةظ
(3)

. 

 وضجقب ظـف:

 ف فؾـدب فقجقد ؿريـة ـ  شبؼ.صـرإمر اـا ـان فؾقجقب، فؽـف 

إصعري شـكظـ أ  مق -4
(4)

ثالثة يـدظقن ا : »ؿال:  أن افـبل   

ئة اخلؾؼ ؾؾؿ يطؾؼفاى وهجـؾ ــان فـف شـقؾال يسذياب هلؿى هجؾ ـاكت حتذف ا رضة 

«…ظذ هجؾ  ال ؾؾؿ يشفد ظؾقف
(5)

. 

أن اهلل ٓ يسـتجق  دــ تـرك اإلصـفاد، وـقكـف ٓ  وجف افدٓفـة  ــ احلـديث:

                                           
اق: ظطاء بـ يسار اددين، حدث ظـ أ  أيقب وزيد وظادشة وؽراؿ، حدث ظـف زيد بـ أشؾؿ وظؿرو بــ ديــار  (1)

 (.1/1ر أظالم افـبالء )اـ، وؿقؾ: ؿبؾ ادادة، اكظر: شـ124وصـريؽ بـ أ  كؿر، ؿقؾ: مات شـة 

اــ، اكظـر: شــر أظـالم 71اق: إشقد بـ يزيد بـ ؿقس افـخعل، تابعل، ؾؼقف، ظا  افؽقؾة يف ظصـره، تـقيف شــة  (4)

 (.7/14افـبالء )

 (.2/424(، وادغـل )1/412اكظر: ادحذ ) (4)

ظـذ زبقـد وظـدن،  تعؿؾف افـبـل اق: ظبد اهلل بـ ؿقس بـ شؾقؿ بـ حرب مـ بـل إصعر، صحا  جؾقـؾ، اشـ (2)

بعد حرب صػغ، ؾؾ  ـان افتحؽقؿ خدظـف ظؿـرو بــ  واق أحد احلؽؿغ افؾذيـ رضـل هب  ظع ومعاوية 

 (. 4/412اـ، اكظر: أشد افغابة )22افعاص ؾارتد إػ افؽقؾة حتك تقيف شـة 

(، وؿال صحقح ظذ 4111( برؿؿ: )4/441(، واحلاـؿ يف مستدرـف )4/111أخرجف ابـ أ  صـقبة يف ادصـػ ) (1)

صـرط افشـقخغ و  خيرجاه، وواؾؼف افذابل يف افتؾخقص، وافبقفؼل يف افســ افؽزى، باب آختقار يف اإلصـفاد 

(، وصــححف 1221( بــرؿؿ: )12/414(، وصــع  اإليــ ن، بــاب حســـ اخلؾــؼ )42422( بــرؿؿ: )12/121)

 (.2/242إفباين يف افسؾسؾة افصحقحة )
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ة يعاؿـ  ظؾقفـا، صــقاكف، ؾقػفؿ مــف أن تـرك اإلصـفاد معصـقيستجق  يدل ظذ ظ

 ؾؾق ـاكص كدًبا دا اشتحؼ افعؼقبة.

 وضجقب ظـف:

إن احلديث فقس ؾقف ما يدل ظذ افقجـقب إكـ  دّل ظـذ أن ؾاظـؾ ذفـؽ تـارك 

، ٓ يدل ظذ افقجقب  ٕكف ذـر أن مـ «ٓ يسذياب هلؿ: »حتقاط، وؿقفف فال

ئة اخلؾؼ و  يطؾؼفا، وٓ صـؽ أكـف ٓ يـدل ظـذ وجـقب ضالؿفـا، شـقـان فف امرأة 

واذا يدل ظذ أن ذفؽ مـ باب آحتقاط
(1)

. 

 واحلديث لتؾػ يف رؾعف ووؿػف، واذا يضعػ آشتدٓل بف.

 افؼقل افثافث:

مبـاح، وإػ اـذا ذاـ  أبـق شـعقد اخلـدري أن افتقثقـؼ
(2)

، واحلســـ 
(3)

 

وافشعبل
(4)

. 

 واشذدفقا:

  دفــص ظــذ أكــف متــك مــا [414]افبؼــرة:(ٺ ٺڀ ڀ ) بــلن ؿقفــف تعــاػ:

حصؾ آدـت ن بـغ ادتعـامؾغ، ؾـنن افقاجـ  تلديـة احلؼـقق وظـدم اخلقاكـة ؾقفـا، 

                                           
 (.1/214كظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص )ا (1)

، ؽزا اثـتل ظشـرة اق: شعد بـ مافؽ بـ شـان اخلزرجل إكصاري، صحا  مشفقر، ـان مـ مالزمل افـبل  (4)

 (.4/11اـ، اكظر: اإلصابة )72ؽزوًة، روى أحاديث ـثرًة، أول مغازيف اخلـدق، وـان ؿبؾف صغًرا، تقيف شـة 

بصـرى، أبق شعقد، تـابعل، ــان إمـام أاـؾ افبصــرة، وحـز إمـة يف زمــف، صـ َّ يف ـــػ اق: احلسـ بـ يسار اف (4)

، واشتؽتبف افربقع بـ زياد وايل خراشـان، ــان يـدخؾ ظـذ افـقٓة ؾقـلمراؿ ويـفـااؿ، وٓ خيـاف يف اهلل ظع

 (.2/444اـ، اكظر: افقايف بافقؾقات )112فقمة، فف ـؾ ت شادرة، وـتاب يف ؾضادؾ مؽة، تقيف شـة 

اق: ظامر بـ صـراحقؾ بـ ظبد بـ ذي ـبار اهلؿداين افشعبل، أبق ظؿرو، اإلمام، ظالمة افعصـر، شؿع مـ ظدة مـ  (2)

ـبار افصحابة مـفؿ: شعد بـ أ  وؿاص، وشعقد بـ زيد وأبق مقشـك إصعري، وأبق مسعقد افبـدري، وظادشـة 

ظـقر وابــ أ  فـقذ وصــريح وؽـراؿ، تـقيف شــة ، حّدث ظـف: ظؾؼؿة وإشـقد واحلـارث إوأبق اريرة 

 (.7/411اـ، وؿقؾ ؽر ذفؽ، اكظر: شـر أظالم افـبالء )122
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خة هبـذه أيـة، وإذا ؾإمر بؽتابـة افـديـ واإلصـفاد ظؾقـف وأخـذ افـراـ بـف مـسـق

حصؾ افـسخ بؼل احلؽؿ ظذ احلافة إصؾقة، وال اإلباحة
(1)

. 

 وضجقب ظـف:

ظـ آية افديـ اؾ كسخص أم باؿقـة؟ ؾؼـال: إن آيـة  بلكف شئؾ ابـ ظباس 

افديـ ًؽؿة فقس ؾقفا كسخ، وروي ظدم افـسخ ظـ ابـ ظؿر
(2)

أيًضا  
(3)

. 

 :-وا  ضظؾؿ-افصقاب 

أدفــتفؿ واشــتدٓٓ ؿ وفضــعػ حجــ  ادــاكعغ، إٓ أكــف افؼــقل إول فؼــقة 

يتلـد ظذ ادتعامؾغ تقثقـؼ معـامال ؿ بافؽتابـة افدؿقؼـة اجلامعـة اداكعـة واإلصـفاد 

ظذ ذفؽ  فؾحد مـ اخلصقمات، وتدؾؼ افؼضـايا ظـذ ادحـاـؿ وإكؽـار احلؼـقق، 

ؽـالق أبـقاب وـؾ  ـان افتقثقؼ دؿقًؼا مثبًتا فؾحـؼ ببقــات مقصـؾة  ــان أدظـك إل

 اضغ اإلكس واجلـ، وشد باب افشح ادطاع، واهلقى ادتبع.صـق

افديـ ادطؾؼ اق افديـ ادرشؾ افـذي يتعؾـؼ بذمـة ادـديـ وحـده، وٓ يتعؾـؼ 

ء مـ أمقافف، شقاء ـاكص ممؾقـة فـف ظــد ثبـقت افـديـ أم مؾؽفـا بعـد ذفـؽ، شـلب

ديـ صاحلة فقؾاء أي ديـ مطؾؼ ثبص ظؾقف، وٓ يؽقن افديـ وتؽقن مجقع أمقال اد

ؾاتصـرف يف أمقافف بلي كقع مـ أكقاع افتصـرادطؾؼ ماكعا ًفف مـ افت
(4)

. 

                                           
(، واإليضـاح فـاشـخ افؼـرن ومـسـقخف: 4/222(، وتػسـر افؼرضبل )1/211اكظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص ) (1)

 (.1/422زي )(، وزاد ادسـر ٓبـ اجلق7/111(، وافتػسـر افؽبر فؾرازي )112)ص:

و  حيـتؾؿ بعـد، أول مشـااده  اق: ظبد اهلل بـ ظؿر بـ اخلطاب بـ كػقـؾ افؼرصــل افعـدوي، أشـؾؿ مـع أبقـف  (4)

، مــ ادؽثـريـ يف اخلـدق، ورد ما ؿبؾف فصغره، واق ممـ بايع حتص افشجرة، وـان ـثر آّتباع ٔثار افرشقل 

صـقًئا مـ حروبـف حـغ أصـؽؾص ظؾقـف، ثـؿ ــان بعـد  د مع ظع افرواية،   يؼاتؾ يف صـلء مـ افػتـ، و  يشف

ذفؽ يـدم ظذ ترك افؼتال معف، وروي ظـف أكف ؿال ظـد مقتف: )ما أجـد يف كػســل مــ افـدكقا إٓ أين   أؿاتـؾ افػئـة 

 (.4/441اـ، اكظر: أشد افغابة )74شـة  افباؽقة(، تقيف 

 (.14-41ؼ افديـ يف افػؼف اإلشالمل: )ص:(، تقثق1/211اكظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص ) (4)

 (.142-144(، معجؿ ادصطؾحات آؿتصادية يف فغة افػؼفاء: )ص:4/414اكظر: ـشاف افؼـاع ) (2)
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أو فمدمقغ، وديـ اهللَّ بؿـزفـة ديــ  وافديقن ادطؾؼة إما أن تؽقن ديقًكا هلل 

َّٓ افعبد، وافديقن افثابتة يف افذمؿ ٓ تثبص إٓ مطؾؼة، فؽـفا  إذا ُأديـص ؾـال ُتـمدى إ

ُمَعقـًة مشخصًة، ؾنن معتؼ افرؿبة ٓ يعتؼ إٓ رؿبة ُمعقـًة، وـذفؽ ادصـع ٓ يـمدي 

إٓ صالًة معقـةً 
(1)

. 

واختؾػ افعؾ ء يف افتؼديؿ بغ حؼ اهلل وحؼ افعبـد، وفـقس اـذا جمـال بحثـف 

ا حـؼ اهلل، فعدم وجقد مـازظة يف اذا، واـق أمـر حياشـ  ظــف افقرثـة إذا   يؼضـق

«ضــكايـ ا  ضحؼ ضن ُيؼ»أكف ؿال:  وؿد ثبص ظـ افـبل 
(2)

، ويف حـديث آخـر: 

«اؿضقا ا  ؾا  ضحؼ بافقؾا »
(3)

. 

افديقن ادطؾؼة تؽـقن ادـازظـات ؾقفـا بحسـ  ؿـقة إثبا ـا مــ ظدمـف، وــذا 

ف مـ مسـدات تثبص افديـ ؿبـؾ ؿسـؿة افســة، وجلقدـف ظة تؼديؿ افدادـ ما فديشـر

فؾؿحؽؿة ادختصة يف حال مماضؾـة افقرثـة، أو إكؽـاراؿ، وتـدخؾ ضـؿـ افؼضـاء 

ؿسؿة ادال بـغ افقرثـة  شـك(  ٕكف خي424/4ادستعجؾ ادـصقص ظؾقف يف ادادة )

 اع حؼ افدادـ، ومـ ادـازظات ادتعؾؼة بافديقن ادطؾؼة ما يليت:ضـقو

 ـازظة يف حؾقل افديـ بادقت.اد .1

 اشتعجال افقرثة يف ؿسؿة افسـة ؾراًرا مـ شداد ديقن مقرثفؿ. .4

 ادـازظة يف إثبات افديقن. .4

  

                                           
(، ومقااـ  اجلؾقـؾ 1/227( وادحـقط افزاـاين يف افػؼـف افــع ين )1/411اكظر: افػتاوى افؽزى ٓبــ تقؿقـة ) (1)

 (.1/71وهناية ادحتاج ) (،1/14(، وافعذب افػادض )1/221)

 (.1121(، ومسؾؿ: )1114متػؼ ظؾقف، افبخاري: ) (4)

 (. 1712أخرجف افبخاري: ) (4)
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 :حٍٛي اٌذ٠ٓ ثبٌّٛداٌّسؤٌخ األٌٚٝ: 

 ؾفل ًؾ خالف بغ افعؾ ء ظذ أؿقال: 

 افؼقل إول: 

ـَِػقَُّة اْفـحَ َيَرى 
(1)

اؾِِعقَُّة   َوافشَّ
(2)

د احلـابؾة وؿقل ظـ 
(3)

َأنَّ إَْجؾ َيْبُطـؾ بَِؿـْقِت  

ـــؿَ  ــا، َأْم اْف ــا َحِؼقِؼقًّ ــاَن َمْقًت ـَ ، َشــَقاٌء َأ ـِ اِد ــدَّ ــْقِت اف ــِف، َوَٓ َيْبُطــؾ بَِؿ
تِ ــَراِب ِذمَّ ـِ خِلَ ِدي

 
ِ
ـْ َكَ ء ـَ ِم َي افثََّؿ نَّ َؾاِدَدَة افتَّْلِجقؾ َأْن َيتَِّجَر َؾُقَمد،

ِٕ ل، َؾـنَِذا َمـاَت اْفـَ  ُحْؽِؿقًّا، َوَذفَِؽ 

ـْ  َ  َفـفُ َم نَّ إَْجـؾ َحـؼُّ اْفـؿَ إَْجؾ َتَعغَّ ِٕ ، َؾاَل ُيِػقـُد افتَّْلِجقـؾ  َو ـِ ْي  افدَّ
ِ
وُك فَِؼَضاء ْسُ

، َؾُتْعَتَزُ َحَقاُتُف َوَمْقُتُف يِف إَْجؾ.اْفـؿَ  ـِ ْي ، َٓ َحؼُّ َصاِحِ  افدَّ ـِ  ِدي

 افؼقل افثاين: 

ؽِقَُّة فِ اْفـَ  َيَرى 
(4)

ُْؿ َيْسَتْثـُقَن َثاَلَث َحآٍَت. َجـاَء   مثؾ احلـػقة وافشاؾعقة إَِّٓ َأهنَّ

ـَ ِصـل، رَ اْفـخَ ِح َصـرْ يِف  ْي ـْخِص حَيِـؾ بَِػَؾِسـِف َأْو َمْقتِـِف َظـَذ اْفــؿُ : إِنَّ افدَّ ؾ َظـَذ افشَّ َمجَّ

َة يِف اْفـؿَ  مَّ نَّ افذ،
ِٕ ـرْ َخِرَبْص، َواف اَفَتْغِ َؿدْ اْفـحَ ْشُفقِر،  كـُف فِــفِ ُع َؿـْد َحَؽـَؿ بُِحُؾقشَّ ِٕ   َو

ا  َفـؿْ َفْق  ؾ  َفَؾِزَم إِمَّ
ا َباضِـٌؾ، فَِؼقْ َتـؿْ حَيِ ـَ اْفَؼْسِؿ، َأْو َظَدِمِف، َوـاَِلمُهَ  فِــفِ ؽُِغ اْفَقاِرِث ِم

ـرُ ، َوفِؾ[14]افـساء:(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) َتَعاَػ:  ِػِف.اِصَؾِة بَِقؿْ اْفـحَ وَرِة ضَّ

 افؼقل افثافث: 

ـَابَِؾةُ اْفـحَ َويَرى 
(5)

نَّ   ِٕ َؼ اْفَقَرَثـُة،  أن افديـ ادمجؾ َٓ حَيِؾ بَِؿْقِت ادديـ إَِذا َوثَّ

تِل  ُيقُن افَّ ؾ افدُّ
َ  َٓ حَتِ ـَ َساِدِر ُحُؼقِؿِف، َو ـَ بَِؿْقتِِف،  َفـفُ إَْجؾ َحؼس فِْؾَؿق،ِص، َؾُقِرَث َظـُْف 

ُيقِن َتصُّ أَ َتـخْ ؾَ  ِة بِ اْفــحَ ْرَباُب افدُّ ُك ِمـْـُف اْفــؿُ ل، َوَيَتَؼاَشـُؿقَكُف بِ اْفــَ  افَّ ِة، َوَٓ ُيـْسَ َحاصَّ

                                           
 (.1/414(، بدادع افصـادع )2/417اكظر: رد ادحتار ظذ افدر ادختار ) (1)

 (.441(، وإصباه وافـظادر فؾسـققضل: )ص:1/447اكظر: ادفذب ) (4)

 (.2/411رح افؽبر )اكظر: ادغـل مع افشـ (4)

 (. 4/411(، وحاصـقة افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر )2/171اكظر: صـرح اخلرصـل ) (2)

 (.4/241(، وـشاف افؼـاع )2/211اكظر: ادغـل مع افشـرح افؽبر ) (1)
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ؾ  ـُف َظَؾْقـِف َبْعـَد ُحُؾقَصـْل فِْؾُؿَمجَّ َر  فِــفِ ٌء، َوَٓ َيْرِجـُع َربُّ َؼـُف، َؾـنِْن َتَعـذَّ ـْ َوثَّ َبـؾ َظـَذ َمـ

ُؼ فَِعَدِم َواِرٍث، بَِلنْ  ـْ َؽـْرِ َواِرٍث  َحـؾ، أو رؾـض افـَقاِرٍث افتقثقـؼ   افتََّقثُّ َماَت َظـ

ـُ فَِغَؾَبِة اف ْي ـرَ َحؾ افدَّ  ِر، ؾقستقيف ادر ـ ديـف مـ افعغ ادراقكة.ضَّ

ـَ  ُاـَق اْفــؿَ ـَابَِؾُة أيًضا أِنَّ اْفـحَ َوَؿِد اْشَتَدل  ْقَت َمـا ُجِعـؾ ُمـْبطاًِل فِْؾُحُؼـقِق، َوإِكَّ

ــلُّ ِمقَؼــاٌت فِْؾِخالَ  ــِة، َوَؿــْد َؿــال افـَّبِ ــِة، َوَظاَلَمــٌة َظــَذ اْفِقَراَث : : »َؾ ًٓ  ـــ نــرك  ــا

: ؾنفقـا «ؾؾقهثذفى و ـ نرك ـالا
(1)

  . 

 :-وا  ضظؾؿ-وافصقاب 

اق احلؽؿ بعدم حؾقل افديـ بادقت إذا وّثؼ افقرثة افديـ، َوَما ِؿقؾ بُِسُؼقضِِف  

ــرْ ا َصـاِاُد افَفــفَ ْصَؾَحِة، َوَٓ َيْشـَفُد اْفــؿَ َذ ْقِت ُاَق ُحْؽٌؿ َمْبـِلس َظـاْفـؿَ بِ  ِع بِاْظتَِبـاٍر، شَّ

ـِة  ـُ يِف ِذمَّ ْي ـُؼ اْفــؿَ َوَٓ ِخاَلَف يِف َؾَساِد َاَذا، َؾَعَذ َاَذا َيْبَؼك افـدَّ ـاَن، َوَيَتَعؾَّ ـَ ـَ   ـَ ق،ِص 

 بِـَ ل  فِـفِ بَِعْغِ َما
ِ
ـِؼ ُحُؼـقِق اْفُغَرَمـاء َتَعؾُّ ْجِر َظَؾْقـِف، َؾـنِْن َأَحـ َّ اْفــحَ ؾِِس ِظـْـَد ػْ اْفــؿُ ـَ

، َواْفتَِزاَمُف فِْؾَغِريِؿ، َظَذ َأْن َيتَ  ـِ ْي ـْ  َفـؿْ ل  اْفـَ  ُؾقا يِف َصـرَّ اْفَقَرَثُة َأَداَء افدَّ ْؿ َذفَِؽ َفـفُ َيُؽ

ُؼقا  َضـكإَِّٓ َأْن َيرْ  ، أَ اْفـحَ اْفَغِريُؿ، َأْو ُيَقث،
ٍ
ـِف  ؼَّ بَِضِؿِغ َمِعء  َحؼ،

ِ
ـٍ َيثِـُؼ بِـِف فَِقَؾـاء ْو َرْا

ُْؿ َؿْد َٓ َيُؽقُكقَن َأْمؾَِقاَء، وَ  ؼ، اْفـحَ َيْرَض هِبُِؿ اْفَغِريُؿ، َؾُقَمد،ي إَِػ َؾَقاِت  َفـؿْ َؾنهِنَّ
(2)

. 

اتسزؼجبي اٌٛسصخ ثمسّخ اٌزشوخ فـشاًسا ِـٓ اٌـذ٠ْٛ    اٌّسؤٌخ اٌضب١ٔخ: 

 اس ثذائٕٟ اٌزشوخ:ػـشٚاإل

آت افتل تثر افـزاظات افؼضادقة بغ دادـل افسـة وبـغ افقرثـة، ؾفل مـ احل

حقث يؼقم بعض افقرثة ؿؾقع اإليـ ن بؼسـؿة افســة بشـؽؾ ظاجـؾ  شـعًقا مــفؿ 

إلخػادفا هبدف ظدم افقؾاء بافـديقن ؽـر ادتعؾؼـة بعـغ افســة  حتؼقًؼـا دصـاحلفؿ 

رثـف يف حـال إكؽـاره فقجـقد اخلاصة، وذفؽ فؽقن افقارث ٓ ُيطاف  بلداء ديـ مق

   مع ظدم متؽـ افدادـ مـ إثبات وجقد افسـة.شـقترـة  ٓ

                                           
 (.1111(، ومسؾؿ: )4411متػؼ ظؾقف، افبخاري: ) (1)

 (.2/211اكظر: ادغـل ) (4)
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وهبذا ؾنن افقرثة ترـقا ما جي  ظؾقفؿ ؾعؾف مـ شداد ديـ ادـقرث مــ ترـتـف 

 ؿبؾ ؿسؿة افسـة، وطؾؿقا ادقرث، وإن ـان أحد افقافديـ  ؾافظؾؿ أصد.

تـػقـذي ًـدد ادؼـدار، حـال  ويف اذه احلال ؾنكف بعد حصقل افدادـ ظذ شـد

( مـ كظام افتـػقـذ، يثبـص بـف حؼـف  ؾـنن اـذا افســد افتـػقـذي 1إداء وؾؼ ادادة )

ـػذ ظذ افسـة يف مقاجفة افقرثة، وٓ جيقز تـػقذه ظـذ أمـقال افقرثـة اخلاصـة شـق

إٓ بعد افتحؼؼ مـ وجقد ترـة مؼسؿة بغ افقرثة تػل بؼقؿـة افـديـ أو جـزء مــف، 

 اذا إمر يتطؾ : وإثبات

بنؾصــاح مجقــع اجلفــات ادختصــة،  ضـــلافتـػقــذ يؼ ضـــلإصــدار أمــر مـــ ؿا

ؾة ظذ تسجقؾ إمقال ظـ أمقال ادقرث مـذ وؾاتف  دعرؾة مؼـدار شـرواجلفات اد

ؾات افتل متص ظؾقفا، وظؾقـف يـتؿ إفـزام افقرثـة بافقؾـاء مــ افســة صـرافسـة وافت

 ( مـ كظام افتـػقذ.17، 11ـ  يف ادادة ) افتل متص ؿسؿتفا ؾق  بقـفؿ،

 :إٌّبصػخ فٟ إصجبد اٌذ٠ْٛ اٌّسؤٌخ اٌضبٌضخ:

ؾتجري ؾقفا دظاوى اإلثبات بافبقـات ادقصؾة دا يدظقف افدادـ وفؾقرثـة حـؼ 

افطعـ، وافػقصؾ يف ذفؽ ؿقة افبقـات، وـقهنا مقصؾة إلثبـات افـديـ مــ ظدمـف، 

اخلصؿ أن تـلمر بقؿـػ كؼـؾ مؾؽقـة افعؼـار  بــاًء وفؾدادرة افؼضادقة بـاًء ظذ ضؾ  

ظقة، وـذا احلجز ظذ افسـة بؼـدر مـا شـر( مـ كظام ادراؾعات اف41/2ظذ ادادة )

 ( مـ ذات افـظام.424/4يغطل وؾاء افديـ ًؾ افدظقى بـاًء ظذ ادادة )

بص ظذ ادديـ ادتعؾؼ بعغ مافقة مــ أظقـان ادـديـ ـ  وضحص أن افديـ افثا

ـات وؽراـا  صــرارة أو ظؼار أو ـؾ مـا فـف ؿقؿـة مــ أشـفؿ أو حصـص يف سـقـ

ــ  آشــتقػاء ــا جلاك ــدادـ وتقثقًؼ ــًدا حلــؼ اف تلـق
(1)

ــديقن   ــا مؼــدًما ظــذ اف ُيعــد ديـً

                                           
(، ومعجـؿ ادصـطؾحات آؿتصـادية يف فغـة 4/414(، ـشاف افؼــاع )42/411رصـل )اكظر: صـرح خؾقؾ فؾخ (1)

 (.142افػؼفاء: )ص:
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 إخرى، وٓ يدخؾ يف ادحاصة يف حال اشتغراق افديقن فؾسـة. 

ٓكتفاء مـ جتفقز ادقص ودؾـف، ؾنن أول مـا يبـدأ بـف اـق ؿضـاء مـا ظؾقـف مــ ؾبعد ا

ڻ ۀ ۀ ) ؿ افسـة ظذ افقرثة  فؼقفـف تعـاػ:سـقة وتؼصـقافديقن ؿبؾ تـػقذ افق

ؿ افســـةســـقة وتؼصـــقبــدأ بافــديـ ؿبــؾ افق ، وٕكــف [14]افـســاء:(ہ ہ ہ ہ
(1)

 ،

واق مبدأ ؿضادل مستؼر ظؾقف افعؿؾ يف ادحاـؿ
(2)

   ٕن حؼ افغرماء أوج .

ؾنن أول ما يبدأ بف بعد آكتفاء مــ جتفقـز ادقـص ودؾــف ؿضـاء افـديـ ادتعؾـؼ 

بافراـ، ؾنذا مات ادديـ افرااـ خّر ادر ـ افقرثة بغ افقؾاء بافديـ أو بقع افعغ 

 ادراقكة  ٓشتقػاء حؼ ادر ـ، ؾنن أرادوا افعغ ادراقكة وؾقا افديـ مـ أمـقاهلؿ،

 ثؿ اشتقػاء حؼفؿ مـ افسـة أو مـ افعغ ادراقكة.

ثفؿ مـ افديـ ادتعؾؼ بافراـ  ؾؾفؿ يف اذه احلافة بقـع  وإذا   يػقا ب  ظذ مقر،

ادقـص إن ــان ؿـد ظـغَّ  صــلافعغ ادراقكة فؾقؾاء بافديـ، ويبقع افعغ ادراقكة و

وهــا يظفـر اكقا راصـديـ، باظفـا وـقـؾ افقرثـة إن ــ صـلا، وإذا   يؽـ فف وصـقًّ و

 ظدا ممـ افـزاظات  ـفا:

 ادـازظة يف بقع افعؼار ادراقن إذا ـاكص ؿقؿة افراـ تستقىف مـ مـػعة افعؼار. .1

ادـازظة يف بقع افراـ أو ؿسؿتف إذا ـان مشاًظا ؿبـؾ ثبـقت حـؼ ادـر ـ يف  .4

 آشتقػاء.

 ادـازظة يف تقثقؼ افراـ ظذ صقرة إؾراغ. .4

ا. ادـازظة يف بقع .2  افراـ جزيًّ

                                           
بافديـ ؿبؾ افقصـقة، وأكتؿ تؼرؤون افقصـقة ؿبؾ افديـ، أخرجف اإلمام أ د  ؿال: ؿضـك افـبل  ظـ ظع  (1)

(، 4711( بـرؿؿ: )4/121قة )(، وابـ ماجف يف شـــف، بـاب افـديـ ؿبـؾ افقصــ111( برؿؿ: )4/44يف مسـده )

(، وافبقفؼـل يف افســـ افؽـزى، بـاب تبديـة 12( بـرؿؿ: )2/11وافدارؿطـل يف شــف، ـتاب افػرادض وافســر )

 (، وؿال افشـقخ إفباين تعؾقًؼا ظؾقف: حسـ.14421( برؿؿ: )1/417افديـ ؿبؾ افقصـقة )

 (.171ت افؼضادقة: )ص:( مـ جمؿقظة ادبادئ وافؼرارا141اكظر: ادبدأ رؿؿ: ) (4)
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 .صـرادـازظة يف بقع جزء مـ افعؼار ادراقن، ويف افقرثة ؿا .1

 ادـازظة يف ادطافبة بعدم بقع افعغ ادراقكة إٓ بعد  طقطفا فرؾع ؿقؿتفا.  .1

 ادـازظة يف بقع افراـ فعدم حؾقل افديـ. .7

وأبـغ، وؽراا مـ ادـازظات افتل ؿد تطرأ يف افديقن ادقثؼة ادتعؾؼـة بافســة، 

 ادعاجلة افؼضادقة فؽؾ مـازظة تؿ اإلصارة إفقفا آكًػا.

( 21/4كص كظام افراـ افعؼاري ادسجؾ افصادر بادرشقم ادؾؽل رؿـؿ ) .1

(  ظــذ )جــقاز راـــ مـػعــة افعؼــار 2/4اـــ( يف ادــادة )14/1/1244وتــاريخ )

مـػصؾًة ظـ إصؾ، وتلخذ أحؽام راــ إصـؾ وتسـجقؾف(، ؾـنذا ــان اشـتقػاء 

ؿقؿة افـراـ مــ مـػعـة افعؼـار ؾـنن اـذه ادسـلفة تتػـرع ظــ مسـلفة حؾـقل افـديـ 

أن إجــؾ مـــ احلؼــقق افتــل يرثفــا افقرثــة إذا  -واهلل أظؾــؿ-بــادقت، وافصــقاب 

وثؼقا ذفؽ، وضؾبقا أن حيؾقا ًؾ مقرثفؿ يف اذا احلؼ  ٕن ادقت ما جعؾ مـبطاًل 

اق ادذا  ظـد احلـابؾـةفؾحؼقق، وإك  اق مقؼات خلالؾة ادال، واذا 
(1)

  فـذا ؾـال 

يتؿ بقع ظؼار افقرثة، وإك  يستؿر شداد ادر ـ مـ ؿقؿة مـػعة افعؼار  وؾًؼـا فؾعؼـد 

بقـف وبغ افرااـ، وخؾػ افـرااـ حيـؾ ًؾـف، وبعـد افسـداد يػـؽ افـراـ، ويعـقد 

مـع  افعؼار فؾقرثة، وٓ يؾتػص فطؾ  ادر ـ ببقع افعؼار فؼضاء ديــف واحلافـة اـذه

 تقثقؼ افقرثة حلؼف.

( مـــ كظــام افــراـ افعؼــاري ادســجؾ ظــذ )أكــف ٓ جيــقز 1كصــص ادــادة ) .4

فؾؿر ـ يف افراـ ضؾ  افؼسؿة ؿبؾ ثبقت حؼف يف آشتقػاء مــ افعؼـار ادراـقن 

إٓ بؿقاؾؼة افـرااـ(، ؾقجـ  ؿبـؾ ضؾـ  ادـر ـ ؿسـؿة افعؼـار أو بقعـف أن يتؼـدم 

طؾ  إثبات حؼف يف اشتقػاء مبؾغ افراـ  ببقـع ب -فدى ادحؽؿة ادختصة-بدظقى 

افعغ ادراقكة أو ؿسؿتفا إذا ـاكص مشاظة، وحيؼ فف ضؾ  أن حيـؾ ًـؾ افـرااـ يف 

                                           
 (. 4/241(، وـشاف افؼـاع )2/211اكظر: ادغـل ) (1)
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يؽ حـؼ افشـػعة، واــا ٓ بـد مــ إثبـات شــرمتؾؽ احلصة ادشاظة مـ افعؼار، وفؾ

 ف بافراـ.صـرحؼ آشتقػاء ؿبؾ افت

فدى ـثر ممــ يتعامـؾ بـافراـ مــ  افراـ بصقرة إؾراغ افعؼار فؾؿر ـ صادع .4

ـات افتؿقيـؾ وؽراـا بؼصـد افتحايـؾ ظـذ إؿامـة دظـقى اشـتقػاء ؿقؿـة افـراـ، صـر

ف ببقـع افعؼـار بافؼقؿـة افتـل يرتضـقهنا إذا حؼـؼ هلـؿ ؿقؿـة صــرويؽقن هلؿ ـامـؾ افت

افراـ  خصقًصا ظـد وؾاة افرااـ، مما تـشل ظـف ـثـر مــ ادـازظـات افؼضـادقة، واـذا 

تعد  ظذ شؾطة افؼضاء، وٓ يؽقن رضا افرااـ بـنؾراغ افعؼـار هلـؿ جيقـز هلـؿ حريـة ؾقف 

ف ادطؾؼ يف افتؼققؿ وافبقع وآشتقػاء  فذا ؾنن افؼضاء يػصـؾ يف اخلصـقمة بـ  صـرافت

 ر بافقرثة.ضـرحيؼؼ افعدل يف اشتقػاء احلؼ فؾؿر ـ وظدم إحلاق اف

ا يصـح إذا ــان بقـد ادـر  .2 ـ شــد تـػقـذي وؾـؼ افســدات بقع افراـ جزيًّ

( كظام افتـػقذ، وإذا   يؽـ بقده شـد تـػقـذي 1افتـػقذية ادـصقص ظؾقفا يف ادادة )

( مـــ كظـام افــراـ افعؼـاري ادســجؾ )ظـذ أن تــتؿ 41، 41ؾؼـد كصــص ادادتـان )

 إجراءات افـزع اجلزي دؾؽقة افعؼار ادراقن وبقعف  وؾًؼا فـظام افتـػقذ(.

  تتطؾـ  إثبـات افـراـ صــربقع جزء مـ افعؼار، ويف افقرثـة ؿا ادـازظة يف .1

وأن تعؾؼ حؼ افقرثة بف متقؿػ ظذ شداد مبؾغ افراـ  حتك يتؿؽـقا مـ ؿسـؿتف، 

، وٓبـد مــ صــرويف حال ثبص افراـ يثبص آشتقػاء، حتك وإن ـان يف افقرثة ؿا

تـػقذية، مــ اشـتئذان ظقة وٓدحتف افشـر( مـ كظام ادراؾعات اف442مراظاة ادادة )

ًؽؿة آشـتئـاف  ٕن افـراـ ٓ يرؾـع أصـؾ مؾؽقـة افعؼـار ظــ مافؽـف، وظـ ء 

(14إثبات افراـ ظذ مدظقـف، واـق ادـر ـ وؾـؼ ادبـدأ افؼضـادل رؿـؿ )
(1)

، وإكـ  

يؼصد بافراـ آشتقثاق وآشـتقػاء يف حـال ظـدم افسـداد
(2)

، وٓ يؿؾـؽ ادـر ـ 

 اًء.ف بافراـ ابتدصـرمطؾؼ افت

                                           
 (.12اكظر: افؼرارات وادبادئ افؼضادقة: )ص: (1)

 (. 11اكظر: جمؿع افض كات: )ص: (4)
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ادـازظة بادطافبة بعدم اشتقػاء ادر ـ فؼقؿة افراـ بحجـة  طـقط إرض  .1

فرؾع ؿقؿتفا  ؾفذه ادـازظة مـ ؿبؾ افقرثة ٓ تعـد حجـًة يف تـلخر اشـتقػاء ادـر ـ 

( مــ كظـام افـراـ افعؼـاري  أن 41دبؾغ افديـ احلال إٓ برضـاه، وكّصـص ادـادة )

جلـزي دؾؽقـة افعؼـار، وبقعـف إذا   يؼـؿ ادـديـ فؾؿر ـ أن يتخذ إجراءات افــزع ا

بافقؾاء يف إجؾ ادعغ، وذفؽ بعد إكذار ادديـ بافقؾـاء يف إجـؾ ادعـغ، وذفـؽ 

بعد إكذار ادديـ وحادز افعؼـار ادراـقن  وؾًؼـا فـظـام افتـػقـذ، وافؼضـاء يػصـؾ يف 

وط افصـحقحة، شــرظقة افتـل أوجبـص افقؾـاء بافشــراذه ادـازظة وؾؼ افؼقاظـد اف

 وظدم إادار حجقتفا بلي شب  يثره افقرثة دصؾحتفؿ.

ادـازظة بعدم ؿبقل افقرثة ببقع افعغ ادراقكة فعـدم حؾـقل افـديـ مـازظـة  .7

مؼبقفة مـ افقرثة، واذه مـازظة متػرظـة مــ شـؼقط أجـؾ افـديـ بـادقت، وًـؾ 

ـِ يف حال ظدم وجقد دِ اْفـؿَ خالف بغ اْفُػَؼَفاُء يِف ُشُؼقِط إَْجؾ بَِؿْقِت  اِد ـِ َأِو افدَّ ي

ف بـف إٓ بـنذن صــرافراـ  ٕن افراـ يتعؾؼ بف وؾاء افديـ، وٓ يتؿؽـ افقرثة افت

ادر ـ، ؾال يسؼط إجؾ  ٕكف حؼ يقرث ـسادر احلؼـقق، وادـر ـ حؼـف مقثـؼ، 

إٓ إذا أثبص ادر ـ أن افراـ ٓ يػل بؿبؾـغ افـديـ، ؾقؼـقؿ افـراـ ومـا كؼـص ظــ 

مبؾغ افديـ  ؾنن ادر ـ أشـقة ببـاؿل افغرمـاء، ويشـؿؾ اخلـالف يف حؾـقل افـديـ 

ادطؾؼ بؿقت ادديـ
(1)

  . 

 املطلب الجانُ: املناشعات يف الدٌٍن اليت للرتنْ: 

 افديقن افتل فؾسـة ٓ  ؾق مـ حافتغ: 

ؾ افـديقن صــقبؿـقت مـقرثفؿ، ويبؼـك حتؾفذه افديقن حؼ فؾقرثة يـتؼؾ هلؿ 

بف يف اإلرث، صــقاحلافة وادمجؾة مـ حؼقؿفؿ، وـؾ وارث يرث مـ افديـ بؼدر ك

                                           
 (.1/414(، وبدادع افصـادع )417، 2/42رد ادحتار ظذ افدر ادختار )اكظر:  (1)
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بف مـــ افــديـ إذا ـــان راصــًدا يف ادطافبــة أو اإلبــراء، صـــقف يف كصـــروفــف حــؼ افت

ؾ ديـقن افســـة  تؾـػ بـاختالف ثبق ــا مــ ظدمـف وبؼــدر وؾـاء ادــديـغ صــقوحت

بافسداد، ومدى تقثقؼ ادـقرث فؾـديقن وإثبا ـا، وتتطؾـ  يف ـثـر مــ وافتزامفؿ 

إحقان دـازظات ؿضادقة يف ادحاـؿ يف اإلثبات، ومـ ثؿ ضؾـ  افتـػقـذ مـا   يـتؿ 

إثبا ــا بســـدات تـػقذيــة ـســـدات إمــر أو ـؿبقافــة، ؾفــذه تؼــدم دحــاـؿ افتـػقــذ 

ده، أو اظساضــف ظــذ افســـد وخيضــع إمــر يف اــذه احلافــة دــدى مــالءة ادـػــذ ضــ

افتـػقذي بتؼديؿ مـازظة تـػقذية، أو إكؽار شب  آشـتحؼاق، ومـرد اـذه افؼضـايا 

 فؾؿستـدات وافبقـات ادقصؾة فؾحؼ مـ ظدمف.

ؾ، وفـقس ؾافؼسؿة افرضادقة فؾسـة بغ افقرثة ال افطريؼة ادثذ، واك إص

افؼسؿة افؼضادقة، حقث يػسض أن افقرثة يعؾؿقن يؼقـًا مـا هلـؿ مــ حؼـقق، ومـا 

ظؾقفؿ مـ واجبـات وديـقن، ؾػـل حـال افؼسـؿة افرضـادقة بـغ افقرثـة فــ يقجـد 

، حقـث  ًٓ ، أو شداد افديـ أو ًٓ تؿ يف جمؾـس شــقخالف بغ تؼديؿ تقزيع افسـة أو

رثة  وؾًؼا دا هلؿ مـ حؼقق، وما ظؾقفؿ مــ آتػاق وافؼسؿة تـػقذ ادؼاصة بغ افق

ديــقن، واــق افطريــؼ إمثــؾ فؾحػــاظ ظــذ صــؾة إرحــام، وحتصــؾ افقرثــة ظــذ 

 .ضـليع ومرٍض، وظدم تؽؾػفؿ آثار افتؼاشـرحؼقؿفؿ بشؽؾ 

أما يف حال وجد مـازظة بخصقص اذا افديـ مـ حقـث مؼـداره أو أجؾـف أو 

افســة، وــذفؽ ٓ يسـؼط حـؼ افقرثـة يف  ؿســقإظسار ادديـغ  ؾفـذا ٓ يـمخر تؼ

ادطافبة بديقن مقرثفؿ فدى افغر، أو فدى أحد افقرثة، وافتل آفص إفقفؿ بعد وؾاة 

ؾ أو اشـتقػاء أي ديـقن مسـتحؼة صــقمقرثفؿ، وفؽــ ُتؼـدم ؿسـؿة افســة ظـذ حت

فبعض افقرثة بحؼ افقرثة أخريـ أو افغر  ظذ أن يؽقن شبؼ كشقء اـذا افـديـ 

ادقرث وأحد افقرثة أو افغر، وفقس بـغ افقرثـة ؾـق  بقــفؿ، وبافتـايل يف حـال  بغ

فـدظقى ؿسـؿة افســة، ودؾـع أحـد افقرثـة بقجـقد مديقكقـة شـابؼة  ضــلكظر افؼا
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يف إمـريـ  ضـلأن حيؽؿ افؼا -يف مقاجفة أحد افقرثة-مستحؼة فصافح مقرثفؿ 

ص اـذا افـديـ  ؾقطبـؼ مًعا إن أمؽــ فـف ذفـؽ، ويف حـال وجـقد مـازظـة بخصـق

وضفا صـــرط أن يتــقاؾر شـــرادؼاصــة افؼضــادقة ظــذ افقرثــة ادــديـغ فؾســـة، ب

ظقة شــر( مــ كظـام ادراؾعـات اف12ادـصقص ظؾقفا يف افالدحة افتـػقذيـة فؾـ دة )

 افتل تـص ظذ:

أن يؽـقن فؽـؾ مــ ضـريف ادؼاصـة  -يشسط فطؾ  ادؼاّصة افؼضـادقة: أ -1)

 تف ٓ فغره، وٓ يف ذمة مـ اق كاد  ظـف.ديـ فمخر يف ذم

 أن يؽقن افديـان مت ثؾغ جـًسا وصػًة. -ب

ـــ حــاّل  -ج ــال يؼــاص دي ــلجقاًل  ؾ ًٓ وت ــق ــديـان متســاويغ حؾ أن يؽــقن اف

 بؿمجؾ.

ٓ يشسط يف ادؼاصة افؼضادقة ثبقت ديـ اددظك ظؾقف ظــد كظـر افـدظقى،  -4

 دظقى، ثؿ جتري ادؼاصة بعد ثبقتف.بؾ تـظر افدادرة يف ثبقتف خالل كظر اف

وط صـراخلص ن ظذ ادؼاصة ؾق  يف ذمتف  مما ٓ تـطبؼ ظؾقف  ضـكإذا ترا -4 

 ضؾ  ادؼاصة  ؾؿرد ذفؽ إػ افدادرة(.

اؽة مبدأ ؿضادل، وظدم ترك إمر ٓجتفاد افؼضاة، ظـذ صـقواحلاجة مؾحة ف

افسـؾطة افتؼديريـة يف  -سـؿةكـاطرة دظـقى افؼ-أن يتضؿـ مـح افـدادرة افؼضـادقة 

 شؾقك أحد اخلقاريـ أتقغ مـ ظدمف: 

احلؽؿ ابتداًء بؼسؿة افسـة، ومـ ثَّؿ تطبقؼ ادؼاصة افؼضـادقة يف  اخلقاه إول:

 ذات افدظقى.

ؿسـؿة افســة دون تطبقـؼ ادؼاصــة افؼضـادقة، مـع مــح افقرثــة  اخلقـاه افثـاين:

إؿامة دظاوى مستؼؾة ٓشتقػاء اذه افديقن  افدادـغ يف مقاجفة افقرثة ادديـغ حؼ

 افتل شبؼ اشتحؼاؿفا فصافح مقرثفؿ مـ افقارث، أو افقرثة ادديـغ.
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ط أن يبـل حؽؿـف بعـدم تطبقـؼ ادؼاصـة افؼضـادقة ظـذ أشـباب وأشـس شـرب

احلؽـؿ ظـذ افؼسـؿة  صــرووؿادع كظامقة وشؾقؿة تبغ شب  اشتبعاد تطبقؼفا، وح

 حؽؿـف بعـدم تطبقـؼ ادؼاصـة افؼضـادقة ظـذ أن تطبقـؼ يف ضــلؾؼط، ويسـتـد افؼا

بفؿ ادـػصؾ ظــ صـقادؼاصة افؼضادقة ؿد ُيعطؾ ويمخر اشتالم افقرثة أخريـ فـ

افديـ. ومتك أؿّر ادقرث بديقكف ظذ افسـة  ؾنكف يتعامـؾ مـع اـذه احلافـة بادؼاصـة 

ن جتـاوز افـديـ بف يف اإلرث، وإصــقافرضادقة بلن خيصـؿ مـا ظؾقـف مــ ديـقن مــ ك

 بف ؾُقعد مديـًا فبؼقة افقرثة يطافبقكف ـٌؾ بؼدر حصتف.صـقك

 أما يف حال ظدم اإلؿرار ادطؾؼ  ؾنكف تظفر يف اذه احلافة ظدة مـازظات مـفا:

 إكؽار افقارث فؾديـ أصاًل. .1

 دظقى أن إمقال مؼابؾ ظؿؾف مع ادقرث. .4

 اـة افقارث مع ادقرث.صـردظقى  .4

  :ىبس اٌٛاسس ٌٍذ٠ٓ أطًٍبإٔاٌّسؤٌخ األٌٚٝ: 

واذه مـازظة تتطؾ  اإلثبات بافبقـات وافؼرادـ افتـل تقصـؾ إلثبـات احلـؼ، 

وبعض افتجار يقجف ادحاشـ  فديـف بنظطـاء أوٓده مـا يطؾبـقن مــ مـال، ويؼقـد 

ظؾــقفؿ يف احلســابات، واــذا افؼقــد ادحاشــبل حجــة مقصــؾة وؾــؼ كظــام افــدؾاتر 

بفا فؾتحؼؼ مــ شـالمة افؼقـقد ادحاشـبقة وإثبـات افتجارية، وفؾدادرة افؼضادقة ضؾ

ادديقكقة، وؿـد يؾجـل بعـض افقرثـة فـدظقى اهلبـة، وتؼققـد ادبـافغ ظـذ افـقارث يف 

افدؾاتر ادحاشبقة يتعارض مع اذه افدظقى، أما إذا ثبتص ابـة افقافـد فقفـده  ؾـنن 

جـقع ظـذ افذي جرى ظؾقف افعؿؾ يف ادحاـؿ ثبقت اهلبة، وفـقس فبؼقـة افقرثـة افر

افقارث ب  أخذه مـ مقرثف يف صحتف
(1)

.   

ؿــال ابـــ ؿدامــة: )ؾــنن مــات و  يــرده  ؾؼــد ثبــص دـــ واــ  فــف إذا ـــان يف 

                                           
 (. 41/121اـ )1242قة فعام اكظر: جمؿقظة إحؽام افؼضاد (1)
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صحتف(
(1)

ة افروض ادربعصـق، وـ  جاء يف حا
(2)

ؿبؾفـا يؼبـؾ : )ؾنن مات افقااـ  

ثبتص فؾؿعطل  ؾؾقس فبؼقة افقرثـة افرجـقع(، وفؽـقن إصـؾ  افرجقع أو افزيارة

ؾات  ؾفا ظذ افصحةصـرافتيف 
(3)

. 

يف ــقن اهلبـة يف حـال ادـرض، أو بـقـة  صـرفذا ؾنن ادـازظة يف اذه احلافة تـح

 افرجقع ظؾقف دساواتف مع بؼقة افقرثة.

أمــا ادســلفة افثاكقــة وافثافثــة ؾفــل  ضــع فؾتــدؿقؼ افؼضــادل يف إثبــات افعؿــؾ 

بؾـغ ًـؾ افـدظقى تارخيفـا وإجرة افتل يتؼاضااا افقارث، ومـدى مطابؼتفـا فؾؿ

اـة تتطؾ  إثبات مقصـؾ هلـا شـروؽراا مما يتحػ مثؾ اذه افدظاوى، وـذفؽ اف

اـتف فقافــده بــدون أي بقـــة أو إثبــات، واــذا يتـــاىف مــع صـــرؾؼــد يــدظل افــقارث 

 إصؾ، وؽافًبا مع افتدؿقؼ افؼضادل يف مثؾ اذه افدظاوى يتبّغ احلؼ. 

 ن للرتنْ:املطلب الجالح: اضتػسام الدٌٍ

ًسا ظذ ما ذـركا شابًؼا أن ادديـ افرااـ إذا مات ؿبؾ ؿضاء افديـ ادقثـؼ شـقتل

ظؾقف  ؾنن ادـر ـ أحـؼ بـافراـ مــ شـادر افغرمـاء  ٕن حؼـف متعؾـؼ هبـذه افعـغ 

 ادراقكة بخالف ؽره، ؾنكف ثابص يف افسـة ؾؼط.

احلافـة إػ افـديـ  ؾنذا ـاكـص افســة افعـغ ادراقكـة ؾؼـط  ؾنكـف يـظـر يف اـذه

 ادقثؼ، اؾ يستغرق افسـة ـؾفا أم ٓ؟

ؾــنن   يســتغرق افســـة ـؾفــا وثبــص افــراـ بــنؿرار افقرثــة فــف أو بحؽــؿ ؿضــادل 

مـفا افديـ ادقثؼ، وما ؾضـؾ رجـع بـف  ضـكاشتقىف ادر ـ ديـف مـ افعغ ادراقكة، وؿ

  يؽــ ظؾقـف ديـقن أخـرى  إػ افقرثة فؼضاء بؼقة افـديقن، إذا ـاكـص ظـذ ادقـص، ؾـنذا

 رجع ب  ؾضؾ مـ افعغ ادراقكة ظذ افقرثة يؼسؿفا بقـفؿ ب  ؾرض اهلل هلؿ.

                                           
 (.472-1/411ادغـل ) (1)

 (. 1/14حاصـقة افروض ادربع ) (4)

 (.4/12(، وافػروق )1/421اكظر: افذخرة ) (4)
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أما إذا اشتغرق افديـ ادقثؼ فؾسـة ـؾفـا، أي: فؽامـؾ ؿقؿـة افعـغ ادراقكـة، 

ؾنن حؼ بؼقة افغرمـاء مــ افـدادـغ وحـؼ افقرثـة يسـؼط  ٕكـف جيـ  افقؾـاء بحـؼ 

ًٓ  ٕن ا فعؾ ء اتػؼقا ظذ تؼـديؿ افـديـ ادقثـؼ ظـذ بؼقـة افـديقن، وٕن ادر ـ أو

حؼ ادر ـ متعؾؼ بافعغ ادراقكـة، ؾـادر ـ باخلقـار، فـف أن يلخـذ افعـغ ادراقكـة 

فـػسف، وفف أن يبقعفا ويلخذ ؿقؿتفا، وما بؼـك مــ ديــف  ؾفـق باخلقـار إن صـاء ظػـا 

ظـف، وإن صاء ترـف إػ دار اجلزاء
(1)

. 

 السا ع: إزخ الدٍن: املطلب 

إذا مات ابـ آدم، وـان ظؾقف ديـًا  وج  ؿضـاء ذفـؽ افـديـ مــ ترـتـف  ٕن 

ٕ  ؿتـادة ظــف  فؼقفـف  ضــكذمتف مشغقفة بـف حتـك يؼ
(2)

دـا ـػـؾ ظــ   

أن »، ؿال: كعؿ، ؿـال: «ت ظـف؟ضـقهؾ ؿ: »ادقص ديـف  ـل يصذ ظؾقف افـبل 

«برات ظؾقف جؾدنف
(3)

. 

 -ر فـؿ اهلل-خيؾػ ترـًة فؼضاء ما ظؾقف مــ افـديقن  ؾـنن افػؼفـاء إما إذا   

ًٓ : »اتػؼقا ظذ أن افقارث ٓ جي  ظؾقف ؿضاء ديقن مقّرثف  فؼقفف   ـ نـرك  ـا

«ؾؾقهثذفى و ـ نرك ايـًا ؾعّع ؿضاؤه
(4)

 ـ ضخذ ض قال افـاس يريد : »، وفؼقفف 

                                           
(، 1/124(، وافـذخرة )1/421(، واددوكـة )4/71(، وآختقار فتعؾقؾ ادختار )1/414اكظر: افبحر افرادؼ ) (1)

(، 1/4241(، ومســادؾ اإلمــام أ ــد وإشــحاق بـــ رااقيــف )44-1/42) (، واحلــاوي افؽبــر7/111وإم )

 (.2/444(، وافػروع )2/411وافشـرح افؽبر ٓبـ ؿدامة )

اق: احلارث بـ ربعل إكصاري اخلزرجل، أبق ؿتادة، صحا  مشفقر، مـ إبطال افقٓة، اصتفر بؽـقتف، ؿال ؾقف  (4)

ه ظع  قؿادع مع افـبل ، صفد اف«خر ؾرشاكـا أبق ؿتادة: »افـبل  َّٓ ظذ مؽة، وصفد  ابتداًء مـ أحد، و

 (.1/412اـ، اكظر: أشد افغابة )12معف صػغ، تقيف شـة 

(، وابـ أ  صــقبة يف مصــػف، بـاب يف افرجـؾ يؿـقت وظؾقـف 12141( برؿؿ: )44/121أخرجف أ د يف مسـده ) (4)

(، وؿـال افشــقخ 4711( بـرؿؿ: )1/411ســ وأثار )(، وافبقفؼل يف معرؾة اف14217( برؿؿ: )4/21افديـ )

إشـاده حسـ مــ أجـؾ ظبـد اهلل بــ ًؿـد بــ ظؼقـؾ  ؾنكـف يعتـز بـف يف ادتابعـات صعق  إركاؤوط تعؾقًؼا ظؾقف: 

 .وافشقااد ؾقحسـ حديثف، وباؿل رجال اإلشـاد ثؼات رجال افصحقح

 (.1111(، ومسؾؿ: )4411متػؼ ظؾقف، افبخاري: ) (2)
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«ؾػـف ا ضاا ها ضاى ا  ظـفى و ـ ضخذها يريد إنالؾفا ضن
(1)

، وٕن افـقارث إذا ــان 

ٓ يطاف  بلداء ديـ مقرثـف حـال إؾـالس مقرثـف حقًّـا  ؾؿــ بـاب أوػ أٓ يطافـ  

ا بــًرا شـــرً ظـــ مقرثــف ديـــف إذا ـــان مق ضـــلواــق مقــص، فؽـــ يســتح  فــف أن يؼ

ٓ نـزال كػـس : »وإحساًكا  ٕن اذا مـ أظظؿ أكقاع افز، وؿد روي ظـ افـبـل 

«ظــف ايــف ضــكديـف: حذـك يؼادم ـ  عؾؼة ب
(2)

، أي: أمراـا مقؿـقف ٓ حؽـؿ هلـا 

ما ظؾقفا مـ افديقن أم ٓ ضـكبـجاة أو االك، حتك يـظر اؾ يؼ
(3)

. 

 م تسنتى علٓ الٌزثْ: طبَاملطلب اخلا ظ: ظوٌز  ٍن علٓ املَت  عد تك

ًٓ مــ افســة   ضــكؿ افســة  ؾقؼسـقإذا طفر ديـ ظذ ادقص ؿبؾ تؼ افـديـ أو

ن ؿضاء افـديـ واجـ  ومؼـدم ظـذ حـؼ افقرثـة  ٓكشـغال ذمـة ادقـص بافـديـ  ٕ

 ؾقج  تزدة ذمة ادقص مـ افديـ.

أما إذا ـاكص افسـة ؿد ؿسؿص ظذ افقرثـة بحسـ  حصصـفؿ ثـؿ طفـر ديــ 

 ظذ ادقص  ؾؾف حافتان:

قرثـة يف ف افصــرؿ افســة ظـذ افقرثـة، وفؽــ ؿبـؾ تســقأن يظفر افديـ بعـد تؼ

افـديـ مــ افســة إن   يؽــ  ضــكحصصفؿ  ؾػـل اـذه احلافـة تػسـخ افؼسـؿة، ويؼ

مستغرًؿا هلا، ثؿ ُيرد ما بؼل مـ افسـة ظذ افقرثة، أما إذا ـان افـديـ مسـتغرًؿا فؾســة  

 ء مـ افسـة.صـلء  ٕكف   يتبؼ هلؿ صـلأظطقص افسـة فؾغريؿ، و  يؽـ فؾقرثة 

                                           
 (.4417أخرجف افبخاري: ) (1)

( 4/411(، وافسمـذي يف شـــف )4214( بـرؿؿ: )4/121أخرجف ابـ ماجـف يف شـــف، بـاب افتشـديد يف افـديـ ) (4)

(، وؿال: إشـاده ظذ صـرط افشـقخغ و  خيرجاه، 4411( برؿؿ: )4/44(، واحلاـؿ يف مستدرـف )1271برؿؿ: )

 (.2/112فباين تعؾقًؼا ظؾقف: صحقح، حتػة إحقذي )وواؾؼف افذابل يف افتؾخقص، وؿال افشـقخ إ

(، 4/12(، وادغـــل ٓبـــ ؿدامــة )12/442(، حتػــة ادحتــاج صـــرح ادـفــاج )4/121اكظــر: مقااــ  اجلؾقــؾ ) (4)

ــف )1/441) ــحاق بـــ رااقي ــام أ ــد وإش ــادؾ اإلم ـــ تقؿقــة 1/2217(، ومس ـــة افـبقيــة ٓب (، ومـفــاج افس

 (.2/741وأدفتف )(، وافػؼف اإلشالمل 1/444)



 

 د. ػثذ انشدًٍ تٍ ػثذ اهلل تٍ ػثذ انؼضٌض انًخضٕب 
 

 655 

اء، أو صــرؾقا ؾقفا ببقع أو صـرؿ افسـة وافقرثة ؿد تسـقيظفر افديـ بعد تؼأن 

ؾات  ؾػل اذه احلافة يرجع افغريؿ ظذ افقرثـة ٓشـتقػاء حؼـف صـربلي كقع مـ افت

 مـ افسـة، وافسـة ؿد ؿسؿص ظؾقفؿ ؾرجع ظؾقفؿ بحس  حصصفؿ.

و بعضـفؿ، ؾقلخـذ أما إذا   يظػر افغريؿ ظذ افقرثة ـؾفؿ، بؾ طػر بلحداؿ أ

مـــف مؼــداًرا ـاؾًقــا مـــ ادــال افــذي يف يــده ٓشــتقػاء ديـــف، واــق يرجــع ظــذ بؼقــة 

افقرثة
(1)

، وإطفر أن افذمة افتضـامـقة بـغ افقرثـة ٓ يعؿـؾ بـف ؿضـاًء  ٕن فؽـؾ 

بف إن ـاكـص افســة تػـل صــقوارث ذمًة مستؼؾًة، ؾقطاف  افدادـ ـؾ وارث بؼدر ك

 طافبة فؾقرثة بجؿقع ما حتصؾقا ظؾقف.بافديـ، وإٓ ـاكص اد

                                           
 (.4/411(، وحاصـقة رد ادحتار )4/174اكظر: درر احلؽام صـرح جمؾة إحؽام ) (1)
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 املبشح الجالح 
 املياشعات يف الْصآا

ة مـ احلؼقق ادتعؾؼة بافسـة جيـ  إكػاذاـا ؿبـؾ ؿسـؿة افســة، وؿبـؾ صـقافق

 احلديث ظـ ادـازظات ادتعؾؼة هبا أبغ ادراد هبا.

 ْ:صبَاملطلب األًل: املسا   الٌ

 خ فٟ اٌٍغخ:طـ١اٌٛ

ًة، بؿعـك ظفد إفقفصـقوو ةً صـقتق صـليق صـكو
(1)

  . 

 ٚفٟ االططما :

متؾقؽ مضاف إػ ما بعد ادقت
(2)

. 

 خ ػٕذ اٌفمٙبء:طـ١ٚاٌٛ

 ة:صـقؾق  تشؿؾف افق -ر فؿ اهلل-اختؾػ افػؼفاء 

ة ظـد احلـػقةصـقؾافق
(3)

وافشاؾعقة 
(4)

  : 

 ال: متؾقؽ مضاف إػ ما بعد ادقت ظقـًا ـان أو مـػعًة.

وظرؾفا ادافؽقة
(5)

واحلـابؾة 
(6)

: 

 بلهنا افتزع بادال بعد ادقت.

                                           
 (.11/117(، فسان افعرب )41/414(، )2/427تاج افعروس ) (1)

 (.1/414افتعريػات ) (4)

 (. 7/441(، وافدر ادختار )1/211افبحر افرادؼ ) (4)

 (.4/41اكظر: أشـك ادطاف  ) (2)

 (. 7/1(، وافذخرة )14/211كظر: افتاج وآـؾقؾ )ا (1)

 (.7/114(، واإلكصاف )1/212(، وافشـرح افؽبر )1/222اكظر: ادغـل ) (1)
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 :-وا  ضظؾؿ-وافصقاب 

ؿقل احلـػقة وافشاؾعقة  ٕن ادـاؾع إذا ـاكص متؾـؽ بعؼـد اإلجـارة واإلظـارة  

ة حتتؿـؾ مـا ٓ حتتؿؾـف صـقة أوػ  ٕهنا أوشع افعؼقد، وٕن افقصـقؾألن متؾؽ بافق

ؽره مـ افعؼقد مـ ادحؾ واخلطر واجلفافـة
(1)

ة يف أصـؾفا تـزع، وبعـد صــق، وافق

ا مؼدًما ظذ افقرثـة، وفـقس هلـؿ ًاوفـة  صـكمتؾقؽ فؾؿق صـلوؾاة ادق فف مؾًؽا تامًّ

 إكؽاراا أو تعديؾفا أو تبديؾفا.

 ْ: صبَاملطلب الجانُ: سهم الٌ

 ة جادزة بافؽتاب وافسـة واإلمجاع.صـقافق

ــاػ: ــال تع ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ) ؿ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) ، وؿـــــــال تعـــــــاػ:[112:]افبؼـــــــرة(ى ىائ

 .[14]افـساء:(ہ

وظـ شعد بـ أ  وؿاص
(2)

يعـقدين ظـام  ؿـال: جـاءين رشـقل اهلل   

أكا ذو ماٍل وٓ يرثـل إٓ  حجة افقداع مـ وجع اصتد  ، ؾؼؾص: يا رشقل اهلل 

، ؿؾـص: «ٓ»، ؿؾـص: ؾافشـطر؟، ؿـال: «ٓ: »بـص، أؾلتصدق ب يل ـؾـف؟، ؿـال 

افثؾـثى وافثؾـث ـثـر: إكـؽ إن نـذه وهثذـؽ ضؽـقـا  خـٌر  ــ ضن »ؿـال:  ؾافثؾث؟،

«ندظفؿ ظافًة يذؽػػقن افـاس
(3)

  . 

                                           
 (.7/414اكظر: بدادع افصـادع ) (1)

اق: شعد بـ مافؽ بـ واق  بـ ظبد مـاف بـ زارة بـ ـالب افؼرصــل افزاـري، أبـق إشـحاق، أشـؾؿ بعـد شـتة  (4)

عد أربعة كػر، وـان ظؿره شبع ظشـرة شــة دـا أشـؾؿ، أحـد افعشــرة ادبشــريـ باجلــة، وأحـد افسـتة كػر، وؿقؾ: ب

تقيف واق ظـفؿ راٍض، صفد بدًرا وُأحًدا وادشااد ـؾفا، واق أول مـ  أن افـبل  افذيـ أخز ظـفؿ ظؿر 

، 11وؾـاتح ؾـارس وادـدادـ، تـقيف شــة أراق دًما يف شبقؾ اهلل، وأول مـ رمك بسفؿ يف شبقؾ اهلل، أمر افؼادشـقة 

 (.241اـ، اكظر: أشد افغابة: )11، وؿقؾ: 12وؿقؾ: 

 (.1141(، ومسؾؿ: )4111متػؼ ظؾقف، افبخاري: ) (4)
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  صــل ـا حـؼ ا ـرئ  سـؾؿ فـف : »ؿال: ؿـال رشـقل اهلل  وظـ ابـ ظؿر 

«ذف  ؽذقبـة ظــده ــقبف يبقت فقؾذـغ: إٓ وو  ـليق
(1)

، وظــ أ  أمامـة
(2)

ؿـال:   

«ة فقاهٍث  ـقؿد ضظطك ـؾ ذي حٍؼ حؼف: ؾال وإن ا  : »ؿال رشقل اهلل 
(3)

. 

وظقتفاشـروأمجعص إمة ظذ م
(4)

. 

 ْ لٌازخ:صبَاملطلب الجالح: الٌ

ة دــ ٓ يرثـقن صــقـت  فؽـؾ وارث حؼـف يف ادـراث، وأجـاز افق إن اهلل 

ة ٕجـبـل ٓ صــقادقص، إما ٓشتغراق افقرثة إؿرب فؾسـة، أو فعدم ؿرابـٍة، وافق

 «.افثؾثى وافثؾث ـثر: »قق افثؾث  فؼقفف جتقز ؾ

ة صـقوؿد يؽقن بعض افقرثة أؿرب إػ ؿؾ  ادقرث مـ بعض ؾفؾ تصح افق

 فقارث؟

 ة فقاهث: ـقدم افق -ه فؿ ا -اخذؾػ افػؼفا  

 افؼقل إول:

ذا  افظاارية
(5)

وبعض ادافؽقـة 
(6)

وبعـض افشـاؾعقة 
(7)

وبعـض احلـابؾـة 
(8)

 

: ٓ جتـقز، شـقاء أجازاـا افقرثـة أم   جيقزواـا  فؼقفـف  ة فقارثصـقإػ أن افق

                                           
 (.1147(، ومسؾؿ: )4117متػؼ ظؾقف، افبخاري: ) (1)

مـفـا: أكـف تصـدق يف صػغ، وفـف ـرامـات  اق: صدي بـ ظجالن بـ وا  افبااع، أبق أمامة، ـان مع ظع  (4)

 (. 4/741اـ، اكظر: آشتقعاب )11بثالثة دكاكر، ؾؾؼل حتص ـراجتف ثالث دة ديـار، تقيف شـة 

(، وأبــق داود يف شــــف، بــاب مــا جــاء يف افقصـــقة فــقارث 44412( بــرؿؿ: )41/141أخرجــف أ ــد يف مســـده ) (4)

(، وافسمـذي يف 4714( برؿؿ: )4/121) (، وابـ ماجف يف شــف، باب ٓ وصـقة فقارث4174( برؿؿ: )4/74)

 (، وؿال افشـقخ إفباين تعؾقًؼا ظؾقف: صحقح.4142( برؿؿ: )4/122شــف )

 وما بعداا(. 1/221اكظر: ادغـل ) (2)

 (.1/411اكظر: ادحذ ٓبـ حزم ) (1)

 وما بعداا(.  7/1وما بعداا(، وافذخرة ) 14/211اكظر: افتاج واإلـؾقؾ ) (1)

 وما بعداا(. 4/41أشـك ادطاف  )اكظر:  (7)

 (، وما بعداا1/212وما بعداا(، وافشـرح افؽبر ) 1/222اكظر: ادغـل ) (1)
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دـا مــع ذفـؽ  ، وٕن اهلل «ة فـقاهث ـقإن ا  ضظطك فؽؾ ذي حؼ حؼف: ؾال و»

   ما ـان فؾـاس أن جيقزوا ذفؽ.ظذ فسان كبقف 

 افؼقل افثاين: 

وذا  افبعض أخر مـ ادافؽقة
(1)

وافشاؾعقة 
(2)

واحلـابؾة 
(3)

 ةصــقإػ أن افق 

ــنن أجازواــا كػــذت وإٓ بطؾــص  ــة، ؾ ــة ظــذ إجــازة افقرث تصــح، وفؽـفــا مقؿقؾ

«إٓ ضن جيقزها افقهثة: »فؼقفف
(4)

ف صدر مــ أاؾـف ؾصـح، وٕن صـر، وٕكف ت

 افقرثة رضقا بنشؼاط حؼفؿ  ؾال ماكع.

 افؼقل افثافث:

وذاـ  احلـػقــة
(5)

ة فــقارث ٓ جتــقز، فؽـــ إذا أجازاــا افقرثــة صـــقإػ أن افق 

ص «ة فـقاهث إٓ ضن جيقزهـا افقهثـة ـقؾال و: »  فؼقفف صحَّ
(6)

، وٕن افـبعض 

ة فـقارث ؿطقعـة فؾـرحؿ، ؾـنن أجـازوا زال صــقيتلذى بنيثار افـبعض، وٕن يف افق

 اداكع  ٕهنؿ رضقا بنشؼاط حؼفؿ، ؾال ماكع إًذا.

                                           
 وما بعداا(.  7/1وما بعداا(، وافذخرة ) 14/211اكظر: افتاج واإلـؾقؾ ) (1)

 وما بعداا(. 4/41اكظر: أشـك ادطاف  ) (4)

 وما بعداا(. 1/212ح افؽبر )وما بعداا(، وافشـر 1/222اكظر: ادغـل ) (4)

( 1/171(، وافدارؿطـل يف شـــف )421( برؿؿ: )1/411أخرجف أبق داود يف ادراشـقؾ، باب ما جاء يف افقصايا ) (2)

(، ظــ 14114( بـرؿؿ: )1/414(، وافبقفؼل يف افســ افؽزى، بـاب كسـخ افقصــقة فؾقافـديـ )2112برؿؿ: )

ظطاء   يدرك ابـ ظباس، وؿال افبقفؼل: ظطـاء ؽـر ؿـقي، وؿـال ابــ ، ؿال أبق داود: ظطاء ظـ ابـ ظباس 

 ادؾؼـ يف افبدر ادـر: اق ثؼة يرشؾ احلديث، ؾاحلديث حسـ. 

 وما بعداا(. 7/442وما بعداا(، وافدر ادختار ) 7/422(، وبدادع افصـادع )111-1/112اكظر: افبحر افرادؼ ) (1)

( 1/171(، وافدارؿطـل يف شـــف )421( برؿؿ: )1/411ب ما جاء يف افقصايا )أخرجف أبق داود يف ادراشـقؾ، با (1)

(، ظــ 14114( بـرؿؿ: )1/414(، وافبقفؼل يف افســ افؽزى، بـاب كسـخ افقصــقة فؾقافـديـ )2112برؿؿ: )

، ؿال أبق داود: ظطاء   يدرك ابـ ظباس، وؿال افبقفؼل: ظطـاء ؽـر ؿـقي، وؿـال ابــ ظطاء ظـ ابـ ظباس 

 ؾؼـ يف افبدر ادـر: اق ثؼة يرشؾ احلديث، ؾاحلديث حسـ. اد
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 :-وا  ضظؾؿ-وافصقاب 

افؼـقل افثـاين ة فـقارث، ثـؿ اتػـؼ أصـحاب صـقأن اخلالف يف أصؾ حترير افق

ؾ بعض افقرثة ضـقوافثافث ظذ صحتفا إذا أجازاا افقرثة، ؾفل أصبف ما تؽقن بتػ

بافعطقة يف احلقاة، حترم ابتداًء وتؾزم بؼبضفا، فذا ؾنن افؼقل افثافـث أطفـر ظــدي  

 ب  ٓ جيقز، وٕن افـبـل صـلأن يق صـلع ذفؽ، ؾؾؿ يؽـ فؾؿقـمـ ٕن اهلل 

بـف  صــكرثـة يف افعطقـة ظـذ بعـض، ؾـنذا رضـقا بـ  أوؾ بعـض افقضـقهنك ظـ تػ

إن صـاء -جاز ذفؽ  ٕهنؿ أشـؼطقا حؼفـؿ، ؾـال ؿطقعـة فؾـرحؿ يف ذفـؽ  صـلافق

ي اذا إذا أجازاا بعض سـرواق أصبف ما يؽقن بافتزع مـفؿ واحلافة اذه، وي -اهلل

 .  افقارث ادجقز بؼدر حصتف مـفاصـقة يف كصـقافقرثة دون افباؿل  ؾتصح افق

 ْ:صبَاملطلب السا ع: املناشعْ يف إثبات الٌ

قع ادـازظـة ؾقفـا اـق صـػة صــقبتلمؾ حال افقصايا أجد أن مـ أاـؿ أشـباب 

 إثبا ا، وذفؽ يعقد فعدة أشباب: 

 ة فالبتعاد ظـ افتلثر ظؾقف.صـقإلخػاء افق صـلشعل ادق .1

 تسؾط بعض افقرثة ظذ مقرثفؿ. .4

 ٕمؾ يف احلقاة وافتسقيػ ؾقفا.ضقل ا .4

ة يف ورؿة ظادية تؽت  بخـط يـده، أو صـق بتقثقؼ افقصـغاـتػاء بعض ادق .2

 احلديث هبا فبعض جؾسادف.

 ة مدظاة فؾـزاظات.صـقؿؾة افػؼف واإلطفار فؾعامة أن اخلؾؾ يف إثبات افق .1

 ة.صـقصعقبة إجراءات افتقثقؼ فؾق .1

 فـزاظات.وؽراا مـ إشباب افتل تـشل بسببفا ا 
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ة، وذفــؽ ؿطًعــا صـــقء أن يقثــؼ افقشـــلب صـــلإذا أراد أن يق صـــلوظــذ ادق

 فف، وفقؽقن إثبا ا شفاًل فؾؿثبص. صـكفؾـزاع، وحػًظا حلؼ ادق

ة تؽقن بافؽتابة أو افشفادة مًعا، أو بافؽتابـة دون افشـفادة، أو صـقوتقثقؼ افق

 بافشفادة دون افؽتابة.

بـف يبقـت   ــل  يقصــلحـؼ ا ـرئ  سـؾؿ فـف  ـا : »ودفقؾ افؽتابة ؿقفـف 

«ذف  ؽذقبة ظـده ـقفقؾذغ: إٓ وو
(1)

. ؾؾق مجع بغ افؽتابة واإلصفاد فؽـان حســًا  

ة جمردًة ظـ افشـفادة، صـقؿطًعا فؾـزاع  ٕن ؾقف زيادة تقثقؼ وإثبات، وإن ـاكص افق

ؾتؼبؾ إذا ـاكص بخطف وخطف معروف ومشفقر
(2)

 حـال و  يـازع ؾقـف افقرثـة، ويف 

 ادـازظة جتري ظؾقفا وشادؾ اإلثبات ادتبعة يف مثؾ اذه افدظقى.

أمقًّا، ومــ حقفـف أيًضـا  صـلة بافشفادة تؽقن يف حال إذا ـان ادقصـقوإثبات افق

ٓ يعرف افؽتابة وافؼراءة، أو ـان ممـ ٓ يرؽ  يف افتقثقؼ  فعدة اظتبارات خاصة بـف، 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) قفــف تعــاػ:تف  فؼصـــقؾػــل اــذه احلافــة يشــفد ظــذ و

، [121]ادادـــــــــــدة:(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

ؾقشفد ظؾقفا رجؾغ ظدفغ معروؾغ بعدم افؽذب واخلقاكة بغ افـاس
(3)

. 

، تؾؽ ادـازظات ادتعؾؼة صـرمـ أبرز ادـازظات ادتعؾؼة بافسـة يف واؿعـا ادعا

أو ادـقرث، واحلـال اـذه  ؾـنن  صــلة إذا ما تؿ آدظاء هبـا بعـد وؾـاة ادقصـقبافق

 إمر ٓ خيؾق مـ حافتغ:

 صــلة مؽتقبًة ومقثؼًة، وُمؼًرا هبا مــ ؿبـؾ ادقصـقأن تؽقن افقاحلافة إوػ: 

                                           
 (.1147(، ومسؾؿ: )4117متػؼ ظؾقف، افبخاري: ) (1)

 (.12/117اكظر: ادغـل ) (4)

 (.42-11(، وافقصـقة ضقابط وأحؽام: )ص:421-11/112اكظر: تػسـر افطزي ) (4)
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ًة يف افتحؼؼ صـرة مـحصـقؿبؾ وؾاتف  ؾػل اذه احلافة تؽقن ادـازظات ادتعؾؼة بافق

ظقة، ويؼصد بافـاحقـة اداديـة: )افتحؼـؼ مــ شـرشالمتفا مـ افـاحقة ادادية وافمـ 

ظدم تزويراا، ومـ صحة افتقاؿقع وإختـام ادؿفـقرة هبـا  فؾتلــد مــ صـدوراا 

بدون أي إضـاؾة أو كؼصـان أو تزويـر(، ويؼصـد بافـاحقـة  صـلظذ اقئتفا مـ ادق

قـًة مــ ظقـقب اإلرادة، أو مـا خاف صــلظقة: )افتحؼؼ مــ صـدوراا مــ ادقشـراف

يسؿك يف افػؼف اإلشالمل بشقاد  اإلرادة مـ افغؾط أو افتدفقس، أو ما يـتـزع مــ 

افرضا باإلـراه، أو باشتغالل احلاجة ؾضاًل ظـ افتحؼؼ مــ حجـؿ افســة بجؿقـع 

 فف فقس بقارث(. صـكاا  فؾتلـد مـ ظدم جتاوزاا فؾثؾث، وأن ادقصـرظـا

، صــلة ؽـر مؽتقبـة وؽـر مقثؼـة يف حقـاة ادقصــقتؽـقن افق أناحلافة افثاكقة: 

واذا افػرض تثقر بشلكف أـثر ادـازظات افعؿؾقة تعؼقًدا  فؽقكـف يعتؿـد ظـذ شؾسـؾة 

ة ؿـقًة وصـالبًة صـؽؾقًة مغـايرًة صــقطة افتل تعطل فؾقسـقمـ اإلجراءات افـظامقة افب

افصـحة، ويـليت ظـذ رأس  متاًما حلؼقؼتفا افتل ؿد تؽقن اشة، وفقس هلـا أشـاس مــ

واـق مــ أخطـر -ة صــقتؾؽ اإلجراءات افشؽؾقة افـظامقـة صـؽ اإلهنـاء بقجـقد و

دا يؿثؾف اـذا افصـؽ،  -اإلجراءات افتل ٓبد مـ إظادة افـظر ؾقفا صؽاًل ومقضقًظا

ومـ خالل إجراءاتف ادبسطة مـ خطقرة تعرض ادال افذي ُتعد  ايتف مـ افؽؾقـات 

يعة، واـذه اإلجـراءات تبـدأ بنهنـاء شــرظقًّا حرصـص ظؾقـف افرصـاخلؿس، ومؼصًدا 

يؼقم بف أحـد افقرثـة مـػـرًدا، ثـؿ يتبـع اـذا اإلجـراء بشـااديـ ٓ يتحـرى ظالؿـتفؿ 

ــؿ تمـــد افشــفادة بؿعــدفغ هلــذيـ افشــااديـ، ٓ يتحــرى حؼقؼــة  َصـــكبادُق ــف، ث ف

ظـذ -فؼضـاء معرؾتفؿ بافشفقد فقعدفقاؿ، ويتحقل أمـر افشـفقد وتعـديؾفؿ أمـام ا

أمهقتف، وما يست  ظؾقف مـ آثار خطرة متـس حؼـقق افــاس وأمـقاهلؿ وأماكـًة يسـلل 

ظل، شــرإػ ظؿؾ روتقـل ؾـارغ ادضـؿقن بعقـًدا ظــ مؼصـده اف -ادرء ظـفا أمام اهلل

ا بقصـايا بـاداليغ، تمــؾ هبـا أمـقال افقرثـة بافباضـؾ،  ـً ؾقستخرج ظـذ إثـره صـؽق

ٓ  صــرػتح بـاب شــقشفقد ومعدفقفؿ ظذ اـذا افـحـق  وظدم افتحؼؼ مـ أحقال اف
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ؾًة فضعاف افـػقس ٕـؾ إمقال ادحسمـة بغـر حـؼ، شـقؽقن وشـقيؿؽـ شده، و

وٓ خيػك أن اذه افشفادات اإلهنادقة بافقصايا وتعديؾفا ظذ اذا افـحق ادبغ أظـاله 

وط شـــرٓ بافجمــرد إؿــرار ٓ يتعــدى أثــره إػ افغــر، إ -ظقةشـــرمـــ افـاحقــة اف-

ظقة  حتك يـلمـ افــاس شـر( مـ كظام ادراؾعات اف144وافضقابط افتل بقـتفا ادادة )

ظذ أمقاهلؿ وحؼقؿفؿ، أما تعدي أثر اذه افشفادات بدون مراظاة مـا متـص اإلصـارة 

ة شــقػاجئقن بـغ ظشــقجعؾ افـاس ؽر آمــغ ظـذ أمـقاهلؿ  حقـث شـقإفقف أظاله  

 إهناء يستؼطع ؾقف مـ أمقاهلؿ ما يشاء. وضحااا بؿـ اشتخرج صؽ 

اؽة مبادئ ؿضادقة تسـد افبـاب أمـام أدظقـاء صـقومثؾ اذه ادـازظات تتطؾ  

  افقصـايا افتـل تتعؾـؼ بادبـافغ افؽبـرة وافتـل كؼـسح أن شــقافقصايا بغر حؼ، ٓ

ا حيدد هلا مؼدار معغ بحقث ٓ تعد كاؾذة يف مقاجفة افقرثة إٓ مـا ــان مـفـا مقثًؼـ

( أو يف حؼ مــ أجازاـا مــ افقرثـة بعـد صـلبشؽؾ صحقح يف حقاة ادقرث )ادق

وؾــاة ادــقرث، دون أن تـســح  ظــذ أخــريـ افــذيـ   جيقزواــا بعــد وؾاتــف، إٓ 

ة، يـتؿ ؾقفـا صــقظقة ممــ يـدظل بقجـقد وصــربقاشطة افؼضاء بعـد إؿامـة دظـقى 

افعـرف وافعؼـؾ ٓ يلفػـان إثبا ا وؾؼ ؿقاظـد اإلثبـات واجلـرح وافتعـديؾ، فؽـقن 

ظؾقفـا، وذفـؽ  صــلظدم تقثقؼ تؾؽ افقصايا، أو حتك حتريراا ـتابقًّا، وتقؿقع ادق

تـؿ  -بؾ بؿئـات اداليـغ-بعد أن أطفر افقاؿع افعؿع وجقد وصايا تؼدر باداليغ 

اصطـاظفا بطرق مريبـة دبـرت بؾقـؾ بعـد مـقت ادـقرث، ومــ خـالل مالبسـات 

فـف، وؿـد  صـكا بغ ادحاـؿ، وظذ أيدي أضراف تابعغ فؾؿقمريبة تتػرق إجراءا 

بـف،  صــليؽقكقا حتص ـػافتف ومعرؾتف، وؿـد مارشـص دظـاوى ظؿؾقـة تمــد مـا كق

 وكحذر مـف، وفقس ضرحـا جمرد تصقر كظري ًض. 

وٓ يػقتـل يف اذا ادؼام مــ أن أكـقه ظـذ ظـدم تعـارض مـا ذــرت أظـاله مـع 

 ع احلـقـػ شــرفـا مــ أن إصـؾ ظدافـة افشـفقد، إٓ أن افادبادئ افػؼفقة افتل كعؾؿ

ــة مـــ حػــظ أمــقال افـــاس وظــدم أـؾفــا بافباضــؾ- ــا دؼاصــده افؽؾق دلَّ يف  -حتؼقًؼ
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مقاضع صتك ٓ يتسع ادؼال فالشتشفاد هبا ظذ وجقب مراظاة أحـقال افــاس، ومـا 

افؼـادؿغ ظـذ  اشتجد ظذ أاؾ اذا افزمان مما ٓ  طئف افعـغ، وٓ خيػـك ظـذ ؾطــة

مـ خراب افذمؿ وخقارم فؾؿروءة مـا يسـتدظل إظـادة افـظـر  شـكأمر افؼضاء  ما تػ

يف تؼدير ما يتؼدم بف أصحاب افدظاوى مـ بقـات تتعؾؼ بحؼقق مافقـة ـبـرة، حتـك 

ٓ تتحقل اإلجراءات إػ مطقة يتسؾؾ ظؾقفا ـؾ ظؾقؿ بـافثغرات افـظامقـة  فقصـطـع 

 ا بعجز افـظام ظـ إثبات تالظبف.شـقً مـت فـػسف ما فقس فف مـ حؼقق

ؿال ابـ افؼقؿ
(1)

: )و  يزل حذاق احلؽـام وافـقٓة يسـتخرجقن احلؼـقق  

بافػراشة وإمارات، ؾنذا طفرت   يؼدمقا ظؾقفا صفادة  افػفا، وٓ إؿراًرا(
(2)

. 

أؽؾبفا، وأورد ؾق  يـع بعًضـا ممـا  صـرح إن ادـازظات ادتعؾؼة بافقصايا يؿؽـ

 تعامؾص معف، وشّب  كزاًظا بغ افقرثة، أو يف تـػقذ افقرثة  ؾؿـ اذه ادـازظات: 

خ أٚ إرمافٙب:طـ١إخفبء اٌٛ -1

ا فضــعاف إماكــة  ســـرً ة أو تبــديؾفا أمــًرا خطــًرا ومتقصـــقيشــؽؾ إخػــاء افق

لمتـ ظؾقفـا مــ يـراه أاـاًل فألماكـة، تفؿ، ويصـق ٓ ُيعؾؿ بقصـغفؽقن ـثر مـ ادق

ة يف أحسـ أحقاهلا صـؽ إهنـادل صـقة أو خيػقفا، ؾافقصـقؾقخقن أماكتف ويتؾػ افق

وصفقد، ومتك أخػل اذا افصؽ أو أتؾػ بعد وؾاة  صـليشتؿؾ ظذ إؿرار مـ ادق

وئ ۇئ ۇئ ) ة وإثارة افـزاظات، ؿال تعـاػ:صـقاع افقضـق  ـان مدظاة فصـلادق

 .[111]افبؼرة:(ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی یۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

                                           
أبق ظبد اهلل صؿس افـديـ، تتؾؿـذ فشــقخ اإلشـالم ابــ اق: ًؿد بـ أ  بؽر بـ أيقب بـ شعد افرزظل افدمشؼل،  (1)

تقؿقة، واق افذي كشـر ظؾؿف، وشجـ معف يف ؿؾعة دمشؼ، وأاغ وظّذب بسببف، وأؾـرج ظــف بعـد مـقت صــقخف، 

اـ، اكظر: افـقايف 711مـ ممفػاتف: إظالم ادقؿعغ، وافطرق احلؽؿقة، مػتاح دار افسعادة، وؽراا ـثر، تقيف شـة 

 (.1/411)بافقؾقات 

 (.1/42افطرق احلؽؿقة ) (4)
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ة ادطابؼة فؾحـؼ افتـل ٓ حقـػ ؾقفـا وٓ مضـارة، صـقواذا وظقد دـ ؽرَّ افق

ء  ؾؼـد  ؾـص ممـا ــان ظؾقـف صــلمـ ذفـؽ  صـلوأكف يبقء باإلثؿ، وفقس ظذ ادق

 ة بف.صـقبافق

 ة أو يغرواا، إمـا يف افؽتابـة أو يفصـقاء بلن يـؽروا افقصـقوادبدفقن إما إو

ؿسؿة احلؼقق، أو افشفقد بـلن يؽتؿـقا افشـفادة أو يغرواـا، وادعــك: ؾؿــ بـدل 

بف، ؾؼد تعرض فؾقظقد افشديد صـكؿقل ادقص أو ما أو
(1)

. 

ؿال اإلمام افشقـاين
(2)

ة صـق: )وافتبديؾ: افتغقر، واذا وظقد دـ ؽر افق 

، وفــقس ظــذ ادطابؼــة فؾحــؼ افتــل ٓ جـــػ ؾقفــا وٓ مضــارة، وأكــف يبــقء بــاإلثؿ

ة بف..(صـقء  ؾؼد  ؾص مما ـان ظؾقف بافقصـلمـ ذفؽ  صـلادق
(3)

. 

ًظا، وؽافًبـا مـا صــرة يف اذه احلافة ممـا يطـقل كظـره صـقوادـازظة يف إثبات افق

يف  صـــلات فؼصــد ادقســـرتتشــع  اــذه ادـازظــات، وتلخــذ ظــدة اجتااــات وتػ

ة ادؼبقفـة ادعتـزة ومرــز صــققـالمف، ويـفل اذه افـزاظات مبدأ ؿضـادل يؼـرر اف

ظديل  فتقثقؼ افقصايا، ُيربط بافسجؾ اددين فؽؾ مقٍص، ٓ يتؿؽـ مــف أي ضـامع 

 ة أو تبديؾفا.صـقأو جشع مـ آظتداء ظذ افق

خ أٚ طؼٛثزٗ: طـ١رؼزس رطج١ك اٌٛ -2

واذا يف افقصايا ادشاظة بافثؾث أو افربع وكحقه  ؾنكـف تشـؿؾ ــؾ مـا يؿؾؽـف 

ة، ممـا صــقمـ مـؼقل وثابص، ويؾحؼ افقرثـة احلـرج افشـديد يف تـػقـذ افق صـلادق

ارات وادالبـس وظؿـقم ادـؼـقٓت، سـقحيتؿ ظؾقفؿ افتـازل ظـ حؼقؿفؿ، ؾؿثاًل اف

                                           
 (.1/412اكظر: ؾتح افبقان يف مؼاصد افؼرآن ) (1)

اق: ًؿد بـ ظع بـ ًؿد بـ ظبد اهلل افشقـاين، ؾؼقف جمتفد مـ ـبار ظؾ ء افقؿـ، ويل ؿضاء صـعاء، ومات حـاـً   (4)

، وؾـتح افؼـدير، وافســقؾ اجلـرار، وإرصـاد هبا، فف ظدة ممفػات ؿقؿة مـفا: كقؾ إوضار مـ أشـرار مـتؼك إخبار

 (.1/411اـ، اكظر: إظالم فؾزرـع )1412افػحقل، تقيف شـة 

 (.  1/421ؾتح افؼدير ) (4)
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ة تتطؾـ  إذن ادحؽؿـة ادختصـة  صــقف يف افعؼارات افتـل ؾقفـا وصـروفؽقن افت

وؿًتـا يطـقل يف إؽؾـ ،  ف افقرثة يف أمالـفؿ ًدوًدا جـًدا، ويتطؾـ صـرجيعؾ ت

وؿد اضؾعص ظذ أمالك ؿديؿة أمهؾـص هلـذا افسـب ، ومـات بعـض افقرثـة، وـثـر 

ــقر كزاظــات تســتؿر  ــا ٓ يتػؼــقن ظــذ رأي وٓ وـقــؾ، وتث ــقارثغ، وؽافًب ظــدد اف

 ة.صـقفسـقات بسب  اذه افق
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 ٘ ـــامتـارت

ًٓ وآخًرا، فف احلؿد ـؾف، وإفقف يرجع إمـر ـؾـف،  وأصـذ وأشـؾؿ احلؿد هلل أو

 ظذ شد افقرى صذ اهلل ظؾقف وظذ آفف وصحبف، ومـ ظذ أثراؿ اؿتػك، وبعد: 

اا صــرؾات ادتعؾؼة بحؼقق افسـة ـثرة  حاوفص حصـرؾنن افـزاظات يف افت

وآؿتصار ظذ أمهفا يف كظـري، و  أمتؽــ مــ ظـرض افـزاظـات ادتعؾؼـة بؼسـؿة 

هلـا يف اـذا افبحـث  ٕن معاجلتفـا مـع  افسـة ظذ افقرثـة، ورأيـص ظـدم افتعـرض

وؽـر صـادؽ، ؾعــد آخـتالف يؾجـل فؾبقـع يف ادـزاد  ســرصدور كظام افتـػقـذ متق

 بفؿ كؼًدا.صـقوبنمؽان افقرثة افشػعة، أو أخذاؿ ك

 النتاٖر:

 وؿد طفر يل دم هذا افبحث ظدا  ـ افـذائج:

  شــقعـذر، ؾات ادتعؾؼة بحؼقق افســة أمـر متصـرمـازظات افت صـرإن ح .1

قع ًاوفة اشتقالء بعض افقرثة ظذ أـز ؿدر مـ افسـة بصقر واحتقـآت صـقمع 

 اا.صـرٓ يؿؽـ ح

افدؿة يف تقثقؼ ما يف افذمة مـ ديـقن وحؼـقق فمخـريـ شـب  فؾحـد مــ  .4

 افـزاظات. 

 ظدم حؾقل افديـ ادمجؾ بؿقت ادقرث إذا وثَّؼ افقرثة افديـ يف ذممفؿ.  .4

ــة يف ؿ .2 ــارة تعجــؾ افقرث ــباب إث ـــ أش ــديقن م ــداد اف ــؾ ش ــة ؿب ــؿة افسـ س

 افـزاظات.

ة ظـذ ؿسـؿة صــقتؼديؿ افديقن ادقثؼة، ومـ ثؿ ادطؾؼة، ومـ ثؿ إكػـاذ افق .1

 افسـة  أمر مستؼر ؿضاًء يف ًاـؿ ادؿؾؽة.
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إذا ـاكص ؿقؿة افديـ ُتستقىف مـ مـػعـة افعؼـار ادراـقن  ؾـال يبـاع بؿـقت  .1

 افرااـ. 

 اقكة إٓ بعد ثبقت حؼ ادر ـ يف آشتقػاء.ٓ تباع افعغ ادر .7

 تقثقؼ افراـ ظذ صقرة إؾراغ  ٓ يطؾؼ يد ادر ـ يف آشتقػاء.  .1

تلجقــؾ بقــع افعــغ ادراقكــة بحجــة  طقطفــا فرؾــع ؿقؿتفــا  ٓ تعــد حجــًة  .1

 مؼبقفًة يف تلخر آشتقػاء.

 بفؿ يف اإلرث. صـقافديقن افتل فؾسـة حؼ فؾقرثة بؼدر ك .12

ن تـتؿ ادؼاصـة افرضـادقة فـديقن افســة افتـل ظـذ افقرثـة ؿبـؾ إصؾ أ .11

 ؿسؿتفا.

 ء مـ افسـة ٓ يمخر ؿسؿة ما ٓ كزاع ؾقف.صـلافـزاظات يف  .14

مـا ظؾقـف مــ ديـقن  ضــلًئا مــ افســة حتـك يؼصــقٓ يستحؼ افـقارث  .14

 فؾسـة أو يضؿـ حصتف.

ظــد تـقاؾر  ادؼاصة افؼضادقة ظذ افقرثـة ادـديـغ فؾســة ضـليطبؼ افؼا .12

 وضفا. صـر

ــة ي .11 ــدظاة ظــذ افقرث ــديقن اد ــدؿقؼ ســـراف ــات وافت ــا ضــرق اإلثب ي ظؾقف

 افؼضادل.

ـًة، ويؼـدم  .11 إذا اشتغرق افديـ فؾســة ؿسـؿص افســة ظـذ افـدادـغ ًاصَّ

 افديـ ادقثؼ يف افسداد.

 ٓ جي  ظذ افقارث ؿضاء ديـ مقرثف إذا   خُيؾ،ػ ترـًة. .17

ســة رجـع افـدادـ ظـذ افقرثـة ــؾ بحسـ  إذا طفر ديـ بعـد ؿسـؿة اف .11

 حصتف.
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ة فــقارث إٓ إذا أجازاــا افقرثــة أو بعضــفؿ ؾتصــح يف صـــقٓ تصــح افق .11

 حصتف. 

ة بدؿة يف افصحة وتقثقؼفا واإلظالن ظـفا مـ أاؿ أشباب صـقإثبات افق .42

 احلد مـ افـزاظات ؾقفا.

تؽـقن دظـقى إثبـات ضـد افقرثـة،  صــلة بعـد مـقت ادقصـقإثبات افق .41

 ص دظقى إهناء. وفقس

 ة ادشاظة شب  يف تعثر تطبقؼفا.صـقافق .44

 ات:صبَالتٌ

 تػعقؾ كظام افتقثقؼ  فتؽقن أؿارير افديقن شـدات تـػقذية. .1

أمهقة اـدشة وأمتتة إجراءات تتبع إمقال ادـؼقفة وافثابتة  فؾحد مـ ؾـرار  .4

 افقرثة مـ شداد ديقن مقرثفؿ. 

كـاطرة دظـقى ؿسـؿة -فؼضـادقة اؽة مبدأ ؿضادل يتضؿـ مـح افدادرة اصـق .4

 افسؾطة افتؼديرية يف شؾقك أحد اخلقاريـ أتقغ مـ ظدمف:  -افسـة

احلؽؿ ابتداًء بؼسؿة افسـة، ومـ َثؿ تطبقؼ ادؼاصة افؼضـادقة يف  اخلقاه إول:

 ذات افدظقى.

ؿســؿة افســـة دون تطبقــؼ ادؼاصــة افؼضــادقة مــع مـــح افقرثــة  اخلقــاه افثــاين: 

 مقاجفــة افقرثــة ادــديـغ حــؼ إؿامــة دظــاوى مســتؼؾة ٓشــتقػاء اــذه افــدادـغ يف

 افديقن، افتل شبؼ اشتحؼاؿفا فصافح مقرثفؿ مـ افقارث أو افقرثة ادديـغ.

يف دوادــر اإلهنــاءات،  صـــلة بعــد وؾــاة ادقصـــقٓ تؼبــؾ دظــقى إثبــات افق .2

 .ة ضد افقرثةصـقة ـدظقى مـ مدظل افقصـقوحُتال فدوادر إحقال افشخ
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اذا اجتفاد ادؼؾ، ؾنن يؽقن صقاًبا ؾؿـ اهلل، واحلؿد هلل أن اـداين هلـذا، ومـا 

طان، شـــقواف ســـلـــان يل أن أاتــدي فــقٓ أن اــداين اهلل، وإن يؽـــ خطــًل ؾؿـــ كػ

أين جمتفد ؿدر آشتطاظة،  -أن يؼبؾف ر  سـكظ-وأشتغػر مـ ـؾ ذك ، وظذري 

   .وافعذر فدى افؽرام مؼبقل فصقارف،ؼ افقؿص ادتاح يل وـثرة اضـقمع 

 

 

 واحلؿد   افذي بـعؿف نذؿ افصاحلات.
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 نسادعـنصادز ّالـفَسع ال

أحؽام افؼرآن فؾجصاص، أ د بـ ظع افرازي اجلصـاص، دار افؽتـاب  -1

 اـ.1441افعر ، مطبعة إوؿاف اإلشالمقة فبـان، 

ـــ ًؿــقد  -4 ــداهلل ب ــد اهلل ادقصــع، ظب ــار فعب ــؾ ادخت ــار فتعؾق ــدحل آختق افبؾ

 م.1147 اـ،1411ادقصع، حتؼقؼ: ًؿقد أبق دؿقؼ، دار افؽت  افعؾؿقة، بروت، 

ات، ًّؿــد بـــ بــدر افــديـ بـــ ظبــد احلــؼ ابـــ بؾبــان، صـــرادخت صـــرأخ -4

 بروت. -افعجؿل، دار افبشادر اإلشالمقة  صـرادحؼؼ: ًؿد كا

 آشــتقعاب يف معرؾــة إصــحاب، ٓبـــ ظبــد افــز افـؿــري افؼرضبــل، -2

 اـ.1214حتؼقؼ: ظع ًؿد افبجاوي، دار اجلقؾ بروت، افطبعة إوػ، 

أشـــد افغابـــة يف معرؾـــة افصـــحابة ٓبــــ إثـــر، دار افػؽـــر، بـــروت،  -1

 م.1111 اـ،1221

أشـك ادطاف  فزـريـا ًؿـد زـريـا إكصـاري افســقؽل، حتؼقـؼ: ًؿـد  -1

 م.4224 ـ،ا1244ًؿد تامر، دار افؽت  افعؾؿقة بروت، افطبعة إوػ 

إصــباه وافـظـــادر ٓبــــ كجـــقؿ، دار افؽتــ  افعؾؿقـــة بـــروت، ضبعـــة  -7

 م.1112 اـ،1222

ــد افــر ـ بـــ أ  بؽــر ســـقإصــباه وافـظــادر فؾ -1 قضل، جــالل افــديـ ظب

 م.1112 اـ،1211قضل، دار افؽت  افعؾؿقة بروت، افطبعة إوػ سـقاف

افعؾـؿ فؾؿاليـغ، إظالم فؾزرـع، خر افـديـ بــ ًؿـقد افـزرـع، دار  -1

 م.4224ة، شـرافطبعة اخلامسة ظ

ــة بــروت،  -12 ـــ صــاؾع، دار ادعرؾ ــس ب ــد بـــ إدري ــاؾعل، ًؿ إم فؾش

 .1112 اـ،1212
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اإلكصاف فؾؿرداوي، ظع بـ شؾق ن ادرداوي، حتؼقؼ: ظبد اهلل افسـل  -11

 م.1111 اـ،1211وظبد افػتاح احلؾق، اجر فؾطباظة افؼاارة، افطبعة إوػ 

فـاشــخ افؼــرآن ومـســقخف، دؽــل بـــ أ  ضافــ ، حتؼقــؼ: د.  اإليضــاح -14

 اـ.1411أ د حسـ ؾرحات، مطابع افرياض، افطبعة إوػ 

 ح ــز افدؿادؼ ٓبـ كجقؿ، دار ادعرؾة بروت.صـرافبحر افرادؼ  -14

د احلػقد، دار احلديث افؼـاارة، صـقبداية ادجتفد وهناية ادؼتصد ٓبـ ر -12

 م.4222 اـ،1241

ادع فؾؽاشاين، ًؿقد بـ أ د افؽاشـاين، شـرادع يف ترتق  افبدادع افصـ -11

 م.1111 اـ،1221دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة افثاكقة 

ح افؽبــر، شـــرافبــدر ادـــر يف  ــري  إحاديــث وأثــار افقاؿعــة يف اف -11

بـ ــ ل، دار  شـرٓبـ ادؾؼـ، ادحؼؼ: مصطػك أبق افغقط وظبد اهلل بـ شؾق ن ويا

 م.4222-اـ1241افرياض، افطبعة: إوػ،  -وافتقزيع  شـرـاهلجرة فؾ

ـل افزبقـدي، سـقتاج افعروس مـ جقامع افؼامقس دحؿد بـ ًؿد احل -17

 حتؼقؼ: جمؿقظة مـ ادحؼؼغ، دار اهلداية.

خؾقؾ، ًؿد بـ يقشػ بـ أ  افؼاشؿ بــ يقشـػ  صـرافتاج واإلـؾقؾ دخت -11

 م.1112-اـ1211فطبعة: إوػ، افعبدري افغركاضل، دار افؽت  افعؾؿقة، ا

ح ــز افدؿادؼ فعث ن بـ ظع بـ ًجـ افزيؾعـل، دار صـرتبقغ احلؼادؼ  -11

 اـ.1414افؽت  اإلشالمل افؼاارة، 

ـــة إحـــقذي ب -42 ــــرحتػ ـــر ـ ش ـــد اف ـــد ظب ـــذي، دحؿ ـــامع افسم ح ج

 ادبارـػقري، دار افؽت  افعؾؿقة بروت.

ــؾ آي افســـرتػ -41 ــان ظـــ تلوي ــر  افطــزي )جــامع افبق ـــ جري ؼــرآن( ٓب

 م.4222افطزي، حتؼقؼ: أ د صاـر، ممشسة افرشافة، افطبعة إوػ 
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 افؼرآن افعظقؿ إلش ظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر، حتؼقؼ: شـامل ًؿـد سـرتػ -44

 م.1111 اـ،1242، افطبعة افثاكقة شـرشالمة، دار ضقبة فؾـ

بــ  افؼرضبل )اجلامع ٕحؽام افؼرآن( فؾؼرضبل، ًؿد بـ أ ـد سـرتػ -44

 م.1117ية، صـرأ  بؽر افؼرضبل، دار افؽت  اد

 م.1141، افطبعة إوػ، صـر افؽبر فؾرازي، دار افؽت  افبفقة مسـرافتػ -42

تقثقؼ افديـ يف افػؼف اإلشالمل فؾدـتقر صـافح ظـث ن اهلؾقـؾ، مطبعـة  -41

 م.4221جامعة اإلمام، ضبعة 

رف افعث كقـة افثؼات ٓبـ حبان، ًؿد بــ حبـان افتؿقؿـل، دادـرة ادعـا -41

 اـ.1411حقدر آباد، 

 ة افروض ادربع فعبد افر ـ بـ ًؿد بـ ؿاشؿ افعاصؿل.صـقحا -47

ــذ افصـــقحا -41 ـــرة افصــاوي ظ ــقيت ش ــد اخلؾ ـــ ًؿ ح افصــغر، ٕ ــد ب

 افصاوي ادافؽل، دار ادعارف.

 د ًؿد صطا افدمقاضل، دار افػؽر.سـقة افطافبغ ٕ  بؽر ابـ افصـقحا -41

وردي، ظـع بــ ًؿـد ادـاوردي، حتؼقـؼ: ظـع معـقض احلاوي افؽبر فؾـ  -42

 م.1111 اـ،1211وظادل ظبد ادقجقد، دار افؽت  افعؾؿقة بروت، افطبعة إوػ، 

ـل، ســقح جمؾة إحؽام فعع حقدر، حتؼقـؼ: ؾفؿـل احلصـردرر احلؽام  -41

 دار افؽت  افعؾؿقة بروت.

ــؼ: جمؿ -44 ــرايف، حتؼق ــس افؼ ـــ إدري ــد ب ــرايف، أ  ــذخرة فؾؼ ـــ اف ــة م قظ

 م.1112ادحؼؼغ، دار افغرب اإلشالمل بروت، افطبعة إوػ 

رد ادحتــار ظــذ افــدر ادختــار، دحؿــد أمــغ بـــ ظؿــر بـــ ظبــد افعزيــز  -44

 م.1114 -اـ 1214بروت، افطبعة: افثاكقة، -ظابديـ، دار افػؽر

ــ  ســـرزاد اد -42 ـــ ظــع اجلــقزي، ادؽت ــر ـ ب ــد اف ـــ اجلــقزي، ظب  ٓب

 .شـرة وافـاإلشالمل فؾطباظ
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شــ ابـ ماجف، دحؿد بـ يزيد بـ ماجة افؼزويـل، حتؼقـؼ: ًؿـد ؾـماد  -41

 ظبد افباؿل، دار إحقاء افؽت  افعربقة.

شــ أ  داود، فسؾق ن بـ إصـعث افسجسـتاين، حتؼقـؼ: ًؿـد ًقـل  -41

 دا بروت.صـقية، صـرافديـ ظبد ادجقد، ادؽتبة افع

حتؼقؼ: ظبد اهلل ااصؿ يـ ين،  شــ افدارؿطـل، ظع بـ ظؿر افدارؿطـل، -47

 اـ.1411دار ادعرؾة بروت، 

 افبقفؼل، حتؼقؼ: ًؿـد ظبـد سـغافســ افؽزى فؾبقفؼل، ٕ د بـ احل -41

 م.1112 اـ،1212افؼادر ظطا، مؽتبة دار افباز مؽة ادؽرمة، 

شــ افـسادل ٕ د بـ صعق  افـسادل، حتؼقؼ: ظبـد افػتـاح أبـق ؽـدة،  -41

 م.1111 اـ،1221شالمل حؾ ، افطبعة افثاكقة مؽت  ادطبقظات اإل

 أظالم افـبالء فؾذابل، صؿس افديـ ًؿد أ ـد افـذابل، حتؼقـؼ: شـر -22

 صعق  إركاؤوط، ممشسة افرشافة.

رؿاين ظذ لتصـر -21 خؾقـؾ، فعبـد افبـاؿل بــ يقشـػ بــ أ ـد  صــرح افزُّ

ؽتــ  افزرؿــاين، ضــبطف وصــححف وخــرج آياتــف: ظبــد افســالم ًؿــد أمــغ، دار اف

 م. 4224 ،اـ1244فبـان، افطبعة: إوػ،  -افعؾؿقة، بروت 

ح افؽبر فعبد افر ـ بـ ًؿد بـ أ د بـ ؿدامة، حتؼقؼ: ظبد اهلل شـراف -24

 افسـل وظبد افػتاح احلؾق، دار افؽت  افعؾؿقة.

 .صـلخؾقؾ، دحؿد بـ ظبد اهلل اخلر صـرح لتصـر -24

فبقفؼل، حتؼقـؼ: ًؿـد شـعقد  اسـغصع  اإلي ن فؾبقفؼل، أ د بـ احل -22

 اـ.1212زؽؾقل، دار افؽت  افعؾؿقة بروت، افطبعة إوػ 

ي، حتؼقـؼ: ًؿـد ؾـماد ظبـد شــرصحقح مسؾؿ، دسؾؿ بـ احلجاج افؼ -21

 افباؿل، دار إحقاء افساث بروت.
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ؾــتح افبقــان يف مؼاصــد افؼــرآن، دحؿــد صــديؼ حســـ خــان، حتؼقــؼ:  -21

 م.1114 اـ،1214ية بروت، صـربة افعظبداهلل إبرااقؿ إكصاري، ادؽت

ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع، دـصقر بـ يقكس بــ إدريـس افبفـقيت،  -27

 اـ.1224بروت،  -ؾحل ومصطػك االل، دار افػؽر صـقحتؼقؼ: االل م

ي، دار بـروت صــرافطبؼات افؽـزى ٓبــ شـعد، ًؿـد بــ شـعد افب -21

 وافطباظة. شـرفؾـ

 .ضـلض، إلبرااقؿ بـ ظبد اهلل افػرح ظؿدة افػارصـرافعذب افػادض  -21

 افػتاوى آؿتصادية. -12

ــة  -11 ــة، دار ادعرؾ ـــ تقؿق ــقؿ ب ــد احلؾ ـــ ظب ــاوى افؽــزى، ٕ ــد ب  -افػت

 حتؼقؼ: حسـغ ًؿد لؾقف. اـ،1411بروت، افطبعة إوػ، 

ــح ادؼد -14 ـــ مػؾ ــد ب ــح، دحؿ ـــ مػؾ ــروع ٓب ــد اهلل شـــلافػ ــؼ: ظب ، حتؼق

 م.4224 اـ،1242إوػ افسـل، ممشسة افرشافة، افطبعة 

، دار افػؽـر، افطَّبعـة افثَّاكقـة  -14 َحْقِعّ ُتُف أ.د. َوْاَبـة افـزُّ افِػْؼُف اإلشالملُّ وأدفَّ

 ة.شـرظ

افػؼف ادـفجل ظذ مذا  اإلمـام افشـاؾعل، افـدـتقر مصـطػك اخلــ،  -12

 افدـتقر مصطػك افبغا.

 اـ.1242افؼرارات وادبادئ افؼضادقة فعام  -11

ـــ مـ -11 ـــ مـظــقر اإلؾريؼــل فســان افعــرب ٓب ـــ مؽــرم ب ظــقر، ًؿــد ب

 اـ.1212ي، دار صادر بروت، افطبعة افثافثة صـراد

 افديـ إفباين. صـرخ ًؿد كاشـقافسؾسؾة افصحقحة افؽامؾة، فؾ -17

، دار ادعرؾة بـروت، سـلخسـر، ًؿد بـ أ د افسـلخسـرادبسقط فؾ -11

 م.1114 اـ،1212

يعة شــرفصـادرة ظــ ـؾقـة افجمؾة افبحث افعؾؿل وافساث اإلشـالمل ا -11
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 بجامعة أم افؼرى، افعدد افسادس.

 جمؾة جمؿع افػؼف اإلشالمل افتابع دـظؿة ادممتر اإلشالمل. -12

 جمؿع افض كات. -11

ادحذ ٓبـ حزم، حتؼقؼ: حسـ زيدان ضؾبة، مؽتبة اجلؿفقرية افعربقـة  -14

 اـ.1412

شـامل  ادحقط افزااين، ًؿقد بـ أ د افبخاري، حتؼقؼ: ظبـد افؽـريؿ -14

 اـ.1244اجلـدي، دار افؽت  افعؾؿقة بروت، افطبعة إوػ 

لتار افصحاح، دحؿد بــ أ  بؽـر افـرازي، حتؼقـؼ: دادـرة ادعـاجؿ يف  -12

 م.1111مؽتبة فبـان، ضبعة 

اددوكة، مافؽ بـ أكس بـ مافؽ بـ ظامر إصبحل اددين، دار افؽتـ   -11

 م.1112 ،اـ1211افعؾؿقة، افطبعة: إوػ، 

 -ؾ، أبق داود، ادحؼؼ: صـعق  إركـاؤوط، ممشسـة افرشـافة شـقاادر -11

 اـ.1221بروت، افطبعة: إوػ، 

مسادؾ اإلمام أ د بـ حـبؾ وإشحاق بـ رااقيف، إشحاق بـ مـصـقر  -17

ــقرة، إوػ،  ــة ادـ ــة اإلشــالمقة بادديـ ــل، اجلامع ــ دة افبحــث افعؾؿ ــروزي، ظ اد

 م.4224، اـ1241

فؾحــاـؿ، دحؿــد بـــ ظبــد اهلل احلــاـؿ  ادســتدرك ظــذ افصــحقحغ -11

افـقسابقري، حتؼقؼ: مصطػك ظبد افؼادر ظطا، دار افؽت  افعؾؿقة بروت، افطبعة 

 م.1112 اـ،1211إوػ 

باين، حتؼقـؼ: صـعق  شــقمسـد اإلمـام أ ـد، فإلمـام أ ـد بــ حـبـؾ اف -11

 م.4221 اـ،1242إركاؤوط وآخرون، ممشسة افرشافة، افطبعة إوػ 

ح ؽاية ادـتفك، مصطػك بــ شـعد بــ ظبـده صـر  أويل افـفك يف مطاف -72

 م.1112 ،اـ1211افرحقباين، ادؽت  اإلشالمل، افطبعة: افثاكقة، 
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ـــ ًؿــد اف -71 يػ اجلرجــاين، شـــرمعجــؿ افتعريػــات فؾجرجــاين، ظــع ب

 ؾة، افؼاارة.ضـقحتؼقؼ: ًؿد صديؼ ادـشاوي، دار افػ

ػؼفــاء فؾــدـتقر كزيــف  ــاد، معجــؿ ادصــطؾحات آؿتصــادية يف فغــة اف -74

مطبعة ادعفد افعادل فؾػؽر اإلشالمل ؾرجقـقا، افقٓيات ادتحـدة، افطبعـة إوػ 

 م.1114

 افبقفؼـل، حتؼقـؼ: ظبـد سـغمعرؾة افســ وأثار فؾبقفؼل، أ د بـ احل -74

 م.1111 اـ،1214ادعطل ؿؾعجل، مدار ؿتقبة دمشؼ، افطبعة إوػ 

 ل، دار افػؽر بروت.بقـشـرمغـل ادحتاج فؾ -72

، دار افػؽـر شــلادغـل ٓبـ ؿدامـة، ظبـد اهلل بــ أ ـد بــ ؿدامـة ادؼد -71

 اـ.1221بروت، افطبعة إوػ 

ــة، افطبعــة إوػ،  -71 ــة، ممشســة ؿرضب ـــ تقؿق ــة، ٓب مـفــاج افســـة افـبقي

 حتؼقؼ: د. ًؿد رصاد شا . اـ،1221

 ف افديـ افـقوي.صـرادـفاج فؾـقوي، حيقك بـ  -77

ازي، حتؼقؼ: ًؿد افزحقع، شـرازي، إبرااقؿ بـ ظع افشـرذب فؾادف -71

 م.1114 اـ،1214دار افؼؾؿ دمشؼ، 

خؾقؾ، ًؿد بـ ًؿد بـ ظبد افـر ـ  صـرح لتصـرمقاا  اجلؾقؾ يف  -71

 م.1114 ،اـ1214: دار افػؽر، افطبعة: افثافثة، صـرادغر ، افـا سـلافطرابؾ

خؾقؾ بــ إيبـؽ افصـػدي، حتؼقـؼ:  افقايف بافقؾقات، فصالح افديـ بـ -12

 اـ.1242أ د إركاؤوط، دار إحقاء افساث، بروت، 

 خ ظبد اهلل افطقار.شـقفؾ ،ة ضقابط وأحؽامصـقافق -11

  



 

 

 مناصعاخ األوكاف املذعنلح ةامرتكح

 

 

 

 إعداد

 انثراء تٍ عثذ انعسٌس تٍ يحًذ انىهٍذأ. 
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 ٘ــــدمـنكـال

ور أكػسـا ومــ صـرتغػره، وكعقذ باهلل مـ إن احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـف وكس

ئات أظ فـا مـ هيده اهلل ؾفق ادفتد ومـ يضؾؾ ؾال اادي فـف، وأصـفد أن ٓ إفـف شـق

 يؽ فف، وأصفد أن ًؿًدا ظبده ورشقفف.صـرإٓ اهلل وحده ٓ 

 .[124]آل ظؿران:(ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 أما بعد:

أظالاـا وأشــ اا، ؾبـف كجــاح إمــؿ ف افعؾــقم وصــرؾـنن ظؾــؿ افؼضـاء مـــ أ

وتطقراــا، واــق أشــاس أمـفــا واشــتؼراراا  ٕكــف مــالذ افـــاس فتحؼقــؼ افعدافــة 

وافػصؾ يف حؾ افـزاظـات واحلؽـؿ بـغ ادتخاصـؿغ، وؿـد أوػ اإلشـالم جاكـ  

 افؼضاء أمهقًة ـزى، وأضػك ظؾقف اهلقبة وآحسام.

قق افتــل أمــر اهلل بــلن تقصــؾ وممــا يزيــد يف أمهقــة ظؾــؿ افؼضــاء اتصــافف بــاحلؼ

ف أمـره، وأظظـؿ صـرٕصحاهبا، وإيصال احلؼقق ٕصحاهبا، مما أظذ اهلل ذـره، و

 أجره.

وإن مـ آـد احلؼـقق افتـل جيـ  أن يتصـدى هلـا افؼضـاء يف أؽؾـ  إحقـان، 

ــة  ــنن إكظؿ ــات، ؾ ــة بتصــػقة افسـ ــات ادتعؾؼ ــل افـزاظ ــا  ا وُيػصــؾ يف كزاظا 

ؾقة، تـــظؿ صـــقافعربقــة افســعقدية   تشــتؿؾ ظــذ كصــقص تػ افؼضــادقة يف ادؿؾؽــة

إجــراءات تصــػقة افســـات، وٓ إجــراءات ؾــض ادـازظــات افـاصــئة ظـفــا  إمــر 

 إجراءات تصػقة افسـات، وؾّض شـرافذي كشل ظـف اجتفادات ظديدة فؾؼضاة يف 

بافســات  ادـازظات افـاصئة ظـفا، ظالوًة ظذ اختالف احلؼـقق وادسـادؾ ادتعؾؼـة

افققم ظـّ  يـذـره افػؼفـاء يف ـتـبفؿ ؿـديً ، ممـا يعــل وجـقد كـقازل تتعؾـؼ بتصـػقة 

 افسـات حتتاج إػ مزيد مـ افدراشة وافبحث. 
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ــف  ــة افؼضــادقة افســعقدية )ؿضــاء( ظـــ شـــروإك ــة افعؾؿق ــص اجلؿعق ــا أظؾـ ين د

ــات(، اـ بعـقان )مؾتؼـك ؿضـاء افس1241ص مؾتؼااا افعؾؿل افسـقي فعام صـق 

ر ـازظــات نصــػقة ودــا ـــان ظـــقان بحثــل ادســجؾ يف رشــافة افــدـتقراه بعـــقان: 

رؽبـص أن أشـااؿ يف اـذا افسـات ونطبقؼاهتا دم حماـؿ ادؿؾؽـة افعربقـة افسـعقاية  

وؿــد ر ـازظـات إوؿــا  ادذعؾؼـة بافســـة ى  ادؾتؼـل ادبــارك بتؼـديؿ بحــث بعـــقان

 ادـازظات ادتعؾؼـة بقؿـػ اجلــػ، وؿـد ؿسـؿتف جعؾتف يف مبحثغ: ادبحث إول يف

ظذ ثالثة مطافـ : مطؾـ  يف بقـان صـقر وؿـػ اجلــػ، ومطؾـ  يف إبطـال وؿـػ 

اجلـــػ، ومطؾــ  يف أثــار ادستبــة ظــذ إبطــال وؿــػ اجلـــػ، وادبحــث افثــاين يف 

ادـازظات ادتعؾؼة بتحديد كاطر افقؿـػ، وأوردت ؾقفـا مطؾبـغ: مطؾـ  يف مـازظـة 

افقؿــػ يف حؼــف بافـظــارة إذا ـــان معقـًــا مـــ افقاؿــػ، ومطؾــ  يف مـازظــات كــاطر 

وادعقكة وافرصـاد، افقرثة يف إحؼ بافـظارة ظذ افقؿػ، أشلل اهلل افتقؾقؼ وافسداد 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وآفف و حبف ضمجعغ. .إكف خر مسئقل

 :ويتؽقن افبحث مـ مؼدمة ومبحثان 

 وؾقف ثالثة مطاف : دـازظات ادذعؾؼة بقؿػ اجلـػ.ادبحث إول: ا

 صقر وؿػ اجلـػ. ادطؾب إول:

 إبطال وؿػ اجلـػ. ادطؾب افثاين:

 أثار ادستبة ظذ إبطال وؿػ اجلـػ. ادطؾب افثافث:

 وؾقف مطؾبان: ادبحث افثاين: ادـازظات ادذعؾؼة بذحديد كاطر افقؿػ.

ؿـػ يف حؼـف بافـظـارة إذا ــان معقـًـا مــ مـازظـة كـاطر افق ادطؾب إول:

 افقاؿػ.

 يف مـازظات افقرثة يف إحؼ بافـظارة ظذ افقؿػ. ادطؾب افثاين:
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 املبشح األّل 
 املياشعات املتعلك٘ بْقف ادتيف 

 وؾقف ثالثة مطاف :

 املطلب األًل: صٌز ًقف اجلنف:

، ويـليت َء( إذا َحَبسـفشــلاـق احلـبس، مصـدر ؿقفـؽ: )وؿـػ افافقؿػ فغًة: 

بؿعـك ادـع، واق ضد اإلضالق وافتخؾقة
(1)

. 

ــا ا ــطالًحا:  ــؽ راجــع وض َّ ــػ، وذف ــػ افقؿ ــاء يف تعري ــػ افػؼف ــد اختؾ ؾؼ

ٓختالؾفؿ ؾقف مـ حقـث فزومـف وظدمـف، واصـساط افؼربـة ؾقـف، ومــ اـل اجلفـة 

ادافؽة فؾعغ ادقؿقؾة، وؽره مـ إشباب، وفعع، أظرض ظـ اإلشفاب يف ذفـؽ  

ا ظـذ بقـان صــرً ا، مؼتصــرً س اق ًؾَّ بحثــا اــا، وفـذا ؾسـلذـر افتعريـػ لتإذ فق

ـــة افقؿــػ، دون اخلــقض يف اف ــافقؿػ صـــقوط وافتػشـــرحؼقؼـ الت إخــرى، ؾ

رحتبقس إ ؾى ونسبقؾ ادـػعة اصطالًحا اق: 
(2)

. 

قُؿ َوافـُّقُن َواْفَػاُء َأْصٌؾ َواِحٌد َوُاَق " اجلـػ فغًة: ، ُيَؼـاُل: َجـَـَػ، إَِذا ْقُؾ اْفـؿَ اجْلِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) َجؾَّ َثـَـاُؤُه: اهلُلَظَدَل َوَجاَر، َؿاَل 

اَن يِف َخْؾِؼِف َمْقٌؾ  [114]افبؼرة:(ڀڀ ـَ "َوَرُجٌؾ َأْجـَُػ إَِذا 
(3)

. 

اجلَـََػ اق ادقـؾ "ظرؾف أـثر افعؾ ء بذات معـاه افؾغقي  ؾؼافقا:  :وا طالًحا

                                           
(، 4/111(، ادصـباح ادــر )1/412(، فسان افعرب )1/422(، لتار افصحاح )1/411اكظر:  ذي  افؾغة ) (1)

 (.1/112افؼامقس ادحقط )

ؾـف بعـض احلـابؾـة، ؾؼـافقا: اـق 1/214(، افـروض ادربـع )1/111 )افشـرح افؽبر (4) (، وبـحـق اـذا افتعريـػ ظرَّ

 (.1/4، ادغـل )"حتبقس إصؾ وتسبقؾ افثؿرة"

 (.1/44(، وفسان افعرب )14(، واكظر: لتار افصحاح )ص:1/211معجؿ مؼايقس افؾغة ) (4)
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ز بـ ظبد افسالم، ؿال افع"ظـ احلؼ
(1)

اجلــػ: ادقـؾ، واإلثـؿ... أصـؾ اجلــػ ": 

"اجلقر وافعدول ظـ احلؼ
(2)

. 

دفقـؾ  [114]افبؼـرة:(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ؿؾُص: وفعؾ يف ؿقفف تعـاػ:

ظذ أن بغ اجلــػ واإلثـؿ ظؿـقم وخصـقص، ؾؽـؾ جــٍػ إثـٌؿ، وفـقس ــؾ إثـٍؿ 

 شؿؾ ذفؽ وؽره. جـػ، ومعـك اجلـػ ًصقر باجلقر وافظؾؿ، واإلثؿ ظاٌم ي

حتبـقس إصـؾ وتسـبقؾ ادـػعـة ظـذ وجـف مــ وجـقه "ووؿػ اجلــػ اـق: 

 ."اجلقر وافظؾؿ

وظقة شــر إػ أن إصؾ يف افقؿـػ ادصـروبعد تعريػ وؿػ اجلـػ  ؾنكـل أ

ف حؽؿ افقؿػ ظـ ذفـؽ إٓ بـاكحراٍف مــ افقاؿـػ يف أحـد صـروافـدب، وٓ يـ

ؽالم ظـ صقر وؿػ اجلـػ إٓ بعد افؽـالم وط افقؿػ، وفذا ؾنكف ٓ يؿؽـ افصـر

ط افقاؿـػ  ذفـؽ أن افقاؿـػ إن صــريف مبحـث  -ر فـؿ اهلل-ظ َّ يقرده افػؼفـاء 

وط افقاؿػغ افتـل صـرضف ومال  صار وؿػف إثً  وجـًػا، ومـ ادعؾقم أن شـرتعدى ب

 تـؼسؿ إػ ثالثة أؿسام: -ر فؿ اهلل-يقرداا افػؼفاء 

 ؿػ وؿّقؿف.وط تتعؾؼ بـاطر افقصـر 

 وط تتعؾؼ بؿصارف افقؿػ وادقؿقف ظؾقفؿ.صـرو 

 وط تتعؾؼ بلصؾ افعغ ادقؿػة وتبديؾفا وتغقراا.صـرو 

  

                                           
حلسـ افسـؾؿل افدمشـؼّل، ظـز افـديـ ادؾؼـ  بسـؾطان افعؾـ ء: اق: ظبد افعزيز بـ ظبد افسالم بـ أ  افؼاشؿ بـ ا (1)

اـ، ؾلؿام صفًرا وظاد إػ دمشـؼ، ؾتـقػ 111ؾؼقف صاؾعّل بؾغ رتبة آجتفاد. وفد وكشل يف دمشؼ. وزار بغداد شـة 

اــ. 112اخلطابة وافتدريس بزاوية افغزايل، ثؿ اخلطابة باجلامع إمقي، فف ممفػات وؾـرة، وتـقيف بافؼـاارة شــة 

 (.2/41(، اإلظالم فؾزرـع )1/421اكظر: ضبؼات افشاؾعقة فؾسبؽل )

 (.1/117تػسـر افعز بـ ظبد افسالم ) (4)
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إػ أؿسـام  -يف مجؾة ــالم افػؼفـاء-وط تـؼسؿ مـ حقث حؽؿفا شـرواذه اف

 ثالثة:

 وط صحقحة جي  افعؿؾ هبا.صـر 

 وط باضؾة ٓ يبطؾ افقؿػ هبا.صـر 

 ؿػ هبا.وط باضؾة يبطؾ افقصـر 

أن افػؼفاء "وط جي  أن أكبف إػ شـروع يف بقان ـؾ كقع مـ اذه افشـروؿبؾ اف

اـل أن مـا    -وط افقاؿػغصـريف أحؽام -متػؼقن ظذ ؿاظدة ظامة  -ر فؿ اهلل-

افقؿــػ مـفــا، و  يؽـــ مـفًقــا ظـــف، أو لافًػــا فؼاظــدة مـــ ؿقاظــد  ضـــكيـــاِف مؼت

تحؼغ  ؾنكف يؽقن جـادًزا وصـحقًحا، يؾـزم ع، وؾقف مصؾحة فؾقؿػ أو فؾؿسشـراف

ورة أو مصــؾحة راجحــة، وأن آخــتالف ضـــرإخــذ بــف، وٓ جتــقز لافػتــف إٓ ف

افظاار بغ ـؾ مذا  مـ ادذاا  إربعة، وبغ ؽره مـ تؾؽ ادـذاا ، أو بـغ 

ًعا يف تصـحقحفا شــقوط افـقاؿػغ تقصــرؾؼفاء ادذا  افقاحد، وتبايـ آرادفؿ يف 

قًؼا، إك  اق اختالف يف حتؼقؼ ادـاط، واق تطبقؼ افؼاظدة ادـذـقرة آكًػـا ظـذ ضـقوت

وط شــرًضا مــ افصــرما يشسضف افقاؿػقن يف افقاؿع، ؾؼد يرى مذا  أو ؾؼقـف أن 

ع افثابتـة، ويـراه شــرصحقح  ٕكف ؽر مـفّل ظـف، وٓ خيافػ ؿاظـدًة مــ ؿقاظـد اف

"ظقةصــرا ظــف، ولافًػـا فؼاظـدة ادذا  أخر ؽر صحقح  فؽقكـف مـفقًّـ
(1)

، ؾـنذا 

افقاؿـػ أو مــ يعّقــف مــ افؼضـاة وادستشـاريـ اـذه افؼاظـدة  وجـ   ضـراشتح

وافبعد ظـ ـؾ ما خيرج افقؿػ ظـ مؼصـقده مــ  -ؿدر اإلمؽان-ظؾقفؿ مراظا ا 

 وظة.شـروط تعسػقة أو ؽر مصـر

  

                                           
 (.24صـروط افقاؿػغ وأحؽامفا فعع بـ ظباس احلؽؿل )ص: (1)
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وط افتـل ٓ تــايف أصـؾ شــرط افصحقحة افتل جي  افعؿؾ هبـا اـل افوشـراف

يعة وكصقصـفا، وٓ شــرافقؿػ ومؼصده ومؼتضاه، وٓ تتضؿـ لافػًة فؼقاظـد اف

ر ظـذ أصـؾ افقؿـػ أو ظـذ ادقؿـقف ظؾـقفؿ، ؾفـذا افــقع مــ ضـريست  ظؾقفا 

جي  أن يعؾـؿ أن  ، ؽر أكف-ر فؿ اهلل-وط جي  افعؿؾ بف اتػاًؿا بغ افػؼفاء شـراف

وإن اتػؼقا ظذ أصؾ اذه افؼاظدة إٓ أهنؿ خيتؾػقن يف حتؼقؼ  -ر فؿ اهلل-افػؼفاء 

وط افـقاؿػغ صــرؾنك  يـػذ مــ " : مـاضفا، وبـاء افػروع ظؾقفا، ؿال ابـ افؼقؿ

وط افقاؿػغ أربعـة أؿسـام: شـرما ـان هلل ضاظة، وفؾؿؽؾػ مصؾحة... وباجلؿؾة ؾ

وط صــر، و وط مؽرواـة هلل تعـاػ ورشـقففصــرع، وشــرافوط ًرمـة يف صـر

وط تتضؿـ ؾعؾ ما اـق أحـ  إػ صـرتتضؿـ ترك ما اق أح  إػ اهلل ورشقفف، و

اهلل تعاػ ورشقفف  ؾإؿسام افثالثة إَُول ٓ حرمة هلا وٓ اظتبـار، وافؼسـؿ افرابـع 

"ط ادتبع افقاج  آظتبار، وباهلل افتقؾقؼشـراق اف
(1)

. 

 

وط اـل افتـل ٓ تــايف أصـؾ افقؿـػ ومؼصـده ومؼتضـاه، فؽـفـا شـرواذه اف

ر ظـذ أصـؾ ضــريعة أو كصقصـفا، أو يستـ  ظؾقفـا شـرتتضؿـ لافػًة فؼقاظد اف

وط ـــ  أشــؾػـا يف افؼاظــدة شـــرر ظــذ ادقؿــقف ظؾــقفؿ، ؾفــذه افضـــرافقؿــػ، أو 

صحة افقؿػ إذا   يقجد ما يـايف أصـؾف ومؼصـده "ػؼقن ظذ افسابؼة أن إدؿة مت

وط فقجقد ما يؿـع افعؿـؾ شـر، ومتػؼقن ظذ ظدم جقاز افعؿؾ هبذه اف"ومؼتضاه

هبا، وإن اختؾػقا يف افتخري  ظؾقفا وحتؼقؼ مـاضفا، ومـ أمثؾة ما يقضح ذفـؽ فـق 

بتـص خقاكتـف، أن صخًصا أوؿػ داره فتعؾقؿ افؼرآن افؽريؿ، وجعـؾ كـاطره رجـاًل ث

ط، فؽـفؿ اختؾػقا شـرؾبنمجاع افػؼفاء ٓ يبطؾ افقؿػ، وبنمجاع افػؼفاء ٓ يصح اف

                                           
 (.4/12إظالم ادقؿعغ ) (1)
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ط افقاؿػ بلن يسك افـاطر ادعغ مـ ؿبـؾ افقاؿـػ، ويصـحح بـلن شـراؾ ُيعؿؾ ب

ط افقاؿـػ ؾقعـزل افــاطر ادعـغ مــ ؿبؾـف، ويعـُغ صــريضؿَّ إفقـف ؽـره، أو يؾغـك 

عـقـل اـا اق أن افػؼفاء اتػؼقا ظذ صـحة افقؿـػ وظـدم احلاـؿ كاطًرا ؽره، وما ي

ط وظـدم جـقاز افعؿـؾ بـف، واختؾػـقا يف ضريؼـة شـربطالكف، واتػؼقا ظذ بطالن اف

 وط.شـرتصحقحف، واذا اق افـقع افثاين مـ أكقاع اف

وط افتـل شـرافوط افتل تـايف أصؾ افقؿػ ومؼصده ومؼتضاه، أو شـروال اف

تتضؿـ طؾً  وجقًرا بق،ـًا، واذه افؼاظدة وإن اتػؼ افػؼفـاء ظؾقفـا إَّٓ أهنـؿ اختؾػـقا 

 يف حتؼقؼ مـاضفا اختالًؾا ـبًرا طااًرا.

ات ضــقومـ أمثؾة ذفؽ اختالؾفؿ يف مسلفة افتلبقـد وافؾـزوم، اـؾ مهـا مــ مؼت

ط شــرجيـقز افعؿـؾ باف ضف أو ٓ؟ واـؾصـرافقؿػ افتل جي  أن يراظقفا افقاؿػ يف 

افتلبقــد وافؾــزوم؟ وصــقرة ذفــؽ فــق أن صخًصــا أوؿــػ داًرا،  ضـــكإذا خــافػ مؼت

ط أن يؽقن فف حؼ افرجقع متك ما احتاج إفقفا، أو أوؿػ أرًضا ظذ أن ترجـع صـرو

 ضف باضاًل يبطؾ افقؿػ بف؟صـرضف؟ أو يعدُّ شـرفقرثتف بعد مقتف  ؾفؾ ُيعؿؾ ب

ات افقؿـػ أن يؽـقن ضــقأن مـ أاـؿ مؼت -ؿ اهللر ف-ؾرى مجفقر افػؼفاء 

ط أن صــرحتبقسف ظـذ افتلبقـد، وأن يؽـقن ٓزًمـا ٓ خقـار ؾقـف، ؾؿــ أوؿـػ داًرا و

يؽقن فف حؼ افرجقع متك ما احتاج إفقفا بطـؾ وؿػـف، ومــ أوؿـػ أرًضـا ظـذ أن 

ات ضــقترجع فقرثتف بعد مقتف ُظدُّ وؿػف باضاًل  ٕن افقؿػ اـا   يتضؿـ أاـؿ مؼت

افقؿــػ واــل افتلبقــد وافؾــزوم
(1)

 ســـرح افصـــريف   ســـلخسـر، ؿــال اإلمــام اف

يـ شــروفق أن رجاًل حبس ؾرًشا أو أرًضا، أو جعؾفا وؿًػا يف شـبقؾ اهلل ظ"افؽبر: 

شـة، ثؿ ال مردودة ظذ صاحبفا افذي حبسفا، أو ظـذ ورثتـف إن اؾـؽ أو جعـؾ 

                                           
(، أشــك ادطافـ  4/442فـذب )(، اد2/414(، حاصــقة ابــ ظابـديـ )1/4117اكظر: صــرح افســر افؽبـر ) (1)

 (.2/411(، ـشاف افؼـاع )1/1(، ادغـل )4/212)
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ا  رجع احلبقس ظذ افذي حبسفا، ــان حبقًسا ظذ ؿقم بلظقاهنؿ ظذ أهنؿ إن اؾؽق

اذا حبًسا باضاًل، فف أن يلخـذه إن صـاء، وإن مـات ــان ذفـؽ مراًثـا  ٕكـف   يمبـد 

"احلبس
(1)

ط صــروٓ يصح تعؾقؼف ظذ "يف ادفذب:   ازيشـر، وؿال اإلمام اف

ط مسـتؼبؾ ــافبقع، صــرمستؼبؾ  ٕكف ظؼد يبطؾ باجلفافة  ؾؾؿ يصح تعؾقؼـف ظـذ 

ط أن يرجـع ؾقـف إذا صـاء، أو يبقعـف إذا احتـاج، أو شــرط اخلقار، وبشـريصح بوٓ 

يدخؾ ؾقف مـ صاء، أو خيرج مـف مـ صاء  ٕكف إخراج مال ظـذ وجـف افؼربـة، ؾؾـؿ 

وط ـافصـدؿة،... وٓ جيـقز إػ مـدة  ٕكـف إخـراج مـال ظـذ شــريصح مع اـذه اف

"وجف افؼربة  ؾؾؿ جيز إػ مدة ـافعتؼ وافصدؿة
(2)

اإلمجـاع   وحؽك ابـ ؿدامة ،

ط أن يبقعـف متـك صـاء، أو هيبـف، أو يرجـع ؾقـف،   يصـح صــروإن "يف ادغـل ؾؼال: 

ط صــرافقؿػ... وإن  ضـكط، وٓ افقؿػ، ٓ كعؾؿ ؾقف خالؾا  ٕكف يـايف مؼتشـراف

"اخلقار يف افقؿػ، ؾسد
(3)

. 

ــة  أن  -ؿ اهللر فــ-وافصــحقح أن اإلمجــاع ٓ يثبــص يف ادســلفة ؾــرى ادافؽق

ــزوم ٓ يشــسضان يف افقؿــػ  إذ مهــا فقســا مـــ مؼت ــد وافؾ ــػ، ضـــقافتلبق ات افقؿ

ؾعـداؿ جيقز أن يؽقن افقؿػ ممؿًتا، وجيقز أن يشسط افقاؿػ فـػسف اخلقار، ؾؾـق 

اصسط افقاؿػ أن فف حـؼ بقـع وؿػـف متـك مـا احتـاج إفقـف  ؾؾـف ذفـؽ
(4)

، ؿـال ابــ 

: ظـذ أن مــ -أي افقاؿـػ-بؾ فـق ؿـال  ٓ يشسط يف احلبس افتلبقد،" :صاس

ــغ ادحبســة ت ـــفؿ بــاع، أو أن افع ــاج م ـــراحت ــراؿ مؾًؽــا صــح، واتبــع ص  ٔخ

                                           
 (.1/4117صـرح افسـر افؽبر ) (1)

 (.4/424ادفذب ) (4)

 (.1/1ادغـل ) (4)

(، افػقاــف افـدواين ظـذ رشـافة ابــ أ  7/71(، صـرح لتصـر خؾقؾ فؾخرصـل )7/121اكظر: افتاج واإلـؾقؾ ) (2)

(، حاصـقة افدشقؿل ظـذ افشــرح افؽبـر 4/414(، حاصـقة افعدوي ظذ ـػاية ادطؾ  )4/112) زيد افؼرواين

(2/17.) 
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"طشـراف
(1)

وؿقفـف: " : ح افـدرديرصــرتف ظـذ صــقيف حا  ، وؿال افدشقؿل

")وٓ يشسط( أي يف صحة افقؿػ افتلبقد
(2)

. 

ــة د ون ؽــراؿ، وـــذا اختؾــػ افػؼفــاء يف مســلفة افقؿــػ ظــذ بعــض افقرث

وط مـ افظؾـؿ واجلـقر افبـغ، شـروافقؿػ ظذ افبـغ دون افبـات، اؾ تعتز اذه اف

افذي يبطؾ بف افقؿػ، أو ال فقسـص مــ ؿبقـؾ ذفـؽ، وــذفؽ اختؾػـقا يف وؿـػ 

 افرجؾ ـؾَّ مافف يف صحتف أو يف مرض مقتف بؼصد حرمان ورثتف مـف.

وط افـقاؿػغ أن أوضـح ـرصـة ظـ سـروفعّع بعد أن ظرضُص اذه ادؼدمة افق

 بعض افصقر افتـل يـرى بعـض إدؿـة أهنـا مــ وؿـػ اجلــػ وأبـّغ آراء افػؼفـاء 

 حقل ـؾ صقرة مـ اذه افصقر. -ر فؿ اهلل-

 صٌز ًقف اجلنف:

حــقل بقــاهنؿ فؾصــقر افباضؾــة مـــ  -ر فــؿ اهلل-إن ادطــافع فؽتــ  افػؼفــاء 

ؾقفـا جـًػـا وإثـً  بـاضاًل   -ــةادتعؾؼ بافس-وط افقاؿػغ، وافتل يؽقن افقؿػ صـر

ي(، )ووؿـػ افرجـؾ  ر، جيد أهنا تـدرج حتص كقظغ مـ إوؿـاف مهـا )افقؿـػ افـذُّ

ر فؿ -جلؿقع مافف(، وحتص ـؾ كقع مـ اذيـ افـقظغ ظدة صقر خيتؾػ افػؼفاء 

يف حؽؿفا، واؾ ال مـ صـقر افقؿـػ اجلــػ، أو اـل مــ افصـقر اجلـادزة  -اهلل

ط افقاؿػ ؾقفا، وفعـّع أؿـػ ظـذ ــؾ صـقرة مــ شـرافعؿؾ بافتل جي ، أو جيقز 

 اذه افصقر وأبغ، حؽؿفا ورأي إدؿة ؾقفا:

ؾ هلـا صــقإن مسلفة وؿػ افرجؾ جلؿقع مافف مـ ادسادؾ افتـل   أؿـػ ظـذ تػ

ــؾ-ر فــؿ اهلل-ظـــد ؾؼفــاء ادــذاا  إربعــة  قن يف مســادؾ ، ؽــر أن إدؿــة يػصَّ

                                           
 (.7/121افتاج واإلـؾقؾ ) (1)

 (.2/17حاصـقة افدشقؿل ظذ افشـرح افؽبر ) (4)
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مشاهبة هلذه ادسلفة، ـؿسلفة صدؿة افرجؾ بؽؾ مافـف، أو كـذره بـلن يتصـدق بؽـؾ 

ة افرجؾ بؽؾ مافف، وأمـا حؽـؿ أن يقؿـػ افرجـؾ ــؾ مافـف  صـقمافف، أو مسلفة و

 ؾ فدى افػؼفاء.صـقؾؾؿ أؿػ ؾقف ظذ تػ

بــغ  وإين  دَّـا تلمؾـُص صـقرة وؿـػ افرجـؾ فســادر مافـف  وجـد ا تـسدد يف افشـبف

ة افرجـؾ بؽـؾ مافـف، ؾشـاهبص إوػ صــقصقرة صدؿة افرجؾ بؽؾ مافـف، وصـقرة و

بافتـجقز ؾؽؾس مـف  كاجزس حـال احلقـاة، وصـاهبص إخـرى بـلن ــالًّ مــف  ؾقـف حتبـقس 

فألصؾ، وفعع، أبّغ أدفة مسلفة صدؿة افرجؾ بؽؾ مافف  ٕبحـث إمؽاكقـة آشـتدٓل 

 ا، ومدى إمؽاكقة  ري  مسلفتـا ظذ إدفة افقاردة ؾقفا.هبذه إدفة ظذ مسلفتـا اـ

 اٌّسؤٌخ األٌٚٝ: ٔزس اٌشعً أٚ حٍف ثؤْ ٠زظذق ثىً ِبٌٗ:

يف حؽؿ مــ كـذر أو حؾـػ أن يتصـدق بؽـؾ مافـف حـال   اختؾػ افػؼفاء

 حقاتف وصحتف ظذ أؿقال ثالثة، ال:

ؿقل ظـد احلـػقـة، أكف جي  ظؾقف افقؾاء بنخراج مجقع ادال، واق  افؼقل إول:

ومذا  افشاؾعقة، ورواية ظـد احلـابؾة
(1)

 ــ كـذه »: ، واشتدفقا بعؿقم ؿقفـف 

«ضن يطقع ا  ؾؾقطعف
(2)

. 

أكف جي  ظؾقف افقؾاء بـنخراج مـا جتـ  ؾقـف افزــاة واـق مـذا   افؼقل افثاين:

احلـػقة
(3)

ٕن ادعتـز اـق جــس "، ؿال صاح  افعـاية يف آشتدٓل هبذا افؼـقل: 

ال افزـاة وافؼؾقؾ مـف، وهلذا ؿـافقا: إذا كـذر أن يتصـدق ب فـف، وظؾقـف ديــ حيـقط م

بـف ديــف فزمـف افتصـدق بؼـدره ظــد متؾؽـف  ٕن  ضـكب فف  فزمف افتصدق بف، ؾنن ؿ

                                           
ػـروع ٓبــ (، اف7/27(، افبحـر افرادـؼ )7/411(، افعـاية صـرح اهلدايـة )1/4214اكظر: صـرح افسـر افؽبر ) (1)

 (. 1/411مػؾح )

 (. 1/124(، )1111أخرجف افبخاري يف صحقحف، ـتاب إي ن وافـذور، باب افـذر يف افطاظة، حديث رؿؿ ) (4)

 (.7/27(، افبحر افرادؼ )7/411اكظر: افعـاية صـرح اهلداية ) (4)
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"ادعتز جـس ما جت  ؾقف افزـاة
(1)

، ؿؾُص: واذا افؼقل ظـد احلـػقـة ًصـقر ؾـقؿـ 

ڱ ڱ ) ــك ادـال اــا بـ  ورد يف ؿقفـف تعـاػ:ٕهنؿ يموفقن مع« مايل صدؿةٌ »ؿال: 

، أي إمقال افتل جت  ؾقفـا افزــاة، وفـذا [124]افتقبـة:(ڱ ڱ ں ں

ومـ كـذر أن يتصـدق ب فـف  يتصـدق بجــس مـا "ؿال صاح  اهلداية مـ احلـػقة: 

"جي  ؾقف افزـاة، ومـ كذر أن يتصدق بؿؾؽف  فزمف أن يتصدق باجلؿقع
(2)

. 

زدـف إخـراج افثؾـث، واـق مـذا  ادافؽقـة، وروايـة ظــد أكف جي افؼقل افثافث:

احلـابؾة
(3)

أرأيـص فـق أن رجـاًل ؿـال: ــؾ مـا أمؾـؽ يف ادسـاـغ "، جاء يف اددوكة: 

صدؿة، أجيـز ظـذ إخـراج مافـف أم ٓ؟ ؿـال: ٓ جيـز ظـذ ذفـؽ، وفؽــ يـممر بـلن 

دق يتصدق بثؾث مافف، ؿؾص: واذا ؿـقل مافـؽ؟ ؿـال: كعـؿ، ؿؾـص: و  ؿـال يتصـ

"بثؾث مافف؟ ؿال: حلديث أ  فبابة إكصاري 
(4)

. 

 اٌّسؤٌخ اٌضب١ٔخ: حىُ اٌظذلخ ثج١ّغ اٌّبي ِٓ غ١ش حٍف ٚال ٔزس:

يف حؽؿ صدؿة افرجؾ بجؿقع مافف ظـذ أؿـقال  -ر فؿ اهلل-اختؾػ افػؼفاء 

 الت لتؾػة، واحلاصؾ مـفا ؿقٓن:صـقهلا تػ

دق  ؾنن ـان يعؾـؿ مــ كػسـف حســ أكف بحس  اختالف حال ادتص افؼقل إول:

افتقـؾ وافصز ظذ ادسلفة، و  يؽـ فف ظقال، أو ـان فف ظقال ظـداؿ ما يؽػـقفؿ  جـاز، 

وإن ـان ٓ يعؾؿ مـ كػسف افصز ظذ اإلضاؿة، أو ـان فف ظقال ٓ جيدون مـا يؽػـقفؿ    

ة ظـد احلـابؾةجيز، واق مذا  مجفقر افعؾ ء مـ احلـػقة وادافؽقة وافشاؾعقة، ورواي
(5)

. 

                                           
 (.7/411افعـاية صـرح اهلداية ) (1)

 (.1/17افعـاية صـرح اهلداية ) (4)

ــؾ )ا (4) ـــر خؾق ـــرح لتص ــؾ ص ــاج واإلـؾق ــر: افت ــؾ )2/211كظ ــ  اجلؾق ــح 4/442(، مقاا ـــ مػؾ ــروع ٓب (، افػ

 (.4/241(، ادبدع صـرح ادؼـع )1/411)

 (.2/411اددوكة ) (2)

(، إحؽـام إحؽـام 2/242(، احلاوي افؽبـر )1/414(، افذخرة فؾؼرايف )4/411اكظر: حاصـقة ابـ ظابديـ ) (1)

ــدة إح ــام )صـــرح ظؿ ــ  )4/411ؽ ــح )1/227(، أشـــك ادطاف ـــ مػؾ ــروع ٓب  =(، اإلكصــاف 4/121(، افػ
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حتريؿ افصدؿة بجؿقع ادال دـ فـف وفـد مطؾًؼـا، واـق وجـف ظــد  افؼقل افثاين:

ــاجل ــد افب ــق افقفق ــال أب ــة، ؿ ـــريف   ادافؽق ــؽ »حف حلــديث: ص ـــ ذف ــؽ   جيزئ

«افثؾث
(1)

وطااره ما ؿؾـا، ومـ جفة ادعـك أن اشـتقعاب ادـال بافصـدؿة ممــقع  ": 

عدول ظــف، وأن ٓ يبطـؾ يف اجلؿؾـة  ٕن افــؼص ٓ ؾقج  أن يمثر اذا ادـع يف اف

"ةصـقيتـاول افبعض، ؾقج  رده إػ افثؾث ـافق
(2)

أي -... وؿـال ظــف "، وؿـال: 

ابـ افؼاشؿ يف افعتبقة: مـ تصدق ب فـف ـؾـف ظـذ بعـض وفـده  ٓ أراه  -ظـ مافؽ

مــف مـا  جادًزا، وؿال شحـقن يف افعتبقة: إذا تصدق بؽـؾ مافـف، و  يؽــ ؾـق  أبؼـك

"يؽػقف  ردت صدؿتف
(3)

. 

وكؼـؾ ابــ مـصـقر " : واق رواية ظـ اإلمام أ د ؿال ابـ رجـ  احلــبع

ظـ أ د ؾقؿـ تصدق ظـد مقتف ب فف ـؾف، ؿال: اـذا مـردود، فـق ــان يف حقاتـف    

ز فف إذا ـان فف وفد "أجق،
(4)

. 

مافـف  يؽـره فإلكسـان اشـتقعاب مجقـع"يف ادفـذب:   وؿال اإلمـام افــقوي

"بافتزع أو افصدؿات
(5)

. 

ــل ــف تعــاػ:ســـريف تػ  وأورد افؼرضب ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ )  ؿقف

 روى ابـــــ ظبــــاس أن "ؿــــال:  [121]إكعــــام:(ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

اا، ثؿ ؿسـؿفا يف يـقم واحـد،  ثابص بـ ؿقس بـ ص س ظؿد إػ مخس دة كخؾة ؾجذَّ

ــف  ــسك ٕاؾ ــص:صـــقو  ي ــف. (ۆ ۈۈ) ًئا، ؾـزف ــقا ـؾ ــد  أي: ٓ تعط وروى ظب

                                           

=
 

 (.1/211(، صـرح مـتفك اإلرادات )4/417)

 (. 4/111أخرجف مافؽ يف ادقضل، ـتاب افـذور، جامع إي ن، ) (1)

 (.4/412ادـتؼك صـرح ادقضل ) (4)

 (.1/14ادرجع افسابؼ ) (4)

 .(1/12افؼقاظد ٓبـ رج  ) (2)

 (.1/114)ادفذب  (1)
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افرزاق ظـ ابـ جري  ؿال: جّذ معاذ بـ جبؾ كخؾف، ؾؾؿ يزل يتصدق حتـك   يبـَؼ 

أي: ٓ تعطـــقا  (ۆ ۈۈ) . ؿـــال افســـدي:(ۆ ۈۈ)ء: ؾــــزل صــــلمــــف 

ومــف -أمقافؽؿ ؾتؼعدوا ؾؼـراء... ؿؾـص: ؾعـذ اـذا تؽـقن افصـدؿة بجؿقـع ادـال 

"فسـرداخؾغ، يف حؽؿ اف -إخراج حؼ ادساـغ
(1)

. 

 وؿــػ افرجــؾ جلؿقــع مافــف يف مــرض مقتــف  ؾــال  تؾــػ ـؾؿــة افػؼفــاء وأمــا 

 ة.صـقظذ أن ذفؽ جيري جمرى افق -ر فؿ اهلل-

تؾؽ ال خالصة مذاا  افعؾ ء يف مسـلفتل: مــ كـذر أو حؾـػ أن يتصـدق 

بؽؾ مافـف، أو حؽـؿ صـدؿة افرجـؾ بؽـؾ مافـف دون أن يـرتبط هبـا كـذر أو حؾـػ، 

غ ـ  تؼدم فقس فتؼديؿ دراشة خاصـة هبـ ، وإكـ  ومؼصدي مـ بقان ااتغ ادسلفت

اق دعرؾة إدفة افقاردة ؾقف ، ودراشة تؾؽ إدفة فؾقصقل دعرؾـة مـدى إمؽاكقـة 

 ري  مسلفتـا ظذ اذه إدفـة مــ ظدمـف، وحاصـؾ افؼـقل أنَّ إدفـة افصـحقحة 

 رة ؾق  يع:ظذ إؿقال ادذـقرة آكًػا ًصق -ر فؿ اهلل-افتل أورداا افػؼفاء 

 فؽؾ  افف. فصدؿة ضيب بؽر  افدفقؾ إول: ؿبقل افـبل 

يقًمــا أن  أكــف ؿــال: أمركــا رشــقل اهلل  ُروي ظـــ ظؿــر بـــ اخلطــاب 

ًٓ ظــدي، ؾؼؾـص: افقـقم أشـبؼ أبـا بؽـر إن شـبؼتف يقًمـا   كتصدق، ؾقاؾؼ ذفـؽ مـا

ف، ؿـال: ؿؾص: مثؾ«  ا ضبؼقت ٕهؾؽ؟» :ؾجئص بـصػ مايل، ؾؼال رشقل اهلل 

ؿـال: «  ـا ضبؼقـت ٕهؾـؽ؟» :وأتك أبق بؽر بؽؾ، ما ظـده، ؾؼال فف رشـقل اهلل 

"ء أبًداصـلأبؼقص هلؿ اهلل ورشقفف، ؾؼؾص: ٓ أشابؼؽ إػ 
(2)

. 

يف اذا احلديث  دفقؾ واضح ظذ جـقاز  ٕ  بؽر  ويف إؿرار افـبل 

 وب افتزع.ضـرب مـ ضـرتزع افرجؾ بؽؾ مافف، وافقؿػ 

                                           
 (.7/112اجلامع ٕحؽام افؼرآن فؾؼرضبل ) (1)

حـديث رؿـؿ  -أي يف افرجـؾ خيـرج مــ مافـف-أخرجف أبـق داود يف شـــف، ـتـاب افزــاة، بـاب افرخصـة يف ذفـؽ  (4)

 (.1/112( )4171(، وأخرجف افسمذي يف شــف يف أبقاب ادـاؿ  حديث رؿؿ )4/127( )1171)
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 فصدؿة بعض افصحابة بيؿقع ض قاهلؿ ضو ضـثرها. قؾ افثاين: ها  افـبل افدف

، إذ ؿـال: ـــا ظــد رشـقل اهلل  ظـ جابر بـ ظبد اهلل إكصاري   -1

جاء رجـؾ بؿثـؾ بقضـة مــ ذاـ ، ؾؼـال: يـا رشـقل اهلل، أصـبص اـذه مــ معـدن، 

بـؾ ، ثـؿ أتـاه مــ ؿؾخذاا ؾفل صدؿة ما أمؾؽ ؽراا، ؾلظرض ظـف رشـقل اهلل 

، ؾـلظرض ســررــف إيؿـ، ؾؼال مثؾ ذفؽ، ؾلظرض ظـف، ثؿ أتاه مـ ؿبؾ رــف إي

، ؾحذؾـف هبـا، ؾؾـق ، ثؿ أتاه مــ خؾػـف، ؾلخـذاا رشـقل اهلل ظـف رشقل اهلل 

يليت ضحدـؿ بن يؿؾؽ ؾقؼـقل: »: ؾؼال رشقل اهلل  -أو فعؼرتف-أصابتف ٕوجعتف 

«ر افصدؿة  ا ـان ظـ طفر ؽـكهذه  دؿةى ثؿ يؼعد َيْسَذؽِػ  افـاسى خ
(1)

  . 

 ؿال: دخؾ رجؾ ادسـجد، ؾـلمر افـبـل  ظـ أبا شعقد اخلدري   -4

افـاس أن يطرحقا ثقاًبـا، ؾطرحـقا، ؾـلمر فـف بثـقبغ ثـؿ حـثَّ ظـذ افصـدؿة، ؾجـاء 

«خذ ثقبؽ» ؾطرح أحد افثقبغ، ؾصاح بف، وؿال:
(2)

. 

بــ مافـؽ، دـا  ظـ ظبد افر ـ بـ ظبد اهلل بـ ـع  بـ مافؽ، أن ـعـ   -4

، ؾؼـال: )إن اهلل   يـجــل إٓ بافصـدق، وإن مــ تاب اهلل ظؾقف أتك رشقل اهلل 

تقبتل إػ اهلل أن ٓ أـذب أبًدا، وإين أكخؾع مـ مايل صدؿة هلل ورشـقفف(، ؾؼـال فـف 

ؾـنين أمسـؽ رؿـال: « ض سؽ ظؾقؽ بعض  افـؽ: ؾنكـف خـر فـؽ»: رشقل اهلل 

 شفؿل مـ خقز
(3)

«جيزئؽ  ـ ذفؽ افثؾث»ؽ يف ادقضل: . وأخرج ماف
(4)

. 

، أن رجاًل أظتؼ شتة ممؾقـغ فف ظـد مقتف،  صـغظـ ظؿران بـ ح  -2

فؼـد »، ؾغضـ  مــ ذفـؽ، وؿـال: و  يؽـ فف مال ؽـراؿ، ؾبؾـغ ذفـؽ افـبـل 

                                           
 (.4/122(، )1174ود يف شــف، ـتاب افزـاة، باب افرجؾ خيرج مـ مافف، حديث رؿؿ )أخرجف أبق دا (1)

 (.4/121(، )1171أخرجف أبق داود يف شــف، ـتاب افزـاة، باب افرجؾ خيرج مـ مافف، حديث رؿؿ ) (4)

(، 11772أخرجف اإلمام أ د يف ادسـد، مسـد ادؽقـغ، بؼقـة حـديث ـعـ  بــ مافـؽ إكصـاري حـديث رؿـؿ ) (4)

(41/12.) 

 (. 4/111أخرجف مافؽ يف ادقضل، ـتاب افـذور، جامع إي ن، ) (2)
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، ثـؿ دظـا ممؾقـقـف ؾجـزأاؿ ثالثـة أجـزاء، ثـؿ أؿـرع بقــفؿ، «مهؿت ضٓ ض ع ظؾقف

ؾلظتؼ اثـغ وأرق أربعة
(1)

. 

ردَّ صـدؿة افرجـؾ صـاح  افبقضـة   مــ إحاديـث أن افـبـل  ضــكوؾق  م

ٕهنا متثؾ ـؾ ما يؿؾؽ، وردَّ صدؿة صاح  افثقبغ  ٕكف تصـدق بـصـػ مـا يؿؾـؽ، 

ـعـ  بــ  وأبطؾ صدؿة صاح  إظبد  ٕهنؿ ـؾ مـا يؿؾـؽ، ــ  أرصـد افـبـل 

ــؽ  ــط  ماف ــف ؾؼ ــف، أو أن يتصــدق بثؾث ــض ماف ــسك بع ــ  يف إػ أن ي أو بعضــف ـ

مـع أ  بؽـر  افروايات إخرى، وطـاار اـذه إحاديـث يعـارض صــقع افـبـل 

 .-إن صاء اهلل-، وشآيت ظذ مـاؿشة ذفؽ بعد آكتفاء مـ إيراد إدفة افصديؼ 

ظؿـــقم افـصـــقص افدافـــة ظـــذ ؾضـــؾ افصـــدؿة وافذـــزع  افـــدفقؾ افثافـــث:

 وآشذؽثاه  ـفاى و ـ ذفؽ:

 :[1]احلؼ:(ىئ ىئ ىئ ی ییېئ ېئ ) ؿقفف تعاػ. 

 :ـــاػ ـــف تع وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ) ؿقف

 .[71]افتقبة:(ىئ ىئ ی

  ؾؼـال: يـا رشـقل اهلل،  ، ؿال: جاء رجؾ إػ افـبـل ظـ أ  اريرة

 شـــكضن نصــدق وضكــت  ــحقح صــحقح خت: »أي افصــدؿة أظظــؿ أجــًرا؟ ؿــال 

«افػؼرى ونل ؾ افغـك
(2)

. 

  شـبؼ اههـؿ  ائـة ضفـػ » :أكـف ؿـال: ؿـال رشـقل  ظـ أ  اريرة

 ؿافقا: وـقػ؟ « اههؿ

                                           
 (. 2/12(، )1111أخرجف افـسادل يف شــف، ـتاب اجلـادز، باب افصالة ظذ مـ حيقػ يف وصـقتف، حديث رؿؿ ) (1)

(، 1211)أخرجــف افبخــاري يف صــحقحف، ـتــاب افزـــاة بــاب ؾضــؾ صــدؿة افصــحقح افشــحقح، حــديث رؿــؿ  (4)

(، وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف، ـتاب افزـاة، باب بقان أن أؾضؾ افصـدؿة صـدؿة افصـحقح افشـحقح، 4/112)

 (.4/711(، )1244حديث رؿؿ )
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ـان فرجؾ اهمهان نصدق بلحدمهاى واكطؾـؼ هجـؾ إػ ظـرض  افـفى ؾلخـذ » ؿال:

« ـف  ائة ضفػ اههؿ ؾذصدق هبا
(1)

. 

ؾفذه كصقص ظامة تدل ظذ ؾضؾ افصدؿة وآشتؽثار مـفا، و  يرد ؾقفـا مـا 

فا جـقاز افصـدؿة بـصـػ حيدد ثؾث ادال أو دوكف أو أـثر مـف، بـؾ يػفـؿ مــ بعضـ

 ادال وأـثر مـ ذفؽ.

 ا  دم افصدؿة واإلـثاه  ـفا:شـرظؿقم افـصقص افـاهقة ظـ اإل افدفقؾ افرابع:

 :ــــــاػ ــــــف تع وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ) ؿقف

 .  [41]اإلرساء:(ېئ

 :ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ) ؿقفف تعـاػ

 .[41]اإلرساء:(ڤ ڤ

 :ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) ؿقفـف تعـاػ

 .[121ٕكعام:]ا(ۅ

  خـر افصـدؿة  ـا ــان ظــ طفـر »: ، ظـ افـبـل روى أبق اريرة

«ؽـكى وابدض بؿـ نعقل
(2)

. 

  ؿال: أظتؼ رجـؾ مــ بــل ُظـْذَرَة ظبـًدا فـف ظــ  ظـ جابر بـ ظبد اهلل

 ــ »ؾؼـال: ٓ، ؾؼـال:  «ضفـؽ  ـال ؽـره؟»ؾؼـال:  ُدُبر، ؾبؾغ ذفؽ رشـقل اهلل 

ظبـد اهلل افعــدوي بـث ن مادـة دراـؿ، ؾجـاء هبــا  ؾاصـساه كعـقؿ بــ«ى يشـسيف  ــل؟

ابـدض بـػسـؽ ؾذصـدق ظؾقفـاى ؾـنن ؾضـؾ »ؾـدؾعفا إفقـف، ثـؿ ؿـال:  رشقل اهلل 

                                           
 (.1/11(، )4141أخرجف افـسادل يف شــف، ـتاب افزـاة، باب جفد ادؼؾ، حديث رؿؿ ) (1)

(، 4/114(، )1241ٓ ظـ طفر ؽـك، حديث رؿؿ )أخرجف افبخاري يف صحقحف، ـتاب افزـاة، باب ٓ صدؿة إ (4)

وأخرجف مسؾؿ يف صحقحف، ـتاب افزـاة، باب بقان أن افقد افعؾقا خر مـ افقد افسػذ، وأن افقد افعؾقا ال ادـػؼـة 

 (.4/717(، )1242وأن افسػذ ال أخذة، حديث رؿؿ )
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  ؾؾـذي ؿرابذـؽى ؾـنن ؾضـؾ ظــ ذي صــل  ؾألهؾؽى ؾنن ؾضؾ ظــ ضهؾـؽ صـل

«  ؾفؽذا وهؽذاصـلؿرابذؽ 
(1)

. 

  قل بافصـدؿة، ؾؼـال رجـؾ: يـا رشـ ، ؿال: أمر افـبـل ظـ أ  اريرة

نصـدق بـف : »ؿـال: ظــدي آخـر، ؿـال «نصدق بف ظـذ كػسـؽ»اهلل، ظـدي ديـار، ؿال: 

ؿـال:  «-ضو زوجـؽ-نصـدق بـف ظـذ زوجذـؽ »ؿال: ظــدي آخـر، ؿـال:  «ظذ وفدك

«صـرضكت ضب»ؿال: ظـدي آخر، ؿال: « نصدق بف ظذ خاا ؽ»ظـدي آخر، ؿال: 
(2)

. 

ؿة بجؿقـع ادـال أو ؾفذه افـصقص واضحة يف افدٓفة ظـذ افـفـل ظــ افصـد

 أـثره، وؾقفا دٓفة طاارة ظذ أن إوػ فؾعبد أن يبدأ بـػسف ومـ يعقل.

إن ما شبؼ ظرضف مـ إدفة وافـصـقص مــ افؼـرآن افعزيـز وافســة افصـحقحة 

، وافتـل طااراـا افتعـارض يف افدٓفـة ظـذ حؽـؿ صـدؿة ادطفرة ظـ رشقل اهلل 

خيتؾػـقن يف حؽـؿ أن يتـزع افرجـؾ  -ؿ اهللر ف-افرجؾ بجؿقع مافف  جعؾص إدؿة 

بجؿقــع مافــف، ؾــذا  ؿــقم إػ اجلــقاز، معتؿــديـ ظــذ مــا أوردتــف يف افــدفقؾغ إول 

 وافثافث، وذا  ؿقم إػ افتحريؿ معتؿديـ ظذ ما ورد يف افدفقؾغ افثاين وافرابع.

ر فــؿ -وإدؿــة  ،وإين دــا تلمؾــص تؾــؽ افـصــقص وـــالم افصــحابة 

ا وجد ا مـ ادسادؾ ادصؾحقة، افتل يرتبط احلؽؿ ؾقفا بادصؾحة جقاًزا حقهل -اهلل

 ؾ ذفؽ ظذ افـحق أيت:صـقوحتريً ، وتػ

: ضٓ يسنب ظذ  دؿة افرجؾ بيؿقع  افف  ػسدة: ًٓ  ضو

أن ُيـرجح افؼـقل، بـلن  ضــلؾنن إظ ل مجقع افـصقص افقاردة يف ادسلفة  يؼت

ادال  فعؿقم إدفة افـااقـة ظــ ذفـؽ، وافتـل  إوػ يف ذفؽ ظدم افصدؿة بجؿقع

                                           
(، 117بافـػس ثؿ أاؾف ثؿ ؿرابتـف، حـديث رؿـؿ )أخرجف مسؾؿ يف صحقحف، ـتاب افزـاة، باب آبتداء يف افـػؼة  (1)

(4/114.) 

 (.4/111(، )1111أخرجف أبق داود يف شــف ـتاب افزـاة، باب يف صؾة افرحؿ، حديث رؿؿ ) (4)
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أورد ا يف افدفقؾ افثاين وافرابع، وأما افـصقص افعامة افقاردة يف افـدفقؾ افثافـث  

ؾفل كصقص ظامة مؼقدٌة بغراا، ـ  أهنا وإن ـاكص تدل ظذ احلـث ظـذ افصـدؿة 

 ل مطؾًؼا.وآشتؽثار مـفا، إٓ أهنا ٓ تدل ظذ احلث ظذ افصدؿة بجؿقع ادا

يف صدؿتف بجؿقع مافف، ؾـرد ظؾقـف  ٕ  بؽر افصديؼ  وأما إؿرار افـبل 

ــا ويل  أكــف ـــان تــاجًرا ذا مؽســ  وصــاح  حرؾــة  ؾؼــد ُروي ظـــف  أكــف ؿــال دَّ

"فؼد ظؾؿ ؿقمل أن حرؾتل   تؽـ تعجز ظـ مموكـة أاـع"اخلالؾة: 
(1)

، ــ  يـرد ظؾقـف 

ودار بؿؽة، ؾقؽقن ادراد ب فـف ـؾـف يف احلـديث  ـاكص فف دار بادديـة معروؾة بلكف 

 قفة، دون أصقفف مـ أراٍض ودور وكحقاا.سـقا فديف مـ افضـرً اق ما ـان حا

ؾقؽقن إوػ فؾؿرء أٓ يتصدق بجؿقع مافف، وؿد روى ابـ حزم بســده ظــ 

 "إين رأيص أن أتصدق بـ يل ـؾـف؟": ابـ ظؿر أكف ؿال ٕبقف ظؿر بـ اخلطاب 

"ٓ  رج مـ مافؽ ـؾف، وفؽـ تصدق وأمسؽ": ظؿر  ؾؼال فف
(2)

. 

ومـ تصدق بجؿقع مافف وـان يعؾـؿ مــ كػسـف حســ افتقــؾ وافصـز ظـذ 

وإن ــان -ادسلفة، و  يؽـ فف ظقال أو ـان فف ظقال ظـداؿ ما يؽػقفؿ  جـاز ؾعؾـف 

 .-خالف إوػ

  ضو ظذ ظقافف:ثاكًقا: ضن يسنب ظذ افصدؿة بيؿقع ادال  ػسدة ظذ افعبد 

وإن ترت  ظذ تزع افعبد بجؿقع مافف مػسدة يف كػسـف أو ظقافـف  ــان تزظـف 

ظـذ صـاح  افبقضـة وصـاح   ًرًما، ووج  إبطافـف، وفـذا ؽضـ  افـبـل 

افثقب وردَّ صدؿتف ، ـ  اؿَّ أٓ يصع ظذ افرجؾ صاح  إظبـد افسـتة  ؾلبطـؾ 

دة أن ٓ يعؾؿ ادتصدق مـ كػسف افصـز صدؿتف ورداا ظذ ورثتف، ومـ أمثؾة ادػس

ظذ اإلضاؿة، أو ـان فف ظقال ٓ جيدون ما يؽػـقفؿ  ؾؾـؿ جيـز ؾعؾـف حقـفـا، وجـاز 

 فقرثتف ضؾ  إبطال صدؿتف دا شبؼ مـ إدفة.

                                           
 (.4/17(، )4272أخرجف افبخاري يف صحقحف، ـتاب افبققع، باب ـس  افرجؾ وظؿؾف بقده، حديث رؿؿ ) (1)

 (.1/11ادحذ بأثار ) (4)
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أن صـدؿة افرجـؾ بجؿقـع مافـف ظـذ خـالف إوػ يف مجقـع  وخال ة افؼـقل

افف  ؾنن افقؿـػ وإن ــان خيتؾـػ احلآت، وأما ؾق  يتعؾؼ بقؿػ افرجؾ جلؿقع م

ف بلصؾ افعغ  إذ افصدؿة حيصؾ هبا متؾقؽ ادُتصـدق ظؾقـف صـرظـ افصدؿة يف افت

فألصــؾ وادـػعــة، خالًؾــا فؾقؿــػ  ؾــنن إصــؾ حيــبس هلل تعــاػ، وٓ ُيؿؾَّــؽ 

وط افـقاؿػغ، صـرفؾؿقؿقف ظؾقف، وـذا ادـػعة  ؾنهنا تدور ظذ ادستحؼغ حس  

ـف، واـؿ  وٓ يؿؾؽفا أحدٌ  مـفؿ أبًدا، ؾؾق أن رجاًل تصدق بسادر مافف ظـذ أبــاء ظؿ 

ورثتف افقحقدون  ؾنكف ٓ يصدق ظؾقف أكف حرمفؿ مــ ادـال  ٕكـف بصـدؿتف ظؾـقفؿ 

حـرمفؿ مــ  -واحلافـة اـذه-مؾَّؽفؿ ادال، بخالف ما فق أوؿػ مافف ظؾقفؿ  ؾنكـف 

ثقكف، وإن مـحفؿ ح  ؼ آكتػاع بادال حال احلقاة.أصؾ ادال  ؾال يرثقكف وٓ يقر،

قكف كقًظا مـ افتزع.  إٓ أن ذفؽ افػرق ٓ يمثر يف احلؽؿ  إذ افقؿػ ٓ خيرج ظــ 

وحاصؾ افؼقل أن افرجؾ إذا أوؿػ مجقع مافف حال حقاتف ويف صحتف، ؾـنن   

وإن ــان خـالف -يست  ظذ افقؿػ مػسدة ظؾقـف، أو ظـذ ظقافـف  صـح افقؿـػ 

ترت  ظذ وؿػف جلؿقع مافف مػسدة ظذ كػسف أو ظقافـف، أو ؿصـد ، وأما إن -إوػ

 بقؿػف حرمان ورثتف مـ ادال  بطؾ افقؿػ وظدَّ جـًػا وإثً .

 ِٚٓ طٛس ٚلف اٌجٕف اٌّزؼٍمخ ثٛلف ع١ّغ اٌّبي:

  أن يقؿــػ افرجــؾ مجقــع مافــف، وٓ يبؼــل فديــف مموكــة تؽػقــف  ؾفــذا وؿــػ

ح  افبقضـة وصـاح  افثـقب، مـع صـا جـػ باضؾ ٓ يصح  فصــقع افـبـل 

يليت ضحدـؿ بن يؿؾؽ ؾقؼقل: هذه  دؿةى ثؿ يؼعـد »وؿقفف ظؾقف افصالة وافسالم: 

«َيْسَذؽِػ  افـاسى خر افصدؿة  ا ـان ظـ طفـر ؽــك
(1)

، ؾفــا طفـرت ظؾـة حتـريؿ 

هلذا افـقع مــ افقؿـػ، واـل أن يـمول وؿـػ مجقـع ادـال إػ آؾتؼـار،  افـبل 

 ج  تـزل حؽؿ اإلبطال وافتحريؿ.ؾؿتك وجدت افعؾة و

                                           
 (.4/122(، )1174أخرجف أبق داود يف شــف، ـتاب افزـاة، باب افرجؾ خيرج مـ مافف، حديث رؿؿ ) (1)
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  أن يقؿػ افرجؾ مافف ويسك ظقافـف بـال مموكـة تؽػـقفؿ، ؾفـذه افصـقرة مــ

صقر وؿػ اجلـػ افتل يبطؾ هبا افقؿػ، وذفؽ ٕن افرجؾ يف اـذه احلافـة ؾـّرط يف 

أمر واج  واق كػؼتف ظذ ظقافف، وافقاج  مؼدم ظذ ادــدوب، دـا جـاء يف حـديث 

بافصدؿة، ؾؼـال رجـؾ: يـا رشـقل اهلل، ظــدي  أمر افـبل ، ؿال: أ  اريرة 

، «نصدق بف ظـذ وفـدك: »ؿال: ظـدي آخر، ؿال «نصدق بف ظذ كػسؽ»ديـار، ؿال: 

ؿـال: ظــدي آخـر، «، -ضو زوجؽ-نصدق بف ظذ زوجذؽ »ؿال: ظـدي آخر، ؿال: 

«صـــرضكــت ضب»ؿــال: ظـــدي آخــر، ؿــال: « نصــدق بــف ظــذ خاا ــؽ»ؿــال: 
(1)

، ؾــدل 

يث ظذ أن افـػؼة ظذ افعقال مؼدمٌة ظذ ؽراا مـ افصـدؿات، ــ  أخـز افـبـل احلد

ـػـك بـادر  »قع افعقال مـ أظظؿ اإلثؿ، ؾؼـال ظؾقـف افصـالة وافسـالم: ضـقأن ت 

«ع  ـــ يؼــقتضـــقإثــًن ضن ي
(2)

شــعد بـــ أ  وؿــاص  ، ويعضــد ذفــؽ أمــر افـبــل 

اَس إِكََّؽ َضْن َنَذَه َوَهَثَذَؽ َضؽْ »يف ؿقفف:  ُػـقَن افـَـّ ـْ َضْن َنَذَهُهْؿ َظاَفـًة َيَذَؽػَّ «ـَِقاَ ى َخْرٌ ِ 
(3)

ى 

شعًدا أن يتصدق بلـثر مـ ثؾث مافف مـ أجـؾ ورثتـف، وظـدَّ تـرـفؿ  ؾـفك افـبل 

مـ ؽر كػؼة إثً  ـاؾقًا صاحبف، ؾدلَّ ذفؽ ظـذ أن ــؾ مـا يـمول إػ تـرك افعقـال مــ 

افػساد، ؾصار وؿػ افرجـؾ افـذي يـمدي  ضـليؼتؽر كػؼة  ؾفق مـفل ظـف، وافـفل 

 إػ ترك ورثتف مـ ؽر كػؼة وؿػ باضاًل ٓ يصح.

  ومــ صـقر وؿــػ اجلــػ ادتعؾؼــة بقؿـػ مجقـع ادــال: أن يؼصـد افقاؿــػ

بقؿػف مـع ورثتف مــ ادـال، أو مــع بعضـفؿ، أو أن جيعـؾ ؿسـؿة ادـال وؾـؼ رؽبتـف 

ؾفـذه افصـقر مجقعفـا مقجبـٌة فإلبطـال  ومراده ؾراًرا مــ ؿسـؿة اهلل تعـاػ فؾقرثـة،

)ؾإدفة ظذ بطـالن اـذا افقؿـػ،  : واإلثؿ، ؿال اإلمام ًؿد بـ ظبد افقااب

                                           
 (.4/111(، )1111أخرجف أبق داود يف شــف ـتاب افزـاة، باب يف صؾة افرحؿ، حديث رؿؿ ) (1)

 .(4/111(، )1114أخرجف أبق داود يف شــف، ـتاب افزـاة، باب يف صؾة افرحؿ، حديث رؿؿ ) (4)

متػـؼ ظؾقــف: أخرجــف افبخــاري، ـتــاب افقصـايا، بــاب أن يــسك ورثتــف أؽـقــاء خـر مـــ أن يتؽػػــقا افـــاس، رؿــؿ  (4)

 (.4/1412( )1141(، ومسؾؿ، ـتاب افقصـقة، باب افقصـقة بافثؾث، رؿؿ )2/4( )4724)
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(صــروظقده ضِؾًؼا وؿسؿف ظذ ؿسؿ اهلل ورشقفف  أـثر مــ أن حت
(1)

ليت معــا شــق، و

ي صـقافتػ ر،  .-إن صاء اهلل-ؾ يف ذفؽ يف مسلفة افقؿػ افذُّ

ي  ر، اـق: افقؿـػ  -أو ما يسؿقف بعضفؿ بـافقؿػ إاـع-وادراد بافقؿػ افذُّ

ية، أي أن يقؿػ اإلكسان ظـذ كػسـف أو كسـؾف مــ صـؾبف ذــقًرا ــاكقا أو  ر، ظذ افذُّ

 إكاًثا وما تـاشؾ مـفؿ.

ية فف صـقر لتؾػـة مـفـا أن يقؿـػ افرجـؾ شـادر مافـف ظـذ  ر، وافقؿػ ظذ افذُّ

اذه ادسلفة تـدرج حتص مـا أوردتـف يف افــقع افثـاين، أو أن يقؿـػ افرجـؾ ذريتف، و

بعض مافف ظذ ورثتف وؾؼ إكصبة ادؼدرة يف ادراث فؾذـر مثؾ حـظ إكثقـغ، أو 

ي أن يقؿػ افرجـؾ  ر، يقؿػف بافتساوي بغ افذـقر واإلكاث، ومـ صقر افقؿػ افذُّ

 مافف ظذ بعض ورثتف دون ؽراؿ.

ي أشاًشـا، واـؾ يعتـز مــ وؿـػ وفعع ؾق   ر، يليت أبحـث حؽـؿ افقؿـػ افـذُّ

ــؾ مافــف ظــذ أوٓده اــؾ يؽــقن  ــػ أو ٓ، ثــؿ أبــّغ احلؽــؿ يف وؿــػ افرج اجلـ

بافتساوي؟ أو وؾؼ ؿسؿة ادراث فؾذـر مثؾ حظ إكثقـغ؟ ثـؿ أبـّغ حؽـؿ وؿـػ 

 افرجؾ مافف ظذ بعض ورثتف دون ؽراؿ ظذ كحق ما يليت:

 : اٌٛلف اٌزُّسِّٞ:اٌّسؤٌخ األٌٚٝ

ي يف ـتـ  ادتؼـدمغ مــ افػؼفـاء  ر، ر فـؿ -إكـل دا تلمؾُص مسلفة افقؿػ افذُّ

ي إػ ؿســؿغ، ؿســؿ يــرى جــقاز  -اهلل ر، وجــد ؿ يـؼســؿقن يف حؽــؿ افقؿــػ افــذُّ

ي صقرًة مـ صقر افقؿػ ادشـرافقؿػ اف ر، وع، شـرظل مطؾًؼا، ؾقجعؾ افقؿػ افذُّ

اؿواؿ مجفقر افػؼفاء وأـثر
(2)

.   

                                           
 (.414)ص: "ـؾؿة احلؼ "ؾتقى إبطال وؿػ اجلـػ، وؿد كؼؾفا أ د صاـر (1)

ــدا (4) ــر: ب ــديـ )14/47(، ادبســقط )1/411دع افصـــادع )اكظ ـــ ظاب ـــقة اب ـــل 1/144(، حاص ـــقة اخلرص (، حاص

(، 4/1(، ادغــل )7/111(، احلـاوي افؽبـر )4/471(، مغـل ادحتـاج )2/42(، صـرح مـح اجلؾقؾ )7/71)

 (.4/227(، ـشاف افؼـاع )4/417(، صـرح مـتفك اإلرادات )2/472مطاف  أوػ افـفك )
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ي صـقرة مــف ؾقؾحؼـف يف  ر، وؿسؿ يـرى بطـالن افقؿـػ مطؾًؼـا، وافقؿـػ افـذُّ

افبطالن
(1)

. 

وظقة افقؿـػ، شــروؿد اشتدل أصـحاب افػريـؼ إول بعؿـقم إدفـة ظـذ م

واشــتدل أصــحاب افػريــؼ افثــاين بــبعض إحاديــث وأثــار، افتــل أجــاب ظـفــا 

ة، وفــقس اــذا اــق مقضــع اجلؿفــقر وإدؿــة يف مــقاضـ افبحــث ظـــ اــذه ادســلف

ؾفا، وؿد اشتؼّرت آراء افػؼفـاء ظـذ اـذيـ افـرأيغ براـًة مــ افـزمـ، حتـك صـقتػ

يـة، وضـؿفا  ر، ؾسد حال بعض افسـالضغ  ؾحـاوفقا آشـتقالء ظـذ إوؿـاف افذُّ

ٕمالك افدوفة، وتبعف ؾساد بعض افقاؿػغ  ؾا ذوا افقؿـػ ذريعـة فؾفـروب مــ 

ؾقْحرمقن مـ صاءوا مـ ورثتفؿ، ويْعطـقن مــ صـاءوا،  ؿسؿة اهلل تعاػ فؾؿراث 

يــة، ؾصــاح  اــذا افػســاد أصــقاٌت شـــرمتؿســؽغ بلصــؾ م ر، وظقة إوؿــاف افذُّ

 ا ذوا مـ اذا آكحـراف شـبقاًل ضـغدصؾحغ كادوا بنصالح اذا افعؿؾ، ومغر

إلشــؼاط إوؿــاف وافتحــذير مـفــا، ؾـــفض مجؾــة مـــ افؼضــاة وافػؼفــاء فؾــدظقة 

ح اذه إخطاء افتل يرتؽبفا ـثٌر مـ افقاؿػغ إبان ذفؽ افزمـان، ؾظفـرت إلصال

ي أشاًشــا ر، اجتفــادات ؾؼفقــة لتؾػــة وأؿــقال ظؾؿقــة يف حؽــؿ افقؿــػ افــذُّ
(2)

 ،

 وخالصة اذه إؿقال ؿقفغ:

ي، وآشــتؿرار ظــذ مــذا   افؼــقل إول: ر، ــذُّ افتؿســؽ بجــقاز افقؿــػ اف

خ مصــطػك شـــقاــذا ادــذا  وأيــده اف صـــرك ، وؿــد-ر فــؿ اهلل-مجفــقر إدؿــة 

افزرؿا
(3)

 . 

ي، ووجقب إفغادف وإبطافف، وؿد ذاـ   افؼقل افثاين: ر، ظدم جقاز افقؿػ افذُّ

                                           
( ادحـذ 4/1(، ادغــل )1/41(، كقـؾ إوضـار )1/411(، بدادع افصـادع )1/114افبـاية صـرح اهلداية )اكظر:  (1)

 (.1/171بأثار )

ي وتطبقؼاتـف ادعاصــرة ؾـدوى افعالويــ 41اكظر: ًاضـرات يف افقؿـػ دحؿـد أبـق زاـرة )ص: (4) (، افقؿـػ افـذرُّ

 (.74)ص:

ة(.وؿد أفػ يف كصـره هلذا ادذا  رشافة  (4) ّريَّ  بعـقان: )افشؿس اجلؾقة يف افرد ظذ مـ اؾتك ببطالن أوؿاف افذُّ
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ــرزاؿ اف ـــ أب ــ ء وافؼضــاة، م ـــ افعؾ ــة م ــقل مجؾ ــذا افؼ ـــقإػ ا ــد رحــقؿ ش خ ًؿ

سـلافطرابؾ
(1)

خ رامز ادؾؽشـق، واف
(2)

خ ؿاشؿ أمغشـق، واف
(3)

د أبـق خ ًؿشـق، واف

زارة
(4)

-خ أ ـد صـاـر شــقخ ًؿـد بــ ظبـد افقاـاب، وافشــق، وإمام افـدظقة اف

 وؽراؿ. -ر فؿ اهلل مجقًعا

وؿد اشتدل افؼادؾقن بجقاز افقؿػ ظذ افذرية بعؿقم إدفـة ظـذ جـقاز افقؿـػ 

 ظؿقًما، وأن افقؿػ ظذ افذرية كقع مـف، وٓ يقجد ما يستثـل اذا افـقع مـ اجلقاز.

ي  ؾؼد اشتدفقا بعدة أدفة اظتؿدوا ؾقفا ظـذ وأما اف ر، ؼادؾغ بنبطال افقؿػ افذُّ

 حتريؿ افقؿػ ظذ افذرية، أبرزاا ما يليت:

أن إوؿاف افذرية ٓ تستـد إػ ـتـاب وٓ شــة وٓ إػ إمجـاع وٓ ؿقـاس،  .1

ة ٓ صــقة، وافقصــقظدم صحتفا  ٕن افقؿػ يسـتؼك مــ افق ضـلبؾ افؼقاس يؼت

، ؾؽذا افقؿػ افذي يؼاس ظؾقفاتصح فؾقارث
(5)

. 

بــدع، ؾؾــؿ يــرد ظـــ أحــد مـــ أن إوؿــاف افذريــة مـــ ادحــدثات واف .4

، وٓ مـ افتابعغ أكف وؿػ ظذ ؽر جفات افز واخلرافصحابة
(6)

. 

                                           
يـة، وؿـد أفـػ يف  (1) ر، وؿد ـت  يف ذفؽ ؾتقى كشـرت يف جريدة )صدى افشع ( أؾتك ؾقفا بجـقاز بقـع إوؿـاف افذُّ

كقـة يف ظــؼ مــ ؿـال افرد ظؾقفا افشـقخ ًؿد بخقص ادطقعل مػتل افديار ادصــرية رشـافًة بعــقان )ادراػـات افق 

ية، وؿد أورد افػتقى ـامؾة يف رشافتف(، ـ  أّفػ يف افرد ظؾقفا افشـقخ مصطػك افزرؿـا يف  ر، ببطالن افقؿػ ظذ افذُّ

ية(. ر،  رشافة بعـقان )افشؿس اجلؾقة يف افرد ظذ مـ اؾتك ببطالن أوؿاف افذُّ

-م1124ـة افشـفر بادؾـؽ، وفـد يف ضـرابؾس ظـام )اق: رامز بـ ًؿقد بـ يقشػ بـ ًؿد بـ ظبد افؾطقػ افز (4)

م(، درس يف مدرشة افراابات، ثؿ اكتؼؾ إػ اددرشة افعؾؿقة افتل أشسفا افؼاضــل أمـغ ظـز افـديـ، تـقػ 1111

ظدة مـاص  ديـقة مـفا: اخلطابة يف جامع ظؿر بـ اخلطاب يف ادقـاء، وإمامة جـامع افعطـار، وافتـدريس يف جـامع 

ؾؼ(، ثؿ يف اجلامع افؽبـر ادـصـقري، ثـؿ ـؾـػ باإلؾتـاء يف ضـرابؾس. اكظـر: )مقؿـع ذاــرة ضـرابؾس افزظقؿ )ادع

 (. www.tourathtripoli.com)آفؽسوين: 

 (.41أشباب وكتاد  وأخالق ومقاظظ )ص: (4)

 (.27ًاضـرات يف افقؿػ )ص: (2)

 (.442(، ـؾؿة احلؼ ٕ د صاـر )ص:4اجلؾقة دصطػك افزرؿا )ص: اكظر: افشؿس (1)

 اكظر: ادراجع افسابؼة. (1)

http://www.tourathtripoli.com/
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احلجــر ظــذ  ضـــلأن إوؿــاف افذريــة فقســص مـــ وجــقه افــز  ٕهنــا تؼت .4

 مـ افقاؿػغ دـع ورثـتفؿ مــ متؾـؽ افقرثة ؾق  ـان مباًحا هلؿ، وؿد اشتعؿؾفا ـثر

أصؾ ادال
(1)

. 

أن إوؿاف افذرية تـمدي إػ اخلصـقمات وادـازظـات افتـل   تـزل ؿادؿـة  .2

افؼقل بؼطـع ادـازظـات واخلصـقمات  ضـلبغ ادقؿقف ظؾقفؿ وافـظار، واذا يؼت

وادقؾ إػ بطالن أوؿاف افذرية يف اذا افزمـ  ؿطًعا فؾـزاع وادػسدة
(2)

. 

مبدأ افقؿػ بشؽؾ ظام، وافقؿػ افذري بشـؽؾ خـاص مــاؿض دبـادئ  أن" .1

ف اإلكسـان يف مؾؽـف صــريعة اإلشـالمقة، ومـفـا حريـة تشــرظقة مؼررة ثابتـة يف افصـر

"هبذا ادبدأ يؽقن باضاًل  ضـروافراـ، ؾؽؾ ما مـ صلكف أن ي )ادؾؽقة( بافبقع واهلبة
(3)

. 

ظذ افذرية ووجـقب إفغادـف، وؿـد تؾؽ ال أبرز أدفة افؼادؾغ بنبطال افقؿػ  

 كاؿشفا افعؾ ء، وأجابقا ظؾقفا ظدة إجابات، يؿؽـ تؾخقصفا ؾق  يليت:

: ًٓ   ضو

ؾؼد أجابقا ظذ افؼقل بلن افقؿػ افذري   يرد يف ـتاب وٓ شــة وٓ إمجـاع  

أهنـؿ أوؿػـقا ظـذ  بلن ذفؽ ؽـر مسـؾؿ  ؾؼـد روي ظــ ـثـر مــ افصـحابة 

 أوٓداؿ ومـ ذفؽ:

 أكف تصدق بداره بؿؽة ظذ وفده روي ظـ أ  بؽر  ما
(4)

. 

  أكف تصدق بربعة فف ظـد ادـروة وبافبثــة  وروي ظـ ظؿر بـ اخلطاب

ظذ وفده
(5)

. 

                                           
 (.7اكظر: ادراجع افسابؼة، وؾتقى افشـقخ ًؿد رحقؿ افطرابؾسـل )ص: (1)

 اكظر: ادراجع افسابؼة. (4)

 (.21ًاضـرات يف افقؿػ دحؿد أبق زارة )ص: (4)

 (.1/411افقؿقف فؾخالل ) (، ـتاب1/111افســ افؽزى ) (2)

 ادراجع افسابؼة. (1)
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   أكـف أوؿـػ أرضـف بقـبـع ظـذ وفديـف  وروي ظـ ظـع بــ أ  ضافـ

، وـت : )اذا ما وؿػف ظع بـ أ  ضاف ، أكف وؿػ افغقبغة وظغ سـغاحلسـ واحل

  كقزر ابتغاء ثقاب اهلل، وفقدؾع هب  ظـ وجفف حر جفـؿ...(أ
(1)

. 

 وـذا روي ظـ افزبر
(2)

، وشعد بـ أ  وؿاص
(3)

، وظؿرو بــ افعـاص
(4)

 ،

وحؽقؿ بـ حزام
(5)

، وزيـد بــ ثابـص
(6)

، ومعـاذ بــ جبـؾ
(7)

، وظؼبـة بــ ظـامر
(8)

  

 .-أمجعغ -

وظقة شـــراحة ظــذ مصـــرتــدل  قؿــقف افؽثــرة ظـــ افصــحابة ؾفــذه اف

 افقؿػ وأكف فقس مـ ادحدثات.

 ثؿ ظذ ؾـرض ظـدم وجـقد تؾـؽ أثـار وإحاديـث  ؾـنن ظؿقمـات إدفـة 

حُتت ؿ أن تؽقن إوؿاف افذرية كقًظـا  -وظقة إوؿاف بلكقاظفا ادختؾػةشـرظذ م-

وظة  إذ فـق صـح افؼـقل بلهنـا شــرمـفا، وٓ دفقـؾ ظـذ إخراجفـا ظــ إوؿـاف اد

 ذفؽ أن تؽقن أـثر صقر إوؿاف افققم مـ افبدع، وٓ ؿادؾ هبذا.بدظة  فؾزم 

ة  إذ اق ؿقـاس مـع افػـارق  ؾنمجـاع صـقثؿ إكف ٓ يصح ؿقاس افقؿػ ظذ افق

ة ٓ تصح ؾـق  جـاوز افثؾـث، بخـالف افقؿـػ  ؾجؿفـقر صـقإدؿة مـعؼد أن افق

هبـا  صــكغ ادقة تػقد متؾـؽ افعـصـقافعؾ ء ظذ صحتف بلـثر مـ افثؾث، ـ  أن افق

بخالف افقؿػ  ؾال يػقد متؾؽ افعغ ادقؿقؾة، إذا تبغ اذا ؾنن ؿقاس مـع افقؿـػ 

                                           
 (.1/112(، ووردت بؾػظ آخر يف افســ افؽزى )1/442ـتاب افقؿقف فؾخالل ) (1)

أخرجف افبخاري يف صحقحف، ـتاب افقصايا، باب إذا وؿػ أرًضـا أو بئـًرا، واصـسط فـػسـف مثـؾ دٓء ادسـؾؿغ،  (4)

 (.2/14(، )4777حديث رؿؿ )

 (.1/442(، ـتاب افقؿقف فؾخالل )1/111ؽزى )افســ اف (4)

 (.1/444(، ـتاب افقؿقف فؾخالل )1/111افســ افؽزى ) (2)

 (.4/271(، كص  افراية )1/444(، ـتاب افقؿقف فؾخالل )1/111افســ افؽزى ) (1)

 (.14أحؽام إوؿاف فؾخصاف ) (1)

 ادرجع افسابؼ. (7)

 ادرجع افسابؼ. (1)
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 ة فؾقارث ؿقاس مع افػارق.صـقظذ افقارث بؿـع افق

 ثاكًقا:

احلجـر ظـذ  ضـلؿقهلؿ: )إن إوؿاف افذرية فقسص مـ وجقه افز  ٕهنا تؼت 

ثر مـ افقاؿػغ دـع ورثـتفؿ مــ متؾـؽ افقرثة ؾق  ـان مباًحا هلؿ، وؿد اشتعؿؾفا ـ

 أصؾ ادال(.

ؾقجاب ظـف بلن ذفؽ ؽر مسّؾؿ  إذ احلجر ظذ افقرثة إك  يؽقن بعـد متؾؽفـؿ 

فؾ ل، بقـ  يف حافة افقاؿػ ؾادـال مافـف، وٓ حـؼ فقرثتـف بـف، ؾؽـ  جيـقز فـف افبقـع 

 اء وافراـ واهلبة يف شادر مافف  ؾؽان وؿػف مـ باب أوػ.شـرواف

دــع ورثـتفؿ مــ متؾـؽ أصـؾ -وأما اشتع ل بعض افقارثغ فتؾؽ إوؿـاف 

ؾنكف اكحـراف يف ظؿـؾ أوفئـؽ افـقاؿػغ  ؾـال  -ادال، أو تغقر ؿسؿة اهلل يف ادراث

يؾزم مـف حتريؿ أصؾ افقؿػ ظذ افذرية، وافقاؿع صااد ظذ شالمة ـثر مــ تؾـؽ 

 إوؿاف، وافـادر ٓ حؽؿ فف.

 هضي افباحث:

ل دا تلمؾص أدفة اداكعغ مـ افقؿػ افذري، وجـد ؿ يتؿسـؽقن بادػاشـد إكـ

افتل تسب  هبا ـثر مـ افقاؿػغ ظذ ذرارهيؿ، ـؿـع بعض افقرثة دون ؽراؿ، أو 

ع اهلل شــر  مـ افقؿػ، وما يست  ظذ ذفؽ مــ لافػـة فصـقافتػريؼ بقـفؿ يف افـ

، وـؾ تؾـؽ مػاشـد رأوا أن شـببفا تبارك وتعاػ، ؾقصحبف كزاع وصؼاق بغ افقرثة

 اق افقؿػ ظذ افذرية.

وفق ظرضص تؾؽ ادػاشد ظـذ افؼـادؾغ بجـقاز افقؿـػ ظـذ افذريـة فسـؾؿقا 

ط افقاؿػ إذا تضـؿـ لافػـًة شـربقجقب إفغادفا، واتػؼقا ظذ ظدم جقاز افعؿؾ ب

 ع.شـرفؾ

وع شــرؾنذا ـان إمـر ــذفؽ  ؾنكـف ٓ جيـقز احلؽـؿ بؿــع مبـاح، أو حتـريؿ م
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واحلؽؿ بنبطافف، دون أن ترتبط بف مػسدٌة مطَّـردة، وٓ يصـح اجلـزم بارتبـاط تؾـؽ 

ادػاشد بؽؾ وؿػ ظذ افذرية، وفـذا ــان ـثـر مــ إوؿـاف افذريـة افقـقم كـ ذج 

 مبارـة يشار إفقفا بافبـان.

ؾافقاج  ظذ افباحثغ وادستشـاريـ وافؼضـاة وافعؾـ ء، أن حيـذروا افــاس مــ 

 فباضؾة يف إوؿاف ظذ افذرية، وأن حيثقاؿ إػ ما ؾقف صالح ديـفؿ ودكقااؿ.افصقر ا

و ـ افضقابط ادؼسحة فؾسال ة  ـ  ػاشد إوؿا  افذهية  ا يليت
(1)

: 

ــػ اف .1 ــام افقؿ ــقاؿػغ ٕحؽ ــؿ اف ظقة، واشتشــار ؿ ٕاــؾ اخلــزة شـــرتعؾ

اشتشـارا ا، وآختصاص، وزيارة ادراـز ادختصة بشمون إوؿاف ودراشـا ا و

اؽة وثقؼـة وؿػفـؿ صــقد ظؾؿـل يسـاظداؿ ظـذ حســ صــقوذفؽ فقؽقن فدهيؿ ر

 يعة افعادفة.شـروجقد ا، وفقضؿـقا بذفؽ ظدم اخلروج ظـ أحؽام اف

اؽة ـتــ  افقؿــػ، وظــدم اجلــقر صـــقظــذ افــقاؿػغ ظــذ ذريــا ؿ حســـ  .4

ٓشـتػادة وط، وافعدافـة يف افتقزيـع بـغ افذريـة، وبقـان ضـرق اشــروافشطط يف اف

وآشتغالل وآشتث ر وآشتبدال، وظذ افقاؿػغ أن حيسـقا اختقـار افـّظـار ممــ 

هلــؿ جتــارب شــابؼة مـــ ديـــ وتؼــقى وصــالح، جتعؾفــؿ يتعــامؾقن مــع افقؿــػ، 

 وادقؿقف ظؾقفؿ بدؿة وأماكة وإخالص.

ظــذ افــقاؿػغ أن يبتعــدوا بلوؿــاؾفؿ ظـــ افـقايــا افػاشــدة، وادؼاصــد افؼبقحــة  .4

ا ـؼط ع ادقاريث، أو حرمان بعض افذرية )ـافزوجات أو افبـات(، أو مــ   يؽــ بـارًّ

ك مجقـع ذريتـف يف وؿػـف، ؾؽـ  حيـ  شــرهبؿ مـ ذرارهيؿ، وحتري احلؼ يف ذفؽ، وأن ي

 اإلكسان مـ ذريتف أن يؽقكقا فف يف افز شقاء  ؾؾقؽقكقا يف صدؿتف وإحساكف شقاء.

وادفتؿـغ بإوؿـاف  أن يـدّفقا افــاس ظذ افؼضاة وافعؾ ء وضؾبـة افعؾـؿ  .2

ظذ ادراـز ادتخصصة يف إظـداد افقثـادؼ افقؿػقـة، شـقاء يف ذفـؽ افقؿـػ اخلـري 

                                           
ـ ؿضايا إوؿاف ادعاصـرة أثار ادستبة ظذ افقؿػ ظذ افذرية صافح بـ حسـ ادبعقث( بحث اكظر: بحث: )م (1)

 اـ.1244مؼدم دممتر إوؿاف إول بجامعة أم افؼرى 
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وافذري، وحتذيراؿ مـ افقثادؼ اجلادرة أو افتل ؿد جتر إػ اجلـقر وتعطقـؾ افقؿـػ 

 مع تؼادم افزمـ.

 ظذ افقاؿػغ أن يراظقا يف أوؿاؾفؿ يف اجلؿؾة ما يليت: .1

 ختقـار إظقـان افتـل يـراد وؿػفـا، وأن تؽـقن مــ أكػـس أمـقاهلؿ، حسـ ا

 وذفؽ فض ن اشتؿرار افـػع مـفا مع بؼاء أظقاهنا.

  تـجقز أوؿاؾفؿ يف حقـا ؿ، حتـك يـروا بـلظقـفؿ ثـ ر اـذا افقؿـػ، وافـػـع

 افعظقؿ افذي حتؼؼ فذريا ؿ مـ خالفف.

  ًــا ؿ يف افقؿــػ افــذري ذـــقر ــا، تعقــغ ادقؿــقف ظؾــقفؿ واــؿ ذري ا وإكاًث

وجعؾ اشتحؼاؿا ؿ مـ ؽؾة افقؿػ ب  حيؼؼ افعدافة، ويؿـع اخلالف، ويػضـؾ أن 

 ظقة.شـرؿ احلصص ؾقف بحس  افػريضة افسـقيؽقن تؼ

  ظذ افقاؿػ أن جيعؾ يف وؿػف احلؾقل دا يليت مــ بطـقن يف وؿػـف، وإن ـــا

ـقر كػضــؾ فــف أن جيعــؾ افػــرع ًــؾ إصــؾ مـــ افــذراري، يســتقي يف ذفــؽ افــذ

واإلكاث، أما مـ ـان ظؼقً ، ؾـنن حصـتف يف افقؿـػ جُتعـؾ دــ ــان يرثـف فـق مـات 

 ظل ظادل.صـربف ممـ اؿ مـ كسؾ افقاؿػ، وذفؽ معقار صـقؾقلخذ ك

  ــافغغ ــقن مســؾؿغ متؼــغ هلل، ب ــار كظــار إوؿــاف ممـــ يؽقك حســـ اختق

فؿ افتل اـل ظـ رة ظادفغ، ظؼالء، أـػاء ابتداًء ودواًما، أمـاء، وحيددوا هلؿ وطادػ

ؾ ؽؾتف وؿسؿتفا ظذ ادستحؼغ، وادحاؾظة ظذ افقؿػ، صـقافقؿػ وإجارتف، وحت

ًظا، وادـصقص ظؾقفا يف وثقؼـة وؿػـف، ورظايـة صـروط افقاؿػ ادعتزة صـروتـػقذ 

ـؾ ما مـف مصؾحة فؾقؿػ، ومـح افـظار أجرة ظادفة جمزية فؼـاء أظ هلـؿ، حتػـزاؿ 

طع ظـفؿ افسـبقؾ يف أن متتـد أيـدهيؿ إػ افقؿـػ ٓشـتغالفف ظذ رظاية افقؿػ، وتؼ

 حس  أاقادفؿ وصفقا ؿ.

 وط افتل ظـذ ضـقدفا تـتؼـؾ افـظـارة شـرضبط آفقة آشتخالف، وتـػقذ اف

 ظذ افقؿػ مـ جقؾ إػ بعده، وبذفؽ يضؿـ بنذن اهلل تعاػ اشتؿرار افقؿػ.
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 ادقؿـقف ظؾـقفؿ، يف اشتث ر افقؿػ ب  يعـقد بـافـػع إــز ظـذ افقؿـػ و

غ اشتث رية تدر أرباًحا، وزيادة حلصـص ادسـتحؼغ يف إوؿـاف افذريـة، مـع صـق

 ع.شـرربط ذفؽ ب  يقاؾؼ اف

غة افقؿػقة يف وثقؼة صـقأن اجلؿع بغ افقؿػ افذري، وافقؿػ اخلري يف اف .1

ا يســفؿ يف حتؼقــؼ افــز وافؼربــة بــإؿربغ  ـً افقؿــػ، وجعؾفــا وؿًػــا واحــًدا مشــس

وادحتــاجغ، وشــبؾ افــز إخــرى، ؾقــمدي ذفــؽ إػ تضــامـ اجت ظــل يف ـػايــة 

 ذريتف، وشبؾ اخلر إخرى مما يرؾع افدور اإلجيا  فؾقؿػ.

أن تـظقؿ افقؿػ افذري بلحؽـام جديـدة  حتؼـؼ ؽـرض افقاؿـػ، وتؽػـؾ  .7

احلػــاظ ظؾقــف وآشــتػادة مـــف، وافســعل كحــق تـؿقتــف وتطــقيره، وإجيــاد احلؾــقل 

ت افتــل تقاجفــف، وذفــؽ بقضــع آفقــات دجؾــس افـظــارة وصــالحقاتف، فؾؿشــؽال

ــف، وضــبط آشــتخالف، و ــل تصــدر ظـ ــرارات افت ــار صـــروافؼ ــار افـّظ وط اختق

ؾفا، واشتث ر افقؿػ، وما يؾحؼ ذفؽ مـ زيـادة صـروظدداؿ ومؽاؾآ ؿ وضريؼة 

 إصقل، وضريؼة افتعامؾ معفا.

عد اهلل فؾسالمة مـ مػاشـد إوؿـاف تؾؽ مـ أؾضؾ إشباب افتل تؽقن ظقًكا ب

 افذرية، ؾقتحؼؼ مـ خالهلا مؼصقد افشارع، ويستؼقؿ هبا مؼصقد افقاؿػ.

 اٌّسؤٌخ اٌضب١ٔخ: اٌزس٠ٛخ فٟ اٌٛلف ػٍٝ اٌٛسصخ:

يف حؽـؿ افتسـقية يف افقؿـػ ظـذ افقرثـة ظـذ  -ر فـؿ اهلل-اختؾػ افػؼفاء 

ًٓ  ؾفؾ جيـ  ظؾقـف أؿقال، وصقرة ادسلفة فق أن رجاًل أراد أن يقؿػ  ظذ ورثتف ما

أن يسّقي بقـفؿ يف افقؿػ، أم جيـ  ظؾقـف أن يؼسـؿ بقــفؿ افقؿـػ وؾـؼ ؿسـؿة اهلل 

 تبارك وتعاػ يف ادراث.

وأـثر افػؼفاء ظذ  ري  اذه ادسـلفة ظـذ مسـلفة افعطقـة فـألوٓد  اـؾ اـل 

 -ر فـؿ اهلل-  ادؼدر بادراث، وؿد اختؾـػ افػؼفـاء صـقظذ افتسقية أم وؾؼ افـ
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 يف ذفؽ ظذ أؿقال:

أكــف جيــ  ظؾقــف أن يســقي بقـــفؿ يف افقؿــػ، واــق مــذا  أ   افؼــقل إول:

يقشػ مـ احلـػقـة ومـذا  ادافؽقـة وافشـاؾعقة، وروايـة ظــد احلـابؾـة، واختـاره 

اإلمام ابـ حزم افظااري
(1)

 واشتدفقا ظذ ذفؽ بلدفة مـفا:  

  ؽؿاظدفقا بغ ضبـائ: »ؿقل رشقل اهلل»
(2)

. 

 ؾؼـال: إين ا أبـا افــع ن أتـك بـافـع ن إػ رشـقل اهلل شـرً ما روي أن ب ،

ــؾ وفـدك َكَحْؾَذـُف  ثـؾ : »كحؾص ابـل اذا ؽالًما ـان يل، ؾؼـال فـف رشـقل اهلل 

«ؾلهجعـف»، ؾؼال: ٓ، ؾؼال افـبل ظؾقف افصالة وافسالم: «هذا
(3)

، واـذا إصـارة إػ 

 واق افتسقية بقـفؿ.افعدل بغ إوٓد يف افـحؾة 

  واشتدفقا ب  ُروي أن شعد بـ ظبادة ؿسؿ مافف بغ بـقف يف حقاتـف، ؾُقفِـد فـف

وفد بعد ما مات، ؾؾؼل ظؿر أبا بؽر، ؾؼال فف: ما كؿص افؾقؾـة مــ أجـؾ ابــ شـعد 

ًئا؟ ؾؼـال أبـق بؽـر: وأكـا واهلل، ؾـاكطؾؼ بــا إػ ؿـقس بــ صـقاذا ادقفقد،   يسك فف 

ء أمضـاه شـعد  ؾـال أرده صـلأخقف، ؾلتقاه ؾؽؾؿـاه، ؾؼال ؿقس: أما شعد كؽؾؿف يف 

 بل فف.صـقأبًدا، وفؽـ ُأصفدـ  أن ك

ؿال ابـ حزم: ؿد زاد ؿقس ظذ حؼف، وإؿرار أ  بؽر فتؾؽ افؼسؿة دفقـؾ ظـذ 

صحة اظتداهلا
(4)

. 

                                           
 (.1/111(، ادحذ بأثار )1/11(، ادغـل )1/144اكظر: بدادع افصـادع ) (1)

اب يف افرجؾ يػضؾ بعض وفده ظذ بعض يف افـحـؾ، حـديث رؿـؿ أخرجف أبق داود يف شــف، أول ـتاب افبققع، ب (4)

(4122( ،)1/224.) 

 (.1/411(، )4174أخرجف افـسادل يف شــف، ـتاب افـحؾ، حديث رؿؿ ) (4)

 (.1/11ادحذ بأثار ) (2)
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  أن أبا بؽر افصديؼ ؿال فعادشة أم ادممـغ: يـا بـقـة، إين كحؾتـؽ كخـاًل مــ

، وإين أخاف أن أـقن آثرتؽ ظذ وفدي، وإكؽ   تؽقين احتزتقف، ؾرديـف ظـذ خقز

وفدي؟ ؾؼافص: يا أبتاه، فق ـاكص يل خقز بِِجَداِدَاا ذاًبا فردد ا
(1)

. 

أن تؽقن افؼسـؿة وؾـؼ ؿسـؿة ادـراث، واـق مـذا  ًؿـد بــ  افؼقل افثاين:

احلسـ مـ احلـػقة ورواية ظـد احلـابؾة 
(2)

. 

...أكف إيصال فؾ ل إفقفؿ، ؾقـبغل أن يؽقن بقـفؿ ظـذ " ذفؽ بـ واشتدفقا ظذ

حس  ادراث، ـافعطقة، وٕن افذـر يف مظــة احلاجـة أـثـر مــ إكثـك  ٕن ــؾ 

واحد مــف  يف افعـادة يتـزوج، ويؽـقن فـف افقفـد، ؾافـذـر جتـ  ظؾقـف كػؼـة امرأتـف 

ٓداا، وؿد ؾضؾ اهلل افـذـر وأوٓده، وادرأة يـػؼ ظؾقفا زوجفا وٓ يؾزمفا كػؼة أو

ظذ إكثك يف ادراث ظذ وؾؼ اذا ادعـك، ؾقصح تعؾقؾـف بـف، ويتعـدى إػ افقؿـػ 

"وإػ ؽره مـ افعطايا وافصالت
(3)

. 

تؾـؽ اـل خالصـة أؿـقال إدؿـة يف ظطقـة افرجـؾ فقرثتـف يف حقاتـف، وخيــرج 

ن يؼسـؿ مافـف ظـذ ظؾقفا افقؿػ ظؾقفؿ، وافذي يظفر أن إوػ فإلكسـان إذا أراد أ

أوٓده ظذ صػة افقؿـػ أو افعطقـة  أن تؽـقن ؿسـؿتف ظـذ وؾـؼ ؿسـؿة اهلل تبـارك 

وتعاػ يف ادراث  ٕن ادؼصقد مـ ؿسـؿة ادـراث اـق ذات ادؼصـقد مــ افقؿـػ 

ليت إيـراد ذفـؽ يف ســقوافعطقة، إٓ أن يؽقن فؾقاؿػ داؾع آخر ؽر تقزيـع ادـال، ؾ

ذفؽ راجع دا شبؼ مـ إدفة، وفتحؼقؼ مؼصقد افشـارع ادسلفة افؼادمة، وترجقح 

 مـ تقزيع ادال.

وأما ما اشتدل بف افؼادؾقن بقجقب افتسقية يف افعطقة وافقؿػ  ؾقجـاب ظــف 

ة يف ظـغ، وحؽايـة حـال ٓ ظؿـقم هلـا، ضــقؿ"  شـربلن حديث افـع ن بـ ب

                                           
 ادرجع افسابؼ. (1)

 (.1/11(، ادغـل )1/144بدادع افصـادع ) (4)

 ادرجع افسابؼ. (4)
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ؾ ــان ؾـقفؿ أكثـك أو ، اـشــروإك  ثبص حؽؿفا ؾق  ماثؾفا، وٓ كعؾؿ حال أوٓد ب

ؿـد ظؾـؿ أكـف فـقس فـف إٓ وفـد ذــر، ثـؿ حتؿـؾ افتسـقية ظـذ  ٓ؟ وفعؾ افـبل 

افؼســؿة ظــذ ـتــاب اهلل تعــاػ، وحيتؿــؾ أكــف أراد افتســقية يف أصــؾ افعطــاء، ٓ يف 

"افتسقية مـ ـؾ وجف ضـلصػتف، ؾنن افؼسؿة ٓ تؼت
(1)

. 

 ُ:اٌّسؤٌخ اٌضبٌضخ: اٌٛلف ػٍٝ ثؼغ اٌٛسصخ دْٚ غ١ش٘

ــاث، أو أن  ــذـقر دون اإلك ــذ أوٓده اف ــػ رجــؾ ظ ــلفة أن يقؿ وصــقرة ادس

يقؿػ ظذ بـاتف دون أبـادف، أو أن يقؿػ ظذ ادحتاج مـ أبـادف، وؽر تؾؽ افصـقر 

 ؾ ظذ بعض أوٓده دون ؽراؿ.ضـقمما يؼع ؾقف تػ

 ؾ افؼقل يف ادسلفة وحترير افـزاع ؾقفا، ؾـنكـل أؿسـؿ تؾـؽ افصـقر إػصـقوفتػ

 ؾروع فبقان احلؽؿ فؽؾ ؾرع مـفا:

 ؾ بعض افقهثة اون  سقغ:ضـقافػرع إول: نػ

وصقرة ذفؽ أن يقؿػ افرجؾ ظذ أوٓده دون بـاتف أو افعؽس، دون مسـقغ 

 ؾ ؾنن احلؽؿ يف ادسلفة ظذ افـحق أيت:ضـقفذفؽ افتػ

  ذا  بعض احلـػقة افشـاؾعقة إػ صـحة أن يػاضـؾ افرجـؾ بـغ أوٓده يف

ويف ؿـقل   شــروافعطقة رؽؿ ـرااتف، واشتدفقا بحديث افـع ن بـ ب افقؿػ

ؿافقا: ؾؾق   تصح اهلبـة... دـا أمـره بـلن يشـفد « ضصفد ظذ هذا ؽري: »افـبل 

 ذفؽ شـةً صـرظؾقف ؽره، وإك  امتـع أن يشفد ظذ ذفؽ فئال ي
(2)

. 

يـ شــراد ظ: )كحؾ ظادشة ِجـدَ ـ  اشتدفقا ب  روي أن أبا بؽر افصديؼ 

وَا  ابــف ظاصـً  دون ظبـد اهلل  َوْشًؼا مـ مافف دون شادر أوٓده(. )أن ظؿر 

وظبقد اهلل وزيد( وـذفؽ روي ظـ ظبد افر ـ بـ ظقف
(3)

  . 

                                           
 (.1/14ادغـل ) (1)

 (.1/121(، افبقان يف مذا  اإلمام افشاؾعل )2/222حاصـقة ابـ ظابديـ ) (4)

 ادرجع افسابؼ. (4)
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 ؾ بعض افقرثـة دون ؽـراؿ باضـؾ  ضـقوذا  ادافؽقة واحلـابؾة إػ أن تػ

ٕكف مـ ظؿؾ اجلااؾقة
(1)

بؼة مــ أدفـة افـفـل ظــ ، ودا شبؼ ظرضف يف ادسلفة افسـا

 ؾ بغ إوٓد، ووجقب افعدل بقـفؿ.ضـقافتػ

أمـره  وأما اشتدٓل أصحاب افؼـقل إول بحـديث افــع ن، وأن افـبـل 

فـقس بـلمر  ٕن أدكـك أحـقال إمـر "بلن يشفد ظؾقف ؽـره  ؾـال يصـح  ٕن اـذا 

لـقـده، آشتحباب وافـدب، وٓ خالف يف ـرااـة اـذا، وـقـػ جيـقز أن يـلمره بت

 مع أمره برده، وتسؿقتف إياه جقًرا، و ؾ احلديث ظذ اذا  ؾ حلديث افـبـل 

"ظذ افتـاؿض وافتضاد
(2)

. 

خّصـفا  ؾقحتؿـؾ أن أبـا بؽـر "وأما احتجـاجفؿ بـ  روي ظــ أ  بؽـر 

بعطقتف  حلاجتفا وظجزاا ظـ افؽسـ  وافتسـب  ؾقـف، مـع اختصاصـفا بػضـؾفا، 

، وؽــر ذفــؽ مـــ ؾضــادؾفا، وحيتؿــؾ أن اهلل  وـقهنــا أم ادــممـغ زوج رشــقل

يؽقن ؿد كحؾفا وكحـؾ ؽراـا مــ وفـده، أو كحؾفـا واـق يريـد أن يـحـؾ ؽراـا، 

ؾلدرـف ادقت ؿبؾ ذفؽ، ويتعّغ  ؾ حديثف ظذ أحد اذه افقجـقه  ٕن  ؾـف ظـذ 

مثؾ ًـؾ افــزاع مـفـل ظــف، وأؿـؾ أحقافـف افؽرااـة، وافظـاار مــ حـال أ  بؽـر 

"ادؽرواــاتاجتـــاب 
(3)

ظـــ ؽــره مـــ  ، وـــذا يؼــال يف آشتشــفاد بــ  روي

 .افصحابة

إن إوؿاف افتل ُيراد هبا ؿطع ما أمـر اهلل بـف "خ صديؼ حسـ خان: شـقؿال اف

  ؾفل باضؾة مـ أصؾفا، ٓ تـعؼد بحال، وذفـؽ أن يقصؾ، ولافػة ؾرادض اهلل 

، ؾنن اذا   ُيرد افتؼرب إػ ـؿـ يؼػ ظذ ذـقر أوٓده دون إكاثفؿ وما أصبف ذفؽ

ظف فعباده، وجعؾ اـذا صـر، وادعاكدة دا اهلل تعاػ، بؾ أراد ادخافػة ٕحؽام اهلل 

                                           
 (.4/241(، ادؼدمات ادؿفدات )7/11صـرح لتصـر خؾقؾ ) (1)

 (.1/11ادغـل ) (4)

 (.1/11ادغـل ) (4)
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"طاين  ؾؾقؽـ اذا مـؽ ظذ ُذـرشـقافقؿػ افطاؽقيت ذريعًة إػ ذفؽ ادؼصد اف
(1)

. 

ؾ أحـد افقرثـة ظـذ ؽـراؿ يف ضــقوخالصـة افؼـقل أن إؿـرب اـق حتـريؿ تػ

ص بغؾــة افقؿــػ أو افعطقــة، وجيــقز دـــ ضــاّره ذفــؽ مـــ افقرثــة ادطافبــة صـــقافتخ

)إذا أراد اإلكسـان أن  : بنبطافف، ورده ـ  ـان، ؿال اإلمام ًؿد بـ ظبـد افقاـاب

يؼسؿ مافف ظذ اقاه...مثؾ أن يريد أن امرأتف ٓ ترث مـ اـذا افـحـؾ... أو يريـد أن 

سؾ افبـات... ؾإدفة ظـذ بطـالن اـذا يزيد بعض أوٓده ظذ بعض... أو أن حيرم ك

(صـرافقؿػ، وظقده ضِؾًؼا، وؿسؿف ظذ ؿسؿ اهلل ورشقفف  أـثر مـ أن حت
(2)

. 

 ؾ بعض افقهثة بؿسقغ يراه افقاؿػ:ضـقافػرع افثاين: نػ

ــف، أو ظــذ  ــاج مـــ ورثت ــف ظــذ ادحت ــػ افرجــؾ ماف وصــقرة ادســلفة أن يقؿ

ـ يشـتغؾ بـافعؾؿ مــ أوٓده وكحـق ذفـؽ ادطؾؼات أو إرامؾ مـ بـاتف، أو ظذ م

 مـ افصقر.

ؾ مــ ضــقوإكف بافتلمؾ يف ؿقيل ادسلفة افسابؼة  فقتبغ أن افؼـادؾغ بجـقاز افتػ

 ؾ بؿسقغ جادز مـ باب أوػ.ضـقؽر مسقغ يرون أن افتػ

ؾ بدون مسقغ  ؾؼـد ذابـقا يف جـقاز أن يػضـؾ ضـقوأما افؼادؾغ ببطالن افتػ

ورثتف يف آشـتػادة مــ ؽؾـة افقؿـػ أو افعطقـة بؿسـقغ أو  افقاؿػ أحد أوٓده أو

 ؾ.ضـقشب  فؾتػ

ؿال أ د:... )وإن ـان ظـذ أن بعضـفؿ فـف ظقـال، وبـف " : ؿال ابـ ؿدامة

خـّص ادـردودة مــ بـاتـف  حاجة(. يعـل ؾال بلس بف، ووجف ذفـؽ أن افـزبر 

شـتغؾغ بـافعؾؿ دون ادستغـقة مـفـ بصدؿتف، وظذ ؿقاس ؿـقل أ ـد، فـق خـصَّ اد

مـــ أوٓده بقؿػــف، حتريًضــا هلــؿ ظــذ ضؾــ  افعؾــؿ، أو ذا افــديـ دون افػســاق، أو 

                                           
 (.4/112افروضة افـدية صـرح افدرر افبفقة ) (1)

 (.414)ص: "ـؾؿة احلؼ"ػ، وؿد كؼؾفا أ د صاـر ؾتقى إبطال وؿػ اجلـ (4)
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"ؾتف  ؾال بلسضـقادريض، أو مـ فف ؾضؾ مـ أجؾ ؾ
(1)

. 

ؾؾـق ــان أحـد إوٓد ؾاشـًؼا، ؾؼـال " : خ اإلشـالم ابــ تقؿقـةصــقوؿال 

ثـاؤه، وإذا وافده: ٓ أظطقـؽ كظـر إخقتـؽ حتـك تتـقب  ؾفـذا حســ يتعـغ اشـت

"امتـع مـ افتقبة  ؾفق افظا ، ؾنن تاب وج  ظؾقف أن يعطقف
(2)

. 

 املطلب الجانُ: إ طال الٌقف لهٌنى دنًفا:

ط صــرإن افغرض مـ اـذا ادطؾـ  اـق بقـان أن افقؿـػ اجلــػ، ادبــل ظـذ 

ط باضـؾ  صـرباضؾ مـ ؿبؾ افقاؿػ  فقس ًصـًا مـ اإلبطال، ؾلّي وؿػ بـل ظذ 

يعة اإلشـالمقة، شــرظة يف افشــرر مـف ادطافبة بنبطافف، واذه شـبقؾ مرضـجاز فؾؿت

وضفا أوػ مـــ صـــريعة اهلل وشـــرء، ؾافتؿســؽ بصـــلوفقســص مـــ آبتــداع يف 

افتؿسؽ بتجاوزات افقاؿػغ، وفق ُفبسص تؾؽ إوؿاف بؾبقس افـز واخلـر  ؾـنن 

 افعزة بؿآٓ ا ومؼاصداا افتل أشسص ظؾقفا.

"ًئا مضارًة فقارثف  ـان وؿػف بـاضاًل صـقومـ وؿػ "شقـاين: ؿال اإلمام اف
(3)

 ،

إن إوؿاف افتل يراد هبـا ؿطـع مـا أمـر اهلل " : خ صديؼ حسـ خانشـقوؿال اف

": ؾفل باضؾة مـ أصؾفا  ٓ تـعؼـد بحـالبف أن يقصؾ، ولافػة ؾرادض اهلل 
(4)

 ،

ن يؼســؿ مافــف ظــذ )إذا أراد اإلكســان أ : وؿــال اإلمــام ًؿــد بـــ ظبــد افقاــاب

اقاه... مثؾ أن يريد أن امرأتف ٓ ترث مـ اـذا افـحـؾ... أو يريـد أن يزيـد بعـض 

أوٓده ظذ بعض... أو أن حيرم كسؾ افبـات... ؾإدفة ظـذ بطـالن اـذا افقؿـػ، 

(صـروظقده ضِؾًؼا، وؿسؿف ظذ ؿسؿ اهلل ورشقفف أـثر مـ أن حت
(5)

. 

                                           
 (.1/11ادغـل ) (1)

 (.1/241افػتاوى افؽزى ٓبـ تقؿقة ) (4)

 (.4/411افدرر افبفقة ) (4)

 (.4/111افروضة افـدية صـرح افدرر افبفقة ) (2)

 (.414)ص: "ـؾؿة احلؼ "ؾتقى إبطال وؿػ اجلـػ، وؿد كؼؾفا أ د صاـر  (1)
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أبطؾ صدؿة صاح  افبقضة،  أن افـبل وفؼد مرًّ معـا يف أول اذا ادبحث 

وأبطؾ ظتؼ صاح  إظبد فعبقـده  ٕكـف جــػ وطؾـؿ، وأبطـؾ صـدؿة صـاح  

افثقبغ، و  يـػع أوفئؽ حسـ كقتفؿ، وضق  مؼصداؿ  ٕن افعؿؾ إذا ــان جـًػـا 

 وطؾً   ؾنكف يبطؾ، وفق حسـص كقة ؾاظؾف.

فقػـرَّ ظــ ؿسـؿة اهلل يف ع اهلل بقؿػف  صـرـقػ وـثر مـ افقاؿػغ يتحايؾ ظذ 

ــا  ــل ٓ تؼبؾف ــث افت ـــ اخلباد ــؽ م ــؾ ذف ــده، وـ ـــ بع ــف م ــراث، أو فقضــار ورثت اد

 يعة، وٓ يرضااا اهلل تبارك وتعاػ  ؾاهلل ضق  ٓ يؼبؾ إٓ ضقًبا.شـراف

ر أو ضــروحاصؾ افؼقل أن إصؾ يف إوؿاف افصـحة، ؾـنن ترتـ  ظؾقفـا 

ر أن يطاف  بنبطاهلا، ووج  ظذ افؼضـاة ضـريعة اهلل، ـان مـ حؼ ادتشـرلافػة ف

أن يستؿعقا فدظقاه ويتلمؾقاا، ؾـنن رأوا صـدق مـا يؼـقل، وثبـص هلـؿ أن افقؿـػ 

جـػ وإثؿ  وج  ظؾـقفؿ إبطـال افقؿـػ، وإن رأوا ظـدم صـحتف  ترــقا افقؿـػ 

 ظذ ما ـان ظؾقف.

 املطلب الجالح: اآلثاز املرتتبْ علٓ احلهم  بطالن الٌقف لهٌنى دنًفا:

إذا تؼرر إبطال افقؿػ فؽقكف جـًػا، ؾنن أثار ادستبـة ظـذ ذفـؽ ٓ  ؾـق مــ 

 حافغ:

 .إ ا ضن يبطؾ افقؿػ ؾراَّ إػ افسـة 

   وع. شـر  آخر  صـرؾف إػ  صـروإ ا ضن يبطؾ افقؿػ: ؾقصحح 

وإن احلؽــؿ ظــذ افقؿــػ هبــذيـ احلؽؿــغ خيتؾــػ بــاختالف صــقرة افقؿــػ 

يؽقن حؾف برّده إػ افسـة، وفقس ــؾ جــػ يؽـقن  واجلـػ ؾقف  ؾؾقس ـؾ جـػ

 ؾف.صـرأثره افتصحقح يف م

ظقة شــرار بافقرثة، أو ًاوفة تغقر افؼسؿة افضـرؾؿتك ـان باظث افقاؿػ اإل

فؾؿراث، أو لافػة إحؽام ادعتزة بقجقب افتسقية بغ إوٓد يف افعطقـة  ؾـنن 
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ـــػ ورّده إػ افســــة ــــ  ــــ  افقاجـــ  إبطـــال افقؿ ـــام ًؿـــد ب ـــال اإلم ــــان، ؿ

)إذا أراد اإلكســان أن يؼســؿ مافــف ظـذ اــقاه... مثــؾ أن يريــد أن  :ظبـدافقااب

امرأتف ٓ ترث مـ اذا افـحؾ... أو يريد أن يزيد بعض أوٓده ظذ بعض... أو أن 

حيرم كسؾ افبـات... ؾإدفة ظذ بطالن اـذا افقؿـػ، وظـقده ضِؾًؼـا، وؿسـؿف ظـذ 

(صـر  أـثر مـ أن حتؿسؿ اهلل ورشقفف
(1)

، وؿقفف: )ظـقده ضؾًؼـا( يمــد أن احلـؼ يف 

 ذفؽ ادال ظقدتف إػ مال افقرثة.

وـذا جي  افعؿؾ مع ـؾ مـ حّػص وؿػف ؿرادـ تقحل بسـقء كقتـف ومؼصـده  

ار بافقرثة ومـعفؿ مـ حؼفؿ بسب  شقء كقـة مـقرثفؿ ومؼصـده، ضـرؾال جيقز اإل

ف يف صــرافـقـة وافعؿـؾ  بـلن يصـحح وؿػـف، ويء شـلوٓ جيقز أن ُيؽاَؾل افقاؿػ 

ظقة شــرمصارف اخلر وافـز، بـؾ ٓبـد أن يعامـؾ بـؼـقض ؿصـده وؾـؼ ادؼاصـد اف

 ادؼررة.

وأما مـ أخطل يف وؿػف واق متـلول، وباظثـف يف ذفـؽ اخلـر واإلحسـان  ؾنكــا 

ضف إٓ أكـا ٓ كبطـؾ وؿػـف بـؾ كصـححف، ـؿــ أوؿـػ ظـذ أوٓده، صـروإن أبطؾـا 

شتثـك أحـداؿ فغــاه وظـدم حاجتـف  وجـ  ظؾقــا إمضـاء وؿػـف وإدخـال إخ وا

وـذا مــ أوؿـػ ظـذ بـاتـف، ثـؿ  -متك ما ضاف  بذفؽ-ادحروم افغـل مع إخقتف 

ظذ ادساـغ، وفف أوٓد ؽراـ، ؾقتضح مـ وؿػف أكف إك  خـّص بـاتـف فر تـف هبــ 

ــع  ــف بندخــال إوٓد م ــقفـ  ؾقجــ  أن يصــحح وؿػ ــف ظؾ ــة وخقؾ ــات يف ؽؾ افبـ

 ف ظذ ادساـغ.صـرافقؿػ، ؾنذا ماتقا 

                                           
 (.414)ص: "ـؾؿة احلؼ "وؿػ اجلـػ، وؿد كؼؾفا أ د صاـر ؾتقى إبطال  (1)
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 املبشح الجاىٕ 
 شعات املتعلك٘ بتشدٓد ىاظس الْقفامليا

املطلب األًل:  ناشعْ ناظس الٌقف يف سكى  النعازّ إذا نان  عًَنا  ن قبل 

 :الٌاقف

وصقرة ادسلفة إذا اصسط افقاؿـػ افـظـارة فشـخص بعقــف يؼـقم ظـذ رظايـة 

اد بعض افـاس أن يـازظف يف افـظارة ظذ افقؿػ  ؾفؾ حيؼ فف اكتزاظفـا افقؿػ، ؾلر

 مـف، أم ٓ؟

اتػؼ افػؼفاء ظذ أن افقاؿػ إذا اصسط افـظارة ظـذ افقؿـػ فشـخص بعقــف، 

ط افقاؿػ، وٓ جيقز مـازظتـف صـروط إاؾقة  ؾنكف يتبع ؾقف صـروؿد اجتؿعص ؾقف 

 وٓ ظزفف مـ وٓيتف: 

لؿال افبدر افعقـ -
(1)

ط، بـال صـرط افقٓية فرجؾ  ؾافقٓية فف ـ  صـروفق ": 

"خالف
(2)

. 

وؿال ابـ ظابديـ -
(3)

وط فف افـظر بـال شـرظزل افـاطر اد ضـلٓ جيقز فؾؼا": 

" افثاين متقفقًّاصـرخقاكة، وفق ظزفف ٓ ي
(4)

. 

                                           
( اق أبق ًؿد ًؿقد بـ أ ـد بــ مقشــك بــ أ ـد أبـق ًؿـد بـدر افـديـ افعقــل احلـػـل، مـمرخ ظالمـة مــ ـبـار 1)

اـ(. اكظر: حســ ادحاضــرة يف 111وتقىف شـة  -اـ714ادحدثغ، فف افبـاية يف صـرح اهلداية، وؽراا )وفد شـة 

 (. 4/412(، افبدر افطافع بؿحاشـ مـ بعد افؼرن افسابع )1/274اريخ مصـر وافؼاارة )ت

 (.7/214( افبـاية صـرح اهلداية )4)

( اق: ًؿد أمغ بـ ظؿر بـ ظبد افعزيز ظابديـ افدمشؼّل: إمام احلـػقـة يف ظصــره. وفـد يف دمشـؼ. فـف )رد ادحتـار 4)

(، معجـؿ 111(، ضبؼات افـسـابغ )ص:1/24اـ(. اكظر: إظالم )1414ظذ افدر ادختار( وؽره، تقىف شـة )

 (.1/421« )مـ صدر اإلشالم وحتك افعصـر احلاضـر»ادػسـريـ 

 (.2/414افدر ادختار بحاصـقة ابـ ظابديـ ) (2)
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"افـظر يف احلُُبس دـ جعؾف إفقف ًبسف"وؿال ابـ ظرؾة:  - 
(1)

. 

ــ - ــال افدش قؿلوؿ
(2)

ــا )":  ــع( وجقًب ـــرواتب ــػ )إن جــاز( ص ضف( أي: افقاؿ

ًظا، ومراده باجلقاز ما ؿابؾ ادـع  ؾقشؿؾ ادؽروه، وفق متػًؼا ظذ ـرااتـف، ؾـنن صـر

ص مـذا ( مــ ادـذاا  إربعـة صــقبؼقفـف: )ـتخ   جيز    يتبع، ومثَّؾ فؾجـادز

"ف ؽؾتف ظؾقف، أو بافتدريس يف مدرشتف )أو كاطر( معغصـرب
(3)

. 

وؿال افعؿراين -
(4)

ؾنن جعؾ افقاؿػ افـظر ؾقف فـػسف أو فغره..  ؾ ظـذ ": 

ذفؽ
"(5)

. 

بقـلشـروؿال اخلطق  اف -
(6)

ط افقاؿػ افـظر( ظذ وؿػـف )فـػسـف صـر)إن ": 

ضف، شـقاء أؾقضـف فـف يف حـال حقاتـف أم صــرأو ؽره( واحًدا ـان أو أـثـر  )اتبـع( 

ضف ـ  يتبع يف مصارؾفا وؽرااصـرة، ؾقتبع بف  ٕكف ادتؼرب بافصدؿ صـكأو
(7)

. 

"ضف افقاؿػصـرويـظر يف افقؿػ مـ ": شـلوؿال ابـ ؿدامة ادؼد -
(8)

. 

                                           
 (.1/212( ادختصـر افػؼفل ٓبـ ظرؾة )1)

ربقـة. مــ أاـؾ دشـقق )بؿصــر( تعؾـؿ وأؿـام وتـقيف ( اق: ًؿد بـ أ د بـ ظرؾة افدشقؿل ادافؽل: مــ ظؾـ ء افع4)

(، صـجرة افــقر افزـقـة يف 1/414(، معجؿ ادـمفػغ )1/17اـ(. اكظر: إظالم فؾزرـع )1442بافؼاارة شـة )

 (.1/142ضبؼات ادافؽقة )

 (.2/11( افشـرح افؽبر فؾشـقخ افدردير بحاصـقة افدشقؿل )4)

بق اخلر افعؿراين افق ين، ـان صـقخ افشاؾعقة ببالد افقؿـ، وـان إماًمـا زااـًدا ورًظـا ( اق: حيقك بـ أ  اخلر بـ شا  أ2)

(، ضبؼـات افشـاؾعقة 7/441ظادًا تقيف شـة ث ن ومخسـغ ومخس دة. اكظر: ضبؼـات افشـاؾعقة افؽـزى فؾسـبؽل )

 (.14/111( معجؿ ادمفػغ )1/447ٓبـ ؿاضـل صفبة )

 (.1/122فشاؾعل )( افبقان يف مذا  اإلمام ا1)

( اق: صؿس افديـ ًؿد بـ أ د، اخلطق ، افشـربقـل، افشاؾعل، افؼااري، افػؼقف، ادػسـر، ادتؽؾؿ، افـحقي، ومـ 1)

مصـػاتف: افسـراج ادـر يف اإلظاكة ظذ معرؾة بعض معاين ــالم ربــا احلؽـقؿ اخلبـر، واإلؿــاع يف حـؾ أفػـاظ أ  

 (.12/111(، وصذرات افذا  )4/74اـ(. يـظر افؽقاـ  افسادرة )177صجاع، وؽرمها. تقيف شـة )

 (.4/114( مغـل ادحتاج إػ معرؾة معاين أفػاظ ادـفاج )7)

 (.1/41( ادغـل ٓبـ ؿدامة )1)
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 :زثْ يف األسل  النعازّ علٓ الٌقفاملطلب الجانُ:  ناشعات الٌ

 صــكوصقرة ادسـلفة إذا وؿـػ صـخص وؿًػـا ظـذ معـغ أو ؽـر معـغ، وأو

ف، ؾــ ت افــاطر، ؾتـــازع افقرثــة، أو إذا جعــؾ افقاؿــػ بافـظـارة إػ ؿــقؿ يؼــقم ظؾقــ

افـظارة يف ورثتف دون أن يسؿل أحداؿ ؾتــازع افقرثـة، ؾؿــ يؽـقن أحـؼ بـظـارة 

 فف بافـظارة مـ ؿبؾ افقاؿػ؟ صـكافقؿػ بعد مقت ادق

اتػؼـقا  -ر فؿ اهلل-وإليضاح ادسلفة كحرر ًؾ افـزاع ؾقفا ؾـبغ أن افػؼفاء 

ضف اـذا، وٓ صــرإذا اصسط كظارة افقؿػ ٕحد  ؾنكف جيـ  اتبـاع ظذ أن افقاؿػ 

وط إاؾقة، وفؽــفؿ صـرًضا مـ صـريتقػ افـظارة ظؾقف أحد ؽره، ضادا أكف   يػؼد 

أو -بافـظارة إػ أحد مـ افقرثة  صـكاختؾػقا ؾق  إذا مات افقاؿػ، و  يؽـ ؿد أو

 ؿقفغ: ؾتـازع افقرثة  ؾؾؿـ افـظارة؟ ظذ -مـ ؽراؿ

إن   ُيعّغ افقاؿـػ كـاطًرا، ؾـنن افـظـارة تؽـقن فؾؿقؿـقف ظؾـقفؿ،  افؼقل إول:

ف شـقاء مــ افقرثـة أم ضـقيعغ مـ يرت ضـلؾنن ـان ؽر معغ، ؾنن افـظارة تؽقن فؾؼا

ؽراؿ  وبف ؿال: ادافؽقة
(1)

، وافشاؾعقة يف وجف
(2)

، واحلـابؾة يف ؿقل اق ادذا 
(3)

. 

  يعغ افقاؿػ كاطًرا، ؾنن افـظارة تؽقن فؾحاـؿ يعغ فف مـ إن  افؼقل افثاين:

يشاء  وبف ؿال: احلـػقة
(4)

...   

                                           
(، حاصـــقة افصــاوي ظــذ افشـــرح 2/11(، حاصـــقة افدشــقؿل )7/14( يـظــر: صـــرح لتصـــر خؾقــؾ فؾخرصـــل )1)

 (.2/111افصغر )

 (.14/12(، ـػاية افـبقف يف صـرح افتـبقف )1/411ظر: افعزيز صـرح افقجقز )( يـ4)

 (.217(، افروض ادربع صـرح زاد ادستؼـع )ص:1/171( يـظر: ادبدع يف صـرح ادؼـع )4)

ف ؾتؽـقن ( وذا  احلـػقة إػ أن افقاؿػ إذا ظّغ وصـقًّا فف  ؾنكف يؽقن أحّؼ بافـظارة مـ احلاـؿ أو افؼاضـل، ؾقبـدأ بـ2)

فف إحؼقة يف افـظارة ظذ افقؿػ، ؾـنن   يؽــ فؾقاؿـػ وصــقًّا، اكتؼؾـص افـظـارة إػ احلـاـؿ يعـّغ هلـا مــ يشـاء، 

وإوػ أٓ جيعؾ افؼقؿ مـ إجاك  ما دام يقجد مـ وفد افقاؿػ وأاؾ بقتف مـ يصـؾح فـذفؽ  ٕكـف أصـػؼ ظـذ 

(، 1/141(، ادحـقط افزاـاين يف افػؼـف افــع ين )14/22)افقؿػ مـ إجـبل بف. اكظر: ادبسـقط فؾسـرخســل 

 (.2/244(، حاصـقة ابـ ظابديـ )1/411افبحر افرادؼ )
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وافشاؾعقة يف وجف آخر
(1)

، واحلـابؾة يف ؿقل آخر
(2)

  . 

واشتدل أصحاب افؼقل إول بلن افقؿػ بافـسبة فؾؿقؿـقف ظؾقـف مؾًؽـا فـف 

أو ؽؾة، ؾؽان كظره إفقف ـؿؾؽف ادطؾؼ
(3)

. 

ـَ  كـاطًرا فؽـؾ مــ ظجـز  ضــلافؼـقل افثـاين بـلن افؼا اشتدل أصـحابو ُكص،

ف يف افقؿـػ صــرف افغؾة، ظاجز ظـ افتصـربـػسف ظـ افـظر، وافقاؿػ مقص وم

ضـلفـػسف  ؾافرأي يف كص  افؼقؿ إػ افؼا
(4)

  . 

وكقؿش بلن افقؿػ بافـسبة فؾؿقؿقف ظؾقف مؾؽ فف أو ؽؾة، ؾؽـان كظـره إفقـف 

أو ؽـره مــ  ضــليتف اخلاصة أوػ بافـظـارة مــ افؼاـؿؾؽف ادطؾؼ، ؾؽان اق بقٓ

ذوي افقٓيات افعامة
(5)

. 

وفذا ؿقي افؼقل بلكف إن   يعغ افقاؿػ كاطًرا  ؾنن افـظـارة تؽـقن فؾؿقؿـقف 

ف شـقاء مــ ضـقُيعّغ مـ يرت ضـلظؾقف، ؾنن ـان ؽر معغ  ؾنن افـظارة تؽقن فؾؼا

 افقرثة أم ؽراؿ.

ــ ــة مـاظتــف ظــذ وأمــا إذا ظــّغ افقاؿــػ ك اطًرا مـــ افقرثــة  ؾؾــقس فبؼقــة افقرث

: )أن ظؿـر تصـدق بـ ل فـف ظـذ ظفـد رشـقل اهلل افـظارة  حلديث ابـ ظؿـر 

، وـان يؼال فـف: ثؿـغ وــان كخـاًل، ؾؼـال ظؿـر: يـا رشـقل اهلل، إين اشـتػدت 

                                           
 (.14/12(، ـػاية افـبقف يف صـرح افتـبقف )1/411( يـظر: افعزيز صـرح افقجقز )1)

 (. 11/211)(، اإلكصاف يف معرؾة افراجح مـ اخلالف 11/211( يـظر: افشـرح افؽبر ظذ ادؼـع )4)

(، حاصـــقة افصــاوي ظــذ افشـــرح 2/11(، حاصـــقة افدشــقؿل )7/14( يـظــر: صـــرح لتصـــر خؾقــؾ فؾخرصـــل )4)

(، ادبـدع يف صــرح 14/12(، ـػاية افـبقـف يف صــرح افتـبقـف )1/411(، افعزيز صـرح افقجقز )2/111افصغر )

 (. 217(، افروض ادربع صـرح زاد ادستؼـع )ص:1/171ادؼـع )

(، 1/411(، افبحـر افرادـؼ )1/141(، ادحقط افزااين يف افػؼـف افــع ين )14/22( يـظر: ادبسقط فؾسـرخسـل )2)

(، 14/12(، ـػاية افـبقف يف صـرح افتـبقـف )1/411(، يـظر: افعزيز صـرح افقجقز )2/244حاصـقة ابـ ظابديـ )

 (. 11/211اجح مـ اخلالف )(، اإلكصاف يف معرؾة افر11/211افشـرح افؽبر ظذ ادؼـع )

(، 14/12(، ـػايـة افـبقـف يف صــرح افتـبقـف )1/411(، افعزيـز صــرح افـقجقز )2/11( يـظر: حاصـقة افدشـقؿل )1)

 (. 1/171ادبدع يف صـرح ادؼـع )
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، واق ظـدي كػقس، ؾلردت أن أتصدق بف، ؾؼال افـبل  ًٓ نصدق بل ـؾفى »: ما

، ؾتصدق بف ظؿر، ؾصـدؿتف تؾـؽ «ٓ يقهب وٓ يقهثى وفؽـ يـػؼ ثؿرهٓ يباع و

ػ وابــ افسـبقؾ وفـذي افؼربـك، وٓ ضــقيف شبقؾ اهلل ويف افرؿـاب وادسـاـغ واف

جـاح ظذ مـ وفقف أن يلـؾ مـف بـادعروف، أو يقــؾ صـديؼف ؽـر متؿـقل بـف(
(1)

، 

ر ادممـغ إن حـدث بـف بف ظبد اهلل ظؿر أم صـكوجاء يف شــ أ  داود: )اذا ما أو

مة ابـ إـقع، وافعبد افذي ؾقف، وادادـة شـفؿ افتـل بخقـز، صـرحدث، أن ثؿًغا و

بافقادي، تؾقف حػصـة مـا ظاصـص،  ًؿد  ورؿقؼف افذي ؾقف، وادادة افتل أضعؿف

ثؿ يؾقف ذو افرأي مـ أاؾفا: أن ٓ يباع وٓ يشـسى، يـػؼـف حقـث رأى مــ افسـادؾ 

ربك، وٓ حرج ظذ مـ وفقف إن أـؾ، أو آــؾ، أو اصـسى رؿقًؼـا وادحروم وذي افؼ

مـف(
(2)

كـاطًرا ظـذ وؿػـف، وإؿـرار مــ  ؾػل احلديث تعقغ افػاروق حلػصة  ،

 ظذ ذفؽ. افـبل 

ويشسط أن تؽقن أجرة افــاطر ــلجرة ادثـؾ، ٓ أن تزيـد ظـذ ذفـؽ  ؾتتخـذ 

 ؾ أحد افقرثة ظذ ؽره.ضـقذريعة فتػ

                                           
فتـف، أخرجف افبخاري يف صحقحف، ـتاب افقصايا، باب وما فؾقصـل أن يعؿؾ يف مال افقتقؿ وما يلـؾ مـف بؼدر ظ  (1)

 (2/12(، )4712حديث رؿؿ )

 (.2/122(، )4171أخرجف أبق داود يف شــف، ـتاب افقصايا، باب يف افرجؾ يقؿػ افقؿػ، حديث رؿؿ ) (4)
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 ٘ـــــامتـارت

احلؿد هلل ظذ ؾضـؾف وإكعامـف، أ ـُده شـبحاكف ظـذ مـا أكعـَؿ بـف ظـعَّ ووؾَّؼــل 

ؾُص إفقفا:  إلهناء اذا افبحث، ويف ختامف ؾنين أذـر أاؿ افـتاد  افتل تقصَّ

 ف حؽـؿ افقؿـػ ظــ صــروظقة وافــدب، وٓ يـشــرإصؾ يف افقؿػ اد

 وط افقؿػ.صـرذفؽ إٓ باكحراٍف مـ افقاؿػ يف أحد 

 حـقل بقـاهنؿ فؾصـقر افباضؾـة مــ  -ر فـؿ اهلل-طافع فؽت  افػؼفاء إن اد

ؾقفـا جـًػـا وإثـً  بـاضاًل،  -ادتعؾـؼ بافســة-وط افقاؿػغ وافتل يؽقن افقؿـػ صـر

ي(، )ووؿـػ افرجـؾ  ر، جيد أهنا تـدرج حتص كقظغ مـ إوؿـاف مهـا )افقؿـػ افـذُّ

 جلؿقع مافف(.

  ــؾ ــك افباحــث إػ أن مســلفة وؿــػ افرج جلؿقــع مافــف مـــ ادســادؾ اكتف

ادصؾحقة، افتـل يـرتبط احلؽـؿ ؾقفـا بادصـؾحة جـقاًزا وحتـريً ، ؾؿتـك ترتـ  ظـذ 

افقؿػ مػسدة ظذ افقاؿػ أو ذريتـف  صـار افقؿـػ جـًػـا بـاضاًل، ومتـك   يستـ  

 ظؾقف مػسدة  ـان صحقًحا جادًزا.

 ،اشتؼر افؼقل بجقاز افقؿػ افذري وصحتف ظــ افؼـادؾغ بجـقاز افقؿـػ 

حتك ؾسد حال ـثر مـ افقاؿػغ وافسؾطان، ؾاشتخدمقا إوؿـاف افذريـة ذريعـًة 

فؾفروب ظـ حؽؿ اهلل يف ؿسـؿة ادـراث، أو اشـتخدام افسـالضغ افقؿـػ افـذري 

 ذريعًة فالشتقالء ظذ أمقال افـاس.

  خَؾـص افباحـث إػ أن افؼـادؾغ بؿــع افقؿـػ افـذري وإبطافـف يتؿســؽقن

ا ـثر مـ افقاؿػغ ظذ ذرارهيـؿ، ـؿــع بعـض افقرثـة دون بادػاشد افتل تسب  هب

  مـ افقؿػ، وما يست  ظذ ذفؽ مـ لافػـة صـقؽراؿ، أو افتػريؼ بقـفؿ يف افـ

ع اهلل تبارك وتعاػ، ؾقصحبف كزاع وصؼاق بغ افقرثة، وـؾ تؾؽ مػاشـد رأوا شـرف
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ؼـادؾغ بجـقاز أن شببفا اق افقؿػ ظذ افذرية، وفق ظرضـص تؾـؽ ادػاشـد ظـذ اف

افقؿـػ ظـذ افذريـة  فسـؾؿقا بقجـقب إفغادفـا، واتػؼـقا ظـذ ظـدم جـقاز افعؿـؾ 

ط افقاؿػ إذا تضؿـ لافػـة فؾشـارع، ؾـنذا ــان إمـر ــذفؽ  ؾنكـف ٓ جيـقز شـرب

وع واحلؽـؿ بنبطافـف دون أن تــرتبط بـف مػســدٌة شـــراحلؽـؿ بؿــع مبــاح أو حتـريؿ م

 ادػاشد بؽؾ وؿػ ظذ افذرية.مطَّردة، وٓ يصح اجلزم بارتباط تؾؽ 

  إذا أراد أن يؼسـؿ مافـف ظـذ أوٓده -اكتفك افباحث إػ أن إوػ فإلكسـان

أن تؽقن ؿسؿتف ظذ وؾؼ ؿسؿة اهلل تبـارك وتعـاػ يف  -ظذ صػة افقؿػ أو افعطقة

ادراث  ٕن ادؼصقد مـ ؿسؿة ادراث اق ذات ادؼصقد مـ افقؿػ وافعطقة، ــ  

ص بغؾـة افقؿـػ أو صــقؾ أحد افقرثـة ظـذ ؽـراؿ يف افتخضـقريؿ تػاكتفك إػ حت

وع، وجيقز دــ ضـاّره ذفـؽ مــ افقرثـة ادطافبـة بنبطافـف، شـرافعطقة دون مسّقغ م

 ورده ـ  ـان.
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 عــنسادـنصادز ّالـقاٜن٘ ال

ظبد افر ـ بـ ًؿد بــ ؿاشـؿ، افطبعـة  ح ض قل إحؽام:صـراإلحؽام  .1

 اـ. 1221افثاكقة، 

فؾؿـرداوي احلــبع، مطبـقع مـع  صا  دم  عرؾة افراجح  ـ اخلال :اإلك .4

 اـ.1211ح افؽبر، حتؼقؼ: د. ظبد اهلل افسـل، افطبعة إوػ، ظام شـرادؼـع واف

ــب دم  .4 ــب:صـــرضشـــك ادطاف ــا إكصــاري  ح هوض افطاف ــك زـري ــق حيق أب

 افشاؾعل، دار افؽتاب اإلشالمل.

ـ افؼـقؿ، مؽتبـة افؽؾقـات إزاريـة، ٓب إظالم ادقؿعغ ظـ هب افعادغ: .2

 م.1111اـ، 1411ظام 

 اـ.1212اإلمام ًؿد بـ إدريس افشاؾعل، دار ادعرؾة، بروت،  إم: .1

أبق افقفقد ًؿد بـ أ د بــ رصـد افؼرضبـل  بداية اديذفد وهناية ادؼذصد: .1

 اـ.1211افعطار، دار افػؽر، بروت،  ادافؽل، حتؼقؼ: خافد

ظــالء افــديـ أبــق بؽــر بـــ مســعقد  ائع:شـــرنرنقــب اف بــدائع افصـــائع دم .7

 اـ.1221افؽاشاين احلـػل، دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة افثاكقة، 

 حيقك بـ أ  اخلـر افعؿـراين سـغأبق احل افبقان دم  ذهب اإل ام افشاؾعل: .1

  اـ.1241ـفاج، جدة، افطبعة إوػ، افشاؾعل، دار اد

: أبق جقف وافذعؾقؾ دم  سائؾ ادسذخرجةح وافذقشـرؾ وافصـقافبقان وافذح .1

افقفقد ابـ رصد افؼرضبل ادافؽل، حتؼقؼ: د ًؿـد حجـل، دار افغـرب اإلشـالمل، 

 اـ. 1221بروت، افطبعة افثاكقة، 

أبــق ظبــد اهلل ًؿــد بـــ يقشــػ  خؾقــؾ: صـــرح خمذصـــرافذــاج واإلـؾقــؾ  .12

 اـ.1211ادقاق ادافؽل، دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، 
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أ د ابـ حجر اهلقتؿـل افشـاؾعل، ادؽتبـة  ح ادـفاج:صـرحتػة ادحذاج دم  .11

 اـ.1417، صـرافتجارية افؽزى بؿ

: ظـز افـديـ ظبـد افعزيـز بــ ظبـد افسـالم،  افعّز بــ ظبـد افسـالمسـرنػ .14

 اـ.1211حتؼقؼ: د. ظبد اهلل افقابل، دار ابـ حزم، افطبعة إوػ، 

أ ـد بــ إزاـري، حتؼقـؼ: ًؿـد  أبق مـصـقر ًؿـد بــ هتذيب افؾغة: .14

 م.4221ظقض مرظ ، دار إحقاء افساث افعر ، بروت، افطبعة إوػ، 

بــ َشـْقرة افسمـذي،  ســكًؿـد بــ ظق ســكاإلمـام أبـق ظق اجلا ع افؽبـر: .12

 م.1111: شـرحتؼقؼ: بشار ظقاد معروف، دار افغرب اإلشالمل، بروت، شـة افـ

بـ أ د افؼرضبل، حتؼقـؼ: أ ـد افـزدوين، ًؿد  اجلا ع ٕحؽام افؼرآن: .11

 اـ.1412ية، افطبعة افثاين، صـردار افؽت  اد

ًؿد بـ ظرؾة افدشقؿل ادـافؽل،  ح افؽبر:شـرة افدشقؿل ظذ افصـقحا .11

 دار افػؽر.

دار افػؽر، افطبعـة : "ها ادحذاه ظذ افده ادخذاه"ة ابـ ظابديـى صـقحا .17

 م.1111اـ، 1411افثاكقة، ظام 

أبق احلســ ظـع بــ ًؿـد  اوي افؽبر دم ؾؼف  ذهب اإل ام افشاؾعل:احل .11

اداوردي افشاؾعل، حتؼقؼ: ظع معقض وظادل ظبد ادقجقد، دار افؽت  افعؾؿقـة، 

 اـ.1211بروت، افطبعة إوػ، 

أبق افعباس صفاب افديـ أ د بـ إدريـس )افؼـرايف( ادـافؽل،  افذخرة: .11

، ًؿــد بــق خبــزة، دار افغــرب اإلشــالمل حتؼقــؼ: ًؿــد حجــل، وشــعقد أظــراب،

 م.1112بروت، افطبعة إوػ، 

مـصــقر بـــ يــقكس افبفــقيت، حتؼقــؼ: شــعقد بـــ ًؿــد  افــروض ادربــع: .42

 افؾحام، دار افػؽر، بروت.
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أبق ظبد افر ـ أ د بـ صعق  افـسـادل، حتؼقـؼ:  افســ افصغرى راديذبك : .41

 اـ.1221مقة، حؾ ، افطبعة افثاكقة، ظبد افػتاح أبق ؽدة، مؽت  ادطبقظات اإلشال

 بـــ ظــع افبقفؼــل، ســـغاحلــاؾظ أبــق بؽــر أ ــد بـــ احل افســــ افؽــزى: .44

 اـ.1212حتؼقؼ: ًؿد ظبد افؼادر ظطا، مؽتبة دار افباز، مؽة ادؽرمة، 

أبق ظبد اهلل ًؿد بـ يزيد افؼزويـل )ابـ ماجف(، حتؼقؼ: صـعق   افســ: .44

 وت، افطبعة إوػ. إركاؤوط، ممشسة افرشافة، بر

ـــ إصــعث إزدي افسجســتاين،  افســــ: .42 ــق داود شــؾق ن ب احلــاؾظ أب

 ية، بروت.صـرحتؼقؼ: ًؿد ًقل افديـ ظبد احلؿقد، ادؽتبة افع

ادـافؽل،  صــلًؿد بـ ظبـد اهلل اخلر خؾقؾ: صـرظذ خمذ صـلح اخلرصـر .41

 دار افػؽر، بروت.

ًؿد بـ ظبد افبـاؿل بــ يقشـػ  ح افزهؿاين ظذ  قضل اإل ام  افؽ:صـر .41

افزرؿاين ادافؽل، حتؼقؼ: ضف ظبد افـرءوف شـعد، مؽتبـة افثؼاؾـة افديـقـة، افؼـاارة، 

 اـ.1242افطبعة إوػ، 

صـؿس افـديـ ًؿـد بــ ظبـد اهلل  اخلرؿل: صـرظذ خمذ شـلح افزهـصـر .47

قؽـان، احلـبع، حتؼقؼ: د. ظبد اهلل بــ ظبـد افـر ـ اجلـزيـ، مؽتبـة افعب شـلافزرـ

 اـ.1214افطبعة إوػ، 

ظبـد افـر ـ بــ ًؿـد بــ ؿدامـة، دار  ح افؽبـر ظـذ  ـذـ ادؼــع:شـراف .41

 افؽتاب افعر .

ظع بـ ظباس حؽؿل، مـشقر ظذ افشبؽة  وط افقاؿػغ وضحؽا فا:صـر .41

 افعـؽبقتقة.

ــة: .42 ــػ ظــذ افذهي ــبطالن افقؿ ــك ب ـــ ضؾذ ــذ   ــرا ظ ــة دم اف  افشــؿس اجلؾق

 مصطػك افزرؿا.
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 ــ ض ـقه  صــرافبخاهي ادسـؿك اجلـا ع ادســد افصـحقح ادخذ حقح  .41

اإلمـام أبـق ظبـد اهلل ًؿـد بــ إشـ ظقؾ افبخـاري،  وشـــف وضيا ـف: هشقل ا  

 اـ.1244، دار ضقق افـجاة، افطبعة إوػ، صـرافـا صـرحتؼقؼ: ًؿد زار بـ كا

ــق احل  ــحقح  ســؾؿ: .44 ــام أب ـــغاإلم ـــ احلجــاج افؼس ــؾؿ ب ـــر مس ي ش

 سابقري، حتؼقؼ: ًؿد ؾماد ظبد افباؿل، دار إحقاء افساث افعر ، بروت.افـق

 ًؿد بـ ًؿد بـ ًؿقد افبابريت، دار افػؽر، بدون. ح اهلداية:صـرافعـاية  .44

ًؿد ابــ مػؾـح احلــبع، حتؼقـؼ: د. ظبـد اهلل بــ ظبـد ادحســ  افػروع: .42

 اـ.1242افسـل، ممشسة افرشافة، افطبعة إوػ، 

ــ .41 ــرواين:افػقاـ ــد افؼ ـــ ضيب زي ــافة اب ــذ هش ــدواين ظ ــديـ  ف اف ــفاب اف ص

 اـ.1211افـػراوي إزاري ادافؽل، دار افػؽر، 

: جمـــد افـــديـ افػروزآبـــادي، حتؼقـــؼ: ًؿـــد كعـــقؿ افؼـــا قس ادحـــقط .41

 اـ.1241، ممشسة افرشافة، بروت، افطبعة افثامـة، شـلافعرؿسق

افبفـقيت احلــبع، دار مـصقر بــ يـقكس  ـشا  افؼـاع ظـ  ذـ اإلؿـاع: .47

 افؽت  افعؾؿقة.

 أ د ًؿد صاـر، حتؼقؼ ظبد افسالم اارون، مؽتبة افسـة. ـؾؿة احلؼ: .41

مجال افديـ ابـ مـظـقر إكصـاري، دار صـادر، بـروت،  فسان افعرب: .41

 اـ.1212افطبعة افثافثة، 

أبــق إشــحاق براــان افــديـ إبــرااقؿ ابـــ مػؾــح  ح ادؼـــع:صـــرادبــدع دم  .22

 اـ.1211إوػ،  ار افؽت  افعؾؿقة، بروت، افطبعةاحلـبع، د

احلـػــل، دار ادعرؾــة،  ســـلخسـرأبــق بؽــر ًؿــد بـــ أ ــد اف ادبســقط: .21

 اـ.1212بروت، 

ف افــقوي افشـاؾعل، صــرأبق زـريا حيقـك بــ  ح ادفذب:صـراديؿقع  .24

 دار افػؽر.
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ـــاوى  .24 ـــقع ؾذ ــــقجمؿ ـــة:ص ــــ نقؿق ـــد اب ـــالم ض  ـــ   خ اإلش ـــع وترتق  مج

ـ بــ ًؿـد بــ ؿاشـؿ بؿسـاظدة ابــف ًؿـد، جمؿـع ادؾـؽ ؾفـد فطباظـة ظبد افـر 

 يػ، ادديـة افـبقية.شـرادصحػ اف

 ســلأبـق ًؿـد ظـع بــ أ ـد بــ شـعقد بــ حـزم إكدف ادحذ بأثاه: .22

 افظااري، دار افػؽر، بروت.

 ًؿد أبق زارة. ات دم افقؿػ:أـرحما .21

صـبحل، روايـة شـحـقن ظــ إمام دار اهلجرة مافؽ بـ أكس إ اددوكة: .21

 اـ.1211ظبد افر ـ بـ افؼاشؿ، دار افؽت  افعؾؿقة، افطبعة إوػ، 

باين، حتؼقـؼ: شــقاإلمام أبق ظبـد اهلل أ ـد بــ ًؿـد بــ حـبـؾ اف ادسـد: .27

 اـ.1241افة، بروت، افطبعة إوػ، صعق  إركاؤوط، ممشسة افرش

افشـثري، دار  صــربــ كابة، حتؼقؼ: د شـعد صـقأبق بؽر بـ أ   ادصـػ: .21

 اـ.1241ــقز إصبقؾقا، افرياض، افطبعة إوػ، 

أ د بـ ًؿد بــ ظـع افػقـقمل،  ح افؽبر:شـرادصباح ادـر دم ؽريب اف .21

 ية.صـرخ ًؿد، ادؽتبة افعشـقحتؼقؼ يقشػ اف

قضل افرحقبـاين سـقمصطػك اف ح ؽاية ادـذفك:صـر طافب ضويل افـفك دم  .12

 اـ.1211إلشالمل، بروت، افطبعة افثاكقة، احلـبع، ادؽت  ا

تؼــل افــديـ أبــق  :" ـذفــك اإلهااات"ح ادـذفـك صـــر عقكـة ضوػ افـفــك  .11

افبؼاء ًؿد بـ أ د بـ ظبد افعزيز بـ ظع افػتقحل ادعروف بابـ افـجار احلــبع، 

حتؼقؼ: أ. د ظبد ادؾؽ بـ ظبد اهلل داـقش، تقزيـع مؽتبـة إشـدي، مؽـة ادؽرمـة، 

 .ـا1241بعة اخلامسة، افط

( احلـــبع، مؽتبــة شـــلأبــق ًؿــد مقؾــؼ افــديـ )ابـــ ؿدامــة ادؼد ادغــل: .14

 اـ.1411افؼاارة، 
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 أ د بـ ؾارس بـ زـريـا افؼزويــل، حتؼقـؼ: سـغأبق احل  ؼايقس افؾغة: .14

 اـ.1411ظبد افسالم ًؿد اارون، دار افػؽر، 

صد افؼرضبل ادافؽل، أبق افقفقد ًؿد بـ أ د بـ ر ادؼد ات ادؿفدات: .12

 اـ.1221دار افغرب اإلشالمل، بروت، افطبعة إوػ، 

أبــق افقفقــد شــؾق ن بـــ خؾــػ افبــاجل، مطبعــة  ح ادقضــل:صـــرادـذؼــك  .11

 اـ. 1444، افطبعة إوػ، صـرافسعادة، م

أبق ظبـد اهلل ًؿـد بــ أ ـد بــ ًؿـد  خؾقؾ: صـرح خمذصـر ـح اجلؾقؾ  .11

 .ـا1221بروت،  ظؾقش ادافؽل، دار افػؽر،

إمام دار اهلجرة مافؽ بـ أكس إصـبحل، روايـة ًؿـد بــ احلســ  ادقضل: .17

 اـ.1214فؼؾؿ، دمشؼ، افطبعة إوػ، باين، حتؼقؼ: د. تؼل افديـ افـدوي، دار اشـقاف

ؾـدوى افعالويــ، رشـافة دـتـقراه  ة: ــرافقؿػ افذهي ونطبقؼانف ادعا .11

 شالمقة افعادقة.يف افػؼف وأصقفف يف جامعة افعؾقم اإل

ــة: .11 ــث اهلداي ــة ٕحااي ـــ  كصــب افراي ــد اهلل ب ــق ًؿــد ظب ــديـ أب  مجــال اف

يقشػ بـ ًؿـد افزيؾعـل، حتؼقـؼ: ًؿـد ظقامـة، ممشسـة افريـان، فبــان، افطبعـة 

 .ـا1211إوػ، 

ًؿـد بــ ظـع افشـقـاين، حتؼقـؼ: ظصـام افصـبابطل، دار  كقؾ إوضاه: .12

 اـ.1214، افطبعة إوػ، صـراحلديث، م
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 مكـــدمــــ٘

 وبعد: .م ظذ كبقـا ًؿد وافف وصحبفوافصالة وافسال ،احلؿد هلل وحده

ؾنن اإلكسان بعـد اكتؼافـف مــ افـدكقا ؿـد يـسك أمـقآ ؾقؼـقم افقرثـة باؿتسـامفا  

بقـفؿ، وؿد يؾجمون فؾؼضاء فطؾ  افؼسؿة، واذه إمقال ؿد تؽقن مـ كقع واحـد 

أو أكقاع متعددة، فذا أحببص ذـر أاؿ أكقاع افســة وإجـراءات ؿسـؿتفا وافتعؾـق ت 

 قاردة ؾقفا مـ باب ادشارـة وافتؼري  فؾعامؾغ يف افؼضاء وادفتؿغ بف.اف

 شادال ادقػ افؽريؿ أن جيعؾ ؾقفا افػاددة وافـػع.. 

 أًًت: تعسٍف الرتنْ يف اللػْ ًاتصطالح:

ف يسـف ترــًا، إذا ضـرح اف افسـة دم افؾغة: ـَ ء وخـاله، يؼـال شــلمشتؼة مـ َتَر

 ف وترـف.ترك ادقص مآً أي خؾػ

ظرؾفــا مجفــقر افػؼفــاء: بلهنــا مــا خيؾػــف ادقــص مـــ إمــقال ودم آ ــطالح: 

 واحلؼقق افثابتة مطؾؼًا.

 ظل مـ افسـة.شـربف افصـقإظطاء ـؾ وارث ك وادراا بؼسؿة افسـات:

 وافػرق بقـفا وبغ ظؾؿ افػرائض:

 ظل فؾقارث.شـر  افصـقأن ظؾؿ افػرادض يتعؾؼ ببقان مؼدار افـ

 ظل.شـربف افصـقسؿة افسـات ؾفل ضريؼة إظطاء افقارث كأما ؿ

 ٍعْ اإلضال َْ: ػبسثانًَا: أهمَْ قطمْ الرتنات يف ال

بفؿ ال افغاية مـ ظؾؿ افػرادض وفذا كجد بعـض افػؼفـاء صـقإظطاء افقرثة ك

بـػسـف  ، وفؼـد تـقػ اهلل -بؼسـؿة افســات  -يسؿقن يف ـتبفؿ ظؾـؿ افػـرادض 

ـــرادض و   ـــدير افػ ـــغ فؽـــؾ وارث تؼ ـــف، ؾب ــــ خؾؼ ـــؽ إػ أحـــد م ـــقض ذف يػ



  

 األَظًح ٔاإلجشاءاخ انمضائٍح انًُظًح نمسًح انرشكاخ 

 ٔجٓاخ االخرظاص راخ انؼاللح

 
 

 742 

بحس  حافف، بخالف ـثـر مــ إحؽـام افتـل جـاءت جمؿؾـة يف افؽتـاب بفصـقك

ـافصالة وافزـاة واحل ، ؾـافػرادض كزفـص ؾقفـا أيـات  وؾصؾتفا شـة افـبل 

و آخراا، وشؿك شبحاكف اذه افػـرادض حـدوده  مػصؾة ـ  يف بداية شقرة افـساء

   .بافعذاب تعدااابافثقاب وتقظد مـقؿقف ظـداا وظدم جتاوزااظذ افووظد

ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ) ؾؼال تعاػ:

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

  .[12-14]افـساء:(ېئ ېئ

ؾؼد ورد افسؽق  يف تعؾؿ افػـرادض، وؿـد روى أبـق داود  :ؿال ابـ ـثر 

اد بـ أكعؿ إؾريؼل ظـ ظبـد افـر ـ بــ وابـ ماجف مـ حديث ظبد افر ـ بـ زي

افعؾــؿ »ؿــال:  ، أن رشــقل اهلل راؾــع افتـــقخل، ظـــ ظبــد اهلل بـــ ظؿــرو 

، «ضو شـة ؿائؿةى ضو ؾريضـة ظاافـة...ثالثةى و ا شقى ذفؽ ؾفق ؾضؾ: آية حمؽؿةى 

اؿسؿقا ادال بـغ أاـؾ افػـرادض  بؼسؿة افػرادض بغ أاؾفا ؾؼال: وأمر افـبل 

متػؼ ظؾقـف وافؾػـظ دسـؾؿ،  هلل ؾ  ترـص افػرادض ؾألوػ رجؾ ذـر...ظذ ـتاب ا

وؿد شؿك بعض افعؾ ء ظؾؿ افػـرادض كصـػ افعؾـؿ، ؿـال ابــ ظققــة: إكـ  شـؿل 

  افػرادض كصػ افعؾؿ ٕكف يبتذ بف افـاس ـؾفؿ.

 ثالجًا: اتصتصاد الكضاُٖ يف قطمْ الرتنات:

ــة وآؿتصــادية ــاة آجت ظق ــال يف ادجتؿعــات  بســب  تطــقر احلق ــامل اد وتـ

أو   تؽــ مقجـقدة أصـال  وطفقر أكقاع مـ إمقال   تؽـ ذات ؿقؿة يف افسـابؼ،

ذفؽ وجقد تـظق ت وإجراءات فتقزيع إمقال ظـد وؾاة صـاحبفا ظـذ  ضـكؾاؿت

ر وضـ ن افعدافـة يف افتقزيـع ضــرادستحؼغ مـ افقرثـة، حلػـظ احلؼـقق ورؾـع اف

 وافؼسؿة.
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ـثر مـ افـدول بنخضـاع ؿسـؿة افســات إمـا فسـؾطة افؼضـاء أو وؿد ؿامص 

اف حؽقمل، و ادعؿقل بف يف افـدول اإلشـالمقة صـرجلفات أخرى حتص تـظقؿ و إ

ة، أو ؿـد يؽـقن هلـا صــقأهنا تدخؾ: ضؿـ افؼاكقن اددين، أو ؿاكقن إحقال افشخ

 كظام مستؼؾ خاص هبا.

ظقة مـادام أهنـا   شــراشة افقســواذه اإلجراءات يف اإلشالم ال مــ بـاب اف

  افػ كصًا مـ افؽتاب أو افسـة.

ظقة افصــادر شـــرويف ادؿؾؽــة افعربقــة افســعقدية كــص كظــام ادراؾعــات اف 

( ظـذ اختصـاص 44اـ يف ادـادة )44/4/1241( يف 1بادرشقم ادؾؽل رؿؿ )م/

ار إذا ة بـظـر ؿضـايا اإلرث وؿسـؿة افســة بـ  ؾقفـا افعؼـصـقًاـؿ إحقال افشخ

أو ؽاد ، ويف حال ظـدم وجـقد  صـرة أو ؿاصـقـان ؾقفا كزاع أو حصة وؿػ أو و

ة ؾقؽـقن ذفـؽ داخـؾ ضـؿـ اختصـاص ادحؽؿـة افعامـة صــقًؽؿة أحـقال صخ

 ( مـ افـظام.44بؿقج  ادادة )

يف  11112وؿد أجازت ٓدحة ادقثؼغ افصادر بؼرار معايل وزير افعدل رؿؿ 

 ٕوػ بلن يعفد فؾؿقثؼ تقثقؼ ؿسؿة ادال ادـؼقل.اـ يف ادادة ا7/12/1241

( مـ كظام ادراؾعات بلن حتدد فـقادح افـظـام افضـقابط 411ـ  كصص ادادة )

واإلجراءات ادتعؾؼة بؼسؿة إمقال ادشسـة افتل تدخؾ يف اختصـاص ادحـاـؿ، 

بــ  يف ذفــؽ ؿســؿة افســـات وإجــراءات تعقــغ ادصــػل وافتبؾقــغ واإلحضــار 

 ظالن وإخالء افعؼار.واإل

ــؿ   ــدل رؿ ــر افع ــايل وزي ــرار مع ــدر صــدر ؿ ـــ 11/1/1241يف 1112وؿ ا

( مـادة، وبقــص 21بادقاؾؼة ظذ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة وافتل تتؽقن مــ )

قع شـــقيف ادـادة إوػ ادــراد بادــال ادشــسك: بلكــف ادـال افــذي تعــدد مالـــف ظــذ اف

 ا.بؿقج  ظؼٍد أو إرٍث أو ؽرمه
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ؾقدحؾ ضـؿـ إمـقال ادشـسـة: مـا إذا ــان آصـساك حصـؾ ظــ ضريـؼ  

 اإلرث.

واــذه افالدحــة تـــظؿ مــا يتعؾــؼ بــنجراءات ؿســؿة إمــقال ادشــسـة وكظــر  

 ادـازظة ؾقفا ظؿقما وتعقغ ادصػل وواجباتف.

فؽـ اـاك إجراءات وتعؾق ت خاصة تتعؾؼ بؼسؿة افسـات وردت يف كظام  

دحتف افتـػقذية، أو صدرت هبا تعؾـق ت مـظؿـة، أو ارتبطـص بلكظؿـة ادراؾعات وٓ

 ايت بقاكف إن صاء اهلل. شـقأخرى ذات ظالؿة ـ  

  صااه إجرا ات ؿسؿة افسـات دم ادحاـؿ:

 افؽتاب وافسـة بؿقج  ادادة إوػ مـ كظام ادراؾعات. .1

 كظام ادراؾعات وٓدحتف افتـػقذية. .4

 ال ادشسـة.ٓدحة ؿسؿة إمق .4

 أكظؿة خاصة وتعامقؿ ٓ تتعارض مع كظام ادراؾعات. .2

ادبادئ افؼضادقة و ما ؿرره افػؼفاء و ما جرى بف افعؿؾ يف ادحاـؿ واشتؼر  .1

 ظؾقف.

 الٌزثْ ًالٌتٍْ:  صبسزا عًا: س

وجـقد  -ؿبؾ افبدء بنجراءات ؿسؿة افســة  ضـلإن اكتؼال ادال إػ افقرثة يؼت

وحتديد افقرثة، ثؿ ؿد يؽقن مـ ضؿـ افقرثة مـ اق  -ؿتقىف ورثة فؾ صـرصؽ ح

ظؼاًل أو شـًا وبافتايل ٓبد مـ وجـقد صـؽ وٓيـة ظؾقـف ٕجـؾ حػـظ حؼـف  صـرؿا

 وادطافبة بف.

 افقهثة وافقٓية. صـروكذـر ؾقن يع ضهؿ اإلجرا ات ٓشذخراج  ؽل ح
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 ظـف. حضقر ادـفل أو وـقالً  .1

افقرثـة فؾؿحؽؿـة ادختصـة واـل ًؽؿـة إحـقال  صـرافتؼدم بطؾ  ح .4

أو ادحؽؿــة افعامــة إذا    ( مـــ كظــام ادراؾعــات،44ة بؿقجــ  ادــادة )صـــقافشخ

( ظــذ أن يتضــؿـ 44ة بؿقجــ  ادــادة )صـــقيقجــد يف افبؾــد ًؽؿــة أحــقال صخ

 ( مـ افـظام.441افطؾ  ادعؾقمات ادذـقرة يف ادادة )

ؼ مـ ـقن ادـفل وارثًا  ؾنن ــان افطؾـ  واإلهنـاء مــ ؽـر وارث افتحؼ .4

( مـــ افالدحــة افتـػقذيــة فـظــام 441/4ؾــال يؼبــؾ مـــف افطؾــ  بؿقجــ  افػؼــرة )

 ادراؾعات.

 تف افرشؿقة.صـقافتحؼؼ مـ اشؿ ادتقىف ظـ ضريؼ إثبات صخ .2

افتحؼؼ مـ وؾاة ادقرث وتاريخ افقؾاة ومؽاهنا ظـ ضريـؼ صـفادة افقؾـاة  .1

 فصادرة مـ اجلفة ادختصة.ا

  واحلجـ  وافـرد صـقتطبقؼ أحؽام وؿقاظد اإلرث مـ افػروض وافتع .1

 ووجقد احلؿؾ وؽراا فبقان افقرثة.

إحضــار بقـــة ظبــارة ظـــ صــااديـ يشــفدان بقؾــاة ادــقرث وبقــان ورثتــف  .7

 واكحصاراؿ ؾقؿـ ذـروا وأكف ٓ وارث فف شقااؿ بسب  وٓ كس .

صفاد ؿ، ؾـال تصـؾح صـفادة أحـد افقرثـة أو أن يؽقن افشفقد ممـ تؼبؾ  .1

 مـ مقاكع افشفادة. ضـلؾروظفؿ أو أصقهلؿ أو أزواجفؿ، ؾقتحؼؼ افؼا

 ٓ يعرؾفؿ. ضـلتعديؾ افبقـة مـ ؿبؾ معدفغ إذا ـان افؼا .1

ثبـقت وؾـاة ادـقرث وتـاريخ افقؾـاة واكحصـار إرثـف يف  ضــلتؼرير افؼا .12

  ؿ يف افضبط.ورثتف، وتدويـ أش دفؿ وصػا ؿ وتاريخ وٓد

 تـظقؿ صؽ دؾخص ما دون يف افضبط وختؿف. .11
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 صــرإذا رؽ  افقرثة أن يؿـح ــؾ واحـد مــفؿ صـقرة مصـدؿة مــ ح .14

يعطل ـؾ واحد مـفؿ صـقرة مصـدؿة فتعؾؼـف هبـذا اإلجـراء  ضـلاإلرث، ؾنن افؼا

 وحاجتف فف وخاصة ظـد ظدم اتػاق افقرثة.

ظقة وٓدحتـف افتـػقذيـة شـرافواذه اإلجراءات ؿد كص ظؾقفا كظام ادراؾعات  

 (.441و441و447و441يف ادقاد رؿؿ )

إذا ـان مجقع افقرثة ؿصارا وٓ ويل ظؾقفؿ ؾنن ادحؽؿة تؼقؿ مـ يـفل بطؾـ  

( مــ افالدحـة افتـػقذيـة 441/4افقرثـة بؿقجـ  افػؼـرة ) صــرإثبات افقؾـاة وح

 فـظام ادراؾعات.

ػٍٝ اٌمظبس ِب ٠ٍٟ:ٌٗ ثبٌٛال٠خ  طـٝإعشاءاد إلبِخ اٌّٛ

 أو وـقال ظـف. -فف بافقٓية صـكواق ادق -حضقر ادـفل  -1

افتؼــدم بطؾــ  افقٓيــة أمــام ادحؽؿــة ادختصــة واــل ًؽؿــة إحــقال  -4

( مــ كظـام 44يف حـدود وٓيتفـا بؿقجـ  ادـادة ) صــرة افتل يؼـقؿ افؼاصـقافشخ

ة افعامـة إذا   يقجـد أو ادحؽؿ ( مـ افالدحة افتـػقذية،44/1ادراؾعات وافػؼرة )

 (.44ة بؿقج  ادادة )صـقيف افبؾد ًؽؿة أحقال صخ

 ة إن ـاكص ًررة.صـقإحضار كص افق -4

ــارة ظـــ صــااديـ يشــفدان ظــذ صــدور افق -2 ــة ظب ة مـــ صـــقإحضــار بقـ

 و  يعؾ  أكف رجع ظـفا أو بدهلا ؿبؾ وؾاتف.  صـلادق

 ة وصفادة افشفقد ظؾقفا.صـقرصد إهناء ادـفل وكص افق -1

 تعديؾ افبقـة مـ ؿبؾ معدفغ. -1

ظؾقفؿ يف افضبط مـ خالل افقثادؼ  صـكتدويـ أظ ر وأش ء افؼصار ادق -7

 افرشؿقة أو بشفادة افبقـة.
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ظؼـاًل ؾتطؾـ  افـدادرة تؼريـر ضبـل فـف  صــرإذا ـان مـ ضـؿـ افؼصـار ؿا -1

 ( مـ افالدحة افتـػقذية.44/12بؿقج  ادادة )

ة صــقة ظـذ افؼصـار ـافقصــق افقة تشتؿؾ ظذ أمر ؽـرصـقإذا ـاكص افق -1

ة ظذ صـقة ـامؾة يف إهناء واحد يتضؿـ إثبات افقصـقبثؾث ادال وكحقه، ؾثبص افق

ظؾقفـا وظـذ افؼصـار  صــلة بثؾـث ادـال وكحـقه وأن افقصـقإوٓد افؼصار وافق

ظـذ افثؾـث ؾـالن... وذفـؽ  صـلظذ افؼصار ؾالن... وافق صـلؾالن....، أو افق

 .صـلافقظـد اختالف 

 .صـلتـظقؿ صؽ دؾخص ما دون يف افضبط وختؿف وتسؾقؿف فؾق -12

ة ظذ افؼصار مثبتة فدى ادحؽؿة أو ـتابة افعـدل أثــاء حقـاة صـقإذا ـاكص افق

 صــرفف ٓ حيتاج فصؽ وٓية جديد واك  بؿقج  صـؽ ح صـك، ؾنن ادقصـلادق

افصــالحقات ؾراجــع  افقرثــة يؽــقن اــق افــقيل ظــذ افؼصــار، وإذا احتــاج فــبعض

 .صـرادحؽؿة افتل يؼقؿ ؾقفا افؼا

ػٕذ ػذَ ٚعٛد  - أٚ ػممًا تسًٕب - طـشإعشاءاد إلبِخ اٌٌٟٛ ػٍٝ اٌمب

خ ِب ٠ٍٟ: طـ١ٚ

 أو وـقاًل ظـف. صـرحضقر ادـفل افذي يرؽ  بافقٓية ظذ افؼا -1

افتؼــدم بطؾــ  افقٓيــة أمــام ادحؽؿــة ادختصــة واــل ًؽؿــة إحــقال  -4

( مــ كظـام 44يف حـدود وٓيتفـا بؿقجـ  ادـادة ) صــرتل يؼـقؿ افؼاة افصـقافشخ

أو ادحؽؿة افعامـة إذا   يقجـد  ( مـ افالدحة افتـػقذية،44/1ادراؾعات وافػؼرة )

 (.44ة بؿقج  ادادة )صـقيف افبؾد ًؽؿة أحقال صخ

 وظؿره مـ خالل افقثادؼ افرشؿقة.  صـرذـر اشؿ افؼا -4
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 صــرؾالبد مـ ضؾ  حضقر وافدة افؼا صـرفؼاإذا ـان ادـفل ؽر وافدة ا -2

 ضــرأو مـ يـقب ظـفـا وأخـذ مقاؾؼتفـا ظـذ تـقيل ادـفـل، دؾعـا فؾؿشـاـؾ افتـل ت

 مافف. أو صـربافؼا

ظؼال، واإلؾـادة ظــ حافتـف  صـرافؽتابة ٕحد ادستشػقات فؾؽشػ ظذ افؼا -1

 مقره بـػسف.ف بلصـرافعؼؾقة واؾ يتطؾ  إمر إؿامة ويل ظؾقف أو اكف يستطقع افت

وحاجـة  صــرإحضار بقـة ظبـارة ظــ صـااديـ يشـفدان بقؾـاة وافـد افؼا -1

ظؼـال ٓ حيســ  صــروشــف، و أن افؼا صــرفؾقٓيـة ظؾقـف واشـؿ افؼا صـروفده افؼا

ف يف مافف، و حيتاج مـ يتقػ ظؾقف وأن وافده   يقص ٕحد بافقٓيـة ظؾقـف، صـرافت

 اءة ودياكة وأماكة.ـػ صـروان ادـفل صافح فؾقٓية ظذ افؼا

وبقـان اشـؿ  صــرضبط مضؿقن اإلهناء بطؾ  ادـفل إؿامتف وفقا ظذ افؼا -7

 يف افضبط. صـروظؿره و صفادة افشفقد، ومقاؾؼة أم افؼا صـرافؼا

 ٓ يعرؾفؿ. ضـلتعديؾ افبقـة مـ ؿبؾ معدفغ إذا ـان افؼا -1

ة بعــد حتؼؼــف مـــ حاجــ صـــرإؿامــة ادـفــل وفقــا ظــذ افؼا ضـــلتؼريــر افؼا -1

ادـفل ب  جي  ظؾقف وفـف  ضـلفؾقٓية وصالحقة ادـفل فذفؽ، وإؾفام افؼا صـرافؼا

 ومافف ادقػ ظؾقف. صـرجتاه افؼا

حاجة افقيل إػ افتقـقؾ ؾق  أشـد إفقف ؾنكف يـص ظـذ  ضـلإذا رأى افؼا -12

ذفؽ يف صؽ افقٓية ؾقجعؾ فف حؼ تقـقـؾ مــ يـراه أاـاًل فـذفؽ يف مجقـع مـا ويل 

 عضف.ظؾقف أو ب

ص ظــذ أمــر مفــؿ يف صــؽ افقٓيــة ـادطافبــة صـــقإذا ضؾــ  افــقيل افتـ -11

 إفقـف يف افصـؽ شــري ضـلوكحق ذفؽ، ؾنن افؼا صـربافؼصاص مـ ؿاتؾ وافد افؼا

 واشتقػاءه. صـربؼقفف: وفف احلؼ يف ادطافبة بافؼصاص مـ ؿاتؾ وافد افؼا
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 يـ  ـؾ اتضـح حافـف بعـد خـروجصــرإذا ـان مــ ضـؿـ افقرثـة افؼا -14

يـ حتص وٓيـة ادـفـل بعـد تؼريـر صـرصؽ افقٓية، ؾاكف يؾحؼ اذا ادقفقد مع افؼا

 افقرثة. صـرما يؾزم حقال اشؿ ادقفقد وظؿره يف صؽ ح

 تـظقؿ صؽ دؾخص ما رصد يف افضبط وختؿف وتسؾقؿف فؾقيل. -14

وإك  حيتـاج صـؽ  صـرإب ٓ حيتاج إػ اشتخراج صؽ وٓية ظذ وفده افؼا

 (.44/1ظؼال ) صـراشتؿرار وٓية ظؾقف حال بؾقؽف ؿا يثبص

افقرثــة أو افقٓيــة أو تؽؿقــؾ أو معارضــة  صـــرظـــد وجــقد تعــديؾ فصــؽ ح

( مـــ افالدحــة 2و  4و  411/4ؾقطبــؼ بشــلن ذفــؽ مــا كــص ظؾقــف يف افػؼــرات )

 افتـػقذية.

 صا طًا: إدسإات قطمْ الرتنات يف احملانم:

 لتؾػـة، قص ؿد تؽقن مـ كـقع واحـد وؿـد تؽـقن أكقاظـاً افسـة افتل خيؾػفا اد

 وفؽؾ كقع إجراءات خاصة بف وأحقاكا ؿد اإلجراءات مشسـة.

 و ـ ضـثر إكقاع افذل نرا فؾؿحاـؿ  ا يع: 

 ؿسؿة إمقال افـؼدية. إول:

 ؿسؿة إشفؿ وافصـاديؼ آشتث رية. افثاين: 

 ؿسؿة افعؼار. افثافث:

 اء افعقـقة. ـقصؿسؿة إافرابع: 

 ؿسؿة افسـة ادتـقظة.  اخلا س:

 ظـ ضريؼ افقرثة.  ضـلإثبات ؿسؿة افسا افسااس:
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 ظـ ضريؼ ادحؽؿة. ضـلإثبات ؿسؿة افسا افسابع:

 ؿسؿة اإلجبار.  افثا ـ:

 ؿسؿة افسـة ادشتؿؾة ظذ ديقن. افذاشع:

 ؿسؿة افسـة ادشتؿؾة ظذ مراقن.  :صـرافعا

 ة ترـة ادػؼقد.ؿسؿ :شـراحلااي ظ

 ؿسؿة ترـة مـ ٓ وارث فف. :شـرافثاين ظ

 ؿسؿة ترـة ؽر افسعقديغ. :شـرافثافث ظ

وهـاك ضكقاع ضخرى  ـ إ قال ؿد نرا فؽـفا ؿؾقؾة و ختضع دم إجرا  ؿسؿذفا 

 ىىى أـلفـظر واجذفاا خاص  ـ افؼا

ظـــ ضريــؼ ادحؽؿــة ؾــقؿؽـ فؾقرثــة اؿتســامفا إن ؿسـؿتفا ٓ يؾــزم أن تؽــقن 

افقرثة ثؿ افـذااب فؾبــؽ إن ـاكـص مقدظـة واشـتالم  صـربقـفؿ بؿقج  صؽ ح

ا أو بؿقج  وـآت، ـ  هلؿ تقثقـؼ ؿسـؿتفا ظــ ضريـؼ مقثـؼ صـقبفؿ صخصـقك

 معتؿد وؾؼا فؾ دة إوػ مـ ٓدحة ادقثؼغ.

ة مــ وؿـقع خطـل أو شــقفؽـ فق رؽ  افقرثة ؿسؿتفا ظـ ضريؼ ادحؽؿة خ 

( مــ كظـام 44و 4خالف ؾؾفؿ افتؼدم بطؾ  ذفؽ فؾؿحؽؿـة بؿقجـ  ادـادتغ )

 صــرادراؾعات، وٓ  تؾػ اإلجراءات ظـد ؿسؿتفا شقاًء ـاكقا بافغغ أو ؾـقفؿ ؿا

  ــؾ وارث أو صــقة ٕن ادؼصـقد: بقـان كصــقأو ؽاد  أو ـاكـص افســة ؾقفـا و

 ة واذا ٓ خيتؾػ.صـقافق

ة أو ظامـة بطؾـ  ذفـؽ، صــقؼ فؾقرثة افتؼدم أمام أية ًؽؿة أحـقال صخوحي 

 حقث ٓ يشسط افقٓية ادؽاكقة فؼسؿتفا.
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 ٚرزٍخض اإلعشاءاد اٌّطٍٛثخ ف١ّب ٠ٍٟ:  

 أو وـقال ظـفؿ.  صـرحضقر أحد افقرثة أو ويل افؼا -1

 افقرثة.  صـرإحضار صؽ ح -4

بة ممشسة افـؼـد ـشػ حساب مـ افبـؽ فؾتلـد مـ صحة ادبؾغ أو لاض -4

 إذا ـان ادبؾغ مقدع فدى افبـؽ.

 ة.صـق  افقصـقة إن وجدت دعرؾة كصـقإحضار صؽ افق -2

بؼسـؿة ادبؾـغ ظـذ افقرثـة يف افضـبط  ضــلوبعد اــت ل ادطؾـقب يؼـقم افؼا 

 ة وخيرج صؽًا بذفؽ.صـق  ـؾ وارث وافقصـقويبغ ك

  ــؾ وارث صــقك ظـد ضؾ  افقرثة افؽتابة دمشسة افـؼـد فػـرز ضـلوفؾؼا 

 ؽ وبعثفا فؾؿحؽؿة فتسؾقؿفا هلؿ وافتفؿقش بذفؽ يف افضبط.صـقبؿقج  

إن ضريؼة ؿسؿة إشـفؿ اـل كػـس إجـراءات ؿسـؿة إمـقال افـؼديـة، ؾـنذا 

ة حقـث أن بقـع صــررؽ  افقرثة يف تصػقة ادحػظة ؾؾفؿ ضؾ  ذفؽ مـ افبـؽ مبا

أو  صـــرإذن ادحؽؿــة ؾــذفؽ خــاص بافعؼــار ظـــد وجــقد ؿا إشــفؿ ٓ حيتــاج إػ

 [ مـ كظام ادراؾعات.442ة حس  ادادة ]صـقو

ــدم   ــؿ افتؼ ــة ؾؾف ــؼ ادحؽؿ ـــ ضري ــؽ ظ ــة إجــراء ذف وفؽـــ إذا رؽــ  افقرث

إؿرارا بـذفؽ يف افضـبط ثـؿ  ضـلفؾؿحؽؿة بطؾ  بقع إشفؿ، ويلخذ ظؾقفؿ افؼا

ل افؼقؿة، وٓ حيتاج افبقع يف اذه احلافـة يؽت  هلقئة شقق ادال فبقع إشفؿ وأرشا

ة بؿقجـ  ادـادتغ صــقأو و صــرافرؾع دحؽؿـة آشـتئـاف حتـك فـق ــان ؾقـف ؿا

بؼسؿة افؼقؿـة ظـذ  ضـل( مـ كظام ادراؾعات، ثؿ بعد افبقع يؼقم افؼا441، 442)

 ؽات.صـقافقرثة وتسؾقؿفا يف افضبط بعد ؾرزاا بؿقج  

يطؾــ   ضـــلفبقــع واؿتســام إشــفؿ ؾــنن افؼاوإمــا فــق رؽــ  افقرثــة بعــدم ا 
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إحضار ـشػ بإشفؿ أو يؽت  هلقئة شقق ادال فطؾ  ـشـػ بـذفؽ، ثـؿ يؼـقم 

 بؼسؿتفا ظذ افقرثة يف افضبط اإلهنادل.

وؿد يظفر ظـد افؼسـؿة وجـقد ـسـقر شـفؿ ؾقطؾـ  افقرثـة أحقاكـًا ؿسـؿتفا  

قئـة شـقق ادـال، بدون ـسقر فعدم إمؽاكقة جتزدة افسـفؿ افقاحـد حسـ  أكظؿـة ا

 بعد افؼسؿة بؿجؿقع إشـفؿ شـربؼسؿة إشفؿ بدون ـسقر وي ضـلؾقؼقم افؼا

 ادتبؼقة افتل ٓ تؼبؾ افتجزدة بحقث تباع وتؼسؿ ؿقؿتفا. 

تعتــز ؿســؿة افعؼــار مـــ أاــؿ أكــقاع افؼســؿة فؽثــرة اإلجــراءات وافتعؾــق ت 

 صــرختالف حال افقرثة مـ ـقهنؿ بافغغ أو ؾـقفؿ ؿااخلاصة ؾقفا حقث  تؾػ با

ة أم ٓ، واؾ افعؼارات شؽـقة أم زراظقة، داخـؾ صـقأو ؽاد  وـقن افسـة ؾقفا و

 افسعقدية أو خارجفا واؾ يؿؽـ ؿسؿتفا بافتساوي وؽراا مـ احلآت..

 .ضـلو ضع أحقاكا ضريؼة كظراا ٓجتفاد افؼا

 ّخ اٌؼمبس ِب ٠ٍٟ: ٚأُ٘ اإلعشاءاد اٌّطٍٛثخ ػٕذ لس

 حضقر مجقع افقرثة أو وـقال ظـفؿ لقل فف ؿسؿة افعؼار.  -1

بؿقجـ  صـؽ وٓيـة إٓ إذا ــان افـقيل إب ؾـال  صــرحضقر ويل افؼا -4

ؽـر راصـد ؾقحتـاج إػ إثبـات اشـتؿرار  صــرحيتاج إػ صؽ وٓية إٓ إذا بؾـغ افؼا

 ـظام ادراؾعات.[ مـ افالدحة افتـػقذية ف44/1وٓيتف ظؾقف حس  افػؼرة ]

كاطر افؼسؿة إؿامة ويل ظؾقـف  ضـلؾنن فؾؼا صـروإذا   يؽـ اـاك ويل ظذ افؼا 

 اـ.7/4/1411/ت يف 11/14حس  افتعؿقؿ افقزاري رؿؿ 

 افقرثة. صـرإحضار صؽ ح -4

ة مــ ٓدحـة صــرإحضار أصؾ صؽقك مؾؽقة افعؼارات وؾؼا فؾـ دة افعا -2

 ؿسؿة إمقال ادشسـة.
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شــارية ادػعــقل حســ  افتعؿــقؿ افــقزاري رؿــؿ أن تؽــقن افصــؽقك  -1

اـ ومؽتؿؾة افتعؾق ت مـ ذـر احلدود وإضقال 14/4/1224/ت يف 44/14

وادساحة وظرض افشقارع وؽراا وإذا ــان أحـداا مػؼـقدًا ؾقطؾـ  مــ افقرثـة 

 اشتخراج بدل ؾاؿد.

 ة إن وجدت وحضقر افـاطر ظؾقفا أو وـقؾف.صـقإحضار صؽ افق -1

افغقبة فؾغاد  إن وجـد وحضـقر وفقـف، أو مــدوب  إحضار صؽ إثبات -7

 يـ.صـرظـ اهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼا

 إحضار تؼرير مساحل مـ مؽت  معتؿد يف حال جتزدة افعؼار.  -1

لاضبــة افبؾديــة يف حــال جتزدــة افعؼــار افســؽـل افقاحــد حســ  افتعؿــقؿ  -1

ـــؿ  ـــقزاري رؿ ـــؿ 11/4/1221/ت يف 44/14اف ــــ ورؿ  يف 2411/ت/14ا

 اـــ.11/7/1244

لاضبة وزارة افزراظة يف حال جتزدـة إرض افزراظقـة حسـ  افتعؿـقؿ  -12

 اــ.12/1/1244يف  4221/ت/14افقزاري رؿؿ 

افزراظقـة أو بقعفـا  ضــللاضبة افصـدوق افزراظل يف حال ؿسؿة إرا -11

ــؿ  ــقزاري رؿ ــادزاد حســ  افتعؿــقؿ اف ــؿ 11/1/1211يف  17/ت/1ب ـــ ورؿ ا

 اـــ.12/1/1242يف  4442/ت/14

لاضبة افصـدوق افعؼاري يف حال ؿسؿة افبقص ادراـقن فؾصــدوق أو  -14

 اــــ،47/1/1227/ت يف 14/117بقعف بادزاد حس  افتعؿقؿ افـقزاري رؿـؿ 

 ومثؾف فق ـان افعؼار مراقكا فؾصـدوق افصـاظل.

آشــتعاكة بــاخلزاء أو لاضبــة ؿســؿ اخلــزاء بادحؽؿــة بحســ  احلــال  -14

 ت وتؼققؿفا وافـظر يف إمؽاكقة ؿسؿتفا أو جتزدتفا.فؾقؿقف ظذ افعؼارا
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افتؼــدم بطؾــ  افؼســؿة دحؽؿــة بؾــد افعؼــار إذا ـاكــص افعؼــارات يف بؾــد  -12

واحد، ويف حال تعدد أماــ افعؼارات ؾقحـؼ فؾقرثـة افتؼـدم فؾؿحؽؿـة افتـل تؼـع يف 

اــــ، 17/1/1242يف  1244/ت/14مؼر إؿامتفؿ حس  افتعؿقؿ افـقزاري رؿـؿ 

اتػاق افقرثة ظـذ ضؾـ  افؼسـؿة، أمـا ظــد وجـقد خـالف ؾؿؽـان إؿامـة وذفؽ حال 

 ( مـ كظام ادراؾعات..41اددظك ظؾقفؿ أو اـثراؿ حس  ادادة )

[ مــ كظـام 42أن تؽقن مجقع افعؼارات داخؾ ادؿؾؽـة حسـ  ادـادة ] -11

 ادراؾعات. 

 احلؽؿ ببقع مآ يؿؽـ ؿسؿتف أو جتزدتف بادزاد. -11

ة أو صــقأو و صــرؿة آشتئـاف ظــد وجـقد ؿارؾع صؽ افؼسؿة إػ ًؽ -17

إب  صــر[ مـ كظام ادراؾعات، إٓ إذا ــان افـقيل ظـذ افؼا441ؽاد  حس  ادادة ]

 ( مـ كظام ادراؾعات.442ؾال حيتاج رؾع ذفؽ دحؽؿة آشتئـاف حس  ادادة )

 افتفؿقش ظذ صؽقك ادؾؽقة بافؼسؿة بعد اـتساب افصػة افؼطعقة. -11

 افػرز أو افتجزدة فؾعؼار مـ ؿبؾ ـتابة افعدل. إصدار صؽقك -11

ة مبؾغـا صــقأو افغادـ  أو افق صــرإذا اؿتضص ؿسؿة افعؼار إظطاء افؼا -42

اء بـدل صــريـ حلغ صـركؼديا ؾقتؿ حػظف فدى اهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼا

 إٓ إذا ـان ؿؾقاًل أو ـان افقيل إب ؾقسؾؿ فؾقيل أو إب. 

ارات وادعــدات ســـقاء ظقـقــة ـإثــاث وافصـــقؿــد تؽــقن افســـة أحقاكــا أ

ــة ؽراــا، و افغافــ  أكــف ٓ يؿؽـــ ؿســؿتفا فعــدم صـــقوادجــقارات وإ اء افثؿقـ

 إمؽاكقة افتساوي وافػرز وتغر ؿقؿتفا بعد افػرز.

ء افعقـقـة أو بقعفـا وتؼـدمقا اصــقوبافتايل ؾنذا   يتػؼ افقرثـة بقــفؿ ظـذ ؿسـؿة إ

بعـد كظـر افـدظقى يؼـقم بؼسـؿة مـا يؿؽــ ؿسـؿتف مـفـا ظـذ  ضـلفؾؿحؽؿة ؾنن افؼا
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افقرثة إن أمؽـ وذفؽ بعد أخـذ رأي أاـؾ اخلـزة، واحلؽـؿ ببقـع مـآ يؿؽــ ؿسـؿتف 

مـفا بادزاد ثـؿ ؿسـؿة ؿقؿتفـا ظـذ افقرثـة، ويـتؿ ضـبط افـدظقى يف افضـبط احلؼـقؿل 

 ج صؽا بذفؽ وجيري ظؾقف تعؾق ت آشتئـاف. فقجقد كزاع وخير

 بء اٌؼ١ٕ١خ ِب ٠ٍٟ: شـ١ٚأُ٘ اإلعشاءاد اٌّطٍٛثخ ػٕذ لسّخ األ

 حضقر مجقع افقرثة أو وـقال ظـفؿ لقل بذفؽ.   -1

 ة أو وـقال ظـفؿ. صـقأو افغاد  أو كاطر افق صـرحضقر ويل افؼا -4

 افقرثة.  صـرإحضار صؽ ح -4

 ـقة وحآ ا وأوصاؾفا. اء افعقصـقيتضؿـ جرد إ ضـرً -2

لاضبة ؿسـؿ اخلـزاء فتؼققؿفـا و اإلؾـادة ظــ إمؽاكقـة ؿسـؿتفا وحصـقل  -1

 ة إن وجدت.صـقوافق صـرافغبطة وادصؾحة فؾؼا

اء افعقـقة ــادجقارات صـق فتؼققؿ بعض إصـغآشتعاكة باخلزاء ادخت -1

 ارات وادعدات.سـقواف

 ارات وادعدات. سـقة ـافاء افعقـقصـقإحضار ما يثبص مؾؽقة بعض إ -7

ــة  -1 ـــ ادؾؽق ــادة ظ ــة فإلؾ ــات احلؽقمق ــبعض اجلف ــد احلاجــة ف ــة ظـ افؽتاب

 ف ؾقفا. صـروافتعؾق ت اخلاصة بافت

 احلؽؿ بؼسؿة ما يؿؽـ ؿسؿتف وبقع مآ يؿؽـ بادزاد. -1

وظؼــارات ؿــد تؽــقن افســـة متـقظــة بحقــث تشــتؿؾ مــثال ظــذ كؼــد وأشــفؿ 

ـــقوأ ــدم بعضــفؿ ص ـــفؿ، وتؼ ــؿتفا بق ــذ ؿس ــة ظ ــاق افقرث ــة و  حيصــؾ اتػ اء ظقـق

 فؾؿحؽؿة بطؾ  افؼسؿة.

يف اذه احلافة يؼقم بعد ضبط افـدظقى وشـ ع مـا فـدى افقرثـة  ضـلؾنن افؼا 

وذفـؽ بعـد  ضــلافســة و ؿسـؿتفا ظؾـقفؿ بافتسـاوي إن امؽــ، أو بافسا صـربح

 آشتعاكة بلاؾ اخلزة.
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ا إذا   يؿؽـ ؿسؿتفا مجقعا بافتساوي ؾنن افؼاوأ  يؼقم بؼسؿة ما يؿؽــ  ضـلمَّ

ؿسؿتف ظؾقفؿ شقاء يف ضبط واحد أو جيعؾ فؽؾ كقع ضبط مستؼؾ حس  ما يـراه 

ظة إهناء افؼسـؿة واـق مـا كصـص ظؾقـف شـرمـاشبًا و ما اق أصؾح فؾقرثة وأكجز يف 

 ادادة افرابعة مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.

حيؽؿ ببقعف بادزاد افعؾــل ــ   ضـلؾنن افؼا ضـلوأما مآ يؿؽـ ؿسؿتف بافسا

 شبؼ ثؿ يؼسؿ ؿقؿتف ظذ افقرثة.

مـا ذــر شـابؼًا مــ اإلجـراءات اخلاصـة بؽـؾ كـقع وجيـري  ضـلويطبؼ افؼا 

 تعؾق ت آشتئـاف ظؾقفا.

ث ؿد يؼقم افقرثة بؼسؿة افسـة بقــفؿ ويرؽبـقن يف اثبا ـا ظــ بعد وؾاة ادقر

ضريؼ ادحؽؿة، ؾػل اـذه احلافـة جيـ  ظـذ ادحؽؿـة آشـتجابة فطؾـبفؿ حسـ  

أو ؽاد   صـرظقة إذا ـان مـ ضؿـ افقرثة ؿاشـر[ مـ كظام ادراؾعات اف72ادادة ]

يف افضــبط  يؼــقم بنثبــات اــذه افؼســؿة ضـــلة، وبعــد إحافــة افطؾــ  فؾؼاصـــقأو و

اإلهنادل بحضقر مجقع افقرثة أو وـقال ظـفؿ بؿقج  وـافة لقل فف ؾقفا بـاإلؿرار 

 وافؼسؿة وافصؾح. 

اإلجراءات اخلاصة بؽـؾ كـقع و يعـرض افؼسـؿة ظـذ ؿسـؿ  ضـلويطبؼ افؼا

ة، وبعد صـقأو افق صـراخلزاء، ـ  يطؾ  افبقـة ظذ حصقل افغبطة وادصؾحة فؾؼا

ذن بنثبات افؼسؿة ويرؾعف دحؽؿة آشتئـاف وبعـد ادقاؾؼـة ذفؽ يصدر حؽ  باإل

اء صــقمـ ًؽؿـة آشـتئـاف يؼـقم بـافتفؿقش ظـذ افصـؽقك وتسـؾقؿ ادبـافغ وإ

 افعقـقة إن وجدت.

ة ؾـنن تقثقـؼ ؿسـؿة صــقأو ؽادـ  أو و صــروأما إن ـان افقرثة فقس ؾقفؿ ؿا

( مــ كظـام 72دـادة )بقـفؿ تؽقن مـ اختصاص ـتابة افعدل بؿقجـ  ا ضـلافسا
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ــادة رؿــؿ ) ــاب افعــدل 4افؼضــاء واد ــة ٓختصــاص ـت /ك( مـــ افالدحــة افتـػقذي

ـــؿ ) ـــدل رؿ ـــر افع ـــايل وزي ـــقؿ مع ـــ  تعؿ ( يف 4212/ت/14افصـــادرة بؿقج

 اـ. 41/1/1241

ؼسؿة بقـفؿ وأن مـا بعد وؾاة ادقرث ؿد يتؼدم افقرثة فؾؿحؽؿة فطؾ  إجراء اف

 ضــلتؼرره ادحؽؿة مقاؾؼقن ظؾقف، ؾػل اذه احلافـة بعـد إحافـة افـدظقى يؼـقم افؼا

افســة ادـراد  صــربضـبط ضؾـبفؿ وأخـذ إؿـراراؿ بـذفؽ، ثـؿ يطؾـ  مــ افقرثـة ح

افؽتابة فؾجفات احلؽقمقـة فإلؾـادة ظـ  اـق ممؾـقك فؾؿتـقيف إذا  ضـلؿسؿتفا، و فؾؼا

رثـة، مثـؾ وزارة افعـدل ووزارة ادافقـة وممشسـة افـؼـد ـان بعضـفا ؽـر معؾـقم فؾق

 واقئة شقق ادال ووزارة افتجارة وافصـاظة و إدارة ادرور وؽراا. 

افسـة يؽت  فؼسؿ اخلزاء فتؼقـقؿ افســة واإلؾـادة ظــ إمؽاكقـة  صـروبعد ح

 ؿسؿتفا بافتساوي أو مع افرد مع آشتعاكة بخبر ظـد احلاجة.

برصـده يف افضـبط و ظرضـف  ضــلر ؿسؿ اخلـزاء يؼـقم افؼاثؿ بعد ورود ؿرا 

ظذ افقرثة ٕخذ ادقاؾؼة ظؾقف، ثؿ حيؽؿ بؼسؿة ما يؿؽـ ؿسؿتف وبقـع مـآ يؿؽــ 

وط واإلجراءات افسابؼة اخلاصـة بؽـؾ كـقع وخيـرج صـؽا شـرؿسؿتف مع تطبقؼ اف

قد إمـر أحقاكـًا ظــد وجـ ضــكبذفؽ وجيري ظؾقف تعؾـق ت آشـتئـاف، وؿـد يؼت

 ة ضؾ  بقـة ظذ حصقل ادصؾحة وافغبطة هلؿ.صـقأو ؽاد  أو و صـرؿا

ف افـبعض ؾقفـا صــرؿد حيصؾ كزاع بغ افقرثـة ظـذ اؿتسـام افســة أو ظـذ ت

بفؿ مـفـا، صــقأو بقعفا وتسؾقؿ ك ؾقؼقم بعضفؿ برؾع دظقى فطؾ  فؼسؿة افسـة،

ظـقى افؼسـؿة مــ اختصـاص ادحؽؿـة افتـل يؼـع يف ويف اذه احلافة يؽـقن كظـر د

كطاؿفا أـثـر افقرثـة ادـدظك ظؾـقفؿ، ويف حـال افتسـاوي يؽـقن ادـدظل باخلقـار يف 



  

 نرشكاخ األَظًح ٔاإلجشاءاخ انمضائٍح انًُظًح نمسًح ا

 ٔجٓاخ االخرظاص راخ انؼاللح
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[ 41إؿامة افدظقى أمام أي ًؽؿة يؼع يف كطاؿفا ًؾ إؿامة أحداؿ حس  ادـادة ]

 مـ كظام ادراؾعات.

ط احلؼــقؿل بضــبط افــدظقى يف افضــب ضـــلوظــد إحافــة افــدظقى يؼــقم افؼا 

فقجقد كزاع بغ افقرثة، وش ع ما فـدى افقرثـة وًاوفـة افصـؾح بقــفؿ إن امؽــ، 

وظـد تعـذر ذفـؽ ؾنكـف حيؽـؿ بؼسـؿة مـا يؿؽــ ؿسـؿتف بقــفؿ بعـد شـمال اخلـزاء 

واحلؽؿ ببقع مآ يؿؽـ ؿسؿتف بادزاد افعؾـل ثـؿ ؿسـؿة افؼقؿـة، وأحقاكـا ؿـد يؾجـل 

تصـػقتفا ظــدما يطـقل افــزاع ويؿتــع بعـض فؾحؽؿ ببقع مجقع افســة و ضـلافؼا

 افقرثة ظـ افؼسؿة.

 ويطبؼ يف ؿسؿة ـؾ كقع اإلجراءات افسابؼة. 

وأحقاكًا تؽقن افسـة ـبرة ومتػرؿة وبعضفا فـقس حتـص يـد افقرثـة وبسـب   

اختالؾفؿ وظدم تعاوهنؿ، وأيضا وضع بعضفؿ يده ظـذ جـزء مـفـا ــؾ ذفـؽ ؿـد 

ر بافقرثـة تتـليت ضــرة مــ حلـقق افشــقؼسؿة، وخو اف صـريطقل مـ إجراءات احل

 و إهناء افسـة. صـراحلاجة فالشتعاكة بادصػل أو احلارس افؼضادل ٕجؾ ح

ويتؿ تعقغ ادصػل فؾسـة ومافـف مــ شـؾطة أو حؼـقق أو واجبـات وؾؼـا دـا  

ورد يف ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة افصادرة بؿقجـ  ؿـرار معـايل وزيـر افعـدل 

 اـ.11/1/1241يف 1112رؿؿ 

ــر ـؿحاشــ  أو   ــا إجــراءات افؼســؿة إػ آشــتعاكة بخب ــاج أحقاك ــد حتت وؿ

مفـدس أو ًام وكحقه، ؾقتؿ تعققــفؿ وحتديـد ظؿؾفـؿ و أجـر ؿ وؾؼـا دـا ورد يف 

 افػصؾ افسادس مـ كظام ادراؾعات.

و ظـدما يطقل افـظر يف دظقى افؼسـؿة فقجـقد بعـض اإلصـؽآت أو ظـدم  

ر بافســة فقجـقد مـثال مسـتغالت ضــرة مــ حلـقق افشـقافقرثة وختعاون بعض 

ــة، ؾقحــؼ  ــة افصــحقحة أو افـظامق ــديراا بافطريؼ ـــ ي ــقد م ــدم وج ــع وظ ذات ري
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فؾؿحؽؿة أو فؾقرثة ضؾ  إؿامة حارس ؿضادل ظذ افسـة حلغ افػصؾ يف افــزاع 

 فا.وؿسؿة افسـة، بحقث يتقػ احلارس افؼضادل إدارة افسـة وادحاؾظة ظؾق

ويتؿ تعققـف وحتديد صـالحقاتف وأجرتـف واكتفـاء ظؿؾـف وؾؼـا دـا ورد يف كظـام  

 412و 414و 414و 411ظقة وٓدحتـــف افتـػقذيـــة يف ادـــقاد )شــــرادراؾعـــات اف

(، ويؿؽـ أن يعفد باحلراشة فؾؿصػل افؼضادل وؾؼا فؾـ دة 417و  411و 411و

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.42)

 مجقع ما شبؼ تعؾق ت آشتئـاف. وجيرى ظذ 

ع ظـذ حـؼ افقرثـة ؾـنذا تـقىف صـخص وخؾـػ شــرؿضاء افديقن مؼدم يف اف 

  ترـة ومـ ضؿـ ترـتف ديقكا ؾنما أن تؽقن اذه افديقن فف أو ظؾقف:

قـة ؾآحتقـاط إذا ـان فف ديقن ظذ أخريـ أو حؼقق فدى جفـات حؽقم ضوًٓ:

أن ٓ تدخؾ ضؿـ افؼسؿة إٓ بعد اشتالمفا حتك فـق ـاكـص مسـتحؼة افسـداد وذفـؽ 

 ســر  أحـد افقرثـة ثـؿ يعصــقفؾجفافة يف شداداا مـ ظدمف، ؾؼد يؽـقن افـديـ مــ ك

ادديـ، أو خيتػل ؾقست  ظؾقف كؼص يف حؼف، أو رجقظف ظذ افقرثة ومطافبتفؿ ممـا ؿـد 

 ـ تمجؾ ؿسؿتفا حلغ اشتالمفا. يـت  ظـف خالف بقـفؿ، وفؽ

إذا ـان ظؾقف ديقن فمخريـ ؾنكف ٓبد أوًٓ مـ خصؿ ؿقؿـة افـديقن مــ  ثاكقًا:

 افسـة ٕجؾ شداد افغرماء وما بؼل بعد ذفؽ يؼسؿ ظذ افقرثة.

  ع  الحظة  ا يع:  

أن تؽــقن افــديقن ثابتــة شــقاء بلحؽــام ؿضــادقة أو إؿــرارات مقثؼــة مـــ  -1

 جفات لقفة.

  تؽـ افديقن ثابتة بلحؽام أو إؿرارات ؾالبد مـ إؿرار افقرثـة هبـا أو إذا  -4

 ة صـقأو ؽاد  أو و صـروجقد افبقـة هبا خصقصًا إذا ـان اـاك ؿا



  

لضاء انذٌٌٕ يمذو فً انشـشع ػهى دك انٕسثح فإرا ذٕفى شخض 

ٔخهف ذشكح ٔيٍ ضًٍ ذشكرّ دٌَٕا فإيا أٌ ذكٌٕ ْزِ انذٌٌٕ 

 نّ أٔ ػهٍّ:
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إذا ـاكــص افــديقن فؾدوفــة ؾتؽػــل إوراق افرشــؿقة مثــؾ ؿــروض بـــؽ  -4

 افتسؾقػ وآدخار.

ؿ حػظـف فـدى فؾؿطافبـة بـف ؾنكـف يـت ضـرإذا ـان افديـ ثابتا فشخص   حي -2

 يـ ومـ يف حؽؿفؿ حلغ حضقره. صـراهلقئة افعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼا

ارة أو أشـفؿ وكحـق شــقاء مراقكـة ـعؼـار أو صــقإذا ـان مــ ضـؿـ افســة أ

ة ـصـرظا ؿبؾ افؼسؿة أخذ إذن صاح  افراـ شقاء ـان ؾردا أو صـرذفؽ ؾقج  

 أو جفة حؽقمقة ٕن حؼف متعؾؼ بافعغ ادراقكة.

ؾنذا   يقاؾـؼ صـاح  افـراـ ظـذ ؿسـؿة افعـغ ادراـقن ؾـال تـدخؾ ضـؿـ 

افسـة ادؼسقمة إٓ بعد ؾـؽ افـراـ أو مقاؾؼتـف ـافعؼـار ادراـقن فؾبــؽ افعؼـاري 

اــ أو افصــدوق 47/1/1227/ت يف 14/117حس  افتعؿقؿ افقزاري رؿـؿ 

 اظل وكحقاا ـ  شبؼ يف ؿسؿة افعؼار.افزراظل أو افصـ

ويشسط أن يؽقن افراـ مقثؼًا ـ  شبؼ يف افديقن مـ جفات لقفة أو فـدى  

جفات حؽقمقة مثؾ ؿروض افصـدوق افعؼاري وافزراظل وافصـاظل أو مفؿـش 

ظــذ وثقؼــة افتؿؾــؽ بــافراـ، وإذا   يؽـــ افــراـ مقثؼــًا ؾــقؿؽـ إثباتــف أثـــاء كظــر 

ة، صــقأو ؽادـ  أو و صـرر افقرثة أو بطؾ  افبقـة ظـد وجقد ؿاافؼسؿة شقاء بنؿرا

 وجترى ظؾقف تعؾق ت آشتئـاف.

إذا ؾؼد صخص أو ؽاب و  يعؾؿ حافف أحـل أم مقـص، ؾـنن مافـف ٓ يؼسـؿ إٓ 

بعد صـدور حؽـؿ يتضـؿـ احلؽـؿ بقؾاتـف واكحصـار إرثـف يف ورثتـف ادـذـقريـ يف 

ؽؿ ثؿ يرؾع دحؽؿة آشتئـاف حقث أكـف حؽـؿ ظـذ ؽادـ  وؾؼـا فؾـ دة صؽ احل

 ( مـ كظام ادراؾعات.111)
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و بعد صدور اـتساب احلؽؿ افصػة افـفادقة حيؼ فؾقرثـة ؿسـؿة ترـتـف أو افتؼـدم  

 فؾؿحؽؿة فطؾ  افؼسؿة ويتبع يف افؼسؿة اإلجراءات افسابؼة اخلاصة بؽؾ كقع.

بف فـدى اهلقئـة صــق، أو وجد فف مال ؾقتؿ حػـظ كيؽا يف ترـةصـروإذا افغاد   

 يـ حلغ صدور حؽؿ مـ ادحؽؿة أو حضقره. صـرافعامة فؾقٓية ظذ أمقال افؼا

إذا تــقىف صــخص وخؾــػ ترـــة و  يعــرف فــف وارث ؾــنن ادخــتص بحػــظ مافــف 

يـ ومــ يف حؽؿفـؿ بؿقجـ  صـرأمقال افؼا اف ظؾقف اهلقئة افعامة فؾقٓية ظذصـروآ

ــاريخ  17ادــادة افثاكقــة مـــ كظــام اهلقئــة افصــادر بؿقجــ  ادرشــقم ادؾؽــل رؿــؿ م/ وت

 اـ، ويتبع يف حػظ ترـتف ما ورد مـ إجراءات كص ظؾقفا كظام اهلقئة. 14/4/1247

قديغ، أو ــان ادتـقىف شـعقدي و مــ ضـؿـ إذا ـان ادتقىف و ورثتف ؽر شع 

ورثتـف ؽـر شــعقدي وتؼـدمقا فؾؿحؽؿــة ؾنكـف يطبـؼ يف حؼفــؿ كػـس اإلجــراءات 

 افسابؼة وفؽـ يضاف إفقفا اإلجراءات افتافقة: 

إذا ـاكص افصؽقك وافقـآت صادرة مــ خـارج افسـعقدية ؾالبـد مــ  -1

اخلارجقـة وزارة افعـدل تصديؼفا مـ افسػارة افسعقدية يف بؾد افقـافة ومــ وزارة 

 افسعقدية.

إذا ـــان مـــ ضــؿـ افســـة ظؼــارات ؾــال بــد أن تؽــقن داخــؾ ادؿؾؽــة   -4

 [ مـ كظام ادراؾعات.41و41بؿقج  ادادتغ]

وؿد كص كظام متؾؽ ؽر افسعقديغ فؾعؼار افصادر بؼرار جمؾس افقزراء رؿؿ  

عقدي حــؼ اـــ يف ادــادة افســابعة مـــف ظــذ اـتســاب ؽــر افســ1/2/1241يف  11

 ادؾؽقة ظذ افعؼار ظـ ضريؼ ادراث. 

  



  

هى دك انٕسثح فإرا ذٕفى شخض لضاء انذٌٌٕ يمذو فً انشـشع ػ

ٔخهف ذشكح ٔيٍ ضًٍ ذشكرّ دٌَٕا فإيا أٌ ذكٌٕ ْزِ انذٌٌٕ 

 نّ أٔ ػهٍّ:
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 رٕج١ٙبد:

يؽا صــرـة أو ادمشسـة افتجاريـة ادؿؾقــة فؾؿتـقىف أو شــر: ما يتعؾـؼ بافضوًٓ 

ـات شــرؾقفا وما يثار حقهلـا مــ كـزاع بـغ افقرثـة ؾنهنـا  ضـع يف ذفـؽ فـظـام اف

 وكظام افسجؾ افتجاري وادختص بـظراا ادحاـؿ افتجارية.

افرات  افتؼاظدي ٓ يدخؾ ضؿـ افسـة بؾ يستحؼف ادـصـقص ظؾـقفؿ  قًا:ثاك

 يف كظامل افتؼاظد اددين وافعسؽري وافتلمقـات آجت ظقة.

اء ادؿـقظة ـإشؾحة مثال تعامؾ وؾؼ كظام إشـؾحة وافـذخادر صـقإ ثافثًا:

 هبا.  اــ أو افـظام افصادر41/7/1241/م يف 21افصادر بادرشقم ادؾؽل رؿؿ 

ما يتعؾؼ بافع ل افؾـذيـ ظـذ ـػافـة ادتـقىف ؾفـمٓء خيضـعقن ٕكظؿـة  هابعًا:

 اإلؿامة واجلقازات.

 ضا ضًا: إدسإات  َع الرتنْ  املصا :

ادقضقع ببقع أظقـان افســة بـادزاد أو بعضـفا ؾـادختص  ضـلظـدما حيؽؿ ؿا

افتـػقـذ، و يطبـؼ يف بقعفـا  افتـػقذ وؾؼا فؾ دة افثافثـة مــ كظـام ضـلبنجراء ادزاد ؿا

 ضــل[ مــ كظـام افتـػقـذ، وإذا ــان ؿا12اإلجراءات ادـصـقص ظؾقفـا يف ادـادة ]

افتـػقذ يتؼقـد بـ   ضـلادقضقع ؿد حدد يف حؽؿف ضريؼة أو ثؿـ معغ فؾبقع ؾنن ؿا

( مـ افالدحـة افتـػقذيـة 12/2كص ظؾقف يف احلؽؿ بـاء ظذ ما كصص ظؾقف افػؼرة )

 قذفـظام افتـػ

ادقضـقع فؼسـؿتفا بـغ  ضــلؾ افـثؿـ تبعـث افؼقؿـة فؼاصــقوبعد افبقع وحت 

 افقرثة. 

 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد...

 

  



 

 

 

كاِخ   إجشاءاخ ِكْسمح امرت 

 

 

 إعداد

 ريضـٍد. حًذ تٍ عثذ انعسٌس تٍ أحًذ انخ
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 ٘ـــدمــمك

وافصالُة وافسالم ظذ كبق،ـا ًؿـٍد، وظـذ آفـف وصـحبف  احلؿُد هلل رب، افعادَغ،

 أمجعغ.

ا بعُد:  أمَّ

ـؾًة شـرِف ُظؾقم افصـرؾننَّ ِظْؾَؿ افػرادض مـ أ يعِة، وؿد أبان اهللُ ظـ أحؽامـف مػصَّ

ــف  تــبفؿ أحؽاَمفــا،  يف ـتابــف، وكبقُّ ـُ ر أاــُؾ افعؾــِؿ يف  يف ُشـــتِف، وظــذ ضــقدف  حــرَّ

قا مسادَؾفا، وإ : ِصـػَة ؿِْسـؿتفا وضـُرَق إيصـال -واق ُمـمث،ٌر ؾقفـا  -نَّ مما يتعؾَُّؼ هبا وبقَـّ

ـاِت. ك: بنجراءاِت ؿِْسؿة افسَّ  احلؼقِق ٕاؾفا، واق ما اْصُطؾَِح أن ُيسؿَّ

، وؿــِقَي افعــزُم ظــذ بقــاِن اــذه اإلجــراءات يف اــذه  وظؾقــف  ؾؼــد اكبَعــَث اهلــؿُّ

مــة دؾتؼــك ِؿْســؿة افسَّ  ـــاِت، افــذي ُتِؼقؿــف اجلؿعقــُة افِعْؾؿقــة افؼضــادقة افقرؿــِة ادؼدَّ

عقدية )ؿضاء( بؿديــة افريـاض، يف ادـدة مــ ) اــ( ادقاؾـؼ 4/1/1241 - 4افسُّ

 م(.11/2/4211 - 11)

ـــاِت(، واشــتدظك افبحــُث أن  وؿــد جعؾُتفــا بعـــقان: )إجــراءاُت ِؿْســؿة افسَّ

 مبحًثا، اذا بقاهُنا: شـرَ تـتظَِؿ يف ثالثَة ظ

ـة وِؿْسؿذفا.ادبحث   إول: نعريػ افسَّ

ـاِت.  ادبحث افثاين: ضكقاع ِؿْسؿة افسَّ

ـاِت.  ادبحث افثافث: آخذصاُص دم ِؿْسؿة افسَّ

 افقهثِة. صـرادبحث افرابع: إجرا اُت ح

 يـ. ـرادبحث اخلا س: إجرا ات إؿا ِة ويلٍّ ظذ افؼا

 ة. ـقَّ ادبحث افسااس: إجرا ات إثبات افق
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اادبحث   .أـلافسابع: إجرا اُت ِؿْسؿة افسَّ

 ادبحث افثا ـ: إصؽآُت اظاوى افؼسؿة.

 ادبحث افذاشع: إجرا ات اظاوى افِؼسؿة رادـفج افعام .

ـاتى وإجرا ات ؿسؿذفا.صـرادبحث افعا  : ضكقاع افسَّ

 افذـػقذ. أـل: إجرا ات َبقع افسـة بادزاِا ظـ ضريؼ ؿاشـرَ ادبحث احلااي ظ

ـاِت.شـرافثاين ظ ادبحث  : إاوات ادُساكِدة دم ِؿْسؿة افسَّ

 : آظساأات دم اظاوى افِؼسؿة.شـرَ ادبحث افثافَث ظ

أشـلُل اهللَ أن تؽـقن كاؾعــًة يل وفؾؿسـؾؿغ، وأن جيعـَؾ ظَؿَؾـــا خافًصـا فقجفــف 

 افؽريِؿ.
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َّل  الـنبشح األ
 تعسٓف التَّسنات ِّقِطنتَا

ًْ ًاصطالًس  ا:تعسٍف الرتنات ُلػ

مجــُع َتِرـــةٍ  افِســـات ُفغــًة:
(1)

"واــل مــا يســـف افشــخُص وُيْبؼقــف"، 
(2)

، واــل 

ا: إذا ضَرَح اف ـً ُف َتْر ـُ ف َيس ـَ ، أي: شـلمشتؼٌة مـ: َتَر ًٓ ه، ُيؼال: تَرك ادقـُص مـا َء وخالَّ

ف،  ـَ اث ادسوك"خؾَّػف وتَر ـف مـ افسُّ "وتِرـُة افرجؾ ادقِص: ما يْسُ
(3)

. 

ـؾُّ ما خُيؾ،ػف ادقُص مـ إمقال واحلؼقق افثابتةِ  الًحا:افسـُة ا ط
(4)

. 

ـاِت:  ظلَّ مـ افِسـة.شـرَبف افصـقإظطاء ـؾ، وارٍث ك وادراُا بِؼْسؿة افسَّ

ـات: ِ ـات إثباًتا  وادُراا بنجرا ات ِؿْسؿة افسَّ ِ افطريؼُة ادُتََّبعُة يف كَظر ِؿْسؿة افسَّ

 ا.ًظا وكظامً صـرأو َدظَقى، 

ـاِت: ِ  افَػرق بغ ِظؾؿ افػرائض ]ادقاهيث[ وِؿْسؿة افسَّ

ـاِت أخصُّ مـ ِظؾؿ افػـرادض، واـل جـزٌء مــف  ؾِعْؾـؿ افػـرادض:  ِؿْسؿُة افسَّ

قفا" "ِظؾٌؿ ُيعَرُف بف ـقػقَُّة ِؿسؿة افِسـة ظذ ُمستحؼ،
(5)

ــاِت ؾفـل:  ا ِؿْسؿة افسَّ . وأمَّ

.ـرشَبف افصـقضريؼُة إظطاء افقارِث كَ   ظلَّ

                                           
 (.1/71ادصباح ادـر، فؾػققمل ) (1)

 (.12/221(. واكظر: فسان افعرب، ٓبـ مـظقر )11افتعريػات، فؾجرجاين )ص: (4)

 (.12/221) فسان افعرب، ٓبـ مـظقر (4)

 (.11اكظر: افتعريػات افػؼفقة، دحؿد ظؿقؿ )ص: (2)

 (.114ادرجع افسابؼ )ص: (1)
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 الـنبشح الجاىٕ
 أىْاع الِكطن٘

 افؼسؿُة ظذ كقظِغ:

افقرثـة، وتصـبُح  ضــلؿسؿُة تراٍض، واذه افِؼْسـؿة تؽـقن بسا افـقع إول:

 ًة إهنادقًَّة.ضـقؿ

ًة ضــقِؿْسؿة إجباٍر، واذه تؽقن ظـد اختالف افقرثـة، وتصـبح ؿافـقع افثاين: 

 حؼقؿقًة.
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 الـنبشح الجالح
 ٘ التَِّسناِتاالختصاص يف ِقِطن

ـات فف شذَُّة ضحقاٍل:  آخذصاُص افؼضائل  دم ِؿْسؿة افسَّ

 :ضبُاألًل: َقطمْ الرتا

( تؽـــقن فـــدى افـــدوادر اإلهنادقَّـــة بؿحـــاـؿ إحـــقال صــــرٌ )إْن ــــان ؾقفـــا ؿا

ة يف ادحـاـؿ افعامــة يف ادحاؾظــات صـــقَّ ة، أو فــدى دوادـر إحــقال افشخصــقافشخ

 ؾؾدى ـتابة افعدل. صـرٌ ة، ؾنن   يؽـ ؾقفا ؿاصـققال صخافتل فقس ؾقفا ًؽؿة أح

 :الجانُ: َقطمْ اإلدباز

ة، أو فدى دوادـر إحـقاِل صـقتؽقن مع افؼضايا احلُؼقؿقَّة بؿحاـؿ إحقال افشخ

 ة.صـقة يف ادحاـؿ افعامة يف ادحاؾظات افتل فقس ؾقفا ًؽؿة أحقاٍل صخصـقَّ افشخ

َْ  لٌَن  زٍاٍلالجالح: َقْطمْ الِتس ناَت ا  :ليت َتص ٍد علٓ  اٖ

ــة، مؽقكــة مـــ ثالثــة ؿضــاة، فــدى ًؽؿــة إحــقال  تؽــقن فــَدى دادــرٍة لتصَّ

ة بافريـاضصـقافشخ
(1)

، واـذا خـاصس بافســات يف مديــة افريـاض، ومـا شـقااا 

 ؾقبؼك آختصاص ظذ ما شبؼ.

 :د ًاسُدإذا نانت العكازات يف  ل السا ع: َقطمْ العكازات يف  لَد العكاز

م افقرثة فؾؿحؽؿة افتـل تَؼـع يف  دت أماــ افعؼارات، ؾقتؼدَّ اخلامس: إذا تعدَّ

مؼر، إؿامتفؿ إذا اتَّػؼ افقرثة ظذ ضؾ  افؼسؿة
(2)

.  

                                           
 اـ(.44/27/1241( يف )121/4/41ؿرار ادجؾس إظذ فؾؼضاء رؿؿ ) (1)

 اـ(.17/1/1242( يف )1244/ت/14افتعؿقؿ افقزاري رؿؿ ) (4)
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 الطا ع: 

ظقى ُتؼـام يف  دت أماــ افعؼارات واختؾـػ افقرثـة يف افؼسـؿة، ؾافـدَّ إذا تعدَّ

َظك ظؾقفؿ أو أـثراؿ، ويف  ِظل باخلقـار يف مؽان إؿامة اددَّ حال افتَّساوي يؽقن ادـدَّ

إؿامة افدظقى أمام أي، ًؽؿٍة يؼع يف كطاؿفا ًؾُّ إؿامة أحداؿ
(1)

. 

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة.41ادادة ) (1)
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 الـنبشح السابع
 الْزث٘ ِصـسإدساٛات َس

 الٌزثْ: ْصبسإدسإات َصوِّ س

 ُحضقر ادـفل )أحد افقرثة(، أو وـقٍؾ ظـف، أو ويِل  ظؾقف، أو َوِِص  ظؾقف. (1

ؼ مـ (4 ( ظـ ضريؼ إثبـات صخ افتحؼُّ ث )ادتقىفَّ تف افرشـؿقَّة، صــقَّ اشؿ ادقر،

ؼ مـ وؾاتف، وتاريخ افقؾاة، ومؽاهنا، ظـ ضريؼ صفادة افقؾاِة افصادرة مــ  وافتحؼُّ

 إحقال ادَدكقَّة.

ث، وشــبِ  افقؾــاة،  (4 إحضــاُر بق،ـــٍة، واــل: صــااداِن َيشــفدان بقؾــاِة ادــقر،

 ـ ُذـُِروا، وأكف ٓ وارَث فف ِشقااؿ.وبقاِن ورَثتِف، واكحصاراؿ ؾقؿَ 

ـ ُتْؼَبـُؾ َصـفادُ ؿ يف اإلهنـاء  ؾـال ُتْؼَبـُؾ صـفادة أحـد  (2 فقُد ممَـّ أْن يؽقن افشُّ

 افقرثة أو ؾروظفؿ أو أصقهلؿ.

فغ. (1  تعديؾ افبق،ـة مـ ِؿَبِؾ ُمعد،

ث، وتـاريَخ افقؾـاة، واكحصـاَر إرثـف يف  ضـلتؼريُر افؼا (1 ُثبـقَت وؾـاة ادـقر،

ث، وتــاريِخ وٓد ــؿ، وحتديــُد افبــافغ وَرثتِــ ـُ أشــ ِدفؿ وؿــرابتفؿ فؾؿــقر، ف، وتــدوي

 مـفؿ  ظؼاًل أو ِشـًّا. ِصـروافؼا

ؿًة مـف. (7  خُيرج َصؽس بذفؽ، حيؼُّ فؽؾ، وارث أن يلخذ صقرة ُمصدَّ
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 الـنبشح ارتامظ
ٍّٕ علٙ الكا َِّل  ًِٓصـسإدساٛات إقام٘ 

 وهذا ظذ ثالثة ضكقاع:

  :َضنًّا صبٌسن ٍهٌن يف الٌزثْ قاالنٌع األًل: أ

 وإجراءاُتف ـأيت:

أو وـقـٍؾ ظــف، وضـْبط  صـرحضقر ادـْفل افذي َيرؽُ  بافقٓيِة ظذ افؼا (1

 إهنادف بطؾ  إؿامتِف َوفِقًّا.

ُر اشِؿ افؼا (4 ـْ  ، وُظؿِره ِمـ خالل افقثادؼ افرشؿقَّة.صـرِذ

ــدَّ مـــ ضؾــ صـــرإذا ـــان ادـفــل ؽــَر وافــدِة افؼا (4 ِ  حضــقر وافــدة ؾــال ُب

، أو مـ َيـقب ظـفا، وأخذ مقاؾؼتفا ظذ َتقيل، ادـفل  دؾًعا فؾؿشـاـؾ افتـل صـرِ افؼا

 ومافِف. صـربافؼا ُضـرُّ ت

، وحاجـة وفـده صـرإحضاُر بق،ـة  وال: صااداِن َيشفدان بقؾاة وافد افؼا (2

بافقٓيـة وِشــ،ف، وأن وافـده   ُيـقِص ٕحـٍد  صــرفؾقٓية ظؾقف، واشؿ افؼا صـرافؼا

 .صـرظؾقف، وأنَّ ادـفل صاحُ  ِدياكٍة وأماكة، وصافٌح فؾقٓية ظذ افؼا

فغ. (1  تعديؾ افبق،ـة مـ ِؿَبِؾ ُمعد،

 ضــلوإؿامة ادـفل وفقًّا ظؾقـف. وإؾفـام افؼا صـرافؼا صـرؿ ضـلُيثبُِص افؼا (1

 .صـرادـفلَّ ب  جيِ  ظؾقف جُتاه افؼا

 .خُيرج َصؽس بذفؽ ُيسؾَّؿ فؾؿـفل،  (7
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َْ علٓ الكا   :صبسالنٌع الجانُ: إثبات الٌصاٍ

 وإجرا اُنف ـأيت:

أو وـقــٍؾ ظـــف، وضـْبُط إهنادــف بطؾــ   - صــلُّ واــق افق -ُحضـقر ادـفــل،  (1

 .صـرإثبات ِوصايتف ظذ افؼا

، وَجْعؾِـف صـقَّ إحضار بق،ـة  وال صااداِن َيشفدان ظذ و (4 ة ادتـقىفَّ فؾؿـفـل،

ة خـط، ادتـقىفَّ بافقصـرا ظذ أوٓده افؼاصـقًّ و ة، وأن صــقَّ يـ. أو َيشفداِن ظذ صـحَّ

 ا.صـرً ظؾقف ٓ زال ؿا َصـكادُق

فغ. (4  تعديؾ افبق،ـة مـ ِؿَبِؾ ُمعد،

فا.صـقَّ إذا ـاكص افق (2 ُن كصُّ  ة مؽتقبًة ؾُقدوَّ

1) .  خُيرج َصؽس بذفؽ، ُيسؾَُّؿ فؾؿـفل،

ان إُب ؿد أو (1 ـ مـ ورثتِف بؿقجـِ  صـؽ  يصـرأثـاء حقاتف ظذ افؼا صـكإذاـ 

تابة افعدل، ؾقُْؽتَػك بذفؽ، وٓ حاجة فصؽ، وٓيٍة جديد.  صادٍر مـ ادحؽؿة، أوـ 

  :عكًلا صبسالنٌع الجالح: الٌتٍْ علٓ الكا

 وإجرا اُنف ـأيت:

ظؼـاًل أو وـقـٍؾ ظــف،  صــرحضقر ادـفل، افذي يرؽـ  بافقٓيـة ظـذ افؼا (1

 ا ظؾقف.وضْبط إهنادف بطؾ  إؿامتف وفقًّ 

ُر اشؿ افؼا (4 ـْ  ظؼاًل مـ خالل افقثادؼ افرشؿقة. ِصـرِذ

ـؾ ظــ  (4 افؽتابة إػ مستشـًػك ُحؽـقمل  مــ أجـؾ إظـداد تؼريـر ضْبـل  مػصَّ

افعؼؾقة، وبقان أكف ٓ يستطقع افؼقام بلمقره بـػسف، وحاجتف دـ يتـقػَّ  صـرحافة افؼا

أمقره ويؼقم ظؾقف
(1)

. 

                                           
 ( مـ افالدحة افتـػقذية فـظام ادراؾعات افشـرظقة.44/12دة )ادا (1)



 

 د. دًذ تٍ ػثذ انؼضٌض تٍ أدًذ انخضـٍشي 
 

 764 

َيشـفدان بؼصـقر ادـقػَّ ظؾقـف ظؼـاًل، وكـقع إحضار بق،ــٍة  واـل صـااداِن  (2

افؼصقر وتارخيف، وحاجتف فؾقٓية ظؾقف، وأن ادـفل صاح  دياكٍة وأماكة، وصافح 

 .صـرفؾقٓية ظذ افؼا

فغ. (1  تعديؾ افبق،ـة مـ ِؿَبِؾ ُمعد،

ظؼـاًل، وإؿامـة ادـفـل وفقًّـا ظؾقـف. وإؾفـام  صــرافؼا صــرؿ ضــلُيثبِص افؼا (1

 .صـر  جيِ  ظؾقف جُتاه افؼاادـفل ب ضـلافؼا

 خُيرج َصؽس بذفؽ ُيسؾَُّؿ فؾؿـفل. (7

 ِشـًّا. صـرٓ حَيتاج إُب إػ اشتخراج صؽ، وٓيٍة ظذ وفده افؼا (1

ـــًّا افؼا (1 ــافغ ِش ــده افب ــٍة ظــذ وف ــاج إُب إػ صــؽ، اشــتؿراِر وٓي  صـــرحَيت

ظؼاًل 
(1)

. 

                                           
 ( مـ افالدحة افتـػقذية فـظام ادراؾعات افشـرظقة.44/1ادادة ) (1)
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 الـنبشح الطادع
َْ َّإدساٛات إثبات ال  ٘صـ

م ا (1 ثـف، صـقَّ ، أو أحَد افقرثة( بطؾِ  إثباِت وصـلُّ دـفل )واق افقَيتؼدَّ ة مقر،

ُن إثباتف.  وُيدوَّ

ن يف افضبط ـامؾًة.صـقإذا ـاكص افق (4 ُز أصؾفا، وُتدوَّ  ة مؽتقبًة، ؾُقْزَ

 صــلة مــ ادُقصــقبق،ـة  واـل صـااداِن َيشـفداِن ظـذ ُصـدور افق ضـرحُي  (4

 ة ادؽتقبة ادُـَفك هبا.صـقو صااَدا افقحاَل حقاتف، أو َيشفدان ظذ َخط،ف، أ

ة، وأؿرَّ هبـا مجقـُع افقرثـة، وــاكقا صـقإذا   ُيقَجد بق،ـة تشفد ظذ صحة افق (2

 بافغغ  ؾتثُبص بِـاًء ظذ إؿراراؿ  ٕنَّ احلؼَّ ٓ يعُدواؿ.

ا صــرً يـ ؾال ُيؼَبـُؾ إؿـراراؿ بنثبا ـا، وإن ــان بعضـفؿ ؿاصـرإْن ـاكقا ؿا (1

ة، وتثبـص صــقيـ بثبـقت افقصــرفغقن هبا، ؾَقشفدون ظذ بؼقَّة افقرثة افؼاوأؿرَّ افبا

 بحؼ  فؾجؿقع، وُترَؾُع إػ ًؽؿة آشتئـاف يف اذه احلافة.

فغ. (1 ُل افبق،ـة مـ ِؿَبِؾ ُمعد،  ُتعدَّ

ُة ما   تؽـ فقارٍث، أو أـثَر مــ افثؾـث، إٓ إذا واؾـؼ افقرثـُة صـقُتثُبص افق (7

 ظذ ذفؽ.

 .صـل، ة، وخُيرج صؽس بذفؽ ُيسؾَّؿ فؾقصـقفقُتثَبص ا (1

د ادق (1 ا ظؾقفـا، ؾتشـفد افبق،ــُة ظـذ أنَّ ادـفـل صـاحُ  صــقًّ و صـلإذا   حُيد،

 ا ظذ ذفؽ.صـقًّ ِدياكة وأماكة، وصافح فؾقصاية ظؾقفا، وُيؼام و



 

 د. دًذ تٍ ػثذ انؼضٌض تٍ أدًذ انخضـٍشي 
 

 765 

 الـنبشح الطابع
 ضـٕإدساٛات ِقطن٘ الرتا

 :ظذ  ا يليت أـلإجرا ات إثبات ِؿسؿة افسا

 ظل  ظـفؿ.صـرحضقر افقرثة أو وـقٍؾ  (1

 حتديد افِسـة  مـ كْؼد، وظؼارات، ومـؼقٓت، وكحقاا. (4

، ؾفؿ باخلقار بغ صـرافقرثُة ظذ ِؿسؿة افسـة، وفقس ؾقفؿ ؿا ضـكإذا ترا (4

 أمريـ:

ـَص فـف مــ  إول: ااب إػ ـتابة افعدل، وإؾراغ ـؾ، ظؼار باشؿ مــ ُخص، افذَّ

َصـص فـف، ومثؾـف: افقرثة، وإػ اقئة  افسقق ادافقـة  فـؼـؾ مؾؽقـة إشـفؿ دــ ُخص،

ارات، وـذا باؿل ادـؼقٓت ـافبضادع وؽرااسـقادرور فـؼؾ مؾؽقة اف
(1)

. 

م فؾَؿحؽؿـِة مــ أجـؾ إثبـات افِؼسـؿة،  افثاين: آت،ػـاق ظـذ افؼسـؿة، وافتؼـدُّ

ــة بؿحــاـؿ إحــقال افشخ ــدوادر اإلهنادقَّ ــَدى اف ــر  ة، أوصـــقويؽــقن ف ــدى دواد ف

ة يف ادحاـؿ افعامة يف ادحاؾظات افتل فقس ؾقفا ًؽؿة أحـقال صـقإحقال افشخ

 ة. وإجراءا ا ـأيت:صـقصخ

فـف حـؼَّ اإلؿـرار وافؼسـؿة(  ضـرحي (1 افقرثة أو وـقٌؾ ظـفؿ )فديف وـافـة  ق،

افقرثـة،  صــرِ فدى ادحؽؿة، ويـفل بذـر وؾاة ادقرث وافقرثـة بؿقجـ  َصـؽ، ح

 ُن رؿؿف، وتارخيف، ومصدره.وُيدوَّ 

يذـر افِسـة: )افـؼد، إشفؿ، ادـؼقٓت، افعؼارات(، ويصػ ادـؼقٓت  (4

                                           
/ك( مـــ افالدحــة افتـػقذيــة ٓختصــاص ـتــاب افعــدل افصــادرة 4( مـــ كظــام افؼضــاء، وادــادة رؿــؿ )72ادــادة ) (1)

 اـ(.41/1/1241( يف )4212/ت/14بؿقج  تعؿقؿ معايل وزير افعدل رؿؿ )
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ــا يؿق،زاــا ظـــ ؽراــا، ثــؿ يــذـر افعؼــارات، ومقاؿعفــا، وحــدوداا،  وصــًػا دؿقًؼ

 وأضقاهلا، ومساحتفا، وصؽقـفا، وتقارخيفا، ومصادراا.

ن آتػاق بغ افقرثة ظذ افؼسؿة، ويُ  (4  طَؾُ  إثبات ذفؽ.ُيدوَّ

 ظـ إرصدة ظـ ضريؼ ممشسة افـؼد. َسـرُيستػ (2

 ظـ إشفؿ ظـ ضريؼ اقئة افسقق ادافقة. َسـرُيستػ (1

 يان مػعقهلا، ظـ ضريؼ مصادراا.شـرظـ صؽقك ادؾؽقَّة و َسـرُيستػ (1

إذا وردت اإلجابات ُتضَبط، ثؿ ُتثَبـص افِؼسـؿة ادتَّػـؼ ظؾقفـا، وجيـرى مـا  (7

 (.12ؿؿ )َيِرُد يف افػؼرة ر

ا أو ؽادًبا، ؾال بـد مــ افؽتابـة فؼسـؿ اخلـزاء  صـرً إذا ـان ضؿـ افقرثة ؿا (1

ؼ مـ افِغبطة وادصؾحة مـ ظدمفا، ثؿ حُت  بق،ـة تشـفد بـذفؽ، ؾـنذا ثبَتـص  َضـرفؾتحؼُّ

 افِغبطة وادصؾحة ُتثَبُص افؼسؿة.

ــة ؿا (1 ــان ضــؿـ افقرث ــة صـــرً إذا ـ ــُع دحؽؿ ــات ُيرَؾ ــنن اإلثب ــا، ؾ ا أو ؽادًب

 آشتئـاف فتدؿقِؼف.

إذا صادؿص ًؽؿة آشتئـاف ظذ اإلثبات، ُتسؾَّؿ ادبافغ وافؽتابة هلقئـة  (12

اء افعقـقَّـة، صــقافسقق ادافقة  مـ أجؾ إصدار صفادات مؾؽقَّة إشفؿ، وتسؾقؿ إ

ؽقك.  وافتفؿقش ظذ افصُّ
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 الـنبشح الجامً
َّٚ الِكطن٘  إغهاالت َدعا

  ا يليت: ضبرز ُ شؽالت اظاوى افِؼسؿة

ـة. (1  ظدم معرؾة بعض افقرثة بلظقان افسَّ

 ظدم وجقد ُصؽقك ادؾؽقَّة فؾعؼارات. (4

 تسجقؾ افعؼارات باشؿ افذـقِر مـ افقرثة دون افـساء  حرماًكا هلـ. (4

ث واق فف، أو افعؽس. (2  اد،ظاء افقرثة أو إجاك  بلن افعؼار باشؿ ادقر،

ات، مع ارتباضفـا بعؼـقٍد مـع افدوفـة أو ـشـرضؾ  بعض افقرثة ؿسؿة اف (1

ر ؾرز كشـرر افضـرُّ أخريـ، مما يست  ظؾقفا ت بف مـ افســة صـقـة مـ ذفؽ، وتعذُّ

 مـ باؿل إمقال.

ف بعــض افقرثــة بــلمقال افســـة أو ظؼارا ــا دون ظؾــؿ افقرثــة أو صـــرُّ ت (1

 إذهِنؿ.

ــاِت يف ادحـاـؿ، اذه أبرز اإلصؽآت  مما يسـب،  تعثُّـر دظـاوى ِؿْسـؿة  افسَّ

 وإضافة أَمِداا.
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 الـنبشح التاضع
 إدساٛات دعاّٚ الكطن٘ )امليَر العاو(

: ادسذـدات ادطؾقبة. ًٓ  ضو

. صـرِ ( صؽُّ ح1  ورثة ادتقىفَّ

4.  ( صؽُّ افقٓية ظذ افقرثة افؼكَّ

ظؾقف ، ؾنن كاطر دظقى افؼسؿة ُيِؼقؿ وفقًّاصـر( إذا   ُيقَجْد َويِلس ظذ افؼا4
(1)

. 

( صؽقك افقـافة مـ افقرثة افبافغغ، وأن يؽقن فؾقـقؾ ؾقفا )حؼ ادراؾعـة 2

وادداؾعة، واإلجابة واإلؿـرار، واإلكؽـار، وإحضـار افبق،ــات، وتعـديؾفا، وافؼـدح 

ه، وآمتـاع ظـف، وافؼسؿة، وآشتالم وافتسؾقؿ، وضؾ   ؾقفا، وضؾ  افقؿغ ورد،

 وافت س إظادة افـظر، وافتـػقذ(. آشتئـاف، وتؼديؿ افؾقادح،

( صؽُّ إثبات افػؼد أو افَغقبـة فؾغادـ  إن ُوِجـَد وحضـقر افـقيل ظـذ مافـف، 1

 وإذا   ُيقَجْد صؽس ؾقؿؽـ إثبات ذفؽ أثـاء ضبط افؼسؿة وإؿامة َويِل  ظذ مافف.

 ة.صـق( صؽُّ افق1

 ( ـشػ حسابات ادتقىفَّ يف افبـقك.7

 فؿ.( صفادات مؾؽقَّة إش1

 ( بقاٌن بلظقان افسـة ادـؼقفة.1

 ( صؽقك افعؼارات.12

افسـة  مـ كؼـقد، وأشـفؿ، ومـؼـقٓت، وظؼـارات، ظــ ضريـؼ  َصـرحُت ثاكًقا: 

 افقرثة.

 

                                           
 اـ(.7/4/1411/ت( يف )11/14افتعؿقؿ افقزاري رؿؿ ) (1)
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 ُيْسَتْبَعُد مـ افسـة ما يليت: ثافًثا:

 افديقن ادعدومة. (1

 إمالك افتل ؾقفا كزاٌع وظؾقفا مشؽالت  ٕكف يصع  ِؿسؿتفا. (4

 يان مػعقل صؽقك افعؼارات ظـ ضريؼ مصادراا.شـرآشتػسار ظـ  هابًعا:

 افؽتابة فؼسؿ اخلزاء  فتؼدير افعؼارات أو إشفؿ أو شادر ادـؼقٓت.خا ًسا: 

وظــ إثبا ـا بافطريؼــة  -إن ُوِجـَدت  -ة صـــقَّ شـمال افقرثـة ظــ افقشااًشـا: 

فؾؼسـؿة،  صــل، افقة ثابتة بصـؽ  ؾـال بـد مــ حضـقر صـقظقة، وإن ـاكص افقشـراف

 وإن ـاكص ؽر ثابتة ؾال بد مـ إثبا ا.

ؾـنن ـاكـص ثابتـة بصـؽ  أو  -إن ُوِجـَدت  -شمال افقرثة ظـ افـديقن  شابًعا:

ؾُقْعَطك ادحؽقم فـف مـا ُحؽِـَؿ فـف بـف، وإن  -ف صـرُّ واؿ جادزو افت -أؿرَّ هبا افقرثة 

 ـاكص افديقن ؽر ثابتة ؾال ِظزة هبا.

ء مــ افســة ٕجـؾ صــلحجـز  ضــلكـص دظـقى افـديـ ؿادؿـة، ؾؾؾؼاإن ـا ثا ـًا:

يـ.  افدَّ

ـ مـا  ضــليؼقم افؼا ناشًعا: بضـبط افـدظقى مــ أحـد افقرثـة أو بعضـفؿ، تتضـؿَّ

 يليت:

افقرثــة،  صـــروؾــاة ادــقرث واكحصــار إرثــف يف ورثتــف  بؿقجــ  صــؽ، ح -أ

ُر افرؿؿ وافتاريخ وادصدر. ـَ  وُيذ

 ث خؾَّػ ترـة، وال مؽقكة مـ أيت:اإلصارة إػ أن ادقر،  -ب

د  - ادبـــافغ افـؼديـــة ادقجـــقدة يف )افبــــؽ، واخلزاكـــة، ويـــد افقرثـــة(، وحُيـــدَّ

 مؼداراا.

ُر اشؿ افشـرأشفؿ اف - ـَ  ـة وظدد إشفؿ.شـرـات: ُيذ
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ث  مـــ أثــاث،  - ُر مجقــع ادـؼــقٓت افتــل خؾَّػفــا ادــقر، ـَ ادـؼــقٓت: ُيــذ

 ، وُتقَصُػ بدؿَّة.ارات، وبضادع، وؽرااشـقو

ــا، وحــدوداا، وأضقاهلــا، ومســاحتفا،  - ــا، ومقؿعف ُر كقظف ـَ ــذ ــارات: ُي افعؼ

 وأرؿام صؽقـفا، وتقارخيفا، ومصادراا، ومـ ال حتص يده.

 افديقن افثابتة فدى أخريـ إن ُوِجَدت. -

ـاِت، وإظطادف ك -ج  َبف.صـقضؾ  احلؽؿ بِؼْسؿة افسَّ

ِظل، ويصـادق بضبط إج ضـليؼقم افؼا ا:صـرً ظا َظك ظؾقف يف دظقى اددَّ ابة اددَّ

ث وح افقرثة وافسـة ادذـقرة، ومقاؾؼتف ظذ افؼسـؿة وتقزيـع  صـرظذ وؾاة ادقر،

 إكصبة.

ــالع ظــذ صــؽقك ح :شـــرحــااي ظ ن آض، ــدوَّ ــآت  صـــرُي ــة، وافقـ افقرث

 وافقٓية، وـشقف احلسابات، وصفادات إشفؿ وافعؼارات.

ن يُ  :شـرثاين ظ  يان مػعقل صؽقك افعؼارات، وصالحقتفا فإلؾراغ.شـردوَّ

ن ؿرار أاـؾ اخلـزة بتؼقـقؿ افعؼـارات، وإمؽاكقـة ؿسـؿتفا أو  :شـرثافث ظ ُيدوَّ

 جتزدتفا، وتؼققؿ إشفؿ وادـؼقٓت.

ُتعَرض تؼديرات افِسـة ظذ افطـرؾِغ، وُيعـَرُض ظؾـقفؿ ؿسـؿتفا  :شـرهابع ظ

 هبا مــ ؽـراؿ، ؾـنن َرُضـقا بؼسـؿتفا بـلن يلخـذ ــؾ   ٕهنؿ َأوػضـلبقـفؿ بافسا

بف يف افســة، صــقبف، ؾنن ـاكص ؿقؿتـف زادـدة ظــ كصـقوارث ظؼاًرا، وحُيَسُ  مـ ك

بف يف افســـة، أـَؿــَؾ صـــقؾقــدؾع افػــرق فبؼقــة افقرثــة، وإن ـاكــص ؿقؿتــف أؿــؾ مـــ ك

 بف مـ ادبؾغ افـؼدي أو إشفؿ أو ادـؼقٓت.صـقك

ـُص فـف إصـؾح،  صــرا ــان يف افقرثـة ؿاإذ :شـرخا س ظ أو ؽادـ ، ؾُقخصَّ

ص فؾؼا  .صـروُيؽَتُ  فؼسؿ اخلزاء  فتؼرير افغبطة وادصؾحة يف افعؼار ادخصَّ

ِد ادقصـقَّ إذا ـان اـاك و :شـرشااس ظ ـص هلـا  صـلة   حُيد، هلا ظؼـاًرا، ؾُقخصَّ
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ـص  إصؾح، وُيؽَتُ  فؼسـؿ اخلـزاء  فتؼريـر افغبطـة وادصـؾحة يف افعؼـار ادخصَّ

 ة.صـقفؾق

اء صـــرإذا   يــرَض افطرؾــان بافؼســؿة، أو تشــاحقا، أو رؾضــقا  :شـــرشــابع ظ

فؼسؿ اخلزاء فإلؾـادة: اـؾ يؿؽــ ِؿسـؿة  ضـلظؼارات افسـة، ؾحقـئذ يؽت  افؼا

 إشفؿ وادـؼقٓت وافعؼارات ؿسؿَة إجباٍر أو ٓ؟

ــ: شـــرثــا ـ ظ ُة ؿســؿة إشــفؿ وادـؼــقٓت إذا ورد مـــ ؿســؿ اخلــزاء إمؽاكقَّ

ؿسـؿَة إجبـاٍر بافؼرظـة بقــفؿ، حسـ   ضـلوافعؼارات ؿسؿَة إجباٍر، ؾقؼسؿفا افؼا

 ظقَّة.شـرإكصبة اف

ر ؿسؿة إشفؿ وادـؼقٓت وافعؼارات ؿسؿَة إجباٍر بـغ : شـرناشع ظ إذا تعذَّ

ضفاضـقببقع افسـة وتـ ضـلافقرثة، ؾقحؽؿ افؼا
(1)

 ذ.افتـػق ضـلبقشاضة ؿا 

فؾطـرؾغ حـؼَّ آشـتئـاف، ويف حـال آظـساض  ضــلجَيعؾ افؼاون: شـرافع

 ُيْرَؾع احلؽؿ دحؽؿة آشتئـاف.

ٌة، صـــقَّ أو ؽادــٌ ، أو ُوِجــَد و صـــرٌ إذا ـــان يف افقرثــة ؿا ون:شـــراحلــااي وافع

 ؾُرؾع احلُؽؿ دحؽؿة آشتئـاف.

ق احلُؽــؿ مـــ ًؽؿــة آشــتئ ون:شـــرافثــاين وافع ـاف، حُتــال ادُعاَمؾــة إذا ُصــد،

ــة  ــؾ مؾؽق ــنذا بِقعــص، ُتـَؼ ــزاد، ؾ ــة بَقشــاضة اد ـ ــع افسَّ ــقم بَبْق ــذ  فَتُؼ دحؽؿــة افتـػق

ؾة بـغ صــقارات، وإؾراغ افعؼارات فؾؿشـسيـ، وَأْخـذ افؼقؿـة، وِؿْسـؿتفا احلسـقاف

 افتـػقذ. ضـلظقة ظـد ؿاشـرافقرثة َحَس  إكصبة اف

 مـ ادال بغ افقرثة إذا طفـرت احلاجـة  يؿؽـ ِؿْسؿة ون:شـرافثافث وافع
ٍ
جزء

ع جزٌء مـ احل ـة، أو ُيقزَّ ؾة  فؽـقن افِؼْسـؿِة حتتـاج صـقفذفؽ حتك ُتؼسؿ ـامؾ افسَّ

 إػ وؿٍص ضقيٍؾ يف ؽاف  إحقال.

                                           
 أي: حتقيؾفا مـ ظؼارات ومـؼقٓت وأشفؿ إػ أمقال كؼدية. (1)



  

  إجشاءاخ ِلْسًح انرَّشكاِخ
 

 772 

، أو ادػؼـقد، أو صــرإذا اؿتضص ِؿْسـؿة افعؼـار إظطـاء افؼا ون:شـرافرابع وافع

ا، ؾال بد مـ ِحْػظف فدى ادحؽؿة حلغ ة، أو افقؿػ: صـقافغاد ، أو افق مبؾًغا كؼديًّ

 إب، ؾُقسؾَّؿ فف. صـراء بدٍل، إٓ إذا ـان ؿؾقاًل، أو ـان افقيلُّ ظذ افؼاصـر

إذا ُرؾَِعص دظقى بطؾ  افِؼْسؿة، ثـؿ حصـؾ صـؾٌح، أو  ون:شـراخلا س وافع

بنثبات ذفؽ ضـلتراٍض ظذ افِؼْسؿة بغ افقرثة، ؾَقُؼقم افؼا
(1)

. 

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة.72ادادة ) (1)
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 غـسالـنبشح العا
 أىْاُع التَِّسنات ّإدساٛاُت ِقطنتَا

ــات بلكقاظفـا ٓ خَيـرج ظــ ادــف  افعـام، ادشـار إفقـف يف  إجراءات ِؿْسؿة افسَّ

ـات، وما َيستِؼؾُّ بف مــ إجـراءاٍت  ادبحث افتاشع، وشـذـر ـؾ كقٍع مـ أكقاع افسَّ

 زاددٍة ظذ ادـف  افعام، وال ـأيت:

 ت ال:أكقاع افسـا

 :النٌع األًل: األ ٌال النكدٍِْ

ة بغ افقرثـة حسـ  إكصـبة اف ظقَّة، وَيصـدر َصـؽس شــرُتْؼَسؿ إمقال افـؼديَّ

م فؾبـقك افتل ُيقَجد ؾقفا ادبافغ، وُيسؾَّؿ ـؾُّ وارث ك  َبف.صـقبذفؽ، وُيؼدَّ

سـة افـؼـد  فػـرز  ضـلوفؾؼا ظـد ضؾ  افقرثة افؽتابة فؾبـقك ظــ ضريـؼ ممشَّ

ؽ، وبعثفا فؾؿحؽؿة  فتسـؾقؿفا هلـؿ، وافتفؿـقش صـق  ـؾ، وارث بؿقج  صـقك

.  بذفؽ يف افضبط وافصؽ،

ٍِْ النٌع الجانُ:  :األضوم ًالصنا ٍل اتضتجماز

 ِؿسؿة إشفؿ وافصـاديؼ آشتث رية هلا ثالثة أحقاٍل  ال:

ر ِؿســؿتفا ؿإوػ:  ســؿَة تصــػقة ادحػظــة أو افصـــدوق آشــتث ري إذا تعــذَّ

ًة صــرهلقئـة افسـقق ادافقـة مبا ضـلإجباٍر، أو ضؾ  افقرثة ذفؽ، ويؽقن بؽتابة افؼا

ببقع إشفؿ وادحاؾظ آشتث رية وتصػقة افصـاديؼ، ثؿ تقزيع افؼقؿة بغ افقرثـة 

 ظقَّة.شـرحس  إكصبة اف

إذا أمؽـ ِؿسـؿتفا ؿسـؿَة إجبـاٍر، ؾُتْؼَسـؿ بـغ افقرثـة حسـ  إكصـبة افثاكقة: 

ــُ  هلقئــة افســقق ادافقــة بتخشـــرفا ــف مـــ صـــقظقة، ثــؿ ُيؽَت ص ـــؾ، وارث بــ  خيصُّ
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 إشفؿ، ويصدر فف صفادة بذفؽ.

افقرثة ظذ ِؿسؿتفا، ؾُتْؼَسؿ بقـفؿ، ثؿ ُيؽَتُ  هلقئـة افسـقق  ضـكإذا تراافثافثة: 

ف مـ إشفؿ، ويصدر فف َصفادة بذفؽ.صـقادافقة بتخ  ص ـؾ، وارث ب  خيصُّ

ؿد يظفر ظـد افؼسؿة ُوجـقد ـسـقٍر، ؾُقؿؾَّـؽ افسـفؿ فصـافح افـقارث افـذي 

ُض صاح  اجلـزء إؿـؾ بؼقؿـة اجلـزء  فعـدم إمؽاكقـة   مـف، وُيعقَّ
ٍ
يؿؾؽ أـز جزء

 جتزدة افسفؿ افقاحد حس  أكظؿة اقئة افسقق ادافقة.

سـقر، ويُ  ضــلأو يؼـقم افؼا   بعـد افِؼسـؿة بؿجؿــقعِشـــربِؼسـؿة إشــفؿ بـدونـ 

 إشفؿ ادتبؼقَّة افتل ٓ َتؼبؾ افتجزدة، ثؿ ُيؽتَ  هلقئة افسقق ادافقة فبَقِعفا وؿِسؿة ثؿـفا.

 النٌع الجالح: املنكٌتت.

ــــاث، واف ــــقٓت(  ـإث ــــة )مـؼ ــــص افسـ ات، ســـــقإذا ـاك ــــدَّ ارات، وادع

اء افثؿقـة، ؾال يؿؽــ ؿسـؿتفا ؿسـؿَة إجبـاٍر  فعـدم تسـاوي صـقوادجقارات، وإ

 دفا واختالف ِؿَقِؿفا.أجزا

 وهلا حافذاِن:

افقرثة ظذ ِؿسؿتفا بقـفؿ، ؾُتْثبِـص ادحؽؿـة ذفـؽ ظـذ مـا  ضـكإذا ترا إوػ:

 ضقء ما شبؼ.

م َدظــقى هبــا. وإجراءا ــا  افثاكقــة: ــة ظــذ ؿســؿتفا، ؾُتؼــدَّ إذا   يــساَض افقرث

 ـأيت:

ر افدظقى ظذ ضقء ما شبؼ. (1  حُترَّ

ن ً (4  اء افَعقـقة وحآ ا وأوصاؾفا.صـقد إيتضؿـ جر ضـرٌ ُيدوَّ

 ارات وادعدات.سـقاء افَعقـقة  ـافصـقإحضار ما ُيْثبِص مؾؽقة بعض إ (4
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  فتؼققؿ بعـض صـغخُياَض  ِؿسؿ اخلزاء فتؼققؿفا، وُيستعان باخلزاء ادخت (2

ات.سـقاء افعقـقة  ـادجقارات، وافصـقإ  ارات، وادعدَّ

عض اجلفــات ـــادرور  فإلؾــادة ظـــ مؾؽقــة فــب -ظـــد احلاجــة  -افؽتابــة  (1

 ارات وكحقاا.سـقاف

 ضــلافتـػقـذ بقشـاضة ادـزاد، وُيؼسـؿ ؿا ضــلحُيَؽؿ ببقعفـا ظــ ضريـؼ ؿا (1

 ظقة.شـرؾة بغ افقرثة حَس  إكصبة افصـقافتـػقذ احل

 :النٌع السا ع: العكازات

ُط يف ؿسؿة افعؼار أن يؽقن داخؾ ادؿؾؽة، أما افعؼار خ1 ارج ادؿؾؽـة ( ُيْشَسَ

ــؼ ب ادة افــدول ظــذ ســـقؾــال وٓيــة دحــاـؿ ادؿؾؽــة فؾـظــر يف ؿســؿتف  فؽقكــف يتعؾَّ

فاضـقأرا
(1)

. 

 افقرثة تؼريًرا مساحقًّا مـ مؽت  ُمعتَؿد. ضـر( إذا ُأِريَد جتزدُة افعؼار، ؾقح4

( ُ اَض  افبؾديَّة حال جتزدة افعؼار افسؽـل افقاحد4
(2)

. 

حال جتزدة إرض افزراظقة ( ُ اَض  وزارة افزراظة2
(3)

. 

افزراظقـة أو بقعفـا  ضـل( خُياَض  صـدوق افتـؿقة افزراظقة حال ؿسؿة إرا1

بادزاد
(4)

. 

  

                                           
 ( مـ كظام ادراؾعات افشـرظقة.42ادادة ) (1)

(، يف 2411/ت/14اــــــــ(، ورؿـــــــؿ )11/4/1221ت( يف )/44/14افتعؿـــــــقؿ افـــــــقزاري رؿـــــــؿ ) (4)

 اـ(.11/7/1244)

 اـ(.12/1/1244( يف )4221/ت/14افتعؿقؿ افقزاري رؿؿ ) (4)

 اـ(.12/1/1242(، يف )4442/ت/14اـ(، ورؿؿ )11/1/1211( يف )17/ت/1افتعؿقؿ افقزاري رؿؿ ) (2)
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   النٌع اخلا ظ: الِتسنْ امُلػتَملْ علٓ  ٌٍن.

م يف اف َ صـخص وخؾَّـػ ترــة شـرؿضاء افديقن ُمؼدَّ ع ظذ ادراث، ؾـنذا ُتـقيف،

  أحقال  ال:ؾقفا ديقن، ؾال  ؾق مـ 

ـُ ُمق إوػ: ؽـُر مماضـٍؾ، ؾتـدخؾ  ِشــرٌ إذا ـان فف ديقن ظذ أخـريـ، وادـدي

ـة.  افديقن ضؿـ افؼسؿة، وُتؼَسؿ ضؿـ افسَّ

ـِ مـــ حقــث  افثاكقــة: ــِدي إذا ـــان فــف ديــقٌن ظــذ أخــريـ، وٓ ُيْعَؾــؿ حــاُل ادَ

 ن إٓ بعد اشتالمفا.اإليسار واإلظسار، أو اد ضؾة وظدمفا، ؾال ُتْؼَسُؿ افديق

ـُ ُمع افثافثــة: ــِدي أو مماضــٌؾ، ؾُتْعَتــَز  ســـرٌ إذا ـــان فــف ديــقٌن ظــذ أخــريـ، وادَ

ا.صـرافديقن معدومًة  ٕن ادعدوم   ًظا ـادعدوم حسًّ

، أو صـرإذا ـان ظؾقف ُديقٌن فمخريـ، وـاكص ثابتًة  افرابعة: ًظا بُحؽـٍؿ ؿضـادل 

ـة ٕجؾ شـداد افُغَرمـاء، ومـا َبؼـل بنؿرار افقرثة افبافغغ، ؾُتخْ  يقن مـ افسَّ َصؿ افدُّ

 بعد ذفؽ ؾُقْؼَسؿ ظذ افقرثة.

يـ، وإكـ   اخلا سة: يقن فؾدوفة، ؾال حُيْتـاج إػ ُحْؽـٍؿ بنثبـات افـدَّ إذا ـاكص افدُّ

 تؽػل إوراق افرشؿقة  مثؾ ُؿُروض بـقك افتسؾقػ، وصـاديؼ افتـؿقة.

يـ ثا افسااشة: ، أو صــرٍ ، أو فغادـٍ ، أو فؼاضــربًتـا فشـخٍص   حيإذا ـان افـدَّ

 يـ وَمـ يف ُحْؽِؿفؿ.صـرفَقْؿٍػ  ؾنكف حُيَػظ يف اهلقئة افعامة فؾِقٓية ظذ أمقال افؼا

يقن بلحؽاٍم ؿضادقٍة، وؿد يتطؾَّـ  إثبا ـا وؿًتـا ضـقياًل  افسابعة: إذا   َتثبص افدُّ

ِدل ؿقؿة افـديقن فـدى ادحؽؿـة  بـراءًة ما ُيعا ضـلر مـف افقرثة، ؾَقحجز افؼاضـرَّ يت

، ويؼسؿ افباؿل، ؾنْن   َتثبص، ؾقؼسؿ ادبؾغ ادحجقز. ة ادتقىفَّ  فذمَّ

م افـدادـقن بطؾـ  إثباتـف  افثا ـة:  ًة ضقيؾًة، و  يتؼـدَّ إذا َبؼل ادال ادحجقز مدَّ

يـ مسـتؼباًل، ؾؾـف افرُّ  جـقع ظــذ ؾؾؾقرثـة ادطافبـُة بِؼْسـؿتف، ؾـنْن طفـر صــاحُ  افـدَّ

 افَقرثة بَؼْدر أكصبتفؿ.
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 :ا ع: الرتنْ امُلػتَملْ علٓ زهٍنالنٌع الط

ن ظـذ وثقؼـة مؾؽقتفـا أو  ـٍ ثابٍص )ُمدوَّ ـة ظٌغ مراقكة برا إذا ـان ضؿـ افسَّ

ارٍة، أو أشفٍؿ، وكحق ذفؽ، ؾقج  ؿبؾ ِؿسؿتفا أْخُذ شـقبنؿرار افقرثة(  ـعؼاٍر، أو 

ــف صـــرا، أو جفــًة حؽقمقــًة، أو إذن صــاح  افــراـ  شــقاء ـــان ؾــردً  ـًة  ٕن حؼَّ

 متعؾ،ؼ بافعغ ادراقكة.

ؾنذا   ُيقاؾِْؼ صاح  افـراـ ظـذ ِؿْسـؿة افعـغ ادراقكـة، ؾـال تـدخؾ ضـؿـ 

ـة ادؼسقمة إٓ بعد ؾؽ، افراـ افسَّ
(1)

. 

 النٌع الطا ع: َتس نْ املفكٌ .

ــ( إذا ُؾِؼــَد صــخٌص، أو ؽــاب َؽقبــة مـؼطعــة، و  ُيع1 حافــف: أحــلس اــق أم  ـؿْ َؾ

مقص، وفـف ترــة  ؾنهنـا ٓ ُتْؼَسـُؿ إٓ بعـد صـدور حؽـؿ ُمثبِـٍص فقؾاتـف، واكحصـار 

 ورثتف ُمؽتسٍ  فؾؼطعقة.

م بطؾ  ؿسؿة ترـتف فؾؿحؽؿة.4 ؼُّ فؾقرثة افتؼدُّ
 ( إذا صدر احلؽؿ حيِ

، ورِؽـَ  افقرثـةصـر( إذا ـان ادػؼقد أو افغاد  4  يًؽا يف ترـة صخص ُمتـقىفًّ

بف حلـغ صـقيف افؼسؿة  ؾنن ادحؽؿة ُتِؼقؿ وفقًّا ظذ أمقافف، وتؼسؿ افسـة، وحُيَػظ ك

 حضقره أو احلؽؿ بقؾاتف، وُيْرَؾُع احلؽؿ دحؽؿة آشتئـاف.

 النٌع الجا ن: َتس نْ َ ن ت ًازخ لى.

إذا ُتقيف، صخٌص، وخؾَّػ َتِرـًة، وٓ ُيْعَرُف فف وارٌث، ؾـادختصُّ بحػـظ مافـف 

يـ وَمـ يف ُحْؽِؿفؿصـراف ظؾقف اهلقئة افعامة فؾِقٓية ظذ أمقال افؼاصـراإلو
(2)

. 

: ًٓ ــة ظــذ أمــقال افؼا ضو ــة افعامــة فؾقٓي ــف فؾفقئ ـــ يف صـــرُتســؾَّؿ أمقاف يـ وَم

                                           
 اـ(.47/1/1227/ت( يف )14/117افتعؿقؿ افقزاري رؿؿ ) (1)

 اـ(.14/4/1247(، وتاريخ: )17دادة افثاكقة مـ كظام اهلقئة افصادر بؿقج  ادرشقم ادؾؽل رؿؿ )م/ا (4)
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 ضة واإلمارة، وتؼقم اهلقئة بحػظ ادال وتـؿقتف.شـرُحْؽِؿفؿ، ظـ ضريؼ افعؿدة واف

ة ـاؾقة   يظفر فؾُؿتقىفَّ وارٌث، ؾنكف حيِؼُّ دـدوب بقص مـال  ا:ثاكقً  إذا مضْص مدَّ

ادسؾؿغ )وزارة ادافقة( ادطافبة ب فف واشتالمف  ٕن بقص مال ادسؾؿغ وارُث َمــ 

ٓ وارث فف، وإيداظف خلزيـة افدوفة بقزارة ادافقة
(1)

. 

 :لتاضع: َتس نْ غري الطعٌ ٍنيالنٌع ا

ادُتــقىفَّ ؽــَر شــعقدي، وورثتــف ؽــر شــعقديغ، أو ـــان ضــؿـ ورثــة إذا ـــان 

ــُؼ ظؾــقفؿ  مقا فؾؿحؽؿــة  ؾنكــف ُيطبَّ ادُتــقىفَّ افســعقدي، ورثــٌة ؽــُر شــعقديغ، وتؼــدَّ

اإلجــراءات افســابؼة اخلاصــة بؼســؿة ترـــة افســعقديغ، وفؽـــ ُيضــاف إفقفــا 

 اإلجراءات أتقة:

ة وافقــآت صـادرًة صــقة وافقافقرثـة وافقٓيـ صـرإذا ـاكص صؽقُك ح (1

مـ خـارج ادؿؾؽـة، ؾـال بـد مــ تصـديؼفا مــ وزارة افعـدل ووزارة اخلارجقـة يف 

ــة  افدوفــة كػســفا، ومـــ افســػارة افســعقدية يف بؾــد ادصــدر، ومـــ وزارة اخلارجق

 ووزارة افعدل يف ادؿؾؽة.

حيِؼُّ فغر افسعقدي متؾُّؽ افعؼار ظـ ضريؼ اإلرث (4
(2)

. 

                                           
ــؿ ) (1) ــقزاري رؿ ــؿ )44/1/1414/ت(، يف )14/4افتعؿــقؿ اف ــقزاري رؿ ـــ(، وافتعؿــقؿ اف /ت(، يف 14/111ا

 اـ(.7/1/1221)

 اـ(.1/2/1241(، يف )11درشقم ادؾؽل رؿؿ )ادادة افسابعة مـ كظام متؾؽ ؽر افسعقديغ فؾعؼار افصادر با (4)
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 ػـسدٖ عالـنبشح اذتا
 التيفٔر ضـٕإدساٛاُت بٔع التَِّسن٘ باملصاِد عً َطسٓل قا

( إذا صدر حؽٌؿ ؿضادل ُمؽتِسٌ  فؾؼطعقة ببقع أظقان افسـة بادزاد بقشاضة 1

 افتـػقذ، ؾُتحال إفقف  ٕجؾ تـػقذ احلُْؽؿ. ضـلؿا

ة ٓ تزيـد ظـذ ثالثـغ يقًمـا وٓ تِؼـؾُّ 4 ظــ  ( ُيعَؾـ ظـ ادزاد ؿبؾ إجرادف بؿـدَّ

يقًما يف مقؿع بقاكات افتـػقذ، ُمبقَّـًـا ؾقـف يـقُم افبقـع، وشـاظتف، ومؽاكـف،  شـرَ مخسَة ظ

 وكقع ادال ادراد بقُعف، ووصػف باإلمجال، وشؼقط خقار ادجؾس حال رشق، ادزاد.

اـذا اإلظـالن يف صـحقػة أو أـثـر مــ  شـرافتـػقذ أن يلمر بـ ضـل( جيقز فؼا4

 ؾة افبقع.صـقح افصحػ افققمقة خصً  مـ

رة، 2 ( يبدأ ادزاد بحضقر ملمقر افتـػقذ، وٓ جيقز افبقع بلؿؾَّ مـ افؼقؿـة ادؼـدَّ

د مقظـٌد آخـر  رة شـابًؼا، ؾُقحـدَّ ؾنذا   يتؼدم ُمشٍس، أو   يِصِؾ ادزاُد إػ افؼقؿـِة ادؼـدَّ

ة ٓ تزيد ظذ يقمغ، وُيباع ادال ب  يِؼػ ظؾقف ادزاد.  فؾؿزاد خالل مدَّ

ــا يف 1 ــقارات، أو م ــة أو ادج ــادن افثؿقـ ـــ ادع ــاًرا، أو م ــال ظؼ ــان اد ( إذا ـ

افتـػقــذ بنظــادة افتؼــقيؿ، ويػتــتح ادــزاد بــافتؼقيؿ إخــر،  ضـــلحؽؿفــا، ؾقــلمر ؿا

وُتباع ب  يؼػ ظؾقف ادزاد، وٓ ُيعاد افتؼدير وادزايدة ظؾقفا أـثر مــ ثـالث مـراٍت، 

ط أن يؽقن افثؿـ ٓ يــُؼص ظــ شـرظرٍض يف ادزايدة، ب ويف ادرة افثافثة ُيباع بلـز

د ادقظد افثاين وافثافـث  رة يف ادرة افثاكقة، إٓ ب  يتغابـ ؾقف افـاس، وحُيدَّ افؼقؿة ادؼدَّ

ة ٓ تؼؾ ظـ مخسَة ظ  يقًما. شـرَ فؾؿزاد خالل مدَّ

د يف ا1 د ُيعـاد ( ظذ َمـ رَشا ظؾقف ادزاد شداد افثؿـ ؾقًرا، وإذا   ُيسد، دقظد ادحـدَّ

 وؾات ادزايدة.صـرافبقع ظذ مسموفقتف بؿزايدٍة جديدة، وُيْؾَزُم ب  كؼص مـ افثؿـ وم
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ـــرُ ظ ضـــك( إذا م7 ـُ  ش ــ ــف أحــٌد، ُتعَؾ ــِزْد ظؾق ــرٍض، و  َي ــز ظ ــد أـ ــادؼ بع دؿ

 ْ ، ودـلمقر افتـػقـذ متديـد -حسـ  احلـال  -ُة، وتـتفل ادزايدة، ويؾـزم افبقـع شـقافسَّ

ة واحدة. شـرظ  دؿادؼ درَّ

ة ٓ تزيـد ظـذ 1 ، ؾُقْؿَفـُؾ َمــ رَشـا ظؾقـف ادـزاد مـدَّ ر افسداد افػقريُّ ( إذا تعذَّ

ام ظؿٍؾ.شـرظ  ة أيَّ

ـؾ كػؼـات 1 ( إذا ـاكص ادـؼـقٓت ُظرضـًة فؾتَّؾـػ، أو ـاكـص ؿقؿتفـا ٓ تتحؿَّ

ـة ٓ َتِزيـد ظـذ مخ ريـاٍل  ؾُتبـاع  أفـػ ســغخزهنا وبقعفا، أو ـاكص ؿقؿتفـا افتؼديريَّ

ر افؼا  مـاشبتفا. ضـلبافطريؼة افتل ُيؼر،

فا ادشـارـة يف 12 ( ٓ ُيؼَبُؾ ضؾ  افشػعة يف إظقان ادُباظة بـادزاد، ودسـتحؼ،

 ادزاد.

ــع وحت11 ــثؿـ يؼــقم ؿاصـــق( بعــد افبق ــذ بتؼ ضـــلؾ اف ؾة صـــقؿ احلســـقافتـػق

 ظقَّة.شـروتسؾقؿفا فؾقرثة حس  إكصبة اف
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 ػـساىٕ عالـنبشح الج
 األدّات امُلطاِىدٗ يف ِقِطن٘ التَّسناِت

ـاِت  وال:  ال اجِلفات أو إصخاص افتل حُيْتاج إفقفا أحقاًكا يف ِؿْسؿة افسَّ

: ًٓ ؿـًة، وافقرثـُة لتؾػـغ، ممـا ُيطِقـؾ  ضو ل: إذا ـاكص افســة ـبـرًة ومتػر، اُدصػ،

، ؾتؽـقن اإلجـراءات ر ظـذ افقرثـةضــرًة مــ وؿـقع افشــقإجراءات افؼسـؿة، وخ

 ـأيت:

مـ افقرثة اختقار ُمَصػ  فؾسـة، أو أـثر حس  احلاجـة،  ضـل( َيطؾ  افؼا1

ًقا أو اختؾػقا يف ذفؽ، ؾُقعغ، افؼا  افقرثة ُمصػ،
ًقا ُمرخًصـا ضــلؾنذا   خَيَْسِ ُمصـػ،

(1)
 ،

 وإن   جيِد ؾقختار َمـ يراه.

م َمــ 4 ، ويتؼـدَّ فـف رؽبـة بؿقجـ  طـرف، وُتمَخـذ ( ُيعَؾـ ظـ ضؾ  ُمَصـػ 

 ادظاريػ وُيمَخذ أؾضؾ افعروض، ثؿ ُيعغَّ مـ ِؿَبِؾ ادحؽؿة.

، أو ضــ ٍن مَ 4
ٍ
ل بنحضــار ـػقــٍؾ َمــِعء يف  إذا رأت افــدادرة صـــر( ُيْؾــَزُم اُدصــػ،

ذفؽ
(2)

. 

( ُتسـؾَّؿ فــف افســُة، ويؼــقم بجْرِداــا وتؼـدير ؿقؿتفــا2
(3)

، ويتـقػَّ ادطافبــة هبــا 

َل كقاؿص وثادؼ افتؿؾُّؽوإـ 
(4)

، وتصػقتفا وبقعفـا
(5)

، واشـتالم افؼقؿـة، وتسـؾقؿ 

 َبف.صـقـؾ، وارٍث ك

                                           
 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.41ادادة ) (1)

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.42ادادة ) (4)

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.41ادادة ) (4)

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.12ادادة ) (2)

 دحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.( مـ 22/4ٓادادة ) (1)
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ل آشتعاكة بخبٍر إلظداد َبقان بـإمقال ًـؾ، افؼسـؿة، وبقـان مـا 1 ( فؾُؿصػ،

َيؼَبؾ ؿسؿَة اإلجباِر مـفا وما ٓ َيؼبؾ
(1)

. 

ـَة يف افؼضاء وؽر1 ل افسَّ ه( ُيؿث،ؾ اُدصػ،
(2)

. 

ل، وُأْجرُتف بعد تؼديراا مـ أاؾ اخلزة.7 د صالحقاُت ادصػ،  ( حُتدَّ

ــْد 1 ــة افؼضــادقة إذا   ُيقَج ــغ افتصــػقة واحِلراش ل ب ــع ادصــػ، ( جيــقز أن جَيؿ

حارٌس 
(3)

. 

َيصــدر َصــؽُّ ُحؽــٍؿ بــذفؽ، وُيْعطــك فؾقرثــة حــؼُّ ضؾــ  آشــتئـاف  (1

ؾع صـق، أو مػؼقٌد، أو ؽادٌ ، أو وصـرٌ وآظساض ظذ احلُؽؿ، وإذا ُوِجَد ؿا ٌة  ؾُرْ

 إػ ًؽؿة آشتئـاف وجقًبا.

 احلارس افؼضادل: وؿد شبؼ افؽالم ظؾقف. ثاكًقا:

 اخلزة: ثافًثا:

اًحا أو خبًرا، وكحقاؿ، ؾُقستعاُن هبـؿ  ا ًاشًبا أو مفـدًشا أو مسَّ وؿد تؽقن إمَّ

ف ـؾس ؾق  خيصُّ
(4)

. 

د صالحقا  ؿ وُأْجَرُ ؿ واكتفاء أظ هلؿُتعغَّ وحُتدَّ
(5)

. 

                                           
 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.11ادادة ) (1)

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.44ادادة ) (4)

 ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة.41ادادة ) (4)

 (.141-141كظام ادراؾعات افشـرظقة ادقاد ) (2)

 (.417-411كظام ادراؾعات افشـرظقة ادقاد ) (1)
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 ػـسالـنبشح الجالح ع
َّٚ الِكطن٘  االعرتاضات يف َدعا

 : ًٓ ث بعــد صـــقإذا ادَّظــك بعــض افقرثــة أن بعضــفؿ شــَح  مـــ رضو د ادــقر،

ــ  افؼا ــف، ؾقطؾ ــر   ضـــلوؾات ــد افع ــة افـؼ ـــ ممشس ث م ــقر، ــاب اد ــًػا بحس ـش

مـ ذفؽ، ويؿؽـ ضؾـ  جتؿقـد  افسعقدي، مـ وؾاة ادقرث حتك افدظقى  فؾتلـد

 د حتك آكتفاء مـ افؼسؿة.صـقافر

ت افتجاريـة افتـل ٓ بـد ؾقفـا مــ ثاكًقـا:  ادتاجر وادـزارع وادصـاكع وادسـتغالَّ

ا باختقـار افقرثـة ومـقاؾؼتفؿ، وإمـا  ضـلُمتابعة، ُيِؼقؿ افؼا ظؾقفا حارًشا ؿضادقًّا  إمَّ

 .بتعقغ ادحؽؿة إذا   خَيَسِ افقرثة ذفؽ

وظؾقف ُيعَؾـ ظـ ضؾ  حارس ؿضادل  وُيعغَّ مـ ِؿَبِؾ ادحؽؿة، وُتقَضُع اـذه 

ظاية وافؼقام ظؾقفـا، صـقف ؾقفا باحلػظ وافصـرَّ ؾف، ويتصـرُّ اء حتص تصـقإ اكة، وافر،

ـا مــ افغؾَّـة، أو مــ افســة، صـرُّ وتـؿقتفا ت د ُأْجَرُتـف  إمَّ ف ادافـؽ يف مؾؽـف، وحُتـدَّ

د مــدَّ  ، أو حتــك تـتفــل افؼوحُتــدَّ ة، ثــؿ حُياَشــ  احلــارس ضـــقة احلراشــة بلمــٍد معــغَّ

بؿقج  صؽ  َيصدر يف ذفؽ
(1)

. 

ث ظؼاًرا ظذ صخٍص، و  يػرغ فف يف حقاتف، ؾنن أؿرَّ افقرثـة ثافًثا:  إذا باع ادقر،

يـ صــروـاكقا بافغغ، ؾقـتؿ اإلؾـراغ فـدى ـتابـة افعـدل، وإْن أكؽـروا، أو ــاكقا ؿا

بق،ــة ظـذ افبقـع،  َضــربعضفؿ، ؾُقِؼقؿ ادشسي َدظقى ظؾقفؿ باإلؾراغ، وحُي ـؾفؿ أو 

ادشـسي بق،ــًة مــ  ضــرؾنْن صِفَد افبافغقن مـ افقرثة ظذ بؼقة افقرثة بـافبقع، أو أح

ؽراؿ ظذ افبقـع، ؾـُقحَؽُؿ فـف بـافبقع، وُيرَؾـُع احلؽـؿ إػ ًؽؿـة آشـتئـاف، ؾـنذا 

                                           
 (.417-411كظام ادراؾعات افشـرظقة ادقاد ) (1)
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َق احلُؽؿ يتؿُّ اإل  ؾراغ.ُصد،

ؿقن بلن اـذه إشـفؿ ٓ جيـقز  هابًعا: بقية ُتؼَسُؿ بغ افقرثة، وُيػفَّ إشفؿ افر،

بــا، ومثؾفــا افػقادــد  ــا مـــ افر، متؾُّؽفــا، وهلــؿ رأس ادــال، وظؾــقفؿ افــتخؾُّص وجقًب

بقيَّة.  افر،

بُثؾث مافـف، ؾإصـؾ أن يؽـقن افثؾـث مــ مجقـع افســة،  صـكإذا أو خا ًسا:

افثؾث يف كقع مـ ادـال أو ظؼـاٍر ُمعـغَّ مــ افســة، ؾؾفـؿ  صـرثة حؾنذا رِؽَ  افقر

ة، وُيرَؾـع ذفـؽ دحؽؿـة آشـتئـاف، صــقذفؽ بعـَد إثبـات افغبطـة وادصـؾحة فؾق

 ة افؼسؿة، أو ؿْبؾ كظراا.ضـقشقاء ـان أثـاء كظِر ؿ

يًؽا ؾقفـا وحصـؾ كـزاع بـغ صــرـات افتل يؽقن ادتـقىفَّ شـرؿسؿة افشااًشا: 

ـاتشـرة مـ اختصاص ادحاـؿ افتجارية  ٕهنا  ضع فـظام افافقرث
(1)

. 

ــَؼ ظؼــد افشــابًعا:  ثفؿ، شـــرإذا رِؽــ  افقرثــة تقثق ــقر، ـة، ودخــقهَلؿ مؽــان ُم

، صــرٌ وـاكقا بافغغ  ؾُققثَّؼ ذفؽ فدى ـات  افعـدل، أو ادُقث،ـؼ، وإْن ــان ؾـقفؿ ؿا

ؾال بد مـ إذن ادحؽؿة
(2)

. 

ــا:  ف ادـصــقص افراتــ  افتؼاظــثا ـً ـــة، بــؾ يســتحؼُّ ديُّ ٓ َيــدخؾ ضــؿـ افسَّ

 ظؾقفؿ يف كِظاَمِل افتؼاظد اددين وافعسؽري، وافتلمقـات آجت ظقة.

ٓ ُتْؼَسـؿ، فؽــ ُتَعامـؾ َوْؾـؼ  -ـإشـؾحة  -اء ادؿـقُع َتداوهُلا صـقإ ناشًعا:

ــــؿ ) ــــل رؿ ــــقم ادؾؽ ــــادر بادرش ــــذخادر افص ــــؾحة واف ــــام إش /م( يف 21كظ

 اـ(.41/7/1241)

 و ذَّ ا  وشؾَّؿ ظذ كبقتـا حمؿد وظذ آفف و حبف ضمجعغ.

                                           
 )ًضـر اختصاص افتجارية وتعؿقؿف(. (1)

 ( مـ افالدحة افتـػقذية فـظام ادراؾعات افشـرظقة.44/1ادادة ) (4)
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 أٍهُّ الـنصادز

، وتــاريخ 1ظقة افصــادر بادرشـقم ادؾؽــل رؿـؿ م/شــركظـام ادراؾعــات اف (1

، 41144اـ، وٓدحتف افتـػقذية افصادرة بؼرار وزير افعدل رؿؿ 44/21/1241

 اـ.11/21/1241وتاريخ 

وتــــاريخ  14افصــــادر بادرشــــقم ادؾؽــــل رؿــــؿ م/كظــــام افتـػقــــذ  (4

 اـ وٓدحتف افتـػقذية.14/21/1244

 مذـرة اإلجراءات افؼضادقة يف ًاـؿ ادؿؾؽة، فؾباحث. (4

ـاِت يف ادحـاـؿ، فؾ (2 بــ ظبـد اهلل  صــرخ كاشــقمذـرة إجراءات ِؿْسؿة افسَّ

 اجلربقع.

 وزيـر افعـدل رؿـؿ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشـسـة، افصـادرة بؼـرار معـايل (1

 اـ.11/21/1241، وتاريخ 1112

  



 

 

حلىق املصفٍ وواجتاده ونفلاده 

 وأدعاةه

 

 إعداد

 عثذ انًجٍذ تٍ سهًٍاٌ انًهُاأ. 

 حبث مكدو للجنعٔ٘ العلنٔ٘ الكضائٔ٘ السعْدٓ٘
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 ٘ــــدمــمك

ف إكبقـاء وادرشـؾغ، صــراحلؿد هلل رب افعـادغ، وافصـالة وافسـالم ظـذ أ

 ًؿد وظذ آفف وأصحابف أمجعغ، وتابعقفؿ بنحسان إػ يقم افديـ. كبقـا 

حقل حؼـقق مصـػل افســات وواجباتـف وكػؼاتـف،  صـروبعد ؾفذا بحث لت

ؾ افسـات صـقت ؾقف ظذ افؽالم ظذ ما ورد يف ظـقاكف دون افدخقل يف تػاصـراؿت

قدية ظـذ ثؼتفـا وـقػقة ؿسؿتفا وتقزيعفا، وأصؽر اجلؿعقة افعؾؿقة افؼضـادقة افسـع

 ودظق ا يل فؾؽتابة حقل اذا ادقضقع وأشلل اهلل أن يـػع هبا ـاتبفا وؿاردفا.

 ؿ افبحث وؾؼ افذايل:سـقونؿ نؼ

 افذؿفقد

 ادبحث إول: نعريػ نصػقة افسـة

 ادبحث افثاين: حؼقق  صػل افسـات

 ادبحث افثافث: واجبات  صػل افسـات

 ـاتادبحث افرابع: كػؼات  صػل افس

 ادبحث اخلا س: ضنعاب  صػل افسـات

 اخلامتة..

 .وباهلل افتقؾقؼ
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 املبشح األّل 
 تعسٓف تصفٔ٘ الرتن٘

جتـــ  افباحــث بقــان تعريــػ احلؼــقق وافـػؼــات وافقاجبــات جتـبــا فإلضافــة 

 ظذ تعريػ تصػقة افسـة ـقكف ادحؾ افردقس فؾبحث. صـرواؿت

 ؾافذصػقة فغة: 

ذا أخذ خالصتف. ومــف: صـػقص ادـاء مــ افؼـذى ء: إشـلملخقذ مـ صػك اف

تصػقة: أزفتف ظـف. 
(1)

 

 صـــرويــراد بتصــػقة افســـة يف آصــطالح: جمؿــقع إظــ ل افتــل ؽايتفــا ح

حؼـقق ادتــقىف وافتزاماتــف وأداء احلؼــقق ادتعؾؼـة بافســـة ٕصــحاهبا مـــ افــدادـغ 

هلؿ وافقرثة صـكوادق
(2)

افػؼـف اإلشـالمل  . وفػـظ افتصـػقة وادصـػل جديـد ظـذ

وكظام افتصػقة افذي ؿــتف بعض افؼقاكغ خيتؾػ يف بعض أمـقره ظـ  ظؾقـف افشـلن 

يف افػؼف
(3)

. 

ــد  ــف، ؾؼ ــال مقرث ـــ م ــقارث حــؼ اإلرث م ــؾ فؾ ــاػ جع وإصــؾ أن اهلل تع

«ة فــقاهث ـــقإن ا  ضظطــك ـــؾ ذي حــؼ حؼــفى وٓ و»:ؿــال
(4)

و إذا ـــان .

إن ــان، أو  صــلف ؾقفـا يؽـقن راجعـا فؾقـرصـا: ؾـنن افتصـرافقرثة أو بعضفؿ ؿ

، وذفــؽ فضــ ن احلؼــقق ادتعؾؼــة بافســـة مـــ جفــة، صـــلإن   يؽـــ و ضـــلفؾؼا

                                           
 يـظر: فسان افعرب وادصباح ادـر. (1)

 (.14/14ادقشقظة افؽقيتقة ) (4)

 ( وما بعداا.11-12ث، ًؿد أبق زارة، )ص:يـظر: أحؽام افسـات وادقاري (4)

 رواه افسمذي وأبق داود وافـسادل. (2)
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وحلػظ أمقال افقرثة افضعػاء ـل ٓ يظؾؿقا مـ ؽـراؿ
(1)

ويل مــ ٓ  ضــل. وافؼا

ويل فف، ـ  جاء يف احلديث افصحقح افسؾطان ويل مــ ٓ ويل فـف
(2)

ٓ  ضــل. وافؼا

اءصـقيـ بـػسف، وفؽـف يؽؾ أمقراؿ إػ مـ يعقـفؿ مـ إوصـرمقر افؼايع أ
(3)

.   

وافػؼف آشالمل ظـل ظـاية صديدة ب  يسؿك افققم )تصـػقة افســة( وذفـؽ 

ض كا ٕصحاب احلؼقق ادتعؾؼة بافسـة حتـك ٓ يبغـل بعضـفؿ ظـذ بعـض ومــ 

بعـات ومـا يصـح أو ٓ ادقـص مــ ت صــلأجؾ اذا بغ افػؼفاء ما يؼع ظذ ظـاتؼ و

 -ب  فف مــ افقٓيـة افعامـة  - ضـلؾاتف يف افسـة، ـ  ؿرروا أن فؾؼاصـريصح مـ ت

ا بعد وؾاتفصـقا إذا   يؽـ ادقص ؿد اختار حال حقاتف وصـقأن يـص  و
(4)

. 

ؿ افسـة حتك حيصـؾ ظـذ سـقوؿد كص افػؼفاء ظذ أن فؾقارث احلؼ بادطافبة بتؼ

ابـــ وط ذـراــاشـــرقــة افقرثــة إذا امتـعــقا، واــذا اجلــز يؽــقن بحؼــف وجيــز ظؾقفــا بؼ

وط: صــر)جيـز ادؿتــع ظـذ افؼسـؿة وذفـؽ إذا اجتؿـع ثالثـة :بؼقفـف ادغـل يفؿدامة

أحــداا: أن يثبــص ظـــد احلــاـؿ مؾؽفــا ببقـــة ٕن يف اإلجبــار ظــذ افؼســؿة حؽــً  ظــذ 

، ؾنكـف ٓ ضــكف، بخـالف حافـة افرادؿتـع مـف ، ؾال يثبص إٓ ب  يثبص بف ادؾؽ خلصـؿ

ر، ضــرط افثـاين: أٓ يؽـقن ؾقفـا شــرحيؽؿ ظذ أحدمها إك  يؼسؿ بؼقهل  ورضامها. اف

«اهأــره وٓ أـرٓ »:ر   جيز ادؿتـع فؼقل افـبلضـرؾنن ـان ؾقفا 
(5)

ط شــر. اف

جيـز  ء جيعؾ معفا، ؾنن   يؿؽــ ذفـؽ  صـلافثافث: أن يؿؽـ تعديؾ افسفام مـ ؽر 

 بقعًا، وافبقع ٓ جيز ظؾقف أحد ادتبايعغ(صـرادؿتـع  ٕهنا ت
 (6)

. 

                                           
 (.11/441ادقشقظة افؽقيتقة ) (1)

 ( وصححف، وواؾؼف افذابل.4/111(، واحلاـؿ )4/221أخرجف افسمذي ) (4)

قة افدشــقؿل (، وافشـــرح افؽبــر مــع حاصـــ4/272(، وافشـــرح افصــغر )1/744يـظــر: حاصـــقة ابـــ ظابــديـ ) (4)

 (.1/122(، وادغـل ٓبـ ؿدامة )2/14(، واإلؿـاع )2/224)

 (.121يـظر: افسـة وادراث يف اإلشالم، يقشػ مقشـك، )ص: (2)

 رواه ابـ ماجف، ورواه مافؽ يف مقضئف مرشاًل. (1)

 (.12/124ادغـل ) (1)
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وتصػقة افسـات ٓ يقجد هلا كظام خـاص يف ادؿؾؽـة وتقجـد تطبقؼـات ظـذ 

تؿ اإلصارة إفقفا يف اـذه افقرؿـة إن صـاء اهلل، فؽــ بعـض افـدول شـقأرض افقاؿع 

غ ومـ ذفؽ ما جـاء يف ظؿـؾ افعربقة أصارت هلا وحاوفص ضبطفا يف بعض افؼقاك

تؽقن تصػقة افسـة باتػـاق افقرثـة "افؼضاة بادؿؾؽة إردكقة وكصف:  ضـلدادرة ؿا

ؿفا أظقاكًا إذا ـاكقا بافغغ، أمـا إذا   يتػؼـقا، أو ــان اـافـؽ مــ ضـؿـ سـقظذ تؼ

ؿفا ظـــ ضريــؼ بقــع مقجقدا ــا بــادزاد افعؾـــل بعــد ســـقيـ، يــتؿ تؼصـــرافقرثــة ؿا

 يف إحدى افصحػ ادحؾقة افققمقة. شـرظـفا بافـ اإلظالن

وبعد أن يتؿ بقعفا و إيداع ثؿـفا فدى صـدوق ادحؽؿة، و بعد أن يتؿ حتقيـؾ 

ــقم  ــة، تؼ ــؾ وجــقد افسـ ــقك أو ادضــبقضة يف ً ــة ادقجــقدة يف افبـ ــافغ افـؼدي ادب

اإلرث، و يســؾؿ افقرثــة  صـــرؿفا ظــذ افقرثــة بحســ  حجــة حســـقادحؽؿــة بتؼ

يـ إػ ممشسـة تـؿقـة صــرغغ حصصـفؿ، و يـتؿ حتقيـؾ حصـص افقرثـة افؼاافباف

بـلمر مــ  صـلمـفا فؾقيل أو افق صـرف ما حيتاجف افؼاصـرأمقال إيتام فتـؿقتفا و 

بعد افتحؼؼ مـ حاجتف فـذفؽ إمـا ــػؼـة ضاردـة، أو بؿقجـ  حجـة إذن  ضـلافؼا

"شح  صادرة ظـ ادحؽؿة ادختصة حس  إصقل
(1)

. 

وط، و  يطؾع افباحـث شـرفؿ أن يراظك يف ادصػل ظـد تعققـف ظددا مـ افومـ اد

وط احلـارس افؼضـادل صــرظذ أي كظام كص ظذ ذفؽ، وإك  أصار كظام ادراؾعات يف 

(، وٕن ادصـػل يـده يـد 441/1إػ مقضقع إماكة ؾؼط بادادة ) -وفقس ادصػل  -

 وط افتافقة:شـرتتقؾر يف إمغ اف يعة جاءت بلنشـرأماكة وافؼقاظد افعامة يف اف

 إماكة. -أ

ے ے ۓ )بندارة اذا ادال، ؿـال تعـاػ:  افؼقة، و اق أن يؽقن لتصاً  -ب

ؾؾقسص إماكة فقحداا ـاؾقة و ٓ بـد معفـا  [41]افؼصص:(ۓ ﮲ ﮳ ﮴

                                           
 يـظر ادقؿع افرشؿل فدادرة ؿاضـل افؼضاة، ادؿؾؽة إردكقة. (1)
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إذا اجتؿع ظــدكا ": خ ابـ ظثقؿغ شـقمـ ادعرؾة و اخلزة يف جمال ظؿؾف، ؿال اف

أمغ ؽـر ؿـقي ؾنكــا كـظـر إػ افعؿـؾ افـذي شـقف يقــؾ إفـقف   ؿقي ؽر أمغ و

إمـغ  ضــلؾؿثاًل إمر افؼقي أحسـ يف اذا ادـص  مـ إمر افضعقػ و افؼا

"افؼقي و فؽـف ؽر أمغ ضـلافغر ؿقي خر مـ افؼا
(1)

  . 

 ظًا، مـ كاحقة ـ ل افعؼؾ وبؾقغ شـ افتؽؾقػ.صـرإاؾقة ادعتزة  -ج

ســؾؿ أحــؼ يف مثــؾ اــذا ادقضــقع مـــ ؽــره بحؽــؿ دياكتــف اإلشــالم: اد -د

فإلشالم واإلشالم يعؾـق وٓ يعـذ ظؾقـف واـق أوػ وفؽــ ؿـد يقضـع ؽـر ادسـؾؿ 

 ظًا جقاز اشتئجار افؽاؾر حقث اشـتلجر افـبـل صـرمصػقا حقث إكف مـ ادؼرر 

اجـع يف ـًا يؼال فف ظبد اهلل بـ أريؼـط فقدفـف ظـذ ضريـؼ ادديــة، واـق رشـررجاًل م

 .ضـلذفؽ كظر افؼا

  

                                           
 يـظر: بحث احلراشة افؼضادقة، صافح بـ ظبد افر ـ افـػقسة.  (1)
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 سكْم مصفٕ الرتنات

ء، حيــؼ إذا ثبــص شـــلخــالف افباضــؾ، واــق مصــدر حــؼ اف :احلــؼ دم افؾغــة

ووج 
(1)

  . 

خ مصـطػك شــقؾتعددت تعاريػف ومــ أمجعفـا مـا أورده اف :ض ا دم آ طالح

كقاظف ـؾفـا   أر فؾحؼ بؿػفقمف افعام تعريػا صحقحا جامعا ٕ"افزرؿا حقث ؿال: 

ع شـؾطة شــر، ثؿ ظرؾف بلكف: اختصاص يؼرر بف اف"يعة أو افؼاكقنشـرفدى ؾؼفاء اف

أو تؽؾقػا
(2)

ف ظـذ مــ حتـص وٓيتـف، ؾنكـف شـؾطة صــر. وذفؽ ـحـؼ افـقيل يف افت

 ء.صـلفشخص ظذ 

 إػ ظـدد شــرويؿؽـ فؾباحث مـ خالل خزتف وظؿؾف يف جمال افتصـػقة أن ي

 :مـ حؼقق ادصػل ـ  يع

متؽقـف مـ افعؿؾ وظدم ظزفف دون شب ، إذا ـان ادقص ؿد اختـاره ؿبـؾ  :ضوًٓ 

إػ رجـؾ ؽـر مـلمقن ــان فؾحـاـؿ أن  صــكادـرء اذا أو"ؿال ابـ ظبـد افـز  وؾاتف

"تف ويـؼؾفا إػ ؽـرهصـقيػسخ و
(3)

ويػفـؿ مــ ذفـؽ أكـف فـق ــان ملمقكـا دـا ــان  

ــاء يف لت ــؼ، وج ــذا احل ــاـؿ ا ـــرفؾح ــاوي ص ــث ؿــال:  افطح ــذا حق ــبف ا ــا يش م

بـف  صــلملمقن ظذ ما أو صـلاء آحرار افبافغقن ظذ ثالث مرات : وصـقإو"

بـف مـا    صــلإفقف مضطؾع بافؼقام بف، ؾال يـبغل فؾحـاـؿ أن يعـسض ظؾقـف ؾـق  أو

                                           
 (.12/21يـظر: فسان افعرب ) (1)

 (. 11يـظر: اددخؾ إػ كظرية آفتزام، )ص: (4)

 (.4/1241افؽايف، ) (4)
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".…يعؾؿ مـف خروجا ظـ افقاج  ؾقف إػ ؽره 
(1)

، وأيد ذفؽ افؼاكقن ادغـر  يف 

ي صــرة، وافؼاكقن ادصـقمـ مدوكة إحقال افشخ 111مـ افػصؾ افػؼرة افثاكقة 

171اددين ظـد حديثف ظـ ادراث وؿسؿة افسـات يف ادادة 
(2)

، واق مػفقم ادـادة 

ؿ إمقال ادشسـة يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية سـقون مـ ٓدحة تؼشـرافثاكقة وافع

تؼـر افـدادرة اـذا افتعقـغ،  ا وجـ  أنصــقحقث كصص ظذ أكف إذا ظـغ ادـقرث و

 وأجازت ادادة إضاؾة مصػ إفقف.

يســتحؼ ادصــػل مؼابــؾ ظؿؾــف أجــرة ًــددة شــقاء ـاكــص بتؼــدير ذوي  :ثاكقــاً 

يف حال ـان تعققـف ظــ ضريـؼ افؼضـاء، ويراظـك يف  ضـلافشلن أو بتحديد مـ افؼا

مــ ف إجـرة إمـا مــ افغؾـة و إمـا صــرذفؽ ظرف افـاس ؾقعطك أجرة ادثـؾ و ت

ذوي افشلن ويؿؽـ أن يستشفد فذفؽ ويؼاس ظـذ مـا ورد يف احلـارس افؼضـادل 

ظقة و فقادحـف افتـػقذيـة بلكـف شـرمـ كظام ادراؾعات اف 424/4و 424/1يف ادادة 

أن يؽتـ  ٕاـؾ  ضــلـاء ؾؾؾؼاشــرًا أو وؿـػ مــ ضـؿـ افصــرإذا ـان اــاك ؿا

عر افـثؿـ ادعتـاد احتقاضـًا اخلزة ظـ أجرة احلارس اؾ ال مـاشبة أم زادـد ظــ شـ

و افقؿــػ حتــك وفــق ـــان ادرصــدون مـــ افقرثــة ؿــد رضــقا بــلجرة  صـــرحلــؼ افؼا

و افقؿػ، وٓ صؽ أكف مـ ادفـؿ  صـراحلارس. و اذا اإلجراء ؾقف احتقاط حلؼ افؼا

 أن تعاف  مثؾ اذه افؼضايا يف افـظام أو يف ٓدحتف افتـػقذية.

 ؿ ذفؽ وؾؼ افتايل:سـقيؿؽـ تؼظدم تؽؾقػف ما ٓ يطاق، و: ثافثاً 

قؼ افقؿـص ظؾقـف بحقـث ٓ يسـتطقع أداء افعؿـؾ ضـقظدم تؽؾقػف بعؿؾ أو ت -أ

ظذ وجفف إـؿؾ، ؾراظك يف ذفؽ متديد افقؿص إذا زاد افعؿؾ، أو تعقـغ مسـاظد 

 فف أو مصػ آخر.

                                           
 (.2/114صـرح لتصـر افطحاوي، اجلصاص، ) (1)

 ."يؼر افؼاضـل اذا افتعقغ إذا ظغ ادقرث وصـقا فؾسـة وج  أن"( 1-171كص ادادة ) (4)
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ة وإظقاد ويـرى افباحـث أن يسـتلكس ضـقحؼ اإلجازة آظتقادية وادر -ب

حؽؿــة أو خيضــع ذفــؽ فـظــام افعؿــؾ وافعــ ل بحؽــؿ أن ظؿــؾ يف ذفــؽ بـظــر اد

 ادصػل يدخؾ يف كطاق ادمشسة اخلاصة وإاؾقة.

افثؼة يف أماكتف وظـدم افتشـؽقؽ يف كزااتـف، وأن يـسك فـف ادجـال ٕداء هابعًا: 

ظؿؾف، ؾتصػقة افسـات مـ ادسـادؾ ًـؾ افــزاع وادشـاحة بـغ افقرثـة وٓ يؿؽــ 

تبع مـا يـراه مزدـا فذمتـف أمـام اهلل شــقمجقعفؿ، بـؾ  ضـلأن ير فؾؿصػل يف افغاف 

تعاػ ثؿ أمـام افقرثـة، ؾافتشـؽقؽ يف كزااتـف بـغ افػقــة وإخـرى يؿـعـف مــ أداء 

ظؿؾف، ويرى افباحث أن مثؾ اذا احلؼ جي  أن حيصـؾ ظؾقـف ادصـػل وؾؼـا فـظـام 

يعـقد ظـذ ف وخقؾـف مــ ضـ ن حؼقؿـف صــرمعغ، ؾنن تردد ادصـػل ظــد ــؾ ت

 ر. ضـرافسـة باف

ومـ حؼقق ادصػل يف اذا افشلن، شؼقط حؼ افقرثة يف إؿامـة دظـقى ضـده 

ر ضـرؿ افسـة ؾنن ترك اذا افباب مػتقحا ؾقف مـ افسـقبعد اكتفاء ؾسة معقـة مـ تؼ

ما ٓ خيػك، ويستلكس فذفؽ ب  ورد يف شؼقط حؼ افدظقى بعد اكتفاء ؾـسة معقــة 

ة ومـفا: كظام إوراق افتجارية، وكظـام افسـقق ادافقـة، وكظـام يف ظدد مـ إكظؿ

ـات، وؿقاظــد ادراؾعـــات شـــرافعؿــؾ، وكظــام افعالمــات افتجاريــة، وكظــام اف

  واإلجراءات أمام ديقان ادظا .
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داء يعتز اذا ادبحث مـ أاؿ مباحث افبحث، ؾإصؾ أن ادصـػل تـؿ تعققــف ٕ

 واجبات معقـة ٓ تتحؼؼ ادصؾحة إٓ بلداء تؾؽ افقاجبات وإٓ ـان تعققـف ظبثا.

 ونعدا واجبات  صػل افسـات و ـ ضمهفا:

افؼقام بنحصاء مجقـع أمـقال وممتؾؽـات ادـقرث، وافبحـث ظـ  فؾســة مــ  :ضوًٓ 

قرث مــ ديقن هلا أو ظؾقفا وأن يعد بذفؽ ؿادؿة مػصؾة يثبص ؾقفـا مجقـع مـا خؾػـف ادـ

ظؼار ومـؼقٓت، وجي  ظؾقف أن يثبص يف اذه افؼادؿة احلؼقق وافديقن ومـا يصـؾ إػ 

  فـدادـلظؾؿف مما فف ظالؿة بافسـة مـ أي ضريؼ ــان. وظؾقـف يف شـبقؾ ذفـؽ اإلظـالن 

                                                                                                 ب  هلؿ مـ حؼقق وما ظؾقفؿ مـ ديقن.  يؼدمقا بقاكاً   يدظقاؿ ٕن  افسـة ومديـقفا

يؼــقم بؽــؾ مــا يــمدي إػ حػــظ أمــقال افســـة وتقزيعفــا بافشــؽؾ   أن ثاكقــًا:

                         ظل ادطؾقب.شـراف

ؼقق ادتعؾؼـة ظل ؾق  يتعؾؼ بـاحلشـرؿ افسـة افستق  افسـقأن يراظل ظـد تؼثافثاً: 

 ؿ اإلرث وفقس اذا جمال بسط ذفؽ.سـقة ظذ تؼصـقبافسـة ـتؼديؿ افديـ وافق

، -إن ُكص ّ ظذ فـؽ يف ؿـرار تعققــف-افدظاوى   يـقب ظـ افسـة يف  أن هابعًا:

، خاصة إذا ـاكص بعض افـدظاوى يـشـل ظـفـا  ماهلا مـ ديقن ؿد حؾص  يستقيف  وأن

ف خيـؾ بحؼـقق صـرف بلي تصـرفا، وظذ ادصػل أٓ يتديـ ظذ افسـة أو فصاحل

افسـة ـاإلؿرار بحؼ ظؾقفا أو افتـازل ظـ حؼ فؾسـة أو افصؾح أو كحـق ذفـؽ إٓ 

إذا ـان لقٓ بذفؽ بقـافة رشؿقة مـ افقرثة أو مـ أحـداؿ ؾـق  خيصـف، واـق مـا 

                                                                                                                          ـة.ؿ إمقال ادشسسـقكصص ظؾقف ادادة افثافثة وافثالثقن مـ ٓدحة تؼ
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أن يؼدم تؼارير دورية ظـ ظؿؾف واإلجراءات افتـل اتبعفـا وافـػؼـات  خا سًا:

ا ــان تعققــف إذ ضــلافتل حتؿؾفا وإتعاب افتل حصؾ ظؾقفا شقاء فؾقرثة أو فؾؼا

ؿ إمـقال ســقظـ ضريؼ ادحؽؿة، وؿد كصص ادادة افثاكقة وافثالثقن مـ ٓدحة تؼ

ادشــسـة ظــذ أكــف ظــذ ادصــػل تؼــديؿ تؼــارير يف مقاظقــد دوريــة حتــدداا افــدادرة 

تشتؿؾ ظذ بقان وضع ادال ادشسك وما ضرأ ظؾقـف مــ زيـادة أو كؼـص، وتتضـؿـ 

وؾاتف، وادؾحقطات وافتحػظات ظـذ أظـ ل صـروم حسابا بقاردات ادال ادشسك

افتصػقة وإشباب افتل أظاؿص افعؿؾ وآؿساحات، ومـا تـؿ إكجـازه ومـا   يـتؿ 

إكجازه معززا ب  يثبص ذفؽ مـ مستـدات، وتطؾع افدادرة ظذ اذه افتؼـارير وتـلمر 

ودــ ة، ضــقثـؿ تـقدع بعـد اـت هلـا يف مؾـػ افؼ -إن وجـدت -باشتقػاء كقاؿصفا 

 ـاء احلصقل ظذ كسخة مـفا.شـررؽ  مـ اف

ؾق  يشؽؾ ظؾقف مـ أمقر ؿـد تـمدي إػ افــزاع  ضـلأن يتقجف إػ افؼا شااشًا:

مستؼبال بغ افقرثة، وظؾقف أن يراظل اهلل تعاػ يف ذفؽ وأن حيـرص ظـذ أٓ يؽـقن 

 شببا يف تباؽض اإلخقان وؿطع إرحام.

ؼات ادثؾ، ؾؾق اشتدظك أن يساؾر يف شـبقؾ تصـػقة أٓ يتجاوز يف كػؼاتف كػشابعاً: 

افسـة ؾتؽقن كػؼات شـػره وؾـؼ افعـرف افسـادد يف افبؾـد، ويؿؽــ أن تؽـقن كػؼـات 

 اشا ا يف مثؾ اذا مرجعا فؾعرف.شـقافؼطاع اخلاص أو كػؼات اجلفات احلؽقمقة و

بقـع أن يؼقم بتصػقة إمقال بافشؽؾ إصؾح فؾقرثة ؾؿـثال فـق أمؽــف ثا ـًا: 

ظؼار دون افؾجقء إػ ادزاد وـان ذفؽ يف مصؾحة افقرثـة وجـ  ظؾقـف ذفـؽ، ــ  

يتبع يف تصػقة افسـة بقع إصقل افتل ؿد تسؼط ؿقؿتفا ويمجؾ بقع إصقل افتل 

ئا ؿريبـا مــ ذفـؽ ظــد صــقتزداد ؿقؿتفا مع افزمـ وؿـد ذــر ابــ ؿدامـة يف ادغــل 

ع إفقـف افػسـاد مــ افطعـام سـريبقع ما يو"حديثف ظـ بقع أصقل ادػؾس حقث ؿال 

، ٕكف معرض فؾتؾػ وحيتاج إػ ممكة  افرض  ٕن بؼاءه يتؾػف بقؼغ ثؿ يبقع احلققان

ٕكف خيـاف ظؾقـف وتـافـف إيـدي ثـؿ افعؼـار آخـًرا   يف بؼادف ثؿ يبقع افسؾع وإثاث،
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"وبؼاؤه أصفر فف وأـثر فطالبف  ٕكف ٓ خياف تؾػف،
(1)

. 

ة ادقص واـق مــ أاـؿ واجبـات ادصـػل، وجيـ  ظؾقـف أن صـققذ وتـػ ناشعًا:

ف أو يتخذ ؿـرارا صـرة، وأٓ يتصـقع ظـد تـػقذ افقشـريراظل يف ذفؽ تقاؾؼف مع اف

 .مـ تؾؼاء كػسف ظـد وجقد ما ؿد يمدي إػ كزاع مستؼبالً 

بعد تسقية ديـقن افســة وبعـد تـػقـذ افقصـايا وؽراـا   يتقػ ادصػل ًا:صـرظا

مـ أمقاهلا إػ افقرثة ـؾ   ؿ ما بؼلسـقبتؼ  افتؽافقػ وبعد تـػقذ افتزامات افسـة مـ

إػ افقرثة ما آل إفقفؿ مــ أمـقال افســة،   ويسؾؿ ادصػل  ظلشـربف افصـقبحس  ك

                                                                                                                                    .وكظاماً  ظاً صـروظؾقف أن يؼقم بتثبقص اشتالمفؿ ب  يزئ ذمتف 

مــف وأن يؾتـزم بنحضـار ـػقـؾ ؽـارم  ضــلتـػقذ ما يطؾبـف افؼا :شـراحلااي ظ

ار ضــرمعء أو ض ن بـؽل يف حال ضؾبص افدادرة افؼضادقة ذفؽ مـف  فتغطقـة أي أ

ون مــ شــرمـف، وأيد اذا مـا ورد يف ادـادة افرابعـة وافع ؿد تـشل ظـ تعد أو تػريط

 ؿ إمقال ادشسـة.سـقٓدحة تؼ

جي  ظذ ادصـػل أن يؽؿـؾ ظؿؾـف وأٓ يسـتؼقؾ مــ ظؿؾـف ٕي  :شـرافثاين ظ

ر ظــذ ضـــرشــب  أو ضــارئ ظــارض مــا   يؽـــ شــببا حؼقؼقــا دــا يف اشــتؼافتف مـــ 

قال ادشــسـة يف ادــادة افسادشــة ادســتػقديـ مـــ افســـة، وؿــد كصــص ٓدحــة إمــ

ون ظذ أكف إذا ترك ادصػل ظؿؾف مـ تؾؼاء كػسف دون مقاؾؼة افدادرة ؾتؼقؿ شـروافع

مصػقا بدٓ ظـف ويضؿـ ادصػل افتارك فؾتصػقة ما يست  ظذ ترـف فؾتصـػقة مــ 

ار ظذ إمقال ًؾ افتصػقة، وـ  شبؼ يؿؽـ أن يستػاد بافضـ ن افبـؽـل يف ضـرأ

مــ كظــام  422/1ؾ اـذه احلـآت، ويسـتلكس فـذفؽ أيضـا بـ  جـاء يف ادـادة مثـ

ظقة و فقادحـف افتـػقذيـة ظـذ تضـؿغ احلـارس افؼضـادل يف حافـة شــرادراؾعات اف

ترـف احلراشة افؼضادقة مـ تؾؼاء كػسف دون مقاؾؼة مـ ادحؽؿة ؾقضؿـ ما يستـ  

                                           
 (.2/442ادغـل ) (1)
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يعة اإلشـالمقة شــراف ضــكؼتار حلؼص بادال ادحروس، و اذا مضـرظذ ترـف مـ أ

 يف حؽؿ إمغ و إجر و مـ يف حؽؿفؿ.

ــث ظ ف يف إمــقال ادقجــقدة يف صـــرجيــ  ظــذ ادصــػل أٓ يت :شـــرافثاف

يف اخلـاص بافســة دون افرجـقع إػ افـدادرة ظـذ أن يؽـقن ذفـؽ صــراحلسـاب اد

 .حتك حيؿل كػسف وحيؿل افسـة مـ ادساءفة مستؼبال ضـرمضبقضا يف ً
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 املبشح السابع 
 ىفكات مصفٕ الرتنات

ادراد بـػؼات ادصػل مـا تؽبـده مــ مصـاريػ يف شـبقؾ تصـػقة افســة، وٓ 

صؽ أن اذه افـػؼات يدخؾ ؾقفا ادصػل ٕجؾ تصـػقة افســة ؾـال يؿؽــ تصـػقة 

 :صـرافسـة دون اذه افـػؼات، ومـفا ظذ شبقؾ ادثال ٓ احل

ة دعرؾـة افـديقن افتـل هلـا أو ظؾقفـا، وــذفؽ اإلظالكات افصحػقة ظـ افســ

كػؼات ادزادات افعؾـقة، وكػؼات شـػر وإظاصـة ادصـػل يف شـبقؾ تصـػقة افســة، 

ورة اإلصـارة إػ ظـدد مــ افـؼـاط ادفؿـة ؾـق  يتعؾـؼ مقضـقع ضـرويرى افباحث 

 افـػؼات.

 كػؼاتـف ـ  شبؼص اإلصارة إػ أكف جي  ظذ ادصـػل أن يتـؼ اهلل تعـاػ يف ضوًٓ:

ؾلمقال افسـة أماكة فديف، وظؾقف أن يبحث ظذ افـػؼة إؿؾ وإصؾح فؾسـة دون 

 ار.ضـرر وٓ ضـراف أو تؼتر، ؾال شـرإ

ظذ ادصػل أٓ تتجاوز كػؼاتف كػؼات ادثؾ وـ  شبؼ ؾنن أظـ ل افؼطـاع  ثاكقًا:

 تؾــؽ ية يفشـــراشات ادــقارد افبشـــقاخلــاص خصقصــا وافؼطــاع افعــام ظؿقمــا و

 افؼطاظات تعتز مرجعا جقدا فؾعرف وحتدد بافضبط ضريؼة كػؼات افسػر.

إذا ؿررت افدادرة أن كػؼات ادصػل ال جزء مـ أجرتف وأتعابف ؾعــداا  ثافثًا:

ٓ جيقز فؾؿصػل احلصقل ظذ افـػؼات اشتؼالٓ، ويف حال رأى أن افـػؼات تزيد 

 رجقع إػ افدادرة.ظ  ـان متقؿعا ظؾقف ظـد تعققـف وج  ظؾقف اف
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ــًا: ــة،  هابع ــقن افسـ ــذ دي ــك ظ ــة حت ــف أوفقي ــات ادصــػل وأجرت يؽــقن فـػؼ

ف فؾؿصػل أجرتف وكػؼاتف ثؿ تليت حؼقق افسـة إخرى، واق أمر واضح صـرؾق

ؿ افسـة دون احلصقل ظـذ أجرتـف، وؿـد اكتبفـص سـقوجع ؾال يؿؽـ فؾؿصػل تؼ

صـص يف ادـادة افثالثـقن ظـذ أن ٕجـرة ؿ إمـقال ادشـسـة ؾـســقفذفؽ ٓدحة تؼ

 وتؽافقػ ادصػل إوفقية ظذ افديقن إخرى.
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 املبشح ارتامظ 
 أتعاب مصفٕ الرتنات

ادراد بذفؽ أجرة ادصػل مؼابؾ أداء ظؿؾـف وؿقامـف بتصـػقة افســة، وؿـد شـبؼص 

 اإلصارة يف حؼقق ادصػل إػ أكف يستحؼ أجـرة مؼابـؾ ظؿؾـف وشـبؼص اإلصـارة أيضـا

إػ أن افـظام يرى أن اـذه إجـرة هلـا أوفقيـة حتـك ظـذ ديـقن افســة، وٓ يقجـد يف 

افقؿص افرااـ أي كظام يف ادؿؾؽة حيدد أتعاب ادصػل وأجرتف، وممـا يشـار فـف اــا أن 

يتســؾؿ ادصــػك أمــقال افســـة بؿجــرد " 112ي كــص يف ادــادة صـــرافؼــاكقن ادــدين اد

ة ادحؽؿـة. وفـف أن يطؾـ  مـفـا أجـرا ظـادٓ ظـذ ؿقامـف تعققـف، ويتقػ تصـػقتفا برؿابـ

بؿفؿتف، وكػؼات افتصػقة تتحؿؾفا افسـة، ويؽقن هلذه افـػؼـات حـؼ امتقـاز يف مرتبـف 

 . وٓ صؽ أن أتعاب ادصػل جزء مـ كػؼات افسـة."وؾات افؼضادقةصـرامتقاز اد

ت فؽــ وصفدت ادؿؾؽة افعربقـة افسـعقدية ظـددا مــ ؿضـايا تصـػقة افســا

 مـفا  فذفؽ فقس مــ ادؿؽــ اظـت د أتعـاب ادصـػل سـرؾ افقصـقطفر فؾعؾـ تػا

ومـ ذفـؽ حتديـد  صـرؾقفا ـلشاس ترجع فف ادحؽؿة دوما، ويؿؽـ أن تؽقن ـؿم

تف شــر% مــ ؿقؿـة افســة حـال تصـػقتفا، وؾؼـا دـا ك4أجرة جمؾس افتصػقة بـسـبة 

صــػر  2ػة ظؽــاظ بتــاريخ يف صــحق شـــرافصــحػ ادحؾقــة حقــث جــاء يف خــز ك

اـ، أكف ؿد ظؽػص افدادرة افؼضـادقة ادختصـة بادحؽؿـة افعامـة يف افريـاض 1241

 12222ظذ دراشة افعروض افتل بؾـغ جمؿـقع أوراؿفـا ومسـتـدا ا مـا يزيـد ظـذ

وط مــ اـذه افتؽـتالت وؾـؼ شــرورؿة، وؾحصفا، واشتبعاد مـ ٓ تـطبؼ ظؾقف اف

ومـ ضؿـ ادعاير افتـل تـؿ اظت داـا أجـرة جمؾـس معاير ًددة فتؼققؿ افعروض، 

%، باإلضـاؾة إػ خـزة ردـقس 4افتصػقة وافتـل حـدد ا افـدادرة بـلن ٓ تزيـد ظـذ 

افتؽتؾ وإظضاء بؿقج  إظ ل افتل ؿام هبا وادثبتة بادستـدات، وخطة افعؿـؾ 
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 مـ دراشة وتسقيؼ وإظالن، واهلقؽؾة اإلدارية وادافقة.

حث ظذ بعض ؿضايا افتصػقة وافتل اشـتمكس ؾقفـا بـلجرة مؽاتـ  ـ  اضؾع افبا

ة افعؼار ظـد حتديد أجرة ادصػل، ومـ ادفؿ اإلصارة اــا إػ أكـف ٓ بـد فؾـدادرة شـرش 

 ف أتعاب ادصػل أوٓ بلول وتؽافقػف حتك يستطقع مقاصؾة ظؿؾف.صـرمـ 

حـال تــؿ  وٓ جيـقز ٕي مــ افقرثــة آظـساض ظــذ كسـبة تؾـؽ إتعــاب يف

ــة وإخــرى  ــغ افػقـ ــة ب ــق اشــتؿر افقرث ــدادرة افؼضــادقة، ؾؾ ــؾ اف ــداا مـــ ؿب حتدي

 بآظساض ظذ كػؼات ادصػل دا اشتطاع أداء ظؿؾف.

وجي  ظذ ادصػل واق إصؾ ؾقف احلرص و اجلد و آجتفاد يف كجاح افعؿـؾ و 

 ف وـان مستحؼا ٕتعابف.ادحاؾظة ظذ ما وـؾ إفقف ؾنذا   يتعد و   يػرط ؾال ض ن ظؾق

وٓ صؽ أكف ٓ يؿؽـ حتديد مبؾغ معغ أو كسبة معقــة تؽـقن أشاشـا فتحديـد 

أتعاب ادصػل يف ـؾ افؼضـايا دـا بـغ افؼضـايا مــ اخـتالف صـديد وؾؼـا ٕمـقال 

وشـفقفة ـإشـفؿ  ســرافسـة، ؾؾق ـان أؽؾ  افسـة مـا يؿؽــ حتقيؾـف إػ كؼـد بق

مصػقفا تؽقن أؿؾ مــ افســة افتـل حتتـقي أؽؾبفـا وافصؽقك ؾال صؽ أن كػؼات 

ظذ ظؼارات وحتتاج إػ مزادات ظؾـقة فبقعفا، ـذفؽ ؾنن افتـقع اجلغـرايف ٕمـقال 

افسـة وتقاجداا فف أثر، ؾؾق ـاكـص إمـقال ـؾفـا يف مديــة واحـدة ؾـنن إتعـاب 

تـك شتؽقن أؿؾ مما فـق ـاكـص إمـقال وأصـقل افســة مقزظـة يف ظـدة مـدن أو ح

دول، وبافتايل ؾنن إصؾ أن يسك حتديد ذفؽ وؾؼا فؾسـة وأمقاهلا وظـدد ورثتفـا 

وادشاـؾ افؼاكقكقة ادتعؾؼة بتؾؽ إمقال، وجي  ظذ مــ حيـدد تؾـؽ إتعـاب أن 

يلخذ يف آظتبار ضبقعة كشاضات أظ ل ادصػغ فق ـاكقا أـثر مـ واحـد ؾؿـثال ؿـد 

فتصػقة ظـذ ظؼـاريغ وًـامغ وًاشـبغ وــؾ تستدظل افسـة أن يشتؿؾ جمؾس ا

واحــد مـــ اــذه ادجــآت هلــؿ ضريؼــة معقـــة يف حتديــد أتعــاهبؿ وؾؼــا فـشــاضا ؿ، 

 .اء افتل شبؼص اإلصارة إفقفا. واهلل أظؾؿصـقويؿؽـ أن يستلكس بإ
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 ٘ــامتـارت

ات وؾؼـا دـا صــقمـ خالل ما شبؼ تقصؾ افباحث إػ ظدد مـ افـتـاد  وافتق

 يع:

ــد ظــذ شــقق افعؿــؾ وافـظــام  وًٓ:ض ٓ زال مقضــقع تصــػقة افســـات جدي

ــف إػ  ــ  أحؽام ــع يف أؽؾ ــايل يرج ــعقدية، وبافت ــة افس ــة افعربق وافؼضــاء يف ادؿؾؽ

ــة  ــؾ احلراش ــام مث ــادره يف افـظ ــض كظ ــغ، وبع ــقاردة يف إم ــة اف ــام افػؼفق إحؽ

 افؼضادقة.

ادــقرث ظـــد تعقــغ  جيــ  أن تراظــك مصــؾحة افقرثــة وأن يعتــز رأي ثاكقــًا:

ٕحــد ؾــال يســتبدل إٓ فســب   صـــكمصــػل افســـات، ؾــنذا ـــان ادــقرث ؿــد أو

 ظل معتز، وظذ ادحؽؿة أن تراظل ظـد اختقار ادصػل أن يؽقن ؿقيا أمقـا.صـر

ظذ افدادرة افؼضادقة أن تؼقم بؽؾ ما يؿّؽـ ادصػل مـ أداء ظؿؾـف ظـذ ثافثًا: 

أتعابف، وتعقيضف ظـ كػؼاتـف، وظـدم افطعــ يف  افقجف افصحقح، ومـ ذفؽ حتديد

 أماكتف أو كزااتف بال شب .

يد ادصػل يـد أماكـة ؾـال يضـؿـ إٓ إذا تعـدى أو ؾـرط، ومــ تػريطـف  هابعًا:

 ر.ضـراشتؼافتف ظـ ظؿؾف دون شب  بشؽؾ يعقد ظذ افسـة باف

ياكـة ظذ ادصػل أن يتؼ اهلل يف ظؿؾـف وأن يؼـدم ــؾ مـا يـزئ ذمتـف د خا سًا:

وؿضاء ومـ أاؿ ذفؽ افتؼارير افدورية افتل تعطل مؾخصا واضحات ظــ أظ فـف 

ؼقم هبـا وؾؼـا فتؼـدير زمــل معـغ، واـق مـا يزيـد ثؼتـف أمـام شـقافتل ؿام هبا وافتل 

ادحؽؿــة وأمــام افقرثــة، ومـــ ذفــؽ أيضــا أٓ يســتعغ بؿصــػ مســاظد دون إذن 

 ادحؽؿة.
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 ات:صبَالتٌ

ظقة أو أي ٓدحـة أخـرى مـا يتعؾـؼ شــرادراؾعـات اف أن يضاف يف كظام ضوًٓ:

 وط ادصػل وحؼقؿف وكػؼاتف وأتعابف.شـرب

أن حيــدد بدؿــة ظـــد تعقــغ ادصــػل مــا يضــؿـ حؼقؿــف وحيــدد واجباتــف  ثاكقــًا:

وأتعابــف بــ  ٓ يــدع جمــآ فؾـــزاع، إضــاؾة إػ حؼقؿــف ؽــر إجــرة مثــؾ: اإلجــازة 

 زة إظقاد.ة و افعادية و إجاضـقبلكقاظفا ادر

أن حيدد بشـؽؾ واضـح افتزامـات ادصـػل يف ــؾ تصـػقة وؾؼـا فـقظقـة  ثافثًا:

 أمقال افسـة، وـقػقة تصػقتفا.

ظقة أو أي كظـام أو ٓدحـة أخـرى أن شــرأن يشار يف كظام ادراؾعـات اف هابعًا:

ظــرض ؿقؿــة أجـرة ادصــػل ظــذ أاــؾ اخلـزة دعرؾــة مــدى مـاشــبة  ضـــلظـذ افؼا

 ار افسقق ادتعارف ظؾقفا.إجرة ٕشع

ظقة أو أي كظام أو ٓدحة أخـرى أن شـرأن يـص يف كظام ادراؾعات اف خا سًا:

ذمة ادصػل تزأ بعد اكتفاء ظؿؾف بػسة معقـة ؿد حتـدد بســة مـثال، بحقـث ٓ جيـقز 

 تؾؽ افػسة مـ ؿقام افػعؾ ادقج  فؾدظقى. ضـلٕي ضرف رؾع دظقى بعد م

 ؼ افؼضادقة بغ ادحاـؿ فالشتػادة مما اشتؼر ظؾقف افعؿؾ.افسقاب شـرك شااشًا:

وصذ اهلل وشؾؿ ظـذ كبقــا ًؿـد  ،اذا وآخر دظقاكا أن احلؿد هلل رب افعادغ

 وآفف وصحبف أمجعغ.

  



 

 

 عضل املصفٍ وآثاسه

 

 إعداد

 عثذ اإلنه تٍ إتراهٍى انعرواٌد. 
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 دـــــمتَٔ

ــغ افق احلؿــد هلل رب افعــادغ وافصــالة وافســالم إمــغ ًؿــد بـــ  صـــلمبّؾ

 ظبداهلل ظؾقف وظذ آفف وصحبف أؾضؾ افصالة وأتؿ افتسؾقؿ وبعد:

أن يف ادؿؾؽة افعربقة افسـعقدية اـق كظـام  ضـلؾنن افعزة يف إجراءات افتؼا

اـــ وافـذي حتقـؾ ظؾقـف إكظؿـة وافؾـقادح 1241ظقة افصادر ظام شـرادراؾعات اف

فـات افؼضــادقة يف افؼضـاء افعـام وؽراـا يف افغافــ  يف اإلجرادقـة افؼضـادقة يف اجل

ـثر مـ اإلجراءات، وفذفؽ ؾإصؾ يف معرؾة إجراءات ظزل ادصـػل أن يؽـقن 

ظقة وفقادحف افتـػقذية وفؽـ افباحث يف ذفـؽ شـرافرجقع ؾقف إػ كظام ادراؾعات اف

ادـادتغ وكصـفا  ة بعـدشــرفـ جيد شقى ما جاء يف افػؼرة افرابعة مـ ادادة افثامـة ظ

)حتدد فقادح اذا افـظام افضقابط واإلجراءات ادتعؾؼـة بؼسـؿة إمـقال ادشـسـة 

افتل تدخؾ يف اختصاص ادحاـؿ، ب  يف ذفـؽ ؿسـؿة افســات وإجـراءات تعقـغ 

ادصػل وافتبؾقغ واإلحضار واإلظالن وإخـالء افعؼـار(، وفؽــ جـاء مـا اـق أـثـر 

صـػل يف ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة افصـادرة اًل ؾق  خيـص ادصـقصؿقًٓ وتػ

اــــ ادعؿــؿ بــرؿؿ 11/1/1241( يف 1112بؼــرار معــايل وزيــر افعــدل رؿــؿ )

اــــ، واــق افؼــرار ادســتـد يف إصــداره ظــذ 41/1/1241( يف 7117/ت/14)

ظقة، وكجـد أن اـذه افالدحـة ؿـد ؿركـص شــرادادة ادذـقرة مــ كظـام ادراؾعـات اف

حلآت افقارد ذــره ؾقفـاادصػل يف أـثر ا
(1)

، بـؾ وجعؾـف حارشـًا ؿضـادقًا بشـؽؾ 

تؾؼادل إذا متص إؿامتف مصػقًا و  يقجد حارس ؿضادل ظذ ادال ادشسك ـ  كصص 

يـ مـ افالدحة، وفذا ؾنن وجـدت حافـة أو إجـراء شـرظذ ذفؽ ادادة افتاشعة وافع

                                           
وفقس مجقعفا مثؾ ادادة افسابعة مـفا وكصفا )يتؿ افتبؾقغ يف دظاوي ؿسؿة إمقال ادشسـة وؾؼـًا ٕحؽـام افـظـام،  (1)

 وجيقز أن يؽقن افتبؾقغ بقاشطة ادصػل( ؾجعؾص فؾؿصػل ما   جتعؾف فؾحارس افؼضادل.
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ظقة وٓدحتـف شـرات افو  كجد افـص يف افالدحة بخصقصف ووجد يف كظام ادراؾع

افتـػقذية ما يعاف  مثؾفا ؾق  خيص احلارس افؼضادل ؾإصـؾ آشـتػادة مــ اـذا 

 يح يؿـع مـ ذفؽ.صـرافـص ؾق  خيص ادصػل ما   يقجد كص 

 :عصل املصفُ

إصؾ مـ ظـقان اذه افقرؿة واق افعـقان ادعؾـ ظـف شابؼًا أن يؽـقن افعـزل 

ؿسؿة إمقال ادشـسـة افصـادرة بــاء ظـذ مـقاد  مـ ؿبؾ ضرف ثاٍن، وفؽـ ٓدحة

ظقة ذـرت صقرًا أخرى فعدم إمتام ادصػل دفامـف ؽـر ظزفـف شـركظام ادراؾعات اف

ظقة شــرمـ ؿبؾ افغر وـذفؽ أوضحص آفقة ظزفف، ــ  أوضـح كظـام ادراؾعـات اف

 ذفؽ:وفقادحف افتـػقذية ؿبؾ ذفؽ ؾق  خيص احلارس افؼضادل، وكذـر اـا صقرًا ف

 وؾاة ادصػل: -1

يـ مـ ٓدحة ؿسـؿة أمـقال مشـسـة شـروؿد ذـرت ذفؽ ادادة اخلامسة وافع 

 د يف أثار بنذن اهلل.شـروإثر فذفؽ، واق ما 

 اشتؼافة ادصػل: -4

 يـ مـ كػس افالدحة.شـروؿد ورد ذفؽ يف ادادة اخلامسة وافع 

افؼضـادقة افتـل ترك ادصػل فؾتصػقة مـ تؾؼاء كػسف دون مقاؾؼة افـدادرة  -4

 أؿامتف مصػقًا.

 أن يصدر حؽؿ بعزل ادصػل وإؿامة ؽره. -2

واحلافة افرابعة تؽـقن إذا وجـدت افـدادرة أشـبابًا تسـقغ ذفـؽ حقـث جـاء يف 

يـ مـ ٓدحة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة مـا كصـف )فؾـدادرة أن شـرادادة افسابعة وافع

وؾؼـًا ٕحؽـام  ذفـؽ،حتؽؿ بعزل ادصػل واؿامة ؽره متك وجدت أشـباب تسـقغ 

   .افؼضاء ادستعجؾ(
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 و ـ ٓزم ذفؽ ضن هذا احلؽؿ جيقز ضن يصده بـا  ظذ واحدة  ـ حافذغ:

أن تبادر افدادرة ادؼقؿة فؾؿصػل بذفؽ ابتداًء مــ تؾؼـاء كػسـفا  احلافة إوػ:

 ر ادحتؿؾ ظـ ادال ادشسك.ضـرحسب  كصص ظؾقف ادادة فرؾع اف

افبة أحد أصحاب احلؼ يف ادال ادشسك )واؿ افقرثة اــا يف مط احلافة افثاكقة:

ظل يف ذفــؽ، شـــراــذا ادؾتؼــك( بعــزل ادصــػل ٕشــباب مــزرة، فعؿــقم حؼفــؿ اف

ر ادحتؿـؾ مــ احلـارس ضــرر ظـفؿ، واق رب  أؿـقى وأوػ مــ افضـروفرؾع أي 

افؼضادل افذي جيقز هلـؿ ضؾـ  اشـتبدافف بؿثـؾ اـذه افـدظقى ووؾـؼ اإلجـراءات 

 ظقة.شـر( مـ ٓدحة كظام ادراؾعات اف414/1افـظامقة ادعتادة بـاء ظذ ادادة )

ويف ـال احلـافتغ ؾفـذا احلؽـؿ خاضـع فالشـتئـاف حػظـًا حلـؼ ادصـػل وأي 

ضرف آخر مـ أصحاب ادال ادشسك )افقرثة( يرؽ  يف آظـساض ظـذ احلؽـؿ، 

ن وؾؼــًا ٕحؽــام افؼضــاء ـــ  أكــف وبـــاء ظــذ كــص ادــادة ادــذـقرة ؾــنن ذفــؽ يؽــق

 ادستعجؾ، ؾقست  ظذ ذفؽ أمران:

( مــ 117ة أيـام ؾؼـط بــاء ظـذ ادـادة )شــرمدة آظساض ظؾقف اـل ظ -1

 ظقة وفقس ثالثغ يقمًا ـ  اق ادعتاد وإصؾ.شـركظام ادراؾعات اف

ظقة ؾـنن اـذا احلؽـؿ شــر( مــ كظـام ادراؾعـات اف111بـاء ظـذ ادـادة )  -4

ادعجــؾ وجقبــًا وفــق ؿبــؾ اـتســاب احلؽــؿ فؾؼطعقــة حػظــًا فؾــ ل  خاضــع فؾتـػقــذ

 ـاء.شـرادشسك وحؼقق بؼقة اف
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 مً لُ سل قبْل اضتكال٘ املصفٕ أّ عصلُ

ًا افدادرة افؼضادقة افتل تـظر دظقى ؿسؿة ادـال ادشـسك صـراذه اجلفة ال ح

أؿامتـف مصـػقًا  وال بـاًء ظذ مقاد ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة كػس افدادرة افتل

ــقاد )إوػ/ ــاء ظــذ اد ــؽ بـ ــة وافع4وذف يـ، شـــريـ، اخلامســة وافعشـــر، احلادي

 يـ( مـ افالدحة.شـرافسابعة وافع

مـ ادفؿ اإلصـارة إػ أكـف ؿـد يؽـقن فؾؿصـػل صـػات أخـرى مرتبطـة بادـال 

ادشسك ؽر ـقكف مصـػقًا، مثـؾ أن يؽـقن مصـػقًا فؽامـؾ ادـال ادشـسك ويف كػـس 

ة ادقرث افداخؾة ضـؿـ ادـال ادشـسك أو وفقـًا ظـذ أحـد صـقًا ظذ وصـقص وافقؿ

افؼصار )شـًا أو ظؼاًل( مـ مالك ادال ادشسك
(1)

وــذا ؿـد يؽـقن حارشـًا ؿضـادقًا  ،

يـ مــ ٓدحـة ؿسـؿة شــربحؽؿ يـص ظذ ذفؽ تؾؼادقًا بـاء ظذ ادادة افتاشعة وافع

إمقال ادشسـة
(2)

ـاء أو ادصػل كػسف ظدم مـاشبة إـ ل شـرافوترى ادحؽؿة أو  

ظؿؾف ـؿصٍػ فؾسـة مع مـاشبة بؼاء ظؿؾف حارشـًا ؿضـادقًا ظؾقفـا، وبافتـايل ُيــَُص 

ظذ بؼادف واشتؿراره حارشًا ؿضادقًا ؿبؾ افــص يف احلؽـؿ ظـذ ظزفـف مــ افتصـػقة 

ظزفـف ظــ  افذي تزول بف إؿامتف حارشًا ؿضادقًا ما   يرد افــص بنبؼادـف ــذفؽ ؿبـؾ

يـ ادذـقرة بعافقف(، ـ  شـرافتصػقة )إن ـاكص حراشتف بـاء ظذ ادادة افتاشعة وافع

أكف ؿد يؽقن اـاك أـثر مـ مصـػل فؾـ ل ادشـسك )واـق افســة اــا( بـلن يشـؽؾ 

جمؾس تصػقة أو يؽقن فؽؾ مـفؿ صالحقة تصـػقة كـقع ًـدد مــ ادـال أو مـال يف 

ـــــ  ـــــة ـ ـــــقال افسـ ــــــ أم ـــــدد م ـــــان ً ـــــادةمؽ ـــــؽ اد ـــــذ ذف   كصـــــص ظ

                                           
وصـقًا، وج  أن تؼر افدادرة اذا افتعقغ يف حدود ما يؿؾؽ ادقرث اإليصـاء بـف صــرظًا، وهلـا أن )إذا ظغ ادقرث  (1)

 تؼقؿف مصػقًا فؾسـة إن اكطبؼص ظؾقف افشـروط، أو تضؿ إفقف مصػقًا(.

ر وكصفا )إذا   يقجد حارس ؿضادل ظذ ادال ادشـسك، ؾقتـقػ ادصـػل مفؿـة حراشـتف بؿجـرد إؿامتـف، مـا   تؼـر (4)

 افدادرة خالف ذفؽ(.
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يـ( مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـةشـر)افثافثة وافع 
(1)

. 

 وبـا  ظؾقف:

ؾنن ظزل ادصػل أو ترـف فؾتصػقف أو ؿبقل اشتؼافة ادصػل افذي فف أـثر  -1

مـ صػة هلا ظالؿة بافسـة أمر ٓ يست  ظؾقف أن تسؼط بف تؾؼادقـًا افصـػة إخـرى 

 فؾؿصػل.

ثر مـ مصػل ؾنن ظزل أحداؿ وؿبقل اشتؼافتف أو ترـف إن ـان فؾسـة أـ -4

فؾتصػقة ٓ يمثر ظذ ظؿؾ بؼقة ادصػغ يف إصؾ، إٓ أن فف أثر يف بعض احلآت 

آشتثـادقة مثؾ أن يؽقن اـاك جمؾس فؾتصػقة ُوَيـص يف حؽؿ إؿامتف ظذ وجـقب 

اشـتؼافة أو اـت ل ظدد معغ مـ إصـقات يف ادجؾـس ؿبـؾ إ ـاذ افؼـرار وتؽـقن 

ترك اذا ادصػل أو ادصـػغ ماكعـًا مــ اــت ل افعـدد ادطؾـقب ٓظـت د افؼـرار يف 

جمؾس افتصػقة، ؾحقـفا يتحؼؼ إثر وٓ يؿؾـؽ جمؾـس افتصـػقة اصـدار افؼـرارت 

اجلديدة )وؾؼ افصقرة ادذـقرة( حتك تتؿ إؿامـة ادصـػل افبـديؾ مــ ؿبـؾ افـدادرة 

ادل ؾقبؼـل ظؿـؾ جمؾـس افتصـػقة ًصـقرًا يف ادختصة، وإن   يقجـد حـارس ؿضـ

 احلراشة افؼضادقة ما  يقجد كص يؿـع ذفؽ حتك تتحؼؼ إؿامة ادصػل افبديؾ.

 و ـ أثاه ادسنبة ظذ ظزل ضو ؿبقل اشذؼافة ادصػل ضو نرك ادصػل فؾذصػقة:

أن ادصػل إذا اشتؼال وؿبؾص اشتؼافتف ؾقستؿر يف ظؿؾـف مصـػقًا ومسـموًٓ  ضوًٓ:

ظـ افسـة حتك تؼقؿ افدادرة مصػقًا آخر ويسـتؾؿ ادصـػل اجلديـد مـا بؼـل مــ افســة 

ومجقع مفام افتصػقة مـ ادصػل ادستؼقؾ بقاشطة ًاش  ؿاكقين مـرخص فـف ويؽـقن 

يـ مــ ٓدحـة ؿسـؿة شــراف افدادرة ـ  جـاء ذفـؽ يف ادـادة اخلامسـة وافعصـرذفؽ بن

ادصــػل أو اشــتؼال وؿبؾــص اشــتؼافتف ؾتســتؿر إمــقال ادشــسـة، وكصــفا )إذا تــقىف 

                                           
)إذا تعدد ادصػقن ؾعذ افدادرة أن تبغ يف حؽؿفا ضريؼة ظؿؾفؿ ب  يف فـؽ تعقـغ افـريس وآفقـة ا ـاذ افؼرار،مـا    (1)

 يصـرح هلؿ بافعؿؾ ظذ اكػراد بحس  كقع ادال أو مؽاكف وكحق ذفؽ وؾؼًا دا حتدده افدادرة(.
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افتصػقة، وتؼقؿ افدادرة مصـػقًا حيـؾ ًؾـف، وجيـرى آشـتالم وافتسـؾقؿ بـغ ادصـػقغ 

 اف افدادرة(.صـربقشاضة ًاش  ؿاكقين مرخص فف وبن

ض ن ادصػل افتارك فؾتصػقة بدون إذن فؽؾ ما يست  ظذ افســة مــ  ثاكقًا:

 ر بسب  ترـف.ضـر

ر افــذي حيصــؾ فؾســـة ضـــرأن ادصــػل مســمول ظـــ افتعــقيض ظـــ افظؾــً  

ــة وؽــراؿ إن ـــان اــذا اف ـــروافقرث ر كتقجــة تعديــف أو تػريطــف وٓ تتحؿؾــف ض

افسـة
(1)

، وفذفؽ جاز فؾدادرة مؼقؿة ادصػل إفـزام ادصـػل بنحضـار ـػقـؾ ؽـارم 

د حتـدث ار ؿـضــريف ب  يتـاش  مع حجؿ افســة تلمقــًا ٕي أصـرمؾا أو ض ن م

بسب  تػريط أو تعد مـف
(2)

  . 

 اذا أبرز ما فزم احلديث ظـف يف مقضقع اذه افقرؿة.

 أشلل ادقػ تعاػ أن جيعؾفا حجة فؽاتبفا ٓ ظؾقف وأن يـػعف هبا ومـ اضؾع ظؾقفا.

 .و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وآفف و حبف وشؾؿ

 

 

                                           
ربعغ مـ ٓدحة ؿسؿة إمقال ادشسـة وكصـفا )يؽـقن ادصـػل مسـموًٓ ظــ ـ  جاء ذفؽ يف ادادة اخلامسة وإ (1)

 افتعقيض افذي يصـق  ادال ادشسك أو افشـرـاء أو ؽراؿ كتقجة تعديف أو تػريطف(.

إفـزام  -ظــد آؿتضـاء  -ـ  جاء يف كص ادادة افرابعـة وافعشــريـ مــ ٓدحـة ؿسـؿة إمـقال ادشـسـة )فؾـدادرة  (4)

ػل بنحضار ـػقؾ ؽارم مؾا أو ض ن مصـريف ب  يتـاش  مع حجؿ افسـة، تلمقـًا فتعقيض إضـرار افـاصـئة ادص

 ظـ تػريطف أو تعديف(.



 

 

 دلىًم امرتكاخ 

ثاس )طشكه، وأسسه، ووكذه املعذرب، وآ 

 ف امعمالخ األجنتٌح(صـش امذغري يف أسعاس 

 إعداد

 فرٌق يٍ يكحة انذكحىر: يحًذ فذاء تهجث وشرٌكه 

 )يحاسثىٌ ويراجعىٌ قاَىٍَىٌ(

 إشراف

 يحًذ فذاء تهجثخانذ تٍ  أ:

 ، ّمكٔه معتندحماسب قاىْىٕ
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 صـــنلدـال

ــق ــة أاــؿ افعقامــؾ ادــمثرة يف افؼقؿــة واــل: اهلــدف مـــ افتؼق ــاؿش افقرؿ ؿ تـ

وافظــروف آؿتصــادية وافؼاكقكقــة ادحقطــة بــف وتــاريخ افتؼقــقؿ، وأشــافقبف، ووؿتــف 

 ادعتز  مع ترـقز افبحث ظـ اجلاك  افػؼفل ادتعؾؼ بتاريخ تؼققؿ افسـات.

 :اهلدف  ن التكََم -1

ـاء أو صــرؾاهلدف مـ افتؼققؿ حيدد اؾ ال افؼقؿة ظـد افبقـع أو ظــد ادخـال 

اـذه إاـداف يتسـب  يف اشـتخدام ادؼـقؿ اؾساضـات فؾتعقيض، ؾؽؾ ادف مـ 

ومعؾقمات ؿد  تؾػ ظـ آخرى. وافتل ؿد تمدي إػ افقصـقل إػ ؿقؿـة لتؾػـة 

كتقجة ذفـؽ. ؾعــد تؼقـقؿ افســات جيـ  أن يقضـح فؾؿؼـقؿ أن افغـرض مــ اـذا 

ر ة، أو ؾرز افسـة أو افؾجـقء إػ افؼضـاء أو ؽـصـقافتؼققؿ اق  ارج افقرثة، أو افق

ذفؽ مـ إاداف وافتل جي  أن تؽقن مبقـة بشؽؾ واضـح فؾؿؼـقؿ حتـك يؿؽــ 

فف آظت د ظذ معؾقمات واؾساضات ذات ظالؿة باهلدف مـ افتؼقـقؿ. وبــاًء ظـذ 

ظفر مــ ظؿؾقـة افتؼقـقؿ اـؾ اـل شــقاذا اهلدف حيدد ادؼـقؿ أشـاس افؼقؿـة افتـل 

 ٓشتث رية أم ؽراا مـ أشس افؼقؿة.افؼقؿة افسقؿقة، أم افؼقؿة ادـصػة أم افؼقؿة ا

 :العسًف اتقتصا ٍْ ًالكانٌنَْ -2

افظروف آؿتصادية وافؼاكقكقة ادحقطة بإصؾ ًؾ افتؼققؿ تسااؿ يف حتديـد 

اء ؿطعـة أرض يف طـؾ وجـقد صــرادـػعة ادستبة ظـ إصـؾ ًـؾ افتؼقـقؿ، ؾؿـثاًل 

 طؾ ؽقاهبا. بقضاء  تؾػ ظـ ؿقؿة اذه إرض يف  ضـلرشقم ارا

 :تازٍخ التكََم -3

شــة مــ  42فؽؾ زمان طروؾف وظقامؾف ادمثرة يف افؼقؿة ؾؼقؿة أصؾ ما ؿبـؾ 



  

 ذمٌٕى انرشكاخ 

)طشلّ، ٔأسسّ، ٔٔلرّ انًؼرثش، ٔآثاس انرغٍش فً أسؼاس طـشف 

 انؼًالخ األجُثٍح(
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ــة.  ــغ إزمـ أن خيتؾــػ ظـــ ؿقؿــة إصــؾ أن بســ  افتغــرات افالًــدودة ب

ظًا ظــد نؼقـقؿ صــرونسـذعرض افقهؿـة اخـذال  افػؼفـا  دم حتديـد افذـاهيخ ادعذـز 

  ة.أـق ثال نطبقؼل ٕؿقال افػؼفا  ظذ نرـة اؾسا افسـات وافق ايا  ع

 أضلٌب التكََم -4

افتؼقــقؿ اــق خؾــقط بــغ ظؾــؿ وؾـــ، وباشــتخدام ادعؾقمــات ادتــقؾرة يؿؽـــ 

اشتخدام أشافق  لتؾػة فتؼدير افؼقؿة، وفؽؾ أشؾقب ممقزاتف وظققبف. ومـ أصـفر 

ؾػة. ؾلشـؾقب أشافق  افتؼققؿ: أشؾقب افسقق، وأشؾقب افدخؾ، وأشؾقب افتؽ

افســقق يعتؿــد ظــذ ادعؾقمــات ادتــقؾرة يف إشــقاق فؾقصــقل إػ تؼــدير فؼقؿــة 

ــف دخــؾ  ـــ  أشــؾقب افــدخؾ يػــسض أن اــذا آصــؾ ف ــقؿ. بق إصــؾ ًــؾ افتؼق

ويػسض ؿقؿة اذا افدخؾ ادتقؿع يف كظر ادستثؿريـ بــاًء ظـذ ادعؾقمـات ادتـقؾرة 

ات ادافقــة ادتاحــة. بقـــ  أشــؾقب صـــردمؾات ادســتثؿريـ، وبـــاًء ظــذ اصـــرظـــ ت

 افتؽؾػة يرى أن افتؽؾػة ادتقؿعة فؾقصقل إػ أصؾ مشابف مـ بـاء أو اشتبدال.

 :احلادْ إىل التكََم -1

هلــؿ او  صـــكيرؽــ  مجقــع افقرثــة وإضــراف ذات افعالؿــة مـــ دادـــغ ومق

افســقق  اء فؾقصــقل إػ ؿقؿــة صــحقحة فؽــؾ ترـــة  أي ؿقؿتفــا افػعؾقــة يفصـــقأو

ء مـــ احلؼــقق ادستبــة هلــؿ مـــ صـــلاع ضـــقاحلــايل. حقــث ٓ يرؽــ  أي مـــفؿ يف 

افسـة. وهلذا يظفر افسمال افطبقعل واق ـقػ ٕي مـفؿ أن حيـدد افؼقؿـة افعادفـة 

 بف مـفا؟صـقافصحقحة فألصقل وآفتزامات افتل ظذ افسـة ومـ ثؿ ك

مال، وٓ يؿؽــ اجلـزم بـلن ضرق افتؼققؿ حتاول تؼديؿ اإلجابة ظـذ اـذا افسـ 

ضرق افتؼقـقؿ ادتبعـة يؿؽـفـا تؼـديؿ إجابـة ؿاضعـة ماكعـة، إٓ أهنـا بافتلـقـد تسـاظد 

إضراف يف افقصقل إػ تؼدير فؼقؿة أصـقل وافتزامـات افســة وصـقًٓ اػ ؿقؿـة 

 احلؼقق ادستبة مـفا.
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 : كد ْ عن التكََم -2

ب لتؾػة. ؾؽؾ ظؿؾقة تؼققؿ ؿد اؿات متـقظة وٕشباسـقتتؿ ظؿؾقات افتؼققؿ ب

ة فؾتؼققؿ وذفؽ فتؼـديؿ ؿقؿـة شـق تؾػ يف افطبقعة وفؽـفا تتبع كػس ادبادئ إشا

مقضقظقة بؼدر اإلمؽان يف بقئة ثابتة افتغر. وافتؼققؿ ظـادة اـق كـات  ظــ جمؿقظـة 

ـــقؿ، وافػر ـــؾ: افؼ ــــ افعقام ـــروف آؿتصـــادية، ضــــقم ـــات، وافظ ات وافتقؿع

ــة وادستخؾصــات ادقضــقظقة افتــل وآحتســابات واحل ســابات، وافتحافقــؾ ادافق

تدظؿ افـتاد . وؿد تقفد مبادئ افتؼققؿ ادختؾػة كتاد  متعددة ولتؾػة ظـ بعضـفا، 

وفذفؽ ؾنن اختقار إشؾقب ادـاش  بحاجة إػ اجتفاد ويؿؽــ تطبقـؼ أـثـر مــ 

ؽـقن كتقجـة أشؾقب فؾقصقل فـتاد  تعز بشؽؾ اؾضؾ ظــ افؼقؿـة، ويؿؽــ أن ت

افتؼققؿ كطاق بغ ؿقؿتغ، أذ أن ظؿؾقة افتؼققؿ فقس ظؾ  ًددا بـتاد  ؿطعقة بـؾ اـق 

 مزي  مـ ظؾؿ وؾـ وخزة ومفارة.

أي ظؿؾقــة تؼقــقؿ يف ادؿؾؽــة افعربقــة افســعقدية  ضــع دقثــاق آداب وشــؾقك 

ؿؾؽـة افعربقـة افسـعقدية ادفـة افصادر مـ اهلقئة افسعقدية فؾؿؼقؿغ ادعتؿـديـ باد

(، وذفـؽ بــاًء ظـذ ؿـرار جمؾـس IVS 2017باإلضاؾة إػ ادعاير افدوفقة فؾتؼققؿ )

ادتضؿـ افعؿـؾ ظـذ  14/م/2/4إدارة اهلقئة افسعقدية فؾؿؼقؿغ ادعتؿديـ رؿؿ 

افبــدء بــآفتزام بادعــاير افدوفقــة تــدرجيقًا مـــ خــالل تؼــديؿفا فؾبـــقك واجلفــات 

 افصؾة. احلؽقمقة ذات

 

ورد يف كظام ادؼّقؿغ ادعتؿديـ  تعريػ جمؿقظة مـ ادصطؾحات، مــ أمهفـا 

تعريػ مصطؾح افتؼقـقؿ، وبقـان ؾـروع افتؼقـقؿ ادختؾػـة، وظـرض أمثؾـة فألمـقال 

ــؿ: ) ــرة رؿ ــ  ورد يف افػؼ ــقؿ، ـ ــات(:1اخلاضــعة فؾتؼق ــادة إوػ )تعريػ ـــ اد  ( م

ــقؿاف" ــادية أو ذؼق ــآت آؿتص ــارات أو ادـش ــة فؾعؼ ــة افعادف ــد افؼقؿ ــة حتدي : ظؿؾق
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"ادعدات وادؿتؾؽات ظذ اختالف أكقاظفا فغرض ًدد
(1)

( 7، ويف افػؼرة رؿؿ: )

ؾروع افذؼققؿ" مـ ادادة إوػ )تعريػات(:
(2)

  : 

 فشع اٌؼمبساد: 

ـــة اف ـــة بؿؾؽق ـــات ادتعؾؼ ـــقق، وآفتزام ـــع ادصـــافح، واحلؼ ـــؾ مجق ـــارات بؽ عؼ

ـات ادثبتـة ظؾقفـا بشـؽؾ دادـؿ، وادؾحؼـات افتابعـة ادرتبطـة هبـا، ومثـال ذفـؽ: سـقافتح

 ف يف ادؾؽقة، وافراـ، وافتلمغ، وكزع ادؾؽقة، وآرتػاق، وآكتػاع.صـرافتؿؾؽ وافت

 فشع إٌّشآد االلزظبد٠خ:  

اء أـاكـص مـشآت إظ ل، أو مصـافح ادؾؽقـة ؾقفـا ظـذ اخـتالف حجقمفـا، شـق

ـات، واحلؼقق وآفتزامات ادتعؾؼة هبا، وتؼقـقؿ إصـقل ؽـر ادؾؿقشـة، صـرؾردية أم 

 مثؾ براءات آخساع، وافعالمات افتجارية، وافشفرة، وادؾؽقة افػؽرية.

 فشع اٌّؼذاد ٚاٌّّزٍىبد إٌّمٌٛخ: 

قـة، ويشؿؾ ظذ شبقؾ ادثال: معدات افـؼؾ، ومعدات افبـاء، وإجفـزة ادؽتب

 ."وًتقيات ادباين ظامة، ومجقع ادصافح واحلؼقق وآفتزامات ادتعؾؼة هبا

أن مفـة افتؼققؿ يف ادؿؾؽـة « تؼققؿ»وترى اهلقئة افسعقدية فؾؿؼقؿغ ادعتؿديـ 

. و ـدف ادؿقـزة افقطقػقـة افػـرص مــ افعديـد خؾؼ يفمفـة واظدة شقف تسفؿ

ــقؿ دســتقى ا ــة افتؼق ــاء بؿفـ ــة فالرتؼ ــؾ: ادحاشــبة وافطــ  اهلقئ ــة مث دفـــ ادرمقؿ

ــقؿ  ـــ تؼق ــقؿ م ــروع افتؼق ــ ل ؾ ــبة ٕظ ــاير مـاش ـــ خــالل وضــع ادع ــا  م وؽرا

افعؼـارات، وادـشـآت آؿتصـادية، وأٓت وادعـدات، وتلاقـؾ افؽـقادر افشـابة 

واظت د ادؼقؿغ ادماؾغ دزاوفة ادفـة يف ـؾ ؾرع مـ ؾروع افتؼققؿ، ورؾع مسـتقى 

  يف ادفـة مفـقًا وؾـقًا واخالؿقًا.افعامؾغ

                                           
 (.1اـ(، )ص:1244، )افرياض: كظام ادؼّقؿغ ادعذؿديـاهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ،  (1)

 (.1، )ص:ادرجع افسابؼ (4)
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ــف يــتؿ ؿقــاس افؼقؿــة  ســـلأشــاس افؼقؿــة اــق آؾــساض افردق افــذي بؿقجب

)شقؿقة أو ظادفة أو اشتث رية، افخ(.  تؾػ أشس وأشباب ظؿؾقات افتؼقـقؿ، ــ  

فعؿؾقـة أن حتديد مػفقم افؼقؿة ادراد ؿقاشفا مـ ظؿؾقة افتؼققؿ يؿؽــف تغقـر كتـاد  ا

قظاصـقومعـااا. وكقرد ادكاه أـثر مػااقؿ افؼقؿة 
(1)

: 

 اٌم١ّخ اٌسٛل١خ: -1

ادبؾغ ادؼدر افذي  "تعرف افؼقؿة افسقؿقة ضبؼا فؾؿعاير افدوفقة فؾتؼققؿ بلهنا:

يـبغل ظذ أشاشف مبادفة إصقل أو آفتزامات يف تاريخ افتؼققؿ بغ مشٍس راؽـ  

ف صــرظذ أشاس ًايد بعد تسقيؼ مـاش  حقث يتوبادع راؽ  يف إضار معامؾة 

 ."أو اجبار سـرـؾ ضرف مـ إضراف بؿعرؾة وحؽؿة دون ؿ

:اٌم١ّخ إٌّظفخ -2

افسعر ادؼدر فـؼـؾ مؾؽقـة "تعرف افؼقؿة ادـصػة وؾؼًا فؾؿعاير افدوفقة بلهنا: 

أحد آصقل او آفتزامات بغ أضراف ًددة وراؽبة وظـذ معرؾـة بحقـث تظفـر 

وتـذـر ادعـاير أن ذفـؽ يطبـؼ ؽافبـًا يف  "مصافح آضـراف ادعـقـة يف اـذه افؼقؿـة

 اؿات ؿاكقكقة بعد أخذ ادزايا وافعققب افتل جيـقفا ـؾ ضرف مـ ادعامؾة.شـق

:اٌم١ّخ االتسزضّبس٠خ -3

ؿقؿة أصؾ مـا بافـسـبة فؾ فـؽ "تعرف ادعاير افدوفقة افؼقؿة آشتث رية باهنا 

ؾؿثاًل فق اؾسضــا أن  ."حتؿؾ ٕؽراض اشتث رية أو تشغقؾقة خاصة بفأو ادافؽ اد

مـس. وفـق كظركـا اػ  122اء ظؼار ظـذ افشـارع افـردقس مسـاحتف صـرمستثؿر أراد 

اذا ادشس، فقجدكا أكـف يؿؾـؽ ظؼـار جمـاور فـف شـستػع ؿقؿتـف بلضـعاف مضـاظػة 

 كظـر اـذا ادسـتثؿر ؿـد بؿجرد اصبح فف واجفة ظذ افشارع افردقس، ؾنن افؼقؿة يف

 تؽقن أـثر مـ أي مشس آخر.

                                           
 (.44اـ(، )ص:1241، )افرياض،  2117 عاير افذؼققؿ افدوفقة رفؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ، اهلقئة افسعقدية  (1)
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ات ومــ أصـفر اـذه ضــقيتؿ حتديد افؼقؿة بـاء ظذ افعديد مــ ادبـادئ وافػر

ات افتل يتؿ ظذ أشاشفا افتؼققؿضـقافػر
(1)

: 

 ة آشتؿرارية.ضـقؾر 

 ي أو افتصػقة ادـظؿة.سـرة افبقع افؼضـقؾر 

ة افتل بــل ظؾقفـا افتؼقـقؿ، ويف ضـقيف افعادة بحس  افػر ؿقؿة إصؾ  تؾػ

افظروف افطبقعقة ؾنكف مـ إؾضؾ أن يـظر إػ أظذ ؿقؿة يؿؽـ افقصقل هلا، واق 

ما يسؿك بػرض افتؼققؿ ٕظذ وأؾضؾ اشتخدام. ؾنذا ـاكص ؿقؿـة كشـاط إظـ ل 

 ادؼابـؾ، إذا أظذ ــشاط مستؿر، ؾقج  تؼققؿف ظذ أشاس مبدأ آشتؿرارية. ويف

 ـاكص ؿقؿة كشاط إظ ل أظذ ظـد تصػقتف، ؾقج  تؼققؿف ظذ أشاس افتصػقة.

 :ِجذأ االتسزّشاس٠خ

ستؿر يف افعؿـؾ وظؾقـف يـتؿ شــقيػسض مبدأ آشتؿرارية أن كشـاط إظـ ل 

ات ظـذ ؿقؿتـف. ــ  صــرؿقاس ؿقة ربحقـة افـشـاط وؿدرتـف ظـذ تقفقـد افـؼـد ـؿم

ٕصــقل افغــر مؾؿقشــة مـــ افؼقؿــة وافتــل تشــؿؾ اثــر افع فــة يمخـذ يف آظتبــار ا

اددربة، ادـشآت افعامؾة، افساخقص ادطؾقبـة، وإكظؿـة واإلجـراءات ادطبؼـة يف 

 ة يف اذا ادبدأ ال اشتؿرار افـشاط يف افعؿؾ إػ إبد.سـقة افردقضـقافـشاط. افػر

:ِجذأ اٌزظف١خ

 ذغ: أـقحد ؾريؿؽـ افـظر ظـد نؼققؿ افذصػقات اػ ض

 يةسـرافذصػقة افؼ 

ة ؽـر صــرية أن افبادع جمـز فؾبقـع خـالل ؾـسة ؿسـريػسض مبدأ افتصػقة افؼ

ـاؾقــة فؾتســقيؼ، وؿــد ٓ يــتؿؽـ ادشــسون مـــ أظــ ل افػحــص افـــايف فؾجفافــة. 

                                           
 (.21، مرجع شبؼ ذـره، )ص: 2117 عاير افذؼققؿ افدوفقة راهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ،  (1)
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 وفؾقصقل إػ اذه افؼقؿة جي  أن تتضح افؼققد ادػروضة ظذ افبادع وشببفا.

 افذصػقة ادـظؿة 

ية، بتقؾر ؾسة زمـقـة معؼقفـة إلجيـاد سـرتؿقز افتصػقة ادـظؿة ظـ افتصػقة افؼت

 مشس.

ة افتــل يـبغــل أخــذاا يف آظتبــار ظـــد ظؿؾقــات شـــقإشــافق  افثالثــة إشا

افتؼققؿ ال
(1)

: 

 أشؾقب افسقق. -1

 أشؾقب افتؽؾػة. -4

 أشؾقب افدخؾ. -4

 فؾتؼققؿ ومتاحة فؾؿؼقؿ. وتـدرج حتص اذه إشافق  ظدة ضرق مؼبقفة

تؼـسح معـاير افتؼقـقؿ أن يسـتخدم ادؼــقؿ احـد او ظـدة أشـافق  أو ضـرق ممــا 

يؿؽـ تطبقؼف باشتخدام ادعؾقمات ادتاحة ظـ ادـشلة افتل  ضع فؾتؼقـقؿ ويف طـؾ 

افظروف كػسـفا. ويؼـقم ادؼـقؿ باشـتخدام حؽؿـف افػــل يف اشـتخدام اـذه افؼـقؿ 

 دقة.فؾخروج بؼقؿة مؼدرة هنا

:أتسٍٛة اٌسٛق

ات فؾقصقل اػ ؿقؿة وذفؽ بؿؼاركـة إصـؾ صـريستخدم اذا إشؾقب ادم

 افذي يتؿ تؼققؿف بلصقل مطابؼة أو مماثؾة تتقؾر معؾقمات أشعاراا.

وؾؼا هلذا إشؾقب، ؾنن اخلطقة إوػ تتؿثؾ يف دراشة أشـعار ظؿؾقـات بقـع 

مـمخرا يف افسـقق، ومــ إؾضـؾ  اء إصـقل ادطابؼـة أو اد ثؾـة افتـل متـصصـرو

                                           
 (.21ره، )ص:، مرجع شبؼ ذـ 2117 عاير افذؼققؿ افدوفقة راهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ،  (1)
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يطة صــرأيضا دراشة أشعار إصقل ادطابؼة أو اد ثؾة اددرجة أو ادعروضة فؾبقع 

ــؾ  ــا مقضــقظقا. وجيــ  حتؾق ــات واضــحة وجــرى حتؾقؾف ــذه ادعؾقم أن تؽــقن ا

وط شـــرادعؾقمـات ادتعؾؼـة بلشــعار تؾـؽ افعؿؾقـات فؾقصــقل إػ أي ؾـروق يف اف

ت، وأشـاس افؼقؿـة، وآؾساضـات افتـل يـتؿ اظت داـا يف وإحؽام بـغ افعؿؾقـا

ظؿؾقة افتؼققؿ. ـ  يؿؽـ ان يمخـذ يف آظتبـار تعـديؾ أثـر افػـروق يف اخلصـادص 

 افؼاكقكقة، وآؿتصادية، وادادية فؾؿعامالت ادؼاركة. 

اء يف صـــرويــدرج حتـص اــذا إشـؾقب اشــتخدام جمؿقظـة ظؿؾقــات افبقـع و

ؾقــات ظامــة أو خاصــة، واشــتخالص معؾقمــات تتــقح افســقق، شــقاء ـاكــص ظؿ

 فؾؿؼقؿ حتديد مضاظػات فؾسعر كتقجة اذه افعؿؾقات.

 اخذقاه ظقـات ادؼاهكة: 

جي  أن يؽقن اـاك أشاس معؼقل حيؽؿ اختقـار ظقــات فؾؿؼاركـة وآظـت د 

ظــذ معؾقما ــا يف أشــؾقب افســقق. ـــلن تؽــقن اصــقل يف كػــس افصـــاظة أو يف 

كػــس ادتغــرات آؿتصــادية. وحتــدد افعقامــؾ افتافقــة وجــقد  صـــاظة تتػاظــؾ مــع

 أشاس معؼقل فؾؿؼاركة مـ ظدمف:

أوجــف افتشــابف وافت ثــؾ مــع آصــؾ ًــؾ افتؼقــقؿ مـــ حقــث اخلصــادص  -

 افـقظقة وافؽؿقة.

 مؼدار افبقاكات اخلاصة بإصقل اد ثؾة ومدى إمؽاكقة افتحؼؼ. -

 مدى مروكة ؿقؿة آصقل اد ثؾة. -

 ـات فؾؿؼاركة:شـرادؼسحة فؾدراشة ٓختقار اف صـرؾق  يع بعض افعـاوكقرد 

 .افربحقة -1

 .معدل افـؿق -4

 .احلجؿ -4
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 .جمال افـشاط -2

 .افؼطاع اجلغرايف -1

 .كقظقة افعؿالء -1

 .اهلقؽؾ افتشغقع -7

 ادؼسحة فؾدراشة ٓختقار افعؼارات اد ثؾة: صـروكقرد ؾق  يع بعض افعـا

 .افربحقة -1

 .آشتخدام -4

 .ادقؿع -4

 .ادشاريع ادتقؿعة -2

 .ادساحة -1

ب ضــرـة/إصؾ ظـ ضريـؼ شـريؿؽـ افقصقل إػ ؿقؿة شقؿقة تؼديرية فؾ

صايف افدخؾ مثاًل يف مضاظػ افؼقؿة افسقؿقة فإليـرادات وافـذي تـؿ حتديـده مــ 

 ظقـة مؼاركة، باتباع ادعادفة افتافقة:

 ؿقؿة كؼدية صايف افدخؾ

 مضاظػ×  مضاظػ افؼقؿة افسقؿقة فصايف افدخؾ

 ؿقؿة كؼدية افؼقؿة افسقؿقة ؿبؾ اخلصؿ

 %42خصؿ  خيصؿ )بحس  افػروؿات(

 ؿقؿة كؼدية افؼقؿة افسقؿقة افتؼديرية بعد افتعديؾ
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اق أشؾقب يعتؿد ظذ ؿقؿة إصقل مـػـردة، حقـث يـتؿ تؼقـقؿ ــؾ جـزء أو 

افؼـقؿ فؾقصـقل إػ أصؾ مـ أصقل مـ كشاط إظ ل ظذ حـدة ومــ ثـؿ جتؿقـع 

 ؿقؿة هنادقة فؾـشاط ـؽؾ.

اء أصـقل مشـاهبة صـرباشتخدام اذا إشؾقب يؼدر ادؼقؿ تؽؾػة اشتبدال أو 

 مؾؽقات افـشاط اخلاضع فؾتؼققؿ، فؽؾ وحدة، وأصؾ ظذ حده. صـرمتاما مـ ظـا

يؿؽـ تؼققؿ إصقل ادؾؿقشة باشتخدام اذا إشؾقب، إٓ أكف يف إؽؾـ  ٓ 

خدامف مـػردًا يف ادـشآت افـاجحة، كظـرًا ٕن افعديـد مــ أكشـطة إظـ ل يصح اشت

 متؾؽ أصقل ؽر مؾؿقشة أيضا يصع  تؼققؿفا باشتخدام اذا إشؾقب.

يستـد اذا إشؾقب إػ مبدأ ان افسعر افذي يدؾعف ادشسي يف افسقق مؼابؾ 

أصـؾ يعادفـف، مـا اء او إكشاء صـرإصؾ مقضقع افتؼققؿ فـ يؽقن أـثر مـ تؽؾػة 

  تؽـــ اـــاك ظقامــؾ مثــؾ افتقؿقــص ؽــر ادـاشــ ، أو ظــدم ادالدؿــة، أو وجــقد 

 ادخاضر، أو ظقامؾ أخرى.

ا فؾؼقؿة ظـ ضريـؼ حتقيـؾ افتـدؾؼات افـؼديـة ادسـتؼبؾقة إػ ؿقؿـة صـريؼدم مم

ه رأش فقة حافقة. يتـاول اذا إشـؾقب افـدخؾ افـذي حيؼؼـف إصـؾ خـالل ظؿـر

فألصؾ(، وتؼدر افؼقؿة مـ خالل ظؿؾقـة افرشـؿؾة.  ضـلاإلكتاجل )افعؿر آؾسا

ــدل خصــؿ  ــ يل باشــتخدام مع ــغ رأش ــدخؾ إػ مبؾ ــؾ اف ــؿؾة حتقي ويؼصــد بافرش

مـاش . وتتقفـد تـدؾؼات افـدخؾ بؿقجـ  ظؼـقد أو ترتقبـات ؽـر تعاؿديـة مثـؾ 

 افربح ادتقؿع مـ اشتخدام أو آحتػاظ بإصؾ.

افدخؾ ظؿقمًا يف تؼققؿ مـشلة مسـتؿرة بـافـظر إػ ادـشـلة باظتباراـا  يعتؿد أشؾقب

أصؾ رأش يل يقفد مـاؾع مستؼبؾقة دالـف. وأن اـذه ادــاؾع يؿؽــ أن تؼـاس بافتـدؾؼات 

اء مـشـلة ظـذ صــرافـؼدية فصافح ادالك أو بإرباح أو باإليرادات. أي أكف يـظر إػ ؿرار 
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ؾنن معطقات افتؼققؿ يؿؽــ أن تسـاظد ادسـتثؿر ظـذ ادؼاركـة  أكف ؿرارا اشتث ري وبافتايل

بغ ظدة بـدادؾ اشـتث رية فؾتقصـؾ إػ أؾضـؾفا. ويعتـز اـذا إشـؾقب أن ؿقؿـة كشـاط 

إظ ل مساوي فؾؼقؿة احلافقة فؾؿـاؾع ادستؼبؾقة افتل يقفداا فؾؿالك. ويعتؿـد أشـؾقب 

عؾقمات افتارخيقـة ظــ ادــاؾع شـقاء فػـسة افدخؾ ظذ افتقؿعات ادستؼبؾقة فؾؿـاؾع أو اد

ــاؾع  ــدير ادـ ــز تؼ ــسات شــابؼة ويعت ــاؾع خــالل ظــدة ؾ شــابؼة واحــدة، أو متقشــط ادـ

ادستؼبؾقة كقع مـ افتـبمات، وؿد تستخدم ادعؾقمـات افتارخيقـة باظتبـار أن افتـاريخ يعقـد 

يف أشـؾقب افـدخؾ كػسف، ويف ـؾ إحقال ؾنن ادستؼبؾ وتقؿعاتف أمر ٓ يؿؽـ جتااؾـف 

 ة فتؼققؿ ادـشآت.شـقواق أحد افعقامؾ إشا

ان اظ ل افتؼققؿ ٓ تعتز مـف  ظؾؿل ًض، بؾ ال خؾقط بـغ مــف  ظؾؿـل 

ة فؾؿؼـقؿ صــقإجـراء اصـتؼاؿات واجتفـادات وتؼـديرات صخوحس ؾـل، يتطؾ  

ــات ادتاحــة فؾقصــقل إػ تؼــدير فؾؼقؿــة. فؾتقصــؾ إػ تطبقــؼ ادعــاير  ظــذ ادعطق

فؾقصقل إػ ؿقؿة جزء مـ أصؾ أو مـاؾع، وذفـؽ فؾقصـقل واـاك وشادؾ لتؾػة 

 :و ـ ذفؽ  ا كص ظؾقف ابـ ؿدا ة دم ـذاب افق اياإػ حصة افسـة أو افقصايا. 

اَكـْت اْفَقِ ـقَُّة ُ َؼقَّـ... " ـَ َم َؾَؿَذك ُضِهيَد َنْؼِقيُؿَفـاى َؾـنِْن  ٍةى ُؿـقت  َ ــكقاْفـؿُ َدًة بُِؿـدَّ

ُم اْفـؿُ ـَْػَعِة نِْؾَؽ اْفـؿَ بَِؿـَْػَعذِِف َ ْسُؾقَب  ِةى ُثؿَّ ُنَؼقَّ ـْؿ اْفـؿُ ـَْػَعُة دِم نِْؾَؽ اْفـؿَ دَّ ـَ ِة َؾُقـَْظـُر:  دَّ

ِفى َؾَؼـْد ِؿقـَؾ  ؾت ـُ َ اِن  اَكْت اْفَقِ قَُّة ُ ْطَؾَؼًة دِم افزَّ ـَ َؿَبـُة بَِؿـَْػَعذَِفـا ِؿقَؿُذَفا. َوإِْن  ُم افرَّ : ُنَؼـقَّ

َٓ َ ـَْػَعـَة  َنَّ َظْبًدا 
ِٕ ـْ افث ُؾِث:  َٓ َثَؿـَر َفــفُ مَجِقًعاى َوُيْعَذَزُ ُخُروُجَفا ِ  َٓ َفــفُ ى َوَصـَيًرا  ى 

َؿَبُة َظَذ اْفَقَهَثِةى وَ  َفـفُ ِؿقَؿَة  ُم افرَّ . َوِ ـَػُة َفـفُ  َ ـكقاْفـؿُ  ـَْػَعُة َظَذ اْفـؿَ َؽافًِبا. َوِؿقَؾ: ُنَؼقَّ

َٓ َ ـَْػَعـَة ؾِقـِف؟ ـْؿ ِؿقَؿُذـُف  ـَ َم اْفَعْبُد بَِؿـَْػَعذِِفى َؾنَِذا ِؿقَؾ: ِؿقَؿُذُف ِ اَئـٌة. ِؿقـَؾ:   َذفَِؽ َضْن ُيَؼقَّ

"  ـَْػَعِة نِْسُعقنَ اْفـؿَ ٌة. َظؾِْؿـَا َضنَّ ِؿقَؿَة َشـرَ َؾنَِذا ِؿقَؾ: ظَ 
(1)

. 
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قؿ ادذـقرة ال آفقة تؼققؿ معتزة ومعؿقل هبا يف ادجـال، ومــ وٓ تزال آفقة افتؼق

 ة دا كص ظؾقف افػؼفاء أفقة ادستخدمة ظـد تؼققؿ افشفرة.صـرافتطبقؼات ادعا

ـــــقؿ اف ـــــد افتؼق ـــــض ؿقاظ ـــــتخدام بع ـــــقؿ اش ـــــؿ افتؼق ـــــقح ظؾ ــــــريت  يعة س

(Rule of Thumpوال وشادؾ ؽر دؿقؼة فؽـفا شـفؾ )يعة متؽــ ادسـتثؿر شــرة و

مـ افقصقل اػ تؼدير ددى معؼقفقة افسعر. ؾؿثاًل يف اشقاق افعؼـار افسـعقدية ـاكـص 

ــار يســاوي  ــارات ان افعؼ ــقؿ افعؼ ــار،  12ؿقاظــد تؼق ــراد افســـقي فؾعؼ اضــعاف آي

و تؾػ افؼاظدة مـ مديــة ٕخـرى وافظـروف آؿتصـادية، اذ تغـرت اـذه افؼاظـدة 

ضـعػ فإليـراد  17-12يف بعض ادــاضؼ بـغ  ص افؼقؿة ادتعارؾةممخرًا حتك اصبح

 ثؿ تغرت مع افظروف آؿتصادية وتؼؾصص اػ اؿؾ مـ ذفؽ. 

 :اتجتاهات الفكوَْ يف تازٍخ التكََم )ًقت الٌفاّ، أً الكطمْ(

مـــ أاــؿ افعقامــؾ ادــمثرة يف افؼقؿــة اــق تــاريخ افتؼقــقؿ وؿــد أفزمــص معــاير 

اح ادؼقؿ بؽؾ وضقح ظـ تاريخ افتؼققؿ واختالؾـف ظــ تـاريخ افتؼققؿ افدوفقة اؾص

افتؼريــر. إذ يــمثر افتــاريخ ادػــسض فؾتؼقــقؿ ظــذ افبقاكــات افتــل يلخــذاا ادؼــقؿ يف 

آظتبار، إذ ظذ ادؼقؿ آؿتصار يف تؼققؿف ظـذ ادعؾقمـات ادعؾقمـة وادتـقؾرة ؿبـؾ 

اق افتـل حصـؾص بعـد تـاريخ تاريخ افتؼقـقؿ وٓ يمخـذ يف اظتبـاره تغـرات إشـق

ــؾ يؽتػــل بقاؿــع افســقق  ــقؿ. ب ــاريخ افتؼق ــقؿ و  تؽـــ متقؿعــة أو معؾقمــة بت افتؼق

 اتف آؿتصادية وادعؾقمات ادتقؾرة بتاريخ افتؼققؿ أو ؿبؾف.صـرومم

واجلدير بافذـر ضن ناهيخ افذؼققؿ هق  ـ افـؼاط ادفؿة افذل يعذؿد ظؾقفا ادؼقؿ 

ظقة صــرؾذؼدير ادفـل فؾؿؼقؿ إٓ ضن هلا ضبعاا ؾؼفقة ؿاكقكقـة وافذل ؿد ختضع ضحقاكا ف

 ظًا وكظا ًا.صـرجيب آظذنا ظؾقفا فؾق قل اػ ؿقؿة  ؼبقفة 

وكســتعرض ؾــق  يــع اخلــالف افػؼفــل حــقل تــاريخ تؼقــقؿ افســـات ٓحتســاب 

 .دكاهأحصص افقصايا وما يست  ظذ آؿقال افػؼفقة مـ أثر يف افتؼققؿ ظذ ادثال 
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 : ثال نطبقؼل

ـــاريخ  ـــقيف بت ـــف يف 11/11/4214فـػـــسض ان رجـــاًل ت م وؿســـؿص ترـت

ة معقـة بعؼاره وما زاد ظـف إػ متام ثؾث مافـف، وفـف مــ صـقم وفف و1/24/4211

 إصقل ما يع:

 م18/11/2113ض قل افسـة دم 

 إمجالٕ الكٔن٘ الكٔن٘ عدد األضَه 
 12,700,000 127 100,000 غسن٘ أمسيت امليطك٘ ادتيْبٔ٘

 5,475,000 109,5 50,000 ضابو
 12,760,000 58 220,000 صافْال

 10,000,000 10,000,000  عكاز
 40,935,000 إمجالٕ قٔن٘ الرتن٘

 

 إمجالٕ قٔن٘ األضَه األضَه قٔن٘ عدد األضَه 
 4,875,000 48,75 100,000 غسن٘ أمسيت امليطك٘ ادتيْبٔ٘

 5,230,000 106,6 50,000 ضابو
 8,030,000 36,5 220,000 صافْال

 7,000,000 7,000,000  عكاز
 18,135,000 إمجالٕ قٔن٘ األضَه

ضن افعــزة دم افـفايــة "يف بقــان رأي اــذا آجتــاه:  خ ظــع اخلػقــػ شـــقذـــر اف

 صــكة بـ  يف ذفـؽ ادقؾقؼقم حقـئذ بجؿع ما يبؼك مـ افســ فثؾث افسـة ظـد ؿسؿذفا

"فــف أـثــر مـــ ثؾــث اجلؿقــع صـــكبــف بحســ  إشــعار وؿتئــذ ثــؿ ٓ يؽــقن فؾؿق
(1)

 ،
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احلؽؿة يف جعؾ افعزة بحال افسـة ظــد افؼسـؿة مراظـاة إمـر افقاؿـع "وأضاف أن: 

هلـؿ  صــكادستؼر، ؾافشارع إك  أراد أن يعطل افقرثـة مــ افســة ضـعػ مـا يلخـذ ادق

"ظذ إؿؾ
(1)

بؼقفـف:  : مـا ذــره اإلمـام افؽاشـاين احلـػقـةبقان اذا افرأي ظــد   و

ـا َبْعـَد اْفَؼُبـقِل َؿْبـَؾ اْفِؼْسـَؿِة؟ " َْصـِؾ، َواْختََؾـَػ  َفــؿْ َوَاْؾ َيُؽقُن ُمقًّص هِبَ ْٕ ْر يِف ا ـَ ُيـْذ

َٓ ُيْعتََزَ ؾِقَفـا افثُُّؾـاْفـؿَ  َٓ َيُؽقُن َحتَّك  ِل اْفــَن َوَيُؽـقُن دِم مَجِقـِع ُث. َشايُِخ ؾِقِف َؿاَل َبْعُضُفْؿ: 

َْ ـؾِ  ْٕ َا َحَدَثْت َبْعَد ِ ْؾِؽ ا هَنَّ
ِٕ َن فَْق َحَدَثْت َبْعَد افِْؼْسَؿِة:  "ـَ

(2)
: يؼـقل ادافؽقـة، وظــد 

"افعزة بافثؾث يقم افتـػقذ زاد ادال أو كؼـص": خ افعدوي شـقاف
(3)

  واـذا يعــل: 

يح دم ضن كؼــص  ـــروهــق ة ٓ يــقم مقتــف صـــقافقأن ادعتــز يف ثؾــث مافــف يــقم تـػقــذ "

، شـقاء أــان مرجـع اـذا بـف  ــكافسـة ؿبؾ ؿسـؿذفا يسنـب ظؾقـف كؼـص افثؾـث ادق

ء مــف، أم إػ ارتػـاع شــلافـؼص إػ االك بعضفا أم إػ اكخػاض أشعار مـا  يـقص ب

"بف، أم إػ اجت ع ـؾ اذه إشباب صـكأشعار ما أو
(4)

. 

عؿـقل بـف يف ادحـاـؿ افتابعـة فـقزارة افعـدل ظــد وجـقد واذا اإلجراء اق اد

ــة  ـــ  يتضــح بإحؽــام ادـشــقرة يف )جمؿقظــة إحؽــام  ــة بافسـ مـازظــة متعؾؼ

( ومـا بعـده 42441472ة رؿؿ )ضـقاــ( وذفؽ يف حؽؿ افؼ1241افؼضادقة فعام 

حجـز جـزء مــ ؿقؿـة ترــة مـقرثفؿ بعـد بقـع مـ أحؽام  حقـث تضـؿـ احلؽـؿ: 

ة ادقرثصـق)تقزيع ؿقؿتفا كؼدًا( وذفؽ إلكػاذ وأظقاهنا 
(5)

  . 

وظؾقف بـاًء ظذ افرأي افػؼفل أظاله ؾنكف ظـد احتساب افثؾث بعد افؼسؿة ظذ 

                                           
 (.141، )ص:ادرجع افسابؼ (1)

، )بـروت: دار افؽتـ  7، جبدائع افصـائع دم نرنقـب افشــرائع د افؽاشاين، ظالء افديـ، أبق بؽر بـ مسعقد بـ أ (4)

 (.411م(، )ص:1111-اـ1221افعؾؿقة، 

، )بـروت: دار 1، جصـرح خمذصـر خؾقؾ فؾخرصــل رويؾقـف حاصــقة افعـدوي ًؿد بـ ظبد اهلل اخلرصـل ادافؽل،  (4)

 (.111افػؽر، د.ط، د.ت(، )ص:

 (.141، مرجع شبؼ ذـره، )ص:حلؼقق ادذعؾؼة هباافسـة واظع اخلػقػ،  (2)

 (.421اـ(، )ص:1241، )افرياض: 7، جهــ1435جمؿقظة إحؽام افؼضائقة فعام وزارة افعدل،  (1)
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  ادثال افقارد يف:

 ة مـ افسـة وؿص افؼسؿة ـ  يع:صـق  افقصـق( أظاله  يؽقن ك14-14)ص: 

 زٓال 6,045,000 قٔن٘ الجلح
 نالتالٕ:٘ صـٔب الْصـّٔٓهٌْ ى

 زٓال 6,045,000 سص٘ مً العكاز
 ة مع افقرثة.صـقوبافتايل ؾنن آكخػاض يف ؿقؿة افعؼار وإشفؿ حتؿؾتف افق

ب افثؾث بنحـدى ؿقؿذـغ صـقاحذساب كورأهيؿ يف اذه ادسلفة يؽقن بلن يتؿ 

 خ ظع اخلػقـػ شـققل اف  يؼضهين ضؿؾ روؿت افقؾاةى ضو وؿت افؼبض ضهين ضؿؾ 

بـف وؿـص  صــكوذفـؽ يتحؼـؼ بـلن تعتـز حـال ادق"يف افتعؾقؼ ظذ اذه افطريؼـة: 

افقؾاة ؾتعتز ؿقؿتف بحس  إشعار يف ذفـؽ افقؿـص، أمـا ؿقؿـة افبـاؿل مــ افســة 

ووؿـص ؿـبض افقرثـة.  صــلبعده ؾفل أؿؾ ؿقؿة ـاكص فف ؾـق  بـغ وؿـص وؾـاة ادق

ؿة ـاكص يف اذه افػسة ٕن ؿقؿتف إذا زادت ظ  ـاكـص ظؾقـف وإك  اظتزت فف أؿؾ ؿق

ـفؿ يف شــرظـد افقؾاة ؾفل زيادة حصؾص ظذ مؾؽ افقرثة ؾفل هلـؿ ٓ يصـح أن ي

فف. وإذا كؼصص ظ  ـاكص ظؾقف ؾفق كؼص حصؾ ؿبؾ ؿبضفؿ  صـكآكتػاع هبا ادق

"ؾال حيتس  ظؾقفؿ وٓ يماخذون ب    يؼبضقه
(1)

 ا ذـره اإل ـام ويدل ظذ ذفؽ   

َأنَّ ِؿقَؿَة َما َيُػقُت َظَذ اْفَقَرَثِة ُيْعَتَزُ بَِقْؿـِص افتَّْػِقيـِص  َؾـؿْ َواظْ " بؼقفف: بقـل شـراف

ِز َوبَِقْؿِص اْفـؿُ يِف  ُف ُيْعَتـَزُ َصـرَّ َضاِف إَفْقِف َؾَؼْد اْفـؿُ ْقِت يِف اْفـؿَ ـَجَّ ُحقا يِف َباِب اْفِعْتِؼ َأكَّ

ًزا يِف  ْعِرَؾةِ فِـؿَ  ـْ َأْظَتَؼُف ُمـَجَّ ـْ َأوْ اْفـؿَ افثُُّؾِث ؾِقَؿ ْظَتـاِق َوؾِـقَؿ  َصــكَرِض ِؿقَؿـُة َيـْقِم اإْلِ

ـْ َيـْقِم اْفـؿَ بِِعْتِؼِف ِؿقَؿُة َيْقِم  ْشتِْحَؼاِق َوؾِقَ  َبِؼَل فِْؾَقَرَثِة بَِلَؿؾ، ِؿقَؿٍة ِم
ِٓ ُف َوْؿُص ا َكَّ

ِٕ ْقِت 

اَن َيـْقَم ْقِت إَػ َيْقِم اْفـؿَ  ـَ ُف إْن  َكَّ
ِٕ َيـاَدُة َحَصـَؾْص يِف ِمْؾـِؽ اْفــؿَ اْفَؼْبِض  ْقِت َأَؿـؾَّ َؾافز،

                                           
 (.144، مرجع شبؼ ذـره، )ص:افسـة واحلؼقق ادذعؾؼة هباظع اخلػقػ،  (1)



  

 ذمٌٕى انرشكاخ 

)طشلّ، ٔأسسّ، ٔٔلرّ انًؼرثش، ٔآثاس انرغٍش فً أسؼاس طـشف 
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، َؾَ  َكَؼـَص َؿبْ  َيـْدُخْؾ يِف َيـِدِه َؾـاَل حُيَْسـُ  َظَؾْقـِف،  َفــؿْ  َؾــفُ اْفَقاِرِث َأْو َيْقَم اْفَؼْبِض َأَؿؾَّ

ـْ افثُُّؾـِث، اْفــحَ بَِتْلِجقـِؾ  َصــكَأوْ  َوِمْثـُؾ َذفِـَؽ َجـاٍر يِف َؽـْرِ اْفِعْتـِؼ، َوَفـقْ  ال، ُاْظُتـِزَ ِمـ

ـَ  ْر َّٓ افتََّػاُوُت. َؿاَل افزَّ َٓ ُيْعَتَزُ إ ُف  وَيايِن، اْحتَِ ُل َأكَّ .ِشـلُّ َوفِؾرُّ ": َوُاَق َؿِقيس
(1)

. 

ة )افثؾـث( بادؼاركـة صــق  افقصــقووؾؼًا هلذا آجتاه ؾنكف يتؿ حتديـد مؼـدار ك

ؿة افسـة ظـد افقؾاة، وؿقؿتفا ظـد افؼبض )افؼسؿة(  وظؾقف بـاًء ظـذ افـرأي بغ ؿق

افػؼفل أظاله ؾنكف ظـد احتساب افثؾث بعد افؼسؿة ظـذ ادثـال افـقارد يف افصـػحة 

 ة  ـ افسـة ظـد افؼسؿة  ا يع: ـقب افقصـقيؽقن ك( اظاله  14-14)

 زٓال 6,045,000 قٔن٘ الجلح
 نالتالٕ:٘ صـٔب الْصـّٔٓهٌْ ى

 زٓال 6,045,000 سص٘ مً العكاز
ة مـع افقرثـة، صـقوبافتايل ؾنن آكخػاض يف ؿقؿة افعؼار وإشفؿ حتؿؾتف افق

ة ٓ حتصـؾ ظـذ صــقإٓ اكف يف حال ارتػاع ؿقؿة آصـقل بتـاريخ افؼسـؿة ؾـنن افق

 حصة مـ اذا آرتػاع.

ة ضــرتساب افثؾث بحس  حال افسـة: اـؾ اـل حاخيتؾػ ظـد احلـابؾة وؿص اح

ؾَُّفـا  "أو ؽادبة؟ حقث جاء يف ادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة:  ـُ ـِة  ـَ ِ اَكـْص َمْقُجـقَداُت افسَّ ـَ إَِذا 

ـْ مَجِقـِع  ـَ فِْؾُؿقِِص َظَذ َأَحٍد، َتـُْػُذ اْفَقِصقَُّة ِمـ ا، َٓ َؽادَِ  ِمـَْفا، َوَٓ َدْي ل، اْفــَ  َمآً َحاِِضً

اَن  ـَ ـَلْفِػ دِيـَـاٍر َمـثاَلً، َأْم  َصـكقاْفـؿُ َشَقاٌء َأ ـَ  ، ٍ ئًا َصــقْ بِِف ُكُؼقًدا ُمْرَشَؾًة َأْي َمبَْؾًغا َؽـْرَ ُمَعـغَّ

ٍَة، َأْم َشـْفً  َصـادًِعا  َداٍر ُمَعقَـّ ـَ ًا  ـُة مَجِقُعَفـاُمَعقَـّ ـَ ِ ُه افسَّ ـِة َضْو ُثُؾثَِفـاى َؾذَُؼـدَّ ـَ ِ ُرُبـِع افسَّ ى َوَيلُْخـُذ ـَ

ـؾ  فَـفُ  َ ـكقافْـؿُ  ـُ ـْ  اى َوَبْعُضـَفا . لاْفــَن َشْفَؿُف ِ ـ ـِة َحـاِوً ـَ ِ ـاَن َبْعـُض َ ـال افسَّ ـَ ـا إِْن  ضَ َّ

                                           
)بروت: دار افؽتـ  افعؾؿقـة،  2، ج عاين ضفػاظ ادـفاج  غـل ادحذاج إػ  عرؾةًؿد بـ أ د اخلطق  افشـربقـل،  (1)

 (.71م(، )ص:1112-اـ1211، 1ط
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"ُاُيقًكا َضْو َ آً َؽائِبًاى َؾنِنَّ َنـِْػقَذ افَْقِ قَِّة خَيْذَؾُِػ بَِحَسِب إَْحَقال
(1)

. 

 :زٙب ٚلذ اٌٛفبحٓ لسّإرا وبٔذ اٌزشوخ ِؼٍِٛخ ٠ّٚى -1

يف بقــان رأي مجــاار احلـابؾــة إذا ـاكــص افســـة  خ ظــع اخلػقــػ شـــقذـــر اف

...ى ؾذعذـز ؿقؿـة  ــلة  وؿـت  ـقت ادق ــقضن آظذداا بحاهلا رضي افق"معؾقمة: 

إن احتـق   بف بحسب إشـعاه دم ذفـؽ افقؿـت  ـكافثؾث ضو ؿقؿة افسـة وؿقؿة ادق

بـف وؿـص  صــكبف مـ ثؾث افسـة ؾنن ــان ادق صـكدقإػ افتؼقيؿ يف تعرف خروج ا

ة بـال تقؿـػ ظـذ إجـازة صـقادقت مساويًا ثؾث افسـة أو أؿؾ مـف يف وؿتف كػذت افق

فف. ؾنن زادت ؿقؿتف بعد ذفؽ ؿبـؾ أن يتسـؾؿف حتـك صـار  صـكافقرثة واشتحؼف ادق

ة ؾقســؾؿ إػ صـــقمعــادٓ فبؼقــة افســـة أو أـثــر مـــف   يؽـــ فــذفؽ تــلثر يف كػــاذ افق

بف أـثـر مــ ثؾـث افســة ؿقؿـة يف وؿـص  صـكفف ظذ أية حال، وإن ـان ادق صـكادق

ة ؾق  زاد مـف ظذ افثؾث ؾال تـػذ إٓ بنجازة مجقع افقرثة وفـق صـقافقؾاة، وتقؿػص افق

كؼصص ؿقؿتف بعد ذفؽ حتك صارت أؿؾ مـ افثؾث ؿقؿة بسـب  تغـر إشـعار بـلن 

ــف أو زاد ــداهكؼصــص ؿقؿت ــا ظ ــة م "ت ؿقؿ
(2)

ــؽ  ــذ ذف ــد ظ ــام ، ويمـ ــره اإل  ــا ذـ   

ْظذَِباَه دِم ِؿقَؿـِة ": ابـ ؿدا ف ِٓ ـْ افث ُؾـِثى َضْو َظـَدِم  َ ــكقافْـؿُ َضنَّ ا بِـِف َوُخُروِجَفـا ِ ـ

َا َحاُل ُفُزوِم اْفَقِ قَِّةى َؾُذْعذََزُ ِؿقَؿـُة افْـؿَ ُخُروِجَفاى بَِحاَفِة  هَنَّ
ِٕ ؾِقَفـا...ى َؾـنِْن  لِ اْفــَن ْقِت: 

اَن  ُف اْفــؿَ بِِف َوْؿَت  َ ـكقافْـؿُ ـَ ـِةى َضْو ُاوَكـُفى َكَػـَذْت اْفَقِ ـقَُّةى َواْشـذََحؼَّ ـَ ِ ْقِت ُثُؾـَث افسَّ

ؾَّفُ  فَـفُ  َ ـكقافْـؿُ  ًٓ فَِساِدِر ـُ َثـَر ِمـْـُف، َأْو اْفــَ  . َؾنِْن َزاَدْت ِؿقَؿتُُف َحتَّك َصاَر ُمَعاِد ـْ ِل، َأْو َأ

ـُف ِشـَقاُه، َؾُفـَق فِْؾُؿقاْفــَ  َاَؾَؽ  ؾُّ ـُ َٓ َفــفُ  َصــكُل  ـاَن ِحـَغ َصــْل ،  ـَ َء فِْؾَقَرَثـِة ؾِقـِف. َؾـنِْن 

ـْ افثُُّؾِث، َؾؾِْؾُؿقاْفـؿَ  اَن كِْصَػ اْفـَ  ِمـُْف َؿْدُر ُثُؾِث  َفـفُ  َصـكْقِت َزادًِدا َظ ـَ ِل، اْفـَ  ِل. َؾنِْن 

اَن ُثُؾثَقِْف، َؾؾِْؾُؿقُثُؾثَ  َفـفُ  َصـكَؾؾِْؾُؿق ـَ ـاَن كِْصـَػ  َفــفُ  َصــكاُه. َوإِْن  ـَ ِل اْفــَ  كِْصـُػُف. َوإِْن 

                                           
، 24، جادقشـقظة افػؼفقـة افؽقيذقـةجمؿقظة مـ ادمفػغ بنصـراف وزارة إوؿاف وافشئقن اإلشالمقة بافؽقيـص،  (1)

 (.414-414اـ(، )ص:1247 -اـ1222، مـ 4)افؽقيص: دار افسالشؾ، ط

 (.147، مرجع شبؼ ذـره، )ص:افسـة واحلؼقق ادذعؾؼة هبا، ظع اخلػقػ (4)



  

 ذمٌٕى انرشكاخ 

ٔآثاس انرغٍش فً أسؼاس طـشف )طشلّ، ٔأسسّ، ٔٔلرّ انًؼرثش، 
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ِل َأْو اْفــَ  مُخَُساُه. َؾنِْن َكَؼـَص َبْعـَد َذفِـَؽ َأْو َزاَد، َأْو َكَؼـَص َشـاِدُر  َفـفُ  َصـكَوُثُؾثَُف، َؾؾِْؾُؿق

انَ  َفـفُ  َصـكَزاَد، َؾَؾقَْس فِْؾُؿق ـَ ْقِت. َؾَؾْق َوّصَّ بَِعبٍْد ِؿقَؿتُُف ِماَدـٌة، اْفـؿَ ِحَغ  َفـفُ  ِشَقى َما 

، َؾُفَق فِْؾُؿقاْفـؿَ ِماَدتَاِن، َؾَزاَدْت ِؿقَؿتُُف َبْعَد  َفـفُ وَ   َفــفُ  َصـكْقِت َحتَّك َصاَر ُيَساِوي ِماَدتَْغِ

اَكْص ِؿقَؿتُُف ِحَغ  ـَ ؾُُّف. َوإِْن  ، فِْؾؿُ اْفـؿَ ـُ ُـَ  ُثُؾـُث  َفــفُ  َصـكقْقِت ِماَدتَْغِ هَنَّ
ِٕ ِل. اْفــَ  ُثُؾَثـاُه  

 َفــفُ  َصــكقاْفـؿُ َيـِزْد َحـؼُّ  َفــؿْ ْقِت َحتَّك َصاَر ُيَساِوي ِماَدـًة اْفـؿَ َؾنِْن َكَؼَصْص ِؿقَؿتُُف َبْعَد 

ـْ ُثُؾثِِف  اَكْص ِؿقَؿتُُف َأْرَبَعِ  َصـقْ َظ ـَ َّٓ َأْن جُيِقَز اْفَقَرَثُة. َوإِْن  كِْصـُػُف،  َفــفُ  َصــكَدٍة، َؾؾِْؾُؿقئًا، إ

ـْ َذفَِؽ، َشَقاٌء َكَؼَص اْفَعبُْد َأْو َزاَد. َأْو َكَؼَص  ُف َظ "ُل َأْو َزادَ اْفـَ  َٓ ُيَزاُد َحؼُّ
(1)

. 

ة صــق  افقصــقوظؾقف بـاًء ظذ افرأي افػؼفل أظاله ؾنكـف يـتؿ حتديـد مؼـدار ك

ط  وظؾقف بـاًء ظذ افرأي افػؼفـل أظـاله )افثؾث( بافـظر فؼقؿة افسـة ظـد افقؾاة ؾؼ

ب صــقيؽـقن ك ؾنكف ظــد احتسـاب افثؾـث بعـد افؼسـؿة ظـذ ادثـال افـقارد شـابؼًا 

 ة  ـ افسـة ظـد افؼسؿة  ا يع: ـقافق

 زٓال 10,311,666 قٔن٘ الجلح )عيد الْفاٗ(
 ٘ نالتالٕ:صـٔب الْصـّٔٓهٌْ ى

 زٓال 10,000,000 نامل العكاز
 زٓال 311,666 ّفْقُ

ة دون أي ظالؿـة صــقوبافتايل ؾنن آكخػاض يف ؿقؿة افعؼار ادعغ حتؿؾتف افق

 بلي اكخػاض آخر.

زيد ظــ ثؾـث افســة ظــد شــقة صــق  افقصــقواذا افرأي يست  ظؾقـف أن ك

 افؼسؿة  وبافتايل ؾنن افقرثة مـ يتحؿؾ آكخػاض وافـؼص.

                                           
 (.411-411، مرجع شبؼ ذـره، )ص:1، جادغـلمقؾؼ افديـ ابـ ؿدامة،  (1)
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سّزٗ ٚلذ اٌٛفـبح،  إرا وبْ ثؼغ أعضاء اٌزشوخ ِؼٍَٛ ٠ّٚىٓ ل -2

اٚ ال ٠ّىــٓ  ٘ب ثشــىً وبِــً:ظـــشٚاٌــجؼغ ا٢خــش ِجٙــٛي )ٌــُ ٠ــزُ ح 

 :لسّزٗ ثزبس٠خ اٌٛفبح

يف اذه احلافة يتؿ احتساب افثؾث بحس  حضقر أمقال افسـة  ـ  يف مسلفة 

فف بجزء مشاع مــ افعـغ   صـكة بؿعؾقم وجتاوزت افثؾث  ؾقتؿ متؾقؽ ادقصـقافق

غ حضقر بؼقة إمقال فتؽقن اذه افعغ بؿؼـدار افثؾـث أو ب  ٓ يتجاوز افثؾث حل

، يؼـقل ة ــقؾقؽقن وؿت حضقه إ ـقال هـق  ثـؾ وؿـت افقؾـاة دم كػـاذ افقأؿؾ  

ـْ  َفــؿْ )َوإِْن ": اإلمام أبق احلسـ ادردواي  َّٓ اْفــؿُ ٌء ِشـَقى َصــْل  َفــفُ َيُؽـ ( )إ ِ َعغَّ

ِة ُمق ـٌ يِف ِذمَّ بِـِف  َ ــكقاْفـؿُ ُثُؾـُث  َفــفُ  َ ــكَؾؾِْؾُؿق: ِســرٍ َأْو ُمعْ  ِشــرٍ َماٌل َؽاِدٌ ، َأْو َدْي

َن ُاْؿذُ  ؾَّ ـُ ـِ  ِضـلَ َو ْي ـْ افدَّ ـْ اْفَغائِِب  َضـرَ َضْو َح ٌء، َصـْل ِم ـْ َصـلْ ِ   َ ــكقاْفـؿُ ٌ : َ َؾـَؽ ِ ـ

ُف. ؾَّ ـُ َذفَِؽ  بِِف بَِؼْدِه ُثُؾثِِف َحذَّك َيْؿؾَِؽُف  ـَ ِر( َاـَذا اْفـؿُ ْؽُؿ يِف اْفـحُ َو ْذَاُ . َوَظَؾْقـِف اْفــؿَ َدبَّ

َْصَحاِب  ْٕ َثُر ا ـْ "َأ
(1)

. 

وممـا تؼـدم ": خ ظـع اخلػقـػ شــقواخلالصة يف ظرض اذه أراء ما ذـره اف

ظذ أصفر إؿقال ظـداؿ، ؿد راظق يف تؼدير ما فؽؾ مــ  ضن احلـػقةى وادافؽقةيتبغ فـا 

فف وافقرثة إمر افقاؿع ظـد افؼبض، حتـك ٓ يؽـقن أي ؽـبـ، وحتـك يؽـقن  صـكادق

  دافؽـف صــقأي تغر حيـدث يف إكصـباء بعـد ذفـؽ إكـ  حيـدث بعـد خؾـقص ــؾ ك

ؿـد راظـقا وؿـص  وضن احلـابؾةواكؼطاظف اكؼطاظًا تاما ظـ ادقرث، واذا ؽاية يف افعدل. 

واظتزوا ـؾ تغـر حيـدث بعـد ذفـؽ  افتؿؾؽ ؾاظتزوه وؿص اكؼطاع ادال ظـ ادقرث،

حادثًا بعد اشتؼرار ادؾؽ، ٓ ؾرق بقـف وبغ ما حيدث بعد افؼبض، وظذ ــؾ ؾؼـد ــال 

ض ـا فف، وافقرثة بؽقؾ واحد وإن اختؾػ افؽقـؾ بـاختالؾفؿ.  صـكاجلؿقع فؽؾ مـ ادق

                                           
، )بروت: دار إحقاء 7، جاإلكصا  دم  عرؾة افراجح  ـ اخلال ظالء افديـ أبق احلسـ ظع بـ شؾق ن ادرداوي،  (1)

 (.472، د.ت(، )ص:4افساث افعر ، ط
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فـؽ فف بؽقؾ وفؾقرثـة بؽقـؾ آخـر ــ  تؼـدم ؾراظـقا يف ذ صـكؾؼد ـافقا فؾؿق افشاؾعقة

فـف ؿؾقؾـة أو ضـعقػف،  صــكجاك  افقرثة ؽاية ادراظاة بقـ  ـاكص مراظـا ؿ جلاكـ  ادق

"وفعؾ مرجع ذفؽ ظـداؿ إػ أكف دخقؾ ظذ افقرثة
(1)

. 

ادعا الت بـافعؿالت إجـبقـة وافعؿؾقـات -( 11ورد يف ادعقار ادحاشبل رؿؿ )

ــة ــافعؿالت إجـبق ــة  -ب ــات ادافق ــة فؾؿمشس ــبة وادراجع ــة ادحاش ـــ اقئ افصــادر م

اإلصاهة إػ ضن إثبات افعؿـالت إجـبقـة يؽـقن وؾؼـاً فعؿؾـة افذؼريـر ادـايلى اإلشالمقة 

 "(: 4/1ــ  يف افػؼـرة رؿـؿ )   ظـ افػسة افسـابؼةصـروإثبات افذغرات دم ضشعاه اف

جـبقـة يـتؿ حتقيؾفـا )تؼقيؿفـا( إػ ادقجقدات افـؼدية وادطؾقبات افـؼديـة بافعؿؾـة إ

ف افسـاددة يف تـاريخ إظـداد صــرافعؿؾة افتل تعد هبا افؼقادؿ ادافقـة، حسـ  أشـعار اف

افؼقادؿ ادافقـة. وتثبـص يف ؿادؿـة افـدخؾ أي ؾروؿـات ؽـر افتـل تــت  ظــ افعؿؾقـات 

"بعؿالت أجـبقة
(2)

فة: ظقة فؾؿعقـار بقـان حؽـؿ اـذه ادسـلشــر، وذـر يف ادسـتـدات اف

ؾاً فعؿؾذـــغ  ــــرضن حتقيـــؾ رنؼـــقيؿ  ظؿؾـــة بعؿؾـــة ضخـــرى دم ادعـــا الت فـــقس "

ــات  ـــرنغى وٓ أـــرحا ــق إجــرا  حماشــبل فذســفقؾ إثب ــؾ ه ــةى ب ــق دم افذ  ــا ه ؾاً د

"ادعا الت وؿقاشفا و حة افعرض فؾبقاكات ادخذؾػة دم افعؿؾة
(3)

. 

ات دم افعؿـالت ظقة بقـان ادسـقغ إلثبـات افذغـرشــرـن وها دم ادسـذـدات اف

إن اصـساط ضن يـذؿ " إجـبقة دم طـؾ وحـدة افـؼـد فؾذؼريـر ادـايل رظؿؾـة  قحـدة :

  افسائد هـق ضن إ ـؾ دم صـرافذؼقيؿ احلسايب رافدؾسي  فعؿؾة بلخرى بسعر اف

إذ فقس هـا  ا   افذؼقيؿ ظـد احلاجة إفقف ضن يؽقن بافـظر إػ حال  ا يؼقم بف دم حقـف

                                           
 (.142-144، مرجع شبؼ ذـره، )ص:افسـة واحلؼقق ادذعؾؼة هباظع اخلػقػ،  (1)

ــاير ادحاشــبة وادراجعــة واحلقـؿــة اقئــة ادحاشــبة وادراجعــة فؾؿمشســات ادافقــة اإلشــالمقة بــافبحريـ،  (4)  ع

 (.114م(، )ص:4211-اـ1247، 1، )افرياض: دار ادق ن، طوإخالؿقات

 (.724، )ص:بؼادرجع افسا (4)
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شـعر نؼـقيؿ شـابؼ: فعـدم  طابؼذـف فقاؿـع احلـال ؾقؽـقن خمافػـًا  يرجح افرجقع إػ

  ٕن ذفؽ مــ ؿبقـؾ افـرجؿ بافغقـ  إذ ٓ يعؾـؿ فؾقاؿعى وٓ إػ شعر نؼقيؿ ٓحؼ

ؽقن شعر افتؼقيؿ يف ذفؽ افتاريخ ادحدد يف ادستؼبؾ، ؾؾؿ يبـؼ إٓ شـقادؼقم ـقػ 

خ افتؼـقيؿ، وٓ يؾجـل ف افسـادد يف تـاريصــرة واـق شـعر افضــراظتبار احلـال احلا

افػؼفاء إػ اشتصـحاب احلـال افسـابؼة إٓ ظــد تعـذر افقؿـقف ظـذ واؿـع إمـر، 

ة ضــرة إػ احلال افسابؼة، وجيـرون احلـال افسـابؼة ظـذ احلاضـرؾردون احلال احلا

"إذا   يقجد ما يثبص افعؽس
(1)

. 

ــة افســابؼة ظــذ افســـا ــؼ أها  افػؼفق ــاه نطبق ــليت افســمال ظـــ آث ــد وي ت ظـ

  فؾعؿالت ظـد نؼقيؿفا حافة افقؾاة إػ ؾسة ؿسـؿذفاى ــن صـراخذال  ضشعاه اف

 دم ادسلفة افعؿؾقة ااكاه.

  

                                           
 (.721، )ص:ادرجع افسابؼ (1)



  

 ذمٌٕى انرشكاخ 

ؼاس طـشف )طشلّ، ٔأسسّ، ٔٔلرّ انًؼرثش، ٔآثاس انرغٍش فً أس

 انؼًالخ األجُثٍح(
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ف ػٍـٝ ل١ّـخ اٌزشوـخ    ظــش ػ١ٍّـخ ػـٓ اصـش اخـزماف اتسـؼبس اٌ      :ِسؤٌخ

 :خطـ١ٚاٌٛ

وـاكت نرـذـف  ؽقكـة  ــ ا ـقل  م18/11/2113فق ضن صخص نقدم بذاهيخ 

 افعربقةى ظذ افـحق ادقأح ضاكاه: صـرية ومجفقهية  بادؿؾؽة افعربقة افسعقا

 م18/11/2113 قل افسـة دم ض

 بالسٓال إمجالٕ الكٔن٘ الكٔن٘ عدد األضَه 
 12,700,000 127 100,000 أمسيت ادتيْبٔ٘

 5,475,000 109,5 50,000 ضابو
 12,760,000 58 220,000 صافْال

 10,000,000 10,000,000  عكاز
 40,935,000 ٘ أصْل الرتن٘ باملنله٘إمجالٕ قٔن

 

الكٔن٘  عدد األضَه 
 بادتئ٘

إمجالٕ الكٔن٘ 
 إمجالٕ الكٔن٘ بالسٓال ضعس الصسف بادتئُ

 3,757,127 0,54 6,900,000 69 100,000 فْدافٌْ
 5,445,111 0,54 10,000,000   عكاز

 9,202,238   إمجالٕ قٔن٘ أصْل الرتن٘ مبصس
    

 50,137,238   أصْل الرتن٘ بالسٓالإمجالٕ قٔن٘ 
 1,84 ضعس الصسف  

إمجالٕ قٔن٘ أصْل الرتن٘ 
 92,077,525   بادتئُ

    
 16,712,412.78   قٔن٘ الجلح بالسٓال
 30,692,508.24   قٔن٘ الجلح بادتئُ
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م كذقيـة 11/13/2118متـام ظؿؾقـات افؼسـؿة إٓ دم إكف ي يؽـ  ــ ادؿؽــ ضإٓ 

واحلصقل ظذ  ـقغة نـػقذية بيؿفقهية  ىـذيديد افصؽقك ىؾبات افـظا قةفبعض ادذط

  صـر افعربقة وؽرها. وـاكت ؿقؿة إ قل دم ذفؽ افذاهيخ ظذ افـحق افذايل:

 م11/13/2118 قل افسـة دم ض

إمجالٕ قٔن٘ األضَه  قٔن٘ الطَه عدد األضَه 
 بالسٓال

 4,875,000 48,75 100,000 أمسيت ادتيْبٔ٘
 5,230,000 104,6 50,000 ابوض

 8,030,000 36,5 220,000 صافْال
 7,000,000 7,000,000  عكاز

 25,135,000 إمجالٕ قٔن٘ األضَه
 

الكٔن٘  عدد األضَه 
 بادتئ٘

إمجالٕ الكٔن٘ 
 إمجالٕ الكٔن٘ بالسٓال ضعس الصسف بادتئُ

 2,368,497 0,21 11,139,000 111,39 100,000 فْدافٌْ
 2,551,572 0,21 12,000,000   عكاز

 4,920,069   إمجالٕ قٔن٘ أصْل الرتن٘ مبصس
    

 30,055,069   إمجالٕ قٔن٘ أصْل الرتن٘ بالسٓال
 4,70 ضعس الصسف  

إمجالٕ قٔن٘ أصْل الرتن٘ 
 141,348,467   بادتئُ

    
 10,018,356.42   قٔن٘ الجلح بالسٓال
 47,116,155.57   قٔن٘ الجلح بادتئُ

 .يصـرهنا اهنػعت باجلـقف ادضن ؿقؿة افثؾث بافريال ؿد اكخػضتى إٓ ضويالحظ 



 

 

 كسمح حلىق االنذفاع واملنافع وامحلىق املعنىًح

 )دطتٌلاخ عىل أهم امحلىق املعنىًح: امشهشج(

 إعداد

 أ.د/يحًذ فذاء تهجث

 .معتند ّمكٔه إدازٖ، ّمستشاز قاىْىٕ، حماسب

(PhD,SOCPA, FCPA,CPA,CIA,CMA,CFE,CFM) 

 

 

 

 

 

 

 PhD  ألعمووووووووا   إد  ة  لمحاسوووووووو   فوووووووو   لفلسووووووووف  دكتوووووووو     -
 SOCPA  لقوووووووا   ي  للمحاسووووووو ي   لسووووووو  دي   لهيئووووووو  زمالووووووو  -
 FCPA  ألم يكيوو   لقضووائيي   لقووا   يي   لمحاسوو ي  جم يوو  زمالوو  -
 CPA   لقووووووووا   ي للمحاسوووووووو ي   ألم يكوووووووو   لم هوووووووود زمالوووووووو  -
 CIA  لم تمووووووووودي   لووووووووود  ليي   لمووووووووو  ج ي  م هووووووووود زمالووووووووو  -
 CMA  لم تموووووووودي   إلد  يووووووووي   لمحاسوووووووو ي  م هوووووووود زمالوووووووو  -
  CFE   الحتيووووووووووووا   لغوووووووووووو  فاحصوووووووووووو  جم يوووووووووووو  زمالوووووووووووو  -
 CFM  لماليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   إلد  ة زمالوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  -
  ل ووووووووووووووووووووووود   ز  ة مووووووووووووووووووووووو  م تمووووووووووووووووووووووود محكووووووووووووووووووووووو  -
  لم تموودي  للمقيمووي   لسوو  دي   لهيئوو  موو   القتصووادي  للم شوو   م تموود مقووي  -
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 دــــــمتَٔ

يف ظصـركا احلاضـر تتؿقز اؿتصادياتف ب  يطؾؼ ظؾقفـا اؿتصـاديات ادعرؾـة، وتشـؽؾ 

إصقل ادعـقيـة أو إصـقل ؽـر ادؾؿقشـة إؽؾبقـة مــ ثـروة إؾـراد وافـدول. ؾعـذ 

ـرـة شبقؾ ادثـال فـق كظركـا إػ ثـروة أؽــك رجـؾ يف افعـا  واـق بقـؾ ؽقـتس ممشـس صـ

% مـ ثروتف ال مــ إصـقل ادعـقيـة بؽـؾ 11مايؽروشقؾص فقجدكا أن ما يؼارب مـ 

 (.Good Willأكقاظفا وظذ رأشفا ما يطؾؼ ظؾقف اشؿ افشفرة )

وؿــد حرصــص افــدول ادتؼدمــة ظــذ إظــداد اتػاؿقــات حل يــة ادؾؽقــة افػؽريــة 

بتقؿقعفـا  ايـة  مـ اتػاؿقات افتجارة افعادقة، وضافبـص ــؾ افـدول شـلـجزء أشا

ظقة بؿسلفة احلؼـقق شـردصاحلفا وثروا ا، وزاد اات م ادجامع افػؼفقة واهلقئات اف

ــؿ: ) ــقزراء رؿ ــس اف ــرار جمؾ ــة، ويف ادؿؾؽــة صــدر ؿ ــا: ادعـقي ــة ومـف ( 212ادافق

 بنكشاء اهلقئة افسعقدية فؾؿؾؽقة افػؽرية. (اـ1241-1-41) وتاريخ:

 ذ  ا يع:ذؿ افذعر  دم هذه افقهؿة ظشـقو

 افتعريػ بإصقل ادعـقية. -1

 افتعريػ بافشفرة. -4

 صقر وجقد افشفرة يف افسـات. -4

 ؿسؿة افشفرة ظذ افقرثة. -2

 افؼصقر يف افـظام ادحاشبل فتحديد ؿقؿة افشفرة. -1

 ـقػقة حتديد ؿقؿة افشفرة. -1

 بعض افـصقص افـظامقة ذات افعالؿة بافشفرة. -7

 ات ظالؿة بافشفرة.أحؽام ؿضادقة ذ -1
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 أّاّل 
 التعسٓف باألصْل املعيْٓ٘

 ًفل  عاٍري احملاضبْ:

أصدرت اهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ معقار إصقل ؽر ادؾؿقشـة 

أصـؾ ؽـر كؼـدي، »( ظـذ أكـف: 141اـ وورد يف ؾؼرتف )41/12/1244بتاريخ: 

مات أو ادــاؾع يف ادسـتؼبؾ فقس فف وجقد مادي وفف ؿدرة ظذ تزويد ادـشـلة باخلـد

وؿـد . ضـلواـتسبص ادـشلة احلؼ ؾقف كتقجة أحداث وؿعص أو ظؿؾقات متص يف ادا

يؽقن إ ؾ ؽر ادؾؿقس ؿاباًل فؾذؿققز بشـؽؾ  سـذؼؾ ريؿؽــ ؾصـؾف ظــ بـاؿل 

س، افعالمات افتجارية، حؼقق افطبـع شـقومـ أمثؾة ذفؽ تؽافقػ افتلإ قل ى 

وؿـد يؽـقن فتصامقؿ افصـاظقة، وحؼقق آمتقاز وافساخقص. ، افـ ذج واشـروافـ

مثـؾ افسـؿعة وادفـارات  إ ؾ ؽر ادؾؿـقس ؽـر ؿابـؾ فؾذؿققـز بشـؽؾ  سـذؼؾ

ن افشفرةوافؽػاءات اإلدارية وؽر ذفؽ مـ افعقامؾ افتل  «ُنؽقت
(1)

. 

 ًفل  عاٍري التكََم الدًلَْ:

قؼ  ـ اهلقئـة افسـعقاية فؾؿؼقؿـغ وها دم  عاير افذؼققؿ افدوفقة ادعذؿدة فؾذطب

أصـؾ ؽـر كؼـدي يتضـح مــ »ظـذ أكـف:  ادعذؿديـ نعريػ إ ـؾ ؽـر ادؾؿـقس

وٓ تتؿتــع اــذه إصــقل بــلي خصــادص ماديــة،  خــالل خصادصــف آؿتصــادية.

«وفؽـفا متـح حؼقق أو مـاؾع اؿتصادية دافؽفا
(2)

. 

 ادؾؿـقس أن يؽـقن يؿؽـ فألصؾ ؽر» ظذ أكف ونـص  عاير افذؼققؿ افدوفقة

                                           
ـــاكقكقغ،  (1) ـــبغ افؼ ـــعقدية فؾؿحاش ـــة افس ـــةاهلقئ ـــبة ادافق ـــاير ادحاش ـــاض 4، ج ع ــــ1244، )افري م(، 4211-ا

 .(4411ص:)

 .(11ص:)اـ(، 1241، 1، )افرياض، ط 2117 عاير افذؼققؿ افدوفقة راهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ،  (4)
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ويؽقن إ قل ؽر ادؾؿقس ؿاباًل فؾذحديد  ؿاباًل فؾتحديد أو ؽر ؿابؾ فؾتحديد.

 إذا ـان:

ؿف ظـ ادـشـلة أو بقعـف أو كؼـؾ سـقيؿؽـ ؾصؾف، بؿعـك إمؽاكقة ؾصؾف أو تؼ -أ

مؾؽقتــف أو مـــح تــرخقص خــاص بــف، أو تــلجره أو مبادفتــف إمــا بصــقرة ؾرديــة أو 

ة أو أصؾ أو افتزام ؿابؾ فؾتحديد بغض افـظر ظـ كقة اجلفـة بؿقج  ظؼد ذي صؾ

 ادعـقة افؼقام بذفؽ مـ ظدمف.

كاصئًا ظـ حؼقق تعاؿدية أو حؼـقق ؿاكقكقـة أخـرى، شـقاًء أـاكـص اـذه  -ب

احلؼـــقق ؿابؾـــة فؾتحقيـــؾ أو افػصـــؾ ظــــ ادـشـــلة أو مــــ حؼـــقق او افتزامـــات 

«أخرى
(1)

. 

                                           
 .(11ص:)، ع افسابؼادرج (1)
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 ثاىّٔا 
 التعسٓف بالػَسٗ

 احملاضبْ: ًفل  عاٍري

( مــ ادعقـار تعريـػ 142وورد يف معقار إصقل ؽر ادؾؿقشـة يف افػؼـرة )

جمؿقظـة افعقامـؾ افتـل تـمثر ظـذ ؿقؿـة ادـشـلة أو مؼـدر ا ظـذ »افشفرة ظذ أهنـا 

اـتساب اإليراد وٓ يؿؽـ متققزاا بشؽؾ مستؼؾ ظـ ادـشلة أو ظـ بعضـفا أو ظــ 

«أصقل ادـشلة إخرى
(1)

. 

 ٍري التكََم الدًلَْ:ًفل  عا

أي مـػعة اؿتصادية مستؼبؾقة تـشل ظــ : »نعريػ افشفرة بلهناوورد يف ادعاير 

أي كشاط جتاري أو أي مصؾحة ؾقف أو مـ اشـتخدام جمؿقظـة مــ إصـقل   يـتؿ 

«آظساف هبا بشؽؾ مـػصؾ يف أي أصؾ آخر
(2)

ونؼاس ؿقؿة افشفرة افذياهيـة »، 

طـاع ؿـقؿ ـاؾـة إ ـقل ادؾؿقشـةى وؽـر ادؾؿقشـة رافؼابؾـة بادبؾغ ادذبؼل بعـد اؿذ

«فؾذؿقز ى وافـؼدية ادعدفة فالفذزا ات افػعؾقة ضو ادحذؿؾة  ـ ؿقؿة ضي  ـشلة
(3)

. 

يتضح مـ افتعاريػ افسـابؼة أن افشـفرة دادـً  تؽـقن مرتبطـة بؿجؿقظـة مــ 

ؽــ كؼؾـف افعقامؾ، وٓ يؿؽـ ؾصؾفا ظـ بعضفا  أي أهنا فقسص أصؾ مـػصـؾ يؿ

أو بقعف بؿػرده ظذ ظؽس إصقل ادعـقية إخـرى مثـؾ افعالمـات افتجاريـة أو 

 براءات آخساع وؽراا.

وافشفرة تتقاجد دادً  مع افـشاضات آشتث رية افـاجحة افتل تقفـد تـدؾؼات 

 كؼدية ؽر ظادية.

                                           
 .(4411ص:)، مرجع شبؼ ذـره، 4، ج عاير ادحاشبة ادافقةاهلقئة افسعقدية فؾؿحاشبغ افؼاكقكقغ،  (1)

 .(11ص:)، مرجع شبؼ ذـره،  2117 عاير افذؼققؿ افدوفقة راهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ،  (4)

 .(11ص:)، ادرجع افسابؼ (4)
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 ثالجّا 
 صْز ّدْد الػَسٗ يف الرتنات

 ادمشسات افػردية. -

 قاظفا.افشـرـات بلك -

 حصص يف افشـرـات ؽر ادتداوفة. -

 أشفؿ يف افشـرـات ادتداوفة. -

 إكشطة آشتث رية: افتجارية وادافقة وافصـاظقة وافزراظقة وؽراا. -

 وـآت جتارية. -

 إظ ل وافشـرـات ادفـقة. -
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 زابعّا 
 قطن٘ الػَسٗ علٙ الْزث٘

 زدة(.بقع إصقل ادؾؿقشة وتقزيع حصـقؾتفا ظذ افقرثة )جت -

 بقع افؽقان افؼادؿ وتقزيع حصـقؾتف ظذ افقرثة )مجؾة(. -

 افتقزيع افعقـل فؾحصص أو إشفؿ ظذ افقرثة حس  إكصبة افشـرظقة. -

 حتقيؾ ادمشسة إػ صـرـة وتقزيع احلصص ظذ افقرثة بإكصبة افشـرظقة. -

اكتؼال مجقع احلصص إػ أحد افقرثـة أو بعضـفؿ دون افـبعض أخـر، مـع  -

 ج أخريـ. ار

اكتؼال افـشاط )دون احلصص( إػ أحد افقرثـة أو بعضـفؿ دون افبؼقـة مــ  -

 افقرثة.

اكتؼال افـشاط دون احلصـص إػ أحـد أو بعـض افشــرـاء يف صــرـة متؾـؽ  -

 افسـة هبا حصص.

 افتصػقة آحتقافقة. -

 

 

 



 

 أ.د/يذًذ فذاء تٓجد 
 

 844 

 خامطّا 
 الكصْز يف اليعاو احملاضيب لتشدٓد قٔن٘ الػَسٗ

ؼقؿة افشـفرة ادتقفـدة داخؾقـًا، وإكـ  ؾؼـط بؼقؿـة افشـفرة ادحاشبة ٓ تعسف ب

اء مـشلة ؿادؿة، أو حصص يف مـشـلة ؿادؿـة  صـراؤاا ضؿـ حصص صـرافتل يتؿ 

 وذفؽ ٕن ادحاشبة تعتؿد مبدأ افتؽؾػة افتارخيقة.

ؿقؿـة إ ـقل ادحاشـبقة  افؼقؿـة افدؾسيـة  وادحاشبة تقفـد مـا يطؾـؼ ظؾقـف 

 .اتآفذزا  -افذاهخيقة 

ـذفؽ ؾنن افؼقؿـة إشـؿقة ضيضـًا ٓ نصـؾح ـؿؼقـاس فؾؼقؿـة افعاافـة: ٕهنـا 

ـة ضو إ ــداه إشــفؿى وؿــد نصــده إشــفؿ بافؼقؿــة شـــرس افشـــقافؼقؿــة ظـــد نل

 إشؿقة ضو بعالوة إ داه ضو خصؿ إ داه.

 أويل ظذ ؿقؿة افشفرة. صـرويؿثؾ افػرق بغ افؼقؿة افسقؿقة وافدؾسية مم

ـات ادسـامهة شــرل أيت افػرق بغ افؼقؿة افدؾسية فـبعض افويقضح اجلدو

 وؿقؿتفا افسقؿقة:
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 عدد األضَه الػـسن٘
ضعس الطَه 

 ننا يف
31/12/2015 

الكٔن٘ 
الدفرتٓ٘ 

الكٔن٘ الدفرتٓ٘ ننا  الكٔن٘ الطْقٔ٘ للطَه
 31/12/2015يف 

ىطب٘ الكٔن٘ 
ٔ٘ الطْق

للكٔن٘ 
 الدفرتٓ٘

 %957 1,503,597,000 14,393,700,000 16,71 159,93 90,000,000 دسٓس
غـسن٘ املْاضاٗ 

 %506 1,204,386,884 6,090,000,000 24,09 121,80 50,000,000 للددمات الطبٔ٘

 %496 12,618,228,000 62,592,000,000 15,77 78,24 800,000,000 املساعٕ
 %378 4,005,805,833 15,147,212,500 19,11 72,25 209,650,000 الطٔاز

 %343 2,309,068,000 7,924,000,000 23,09 79,24 100,000,000 التعاّىٔ٘ للتأمني
 %341 1,172,752,227 4,001,850,000 26,06 88,93 45,000,000 العجٔه

 %298 1,393,006,708 4,144,750,000 23,61 70,25 59,000,000 دل٘ الصشٔ٘
 %293 901,504,000 2,638,860,043 14,78 43,26 61,000,001 بددت
 %277 897,432,631 2,489,175,000 20,01 55,50 44,850,000 زعآ٘
 %271 531,621,925 1,441,800,000 14,77 40,05 36,000,000 انطرتا
 %233 11,506,066,000 26,827,189,564 21,55 50,24 533,980,684 صافْال

 %221 61,962,243,000 136,860,000,000 30,98 68,43 2,000,000,000 تصاالت الطعْدٓ٘اال
 %184 55,545,557,000 102,160,000,000 27,77 51,08 2,000,000,000 البيو األٍلٕ التذازٖ

 %181 46,639,054,000 84,646,250,000 28,70 52,09 1,625,000,000 مصـسف السادشٕ
 %109 209,857,186,000 229,500,000,000 69,95 76,50 3,000,000,000 ضابو
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 ضعس الطَه ننا يف عدد األضَه الػـسن٘
31/12/2015 

الكٔن٘ 
الدفرتٓ٘ 

 للطَه
 الكٔن٘ الطْقٔ٘

 بالدّالز
الكٔن٘ الدفرتٓ٘ ننا 

 % 31/12/2015يف 
 %2394 13,384,000,000 320,421,566,302 28,23 675,89 474,073,542 أماشٌّ

 %679 4,468,643,000 30,324,939,944 33,17 225,08 134,729,607 هد إٌلٔي
 %562 76,780,000,000 431,376,445,795 9,87 55,48 7,775,350,501 مٔهسّضْفت

 %444 120,331,000,000 534,705,886,804 175,08 778,01 687,273,797 ألفابت )دْدل(
 %442 128,267,000,000 567,187,510,180 23,80 105,26 5,388,443,000 أبل

 %344 61,628,000,000 211,925,526,836 23,09 79,41 2,668,751,125 بسّنتْز ّدامبل
 %284 98,274,000,000 279,142,096,450 10,97 31,15 8,961,223,000 ديسال الٔهرتٓو

 %189 170,811,000,000 323,231,371,475 41,19 77,95 4,146,650,051 انطٌْ مْبٔل
 

وجرى تـظقؿ مفـة حاشبل طفرت  فـة افذؼققؿى ودعاجلة افؼصقه دم افـظام اد

افتؼققؿ يف ادؿؾؽة ممخرًا  وذفؽ فغرض حػظ مدخرات وأصقل ادـال يف افؼطـاع 

افعام واخلاص، وؿد صدر كظام ادؼّقؿغ ادعتؿديـ بؿقج  ادرشقم ادؾؽـل رؿـؿ: 

 اـ.1/7/1244بتاريخ / 24م

ممارشــفا ظــذ  وأصــبح كشــاط افتؼقــقؿ مـــ إكشــطة افتــل ٓ بــد مـــ حصــقل

ترخقص مـ اهلقئة افسعقدية فؾؿؼقؿغ ادعتؿديـ، ويؿـح تـرخقص مزاوفـة كشـاط 

ٓ حيـؼ ٕي صـخص ذي »افتؼققؿ يف ظـدد مــ افػـروع ــ  وورد يف ادـادة افثافثـة: 

 ػة ضبقعقة ضو اظذباهية  زاوفة  فـة افذؼققؿ دم ضي ؾرع  ـ ؾروع افذؼقـقؿ  ـاي يؽــ 

«دم افػرع كػسف  رخصًا فف بؿزاوفة ادفـة
(1)

. 

                                           
 .(7ص:)اـ(، 1244، )افرياض: كظام ادؼّقؿغ ادعذؿديـفؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ، اهلقئة افسعقدية  (1)
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جيب ظذ ادؼقؿ ادعذؿد افذؼقد بسؾقك ادفــة »ة: شـرـ  ورد يف ادادة اخلامسة ظ

وآااهباى و عاير افذؼققؿى وادعاير افػـقة افذل نصدهها اهلقئـةى وافقاجبـات ادحـداة 

بؿقجب إكظؿة وافؾقائح افذل حتؽؿ ظؿؾ اهلقئةى وجيب ظؾقف ضيضا  قاؾاة افقزاهة 

«قئة بلي  عؾق ة نطؾبفا فؾذلـد  ـ ضاائف فعؿؾف وؾؼًا هلذا افـظامواهل
(1)

. 

ظرض ٕكـقاع لتؾػـة مــ إمـقال افتـل  كظام ادؼّقؿغ ادعذؿديـوؿد ورد يف 

( مـــ ادــادة إوػ 7 ضــع فؾتؼقــقؿ ظــذ شــبقؾ ادثــال، ـــ  يف افػؼــرة رؿــؿ: )

)تعريػات(
(2)

 : ؾروع افذؼققؿ»: 

ــؾــرع افعؼــاهات  ــة : مجق ع ادصــافح، واحلؼــقق، وآفتزامــات ادتعؾؼــة بؿؾؽق

ـات ادثبتة ظؾقفا بشؽؾ دادـؿ، وادؾحؼـات افتابعـة ادرتبطـة سـقافعؼارات بؽؾ افتح

ف يف ادؾؽقة، وافراـ، وافتلمغ، وكـزع ادؾؽقـة، صـرهبا، ومثال ذفؽ: افتؿؾؽ وافت

 وآرتػاق، وآكتػاع.

ظــ ل، أو مصــافح ادؾؽقــة ؾقفــا ظــذ مـشــآت إ ؾــرع ادـشــآت آؿذصــااية: 

ــة أم  ــص ؾردي ــا، شــقاء أـاك ــات صـــراخــتالف حجقمف ــقق وآفتزام ـات، واحلؼ

ونؼققؿ إ ـقل ؽـر ادؾؿقشـةى  ثـؾ بـرا ات آخـساعى وافعال ـات ادتعؾؼة هبا، 

 .ى وادؾؽقة افػؽريةوافشفرةافذياهيةى 

ثـال: معـدات افـؼـؾ، ويشؿؾ ظذ شبقؾ اد ؾرع ادعدات وادؿذؾؽات ادـؼقفة: 

ــع ادصــافح  ــة، ومجق ــاين ظام ــات ادب ــة، وًتقي ــزة ادؽتبق ــاء، وإجف ــدات افبـ ومع

 «.واحلؼقق وآفتزامات ادتعؾؼة هبا

                                           
 .(1ص:)، مرجع شبؼ ذـره، كظام ادؼّقؿغ ادعذؿديـاهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ،  (1)

 .(1ص:)، مرجع شبؼ ذـره، كظام ادؼّقؿغ ادعذؿديـاهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ،  (4)
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 ضادضّا 
 نٔفٔ٘ حتدٓد قٔن٘ الػَسٗ

 يذؿ نؼققؿ افشفرة حسب ادعاافة افذافقة:

دفـة فصـايف افؼقؿة افعا -ـة أو افـشاط آشتث ري ـؽؾ شـرافشفرة = ؿقؿة اف

 إصقل ادؾؿقشة وؽر ادؾؿقشة افؼابؾة فؾتؿققز.

 ضي ضن افشفرة نقجد ظـد ا نؽقن:

 صقلؿقؿة صايف إ >    و افـشاطأـة شـرؿقؿة اف
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 ضابعّا 
 بعض اليصْص اليعامٔ٘ ذات العالق٘ بالػَسٗ

ــام اف • ـــرورد يف كظ ــؿ: م/ش ــل رؿ ــاريخ:  4ـات افصــادر بادرشــقم ادؾؽ بت

( مـ ادادة احلادية وافستقن بعد ادادـة1  يف افػؼرة رؿؿ )اــ  ـ44/4/1247
(1)

 :

وط ظؼـد شــرـاء أو فؾغر وؾؼًا فشـريؽ أن يتـازل ظـ حصتف ٕحد افشـرجيقز فؾ»

يؽ افتـــازل ظـــ حصــتف بعــقض أو شـــرـة. ومــع ذفــؽ، إذا أراد افشـــرس افشـــقتل

ـة شــريـؼ مـدير افـاء ظـ ضرشـرـاء، وج  أن يبؾغ باؿل افشـربدوكف فغر أحد اف

يؽ أن يطؾـ  اشـسداد احلصـة صــروط افتـازل. ويف اذه احلافـة، جيـقز فؽـؾ شـرب

خالل ثالثغ يقمًا مـ تاريخ إبالؽف بذفؽ مـا   يــص ظؼـد  بحسب ؿقؿذفا افعاافة

ـة ظذ ضريؼة تؼـقيؿ أو مـدة أخـرى. وإذا اشـتعؿؾ حـؼ آشـسداد شـرس افشـقتل

أو احلصـص بـغ ضـافبل آشـسداد بـسـبة  يؽ، ؿسـؿص اـذه احلصـةصـرأـثر مـ 

ي حؼ آشـسااا ادـصـقص ظؾقـف دم هـذه سـروٓ يحصة ـؾ مـفؿ يف رأس ادال. 

ة ضو اكذؼاهلا بؿقجب حؽؿ  ــ  ـقادااة ظذ اكذؼال  ؾؽقة احلصص باإلهث ضو بافق

 «.اجلفة افؼضائقة ادخذصة

ــق  اف • ــع دول اخلؾ ــة يف مجق ــة ماظــدا ورد يف أكظؿــة افقـــآت افتجاري عربق

ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية كصقص تعطل افقـقؾ افتجاري احلـؼ يف افتعـقيض ظــ 

-1افشفرة يف حال اكتفاء افقـافة افتجارية ٕي شب  مـ إشباب  ــ  يف ادـادة )

ـــ  حيــؼ : »م1114( فســـة 12د( مـــ ؿــاكقن افقـافــة افتجاريــة افبحريـــل رؿــؿ )

ؾـقل أجؾفـا، ورؽـؿ أي اتػـاق لـافػ، مطافبـة فؾقـقؾ يف حافة اكتفـاء افقـافـة بح

                                           
 :، ظـذ ادقؿـع(اـ4/1/1241(، متاح بتاريخ: كظام افؼـاتئة اخلزاء بؿجؾس افقزراء، مقشقظة إكظؿة، اق (1)

www.boe.gov.sa. 

http://www.boe.gov.sa/
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ادقـؾ بتعقيض إذا ـان كشاضف ؿد أدى إػ كجاح طاار يف تروي  مـتجـات ادقــؾ 

أو يف ازدياد ظدد ظؿالدف وحال دون حصـقفف ظـذ افـربح مــ وراء ذفـؽ افـجـاح 

«ظدم مقاؾؼة مقـؾف ظذ جتديد ظؼد افقـافة
(1)

. 

ريــة بادؿؾؽــة وادؼــسح مـــ وزارة كؿــقذج افعؼــد ادقحــد فؾقـــآت افتجا •

افتجارة يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية احتقى ظذ كص مشابف ٕكظؿة اخلؾق  ــ  يف 

(14افبـد رؿؿ )
(2)

. 

                                           
ــــقاكغ  (1) ــــةاخلاصــــة بافتجــــارة، وزارة افصـــــاظة وافتجــــارة وافســــقاحة، افؼ ــــة افذياهي ــــاكقن افقـاف ــــاح ؿ ، مت

 .www.moic.gov.bh ، ظذ ادقؿع:(اـ4/1/1241(بتاريخ: 

 ، متـاحظؼد وـافة زاهية ظـ  ؼوع ضجـبـل ضو وضــل وزارة افتجارة وآشتث ر، ك ذج ظؼقد افقـآت افتجارية، (4)

 . www.mci.gov.sa: ، ظذ ادقؿع(اـ4/1/1241)بتاريخ: 

http://www.moic.gov.bh/
http://www.mci.gov.sa/
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 ثاميّا 
 أسهاو قطأٜ٘ ذات عالق٘ بالػَسٗ

ق  4/442 ة رؿـؿضــقاــ يف افؼ1241 فعـام/1 ت /د/114احلؽؿ رؿؿ  •

ـة فـدهيا شــرن احلارس افؼضـادل ذــر أن افودا ـا» اـ وافتل ورد ؾقف:1241 فعام

ظؼقد مع جفات حؽقمقـة وأن اــاك ظؼـقد أخـرى حتـص افدراشـة  وأن افتصـػقة 

ؾـنن  ـات....شــرمـ كظـام اف 220 تشؽؾ خطرًا ظذ تؾؽ افعؼقد وحقث أن ادادة

ـة مــ افتزامـات تسـتدرك ذفـؽ بـلن ظـذ شــرافدادرة تػاديًا دـا ؿـد يستـ  ظـذ اف

قفة كؼديـة، ؾنكــف يـتؿ بقعفــا مجؾــة شـــقـة إػ شــرقيـؾ مقجــقدات افادصـػل ؿبــؾ حت

 «.واحدة ب  هلا وما ظؾقفا ظذ افـحق افقارد يف مـطقق احلؽؿ

تقجقــف ادصــػل بافسيــث »( وافــذي ورد ؾقــف مــا كصــف: 122ؿــرار رؿــؿ ) •

واحلرص ظذ أؿصـك مصؾحة فؾشــرـاء بافشــرـة ًـؾ افتصـػقة ببقـع مقجقدا ـا 

ؿادؿ حيؼؼ أرباحًا ـبرة حتك يتسـك فؾشـرـاء آشـتػادة مــ افػـارق مجؾة وـؽقان 

بغ ؿقؿة افبقع مجؾة وؿقؿة افبقع بافتجزدة مع ما يؼتضـقف ذفؽ مـ اشـتؿرارية أظـ ل 

افشـرـة خالل افػسة افؼادمة وبافؼدر افالزم إلكجاح تؾـؽ اجلفـقد ومراظـاة مـا ٓ 

دادرة بخصقص ما يؼدم مـ افعـروض يتـاىف مع إجراءات افتصػقة وافرجقع إػ اف

 «.جتزدة ـاكص أو مجؾة

 ؾقن يذعؾؼ هبذا ادؾذؼك:  ـلودم اخلذام كق

ضـرورة تضؿغ أكظؿة افشـرـات، وإكظؿة ذات افعالؿـة بؼسـؿة افســات 

مقاد كظامقة حتؿل حؼقق افشـرـاء )افقرثة( يف احلصقل ظذ كصـقبفؿ افعـادل مــ 

 سـة، وأيؾقفة إظ ل إػ صـرـاء آخريـ.ؿقؿة افشفرة يف حافة ؿسؿة اف
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 عــنسادالـنصادز ّالـ

ــاكقكقغ،  -1 ــة افســعقدية فؾؿحاشــبغ افؼ ــةاهلقئ ــاير ادحاشــبة ادافق ، 4، ج ع

 م(.4211 -اـ 1244)افرياض 

،  2117 عـاير افذؼقـقؿ افدوفقـة راهلقئة افسعقدية فؾؿؼّقؿـغ ادعتؿـديـ،  -4

 اـ(.1241، 1)افرياض، ط

، )افرياض: كظام ادؼّقؿغ ادعذؿديـية فؾؿؼّقؿغ ادعتؿديـ، اهلقئة افسعقد -4

 اـ(.1244

، متـاح ـاتشـركظام افاقئة اخلزاء بؿجؾس افقزراء، مقشقظة إكظؿة،  -2

 .www.boe.gov.sa :ظذ ادقؿعاـ، 4/1/1241بتاريخ: 

ؿـاكقن وزارة افصـاظة وافتجارة وافسـقاحة، افؼـقاكغ اخلاصـة بافتجـارة،  -1

 :اــــــ، ظـــــذ ادقؿـــــع4/1/1241، متـــــاح بتـــــاريخ: افقـافـــــة افذياهيـــــة

www.moic.gov.bh. 

ظؼـد وـافـة وزارة افتجارة وآشتث ر، ك ذج ظؼقد افقـآت افتجاريـة،  -1

 اــ، ظـذ ادقؿـع:4/1/1241، متاح بتاريخ: زاهية ظـ  شـروع ضجـبل ضو وضـل

www.mci.gov.sa . 

  

http://www.boe.gov.sa/
http://www.moic.gov.bh/
http://www.moic.gov.bh/
http://www.mci.gov.sa/
http://www.mci.gov.sa/
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 مكــــدمــــــ٘

احلؿــد   هب افعــادغى وافصــالة وافســالم ظــذ  ـــ ٓ كبــل بعــدهى حمؿــد بـــ 

 .ظبدا  ظؾقف ضؾضؾ افصالة وضنؿ افذسؾقؿ

 ض ا بعد:

ع اهلل صــروافتل ـتبفا اهلل ظـذ ظبـاده أمجـع، وؿـد  إن افقؾاة مـ افســ افؽقكقة

 هلؿ افتقارث واكتؼال ادال يف أوضح وأمجؾ صقره، بؼقاظد ظامة، وأصقل طاارة.

ؾـل ادشــارـة يف اــذا ادؾتؼــك )مؾتؼــك ؿســؿة افســـات( وافــذي شـــروإن ممـا ي

ة، صــرتـظؿف اجلؿعقة افعؾؿقة افؼضادقة افسعقدية )ؿضاء(، وذفؽ بقرؿـة ظؿـؾ لت

 نشذؿؾ ظذ:

 ضكقاع ؿسؿة افسـاتى وضثر ذفؽ دم آخذصاص افؼضائل. .1

 .-إمجآً -ادساه افز ـل وافطبقعل إلجرا  ؿسؿة افسـة  .2
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 أّاّل 
 ، ّأثس ذلو يف االختصاص الكطاٜٕأىْاع قطن٘ الرتنات

 يف أكقاع ظديدة، ال: -ؽافباً -افسـات ًؾ افؼسؿة  صـرتـح

 : سـغوتـؼسؿ إػ كقظغ ردقافعؼاهاتى  -أ

 ظؼارات مقثؼة.  .1

 ظؼارات ؽر مقثؼة.  .4

ارات وادجـقارات، وإثـاث وإجفـزة، وؽـر ـقســاف  ـؼقٓت ظقـقـة: -ب

 ذفؽ مـ افؼطع افثؿقـة وؽر افثؿقـة.

ـات، ومـا إذا ــان مـفـا شــرمـع مراظـاة أكـقاع اف ـات وادمشسات:شـراف -ج

حتـــص افتصـــػقة اجلزيـــة أو افرضـــادقة، أو أي مــــ إجـــراءات اإلؾـــالس افســـبعة 

 ادـصقص ظؾقفا يف كظام اإلؾالس.

 إشفؿ. -ا 

 شذثنهية.افصـاايؼ آ -ه 

 ادبافغ افـؼدية. -و 

ـن ضن افسـات نـؼسـؿ إػ ضكـقاع  ــ حقـث انػـاق افقهثـة واخـذالؾفؿى و ــ 

 وؿصقههؿى إػ ضكقاع: حقث ضهؾقذفؿ

 قطمْ الرتنْ السضاَْٖ )قطمْ تساض( للٌزثْ البالػني الساغدٍن: -1

ظفا إجـراًء، حقـث يتـقػ افقـقـؾ شــراا، وأســرواذا افــقع مــ افســات أي

ؾ ـاماًل دون احلاجـة إػ إذن ًؽؿـة أو حؽـؿ حـاـؿ، أو مصـادؿة اشـتئـاف، افعؿ

 ؾ ٓحؼًا.صـقتؿ ذـر افتػشـقو
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 صبسقطمْ الرتنْ السضاَْٖ )قطمْ تساض( للٌزثْ الرٍن  ن  َنوم قا -2

 )ضنًا نان أً عكاًل(:

ويف اذا افـقع يؿؽـ فؾقـقؾ أن يـفل مجقع اإلجـراءات ــافـقع افسـابؼ متامـًا 

ـات وتقثقـؼ ظؼقداـا  ؾـنن ذفـؽ شــرفسـة، إٓ مـا يتعؾـؼ بافعؼـارات وافيف ـؾ ا

ظقة شـــرمـــ كظــام ادراؾعــات اف 442يػتؼــر إلذن ادحؽؿــة، ـــ  ُكــص ظؾقــف بادــادة 

اـ، وبقع افعؼارات افتل مــ 44/1/1241يف  1افصادر بادرشقم ادؾؽل رؿؿ م/

اـق مـصـقص ادـادة جي  أن خيضع فتـدؿقؼ ًؽؿـة آشـتئـاف ــ   صـرمالـفا ؿا

 ظقة.شـرمـ كظام ادراؾعات اف 441

 قطمْ الرتنْ اجلربٍْ للٌزثْ البالػني: -3

ة، أو ادحاـؿ افعامـة يف إمـاــ افتـل صـقوافتل  تص هبا ًاـؿ إحقال افشخ

ة ؾقفا، وتؽقن بدظقى تؼام مـ بعضفؿ ظـذ افبـاؿل، وتتـقػ صـقٓ ًاـؿ أحقال صخ

ظقة، وجيــقز يف أي شـــرإمــالك وافؼســؿة اف صـــرحقــث حادحؽؿــة افـظــر ؾقفــا مـــ 

 مرحؾة مـ ادراحؾ تقؿػفا واكتؼاهلا فؾـقع إول، أو ادخارجة ؾق  بقـفؿ بصؾح مثالً.

)ضنًا نان أً  صبسقطمْ الرتنْ اجلربٍْ للٌزثْ الرٍن  ن  َنوم قا -4

 عكاًل(:

ة يف إمـاــ ة ـذفؽ، أو ادحاـؿ افعامـصـقو تص هبا ًاـؿ إحقال افشخ

ة ؾقفا، وتؽقن بدظقى تؼام مـ بعضفؿ ظذ افبـاؿل، صـقافتل ٓ ًاـؿ أحقال صخ

ظقة، وجيقز يف شـرإمالك وافؼسؿة اف صـروتتقػ ادحؽؿة افـظر ؾقفا مـ حقث ح

أي مرحؾة مـ ادراحؾ تقؿػفا واكتؼاهلا فؾـقع افثاين، أو ادخارجة ؾق  بقـفؿ بصـؾح 

 يـ يف ادؾؽقة.صـرافذي يػتؼر إلذن ادحؽؿة دشارـة افؼامثاًل يف ؽر افعؼار 
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 ثاىّٔا 
 -إمجااّل-ّالصمين لكطن٘ الرتن٘  املطاز الطبٔعٕ

ــات  ــدى اجلف ــة ف ــات افـظامق ـــ افتقثقؼ ــدأ م ــل تب ــان فإلجــراءات افت واــق بق

احلؽقمقة وبعض اجلفات اخلاصة، حتك إهناء ـامؾ افتقزيع فؾسـة، ظؾً  أن بعض 

 ليت:شـقسـات ؿد يستؿر ٕمد بعقد فعدم إمؽاكقة افؼسؿة احلافقة، ـ  ما يتعؾؼ باف

 الٌزثْ:  صبسس -1

ظقغ فؾؿتـقىف، ويؽتؿـؾ شــرواق إجراء يتخذه افؼضاء إلثبات أصخاص افقرثـة اف

ة، أو صـــقاــذا اإلجــراء بصــدور صــؽ مـــ افــدوادر اإلهنادقــة بؿحؽؿــة إحــقال افشخ

ة هبـا، يتضـؿـ افصـؽ ـاؾـة صــقًـاـؿ أحـقال صخادحاـؿ افعامة يف إمـاــ افتـل ٓ 

إن وجدوا، ويثبص ذفؽ باضالع ادحؽؿة ظذ صـفادة افقؾـاة،  ّصـرافقرثة مع اإلصارة فؾؼُ 

وصفادة افشفقد ادتضؿـة وؾاة افقؾاة واكحصار ورثتف ؾقؿـ يذـراؿ، وتطؾـ  ادحؽؿـة 

 مزـقغ فؽؾ صااد، ويصح أن يزـل ـؾ واحد مـ ادزـقغ افشاادان.

 ْ أً  ٍن: صبَالتشكل  ن ًدٌ  ً -2

 [14]افـســـاء:(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ) وذفـــؽ ظؿـــالً بؼـــقل اهلل شـــبحاكف:

إن  -ة صـــقمؼـدم ظــذ ؽــره، ثـؿ إخــراج افق -إن وجــد  -وفـذفؽ ؾــنن شـداد افــديـ 

ة بـلن ٓ تؽـقن صــقظل يف افقشــراف ضــكمؼدم ظذ ؽراا، مع مراظاة ادؼت -وجدت 

افتــازل  صــرافقرثة مجقعًا، وٓ حيؼ فؾقيل ظذ افؼا ضـكبر فقارث أو تتجاوز افثؾث إٓ

ة فؾــقارث أو ادتجــاوزة فؾثؾــث  ٕن صـــقأو اإلذن بنمضــاء افق صـــر  افؼاصـــقظـــ ك

 صــر  افؼاصــق، وافتــازل ظــ كصــرافقيل ظؾقف أن يبذل جفده يف حتؼقؼ مصؾحة افؼا

 ر ًض.ضـرؾقف، وإك  اق  صـرأو جزء مـف ٓ مصؾحة فؾؼا
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 : -إن ًددًا-ٍن صبسإقا ْ ًلُ علٓ الكا -3

شــ أو ظؼـؾ، ويؽـقن ذفـؽ ظــ ضريـؼ افـدوادر اإلهنادقـة  ّصــرشقاء ـاكقا ؿ

ة أو ادحؽؿة افعامة يف افبؾـد افـذي ٓ ًؽؿـة أحـقال صـقبؿحؽؿة إحقال افشخ

ة بف، وحتتاج حلضقر صااديـ يشفدان ظـذ أن افـقيل صـافح فؾقٓيـة ظـذ صـقصخ

 صــكيـ وظذ أهنؿ   يعؾؿقا أن ادتقىف ؿـد أوصـرارة صمون افؼاوحيسـ إد صـرافؼ

يـ، ويؾزم حضقر مزـقغ يزـقان افشـااديـ يف ديــف  صـرٕحد بتقيل صمون افؼا

وأماكتف ، ويف حال ـان افؼصقر ظؼؾقًا، ؾالبد مــ وجـقد تؼريـر ضبـل يصـدر مــ 

  حاجة إلؿامة ويل.ٓ يدرك افزمان وادؽان وب صـرضبقبغ مسؾؿغ يتضؿـ أن افؼا

 تعَني ًنَل للٌزثْ:  -4

بآتػاق بغ افقرثة ظذ تعقغ صخص أو جفة فتقيل ـاؾة ادفام وإظ ل مــ 

ر أمقراا ؾسة افعؿؾ، أو اتػاق أـز ؿـدر ممؽــ مــ سـقافسـة وتقزيعفا وت صـرح

افقرثة ظذ ذفؽ، ؾلبرز أشـباب تـلخر إكجـاز ؿضـايا افســات اـق ـثـرة أصـحاب 

 رار، وـؾ  ؿؾ افعدد تؼؾصص مدة اإلكجاز.افؼ

 إ سإ ذ ْ املٌزخ:  -5

واق إجراء ؽر ٓزم، إٓ أكف افؽثر مـ افقرثة حيرص ظؾقف فض ن بـراءة ذمـة 

ادقرث، وفتؼؾقص ما ؿد يـرداؿ مــ دظـاوى ٓحؼـة بعـد تقزيـع افســة، ويؽـقن 

جفًة ٓشـتؼبال  ظـ إبراء ذمة ادقرث، وحتديد -مثالً -ذفؽ باإلظالن يف افصحػ 

، ويف حـال اشـتالم أي ضؾـ  ؾقـدرس -مـثالً -ضؾبات إبراء افذمة ـؿؽت  ًاماة 

 بشؽؾ مستؼؾ ب  يشؿؾ أيت:

 . افتحؼؼ مـ جدية افطؾ 

 .افتحؼؼ مـ شالمة وصحة ادستـدات افثبقتقة ؾقف 

 .إجراء مؼابؾة مع صاح  افطؾ  حال اشتدظك إمر ذفؽ 
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 ظل، ورؾعـف فقـقـؾ شــردقات افػريـؼ افإظداد تؼرير مػّصؾ بافطؾ  مع مر

 افقرثة فؾتقجقف.

 الرتنْ:  صبسس -6

مقجقدات افسـة ادعؾقمة مــ افقرثـة، شـقاء مــ افـؼـد أو  صـربحقث يتؿ ح

إشفؿ أو افعؼارات أو ؽراا وشقاء ـان ذفؽ داخؾ ادؿؾؽة أو خارجفا، وذفؽ 

 .هبا بؿعرؾة مقاؿعفا، وحافتفا، بشؽؾ مبددل، وافعؼقد ادتعؾؼة

 فتح سطاب  نهُ:  -7

ورة ؾتح حساب بـؽل باشؿ افقرثة وذفؽ إليداع ادبافغ ادافقة افتـل ضـرمـ اف

ؾفا مـ أخريـ، أو حتـك ادقجـقدة يف حسـابات ادـقرث  إذ افبــقك ٓ صـقيتؿ حت

ؾف ـاماًل فصـاح  افصـالحقة أو إصـدار صـرة، وإك  تؼبؾ صـرتؼبؾ ؿسؿة ادال مبا

ظقة، شــرؾغ، وظذ ادستؾؿ تقيل افؼسؿة بـػسـف حسـ  إكصـبة افؽ بؽامؾ ادبصـق

 ؾف. صـقتؿ بقاكف وتػشـقـ  

 خماطبْ  عض اجلوات ذات العالقْ:  -8

ويؼصد بذفؽ لاضبة اجلفات ادعـقة فإلؾادة ظـ ممتؾؽات خاصة بادقرث ؿـد 

ال ٓ ٓ يعؾؿ ظـفا افقرثة مـ أراٍض أو ممتؾؽات وؽراا، ومـ ذفؽ ظذ شبقؾ ادثـ

 ، لاضبة أو مراجعة اجلفات أتقة:صـراحل

ممشسة افـؼد: وذفؽ فبقان مجقع احلسابات افداخؾقـة اخلاصـة بـادقرث أو  -أ

 ـاتف، أو ممشساتف، وصـاديؼ افقدادع اخلاصة بف، وافبطاؿات آدت كقة.صـر

تــداول: وذفــؽ دعرؾــة مجقــع ادحــاؾظ ادتعؾؼــة بــادقرث، وإشــفؿ افتــل  -ب

 تفا.يؿؾؽفا، وؿقؿ

اقئة افسقق ادافقة: وذفؽ فإلؾصاح ظـ افصــاديؼ آشـتث رية افتـل ــان  -ج

 فؾؿقرث مؾؽ ؾقفا.
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ـات وادمشسـات افتـل ــان فؾؿـقرث شــروزارة افتجارة: دعرؾـة مجقـع اف -د

 مؾؽ ؾقفا.

 ـتابة افعدل: وذفؽ دعرؾة مجقع أمالك ادقرث افعؼارية ادسجؾة. -ه

 رث مـ ادرـبات.ادرور: وذفؽ دعرؾة مجقع أمالك ادق -و

إن -ادمشسة افعامة فؾتؼاظد: وذفؽ دعرؾـة افرواتـ  افتؼاظديـة فؾؿـقرث  -ز

 .-وجدت

 افتلمقـات آجت ظقة: فؾتلـد مـ وجقد مستحؼات فؾؿقرث   يستؾؿفا. -ح

 وؽر ذفؽ. -ط

 إدسإ الكطمْ ًالتٌشٍع:  -9

 ؾف.صـقليت تػشـقو

 إدسإ املكاصْ ًاملخازدْ:  -11

ــع ر ــارة ظـــ تقزي ــقل، أشــفؿ، واــل ظب ــار، مـؼ ــة )ظؼ ــان افسـ ضــادل ٕظق

ـات( أو ؽر ذفؽ، بغ افقرثة بعد اــت ل أظـ ل افتؼقـقؿ افؽـع، ويـتؿ تسـديد صـر

جيــ  أن تؽــقن  صـــرافػــقارق بلظقــان أخــرى أو افـؼــد، إٓ أكــف يف حــال وجــقد ؿ

 إجراءات افعؼاري فدى ادحؽؿة.
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 ثالجّا 
 اإلدساٛات يف قطن٘ العكازات

ــد إجــراء احل ـــ  صـــربع ــنن م ــة، ؾ ــات ذات افعالؿ ــة اجلف ــارات ولاضب فؾعؼ

ــؽ مـــ خــالل ضـــراف ــا، ويؽــقن ذف ــة، وتؼققؿف ـــ إمــالك افعؼاري ــد م ورة افتلـ

 اخلطقات أتقة:

  افتحؼؼ مـ شالمة إمالك ادحصقرة مــ اجلاكـ  افؼـاكقين، ومــ ثبق ـا

 وصحة مؾؽقة ادقرث هلا، ودراشة أي إصؽال متقؿع يزز جتاافا.

 عاد افعؼارات ؽر ادثبتة فؾؿقرث ممؿتًا، وافسـعل يف إثبـات مؾؽقتفـا، اشتب

 واشتؽ ل إجراءا ا بعد ذفؽ.

  تؼققؿ رشـؿل معتؿـد مــ جفـات ظؼاريـة مــ ذوي آختصـاص واخلـزة

وذفؽ حس  كقع افعؼار ومؽاكف، ويؿؽـ يف حال افؼسؿة افرضـادقة آتػـاق ظـذ 

قؿ مــ ثـالث جفـات ويعتؿـد متقشـط جفة واحدة يعتؿد تؼققؿفا، أو يؽقن افتؼقـ

تؾؽ افتؼقـق ت، شـقاء ــان ذفـؽ ظــ ضريـؼ ادحؽؿـة أو ظــ ضريـؼ ادحـامل أو 

 .-صـرما   يؽـ مـ بغ افقرثة ؿا-افقـقؾ ادتػؼ ظؾقف مـ اجلؿقع 

  ــة أو أي ــف بادقاؾؼ ــقؿ وافتقجق ــر يف افتؼق ــة فؾـظ ــذ افقرث ــقؿ ظ ظــرض افتؼق

 مالحظات ؿد تظفر فؾتصحقح.

 رات ظذ افقرثة فػرزاا حس  ما يليت:ظرض افعؼا 

 ظؼارات ًؾ اتػاق ظذ بقعفا. .أ

 ظؼارات ًؾ اتػاق ظذ إبؼاء مؾؽقتفا فؾجؿقع مؾؽقة مشاظة. .ب

 ف ؾقفا.صـرظؼارات اختؾػ يف افت .ت
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  افبدء بتسقيؼ افعؼارات ادتػؼ ظذ بقعفا، وإمتام إجراءات افبقع ظــ ضريـؼ

فغغ راصـديـ، وظــ ضريـؼ احلصـقل ـتابة افعدل يف حال ـاكص ؿسؿة رضادقة فبا

 .صـر، يف حال ـان ضؿـ افقرثة ؿاصـر  افؼاصـقظذ إذن بافبقع ؾق  يتعؾؼ بـ

 ف ؾقفــا ظــذ افقرثــة، دعرؾــة مــدى صـــرظــرض افعؼــارات ادختؾــػ يف افت

  افبؼقة، ويف حـال ظـدم آتػـاق ظـذ رأي، وظـدم صـقاء كشـراشتعداد بعضفؿ ب

افــبعض أخــر، ؾتؼــقم ادحؽؿــة بــنجراء افبقــع   صـــقاء كشـــراشــتعداد بعضــفؿ ب

 اجلزي فؾعؼار.

  ،إؾراغ افعؼار باشؿ ادافـؽ اجلديـد، شـقاء ــان مــ افقرثـة أو مــ ؽـراؿ

 ؾ افسابؼ.صـقوشقاء ـان ظـ ضريؼ ـتابة افعدل أو ادحؽؿة، حس  افتػ

  ورة مراظـاة مـا يتعؾـؼ ضــرإيداع ادبـافغ ادسـتؾؿة إػ حسـاب افقرثـة، مـع

اك ًاشــ  صـــرحفا ٓحؼــًا، وؿــد يتطؾــ  إمــر إضـــقتؿ تقشـــقة، وافتــل بادؼاصــ

 ؿاكقين ؾق  يتعؾؼ بافسـات افؽبرة.

 وؾات مـفـا، وإجـراء صــرؿسؿة ادبافغ ادستؾؿة ظـذ افقرثـة بعـد خصـؿ اد

 ادؼاصة.
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 زابعّا 
 ٘ العكازات الْاقع٘ خازز املنله٘اإلدساٛات يف قطن

 قة افسعقدية بؼسؿة افعؼارات افقاؿعـة خـارج ٓ  تص ًاـؿ ادؿؾؽة افعرب

ادؿؾؽة، وٓ افػصؾ ؾقفا أو تقثقؼ ما يتعؾؼ باكتؼال مؾؽقتفـا بصـؾح أو بقـع أو ؽـر 

 41، 42ذفؽ  وإك  تؽقن خاضعة فؼاكقن افبؾد ًؾ افعؼار  ـ  اـق كـص ادـادتغ 

ــــؿ م/شـــــرمـــــ كظــــام ادراؾعــــات اف يف  1ظقة افصــــادر بادرشــــقم ادؾؽــــل رؿ

 اـ.44/1/1241

  أو وـقــؾ بعضــفؿ، إلهنــاء  -ظـــد آتػــاق ظؾقــف-جيــ  أن يـتؼــؾ افقـقــؾ

اإلجراءات يف كػس افبؾد، وذفؽ بنجراءات مشاهبة بشؽؾ ـبـر دـا تـؿ ذــره، مـع 

مراظاة آختالف بغ افدول، إٓ أكف يف حال ظدم آتػـاق ظـذ وـقـؾ يتـقػ إهنـاء 

 قى ؿضادقة بافؼسؿة فؾعؼار.ورة إؿامة دظضـر، ؾنن مـ افضـلافبقع بافسا
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  خامطّا
 ٛات يف قطن٘ امليكْالتاإلدسا

تؼسؿ ادـؼقٓت بحسبفا، ؾؿـفا ما يؿؽــ ؿسـؿتف حؼقؼـة، ويتـقػ بعـد ذفـؽ 

ف ؾقفا ب  يشاء، وبقع ما ٓ يؼبؾ مـفـا افؼسـؿة ظـذ أحـد افقرثـة صـرـؾ وريث افت

قارات، وافسـاظات، أو ؽراؿ مع مراظاة ادؼاصة ـ  شبؼ  ومـ ذفـؽ مـثاًل ادجـ

 ارات، وإجفزة، وإثاث، وؽر ذفؽ.سـقواف

ورة أن يتؿ تؼقـقؿ ادـؼـقٓت بأفقـة ادـذـقرة شـابؼًا مــ آتػـاق ضـرومـ اف

ظذ جفة تؼققؿ لتصة، او ثالثة واظت د ادتقشط مـفا، وذفـؽ يف حـال ؿـرر بعـض 

بقعفـا ؾـافعزة بـافثؿـ اؤاا إلجراء ادؼاصة، وأمـا إن اتػـؼ افقرثـة ظـذ صـرافقرثة 

ي ذفؽ ظذ ادـؼقٓت افتل يف ادؿؾؽـة أو خارجفـا، وٓ يـتؿ سـراحلؼقؼل افتام، وي

إٓ يف حال ظـدم اتػـاق  صـرافؾجقء إػ ادحؽؿة يف ذفؽ وفق ـان مـ بغ افقرثة ؿا

ة، صــقبصـػتف افشخ ر ـف اهللاذه إمالك ادؿؾقـة فؾؿـقرث ي صـرافقرثة.. تؿ ح

ؿ رشؿل معتؿد مـ ثالثة مؽاتـ  مــ ذوي آختصـاص واخلـزة ؾقتؿ جؾ  تؼقق

وذفؽ حس  كقع ادؾؽ ادـؼقل ووضعف احلايل، ويتؿ إظ ل ذات أفقـة ادقضـحة 

 يف إمالك افعؼارية أظاله ٓظت د افؼقؿة احلؼقؼقة هلذه إمالك وؿسؿتفا.
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 ضادضّا 
 قطن٘ اليكد

 ويؽقن إجراؤه ظذ افـحق أيت:

افؼسؿة ظـ ضريؼ ادحؽؿة، ؾتتقػ ادحؽؿة لاضبة افبــقك  يف حال ـاكص .1

ؽ باشؿ ردقس ادحؽؿة ويقدع يف بقص ادـال، وتؼـقم ادحؽؿـة صـقادحؾقة بنصدار 

ظل، وــذفؽ شــربف افصـقؽات فؽؾ واحد مـ افقرثة بحس  كصـقبإمر بنصدار 

قٓت أو ء مــ مقجـقدات افســة افعقـقـة شـقاء مـؼـصــلإذا ـان افـؼد مؼابؾ بقع 

بف ويسـتؾؿ ظــ صــقـات أو ؽر ذفؽ، ويسؾؿ ـؾ ريث كصـرظؼارات أو أشفؿ أو 

وإك  ظـذ  صـروفقف، ظ    يؽقن افـؼد مؼابؾ بقع ظؼار ؾال يستؾؿف ويل افؼا صـرافؼا

حيػظ ؾقـف، وفؾؿحؽؿـة أن تؼـرر تسـؾقؿ  صـرافقيل أن يبحث ظـ بديؾ ُيشسى فؾؼا

 بحاجة فؾـؼد. صـراء ظؼار مـاش  وافؼاشـرفافقيل إن رأت أن افعادد ٓ يؽػل 

 ويف حال افؼسؿة افرضادقة ُيػتح حساب باشؿ ورثة ادتقىف. .2

يراجـع ــؾ مـشــلة فـدهيا أمــقال كؼديـة فؾؿتــقىف ويطؾـ  مـفــا تسـؾقؿ افقـقــؾ  .3

 ؽ مصدق بؽامؾ ما يف حساب ادتقىف مـ كؼد باشؿ افقرثة.صـقف صـرتؿ شـقافـؼد، و

 ؽ وإيداظف يف حساب افقرثة.قشـيتقػ فقـقؾ اشتالم اف .4

 ظل.شـر  افصـقيؼسؿ ما يف احلساب بغ افقرثة بحس  افـ .5

جتري ظذ ذفؽ ؿسؿة افـؼد ادقجقد خارج ادؿؾؽة، إٓ أن افدول  تؾـػ  .6

ٓ تؼبـؾ بـقـفـا تسـؾقؿ افقـقـؾ  -مـثالً -يف إجراءا ا، ؾاإلمارات افعربقـة ادتحـدة 

ؾــزم افتؼـدم فؾؿحؽؿــة بطؾـ  ؿســؿة افـؼــد ؽ، وإكـ  يصـــقادبؾـغ ٓ كؼــدًا وٓ ظـز 

ادقجقد يف افبـؽ، بعد اإلؾصاح ظـ احلساب، و اضـ  ادحؽؿـة افبــؽ بتحقيـؾ 

 ادبؾغ حلساب ادحؽؿة، وتؼقم ادحؽؿة بتحقيؾ ادبؾغ حلساب افقرثة.
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 ضابعّا 
 هــقطن٘ األضَ

 ويؿؽـ ؿسؿة إشفؿ وؾؼ  ا يليت:

حؽؿـة لاضبـة )تـداول( فإلؾصـاح يف حال ـاكص افؼسؿة جزية ؾتتقػ اد .1

 ظـ ادحاؾظ افتل ـان يؿؾؽفا ادقرث.

بف مــ صــقظرضفا ظذ افقرثة دعرؾة ما إن ـان مــفؿ مــ يرؽـ  بنبؼـاء ك .4

ظل، ويتؿ بقـع مـا ٓ يؼبـؾ شـر  افصـقإشفؿ، ؾتؼسؿ إشفؿ ـ  ال بحس  افـ

 مـفا افؼسؿة وتقزيع افـؼد بقـفؿ.

ؼقم افقـقؾ بزيارة )تداول( وضؾ  ـشـػ ويف حال افؼسؿة افرضادقة، ؾق .4

 ـات.شـرظـ مجقع ًاؾظ ادقرث، وظدد إشفؿ وؿقؿتفا واف

يزور افقـقؾ اجلفات افتل بحقز ـا ًـاؾظ ادـقرث، ويتـقػ ؿسـؿتفا، أو   .2

يف باشــؿ افقرثــة يســتؾؿف صـــرؽ مصـــقيتــقػ بقعفــا ـامؾــة ويؼــقم افبـــؽ بنصــدار 

 .افقـقؾ ويؼقم بنيداظف يف حساب افقرثة

يتقػ افقـقـؾ ؿسـؿة افـؼـد افعادـد مــ ثؿــ إشـفؿ ظـذ افقرثـة حسـ   .1

 ظل.شـر  افصـقافـ

ي مــا شــبؼ ظــذ إشــفؿ ادحؾقــة وافدوفقــة، إٓ أن بعــض افــدول ؿــد ســـري .1

 تؾػ يف بعض اإلجراءات، ؾؿثالً اإلمارات افعربقة ادتحدة ٓ تؼبؾ افبقع مــ ًػظـة 

ؿ افقرثة، وتـؼـؾ إشـفؿ هلـا، ويـتؿ افبقـع مــ ة، وإك  تـشا ًػظة باشصـرادقرث مبا

ؽ باشـؿ افقرثـة يـقدع يف حسـاب افقرثـة. افتلــد صـقة، واشتالم صـرًػظة افقرثة مبا

 مـ )تداول( مـ مجقع إشفؿ افتل فؾؿقرث يف ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية.
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 ضابعّا 
 نات ّاملؤضطاتػـسقطن٘ ال

 نؽقن ؿسؿذفا ظذ افـحق أيت:

افؼسـؿة جزيـة ظــ ضريـؼ ادحؽؿـة، ؾتخاضـ  ادحؽؿـة  يف حـال ـاكـص .1

ـات وادمشســات افتـل ــان فؾؿـقرث مؾــؽ شــروزارة افتجـارة فإلؾصـاح ظــ اف

 ة.صـرؾقفا، ويف حال ـاكص افؼسؿة رضادقة ؾقتقػ ذفؽ افقـقؾ مبا

ــا ف .4 ــة، وحتقيؾف ــذ افقرث ــالك ظ ــرض إم ــتؿ ظ ـــري ــامهة أو ذات ش ـة مس

ظل، أو تصػقتفا شـر  افصـقؾ مـفؿ بحس  افـ  ـصـقمسموفقة ًدودة، تثبص ك

 بافبقع وإيداع افثؿـ يف حساب افقرثة.

يف حال ـان ادقرث ؿد تؼدم بنجراء مـ إجراءات اإلؾـالس وؾـؼ افـظـام  .4

 اجلديد، ؾقؽقن ظذ افـحق أيت:

إْ رٛفٟ لجً افززب  اإلعشاء، فٛفك ِب ٠ؤرٟ: -أ

ة، أو إظادة افتـظـقؿ ادـايل، أو إن ـان اإلجراء ًؾ افطؾ  )افتسقية افقؿادق .1

افتسقية فصغار ادديـغ، أو إظـادة افتـظـقؿ ادـايل فصـغار ادـديـغ(، وــان افطؾـ  

ـة ذات صــرس شــقوط اؾتتـاح اإلجـراء ؾقعـرض ظـذ افقرثـة إمـا تلشـرمستقؾقًا ف

مسموفقة ًدودة أو مسامهة، يف حال ظدم آتػاق ؾقـتؼـؾ اإلجـراء إػ افتصـػقة أو 

 قة فصغار ادديـغ.افتصػ

إن ـان اإلجراء ًـؾ افطؾـ  )افتصـػقة، أو افتصـػقة فصـغار ادـديـغ، أو  .4

وط اؾتتاح اإلجـراء، ؾتؼـرر ادحؽؿـة اؾتتـاح شـرافتصػقة اإلدارية( وـان مستقؾقًا ف

وط اؾتتـاح إجـراء إظـادة شــراإلجراء وتستؿر افتصـػقة، ويف حـال ــان مسـتقؾقًا ف
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ـة ذات مسـموفقة ًـدودة أو صــرس شــقافقرثـة إمـا تل افتـظقؿ ادايل، ؾقعرض ظذ

 مسامهة ظـد اتػاؿفؿ.

إْ رٛفٟ ثؼذ افززب  اإلعشاء، فٛفك ِب ٠ؤرٟ: -ة

إن ـان اإلجراء ادػتتح )افتسقية افقؿادقة، أو إظادة افتـظـقؿ ادـايل، أو افتسـقية  .1

ــديـغ(، ؾتؽــقن اخل ــايل فصــغار اد ــديـغ، أو إظــادة افتـظــقؿ اد ــة، فصــغار اد طــة مؾزم

ـة ذات مسـموفقة ًـدودة أو مسـامهة، صــرس شـقوشارية، ويعرض ظذ افقرثة إما تل

 يف حال ظدم آتػاق ؾقـتؼؾ اإلجراء إػ افتصػقة أو افتصػقة فصغار ادديـغ.

إن ـان اإلجراء ادػتتح )افتصػقة، أو افتصػقة فصغار ادديـغ، أو افتصـػقة  .4

ـــة اإلؾــالس )إن ـاكــص تصــػقة إداريــة(، بادفــام اإلداريــة(، ؾقســتؿر إمــغ أو جل

 وإيداع ادبافغ يف احلساب اخلاص، بحس  أحؽام كظام اإلؾالس.
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 ثاميّا 
 قطن٘ الصيادٓل االضتجنازٓ٘

 نؽقن ؿسؿذفا ظذ افـحق أيت:

تػصح اقئة افسقق ادافقـة ظـذ افصــاديؼ آشـتث رية افتـل ــان ادـقرث  .1

افتـل ـاكـص فـف، وذفـؽ بــاء ظـذ ضؾـ  افقـقـؾ أو  مسامهًا ؾقفا، وؿقؿة افقحدات

 .ضـلادحؽؿة يف حال ظدم افسا

ظل، إن مؽـــ ورؽــ  افقرثــة شـــر  افصـــقتؼســؿ افقحــدات بحســ  افـ .4

 بذفؽ، أو بقع افقحدات وإيداع افثؿـ يف حساب افقرثة وؿسؿتفا ــؼد.
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  تاضعّا
 الرتنات املطتنسٗ

ر معؾـقم، ومــ ذفـؽ مـا وال ما ٓ يؿؽـ ؿسـؿتف حقـفـا، وتسـتؿر ٕمـد ؽـ

يثبــص مؾؽــف فؾؿــقرث بعــد حــغ، أو مســامهات متعثــرة فؾؿــقرث مؾــؽ ؾقفــا، أو 

حؼقق فؾؿقرث ظذ أخريـ، وــذفؽ افـدظاوى افتـل تؼـام ظـذ افقرثـة بسـب  

 تعاؿدي مع ادقرث.
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 ّا غـسعا
 صـستطبٔل معا

  تـقػ مصــػ ؿســؿة ترـــة دتــقىف )ذــر( ؿســؿة تــراض، ؾتؼــدم فؾؿحؽؿــة

ورثة يثبـص اكحصـار ورثـة  صـرـافة ظـ أحد افقرثة( بنصدار صؽ ح)بؿقج  و

ادتقىف يف زوجة وثالث بـات وابـغ، وذفؽ بعـد اشـتالمف فـألوراق ذات افعالؿـة 

 ب  يف ذفؽ صفادة افقؾاة.

 .أصدر افقرثة وـآت فؾؿصػل 

  اجتؿع ادصػل بافقرثة مجقعًا واشتؿع مـفؿ ظـ ـؾ مـا يعؾؿـقن مــ ترــة

 ادقرث.

  ادصػل مـ اجلفات ذات افعالؿة اإلؾصـاح ظــ ممتؾؽـات ادـقرث،  ضؾ

ــداول،  ــة، وت ــة افســقق ادافق ــؽ )وزارة افتجــارة، وممشســة افـؼــد، واقئ ــ  يف ذف ب

 وادرور، وـتبة افعدل، وؽراا(.

  ،اجتؿع ادصػل بافقرثة وظرض ظؾقفؿ خطة افعؿـؾ وظـرض ادؿتؾؽـات

 اء، وأبدى ـؾ مـفؿ رؽبتف.شـرواشتؿع فرؽبات افقرثة يف افتصػقة أو اف

  اء إرض افقاؿعة يف مديـة افرياض، واتػؼقا صـرؿرر أحد افقرثة رؽبتف يف

ـة )س( إلجــراء افتؼقــقؿ هلــا، وظـــد اشــتالمفؿ فؾتؼقــقؿ تراجــع صـــرظــذ تؽؾقــػ 

 اء ظـ رؽبتف ٓرتػاع افؼقؿة.شـرافقارث راؽ  اف

 ظـ ضريؼ ـتابة افعدل. ؿرر افقرثة افبقع وتقػ ادصػل افتسقيؼ وأجرى افبقع 

  أودظص ؿقؿة افعؼـار يف حسـاب افقرثـة، وتـقػ ادصـػل افتقزيـع بنصـدار

   ـؾ وارث.صـقؽات بـصـق
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  ارات افســة، شــقارتغ مــ شــقاء صــرؿرر أحـد افقرثـة إبــاء رؽبتـف يف

ارة إوػ اـق ســقواتػؼقا ظذ ؿبقل تؼدير ثالثة معارض هلا، ؾؽان متقشط ؿقؿة اف

ــة اف (11,122) ــط ؿقؿ ـــقومتقش ــق )س ــة ا ــط 14,122ارة افثاكق ــقن ادتقش ( فقؽ

 (، واتػؼقا أن جترى ؾقفا ادؼاصة.44,222ارتغ )سـقفؾ

 ــص اف ــة ســـقكؼؾ ــص بؼق ــقارث ادشــسي، وبقع ــا باشــؿ اف ــؼ ظؾقف ارات ادتػ

 ارات وتؿ إيداع أث هنا يف حساب افقرثة.سـقاف

 ـــقاشــتؾؿ ادصــػل اف ــقىفش ــابات ادت ــف ؽ إول ٕحــد حس ــام بنيداظ ، وؿ

ارات ادباظــة، فقؽــقن جمؿــقع مــا يف حســاب ســـقحلســاب افقرثــة إضــاؾة ٕثــ ن اف

 ريال شعقدي. 4,227,144,11افقرثة مـ افـؼد 

 ارات ســـقؿــام ادصــػل بتقزيــع افـؼــد ادتــقؾر مــع إجــراء ادؼاصــة فؼقؿــة اف

 بافشؽؾ أيت:

 
 الصايف مدًٓ داًٜ املبلؼ املطتشل األصل الْزٓح و

 4,125 ز.ع 380,940,36 ّد٘ش .1
 ازتني(ضـٔ)قٔن٘ بٔع 

 ز.ع 385,065,36 -

 4,125 ز.ع 380,940,36 ابي٘ .2
 ز.ع 385,065,36 - ازتني(ضـٔ)قٔن٘ بٔع 

 4,125 ز.ع 380,940,36 ابي٘ .3
 ز.ع 385,065,36 - ازتني(ضـٔ)قٔن٘ بٔع 

 4,125 ز.ع 380,940,36 ابي٘ .4
 ز.ع 385,065,36 - ازتني(ضـٔ)قٔن٘ بٔع 

 8,250 ز.ع 761,880,72 ابً .5
 ازتني(ضـٔ)قٔن٘ بٔع 

33,000 
اٛ غـس)قٔن٘ 

 ازتني(ضـٔ
 ز.ع 737,130,72

 8,250 ز.ع 761,880,72 ابً .6
 ز.ع 770,130,72 - ازتني(ضـٔ)قٔن٘ بٔع 
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 ـات، بقـ  ؿرروا إبؼاء ادمشسة.شـراتػؼ افقرثة ظذ تصػقة إحدى اف 

  ـة شـــرافقرثــة( مــع مســقق ظــذ افتســقيؼ فؾاتػــؼ ادصــػل )بعــد مقاؾؼــة

 ادرؽقب بقعفا، وتؿ بقعفا وإيداع ؿقؿتفا حلساب افقرثة.

  اؽة صــقـة مسـامهة، وؿـام بصــرتقػ ادصػل إجراءات حتقيؾ ادمشسة إػ

 ظؼداا ومـاؿشة افقرثة يف ذفؽ، وتقثقؼ ظؼداا فدى ـات  افعدل.

 قؿقة، وتسـؾقؿفؿ افـثؿـ، تؿ بقع مجقع إشـفؿ باتػـاق افقرثـة بافؼقؿـة افسـ

 اء ما أح  مـ إشفؿ.صـرفقتقػ ـؾ مـفؿ 

 .بؼقة أمالك فؾؿقرث يف مسامهات متعثرة، أجؾص ؿسؿتفا حلغ اكتفادفا 



 

 انًذايً/د. يذًذ تٍ ػثذاهلل انؼٍسـى 
 

 874 

 ع٘ تصفٔ٘ الرتناتضـسأضباب 

مـ واؿع احلال، يتبغ أشباب هلا افتلثر يف ادـدة افتـل يـتؿ مــ خالهلـا تصـػقة 

 افسـة، ومؾخصفا يف أيت:

 سـة.حيؿ اف -1

 خؾق افسـة  ـ  ـازظات أخريـ. -2

 .صـرظدم اصذنل افقهثة ظذ ؿ -3

 احتاا افقهثة وانػاؿفؿى بن دم ذفؽ نقحقد افقـقؾ. -4

 ظة اختاذ افؼراهات.شـر -5

 ضثر افسقق آؿذصااي ظـد افرؽبة دم بقع بعض  قجقاات افسـة. -1

 نعقغ اخلزا ى ـادحاشبغ وادسقؿغ -7

 

ة، صــرأن أـقن ؿـد وؾؼـص يف اـذه افقرؿـة ادخت ؾنكـل أشلل اهلل  ..وخذا اً 

  .إليصال ادراد بنجياز




 و ذ ا  وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وآفف و حبف وشؾؿ.

 

  



 

 

يف مناصعاخ امرتكاخ   ّصـش)حلىق امل

 امىاكع واملأمىل(

 

 إعداد

 د. عثذانًحسٍ تٍ يحًذ انًحرج 

 عضْ جملس إدازٗ قضاء
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 مكـــدمـــــ٘

 وبعد. .فصالة وافسالم ظذ رشقل اهللوا ،احلؿد هلل

ي شــرادتابع فعؿـؾ ادحـاـؿ يؾحـظ تطـقرًا يـدظق فؾتػـاؤل، فؽــ أي ظؿـؾ ب

ظرضة فؾؼصقر أو افؼدم، ودور افباحثغ وادستػقديـ مـ اخلدمات افتـل تؼـدم أن 

 ـًا أو تعدياًل أو تؽؿقاًل.سـقيؽتبقا وجيقدوا ب  يرون ؾقف حت

ث مـا متـس حؼـقق أصـخاص يعـسهيؿ افضـعػ ومـ ادسادؾ اجلـديرة بافبحـ

، واحلؼـقق ادافقـة مظــة جلـرأة مــ بعـض ضـعاف -افدادؿ أو ادمؿـص  -وافـؼص 

 إذا ـاكص متس أمقال ؾئة ظاجزة ظـ  اية حؼقؿفا. - شـقٓ-افـػقس 

ظقة مسـادؾ افســات وضريؼـة ؿسـؿتفا وأظطـص شـرفؼد أوضحص افـصقص اف 

اـذا افعؾـؿ أن جـاءت ؿسـؿتف مــ ؾـقق شـبع ـؾ ذي حؼ حؼف، وفذا ــان مــ شـؿق 

ش وات، وؿسؿة افسـات ـ  مر يف ورؿات اذا ادؾتؼك ادبارك أكـقاع، مـفـا مـا يؽـقن 

رضـادقًا وتـتؿ ظؿؾقـة افؼســؿة دون كـزاع وٓ خـالف بـغ افقرثــة، ومـفـا مـا حيـال ؾقــف 

  وؿـػ قصــافقرثة إػ افؼسؿة اجلزية، إما بسب  خالؾات بقـف  أو فتحؼقؼ حظقة فـ

، وحــري بافبــاحثغ أن يطرؿــقا بــاب ادســادؾ افتــل حتػــز افعؿــؾ صـــرة أو ؿاصـــقأو و

يف ادحاـؿ، ؾـافقاؿع  صـر اإلجراءات ادتعؾؼة بلمقال افؼسـرافؼضادل ظذ اإلكجاز وتق

، إٓ أن ّصــريعؽس اات مًا وحتقضًا مـ افسؾؽ افؼضـادل يف ــؾ مـا خيـص حؼـقق افؼ

 ؾؿراجعة فتحؼقؼ ادصؾحة ادـشقدة.بعض اإلجراءات يف حاجة ف

ادتعؾؼـة  -يف كظـري-أاـؿ ادسـادؾ  صــرويف اذه افقرؿة شلظرض بشؽؾ لت

ــل يؽــقن ك ــا، وأذـــر بعــض  صـــر  افؼاصـــقبؿـازظــات افســـات، افت ــًا ؾقف ضرؾ

 ادؼسحات  ظّؾ اهلل أن يـػع هبا.
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ب صبببَأًًت: التكَببَم العكببازِ ًاتضببتعانْ  بَببٌت اخلببربّ فَمببا ٍتعلببل  ن   

 ؟صبسالكا

بشـؽؾ خـاص، وآشـتعاكة بـاخلبر  -افتؼقـقؿ افعؼـاري-حؼقؼة اذه ادسـلفة 

بشؽؾ ظام، حتتاج إػ إظادة كظر، ؾاإلجراءات افتل متـر هبـا، إجـراءات ضقيؾـة مـع 

 اا، وفدي مؼسح خيص اذا ادقضقع أضرحف يف اذه افقرؿة.صـرإمؽاكقة تؼ

اظـؿ افؼضـاة  "ف افـردقس يؽـقن ظؿؾـ " خـزة "إكشاء مرـز خـاص بؿسـؿك 

يضؿ خزاء مـ جفات ظدة ذات ظالؿة بعؿؾ ادحـاـؿ  " بافرضي دم افـقاحل افػـقة

حقث صدر كظام ادؼقؿـغ ادعتؿـديـ افصـادر بادرشـقم  "تؼققؿ"مثؾ اقئة ادؼقؿغ 

اـ، وافذي كص يف ادـادة افثافثـة ظـذ أكـف 1/7/1244وتاريخ  24ادؾؽل رؿؿ م/

 ػة ضبقعقة ضو اظذباهية  زاوفـة  فــة افذؼقـقؿ دم ضي ؾـرع  ٓ حيؼ ٕي صخص ذي)

( وتـؿ تلـقـد  ـ ؾروع افذؼققؿ  ا ي يؽـ  رخصـًا فـف بؿزاوفـة ادفــة دم افػـرع كػسـف

ــافرؿؿ  ــدل فؾشــمون افؼضــادقة ب ــؾ وزارة افع ــقؿ وـق ــؽ بتعؿ  1111/ت/14ذف

اـــ ظــذ تػعقــؾ اــذه ادــادة وافتقجقــف بنحاضــة ادحــاـؿ 41/12/1241وتــاريخ 

 ضــكوافدوادر افؼضادقة وافتـػقذية واإلدارات ادعـقة يف وزارة افعـدل فؾعؿـؾ بـ  ؿ

، واقئـة ادحـامغ، شــغبف كظام ادؼقؿغ ادعتؿديـ، ومـ اجلفات أيضًا اقئـة ادفـد

ف ظـذ أظ هلـؿ، ويؽـقن افتقاصـؾ شــروادؼاوفغ، ؾُقـتخبقن مــ اجلفـات افتـل ت

ـز بشؽؾ افؽسوين دون احلاجة إػ أوراق، ــ  ٓ مع اذا ادر ضـلًا مـ افؼاصـرمبا

يؾزم أن يؽقن اذا اخلبر مؼقدًا بساظات مؽتبقة، وإكـ  يؽـقن فـف معـرف افؽـسوين 

يؼدم مـ خالفـف افـرأي مــ أي مؽـان وؾـؼ آفقـة دؿقؼـة، وبآشـتػادة مــ وشـادؾ 

 ة ادرشؾ فف اذا افطؾ ، واـق أمـر متـاح، ؾتقاصـؾ اخلبـر مـعصـقافتثبص مـ صخ

خطقات ضقيؾة وبطقئة، وــؿ مــ افتؼـارير افتـل وصـؾص  صـرافدادرة افؼضادقة خيت

 بعد مدة، و  تؽـ وؾؼ ضؾ  افدادرة افؼضادقة أو جاءت كاؿصة.
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 :فات اليت تنفرصبسيف الت صبسنإ الكاغبسثانًَا:  ساعاّ أنصبْ 

يعات افؼضــادقة حتؼقــؼ افعــدل وافســالمة يف اإلجــراءات فؽــؾ شـــرتؼصــد افت

وافقصـايا، إٓ أكـف مــ  صــرؾ معفا، ويظفر افتحـقط يف أكصـبة افقؿـػ وافؼمتعام

 ّصــرـاء افؼصــرادفؿ أٓ كبافغ يف اإلجراءات افتحقضقة دون مراظاة فمخريـ مــ 

ـاء ــاكقا صــرمـع  ّصــريف بعض إمقال، ؾافسـات ـثرًا ما يتقاؾؼ ؾقفـا وجـقد ؿ

مـع  صــر  افؼاصــقافتحـقط فـ مع مقرثفؿ، وافقاؿع أهنـؿ يؼعـقن يف تبعـات اـذا

، صــرر مع ظدم ادسـاس بلكصـبة افؼاضـرإمؽاكقة إجياد حؾقل  رجفؿ مـ دادرة اف

 وأذـر ظذ شبقؾ ادثال:

بؿؾؽقتف وافعؼار افـذي فـف ؾقـف  صـرظدم افتػرؿة بغ افعؼار افذي يـػرد افؼا -أ

دـادة: ـاء، يف مسلفة وجقب اإلظالن ادـصقص ظؾقف يف افػؼرة افسادشـة مــ اصـر

أو ؽادـ  أو  صـروكصفا )ظذ افدادرة ظـد كظر ضؾ  اإلذن ببقع ظؼار فؼا 411/1

ؾة ادـاشــبة بــافـظر إػ مقؿــع افعؼــار شـــقة أن تعؾـــ ظـــ ذفــؽ بافقصـــقوؿــػ أو و

ؿـد  صــروؿقؿتف(، ؾاإلظالن ظــ افعؼـار افـذي يشـسك يف مؾؽقتـف آخـرون مـع افؼا

عؼار مـ ادتعامؾغ يف افسـقق افعؼـاري، يتسب  يف افغاف  يف تقحقد افـظرة هلذه اف

ويـــعؽس ذفــؽ شــؾبًا ظــذ ؿقؿــة افعؼــار، فــذا ؾؿـــ إصــؾح تــرك تؼــدير وجــقب 

ؾقبؼـك إمـر ظـذ  صــراإلظالن فؾدادرة يف افعؼارات ادشسـة، أما ما اكػرد ؾقف افؼا

، -ؽافبـاً - صــريتغقـقن افـػـع ٕكػسـفؿ ؿبـؾ افؼا صــرـاء افؼاصــرما اق ظؾقف  إذ 

 ومـ معف. صـر افؼضاء مراظاة مصؾحة افؼاوظذ

ؾات افتـل جترهيـا صــرراظص إكظؿة مسلفة حتؼقـؼ افرؿابـة افعؾقـا يف افت -ب

ادحــاـؿ آبتدادقــة، واــل ضــ كة مفؿــة فتؼؾقــؾ احت فقــة اخلطــل، ومـــ أطفــر مــا 

، ومــ ذفـؽ صــرؾات افتل متس حؼـقق افؼاصـريالحظ: رؿابة آشتئـاف ظذ افت

مــ كظـام ادراؾعـات يف ؾؼر ـا  441ترؾـع هلـا، وؿـد جـاءت ادـادة إذوكات افتل 

مجقع إحؽـام افصـادرة يف إذوكـات يف  "إوػ بافتلـقد ظذ ذفؽ، واذا كصفا: 
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اء وافـظـار، واجبـة افتـدؿقؼ مــ ًؽؿـة آشـتئـاف صــقؾات إوفقـاء وإوصـرت

زيـادة رأس ماهلـا  ـات أوشــرباشتثـاء أحؽام افراـ وآؿساض وتقثقـؼ ظؼـقد اف

 ."، ما   يؼرر ادجؾس إظذ فؾؼضاء خالف ذفؽ صـراء ظؼارات فؾؼاصـرو

ؾات مــ وجـقب افرؾـع صــرويالحظ أن ادادة يف ظجزاا اشـتثـص بعـض افت

فالشتئـاف  ٕهنا أؿؾ خطقرة مـ ؽراا، ومـ ادؼسح أن يضـاف إػ ادسـتثـك إذن 

ـاء ظـذ شــرآخـرون  حلـرص اف صــرفؼابقع افعؼار افذي يتشـارك يف مؾؽقتـف مـع ا

بفؿ وإلمؽاكقة حتؼقؼ ادصؾحة بخطـقات تسـبؼ إمتـام افبقـع، ــافتؼققؿ وضـرح صـقك

  ؽره، ـ  صـق، دون مساس فـصـرـاء ب  اق أحظ فؾؼاشـرضرق ادخافصة بغ اف

افقؿص افذي ؿد يست  ظـذ تـلخره تغـر يف إشـعار  صـرختشـقأن اذا آشتثـاء 

 مـ افتجار.أو صدود 

 :صبسثالجًا: تٌسَد آلَْ التعا ل  ع أنصبْ الك

مـ حغ وؾاة مقرثـف، وإجيـاد  صـرتبدأ احلاجة فقضقح افتعامؾ مع أكصبة افؼا

 -إوفقـاء - آفقة تقحد افعؿؾ وحتؼـؼ وضـقح افعؿـؾ جلؿقـع إضـراف )افؼضـاة

 ـاء( يف ؽاية إمهقة.شـراف

ة افتـل تؼـقم سـقافردق صـروؾات افؼاصـرومما حيسـ ذـره يف اذا ادؼام، افتـبف د

ظؾقفا حقاتـف، أو مـا يتعؾـؼ بؿصـاريػ تعؾقؿـف وظالجـف، ؾـبعض افســات يطـقل 

، مما يضطر إوفقاء فؾدؾع مــ صـربافؼا ضـرافػصؾ ؾقفا وتلخذ اإلجراءات أمدًا ي

 .صـرر حاجات اذا افؼاسـقأمقاهلؿ فت

و حــال افؼســؿة   حــارس ؿضــادل أصـــقوشــقاء ـــان اــذا افطــرح حــال تـ

فغـره أو يؿسـف كؼـص، وفؼـد وؿػـص ظـذ  صــرآظتقادية، ؾافغايـة أٓ يضـطر افؼا

حافــة فقرثــة أؽـقــاء، خؾــػ هلــؿ مــقرثفؿ ترـــة ـبــرة، فؽـــ مــع ضــقل إجــراءات 

ف ظؾقفؿ حتك تـتفل إجراءات افؼسؿة، وافشـااد مــ صـرافؼسؿة اضطر افقيل فؾ
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فالحتقـاج،  صـرة ؾقتعرض افؼاصـقشخاذا افؽالم أٓ تسك إمقر فالجتفادات اف

 .صـربؾ ُترشؿ مـفجقة دؿقؼة تعاف  مجقع احلآت افتل ؿد يؿر هبا افؼا

ــارك جــاء ٓشــتؼطاب اؿساحــات ادخت وخذا ــًاى  صـــغؾــنن اــذا ادؾتؼــك ادب

 يف ادقـدان افعـديل، وٓريـ  أن ــؾ ضـرح يؼبـؾ افتصـقي  وافتعـديؾ شـغواد ر

ي، أشـلل اهلل أن يبـارك يف اجلفـقد ويسـدد شــرظؿـؾ بوادشاورة، واذا حـال ــؾ 

 اخلطك.
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 ٘ـــدمـــمك

مـــ افطبقعــل حــدوث افـزاظــات شــقاًء يف احلقــاة آؿتصــادية أو آجت ظقــة 

رق وافقشادؾ فؾتعامؾ معفـا، إٓ أن اــاك بعـض افـزاظـات واـاك افعديد مـ افط

افتل تتطؾ  أشافق  خاصة حلؾفا، أحد اذه افـزاظات ال افـزاظـات افتـل تتعؾـؼ 

بادراث، ؾستبط اذه افـزاظات بافعاضػـة جتـاه افشـخص ادتـقيف و مــ ادؿؽــ أن 

إشـؾقب  ة فـذفؽ يتقجـ  دادـ  افؾجـقء إػشــرتمثر ظـذ افعالؿـة بـغ أؾـراد إ

 ة. شـرادـاش  حلؾ اذه افـزاظات مع احلػاظ ظذ ترابط إ

اهلـروب مــ افــزاع و تػضـؾ  شـروخيتؾػ افتعامؾ مع كزاظات افقرثة ؾبعض إ

ــف واــذا ٓ ــف وآبتعــاد ظـ ــد إشــباب وحؾفــا،  إكؽــار وجــقده وجتـب يســاظد يف حتدي

ــافؾج ــؾ ـ ــقة يف افتعام ــتخدام افؼ ــة و اش ــبعض يػضــؾ ادفامج ــة أو واف قء إػ ادحؽؿ

افتفديدات افؾػظقة أو اجلسدية أو افساق  واشتخدام افعـػ وؿد يعقد ذفـؽ بـافؽثر 

ر وادشاـؾ ظذ افعادؾة وأظ هلؿ افتجارية، وافبعض يػضؾ افقشادؾ افبديؾـة ضـرمـ اف

 ( وتشؿؾ افتحؽقؿ وافقشاضة وادصاحلة وادػاوضة.ADRفػض افـزاظات )

ع شــروآفقـات حلـؾ افـزاظـات بـغ إضـراف يف أ وتعؿؾ افقشاضة ظذ ضرق

وؿص ممؽـ بحقث يؿؽـ فألضراف اختقار احلؾ ادـاشـ  بؿسـاظدة ضـرف ثافـث. 

وتعــد أؾضــؾ ضريؼــة حلــؾ كزاظــات افقرثــة، حقــث تعتــز افقشــاضة أحــد أشــافق  

ة فؾطـرؾغ مـع ضــقادصاحلة يف ؾض افـزاظات افتل ؽافًبا ما تقؾر حؾقل وكتاد  مر

 افعالؿــة افقديــة بــغ أضراؾفــا، ؾعـــد ؾشــؾ ادػاوضــات وافـؼاصــات ادحاؾظــة ظــذ

 تؽقن افقشاضة أؾضؾ هلذا افـقع مـ افـزاظات.
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 ؟"اضبَ اهُ "الٌضاطْ" ً "الٌ

وذفؽ ٓخـتالف أراء  "افقشاضة "ٓ يقجد تعريػ صامؾ وظادل دصطؾح 

  واق: وادػااقؿ حقل ـقػقة تعريػف إٓ أن اـاك اتػاق ظذ معـك افقشاضة

 ."ال ظؿؾقة فػض افـزاظات بغ ضرؾغ بؿساظدة ضرف ثافث يتؿ آتػاق ظؾقف"

ـ  ورد مــ ؿـاكقن افقشـاضة إدـاين  "افقشاضة"اـاك تعريػ آخر دصطؾح 

 بـاًء ظذ آحتاد إورو  ظـ افقشاضة مـ افـاحقة اددكقة وافتجارية:

موفقتف  فتســقية ية وضقظقــة يؼــقم هبــا ضــرؾغ ظــذ مســشـــراــل إجــراءات "

 ".طشـقافـزاظات بقـف  ودًيا وبؿساظدة و

مـــ خــالل اــذه افتعــاريػ كخؾــص إػ بعــض خصــادص افقشــاضة )ادتػــؼ 

  ظؾقفا( وال:

 يؿؾؽ افصالحقة با اذ افؼرار حلؾ افـزاع. ط ٓشـقأ( أن افق 

ط افصــالحقة يف إجبــار إضــراف ادتـازظــة ظــذ ؿبــقل ؿــرار شـــقب( ٓ يؿؾــؽ افق

  معغ.

ًٓ مـ ـال افطرؾغ ادتـازظغ.شـقج( جي  أن يؽقن حؾ افق  ط مؼبق

 ط ًايًدا ـطرف ثافث حلؾ افـزاع.شـقد( جي  أن يؽقن افق

 ا يف الٌضاطْ:ضبَ وا  الٌ

 ط يف افتايل:شـقدور افق صـريـح

 تقؾر اإلجراءات وافتقاصؾ حلؾ ادشؽالت. (1

 ادساظدة يف تـػقذ احلؾقل.  (4

صؾ بغ أؾـراد افقرثـة ويعـزز مــ خـالل ذفـؽ يؽقن ـؿسجؿ وحؾؼة و (4

 افتعاضػ وافتػااؿ.
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 تثؼقػ أؾراد افقرثة حقل ـقػقة افتػاوض وافتقاصؾ بػعافقة أـز. (2

 اختبار واشتؽشاف مدى صحة آراء ومقاؿػ إؾراد. (1

ة صــقيساظد إؾراد ظذ رؤية ادصافح ادشسـة وحتققـد اخلالؾـات افشخ (1

 باإلضاؾة إػ تعزيز افثؼة.

 د إؾراد ظذ وضع خطط وتـػقذاا حلؾ ادشؽالت.يساظ (7

ط يف افقشاضة ضـرف ثافـث ًايـد شـقط ظـ ادحؽؿ بؽقن افقشـقوخيتؾػ افق

يعؿؾ مع إضراف ادعـقة ظذ إجياد احلؾـقل فؾؿشـؽؾة و ٓ يؼـقم باختقـار احلؾـقل 

 بؾ يساظد إضراف ظذ افتقاصؾ وإجياد احلؾقل ادؼبقفة فدهيؿ.

ع افقشــادؾ يف ؾــض افـزاظــات وأـثراــا تــقؾًرا شـــرة تعــد أفــذا ؾــنن افقشــاض

ؾة ؽـر رشـؿقة وؽـر شــقية ظـد مؼاركتفـا بغراـا مــ افقشـادؾ، ــ  تعتـز وشـرو

مؼقدة بؼقاكغ أو إجراءات معقـة. وبافتايل ؾفل تسؿح بلـز ؿدر مـ ادروكة إلجيـاد 

ن فؾقشـاضة ؾرصـة  بـلصــغاحلؾقل ادؼبقفة جلؿقع إضراف. ويرى ـثر مــ ادخت

 أـز مـ افتحؽقؿ يف افتخػقػ مـ افعالؿات ادضطربة افتل تسببص يف افـزاع.

 ط  راظاة افذايل:شـقوفقشاضة ؾعافة جيب ظذ افق

وع يف إجـراءات شــرط وافشــقأ( ؾفؿ افـزاع وآراء إضراف، ؾبعد اختقار افق

وذفــؽ بــنجراء ط ظؿؾــف بؿراجعــة خؾػقــة افـــزاع شـــقافقشــاضة، ظــادًة مــا يبــدأ افق

ط يف وضـع خطـط كاجحـة شــقادؼابالت مع إضراف، وتسـاظد اـذه افعؿؾقـة افق

 حلؾ افـزاع.

ط شــقب( مساظدة إضراف ظذ حتديد اات ما ؿ وتـظقؿفا، حقث يؼـقم افق

بطرح أشئؾتف حقل افـزاع ظـد اجت ع مجقع إضراف ثؿ ؿد جيتؿع مع ـؾ ؾرد ظـذ 

 وحيدد اات ما ؿ ومشاـؾفؿ.حده فرى آراءاؿ حقل افـزاع 

ــذ اف ــاظ ظ ـــرج( احلػ ــزم افق ية،س ــث يؾت ـــقحق ـــ أي ش ــدم افؽشــػ ظ ط بع
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معؾقمات ذـراا إؾراد يف جؾسا ؿ اخلاصة معف إٓ يف حـال رؽبـتفؿ بؿشـارـتفا 

ية افتامـة، وجيـ  سـرمع إؾراد أخريـ. حقث جي  أن تتسؿ مجقع ادعؾقمات باف

 ؿبؾ إجراء آجت ظات اخلاصة مع إؾراد.ط ذـر ذفؽ بقضقح شـقظذ افق

 د( مساظدة إضراف ظذ حتديد افؼقاشؿ ادشسـة.

اـ( مساظدة إضراف ظذ وضع ادعاير وآتػـاق ظـذ حؾـقل واؿعقـة ؿابؾـة 

 فؾتـػقذ.

ط جقًدا ادشاـؾ وافـزاظات ادطروحة، يبدأ بافـؼاش مع شـقوبعد أن يػفؿ افق

تعديـ فذفؽ. ويف مثـؾ اـذه افـزاظـات افعؿؾقـة افعادؾقـة، إؾراد يف حال ـاكقا مس

ة. ومـــ بعــض اخلصــادص افتــل تســفؾ شـــريــتؿ حتػقــز ادػاوضــات بــغ أؾــراد إ

 افقصقل إػ حؾقل فؾـزاع:

 آات م بادصافح دون ادقاؿػ.( 1

 صؾ إصخاص ظـ ادشؽؾة.( ؾ4

 وضع احلؾقل فتحؼقؼ ادصافح ادشسـة.( 4

  اف معاير مقضقظقة ظـد تؼققؿ اخلقارات.اشتخدام إضر( 2

احلؾـقل  "وبؿقج  اذا افـؿط مـ افتػاوض، يتؿ تشجقع إؾراد ظذ وضع 

، ــ  حيتـاج إؾـراد ٓشتؽشـاف ودراشـة مجقـع "(BATNA) افبديؾة فالتػاؿقـات

احلؾقل ادؼسحة مــ أجـؾ افتقصـؾ إػ ؿـرار هنـادل فؾتعامـؾ مـع افــزاع باإلضـاؾة 

  ادستبة ظذ ظدم آتػاق ظذ حؾ معغ، ـآكؼسامات وخسـارة فدراشة افعقاؿ

 ار ادافقة.ضـرإظ ل افتجارية وإ

ؿد تستؿر افقشاضة فساظات معدودة أو ؿد متتد فعدة أيام، وؿد حتتـاج اجـت ع 

واحد أو ظدة اجت ظات، ـ  ؿد حيتاج إؾراد جلؿع معؾقمات أـثـر ظــ افــزاع أو 

 شتشاري ادفـل ؿبؾ ا اذ أي ؿرار.اشتشارة افػريؼ آ
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 ا:ضبَالطلٌنَات اليت جيب أن ٍتشلٓ  وا الٌ 

ط بسؾقـقات معقـة فؾؿساظدة يف حتؼقؼ افـتـاد  ادرجـقة شـقجي  أن يؾتزم افق

 مـ ظؿؾقة افقشاضة وأمهفا: 

  إمقر وظدم آكحقاز.سـرادحايدة وتق (1

ل آظــساف تعزيــز ومســاظدة إضــراف ظــذ ا ــاذ افؼــرار مـــ خــال (4

 وافتؿؽغ.

 ية.سـراحلػاظ ظذ اف (4

 جتازب صازدَْ يف الٌضاطْ:

(، أداة ؿاكقكقـة ADR) تعد افقشاضة، ـلحد افقشادؾ افبديؾة فػـض افـزاظـات

راشخة ومعسف هبا يف مجقع دول افعا  تؼريًبـا. وظـذ افـرؽؿ مــ أهنـا تسـتخدم يف 

قٓيــات ادتحــدة إمريؽقــة مجقـع دول افعــا  تؼريًبــا إٓ أهنــا كشـلت وضــقرت يف اف

وذفــؽ بســب  أوجــف افعجــز وافؼصــقر يف ؿــقاكغ اإلجــراءات اددكقــة إمريؽقــة 

)ـاإلجراءات افطقيؾة، افتؽؾػة افعافقة، ؿرارات ادحاـؿ افتل ٓ يؿؽـ افتـبـم هبـا، 

إمؽاكقة ؾرض ؽرامات جـادقة يف افؼضـايا اددكقـة )افتعقيضـات افتلديبقـة(، ؽقـاب 

مجقع افتؽافقػ، افخ(. وؿد ـان مـ افصـع   شـر، دؾع افطرف اخلاتطبقؼ إكظؿة

ؾة ؽـر ادحؽؿـة حلـؾ افـزاظـات، هلـذا تـؿ افتقصـؾ إػ افقشـادؾ شـقافتقصؾ إػ و

افبديؾة فػض افـزاظات يف افقٓيـات ادتحـدة وافتـل تـؿ تطبقؼفـا ٓحًؼـا يف افـدول 

  قًظا.صـقٕـثر ال ا "افقشاضة" إخرى. ومـ بغ مجقع اذه افقشادؾ تعتز

ومع أن ادػفـقم افعؾؿـل وافعؿقـؼ وافــف  ادــظؿ فؾقشـاضة ؿـد تـؿ تطـقيره يف 

يـ يف جامعة اـارؾرد إمريؽقـة إٓ أهنـا اشـُتخدمص يف مجقـع افعصـقر شـرافؼرن افع

ة وادتعؾؼـة بؼـقاكغ شــقع افدبؾقماضــقومـ ؿبؾ مجقـع افشـعقب وبـإخص يف ادقا

 قل افعا  بدأت باشتخدام كتاد  وتطبقؼات افقشاضة. افدول، ـ  أن مجقع افدول ح
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تؾع  افقشاضة ـلحد افقشادؾ افبديؾـة يف ؾـض افـزاظـات دوًرا مفـً  يف حـؾ 

ية افتل تعتز كزاظات ظؿقؼة وظاضػقة إػ حـٍد ـبـر. فـذفؽ تعتـز شـرافـزاظات إ

ثـر افقشاضة ال إشؾقب إؾضؾ يف حؾ مثؾ اـذه افـزاظـات دـا تعؽسـف مــ إ

ـؿ ؾقؽـقن صـخص رشـؿل يطبـؼ  أو ضــلية، أمـا افؼاشــرظذ افعالؿات إ ادحؽ،

. وظذ افـرؽؿ مــ أن ضـلافؼقاكغ وٓ يتؿؽـ يف أؽؾ  إحقان مـ إجياد حؾ مر

ية حـقل إظـ ل تعتـز كزاظـات ظؿؾقـة يف ضبقعتفـا إٓ أكـف يطؾـؼ شـرافـزظات إ

  ."يةشـرأ "ظؾقفا يف افعديد مـ ادحاـؿ افؼضادقة كزاظات 

ــدة  ــات ادتح ــقرت يف افقٓي ــلت وض ــد أكش ــاضة ؿ ـــ أن افقش ــرؽؿ م ــذ اف ظ

إمريؽقة إٓ أكف ٓ يقجد هلا ؿقاكغ مقحدة ظذ ادستقى افػقدرايل، ؾتسـتطقع ــؾ 

ــة ؿقاكقـفــا  ــا مــا تػــرض افســؾطات افؼضــادقة ادحؾق وٓيــة وضــع ؿقاكقـفــا، وؽافًب

ط واخالؿقاتــف شـــقافقٓيــات افؼــقاكغ بشــلن صــفادة افق اخلاصــة. تػــرض بعــض

ية افتل جي  أن يتحذ هبا. ـ  ُيعػـك افقشـطاء مــ اإلدٓء سـرومباددف باإلضاؾة فؾ

بادعؾقمــات يف بعــض احلــآت افتــل ظؿؾــقا هبــا، إٓ أن اــذا افـظــام ٓ يغطــل إٓ 

خـارج اــذا افقشـطاء افــذيـ يعؿؾـقن ضــؿـ كظـام ادحــاـؿ إذ ٓ يتؿتـع افقشــطاء 

 افـظام هبذه احل ية افؼاكقكقة. 

( فتقحقد ؿقاكغ افقٓيات ادتحـدة UMA) ضـغأصدر ادممتر افقضـل فؾؿػق

ــدء يف  ــؽ فؾب ــد وذف ــاضة ادقح ــاكقن افقش ــة ؿ ــقاكغ صـــقإمريؽق ــد ؿ اؽتف فتقحق

ـــاضة  ـــاكقن افقش ــــح ؿ ـــد م ـــات، وؿ ـــع افقٓي ـــا يف مجق ـــدء تطبقؼف ـــاضة وب افقش

اء ادشارـغ امتقاًزا ؿاكقكًقا، ــ  اظـسف بـلن افقشـاضة ( افقشطNCCUSLادقحد)

أصبحص جـزًءا ٓ يتجـزأ مــ إجـراءات ؾـض افـزاظـات يف ادحـاـؿ و افقــآت 

افعامـــة وبـــرام  ؾـــض افـزاظـــات آجت ظقـــة وافتجاريـــة وممشســـات إظـــ ل 

ــد ؿــقاكغ  ــة فتقحق باإلضــاؾة فألضــراف ادتـازظــة، وهلــذا أؿــرت ادــذـرة افتؿفقدي
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اشة افعامــة فؾقشــاضة وحتبقــذ اشــتخدامفا مـــ ؿبــؾ ســـققشــاضة بؽــٍؾ مـــ ؿــقة افاف

إصــخاص افــراؽبغ يف حــؾ كزاظــا ؿ، ومــع ـــؾ ذفــؽ، اظتؿــد ظــدد ؿؾقــؾ مـــ 

  افقٓيات اشتخدام ؿاكقن افقشاضة ادقحد.

ومــع أن ظــدد ؿؾقــؾ مـــ افقٓيــات اظتؿــد تطبقــؼ اــذا افؼــاكقن إٓ أكــف شــؾط 

ــرارط يفشـــقافضــقء ظــذ دور افق   مســاظدة إضــراف ظــذ افتػــاوض وا ــاذ افؼ

ادـاش  افذي يؾبـل احتقاجـا ؿ واات مـا ؿ، باإلضـاؾة ٕمهقـة دور إضـراف يف 

افقشاضة وؿدر ؿ ظذ افتحؽؿ يف افـتاد  ادتقؿعة افتل تسـااؿ يف زيـادة رضـااؿ. 

ــز  ــة فتعزي ــد مـــ افقٓيــات بنكشــاء مؽاتــ  ظــذ مســتقى افقٓي ـــ  ؿامــص افعدي

 اشتخدام افقشاضة ظذ مستقى أـز.

ــة أن جيعــؾ مـــ كػســف  و ــات إمريؽق يؿؽـــ ٕي صــخص يف معظــؿ افقٓي

شــاظة  22إػ  42ط، إٓ أكــف وبشــؽؾ ظــام حيصــؾ افقشــطاء ادحسؾــغ ظــذ شـــقو

يتطؾ  ممارشة افقشاضة افتسجقؾ فدى أي  تدريبقة ؿبؾ ممارشة مفـة افقشاضة، وٓ

شـطاء آكضـ م إػ مجعقـات أو اقئـات خاصـة، ــ  اؾقة إذ يسـتطقع افقصــرجفة إ

ـا ؿ اخلاصة خلدمات افقشاضة، و يقجد حافًقـا افعديـد مــ صـرس شـقيؿؽـفؿ تل

ـات تقؾر خدمات افقشاضة وافتحؽقؿ جلؿقع إضراف. ومـ بعض إمثؾة شـراف

 ـاتشـرظذ اذه اف

 LLC, BAY Mediation& Arbitration Service LLC, PAX 
ADR Arbitration&: Mediation Services LLC and Mediation 

Services- a non-profit organization. 

 ثؼغ ِؤتسسبد اٌٛتسبطخ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزحذح االِش٠ى١خ:

 .(AMC) أ( مرـز افتحؽقؿ وافقشاضة

 .ب( مرـز افتحؽقؿ وافقشاضة يف ــتاـل

 .فؾقشاضة( ADA) ج( بركام 
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 .د( رابطة حؾ افـزاظات

 .خلدمات افػدرافقة فؾقشاضة وادصاحلةاـ( ا

 .ح( افقشاضة وافتحؽقؿ افقضـل

ٓ يقجد يف ادؿؾؽة ادتحدة ؿاكقن وشاضة معـغ حلـؾ افـزاظـات ادحؾقـة وؿـد 

بدأ افؼضاء افرشؿل يف ادؿؾؽة ادتحدة إظطاء إوفقية يف حؾ افـزاظات فؾقشـاضة 

ل زيـادة ظـدد آحـآت افؼضـادقة هلـا وبـلن تؽـقن فتشجقع اشتخدامفا مــ خـال

 ادحؽؿة ال احلؾ إخر.

ويـتؿ افؾجـقء إػ افقشـاضة يف ادؿؾؽـة ادتحـدة يف ظـدد مــ افـدظاوي اددكقــة 

ة )يف ًاوفــة احلــد مـــ افـزاظــات صــقـافـدظاوي ادتعؾؼــة بؿشــاـؾ افسشــص وافق

ن( وافـزاظات بغ ادـافؽغ افعادؾقة( وافـزاظات ظذ إمالك )خصقًصا بغ اجلرا

وادستلجريـ باإلضاؾة فؾـزاظات افتجارية وافتشفر وافتقطقػ وافتلمغ وادــازل 

وافـزاظات افعادؾقة ظذ إظ ل، وظذ افـرؽؿ مــ ظـدم وجـقد بقاكـات رشـؿقة يف 

ادؿؾؽة ادتحدة تقضح حجؿ افقشاضة افتجاريـة إٓ أن مرــز افقشـادؾ افػعافـة يف 

(، ؿـد أبؾـغ ظــ تزايـد ظـدد حـآت افقشـاضة، ؾتبـغ أن CEDR) ؾض افـزاظات

حافة وشاضة جتارية واجت ظقة أجريص يف ادؿؾؽة ادتحـدة ــؾ  1122اـاك حقايل 

 .4212شـة وؾًؼا ٓشتػتاء أؿامف ادرـز ظام 

ٓ يقجد يف ادؿؾؽة ادتحدة ؿاكقن مقحد فؾقشاضة بؾ اـاك كظـام تـظقؿـل ذايت 

افقشطاء اخلضقع فتـدري  مؽثـػ و ٓ يتطؾـ  مــ افقشـطاء فذفؽ ٓ يتطؾ  مـ 

احلصــقل ظــذ صــفادة يف افؼــاكقن فقؽقكــقا مــماؾغ فؾقشــاضة. حتتــقي ـــؾ مـظؿــة 

فؾقشادؾ افبديؾة ظذ أكظؿتفا ومتطؾبا ـا اخلاصـة ٓظـت د افقشـطاء، ويؾتـزم معظـؿ 

ادـدربغ  اددربغ بادتطؾبات افتل وضعفا جمؾس افقشاضة اددين ضـؿـ خطـة اظـت د
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ــدري  ظــادًة  ــز. تؽــقن مــدة افت ــة. أمــا افقشــطاء  22يف إكجؾــسا وويؾ شــاظة تدريبق

 افعادؾقغ ؾقتؿ اظت داؿ حس  ادعاير افتل يضعفا جمؾس افقشاضة افعادؾقة.

اؿسحص وزارة افعدل ممخًرا اظت د افقشاضة اددكقة وافتجارية، وتؼدم وزارة 

 "دفقـؾ افقشـاضة اددكقـة "ذ آكسكـص يسـؿك افعدل يف ادؿؾؽـة ادتحـدة دفـقاًل ظـ

حقث يقؾر اذا ادقؿع ؿادؿـة مــ افقشـطاء ادعتؿـديـ مــ ؿبـؾ مــظ ت افقشـادؾ 

افبديؾة وجمؾس افقشاضة اددكقة، ويستطقع أي أحد اشـتخدام افـدفقؾ فؾبحـث ظــ 

 وشطاء مدكقغ، ـ  تستـد تؽؾػة افقشطاء يف افؼادؿة ظذ رشـقم ثابتـة اظـت ًدا ظـذ

ط ٓحًؼـا شــقافـزاع وافقؿص افتل تلخذه افقشاضة، ويستطقع إضراف مـاؿشـة افق

  ظـ اددة افتل يؿؽـ أن تستغرؿفا افقشاضة.

تعتز أداكقا أحد افدول افتل كػَّذت تقجقفـات آحتـاد إورو  بشـلن بعـض 

ص ؿــاكقن افقشــاضة ظــام جقاكــ  افقشــاضة مـــ افـــقاحل اددكقــة وافتجاريــة وشـــَّ 

مـ افتقجقفات اق ض ن افتقصؾ إػ تسـقية مــ  شـل، وـان اهلدف إشا4214

ية افقشـاضة وتعؾقـؼ افتؼـادم ادسـؼط إلجـراءات شـرخالل افقشاضة باإلضاؾة إػ 

افقشاضة، وؿد حاول ؿاكقن افقشاضة دم  ـؾ اذه اجلقاكـ  افتـل ــان هيـدف هلـا 

 آحتاد إورو .

آتػاق ادتقصؾ إفقف مـ خالل افقشاضة وجعؾف ؿاباًل فؾتـػقـذ يؿؽـ تصديؼ 

مـ خالل تقثقؼف مـ ؿبـؾ ـاتـ  افعـدل إدـاين أو ادحؽؿـة إداكقـة أو بؿسـاظدة 

ية فدرجة رؾض اإلدٓء بشفاد ؿ يف سـرًامل. ـ  جي  ظذ افقشطاء آفتزام باف

ة. ويؿؽــ احلصـقل ظـذ ية يف افقشـاضســرادحؽؿة اددكقة وذفؽ فؾحػاظ ظـذ اف

مــ  1مــ اجلـزء  424تعؾقؼ فؾتؼادم ادسؼط إلجـراءات افقشـاضة ضـؿـ افؼسـؿ 

ــتؿرار  ــع اش ــدة م ــذه اد ــؼ ا ـــ تعؾق ــاين، أي يؿؽ ــة إد ــراءات اددكق ــاكقن اإلج ؿ

ادػاوضات اجلادة حقل افـزاع، وؿد تـشل افريبة بغ إضراف فعـدم وجـقد ؿـاكقن 
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اضة فذفؽ يتؿ تشـجقع إضـراف ظـذ تعؾقـؼ افتؼـادم معغ حيدد اددة افزمـقة فؾقش

 ادسؼط مع حتديد بدء إهناء اذا افتعؾقؼ ـ  حيدث بنجراءات افتحؽقؿ.

  وؿد حدا ؿاكقن افقشاضة إداين ثالثة ضكقاع  ـ افقشاضة ضو إجرا اهتا:

 وشاضة خارج ادحؽؿة. (أ

 وشاضة خارج ادحؽؿة وؿادؿة بـاًء ظذ اؿساح ادحؽؿة. (ب

 اضة يف اإلجراءات افؼضادقة افتصاحلقة.ج( وش

تعد افقشاضة خارج ادحؽؿة إجراء مستؼؾ يسـتـد ؾؼـط ظـذ ؿـرار إضـراف 

إلجياد تسقية ودية مـ خالل إجراءات مـظؿ، بحقث  ضع اذه افقشاضة فؼـاكقن 

  افقشاضة إٓ أهنا ٓ ترتبط بنجراءات ادحؽؿة.

مـــ ادحؽؿــة ظـــدما تؽــقن  ـــ  يؿؽـــ أن جتــرى افقشــاضة بـــاًء ظــذ اؿــساح

إجراءات ادحؽؿة اددكقة ؿد بـدأت، ؾقؾًؼـا فؼسـؿ مسـتحدث يف ؿـاكقن افقشـاضة، 

حيؼ فؾؿحؽؿة ويف أي مرحؾة مـ ادراحؾ اؿساح افقشاضة ظــد مقاؾؼـة إضـراف 

ظؾقفا، ويف حال تؿ حؾ افـزاع بافقشاضة تقؿـػ مجقـع إجـراءات ادحؽؿـة، أمـا يف 

  اق ؾتستؽؿؾ مجقع اإلجراءات.تػاحال ظدم افتقصؾ إػ 

ـــ  يؿؽـــ فألضــراف ضــؿـ ؿــقاكغ افقشــاضة يف اإلجــراءات افتصــاحلقة ظــذ 

افدخقل أو افرجقع إفقفا ظـد إحافتفا مـ ؿبؾ ادحؽؿة يف أي وؿص مــ اإلجـراءات 

افذي يعؿؾ بادصاحلات بعؿؾ إجراءات ادصاحلة، حقـث  ضـلافؼضادقة، ويؼقم افؼا

تػـاق ا اذ افؼرارات، و دف اذه ادصـاحلة إػ افتقصـؾ إػ ح فف باصـريؽقن ؽر م

 ة بطريؼة مغايرة ظذ حؽؿ ادحؽؿة. ضـقبغ إضراف وبافتايل إهناء افؼ
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 ِؤتسسبد اٌٛتسبطخ فٟ أٌّب١ٔب: 

 افرابطة آحتادية فؾقشاضة افعادؾقة: 

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation 
e.V. (BAFM), Rosenthaler Straße 32, 10178 Berlin, 
Germany 

 افرابطة آحتادية فؾقشاضة 

 Bundesverband Mediation e.V. (BM), Kirchweg 80, 
34119 Kassel, Germany 

 افرابطة آحتادية فؾقشاضة آؿتصادية وادفـقة 

 Bundesverband Mediation in Wirtschaft und 
Arbeitswelt e.V. (BMWA), Prinzregentenstr. 1, 86150 
Augsburg, Germany 

 مرـز افقشاضة 

Centrale für Mediation GmbH& Co. KG (CfM), Gustav 
Heinemann-Ufer 58, 50968 Cologne, Germany 

 مجعقة ادحامغ إدان 

Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen 
Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlin, 
Germany 

 

تعتز افقشاضة بؿقج  ؿاكقن اإلجراءات اددكقة أحد افقشادؾ افبديؾة فػـض 

افـزاظات يف شــغاؾقرة، حقـث ظـادت افقشـاضة فؾظفـقر هبـا يف ظؼـد افتسـعقـات 

م، وـاكص تسـتخدم فـقس ؾؼـط يف حـؾ افـزاظـات اخلاصـة بـؾ ـجـزء مــ 1112

افقشاضة ظذ كطاق واشح حلؾ افـزاظات يف ادحاـؿ  افـظام افؼاكقين هبا. ؾتستخدم

 ـات وؽراا مـ افصـاظات.شـرواإلدارات واف
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 واـاك كقظغ مـ افقشاضة يف شـغاؾقرة:

  افقشاضة ادستـدة ظذ ادحؽؿة. (أ

 افقشاضة اخلاصة. (ب

ــراف  ــدأ إض ــث يب ــة حق ــة يف ادحؽؿ ــذ ادحؽؿ ــتـدة ظ ــاضة ادس ــتؿ افقش ؾت

ويــتؿ اــذا افـــقع مـــ افقشــاضة مـــ ؿبــؾ ًؽؿــة افقٓيــة بــاإلجراءات افؼاكقكقــة، 

ية، وتؼــام شـــرطة باإلضــاؾة دحؽؿــة افعــدل إســـقفؾـزاظــات اددكقــة واجلــرادؿ افب

وشاضة ًؽؿة افدوفة يف مرــز ًؽؿـة افقٓيـة فتسـقية افــزاع أمـا وشـاضة ًؽؿـة 

ز تسـقية ية ومراــشــرافعدل فؾـزاظات افعادؾقة ؾتؼام يف دوادر ؾـض افـزاظـات إ

 افـزاظات ادرـزة ظذ إضراف.

ــا افقشــاضة اخلاصــة يف  ــز شـــقأم ــؼ مرـ ــام ظـــ ضري ـغاؾقرة شـــقـغاؾقرة ؾتؼ

 .(SIMCـغاؾقرة افدويل فؾقشاضة )شـق( ومرـز SMCفؾقشاضة )

أؽسـطس ظـام  1ـغاؾقرة فؾقشاضة اق مـظؿة ؽر ربحقـة أشسـص يف شـقمرـز 

ـغاؾقرة فؾؼـاكقن حقـث يتؾؼـك افـدظؿ قشــم، ومتص ـػافتفا مـ ؿبؾ أـاديؿقة 1117

مـفا ومـ افؼضاء، ـ  أكف مـرتبط بافعديـد مــ ادــظ ت ادفـقـة وافتجاريـة. وحيـاؾظ 

ادرـــز ظــذ كخبــة مـــ افقشــطاء ادــدربغ وذوي اخلــزة افــذيـ يتؿقــزون بــاخلزات 

افسـابؼغ  ةادختؾػة يف ظدة جمـآت. ومــ اـمٓء افقشـطاء أظضـاء افزدـان افؼضـا

ــا ومستشــاريـ لفؾ ــاء شـــغمغ باإلضــاؾة دفـدضـــرؿحؽؿــة افعؾق  مع ريــغ وأضب

وأخصادقغ تؼـقة ادعؾقمـات ومـديري ادشـاريع وظؾـ ء افــػس وأشـاتذة. وخيضـع 

 مجقع وشطاء ادرـز فتدري  رشؿل ظذ افقشاضة ثؿ يؼقؿقا ؿبؾ أن يدخؾقا افؾجـة.

  ز:وهـاك ضريؼذان فؾبد  دم إجرا ات افقشاضة بادرـ

  مـ خالل ادحؽؿة. (أ

 مـ خالل إضراف. (ب
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يف حال ؿدم أحد إضـراف ضؾـ  وشـاضة، ؾـنن ادرــز يؼـقم بافتقاصـؾ مـع 

 مجقع إضراف أخريـ وحياول تشجقعؿ ظذ ؿبقهلا.

بعــد أخــذ مقاؾؼــة مجقــع إضــراف ظــذ افقشــاضة واضــالع ادرـــز ظــذ مــدى 

ضالع إضـراف ظـذ اادرــز بـ مالءمة احلافة فؾجقء إػ افقشـاضة وتؼققؿفـا، يؼـقم

مااقة إجراءات افقشاضة ؾقف. ويعتؿد افقضع افؼاكقين فتسـقية افـزاظـات ظـذ كقـة 

ـــقإضــراف و ــة. يف حــآت افقشــاضة ش ــات احلاف اق افقشــاضة باإلضــاؾة دتطؾب

وط آتػاؿقة وافتقؿقع ظؾقفا وتؽقن اـذه صـراخلاصة، يؼقم إضراف ظادًة بؽتابة 

يؾتزم بف إضراف ؿاكقكًقا. يف حافة إجـراءات ادحؽؿـة ادعؾؼـة، ؿـد آتػاؿقة ـعؼد 

وط وجعؾفـا ـؼـرار مقاؾؼـة أو حؽـؿ مــ شــريـص اتػاق افتسقية ظـذ تسـجقؾ اف

وط افتسقية ؾق  بعد ـؼـرار صـرادحؽؿة، ـ  يؿؽـ فألضراف ادقاؾؼة ظذ تسجقؾ 

 حتؽقؿ بادقاؾؼة.

ـؿرـز متخصص فؾقشـاضة  م4212س مرـز شـغاؾقرة افدويل شـة شـقتؿ تل

ات صــقس ادرـز بـاًء ظذ ظدد مــ افتقشـقحلؾ افـزظات افتجارية افدوفقة، وتؿ تل

ؿدمتفا جلـة خزاء ؿامص حؽقمة شـغاؾقرة بتعققـفا فؾـظر يف ـقػقة تطقر ادرــز يف 

ادديـة. وؿد ُأكشل معفد افقشاضة افدوفقة يف شـغاؾقر ـفقئة تـظقؿقـة جديـدة افـذي 

اؽة صــقظد يف اظت د افقشطاء ووضـع ادعـايغ واد رشـات، ــ  جيـري حافًقـا يسا

ية. ومـــ أحــد ســـرؿــاكقن جديــد ظـــ افقشــاضة يتضــؿـ ؿقاكقـًــا بشــلن افتـػقــذ واف

( وافتل تسؿح Arb-Med-Arbحتؽقؿ ) -وشاضة  -ممقزات ادرـز خدمة حتؽقؿ 

راف حؾ افـزاع بافقشـاضة، بنيؼاف افـزاع ادحال فؾتحؽقؿ ممؿًتا يف حال أراد إض

ويف حال اشتطاظقا ذفؽ، تسجؾ اذه احلافة ـؼرار مقاؾؼة يطبؼ ويـػـذ يف أي مــ 

دوفة ادقؿعة ظذ اتػاؿقة كققيقرك. أمـا يف حـال   يسـتطع إضـراف ؾـض  112 ـاف

  شتؽ ل إجراءات افتحؽقؿ.افـزاع بافقشاضة ؾقعقدوا ٓ
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 ات الدزاض٘صـٔتْ

اضة وأدفة إجرادقة تتضؿـ إجراءا ا وآفقة اختقـار إجياد كظام مقحد فؾقش -1

افقشطاء ويؿؽـ آشتػادة مـ ؿاكقن افقشاضة يف آحتاد إورو  مـع تعديؾـف بـ  

 يتـاش  مع افبقئة ادحؾقة.

إجياد مرـز فؾقشاضة يتقػ تـظقؿ اظ ل افقشاضة وتقؾر ؿـقادؿ افقشـطاء  -4

 ومشارـة ذفؽ مع اجلفات افؼضادقة.

ــ -4 ــؾ افقش ــذ أؾضــؾ تلاق ــدة تســتـد ظ ــاا  معتؿ ــؼ مـ ــدريبفؿ وؾ طاء وت

 افتجارب افدوفقة هبذا اخلصقص.

 ضــلتقظقة ادجتؿع بلمهقة افقشـاضة ـلحـد أاـؿ اخلقـارات افبديؾـة فؾتؼا -2

 وؿدر ا ظذ حؾ معظؿ افـزاظات خصقصًا افـزاظات افعادؾقة.

تسفقؾ إثبات افؼـرارات افتـل تـتفـل هلـا افقشـاضة وتـػقـذاا مــ خـالل  -1

 فات افعدفقة متك فزم إمر.اجل

ؿقام اجلفات افؼضـادقة بحـث أضـراف افـزاظـات ظـذ افؾجـقء فؾقشـاضة  -1

   وؾعافقتفا يف حؾ افـزاظات ادستحؽؿة بغ افقرثة.

يؿؽــ افؼـقل أكـف ظـذ افـرؽؿ مــ أن افقشـاضة فقسـص حـاًل جلؿقـع وخذا ًاى 

ظـات خصقًصـا ؾـق  ؾة كاؾعـة فػـض وحـؾ افـزاشـقافـزاظات )افؼاكقكقة( إّٓ أهنا و

يتعؾـؼ بافـزاظــات افعادؾقــة وافتــل يؽــقن ؾقفـا إضــراف أؾــراد ظادؾــة ذو ظالؿــات 

 بعضفؿ افبعض.  بغوثقؼة 

 

 وا  ادقؾؼىى



 

 

 منىكاًح من مناصعاخ كسمح امرتكاخ

 

 

 

 إعداد

 د. عثذ انعسٌس تٍ سعىد عرب

 ٓع٘ ّاألىظن٘ يف جامع٘ الطائفشـسعضْ ٍٔئ٘ التدزٓس بكلٔ٘ ال
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 ـــدمـــ٘مك

ور أكػســـا صـــرإن احلؿــد هلل كحؿــده وكســتعقـف، وكســتغػره، وكعــقذ بــاهلل مـــ 

ئات أظ فـا، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال اـادي فـف، وأصـفد أٓ شـقو

 .يؽ فف، وأصفد أن ًؿدًا ظبده ورشقفف صـرإفف إٓ اهلل وحده ٓ 

 ض ا بعد:

ڭ ڭ ) حؼؼ مصافح افـاس ؿـال اهلل تعـاػ:جعؾ اهلل ادال ؿقامًا فؾحقاة بف تت

يعة بتـظـقؿ شــر، مـ أجـؾ ذفـؽ جـاءت اف[1]افـساء:(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 ادعامالت بغ افـاس وؾؼ أحؽام وؿقاظد وأصقل.

يعة افتــل جــاءت فتحؼقــؼ مبــدأ افعــدل وآشــتخالف يف شـــرومـــ أحؽــام اف

ػـروض، ومـا جـاء يف بقاكف يف ـتابف مـ أحؽام افســات واف إرض ما تقػ اهلل 

اًل صــقظقًا تػصــرمـ تتؿة هلذا افبقان، حقث   يػصؾ افؼـرآن حؽـً   شـة افـبل 

يع وأحؽؿـف ممـا جيعـؾ افـػـقس شــردؿقؼًا ــ  ؾّصـؾ يف ادـراث، وذفـؽ يف أمجـؾ ت

 .[14]افـساء:(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)ُمسؾ،ؿة ٕحؽامف 

جاءت بؿؼصـد آجـت ع  يعة بحػظ احلؼقق ٕصحاهبا،شـروحقث جاءت اف

وافتآفػ بغ ادسؾؿغ، وكبـذ افُػْرؿـة واخلـالف وؿطـع إشـباب ادقجبـة فـف وشـد 

 ة إفقف. ضـقافطرق ادػ

ظقة يظفـر فـف شــروادتلمؾ يف واؿع افـاس افققم وافـاطر يف أحـقال ادحـاـؿ اف

ثفؿ يف حافـة ممشـػة وواؿـع  جؾقًا ـثرة افـزاع واخلالف بغ افقرثة حقل ترـة ُمـَقر،

ــدظاوى وصــحـص  ــث  ــاجر اإلخــقان وُؿط،عــص إرحــام وأؿقؿــص اف ــر حق مري

طان بـغ ُأكـاس مــ ادػـسض أن تؽـقن رابطـتفؿ مــ أؿـقى شــقافـػقس ودخؾ اف

افروابط وأوثؼفا وال رابطة إخـقة وافـدم وافـسـ  وافـرحؿ، وذفـؽ دقجبـات 
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ــرت مـــ مقــؾ حلــ ة مــع مــا ُجبؾــص ظؾقــف افـػــقس وُؾطِ   ادــال، ممــا وأشــباب ِظــدَّ

يستقج  ظذ أاؾ افعؾؿ وافـخبة مـ أاؾ اإلرادة افعـاية وآات م بتَصـّقر احلـال 

ـــ )افطــرق  ــذا افبحــث ادقشــقم بــ ــا، ؾؽــان ا ــة إشــباب وضــرق ظالجف ومعرؾ

ادستجدة
(1)

فؾقؿاية مـ مـازظات ؿسؿة افســات( فؾؿشـارـة بـف يف مؾتؼـك ؿسـؿة  

قة افؼضادقة افسعقدية، ظؾ  بـلن اـذه افقرؿـة افسـات وافذي تـظؿف اجلؿعقة افعؾؿ

إشباب ادقجبة فؾـزاع ظذ افسـة وذفؽ ٕن ضرق افقؿاية مــ  صـرٓ تتضؿـ ح

 ة أو اإلحياء.صـرافـزاع مشتؿؾة ظذ إشباب بطريؼ ادبا

 أهمَْ املٌضٌع:

تؽؿـ أمهقة ادقضقع يف ـقكف يتطرق فؾقؿاية واحلد مـ اخلـالف وافــزاع  -1

 قة وافؼرابة بسب  ما ترـف هلؿ مرثفؿ مـ مال أو اختصاص أو حؼ.بغ اإلخ

حتاول افقرؿة مجع ما يؿؽــ مــ أشـافق  وضـرق متـاشـبة مـع معطقـات  -4

 ومستجداتف. صـرافع

ات ومؼسحات فؾحـد مــ طـاارة صـقحتاول افقرؿة افتقصؾ فـتاد  وتق -4

 اخلالف بغ افقرثة، فتػقد افـاس ظؿقما وادـظقمة افعدفقة خصقصا.

 ضؤال الدزاضْ:

يعات شــراؾ يؿؽـ فؾػؼقف وافـظـام افعـديل معاجلـة اـذه افظـاارة، وشــ افت

 وافـُّظؿ وإظطاء حؾقل كاجعة أم ٓ؟

فإلجابة ظذ اذا افسمال ـاكص اذه افقرؿة افعؾؿقة وافتل ال يف حؼقؼتفا ًاوفـة 

 فؾعصػ افذاـل ومجع فألؾؽار، وال مشتؿؾة ظذ مؼدمة وًقريـ ظذ ما يع:

  

                                           
  ظفد فؽ بف.ادستجد يف افؾغة: احلادث، واق يؼابؾ افؼديؿ، واجلديد مآ (1)

 (.4/21(، فسان افعرب ٓبـ مـظقر )14اكظر: ادصباح ادـر فؾػققمل: )ص: 
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 ٘ــــْطٝـت

اتػؼ افػؼفاء يف اجلؿؾة ظذ أن افسـة هلا حؼقق جي  إخراجفا مـ افسـة ظـد 

 ة وال ظذ شبقؾ اإلمجال ما يع:صـرادقت مبا

 ممن جتفقز ادقص. :ضوًٓ 

 احلؼقق ادتعؾؼة بعغ افسـة ـافديـ ادراقن. :ثاكقاً 

 .افديقن ادرشؾة ـافزـاة وافؽػارات وديقن أدمل :ثافثاً 

 ة بافثؾث ؾلؿؾ فغر افقارث.صـقافق :هابعاً 

اإلرث :خا ساً 
(1)

. 

ؾـالحظ أن اذه احلؼقق ال متضؿـة فؼطع مادة اخلالف بغ افقرثة ٕكف متـك 

ما ُظؾؿص احلؼقق ومرات  أمهقتفا واتضحص وـاكص جؾقة اكعـدم افــزاع واضؿـلن 

 افقارث.

احلديثة وافتـل مــ  ومع تؼادم افزمان وتلخره تعؼدت احلقاة وتشؽؾص افدوفة

ي ظذ اجلؿقع، سـراؽة ـؾ صمون احلقاة وؾؼ أكظؿة وؿقاكغ تصـقأبرز خصادصفا 

وبافتـايل ٓبـد مـــ افـظـر يف اــذه ادسـتجدات واشـتـتاج أبــرز إشـافق  وافطــرق 

 فؾقؿاية مـ افـزاع ظذ افسـة مع اشتحضار ما ذـره افػؼفاء شابؼًا مـ حؼقق.

 

  

                                           
(، تســفقؾ افػــرادض ٓبـــ ظثقؿــغ: 42-47اكظــر: افتحؼقؼــات ادرضـــقة يف ادباحــث افػرضـــقة فؾػــقزان: )ص: (1)

 (.11-11)ص:
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  احملْز األّل
 ْٓ٘ مطتذدٗ للْقآ٘ مً مياشعات الرتناتطسم تَْع

اشـــتخدام وشـــادؾ اإلظـــالم ادختؾػـــة ادردقـــة وادســـؿقظة وادؼـــروءة  :ضوًٓ 

وخصقصًا وشادؾ افتقاصؾ آجت ظل وادراشؾة افػقرية )ـافقاتسـآب( وادقاؿـع 

ة ذات صـــرآفؽسوكقــة، وافؾقحــات افدظادقــة، وذفــؽ بنظــداد مــقاد تقظقيــة لت

اضحة بطرق إخراجقة جذابـة حـقل بعـض افؼضـايا ادمديـة فؾــزاع رشافة ًددة و

ــة واجلفــات  ــة افدظقي ــة واجلفــات افتقظقي ظــذ افســـة، مـــ ؿبــؾ اجلفــات افعدفق

آجت ظقة
(1)

 ، وفعؾ مـ أبرز ادقضقظات افتل تتـاوهلا اذه ادقاد:

 وجقب افعدل بغ إبـاء -1

 أمهقة افتآفػ وآجت ع وخطقرة اخلالف وآؾساق. -4

 حتريؿ افظؾؿ وخاصة طؾؿ إخقات وإرامؾ وافقتامك. -4

ة، وظـدم صــرظة وادبادرة إػ ؿسـؿة افســة بعـد مـقت ادـقرث مباسـراف -2

 آؽسار إػ فغ افؼؾقب واجت ظفا

 طان ظذ افتحريش بغ ادسؾؿغ وخصقصا بغ اإلخقان.شـقحرص اف -1

 إكصبة.  بقان ـقػقة ؿسؿة افسـات واحلؼقق ادتعؾؼة هبا ومؼدار -1

يح افدؾـ، وإثبـات واؿعـة صـراشتغالل اإلجراءات افـظامقة افالزمة ـت :ثاكقاً 

افقرثة، فؾتقظقـة بلمهقـة ادسـارظة يف ؿسـؿة افســة  صـرافقؾاة، واشتخراج صؽ ح

 ع ذات افصؾة.ضـقوؽر ذفؽ مـ ادقا

حـال افتقظقة بلمهقـة افعـدل يف افعطايـا وؿسـؿة إمـقال بـغ إبــاء يف  :ثافثاً 

                                           
 وٓ كـسـك أمهقة مـز اجلؿعة فتحؼقؼ اذه افتقظقة. (1)
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احلقاة
(1)

  . 

اك ادتـازظغ يف افعطايا حـال احلقـاة، ٕن اـذا صـرافتقظقة بلمهقة ظدم ا: هابعاً 

 ي بعد وؾاة مقرثفؿ حقل اذه إمقال.شـقسـرافـزاع 

اؽة افقصـايا وإوؿـاف مــ صــقافتقظقة بلمهقة اإلحؽـام وافدؿـة يف  :خا ساً 

ف فعــدم افقضــقح ، ٕن افضــعػ يف اــذا مآفــف فؾـــزاع واخلــالصـــغؿبــؾ لت

وافؼصقر
(2)

. 

إرصاد افقرثـة بعـد مـقت مـقرثفؿ بـافرجقع إػ مقؿـع وزارة افعـدل  :شااشاً 

بادؿؾؽة افعربقة افسعقدية ؾػقف خدمـة حسـاب ادقاريـث، واـل متضـؿـة فزكـام  

ظل فؽــؾ وارث وكســبتف ومؼــدار شـــرإفؽــسوين مــتؼـ ودؿقــؼ حلســاب ادــراث اف

ظل ويبـغ حجـ  ــؾ شــربف افصــقارث وكح مقجز حلافة ــؾ وضـقحصتف مع تق

 مـ يتؿ حجبف مـ افقرثة.

 

 

                                           
وافشاؾعقة ومجفقر افػؼفاء: إػ أن افعدل بـغ افـذـر وإكثـك مــ إوٓد، يؽـقن بافتسـقية بقــفؿ يف  ذا  احلـػقة (1)

 افعطقة بدون تػضـقؾ.

وذا  ادافؽقة واحلـابؾة: إػ أن افعدل بغ إوٓد يف افعطقة، يؽقن بتػضـقؾ افـذـر ظـذ إكثـك، ؾقجعـؾ فؾـذـر  

 ه ابـ افؼقؿ.مثؾ حظ إكثقغ، ـؼسؿة ادراث، واختار

(، روضـة افطـافبغ فؾــقوي 14/471(، افبان وافتحصـقؾ ٓبـ رصـد )1/147اكظر: بدادع افصـادع فؾؽاشاين ) 

 (.1/14(، ادغـل ٓبـ ؿدامة )1/471)

ؿامص بعض ادحاـؿ افشـرظقة مشؽقرة بافتعاؿد مع بعض ادمشسات ادختصة يف إوؿاف وافؼضايا وذفـؽ بػـتح  (4)

ادحؽؿة فتؼـديؿ ادشـقرة حـقل إوؿـاف وافقصـايا وإظـداد صــقغ افقصـايا وإوؿـاف بطـرق  مؽت  هلؿ داخؾ

 ًؽؿة ومػصؾة.
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  احملْز الجاىٕ
 طسم إدسأٜ٘ مطتذدٗ للْقآ٘ مً مياشعات الرتنات

( مؽتؿؾـة اإلجـراءات افـظامقـة ضـلأن تؽقن إمقال )ـافعؼار وإرا ضوًٓ:

 ظقة مثؾ اشتؽ ل صـؽقك ادؾؽقـة، وحتديـد إضـقال وادسـاحات، وتؼـديرشـرواف

افـســ  ادشــاظة وكحــق ذفــؽ، ٕن اشــتؽ ل مثــؾ اــذه اإلجــراءات يطــقل زمـــف 

 وبافتايل تقؿػ ؿسؿة افسـة ويتؼادم افزمان ويطرأ اخلالف.

ــًا: ــبالد أم  صـــراحل ثاكق ــؾ اف ــقاء داخ ــا ش ــقال وآؾصــاح ظـف ــامؾ فألم افش

خارجفا، وأن تؽقن معؾقمة فؾقرثة، أو أن يقثؼفا يف ثبص خاص، بحقث ٓ خيػـك 

 ء بعد افقؾاة.صـلفا مـ

ٕن بعض اخلالف مـشله اجلفؾ بافسـة أو بعضفا أو طفقر ترـة جديدة بعـد 

افســة ؽـر ادحصـقرة  صــرافؼسؿة، وأيضـا افزمـان افـذي يسـتغرؿف افقرثـة يف ح

 ـػقؾ بنيؼاع اخلصقمة بقـفؿ.

 أن تؽقن إمالك باشؿ صاحبفا وـذا ادعامالت ادافقة وافتجاريـة، ويفثافثًا: 

حال ـقهنا باشؿ افغر ؾالبد مـ تقثقؼ ذفؽ وآصـفاد ظؾقـف واخبـار افقرثـة، ٕن 

 بعض افـزاظات تؽقن بسب  جحقد مـ ال باشؿف، أو خلػادفا ظـ افقرثة. 

أو أي كــقع مـــ  -ـة تضــامـقة مغؾؼــة ذات ؽــرض خــاص صـــرإكشــاء  هابعــًا:

ت، وإدخـال افقرثـة أثـاء احلقاة تضؿ مجقع افتجارات وادؿتؾؽا -ـات شـرأكقاع اف

ـة بامتالك أشفؿ أو حصص ظذ ؿدر أكصبتفؿ مــ ادـراث، شـرـاء يف اذه افصـر

وإدار ا بطريؼة احساؾقة، فض ن اشـتؿرارية افعؿـؾ افتجـاري، وأيضـا ٓشـتؿرار 

 ؾة كاجحة جدا دـ أمقافف ـؾفا جتارية وذات ؿقؿة ـبرة.شـقاشؿ افعادؾة، واذه افق
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افــدؿقؼ فألمــقال افتجاريــة وادؿتؾؽــات وؾــؼ إصــقل  افضــبط ادــايلخا ســاً: 

ادحاشبقة وافـظامقة أثـاء احلقاة، أو َحْقـؿتفا، ٕن اذا افضبط مما يسفؾ ؿسـؿة افســة 

 مف  ـزت، وٓ يعّؼداا أو ُيـشا اخلالف بغ افقرثة مثؾ ظدم وجقد اذا افضبط. 

ظـذ إصـقل افثابتـة، أن حتتقي افسـة ظذ افـؼد أـثـر مــ احتقادفـا شااشًا: 

 ع مـ ؿسؿة إصقل.شـرٕن ؿسؿة إمقال أشفؾ وأ

حتديد افصػة افتل يعؿؾ هبا أحـد إبــاء يف أمـقال وافـده ـافقـافـة أو  شابعًا:

ادضــاربة أو اإلجــارة مــع حتديــد إجــرة وكســبة إتعــاب، وذفــؽ حتــك ٓ يــّدظل 

 قرث.ادؾؽقة افؽامؾة أو اجلزدقة أو ادشارـة بعد مقت اد

حتديد كسبة ادشارـة ومؼداراا يف حـال احلقـاة، إذا صـارك أحـد إبــاء  ثا ــًا:

 وافده يف جتارتف أو ظؼاره بلي صقرة أو صؽؾ مـ إصؽال.

إثبات افزواج وافطالق يف حال احلقاة باشـتخراج افعؼـقد وافصـؽقك  ناشعًا:

 افالزمة، ٕن ظدم افتقثقؼ مما يزيد أمد افدظاوى ادرؾقظة.

تؼققؿ افسـة مـ مؽات  ًاشـبقة ومؼق،ؿـغ معتؿـديـ فألصـقل ؽـر  ًا:صـراظ

 ؿ.سـقافـؼدية، فض ن ظدافة افتؼققؿ وافتؼ

ص مؽات  ؿضادقة خاصة بافسـات فؾـظر يف آثباتات صـق  :شـراحلااي ظ

اء واحلـراس صـقوافدظاوى وادراؾعات وضؾبات افؼسؿة وآهناءات، وتعقغ إو

ص مما يسفؾ اإلجـراءات ومـدة افساؾـع صـقوادصّػغ، ٕن اذا افتخظذ إمقال 

 وآهناءات.

شـ ظؼقبات ظذ افدظاوى افؽقدية أو افصقرية وافتل مـ صلهنا  :شـرافثاين ظ

 تلخر افؼسؿة، وـذا ظذ إخػاء افقثادؼ أو إمقال أو ادستـدات ظـ ظؿد. 
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 ٘ـــــامتـارت

ــ صـــلأو ــذا ادقضــقع وذف ــة هب ــد اجلؾســات بافعـاي ــان وافـظــر وظؼ ؽ باإلمع

ؾ أـز ؿدر ممؽـ مـ إشـافق  وافطـرق صـق فتحصـغوافقرش بغ ادفتؿغ وادخت

افتل حتد مـ افـزاظات ظذ ؿسؿة افسـات، وظذ ادسموفغ يف وزارة افعدل ادبـادرة 

 ات فتطقير افعؿؾ وتسفقؾ اإلجراء.صـقيف تبـل مثؾ اذه افـتاد  وافتق

 

 .وشؾؿ ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفف و حبف وشؾؿو ذ ا  

 

 



 

 



 


