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 كنمح سئيس امذحشيش

إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم، وقمغم آًمف احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد 

 أُم٤م سمٕمد:. وصحٌف أمجٕملم.

ومٗمل ظمْمؿ اًمتٓمقر واًمتٓمقير اًمذي شمِمٝمده هذه اًمٌالد اعم٤ٌمريم٦م ذم ؿمتك اعمج٤مٓت 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م، واًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًم٘مْم٤مء ذم يم٤موم٦م جم٤مٓشمف، وُم٤م يّمحٌف ُمـ شمٖمٞمػمات 

ُمقايم٦ٌم ذًمؽ ٟمٔم٤مُمٞم٦م، وشمٕمديالت ىمْم٤مئٞم٦م، يم٤من ًمزاًُم٤م قمغم اًم٤ٌمطمثلم واعمختّملم 

سم٤مًمٌح٨م واًمدراؾم٦م، وٓ ؾمٞمام أّن أطمد أهداف اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم إٟمت٤مج اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل 

 واعمٕمروم٦م وٟمنممه٤م وشمقفمٞمٗمٝمام.

وعم٤م يم٤مٟم٧م مجٕمٞم٦م ىمْم٤مء ُمًتِمٕمرًة اعم١ًموًمٞم٦م طمٞم٤مل ذًمؽ إُمر: يم٤من ُمـ سمراجمٝم٤م 

هتٞمئ٦م اعمٜمؼم اًمٕمٚمٛمل، اًمذي ُمـ ظمالًمف شمتالىمك إومٙم٤مر واعمٕم٤مرف واًمدراؾم٤مت 

ْم٤مئٞم٦م، وومؼ ىمقاقمد قمٚمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسم٦م اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وحتٙمٞمٛمٝم٤م وُمراضمٕمتٝم٤م ُمـ اًم٘م

 ىمٌؾ اعمتخّمّملم.

وهذا اعمٜمؼم اًمٕمٚمٛمل، واعمٜمٝمؾ اًم٘مْم٤مئل، ي٠ميت ذم قمدده احل٤مدي قمنم: اًمذي آُمؾ 

 أن يْمٞمػ ًمٚمٛمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُم٤م طمؼمه اًم٤ٌمطمثقن ذم اًمدراؾم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م.

 .آًمف وصحٌف أمجٕملم.وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم 

 رئيس حترير جملة قضاء

 أ.د عبد اهلل بو نحهد العهراىي
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واًمّمالة واًمًالم قمغم ، يٕمٚمؿ قمٚمؿ اإلٟم٤ًمن ُم٤م مل، احلٛمد هلل اًمذي قمٚمؿ سم٤مًم٘مٚمؿ

اهلل صغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمٚمٞمف وقمغم آًمف  ظمػم إُمؿ اًمٜمٌل اًمٕمٚمؿ حمٛمد سمـ قمٌد

 أُم٤م سمٕمد، وأصح٤مسمف أمجٕملم

وم٢من اًمتٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م ذم هذا اًمزُمـ ىمد اشمًع ُمداه٤م وشمٕمددت أـمراومٝم٤م 

ُم٣م ُمـ  ومتٞمزت سم٤مًمنقم٦م واعمروٟم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سمام، وجم٤مٓهت٤م وشمٜمققم٧م ـمرائ٘مٝم٤م وٟمٔمٛمٝم٤م

 أزُم٤من هم٤مسمرة.

إوراق : ووؾم٤مئٚمفوُمـ صقره ، آئتامن واًمتٛمقيؾ: وإن ُمـ أؾمًٝم٤م وريم٤مئزه٤م

طمتك ص٤مر ، واًمًٜمد ُٕمر، واًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م، اًمتج٤مري٦م اًمتل طمٍمه٤م اعمٜمٔمؿ سم٤مًمِمٞمؽ

اإلىمراض وآىمؽماض ٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م سمؾ شمٕمدى ذًمؽ إمم اًمٕم٘مقد وآًمتزاُم٤مت 

 إوراق وؾمٞمٚم٦م ًمالئتامن واًمْمامن ومٞمٝم٤م.إظمرى همػم اًمتٛمقيٚمٞم٦م ومّم٤مرت هذه 

ًمتٜمٗمٞمذه٤م  - وسمٕمد إٟمِم٤مء ىمْم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ ذم اعمٛمٚمٙم٦م همٚم٥م قمغم اًمًٜمدات اعم٘مدُم٦م إًمٞمف

% ُمـ  70ت إمم ءاطمّم٤مطمتك وصؾ قمدده٤م ذم سمٕمض آ، إوراق اًمتج٤مري٦م - اضمؼمً 

وعم٤م شمِمتٛمؾ قمٚمٞمف اؾمتخداُم٤مهت٤م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت : اًمًٜمدات اعم٘مدُم٦م عمح٤ميمؿ اًمتٜمٗمٞمذ

: ٦م وٟمٔم٤مُمٞم٦م ىمد ختؾ سمّمحتٝم٤م ومتٌٓمٚمٝم٤م ومتٜمع ُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م وم٘مد ضم٤مء هذا اًمٌح٨مذقمٞم

وىمد اؿمتٛمؾ ، وأصمره٤م قمغم شمٜمٗمٞمذ إوراق اًمتج٤مري٦م، ًمٌٞم٤من طمٙمؿ هذه آؾمتخداُم٤مت

 :قمغم اعم٤ٌمطم٨م اًمت٤مًمٞم٦م

 :وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م، طم٘مٞم٘م٦م آئتامن: اعمٌح٨م إول
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 .شمٕمريػ آئتامن ًمٖم٦م: اعمٓمٚم٥م إول

 .٤مشمٕمريػ آئتامن اصٓمالطًم : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 .أٟمقاع آئتامن: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 .شمٕمريػ إوراق اًمتج٤مري٦م: اعمٌح٨م اًمث٤مين

 .اًمٜمٔم٤مم اًمقاضم٥م اًمتٓمٌٞمؼ ذم إوراق اًمتج٤مري٦م: اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

 .صٚم٦م آئتامن سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م: اعمٌح٨م اًمراسمع

 .صقر اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م ًمالئتامن: اعمٌح٨م اخل٤مُمس

ذم اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م  اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م: اعمٌح٨م اًم٤ًمدس

 :وومٞمف ؾمت٦م ُمٓم٤مًم٥م: ًمالئتامن

طمٙمؿ اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م قمغم ؾمٌٞمؾ آئتامن : اعمٓمٚم٥م إول

 واًمْمامن ذم ؾم٤مئر اًمٕم٘مقد

طمٙمؿ اؾمتخدام اًمِمٞمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ آئتامن واًمْمامن ذم ؾم٤مئر : اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 اًمٕم٘مقد

 طمٙمؿ اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م قمغم ؾمٌٞمؾ آئتامن ذم: عمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨ما

 اًمتٛمقيؾ قم٘مقد

طمٙمؿ اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م قمغم ؾمٌٞمؾ آئتامن ذم : اعمٓمٚم٥م اًمراسمع

 اًمٕمٛمؾقم٘مقد 

طمٙمؿ اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م قمغم ؾمٌٞمؾ آئتامن ذم : اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس

 .قم٘مقد اعم٘م٤موٓت واإلضم٤مرة عمدة ـمقيٚم٦م
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ذم  - ٤مضمزائٞمً  ٤مذـمً  - طمٙمؿ اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م: ٓمٚم٥م اًم٤ًمدساعم

 .اًمٕم٘مقد واًمديقن

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ذم ٟمٔمر اعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اؾمتخدام : اعمٌح٨م اًم٤ًمسمع

 .إوراق اًمتج٤مري٦م ًمالئتامن

وومٞمف ، أصمر آؾمتخدام اعمخ٤مًمػ ًمألوراق اًمتج٤مري٦م ذم شمٜمٗمٞمذه٤م: اعمٌح٨م اًمث٤مُمـ

 :صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م

أصمر آؾمتخدام اعمخ٤مًمػ ًمٚمٜمٔم٤مم ذم إوراق اًمتج٤مري٦م قمغم : اعمٓمٚم٥م إول

 .شمٜمٗمٞمذه٤م

 .أصمر اؾمتخدام اًمِمٞمؽ يم٠مداة ائتامن قمغم شمٜمٗمٞمذه: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين

 .أصمر اعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إوراق اًمتج٤مري٦م قمغم شمٜمٗمٞمذه٤م: اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م

 .اخل٤ممت٦م

 .صم٧ٌم اعمّم٤مدر واعمراضمع

 .ومٝمرس اعمقوققم٤مت

 وأن جيٕمٚمف قمٛماًل ، ويم٤مشمٌف، أن يٜمٗمع هبذا اًمٌح٨م ىم٤مرئف ڤ ٕؾم٠مل اهلل وإين

 وأطمٙمؿ.، وأقمٚمؿ، واهلل أقمغم، ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ ٤مظم٤مًمًّم 
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 :حتؼزٚف االئتًاٌ نغ: انًطهة األٔل

ئتاِمن ِٓ ـَ : واعمّمدر، اؾمؿ: ا ـَ اِ : واًمٗمٕمؾ ُمٜمف، اِْئَتَٛم ـَ : ي٘م٤مل، ئتٛم ، ائتامًٟم٤م، ي٠ممتـ ائتٛم

٤َمَذُه أُِمٞمٜمً : قَمغَم َُم٤مًمِِف أي اْئتاَِمَٟمفُ  وَأَرادَ ، واعمٗمٕمقل ُم١ممتَـ، ومٝمق ُم١ممتِـ ، قَمَٚمْٞمفِ  ٤ماخِتخ

ضُمؾِ  وم٤مِْئتاَِمنُ  ُه َأُِمٞمٜمً : اًمرَّ ، اًمذي يث٘مقن إًمٞمف: وُم١ممتـ اًم٘مقم، إذا ووع ومٞمف صم٘متف، ٤مقَمدُّ

٤م )أُمـ( ُمـ إُم٤مٟم٦م وأصٚمٝم، شم٘مقل اؤمتـ اًمرضمؾ ومٝمق ُم١ممتـ، ويتخذوٟمف أُمٞمٜم٤م طم٤مومٔم٤م

ـْ ظَم٤مَٟمَؽ »: وذم احلدي٨م، (1)ود اخلٞم٤مٟم٦م ـْ َُم ـِ اْئَتَٛمٜمََؽ َوَٓ خَتُ  .(2)شَأدخ إََُم٤مَٟم٦َم إِمَم َُم

 .اتؼزٚف االئتًاٌ اصطالًح: انًطهة انخاَٙ

قمٛمٚمٞم٦م ُم٤ٌمدًم٦م ىمٞمٛم٦م طم٤مضة أو قم٤مضمٚم٦م سم٘مٞمٛم٦م : يٕمرف آىمتّم٤مديقن آئتامن سم٠مٟمف

يمت٘مديؿ ؾمٚمٕم٦م أو ظمدُم٦م أو ، إًمٞمٝم٤م ُمٌٚمغ آظمر يًٛمك اًمٗم٤مئدةآضمٚم٦م ُم٤ًموي٦م هل٤م ُمْم٤موم٤م 

ُمٜمح اعمديـ أضمال ًمٚمقوم٤مء ": أو هق، (3)ٟم٘مقد ذم احل٤مل ُم٘م٤مسمؾ احلّمقل قمغم أظمرى

                                           

ُمٕمجؿ و (،1/133) اًمٚمٖم٦م، ٓسمـ وم٤مرس ُم٘م٤ميٞمس وُمٕمجؿ (،13/22) اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر يٜمٔمر: ًم٤ًمن (1)

  https://www.almaany.comقمغم اًمراسمط:  اعمٕم٤مين اجل٤مُمع

 (،1264 سمرىمؿ ،3/564) واًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف (،3534 سمرىمؿ ،3/290) ؾمٜمٜمفأظمرضمف أسمقداوود ذم  (2)

  .(2296 سمرىمؿ ،2/53) ذط ُمًٚمؿ قمغم وصححف احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك، همري٥م طمًـ وىم٤مل: طمدي٨م

 ، حمٛمد طمًـ يقؾمػ، قمغم اًمراسمط: (2)يٜمٔمر: ُمقؾمققم٦م اعمّمٓمٚمح٤مت آىمتّم٤مدي٦م  (3)

http :/ /www.saaid.net/Doat/hasn/159.htm قمغم اًمراسمط:ُمٕمجؿ اعمٕم٤مين اجل٤مُمع، و  

https :/ /www.almaany.com:وآئتامن ذم آىمتّم٤مد قمغم اًمراسمط 

Read More at :https://accdiscussion.com/acc 15968. html 
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أن شمقضمد ًمٚمِمخص ىمدرة ُم٤مًمٞم٦م شمزيد قمـ ": وىمٞمؾ، (1)"سمديقٟمف سمقؾمٞمٚم٦م وامن 

: ٕم٤مموآئتامن يٕمٜمل سمٛمٗمٝمقُمف اًم، (2)سم٤مٔضمؾممتٚمٙم٤مشمف وطم٘مقىمف قمـ ـمريؼ اًمتٕم٤مُمؾ 

 .(3)أو ووع اًمث٘م٦م، اًمث٘م٦م: وشمٕمٜمل، سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م " Credit "ومٝمق شمرمج٦م ًمـ : اًمث٘م٦م

ومٝمق ىم٤مئؿ قمغم أؾم٤مس اًمث٘م٦م وإُم٤مٟم٦م ُمـ اًمٓمرف احل٤مصؾ قمٚمٞمف ويًتقضم٥م ُمرور 

وًمذًمؽ : اًمتًٚمؿ أو اإلىمراض واًمتًديدوومؽمة ُمـ اًمزُمـ سملم وىم٧م اًمتًٚمٞمؿ 

 ٤ميقًمٞمٝم٤م اًمٌٜمؽ أو اعمٛمقل ًمٕمٛمٞمٚم٦م ـمٌٞمٕمٞمً اًمث٘م٦م اًمتل ": وم٤مٕىمرب ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘متف أٟمف

 ًمدى إي٤مه سمٙمٗم٤مًمتف أو شمٍمومف حت٧م اعم٤مل ُمــ سمقوع ُمٌٚمغ ُمٕملم - ٤ميم٤من أو اقمت٤ٌمريً 

 ُمٕمٞمٜم٦م زُمٜمٞم٦م ومؽمة ظمالل اًمٓمروملم سملم قمٚمٞمف يتٗمؼ حمدد همرض ذم ٓؾمتخداُمف آظمر

 .(4)"فؼ قمٚمٞمُمتٗم ُم٤مدي قم٤مئد ُم٘م٤مسمؾ ُمٕمٞمٜم٦م سمنموط اًمًداد ويتؿ

اعم٘مرض أو : ويًٛمك، ُم٤مٟمح آئتامن: مه٤م، قمٛمٚمٞم٦م آئتامن وهبذا يتٌلم أن ـمروم٤م

 .(5)سم٤معمديـ أو اعم٘مؽمض: ويًٛمك، وُمتٚم٘مل آئتامن، اًمدائـ

واًمْمامن قمٜمد ، وضمقد اظمتالف ذم اعمٕمٜمك سملم آئتامن هٜم٤م - شم٘مدم مم٤م - وئمٝمر

أو وؿ ذُم٦م اًمْم٤مُمـ إمم ذُم٦م ، ؿمٖمؾ ذُم٦م أظمرى سم٤محلؼ: واًمذي ي٘مّمد سمف، اًمٗم٘مٝم٤مء

                                           

دراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ُم٤مدة إوراق اًمتج٤مري٦م )دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معمٖمرب(، د.امحد  (1)

 (.9-7ص )يمقيز، وحمٛمد اهلٞمٜمل، 

 (.15ص )إوراق اًمتج٤مري٦م واإلومالس واًمتًقي٦م اًمقاىمٞم٦م، قمٌد اًمرمحـ اًمًٞمد ىمرُم٤من،  (2)

 (.30ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م، سم٤ًمم اًمٓمراوٟم٦م وسم٤مؾمؿ ُمٚمحؿ،  (3)

 .اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ (4)

 ( وٛمـ أسمح٤مث اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل ذم اًمدورة اخل٤مُم٦ًم قمنمةسمٓم٤مىم٤مت آئتامنيٜمٔمر: سمح٨م ) (5)

دوره اًمتحٚمٞمؾ آئتامين و)وسمح٨م  (،2ص ) م سمٛمً٘مط )ؾمٚمٓمٜم٦م قُمامن(، ًمقه٦ٌم اًمزطمٞمكم،6-11/3/2004

إيامن اٟمجرو، ود ُم٤مهر إُملم، و، ًمٙمؾ ُمـ د قمٌد اًمٕمزيز اًمدهمٞمؿ، (ذم شمرؿمٞمد قمٛمٚمٞم٤مت اإلىمراض اعمٍمذم

 (28)ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمنميـ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ؾمٚمًٚم٦م اًمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمجٚمد 

 (.2006، 3)اًمٕمدد 
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ًٓ  اعمْمٛمقن ًٓ  قمٜمف ذم اًمتزام احلؼ طم٤م  .(1)أو ُمآ

قمٜمد آىمتّم٤مديلم  - ٤موًمٕمؾ شمًٛمٞم٦م آئتامن ذم إوراق اًمتج٤مري٦م وامٟمً 

ًمقضمقد ُمٕمٜمك آًمتزام واًمث٘م٦م ذم يمؾ ُمٜمٝمام : إٟمام هق ُمـ سم٤مب اًمتجقز - واًم٘م٤مٟمقٟمٞملم

ٛمـ وهق ضمٕمؾ ، وهق أطمد ُمٕم٤مين اًمْمامن ذم اًمٚمٖم٦م إذ هق ذم إصؾ ُمِمتؼ ُمـ اًمْمخ

، وٛمٜم٧م اًمٌمء إذا ضمٕمٚمتف ذم وقم٤مئف: ُمـ ذًمؽ ىمقهلؿو، ذم رء حيقيفاًمٌمء 

صمؿ يرد ، ٕٟمف إذا وٛمٜمف اؾمتققم٥م ذُمتف: اًم٤ٌمب ُمـ هذا ٤مواًمٙمٗم٤مًم٦م شمًٛمك وامٟمً 

يمام أن ، وٛمٜم٧م اعم٤مل إذا اًمتزُمتف: شم٘مقل، آًمتزام: (2)اًمْمامن ذم اًمٚمٖم٦م عمٕم٤مٍن ُمٜمٝم٤م

وآطمتٞم٤مط ًمٚمح٘مقق  وآئتامن يراد سمف اًمتقصمؼ، اًمْمامن ُمـ قم٘مقد اًمتقصم٘م٦م

 ذم داظمؾ - آىمتّم٤مديلم قمٜمد - ٤مومٞمٙمقن شمًٛمٞم٦م آئتامن وامٟمً ، ٤موآًمتزاُم٤مت أيًْم 

 .ًمٚمْمامن اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك

                                           

واحل٤موي اًمٙمٌػم ،  (،4/240) اًمٓم٤مًمٌلم، ًمٚمٜمقويروو٦م و (،5/96) يٜمٔمر: ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، ًمٚمحٓم٤مب (1)

 (.4/248) اعمٌدع، ٓسمـ ُمٗمٚمحو (،5/189) واإلٟمّم٤مف، ًمٚمٛمرداوي (،6/430) ًمٚماموردي

 ُم٤مدة )وٛمـ(، وًم٤ًمن اًمٕمرب، ٓسمـ ُمٜمٔمقر (،3/372) يٜمٔمر: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م، ٓسمـ وم٤مرس (2)

(13/257.) 
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 .إَٔاع االئتًاٌ: انًطهة انخانج

 :هل، (1)سم٤مقمت٤ٌمرات خمتٚمٗم٦م، شمتٕمدد صقر آئتامن وأٟمقاقمف

 :ؾقـؼسؿ إػ، بحسب افغرض مـف -1

 :ائتامن اشتثامري - أ

وشمٚمج٠م ، ومتثؾ اًمًٜمدات إداة اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمحّمقل قمٚمٞمف، ٤مهم٤مًمًٌ  ـمقيؾ إضمؾ وهق

، إًمٞمف اعم١مؾم٤ًمت قم٤مدة ُمـ أضمؾ شمقومػم اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م ُمـ رؤوس أُمقال صم٤مسمت٦م )أرايض

 ُمٜمِمآت..اًمخ(.

 :ائتامن جتاري - ب

شمٚمج٠م إًمٞمف اعم١مؾم٤ًمت سمٖمرض متقيؾ ضمزء ُمـ رأؾمامهل٤م و، قم٤مدة ىمّمػم إضمؾ وهق

وهق اًمذي ، (…ُمِمؽمي٤مت ُمـ اعمقاد إوًمٞم٦م، )أضمقر قماملاًمٕم٤مُمؾ او اجل٤مري 

ويٛمٜمح قم٤مدة ُمـ ىمٌؾ اًمنميم٦م إمم ذيم٤مت ، يزاوًمف اًمتج٤مر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سمٞمٕم٤م وذاء

 ًمٞم٘مقم اعمّمٜمع ًمت٤مضمر ائتامن يٛمٜمح - ُمثاًل  - وم٤معمــقرد، أظمرى أو زسم٤مئـ ُمٜمتٔمٛملم

 ُم٤م ًمًداد متٝمٞمدا ىمٞمٛمتٝم٤م وحتّمٞمؾ سمٞمٕمٝم٤م صمؿ هن٤مئل عمٜمت٩م وحتقيٚمٝم٤م اخل٤مُم٤مت سمتِمٖمٞمؾ

                                           

ٛمد طمًـ يقؾمػ ُمدير سمٜمؽ آؾمتثامر اًم٘مقُمل، ذم ُمقىمع حم (،2) يٜمٔمر: ُمقؾمققم٦م اعمّمٓمٚمح٤مت آىمتّم٤مدي٦م (1)

 صٞمد اًمٗمقائد قمغم اًمراسمط:

http://www.saaid.net/Doat/hasn/159.htm 

 ، قمغم اًمراسمط:ُمٕمجؿ اعمٕم٤مين اجل٤مُمع و

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-r/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/ 

، Read More at: https://accdiscussion.com/acc15968.htmlوآئتامن ذم آىمتّم٤مد، قمغم اًمراسمط: 

، ًمٙمؾ ُمـ د قمٌد اًمٕمزيز اًمدهمٞمؿ، (اًمتحٚمٞمؾ آئتامين ودوره ذم شمرؿمٞمد قمٛمٚمٞم٤مت اإلىمراض اعمٍمذم)وسمح٨م 

إيامن اٟمجرو، ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمنميـ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ؾمٚمًٚم٦م اًمٕمٚمقم ود ُم٤مهر إُملم، و

 (.2006، 3)اًمٕمدد  (28)٦م اعمجٚمد آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم
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ومتثؾ اًمٙمٛمٌٞم٤مٓت واًمًٜمدات إذٟمٞم٦م إداة اعمٜم٤مؾم٦ٌم ، اًمتزاُم٤مت ُمــ ًمٚمٛمقرد قمٚمٞمف

 .ًمتداوًمف

 :ائتامن اشتفالـل - ج

متقيؾ اطمتٞم٤مضم٤مت إومراد ُمـ اًمًٚمع اعمٕمٛمرة سمٖمرض ، قم٤مدة ُمتقؾمط إضمؾ وهق

 .(اًمخ…، ؾمٞم٤مرات، صمالضم٤مت، )آؾمتٝماليمٞم٦م

، وُمتقؾمط إضمؾ، وىمّمػم، ائئتامن ـمقيؾ: ومٞمٜم٘مًؿ إمم: بحسب أجؾف ومدتف -2

 يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمف.

 :ؾقـؼسؿ إػ، بحسب صخصقة متؾؼل االئتامن -3

، إومراد اًمٓمٌٞمٕمٞملم: ُمثؾ، يٕم٘مده أؿمخ٤مص اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص: ائتامن ظم٤مص

: وائتامن قم٤مم، واًمِمخّمٞم٤مت آقمت٤ٌمري٦م اخل٤مص٦م يم٤مًمنميم٤مت واعم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م

 .اًمٕم٤مُم٦مواجلٝم٤مت ، هق ُم٤م شمٕم٘مده اًمدوًم٦مو

 :ؾقتؼسؿ هذا االئتامن إػ: بحسب ضامن افديـ -4

ويٙمتٗمل اًمدائـ ، ٓ ي٘مدم اعمديـ ومٞمف اي وامٟم٤مت ًمتًديد ديٜمف: ائتامن صخيص

وسمث٘متف ذم شمٜمٗمٞمذ ، سم٤مًمققمد اًمذي أظمذه اعمديـ قمغم قم٤مشم٘مف سم٢مسمراء ذُمتف ذم إضمؾ اعمحدد

وائتامن ، زه اعم٤مزم(قمد ُمًتٜمدا إمم ؿمخّمٞم٦م اعمديـ )طمًـ ؾمٛمٕمتف وُمت٤مٟم٦م ُمريمقهذا اًم

 أيمؼم - قم٤مدة - وشمٙمقن ىمٞمٛم٦م اًمْمامن، ي٘مدم اعمديـ ومٞمف وامٟم٤م قمٞمٜمٞم٤م ًمتًديد ديٜمف: قمٞمٜمل

 .اعمخ٤مـمرة ذات أو اًمٙمٌػمة اًمّمٗم٘م٤مت طم٤مًم٦م ذم وهذا، اًم٘مرض ىمٞمٛم٦م ُمـ

 :ؾقـؼسؿ إػ: بحسب جفة مـح االئتامن -5

اعمدظمريـ وهق اًمذي شمزاوًمف اًمٌٜمقك يمقؾمٞمط ُم٤مزم سملم : االئتامن ادكدمأ/

ومتقومر اًمٌٜمقك اًمتٛمقيؾ اًمالزم ًمٚمٕمٛمالء قمـ ـمريؼ ُمٜمح اًم٘مروض أو ، واعمًتثٛمريـ
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يمام شم٘مقم سم٢مىمراض احلٙمقُم٦م ُمـ ظمالل ذاء ، متٙمٞمٜمٝمؿ ُمـ اًمًح٥م قمغم اعمٙمِمقف

ًمزي٤مدة  - ٤مأيًْم  - ومٝمذا ي١مدي، وطمٞمٜمام شمزيد اًمٌٜمقك إىمراوٝم٤م، إوراق اعم٤مًمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م

 اعم٘مرولم.همػمه٤م ُمـ خالف سم، اًمٌٜمقك اُمتالك ُم٤م شم٘مروف وٓ يٚمزم، ودائٕمٝم٤م

، وهق اًمذي يزاوًمف اعمٛمقًمقن ُمـ أومراد أو ذيم٤مت متقيؾ :االئتامن افعاديب/

وخيْمٕمقن ذم اعمٛمٚمٙم٦م ًمٜمٔم٤مم ، ويِمؽمط طمّمقهلؿ قمغم اًمؽماظمٞمص اًمالزُم٦م ًمذًمؽ

 .(1)ُمراىم٦ٌم ذيم٤مت اًمتٛمقيؾ

                                           

 يٜمٔمر: اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م (1)
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ذم  37اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  - ٟمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦ممل حيدد 

ؿم٠مٟمف ذم : ًمألوراق اًمتج٤مري٦م رهمؿ إؿم٤مرشمف خلّم٤مئّمٝم٤م ٤مشمٕمريٗمً  - هـ11/10/1383

: سم٠مهن٤م - خلّم٤مئّمٝم٤م اٟمٔمرً  - إٓ أٟمف يٛمٙمـ شمٕمريٗمٝم٤م، ذًمؽ ؿم٠من ُمٕمٔمؿ إٟمٔمٛم٦م إظمرى

اًمتًٚمٞمؿ متثؾ طم٘م٤م ٟم٘مدي٤م ؾمٜمدات أو صٙمقك ُمٙمتقسم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول سم٤مًمتٔمٝمػم أو "

وجيري اًمٕمرف قمغم ىمٌقهل٤م أداة ، ُمًتحؼ اًمدومع سمٛمجرد آـمالع أو سمٕمد أضمؾ ىمّمػم

 .(1)"ووم٤مء شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٜم٘مقد

حمررات ؿمٙمٚمٞم٦م شمتٓمٚم٥م ": وىمد ورد شمٕمريٗمٝم٤م ذم اعمذيمرة اًمتٗمًػمي٦م ًمٚمٜمٔم٤مم سم٠مهن٤م

٤م ؿمخّمٞم٤م ًمّمحتٝم٤م سمٞم٤مٟم٤مت طمدده٤م اًمٜمٔم٤مم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول سم٤مًمٓمرق اًمتج٤مري٦م متثؾ طم٘م

أو ىم٤مسمؾ ًمٚمتٕمٞملم ويًٝمؾ ، ُمٌٚمغ ُمـ اًمٜم٘مقد واضم٥م اًمدومع ذم وىم٧م ُمٕملم: ُمقوققمف

صمؿ ، "حتقيٚمٝم٤م ومقرا إمم ٟم٘مقد سمخّمٛمٝم٤م ًمدى اًمٌٜمقك وسم٤مؾمتٕمامهل٤م ذم شمًقي٦م اًمديقن

حمررات أو صٙمقك ؿمٙمٚمٞم٦م شمتْمٛمـ ": اؾمت٘مرت اًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمغم شمٕمريٗمٝم٤م سم٠مهن٤م

ورشم٥م قمغم قمدم شمقاومره٤م وم٘مدان اًمقرىم٦م  ٤مدىمٞم٘مً  اسمٞم٤مٟم٤مت شمٙمٗمؾ اًمٜمٔم٤مم حتديده٤م حتديدً 

                                           

وإوراق اًمتج٤مري٦م  (،10ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، د قمٌد اهلل اًمٕمٛمران،  (1)

وإوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي،  (،28ص )واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م، سم٤ًمم اًمٓمراوٟم٦م وسم٤مؾمؿ ُمٚمحؿ، 

ودراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات  (،5ص )وإوراق اًمتج٤مري٦م، د قمكم مج٤مل قمقض،  (،3)ص د زيٜم٥م ؾمالُم٦م، 

ص اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ُم٤مدة إوراق اًمتج٤مري٦م )دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معمٖمرب(، د.امحد يمقيز، وحمٛمد اهلٞمٜمل، 

(10-11.) 
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أو اًمّمؽ هلذه اًمّمٗم٦م وحتقيٚمٝم٤م قمٜمدئذ إمم ؾمٜمد قم٤مدي خيْمع ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م وًمٞمس 

 .(1)"ًمٚم٘مقاقمد اًمتل ضم٤مء هب٤م ٟمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م

 :هل، وىمد طمدد اًمٜمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م سمثالصم٦م أوراق

يتْمٛمـ أُمرا ص٤مدرا ، حمدد ىم٤مٟمقين ًمِمٙمؾ ووم٘م٤م حمرر صؽ): لوه ،افؽؿبقافة -1

ُمـ ؿمخص يًٛمك اًم٤ًمطم٥م ُمقضمٝم٤م إمم ؿمخص آظمر يًٛمك اعمًحقب قمٚمٞمف سم٠من 

يدومع ُمٌٚمٖم٤م ُمٕمٞمٜم٤م ُمـ اًمٜم٘مقد ًمدى آـمالع أو ذم شم٤مريخ ُمٕملم أو ىم٤مسمؾ ًمٚمتٕمٞملم ُٕمر 

 .(2)ؿمخص صم٤مًم٨م يًٛمك اعمًتٗمٞمد(

)صؽ يتٕمٝمد سمٛمقضمٌف حمرره سم٠من ي٘مقم سمدومع ُمٌٚمغ ُمٕملم : وهق ،افسـد ألمر -2

مم ؿمخص آظمر إ، اًمٜم٘مقد ذم شم٤مريخ ُمٕملم أو ىم٤مسمؾ ًمٚمتٕمٞملم أو سمٛمجرد آـمالع ُمـ

 .(3)(يًٛمك اعمًتٗمٞمد

                                           

 (.9ص )إوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، د زيٜم٥م اًمًٞمد ؾمالُم٦م،  (1)

وُم٤م سمٕمده٤م، وإوراق ( 5ص ) اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمتج٤مري اًمًٕمقدي، د ؾمٕمٞمد حيٞمك،يٜمٔمر: إوراق  (2)

اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ  (،10ص ) اًمتج٤مري٦م، د قمٌد اهلل اًمٕمٛمران،

 اًم٤ًمطم٥م: وهق اًمِمخص( 1) وُمـ اًمتٕمريػ ئمٝمر أن أـمراف اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م صمالصم٦م: (،441ص ) )أيقذم(،

وهم٤مًم٤ٌم ُم٤م يٙمقن دائٜم٤م ًمٚمٛمًحقب قمٚمٞمف سمٛمٌٚمغ ُمـ اًمٜم٘مقد ُمًتحؼ اًمقوم٤مء ذم  يٜمِمئٝم٤مواًمذي حيرر اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م 

اعمًحقب قمٚمٞمف: وهق اًمذي يقضمف إًمٞمف اًم٤ًمطم٥م إُمر سمدومع ( 2) ُمٞمٕم٤مد آؾمتح٘م٤مق اعمذيمقر ذم اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م

 .واطمدا ٤مواًم٤ًمطم٥م ؿمخًّم  ٌٚمغ وىمد يٙمقناعماعمًتٗمٞمد: وهق ُمـ يتًٚمؿ ( 3) اعمٌٚمغ اعمدون ذم اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م

اًمدائـ: وهق ( 2) اعمديـ: وهق اًمذي شمٕمٝمد سمدومع اعمٌٚمغ اعمحرر ذم شم٤مريخ ُمٕملم( 1) وم٤مًمًٜمد يتْمٛمـ ـمروملم: (3)

 .، يٜمٔمر: اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦مطم٤مُمؾ اًمًٜمد اًمذي يًتحؼ اعمٌٚمغ
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)صؽ يتٕمٝمد سمٛمقضمٌف حمرره سم٠من ي٘مقم سمدومع ُمٌٚمغ ُمٕملم ذم : وهق ،افشقؽ -3

أو سمٛمجرد آـمالع إمم ؿمخص آظمر يًٛمك ، ًمٚمتٕمٞملمشم٤مريخ ُمٕملم أو ىم٤مسمؾ 

 .(1)(اعمًتٗمٞمد

ُمٗمٝمقم إوراق اًمتج٤مري٦م ٟمتٞمج٦م آظمتالف ويم٤من ىمد ٟمِم٠م ظمالف ذم حتديد 

احل٤مصؾ ذم شمٕمريػ هذه إوراق طمتك إن سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن مل يدظمؾ اًمِمٞمؽ 

: وإٟمام هل أداة ووم٤مء، ٕن هذه إوراق ًمٞم٧ًم أداة ائتامن: وٛمـ إوراق اًمتج٤مري٦م

٤مء وقمغم ٟم٘مٞمض هذا آدم٤مه ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم، سمٓمٌٞمٕمتف ٤ميمام أهن٤م ٓ شمٕمتؼم قمٛمال دم٤مريً 

إمم اقمت٤ٌمر أن مجٞمع إوراق اًمتل شمتْمٛمـ ذط إُمر واًمتل شم٘مٌؾ اًمتداول سم٤مًمٓمرق 

ؾمقاء ٟمّم٧م هذه إوراق قمغم شم٠مدي٦م ُمٌٚمغ ُمـ اعم٤مل أو قمغم ، أوراىم٤م دم٤مري٦م اًمتج٤مري٦م

 .(2)شمًٚمٞمؿ يمٛمٞم٦م ُمـ اعمثٚمٞم٤مت

ُمـ ضمٝم٦م  - وسملم اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر - ُمـ ضمٝم٦م - ومقضمقد اًمٗمقارق سملم اًمِمٞمؽ

طمدا سمٛمٕمٔمؿ وم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن إمم اًمؽمدد ذم إدظم٤مل اًمِمٞمؽ وٛمـ إوراق  - أظمرى

وهق اًمذي محؾ قمغم إسمرام ، اًمتج٤مري٦م رهمؿ اًمتِم٤مسمف اًمٙمٌػم سمٞمٜمف وسملم اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م

، م وهل ظم٤مص٦م سم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر 1930اشمٗم٤مىمٞمتل ضمٜمٞمػ )إومم قم٤مم 

ًٓ  (م وهل ظم٤مص٦م سم٤مًمِمٞمؽ1931واًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مم   .(3)٤مىمٞم٦م واطمدةُمـ إسمرام اشمٗم سمد

                                           

( 1) وُمـ اًمتٕمريػ يتْمح أن اًمِمٞمؽ يِمٌف اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م ُمـ طمٞم٨م أـمراومف ومٝمق يتْمٛمـ صمالصم٦م أـمراف: (1)

اعمًحقب قمٚمٞمف: وهق اًمٓمرف اعمقضمف إًمٞمف اًمِمٞمؽ، ( 2) اًم٤ًمطم٥م: وهق اًمذي يّمدر اًمِمٞمؽ ويقىمٕمف

 .، يٜمٔمر: اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦ماعمًتٗمٞمد: وهق اًمِمخص اًمذي يدومع ًمف ُمٌٚمغ اًمِمٞمؽ( 3) ُم٤م يٙمقن اًمٌٜمؽ ٤موهم٤مًمًٌ 

ص  واهلٞمٜمل، يٜمٔمر: دراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ُم٤مدة إوراق اًمتج٤مري٦م، يمقيز، (2)

(10-11.) 

 (.282ص ) يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، د قمٌد اهلل اًمٕمٛمران، (3)
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يمقهن٤م : وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مدم يتٌلم أن اًمقفمٞمٗم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمألوراق اًمتج٤مري٦م هل

وهل يمذًمؽ أداة ووم٤مء ذم اعمٕم٤مُمالت ؿم٠مهن٤م ذم ذًمؽ ، وؾمٞمٚم٦م ًمتٜمٗمٞمذ قم٘مد اًمٍمف

ومٔمٝمر سمذًمؽ أن ، يمام أهن٤م أداة ائتامن إذا شمْمٛمٜم٧م أضمال ًمٚمقوم٤مء سم٘مٞمٛمتٝم٤م ، ؿم٠من اًمٜم٘مقد

 :اًمتج٤مري٦مأهؿ وفم٤مئػ إوراق 

ًمٙمـ ىمٚم٧م أمهٞمتٝم٤م ، وهل شمِمٌف اًمٜم٘مقد ذم ذًمؽ، ًمٚمقوم٤مء سم٤مًٓمتزاُم٤مت اةيمقهن٤م أد أ(

، واحلقآت اًمؼميدي٦م، اًمِمٞمٙم٤مت اعمٍمومٞم٦م: سمٔمٝمقر أدوات أظمري ًمٚمقوم٤مء ُمثؾ

ُم٤م شمزال اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م شمًتخدم قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع أداة : ورهمؿ ذًمؽ، واًمٜم٘مؾ اعمٍمذم

 وًمٞم٦م.ًمٚمقوم٤مء سم٤مًٓمتزاُم٤مت ذم اعمٕم٤مُمالت اًمد

 شمًٚمٞمؿ ذم احل٤مل هق يمام - وجيدر اًمتٜمٌٞمف إمم أن جمرد حتريره٤م ٓ يٕمد ووم٤مء ذم ذاشمف

ٕن أداة اًمقوم٤مء رء ووىمقع اًمقوم٤مء : ٟم٘مدا ىمٞمٛمتٝم٤م سمدومع اًمقوم٤مء يتؿ وإٟمام - اًمٜم٘مقد

ٓ شم١مدي إمم إسمراء اًمذُم٦م إٓ سمٕمد  - ومٝمل سمذًمؽ أداة ووم٤مء اطمتامًمٞم٦م، سم٤مًمٗمٕمؾ رء آظمر

، سمخالف إوراق اًمٜم٘مدي٦م اًمتل هل٤م ىمقة إسمراء ُمٓمٚم٘م٦م ُمـ اًمديقن - اًمقوم٤مء سم٘مٞمٛمتٝم٤م

ٕٟمف سمٓمٌٞمٕمتف ُم١مهؾ ًمٞمٙمقن أداة : واًمِمٞمؽ أيمثر إوراق اًمتج٤مري٦م أداء هلذه اًمقفمٞمٗم٦م

 .ووم٤مء ظم٤مص٦م ذم اعمٕم٤مُمالت اعمحٚمٞم٦م

طمٞم٨م شمتْمٛمـ : وحيتص ذًمؽ سم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر، ًمالئتامن اةيمقهن٤م أد ب(

ومٝمق أداة : وٓ ي١مدي اًمِمٞمؽ هذه اًمقفمٞمٗم٦م آئتامٟمٞم٦م، سم٘مٞمٛمتٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م أضمال ًمٚمقوم٤مء

ُمٞمٕم٤مد  تٚمػٕٟمف ُمًتحؼ اًمدومع سمٛمجرد آـمالع وٓ خي: ووم٤مء ٓ أداة ائتامن

 .(1)آؾمتح٘م٤مق ومٞمف قمـ شم٤مريخ اًمًح٥م

                                           

-3ص )وإوراق اًمتج٤مري٦م، د زيٜم٥م ؾمالُم٦م،  (،28ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م، د قمكم مج٤مل قمقض،  (1)

 =م، 3/2006اًمٕم٤معمٞم٦م، ج ، دراؾم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦ماًمتٕم٤مُمؾ سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م، ُمٗمٞمض اًمرمحـو (،13
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سم٤مًم٘م٤مٟمقن "قن ظم٤مص يٜمٔمٛمٝم٤م يٕمرف اعمتٕم٤مُمٚمقن سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م خيْمٕمقن ًم٘م٤مٟم

جمٛمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمتل حتٙمؿ ": وي٘مّمد سمف، (1)"ىم٤مٟمقن اًمٍمف"أو  "اًمٍمذم

ويٜمٍمف هذا آصٓمالح ذم اعمٛمٚمٙم٦م إمم ٟمٔم٤مم إوراق ، "إوراق اًمتج٤مري٦م

ومٝمق ، هـ11/10/1383( وشم٤مريخ 37اًمتج٤مري٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )

إو٤موم٦م إمم اًم٘مرار اًمقزاري رىمؿ ، راق اًمتج٤مري٦ماًمذي حيٙمؿ اًمٗمّمؾ ذم ىمْم٤مي٤م إو

 ٤م.سمِم٠من إضمراءات اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مهت، هـ13/3/1403( وشم٤مريخ 859)

وىمقاقمد آًمتزام اًمٍمذم شمتٛمٞمز سمٍماُمتٝم٤م وىمًقهت٤م قمغم اعمديٜملم ُم٘م٤مرٟم٦م سمٖمػمه٤م 

ٕن اًمتقىمٞمع قمغم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م جيٕمؾ اًمتزام اعمديـ : ُمـ آًمتزاُم٤مت اًمٕم٤مدي٦م

ويْمٛمـ ، ودم٤مري٤م مم٤م حيّمـ طم٘مقق احل٤مُمؾ، وجمردا، وُمًت٘مال، وص٤مرُم٤م، ؿمٙمٚمٞم٤م

ٕن ىمٞم٤مُمٝم٤م قمغم أؾم٤مس اًمزُمـ : وحيٛمل ُمٜمٓمؼ آئتامن ومٞمٝم٤م، اًمتداول اًمنيع هل٤م

جيٕمٚمٝم٤م شمًتجٞم٥م حل٤مضم٤مت اًمتج٤مر إمم اًمٜم٘مقد  - سم٤مقمت٤ٌمره٤م أداة ووم٤مء وائتامن - وإضمؾ

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

وإوراق  (،16ص ) وشمْم٤مُمـ اعمقىمٕمقن قمغم إوراق اًمتج٤مري٦م، حمٛمد قمكم سمٜمل ُم٘مداد، (،96ص )

وإوراق  (،5ص ) وإوراق اًمتج٤مري٦م، د ؾمٕمٞمد حيٞمك، (،16-14ص ) اًمتج٤مري٦م، قمٌداًمرمحـ ىمرُم٤من،

 (.236ص )وإوراق اًمتج٤مري٦م، أيمرم ي٤مُمٚمٙمل،  (،11-8ص ) اًمتج٤مري٦م، قمٌد اًمٗمْمٞمؾ حمٛمد أمحد،

أداة  –ذم إصؾ –ًمتٙمقن : شمرضمع هذه اًمتًٛمٞم٦م ًم٥ًٌم شم٤مرخيل هق: ٟمِمقء اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك (1)

ودراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات  (،13ص ) ًمتٜمٗمٞمذ قم٘مد اًمٍمف، يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م، د زيٜم٥م ؾمالُم٦م،

 (.25) و9-7ص ) ي٦م، د.امحد يمقيز، وحمٛمد اهلٞمٜمل،اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ُم٤مدة إوراق اًمتج٤مر
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ٔمٝمػمه٤م أو ظمّمٛمٝم٤م ًمدى أطمد ًمتًقي٦م اًمديقن اعمؽمشم٦ٌم قمـ ُمٕم٤مُمالهتؿ قمـ ـمريؼ شم

 .(1)اًمٌٜمقك هذه

واًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن ، وصمٛم٦م طم٤مٓت شمتداظمؾ ومٞمٝم٤م ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٍمذم

يمام أن سمٕمض أـمراف اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م ىمد ، اًمتج٤مري أو اعمدين ذم شمٜمٔمٞمؿ إوراق اًمتج٤مري٦م

يم٤من وإذا ، خيْمٕمقن ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اًمٍمذم وىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن اعمدين

هٜم٤مك شمٕم٤مرض سملم اًم٘م٤مٟمقن اًمٍمذم واًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م وم٢مٟمف يتؿ شمرضمٞمح ىمقاقمد اًم٘م٤مٟمقن 

 .(2)اًمٍمذم قمغم اقمت٤ٌمر أن اًمٜمص اخل٤مص ي٘مدم قمغم اًمٜمص اًمٕم٤مم

                                           

ًم٘مٚم٦م إداء سملم اًمتج٤مر ٟم٘مدا ذم احل٤مل، وم٤مٕداء سم٤مًمقرىم٦م : وهٙمذا دواًمٞمؽ إمم طملم طمٚمقل أضمؾ آؾمتح٘م٤مق (1)

اًمتج٤مري٦م يٛمٜمح اعمديـ ومرص٦م جلٛمع اعم٤مل ًمتٖمٓمٞم٦م ديقٟمف، يمام يٛمٜمح اًمدائـ احلؼ ذم احلّمقل ومقرا قمغم طم٘مقىمف 

ّمٛمٝم٤م، يمام شم٘مدم، يٜمٔمر: دراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ُم٤مدة إوراق ٟم٘مدا قمـ ـمريؼ ظم

 (.25) و9-7ص ) اًمتج٤مري٦م ، د.امحد يمقيز، وحمٛمد اهلٞمٜمل،

 ودراؾم٤مت ذم اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري، يمقيز واهلٞمٜمل، (،13ص ) يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م، د زيٜم٥م ؾمالُم٦م، (2)

 (.25و7ص )
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، فمٝمرت احل٤مضم٦م ًمٌديؾ قمـ اًمٜم٘مقد ذم اًمقوم٤مء سم٤مًمديقن سملم اًمتج٤مر ذم شمٕم٤مُمالهتؿ

ىمد ٓ يتقومر ، وم٤مًمت٤مضمر اًمذي ي٘متٜمل سمْم٤مقم٦م ُمـ اعمٜمت٩م أو اعمّمٜمع، حم٘م٘م٤م ًمالئتامن يٙمقن

ومٞمٓمٚم٥م ائتامٟم٤م أي أضمال ىمّمػما يٍمف ومٞمف اًمٌْم٤مقم٦م ًمٞمقذم ، ًمديف صمٛمـ اًمٌْم٤مقم٦م طم٤مٓ

واًمتل يم٤مٟم٧م ذم  - وي٠مظمذ اًم٤ٌمئع ُمٜمف وؾمٞمٚم٦م اًمْمامن هلذا اًمديـ، سم٤مًمديـ ُمـ صمٛمٜمٝم٤م

وًمذا يم٤من اًمتج٤مر يتداوًمقن آئتامن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ يمام  :- اًم٤ًمسمؼ شمٕمتٛمد قمغم احلقاًم٦م هم٤مًم٤ٌم

طمتك جيتٛمع ذم اًمت٤مضمر هم٤مًم٤ٌم  شمتداول اًمٌْم٤مئع سمٜم٘مؾ احل٘مقق ذم ؾمٜمدات اعمديقٟمٞم٦م

يٜم٘مؾ ، ومٌدٓ ُمـ أن حيرر عمديٜمف ؾمٜمدا ي٘مر ومٞمف سمٛمديقٟمٞمتف إزاءه، صٗم٦م اًمدائـ واعمديـ

شم٤مريخ آؾمتح٘م٤مق  وذم، ذم ؾمٜمد ُمًتحؼ إداء سمٕمد سمْمٕم٦م أؿمٝمر ٤مصم٤مسمتً  ٤مإًمٞمف طم٘مً 

 .يت٘مدم طم٤مُمؾ اًمًٜمد إمم اعمديـ عمٓم٤مًمٌتف سم٤مًمديـ اًمذي يٛمثٚمف اًمًٜمد

وآصم٤مر شمتٜم٤مرم ُمع ُم٤م شمتٓمٚمٌف ، وذوط، ًمٙمـ اؾمتخدام احلقاًم٦م ُم٘مٞمد سم٠مريم٤من

وحتقل يمذًمؽ دون حت٘مٞمؼ اهلدف ، اعمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م ُمـ ين وهقم٦م ذم اًمتداول

وم٤مسمتٙمرت ، ٘مف ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾاًمذي يًٕمك إًمٞمف اًمت٤مضمر اًمدائـ ُمـ اىمتْم٤مء طم

: وهل إوراق اًمتج٤مري٦م ُمتٛمثٚم٦م ذم، وؾم٤مئؾ ائتامن شمٜم٤مؾم٥م اًمٌٞمئ٦م اًمتج٤مري٦م

 واًمًٜمد ُٕمر.، اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م

وسمذًمؽ أصٌح٧م طمقاًم٦م احلؼ اًمث٤مسم٧م سم٤مًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ؾمٝمال وُمٞمًقرا قمـ 

قمغم طم٘مقىمف سمٛمقاضمٝم٦م  ٤مـمريؼ اًمتٔمٝمػم يمام أصٌح طم٤مُمؾ هذه اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ُمٓمٛمئٜمً 

قمـ  عمديـ اعمح٤مل قمٚمٞمف طمٞم٨م يٜمت٘مؾ إًمٞمف احلؼ اًمث٤مسم٧م ذم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ُمًت٘ماًل ا
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 ًٌ ورهمؿ أن اًمقرىم٦م ، ذم ؾمح٥م اًمقرىم٦م أو شمٔمٝمػمه٤م ٤ماًمٕمالىم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾمٌ

ذم أوؾم٤مط اًمتج٤مر إٓ أن ٟمٓم٤مق اؾمتٕمامهل٤م ؿمٛمؾ همػمهؿ  - اسمتداء - ٟمِم٠متىمد اًمتج٤مري٦م 

 .(1)أيْم٤م

سم٠من ، يمقهن٤م أداة ًمالئتامن: إوراق اًمتج٤مري٦م وظمّم٤مئّمٝم٤مومّم٤مر ُمـ أهؿ وفم٤مئػ 

ومٞم٘مقم شم٤مضمر : يتٗمؼ اعمِمؽمي ُمع اًم٤ٌمئع قمغم دومع ىمٞمٛم٦م اًمٌْم٤مقم٦م سمٕمد ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م

،  أن ي٘مقم سمدومع ىمٞمٛمتٝم٤م سمٕمد ُمدةقمغم اجلٛمٚم٦م شم٤مضمر ُمـ سمْم٤مقم٦م سمٓمٚم٥م - ُمثاًل  - اًمتجزئ٦م

سم٤مًمقوم٤مء سم٘مٞمٛمتٝم٤م أو إمم ُمديـ ًمف  اي٘مقم اعمِمؽمي سمًح٥م ورىم٦م دم٤مري٦م شمتْمٛمـ أُمرً  صمؿ

 .(2)شمتْمٛمـ شمٕمٝمدا ُمٜمف سم٤مًمقوم٤مء سم٘مٞمٛمتٝم٤م

ًمقوم٤مئٝم٤م ومتح٘مؼ سمذًمؽ آئتامن  واًمٖم٤مًم٥م أن شمتْمٛمـ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م أضماًل 

اًمالزم ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م سم٠من متٜمح اعمديـ إضمؾ اًمذي حيت٤مضمف ومتٙمـ اًمدائـ ُمع 

ًمقرىم٦م وضمقد إضمؾ ُمـ احلّمقل ومقرا قمغم طم٘مف ٟم٘مدا إذا ؿم٤مء سمٓمريؼ ظمّمؿ ا

 .(3)ٌٜمؽاًماًمتج٤مري٦م اًمتل سمٞمده ًمدى 

احلّمقل قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م ٟم٘مدا : ومٞمتؿ اؾمتخداُمٝم٤م يم٠مداة ًمالئتامن وذًمؽ سمتًٞمٞمٚمٝم٤م أي

وهق ُم٤م ، ىمٌؾ طمٚمقل ُمٞمٕم٤مد اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م ٟمٔمػم اًمتٜم٤مزل قمـ ٟم٦ًٌم سمًٞمٓم٦م ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م

 يٕمرف سمخّمؿ إوراق اًمتج٤مري٦م اًمذي شمزاوًمف اًمٌٜمقك.

وم٘مد ٓ يًتٓمٞمع : طمٞمقي٦م ذم آىمتّم٤مد واًمتج٤مرة وٓ خيٗمك ُم٤م ًمالئتامن ُمـ أمهٞم٦م

، ي٘مدم قمغم ذاء يمؾ ُمٜمتج٤مشمف ويدومع صمٛمٜمٝم٤م ٟم٘مدا ٤مص٤مطم٥م اعمّمٜمع أن جيد ُمِمؽميً 

                                           

اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ُم٤مدة إوراق اًمتج٤مري٦م )دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معمٖمرب(، يٜمٔمر: دراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات  (1)

 (.9-7ص ) د.امحد يمقيز، وحمٛمد اهلٞمٜمل،

 (.30ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م، سم٤ًمم اًمٓمراوٟم٦م وسم٤مؾمؿ ُمٚمحؿ،  (2)

 (.28ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م دراؾم٦م ًمٚم٘مْم٤مء، د قمكم مج٤مل قمقض،  (3)
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 ًٌ ٓ يًتٓمٞمع شمٍميػ يمؾ سمْم٤مئٕمف ُم٤م مل يٛمٝمؾ اعمِمؽميـ ُمـ  ٤مويمذًمؽ سم٤مئع اجلٛمٚم٦م هم٤مًم

ًمثٛمـ دم٤مر اًمتجزئ٦م ويٛمٜمحٝمؿ أضمال يٛمٙمٜمٝمؿ ُمـ سمٞمع ُم٤م يِمؽموٟمف ًمٞمتٛمٙمٜمقا ُمـ ؾمداد ا

 .(1)ويمذًمؽ احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتج٤مر اًمتجزئ٦م ُمع زسم٤مئٜمٝمؿ، ًمف

واًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر يمالمه٤م يّمٚمح ًمٚم٘مٞم٤مم سمدور آئتامن أُم٤م اًمِمٞمؽ ومٞمٕمجز 

 مل ُم٤م ًمٚمقوم٤مء إٓ يّمٚمح ومال - شم٘مدم يمام - ٕٟمف واضم٥م اًمدومع ًمدى آـمالع:: قمـ ذًمؽ

يمت٤مسم٦م شم٤مريخ ٓطمؼ : ثؾُم، وفمٞمٗمتف إصٚمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ُمًتؽمة قمـ اًمِم٠من ذوو خيرضمف

سم٘مّمد إقمٓم٤مء طم٤مُمٚمف ، قمغم وىم٧م حتريره سمٕمد اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم شم٠مضمٞمؾ ُمققمد اؾمتح٘م٤مىمف

 .(2)ًمٚمقوم٤مء يتٛمثؾ ذم اًمٕم٘مقسم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م اعم٘مررة ًمالُمتٜم٤مع قمـ اًمقوم٤مء سمف ٤مىمقيً  ٤موامٟمً 

سم٤مًمتٔمٝمػم "وىمد شمًتخدم إوراق اًمتج٤مري٦م ًمٚمْمامن وذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م يًٛمك 

سمتًٚمٞمٛمٝم٤م إمم اًمدائـ سمتٔمٝمػم يٗمٞمد ، رهـ آوراق اًمتج٤مري٦م: ويٕمٜمل، "اًمت٠مُمٞمٜمل

اشمٗم٤مق سملم اًمراهـ واعمرهتـ يتؿ سمٛمقضمٌف رهـ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م )وي٘مّمد سمف ، اًمرهـ

أو هق ، وذًمؽ ًمْمامن ديـ ذم ذُم٦م اعمٔمٝمر( ٤مشم٠مُمٞمٜمٞمً  اقمـ ـمريؼ شمٔمٝمػمه٤م شمٔمٝمػمً 

٤م إمم ؿمخص )شمٍمف ىم٤مٟمقين ي٘مقم سمٛمقضمٌف طم٤مُمؾ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م سمرهـ طم٘مف ومٞمٝم

 .(3)آظمر دائـ ًمف ًمْمامن طمؼ ذًمؽ اًمدائـ ىمٌٚمف(

                                           

 (.18و 14ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، د قمٌد اهلل اًمٕمٛمران،  (1)

ص وإوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم، د زيٜم٥م ؾمالُم٦م،  (،28ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م، د قمكم مج٤مل،  (2)

، دراؾم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمنميٕم٦م، ُمٗمٞمض اًمرمحـو (،3-13)

 وشمْم٤مُمـ اعمقىمٕمقن قمغم إوراق اًمتج٤مري٦م، حمٛمد ُم٘مداد، (،96ص )م، 2006 ديًٛمؼم (،3ج)عمٞم٦م، اًمٕم٤م

وإوراق  (،16-14ص ) وإوراق اًمتج٤مري٦م واإلومالس واًمتًقي٦م اًمقاىمٞم٦م، ىمرُم٤من، (،16ص )

وذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري )إوراق  (،12ص )اًمتج٤مري٦م ووم٘م٤م ًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٕمامين، اعم٘مدادي، 

 (.7-6ص ) ، د ومقزي ؾم٤مُمل،(ي٦ماًمتج٤مر

 = (،453و 185ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م، سم٤ًمم اًمٓمراوٟم٦م وسم٤مؾمؿ ُمٚمحؿ،  (3)
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طم٤مُمؾ يمٛمٌٞم٤مًم٦م شمًتحؼ سمٕمد ؾمٜم٦م ويريد اًمتٕم٤مىمد ُمع ُم٘م٤مول ومٞمِمؽمط قمٚمٞمف  :ومثافف

 .وامن ًمٚمتٕم٤مىمد ُمٕمف ومٞمٚمج٠م ًمتٔمٝمػمه٤م إًمٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمرهـ

ذم طم٤مًم٦م قمدم رهمٌتف  - وهذا اًمتٔمٝمػم يتْمٛمـ ىمٞم٤مم اعمٔمٝمر سمرهـ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

ومٞمقىمع قمٚمٞمٝم٤م سمام يٗمٞمد أٟمف ىم٤مم سمتٔمٝمػمه٤م عمجرد اًمت٠مُملم أو اًمْمامن أو  - تٝم٤مسمٜم٘مؾ ُمٚمٙمٞم

وذًمؽ ذم ، وىمد يٙمقن اعمرهتـ هق اًمٌٜمؽ سمؾ ٓ يتؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م إٓ ًمٌٜمؽ، اًمرهـ

 ٟمٓم٤مق إقمامل اعمٍمومٞم٦م.

 اًمنماح ووم٘مٝم٤مء اًم٘م٤مٟمقن وىمد أضم٤مز اعمٜمٔمؿ اًمتٔمٝمػم اًمت٠مُمٞمٜمل سمنموط ُمٕمٞمٜمف وسملمَّ 

يًتٓمٞمع  اًمقرىم٦م ٕن طم٤مُمؾ: ذم احلٞم٤مة اًمٕمٛمٚمٞم٦م اويٕمتؼم ٟم٤مدرً ، هآصم٤مره وطم٤مٓت ؾمداد

ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م ومٞمحّمؾ قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م  ظمّمٛمٝم٤م ًمدى أطمد اًمٌٜمقك سمتٔمٝمػمه٤م شمٔمٝمػما ٟم٤مىماًل 

دون اٟمتٔم٤مر ُمققمد اؾمتح٘م٤مىمٝم٤م قمغم أن يدومع سم٤معم٘م٤مسمؾ قمٛمقًم٦م قمغم هذا اخلّمؿ  اومقرً 

 .(1)ًمٚمٌٜمؽ اًمذي ىم٤مم سمخّمٛمٝم٤م

اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م إمم رهٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م يٙمقن  يتّمقر أن يٚمج٠م اعمًتٗمٞمد ُمـًمٙمـ 

ًٓ ، سمح٤مضم٦م إمم ٟم٘مقد قم٤مضمٚم٦م  وشمٙمقن اًمقرىم٦م اًمتل سمٞمده ُمًتح٘م٦م سمٕمد ُمدة ىمّمػمة ومٌد

ٟمٔمػم ىمٞمٛم٦م احلؼ اًمث٤مسم٧م ومٞمٝم٤م  اومقرً  ُمٚمٙمٞمتٝم٤م قمـ يتخغم أي - ُمـ أن خيّمٛمٝم٤م احل٤مُمؾ

 سم٧ماًمث٤م احلؼ أي - اًمقرىم٦م ويرهـ حيت٤مضمف اًمذي اعمٌٚمغ ي٘مؽمض سم٠من يٙمتٗمل - يم٤مُمال

طمتك إذا متٙمـ ُمـ ؾمداد اًم٘مرض قمٜمد طمٚمقل أضمٚمف اؾمؽمد ، ًمٚم٘مرض ٤موامٟمً  - ومٞمٝم٤م

وحيّمؾ ذًمؽ قم٤مدة قمٜمدُم٤م شمٙمقن طم٤مضمتف عمٌٚمغ سمًٞمط ُم٘م٤مرٟم٦م سم٘مٞمٛم٦م اًمقرىم٦م ، اًمقرىم٦م

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

وإوراق اًمتج٤مري٦م، د قمكم  (،110ص ) وإوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، د قمٌد اهلل اًمٕمٛمران،

وذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري، د ومقزي  (،96ص ) وإوراق اًمتج٤مري٦م، ـم٤مًم٥م ُمقؾمك، (،76ص ) مج٤مل،

 (.155ص ) ؾم٤مُمل،

 اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م (1)
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 ظمّمٛمٝم٤م ًمق ومٞمام - ومحتك ٓ يٗم٘مد ضمزءا يمٌػما ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م، وعمدة أىمؾ سمٙمثػم ُمـ أضمٚمٝم٤م

 .سمٛمٚمٙمٞمتٝم٤م اطمتٗم٤مفمف ُمع اًمٌٜمؽ ًمدى سمرهٜمٝم٤م يٙمتٗمل - اًمٌٜمؽ قمٜمد

وإذا اقمتؼمٟم٤م إوراق اًمتج٤مري٦م ُمـ إُمقال اعمٜم٘مقًم٦م ومال إؿمٙم٤مل ذم ضمقاز رهٜمٝم٤م 

، هواًمّمحٞمح ضمقاز، (1)إُم٤م إذا قمتؼمت ممثٚم٦م ًمديـ ومٗمل رهٜمٝم٤م ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء

ٕن اًمرهـ ُمـ قم٘مقد اًمتقصمٞم٘م٤مت ٓ : (2)وهق ىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م ورواي٦م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

ومال ، ٜمد إٟمِم٤مئف اًمتقصمٞمؼ وًمٞمس اًمٕمقض اعم٤مزم واًمرسمحاعم٘مّمقد قمو: اعمٕم٤موو٤مت

 .(3)يِمؽمط ومٞمف ُم٤م يِمؽمط ذم قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت

وم٢من اًمتٔمٝمػم ، وإذا يم٤من اًمتٔمٝمػم اًمت٤مُمٞمٜمل ًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ذم طم٘مٞم٘متف رهـ

ًمٚمقوم٤مء سم٤مًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ُمع اًم٤ًمطم٥م او اعمحرر  ٤ماًمذي يٕمتؼم ومٞمف اعمٔمٝمر و٤مُمٜمً  - اًمت٤مم

 ُمـ - واًمْمامن اًمرهـ - ومجٞمٕمٝم٤م، اًمْمامن سم٤مب ُمـ يٕمد - هل٤م وُمع ؾم٤مئر اعمقىمٕملم ومٞمٝم٤م

 .(4)ًمٚمديقن آؾمتٞمٗم٤مئٞم٦م اًمتقصمٞمؼ وؾم٤مئؾ

                                           

ٕن اًمديـ ًمٞمس حمال ىم٤مسمال ًمٚمٌٞمع : جٛمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء يرون اعمٜمع ُمـ ذًمؽ طمٙمؿ رهـ اًمديـ سمديـ: ومذم (1)

، وٕٟمف همػم ُم٘مدور قمغم شمًٚمٞمٛمف، اومٞمتٕمذر آؾمتٞمٗم٤مء ُمٜمف، وٕٟمف مم٤م حيتٛمؾ اًمقضمقد واًمٕمدم ومٞمٙمقن همررً 

وأؾمٜمك  (،6/135) وسمدائع اًمّمٜم٤مئع، ًمٚمٙم٤مؾم٤مين (،4/290) خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚمامء، ًمٚمٓمح٤موييٜمٔمر: 

 ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ًمٚمٌٝمقيت (،4/139) واًمٗمروع، ٓسمـ ُمٗمٚمح (،2/144) اعمٓم٤مًم٥م، ًمألٟمّم٤مري

(3/321.) 

حمْم٦م، وم٤مًمٌٞمع ُمٕم٤موو٦م : ٕن اًمرهـ أوؾمع ُمـ اًمٌٞمع: وسمف أومتك اًمِمٞمخ اًمٕمثٞمٛملم يمام ذم اًمنمح اعمٛمتع (2)

وُمقاه٥م  (،8/79) واًمذظمػمة ، ًمٚم٘مراذم (،1/416) واًمرهـ شمقصم٘م٦م يمام ؾمٌؼ، يٜمٔمر: اًمٙم٤مذم ٓسمـ قمٌداًمؼم

 (.5/4) اجلٚمٞمؾ، ًمٚمحٓم٤مب

، دراؾم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٗمٞمض اًمرمحـ، اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦ميٜمٔمر:  (3)

 (.93)ص م، 2006 اًمٕم٤معمٞم٦م، اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م، ديًٛمؼم

يٜمٔمر: شمثٌٞم٧م آطمتج٤مج ذم إوراق اًمتج٤مري٦م وأصمره دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، قمٌداًمٕمزيز اًمٕمٌداًمٙمريؿ، اذاف  (4)

 (.90-87ص ) قمٌداًمرمحـ ىمرُم٤من،
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ائتامن يتح٘مؼ هب٤م شمًٝمٞمؾ  يٙمثر اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م أداة

وُمـ أسمرز ، اًمتٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م وشمقصمٞمؼ اًمديقن ووامن احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت

 :اًمّمقر اًمقاىمٕمٞم٦م ذم ذًمؽ

ًمألوراق اًمتج٤مري٦م ذم وامن  - واعمٛمقًملم قم٤مُم٦م - اؾمتخدام اًمٌٜمقك واعمّم٤مرف -1

 .قم٘مقد اًمتٛمقيؾ واعمٕم٤مُمالت اعمٍمومٞم٦م

ًمألوراق اًمتج٤مري٦م ذم وامن احل٘مقق واًمنميم٤مت ، اؾمتخدام اعم١مؾم٤ًمت -2

 .وآًمتزاُم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ قم٘مقد اًمتقفمٞمػ واًمٕمٛمؾ

: ًمألوراق اًمتج٤مري٦م - ذم حمالت سمٞمع اجلٛمٚم٦م واًمتجزئ٦مظم٤مص٦م  - اؾمتخدام اًمتج٤مر -3

 .يٜمِم٠م قمـ ذًمؽ ُمـ اعمدايٜم٤متىمد ًمْمامن اًمقوم٤مء سمام 

ًمْمامن : ٦ماؾمتخدام اعمقرديـ واعمّمدريـ ًمٚمٌْم٤مئع واًمًٚمع إوراق اًمتج٤مري -4

 .يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م ُمـ اعمدايٜم٤متىمد اًمقوم٤مء سمام 

ًمْمامن اًمقوم٤مء سمح٘مقىمٝمؿ قمٜمد اًمتًٚمٞمؿ : اؾمتخدام اعمّمٜمٕملم ًمألوراق اًمتج٤مري٦م -5

 .ًمٚمٛمًتّمٜمع

اؾمتخدام اعم٘م٤موًملم ًمألوراق اًمتج٤مري٦م ذم قم٘مقد اعم٘م٤موٓت اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م وُم٤م  -6

ًمْمامن اًمقوم٤مء سمح٘مقىمٝمؿ قمٜمد شمٜمٗمٞمذ اًمٕمٛمؾ ممـ شمٕم٤مىمد : يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ شمٕمٝمدات
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: وىمد ي٘مع اًمٕمٙمس ومٞم٠مظمذ اعمٛمقل ُمـ اعم٘م٤مول ورىم٦م دم٤مري٦م، ُمٕمٝمؿ قمغم إٟمج٤مزه

 .ًمْمامن اًمقوم٤مء سمديٜمف قمغم اعم٘م٤مول

ًمْمامن : اؾمتخدام ُم١مضمر اًمًٞم٤مرات وهمػمه٤م ُمـ اعمٜم٘مقٓت ًمألوراق اًمتج٤مري٦م -7

 .اًمقوم٤مء سم٠مضمرشمف

 .وٓ شم٘متيض طمٍمه هب٤م، وىمققمف ُمـ هذا آؾمتخداموهذه جمرد أُمثٚم٦م عم٤م يٙمثر 
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حكى اطتخذاو األٔراق انتجارٚح ػهٗ طثٛم االئتًاٌ : انًطهة األٔل

 :ٔانضًاٌ فٙ طائز انؼقٕد

تٛمثؾ ذم اًمٕمالىم٦م سملم وي، اًم٥ًٌم: ُمـ اًمنموط اعمقوققمٞم٦م ًمألوراق اًمتج٤مري٦م

يمام ًمق اؿمؽمى ؿمخص ، اًم٤ًمطم٥م واعمًتٗمٞمد وشمًٛمك )قمالىم٦م وصقل اًم٘مٞمٛم٦م(

شمًديدا ًمثٛمـ : ًمٚمث٤مين )اًم٤ٌمئع( ؾمٜمد ؾمح٥م (سمْم٤مقم٦م ُمـ آظمر ومحرر إول )اعمِمؽمي

 ومٝمق اًم٥ًٌم.: اًمٌْم٤مقم٦م اعمِمؽماة

 خم٤مًمػ همػم: أي - ٤موُمنموقمً  اأن يٙمقن اًم٥ًٌم ُمقضمقدً : واعم٘مّمقد هبذا اًمنمط

ويم٤مٟم٧م  - (1)أو ًمٜمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م، واًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٕم٤مم ًمٚمٜمٔم٤مم

يمٌٞم٤من ُمـ  - اإلومّم٤مح قمـ قمالىم٦م وصقل اًم٘مٞمٛم٦م - اًم٘مقاٟملم شمًتٚمزم ذيمر اًم٥ًٌم

وًمذا مل : - واًمٖم٤مًم٥م أن قمدم ذيمره، ٤مصمؿ ص٤مر اظمتٞم٤مريً ، اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمِمٙمٚمٞم٦م اإلًمزاُمٞم٦م

وضمقد اًم٥ًٌم : ٕن إصؾ هق :(2)ًمّمحتف ٤مومٚمؿ يٕمد ذيمره ذـمً : - يِمؽمـمف اعمٜمٔمؿ

                                           

وشمْم٤مُمـ اعمقىمٕمقن قمغم  (،35-34ص ) يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م، أيمرم ي٤مُمٚمٙمل، (1)

 (.48ص )وإوراق اًمتج٤مري٦م واإلومالس، ىمرُم٤من،  (،23ص ) إوراق اًمتج٤مري٦م، حمٛمد سمٜمل ُم٘مداد،

ُمـ اعمٛمٙمـ إصم٤ٌمت -وإن يم٤من إصؾ واًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م أن ًمٙمؾ ؾمٜمد ؾم٤ٌٌم صحٞمح٤م وُمنموقم٤م إٓ أن -ٕٟمف  (2)

 اًمٕمٙمس، وهق: قمدم ُمنموقمٞم٦م اًم٥ًٌم، سمٙم٤موم٦م اًمٓمرق اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م، أيمرم ي٤مُمٚمٙمل،

 (.35-34ص )
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 .(1)وُمـ يدقمل ظمالف ذًمؽ ومٕمٚمٞمف قم٥مء اإلصم٤ٌمت، وُمنموقمٞمتف

ُم٤م مل يث٧ٌم ، اًم٥ًٌم ذم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ومٞمٕمتؼم هق اًم٥ًٌم احل٘مٞم٘مل رَ يمِ وم٢من ذُ 

 أي - وإن وم٘مد هذا اًمنمط، (3)اؾمت٘مرت اًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمغم ذًمؽىمد و، (2)ظمالومف

وسم٤مًمت٤مزم شمٗم٘مد اًمقرىم٦م ، ًمٕمدم ُمنموقمٞمتف أو ٟمٕمدام ؾمٌٌفٓ: آًمتزام سمٓمؾ - اًم٥ًٌم

ومال يٙمقن ٟم٤مومذا ذم ، ًمٙمـ هذا اًمٌٓمالن ُم٘مّمقر قمغم ـمرذم اًمٕمالىم٦م، اًمتج٤مري٦م صٗمتٝم٤م

ن اًمتٔمٝمػم يٓمٝمر اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ُمـ اًمدومقع اعمٌٜمٞم٦م ٕ: ُمقاضمٝم٦م احل٤مُمؾ طمًـ اًمٜمٞم٦م

شمداول مح٤مي٦م ًمٚمث٘م٦م اًمتل جي٥م شمقاومره٤م ذم : و قمدم ُمنموقمٞمتفأقمغم اٟمٕمدام اًم٥ًٌم 

 .(4)إوراق اًمتج٤مري٦م

يم٠مداة ائتامن ووامن ًمٚمٕم٘مقد : أي - واؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م ًم٥ًٌم آئتامن

وم٢مٟمف ٓ خيؾ ، ٜمد ُٕمرواًمً اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م قمغم اُم٘مّمقرً  يم٤من إن - وآًمتزاُم٤مت واًمديقن

، ٕهن٤م ذم إؾم٤مس أداة ووم٤مء وائتامن: - إذ هق ُمـ أهؿ وفم٤مئٗمٝم٤م يمام شم٘مدم - سمّمحتٝم٤م

 ذم ٟمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م. ورديمام 

دة إومم ُمٜمف قمغم اعم٤م ذم - ُمثاًل  - وم٘مد ٟمص ٟمٔم٤مم اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط، ًمذًمؽ اوشم٠ميمٞمدً 

 ؾمٜمد - يمٛمٌٞم٤مًم٦م)سمٞم٤من اًمرهقن واًمٙمٗم٤مٓت وإوراق اًمتج٤مري٦م  -و): اؿمؽماط ُم٤م يكم

 ُٕمر واًمًٜمد اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م اؾمتخدام ضمقاز قمغم ومٜمص (ُمٜمٝم٤م أي٤م اًمٕم٘مد شمْمٛمـ إذا (ُٕمر

                                           

 (.9-8ص ) خدام اًمِمٞمؽ وُمِمٙمالشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م وطمٚمقهل٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م، قمٌداًمٗمت٤مح ؾمٚمٞمامن،يٜمٔمر: اؾمت (1)

 (.49ص )يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م واإلومالس واًمتًقي٦م اًمقاىمٞم٦م، قمٌداًمرمحـ ىمرُم٤من،  (2)

 (.1/135) (،2/279)يٜمٔمر: جمٛمققم٦م اعم٤ٌمدئ  (3)

 (.35ص ) يٜمٔمر: إوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، د زيٜم٥م ؾمالُم٦م،

 .اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م (4)
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 .(1)٤مًمٙمقهن٤م أداة ووم٤مء وائتامن ُمٕمً : طاًمت٘مًٞم قم٘مقد ذم آًمتزام ًمْمامن

ذم اًمدورة اًمت٤مؾمٕم٦م سمجدة  2/7( 64) يمام ٟمص ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل رىمؿ

، اًمًٜمدات ُٕمر، إوراق اًمتج٤مري٦م )اًمِمٞمٙم٤مت: صم٤مٟمٞم٤م": قمغم ُم٤م يكم، ه1412قم٤مم 

 .(2)"سم٤مًمٙمت٤مسم٦مؾمٜمدات اًمًح٥م( ُمـ أٟمقاع اًمتقصمٞمؼ اعمنموع ًمٚمديـ 

ًمٚمٕم٘مقسم٦م دون سمٓمالن  ٤موم٢مٟمف يٕمد ُمقضمًٌ  ٤مإٓ أن هذا آؾمتخدام إذا ظم٤مًمػ ٟمٔم٤مُمً 

 :وُمـ ذًمؽ ُمثاًل ، اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

ُمٙم٤مشم٥م شم٠مضمػم اًمًٞم٤مرات ًمٚمٛمًت٠مضمريـ سم٤مًمتقىمٞمع قمغم اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م سمٕمض اًمزام (1

ُمـ اًمالئح٦م  (21)خم٤مًمػ ًمٚمامدة  ًمٙمقن هذا آؾمتخدام: ًمْمامن طم٘مٝمؿ قمٜمد اًمت٠مضمػم

وٕٟمف ًمٞمس ُمـ إٟمِمٓم٦م اًمتج٤مري٦م اعمختّم٦م : اعمٜمٔمٛم٦م عمامرؾم٦م ٟمِم٤مط شم٠مضمػم اًمًٞم٤مرات

 .(3)ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م (443)واعم٤مدة  سم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م

ذم وامن قم٘مقد  (اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م )اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر (2

خم٤مًمػ عم٤م  ومٝمق، اعمرظمّملم سم٤مًمتٛمقيؾُمـ همػم ممـ يٛمتٝمـ وحيؽمف ذًمؽ اًمت٘مًٞمط 

ذم  51ٟمص قمٚمٞمف ٟمٔم٤مم ُمراىم٦ٌم ذيم٤مت اًمتٛمقيؾ اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ م/

 ٟمِم٤مـم٤مت ُمـ أي ُمزاوًم٦م - ُمٜمف اًمراسمٕم٦م ًمٚمامدة ووم٘م٤م - واًمذي طمٔمر، هـ13/8/1433

وٟمّٔمؿ ُمزاوًم٦م اًمِمخص ، إٓ سمٕمد احلّمقل قمغم شمرظمٞمص سمذًمؽ فومٞم اعمحددة اًمتٛمقيؾ

                                           

اىمتٍم قمغم ضمقاز اؿمؽماط اًمرهـ واًمٙمٗم٤مًم٦م ذم قم٘مد أمجؾ و وم٘مد ٜمٔم٤مم اجلديداًم وهذا ٟمص اًمٜمٔم٤مم اًم٤ًمسمؼ، أُم٤م (1)

 .إوراق اًمتج٤مري٦م، وذًمؽ ذم اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م ُمٜمف دون اًمٜمص قمغماًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط، 

 .(448ص1ج 6ع)جمٚم٦م اعمجٛمع  (2)

آؾمتٜم٤مد قمغم ذًمؽ ذم هـ 27/4/1435 ذم (1/24953) ضم٤مء ذم ظمٓم٤مب ويمٞمؾ وزارة اًمٜم٘مؾ رىمؿ يمام (3)

سمٕمٞمد وهمري٥م ومٙمقهن٤م أوراق  -ومٞمام ئمٝمر زم  - آؾمتدٓل اًمث٤مينًمٙمـ جم٤مزاة هذه اعمٙم٤مشم٥م وشمٖمريٛمٝم٤م، 

 .٤مث٤مٟمٞم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م آٟمٗمً ًمدم٤مري٦م ٓ يٕمٜمل طمٍم اؾمتخداُمٝم٤م ذم إٟمِمٓم٦م اًمتل ٟمّم٧م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مدة ا
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اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م أو اعمٕمٜمقي٦م متقيؾ ؾمٚمع ُمٜمِمآشمف أو ظمدُم٤مشمف ًمزسم٤مئٜمف: سمام يٛمٙمـ ذي اًمّمٗم٦م 

وحي٘مؼ مح٤مي٦م اعمًتٝمٚمؽ: ، وحيٛمل اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم، اعم١مؾم٦ًم ُمـ مم٤مرؾم٦م ؾمٚمٓمتٝم٤م اًمٜم٘مدي٦م

 متقيؾ - اخل٤مُم٦ًم ُم٤مدهت٤م ذم - واًمتل أظمْمٕم٧م، وأطم٤مل ذًمؽ قمغم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م

 إمم ًمٕمٛمالئف ظمدُم٤مشمف أو ُمٜمِمآشمف ؾمٚمع اعمٕمٜمقي٦م أو اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمّمٗم٦م ذي اًمِمخص

عمزاوًم٦م قمٛمٚمٞم٤مت  - ذم ُم٤مدشمف اًمت٤مؾمٕم٦م - واًمذي اؿمؽمط، ًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمطا ٟمٔم٤مم أطمٙم٤مم

أو ُم١مؾم٦ًم ، ذيم٦م: اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط قمغم وضمف آطمؽماف أن يتؿ ذًمؽ ُمـ ظمالل

 ُم٤مدشمف ذم - يمام أوضم٥م، ُمرظمص هل٤م سمذًمؽ ُمـ ىمٌؾ وزارة اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م

ًمٌٞمع ا قمٛمٚمٞم٤مت يزاوًمقن ممـ اًمٜمٔم٤مم هذا أطمٙم٤مم خي٤مًمػ ُمـ ُمٕم٤مىم٦ٌم - اًمٕم٤مذة

ويم٤مٟم٧م اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ، سم٤مًمت٘مًٞمط قمغم وضمف آطمؽماف سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م

ًمالطمؽماف  ٤مىمد ووٕم٧م و٤مسمٓمً  - هـ1426اًمّم٤مدرة قم٤مم  - ًمٜمٔم٤مم اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط

 .قم٤مم ظمالل سم٤مًمت٘مًٞمط وم٠ميمثر ؾمٚمع صمالث - ُمٕمٜمقي أو ـمٌٞمٕمل - وهق سمٞمع أي شم٤مضمر

مم٤مرؾم٦م ٟمِم٤مط اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط : وسمذًمؽ شمٙمقن اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م هٜم٤م حمّمقرة ذم

وأُم٤م وىمقع اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط ُمـ أؿمخ٤مص ، قمغم وضمف آطمؽماف سمدون شمرظمٞمص

يٕمٜمل أن اؾمتخدام  وهذا، وم٢مٟمف ٓ يٕمد خم٤مًمٗم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م، ـمٌٞمٕمٞملم دون اطمؽماف ذًمؽ

صقرة اعمامرؾم٦م وآطمؽماف همػم ًمٚمٜمٔم٤مم إٓ ذم  ٤مإوراق اًمتج٤مري٦م هٜم٤م ٓ يٕمد خم٤مًمٗمً 

، إٓ أٟمف ٓ يٌٓمؾ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ٤موجيدر اًمتٜمٌف إمم أن هذا وإن يم٤من خم٤مًمٗمً ، اعمرظمص

 ٓؾمتٙمامهل٤م اًمنموط اًمِمٙمٚمٞم٦م واعمقوققمٞم٦م.: وٓ يٗم٘مده٤م صٗمتٝم٤م
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حكى اطتخذاو انشٛك ػهٗ طثٛم االئتًاٌ ٔانضًاٌ فٙ : انًطهة انخاَٙ

 :طائز انؼقٕد

تج٤مري٦م حمددة سمٜمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م سمٜمّمقص آُمرة ٓ جيقز وفمٞمٗم٦م إوراق اًم

هلذه اًمٜمّمقص يٕمتؼم  ٤موـمٌ٘مً ، ًمذوي اًمِم٠من آشمٗم٤مق قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م وشمٖمٞمػم وفمٞمٗمتٝم٤م

 .(1)واًمًٜمدات ُٕمر أداة ووم٤مء وائتامن، اًمِمٞمؽ أداة ووم٤مء وم٘مط

يم٠مداة وامن وائتامن : أي - وقمغم هذا وم٢من اؾمتخدام اًمِمٞمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمْمامن

ٕٟمف مل يتْمٛمـ آُمر : دم٤مري٦م يمقرىم٦م صٗمتف يٗم٘مده - ًمٚمٕم٘مقد وآًمتزاُم٤مت واًمديقن

وهق خم٤مًمػ ، وٕن ذًمؽ ُمـ سم٤مب شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمؽ قمغم ذط: اًمٜم٤مضمز سم٠مداء ُمٌٚمغ ُمٕملم

ومٞمخؾ سمٛمٌدأ اًمٙمٗم٤مي٦م اًمذاشمٞم٦م ًمٚمقرىم٦م ، ُمـ اًمٜمٔم٤مم (91)ًمٚمٗم٘مرة )ب( ُمـ اعم٤مدة 

، ومٞم٦م ًمتٕملم آًمتزام اًمٍمذم اًمث٤مسم٧م ومٞمٝم٤ماًمتج٤مري٦م واًمذي ي٘ميض سم٤من شمٙمقن سمٞم٤مٟم٤مهت٤م يم٤م

وٕن ُمـ ظمّم٤مئص اًمقرىم٦م : وي١مدي امم شمٕمٓمؾ اًمقوم٤مء سم٤مًمِمٞمؽ ًمدى آـمالع

وإقمٓم٤مء اًمِمٞمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمْمامن ُمـ ؿم٠مٟمف أن حيد ، اًمتج٤مري٦م صالطمٞمتٝم٤م ًمٚمتداول

مم٤م يٗم٘مده صٗم٦م ، وٕن ذًمؽ يٜم٤مذم وفمٞمٗمتف يم٠مداة ووم٤مء وم٘مط: ُمـ هذه اًمّمالطمٞم٦م

وُمـ صمؿ وم٢من أـمراف اًمِمٞمؽ ٓ خيْمٕمقن ًم٘مقاقمد اًم٘م٤مٟمقن ، ٦ماًمقرىم٦م اًمتج٤مري

ويٗم٘مد احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ، ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ٤مظم٤موٕمً  ٤مقم٤مديً  اومٞمّمٌح ؾمٜمدً ، اًمٍمذم

ًمٙمقهن٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم مح٤مي٦م اًمقوم٤مء سم٤مًمِمٞمؽ اًمّمحٞمح اعمًتقذم ًمٚمنموط : اعم٘مررة

 .(2)اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م

                                           

 (.205/1)وهذا ُم٤م ىمررشمف اًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سمقزارة اًمتج٤مرة يمام ذم جمٛمققم٦م اعم٤ٌمدئ  (1)

دراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ُم٤مدة إوراق اًمتج٤مري٦م )دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معمٖمرب(، يٜمٔمر:  (2)

طمٞم٨م ي٘مقم  "ؿمٞمؽ اًمْمامن"فم٤مهرة  اوىمد سمرزت ُم١مظمرً  (،60-59ص ) د.امحد يمقيز، وحمٛمد اهلٞمٜمل،

 =، يٜمٔمر: تٜمٗمٞمذ اًمتزاُم٤مت حمددة ذم أوىم٤مت حمددةًماًم٤ًمطم٥م سمت٘مديؿ اًمِمٞمؽ ًمٚمٛمًتٗمٞمد يمْمامن ُمٜمف ًمٚمٕم٘مد أو 
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، خي٤مًمٗمفُم٤م يمؾ  سمٓمالن: وىمرر، (102)ذم اعم٤مدة  ُم٤مشم٘مدموىمد ٟمص اعمٜمٔمؿ قمغم 

 :وهذا يٕمٜمل

وُمـ يدقمل ظمالف إصؾ ومٕمٚمٞمف إىم٤مُم٦م ، (أن إصؾ ذم اًمِمٞمؽ يمقٟمف أداة ووم٤مء1

 .اًمدًمٞمؾ

واًمِمٞمؽ ، يٙمقن سم٤مـمال - وامن أداة سمجٕمٚمف - ( أن يمؾ ذط خي٤مًمػ هذا إصؾ2

 .صحٞمح٤م

 ممإداة ووم٤مء أ( أٟمف ٓ جيقز ٕـمراف اًمِمٞمؽ شمٖمٞمػم وفمٞمٗمتف سم٢مرادهتؿ وحتقيٚمف ُمـ 3

 .(1)وامن قمغم ظمالف ُم٤م ي٘ميض سمف اًمٜمٔم٤مم

ومٞمٓم٤مًمٌف اًمٌٜمؽ سمًداد اًمديـ ، طملم ٓ يٗمل اًمٕمٛمٞمؾ سم٤مًمتزاُم٤مشمف اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٌٜمؽ: ومٛمثاًل 

ويدومع اًمٕمٛمٞمؾ سم٠من اًمِمٞمؽ ًمٞمس ًمقوم٤مء ديـ اًمٌٜمؽ وإٟمام عمجرد ، أو سم٘مٞمٛم٦م اًمِمٞمؽ

ًتٓمٞمع إذ ٓ ي: وم٢من هذا آدقم٤مء ٓ يٜم٤مل ُمـ ؾمالُم٦م اًمِمٞمؽ يم٠مداة ووم٤مء، وامن اًمديـ

ومال ، ؾم٤مطم٥م اًمِمٞمؽ أن يٖمػم ُمـ ـمٌٞمٕمتف أو خيرضمف قمام ظمّمف سمف اًم٘م٤مٟمقن ُمـ ممٞمزات

قمؼمة سمام ي٘مقًمف ُمـ أٟمف أراد ُمـ حترير اًمِمٞمؽ أن يٙمقن شم٠مُمٞمٜم٤م ًمديٜمف اًمٜم٤مؿمئ قمـ 

ويٙمقن قمٚمٞمف قم٥مء إصم٤ٌمت ظمالف هذا ، قمٛمٚمٞم٦م دم٤مري٦م ضمرت سمٞمٜمف وسملم اًمدائـ

 .(2)إصؾ

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ؿمٞمؽ اًمْمامن واعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م، د. قمٌد اًم٘م٤مدر ورؾمٛمف هم٤مًم٥م، قمغم اًمراسمط: 

http://www.raqaba.co.uk 

ويٜمٔمر:  (،205و 138و 1/10)ذم ىمراراهت٤م يٜمٔمر: اعمجٛمققم٦م  وىمد ضمرى قمغم ذًمؽ قمٛمؾ اًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م (1)

وإوراق  (،9-8ص ) اؾمتخدام اًمِمٞمؽ وُمِمٙمالشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م وطمٚمقهل٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م، قمٌداًمٗمت٤مح ؾمٚمٞمامن،

 (.265ص ) اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي، د زيٜم٥م ؾمالُم٦م،

 (.27-26ص ) ًمٗمت٤مح ؾمٚمٞمامن،يٜمٔمر: اؾمتخدام اًمِمٞمؽ وُمِمٙمالشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م وطمٚمقهل٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م، قمٌدا (2)
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: قمدم وضمقد ُم٘م٤مسمؾ اًمقوم٤مء - ؾ اًمْمامنؾمٌٞم قمغم اؾمتخداُمف - وإذا اٟمْمؿ إمم ذًمؽ

وهق ديـ ٟم٘مدي ًمٚم٤ًمطم٥م ذم ذُم٦م اعمًحقب قمٚمٞمف )اًمٌٜمؽ( ويٙمقن ىم٤مئام وىم٧م )

أي حم٘مؼ اًمقضمقد وُمًتحؼ آداء وُمٕملم ، اصدار اًمِمٞمؽ وىم٤مسمال ًمٚمتٍمف ومٞمف

وم٢مٟمف يٕمد طمٞمٜمئذ ضمريٛم٦م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م ، وُم٤ًموي٤م قمغم آىمؾ عمٌٚمغ اًمِمٞمؽ(، اعم٘مدار

 .(1)ٖمراُم٦مسم٤مًمًجـ واًم

قمغم ؾمٌٞمؾ  سم٠من اًمِمٞمؽ يم٤من ُمًٚماًم : وٓ ي٘مٌؾ اًمدومع سمٕمدم وضمقد ُم٘م٤مسمؾ اًمقوم٤مء

 .(2)ذًمؽُم٤م مل يث٧ٌم ، اًمْمامن

ومٞمٕمد ، ٓ يٌٓمٚمف - ؾمتخداُمف يمقؾمٞمٚم٦م وامنٓ - وحترير اًمِمٞمؽ سمت٤مريخ ُم١مضمؾ

 ًٓ ، وقمغم ُمـ يدومع سم٠من ؾمٌٌف اًمْمامن قم٥مء اإلصم٤ٌمت يمام شم٘مدم، ٤موإضمؾ ٓهمٞمً  طم٤م

 .(3)ُمـ اًمٜمٔم٤مم (102)وىمد ٟمّم٧م قمغم ذًمؽ اعم٤مدة 

قمغم اؿمؽماط سمٞم٤من  يمام شم٘مدموم٘مد اىمتٍم ٟمٔم٤مم اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط ، ًمذًمؽ اوشم٠ميمٞمدً 

                                           

شمتٓمٚم٥م ذم ريمٜمٝم٤م اعمٕمٜمقي أن  (118) ضمريٛم٦م اصدار اًمِمٞمؽ سمدون رصٞمد اعمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٛمقضم٥م اعم٤مدة (1)

يٙمقن ؾم٤مطم٥م اًمِمٞمؽ دء اًمٜمٞم٦م وإن يم٤من ذًمؽ ُمٗمؽمو٤م ذم طمؼ اًم٤ًمطم٥م إٓ أن اعمٜمٔمؿ أضم٤مز إصم٤ٌمت قمٙمًف 

إصم٤ٌمت طمًـ ٟمٞمتف وأن اعمًتٗمٞمد يم٤من يٕمٚمؿ سم٠من يث٧ٌم أن اًمِمٞمؽ طمرر ًمْمامن ُمثال وم٢مذا اؾمتٓم٤مع اًم٤ًمطم٥م 

سمٕمدم وضمقد ُم٘م٤مسمؾ ووم٤مء طم٤مل شمٚم٘مٞمف اًمِمٞمؽ ومٞمٕم٤مىم٥م اعمًتٗمٞمد ًمتٚم٘مٞمف ؿمٞمؽ سمًقء ٟمٞم٦م وهق يٕمٚمؿ سمٕمدم وضمقد 

يٜمٔمر: اًمقضمٞمز ذم أطمٙم٤مم اًمِمٞمؽ ووم٘م٤م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي،  (،118) ُمـ ُم٤مدة هـُم٘م٤مسمؾ ووم٤مء ًمف ـمٌ٘م٤م ًمٚمٗم٘مرة

ويٜمٔمر: اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري  (،134ص ) ذم وقء ٟمٔم٤مُمل إوراق اًمتج٤مري٦م واًمتٜمٗمٞمذ، قمروم٤مت قمٌد اًمٗمت٤مح،

 (.432-430ص ) اًمًٕمقدي، د محزة اعمدين،

اًمِمٞمؽ، ويٕمتؼم ُمـ  اًمدومع سم٠من ؾم٥ٌم اًمِمٞمؽ هق اًمْمامن يٕمد ُمـ اًمدومقع اعمٝمٛم٦م إذ يؽمشم٥م قمغم صمٌقشمف سمٓمالن (2)

أيمثر اًمدومقع اٟمتِم٤مرا ًمٚمجقء اًمٙمثػم إمم اؾمتخدام اًمِمٞمؽ يمقؾمٞمٚم٦م وامن ُمًتٗمٞمديـ ُمـ احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م 

ودراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات  (،137ص ) اعم٘مررة ًمف، يٜمٔمر: اًمقضمٞمز ذم أطمٙم٤مم اًمِمٞمؽ، قمروم٤مت قمٌد اًمٗمت٤مح،

 (.60-59ص ) اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري، د.امحد يمقيز، وحمٛمد اهلٞمٜمل،

 (.134ص ) يٜمٔمر: اًمقضمٞمز ذم أطمٙم٤مم اًمِمٞمؽ، قمروم٤مت قمٌد اًمٗمت٤مح، (3)



 

  االئتًاٌ فٙ األٔراق انتجارٚح
 

 39 

: اًمِمٞمؽ دون ُمٜمٝم٤م أي٤م اًمٕم٘مد شمْمٛمـ إذا (ُٕمر ؾمٜمد - يمٛمٌٞم٤مًم٦م)إوراق اًمتج٤مري٦م 

 .(1)ًمٙمقٟمف أداة ووم٤مء وم٘مط ومال يّمٚمح ًمالئتامن

 

األٔراق انتجارٚح ػهٗ طثٛم االئتًاٌ حكى اطتخذاو : انًطهة انخانج

 :ٔانضًاٌ فٙ ػقٕد انتًٕٚم

شمٖمٓمٞم٦م اًمٕم٘مقد اًمتٛمقيٚمٞم٦م  - قمغم ٟمحق ظم٤مص - يٙمثر ذم اًمتٕم٤مُمالت اعمٍمومٞم٦م

إمم  - قمٜمد اًمتٛمقيؾ واإلىمراض - واعم٘مّمقد سمف أن يٕمٛمد اعمٍمف، سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م

احلٙمؿ ذم اؾمتخدام  وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من، ًمٚمديـ ٤مشمقصمٞمؼ ذًمؽ سم٠موراق دم٤مري٦م شمٙمقن وامٟمً 

 إوراق اًمتج٤مري٦م يم٠مداة وامن وائتامن.

ًمٙمـ ىمد يِمٙمؾ قمغم هذا آؾمتخدام ُم٤م ىمرره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُمٜمع رهـ اًمديـ 

وذًمؽ ذم طم٤مل يمقن إوراق اًمتج٤مري٦م همػم ُمٖمٓم٤مة ، (3)ورهـ اعمجٝمقل، (2)سم٤مًمديـ

                                           

ـمٚم٥م أو شمًّٚمؿ ؿمٞمٙم٤مت ُمـ اعمِمؽمي  ُمـ يمؾ ُمـ يامرس اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط اًمتج٤مرة طمذرت وزارةوًمذًمؽ  (1)

طمٞم٨م يٕم٤مىم٥م اًمٜمٔم٤مم ُمّمّدر اًمِمٞمؽ واعمًتٗمٞمد ، عمخ٤مًمٗمتف ٕطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مم: يمْمامن ًمًداد إىم٤ًمط

 أًمػ لمجـ عمدة شمّمؾ إمم صمالث ؾمٜمقات، وهمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمّمؾ إمم مخًاعمخ٤مًمٗملم سمٕم٘مقسم٤مت شمِمٛمؾ اًمً

 ، يٜمٔمر ُمقىمع اًمقزارة قمغم اًمراسمط: اًمتِمٝمػم، وري٤مل(

https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/04-03-2013-01aspx 

 .(15)شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ذم ص  (2)

ُمقوقع ٓؾمتٞمٗم٤مء احلؼ ُمـ صمٛمٜمف، ومٚمام ٕٟمف : ومٛمٜمع اجلٛمٝمقر رهـ اعمجٝمقل ٕن اًمرهـ يتْمٛمـ ُمٕمٜمك اًمٌٞمع (3)

يم٤مٟم٧م ضمٝم٤مًم٦م اعمٌٞمع ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ صح٦م اًمٌٞمع وضم٥م أن شمٙمقن ضمٝم٤مًم٦م اعمرهقن ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ صح٦م اًمرهـ وٕن 

 وسمدائع اًمّمٜم٤مئع، ًمٚمٙم٤مؾم٤مين (،4/290) يٜمٔمر: خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚمامء، ًمٚمٓمح٤موي، ذًمؽ ُمـ اًمٖمرر

ويمِم٤مف  (،4/139) ٓسمـ ُمٗمٚمحواًمٗمروع،  (،2/144) وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م، ًمألٟمّم٤مري (،6/135)

 (.3/321) اًم٘مٜم٤مع، ًمٚمٌٝمقيت
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: (1)ٙمٞم٦ميمام هق ُمذه٥م اعم٤مًم إٓ أن اًمّمحٞمح ضمقاز ذًمؽ، أو ًمٞمس هل٤م ُم٘م٤مسمؾ ووم٤مء

ومال ، وُم٘مّمقده٤م طمٗمظ اًمديـ، وم٢من قم٘مقد اًمتقصمٞم٘م٤مت ختتٚمػ قمـ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت

وسمذًمؽ أظمذت أيمثر ، أصمر ي١مدي ًمٌٓمالن إوراق اًمتج٤مري٦م ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م

 .(2)اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م

أو  ٤مذقمً  احمٔمقرً  ٤ماؾمتخداُمً  - ذم قم٘مقد اًمتٛمقيؾ - وىمد شمًتخدم إوراق اًمتج٤مري٦م

اؾمتخدام اعمٍمف : وُمـ ذًمؽ ُمثاًل ، ي١مول عمحٔمقر أو يٙمقن طمٞمٚم٦م قمغم اعمحرم

وهذا ُمـ ، آظمر قمٜمد شمٕمثر ؾمداد اعمديقٟمٞم٦م اعمتٕم٤مىمد قمٚمٞمٝم٤م ٤مًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ًمتٙمقن ديٜمً 

 إن صم٧ٌم ذًمؽ وُم٤مٟمع ُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م. ٤مذقمً  ٤مسم٤مب ىمٚم٥م اًمديـ ومٞمٙمقن ممٜمققمً 

قرىم٦م اًمتج٤مري٦م سمزي٤مدة قمـ اًمديـ اؾمتخدام اعمٛمقل أو اعم٘مرض ًمٚم: ٤موُمـ ذًمؽ أيًْم 

ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًم٘مرض اًمذي جير  ٤ماًمذي طمررت ًمتقصمٞم٘مف ًمٞمٙمقن وم٤مئدة ًمٚمٛم٘مرض أيًْم 

 ومٞمحرم ويٛمٜمع ُمـ اًمتٜمٗمٞمذ قمٜمد صمٌقشمف. ٤مٟمٗمٕمً 

: آشمٗم٤مق قمغم ظمّمؿ إوراق اًمتج٤مري٦م وم٢مٟمف همػم ضم٤مئز ذقم٤م: ٤موُمـ ذًمؽ أيًْم 

                                           

وم٤مًمٌٞمع ُمٕم٤موو٦م حمْم٦م، واًمرهـ شمقصم٘م٦م سمحؼ : :ٕن اًمرهـ أوؾمع ُمـ اًمٌٞمعاعم٤مًمٙمٞم٦م رهـ اعمجٝمقل أضم٤مزوم٘مد  (1)

ٕن اعم٘مّمقد قمٜمد إٟمِم٤مء اًمرهـ اًمتقصمٞمؼ وًمٞمس اًمٕمقض اعم٤مزم واًمرسمح، : صم٤مسم٧م ُمـ دوهن٤م، وهذا هق إصح

 (.2/296) وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل (،5/3) وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ، ًمٚمحٓم٤مب (،8/85) ٘مراذميٜمٔمر: اًمذظمػمة ، ًمٚم

وضم٤مء ، هـ سمجقاز رهـ اًمديـ9/6/1424 ذم (584) وُمٜمٝم٤م: ىمرار اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م عمٍمف اًمراضمحل رىمؿ (2)

ٟمّمف: )رهـ اًمديقن: جيقز ًمٚمٛم١مؾم٦ًم  ُمـ ُمٕم٤ميػم هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم )أيقذم( ُم٤م( 39)ذم اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 

شمدظمؾ ذم ُمدايٜم٦م ُمع اًمٕمٛمٞمؾ )اعمًتٗمٞمد( وشم٘مٌؾ ً رهٜم٤م ُمٜمف ً ديٜم٤م ًمف قمغم اًمٖمػم ً ُمقصم٘م٤م سمخٓم٤مب اقمتامد أن 

 .ُمًتٜمدي، أو ظمٓم٤مب وامن، أو سمٛمًتخٚمص سم٤معمًتح٘م٤مت، أو سمقرىم٦م دم٤مري٦م يم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد اإلذين

ًمديـ اعمرهقن يٙمقن ىمٌض ا. 2 .جيقزرهـ اًمديـ ؾمقاء أيم٤من ذًمؽ اًمديـ قمغم اعمرهتـ أم قمغم همػمه. 1

سم٘مٌض وصمٞم٘متف، أو اإلؿمٝم٤مد قمٚمٞمف قمٜمد رهٜمف، ويؽمشم٥م قمغم اًمديـ اعمرهقن أصمره، وهق أن يٙمقن اعمرهتـ أطمؼ 

 .)هبٛمـ همػمه
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ذًمؽ ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل يمام ٟمص قمغم ، (1)ٕٟمف ي١مول إمم رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م اعمحرم

وىمررشمف هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم ، (2)هـ1412 - اًم٤ًمسمع ُم١ممتره دورة ذم(2/7)64 رىمؿ

 .(3)واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٕمٞم٤مر اًم٤ًمدس قمنم

اؾمتخدام  قمٜمد واعمّم٤مرف اًمٌٜمقك ُمـ يمثػم ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل اعمخ٤مًمٗم٤مت وُمـ

أهنؿ يٕمٛمدون إمم  - ووامن ذم قم٘مقد اًمتٛمقيؾيم٠مداة ائتامن  - إوراق اًمتج٤مري٦م

 ًمٚمْمٖمط هب٤م حيتٗمٔمقن يمقؾمٞمٚم٦م اعم٘مؽمولم اؾمتحّم٤مل ؿمٞمٙم٤مت وامن ُمـ قمٛمالئٝمؿ

، ًمٚمٛمٕم٤مُمالت واًمتًٝمٞمالت اعمٍمومٞم٦م ٤موامٟمً ، اًمًداد إمم اعم٤ٌمدرة قمغم ومحٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ

، ويًتٖمٚمقن احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ًمٚمِمٞمؽ ذم هتديد اًمٕمٛمٞمؾ قمٜمد شمٕمثره وشم٠مظمره ذم اًمًداد

سمِمٞمؽ  ٤مئمؾ اًمٌٜمؽ حمتٗمٔمً ، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ؾمداد ُمٕمٔمؿ ىمٞمٛم٦م اًمديـ ُمـ ىمٌؾ اًمٕمٛمٞمؾ

إلضم٤ٌمر اًمٕمٛمٞمؾ قمغم ؾمداد ٟم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٗمقائد أو وامٟم٤م ًمًداد يم٤مُمؾ : اًمْمامن

 إىم٤ًمط اعمتٌ٘مٞم٦م.

                                           

طمًؿ إوراق اًمتج٤مري٦م:  (،2017 ًمًٜم٦م 3ع 13ج)اعمجٚم٦م إردٟمٞم٦م ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يٜمٔمر:  (1)

 اًمراسمط:  ٤من، قمغمأمحد ؿمحدة أسمق هطم، طم٘مٞم٘متف وشمٙمٞمٞمٗمف اًمٗم٘مٝمل

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/1324. 

 ذم (303) ويٜمٔمر ىمرار اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م عمٍمف اًمراضمحل رىمؿ (،448ص 1ج 6ع)جمٚم٦م اعمجٛمع  (2)

 .هـ سمِم٠من ُمٜمع سمٕمض ـمرق اًمتح٤ميؾ قمغم اًمرسم٤م ذم حتّمٞمؾ اعمديقٟمٞم٤مت28/3/1419

ٓ جيقز طمًؿ )ظمّمؿ( إوراق اًمتج٤مري٦م،  (6/1)قمغم ُم٤م يكم:  -ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمدؾم٦م ُمٜمف  -واًمذي ٟمص  (3)

ٓ جيقز سمٞمع اًمقرىم٦م  (+6/2) وجيقز اًمقوم٤مء سم٠مىمؾ ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م ًمٚمٛمًتٗمٞمد إول )اًمدائـ( ىمٌؾ طمٚمقل أضمٚمٝم٤م

جيقز  (6/3) ًمٗمْمؾ(اًمتج٤مري٦م اعم١مضمٚم٦م سمٛمثؾ ُمٌٚمٖمٝم٤م )رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م(، وٓ سم٠ميمثر ُمٜمٝم٤م )رسم٤م اًمٜمًٞمئ٦م وا

 (ًمًٚمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمٜمٗمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م )همػم ُمقصقومتلم ذم اًمذُم٦م ٤مًمٚمٛمًتٗمٞمد ضمٕمؾ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م اعم١مضمٚم٦م صمٛمٜمً 

جيقز حل٤مُمؾ  (6/4) )اخلّمؿ اًمًٚمٕمل ًمٚمديقن( سمنمط ىمٌض اًمًٚمٕم٦م أو اًمٕملم اعمٜمتٗمع هب٤م طم٘مٞم٘م٦م أو طمٙماًم 

وسمٕمد أن يث٧ٌم اًمديـ ذم ذُمتف حيٞمؾ  (ج٤مري٦ماًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ذاء ؾمٚمٕم٦م إمم أضمؾ )سم٘مدر أضمؾ اًمقرىم٦م اًمت

، اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة (طم٤مُمؾ اًمقرىم٦م دائٜمف قمغم اعمديـ ًمف سمتٚمؽ اًمقرىم٦م ويٙمقن ذًمؽ ُمـ سم٤مب احلقاًم٦م

 (.446-445ص )قمـ هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 
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طملم يًتحّمؾ اًمت٤مضمر قمغم ؿمٞمؽ سم٘مٞمٛم٦م  ٤مسملم اًمتج٤مر أيًْم  ٤ميمام ئمٝمر ذًمؽ ضمٚمٞم  

 اًمِمٞمؽ ذًمؽ اًمت٤مضمر وىمد يًتٖمؾ - ٞمؾ ىمٞمٛمتٝم٤م قمغم أىم٤ًمطاًمتل يدومع اًمٕمٛم - اًمٌْم٤مئع

ًٓ  اًمْمامن ؾمٌٞمؾ قمغم ًمديف اعمقدع سمٛمقضمٌٝم٤م  ٤مومٞمت٘مدم سمِمٙمقى ُمٓم٤مًمًٌ ، ٤مؾمٞمئً  اؾمتٖمال

، سمًداد يم٤مُمؾ ىمٞمٛم٦م اًمِمٞمؽ سم٤مًمرهمؿ ُمـ إيداع اًمِمٞمؽ ًمديف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمْمامن

 وسم٤مًمرهمؿ ُمـ ؾمداد ضمزء يمٌػم ُمـ ىمٞمٛمتف.

يمام أهن٤م ، ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦مٛمثؾ هذه اًمتٍموم٤مت ُمقضم٦ٌم ًمٚمٕم٘مقسم٦م وم

وذم ؾمٌٞمؾ ، (1)ُمقضم٦ٌم ًمٚمٕم٘مقسم٦م اًمنمقمٞم٦م إن أدت إمم أيمؾ اعم٤مل احلرام سم٤مًم٤ٌمـمؾ

ومال شمِمٛمٚمف إذا ، ىمررت سمٕمض اًمدول طمٍم احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ًمٚمِمٞمؽ: ُمٕم٤مجل٦م ذًمؽ

خلروضمف سمذًمؽ قمـ طم٘مٞم٘متف : ًمٚمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م أو اًمتٛمقيالت اعمٍمومٞم٦م ٤مىمدم وامٟمً 

 إصٚمٞم٦م.ووفمٞمٗمتف 

وٓؿمؽ أن ُمثؾ هذه اًم٘مرارات اعمّمٚمحٞم٦م ُمـ ؿم٠مهن٤م رومع اًمٔمٚمؿ قمـ سمٕمض 

وووع اًم٘مقاقمد اًمّمحٞمح٦م ٓؾمت٘مرار ، حمرري اًمِمٞمٙم٤مت قمغم ؾمٌٞمؾ اًمْمامن

 .(2)اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمع اًمٌٜمقك أو اًمتج٤مر

                                           

شمًّٚمؿ ؿمٞمٙم٤مت ُمـ اعمِمؽمي  ـمٚم٥م أو ُمـ يمؾ ُمـ يامرس اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط اًمتج٤مرة طمذرت وزارةوىمد  (1)

طمٞم٨م يٕم٤مىم٥م اًمٜمٔم٤مم ُمّمّدر اًمِمٞمؽ واعمًتٗمٞمد ، عمخ٤مًمٗمتف ٕطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مم: يمْمامن ًمًداد إىم٤ًمط

 أًمػ لماعمخ٤مًمٗملم سمٕم٘مقسم٤مت شمِمٛمؾ اًمًجـ عمدة شمّمؾ إمم صمالث ؾمٜمقات، وهمراُم٦م ُم٤مًمٞم٦م شمّمؾ إمم مخً

 ، يٜمٔمر ُمقىمع اًمقزارة قمغم اًمراسمط: اًمتِمٝمػم، وري٤مل

https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/04-03-2013-01aspx 

ُمع قمدم “ُمٗم٤مده: وسمِم٠من ُمٕم٤مجل٦م ديقن اعمتٕمثريـ وُمـ ذًمؽ ىمرار رئٞمس دوًم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة  (2)

ُمـ ىم٤مٟمقن  (401) اإلظمالل سمحجٞم٦م ؿمٞمٙم٤مت اًمْمامن ذم اإلصم٤ٌمت، شمٜمحٍم احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م اعم٘مررة ذم اعم٤مدة

قمـ ؿمٞمٙم٤مت اًمْمامن اعم٘مدُم٦م ُمـ اًمٌٜمقك وذيم٤مت اًمتٛمقيؾ  (1987 ًمًٜم٦م 3 رىمؿ)٤مت آحت٤مدي اًمٕم٘مقسم

ود اعمقاـمٜملم، وحتٗمظ اًمٜمٞم٤مسم٦م يم٤موم٦م اًمٌالهم٤مت، وحتٙمؿ اعمح٤ميمؿ سم٤مٟم٘مْم٤مء يم٤موم٦م اًمدقم٤موى اجلٜم٤مئٞم٦م اعمٜمٔمقرة 

 =واعمحٙمقُملم ذم قمـ يم٤موم٦م اعمقىمقوملم  اأُم٤مم اعمح٤ميمؿ سمٙم٤موم٦م درضم٤مهت٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سمِمٞمٙم٤مت اًمْمامن، ويٗمرج ومقرً 
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ذم قم٘مقد  ًمألوراق اًمتج٤مري٦م - اعمٛمٜمققم٦م - وٓ يٛمٙمـ طمٍم آؾمتخداُم٤مت

سمٞمد أن إسمٓم٤مهل٤م ًمألوراق اًمتج٤مري٦م ُمقىمقف قمغم صمٌقهت٤م وومؼ اًم٘مقاقمد ، (1)اًمتٛمقيؾ

وم٘مط وإن أسمٓمؾ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م  ٤ميمام أن آؾمتخدام اعمٛمٜمقع ٟمٔم٤مُمً ، اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدقمقى

ومٞمٛمٙمـ اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف ًمدى ىم٤مض ، إٓ أن اًمديـ اًمذي شمْمٛمٜمتف ٓ يً٘مط سمذًمؽ

 .اعمقوقع وإٟمام يً٘مط آًمتزام اًمٍمذم وم٘مط

 

حكى اطتخذاو األٔراق انتجارٚح ػهٗ طثٛم االئتًاٌ : اتغانًطهة انز

 :انضًاٌ فٙ ػقٕد انؼًمٔ

 اؿمؽماط إمم - ذيم٦م أو ُم١مؾم٦ًم أو ومرد - واعم٘مّمقد سمذًمؽ أن يٕمٛمد رب اًمٕمٛمؾ

قمغم ورىم٦م دم٤مري٦م شمٙمقن وؾمٞمٚم٦م وامن ًمرب اًمٕمٛمؾ  - قمٜمد اًمتٕم٤مىمد - اًمٕم٤مُمؾ شمقىمٞمع

أو ، أو شمًٌٌف سم٤مٕضار، الًمف سم٤مًمٕم٘مدحيٗمظ هب٤م طم٘مقىمف اعمًت٘مٌٚمٞم٦م قمغم اًمٕم٤مُمؾ طم٤مل إظم

 .وٟمحقه، ضمٜم٤ميتف قمغم اعم٤مل سم٤مظمتالس

ومٞمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف ذم اؾمتخدام  ٤موم٢من يم٤مٟم٧م اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ؿمٞمٙمً 

 .اًمِمٞمؽ يم٠مداة ائتامن ووامن

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

، اًمْمامن ؿمٞمٙم٤مت، يٜمٔمر: ”هذه اًم٘مْم٤مي٤م ـم٤معم٤م صم٧ٌم ًمٚمٜمٞم٤مسم٦م اعمختّم٦م أهن٤م ؿمٞمٙم٤مت ًمْمامن اًمتزاُمٝمؿ

 ، قمغم اًمراسمط: طمج٤مج هنرو

http://www.emiratesreview.ae/ar/?p3163. 

جيقز  ٙمؿ اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م، ُم٤م يكم:اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م حلاعمراضمٕم٦م ذم وهٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم  ذيمرت (1)

اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م اًمثالصم٦م )اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر واًمِمٞمؽ( ذيٓم٦م أٓ يؽمشم٥م قمغم 

ٓ جيقز اًمتٕم٤مُمؾ ..، سمح٥ًم اًمتٗمّمٞمؾ اًمقارد ٤مذًمؽ خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م، ُمثؾ اًمرسم٤م أو اًمت٠مضمٞمؾ اعمٛمٜمقع ذقمً 

 ..اًمخ..اًمٍمف ورأس ُم٤مل اًمًٚمؿ سم٤مًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر ومٞمام يِمؽمط ومٞمف اًم٘مٌض، ُمثؾ ضمٕمٚمٝمام سمدزم قم٘مد
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ًمٙمـ ، وأُم٤م اًمًٜمد ُٕمر واًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م ومٝمل سمٛمقضم٥م اًمٜمٔم٤مم أداة ووم٤مء وائتامن

قمغم اًمٜمحق اعمت٘مدم سمٞم٤مٟمف ئمٝمر خم٤مًمٗمتف ٕطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اؾمتخداُمٝم٤م ذم قم٘مقد اًمٕمٛمؾ 

جي٥م قمغم ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ واًمٕم٤مُمؾ ): اًمراسمٕم٦م ُمٜمف قمغم أٟمف إذ ٟمّم٧م اعم٤مدة: (1)اًمٕمٛمؾ

، (سمٛم٘متْمٞم٤مت أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٜمد شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم آًمتزام

ويٌٓمؾ ، يٌٓمؾ يمؾ ذط خي٤مًمػ أطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم): اًمث٤مُمٜم٦م قمغم أن وٟمّم٧م اعم٤مدة

أصمٜم٤مء ، احل٘مقق اًمٜم٤مؿمئ٦م ًمٚمٕم٤مُمؾ سمٛمقضم٥م هذا اًمٜمٔم٤مم أو ُمّم٤محل٦م قمـ، يمؾ إسمراء

وٟمّم٧م اعم٤مدة اًمٕمنمون قمغم ، (وم٤مئدة ًمٚمٕم٤مُمؾ ُم٤م مل يٙمـ أيمثر، هي٤من قم٘مد اًمٕمٛمؾ

ٓ جيقز ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ أو اًمٕم٤مُمؾ أن ي٘مقم سمٕمٛمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف إؾم٤مءة اؾمتٕمامل ): أٟمف

يمام ٓ جيقز  ٕطمٙم٤مُمف ااًمّم٤مدرة شمٜمٗمٞمذً  اًمٜمٔم٤مم أو اًم٘مرارات واًمٚمقائح أطمٙم٤مم هذا

اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف اًمْمٖمط قمغم طمري٦م أظمر أو طمري٦م قمامل أو  ٕي ُمٜمٝمام

أي ُمّمٚمح٦م أو وضمٝم٦م ٟمٔمر يتٌٜم٤مه٤م مم٤م يتٜم٤مرم ُمع  أصح٤مب قمٛمؾ آظمريـ ًمتح٘مٞمؼ

وٟمّم٧م اعم٤مدة ، سمتًقي٦م اخلالوم٤مت( طمري٦م اًمٕمٛمؾ أو اظمتّم٤مص اجلٝم٦م اعمختّم٦م

أن يٛمتٜمع قمـ  -1): جي٥م قمغم ص٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ ُم٤م ي٠ميت): احل٤مدي٦م واًمًتقن قمغم أٟمف 

، ُمٜمف اوأٓ حيتجز دون ؾمٜمد ىمْم٤مئل أضمر اًمٕم٤مُمؾ أو ضمزءً ، اًمٕم٤مُمؾ ؾمخرة شمِمٖمٞمؾ

وأن يٛمتٜمع قمـ يمؾ ىمقل أو ومٕمؾ يٛمس يمراُمتٝمؿ ، سم٤مٓطمؽمام اًمالئؼ وأن يٕم٤مُمؾ قمامًمف

 وديٜمٝمؿ(.

ٜمع ىمٞم٤مم رب اًمٕمٛمؾ سم٠مي شمٍمف أو إضمراء خم٤مًمػ ًمٜمٔم٤مم ومٝمذه اعمقاد سحي٦م ذم ُم

ويمذًمؽ ُمٜمع يمؾ ُم٤م يٛمس طمري٦م ، وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأظمالىمٞم٤مهت٤م، اًمٕمٛمؾ

وُمٜمع يمؾ شمٍمف ُمـ ؿم٠مٟمف طمجز طم٘مقىمف وأضمقره سمدون طمٙمؿ ، اًمٕم٤مُمؾ ويمراُمتف

                                           

 .هـ23/8/1426 وشم٤مريخ (51/رىمؿ م)٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل سمدر ٤مّماجلديد اًم (1)
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وأن أي ، وأن إصؾ ذم احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت هق قم٘مد اًمٕمٛمؾ سملم اًمٓمروملم، ىمْم٤مئل

وأن أي إؾم٤مءة اؾمتٖمالل ًمٚمٜمٔم٤مم وأي ، ٞمٜمٝمام حيؾ قمـ ـمريؼ اًمٚمجٜم٦م اعمختّم٦مٟمزاع سم

وهذا ، ُمّم٤محل٦م أو ذوط خم٤مًمٗم٦م ٕطمٙم٤مُمف ومٝمل سم٤مـمٚم٦م ُم٤م مل شمٙمـ ذم ُمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُمؾ

يمٚمف ي٘متيض ُمٜمع اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م ذم وامن طم٘مقق رب اًمٕم٤مُمؾ اعمًت٘مٌٚمٞم٦م 

ىمٞم٤مشمف ويتٜم٤مرم ُمع طمري٦م وأن هذا خم٤مًمػ ٕطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ وأظمال، إن وضمدت

وي١مدي ٓطمتج٤مز أضمقره سمدون طمٙمؿ ىمْم٤مئل ويمؾ ذًمؽ ممٜمقع ، ويمراُم٦م اًمٕم٤مُمؾ

 .٤مٟمٔم٤مُمً 

، ٤موومٞمف ٟمقع ُمـ آسمتزاز واإليمراه وهق حمرم ذقمً ، إو٤موم٦م ًمٙمقٟمف ُمـ اًمٙمذب

 ذريٕم٦م ًمٚمٔمٚمؿ وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ وهْمؿ طم٘مقق اًمٕم٤مُمؾ. ٤مورسمام يم٤من أيًْم 

اًمتل جيقز  ُمـ اًمٜمٔم٤مم أوردت اجلزاءات اًمت٠مديٌٞم٦م اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م واًمًتقن صمؿ إن

وًمٞمس ُمٜمٝم٤م اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م  ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ شمقىمٞمٕمٝم٤م قمغم اًمٕم٤مُمؾ

وأيمدت اعم٤مدة ، يتٞمح ًمرب اًمٕمٛمؾ جم٤مزاة اًمٕم٤مُمؾ هب٤م ٤مأو وامٟمً  ٤مضمزائٞمً  ٤مًمتٙمقن ذـمً 

ضمزاًء همػم أن يقىمع قمغم اًمٕم٤مُمؾ  اًم٤ًمسمٕم٦م واًمًتقن قمغم أٟمف)ٓ جيقز ًمّم٤مطم٥م اًمٕمٛمؾ

 وارد ذم هذا اًمٜمٔم٤مم أو ذم ٓئح٦م شمٜمٔمٞمؿ اًمٕمٛمؾ(.

صمؿ إن رب اًمٕمٛمؾ ىمد يتٕمًػ ذم اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م سمحج٦م طمٗمظ 

دون  ٤مقمٜمدُم٤م يٚمزم اًمٕم٤مُمؾ سم٤مًمتقىمٞمع قمغم ورىم٦م دم٤مري٦م سمٛمٌٚمغ ُمٕملم صقريً ، طم٘مقىمف

ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ يمذب  - وهذا، حلؼ رب اًمٕمٛمؾ ٤موضمقد ؾم٥ٌم ُمنموع وإٟمام اطمتٞم٤مـمً 

ٟمقع اسمتزاز  - وحت٤ميؾ واٟمٕمدام ًمٚم٥ًٌم وهق سمذاشمف ُمٌٓمؾ ًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م وم٢مٟمف

إلضم٤ٌمره قمغم إؾم٘م٤مط طم٘مقىمف وُمٓم٤مًم٤ٌمشمف اعمًت٘مٌٚمٞم٦م سم٥ًٌم هذا آًمتزام : ًمٚمٕم٤مُمؾ

، ومٝمذا آؾمتخدام يتٜم٤مرم ُمع أصقل وُم٤ٌمدئ وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، اًمّمقري اًمٙم٤مذب

سمدون هذه  - ب اًمٕمٛمؾاًمٕم٤مُمؾ ور - واًمتل طمرص٧م قمغم طمٗمظ طم٘مقق اًمٓمروملم ُمٕم٤م
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 إؾم٤مًمٞم٥م.

ىمد اظمتٚم٧م ومٞمف سمٕمض اًمنموط  - ذم قم٘مقد اًمٕمٛمؾ - وإذا يم٤من هذا آؾمتخدام

يٕمد سمذًمؽ وم٢مٟمف : - شم٘مدم يمام - واًمرو٤م، وهل اًم٥ًٌم، اعمقوققمٞم٦م ًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

 ًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م. ُمٌٓماًل 

، ىمْم٤مئلإٓ أن اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ٓ شمٌٓمؾ سمف اسمتداء طمتك يث٧ٌم سم٢مىمرار أو طمٙمؿ 

قمغم رسمٓمٝم٤م سمٕم٘مد اًمٕمٛمؾ وأٟمف  - ذم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م - أو يٍمح، ٤مومٞم١مدي إلسمٓم٤مهل

وخيؾ ، وهق خم٤مًمػ ًمٚمٜمٔم٤مم، ؾمٌٌٝم٤م ٓ همػم ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب شمٕمٚمٞمؼ اًمقرىم٦م قمغم ذط

ن شمٙمقن سمٞم٤مٟم٤مهت٤م يم٤مومٞم٦م ًمتٕملم ٠مواًمذي ي٘ميض سم، سمٛمٌدأ اًمٙمٗم٤مي٦م اًمذاشمٞم٦م ًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

 ٝم٤م يمام ؾمٌؼ.آًمتزام اًمٍمذم اًمث٤مسم٧م ومٞم

واًمذي هق ذم ، (1)ه اًمٕم٘مقدذآئتامن هبذم  (اًمًٜمد ُٕمر)ُم٤م يتؿ اؾمتخدام  ٤موهم٤مًمًٌ 

ُم٠مظمقذ ُمـ ، واإلىمرار هق آقمؽماف سم٤محلؼ، وصمٞم٘م٦م إىمرار سم٤مًمديـ أو اًم٘مرض: تفطم٘مٞم٘م

إفمٝم٤مر اعمٙمٚمػ اًمرؿمٞمد ": ٤موطمده ذقمً ، اعم٘مر يم٠من اعم٘مر ضمٕمؾ احلؼ ذم ُمقوٕمف

يمت٤مسم٤م ذم إىمٞمس أو إؿم٤مرة أو قمغم ُمقيمٚمف أو ُمقروصمف أو اعمخت٤مر ُم٤م قمٚمٞمف ًمٗمٔم٤م أو 

 (2)"ُمقًمٞمف سمام يٛمٙمـ صدىمف ومٞمف وًمٞمس سم٢مٟمِم٤مء

إظم٤ٌمر  ومٞمٙمقن، إذ هق إفمٝم٤مر ُٕمر ُمت٘مدم: ومحٙمٛمف فمٝمقر اعم٘مر سمف ٓ إصم٤ٌمشمف اسمتداء

إذ هق طملم اإلظم٤ٌمر مل : (3)ومال يّمدق قمغم اإلٟمِم٤مء، اعم٘مر سمحؼ ؾم٤مسمؼ ًمٖمػمه قمٚمٞمف

                                           

، ُم٤م سمٛمٌٚمغ ُٕمر ؾمٜمد قمغم -اًمٕمٛمؾ قم٘مد ُمع–ومٞمِمؽمط رب اًمٕمٛمؾ قمغم اعمت٘مدم إًمٞمف ًمتقفمٞمٗمف أن يقىمع  (1)

، وي٘مع هذا اسمف ضرً ٓطم٘مٞم٘م٦م ًمف سمحج٦م آطمتٞم٤مط واًمْمامن حل٘مف ومٞمام ًمق أظمؾ اعمقفمػ سمٕمٛمٚمف أو أحلؼ 

 .ايمثػمً 

 (.10/294) اعمٌدع، ٓسمـ ُمٗمٚمح (2)

 =وورود اإلىمرار ًمإلٟمِم٤مء ذم يمالم اًمِم٤مرع ًمٞمس سمٛمٕمٜمك اإلىمرار هٜم٤م، يمام سملم ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم  (3)
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 (1) أو طمؼ طمتك يٙمقن ذًمؽ إظم٤ٌمرا قمٜمف سمٕمده يٙمـ ذم ذُمتف أي ُم٤مل

قمغم اًمٜمحق  - اًمًٜمد ُٕمر ذم قم٘مقد اًمٕمٛمؾ ؾمتخداموسمٜم٤مء قمغم هذا وم٢من ا

 ٌٓمالن إو٤موم٦م عم٤م شم٘مدم.اًمي١ميمد مم٤م وهذا ، ٤محل٘مٞم٘م٦م اإلىمرار أيًْم  ٤مخم٤مًمٗمً يٕمد  - اًم٤ًمسمؼ

حكى اطتخذاو األٔراق انتجارٚح ػهٗ طثٛم االئتًاٌ : انًطهة انخايض

 :ػقٕد انًقأالخ ٔاإلجارج نًذج طٕٚهح ٔانضًاٌ فٙ

إٓ أن ـمقل ُمدة اإلضم٤مرة أو اعم٘م٤موًم٦م ، ٤ميرد قمغم هذا آؾمتخدام ُم٤م شم٘مرر ؾم٤مسم٘مً 

ومتٙمقن اًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘م٦م أىمؾ أو ، ُم٤م يّم٤مطمٌف شمٖمػم واوٓمراب ذم ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ايمثػمً 

وم٢من يم٤من ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ ، أيمثر ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م اعمدوٟم٦م ذم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

يمام أٟمف ٓ يقضمد ُم٤مٟمع ُمـ ، ٟٓم٘مْم٤مئف: اًمْمامن وزال ُمقضمٌف ومال أصمر هلذا اإلؿمٙم٤مل

إذ اعمراد ُمٜمف اًمتقصمٞمؼ ؾمقاء زاد اًمثٛمـ أو  - طم٤مل سم٘م٤مءه - اظمتالف اًم٘مٞمٛم٦م ذم اًمْمامن

يمام ذم اًمرهـ سمٕملم ىمٞمٛمتٝم٤م شم٤ًموي اًمديـ صمؿ شمٜم٘مص قمٜمف سمٕمد ذًمؽ سم٥ًٌم ، ٟم٘مص

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

: أحدمهاسم٘مقًمف: )ًمٗمظ اإلىمرار يتْمٛمـ آًمتزام، صمؿ إٟمف يٙمقن قمغم وضمٝملم:  (7/531) جمٛمقع اًمٗمت٤موى

وهذا ُمٕمٜمك اإلىمرار اًمذي يذيمره اًمٗم٘مٝم٤مء  وهق ُمـ هذا اًمقضمف يمٚمٗمظ اًمتّمديؼ واًمِمٝم٤مدة وٟمحقمه٤م اإلظم٤ٌمر

 ذم يمت٤مب اإلىمرار

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ إٟمِم٤مء آًمتزام يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: وافثاين:

﮷﮸ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے  ﮶ 

﮼  ﮽ ﮾ ﮺  ﮻ جرد وم٢مٟمف ؾمٌح٤مٟمف [، وًمٞمس هق هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اخلؼم اعم81]آل قمٛمران: ﴾﮹

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ﴿ ىم٤مل:

﮽   ﮶ ﮷﮸ ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ھ ھ ھے ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 [ ومٝمذا آًمتزام ًمإليامن واًمٜمٍم(.81]آل قمٛمران: ﴾﮾

 وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم، ًمٚمٜمقوي (،9/257) واًمذظمػمة، ًمٚم٘مراذم (،7/249) يٜمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ، ٓسمـ ٟمجٞمؿ (1)

واعمٓمٚمع قمغم  (،6/452) ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ًمٚمٌٝمقيت (،5/87) واعمٖمٜمل، ًمٚمٛمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م (،4/349)

 (.1/414) أسمقاب اعم٘مٜمع، ًمٚمٌٕمكم
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 اظمتالف إؾمٕم٤مر وشمٗم٤موهت٤م.

ي٘مع قمٜمدُم٤م يث٧ٌم ُمقضم٥م اًمْمامن ومٞمٙمقن اًمقوم٤مء سم٤مًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ًمٙمـ اإلؿمٙم٤مل 

أو ٟم٘مّم٧م قمٜمٝم٤م  آؾمٛمٞم٦مإٓ أن ىمٞمٛمتٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م شمٙمقن ىمد ضم٤موزت اًم٘مٞمٛم٦م  ٤مُمتٕمٞمٜمً 

ذم  ٤موهذا يمام ي٘مع مت٤مُمً ، ومٞمٙمقن أداؤه٤م وووم٤مؤه٤م همػم ُمقاومؼ ًم٘مٞمٛمتٝم٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م

ٞمف ظمالف سملم ووم، إوراق اًمٜم٘مدي٦م ويًٛمك سمٛمقت اًمٜم٘مقد أو اًمتْمخؿ اًمٜم٘مدي

وإفمٝمر ومٞمف ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل ، اًمٗم٘مٝم٤مء يْمٞمؼ اعم٘م٤مم قمـ ذيمره

قمٜمدُم٤م قمرو٧م قمٚمٞمف ُمِمٙمٚم٦م ُم٤م ىمد يٓمرأ سمٕمد إسمرام قم٘مقد اًمتٕمٝمد وٟمحقه٤م  اإلؾمالُمل

ُمـ شمٌدل ُمٗم٤مضمئ ذم  - ذم خمتٚمػ اعمقوققم٤مت - ُمـ اًمٕم٘مقد ذات اًمتٜمٗمٞمذ اعمؽماظمل

ذم ُمٞمزان اًمتٕم٤مدل اًمذي سمٜمك قمٚمٞمف اًمٓمروم٤من  اًمٔمروف وإطمقال ذات اًمت٠مصمػم اًمٙمٌػم

اعمتٕم٤مىمدان طم٤ًمسم٤مهتام ومٞمام يٕمٓمٞمف اًمٕم٘مد يمال ُمٜمٝمام ُمـ طم٘مقق وُم٤م حيٛمٚمف إي٤مه ُمـ 

 (.اًمٔمروف اًمٓم٤مرئ٦مسمــ)مم٤م يًٛمك اًمٞمقم ذم اًمٕمرف اًمتٕم٤مُمكم ، اًمتزاُم٤مت

، قم٘مد اعم٘م٤موًم٦م قمغم إٟمِم٤مء سمٜم٤مي٦م يمٌػمة حتت٤مج إمم ُمدة ـمقيٚم٦م: وُمـ صقر ذًمؽ

ويم٤مٟم٧م يمٚمٗم٦م اعمقاد ، ثالري٤مل ُم ؾمٕمر اعمؽم اعمٙمٕم٥م ُمـ اًمٌٜم٤مء سمٛمٌٚمغ ُم٤مئ٦موطمدد ومٞمف 

ٕمامل شمٌٚمغ قمٜمد اًمٕم٘مد اًموأضمقر  وهمػمه٤مإوًمٞم٦م ُمـ طمديد وأؾمٛمٜم٧م وأظمِم٤مب 

ًٓ ًمٚمٛمؽم اًمقاطمد صمامٟملم  ومقىمع طم٤مدث همػم ُمتقىمع ظمالل اًمتٜمٗمٞمذ ٟمت٩م قمٜمف ىمٓمع ، ري٤م

وئمٝمر ظم٤مص٦م ذم  - اضمدً  ٤مجيٕمؾ شمٜمٗمٞمذ آًمتزام ُمره٘مً  ايمٌػمً  ٤مارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر ارشمٗم٤مقمً 

سمِمؼ  ٦ماًمتٕمٝمد ُمع احلٙمقُم: ُمثؾ، اًمٕم٘مقد اًمْمخٛم٦م سمٛم٤ٌمًمغ شمتج٤موز ُمئ٤مت اعماليلم

ومٝمؾ يٌ٘مك  - واعمًتِمٗمٞم٤مت، واعمجٛمٕم٤مت، وإٟمِم٤مء اجلًقر، اًمٓمرق وومتح إٟمٗم٤مق

ات اعمتٕم٤مىمد اعمٚمتزم قمغم طمدود قم٘مده وأؾمٕم٤مره ىمٌؾ شمٌدل اًمٔمروف وـمروء اًمتٖمٞمػم

متًٙم٤م سمٛم٘مت٣م اًمٕم٘مد وطمدوده ، اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ُمٝمام شمٙمٌد ذم ذًمؽ ُمـ ظم٤ًمئر ؾم٤مطم٘م٦م

ذم وم٘مف اًمنميٕم٦م احلٙمٞمٛم٦م اًمٕم٤مدًم٦م  ٤موقمالضًم  ٤مًمف خمرضًم  أم أن، ؟ ذم إؾمٕم٤مر واًمٙمٛمٞم٤مت
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 وحي٘مؼ اإلٟمّم٤مف سم٘مدر اإلُمٙم٤من سملم اًمٓمروملم؟، يٕمٞمد يمٗمتل اعمٞمزان إمم اًمتٕم٤مدل

)ذم اًمٕم٘مقد اعمؽماظمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذ )يمٕم٘مقد : يكم ُم٤م - اًمِم٠من هبذا - وىمد ىمرر اعمجٛمع

اًمتقريد واًمتٕمٝمدات واعم٘م٤موٓت( إذا شمٌدًم٧م اًمٔمروف اًمتل شمؿ ومٞمٝم٤م اًمتٕم٤مىمد شمٌدٓ 

همػم إوو٤مع واًمتٙم٤مًمٞمػ وإؾمٕم٤مر شمٖمػما يمٌػما سم٠مؾم٤ٌمب ـم٤مرئ٦م قم٤مُم٦م مل شمٙمـ ُمتقىمٕم٦م 

ضمًٞمٛم٦م همػم وم٠مصٌح هب٤م شمٜمٗمٞمذ آًمتزام اًمٕم٘مدي يٚمحؼ سم٤معمٚمتزم ظم٤ًمئر ، طملم اًمتٕم٤مىمد

ُمٕمت٤مدة ُمـ شم٘مٚم٤ٌمت إؾمٕم٤مر ذم ـمرق اًمتج٤مرة ومل يٙمـ ذًمؽ ٟمتٞمج٦م شم٘مّمػم أو إمه٤مل 

وم٢مٟمف حيؼ ًمٚم٘م٤ميض ذم هذه احل٤مل قمٜمد اًمتٜم٤مزع وسمٜم٤مء قمغم ، ُمـ اعمٚمتزم ذم شمٜمٗمٞمذ اًمتزاُم٤مشمف

اًمٓمٚم٥م شمٕمديؾ احل٘مقق وآًمتزاُم٤مت اًمٕم٘مدي٦م سمّمقرة شمقزع اًم٘مدر اعمتج٤موز 

يمام جيقز ًمف أن يٗمًخ اًمٕم٘مد ومٞمام مل ، ٓمروملم اعمتٕم٤مىمديـًمٚمٛمتٕم٤مىمد ُمـ اخل٤ًمرة قمغم اًم

وذًمؽ ، يتؿ شمٜمٗمٞمذه ُمٜمف إذا رأى أن ومًخف أصٚمح وأؾمٝمؾ ذم اًم٘مْمٞم٦م اعمٕمروو٦م قمٚمٞمف

جيؼم ًمف ضم٤مٟم٤ٌم ُمٕم٘مقٓ ، ُمع شمٕمقيض قم٤مدل ًمٚمٛمٚمتزم ًمف ص٤مطمـ٥م احلؼ ذم اًمتٜمٗمٞمذ

ًمٚمٛمٚمتزم اخل٤ًمرة اًمتل شمٚمح٘مف ُمـ ومًخ اًمٕم٘مد سمحٞم٨م يتح٘مؼ قمدل سمٞمٜمام دون إره٤مق 

 .(1)ويٕمتٛمد اًم٘م٤ميض ذم هذه اعمقازٟم٤مت مجٞمٕم٤م رأي أهؾ اخلؼمة اًمث٘م٤مت(

 

  

                                           

 قمغم اًمراسمط: ، (322ص32ج)يٜمٔمر: جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م،  (1)

http://www.alifta.net/Fatawa/Fatwaprint.aspx?languagename=ar&id=4584&BookID=2&sectionid 
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ًٛ اشزًط - حكى اطتخذاو األٔراق انتجارٚح: انًطهة انظادص فٙ  - اجشائ

 :انؼقٕد ٔانذٌٕٚ

وم٢مٟمف خم٤مًمػ عمٌدأ اًمٙمٗم٤مي٦م : وًمٞمس اعمراد سمذًمؽ شمٕمٚمٞمؼ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم ذط

وىمد ورد وٛمـ اعم٤ٌمدئ اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ذم ، اًمتج٤مري٦م اًمقرىم٦م سمف وشمٌٓمؾ - ٌؼؾم يمام - اًمذاشمٞم٦م

)قمدم ضمقاز : إوراق اًمتج٤مري٦م اًمتل ىمررهت٤م اًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سمقزارة اًمتج٤مرة

ي٘ميض سمتٕمجٞمؾ اًمقوم٤مء سم٘مٞمٛم٦م هذه اًمًٜمدات ذم  ٤مضمزائٞمً  ٤مشمْمٛملم اًمًٜمدات ُٕمر ذـمً 

ٗم٤مي٦م اًمذاشمٞم٦م طم٤مًم٦م قمدم دومع أي ُمٜمٝم٤م ذم ُمٞمٕم٤مد اؾمتح٘م٤مىمف ًمتٕم٤مروف ُمع ُمٌدأ اًمٙم

وإٟمام اعم٘مّمقد أن يٙمقن اعمٌٚمغ اعمْمٛمـ ذم ، (1)وخم٤مًمٗمتف ًمٜمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م(

 .٤مضمزائٞمً  ٤ماًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ذم طم٘مٞم٘متف ذـمً 

يم٤ًمئر اًمنموط ُم٤م مل يتْمٛمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م ُم٤ٌمح  - ُمـ طمٞم٨م إصؾ - واًمنمط اجلزائل

وإدراضمف ، ًمرسم٤مأو ي١مدي ًمٚمقىمقع ذم ا، زائدة قمـ اعمٕمت٤مد ذم اًمتٕمقيض قمـ اًمير

يمام خيتٚمػ ذم اًمٕم٘مقد ، سمؾ خيتٚمػ سمح٥ًم ذًمؽ اواطمدً  وٛمـ اًمٕم٘مقد ٓ ي٠مظمذ طمٙماًم 

وهٞمئ٦م ، وىمد ىمرر جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وذم اًمديقن قمـ همػمه٤م، اعم٤مًمٞم٦م أو همػم اعم٤مًمٞم٦م

ذم  25ومٜمص ىمرار هٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء رىمؿ ، يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء ُمنموقمٞمتف ُمـ طمٞم٨م إصؾ

أن اًمنمط اجلزائل اًمذي جيري اؿمؽماـمف ذم اًمٕم٘مقد ذط ): هـ قمغم21/8/1394

 .(2)صحٞمح ُمٕمتؼم جي٥م إظمذ سمف(

اًمنموط اجلزائٞم٦م اًمتل شمْمٕمٝم٤م اًمٌٜمقك قمغم اًمٕمٛمالء ذم قم٘مقد اًمتٛمقيؾ  وأهمٚم٥م

اؿمؽماط طمٚمقل مجٞمع إىم٤ًمط اعمتٌ٘مٞم٦م قمٜمد آُمتٜم٤مع أو : واإلىمراض وأسمرزه٤م هق

سمٕمض اعمٕم٤مسيـ إمم و احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م وىمد ذه٥م، اًمت٠مظمر قمـ ؾمداد سمٕمْمٝم٤م

                                           

 (.103/1)يٜمٔمر: جمٛمققم٦م اعم٤ٌمدئ  (1)

 .(2/143)جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م  (2)
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)جيقز : أٟمف قمغم (2/7)64 ومٜمص ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل رىمؿ، (1)هضمقاز

اشمٗم٤مق اعمتدايٜملم قمغم طمٚمقل ؾم٤مئر إىم٤ًمط قمٜمد اُمتٜم٤مع اعمديـ قمـ ووم٤مء أي ىمًط ُمـ 

 .(2)(اإىم٤ًمط اعمًتح٘م٦م قمٚمٞمف ُم٤م مل يٙمـ ُمٕمًن 

ٕهن٤م سمٕمد : اًمتل ووٕم٧م ُم٘م٤مسمؾ إضمؾ سم٤محلط ُمـ اًمزي٤مدة هوىمٞمد سمٕمْمٝمؿ ضمقاز

ن اعمٍمف وم٢م: ي١مول إمم اعمٜمعًمٙمٜمف ، (3)إؾم٘م٤مط إضمؾ ص٤مرت سمال قمقض ومال حتؾ

ًمٚمٕمٛمٞمؾ اعمت٠مظمر ذم اًمًداد سم٢مؾم٘م٤مط  ٤موإٓ ًمٙم٤من ُمٙم٤مومئً : ٓ يٛمٙمـ أن يٕمٛمؾ هبذا

 (4)!!  اًمزي٤مدة قمٜمف

شمٙمقن  ًمٙمقٟمف ي١مول إمم اًمرسم٤م وأن: - وًمذا وم٤مًم٘مقل سمٛمٜمع هذا اًمنمط اجلزائل

وهق قملم  اًمزي٤مدة سمٕمد إؾم٘م٤مط إضمؾ سمدون ُم٘م٤مسمؾ ومٞمٙمقن ُم٤مل سمامل ُمتٗم٤مواًل 

:وىمد ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٜمٌثؼ قمـ ُمٜمٔمٛم٦م (5)اًمّمحٞمح هق - اًمرسم٤م

: سمِم٠من ُمقوقع اًمنمط اجلزائل ُم٤م ٟمّمف، (12/3) 109اعم١ممتر اإلؾمالُمل رىمؿ 

لم اعمتٕم٤مىمديـ قمغم شم٘مدير اًمتٕمقيض اًمنمط اجلزائل ذم اًم٘م٤مٟمقن هق اشمٗم٤مق سم :أواًل "

                                           

وٕن ذم هذا اًمنمط ُمّمٚمح٦م اًمٕم٘مد سمحٛمؾ اعمديـ قمغم اًمقوم٤مء : ٕن إصؾ ذم اًمنموط اًمّمح٦م واجلقاز (1)

 وآًمتزام سم٤مًمًداد، وومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٕم٤مىمد سمٛمٓم٤مًم٦ٌم اعمامـمؾ ُمرة واطمدة سمدل شمٙمرار ذًمؽ يمؾ ُمرة، يٜمٔمر: سمدائع

 جمٚم٦م ذح احلٙم٤مم ودرر (،6/203) ٓسمـ ٟمجٞمؿ، اًمرائؼ واًمٌحر (،6/45) ًمٚمٙم٤مؾم٤مين، ًمّمٜم٤مئعا

 (.4/39) ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، اعمقىمٕملم وإقمالم (،1/75) ًمٕمكم طمٞمدر، إطمٙم٤مم

 (.343ص )وهذا رأي سمٕمض اعمٕم٤مسيـ، يٜمٔمر: سمٞمع اًمت٘مًٞمط ًمٚمؽميمل  (،448ص1ج6جمٚم٦م اعمجٛمع ع (2)

 (.345ص ) سمٞمع اًمت٘مًٞمط ًمٚمؽميملو (،53ص ) سمٞمع اًمت٘مًٞمط ًمٚمٕمثامين (3)

هـ سمِم٠من شمٕمديؾ ذط ضمزائل 7/2/1420 ذم (331) يٜمٔمر: ىمرار اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م عمٍمف اًمراضمحل رىمؿ (4)

 .وإًمٖم٤مء طمط إرسم٤مح

ٕٟمف ذط يٜم٤مذم ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وهق  :(18796) وسمف أومت٧م اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م هلٞمئ٦م يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء سم٤معمٛمٚمٙم٦م سمرىمؿ (5)

 .اؾمتح٘م٧م سمف هذه اًمزي٤مدةاًمت٠مضمٞمؾ اًمذي 
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ط ًمف قمـ اًمير اًمذي يٚمح٘مف إذا مل يٜمٗمذ اًمٓمرف أظمر ُم٤م  اًمذي يًتح٘مف ُمـ ُذِ

 .أو شم٠مظمر ذم شمٜمٗمٞمذه، اًمتزم سمف

ي١ميمد اعمجٚمس ىمراراشمف اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمنمط اجلزائل اًمقاردة ذم ىمراره ذم  :ثاكقًّا

َٚمؿ رىمؿ  ًَّ اجلزائل قمـ اًمت٠مظمػم ذم شمًٚمٞمؿ  )ٓ جيقز اًمنمط: وٟمّمف، (2/9) (85)اًم

َٚمؿ ومٞمف ًْ ، وٓ جيقز اؿمؽماط اًمزي٤مدة ذم اًمديـ قمٜمد اًمت٠مظمػم(، ٕٟمف قم٤ٌمرة قمـ َدْيـ: اعمُ

)جيقز أن يتْمٛمـ قم٘مد : وٟمّمف،  - ذم آؾمتّمٜم٤مع - (3/7)( 65)وىمراره رىمؿ 

آؾمتّمٜم٤مع ذـًم٤م ضمزائٞم ٤م سمٛم٘مت٣م ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٕم٤مىمدان ُم٤م مل شمٙمـ هٜم٤مك فمروف 

)إذا شم٠مظمر اعمِمؽمي : وٟمّمف، (2/6) 51رىمؿ  - ذم اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط - وىمراره، ىم٤مهرة(

، )اعمديـ( ذم دومع إىم٤ًمط سمٕمد اعمققمد اعمحدد ومال جيقز إًمزاُمف أي زي٤مدة قمغم اًمديـ

جيقز أن يٙمقن اًمنمط : صم٤مًمًث٤م، ٕن ذًمؽ رسم٤م حمرم: أو سمدون ذط، سمنمط ؾم٤مسمؼ

جيقز أن يٙمقن ذم اشمٗم٤مق ٓطمؼ ىمٌؾ طمدوث  يمام، اجلزائل ُم٘مؽمًٟم٤م سم٤مًمٕم٘مد إصكم

جيقز أن يِمؽمط اًمنمط اجلزائل ذم مجٞمع اًمٕم٘مقد اعم٤مًمٞم٦م ُم٤م قمدا : راسمًٕم٤م، اًمير

 .وم٢من هذا ُمـ اًمرسم٤م اًمٍميح: اًمٕم٘مقد اًمتل يٙمقن آًمتزام إصكم ومٞمٝم٤م ديٜم٤ًم

، قم٘مقد اعم٘م٤موٓت سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم٘م٤مول ذم ُمثاًل  - ومٞمجقز هذا اًمنمط، وسمٜم٤مء قمغم هذا

إذا مل ، وقم٘مد آؾمتّمٜم٤مع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمّم٤مٟمع )اًم٤ٌمئع(، وقم٘مد اًمتقريد سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقرد

 سم٥ًٌم سم٤مًمت٘مًٞمط اًمٌٞمع ذم - ُمثاًل  - وٓ جيقز، أو شم٠مظمر ذم شمٜمٗمٞمذه، يٜمٗمذ ُم٤م اًمتزم سمف

، أو اعمامـمٚم٦م، ؾمقاء يم٤من سم٥ًٌم اإلقم٤ًمر، ديـ قمـ ؾمداد إىم٤ًمط اعمتٌ٘مٞم٦ماعم شم٠مظمر

٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًتّْمٜمِع )اعمِمؽمي( إذا شم٠مظمر ذم أداء ُم٤م وٓ جيقز ذم قم٘مد آؾمتّمٜم٤مع سم

٤م، قمٚمٞمف ًً وُم٤م ، اًمير اًمذي جيقز اًمتٕمقيض قمٜمف يِمٛمؾ اًمير اعم٤مزم اًمٗمٕمكم: ظم٤مُم

وٓ يِمٛمؾ اًمير ، وُم٤م وم٤مشمف ُمـ يم٥ًم ُم١ميمد، حلؼ اعميور ُمـ ظم٤ًمرة طم٘مٞم٘مٞم٦م

ف أن ٓ يٕمٛمؾ سم٤مًمنمط اجلزائل إذا أصم٧ٌم ُمـ ُذط قمٚمٞم: ؾم٤مدؾًم٤م، إديب أو اعمٕمٜمقي
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أو أصم٧ٌم أن ُمـ ُذط ًمف مل يٚمح٘مف أي ، إظمالًمف سم٤مًمٕم٘مد يم٤من سم٥ًٌم ظم٤مرج قمـ إرادشمف

جيقز ًمٚمٛمحٙمٛم٦م سمٜم٤مء قمغم ـمٚم٥م أطمد اًمٓمروملم أن : ؾم٤مسمًٕم٤م، ضر ُمـ اإلظمالل سم٤مًمٕم٘مد

 .(1)(أو يم٤من ُم٤ٌمًمًٖم٤م ومٞمف، شمٕمدل ذم ُم٘مدار اًمتٕمقيض إذا وضمدت ُمؼمًرا ًمذًمؽ

 سمِمٙمؾ - ووضمقده، ُمنموع أو ممٜمقع وسمذًمؽ يتٌلم أن اًمنمط اجلزائل ُمٜمف ُم٤م هق

طمتك يث٧ٌم ُم٘متْم٤مه ويتح٘مؼ وضمقد ، ٓ ي٘متيض اًمٌٓمالن ُمـ طمٞم٨م إصؾ - قم٤مم

 .(2)اعم٤مٟمع أو اعمٌٓمؾ

                                           

 .(371)ص ىمرارات اعمجٛمع (1)

اًمْمامن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ، ويٜمٔمر ًمالؾمتزادة: شمقصمٞمؼ اًمديقن ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، د. ص٤مًمح اهلٚمٞمؾ (2)

 .اخلدُم٤مت آؾمتثامري٦م ًمٚمٛمّم٤مرف، د. يقؾمػ اًمِمٌٞمكم، ووشمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم اعمّم٤مرف، عمحٛمد أسمقزيد
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ذم اجلٛمٚم٦م ذات ، ًمالئتامن اعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م

 :ؿم٘ملم

ومٝمذا مم٤م ختتص ، واحلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م اعم٘مررة ذم اًمٜمٔم٤مم، ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤محلؼ اًمٕم٤مم :األول

سمف اعمح٤ميمؿ اجلزائٞم٦م سمٛمقضم٥م ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ذم ضمٚمًتف اخل٤مُم٦ًم سمرىمؿ 

)اعمقاوم٘م٦م قمغم ٟم٘مؾ اظمتّم٤مص : هـ اعمتْمٛمـ5/2/1439وشم٤مريخ ، (5/12)

ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اًمتج٤مري٦م إمم اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم )اعمح٤ميمؿ اجلزائٞم٦م(  ُمٙم٤مشم٥م اًمٗمّمؾ

 هـ(.1/6/1439ُمـ شم٤مريخ  ااقمت٤ٌمرً 

، طمؼ ظم٤مص ًمٚمٛمًتٗمٞمد سمٍمف ىمٞمٛمتف: طم٘ملم يقًمد حتريره قمٜمد - ُمثاًل  - وم٤مًمِمٞمؽ

وطمؼ قم٤مم ًمٚمدوًم٦م سم٢مي٘م٤مع اًمٕم٘مقسم٦م قمغم حمرره إذا صم٧ٌم قمدم وضمقد رصٞمد ًمف وهق 

وُمـ اًمٗمروق سمٞمٜمٝمام أن إول يٜمت٘مؾ ، اعمح٤ميمؿ اجلزائٞم٦ماحلؼ اجلٜم٤مئل اًمذي شمٜمٔمره 

وٓ يٜمت٘مؾ امم ، ٕٟمف طمؼ ؿمخيص يٛمس ُمرشمٙم٥م اًمقاىمٕم٦م وم٘مط: ُم٤م اًمث٤مين ومالأًمٚمٖمػم 

 .(1)همػمه وم٤معم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ُم١ًموًمٞم٦م ؿمخّمٞم٦م وم٘مط

 

                                           

هـ، ويٜمٔمر: 1403 ًمًٜم٦م (138) اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ذم ُمقاد إوراق اًمتج٤مري٦م ىمرار رىمؿيمام ىمررشمف جمٛمققم٦م اعم٤ٌمدئ  (1)

 (.31ص ) دراؾم٤مت واؾمتِم٤مرات ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، اإلدارة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سم٤مًمٖمروم٦م اًمتج٤مري٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة،
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ومٝمذا خيتٚمػ آظمتّم٤مص ومٞمف سمح٥ًم حمؾ : ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤محلؼ اخل٤مص :افثاين

 :اعمٜم٤مزقم٦م

، ومٞمختص سمٜمٔمره ىم٤مض اعمقوقع: اًمٜمزاع ذم ُمقوقع اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦موم٢من يم٤من أ()

أو ىم٤مض اعمحٙمٛم٦م ، ٤موهق ىم٤مض اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م إن يم٤من ُمقوقع اًمٜمزاع دم٤مريً 

 .وهٙمذا، ٤ماًمٕم٤مُم٦م إن يم٤من ُمقوقع اًمٜمزاع قم٘م٤مريً 

ة  ، ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م (31)وذًمؽ سمٛمقضم٥م اعم٤مدَّ

ح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م سمٜمٔمر مجٞمع اًمدقم٤موى واًم٘مْم٤مي٤م واإلصم٤ٌمشم٤مت اإلهن٤مئٞم٦م )ختتص اعم: وٟمّمٝم٤م

وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م اخل٤مرضم٦م قمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ إظمرى ويمت٤مسم٤مت اًمٕمدل وديقان 

ُمـ اعمٜم٤مزقم٦م ، اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٘م٤مر - أ: وهل٤م سمقضمف ظم٤مص اًمٜمٔمر ذم أيت، اعمٔم٤ممل

، ٤مر ٟمٗمًف أو ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سمفأو دقمقى اًمير ُمـ اًمٕم٘م، أو طمؼ ُمتّمؾ سمف، ذم اعمٚمٙمٞم٦م

أو دقمقى ُمٜمع ، أو دقمقى أىمٞم٤مم اعمٜم٤مومع أو اإلظمالء أو دومع إضمرة أو اعم٤ًممه٦م ومٞمف

ُم٤م مل يٜمص اًمٜمٔم٤مم قمغم ظمالف ، وٟمحق ذًمؽ، اًمتٕمرض حلٞم٤مزشمف أو اؾمؽمداده

ة ، (ذًمؽ.....اًمخ )ختتص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م : وٟمّمٝم٤م، ُمـ ذات اًمٜمٔم٤مم (35)واعم٤مدَّ

مجٞمع اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م اًمتل حتدث سملم  - أ: أيتسم٤مًمٜمٔمر ذم 

وذًمؽ ، مجٞمع اًمدقم٤موى واعمخ٤مًمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م - ......... د.اًمتج٤مر

 .اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م إظمرى( -و........ .دون إظمالل سم٤مظمتّم٤مص ديقان اعمٔم٤ممل

ورد  إذ: اًمث٤مًمث٦م ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ ُمـ اعم٤مدة (8و 7و 6و 4و 3) وسمٛمقضم٥م اًمٚمقائح

يمؾ ُمٜم٤مزقم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع احلؼ ومٝمل ُمـ اظمتّم٤مص ): ( ُمٜمف3/4)ذم اًمالئح٦م 

يم٤معمٜم٤مزقم٦م ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمٕملم حمؾ اًمتٜمٗمٞمذ أو اعمٜم٤مزقم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مظمالل ، ىم٤ميض اعمقوقع

ـمرذم اًمتٕم٤مىمد أو أطمدمه٤م سم٤مًمتزاُم٤مشمف اًمقاردة ذم اًمٕم٘مد يمٕم٘مقد اعم٘م٤موٓت واًمتقريد 

)يمؾ دومع أو ُمٜم٤مزقم٦م أُمٙمـ ذيمره٤م ًمدى ىم٤ميض : (3/6)وذم اًمالئح٦م ، (حق ذًمؽوٟم
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)يمؾ ُمٜم٤مزقم٦م وىمٕم٧م : (3/7) وذم اًمالئح٦م، اعمقوقع ومل شمذيمر ومٝمل ُمـ اظمتّم٤مصف

، سمٕمد اٟم٘مْم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ ومل شمٙمـ ٟم٤مؿمئ٦م قمٜمف ومٝمل ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اعمقوقع

)اعمٜم٤مزقم٦م ذم : (3/8) وذم اًمالئح٦م، أو اؾمتح٘م٤مق اعمٌٞمع أو اعمٜمٗمٕم٦م(، يمدقمقى اًمِمٗمٕم٦م

 آؾمتح٘م٤مق ذم اًمقص٤مي٤م وإوىم٤مف ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اعمقوقع(.

ُمـ اظمتّم٤مص اًمٚمج٤من ؿمٌف  - إطمقال سمٕمض ذم - وىمد يٙمقن ٟمٔمر اعمقوقع

ومتختص سمف  - ٤موإن يم٤من اًمتٛمقيؾ قم٘م٤مريً  - ُمٜم٤مزقم٤مت اًمتٛمقيؾ اعمٍمذم: ُمثؾ، اًم٘مْم٤مئٞم٦م 

وشم٤مريخ ( 37441) ل رىمؿسمٛمقضم٥م إُمر اعمٚمٙم: جل٤من اعمٜم٤مزقم٤مت اعمٍمومٞم٦م

ٟمٔمر اعمخ٤مًمٗم٤مت ودقم٤موى احلؼ اًمٕم٤مم اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ شمٓمٌٞمؼ : وُمثؾ، هـ11/8/1433

ويمذًمؽ ٟمٔمر ، أطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم ُمراىم٦ٌم ذيم٤مت اًمتٛمقيؾ وأطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اإلجي٤مر اًمتٛمقيكم

ومٝمذا مم٤م ختتص سمف جل٤من ، اعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اإلجي٤مر اًمتٛمقيكم

م / )اًمٗمّمؾ ذم اعمخ٤مًمٗم٤مت واعمٜم٤مزقم٤مت اًمتٛمقيٚمٞم٦م سمٜم٤مء قمغم اعمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ 

 .(1)هـ اًمذي صدر سمف ٟمٔم٤مم ُمراىم٦ٌم ذيم٤مت اًمتٛمقيؾ13/8/1433وشم٤مريخ ، (51

يم٤مٟم٧م جل٤من اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اًمتج٤مري٦م هل اعمختّم٦م سمٜمٔمر و

صمؿ اٟمت٘مؾ آظمتّم٤مص ذم ذًمؽ ، ًمتج٤مري٦ماًمدقم٤موى اعم٘م٤مُم٦م ذم ُمقوقع إوراق ا

ُمع سم٘م٤مء اظمتّم٤مص اًمٚمج٤من ؿمٌف اًم٘مْم٤مئٞم٦م سمٌٕمض ، ًمٚم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم سمِم٘مٞمف يمام شم٘مدم

ويمذًمؽ اؾمتٛمرار جل٤من اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اًمتج٤مري٦م ذم ، ااعم٤ًمئؾ اؾمتثٜم٤مءً 

سمٛمقضم٥م ىمرار : - ااؾمتثٜم٤مءً  - هـ1/6/1439إهن٤مء اًمدقم٤موى اعم٘م٤مُم٦م ًمدهي٤م ىمٌؾ شم٤مريخ 

 .هـ5/2/1439وشم٤مريخ ، (5/12جٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اعمِم٤مر إًمٞمف سمرىمؿ )اعم

ومٝمذا مم٤م ، إن يم٤من اًمٜمزاع ذم ذوط اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م أو إضمراءات شمٜمٗمٞمذه٤مو ب()

                                           

 . ٤مقمغم قم٘م٤مر، وسم٤مؾمتثٜم٤مء ُمٜم٤مزقم٤مت اًمتٛمقيؾ اًمٕم٘م٤مري أيًْم  ٤مقمٞمٜمٞمً  ٤مسم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م إذا يم٤من حمؾ اعمٜم٤مزقم٦م طم٘مً  (1)
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)خيتص : وٟمّمٝم٤م، خيتص سمف ىم٤مض اًمتٜمٗمٞمذ سمٛمقضم٥م اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ

ٕطمٙم٤مم  ٤مووم٘مً ، ٛمتٝم٤مىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ سم٤مًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت اًمتٜمٗمٞمذ ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمٞم

وخيتص يمذًمؽ سم٢مصدار اًم٘مرارات وإواُمر اعمتٕمٚم٘م٦م ، اًم٘مْم٤مء اعمًتٕمجؾ

 ..اًمخ(.سم٤مًمتٜمٗمٞمذ

)يمؾ ُمٜم٤مزقم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتح٘مؼ ُمـ شمقاومر اًمنموط : (3/1)وورد ذم اًمالئح٦م

يم٤مدقم٤مء شمزوير ، اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م ًمٚمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي ومٝمل ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ

)يمؾ ُمٜم٤مزقم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٜمٗمٞمذ : (3/2)وذم اًمالئح٦م، قمٚمٞمف( اًمًٜمد أو إٟمٙم٤مر اًمتقىمٞمع

يم٤معمٜم٤مزقم٦م ذم أضمرة احل٤مرس ، اجلؼمي أو ٟم٤مؿمئ٦م قمٜمف ومٝمل ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ

أو رد ُم٤م اؾمتقذم ، أو اعمٜم٤مزقم٦م ذم صح٦م شم٘مرير اعمحجقز ًمديف سمام ذم ذُمتف، أو اؾمتٌداًمف

سمف أو ادقم٤مء قمٞم٥م ذم قملم أو أن اعم٤مل اعمحجقز يٗمقق ُم٘مدار اًمديـ اعمٓم٤مًم٥م ، ظمٓم٠م

)إذا دومع اعمٜمٗمذ وده : (3/3)وذم اًمالئح٦م، (ُم٤ٌمقم٦م ووم٘م٤م ٕطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم

 أو، احلقاًم٦م أو - سمٛمقضم٥م ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي - أو اعم٘م٤مص٦م، أو اًمّمٚمح، أو اإلسمراء، سم٤مًمقوم٤مء

 .(اًمتٜمٗمٞمذ ىم٤ميض اظمتّم٤مص ُمـ ومٝمل اًمتٜمٗمٞمذي اًمًٜمد صدور سمٕمد اًمت٠مضمٞمؾ
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أحز اطتخذاو األٔراق انتجارٚح انًخانف نهُظاو فٙ : انًطهة األٔل

 :تُفٛذْا

شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن آؾمتخدام اعمخ٤مًمػ ًمٚمٜمٔم٤مم ذم إوراق اًمتج٤مري٦م ُمٜمف ُم٤م يٕمقد 

٤مًمت٤مزم وسم، ٓظمتالل وصٗمٝم٤م يمقرىم٦م دم٤مري٦م: قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٌٓمالن ومٝمذا ُم٤مٟمع ُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م

ُمع يمقن اعمخ٤مًمٗم٦م ُمقضم٦ٌم  - وُمٜمف ُم٤م ٓ أصمر ًمف قمغم إسمٓم٤مهل٤م، ٤مشمٜمٗمٞمذيً  اوم٢مهن٤م ٓ شمٙمقن ؾمٜمدً 

 ومٝمذا ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٜمٗمٞمذ. - ًمٚمٕم٘مقسم٦م

اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م )اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر( ذم آئتامن سمٕم٘مقد : ومٛمثاًل 

إمم رومض شمٜمٗمٞمذه٤م ذه٥م سمٕمض ىمْم٤مة اًمتٜمٗمٞمذ ، اًمت٘مًٞمط ُمـ همػم اعمرظمّملم سم٤مًمتٛمقيؾ

وهذا خم٤مًمػ عم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف  - سم٤مقمت٤ٌمر اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م سمّمدوره٤م ُمـ همػم ُمرظمص

اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم ُمراىم٦ٌم ذيم٤مت اًمتٛمقيؾ اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ 

ُمع أن هذا ٓ ، ٓ ًمٙمقهن٤م اؾمتخدُم٧م يم٠مداة ائتامن،  - هـ13/8/1433ذم  (51م/)

وًمذًمؽ صدر اًمتٕمٛمٞمؿ اًم٘مْم٤مئل ، ُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م يمام ؾمٌؼ ٤ميٗمؽمض سمف أن يٙمقن ُم٤مٟمٕمً 

سمِم٠من ـمٚم٤ٌمت اًمتٜمٗمٞمذ اعمتٕمٚم٘م٦م  - هـ27/8/1438وشم٤مريخ  (6815/ت/13)رىمؿ 

: ٤مُمتْمٛمٜمً  - سمٕم٘مقد متقيؾ ُمـ أؿمخ٤مص همػم ُمرظمص هلؿ سمٛمزاوًم٦م ٟمِم٤مط اًمتٛمقيؾ

وإطم٤مًمتٝم٤م عم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب ، اًمتقضمٞمف سمٗمرز أوراق ُمًت٘مٚم٦م سمِم٠من ـم٤مًم٥م اًمتٜمٗمٞمذ

وهذا يٗمٞمد ىمٌقهل٤م يمقرىم٦م ، ٓخت٤مذ آضمراءات اًمالزُم٦م طمٞم٤مل اعمخ٤مًمٗم٦م: قدياًمًٕم
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 وشمٜمٗمٞمذه٤م ُمع إطم٤مًم٦م اعمخ٤مًمػ ًمٚمجٝم٦م اعمختّم٦م عمج٤مزاشمف قمغم خم٤مًمٗمتف.، دم٤مري٦م

٠من سموأُم٤م اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م ًمالئتامن ذم قم٘مقد اًمتقفمٞمػ واًمٕمٛمؾ ومت٘مدم 

ومٞم١مدي ، سم٢مىمرار أو طمٙمؿ ىمْم٤مئل ذًمؽ ٓ شمٌٓمؾ سمف اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م اسمتداء طمتك يث٧ٌم

أو يٍمح ذم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم رسمٓمٝم٤م سمٕم٘مد اًمٕمٛمؾ وأٟمف ؾمٌٌٝم٤م ٓ همػم ، ٤مإلسمٓم٤مهل

وخيؾ سمٛمٌدأ اًمٙمٗم٤مي٦م ، ومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب شمٕمٚمٞمؼ اًمقرىم٦م قمغم ذط وهق خم٤مًمػ ًمٚمٜمٔم٤مم

واًمذي ي٘ميض سم٤من شمٙمقن سمٞم٤مٟم٤مهت٤م يم٤مومٞم٦م ًمتٕملم آًمتزام ، اًمذاشمٞم٦م ًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

 اًمث٤مسم٧م ومٞمٝم٤م يمام ؾمٌؼ. اًمٍمذم

وٟمحق ذًمؽ مم٤م ٓ ئمٝمر أصمره إٓ سمٕمد ، اؾمتخداُمٝم٤م ذم وامن زال ُمقضمٌف: وُمثٚمف

أو اإلىمرار سمف أُم٤مم ، أو اًمٜمص قمٚمٞمف ساطم٦م، صمٌقشمف أُم٤مم ىم٤مض اعمقوقع اعمختص

طمٞمٜمئذ ٓ و، ًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م اسمتداء طمتك يث٧ٌم وم٢مٟمف ٓ يٙمقن ُمٌٓماًل : ىم٤مض اًمتٜمٗمٞمذ

 .٤مشمٜمٗمٞمذيً  اشمٌ٘مك ؾمٜمدً 

 :أحز اطتخذاو انشٛك كأداج ائتًاٌ فٙ تُفٛذِ: انًطهة انخاَٙ

شمٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن اؾمتخدام اًمِمٞمؽ يم٠مداة ائتامن أو وامن خم٤مًمػ ًمقفمٞمٗم٦م اًمِمٞمؽ 

زال  ٤مًمٙمٜمف ٓ يٌٓمٚمف يمقرىم٦م دم٤مري٦م اسمتداء طمتك يث٧ٌم يمقٟمف وامٟمً ، ٤موممٜمقع ٟمٔم٤مُمً 

اًم٘مرار رىمؿ : اًمتج٤مرة وهلذا ضم٤مء ذم ىمرارات وزارة: ًمزوال اًم٥ًٌم سمذًمؽ: ُم٘متْم٤مه

)ٓ جيقز شمٖمٞمػم وفمٞمٗم٦م اًمِمٞمؽ سم٢مرادة : وٟمّمف، هـ10/6/1404ذم  (42)

اعمتٕم٤مُمٚملم سمف وحتقيٚمف ُمـ أداة ووم٤مء إمم أداة وامن قمغم ظمالف أطمٙم٤مم اًمٜمٔم٤مم إذ أن 

اًمِمٞمؽ يًتحؼ اًمقوم٤مء سمٛمجرد آـمالع قمٚمٞمف ويمؾ سمٞم٤من خي٤مًمػ ذًمؽ يٕمتؼم يم٠من مل 

 ق اًمتج٤مري٦م(.ُمـ ٟمٔم٤مم إورا ٤102مدة يٙمـ ُم
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ذا مل يدون قمٚمٞمف أي ذط إظم٤مص٦م  ٤مشمٜمٗمٞمذيً  اوهذا يٕمٜمل شمٜمٗمٞمذ اًمِمٞمؽ وىمٌقًمف ؾمٜمدً 

أن : هـ9/5/1403وشم٤مريخ  (8)وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مرار رىمؿ، أو ىمٞمد يٜم٤مل ُمـ صحتف

 اًمقرىم٦م صح٦م ذوط ُمـ هق اًمذي - إصؾ وضمقد وُمنموقمٞم٦م اًم٥ًٌم

 اًم٥ًٌم وضمقد قمغم دًمٞمال يٕمد اًمتج٤مري٦م اًمقرىم٦م وشمقىمٞمع إصدار جمرد وأن - اًمتج٤مري٦م

وم٢من صم٧ٌم اٟمٕمدام ، وسمف يتح٘مؼ آًمتزام اًمٍمذم ويتؿ اًمتٜمٗمٞمذ، ٞمتفوُمنموقم

 ُمقضمٌف اٟمتٝمك ُٕمر وامٟم٤م اًمِمٞمؽ سمت٘مديؿ أىمر ًمق يمام - اعمختص اًم٘م٤مض ًمدى - ؾمٌٌف

وىمد ، ٟٓمتٗم٤مء اًم٥ًٌم اعمنموع ًمالًمتزام وزواًمف واٟم٘مْم٤مؤه: ومٞمٌٓمؾ ُم٘متْم٤مه وحت٘مؼ

ٓ يِمؽمط ذيمر : واًمذي ضم٤مء ومٞمف، هـ3/2/1404ذم  (9)رار رىمؿأيمد ذًمؽ اًم٘م

صح٦م  ٤موشمْمٛمـ أيًْم ، اًم٥ًٌم إقمامٓ ًم٘م٤مٟمقن ضمٜمٞمػ اعمقطمد ًمألوراق اًمتج٤مري٦م

طمتك يث٧ٌم حمرره اٟمتٗم٤مء اًم٥ًٌم أو قمدم ُمنموقمٞمتف  - سمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم - اًمِمٞمؽ

 اعمًتٗمٞمد.وي٘مع قمٜمدئذ قم٥مء اصم٤ٌمت وضمقد اًم٥ًٌم وُمنموقمٞمتف قمغم ، ومٞمٌٓمؾ طمٞمٜمئذ

ذم همػم ُم٤م  فُمااؾمتخدادقمل ويمؾ ُم٤م شم٘مدم سيح ذم قمدم سمٓمالن اًمِمٞمؽ إذا 

طمتك يث٧ٌم ًمدى اًم٘م٤مض زوال  - وهق اؾمتٕمامًمف يم٠مداة وامن وائتامن - ووع ًمف

: وٟمّمف، هـ1/6/1403ذم  (13)وأيمد ذًمؽ اًم٘مرار رىمؿ ، اًم٥ًٌم واٟمٕمداُمف

نموع ًمالًمتزام وشم٠مصمر )حترير اًمِمٞمؽ عمجرد وامن ُمٌٚمغ ىمرض يٕمٜمل اٟمتٗم٤مء اًم٥ًٌم اعم

 .صح٦م اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م سمّمح٦م ؾمٌٌٝم٤م(

ومٚم٘م٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ آُمتٜم٤مع قمـ شمٜمٗمٞمذه ، وم٢مذا صم٧ٌم اؾمتخدام اًمِمٞمؽ أداة ًمٚمْمامن

 .٤مشمٜمٗمٞمذيً  اومال يٙمقن ؾمٜمدً ، ٓظمتالل ذط وصٗمف سم٠مٟمف ورىم٦م دم٤مري٦م: طمٞمٜمئذ

ويم٤من اعمختص سم٤مًمتح٘مؼ ُمـ شمقومر اًمنموط اًمِمٙمٚمٞم٦م واعمقوققمٞم٦م ًمألوراق 

جل٤من اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اًمتج٤مري٦م سمٜم٤مء قمغم اًم٘مرار  - ٤مؾم٤مسم٘مً  - ج٤مري٦ماًمت

 .ًم٘مْم٤مء اًمتٜمٗمٞمذ صمؿ اٟمت٘مؾ ذًمؽ، هـ25/3/1403ذم  (918)اًمقزاري رىمؿ 
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وم٢من ىم٤مض اًمتٜمٗمٞمذ ٓ يٛمتٜمع قمـ شمٜمٗمٞمذ اًمِمٞمؽ إذا دومع اعمٜمٗمذ وده سم٠مٟمف : وسمٜم٤مء قمٚمٞمف

آًمتزام اًمٍمذم اعمؽمشم٥م  جمرد وامن طمتك يث٧ٌم اٟم٘مْم٤مء وزوال اًم٥ًٌم وسم٤مًمت٤مزم

 اؾمتخداُمف أداة وامن وائتامن. دقمقى وٓ يٌٓمؾ اًمِمٞمؽ عمجرد، قمٚمٞمف

يٕمٜمل ؾم٘مقط احلؼ  ٟٓمٕمدام اًم٥ًٌم ٓ: - سمٕمد ذًمؽ - صمؿ إن صمٌقت سمٓمالن اًمِمٞمؽ

وهذا ُم٘مّمقر قمغم ، وُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ آًمتزام اًمٍمذم، سمؾ سمٓمالن اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

ال يٙمقن ٟم٤مومذا ذم ُمقاضمٝم٦م احل٤مُمؾ طمًـ وم، ـمرذم اًمٕمالىم٦م )اًم٤ًمطم٥م واعمًتٗمٞمد(

وؾم٘مقط آًمتزام اًمٍمذم ٓ يٕمٜمل ؾم٘مقط احلؼ واًمٕمالىم٦م همػم اًمٍمومٞم٦م سمؾ ، اًمٜمٞم٦م 

شمٙمقن اًمدقم٤موى ومٞمٝم٤م ظم٤موٕم٦م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ويٛمٙمـ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمديـ اعمْمٛمـ ذم 

اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م سمٕمد سمٓمالهن٤م ًمدى ىم٤مض اعمقوقع سمٛم٘مت٣م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م يم٤ًمئر 

ٕن اًمذي ؾم٘مط هق وم٘مط احلؼ اًمٍمذم )آُمتٞم٤مزات واًمْمامٟم٤مت اًمتل : يقناًمد

 .(1)وومره٤م ىم٤مٟمقن اًمٍمف( اًمذي يم٤مٟم٧م اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م وومرشمف ًمف ىمٌؾ سمٓمالهن٤م

أحز ٔجٕد انًخانفح انشزػٛح فٙ األٔراق انتجارٚح فٙ : انًطهة انخانج

 :تُفٛذْا

)شمٓمٌؼ اعمح٤ميمؿ : اًمتٜمٗمٞمذ ُم٤م ٟمّمفورد ذم اًمالئح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمامدة إومم ُمـ ٟمٔم٤مم 

عم٤م دل قمٚمٞمف اًمٙمت٤مب  ٤مقمغم اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕمروو٦م أُم٤مُمٝم٤م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ووم٘مً 

 .وُم٤م يّمدره وزم إُمر ُمـ أٟمٔمٛم٦م ٓ شمتٕم٤مرض ُمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م..(، واًمًٜم٦م

يمؾ ؾمٜمد شمٜمٗمٞمذي ): وورد ذم اًمالئح٦م إومم ًمٚمامدة اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ذات اًمٜمٔم٤مم أن

وقمٜمد اقمؽماض ـم٤مًم٥م ، يمٚمف أو سمٕمْمف جي٥م قمدم شمٜمٗمٞمذ اعمخ٤مًمػ ُمٜمف ظم٤مًمػ اًمنمع

 .سمذًمؽ خيْمع ًمٓمرق آقمؽماض( ااًمتٜمٗمٞمذ شمّمدر اًمدائرة ىمرارً 

                                           

 .(342-341و 100ص )يٜمٔمر: أطمٙم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م، ؾمٕمد اخلثالن  (1)
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وهذا يمٚمف شم٠ميمٞمد عم٤م ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف هذه اًمٌالد ُمـ حتٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمؾ 

٦م وقمٚمٞمف وم٢من وىمقع اعمخ٤مًمٗم، ؿم١مون احلٞم٤مة وإًمٖم٤مء ُم٤ميٕم٤مروٝم٤م ُمـ أٟمٔمٛم٦م أو إضمراءات

 :اًمنمقمٞم٦م ذم إوراق اًمتج٤مري٦م شمٜم٘مًؿ إمم طم٤مًملم

ويٜمص قمٚمٞمٝم٤م ساطم٦م ذم اًمقرىم٦م ، ٤مأن شمٙمقن اعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م صم٤مسمت٦م ىمٓمٕمً  :األوػ

أو سم٢مىمرار أُم٤مم ىم٤مض ، أو شمث٧ٌم سمحٙمؿ ىمْم٤مئل أُم٤مم ىم٤مض اعمقوقع، اًمتج٤مري٦م

ىمد شم٘مدم و، ًمثٌقت اعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م: ومحٞمٜمئذ يٛمتٜمع شمٜمٗمٞمذ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م: اًمتٜمٗمٞمذ

سمٞم٤من شم٠ميمٞمد ٟمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م قمغم هذا اًمٌٓمالن قمٜمد اؿمؽماط ُمنموقمٞم٦م ؾم٥ٌم 

 .اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

أو مل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م ، (1)٤مإذا يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م همػم صم٤مسمت٦م ىمٓمٕمً  :احلال افثاكقة

ويٙمقن ٟمٔمر اعمٜم٤مزقم٦م ذم قمدم ، ومحٞمٜمئذ يتؿ شمٜمٗمٞمذه٤م، ساطم٦م ذم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م

وٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٜمٗمٞمذ طمتك يث٧ٌم أو يّمدر ، ُمـ اظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مماعمنموقمٞم٦م 

 .سم٤مًمتقىمػ يمام ٟمص قمغم ذًمؽ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اىم٤مض اعمقوقع ىمرارً 

                                           

وم٢مهن٤م ٓ متٜمع ُمـ : : إظمراج اعم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مدي٦م اًمتل يًقغ اخلالف ومٞمٝم٤م٤ماعم٘مّمقد سم٤معمخ٤مًمٗم٦م اًمث٤مسمت٦م ىمٓمٕمً  (1)

هق اًمتٜمٗمٞمذ  –إذا مل يٜمص قمغم اعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م  -اًمتٜمٗمٞمذ، واًمٕمٛمؾ ًمدى ىمْم٤مة اًمتٜمٗمٞمذ 

ًمٚمامدة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اًمٜمٔم٤مم، ويرى سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم  اوسف اًمٜمٔمر قمـ اعمٜم٤مزقم٦م ًمٕمدم آظمتّم٤مص اؾمتٜم٤مدً 

 ًمٚمامدة اًمت٤مؾمٕم٦م ذم ٓئحتٝم٤م إومم اعمت٘مدم سمٞم٤مهن٤م.  ااظمتّم٤مص ىم٤مض اًمتٜمٗمٞمذ سمٜمٔمر اعمٜم٤مزقم٦م ذم ذًمؽ اؾمتٜم٤مدً 
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 ..وسمٕمد، احلٛمدهلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت

 :وم٘مد يم٤من ُمـ أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م ُم٤م يكم

٤مدي طم٘مٞم٘متف إقمٓم٤مء اًمث٘م٦م وُمٜمحٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اعمٛمقل آئتامن ُمّمٓمٚمح اىمتّم -1

قمٜمد اإلىمراض واًمتٛمقيؾ سمقاؾمٓم٦م أدوات  - ٤ميم٤من أو اقمت٤ٌمريً  ٤مـمٌٞمٕمٞمً  - ًمٕمٛمٞمٚمف

 إوراق اًمتج٤مري٦م.: ُمٜمٝم٤م، ووؾم٤مئؾ

وهق ، داظمؾ ذم اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمْمامن - آىمتّم٤مديلم قمٜمد - ٤مشمًٛمٞم٦م آئتامن وامٟمً  -2

ومٙمام أن ، اًمرهـ واًمٙمٗم٤مًم٦م: وآطمتٞم٤مط هل٤م سمٛمثؾ، آًمتزام وآؾمتٞمث٤مق ًمٚمح٘مقق

 .ومٙمذًمؽ آئتامن، اًمْمامن ُمـ قم٘مقد اًمتقصمٞمؼ ووؾم٤مئٚمف آؾمتٞمٗم٤مئٞم٦م

ؾمٜمدات أو صٙمقك ُمٙمتقسم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتداول سم٤مًمتٔمٝمػم أو : إوراق اًمتج٤مري٦م -3

، متثؾ طم٘م٤م ٟم٘مدي٤م ُمًتحؼ اًمدومع سمٛمجرد آـمالع أو سمٕمد أضمؾ ىمّمػم، اًمتًٚمٞمؿ

وشمٜمحٍم ذم اًمِمٞمؽ ، ٌقهل٤م أداة ووم٤مء شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٜم٘مقدوجيري اًمٕمرف قمغم ىم

 واًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر

وهل ، يمقهن٤م وؾمٞمٚم٦م ًمتٜمٗمٞمذ قم٘مد اًمٍمف: اًمقفمٞمٗم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمألوراق اًمتج٤مري٦م -4

يمام أهن٤م أداة ائتامن إذا شمْمٛمٜم٧م أضمال ، ٤مًمٜم٘مقديميمذًمؽ أداة ووم٤مء ذم اعمٕم٤مُمالت 

 .ًمٚمقوم٤مء سم٘مٞمٛمتٝم٤م

أُم٤م اًمِمٞمؽ ومٞمٕمجز ، ُمر يمالمه٤م يّمٚمح ًمٚم٘مٞم٤مم سمدور آئتامناًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ٕ -5

ُم٤م مل خيرضمف  - ومال يّمٚمح إٓ ًمٚمقوم٤مء، ٕٟمف واضم٥م اًمدومع ًمدى آـمالع: قمـ ذًمؽ
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 .- ذوو اًمِم٠من قمـ وفمٞمٗمتف إصٚمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ُمًتؽمة

سم٤مًمتٔمٝمػم "ىمد شمًتخدم إوراق اًمتج٤مري٦م ًمٚمْمامن وذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م يًٛمك  -6

سمتًٚمٞمٛمٝم٤م إمم اًمدائـ سمتٔمٝمػم يٗمٞمد ، رهـ آوراق اًمتج٤مري٦م: ويٕمٜمل، "اًمت٠مُمٞمٜمل

 اًمرهـ.

سم٤مًم٘م٤مٟمقن "اعمتٕم٤مُمٚمقن سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م خيْمٕمقن ًم٘م٤مٟمقن ظم٤مص يٜمٔمٛمٝم٤م يٕمرف  -7

 متت٤مز ىمقاقمده سمٍماُمتٝم٤م وىمًقهت٤م قمغم اعمديٜملم.، "اًمٍمذم

 ،ٟمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م هق اًمذي حيٙمؿ اًمٗمّمؾ ذم ىمْم٤مي٤م إوراق اًمتج٤مري٦م -8

 ويٜمٔمٛمٝم٤م.

 اومال سمد أن يٙمقن ُمقضمقدً ، اًم٥ًٌم: ُمـ اًمنموط اعمقوققمٞم٦م ًمألوراق اًمتج٤مري٦م -9

 وإٓ سمٓمٚم٧م اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ووم٘مدت صٗمتٝم٤م.، ٤موُمنموقمً 

وُمـ يدقمل ظمالف ذًمؽ ومٕمٚمٞمف قم٥مء ، وضمقد اًم٥ًٌم وُمنموقمٞمتف: إصؾ هق -11

 وٓ يٚمزم ًمّمح٦م اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ذيمره ومٞمٝم٤م.، اإلصم٤ٌمت

إوراق اًمتج٤مري٦م حمددة سمٜمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م سمٜمّمقص آُمرة ٓ وفمٞمٗم٦م  -11

هلذه  ٤موـمٌ٘مً ، جيقز ًمذوي اًمِم٠من آشمٗم٤مق قمغم خم٤مًمٗمتٝم٤م وشمٖمٞمػم وفمٞمٗمتٝم٤م

واًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمدات ُٕمر أداة ووم٤مء ، اًمٜمّمقص يٕمتؼم اًمِمٞمؽ أداة ووم٤مء وم٘مط

 وائتامن.

خم٤مًمٗم٦م ٟمٔم٤مُمٞم٦م وم٢مٟمف  - تامنيم٠مداة ائ - إذا شمْمٛمـ اؾمتخدام اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر -12

 ًمٚمٕم٘مقسم٦م دون سمٓمالن اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م. ٤ميٕمد ُمقضمًٌ 

يم٠مداة وامن وائتامن ًمٚمٕم٘مقد : أي - اؾمتخدام اًمِمٞمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمْمامن -13

 ٤مظم٤موٕمً  ٤مقم٤مديً  اومٞمّمٌح ؾمٜمدً ، ي٦مدم٤مر يمقرىم٦م صٗمتف يٗم٘مده - وآًمتزاُم٤مت واًمديقن
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 اعم٘مررة.ويٗم٘مد احلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ، ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م

صدار اًمِمٞمؽ يٕمد ضمريٛم٦م يٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م إقمدم وضمقد ُم٘م٤مسمؾ اًمقوم٤مء قمٜمد  -14

 اًمٜمٔم٤مم.

قمغم ؾمٌٞمؾ  ٓ ي٘مٌؾ اًمدومع سمٕمدم وضمقد ُم٘م٤مسمؾ اًمقوم٤مء سم٠من اًمِمٞمؽ يم٤من ُمًٚماًم  -15

 .يمذًمؽُم٤م مل يث٧ٌم أٟمف ىمدم ، اًمْمامن

 ٓ يٌٓمٚمف ومٞمٕمد - ًم٘مّمد اؾمتخداُمف يمقؾمٞمٚم٦م وامن - حترير اًمِمٞمؽ سمت٤مريخ ُم١مضمؾ -16

 ًٓ  وقمغم ُمـ يدومع سم٠من ؾمٌٌف اًمْمامن قم٥مء اإلصم٤ٌمت.، ٤موإضمؾ ٓهمٞمً  طم٤م

اؾمتخدام اًمٙمٛمٌٞم٤مًم٦م واًمًٜمد ُٕمر قمغم ؾمٌٞمؾ آئتامن واًمْمامن ذم قم٘مقد اًمٕمٛمؾ  -17

، ويتٜم٤مرم ُمع طمري٦م ويمراُم٦م اًمٕم٤مُمؾ، خم٤مًمػ ٕطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ وأظمالىمٞم٤مشمف

وهْمؿ طم٘مقق ، وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وهق ذريٕم٦م ًمٚمٔمٚمؿ، ويتْمٛمـ اًمٙمذب

 .اًمٕم٤مُمؾ

أو ، أو ي١مول عمحٔمقر، ٤مذقمً  احمٔمقرً  ٤مىمد شمًتخدم إوراق اًمتج٤مري٦م اؾمتخداُمً  -18

وُم٤مٟمع ُمـ  - إن صم٧ٌم ذًمؽ - ٤مذقمً  ٤مومٞمٙمقن ممٜمققمً ، يٙمقن طمٞمٚم٦م قمغم اعمحرم

 شمٜمٗمٞمذه٤م.

سمٞمد أن إسمٓم٤مهل٤م  ًمألوراق اًمتج٤مري٦م - اعمٛمٜمققم٦م - ٓ يٛمٙمـ طمٍم آؾمتخداُم٤مت -19

يمام أن ، اًمتج٤مري٦م ُمقىمقف قمغم صمٌقهت٤م وومؼ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمدقمقىًمألوراق 

إٓ أن اًمديـ اًمذي  - وإن أسمٓمؾ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م - وم٘مط ٤مآؾمتخدام اعمٛمٜمقع ٟمٔم٤مُمً 

وإٟمام يً٘مط ، ومٞمٛمٙمـ اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف ًمدى ىم٤مض اعمقوقع، شمْمٛمٜمتف ٓ يً٘مط سمذًمؽ

 .آًمتزام اًمٍمذم وم٘مط

وط ُم٤م مل يتْمٛمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م زائدة قمـ اعمٕمت٤مد ذم يم٤ًمئر اًمنمُم٤ٌمح اًمنمط اجلزائل  -21
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وإدراضمف وٛمـ اًمٕم٘مقد ٓ ، أو ي١مدي ًمٚمقىمقع ذم اًمرسم٤م، اًمتٕمقيض قمـ اًمير

سمؾ خيتٚمػ سمح٥ًم ذًمؽ يمام خيتٚمػ ذم اًمٕم٘مقد اعم٤مًمٞم٦م أو همػم  اواطمدً  ي٠مظمذ طمٙماًم 

 وذم اًمديقن قمـ همػمه٤م.، اعم٤مًمٞم٦م

ٓ ذم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م  ووضمقده، اًمنمط اجلزائل ُمٜمف ُم٤م هق ُمنموع أو ممٜمقع -21

 ي٘متيض اًمٌٓمالن طمتك يث٧ٌم ُم٘متْم٤مه ويتح٘مؼ وضمقد اعم٤مٟمع أو اعمٌٓمؾ.

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلؼ  - اعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م ًمالئتامن -22

 ختتص هب٤م اعمح٤ميمؿ اجلزائٞم٦م. - اًمٕم٤مم واحلامي٦م اجلٜم٤مئٞم٦م اعم٘مررة ذم اًمٜمٔم٤مم

احلؼ اخل٤مص ذم ، ٦م قمـ اؾمتخدام إوراق اًمتج٤مري٦م ًمالئتامناعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ -23

وم٢من يم٤من ذم ُمقوقع اًمقرىم٦م ، خيتٚمػ آظمتّم٤مص ومٞمٝم٤م سمح٥ًم حمؾ اعمٜم٤مزقم٦م

، وإن يم٤من ذم ذوـمٝم٤م أو ذم إضمراءات شمٜمٗمٞمذه٤م، ومٞمختص سمٜمٔمره ىم٤مض اعمقوقع

 ومٝمذا مم٤م خيتص سمف ىم٤مض اًمتٜمٗمٞمذ.

ج٤مري٦م ُمٜمف ُم٤م يٕمقد قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٌٓمالن آؾمتخدام اعمخ٤مًمػ ًمٚمٜمٔم٤مم ذم إوراق اًمت -24

 اومال شمٙمقن ؾمٜمدً ، ٓظمتالل وصٗمٝم٤م يمقرىم٦م دم٤مري٦م: ومٝمذا ُم٤مٟمع ُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م

ومٝمذا  - ُمع يمقن اعمخ٤مًمٗم٦م ُمقضم٦ٌم ًمٚمٕم٘مقسم٦م - وُمٜمف ُم٤م ٓ أصمر ًمف قمغم إسمٓم٤مهل٤م، ٤مشمٜمٗمٞمذيً 

 .ٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٜمٗمٞمذ

، ٤موممٜمقع ٟمٔم٤مُمً اؾمتخدام اًمِمٞمؽ يم٠مداة ائتامن أو وامن خم٤مًمػ ًمقفمٞمٗم٦م اًمِمٞمؽ  -25

ًمزوال : زال ُم٘متْم٤مه ٤مًمٙمٜمف ٓ يٌٓمٚمف يمقرىم٦م دم٤مري٦م اسمتداء طمتك يث٧ٌم يمقٟمف وامٟمً 

 اًم٥ًٌم سمذًمؽ.

ٓ يٕمٜمل ؾم٘مقط احلؼ سمؾ سمٓمالن  - اعمًتخدم ًمالئتامن - صمٌقت سمٓمالن اًمِمٞمؽ -26

اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م وُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ آًمتزام اًمٍمذم وهذا ُم٘مّمقر قمغم ـمرذم 
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 ًتٗمٞمد( وٓ يٙمقن ٟم٤مومذا ذم ُمقاضمٝم٦م احل٤مُمؾ طمًـ اًمٜمٞم٦م.اًمٕمالىم٦م )اًم٤ًمطم٥م واعم

 ٓؾمتخداُمٝم٤م - يٛمٙمـ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمديـ اعمْمٛمـ ذم اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م سمٕمد سمٓمالهن٤م -27

 .اًمديقن يم٤ًمئر اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مقاقمد سمٛم٘مت٣م اعمقوقع ىم٤مض ًمدى - آئتامن ذم

ويٜمص قمٚمٞمٝم٤م ، ٤ماعمخ٤مًمٗم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إوراق اًمتج٤مري٦م إُم٤م أن شمٙمقن صم٤مسمت٦م ىمٓمٕمً  -28

وإُم٤م أن ، ٓظمتالل ُمنموقمٞم٦م اًم٥ًٌم: ومحٞمٜمئذ يٛمتٜمع شمٜمٗمٞمذه٤م، ساطم٦م ذم اًمقرىم٦م

ويٙمقن ٟمٔمر ، ومحٞمٜمئذ يتؿ شمٜمٗمٞمذه٤م، شمٙمقن همػم صم٤مسمت٦م أو مل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م ساطم٦م

وٓ يٛمٜمع ُمـ اًمتٜمٗمٞمذ ، اعمٜم٤مزقم٦م ذم قمدم اعمنموقمٞم٦م ُمـ اظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم

 ىمػ.سم٤مًمتق ايّمدر ىم٤مض اعمقوقع ىمرارً  ُم٤م مل

، ٜمٗمع هبذا اًمٕمٛمؾ اًمٙم٤مشم٥م واًم٘م٤مرئي أن - ويمرُمف سمٛمٜمف - أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم ٤موظمت٤مُمً 

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ
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 (ا)مرتبة هجائقً 

 :قمغم اًمراسمط، آئتامن ذم آىمتّم٤مد -1

https://accdiscussion.com/acc15968.html 

، 1ط، اًمدُم٤مم، دار اسمـ اجلقزي، ؾمٕمد اخلثالن، أطمٙم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م -2

 هـ.1425

، قمٌداًمٗمت٤مح ؾمٚمٞمامن، اؾمتخدام اًمِمٞمؽ وُمِمٙمالشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م وطمٚمقهل٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م -3

 هـ1425

دار اًمٙمت٥م ، زيمري٤م إٟمّم٤مري، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م -4

 د شم٤مُمرحمٛم .د: حت٘مٞمؼ، 1ط، ه 1422 - سمػموت - اًمٕمٚمٛمٞم٦م

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ٓسمـ اًم٘مٞمؿ ، إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم -5

 ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد: حت٘مٞمؼ، 1973 - سمػموت - دار اجلٞمؾ، أيقب

دار ، قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن، ًمٚمٛمرداوي، اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف -6

 حمٛمد اًمٗم٘مل.: حت٘مٞمؼ، سمػموت - إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

، ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة، د قمكم مج٤مل قمقض، إوراق اًمتج٤مري٦م دراؾم٦م ًمٚم٘مْم٤مء -7

 م1995

اعمٙمت٥م اًمٕمريب ، د ؾمٕمٞمد حيٞمك، إوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمتج٤مري اًمًٕمقدي -8

 هـ1405، احلدي٨م
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، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد، د زيٜم٥م ؾمالُم٦م، إوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي -9

 هـ1419، اًمري٤مض

ُمٕمٝمد اإلدارة ، د قمٌد اهلل اًمٕمٛمران، اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقديإوراق  -11

 هـ1409، اًمٕم٤مُم٦م

، اًمِم٘مري، قمٌداًمرمحـ ىمرُم٤من، إوراق اًمتج٤مري٦م واإلومالس واًمتًقي٦م اًمقاىمٞم٦م -11

 م2008، 1ط

 .أيمرم ي٤مُمٚمٙمل، إوراق اًمتج٤مري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م -12

دار ، ٤مم اًمٓمراوٟم٦م وسم٤مؾمؿ ُمٚمحؿسمً، إوراق اًمتج٤مري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م -13

 .اعمًػمة

ـمـ ، قمامن، دار اًمث٘م٤موم٦م، ـم٤مًم٥م ُمقؾمك، إوراق اًمتج٤مري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعمٍمومٞم٦م -14

 هـ1432 1

اعمٙمت٥م ، قم٤مدل اعم٘مدادي، إوراق اًمتج٤مري٦م ووم٘م٤م ًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مرة اًمٕمامين -15

 .اجل٤مُمٕمل احلدي٨م

قمٌد اًمٗمْمٞمؾ ، واشمٗم٤مىمٞم٦م ضمٜمٞمػ إوراق اًمتج٤مري٦م ووم٘م٤م ًمٜمٔم٤مم آوراق اًمتج٤مري٦م -16

 ُمٍم، دار اًمٗمٙمر، حمٛمد

دار ، زيـ اًمديـ اسمـ ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل، اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ -17

 2ط، سمػموت - اعمٕمروم٦م

دار ، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين، سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع -18

 2ط، 1982 - سمػموت - اًمٙمت٤مب

 اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل ذم اًمدورة اخل٤مُم٦ًم قمنمةآئتامن( وٛمـ أسمح٤مث  سمٓم٤مىم٤مت) -19



 
 

 االئتًاٌ فٙ األٔراق انتجارٚح 
 

 70 

 ًمقه٦ٌم اًمزطمٞمكم، سمٛمً٘مط

، دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م، ؾمٚمٞمامن اًمؽميمل، سمٞمع اًمت٘مًٞمط وأطمٙم٤مُمف )رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم( -21

 اًمًٕمقدي٦م

حمٛمد ، اًمٌٞمع سم٤مًمت٘مًٞمط أطمٙم٤مُمف ووؾم٤مئٚمف اعمٕم٤مسة ذم وقء اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل -21

ص  - اًمٕمدد اًم٤ًمسمعوٛمـ أسمح٤مث جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ، شم٘مل اًمٕمثامين

596 

قمٌداًمٕمزيز ، شمثٌٞم٧م آطمتج٤مج ذم إوراق اًمتج٤مري٦م وأصمره دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م -22

ضم٤مُمٕم٦م آُم٤مم ، اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء، اذاف قمٌداًمرمحـ ىمرُم٤من، اًمٕمٌداًمٙمريؿ

 هـ1432، حمٛمد سمـ ؾمٕمقد آؾمالُمٞم٦م

ًمٙمؾ ُمـ د ، (اًمتحٚمٞمؾ آئتامين ودوره ذم شمرؿمٞمد قمٛمٚمٞم٤مت اإلىمراض اعمٍمذم) -23

ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م شمنميـ ، إيامن اٟمجروو، د ُم٤مهر إُملمو، قمٌد اًمٕمزيز اًمدهمٞمؿ

ؾمٚمًٚم٦م اًمٕمٚمقم آىمتّم٤مدي٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمجٚمد ، ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 2006(3( اًمٕمدد )28)

، حمٛمد قمكم سمٜمل ُم٘مداد، شمْم٤مُمـ اعمقىمٕمقن قمغم إوراق اًمتج٤مري٦م دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م -24

 هـ1430، 1ط ،إرسمد، قم٤ممل اًمٙمت٥م

دراؾم٤مت ، ُمٗمٞمض اًمرمحـ، اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مٕوراق اًمتج٤مري٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -25

 م2006ديًٛمؼم ، اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م، اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

، ص٤مًمح اًم٘محٓم٤مين، شمٜمٗمٞمذ إوراق اًمتج٤مري٦م ذم وقء اًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي -26

 هـ1436 ،اًمري٤مض، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، ُم٤مضمًتػم

دار ، حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي( -27
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 أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون: حت٘مٞمؼ، سمػموت - إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

: حت٘مٞمؼ، دار اًمٗمٙمر سمػموت، حمٛمد قمرومف، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم -28

 حمٛمد قمٚمٞمش

، اًمِم٤مومٕمل وهق ذح خمتٍم اعمزيناحل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم  -29

، هـ1419 - سمػموت - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، قمكم سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م، ًمٚماموردي

 قم٤مدل قمٌد اعمقضمقدو قمكم ُمٕمقض: حت٘مٞمؼ، 1ط

، أمحد ؿمحدة أسمق هطم٤من، طم٘مٞم٘متف وشمٙمٞمٞمٗمف اًمٗم٘مٝمل: طمًؿ إوراق اًمتج٤مري٦م -31

، 2017ًمًٜم٦م  3ع، 13اعمجٚمد  وٛمـ اعمجٚم٦م إردٟمٞم٦م ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 :قمغم اًمراسمط

http://repository.aabu.edu.jo/jspui/handle/123456789/1324 

دراؾم٤مت ذم اضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ُم٤مدة إوراق اًمتج٤مري٦م )دراؾم٦م  -31

 م2011، 2ط، وحمٛمد اهلٞمٜمل، د.امحد يمقيز، ُم٘م٤مرٟم٦م سم٤معمٖمرب(

ٞم٦م سم٤مًمٖمروم٦م اًمتج٤مري٦م سم٤معمديٜم٦م اإلدارة اًم٘م٤مٟمقٟم، دراؾم٤مت واؾمتِم٤مرات ىم٤مٟمقٟمٞم٦م -32

 اعمٜمقرة

، ًمٌٜم٤من - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، قمكم طمٞمدر، درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم -33

 احلًٞمٜمل: شمٕمري٥م

: حت٘مٞمؼ، م1994 - سمػموت - دار اًمٖمرب، أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم، اًمذظمػمة -34

 حمٛمد طمجل

 ،اإلؾمالُملاعمٙمت٥م ، اًمٜمقوي، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم -35

 2ط، 1405 - سمػموت
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حمٛمد : حت٘مٞمؼ، دار اًمٗمٙمر، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين، ؾمٜمـ أيب داود -36

 حمٞمل اًمديـ

 د ومقزي حمٛمد ؾم٤مُمل، (ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري )إوراق اًمتج٤مري٦م -37

 :قمغم اًمراسمط، طمج٤مج هنرو، ؿمٞمٙم٤مت اًمْمامن -38

http://www.emiratesreview.ae/ar/?p=3163 

 اًمراسمطقمغم ، د.قمٌد اًم٘م٤مدر ورؾمٛمف هم٤مًم٥م، اًمْمامن واعم١ًموًمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ؿمٞمؽ -39

 http://www.raqaba.co.uk: أيت

، 1418 - سمػموت - دار اًمٙمت٥م، حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح، اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع -41

 طم٤مزم اًم٘م٤ميض: حت٘مٞمؼ، 1ط

، 1ط، ضمدة، دار اعمدين، د محزة قمكم اعمدين، اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمًٕمقدي -41

 هـ1406

ىمــرارات جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛم٦م اًمتٕم٤مون اإلؾمالُمل قمغم  -42

 :اًمراسمط

http://www.iifa-aifi.org/rr 

 :قمغم اًمراسمط، ىمــرارات اعمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اًمت٤مسمع ًمراسمٓم٦م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل -43

http://www.themwl.org/web/ 

، 1ط، اًمري٤مض، دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م، ىمرارات اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م عمٍمف اًمراضمحل -44

 هـ1431

، أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًم٘مرـمٌل، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م -45
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 1ط، 1407 - سمػموت - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

دار ، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس اًمٌٝمقيت، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع -46

 ٚمحل ُمّمٓمٗمك هاللهالل ُمّمٞم: حت٘مٞمؼ، 1402 - سمػموت - اًمٗمٙمر

دار ، حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي: اؾمؿ اعم١مًمػ، ًم٤ًمن اًمٕمرب -47

 إومم: اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت - دار ص٤مدر: اًمٜمنم

، إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد احلٜمٌكم أسمق إؾمح٤مق، ٓسمـ ُمٗمٚمح، اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع -48

 1400 - سمػموت - اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

 : أيت اًمراسمطقمغم ، 322اًمّم٘مح٦م  32اجلزء ، جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م -49

http://www.alifta.net/Fatawa/Fatwaprint.aspx?languagename=ar

&id=4584&BookID=2&sectionid= 

 :قمغم اًمراسمط، جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل سمجدة -51

http://shamela.ws/index.php/book/8356 

 .وزارة اًمتج٤مرة، اعم٤ٌمدئ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم إوراق اًمتج٤مري٦مجمٛمققم٦م  -51

دار ، اجلّم٤مص /أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م اًمٓمح٤موي، خمتٍم اظمتالف اًمٕمٚمامء -52

 د. قمٌد اهلل ٟمذير أمحد: حت٘مٞمؼ، 2ط، 1417 - سمػموت - اًمٌِم٤مئر اإلؾمالُمٞم٦م

عم٤مًمٞم٦م اعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اواعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم  -53

 /http://aaoifi.com/24188-2: قمغم اًمراسمط، اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم(

-https://www.almaany.com/ar/dict/ar :قمغم اًمراسمط، ُمٕمجؿ اعمٕم٤مين اجل٤مُمع -54

ar/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/ 
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دار ، أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م -55

قمٌد اًمًالم حمٛمد : حت٘مٞمؼ، 2ط، م1999 - هـ1420 - ًمٌٜم٤من - سمػموت - اجلٞمؾ

 ه٤مرون

، حمٛمد سمـ قمٌداهلل أسمق قمٌداهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم -56

: حت٘مٞمؼ، إومم: اًمٓمٌٕم٦م، م1990 - هـ1411 - سمػموت - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م

حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اعمٖمريب ، ًمٚمحٓم٤مب، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم ظمٚمٞمؾ -57

 اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٓمٌٕم٦م، 1398 - سمػموت - دار اًمٗمٙمر، أسمق قمٌد اهلل

حمٛمد طمًـ يقؾمػ ُمدير سمٜمؽ ، 2ُمقؾمققم٦م اعمّمٓمٚمح٤مت آىمتّم٤مدي٦م  -58

 :قمغم اًمراسمط، آؾمتثامر اًم٘مقُمل

http://www.saaid.net/Doat/hasn/159.htm 

ذم وقء ٟمٔم٤مُمل إوراق  ،اًمقضمٞمز ذم أطمٙم٤مم اًمِمٞمؽ ووم٘م٤م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي -59

، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مٟمقن وآىمتّم٤مد، قمروم٤مت قمٌد اًمٗمت٤مح شمريمل، اًمتج٤مري٦م واًمتٜمٗمٞمذ

 .هـ1436، 2ط، اًمري٤مض
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ي٠ميت قمٜمقان هذه اًمدراؾم٦م وٛمـ اعمقوققم٤مت اعمٜمدرضم٦م حت٧م ىمقاٟملم إطمقال 

وىمد قمٜمَٞم٧م يمثػم ُمـ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ، أطمد أهؿ أومرع اًم٘م٤مٟمقن اخل٤مص، اًمِمخّمٞم٦م

أطمٙم٤مم اًمٗم٘مف ُمًتٛمدًة إي٤مه٤م ُمـ ، واًمٕمرسمٞم٦م سمت٘مٜملم وشمدويـ شمٚمؽ اًمٜمّمقص

وفمٚم٧م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، اإلؾمالُمل سمح٥ًم اعمذه٥م اًم٤ًمئد ذم شمٚمؽ اًمدول

شمٜمتٝم٩م ذم هذا إُمر آضمتٝم٤مد اًمذي يتقصؾ إًمٞمف ٟم٤مفمر  - طمتك أن - اًمًٕمقدي٦م

ن أطمٙم٤مم إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ذم ٟمّمقص ٟمٔم٤مُمٞم٦م، اًم٘مْمٞم٦م ُم٤م أدى إمم ، ومٚمؿ شمدوخ

اًمقاضم٥م ذم اعم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤مئٞم٦م أن يتؿ و، وضمقد يمثػم ُمـ آضمتٝم٤مدات اعمختٚمٗم٦م طمٞم٤مهل٤م

ويٛمس ذائح ذم ، ٓؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م ذات ـم٤مسمع يمثػم وُمتٙمرر، شمدويـ أطمٙم٤مُمٝم٤م

ويٙمٛمـ ومحقاه٤م ذم سمح٨م ُمدى ضمقاز إًمزام اًمزوضم٦م ، وُمٜمف هذه اعم٠ًمًم٦م، اعمجتٛمع

وهق ُم٤م ، سم٢مقم٤مدة اعمٝمر اًمذي اؾمتٚمٛمتف ُمـ اًمزوج قمٜمد رومٕمٝم٤م دقمقى ومًخ اًمٜمٙم٤مح

، ومتٞمٞمزه٤م قمام يٗم٤مرىمٝم٤م، وىمد شمؿ شمٜم٤مول هذه اعم٠ًمًم٦م سمتٕمريٗمٝم٤م، يًٛمك سمِٕمقض اًمٗمًخ

، وُمـ صمؿ ذيمر ُمقضم٤ٌمت اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ اعمتٛمثؾ ذم اٟمٕمدام اًمٙمٗم٤مءة اًمديٜمٞم٦م أو اًمدٟمٞمقي٦م

وُمـ صمؿ إيراد آدم٤مه٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمؽماصمٞم٦م ُمـ ، ويمذًمؽ ُمقضم٤ٌمت سمٕم٨م احلََٙمٛملم

ُمع ، ٤مـمل ُمع هذه اعم٠ًمًم٦مواًمقاىمٕمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى طمقل اًمتٕم، ٟم٤مطمٞم٦م

اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مًمِمقاهد اًمقاىمٕمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ُمـ حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

وهق )قمدم ، صمؿ اخلٚمقص إمم اًمراضمح واًمّمحٞمح ذم هذه اعم٠ًمًم٦م سم٠مدًمتف، اًمًٕمقدي٦م

ضمقاز إًمزام اًمزوضم٦م اعمدظمقل هب٤م ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح سم٢مقم٤مدة اعمٝمر إٓ ذم طم٤مٓت 

اًمتقصٞم٦م سم٢مىمرار جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم هٞمئ٦م ُمقاد وشمؿ ، اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م(

ٟمٔم٤مُمٞم٦م شمرشم٥م وشمٜمٔمخؿ ظمالص٦م اإلضمراءات وإطمٙم٤مم اًمقاضم٥م اشم٤ٌمقمٝم٤م ذم هذه 

  واهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم واًمتقومٞمؼ.، اًم٘مْم٤مي٤م
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، قد ـمٌٞمٕمتٝم٤م آؾمتداُم٦م٘موقم، شمٜمٝمض إُمؿ ُمٜمذ إزل قمغم رواسمط ىمرسمك وصمٞم٘م٦م

قمٝمد أسمٞمٜم٤م آدم قمٚمٞمف  ذوىمد اظمتٚمٗم٧م اًمنمائع ُم، قمٚمٞمٝم٤مإٓ ُمـ اؾمتثٜم٤مءات شمٓمرأ 

، وُم٤م ي٤ٌمح ُمٜمٝم٤م وُم٤م حيرم، اًمًالم ذم ـمرائؼ آرشم٤ٌمط سملم اجلٜمًلم ووقاسمٓمٝم٤م

ًمتجٕمؾ أي ارشم٤ٌمط سملم اجلٜمًلم أصٚمف  :واؾمتٛمر ذًمؽ طمتك ضم٤مءت ذيٕمتٜم٤م اخل٤مًمدة

حٗمظ ومتُ ، ظطمتك شُمًتقرم ذوط اعمٞمث٤مق اًمذي وصٗمف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٖمٚمٞم، اًمتحريؿ

شمٚمؽ هل راسمٓم٦م ، ُمـ ُم٘م٤مصد هذا اًمنمع اًمٙمريؿُم٘مّمد و، سمذًمؽ أواس اًم٘مرسمك

 اًمزواج.

ايمتٜمٗمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ  :وعم٤م يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمراسمٓم٦م إطمدى أهؿ دقم٤مئؿ اعمجتٛمع

ٟم٧م ذم ، وُأًمٗم٧م ذم ُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م اًمٙمت٥م، وُأومرد ذم سمٞم٤مهن٤م اعمّمٜمٗم٤مت، إطمٙم٤مم ودوخ

ؾم٧م أطمٙم٤مُمٝم٤م ذم سوحودُ ، شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م إسمح٤مث مجٞمع  ًمُتًتقرم، اًمٕمٚمؿ رخ

وأطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مة ، وأذه٤من اعمًتٗمتلم، اًمت٤ًمؤٓت اًمٙم٤مئٜم٦م ذم ظمٚمد اًم٤ٌمطمثلم

ٓؾمٞمام وُم٤م يًتجد ُمـ ، اًمٌنم ضِمٌٚم٦َّمواًمٜم٘مص ، رهمػم أن اًمٙمامل ُمتٕمذخ ، لمواًمٕم٤معمِِ 

 فمروف احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م قمغم ُمر اًمٕمّمقر.

ُم٤م ، ات ًمدى قمدد ُمٜمٝمؿوء٥م اعمرومم٤م أدريمف اًمٜم٤مس ذم زُم٤مٟمٜم٤م وٕمػ سمٕمض ضمقاٟم

 ؼميرٓ ؾمٌٞمؾ إمم شم، إمم إىمّم٤مء ذحي٦م ممـ أوضم٥م اًمنمع إيمراُمٝم٤م سمحج٩م واهٞم٦م ىأد

دت شمٚمؽ يخ طملم أُ  اوىمد ازداد إُمر شمٕم٘مٞمدً ، ٛملهم٤مًمٌٝم٤م إٓ سم٘مٚم٦م اًمقازع اًمديٜمل أو اًمِ٘مٞمَ 

ُمع ٟمّمقص  وٓ ُمتقاوم٘م٦مً  رادقم٦مً ذم قمدد ُمٜمٝم٤م مل شمٙمـ ، اًمٓمرائؼ سم٠مطمٙم٤مم ىمْم٤مئٞم٦م

واؾمت٘مرار اعمٝمقر سمٛمجرد ، نميٕم٦م اًمتل شمقاومرت وشمقاشمرت قمغم طمرُم٦م إسَْمْم٤معاًم
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 اؾمتحالهل٤م سمٕم٘مد اًمزوضمٞم٦م.

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م آٟمٓمالىم٦م ٟمحق إيْم٤مح ضم٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م اًمتل يٙمتٜمٗمٝم٤م 

 قمـ إصم٤ٌمت قمٞم٥م ذقمل ذم زوضمٝم٤م قمٜمدُم٤م شمٕمجز زوضم٦م، همٛمقض وظمٓم٠م ذم اًمتٓمٌٞمؼ

نموط سمرد اًمّمداق قمغم ؾمٌٞمؾ ُمراىمٝم٤م ًمف أيٙمقن وم، اجمردً  ٤مأو طمتك ًمق يمرهتف يمرهً 

ًمٞمتؿ إيْم٤مح هذه اعم٠ًمًم٦م  :ػمٞمضم٤مٟم٥م اًمتخإٓ ًمٞمس ًمف  ٝمرأم أن إقم٤مدة اعم، اإلًمزام

عم٤م ضمرى قمٚمٞمف قمٛمؾ هم٤مًم٥م  ٤مووم٘مً  وشمٗمّمٞماًل  ٤مسمحثً  - اًمتل مل أضمد ُمـ شمٓمرق هل٤م - اهل٤مُم٦م

 ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ذمأظمرى سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع ٟمّمقص وم٘مٝمٞم٦م و، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م حم٤ميمؿ

 .إطمقال اًمِمخّمٞم٦م ُٟمُٔمؿ

 :أمهقة افدراشة

عم٤م ومٞمف ُمـ إرؿم٤مد ، حيتؾ اًمتٜمٔمٞمؿ واًمت٘مٜملم ذم أروىم٦م اًمدول اعمتحية ُمٙم٤مٟم٦ًم ه٤مُم٦مً 

وىمد دأسم٧م اجل٤مُمٕم٤مت ، إمم إطمٙم٤مم واإلضمراءات اًم٤ًمري٦م قمغم يم٤موم٦م إومراد

ٓمٚمٕملم: ويمذا اًم٤ٌمطمثلم واعم، وُمٜمًقسمقه٤م قمغم إُمداد اًم٘مٓم٤مقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م

ويمٚمام ، ذم اؾمتٛمرار هنقض أُمتٝم٤م ٤مإؾمٝم٤مُمً ، سم٤مًمدارؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م طمقل اًم٘مْم٤مي٤م احل٤مدصم٦م

وم٢مٟمف  - ٓؾمٞمام إن يم٤مٟم٧م ذات ُم٤ًمس سمنمائح يمٌػمة - يمثرت وشمٙمررت طم٤مدصم٦م ُم٤م

يتٕملم قمٜمده٤م قمغم اًم٤ٌمطمثلم واعمختّملم إُمداد اعمجتٛمع سم٤محلٚمقل اًمٜم٤مضمح٦م اًمٜم٤مومٕم٦م هل٤م 

وُمـ أهؿ شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ ، اٟم٥م همٛمقوٝم٤مسمٕمد ذطمٝم٤م وإيْم٤مح ُمٗم٤مهٞمٛمٝم٤م وضمق

طم٤مٓت دقم٤موى اًمٗمًخ اًمتل شمٙمتظ هب٤م حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م : واحلقادث

ع احلٙمٞمؿ ، ُمـ همػم إضمراء واوح وفم٤مهر ًمٚمجٛمٞمع يتقاومؼ ُمع ٟمّمقص اعمنمخ

ُم٤م ضمٕمؾ إُمر ُمؽمويًم٤م ٓضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مة اًمتل ، وذوطم٤مت وم٘مٝم٤مء إُم٦م، ؾمٌح٤مٟمف

ُم٤م يًتقضم٥م  - ٓظمتالف ٟم٤مفمِره٤م ورؤيتف وُمدى قمٛمؼ شم٠مهٞمٚمف ٤مشمٌٕمً  - ختتٚمػ ٟمت٤مئجٝم٤م
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وؾمـ ، اًمٕمٜم٤مي٦م سم٤مجل٤مٟم٥م اًمتٜمٔمٞمٛمل احل٤مؾمؿ ًمٚمٜمزاقم٤مت ذم اعم٤ًمئؾ اعمتٙمررة واهل٤مُم٦م

ٟمّمقص إضمرائٞم٦م وُمقوققمٞم٦م ُمرضمٕمٞم٦م شمٙمقن ذم ُمتٜم٤مول اجلٛمٞمع ُمـ ىمْم٤مة 

اًم٘مْم٤مي٤م يتقطّمد هب٤م اإلضمراء ويتقاومؼ ُمـ ظمالهل٤م احلٙمؿ ذم يم٤موم٦م ، وُمتخ٤مصٛملم

وُم٤م هذه اًمدراؾم٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م إٓ ُم٤ًممه٦م ذم ، اعمٜمٔمقرة أو ذم هم٤مًمٌٝم٤م إقمؿ

واظمتٚمٗم٧م ومٞمف أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مء: قمٚمَّٝم٤م أن ، إيْم٤مح ضم٤مٟم٥م ايمتٜمٗمف اًمٙمثػم ُمـ اًمٖمٛمقض

 شمٙمقن ُم٤ًممه٦ًم وم٤مقمٚم٦ًم ذم إجي٤مد احلٚمقل واًمتقصٞم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م.

 افدراشات افسابؼة.

قمغم دراؾم٦م ُمتخّمّم٦م هلذا اجل٤مٟم٥م ُمـ مل أىمػ ُمـ ظمالل سمحثل واـمالقمل 

ويقضمد اًمٕمديد ُمـ اًمدراؾم٤مت ذم قمٛمقُم٤مت ُمٕم٤مين اخلٚمع ، إطمقال اًمِمخّمٞم٦م

وًمٙمـ اعم٠ًمًم٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م إٟمام جم٤مهل٤م ذم ، واًمٗمًخ وأطمٙم٤مم اًمٓمالق وٟمحقه٤م

، سم٤معمزج سملم اًمتٜمٔمػم واًمقاىمع، إيْم٤مح ُمدى ضمقاز اإلًمزام سمدومع اًمٕمقض ُمـ قمدُمف

وذًمؽ سم٢ميراد رء ُمـ شمٕم٤مريػ وذوطم٤مت ، ٚمؾ وؾمٌؾ اًمٕمالجوإسمراز ُمٙم٤مُمـ اخل

اًمٗم٘مٝم٤مء وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم سمٕمض اًمقىم٤مئع اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًمٚمخٚمقص إمم ٟمتٞمج٦م وشمقصٞم٦م ص٤محل٦م 

 ًمٚمتٓمٌٞمؼ.

 مـفج افؽتابة.

، ؾمٞمٙمقن اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًم٤ًمئد هق اعمتٌع ذم اًمٙمت٤مسم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمتٕمريػ سم٤معم٠ًمًم٦م

اعمّمدر اًمٕمٚمٛمل هن٤مي٦م يمؾ ُمٕمٚمقُم٦م واإلطم٤مًم٦م إمم ، وسم٤معمّمٓمٚمح٤مت ذات اًمٕمالىم٦م

سملم ىمقؾملم ُمزهريـ ، وووع أي٤مت سم٤مًمرؾمؿ اًمٕمثامين، ُمًت٘م٤مة ُمـ ُمرضمع ُمٕملم

وأىمقال اًمٕمٚمامء أو همػمهؿ سملم ، »شوإطم٤مدي٨م سملم أىمقاس هبذا اًمِمٙمؾ ، ﴿﴾

وؾمٞمتْمٛمـ اعمٜمٝم٩م زي٤مدًة قمغم ُم٤م ؾمٌؼ شمٓمٌٞم٘م٤مت ، " "قمالُمتل شمٜمّمٞمص هبذا اًمِمٙمؾ 



 
 

َٕض فٙ فظخ انُكاح فٙ انُظاو انظؼٕد٘   انِؼ

 دراطح تأصٛهٛح تطثٛقٛح
 

 80 

٦ٌم ًمٚمّمٗم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مواىمٕمٞم٦ًم ُمـ ىمْم٤مي٤م ُُمْٙمت ُمع ، ًِ

وؾمتٜمتٝمل ، ذم طمٞمٜمف ٤مأو ؾمٚمًٌ  ٤مواًمَتٕمٚمٞمؼ قمغم طمٙمٛمٝم٤م إجي٤مسمً ، اإلطم٤مًم٦م إمم رىمؿ ىمراره٤م

اًمدراؾم٦م إن ؿم٤مء اهلل إمم شمقصٞم٤مت ذات صٞم٤مهم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمتقاومؼ وآدم٤مه٤مت احلديث٦م 

 ذم ؾمـ إٟمٔمٛم٦م.

 تؼسقامت افدراشة.

 :دراؾم٦م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزمشم٘مًٞمؿ اًم ؾمٞمتؿ

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُمٓم٤مًم٥م.، ٛمٗمردات اًمٕمٜمقانسمتٕمريػ اًم :ادبحث األول

 وومٞمف ومرقم٤من.، قضشمٕمريػ اًمٕمِ : إول ٓمٚم٥ماعم

 اًمِٕمقض ذم اًمٚمٖم٦م.: اًمٗمرع إول

 اًمِٕمقض ذم آصٓمالح.: اًمٗمرع اًمث٤مين

 وومٞمف صمالصم٦م ومروع.، شمٕمريػ اًمٗمًخ: اًمث٤مين ٓمٚم٥ماعم

 اًمٚمٖم٦م.اًمٗمًخ ذم : اًمٗمرع إول

 اًمٗمًخ ذم آصٓمالح.: اًمٗمرع اًمث٤مين

 اًمٗمرق سملم اًمٗمًخ واخلٚمع واًمٓمالق.: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م

 وومٞمف ومرقم٤من.، شمٕمريػ اًمٜمٙم٤مح: اًمث٤مًم٨م ٓمٚم٥ماعم

 اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٚمٖم٦م.: اًمٗمرع إول

 اًمٜمٙم٤مح ذم آصٓمالح.: اًمٗمرع اًمث٤مين

، وأٟمقاع اًمٗمًخ سم٤مقمت٤ٌمره قَمٚماًم  قض ذم ومًخ اًمٜمٙم٤محشمٕمريػ اًمٕمِ : اًمراسمع اعمٓمٚم٥م

 وومٞمف ومرقم٤من.
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 .شمٕمريػ اًمِٕمقض ذم ومًخ اًمٜمٙم٤مح سم٤مقمت٤ٌمره قَمَٚماًم : اًمٗمرع إول

 أٟمقاع ومًخ اًمٜمٙم٤مح.: اًمٗمرع اًمث٤مين

 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م.، طمٙمؿ سمذل اًمٕمقض ٕضمؾ اًمٗمراق :افثاين ادبحث

 طمٙمؿ ـمٚم٥م اعمرأة ومراق زوضمٝم٤م.: إول ٓمٚم٥ماعم

 ؿ.سمذل اًمٕمقض قمٜمد همػم احل٤ميم: اًمث٤مين ٓمٚم٥ماعم

 وومٞمف مخ٦ًم ومروع.، سمذل اًمٕمقض قمٜمد احل٤ميمؿ: ٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨ماعم

 وومٞمف أرسمٕم٦م ُم٤ًمئؾ.، إؾم٤ٌمب اعمقضم٦ٌم ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ: اًمٗمرع إول

 إؾم٤ٌمب اعمٌٜمٞم٦م قمغم حتريؿ اًمٜمٙم٤مح.: اعم٠ًمًم٦م إومم

 إؾم٤ٌمب اعمٌٜمٞم٦م قمغم اٟمٕمدام اًمٙمٗم٤مءة.: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 قمغم خم٤مًمٗم٦م ذط صحٞمح ذم اًمٜمٙم٤مح.إؾم٤ٌمب اعمٌٜمٞم٦م : اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م

 إؾم٤ٌمب اعمٌٜمٞم٦م قمغم قمٞمقب ذم اًمٜمٙم٤مح.: اعم٠ًمًم٦م اًمراسمٕم٦م

 وومٞمف صمالصم٦م ُم٤ًمئؾ.، ٌذل اًمٕمقضطمٙمؿ اإلًمزام سم: اًمث٤مين اًمٗمرع

 أن شمٙمقن اًمزوضم٦م همػم ُمدظمقل هب٤م.: اعم٠ًمًم٦م إومم

ًٓ هب٤م: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  وومٞمٝم٤م صمالث طم٤مٓت.، أن شمٙمقن اًمزوضم٦م ُمدظمق

 صمٌقت ؾم٥ٌم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ.: إومماحل٤مًم٦م 

 قمدم صمٌقت ؾم٥ٌم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ.: احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 قمدم وضمقد ؾم٥ٌم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ.: احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م

 .٤مٓ حيؾ إظمذ وٓ اإلًمزام ُمٓمٚم٘مً : آدم٤مه إول

 ٓؾمٞمام ذم طم٤مل اًمٙمره وٟمحقه.، ٤محيؾ إظمذ وحيؾ اإلًمزام ُمٓمٚم٘مً : آدم٤مه اًمث٤مين
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حيؾ إظمذ ذم طم٤مل اًمٙمره وٟمحقه وٓ حيؾ اإلًمزام : آدم٤مه اًمث٤مًم٨م

 .٤مُمٓمٚم٘مً 

 ظمٓمقات رومع دقمقى اًمٗمًخ.: اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م

 وىم٧م اؾمت٘مرار اعمٝمر.: اًمٗمرع اًمث٤مًم٨م

 دور احلََٙمٛملم.: اًمٗمرع اًمراسمع

 ُمدة دقمقى اًمٗمًخ.: اًمٗمرع اخل٤مُمس

 وشمتْمٛمـ أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. :اخلامتة

 ومٝمرس اعمراضمع.
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ُمٕم٤مين  اًم٤ٌمطم٨م إيْم٤مح يتقضم٥م قمغم :أي طمٙمؿ اًمنموع ذم إيْم٤محىمٌؾ 

طمتك ٓ ختتٚمط سمٖمػمه٤م ، وذم اعم٠ًمًم٦م اًمتل قمٜمقن ًمف هب٤م، ومٞمفاعمّمٓمٚمح٤مت اعمًتخدُم٦م 

ذم  ٤متوُم٤م آظمتالوم، ُمٕمروم٦م احلٙمؿ - ٤ميم٤من أو ُمًتٗمتٞمً  ٤مسم٤مطمثً  - ومٞمّمٕم٥م قمغم اعمتٚم٘مل

ومام أن ، اعمٗم٤مهٞمؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت واوح ٓظمتالفٟمت٤مج  إٓأطمٙم٤مم يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ 

، إٓ ويت٘مٚمص اخلالف حلد ىمد ي٘م٤مرب اإلمج٤مع، ُمّمٓمٚمح ُم٤م ٕمٜمكشمتقطمد إومٝم٤مم ذم ُم

تٛمٙمـ ٜمًم، إيْم٤مح اعمراد سم٤معمٗمردات اًمتل قُمٜمقن هب٤م هذا اًمٌح٨م ٤موُمـ هٜم٤م يم٤من ًمزاُمً 

، اًمٕمٚمامءوسمٞم٤من أىمقال ، وشمٗمًػم ُمّمٓمٚمح٤مشمف، ُمـ اخلقض ذم أطمٙم٤مُمف سمٕمد ذًمؽ

 .٤مٝمر ًمٜم٤م ُمٜمٝم٤م راضمحً ٔموشمرضمٞمح ُم٤م ي، وأدًمتٝمؿ
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 ض.ََٕتؼزٚف انِؼ: األٔل ًطهةان

 ض دم افؾغة.ق  افع  : األول ػرعاف

تف ْموأقم ٤مقمْم٧م ومالٟمً : شم٘مقل، واجلٛمع أقمقاض، اًمٌدل: ض ذم اًمٚمٖم٦مقَ اًمٕمِ 

وتف إذا   .(1)سمدل ُم٤م ذه٥م ُمٜمف أقمٓمٞمتفوقمقَّ

 .اض اصطالًح ق  افع  : افثاين ػرعاف

وختتٚمػ ذم ، كٗمؼ ذم اعمٕمٜمتاصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء شمٕم٤مريػ قمديدة شمًمٚمٕمقض ذم 

دومع ُم٤م وضم٥م ُمـ سمدل ُم٤مزم سم٥ًٌم : اًمٕمقض هقسم٠من  ٘مٞمؾوم، ُمٗمردات اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م

 .(3)اًمٕمقض ىمٞم٤مم رء ُم٘م٤مم آظمر: وىمٞمؾ، (2)إحل٤مق ضر سم٤مًمٖمػم

  

                                           

ُم٤مدة  (،1) ج، اًمٓمٌٕم٦م إومم، وتسمػم، دار ص٤مدر (،31/3170)، حمٛمد اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب (1)

 قمقض.

 وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م. (،13/35)، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م (2)

 ،اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمػموت –دار اًمٗمٙمر ، اًمرؤوف اعمٜم٤موي حمٛمد قمٌد، اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ (3)

 حمٛمد روقان اًمداي٦م. د.: حت٘مٞمؼ، هـ1410
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 تؼزٚف انفظخ.: انخاَٙ طهةانً

 افػسخ دم افؾغة.: األول ػرعاف

، ض٘مٟم٘مْمف وم٤مٟمت: وم٤مٟمٗمًخ ٤مومًخ اًمٌمء يٗمًخف ومًخً ُمـ : اًمٗمًخ ذم اًمٚمٖم٦م

ومًخ٧م اًمٌٞمع سملم اًمٌٞمٕملم واًمٜمٙم٤مح وم٤مٟمٗمًخ اًمٌٞمع واًمٜمٙم٤مح أي ٟم٘مْمتف : وي٘م٤مل

 .(1)وم٤مٟمت٘مض

 .اافػسخ اصطالًح : افثاين ػرعاف

وم٢من يم٤من ذم ، اًمتٗمريؼ سملم ؿمٞمئلم: جيٛمٕمٝم٤م، يٓمٚمؼ اًمٗمًخ ويراد سمف قمدد ُمـ اعمٕم٤مين

وذم ، وإن يم٤من ذم اًمٜمٙم٤مح ومٚمف ُمٕمٜمك، ٩م ومٚمف ُمٕمٜمكوإن يم٤من ذم احل، اًمٌٞمع ومٚمف ُمٕمٜمك

 .حًٌفسميمؾ رء 

 .(2)طمؾ ارشم٤ٌمط اًمٕم٘مد: وم٤مًمٗمًخ ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٛمقم هق ذم آصٓمالح

٘مض ًمٚمٕم٘مد وطمؾ ٓرشم٤ٌمط اًمزوضمٞم٦م ُمـ أصٚمف ويم٠مٟمف مل ٟم: هقومٗمًخ اًمٜمٙم٤مح 

 ويٙمقن سمحٙمؿ اًم٘م٤ميض أو سمحٙمؿ اًمنمع.، يٙمـ

 وافطالق.افػرق بغ افػسخ واخلؾع : افثافث ػرعاف

إٓ أن آظمتالف ، مجٞمع هذه اعمّمٓمٚمح٤مت ُمآهل٤م إمم طمؾ راسمٓم٦م قم٘مد اًمزوضمٞم٦م

ُم٤م ُم٤م يقطمل أ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمػم إمم إطمٙم٤مم، ُمٜمٝم٤م ُم٤م يقطمل سم٤معمّمدر سمٞمٜمٝم٤م ًمف ٟمقاٍح 

                                           

 ُم٤مدة ومًخ.  (،37/3412)، اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب: يٜمٔمر (1)

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ٟمجٞمؿ، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن (2)

 ،سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل قمٌد، إؿم٤ٌمه اًمٜمٔم٤مئر: و. (1/328) ،سمػموت

(1/287). 
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 :وافػسخ مـ افؼايض، واخلؾع مـ افزوجة، ؾافطالق مصدره مـ افزوج: سم٤معمّمدر

ٓ شمٙمقن يمآصم٤مر  اوُيٜمت٩م آصم٤مرً ، ٗمردة ُمـ اًمزوجذًمؽ أن اًمٓمالق ٓ يٙمقن إٓ سم٢مرادة ُمٜم

وأُم٤م اخلٚمع إٟمام يٙمقن اسمتداًء ُمـ ، ُمدة اًمٕمدةو اًمرضمٕم٦م وُمـ ذًمؽ، اخلٚمع أو اًمٗمًخ

، ٤موم٢من واوم٘مٝم٤م اًمزوج وأظمذ اًمٕمقض يم٤من ظمٚمٕمً ، اًمزوضم٦م سم٤مؾمتٕمداده٤م سمٌذل اًمٕمقض

ٜمٝمام وم٢من رأى احل٤ميمؿ ُم٤م يقضم٥م اًمٗمرىم٦م سمٞم، وإن اُمتٜمع يم٤من هل٤م اًمت٘مدم إمم احل٤ميمؿ

وًمٙمؾ ُمٕمٜمك ُمـ هذه اعمٕم٤مين أطمٙم٤مم وآصم٤مر ًمٞمس ، ٤مسمذًمؽ يم٤من ومًخً  وأصدر طمٙماًم 

واخلٚمع ُمـ ، اًمٓمالق ُمـ اًمزوج أن ُمّمدروُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م أن ٟمٕمٚمؿ ، ٤مًٓمٝمهذا ُمقـمـ سم

 .واًمٗمًخ ُمـ اًم٘م٤ميض، اًمزوضم٦م

اًمذي يٙمقن ُمّمدره  وؾمقف يٙمقن ٟمٓم٤مق سمحثٜم٤م قمـ اًمِٕمقض قمٜمد ومًخ اًمٜمٙم٤مح

 ُمـ ُم٤ًمئؾ وأطمٙم٤مم.وُم٤م يًتتٌع ذًمؽ ، اًم٘م٤ميض
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 تؼزٚف انُكاح.: انخانج طهةانً

وحيًـ سمٜم٤م إيْم٤مطمف ، هذا اعمّمٓمٚمح هق اًمٕمٜمٍم اًمث٤مًم٨م ذم قمٜمقان هذا اًمٌح٨م

م إلمت٤مم زُمر ٓأاًمٗم٘مٝم٤مء  اصٓمالحهمػم أن إيْم٤مطمف وومؼ ًمٖم٦م اًمٕمرب و، رهمؿ ؿمٝمرشمف

 وإيّم٤مل هم٤ميتف إمم اًم٘م٤مرئ واعمٓمٚمع واًم٤ٌمطم٨م.، ومٙمرة اًمٌح٨م

 .افـؽاح فغةً  تعريػ: األول ػرعاف

ٕٟمف ؾم٥ٌم ًمٚمقطء  :ٟمٙم٤مح: وىمٞمؾ ًمٚمتزوج، اًمقطء أصؾ اًمٜمٙم٤مح ذم يمالم اًمٕمرب

: أي، وٟمٙمح٧م هل، ٟمٙمحتٝم٤م: شم٘مقل، وىمد يٙمقن اًمٕم٘مد، وم٤مًمٜمٙم٤مح هق اًمقطء، اعم٤ٌمح

: ورضمؾ ٟمٙمح٦م وٟمٙمح، ذات زوج ُمٜمٝمؿ: أي، وهل ٟم٤ميمح ذم سمٜمل ومالن، شمزوضم٧م

 .(1)يمثػم اًمٜمٙم٤مح

 .ااصطالًح تعريػ افـؽاح : افثاين ػرعاف

 .(2)قم٘مد اًمتزوي٩م: هقاًمنمع وم٘مٝم٤مء  اًمٜمٙم٤مح ذم اصٓمالح

، وطمّمقل اًمقًمد، ٘مّمد آؾمتٛمت٤مع هب٤مسم اُمرأةن يٕم٘مد قمغم أ: وهق قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

وهق ٓ خيرج ، وًمٙمؾ ُمذه٥م شمٕمريٗمف اخل٤مص، (3)وهمػم ذًمؽ ُمـ ُمّم٤مًمح اًمٜمٙم٤مح

 قمـ اعمٕمٜمك اًمٕم٤مم اًمقارد ذم شمٕمريػ احلٜم٤مسمٚم٦م.

                                           

 ُم٤مدة ٟمٙمح. (،49/4537) اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب: يٜمٔمر (1)

، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م: و (،9/339) ،اهلل اًمؽميمل قمٌد د.: حت٘مٞمؼ، اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م قمٌد، اعمٖمٜمل (2)

(41/205.) 

 (.12/5)، اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار اسمـ اجلقزي، حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، اًمنمح اعمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع (3)
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ًً ٕض فٙ فظخ انُكاحانِؼتؼزٚف : انزاتغ طهةانً ٔإَٔاع  اتاػتثارِ َػَه

 .انفظخ

، يتْمح ُمـ ظمالل اعم٤ٌمطم٨م اًم٤ًمسم٘م٦م ُمٕمٜمك يمؾ ُمٗمردة ُمـ ُمٗمردات قمٜمقان اًمٌح٨م

إذ إهن٤م ُمقصٚم٦م  :اضمتامقمٝم٤م قمٜمدُم٤م يًٝمؾ ُمٕمف إيْم٤مح اعمٕمٜمك اإلمج٤مزم هلذه اعمٗمردات 

ومٛمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ شمٕم٤مريػ ًمٖمقي٦م ، إمم اهلدف اًمرئٞمس ُمـ اًمدراؾم٦م

أؾمتٓمٞمع  :وُم٤م شمؿ ذيمره ذم اعم٘مدُم٦م ُمـ أؾم٤ٌمب ًمٚمتٓمرق هلذا اعمقوقع، واصٓمالطمٞم٦م

 وشم٘مًٞمؿ ٕٟمقاع اًمٗمًخ.اًمتقصؾ إمم شمٕمريػ ًمٚمٕمٜمقان 

 تعريػ افع قض دم ؾسخ افـؽاح.: افػرع األول

يم٤من أو  اٟم٘مدً ، اعمرأة ًمزوضمٝم٤م شمٕمٞمدهاًمذي  ٝمراعم: قض ذم ومًخ اًمٜمٙم٤مح هقاًمٕمِ 

 ًمٚمامل ؾمقاء يم٤من اًمٌذل، سمذًمؽ وإصداره طمٙماًم ، ٞمٜمٝمامشمٗمريؼ اًم٘م٤ميض سمًم٘م٤مء ، ٤مًو قَمرَ 

 ىمٌؾ احلٙمؿ أو سمٕمده.

 :رشح افتعريػ

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ، ن اعمرأة قمٜمدُم٤م شمت٘مدم إمم احل٤ميمؿ سمٓمٚم٥م ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤مإ

أو مل يٙمـ إٓ ، اعم٤ٌمذ سمدون سمٕم٨م طمٙمٛملمُمقضم٦ٌم ًمٚمٗمًخ  ُمٕمتؼمةهٜم٤مك أؾم٤ٌمب 

إمم  وم٢من احل٤ميمؿ ٓ يٚمج٠م ُم٤ٌمذةً ، وٟمحقه مم٤م يقضم٥م سمٕم٨م طَمٙمٛملم اًمٙمره اعمحض

و أإُم٤م قمغم ٟمٓم٤مىمف اًمِمخيص ، اًمزوضملم اًمتٗمريؼ طمتك جيري حم٤موٓت ذم اًمتقومٞمؼ سملم

ًٓ زوم٢من اىمتٜمع اًم، سمٌٕم٨م طمٙمٛملم وم٘مٌٚم٧م اًمزوضم٦م يم٤من هذا  وج سم٤مًمٗمراق واؿمؽمط ُم٤م

وإن مل شم٘مٌؾ اًمزوضم٦م سمدومع اعم٤مل ورأى اًم٘م٤ميض ، ويثٌتف احل٤ميمؿ قمغم هذا اًمٜمحق، ٤مظمٚمٕمً 

ًمٗمًخ  ٤مقًو وم٢من هذا اعم٤مل يًٛمك قمِ ، ًمٞمتؿ ومًخ اًمٜمٙم٤مح واحلٙمؿ سمفذًمؽ  وضمقب

يم٤مًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم وؾم٤مئر اًمٕمٛمالت  اويًتقي ذم هذا اعم٤مل أن يٙمقن ٟم٘مدً ، اًمٜمٙم٤مح
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 .وإقمٞم٤من يمحدي٘م٦م وسمًت٤من أو ُمريم٦ٌم أو همػمه٤م ُمـ اًمٕمروض ٤مًو رَ أو قمَ ، إظمرى

 أكقاع ؾسخ افـؽاح.: افػرع افثاين

ًمٚم٥ًٌم اًمذي ي٘مقم  ٤ماًمٜمٙم٤مح اًمذي يّمدر ُمـ اًم٘م٤ميض إمم ٟمققملم شمٌٕمً يٜم٘مًؿ ومًخ 

 قمٚمٞمف اًمٗمًخ أو درضم٦م صمٌقشمف.

 افػسخ ادبارش فؾـؽاح.: افـقع األول

وهق اًمذي سمٛم٘متْم٤مه ي٘مقم اًم٘م٤ميض سمٗمًخ ٟمٙم٤مح اعمرأة ُمـ زوضمٝم٤م ُمـ دون سمٕم٨م 

يم٤مٕؾم٤ٌمب ، ذيٓم٦م صمٌقشمف سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م، طَمَٙمٛملم ٟمتٞمج٦م ؾم٥ٌم ُمٕمتؼم ذم ذًمؽ

يـ سم٠من يث٧ٌم ومًؼ اًمرضمؾ ُمع اعمرأة اًمّم٤محل٦ما أو ئمٝمر ، ًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اقمت٤ٌمر يمٗم٤مءة اًمدخ

يمام ًمق يم٤من ، قمٞم٥م ذم اًمرضمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف قمدم طمّمقل اعم٘مّمقد ذم احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م

وؾمٜم٠ميت قمغم سمٞم٤من ، أو يم٤من سمف ضمٜمقن أو ظمرف وٟمحقه٤م، أو ـمرأت قمٚمٞمف اًمٕمٜم٦م، ٤مقمٜمٞمٜمً 

 .(1)ًمالطم٘م٦مشمٚمؽ إؾم٤ٌمب إن ؿم٤مء اهلل ذم اعم٤ٌمطم٨م ا

ؿغ.: افـقع افثاين ؽ   افػسخ بعد بعث احل 

وهق سمٕم٨م  ٤مه٤مُمً  ٤موهق اًمٗمًخ اًمذي يٙمقن ُمـ اًم٘م٤ميض سمٕمد اخت٤مذه إضمراًء ذقمٞمً 

 :وذًمؽ ٓ يٙمقن إٓ ذم أطمد طم٤مًملم، احلََٙمٛملم

يم٠من ، اًم٥ًٌم اعمٕمتؼم ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ ظدم ثبقتإُم٤م أن يٙمقن ذم طم٤مًم٦م  -1

وًمٙمٜمٝم٤م ٓ ، شمٕم٤مـمٞمف اعمًٙمرات أو ُمٕم٤مذشمف ًمألضمٜمٌٞم٤متشمدقمل اًمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م 

                                           

ؿمٛمس اًمديـ اًمٓمراسمٚمز ، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم اخلٚمٞمؾ: و (،10/56) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

 (.5/86) ،اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرقمٞمٜمل
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 .(1)شمث٧ٌم ذًمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م وٓ ي٘مر سمف اًمزوج

سم٠من يٙمقن ، اًم٥ًٌم اعمٕمتؼم ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ ظدم وجقدأو أن يٙمقن ذم طم٤مًم٦م  -2

ؾم٥ٌم ـمٚم٥م اًمٗمًخ ُمٌٜمل قمغم أؾم٤ٌمب ٓ شمتٕمذر ُمٕمٝم٤م ذم اجلٛمٚم٦م اؾمت٘م٤مُم٦م احلٞم٤مة 

أو أهن٤م ، أو قم٤مسم٧م قمٚمٞمف ًمقن سمنمشمف، أو ىمٍمه، وجيمام ًمق ادقم٧م دُم٤مُم٦م اًمز، اًمزوضمٞم٦م

 .(2)وٟمحقه٤م، قمـ ؾم٥ٌم اجمردً  ٤ميمرهتف يمرهً 

ومٗمل ه٤مشملم احل٤مًمتلم ٓ يٗمًخ اًم٘م٤ميض اًمٜمٙم٤مح إٓ سمٕمد سمٕم٨م احلٙمٛملم عمح٤موًم٦م 

ؾمقاء سمٙم٤مُمؾ اًمّمداق ، وهلام قمرض آومتداء قمغم اًمزوضم٦م، اإلصالح سملم اًمزوضملم

وسمٕمده٤م يرومع احلٙمامن أُمر ، إًمزام وإجي٤مبقمرض إصالح وإرؿم٤مد ٓ ، أو سمجزء ُمٜمف

اًمزوضملم إمم اًم٘م٤ميض: ًمٞم٘مرر ُم٤م ي٘متْمٞمف ُمقىمػ اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ وومؼ ُم٤م ئمٝمر ًمف ُمـ 

 أىم٤مرير وسمٞمٜم٤مت.

                                           

 (.2/98) ،اسمـ رؿمد، سمداي٦م اعمجتٝمد: و (،10/263) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: و (،2/98) ،رؿمداسمـ ، سمداي٦م اعمجتٝمد: و (،10/264) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر(2)

 (.3/261) ،اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل
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ول وهٚم٦م أن اعم٠ًمًم٦م حمًقُم٦م سم٠مىمقال اًمٕمٚمامء مم٤م جي٥م ُمٕمف أىمد يٌدو ًمٚمٛمٓمٚمع ذم 

همػم أن هذه اًمٜمٔمرة وإن يم٤من ، اجلٝمد ٟمحق ُم٤م ومٞمف ُمزيد وم٤مئدةطمٗمظ اًمقىم٧م وشمًخػم 

إٓ أن اًمقاىمع اًمٕمٛمكم وقمغم إظمص ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م ، هل٤م ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمّمح٦م

وم٤معمٓمٚمع قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ ىمْم٤مي٤م إطمقال ، اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ٓ يٌدو ُمٜمف اشمْم٤مطمٝم٤م

اًمدرضم٦م ـ حم٤ميمؿ ُم واعمتتٌع ًمإلضمراءات اعمتخذة ذم يمثػم، اًمِمخّمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م

سمٞمٜمٝم٤م وسملم  ٤مؿم٤مؾمٕمً  ٤مجيد سمقٟمً ، واًمٕمديد ُمـ ىمرارات حم٤ميمؿ آؾمتئٜم٤مف طمٞم٤مهل٤م، إومم

هذا  ٟمٔمر ذم ٤مؾمٚمًٌ  اٟمٕمٙمس أصمرهُم٤م ، ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ٟمّمقص اًمنميٕم٦م وأىمقال اًمٕمٚمامء

ة سمٜم٤ًمئٝمؿ  وقمغم مم٤مرؾم٤مت ىمٚمٞمكم اعمروءات ُمـ إزواج، اًم٘مْم٤مي٤ماًمٜمقع ُمـ  ذم اعمْم٤مرَّ

َـّ ىمد أٟمجٌـ هلؿ إوٓدطمتك ًمق يم٤مٟمقا  وذم مجٞمع ذًمؽ إحل٤مق ، ىمد دظمٚمقا هبـ أو يم

وهم٤مي٦م اًم٥ًٌم ومٞمام ، سم٤مًمغ اًمير قمغم اًمزوضم٦م ـم٤مًم٦ٌم اًمٗمراق سمام ٓ ُمؼمر ًمف

ووضمقب سمذل ، هق قمدم اًمتٗمريؼ سملم ضمقاز سمذل اعمرأة ًمٚمٕمقض - واهلل أقمٚمؿ - ٝمرٔمي

 .قمٜمد ـمٚمٌٝم٤م ومًخ اًمٜمٙم٤مح اعمرأة ًمٚمٕمقض

ٟمف قمٜمد اًمثٌقت ومًخ اًمٜمٙم٤مح ٠مأو أيمثر ُمـ ؿم ٤مقمغم زوضمٝم٤م قمٞمًٌ وم٢مذا ادقم٧م اعمرأة 

يم٤مدقم٤مئٝم٤م شمٕم٤مـمٞمف اعمخدرات ، ُم٤ٌمذة ُمـ همػم قمقض وسمدون سمٕم٨م طَمَٙمٛملم

إُم٤م سم٤مًمت٘مّمػم ، أو زقمٛمٝم٤م ؾمقء قمنمشمف هل٤م، ٜم٤ًمء أضمٜمٌٞم٤متًم ُمٕم٤مذشمفأو ، واعمًٙمرات

خ ىوم٢من صمٌت٧م هذه اًمدقم٤مو، أو ٟمحق ذًمؽ، أو يمثرة اًميب اعمؼمح، ذم اًمٜمٗم٘م٦م ًَ  وَم

ًٓ  - وطَمٙمؿ سمذًمؽ، قضاًم٘م٤ميض ٟمٙم٤مطمٝم٤م قمغم همػم قمِ  سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء  - اواطمدً  ىمق
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هق ذم طم٤مل قمجزه٤م قمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم إٟمام وُمقـمـ اًمت٤ًمؤل ، اًمثٌقشمٞم٦م اإلضمراءات

أي  ُمـ دون وضمقدو طمتك ذم طم٤مل يمرهٝم٤م اعمحض ًمزوضمٝم٤م أ، ىُمثؾ هذه اًمدقم٤مو

وٓ ، دم اؾمتح٤ًمهن٤م اًمٕمٞمش ُمٕمفو قمأن شمذيمر يمرهٝم٤م ًمف ٠مسم، و قمٞم٥م يٚمحؼ سمفأؾم٥ٌم 

ومٝمؾ ذم ه٤مشملم احل٤مًمتلم شُمٚمزم ، وإٟمام شمرهم٥م ومراىمف، ذم ظمٚمؼ وٓ ديـ ًئ٤مشمٕمٞم٥م قمٚمٞمف ؿمٞم

أم أٟمٜم٤م ٟمٜمٔمر ذم  ؟ سمٞمٜمٝمام اإلصالحٛملم قمـ ٙمَ اًمزوضم٦م سمٌذل اًمٕمقض قمٜمد قمجز احلَ 

 وم٢مٟمٜم٤م ٟمٚمزُمٝم٤م سمٌذل اًمٕمقض، مل يدظمؾ هب٤م ومل يًتحؾ سمْمٕمٝم٤م وم٢من يم٤من زوضمٝم٤مطم٤مهل٤م 

ٜمتف، وإقم٤مدة اعمٝمر ُمـ ٟمٗمًٝم٤م وم٤مؾمتحؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م مل يًتحٚمف  وإن يم٤من ىمد دظمؾ هب٤م وُمٙمَّ

ويٙمقن اًمّمداق واعمٝمر اًمذي سمذًمف هل٤م ُم٘م٤مسمؾ ُم٤م ، ًمٌت٦مأومال قمقض ًمف ، همػمه وضم٤مُمٕمٝم٤م

ؾمٞمتؿ سمحثف إن ؿم٤مء وُمقـمـ اإلؿمٙم٤مل اًمذي ، هذا هق ُمث٤مر اًمت٤ًمؤل، اؾمتٛمتع سمف ُمٜمٝم٤م

حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ؾ ٛمَ ٕمَ اًمضمرى قمٚمٞمف ُم٤م و، اهلل وومؼ ٟمّمقص اًمنميٕم٦م اًمٖمراء

 .اًمًٕمقدي٦م
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 حكى طهة انًزأج فزاق سٔجٓا.: األٔل طهةانً

 ًٓ ف إمم طمرُم٦م ـمٚم٥م ٞمجي٥م اًمتٜمٌ ٤مواُمتٜم٤مقمً  ىمٌؾ اًمنموع ذم سمٞم٤من طمٙمؿ اًمٕمقض سمذ

: ملسو هيلع هللا ىلصواًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ىمقل رؾمقل اهلل ، اًمزوضم٦م ومراق زوضمٝم٤م ُمـ همػم ُم٤م سم٠مس

، (1)شقمٚمٞمٝم٤م رائح٦م اجلٜم٦م ومحرام :اًمٓمالق ُمـ همػم ُم٤م سم٠مس أيام اُمرأة ؾم٠مًم٧م زوضمٝم٤م»

ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م ضمقاز وقمدم ، وـم٤مقمتٝم٤م ًمف، ومدل احلدي٨م قمغم وضمقب اٟم٘مٞم٤مد اعمرأة ًمزوضمٝم٤م

وقمٚمٞمف ومال يًقغ ًمٚمٛمرأة قمغم اإلـمالق اًمتِمٝمل ذم ، سم٤مًمٗمراق إٓ ُمـ ؾم٥ٌم ُمنموع

ؾمتٛمرار وومراق ُمـ شمرهم٥م ُمٜمٝمؿ إٓ سمٛمقضم٥م ذقمل يتٕمذر ُمٕمف ا، اظمتٞم٤مر إزواج

وم٤مًمقاضم٥م قمغم اعمرأة اًمّمؼم قمغم زوضمٝم٤م وقمغم اًمزوج اًمّمؼم قمغم ، طمٞم٤مهت٤م سمج٤مٟمٌف

وًمٙمـ يمام ىم٤مل رؾمقل ، وًمٞمٕمٚمؿ يمؾ ُمٜمٝمام أن اًمّمٗم٤مء اًمدائؿ ُمتٕمذر احلّمقل، زوضمتف

وهق ذم اعمرأة ، (2)شظمرريض أ ٤مإن يمره ُمٜمٝم٤م ظمٚم٘مً ، ك ُم١مُمـ ُم١مُمٜم٦مرَ ٗمْ ٓ يَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 آيمد.

ال يعـل وجقب مـعفا ومراق زوضمٝم٤م ُمـ همػم ُم٤م سم٠مس  همػم أن طمرُم٦م ـمٚم٥م اعمرأة

إصدار  ٘م٤ميضوًمٚم، ؿ سمٓمٚم٥م اًمٗمراق٤ميمومٚمٝم٤م اًمت٘مدم ًمٚمح، ؿضاًء مـ ضؾب افػراق

 .إُم٦م وم٘مٝم٤مء وأىمقال ٙمت٤مب واًمًٜم٦مقىم٤مئع وومؼ ٟمّمقص اًماًم ُمـ طمٙمٛمف سمام ئمٝمر ًمف

                                           

اًمٓمٌٕم٦م ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، إرٟم٤مؤوطؿمٕمٞم٥م : حت٘مٞمؼ، ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ، رواه أمحد ذم اعمًٜمد (1)

صحٞمح ، وصححف إًم٤ٌمين ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم (،22379طمدي٨م رىمؿ 37/62)، هـ1420 ،اًمث٤مٟمٞم٦م

طمدي٨م  448) ص، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، فووٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشم

 (.4471رىمؿ

 ،سمٞم٧م إومٙم٤مر اًمدوًمٞم٦م، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، صحٞمح ُمًٚمؿ، رواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ (2)

 (.1469طمدي٨م رىمؿ 586) ص، سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمٜم٤ًمء، يمت٤مب اًمرو٤مع، هـ1419
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 تذل انؼٕض ػُذ غٛز انحاكى.: انخاَٙ طهةانً

سمٞمٜمٝمام ذم وأد شمٓمقراشمف سم٢مىمٜم٤مع ٟمزاع يتدظمؾ سمٕمض ذوي اًمزوضملم قمٜمد ٟمِمقء 

وم٢من يم٤من اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم سمذل اًمٕمقض ، اًمٓمروملم سم٤مًمٗمرىم٦م قمغم قمقض أو همػم قمقض

قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال  ٤ميم٤من هذا اًمٓمالق ظمٚمٕمً  :ًم٘م٤مء شمٓمٚمٞمؼ اًمزوج زوضمتف

 :ذم إطمقال اًمت٤مًمٞم٦موضم٤مز ًمٚمزوج أظمذه ، (1)اًمٕمٚمامء

ًم٘مقًمف ، ـمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمٝم٤مًمٚمٕمقض قمـ سمذل اًمزوضم٦م  أن يٙمقن :احلافة األوػ

ٓ »: ملسو هيلع هللا ىلصوًم٘مقًمف ، [4:]اًمٜم٤ًمء ﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿: شمٕم٤ممم

ومال حيؾ ، ن مل يٙمـ سمٓمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمٝم٤مإو، (2)شحيؾ ُم٤مل اُمرئ إٓ سمٓمٞم٥م ُمـ ٟمٗمًف

 .وج إظمذزًمٚم

ُمـ همػم ؾم٥ٌم  ٤محمًْم  ٤مزوضمٝم٤م يمرهً  زوضم٦م ىمد يمره٧ماًم أن شمٙمقن :احلافة افثاكقة

إذ ضم٤مءت إمم  :¶ طمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس يمام ذم، ًخ اعم٤ٌمذُمقضم٥م ًمٚمٗم

وًمٙمـ ، قمٞم٥م قمٚمٞمف ذم ظمٚمؼ وٓ ديـأصم٤مسم٧م ٓ  !ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘م٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلصاًمرؾمقل 

: ىم٤مًم٧م شأشمرديـ قمٚمٞمف طمدي٘متف؟»: ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل ، ٗمر ذم اإلؾمالمٙمأيمره اًم

                                           

، أٟمقر اًم٤ٌمز: حت٘مٞمؼ، سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراينااحلٚمٞمؿ  أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌدشم٘مل اًمديـ ، جمٛمقع اًمٗمت٤موى: يٜمٔمر (1)

وم٤مًمٓمالق اعمٓمٚمؼ ذم يمت٤مب ": وىمد ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمّمف (،32/306)، هـ1426 ،اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، دار اًمقوم٤مء

وُم٤م يم٤من سمٕمقض ومال رضمٕم٦م ًمف ، ومتث٧ٌم ًمف ومٞمف اًمرضمٕم٦م، اهلل يتٜم٤مول اًمٓمالق اًمذي يقىمٕمف اًمزوج سمٖمػم قِمقض

، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر: و، اهـ. "وإٟمام هق ومداء شمٗمتدي سمف اعمرأة ٟمٗمًٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م، وًمٞمس ُمـ اًمٓمالق اعمٓمٚمؼ، ومٞمف

 (.10/304) ،اسمـ ىمداُم٦م

 سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل اًمٌٖمدادي، ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف (2)

وصححف إًم٤ٌمين ذم اجل٤مُمع  (،91طمدي٨م رىمؿ 3/26) ،اهلل ه٤مؿمؿ اعمدين اًمًٞمد قمٌد: حت٘مٞمؼ، هـ1386

اعمٙمت٥م ، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، صحٞمح ووٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف، اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف

 (.7662طمدي٨م رىمؿ 1362) ص، اإلؾمالُمل
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وُمثؾ ذًمؽ ، (1)ش٦موـمٚم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م، اىمٌؾ احلدي٘م٦م»: ًمث٤مسم٧م ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل وم٘م٤مل ، ٟمٕمؿ

تف ًمٓمقل أو ىمٍم أو دُم٤مُم٦م وٟمحقه٤م مم٤م هق ظم٤مرج قمـ إؾم٤ٌمب اعمٕمتؼمة ًمق يمره

 واًمتل ؾمٜم٠ميت قمغم رء ُمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم اعمٌح٨م اًمت٤مزم.، اعمقضم٦ٌم ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ

ٌخٞمٜم٦م :احلافة افثافثة وهل اًمزٟمك ذم اًمراضمح ُمـ أىمقال ، إشمٞم٤من اًمزوضم٦م سمٗم٤مطمِم٦م ُم

وأظمذ اًمٕمقض ُمٜمٝم٤م طمتك ًمق مل شمٓم٥م ، ومٞمجقز ًمٚمزوج طمٞمٜمئذ ُمْم٤مرهت٤م، (2)اًمٕمٚمامء

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿: ٟمٗمس اًمزوضم٦م سمف: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

إظمذ ًمٚمزوج ٓ يٕمٜمل إًمزام اًمزوضم٦م وضمقاز ، [19:]اًمٜم٤ًمء ﴾ۅ ۋ ۋ

 ىمْم٤مًء سم٤مًمدومع قمغم ُم٤م ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل.

ًمٚمزوج أظمذ اًمٕمقض ُمـ وٓ حيؾ ومال جيقز  :وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ احل٤مٓت

طمتك وإن صدر سمف طُمٙمؿ ، ؾمقاء سمٓمالق أو ظمٚمع أو ومًخ، هل٤م ومراىمفاًمزوضم٦م ُم٘م٤مسمؾ 

وم٤مٕطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م إٟمام هل ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمثٌقت سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م وٓ شمٖمػم ، ىمْم٤مئل

، ومٛمـ قمجز قمـ إصم٤ٌمت دقمقاه: ٓ يٕمٜمل ضمقاز اؾمتحالل ُم٤مًمف، إؿمٞم٤مء قمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م

ٕمؾ سمٕمْمٙمؿ أن يٙمقن وًم، وإٟمٙمؿ ختتّمٛمقن إزمّ ، إٟمام أٟم٤م سمنم»: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل رؾمقل اهلل 

وم٠مىميض ًمف قمغم ٟمحق ُم٤م أؾمٛمع: ومٛمـ ىمْمٞم٧م ًمف ُمـ طمؼ ، أحلـ سمحجتف ُمـ سمٕمض

 .(3)شأظمٞمف سمٌمء ومال ي٠مظمذه: وم٢مٟمام أىمٓمع ًمف ىمٓمٕم٦ًم ُمـ اًمٜم٤مر

                                           

: حت٘مٞمؼ، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٖمػمة اًمٌخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح، رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (1)

 (.5273/رىمؿ (،7/47) ،هـ1422 اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار ـمقق اًمٜمج٤مة،  اًمٜم٤مسحمٛمد زهػم

 ،هـ1423 اًمٓمٌٕم٦م إومم، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، محد اًم٘مرـمٌلأحمٛمد سمـ ، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن: يٜمٔمر (2)

قمٌد ، اًمٙم٤مذم: و (،2/68) ،اسمـ رؿمد، سمداي٦م اعمجتٝمد: و (،10/268) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: و (،5/95)

 (.4/407) ،أمحد سمـ ىمداُم٦م اهلل سمـ

 (.7169طمدي٨م رىمؿ 9/69) ،رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (3)
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 تذل انؼٕض ػُذ انحاكى.: انخانج طهةانً

، د اًمٜمزاع اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمامأطملم ٓ شمٗمٚمح حم٤موٓت اًمزوضملم أو ذوي اًم٘مرسمك ذم و

 ٘م٤ميضوم٢من ًمٚمزوضم٦م قمٜمد إساره٤م قمغم اًمٗمرىم٦م اًمت٘مدم إمم اًم، أو اخلٚمعؾمقاء سم٤مًمٓمالق 

 اخت٤مذ قمٜمده٤م ٘م٤ميضوًمٚم، إذ مل جيٕمؾ اًمِم٤مرع قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح سمٞمده٤م، سمٓمٚم٥م ومًخ اًمٜمٙم٤مح

 ًٕمل ذم اًمتقومٞمؼاًم شمتٛمثؾ ذم، شمٗمري٘مف سملم اًمزوضملمقمدد ُمـ اإلضمراءات اًمقاضم٦ٌم ىمٌؾ 

، تٝم٤م وصالطمٞمتٝم٤م ًمالقمت٤ٌمروشم٘مدير ُمدى وضم٤مه، ـمالع قمغم إؾم٤ٌمبآو، سمٞمٜمٝمام

 صمؿ سمٕمد ذًمؽ ومًخ اًمٜمٙم٤مح قمٜمد ًمزوم إُمر، ٛملمٙمَ وسمٕم٨م احلَ ، ٜم٤متٞمخ وـمٚم٥م اًمٌ

وذم اعم٘م٤مسمؾ ىمد ، ؾمقاء يم٤من اًمٗمًخ قمغم قمقض أو قمغم همػم قمقض، واحلٙمؿ سمذًمؽ

 إُم٤م ًمٖمش  ، اًمٓمالققض قمغم ٕمِ اًمُمـ اًمزوج قمغم زوضمتف سمٓمٚم٥م  شمٙمقن اًمدقمقى ىم٤مئٛم٦مً 

ومجٞمع شمٚمؽ إطمقال يتح٘مؼ ُمٜمٝم٤م ، ص٤مدر ُمـ اًمزوضم٦م ٟمحقهو ٟمِمقز أو أو شمدًمٞمس أ

 اًمزوضملم وسمٞمخٜم٤مهتام. طم٤ملاحل٤ميمؿ سمام ئمٝمر ًمف ُمـ 

ن ٟمتٓمرق أًم٦م قِمقض ومًخ اًمٜمٙم٤مح ٠مويًتحًـ ىمٌؾ اخلقض ذم سمح٨م ُمً

ُمراشمٌٝم٤م ًمٞم٧ًم قمغم طمد ؾمقاء ذم اًمقضم٤مه٦م وذم  نَّ إإذ ، ًمألؾم٤ٌمب اعمقضم٦ٌم ًمٚمٗمًخ

، ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ ٤مُمٕمتؼم ذقمً  همػمومٛمـ إؾم٤ٌمب ُم٤م هق ، اؾمتح٘م٤مق اًمٕمقض

وُمـ ، يم٤مًمٙمره اعمحض أو اًمٙمره ًمٓمقل اًمزوج أو ىمٍمه أو وؾم٤مُمتف أو دُم٤مُمتف

ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ يمٗمًؼ اًمزوج أو قمجزه قمـ  ٤مإؾم٤ٌمب ُم٤م ًمف وضم٤مه٦م واقمت٤ٌمر ذقمً 

 وٟمحقه٤م.، اًمٜمٗم٘م٦م أو قمجزه قمـ اعمٕم٤مذة

 ٤مب اعمقضم٦ٌم ًمٚمٗمًخإول ذم سمٞم٤من إؾمٌ، وهلذا ؾمٜم٘مًؿ اعمٌح٨م إمم ُمٓمٚمٌلم

 وأظمر ذم طمٙمؿ اإلًمزام سمٌذل اًمٕمقض.، اعم٤ٌمذ
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 .ادبارش األشباب ادقجبة فؾػسخ: األول ػرعاف

سمٕمد إمت٤مم قم٘مد اًمزواج ىمد ئمٝمر أو يٓمرأ قمغم اًمزوضملم ُم٤م ٓ يٛمٙمـ هلام إمت٤مم 

يمام ًمق ، ًمٌت٦م وضمقد قم٘مد زواجأوهذه إؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمذر ُمٕمف ، اًمٕمنمة ُمٕمف

واحل٤مل هذه ٘م٤ميض وم٤مًم، ًمٚمزوج سمٓمريؼ اًمرو٤مع ٦مأو قمٛم ٧مزوضم٦م أظماشمْمح أن اًم

وإٟمام دوره اًمٙمِمػ ، وضمقد اًمٕم٘مد أصاًل  مودوره ًمٞمس اًمٗمًخ ًمٕمد، يٗمرق سمٞمٜمٝمام

وىمد شمٔمٝمر ، ومٞمٗمرق سملم هذه اعمرأة وذًمؽ اًمرضمؾ ًمقضمقد راسمٓم٦م أظمقة اًمرو٤مع سمٞمٜمٝمام

ًمٚمٛمرأة يمام يٛمٙمـ ، أؾم٤ٌمب يٛمٙمـ ًمٚمزوضملم اًمٌ٘م٤مء ُمع سمٕمْمٝمام إن روٞم٤م سمذًمؽ

وفؽـ شـليت ظذ ، وهذه األشباب ال حك هلا، سم٤مًمٗمًخ اًمت٘مدم ًمٚمح٤ميمؿ ُمٓم٤مًم٦ٌمً 

 فؾقؿائع. افألؾفام ال حًك  اتؼريبً ، كامذج مـفا

ٝمر ًمٚمزوضم٦م أهن٤م ُمـ اعمحرُم٤مت قمغم ٔمي ومال ختٚمق إؾم٤ٌمب اعمقضم٦ٌم ًمٚمٗمًخ ُمـ أن

ن يٙمقن همػم أأو ، ـمرأ أو أن سمف قمٞم٥ٌم ، ٕمٝم٤م قمٚمٞمفٚمِ ٓمْ وضمٝم٤م قمٞم٥م مل يُ زن سمأأو ، اًمزوج

 ٔيت ذم اًمٗمروع اًمت٤مًمٞم٦م.و همػم ذًمؽ قمغم اًمٜمحق اأ ٤مأو طمًًٌ  يمٗم١م هل٤م دي٤مٟم٦مً 

 األشباب ادبـقة ظذ حتريؿ افـؽاح.: األوػ سلفةاد

ُملم قمٚمٞمففمإذا  ومال حيؾ ًمف  :ٝمر ًمٚمٛمرأة أو اًمرضمؾ أن اًمٓمرف أظمر ُمـ اعمحرَّ

ويّمدر ، إمم احل٤ميمؿُمرمه٤م أرومع  قمٜمدئذٍ  وجي٥م، وٓ حيؾ هل٤م اًمتٛمٙملم، اًمقطء

 ٤ميمام ًمق يم٤مٟم٧م اعمرأة أظمتً ، ًمٕمدم وىمقع اًمٕم٘مد ذم أصٚمف، اًم٘م٤ميض طمٙمٛمف سم٤مًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام

 ٤موم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمرأة أظمتً  - إذ طمدث قمدد ُمـ هذه اًمقىم٤مئع - ٚمرضمؾ ٓؾمٞمام ذم اًمرو٤مقم٦مًم

أو  و ضمدةً أ ٤مُمً أظم٧م أو أ ٦مأو اسمٜم٦م أخ أو اسمٜم و ظم٤مًم٦مً أ أو قمٛم٦مً  أو طمٗمٞمدةً  ٤مو سمٜمتً أًمٚمرضمؾ 

وجي٥م اًمتٗمريؼ ، هن٤م حترم قمٚمٞمف٢موم - ٤مو ٟمًًٌ أيم٤من  ٤مرو٤مقمً  - ٓسمٜمف ٕسمٞمف أو زوضم٦مً  زوضم٦مً 
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 ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :(1)٤مسمدي  أ ٤مسمٞمٜمٝمام شمٗمري٘مً 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ
ُمْم٧م اًمًٜم٦م ذم »: حلدي٨م :احل٤مل ذم اُمرأة ٓقَمٜمَٝم٤م زوضمٝم٤ميمذا و، [23:]اًمٜم٤ًمء

وٓ ظمالف سملم ": ىم٤مل اعمقومؼ، (2)شاصمؿ ٓ جيتٛمٕم٤من أسمدً ، أن ُيٗمرق سمٞمٜمٝمام: اعمتالقمٜملم

حيرم »: ملسو هيلع هللا ىلصوىم٤مل رؾمقل اهلل ، (3)"أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أٟمف إذا مل ُيْٙمِذب ٟمٗمًف ٓ حتؾ ًمف

ؼ ٕضمؾ اًمتحريؿ مجع ومم٤م يقضم٥م اًمتٗمري، (4)شُمـ اًمرو٤مع ُم٤م حيرم ُمـ اًمٜم٥ًم

أو ، ﴾ے ے ھ ھ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :اًمرضمؾ سملم اعمرأة وأظمتٝم٤م

أو زواضمف ممـ ـمٚم٘مٝم٤م ، واضمف ُمـ اعمٕمتدة ُمـ همػمهزأو ، واضمف سم٠ميمثر ُمـ أرسمع ٟمًقةز

ويذوق ، ٓ طمتك شمذوىمل قمًٞمٚمتف»: ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف  همػمه ٤مىمٌؾ أن شمٜمٙمح زوضًم  ٤مصمالصمً 

 .(6)(5)شقمًٞمٚمتؽ

                                           

 (.519-9/513) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

اًمًٚمًٚم٦م ، وصححف إًم٤ٌمين (،117طمدي٨م رىمؿ 3/276) ،سم٤مب اعمٝمر، رواه اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف (2)

 (.2465طمدي٨م رىمؿ 5/464) ،حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمّمحٞمح٦م

 ،دار اسمـ اجلقزي، ص٤مًمح اًمٗمقزان د.، اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل: و (،11/149)، اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (3)

(2/269.) 

 (.2645طمدي٨م رىمؿ 3/170) ،رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (4)

 (.2639طمدي٨م رىمؿ 3/168) ،رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (5)

ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال  (13، 14، 16)اعم٤مدة : و (،82 ،10/576) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر: يٜمٔمر (6)

 ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م إردين. (26) واعم٤مدة، اًمِمخّمٞم٦م اًمٙمقيتل
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 .ادبـقة ظذ اكعدام افؽػاءةاألشباب : ةافثاكق سلفةاد

 .(1)اعم٤ًمواة واعمامصمٚم٦م: اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٚمٖم٦م

، واحلري٦م، واًمٜم٥ًم، وضملم ذم اًمديـزاعم٤ًمواة سملم اًم: وذم آصٓمالح

وم٢مذا اٟمٕمدُم٧م اًمٙمٗم٤مءة يم٤من ًمٚمزوضم٦م اًمت٘مدم سمٓمٚم٥م ومًخ ، (2)واًمٞم٤ًمر، واًمّمٜم٤مقم٦م

 .اًمٜمٙم٤مح

 :وافؽػاءة ظذ مخسة أرضب

 .ـػاءة افديـ -1

 اوٓ اًمٗم٤مضمر اًمٗم٤مؾمؼ يمٗم١مً ، ًمٚمٛمًٚمٛم٦م اومٚمٞمس اًمٙم٤مومر يمٗم١مً ، أقماله٤موهل 

همػم ُم٠مُمقن قمغم اًمٜمٗمس ، ٕن اًمٗم٤مؾمؼ ُمرذول ُمردود اًمِمٝم٤مدة واًمرواي٦م :(3)ًمٚمٕمٗمٞمٗم٦م

ىمٚمٞمؾ احلظ ذم اًمدٟمٞم٤م ، ٟم٤مىمص قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وقمٜمد ظمٚم٘مف، ُمًٚمقب اًمقٓي٤مت، واعم٤مل

يم٤مًمزاين ، عمثٚمف اًمٙمـ يٙمقن يمٗم١مً ، هل٤م ٤مًمٕمٗمٞمٗم٦م وٓ ُم٤ًمويً  اومال يٙمقن يمٗم١مً ، ظمرةوذم أ

: : ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممموؿم٤مرب اخلٛمر وُمتٕم٤مـمل اعمًٙمرات وٟمحقه٤م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر

 .[26:]اًمٜمقر ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

 .ـػاءة احلرية -2

ٟمف ُمِمٖمقل قمـ ٢موم، وضره سملمخ ، ٕن ٟم٘مص اًمرق يمٌػم :وم٤مًمرىمٞمؼ ٓ يٙم٤مومئ احلرة

وهق يم٤معمٕمدوم ، يٜمٗمؼ قمغم وًمدهوٓ ، وٓ يٜمٗمؼ ٟمٗم٘م٦م اعمقهيـ، اُمرأشمف سمح٘مقق ؾمٞمده

                                           

 ،اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب: و (،63) ص ،حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: يٜمٔمر (1)

(1/139.) 

 (.2/267) ،ص٤مًمح اًمٗمقزان د.، اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل (2)

 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م.، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، (9/391) ،اسمـ ىمداُم٦م، واعمٖمٜمل (،267) ص ،اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل (3)
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سمٛمجرد اظمتٞم٤مره٤م ، وُمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمٜمف ومٛمـ قمت٘م٧م حت٧م زوج رىَمٞمؼ، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ٟمٗمًف

: (1)وقمدم اخلالف ومٞمف، ّسح سمذًمؽ احلٜمٗمٞم٦م ًمٔمٝمقره، همػم طم٤مضم٦م حلٙمؿ طم٤ميمؿ ُمـ

، شًمق راضمٕمتٞمف»: ت٘م٧م حت٧م قمٌد طمٞم٨م ىم٤مل هل٤مظمػمَّ سمريرة طملم قمُ  ملسو هيلع هللا ىلصٕن اًمٜمٌل 

ومال طم٤مضم٦م زم : ىم٤مًم٧م، شإٟمام أٟم٤م ؿمٗمٞمع»: ملسو هيلع هللا ىلصأشم٠مُمرين ؟ وم٘م٤مل : اهللي٤م رؾمقل : وم٘م٤مًم٧م

وم٘مد دل قمغم ، ويمام ىمد دلَّ احلدي٨م قمغم اٟمٗم٤ًمخ اًمٜمٙم٤مح سم٤مظمتٞم٤مر اًمزوضم٦م، (2)ومٞمف

وٓ يِمٗمع اًمٜمٌل ، ؿمٗمع عمٖمٞم٨م قمٜمد سمريرة ملسو هيلع هللا ىلصصح٦م ٟمٙم٤مح اًمٕمٌد ًمٚمحرة: ٕن اًمٜمٌل 

ضم٧م ، إٓ واًمٜمٙم٤مح صحٞمح اذم أن شمٜمٙمح قمٌدً  ملسو هيلع هللا ىلص احلرة ُمـ اًمٕمٌد ُمـ همػم وإذا شمزوَّ

، يم٤من هل٤م اًمٗمًخ سمدون قمقض، قمٚمٛمٝم٤م وٓ رو٤مه٤م أو ُمـ همػم رو٤م وًمٞمٝم٤م وقمٚمٛمف

ٓؾمٞمام ُمـ يم٤من أىمرب درضم٦م مل يٙمـ ، وم٢من قمٚمٛم٧م وروٞم٧م وريض سمٕمض أوًمٞم٤مئٝم٤م

 .(3)ًم٤ٌمىمل إوًمٞم٤مء اًمٗمًخ

 .ـػاءة افـسب -3

يـإذا يم٤من اًمزوضم٤من طُم  ، اًم٘مرريم٤مهل٤مؿمٛمٞم٦م ُمع ، ٤موختتٚمػ أٟم٤ًمهبؿ ذومً ، رَّ

وم٤مقمت٤ٌمره٤م ذم ومًخ ، وٟمحق ذًمؽ، قمجٛملواًمٕمرسمٞم٦م ُمع إ، واًم٘مرؿمٞم٦م ُمع اًمٕمريب

وضم٥م محٚمٝم٤م قمغم ، وم٢مذا أـمٚم٘م٧م اًمٙمٗم٤مءة": ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م، اًمٜمٙم٤مح قم٤مئد إمم اًمٕمرف

 ُٕمٜمٕمـ ومروج ذوات": ؓ ًم٘مقل قمٛمر  :وهل ذم اجلٛمٚم٦م ُمٕمتؼمة، (4)"اعمُتٕم٤مرف

                                           

 .(23/57)، سم٤مب زواج اًمٕمٌد سم٤محلرة، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: يٜمٔمر (1)

 .(5283طمدي٨م رىمؿ 7/48) ،سم٤مب ُمـ اٟمتٔمر طمتك شُمدومـ، رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (2)

 (.23/57)، اًمٕمٌد سم٤محلرةسم٤مب زواج ، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: يٜمٔمر (3)

 (.9/392) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (4)
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وٕن ، (1)"ذم إطم٤ًمب": إيمٗم٤مء ؟ ىم٤ملوُم٤م : ىمٞمؾ، "إطم٤ًمب إٓ ُمـ إيمٗم٤مء 

ومُروي ، ♫محد أوهلذا اظمتٚمػ اًمرواي٦م قمـ ، اًمٕمرب يٕمّدون اًمٙمٗم٤مءة ذم اًمٜم٥ًم

عم٤م ضم٤مء قمـ  :وهمػم سمٜمل ه٤مؿمؿ ٓ يٙم٤مومئٝمؿ، قمٜمف أن همػم ىمريش ُمـ اًمٕمرب ٓ يٙم٤مومئٝم٤م

، ٤مواصٓمٗمك ُمـ يمٜم٤مٟم٦م ىمريًِم ، إن اهلل اصٓمٗمك يمٜم٤مٟم٦م ُمـ وًمد إؾمامقمٞمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلصاًمٜمٌل 

وإذا ضمرى ، (2)شواصٓمٗم٤مين ُمـ سمٜمل ه٤مؿمؿ، ُمـ ىمريش سمٜمل ه٤مؿمؿواصٓمٗمك 

اًمُٕمرف قمغم اقمت٤ٌمر يمٗم٤مءة اًمٜم٥ًم: يم٤من ًمٚمٛمرأة ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ممـ ٓ ُيٙم٤مومئٝم٤م ذم 

 اًمٜم٥ًم إن هق أظمٗمك قمٚمٞمٝم٤م وقمغم وًمٞمٝم٤م ٟمًٌف.

 :ـػاءة افصـاظة -4

٤مم، يم٤محل٤مئؽ: ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أن ُمـ يم٤من ُمـ ذوي اًمّمٜم٤مئع اًمدوٟمٞم٦م ، واحلجَّ

٤مح، واحل٤مرس ًَّ ُمل، واًم٘مٞمخؿ، واًمدسم٤مغ، واًمٙم ٓ يٙم٤مومئ سمٜم٤مت ذوي ، واًمزسم٤مل، واحلامَّ

وم٠مؿمٌف ٟم٘مص ، ٕن ذًمؽ ٟم٘مص ذم قمرف اًمٜم٤مس :اًمّمٜم٤مئع اجلٚمٞمٚم٦م يم٤مًمٌٜم٤مي٦م واًمتج٤مرة

إٓ ، اًمٕمرب سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض أيمٗم٤مء»: ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌل ، اًمٜم٥ًم

ٗمف؟ ىم٤ملأوويمٞمػ شم٠مظمذ سمف : ♫ىمٞمؾ ٕمحد ، (3)ش٤مأو طمج٤مُمً  ٤مطم٤مئٙمً  : ٟم٧م شُمَْمٕمخ

 .(4)ٕهؾ اًمٕمرف ٤ميٕمٜمل أٟمف ورد ُمقاوم٘مً ، اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف

                                           

اعمٙمت٥م ، اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين أسمق سمٙمر قمٌد، اًمرزاق ُمّمٜمػ قمٌد، اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ أظمرضمف قمٌد (1)

وأورده اسمـ  (،6/152) ،طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل: حت٘مٞمؼ، هـ1403 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، سمػموت، اإلؾمالُمل

 (.9/392) ،ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل

 (.4/1782) ملسو هيلع هللا ىلصسم٤مب ومْمؾ ٟم٥ًم اًمٜمٌل ، رواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف (2)

جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف ، أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف (3)

 (.7/134) ،يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب اقمت٤ٌمر اًمّمٜمٕم٦م ذم اًمٙمٗم٤مءة، هـ1344 اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م

 (.9/395) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (4)
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 :ـػاءة افقسار -5

ومال يٙمقن اعمٕمن يمٗم١م ، أي اًم٘مدرة اعم٤مًمٞم٦م سمح٥ًم ُم٤م جي٥م هل٤م ُمـ اعمٝمر واًمٜمٗم٘م٦م

وهلذا ، إلظمالًمف سمٜمٗم٘متٝم٤م وُم١موٟم٦م أوٓده٤م، ٕن قمٚمٞمٝم٤م ضر ذم إقم٤ًمره، ًمٚمٛمقهة

، ذم قمرف اًمٜم٤مس ٤موٕن اإلقم٤ًمر ُمٕمدود ٟم٘مًّم ، ُمٚمٙم٧م اًمٗمًخ سم٢مظمالًمف سم٤مًمٜمٗم٘م٦م

ومٙم٤من ُمـ ذوط ، وٕن اًمٜم٤مس يتٗم٤موٚمقن ذم اعم٤مل شمٗم٤موٚمٝمؿ ذم اًمٜم٥ًم وأسمٚمغ

إن أطم٤ًمب اًمٜم٤مس »: وىم٤مل، (2)شاحل٥ًم اعم٤مل»: ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ىم٤مل اًمٜمٌل ، (1)اًمٙمٗم٤مءة

ن ُمٕم٤موي٦م أظمؼمشمف أوىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م ىمٞمس طملم ، (3)شسمٞمٜمٝمؿ ذم هذه اًمدٟمٞم٤م هذا اعم٤مل

اًمزوج قمـ ٟمٗم٘م٦م زوضمتف  زوم٢مذا قمج، (4)شأُم٤م ُمٕم٤موي٦م ومّمٕمٚمقك ٓ ُم٤مل ًمف»ظمٓمٌٝم٤م 

يمٗم٤مءة اًمٞم٤ًمر هق  ومٛمٕمٞم٤مر، (5)يم٤من هل٤م احلؼ ذم اًمٗمًخ :وُم١موٟمتٝم٤م ٟمٗم٘م٦م وُم١موٟم٦م ُمثٚمٝم٤م

 وٟمحقه٤م. ٤موُمريمًٌ  ويمًقةً  ٤موضم٦م ٟمٗم٘م٦م ُمثٚمٝم٤م ؾمٙمٜمً اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمز ذموج زىمدرة اًم

                                           

 (.9/394) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

دار ، حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح )ؾمٜمـ اًمؽمُمذي(، رواه اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ (2)

 (،5/390) ،سم٤مب شمٗمًػم ؾمقرة احلجرات، ـيأمحد ؿم٤ميمر وآظمر: حت٘مٞمؼ، سمػموت، إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب

 حمٛمد وم١ماد قمٌد: حت٘مٞمؼ، اهلل اًم٘مزويٜمل حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌد، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمفورواه اسمـ 

إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر  (،6/271) ،وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء (،2/1410) ،اًم٤ٌمىمل

 (.6/271) ،هـ1405 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اًمًٌٞمؾ

ختػموا ًمٜمٓمٗمٙمؿ : واحل٤ميمؿ ذم سم٤مب (،6/53) كاعمجتٌ، ُمـ يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم سم٤مب احل٥ًم (3)

 (.353، 5/361) وامحد ذم اعمًٜمد (،2/163) اعمًتدرك، ُمـ يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، وم٤مٟمٙمحقا إيمٗم٤مء

 (.2/114) ،يمت٤مب اًمٓمالق، ٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م ٤مسم٤مب اعمٓمٚم٘م٦م صمالصمً ، رواه ُمًٚمؿ (4)

 .ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م إردين (116) اعم٤مدة: و (،9/395) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (5)



 

َٕض فٙ فظخ انُكاح فٙ انُظاو انظؼٕد٘  انِؼ

 دراطح تأصٛهٛح تطثٛقٛح

 
 

 103 

 ادبـقة ظذ خمافػة رشط صحقح دم افـؽاح.األشباب : ةافثافث سلفةاد

 ء سمف:قوم٤ماًمظمر وضم٥م قمغم أ ٤مذـمً  - أطمدمه٤م أو يمالمه٤م - إذا اؿمؽمط اًمزوضم٤من

ُم٘م٤مـمع ": ؓ وًم٘مقل قمٛمر ، (1)شقمغم ذوـمٝمؿ ًٚمٛمقناعم»: ملسو هيلع هللا ىلصًمٕمٛمقم ىمقًمف 

، وٕٟمف ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ واًمنمع واًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح، (2)"احل٘مقق قمٜمد اًمنموط

وًمق مل جي٥م اًمقوم٤مء سمف مل ، سمْمٕمٝم٤م ًمٚمزوج إٓ قمغم هذا اًمنمطوم٤معمرأة مل شمرض سمٌذل 

وسمام مل يٚمزُمٝم٤م سمف اهلل ورؾمقًمف ، هل٤م سمام مل شمٚمتزُمف ًُم٤مازوًمٙم٤من إًم، يٙمـ اًمٕم٘مد قمـ شمراضٍ 

يم٠من شمِمؽمط قمغم زوضمٝم٤م أن ٓ ، ٤مواًم٘مٞمد ذم ذًمؽ أن يٙمقن اًمنمط صحٞمحً ، (3)ملسو هيلع هللا ىلص

أو أن ٓ ، ٕمٝم٤م ُمـ قمٛمٚمٝم٤مو شمِمؽمط قمٚمٞمف أن ٓ يٛمٜمأ، خيرضمٝم٤م ُمـ سمالده٤م أو داره٤م

و أن يزيد ذم ُمٝمره٤م أ، ق سمٞمٜمٝم٤م وسملم أوٓده٤م أو أسمقهي٤مأو أن ٓ يٗمرّ ، يتزوج قمٚمٞمٝم٤م

ومٛمتك ظم٤مًمػ اًمزوج اًمنمط يم٤من هل٤م ، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمنموط اًمّمحٞمح٦م، وٟمٗم٘متٝم٤م

 .(4)اًمٗمًخ

 األشباب ادبـقة ظذ ظققب دم افـؽاح.: ةافرابع سلفةاد

ن هذا ٠موُمـ ؿم، ـمرأ قمٚمٞمف اًمٕمٞم٥م سمٕمد اًمزواج أو، ضمد ذم اًمزوج قمٞم٥مإذا وُ 

يم٤من ًمٚمٛمرأة اخلٞم٤مر ذم ، اًمٕمٞم٥م قمدم طمّمقل ُم٘مّمقد اًمزواج ذم اإلقمٗم٤مف وهمػمه

، و ضمذامأو سمرص أو سمخر أأو سمف ضمٜمقن  ٤مأو جمٌقسمً  ٤ميمام ًمق يم٤من قمٜمٞمٜمً ، اًمٌ٘م٤مء أو اًمٗمًخ

                                           

، سمػموت، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين، ؾمٜمـ أيب داود، رواه أسمق داود ذم اًمًٜمـ (1)

طمدي٨م  5/142) ،وصححف إًم٤ٌمين ذم اإلرواء (،3596طمدي٨م رىمؿ 3/332) ،سم٤مب ذم اًمّمٚمح

 (.1303رىمؿ

 (.2720طمدي٨م رىمؿ 3/190) ،سم٤مب اًمنموط ذم اعمٝمر، رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (2)

 .(2/274) ،ص٤مًمح اًمٗمقزان د.، اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل: يٜمٔمر –سم٤معمٕمٜمك–ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ  (3)

 (.2/273) ،ص٤مًمح اًمٗمقزان د.، اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل: و (،9/483) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (4)
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هؾ أو ؿمٝمقد أو ُمِمقرة أوٓ يث٧ٌم هذا إٓ سم٤مًمٜمٔمر واضمتٝم٤مد احل٤ميمؿ وحت٘م٘مف سم٢مىمرار 

 .(1)ذم ذًمؽ يمٓمٌٞم٥م وٟمحقه اخلؼمة

 حؽؿ اإلفزام ببذل افعقض.: افثاين ػرعاف

إذ سمف ٟمتقصؾ إمم ٟم٘مٓم٦م  :يٙمٛمـ ذم هذا اعمٓمٚم٥م ومحقى قمٜمقان اًمٌح٨م وهم٤ميتف

ذم أروىم٦م  ُم١مصٚم٦مً  ورؤي٦مً  ٤مواوحً  ٤مًمف اٟمْم٤ٌمـمً  اًمت٤ًمؤل اًمذي مل أرَ ُمث٤مر اإلؿمٙم٤مل و

وُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سمٗمًخ  ٘م٤ميضاًم ومرومع اعمرأة أُمره٤م إمم، دي٦محم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمق

وضمٝم٤م ٓ يٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م إقمؿ إٓ سمٕمد ُمّم٤مسمرة وجم٤مهدة ذم اطمتامل زٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ 

 ٞمٝم٤مضر اًمٗمراق قمٚم ٓ ؾمٞمام وُم٤م شمٕمٚمٛمف ُمـ أضار اًمٗمراق: إذ إن، ُمث٤مًم٥م زوضمٝم٤م

٤م يٗمقت سم٥ًٌم اًمٗمراق ُمـ ُمّم٤مًمح أيمثر مم ٤موُم٤م يٗمقهت، أسمٚمغ ُمـ ضره قمغم اًمرضمؾ

ٟمٔمر اًمٜمزاع سملم  داؾمتّمح٤مهب٤م قمٜم ٤مإُمقر وٟمحقه٤م حتتخؿ قمٚمٞمٜم٤م وضمقسمً  ٝمذهوم، اًمرضمؾ

قمدم اًمت١مدة واعم٤ًمواة سملم اخلّمٛملم ذم اًمٚمٗمظ  هبذا ٕمٜملٟموٓ ، اعمرأة وزوضمٝم٤م

وإٟمام ، وٓ شمٖمٚمٞم٥م ضم٤مٟم٥م اعمرأة قمغم اًمرضمؾ ذم اًمدقمقى، واًمٚمحظ ويمؾ رء

ُم٤م ىمد يدومٕمٝم٤م ، ٤ًمء ُمـ وٕمػ وىمٚم٦م متٙمـاؾمتحْم٤مر اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ذم اًمٜم

، وم٢من اإلٟمّم٤مف هق اعمٓمٚم٥م، ٘م٤ميضهل وصٚم٧م إمم اًم وم٢منْ ، ثرهأيمإمم شمرك طم٘مٝم٤م أو 

، وومؼ ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف ٟمّمقص اًمنميٕم٦م، قاضم٥ماًمٕمدل هق اًمو، واحلؼ هق اعمٌتٖمك

 س ُم٤م دل قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ اًمٖم٤مًم٥م.وًمٞم

ومال خيٚمق ، وضمٝم٤مزُمـ سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م  وم٢مذا رومٕم٧م اعمرأة أُمره٤م إمم احل٤ميمؿ ُمٓم٤مًم٦ٌمً 

ًٓ أاحل٤مل ُمـ  ًٓ ، هب٤م أو همػم ُمدظمقل ن شمٙمقن اعمرأة ُمدظمق هب٤م ومال  وإن يم٤مٟم٧م ُمدظمق

                                           

 .ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اًمٙمقيتل (139) اعم٤مدة: و (،10/56) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)
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خيٚمق احل٤مل ُمـ أن يٙمقن ؾم٥ٌم ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ اًمٙمره اعمحض اعمجرد قمـ أي ؾم٥ٌم 

قمغم أؾم٤ٌمب  ٤مأو أن يٙمقن ـمٚمٌٝم٤م ُمٌٜمٞم  ، ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ سمدون سمٕم٨م طمٙمٛملمُمٕمتؼم 

وإذا هل ذيمرت ، إُم٤م ذم اًمٙمٗم٤مءة أو اًمٕمٞمقب أو همػمه٤م، اعم٤ٌمذذم اًمٗمًخ ُمٕمتؼمة 

أو ، دقمقاه٤م اًمتٛمٙمـ ُمـ إصم٤ٌمت صح٦موأوردت شمٚمؽ إؾم٤ٌمب ومال خيٚمق طم٤مهل٤م ُمـ 

، وًمٙمؾ طم٤مًم٦م طمٙمٛمٝم٤م اعمًت٘مؾ مم٤م ىمد يِمتٌف ُمع همػمه، قمدم ىمدرهت٤م قمغم اإلصم٤ٌمت

، ُمـ يمؾ طم٤مًم٦موُمقىمػ اًم٘م٤ميض ، يت إن ؿم٤مء اهلل قمغم حترير حمؾ اًمٜمزاع ذم ذًمؽ٠موؾمٜم

ووومؼ ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف قمٛمؾ ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م ، وومؼ ُم٤م ىمررشمف ٟمّمقص اًمنميٕم٦م

 سمٕمده٤م ُم٤م ئمٝمر ًمٜم٤م رضمح٤مٟمف إن صمؿ ٟمٌلمخ ، اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمٛمختٚمػ درضم٤مهت٤م

 اهلل. ؿم٤مء

 أن تؽقن افزوجة ؽر مدخقل هبا.: ادسلفة األوػ

ومال خيٚمق  :زوضمٝم٤م إذا رومٕم٧م اًمزوضم٦م أُمره٤م إمم احل٤ميمؿ وـمٚم٧ٌم ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ

ًٓ هب٤م، ن شمٙمقن اًمزوضم٦م همػم ُمدظمقل هب٤مأإُمر ُمـ  ، أو أن شمٙمقن اًمزوضم٦م ُمدظمق

ن يٙمقن هل٤م أأو ، وم٢مُم٤م أن ٓ يٙمقن هل٤م ُمٝمر ُمًٛمك، ودم حال ـقهنا ؽر مدخقل هبا

 .ُمٝمر ُمًٛمك

 .ؾنن مل يؽـ هلا مفر مسؿك -1

زوضمٝم٤م اًمذي مل إذا رومٕم٧م اًمزوضم٦م أُمره٤م إمم اًم٘م٤ميض ُمٓم٤مًم٦ٌم سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ 

ؿَّ ُمٝمره٤م ًَ د ُم٘مداره: : أي، يدظمؾ هب٤م ومل ُي احلٙمؿ واحل٤مل هذه اًمٗمًخ ُمـ ٢من وممل حُيدَّ

 وم٢من قمغم اًمزوج :٤ميم٤مٟم٧م اًمقاىمٕم٦م ـمالىمً  إذاو، ر اجلٛمع سمٞمٜمٝمامهمػم قمقض قمٜمد شمٕمذّ 
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 ک ڑ ژڑ ژ ڈ﴿: عم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم، (1)اعمت٤مع سم٤معمٕمروف 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿: وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف، [241:]اًمٌ٘مرة ﴾ک

 .(2)وُم٘مت٣م إُمر اًمقضمقب [236:]اًمٌ٘مرة ﴾﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵

 .وإن ـان هلا مفر مسؿك -2

وم٢مذا رومٕم٧م اًمزوضم٦م أُمره٤م إمم احل٤ميمؿ سمٓمٚم٥م ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م اًمذي مل 

وم٢من احلٙمؿ واحل٤مل هذه قمٜمد ، طُمدد ُم٘مداره: أي، وًمٙمٜمف ؾُمٛمل ُمٝمره٤م، يدظمؾ هب٤م

دومع سموشُمٚمزم ، ُيٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م أن اجلٛمع سمٞمٜمٝماموشمٕمذر ، إساره٤م قمغم ـمٚم٥م اًمٗمًخ

وهق اًمّمداق اًمذي اؾمتٚمٛمتف وُم٤م ص٤مطمٌف ُمـ هداي٤م ، قمٜمد ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمزوج اًمٕمقض

ومل حيّمؾ هذا ، ذًمؽ أن اعمٝمر ٓ يًت٘مر إٓ سم٤مًمدظمقل واخلٚمقة :داظمٚم٦م ذم طمٙمٛمف

اعمٌدل: ومل يتؿ اؾمتٞمٗم٤مء ، اًمٜمٙم٤مح قم٘مد قمغم آؾمتٛمت٤مع سم٤مًمٌْمعصمؿ إن ، إُمر هٜم٤م

 .(3)وٕن ضم٤مٟم٥م اًمٗمرىم٦م ُمٜمٝم٤م وًمٞمس ُمٜمف، اؾمتٕم٤مدة اًمٌدل ضم٥مومق

ومال جي٤مب ًمٓمٚمٌف  :قض٤مًمٕمِ سم وـم٤مًمٌٝم٤مسم٠من ـمٚم٘مٝم٤م  أما فق ـاكت افػرؿة مـ افزوج

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم :إٓ سمٛم٘مدار ٟمّمػ اعمٝمر

وم٢من يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ىمد اؾمتٝمٚمٙم٧م هذا اًمّمداق ، [237:]اًمٌ٘مرة ﴾ې ې ې

 :مـ حافغؾال خيؾق األمر  :أو سمٕمْمف

يم٠من شم٘ميض سمف ، ذم أُمر ظم٤مرج قمـ ُم٘مّمقد اًمزواج ٚمٛمٝمرأن يٙمقن اؾمتٝماليمٝم٤م ًم -1

وهٜم٤م وم٢من قمٚمٞمٝم٤م أن ، وٟمحق ذًمؽ، اضمزءً ُمٜمف  أو شمتّمدق، ٤مًو رَ أو هت٥م ُمٜمف قمَ ، ٤مديٜمً 

                                           

ُمـ  (65) اعم٤مدة: و (،6/110) ،اًمنظمز، اعمًٌقط: و (،137 ،10/26) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

 .ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اًمٙمقيتل

 (.2/361) ،ص٤مًمح اًمٗمقزان د.، اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل: يٜمٔمر (2)

 (.2/351) ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ: يٜمٔمر (3)
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 أن شمٖمرم اعمثؾ. ٤موإن يم٤من قمٞمٜمً ، ومتٖمرم اًمٜم٘مد اإن يم٤من ٟم٘مدً ، شمٖمرم ٟمّمٗمف

سم٠من شمٌت٤مع ، ذم أُمر ُمـ ُم٘م٤مصد اًمزواج وأهداومف ٚمَّمَداقأن يٙمقن اؾمتٝماليمٝم٤م ًمأو  -2

وإٟمام يٕمتؼم ، وم٢مهن٤م واحل٤مل هذه ٓ شمٖمرم ٟمّمٗمف، هل٤م يمٚم٤ٌمس وقمٓمر وٟمحقه سمف زيٜم٦مً 

ومتٕمٞمد قمٚمٞمف ٟمّمػ هذه ، ف سمٛمث٤مسم٦م ُم٤م ًمق يم٤من اًمرضمؾ أصدىمٝم٤م إي٤مهتُم٤م اسمت٤مقم

، ومٚمق أصدىمٝم٤م ُم٤مئ٦م أًمػ، ن شمٖمرم ًمف أي ٟم٘مدأاًمٕمروض اًمتل اؿمؽمهت٤م ُمـ همػم 

، (1)اًمتل اؿمؽمهت٤ماًمٕمروض أقم٤مدت قمٚمٞمف ٟمّمػ هذه  ٤موًم٤ٌمؾًم  هب٤م زيٜم٦مً  واؿمؽمت

وًمق شمٜم٤مزقم٤م ذم ، وىمد ُأذن هل٤م سم٤مًمتٍمف ومٞمف قمغم هذا اًمٜمحق، ٕن يده٤م يد أُم٤مٟم٦م

ًم٘مقة ضم٤مٟمٌٝم٤م واًمٞمٛملم شمنمع ذم ضم٤مٟم٥م أىمقى ، ذًمؽ: وم٤مًم٘مقل ىمقهل٤م سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م

 .(2)اعمتداقمٞملم

 هبا. اًل ن تؽقن افزوجة مدخقأ: ةافثاكق سلفةاد

يِمتٛمؾ هذا اًمٗمرع قمغم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ احل٤مٓت اًمتل يٛمٙمـ أن شمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م 

وهل أن شمٙمقن ىمد ، ومًخ اًمٜمٙم٤محاًمزوضم٦م قمٜمدُم٤م شمرومع أُمره٤م إمم اًم٘م٤ميض سمٓمٚم٥م 

وقمٜمده٤م وم٢من ، ضم٤مُمٕمٝم٤م ذم ىمٌٚمٝم٤م دظمؾ هب٤م زوضمٝم٤م واؾمتحؾ ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ حيؾ ًمٖمػمه سم٠من

 .ôسم٢ممج٤مع اًمٕمٚمامء  صداىمٝم٤م وُمٝمره٤م يٙمقن ىمد اؾمت٘مرت ُمٚمٙمٞمتف هل٤م

ومٝمؾ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م واحل٤مل هذه إقم٤مدة اًمّمداق اًمذي دومٕمف هل٤م زوضمٝم٤م إذا ـم٤مًم٧ٌم 

 هل سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمٜمف؟

 وهؾ جيقز ًمٚم٘م٤ميض إًمزاُمٝم٤م سم٢مقم٤مدة اًمّمداق ًمٞمتؿ اًمٗمًخ؟

                                           

دار قم٤ممل ، هِم٤مم اًمتج٤مري: حت٘مٞمؼ، اهلل حمٛمد سمـ أمحد اًم٘مرـمٌل أسمق قمٌد، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن: يٜمٔمر (1)

 .[237]اًمٌ٘مرة: ﴾..ۋ ۋ﴿: شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم (،3/205) ،هـ1423 ،اًمري٤مض، اًمٙمت٥م

ُمٓمٌٕم٦م ، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦ماًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م : و (،14/131)، اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (2)

 (.166) ص، حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي د.: حت٘مٞمؼ، اًم٘م٤مهرة، اعمدين
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 وهؾ جيقز ًمٚمزوج أظمذ هذا اًمٕمقض؟

وهل اًمتل اظمتٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م ـمرائؼ اًم٘مْم٤مة ، جقهر افبحث وُفّبفهذه اعم٠ًمًم٦م هل 

ومٚمٞمس هل٤م ُم٤ًمر واوح اعمٕم٤ممل ذم أروىم٦م اعمح٤ميمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، أطمٙم٤مُمٝمؿو

رهمؿ يمثرة هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م: ُم٤م جي٥م ُمٕمف اؾمتّمدار شمٜمٔمٞمؿ ظم٤مص ، اًمًٕمقدي٦م

وحي٘مؼ اًمٕمدل ٓ ؾمٞمام ًمٚمزوضم٦م: إذ إن هم٤مًم٥م ، هبذا اًمِم٠من يرومع اإلؿمٙم٤مل

 اإلضمراءات ذم هذا اًمِم٠من شم٘مع ود إٟمّم٤مومٝم٤م.

 :ادسلفة كؼقل وفتحرير هذه

إذا رهم٧ٌم اًمزوضم٦م اعمقـمقءة ذم اًم٘مٌؾ ذم ٟمٙم٤مح صحٞمح ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ 

 :زوضمٝم٤م: ومال خيٚمق إُمر ُمـ أطمقال

 ثبقت شبب افػسخ ادبارش.: احلافة األوػ

ويم٤من زوضمٝم٤م ىمد دظمؾ هب٤م ، وم٢مذا شم٘مدُم٧م اًمزوضم٦م ًمٚم٘م٤ميض سمٓمٚم٥م ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م

قمغم اقمت٤ٌمر ذقمل  ٤مُمٌٜمٞم  ؾم٥ٌم ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ  ويم٤من، وضم٤مُمٕمٝم٤م وًمق عمرة واطمدة

ُمـ ُمثؾ يمٕمدم يمٗم٤مءة ذم اًمديـ ، ُمقضم٥م ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ سمدون سمٕم٨م طَمَٙمٛملم صحٞمح

أو عمخ٤مًمٗم٦م ، أن يٙمقن اًمزوج ُمـ أصح٤مب اًمٙم٤ٌمئر يمنمب اعمًٙمرات وٟمحقه٤م

أو ، ذط صحٞمح ُمـ ُمثؾ أن خي٤مًمػ ذـمٝم٤م سمٕمدم إظمراضمٝم٤م ُمـ داره٤م أو سمالده٤م

وٟمحق ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب ، و قمتف أو قِمٜم٦َّمأ يم٠من يّم٤مب سمجٜمقنحلؼ سم٤مًمزوج  ًمٕمٞم٥م

وشمًتٓمٞمع اًمزوضم٦م إصم٤ٌمت ، اًمتل يث٧ٌم ًمٚم٘م٤ميض وضم٤مهتٝم٤م واقمت٤ٌمره٤م ذم ومًخ اًمٜمٙم٤مح

وُمـ ، ومٕمٜمده٤م يٗمًخ اًم٘م٤ميض ٟمٙم٤مطمٝم٤م قمغم همػم قمقض، دقمقاه٤م إُم٤م سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م
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وىمد صدر سمٛمثؾ هذا مجع ُمـ ، وٓ إؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ، (1)همػم طم٤مضم٦م ًمٌٕم٨م احَلَٙمٛملم

 :وُمـ ذًمؽ، ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م إطمٙم٤مم

 * تطبقؼات ؿضائقة مـ حماـؿ ادؿؾؽة.

واعمّم٤مدق قمٚمٞمف ُمـ حمٙمٛم٦م ، احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مخلرج - أ

وىمد شمْمٛمٜم٧م اًم٘مْمٞم٦م رومع اًمزوضم٦م دقمقاه٤م ود زوضمٝم٤م ، (2)آؾمتئٜم٤مف ذم اًمري٤مض

، وىمدُم٧م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ، حُمٓم٤مًم٦ًٌِم سمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح سم٥ًٌم ضسمف هل٤م اًميب اعمؼمخ 

وشمْمٛمـ ، وهل شم٘مرير ـمٌل ص٤مدر ُمـ ُمًتِمٗمك طمٙمقُمل شم٤مسمع ًمقزارة اًمّمح٦م

اًمت٘مرير شمٕمروٝم٤م إلص٤مسم٦م سم٤مًمرأس ويمدُم٦م سم٤مًم٤ًمق وإٟمػ وأن ُمدة اًمِمٗم٤مء أىمؾ ُمـ 

ومقردت ، ومٗمًخ اًم٘م٤ميض ٟمٙم٤مطمٝم٤م سمال قمقض وسمال سمٕم٨م طَمَٙمٛملم، مخ٦ًم أي٤مم

ومٙم٤من ضمقاب اًم٘م٤ميض ، ٕمثف ًمٚمحٙمٛملمُمالطمٔم٦م آؾمتئٜم٤مف قمغم طم٤ميمؿ اًم٘مْمٞم٦م قمدم سم

إٟمام يٙمقن ومٞمام  - يمام ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ - إن اًمتحٙمٞمؿ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمزوضمٞم٦م": ُم٤م ٟمّمف

وم٢مذا قمرف اًمٔم٤ممل ُمٜمٝمام: وم٢من احلؼ ي١مظمذ ُمٜمف يمام هق ُم٘مرر ذم ، اؿمتٌف ومٞمف اًمٔم٤ممل ُمٜمٝمام

صمؿ أردف ، شم١ميد ىمقًمف ٤مصمؿ أورد ومْمٞمٚم٦م اًم٘م٤ميض ٟمّمقًص ، "اعمذاه٥م إرسمٕم٦م...

وأيـ اعمقدة واًمرمح٦م ُمع ُمـ ، وإٟمام شمًت٘مٞمؿ احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م سم٤معمقدة واًمرمح٦م": ىم٤مئاًل 

 ومتٛم٧م اعمّم٤مدىم٦م قمغم احلٙمؿ ُمـ سمٕمد ذًمؽ اجلقاب.، "سم٤مًميب... هذا طم٤مًمف ومٕماًل 

                                           

: و (،16/75)، حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب: و (،10/56) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

وإطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ، ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اإلُم٤مرايت (112)ُمـ اعم٤مدة  (1)اًمٗم٘مرة 

 أيت ذيمره٤م ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت.

 وشم٤مريخ (،352973657/اًمّمؽ اًمّم٤مدر ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مخلرج ذم اًم٘مْمٞم٦م اعم٘مٞمدة سمرىمؿ: يٜمٔمر (2)

واعمّم٤مدق قمٚمٞمف سم٘مرار اًمدائرة إومم ًمتدىمٞمؼ ىمْم٤مي٤م إطمقال اًمِمخّمٞم٦م سمٛمحٙمٛم٦م ، هـ24/10/1435

 .هـ16/7/1436 ذم (361218332)آؾمتئٜم٤مف ذم اًمري٤مض رىمؿ 
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ذم ىمْمٞم٦م شمْمٛمٜم٧م ُمٓم٤مًم٦ٌم  (1)احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مخلرج - ب

ٚمٞمف قمٞم٥م ُمتٛمثؾ ذم ُمٕم٤مٟم٤مشمف ُمـ سمٕمدُم٤م ـمرأ قم، اًمزوضم٦م سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م

ُم٧م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ ، وقمدم إدرايمف ًمٚمزُم٤من واعمٙم٤من، اًمِمٞمخقظم٦م اعمت٘مدُم٦م وىمدَّ

وُمـ دون سمٕم٨م ، ُمتٛمثٚم٦ًم ذم شم٘مرير ـمٌل: ومٗمًخ اًم٘م٤ميض ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمٜمف قمغم همػم قمقض

وٓ شمتح٘مؼ ، وقمٚمؾ طمٙمٛمف سم٠من هذا اًمٕمٞم٥م ٓ شمًت٘مٞمؿ ُمٕمف احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م، طَمَٙمٛملم

ومقرد ُمـ اًمدائرة اًمث٤مٟمٞم٦م اعمختّم٦م سمٜمٔمر ىمْم٤مي٤م إطمقال ، جُمٕمف ُم٘م٤مصد اًمزوا

 اعمّم٤مدىم٦م قمغم احلٙمؿ. ٤مُمتْمٛمٜمً  ااًمِمخّمٞم٦م سمٛمحٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مض ىمرارً 

ذم ىمْمٞم٦م شمْمٛمـ أن اُمرأة  (2)احلٙمؿ اًمّم٤مدر ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مخلرج - ج

شم٘مدُم٧م سمدقمقى ود زوضمٝم٤م ُمٓم٤مًم٦ًٌِم سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمٜمف: ًمتٕم٤مـمٞمف اعمخدرات 

، هل٤م وُم٤م يًتتٌع ذًمؽ ُمـ شم٠مصمػمه٤م قمٚمٞمف ذم اًم٥ًم واًمِمتؿ واًم٘مذف، تٕمامًمفواؾم

وىمدُم٧م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ وهل قم٤ٌمرة قمـ ، واًمت٘مّمػم ذم اًمٜمٗم٘م٦م واًمقاضم٤ٌمت اًمزوضمٞم٦م

صمؿ ، وُمـ همػم سمٕم٨م طَمَٙمٛملم، ؿمٝمقد: ومٗمًخ اًم٘م٤ميض ٟمٙم٤مطمٝم٤م قمغم همػم قمقض

 وردت ُمقاوم٘م٦م حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف قمغم احلٙمؿ.

إذا صم٧ٌم  - ئمٝمر سمجالء أن اًم٥ًٌم اعمٕمتؼم ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذومٛمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ 

وُمـ همػم سمٕم٨م ، جيٞمز ًمف ومًخ اًمٜمٙم٤مح قمغم همػم قمقض - ًمٚم٘م٤ميض سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م

 ًمٚمَحَٙمٛملم.

                                           

 وشم٤مريخ (353194107) اًمّمؽ اًمّم٤مدر ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مخلرج ذم اًم٘مْمٞم٦م اعم٘مٞمدة سمرىمؿ: يٜمٔمر (1)

هـ اًمّم٤مدر 15/4/1436 وشم٤مريخ (،36116104) واعمّم٤مدق قمٚمٞمف سم٤مًم٘مرار رىمؿ، هـ14/11/1435

 .ؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مضُمـ اًمدائرة اًمث٤مٟمٞم٦م اعمختّم٦م سمٜمٔمر ىمْم٤مي٤م إطمقال اًمِمخّمٞم٦م سمٛمحٙمٛم٦م آ

 ذم (36199287) اًمّمؽ اًمّم٤مدر ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مخلرج ذم اًم٘مْمٞم٦م اعم٘مٞمدة سمرىمؿ: يٜمٔمر (2)

 واعمّم٤مدق قمٚمٞمف سم٘مرار دائرة إطمقال اًمِمخّمٞم٦م سمٛمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مض رىمؿ، هـ16/1/1436

 .هـ20/8/1436 وشم٤مريخ (،361257830)
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 ظدم ثبقت شبب افػسخ ادبارش.: احلافة افثاكقة

ويم٤من زوضمٝم٤م ىمد دظمؾ هب٤م ، وم٢مذا شم٘مدُم٧م اعمرأة ًمٚم٘م٤ميض سمٓمٚم٥م ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م

قمغم اقمت٤ٌمر ذقمل  ٤مؾم٥ٌم ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ ُمٌٜمٞم  ويم٤من ، رة واطمدةوضم٤مُمٕمٝم٤م وًمق عم

، وفؽـ افزوجة مل تستطع إثبات دظقاها - يمام ؾمٚمػ ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م - صحٞمح

: وم٢من اإلضمراء اًم٘مْم٤مئل ومٞمٝم٤م هق يم٤مًمذي ؾمٞمتؿ ذم  يثٌتٝم٤مقمامَّ  وإٟمام يم٤مٟم٧م دقمقى جمردةً 

 احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م.

 ادبارش.ظدم وجقد شبب افػسخ : احلافة افثافثة

ويم٤من زوضمٝم٤م ىمد دظمؾ هب٤م ، وم٢مذا شم٘مدُم٧م اًمزوضم٦م ًمٚمح٤ميمؿ سمٓمٚم٥م ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م

أو ُمٌٜمٞم ٤م ، قمغم يمره حمض ٤مؾم٥ٌم ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ ُمٌٜمٞم  ويم٤من ، وضم٤مُمٕمٝم٤م وًمق عمرة واطمدة

يمٓمقل اًمزوج أو ىمٍمه أو دُم٤مُمتف أو ٟمح٤مًمتف ، قمغم ؾم٥ٌم همػم ُمٕمتؼم ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ

اعمٕمتؼمة ذم ومًخ اًمٜمٙم٤مح ُم٤ٌمذة سمدون سمٕم٨م  وٟمحقه٤م ُمـ إؾم٤ٌمب همػم، أو ؾِمٛمٜمف

ذم اؾمتٛمرار اًمٕمنمة ُمع  أو رهم٦ٌمً  ذم ٟمٗمًٝم٤م حم٦ٌمً مل دمد اًمزوضم٦م  وًمٙمـ، طمٙمٛملم

 وٓ شمٕمٞم٥م قمٚمٞمف ذم ظمٚمؼ أو ديـ.، اًمزوج

يٙمٛمـ اًمت٤ًمؤل طمقل ُمدى ضمقاز إًمزام  ؾػل هاتغ احلافتغ افثاكقة وافثافثة

وسمت٠مُمؾ ، ضمقاز أظمذ اًمزوج هلذا اًمِٕمقضوُمدى ، اًمزوضم٦م سم٢مقم٤مدة اعمٝمر اًمذي اؾمتٚمٛمتف

يٛمٙمـ شمٚمخٞمص ، ومجع ُمـ إضمراءات وأطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مء، قمدد ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء

 :اخلالف ُمـ ظمالل هذه اًمقىم٤مئع إمم صمالصم٦م ادم٤مه٤مت

 .٤موٓ اإلًمزام ُمٓمٚم٘مً ، ٓ حيؾ إظمذ :االجتاه األول

 ًمٙمره وٟمحقه.ٓ ؾمٞمام ذم طم٤مل ا، ٤موحيؾ اإلًمزام ُمٓمٚم٘مً ، حيؾ إظمذ :االجتاه افثاين

 .٤موٓ حيؾ اإلًمزام ُمٓمٚم٘مً ، حيؾ إظمذ ذم طم٤مل اًمُٙمره وٟمحقه :االجتاه افثافث
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 :* رشح االجتاهات وأدفتفا

 .اال حيؾ األخذ وال اإلفزام مطؾؼً : االجتاه األول

 ايٜمحق هذا آدم٤مه إمم أن مج٤مع اًمرضمؾ ًمزوضمتف وًمق عمرة واطمدة جيٕمؾ اعمٝمر ُمًت٘مرً 

 حيؾ ًمزوضمٝم٤م قمغم اإلـمالق أظمذ رء ُمٜمف ُمٝمام يم٤مٟم٧م ٓ، ذم ُمٚمٙمٞمتٝم٤م ٤مهل٤م صم٤مسمتً 

وٓ حيؾ ًمٚم٘م٤ميض إًمزام اًمزوضم٦م سم٢مقم٤مدشمف أو إقم٤مدة ضمزء ُمٜمف إمم اًمزوج قمٜمد ، إؾم٤ٌمب

وهذا آدم٤مه ًمٞمس ، (1)وىمد ادمف إمم هذا سمٙمر سمـ قمٌد اهلل اعمزين، رومع دقمقى اًمٗمًخ

 قمٚمٞمف قمٛمؾ وٓ اقمت٤ٌمر ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م.

 :هذا اًم٘مقل سم٤مٔيتوىمد اؾمتدل أصح٤مب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم -1

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

   ﴿ .٠من هذه أي٦م ٟم٤مؾمخ٦م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممموىم٤مًمقا سم [21-20:]اًمٜم٤ًمء ﴾ڦ

 .[229:]اًمٌ٘مرة ﴾  

وهٜم٤م يٛمٙمـ ًمٜم٤م ، سم٠من اًمٜمًخ إٟمام يّم٤مر إًمٞمف قمٜمد شمٕمذر اإلقمامل :وجياب ظـ ذفؽ

ذم طمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس: يمام ؾمٞم٠ميت ُمٕمٜم٤م  ملسو هيلع هللا ىلصإقمامل أيتلم سمام صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

 إن ؿم٤مء اهلل ذم اًم٘مقل اًمث٤مين.

شمزوضمتٝم٤م ومقوٕم٧م سمٕمد أرسمٕم٦م : ىم٤مل ًمف أن رضماًل  ملسو هيلع هللا ىلصوعم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل  -2

ل ؾمٜمـ أيب داود قمـ سمٍمة سمـ أيمتؿ أٟمف ومٗم، سم٤معمٝمر ًمٚمزوضم٦م ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٣م اًمٜمٌل ، أؿمٝمر

ومذيمر  ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مشمك رؾمقل اهلل ، ٤موم٢مذا هل طم٤مُمؾ ُمـ اًمزٟم، ذم ظمدره٤م اسمٙمرً  ج اُمرأةً شمزو

                                           

 (.10/268)، اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)
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اًمقًمد قمٌد »: وىم٤مل، وأُمر سمجٚمده٤م، ق سمٞمٜمٝماموومرَّ ، وم٘م٣م هل٤م سم٤مًمّمداق، ًمف ذًمؽ

 .(1)شًمؽ

 .(2)سم٠من احلدي٨م وٕمٞمػ :وجياب ظـ ذفؽ

 ٓؾمٞمام ذم طم٤مل اًمٙمره وٟمحقه. ٤محيؾ إظمذ وحيؾ اإلًمزام ُمٓمٚم٘مً  :االجتاه افثاين

ذم طم٤مل  ٤ميٜمحق هذا آدم٤مه إمم أٟمف جيقز ًمٚم٘م٤ميض إًمزام اعمرأة سمدومع اًمٕمقض ُمٓمٚم٘مً 

أو ذم طم٤مل اًمٙمره اعمحض ، قمدم صمٌقت اًم٥ًٌم اعمٕمتؼم ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م

ويٌ٘مك طِمؾ أظمذه قم٤مئًدا إمم طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م يٕمٚمٛمف اًمزوج قمـ صح٦م دقمقى ، ُمـ اًمزوضم٦م

أو أهن٤م ، يم٤من يٕمٚمؿ أن دقمقاه٤م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمّمح٦م وم٢من، زوضمتف ومٞمام سمٞمٜمف وسملم اهلل شمٕم٤ممم

ُمٌٜمٞم٦م قمغم ؾم٥ٌم همػم ُمٕمتؼم ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ يم٤مًمٙمره اعمحض أو اًمٓمقل أو اًم٘مٍم 

، ¶قمغم همرار ُم٤م ضم٤مء ذم طمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ، وٟمحقه٤م: ضم٤مز ًمف إظمذ

ًمق مم٤م  - وهق فمٚمٛمف هل٤م أو شم٘متػمه قمٚمٞمٝم٤م أو إيذاؤه٤م وٟمحقه، وإن يم٤من يٕمٚمؿ اًمٕمٙمس

طمتك ًمق صدر سمف ، طَمُرم قمٚمٞمف أظمذ اًمِٕمقض - صم٧ٌم ًمٗمًخ اًم٘م٤ميض اًمٜمٙم٤مح ُم٤ٌمذةً 

 .(3)طمٙمؿ ىمْم٤مئل

                                           

: حت٘مٞمؼ، ًمٚمح٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم، رواه اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم (1)

، ورواه أسمق داود ذم اًمًٜمـ (،1243 طمدي٨م رىمؿ 2/48) ،ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اعمجٞمد اًمًٚمٗمل محدي قمٌد

 (.2134-2133 طمدي٨م رىمؿ 2/207) ،سم٤مب ذم اًمرضمؾ يتزوج اعمرأة ومٞمجده٤م طمٌغم

ٗمف إًم٤ٌمين (2)  ،ُمريمز ٟمقر اإلؾمالم، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود: يٜمٔمر، وٕمَّ

اًمٓمٌٕم٦م ، ُم١مؾم٦ًم همراس، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، وٕمٞمػ أيب داود: و (،2131طمدي٨م رىمؿ 5/132)

 .(369 طمدي٨م رىمؿ 2/221) ،هـ1423 إومم

وُمـ ذًمؽ احلٙمؿ اعمّمدق سم٘مرار حمٙمٛم٦م ، اًم٘مْم٤مة ذم اعمح٤ميمؿهذا آدم٤مه ضمرى قمٚمٞمف قمٛمؾ قمدد ُمـ  (3)

واحلٙمؿ اعمّم٤مدق قمٚمٞمف سم٘مرار حمٙمٛم٦م ، هـ4/6/1437 ذم (82975/37) آؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مض رىمؿ

وؾمٞم٠ميت اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م ، هـ22/9/1432 ذم (32244030) آؾمتئٜم٤مف سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ

 .ذم هذا اًمٌح٨م إن ؿم٤مء اهلل
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ُمع قمدم إيْم٤مح ُمدى ، وهذا آدم٤مه هق اًمذي قمٚمٞمف قمٛمؾ هم٤مًم٥م حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م

ُم٤م ، طِمؾ أظمذ اًمِٕمقض ُمـ قمدُمف ًمٚمزوج ذم طم٤مل قمدم صمٌقت ؾم٥ٌم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ

وٓ شم٠مصٞمؾ فم٤مهر ، فقس فف ؿاظدة مطَّردةوهق اجتاه ، ىمد ُيٗمٝمؿ ُمٜمف ضمقاز إظمذ

وإٟمام اضمتٝم٤مدات ُمتٗمرىم٦م حتٙمٛمٝم٤م فمروف يمؾ ، وٓ اؾمتدٓل واوح اًمٌٞم٤من، اًمدًٓم٦م

طمتك وإن يم٤مٟم٤م ضم٤مهٚملم سم٠مصقل ، ومت٤مرًة يتؿ إٟمٗم٤مذ ىمقل احلََٙمٛملم ورأهيام، ىمْمٞم٦م

إطمٙم٤مم وـمرائؼ اًمت٘م٤ميض ووؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت وُمٕم٤مين اًمٜمِمقز وُمقضم٤ٌمت اًمٗمًخ 

وشم٤مرًة يتؿ اإلًمزام سم٤مًمِٕمقض وهق يم٤مُمؾ اعمٝمر ، ٙمٗم٤مءة اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦موُمٕم٤ميػم اًم

، رهمؿ أن إدًم٦م ُمتقاومرة ُمتقاشمرة قمغم اؾمت٘مراره ذم ُمٚمؽ اًمزوضم٦م سمٛمجرد اًمقطء

ويقضمد قمدد ُمـ ، وشم٤مرًة أظمرى يتؿ اإلًمزام سمرد ضمزء ُمـ اعمٝمر ُمـ همػم دًمٞمؾ

٤م اًمِٕمقض أو اؾمتٕمداده٤م سمذًمؽ احل٤مٓت شمٌ٘مك ومٞمٝم٤م اعمرأة ُمٕمٚمَّ٘م٦ًم: ٟمتٞمج٦م اٟمتٔم٤مر دومٕمٝم

وومقق يمؾ ، ومال يّمدر طمٙمؿ سم٤مًمٗمًخ وٓ سمرد اًمَّمَداق، وإطمْم٤مره٤م ُمـ يْمٛمٜمٝم٤م

 ذًمؽ ٓ يتؿ إومٝم٤مم اًمزوج طم٤مل أظمذه اًمِٕمقض أٟمف حيرم قمٚمٞمف ذم طم٤مل يمقٟمف فم٤ممل هل٤م.

يٕمرف هب٤م ، أهمٚمٌٞم٦م - ذم أىمؾ إطمقال - وًمذا وضم٥م ووع ىم٤مقمدة ُمٓمَّردة أو

ويٕمرف هب٤م اًم٘م٤ميض اعمٌدأ اًمقاضم٥م اشم٤ٌمقمف ذم ، هذه اًمدقمقىاعمتداقمٞم٤من ُمّمػممه٤م ُمـ 

 ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م سمِمٙمؾ ضمكم وفم٤مهر.

 :* وؿد اشتدل أصحاب هذا االجتاه بلدفة مـفا

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم -1

 ﴾         ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮼ ﮻

أظمذ اًمرضمؾ هلذا وضمقاز ، ومدًم٧م أي٦م قمغم ضمقاز دومع اعمرأة ًمٚمٕمقض[229:]اًمٌ٘مرة

وم٢مذا ضم٤مز ، سم٠من ضمقاز إظمذ ٓ يٕمٜمل وضمقب اإلًمزام: وجياب ظـ ذفؽ، اًمٕمقض

ًمٚمزوضم٦م اًمٗمداء: ومال يٕمٜمل هذا أن قمغم اًم٘م٤ميض إًمزاُمٝم٤م سمف: إذ إن هم٤مي٦م ُم٤م ضم٤مء ذم 
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 أي٦م رومع احلرج ذم أظمذ اًمٗمدي٦م.

 :طمٞم٨م ضم٤مء سمٕمدد ُمـ اًمرواي٤مت أؿمٝمره٤م، طمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس -2

 ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌخ٤مري قمـ اسمـ قم٤ٌمس أن اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس أشم٧م إمم اًمٜمٌل روى  - أ

وًمٙمٜمل أيمره ، صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ُم٤م أقمت٥م قمٚمٞمف ذم ظمٚمؼ وٓ ديـ: ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘م٤مًم٧م

أشمرديـ »: ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل رؾمقل اهلل  - أي يمٗمران وضمحقد قمنمهت٤م ًمف - اًمٙمٗمر ذم اإلؾمالم

 .(1)ششمٓمٚمٞم٘م٦موـمٚم٘مٝم٤م ، اىمٌؾ احلدي٘م٦م»: وم٘م٤مل، ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م شقمٚمٞمف طمدي٘متف

وهل ، وذم رواي٦م أن صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس ضب اُمرأشمف ومٙمن يده٤م - ب

وم٠مرؾمؾ رؾمقل ، ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مشمك أظمقه٤م يِمتٙمٞمف إمم رؾمقل اهلل ، مجٞمٚم٦م سمٜم٧م قمٌد اهلل سمـ أيب

وم٠مُمره٤م ، ٟمٕمؿ: ىم٤مل، شظمذ اًمذي هل٤م قمٚمٞمؽ وظمؾ ؾمٌٞمٚمٝم٤م»: إمم صم٤مسم٧م وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وذم رواي٦م قمـ أيب ، (2)أن شمؽمسمص طمٞمْم٦ًم واطمدًة ومتٚمحؼ سم٠مهٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ويّمٚمح ذًمؽ؟! : وم٘م٤مل، شظمذ سمٕمض ُم٤مهل٤م ووم٤مرىمٝم٤م»: ملسو هيلع هللا ىلصىم٤مل اًمٜمٌل  ؓ داود 

ظمذمه٤م »: ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمٜمٌل ، وم٢مين أصدىمتٝم٤م طمدي٘متلم ومه٤م سمٞمده٤م: ىم٤مل، شٟمٕمؿ»: ىم٤مل

 .(3)ومٗمٕمؾ شووم٤مرىمٝم٤م

ضمري٩م قمـ داود سمـ أيب  أظمؼمٟم٤م اسمـ: أظمؼمٟم٤م قمٌد اًمرزاق ىم٤مل: وذم رواي٦م - ج

أن اُمرأًة يم٤مٟم٧م حت٧م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ : أن ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م أظمؼمه: قم٤مصؿ

                                           

 (.5273) طمدي٨م رىمؿ 7/46) ،سم٤مب اخلٚمع ويمٞمػ اًمٓمالق ومٞمف، اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحفرواه  (1)

ُمٙمت٥م اعمٓمٌققم٤مت ، اًمرمحـ اًمٜم٤ًمئل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌد، اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ، رواه اًمٜم٤ًمئل ذم اًمًٜمـ (2)

 ،ٚمعسم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اخل، اًمٓمٌٕم٦م ُمذيٚم٦م سم٠مطمٙم٤مم إًم٤ٌمين قمٚمٞمٝم٤م، هـ1406 اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، طمٚم٥م، اإلؾمالُمٞم٦م

 طمدي٨م صحٞمح. : ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين (،3497طمدي٨م رىمؿ 6/186)

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ ، صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود، وصححف إًم٤ٌمين، أظمرضمف أسمق داود ذم اًمًٜمـ (3)

 (.2228طمدي٨م رىمؿ 5/228) ،ُمريمز ٟمقر اإلؾمالم، إًم٤ٌمين
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ومج٤مءت اًمٜمٌل ، وميهب٤م ومٙمن يده٤م اويم٤من همٞمقرً ، ويم٤من أصدىمٝم٤م طمدي٘م٦مً ، ؿمامس

، ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م، شأو شمٗمٕمٚملم؟!»: ىم٤مل، أٟم٤م أرد إًمٞمف طمدي٘متف: وم٘م٤مًم٧م، وم٤مؿمتٙم٧م إًمٞمف ملسو هيلع هللا ىلص

، شٟمٕمؿ»: ىم٤مل، أو ذًمؽ زم؟: ىم٤مل، شٚمٞمؽ طمدي٘متؽإهن٤م شمرد قم»: ومدقم٤م زوضمٝم٤م وم٘م٤مل

 .(1)شاذه٤ٌم: ومٝمل واطمدة»: ملسو هيلع هللا ىلصوم٘م٤مل اًمٜمٌل ، وم٘مد ىَمٌٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل: ىم٤مل

 :وجياب ظـ هذا احلديث باآليت

وًمٞمس ، قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتقضمٞمف واإلصالح واإلرؿم٤مد ملسو هيلع هللا ىلصأٟمف صدر ُمـ اًمرؾمقل  -1

: إذ (2)اًم٤ٌمريىم٤مل سمف اسمـ طمجر ذم ومتح ، ُمـ ىمٌٞمؾ اًم٘مْم٤مء وومّمؾ اخلّمقُم٤مت

إصؾ أن اًم٘م٤ميض ٓ خيػم اخلّمقم وٓ يِم٤مورهؿ ذم إصدار احلٙمؿ إٓ سمًٌٞمؾ 

وإٓ أصدر طمٙمٛمف ُمـ همػم قمروف ، ٤موم٢من ىمٌال سمذًمؽ أصمٌتف وأُمْم٤مه ُصٚمحً ، اإلصالح

ذم طمدي٨م اعمتالقمٜملم ىم٤مل ًمٚمزوج قمٜمدُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص سمدًمٞمؾ أٟمف، قمٚمٞمٝمام وٓ ُمِم٤مورشمف هلام

إن صدىْم٧َم قمٚمٞمٝم٤م: ومٝمق سمام ، ٓ ُم٤مل ًمؽ»: ـم٤مًم٥م سم٤معمٝمر اًمذي دومٕمف ًمزوضمتف

ومٝمذا ، (3)شوإن يمٜم٧م يمذسم٧م قمٚمٞمٝم٤م: ومٝمق أسمٕمد ًمؽ ُمٜمٝم٤م، اؾمتحٚمٚم٧م ُمـ ومرضمٝم٤م

ويم٤من ومٞمف ، قمغم ؾمٌٞمؾ اًم٘مْم٤مء وومّمؾ اخلّمقُم٦م ملسو هيلع هللا ىلصاحلدي٨م صدر ُمـ اًمٜمٌل 

طمتك وإن ، اًمدًٓم٦م اًمٔم٤مهرة اًمقاوح٦م اجلٚمٞم٦م قمغم اؾمت٘مرار اعمٝمر سم٤مؾمتحالل اًمٗمرج

وهل اًمٗم٤مطمِم٦م اعمٌٞمٜم٦م ، ؾمٞمام وأن اًمتٝمٛم٦م اعمقضمٝم٦م إمم اًمزوضم٦م اًمزٟم٤مٓ ، شمٜم٤مزع اًمزوضم٤من

وأُم٤م طمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس: ومٛمقىمػ ، اعمجٞمزة ًمٚمٛمْم٤مرة ُمـ أضمؾ اًمٗمداء

                                           

اًمٓمٌٕم٦م ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمّمٜمٕم٤ميناًمرزاق سمـ مه٤مم  قمٌد، اعمّمٜمػ، اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ أظمرضمف قمٌد (1)

 (.11757طمدي٨م رىمؿ 6/482) ،هـ1403 اًمث٤مٟمٞم٦م

، دار اعمٕمروم٦م، احل٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري: يٜمٔمر (2)

 (.9/400) ،سم٤مب اخلٚمع، يمت٤مب اًمٓمالق، سمػموت

طمدي٨م  7/55) ،إن أطمديمام يم٤مذب: سم٤مب ىمقل اإلُم٤مم ًمٚمٛمتالقمٜملم، رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (3)

 (.1493طمدي٨م رىمؿ 2/1131) ،يمت٤مب اًمٚمٕم٤من، ورواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف (،5312رىمؿ
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وهق مم٤م ، ٓ اإلًمزام واإلجي٤مب، إٟمام هق ُمـ سم٤مب اإلصالح واإلرؿم٤مد ملسو هيلع هللا ىلصرؾمقل اهلل 

ىم٤مل سمدر اًمديـ ، (1)ي٤مهواومؼ ومٞمف اًمٕمٞمٜمل اسمـ طمجر رهمؿ يمثرة ُمٕم٤مروتف ًمف وخم٤مًمٗمتف إ

وىم٤مل اسمـ ، ـ.اه(2)"إُمر ومٞمف ًمإلرؿم٤مد وآؾمتّمالح ٓ ًمإلجي٤مب واإلًمزام"اًمٕمٞمٜمل 

 .ـ.اه(3)"هق أُمر إرؿم٤مد وإصالح ٓ إجي٤مب ": طمجر

وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سمذًمؽ ًمقضم٥م ، أن هذا احلدي٨م ًمٞمس ومٞمف إًمزام ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمدومع -2

رواي٤مت أظمرى أٟمف أصدىمٝم٤م أيمثر : ٕٟمف ضم٤مء ذم اطمٍمه ذم قملم اعم٤مل إن يم٤من ُمقضمقدً 

ذم اًمرد إٓ ًمٚمحدي٘م٦م: ًمٙمقن قملم اعم٤مل ٓ زاًم٧م  ملسو هيلع هللا ىلصومل ي٠مذن اًمٜمٌل ، ُمـ احلدي٘م٦م

واؾمتدل سمف قمغم أن اًمٗمدي٦م ٓ شمٙمقن إٓ سمام أقمٓمك اًمرضمؾ ": ىم٤مل اسمـ طمجر، ُمقضمقدة

 .ـ. اه(4)شأشمرديـ قمٚمٞمف طمدي٘متف»: ملسو هيلع هللا ىلصًم٘مقًمف ، أو ىمدره٤م ٤ماعمرأة قمٞمٜمً 

ُمٜمٝم٤م ُم٤م أُمر ، ورد سمٕمدد ُمـ اًمرواي٤مت ¶أن طمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس  -3

وهق يمن ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ومٞمف ؾم٥ٌم ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ، سم٠مظمذ سمٕمض اعمٝمر ملسو هيلع هللا ىلصومٞمف اًمٜمٌل 

وُمع ذًمؽ مل ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يدل قمغم أن اًمّمداق واعمٝمر يم٤من أيمثر ُمـ احلدي٘م٦م، يده٤م

أو ٕن ، اعم٤مل اعمقضمقدومٝمؾ ذًمؽ ًمٙمقهن٤م ُمـ قملم ، إٓ سمرد احلدي٘م٦م ملسو هيلع هللا ىلصي٠مذن اًمٜمٌل 

أو ٕن صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ضهب٤م ومٙمن يده٤م ذم ، رد اًمٕمقض ضم٤مئز وهمػم واضم٥م

احَلَٙمٛملم إذا يم٤من ُمقىمٗمف ُمقىمًٗم٤م ىمْم٤مئٞم ٤م  ملسو هيلع هللا ىلص صمؿ عم٤مذا مل يٌٕم٨م اًمٜمٌل، إطمدى اًمرواي٤مت

                                           

، ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ، اًمٗمقائد، اهلل اخلْمػم اًمٙمريؿ سمـ قمٌد اعمقىمع اًمرؾمٛمل ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمديمتقر قمٌد: يٜمٔمر (1)

 (.14) ص (،132) وم٤مئدة رىمؿ

، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمديـ حمٛمقد سمـ امحد اًمٕمٞمٜملسمدر ، قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري (2)

 .(20/375)، سم٤مب اخلٚمع ويمٞمػ اًمٓمالق ومٞمف، يمت٤مب اًمٓمالق، هـ1421 اًمٓمٌٕم٦م إومم

، سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، احل٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري (3)

 (.9/400) ،سم٤مب اخلٚمع، يمت٤مب اًمٓمالق

 (.9/402) ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (4)
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٤م وإصالطمٞم ٤م ؟! وًمٞمس هذه يمٚمٝم٤م اطمتامٓت واردة وذات ىمقة ذم آطمتج٤مج ، إرؿم٤مدي 

قضم٥م قمٚمٞمٜم٤م إظمذ سمف قمغم أٟمف ُمـ سم٤مب اإلصالح واإلرؿم٤مد ٓ قمغم هذا اًمدًمٞمؾ شم

وذًمؽ أن آؾمتدٓل سمف قمغم أٟمف ضم٤مء سمًٌٞمؾ اًم٘مْم٤مء يرد قمٚمٞمف ، اًم٘مْم٤مء واإلجي٤مب

وافدفقؾ إذا تطرق إفقف االحتامل بطؾ بف ، إؿمٙم٤مٓت واطمتامٓت طمًٌام ذيمر

 االشتدالل.

ُم٤م دام إُمر ٓ يٜمتٝمل  ُم٤م وم٤مئدة رومع إُمر إمم احل٤ميمؿ ذم ومًخ اًمٜمٙم٤مح: وم٢من ىمٞمؾ

 إمم إًمزام اًمزوضم٦م سمدومع اًمِٕمقض وهق اعمٝمر.

يمقٟمف : إن اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ضمٕمؾ قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح سمٞمد اًمرضمؾ: ُٕمقر ُمٜمٝم٤م :ؿؾـا

أُم٤م اعمرأة ومٚمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ووٕمٗمٝم٤م وىمٚمخ٦م ، وأىمدر قمغم اًمتحٙمؿ سمٕم٤مـمٗمتف، أيمٛمؾ قم٘ماًل 

وُمدى ، صدق رهمٌتٝم٤مشم٘مديره٤م ًمألُمقر ضمٕمؾ اهلل ومراىمٝم٤م سمٞمد احل٤ميمؿ: ًمٞمتح٘مؼ ُمـ 

ع ًمف ذم ذًمؽ سمٕم٨م احلٙمٛملم ًمإلصالح ، شمٕمذر اؾمتٛمرار قمنمهت٤م ُمع زوضمٝم٤م وَذَ

 سمٞمٜمٝمام.

سمام ؾمت١مول إًمٞمف اًم٘مْمٞم٦م  ٤مُم٤م وم٤مئدة ضمقاز آومتداء ُم٤م دام إُمر حمًقُمً : وم٢من ىمٞمؾ

 ُمـ ومًخ اًمٜمٙم٤مح قمغم همػم قمقض.

احل٤ميمؿ ٕي آومتداء يٗمٞمد ُمـ مل شمرهم٥م ُمـ اًمٜم٤ًمء ذم قمرض أُمره٤م قمغم  :ؿؾـا

أو مح٤مي٦ًم ٕهار سمٞمتٝم٤م ، قمغم اجل٤مه واهلٞم٦ٌم ٤مأو طمٗم٤مفمً ، إُم٤م رهم٦ٌم ذم اًمًؽم، ؾم٥ٌم يم٤من

أو ًمٚمرهم٦ٌم ذم اظمتّم٤مر إضمراءات ، ُمـ أن شمتٙمِمػ ًمٚم٘م٤ميض وأقمقاٟمف واحلََٙمٛملم

وومقق يمؾ هذا ومجقاز اومتداء اعمرأة ٓ يٕمٜمل ، أو همػم ذًمؽ، اًمت٘م٤ميض ذم هذه اًمدقمقى

وإٟمام ، طِمؾ أظمذه ًمٚمزوج ٤موٓ يٕمٜمل ُمٓمٚم٘مً ، اًم٘م٤ميض سمدومٕمفوضمقب إًمزاُمٝم٤م ُمـ  ٤مُمٓمٚم٘مً 

أُم٤م ًمق يم٤من يمذًمؽ: ومال حيؾ ًمف أظمذ ، احِلؾ حمّمقر ومٞمام ًمق مل يٙمـ اًمزوج فم٤معم٤ًم هل٤م

وهذا ، ومجقاز آومتداء يٕمٜمل إسم٤مطم٦م دومٕمف ٓ اإلًمزام سمدومٕمف، اًمِٕمقض طمتك وإن سمذًمتف
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قمغم ُم٤م ، سمدومع اًمِٕمقض مم٤م أوىمع اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مة ذم اخلٓم٠م طملم أًمزُمقا زوضم٤مت

 ؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤مء اهلل.

إن اًم٘مقل سمٕمدم ضمقاز إًمزام اعمرأة سمدومع اعمٝمر ذم دقمقى اًمٗمًخ: ؾمٞمٗمتح  :ؾنن ؿقؾ

 وجيٕمؾ اًمٜم٤ًمء يت٘مدُمـ سمدقم٤موى ود أزواضمٝمـ ًمٓمٚم٥م اًمٗمًخ.، سم٤مب ذ

سمتتٌع اًمٔم٤مهر ُمـ زجي٤مت اعمًٚمٛملم واؾمت٘مرائٝم٤م يتْمح قمدم وضمقد اُمرأة  :ؿؾـا

أو وضمقد ُم٤م ٓ شمًتٓمٞمع ، ٤مطمٝم٤م إٓ ُمـ ؾمقء قمنمة دمده٤م ُمـ زوضمٝم٤مشمٓمٚم٥م ومًخ ٟمٙم

واًمٜم٤مدر ٓ ، وُم٤م ظمرج قمـ هذه اًم٘م٤مقمدة: ومٝمق ُمـ اًمٜم٤مدر، ُمٕمف أًمٌت٦م اؾمتٛمرار اًمٕمٞمش

، صمؿ إن ٟمّمقص اًمنميٕم٦م ىمد شمقاشمرت وشمقاومرت قمغم اؾمت٘مرار اعمٝمر سم٤مًمقطء، طُمٙمؿ ًمف

٤مـمع ٓ ُيّم٤مر قمٜمف وٓ وُم٤م صم٧ٌم سمدًمٞمؾ ىم، وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ ذم يمؾ اًمٕمّمقر

وٓ يقضمد أي دًمٞمؾ قمغم وضمقب إًمزام اعمرأة سمرد اعمٝمر قمٜمد ، يٜمت٘مض إٓ سمدًمٞمؾ ُمثٚمف

وومرق سملم ، واًمدًمٞمؾ إٟمام هق وارد ذم ضمقاز آومتداء ودومٕمٝم٤م اًمِٕمقض، ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ

 اجلقاز واًمقضمقب.

ؿغ؟: ؾنن ؿقؾ ؽ   وما دور احل 

ؾـا ؾمقاء ، واًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقادورمه٤م اإلصالح سملم اًمزوضملم  :ؿ 

، وم٢من شمقصال إمم ووم٤مق سملم اًمزوضملم يم٤من سمف، سمنموط أو سمدوهن٤م ٤مأو اومؽماىمً  ٤ماضمتامقمً 

وإن مل يتقصال ، ؾمقاء يم٤من هذا اًمقوم٤مق قمغم آضمتامع أو آومؽماق سمٕمقض أو سمدوٟمف

، ًمٞمفإمم طَمؾ سملم اًمزوضملم: ومٚمٞمس ًمٚمَحَٙمٛملم إٓ إوم٤مدة اًم٘م٤ميض سمذًمؽ ورومع أُمرمه٤م إ

وُمـ صمؿ ومًخ اًمٜمٙم٤مح ، وًمٞمس ًمٚم٘م٤ميض سمٕمده٤م إٓ إصم٤ٌمت شمٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة

وٓ ، ٕن اإلًمزام سمدومع اًمِٕمقض ٓسمد ًمف ُمـ ُمقضم٥م، ٕضمؾ ذًمؽ قمغم همػم قمقض

واعمٝمر اعمدومقع ىمد اؾمت٘مر ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمزوضم٦م ُم٘م٤مسمؾ اؾمتحالل اًمزوج ، ُمقضم٥م ًمف هٜم٤م

،  اؿمؽماط آؾمتداُم٦م ذم آؾمتٛمت٤معومال دًمٞمؾ قمغم، ومج٤مقمف إي٤مه٤م وًمق عمرة واطمدةهل٤م 
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وإٟمام ومٞمف ، وطمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ًمٞمس ومٞمف دًٓم٦م قمغم إًمزام اًمزوضم٦م سمدومع اعمٝمر

وضمقاز أظمذ اًمزوج ًمذًمؽ يمٗمداء ُم٘م٤مسمؾ اًمِٗمراق عمـ ، اًمدًٓم٦م قمغم ضمقاز دومٕمٝم٤م ًمٚمٛمٝمر

ُمـ  ٤محمًْم  ٤موهل يمره زوضمتف ًمف يمرهً ، ؓ ٤مًمتف ُمثؾ طم٤مًم٦م صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس يم٤مٟم٧م طم

يمٗمًؼ أو قمجز قمـ اًمٜمٗم٘م٦م أو قمدم يمٗم٤مءة ذم احلري٦م ، ُمقضم٥م ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذهمػم 

 وٟمحقه.

 :* تطبقؼات ؿضائقة مـ حماـؿ ادؿؾؽة

مم٤م ي١مؾمػ ًمف أن اًمٕمٛمؾ ضم٤مر ذم يمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

وهق ، اًمًٕمقدي٦م قمغم هذا آدم٤مه اًمث٤مين رهمؿ همٛمقوف وقمدم اؾمت٘مراره وٓ اٟمْم٤ٌمـمف

 وىمد - طم٥ًم سمحثل واـمالقمل - طمدي٨م ًمٞمس قمٚمٞمف قمٛمؾ ذم ؾمٚمػ إُم٦مادم٤مه 

وُمالطمٔم٤مت حم٤ميمؿ اًمتٛمٞمٞمز وآؾمتئٜم٤مف ، شمٗم٤موشم٧م ومٞمف أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مة اعمٕم٤مسيـ

هلذا  ٤موٓ ُمٌدًأ ُمٕمتؼًما يٙمقن ُمٜمٝمٞمً ، وٓ أهمٚمٌٞم٦م، ومل يْمٕمقا ًمف ىم٤مقمدًة ُمٓمَّردةً ، قمٚمٞمٝم٤م

وضم٦م: إذ وىمع قمٚمٞمٝم٤م إصمر ُم٤م ضمٕمؾ احلٚم٘م٦م إوٕمػ ذم هذا اًمٖمٛمقض اًمز، اإلؿمٙم٤مل

رهمؿ أن ، وشمؿ حتٛمٞمٚمٝم٤م ُم٤م ايمتٜمػ هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ همٛمقض، اًمًٚمٌل هلذا اخلٚمط

اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل اًمثٌقت اًمٔم٤مهر اًمدًٓم٦م اعمجٛمع قمغم ُمٗمٝمقُمف أرؿمد إمم اؾمت٘مرار 

ومم٤م ٟمت٩م قمـ هذا اًمٖمٛمقض ، ُمٝمره٤م سمٛمجرد وـمئٝم٤م ذم قم٘مد صحٞمح وًمق عمرة واطمدة

وم٢من هل ومٕمٚم٧م ، ء ذم قمالىمتٝمـ اًمزوضمٞم٦م قمغم إقم٤مدة اعمٝمرشمٕمٚمٞمؼ ُمّمػم يمثػم ُمـ اًمٜم٤ًم

وقمجز احلََٙمامن قمـ ، وإن هل اُمتٜمٕم٧م أو قمجزت قمـ ذًمؽ، شمؿ ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م

 وٓ هل إمم طم٤مل، اإلصالح سمٞمٜمٝم٤م وسملم زوضمٝم٤م: فمٚم٧م ُمٕمٚم٘م٦م ٓ هل إمم زوضمٝم٤م

وُمـ ذًمؽ أؾمقق قمدًدا ُمـ إطمٙم٤مم ًمٞم٧ًم إٓ ٟمامذج إيْم٤مطمٞم٦م هلذا اًمٜمقع ، ؾمٌٞمٚمٝم٤م

 :أيت وهل قمغم اًمٜمحق، اًم٘مْم٤مي٤مُمـ 
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وىمد ضم٤مء ، اعمّم٤مدق قمغم طمٙمٛمٝم٤م سم٘مرار حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف ذم اًمري٤مض اًم٘مْمٞم٦م -1

ذم اًم٘مْمٞم٦م أن اُمرأًة رومٕم٧م دقمقى قمغم زوضمٝم٤م ُمٓم٤مًم٦ًٌِم سمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح سمٕمد دظمقًمف 

وىمد يم٤من ُمٝمره٤م مخ٦ًم ، قمٛمره ؾمٜمت٤من وىم٧م رومع اًمدقمقى، اوإٟمج٤مهب٤م ًمف وًمدً ، هب٤م

ًمٓمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ شمتٚمخص ذم إؾم٤مءشمف  ٤موىمد ذيمرت أؾم٤ٌمسمً ، ومخًقن أًمػ ري٤مل

ومل يث٧ٌم ذًمؽ سمٌٞمٜم٦م ، ووضمقد قمالىم٤مت حمرُم٦م ًمزوضمٝم٤م، ويمثرة ؿمٙمف هب٤م، ًمٕمنمهت٤م

ومجرى ُمـ اًم٘م٤ميض حم٤موًم٦م ، وإٟمام وضمد جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مرائـ قمغم هذا، وٓ إىمرار

ومجرى سمٕم٨م احلََٙمٛملم ُمـ ، ُمع اًمزوضملم إمم طمؾ ومل يتقصؾ، اإلصالح سمٞمٜمٝمام

الل ُمٙمت٥م اًمّمٚمح ذم اعمحٙمٛم٦م: ومقرد ضمقاهبؿ أن اًمٗمراق قمغم همػم قمقض أومم ظم

، وسمٕمرض هذا اًمرأي قمغم اًمزوضملم رومض اًمزوج وواوم٘م٧م اًمزوضم٦م، ُمـ آضمتامع

وأو٤موم٧م أهن٤م ُمًتٕمدة ًمٚمتٜم٤مزل قمـ اًمٜمٗم٘م٦م اعم٤موٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ هذا اًمٗمًخ: ومتؿ ُمـ 

، وطَمَٙمؿ سمذًمؽاًم٘م٤ميض ومًخ اًمٜمٙم٤مح قمغم قمقض هق شمٜم٤مزهل٤م قمـ اًمٜمٗم٘م٦م اعم٤موٞم٦م 

وسمٕمد سمٕم٨م اعمٕم٤مُمٚم٦م إمم آؾمتئٜم٤مف ورد قمدد ُمـ اعمالطمٔم٤مت ـ وُمـ هذه 

ُمـ اًمٗمًخ  - إن ُم٤م شمْمٛمٜمف ىمرار احَلَٙمٛملم ذم ُمٙمت٥م اًمّمٚمح": اعمالطمٔم٤مت ُم٤م ٟمّمف

قمغم اًمزوج ذه٤مب زوضمتف وذه٤مب ُم٤مًمف سمدون  حمؾ ٟمٔمر: ومال جُيٛمع - سمدون قمقض

 .(1)ـ. اه"ُمقضم٥م

 :يتومما يالحظ ظذ هذا احلؽؿ اآل

وهق اؾمت٘مرار ، همٛمقض اؾمتّمح٤مب إصؾ ًمدى حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف ٤مئمٝمر ضمٚمٞمً 

وم٘مد اقمتؼم ىمْم٤مة حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف اًمٗمًخ سمدون قمقض ذه٤مسًم٤م عم٤مل ، اعمٝمر سم٤مًمقطء

                                           

 ذم (37182975) اًم٘مْمٞم٦م اعمّم٤مدق قمغم طمٙمٛمٝم٤م سم٘مرار حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف ذم اًمري٤مض رىمؿ: يٜمٔمر (1)

 وشم٤مريخ (361349619) سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء ُم٤م ورد ذم ىمرار اعمالطمٔم٦م ذو اًمرىمؿ ـه4/6/1437

 .هـ1/12/1436
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ومل يقوحقا ُم٤م هق ٓزم دظمقل اًمزوج سمزوضمتف وُمٕم٤مذشمف ، اًمزوج سمدون ُمقضم٥م

اعمتٛمثؾ ذم اعمٝمر أم ًمٞم٧ًم هؾ هذه ُمـ ُمقضم٤ٌمت ذه٤مب ُم٤مًمف ، اهل٤م وإٟمج٤مهب٤م ًمف وًمدً 

قمـ أي أُمقر اضمتامقمٞم٦م أظمرى شمٚمحؼ سم٤مًمزوضم٦م ضمراء زواضمٝم٤م أو  ومْماًل ، ؟!!!٤مُمقضمًٌ 

وحمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف هبذه اعمالطمٔم٦م ، ومراىمٝم٤م طمتك وإن يم٤من هذا اًمٗمراق سمٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م

وهذا خم٤مًمػ ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ، شمٙمقن ىمد ضمٕمٚم٧م إصؾ أن ٓ ومًخ إٓ سمٕمقض

وهق ُم٤م يدقمق إمم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم اًمقوع ، ٜمٌقي٦م اعمتقاشمرةاعمتقاومرة وإطم٤مدي٨م اًم

 اًم٘مْم٤مئل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م: إذ اًمقىم٤مئع أيمثر سمٙمثػم ُمـ هذه.

طمٞم٨م رومٕم٧م ، اًم٘مْمٞم٦م اعمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م سم٘مرار حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م -2

اًمزوضم٦م أُمره٤م إمم اًم٘م٤ميض سمٓمٚم٥م ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م اًمذي أٟمج٧ٌم ُمٜمف صمالصم٦م 

ويٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م ذم اعمٕم٤مذة ُم٤م ٓ ، ٧ٌٌَّم ـمٚمٌٝم٤م أٟمف يزء قمنمهت٤م وييهب٤موؾم، أـمٗم٤مل

وم٠مٟمٙمر اًمزوج أؾم٤ٌمهب٤م ، إو٤موم٦م إمم قمدم ؾمقائف وقمدم صالطمٞمتف ًمٚمحٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م، حيؾ

صمؿ ضمرى ، وـم٤مًم٥م سم٢مقم٤مدهت٤م إمم سمٞم٧م اًمزوضمٞم٦م وإًمزاُمٝم٤م سم٤مٟٓم٘مٞم٤مد إمم ـم٤مقم٦م زوضمٝم٤م

وم٠ُمؾمٜمدت اعمٝمٛم٦م إمم جلٜم٦م ، رءقمرض اًمّمٚمح قمٚمٞمٝمام ُمـ اًم٘م٤ميض ومٚمؿ يتقصٚمقا إمم 

ومجرى سمٕم٨م احلََٙمٛملم سمٕمد اظمتٞم٤مرمه٤م ُمـ ، ومل يتقصؾ اجلٛمٞمع إمم طمؾ، خمتّم٦م

وهق ، وم٘مرر احلََٙمامن اًمٗمًخ قمغم قمقض ىمدره مخ٦ًم وقمنمون أًمػ ري٤مل، اًمزوضملم

ومرومض اًمزوج ىمرار  - إذ يم٤من صداىمٝم٤م مخًقن أًمػ ري٤مل - ٟمّمػ اعمٝمر اعمًٛمك

وجمٛمقع ذًمؽ ُم٤مئ٦م ، وىمٞمٛم٦م طمٗمؾ اًمزواج وأصم٤مث اًمٌٞم٧موـم٤مًم٥م سم٤معمٝمر ، احلٙمٛملم

صمؿ طمٙمؿ اًم٘م٤ميض سم٢مُمْم٤مء ، وصمامٟمٞم٦م وشمًٕمقن أًمػ ري٤مل: ًمٞم٘مقم سم٤معمقاوم٘م٦م قمغم اًمٗمًخ

َخ ٟمٙم٤مح اًمزوضم٦م قمغم قمقض ىمدره مخ٦ًم وقمنمون أًمػ ري٤مل ًَ ، رأي احلََٙمٛملم ووَم

وقمٚمٞمف صدر ىمرار اًمدائرة إومم ، ومجرى ُمـ اًمزوج آقمؽماض قمغم احلٙمؿ

قال اًمِمخّمٞم٦م وإوىم٤مف واًمقص٤مي٤م واًم٘مّم٤مر وسمٞمقت اعم٤مل سمٛمحٙمٛم٦م ًمألطم
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وُمع ذًمؽ يمٚمف وم٘مد ": وىمد ورد ذم اًم٘مرار اًمٜمص اًمت٤مزم، آؾمتئٜم٤مف ذم ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م

وإذا يم٤من ذًمؽ اعمٌٚمغ دون ، مخ٦ًم وقمنميـ أًمػ ري٤مل شمؿ ومًخ اًمٜمٙم٤مح قمغم قمقض

غ ومًخ اًمٜمٙم٤مح دون اعمٝمر واحل٤مل ُم٤م ، اعمٝمر يٚمزم اؾمتالم  -3، ضمرىومٚمؿ ئمٝمر ُم٤م يًقخ

وإذا اُمتٜمع ُمـ اؾمتالُمف ومٞمحٗمظ ًمف طم٥ًم ، اًمٕمقض ُمـ اًمزوضم٦م وشمًٚمٞمٛمف ًمٚمزوج

ًٓ ، اًمتٕمٚمٞمامت: ٕن اًمِٕمقض ُم٘م٤مسمؾ اًمٗمًخ ُم٤م مل ، وم٢مذا شمؿ اًمٗمًخ وضم٥م اًمٕمقض طم٤م

 .(1)ـ. اه"ٗم٤مًم٦م أو سمدوهن٤م واهلل اعمقومؼ..يقاومؼ اًمزوج قمغم شم٠مضمٞمٚمف سمٙم

 :اآليتؾادتلمؾ دم هذه افؼضقة يرى بجالء 

وهذا ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف: إذ إصؾ ذم ، ٤مُمٚمزُمً  اقمدم اقمت٤ٌمر ىمرار احلََٙمٛملم ىمرارً  - أ

 وإٓ يم٤من إُمر ًمٚم٘م٤ميض.، وم٢من شمقصال ًمذًمؽ، احلََٙمٛملم أهنام ُمّمٚمَحلْم 

قمدم اقمت٤ٌمر اؾمت٘مرار اعمٝمر سم٤مًمقطء: طمٞم٨م ضمٕمٚمقا اًمٕمقض أُمًرا طمتٛمٞم ٤م  - ب

وم٢مذا شمؿ اًمٗمًخ وضم٥م اًمٕمقض ، ٕن اًمٕمقض ُم٘م٤مسمؾ اًمٗمًخ": ًمٚمٗمًخ سم٘مقهلؿ

 ًٓ وومقق ذًمؽ ضمرى إًمزام اًمزوضم٦م سمدومع ، وهذا خم٤مًمػ ًمألدًم٦م اًمنمقمٞم٦م، "طم٤م

ويم٤من ، وُمٕمٚمقم أن اعمٝمر يًت٘مر سم٤مًمقطء، اًمٕمقض طمتك ًمق رومض اًمزوج اؾمتالُمف

اًمقاضم٥م أن يتؿ اًمٗمًخ قمغم همػم قمقض: ًمثٌقت شمٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة سملم 

وقمٚمٞمف ، إن ؿم٤مء اهلل ٤متل ؾمٞم٠ميت ذيمره٤م ٓطم٘مً طمًٌام شمٔم٤مهرت قمٚمٞمف إدًم٦م اًم، اًمزوضملم

هؾ هق : ومٞمٔمٝمر قمدم وضمقد ىم٤مقمدة ُمٓمردة ذم اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي ذم رأي احلََٙمٛملم

ُمٚمزم أم ٓ؟ وقمدم وضمقد ىم٤مقمدة ضمٚمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمقض قمٜمد ومًخ اًمٜمٙم٤مح هؾ 

                                           

 وشم٤مريخ (،32244030) اعمٙمرُم٦م سمرىمؿاًم٘مْمٞم٦م اعمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م سم٘مرار حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٙم٦م : يٜمٔمر (1)

سمٕمد اؾمتٞمٗم٤مء اعمالطمٔم٤مت اًمقاردة ذم ىمرار اًمدائرة إومم ًمألطمقال اًمِمخّمٞم٦م ، هـ22/9/1432

هـ 3/4/1432 وشم٤مريخ (،1/2/ح/425) وإوىم٤مف واًمقص٤مي٤م واًم٘مّم٤مر وسمٞمقت اعم٤مل ذو اًمرىمؿ

 .هـ9/4/1432 ذم (12597/6) اعمرومؼ سمخٓم٤مب رئٞمس حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م رىمؿ
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وأن ، ويمؾ ذًمؽ يًتقضم٥م اًمٜمٔمر واًمت٠مُمؾ، جي٥م؟ وُم٤م ُم٘مداره؟ وُمتك يتؿ شمًٚمٞمٛمف؟

هل احلٚم٘م٦م إوٕمػ  اسم٤مٓؾمتٞمّم٤مء ومٞمٝم٤م ظمػمً  ملسو هيلع هللا ىلصرأة اًمتل أوص اًمٜمٌل ٓ شمٙمقن اعم

وإٟمام إٟمٗم٤مذ ُم٘متْمٞم٤مت إدًم٦م ، ذم اًم٘مرارات اًم٘مْم٤مئٞم٦م آسمتدائٞم٦م أو آؾمتئٜم٤مف

 اًمنمقمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م طمًٌام ؾمٞمتْمح ٓطمً٘م٤م إن ؿم٤مء اهلل.

اًم٘مْمٞم٦م اعمّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مض ُمـ دائرة إطمقال  -3

وىمد شمْمٛمٜم٧م أن اُمرأة شم٘مدُم٧م سمدقمقى قمغم زوضمٝم٤م ُمٓم٤مًم٦ًٌم ، ٦م اًمث٤مًمث٦ماًمِمخّمٞم

وذيمرت أٟمف قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م قمغم ُمٝمر ىمدره مخًقن أًمػ ، سم٤مًمٗمًخ سم٥ًٌم همِمف وشمدًمٞمًف

وأهن٤م سمٕمد اًمدظمقل ايمتِمٗم٧م أٟمف همػم ىم٤مدر قمغم اعمٕم٤مذة اًمزوضمٞم٦م ًم٘مٍم ، ري٤مل

ف ٓ يقضمد ُم٤م وسم٤مإلطم٤مًم٦م إمم اعمًتِمٗمك ًمٚمٙمِمػ ورد ضمقاهبؿ أٟم، وم٠مٟمٙمر ذًمؽ، قمْمقه

وأن احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمتٓمٚم٥م سمٕمض إضمٝمزة وهل ، يٛمٜمع اعمٕم٤مذة ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ

ومٌٕم٨م اًم٘م٤ميض طَمَٙمٛملم ُمـ همػم أهؾ ، همػم ُمقضمقدة ًمدى ذًمؽ اعمًتِمٗمك وىمتٝم٤م

وم٘مرر احلََٙمامن اًمٗمراق قمغم ، اًمزوضملم سمٕمد شمٕمذرمه٤م قمـ سمٕم٨م طمٙمٛملم ُمـ أهٚمٝمام

وهق أىمؾ ُمـ اعمٝمر ، عمقاوم٘م٦م اًمزوضم٦م قمٚمٞمفقمقض ىمدره مخ٦ًم وصمالصمقن أًمػ ري٤مل 

، صمؿ طمٙمؿ اًم٘م٤ميض سمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح قمغم اًمٕمقض اعمذيمقر ذم ىمرار احلٙمٛملم، اعمًٛمك

٥ٌَّم اًم٘م٤ميض طمٙمٛمف أٟمف سُمٜمل قمغم رأي احلََٙمٛملم وسمٕمد اقمؽماض اًمزوج رومع ، وؾم

 .(1)ومتٛم٧م اعمّم٤مدىم٦م قمغم احلٙمؿ، إُمر إمم آؾمتئٜم٤مف

 :ومما يالحظ هـا اآليت

وص٤مدىمف قمغم ذًمؽ ىمْم٤مة ، ٞمٚم٦م اًم٘م٤ميض اقمتؼم رأي احلٙمامن ُمٚمزًُم٤مأن ومْم - أ

سمٞمٜمام ذم اًم٘مْمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م مل يّم٤مدق آؾمتئٜم٤مف قمغم اقمت٤ٌمر رأي ، آؾمتئٜم٤مف

                                           

 ه.7/5/1437 وشم٤مريخ (،37149745) ىمرار حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مض ذو اًمرىمؿ: يٜمٔمر (1)
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ٓؾمٞمام ويمثرة ، وهذا ومٞمف شمْم٤مد جي٥م أن ٓ يٙمقن ذم اًم٘مْم٤مء، ٤ماحلٙمٛملم ُمٚمزُمً 

 هذا اًمٜمقع ُمـ ىمْم٤مي٤م إطمقال اًمِمخّمٞم٦م.

وًمٞمس إلُمْم٤مء رأي احلََٙمٛملم: ، سمٛمقاوم٘م٦م اًمزوضم٦مإصؾ أن يتؿ اًمتًٌٞم٥م  - ب

، ¶ٕن احل٤مًم٦م اًمراهٜم٦م هٜم٤م ُمِم٤مهب٦م حلدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس 

ومل شمث٧ٌم ، وم٤مًمزوضم٦م رهم٧ٌم قمـ اًمزوج ًمٕمجزه قمـ اجلامع طم٥ًم دقمقاه٤م

 واًمزوضم٦م اؾمتٕمدت سمٌٕمْمف.، واًمزوج يٓم٤مًم٥م سم٤مًمّمداق يمٚمف، ذًمؽ

اًمث٤مًمث٦م سمٛمحٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف اًم٘مْمٞم٦م اعم١ميدة ُمـ دائرة إطمقال اًمِمخّمٞم٦م  -4

قمغم دقمقاه سمٓمٚم٥م  ٤مطمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمزوضم٦م سمٗمراق زوضمٝم٤م ضمقاسمً ، سم٤مًمري٤مض

وأهن٤م ٓ شمٓمٞمؼ ، وؾم٧ٌٌم ـمٚمٌٝم٤م أٟمف يزء قمنمهت٤م ووضمقد ُمِمٙمالت سمٞمٜمٝمام، اٟم٘مٞم٤مده٤م

وىمد رومض ، ويم٤مٟم٧م ىمد أٟمج٧ٌم ًمف قمغم ومراش اًمزوضمٞم٦م صمالث سمٜم٤مت، اًمٕمٞمش ُمٕمف

، ومقرد ىمرارهؿ سم٤مًمٗمًخ سمدون قمقض، ؿ سمٕم٨م طمٙمٛملموشم، زوضمٝم٤م اًمٗمًخ واًمٓمالق

 .(1)صمؿ اقمتٛمده اًم٘م٤ميض ذم إصدار احلٙمؿ ووَمًَخ اًمٜمٙم٤مح ًمذًمؽ قمغم همػم قمقض

 :ومما يالحظ اآليت

هذا احلٙمؿ ُمقاومؼ ًمألصقل اًمنمقمٞم٦م: إذ اًمقاضم٥م سمٕمد سمٕم٨م احَلَٙمٛملم وشمٕمذر 

٦ٌم اإلصالح سملم اًمزوضملم أن يٙمقن اًمٗمًخ ُمـ اًم٘م٤ميض ذم طم٤مل اؾمتٛمرار ُمٓم٤مًم

ويتْمح ُمـ ؾمٞم٤مق اًم٘مْمٞم٦م وإؾم٤ٌمب أن ، وذًمؽ ًمتٕمذر اًمٕمنمة سمٞمٜمٝمام، اًمزوضم٦م سمف

، احلٙمؿ وإن واومؼ أصقًمف اًمنمقمٞم٦م إٓ أن أؾم٤ٌمسمف مل شمٙمـ فم٤مهرة ذم شمٕمذر اًمٕمنمة

وُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م اعمالطمٔم٦م أن شمٙمقن أؾم٤ٌمب اًمٗمًخ واوح٦ًم: ًمتٙمقن اإلضمراءات 

                                           

 (،3740202) ىمرار دائرة إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م سمٛمحٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مض ذو اًمرىمؿ: يٜمٔمر (1)

 هـ.4/2/1437 وشم٤مريخ
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دة وُمتً٘م٦م ذم يم٤موم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اعمامصمٚم٦م.  ُمٓمرَّ

ًم٘مْمٞم٦م اعمٜم٘مقو٦م ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مض سم٤مًم٘مرار اًمّم٤مدر ُمـ دائرة ا -5

وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مْمٞم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمزوضم٦م سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ، إطمقال اًمِمخّمٞم٦م إومم

وأٟمج٧ٌم ًمف ، سمٕمد أن قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م قمغم ُمٝمر ىمدره صمالصمقن أًمػ ري٤مل، ُمـ زوضمٝم٤م

٧ٌٌَّم ـمٚمٌٝم٤م سم٢مؾم٤مءشمف قمنمهت٤م وضهب٤م، وًمدان اعمحرُم٦م ُمع ٟم٤ًمء وقمالىم٤مشمف ، وؾم

ومجرى سمٕم٨م طَمَٙمٛملم ُمـ همػم أهؾ اًمزوضملم سمٕمد ، وم٠مٟمٙمر اًمزوج ذًمؽ، وىمذومف هل٤م

ومحٙمؿ ، ويم٤من ىمرار احَلَٙمٛملم اًمٗمراق قمغم همػم قمقض، أن شمٕمذر سمٕمثٝمام ُمـ أهٚمٝمام

وضمقب سمٕم٨م : ُمٜمٝم٤م اإٓ أن آؾمتئٜم٤مف ٓطمٔمقا أُمقرً ، سمٛمقضمٌف اًم٘م٤ميض

مم صدور ىمرار آؾمتئٜم٤مف صمؿ اٟمتٝمك إُمر إ، احلٙمٛملم ُمـ أهؾ اًمزوضملم

وهق وضمقب سمٕم٨م احَلَٙمٛملم ُمـ أهؾ اًمزوضملم ، سم٤مًمٜم٘مض سمٜم٤مًء قمغم هذا اًم٥ًٌم

 .(1)رهمؿ ضمقاب اًم٘م٤ميض أٟمف شمٕمذر ذًمؽ

 :ومما يالحظ اآليت

ُمع رء ُمـ ، ًمألصقل اًمنمقمٞم٦م ٤مأن طمٙمؿ اًم٘م٤ميض ذم مجٚمتف ضم٤مء ُمقاوم٘مً 

ؾمتئٜم٤مف: إذ وهمٛمقض أيمؼم ذم شمًٌٞم٤ٌمت آ، اًمٖمٛمقض اًمذي ايمتٜمػ ُم٤ًمر اًم٘مْمٞم٦م

وهذا يمام ؾمٚمػ ٓ يتقاومؼ ، أوضمٌقا سمٕم٨م احلٙمٛملم ُمـ أهٚمٝمام طمتك ًمق شمٕمذر ذًمؽ

 ُمع ُم٤م جي٥م ُمـ ومّمؾ اخلّمقُم٤مت وىمٓمع اعمٜم٤مقم٤مت.

اًم٘مْمٞم٦م اعم٘مٞمدة ذم اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مخلرج اًمتل ايمت٧ًٌم اًم٘مٓمٕمٞم٦م سمٕمدم  -6

خ وىمد ضم٤مء ذم اًم٘مْمٞم٦م أن اًمزوضم٦م ـم٤مًم٧ٌم سمٗمً، اقمؽماض اعمتداقمٞملم قمغم احلٙمؿ

                                           

 (361240763) آؾمتئٜم٤مف سم٤مًمري٤مض ذو اًمرىمؿىمرار دائرة إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اًمث٤مًمث٦م سمٛمحٙمٛم٦م : يٜمٔمر(1) 

 .هـ6/8/1436 وشم٤مريخ
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٧ٌٌَّم ، وقمنمشمف هل٤م ُمدة شمزيد قمـ اًمًٜم٦م، ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م سمٕمد دظمقًمف هب٤م وؾم

، وأهن٤م مل شمٕمد شمٓمٞمؼ اًمٕمٞمش ُمٕمف، ٤مُمؼمطًم  ٤مـمٚمٌٝم٤م أٟمف يزء قمنمهت٤م وييهب٤م ضسمً 

ح ٤مـمٌٞمً  اوىمدُم٧م شم٘مريرً  وم٠مىمر اًمزوج سمقضمقد ، يٗمٞمد سمقضمقد يمدُم٤مت وآصم٤مر ضب ُمؼمخ

اًمت٘مرير اًمٓمٌل اعم٘مدم ُمٜمٝم٤م: ًمٙمقٟمف ص٤مدر يمام ؿمٙمؽ ذم ، وأٟمٙمر ضسمف هل٤م، ُمِمٙمالت

ومجرى سمٕمد ذًمؽ سمٕم٨م احلََٙمٛملم ُمـ همػم ، قمـ ُمًتِمٗمك ظم٤مص همػم طمٙمقُمل

ومٗمًخ ، سم٤مًمٗمراق قمغم قمقض ىمدره ٟمّمػ اعمٝمر اوأصدر احلََٙمامن ىمرارً ، أهٚمٝمام

 .(1)اًم٘م٤ميض ٟمٙم٤مطمٝمام سمٛمقضم٥م ىمرار احلََٙمٛملم

ومل ،  ٟمّمػ اعمٝمرومم٤م يالطمظ أن احلٙمؿ اؾمتٜمد إمم رأي احلٙمٛملم سم٤مًمٗمًخ قمغم

يقوح ذم احلٙمؿ ُمدى ُمقاوم٘م٦م اًمزوضم٦م اسمتداًء قمغم سمذل هذا اًمٕمقض: ًمٞمتقاومؼ 

، وم٢من يم٤من هذا اًمٕمقض ىمد سُمذل ُمـ اًمزوضم٦م قمـ رهم٦ٌم، احلٙمؿ ُمع اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل

وإن مل يٙمـ قمـ ُمقاوم٘م٦م ُمٜمٝم٤م ، ومال إؿمٙم٤مل قمغم همرار طمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس

٤مل هذه يٙمقن ىمد ضم٤مٟم٥م اًمّمح٦م اًمتل دًم٧م وم٢من اًم٘مرار سمدومع اًمٕمقض واحل اسمتداًء:

ذًمؽ أن اعمٝمر ىمد اؾمت٘مر سمٛمجرد اًمقطء ، قمٚمٞمٝم٤م ٟمّمقص اًمِم٤مرع ذم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م

 وٓ جيقز إقم٤مدشمف سمٕمده٤م إٓ سمدًمٞمؾ صحٞمح اًمثٌقت سيح اًمدًٓم٦م.، واخلٚمقة

 .اوال حيؾ اإلفزام مطؾؼً ، حيؾ األخذ دم حال افؽره وكحقه: االجتاه افثافث

سمدومع اًمٕمقض  ٤مدم٤مه إمم أٟمف ٓ جيقز ًمٚم٘م٤ميض إًمزام اًمزوضم٦م ُمٓمٚم٘مً يٜمحق هذا آ

وٓ جيقز ًمٚمزوج أظمذ اًمٕمقض ُم٤م مل شمٙمـ اًمزوضم٦م ىمد سمذًمتف قمـ ، قمٜمد ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ

أو سمتقضمٞمف إصالطمل وإرؿم٤مدي ُمـ احلََٙمٛملم أو اًم٘م٤ميض أو ، ـمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمٝم٤م

                                           

 وشم٤مريخ (،353224484) اًمّمؽ اًمّم٤مدر ذم اًم٘مْمٞم٦م اعم٘مٞمدة سم٤معمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اخلرج سمرىمؿ: يٜمٔمر (1)

 هـ.16/11/1435
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احل٤مٓت  وًمٞمس ذم، وهذا احِلؾ ُم٘متٍم ذم طم٤مٓت اًمٙمره اعمحض وٟمحقه، همػممه٤م

وم٤مدم٤مه أصح٤مب هذا ، (1)اعمقضم٦ٌم ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ قمٜمد قمجز اًمزوضم٦م قمـ إصم٤ٌمهت٤م

وهل أن يٙمقن ؾم٥ٌم ، اًم٘مقل إمم أن أظمذ اًمِٕمقض جيقز ًمٚمزوج ذم طم٤مًم٦م واطمدة

ـمٚم٥م ومًخ اًمٜمٙم٤مح اًمٙمره اعمحض أو همػمه٤م ُمـ وؾم٤مُم٦م أو دُم٤مُم٦م أو ـمقل أو ىمٍم 

وُم٤م قمدا ذًمؽ ، (2)ُمـ ُمقضم٤ٌمت ومًخ اًمٜمٙم٤مح ُم٤ٌمذة ٤موٟمحق ذًمؽ مم٤م ٓ يٕمتؼم ذقمً 

وأُم٤م إًمزام اًم٘م٤ميض ًمٚمٛمرأة سمٌذل ، وٓ حيؾ ًمٚمزوج أظمذ اًمِٕمقض قمٚمٞمف، ومال جيقز

سم٠من ، إٓ طم٤مل صدور همش أو شمدًمٞمس ُمـ ذات اًمزوضم٦م ٤ماًمٕمقض: ومال جيقز ُمٓمٚم٘مً 

ومٝمذه هل احل٤مًم٦م اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م ًمٚم٘م٤ميض ، شم٘مقل هل سمٙمر ومٞمتْمح أهن٤م صمٞم٥م وٟمحقه

وقمدم صدور ُم٤م يدل قمغم رو٤مه ، ذيٓم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمزوج سمف، زاُمٝم٤م سمٌذل اًمٕمقضإًم

وُم٤م قمداه٤م ومٚمٞمس ًمٚم٘م٤ميض إٓ ، سم٤مًمٕمٞم٥م ؾمقاًء سم٤مًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ اًمدال قمغم ذًمؽ

وإٓ صم٧ٌم ًمٚم٘م٤ميض شمٕمذر اؾمتٛمرار ، وم٢من شمقّصال إمم طمؾ سمٞمٜمٝمام، سمٕم٨م احلََٙمٛملم

َخ اًمٜمٙم٤مح سمٛمقضمٌف قمغم همػم قمقض، اًمٕمنمة ًَ يم٤من ؾم٥ٌم اًمٗمًخ اًمٙمره طمتك ًمق ، ووم

وُمـ صمؿ سمٕم٨م ، لمومٚمٞمس ًمٚم٘م٤ميض دور إٓ حم٤موًم٦م اًمتقومٞمؼ سملم اًمزوضم، اعمحض

                                           

وأُم٤م اعمٜمع ُمـ إًمزام اًمزوضم٦م ، وىمد ضم٤مء ومٞمف طمؾ إظمذ ساطم٦م (،10/268) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

 –يٕمٜمل اًمٗمًخ –إذا يم٤من ": ♫طمٞم٨م ىم٤مل  (،10/63) ،سم٤مًمرد ومٝمق ُمـ ُمٗمٝمقم يمالُمف ذم اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ

وًمذًمؽ ٓ ، ومال يً٘مط سمح٤مدث سمٕمده، ويًت٘مر سم٤مًمدظمقل، ومٚمٝم٤م اعمٝمر: ٕن اعمٝمر جي٥م سم٤مًمٕم٘مد، سمٕمد اًمدظمقل

ذطمٝمؿ حلدي٨م يمام ىمد دل قمٚمٞمف يمالم اسمـ طمجر واًمٕمٞمٜمل ذم ، . اهـ"يً٘مط سمردهت٤م وٓ سمٗمًخ ُمـ ضمٝمتٝم٤م

ٓ ، وشمٓمٚمٞم٘مٝم٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م إٟمام هق ًمإلصالح واإلرؿم٤مد، سم٠مظمذ احلدي٘م٦م ملسو هيلع هللا ىلصوأن أُمر اًمٜمٌل ، اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس

، قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري: و (،9/400) ،اسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري: يٜمٔمر، اإلًمزام واإلجي٤مب

 .(20/375)اًمٕمٞمٜمل

هم٤مت ومًخ اًمٜمٙم٤مح اعم٤ٌمذ (2) ٟٓمٕمدام ، يتؿ ومٞمٝم٤م ومًخ اًمٜمٙم٤مح سمدون سمٕم٨م احلََٙمٛملمأي اًمتل ، ٟم٘مّمد سمٛمًقخ

اًمٗمرع إول ُمـ : يٜمٔمر، وٟمحقه ٤مأو اًمزٟم يم٠من يث٧ٌم ومًؼ اًمزوج سمنمب اخلٛمر ُمثاًل ، يمٗم٤مءة ديٜمٞم٦م أو دٟمٞمقي٦م

 (.12) ص، ُمـ اعمٌح٨م اًمث٤مين ُمـ هذا اًمٌح٨م، اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م
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وهذا هق اًم٘مقل اًمذي ، وسمٕمده٤م ٓ يٛمٚمؽ ؾمقى اًمٗمًخ قمغم همػم قمقض، احلََٙمٛملم

وواوم٘متف أطمٙم٤مم وأىمْمٞم٦م ، وشمقاومرت قمٚمٞمف إدًم٦م، ضم٤مءت سمف ٟمّمقص اًمنميٕم٦م

اًمؽماث أن شمؿ إًمزام زوضم٦م سم٤مًمٕمقض ومل ُيذيمر طم٥ًم اـمالقمل ذم يمت٥م ، (1)اًمًٚمػ

إٓ ُم٤م ورد قمغم ؾمٌٞمؾ اإلصالح واإلرؿم٤مد ، سمٕمد دظمقل اًمزوج هب٤م ومج٤مقمف هل٤م

 واًمتقومٞمؼ سملم اًمزوضملم.

وهذا آدم٤مه اًمث٤مًم٨م قمٚمٞمف قمٛمؾ ُمـ سمٕمض اًم٘مْم٤مة ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م ُمـ همػم 

 وُمـ ذًمؽ اقمت٤ٌمرهؿ وإٟمٗم٤مذهؿ آراء احَلَٙمٛملم، وٓ ُمٜمٝم٩م ُمًت٘مر، شم٠مصٞمؾ ُمٓمرد

: إذ إن رأي احلََٙمامن قمغم ُم٤م ؾمٞمتْمح جي٥م أن (2)سم٤مًمٗمًخ قمغم قمقض أىمؾ ُمـ اعمٝمر

وم٢من هؿ رأوا اًمٕمقض سم٠مىمؾ ُمـ اعمٝمر: ومالسمد ًمذًمؽ ، ٓ خيرج قمـ ٟمّمقص اًمنميٕم٦م

وهذا آدم٤مه اًمث٤مًم٨م هق ، وٓ دًمٞمؾ قمغم اإلًمزام سمام دون اعمٝمر، ُمـ دًمٞمؾ ذقمل

وُمْم٤مُملم ، ار اعمٝمر سم٤مًمقطءاًمذي يتًؼ ُمع ٟمّمقص اًمنميٕم٦م ذم ُمقضم٤ٌمت اؾمت٘مر

، وُمقضم٤ٌمت اإلُم٤ًمك سمٛمٕمروف أو اًمتنيح سم٢مطم٤ًمن، اًمٖمرض ُمـ سمٕم٨م احَلَٙمٛملم

 أو إضمراًء ىمْم٤مئٞم ٤م. ٤مذقمٞمً  ٤موًمٞمس ذم إىمراره ُم٤م خي٤مًمػ ٟمًّم 

 :ومـفا، واألدفة ظذ صحة هذا االجتاه متقاؾرة متقاترة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم -1

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ومٝمذه أي٦م فم٤مهرة ذم حتريؿ اًمرضمقع قمغم اعمرأة سم٤مًمّمداق  [21-20:]اًمٜم٤ًمء ﴾ڦ

                                           

 وإدًم٦م اًمالطم٘م٦م.، اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م: يٜمٔمر (1)

 وُم٤م (29) ص (،3، 4، 5، 6) وُمٜمٝم٤م اًمتٓمٌٞمؼ رىمؿ، اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمقاردة ذم آدم٤مه اًمث٤مينسمٕمض : يٜمٔمر (2)

 .سمٕمقض قم٤ٌمرة قمـ ٟمّمػ اعمٝمر أو أىمؾ وشم٤مرةً ، يٙمقن اًمٗمًخ سمدون قمقض ومت٤مرةً ، سمٕمده٤م



 
 

َٕض فٙ فظخ انُكاح فٙ انُظاو انظؼٕد٘   انِؼ

 دراطح تأصٛهٛح تطثٛقٛح
 

 130 

اعم٤مل اًمٙمثػم قمغم واًم٘مٜمٓم٤مر هق ، إذ ضب اهلل اعمثؾ سم٤مًم٘مٜمٓم٤مر :ايم٤من يمثػمً طمتك وإن 

 .(1)اظمتالف ذم حتديده سمدىم٦م

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم -2

، [229:]اًمٌ٘مرة ﴾         ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮼ ﮻

وورد اؾمتثٜم٤مء ، ذم حتريؿ اًمرضمقع قمغم اعمرأة سم٤مًمّمداق ٤موهذه أي٦م فم٤مهرة أيًْم 

ومٗمل هذه احل٤مًم٦م جيقز ، وضمٝم٤مزاشم٤ٌمع أواُمر اهلل ذم قمدم وهق ظمِمٞم٦م ، واطمد قمغم ذًمؽ

ال يٕمٜمل ضمقاز أظمذ اًمزوج وم، واجلقاز همػم اإلًمزام، هل٤م اًمدومع وجيقز ًمزوضمٝم٤م إظمذ

إذ إن رومع احلرج قمغم اًمزوج  :٤موضمقسمً  اًمدومع هذه احل٤مًم٦م أن قمغم اًمزوضم٦م ًمٚمٕمقض ذم

 .أن ي٠مظمذ اًمٗمدي٦م ٓ يقضم٥م قمغم اًمزوضم٦م دومٕمٝم٤م

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ﴿: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم -3

وهذه أي٦م فم٤مهرة قمغم طمرُم٦م إظمذ ُمـ صداق اعمرأة إٓ ، [4:]اًمٜم٤ًمء ﴾ۓ ۓ

، ٓ يٙمقن سمٓمٞم٥م ٟمٗمسوم٢مٟمف  :اعمٝمر أو سمٕمْمفإًمزاُمٝم٤م سم٢مقم٤مدة قمٜمد و، سمٓمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمٝم٤م

 ومٞمٌ٘مك قمغم أصؾ احلرُم٦م.

وىمد ضم٤مءت أدًم٦م اًمنمع ، وواضم٥م قمغم زوضمٝم٤م اق اعمرأة أُمر ٓزم هل٤مدَ أن َص  -4

، ًمٚمزوضم٦م همػم اعمدظمقل هب٤مطمتك وصؾ إُمر إمم وضمقسمف ، سمت٠ميٞمدهُمتٔم٤مهرة ُمتقاومرة 

وُم٤م صم٧ٌم سمٞم٘ملم ، ُمت٤مع ُمثٚمٝم٤م ومٚمٝم٤م وإن مل يًؿَّ ، اعمٝمر ومٚمٝم٤م ٟمّمٗمف هل٤م وم٢من يم٤من ىمد ؾمٛمل

صمٌقت اعمٝمر سم٤مًمدظمقل وم٢مذا يم٤مٟم٧م أدًم٦م اًمنمع قمغم ، ٓ يّم٤مر قمٜمف إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف

أو ضمزء  ة اعمٝمرومال ُيٜمت٘مؾ قمٜمف إمم وضمقب إقم٤مد وٟمّمٗمف أو اعمت٤مع قمٜمد قمدم اًمدظمقل:

 فم٤مهر اعمٕمٜمك سملمخ احلج٦م. سيح اًمدًٓم٦ماإلؾمٜم٤مد  ُمٜمف إٓ سمدًمٞمؾ صحٞمح

                                           

 (.5/118) ،اسمـ ُمٜمٔمقر، يٜمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب (1)
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وهل ًمٞم٧ًم زوضم٦م ًمف أوضم٥م قمٚمٞمف ، رة اُمرأة ُمـ همػم إذهن٤مأن ُمـ أشمٚمػ سمٙم٤م -5

وٕن إشمالف ": ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م، ًمٚمٜم٘مص اًمذي طمّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ٤ماًمٕمٚمامء ُمٝمر اعمثؾ أرؿًم 

، (1)"وم٢مذا أشمٚمٗمف أضمٜمٌل وضم٥م اعمٝمر يمٛمٜمٗمٕم٦م اًمٌْمع، اًمُٕمْذرة ُمًتحؼ سمٕم٘مد اًمٜمٙم٤مح

 ًمزوضمٝم٤م.ومال وضمف ًمٚم٘مقل سم٠من ُمـ ذط اؾمت٘مرار اعمٝمر اؾمتٛمرار متٙملم اعمرأة 

 ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ -6

وطمرُم٦م اعمْم٤مرة ، أو ضمزء ُمٜمف ومٗمل أي٦م دًٓم٦م قمغم طمرُم٦م أظمذ اعمٝمر، [19]اًمٜم٤ًمء:

، إشمٞم٤مهن٤م سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م اعمٌٞمٜم٦م ذم طم٤مًم٦م وىمد ورد اؾمتثٜم٤مء، ذًمؽسم٤معمرأة ٕضمؾ احلّمقل قمغم 

ومٚمق أشم٧م اًمزوضم٦م سمٗم٤مطمِم٦م ُمٌٞمٜم٦م ضم٤مز ، اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامءاًمزٟم٤م قمغم وهل 

 ٤مضم٤مئز ذقمً  قضوًمق يم٤من إًمزاُمٝم٤م سم٤مًمٕمِ ، ًمتٗمتدي واًمتْمٞمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ُمْم٤مرهت٤م ًمٚمزوج

ف اًمِم٤مرُع احلٙمٞمؿ اًمزوَج  ومدًٓم٦م ، قض ُم٤ٌمذةً ٘م٤ميض وـمٚم٥م اًمٕمِ اًم٤مًمت٘مدم إمم سم ًمقضمَّ

وًمٞمس ، اًمٗمدي٦م قمٜمد إشمٞم٤من اًمزوضم٦م سمٗم٤مطمِم٦م ُمٌٞمٜم٦مضمقاز أظمذ أي٦م إٟمام هل حمّمقرة ذم 

 ضم٤مز اإلًمزام سمف ىمْم٤مًء. دي٤مٟم٦مً أظمذه يمؾ ُم٤م ضم٤مز 

ىم٤مل ًمٚمٛمتالقمٜملم سمٕمد ومراهمٝمام ُمـ  ملسو هيلع هللا ىلصصم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم أن رؾمقل اهلل  -7

وم٘م٤مل ، وم٠مسمٞم٤مه، ٤مىم٤مهل٤م صمالصمً ، ش؟ومٝمؾ ُمٜمٙمام شم٤مئ٥م، طمديمام يم٤مذبأاهلل يٕمٚمؿ أن »: شمالقمٜمٝمام

ٓ ُم٤مل »: ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل رؾمقل اهلل - يريد سمذًمؽ اًمّمداق - ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤مزم: اًمرضمؾ

ن يمٜم٧م يمذسم٧م إو، ومٝمق سمام اؾمتحٚمٚم٧م ُمـ ومرضمٝم٤م :ن يمٜم٧م َصَدىم٧م قمٚمٞمٝم٤مإ، ًمؽ

 .(2)شومٝمق أسمٕمد ًمؽ ُمٜمٝم٤م :قمٚمٞمٝم٤م

                                           

 (.10/160) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (1)

 (،2/1131) ،ورواه ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف (،5312/رىمؿ (،7/55) ،رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (2)

 .(1493/رىمؿ
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ذم أن فم٤مهر اًمٌٞم٤من يم٤مُمؾ احلُج٦م سيح اًمدًٓم٦م  ملسو هيلع هللا ىلصومٝمذا احلدي٨م ُمـ رؾمقل اهلل 

وهذا ىمْم٤مؤه قمٚمٞمف اًمّمالة ، اعمرأة ٓ شُمٚمزم سمرد اًمّمداق سمٕمد اؾمتحالل اًمزوج ومرضمٝم٤م

وإٟمام ، يمام ذم طمدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس، اأو إرؿم٤مدً  ٤موًمٞمس اؾمتّمالطًم ، واًمًالم

 ام اعمرأة سمرد اعمٝمر.زومدل قمغم اعمٜمع ُمـ إًم، ىمْم٤مء وومّمؾ ًمٚمخّمقُم٦م

وم٢مذا ، ذم ظمدره٤م اد قمـ سمٍمة سمـ أيمتؿ أٟمف شمزوج اُمرأة سمٙمرً وذم ؾمٜمـ أيب دا -8

، داقوم٘م٣م هل٤م سم٤مًمّم، ومذيمر ًمف ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلصوم٠مشمك رؾمقل اهلل ، ٤مهل طم٤مُمؾ ُمـ اًمزٟم

 .(1)شاًمقًمد قمٌد ًمؽ»: وىم٤مل، ٤موأُمر سمجٚمده، ق سمٞمٜمٝماموومرَّ 

دًٓم٦م  ومٗمٞمف، ف صحٞمح اعمٕمٜمك ذم ضمزء ُمٜمفإٓ أٟم، ٤مومٝمذا احلدي٨م وإن يم٤من وٕمٞمٗمً 

وًمٙمـ ٓ يّمح آؾمتدٓل ، قمغم قمدم إًمزام اعمرأة سم٢مقم٤مدة اعمٝمر طمتك ذم طم٤مل اًمٖمش

 ُمٕمٜم٤مه أدًم٦م أظمرى.وإٟمام ُيًت٠مٟمس سمف ذم اًمِمؼ اًمذي وردت سمّمح٦م ، سمف ًمٚمْمٕمػ

، وم٢مٟمٙمؿ أظمذمتقهـ سم٠مُم٤من اهلل، ااؾمتقصقا سم٤مًمٜم٤ًمء ظمػمً »: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  -9

 اوًمٞمس ُمـ آؾمتٞمّم٤مء سم٤مًمٜم٤ًمء ظمػمً ، (2)شواؾمتحٚمٚمتؿ ومروضمٝمـ سمٙمٚمٛم٦م اهلل

طمتك وإن مل يًتٛمر اًمقوم٤مق سملم ، صمؿ إًمزاُمٝم٤م سم٢مقم٤مدة ذًمؽ اعم٤مل، اؾمتحالل ومرضمٝم٤م سمامل

ذم زيٜمتٝم٤م ًمزوضمٝم٤م وإؿم٤ٌمع  ُمٝمره٤م وَصَداىمٝم٤مإذ إن هم٤مًم٥م اًمٜم٤ًمء إٟمام شمٜمٗمؼ  :وضملمزاًم

أن شُم١مُمر سم٢مقم٤مدة ذًمؽ إمم اًمزوج  اوًمٞمس ُمـ اًمًقاء وآؾمتٞمّم٤مء ظمػمً ، رهمٌتف هب٤م

، وجزاًمٜمٙم٤مح سمٞمد اًم ة٘مدوهم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أن قمُ ، ٟمزاع سمٞمٜمٝمام ومٞمام سمٕمد ٠مطمتك وإن ٟمِم

ُمـ ٟم٘مص ذم هي٤م ٚمام يٕمؽمومأُم٤م اعمرأة ، احل٤ميمؿ ًمف اًمٓمالق ُمتك ؿم٤مء ُمـ همػم اًمرضمقع إمم

اًم٘مقاُم٦م ويمامل اًمٕم٘مؾ ضُمٕمؾ أُمره٤م سمٞمد ُمـ يًتٓمٞمع شم٘مدير صح٦م ىمرار اًمٗمراق ُمـ 

                                           

 .وٕمٞمػ: وىم٤مل قمٜمف إًم٤ٌمين، ُمـ هذا اًمٌح٨م (111) ؾمٌؼ خترجيف ذم ص (1)

ورواه ُمًٚمؿ ذم  (،4787/طمدي٨م رىمؿ، سم٤مب اًمقص٤مة سم٤مًمٜم٤ًمء، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (2)

 (.2671/طمدي٨م رىمؿ، سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمٜم٤ًمء، يمت٤مب اًمرو٤مع، صحٞمحف
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 اًمنمقمل ٛملم طم٤مل صمٌقت اًم٥ًٌمٙمَ إُم٤م سم٤مًمتٗمريؼ سمدون احلَ ، ٘م٤ميضقمدُمف وهق اًم

سمٕمد سمٕم٨م احلٙمٛملم طم٤مل شمٕمذر سملم اًمزوضملم أو اًمتٗمريؼ ، قضم٥م ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذاعم

وآومتداء قمٜمد قمدم وضمقد ؾم٥ٌم ، قمرض اًمّمٚمح قمٚمٞمٝمام ٚم٘م٤ميضوًم، سمٞمٜمٝماماجلٛمع 

اًم٘م٤ميض  َخ ًَ وإٓ ومَ ، دومع وسمذل اًمٗمدي٦مسماًمزوضم٦م روٞم٧م  وم٢من، ُمٕمتؼم ذم اًمٗمراق

 : ًمتٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة سمٞمٜمٝمام سمٛمٕمروف.سمال قمقض ٟمٙم٤مطمٝم٤م

 ومالسمٞم٘ملم  ٤موُم٤م يم٤من صم٤مسمتً ، (1)وج ومرج زوضمتفزأن اعمٝمر يًت٘مر سم٤مؾمتحالل اًم -11

اًمٗمراق رهمٌتٝم٤م وإًمزام اعمرأة سمدومع اًمٕمقض قمٜمد ، جيقز اًمٕمدول قمٜمف إٓ سمٞم٘ملم ُمثٚمف

ٟمام هق ومٝمؿ إو، أو ومٕمؾ ؾَمَٚمػ ًمٞمس قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو إمج٤مع أو ىمٞم٤مس

اًمذي دل قمغم ، ¶حلدي٨م اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس  وشمٓمٌٞمؼ همػم صحٞمح همػم دىمٞمؼ

 قض.ًمٕمِ سمدومع اضم٦م اًمزو إًمزامومل يدل قمغم ، ضمقاز أظمذ اًمزوج ًمٚمٕمقض

أٟمف يمام ضم٤مز ًمٚمزوج طَمؾ قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح سمال قِمقض يدومٕمف ًمٚمٛمرأة قمٜمد ـمالىمف  -11

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ، طمتك وإن ادقم٧م اعمرأة حلقق أضار هب٤م ضمّراء ذًمؽ اًمٓمالق، هل٤م

ومٙمذًمؽ ًمٚمزوضم٦م طَمؾ قم٘مدة اًمٜمٙم٤مح سمال قِمقض شمدومٕمف ، إضار طمًٞم٦ًم أو ُمٕمٜمقي٦مً 

سمٞمٜمام ، اًمِٗمراق يّمدر ُمـ اًمزوج ُم٤ٌمذًة سمٚمٗمظ اًمٓمالقوآظمتالف سمٞمٜمٝمام أن ، ًمٚمزوج

وم٢مذا صم٧ٌم ، ًمٜم٘مص قم٘مؾ اعمرأة قمـ اًمرضمؾ، ومِراق اعمرأة ٓسمد ومٞمف ُمـ وص٤مي٦م احل٤ميمؿ

، وشمٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة سمٞمٜمٝمام، ًمٚمح٤ميمؿ وهق اًم٘م٤ميض ِصدق رهم٦ٌم اعمرأة ذم اًمٗمراق

ٓ إصم٤ٌمت شمٕمذر وـمٌؼ ذم ذًمؽ شمقضمٞمٝم٤مت اًمِم٤مرع سمٌٕم٨م احلََٙمٛملم: ومٚمٞمس ًمف سمٕمده٤م إ

 وُمـ صمؿ ومًخ اًمٜمٙم٤مح قمغم همػم قمقض.، اؾمتٛمرار اًمٕمنمة

                                           

، سمٕمد اًمدظمقل -يٕمٜمل اًمٗمًخ- إذا يم٤من": ♫ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م  (،10/63) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

، وًمذًمؽ ٓ يً٘مط سمردهت٤م، ومال يً٘مط سمح٤مدث سمٕمده، ويًت٘مر سم٤مًمدظمقل، ومٚمٝم٤م اعمٝمر: ٕن اعمٝمر جي٥م سم٤مًمٕم٘مد

 (.63) ص، اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ، "وٓ سمٗمًخ ُمـ ضمٝمتٝم٤م
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 * افسجقح ودور افؼايض دم دظقى افػسخ.

ومم٤م ؾمٌؼ يتْمح صح٦م هذا آدم٤مه: ًمتقاومر أدًمتف ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع 

، ويم٤من اًم٥ًٌم اًمٙمره اعمحض وٟمحقه، وم٢مذا رومٕم٧م اًمزوضم٦م دقمقى اًمٗمًخ، واًم٘مٞم٤مس

يمٗم٤مءة أو اظمتالل ذط أو وضمقد قمٞم٥م ذم اًمزوج وٟمحقه٤م أو يم٤من اًم٥ًٌم اٟمٕمدام 

ومٚمٞمس أُم٤مم ، ومل يث٧ٌم ذًمؽ سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م، ُمـ إؾم٤ٌمب اعمٕمتؼمة ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ

وم٢من شمقصؾ ، وُمـ صَمؿ سمٕم٨م احلََٙمٛملم، اًم٘م٤ميض إٓ حم٤موًم٦م اًمتقومٞمؼ سملم اًمزوضملم

ُم٤م مل ، همػم قمقضاحلََٙمامن إمم ُم٤م يرى سمف اًمزوضم٤من وإٓ ومًخ اًم٘م٤ميض اًمٜمٙم٤مح قمغم 

ُمـ ُمثؾ أن شم٘مقل ًمٚمزوج سم٠مهن٤م سمِْٙمر ، يّمدر ُمـ اًمزوضم٦م ذاهت٤م همش أو شمدًمٞمس وٟمحقه

ومل يّمدر ُمٜمف ، وم٢من صدر ُمٜمٝم٤م همش وـم٤مًم٥م اًمزوج سم٤مًمٕمقض، ومٞمتْمح أهن٤م صمٞم٥م

، (1)ىمقل أو ومٕمؾ يدل قمغم رو٤مه سم٤مًمٕمٞم٥م سمٕمد اشمْم٤مطمف: ضم٤مز إًمزاُمٝم٤م سمرد اًمّمداق

ًمتدًمٞمس ُمـ همػمه٤م: ومٚمٞمس ًمٚم٘م٤ميض إٓ اًمٗمًخ أُم٤م ًمق صدر هذا اًمٖمش أو اخلٓم٠م أو ا

ه وًمٞمً ، قمغم همػم قمقض أو  ٤ميم٤من أو ؾم٤مقمٞمً  ٤موإومٝم٤مم اًمزوج أن ًمف اًمرضمقع قمغم ُمـ همرَّ

 همػمه.

 خطقات رؾع دظقى افػسخ.: ادسلفة افثافثة

سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م شمؿ شمرضمٞمحف ُمـ أىمقال وادم٤مه٤مت ذم هذه اعم٠ًمًم٦م: وم٢من اعمرأة إذا 

 :د ُمـ احل٤مٓت واًمًٌؾ قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزمرهم٧ٌم ذم ومراق زوضمٝم٤م هل٤م قمد

، إُم٤م أن شمرهم٥م ذم اظمتّم٤مر اإلضمراءات وقمدم قمرض أُمره٤م قمغم احل٤ميمؿ -1

 ًٓ ُم٘م٤مسمؾ ـمالىمف هل٤م سمدون رومع دقمقى  وشمتقصؾ ُمع زوضمٝم٤م إمم طمؾ سم٠من شمدومع ًمف ُم٤م

                                           

أو دًٓم٦م قمٚمٞمف ، ٤مصمؿ ُوضمد ُمٜمف رو، وىم٧م اًمٕم٘مد أو سمٕمده، سم٤مًمزوضم٦مإذا وضمد قمٞم٥م ": ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م (1)

 (.10/64) ،اعمٖمٜمل، اهـ ."اًمٗمًخ –ًمٚمزوج أي–مل يث٧ٌم ًمف ، يم٤مًمدظمقل سم٤معمرأة أو متٙمٞمٜمٝم٤م إي٤مه ُمـ اًمقطء
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، اًمٗمًخ: ومٝمٜم٤م يتؿ دومع اعم٤مل ويتؿ اًمٗمراق قمغم اًمٕمقض سمٚمٗمظ اًمٓمالق أو سمٚمٗمظ اخلٚمع

ومال حتؾ إٓ سمٕم٘مد ضمديد سمنموـمف ، وشمٌلم ُمـ زوضمٝم٤م، سمحٞمْم٦م واطمدةوشمٕمتد 

 اعمٕمتؼمة.

وًمٞمس ًمدهي٤م آؾمتٕمداد سمدومع قِمقض ، أو أن شمرهم٥م اًمزوضم٦م ذم ومراق زوضمٝم٤م -2

ذم ذًمؽ: ومٝمٜم٤م شمت٘مدم سمدقمقى اًمٗمًخ ًمدى اًم٘م٤ميض شمٓم٤مًم٥م سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ 

 :احلال مـوهـا ال خيؾق ، وشمذيمر إؾم٤ٌمب اًمتل دومٕمتٝم٤م هلذا اًمٓمٚم٥م، زوضمٝم٤م

ُمـ ُمثؾ أن شُمث٧ٌم ، وُمقضم٥م ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ ٤مأن يٙمقن ًمدهي٤م ؾم٥ٌم ُمٕمتؼم ذقمً  - أ

أو ذب ُمًٙمر أو قمجز قمـ اًمٜمٗم٘م٦م أو قمجز  ٤مسم٤مًمٌٞمٜم٦م أو اإلىمرار ومًؼ زوضمٝم٤م سمزٟمً 

وقمٜمده٤م ًمٞمس أُم٤مم اًم٘م٤ميض سمٕمد ٟمّمحٝمام وإرؿم٤مدمه٤م سمام ، قمـ اعمٕم٤مذة وٟمحقه٤م

وٓ إؿمٙم٤مل ، وُمـ همػم سمٕم٨م طَمَٙمٛملم ،ي٘متْمٞمف احل٤مل إٓ اًمٗمًخ قمغم همػم قِمقض

 ذم ذًمؽ.

يمام ورد ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمسم٘م٦م ، أن يٙمقن ًمدهي٤م ؾم٥ٌم ُمٕمتؼم ُمقضم٥م ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ - ب

وًمٙمـ شمٕمجز اًمزوضم٦م قمـ إصم٤ٌمت ذًمؽ اًم٥ًٌم: ومٝمٜم٤م ًمٞمس ًمٚم٘م٤ميض إٓ ، )أ(

وم٢من شمقصؾ ، وم٢من شمقصال إًمٞمف وإٓ سمٕم٨م احلََٙمٛملم، قمرض اًمّمٚمح قمٚمٞمٝمام

وإن شمٕمذر قمغم ، ْمٞمف اًمزوضم٤من شمؿ إٟمٗم٤مذ ُم٤م شمقصال إًمٞمفاحلٙمامن إمم طمؾ يرشم

، احلََٙمٛملم اًمقصقل إمم اإلصالح سملم اًمزوضملم أصم٧ٌم اًم٘م٤ميض هذه احل٤مًم٦م

وقمٜمده٤م يٙمقن ىمد صم٧ٌم ًمديف شمٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة سملم اًمزوضملم وجي٥م قمٚمٞمف 

عم٤م دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م  ٤مووم٘مً ، قمٜمده٤م ومًخ اًمٜمٙم٤مح قمغم همػم قمقض

 اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م.

أن ٓ يٙمقن ًمدى اًمزوضم٦م ؾم٥ٌم ُمقضم٥م ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ ُمـ ومًؼ ًمٚمزوج أو  - ج

، قمجزه قمـ اًمٜمٗم٘م٦م أو قمجزه قمـ اعمٕم٤مذة أو همػمه٤م ُمـ ُمقضم٤ٌمت اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ
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أو اًمٙمره سم٥ًٌم دُم٤مُم٦م أو ، وإٟمام يٙمقن ؾم٥ٌم ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ اًمٙمره اعمحض

ومٗمل طم٤مًم٦م اًمٙمره هذه يتؿ قمرض اًمّمٚمح ، ىِمٍم أو همػم ذًمؽوؾم٤مُم٦م أو ـمقل أو 

وقمٜمده٤م ٓ ، قمغم اُمرأة صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس ملسو هيلع هللا ىلصُمثٚمام قمروف اًمٜمٌل ، قمغم اًمزوضملم

 :خيٚمق إُمر ُمـ طم٤مًملم

أن يتقصؾ اًمزوضم٤من ًمّمٚمح ؾمقاء سمدومع اًمزوضم٦م يم٤مُمؾ ُمٝمره٤م أو  :احلافة األوػ

سمٚمٗمظ اًمٓمالق أو سمٚمٗمظ وقمٜمده٤م وم٢من اًم٘م٤ميض ي٠مُمر اًمزوج سم٤مًمٗمراق إُم٤م ، ضمزًءا ُمٜمف

وُيٗمٝمؿ اعمؽماومٕم٤من أن هذه سمٞمٜمقٟم٦م صٖمرى ٓ حيؾ ، وُمـ صمؿ يث٧ٌم هذه اًمقاىمٕم٦م، اخلٚمع

يمام يٗمٝمؿ اًم٘م٤ميض اعمرأة أن قمٚمٞمٝم٤م ، سمٕمْمٝمام ًمٌٕمض إٓ سمٕم٘مد ضمديد سمنموـمف اعمٕمتؼمة

 وهبذا شمٜمتٝمل ىمْمٞمتٝمام.، اًمٕمدة طمٞمْم٦م واطمدة

قمغم  ٤مل هذه احل٤مًم٦م يٙمقن ًمزاُمً أن ٓ يتقصؾ اًمزوضم٤من إمم طمؾ: ومٗم :احلافة افثاكقة

وم٢من مل ، وأظمر ُمـ أهؾ اًمزوضم٦م، أطمدمه٤م ُمـ أهؾ اًمزوج، اًم٘م٤ميض سمٕم٨م احلََٙمٛملم

وقمٜمده٤م جيتٛمع احلَٙمامن ، ًمذًمؽ ومٞمٌٕم٨م طَمَٙمٛملم ممـ يرامه٤م اًم٘م٤ميض أهاًل ، يًتٓمع

وم٢من شمقصال إمم طمؾ ، وجيتٝمدان ذم اًمقصقل هبام إمم طمؾ يرشمْمٞم٤مٟمف، سم٤مًمزوضملم

وإن مل ، وضم٥م قمغم اًم٘م٤ميض إُمْم٤مءه ُم٤م مل يٙمـ ومٞمف خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م يرشمْمٞمف اًمزوضم٤من

وقمٜمده٤م ، وضم٥م رومع إُمر إمم اًم٘م٤ميض، يتقصؾ احلََٙمامن إمم طمؾ يرشمْمٞمف اًمزوضم٤من

 ٤موجي٥م قمٚمٞمف وضمقسمً ، يٙمقن ىمد صم٧ٌم ًمٚم٘م٤ميض شمٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة سملم اًمزوضملم

يٜمٗمذ احلُٙمؿ وٓ ، : ًمتٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمةظذ ؽر ظقضومًخ اًمٜمٙم٤مح  ٤مذقمٞمً 

أو سمت٠ميٞمد احلٙمؿ ُمـ اجلٝم٦م ، إُم٤م سم٘مٜم٤مقم٦م اعمتداقمٞملم، طمتك يٙمت٥ًم اًمّمٗم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م

 اعمختّم٦م.
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 وؿت اشتؼرار ادفر.: افػرع افثافث

اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ذم اًم٘مدر اًمقاضم٥م سمف اؾمت٘مرار اعمٝمر: ومٝمؾ اعمٝمر يًت٘مر سمٛمجرد 

، ر إٓ سم٤مًمقطء واجلامعأم أن اعمٝمر ٓ يًت٘م، أم سم٤مًمدظمقل واخلٚمقة، أم سم٤مًمرؤي٦م، اًمٕم٘مد

، إصؾ أن اعمٝمر يًت٘مر سمقطء اًمزوج ًمزوضمتف ذم ىمٌٚمٝم٤م: ومٚمتحرير هذه اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل

وٟمٔمر إًمٞمٝم٤م ، واظمتٚمٗمقا ومٞمام دون ذًمؽ سم٠من قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م، وهذا حمؾ اشمٗم٤مق سملم اًمٕمٚمامء

أو أٟمف اظمتغم هب٤م ، أو أٟمف اظمتغم هب٤م ُمدة ٓ يٙمٗمل ُمثٚمٝم٤م حلدوث اجلامع، سمدون ظمٚمقة

 :وأؿمٝمر إىمقال ذم ذًمؽ، وًمٙمـ مل حيّمؾ اجلامع سمٞمٜمٝمام، ٤مومٞم٦ًم حلدوث اجلامعُمدًة يم

طُمٙمل قمـ اسمـ ُمًٕمقد واسمـ ، أن اعمٝمر ٓ يًت٘مر إٓ سم٤مًمقطء :افؼقل األول

 .(1)وُروي ٟمحق ذًمؽ قمـ أمحد، قم٤ٌمس

 :ـواؾمتدًمقا قمغم ذًمؽ سم

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿: ىمقل اهلل شمٕم٤ممم -1

وجي٤مب قمٜمف سم٠من اعمس ىمد ، واعمس هق اًمقطء، (2)[237]اًمٌ٘مرة: ﴾ائ ى ى

يراد سمف اخلٚمقة هٜم٤م: ٕٟمف حيتٛمؾ أن يٙمقن ؾمٌح٤مٟمف يمٜمَّك سم٤معم٥ًٌم قمـ اًم٥ًٌم اًمذي 

 .(3)هق اخلٚمقة

 [21]اًمٜم٤ًمء: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم -2

دظمؾ سم٤معمرأة أو  - وجي٤مب قمٜمف سم٠من اإلومْم٤مء هٜم٤م هق اخلٚمقة، واإلومْم٤مء هق اجلامع، (4)

                                           

 (.10/153) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (1)

 (.237) :آي٦م، اًمٌ٘مرة: ؾمقرة (2)

 (.10/154) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (3)

 (.21) :آي٦م، اًمٜم٤ًمء: ؾمقرة (4)
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وىمد ظمال : ومٙم٠مٟمف ىم٤مل، ٕن اإلومْم٤مء ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٗمْم٤مء وهق اخلالء - مل يدظمؾ

 .(1)سمٕمْمٙمؿ إمم سمٕمض

: وجي٤مب قمٜمف، (2)أن اًمتل مل مُتس ومل شمقـم٠م ُِمثُٚمٝم٤م ُمثؾ اًمتل مل شمتؿ اخلٚمقة هب٤م -3

 سم٠من اإلمج٤مع قمغم ظمالف ذًمؽ يمام ؾمٞم٠ميت.

روي قمـ ، وإن مل حيدث مج٤مع ووطء، أن اعمٝمر يًت٘مر سم٤مخلٚمقة طمتك :افؼقل افثاين

، وقمروة، وىم٤مل سمف قمكم سمـ احلًلم، ╚واسمـ قمٛمر ، وزيد، اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ

 .(3)وأصح٤مب اًمرأي، وإؾمح٤مق، وإوزاقمل، واًمزهري، وقمٓم٤مء

قمـ زرارة ، أن اعمٝمر يًت٘مر سم٤مخلٚمقة ╚قمغم ذًمؽ سم٢ممج٤مع اًمّمح٤مسم٦م  واشتدفقا

: اأو أرظمك ؾمؽمً  ٤مىم٣م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون اعمٝمديقن أن ُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمً ": ىم٤مل، سمـ َأْورم

ومل خي٤مًمٗمٝمؿ أطمد ، وهذه إىمْمٞم٦م مم٤م يِمتٝمر، (4)"ووضم٧ٌم اًمٕمدة، وم٘مد وضم٥م اعمٝمر

، ُمـ خم٤مًمٗم٦م ٓ يّمح ؓ وُم٤م روي قمـ اسمـ قم٤ٌمس ، (5)٤مذم قمٍمهؿ ومٙم٤من إمج٤مقمً 

سمٞمٜمام روى طمٜمٔمٚم٦م ُمقاوم٘م٦م اسمـ قم٤ٌمس: ًم٘مقل ، طمٞم٨م رواه ًمٞم٨م وهق ًمٞمس سم٤مًم٘مقي

 .(6)اخلٚمٗم٤مء وطمٜمٔمٚم٦م أىمقى ُمـ ًمٞم٨م

، ًمٞمس هذا ُمقـمـ سمًٓمٝم٤م، د وردت ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أىمقال وشمٗمّمٞمالت أظمرىوىم

 وإٟمام ُٟمقِرد ُم٤م ًمف قمالىم٦م سمٛم٠ًمًمتٜم٤م.

                                           

 (.10/154) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (1)

 (.10/153) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (2)

 (.10/153) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (3)

محد سمـ احلًلم أأسمق سمٙمر ، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى، يمت٤مب اًمّمداق، ٤مُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمً : سم٤مب ُمـ ىم٤مل، أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل (4)

 (.14877طمدي٨م رىمؿ 7/255) ،هـ1344 إومماًمٓمٌٕم٦م ، جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف، اًمٌٞمٝم٘مل

 (.10/154) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (5)

 (.10/154) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (6)
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 :* افسجقح

وم٢من يم٤مٟم٧م ، ٓظمتالف اًمدقمقى اًم٘م٤مئٛم٦م ٤مخيتٚمػ اًمؽمضمٞمح ذم هذه اعم٠ًمًم٦م شمٌٕمً 

رهم٦ٌم اًمٗمراق ُمـ اًمزوج واًمٓمالق ص٤مدر ُمٜمف اسمتداء: وم٢من اًمراضمح واحل٤مل هذه اًم٘مقل 

ومٝمؿ ، ╚عم٤م ىم٣م سمف اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون ، وهق اؾمت٘مرار اعمٝمر سم٤مخلٚمقة، اًمث٤مين

أُم٤م إذا ، وُم٘م٤مصد اًمنمع، وهؿ إقمٚمؿ سمٛمٕم٤مين أي٤مت، ملسو هيلع هللا ىلصأىمرب اًمٜم٤مس إمم اًمٜمٌل 

صمؿ رومٕم٧م ، سم٠من ظمال هب٤م اًمزوج ُمـ همػم وطء، يم٤من اًمٜمٗمقر ورهم٦ٌم اًمٗمراق ُمـ اًمزوضم٦م

٤ًٌم ، اعم٤ٌمذومل يٙمـ صمٛم٦م ؾم٥ٌم ُمقضم٥م ًمٚمٗمًخ ، هل دقمقى اًمٗمًخ أو أٟمف يم٤من ؾمٌ

٤ًٌم  ٤موًمٙمٜمف مل يث٧ٌم: وم٢مٟمف واحل٤مل هذه يؽمضمح اًم٘مقل سمٕمدم آيمتٗم٤مء سم٤مخلٚمقة ؾمًٌٌ ، ُمقضم

ا ًمذريٕم٦م آطمتٞم٤مل ُمـ اًمزوضم٦م، حلؼ اًمزوج سم٤معمٝمر ٤مُمً٘مٓمً  وىمد ورد ُمثؾ هذا ، ؾمد 

ويم٤مٟم٤م ص٤مئٛملم صقم ، طمٞم٨م روي قمٜمف أن اًمزوج إذا ظمال سمزوضمتف ؓ قمـ أمحد 

مل يٙمٛمؾ ، إن يم٤مٟم٤م ص٤مئٛملم صقم رُمْم٤من": ر سمذًمؽ اعمٝمر: ومٕمـ أمحدرُمْم٤من مل يًت٘م

أي اعم٤مٟمع  - إن يم٤من اعم٤مٟمع": ؓ وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ، "وإن يم٤من همػمه يمٛمؾ، اًمّمداق

سم٤مب آطمتٞم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد أهمٚمؼ اًمٜمٌل ، (1)"ُمـ ضمٝمتٝم٤م مل يًت٘مر اًمّمداق - ُمـ اًمقطء

٧ٌَمَّ ـمالىمٝم٤م ، وؾمدَّ ذريٕمَتف ذم طمدي٨م إمم اُمرأة روم٤مقم٦م اًمُ٘مرفمل طملم ـمٚم٘مٝم٤م وم

سمػِم : ملسو هيلع هللا ىلصوأرادت أن شمرضمع إمم روم٤مقم٦م ىم٤مل هل٤م اًمرؾمقل ، ومتزوضم٧م قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمزَّ

، (2)شويذوق قمًٞمٚمتؽ، أشمريديـ أن شمرضمٕمل إمم روم٤مقم٦م؟! ٓ: طمتك شمذوىمل قمًٞمٚمتف»

 ذم طِمٚمخٝم٤م ًمزوضمٝم٤م إول. ومٚمؿ شمٙمـ اخلٚمقة وطمده٤م يم٤مومٞم٦مً 

                                           

 (.10/156) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)

 (.2639 طمدي٨م رىمؿ 3/168) ،يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات، رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف (2)
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وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمزوضم٦م سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م:  ،* وإذا اختؾػ افزوجان دم افقطء بعد اخلؾقة

أن اًمٞمٛملم شُمنمع ذم ضم٤مٟم٥م  ôوىمد ىمرر اًمٕمٚمامء ، ًمرضمح٤من يمٗمتٝم٤م سم٘مريٜم٦م اخلٚمقة

ومل ، وم٢مذا رومٕم٧م اًمزوضم٦م دقمقى سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م، (1)أىمقى اعمتداقمٞملم

أو أٟمف وضمد اًم٥ًٌم ومل يث٧ٌم سمٌٞمٜم٦م أو ، خ اعم٤ٌمذيٙمـ هٜم٤مك ؾم٥ٌم ُمقضم٥م ًمٚمٗمً

وم٤مًم٘مقل ىمقهل٤م سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م ، ويم٤من اًمزوج ىمد ظمال سمزوضمتف وادقمك أٟمف مل يٓمئٝم٤م، إىمرار

أو يٜمٔمر ، يم٠من ي٘مٌٚمٝم٤م، وًمٙمٜمف ٟم٤مل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٓ حيؾ ًمٖمػمه، وإن مل خيُؾ هب٤م، ًم٘مريٜم٦م اخلٚمقة

قمغم قمدم  ôوم٠ميمثر اًمٗم٘مٝم٤مء ، أو همػم ذًمؽ مم٤م حيرم قمغم همػمه، إًمٞمٝم٤م قمري٤مٟم٦مً 

، [237]اًمٌ٘مرة: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ﴿ :اؾمت٘مرار اعمٝمر سمذًمؽ: ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 قمغم اؾمت٘مرار ╚واؾمتثٜمٞم٧م اخلٚمقة إلمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ، وم٤معمًٞمس فم٤مهره اًمقطء

ٓ ، (2)وهق قمدم اؾمت٘مرار اعمٝمر، وُم٤م قمدا ذًمؽ ومٞمٌ٘مك قمغم إصؾ، اعمٝمر سم٤مخلٚمقة

ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م ذم هذه احل٤مل إقم٤مدة اًمّمداق قمٜمد ؾمٞمام وأن اًمٜمٗمقر يم٤من ُمـ اًمزوضم٦م: 

 .٤موىمْم٤مئٞمً  ٤مذقمٞمً  ٤ماًمرهم٦ٌم ذم اًمٗمًخ وضمقسمً 

وإذا رومٕم٧م اًمزوضم٦م دقمقى سمٓمٚم٥م ومًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ زوضمٝم٤م اًمذي مل يدظمؾ  *

ٌَّٚمٝم٤م، هب٤م أو ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م قمري٤مٟم٦ًم وٟمحق ذًمؽ: وم٢من هذه ، وًمٙمٜمٝم٤م ادقم٧م أٟمف رآه٤م أو ىم

ٝم٤م إقم٤مدة اًمّمداق: ًمٌ٘م٤مء إصؾ وهق وجي٥م قمٚمٞم، أُمقر ٓ شمقضم٥م اؾمت٘مرار اعمٝمر

 قمدم اؾمت٘مرار اعمٝمر.

                                           

، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اًمنمقمٞم٦ماًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م : يٜمٔمر (1)

 .(110) ص، حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي: حت٘مٞمؼ، اًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين

 (.10/158) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (2)
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 :ومما شبؼ يتضح فـا دم مسلفة اشتؼرار ادفر اآليت

إذا يم٤مٟم٧م رهم٦ٌم اًمٗمراق ص٤مدرًة ُمـ اًمزوج: وم٢من اًمراضمح أن اعمٝمر يًت٘مر سم٤مخلٚمقة:  -1

وم٢مذا اظمتغم اًمزوج سمزوضمتف طمتك ًمق مل يٓم٠مه٤م: ، قمغم ذًمؽ ╚إلمج٤مع اخلٚمٗم٤مء 

ومال حيؾ ًمف ُمٜمف رء طمتك ًمق ، ٤مشم٤مُمً  ان ىمد اؾمت٘مر سمذًمؽ اؾمت٘مرارً وم٢من اعمٝمر يٙمق

 ـمٚم٘مٝم٤م إٓ سمٓمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمٝم٤م.

ؾال  إذا يم٤من اًمٜمٗمقر ورهم٦ٌم اًمٗمراق ص٤مدرًة ُمـ اًمزوضم٦م سم٠من َروَمٕم٧م دقمقى اًمٗمًخ: -2

 :خيؾق األمر مـ أحقال

ومٝمٜم٤م يٙمقن اعمٝمر ىمد اؾمت٘مر سم٢ممج٤مع ، أن يٙمقن اًمزوج ىمد ضم٤مُمع زوضمتف -أ

 حيؾ ًمٚمزوج ُمٜمف رء إٓ سمٓمٞم٥م ٟمٗمس ُمـ اًمزوضم٦م. وٓ، اًمٕمٚمامء

وجي٥م ، ومٝمٜم٤م ٓ يًت٘مر اعمٝمر، أن يٙمقن اًمزوج ىمد اظمتغم سمزوضمتف ومل جي٤مُمٕمٝم٤م -ب

قمغم اًمزوضم٦م قمٜمد رهمٌتٝم٤م اًمٗمراق إقم٤مدة اًمّمداق إمم زوضمٝم٤م: ًمٞمتؿ ومًخ 

 أو إقم٤مدة صداىمف إًمٞمف.، وجي٥م إًمزاُمٝم٤م سمتٛمٙملم اًمزوج ُمـ ٟمٗمًٝم٤م، ٟمٙم٤مطمٝم٤م

ومٞم٘مدم ، وخيتٚمٗم٤من ذم طمّمقل اًمقطء، وضم٤من قمغم طمّمقل اخلٚمقةأن يتٗمؼ اًمز -ج

وم٢من ، ذم هذه احل٤مل ىمقل اًمزوضم٦م سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م: ًمؽمضمح يمٗمتٝم٤م سم٘مريٜم٦م اخلٚمقة

وإن ٟمٙمٚم٧م مل يٙمـ هل٤م ، طمٚمٗم٧م أٟمف وـمئٝم٤م يم٤من هل٤م اًمٗمًخ قمغم همػم قمقض

 ذًمؽ.

وإٟمام حيّمؾ ٟمٔمر وشم٘مٌٞمؾ وٟمحقه مم٤م ٓ ، أن ٓ يٙمقن هٜم٤مك ظمٚمقة وٓ وطء -د

وجي٥م طمٞمٜمئٍذ قمغم اًمزوضم٦م ، ٓ ًمٚمزوج: ومٝمذا مم٤م ٓ يًت٘مر سمف اعمٝمرحيؾ إ

 ٤مذقمٞمً  ٤مإمم زوضمٝم٤م إذا رهم٧ٌم اًمٗمًخ وضمقسمً  إقم٤مدة اًمّمداق يم٤مُماًل 

 ُم٤م مل يتٜم٤مزل اًمزوج قمـ ذًمؽ أو قمـ ضمزء ُمٜمف.، ٤موىمْم٤مئٞمً 
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ؿغ.: افػرع افرابع ؽ   دور احل 

همػم قمقض طمتك ًمق إذا يم٤من احُلٙمؿ ذم اًمزوضم٦م اعمدظمقل هب٤م اًمٗمًخ قمغم : وم٢من ىمٞمؾ

مل يٙمـ سم٤مًمزوج قمٞم٥م: ومام وم٤مئدة رومع اًمدقمقى اًم٘مْم٤مئٞم٦م؟ وملَ ٓ ٟمٙمتٗمل سمذه٤مب 

ويٙمقن ُمٜمٝم٤م اًمٗمراق ، اًمزوضم٦م إمم اًم٘م٤ميض إلصم٤ٌمت إىمراراه٤م سمٕمدم اًمرهم٦ٌم ذم اًمزوج

يمام هق احل٤مل ُمع اًمزوج قمٜمد قمدم  ٤ممت٤مُمً ، أو همػم ذًمؽ ٤مأو ظمٚمٕمً  ٤مسم٠مي اؾمؿ يم٤من ـمالىمً 

 ويذه٥م ًمٚمح٤ميمؿ ًمٞمث٧ٌم هذا اًمٓمالق؟، رهمٌتف سمزوضمتف يٓمٚم٘مٝم٤م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًف

إنَّ اًمٗمروىم٤مت اخلَْٚم٘مٞم٦م سملم اعمرأة واًمرضمؾ فم٤مهرة: ومٚمٞمس : ٟم٘مقل ًمإلضم٤مسم٦م قمـ ذًمؽ

اًمٓمالق سمٞمد  ڤوهلذا ضمٕمؾ اهلل ، قم٘مؾ اًمرضمؾ ذم هم٤مًم٥م إطمقال يمٕم٘مؾ اعمرأة

وم٢مذا رهم٥م اًمزوج ومراق زوضمتف ُم٤م قمٚمٞمف ؾمقى إي٘م٤مع ، ٞمد اعمرأةاًمرضمؾ ومل جيٕمٚمف سم

وًمٞمس هل٤م هل أدٟمك طمؼ ، وًمٞمس ًمف أدٟمك طمؼ ذم ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سم٠مي قمقض، ًمٗمظ اًمٓمالق

أو أٟمف أوىمٕمٝم٤م ذم ، طمتك ًمق قمٚمٚم٧م سم٠مٟمف أذه٥م قمٜمٝم٤م اًمٌٙم٤مرة، ذم ُمٓم٤مًمٌتف سم٠مدٟمك قمقض

ه٤م ُمـ ؾمٚمٌٞم٤مت أو ٟمحق ظم٤ًمرة ُم٤مدي٦م أو أذى ٟمٗمز أو ومقات ومرص٦م أو شمِمقيف ؾمٛمٕم٦م

٤م، قمـ ذًمؽ ٤مومٚمٞمس هل٤م أن شمٓمٚم٥م قمقًو ، اًمٓمالق قمغم اعمرأة ، طمًٞم ٤م يم٤من أو ُمٕمٜمقي 

وإٟمام هل قمالىم٦م ُمتٞمٜم٦م وُمٞمث٤مق همٚمٞمظ ُمتك شمقاومؼ ومٞمٝم٤م اًمزوضم٤من حت٘مؼ ُم٘مّمقدمه٤م 

 اوُمتك اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمزوضم٤من ووصٚم٧م إُمقر طمدً ، وُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ُمـ زواضمٝمام

وذع ، ُذع ومٞمٝم٤م ًمٚمزوج اًمٗمراق سمٚمٗمظ اًمٓمالقيتٕمذر ُمٕمف آؾمتٛمرار ذم اًمٕمنمة: 

وقمٜمده٤م يٙمقن دور اًم٘م٤ميض ، ومٞمٝم٤م ًمٚمزوضم٦م اًمٗمراق إُم٤م سم٤مخلٚمع أو سمرومع دقمقى اًمٗمًخ

 ًٓ وُمـ صمؿ اًمت٠ميمد ُمـ أؾم٤ٌمب هذه اًمرهم٦ٌم ذم ، اًمت٠ميمد ُمـ صدق رهم٦ٌم اًمزوضم٦م أو

وم٢من يم٤مٟم٧م إؾم٤ٌمب ُمٕمتؼمًة ، وُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتٛمرار اًمٕمنمة ُمـ قمدُمٝم٤م، اًمٗمراق

وصمٌت٧م سم٤مإلىمرار أو اًمٌٞمٜم٦م وضم٥م قمغم اًم٘م٤ميض اًمٗمًخ ُم٤ٌمذة سمال ،  اًمٗمًخ اعم٤ٌمذذم

وإن يم٤مٟم٧م إؾم٤ٌمب همػم ُمٕمتؼمة ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ يم٤مًمُٙمْره ، طَمَٙمٛملم وسمال قمقض
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أو يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ، وٟمحقه٤م، أو اًمِ٘مٍم، أو اًمٓمقل، أو اًمقؾم٤مُم٦م أو اًمدُم٤مُم٦م ُمثاًل 

شمث٧ٌم ىمْم٤مًء سمٌٞمٜم٦م أو إىمرار وٟمحقه٤م: وم٢من  أؾم٤ٌمب ُمٕمتؼمة ذم اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ وًمٙمٜمٝم٤م مل

عم٘مت٣م ىمقل اهلل  اإٟمٗم٤مذً ، (1)دور اًم٘م٤ميض واحل٤مل هذه ي٘متٍم ذم سمٕم٨م احَلَٙمٛملم

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: شمٕم٤ممم

وم٢من شمقصؾ احلََٙمامن ُمع اًمزوضملم إمم ، [35]اًمٜم٤ًمء: ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ

ًمتٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة طمؾ يتٗم٘م٤من قمٚمٞمف وإٓ ومًخ اًم٘م٤ميض اًمٜمٙم٤مح قمغم همػم قمقض 

 سمٛمٕمروف.

ؽ ؿغ اؤل هام ظـ دور احل  هؾ مه٤م جمرد ُمّمٚمحلم ُمقومِِ٘ملم ُمـ  :* وهـا يرد تس 

 همػم إًمزام؟ أم أهنام ُُمْٚمِزُملم طم٤ميمِٛملم؟

 :حترير حمؾ افـزاع

ٓ ؿمؽ أن إصؾ ذم دور احلََٙمٛملم هق اًمًٕمل ذم اإلصالح سملم اًمزوضملم 

ؾمقاء يم٤من سمرضمققمٝمام إمم ، ٟمٗمقؾمٝمام واًمتقصؾ إمم طمؾ يتٗم٘م٤من قمٚمٞمف وشمٓمٞم٥م سمف

ومٛمتك شمقصؾ احلٙمامن إمم إرو٤مء ، أو سمٗمراىمٝمام قمغم قِمقض أو همػم قمقض، سمٕمض

وقمٜمد قمدم شمقصٚمٝمام إمم ٟمتٞمج٦م ، اًمزوضملم سمٜمتٞمج٦م مم٤م ؾمٌؼ يم٤من هذا هق اعمراد ُمٜمٝمام

ذم ىمرار احلٙمٛملم هؾ هق ُمٚمزم أو همػم  ôشمريض اًمزوضملم وم٘مد اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء 

ًً ، ُمٚمزم  :وذًمؽ قمغم ىمقًملم، (2)قمغم شمٙمٞمٞمٗمٝمؿ ًمدورمه٤م ٤مشم٠مؾمٞم

وُم٤م يري٤مٟمف ويتقصالن إًمٞمف ، أن احَلَٙمٛملم هلام يم٤مُمؾ احلؼ ذم اإلًمزام :افؼقل األول

                                           

 ُمـ ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م إردين. (126)اًمٗم٘مرة )أ( ُمـ اعم٤مدة : يٜمٔمر (1)

 ،سم٤مب اخلٚمع، يمت٤مب اًمٓمالق، اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، صحٞمح اًمٌخ٤مريومتح اًم٤ٌمري سمنمح : يٜمٔمر (2)

(9/403). 
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ىم٤مل سمف ُم٤مًمؽ ، يٚمزم اًمٕمٛمؾ سمف: طمتك ًمق مل يرى سمذًمؽ اًمزوضم٤من أو أطمدمه٤م

: ٕن احلََٙمٛملم ذم طم٘مٞم٘متٝمام طم٤ميمٛملم وىم٤موٞملم ذم أُمر (1)وإوزاقمل وإؾمح٤مق

 زوضملم.اًم

 :واشتدفقا ظذ ذفؽ بلدفة مـفا

 [35]اًمٜم٤ًمء: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :أن اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل -1

 ﴾ژ ژ ڈ﴿صمؿ ىم٤مل ، ومل يٕمتؼم رى اًمزوضملم، ومًاممه٤م اهلل شمٕم٤ممم طَمَٙمٛملم

 .(2)ومخ٤مـم٥م سمذًمؽ احلََٙمٛملم

ومجٛمٕم٧م صمٞم٤مهب٤م وُمْم٧م إمم ، ومتخ٤مصام، شمزوج وم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م قم٘م٦ٌم أن قم٘مٞماًل  -2

وم٘م٤مل ، ُمـ أهٚمٝم٤م ُمٕم٤موي٦م وطَمَٙماًم ، ُمـ أهٚمف قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس طَمٙماًم ومٌٕم٨م ، قمثامن

ىمـ سمٞمٜمٝمام: اسمـ قم٤ٌمس ق سملم ؿمخّملم ُمـ سمٜمل قمٌد : وىم٤مل ُمٕم٤موي٦م، ٕومرخ ُم٤م يمٜم٧م ٕومرخ

ومٚمق مل يٙمـ ُمـ ؿم٠من ، (3)ومٚمام سَمَٚمٖم٤م اًم٤ٌمب يم٤مٟم٤م ىمد أهمٚم٘م٤م اًم٤ٌمب واصٓمٚمح٤م، ُمٜم٤مف

وًمٙمٜمٝمام ، قم٤ٌمس ذم اجلٛمع واًمتٗمريؼاحلََٙمٛملم اإلًمزام عم٤م اظمتّمؿ ُمٕم٤موي٦م ُمع اسمـ 

 قَمٚماِم أن رأهيام ٟم٤مومذ ومٙم٤من ُمٜمٝمام ُم٤م يم٤من.

وم٘م٤مل قمكم ، واُمرأًة أشمٞم٤م قمٚمٞم ٤م ُمع يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس أن رضماًل  -3

صمؿ ىم٤مل قمكم ، ومٌٕمثقا طَمَٙمٛملم، ُمـ أهٚمٝم٤م ُمـ أهٚمف وطمٙماًم  اسمٕمثقا طمٙماًم : ؓ 

                                           

 ،سم٤مب اخلٚمع، يمت٤مب اًمٓمالق، اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري: يٜمٔمر (1)

 (.10/264) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: و (،9/403)

 (.10/264) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (2)

واًمٓمؼمي ذم شمٗمًػم ؾمقرة  (،6/513) اعمّمٜمػ، احلََٙمٛملم ُمـ يمت٤مب اًمٓمالقاًمرزاق ذم سم٤مب  أظمرضمف قمٌد (3)

 شمٗمًػم اسمـ يمثػم، واسمـ يمثػم ذم شمٗمًػم أي٦م ٟمٗمًٝم٤م (،74، 5/75) شمٗمًػم اًمٓمؼمي (،35) اًمٜم٤ًمء أي٦م

(2/259.) 
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وإن رأيتام ، رأيتام أن دمٛمٕم٤م مجٕمتام هؾ شمدري٤من ُم٤م قمٚمٞمٙمام ُمـ احلؼ؟ إن: ًمٚمَحَٙمٛملم

أُم٤م اًمٗمرىم٦م : وم٘م٤مل اًمرضمؾ، وزم روٞم٧م سمٙمت٤مب اهلل قمكمَّ : وم٘م٤مًم٧م اعمرأة، أن شمٗمرىم٤م ومرىمتام

 .(1)يمذسم٧م طمتك شمرى سمام روٞم٧م سمف: وم٘م٤مل قمكم، ومال

سمؾ : وىمٞمؾ، يرى ًمزوم رأي احلََٙمٛملم ؓ وذم هذا احلدي٨م دًٓم٦م قمغم أن قمٚمٞم ٤م 

 .(2)ًمزوم وٟمٗم٤مذ ىمقل احلََٙمٛملم إٓ سمرو٤م ُمـ اًمزوضملمإن ذم هذا دًٓم٦م قمغم قمدم 

أن احلََٙمٛملم ًمٞمس هلام إٓ اإلصالح واًمتقومٞمؼ ٓ اإلًمزام: ذًمؽ أهنام  :افؼقل افثاين

، وطَمَٙمؿ اًمزوج ويمٞمؾ قمٜمف، ومَحَٙمؿ اًمزوضم٦م ويمٞمؾ قمٜمٝم٤م، ويمٞمالن قمـ اًمزوضملم

٤ٌمن ُمـ اًم٘م٤ميض وم٢مهنام ويمٞمالن قمـ اًمزوضملم وم٢من ويمٚم٧م ، ويمذًمؽ احلََٙمامن اعمٜمّمَّ

ٌْؾ أن يّمدر ُمٜمف ذًمؽ ًمزُمٝم٤م ُم٤م ي٘مقل ويمذا ، اًمزوضم٦م طَمَٙمَٛمٝم٤م وروٞم٧م سم٘مقًمف ىم

وإن مل يٗمٕمال ومال يٕمدو دورمه٤م حم٤موًم٦م اإلصالح واًمتقومٞمؼ ، احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزوج

وُمذه٥م ، ورواي٦م قمـ أمحد، وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل، ىم٤مل سمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م، سملم اًمزوضملم

 .(3)وطُمٙمل قمـ احلًـ، قمٓم٤مء

 :ظذ ذفؽ بلدفة مـفاواشتدفقا 

ومه٤م رؿمٞمدان: ومال جيقز ٕطمد ، واعم٤مل طمؼ اًمزوضم٦م، أن اًمٌْمع طمؼ اًمزوج -1

 .(4)همػممه٤م أن يتٍمف ومٞمٝمام إٓ سمقيم٤مًم٦م ُمٜمٝمام

                                           

 يمت٤مب، اًمرزاق ذم اعمّمٜمػ قمٌد: و (،3/295) ،سم٤مب اعمٝمر، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ (1)

 (.6/512) ،سم٤مب احلََٙمٛملم، اًمٓمالق

 (.265-10/264) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (2)

اسمـ ، وطُمٙمل قمـ احلًـ )اعمٖمٜمل، وُمذه٥م قمٓم٤مء، ورواي٦م قمـ أمحد، وىمقل ًمٚمِم٤مومٕمل، ىم٤مل سمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م (3)

 .(10/264) ،ىمداُم٦م

 (.10/265) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل (4)
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َط أن يٙمقن هذيـ  ٤موشمٗمري٘مً  ٤مأن ُمـ ىم٤مل سم٠من احلََٙمٛملم ٟم٤مومذ ىمقهلام مجٕمً  -2 اؿمؽَمَ

، (1) ذًمؽ ومٞمٕمتؼم قمٚمٛمٝماماحلََٙمٛملم قم٤معملم سم٤مجلٛمع واًمتٗمريؼ: ٕهنام يتٍموم٤من ذم

وٓ ، وإقمؿ إهمٚم٥م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمزوضمٞم٦م أن احلََٙمٛملم ٓ يٛمتقن هلذا اًمٕمٚمؿ سمّمٚم٦م

وٓ اًمقاضم٥م ، وٓ ُمٕم٤مين اًمٜمِمقز، وٓ اًم٘مْم٤مء واًمٌٞمخٜم٤مت، يدريمقن أطمٙم٤مُمف

ويمؾ ذًمؽ ُمـ ؿم٠مٟمف قمدم ، ٤مواًمالزم ذقمً  ٤موٓ يٗمرىمقن سملم اًمالزم قُمرومً ، واعمًتح٥م

طمتك ، اًمقصقل إمم احلٙمؿ اًمّمحٞمح اعمقاومؼ ٕصقل اًمنميٕم٦م اًمٖمراءىمدرهتام قمغم 

وم٢من ذًمؽ يٗمت٘مر إمم اًمٕمٚمؿ سم٠مصقل ، وإن يم٤مٟم٤م قمغم رضم٤مطم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ واشمزان ذم اًمرأي

وم٢من شمقصال ، وهلذا يم٤من هلام اًمًٕمل ذم اإلصالح واًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝمام، إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

 إًمٞمف وإٓ َروَمٕم٤م أُمر اًمزوضملم إمم احل٤ميمؿ.

 :جقح* افس

يؽمضمح واهلل أقمٚمؿ أن دور احلََٙمٛملم ي٘متٍم ذم اإلصالح واًمتقومٞمؼ سملم اًمزوضملم 

وقمٜمد ، سمنموط أو سمدوهن٤م ٤ميم٤من أو اومؽماىمً  ٤مواًمقصقل إمم ُم٤م يرشمْمٞمف اًمزوضم٤من اضمتامقمً 

وًمق ، قمدم ىمدرهتام قمغم اًمتقصؾ إمم ووم٤مق سملم اًمزوضملم ومٚمٞمس هلام إصدار ىمرار

ُم٤م مل ي١مظمذ إىمرار سيح ُمـ اًمزوضملم أهنام  أصدرا هذا اًم٘مرار ومال يٚمزم شمٓمٌٞم٘مف

ًً ، يرشمْمٞم٤من ىمقل احلََٙمٛملم ُمٝمام يم٤مٟم٧م ٟمتٞمجتف قمغم  ٤مومُٞم٘مٌؾ قمٜمدئٍذ ىمقل احَلَٙمٛملم شم٠مؾمٞم

ٓن ُمـ اًمزوضملم سمذًمؽ.  أهنام ويمٞمالن خمقَّ

، سم٤مًمٗم٘مف ٤مذًمؽ أن ُمـ أهؿ ذوط إصدار إطمٙم٤مم أن يٙمقن ُُمّمِدِره٤م قم٤معمً 

وهم٤مًم٥م ُمـ يتؿ حتٙمٞمٛمٝمؿ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمزوضمٞم٦م إٟمام ، دةسم٤محُلٙمؿ ذم اعم٠ًمًم٦م اعمرا ٤مقم٤مرومً 

ويٜم٘مّمٝمؿ اًمتٗمريؼ سملم ، شم١مصمر قمٚمٞمٝمؿ اًمٕم٤مـمٗم٦م، هؿ ُمـ ىمٚمٞمكم اًمٕمٚمؿ ذم هذا اجل٤مٟم٥م

                                           

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ.: يٜمٔمر (1)
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وأطمٙم٤مم ، ٤مواًمالزم قمرومً  ٤مواًمالزم ذقمً ، واعم٤ٌمح واعمحٔمقر، اًمقاضم٥م واعمٜمدوب

٘مديٛمٝم٤م واًمٌٞمٜم٤مت اًمقاضم٥م شم، وشمٗم٤مصٞمؾ ُم٤ًمئؾ اًمٜمِمقز، اًمِٕمقض واخلُٚمع واًمٓمالق

ومٙم٤من اًمقاضم٥م اىمتّم٤مر دور احلََٙمٛملم قمغم اًمًٕمل ذم ، قمٜمد اًمتٕم٤مرض ُمـ قمدُمٝم٤م

وإٓ ُرومع أُمرمه٤م ، وم٢من شمقصال إمم ُم٤م ومٞمف ووم٤مىمٝمام، اإلصالح واًمتقومٞمؼ سملم اًمزوضملم

 إمم اًم٘م٤ميض إلٟمٗم٤مذ ُم٘مت٣م اًمنمع.

وشمٕمّذر قمٚمٞمٝمام ، وم٢مذا سمٕم٨م اًم٘م٤ميض احَلَٙمٛملم ُمـ أهؾ اًمزوضملم أو ُمـ همػممه٤م

وم٢من اًم٘م٤ميض واحل٤مل هذه يٙمقن ىمد صم٧ٌم ًمديف ، قل إمم اًمتقومٞمؼ سملم اًمزوضملماًمقص

ُم٤م ، وجي٥م قمٚمٞمف قمٜمده٤م ومًخ اًمٜمٙم٤مح قمغم همػم قمقض، شمٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة سمٞمٜمٝمام

، يم٠من شم٘مقل سم٠مهن٤م سمٙمر ومٞمتْمح أهن٤م صمٞم٥م، مل يٙمـ صدر ُمـ اعمرأة همش وٟمحقه

 :ويشسط دم هذا افغش وافتدفقس

 ادرأة كػسفا.أن يؽقن صادًرا مـ  -1

وم٢من يم٤من ص٤مدًرا ُمـ همػمه٤م يمقًمٞمخٝم٤م أو أطمد همػمه: ومٞمَٗمًخ اًم٘م٤ميض اًمٜمٙم٤مح قمغم 

ه، همػم قمقض وأُم٤م إن يم٤من اًمٖمش ص٤مدًرا ، ويرضمع اًمزوج سم٤مًمِٕمقض قمغم ُمـ همرَّ

ُمٜمٝم٤م: ومٚمٚم٘م٤ميض إًمزاُمٝم٤م سمٌذل اًمٕمقض قمٜمد ـمٚم٥م اًمزوج طمتك ًمق يم٤مٟم٧م رهم٦ٌم 

 اًمٗمراق ص٤مدرة ُمـ اًمزوج اسمتداًء.

 يصدر مـ افزوج ؿقل أو ؾعؾ يدل ظذ رضاه بافعقب.أن ال  -2

، ومٚمق اشمْمح ًمف أهن٤م صمٞم٥م، وم٢من صدر ُمٜمف ذًمؽ مل جيز إًمزاُمٝم٤م سمٌذل اًمٕمقض

وسمٕمد هذا آشمْم٤مح اؾمتٛمر ذم ُمٕم٤مذهت٤م وآؾمتٛمت٤مع ، ويم٤مٟم٧م ىمد ىم٤مًم٧م ًمف سم٠مهن٤م سمٙمر

 سمام اؾمتٛمتع سمف ُمٜمٝم٤م. وم٢مٟمف يٙمقن هل٤م اعمٝمر يم٤مُماًل ، هب٤م ومل يتقىمػ قمـ ذًمؽ
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ؿغ*  ؽ  ُمًٚمٛملم: ٕهن٤م ، قمدًملم، قم٤مىمٚملم، أن يٙمقٟم٤م سم٤مًمٖملم ويشسط دم احل 

، يمام يِمؽمط يمقهنام ذيمريـ: ٕن قمٛمٚمٝمام يٗمت٘مر إمم اًمرأي واًمٜمٔمر، ذوط اًمٕمداًم٦م

 .(1)وم٢من شمٕمذر ضم٤مز ُمـ همػم أهٚمٝمام، ويٗمْمؾ أن يٙمقٟم٤م ُمـ أهؾ اًمزوضملم

 مدة دظقى افػسخ.: افػرع اخلامس

ٓ ذم ٟمّمقص اًمٙمت٤مب وٓ اًمًٜم٦م وٓ ، ديدمل يرد سمٛمدة دقمقى اًمٗمًخ حت

همػم أن اعمدة حيٙمٛمٝم٤م سمِمٙمؾ قم٤مم ، ومل أىمػ قمغم ىمقل ٕطمد اًمٗم٘مٝم٤مء طمقهل٤م، إٟمٔمٛم٦م

وم٤مٕصؾ أن دقمقى اًمٗمًخ جي٥م أن شمٙمقن ذم ُمدة ٓ ، )ال رضر وال رضار(ىم٤مقمدة 

ومام رومٕم٧م اعمرأة هذه اًمدقمقى إٓ عمّمٚمح٦م ، ويمذًمؽ سم٤مًمزوج اشُمٚمحؼ سم٤مًمزوضم٦م ضرً 

وُم٤م اًمزوج ذم هذه اًمدقمقى إٓ ، وحتت٤مج ومٞمٝم٤م رأي اًم٘مْم٤مء ًمٞمحًؿ أُمره٤م شمراه٤م

وًمـاّم ، راهم٥م ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م ؾمت١مول إًمٞمف احل٤مل ُمع زوضمتف ًمٞم٘مرر سمٕمده٤م ُم٤م ومٞمف صالطمف

مل َيِرد سمت٘مدير اعمدة ٟمص ىم٤مـمع يم٤مٟم٧م اعمرضمٕمٞم٦م ذم ذًمؽ إمم احلد اًمذي يرشمٗمع سمف 

وىمد ، ئٜم٤مس هب٤م هل ُمدة اإليالءوأىمرب ُمدة يٛمٙمـ آؾمت، اًمير قمـ اعمتداقمٞملم

ٺ ٿ ٿ ﴿: ىم٤مل شمٕم٤ممم، طمدده٤م اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم حمٙمؿ اًمتٜمزيؾ سم٠مرسمٕم٦م أؿمٝمر

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٿ ٹ ٹٹ

ظمٚمؼ ظمٚم٘مف وهق ؾمٌح٤مٟمف أقمٚمؿ هبؿ وسمام  ڤ: وم٤مهلل [227-226]اًمٌ٘مرة: ﴾ڃ

أؿمٝمر يٚمحؼ هب٤م وعم٤م يم٤من سُمٕمد اًمزوج قمـ مج٤مع زوضمتف أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م ، يٜمٗمٕمٝمؿ

 اوم٢من ًمٜم٤م إظمذ هبذه اعمدة أُمدً ، اًمير اًمذي أُمر اهلل سمرومٕمف سم٤مًمٗملء أو اًمٓمالق

ُم٤م مل ، ًمدقمقى اًمٗمًخ سمحٞم٨م حيًؿ اًم٘مْم٤مء أُمر هذه اًمدقمقى ذم ظمالل هذه اعمدة

، ذًمؽ أهن٤م ُمدقمٞم٦م، يٙمـ شمرك اًمدقمقى أو سمٕمض إضمراءاهت٤م قم٤مئًدا إمم اًمزوضم٦م

                                           

 (.10/266) ،اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: يٜمٔمر (1)
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أو يٙمقن هٜم٤مك ُمّمٚمح٦م فم٤مهرة ُمٕمتؼمة ، ه شُمركواًم٘م٤مقمدة أن اعمدقمل إذا شمرك دقمقا

أو مل يٙمـ ومٞمٝم٤م إٓ ، يراه٤م اًم٘م٤ميض ؾمقاء ًمف ومٞمٝم٤م دًمٞمؾ سيح يمٛمدة اٟمتٔم٤مر اًمٖم٤مئ٥م

يمتٕمٞملم أضمؾ ًمثٌقت اًمٕمٜم٦م سمت٘مرير ـمٌل ، اًمت٘مدير اجلكم ذم اًمدًٓم٦م قمغم ُمّمٚمح٦م ُمٕمٞمٜم٦م

 وٟمحقه.
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ًم٦م اًمِٕمقض ذم ومًخ سمحٛمد اهلل وشمقومٞم٘مف شمؿ آٟمتٝم٤مء ُمـ قمرض أهؿ ضمقاٟم٥م ُم٠ًم

ُم٤م شمزداد ، شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م اًمتل ٓ ختٚمق حمٙمٛم٦م ُمـ وضمقد ىمْمٞم٦م ُمرومققم٦م سمِم٠مهن٤م، اًمٜمٙم٤مح

ٓؾمٞمام وُم٤م يٙمتٜمٗمٝم٤م ، وأهؿ أطمٙم٤مُمٝم٤م ٤ماحل٤مضم٦م ُمٕمف إمم ووع شمٜمٔمٞمؿ ظم٤مص إلضمراءاهت

وُم٤م يِمٝمده اًمقاىمع اًم٘مْم٤مئل اًمًٕمقدي ُمـ قمدم ، ُمـ همٛمقض وشمٗمّمٞمالت يمثػمة

حتٙمؿ إضمراءاهت٤م قمغم اظمتالف أطمقال وفمروف يمؾ  وضمقد ىم٤مقمدة ُمٓمردة أو أهمٚمٌٞم٦م

 ىمْمٞم٦م.

ويمذا ضمٝم٤مشمٜم٤م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ، وىمد دأسم٧م ضمٝم٤مشمٜم٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

وووع وقاسمط وإضمراءات اًمقصقل ، قمغم اًمٕمٜم٤مي٦م سمٙمؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف مح٤مي٦م احل٘مقق

إىمقال واقمتامد اًم٘مقل اًمراضمح قمٜمد شمٕمدد ، وشم٘مرير إطمٙم٤مم اخل٤مص٦م هب٤م، إًمٞمٝم٤م

ومال ُيؽمك ُمٕمف جم٤مل ًمالضمتٝم٤مد ىمدر ، ٓ خيدم اًمٕمداًم٦م واإلٟمّم٤مف ااًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٕمددً 

وقم٘مقسم٤مت ، وإضمراءات اًمتٜمٗمٞمذ، يمام هق احل٤مل ذم ُم٘مدار اًمدي٤مت، اعمًتٓم٤مع

ذم  أصٞماًل  ٤موريمٜمً  ٤مه٤مُمً  ٤موًمٞم٧ًم إطمقال اًمِمخّمٞم٦م إٓ ضم٤مٟمًٌ ، وٟمحقه٤م، اجلٜم٤مي٤مت

وُمـ هذا ، ٘مٞمؼ آؾمت٘مرار اعمجتٛمٕملواًمٕمٜم٤مي٦م سمف ُمـ ؿم٠مهن٤م حت، ُمرومؼ اًم٘مْم٤مء

وُمِم٤مريم٦ًم ذم سمح٨م اعم٤ًمئؾ ، ُمع رواد اًمٗمٙمر اًمتٜمٔمٞمٛمل واًم٘م٤مٟمقين ٤موإؾمٝم٤مُمً ، اعمٜمٓمٚمؼ

وعم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف إسم٤َّمن قمٛمكم ذم ُمرومؼ اًم٘مْم٤مء ُمـ وضمقد ، اهل٤مُم٦م ذات اًمٜمٗمع اًمٕم٤مم

سمف  وشُمٚمزم سمام مل ُيٚمزُمٝم٤م، طم٤مٓت قمديدة ٓ شُمٜمَّْمُػ ومٞمٝم٤م اعمرأة ذم دقم٤موى اًمٗمًخ

 أو شمٔمؾ ُمٕمٚم٘م٦ًم ٓ هل إمم زوضمٝم٤م وٓ إمم طم٤مل ؾمٌٞمٚمٝم٤م.، اًمنمع
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وٕن اًمٌٜم٤مء احل٘مٞم٘مل يٙمٛمـ ذم اًمٕمٓم٤مء وإجي٤مد احلٚمقل واىمؽماطمٝم٤م وومؼ قمٛمؾ ضم٤مد 

وُم١مصؾ وُمٜمتٔمؿ وطمٞمثٞم٤مت واوح٦م وُمدروؾم٦م: أهنٞم٧ُم سمٗمْمؾ ُمـ اهلل سمح٨م هذه 

وواىمٕمٝم٤م احل٤مزم ، ويمٞمٗمٞم٦م إضمراءاهت٤م، وومحقاه٤م، رهم٦ًٌم ذم إيْم٤مح ُمٗمٝمقُمٝم٤م، اعم٠ًمًم٦م

 وُمًت٘مٌٚمٝم٤م اعم٠مُمقل ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م.

ٜمً  وُمـ صمؿ هد ٕىمقال اًمٗم٘مٝم٤مء ، ذًمؽ شمٓمٌٞم٘م٤مت ىمْم٤مئٞم٦م يمٜمامذج وأُمثٚم٦م ٤مُمْمٛمخ

وإيْم٤مح ُم٤م يؽمضمح ُمٜمٝم٤م ًمديَّ وومؼ دٓٓت ٟمّمقص ، واؾمتدٓٓهتؿ طمٞم٤مهل٤م

وُمـ صمؿ اىمؽماح ، اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اعمٓمٝمرة وذوطم٤مت وم٘مٝم٤مء اًمًٚمػ

شمٜمٔمٞماًم هل٤م يقوح إضمراءاهت٤م وحيًؿ شمٕمدد آضمتٝم٤مدات ومٞمٝم٤م ذم ؿمٙمؾ ٟمّمقص 

 ٟمٔم٤مُمٞم٦م قمغم همرار اًمٕمديد ُمـ أٟمٔمٛم٦م اعمٛمٚمٙم٦م.

ُمـ اهلل اًمٕمكم اًم٘مدير أن يٙمقن ذم هذا اًمٕمٛمؾ إؾمٝم٤مم إجي٤ميب ٟمحق إيْم٤مح  ٤مراضمٞمً 

واهلل أؾم٠مل ، هذه اعم٠ًمًم٦م وشم٘مرير ىمقاقمد اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م وإضمراءات اًمًػم ذم ٟمٔمره٤م

 واًمتقومٞمؼ واإلظمالص ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ. اًمٕمقن

، وم٘مد شمقصٚم٧م إمم مجع ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اهل٤مُم٦مومـ خالل ما تؿ ضرحف ومـاؿشتف 

 :يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م ذم أيت

، اًمِٕمقض ذم ومًخ اًمٜمٙم٤مح هق اًمَّمَداق أو اعمٝمر اًمذي شمٕمٞمده اًمزوضم٦م إمم زوضمٝم٤م -1

ؾمقاء ، سمذًمؽ اًم ًم٘م٤مء شمٗمريؼ اًم٘م٤ميض سمٞمٜمٝمام وإصداره طمٙم، ٤ميم٤من أو قَمَرًو  اٟم٘مدً 

 يم٤من اًمٌذل ًمٚمامل ىمٌؾ احلٙمؿ أو سمٕمده.

، إصؾ قمدم ضمقاز إًمزام اًمزوضم٦م سم٢مقم٤مدة ُمٝمره٤م وٓ ضمزء ُمٜمف قمٜمد ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ -2

 وومرق سملم اإلًمزام واإلسم٤مطم٦م.، وي٤ٌمح ذم سمٕمض احل٤مٓت إقم٤مدشمف

ٓ شمقضمد ىم٤مقمدة ُمّٓمردة وٓ أهمٚمٌٞم٦م ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ًمدقم٤موى  -3
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وإٟمام إُمر ، وطم٤مٓت إًمزام اًمزوضم٦م سم٤مًمِٕمقض، ويمٞمٗمٞم٦م اًمًػم ومٞمٝم٤م، اًمٗمًخ

ُم٤م أدى إمم قمدم اشم٤ًمق يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم رهمؿ ، ُمؽموك ٓضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مة

 شمِم٤مسمف اًمٔمروف.

 :* افتقصقات

وطمٞم٨م ، وًمذا ؾُمٛمل قم٘مده٤م سم٤معمٞمث٤مق اًمٖمٚمٞمظ، حتتؾ اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م أمهٞم٦م سم٤مًمٖم٦م

وم٢مٟمف ُمـ اًمالزم إجي٤مد شمٜمٔمٞمؿ خيّمٝم٤م ، ة وأُمره٤م قمٔمٞمؿإن شمٗم٤مصٞمؾ ُم٤ًمئؾ اًمٗمًخ يمثػم

وٓ ُيؽمك إُمر ، ي٠ميت قمغم ُمقاـمـ اًمٜمزاع وآظمتالف ومٞمحًٛمٝم٤م سم٢مىمرار اًمّم٤مًمح ُمٜمٝم٤م

ٓؾمٞمام ويمثرة اًمدقم٤موى ، ٤مقم٤مًمٞمً  طمتك وإن صدرت ممـ حيٛمٚمقن شم٠مهٞماًل ، ًمالضمتٝم٤مدات

ومٛمـ اعمٜم٤مؾم٥م إىمرار وهلذا ، اًم٘م٤مئٛم٦م هبذا اًمِم٠من واًمت٤ٌميـ احل٤مصؾ ذم إطمٙم٤مم طمقهل٤م

أو يتؿ شمْمٛمٞمٜمٝم٤م أطمد إٟمٔمٛم٦م ، أطمٙم٤مُمٝم٤م ذم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص يّمدر هب٤م شمٕمٛمٞمؿ

 :وشمٙمقن ٟمّمقصٝم٤م قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم، ذات اًمٕمالىم٦م

 ؾصؾ دم ؾسخ افـؽاح

وٓ يٚمٖمل ، وضمٝم٤م ُمـ همػم ُم٤م سم٠مسزـمٚم٥م ومراق  ٤مٓ جيقز ًمٚمٛمرأة ذقمً  :1مادة 

 هذا طم٘مٝم٤م اًم٘مْم٤مئل ذم ـمٚمٌف.

إصؾ ذم دقم٤موى اًمٗمًخ قمدم إًمزام اًمزوضم٦م سم٢مقم٤مدة اعمٝمر إٓ ُم٤م اؾمتثٜمل  :2مادة 

 سم٠مطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم.

ذم طم٤مل ٟمِمقء ٟمزاع سملم اًمزوضملم وم٢من هلام اًمّمٚمح قمغم اًمِٗمراق قمٜمد همػم  :3مادة 

 قمغم أن ٓ خي٤مًمػ اًمّمٚمح أطمٙم٤مم اًمنمع أو اًمٜمٔم٤مم.، احل٤ميمؿ سمٕمقض أو سمٖمػم قمقض

وٓ جيقز اًمزي٤مدة قمغم ، اق اعمًُٛمك أو أىمؾقِمقض اًمِٗمراق يٙمقن اًمّمد :4مادة 

 .٤مأو ـمالىمً  ٤مأو ظمٚمٕمً  ٤مؾمقاء يم٤من اًمِٗمراق ومًخً ، ذًمؽ
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وم٢مٟمف  :ذم طم٤مل اصٓمالح اًمزوضملم قمٜمد همػم احل٤ميمؿ قمغم اًمِٗمراق سمِٕمقض :5مادة 

ًمٚمزوج أظمذ هذا اًمِٕمقض سمٕمد اؾمت٘مراره ذم ُمٚمٙمٞم٦م اًمزوضم٦م سم٤مًمقطء طمتك  دي٤مٟم٦مً  ٓ حيؾ

 :ت اًمت٤مًمٞم٦مإٓ ذم احل٤مٓ، وإن سمذًمتف

 أن شمٌذل اًمزوضم٦م اًمِٕمقض قمـ ـمٞم٥م ٟمٗمس ُمٜمٝم٤م. - أ

يم٠من ، أن شمٌذل اًمزوضم٦م اًمِٕمقض ًمٕمدم وضمقد ؾم٥ٌم ُمٕمتؼم ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ-ب

أو ًمّمٗم٦م ٓ يتٕمذر ُمٕمٝم٤م اؾمتٛمرار اًمٕمنمة سمٛمٕمروف ، ٤محمًْم  ٤مشمٙمرهف يمرهً 

 يمٓمقل أو ىمٍم أو وؾم٤مُم٦م أو دُم٤مُم٦م وٟمحقه٤م.

طمتك ًمق مل يتؿ صمٌقشمف  ٤مٜم٦م وهل اًمزٟمٞمخ ٌَ أن شمٙمقن اًمزوضم٦م ىمد أشم٧م سمٗم٤مطمِم٦م ُمُ  -ج

 سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م.

وم٢من قمٚمٞمف إومٝم٤مم  :(5، 3اًم٘م٤ميض اًمّمٚمح اعمِم٤مر إًمٞمف ذم اعمقاد ) قمٜمد إصم٤ٌمت :6مادة 

وأن اإلضم٤مزة اًم٘مْم٤مئٞم٦م ٓ شمٕمٜمل اإلسم٤مطم٦م ، (5وج سم٤محل٤مٓت اعمذيمقرة ذم اعم٤مدة )زاًم

 .ُم٤م ضم٤مز ىمْم٤مًء ضم٤مز دي٤مٟم٦مً  يمؾومام ، اع وومّمؾ اخلّمقُم٦مزوإٟمام هل إلهن٤مء اًمٜم، اًمنمقمٞم٦م

٤م يم٤من ؾم٥ٌم وضمٝم٤م أي  زًمٚمزوضم٦م ىمْم٤مًء طمؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ُمـ  :7مادة 

 .وُمقضمٌف ذًمؽ

ق اًم٘م٤ميض سملم اعمرأة واًمرضمؾ إذا فمٝمر ُمـ إؾم٤ٌمب ُم٤م يتٕمذر ُمٕمف ٗمي :8مادة  رخ

، هل٤م سمٜمقشمفأو ، يم٠من ئمٝمر أظمقة اًمرضمؾ ًمٚمٛمرأة سمرو٤مع أو ٟم٥ًم، وضمقد قم٘مد اًمزواج

أو سملم ، يم٤مجلٛمع سملم إظمتلم، وٟمحقه٤م مم٤م أمجع قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء، أو قمٛمقُمتف، أسمقشمفأو 

ويٙمقن دور اًم٘م٤ميض واحل٤مل هذه ، وهمػمه٤م، أو أيمثر ُمـ اًمراسمٕم٦م، اعمالقمـ واعمالقمٜم٦م

 اًمٙمِمػ واإليْم٤مح ٓ اًمٗمًخ.
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( إمم 7) سمٕم٦مشمٜم٘مًؿ ُمقضم٤ٌمت ومًخ اًمٜمٙم٤مح اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة اًم٤ًم :9مادة 

 :واآلخر، ُمقضم٦ٌم ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ سمدون سمٕم٨م طَمَٙمٛملم أؾم٤ٌمب :هاأحد: ىمًٛملم

 ًمٚمٗمًخ سمٕمد سمٕم٨م احلََٙمٛملم. ٦مُمقضمٌأؾم٤ٌمب 

وُمـ ، ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ قمغم همػم قمقض ُم٤م هق ُمقضم٥مُمـ إؾم٤ٌمب  :11مادة 

 :إؾم٤ٌمب اًمت٤مًمٞم٦م وهل، ذيٓم٦م صمٌقشمف سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦مدون سمٕم٨م طَمَٙمٛملم 

يم٠من ئمٝمر ومًؼ اًمرضمؾ ُمع اعمرأة ، اًمديـة ءإؾم٤ٌمب اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اٟمٕمدام يمٗم٤م -أ

أو ُمٕم٤مذشمف ًمٚمٜم٤ًمء ، أو اعمخدرات، ُمـ ُمثؾ شمٜم٤موًمف اعمًٙمرات، اًمّم٤محل٦م

ذيٓم٦م أن ٓ شمٕمٚمؿ سمف اًمزوضم٦م ىمٌؾ ، أو همػمه٤م ُمـ يم٤ٌمئر اًمذٟمقب، إضمٜمٌٞم٤مت

 اًمٕم٘مد.

 قَّ يم٠من شُمٕمتؼ اًمرىمٞم٘م٦م أو ُيًؽَم ، اٟمٕمدام يمٗم٤مءة احلري٦مإؾم٤ٌمب اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم  -ب

 .احلُر

اٟمٕمدام يمٗم٤مءة اًمّمٜم٤مقم٦م أو اًمٞم٤ًمر أو اًمٜم٥ًم طمًٌام إؾم٤ٌمب اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم  -ج

د ٤ميٙمقن صم٤مسمتً  ذيٓم٦م أن ٓ شمٕمٚمؿ سمف اًمزوضم٦م ووًمٞمٝم٤م ىمٌؾ ، سم٤مًمٕمرف اًمِم٤مئع اعمٓمرخ

 اًمٕم٘مد.

يم٠من شمِمؽمط اًمزوضم٦م قمغم ، خم٤مًمٗم٦م اًمزوج ًمنمط صحٞمحإؾم٤ٌمب اًمٜم٤مدم٦م قمـ  - د

وم٢من ، أو أن ٓ يٛمٜمٕمٝم٤م ُمـ قمٛمٚمٝم٤م، سمالده٤مأو ، زوضمٝم٤م أن ٓ خيرضمٝم٤م ُمـ داره٤م

 .ًمٚمٗمًخ اعم٤ٌمذ هق ظم٤مًمػ ذًمؽ يم٤مٟم٧م خم٤مًمٗمتف ُمقضم٦ٌمً 

اًمٕمنمة ُمـ ؿم٠مٟمف شمٕمذر اؾمتٛمرار  سم٤مًمزوجقمٞم٥م  وضمقد اًمٜم٤مدم٦م قمـ إؾم٤ٌمب -ـه

ىمٌؾ  اؾمقاء يم٤من اًمٕمٞم٥م ُمقضمقدً ، قمغم اًمقضمف اعم٘مّمقد ذم إقمٗم٤مف اًمزوضم٦مُمٕمف 

يمام ًمق يم٤من ، ٟمِمقء اًمٕمٞم٥م سمٕمد اًمٕم٘مد أو يم٤من، ومل خُيؼم سمف اًمزوضم٦مقم٘مد اًمٜمٙم٤مح 
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قمغم ، أو سمف ضمٜمقن أو سمخر أو سمرص أو ضمذام أو ٟمحقه ٤مأو جمٌقسمً  ٤ماًمزوج قمٜمٞمٜمً 

 .٤مىمْم٤مئٞمً  ٤مأن يث٧ٌم ذًمؽ صمٌقشمً 

، (10ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب اعمذيمقرة ذم اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م ) وضمقدذم طم٤مل  :11مادة 

ذم اعم٤مدة  قاردةاإلضمراءات اًماشم٤ٌمع وم٢مٟمف يتٓمٚم٥م ًمٚمٗمًخ وًمٙمٜمف مل يث٧ٌم سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦م: 

 (.13قمنم ) ًمث٦ماًمث٤م

ُمـ إؾم٤ٌمب ُم٤م ٓ يقضم٥م اًمٗمًخ اعم٤ٌمذ ُمـ اًم٘م٤ميض سمدون سمٕم٨م  :12مادة 

سملم ٛملم ًمإلصالح ٙمَ وإٟمام يًتٚمزم سمٕم٨م طَم ، وإن صم٧ٌم سم٢مىمرار أو سمٞمٜم٦مطمتك طَمَٙمٛملم 

 وشمؿ، سمٞمٜمٝماموم٢من شمٕمذر ذًمؽ صم٧ٌم ُمٕمف شمٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة ، ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقااًمزوضملم 

أو اًمٙمره ، اًمٙمره اعمحض ُمـ همػم ؾم٥ٌم: وُمـ شمٚمؽ إؾم٤ٌمب، اًمٗمًخ سمٛمقضمٌف

ًم٥ًٌم همػم ُمٕمتؼم يمٓمقل اًمزوج أو ىِمٍمه أو دُم٤مُمتف أو ٟمحقه٤م مم٤م ٓ شمتٕمذر ُمٕمف 

 اؾمت٘م٤مُم٦م احلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م.

ومال خيٚمق ، (12إذا ىم٤مم ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب اعمذيمقرة ذم اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م ) :13مادة 

 .همػم ُمدظمقل هب٤م أو ُمدظمقل هب٤مٙمقن شمطم٤مل اًمزوضم٦م ُمـ أن 

ومٞمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م قمغم ، ُمٝمره٤م ومل يًؿَّ ، همػم ُمدظمقل هب٤ماًمزوضم٦م وم٢من يم٤مٟم٧م  - أ

 .همػم قمقض قمٜمد ـمٚمٌٝم٤م اًمٗمًخ

ومٞمٗمًخ ٟمٙم٤مطمٝم٤م قمغم ، ؾُمٛمل ُمٝمره٤مو، ٧م اًمزوضم٦م همػم ُمدظمقل هب٤موإن يم٤مٟم - ب

طمتك وإن ، يم٤من أو ىمٚمٞماًل  اوهق يم٤مُمؾ اًمّمداق اًمذي اؾمتٚمٛمتف يمثػمً ، قمقض

وُمثٚمف إن ، اإن يم٤من ٟم٘مدً  اومتٖمرُمف ٟم٘مدً ، ىمد شمٍموم٧م سمف عم٘م٤مصد اًمزواجيم٤مٟم٧م 

 وًمق عمرة واطمدة ومل حيّمؾ ذًمؽ.، ٕن اًمّمداق ُم٘م٤مسمؾ آؾمتٛمت٤مع :٤ميم٤من قمٞمٜمً 
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ًٓ  - ج ومٕمغم اًم٘م٤ميض واحل٤مل هذه اًمتدرج ُمع  :هب٤م وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ُمدظمق

 :اًمت٤مًمٞم٦م ُمرشم٦ًٌم طم٥ًم إوًمقي٦ماًمزوضملم ذم اإلضمراءات 

وأن يٕمٔمٝمام ويٜمّمحٝمام سمام دًم٧ِم قمٚمٞمف آي٤مت ، أن يٕمرض قمٚمٞمٝمام اًمّمٚمح -1

 .ملسو هيلع هللا ىلصاًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ وؾمٜم٦م اًمٜمٌل 

أن يٕمرض اًم٘م٤ميض قمغم اًمزوضم٦م آومتداء قمرض إصالح وإرؿم٤مد ٓ إًمزام  -2

اًمزوج سمح٤مٓت  وم٢مذا واوم٘م٧م اًمزوضم٦م قمغم آومتداء: ضمرى إومٝم٤مم، وإجي٤مب

 ىمٌؾ إصم٤ٌمشمف طم٤مًم٦م اخلٚمع هذه. (5)اخل٤مُم٦ًم ؾ إظمذ اعمذيمقرة ذم اعم٤مدة طمِ 

وم٢من شمٕمذر ومٛمـ همػم ، ىمدر اعمًتٓم٤مع اًمزوضملم ٛملم ُمـ أهؾطَمٙمَ  اًم٘م٤ميض يٌٕم٨ُم  -3

ٛملم سمت٘مقى اهلل وإظمالص اًمٜمٞم٦م ذم رهم٦ٌم ٙمَ ويقيص اًم٘م٤ميض احلَ ، أهٚمٝمام

 اإلصالح سملم اًمزوضملم.

ُيث٧ٌم اًم٘م٤ميض ُم٤م يتقصؾ إًمٞمف احلَٙمامن ُمـ إصالح سملم اًمزوضملم ؾمقاء قمغم  -4

ويٛميض ذًمؽ ُم٤م مل يتْمٛمـ خم٤مًمٗم٦م ، سمنموط أو سمدوهن٤م، آومؽماق وأامع آضمت

 ذقمٞم٦م أو ٟمٔم٤مُمٞم٦م.

سمنموط أو  ٤مأو اومؽماىمً  ٤مإذا شمٕمذر قمغم احَلَٙمٛملم اإلصالح سملم اًمزوضملم اضمتامقمً  -5

 ورأهيام همػم ُُمٚمزم.، وم٢مهنام يرومٕم٤من ظمالص٦م ُم٤م ضمرى إمم اًم٘م٤ميض :سمدوهن٤م

وقمروف قمٚمٞمٝم٤م ، اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ دقمقى اًمزوضم٦مُيث٧ٌم اًم٘م٤ميض مجٞمع اًمقىم٤مئع  -6

وشمٕمذر اإلصالح سملم ، وُم٤م شمؿ ُمـ سمٕم٨م احلٙمٛملم، اًمّمٚمح وآومتداء

وسمٛمقضم٥م مجٞمع ذًمؽ يٙمقن ىمد صم٧ٌم ًمديف شمٕمذر اؾمتٛمرار اًمٕمنمة ، اًمزوضملم

 قض.ومٞمٗمًخ اًمٜمٙم٤مح ًمذًمؽ قمغم همػم قمِ  :سمٞمٜمٝمام سمٛمٕمروف
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شُمٚمحؼ اًمير ٓ جي٥م أن شمتؿ مجٞمع هذه اإلضمراءات ذم ُمدة  :14مادة 

ر هذه اعمدة، سم٤معمتداقمَٞملم وطمتك ، ُمـ شم٤مريخ ىمٞمد اًمدقمقى ااقمت٤ٌمرً ٦م أؿمٝمر ٠مرسمٕمسم وشُم٘مدَّ

أو إمم ، ُم٤م مل يٙمـ ؾم٥ٌم اًمت٠مظمر قم٤مئًدا إمم اعمدقمٞم٦م، شم٤مريخ صدور احلٙمؿ آسمتدائل

وشمٙمقن ، ويٜمص قمٚمٞمٝم٤م ذم وٌط اًم٘مْمٞم٦م، ُمّمٚمح٦م فم٤مهرة ُمٕمتؼمة يراه٤م اًم٘م٤ميض

 اض.ظم٤موٕم٦م ًمٚمتدىمٞمؼ قمٜمد آقمؽم

ا ؾمد   :اؾمت٘مرار اعمٝمر ذم ىمْم٤مي٤م اًمٗمًخ يٙمقن سم٤مًمقطء ٓ سمٛمجرد اخلٚمقة :15مادة 

اًمٗمًخ وم٤مؾمت٘مرار اعمٝمر سم٤مًمدظمقل واخلٚمقة وًمق  ىومٞمام قمدا دقم٤موو، ًمذريٕم٦م آطمتٞم٤مل

 مل يتؿ اًمقطء.

وم٤مًم٘مقل ىمقل ، قمٜمد اظمتالف اًمزوضملم ذم طمّمقل اًمقطء سمٕمد اخلٚمقة :16مادة 

، وذًمؽ ًمؽمضمح ضم٤مٟمٌٝم٤م سم٘مريٜم٦م اخلٚمقة، إومٝم٤مُمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمقطءاًمزوضم٦م سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م سمٕمد 

 .لمواًمٞمٛملم شمنمع ذم ضم٤مٟم٥م أىمقى اعمتداقم

 :ًمٚمزوضملم إٓ ذم أطمد طم٤مًملم زًُم٤مٛملم ُمٚمٙمَ ٓ يٙمقن ىمقل احلَ  :17مادة 

ومٞمٜمٗمذ قمٜمده٤م ، سم٘مٌقل ىمرار طَمَٙمٛمف ٤مأن ي٘مر يمؾ واطمد ُمـ اًمزوضملم ُمًٌ٘مً  - أ

 ىمرار احلََٙمٛملم سم٤مقمت٤ٌمرمه٤م ويمٞمٚملم.

ٕن  :٤مومر ومٞمٝمام ذوط شمقزم اًم٘مْم٤مء ذقمً قاأن يٙمقن احلََٙمامن ممـ شمت -ب

قهلام يتقىمػ قمغم ُمدى قمٚمٛمٝمام سم٤مًم٘مْم٤مء واًمٌٞمٜم٤مت وُمٕم٤مين اًمٜمِمقز ىمٟمٗم٤مذ ٌ

ويِمؽمط ذم ذًمؽ ، وُمقضم٤ٌمت اًمٗمًخ وـمرائؼ اإلصم٤ٌمت وٟمحقه٤م

 ُمراقم٤مهتام أطمٙم٤مم هذا اًمٜمٔم٤مم.
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شُمٚمزم اًمزوضم٦م سمرد اعمٝمر قمٜمد ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمزوج ذم  ى اًمٗمًخذم همػم دقم٤مو :18مادة 

 :احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م

ذيٓم٦م أن يٙمقن ، يمام ًمق ىم٤مًم٧م سم٠مهن٤م سمٙمر وم٤مشمْمح أهن٤م صمٞم٥م، ُمٜمٝم٤م همش إذا صدر - أ

يدل قمغم رو٤مه هبذا ىمقل أو ومٕمؾ وأن ٓ يّمدر ُمـ اًمزوج ، ٜمٝم٤مقم ًرااًمٖمش ص٤مد

ُمـ همػم  وإن صدر اًمٖمش، يم٤مؾمتٛمراره ذم ُمٕم٤مذهت٤م سمٕمد قمٚمٛمف سمف، اًمٕمٞم٥م

ه وٓ جيقز إًمزاُمٝم٤م ، ويًت٘مر اعمٝمر ًمٚمزوضم٦م، اًمزوضم٦م ومػمضمع اًمزوج قمغم ُمـ همرَّ

 سمرده.

 :صداىمٝم٤ميم٤مُمؾ ويم٤من ىمد ؾمٚمٛمٝم٤م ، إذا ـمٚمؼ اًمزوج زوضمتف ىمٌؾ اًمدظمقل واخلٚمقة -ب

وإن يم٤مٟم٧م ىمد شمٍموم٧م سم٤مًمّمداق سمٕمد اؾمتالُمٝم٤م ًمف وىمٌؾ ، ومُتٚمزم سم٢مقم٤مدة ٟمّمٗمف

أو أن ، ُٕمر ظم٤مرج قمـ ُم٘مّمقد اًمزواج ومال خيٚمق شمٍمومٝم٤م ُمـ أن يٙمقن :اخلٚمقة

 :يٙمقن شمٍمومٝم٤م ُٕمر ُمـ دواقمل اًمزواج وُم٘م٤مصده

يم٠من ، وم٢من هل شمٍموم٧م سم٤مًمّمداق ذم أُمقر ظم٤مرضم٦م قمـ ُم٘مّمقد اًمزواج -1

وم٢من قمٚمٞمٝم٤م أن شمٖمرم  :اأو شمتّمدق ُمٜمف ضمزءً ، ٤مَرًو قمَ أو هت٥م ُمٜمف ، ٤مديٜمً  سمف شم٘ميض

 .٤ماًمّمداق قمٞمٜمً أو ُمثٚمف إن يم٤من ، اإن يم٤من اًمّمداق ٟم٘مدً  اٟمّمٗمف ٟم٘مدً 

سم٠من شمٌت٤مع سمف ، وإن هل شمٍموم٧م سم٤معمٝمر ذم أُمر ُمـ ُم٘م٤مصد اًمزواج وأهداومف -2

يٙمقن ُم٤م اؿمؽمشمف سمٛمث٤مسم٦م ُم٤م ًمق  ومٕمٜمدئذٍ ، هل٤م يمٚم٤ٌمس أو قمٓمر أو ٟمحقمه٤م زيٜم٦مً 

وإٟمام شمٕمٞمد ًمف ٟمّمػ ُم٤م اؿمؽمت ُمـ ، اومال شمٖمرُمف ٟم٘مدً ، ي٤مهإوج زأصدىمٝم٤م اًم

وًمق شمٜم٤مزقم٤م ذم ذًمؽ ، هذا اًمٜمحق ٕٟمف ُم٠مذون هل٤م ذم اًمتٍمف سمف قمغم :أقمٞم٤من

 .يد أُم٤مٟم٦مًم٘مقة ضم٤مٟمٌٝم٤م وأن يده٤م قمغم اعم٤مل  :وم٤مًم٘مقل ىمقهل٤م سمٞمٛمٞمٜمٝم٤م

 ..واحلٛمد هلل اًمذي شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمّم٤محل٤مت
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 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. -1

، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ذم ختري٩م أطم٤مدي٨م ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ -2

 هـ.1405اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، سمػموت، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن -3

 سمػموت.، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٟمجٞمؿ

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر -4

 سمػموت.

دار ، اعمٜم٤موي اًمرؤوف حمٛمد قمٌد، اًمتقىمٞمػ قمغم ُمٝمامت اًمتٕم٤مريػ -5

 حمٛمد روقان اًمداي٦م. حت٘مٞمؼ د.، هـ1410، اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمػموت - اًمٗمٙمر

حت٘مٞمؼ حمٛمد ، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اعمٖمػمة اًمٌخ٤مري، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح -6

 هـ.1422اًمٓمٌٕم٦م إومم ، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، زهػم اًمٜم٤مس

إطمٞم٤مء اًمؽماث  دار، حمٛمد سمـ قمٞمًك أسمق قمٞمًك اًمؽمُمذي، اجل٤مُمع اًمّمحٞمح -7

 .ـيحت٘مٞمؼ أمحد ؿم٤ميمر وآظمر، سمػموت، اًمٕمريب

اًمٓمٌٕم٦م ، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، محد اًم٘مرـمٌلأحمٛمد سمـ ، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن -8

 هـ.1423إومم 

جمٚمس دائرة اعمٕم٤مرف ، أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى -9

 هـ.1344اًمٓمٌٕم٦م إومم ، اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م



 
 

َٕض فٙ فظخ انُكاح فٙ انُظاو انظؼٕد٘   انِؼ

 دراطح تأصٛهٛح تطثٛقٛح
 

 160 

، دار اسمـ اجلقزي، حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم، عمٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمعاًمنمح ا -11

 .اًمٓمٌٕم٦م إومم

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب اًمزرقمل ، اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م -11

 .حت٘مٞمؼ حمٛمد مجٞمؾ هم٤مزي، اًم٘م٤مهرة، ُمٓمٌٕم٦م اعمدين، اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م

، دُمِمؼ - ؾمقري٦م - دار اًمٗمٙمر، اًمرطمٞمكموه٦ٌم  د.، اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وأدًمتف -12

صم٤مٟمٞم٦م قمنمة سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م شم٘مدُمٝم٤م ُمـ  12وال، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م

 ـمٌٕم٤مت ُمّمّقرة.

 حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مدي.، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط -13

، حت٘مٞمؼ د. قمٌد اهلل اًمؽميمل، ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م، اًمٙم٤مذم -14

 هـ.1418اًمٓمٌٕم٦م إومم ، دار اهلجرة

ُمٙمت٥م ، اًمرمحـ اًمٜم٤ًمئل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمٌد، اعمجتٌك ُمـ اًمًٜمـ -15

اًمٓمٌٕم٦م ُمذيٚم٦م سم٠مطمٙم٤مم ، هـ1406اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، طمٚم٥م، اعمٓمٌققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م

 .إًم٤ٌمين قمٚمٞمٝم٤م

ُمقىمع ُمٙمت٦ٌم ، حمٞمل اًمديـ سمـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب -16

 اعمًجد اًمٜمٌقي.

اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين قمٌد، اعمّمٜمػ -17

 .ه1403

محدي : حت٘مٞمؼ، ًمٚمح٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم -18

 ُمٙمت٦ٌم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.، اعمجٞمد اًمًٚمٗمل قمٌد

 .اهلل اًمؽميمل قمٌد حت٘مٞمؼ د.، اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م قمٌد، اعمٖمٜمل -19
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 دار اسمـ اجلقزي.، ص٤مًمح اًمٗمقزان د.، اعمٚمخص اًمٗم٘مٝمل -21

 وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م.، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م -21

، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، قمالء اًمديـ اًمٙم٤مؾم٤مين، سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع -22

، سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌلحمٛمد سمـ أمحد ، سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد -23 سمػموت.

 هـ.1402اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ، دار اعمٕمروم٦م

دار ، ومخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ -24

 .اًم٘م٤مهرة، ب اإلؾمالُمل٤ماًمٙمت

 حمٛمد وم١ماد قمٌد: حت٘مٞمؼ، اهلل اًم٘مزويٜمل حمٛمد سمـ يزيد أسمق قمٌد، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م -25

 .اًم٤ٌمىمل

، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين ؾمٚمٞمامن، ؾمٜمـ أيب داود -26

 سمػموت.

سمػموت ، دار اعمٕمروم٦م، اًمدارىمٓمٜمل اًمٌٖمدادي رقمكم سمـ قمٛم، ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل -27

 .اهلل ه٤مؿمؿ اعمدين اًمًٞمد قمٌد: حت٘مٞمؼ، هـ1386

سمٞم٧م إومٙم٤مر ، ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، صحٞمح ُمًٚمؿ -28

 .هـ1419، اًمدوًمٞم٦م

، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمفصحٞمح ووٕمٞمػ  -29

 .اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل

ُمريمز ٟمقر ، حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين، صحٞمح ووٕمٞمػ ؾمٜمـ أيب داود -31

 .اإلؾمالم
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دار ، محد اًمٕمٞمٜملأسمدر اًمديـ حمٛمقد سمـ ، قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري -31

 .هـ1421اًمٓمٌٕم٦م إومم ، سمػموت، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

احل٤مومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر ، ومتح اًم٤ٌمري سمنمح صحٞمح اًمٌخ٤مري -32

 .سمػموت، دار اعمٕمروم٦م، اًمٕمً٘مالين

م واعمٜمِمقر ذم 2010ًمٕم٤مم  36ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م إردين رىمؿ  -33

 م.17/10/2010وشم٤مريخ ، 5061رىمؿ ، اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م

واعمٜمِمقر ذم ، م2010ًمٕم٤مم  36ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م إردين رىمؿ  -34

 م.17/10/2010وشم٤مريخ ، 5061اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ 

 م(.28/2005رىمؿ )، ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اإلُم٤مرايت -35

، م1996ًمًٜم٦م  61ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م اًمٙمقيتل اعمٕمدل سم٤مًم٘مقاٟملم رىمؿ  -36

 م.2011اًمٓمٌٕم٦م إومم ، م2007ًمًٜم٦م  66و، م2004ًمًٜم٦م  29و

ظمٚمٞمؾ : حت٘مٞمؼ، اًمديـ حمٛمد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمنظمزؿمٛمس ، يمت٤مب اعمًٌقط -37

اًمٓمٌٕم٦م إومم ، سمػموت، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم، حمٞمل اًمديـ اعمٞمس

 هـ.1421

 اًمٓمٌٕم٦م إومم.، سمػموت، دار ص٤مدر، حمٛمد اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب -38

سمـ شمٞمٛمٞم٦م ااحلٚمٞمؿ  شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌد، جمٛمقع اًمٗمت٤موى -39

 .هـ1426، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، دار اًمقوم٤مء، حت٘مٞمؼ أٟمقر اًم٤ٌمز، احلراين

، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، إرٟم٤مؤوطؿمٕمٞم٥م : حت٘مٞمؼ، ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ -41

 .هـ1420، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
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اعمٙمت٥م ، اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين أسمق سمٙمر قمٌد، اًمرزاق ُمّمٜمػ قمٌد -41

طمٌٞم٥م اًمرمحـ : ٞمؼحت٘م، هـ1403اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ، سمػموت، اإلؾمالُمل

 إقمٔمٛمل.

دار ، حمٛمد اخلٓمٞم٥م اًمنمسمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج -42

 سمػموت.، اًمٗمٙمر

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد ، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم اخلٚمٞمؾ -43

 هـ.1423، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرقمٞمٜمل، اًمرمحـ اعمٖمريب
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Consideration in Dissolution of marriage
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juristic provisions، 

and what is usually applied In the courts of Kingdom of Saudi 

Arabia 

Dr. Mosaad Hamad Al Sharedy 

Law Professor Assistant - Shaqrah University, Riyadh - Former 

Judge of Supreme Court of Riyadh 

Summary of the research 

This research is included in the personal status law which is one of the 

important sections in the Personal Law; many of the Islamic and 

Arabic countries attend to list these texts borrowing them from Islamic 

juristic judgments according to the prevalent belief, and Kingdom of 

Saudi Arabia overworks to get the results according to the case 

researcher, so the provisions of the personal law are not listed in a 

constant texts, what led to the presence of different independent 

judgments, but the obligation in the judicial cases is to list the 

provisions especially when it is repeated and touches the society’s 

stratum, such as our research which contains a main content of 

discussing to oblige the wife to payback the dower which she received 



 

َٕض فٙ فظخ انُكاح فٙ انُظاو انظؼٕد٘  انِؼ

 دراطح تأصٛهٛح تطثٛقٛح

 
 

 165 

from the husband when she brought to trial of dissolution of marriage 

“consideration”, this case has been defined, and the obligations of the 

direct dissolution according the lack of the fitness in religion or 

temporal has been mentioned, the obligations of Baath Alhakamain 

too, then mentioning the doctrinal legacy trends and the realism 

scientific about treating this case, caring to the realistic evidences and 

judicial applications from the courts of Kingdom of Saudi Arabia, 

then to came up with the most superior and acceptable opinion, that 

the valid wife must not be obliged to pay back the dower except in 

few extraordinary cases, a group of provisions have been 

recommended in legal articles organize the procedures and judgments 

which must be followed in these cases، 
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م 

 حمٛمد، وقمغم آًمف وصحٌف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ، أُم٤م سمٕمد:

وم٢من ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م احلٗم٤مَظ قمغم اًمٙمٚمخٞم٤مت اخلٛمس، وهل: اًمديـ واًمٜمٗمس 

واًمٕم٘مؾ واًمٜمًؾ واعم٤مل، وُمـ وؾم٤مئؾ اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٝم٤مدة: طمٞم٨م شمؼمز أمهٞمتٝم٤م 

ورُمل اًمٜم٤مس  وضمحــد احل٘مــقق وٟمٙمراهن٤م، قمٜمــد اخلــّمقُم٤مت واعمٜم٤مزقم٤مت،

هـؿ اًمقؾمـ٤مئؾ اًمتـل حتٗمظ شمٙمـقن ُمــ أ طمٞمٜمئذٍ و ومٞمٚمج٠م اًمٜم٤مس ًمٚم٘مـْم٤مء، سم٤مًم٤ٌمـمؾ،

 طم٘مقىمٝمؿ. ًمٚمٜم٤مس

دًمٞمؾ وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء و

٤م ًمٚم٘مْم٤مة ا ضمٚمٞم  طمؼ، وطمج٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م أُم٤مم اًم٘مْم٤مء إلفمٝم٤مر احل٘مقق ٕهٚمٝم٤م، وٟمقرً 

 ذم إطم٘م٤مق شمٚمؽ احل٘مقق، ودومع اعمٔم٤ممل، ورومٕمٝم٤م قمـ اعمٔمٚمقُملم، ُٕمر اهلل ٤مهيتدون هب

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ىم٤مل:  طمٞم٨م سمف -ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم-

 .[135]اًمٜم٤ًمء:ؓ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ

٤م أو يٌٓمؾ سم٤مـماًل  اًمِم٤مهدو ذم أداء  حمت٥ًٌم  اًمذي ًمديف ُمـ اًمٕمٚمؿ ُم٤م حيؼ سمف طم٘م 

 سمؾ طم٘مف اإليمرام. طمرج، قمٚمٞمف، ٓ يٙمٚمػ سمام ومٞمف ؿمٝم٤مدشمف

، ويٙمػ هب٤م وُمـ اعمٕمٚمقم أن يمثػًما ُمـ احل٘م٤مئؼ واعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل شمدومع هب٤م ُمٔم٤ممل

ذور وُمٗم٤مؾمد شمٙمقن ذم صدور اًمِمٝمقد، ًمٙمٜمٝمؿ ٓ ئمٝمروهن٤م وٓ خيؼمون هب٤م 

ويٌٚمٖمقن قمٜمٝم٤م: ظمقوًم٤م قمغم أٟمٗمًٝمؿ، وأههؿ، وأىم٤مرهبؿ، وأُمقاهلؿ، وُمّم٤محلٝمؿ 

اًمِمخّمٞم٦م ُمـ أقمامل اٟمت٘م٤مُمٞم٦م وإضمراءات شمٕمًٗمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اجلٜم٤مة اًمذيـ يؽمصدون 
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ن هذا اخلقف ُم٤مٟمًٕم٤م ُمـ إيّم٤مل هلؿ يمؾ ُمرصد، وُمع ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ جي٥م أن يٙمق

 يمٚمٛم٦م احلؼ واًمّمدح هب٤م: ٟمٍمة ًمٚمٛمٔمٚمقم ودومًٕم٤م ًمنم اعمٗمًديـ.

، طم٤موًم٧م (إخػاء افشفقد خقًؾا ظذ افشاهد)وذم هذا اًمٌح٨م اًمذي أؾمٛمٞمتف: 

ومٞمف أن أسملمخ أمهٞم٦م اعمقازٟم٦م سملم ُمّمٚمحتلم: ُمّمٚمح٦م طمٗمظ احل٘مقق، وُمّمٚمح٦م مح٤مي٦م 

ِم٤مهد قمـ إصم٤ٌمت ؿمٝم٤مدشمف، وٓ يؽمك اًمِم٤مهد اًمِم٤مهد، ومال شمْمٞمع احل٘مقق سم٢مطمج٤مم اًم

ًمٚمتٕمرض ًمٚمٛمٝم٤مًمؽ وإظمٓم٤مر، وسمٞم٤من اًمٜمٔمر اًمنمقمل اًمذي شمقصٚم٧م إًمٞمف، وٓح زم 

ك أُمر اًمِم٤مهد سمحٞم٨م ٓ هيتدي إًمٞمف ُمـ يتير سمِمٝم٤مدشمف، ويٙمِمػ  ذم طمٙمؿ أن ُيٕمٛمَّ

 ُمٙم٤من إىم٤مُمتف وُمٕمروم٦م ؾم٤مئر أطمقاًمف ومتتح٘مؼ ُمّمٚمح٦م إظمٗم٤مئف.

ا اًمٕمٛمؾ ويٜمٗمع سمف، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد واهلل أؾم٠مل أن ي٤ٌمرك ذم هذ

 وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمف سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 أمهقة ادقضقع وأشباب اختقاره:

 اًمتل هل ٤مًمِمٝم٤مدةشمتح٘مؼ أمهٞم٦م اعمقوقع وأؾم٤ٌمب اظمتٞم٤مره ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف يرشمٌط سم

هن٤م طمج٦م ذقمٞم٦م شمث٧ٌم هب٤م إإذ  :ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء

ُم٤م ٟمدر، وىمد حيجؿ قمـ اإلدٓء هب٤م ُمـ حتٛمٚمٝم٤م، ٓ ؾمٞمام ذم اًم٘مْم٤مي٤م مجٞمع احل٘مقق إٓ 

اًمٕمٔم٤مم وإُمقر اجل٤ًمم: إذا أطمس سم٤مخلٓمر وظم٤مف قمغم ٟمٗمًف وأهٚمف وُم٤مًمف، ويمؾ ُم٤م 

٤م قمغم اظمتٞم٤مر هذا ىمد يٚمحؼ سمف أذى ُمٕمٜمقي أو ُم٤مدي، وُم ـ هٜم٤م يم٤من اًم٤ٌمقم٨م ىمقي 

ًٓ إذا يم٤من اًمٙمِمػ قمـ  اعمقوقع ودراؾم٦م طمٙمؿ إظمٗم٤مء اًمِم٤مهد وامًٟم٤م ًمًالُمتف أو

قمغم صم٘م٤موم٦م اًمتٌٚمٞمغ  اًمِمٝمقد صم٤مٟمًٞم٤مع ٞمِمجاؾمٛمف وهقيتف يِمٙمؾ ظمٓمًرا قمٚمٞمف، وًمتحٗمٞمز وشم

 ،وامن إظمٗم٤مء هقيتٝمؿُمٕمروم٦م احلٙمؿ اًمنمقمل و ، وذًمؽ قمٜمدواإلدٓء سمِمٝم٤مداهتؿ

 .٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م احل٤ًمؾم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗم٤ًمد واجلريٛم٦م اعمٜمٔمٛم٦مظم٤مص
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 أهداف افبحث:

هيدف اًمٌح٨م إمم دراؾم٦م هذا اعمقوقع دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ًمٌٞم٤من طمٙمؿ إظمٗم٤مء اًمِم٤مهد 

اًمذي يٛمٚمؽ طم٘م٤مئؼ وُمٕمٚمقُم٤مت ىمد يؽمشم٥م قمـ إومّم٤مطمف هب٤م أظمٓم٤مر يمٌػمة قمغم ٟمٗمًف 

قمٚمٞمف ويّمؾ إًمٞمف ُمـ  وأهٚمف وُم٤مًمف، ويمٞمػ يٛمٙمـ أن ي١مدي ؿمٝم٤مدشمف دون أن يتٕمرف

يتير هب٤م، ومٞمْمٛمـ قمدم وٞم٤مع احل٘مقق، وذًمؽ سم٢مطمج٤مم اًمِم٤مهد قمـ إصم٤ٌمت 

 ؿمٝم٤مدشمف، وأٓ يؽمك اًمِم٤مهد ًمٚمتٕمرض ًمٚمٛمٝم٤مًمؽ وإظمٓم٤مر.

 افدراشات افسابؼة:

سمٕمد اًمٌح٨م وآـمالع مل أىمػ قمغم دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م شمٜم٤موًم٧م هذا اعمقوقع 

 سمخّمقصف.

 مـفج افبحث وهق ـاآليت:

٠ًمًم٦م اعمراد سمحثٝم٤م شمّمقيًرا دىمٞمً٘م٤م ىمٌؾ سمٞم٤من طمٙمٛمٝم٤م: ًمٞمتْمح شمّمقير اعم (1

 اعم٘مّمقد ُمـ دراؾمتٝم٤م.

إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُمقاوع آشمٗم٤مق وم٠مذيمر طمٙمٛمٝم٤م سمدًمٞمٚمف ُمع شمقصمٞمؼ  (2

 آشمٗم٤مق ُمـ ُمٔم٤مٟمف اعمٕمتؼمة.

 إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اخلالف وم٠مشمٌع أيت: (3

وسمٕمْمٝم٤م  ،ظمالفحترير حمؾ اخلالف إذا يم٤مٟم٧م سمٕمض صقر اعم٠ًمًم٦م حمؾ  .أ 

 حمؾ اشمٗم٤مق.

ذيمر إىمقال ذم اعم٠ًمًم٦م، وسمٞم٤من ُمـ ىم٤مل هب٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويٙمقن  .ب 

 قمرض اخلالف طم٥ًم آدم٤مه٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

وإذا مل أىمػ قمغم اعم٠ًمًم٦م ذم  آىمتّم٤مر قمغم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتؼمة، .ج 
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 .ُمذه٥م ُم٤م وم٠مؾمٚمؽ ومٞمٝم٤م ُمًٚمؽ اًمتخري٩م

 شمقصمٞمؼ إىمقال ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م. .د 

أدًم٦م إىمقال، وذيمر ُم٤م يرد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت، وُم٤م جي٤مب سمف ذيمر أهؿ  .ه 

 قمٜمٝم٤م إن يم٤مٟم٧م، وأذيمر ذًمؽ سمٕمد اًمدًمٞمؾ ُم٤ٌمذة.

 .اًمؽمضمٞمح ُمع سمٞم٤من ؾمٌٌف .و 

 ،واًمتقصمٞمؼ ،ـ٤مت اعمّمـ٤مدر واعمراضمع إصٚمٞم٦م ذم اًمتحريرُمَّ آقمتٛمـ٤مد قمغم أُ  (4

 .واجلٛمع واًمتخري٩م

 .اًمؽميمٞمز قمغم ُمقوقع اًمٌح٨م ودمٜم٥م آؾمتٓمراد (5

 دمٜم٥م ذيمر إىمقال اًمِم٤مذة. (6

 ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م مم٤م ًمف صٚم٦م واوح٦م سم٤مًمٌح٨م. اًمٕمٜم٤مي٦م سمدراؾم٦م ُم٤م ضمدَّ  (7

 شمرىمٞمؿ أي٤مت وسمٞم٤من ؾمقره٤م ُمْمٌقـم٦م سم٤مًمِمٙمؾ. (8

ختري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م وإصم٤ٌمت اًمٙمت٤مب واًم٤ٌمب واجلزء  (9

إن مل شمٙمـ ذم  –، وسمٞم٤من ُم٤م ذيمره أهؾ اًمِم٠من ذم درضمتٝم٤م واًمرىمؿ واًمّمٗمح٦م

سمتخرجيٝم٤م  وم٢من يم٤مٟم٧م يمذًمؽ وم٠ميمتٗمل طمٞمٜمئذٍ  – اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م

 ُمٜمٝمام.

 ختري٩م أصم٤مر ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م، واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م. (10

اًمتٕمريػ سم٤معمّمٓمٚمح٤مت ُمـ يمت٥م اًمٗمـ اًمذي يتٌٕمف اعمّمٓمٚمح، أو ُمـ يمت٥م  (11

 اعمّمٓمٚمح٤مت اعمٕمتٛمدة.

دة شمقصمٞمؼ اعمٕم٤مين ُمـ ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م اعمٕمتٛمدة وشمٙمقن اإلطم٤مًم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٤معم٤م (12
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 واجلزء واًمّمٗمح٦م.

وقمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ، وُمٜمٝم٤م  ،واإلُمالء ،اًمٕمٜم٤مي٦م سم٘مقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (13

 ،ٔصم٤مراوًمألطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م و ،مي٤مت اًمٙمريٛم٦مًمقمالُم٤مت اًمتٜمّمٞمص 

وأُمٞمز اًمٕمالُم٤مت أو إىمقاس ًمٞمٙمقن ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م قمالُمتف  ،وٕىمقال اًمٕمٚمامء

 اخل٤مص٦م.

 شمٙمقن اخل٤ممت٦م ُمتْمٛمٜم٦م أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت. (14

وشم٤مريخ  ،شمرمج٦م إقمالم همػم اعمِمٝمقريـ سم٢مجي٤مز سمذيمر آؾمؿ واًمٜم٥ًم (15

واًمٕمٚمؿ اًمذي اؿمتٝمر سمف، وأهؿ  ،واعمذه٥م اًمٕم٘مدي واًمٗم٘مٝمل ،اًمقوم٤مة

 .إن وضمدوا - ُم١مًمٗم٤مشمف وُمّم٤مدر شمرمجتف

أو أؿمٕم٤مر أو همػم ذًمؽ  ،أو ومرق ،أو ىم٤ٌمئؾ ،إذا ورد ذم اًمٌح٨م ذيمر أُم٤ميمـ (16

يم٤من هل٤م ُمـ اًمٕمدد ُم٤م يًتدقمل  ظم٤مص٦م إن ،ف هب٤م ُمع ووع ومٝم٤مرس هل٤مأقمرخ 

 ذًمؽ.

 ُمراضمع اًمٌح٨م: (17

 أرشمٌٝم٤م قمغم طم٥ًم اًمؽمشمٞم٥م اهلج٤مئل وقمغم اًمٜمحق أيت:

 قمٜمقان اًمٙمت٤مب. . أ 

 اؾمؿ اعم١مًمػ واعمح٘مؼ إن وضمد. . ب 

 اًمدار أو اًمٜم٤مذ. . ج 

 ؾمٜم٦م اًمٓمٌع ورىمؿ اًمٓمٌٕم٦م. . د 

 تبع البحث بالفهارس الفنية املتعارف عليها, وهي:أ   (81
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 ومٝمرس أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م. 

 إطم٤مدي٨م وأصم٤مر.ومٝمرس  

 .-إن وضمد– ومٝمرس إقمالم واًمٗمرق 

 ومٝمرس اعمراضمع واعمّم٤مدر. 

 ومٝمرس اعمقوققم٤مت. 

 خطة افبحث:

ٛم٧م هذا اًمٌح٨م إمم ُم٘مدُم٦م، ومتٝمٞمد، وأرسمٕم٦م ُم٤ٌمطم٨م وظم٤ممت٦م،  ًَّ وذًمؽ قمغم ىم

 :اًمٜمحق أيت

ذم سمٞم٤من شمٕمريػ اًمِمٝم٤مدة، وُمنموقمٞمتٝم٤م، وطمٙمٛمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمتحٛمؾ  :افتؿفقد

 دة ذم احل٘مقق.وإداء واًمِمٝم٤م

 وومٞمف مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م:

 ِمٝم٤مدة.اًم ػيشمٕمر إول: ٓمٚم٥ماعم

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمنموقمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة.

 وأدائٝم٤م. اًمِمٝم٤مدة حتٛمؾ طمٙمؿ :اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 اًمِمٝم٤مدة. يمتامن ومٞمٝم٤م جيقز اًمتل اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: احل٤مٓت

 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: اًمِمٝم٤مدة ذم احل٘مقق وشم٘مدم اًمدقمقى.

 طمٙمؿ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة. :إول اعمٌح٨م

 ُمقوع ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة. :اعمٌح٨م اًمث٤مين

 ذوط اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة. :اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م
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 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 اعمٓمٚم٥م إول: سمٞم٤من ذوط اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: صٗم٦م أداء اًمِمٝم٤مدة.

 إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد. :اعمٌح٨م اًمراسمع

 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 اعمٓمٚم٥م إول: سمٞم٤من ُمٕمٜمك إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد وؾم٥ٌم اإلظمٗم٤مء.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: صقر إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد وأؾم٤مًمٞمٌف.

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: طمٙمؿ إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد ظمقوًم٤م قمغم اًمِم٤مهد.

 وشمتْمٛمـ أسمرز اًمٜمت٤مئ٩م وأهؿ اًمتقصٞم٤مت. :اخلامتة
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 دم بقان تعريػ افشفادة، ومؼوظقتفا، وحؽؿفا 

 واألداء وافشفادة دم احلؼققمـ حقث افتحؿؾ 

 وومٞمف مخ٦ًم ُمٓم٤مًم٥م:

 ِمٝم٤مدة.اًم ػيشمٕمر إول: ٓمٚم٥ماعم

 اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ُمنموقمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة.

 وأدائٝم٤م. اًمِمٝم٤مدة حتٛمؾ طمٙمؿ :اًمث٤مًم٨م اعمٓمٚم٥م

 اًمِمٝم٤مدة. يمتامن ومٞمٝم٤م جيقز اًمتل اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: احل٤مٓت

 اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: اًمِمٝم٤مدة ذم احل٘مقق وشم٘مدم اًمدقمقى.

 شٓادجان تؼزٚف: ٔلاأل طهةانً

 وومٞمف ومرقم٤من:

 :(1)افػرع األول: تعريػ افشفادة فغة
ًمٚمِمٝم٤مدة ذم اًمٚمٖم٦م قمدة . وؿمٝمد يِمٝمد ؿمٝم٤مدة. واعمِمٝمد: حمي اًمٜم٤مسُمّمدر 

 ُمٜمٝم٤م: ُمٕم٤منٍ 

                                           

ُم٤مدة )ؿمٝمد( ش اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م(، »3/221ُم٤مدة )ؿمٝمد( )ش ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م»يٜمٔمر:  (1)

ُم٤مدة ش اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم(، »3/238ُم٤مدة )ؿمٝمد( )ش ًم٤ًمن اًمٕمرب(، »2/494)

 (.1/324د( ) ٝمـ)ؿم



 
 

 إخفاء انشٕٓد خًٕفا ػهٗ انشاْذ 
 

 176 

أقمٚمؿ أن ٓ إًمف إٓ  :أي ،يم٘مقل اعم١مذن: أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل افعؾؿ وافبقان:

أقمٚمؿ وأسملم أن  :أي ،ا رؾمقل اهللوأسملم أن ٓ إًمف إٓ اهلل. وىمقًمف: أؿمٝمد أن حمٛمدً  ،اهلل

 ا رؾمقل اهلل.حمٛمدً 

وىمقم ؿمٝمقد أي  ،طميه ومٝمق ؿم٤مهد :أي ،اي٘م٤مل: ؿمٝمده ؿمٝمقدً  ومـفا احلضقر:

 ﴾ہ ۀ ہ ہ ہ﴿: شمٕم٤مممىم٤مل اهلل ، وهق ذم إصؾ ُمّمدر ،طمْمقر

ُمـ طمي ُمٜمٙمؿ ؿمٝمر رُمْم٤من وهق ُم٘مٞمؿ همػم ُم٤ًمومر ومٚمٞمّمؿ ُم٤م  :أي[ 185اًمٌ٘مرة:]

أي : [7:]اًمؼموجؓ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: شمٕم٤مممطمي وأىم٤مم ومٞمف، وىم٤مل 

 طمْمقر.

ؿمٝمد سمٙمذا أي طمٚمػ.  :شم٘مقل: أؿمٝمد سمٙمذا أي أطمٚمػ، وىمقهلؿ ومـفا احلؾػ:

ؓ﴾ۈئ ېئ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ائ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 ڱ ڱڳ ڳڳ ڳ  ک گ گ گ گ ک﴿ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:[8]اًمٜمقر:

 .[1]اعمٜم٤موم٘مقن:ؓ﴾ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں

شم٘مقل: ؿمٝمد سمٙمذا، إذا أظمؼم سمف، وأدى ُم٤م قمٚمٛمف سم٤معمٕم٤ميٜم٦م أو  ومـفا اإلخبار:

وًمذا شمٕمدى سم٤مًم٤ٌمء: ٕٟمف ُمْمٛمـ ُمٕمٜمك أظمؼم، ومّم٤مر ُمـ ُمٕم٤مين اًمِمٝم٤مدة  ،اًمًامع

 .اإلظم٤ٌمر سمام ىمد ؿمقهد

 افشفادة دم اصطالح افػؼفاء: افػرع افثاين: تعريػ

 وومٞمام يكم سمٞم٤من أؿمٝمر شمٕمريٗم٤مهتؿ: ،شمٕمريػ اًمِمٝم٤مدةاظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم 

 تعريػ احلـػقة: :أواًل 

 ف احلٜمٗمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة سمٕمدة شمٕمريٗم٤مت أؿمٝمره٤م:قمرَّ 

إظم٤ٌمر صدق إلصم٤ٌمت طمؼ سمٚمٗمظ اًمِمٝم٤مدة ذم جمٚمس اًم٘مْم٤مء، وًمق سمال »أهن٤م: 
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 .(1)شدقمقى

 وُمع أن هذا اًمتٕمريػ أؿمٝمر اًمتٕمريٗم٤مت ذم اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وقمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء إٓ أٟمف

ويمقن  ،شذم جمٚمس اًم٘مْم٤مء»ٓؿمتامًمف قمغم ذوط اًمِمٝم٤مدة يم٘مقًمف:  :ٓ خيٚمق ُمـ ٟمٔمر

ذيمر ًمٌٞم٤من اإلظم٤ٌمر ذم جمٚمس ًمٞمس ُمـ مت٤مم احلد، وإٟمام هق ُمـ اًمنموط، واًمتٕمريػ يُ 

ومال يدظمؾ ومٞمف اًمنمط: ٕن اًمنمط هق اًمذي  ،اعم٤مهٞم٦م اًمتل متٞمز اعمٕمرف ُمـ همػمه

ويٛمٙمـ أن جي٤مب قمـ هذا اًمٜمٔمر سم٠من  ،(2)يتقىمػ قمٚمٞمف اًمٌمء ومل يدظمؾ ذم ُم٤مهٞمتف

ىمٞمد جمٚمس اًم٘مْم٤مء ذم اًمتٕمريػ ًمزي٤مدة اإليْم٤مح وم٘مط، وًمٞمس ُمـ أضمزاء اعمٕمرف، 

 ا ُم٤م يت٤ًمهؾ اًمٕمٚمامء ذم ذيمر اًمنموط ذم اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمٖمرض ٟمٗمًف.ويمثػمً 

 تعريػ ادافؽقة: :اثاكقً 

 أمهٝم٤م:ذيمر أف اعم٤مًمٙمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة سمتٕمريٗم٤مت قمرَّ 

 .(3)شقمـ قمٚمؿ ًمٞم٘ميض سمٛم٘متْم٤مهإظم٤ٌمر طم٤ميمؿ » أهن٤م:

 : تعريػ افشاؾعقة:اثافثً 

 تٕمريٗم٤مت أؿمٝمره٤م:سمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة قمرَّ 

 .(4)شأؿمٝمد :إظم٤ٌمر سمحؼ ًمٚمٖمػم قمغم اًمٖمػم سمٚمٗمظ»: أهن٤م

                                           

 (.7/364ش )ومتح اًم٘مدير»يٜمٔمر:  (1)

ومف اًمٖمزازم ذم  (2) قم٤ٌمرة قمام ٓ يقضمد اعمنموط ُمع ": (188/ 2) شاعمًتّمٗمك»واًمنمط قمٜمد إصقًمٞملم يمام قمرَّ

 ."ًمٙمـ ٓ يٚمزم أن يقضمد قمٜمد وضمقده ،قمدُمف

 (.4/164ًمٚمِمٞمخ اًمدردير )ش اًمنمح اًمٙمٌػم»يٜمٔمر:  (3)

 (.4/319ش )طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة»يٜمٔمر:  (4)
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 : تعريػ احلـابؾة:ارابعً 

 ف احلٜم٤مسمٚم٦م اًمِمٝم٤مدة سمتٕمريٗم٤مت ُمٜمٝم٤م:قمرَّ 

 .(1)شاإلظم٤ٌمر قمام ؿمقهد، أو قمٚمؿ»: سم٠مهن٤م

 :يكم ُم٤م شمٌلم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتٕم٤مريػ هد وسمٕمد

 :ًمميت احلٜمٗمٞم٦م شمٕمريػ هق اًمتٕمريٗم٤مت هذه أىمقى إن أواًل:

ق احلٜمٗمٞم٦م شمٕمريػ إن -أ  همػم أُم٤م واًمرواي٦م، واًمدقمقى واإلىمرار اًمِمٝم٤مدة سملم ومرَّ

 وذًمؽ واًمرواي٦م، واًمدقمقى واإلىمرار اًمِمٝم٤مدة سملم يٗمرق ومٚمؿ شمٕمريػ احلٜمٗمٞم٦م

 .شمٕمريٗم٤مهتؿ ذم ووٕمػ ٟم٘مص

 ذًمؽ شمٗمٕمؾ ومل اًم٘مْم٤مء، جمٚمس ذم شمٙمقن سم٠من اًمِمٝم٤مدة ىمٞمَّد احلٜمٗمٞم٦م شمٕمريػ إن -ب

 .سم٘مٞم٦م اًمتٕمريٗم٤مت

اًمِمٝم٤مدة: إظم٤ٌمر »سم٠من ي٘م٤مل:  وذًمؽ ويٛمٙمـ اؾمتخالص شمٕمريػ ؾمٚمٞمؿ ًمٚمِمٝم٤مدة

سمحؼ ًمٖمػمه قمغم همػمه سمحٞم٨م يقضم٥م قمغم احل٤ميمؿ احلٙمؿ سمٛم٘متْم٤مه وًمق سمال 

 .(2)شدقمقى

 (3)يشزٔػٛح انشٓادج: انًطهة انخاَٙ

طمج٦م ُمٔمٝمرة ًمٚمحؼ جي٥م قمغم اًم٘م٤ميض احلٙمؿ سمٛمقضمٌٝم٤م ُمتك يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة 

 هب٤م، اإلصم٤ٌمت ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر ُمًتقومٞم٦م ًمنموـمٝم٤م، وىمد اشمٗمؼ

                                           

 (.8/281ش )اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع(، »7/299ش )خلرىملذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم ا»يٜمٔمر:  (1)

 (.20/232جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م )ش، شمٕمريػ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد اًمزسمـ»يٜمٔمر:  (2)

ش اعمٖمٜمل(، »20/223ش )اعمجٛمقع(، »10/152ش )اًمذظمػمة(، »6/282ش )سمدائع اًمّمٜم٤مئع»يٜمٔمر:  (3)

(10/154.) 
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ًملم ٜم٦م ُمـ ذًمؽ قمغم ُمًتدخ ًّ  .واعمٕم٘مقل واإلمج٤مع اًمٙمت٤مب واًم

، وىمقًمف [282]اًمٌ٘مرة:ؓ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿شمٕم٤ممم: وم٘مقل اهلل  أما افؽتاب،

ٹ ٹ ڤڤ ﴿شمٕم٤ممم:  وىمقًمف ،[2]اًمٓمالق:ؓ﴾کڑ ڑ ﴿: شمٕم٤ممم

ڈ ڈ ژ ﴿: شمٕم٤ممموىمقًمف ، [283]اًمٌ٘مرة:ؓ﴾ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڦ

ژ ڑڑ ک ک ک  ڈ ژ﴿: شمٕم٤ممم. وىمقًمف [2]اًمٓمالق:ؓ﴾ژ

 .[282]اًمٌ٘مرة:ؓ﴾گ گ ڳ ڳ ک گ گ

ؿَم٤مِهَداَك َأْو »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلصأن اًمٜمٌل  ،ؓ حدي٨م اسمـ ُمًٕمقد وم افسـة: أماو

 .(1)شَيِٛمٞمٜمُفُ 

اًمرضمؾ يِمٝمد سمِمٝم٤مدة ،  ملسو هيلع هللا ىلصذيمر قمٜمد رؾمقل اهلل أٟمف  ¶وطمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

ْٛمسِ »وم٘م٤مل زم:   َهَذا اًمِمَّ
ِ
٤ٌَّمٍس، َٓ شَمِْمَٝمُد إَِّٓ قَمغَم َُم٤م ُييِضُء ًَمَؽ يَمِْمَٞم٤مء ـَ قَم  .شَي٤م اسْم

 .(2)سمٞمده إمم اًمِمٛمس ملسو هيلع هللا ىلصوأوُم٠م رؾمقل اهلل 

 .: إلصم٤ٌمت احل٘مقق(3)وىمد أمجع اًمٕمٚمامء قمغم ُمنموقمٞمتٝم٤م

 ومقضم٥م اًمٜم٤مس سملم اًمتج٤مطمد حلّمقل ٞم٦م إًمٞمٝم٤مألن احل٤مضم٦م داقموم أما ادعؼقلو

 .(4)إًمٞمٝم٤م اًمرضمقع

                                           

(، 2515( رىمؿ )3/143إذا اظمتٚمػ اًمراهـ واعمرهتـ وٟمحقه، ) أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اًمرهـ، سم٤مب (1)

( رىمؿ 1/123وُمًٚمؿ، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب وقمٞمد ُمـ اىمتٓمع طمؼ ُمًٚمؿ سمٞمٛملم وم٤مضمرة سم٤مًمٜم٤مر، )

(138/221.) 

 هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ومل خيرضم٤مه.. وىم٤مل: (98/ 4)ش اعمًتدرك»احل٤ميمؿ ذم  أظمرضمف (2)

 (.10/154ش )اعمٖمٜمل»يٜمٔمر:  (3)

 (.10/154ش )اعمٖمٜمل»يٜمٔمر:  (4)
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 ٔأدائٓا انشٓادج تحًم حكى: انًطهة انخانج

 .(1)أن يدقمك ًمٞمِمٝمد ويًتحٗمظ اًمِمٝم٤مدة ادؼصقد بتحؿؾ افشفادة:

 .(2)ٝمق أن يدقمك ًمٞمِمٝمد سمام قمٚمٛمف واؾمتحٗمظ إي٤مهوم :وأما األداء

إن ىم٤مم هب٤م ُمـ ومٞمف  (3)يمٗم٤مي٦م ومرض وأداءه٤م اًمِمٝم٤مدة حتٛمؾ أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ

وذًمؽ حيّمؾ  ،ن اعم٘مّمقد هب٤م طمٗمظ احل٘مققٕ :يمٗم٤مي٦م ؾم٘مط اًمٗمرض قمـ اًم٤ٌمىملم

ٟمف ٕ : قمٚمٞمفسمٌٕمْمٝمؿ، وإن يم٤من ذم ُمقوع ٓ يقضمد ومٞمف همػمه ممـ ي٘مع سمف اًمٙمٗم٤مي٦م شمٕملمَّ 

وم٢من يم٤من قمٚمٞمف ضر ذم اًمتحٛمؾ أو إداء، ، (4)ٓ حيّمؾ اعم٘مّمقد إٓ سمف ومتٕملم قمٚمٞمف

أو يم٤من ممـ ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف، أو حيت٤مج إمم اًمتٌذل ذم اًمتزيمٞم٦م وٟمحقه٤م، مل يٚمزُمف: 

 .(5)[282]اًمٌ٘مرة:ؓ﴾وئ ۇئ ەئ وئ ەئ﴿ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: 

 وؿد اشتدفقا بلدفة مـفا:

 :افؽتاب :أواًل 

 .[282]اًمٌ٘مرة:ؓ﴾ۀں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 واًمٜمٝمل اًمٗمريْم٦م، ذط اعمدقمل ُمـ اًمٓمٚم٥م أن قمغم دًمٞمؾ أي٦م افدالفة: وجف

: ٕن اًمِمٝم٤مدة أُم٤مٟم٦م اعمِمٝمقد ًمف ذم (6)ًمألداء سم٤محلْمقر أُمر اًمدقمقى اإلسم٤مء قمٜمد قمـ

                                           

 (.69)ص: ش ُمٕملم احلٙم٤مم»، (245/ 1) ششمٌٍمة احلٙم٤مم» (1)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (2)

(، 20/223ش )اعمجٛمقع(، »2/211ش )اًمتٚم٘ملم ذم اًمٗم٘مف اعم٤مًمٙمل(، »7/365ش )ومتح اًم٘مدير»يٜمٔمر:  (3)

 (.10/154ش )اعمٖمٜمل»

 (.20/223ش )اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب» (4)

 (.10/155ش )اعمٖمٜمل» (5)

 (.9/100ش )اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م» (6)
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 .(1)ذُم٦م اًمِم٤مهد

ؓ﴾ڦڦ  ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 .[283]اًمٌ٘مرة:

، وأن هنل ًمٚمِمٝمقد أن يٙمتٛمقا ُم٤م حتٛمٚمقه ُمـ اًمِمٝم٤مدةأي٦م ومٞمٝم٤م  وجف افدالفة:

 .(2)قمٚمٞمٝمؿ أداءه٤م

 :افسـة :اقً ثاك

ُمـ  يمٗم٤مي٦م ومرض وأداءه٤م اًمِمٝم٤مدة حتٛمؾ أن ُمـ إًمٞمف ذهٌقا عم٤م اًمٕمٚمامء اؾمتدل

 اًمًٜم٦م سم٠مدًم٦م ُمٜمٝم٤م:

٠َمهَل٤َم»: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  ًْ ٌَْؾ َأْن ُي ؟ اًمَِّذي َي٠ْميِت سمَِِمَٝم٤مَدشمِِف ىَم
ِ
َٝمَداء يُمْؿ سمَِخػْمِ اًمِمُّ َٓ ُأظْمؼِمُ َأْو  شَأ

ؼِمُ سمَِِمَٝم٤مَدشمِِف » ٠َمهَل٤َمخُيْ ًْ ٌَْؾ َأْن ُي  .(3)شىَم

 ،(4)أداؤه٤م قمٜمد احل٤ميمؿ هٜم٤ماإلشمٞم٤من هب٤م دل احلدي٨م قمغم أن ُمٕمٜمك  وجف افدالفة:

 ،وٓ يٕمٚمؿ ذًمؽ اإلٟم٤ًمن أٟمف ؿم٤مهد ،حمٛمقل قمغم ُمـ قمٜمده ؿمٝم٤مدة إلٟم٤ًمن سمحؼوهق 

 .(5)ومٞم٠ميت إًمٞمف ومٞمخؼمه سم٠مٟمف ؿم٤مهد ًمف

                                           

 (.6/282ش )سمدائع اًمّمٜم٤مئع» (1)

 (.1/348ًمٚمِمقيم٤مين )ش ومتح اًم٘مدير» (2)

، (5/193(، وأمحد )1719( رىمؿ )3/1344أظمرضمف ُمًٚمؿ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م، سم٤مب سمٞم٤من ظمػم اًمِمٝمقد، ) (3)

 واًمٚمٗمظ ًمف.

 (.5/188ش )اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م» (4)

 (.12/17ش )ُمًٚمؿ ذح اًمٜمقوي قمغم» (5)



 
 

 إخفاء انشٕٓد خًٕفا ػهٗ انشاْذ 
 

 182 

 (1)ادجانشٓ كتًاٌ فٛٓا ٚجٕس انتٙ انحاالخ: انًطهة انزاتغ

 تعريػ افؽتامن: -أ

ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمل يمتؿ، اًمٙمِْتامُن: َٟمِ٘مٞمض اإِلقْمالِن، يَمَتَؿ اًمٌمَء  افؽتامن دم افؾغة:

 وئ ەئ ەئ ائ ائ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: (2)٤م وايْمَتَتَٛمف ويَمتََّٛمف ويمِْتاَمٟمً َيْٙمُتُٛمف يَمْتاًم 

 .[140]اًمٌ٘مرة: ﴾ۇئ ۇئ وئ

ُمٜمٝم٤م: اإلظمٗم٤مء، وُمٜمٝم٤م: اًمًؽم واإلُم٤ًمك قمـ اًمٌٞم٤من، وإذا  وهق يدل قمغم ُمٕم٤منٍ 

 أؾمٜمد إمم اًمِمٝم٤مدة دل قمغم إظمٗم٤مئٝم٤م وؾمؽمه٤م وقمدم اًم٘مٞم٤مم هب٤م.

 .(3)وذيمر سمٕمْمٝمؿ أن يمتامن اًمِمٝم٤مدة أن يْمٛمره٤م سم٤مًم٘مٚم٥م وٓ يتٙمٚمؿ سمف

وُمٕمٜمك يمتامن اًمِمٝم٤مدة إذن: اإلُم٤ًمك قمـ إظم٤ٌمر طم٤ميمؿ قمـ قمٚمؿ سمحٞم٨م حيقل 

 ٤مء سمٛم٘متْم٤مه.ذًمؽ سملم احل٤ميمؿ واًم٘مْم

 احلاالت افتل جيقز ؾقفا ـتامن افشفادة: -ب

 :احلدود دم افشفادة ـتامن -1

 ًٌ ٤م ذم اًمًؽم، وىمد ىم٤مل سمذًمؽ مجٝمقر ُمـ جيقز ًمٚمِم٤مهد أٓ يِمٝمد ذم احلدود شمرهمٞم

 .(4)اًمٗم٘مٝم٤مء

                                           

، اًمديمتقر ٟمٛمر حمٛمد ٟمٛمر، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مٕردن، وىمد ٟمنم شاعمًقهم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٙمتامن اًمِمٝم٤مدة»يٜمٔمر:  (1)

 قمغم اًمِمٌٙم٦م. 

 (.506/ 12ش )ًم٤ًمن اًمٕمرب»يٜمٔمر:  (2)

 (.1/231ش )شمٗمًػم اًمٜمًٗمل»يٜمٔمر:  (3)

روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم »(، 4/175) شاًمنمح اًمٙمٌػم وُمٕمف طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل»(، 9/146ش )اعمًٌقط»يٜمٔمر:  (4)

 (.6-12/5ش )اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم ُمتـ اعم٘مٜمع»(، 244/ 11ش )وقمٛمدة اعمٗمتلم
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 وأُم٤م اعمتج٤مهر ومٞمٜمدب اًمرومع. ،ذم همػم اعمتج٤مهر سمٗمً٘مف (1)ده اعم٤مًمٙمٞم٦موىمٞمَّ 

قمالن هب٤م ومرض إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ؾمؽم سم٤مًمِمٝم٤مدات يمٚمٝم٤م واإلاًم٘مٞم٤مم »ىم٤مل اسمـ طمزم: 

وإن ظمّمّمٜم٤م قمٛمقم اخلؼم سم٤مٔي٤مت  ،وم٤مٕومْمؾ اًمًؽم ،اعمًٚمؿ ذم طمد ُمـ احلدود

 .(2)شيم٤من اًم٘مقل ذم ذًمؽ أن اًمًؽم قمغم اعمًٚمؿ طمًـ

 ـتامن افشفادة إذا وجد مـ يؼقم هبا شقاه: -2

٤مطمٌف، وم٢مذا شمٕمٞمٜم٧م إن اعم٘مّمد اًمرئٞمس ُمـ اًمِمٝم٤مدة هق إيّم٤مل احلؼ إمم ص

اًمِمٝم٤مدة وؾمٞمٚم٦م إليّم٤مل هذا احلؼ يم٤مٟم٧م واضم٦ٌم، وهذا اًمتحّمٞمؾ يتح٘مؼ سمٜمّم٤مب 

اًمِمٝم٤مدة، وم٢مذا شمقومر ؿمٝمقد يتحّمؾ هبؿ احلؼ ضم٤مز عمـ ؾمقاهؿ ُمـ اًمِمٝمقد أن 

 .(3)يتخٚمػ قمٜمٝم٤م، وإمم هذا ذه٥م إئٛم٦م إرسمٕم٦م

وم٢من ىم٤مم وإن يم٤مٟم٧م قمٜمده ؿمٝم٤مدة ومدقمل إمم أدائٝم٤م ًمزُمف ذًمؽ، "ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

سم٤مًمٗمرض ذم اًمتحٛمؾ أو إداء اصمٜم٤من، ؾم٘مط قمـ اجلٛمٞمع، وإن اُمتٜمع اًمٙمؾ 

 .(4)"أصمٛمقا

 ـتامن افشفادة إذا حلؼ افشاهد رضر: -3

ٓ شمٓمٚم٥م اًمِمٝم٤مدة ُمـ اًمِم٤مهد إذا حل٘مف ضر همػم ُمٕمٝمقد، ي٘مقل اسمـ ىمداُم٦م: 

ٞمف ضر وإٟمام يت٠مصمؿ اعمٛمتٜمع إذا مل يٙمـ قمٚمٞمف ضر ويم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدشمف شمٜمٗمع، وم٢من يم٤من قمٚم"

 ەئ ەئ﴿: ذم اًمتحٛمؾ وإداء أو يم٤من ممـ ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف...مل يٚمزُمف: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

                                           

 (.4/175ش )اًمنمح اًمٙمٌػم وُمٕمف طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل» (1)

 (.11/145ش )اعمحغم» (2)

ش اعمٖمٜمل»(، 2/323ش )اعمٝمذب»(، 205)صش اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م»(، 7/366ٓسمـ اهلامم )ش ومتح اًم٘مدير» (3)

(10/129 .) 

 (.10/129ش )اعمٖمٜمل» (4)
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 .(1)[282]اًمٌ٘مرة: ﴾ۇئ وئ وئ

، وم٤مًمير ُمرومقع ذم (2)شاروٓ ِضَ  ٓ ضرَ »: ملسو هيلع هللا ىلص٤م: ىمقًمف وُمـ إدًم٦م أيًْم 

 اًمنميٕم٦م.

 :افظؾؿ إػـتامن افشفادة إذا أدت  -4

وىمد ذيمر اسمـ طمزم  ،ذم فمٚمؿ همػمه إن اًمٔمٚمؿ طمرام، وٓ جيقز ًمٚمِم٤مهد أن يت٥ًٌم

ا هلذه احل٤مًم٦م ُمٜمٝم٤م: إذا قمٚمؿ اًمِم٤مهد أن اًم٘م٤مذف ص٤مدق ذم ىمذومف، أو قمٚمؿ صقرً 

اًمِم٤مهد أن اًم٘م٤مشمؾ اؾمؽمد ُم٤مًمف وىمتؾ ُمـ ىمتؾ أسم٤مه، وم٢من اًمِمٝم٤مدة هٜم٤م شمٙمقن سم٢مي٘م٤مع 

احلد قمغم ُمـ صدق ذم ىمذومف، وإي٘م٤مع اًم٘مّم٤مص قمغم ُمـ اؾمت٘م٤مد واؾمؽمضمع ُم٤مًمف 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿: ٞمؾ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤مممسمٓمريؼ ُمنموع. ودًم

م اهلل شمٕم٤ممم اًم٘مٞم٤مم سمٖمػم ومحرَّ  ،[135اًمٜم٤ًمء:]ؓ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ

 [2]اعم٤مئدة:ؓ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ﴿: اًم٘مًط، وىمقًمف شمٕم٤ممم

، وًمٞمس ذم اإلصمؿ واًمٕمدوان أيمثر ُمـ أن يدري أن ىم٤مذومف مل يٙمذب صمؿ يٓم٤مًمٌف سمام 

 .(3)يٓم٤مًم٥م سمف أهؾ اًمٙمذب

 افشفادة إذا ـان احلاـؿ ال يؼبؾ صفادتف:ـتامن  -5

إذا يم٤من احل٤ميمؿ يرد ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهد جلرح ومٞمف، أو قمداوة سمٞمٜمف وسملم اعمِمٝمقد قمٚمٞمف، 

ومال يٚمزُمف أن يِمٝمد: ٕن اًمِمٝم٤مدة ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ حت٘مؼ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ُمـ إىمرار 

                                           

 (.10/129ش )اعمٖمٜمل» (1)

 (.2341أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف: يمت٤مب إطمٙم٤مم، سم٤مب ُمـ سمٜمك ذم طم٘مف ُم٤م يي سمج٤مره، رىمؿ ) (2)

 ًَّ ظمالص٦م »(، وصححف اًمِم٤مومٕمل، وطمًٜمف اسمـ اًمّمالح يمام ذم 641)ص: ش إذيم٤مر»ٜمف اًمٜمقوي ذم وطم

 (.2/438ش )اًمٌدر اعمٜمػم

 .(11/299ش )اعمحغم» (3)
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 ،[282اًمٌ٘مرة:] ﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿: ًمٚمحؼ، ورومع ًمٚمخّمقُم٦م: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم

ا، وُمِم٘م٦م ُمـ همػم وم٤مئدة، وذًمؽ إضار سمف ٓ ووضمف اًمدًٓم٦م أٟمٜم٤م ٟمٙمٚمػ اًمِم٤مهد ضمٝمدً 

 شم٘م٤مسمٚمف ُمّمٚمح٦م أو ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدة ًمٚمِم٤مرع.

وأن شمرد ؿمٝم٤مدشمف، وٓ ي١مظمذ هب٤م  ،(1)شاروٓ ِضَ  ٓ ضرَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوىمقل اًمرؾمقل 

 .(2)إضار سمف

 ـتامن افشفادة إذا ـاكت ال تـػع: -6

اًمِمٝم٤مدة إذا مل يؽمشم٥م قمغم ؿمٝم٤مدشمف ُم٘مّمقده٤م جيقز ًمٚمِم٤مهد أن يٛمتٜمع قمـ 

إٟمام ي٠مصمؿ اعمٛمتٜمع "اًمنمقمل ُمـ إطم٘م٤مق احلؼ، وإيّم٤مًمف إمم ص٤مطمٌف، ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: 

 .(3)"إذا مل يٙمـ قمٚمٞمف ضر ويم٤مٟم٧م ؿمٝم٤مدشمف شمٜمٗمع

 انشٓادج فٙ انحقٕق ٔتقذو انذػٕٖ: انًطهة انخايض

 شمٜم٘مًؿ احل٘مقق إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم:

يم٤محل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م، واًمٜمٙم٤مح، وهمػمه ُمـ  يٛمٚمؽ إؾم٘م٤مـمف: طمؼ ٔدُمل ُمٕملم (1

، اًمٕم٘مقد واًمٕم٘مقسم٤مت، يم٤مًم٘مّم٤مص، وطمد اًم٘مذف، واًمقىمػ قمغم آدُمل ُمٕملم

ٕن : شمًٛمع اًمِمٝم٤مدة ومٞمف إٓ سمٕمد اًمدقمقىوهذا اًمٜمقع ُمـ احل٘مقق ٓ 

 .اًمِمٝم٤مدة ومٞمف طمؼ ٔدُمل

ٞمع يم٤مًمقىمػ قمغم اًمٗم٘مراء، واعم٤ًميملم أو مج :٤م ٔدُمل همػم ُمٕملمُم٤م يم٤من طم٘م   (2

اعمًٚمٛملم، أو قمغم ُمًجد، أو ؾم٘م٤مي٦م أو ُم٘مؼمة ُمًٌٚم٦م، أو اًمقصٞم٦م ًمٌمء ُمـ 

                                           

 (. 182) ؾمٌؼ خترجيف ذم ص (1)

 ، ًمٜمٛمر حمٛمد اًمٜمٛمر.شاعمًقهم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٙمتامن اًمِمٝم٤مدة» (2)

 (.10/129ش )اعمٖمٜمل» (3)
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، وإٟمام شمٙمقن إمم شم٘مدم اًمدقمقى ذًمؽ، وٟمحق هذا، ومال شمٗمت٘مر اًمِمٝم٤مدة سمف

ٕن ذًمؽ ًمٞمس ًمف ُمًتحؼ ُمٕملم ُمـ أدُمٞملم يدقمٞمف، ويٓم٤مًم٥م طم٦ًٌم هلل: 

 .سمف

٘مر اًمِمٝم٤مدة وهل ُم٤م ًمٞمس ًمٚمٛمٙمٚمػ إؾم٘م٤مـمف، ومال شمٗمت ،٤م هلل شمٕم٤مممُم٤م يم٤من طم٘م   (3

ٕن ذًمؽ ًمٞمس ًمف ُمًتحؼ  ، وإٟمام شمٙمقن طم٦ًٌم هلل:إمم شم٘مدم اًمدقمقى سمف

 :شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم، وُمٕملم ُمـ أدُمٞملم يدقمٞمف، ويٓم٤مًم٥م سمف

ومٛمـ يم٤مٟم٧م قمٜمده ، ُم٤م ٓ يًتدام ومٞمف اًمتحريؿ يم٤مًمزٟم٤م، وذب اخلٛمر -أ

 ؿمٝم٤مدة ذم طمد اهلل شمٕم٤ممم وم٤معمحت٥ًم خمػم سملم أُمريـ:

اًمًؽم قمغم اجل٤مين أو اجلٜم٤مة، وهق رء ومْمٞمؾ، وحمٌقب قمٜمد اهلل  األمر األول:

 وقمٜمد اعم١مُمٜملم ُمـ قم٤ٌمده.

 ،هذا اًمًؽم ُمٜمدوب ومٚمق رومٕمف إمم اًمًٚمٓم٤من وٟمحقه مل ي٠مصمؿ سم٢ممج٤مع»ىم٤مل اًمٕمٚمامء: 

 .(1)شوًمٙمـ هذا ظمالف إومم، وىمد يٙمقن ذم سمٕمض صقره ُم٤م هق ُمٙمروه

دي٨م ومحٚم٦م اًمٕمٚمؿ اعم٘مٚمديـ وأُم٤م ذم أصح٤مب احل»: "ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ"ىم٤مل ذم 

ومٞمج٥م قمغم ُمـ قمرف أطمقاهلؿ اًمًٞمئ٦م ممـ ي٘مٚمد ذم ذًمؽ ويٚمتٗم٧م إمم ىمقًمف أن 

ًمئال يٖمؽم هبؿ اًمٜم٤مس وي٘مٚمد ذم ديـ اهلل ُمـ ٓ جي٥م شم٘مٚمٞمده، وقمغم  :يٙمِمػ أطمقاهلؿ

 .(2)ش٤م وطمديثً هذا اضمتٛمع رأي إئٛم٦م ىمدياًم 

وىم٤مف وإيت٤مم وأُم٤م ضمرح اًمرواة واًمِمٝمقد وإُمٜم٤مء قمغم اًمّمدىم٤مت وإ

وٟمحقهؿ ومٞمج٥م ضمرطمٝمؿ قمٜمد احل٤مضم٦م، وٓ حيؾ اًمًؽم قمٚمٞمٝمؿ إذا رأى ُمٜمٝمؿ ُم٤م 

                                           

 (.16/135ش )ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ» (1)

 (.6/164ش )اجلٚمٞمؾُمقاه٥م » (2)
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ي٘مدح ذم أهٚمٞمتٝمؿ، وًمٞمس هذا ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اعمحرُم٦م، سمؾ ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م اًمقاضم٦ٌم، وهذا 

 جمٛمع قمٚمٞمف.

ٕن ذًمؽ ًمٞمس ًمف  :أداء اًمِمٝم٤مدة طم٦ًٌم إلىم٤مُم٦م طمد اهلل شمٕم٤ممم األمر افثاين:

وهذا  ،عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ إزاًم٦م ًمٚمٗم٤ًمد وشم٘مٚمٞمؾ ًمف، ويدقمٞمف ُمًتحؼ ُمٕملم ُمـ أدُمٞملم

طمًـ، عم٤م ومٞمف ُمـ صٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛمجتٛمع قمـ اًمرذائؾ اًمتل ىمد هتٌط سمف إمم درضم٦م 

 آٟمحٓم٤مط.

ُم٤م يًتدام ومٞمف اًمتحريؿ ُمـ طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قمتؼ، وـمالق، وظمٚمع،  -ب

وإيالء، وفمٝم٤مر، وُمّم٤مهرة، ووىمػ ورو٤مع، وهذه يتٕملم قمغم اًمِم٤مهد 

وذًمؽ حلامي٦م طم٘مقق اهلل  :درة ٕداء اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمٝم٤م دون ـمٚم٥م ُمـ أطمداعم٤ٌم

 .(1)وعمٜمع اٟمتٝم٤مك طمرُم٤مشمفشمٕم٤ممم 

                                           

(، 5/188ش )اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م(، »7/187ش )ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ(، »6/162ش )ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ» (1)

 (.10/202ش )اعمٖمٜمل»
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 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .شمٕمريػ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة :إول ٓمٚم٥ماعم

 .طمٙمؿ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدةاعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 .انشٓادجتؼزٚف انشٓادج ػهٗ : انًطهة األٔل

وم٧م اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة سم٠مهن٤م: أو  ،إظم٤ٌمر اًمِم٤مهد قمـ ؾمامقمف ؿمٝم٤مدة همػمه» قُمرخ

 .(1)شؾمامقمف إي٤مه ًم٘م٤مضٍ 

 .حكى انشٓادج ػهٗ انشٓادج: انًطهة انخاَٙ

هن٤م أإذ  :عم٤م يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء

شمٕمتؼم  اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدةُم٤م ٟمدر، وم٢من طمج٦م ذقمٞم٦م شمث٧ٌم هب٤م مجٞمع احل٘مقق إٓ 

قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ دلَّ قمغم ذًمؽ اإلمج٤مع،  ضم٤مئزة ، وهلؿمٝم٤مدة إصقل ٤م قمـومرقمً 

 واعمٕم٘مقل.

، يمِمٝم٤مدة إصؾ ، وأهن٤م شم٘مٌؾ(2)وم٘مد أمجٕم٧م إُم٦م قمغم ضمقازه٤م أما اإلمجاع،

 .ذم يمؾ طمؼ ٓ يً٘مط سم٤مًمِمٌٝم٦موذًمؽ 

                                           

 (.7/217ًمٚمخرر )ش ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ» (1)

 (.10/196ش )اعمٖمٜمل(، »2/150ش )آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر» (2)
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ىمد يٕمجز قمـ إداء عمرض أو واًمِم٤مهد ن احل٤مضم٦م داقمٞم٦م إًمٞمٝم٤م، ، وم٢موأما ادعؼقل

٘مقق، وذم احل ٧مٚمقٓ ذًمؽ ًمٌٓمٚمومٌٕمض اًمٕمقارض، أو خلقف أو ًم ُمقت أو ؾمٗمر

 .(1)ذًمؽ ضر قمغم اًمٜم٤مس، وُمِم٘م٦م ؿمديدة

                                           

 (.10/196ش )اعمٖمٜمل(، »7/462ش )ًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦ما(، »2/150ش )آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر» (1)
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 تحزٚز يحم انُشاع:

ّمد سمف اعم٤مل، ل، وُم٤م ي٘ماشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ذم إُمقا

 .(1)وُٟمِ٘مَؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ

 واختؾػقا دم ثبقهتا ؾقام ظدا ذفؽ ظذ ؿقفغ:

 (2)، وهق ىمقل ُم٤مًمؽهمػمه٤مذم احلدود وذم قز ذم يمؾ رء دم افؼقل األول:

 .(3)واًمِم٤مومٕمل

 (4)، وهق ىمقل احلٜمٗمٞم٦ماحلدود واًم٘مّم٤مص ذم دمقز ذم يمؾ رء إٓ افؼقل افثاين:

 .(5)واحلٜم٤مسمٚم٦م

 افؼقل األول:دفقؾ 

اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سمجقاز اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ذم يمؾ رء ذم احلدود 

صح٧م وهمػمه٤م وذًمؽ سم٤مًم٘مٞم٤مس قمغم إُمقال: ٕهن٤م عم٤م صمٌت٧م سمِمٝم٤مدة إصؾ، و

                                           

 (.10/196ش )اعمٖمٜمل(، »6/281ش )سمدائع اًمّمٜم٤مئع» (1)

 (.10/197ش )اعمٖمٜمل»(، 8/542ش )اعمحغم(، »4/23ش )اعمدوٟم٦م» (2)

 (.10/197ش )اعمٖمٜمل»(، 8/542ش )اعمحغم(، »272)ص: ش اًمتٜمٌٞمف ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل» (3)

(، 8/542ش )اعمحغم(، »17/221ش )احل٤موي اًمٙمٌػم(، »7/46(، و)6/281)ش سمدائع اًمّمٜم٤مئع» (4)

 (.10/197ش )اعمٖمٜمل»

 (.90-12/89ش )اإلٟمّم٤مف(، »10/197ش )اعمٖمٜمل» (5)
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 .(1)اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ذم إُمقال اًمتل هل أظمػ، يم٤من ضمقازه٤م ذم اعمٖمٚمظ أطمؼ

عم٤م ، وأن اًمٗمرق سملم اعم٠ًمًمتلم فم٤مهر ٓ يّمح قمغم إُمقال وٟمقىمش سم٠من اًم٘مٞم٤مس

، وم٢من اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة إٟمام شم٘مٌؾ سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٗمرق ذم احل٤مضم٦م واًمت٤ًمهؾ ومٞمٝم٤م

 .(2)وٓ طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم احلد: ٕن ؾمؽم ص٤مطمٌف أومم ُمـ اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف ًمٚمح٤مضم٦م،

 دفقؾ افؼقل افثاين:

وم٢مهن٤م يتٓمرق  اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م ؿمٌٝم٦م:اؾمتدل أصح٤مب هذا اًم٘مقل سم٠من 

إًمٞمٝم٤م اطمتامل اًمٖمٚمط واًمًٝمق واًمٙمذب ذم ؿمٝمقد اًمٗمرع، ُمع اطمتامل ذًمؽ ذم ؿمٝمقد 

إصؾ، وهذا اطمتامل زائد، ٓ يقضمد ذم ؿمٝم٤مدة إصؾ، وهق ُمٕمتؼم، سمدًمٞمؾ أهن٤م ٓ 

احلدود ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمًؽم، واًمدرء سم٤مًمِمٌٝم٤مت، ، وشم٘مٌؾ ُمع اًم٘مدرة قمغم ؿمٝمقد إصؾ

 .(3)رواإلؾم٘م٤مط سم٤مًمرضمقع قمـ اإلىمرا

اًمذي يؽمضمح ًمدي هق اًم٘مقل اًمث٤مين ًم٘مقة شمٕمٚمٞمٚمف، وأن ىمٞم٤مس اًمِمٝم٤مدة  افراجح:

قمغم اًمِمٝم٤مدة قمغم إُمقال ٓ يّمح ًمٚمٗمرق اًمٔم٤مهر سمٞمٜمٝمام ُمـ ضمٝم٦م احل٤مضم٦م، وُمـ 

 ضمٝم٦م أن احلدود ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمًؽم واًمدرء سم٤مًمِمٌٝم٤مت.

                                           

 (. 10/197ش )اعمٖمٜمل(، »17/221ش )احل٤موي اًمٙمٌػم» (1)

 (.10/197ش )اعمٖمٜمل» (2)

 (.10/197ش )اعمٖمٜمل» (3)
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 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 .إول: سمٞم٤من ذوط اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ٓمٚم٥ماعم

 .صٗم٦م أداء اًمِمٝم٤مدةاعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 تٛاٌ شزٔط انشٓادج ػهٗ انشٓادج: انًطهة األٔل

 ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ًم٘مٌقل اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ذوـًم٤م هل يمام يكم:

 ،وضمقد قمذر ذم وىم٧م أداء اًمِمٝم٤مدة ُم٤مٟمع حلْمقر إصؾ جمٚمس اًم٘م٤ميض عمقت -1

 ،أو ظمقف أو همػمه: ٕن إصؾ أىمقى ُمـ اًمٗمرع ،همٞم٦ٌمأو  طمٌس، أو ،أو ُمرض

 .(1) زوٓ يً٘مط اًمٗمرض إٓ سم٤مًمٕمج ٞمف،اًمِمٝم٤مدة ومرض قمٚمو

أن شمتح٘مؼ ذوط اًمِمٝم٤مدة، ُمـ اًمٕمداًم٦م وهمػمه٤م، ذم يمؾ واطمد ُمـ ؿمٝمقد -2

٤م، وم٤مقمتؼمت اًمنموط ذم إصؾ واًمٗمرع: ٕن احلٙمؿ يٜمٌٜمل قمغم اًمِمٝم٤مدشملم مجٞمٕمً 

 .(2)يمؾ واطمد ُمٜمٝمام

                                           

درر احلٙم٤مم ذم (، »2/152ش )آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر(، »5/499ش )قم٤مسمديـاًمدر اعمخت٤مر وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ » (1)

ش اعمجٛمقع(، »17/225ش )احل٤موي اًمٙمٌػم(، »8/497ش )ُمٜمح اجلٚمٞمؾ(، »4/341ش )ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم

 (.10/197ش )اعمٖمٜمل(، »20/268)

ش اعمٖمٜمل(، »20/269ش )اعمجٛمقع(، »8/498ش )ُمٜمح اجلٚمٞمؾ(، »2/152ش )آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر» (2)

(10/197-198.) 
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ٟمِمٝمد قمغم   : وًمق ىم٤مًمقا ،ن يٕملم ؿمٝمقد اًمٗمرع ؿمٝمقد إصؾ سم٠مؾمامئٝمؿ وأٟم٤ًمهبؿأ  -3

 ،ؿمٝم٤مدة قمدًملم مل شم٘مٌؾ ٕهنام رسمام يم٤مٟم٤م قمدًملم قمٜمدمه٤م همػم قمدًملم قمٜمد احل٤ميمؿ

 . (1)وٕٟمف يتٕمذر قمغم اخلّمؿ ضمرطمٝمام إذا مل يٕمرف قمٞمٜمٝمام

أن يًؽمقمٞمف ؿم٤مهد إصؾ اًمِمٝم٤مدة، ومٞم٘مقل: اؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مديت أين أؿمٝمد أن  -4

 . (2)قمغم ومالن يمذا ًمٗمالن

 .(3) دوام ذوط اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة إمم طملم احلٙمؿ اقمت٤ٌمر -5

أصؾ هذه اعم٠ًمًم٦م هق ذم ىمٌقل اقمت٤ٌمر اًمذيمقري٦م ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة: و -6 

ًٓ  ؾمقاء يم٤من ،ؿمٝم٤مدة اًمٜم٤ًمء قمغم اًمِمٝم٤مدة أو يم٤من ومٞمٝمؿ ٟم٤ًمء  ؿمٝمقد إصؾ رضم٤م

 أو يمـ يمٚمٝمـ ٟم٤ًمء.

إمم اعمٜمع ُمـ هذا، وسمف ىم٤مل  (6)واًمِم٤مومٕمل (5)ُم٤مًمؽو (4)طمٜمٞمٗم٦م أسمق ومذه٥م -

 .(7)أمحد ذم رواي٦م

يقبلن يف الفرع فيما يقبل فيه »: - وهي املذهب - وقال يف رواية أخرى -

                                           

ش اعمٖمٜمل(، »20/269ش )اعمجٛمقع(، »10/293ش )اًمذظمػمة(، »2/152ش )آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر» (1)

(10/199.) 

ش اعمٖمٜمل(، »20/270ش )اعمجٛمقع(، »10/293ش )اًمذظمػمة(، »2/151ش )آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر» (2)

(10/199.) 

ش اعمجٛمقع(، »4/205ش )ح اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ اًمدردير وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىملاًمنم(، »2/213ش )جمٛمع إهنر» (3)

(20/270.) 

 (.2/212ش )جمٛمع إهنر(، »7/120ش )اًمٌحر اًمرائؼ» (4)

 (.10/200ش )اعمٖمٜمل»(، 10/288ًمٚم٘مراذم )ش اًمذظمػمة» (5)

 (.10/200ش )اعمٖمٜمل(، »7/51ًمٚمِم٤مومٕمل )ش إم» (6)

 (.12/95ش )اإلٟمّم٤مف»(، 7/365ش ) خمتٍم اخلرىملذح اًمزريمٌم قمغم»(، و10/200ش )اعمٖمٜمل» (7)
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 .(1)«شهادة النساء منفردات أو مع الرجال
وهق حمؾ ظمالف سملم  اًمِمٝم٤مدة قمغم ؿمٝمقد إصؾ ُمٜمٗمرديـ، ذمقمدد اًمِمٝمقد  -7

 أهؾ اًمٕمٚمؿ:

عدم جواز إىل  (4), والشافعية(3), واملالكية(2)احلنفية كل من  ذه٥موم -
شهادة الفروع الذين ينقلون عن األصول, إال إذا نقل الشهادة اثنان عن  

وهبذا ال تصح الشهادة على الشهادة, إال إذا  ,كل واحد من األصول
 شهد أربعة من الفروع, إذا كان شهود األصل اثنني.

أنه جيوز أن يشهد كل واحد إىل  - (5)وهو املذهب -وذهب احلنابلة  -
 من شاهدي األصل شاهد فرع, فيشهد شاهدا فرع على شاهدي أصل.
  

                                           

ش ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات(، »7/365ش )ذح اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل»(، 10/200ش )اعمٖمٜمل» (1)

 (.12/95ش )اإلٟمّم٤مف»(، 3/605)

 (.2/151ش )آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر» (2)

 (.10/288ًمٚم٘مراذم )ش اًمذظمػمة» (3)

 (3/459ش )اعمٝمذب» (4)

 (.12/93ش )ٟمّم٤مفاإل» (5)
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 .صفح أداء انشٓادج: انًطهة انخاَٙ

ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة: أن ي٘مقل ؿم٤مهد إصؾ ًمِم٤مهد اًمٗمرع: وصٗم٦م اإلؿمٝم٤مد 

 اؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مديت أين أؿمٝمد أن ومالن اسمـ ومالن أىمر قمٜمدي سمٙمذا، وأؿمٝمدين قمغم

سمد أن يِمٝمد ؿم٤مهد إصؾ قمٜمد اًمٗمرع يمام يِمٝمد اًم٘م٤ميض ًمٞمٜم٘مٚمف إمم ٟمٗمًف: ٕٟمف ٓ

 ء.جمٚمس اًم٘مْم٤م

٤م أؿمٝمدين قمغم ؿمٝم٤مدشمف ومالٟمً  وي٘مقل ؿم٤مهد اًمٗمرع قمٜمد إداء عم٤م حتٛمٚمف: أؿمٝمد أن

٤م أىمر قمٜمده سمٙمذا، وىم٤مل زم: اؿمٝمد قمغم ؿمٝم٤مديت سمذًمؽ: ٕٟمف ٓ سمد أٟمف يِمٝمد أن ومالٟمً 

وإن ؾمٛمٕمف يِمٝمد ، ُمـ ؿمٝم٤مدة اًمٗمرع، وذيمر ؿمٝم٤مدة إصؾ، وذيمر حتٛمٞمٚمف اًمِمٝم٤مدة

 .(1)قمٜمد احل٤ميمؿ أو يٕمزي احلؼ إمم ؾم٥ٌم ذيمره

                                           

 (.10/200ش )اعمٖمٜمل(، »3/461ش )اعمٝمذب(، »8/496ش )ُمٜمح اجلٚمٞمؾ(، »6/281ش )سمدائع اًمّمٜم٤مئع» (1)
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 :وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م

 .إول: سمٞم٤من ُمٕمٜمك إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد وؾم٥ٌم اإلظمٗم٤مء ٓمٚم٥ماعم

 .صقر إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد وأؾم٤مًمٞمٌفاعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: 

 .طمٙمؿ إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد ظمقوًم٤م قمغم اًمِم٤مهداعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م: 

 تٛاٌ يؼُٗ إخفاء انشٕٓد ٔطثة اإلخفاء: انًطهة األٔل

 ذموسمخ٤مص٦م  واخلؼماء وأمهٞم٦م ُمقوقع مح٤مي٦م اًمِمٝمقد واعمٌٚمٖملمٓمر ظم قمغم ىمدر

شمتٛمثؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ  وأن هذه اجلرائؿ اًمٜمٗمقذىمْم٤مي٤م اًمٗم٤ًمد واًمرؿمقة واؾمتٖمالل 

اًمدوائر ذم  ًُم٤موم٢من ؿمٝم٤مدة اًمِمٝمقد هل أيمثر ـمرق اإلصم٤ٌمت اؾمتخدا :وىم٤مئع ُم٤مدي٦م

وىمد شمٙمقن أهؿ إدًم٦م اًمتل شمٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعمحٙمٛم٦م ذم إداٟم٦م اعمتٝمؿ أو  اًم٘مْم٤مئٞم٦م،

طمٞم٨م ىمد ي٘مقم  ،ظمٗم٤مء احل٘م٤مئؼإيٌذل اجل٤مين ضمٝمقًدا يمٌػمة ذم وٕضمؾ ذًمؽ شمؼمئتف، 

سمتٝمديد اًمِمٝمقد أو شمرهمٞمٌٝمؿ أو إيذائٝمؿ ًمٚمْمٖمط قمٚمٞمٝمؿ ًمٖمرض صمٜمٞمٝمؿ قمـ أداء 

ًمٚمح٘مٞم٘م٦م، وىمد يّمؾ إُمر إمم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ  اًمِمٝم٤مدة أو شم٘مديٛمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمٜم٤مٍف 

 .طمٞم٨م ي٘مقم اجل٤مين سم٘متؾ اًمِم٤مهد ًمٚم٘مْم٤مء قمغم دًمٞمؾ اإلداٟم٦م

اًمِم٤مهد خيدم وي١ميمد قمٚمٞمف اًمديـ اإلؾمالُمل،  ٦م اًمٕمدل هدف ؾم٤ممٍ وطمٞم٨م إن إىم٤مُم

وم٢من إظمٗم٤مء اًمِم٤مهد هق ومرع قمـ  ًمذا :اًمٕمداًم٦م سمٛم٤ًمقمدشمف اًم٘مْم٤مء قمغم أداء واضمٌف

إذا يم٤مٟم٧م  ٤مظمّمقًص حلٞم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م، شمٙمٗمؾ مح٤مي٦م ؿم٤مُمٚم٦م شمقومػم اًمْمامٟم٤مت اًمتل 
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خدرات وهمًٞمؾ يم٤مإلره٤مب وآدم٤مر سم٤معم: ؿمٝم٤مدشمف ُمتٕمٚم٘م٦م سم٢مصم٤ٌمت اجلرائؿ اجلًٞمٛم٦م

ٌخ  واإلظمٗم٤مء أن متتد احلامي٦موٟمحق ذًمؽ، و إُمقال واًمٗم٤ًمد واًم٘متؾ ٚمغ اًمذي ًمٚمٛم

واخلٌػم اًمذي شمًتٕملم سمف اعمحٙمٛم٦م  ،ي٤ًمهؿ ذم يمِمػ اجلريٛم٦م ًمتِمجٞمٕمف قمغم اًمتٌٚمٞمغ

يمام جي٥م أن شمِمٛمؾ احلامي٦م أىم٤مرب  ،إليْم٤مح أُمقر هم٤مُمْم٦م ذم ُمالسم٤ًمت اجلريٛم٦م

 .(1)ء وأههؿ وذري٤مهتؿه١مٓ

اًمْمامٟم٤مت شمقومػم  وم٢مٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اعمراد سم٢مظمٗم٤مء اًمِمٝمقد: هقء ظذ ذفؽ وبـا

وقمدم إومِم٤مء  ؿ وسمٞم٤مٟم٤مهتؿ اًمِمخّمٞم٦م،حمؾ إىم٤مُمتٝماًمالزُم٦م واًمتداسمػم اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمتٕمٛمٞم٦م 

ؿ، أو اًمتقصؾ ُمـ ظمالهل٤م إمم آـمالع أي ُمٕمٚمقُم٤مت يٛمٙمـ سمقاؾمٓمتٝم٤م اًمتٕمرف قمٚمٞمٝم

ظمٞمقط اجلريٛم٦م، وشمدل قمغم قمغم ُم٤م أدًمقا سمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت وطم٘م٤مئؼ شمٙمِمػ 

ذم اًم٘مْم٤مي٤م احل٤ًمؾم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗم٤ًمد واجلريٛم٦م  ٓ ؾمٞمام ُمرشمٙمٌٞمٝم٤م واعمخٓمٓملم هل٤م،

 .اعمٜمٔمٛم٦م

  

                                           

، ضمريدة اجلزيرة، م(2016)يقٟمٞمق  (20)، (هـ1437)رُمْم٤من  (15)يٜمٔمر: د. أمحد اًمٖمدي٤من، آصمٜملم  (1)

 .(15971)قمدد 
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 .صٕر إخفاء انشٕٓد ٔأطانٛثّ: انًطهة انخاَٙ

مل شمزل يمثػم ُمـ اًمدول شُمْقزِم ُمقوقع إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد واعمٌٚمخٖملم واخلؼماء ومح٤ميتٝمؿ 

 ٗمظ قمٚمٞمٝمؿؿم٠مهن٤م أن حت شمقومػم اًمْمامٟم٦م اًمالزُم٦م اًمتل ُمـاًمٕمٜم٤مي٦م اًمٙمؼمى، وشمًٕمك ذم 

 ؿ،أىم٤مرهبو هؿطمٞم٤مة أومراد أهوإؾم٤مؾمٞم٦م  ؿاجلًدي٦م وُمّم٤محلٝم ؿؾمالُمتٝمو ؿطمٞم٤مهت

، وشمٙمٗمؾ هلؿ اًمًالُم٦م ُمـ أن يٛمًٝمؿ ؾمقء أو أذى ضمراء ٓمروشمٙمػ قمٜمٝمؿ اخل

إدٓئٝمؿ سمِمٝم٤مداهتؿ وُم٤م ًمدهيؿ ُمـ طم٘م٤مئؼ وُمٕمٚمقُم٤مت شم٘مقد إمم أرسم٤مب اجلريٛم٦م، 

 دي إمم وىمققمٝمؿ ذم ىمٌْم٦م اًمٕمداًم٦م.وشم١م

وُمـ صقر اعمح٤مومٔم٦م اًمتل ؾمٕم٧م إًمٞمٝم٤م سمٕمض شمٚمؽ اًمدول: هق ووع ٟمٔم٤مم ظم٤مص 

واخلؼماء اعمٕمرولم ًمٚمخٓمر  ،واعمٌٚمٖملم ،احلامي٦م اًمالزُم٦م ًمٚمِمٝمقد سمرقم٤مي٦م رؾمٛمٞم٦م يٙمٗمؾ

أو  ،ؿمٝم٤مدة أو شم٘مرير يمؾ ُمٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م إمم اًمٙمِمػ قمـ ضمريٛم٦مي شم١مد اًمتلاًمدقم٤موى  ذم

 ُمـ ُمرشمٙمٌٞمٝم٤م. يأو أ ،أدًمتٝم٤م

هي٦م ٓ جيقز اإلومّم٤مح قمٜمٝم٤م إٓ سمٞم٤مٟم٤مت شمٕمتؼم سمٞم٤مٟم٤مت اعمِمٛمقل سم٤محلامي٦م يمام أهن٤م 

ٜمٔم٤مم، وُمـ صقر إظمٗم٤مء اًمِم٤مهد اًمتل يٜم٤مدى هب٤م وشمٓمرح سملم إطمقال اعمٌٞمٜم٦م سم٤مًم ذم

طملم وآظمر ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم وقمغم ًم٤ًمن سمٕمض اعمح٤مُملم واعمِمتٖمٚملم سم٤مُٕمقر 

واًمًامح قمٜمد  ،سمتٖمٞمػم أُم٤ميمـ إىم٤مُمتٝمؿ٤م ًمالزم واعمٛمٙمـ قمٛمٚمٞم  اًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مدر ااًم٘مْم٤مئٞم٦م 

أو سمٗمرض  ،آىمتْم٤مء سمٕمدم إومِم٤مء اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هبقيتٝمؿ وأُم٤ميمـ شمقاضمدهؿ

وأن شم٘مدم اًمِمٝم٤مدة أُم٤مم  قمغم آؾمؿ واًمٕمٜمقان،اًمتٕمرف  : ًمئال يتؿىمٞمقد قمغم إومِم٤مئٝم٤م

ء سم٤مًمِمٝم٤مدة اإلدٓأو  ،ًمْمامن قمدم اًمتٕمرف قمٚمٞمٝمؿ اعمحٙمٛم٦م ُمـ وراء ؾم٤مشمر

 سم٤مؾمتخدام صقشمف وشمٖمٞمػمسم٤مؾمتخدام شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م آشمّم٤مٓت، ُمثؾ وصالت اًمٗمٞمديق 

أو متٜمع اعمحٙمٛم٦م اجلٛمٝمقر ُمـ  ،همػمه٤م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمالئٛم٦م أواخل٤مص٦م  اًمؼمجمٞم٤مت

 ،أو متٜمع وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ طمْمقر اعمح٤ميمٛم٦م ،طمْمقر اعمح٤ميمٛم٦م يمٚمٝم٤م أو ضمزء ُمٜمٝم٤م
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يمثػًما ُمـ احل٤مٓت ىمد يِمٙمؾ طمْمقرهؿ إمم اعمحٙمٛم٦م ، ًمٙمـ أو متٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمتّمقير

ظمٓمًرا هيدد طمٞم٤مهتؿ وطمٞم٤مة أههؿ وأىم٤مرهبؿ أو ُمّم٤محلٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م ُمـ ظمالل 

شمتٌٕمٝمؿ ُمـ ىمٌؾ أوًمئؽ اعمجرُملم اعمتيريـ ُمـ إصم٤ٌمت ؿمٝم٤مدهتؿ أُم٤مم اًم٘مْم٤مء، 

 ومحٞمٜمئٍذ يٛمٙمـ أن شمث٧ٌم ؿمٝم٤مدهتؿ ُمـ ظمالل صقر ُمٜمٝم٤م:

 إىم٤مُم٦م اًمِم٤مهد وإصم٤ٌمت ؿمٝم٤مدشمف.اٟمتداب اًم٘م٤ميض إمم حمؾ  أواًل:

 اؾمؽمقم٤مء اًمِم٤مهد إصكم اًمِم٤مهد اًمٗمرقمل ًمٜم٘مؾ ؿمٝم٤مدشمف إمم جمٚمس اًم٘مْم٤مء. ثاكًقا:

إٟمِم٤مء إدارة ُمتخّمّم٦م وٓ شمزال اعم٘مؽمطم٤مت شمٓمرح سملم وىم٧م وآظمر، وُمـ ذًمؽ 

 واًمٌنمي٦م يت٤مح هل٤م اإلُمٙم٤مٟم٤مت اعم٤مدي٦م، سمحٞم٨م سمحامي٦م اًمِمٝمقد شم٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م

ػم احلامي٦م ًمٚمٛمٌٚمٖملم واًمِمٝمقد واخلؼماء وأىم٤مرهبؿ إذا يم٤من هٜم٤مك اطمتامل اًمٙم٤مومٞم٦م ًمتقوم

قمغم صم٘م٤موم٦م اًمتٌٚمٞمغ واإلدٓء سمِمٝم٤مداهتؿ  اًمِمٝمقدِمجع مم٤م ي :ظمٓمر طم٘مٞم٘مل هيدد أُمٜمٝمؿ

ُمع وامن إظمٗم٤مء هقيتٝمؿ، ظم٤مص٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م احل٤ًمؾم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗم٤ًمد واجلريٛم٦م 

ٛمٕمٚمقُم٤مت ؿمخّمٞم٦م خمتٚمٗم٦م مت٤مًُم٤م، سم٠من يٕمٓمك هقي٦م ضمديدة سم تفوم٢مظمٗم٤مء هقي ،اعمٜمٔمٛم٦م

ُمع رسمط هذه اهلقي٦م قمؼم ؿمٗمرة ُمٕمٞمٜم٦م سم٠مصؾ اهلقي٦م اًمقـمٜمٞم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل ُمريمز 

 سمحٞم٨م يًٝمؾ اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م قمٜمد احل٤مضم٦م. (أسمنم)اعمٕمٚمقُم٤مت وٟمٔم٤مم 
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 .حكى إخفاء انشٕٓد خًٕفا ػهٗ انشاْذ: انًطهة انخانج

ة اًمِمٝمقد واعمخؼميـ ؾمقف أشمٜم٤مول احلدي٨م ذم هذا اعمٓمٚم٥م قمـ إصم٤ٌمت ؿمٝم٤مد

ويمذا اعمٌٚمٖملم سمٕمد إظمٗم٤مئٝمؿ وقمدم طمْمقرهؿ ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦م، وذًمؽ ذم 

 اًمّمقرشملم اًمت٤مًمٞمتلم:

 اٟمتداب اًم٘م٤ميض إمم حمؾ إىم٤مُم٦م اًمِم٤مهد وإصم٤ٌمت ؿمٝم٤مدشمف. أواًل:

 اؾمؽمقم٤مء اًمِم٤مهد إصكم اًمِم٤مهد اًمٗمرقمل ًمٜم٘مؾ ؿمٝم٤مدشمف إمم جمٚمس اًم٘مْم٤مء. ثاكًقا:

 حمؾ إؿامة افشاهد وإثبات صفادتف: أواًل: اكتداب افؼايض إػ

اًم٘م٤ميض ٟم٤مفمر  سم٢مقمٓم٤مء (1)(122اعم٤مدة ) ٟمصَّ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م يمام ذم

اًمدقمقى احلري٦م سم٠من يٜمت٘مؾ إمم ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اًمِم٤مهد اًمذي شمٕمذر قمٚمٞمف احلْمقر ٕداء 

ن يٜمتدب أطمد ىمْم٤مة اعمحٙمٛم٦م ًمذًمؽ، وهذا إُمر ي٠ميت ُمـ سم٤مب ٠مأو سم ،ؿمٝم٤مدشمف

طمتك ٓ يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ سم٠مداء اًمِمٝم٤مدات  :اًمِمٝمقد ٕداء ؿمٝم٤مدهتؿاًمتخٗمٞمػ قمغم 

 ذم ، وم٢مذا يم٤من اًمِم٤مهد اعمٕمذور ُم٘مٞماًم ، أو يٕمرض طمٞم٤مهتؿ ًمٚمخٓمرقمٚمٞمٝمؿ ٤مؿم٤مىم  ا أُمرً 

ظمتّم٤مص اوشمدظمؾ ذم  ،ظمتّم٤مص اًم٘م٤ميض ٟم٤مفمر اًمدقمقىا ُمٜمٓم٘م٦م سمٕمٞمدة خترج قمـ

ٞمؿ وٛمـ ن ًمٚم٘م٤ميض ٟم٤مفمر اًمدقمقى أن يًتخٚمػ اعمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘م٢محمٙمٛم٦م أظمرى، وم

سمحٞم٨م يٜمتدب ىم٤ميض اعمحٙمٛم٦م اعمًتخٚمٗم٦م سم٤مٟٓمت٘م٤مل  ،ظمتّم٤مصٝم٤م اًمِم٤مهد اعمٕمذورا

سمٕمد أن يٙمقن ىمد شمؿ شمٕمٛمٞمده سمخٓم٤مب ُمـ  ،ًمًامع ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهد وإصم٤ٌمهت٤م ووٌٓمٝم٤م

ُمع سمٞم٤من اًمٖم٤مي٦م ُمـ  ،ؾمتخالومفاٟمتداسمف واٟمف شمؿ أاًم٘م٤ميض ٟم٤مفمر اًمدقمقى يٌلم ومٞمف 

                                           

احلْمقر ٕداء ؿمٝم٤مدشمف ومٞمٜمت٘مؾ اًم٘م٤ميض ًمًامقمٝم٤م، أو شمٙمٚمػ إذا يم٤من ًمٚمِم٤مهد قمذر يٛمٜمٕمف ُمـ »ٟمص اعم٤مدة:  (1)

اعمحٙمٛم٦م أطمد ىمْم٤مهت٤م ًمذًمؽ، وإذا يم٤من اًمِم٤مهد ي٘مٞمؿ ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م ومتًتخٚمػ اعمحٙمٛم٦م 

 ش.ذم ؾمامع ؿمٝم٤مدشمف حمٙمٛم٦م ُمٙم٤من إىم٤مُمتف

 .(هـ22/1/1435)سمت٤مريخ  (1م/)اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل ش ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م»يٜمٔمر: 
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ؾمؿ اًمِم٤مهد يم٤مُماًل اُمع ذيمر  ،ىؾمتخالف وأؾمامء اعمدقمٞملم وُمقوقع اًمدقمقآ

وقمٜمقاٟمف، وسمٕمد أن ي٘مقم اًم٘م٤ميض اعمًتخٚمػ سمْمٌط ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهد طم٥ًم إصقل 

وم٢مٟمف ي٘مقم سم٢مرؾم٤مل صقرة ُمّمدىم٦م ُمـ وٌط اًمِمٝم٤مدة إمم اًم٘م٤ميض ٟم٤مفمر  ٦م،اعمتٌٕم

 .(1)آؾمتخالفقمٚمٞمف ذم إضمراءات  صَّ وذًمؽ ووم٘م٤م عم٤م ٟمُ  ،اًمدقمقى

 د افػرظل فـؼؾ صفادتف إػ جمؾس افؼضاء.ثاكًقا: اشسظاء افشاهد األصع افشاه

ٟمصَّ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ظمقف اًمِم٤مهد ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل شمٌٞمح ًمف آُمتٜم٤مع 

ُمـ طمْمقر جمٚمس اًم٘مْم٤مء واإلدٓء سمِمٝم٤مدشمف، وأن ًمف أن يًؽمقمل همػمه سمٜم٘مؾ 

وئ  ەئ وئ ەئ﴿اًمِمٝم٤مدة يمام ُمر ذم ُمٌح٨م اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة: ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

 .[282]اًمٌ٘مرة:ؓ﴾ۇئ

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ ذم اعمٌح٨م إول، وًمذًمؽ وم٢من ًمٚمِم٤مهد أن يًؽمقمل همػمه 

قمٜمد اخلقف ُمـ احلْمقر ًمٚمٛمحٙمٛم٦م، وإصم٤ٌمت ؿمٝم٤مدشمف أُم٤مم اًم٘م٤ميض ذم جمٚمس احلٙمؿ 

ذم ىمْم٤مي٤م اإلره٤مب واعمخدرات وٟمحقه٤م ُمـ اجلرائؿ اعمتٕمدي ضره٤م ، ومٞمام قمدا 

ًتحًـ اًم٘م٤ميض ويرى ىمْم٤مي٤م اًم٘مّم٤مص واحلدود قمغم ُم٤م ُمر شمرضمٞمحف، إٓ أٟمف ىمد ي

قز إظمذ سم٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل اًمذي يٜمص قمغم أن اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة دم

، وذًمؽ قمٜمد آوٓمرار وحتّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م قمٚمٞم٤م، همػمه٤مذم احلدود وذم  ،ذم يمؾ رء

ٓ ؾمٞمام ُمع شمٖمػم اًمزُم٤من وظمراب اًمذُمؿ واًمتٗمٜمـ ذم شمٜمقع أؾم٤مًمٞم٥م اجلريٛم٦م ويمثرة 

ٝمقد واعمخؼميـ واعمٌٚمٖملم ُمـ هتديد وٟمحقه، إُمر اًمذي اًمٗم٤ًمد، وُم٤م يتٕمرض ًمف اًمِم

ىمد يٙمٚمٗمٝمؿ طمٞم٤مهتؿ، أو يٗمقت قمٚمٞمٝمؿ ُمّم٤محلٝمؿ اًمِمخّمٞم٦م، وُم٤م يٜمت٩م قمـ ذًمؽ ُمـ 

 شمْمٞمٞمؼ هلؿ ذم يم٤موم٦م أُمقرهؿ احلٞم٤مشمٞم٦م.

                                           

سمٕمٜمقان: )اإلصم٤ٌمت سمِمٝم٤مدة اًمِمٝمقد ذم ٟمٔم٤مم  رأوم٧م ظمٚمٞمؾ اًمٌٝم٤مدًم٦موُم٘م٤مل ًمش ؿمٌٙم٦م اعمح٤مُملم اًمٕمرب»يٜمٔمر:  (1)

 اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي(.

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=User_profile&UserID=8889
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 وتتضؿـ أبرز افـتائج وأهؿ افتقصقات

 اعمّمٓمٗمك اًمٜمٌل قمغم واًمًالم واًمّمالة اًمّم٤محل٤مت، شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل احلٛمد

 :أُم٤م سمٕمد وؾمٚمؿ، وصحٌف آًمف وقمغم

، يٛمٙمـ أن أخلص (إخػاء افشفقد خقًؾا ظذ افشاهد)ومٌٕمد دراؾم٦م ُمقوقع: 

 شمقصٚم٧ُم إًمٞمٝم٤م يمام يكم: اًمتل اًمٜمت٤مئ٩م أهؿ

 مجٞمع وقمغم يمٌػًما اهتامًُم٤م وشمقومػم احلامي٦م هلؿ ًم٘مل إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد ُمقوقع أن -1

 هذا ذم اعمٌذوًم٦م اجلٝمقد ذم ُمًتٛمر زايدشم وهٜم٤مك اًمقـمٜمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م، اعمًتقي٤مت

 اًمتل اًمٙمٌػمة اًمٗم٤مئدة إمم وذًمؽ سم٤مًمٜمٔمر ،ًمف مح٤مي٦م أىمَم ًمتح٘مٞمؼ اًمًٞم٤مق:

 .ًمٚمٕمداًم٦م ظمدُم٦م ي٘مدُمٝم٤م

اًمِمٝم٤مدة طمج٦م ُمٔمٝمرة ًمٚمحؼ جي٥م قمغم اًم٘م٤ميض احلٙمؿ سمٛمقضمٌٝم٤م ُمتك يم٤مٟم٧م  -2

 ُمًتقومٞم٦م ًمنموـمٝم٤م.

ٟمصَّ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أن ظمقف اًمِم٤مهد ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب اًمتل شمٌٞمح ًمف آُمتٜم٤مع  -3

ُمـ طمْمقر جمٚمس اًم٘مْم٤مء واإلدٓء سمِمٝم٤مدشمف، وأن ًمف أن يًؽمقمل همػمه سمٜم٘مؾ 

 اًمِمٝم٤مدة.

هن٤م أإذ  :عم٤م يم٤مٟم٧م اًمِمٝم٤مدة ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت اًمتل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مْم٤مء -4

شمٕمتؼم  اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدةدر، وم٢من ُم٤م ٟمطمج٦م ذقمٞم٦م شمث٧ٌم هب٤م مجٞمع احل٘مقق إٓ 

قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ دلَّ قمغم ذًمؽ اإلمج٤مع،  ضم٤مئزة ، وهلؿمٝم٤مدة إصقل قمـ ومرع
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واعمٕم٘مقل، وهل ـمريؼ ُمـ ـمرق اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمِم٤مهد وإظمٗم٤مئف، وٟم٘مؾ ؿمٝم٤مدشمف 

 قمؼم همػمه ُمـ اًمِمٝمقد.

اعم٤مل  ل، وُم٤م ي٘مّمد سمفاشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ذم إُمقا -5

وٟم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ذًمؽ. واظمتٚمٗمقا ذم صمٌقهت٤م ومٞمام قمدا ذًمؽ، وىمد يرى اًم٘م٤ميض 

قمٜمد احل٤مضم٦م ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمِمٝم٤مدة ذم يمؾ رء ذم احلدود وهمػمه٤م حت٘مٞمً٘م٤م 

 ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٕمٚمٞم٤م.

ُمـ صقر إظمٗم٤مء اًمِمٝمقد وقمدم طمْمقرهؿ ًمٚمٛمح٤ميمؿ وجمٚمس اًم٘مْم٤مء: اٟمتداب  -6

وإصم٤ٌمت ؿمٝم٤مدشمف، ويمذًمؽ اؾمؽمقم٤مء اًمِم٤مهد اًم٘م٤ميض إمم حمؾ إىم٤مُم٦م اًمِم٤مهد 

 إصكم اًمِم٤مهد اًمٗمرقمل ًمٜم٘مؾ ؿمٝم٤مدشمف إمم جمٚمس اًم٘مْم٤مء.

شم٤مسمٕم٦م  شمٙمقن اًمِمٝمقدسمٛمقوقع إظمٗم٤مء إٟمِم٤مء إدارة ُمتخّمّم٦م إن ُمـ اعمٝمؿ  -7

يت٤مح هل٤م اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعم٤مدي٦م واًمٌنمي٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ًمتقومػم : سمحٞم٨م ًمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م

اء وأىم٤مرهبؿ إذا يم٤من هٜم٤مك اطمتامل ظمٓمر احلامي٦م ًمٚمٛمٌٚمٖملم واًمِمٝمقد واخلؼم

قمغم صم٘م٤موم٦م اًمتٌٚمٞمغ واإلدٓء سمِمٝم٤مداهتؿ اًمِمٝمقد ِمجع : مم٤م يطم٘مٞم٘مل هيدد أُمٜمٝمؿ

ُمع وامن إظمٗم٤مء هقيتٝمؿ، ظم٤مص٦م ذم اًم٘مْم٤مي٤م احل٤ًمؾم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗم٤ًمد 

 .واجلريٛم٦م اعمٜمٔمٛم٦م

 إن اًمتٗمريط ذم قمدم إقمٓم٤مء ُمقوقع إظمٗم٤مء اًمِم٤مهد ومح٤ميتف ُمـ أي ظمٓمر هيدد -8

اًمِمٝمقد  ُمـ اًمٙمثػم طمٞم٤مشمف وأهشمف وُمّم٤محلف اًمِمخّمٞم٦م ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف إطمج٤مم

 .سم٤مُٕم٤من ؿمٕمقره وقمدم احلامي٦م قمدم وضمقد ُمـ إصم٤ٌمت ؿمٝم٤مداهتؿ: سم٥ًٌم

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.

 .اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد أن دقمقاٟم٤م وآظمر
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قمٌد اهلل سمـ حمٛمقد سمـ ُمقدود اعمقصكم اًمٌٚمدطمل،  ،ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مرآظمتٞم٤مر  (1

اًم٘م٤مهرة  -ُمٓمٌٕم٦م احلٚمٌل ، هـ(683جمد اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ احلٜمٗمل )اعمتقرم:

 هـ1356شم٤مريخ اًمٜمنم:، سمػموت، وهمػمه٤م( -)وصقرهت٤م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 .م 1937 -

، هـ(676رم:أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتق ،إذيم٤مر (2

 ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،دار اسمـ طمزم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم -اًمٜم٤مذ: اجلٗم٤من واجل٤ميب 

 .م2004 -هـ1425

ُمٙمت٦ٌم ، اًمديـ أسمق زيمري٤م لحيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي حمٞم، ٕرسمٕمقن اًمٜمقوي٦ما (3

 .ُمٙم٦م – آىمتّم٤مد

اًمِم٤مومٕمل أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ إدريس سمـ اًمٕم٤ٌمس اعمٓمٚمٌل اًم٘مرر ، إم (4

 .م1990- هـ1410، سمػموت –دار اعمٕمروم٦م ، هـ(204)اعمتقرم:اعمٙمل 

قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ ، اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف (5

دار إطمٞم٤مء ، هـ(885ؾمٚمٞمامن اعمرداوي اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمٌكم )اعمتقرم:

 .اًمؽماث اًمٕمريب

، اعمٕمروف زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد، اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ (6

وذم آظمره: شمٙمٛمٚم٦م اًمٌحر اًمرائؼ عمحٛمد ، هـ(970سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي )اعمتقرم:

، (هـ1138سمـ طمًلم سمـ قمكم اًمٓمقري احلٜمٗمل اًم٘م٤مدري )ت سمٕمد 
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اًمٓمٌٕم٦م: ، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، وسم٤محل٤مؿمٞم٦م: ُمٜمح٦م اخل٤مًمؼ ٓسمـ قم٤مسمديـ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م

ر سمـ ُمًٕمقد سمـ أمحد قمالء اًمديـ، أسمق سمٙم، سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع (7

اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، هـ(587اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل )اعمتقرم:

 .م1986 -هـ 1406

أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ، سمٚمقغ اعمرام ُمـ أدًم٦م إطمٙم٤مم (8

دار ، حت٘مٞمؼ: ؾمٛمػم سمـ أُملم اًمزهري، هـ(852طمجر اًمٕمً٘مالين )اعمتقرم:

 .هـ1424ٌٕم٦م: اًم٤ًمسمٕم٦م، اًمٓم، اًمري٤مض –اًمٗمٚمؼ 

أسمق حمٛمد حمٛمقد سمـ أمحد سمـ ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ طمًلم ، اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م (9

 -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، هـ(855)اعمتقرم: اًمٕمٞمٜملسمدر اًمديـ  احلٜمٗمل اًمٖمٞمت٤ميب

 .م 2000 - هـ1420اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، سمػموت، ًمٌٜم٤من

 سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ إطمٙم٤مم، وُمٜم٤مه٩م إىمْمٞم٦م أصقل ذم احلٙم٤مم شمٌٍمة (10

: ، اًمٜم٤مذ(هـ799:اعمتقرم) اًمٞمٕمٛمري اًمديـ سمره٤من ومرطمقن، اسمـ حمٛمد،

 م.1986 - هـ1406 إومم، إزهري٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت ُمٙمت٦ٌم

أسمق اًمؼميم٤مت قمٌد اهلل سمـ  ،)ُمدارك اًمتٜمزيؾ وطم٘م٤مئؼ اًمت٠مويؾ( شمٗمًػم اًمٜمًٗمل (11

ف وظمرج طم٘م٘م، هـ(710أمحد سمـ حمٛمقد طم٤مومظ اًمديـ اًمٜمًٗمل )اعمتقرم:

اًمٓمٌٕم٦م: ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م، سمػموت، أطم٤مديثف: يقؾمػ قمكم سمديقي

 .م 1998 - هـ1419إومم، 

 قمكم سمـ أمحد اًمٗمْمؾ اًمٙمٌػم، أسمق اًمراومٕمل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم احلٌػم اًمتٚمخٞمص (12

 قم٤مصؿ أسمق: ، حت٘مٞمؼ(هـ852:اعمتقرم) اًمٕمً٘مالين طمجر سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ
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 إومم،: ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م – ىمرـم٦ٌم ُم١مؾم٦ًم: اًمٜم٤مذىمٓم٥م،  سمـ قم٤ٌمس سمـ طمًـ

 م.1995/هـ1416

أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اًمثٕمٚمٌل ، اعم٤مًمٙمل اًمٗم٘مفاًمتٚم٘ملم ذم  (13

أويس حمٛمد سمق ظمٌزة  قسمأاعمح٘مؼ: ، هـ(422اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:

-هـ1425 ،اًمٓمٌٕم٦م: إومم، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، احلًٜمل اًمتٓمقاين

 .م2004

ؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمِمػمازي إأسمق ، ذم اًمٗم٘مف اًمِم٤مومٕمل اًمتٜمٌٞمف (14

 .قم٤ممل اًمٙمت٥م، هـ(476)اعمتقرم:

حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل ، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم (15

 .دار اًمٗمٙمر، هـ(1230اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:

دار ،  قمٛمػمةأمحد ؾمالُم٦م اًم٘مٚمٞمقيب وأمحد اًمؼمًمز، طم٤مؿمٞمت٤م ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة (16

 .م1995-هـ1415، سمػموت –اًمٗمٙمر 

أسمق ، احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وهق ذح خمتٍم اعمزين (17

احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي، اًمِمٝمػم 

اًمِمٞمخ  -اعمح٘مؼ: اًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ُمٕمقض ، هـ(450سم٤معم٤موردي )اعمتقرم:

اًمٓمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من،  –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ، قم٤مدل أمحد قمٌد اعمقضمقد

 .م 1999- هـ1419إومم، 

اسمـ اعمٚم٘مـ هاج اًمديـ أسمق طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم سمـ أمحد  ،ظمالص٦م اًمٌدر اعمٜمػم (18

، اًمٜم٤مذ: ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، هـ(804اًمِم٤مومٕمل اعمٍمي )اعمتقرم:

 .م1989-هـ1410اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 
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قمكم طمٞمدر ظمقاضمف أُملم أومٜمدي ، ٕطمٙم٤ممدرر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م ا (19

 .م1991 -هـ 1411إومم،  اًمٓمٌٕم٦م، دار اجلٞمؾ، هـ(1353)اعمتقرم:

 اًمديـ ضمالل سمٙمر، أيب سمـ اًمرمحـ اعمِمتٝمرة، قمٌد إطم٤مدي٨م ذم اعمٜمتثرة اًمدرر (20

اًمّم٤ٌمغ،  ًمٓمٗمل سمـ حمٛمد اًمديمتقر: ، حت٘مٞمؼ(هـ911:اعمتقرم) اًمًٞمقـمل

 اًمري٤مض. ؾمٕمقد، اعمٚمؽ ضم٤مُمٕم٦م - اعمٙمت٤ٌمت ؿم١مون قمامدة: اًمٜم٤مذ

ُمٜمّمقر ، دىم٤مئؼ أوزم اًمٜمٝمك ًمنمح اعمٜمتٝمك اعمٕمروف سمنمح ُمٜمتٝمك اإلرادات (21

 احلٜمٌكم سمـ يقٟمس سمـ صالح اًمديـ اسمـ طمًـ سمـ إدريس اًمٌٝمقيت

 .م1993 -هـ 1414إومم،  اًمٓمٌٕم٦م، قم٤ممل اًمٙمت٥م، هـ(1051)اعمتقرم:

ٌد اًمرمحـ اعم٤مًمٙمل أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس سمـ قم، اًمذظمػمة (22

 اًمٓمٌٕم٦م، سمػموت -دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، هـ(684اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم )اعمتقرم:

 .م1994إومم، 

اسمـ قم٤مسمديـ، حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز ، رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر (23

اًمٓمٌٕم٦م ، سمػموت-دار اًمٗمٙمر، هـ(1252قم٤مسمديـ اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل )اعمتقرم:

 .م1992 -هـ 1412اًمث٤مٟمٞم٦م، 

أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اعمٗمتلم،  وقمٛمدة اًمٓم٤مًمٌلم روو٦م (24

اًمٜم٤مذ: اعمٙمت٥م ، حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويش، هـ(676اًمٜمقوي )اعمتقرم:

 .م1991 -هـ 1412اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، 

جمٚمس دائرة ، أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى (25

اًمٓمٌٕم٦م: إومم ـ ، ٤مئٜم٦م ذم اهلٜمد سمٌٚمدة طمٞمدر آسم٤مداعمٕم٤مرف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمٙم

 .هـ1344
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قمٜمقان: اإلصم٤ٌمت  ،ُم٘م٤مل ًمرأوم٧م ظمٚمٞمؾ اًمٌٝم٤مدًم٦م، ؿمٌٙم٦م اعمح٤مُملم اًمٕمرب (26

 .سمِمٝم٤مدة اًمِمٝمقد ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم قمغم خمتٍم اخلرىمل،  ذح اًمزريمٌم (27

 هـ1413اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، دار اًمٕمٌٞمٙم٤من، هـ(772اعمٍمي احلٜمٌكم )اعمتقرم:

 .م 1993 -

قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م  اعم٘مٜمع، ُمتـ قمغم اًمٙمٌػم اًمنمح (28

، هـ(682اعم٘مدد اجلامقمٞمكم احلٜمٌكم، أسمق اًمٗمرج، ؿمٛمس اًمديـ )اعمتقرم:

أذف قمغم ـم٤ٌمقمتف: حمٛمد ، اًمٜم٤مذ: دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

 .رو٤مرؿمٞمد 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر اعم٤مًمٙمل أسمق قمٌد اهلل ، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر (29

 .سمػموت –دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ، هـ(1101)اعمتقرم:

أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد اجلقهري ، اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م (30

دار اًمٕمٚمؿ ، حت٘مٞمؼ: أمحد قمٌد اًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، هـ(393اًمٗم٤مرايب )اعمتقرم:

 .م1987 -  هـ1407اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م سمػموت،  –ًمٚمٛماليلم 

اعمح٘مؼ: ، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، صحٞمح اًمٌخ٤مري (31

 .هـ1422اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس اًمٜم٤مس

ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري صحٞمح ُمًٚمؿ،  (32

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، د وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىملاعمح٘مؼ: حمٛم، هـ(261)اعمتقرم:

 .سمػموت –
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سمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ ُمقؾمك سمـ مح٤مد اًمٕم٘مٞمكم اعمٙمل اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم، أ (33

 –دار اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، اعمح٘مؼ: قمٌد اعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، هـ(322)اعمتقرم:

 .م1984 -هـ 1404اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، سمػموت

ـ حمٛمد سمـ حمٛمقد، أيمٛمؾ اًمديـ أسمق قمٌد اهلل اسمـ حمٛمد سم، اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م (34

اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ اسمـ اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ اًمروُمل اًم٤ٌمسمريت 

 .دار اًمٗمٙمر، هـ(786)اعمتقرم:

أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر أسمق اًمٗمْمؾ ، ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري (35

 هـ.1379سمػموت،  -اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م ، اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل

اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمًٞمقاد اعمٕمروف سم٤مسمـ اهلامم  يمامل، ومتح اًم٘مدير (36

 .دار اًمٗمٙمر، هـ(861)اعمتقرم:

حمٛمد سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمِمقيم٤مين اًمٞمٛمٜمل ، ومتح اًم٘مدير (37

، دُمِمؼ، سمػموت -دار اسمـ يمثػم، دار اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م ، هـ(1250)اعمتقرم:

 .هـ1414 -اًمٓمٌٕم٦م: إومم 

 يأسمق ـم٤مهر حمٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمػموزآسم٤مد جمد اًمديـ، اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط (38

 حت٘مٞمؼ: ُمٙمت٥م حت٘مٞمؼ اًمؽماث ذم ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، هـ(817)اعمتقرم:

قد ًُ ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم ، سم٢مذاف: حمٛمد ٟمٕمٞمؿ اًمٕمرىم

 .م 2005 - هـ1426اًمث٤مُمٜم٦م،  اًمٓمٌٕم٦مًمٌٜم٤من،  –واًمتقزيع، سمػموت 

سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، اسمـ ضمزي أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، حمٛمد سمـ أمحد  ،اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م (39

 .هـ(741اًمٙمٚمٌل اًمٖمرٟم٤مـمل )اعمتقرم:
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حمٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ قمغم، أسمق اًمٗمْمؾ، مج٤مل اًمديـ اسمـ ُمٜمٔمقر ، ًم٤ًمن اًمٕمرب (40

سمػموت،  –دار ص٤مدر ، هـ(711)اعمتقرم: لاإلومري٘م لإٟمّم٤مري اًمرويٗمٕم

 .هـ1414 -اًمث٤مًمث٦م  اًمٓمٌٕم٦م

ٌد اهلل سمـ حمٛمد اسمـ ُمٗمٚمح، أسمق إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قم، اعمٌدع ذم ذح اعم٘مٜمع (41

 –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ، هـ(884إؾمح٤مق، سمره٤من اًمديـ )اعمتقرم:

 .م 1997 - هـ1418اًمٓمٌٕم٦م: إومم، ، ًمٌٜم٤من

اًمرئ٤مؾم٦م اًمٕم٤مُم٦م إلدارات اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ، جمٚم٦م اًمٌحقث اإلؾمالُمٞم٦م (42

 .واًمدقمقة واإلرؿم٤مد

قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن اعمدقمق ، جمٛمع إهنر ذم ذح ُمٚمت٘مك إسمحر (43

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ، هـ(1078سمِمٞمخل زاده، يٕمرف سمداُم٤مد أومٜمدي )اعمتقرم:

 .اًمٕمريب

أسمق زيمري٤م حمٞمل ، ُمع شمٙمٛمٚم٦م اًمًٌٙمل واعمٓمٞمٕمل -اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  (44

 .دار اًمٗمٙمر، هـ(676اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:

أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ طمزم إٟمدًمز اًم٘مرـمٌل أسمق حمٛمد قمكم سمـ ، اعمحغم سم٤مٔصم٤مر (45

 سمػموت. –دار اًمٗمٙمر ، هـ(456اًمٔم٤مهري )اعمتقرم:

ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمدين ، اعمدوٟم٦م (46

 -هـ 1415اًمٓمٌٕم٦م إومم، ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، هـ(179)اعمتقرم:

 .م1994
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، (هـ405أسمق قمٌد اهلل احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ) ،اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم (47

سم٢مذاف: ، سمػموت -اًمٜم٤مذ: دار اعمٕمروم٦م  ،قمـ اًمٓمٌٕم٦م اهلٜمدي٦م ةُمّمقرٟمًخ٦م 

 د. يقؾمػ اعمرقمِمكم.

 اًمٖمزازم حمٛمد سمـ حمٛمد طم٤مُمد أسمق إصقل، قمٚمؿ ذم اعمًتّمٗمك (48

 سمـ حمٛمد: ًمٌٜم٤من، اعمح٘مؼ سمػموت، اًمرؾم٤مًم٦م، ، ُم١مؾم٦ًم(هـ505:اعمتقرم)

 م.1997 -هـ 1417 إومم، إؿم٘مر، اًمٓمٌٕم٦م ؾمٚمٞمامن

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ ضمٕمٗمر سمـ قمكم سمـ طمٙمٛمقن ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب،  (49

اعمح٘مؼ: محدي سمـ قمٌد اعمجٞمد ، هـ(454اًم٘مْم٤مقمل اعمٍمي )اعمتقرم:

 م.1986 – هـ1407اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، ، سمػموت –ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م ، اًمًٚمٗمل

اعمًقهم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٙمتامن اًمِمٝم٤مدة، اًمديمتقر ٟمٛمر حمٛمد ٟمٛمر، يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م  (50

 سم٤مٕردن، ُمٜمِمقر قمغم اًمِمٌٙم٦م.

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل صمؿ ، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم (51

 .سمػموت –اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، هـ(770احلٛمقي، أسمق اًمٕم٤ٌمس )اعمتقرم: ٟمحق 

أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اًم٘مزويٜمل اًمرازي، أسمق ، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م (52

، دار اًمٗمٙمر، ٌد اًمًالم حمٛمد ه٤مروناعمح٘مؼ: قم، هـ(395احلًلم )اعمتقرم:

 م.1979 -هـ 1399

أسمق احلًـ، قمالء اًمديـ، ، ُمٕملم احلٙم٤مم ومٞمام يؽمدد سملم اخلّمٛملم ُمـ إطمٙم٤مم (53

 .دار اًمٗمٙمر، هـ(844قمكم سمـ ظمٚمٞمؾ اًمٓمراسمٚمز احلٜمٗمل )اعمتقرم:
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قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد أسمق حمٛمد ، اعمٖمٜمل ذح خمتٍم اخلرىمل (54

 -هـ 1405، اًمٓمٌٕم٦م: إومم، اًمؽماث اًمٕمريب ءدار إطمٞم٤م، (هـ620 - 541)

 .م1985

أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد سمـ أيقب سمـ اعمقـم٠م، اعمٜمت٘مك ذح  (55

ُمٓمٌٕم٦م ، هـ(474وارث اًمتجٞمٌل اًم٘مرـمٌل اًم٤ٌمضمل إٟمدًمز )اعمتقرم:

 .هـ1332إومم،  اًمٓمٌٕم٦م، سمجقار حم٤مومٔم٦م ُمٍم -اًمًٕم٤مدة 

حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش، أسمق قمٌد اهلل ، ظمٚمٞمؾُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم  (56

 .سمػموت –دار اًمٗمٙمر ، هـ(1299اعم٤مًمٙمل )اعمتقرم:

أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ، اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج (57

، سمػموت –دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ، هـ(676ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:

 .1392اًمٓمٌٕم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م، 

م اًمِم٤مومٕمل، أسمق اؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اإلُم٤م وم٘مفاعمٝمذب ذم  (58

 .هـ(، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م476اًمِمػمازي )اعمتقرم:

ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ (59

قمٞمٜمل اعم٤مًمٙمل  حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٓمراسمٚمز اعمٖمريب، اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرُّ

 .م1992 -هـ 1412ٕم٦م: اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٌ، دار اًمٗمٙمر، هـ(954)اعمتقرم:

/ 22/1( سمت٤مريخ 1اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل )م/ ،ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م (60

 .هـ1435
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٤ًٌم ُم٤ٌمريًم٤م ومٞمف واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمد اخلٚمؼ ٟمٌٞمٜم٤م ، احلٛمد هلل محًدا يمثػًما ـمٞم

 آًمف وصحٌف أمجٕملم. حمٛمد وقمغم

سم٤مذت اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م اًمًٕمقدي٦م اظمتّم٤مصٝم٤م سمٜم٤مًء  (هـ1/1/1439)سمت٤مريخ 

اًم٘م٤ميض سمًٚمخ مجٞمع دوائر اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري  (1)قمغم ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

وضم٤مء هذا اًم٘مرار ًمتٗمٕمٞمؾ ٟمص ، (2) قمـ ديقان اعمٔم٤ممل وحتقيٚمٝم٤م إمم اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت 35دت اعم٤مدة )وىمد طمدَّ ، (3)اًم٘مْم٤مءاعم٤مدة اًمت٤مؾمٕم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم 

ٜم٧م أن اًمٗمّمؾ ذم مجٞمع وسمٞمَّ ، آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م (4)اًمنمقمٞم٦م

ٕم٧م هذه اعم٤مدة ُمـ دائرة وىمد وؾمَّ ، ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ُمٜمٕم٘مدٌ اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م 

ٞمع اعمٜم٤مزقم٤مت ٚمٗمّمؾ ذم مجًماًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م  ٝم٤موأقمٓمت، اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

                                           

 .هـ18/11/1438اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (149/4/38)اًم٘مرار رىمؿ  (1)

سمٜم٤مء قمغم اًمٌٜمد ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)ٟمص ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  ًٓ هـ. قمغم 18/11/1438اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (149/4/38))أو

ت٤مسمٕم٦م ًمديقان اعمٔم٤ممل إمم اعمح٤ميمؿ واًمدوائر ؾمٚمخ اًمدوائر اًمتج٤مري٦م ودوائر آؾمتئٜم٤مف اًمتج٤مري اًم": أن يتؿ

اًمتج٤مري٦م سم٤مًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم وُم٤ٌمذهت٤م اظمتّم٤مص٤مهت٤م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اقمت٤ٌمًرا ُمـ 

ُمـ اًمٌٜمد صم٤مُمٜم٤ًم ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء  (6)٧م اًمٗم٘مرة وىمد ٟمّمَّ ، "هـ1/1/1439شم٤مريخ 

: اًمتل شمٜمص قمغم أن هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78/وديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م

، شمًٚمخ اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمديقان اعمٔم٤ممل سم٘مْم٤مهت٤م وُمٕم٤موٟمٞمٝمؿ ووفم٤مئٗمٝمؿ قمغم اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م"

 . "ًمتج٤مري سم٘مْم٤مهت٤م وُمٕم٤موٟمٞمٝمؿ ووفم٤مئٗمٝمؿ ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل إمم حم٤ميمؿ آؾمتئٜم٤مفوشمًٚمخ دوائر اًمتدىمٞمؼ ا

قمغم  هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78/ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (9)شمٜمص اعم٤مدة  (3)

 وُمـ سملم شمٚمؽ اعمح٤ميمؿ إٟمِم٤مء حم٤ميمؿ دم٤مري٦م ُمتخّمّم٦م.، إٟمِم٤مء حم٤ميمؿ درضم٦م أومم ُمتخّمّم٦م

  .هـ22/1/1435سمت٤مريخ  (1/ومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )مٟمٔم٤مم اعمرا (4)
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، ٤م ذم شم٤مريخ اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري اًمًٕمقديوهذا سمحد ذاشمف يٕمد شمٓمقًرا ٟمققمٞم  ، اًمتج٤مري٦م

يمام إن ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًم٘م٤ميض سمجٕمؾ مجٞمع إضمراءات ىمٞمد اًمدقم٤موي 

ؾمٞمنع اًمٗمّمؾ  (1)وإطم٤مًمتٝم٤م ذم اعمح٤ميمؿ واًمدوائر اًمتج٤مري٦م شمتؿ سمِمٙمٍؾ إًمٙمؽمويٍن 

يمؾ ، ُمع ـمٌٞمٕم٦م إقمامل اًمتج٤مري٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمنقم٦م وهذا يتٓم٤مسمؼ، واًم٧ٌم ومٞمٝم٤م

ا قمام يم٤من وجيٕمٚمف أيمثر دىم٦م ومتٞمزً اًمتٓمقر ذم اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ؾمٞم١مدي إمم دمقيده  هذا

 ُمـ ىمٌؾ.

وشمؼمز إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٌح٨م ذم حتديد اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم فمؾ 

٤مم اعمحٙمٛم٦م اعمًتجدات اًمتل أطمدصمٝم٤م ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء وٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وٟمٔم

ويم٤من هي٤مهن٤م ُمرشمًٌٓم٤م ، ًم٧م سمٕمض اعمقاد ذم إٟمٔمٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦مدخ طمٞم٨م قمُ ، اًمتج٤مري٦م

، ٓؾمٞمام ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتِمٙمٞمؾ اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م، سمٛم٤ٌمذة اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م أقمامهل٤م

ًمذًمؽ يٓمرح اًمٌح٨م اًمت٤ًمؤٓت ، وسم٤مٕؿمخ٤مص وإقمامل اخل٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مصٝم٤م

 :اًمت٤مًمٞم٦م

اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م؟ ُم٤م هل أٟمقاع ُم٤م هق ُمٗمٝمقم اعمح٤ميمؿ 

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل اعمٓمٌؼ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م؟ ُمـ هؿ إؿمخ٤مص 

ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م؟ وُم٤م هل إقمامل اخل٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص  قناخل٤موٕم

 اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م؟

ي٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مر هيدف اًمٌح٨م ًمتقوٞمح ودمٚمٞم٦م ُمٗمٝمقم، مم٤م شم٘مدم

وحتٚمٞمؾ ، وسمٞم٤من أؿمٙم٤مهل٤م، ُمـ ظمالل ووع شمٕمريػ واوح هل٤م، اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

                                           

سمام شمؿ ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد اًم٤ًمسمع ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

 .هـ18/11/1438اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (149/4/38)إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 
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ومتٞمٞمز إقمامل ، اعمح٤ميمؿشمٚمؽ مجٞمع أٟمقاع آظمتّم٤مص٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمٓمٌ٘م٦م ذم 

 .وإؿمخ٤مص اخل٤موٕمقن ٓظمتّم٤مصٝم٤م

ذم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم أهؿ اعمًتجدات اًمتل ـمرأت قمغم  ٦م اًمٌح٨مشمؼمز أمهٞمو

وُم٤م حل٘مف ُمـ شمٕمديالت قمغم سمٕمض ، ًم٘مْم٤مئل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦مآظمتّم٤مص ا

 اعمقاد ذم إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م.

ومًٜمحدد ذم اًمٌداي٦م وسمِمٙمٍؾ ، وًمتٌٞم٤من ذًمؽ ؾمٜمتٌع اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل اًمتحٚمٞمكم

وُمـ صمؿ ؾمٜمٌلم إقمامل ، ُم٤مهٞم٦م آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م، ُمٗمّمؾ

يمؾ هذا وومً٘م٤م ًمٜمٔم٤مم ، تج٤مري٦م ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًملموإؿمخ٤مص اخل٤موٕم

وُم٤م صدر ُمـ شمٕم٤مُمٞمؿ ، وٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م، اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء

ُمع إسمراز ُم٤م اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ، وىمرارات ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

 اًمًٕمقدي ذم أهؿ اعم٤ًمئؾ.

٤م عم٤م ؾمٌؼ ًً ادستحدث دم االختصاص افؼضائل )ؾمٜمٌح٨م ُمقوقع ، شم٠مؾمٞم

 :ذم ُمٌحثلم وومً٘م٤م ٕٟمٔمٛم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (ؾؿحاـؿ افتجاريةف

 .ُم٤مهٞم٦م آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م: اعمٌح٨م إول

 ٓظمتّم٤مص لماًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕقمامل وإؿمخ٤مص اخل٤موٕم: اعمٌح٨م اًمث٤مين

 اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.
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ؾمٜمٌدأ ذم هذا اعمٌح٨م سمٌٞم٤من ُمٗمٝمقم آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم 

ؾمٜمنمع ذم متٞمٞمز يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل  ؿَّ ُمـ صمَ ، )اعمٓمٚم٥م إول(

وذًمؽ طم٥ًم اًمتٕمديالت إظمػمة اًمتل ، ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين(

 اًمنمقمٞم٦م وٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م.طمدصم٧م ذم ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء وٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت 

 .يفٕٓو االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح: انًطهة األٔل

اعمٌدأ إول يًٛمك سمٛمٌدأ : هٜم٤مًمؽ ُمٌدآن ُمٓمٌ٘م٤من ذم آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل

، (1)واعمٌدأ اًمث٤مين يًٛمك سمٛمٌدأ اًمتخّمص اًم٘مْم٤مئل، وطمدة آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل

٤م يم٤من ٟمققمٝم٤م ؾ ذم مجٞمع اًمدقم٤موي أي  طم٥ًم اعمٌدأ إول شمقضمد حمٙمٛم٦م واطمدة شمٗمّم

، (2)وهذا اعمٌدأ ُمٓمٌؼ ذم يمؾ ُمـ ُمٍم وإردن، ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمدٟمٞم٦م أو دم٤مري٦م

                                           

(1)  Bot (Y.), 1985,  " Les institutions judiciaires :organisation et fonctionnement", Paris, éd. Berger-

Levrault, p. (75). ; Geisenberger, 1964, De l'exception d'incompétence d'attribution des 

tribunaux de commerce, RTDcom, 1964, 39 ; Pinsseau (H.), 1985, L'organisation judiciaire de 

la France, Paris, La Documentation française, p. 68. 

ٟمٔمري٦م إقمامل ، اجلزء إول، اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍمي ،2007ؾمٛمٞمح٦م ، اًم٘مٚمٞمقيب (2)

، قم٤ٌمس، : اًمٕمٌقدي(78ص ) ،مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمتج٤مري٦م واًمت٤مضمر

 .(27ص ) ،دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع (،1) ط، ذح أطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن أصقل اعمح٤ميمامت اعمدٟمٞم٦م م2009
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ختتص يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ، شمقضمد قمدة حم٤ميمؿ ُمتخّمّم٦م، وطم٥ًم اعمٌدأ اًمث٤مين

ومٞمقضمد حم٤ميمؿ دم٤مري٦م ُمتخّمّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم ، سم٤مًمٗمّمؾ ذم ٟمقع ُمٕملم ُمـ اًمدقم٤موي

وٓ حيؼ ، اعمدٟمٞم٦موحم٤ميمؿ ُمدٟمٞم٦م ُمتخّمّم٦م سم٤مًمٜمٔمر سم٤مًمدقم٤موي ، اًمدقم٤موي اًمتج٤مري٦م

وإذا ومٕمٚم٧م ومٞمٙمقن ، ٕي حمٙمٛم٦م ُمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر ذم دقمقى ُمـ اظمتّم٤مص إظمرى

٤ًٌم يًتقضم٥م اًمٜم٘مض وُمـ أوائؾ ُمـ ـمٌؼ هذا اعمٌدأ اًم٘مْم٤مء ، (1)طمٙمٛمٝم٤م ُمٕمٞم

ًَّ ، وم٠مٟمِم٠م قمدة أٟمقاع ُمـ اعمح٤ميمؿ، اًمٗمرٟمز وشمٓمٌؼ ، (2)ٛمٝم٤م طم٥ًم ٟمقع اًمدقمقىوىم

وىمد قمززت شمٓمٌٞم٘مف ُمع إٟمِم٤مء ، ٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمٌدأ اًمتخّمص اًم٘مْم٤مئلاعمٛم

 .(هـ1/1/1439)اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م وُم٤ٌمذهت٤م ًمٕمٛمٚمٝم٤م سمت٤مريخ 

وٟمٌلم يمٞمٗمٞم٦م ، ذم هذا اعمٓمٚم٥م ؾمٜمح٤مول ووع شمٕمريٍػ ؿم٤مُمٍؾ ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ؾمٜمٗمّمؾ ذم سمٕمد ذًمؽ ، ٟمِم٠مهت٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م وذًمؽ ذم )اًمٗمرع إول(

 شمِمٙمٞمؾ اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم )اًمٗمرع اًمث٤مين(.

 كشاء ادحاـؿ افتجاريةإتعريػ و: افػرع األول

ؾمٜمٌلم اعمًتٜمد اًم٘م٤مٟمقين  ؿَّ وُمـ صمَ ، ذم هذا اًمٗمرع ؾمٜمٌدأ سمتٕمريػ اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

 اًمذي أؾم٧ًم قمٚمٞمف اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

 تعريػ ادحؽؿة افتجارية: أواًل 

حمٙمٛم٦م ُمـ حم٤ميمؿ : اًمٗمرٟمز اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم أهن٤ماح اًم٘م٤مٟمقن ف ذَّ قمرَّ 

واظمتّم٤مص٤مهت٤م حمددة ذم ىم٤مٟمقن ، شمِمٙمؾ ُمـ ىم٤مٍض ُمٜمتخ٥م ويم٤مشم٥م، اًمدرضم٦م إومم

                                           

 .(28ص ) ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ (1)

(2)  Bot (Y.), op. cit. , p. 75 ; Geisenberger, p. 39 ; Pinsseau (H.), op. cit. p. 68. 



 

 حانًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚ

 دراطح قإََٛح تحهٛهٛح -ٔفًقا ألَظًح انًًهكح انؼزتٛح انظؼٕدٚح 

 
 

 219 

ومتتٙمقن ، (1)وختْمع ًمألطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ختْمع هل٤م مجٞمع اعمح٤ميمؿ، اًمتج٤مرة

ومٞمج٥م أن يٙمقن ، اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم ومرٟم٤ًم ُمـ ىمْم٤مة ُمٜمتخٌلم ُمـ ىمٌؾ اًمتج٤مر

شم٤مضمًرا طمتك يًتٓمٞمع أن اًمِمخص اعمراد اًمؽمؿمح ًمٞمِمٖمؾ ُمٜمّم٥م ىم٤مٍض دم٤مري 

ًمٞمًقا ىمْم٤مة حمؽموملم وٓ ُمٕمٞمٜملم ٘مْم٤مة اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م وم، يرؿمح ٟمٗمًف

ومٞمٙمٗمل أن يٙمقن اًم٘م٤ميض ، وٓ يِمؽمط أن يٙمقٟمقا ُمـ اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم، ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م

وهذا ، (2)ـ مخس ؾمٜمقاتؿمح شم٤مضمًرا ُمًجاًل ذم ؾمجؾ اًمتج٤مر عمدة ٓ شم٘مؾ قمؽماعم

وم٘مْم٤مة اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ، قمغم قمٙمس ُم٤م هق ُمٕمٛمقل سمف ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

وٓ خيتٚمٗمقن قمـ ، هؿ ىمْم٤مة ُمٕمٞمٜمقن ُمـ ىمٌؾ اًمدوًم٦م ٦ماًمًٕمقديذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 ىمْم٤مة اعمح٤ميمؿ إظمرى سمٌمء ؾمقى أهنؿ يٜمٔمرون ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م.

ٕمقدي٦م اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سمِمٙمٍؾ سيح إٓ أٟمف شمؿ ف إٟمٔمٛم٦م اًمًومل شُمٕمرخ 

ومٜمص ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء قمغم أن ، اإلؿم٤مرة إمم قمٜم٤مسه٤م وُمٙمقٟم٤مهت٤م ذم أيمثر ُمـ ٟمٔم٤مم

وأهن٤م شم١مًمػ ُمـ دوائر ، (3)اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م هل حمٙمٛم٦م ُمـ حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم

                                           

(1)  Article (L721-1) de code de commerce français définit les tribunaux de commerce 

ainsi :"Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées 

de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et 

les codes et lois particuliers. Les tribunaux de commerce sont soumis aux 

dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation 

judiciaire." 

(2)  Croze (H.), 2001, Le retour (de la compétence matérielle) des tribunaux de 

commerce, Procédures, 2001, n° (6), p. (5). Croze (H.), 2009 Contentieux des sociétés 

commerciales, revue Procédures, n° 12, décembre 2009, commentaire n° (411), p. 

(19-20), note à propos de Com. - 27 octobre 2009. 

سمت٤مريخ  (78/م)ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (9)ُمـ اعم٤مدة  (3)اًمٌٜمد )د( ُمـ اًمٗم٘مرة  (3)

 . هـ19/9/1428
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ومؼ قاوهذه اًمٕمٜم٤مس شمت، (1)يمؾ دائرة ُمٙمقٟم٦م ُمـ ىم٤مٍض ومرٍد أو أيمثر، ُمتخّمّم٦م

، يمام سمٞمٜم٤م ؾم٤مسمً٘م٤م يمٌػم ُمع شمٕمريػ اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٗمرٟمز سمِمٙمؾٍ 

ٜم٧م اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واًمثالصمقن ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م سمٞمَّ و

 اًمتج٤مري٦م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ.

، ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م شمتٌع اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم": ومٝم٤م سمٕمض ذاح اًم٘م٤مٟمقن قمغم أهن٤موىمد قمرَّ 

 .(2) "ويٜمٔمٛمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمتج٤مري ًمٚمٗمّمؾ ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م

٤م عم٤م ؾمٌؼ ًً قمغم  تعريػ ادحؽؿة افتجاريةيٛمٙمٜمٜم٤م اؾمتٜمت٤مج واؾمتخالص ، شم٠مؾمٞم

، هل حمٙمٛم٦م ُمـ حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة دوائر: اًمٜمحق أيت

اًمتج٤مري٦م ُمتخّمّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم مجٞمع اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م وإقمامل 

 قمدا ُم٤م اؾمتثٜمل سمٜمٍص ظم٤مص. ُم٤م، واًمنميم٤مء ذم اًمنميم٦م، واًمتج٤مر واًمنميم٤مت

 إكشاء ادحاـؿ افتجارية دم ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية: ثاكًقا

اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  ئأٟمِم

( ُمـ ٟمٔم٤مم 9( ُمـ اعم٤مدة )3اًمٗم٘مرة )واًمٌٜمد )د( ُمـ ، (6قمغم اًمٌٜمد )د( ُمـ اعم٤مدة ) سمٜم٤مءً 

وًمتٜمًٞمؼ وشمًٝمٞمؾ قمٛمٚمٞم٦م اٟمت٘م٤مل اًمدوائر اًمتج٤مري٦م ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل إمم ، (3)اًم٘مْم٤مء

ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء  (٤مصم٤مُمٜمً )وشمٓمٌٞمً٘م٤م ًمٚمٌٜمد ، وزارة اًمٕمدل

                                           

 .هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78/م)ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (22)اعم٤مدة  (1)

اظمتّم٤مص٤مت اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم ٟمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء  ،هـ1436-م2015ُمٜمّمقر سمـ زيد ، اًمٕمّمٞمٛمل (2)

، اجلٜم٤مئٞم٦مىمًؿ اًمٕمداًم٦م ، ضم٤مُمٕم٦م ٟم٤ميػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم، واعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م

 .(16ص ) ،اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمري٤مض

ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل  (9)ُمـ اعم٤مدة  (3)واًمٌٜمد )د( ُمـ اًمٗم٘مرة ، (6)اًمٌٜمد )د( ُمـ اعم٤مدة  (3)

 .هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78/م)رىمؿ 
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، واًمدُم٤مموم٘مد شمؿ إٟمِم٤مء حم٤ميمؿ دم٤مري٦م ذم يمٍؾ ُمـ اًمري٤مض وضمدة ، (1) وديقان اعمٔم٤ممل

: واؾمتحدصم٧م دوائر اؾمتئٜم٤مف دم٤مري٦م سمٛمح٤ميمؿ آؾمتئٜم٤مف اعمقضمقدة ذم يمٍؾ ُمـ

 .(2) اًمري٤مض وُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م واًمدُم٤مم واعمديٜم٦م اعمٜمقرة وقمًػم

( ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمتل شمٜمص قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م إٟمِم٤مء 23واؾمتٜم٤مًدا إمم ٟمص اعم٤مدة )

واعمح٤مومٔم٤مت اًمتل مل  دوائر دم٤مري٦م ُمتخّمّم٦م ذم اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م وذًمؽ ذم اعمرايمز

وم٘مد أٟمِم٠م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء دوائر ، (3) شمٜمِم٠م ومٞمٝم٤م حم٤ميمؿ دم٤مري٦م ُمتخّمّم٦م

دم٤مري٦م ذم اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م ذم يمؾ ُمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م واعمديٜم٦م اعمٜمقرة وطم٤مئؾ وشمٌقك 

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمرايمز اًمتل ٓ يقضمد ومٞمٝم٤م حم٤ميمؿ ، (4) وؾمٙم٤ميم٤م وسمريدة واًم٤ٌمطم٦م وأهب٤م

ُم٤م مل ي٘مرر اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ، ىمرب سمٚمدة إًمٞمٝم٤م ذم ُمٜمٓم٘متٝم٤مومتتٌع حمٙمٛم٦م أ

 .(5)شمٌٕمٞمتٝم٤م عمحٙمٛم٦م أظمرى ذم اعمٜمٓم٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م

                                           

ُمـ اًمٌٜمد صم٤مُمٜم٤ًم ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء وديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر  (10، 5، 2)اًمٗم٘مرات  (1)

هـ: وصمٞم٘م٦م ؾمٚمخ اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمديقان 19/9/1428سمت٤مريخ  (78/سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م

ٔظمر مج٤مدى ا 13اعمٔم٤ممل إمم اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم اعمقىمٕم٦م سملم وزارة اًمٕمدل اًمًٕمقدي٦م وديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ 

 .هـ1437

ُمـ اًمٌٜمد صم٤مُمٜم٤ًم ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء وديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل  (7)اًمٗم٘مرة  (2)

هـ: وصمٞم٘م٦م ؾمٚمخ اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمديقان اعمٔم٤ممل إمم اًم٘مْم٤مء 19/9/1428سمت٤مريخ  (78/رىمؿ )م

 .هـ1437مج٤مدى أظمر  13ن اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ اًمٕم٤مم اعمقىمٕم٦م سملم وزارة اًمٕمدل اًمًٕمقدي٦م وديقا

 هـ.19/9/1428سمت٤مريخ  (78/م)ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (23)اعم٤مدة  (3)

ُمـ اًمٌٜمد صم٤مُمٜم٤ًم ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء وديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل  (6)اًمٗم٘مرة  (4)

هـ: وصمٞم٘م٦م ؾمٚمخ اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمديقان اعمٔم٤ممل إمم اًم٘مْم٤مء 19/9/1428سمت٤مريخ  (78/رىمؿ )م

 .هـ1437مج٤مدى أظمر  13اًمٕم٤مم اعمقىمٕم٦م سملم وزارة اًمٕمدل اًمًٕمقدي٦م وديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ 

وسمت٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (41)اعم٤مدة  (5)

 .هـ22/1/1435
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 تشؽقؾ ادحاـؿ افتجارية: افػرع افثاين

اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م قمغم درضمتلم ُمـ درضم٤مت 

 ٦م.وحم٤ميمؿ اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم، حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم: اًمت٘م٤ميض مه٤م

 .حماـؿ افدرجة األوػ: أواًل 

حم٤ميمؿ دم٤مري٦م : شمتٙمقن حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم اًمتج٤مري٦م ُمـ ٟمققملم ُمـ اًمدوائر مه٤م

وذًمؽ إُم٤م طم٥ًم ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم أو طم٥ًم ٟمقع اعمٓم٤مًم٦ٌم ، وحم٤ميمؿ دم٤مري٦م صمالصمٞم٦م، ومردي٦م

 :يمام هق آٍت 

 :افدوائر افتجارية افػردية -1

وشمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م ، (1)ىم٤مٍض ومردشمتٙمقن اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمٗمردي٦م ُمـ 

اًمتل ٓ شمزيد اًمٓمٚم٤ٌمت إصٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م قمـ صمالصمامئ٦م أًمػ ري٤مل سم٤مؾمتثٜم٤مء دقم٤موى 

اًمنميم٤مت واًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م ومتٜمٔمر ُمـ دائرة ُمٙمقٟم٦م ُمـ صمالصم٦م ىمْم٤مة طمتك وإن 

 .(2)يم٤مٟم٧م اًمٓمٚم٤ٌمت إصٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م شم٘مؾ قمـ صمالصمامئ٦م أًمػ

اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م حمٙمٛم٦م أو دائرة دم٤مري٦م ُمتخّمّم٦م  وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمح٤مومٔم٤مت واعمرايمز

ومتٙمقن اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم ، سمام ختتص سمف اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اعمٙمقٟم٦م ُمـ ىم٤مٍض ومرد

 .(3)شمٚمؽ اعمح٤مومٔم٤مت واعمرايمز هل اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م 

                                           

وىمرار  هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78م/)ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (22)اعم٤مدة  (1)

 .هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (303)جمٚمس اًمقزراء رىمؿ 

سمام شمؿ ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد اخل٤مُمس ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

: ويمذًمؽ ىمرار هـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 

 هـ. 24/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (201/5/29)اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ 

( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (3) ًٓ  . هـ26/2/1439ت( اًمّم٤مدر سمت٤مريخ /991)اًمٌٜمد )أو



 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح
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 :افدوائر افتجارية افثالثقة -2

وشمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م ، ْم٤مةشمتٙمقن اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمثالصمٞم٦م ُمـ صمالصم٦م ىم

 :اًمت٤مًمٞم٦م

اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م اًمتل شمزيد اًمٓمٚم٤ٌمت إصٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م قمـ صمالصمامئ٦م أًمػ  (1

 .(1)٤ملـري

اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜمٔم٤مم اًمنميم٤مت ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم  (2

 .(2)إصٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م

إصٚمٞم٦م اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم  (3

 .(3)ومٞمٝم٤م

( ُمـ ٟمٔم٤مم 35مجٞمع اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة ) (4

سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م هق ُمِمٛمقل سم٤مظمتّم٤مص اًمدوائر ، اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م

.(4)اًمٗمردي٦م
 

                                           

سمام شمؿ ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد اخل٤مُمس ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

: ويمذًمؽ ىمرار هـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 

 .هـ24/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (201/5/29)اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ 

سمام شمؿ ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد اخل٤مُمس ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

: ويمذًمؽ ىمرار هـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 

 .هـ24/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (201/5/29)اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ 

وُم٤م ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد اخل٤مُمس ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (3)

: ويمذًمؽ ىمرار هـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)شمؿ إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 

 .هـ24/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (201/5/29)اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ 

سمام شمؿ ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد اخل٤مُمس ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (4)

 =: ويمذًمؽ ىمرار هـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 
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( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل ختتص هب٤م 35وىمد طمددت اعم٤مدة )

 :اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م يمام هق آٍت 

 ٤مت اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م اًمتل حتدث سملم اًمتج٤مر.مجٞمع اعمٜم٤مزقم . أ 

 اًمدقم٤موى اًمتل شم٘م٤مم قمغم اًمت٤مضمر سم٥ًٌم أقمامًمف اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م. . ب 

 اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل حتدث سملم اًمنميم٤مء ذم اًمنميم٤مت. . ج 

وذًمؽ دون ، مجٞمع اًمدقم٤موى واعمخ٤مًمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م . د 

 إظمالل سم٤مظمتّم٤مص ديقان اعمٔم٤ممل.

 وى اإلومالس واحلجر قمغم اعمٗمٚمًلم ورومٕمف قمٜمٝمؿ.دقم٤م . ه 

 اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م إظمرى. . و 

 حماـؿ افدرجة افثاكقة )حماـؿ االشتئـاف(: اثاكقً 

وأطمٙم٤مم ، هٜم٤مًمؽ أطمٙم٤مم شمّمدره٤م اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م شمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف

 أظمرى ىمٓمٕمٞم٦م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف.

 .األحؽام افتجارية افتل تؼبؾ االشتئـاف -1

وم٢من مجٞمع ، ( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م185( ُمـ اعم٤مدة )1وومً٘م٤م ًمٜمص اًمٗم٘مرة )

، (1)ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتئٜم٤مفهل أطمٙم٤مم إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ُمـ حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم 

( ُمـ ٟمٗمس اعم٤مدة أن اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء حيدد إطمٙم٤مم اًمتل 2وسمٞمٜم٧م اًمٗم٘مرة )

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 . هـ24/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (201/5/29)اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ 

وسمت٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (185)ُمـ اعم٤مدة  (1)٘مرة ٗماًم (1)

 .هـ22/1/1435
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أن  (2)ر اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ىمرَّ وىمد ، (1)يٙمتٗمك سمتدىمٞم٘مٝم٤م ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف

إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ذم اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م شمٕمتؼم ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل ُيٙمتٗمك سمتدىمٞم٘مٝم٤م 

إٓ ، (5)ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م  (4)(192و) (3)(191وومً٘م٤م ٕطمٙم٤مم اعم٤مدشملم )

٤مري٦م  اعمجٚمس أن شمدىمٞمؼ إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ذم اًمدقم٤موى اًمتجأٟمف وذم ٟمٗمس اًم٘مرار سملمَّ 

هق إضمراء ُم١مىم٧م إمم طملم اؾمتٙمامل اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء آًمٞم٦م إقمامل اعمقاد اعمٕمٚم٘م٦م 

( وشم٤مريخ 1ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/

 (.هـ1435/ 12/1)

يًتٜمت٩م مم٤م ؾمٌؼ أن إطمٙم٤مم اًمتج٤مري٦م اًمّم٤مدرة ُمـ حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم ىم٤مسمٚم٦م 

                                           

وسمت٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (185)ُمـ اعم٤مدة  (2)٘مرة ٗماًم (1)

 .هـ22/1/1435

سمام شمؿ ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد صم٤مٟمًٞم٤م ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

. اًمذي ٟمص قمغم هـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 

شمٙمقن إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ذم اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل يٙمتٗمك سمتدىمٞم٘مٝم٤م وومؼ أطمٙم٤مم ": أن

وشم٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م، (192، 191)اعم٤مدشملم 

ٚم٘مْم٤مء آًمٞم٦م إقمامل اعمقاد اعمٕمٚم٘م٦م ُمـ ٟمٔم٤مم وذًمؽ إمم طملم اؾمتٙمامل اعمجٚمس إقمغم ًم هـ22/1/1435

 . هـ12/1/1435وشم٤مريخ  (1/اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م

إذا وضمدت حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف أن ُمٜمٓمقق ": ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم أٟمف (191)شمٜمص اعم٤مدة  (3)

أيدشمف ُمع ، ُمـ طمٞم٨م ٟمتٞمجتف ٕصقًمف اًمنمقمٞم٦م احلٙمؿ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل يتؿ شمدىمٞم٘مٝم٤م دون ُمراومٕم٦م ُمقاومً٘م٤م

ومٕمٚمٞمٝم٤م ، ٤م٤م أو ضمزئٞم  وإذا ٟم٘مْم٧م احلٙمؿ يمٚمٞم  ، اًمتقضمٞمف سمام ىمد يٙمقن هل٤م ُمـ ُمٚمحقفم٤مت ٓ شم٘متيض ٟم٘مض احلٙمؿ

 ."أن حتٙمؿ ومٞمام ٟم٘مض سمٕمد ؾمامع أىمقال اخلّمقم

ٜم٤مف سم٢مًمٖم٤مء طمٙمؿ إذا طمٙمٛم٧م حمٙمٛم٦م آؾمتئ": ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم أٟمف (192)شمٜمص اعم٤مدة  (4)

أو سم٘مٌقل دومع ومرقمل شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمٜمع اًمًػم ذم ، حمٙمٛم٦م اًمدرضم٦م إومم اًمّم٤مدر سمٕمدم آظمتّم٤مص

 ."وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٕمٞمد اًم٘مْمٞم٦م إمم اعمحٙمٛم٦م اًمتل أصدرت احلٙمؿ ًمٚمٜمٔمر ذم ُمقوققمٝم٤م، اًمدقمقى

وسمت٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (185)ُمـ اعم٤مدة  (1)اًمٗم٘مرة  (5)

 .هـ22/1/1435
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 ًمالؾمتئٜم٤مف.

ٓؾمتئٜم٤مف اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمٜمٔمره٤م اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمح٤مومٔم٤مت واعمرايمز  وسم٤مًمٜم٦ًٌم

اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م حمٙمٛم٦م أو دائرة دم٤مري٦م ُمتخّمّم٦م سمام ختتص سمف اًمدوائر اًمتج٤مري٦م 

ومٞمٙمقن اؾمتئٜم٤مف إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة قمٜمٝم٤م ًمدى دائرة ، اعمٙمقٟم٦م ُمـ ىم٤مٍض ومرد

 .(1)ٟمٓم٤مىمٝم٤م  آؾمتئٜم٤مف )احل٘مقىمٞم٦م( ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل شم٘مع اعمحٙمٛم٦م ذم

 األحؽام افتجارية افؼطعقة -2

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم أن مجٞمع 185( ُمـ اعم٤مدة )1شمٜمص اًمٗم٘مرة )

إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ُمـ حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف سم٤مؾمتثٜم٤مء إطمٙم٤مم ذم 

ر اعمجٚمس وىمد ىمرَّ ، (2)اًمدقم٤موى اًمٞمًػمة اًمتل حيدده٤م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء أن إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ُمـ حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم ذم اًمدقم٤موى 

اًمتج٤مري٦م اًمتل ٓ شمزيد ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم ومٞمٝم٤م قمـ قمنميـ أًمػ ري٤مل ُمـ اًمدقم٤موى 

 .(3)اًمٞمًػمة اًمتل ٓ شم٘مٌؾ آقمؽماض

                                           

 . هـ26/2/1439ت( اًمّم٤مدر سمت٤مريخ /991)اًمٌٜمد )صم٤مٟمًٞم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

وسمت٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (185)ُمـ اعم٤مدة  (1)اًمٗم٘مرة  (2)

  .هـ22/1/1435

سمام شمؿ ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد اًمراسمع ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (3)

: . اًمذي يٜمص قمغمهـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 

ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م شمٕمد إطمٙم٤مم  (185)ُمـ اعم٤مدة  (4)دون اإلظمالل سمام شمْمٛمٜمتف اًمٗم٘مرة "

اًمّم٤مدرة ُمـ حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم ذم اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م اًمتل ٓ شمزيد ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم ومٞمٝم٤م قمـ قمنميـ أًمػ 

ُمـ ٟمٔم٤مم  (185)ُمـ اعم٤مدة  (4)وىمد ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة ، "ري٤مل ُمـ اًمدقم٤موى اًمٞمًػمة اًمتل ٓ شم٘مٌؾ آقمؽماض

أو ممثؾ ضمٝم٦م ، ٤مأو وًمٞم  ، ٤مأو وصٞم  ، إذا يم٤من اعمحٙمقم قمٚمٞمف ٟم٤مفمر وىمػ": اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم ُم٤م يكم

أو ـمٚم٥م آؾمتئٜم٤مف أو اًمتدىمٞمؼ ومل ي٘مدم ُمذيمرة آقمؽماض ، ومل يٓمٚم٥م آؾمتئٜم٤مف، طمٙمقُمٞم٦م وٟمحقه

٤ًٌم وشمٕمذر شمٌٚمٞمٖمف سم٤محلٙمؿ، ظمالل اعمدة اعم٘مررة ٟمٔم٤مًُم٤م  =ومٕمغم اعمحٙمٛم٦م أن شمرومع احلٙمؿ ، أو يم٤من اعمحٙمقم قمٚمٞمف هم٤مئ



 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح
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 .إَٔاع االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح: انًطهة انخاَٙ

 :ْم٤مئل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م هلشمقضمد صمالصم٦م أٟمقاع ًمالظمتّم٤مص اًم٘م

 .آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م -

 .آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م -

 .آظمتّم٤مص اًمقٓئل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م -

 .االختصاص ادؽاين فؾؿحاـؿ افتجارية: افػرع األول

حيدد آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م طم٥ًم إؿمخ٤مص اًمتل شمرومع 

ًمذًمؽ ؾمٜمٌح٨م سمداي٦ًم آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم ، اًمدقمقىقمٚمٞمٝمؿ 

وُمـ صمؿ آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ، اًمدقم٤موى اًمتل شمرومع ود إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم

وأظمػًما ، ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم اًمدقم٤موى اًمتل شمرومع ود إؿمخ٤مص آقمت٤ٌمريلم

 ؾمٜمٌلم يمٞمٗمٞم٦م طمؾ شمٜم٤مزع آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 : وٓ يِمٛمؾ ذًمؽ ُم٤م ي٠ميت،  حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف ًمتدىمٞم٘مف ُمٝمام يم٤من ُمقوقع احلٙمؿإمم

 اعمختّم٦م اعمحٙمٛم٦م ُمـ طمٙمٛمٝمؿ ذم وُمـ اًم٘م٤مسيـ أُمقال قمغم ًمٚمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م اهلٞمئ٦م قمغم اًمّم٤مدر اًم٘مرار - أ

 ا حلٙمؿ هن٤مئل ؾم٤مسمؼ.ُمٜمٗمذً 

رصمتف ُم٤م مل يٙمـ أو و، احلٙمؿ اًمّم٤مدر ذم ؿم٠من ُمٌٚمغ أودقمف أطمد إؿمخ٤مص عمّمٚمح٦م ؿمخص آظمر -ب

 ."ًمٚمٛمقدع أو ُمـ يٛمثٚمف ُمٕم٤مرو٦م ذم ذًمؽ



 

 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح 
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االختصاص ادؽاين فؾؿحاـؿ افتجارية دم افدظاوى افتل ترؾع ضد : أواًل 

 األصخاص افطبقعقغ

 ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وم٤مٓظمتّم٤مص لموومً٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م واًمثالصم

 :اعمٙم٤مين ذم طم٤مل رومع اًمدقمقى ود اًمت٤مضمر اًمٗمرد يٙمقن وومً٘م٤م عم٤م يكم

ظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م يٙمقن آظمتّم٤مص ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق ا -1

وم٢من مل يٙمـ ًمـف ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ومٞمٙمقن آظمتّم٤مص ، اعمدقمك قمٚمٞمف

 ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اعمدقمل.

إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمف ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م ومٚمٚمٛمدقمل إىم٤مُم٦م دقمقاه  -2

 ذم إطمدى حم٤ميمؿ ُمدن اعمٛمٚمٙم٦م.

اعمدقمك قمٚمٞمٝمؿ يٙمقن آظمتّم٤مص ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق د إذا شمٕمدَّ  -3

وذم طم٤مل اًمت٤ًموي يٙمقن اعمدقمل سم٤مخلٞم٤مر ذم ، اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م إيمثري٦م

 إىم٤مُم٦م اًمدقمقى أُم٤مم أي حمٙمٛم٦م ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م أطمدهؿ.

االختصاص ادؽاين فؾؿحاـؿ افتجارية دم افدظاوى افتل ترؾع ضد : ثاكًقا

 صخاص االظتباريغاأل

ٟمّم٧م اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م واًمثالصمقن ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم أن شم٘م٤مم 

أو ، أو اًمتل ذم دور اًمتّمٗمٞم٦م، اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنميم٤مت واجلٛمٕمٞم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م

ؾمقاًء ، ذم اعمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م ُمريمز إدارهت٤م، اعم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م

أو ُمـ اًمنميم٦م أو اجلٛمٕمٞم٦م أو ، اجلٛمٕمٞم٦م أو اعم١مؾم٦ًميم٤مٟم٧م اًمدقمقى قمغم اًمنميم٦م أو 

وجيقز ، أو ُمـ ذيؽ أو قمْمق قمغم آظمر، اعم١مؾم٦ًم قمغم أطمد اًمنميم٤مء أو إقمْم٤مء

رومع اًمدقمقى إمم اعمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م ومرع اًمنميم٦م أو اجلٛمٕمٞم٦م 
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 أو اعم١مؾم٦ًم وذًمؽ ذم اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م هبذا اًمٗمرع.

ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت  (38)ُمـ اعم٤مدة ( ٧1م اًمٗم٘مرة )وىمد ٟمّمَّ 

اًمنمقمٞم٦م قمغم أن شم٘م٤مم اًمدقمقى قمغم اًمٕمْمق أو اًمنميؽ ذم اعمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم 

ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من اًمنميم٦م أو اجلٛمٕمٞم٦م أو اعم١مؾم٦ًم إذا يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف 

 ٟمٓم٤مق وم٢من مل يٙمـ ُمًجاًل ومت٘م٤مم ذم اعمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع ذم، ٤مُمًجاًل ومٞمٝم٤م رؾمٛمٞم  

اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف وومً٘م٤م ًمٚمامدة اًم٤ًمدؾم٦م واًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم 

 ٜم٤مه٤م ذم إقمغم.اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل سمٞمَّ 

 تـازع االختصاص ادؽاين فؾؿحاـؿ افتجارية: اثافثً 

سمٞمٜم٤م قمٜمد دراؾم٦م إٟمِم٤مء اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م أٟمف شمؿ 

أُم٤م اعمرايمز واعمح٤مومٔم٤مت ، (1)٤مري٦م ذم يمٍؾ ُمـ اًمري٤مض وضمدة واًمدُم٤مم إٟمِم٤مء حم٤ميمؿ دم

وم٘مد شمؿ إٟمِم٤مء دوائر دم٤مري٦م ذم ، (2) اًمتل مل شمٜمِم٠م ومٞمٝم٤م حم٤ميمؿ دم٤مري٦م ُمتخّمّم٦م

اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م ذم يمؾ ُمـ ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م واعمديٜم٦م اعمٜمقرة وطم٤مئؾ وشمٌقك وؾمٙم٤ميم٤م 

ضمد ومٞمٝم٤م حم٤ميمؿ ومتتٌع حمٙمٛم٦م أىمرب أُم٤م اعمرايمز اًمتل ٓ يقو، (3) وسمريدة واًم٤ٌمطم٦م وأهب٤م

ُم٤م مل ي٘مرر اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء شمٌٕمٞمتٝم٤م عمحٙمٛم٦م أظمرى ذم ، سمٚمدة إًمٞمٝم٤م ذم ُمٜمٓم٘متٝم٤م

                                           

ُمـ اًمٌٜمد صم٤مُمٜم٤ًم ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء وديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل  (7)اًمٗم٘مرة  (1)

هـ: وصمٞم٘م٦م ؾمٚمخ اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمديقان اعمٔم٤ممل إمم اًم٘مْم٤مء 19/9/1428سمت٤مريخ  (78/رىمؿ )م

 .هـ1437مج٤مدى أظمر  (13اًمٕم٤مم اعمقىمٕم٦م سملم وزارة اًمٕمدل اًمًٕمقدي٦م وديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ 

 .هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78/م)ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (23)اعم٤مدة  (2)

صم٤مُمٜم٤ًم ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء وديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل ُمـ اًمٌٜمد  (6)اًمٗم٘مرة  (3)

: وصمٞم٘م٦م ؾمٚمخ اًمدوائر اًمتج٤مري٦م اًمت٤مسمٕم٦م ًمديقان اعمٔم٤ممل إمم اًم٘مْم٤مء هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78/رىمؿ )م

 .هـ1437مج٤مدى أظمر  (13اًمٕم٤مم اعمقىمٕم٦م سملم وزارة اًمٕمدل اًمًٕمقدي٦م وديقان اعمٔم٤ممل سمت٤مريخ 
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وىمد سمٞمَّٜم٤م ذم إقمغم أن اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم ، (1)اعمٜمٓم٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م

دم٤مري٦م اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م ذم اعمح٤مومٔم٤مت واعمرايمز اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م حمٙمٛم٦م أو دائرة 

وأن اؾمتئٜم٤مف إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ُمـ هذه اعمح٤ميمؿ يٙمقن ًمدى دائرة ، (2)ُمتخّمّم٦م

 .(3)آؾمتئٜم٤مف )احل٘مقىمٞم٦م( ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل شم٘مع اعمحٙمٛم٦م ذم ٟمٓم٤مىمٝم٤م 

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم أن شمٕمتؼم اعمديٜم٦م أو ٧4م اعم٤مدة )وىمد ٟمّمَّ 

وذم طم٤مل شمٕمدد اعمح٤ميمؿ ، تل هل ومٞمٝم٤م٤م ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًماعمح٤مومٔم٦م أو اعمريمز ٟمٓم٤مىًم٤م ُمٙم٤مٟمٞم  

وذم طم٤مل شمٜم٤مزع ، (4)ومٞمٝم٤م حيدد اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًمٜمٓم٤مق اعمٙم٤مين ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م

٤م سمحٞم٨م شمرومض مجٞمع اعمح٤ميمؿ آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ؾمقاء يم٤من هذا اًمتٜم٤مزع ؾمٚمٌٞم  

٤م سمحٞم٨م شم٘مر مجٞمع اعمح٤ميمؿ أو يم٤من إجي٤مسمٞم  ، اعمرومقع ًمدهي٤م اًمٜمزاع اًمٜمٔمر ذم اًمدقمقى

ومٗمل شمٚمؽ احل٤مًمتلم حت٤مل اًمدقمقى إمم اعمحٙمٛم٦م ، ومقع ًمدهي٤م اًمٜمزاع سم٤مٓظمتّم٤مصاعمر

 .(5)اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٗمّمؾ ذم ذًمؽ

 االختصاص افقالئل فؾؿحاـؿ افتجارية: افػرع افثاين

ؾمٜمٛمٞمز آظمتّم٤مص  ؿَّ ُمـ صمَ ،  ذم هذا اًمٗمرع ُمٗمٝمقم آظمتّم٤مص اًمقٓئلؾمٜمٌلمَّ 

سمٕمد ذًمؽ ؾمٜمٌح٨م ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمٗمّمؾ ذم شمٜم٤مزع ، اًمقٓئل قمـ آظمتّم٤مص اًمٜمققمل

                                           

وسمت٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (41)اعم٤مدة  (1)

 .هـ22/1/1435

( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2) ًٓ  . هـ26/2/1439ت( اًمّم٤مدر سمت٤مريخ /991)اًمٌٜمد )أو

 . هـ26/2/1439ت( اًمّم٤مدر سمت٤مريخ /991)اًمٌٜمد )صم٤مٟمًٞم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (3)

وسمت٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (41)اعم٤مدة  (4)

 .هـ22/1/1435

وسمت٤مريخ  (1/ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م (41)اعم٤مدة  (5)

 .هـ22/1/1435
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اعمٕمٞم٤مر اعمٕمتٛمد ًمتحديد اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م وأظمػًما ؾمٜمنمح ، آظمتّم٤مص اًمقٓئل

 ٤م.وٓئٞم  

 .مػفقم االختصاص افقالئل ومتققزه ظـ االختصاص افـقظل: أواًل 

ىمٍم وٓي٦م يمؾ ضمٝم٦م ": ف آظمتّم٤مص اًمقٓئل )أو اًمقفمٞمٗمل( قمغم أٟمفُيٕمرَّ 

. ومٞمًتخدم (1)"اًمت٘م٤ميض داظمؾ اًمدوًم٦م قمغم أىمْمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ىمْم٤مئٞم٦م ُمـ ضمٝم٤مت

ومٞمحدد آظمتّم٤مص سملم ، ًمتحديد اجلٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل يدظمؾ اًمٜمزاع ذم اظمتّم٤مصٝم٤م

 .(2)اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدي واًم٘مْم٤مء آداري وهمػممه٤م ُمـ ضمٝم٤مت اًم٘مْم٤مء

وم٤مًمٗمرق سملم آظمتّم٤مص اًمقٓئل وآظمتّم٤مص اًمٜمققمل هق أن آظمتّم٤مص 

سمٞمٜمام آظمتّم٤مص اًمٜمققمل يٜمٍمف ، ضمٝم٦م اًم٘مْم٤مء واعمحٙمٛم٦ماًمقٓئل يٜمٍمف إمم 

 .(3)إمم اًمدقمقى وُمقوققمٝم٤م

 .افػصؾ دم تـازع االختصاص افقالئل: ثاكًقا

ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي أٟمف يقضمد ٟمققم٤من ُمـ شمٜم٤مزع  (27) سمٞمٜم٧م اعم٤مدة

 :شمٜم٤مزع ؾمٚمٌل وشمٜم٤مزع إجي٤ميب: آظمتّم٤مص اًمقٓئل مه٤م

                                           

، اًمري٤مض، دار اسمـ ومرطمقن، ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدياًمٙم٤مؿمػ ذم ، قمٌد اهلل، آل ظمٜملم (1)

 .(131ص)

اعمٓمٌٕم٦م  (،5) ط، "اًمنمح اًمٕمٛمكم ًم٘م٤مٟمقن اعمًٓمرة اعمدٟمٞم٦م"م 2009، قمٌد اًمٙمريؿ اًمٓم٤مًم٥م، اًمٓم٤مًم٥م (2)

 .(7ص ) ،ُمرايمش، واًمقراىم٦م اًمقـمٜمٞم٦م

ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمج٤مح  (،1ج، ًم٘مْم٤مئلذح ىم٤مٟمقن اعمًٓمرة اعمدٟمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمؿ ا، م1995، قمٌد اًمٕمزيز، شمقومٞمؼ (3)

 .(101ص)، اًمدار اًمٌٞمْم٤مء، اجلديدة
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 افقالئلافتـازع افسؾبل دم االختصاص  -1

وم٢مٟمف يٕمؼم قمـ اًمتٜم٤مزع  (1)ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي (27) وومً٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة

اًمًٚمٌل ذم آظمتّم٤مص اًمقٓئل قمغم أٟمف قمٜمد رومع دقمقى أُم٤مم حمٙمٛمتلم شمتخغم يمٚمت٤م 

ومجٛمٞمع اعمح٤ميمؿ اًمتل شمرومع أُم٤مُمٝم٤م اًمدقمقى شمرومض ، اعمحٙمٛمتلم قمـ اًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع

اًمدقمقى إمم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم شمٜم٤مزع وحلؾ هذه اعمٕمْمٚم٦م شمرومع ، اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م

آظمتّم٤مص ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ًمٚم٧ٌم ذم اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم 

 .(2)اًمدقمقى

 افتـازع اإلجيايب دم االختصاص افقالئل -2

وم٢مٟمف يٕمؼم قمـ اًمتٜم٤مزع ، ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمًٕمقدي (27) وومً٘م٤م ًمٜمص اعم٤مدة

د رومع دقمقى أُم٤مم حمٙمٛمتلم قمٜم: اإلجي٤ميب ذم آظمتّم٤مص اًمقٓئل يمام يكم

وشمتٛمًٙم٤من سم٤مًمٜمٔمر ، ُمتخّمّمتلم سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع ٓ شمتخغم أي ُمٜمٝمام قمـ اًمدقمقى

                                           

وىمرار  هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78م/)ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (27)اعم٤مدة  (1)

 . هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (303)جمٚمس اًمقزراء رىمؿ 

 هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78م/)ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (27)ٟمّم٧م اعم٤مدة  (2)

إذا رومٕم٧م دقمقى قمـ ُمقوقع ": قمغم أٟمف هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (303)وىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ 

واطمد أُم٤مم إطمدى اعمح٤ميمؿ اخل٤موٕم٦م هلذا اًمٜمٔم٤مم وأُم٤مم إطمدى حم٤ميمؿ ديقان اعمٔم٤ممل أو أي ضمٝم٦م أظمرى 

ومػمومع ـمٚم٥م شمٕمٞملم ، ٚمت٤م يمٚمت٤ممه٤مومل شمتخؾ إطمدامه٤م قمـ ٟمٔمره٤م أو خت، ختتص سم٤مًمٗمّمؾ ذم سمٕمض اعمٜم٤مزقم٤مت

وشم١مًمػ هذه اًمٚمجٜم٦م ُمـ ، اجلٝم٦م اعمختّم٦م إمم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم شمٜم٤مزع آظمتّم٤مص ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

وقمْمق ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل أو اجلٝم٦م إظمرى ، قمْمق ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م خيت٤مره رئٞمس اعمحٙمٛم٦م: صمالصم٦م أقمْم٤مء

وقمْمق ُمـ اًم٘مْم٤مة اعمتٗمرهملم أقمْم٤مء اعمجٚمس  -ٕطمقال طم٥ًم ا -خيت٤مره رئٞمس اًمديقان أو رئٞمس اجلٝم٦م 

٤م هلذه اًمٚمجٜم٦م. يمام ختتص هذه اًمٚمجٜم٦م سم٤مًمٗمّمؾ ذم ، إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء خيت٤مره رئٞمس اعمجٚمس ًً ويٙمقن رئٞم

أطمدمه٤م ص٤مدر ُمـ إطمدى اعمح٤ميمؿ اخل٤موٕم٦م : اًمٜمزاع اًمذي يٜمِم٠م ذم ؿم٠من شمٜمٗمٞمذ طمٙمٛملم هن٤مئٞملم ُمتٜم٤مىمْملم

  ."٤ميمؿ ديقان اعمٔم٤ممل أو اجلٝم٦م إظمرىهلذا اًمٜمٔم٤مم وأظمر ُمـ إطمدى حم
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وذًمؽ ًمّمدور طمٙمٛملم ُمـ  :ٟمٙمقن أُم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م يمؼمى، ذم هذه احل٤مًم٦م .ومٞمٝم٤م

وىمد يٙمقن طمٙمؿ إومم ، حمٙمٛمتلم خمتٚمٗمتلم يمالمه٤م ُمتخّمّم٦م سم٤مًمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاع

 طمٙمٍؿ ُمـ احلٙمٛملم هق اعمٕمتٛمد وي١مظمذ سمف ويٜمٗمذ؟ وم٠ميُّ ، ُمٜم٤مىمًْم٤م حلٙمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م

٧م قمغم أن شمرومع وٟمّمَّ ، ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء (27) ٧م هذه اعمٕمْمٚم٦م اعم٤مدةطمٚمَّ 

اًمدقمقى ذم طم٤مل اًمتٜم٤مزع اإلجي٤ميب ذم آظمتّم٤مص اًمقٓئل إمم جلٜم٦م اًمٗمّمؾ ذم شمٜم٤مزع 

آظمتّم٤مص ذم اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ًمٚم٧ٌم ذم اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم 

 .(1)يمام قمٛمؾ ذم آظمتّم٤مص اًمًٚمٌل، اًمدقمقى

 اادعقار ادعتؿد فتحديد ادحؽؿة ادختصة والئقًّ : ثافًثا

أصدر اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ىمراًرا يقوح اعمٕمٞم٤مر اعمٕمتٛمد ذم حتديد اعمحٙمٛم٦م 

 ذم اًمٜمٔمر ذم ٟمٗمس لماعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع قمٜمدُم٤م شمٙمقن يمٚمت٤م اعمحٙمٛمتلم خمتّمت

ًٓ  روم٘مرَّ ، اعمقوقع ، أن شمٜمٕم٘مد اًمقٓي٦م ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتل رومٕم٧م اًمدقمقى أُم٤مُمٝم٤م أو

وحتٙمؿ ومٞمٝمام سمام يٜمٝمل اًمٜمزاع سملم ، سمحٞم٨م شمْمؿ مجٞمع إوراق واعمًتٜمدات ًمٚمدقمقيلم

 .(2)إٓ إذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى اًمث٤مٟمٞم٦م ُمتٝمٞمئ٦م ًمٚمحٙمؿ هب٤م، إـمراف

                                           

وىمرار  هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78م/)ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (27)اعم٤مدة  (1)

 . هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (303)جمٚمس اًمقزراء رىمؿ 

ومٞمام  هـ12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد اخل٤مُمس قمنم ُمـ شمٕمٛمٞمؿ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

إذا أىمٞمٛم٧م اًمدقمقى ذم ُمقوقع واطمد ًمدى ": طمٞم٨م ٟمص قمغم أٟمف، يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ًٓ ، حمٙمٛمتلم خمتّمتلم وشمْمؿ مجٞمع إوراق ُمع اًمدقمقى ، وم٢من آظمتّم٤مص يٜمٕم٘مد عمـ أىمٞمٛم٧م ًمديف أو

وُمـ ، ُمتٝمٞمئ٦م ًمٚمحٙمؿُم٤م مل شمٙمـ اًمدقمقى اًمث٤مٟمٞم٦م ، وحتٙمؿ ذم اًمدقمقيلم يام يٜمٝمل اًمٜمزاع سملم اًمٓمروملم، إومم

صمؿ ، ىم٤مم اعم٘م٤مول دقمقاه ًمدى اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦مأو، ذًمؽ دقم٤موى اعم٘م٤موٓت إذا يم٤من اًمٓمرف اًمث٤مين همػم شم٤مضمر

 ."أىم٤مم اًمٓمرف اًمث٤مين دقمقاه أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م أو اًمٕمٙمس
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 االختصاص افـقظل فؾؿحاـؿ افتجارية: افػرع افثافث

 ؿَّ ُمـ صمَ ، سمتٕمريػ آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦مؾمٜمٌدأ ذم هذا اًمٗمرع 

 ٟمٌلم اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم آظمتّم٤مص اًمٜمققمل قمغم اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

 تعريػ االختصاص افـقظل: أواًل 

ىمٍم وٓي٦م اًم٘م٤ميض قمغم ٟمقع أو أيمثر ُمـ ": ف آظمتّم٤مص اًمٜمققمل سم٠مٟمفٕمرَّ يُ 

اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م طم٥ًم ٟمقع . وم٤مٓظمتّم٤مص اًمٜمققمل حيدد (1)"أٟمقاع إىمْمٞم٦م

 اًمدقمقى وُمقوققمٝم٤م.

ومال جيقز ًمألومراد آشمٗم٤مق قمغم ، ويٕمتؼم آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم

ويٛمٙمـ ًمألـمراف إصم٤مرشمف ، ويٛمٙمـ ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن حتٙمؿ سمف ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م، خم٤مًمٗمتف

ذم أي ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمدقمقى طمتك ًمق يم٤من ذًمؽ ٕول ُمرة أُم٤مم حمٙمٛم٦م 

 .(2)اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م آؾمتئٜم٤مف أو

ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ( 35) دت اعم٤مدةوىمد طمدَّ 

، وضم٤مء هذا اًمتحديد قمغم ؾمٌٞمؾ احلٍم وًمٞمس قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

 :ومال ختتص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م إٓ سمٜمٔمر

 مجٞمع اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م اًمتل حتدث سملم اًمتج٤مر. . أ 

 اًمدقم٤موى اًمتل شم٘م٤مم قمغم اًمت٤مضمر سم٥ًٌم أقمامًمف اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م. . ب 

 اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل حتدث سملم اًمنميم٤مء ذم اًمنميم٤مت. . ج 

                                           

 .(131ص)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. ، قمٌد اهلل، آل ظمٜملم (1)

 .(75ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، قمٌد اًمٕمزيز، شمقومٞمؼ (2)
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وذًمؽ دون إظمالل ، مجٞمع اًمدقم٤موى واعمخ٤مًمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م . د 

 .(1)سم٤مظمتّم٤مص ديقان اعمٔم٤ممل

 دقم٤موى اإلومالس واحلجر قمغم اعمٗمٚمًلم ورومٕمف قمٜمٝمؿ. . ه 

 اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م إظمرى. . و 

 افؼوط افقاجب تقاؾرها دم االختصاص افـقظل فؾؿحاـؿ افتجارية: ثاكًقا

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ىمد طمددت اعمٜم٤مزقم٤مت 35سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن اعم٤مدة )

إٓ أٟمف ٓ يٛمٙمـ هلذه ، اًمتل شمدظمؾ ذم اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ودقم٤موى اًمنميم٤مت  سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م - اعمح٤ميمؿ

 :أن شمٜمٔمر ذم هذه اعمٜم٤مزقم٤مت إٓ إذا شمقاومرت اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦م - واإلومالس

ومجٛمٞمع ، اعمٕمٞم٤مر هٜم٤م طم٥ًم اعمدقمك قمٚمٞمف: (2)اأن يؽقن اددظك ظؾقف تاجرً  -1

شمرومع وده هل ُمـ اظمتّم٤مص : أي، اًمدقم٤موى اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمت٤مضمر ُمدقمك قمٚمٞمف

٢مذا يم٤من اًمٜمزاع سملم شم٤مضمريـ ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمرومع اًمدقمقى وم، اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

ويمذًمؽ إذا يم٤من اًمٜمزاع سملم شم٤مضمر وُمدين ومٞمج٥م قمغم اعمدين أن يرومع ، قمغم شم٤مضمر

ومٝمق همػم خمػم سم٠من يرومع دقمقاه أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م ، دقمقاه أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

                                           

: وىمد ضب ىمرار رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء أُمثٚم٦م هلذه إٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م اًمقاردة ذم هذه اًمٗم٘مرة سمـ (1)

وٟمٔم٤مم ، وٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م، وٟمٔم٤مم اًمًجؾ اًمتج٤مري، وٟمٔم٤مم اًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م، ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت

اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًمٌٜمد )اًمث٤مًم٨م قمنم( ُمـ ىمرار : اٟمٔمر، وٟمٔم٤مم اًمرهـ اًمتج٤مري، اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتج٤مري٦م

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م يٜمص قمغم  هـ12/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/979)رىمؿ 

ُمـ إٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة )د( ُمـ اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت ": أٟمف

وٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م ، اًمًجؾ اًمتج٤مريوٟمٔم٤مم ، وٟمٔم٤مم اًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م، ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت: اًمنمقمٞم٦م

 ."وٟمٔم٤مم اًمرهـ اًمتج٤مري، وٟمٔم٤مم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتج٤مري٦م، اًمتج٤مري٦م

 ؾمٜمٌلم ذم اًمٗمرع إول ُمـ اعمٓمٚم٥م إول ُمـ اعمٌح٨م اًمث٤مين اعمٗمٝمقم اًم٘م٤مٟمقين ًمٚمت٤مضمر. (2)
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سمؾ جي٥م ، رياًمتج٤مري٦م أو أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م يمام يذيمر سمٕمض ذاح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤م

( ُمـ 35ومٜمص اًمٗم٘مرة )ب( ُمـ اعم٤مدة )، قمٚمٞمف أن يرومٕمٝم٤م أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

سم٠من شمرومع  ضمكموأوضم٥م سمِمٙمٍؾ ، ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ضم٤مء واوًح٤م وسحًي٤م

ومل خيػم اعمدين سمرومع دقمقاه ، اًمدقم٤موى اعم٘م٤مُم٦م ود اًمتج٤مر أُم٤مم اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ومٚمق رومع اعمدين دقمقى ود اًمت٤مضمر ، اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦مأُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م أو أُم٤مم 

ومٞمج٥م قمٚمٞمٝم٤م رد اًمدقمقى ًمٕمدم آظمتّم٤مص.، أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م
 

ًمف  قزوٓ جي، أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمت٤مضمر ومػمومع دقمقاه ود اعمدين أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م

اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ومٞمج٥م  ًمدىرومٕمٝم٤م و ومٕمؾوإذا ، أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م رومٕمٝم٤م

 ٟمص  ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت وضمقد ًمٕمدم وذًمؽ، اًمدقمقى ًمٕمدم آظمتّم٤مص قمٚمٞمٝم٤م رد

طمتك وًمق ، أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م اعمديناًمنمقمٞم٦م جيٞمز ًمٚمت٤مضمر رومع دقمقى ود 

 .ًمٚمت٤مضمر سم٤مًمٜم٦ًٌم دم٤مري سمٕمٛمؾ ُمتٕمٚم٘م٦ميم٤مٟم٧م 

طمتك يٜمٕم٘مد اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م  :اأن يؽقن حمؾ افـزاع ظؿاًل جتاريًّ  -2

: وإقمامل اًمتج٤مري٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم، اًمٕمٛمؾ ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦مسمد أن يٙمقن  ٓ

 يمام ؾمٜمٌٞمٜمٝم٤م ٓطمً٘م٤م ذم اًمٌح٨م. وأقمامل دم٤مري٦م شمٌٕمٞم٦م، أقمامل دم٤مري٦م أصٚمٞم٦م

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمدقمقى ُمـ  :أال تؽقن افدظقى مـ اختصاص جفة أخرى -3

اظمتّم٤مص ضمٝم٦م أظمرى طمتك وًمق شمقاومر ومٞمٝم٤م اًمنمـم٤من اًم٤ًمسم٘م٤من ومال يٜمٕم٘مد 

 آظمتّم٤مص ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م.

ًٓ  ٤ميتْمح مم٤م ؾمٌؼ أن هٜم٤مًمؽ أؿمخ٤مًص  ظم٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ  وأقمام

ًٓ  ٤موأؿمخ٤مًص ، اًمتج٤مري٦م  وطمتك خيْمٕمقا هل٤م ٓ، همػم ظم٤موٕملم ٓظمتّم٤مصٝم٤م وأقمام

عمٕمروم٦م ذًمؽ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م شمٌٞم٤من ُمـ هؿ ، سمد ُمـ شمقاومر ظمّم٤مئص وذوط ُمٕمٞمٜم٦م ومٞمٝمؿ

وُم٤م هل إقمامل اخل٤موٕم٦م ، يمؿ اًمتج٤مري٦مإؿمخ٤مص اخل٤موٕملم ٓظمتّم٤مص اعمح٤م

 ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.
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 ٓظمتّم٤مص لمد اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕؿمخ٤مص اخل٤موٕمذم هذا اعمٌح٨م ؾمٜمحدخ 

 ؾمٜمٌلم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م ؿَّ ُمـ صمَ ، اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م وذًمؽ ذم )اعمٓمٚم٥م إول(

 سم٤مٕقمامل اخل٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم )اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين(.

ٍ الختصاص ٛانذػأٖ انًتؼهقح تاألشخاص انخاضؼ: انًطهة األٔل

 انًحاكى انتجارٚح

 لم( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م إؿمخ٤مص اخل٤موٕم35دت اعم٤مدة )قمدَّ 

ٜم٧م أن اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ختتص سم٤مًمٜمٔمر ذم مجٞمع وسمٞمَّ ، ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م اًمتل حتدث سملم اًمتج٤مر واًمدقم٤موى اًمتل شم٘م٤مم قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم 

ودقم٤موى اإلومالس واحلجر قمغم اعمٗمٚمًلم ، أقمامهلؿ اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م

واًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنميم٤مت واًمٜمزاقم٤مت اًمتل حتدث سملم اًمنميم٤مء ، ورومٕمف قمٜمٝمؿ

 ذم اًمنميم٤مت.

يتْمح مم٤م ؾمٌؼ أٟمف شمقضمد ـم٤مئٗمت٤من ُمـ إؿمخ٤مص اخل٤موٕملم ٓظمتّم٤مص 

 وإؿمخ٤مص آقمت٤ٌمريقن.، إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞمقن: اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م هؿ
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 افدظاوى ادتعؾؼة باألصخاص افطبقعقغ: افػرع األول

إؿمخ٤مص اًمٓمٌٞمٕمٞملم اخل٤موٕملم ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م طم٥ًم ٟمص 

، اًمتج٤مر واًمنميم٤مء ذم اًمنميم٦م: ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م هؿ( ُمـ 35اعم٤مدة )

 واعمٗمٚمًقن.

 .افدظاوى ادتعؾؼة بافتجار: أواًل 

 ؿَّ ُمـ صمَ ، سمد ُمـ سمٞم٤من ُمـ هق اًمت٤مضمر ىمٌؾ اخلقض سم٤مًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتج٤مر ٓ

 .ٟمٌلم اًمدقم٤موى اًمتل شمرومع قمغم اًمت٤مضمر

 :ادػفقم افؼاكقين فؾتاجر -1

ُمـ اؿمتٖمؾ ": أٟمف قمغم اًمت٤مضمر اًمتج٤مري٦م اعمحٙمٛم٦م ٟمٔم٤مم ُمـ إومم اعم٤مدة وم٧مقمرَّ 

وأووح٧م هذه اعم٤مدة اًمنموط اًمقاضم٥م ، "ختذه٤م ُمٝمٜم٦م ًمفاسم٤معمٕم٤مُمالت اًمتج٤مري٦م و

 :وهذه اًمنموط هل، شمقاومره٤م سم٤مًمِمخص ٓيمت٤ًمب صٗم٦م اًمت٤مضمر

ومحتك يٙمت٥ًم اًمِمخص صٗم٦م اًمت٤مضمر ٓ سمد  :االصتغال باألظامل افتجارية .أ 

( ٧2م قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مدة )وهذه إقمامل ىمد ٟمّمَّ ، ًمتج٤مري٦مًمف ُمـ مم٤مرؾم٦م إقمامل ا

 ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م.

ٓ يٙمٗمل ٓيمت٤ًمب اًمِمخص صٗم٦م  :اختاذ افتاجر األظامل افتجارية مفـة فف .ب 

وطمتك ، اًمت٤مضمر مم٤مرؾم٦م إقمامل اًمتج٤مري٦م سمؾ جي٥م قمٚمٞمف اطمؽماف هذا اًمٕمٛمؾ

 :ٞمف اًمنموط اًمت٤مًمٞم٦مسمد أن شمتقاومر وم يٕمتؼم اًمِمخص حمؽموًم٤م ًمٚمٕمٛمؾ اًمتج٤مري ٓ

طمتك حيؽمف اًمِمخص اًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري جي٥م قمٚمٞمف شمٙمرار  :افتؽرار .1

أُم٤م إذا ُم٤مرؾمف ، سمِمٙمؾ دائؿ وُمًتٛمرامرؾمف أن ي ال سمدوم، اًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري

وسم٤مًمت٤مزم ٓ ، سمِمٙمٍؾ قمريض أو سمِمٙمٍؾ ُمت٘مٓمع ومال يتح٘مؼ هذا اًمنمط
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 .(1)يٙمت٥ًم صٗم٦م اًمت٤مضمر

سمد أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ  اًمت٤مضمر ٓطمتك يٙمت٥ًم اًمِمخص صٗم٦م  :االرتزاق .2

ُمٜمف  ٜمٞمفوم٢مذا يم٤من ُم٤م جي، اًمتج٤مري اًمذي يامرؾمف هق اعمّمدر اًمرئٞمس ًمرزىمف

وسم٤مًمت٤مزم ٓ ، ٤م ومال يتح٘مؼ ذط آطمؽماف٤م أو صم٤مٟمقي  إو٤مومٞم   دظماًل يٕمتؼم 

 .(2)يٙمت٥ًم اًمِمخص صٗم٦م اًمت٤مضمر

أن يكون   جيبحىت يكتسب الشخص صفة التاجر  :األهؾقة افتجارية .ج 
وهذا ما أكدته املادة , اراشدً  عاقًل  امبعىن أن يكون بالغً , كامل األهلية

" كل من كان رشيًدا أو : فنصَّت على أن, ( من نظام احملكمة التجارية4)
وسن الرشد , مهنة التجارة بأنواعها" يتعاطىبلغ سن الرشد فله احلق أن 
 .(3)اري  ( هج81سن )حدد بيف اململكة العربية السعودية 

طمتك يٙمت٥ًم  :ممارشة افشخص افعؿؾ افتجاري باشؿف وحلسابف اخلاص .د 

اًمِمخص صٗم٦م اًمت٤مضمر ومٞمج٥م قمٚمٞمف مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري سم٤مؾمٛمف 

وم٢مذا ىم٤مم اًمِمخص سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري سم٤مؾمؿ ؿمخص آظمر ، وحل٤ًمسمف اخل٤مص

يمذًمؽ إذا ُم٤مرس اًمِمخص اًمٕمٛمؾ ، ومال يٕمتؼم حمؽموًم٤م ًمٚمٕمٛمؾ اًمتج٤مري

آظمر وًمٞمس حل٤ًمسمف ومال يٙمت٥ًم صٗم٦م اًمت٤مضمر  اًمتج٤مري حل٤ًمب ؿمخص

                                           

٤موم٦م ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمًٕمقدي. دار اًمث٘م هـ1436إيٜم٤مس ظمٚمػ ، اخل٤مًمدي، حمٛمد ؾمٕمد، اًمرطم٤مطمٚم٦م (1)

اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري  هـ1438قمٌد اهل٤مدي حمٛمد ، : اًمٖم٤مُمدي(66ص ) ،إٍردن، قمامن، ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

 .(92ص ) ،اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمِم٘مري (،2) اًمًٕمقدي. ط.

، ُمٜمّمقر سمـ زيد، اًمٕمّمٞمٛمل: (69ص ) ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، إيٜم٤مس ظمٚمػ، اخل٤مًمدي، حمٛمد ؾمٕمد، اًمرطم٤مطمٚم٦م (2)

 . (43ص ) ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ

، قمٌد اهل٤مدي حمٛمد، اًمٖم٤مُمدي، هـ5/11/1374سم٤مًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (114)ىمرار جمٚمس اًمِمقرى رىمؿ  (3)

 .(101ص)، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ
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 .(1)دم٤مًرا سمؾ ويمالء أو ُمقفمٗملم طم٥ًم احل٤مًم٦م نومٝم١مٓء ٓ يٕمتؼمو

ايمت٥ًم صٗم٦م اًمت٤مضمر سمٖمض اًمٜمٔمر قمام إذا ذم اًمِمخص هذه اًمنموط إذا حت٘م٘م٧م 

يم٤معمقفمٗملم ، يم٤من ُمـ إؿمخ٤مص اعمرظمص هلؿ سمٛمزاوًم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري أم ٓ

اًمذي ووٕمتف هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ اًمتج٤مري ذم  أأىمره اعمٌدوهذا ُم٤م ، احلٙمقُمٞملم وهمػمهؿ

وصػ اًمٕمٛمؾ سم٠مٟمف دم٤مري ٓ يتقىمػ قمغم صدور ": قمغم أن ديقان اعمٔم٤ممل اًمذي ٟمصَّ 

وإٟمام اًمٕمؼمة ذم ذًمؽ هل ، شمرظمٞمص ُمـ اجلٝم٦م اعمختّم٦م سمٛمزاوًم٦م ُمٝمٜم٦م اًمتج٤مرة

، وشمقاومر ذوط ايمت٤ًمب اًمّمٗم٦م اًمتج٤مري٦م ذم طمؼ ُمـ يزاوهل٤م، سم٤مطمؽماف اًمتج٤مرة

وظمْمع ُمـ يزاوًمف ًمألطمٙم٤مم ، ٤مومٛمتك حت٘م٘م٧م هذه اًمنموط أصٌح اًمٕمٛمؾ دم٤مري  

اعمٜمٔمٛم٦م ًمألقمامل اًمتج٤مري٦م اًمتل ختتص اًمدوائر اًمتج٤مري٦م سمديقان اعمٔم٤ممل سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م 

سمٖمض اًمٜمٔمر قمام إذا يم٤من اعمحؽمف ًمٚمتج٤مرة ىمد شمقاومرت ذم طم٘مف إؾم٤ٌمب اعمٌٞمح٦م 

ًٓ قمـ ١موذم احل٤مًم٦م إظمػمة ئمؾ ُمً، زال ممٜمققًم٤م قمٜمٝم٤م أم أٟمف ُم٤م، عمزاوًم٦م اًمتج٤مرة و

وخيْمع ًمٚمٕم٘مقسم٤مت اعم٘مررة ذم ، خم٤مًمٗمتف ًمألطمٙم٤مم اًمتل حتٔمر قمٚمٞمف ُمزاوًم٦م اًمتج٤مرة

 .(2)"هذا اًمّمدد

اًم٘مرار اًمّم٤مدر ُمـ هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ اًمتج٤مري ذم ديقان اعمٔم٤ممل  أيمذًمؽ أيمد هذا اعمٌد

ُمٞملم سمٕمدم احلٔمر اًمٜمٔم٤مُمل اعمٗمروض قمغم اعمقفمٗملم احلٙمق": اًمذي ٟمص قمغم أن

ُمزاوًم٦م إقمامل اًمتج٤مري٦م ٓ حيقل ذم ذاشمف وٓ يٛمٜمع ُمـ ايمت٤ًمب صٗم٦م اًمت٤مضمر ًمٚمٗمرد 

 .(3)"اًمذي يِمتٖمؾ ذم إقمامل اًمتج٤مري٦م ويزاوهل٤م

                                           

 . (75ص ) ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، إيٜم٤مس ظمٚمػ، اخل٤مًمدي، حمٛمد ؾمٕمد، اًمرطم٤مطمٚم٦م (1)

 .هـ1409ًمٕم٤مم  (4//ت207)ىمرار هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ اًمتج٤مري سمديقان اعمٔم٤ممل رىمؿ  (2)

 .هـ1413ًمٕم٤مم  (4//ت168)ىمرار هٞمئ٦م اًمتدىمٞمؼ اًمتج٤مري سمديقان اعمٔم٤ممل رىمؿ  (3)
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 طمٞم٨م ٟمصَّ  (1)وهذا ُم٤م شمؿ إىمراره سم٤مًم٘مرار اًمّم٤مدر ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

ًمتج٤مري ٓ طمّمقل اًمِمخص قمغم شمرظمٞمص سمٛمزاوًم٦م اًمتج٤مرة أو اًمٕمٛمؾ ا": قمغم أن

وأن اعمرضمع ذم ، وقمدم وضمقده ٓ يٜمٗمل قمٜمف صٗم٦م اًمت٤مضمر، يْمٗمل قمٚمٞمف صٗم٦م اًمت٤مضمر

وم٤مًمؽمظمٞمص ، حتديد صٗم٦م اًمت٤مضمر هق اعم٤مدة إومم ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م وم٘مط

سمٛمزاوًم٦م اًمتج٤مرة أو اًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري ٓ ي١مصمر وضمقده أو قمدُمف ذم إصم٤ٌمت صٗم٦م اًمت٤مضمر 

أو ٟمٗمٞمٝم٤م
"(2). 

 افتاجر ضدافدظاوى افتل ترؾع  -2

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمٜمزاقم٤مت 35أظمْمٕم٧م اًمٗم٘مرة )أ( ُمـ اعم٤مدة )

ومقومً٘م٤م هلذه اًمٗم٘مرة ختتص اعمح٤ميمؿ ، اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتج٤مر ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم مجٞمع اًمدقم٤موى اًمتج٤مري٦م اًمتل حتدث سملم اًمتج٤مر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ؾمقاء 

وهذا ُم٤م سمٞمٜم٤مه ؾم٤مسمً٘م٤م قمٜمد دراؾم٦م آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ، ٞم٦م أو شمٌٕمٞم٦ميم٤مٟم٧م أصٚم

 .(3)ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

يمام ختتص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اعم٘م٤مُم٦م ود اًمت٤مضمر ذم إقمامل 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ٟم٤مؿمئ٦م قمـ ُم١ًموًمٞم٦م ، اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مقمامًمف اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م أو اًمتٌٕمٞم٦م

تثٜم٤مء اًمدقم٤موى اًمتل شمدظمؾ ذم اظمتّم٤مص سم٤مؾم، قم٘مدي٦م أو ُم١ًموًمٞم٦م شم٘مّمػمي٦م

واًمدقم٤موى اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ طمقادث ، اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمثؾ اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٘م٤مر

                                           

(1)  ًٓ هـ ومٞمام يتٕمٚمؼ 12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ اًمٌٜمد )أو

 .سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2) ًٓ ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )أو

 سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

 اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م(.: اٟمٔمر ذم إقمغم )صم٤مٟمًٞم٤م (3)
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، ومٗمل طم٤مل ارشمٙم٤مب اًمت٤مضمر خم٤مًمٗم٦م ُمروري٦م ٟم٤مدم٦م قمـ قمٛمؾ يتٕمٚمؼ سمتج٤مرشمف، (1)اًمًػم

ومٝمذه اعمخ٤مًمٗم٦م ، يم٠من حترر خم٤مًمٗم٦م قمغم وؾمٞمٚم٦م اًمٜم٘مؾ اًمتل يًتخدُمٝم٤م ًمٜم٘مؾ ؾمٚمٕمتف

ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سم٤مًمرهمؿ ُمـ شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٠مقمامل اًمت٤مضمر وسم٥ًٌم ًمٞم٧ًم 

وذًمؽ ٕهن٤م ُمًتثٜم٤مة سمٜمٍص  :ال ختْمع ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦موم، قمٛمؾ دم٤مري

 ظم٤مص.

 افدظاوى افـاصئة ظـ افـزاظات بغ افؼـاء دم افؼـة: ثاكًقا

ًمٜمزاقم٤مت ( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ا35أظمْمٕم٧م اًمٗم٘مرة )ج( ُمـ اعم٤مدة )

٤م وضم٤مء اًمٜمص قم٤مُم  ، اًمٜم٤مؿمئ٦م سملم اًمنميم٤مء ذم اًمنميم٦م ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

وهذا ُم٤م أيمده ، ؾمقاء يم٤مٟم٧م دم٤مري٦م أو همػم دم٤مري٦م، ًمٞمِمٛمؾ مجٞمع أٟمقاع اًمنميم٤مت

ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًم٘م٤ميض سم٠من اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ختتص سم٤مًمٜمٔمر ذم 

مجٞمع أٟمقاع اًمنميم٤مت ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذيم٤مت اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل شمٜمِم٠م سملم اًمنميم٤مء ذم 

وطمتك وًمق يم٤مٟم٧م ذات ٟمِم٤مط ، أو اعمًامة ذم اًمٗم٘مف، أو ُمٝمٜمٞم٦م، أو ُمدٟمٞم٦م، دم٤مري٦م

ومتختص سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م سملم اًمنميم٤مء ذم اًمنميم٤مت ، (2)قم٘م٤مري

اًمٕم٘م٤مري٦م إذا يم٤من همرض اًمنميم٦م اعمْم٤مرسم٦م أو آؾمتثامر وٟمحقمه٤م ذم اًمٕم٘م٤مر دون 

أُم٤م إذا يم٤من حمؾ اًمٜمزاع قم٘م٤مًرا ُمٕمٞمٜم٤ًم ومال ختتص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ، ُمٕملمحتديد قم٘م٤مر 

 .(3)سم٤مًمٜمٔمر ومٞمف ٓقمت٤ٌمره ُم٤ًممه٦م ذم قم٘م٤مر

                                           

ومٞمام  هـ12/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )ؾم٤مسمًٕم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

 يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979) رىمؿ)٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًمٌٜمد )شم٤مؾمٕمً  (2)

 سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

ومٞمام  هـ12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )احل٤مدي قمنم( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (3)

 يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م



 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح
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وذًمؽ ذم ، يمام ختتص سم٤مًمٜمٔمر ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؽميم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنميم٤مت

أو ُمع سم٘مٞم٦م اًمنميم٤مء أو ، طم٤مل شمٕمٚمؼ اعمٜم٤مزقم٦م سمٕم٘مد اًمنميم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م سملم اًمقرصم٦م

 .(1)وٟمحق ذًمؽ، يمٓمٚم٥م شمّمٗمٞمتٝم٤م أو حم٤مؾم٦ٌم اعمدير أو احلراؾم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م، اًمنميم٦م

افدظاوى افـاصئة ظـ اإلؾالس واحلجر ظذ ادػؾسغ وافدظاوى افتل ترؾع : ثافًثا

 ظؾقفؿ

ُمديـ ": قمغم أٟمف ادػؾس وم٧م اعم٤مدة إومم ُمـ ٟمٔم٤مم اإلومالس اجلديدقمرَّ 

ٜم٧م اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م أن اعم٘مّمقد سم٤معمحٙمٛم٦م وىمد سمٞمَّ ، (2)"اؾمتٖمرىم٧م ديقٟمف مجٞمع أصقًمف

وىمد ورد اظمتّم٤مص ، اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م: اًمقارد ذيمره٤م ذم ٟمٔم٤مم اإلومالس هل

 .(3)اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم اًمٙمثػم ُمـ ُمقاد ٟمٔم٤مم اإلومالس اجلديد

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ساطم٦م قمغم ٧35م اًمٗم٘مرة )هـ( ُمـ اعم٤مدة )يمام ٟمّمَّ 

واحلجر قمغم اعمٗمٚمًلم واًمدقم٤موى اًمتل شمرومع قمٚمٞمٝمؿ إظمْم٤مع دقم٤موى اإلومالس 

 .ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

                                           

ومٞمام  هـ12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )اًمث٤مين قمنم( متـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

 يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م. 

سمت٤مريخ  (50/ٟمٔم٤مم اإلومالس اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل اًم٤ًمُمل رىمؿ )ماعم٤مدة إومم ُمـ  (2)

  .هـ28/5/1439

٤مم اإلومالس اجلديد قمغم أن شم٘مديؿ ـمٚم٥م اًمتًقي٦م اًمقاىمٞم٦م ُمـ ُمـ ٟمٔم (13)ٟمّم٧م اعم٤مدة : قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل (3)

، ومٝمل اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم إضمراءات اًمتًقي٦م اًمقاىمٞم٦م ُمـ اإلومالس، اإلومالس يٙمقن أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

ُمـ ٟمٔم٤مم اإلومالس اجلديد قمغم أن اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م هل اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر سمٓمٚم٥م  (43)وٟمّم٧م اعم٤مدة 

قمغم أن اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م هل اعمختّم٦م  (92)ويمذًمؽ ٟمّم٧م اعم٤مدة ، تٜمٔمٞمؿ اعم٤مزماومتت٤مح إضمراء إقم٤مدة اًم

ُمـ ٟمٔم٤مم اإلومالس اجلديد  (4)ُمـ اعم٤مدة  (4)وأقمٓم٧م يمذًمؽ اًمٗم٘مرة ، سم٤مًمٜمٔمر سمٓمٚم٥م اومتت٤مح إضمراء اًمتّمٗمٞم٦م

آظمتّم٤مص ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ًمٚمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ ىمرار اجلٝم٦م اعمختّم٦م سمتٜمٔمٞمؿ ٟمِم٤مط اًمٙمٞم٤من 

 اعمٜمٔمؿ واًمرىم٤مسم٦م واإلذاف قمٚمٞمف.
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٤مًمتًقي٦م اًمقاىمٞم٦م ُمٜمف يميتْمح أن مجٞمع ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مإلومالس ، قمغم ُم٤م ؾمٌؼ سمٜم٤مءً 

 هق ُمـ اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م.، وٟمحقهوإقم٤مدة اًمتٜمٔمٞمؿ اعم٤مزم 

 افدظاوى ادتعؾؼة باألصخاص االظتباريغ: افػرع افثاين

ؿمخ٤مص آقمت٤ٌمريقن اخل٤موٕمقن ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م طم٥ًم ٟمص إ

واًمنميم٤مت ، اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م: ( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م هؿ35اعم٤مدة )

 .اعمدٟمٞم٦م ذم طم٤مل ىمٞم٤مُمٝم٤م سمٕمٛمؾ دم٤مري

 .افدظاوى ادتعؾؼة بافؼـات افتجارية: أواًل 

قم٘مد ": اًمتج٤مري٦م قمغم أهن٤م( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اجلديد اًمنميم٦م 2وم٧م اعم٤مدة )قمرَّ 

يٚمتزم سمٛم٘متْم٤مه ؿمخّم٤من أو أيمثر سم٠من ي٤ًمهؿ يمؾ ُمٜمٝمؿ ذم ُمنموع يًتٝمدف اًمرسمح 

سمت٘مديؿ طمّم٦م ُمـ ُم٤مل أو قمٛمؾ أو ُمٜمٝمام ُمًٕم٤م ٓىمت٤ًمم ُم٤م يٜمِم٠م ُمـ هذا اعمنموع ُمـ 

( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت إؿمٙم٤مل اًمتل جي٥م أن 3ٜم٧م اعم٤مدة )وسمٞمَّ ، (1)"رسمح أو ظم٤ًمرة

وذًمؽ ، ج٤مري٦م اًمتل شم١مؾمس ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦مشمتخذه٤م اًمنميم٤مت اًمت

 :سمِمٙمٍؾ طمٍمي قمغم اًمٜمحق أيت

 ذيم٦م اًمتْم٤مُمـ. - أ

 ذيم٦م اًمتقصٞم٦م اًمًٌٞمٓم٦م. -ب

 ذيم٦م اعمح٤مص٦م. -ج

 .ذيم٦م اعم٤ًممه٦م - د

                                           

وسم٘مرار  هـ28/1/1437( سمت٤مريخ 3ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ُمـ  (2)اعم٤مدة  (1)

 . هـ27/1/1437( سمت٤مريخ 30جمٚمس اًمقزراء رىمؿ )
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 اًمنميم٦م ذات اعم١ًموًمٞم٦م اعمحدودة. -  ه

 شمتخذ إطمدى ٧م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم سمٓمالن اًمنميم٦م اًمتل ٓوٟمّمَّ 

ومٞمج٥م قمغم اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م اعم١مؾم٦ًم ذم اعمٛمٚمٙم٦م أن شمتخذ ، إؿمٙم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م

 إطمدى هذه إؿمٙم٤مل وإٓ شمٕمتؼم سم٤مـمٚم٦م.

( مجٞمع اًمٜمزاقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إٟمٔمٛم٦م 35وىمد أظمْمٕم٧م اًمٗم٘مرة )د( ُمـ اعم٤مدة )

ٟمٔم٤مم  اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء أن وىمد سملمَّ ، اًمتج٤مري٦م ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ُمـ إٟمٔمٛم٦م ": قمغم أٟمف ومٜمصَّ ، اًمنميم٤مت يٕمتؼم ُمـ إٟمٔمٛم٦م اعم٘مّمقدة ذم هذه اًمٗم٘مرة

اًمتج٤مري٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة )د( ُمـ اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت 

، وٟمٔم٤مم اًمًجؾ اًمتج٤مري، وٟمٔم٤مم اًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م، اًمنمقمٞم٦م ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت

. (1)"وٟمٔم٤مم اًمرهـ اًمتج٤مري، ٟمٔم٤مم اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتج٤مري٦مو، وٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

 اعمجٚمس ذم ىمرار آظمر أن اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م خمتّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اعمٜم٤مزقم٤مت يمام سملمَّ 

 .(2)واًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜمٔم٤مم اًمنميم٤مت ُمٝمام يم٤مٟم٧م ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم ومٞمٝم٤م

شمٜمٔمر اجلٝم٦م ": ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت اجلديد قمغم أن٧223م اعم٤مدة )وىمد ٟمّمَّ 

ًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م ذم مجٞمع اًمدقم٤موى اعمدٟمٞم٦م واجلزائٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم ا

 ."اًمٜمٔم٤مم وشمقىمٞمع اجلزاءات اعم٘مررة عمخ٤مًمٗم٦م أطمٙم٤مُمٝمؿ

وىمرارات اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًم٤ًمسمؼ ذيمره٤م شمٕمٓمل آظمتّم٤مص  قادومٝمذه اعم

ُمـ شمٓمٌٞمؼ ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم مجٞمع اًمدقم٤موى اعمدٟمٞم٦م واجلزائٞم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م 

                                           

اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )اًمث٤مًم٨م قمنم( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

 ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.  هـ12/2/1439

٤م ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2) ًً  .هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد ظم٤مُم
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وهل اعمختّم٦م سمتقىمٞمع اجلزاءات اعم٘مررة عمخ٤مًمٗم٦م أطمٙم٤مم ، أطمٙم٤مم ٟمٔم٤مم اًمنميم٤مت

 .اًمنميم٤مت ٟمٔم٤مم

 افدظاوى ادتعؾؼة بافؼـات اددكقة: اثاكقً 

أظمْمع اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء إقمامل اًمتج٤مري٦م اًمتل مت٤مرؾمٝم٤م اًمنميم٤مت اعمدٟمٞم٦م 

ي٦م اًمتل شم٘مقم هب٤م ومجٛمٞمع إقمامل اًمتج٤مر، (1)ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

أُم٤م إقمامل اعمدٟمٞم٦م ، اًمنميم٤مت اعمدٟمٞم٦م شمٙمقن ظم٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

وشمٙمت٥ًم اًمنميم٦م اعمدٟمٞم٦م ، اًمتل شم٘مقم هب٤م شمٚمؽ اًمنميم٤مت ومال ختْمع ٓظمتّم٤مصٝم٤م

، صٗم٦م اًمت٤مضمر سمِمٙمٍؾ ُم١مىم٧م قمٜمد مم٤مرؾمتٝم٤م ًمٚمٕمٛمؾ اًمتج٤مري وذم طمدود ذًمؽ اًمٕمٛمؾ

إقمامل شمٙمقن ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ ًمذًمؽ اًمٜمزاقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ هذه 

وم٤مًمدقم٤موى اًمتل شمرومع وده٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم قمٛمٍؾ دم٤مري شمٙمقن ظم٤موٕم٦م ، (2)اًمتج٤مري٦م

أُم٤م اًمدقم٤موى اًمتل شمرومع وده٤م سم٥ًٌم قمٛمٍؾ ُمدين ، ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

 ومال ختْمع ٓظمتّم٤مصٝم٤م.

                                           

ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )صم٤مُمٜم٤ًم( ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

ذم طم٤مل ىمٞم٤مم اًمنميم٦م سمٛمزاوًم٦م قمٛمؾ دم٤مري وم٢مهن٤م ": طمٞم٨م ٟمص قمغم أٟمف، سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ذًمؽ اًمٕمٛمؾ وسم٤مًمت٤مزم شم٘م٤مم اًمدقمقى قمٚمٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمتٕمٚم٘م٦م سم، شمٙمت٥ًم صٗم٦م اًمت٤مضمر ذم طمدود ذًمؽ اًمٕمٛمؾ

أو ، دوي٦م ٕضمؾ سمٞمٕمٝم٤م قمغم اًمٖمػمأوُمـ ذًمؽ ىمٞم٤مم اعمًتِمٗمك سمٛمزاوًم٦م ٟمِم٤مط شمقريد ، ًمدى اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

وم٤مًمدقم٤موى اعم٘م٤مُم٦م قمغم اعمًتِمٗمك أو ، ىمٞم٤مم اًمنميم٤مت اًمزراقمٞم٦م سم٤مؾمتػماد اًمٌذور ُمـ أضمؾ سمٞمٕمٝم٤م قمغم اًمٖمػم

 ."ي٦ماًمنميم٦م اًمزراقمٞم٦م سمِم٠من هذه اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مر

ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  اًمٌٜمد )صم٤مُمٜم٤ًم( (2)

ذم طم٤مل ىمٞم٤مم اًمنميم٦م سمٛمزاوًم٦م قمٛمؾ دم٤مري وم٢مهن٤م ": طمٞم٨م ٟمص قمغم أٟمف، سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ُمتٕمٚم٘م٦م سمذًمؽ اًمٕمٛمؾ وسم٤مًمت٤مزم شم٘م٤مم اًمدقمقى قمٚمٞمٝم٤م إذا يم٤مٟم٧م ، شمٙمت٥ًم صٗم٦م اًمت٤مضمر ذم طمدود ذًمؽ اًمٕمٛمؾ

أو ، دوي٦م ٕضمؾ سمٞمٕمٝم٤م قمغم اًمٖمػمأوُمـ ذًمؽ ىمٞم٤مم اعمًتِمٗمك سمٛمزاوًم٦م ٟمِم٤مط شمقريد ، ًمدى اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

وم٤مًمدقم٤موى اعم٘م٤مُم٦م قمغم اعمًتِمٗمك أو ، ىمٞم٤مم اًمنميم٤مت اًمزراقمٞم٦م سم٤مؾمتػماد اًمٌذور ُمـ أضمؾ سمٞمٕمٝم٤م قمغم اًمٖمػم

 . "ؿ اًمتج٤مري٦ماًمنميم٦م اًمزراقمٞم٦م سمِم٠من هذه اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميم
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 طمتك، وختتص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم وم٤ًمد أو سمٓمالن مجٞمع أٟمقاع اًمنميم٤مت

أو ، ٤م ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُملاًمنميم٤مت اعمدٟمٞم٦م )ؾمقاء يم٤مٟم٧م ذيم٤مت وم٘مٝمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ووم٘مً 

ومتٗمّمؾ اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم ُمقوقع سمٓمالهن٤م سمحٞم٨م شمٜمٝمل اًمٜمزاع ، ذيم٤مت ُمٝمٜمٞم٦م(

 .(1) سملم اًمٓمروملم

انذػأٖ انًتؼهقح تاألػًال انخاضؼح الختصاص : انًطهة انخاَٙ

 انًحاكى انتجارٚح

ًمثالصمقن ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم أن اعمح٤ميمؿ ٧م اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واٟمّمَّ 

مجٞمع اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م اًمتل حتدث  اًمتج٤مري٦م ختتص سم٤مًمٜمٔمر ذم

، (3)وذم مجٞمع اًمدقم٤موى واعمخ٤مًمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م، (2)سملم اًمتج٤مر

قمامل اًمتج٤مري٦م إ: ي٘مًؿ ذاح اًم٘م٤مٟمقن إقمامل اًمتج٤مري٦م إمم ىمًٛملم مه٤م ًمذًمؽ

 أقمامل دم٤مري٦م ُمٜمٗمردة وأقمامل دم٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م(: )اًمتل شمٜم٘مًؿ إمم (4)إصٚمٞم٦م
                                           

ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ اًمٌٜمد )شم٤مؾمٕمً  (1)

 .سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

 .اًمٗم٘مرة )أ( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م (2)

اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م ذم اًمٜمٔمر ذم اعمخ٤مًمٗم٤مت ، سمِمٙمٍؾ ُم١مىم٧م، أوىمػ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء (3)

 ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م (35)اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة )د( ُمـ اعم٤مدة 

ذم هذه ، وذًمؽ إمم طملم أن يٕمتٛمد اعمجٚمس آًمٞم٦م ٟم٘مؾ آظمتّم٤مص إمم اعمح٤ميمؿ واًمدوائر اًمتج٤مري٦م، ()

ىمرار : ًمٚم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم )اعمح٤ميمؿ اجلزائٞم٦م واًمٚمج٤من ذات اًمٕمالىم٦م( اٟمٔمر ا٘مدً اعمرطمٚم٦م يٙمقن آظمتّم٤مص ُمٜمٕم

سمام شمؿ إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ، هـ1/1/1439سمت٤مريخ  (ت/967)اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ 

. واًمٌٜمد اًمراسمع قمنم ُمـ ىمرار اعمجٚمس هـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ  هـ12/2/1439ّم٤مدر سمت٤مريخ اًم (ت/979)إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ 

سمت٤مريخ  (149/4/38)٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ اًمتج٤مري٦م: اًمٌٜمد )صم٤مٟمٞمً 

 .هـ18/11/1438

 =وىمد ، ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م (2)هل إقمامل اًمتل ٟمص اعمٜمٔمؿ قمغم دم٤مريتٝم٤م ساطم٦م ذم ٟمص اعم٤مدة  (4)
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وهٜم٤مًمؽ أقمامل دم٤مري٦م خمتٚمٓم٦م شمٜمِم٠م سملم اًمت٤مضمر قمٜمد ، وإقمامل اًمتج٤مري٦م سم٤مًمتٌٕمٞم٦م

 .(1)مم٤مرؾمتف قمٛمؾ دم٤مري وسملم ؿمخص ُمدين

اًمتج٤مري٦م اعمٜمٗمردة ذم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕقمامل : ًمذًمؽ ؾمٜمدرس ذم هذا اعمٓمٚم٥م

واًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م ذم )اًمٗمرع ، )اًمٗمرع إول(

واًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕقمامل اًمتج٤مري٦م سم٤مًمتٌٕمٞم٦م وإقمامل اعمختٚمٓم٦م ذم )اًمٗمرع ، اًمث٤مين(

 اًمث٤مًم٨م(.

 افدظاوى ادتعؾؼة باألظامل افتجارية ادـػردة: افػرع األول

هل إقمامل اًمتل يٕمتؼمه٤م اعمٜمٔمؿ دم٤مري٦م وًمق وىمٕم٧م : ج٤مري٦م اعمٜمٗمردةإقمامل اًمت

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ صٗم٦م اًم٘م٤مئؿ هب٤م ؾمقاء يم٤من شم٤مضمًرا أو همػم شم٤مضمر ٓ ، (2)عمرة واطمدة

وم٧م هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء إقمامل وىمد قمرَّ ، (3)حيؽمف اًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري

ل شمٕمتؼم دم٤مري٦م وًمق وىمٕم٧م ُمٜمٗمردة هل شمٚمؽ إقمامل اًمت": اًمتج٤مري٦م اعمٜمٗمردة قمغم أهن٤م

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

إقمامل اًمتل ٟمص ٟمٔم٤مم ": سمٛمجٚمس اًمقزراء إقمامل اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م قمغم أهن٤م وم٧م هٞمئ٦م اخلؼماءقمرَّ 

 (116)اًم٘مرار رىمؿ : اٟمٔمر، "أو اقمتؼمت يمذًمؽ سمٓمريؼ اًم٘مٞم٤مس، اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم دم٤مريتٝم٤م ساطم٦م

 . هـ4/4/1425اًمّم٤مدر ُمـ هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء سمت٤مريخ 

 ٟمٔمري٦م –ٟمٔمري٦م إقمامل اًمتج٤مري٦م ، اجلزء إول، اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمٚمٌٜم٤مين م1995، ه٤مين حمٛمد، دويدار (1)

، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، اًمتج٤مري٦م اًمنميم٤مت – اًمتج٤مري٦م اعم١مؾم٤ًمت – اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمت٤مضمر اًمتزاُم٤مت – اًمت٤مضمر

، سمػموت، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م، م اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري1988، ُمّمٓمٗمك يمامل، : ـمف(61ًمٌٜم٤من )ص، سمػموت

 – اًمتج٤مري٦م اًمنميم٤مت –إقمامل اًمتج٤مري٦م واًمتج٤مر : م اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري1990قمكم ، ًم٤ٌمرودي: ا(69)ص

ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. ، ؾمٛمٞمح٦م، : اًم٘مٚمٞمقيب(53)ص، اًم٘م٤مهرة، ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف، اًمتج٤مري٦م اعمٜمِم٠مة – اًمٕم٤مم اًم٘مٓم٤مع

 .(104ص)

واًمت٤مضمر واًمنميم٤مت إقمامل اًمتج٤مري٦م ، م اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمًٕمقدي2017، أٟمقر ُمٓم٤موع، ُمٜمّمقر (2)

 . (12ص ) اًمري٤مض.، ُمٙمت٦ٌم اعمتٜمٌل، اًمتج٤مري٦م وإوراق اًمتج٤مري٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك

 .(56)ص، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، قمٌد اهل٤مدي حمٛمد، اًمٖم٤مُمدي (3)



 

 كى انتجارٚحانًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحا

 دراطح قإََٛح تحهٛهٛح -ٔفًقا ألَظًح انًًهكح انؼزتٛح انظؼٕدٚح 
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وُمـ ؿمخص ٓ حيؽمف اًم٘مٞم٤مم هب٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ صٗمتف ؾمقاء يم٤من شم٤مضمًرا أو همػم 

وإوراق ، اًمنماء ٕضمؾ اًمٌٞمع: وهذه اعمجٛمققم٦م ُمـ إقمامل شمِمٛمؾ، شم٤مضمر

وىمد ، وأقمامل اًمتج٤مري٦م اًمٌحري٦م، وأقمامل اًمّمػموم٦م واًمٌٜمقك واًمًٛمنة، اًمتج٤مري٦م

ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م اًمّمٗم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم شمٚمؽ إقمامل ذم ( ُمـ 2أوٗم٧م اعم٤مدة )

 :وم٤مًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕقمامل اًمتج٤مري٦م اعمٜمٗمردة هل، (1)")هـ(، )ج(، اًمٗم٘مرات )أ(

 افدظاوى ادتعؾؼة بعؿؾقة افؼاء ألجؾ افبقع: أواًل 

وىمد يٙمقن ، وىمد شمرد قمغم قم٘م٤مر، ىمد شمرد قمٛمٚمٞم٦م اًمنماء ٕضمؾ اًمٌٞمع قمغم ُمٜم٘مقل

وىمد ٓ ، ٓظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ٤ماًمٜمزاع اًمٜم٤مؿمئ قمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ظم٤موٕمً 

ًمذًمؽ ؾمٜمٌلم ُمتك ختْمع قمٛمٚمٞم٦م اًمنماء ٕضمؾ اًمٌٞمع ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ ، يٙمقن

وذًمؽ قمٜمدُم٤م شمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م اًمنماء واىمٕم٦م قمغم ُمٜم٘مقل ، اًمتج٤مري٦م وُمتك ٓ شمٙمقن

 وقمغم اًمٕم٘م٤مر.

 :رشاء مـؼقل مـ أجؾ إظادة بقعفأ. 

اًمٗم٘مرة )أ( ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم اقمت٤ٌمر قمٛمٚمٞم٦م ٧م ٟمّمَّ 

٤م  دم٤مري  ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م. ومحتك يٕمتؼم اًمٕمٛمؾ قمٛماًل  "ذاء سمْم٤مقم٦م ٕضمؾ سمٞمٕمٝم٤م"

وأن يٙمقن ، وأن يرد اًمنماء قمغم سمْم٤مقم٦م )ُمٜم٘مقل(، ٓ سمد أن يٙمقن هٜم٤مًمؽ ذاء

اًمثالصم٦م هل اًمتل شمْمٗمل قمغم اًمٜمِم٤مط ومٝمذه اًمٕمٜم٤مس ، اًم٘مّمد ُمـ ذًمؽ إقم٤مدة اًمٌٞمع

ومت٧م ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مًمؽ قمٛمٚمٞم٦م ذاء ُمٜم٘مقل ُمـ أضمؾ إقم٤مدة سمٞمٕمف، اًمّمٗم٦م اًمتج٤مري٦م

ومٝمذا اًمٜمزاع خيْمع ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ ، وطمّمؾ ٟمزاع، هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م سملم شم٤مضمريـ

                                           

وذًمؽ سمٛمحي  هـ4/4/1425اًمّم٤مدر ُمـ هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء سمت٤مريخ  (116)اًم٘مرار رىمؿ  (1)

وظمؼماء ، وديقان اعمٔم٤ممل، ووزارة اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م، اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمٙمقٟم٦م ُمـ ُمٜمدوسملم ُمـ وزارة اًمٕمدل

 ُمـ هٞمئ٦م اخلؼماء سمِم٠من سمٞم٤من اًم٘مْم٤مي٤م اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتج٤مري٦م اًمتٌٕمٞم٦م.
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وإذا ختٚمػ قمٜمٍم ُمـ اًمٕمٜم٤مس اًمثالصم٦م ومال خيْمع اًمٜمزاع ٓظمتّم٤مص ، اًمتج٤مري٦م

، ومٚمق ىم٤مم ُمدين سمنماء ُمٜم٘مقل ُمـ ُمدين ُمـ أضمؾ إقم٤مدة سمٞمٕمف، ٦ماعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري

وذًمؽ ٕن ، وطمّمؾ ٟمزاع سمٞمٜمٝمام ومال ختتص اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر هبذا اًمٜمزاع

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م مل يٕم٘مد آظمتّم٤مص ًمٚمٛمح٤ميمؿ 35ٟمص اعم٤مدة )

 ٤مإُمر ُمتٕمٚم٘مً اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمتل شمٜمِم٠م سملم اعمدٟمٞملم طمتك وًمق يم٤من 

 سمنماء ُمٜم٘مقل ُمـ أضمؾ إقم٤مدة سمٞمٕمف.

 :ظؼار مـ أجؾ إظادة بقعف أو إجيارهرشاء ب. 

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم قمدم دم٤مري٦م إقمامل اعمتٕمٚم٘م٦م 3شمٜمص اعم٤مدة )

سم٤مًمٕم٘م٤مر ذم طم٤مل سمٞمع ُم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر قم٘م٤مره أو ذاء أطمد قم٘م٤مًرا ٓ ًمٌٞمٕمٝم٤م وٓ إلضم٤مرهت٤م 

دقم٤موى اًمٕم٘م٤مرات وإجي٤مراهت٤م "قمجز هذه اعم٤مدة يٜمص قمغم أن  ويم٤من، سمؾ ًمالؾمتٕمامل

( سمت٤مريخ 1إٓ أٟمف شمؿ إًمٖم٤مؤه سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م/ "ٓ شمٕمد ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م

وسمذًمؽ شمٕمد دقم٤موى اًمٕم٘م٤مرات وإجي٤مراهت٤م ُمـ إقمامل ، (هـ22/01/1435)

ه ومتٙمقن قمٛمٚمٞم٦م وم٢مذا مت٧م قمٛمٚمٞم٦م ذاء قم٘م٤مر ُمـ أضمؾ إقم٤مدة سمٞمٕمف أو شم٠مضمػم، اًمتج٤مري٦م

أُم٤م إذا يم٤من ، اًمنماء ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م اخل٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

ذاء اًمٕم٘م٤مر ًمٖمػم إقم٤مدة سمٞمٕمف أو شم٠مضمػمه ومتٙمقن قمٛمٚمٞم٦م اًمنماء ُمـ إقمامل اعمدٟمٞم٦م 

 اخل٤مرضم٦م قمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

اعمح٤ميمؿ  وىمد أظمرج اًم٘مرار اًمّم٤مدر ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ُمـ اظمتّم٤مص

 ٤مأو طم٘م  ، اًمتج٤مري٦م اًمٜمزاقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اًمٕم٘م٤مر إذا يم٤من اًمٜمزاع ُمتٕمٚمً٘م٤م سم٤معمٚمٙمٞم٦م

أو دقمقى ىمٞم٤مم ، أو دقمقى اًمير ُمـ اًمٕم٘م٤مر ٟمٗمًف أو ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سمف، سمف ُمتّماًل 

أو دقمقى ُمٜمع اًمتٕمرض حلٞم٤مزشمف ، اعمٜم٤مومع أو اإلظمالء أو دومع إضمرة أو اعم٤ًممه٦م ومٞمف

طمتك وًمق يم٤من ـمروم٤م اًمٜمزاع شم٤مضمريـ واًمدقمقى سم٥ًٌم ، ذًمؽأو اؾمؽمداده وٟمحق 



 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح
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أو يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف شم٤مضمًرا واًمدقمقى سم٥ًٌم ، أقمامهلام اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م أو اًمتٌٕمٞم٦م

واعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م هل اعمحٙمٛم٦م ، أقمامًمف اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م أو اًمتٌٕمٞم٦م

 .(1)اًمٕم٤مُم٦م

اًمٕم٘م٤مري٦م هل ُمـ اظمتّم٤مص أن إصؾ ذم مجٞمع اًمدقم٤موى ، ٟمًتخٚمص مم٤م ؾمٌؼ

اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء ذاء اًمٕم٘م٤مر ُمـ أضمؾ إقم٤مدة سمٞمٕمف أو إجي٤مره ومٞمٙمقن اًمٜمزاع 

قمدا ذًمؽ ومجٛمٞمع اًمدقم٤موى  ُم٤م، ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م فاًمٜم٤مؿمئ قمٜم

( ُمـ 31ٟمص اعم٤مدة ) سمٛمقضم٥م هذاو، اًمٕم٘م٤مري٦م هل ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م

ومٙمؾ دقمقى ، ( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م3اعم٤مدة ) ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وٟمص

أو ، أو دقمقى ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمير ُمـ اًمٕم٘م٤مر ٟمٗمًف، ُمتٕمٚم٘م٦م سمحؼ ُمتّمؾ سمٛمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٘م٤مر

أو ، أو دقمقى ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مٞم٤مم اعمٜم٤مومع، دقمقى ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمير ُمـ اعمٜمتٗمٕملم سم٤مًمٕم٘م٤مر

٦م أو دقمقى ُمتٕمٚم٘م، أو دقمقى ُمتٕمٚم٘م٦م سمدومع إضمرة، دقمقى ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مإلظمالء

أو دقمقى ، أو دقمقى ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٜمع اًمتٕمرض حلٞم٤مزة اًمٕم٘م٤مر، سم٤معم٤ًممه٦م ذم اًمٕم٘م٤مر

أو اًمدقمقى ، أو اًمدقمقى اعمتٕمٚم٘م٦م سمٌٞمع ُم٤مًمؽ اًمٕم٘م٤مر قم٘م٤مره، ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مؾمؽمداد اًمٕم٘م٤مر

مجٞمٕمٝم٤م ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ ، اعمتٕمٚم٘م٦م سمنماء ؿمخص قم٘م٤مر ٓؾمتٕمامًمف اًمِمخيص

وسمٖمض اًمٜمٔمر قمام ، ومٞمٝم٤م دم٤مًرا أو همػم دم٤مر اًمٕم٤مُم٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمام إذا يم٤من اعمتداقملم

 .قمـ قمٛمؾ دم٤مري أصكم أو شمٌٕمل أو قمـ قمٛمؾ ُمدين ٤مإذا يم٤من اًمٜمزاع ٟم٤مؿمئً 

                                           

ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )صم٤مًمًث٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

 سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.
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 .افدظاوى ادتعؾؼة باألظامل افتجارية افبحرية: ثاكًقا

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم دم٤مري٦م يمؾ 2شمٜمص اًمٗم٘مرة )هـ( ُمـ اعم٤مدة )

وسمٞمٕمٝم٤م ، إصالطمٝم٤م، إٟمِم٤مئٝم٤م: اًمنماقمٞم٦م ُمـ طمٞم٨مقمٛمؾ يتٕمٚمؼ سم٤مًمًٗمـ اًمتج٤مري٦م أو 

وسمٌٞمع أو ، ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مؾمتئج٤مره٤م أو شم٠مضمػمه٤م، وذائٝم٤م ذم اًمداظمؾ أو اخل٤مرج

، (1)وأضمرة قمامهل٤م ورواشم٥م ُمالطمٞمٝم٤م وظمدُمٝم٤م، اسمتٞم٤مع آٓهت٤م وأدواهت٤م وًمقازُمٝم٤م

 ويمؾ إىمراض أو اؾمت٘مراض سمحري جيري قمغم، ومجٛمٞمع قم٘مقد اًمْمامٟم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م

مجٞمع ، ومجٞمع اعم٘م٤موٓت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤ًمئر أُمقر اًمتج٤مرة اًمٌحري٦م، اًمًٗمٞمٜم٦م أو ؿمحٜمٝم٤م

وسم٤مًمت٤مزم وم٢من مجٞمع ، هذه إقمامل شمٕمتؼم ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م اعمٜمٗمردة

 .(2)اًمٜمزاقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ هذه إقمامل ختْمع ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

 .صئة ظـ األوراق افتجاريةافدظاوى ادتعؾؼة بافـزاظات افـا: ثافًثا

يم٤من اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اًمتج٤مري٦م ُمـ اظمتّم٤مص جلٜم٦م  ٌداي٦مذم اًم

ُمع صدور ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ أصٌح٧م و، اًمٗمّمؾ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت إوراق اًمتج٤مري٦م

وم٢مذا شمؿ ، (3)٤م يتؿ شمٜمٗمٞمذه ُم٤ٌمذة ًمدى ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذإوراق اًمتج٤مري٦م ؾمٜمًدا شمٜمٗمٞمذي  

ومٞمٜمٔمر ىم٤ميض ، أُم٤م إذا شمؿ اًمٓمٕمـ هب٤م، اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦مشمٜمٗمٞمذه٤م ومال حمؾ ٓظمتّم٤مص 

وم٢مذا يم٤من ُمتٕمٚمً٘م٤م سمِمٙمؾ اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ومٞمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع ويٗمّمؾ ، اًمتٜمٗمٞمذ اًمٓمٕمـ

                                           

 ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م.  (2)( ُمـ اعم٤مدة ـاًمٗم٘مرة )ه (1)

  .(131ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ؾمٛمٞمح٦م، : اًم٘مٚمٞمقيب(71ص)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. ، ه٤مين حمٛمد، دويدار (2)

سمت٤مريخ  (53م/)ُمـ ٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ اًمّم٤مدر سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ  (9)ُمـ اعم٤مدة  (4)اًمٗم٘مرة  (3)

 . هـ13/8/1433
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 حدراطح قإََٛح تحهٛهٛ -ٔفًقا ألَظًح انًًهكح انؼزتٛح انظؼٕدٚح 

 
 

 253 

أُم٤م إذا يم٤من ، (2)وًمٙمـ يٛمٙمٜمف حتقيٚمف إمم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ًمٚمٗمّمؾ ومٞمف، (1)ومٞمف

سمؾ ، اًمتٜمٗمٞمذ اًمٜمٔمر ومٞمفاًمٓمٕمـ ُمتٕمٚمً٘م٤م سمٛمقوقع اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ومال حيؼ ًم٘م٤ميض 

وىم٤ميض اعمقوقع ذم هذه احل٤مًم٦م خيتٚمػ طم٥ًم ، (3)جي٥م حتقيٚمف إمم ىم٤ميض اعمقوقع

وم٢مذا يم٤من اًمٜمزاع ُمتٕمٚمً٘م٤م سم٠مصؾ احلؼ اعمٜمِم٠م ًمٚمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ومتٙمقن ، ُمقوقع اًمٜمزاع

وإذا يم٤من ُمقوقع اًمٜمزاع ُمتٕمٚمً٘م٤م سمذات اًمقرىم٦م ، (4)اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اعمختّم٦م

وذًمؽ شمٓمٌٞمً٘م٤م ، اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م هل اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاعاًمتج٤مري٦م ومتٙمقن 

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م واًمتل شمٜمص قمغم أن 35ًمٜمص اًمٗم٘مرة )د( ُمـ اعم٤مدة )

وُم٤م ، ختتص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم مجٞمع اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

 .ٟمٔم٤مم إوراق اًمتج٤مري٦م إٓ واطمًدا ُمـ هذه إٟمٔمٛم٦م

 .األظامل ادكؾقة وأظامل افبـقك: رابًعا

ًمٙمٜمٝم٤م ٓ ، شمٕمتؼم إقمامل اعمٍمومٞم٦م وأقمامل اًمٌٜمقك ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م

ختْمع ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سمؾ ختْمع ٓظمتّم٤مص جلٜم٦م اعمٜم٤مزقم٤مت 

                                           

يمؾ ُمٜم٤مزقم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتح٘مؼ " ٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ قمغم أنًمُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م  (3)ُمـ اعم٤مدة  (1)ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة  (1)

يم٤مدقم٤مء شمزوير ، ُمـ شمقاومر اًمنموط اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م ًمٚمًٜمد اًمتٜمٗمٞمذي ومٝمل ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ

 . "اًمًٜمد أو إٟمٙم٤مر اًمتقىمٞمع قمٚمٞمف

ٓ يٛمٜمع ختٚمػ أطمد ": ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ قمغم أٟمف (9)ُمـ اعم٤مدة  (4)ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة  (2)

 . "اًمنموط اًمالزُم٦م ًمّمح٦م اًمقرىم٦م اًمتج٤مري٦م ُمـ ُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م وومؼ اعم٤مدة )اخل٤مُم٦ًم قمنمة( ُمـ اًمٜمٔم٤مم

ُمٜم٤مزقم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع  يمؾ"ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ قمغم أن  (3)ُمـ اعم٤مدة  (4)ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة  (3)

 ."احلؼ ومٝمل ُمـ اظمتّم٤مص ىم٤ميض اعمقوقع

اًمٗمّمؾ ذم اخلالف طمقل اًمٕمالىم٦م إصٚمٞم٦م سملم اعمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمف خيرج ": ٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أنىمررت اًمٚمجٜم (4)

هـ 11/3/1405سمت٤مريخ  هـ1405ًمًٜم٦م  (20). اًم٘مرار رىمؿ "قمـ اظمتّم٤مص جل٤من إوراق اًمتج٤مري٦م

إوراق ، م2016، قمٌد اًمرمحـ، ىمرُم٤من (1)ُمٜم٘مقل قمـ احل٤مؿمٞم٦م رىمؿ ، (1/283)جمٛمققم٦م اعم٤ٌمدئ 

  .(25ص ) ،5 ط ،م2016 ،ُمٙمت٦ٌم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب: اًمري٤مض، ومالس واًمتًقي٦م اًمقاىمٞم٦م ُمٜمفاًمتج٤مري٦م واإل
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وإصؾ أٟمف ُمع ُم٤ٌمذة اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م أقمامهل٤م ذم ، (1)اعمٍمومٞم٦م

يٜمت٘مؾ اظمتّم٤مص اًمٜمٔمر ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هبذه إقمامل أن  (هـ1/1/1439)

( شم٤مؾمًٕم٤م)إٓ أن اًمٌٜمد ، ُمـ اظمتّم٤مص جلٜم٦م اعمٜم٤مزقم٤مت اعمٍمومٞم٦م إمم اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

قمغم أن شمٜمت٘مؾ  ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء وديقان اعمٔم٤ممل ٟمصَّ 

ري٦م إمم اعمح٤ميمؿ اظمتّم٤مص٤مت اًمٚمج٤من ؿمٌف اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتل شمٜمٔمر اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤م

ُمع قمدم اإلظمالل سم٤مظمتّم٤مص٤مت اًمٚمج٤من اعمًتثٜم٤مة ، اًمتج٤مري٦م )اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم(

( ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م )أطمٙم٤مم قم٤مُم٦م( ُمـ هذه 2اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة )

وجلٜم٦م اعمٜم٤مزقم٤مت اعمٍمومٞم٦م هل جلٜم٦م ُمـ اًمٚمج٤من اعمًتثٜم٤مة ُمـ اٟمت٘م٤مل ، (2)أًمٞم٦م

ومٞمج٥م قمغم اعمجٚمس إقمغم أن ي٧ٌم ذم ، اظمتّم٤مص٤مهت٤م إمم اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

أو شمٜم٘مؾ ، إُم٤م أن شمٌ٘مك إقمامل اعمٍمومٞم٦م ُمـ وٛمـ اظمتّم٤مصٝم٤م :اظمتّم٤مصٝم٤م

 اظمتّم٤مصٝم٤م إمم اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

                                           

اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (729/8)٧م جلٜم٦م شمًقي٦م اعمٜم٤مزقم٤مت اعمٍمومٞم٦م سمٛمقضم٥م إُمر اًم٤ًمُمل رىمؿ ئأٟمِم (1)

ؾمٛمٝم٤م إمم )جلٜم٦م اعمٜم٤مزقم٤مت اعمٍمومٞم٦م( سمٛمقضم٥م إُمر اعمٚمٙمل اًمٙمريؿ رىمؿ ال وقمدخ ، هـ10/7/1407

وختتص هذه اًمٚمجٜم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اعمٜم٤مزقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م سملم ، هـ11/8/1433اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (37441)

اًمٌٜمقك وقمٛمالئٝم٤م ُمـ أضمؾ شمًقي٦م اخلالوم٤مت اًمتل شمٜمت٩م سمٞمٜمٝمؿ وومً٘م٤م ًمٚمٕم٘مد اعمقىمع سمٞمٜمٝمؿ. يمام ختتص سم٤مًمٗمّمؾ 

 وسمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع اظمتّم٤مص٤مت اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م إظمرى.، واًمتٌٕمٞم٦م، ٤مت اعمٍمومٞم٦م إصٚمٞم٦مذم اعمٜم٤مزقم

ُمـ اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء وديقان اعمٔم٤ممل اًمّم٤مدر  (2)شمٜمص اًمٗم٘مرة  (2)

سمٕمد  ي٘مقم اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء": قمغم أن هـ19/9/1428سمت٤مريخ  (78/سم٤معمرؾمقم اعمٚمٙمل رىمؿ )م

واًم٘مْم٤مي٤م ، واًمًقق اعم٤مًمٞم٦م، ُم٤ٌمذشمف ُمٝمامشمف سم٢مضمراء دراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمقوع اًمٚمج٤من اعمًتثٜم٤مة )اًمٌٜمقك

اجلٛمريمٞم٦م( اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌٜمد قم٤مًذا ُمـ اًمؽمشمٞم٤ٌمت اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ٕضمٝمزة اًم٘مْم٤مء وومض اعمٜم٤مزقم٤مت ورومع ُم٤م 

 ٞم٦م.يتؿ اًمقصؾ إًمٞمف ظمالل ُمدة ٓ شمتج٤موز ؾمٜم٦م ٓؾمتٙمامل اإلضمراءات اًمٜمٔم٤مُم
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 .األظامل افتجارية بطريؼ ادؼاوفة: افػرع افثاين

إقمامل اًمتل ٓ شمٕمد دم٤مري٦م إٓ إذا مت٧م ": هل إقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م

وىمد اؾمت٘مر اًمرأي قمغم أن ًمٗمظ )اعم٘م٤موًم٦م( ، هت٤م قمغم ؾمٌٞمؾ آطمؽماف أو اعم٘م٤موًم٦مُم٤ٌمذ

ومال يٕمتؼم اًمٕمٛمؾ ، (1)"ُمتّمؾ وُمٕمت٤مد يتٓمٚم٥م شمٙمرار اًم٘مٞم٤مم هبذه إقمامل قمغم ٟمحقٍ 

ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م إٓ إذا مت٧م مم٤مرؾمتف ُمـ ىمٌؾ شم٤مضمر وقمغم ؾمٌٞمؾ 

يٙمقن هٜم٤مًمؽ شمٜمٔمٞمؿ ُمًٌؼ وظمٓم٦م وطمتك يٙمقن يمذًمؽ جي٥م أن ، آطمؽماف

وأن يٙمقن هٜم٤مًمؽ رأس ُم٤مل وأدوات وآٓت وقمامل يْم٤مرب ، ُمرؾمقُم٦م ًمٚمٕمٛمؾ

وأن يٙمقن هٜم٤مًمؽ شمٙمرار ًمٚمٕمٛمؾ اًمتج٤مري ُمـ ىمٌؾ اًمت٤مضمر سمِمٙمٍؾ ، قمغم قمٛمٚمٝمؿ

ومٝمذه اًمٕمٜم٤مس هل اًمتل دمٕمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ قمٛماًل ، ُمًتٛمٍر وُمتّمٍؾ وسمِمٙمٍؾ اقمتٞم٤مدي

ىم٤مم اًمت٤مضمر سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتج٤مري قمغم هذا اًمٜمحق يٕمتؼم قمٛمٚمف وم٢مذا ، ٤م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦مدم٤مري  

ؿمخٌص همػم شم٤مضمر ومال يٕمتؼم  فأُم٤م إذا ىم٤مم سم، ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م

سمدون : أي، أو إذا ىم٤مم سمف شم٤مضمر ًمٙمـ سمدون اطمؽماف، قمٛمٚمف ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م

                                           

اًمّم٤مدر ُمـ هٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس  (116)شمؿ شمٕمريػ إقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م سم٤مًم٘مرار رىمؿ  (1)

، هـ وذًمؽ سمٛمحي اضمتامع اًمٚمجٜم٦م اعمٙمقٟم٦م ُمـ ُمٜمدوسملم ُمـ وزارة اًمٕمدل4/4/1425اًمقزراء سمت٤مريخ 

وظمؼماء ُمـ هٞمئ٦م اخلؼماء سمِم٠من سمٞم٤من اًم٘مْم٤مي٤م اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م ، وديقان اعمٔم٤ممل، ووزارة اًمتج٤مرة واًمّمٜم٤مقم٦م

 ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتج٤مري٦م اًمتٌٕمٞم٦م. 

هل إقمامل اًمتل ٓ شمٕمد دم٤مري٦م إٓ إذا مت٧م : إقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م": وىمد ضم٤مء شمٕمريٗمٝم٤م يم٤مًمت٤مزم

)اعم٘م٤موًم٦م( يتٓمٚم٥م شمٙمرار اًم٘مٞم٤مم وىمد اؾمت٘مر اًمرأي قمغم أن ًمٗمظ ، ُم٤ٌمذهت٤م قمغم ؾمٌٞمؾ آطمؽماف أو اعم٘م٤موًم٦م

د ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م اعم٘م٤موٓت اًمتل شمٕمتؼم دم٤مري٦م ذم وىمد قمدَّ ، هبذه إقمامل قمغم ٟمحق ُمتّمؾ وُمٕمت٤مد

وُم٘م٤موًم٦م اًمقيم٤مًم٦م ، ومذيمرت اًمٗم٘مرة )ب( ُم٘م٤موًم٦م اًمتقريد، د( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م، اًمٗم٘مرشملم )ب

أُم٤م اًمٗم٘مرة )د( ، وُم٘م٤موًم٦م اًمٌٞمع سم٤معمزاد اًمٕمٚمٜمل، وُمٙم٤مشم٥م إقمامل وُم٘م٤موًم٦م حمالت، وُم٘م٤موًم٦م اًمٜم٘مؾ، سم٤مًمٕمٛمقًم٦م

 ."ٟمِم٤مء اعم٤ٌمينإوم٘مد ٟمّم٧م قمغم ُم٘م٤موًم٦م 



 

 

 حاكى انتجارٚحانًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهً 
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يض ومال يٕمتؼم أو سمِمٙمٍؾ قمر، ومٚمق ىم٤مم سمف عمرة واطمدة، اشمّم٤ملاؾمتٛمرار وشمٙمرار أو 

 .(1)ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م فقمٛمٚم

 .(2)افدظاوى ادتعؾؼة بؿؼاوفة افصـاظة: أواًل 

سمد أن مت٤مرس قمغم ؿمٙمؾ  طمتك شمٙمقن أقمامل اًمّمٜم٤مقم٦م ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م ٓ

وم٤مًمذي يٗمرق سملم ص٤مطم٥م اعمّمٜمع )أو ص٤مطم٥م اًمّمٜم٤مقم٦م( واحلرذم هق ، (3)ُمنموع

قمغم ؿمٙمؾ  فاعمّمٜمع يامرس قمٛمٚمومّم٤مطم٥م ، مم٤مرؾم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم ؿمٙمؾ ُمنموع

ومٝمق ، اًمذي يٕمٛمؾ سمٜمٗمًف ذم صٜمع اًمٌمء أو إصالطمف (4)ُمنموع قمغم ظمالف احلرذم

، وم٤مًمٕمٛمؾ اًمذي يامرؾمف هق ُمّمدر رزىمف إؾم٤مس، ٓ يْم٤مرب قمغم قمٛمؾ اًمٖمػم

وم٢مذا شمؿ شمٙمٞمٞمػ اًمٕمٛمؾ قمغم ، (5)ًمذًمؽ ٓ يدظمؾ قمٛمٚمف ُمـ وٛمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م

أُم٤م إذا ، ظمؾ ُمـ وٛمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م٦م ومٞمدٞمأٟمف ُمـ إقمامل اًمّمٜم٤مقم

ّٞمػ قمغم أٟمف قمٛمٌؾ طمرذم ومال يدظمؾ ُمـ وٛمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سمؾ يمُ 

 ٤م ظم٤موًٕم٤م ٓظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م.يٕمتؼم قمٛماًل ُمدٟمٞم  

ومٝمؾ يٕمتؼم اًمٕمٛمؾ ُمـ إقمامل ، وىمد يٙمقن هٜم٤مًمؽ مت٤مزج سملم اًمّمٜم٤مقم٦م واًمزراقم٦م

                                           

 .(106ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.، اًم٘مٚمٞمقيب ؾمٛمٞمح٦م (1)

حتقيؾ اعمقاد إوًمٞم٦م إمم ؾمٚمع ٟمّمػ ُمّمٜمققم٦م أو ؾمٚمع يم٤مُمٚم٦م اًمّمٜمع شمّمٚمح ": شمٕمرف اًمّمٜم٤مقم٦م قمغم أهن٤م (2)

 .(106ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب: ًمٚمٛمزيد راضمع، "إلؿم٤ٌمع طم٤مضم٤مت إومراد

ه٤مين ، دويدار: اٟمٔمر، "شمٙمرار اًمٕمٛمؾ اؾمتٜم٤مًدا إمم شمٜمٔمٞمؿ ؾم٤مسمؼ وظمٓم٦م ُمقوققم٦م"ويٕمّرف اعمنموع قمغم أٟمف  (3)

 .(85ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.، حمٛمد

ٚمف سمٞمده إٓ أٟمف وم٤محلرذم ًمٞمس سمٕم٤مُمؾ سم٤مًمرهمؿ ُمـ أٟمف يامرس قمٛم: وىمد خيتٚمط ُمٗمٝمقم احلرذم ُمع ُمٗمٝمقم اًمٕم٤مُمؾ (4)

قمغم قمٙمس اًمٕم٤مُمؾ اًمذي يٙمقن شم٤مسمًٕم٤م ًمّم٤مطم٥م ، ٓ يقضمد قمالىم٦م شم٤مسمٕمٞم٦م سمٞمٜمف وسملم ُمـ يٕمٛمؾ ًمّم٤محلف

 اًمٕمٛمؾ. 

 .(138ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب (5)
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وم٢مذا : اعمدٟمٞم٦م؟ ذم هذه احل٤مًم٦م جي٥م اًمٜمٔمر إمم اًمٜمِم٤مط اًمرئٞمساًمتج٤مري٦م أم ُمـ إقمامل 

، واًمٕمٛمؾ اًمزراقمل هق اًمٕمٛمؾ اًمث٤مٟمقي، يم٤من اًمٕمٛمؾ اًمرئٞمس هق اًمٕمٛمؾ اًمّمٜم٤مقمل

أُم٤م إذا يم٤من ، ومٜمٙمقن أُم٤مم قمٛمؾ دم٤مري ظم٤موع ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ٙمقن ومٞم، واًمٕمٛمؾ اًمّمٜم٤مقمل هق اًمٕمٛمؾ اًمث٤مٟمقي، اًمٜمِم٤مط اًمرئٞمس هق اًمٕمٛمؾ اًمزراقمل

 .(1)٤م ظم٤موًٕم٤م ٓظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م ُمدٟمٞم  اًمٕمٛمؾ قمٛماًل 

 كشاء ادباينإافدظاوى ادتعؾؼة بؿؼاوفة : اثاكقً 

، سمٜم٤مء: ٟمِم٤مء اعم٤ٌمين مجٞمع إقمامل اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مٟمِم٤مء اًمٕم٘م٤مرات ُمـإي٘مّمد سمٛم٘م٤موٓت 

ٟمِم٤مء اجلًقر إيمام يٕمتؼم ، ودمٛمٞمؾ ؾمقاء سم٤مًمٓمالء أو سمٖمػمه، وشمرُمٞمؿ، وهدم وطمٗمر

ومحتك شمٕمتؼم هذه إقمامل ُمـ إقمامل ، ٟمِم٤مء اعم٤ٌمينإٟمٗم٤مق ُمـ وٛمـ ُم٘م٤موٓت وإ

سمٖمض اًمٜمٔمر ، اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م يِمؽمط ومٞمٝم٤م أن مت٤مرس قمغم ؿمٙمؾ ُمنموع

وم٢مذا ُمقرؾم٧م قمغم ؿمٙمؾ ، قمام إذا يم٤من اعم٘م٤مول ُمتٕمٝمًدا سمتقريد اعم١من وإدوات أم ٓ

أُم٤م إذا مل مت٤مرس قمغم ، ري٦مُمنموع ومتدظمؾ ُمـ وٛمـ اظمتّم٤مص٤مت اعمح٤ميمؿ اًمتج٤م

وسم٤مًمت٤مزم ٓ شمٕمتؼم ُمـ ، ؿمٙمؾ ُمنموع سمؾ سمِمٙمٍؾ ُمٜمٗمرد ومتٕمتؼم ُمـ إقمامل احلرومٞم٦م

وٓ شمدظمؾ ُمـ وٛمـ اظمتّم٤مص٤مت اعمح٤ميمؿ ، إقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م

 .(2)اًمتج٤مري٦م سمؾ ُمـ وٛمـ اظمتّم٤مص٤مت اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م

ص ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م وطم٥ًم ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء يٜمٕم٘مد آظمتّم٤م

 :سمدقم٤موى ُم٘م٤موٓت إٟمِم٤مء اعم٤ٌمين ذم احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م

                                           

 .(53ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.، قمكم، : اًم٤ٌمرودي(69ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ُمّمٓمٗمك يمامل، ـمف (1)

هـ ومٞمام 12/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )راسمًٕم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

 يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.
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 .إذا يم٤من ـمروم٤م اًمٜمزاع ُم٘م٤موًملم أ."

 .إذا يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف هق اعم٘م٤مول ب.

وأسمرم اًمٕم٘مد ٕقمامًمف ، إذا يم٤من اًمٓمرف أظمر اعمتٕم٤مىمد ُمع اعم٘م٤مول شم٤مضمًرا .ج

وأًي٤م يم٤من اعمدقمل أو ، ًمٚمٕم٘م٤مر أم ٓؾمقاء يم٤من ُم٤مًمًٙم٤م ، اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م أو اًمتٌٕمٞم٦م

 .(1)"ذم هذه احل٤مًم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف

وخيرج ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م دقم٤موى ُم٘م٤موٓت إٟمِم٤مء اًمٌٜم٤مء ؾمقاء 

 :يم٤من اعم٘م٤مول ُمتٕمٝمًدا سمتقريد اعم١من وإدوات أم ٓ ذم احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م

 ًمٞمس شم٤مضمًرا. ويم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف، إذا يم٤من اعمدقمل هق اعم٘م٤مول -أ

وًمٙمـ مل يؼمم قم٘مد اعم٘م٤موًم٦م ٕقمامًمف اًمتج٤مري٦م ، إذا يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف شم٤مضمًرا -ب

 .(2)إصٚمٞم٦م أو اًمتٌٕمٞم٦م

 .(3)افدظاوى ادتعؾؼة بؿؼاوفة افتقريد: اثافثً 

ًمذًمؽ جي٥م أن ، شمٕمتؼم ُم٘م٤موًم٦م اًمتقريد ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦م

وأن ي٘مقم ، اًمتقريد شم٤مضمٌر حمؽمٌف سمٛمٕمٜمك أن ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م ، مت٤مرس قمغم ؿمٙمؾ ُمنموع

ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يٕمتؼم قمٛمٚمف ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م ، هب٤م سمِمٙمٍؾ ُمٜمتٔمؿ وُمًتٛمر

أو ىم٤مم ، أُم٤م إذا ىم٤مم هب٤م ؿمخٌص همػم حمؽمف، اخل٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

                                           

هـ ومٞمام 12/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )راسمًٕم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

 يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

هـ ومٞمام 12/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد )راسمًٕم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

 يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.

شمٕمٝمد ؿمخص سمتًٚمٞمؿ يمٛمٞم٤مت ُمـ اًمًٚمع واعمٜمتج٤مت سمّمٗم٦م دوري٦م وُمٜمتٔمٛم٦م ظمالل "يٕمرف اًمتقريد قمغم أٟمف  (3)

 .(90ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب: راٟمٔم ."ُمدة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمِمخص آظمر ُم٘م٤مسمؾ ُمٌٚمغ ُم٤مزم
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هب٤م سمِمٙمؾ قمريض ومتٕمتؼم ُمـ إقمامل اعمدٟمٞم٦م اخل٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م 

 .(1)اًمٕم٤مُم٦م

ومٝمؾ يٕمتؼم ، ُم٤مذا ًمق يم٤من اًمتقريد وارًدا قمغم قم٘م٤مر :افذي يطرح هـا وافسمال

 ٤م؟٤م أم ُمدٟمٞم  اًمٕمٛمؾ قمٛماًل دم٤مري  

أضم٤مب قمغم ذًمؽ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًمذي اقمتؼم قمٛمٚمٞم٦م اًمتقريد ُمـ 

إقمامل اًمتج٤مري٦م اخل٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م طمتك وًمق يم٤مٟم٧م واردًة 

يني قمغم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتقريد ُم٤م ذيمر ذم وأٟمف ، (2)قمغم قمٛمؾ قم٘م٤مري

ومال ي١مصمر ذم آظمتّم٤مص يمقن حمؾ ، اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛم٘م٤موٓت إٟمِم٤مء اعم٤ٌمين

 .(3)أو أن أطمد إـمراف يٛمٚمؽ اًمٕم٘م٤مر، ا قمغم قم٘م٤مرٍ اًمتقريد واردً 

 .افدظاوى ادتعؾؼة بؿؼاوفة افقـافة افتجارية: رابًعا

، ُمـ أٟمقاع اًمقؾم٤مـم٦م ُمـ أضمؾ إمت٤مم اًمّمٗم٘م٤متشمٕمتؼم اًمقيم٤مًم٦م اًمتج٤مري٦م ٟمققًم٤م 

، ٤موإؾم٤مس اًم٘م٤مٟمقين هل٤م ي٘مقم قمغم اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم اًمتٕم٤مىمد ًمذًمؽ شمٕمد شمٍموًم٤م ىم٤مٟمقٟمٞم  

ًمذًمؽ ، وختتٚمػ قمـ اًمًٛمنة اًمتل شم٘مقم قمغم شم٘مري٥م وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر سملم اًمٓمروملم

 .(4)ومٝمل قمٛمؾ ُم٤مدي 

قزيع واًمتٛمثٞمؾ ويم٤مًم٦م اًمت، ويم٤مًم٦م اًمٕم٘مقد: وًمٚمقيم٤مًم٦م اًمتج٤مري٦م قمدة صقر ُمٜمٝم٤م

                                           

، : اًم٤ٌمرودي(69ص)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ ، ُمّمٓمٗمك يمامل، : ـمف(90ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ه٤مين حمٛمد، دويدار (1)

 .(34ص ) ،ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، قمكم

اًمّم٤مدر  (ت/979)اًمٗم٘مرة )ج( ُمـ اًمٌٜمد )راسمًٕم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

 سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م. ومٞمام يتٕمٚمؼ هـ12/2/1439)سمت٤مريخ

٤م ُمـ شمٕمٛمٞمؿ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (3) ًً ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439)سمت٤مريخ (ت/979)اًمٌٜمد ظم٤مُم

 سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م. 

 .(142ص)، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب (4)
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ومجٞمع هذه اًمّمقر شمٕمتؼم ُمـ آقمامل اًمتج٤مري٦م سمٓمريؼ ، اًمقيم٤مًم٦م سم٤مًمٕمٛمقًم٦م، اًمتج٤مري

ًمذًمؽ جي٥م أن مت٤مرس قمغم ؿمٙمؾ ُمنموع طمتك شمٕمتؼم ُمـ إقمامل ، اعم٘م٤موًم٦م

 وم٢مذا ُمقرؾم٧م سمِمٙمؾ اٟمٗمرادي أو قمريض ومال شمٕمتؼم ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م.، اًمتج٤مري٦م

٤مء أن ٟمٔم٤مم اًمقيم٤مٓت اًمتج٤مري٦م يٕمتؼم ُمـ وىمد أيمد ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم

إٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرة )د( ُمـ اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم واًمثالصملم ُمـ ٟمٔم٤مم 

 .(1) اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل ختْمع ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

 .افدظاوى ادتعؾؼة بلظامل افسؿرسة: خامًسا

( 30وم٧م اعم٤مدة )وقمرَّ  ،(2)"اًم٤ٌمئع واعمِمؽمياًمتقؾمط سملم ": ف اًمًٛمنة سم٠مهن٤مشمٕمرَّ 

ُمـ يتقؾمط سملم اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ": ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م اًمًٛم٤ًمر قمغم أٟمف

، . ومٝمق يتدظمؾ سملم اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي يمقؾمٞمط إلُمْم٤مء اًمٌٞمع"إلمت٤مم اًمٌٞمع سم٠مضمرة

 .(3)ويدل اًم٤ٌمئع قمغم إصمامن، ٕٟمف يدل اعمِمؽمي قمغم اًمًٚمع :ويًٛمك سم٤مًمدٓل

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م أن يمؾ قمٛمؾ ٧2م اًمٗم٘مرة )ج( ُمـ اعم٤مدة )ىمد ٟمّمَّ و

وسم٤مًمت٤مزم مجٞمع اًمٜمزاقم٤مت ، (4)يتٕمٚمؼ سم٠مقمامل اًمًٛمنة يٕمتؼم ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م

ومٝمذه إقمامل هل ذم إصؾ ، اًمٜم٤مؿمئ٦م قمٜمٝم٤م شمدظمؾ ذم اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

                                           

 اًمّم٤مدر سمت٤مريخ (ت/979)اًمٌٜمد )اًمث٤مًم٨م قمنم( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

 ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م. هـ12/2/1439

: اًمٜم٤مذ (،2) ط (،10) ج، ون اإلؾمالُمٞم٦م١موزارة إوىم٤مف واًمِم (1983-1404)، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م (2)

طم٤مًم٧م اعمقؾمققم٦م اًمتٕمريػ إمم اسمـ أوىمد ، 152ص ) ،اًمٙمقي٧م –ون اإلؾمالُمٞم٦م ١موزارة إوىم٤مف واًمِم

 .(39)ص  (،5) ج، قم٤مسمديـ

 .(151ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م (3)

يٕمتؼم ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م يمؾ ُم٤م ": ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م قمغم أن (2)شمٜمص اًمٗم٘مرة )ج( ُمـ اعم٤مدة  (4)

 ."يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمًٜمدات احلقاًم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م أو سم٤مًمٍماوم٦م واًمدًٓم٦م )اًمًٛمنة(: هق آٍت 
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ؾمقاء يم٤من شم٤مضمًرا أو همػم ، ٤م ؿمخصُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م اعمٜمٗمردة اًمتل إذا قمٛمٚمٝم

، طمتك وًمق ىم٤مم هب٤م عمرة واطمدة وسمِمٙمؾ قمريض، شمٕمتؼم ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م، شم٤مضمر

واؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمرأي ذم حمٙمٛم٦م اًمٜم٘مض ، (1)وهذا ُم٤م أظمذ سمف ذاح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري

. إٓ أن اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري اًمًٕمقدي ذم اًمدائرة اًمتج٤مري٦م سمديقان اعمٔم٤ممل (2)اعمٍمي٦م 

ومال يٕمتؼم قمٛمؾ اًمًٛم٤ًمر ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م إٓ إذا ، رأي خم٤مًمػ ًمذًمؽًمف 

: طمٞم٨م ضم٤مء ذم طمٙمؿ ًمٚم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ذم ديقان اعمٔم٤ممل أن، ُم٤مرؾمٝم٤م سم٤مطمؽماف

ًمذًمؽ إذا مل يامرس ، (3)"٤م إٓ سم٤مُٓمتٝم٤منأقمامل اًمًٛمنة ٓ شمٕمد قمٛماًل دم٤مري  "

وإذا ُم٤مرؾمف قمغم ، تج٤مري٦ماًمًٛم٤ًمر قمٛمٚمف سم٤مطمؽماف ومال يٕمتؼم قمٛمٚمف ُمـ إقمامل اًم

٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ طمتك وًمق ؾمٌٞمؾ آطمؽماف يٕمتؼم قمٛمٚمف قمٛماًل دم٤مري  

وهذا ُم٤م أيمده طمٙمؿ اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًم٘م٤ميض سمٜم٘مض طمٙمؿ اعمحٙمٛم٦م ، شمٕمٚمؼ سمٕم٘م٤مرٍ 

 :اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمري٤مض واحلٙمؿ سمٕمدم آظمتّم٤مص اًمقٓئل ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمري٤مض

قمغم اقمت٤ٌمر أن ، ٜمٔم٤مم ًمٚمدوائر اًمتج٤مري٦م سمديقان اعمٔم٤مملوذًمؽ ٕٟمف ُمٜمٕم٘مد سم٘مقة اًم

وٓ ي١مصمر ذم ذًمؽ إن يم٤مٟم٧م ىمد مت٧م ، اًمًٛمنة شمٕمد ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م

ومٗمل مجٞمع إطمقال شمٌ٘مك اًمًٛمنة ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م ، ٕضمؾ قم٘م٤مر أو همػمه

٤ميمؿ إصٚمٞم٦م اًمتل ختْمع ٓظمتّم٤مص اًمدوائر اًمتج٤مري٦م سمديقان اعمٔم٤ممل )اعمح

                                           

اًم٘م٤مٟمقن  ،م2001، قمكم، واًم٤ٌمرودي، ُمّمٓمٗمك يمامل، : ـمف(218ص)، ُمرضمع ؾم٤مسمؼ، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب (1)

 .(539ص)، سمػموت، إوراق اًمتج٤مري٦م واإلومالس وقمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك واًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م، اًمتج٤مري

، 11اًمًٜم٦م ، جمٛمققم٦م أطمٙم٤مم اًمٜم٘مض م8/12/1960سمت٤مريخ ، ىمْم٤مئٞم٦م (25)ًمًٜم٦م  (489)اًمٓمٕمـ رىمؿ  (2)

اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك  ،م2014، قمٌد اًمرمحـ، ىمرُم٤من (1)ه٤مُمش رىمؿ : ٟمٔمرا، (635ص )

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، اًمًٕمقدي٦م ٦مـمًٌ٘م٤م ًمألٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم

 .(37ص)، اًمًٕمقدي٦م

 .هـ1432ًمٕم٤مم  (32/د/شم٩م/133)احلٙمؿ رىمؿ  (3)
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 .(1)٤م(اًمتج٤مري٦م طم٤مًمٞم  

وهذا ُم٤م أىمره ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء اًمذي ٓ يٕمؽمف سمتج٤مري٦م قمٛمؾ 

سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ صٗم٦م اًمٕمٛمؾ ، فاطمؽمسم٤ماًمًٛم٤ًمر إٓ إذا شمؿ قمغم ؿمٙمؾ ُم٘م٤موًم٦م أي 

ًمذًمؽ ضم٤مء ذم ىمرار اعمجٚمس إقمغم ، طمتك وًمق ورد قمغم قمٛمؾ ُمـ إقمامل اًمٕم٘م٤مري٦م

ي٦م ختتص سم٤مًمدقم٤موى اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ اًمًٛمنة ؾمقاء ذم ًمٚم٘مْم٤مء أن اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مر

 :وذًمؽ ذم احل٤مٓت اًمت٤مًمٞم٦م، اًمٕم٘م٤مر أو همػمه

 :إذا يم٤من يمال اعمتداقمٞملم ممـ يٛمتٝمـ اًمًٛمنة أ.

ومتختص  ٤محمؽمومً  اقمٚمٞمف ؾمٛم٤ًمرً  كواعمدقم، حمؽموًم٤م اوم٢مذا يم٤من اعمدقمل ؾمٛم٤ًمرً 

 اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم اًمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمتل ىمد شمٜمِم٠م سمٞمٜمٝمام.

 :عليه ممن ميتهن السمسرة ىإذا كان املدعب. 
ٓ يٛمتٝمـ  اواعمدقمل إُم٤م أن يٙمقن ؾمٛم٤ًمرً ، قمٚمٞمف حمؽموًم٤م ًمٚمًٛمنة كإذا يم٤من اعمدقم

أو ىمد يٙمقن قمٛمٞماًل ًمٚمًٛم٤ًمر ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يٜمٕم٘مد آظمتّم٤مص ، اًمًٛمنة

 قمٚمٞمف ؾمٛم٤ًمًرا ًمٙمٜمف ٓ حيؽمف اًمًٛمنة ومال كأُم٤م إذا يم٤من اعمدقم، ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

 .(2) ختتص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع

قمٚمٞمف  كويم٤من اعمدقم، إذا يم٤من اعمدقمل هق اًمًٛم٤ًمر همػم اعمٛمتٝمـ ًمٚمًٛمنة - ج

واًمٕم٘مد ٕقمامًمف اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م أو اًمتٌٕمٞم٦م ومتختص اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ، شم٤مضمًرا

                                           

 .هـ17/08/1436اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (45/3/3)طمٙمؿ اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م رىمؿ  (1)

ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439 سمت٤مريخ (ت/979)اًمٌٜمد )ؾم٤مدؾًم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

 .سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م
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 .(1)وُم٤م هذا إٓ شمٓمٌٞمؼ ًمٜمٔمري٦م إقمامل اعمختٚمٓم٦م، سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاع

 .افدظاوى ادتعؾؼة بؿؼاوفة اخلدمات وادحالت وادؽاتب افتجارية: شادًشا

يٛمٙمٜمٜم٤م شمٕمريػ ُم٘م٤موًم٦م اخلدُم٤مت واعمحالت واعمٙم٤مشم٥م اًمتج٤مري٦م سم٠مهن٤م يمؾ قمٛمؾ 

ومتِمٛمؾ مجٞمع أٟمقاع اخلدُم٤مت اًمتل ، وي٘مدُمف يمخدُم٦م ًمٚمٖمػم سمٛم٘م٤مسمؾ، حيؽمومف اًمِمخص

ٕمقسم٦م طمٍمه٤م وًمٔمٝمقر أٟمقاع ًمّم :وهذه إقمامل مل ينده٤م اعمٜمٔمؿ، شُم٘مدم ًمٚمجٛمٝمقر

ُمٙم٤مشم٥م : وُمـ هذه اعمٙم٤مشم٥م، ضمديدة ُمـ شمٚمؽ اخلدُم٤مت سملم اًمٗمٞمٜم٦م وإظمرى

وطمتك يٕمتؼم قمٛمؾ ، وهمػمه٤م، ُمٙم٤مشم٥م اخلدُم٤مت اًمًٞم٤مطمٞم٦م، آؾمت٘مدام واًمتقفمٞمػ

وإٓ ومال ، هذه اعمٙم٤مشم٥م ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م جي٥م أن مت٤مرس قمغم ؿمٙمؾ ُمنموع

وم٢مذا ىم٤مم هب٤م اًمِمخص سمِمٙمؾ ومردي أو ، ري٦ميٕمتؼم هذا اًمٕمٛمؾ ُمـ إقمامل اًمتج٤م

 .(2)قمريض ومتٕمتؼم ُمـ إقمامل اعمدٟمٞم٦م

 .افدظاوى ادتعؾؼة بؿؼاوفة افـؼؾ: شابًعا

وٓ يرد اًمٜم٘مؾ إٓ قمغم ، (3)"شمٖمٞمػم ُمٙم٤من إٟم٤ًمن أو رء"ف اًمٜم٘مؾ قمغم أٟمف يٕمرَّ 

، ُم٤مداظمؾ طمدود دوًم٦م : أي، ٤موىمد يٙمقن داظمٚمٞم  ، ومال يرد قمغم اًمٕم٘م٤مرات، اعمٜم٘مقٓت

اًمؼمي : وًمٚمٜم٘مؾ قمدة أؿمٙم٤مل، ٤م سمحٞم٨م يتٕمدى طمدود دوًم٦م ُم٤موىمد يٙمقن دوًمٞم  

 .(4)واًمٌحري واجلقي

ومجٞمع ُمِم٤مريع اًمٜم٘مؾ شمٕمتؼم دم٤مري٦م ُمٝمام يم٤من ؿمٙمٚمٝم٤م وُمٝمام يم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م اًمٜم٘مؾ 

                                           

ومٞمام يتٕمٚمؼ  هـ12/2/1439 سمت٤مريخ (ت/979)اًمٌٜمد )ؾم٤مدؾًم٤م( ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

 .اًمتج٤مري٦مسم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ 

 .(104ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ه٤مين حمٛمد، : دويدار(157ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب (2)

 .(99ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ه٤مين حمٛمد، دويدار (3)

 .(99اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. )ص (4)
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ؾمقاء يم٤مٟم٧م ، وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ وضمٝم٦م اًمٜم٘مؾ اعمراد اًمٜم٘مؾ إًمٞمٝم٤م، اعمًتخدُم٦م ومٞمٝم٤م

وم٢مذا شمقاومرت هذه ، أن مت٤مرس قمغم ؿمٙمؾ ُمنموعًمٙمـ سمنمط ، داظمٚمٞم٦م أو دوًمٞم٦م

ويٙمقن ظم٤موًٕم٤م ٓظمتّم٤مص ، ٤م سمٓمريؼ اعم٘م٤موًم٦ماًمنموط يٕمتؼم اًمٕمٛمؾ قمٛماًل دم٤مري  

أُم٤م إذا ىم٤مم هب٤م اًمِمخص سمِمٙمؾ ُمٜمٗمرد أو قمريض ومٞمٕمتؼم قمٛمٚمف ، اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ًمذًمؽ ٓ يٕمتؼم قمٛمؾ ؾم٤مئؼ ؾمٞم٤مرة ، ٤م ظم٤موًٕم٤م ٓظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦مقمٛماًل ُمدٟمٞم  

، وذًمؽ ًمٕمدم مم٤مرؾمتف هل٤م قمغم ؿمٙمؾ ُمنموع، إضمرة ُمـ ىمٌٞمؾ إقمامل اًمتج٤مري٦م

ًمٙمـ ًمق أٟمف اؿمؽمى جمٛمققم٦م ُمـ اًمًٞم٤مرات وىم٤مم سمتِمٖمٞمٚمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ أؿمخ٤مص آظمريـ 

 .(1)ومٞمٕمتؼم قمٛمٚمف ذم هذه احل٤مًم٦م ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م ٓخت٤مذه ؿمٙمؾ ُمنموع

 .بادزاد افعؾـلافدظاوى ادتعؾؼة بؿؼاوفة حمالت افبقع : شابًعا

حمالت اًمٌٞمع سم٤معمزاد اًمٕمٚمٜمل هل قم٤ٌمرة قمـ حمالت ُمتخّمّم٦م ذم سمٞمع اعمٜم٘مقٓت 

ويٕمتؼمه٤م اًمٌٕمض قمغم أهن٤م ٟمقع ُمـ أٟمقاع ، سمقاؾمٓم٦م اعمزاد اًمٕمٚمٜمل ٟمٔمػم أضمر قمغم ذًمؽ

، وذًمؽ ٕهن٤م شم٘مدم ظمدُم٦م ًمٚمٖمػم سمٛم٘م٤مسمؾ :(2)أقمامل اعمحالت واعمٙم٤مشم٥م اًمتج٤مري٦م

وإٓ ، ٤م جي٥م أن يامرس قمغم ؿمٙمؾ ُمنموعت دم٤مري  وطمتك يٕمتؼم قمٛمؾ هذه اعمحال

 .(3)٤م ظم٤موًٕم٤م ٓظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦مومٞمٕمتؼم اًمٕمٛمؾ قمٛماًل ُمدٟمٞم  

 .افدظاوى ادتعؾؼة باألظامل افتجارية بافتبعقة واألظامل ادختؾطة: افػرع افثافث

ؾمٜمٌلم ذم هذا اًمٗمرع اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕقمامل 

واعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م ، اًمتل هل ذم إصؾ ُمـ إقمامل اعمدٟمٞم٦م، تج٤مري٦م سم٤مًمتٌٕمٞم٦ماًم

سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمدقم٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕقمامل اعمختٚمٓم٦م اًمتل هل أقمامل دم٤مري٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

                                           

 .(141ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب (1)

 .(104ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ه٤مين حمٛمد، : دويدار(158ص)ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. ، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب (2)

 .(104ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.، ه٤مين حمٛمد، : دويدار(158ص ) ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب (3)



 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح
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 .ًمٚمت٤مضمر وأقمامل ُمدٟمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٖمػم اًمت٤مضمر

 :فتبعقةادحؽؿة ادختصة بافـظر دم افدظاوى ادتعؾؼة باألظامل افتجارية با: أواًل 

يمؾ ": ف ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء إقمامل اًمتج٤مري٦م اًمتٌٕمٞم٦م قمغم أهن٤مقمرَّ 

ًمٙمٜمف يٙمت٥ًم اًمّمٗم٦م اًمتج٤مري٦م ًمّمدوره ُمـ شم٤مضمر ، قمٛمؾ همػم دم٤مري سمٓمٌٞمٕمتف

وٓ ، ومٝمل جمٛمققم٦م إقمامل اًمتل يامرؾمٝم٤م اًمت٤مضمر خلدُم٦م دم٤مرشمف، (1)"ًمٖمرض دم٤مرشمف

وًمٙمـ أوٗمل قمٚمٞمٝم٤م ، إصؾ ُمدٟمٞم٦مومٝمل أقمامل ذم ، هيدف ُمٜمٝم٤م مم٤مرؾم٦م اًمتج٤مرة

وًمٞمس ُمـ ، اًمّمٗم٦م اًمتج٤مري٦م وأصٌح٧م دم٤مري٦م ًمّمدوره٤م ُمـ شم٤مضمر خلدُم٦م دم٤مرشمف

 .(2)ًمذًمؽ ؾمٛمٞم٧م سم٤مٕقمامل اًمتج٤مري٦م اًمتٌٕمٞم٦م، أضمؾ آدم٤مر هب٤م

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ساطم٦م قمغم ٧35م اًمٗم٘مرة )أ( ُمـ اعم٤مدة )وىمد ٟمّمَّ 

يمام اقمتؼم جمٚمس ، (3)ل اًمتج٤مري٦م سم٤مًمتٌٕمٞم٦ماظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سم٤مٕقمام

وأدظمٚمٝم٤م ذم اظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء ، اًمقزراء هذه إقمامل ُمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م

 ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء أن اعمح٤ميمؿ وىمد سملمَّ ، (4)اًمتج٤مري سمديقان اعمٔم٤ممل

، اًمتج٤مري٦م هل اعمختّم٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم اًمٜمزاقم٤مت اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ إقمامل اًمتج٤مري٦م سم٤مًمتٌٕمٞم٦م

وم٤مًمدقم٤موى اًمتل شم٘م٤مم ود اًمت٤مضمر سم٥ًٌم هذه إقمامل هل ُمـ اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ 

 .(5)اًمتج٤مري٦م

                                           

 .(53ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، قمكم، : اًم٤ٌمرودي(69ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ُمّمٓمٗمك يمامل، ـمف (1)

 .(61ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ه٤مين حمٛمد، دويدار (2)

قمغم أن ختتص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م سم٤مًمٜمٔمر ذم مجٞمع اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتج٤مري٦م  (35)ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة )أ( ُمـ اعم٤مدة  (3)

 إصٚمٞم٦م واًمتٌٕمٞم٦م اًمتل حتدث سملم اًمتج٤مر. 

 هـ. 17/11/1423اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (261)ىمرار جمٚمس اًمقزراء رىمؿ  (4)

ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص  هـ12/2/1439 سمت٤مريخ (ت/979)شمٕمٛمٞمؿ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (5)

 اًمتج٤مري٦م.اعمح٤ميمؿ 
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 .ادحؽؿة ادختصة بافـظر دم افدظاوى ادتعؾؼة باألظامل ادختؾطة: ثاكًقا

وُمدٟمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمرف ، هل إقمامل اًمتل شمٕمتؼم دم٤مري٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕطمد أـمراومٝم٤م

وم٢مُم٤م أن شمٙمقن أطمد ، أٟمقاع إقمامل اًمتج٤مري٦م ومٝمل ًمٞم٧ًم ٟمققًم٤م ضمديًدا ُمـ، (1)أظمر

 ُمدٟمًٞم٤م وقمٛماًل ، أٟمقاع إقمامل اًمتج٤مري٦م إصٚمٞم٦م أو اًمتٌٕمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕطمد إـمراف

ؾمٚمٕم٦ًم ُمـ شم٤مضمر سمٖمرض ؿمخص ُمدين يم٠من يِمؽمي ، (2)سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمرف أظمر

أو أن ، ٤موسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمدين ُمدٟمٞم  ، ٤مومٝمذا اًمٕمٛمؾ يٕمتؼم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمت٤مضمر دم٤مري  ، اؾمتٝماليمٝم٤م

وًمٙمـ ُمـ أضمؾ ، يِمؽمي شم٤مضمر ُمـ شم٤مضمر آظمر ؾمٚمٕم٦م ًمٞمس ُمـ أضمؾ إقم٤مدة سمٞمٕمٝم٤م

 وم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألول ُمدين وًمٚمث٤مين دم٤مري.، اؾمتٝماليمٝم٤م

وم٤مًمٕمٛمؾ ، إذا يم٤من اًمٕمٛمؾ سملم شم٤مضمريـ ُمـ أضمؾ دم٤مرهتامشمؼمز واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ٓ 

إذا أيًْم٤م  شمؼمزوٓ  ،٤م ُمـ اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م٤م حمْم  دم٤مري   سم٤مًمٜم٦ًٌم هلام يٕمدُّ 

 ؼمزوإٟمام شم، ومتٙمقن اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اعمختّم٦م، ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمروملميم٤من اًمٕمٛمؾ ُمدٟمٞم  

٤م وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓمرف اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م قمٜمدُم٤م يٙمقن اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕطمد إـمراف دم٤مري  

 ٤م ومام هل اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م سمذًمؽ؟أظمر ُمدٟمٞم  

اًمٕم٤مُم٦م ومٞمام خيص إقمامل  يتؿ حتديد اظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م واعمح٤ميمؿ

 :اًمتج٤مري٦م اعمختٚمٓم٦م يمام يكم

قمٚمٞمف اًمِمخص اعمدين )همػم اًمت٤مضمر(  كإذا يم٤من اعمدقمل اًمت٤مضمر واعمدقم -

 .(3)ومتٙمقن اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م هل اعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م

                                           

، : ـمف(61ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ه٤مين حمٛمد، : دويدار(106ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ؾمٛمٞمح٦م، اًم٘مٚمٞمقيب (1)

 ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. ص.، قمكم، : اًم٤ٌمرودي(69ُمرضمع ؾم٤مسمؼ. )ص، ُمّمٓمٗمك يمامل

 .(91ص ) ،سمدون دار ٟمنم، اًمري٤مض ،4 ط، م اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمًٕمقدي1996، حمٛمد طمًـ، اجلؼم (2)

 .(93)صاعمرضمع اًم٤ًمق.  (3)



 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح

 هٛهٛحدراطح قإََٛح تح -ٔفًقا ألَظًح انًًهكح انؼزتٛح انظؼٕدٚح 
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إذا يم٤من اعمدقمل اًمِمخص اعمدين )همػم اًمت٤مضمر( واعمدقمك قمٚمٞمف اًمت٤مضمر  -

وذًمؽ طم٥ًم ٟمص اًمٗم٘مرة )أ( ، ومتٙمقن اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م هل اعمختّم٦م

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل أقمٓم٧م آظمتّم٤مص 35ُمـ اعم٤مدة )

ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم مجٞمع اًمدقم٤موى اًمتل شمرومع ود اًمت٤مضمر ؾمقاء يم٤مٟم٧م 

ومل شمٕمِط اخلٞم٤مر ًمٚمٛمدقمل اعمدين سم٠من ، سم٥ًٌم قمٛمؾ دم٤مري أصكم أو شمٌٕمل

وىمد ووحٜم٤م ، ٕم٤مُم٦ميرومٕمٝم٤م أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م أو أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًم

 .(1)ذًمؽ ذم اًم٤ًمسمؼ

                                           

 اًمنموط اًمقاضم٥م شمقاومره٤م ذم آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م(.: اٟمٔمر ذم إقمغم )صم٤مٟمًٞم٤م (1)



 

 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح 

 دراطح قإََٛح تحهٛهٛح -ٔفًقا ألَظًح انًًهكح انؼزتٛح انظؼٕدٚح 
 

 268 

ٜم٤م ذم هذا اًمٌح٨م ُم٤م شمؿ اؾمتحداصمف ذم آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمٛمح٤ميمؿ سمٞمَّ 

وفمٝمرت ًمٜم٤م اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت ، ٦ماًمتج٤مري٦م وومً٘م٤م ٕٟمٔمٛم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي

 :اًمت٤مًمٞم٦م

 :افـتائج

ًم٘مْم٤مئل ٜم٤م ذم هذا اًمٌح٨م أسمرز اًمتٓمقرات اًمتل طمّمٚم٧م ذم آظمتّم٤مص اسمٞمَّ 

 :اًمتج٤مري اًمتل يم٤من ُمـ أمهٝم٤م

إٟمِم٤مء حم٤ميمؿ دم٤مري٦م وؾمٚمخ مجٞمع دوائر اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري ُمـ ديقان اعمٔم٤ممل وٟم٘مٚمٝم٤م 

وُم٤م شمٌع ذًمؽ ُمـ شمٕمديؾ ذم سمٕمض إٟمٔمٛم٦م عمقايم٦ٌم هذا ، إمم اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

( ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت 35ٜم٤م اًمتٕمديالت اًمتل طمّمٚم٧م ضمراء شمٗمٕمٞمؾ اعم٤مدة )ومٌٞمَّ ، اًمتٓمقر

ٜم٤م مجٞمع ومٌٞمَّ ، ًمنمقمٞم٦م اًمتل يم٤من شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُمرشمًٌٓم٤م سمٛم٤ٌمذة اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م أقمامهل٤ما

اًمتٕمديالت اًمتل طمدصم٧م ضمراء ذًمؽ ظم٤مص٦م ُم٤م ضمرى شمٕمديٚمف ذم اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م 

وذًمؽ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مٟمت٘م٤مل صٗم٦م سمٕمض إقمامل ُمـ ، ُمـ ٟمٔم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م

آظمتّم٤مص ُمـ اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م إمم اعمحٙمٛم٦م دم٤مري٦م إمم ُمدٟمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم اٟمت٘م٤مل 

يمذًمؽ ومٞمام يتٕمٚمؼ ، واًمتقريد، اًمتج٤مري٦م يمٌٕمض إقمامل اًمٕم٘م٤مري٦م وأقمامل اًمًٛمنة

ٜم٤م أن هٜم٤مًمؽ صمالصم٦م وسمٞمَّ ، سم٢مظمْم٤مع سمٕمض إؿمخ٤مص ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

، آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين: أٟمقاع ًمالظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م

ٜم٤م احلؾ اعمتٌع قمٜمد طمدوث شمٜم٤مزع وسمٞمَّ ، وآظمتّم٤مص اًمقٓئل، آظمتّم٤مص اًمٜمققمل

 ذم آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل سملم اعمح٤ميمؿ.



 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح

 دراطح قإََٛح تحهٛهٛح -ٔفًقا ألَظًح انًًهكح انؼزتٛح انظؼٕدٚح 
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 :وخؾصـا إػ افتقصقات افتافقة

ويٌلم شمِمٙمٞمؾ ، ( ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء22ٟم٠مُمؾ ُمـ اعمنمع أن يٕمدل ٟمص اعم٤مدة ). 1

 .(1)اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م وومً٘م٤م عم٤م ضم٤مء ذم ىمرارات وشمٕم٤مُمٞمؿ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

( ُمـ 35)هـ( ُمـ اعم٤مدة )وٟم٠مُمؾ ُمـ اعمٜمٔمؿ أن حيدد ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمص اًمٗم٘مرشملم )د( . 2

ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وومً٘م٤م ًمٚم٘مرارات واًمتٕم٤مُمٞمؿ اًمتل أصدره٤م اعمجٚمس 

إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء سمِم٠من إؿمخ٤مص اخل٤موٕملم ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م 

ٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم ( ُمـ اًمالئح٦م اًمت35وإدراضمٝم٤م ُمـ وٛمـ ذوطم٤مت اعم٤مدة )

اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م.
 

( ُمـ 35)ب( ُمـ اعم٤مدة )وٟم٠مُمؾ ُمـ اعمٜمٔمؿ أن حيدد ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمص اًمٗم٘مرشملم )أ( . 3

ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م وومً٘م٤م ًمٚم٘مرارات واًمتٕم٤مُمٞمؿ اًمتل أصدره٤م اعمجٚمس 

اًمتج٤مري٦م  إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء سمِم٠من إقمامل اخل٤موٕم٦م ٓظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ

( ُمـ اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم 35اعم٤مدة ) وإدراضمٝم٤م ُمـ وٛمـ ذوطم٤مت

 اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م.

( ُمـ ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٜم٤مزع 27ٟم٠مُمؾ ُمـ اعمٜمٔمؿ أن يٕمدل ٟمص اعم٤مدة ). 4

آظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مئل وإدراج ُم٤م ضم٤مء ذم شمٕمٛمٞمؿ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ومٞمام 

.(2)يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م
 

                                           

وسمام ، هـ1/1/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (ت/967)اًمٌٜمد اخل٤مُمس ُمـ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (1)

يمذًمؽ ىمرار : وهـ18/11/1438وشم٤مريخ  (149/4/38)شمؿ إىمراره ذم اجلٚم٦ًم اًمراسمٕم٦م ًمٚمٛمجٚمس رىمؿ 

 .هـ24/2/1439اًمّم٤مدر سمت٤مريخ  (201/5/29)اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ 

هـ ومٞمام 2/2/1439سمت٤مريخ  (ت/979)اًمٌٜمد اخل٤مُمس قمنم ُمـ شمٕمٛمٞمؿ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء رىمؿ  (2)

 يتٕمٚمؼ سم٤مظمتّم٤مص اعمح٤ميمؿ اًمتج٤مري٦م.



 

 

 نهًحاكى انتجارٚح انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ 

 دراطح قإََٛح تحهٛهٛح -ٔفًقا ألَظًح انًًهكح انؼزتٛح انظؼٕدٚح 
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 قةادراجع افعرب

اًمٙم٤مؿمػ ذم ذح ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ، قمٌد اهلل، آل ظمٜملم (1

 اًمري٤مض.، دار اسمـ ومرطمقن، اًمًٕمقدي

إقمامل اًمتج٤مري٦م : م( اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري1990قمكم )، اًم٤ٌمرودي (2

ُمٜمِم٠مة ، اعمٜمِم٠مة اًمتج٤مري٦م - اًم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مم - اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م - واًمتج٤مر

 اًم٘م٤مهرة.، اعمٕم٤مرف

اًمتٜمٔمٞمؿ وذح ىم٤مٟمقن اعمًٓمرة اعمدٟمٞم٦م ، م(1995)، قمٌد اًمٕمزيز، شمقومٞمؼ (3

 اًمدار اًمٌٞمْم٤مء.، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمج٤مح اجلديدة، 1اًم٘مْم٤مئل، ج

، 4ط، م( اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمًٕمقدي1996)، حمٛمد طمًـ، اجلؼم (4

 .93ص. ، سمدون دار ٟمنم، اًمري٤مض

، اجلزء إول، م( اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمٚمٌٜم٤مين1995)، ه٤مين حمٛمد، دويدار (5

اًمتزاُم٤مت اًمت٤مضمر  - ٟمٔمري٦م اًمت٤مضمر - اًمتج٤مري٦م ٟمٔمري٦م إقمامل

دار اًمٜمٝمْم٦م ، اًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م - اعم١مؾم٤ًمت اًمتج٤مري٦م - اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

 ًمٌٜم٤من.، سمػموت، اًمٕمرسمٞم٦م

( ذح ـه1436إيٜم٤مس ظمٚمػ )، حمٛمد ؾمٕمد واخل٤مًمدي، اًمرطم٤مطمٚم٦م (6

 .ٕردنا، قمامن، اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمًٕمقدي. دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع

اًمنمح اًمٕمٛمكم ًم٘م٤مٟمقن "م( 2009)، قمٌد اًمٙمريؿ اًمٓم٤مًم٥م، اًمٓم٤مًم٥م (7



 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح

 دراطح قإََٛح تحهٛهٛح -ٔفًقا ألَظًح انًًهكح انؼزتٛح انظؼٕدٚح 
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 ُمرايمش.، اعمٓمٌٕم٦م واًمقراىم٦م اًمقـمٜمٞم٦م، 5ط ، "اعمًٓمرة اعمدٟمٞم٦م

، م( اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري2001)، قمكم، واًم٤ٌمرودي، ُمّمٓمٗمك يمامل، ـمف (8

، إوراق اًمتج٤مري٦م واإلومالس وقمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك واًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م

 سمػموت.

، اًمدار اجل٤مُمٕمٞم٦م، قن اًمتج٤مريم( اًم٘م٤مٟم1988)، ُمّمٓمٗمك يمامل، ـمف (9

 سمػموت.

م( ذح أطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن أصقل اعمح٤ميمامت 2009)، قم٤ٌمس، اًمٕمٌقدي (10

 دار اًمث٘م٤موم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.، 1ط ، اعمدٟمٞم٦م

( اظمتّم٤مص٤مت هـ1436 - م2015)، ُمٜمّمقر سمـ زيد، اًمٕمّمٞمٛمل (11

رؾم٤مًم٦م ، اعمحٙمٛم٦م اًمتج٤مري٦م ذم ٟمٔم٤مُمل اًم٘مْم٤مء واعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م

، ىمًؿ اًمٕمداًم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م، يػ اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم إُمٜمٞم٦مضم٤مُمٕم٦م ٟم٤م، ُم٤مضمًتػم

 .اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمري٤مض

( اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمًٕمقدي. هـ1438)، قمٌد اهل٤مدي حمٛمد، اًمٖم٤مُمدي (12

 .اًمري٤مض، ُمٙمت٦ٌم اًمِم٘مري، 2ط. 

ومالس واًمتًقي٦م إوراق اًمتج٤مري٦م واإل م(2016)، قمٌد اًمرمحـ، ىمرُم٤من (13

 .5م( ط 2016، ُمٙمت٦ٌم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب: )اًمري٤مض، اًمقاىمٞم٦م ُمٜمف

م( اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م وقمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمقك ـمًٌ٘م٤م 2014)، قمٌد اًمرمحـ، ىمرُم٤من (14

، ُمٙمت٦ٌم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب، ًمألٟمٔمٛم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمريب اًمًٕمقدي٦م

 اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.، اًمري٤مض

، ي( اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اعمٍم2007ؾمٛمٞمح٦م )، اًم٘مٚمٞمقيب (15



 

 

 انًظتحذث فٙ االختصاص انقضائٙ نهًحاكى انتجارٚح 

 دراطح قإََٛح تحهٛهٛح -كح انؼزتٛح انظؼٕدٚح ٔفًقا ألَظًح انًًه
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، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمٔمري٦م إقمامل اًمتج٤مري٦م واًمت٤مضمر، اجلزء إول

 مجٝمقري٦م ُمٍم اًمٕمرسمٞم٦م.، اًم٘م٤مهرة

إقمامل ، م( اًم٘م٤مٟمقن اًمتج٤مري اًمًٕمقدي2017)، أٟمقر ُمٓم٤موع، ُمٜمّمقر (16

اًمتج٤مري٦م واًمت٤مضمر واًمنميم٤مت اًمتج٤مري٦م وإوراق اًمتج٤مري٦م وقمٛمٚمٞم٤مت 

 اًمري٤مض.، ُمٙمت٦ٌم اعمتٜمٌل، اًمٌٜمقك
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ر سم٤مًمٕمٚمؿ ىمٚمقب اعم١مُمٜملماحلٛمد هلل  ف ُمـ أطم٥مَّ ُمـ قم٤ٌمده ذم اًمديـ، اًمذي ٟمقَّ ، ووم٘مَّ

واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ، واعمرؾمٚملم وضمٕمٚمٝمؿ ُمـ ورصم٦م إٟمٌٞم٤مء

وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم ، شمٜم٤م حمٛمدٟمٌٞمٜم٤م وىمدو، ًمٚمٕم٤معملم

 :أُم٤م سمٕمد، اًمديـ

وُمـ ، وم٢من إىم٤مُم٦م اًمٕمدل ُمـ اعمرشمٙمزات إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ٓ يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م أي جمتٛمع

وصم٘متٝمؿ ذم شمٓمٌٞم٘مف سم٤مًمِمٙمؾ ، أهؿ قمقاُمؾ شم٠مصمػم اًمٕمدل ذم اعمجتٛمع ؿمٕمقر اًمٜم٤مس سمف

ُٔمـ ًمٜمٞمؾ احل٘مقق قمٜمد شمٕمذر وىمٜم٤مقمتٝمؿ اًمت٤مُم٦م سم٠من اًم٘مْم٤مء هق اعمالذ ا، اًمّمحٞمح

ر هذه اًمث٘م٦م ، إذا طمّمؾ شم٠مظمر ذم إصدار احلٙمؿ: ٟمٞمٚمٝم٤م سم٤مًمٓمرق اعمٕمت٤مدة. ومم٤م ىمد يٙمدخ

ٚم٧ٌمخ همػم اعمؼمر ًمت٠مظمػم اًمقمغم ص٤مطم٥م احلؼ: إذ إن ُم١مصمر سمحٞم٨م يٜمت٩م قمـ ذًمؽ ضٌر 

ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٜم٤مزع قمٚمٞمٝم٤م وٓؾمٞمام احل٘مقىمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ي٘مٚمؾ ُمـ اًمث٘م٦م ذم اخت٤مذ اًم٘مْم٤مء 

وُمـ صمؿَّ يْمٓمر سمٕمض أصح٤مب احل٘مقق ًمٚمتٜم٤مزل قمـ ، ـمريً٘م٤م حلؾ اخلّمقُم٤مت

أو يتخذون أؾم٤مًمٞم٥م همػم ، ورسمام يٌ٘مك سمٕمْمٝمؿ ٟم٤مىمٛملم قمغم اعمجتٛمع، طم٘مقىمٝمؿ

وقمغم يمال احل٤مًملم يٙمقن ًمذًمؽ أصمر ؾمٚمٌل ذم أُمـ ، ذقمٞم٦م ًمٚمقصقل إمم طم٘مقىمٝمؿ

 ري٤مت اخلٛمس.وٓ ختٗمك أمهٞم٦م طمٗمظ إُمـ: إذ شمرشمٙمز قمٚمٞمف مجٞمع اًميو، اعمجتٛمع

وٓ ؿمؽ أن احلٞم٤مد واعمقوققمٞم٦م ذم اًم٘مْم٤مء يًتٚمزُم٤من اًمتث٧ٌم واًمؽموي ذم 

وًمٙمـ هؾ هٜم٤مك ، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن حيت٤مج ذًمؽ إمم ُمزيد ُمـ اًمقىم٧م، إصدار احلٙمؿ

: أؾم٤ٌمٌب ًمٚمت٠مظمػم همػُم ُمؼمرٍة؟ أو ُمؼمرٌة وًمٙمـ يٛمٙمـ دم٤موزه٤م؟ وقمغم يمال اًمت٘مديريـ

يٛمٙمـ أن شمًٝمؿ ذم شمنيع إصدار احلٙمؿ  ُم٤م احلٚمقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمتل
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 اًم٘مْم٤مئل اًمٕم٤مدل؟

وُمٞمداٟمٞم٦م شمٕمٜمك وٟمٔم٤مُمٞم٦م هذه اإلؿمٙم٤مٓت وهمػمه٤م مل أىمػ قمغم دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م 

، ٝم٤م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ. ٟمٕمؿ هٜم٤مك دراؾم٤مت ذم سمٕمض ضمقاٟم٥م اًمٌح٨مٜمسم٤مجلقاب قم

 :وًمٙمٜمٝم٤م همػم ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع اعمقوقع: وُمـ أسمرزه٤م

وشم٠مضمٞماًل ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل واجل٤مٟم٥م )صدور احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل شمٕمجٞماًل  .1

اًمتٓمٌٞم٘مل ومٞمف ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م( ًمٚمديمتقر 

وهق سمح٨م  قمدٟم٤من اًمدىمٞمالن اًم٘م٤ميض ذم حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف ذم اًمدُم٤مم.

وسم٤معم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمف وسملم  (.38اًمٕمدد )، ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمٕمدل - صٗمح٦م 19 - خمتٍم

أهنام ُمت٤ٌميٜم٤من مت٤مًُم٤م: طمٞم٨م اٟمحٍم سمحثف ذم شمٜم٤مول أسمرز إُمثٚم٦م  ظمٓم٦م سمحثل يٚمحظ

ُمع مجٚم٦م ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت قمغم ٟمٔم٤مم ، اًمتل ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م قمغم ضمقاز اًمت٠مظمػم

، اعمراومٕم٤مت اًمًٕمقدي. وًمٙمـ يالطمظ أن هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤مت قمغم اًمٜمٔم٤مم اًم٘مديؿ

سم٤مًمت٠مضمٞمؾ  يمام أهن٤م قم٤ٌمرة قمـ هد ًمٚمٛمقاد واًمٚمقائح ذات اًمّمٚم٦م، وًمٞمس اجلديد

ًٓ ًمإلضمراءات اًمتل حتت٤مج إمم ، أو اًمتٕمجٞمؾ وٓؾمٞمام اًمتل طمدد ومٞمٝم٤م اعمٜمٔمؿ آضم٤م

 شمٓمٌٞمً٘م٤م. 17وهل ، وىم٧م

شمٕمٜمك سم٤مجل٤مٟم٥م  وهل دراؾم٦م، )اًمٌٜمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م( .2

، دُم٧م ذم اًمدورة إومم عمٜمتدى اًمري٤مض آىمتّم٤مديىمُ  هلذا، آىمتّم٤مدي

 تدى.وُمٜمِمقرة قمغم ُمقىمع اعمٜم

شمٕمٜمك سم٤مجل٤مٟم٥م  دراؾم٦مأيًْم٤م وهل ، )اًمٌٞمئ٦م اًمٕمدًمٞم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت اًمتٜمٛمٞم٦م( .3

، دُم٧م ذم اًمدورة اًمث٤مًمث٦م عمٜمتدى اًمري٤مض آىمتّم٤مديىمُ  هلذا، آىمتّم٤مدي

 وُمٜمِمقرة قمغم ُمقىمع اعمٜمتدى.

، اعمحقر اًم٤ًمدس، ٚم٘مْم٤مء واًمتحٙمٞمؿًمدوزم ًم١ممتر ااعماًمًجؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٌحقث  .4
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( واعم٘م٤مم سم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم شمٓمقير آًمٞم٤مت اًم٘مْم٤مء واًمتحٙمٞمؿ)آوم٤مق : وقمٜمقان اعمحقر

ويالطمظ أن سمٕمض هذه إسمح٤مث . هـ28/12/1436ذم  ًمٚم٘مْم٤مء سم٤مًمري٤مض

)اًمتج٤مرب احلديث٦م ذم شمٓمقير آًمٞم٤مت : ًمرصد واىمع اًم٘مْم٤مء ذم سمٚمد ُم٤م: ُمثؾ سمح٨م

، يمام أن اًمٌ٘مٞم٦م ذم ضمزئٞم٤مت حمددة، اًمت٘م٤ميض ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م(

و)حتٙمٞمؿ ، ؾمتخدام اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ذم إقمالن إوراق اًم٘مْم٤مئٞم٦م()ا: يمٌح٨م

قمدا ، ومْماًل قمـ يمقهن٤م مجٞمٕم٤م سمحقصًم٤م ىم٤مٟمقٟمٞم٦مً ، اًمٓمقارئ ذم ُمٜم٤مزقم٤مت آؾمتثامر(

 )اًمرىم٤مسم٦م قمغم اًم٘مْم٤مء: دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة(.: سمح٨م

ًمٚمديمتقر طمًلم سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل اًمِمٞمخ. وهق ، ُمٌدأ هقم٦م اًم٧ٌم ذم اًمدقمقى .5

قمـ ُمٌدأ شمنيع  - ذم ؾمٌع صٗمح٤مت - وإٟمام طمدي٨م ُمقضمز، حًث٤م قمٚمٛمٞم ٤مًمٞمس سم

وُم٤م يًتثٜمك ، وذـمف، أدًم٦م صمٌقت هذا اعمٌدأ: اًمدقمقى: وضمٕمٚمف ذم صمالصم٦م حم٤مور

 ُمٜمف.

، عم٤مضمد سمـ ؾمٚمٞمامن اخلٚمٞمٗم٦م. وهق يمت٤مب ىمٞمؿ، شمٞمًػم إضمراءات اًمت٘م٤ميض واًمتٜمٗمٞمذ .6

يتٜم٤مول أوضمف شمنيع إٟمج٤مز وًمٙمٜمف ذم ُم٤ًمر آظمر خيتٚمػ قمـ هذا اًمٌح٨م: ٕٟمف مل 

وإٟمام هيدف إمم إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م أهؿ إٟمٔمٛم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمت٘م٤ميض ، اًمت٘م٤ميض

وشمرشمٞمٌٝم٤م قمغم هٞمئ٦م يمت٤مب أيم٤مديٛمل ُمٞمن: طمٞم٨م ٟمص ، سمِمٙمؾ ُمًٌط، واًمتٜمٗمٞمذ

ورد ذم  هؿ ُم٤مأقم٤مدة صٞم٤مهم٦م إحتٚمٞمؾ و»مم قمغم أن يمت٤مسمف هيدف إ، ذم اعم٘مدُم٦م

وٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت ، ٟمٔم٤مم اًم٘مْم٤مء وآًمٞم٦م قمٛمٚمف اًمتٜمٗمٞمذي٦م :إٟمٔمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م

يم٤مديٛمٞم٦م اعمقوققمٞم٦م ذم قمغم اهلٞمئ٦م إ، وٟمٔم٤مم اًمتٜمٗمٞمذ، اًمنمقمٞم٦م وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م

هذا ومْماًل ، شح اًم٘م٤مٟمقنااًمتٌقي٥م واًمٓمرح اعم٘م٤مرن سم٤مًمٗم٘مف اًمنمقمل وسمآراء ذ

ٛمثؾ يي ذواًم - سمٞمٜمام ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م، هـ1434قمـ يمقٟمف ُمٓمٌققًم٤م قم٤مم 

 أي سمٕمد شم٠مًمٞمػ اًمٙمت٤مب.، هـ1435قم٤مم  صدر - اعمدار اًمرئٞمس هلذا اًمٌح٨م
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ًمٚمديمتقر حمٛمد سمـ قمٌد ، ُمٕمقىم٤مت اًمت٘م٤ميض ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .7

ومل ، وأصٚمف رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، وهق يمت٤مب ُمٓمٌقع ذم جمٚمديـ، اًمٕمزيز سمـ ؾمٕمٞمد

ووضمدت أن ظمٓم٦م سمحثف ، ًمٕمٚمٛمٞم٦مأـمٚمع قمٚمٞمف إٓ سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ إقمداد اعم٤مدة ا

٤م قمـ هذا اًمٌح٨م: طمٞم٨م إٟمف يريمز قمغم اعمٕمقىم٤مت اًمتل وٟمٓم٤مق اهتامُمف خمتٚمٗم٦م يمٚمٞم  

سمٞمٜمام ُيٕمدُّ ، متٜمع ُمـ اًمٚمجقء إمم اعمحٙمٛم٦م واظمتٞم٤مر اًمت٘م٤ميض ـمريً٘م٤م ًمٗمّمؾ اًمٜمزاع

هذا اًمٌح٨م ضمزًءا ُمـ ُمنموع سمحثل عمٕم٤مجل٦م اًمت٠مظمر سمٕمد اًمنموع ذم رومع 

ُم٤م ًمق يم٤من ذًمؽ راضمًٕم٤م إمم ذات : وُمـ صقر اًمت٠مظمر، اًمدقمقى إمم اعمحٙمٛم٦م

أو قمدم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ إُمثؾ: ومام اًمٕمٛمؾ ، إٟمٔمٛم٦م اإلضمرائٞم٦م

 ًمتالذم هذا اًمت٠مظمػم؟

اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  - وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت ومٙمرة يمت٤مسم٦م مجٚم٦م ُمـ اًمٌحقث

 )أوجف ترسيع: اًمذي سمٕمٜمقان، هذا اًمٌح٨موأطمد اًمٌحقث اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  - واعمٞمداٟمٞم٦م

وىمد ؾمٌ٘مف  ،(والئحتف افتـػقذية كظام ادراؾعات افؼظقة افسعقديدم افتؼايض 

أطمٙم٤مم شم٥ًٌم اخلّمقم ذم )و، (أطمٙم٤مم شم٠مظمػم اًم٘م٤ميض حلٙمٛمف): مه٤م، سمحث٤من وم٘مٝمٞم٤من

 .(1)شم٠مظمػم صدور احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل(

  

                                           

شمّمدره٤م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد ذم جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م اًمتل وىمد ُٟمنمه٤م ، وهذان اًمٌحث٤من حمٙمامن (1)

 هـ.1439رضم٥م  48هـ، واًمث٤مين ذم اًمٕمدد 1438حمرم  46: إول ُٟمنم ذم اًمٕمدد اإلؾمالُمٞم٦م
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 :وهلذا افبحث  أهداٌف: أمهفا

إسمراز اعمقاد واًمٚمقائح اعمٗمٞمدة ذم شمنيع اًمت٘م٤ميض ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م  .1

 .وسمٞم٤من أوضمف شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ذم اًمتنيع، اًمًٕمقدي

إسمراز اعمقاد واًمٚمقائح اًمتل ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شم٠مظمػم ذم اًمت٘م٤ميض ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت  .2

 .ذًمؽاىمؽماح سمٕمض احلٚمقل ًمتٗم٤مدي و، اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي

وهل شم٠مظمر صدور احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل: ، طمؾ ُمِمٙمٚم٦م ىمْم٤مئٞم٦ماإلؾمٝم٤مم ذم  .3

سمام خيتٍم اًمقىم٧م وٓ ، ذم شمٓمقير آًمٞم٦م اًمت٘م٤ميض شم٤ًمقمدسم٤مىمؽماطم٤مت وشمقصٞم٤مت 

 وهق إيّم٤مل احل٘مقق إمم أصح٤مهب٤م.، خيؾ هبدف اًم٘مْم٤مء

 اإلؾمٝم٤مم ذم شمٕمزيز اًمث٘م٦م ذم اخت٤مذ اًم٘مْم٤مء ـمريً٘م٤م حلؾ اخلّمقُم٤مت. .4

: : طمٞم٨م شمؿ شم٘مًٞمؿ اًمٌح٨م إممبحثخطة افوًمتح٘مٞمؼ هذه إهداف شمؿ ووع 

 :وظم٤ممت٦م وُمٌحثلمُم٘مدُم٦م، 

أمهٞم٦م اعمقوقع، وشم٤ًمؤٓشمف، : وشمِمٛمؾ، اعم٘مدُم٦م. )وهل اًمتل سملم أيديٜم٤م(

 وأهداومف، وظمٓم٦م اًمٌح٨م، وُمٜمٝم٩م دراؾمتف.

، اعمقاوع اعمٗمٞمدة ذم شمنيع اًمت٘م٤ميض ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م: اعمٌح٨م إول

 وأوضمف صٚمتٝم٤م سم٤مًمتنيع.

اعمقاوع اًمتل حتت٤مج إمم اىمؽماح سمٕمض احلٚمقل ًمتٗم٤مدي ضم٤مٟم٥م : ًمث٤ميناعمٌح٨م ا

 اًمت٠مظمػم اعمتقىمع ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م.

 .وشمقصٞم٤مشمف، وومٞمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م: اخل٤ممت٦م
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 :وىمد شمؿ شمقظمل اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل أيت

 .مـفج إظداد افبحث: أواًل 

دمٛمٞمع احل٘م٤مئؼ يٕمتٛمد قمغم »اعمٜمٝم٩م اًمذي ؾمٚمٙمتف هق اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل: إذ اًمٌح٨م 

وشمٗمًػمه٤م: ًمٚمقصقل إمم شمٕمٛمٞمامت ، وحتٚمٞمٚمٝم٤م، صمؿ ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م، واعمٕمٚمقُم٤مت

 .(1)شُم٘مٌقًم٦م

 .مـفج صقاؽة افبحث وإجراءاتف: ثاكًقا

ُمع سمٞم٤من اؾمؿ اًمًقرة ورىمؿ أي٦م ذم صٚم٥م ، يمت٤مسم٦م أي٤مت سمرؾمؿ اعمّمحػ .1

 اًمٌح٨م سملم ُمٕم٘مقوملم ]...[.

ي٨م سمٚمٗمٔمف ذم اًمّمحٞمحلم أو أطمدمه٤م وم٢من يم٤من احلد: ختري٩م إطم٤مدي٨م وأصم٤مر .2

ايمتٗمٞم٧م سمتخرجيف ُمٜمٝمام. وإن مل يٙمـ ذم أي ُمٜمٝمام ظمرضمتف ُمـ أهؿ اعمّم٤مدر 

 ُمع ذيمر ُم٤م ىم٤مًمف أهؾ احلدي٨م ومٞمف.، إظمرى اعمٕمتٛمدة

قمٜمد اًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م عم٤م يتّمؾ سمتنيع اًمت٘م٤ميض أو شم٠مظمػمه ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت  .3

صمؿ أسملّم ، ِم٤مهد ُمـ اًمٜمّمقص اًمٜمٔم٤مُمٞم٦ماًمأقمرض : اًمنمقمٞم٦م وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م

ُمع اىمؽماح ؾمٌؾ شمٗمٕمٞمؾ ُمقاوع اًمتنيع ذم ، وضمف صٚمتف سم٤مًمتنيع أو اًمت٠مظمػم

 وؾمٌؾ دم٤موز ُمقاوع اًمت٠مظمػم ذم اًمٜمٔم٤مم.، اًمٜمٔم٤مم

اعمراومٕم٤مت وٓئحتف اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمغم أٟمف شمؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ٟمٔم٤مم  وحيًـ اًمتٜمٌٞمف 

اًمتٕمٛمٞمامت اًمقزاري٦م اًمتل قمٚم٘م٧م هـ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ 1435اًمّم٤مدريـ قم٤مم 

 اًمٕمٛمؾ سمٌٕمض اعمقاد واًمٚمقائح: ٕن اًمِم٠من ذم هذا اًمتٕمٚمٞمؼ أٟمف ُمقىم٧م.

                                           

: أسمجدي٤مت اًمٌح٨م ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ًمـِ د. (234)ص، أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمٜم٤مهجف ًمـِ د. أمحد سمدر (1)

 سمٞمد أن اًمث٤مين اؾمتِمٝمد سمف وقمزاه إمم إول(. ، )واًمٜمص اعمذيمقر ًمألول (61)ص، ومريد إٟمّم٤مري
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ىمٌؾ ذيمر اًمِم٤مهد ُمـ اعم٤مدة أو اًمالئح٦م أؿمػم إمم اًمٕمٜمقان اًمذي شمٜمتٛمٞم٤من إًمٞمف ذم  .4

وإذا يم٤من اعمقوع يِمٛمؾ ، ُمٕم٘مقوملم ]...[وأوع اًمٕمٜمقان سملم ، ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت

ئح٦م وهلام قمٜمقاٟم٤من خمتٚمٗم٤من أيمتٗمل سمذيمر اًمٕمٜمقان إول وم٘مط. أيمثر ُمـ ُم٤مدة أو ٓ

أن ي٤ًمقمد ذم اًمتّمقر اعمجٛمؾ ًمٚمًٞم٤مق اًمذي وردشم٤م : واهلدف ُمـ ذيمر اًمٕمٜمقان

ُمع اًمتٜمٌٞمف سم٠من اًم٘م٤مرئ إذا يم٤مٟم٧م صٚمتف سم٤مًمٜمٔم٤مم ىمٚمٞمٚم٦م: وم٤مٕٟم٥ًم ًمف أن يٙمقن ، ومٞمف

ىمراءة اًمًٞم٤مق  ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت وًمقائحف سملم يديف: ٕٟمف ىمد حيت٤مج أطمٞم٤مًٟم٤م إمم

 يم٤مُماًل: ًمٙمل شمٙمقن اًمّمقرة ًمديف أيمثر ووقطًم٤م.

إٓ إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ، راقمٞم٧م ذم اًمٌح٨م اًمؽميمٞمز قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٜمٔم٤مُمل .5

ومٞمٙمقن ذًمؽ سمِمٙمؾ ، أو ٟم٘مقل وم٘مٝمٞم٦م، أو شمٕمٚمٞمالت قم٘مٚمٞم٦م، شمدقمٞمٛمف سم٘مقاقمد وم٘مٝمٞم٦م

 .(1)وسم٘مدر احل٤مضم٦م، ُم٘متْم٥م

ومل أقمز ، اًمٕمٚمامء وآراءهؿ ًمٙمتٌٝمؿ ُم٤ٌمذةقمزوت ٟمّمقص : ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٘مقل .6

سم٤مًمقاؾمٓم٦م إٓ قمٜمد شمٕمذر اًمقىمقف قمغم إصؾ. وضمٕمٚم٧م اإلطم٤مًم٦م إمم اعمّمدر ذم 

وذم طم٤مًم٦م اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك ، طم٤مًم٦م اًمٜم٘مؾ ُمٜمف سم٤مًمٜمص سمذيمر اؾمٛمف واجلزء واًمّمٗمح٦م

)اٟمٔمر...(. وإذا شمٕمددت اعمّم٤مدر ذم : شمٙمقن اإلطم٤مًم٦م سمذيمر ذًمؽ ُمًٌقىًم٤م سمٙمٚمٛم٦م

وم٢من يم٤مٟم٧م : ًمقاطمدة ويم٤مٟم٧م قمغم درضم٦م ُمت٘م٤مرسم٦م ذم شمقصمٞمؼ اعمٕمٚمقُم٦ماإلطم٤مًم٦م ا

صمؿ رشم٧ٌم يمت٥م ، ُمذهٌٞم٦م رشمٌتٝم٤م قمغم طم٥ًم اًمؽمشمٞم٥م اًمزُمٜمل ًمٚمٛمذاه٥م إرسمٕم٦م

وُم٤م قمدا اًمٙمت٥م اعمذهٌٞم٦م يٙمقن شمرشمٞمٌٝم٤م ، يمؾ ُمذه٥م قمغم طم٥ًم ووم٤مة اعم١مًمػ

واجلزء . وقمٜمد ذيمر اإلطم٤مًم٦م أيمتٗمل سمذيمر اًمٙمت٤مب قمغم طم٥ًم ووم٤مة اعم١مًمػ اسمتداءً 

أُم٤م ، إٓ إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ذيمر اعم١مًمػ: يمتٛمٞمٞمز اًمٙمت٤مب قمـ همػمه، واًمّمٗمح٦م

                                           

 ؾمٌؼ ذيمرمه٤م آٟمٗم٤م . ، إومرادي ًمٚمج٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمل سمٌحثلم ُمًت٘مٚملم: وُمـ أؾم٤ٌمب ذًمؽ (1)
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ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٜمنم: وم٘مد ايمتٗمٞم٧م سمذيمره٤م ذم هن٤مي٦م اًمٌح٨م قمٜمد قمرض ىم٤مئٛم٦م 

 اعمّم٤مدر.

يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ  - وذم ظمت٤مم هذه اعم٘مدُم٦م أمحد اهلل شمٕم٤ممم وأؿمٙمره

يمام ٓ يٗمقشمٜمل أن أؿمٙمر قمامدة اًمٌح٨م ، ًمٌح٨مقمغم أن ين زم إمت٤مم هذا ا - ؾمٚمٓم٤مٟمف

طمٞم٨م شمٌٜمتف ، اًمٕمٚمٛمل ذم ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ومٝمد ًمٚمٌؽمول واعمٕم٤مدن قمغم دقمٛمٝم٤م هلذا اًمٌح٨م

واًمِمٙمر ُمقصقل ًمٙمؾ ، (AR121001): رىمٛمف، يمجزء ُمـ ُمنموِع سمح٨ٍم ُمدقمقمٍ 

وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف ، هذا واهلل أقمٚمؿ .ُمـ أؾمدى زم ُمٕمرووًم٤م

  ٌف.وصح



 

 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ 

 فٛذٚحفٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُ
 

 282 

قمٜمد ووع ظمٓم٦م اًمٕمٛمؾ ذم ُمنموع ُمٕم٤مجل٦م أؾم٤ٌمب شم٠مظمػم صدور احلٙمؿ  :أواًل 

وهذا اًمٌح٨م ، شَمؿَّ شم٘مًٞمٛمٝم٤م إمم صمالصم٦م ضمقاٟم٥م: وم٘مٝمل وٟمٔم٤مُمل وُمٞمداين، اًم٘مْم٤مئل

ويم٤من اعمت٤ٌمدر إمم اًمذهـ أن شمٓمقير اجلقاٟم٥م اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ، ظم٤مص سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٜمٔم٤مُمل

أؾم٤ٌمب اًمت٠مظمػم: وًمٚمقصقل إمم ذًمؽ ُمـ اإلضمرائٞم٦م هق أٟمجع اًمٓمرق ذم ُمٕم٤مجل٦م 

دراؾم٦م جمٛمٚم٦م ًمألٟمٔمٛم٦م اإلضمرائٞم٦م : يتؿ ذم أطمده٤م، اعمٜم٤مؾم٥م شم٘مًٞمٛمف إمم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م

دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع أٟمٔمٛم٦م إضمرائٞم٦م أظمرى إىمٚمٞمٛمٞم٦م ودوًمٞم٦م: : وذم اًمث٤مين، اًمًٕمقدي٦م

واًمتل يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم ، ًمتٚمٛمس اجلقاٟم٥م اًمتنيٕمٞم٦م ذم شمٚمؽ إٟمٔمٛم٦م

: وذم اًمث٤مًم٨م، اح سمٕمض أوضمف اًمتٓمقير اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمألٟمٔمٛم٦م اإلضمرائٞم٦م اًمًٕمقدي٦ماىمؽم

دراؾم٦م اٟمت٘م٤مئٞم٦م ًم٘مْم٤مي٤م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ذم اًمًٕمقدي٦م طمّمؾ ومٞمٝم٤م شم٠مظمػم همػم ُمؼمر إلصدار 

واىمؽماح احلٚمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ، واؾمتٜم٤ٌمط أؾم٤ٌمب هذا اًمت٠مظمػم، احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل

 ًمتج٤موزه٤م.

ع ذم اًم٘مراءة اًمٗم٤مطمّم٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت شمّؿ اًمنمو: وقمٜمد اًمٌدء ذم اعمٌح٨م إول

وقمٜمد شمتٌع اعمامرؾم٤مت اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذه ، اًمنمقمٞم٦م وإٟمٔمٛم٦م إظمرى ذات اًمّمٚم٦م

إٟمٔمٛم٦م: ٓؾمتٙمِم٤مف إؾم٤ٌمب اإلضمرائٞم٦م اًمتل ىمد يٜمت٩م قمٜمٝم٤م شم٠مظمػم ذم اًمت٘م٤ميض: 

٤ًٌم هلدف رئٞمس:  شمقًمدت ىمٜم٤مقم٦م ًمدى اًم٤ٌمطم٨م سم٠من اعمٜمٔمؿ أصمٜم٤مء اًمّمٞم٤مهم٦م يم٤من ُمًتّمح

: سمؾ قمغم اًمٕمٙمس، ن اجلقاٟم٥م اإلضمرائٞم٦م جي٥م أن ٓ شمٙمقن قم٤مئً٘م٤م ذم اًمت٘م٤ميضوهق أ

مم٤م جيٕمؾ اًمتحدي٨م إظمػم هلذه إٟمٔمٛم٦م )ذم ، جي٥م أن شم٤ًمهؿ سمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذم اًمتنيع

خذِة ًمتنيع اًمت٘م٤ميض ذم تَّ أسمرِز احلٚمقِل احلديث٦م اعم هـ( هق سمحد ذاشمف ُمـ1435قم٤مم 
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ذم ُمثؾ هذه اًمٌحقث  - ٤مًم٤ٌمطم٨موأٟمف طمري سم، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

وأن يٍمف ضمٝمده قمـ اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م وسملم أٟمٔمٛم٦م دول ، أن يِمٞمد هب٤م - اعمختٍمة

يٍمف ضمٝمده قمـ  - وقمـ اًمدراؾم٦م آٟمت٘م٤مئٞم٦م جلٛمٚم٦م ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م، أظمرى

سمحٞم٨م يريمز قمغم اعمج٤مل اخلّم٥م اًمذي يٛمٙمـ أن يْمٞمٗمف هذا  - هذيـ إُمريـ

ٌؾ شمٗمٕمٞمؾ اإلضمراءات اًمتل ووٕمٝم٤م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي أٓ وهق إسمراز ؾم، اًمٌح٨م

، ًمتنيع اًمت٘م٤ميض سم٤مًمِمٙمؾ إُمثؾ: ٕهن٤م سمحد ذاهت٤م ظمػم ـمريؼ ًمتنيع اًمت٘م٤ميض

ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م  - قمغم ىمٚمتٝم٤م - وإذا وردت أٟمٔمٛم٦م إضمرائٞم٦م، واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس

وًمٙمـ هذا ٓ ، ومٝمل ذم اجلٛمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح أقمغم ُمـ ُمٗم٤مؾمد اًمت٠مظمػم، شم٠مظمػم

يٛمٜمع ُمـ اىمؽماح سمٕمض احلٚمقل ًمتٗم٤مدي ضم٤مٟم٥م اًمت٠مظمػم ذم هذه اإلضمراءات أو 

أوضمف : أحدمهااًمت٘مٚمٞمؾ ُمٜمف ُم٤م أُمٙمـ: وهلذا شمريمز هذا اًمٌح٨م ذم إسمراز أُمريـ: 

أوضمف شمٗم٤مدي أضار : وافثاينشمٗمٕمٞمؾ اإلضمراءات اًمتنيٕمٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م. 

 اًمت٠مظمػم. اًمت٠مظمػم ذم اإلضمراءات إظمرى اًمتل هل ُمٔمٜم٦م

إن أٟمٔمٛم٦م اًمت٘م٤ميض اإلضمرائٞم٦م )اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مصدار احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل( ذم  :ثاكًقا

)ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت : اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م شمِمٛمؾ صمالصم٦م أٟمٔمٛم٦م رئٞم٦ًم: هل

، و)ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت أُم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل(، و)ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م(، اًمنمقمٞم٦م(

سمٞمٜمام اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م إٟمام ُوِوَٕم٤م ، مجٞمع اًم٘مْم٤مي٤م وإول هق إصؾ: إذ يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف

ًمٌٞم٤من ُم٤م حتت٤مضمف اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م أو ىمْم٤مي٤م ديقان اعمٔم٤ممل ُمـ إضمراءات ظم٤مص٦م 

ُأومردت ُم٤مدة  (1)سمٜمٓم٤مىمٝمام ومح٥ًم: هلذا ذم اًم٤ٌمب اخلت٤مُمل ًمٚمٜمٔم٤مُملم إظمػميـ

ومٞمام مل يرد  - وهق )ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م( - ُمًت٘مٚم٦م شمٜمص قمغم شمٓمٌٞمؼ اًمٜمٔم٤مم إول

                                           

 ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت أُم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل.  (60)واعم٤مدة ، ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م (218)اعم٤مدة : اٟمٔمر (1)



 

 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ 

 فٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚح
 

 284 

ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م ذم : وذم ُم٤م ٓ يتٕم٤مرض ُمع ـمٌٞمٕمتٝمام )أي، ومٞمف طمٙمؿ ومٞمٝمام

وـمٌٞمٕم٦م اعمٜم٤مزقم٤مت اإلداري٦م ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت أُم٤مم ، ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م

 ديقان اعمٔم٤ممل(.

ُم٘م٤مرٟم٦ًم سم٤معمٕمٜمٞملم سمٜمٔم٤مم ، يمام أن اعمٕمٜمٞمخلم سم٤مًمٜمٔم٤مُملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م حمدودون

 :عمراومٕم٤متا

هٜم٤مك ضمٝم٦م حمددة هل اعمختّم٦م سم٢مىم٤مُم٦م : ومٗمل ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م -

أُم٤م ص٤مطم٥م احلؼ اخل٤مص: وم٢مٟمام دمقز ًمف ، (1)وهل اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م، اًمدقمقى

وهذا يٕمٜمل أن ، (2)إىم٤مُم٦م اًمدقمقى اجلزائٞم٦م شمًٌٕم٤م ًمٚمٛمدقمل اًمٕم٤مم ومح٥ًم

سمؾ ، طمدخ يمٌػم(أطمد ـمرذم اًمٜمزاع ذم اًم٘مْم٤مي٤م اجلزائٞم٦م هل ضمٝم٦م واطمدة )إمم 

إن ُم٤م يزيد قمغم ٟمّمػ ُمقاد هذا اًمٜمٔم٤مم ُمقضمٝم٦م ًمْمٌط قمٛمؾ هذه اجلٝم٦م 

 .(3)وُمتٕمٚم٘م٤مهت٤م

وهل اإلدارات ، هٜم٤مك ضمٝم٦م حمّددة ُمدقمك قمٚمٞمٝم٤م: وذم ديقان اعمٔم٤ممل -

 .(4)احلٙمقُمٞم٦م: ًمذًمؽ شمًٛمك حم٤ميمؿ اًمديقان سمـ )اعمح٤ميمؿ اإلداري٦م(

٤م قمغم ُم٤م شم٘مدم: ومًٞمتؿ آىمتّم٤مر ذم هذا اًم ًً ٌح٨م قمغم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت وشم٠مؾمٞم

وًمٕمكم أشمٌٕمٝم٤م ٓطمً٘م٤م سمدراؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م ٕهؿ اعمقاوع ذات اًمّمٚم٦م سم٤مًمتنيع ، اًمنمقمٞم٦م

                                           

 اءات اجلزائٞم٦م.ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمر (15)اعم٤مدة : اٟمٔمر (1)

ُمـ ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م. طمٞم٨م أضم٤مزت هذه اعم٤مدة ًمّم٤مطم٥م احلؼ اخل٤مص شم٘مديؿ  (16)اعم٤مدة : اٟمٔمر (2)

 وهذا يدل قمغم أٟمف اعمدقمل اًمرئٞمس.، وًمٙمٜمٝم٤م أًمزُم٧م اعمحٙمٛم٦م سم٢مسمالغ اعمدقمل اًمٕم٤مم سم٤محلْمقر، اًمدقمقى

َ  وُمتٕمٚم٘م٤مهت٤مواعمقاد ذات اًمّمٚم٦م سم٤مًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م ، (222)ومٛمقاد هذا اًمٜمٔم٤مم  (3) ورضم٤مل اًمْمٌط  طِ ُمـ اًمنمُّ

، 156، 127-42، 40-31، 29-24، 21، 17-12) :ُم٤مدة )وهل (117) أيمثر ُمـاجلٜم٤مئل وٟمحقهؿ 

159 ،173-174 ،192 ،198) . 

 . (13)اعم٤مدة ، ٟمٔم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل: اٟمٔمر (4)
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 أو اًمت٠مظمػم ذم اًمٜمٔم٤مُملم أظمريـ.

 :شمِمٛمؾ ضم٤مٟمٌلم رئٞمًلم ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦ماًمدراؾم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م و

سمٕمض إسمراز اًمٜمّمقص اًمتل حتت٤مج إمم جمرد شمٗمٕمٞمؾ: أو حتت٤مج إمم اىمؽماح  .1

 إُمقر اًمتٙمٛمٞمٚمٞم٦م ٓؾمتثامره٤م ذم شمنيع اًمت٘م٤ميض.

 اىمؽماح سمٕمض احلٚمقل ًمتٗم٤مدي ضم٤مٟم٥م اًمت٠مظمػم اعمتقىمع ذم سمٕمض اًمٜمّمقص. .2

 ويمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ.

ويمذًمؽ اًمتل يٛمٙمـ ، ورهم٦ٌم ذم قمدم اإلـم٤مًم٦م ؾمٞمتؿ دمٜم٥م اعمقاوع إىمؾ أمهٞم٦م

 .(1)أن شمدظمؾ ذم همػمه٤م

                                           

وىمد شمؿ آيمتٗم٤مء سم٤مًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ، ومٝمل يمثػمة ضمدا، احلد إقمغم ًمٚمٛمٝمؾاعمقاد واًمٚمقائح ذات : وُمـ أُمثٚمتٝم٤م (1)

، 42، 21): وأرىم٤مم هذه اعمقاد واًمٚمقائح، أطمد اعمقاوع وم٘مط وآؾمتٖمٜم٤مء سمف قمـ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم سم٘مٞم٦م اعمقاد

43 ،80 ،86 ،100 ،128 ،129/1 ،131 ،132 ،134 ،136 ،151 ،159 ،165/3 ،165/4 ،

166 ،179/1 ،187 ،188 ،190 ،194 ،195 ،201 ،207 ،208/6 ،233) . 
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 :أحؽام ظامة[: افباب األول: ]يتبع ادقضع األول

ٓ ي٘مٌؾ أي ـمٚم٥م أو دومع ٓ شمٙمقن ًمّم٤مطمٌف ومٞمف » :1اًمٗم٘مرة ، 3ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

وُمع ذًمؽ شمٙمٗمل اعمّمٚمح٦م اعمحتٛمٚم٦م إذا يم٤من اًمٖمرض ُمـ ، ُمّمٚمح٦م ىم٤مئٛم٦م ُمنموقم٦م

أو آؾمتٞمث٤مق حلؼ خيِمك زوال دًمٞمٚمف قمٜمد ، ًمٓمٚم٥م آطمتٞم٤مط: ًمدومع ضر حمدقا

 .شاًمٜمزاع ومٞمف

شمًتٔمٝمر اًمدائرة وضمقد ُمّمٚمح٦م ًمٚمٓم٤مًم٥م ُمـ ضمٚم٥م »: 3/1وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

 .شأيم٤من اًمٓمٚم٥م أصٚمٞم ٤م أم قم٤مرًو٤م ؾمقاءً ، وشمرد ُم٤م ٓ ُمّمٚمح٦م ومٞمف، ٟمٗمع أو دومع ضر

 :وجف افصؾة بافترسيع

هلام أصمر ُم٤ٌمذ ذم اًمتنيع: ٕهنام ؾمٞمحج٤ٌمن  اًمتٜمٗمٞمذي٦ماًمٗم٘مرة اعمذيمقرة وٓئحتٝم٤م 

وهذا حيت٤مج إمم ، ٓ شمٙمقن ًمّم٤مطمٌف ومٞمف ُمّمٚمح٦م ىم٤مئٛم٦م ُمنموقم٦ميمؾ ـمٚم٥م أو دومع 

، احلزم اًمٕم٤مدل ذم اًمتٓمٌٞمؼ: ٕن ذًمؽ ؾمٞمحّد ُمـ إؿمٖم٤مل اعمح٤ميمؿ سمدقم٤موى اعمتٓمٗمٚملم

اًمتل يرى إؾمقي٤مء ُمـ اًمٜم٤مس أن  أو أصح٤مب اًم٘مْم٤مي٤م اًمت٤مومٝم٦م، أو اًمقامهلم

وأيًْم٤م ، اعمّم٤مًمح اعمؽمشم٦ٌم قمغم إىم٤مُمتٝم٤م ًمٞمس هل٤م أي اقمت٤ٌمر إذا ىمقرٟم٧م سمتٌٕم٤مت اًمت٘م٤ميض

وضمره٤م إمم ؾمامع دومقع ٓ شمرسمٓمٝم٤م سم٤مًمدقمقى أي ، ؾمٞمحد ُمـ شمِمتٞم٧م اًمدقم٤موى

ومم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف أن اًمقىم٧م اًمذي ؾمٞمتؿ شمقومػمه قمٜمد طمج٥م ، ُمّمٚمح٦م ىم٤مئٛم٦م ُمنموقم٦م
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ُؾ إمم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمًتحؼ ٟمٔمر اًم٘م٤ميض هذا اًمٜمقع ُمـ وذم ذًمؽ ، اًم٘مْم٤مي٤م ؾمػمطمَّ

وشمّمٗمٞم٦م ًمذهـ اًم٘م٤ميض وأقمقاٟمف ُمـ اًمٜمٔمر ذم ىمْم٤مي٤م ، اظمتّم٤مر ٔضم٤مل اجلٚم٤ًمت

 ؾمت١مول إمم اًمرد وٓسمد.

ًمتٗمٕمٞمؾ ذًمؽ ومٞمام يتٕمٚمؼ سمحج٥م اًمدقم٤موى اًمتل ٓ شمٙمقن  ومم٤م يٛمٙمـ اىمؽماطمف

 :قن ذًمؽ سم٢مطمدى ـمري٘متلمأن يٙم ُمنموقم٦مٌ  ىم٤مئٛم٦مٌ  ًمّم٤مطمٌٝم٤م ومٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦مٌ 

ًمدهي٤م أقمقان ُمـ اعمامرؾملم ، أن شمٙمقن هٜم٤مك دائرة ىمْم٤مئٞم٦م خمتّم٦م :افطريؼة األوػ

سمحٞم٨م ي٘مقُمقن ذم احل٤مل سمٗمحص صحٞمٗم٦م اًمدقمقى ، وأصح٤مب اخلؼمة واًمٙمٗم٤مءة

وُمروم٘م٤مهت٤م: ًمٚمت٠ميمد ُمـ ُمدى حت٘مؼ اًمنمط )وهق أن شمٙمقن ًمّم٤مطمٌف ومٞمف ُمّمٚمح٦م 

نموط واعمتٓمٚم٤ٌمت إظمرى: يم٤مٓظمتّم٤مص سم٤مإلو٤موم٦م قمغم اًم - ىم٤مئٛم٦م ُمنموقم٦م(

 ويّمّدق قمغم شمقصٞمتٝمؿ ىم٤ميض اًمدائرة. - اعمٙم٤مين واًمٜمققمل وهمػم ذًمؽ

، أن يٙمٚمػ سمذًمؽ اعمقفمػ اعمختص سم٘مٌقل صحٞمٗم٦م اًمدقمقى :افطريؼة افثاكقة

إىم٤مُم٦م  سمحٞم٨م يٙمقن قمغم دراي٦م سم٤معمّمٚمح٦م اًم٘م٤مئٛم٦م اعمنموقم٦م اًمتل ختقل ًمّم٤مطمٌٝم٤م

اًمنموط إظمرى اًمتل ذم ُم٘مدُمتٝم٤م آظمتّم٤مص ويْم٤مف إمم ذًمؽ  - ،اًمدقمقى

، وم٢مذا مل ي٘متٜمع ص٤مطم٥م اًمدقمقى سمتقضمٞمف اعمقفمػ، وشمٙمقن ُمٝمٛمتف إرؿم٤مدي٦م - اًمٜمققمل

، ومحٞمٜمئٍذ حت٤مل إمم اًم٘م٤ميض، أو يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م ومٞمٝم٤م ًمٌس ًمدى اعمقفمػ اعمختص

اًمت٠ميمد ُمـ اٟمٓم٤ٌمق اعم٤مدة اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م  :ويٙمقن ُمـ اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمٜمٔمر ذم اًمدقمقى

 سم٤مإلو٤موم٦م إمم طمٙمٛمف سم٠مهن٤م داظمٚم٦م ذم دائرة اظمتّم٤مصف أو، اًمدقمقىئحتٝم٤م قمغم وٓ
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وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمـ احلٙمؿ سم٤مٓظمتّم٤مص أو قمدُمف قمٜمد شمٜم٤مول ُمقاد اًم٤ٌمب  - ٓ 

 .(2()1)اعمتٕمٚمؼ سم٤مٓظمتّم٤مص

أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي : ومم٤م يدقمؿ ُمقىمػ ىم٤ميض اًمدقمقى ويًؽمقمل ؿمد اٟمت٤ٌمهف

ًمٞمس  - ذم اًمٖم٤مًم٥م - تٕمزيري٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ يمقٟمفأقمٓم٤مه صالطمٞم٦م إي٘م٤مع اًمٕم٘مقسم٦م اًم

وهذا ظمػم ؿم٤مهد قمغم ىمٜم٤مقم٦م اعمٜمٔمؿ سم٠من إؿمٖم٤مَل اعمحٙمٛم٦م سمدقم٤موى ، ىم٤موٞم٤م ضمزائًٞم٤م

، ومٞمحت٤مج إمم قم٘مقسم٦م ص٤مرُم٦م وهيٕم٦م، يمٞمدي٦م أو صقري٦م اؾمتٖمٗم٤مٌل ممجقٌج ًمٚمٛمحٙمٛم٦م

ومٞمٌ٘مك ًمف ُمٜمدوطم٦م ذم ، ًمق ظمرضم٧م ُمـ ضمٝم٦م اعمٌدأ قمـ اظمتّم٤مص اًم٘م٤ميض طمتك

سمتٕمزيره: ٕن هذا احلٙمؿ شم٤مسمع ًمدقمقى داظمٚم٦م ذم اظمتّم٤مصف: وُمـ اًم٘مقاقمد احلٙمؿ 

: وٕن إطم٤مًم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م إمم (3)شيغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف غريها»أٟمف : اعم٘مررة

اعمحٙمٛم٦م اجلزائٞم٦م قمغم اًمرهمؿ ُمـ صمٌقت وىمققمٝم٤م ذم أروىم٦م حمٙمٛم٦م أظمرى ىمد يْمٕمػ 

أو قمغم أىمؾ شم٘مدير شم٠مظمػم ، ٕم٘مقسم٦موىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف شمٗمقي٧م اًم، هٞم٦ٌم شمٚمؽ اعمحٙمٛم٦م

 إي٘م٤مقمٝم٤م.

                                           

 اعمقوع اًمراسمع ُمـ اعمٌح٨م اًمث٤مين. وذًمؽ ذم  (1)

وهذا راسمط اخلؼم ذم إطمدى اًمّمحػ ، ُأطمدث ذم وزارة اًمٕمدل سم٤مًمًٕمقدي٦م ُم٤م يٕمرف سمـِ )اإلؾمٜم٤مد اًم٘مْم٤مئل( (2)

 http://www.alriyadh.com/1540240 :وهل صحٞمٗم٦م اًمري٤مض، اعمحٚمٞم٦م

ويٌدو أهن٤م ٓ شمزال ىمٞمد اًمتجرسم٦م واًمت٘مقيؿ: ، ُمقصم٘م٦م وُمٙمتقسم٦م يٛمٙمـ اإلطم٤مًم٦م إًمٞمٝم٤مومل أضمد ُمّم٤مدر قمٚمٛمٞم٦م 

وسمٕمض ، صمؿ اٟمت٘مٚم٧م إمم اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمدُم٤مم، طمٞم٨م سمدأت دمرسمتٝم٤م ذم اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمري٤مض

طمٞم٨م ٟمص ، هـ13/8/1436سمت٤مريخ ، ت/649)اًمتٕمٛمٞمؿ رىمؿ : وًمٙمـ مم٤م ًمف شمٕمٚمؼ، اعمح٤ميمؿ إظمرى

وُووٕم٧م هذه ، أو اإلدارة اعمختّم٦م، غم أن شُمقيمؾ سمٕمض إقمامل اإلضمرائٞم٦م ًمٙم٤مشم٥م اًمْمٌطاًمتٕمٛمٞمؿ قم

، ٟمامذج اًمْمٌط سم٢مضمراء )ُمقفمػ اإلؾمٜم٤مد(، اإلؾمٜم٤مد اًم٘مْم٤مئل: وُصّدرت سمٕمٜمقان، إقمامل قمغم ؿمٙمؾ ٟمامذج

 .وهل صمامٟمٞم٦م ٟمامذج

، (2/889)، شمرشمٞم٥م اًممزم: (148)ص، : وٓسمـ ٟمجٞمؿ(1/276)، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل: اٟمٔمر (3)

، (3/15)، : شم٘مرير اًم٘مقاقمد ٓسمـ رضم٥م(2/432)، اًم٘مقاقمد ًمٚمٛم٘مري: -أيًْم٤م-: واٟمٔمر (178)ىم٤مقمدة 

  .(164و
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 :أحؽام ظامة[: افباب األول: ]يتبع ادقضع افثاين

 :2اًمٗم٘مرة ، 3ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

وهل٤م ، إن فمٝمر ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن اًمدقمقى صقري٦م أو يمٞمدي٦م وضم٥م قمٚمٞمٝم٤م رومْمٝم٤م»

 .شاحلٙمؿ قمغم ُمـ يث٧ٌم قمٚمٞمف ذًمؽ سمتٕمزير

 :5-3/4 وضم٤مء ذم اًمالئحتلم

، يمؾ ُمـ صم٧ٌم شمقاـم١مه ذم اًمدقمقى اًمّمقري٦م أو اًمٙمٞمدي٦مًمٚمدائرة شمٕمزير  3/4»

 يم٤مًمِم٤مهد واخلٌػم وٟمحقمه٤م.

ًمٚمٛمتير ذم اًمدقم٤موى اًمّمقري٦م أو اًمدقم٤موى اًمٙمٞمدي٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض  3/5

وخيْمع ، أو سمدقمقى ُمًت٘مٚم٦م ًمدى اًمدائرة ٟمٗمًٝم٤م، قمام حل٘مف ُمـ ضر سمٓمٚم٥م قم٤مرض

 .(1)شاحلٙمؿ ًمٓمرق آقمؽماض

 :وجف افصؾة بافترسيع

ًمٚمحد ُمـ  - ومٞمام ئمٝمر - ووٕم٧م ىمّمًدا، ٘مرة اعمذيمقرة وٓئحت٤مه٤م اًمتٜمٗمٞمذيت٤مناًمٗم

وهق اًمدقم٤موى اًمٙمٞمدي٦م أو اًمّمقري٦م: وم٢مذا قمٚمؿ أصح٤مب ، أطمد أهؿ أؾم٤ٌمب اًمت٠مظمػم

سمحٞم٨م  - هذه اًمدقم٤موى سم٤مًمٕمقاىم٥م اًمقظمٞمٛم٦م هلؿ قمٜمد فمٝمقر احل٘مٞم٘م٦م ًمدى اًم٘م٤ميض

قمـ إؿمٖم٤مل اعمح٤ميمؿ هبذه  ومًٞمٙمقن ذًمؽ رادقًم٤م هلؿ - واًمتْمٛملم، يًتح٘مقن اًمتٕمزير

ًٞمٙمقن وم :وإذا ـمٌ٘م٧م اًمٕم٘مقسم٤مت اعمذيمقرة قمغم ُمـ أىم٤مم هذه اًمدقم٤موى، اًمدقم٤موى

وٓ ؿمؽ أن اًمٍماُم٦م ، وردقًم٤م ًمٖمػمهؿ ُمـ أن يٗمٕمٚمقا ُمثؾ صٜمٞمٕمٝمؿ، ذًمؽ زضمًرا هلؿ

                                           

طمٞم٨م ورد ومٞمٝم٤م أن ُمـ طمؼ اعمدقمك قمٚمٞمف أن ي٘مدم ذم ، ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م (84)اعم٤مدة : واٟمٔمر (1)

 . أو ُمـ إضمراء ومٞمٝم٤م، اًمدقمقى إصٚمٞم٦مقمـ ضر حل٘مف ُمـ ـمٚم٥م احلٙمؿ ًمف : دقمقى قم٤مرو٦م
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 ٕمٚمؿ أطمدُ ذم شمٜمٗمٞمذ ذًمؽ وإقمالن قم٘مقسمتف: ؾمٞمحدان ُمـ إؿمٖم٤مل اعمح٤ميمؿ سم٘مْم٤مي٤م يَ 

اًمقىم٧م اًمذي يم٤من ُمـ  وؾمٞمقوّمر، إـمراف ؾمٚمًٗم٤م أٟمف همػم حمؼ  ذم دقمقاه أو دومققمف

 اًم٘مْم٤مي٤م اجلديرة سمٜمٔمر اًم٘م٤ميض ودراؾمتف هل٤م.ًمُٞمٍمف ذم ، ٍمف هل٤ماعمٗمؽمض أن يُ 

 :أن يؽقن مـ صقر تطبقؼ ذفؽ: ومما يؿؽـ اؿساحف

احل٘مقىمٞم٦م أن يٙمقن هٜم٤مك ُمٌٚمغ شم٠مُمٞمٜمل يدومٕمف اعمدقمل ذم اًم٘مْم٤مي٤م  :افصقرة األوػ

، % ُمـ ُمٌٚمغ اعمٓم٤مًم٦ٌم5واًمذي يٛمٙمـ اىمؽماطمف أن يِمٙمؾ ، إلصم٤ٌمت اجلدي٦م ذم اًمدقمقى

احلد إدٟمك سمحٞم٨م يٕمٚمؿ اعمدقمل ؾمٚمًٗم٤م أن ُمّم٤مدرة اعمحٙمٛم٦م ًمذًمؽ اعمٌٚمغ هق 

إذا صم٧ٌم ًمدى اعمحٙمٛم٦م أن اًمدقمقى يمٞمدي٦م أو  - ٚمٕم٘مقسم٦م اًمتٕمزيري٦م اعم٤مًمٞم٦م ذم طم٘مفًم

 .(1)ًمف ًمٚمٛمحٙمٛم٦م سمدقم٤موى ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤مًمف قمغم يمذسمف وإؿمٖم٤م قم٘مقسم٦مً  - صقري٦م

وًمٞمس ًمديف ُم٤م يث٧ٌم قمجزه أو طمرضمف ، وإذا اُمتٜمع اعمدقمل قمـ دومع هذا اعمٌٚمغ

 :اًمِمديد ذم دومع هذا اعمٌٚمغ: شمرشم٥م قمغم ذًمؽ أُمران

ه اًم٘م٤ميض همػَم واصمٍؼ ذم صح٦م دقمقاه :األمر األول وُيٕمٚمٛمف سم٠من همػَم اًمقاصم٘ملم ، يُٕمدُّ

ٌُٝمؿ ُمـ  سمٞمٜمام صمٚمث٤م اعمقاقمٞمد ، ُمقاقمٞمد اجلٚم٤ًمت قمغم اًمثٚم٨م وم٘مطذم صح٦م دقمقاهؿ ٟمّمٞم

أو ًمدهيؿ ُم٤م يث٧ٌم ، عمـ أقمٚمٜمقا قمـ صم٘متٝمؿ ذم صح٦م دقمقاهؿ ُمـ ظمالل دومع اًمت٠مُملم

                                           

دمدر اإلؿم٤مرة سم٠من هٜم٤مك رؾمقًُم٤م قمغم ذات اًمت٘م٤ميض شمًتح٘مٝم٤م اعمحٙمٛم٦م ذم يمثػم ُمـ اًمدول: وُمـ أُمثٚم٦م  (1)

ُمـ ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم  %10)إمم  %3)أن هذه اًمرؾمقم ذم حم٤ميمؿ اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة شمؽماوح ُم٤م سملم : ذًمؽ

 ٤مص٦م هب٤م.وهل٤م أٟمٔمٛم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م ظم، ذم اًمدقمقى

 : وعمزيد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ يٛمٙمـ اًمرضمقع إمم اعمقاىمع أشمٞم٦م

 http://cutt.us/MLxWV: طمٙمقُم٦م أسمق فمٌل قمغم اًمراسمط أيت -

 http://cutt.us/X5vzU: حم٤ميمؿ ديب قمغم اًمراسمط أيت -

 http://cutt.us/dbjn3: دائرة حم٤ميمؿ رأس اخلٞمٛم٦م -

 http://cutt.us/JFX6z: ويم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء اإلُم٤مرات -
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 قمجزهؿ أو اعمِم٘م٦م اًمِمديدة اًمتل شمٚمح٘مٝمؿ سمت٠مُملم هذا اعمٌٚمغ.

ُيٚمزم سم٤مًمتقىمٞمع قمغم اًمٕمٚمؿ سم٠من دومع هذا اعمٌٚمغ ؾمٞمٛمثؾ احلد إدٟمك  :األمر افثاين

، ٕمزير اعم٤مزم اًمذي ؾمٞمٚمح٘مف قمٜمدُم٤م يث٧ٌم ًمدى اًم٘م٤ميض سم٠من دقمقاه صقري٦م أو يمٞمدي٦مًمٚمت

ومْماًل قمـ صقر اًمتٕمزير إظمرى اعمحتٛمٚم٦م سمح٥ًم إضار اًمتل ٟمتج٧م قمـ يمذسمف 

 ذم اًمدقمقى.

 :وضريؼة افتعامؾ مع هذا ادبؾغ افتلمقـل ال خترج ظـ ثالثة احتامالت

 ومحٞمٜمئذٍ : اًمدقمقى يمٞمدي٦م أو صقري٦مأن يث٧ٌم ًمدى اًم٘م٤ميض أن  :االحتامل األول

ًمف قمغم يمذسمف وإؿمٖم٤مًمف  حيٙمؿ اًم٘م٤ميض قمغم اعمدقمل سمٛمّم٤مدرة ذًمؽ اعمٌٚمغ: قم٘مقسم٦مً 

وهذه اًمٕم٘مقسم٦م ٓ متٜمع ُمـ إي٘م٤مع أي٦م قم٘مقسم٦م شمٕمزيري٦م ، ًمٚمٛمحٙمٛم٦م سمدقم٤موى ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م

 .إذا رأى اًم٘م٤ميض ذًمؽ، أظمرى

أن دومقع اعمدقمك قمٚمٞمف و، أن يث٧ٌم ًمدى اًم٘م٤ميض أن اعمدقمل حمؼ :االحتامل افثاين

حيٙمؿ اًم٘م٤ميض قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف سمتحٛمؾ ذًمؽ  ومحٞمٜمئذٍ : هل اًمٙمٞمدي٦م أو اًمّمقري٦م

وأيًْم٤م هذه ، ًمف قمغم يمذسمف وإؿمٖم٤مًمف ًمٚمٛمحٙمٛم٦م سمدومقع ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م اعمٌٚمغ: قم٘مقسم٦مً 

 .إذا رأى اًم٘م٤ميض ذًمؽ، اًمٕم٘مقسم٦م ٓ متٜمع ُمـ إي٘م٤مع أي٦م قم٘مقسم٦م شمٕمزيري٦م أظمرى

، وٓ ذم اًمدومقع، يث٧ٌم ًمدى اًم٘م٤ميض اًمٙمٞمدي٦م ذم اًمدقمقىأن ٓ  :االحتامل افثافث

: ًمقضمقد ُمؼمرات ًمدى اًمٓمروملم دمٕمؾ اًمدقمقى أو اًمدومقع وٓ اًمّمقري٦م ومٞمٝمام ُمًٕم٤م

ومحٞمٜمئذ حيٙمؿ اًم٘م٤ميض سم٢مقم٤مدة ُمٌٚمغ اًمت٠مُملم إمم اعمدقمل: ٕن اًمٖمرض ُمٜمف : حمتٛمٚم٦م

اعمدقمك  يمام ٓ جي٥م قمغم، وىمد حت٘مؼ هذا اًمٖمرض، إصم٤ٌمت ضمدي٦م اعمدقمل ذم دقمقاه

قمٚمٞمف حتٛمؾ هذا اعمٌٚمغ: ٕٟمف مل يث٧ٌم ًمدى اًم٘م٤ميض أٟمف أؿمٖمؾ اعمحٙمٛم٦م سمدومقع يمٞمدي٦م 

 يم٤من يٕمٚمؿ ؾمٚمًٗم٤م يمذهب٤م.، أو صقري٦م
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أن حيٞمؾ اًم٘م٤ميض ص٤مطم٥َم اًمدقمقى أو اًمدومقع اًمٙمٞمدي٦م أو  :افصقرة افثاكقة

وٓ يٙمقن ذًمؽ إٓ ، ؿاًمّمقري٦م إمم اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمتح٘مٞمؼ ُمٕمٝمص٤مطمٌل اًمدقمقى 

ٌّس اعمدقمل أو اعمدقمك قمٚمٞمف سمجرائؿ ومٞمٝم٤م شمْمٚمٞمؾ ًمٚمٕمداًم٦مإذا ا  :رشم٤مب اًم٘م٤ميض ذم شمٚم

أدًم٦م  اًمٜمٞم٤مسم٦موم٢مذا اضمتٛمع ًمدى ، صقرة ُمـ صقر اخلديٕم٦م ي٦مأو أ، أو اًمتزوير، يم٤مًمرؿمقة

إصم٤ٌمت يم٤مومٞم٦م إلىم٤مُم٦م اًمدقمقى أىم٤مم ُمدقمٞمٝم٤م اًمٕم٤مم دقمقى ُمًت٘مٚم٦م أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م 

 اجلزائٞم٦م.

عمتير ُمـ سم٠مٟمف ُمـ طمؼ ا - وذم ُمٙم٤من سم٤مرز - حٙمٛم٦مُيٕمٚمـ ذم اعمأن  :افصقرة افثافثة

أيم٤من  اًمدقمقى أو اًمدومقع اًمٙمٞمدي٦م اعمٓم٤مًم٦ٌُم سم٤مًمتٕمقيض قمام حل٘مف ُمـ ضر: ؾمقاءً 

وذًمؽ سمٛمقضم٥م ، أم سمدقمقى ُمًت٘مٚم٦م أُم٤مم اًمدائرة ٟمٗمًٝم٤م، ذًمؽ سمٓمٚم٥م قم٤مرض

 .وم٘مرة ب، 84وسمٛمقضم٥م اعم٤مدة رىمؿ ، 3/5اًمالئح٦م رىمؿ 

 :أحؽام ظامة[: األولافباب : ]يتبع ادقضع افثافث

أو شابف ، طذ بطلكف إذا كص الـظام ًل اإلجراء باص يؽقن» :5ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

برغؿ الـص  - وال حيؽؿ بالبطلن، بسببف الغرض مـ اإلجراء ختّؾَػ  طقٌب 

 .شإذا ثبت حتؼؼ الغاية مـ اإلجراء - طؾقف

 :وجف افصؾة بافترسيع

سمؾ ، ذم شمنيع اًمت٘م٤ميض اشمٕم٤مًم٩م قم٘م٦ٌم يم١مودً هذه اعم٤مدة شمٙمت٥م سمامء اًمذه٥م: ٕهن٤م 

ًمدى يمثػم ُمـ ٦م ومٞمَّ رْ أٓ وهل ُمِمٙمٚم٦م احلَ ، ُمِمٙمٚم٦م ُم١مرىم٦م ذم مجٞمع إٟمٔمٛم٦م اإلضمرائٞم٦م

وقمدم آًمتٗم٤مت إمم اعم٘مّمد ُمٜمٝم٤م! وشمٙمٛمـ أمهٞمتٝم٤م ذم ، تٓمٌٞمؼ هذه إٟمٔمٛم٦ماعمٕمٜمٞملم سم

ٕمدو أن شمٙمقن يمقهن٤م شمٜمزل إٟمٔمٛم٦م اإلضمرائٞم٦م ُمٜمزًمتٝم٤م اًمّمحٞمح٦م: إذ اإلضمراءات ٓ شم

 وقمٜمد اًمتٕم٤مرض وم٤مًمٕمؼمة سم٤مًمٖم٤مي٦م وًمٞمس سم٤مًمقؾمٞمٚم٦م.، وؾم٤مئؾ ًمتح٘مٞمؼ هم٤مي٤مهت٤م ومح٥ًم
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، اًمٖمرضواإلضمراء  ًمٚمت٘م٤مسمؾ سملمومٛمٜمٓمقق اعم٤مدة يدل قمغم أن هٜم٤مك صمالث طم٤مٓت 

 :ن٤من إظمػمشم٤مواًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م احل٤مًمت

 إلضمراءسمٓمالن اومل يتٕم٤مرض ، إذا ٟمص اًمٜمٔم٤مم قمغم سمٓمالن اإلضمراء :احلافة األوػ

 واحلٙمؿ إصكم.، وهذا هق اًمقوع اًمٓمٌٞمٕمل، ومٞمٌٓمؾ اإلضمراء: ُمع اًمٖمرض

إذا ٟمص اًمٜمٔم٤مم قمغم إضمراء ُم٤م وًمٙمـ ؿم٤مسمف قمٞم٥م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ ذم  :احلافة افثاكقة

ومٞمٙمقن اإلضمراء سم٤مـماًل : ختٚمػ سمًٌٌف اًمٖمرض ُمـ اإلضمراء، سمٕمض آطم٤مد اًمّمقر

ًٓ ًمٚمٖمرض وشم٘مدياًم ًمف قمغم ٟمص اًمٜمٔم٤ممطمٞمٜمئذٍ  قمغم اًمرهمؿ ُمـ شمٍمحيف ، : إقمام

 سمتّمحٞمح اإلضمراء.

إذا اظمت٤مر اعمدقمل أن يتقمم سمٜمٗمًف ُمٝمٛم٦م اًمتٌٚمٞمغ قمـ ـمريؼ  :ومـ أمثؾة ذفؽ

واًمتزم ، إرؾم٤مل صقرة اًمتٌٚمٞمغ قمؼم اًمؼميد إمم اًمٕمٜمقان اًمقـمٜمل اخل٤مص سم٤معمدقمك قمٚمٞمف

ٕمد شمٌٚمٞمغ ص٤مطم٥م اًمدقمقى ًمٚمٛمدقمك يُ »: : وٟمّمٝم٤م11/1اعمدقمل سمام ورد ذم اًمالئح٦م 

ويتح٘مؼ اًمتٌٚمٞمغ سمت٘مديؿ ، سمقؾم٤مـم٦م اًمٕمٜمقان اًمقـمٜمل اخل٤مص سمف شمٌٚمٞمًٖم٤م ًمِمخّمف قمٚمٞمف

ص٤مطم٥م اًمدقمقى إوم٤مدة ُمـ أطمد ُم٘مدُمل ظمدُم٦م اًمؼميد شمتْمٛمـ إرؾم٤مل ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغ 

وًمٙمـ أصم٧ٌم اعمدقمك قمٚمٞمف ، شًمٕمٜمقان اعمدقمك قمٚمٞمف وصح٦م ٟم٦ًٌم اًمٕمٜمقان اًمقـمٜمل ًمف

أو أن هذا اًمٕمٜمقان ًمِمخص آظمر ، أو أن قمٜمقاٟمف اًمقـمٜمل ىمد شمٖمػّم ، أٟمف ظم٤مرج اعمٛمٚمٙم٦م

أو ٟمحق ذًمؽ: ومام ُمدى ٟمٗم٤مذ هذا اًمتٌٚمٞمغ؟ ، يتقاومؼ ُمٕمف ذم آؾمؿ اًمثالصمل ومح٥ًم

وًمٙمـ هذا اًمٖمرض مل ، يالطمظ أن اًمٖمرض ُمـ اًمتٌٚمٞمغ إقمالم اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤معمققمد

ومال قمؼمة ، قمغم اًمرهمؿ ُمـ أن اإلضمراَء صحٞمٌح ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمِمٙمٚمٞم٦م، يتح٘مؼ

ختٚمػ  ...ؿم٤مسمف قمٞم٥م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ»:  -5يمام ضم٤مء ذم اعم٤مدة  - فسم٤مإلضمراء طمٞمٜمئذ: ٕٟم

 .شسمًٌٌف اًمٖمرض ُمـ اإلضمراء
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ُم٤م ًمق  :ومـ األمثؾة ادـصقص ظؾقفا دم افؾقائح افتـػقذية وهلا تعؾؼ هبذه احلافة

وم٘مد ٟمّم٧م اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ، أىم٤مُم٧م اعمرأة دقمقى ذم اعم٤ًمئؾ اًمزوضمٞم٦م وٟمحقه٤م

يمام ٟمّم٧م اعم٤مدة ، سملم إىم٤مُمتٝم٤م ذم سمٚمده٤م أو سمٚمد اعمدقمك قمٚمٞمفسم٠من هل٤م اخلٞم٤مر  39اعم٤مدة 

قمغم أن اعمحٙمٛم٦م إذا ؾمٛمٕم٧م دقمقى اعمرأة قمٚمٞمٝم٤م اؾمتخالف حمٙمٛم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف 

 ًمٚمتح٘مؼ ُمـ شمقضمف اًمدقمقى إًمٞمف ىمٌؾ إًمزاُمٝم٤م ًمف سم٤محلْمقر إمم سمٚمد اعمدقمل )اعمرأة(.

قمٚمٞمف إؿمٙم٤مل: وهق  وًمٙمـ يرد، 39هذا ُمدًمقل ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة 

سمحٞم٨م ئمٝمر ًمٚمدائرة شمقضمٝمٝم٤م ًمٚمٛمدقمك ، أن اًمدقمقى ىمد شمٙمقن ُمـ اًمقوقح سمٛمٙم٤من

، وهذا جيٕمؾ إضمراَء آؾمتخالف حتّمٞمَؾ طم٤مصؾٍ ، قمٚمٞمف دون ؾمامع رأيف ذم اًمدقمقى

 وقمًٌئ٤م إو٤مومٞم ٤م يزيد أُمد اًمدقمقى سمال وم٤مئدة: ومام وم٤مئدة اإلًمزام سم٤مٓؾمتخالف طمٞمٜمئٍذ؟!

إذا فمٝمر ًمٚمدائرة اسمتداًء أن »: وٟمّمٝم٤م، 39/2 ذم اًمالئح٦م وىمد أشمك اجلقاب اًمِم٤مذم

ومتٌٚمغ اعمدقمك قمٚمٞمف  :( ُمـ هذه اعم٤مدة ُمتقضمٝم٦م2اًمدقم٤موى اًمقاردة ذم اًمٗم٘مرة )

وهذا ُمث٤مل شمٓمٌٞم٘مل ًمٚمامدة اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م )وهل  .شسم٤محلْمقر دون اؾمتخالف

 اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م(: طمٞم٨م وم٤مت اًمٖمرض ُمـ اإلضمراء ومً٘مط اإلًمزام سمف.

وًمٙمـ قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ ذم سمٕمض ، إذا ٟمص اًمٜمٔم٤مم قمغم سمٓمالن إضمراء ُم٤م :افثافثة احلافة

: وُمع ذًمؽ حت٘مؼ اًمٖمرض ُمٜمف، آطم٤مد اًمّمقر شمّؿ اًمٕمٛمؾ سمذًمؽ اإلضمراء اعمٛمٜمقع

ًٓ ًمٚمٖمرض وشم٘مدياًم ًمف قمغم ٟمص اًمٜمٔم٤ممومٞمٙمقن اإلضمراء صحٞمًح٤م طمٞمٜمئذٍ  قمغم ، : إقمام

 اًمرهمؿ ُمـ شمٍمحيف سم٢مسمٓم٤مل اإلضمراء.
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إذ شمؿ اًمتٌٚمٞمغ سم٤مًمٚمٞمؾ أو ذم أي٤مم اإلضم٤مزات اًمرؾمٛمٞم٦م سمدون  :ومـ أمثؾة ذفؽ

، (1)ُمقاوم٘م٦م ُمـ اًم٘م٤ميض: وم٘مد ٟمّم٧م اعم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة قمغم قمدم ضمقاز هذا اإلضمراء

وطمي اعمدقمك قمٚمٞمف ذم اعمققمد: ومٝمؾ ، ًمٙمـ ًمق طمّمؾ اًمتٌٚمٞمغ هبذه اًمٓمري٘م٦م اعمٛمٜمققم٦م

ؼ قمغم اًمرهمؿ ُمـ احلْمقر ُمٕمتؼم وشمؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مره؟ يالطمظ أن اًمٖمرض ىمد حت٘م

وم٢من ، وًمٙمـ ًمٙمقن اًمٕمؼمة سم٤مًمٖمرض وًمٞمس سمذات اإلضمراء، 12شمٕم٤مروف ُمع اعم٤مدة 

ًٓ ًمٚمامدة اخل٤مُم٦ًم. وهذا اعمث٤مل سمٕمٞمٜمف ورد اًمتٍميح سمف ذم  اًمتٌٚمٞمغ ُيٕمدُّ ٟم٤مومًذا إقمام

وطمي اعمدقمك ، إذا ضمرى اًمتٌٚمٞمغ ذم إوىم٤مت اعمٛمٜمققم٦م»: : وٟمّمٝم٤م12/1اًمالئح٦م 

د وم٤مًمتٌٚمٞمغ صحٞمح: ًمتح٘مؼ اًمٖم٤مي٦م وومؼ اعم٤مدة اخل٤مُم٦ًم ُمـ هذا قمٚمٞمف ذم اعمققمد اعمحد

 .شاًمٜمٔم٤مم

: وٟمّمٝم٤م، ٕمؾ شم٘مديرمه٤م ذم اًمالئح٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٚم٘م٤ميضواحل٤مًمت٤من إظمػمشم٤من ضُم 

 .شيٕمقد شم٘مدير حت٘مؼ اًمٖم٤مي٦م ُمـ اإلضمراء ًمٚمدائرة 5/1»

ان وم٤محل٤مًمت٤من إظمػمشم٤منوبـاًء ظذ هذا  ، ٓضمتٝم٤مد اًم٘م٤ميض لمظمّمٌ لمجم٤مًم شُمٕمدَّ

سمحٞم٨م يٙمقن ظمػم ىمدوة ًمٖمػمه ذم شمٓمٌٞمؼ إٟمٔمٛم٦م ، واظمت٤ٌمًرا دىمٞمً٘م٤م عمٚمٙمتف اًمٕمدًمٞم٦م

رؾمٛمف اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمذي وومؼ ، واًمٚمقائح قمغم اًمقضمف إُمثؾ اًمذي حي٘مؼ اًمٕمداًم٦م

ومٛمتك ُم٤م شمرضمح ًمديف أن اًمتٓمٌٞمؼ احلرذم ًمٜمٔم٤مم إضمرائل ، اًمٕمٚمامء ذم دًمٞمؾ آؾمتح٤ًمن

: ًمتٗمقيتف اًمٖمرض ُمـ اعمّمٚمح٦م اعمرقمٞم٦مة ُم٤م ذم سمٕمض اًمّمقر ؾمَٞمخرج قمـ دائر

سم٤مًم٘مدر اًمٙم٤مذم ًمتح٘مٞمؼ اًمٖمرض ُمـ اإلضمراء: ٕٟمف ُمٝمام  ومًٞمتدظمؾ طمٞمٜمئذٍ : اإلضمراء

مم٤م ، شمٜمّد سمٕمض اًمّمقر قمـ ٟمٔم٤مئره٤م وم٤مًمِم٠من ذم اًمتٓمٌٞمؼ أنيم٤مٟم٧م دىم٦م إٟمٔمٛم٦م 

                                           

وال ذم أيام ، ذم مؽان اإلقامة قبؾ رشوق الشؿس وال بعد غروهبا ال جيقز إجراء أي تبؾقغ»: وٟمّمٝم٤م (1)

 ش. إال ذم حاالت الرضورة وبإذن كتايب مـ الؼايض، العطؾ الرسؿقة
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 حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م اعمرقمٞم٦م قمٜمد صٞم٤مهم٦م اإلضمراء.، يًتدقمل ختّمٞمّمٝم٤م سم٤مضمتٝم٤مد ظم٤مص

اضمتٝم٤مد اًم٘م٤ميض حمؾ صم٘م٦م ذم اؾمتثٜم٤مء سمٕمض اًمّمقر ُمـ اًمٕمٛمؾ وطمتك يٌ٘مك 

 :سم٤مإلضمراء اعمٜمّمقص حيت٤مج إمم شمدقمٞمٛمف سم٤مٕدًم٦م

وشم٘مديٛمف قمغم ، ُمـ اإلضمراء هٜم٤مك أدًم٦م يمثػمة شمدل قمغم ُمنموقمٞم٦م ُمراقم٤مة اًمٖمرض

هلذا ومًٞمتؿ آيمتٗم٤مء  :(1)وًمٙمـ ٓ يٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم ًمذيمره٤م، قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ ٟمص اإلضمراء

 :وأظمر قم٘مكم، ٟم٘مكم: أطمدمه٤م سمدًمٞمٚملم

 :افدفقؾ األول

ـْ قَمكِم   ٦م، َي٤م َرؾُمقَل اهللِ : ىُمْٚم٧ُم : ىَم٤مَل  ؓ ُم٤م ضم٤مء قَم ٙمَّ ًخ  (2)إَِذا سَمَٕمْثَتٜمِل َأيُمقُن يَم٤مًم

٤مِهُد َيَرى َُم٤م ٓ ٤مِهُد َيَرى َُم٤م ٓ َيَرى »: َيَرى اًْمَٖم٤مِئ٥ُم؟ ىَم٤مَل  اعمُْْحاَمِة َأِم اًمِمَّ اًمِمَّ

 .(3)شاًْمَٖم٤مِئ٥ُم 

وم٠ًمًمف قمـ ـمري٘م٦م اًمتٜمٗمٞمذ: ، سمتٜمٗمٞمذ أُمٍر ؾمٞم٤مد ؓ قمٚمٞم ٤م  ملسو هيلع هللا ىلصوم٘مد أُمر اًمرؾمقل »

٤م هؾ يت٘مٞمد سمحٞم٨م يٜمٗمذ إُمر قمغم أي٦م طم٤مل يم٤من اًمقاىمع ، سمٚمٗمظ إُمر شم٘مٞمًدا طمرومٞم ٤م شم٤مُم 

                                           

شمٕم٤مرض دًٓم٦م : ٔمروًمٚمتقؾمع ذم ُمدى شم٠مصمػم اعم٘مّمد اًمنمقمل ذم حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م ذم اًمٕمٛمؾ سمدًٓم٦م اًمٜمص: اٟم (1)

 .(852، 2/783)، اًمٚمٗمظ واًم٘مّمد

٦مُ » (2) ٙمَّ ًخ َراِهؿُ ، طَمِديَدٌة ىَمْد يُمت٥َِم قَمَٚمْٞمَٝم٤م: اًم ُب قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمدَّ ُم٤مدة ، ىم٤مًمف ص٤مطم٥م اًمٚم٤ًمنش. َوِهَل اعمَْٜمُْ٘مقؿَم٦مُ ، ُيْيَ

 . (10/440)، شؾمٙمؽ»

: واًمٌزار ذم (1/177)، شم٤مرخيف ٟمحقه"ذم  : واًمٌخ٤مري(628 ح 2/62)، سمٚمٗمٔمف أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد (3)

. وًمف ؿم٤مهدان (7/92)، : وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م سمٜمحقه(634 ح 2/237)، ُمًٜمده سمزي٤مدة سمٕمض إًمٗم٤مظ

 . ؓ  وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس

ارُ » : (4/329)ىم٤مل ذم جمٛمع اًمزوائد  - ٌَزَّ ـُ إؾِْمَح٤مَق ، َرَواُه اًْم ٌس ، َوومِٞمِف اسْم َوسَمِ٘مٞم٦َُّم ، َوًَمٙمِٜمَُّف صمَِ٘م٦مٌ ، َوُهَق ُُمَدًمخ

َٞم٤مُء ذِم َأطَم٤مِديثِِف اعمُْْخَت٤مَرِة قَمغَم ، ِرضَم٤مًمِِف صمَِ٘م٤مٌت  ِحٞمِح َوىَمْد َأظْمَرضَمُف اًمْمخ  ش.اًمّمَّ

ــ وهق اسمـ  رضم٤مًمف صم٘م٤مت ًمٙمـ حمٛمد سمـ قمٛمر، طمًـ ًمٖمػمه»: ــ (63)/2)وىمد ىم٤مل قمٜمف حم٘م٘مق اعمًٜمد ــ  -

 ش.ــ مل يدرك ضمده قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م
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ومتحٛمك ًمًؽخ اًمٜم٘مقد ، )يم٤محلديدة اًمتل ٟم٘مِم٧م قمٚمٞمٝم٤م يمت٤مسم٦م حمددة، اًمذي ؾمٞمِم٤مهده

دون أي شمٖمٞمػم ذم اًمٙمت٤مسم٦م اعمٜم٘مقؿم٦م(. أو جيتٝمد قمٜمد ُمِم٤مهدة اًمقاىمع ، قمٚمٞمٝم٤م ومح٥ًم

أن قمٚمٞمف : ملسو هيلع هللا ىلص؟ ومٙم٤من ضمقاب اًمٜمٌل  ملسو هيلع هللا ىلصسمام حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م اًمتل يريده٤م اًمٜمٌل 

اًمتل هل  ملسو هيلع هللا ىلصآضمتٝم٤مد سمام حي٘مؼ اعمّمٚمح٦م. وذم هذا دًٓم٦م قمغم أن أواُمر اًمٜمٌل 

وؾم٤مئؾ ًمتٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م شمدور ُمع اعمّمٚمح٦م: ٕهن٤م وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م 

 .(1)شومح٥ًم

 ٖمرضاًموإٟمام هق وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ، أن اإلضمراء ًمٞمس ُم٘مّمقًدا ًمذاشمف :افدفقؾ افثاين

إذ ُم٤م ، ٤مقمٌثً  وم٢مذا مل يتح٘مؼ اًمٖمرض ُمـ اإلضمراء يٙمقن آٟمِمٖم٤مل سمف طمٞمٜمئذٍ ، فُمٜم

ٕمٚمؿ ؾمٚمًٗم٤م سم٠مهن٤م ٓ حت٘مؼ هم٤مي٤مهت٤م؟! سمؾ إٟمف إذا مل اًمٗم٤مئدة ُمـ شمْمٞمٞمع اًمقىم٧م سم٢مضمراءات يُ 

ومٚمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م اًمتقىمػ قمٜمد  :ٕمٚمؿ ختٚمػ اًمٖمرض إٓ سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ اإلضمراءيُ 

قمٜمده٤م! سمؾ قمغم اًم٘م٤ميض إقمامل ذهٜمف ذم وؾمٞمٚم٦م واجلٛمقد ، شمٚمؽ اًمقؾمٞمٚم٦م اًمٕم٤مـم٦ٌم

 أظمرى حت٘مؼ اًمٖمرض.

وىمد ص٤مغ اًمٕمٚمامء ُمْمٛمقن هذا اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم ذم صمالصم٦م أصٜم٤مف ُمـ اًم٘مقاقمد: إذ 

( وم٘مد ٓ شمقصؾ إمم اعم٘مّمقد 1:اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل ختٚمػ ُم٘مّمقده٤م هل٤م صمالث طم٤مٓت

أو ( 3، ٝم٤م( أو يٛمٙمـ اًمتقصؾ إمم قملم اعم٘مّمقد سمقؾمٞمٚم٦م أظمرى قمقًو٤م قمٜم2، ُمٜمٝم٤م

وم٢مٟمف يٜمت٩م قمـ ذًمؽ يمٚمف ؾم٘مقط اقمت٤ٌمر اًمقؾمٞمٚم٦م. وىمد : أصاًل  اقمت٤ٌمر اعم٘مّمقد يً٘مط

إذا »:  - قمغم ٟمٗمس اًمؽمشمٞم٥م - يمثػمة ُمٜمٝم٤مهذه احل٤مٓت اًمثالصم٦م ذم ىمقاقمد  ص٤مغ اًمٕمٚمامء

٤ٌَممَم سم٤مظمتالِف »و، (2)ش٤مره٤مشمٌلم قمدم إومْم٤مء اًمقؾمٞمٚم٦م إمم اعم٘مّمقد... سمٓمؾ اقمتٌ ٓ ُي

                                           

 . (2/812)، دًٓم٦م اًمٚمٗمظ واًم٘مّمدشمٕم٤مرض  (1)

: ختري٩م اًمٗمروع (13/547)، اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م: : واٟمٔمر(18)ىم٤مقمدة ، (1/242)، اًم٘مقاقمد ًمٚمٛم٘مري (2)

  .(1/176)، : إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ اًمًٌٙمل(299)ص، قمغم إصقل ًمٚمزٟمج٤مين
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اعم٘مّمد ؾم٘مط اقمت٤ٌمر يمٚمام ؾم٘مط اقمت٤ٌمر »و، (1)شإؾم٤ٌمِب قمٜمد ؾمالُم٦م اعم٘مُّمقد

... وىمد »: هـ( قمـ احل٤مٓت اًمثالصم٦م وم٘م٤مل790)ت . يمام قمؼم اًمِم٤مـمٌل(2)شاًمقؾمٞمٚم٦م

وإٟمام هل شمٌع ، همػم ُم٘مّمقدة ٕٟمٗمًٝم٤م: ٘مرر أن اًمقؾم٤مئؾ ُمـ طمٞم٨م هل وؾم٤مئؾشم

وسمحٞم٨م ًمق شمقصؾ إمم ، ًمٚمٛم٘م٤مصد: سمحٞم٨م ًمق ؾم٘مٓم٧م اعم٘م٤مصد ؾم٘مٓم٧م اًمقؾم٤مئؾ

وسمحٞم٨م ًمق ومروٜم٤م قمدم اعم٘م٤مصد مجٚم٦م مل يٙمـ ًمٚمقؾم٤مئؾ ، اعم٘م٤مصد دوهن٤م مل يتقؾمؾ هب٤م

 .(3)شسمؾ يم٤مٟم٧م شمٙمقن يم٤مًمٕم٨ٌم، اقمت٤ٌمر

                                           

 :(6/65)، ًمٚمنظمزاعمًٌقط : . واٟمٔمر(193)ىم٤مقمدة ، (2/937)، شمرشمٞم٥م اًممزم ذم ؾمٚمؽ إُم٤مزم (1)

، : اًمٌحر اًمرائؼ(1/344)، : اًمّدرر ذح اًمٖمرر(362، 8/216، 3/343)، اهلداي٦م ًمٚمٛمرهمٞمٜم٤مين

 .(271)ص، ىمقاقمد اًمقؾم٤مئؾ ًمـِ د. ُمّمٓمٗمك خمدوم: . واٟمٔمر ذم ُمٕمٜمك هذه اًم٘م٤مقمدة(170، 3/169)

اًمًقل قمغم ُمرشم٘مك : ٟمٞمؾ (449)ص، : ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل(2/33)، أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق (2)

، : اًم٘مقاقمد ًمٚمٛم٘مري(109، 1/103)، ىمقاقمد إطمٙم٤مم ٓسمـ قمٌد اًمًالم: . واٟمٔمر(200)ص، اًمقصقل

، : ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓسمـ قم٤مؿمقر(3/141)، : اعمٜمثقر(2/161)، : اعمقاوم٘م٤مت(1/329)

يمت٤مب اًم٘مقاقمد : اعمّم٤مًمح واًمقؾم٤مئؾ ُمـ (253)ص، : ىمقاقمد اًمقؾم٤مئؾ ًمـِ د. ُمّمٓمٗمك خمدوم(407)ص

 .(309)ص، اًمٙمؼمى ٓسمـ قمٌد اًمًالم

 . ُمع اًمتٜمٌٞمف أٟمف ىم٤مل ذًمؽ قمرًو٤م ذم ُمٕمرض إيراده اقمؽماًو٤م حمتٛمال. (2/161)، اعمقاوم٘م٤مت (3)

شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتٕم٤مرض سملم اًمّمٞمٖم٦م اًمٔم٤مهرة ًمٚمٕم٘مد واعم٘مّمد ، هٜم٤مك ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م ُمٝمٛم٦م ذات صٚم٦م هبذه اًم٘مقاقمدو

: ومٞمٝم٤م قمٚمامء اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م شم٘مديؿ اعم٘مّمد قمغم فم٤مهر اًمٚمٗمظ: وٟمّمٝم٤موىمد ىمرر ، اًمذي يٌٓمٜمف اًمٕم٤مىمدان

 وهذا ٟمّمٝم٤م ذم يمت٤مب ش.دون فمقاهر أًمٗم٤مفمٝم٤م وأومٕم٤مهل٤م، آقمت٤ٌمر ذم اًمٕم٘مقد وإومٕم٤مل سمح٘م٤مئ٘مٝم٤م وُم٘م٤مصده٤م»

: (2/251)، : اعمقاوم٘م٤مت(6/54)، اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م: : واٟمٔمر(3/86)، أقمالم اعمقىمٕملم

واٟمٔمر ُمـ  :(2/999)، : شمٕم٤مرض دًٓم٦م اًمٚمٗمظ واًم٘مّمد(252، 2/246، 158، 1/144)ف ُمٜم: واٟمٔمر

: (353، 276، 2/258)، خمتٍم ظمٚمٞمؾ واًمنمح اًمٙمٌػم وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل: يمت٥م اًمٗم٘مف قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م

: (10/51، 9/194، 6/319)، اعمٖمٜمل: : واٟمٔمر ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م(4/320)، اًمذظمػمة

  .(6/320)، : اًمروض اعمرسمع وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ ىم٤مؾمؿ(124، 22/123)، اإلٟمّم٤مف
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 :أحؽام ظامة[: افباب األول: افرابع ]يتبعادقضع 

 :11ادادة ضم٤مء ذم 

طذ أمر الؼايض أو صؾب اخلصؿ أو  يؽقن التبؾقغ بقساصة ادحرضيـ بـاءً  -1»

ويؼقم اخلصقم أو وكلؤهؿ بؿتابعة اإلجراءات وتؼديؿ أوراقفا ، إدارة ادحؽؿة

 .وجيقز التبؾقغ بقساصة صاحب الدطقى إذا صؾب ذلؽ، لؾؿحرضيـ لتبؾقغفا

جيقز االستعاكة بالؼطاع اخلاص ذم حتضر اخلصقم وفؼ ضقابط حتددها  -2

وتطبؼ طذ مقضػل الؼطاع اخلاص الؼقاطد ، الؾقائح اللزمة هلذا الـظام

 .«واإلجراءات ادـظؿة ألطامل ادحرضيـ

 :وجف افصؾة بافترسيع

شُمٕمدُّ )صٕمقسم٦م شمٌٚمٞمغ اعمدقمك قمٚمٞمف( ُمـ أسمرز إؾم٤ٌمب اإلضمرائٞم٦م ًمت٠مظمر صدور 

، حلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل: هلذا أوٓه ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي قمٜم٤مي٦ًم ظم٤مص٦مً ا

: ووضمف صٚمتٝم٤م سم٤مًمتنيع، أوهل٤م وأمهٝم٤م هذه اعم٤مدة، (1)وظمّمف سمثالث قمنمة ُم٤مدة

 :أهن٤م شمتًؿ سم٤معمروٟم٦م وشمقؾمٞمع دائرة وؾم٤مئؾ اًمتٌٚمٞمغ

، اًمتٌٚمٞمغاعمح٤ميمؿ ُمٚمزُم٦م سمتٕملم حمّييـ ي٘مقُمقن سمٙم٤مُمؾ ُمٝمٛم٦م  :ؾؿـ جفة ادبدأ -

وشم٘مديؿ ُم٤م حيت٤مضمف اعمحيون ُمـ ، يمام أن اعمدقمل ُمٚمزم سمٛمت٤مسمٕم٦م إضمراءات اًمتٌٚمٞمغ

 ُمتٓمٚم٤ٌمت يٛمٙمٜمف اًمقوم٤مء هب٤م.

                                           

 . (22)إمم ُم٤مدة  (11)ُمـ ُم٤مدة  (1)
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 :وفؽـ هـاك خقاران آخران -

سمٕمد أن ينمح ًمف ، أن يتقمم ص٤مطم٥م اًمدقمقى ُمٝمٛم٦م اًمتٌٚمٞمغ سمٜمٗمًف :اخلقار األول

 ٞمح اًمتٌٚمٞمغ.حمّي اخلّمقم ذم اعمحٙمٛم٦م مجٞمع اإلضمراءات اعمٓمٚمقسم٦م ًمتّمح

أن يٙمقن اًمتٌٚمٞمغ قمـ ـمريؼ اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص: وومً٘م٤م ًمٚم٘مقاقمد  :اخلقار افثاين

 واإلضمراءات اعمٜمٔمٛم٦م ٕقمامل اعمحييـ.

 :ومما يؿؽـ اؿساحف فتػعقؾ ذفؽ

سمحٞم٨م ، أن شَمٓمرح وزارُة اًمٕمدل ُمٜم٤مىمّم٦ًم قمغم ذيم٤مت اًمؼميد اًمنيع وٟمحقه٤م .1

وأن يٙمقن اًمتٕم٤مىمد ُمٕمٝم٤م ، ٛمٚمٙم٦مشمتقمم ذيم٦م واطمدة اًمتٌٚمٞمغ ذم مجٞمع حم٤ميمؿ اعم

سمح٥ًم يمٗم٤مءة اًمنميم٦م وووم٤مئٝم٤م سمنموط ، سمحٞم٨م جيّدد يمؾ ؾمٜمتلم، دوري ٤م

 اًمقزارة.

وأن ، وذيم٤مت آشمّم٤مٓت، أن شمتٕم٤مون ُمٕمٝم٤م إضمٝمزة إُمٜمٞم٦م ذات اًمٕمالىم٦م .2

ختّمٞمص ُمقفمٗملم ُمتٗمرهملم ذم ذيم٤مت آشمّم٤مٓت : يٙمقن ُمـ صقر اًمتٕم٤مون

وأن شمتحٛمؾ اًمنميم٦م ، ُمع اًمنميم٦م اًمتل شمتقمم اًمتٌٚمٞمغوإضمٝمزة إُمٜمٞم٦م ًمٚمتٜمًٞمؼ 

وذم ُم٘مدُم٦م صقر اًمتٕم٤مون أن شمزودهؿ ذيم٤مت ، إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم٦م هل١مٓء اعمقفمٗملم

وآظمر اؾمتخدام هل٤م ، آشمّم٤مٓت سم٠مرىم٤مم هقاشمٗمٝمؿ وٓؾمٞمام اعمحٛمقل ُمٜمٝم٤م

وُم٤م ومٞمف ُمـ ، ويمذًمؽ احل٤مل ذم ٟمٔم٤مم )أسمنم( اًمت٤مسمع ًمقزارة اًمداظمٚمٞم٦م، وُمٙم٤مٟمف

سم٤مإلو٤موم٦م إمم اخلدُم٤مت ، ة سمٞم٤مٟم٤مت هلقاشمػ اعمقاـمٜملم واعم٘مٞمٛملم واًمزائريـىم٤مقمد

 إظمرى اًمتل يٛمٙمـ أن شمتٞمحٝم٤م وزارة اًمداظمٚمٞم٦م ًمقزارة اًمٕمدل.

أن يٙمقن اظمتٞم٤مر ص٤مطم٥م اًمدقمقى ًمٚمنميم٦م اخل٤مص٦م ذم اًمتٌٚمٞمغ ُم٘م٤مسمؾ رؾمقم  .3

وأن شمٙمقن هذه ، سمحٞم٨م يًؽمضمٕمٝم٤م ُمـ ظمّمٛمف إذا طمٙمؿ ًمف اًم٘م٤ميض، يدومٕمٝم٤م
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قم ذم ُمٕمدل رؾمقم اًمؼميد اًمنيع إذا يم٤من قمٜمقان اخلّمؿ وهقاشمٗمف اًمرؾم

ويٛمٙمـ أن شمزيد هذه اًمرؾمقم سمح٥ًم اجلٝمد اًمذي يتٓمٚمٌف اًمتٌٚمٞمغ قمٜمد ، ُمٕمٚمقُم٦م

 ٟم٘مص اعمٕمٚمقُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م ذم قمٜمقان اعمراد شمٌٚمٞمٖمف.

أن يِمؽمط قمغم اًمنميم٦م أن يٙمقن ُمتقؾمط ُمدة اًمتٌٚمٞمغ ًمدهي٤م أهع ُمٜمف قمٜمد  .4

 اعمحٙمٛم٦م. حميي اخلّمقم ذم

 أن يٙمقن ًمٚمنميم٦م ُمٜمدوٌب أو أيمثر ذم يمؾ حمٙمٛم٦م سمح٥ًم احل٤مضم٦م. .5

أن شمتٕم٤مون ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد ُمع اًمنميم٦م سمحٞم٨م شُمٚمزم اًمٌٜمقك سم٢مقمالم اخلّمؿ سمٛمققمد  .6

سمحٞم٨م شمٙمقن اًمرؾم٤مًم٦م ُمٙمتقسم٦م ذم ، اجلٚم٦ًم ىمٌؾ إضمراء أي قمٛمٚمٞم٦م سم٤مًمٍماف أزم

قل اًمتٌٚمٞمغ سمٛمققمد ويِمؽمط قمغم اًمٕمٛمٞمؾ )اعمقاوم٘م٦م قمغم ىمٌ، ؿم٤مؿم٦م اًمٍماف

ويالطمظ أن أضمٝمزة ، اعمحٙمٛم٦م( ىمٌؾ متٙمٞمٜمف ُمـ احلّمقل قمغم ظمدُم٦م اجلٝم٤مز

 .(1)اًمٍماف ُمزودة سمٙم٤مُمػمات ُمراىم٦ٌم يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم شمقصمٞمؼ اًمتٌٚمٞمغ

 :أحؽام ظامة[: افباب األول: اخلامس ]يتبعادقضع 

 :11ادادة ضم٤مء ذم مم٤م 

 :اآلتقةوجيب أن يشؿؾ التبؾقغ البقاكات ... »

 ...وتارخيف، مقضقع التبؾقغ - أ

 ....ورقؿ هقيتف، االسؿ الؽامؾ لطالب التبؾقغ - ب

، وما يتقافر مـ معؾقمات طـ مفـتف أو وضقػتف، االسؿ الؽامؾ لؾؿدطك طؾقف - ج

                                           

وُمـ سم٤مب إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: وم٢من هذا آىمؽماح قمٚم٘م٧م ومٙمرشمف ذم ذهٜمل ُمـ ظمالل ىمراءة قم٤مسمرة ًمرؾم٤مًم٦م قمؼم  (1)

 وؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ آضمتامقمل. 
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فإن مل يؽـ لف مؽان إقامة معؾقم فآخر مؽان ، ومؽان طؿؾف، ومؽان إقامتف

 .إقامة كان لف

 ...- د

أو ، وشمقىمٞمٕمف قمغم أصٚمٝم٤م، وصٗمتف، ؾمٚمٛم٧م إًمٞمف صقرة ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغ اؾمؿ ُمـ - هـ

 إصم٤ٌمت اُمتٜم٤مقمف وؾمٌٌف.

 ...-و

ولؾؿجؾس األطذ لؾؼضاء طـد االقتضاء إضافة ما يؾزم مـ وسائؾ وبقاكات 

 .شأخرى

 :وجف افصؾة بافترسيع

وُمرٌن: ومٝمق دىمٞمؼ ٕٟمف ضمٕمؾ سمٞم٤مٟم٤مت اًمتٌٚمٞمغ ، اعم٤مدة اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م شمقصٞمػ دىمٞمٌؼ 

يمام أٟمف ُمرن: ٕٟمف ضمٕمؾ ُمـ ، سم٤مًمتٗم٤مصٞمؾ اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل حت٘مؼ اًمٖمرض ُمٜمف شمٗمل

طـد االقتضاء إضافة ما يؾزم مـ أن لف : دجؾس األطذ لؾؼضاءاصالطمٞم٤مت 

 .وسائؾ وبقاكات أخرى

 :ومما يؿؽـ اؿساحف فتػعقؾ هذه ادادة دم افترسيع ما يع

سمحٞم٨م ي٘مقم ـم٤مًم٥م ، أن يٙمقن هٜم٤مك ٟمٛمقذج ظم٤مص يتْمٛمـ مجٞمع هذه اًمٌٞم٤مٟم٤مت .1

اًمتٌٚمٞمغ سمتٕمٌئتٝم٤م إًمٙمؽموٟمًٞم٤م. وُمثؾ ذًمؽ ي٘م٤مل ذم مجٞمع اعمقاد اًمتل شمتْمٛمـ سمٞم٤مٟم٤مت 

 .(1)أؾم٤مؾمٞم٦م

                                           

 . (202، 195، 188، 137، 135، 119، 116، 41): ُمثؾ اعمقاد (1)



 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ

 شزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚحفٙ َظاو انًزافؼاخ ان
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وما يتقافر مـ معؾقمات ، الؽامؾ لؾؿدطك طؾقفاالسؿ »: جاء ذم الػؼرة )جـ( .2

ُيعد احرتاًزا ، ...(وما يتقافر مـ معؾقمات طـ. وذم شمٕمٌػم اعمٜمٔمؿ سمـ )ش...طـ

ذم حال كؼص ادعؾقمات طـ اددطك طؾقف طـد صالب التبؾقغ3 حقث ال ذكقًّا 

ولؽـ يـبغل ، ُيعّد كؼُص ادعؾقمات طـ طـقان اددطك طؾقف ماكًعا مـ التبؾقغ

أن تؽقن هـاك صريؼة واضحة لدى جفة التبؾقغ بحقث تستطقع إكامل 

مػصؾ  وقد جاء ذم ادقاد الثامين اللحؼة بقان، ادعؾقمات بلرسع وقت ممؽـ

أن تتعاون مع جفة التبؾقغ : ويؿؽـ أن يضاف إلقفا، ألحقال التبؾقغ وتػريعاتف

األجفزُة األمـقة ذات العلقة بشؽؾ إلؽرتوين مـ خلل مقضػني ذم وزارة 

بحقث يؽقكقن ، رشكات االتصاالت  ًاوأيض، الداخؾقة خمصصني لذلؽ

 مربقصني بـالـظام احلاسقيب اآليل لقزارة العدل.

وشمقىمٞمٕمف ، وصٗمتف، اؾمؿ ُمـ ؾمٚمٛم٧م إًمٞمف صقرة ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغ»: هـجاء ذم الػؼرة .3

 .شأو إصم٤ٌمت اُمتٜم٤مقمف وؾمٌٌف، قمغم أصٚمٝم٤م

أن شمٙمقن هٜم٤مك قم٘مقسم٦م شمٕمزيري٦م رادقم٦م ًمٚمٛمٛمتٜمع قمـ اًمتقىمٞمع  :ومما يؿؽـ اؿساحف

وأن شمتؿ اإلؿم٤مرة إمم اًمٕم٘مقسم٦م ذم ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغ ، قمغم أصؾ ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغ سمال قمذر

 وأن ي٘مرأه٤م اعمٌٚمغ قمغم اعمٛمتٜمع ؿمٗمٝمٞم ٤م.، ٟمٗمًٝم٤م

 :أحؽام ظامة[: افباب األول: ادقضع افسادس ]يتبع

ُمـ شمًٚمؿ صقرة ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغ ورومض اًمتقىمٞمع قمغم » :14/2ضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

 .شومٝمق ذم طمٙمؿ ُمـ وىمع قمٚمٞمٝم٤م :أصٚمٝم٤م
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 :وجف افصؾة بافترسيع

، اؾمتالم ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغٟمّم٧م هذه اًمالئح٦م قمغم أن اًمتٌٚمٞمغ ُمٜمت٩م ٔصم٤مره سمٛمجرد 

اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م آٟمٗم٤م ذم اعمقوع  - وهذا يٛمثؾ احلّد إدٟمك ًمٕم٘مقسم٦م اعمٛمتٜمع قمـ اًمتقىمٞمع

وًمف أصمر ذم اًمتنيع: ٕٟمف يًد سم٤مسًم٤م ُمـ أسمقاب اعمامـمٚم٦م وهق دقمقى قمدم ،  - اًم٤ًمسمؼ

 طمّمقل اًمتٌٚمٞمغ.

، 18 ًمٙمـ ىمد يرد قمغم هذا اإلضمراء إؿمٙم٤مل: ًمٕمدم شمٓم٤مسم٘مف ُمع ُم٤م ضم٤مء ذم اعم٤مدة

وطمٞم٨م إن هذه اعم٤مدة ؾمٞم٠ميت اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين: وم٤مٕٟم٥ًم ذيمر 

 اإلؿمٙم٤مل هٜم٤مك.

 :أحؽام ظامة[: افباب األول: افسابع ]يتبعادقضع 

 :11ادادة ضم٤مء ذم 

ولق ذم غر مؽان  متك سؾؿ إىل شخص مـ وجف إلقف  ًاالتبؾقغ كظامل يؽقن»

 .شإقامتف أو طؿؾف

أن تعؾـ طـ صؾب ادقجف إلقف التبؾقغ ذم .. .لؾدائرة» :17/4وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

إحدى الصحػ ادحؾقة أو أي وسقؾة أخرى ترى أن اإلطلن فقفا حمؼؼ 

 .شلؾؿؼصقد

أو امتـع طـ ، إذا تعذر تبؾقغ مـ ال يعرف طـقاكف» :17/5وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

خدماتف لدى أن تلمر بإيؼاف  - طـد االقتضاء - احلضقر بعد تبؾقغف فؾؾؿحؽؿة

 .شاجلفات احلؽقمقة
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 :وجف افصؾة بافترسيع

اعم٤مدة واًمالئحت٤من اعمذيمقرة شمدل قمغم شمٗمٝمؿ اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ٕمهٞم٦م شمٕمدد وؾم٤مئؾ 

 :وقمدم اجلٛمقد قمغم وؾم٤مئؾ ىمد ٓ شمٙمقن جمدي٦م ذم سمٕمض إطمقال، اًمتٌٚمٞمغ

 ومال يِمؽمط أن يٙمقن اًمتٌٚمٞمغ ذم ُم٘مر إىم٤مُم٦م اًمِمخص اعمٌٚمَّغ أو ُم٘مر قمٛمٚمف. -

ُمـ إقمالن اًمتٌٚمٞمغ ذم  - قمٜمد آىمتْم٤مء - ا مل يٕمٚمؿ ًمف ُم٘مر ومال ُم٤مٟمعوإذ -

 اًمّمحػ اعمحٚمٞم٦م أو أي وؾمٞمٚم٦م إقمالن أظمرى.

أن تلمر بإيؼاف خدماتف لدى  - طـد االقتضاء - لؾؿحؽؿةأٟمف : وأهؿ ُمٜمٝمام -

مـ   ًا3 وهذا مـ أكجع الطرق ذم التبؾقغ3 ألكف لـ جيد بداجلفات احلؽقمقة

، التفرب مـ قبقل التبؾقغ حقـئٍذ ستؿتد إلقف هقإذ أرضار ، احلضقر

 سمِمٙمؾ ٓ يٙم٤مد يٓم٤مق. وسقذوق مرارهتا

: الفصل األول .االختصاص: الباب الثاين: افثامـ ]يتبعادقضع 

 :[االختصاص الدويل

 :92ادادة ضم٤مء ذم 

ختتص حماكؿ ادؿؾؽة باختاذ التدابر التحػظقة والققتقة التل تـػذ ذم ادؿؾؽة »

 .شغر خمتصة بالدطقى األصؾقة ولق كاكت

التدابر الققتقة هل اإلجراءات التل تتخذها الدائرة »: 29/2وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

حتك يصدر احلؽؿ ذم الدطقى ، لؾـظر ذم احلاالت ادستعجؾة بصقرة وقتقة

 .شمـ هذا الـظام( 217-206)مثؾ ما جاء ذم ادقاد ، األصؾقة
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 :وجف افصؾة بافترسيع

يم٤محلٙمؿ سم٤معمٜمع ُمـ ، ٝم٤م ُمراقم٤مة ًمٚمح٤مٓت آؾمتثٜم٤مئٞم٦م اعمًتٕمجٚم٦مهذه اعم٤مدة ومٞم

طمٞم٨م أضم٤مز اعمٜمٔمؿ ًمٚمدائرة اًمٜمٔمر ، اًمًٗمر أو احلٙمؿ سمقىمػ إقمامل اجلديدة... إًمخ

٤م طمتك يّمدر احلٙمؿ ذم اًمدقمقى ومٞمٝم٤م سمّمقرة ُم١مىمت٦م وًمق يم٤مٟم٧م ظم٤مرج اظمتّم٤مصٝم

ًم٘مٞمد وشمٙمٛمـ صٚم٦م هذه اعم٤مدة وٓئحتٝم٤م سم٤مًمتنيع ذم دم٤موزه٤م ، إصٚمٞم٦م

 آظمتّم٤مص: ُمراقم٤مًة ًمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مًم٦م اًمتل شمًتدقمل اًمتٕمجٞمؾ.

: الفصل األول .االختصاص: الباب الثاين: افتاشع ]يتبعادقضع 

 :[املكايناالختصاص 

 :12ادادة ضم٤مء ذم 

 :يًتثٜمك ُمـ اعم٤مدة )اًم٤ًمدؾم٦م واًمثالصملم( ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم ُم٤م ي٠ميت»

1- .... 

ٝم٤م ٚمَ َْم قمَ  ـْ واحلْم٤مٟم٦م واًمزي٤مرة وُمَ ذم اعم٤ًمئؾ اًمزوضمٞم٦م  - ًمٚمٛمرأة -2

اخلٞم٤مر ذم إىم٤مُم٦م دقمقاه٤م ذم سمٚمده٤م أو سمٚمد اعمدقمك قمٚمٞمف. وقمغم اعمحٙمٛم٦م إذا  - أوًمٞم٤مؤه٤م

ؾمٛمٕم٧م اًمدقمقى ذم سمٚمد اعمدقمٞم٦م اؾمتخالف حمٙمٛم٦م سمٚمد اعمدقمك قمٚمٞمف ًمإلضم٤مسم٦م قمـ 

سمٚمغ اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤محلْمقر إمم ُمٙم٤من إىم٤مُمتٝم٤م ًمٚمًػم دقمقاه٤م. وم٢مذا شمقضمٝم٧م اًمدقمقى أُ 

وإذا مل شمتقضمف اًمدقمقى ردهت٤م اعمحٙمٛم٦م دون ، وم٢من اُمتٜمع ؾمٛمٕم٧م همٞم٤مسمًٞم٤م، ومٞمٝم٤م

 .ش...إطمْم٤مره

إذا فمٝمر ًمٚمدائرة اسمتداًء أن اًمدقم٤موى اًمقاردة ذم »: 39/2وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

 .شومتٌٚمغ اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤محلْمقر دون اؾمتخالف :( ُمـ هذه اعم٤مدة ُمتقضمٝم٦م2اًمٗم٘مرة )
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 :وجف افصؾة بافترسيع

وهق أن ، 39غم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة ٞمٝم٤م اؾمتدراك ُمٝمؿ يرد قمهذه اًمالئح٦م وم

ى اًمزوضم٦م ومٞمف ُمراقم٤مة ًمألصؾ اؾمتخالف حمٙمٛم٦م سمٚمد اعمدقمك قمٚمٞمف ًمإلضم٤مسم٦م قمـ دقمق

ومال يتؿ آٟمت٘م٤مل قمٜمف إٓ سمٕمد اًمتح٘مؼ ُمـ ، وهق إىم٤مُم٦م اًمدقمقى ذم سمٚمد اعمدقمك قمٚمٞمف

سمحٞم٨م ئمٝمر ، وًمٙمـ اًمدقمقى ىمد شمٙمقن ُمـ اًمقوقح سمٛمٙم٤من، شمقضمف اًمدقمقى

ومحٞمٜمئٍذ شم٘مقم اًمدائرة ، ًمٚمدائرة شمقضمٝمٝم٤م ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف دون ؾمامع رأيف ذم اًمدقمقى

سمتٌٚمٞمغ اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤محلْمقر ُم٤ٌمذة دون اؾمتخالف: ٕٟمف فمٝمر هل٤م أن إضمراء 

وطمٞم٨م ، وقم٥مء إو٤مذم يزيد أُمد اًمدقمقى سمال وم٤مئدة، آؾمتخالف حتّمٞمؾ طم٤مصؾ

 وم٤مت اًمٖمرض ُمٜمف ؾم٘مط اإلًمزام سمف.

 :[رؾع افدظقى وؿقدها: افباب افثافث: عارش ]يتبعافادقضع 

 :31ادادة ضم٤مء ذم 

ي٘مقم اعمحي أو اعمدقمل ـ سمح٥ًم إطمقال ـ سمتًٚمٞمؿ صقرة صحٞمٗم٦م اًمدقمقى »

إٓ إذا يم٤من ىمد ، إمم اعمدقمك قمٚمٞمف ظمالل مخ٦ًم قمنم يقًُم٤م قمغم إيمثر ُمـ شمًٚمٞمٛمٝم٤م إًمٞمف

جي٥م أن يتؿ اًمتًٚمٞمؿ  ٜمدئذٍ ومٕم، طمدد ًمٜمٔمر اًمدقمقى ضمٚم٦ًم شم٘مع ذم أصمٜم٤مء هذا اعمققمد

 .شروذًمؽ يمٚمف ُمع ُمراقم٤مة ُمققمد احلْمق، ىمٌؾ اجلٚم٦ًم

 :وجف افصؾة بافترسيع

حتديد طمد أقمغم ًمٚمٛمدة ذم أي إضمراء ًمف أصمر ذم اًمتنيع: ٕٟمف يٛمٜمع ُمـ أن يٙمقن 

وهذا اًمٙمالم يٜمًح٥م قمغم هذه اعم٤مدة وقمغم مجٞمع اعمقاد إظمرى ، ٧م ُمٗمتقطًم٤ماًمقىم
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وًمتٗمٕمٞمؾ هذه ، (1) - وُم٤م أيمثره٤م - إقمغم عمدة اإلضمراء اًمتل ومٞمٝم٤م حتديد ًممضم٤مل

، اعمقاد يٜمٌٖمل قمغم اجلٝم٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م ذم وزارة اًمٕمدل ُمت٤مسمٕم٦م آًمتزام هبذه أضم٤مل

وذم طم٤مل وضمقد قمقائؼ ، وحم٤مؾم٦ٌم اعمقفمٗملم اًمذيـ ٓ يٚمتزُمقن هب٤م سمدون قمذر

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم.ظم٤مرضم٦م قمـ ىمدرة اعمقفمػ يٜمٌٖمل قمغم اًمقزارة إجي٤مد احلٚمقل 

 :[رؾع افدظقى وؿقدها: افباب افثافث: ادقضع احلادي ظؼ ]يتبع

 :45اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

قمدا اًمدقم٤موى اعمًتٕمجٚم٦م واًمدقم٤موى اًمتل  - قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم مجٞمع اًمدقم٤موى»

أن يقدع ًمدى اعمحٙمٛم٦م ُمذيمرة سمدوم٤مقمف ىمٌؾ اجلٚم٦ًم  - ُأٟم٘مص ُمققمد احلْمقر ومٞمٝم٤م

وسمٞمقم واطمد قمغم ، ٤مم قمغم إىمؾ أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦ماعمحددة ًمٜمٔمر اًمدقمقى سمثالصم٦م أي

إىمؾ أُم٤مم اعمح٤ميمؿ إظمرى، وأُم٤مم اًمدوائر اًمٕمامًمٞم٦م واًمتج٤مري٦م وإطمقال 

 .شاًمِمخّمٞم٦م إذا ٟمٔمرت أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمح٤مومٔم٦م أو اعمريمز

 :وجف افصؾة بافترسيع

وٓؾمٞمام ، ًمتٓمٌٞم٘مٝم٤م إذا ُهّٞمئ٧م ؾمٌٌؾ أوؾمع، هذه اعم٤مدة ؾمٞمٙمقن هل٤م ٟمٗمع ذم اًمتٕمجٞمؾ

سمؾ شمؿ اًمتقؾمع ذم شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ، إذا مل ُيٙمتَػ ومٞمٝم٤م سمت٘مديؿ اعمذيمرة ذم اجلٚم٦ًم إومم وم٘مط

ًمتِمٛمؾ أي٦م ضمٚم٦ًم يرى اًم٘م٤ميض أن شمّمقر ضمقاٟم٥م ُم١مصمرة ذم اًمدقمقى ُمتقىمػ قمغم 

سمحٞم٨م خُيّّمص وىم٧م حمدد ًمتًٚمٞمؿ هذه اعمذيمرة أو اًمقصمٞم٘م٦م ، ُم٤م ي٘مدُمف أطمد إـمراف

ويمؾ ذًمؽ ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اجلدول ، شمًٚمؿ اًمٓمرف اًمث٤مين ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤موٟمحقمه٤م وُمـ صمؿ 

                                           

، 129/1) ٓئح٦م (،128، 100، 86، 80، 42، 21): أو اًمٚمقائح، وُمـ إُمثٚم٦م إظمرى هلذه اعمقاد (1)

131 ،132 ،134 ،136 ،151 ،159 ،165/3 ،165/4 ،166 ،179/1 ،187 ،188 ،190 ،

194 ،195 ،201 ،207 ،208/6 ،233). 
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وهبذا ٟمختٍم ضمٚمًتلم ذم ضمٚم٦ًم واطمدة: ٕن يمقن اًم٘م٤ميض ، اعمٕمت٤مد ًمٚمجٚم٤ًمت

وأطمد إـمراف حييان اجلٚم٦ًم ومه٤م ظم٤مًمٞم٤م اًمذهـ مم٤م ؾمٞم٘مدُمف اًمٓمرف أظمر: 

 ؾمٞمجٕمؾ اجلٚم٦ًم ًمتًٚمٞمؿ اعمذيمرة وٟمحقه٤م ومح٥ًم: وسمدل أن يٙمقن هذا اًمت٤ٌمدل ذم

ضمٚم٦ًم ُمًت٘مٚم٦م حمًقسم٦م ذم اجلدول اعمٕمت٤مد: يٙمقن هل٤م ُمققمد ُمًت٘مؾ ىمٌؾ اجلٚم٦ًم 

 سمقىم٧م يم٤مٍف.

 [رؾع افدظقى وؿقدها: افباب افثافث: ]يتبع: افثاين ظؼادقضع 

 :47اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

وًمق يم٤مٟم٧م  - إذا طمي اعمدقمل واعمدقمك قمٚمٞمف أُم٤مم اعمحٙمٛم٦م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٞمٝمام»

وـمٚم٤ٌم ؾمامع ظمّمقُمتٝمام ومتًٛمع اعمحٙمٛم٦م  - اًمدقمقى ظم٤مرج اظمتّم٤مصٝم٤م اعمٙم٤مين

 .شاًمدقمقى ذم احل٤مل إن أُمٙمـ وإٓ طمددت هل٤م ضمٚم٦ًم أظمرى

 :48اعم٤مدة ذم ضم٤مء و

ثؿ حرضا ذم غر الققت ، إذا طقـت ادحؽؿة جؾسة لشخصني متداطقني»

 .شفعؾقفا أن دمقب هذا الطؾب إن أمؽـ، وصؾبا الـظر ذم خصقمتفام، ادعني

 :وجف افصؾة بافترسيع

ه٤مشم٤من اعم٤مدشم٤من هلام أصمر يمٌػم ذم اًمتنيع: وًمٙمٜمٝمام حيت٤مضم٤من إمم شمٗمٕمٞمؾ: إذ اًمنمط 

وهذا اإلـمالق ىمد يًّقغ إلدارة ، ومٞمف إـمالق إن أُمٙمـ(: اعمذيمقر ذم هن٤ميتٝمام )وهق

اعمحٙمٛم٦م اًمؽماظمل ذم شمٓمٌٞمؼ اعم٤مدشملم: ٕن إدارة اعمحٙمٛم٦م إذا ىمًٛم٧م أوىم٤مت اًم٘مْم٤مة 

ومل دمٕمؾ هل٤مشملم اعم٤مدشملم آًمٞم٦م ًمتٓمٌٞم٘مٝمام إٓ ذم ، ي٦مقمغم اجلٚم٤ًمت وإقمامل آقمتٞم٤مد

اًمٗمجقات اًمٕم٤مرو٦م اًمتل شمٜمت٩م قمـ إًمٖم٤مء ضمٚم٤ًمت أو إٟمج٤مزه٤م ذم أىمؾ ُمـ اًمقىم٧م 
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ومًٞمٙمقن شمٓمٌٞم٘مٝمام ؿمٌف ُمتٕمذر: ٕن اعمتداقمٞملم يٜمدر أن ، اعم٘مدر... أو ٟمحق ذًمؽ

 حييا سمٜم٤مًء قمغم أُمؾ وٕمٞمػ ذم ؾمامع دقمقامه٤م.

شمٙمقن هٜم٤مك ـمري٘م٦م ُمٕمٚمٜم٦م وواوح٦م ًمتٓمٌٞمؼ ه٤مشملم أن  :وافذي يؿؽـ اؿساحف

 :اعم٤مدشملم: وُمـ صقر ذًمؽ

 يمٌٕمد اًمٔمٝمر.، أن حيدد ًمتٓمٌٞمؼ اعم٤مدشملم ؾم٤مقم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٞمقم .1

٤ًٌم ُم٤م  .2 أن يٗمرغ ًمذًمؽ اًم٘مْم٤مة اجلدد: ٕن شمرايض اعمتداقمٞملم قمغم احلْمقر هم٤مًم

ٛمٝمام يع ُمع وىمدرهتام قمغم اًمتج٤موب اًمن، يٙمقن ُم١مًذا ىمقًي٤م قمغم شمٗمٝمُّ

 مم٤م يًٝمؾ قمغم اًم٘م٤ميض ُمٝمٛمتف.، ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمت٘م٤ميض

 :وفتقضقح ذفؽ ُيؼال

وذم ، يمقن اًم٘م٤ميض ي٤ٌمذ أقمامل اًم٘مْم٤مء قم٘م٥م اعمالزُم٦م ىمراسم٦م صمالث ؾمٜمقات وم٘مط

صٖمػمة وسم٢مدارة ُمًت٘مٚم٦م ُمـ ىمٌٚمف ىمد جيٕمٚمف سمٕمٞمًدا قمـ  - ذم اًمٖم٤مًم٥م - حم٤ميمؿ شمٙمقن

شم٠مهٞمٚمف وإيم٤ًمسمف اًمث٘م٦م واخلؼمة مم٤م يٕمٞمؼ اًمت٤ًمرع ذم ، أصح٤مب اخلؼمة ذم اًم٘مْم٤مء

ومؽمة اٟمت٘م٤مًمٞم٦م عمدة ؾمٜمتلم سملم اعمالزُم٦م واٟمٗمراد  هلذا يٛمٙمـ أن ي٘مؽمح ووع، اًمٙم٤مومٞم٦م

وسمٛم٘مرسم٦م ، سمحٞم٨م يٙمقن حت٧م إدارة رئٞمس اعمحٙمٛم٦م، اًم٘مْم٤مء سمٙم٤مُمؾ أقماملاًم٘م٤ميض 

شمتًؿ ، أٟمقاٌع حمددة ُمـ اًم٘مْم٤مي٤مل ًمف قَّ وحُت ، ُمـ أصح٤مب اخلؼمة ُمـ اًم٘مْم٤مة

اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمقاومؼ اعمتداقمٞم٤من : وُمـ وٛمٜمٝم٤م، ىمٚم٦م اعمدة اعمتقىمٕم٦م إلهن٤مئٝم٤مو، سم٤مًمًٝمقًم٦م

 قمغم طمْمقرمه٤م هل٤م.
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حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ : افباب افرابع: افثافث ظؼ ]يتبعادقضع 

 :[احلضقر وافتقـقؾ دم اخلصقمة: افػصؾ األول. وافتقـقؾ دم اخلصقمة

 :49/3ذم اًمالئح٦م ضم٤مء 

ُم٦م قمـ أطمد ـمرذم اًمدقمقى ضم٤مز هلؿ جمتٛمٕملم أو إذا شمٕمدد اًمقيمالء ذم اخلّمق»

أيم٤من ذم أول اًمدقمقى أم ذم  ؾمقاءً  :ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ قمغم طمدة احلْمقر قمـ ُمقيمٚمف

أصمٜم٤مئٝم٤م ُم٤م مل يٜمص ذم اًمقيم٤مًم٦م قمغم همػم ذًمؽ أو ي١مدي شمٕم٤مىمٌٝمؿ إمم إقم٤مىم٦م ؾمػم 

 .شاًمدقمقى

 :وضمف اًمّمٚم٦م سم٤مًمتنيع

، اعمٜمٔمؿ عمٕم٤مجل٦م أطمد أؾم٤ٌمب اًمت٠مظمػمُم٤م ضم٤مء ذم هن٤مي٦م اعم٤مدة اؾمتدراٌك ذيملٌّ ُمـ 

وهذا اًم٥ًٌم هق شمٕم٤مىم٥م اًمقيمالء سمِمٙمؾ ي١مدي إمم إقم٤مىم٦م ؾمػم اًمدقمقى: يم٠من يتٙمرر 

ؾ: ًمٗمٝمؿ  ـمٚم٥م اًمقيمٞمؾ اعمت٠مظمر اإلُمٝم٤مل ًمٚمرضمقع إمم ُمـ ىمٌٚمف ُمـ اًمقيمالء أو اعمقيمخ

أو قمـ اًم٘مْم٤مي٤م ، أو يٕمتذر ُمثاًل قمـ اإلىمرار قمـ اعمقيمؾ، جمري٤مت اًمدقمقى

أو ىمْم٤مي٤م اًمديـ: ًمٙمقن ذًمؽ ُمـ صالطمٞم٤مت ويمٞمؾ ، أو ىمْم٤مي٤م اًمٕم٘م٤مر، اعمح٤مؾمٌٞم٦م

ويدظمؾ ذم ذًمؽ ُمـ سم٤مب أومم إذا ٓطمظ اًم٘م٤ميض أن شمٕم٤مىم٥م ، .. وٟمحق ذًمؽ.،آظمر

وشمِمتٞمتٝم٤م سمحٞم٨م يٙمقن يمؾ ويمٞمؾ ، اًمقيمالء إٟمام هق طمٞمٚم٦م سم٘مّمد إقم٤مىم٦م ؾمػم اًمدقمقى

 ُمتخّمص سمجر اًمدقمقى إمم ُم٤ًمر ُمٖم٤مير عم٤ًمر اًمقيمٞمؾ أظمر.
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حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ : افباب افرابع: افرابع ظؼ ]يتبعادقضع 

 :[احلضقر وافتقـقؾ دم اخلصقمة: افػصؾ األول. وافتقـقؾ دم اخلصقمة

 :50 اعم٤مدةذم ضم٤مء 

وأن يقدع صقرة مصدقة مـ ، جيب طذ القكقؾ أن يؼرر حضقره طـ مقكؾف»

ولؾؿحؽؿة أن ترخص لؾقكقؾ طـد . وثقؼة وكالتف لدى الؽاتب ادختص

طذ أال يتجاوز ذلؽ أول جؾسة ، الرضورة بإيداع صقرة القثقؼة ذم مقطد حتدده

ويققعف ، وجيقز أن يثبت التقكقؾ ذم اجلؾسة بتؼرير يدون ذم حمرضها. لؾؿرافعة

 .ادقكؾ أو يبصؿ طؾقف بإهبامف

 .شطذ القيص والقيل والـاضر آكػاً ويرسي وجقب اإليداع ادشار إلقف 

إذا مل يؽـ مع القكقؾ صقرة مـ وكالتف مصدقة » :50/1يمام ضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

مـ مصدرها صابؼ ادقضػ ادختص طذ أصؾفا ويققع طذ الصقرة بذلؽ 

 .شويقدطفا بؿؾػ الؼضقة

 :وجف افصؾة بافترسيع

ومٞمام  - هذه اعم٤مدة وُم٤م ضم٤مء ذم ٓئحتٝم٤م اعمذيمقرة وسم٘مٞم٦م ًمقائحٝم٤م ومٞمٝم٤م مجع سملم احلزم

ويمؾ ذًمؽ يّم٥م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ،  - ومٞمام حيت٤مج إمم ُمروٟم٦م - ٦مواعمروٟم،  - حيت٤مج إمم طمزم

 :ذم شمنيع اًمت٘م٤ميض

 :ؾؿـ جقاكب افترسيع

وىم٧م اجلٚم٦ًم: ومٚمٚمٛمحٙمٛم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف ويمٞمؾ ن وصمٞم٘م٦م اًمقيم٤مًم٦م إذا مل شمٙمـ ُمع أ -

ًمٙمـ ًمٞمس هذا قمغم إـمالىمف: ، أن شمرظمص ًمف سم٢ميداع صقرة هذه اًمقصمٞم٘م٦م ٓطمً٘م٤م

أال تتجاوز : وافثاينأن يٙمقن ذًمؽ قمٜمد اًميورة. : أحدمها: سمؾ ُم٘مٞمد سم٘مٞمديـ



 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ

 فٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚح

 
 

 313 

 .ادفؾة اجلؾسة التالقة

وٓ ، أن اعمقيمؾ يٛمٙمـ أن يقيّمؾ همػمه سم٤مًمؽماومع قمٜمف ذم ضمٚم٦ًم اًمت٘م٤ميض ٟمٗمًٝم٤م -

يِمؽمط إصدار وصمٞم٘م٦م اًمتقيمٞمؾ ُمـ يمت٤مسم٦م اًمٕمدل! وهذا يٖمٗمؾ قمٜمف اًمٙمثػم ُمع أن 

ؾ ٗمٞمًٗم٤م ُمـ إضمراءات اًمتقيمٞمؾ وخت، وشمنيًٕم٤م ذم اًمت٘م٤ميض، ومٞمف شمٞمًػًما قمغم اعمقيمخ

 وهل يمت٤مسم٦م اًمٕمدل.، آقمتٞم٤مدي٦م اًمتل حتت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م ضمٝم٦م أظمرى ُمًت٘مٚم٦م

إصؾ أن ي٘مدم اًمقيمٞمؾ صقرًة ـمٌؼ إصؾ ُمـ اًمقيم٤مًم٦م ُمّمدىم٦ًم ُمـ  -

ومٝمٜم٤مك طمؾ سمديؾ ، ًمٙمـ ًمق مل حيي اًمقيمٞمُؾ اًمّمقرَة اعمّمدىم٦م، ُمّمدره٤م

، دىمٞمؼ ًمدى اًم٘م٤ميض ٟمٗمًفوهق أن ي٘مقم سمذًمؽ اعمقفمػ اعمختص سم٤مًمت، وُمتٞمّن 

صمؿ يقىمع قمغم اًمّمقرة سم٠مٟمف مت٧م ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ، ومٞمٓم٤مسمؼ سملم إصؾ واًمّمقرة

 ويقدقمٝم٤م سمٛمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م.

حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ : افباب افرابع: اخلامس ظؼ ]يتبعادقضع 

 :[احلضقر وافتقـقؾ دم اخلصقمة: افػصؾ األول. وافتقـقؾ دم اخلصقمة

 :52اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

دون ؾمػم  - أو قمزًمـف سمٖمػم ُمقاوم٘م٦م اعمحٙمٛم٦م - قمتزال اًمقيمٞمؾٓ حيقل ا»

ًٓ ُمـ اعمٕمتزل أو ، اإلضمراءات ؾ ظمّمٛمف سمتٕمٞملم ويمٞمؾ آظمر سمد إٓ إذا أسمٚمغ اعمقيمخ

 .شأو سمٕمزُمف قمغم ُم٤ٌمذة اًمدقمقى سمٜمٗمًف، اعمٕمزول

 :52/1ذم اًمالئح٦م ضم٤مء و

ذم اًم٘مْمٞم٦م ذم  ومٞمًتٛمر اًمًػم - زل سمٖمػم ُمقاوم٘م٦م اعمحٙمٛم٦مأو قمُ  - إذا اقمتزل اًمقيمٞمؾ»

ًٓ ُمـ اعمٕمتزل أو اعمٕمزول مل يٌٚمغ اعمقيمخ  ُم٤م، ُمقاضمٝمتف ؾ ظمّمٛمف سمتٕمٞملم ويمٞمؾ آظمر سمد
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 .شأو سمٕمزُمف قمغم ُم٤ٌمذة اًمدقمقى سمٜمٗمًف

 :وجف افصؾة بافترسيع

هذه اعم٤مدة وٓئحتٝم٤م اعمذيمقرة شمًدان سم٤مسًم٤م ُمـ أسمقاب اعمامـمٚم٦م اًمتل ىمد يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م 

٠مظمر ذم هتٞمئ٦م اًمٌديؾ سم٘مّمد شمٓمقيؾ أُمد وهق قمزل اًمقيمٞمؾ واًمت، أطمد اخلّمقم

اًمت٘م٤ميض: طمٞم٨م ٟمّم٧م اعم٤مدة وٓئحتٝم٤م قمغم أن اًمٕمزل إذا مل يتؿ سمٛمقاوم٘م٦م ُمـ 

وٓ يتٖمػم احل٤مل إٓ ، اعمحٙمٛم٦م ومٞمًتٛمر اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمقيمٞمؾ يمام ًمق مل حيّمؾ ًمف قمزل

دون أن يٙمقن هٜم٤مك أي ، سمتٕمٞملم ويمٞمؾ آظمر أو ُم٤ٌمذة اعمقيمؾ ًمٚمدقمقى سمٜمٗمًف

 يمؾ إلجي٤مد اًمٌديؾ.إُمٝم٤مل ًمٚمٛمق

حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ : افباب افرابع: افسادس ظؼ ]يتبعادقضع 

 :[احلضقر وافتقـقؾ دم اخلصقمة: افػصؾ األول. وافتقـقؾ دم اخلصقمة

 :53اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

إذا فمٝمر ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ُمـ أطمد اًمقيمالء يمثرة آؾمتٛمٝم٤مٓت سمحج٦م ؾم١مال ُمقيمٚمف »

 .شؾ سمٜمٗمًف إلمت٤مم اعمراومٕم٦م أو شمقيمٞمؾ ويمٞمؾ آظمرومٚمٝم٤م طمؼ ـمٚم٥م اعمقيمخ  :سم٘مّمد اعمامـمٚم٦م

 :بافترسيعوجف افصؾة 

طمٞم٨م أضم٤مزت ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ، هذه اعم٤مدة شمٕم٤مًم٩م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ إطمدى وؾم٤مئؾ اعمامـمٚم٦م

ؾ سم٤مًمؽماومع سمٜمٗمًف إذا فمٝمر هل٤م أن اًمقيمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ  - أو شمقيمٞمؾ ويمٞمؾ آظمر - إًمزام اعمقيمخ

 ُمقيمٚمف! ي٘مّمد اعمامـمٚم٦م سمٙمثرة آؾمتٛمٝم٤مٓت سمدقمقى ؾم١مال

أن ٓ ُيٙمتٗمك سمذًمؽ: سمؾ شمّمدر قم٘مقسم٤مت شمٕمزيري٦م ًمٚمقيمٞمؾ  :وافذي يؿؽـ اؿساحف

وأن هذا اًمقيمٞمؾ ىم٤مدر قمغم ، اًمذي صم٧ٌم ًمدهي٤م أن ـمٚمٌف ًمالؾمتٛمٝم٤مٓت قمديؿ اجلدوى
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 وأٟمف إٟمام ـمٚم٥م هذه آؾمتٛمٝم٤مٓت ًمٚمٛمامـمٚم٦م ومح٥ًم.، أن يٗمل سم٤معمٓمٚمقب سمدوهن٤م

حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ : افباب افرابع: افسابع ظؼ ]يتبعادقضع 

 :ؽقاب اخلصقم[: افثاينافػصؾ . وافتقـقؾ دم اخلصقمة

 :55اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

إذا غاب اددطل طـ جؾسة مـ جؾسات الدطقى ومل يتؼدم بعذر تؼبؾف »

ولـف بعد ذلؽ أن يطؾب استؿرار الـظر فقفا بحسب . ادحؽؿة فتشطب الدطقى

فإن ، رها وتبؾغ بذلؽ اددطك طؾقفوطـد ذلؽ حتدد ادحؽؿة جؾسة لـظ، األحقال

غاب اددطل كذلؽ ومل يتؼدم بعذر تؼبؾف ادحؽؿة فتشطب الدطقى وال تسؿع 

 .شبعد ذلؽ إال بؼرار مـ ادحؽؿة العؾقا

 :بافترسيعوجف افصؾة 

وقمدم اًمًامح ًمف ، هذه اعم٤مدة شمدل قمغم وضمقب اطمؽمام اعمدقمل عمقاقمٞمد اجلٚم٤ًمت

أم ، ٤من ذًمؽ سمتٕمٛمد ُمٜمف ًمإلؾم٤مءة إمم اعمدقمك قمٚمٞمفذم شمٓمقيؾ أُمد اًمت٘م٤ميض: ؾمقاء أيم

ويٜمٌٖمل أن يٙمقن اًم٘م٤ميض طم٤مزُم٤م ذم شمٓمٌٞمؼ هذه ، سم٢ممه٤مل ُمٜمف ًمٕمدم ايمؽماصمف سم٤معمقاقمٞمد

اعم٤مدة ُمع أي ُمدٍع ٓ يٙمؽمث سمٛمقاقمٞمد اجلٚم٤ًمت: ٕن جمٚمس اًمت٘م٤ميض سمٙم٤مُمؾ ـم٤مىمٛمف 

طمؽمام عمقاقمٞمد إٟمام قم٘مد سمٜم٤مًء قمغم ـمٚمٌف: ومحري سمف أن يٙمقن قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ آ

وجيٕمٚمف ، وأي شمراٍخ ُمٜمف قمـ احلْمقر سمال قمذر: يدل قمغم قمدم ايمؽماصمف، هذا اعمجٚمس

وًمق شمٖمٞم٥م ًمٚمٛمرة اًمث٤مٟمٞم٦م ، ُمًتح٘م٤م ًمِمٓم٥ٍم أوزم  ًمٚمدقمقى ُمـ ىمٌؾ ىم٤ميض اعمقوقع

، سمال قمذر شم٘مٌٚمف اعمحٙمٛم٦م: ومًٞمخرج اعمقوقع طمٞمٜمئٍذ قمـ صالطمٞم٦م ىم٤ميض اعمقوقع

ُمنموـًم٤م سمّمدور ىمرار سمذًمؽ ُمـ اعمحٙمٛم٦م  ويّمٌح اؾمتٛمرار اًمٜمٔمر ذم اًمدقمقى

 اًمٕمٚمٞم٤م!
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حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ : افباب افرابع: افثامـ ظؼ ]يتبعادقضع 

 :ؽقاب اخلصقم[: افثاينافػصؾ . وافتقـقؾ دم اخلصقمة

 :2وم٘مرة  57اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

، إذا شمٌٚمغ اعمدقمك قمٚمٞمف ًمِمخّمف أو ويمٞمٚمف ذم اًمدقمقى ٟمٗمًٝم٤م سمٛمققمد اجلٚم٦ًم -2»

هق أو ويمٞمٚمف ُمذيمرة سمدوم٤مقمف ًمدى اعمحٙمٛم٦م ىمٌؾ اجلٚم٦ًم اعمحددة ًمٜمٔمر أو أودع 

ومتحٙمؿ اعمحٙمٛم٦م ، أو طمي اعمدقمك قمٚمٞمف ذم أي ضمٚم٦ًم صمؿ هم٤مب، اًمدقمقى ومل حيي

٤م، ذم اًمدقمقى  .شويٕمد طمٙمٛمٝم٤م ذم طمؼ اعمدقمك قمٚمٞمف طمْمقري 

ويم٤من سمٕمْمٝمؿ ىمد سمٚمغ ًمِمخّمف ، إذا شمٕمدد اعمدقمك قمٚمٞمٝمؿ» :58وضم٤مء ذم اعم٤مدة 

.. .وشمٖمٞمٌقا مجٞمًٕم٤م أو شمٖمٞم٥م ُمـ مل يٌٚمغ ًمِمخّمف، ٔظمر مل يٌٚمغ ًمِمخّمفوسمٕمْمٝمؿ ا

 .شحضقرًيايٕمد احلٙمؿ ذم اًمدقمقى ذم طمؼ ُمـ شمٌٚمغ ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمٝمؿ طمٙماًم 

 :بافترسيعوجف افصؾة 

وهق ، ه٤مشم٤من اعم٤مدشم٤من ُمـ ـمرق اًمٕمالج اًمٜم٤مضمٕم٦م ٕطمد أسمرز أؾم٤ٌمب اًمت٠مظمػم

اجلٚم٤ًمت: ٕن ُمـ أىمقى صقر مم٤مـمٚم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف سمتٕمٛمده اًمٖمٞم٤مب قمـ طمْمقر 

سمؾ ؾمٞمٗمّقت قمٚمٞمف ومرص٦م اًمدوم٤مع قمـ ، إدرايمف أن اًمٖمٞم٤مب ًمـ يٜمٗمٕمف: اًمردع واًمتٝمديد

سمٛمقضم٥م ه٤مشملم  - ُمقىمٗمف ىمٌؾ صدور احلٙمؿ آسمتدائل: طمٞم٨م ؾمٞمتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف

وأن اعمحٙمٛم٦م ًمق طمٙمٛم٧م سمٛمقضم٥م سمٞمٜم٦م اعمدقمل ومًٞمٙمقن ، سم٤مقمت٤ٌمره طم٤مًضا - اعم٤مدشملم

ا يِمٛمؾ مجٞمع أوضمف اًمتٌٚمٞمغ اًمتل طمّمؾ هب٤م قمٚمٛمف سم٤مًمدقمقى: وهذ، طمٙمٛمٝم٤م طمْمقرًي٤م

سمدوم٤مقمف ًمدى  ف ُمذيمرةً هق أو ويمٞمٚمُ  أودعَ أم ، اًء شمؿ شمٌٚمٞمٖمف ًمِمخّمف أو شمٌٚمٞمغ ويمٞمٚمفؾمق

طمي اعمدقمك قمٚمٞمف ذم أي  أم، اعمحٙمٛم٦م ىمٌؾ اجلٚم٦ًم اعمحددة ًمٜمٔمر اًمدقمقى ومل حيي

 .ضمٚم٦ًم صمؿ هم٤مب
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حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ : افباب افرابع: افتاشع ظؼ ]يتبعادقضع 

 :ؽقاب اخلصقم[: افثاينافػصؾ . وافتقـقؾ دم اخلصقمة

 :6-57/4ذم اًمالئح٦م ضم٤مء 

أن شم٠مُمر سم٢مي٘م٤مف ظمدُم٤مت اعمٛمتٜمع قمـ  - قمٜمد آىمتْم٤مء - ًمٚمٛمحٙمٛم٦م 57/4»

 احلْمقر ًمدى اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م.

ومٞمٌٚمغ سمذًمؽ  :إذا شمقضمٝم٧م اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف سمٕمد ؾمامع اًمدقمقى 57/5

وأٟمف إذا ختٚمػ ، ويِمٕمر سمقضمقب طمْمقره ٕداء اًمٞمٛملم، طم٥ًم إضمراءات اًمتٌٚمٞمغ

وؾمقف ي٘م٣م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٙمقل وومؼ اعم٤مدة ، (1)سمٖمػم قمذر شم٘مٌٚمف اعمحٙمٛم٦م قمّد ٟم٤ميماًل 

أُم٤م إن يم٤من ًمف قمذر يٛمٜمٕمف ُمـ ، اًمث٤مًمث٦م قمنمة سمٕمد اعم٤مئ٦م ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم

٤مدة اًمراسمٕم٦م قمنمة سمٕمد اعم٤مئ٦م ُمـ هذا ومٞمٕم٤مُمؾ وومؼ اعم - شم٘مٌٚمف اعمحٙمٛم٦م - احلْمقر

 اًمٜمٔم٤مم.

٤م 57/6 ومتحدد اًمدائرة ، إذا يم٤من احلٙمؿ ذم همٞم٤مب اعمحٙمقم قمٚمٞمف وقُمد طمْمقري 

ُمققمًدا ٓؾمتالم ٟمًخ٦م احلٙمؿ وومؼ اعم٤مدة اًم٤ًمدؾم٦م واًمًتلم سمٕمد اعم٤مئ٦م واعم٤مدة 

ذا وم٢م - دون سمٕم٨م ٟمًخ٦م احلٙمؿ إًمٞمف - اًمت٤مؾمٕم٦م واًمًٌٕملم سمٕمد اعم٤مئ٦م ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم

ومٞمٙمت٥ًم احلٙمؿ  :اٟم٘مْم٧م ُمدة آقمؽماض ومل ي٘مدم اعمحٙمقم قمٚمٞمف اقمؽماوف

 .شاًم٘مٓمٕمٞم٦م

                                           

 .(113، 107): اٟمٔمر ٟمحق هذا اإلضمراء ذم ُمقاد أظمرى: ُمٜمٝم٤م (1)
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إذا هم٤مب اعمٕم٤مرض أو ويمٞمٚمف قمـ اجلٚم٦ًم إومم » :3وم٘مرة ، 60وضم٤مء ذم اعم٤مدة 

ويٕمد ، ومتحٙمؿ اعمحٙمٛم٦م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م سمً٘مقط طم٘مف ذم اعمٕم٤مرو٦م، ًمٜمٔمر اعمٕم٤مرو٦م

 .شطمٙمٛمٝم٤م هن٤مئًٞم٤م

 :بافترسيعوجف افصؾة 

هذه اًمٚمقائح واعم٤مدة اعمذيمقرة هل٤م أصمر يمٌػم ذم شمٖمٞمػم ىمٜم٤مقم٤مت يمثػم ُمـ اخلّمقم 

 :اًمذيـ ٓ ي٤ٌمًمقن سمٛمقاقمٞمد اعمحٙمٛم٦م

ُأقمٓمٞم٧م اعمحٙمٛم٦م صالطمٞم٦م إُمر سم٢مي٘م٤مف ظمدُم٤مت  :(57/4ومٗمل اًمالئح٦م ) -

وهذا ُمـ ـمرق اًمْمٖمط اعمنموقم٦م ، اعمٛمتٜمع قمـ احلْمقر ًمدى اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م

اجلٚم٤ًمت: ٕن إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اعمقازٟم٦م سملم ًمإلًمزام سمحْمقر ُمقاقمٞمد 

وُمتك ىمٍم اإلٟم٤ًمن ذم واضم٤ٌمت همػمه: ومٚمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ، احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت

 سمت٠مظمػم سمٕمض طم٘مقىمف إمم أن يٗمل سمقاضم٤ٌمت أظمريـ.، ذقًم٤م ُمـ ُمٕم٤مُمٚمتف سم٤معمثؾ

 - وم٘مد ُمٜمح اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي هذه اًمّمالطمٞم٦م: وًمٗم٤مقمٚمٞم٦م إي٘م٤مف اخلدُم٤مت

وىمد ؾمٌؼ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ذًمؽ ذم ، تعذر تبؾقغ مـ ال يعرف طـقاكفقمٜمد  - ٤مأيًْم 

 اعمقوع اًم٤ًمسمع ُمـ هذا اعمٌح٨م.&

أو امتـع طـ ، إذا تعذر تبؾقغ مـ ال يعرف طـقاكف» :17/5وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

أن تلمر بإيؼاف خدماتف لدى  - طـد االقتضاء - فؾؾؿحؽؿة 3احلضقر بعد تبؾقغف

 .شاجلفات احلؽقمقة

ورد اًمتٍميح سم٠مطمد اإلضمراءات اًمرادقم٦م ًمٚمحد ُمـ  :(57/5وذم اًمالئح٦م ) -

طمٞم٨م ؾمٞمحٛمؾ همٞم٤مسمف سمال قمذر قمغم أٟمف دًٓم٦م : هتّرب اعمدقمك قمٚمٞمف ُمـ أداء اًمٞمٛملم
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٘م٣م قمٚمٞمف وؾمت، ذم يٛمٞمٜمفٟم٤ميماًل  اعمحٙمٛم٦مُ وُمـ صمؿَّ ؾمتٕمده ، قمغم هترسمف ُمـ اًمٞمٛملم

 .سم٤مًمٜمٙمقل

اًمتٍميح اقمتٜمك اًمٗم٘مٝم٤مء هبذا إصؾ وٕمهٞم٦م اقمت٤ٌمر اًمدًٓم٦م ذم طم٤مل همٞم٤مب 

 :وقمؼموا قمـ ُمْمٛمقٟمف سمٕمدة أًمٗم٤مظ ُمٜمٝم٤م

 .(1)شإصؾ أن ًمٚمح٤مل ُمـ اًمدًٓم٦م يمام ًمٚمٛم٘م٤مًم٦م» .1

 .(2)شاًمث٤مسم٧م سم٤مًمدًٓم٦م ُمثؾ اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٍميح» .2

 .(3)شاًمدًٓم٦م شمٕمٛمؾ قمٛمؾ اًمٍميح إذا مل يقضمد سيح يٕم٤مروٝم٤م» .3

ذم درضم٦ٍم قم٤مًمٞم٦ٍم ُمـ احلزم ُمع  ورد اًمتٍميح سم٢مضمراء :(57/6وذم اًمالئح٦م ) -

ٝم٤موٟملم ذم طمْمقر ضمٚم٤ًمت اًمت٘م٤ميض: وم٢مذا هم٤مب اعمدقمك قمٚمٞمف سمال قمذر قمغم اًمرهمؿ اعمت

قمٚمٞمف سمٛمقضم٥م سمّٞمٜم٦م  ومال يٙمتٗمك سمجقاز احلٙمؿ، ُمـ قمٚمٛمف سمٛمققمد احلْمقر

٤ًٌم ذم اعمقوع اًمث٤مُمـ قمنم - اعمدقمل سمؾ إن هذا احلٙمؿ يٛمٙمـ أن  - يمام ُمر سمٞم٤مٟمف ىمري

طمٞم٨م شمٌدأ ُمٝمٚم٦م آقمؽماض قمغم احلٙمؿ ُمٜمذ ، وهمػم ىم٤مسمؾ ًمالؾمتئٜم٤مف، يٙمقن هن٤مئًٞم٤م

يقًُم٤م(  30وم٢مذا ُمْم٧م اعمدة )وهل ذم اًمٖم٤مًم٥م ، اعمققمد اعمحدد ٓؾمتالم ٟمًخ٦م احلٙمؿ

اوف وم٢من احلٙمؿ ؾمٞمٙمت٥ًم صٗم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م طمٞمٜمئٍذ! وٓ ومرق ذم ذًمؽ ومل ي٘مدم اقمؽم

وٓ ، د ومل حييسملم يمقن اعمحٙمقم قمٚمٞمف طمي ىمٌؾ اًمٜمٓمؼ سم٤محلٙمؿ أو قمٚمؿ سم٤معمققم

ومرق سملم يمقٟمف شمًّٚمؿ ٟمًخ٦م احلٙمؿ أو ًمق مل يتًّٚمٛمٝم٤م: ٕٟمف ُمٗمرط ومٕمٚمٞمف أن يتحٛمؾ 

، وٕن قمدم احلْمقر دًٓم٦م قمغم إؾم٘م٤مـمف حل٘مف ذم اًمدوم٤مع قمـ ُمقىمٗمف، ٟمت٤مئ٩م شمٗمريٓمف

                                           

 . (163)ص، رؾم٤مًم٦م اًمٙمرظمل ذم إصقل (1)

 . (247) ص، اعمٖمٜمل ًمٚمخ٤ٌمزي (2)

 . (126)ىم٤مقمدة ، (2/703)، شمرشمٞم٥م اًممزم (3)
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وطمٞم٨م مل يقضمد شمٍميح سمام يٕم٤مرض هذه اًمدًٓم٦م ضم٤مز شمٜمزيٚمٝم٤م ُمٜمزًم٦م اًمتٍميح 

 .(1)شؾ قمٛمؾ اًمٍميح إذا مل يقضمد سيح يٕم٤مروٝم٤ماًمدًٓم٦م شمٕمٛم»سم٢مؾم٘م٤مط طم٘مف: إذ 

أن : 60( ُمـ اعم٤مدة 1طمٞم٨م سمٞمٜم٧م اًمٗم٘مرة ): 3وم٘مرة ، 60ويمذًمؽ احل٤مل ذم اعم٤مدة  -

ًمٚمٛمحٙمقم قمٚمٞمف همٞم٤مسمًٞم٤م اعمٕم٤مرو٦م قمغم احلٙمؿ ًمدى اعمحٙمٛم٦م اًمتل أصدرت هذا 

أٟمف قمٜمد همٞم٤مسمف قمـ : (60( ُمـ ٟمٗمس هذه اعم٤مدة )3ًمٙمـ سمّٞمٜم٧م اًمٗم٘مرة )، احلٙمؿ

وأهؿ ُمـ ، يً٘مط طم٘مف ذم اعمٕم٤مرو٦م: ٦ًم إومم اًمتل طُمددت ًمٚمٜمٔمر ذم ُمٕم٤مروتفاجلٚم

 أٟمف ُيٕمّد طمٙمُؿ اعمحٙمٛم٦م آسمتدائٞم٦م هن٤مئًٞم٤م طمٞمٜمئٍذ.: هذا

حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ : افباب افرابع: افعؼون ]يتبعادقضع 

 :ؽقاب اخلصقم[: افثاينافػصؾ . وافتقـقؾ دم اخلصقمة

ـ أُمره٤م سم٢مطمْم٤مر أن شمْمٛمخ  - قمٜمد آىمتْم٤مء - ًمٚمدائرة» :57/13ذم اًمالئح٦م ضم٤مء 

قمغم أن ، شمقىمٞمٗمف اعمدة اًمالزُم٦م اًمتل ُيتٛمٙمـ ظمالهل٤م ُمـ إطمْم٤مره :اعمدقمك قمٚمٞمف ضمؼًما

شم٘مقم اجلٝم٦م  :وذم طم٤مل اٟم٘مْم٤مء اعمدة دون إطمْم٤مره ًمٚمٛمحٙمٛم٦م، ٓ شمتج٤موز مخ٦ًم أي٤مم

 .شًمٚمتقضمٞمف سمِم٠مٟمف - أو ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمٝم٤م - اعمختّم٦م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م سمِمٙمؾ قم٤مضمؾ إمم اًمدائرة

، إذا شمٕمـذر إطمْمـ٤مر اعمـدقمك قمٚمٞمـف ضمـؼًما» :57/15يمام ضم٤مء ذم اًمالئحـ٦م 

 .شومتٙمت٥م اًمدائرة ًمٚمجٝم٦م اعمختّم٦م ًمقوع اعمدقمك قمٚمٞمف قمغم ىم٤مئٛم٦م اًم٘مٌض

 :بافترسيعوجف افصؾة 

ه٤مشم٤من اًمالئحت٤من هلام أصمر فم٤مهر ذم احلد ُمـ اؾمتٝمت٤مر اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤محلْمقر ذم 

اعم٤ًمئؾ اًمزوضمٞم٦م واحلْم٤مٟم٦م واًمٜمٗم٘م٦م واًمزي٤مرة وُمـ أٟمقاع حمددة ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م )وهل 

                                           

 . (126)ىم٤مقمدة ، (2/703)، شمرشمٞم٥م اًممزم (1)
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: وم٢مذا قمٚمؿ أن همٞم٤مسمف ذم أطمد هذه اًم٘مْم٤مي٤م ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف (1)(قمْمٚمٝم٤م أوًمٞم٤مؤه٤م

ُم٦م إلطمْم٤مره إمم اعمحٙمٛم٦م! وأن هذه اعمدة إصدار أُمر ُمـ اًم٘م٤ميض سمتقىمٞمٗمف اعمدة اًمالز

ىمد شمّمؾ إمم مخ٦ًم أي٤مم! سمؾ ًمق اٟمتٝم٧م اعمدة ومٛمـ طمؼ اًمدائرة اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمتقضمٞمف 

وإذا قمٚمؿ أيًْم٤م أٟمف إذا مل ي٘مٌض قمٚمٞمف ؾمٞمٙمقن ذم ىم٤مئٛم٦م ؾمقداء سمحٞم٨م يٙمقن ، سمِم٠مٟمف

ه إذا قَمٚمِؿ هبذ، وُمت٤مسَمًٕم٤م ذم اعمٜم٤مومذ وٟم٘م٤مط اًمتٗمتٞمش...إًمخ، حت٧م ىم٤مئٛم٦م اًم٘مٌض

ًٓ ًمٚمت٘م٤مقمس واإلمه٤مل ذم ، اإلضمراءات ومًٞمؽمدد يمثػًما ذم شمٕمٛمد اعمامـمٚم٦م وًمـ جيد جم٤م

 احلْمقر.

أن يتؿ إقمالن أي إضمراء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ذم وؾم٤مئؾ  :واًمذي يٛمٙمـ اىمؽماطمف

وىمٌؾ ذًمؽ شمتؿ شمققمٞم٦م اًمٜم٤مس هبذا اإلضمراء قمغم ٟمٓم٤مق ،  - دون ذيمر إؾمامء - اإلقمالم

 واؾمع.

اًمردقمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن يٜم٤مهل٤م هذا اإلضمراء وم٢مٟمف يرد قمٚمٞمف  وقمغم اًمرهمؿ ُمـ اهل٤مًم٦م

وٓ ، وهق أن ٟمٓم٤مق شمٗمٕمٞمٚمف حمّمقر سم٠مٟمقاع اًم٘مْم٤مي٤م إرسمٕم٦م اعمذيمقرة وم٘مط، إؿمٙم٤مل

 خيٗمك أن ٟم٦ًٌم اخلّمقُم٦م ذم هذه إٟمقاع إمم سم٘مٞم٦م أٟمقاع اًم٘مْم٤مي٤م ىمٚمٞمٚم٦م!

ٞم٠ميت وطمٞم٨م إن طمج٥م هذا اإلضمراء قمـ سم٘مٞم٦م أٟمقاع اًم٘مْم٤مي٤م ىمد يٙمقن قم٤مئ٘م٤م: ؾم

اعمقاوع اًمتل حتت٤مج إمم اىمؽماح سمٕمض اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين اعمخّّمص ًمـِ )

 .(2)(احلٚمقل ًمتٗم٤مدي ضم٤مٟم٥م اًمت٠مظمػم

                                           

 . (4)وم٘مرة ، (57)اعم٤مدة ذم  ذًمؽ ضم٤مء (1)

 وذًمؽ ذم اعمقوع اًم٤ًمدس ُمـ اعمٌح٨م اًمث٤مين.  (2)



 

 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ 

 فٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚح
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إجراءات اجلؾسات : سافباب اخلام: احلادي وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: وكظامفا. افػصؾ األول

وإذا كاكت ، كصاب الدائرةلرئقس ادحؽؿة إكامل » :61/1الئح٦م اًمذم ضم٤مء 

أو يؽؾػ ، فؾف أن يتقالها طـد تغقب قايض الدائرة 3فردٍ  الدائرة مؽقكة مـ قاضٍ 

 .شأحد قضاة ادحؽؿة بذلؽ

 :بافترسيعوجف افصؾة 

هذه اعم٤مدة إذا شمؿ شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م سمحٞم٨م يٙمقن اًمٕمٛمؾ هب٤م هق إصؾ ؾمٞمٙمقن هل٤م أصمر 

اًم٘م٤ميض قمـ ُمققمد اجلٚم٦ًم: إذ وهق شمٖمّٞم٥م ، فم٤مهر ذم ُمٕم٤مجل٦م أطمد أؾم٤ٌمب اًمت٠مظمػم

، يمثػم ُمـ اجلٚم٤ًمت اًمتل حيّمؾ ومٞمٝم٤م شمٖمٞم٥م قم٤مرض يٛمٙمـ أن يٜمقب ومٞمٝم٤م ىم٤مٍض آظمر

أو اؾمتِم٤مرة ، أو إوم٤مدة ظمٌػم، أو إوم٤مدة ضمٝم٦م طمٙمقُمٞم٦م، يم٠من شمٙمقن إلطمْم٤مر سمٞمٜم٦م

ؾ ، ويمؾ ُم٤م هق ُم١مصمر ذم اًم٘مْمٞم٦م ؾمٞمدّون ذم اًمْمٌط، أو اًمرد قمغم ُمذيمرة... إًمخ، ُمقيمخ

٘مْمٞم٦م سمحٞم٨م يتًٜمّك ًمٜم٤مفمر اًم٘مْمٞم٦م ُمراضمٕمتف سمًٝمقًم٦م ٓطمً٘م٤م: ومم٤م وُيث٧ٌم ذم ُمٚمػ اًم

ُمنموقمٞم٦م آؾمتخالف ذم أطمقال يمثػمة ُمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م : ي١ميمد ؾمٝمقًم٦م ذًمؽ أيًْم٤م

هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أن اًم٘م٤ميض اًمذي ؾمٞمحي اجلٚم٦ًم ، (1)ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م

ومٞمٛمٙمٜمف اؾمتٞمْم٤مطمٝم٤م ، إذا ٟم٘مّمتف ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٝمٛم٦م إلدارة اجلٚم٦ًم: ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ اًمٖم٤مئ٥م

 وؾمتٌ٘مك طم٤مٓت ىمٚمٞمٚم٦م ٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ طمْمقر ٟم٤مفمر اًم٘مْمٞم٦م.، ُمـ ٟم٤مفمر اًم٘مْمٞم٦م

أن رئٞمس اعمحٙمٛم٦م هق اًمذي ؾمٞمٜمقب قمـ  :ومـ أهؿ ما جاء دم هذه افالئحة

أو ينمف قمغم ذًمؽ ُمـ ظمالل شمٙمٚمٞمػ أطمد ىمْم٤مة اعمحٙمٛم٦م ، اًم٘م٤ميض اعمتٖمٞم٥م

                                           

 . (122، 106، 102، 39، 31): اعمقاداٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل  (1)



 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ

 فٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚح
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ُمـ همٞم٤مب اًم٘مْم٤مة إٓ قمٜمد  وهذا ؾمٞمجٕمؾ ًمٚمٖمٞم٤مب شمٌٕم٤مت ُم١مصمرًة ذم احلدّ ، سمذًمؽ

 اًميورة.

يٗمّمؾ ذم آًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ، وىمد صدر شمٕمٛمٞمؿ طمدي٨م ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

يًقغ ًمرئٞمس اعمحٙمٛم٦م شمًٛمٞم٦م ىم٤مٍض اطمتٞم٤مـمل ُمـ »: واًمِم٤مهد ُمٜمف، هبذه اًمالئح٦م

سمٕمٛمؾ رئٞمًٝم٤م أو  - إو٤موم٦م إمم قمٛمٚمف - ىمْم٤مة اعمحٙمٛم٦م ًمٙمؾ دائرة ُمـ دوائره٤م ًمٞم٘مقم

ٜمد ىمٞم٤مم ُم٤مٟمع ُمـ طمْمقره سم٥ًٌم إضم٤مزة أو ٟمدب أو همػم ىم٤موٞمٝم٤م أو قمْمقه٤م قم

 .(1)شذًمؽ

أٟمف مل يتٓمرق عم٤م ضم٤مء ذم اًمِمؼ إول : واًمذي يًؽمقمل آٟمت٤ٌمه ذم هذا اًمتٕمٛمٞمؿ

وإذا كاكت ، لرئقس ادحؽؿة إكامل كصاب الدائرة: واًمث٤مين ُمـ اًمالئح٦م )وهق

وايمتٗمك ، (لدائرةفؾف أن يتقالها طـد تغقب قايض ا 3فردٍ  الدائرة مؽقكة مـ قاضٍ 

 شأو يؽؾػ أحد قضاة ادحؽؿة بذلؽ ...»: سمتٗمّمٞمؾ اًمِمؼ اًمث٤مًم٨م وم٘مط )وهق

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ضم٤مء ذم  - أن يٙمقن ُمـ ظمٓم٦م رئٞمس اعمحٙمٛم٦م: وافذي يؿؽـ اؿساحف

، اًمتحّقط ًمٚمح٤مٓت اًمٕم٤مرو٦م اًمتل يتٖمٞم٥م ومٞمٝم٤م سمٕمض اًم٘مْم٤مة - اًمتٕمٛمٞمؿ اعمذيمقر

، وٓؾمٞمام ُمع ىمٚم٦م ىمْم٤مة اعمحٙمٛم٦م، حمدًدا ًمذًمؽومٞمٝمٞمئ ذم ضمدوًمف اًمٞمقُمل ضمزًءا 

يمؾ ُم٤م يٕمرض ُمـ طم٤مٓت شمًتدقمل قم٘مد : وأيًْم٤م شمِمٛمؾ هذه اخلٓم٦م آطمتٞم٤مـمٞم٦م

طؾبا الـظر ذم يغر الققت ادعني وذم ضمٚم٤ًمت اؾمتثٜم٤مئٞم٦م: يم٠من حيي اخلّمامن 

 .(2)(48)يمام ذم اعم٤مدة  خصقمتفام

                                           

، وهق ص٤مدر ُمـ رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء، ه1/6/1438) :وشم٤مرخيف، ب/890) :ورىمؿ اًمتٕمٛمٞمؿ (1)

 وُمقضمف إمم رؤؾم٤مء اعمح٤ميمؿ. 

 وىمد ؾمٌؼ اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم اعمقوع اًمث٤مين قمنم ُمـ هذا اعمٌح٨م.  (2)



 

 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ 

 ٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚحفٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػ
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اءات اجلؾسات إجر: سافباب اخلام: افثاين وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: وكظامفا. افػصؾ األول

 :62اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

قمغم يم٤مشم٥م اًمْمٌط أن يٕمد ًمٙمؾ يقم ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمدقم٤موى اًمتل شمٕمرض ومٞمف ُمرشم٦ٌم »

وسمٕمد قمرض اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘م٤ميض شمٕمٚمـ ذم اًمٚمقطم٦م ، طم٥ًم اًمقىم٧م اعمٕملم ًمٜمٔمره٤م

 .شاعمٕمدة ًمذًمؽ ىمٌؾ يقم اجلٚم٤ًمت

 :بافترسيعوجف افصؾة 

وقمروٝم٤م قمغم اًم٘م٤ميض ىمٌؾ يقم ، إقمداد يم٤مشم٥م اًمْمٌط ًمٚم٘م٤مئٛم٦م اًمٞمقُمٞم٦م ًمٚمدقم٤موى

اجلٚم٤ًمت: ًمف أصمر إجي٤ميب ذم اًمتنيع: ٕن اًم٘م٤ميض ؾمٞمٙمقن قمغم قمٚمؿ سمام ؾمُٞمٕمرض ذم 

، وُمـ صمؿ ؾمٞمٙمقن قمٜمده ومًح٦م ُمـ اًمقىم٧م ًمٚمتحْمػم اًمذهٜمل ًمتٚمؽ اجلٚم٤ًمت، اًمٖمد

 ٤م ُمـ ُمتٓمٚم٤ٌمت ذم اجلٚم٦ًم.وشمٙمٚمٞمػ أقمقاٟمف سمتٝمٞمئ٦م ُم٤م حتت٤مضمف ُمٚمٗم٤مت شمٚمؽ اًم٘مْم٤مي

أن يٙمقن هذا اًمٙم٤مشم٥م قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمت٠مهٞمؾ سمحٞم٨م  :ومما يؿؽـ اؿساحف

وٓؾمٞمام ذم ، ي٘مقم ُم٘م٤مم اعمًتِم٤مر واًم٤ٌمطم٨م اًمذي ي٘مقم سم٢مقمداد يمؾ ُم٤م شمتٓمٚمٌف اجلٚم٦ًم

سمحٞم٨م حيٗمظ وىم٧م اًم٘م٤ميض ويؽميمز ذم دراؾم٦م اجل٤مٟم٥م ، اجل٤مٟم٥م اإلضمرائل

 اعمقوققمل ذم اًمدقم٤موى.



 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ

 فٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚح
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إجراءات اجلؾسات : سافباب اخلام: افثافث وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: وكظامفا. افػصؾ األول

 :66 اعم٤مدةذم ضم٤مء 

قمغم اًم٘م٤ميض أن ي٠ًمل اعمدقمل قمام هق ٓزم ًمتحرير دقمقاه ىمٌؾ اؾمتجقاب »

وإذا قمجز اعمدقمل قمـ حتريره٤م أو ، وًمٞمس ًمف اًمًػم ومٞمٝم٤م ىمٌؾ ذًمؽ، اعمدقمك قمٚمٞمف

 .شومٞمحٙمؿ اًم٘م٤ميض سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمدقمقى، اُمتٜمع قمـ ذًمؽ

 :بافترسيعوجف افصؾة 

هذه اعم٤مدة ُمـ اعمقاد آطمؽمازي٦م اعمٗمٞمدة ذم طمٗمظ وىم٧م اًم٘م٤ميض وأقمقاٟمف ُمـ هدره 

وُمـ صمؿ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم شمنيع اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمتج٦م: إذ ، ذم ضمٚم٤ًمت همػم ُمٜمتج٦م

ًٓ ُمـ ىمٞم٤مم اعم دقمل سمتحرير اًمدقمقى سم٤مًمِمٙمؾ شمقضم٥م قمغم اًم٘م٤ميض أن يتح٘مؼ أو

وإذا ايمتِمػ ، اًمذي جيٕمٚمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمّمح٦م ذم طمٙمؿ اًمنمع واًمٕم٘مؾ واًمٕم٤مدة

شمٕملم قمٚمٞمف أن ي٠ًمل اعمدقمل قمام هق ٓزم ًمتحريره٤م ويٙمٛمؾ : ٟم٘مًّم٤م ومٞمٝم٤م خُيؾ سمذًمؽ

ويمؾ ذًمؽ ىمٌؾ اؾمتجقاب اعمدقمك قمٚمٞمف: ٕٟمف ٓ وم٤مئدة ُمـ إؿمٖم٤مًمف سمدقمقى ، ٟم٘مّمٝم٤م

سمؾ إن اعم٤مدة شمٜمصُّ أيًْم٤م قمغم أن ، ٓ ي٘مػ إُمر قمٜمد هذا احلدو، ٓ ضمدوى ُمٜمٝم٤م

أن حيٙمؿ ًم٘م٤ميض ٕمغم اوم :أو اُمتٜمع قمـ ذًمؽ دقمقاه إذا قمجز قمـ حتريراعمدقمل 

 .(1): ًمئال هتدر اجلٚم٤ًمت ذم دقم٤موى ٓ ـم٤مئؾ ُمـ ورائٝم٤مسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمدقمقى

                                           

وىمد ، اخلّمقم ذم شم٠مظمػم صدور احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل( وىمد ؾمٌؼ أن قم٘مدت سمحًث٤م وم٘مٝمًٞم٤م قمـ )أطمٙم٤مم شم٥ًٌم (1)

، (اًمت٠مظمػم سم٥ًٌم يمقن اعمدقمل همػم ُم١مهؾ ًمتحرير اًمدقمقى وشمًٞمػمه٤مأومرد ومٞمف ُمٓمٚم٥م ُمًت٘مؾ قمـ )

 وًمٙمٜمف ىمٞمد اًمٜمنم. ، واًمٌح٨م حمٙمؿ ذم جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد



 

 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ 

 فٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚح
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 إجراءات اجلؾسات: سافباب اخلام: افرابع وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: وكظامفا. افػصؾ األول

 :67 اعم٤مدةذم ضم٤مء 

أو أجاب بجقاب غر ملق ، إذا امتـع اددطك طؾقف طـ اجلقاب كؾقًّا»

فإذا ، ذم اجلؾسة كػسفا  ًالؾدطقى3 كرر طؾقف الؼايض صؾب اجلقاب الصحقح ثلث

 .شالرشطلوأجرى ذم الؼضقة ادؼتىض ، بعد إكذاره  ًاطذ ذلؽ طّده كاكؾ أّص 

 :بافترسيعوجف افصؾة 

هذه اعم٤مدة شمٗمٞمد ذم ؾمد اًمٓمريؼ أُم٤مم سمٕمض اخلّمقم اًمذيـ ىمد يٜمجحقن ذم إهي٤مم 

ُمع أن طم٘مٞم٘م٦م ، جمٚمس اًمت٘م٤ميض: سم٠من ضمقاهبؿ قمـ اًمدقمقى هق هم٤مي٦م ضمٝمدهؿ

شمٍمومٝمؿ طمٞمدة ُمتٕمٛمدة قمـ اجلقاب ومح٥ًم! هلذا قمغم اعمدقمل أن يٙمقن قمغم درضم٦م 

وم٢مذا ٓطمظ أٟمف ٓ يٚمت٘مل ُمع ، جلقاب اعمدقمك قمٚمٞمفقم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٞم٘مٔم٦م قمٜمد حتٚمٞمٚمف 

أن ُمٜمٓمقق : وأهؿ ُمـ ذًمؽ، اًمدقمقى ذم حمز  واطمد ومٕمٚمٞمف أن يث٧ٌم ذًمؽ ًمٚم٘م٤ميض

هذه اعم٤مدة يٜمص قمغم أن هذا ُمـ واضم٤ٌمت اًم٘م٤ميض: إذ اعم٤مدة مل شمٗمرق سملم اُمتٜم٤مع 

ومٕمغم يمال ، أو إضم٤مسمتف سمجقاب ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اًمدقمقى، اعمدقمك قمٚمٞمف قمـ اجلقاب

  ًاصؾب اجلقاب الصحقح ثلث»قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف  قمغم اًم٘م٤ميض أن يٙمرر: اًمت٘مديريـ

وأجرى ذم الؼضقة ، بعد إكذاره  ًافإذا أص طذ ذلؽ طّده كاكؾ، ذم اجلؾسة كػسفا

 .شادؼتىض الرشطل
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إجراءات اجلؾسات : سافباب اخلام: اخلامس وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[اجلؾساتإجراءات : وكظامفا. افػصؾ األول

 :68 اعم٤مدةذم ضم٤مء 

إذا دفع أحد الطرفني بدفع صحقح وصؾب اجلقاب مـ الطرف اآلخر »

طذ أكف ال جيقز تؽرار ، فؾؾؼايض إمفالف متك رأى رضورة ذلؽ 3فاستؿفؾ ألجؾف

 .شادفؾة جلقاب واحد إال لعذر يؼبؾف الؼايض

 :68/2وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

واُمتٜمع ـم٤مًمٌف قمـ اجلقاب ومٞمٕم٤مُمؾ وومؼ  ،إذا مل شم٘مٌؾ اًمدائرة ـمٚم٥م آؾمتٛمٝم٤مل»

 .شاعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م واًمًتلم ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم

 :بافترسيعوجف افصؾة 

هذه اعم٤مدة وٓئحتٝم٤م اعمذيمقرة شمٗمٞمدان ذم ىمٓمع اًمٓمريؼ أُم٤مم ُمـ يريد شمٓمقيؾ أُمد 

، اًمت٘م٤ميض سم٤مًمتذرع سم٤مٓؾمتٛمٝم٤مل ُمع أٟمف يْمٛمر اًمتٝمرب ُمـ اًمٜمٙمقل ذم اجلقاب

أو شمٖمٞمػم ُم٤ًمر ،  اًمٌح٨م قمـ طمٞمٚم٦م ًمتّمحٞمح دومققمفوآؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمٝمٚم٦م ذم

أو ًمٕمؾ ، أو عمجرد اعمامـمٚم٦م: ًمٕمؾ اًمدقمقى شمِمٓم٥م سم٥ًٌم شمٖمٞم٥م اعمدقمل، اًم٘مْمٞم٦م

أو قمغم أىمؾ شم٘مدير ًمٞمٜمتٗمع ُمـ ، أو ًمٕمؾ اعمدقمل يٛمؾ ُمـ اًمدقمقى...، اًم٘م٤ميض يتٖمػم

ٗم٤مدة سم٘م٤مء احلؼ اعمدقمك سمف ذم طمقزشمف أيمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ اًمقىم٧م: ومًًدا ًمذريٕم٦م آؾمت

قمغم اًم٘م٤ميض أن يٙمقن قمغم : ُمـ آؾمتٛمٝم٤مل ًمتح٘مٞمؼ أطمد هذه اعمٗم٤مؾمد وٟمحقه٤م

وإٟمام خيْمع ، درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٞم٘مٔم٦م: إذ اإلُمٝم٤مل ذم اجلقاب ًمٞمس طمً٘م٤م ًمٓم٤مًمٌف

 :وهق مؼوط بؼضغ، ًمت٘مدير اًم٘م٤ميض

٤م. :أحدمها  أن يرى اًم٘م٤ميض يمقَن اإلُمٝم٤مل ضوري 
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اعمٝمٚم٦ِم جلقاب واطمد إٓ إذا اىمتٜمع سمٛمؼمر شمٙمرار أٓ ي٘مٌؾ اًم٘م٤ميض شمٙمرَر  :افثاين

وم٢من ٓئحتٝم٤م اعمذيمقرة ٟمّم٧م قمغم ، اإلُمٝم٤مل. وإذا يم٤من هذا ُمٜمٓمقق اعم٤مدة اعمذيمقرة

قمغم اًمرهمؿ ُمـ ، وهق أن ـم٤مًم٥م اإلُمٝم٤مل إذا أس قمغم ـمٚمٌف، أطمد اعمٗم٤مهٞمؿ اعمخ٤مًمٗم٦م

وم٢من ، وم٢من اًم٘م٤ميض يٙمرر قمٚمٞمف ـمٚم٥م اجلقاب صمالصًم٤م: قمدم ىمٜم٤مقم٦م اًم٘م٤ميض سمٛمؼمره

وأضمرى قمٚمٞمف إطمٙم٤مم ، بعد إكذاره ً اكاكؾقمّده : اؾمتٛمر ذم آُمتٜم٤مع قمـ اجلقاب

 اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٜمٙمقل.

إجراءات اجلؾسات : سافباب اخلام: افسادس وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: وكظامفا. افػصؾ األول

 :71/5الئح٦م اًمذم ضم٤مء 

 ذم اًمْمٌط ؾم٥ٌم ٌلّم  ضمٚم٦ًم شم٤مًمٞم٦م ومتُ إذا أضمٚم٧م اًمدائرة اًمٜمٔمر ذم اًمدقمقى إمم»

 .شاًمت٠مضمٞمؾ وُمققمد اجلٚم٦ًم اًمت٤مًمٞم٦م وُمدهت٤م

 :بافترسيعوجف افصؾة 

هذه اًمالئح٦م هل٤م أمهٞم٦م ذم اًمتنيع: وشمٙمٛمـ أمهٞمتٝم٤م إذا أوٓه٤م اًمتٗمتٞمش اًم٘مْم٤مئل 

، وضمٕمٚمقه٤م ُمـ أوًمقي٤مهتؿ ذم ُمت٤مسمٕم٦م أقمامل اًم٘مْم٤مة، ورؤؾم٤مء اعمح٤ميمؿ قمٜم٤مي٦ًم ظم٤مص٦مً 

وأن يتؿ ومٞمٝم٤م يم٤مُمؾ ، آًمتزام سم٤مًمٌدء سم٤مجلٚم٦ًم ذم ُمققمده٤م اعمحددوأو٤مومقا هل٤م 

اًمٖمرض اًمذي قم٘مدت ُمـ أضمٚمف دون احل٤مضم٦م إمم إيمامًمف ذم ضمٚم٦ًم ٓطم٘م٦م: ٕن 

اًم٘م٤ميض إذا قمٚمؿ أن إصؾ ذم أي ضمٚم٦ًم أن يتؿ اًمٖمرُض اًمذي قم٘مدت ُمـ أضمٚمف ذم 

، ذم اًمٌدء هب٤م وأن أي شم٠مظمػم، سمؾ إصؾ أن شمٌدأ ذم ُمققمده٤م اًمٗمٕمكم، وىمتٝم٤م اعمحدد

وم٢مذا قمٚمؿ  - أو شم٠مضمٞمؾ هل٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ أو ًمٌٕمض ُمتٓمٚم٤ٌمهت٤م ٓسمد أن يٙمقن ًمف ُمؼمر ُم٘مٜمع

وأٟمف ٓسمد أن شمٙمقن ُمؼمرات اًمت٠مضمٞمؾ ُم٘مٜمٕم٦م ًمٚمتٗمتٞمش اًم٘مْم٤مئل  - اًم٘م٤ميض سمذًمؽ
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ويٌذل ، ومًٞمدىمؼ أيمثر ذم شمالذم إؾم٤ٌمب همػم اعم٘مٜمٕم٦م ذم اًمت٠مضمٞمؾ - وًمرئٞمس اعمحٙمٛم٦م

وذم آٟمتٝم٤مء ُمـ يم٤مُمؾ اًمٖمرض ، ام سم٤معمققمد اعمحدد ًمٌدء اجلٚم٦ًمضمٝمًدا أقمغم ذم آًمتز

يٜمٌٖمل أن هُتٞم٠ََّم ًمٚم٘م٤ميض : وأهؿ مـ ذفؽ ـؾف، اًمذي قم٘مدت اجلٚم٦ًم ُمـ أضمٚمف

، وذم ُم٘مدُمتٝم٤م شم٘مٚمٞمؾ قمدد اجلٚم٤ًمت، اًمٔمروف اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمقوم٤مء هبذه آًمتزاُم٤مت

حيٛمٚمقن قمٜمف وهتٞمئ٦م إقمقان اًمٗم٤مقمٚملم اًمذيـ ، وُمٜمحف اًمقىم٧م اًمٙم٤مذم ًمدراؾمتٝم٤م

سمحٞم٨م يتٛمٙمـ سمًٝمقًم٦م ُمـ شمريمٞمزه ذم اجلٚم٦ًم قمغم ، إقم٤ٌمء اإلداري٦م واإلضمرائٞم٦م

وًمٞمس جمرد اًمقوم٤مء اًمِمٙمكم سم٤معمتٓمٚم٤ٌمت اًمتل شمٗمروٝم٤م قمٚمٞمف ، حت٘مٞمؼ اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م

يمام يٜمٌٖمل قمغم اًمًٚمٓم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م أن شمٙمقن ُمرٟم٦ًم ذم ؾمٚمٓمتٝم٤م ، اًمًٚمٓم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م

إذا أصم٧ٌم اًم٘م٤ميض ُمٝم٤مرشمف ذم اًم٘مدرة قمغم حت٘مٞمؼ اًمرىم٤مسمٞم٦م قمغم اجلقاٟم٥م اإلضمرائٞم٦م 

وًمٚمٔمروف اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م ، اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م سم٢مضمراءات أظمرى أيمثر ُمالءُم٦ًم عمقاهٌف

وادعقار افرئقس دم ذفؽ ـؾف ممرشات اإلكتاج فدى هذا ، واحل٤مًمٞم٦م ًمٚمدقمقى

 افؼايض.

إجراءات اجلؾسات : سافباب اخلام: افسابع وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: وكظامفا. افػصؾ األول

 :72ذم اعم٤مدة ضم٤مء 

جيقز شمدويـ سمٞم٤مٟم٤مت صحػ اًمدقم٤موى واًمتٌٚمٞمٖم٤مت وحم٤مض اًمدقم٤موى »

٤م ًمٜمٔم٤مم ووم٘مً ، ويٙمقن هل٤م طمٙمؿ اعمحررات اعمٙمتقسم٦م، واإلهن٤مءات وهمػم ذًمؽ إًمٙمؽموٟمٞم ٤م

 .شاًمتٕم٤مُمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م
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 :بافترسيعوجف افصؾة 

ٗمٕمٞمٚمٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب ؾمٞمٙمقن هل٤م أصمر يمٌػم ذم شمنيع هذه اعم٤مدة إذا شمؿ شم

اًمت٘م٤ميض: ٕن اًمتدويـ آًمٙمؽموين إذا يم٤من ًمف طمٙمؿ اعمحررات اعمٙمتقسم٦م: ومٞمٛمٙمـ 

 :دم أمريـ مفؿغشمٗمٕمٞمٚمف 

وذم ُم٘مدُمتٝم٤م اعمخ٤مـم٤ٌمت اًم٘مْم٤مئٞم٦م ، اظمتّم٤مر أوىم٤مت اعمراؾمالت :األمر األول

اعمقوقع ويمؾ ُمـ يؽماؾمؾ  اعمخ٤مـم٤ٌمت سملم ىم٤ميض: ومـ صقر ذفؽواًمتٌٚمٞمٖم٤مت: 

واًمدوائر احلٙمقُمٞم٦م ، واخلٌػم، وٓؾمٞمام رئٞمس اعمحٙمٛم٦م وىم٤ميض آؾمتخالف، ُمٕمف

وأيًْم٤م ٟم٘مؾ اًمتٌٚمٞمغ ، شمٌٚمٞمغ اخلّمقم سمٛمقاقمٞمد اجلٚم٤ًمت: ومـ افصقر أيًضا، اعمٕمٜمٞم٦م

ومٙمؾ هذه اعمراؾمالت ، إمم اعمحٙمٛم٦م اًمتل ي٘مع اًمتٌٚمٞمغ ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م... إًمخ

 إًمٙمؽموٟمًٞم٤م ومًتٗمٞمد ذم شم٘مٚمٞمص أُمد اًمت٘م٤ميض سمِمٙمؾ يمٌػم.وٟمحقه٤م إذا مت٧م 

: وذم ُم٘مدُم٦م ذًمؽ، هتٞمئ٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت اجلٚم٦ًم ىمٌؾ ُمققمد اٟمٕم٘م٤مده٤م :األمر افثاين

وهتٞمئ٦م ُم٤م حتت٤مضمف اجلٚم٦ًم ، وشم٤ٌمدهل٤م سملم اخلّمقم، شمًٚمٞمؿ اعمذيمرات ًمٚمدائرة اًم٘مْم٤مئٞم٦م

 وٟمحق ذًمؽ.، أو إوم٤مدة ظمٌػم، ُمـ ُمًتٜمدات شمتْمٛمـ إوم٤مدة ضمٝم٦م طمٙمقُمٞم٦م

وم٢مذا شمؿ شمٗمٕمٞمؾ هذه اعم٤مدة سم٤مًمِمٙمؾ اعمٓمٚمقب ؾمت٘مؾ أو شمٖمٞم٥م قمـ أٟمٔم٤مرٟم٤م يمثػم ُمـ 

ا ُمـ رومع اجلٚم٦ًم سمًٌٌٝم٤م: ُمثؾ )وسمٕمرض : اًمٕم٤ٌمرات اعمتٙمررة اًمتل ٓ جيد اًم٘م٤ميض سمد 

، ...(وقمٚمٞمف رومٕم٧م اجلٚم٦ًم إمم شم٤مريخ، اعمذيمرة قمغم اخلّمؿ ـمٚم٥م ُمٝمٚم٦م ًمإلضم٤مسم٦م

ؾ()وسمٕمرض اعمذيمرة قمغم اًمقيمٞمؾ ـمٚم٥م ُم: وُمثؾ أو ، ٝمٚم٦م ًمٚمرضمقع إمم اعمقيمخ

: وُمثؾ، )وسمٕمرض اعمذيمرة قمغم اًمنميؽ ـمٚم٥م ُمٝمٚم٦م ًمٚمرضمقع إمم سم٘مٞم٦م اًمنميم٤مء(

اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م )أو ىم٤ميض وىمد ؾمٌؼ أن يمتٌٜم٤م إمم ؾمٕم٤مدة ُمدير )

وٟمحق ، أو اخلٌػم...( ومل شمّمٚمٜم٤م اإلوم٤مدة طمتك شم٤مريخ هذه اجلٚم٦ًم(، آؾمتخالف

 اًمت٘م٤ميض.ذًمؽ ُمـ أؾم٤ٌمب متديد أُمد 
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إجراءات اجلؾسات : سافباب اخلام: افثامـ وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[اجلؾسات كظام: وكظامفا. افػصؾ األول

 :3اًمٗم٘مرة ، 73ذم اعم٤مدة ضم٤مء 

شمٜمٔمر اعمحٙمٛم٦م اًمتل أصدرت احلٙمؿ دقمقى اًمتٕمقيض قمـ إضار اًمٜم٤مدم٦م ُمـ »

 .شاعمامـمٚم٦م ذم أداء احل٘مقق حمؾ اًمدقمقى

 ...:م ُمـ اًمٓمٚم٤ٌمت اًمٕم٤مرو٦م ُم٤م ي٠ميتًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف أن ي٘مدخ » :84وضم٤مء ذم اعم٤مدة 

أو ُمـ ، ـمٚم٥م احلٙمؿ ًمف سمتٕمقيض قمـ ضر حل٘مف ُمـ اًمدقمقى إصٚمٞم٦م - ب

 .شإضمراء ومٞمٝم٤م

 :بافترسيعوجف افصؾة 

هذه اًمٗم٘مرة شمدل قمغم أن ُمـ طمّؼ اعمتير ُمـ اعمامـمٚم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمتٕمقيض قمـ 

ُٕمقر اعمٝمٛم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م أطمد أؾم٤ٌمب وهذه ُمـ ا، إضار اًمٜم٤مدم٦م قمـ اعمامـمٚم٦م

ومٞمحًـ إلدارة ، وهق مم٤مـمٚم٦م اعمدقمك قمٚمٞمف: وًمٙمٜمٝم٤م حتت٤مج إمم إسمراز وإقمالن، اًمت٠مظمػم

يمام يٜم٤مؾم٥م أن شمٕمٚمـ اًمدائرة ، اعمحٙمٛم٦م أن شمٕمٚمـ قمـ ذًمؽ ذم ُمٙم٤من سم٤مرز ذم اعمحٙمٛم٦م

يمام يٜمٌٖمل ، اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذم أول ضمٚم٦ًم أهن٤م ؾمتٙمقن طم٤مزُم٦م ُمع يمؾ ُمـ شمث٧ٌم مم٤مـمٚمتف

اإلقمالم قمـ إطمٙم٤مم اًمتل شمث٧ٌم قمغم اعمامـمٚملم. ومم٤م يٛمٙمـ إلقمالن ذم وؾم٤مئؾ ا

وإذا شمٙمرر احلٙمؿ قمٚمٞمف ، أن شمٙمقن سمدون ذيمر إؾمامء ذم اعمرة إومم: اىمؽماطمف

ومٞمٕمٚمـ قمـ احلٙمؿ اًمث٤مين ُمتْمٛمٜم٤ًم اؾمٛمف : ٚم٦م ذم ىمْمٞم٦م أظمرىسم٤مًمتٕمقيض قمـ اعمامـم

 سمٞمٜم٦م ُمـ طم٤مًمف قمٜمد اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف.وًمٞمٙمقن اًمٜم٤مس قمغم ، ساطم٦ًم: زي٤مدًة ذم شمٕمزيره
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إجراءات اإلثبات. : افباب افتاشع: افتاشع وافعؼون ]يتبعادقضع 

 :[أحؽام ظامة: افػصؾ األول

 ُمتٕمٚم٘م٦مً : جي٥م أن شمٙمقن اًمقىم٤مئع اعمراد إصم٤ٌمهت٤م أصمٜم٤مء اعمراومٕم٦م» :101ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

و سمٕمْمٝم٤م ذم . وىمد شمٙمررت هذه اًمنموط أشضم٤مئًزا ىمٌقهل٤م، ومٞمٝم٤م ُمٜمتج٦مً ، سم٤مًمدقمقى

 .(1)قمدة ُمقاد أظمرى

 :بافترسيعوجف افصؾة 

: هذه اعم٤مدة ُمقضمٝم٦م إمم اًم٘م٤ميض سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ: وٕمهٞمتٝم٤م صدرت سمٙمٚمٛم٦م

)جي٥م(: إذ اًمِم٠من ذم اًم٘م٤ميض أن يٙمقن طمذًرا ُمـ أن يٙمقن ـمٚم٥م اإلُمٝم٤مل إلصم٤ٌمت 

ًٓ هلذا اعم٘مّمد، أي واىمٕم٦م سم٘مّمد اعمامـمٚم٦م ومح٥ًم جي٥م قمغم اًم٘م٤ميض ىمٌؾ : وإقمام

 :ـمٚم٥م اإلُمٝم٤مل أن يتح٘مؼ ُمـ صمالصم٦م ذوط ىمٌقًمف

أن شمٙمقن اًمقاىمٕم٦م اعمراد إصم٤ٌمهت٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدقمقى: ُمٜمًٕم٤م ٟٓمتِم٤مر  :افؼط األول

 وظمروضمٝم٤م قمـ ُم٤ًمره٤م.، اًمدقمقى

سمحٞم٨م ًمق صح٧م ، أن شمٙمقن هذه اًمقىم٤مئع ُمٜمتج٦م ذم اًمدقمقى :افؼط افثاين

 ٓ أصمر هل٤م ذم احلٙمؿ. يٛمٙمـ أن حيّمؾ هب٤م اإلصم٤ٌمت: ُمٜمًٕم٤م ُمـ آٟمِمٖم٤مل سم٢مصم٤ٌمت أُمقر

أن شمٙمقن هذه اًمقىم٤مئع ضم٤مئزة اًمقىمقع: ٕن اإلُمٝم٤مل سمدقمقى  :افؼط افثافث

يِمٛمؾ ، وآُمتٜم٤مع يمام يتٜم٤مول اعمٛمتٜمع قم٘ماًل ، إصم٤ٌمت وىم٤مئَع ممتٜمٕم٦ِم اًمقىمقِع قم٘ماًل قم٨ٌٌم 

                                           

ىمٌقل اًم٘م٤ميض ًمٓمٚم٥م اخلّمؿ سم٢مصم٤ٌمت أي واىمٕم٦م ُمنموط : طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م أن (121)اعم٤مدة : ُمـ هذه اعمقاد (1)

 سم٘مٜم٤مقم٦م اعمحٙمٛم٦م سم٠من شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م ضم٤مئزة اإلصم٤ٌمت.

 أن يٙمقن آدقم٤مء سم٤مًمتزوير ُمٜمتًج٤م. : : طمٞم٨م اؿمؽُمط ذم إُمر سم٤مًمتح٘مٞمؼ سمِم٠من اًمتزوير(152): وُمٜمٝم٤م
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 .(1)شاعمٛمتٜمع قم٤مدًة يم٤معمٛمتٜمع طم٘مٞم٘م٦مً »أن : أيًْم٤م اعمٛمتٜمع قم٤مدًة: إذ ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة

: إجراءات اإلثبات. افػصؾ األول: افباب افتاشع: افثالثقن ]يتبعقضع اد

 :[أحؽام ظامة

 :103ذم اعم٤مدة ضم٤مء 

 سمنمط أن شمٌلّم ، ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن شمٕمدل قمام أُمرت سمف ُمـ إضمراءات اإلصم٤ٌمت»

سمنمط أن ، أؾم٤ٌمب اًمٕمدول ذم اًمْمٌط. وجيقز هل٤م يمذًمؽ أٓ شم٠مظمذ سمٜمتٞمج٦م اإلضمراء

 .ش أؾم٤ٌمب ذًمؽ ذم طمٙمٛمٝم٤مٌلمخ شمُ 

 :بافترسيعوجف افصؾة 

هذه اعم٤مدة شمٗمٞمد ذم احلّد ُمـ شمقؾمع سمٕمض اًم٘مْم٤مة ذم إُمر سم٢مضمراءاِت إصم٤ٌمٍت همػِم 

أو مت٧م ، صمؿ قمدًم٧م قمـ أُمره٤م، وم٢مذا أُمرت اعمحٙمٛم٦م سم٢مضمراءات إصم٤ٌمت: ُمدروؾم٦م

وًمٙمـ اعمحٙمٛم٦م مل شم٠مظمذ سمٜمتٞمج٦م هذه اإلضمراءات: ومٕمغم ، اإلضمراءات اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ

وهذا حيّد ُمـ ُم٤ٌمًمٖم٦م سمٕمض ، ؽمط قمغم اعمحٙمٛم٦م أن شمٌلّم إؾم٤ٌمبيمال اًمت٘مديريـ يِم

، ومتديد أُمد اًمت٘م٤ميض سم٢مضمراءات إصم٤ٌمت ختٛمٞمٜمٞم٦م، اًم٘مْم٤مة ُمـ اًمتحّقط ذم اإلصم٤ٌمت

ويدومٕمف ذم اعم٘م٤مسمؾ إمم قمدم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٠مي إضمراء إٓ سمٕمد اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمت٤مُم٦م سمجدواه: ٕٟمف 

سمحٞم٨م يِمؽمط قمٚمٞمف أن يٌلّم ، ٗمًفإذا مل يٕمٛمؾ سمٛمقضمٌف ؾمتٕمقد شمٌٕم٤مشمف قمغم اًم٘م٤ميض ٟم

أؾم٤ٌمب متديد أُمد اًمت٘م٤ميض سم٢مضمراءات همػم ُمٜمتج٦م: ؾمقاًء شمؿَّ هذا اإلضمراء اًمذي أُمر 

                                           

جمٚم٦م إطمٙم٤مم ، (234)ىم٤مقمدة ، (2/1074)، شمرشمٞم٥م اًممزم ذم ؾمٚمؽ إُم٤مزم: اٟمٔمر ُمـ يمت٥م اًم٘مقاقمد (1)

: شمٌٞملم (2/362)، اًمّدرر ذح اًمٖمرر: : واٟمٔمر ُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف(1/88)، اًمٕمدًمٞم٦م وذطمٝم٤م ًمألشم٤مد

 .(5/10)، احل٘م٤مئؼ
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 .(1)أو أوىمػ اعميض ىمدًُم٤م ذم حتّمٞمٚمف، ومل ي٠مظمذ سمٜمتٞمجتف، سمف

إجراءات اإلثبات. : افباب افتاشع: احلادي وافثالثقن ]يتبعادقضع 

 :افؽتابة[: افسابعافػصؾ 

 :140اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن شم٘مدر ُم٤م يؽمشم٥م قمغم اًمٙمِمط واعمحق واًمتحِمٞم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ »

 اًمٕمٞمقب اعم٤مدي٦م ذم اًمقرىم٦م ُمـ إؾم٘م٤مط ىمٞمٛمتٝم٤م ذم اإلصم٤ٌمت.

ضم٤مز هل٤م أن شم٠ًمل اعمقفمػ  :وإذا يم٤مٟم٧م صح٦م اًمقرىم٦م حمؾ ؿمؽ ذم ٟمٔمر اعمحٙمٛم٦م

 .شومٞمٝم٤م ره٤م ًمٞمٌدي ُم٤م يقوح طم٘مٞم٘م٦م إُمراًمذي صدرت ُمٜمف أو اًمِمخص اًمذي طمرّ 

 :بافترسيعوجف افصؾة 

يالطمظ ذم هذه اعم٤مدة يمقن اعمٜمٔمؿ ىمٞمَّد اًمتح٘مَؼ ُمـ صح٦م ورىم٦م اإلصم٤ٌمت سم٠من شمٙمقن 

وُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمِمؽ إٟمام ، وًمٞمس جمرد آطمتامل، حمؾَّ ؿمٍؽ ذم ٟمٔمر اعمحٙمٛم٦م

حيّمؾ قمٜمد اًمؽمدد سملم اطمتامًملم ُمت٘م٤مرسملم ؾمقاًء شم٤ًموي٤م أم ومْمؾ أطمدمه٤م سم٘مدر يًػم 

طمٞم٨م أـمٚمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٗمظ »: هـ(751ك اًمؽمدد وارًدا: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ )تسمحٞم٨م يٌ٘م

شم٤ًموى آطمتامٓن أو  ومٛمرادهؿ سمف اًمؽمدد سملم وضمقد اًمٌمء وقمدُمف ؾمقاءً  :اًمِمؽ

ويٗمٝمؿ ُمـ هذا اًم٘مٞمد أن قمدم صح٦م اًمقرىم٦م إذا يم٤من جمرد ، (2)شرضمح أطمدمه٤م

: ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة اطمتامل وٕمٞمػ ذم ُمرشم٦ٌم اًمقهؿ ومل يرشمِؼ ًمٚمِمؽ ومال أصمر ًمف: إذ

                                           

وىمد أومرد ومٞمف ُمٌح٨م ُمًت٘مؾ قمـ ، (أطمٙم٤مم شم٠مظمػم اًم٘م٤ميض حلٙمٛمفوىمد ؾمٌؼ أن قم٘مدت سمحًث٤م وم٘مٝمًٞم٤م قمـ ) (1)

واًمٌح٨م حمّٙمؿ ذم جمٚم٦م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ، (ء احل٘مٞم٘م٦ماًمت٠مظمػم سم٥ًٌم ُم٤ٌمًمٖم٦م اًم٘م٤ميض ذم آطمتٞم٤مط ٓؾمتجال)

 وًمٙمٜمف ىمٞمد اًمٜمنم.، ذم ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد

 . (4/26)، سمدائع اًمٗمقائد (2)
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وٕن ، (2)شٓ قمؼمة ًمٚمتقهؿ»أٟمف : وأيًْم٤م ُمـ اًم٘مقاقمد، (1)شاًمٜم٤مدر ٓ طمٙمؿ ًمف»

اًم٘م٤ميض ًمق سمٜمك قمغم ُمثؾ هذه آطمتامٓت اعمقهقُم٦م ومًٞم١مصمر ذًمؽ ذم شمٓمقيؾ أُمد 

ؾمقى زي٤مدة اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م ذم صح٦م  - ذم اًمٖم٤مًم٥م - اًمت٘م٤ميض ذم أُمقر ٓ ـم٤مئؾ ُمـ ورائٝم٤م

 اًمقرىم٦م ومح٥ًم.

: افػصؾ األول. األحؽام: افباب افعارش: ]يتبع: افثاين وافثالثقنادقضع 

 :[إصدار األحؽام

 :170/2ذم اًمالئح٦م ضم٤مء 

أن شمقضم٥م قمغم ـمـ٤مًم٥م  :ًمٚمٛمحٙمٛم٦م قمٜمـدُم٤م شم٠مُمر سمقىمـػ اًمتٜمٗمٞمذ اعمٕمـجؾ»

أو شم٠مُمر سمام شمراه يمٗمٞماًل سمحٗمظ طمؼ ، أو يمٗمٞمؾ همـ٤مرم ُمكمء، اإليـ٘م٤مف شم٘مـديؿ وـامن

 .شاعمحٙمقم ًمف

وهٜم٤مك ُمقاد أظمرى ُمِم٤مهب٦م هلذه اًمالئح٦م ُمـ ضمٝم٦م شم٘مديؿ اًمْمامن أو اًمٙمٗمٞمؾ أو 

 196طمٞم٨م دمٞمز اعم٤مدشم٤من )، 208و، 202و، 196و، 181:اًمت٠مُملم: ُمثؾ اعمقاد

( ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أن دمؼم ـم٤مًم٥م وىمػ اًمتٜمٗمٞمذ قمغم شم٘مديِؿ وامٍن أو يمٗمٞمٍؾ هم٤مرٍم 202و

. يمام شمِمؽمط اعم٤مدة 
ٍ
ـ اًمًٗمر أن ي٘مدم شم٠مُمٞمٜم٤ًم قمغم ُمـ يٓمٚم٥م ُمٜمع ظمّمٛمف ُم 208ُمكمء

 ًمتٕمقيض اعمدقمك قمٚمٞمف ُمتك فمٝمر أن اعمدقمل همػم حمؼ ذم دقمقاه.

                                           

، : إؿم٤ٌمه ٓسمـ اًمًٌٙمل(53)/3)، يمِمػ إهار ذح أصقل اًمٌزدوي: اٟمٔمر هذه اًم٘م٤مقمدة ذم (1)

  .(273)/5)، : ومتح اًم٘مدير(246)/3)، : اعمٜمثقر(212)/3)، : اعمقاوم٘م٤مت(134، 2/126)

، : اًمتٚمقيح إمم يمِمػ طم٘م٤مئؼ اًمتٜم٘مٞمح(5/208)، : اًمٌحر اعمحٞمط(2/398)، اعمحّمقل ًمٚمرازي: اٟمٔمر (2)

ُم٤مدة ، (1/97)، ُمع ذطمٝم٤م ًمألشم٤مد : جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م(1/129)، : إرؿم٤مد اًمٗمحقل(2/211)

(42) . 
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 :بافترسيعوجف افصؾة 

سمحٞم٨م يٙمقن اإلضم٤ٌمر ، هذه اًمالئح٦م حتت٤مج إمم شمٗمٕمٞمؾ واهتامم ُمـ ىمٌؾ اعمحٙمٛم٦م

سمت٘مديؿ اًمْمامن أو اًمٙمٗمٞمؾ اًمٖم٤مرم هق إصؾ: ًمٙمل ٓ يتخذ اخلّمؿ ُمٓم٤مًمٌَتُف سم٢مي٘م٤مِف 

وم٢مذا يم٤من واصمً٘م٤م ذم ـمٚمٌف وحمت٤مضًم٤م ًمف ؾمٞم٠ميت سم٤مًمْمامن ، ؾمٞمٚم٦ًم ًمٚمت٠مظمػم اعمتٕمٛمداًمتٜمٗمٞمِذ و

وإن يم٤من هدومف جمرد آؾمتٗم٤مدة ُمـ ومرص٦م اًمت٠مضمٞمؾ ومح٥ًم: ومٚمـ جيد ، أو اًمٙمٗمٞمؾ

ًٌّدا.  ـمري٘مف ُمٕم

ضرق االظساض : افباب احلادي ظؼ: افثافث وافثالثقن ]يتبعادقضع 

 :[االشتئـاف: ظذ األحؽام افػصؾ افثاين

 :1وم٘مرة ، 185ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

مجٞمع إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة ُمـ حم٤ميمؿ اًمدرضم٦م إومم ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف، سم٤مؾمتثٜم٤مء »

 .شإطمٙم٤مم ذم اًمدقم٤موى اًمٞمًػمة اًمتل حيدده٤م اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

 :بافترسيعوجف افصؾة 

، ورد اًمٜمص ذم اًمٗم٘مرة اعمذيمقرة قمغم أن اًمدقم٤موى اًمٞمًػمة همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمالؾمتئٜم٤مف

وخيٗمػ ُمـ اًمْمٖمط قمغم ، ا إضمراء إجي٤ميب: ٕٟمف ينع ذم اًم٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦موهذ

 حم٤ميمؿ آؾمتئٜم٤مف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

وقمغم إصمره صدر ، ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أٟمف صدر ىمرار ُمـ اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

ًمتحديد اًم٘مْم٤مي٤م اًمٞمًػمة اًمتل ٓ شم٘مٌؾ ، شمٕمٛمٞمؿ ُمـ رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء
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 .(1)أًمػ ري٤مل 20ٓ شمزيد ىمٞمٛمتٝم٤م قمـ  وهل اًمتل، آؾمتئٜم٤مف

  : 3وم٘مرة ، 185ضم٤مء ذم اعم٤مدة 

  ًاخلل اددة ادؼررة كظام - لؾؿحؽقم طؾقف بحؽؿ قابؾ للستئـاف أن يطؾب»

ما ، االكتػاء بطؾب التدققؼ مـ حمؽؿة االستئـاف دون الرتافع أمامفا - للطرتاض

 جيقز دحؽؿة االستئـاف وذم مجقع األحقال. مل يطؾب الطرف اآلخر االستئـاف

 .شكظر الدطقى مرافعة إذا رأت ذلؽ

 :بافترسيعوجف افصؾة 

اًمٗم٘مرة اعمذيمقرة ضمٕمٚم٧م ًمٚمٛمحٙمقم قمٚمٞمف ظمٞم٤مًرا ُمٗمٞمًدا ذم اظمتّم٤مر وىم٧م 

آؾمتئٜم٤مف: طمٞم٨م أضم٤مزت ًمف آيمتٗم٤مء سمٓمٚم٥م شمدىمٞمؼ احلٙمؿ دون اؾمتئٜم٤مف اًمؽماومع 

ًمت٘م٤ميض: ٕن اعمراومٕم٦م أُم٤مم ذم اظمتّم٤مر أُمد ا وهذا ًمف أصمر، أُم٤مم حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف

وهذا طمؼ ًمٚمٛمحٙمقم ، آؾمتئٜم٤مف شمتٓمٚم٥م وىمًت٤م ىمد ٓ ي٘مؾ قمـ اعمراومٕم٦م آسمتدائٞم٦م

وشمرطّمؾ اًمقىم٧م اًمذي يم٤من ُمـ ، وم٢مذا شمٜم٤مزل قمٜمف شم٘مّدم وىم٧م إصدار احلٙمؿ، قمٚمٞمف

 اعمتقىمع أن ُيٍمف ذم آؾمتئٜم٤مف إمم ىمْم٤مي٤م أظمرى.

                                           

أُم٤م شمٕمٛمٞمؿ رئٞمس ، هـ14/7/1438) :وشم٤مرخيف، (100/2/38): ورىمؿ ىمرار اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء (1)

سمتِمٙمٞمؾ دوائر ضمزئٞم٦م ذم اًمتٕمٛمٞمؿ طمٞم٨م ي٘ميض هـ. 1/8/1438) :وشم٤مرخيف، ت(/912): اعمجٚمس ومرىمٛمف

يٜمحٍم اظمتّم٤مصٝم٤م سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اعم٤مًمٞم٦م اًمداظمٚم٦م ذم اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٓ ، اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م

 .ًمػ ري٤ملأ (20)شمزيد ىمٞمٛمتٝم٤م قمـ 

 وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمف ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين.، وقمغم أمهٞم٦م هذا اًمتٕمٛمٞمؿ يرد قمٚمٞمف إؿمٙم٤مل شمٓمٌٞم٘مل
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ضرق االظساض ظذ : ظؼ افباب احلادي: ادقضع افرابع وافثالثقن ]يتبع

 :[االشتئـاف: األحؽام افػصؾ افثاين

 :186/2ذم اًمالئح٦م ضم٤مء 

وُم٤م يزيد ُمـ اًمتٕمقيْم٤مت اًمتل  - جيقز أن يْم٤مف إمم اًمٓمٚم٥م إصكم إضمقر»

 .شسمٕمد شم٘مديؿ اًمٓمٚم٤ٌمت اخلت٤مُمٞم٦م أُم٤مم حمٙمٛم٦م اًمدرضم٦م إومم - شمًتحؼ

 :بافترسيعوجف افصؾة 

اًمدومقع اًمٙمٞمدي٦م اًمتل حتّمؾ سمٕمد احلٙمؿ هذه اًمالئح٦م شمٗمٞمد ذم احلد ُمـ 

آسمتدائل: وم٢مذا قمٚمؿ اعمدقمك قمٚمٞمف أن اؾمتٛمراره ذم اعمامـمٚم٦م واؾمتٜمٗم٤مد ُم٤م ًمديف ُمـ 

دومقع خُمْتَٚمَ٘م٦ٍم ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف زي٤مدة ذم إضمقر أو اًمتٕمقيْم٤مت اعمحددة ذم احلٙمؿ 

ومٝمذا ؾمٞمجٕمٚمف يٕمٞمد  - إذا قُمٚمؿ سمذًمؽ - إصكم واًمتل ٟمِم٠مت سمٕمد آقمؽماض

ويؽمدد يمثػًما ىمٌؾ اعميض ىمدًُم٤م ذم شمٓمقيؾ أُمد اًمت٘م٤ميض سمت٘مديؿ ٓئح٦م ، ٤مسم٤مشمفطمً

 اقمؽماوٞم٦م يٕمٚمؿ ؾمٚمًٗم٤م يمذهب٤م.

 :[افؼضاء ادستعجؾ: افباب افثاين ظؼ: اخلامس وافثالثقن ]يتبعادقضع 

يمام وضمدت ، ُم٤مدة 13وهق ُمٙمقن ُمـ ، قُم٘مد سم٤مب ُمًت٘مؾ قمـ اًم٘مْم٤مء اعمًتٕمجؾ

 .(1)واًمتٜمٗمٞمذ اعمٕمجؾ، اعمًتٕمجٚم٦مُمقاد ُمتٗمرىم٦م ختتص سم٤مًمدقم٤موى 

                                           

 . (169، 148/3، 120)ُمثؾ ُم٤مدة  (1)
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 :بافترسيعوجف افصؾة 

يٕمد ُمـ ُمزاي٤م ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت ، إومراد اًمدقم٤موى اعمًتٕمجٚم٦م ذم سم٤مب ُمًت٘مؾ

اًمنمقمٞم٦م: وم٠مي دقمقى ـمٌٞمٕمتٝم٤م آؾمتٕمج٤مل حتت٤مج إمم إضمراءات اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ًمتٕمجٞمؾ 

د ذم اعم٤مدة  ٞمع ُمٜمف مج 206اًم٧ٌم ومٞمٝم٤م: وهذا ُم٤م طمّمؾ ذم هذا اًم٤ٌمب: طمٞم٨م طُمدخ

يمام اؿمتٛمٚم٧م اعمقاد إظمرى قمغم مجٞمع ، اًمدقم٤موى اًمتل شمّمٜمػ قمغم أهن٤م ُمًتٕمجٚم٦م

 اإلضمراءات اًمتل حتت٤مضمٝم٤م هذه اًمدقم٤موى ًمٞمٙمقن اًم٘مْم٤مء ومٞمٝم٤م ُمًتٕمَجاًل.
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 :أحؽام ظامة[: افباب األول: ]يتبعاألول ادقضع 

 :19ادادة ضم٤مء ذم 

، ٓ جيقز إضمراء أي شمٌٚمٞمغ ذم ُمٙم٤من اإلىم٤مُم٦م ىمٌؾ ذوق اًمِمٛمس وٓ سمٕمد همروهب٤م»

 .شاًميورة وسم٢مذن يمت٤ميب ُمـ اًم٘م٤ميض طم٤مٓتإٓ ذم ، وٓ ذم أي٤مم اًمٕمٓمؾ اًمرؾمٛمٞم٦م

 :بافتلخروجف افصؾة 

إذا يم٤من اًمتٌٚمٞمُغ ُمـ  - طمد  ُم٤م إمم - شم٘مٞمٞمد وىم٧م اًمتٌٚمٞمغ سم٤مًمٜمٝم٤مر يٛمٙمـ شمٗمٝمٛمف

وًمٙمـ اعم٤مدة احل٤مدي٦م قمنمة ، اعمحّييـ اًمرؾمٛمّٞملم: ٕن دواُمٝمؿ اًمرؾمٛمل ذم اًمٜمٝم٤مر

، واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص، أضم٤مزت شمقزم اًمتٌٚمٞمغ ُمـ ىمٌؾ ـمروملم آظمريـ: مه٤م ـم٤مًم٥م اًمتٌٚمٞمغ

سمؾ ىمد شمٙمقن اًمٗمؽمة اعم٤ًمئٞم٦م هل إٟم٥ًم هلام ، وهذان اًمٓمروم٤من وىمتٝمام ُمٗمتقح

، قمٚمٞمف: ومٝمل إٟم٥ًم ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ًمٙمقهن٤م أسمٕمد قمـ إطمراضمف أصمٜم٤مء قمٛمٚمفوًمٚمٛمدقمك 

٤ًٌم ُم٤م يٙمقن  وأٟم٥ًم أيًْم٤م ًمٓم٤مًم٥م اًمتٌٚمٞمغ إذا اظمت٤مر اًمتٌٚمٞمغ سمٜمٗمًف: ٕٟمف ذم اًمٜمٝم٤مر هم٤مًم

ًٓ سمدواُمف اًمرؾمٛمل وأيًْم٤م أٟم٥ًم ًمٚم٘مٓم٤مع اخل٤مص: ٕن اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمنميم٤مت ، ُمِمٖمق

ًمتقومػم إقم٤ٌمء اعم٤مًمٞم٦م  - تدت ًمٚمٛم٤ًمءوًمق اُم - أهن٤م شمٗمْمؾ اًمزي٤مدة ذم ؾم٤مقم٤مت اًمٕمٛمؾ

 اًمٜم٤مدم٦م قمـ زي٤مدة قمدد اعمقفمٗملم.

إٓ ذم طم٤مٓت اًميورة وسم٢مذن يمت٤ميب ُمـ وآؾمتثٜم٤مء اًمقارد ذم هن٤مي٦م اعم٤مدة )... 
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سمحٞم٨م يٕمٛمٚمف ومٞمام إذا يم٤من اعمٌٚمُغ حمَي ، ( يٛمٙمـ أن جيد اًم٘م٤ميض ومٞمف ُمٜمدوطم٦مً اًم٘م٤ميض

، ٞمغ وىم٧م اًمٜمٝم٤مر: ٕٟمف وىم٧م دواُمف اًمرؾمٛملاعمحٙمٛم٦م: ٕن إصؾ شمٞمن ىمٞم٤مُمف سم٤مًمتٌٚم

سمخالف ُم٤م ًمق يم٤من اًمتٌٚمٞمغ ُمـ ـم٤مًم٥م ، ومال يٛمتد اًمقىم٧م إمم اعم٤ًمء إٓ ًمٚميورة

ومٛمتك ـمٚم٤ٌم ُمـ اًم٘م٤ميض اإلذن هلام سم٤مًمتٌٚمٞمغ ذم اعم٤ًمء ، اًمتٌٚمٞمغ أو ُمـ اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص

اقمد وُمـ اًم٘مق، وم٤مٕصؾ اإلذن: ٕن طمٍمه ذم اًمٜمٝم٤مر ومٞمف ُمِم٘م٦م همػم ُمٕمت٤مدة قمٚمٞمٝمام

ومت٠مظمذ ، وٕن هذه طم٤مضم٦م قم٤مُم٦م، (1))اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اًمتٞمًػم(: اًمٙمؼمى اعمِمٝمقرة أن

أن )احل٤مضم٦م اًمٕم٤مُم٦م شمٜمزل ُمٜمزًم٦م : وُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة، طمٙمؿ اًميورة اخل٤مص٦م

 .(2)اًميورة اخل٤مص٦م(

وىمٌؾ آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذه اعم٤مدة دمدر اإلؿم٤مرة سم٠مٟمف وردت ٓئح٦م 

دمٞمز اًمتٌٚمٞمغ ذم أي وىم٧م ًمٞماًل أو هن٤مًرا سمنمط أن يٙمقن اًمتٌٚمٞمغ ، شمٜمٗمٞمذي٦م عم٤مدة ٓطم٘م٦م

، ويم٤من إومم أن شمرد اإلؿم٤مرة إمم شمٚمؽ اًمالئح٦م قمٜمد شمٗمًػم هذه اعم٤مدة، إًمٙمؽموٟمًٞم٤م

فقجقز إجراؤه  3 ًاإذا كان التبؾقغ إلؽرتوين 72/1»: وٟمّمٝم٤م، ورىمؿ شمٚمؽ اًمالئح٦م

 .شذم أي وقت

                                           

ُم٤مدة ، : جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م(172)ىم٤مقمدة ، (871)/2)، ٞم٥م اًممزم: شمرشم(2/119)اعمٜمثقر : : اٟمٔمر (1)

 . (1/245)، : وذطمٝم٤م ًمألشم٤مد(87)

، : اعمٜمثقر(2/370)، : إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ اًمقيمٞمؾ(910)وم٘مرة ، (2/606)، اًمؼمه٤من ًمٚمجقيٜمل: اٟمٔمر (2)

(2/24) . 
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 :أحؽام ظامة[: افباب األول: افثاين ]يتبعادقضع 

 :11ادادة ضم٤مء ذم 

، ذم مجٞمع احل٤مٓت اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اعم٤مدة )اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة( ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم»

ـْ يٜمقب قمٜمف - إذا اُمتٜمع اعمراد شمٌٚمٞمٖمف ـ شمًٚمُّؿ اًمّمقرة أو ُمـ اًمتقىمٞمع قمغم ُمِ  - أو َُم

ويًٚمؿ اًمّمقرة ،  أن يث٧ٌم ذًمؽ ذم إصؾ واًمّمقرةومٕمغم اعمحّي ، أصٚمٝم٤م سم٤مًمتًّٚمؿ

إلُم٤مرة اًمتل ي٘مع ذم دائرة اظمتّم٤مصٝم٤م ُمٙم٤من إىم٤مُم٦م اعمقضمف إًمٞمف اًمتٌٚمٞمغ أو اجلٝم٦م اًمتل ًم

شمٕمٞمٜمٝم٤م اإلُم٤مرة، وقمغم اعمحي يمذًمؽ أن يٌلم ذًمؽ ذم طمٞمٜمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم أصؾ 

 .شويٕمد اًمتٌٚمٞمغ ُمٜمتًج٤م ٔصم٤مره ُمـ وىم٧م شمًٚمٞمؿ اًمّمقرة إمم ُمـ ؾمٚمٛم٧م إًمٞمف، اًمتٌٚمٞمغ

 :سم٤مًمت٠مظمػموضمف اًمّمٚم٦م 

شم٘مٞمٞمد يمقن اًمتٌٚمٞمغ ُمٜمتًج٤م ٔصم٤مره سمـِ )وىم٧م شمًٚمٞمؿ صقرة : اعم٤مدةورد ذم هن٤مي٦م 

وورد ذم ُمٜمتّمػ اعم٤مدة أٟمف ذم طم٤مل اُمتٜم٤مع اعمراد شمٌٚمٞمٖمف ، اًمتٌٚمٞمغ إمم ُمـ ؾمٚمٛم٧م ًمف(

ووجف ، اإلُم٤مرة شمٕمٞمٜمٝم٤مقمـ ىمٌقل اًمتٌٚمٞمغ وم٢من اًمّمقرة شمًٚمؿ ًمإلُم٤مرة أو اجلٝم٦م اًمتل 

اؾمتالم اإلُم٤مرة يٕمد إضمراء إو٤مومٞم ٤م حيت٤مج أن شمٕمٚمٞمؼ ٟمٗم٤مذ اًمتٌٚمٞمغ قمغم وىم٧م : افتلخر

، صمؿ إن اعمقفمػ اعمختص سم٤مٓؾمتالم ذم اإلُم٤مرة ىمد يٙمقن جم٤مًزا، إمم ُمزيد ُمـ اًمقىم٧م

ًٓ ، أو ٓ يٙمقن طم٤مًضا وىم٧م وصقل حمّي اعمحٙمٛم٦م إمم ُمٙمتٌف أو ىمد يٙمقن ُمِمٖمق

سمٛمٕم٤مُمالت أظمرى يّمٕم٥م ُمـ ظمالهل٤م اٟمتٔم٤مر اعمحي ًمف طمتك يٗمرغ... 

اًمتل ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ يمثػمة: وأهؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف أن اعمٕمٜمل سم٤مإلقمالم  وآطمتامٓت

وطمٞم٨م طمّمؾ قمٚمٛمف ُمِم٤مومٝم٦م: وم٤مٕومم آقمتداد سمت٤مريخ ، هق اًمِمخص اعمراد شمٌٚمٞمٖمف

 ٓ سم٤مؾمتالم اإلُم٤مرة ًمّمقرة اًمتٌٚمٞمغ!، قمٚمٛمف

ُم٤م يدل قمغم أٟمف قمٜمد اؾمتالم ورىم٦م  14/2أٟمف ضم٤مء ذم اًمالئح٦م : ومم٤م يٕمْمد ذًمؽ
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وىمد ؾمٌؼ  - ًمتٌٚمٞمغ ٟم٤مومًذا: طمتك ًمق اُمتٜمع قمـ اًمتقىمٞمع قمغم آؾمتالماًمتٌٚمٞمغ يٙمقن ا

طمتك  - أيًْم٤م - ومام اعم٤مٟمع أن يٙمقن اًمتٌٚمٞمغ ٟم٤مومًذا - اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ذًمؽ ذم اعمٌح٨م إول

 ًمق اُمتٜمع قمـ اؾمتالم ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغ: سمج٤مُمع اًمتٌٚمٞمغ اًمِمٗمٝمل ذم يمؾ ُمٜمٝمام؟

حلٔم٦م شمٌٚمٞمٖمف ُمِم٤مومٝم٦ًم عمـ ُيراد  أن يٙمقن اًمتٌٚمٞمغ ٟم٤مومًذا ُمـ :وافذي يؿؽـ اؿساحف

وىمْمٞم٦م شمقصمٞمؼ آؾمتالم يٛمٙمـ أن حتّمؾ سمٛمحي حيّرره اعمحّي وىم٧م ، شمٌٚمٞمٖمف

ُم٤م يٛمٜمع  هٜم٤مكوعمزيد ُمـ اًمتقصمٞمؼ ًمٞمس ، وهق ُمًت٠مُمـ قمغم قمٛمٚمف، رومض آؾمتالم

، أو صمالصم٦م )ُمٌٚمغ، أن يٙمقن اًمتٌٚمٞمغ ُمـ ىمٌؾ ؿمخّملم سمحٞم٨م ي٘مقُم٤من ُم٘م٤مم اًمِم٤مهديـ

 .(1)ٚمٞمغ(وؿم٤مهدان قمغم اًمتٌ

وًمٙمـ يدون قمغم اًمّمقرة ، وهذا ٓ يٛمٜمع ُمـ شمًٚمٞمؿ صقرة ورىم٦م اًمتٌٚمٞمغ ًمإلُم٤مرة

 وًمٞمس شم٤مريخ اؾمتالم اإلُم٤مرة.، شم٤مريخ اًمتٌٚمٞمغ اًمِمٗمٝمل

أن يٗمّٕمؾ هذا اًمتًٚمٞمؿ ًمإلُم٤مرة سمٓمري٘م٦م يٙمقن هل٤م ُمردود  :ومما يؿؽـ اؿساحف

احل٘مقق  وشمنيع ٟمٞمؾ أصح٤مب، إجي٤ميب قمغم اطمؽمام ىمرارات اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م

، أن يٙمقن اًمتًٚمٞمؿ ًمإلُم٤مرة سم٘مّمد اإلقمالم واعمت٤مسمٕم٦م: وهذه اًمٓمري٘م٦م هل، طم٘مقىمٝمؿ

وطم٤مل شمٙمرر اُمتٜم٤مقمف قمـ ، سمحٞم٨م يقوع اعمٛمتٜمع قمـ آؾمتالم ذم ىم٤مئٛم٦م ؾمقداء

أو قمـ شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم ، قمـ طمْمقر اجلٚم٤ًمت سمال قمذر أو، اؾمتالم صقرة اًمتٌٚمٞمغ

اًمتل شمدل قمغم قمدم ايمؽماصمف سم٤مًمًٚمٓم٦م  وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمتٍموم٤مت، اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م

، اًم٘مْم٤مئٞم٦م: ومٞمتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع شمٍمومف قمغم أٟمف )ضمريٛم٦م هروٍب ُمـ اًمًٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م

ًمٚمٛمٓم٤مًم٦ٌم ، يًتحؼ قمغم إصمره٤م اإلطم٤مًم٦م إمم اًمٜمٞم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ومترد قمغم ىمراراهت٤م(

 سمتٕمزيره.

                                           

 أن احل٤ميمؿ يٌٕم٨م ُمـ يٜم٤مدي قمغم سم٤مسمف سمحية ؿم٤مهدي قمدٍل. : طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف، (14/41)، اعمٖمٜمل: اٟمٔمر (1)
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 :أحؽام ظامة[: افباب األول: افثافث ]يتبعادقضع 

 :92ادادة ضم٤مء ذم 

ظمـ٤مرج ٟمٓمـ٤مق اظمتّم٤مص  - إذا يم٤من ُمٙم٤من اًمتٌٚمٞمـغ داظمـؾ اعمٛمٚمٙم٦م»

اًمتل ي٘مع  اعمحٙمٛم٦مومؽمؾمؾ إوراق اعمراد شمٌٚمٞمٖمٝم٤م ُمـ هذه اعمحٙمٛم٦م إمم  - اعمحٙمٛم٦م

 .شاًمتٌٚمٞمغ ذم ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مصٝم٤م

 :بافتلخروجف افصؾة 

وذم ُمديٜم٦م  - ٓ خيٗمك أن ٟم٘مؾ أي ورىم٦م رؾمٛمٞم٦م ُمـ دائرة طمٙمقُمٞم٦م إمم دائرة أظمرى

، حيت٤مج إمم إضمراءات يمثػمة يتٌٕمٝم٤م وىم٧م ـمقيؾ: يمتقىمٞمع ُمدير اعمحّييـ - أظمرى

صمؿ شمًجٞمٚمٝم٤م ذم وارد ، صمؿ ٟم٘مٚمٝم٤م سم٤مًمؼميد، وُمقفمػ اًمّم٤مدر، ورئٞمس اعمحٙمٛم٦م

 وٓ ؿمؽ أن هذا اًمت٠مظمػم ؾمٞمزيد ذم ُمدة اًمت٘م٤ميض.، اعمحٙمٛم٦م إظمرى...إًمخ

 :ومما يؿؽـ اؿساحف فتػادي هذا افتلخر

، أن يتؿ اًمرسمط سملم ضمٝم٤مت اًمتٌٚمٞمغ ذم حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م سمٜمٔم٤مم إًمٙمؽموين واطمد .1

سمحٞم٨م شمٜم٘مؾ صقرة سمٞم٤مٟم٤مت اًمتٌٚمٞمغ ومقًرا ُمـ ُمدير اًمتٌٚمٞمغ ذم اعمحٙمٛم٦م إومم إمم 

 ُمدير اًمتٌٚمٞمغ ذم اعمحٙمٛم٦م إظمرى.

، ومه٤م ـم٤مًم٥م اًمتٌٚمٞمغ واًم٘مٓم٤مع اخل٤مص، إظمرى اًمتٌٚمٞمغأن يتؿ شمٗمٕمٞمؾ ـمري٘متل  .2

قٓه٤م اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص ومٛمـ اعمتٕملم أن يٙمقن ُمٜمقـًم٤م سمنميم٦م واطمدة وقمٜمدُم٤م يت

 وم٘مط: طمتك يًٝمؾ شمٜمًٞم٘مٝم٤م سملم ُمقفمٗمٞمٝم٤م ذم مجٞمع اعمح٤ميمؿ.
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: الفصل األول .االختصاص: الباب الثاين: افرابع ]يتبعادقضع 

 :[املكايناالختصاص 

، قُم٘مد سم٤مٌب ُمًت٘مؾ سمٕمٜمقان )آظمتّم٤مص( وهق اًم٤ٌمب اًمث٤مين ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت

 :32ادادة هن٤مي٦م ضم٤مء ذم ُم٤م : ومم٤م ورد ذم هن٤ميتف

٤ًٌم - وقمٜمد اًمتٜم٤مزع قمغم آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ...» ٤مل اًمدقمقى إمم حُت  - إجي٤مسًم٤م أو ؾمٚم

يمام وردت ُمقاد أظمرى شمتٕمٚمؼ سمتٜم٤مزع ، شاعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٗمّمؾ ذم ذًمؽ

 .(1)آظمتّم٤مص

 :بافتلخروجف افصؾة 

قمٜمف أطمٞم٤مًٟم٤م ُمـ شمٜم٤مزع ذم آظمتّم٤مص  يٜمت٩موُم٤م ىمد  - احلٙمُؿ سمٕمدم آظمتّم٤مص

وٓؾمٞمام إذا ضم٤مء احلٙمؿ ، أطمُد أؾم٤ٌمب اًمت٠مظمػم اعم١مرىم٦م ًمّم٤مطم٥م احلؼ - سملم اعمح٤ميمؿ

وٓ ؿمؽ أن شم٠مظمَر ، سمٕمدم آظمتّم٤مص سمٕمد قمدة ضمٚم٤ًمت ىمد شمًتٛمر أطمٞم٤مًٟم٤م ًمًٜمقات

شم٠مظمػٌم ُم١مرق ص٤مطم٥م احلؼ ذم ُمٕمروم٦م اعمحٙمٛم٦م اًمتل شمدظمؾ دقمقاه ذم اظمتّم٤مصٝم٤م 

صمؿ عمجرد ، إذا ُمْم٧م اعمحٙمٛم٦م ىمدًُم٤م ذم ٟمٔمر اًمدقمقى وُمـ سم٤مب أومم ،ًمّم٤مطم٥م احلؼ

قمٜمد طمٙمؿ اًم٘م٤ميض  أو ٕي ؾم٥ٌم آظمر: شمٕمقد اًمدقمقى إمم اًمٌداي٦م، شمٖمػّم اًم٘م٤ميض

، ذم ذًمؽ هدر ًمٚمامل اًمٕم٤مم ـمٞمٚم٦م اجلٚم٤ًمت اًم٤ًمسم٘م٦م: وأيًْم٤م، سمٕمدم آظمتّم٤مص

سملم اعمح٤ميمؿ: إذا يم٤من هٜم٤مك شمٜم٤مزع ذم آظمتّم٤مص : وأؿمد ضًرا قمغم ص٤مطم٥م احلؼ

وؾمٞمزيد أُمد ٟمٞمٚمف ، ٕن ص٤مطم٥م احلؼ ؾمٞمٌ٘مك طم٤مئًرا ومٞمٛمـ ؾمت٘م٤مم اًمدقمقى قمٜمده

 دون أن يٙمقن ًمف يد ذم ذًمؽ.، ًمٚمحؼ سمِمٙمؾ همػم ُمٕمٝمقد ذم اًمدقم٤موى

                                           

 . (192، 181، 78، 76): ُمثؾ اعمقاد (1)
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ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ُمـ آصم٤مر اًمت٠مظمػم اًمٜم٤مدم٦م قمـ احلٙمؿ سمٕمدم  ومما يؿؽـ اؿساحف

 :آظمتّم٤مص أو اًمتٜم٤مزع ومٞمف ُم٤م يكم

ٟمققمٞم٦م وقمٛمٚمٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مة اجلدد قمـ )آظمتّم٤مص شمٙمقن هٜم٤مك دورات أن  .1

 اًم٘مْم٤مئل(.

أن يٙمٚمػ اعمجٚمُس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء جلٜم٦ًم ُمـ اًم٘مْم٤مة وأهؾ آظمتّم٤مص سمنمٍح  .2

ويمؾ ُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ ُمقاد ذم ، ُمدقمٍؿ سم٤مُٕمثٚم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ًم٤ٌمب آظمتّم٤مص

 ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت وإٟمٔمٛم٦م إظمرى ذات اًمّمٚم٦م.

أن شمّمدر اعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ُمدوٟم٦ًم ظم٤مص٦ًم سمجٛمٞمع أطمٙم٤مُمٝم٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٘مْم٤مي٤م شمٜم٤مزع  .3

ث هذه اعمدوٟم٦م سمِمٙمؾ دوري سمحٞم٨م يْم٤مف ، آظمتّم٤مص سملم اعمح٤ميمؿ وأن حُتدَّ

، ويٜمنم هذا اًمتحدي٨م سمِمٙمؾ هيع ذم جمٚم٦م اًمقزارة، هل٤م ُم٤م يًتجد ُمـ أطمٙم٤مم

 صمؿ يْم٤مف إمم اعمدوٟم٦م قمٜمد دمديد ـم٤ٌمقمتٝم٤م.

احلٙمؿ سم٤مٓظمتّم٤مص أو : أول ُمٝمٛم٦م ًمٚم٘م٤ميض قمٜمد رومع اًمدقمقى إًمٞمف أن شمٙمقن .4

 قمدُمف.

أن شمٙمقن هٜم٤مك قمٜم٤مي٦م ظم٤مص٦م ًمدى حم٤ميمؿ آؾمتئٜم٤مف واعمحٙمٛم٦م اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًم٘مْم٤مي٤م  .5

وأن خُتّمص هل٤م دوائُر ُمًت٘مٚم٦ٌم سمحٞم٨م شمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م ، اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓظمتّم٤مص

ظمتّم٤مص ذم وهل٤م آًمٞم٦م ؾمٝمٚم٦م وهيٕم٦م: ٕن قمدم ووقح آ، يم٘مْم٤مي٤م ُمًتٕمجٚم٦م

ومٞمحت٤مج ، سمٕمض اًمدقم٤موى قم٥مء إو٤مذم زائد وهمػم ُمٕمٝمقد ذم اًمدقم٤موى اًمٕم٤مدي٦م

إمم سم٧م  هيًٕم٤م ًمٞمٕمٞمد هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدقم٤موى إمم اعم٤ًمر اًمّمحٞمح ذم ريم٥م 

 اًمدقم٤موى اعمٕمٝمقدة.
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حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ وافتقـقؾ : افباب افرابع: اخلامس ]يتبعادقضع 

 :[وافتقـقؾ دم اخلصقمةاحلضقر : افػصؾ األول. دم اخلصقمة

 :51اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

ؾ ٟمٗمًف اًمقيمٞمؾيمؾ ُم٤م ي٘مرره » ؾ يٙمقن سمٛمث٤مسم٦م ُم٤م ي٘مرره اعمقيمخ إٓ ، ذم طمْمقر اعمقيمخ

ؾ ومال يّمح ُمـ  إذا ٟمٗم٤مه أصمٜم٤مء ٟمٔمر اًم٘مْمٞم٦م ذم اجلٚم٦ًم ٟمٗمًٝم٤م. وإذا مل حيي اعمقيمخ

أو ، ًمٞمٛملمأو ىمٌقل ا، أو اًمّمٚمح، أو اًمتٜم٤مزل، اًمقيمٞمؾ اإلىمرار سم٤محلؼ اعمدقمك سمف

أو  - يمٚمٞم ٤م أو ضمزئٞم ٤م - أو اًمتٜم٤مزل قمـ احلٙمؿ، أو شمرك اخلّمقُم٦م، أو رده٤م، شمقضمٞمٝمٝم٤م

أو ، أو شمرك اًمرهـ ُمع سم٘م٤مء اًمديـ، أو رومع احلجر، قمـ ـمريؼ ُمـ ـمرق اًمٓمٕمـ ومٞمف

ُم٤م مل يٙمـ ُمٗمقًو٤م شمٗمقيًْم٤م  :آدقم٤مء سم٤مًمتزوير أو رد اًم٘م٤ميض أو اظمتٞم٤مر اخلٌػم أو رده

 .شقيم٤مًم٦مظم٤مًص٤م سمذًمؽ ذم اًم

ل اًمقيمٞمؾ ؾمٚمٓم٦م اًم٘مٞم٤مم اًمتقيمٞمؾ سم٤مخلّمقُم٦م خيقّ »: 51/1وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

قمدا  :اًمدقمقى واعمراومٕم٦م واعمداومٕم٦م واإلٟمٙم٤مر عمت٤مسمٕم٦مسم٤مٕقمامل واإلضمراءات اًمالزُم٦م 

 .شأو اؾمتثٜم٤مه اعمقيمؾ، ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف هذه اعم٤مدة

 :بافتلخروجف افصؾة 

إضمرائٝم٤م سمدون شمقيمٞمؾ سيح ُمـ أن إُمقر اعمًتثٜم٤مة اًمتل يٛمٜمع اًمقيمٞمؾ ُمـ 

أن يًتٖمٚمف اعمقيمؾ وويمٞمٚمف ذم  يٛمٙمـوهذا ، متثؾ ضمؾ أقمامل اًمت٘م٤ميض، اعمقيمؾ

وُمع ذًمؽ ومٝمل أُمقر ، يمٚمام ؾمٜمح٧م هلام اًمٗمرص٦م، اعمامـمٚم٦م ويمثرت آؾمتٛمٝم٤مٓت

وًمٙمـ يٛمٙمـ حت٘مٞمؼ ذًمؽ ُمع شمْمٞمٞمؼ ، ضمقهري٦م وُمـ طمؼ اعمقيمؾ اًمتحّقط ومٞمٝم٤م

 :ـ وؾم٤مئؾ ذًمؽوُم، ومرص اؾمتٖمالهل٤م ذم اعمامـمٚم٦م

أن يٜمص قمغم مجٞمع هذه اعمًتثٜمٞم٤مت ذم اًمّمٞمٖم٦م آقمتٞم٤مدي٦م اًمتل شمٙمقن ضم٤مهزًة ذم  .1
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وًمٙمـ يٕمٚمؿ أٟمف إذا اؾمتثٜمك ، وُمـ طمؼخ اعمقيمؾ طمذف ُم٤م ؿم٤مء ُمٜمٝم٤م، يمت٤مسم٦م اًمٕمدل

أو إصدار ، إضمراًء ومٞمتٕملم قمٚمٞمف احلْمقر أص٤مًم٦ًم قمٜمد احل٤مضم٦م إمم هذا اإلضمراء

 وصمٞم٘م٦م ويم٤مًم٦م أظمرى سمخّمقصف.

إذا طمددت اعمحٙمٛم٦م ضمٚم٦ًم يتٕملّم ومٞمٝم٤م ىمٞم٤مم اًمقيمٞمؾ سم٠مطمد هذه اإلضمراءات:  .2

أو طمْمقر ، اإلضمراء ومٕمٚمٞمٝم٤م إقمالُمف سم٢مطمْم٤مر وصمٞم٘م٦م ويم٤مًم٦م ضمديدة شمتْمٛمـ

ؾ سمٜمٗمًف ، وإٓ يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمذي سمٚمغ ًمِمخّمف أو ويمٞمٚمف ومل حيي، اعمقيمخ

طمٙمٛمٝم٤م ذم طمؼ اعمدقمك قمٚمٞمف  ٕمدّ ويُ ، حتٙمؿ اعمحٙمٛم٦م ذم اًمدقمقى سمحٞم٨م

 .57ُمـ اعم٤مدة  2: وومً٘م٤م ًمٚمٗم٘مرة طمْمقري ٤م

حضقر اخلصقم وؽقاهبؿ وافتقـقؾ : افباب افرابع: افسادس ]يتبعادقضع 

 :ؽقاب اخلصقم[: افثاينافػصؾ . دم اخلصقمة

 :4وم٘مرة ، 57اعم٤مدة ذم ضم٤مء 

اًمزي٤مرة وُمـ ذم اعم٤ًمئؾ اًمزوضمٞم٦م واحلْم٤مٟم٦م واًمٜمٗم٘م٦م و قمٚمٞمفإذا ختٚمػ اعمدقمك  -4»

ومٚمٚمٛمحٙمٛم٦م أن شم٠مُمر سم٢مطمْم٤مره ضمؼًما وومؼ وقاسمط حتدده٤م ًمقائح ، قمْمٚمٝم٤م أوًمٞم٤مؤه٤م

 .شهذا اًمٜمٔم٤مم

 :بافتلخروجف افصؾة 

سم٠مٟمف روقمل ومٞمٝم٤م ىمْم٤مي٤م خمت٤مرة ذم إطمقال  اعم٤مدةيالطمظ قمغم هذه اًمٗم٘مرة ُمـ 

وًمٙمـ ُمث٤مر اإلؿمٙم٤مل ذم طمٍم ٟمٗم٤مذه٤م ، اًمِمخّمٞم٦م متس احل٤مضم٦م إمم هقم٦م اًم٧ٌم ومٞمٝم٤م

قمغم اًمرهمؿ ُمـ وضمقد طم٤مٓت أظمرى يّمٕم٥م اًم٧ٌم ومٞمٝم٤م سمدون ، ذم اًمّمقر اعمذيمقرة

أن شمٙمقن : وُمـ صقر ذًمؽ )اًمقاىمٕمٞم٦م(، طمْمقر اعمدقمك قمٚمٞمف سمِمخّمف أو ويمٞمٚمف

وًمديف ، اًمدقمقى ُمـ ورصم٦م اعمٞم٧م اًمث٤مين ذم قم٘م٤مر حت٧م يد أطمد ورصم٦م اعمٞم٧م إول
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يمام أن ورصم٦م ، فوًمٞمس قمٜمد اعمدقمل صقرة ُمٜم، صؽ ىمديؿ همػم ُمًجؾ ذم احل٤مؾمقب

واعمدقمل ًمٞمس ، اعمٞم٧م إول مل خيرضمقا ؿمٝم٤مدة ووم٤مة عمقرصمٝمؿ وٓ صًٙم٤م سمحٍم اًمقرصم٦م

يمام ، ُمٕمٜمًٞم٤م سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم سم٢مظمراج أي ُمـ هذه اًمقصم٤مئؼ: ٕٟمف ًمٞمس ُمـ سملم اًمقرصم٦م اعم٤ٌمذيـ

وهذا ، أٟمف يّمٕم٥م قمٚمٞمف إطمْم٤مر سمٞمٜم٦م سم٢مصم٤ٌمهتام: ًمٙمقٟمف سمٕمٞمد اًمّمٚم٦م قمـ اعمٞم٧م إول

قمـ احلٙمؿ قمٜمد همٞم٤مب اعمدقمك قمٚمٞمف: ٕن ُمٌدأ إىم٤مُم٦م اًمدقمقى ُمـ  يٕمٞمؼ اًم٘م٤ميض

، وصؽ طمٍم ورصم٦م اعمٞم٧م إول، إؾم٤مس ُمتقىمػ قمغم اؾمتخراج ؿمٝم٤مدة اًمقوم٤مة

وهذا حيت٤مج إمم إضمراءات ـمقيٚم٦م سمدون طمْمقر اعمدقمك قمٚمٞمف ، وإصم٤ٌمت ُمٚمٙمٞمتف ًمٚمٕم٘م٤مر

 سم٤مًم٘مقة اجلؼمي٦م! وسمام أٟمف يرومض احلْمقر واًمتقيمٞمؾ: ومام اعم٤مٟمع ُمـ إطمْم٤مره، أو ويمٞمٚمف

أن شم٠مُمر  - قمٜمد آىمتْم٤مء - ًمٚمٛمحٙمٛم٦م 57/4»أن : 75/4 اًمالئح٦مٟمٕمؿ ضم٤مء ذم 

وهذا ُمٗمٞمد ذم يمثػم ، شسم٢مي٘م٤مف ظمدُم٤مت اعمٛمتٜمع قمـ احلْمقر ًمدى اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م

ومجٞمع اخلدُم٤مت اًمتل ، ًمٙمـ ىمد يٙمقن اعمدقمك قمٚمٞمف يمٌػًما ذم اًمًـ، ُمـ إطمقال

 ي٘م٤مف ظمدُم٤مشمف همػم ُمثٛمر.حيت٤مضمٝم٤م سم٤مؾمؿ أوٓده مم٤م جيٕمؾ إ

وُمتِمٕم٦ٌم وىمد متتد جلٚم٤ًمت ، إن سم٘مٞم٦م إٟمقاع ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م يمثػمة :وؿد يؼال

يمام أن ـمٌٞمٕمتٝم٤م ًمٞم٧ًم يمٓمٌٞمٕم٦م إٟمقاع إرسمٕم٦م اعمذيمقرة ُمـ ضمٝم٦م احل٤مضم٦م ، يمثػمة

 اعم٤مؾم٦م إمم هقم٦م اًم٧ٌم... إًمخ!

قمٜمد : )وهقسم٠مّن اًم٘مٞمد اعمذيمقر ذم سمداي٦م اًمالئح٦م  :ويؿؽـ أن يدؾع هذا اإليراد

، ًمق مل ي٘متٜمع سمٛمقضمقد اعم٘متيض ًمٚمتٓمٌٞمؼ ومٞمامآىمتْم٤مء( ؾمٞمجٕمؾ ًمٚم٘م٤ميض ُمٜمدوطم٦م 

ًمٙمـ ؾمتٌ٘مك اهل٤مًم٦م اًمردقمٞم٦م قمـ احلْمقر ؿم٤مُمٚم٦م جلٛمٞمع اًم٘مْم٤مي٤م: ٕن اطمتامل اًمتٓمٌٞمؼ 

ُمٝمام يم٤من سمٕمٞمًدا ًمٙمـ ًمٕمٔمؿ ومداطمتف ؾمٞمٌ٘مك خمٞمًٗم٤م وُمـ صَمؿ رادقًم٤م: وهذا ؿم٠من قم٤مُم٦م 

وذم ، دون زضمٝمؿ ومٞمٝم٤م، ىُمّمد ُمٜمٝم٤م ختقيػ اًمٜم٤مس هب٤مطمٞم٨م ، اًمٕم٘مقسم٤مت ذم اًمنميٕم٦م

ۇ ۆ  ڭ ڭ ڭ ۇ﴿: ُم٘مدُم٦م هذه اًمٕم٘مقسم٤مت اًم٘مّم٤مص
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وم٤معم٘مّمقد ُمـ اًم٘مّم٤مص اًمردع: إلسم٘م٤مء طمٞم٤مة اًم٘م٤مشمؾ ، [179:اًمٌ٘مرة] ﴾ۆ ۈ

 )اًم٘متؾ أٟمٗمك ًمٚم٘متؾ!(.: واعم٘متقل ُمًٕم٤م! وىمدياًم ىم٤مًم٧م اًمٕمرب

وكظامفا.  إجراءات اجلؾسات: سافباب اخلام: افسابع ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: افػصؾ األول

وجيقز اًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م ، شمٙمقن ُمدة اجلٚم٦ًم صمالصملم دىمٞم٘م٦مً » :62/1ذم اًمالئح٦م ضم٤مء 

ويْمع اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء ىمقاقمد حتدد اًمٕمدد اعمٜم٤مؾم٥م ، سمح٥ًم ٟمٔمر اًمدائرة

 .شًمٚمجٚم٤ًمت اًمٞمقُمٞم٦م سمح٥ًم آظمتّم٤مص اًمٜمققمل ًمٙمؾ حمٙمٛم٦م

 :بافتلخروجف افصؾة 

اعمت٤مسمع ًمِم١مون اًمت٘م٤ميض ذم اعمٛمٚمٙم٦م ًمٞمس ًمديف أدٟمك شمردد ذم أن أطمد أسمرز إن 

هق يمثرة اجلٚم٤ًمت اًمٞمقُمٞم٦م اًمتل  - اإلـمالقإن مل يٙمـ أسمرزه٤م قمغم  - أؾم٤ٌمب اًمت٠مظمػم

واًمذي يٕمزز ذًمؽ ٟمٔم٤مم اجلٚم٤ًمت اعمٕمٛمقل سمف ذم ، شمٕمرض أُم٤مم اًم٘م٤ميض اًمقاطمد

ذم اًمنميٕم٦م أو اًم٘م٤مٟمقن أو حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م: وم٤مًم٘م٤ميض ًمٞمس ًمديف أقمقاٌن ُم١مهٚمقن 

سمؾ ، اإلدارة أو احل٤مؾمقب سمحٞم٨م يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝمؿ ذم ختٗمٞمػ سمٕمض إقم٤ٌمء

وُمـ طمؼ اخلّمقم أن ، هق اًمذي يتقمم سمٜمٗمًف مجٞمع اإلضمراءات اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مجلٚم٦ًم

وإذا يم٤مٟم٧م ؾمُتٕمرض ذم اجلٚم٦ًم وصم٤مئُؼ أو سمٞمٜم٤مٌت ، (1)شمٙمقن ُمراومٕمتٝمؿ ؿمٗمٝمٞم٦م

يمام حيت٤مج وىمًت٤م ، ٤مداٌت: ومٞمحت٤مج وىمًت٤م ًم٘مراءهت٤م أو ؾمامقمٝم٤مُمٙمتقسم٦ٌم أو شم٘م٤مريُر أو ؿمٝم

صمؿ ، ويمذًمؽ عمٜم٤مىمِم٦م اخلّمقم سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض... إًمخ، أـمقل عمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م ضم٤مء ومٞمٝم٤م

ـٍ ذم ، سمٕمد ذًمؽ يمٚمف وم٢من اًم٘م٤ميض ؾمٞمٛمكم قمغم يم٤مشم٥م اًمْمٌط ُم٤م حيت٤مج إمم شمدوي

                                           

 ُمـ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م. (65)يمام ذم اعم٤مدة  (1)
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ٙمت٤مسم٦م وسمٕمد اًم، وؾمٞمقضمٝمف إمم طمٗمظ ُم٤م حيت٤مج إمم طمٗمٍظ ذم ُمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م، اًمْمٌط

، ٓسمد ُمـ ُمراضمٕم٦م اًم٘م٤ميض عم٤م يُمت٥م: صمؿ شمقىمٞمع اخلّمقم قمغم حمي اجلٚم٦ًم...إًمخ

ومام سم٤مًمؽ إذا قمرض ذم ُمققمد اجلٚم٦ًم شم٠مظمر ، وهذا يمٚمف ذم فمؾ اًمٔمروف اًمٕم٤مدي٦م

صمؿ دقم٧م احل٤مضم٦م إمم ، أو همٞم٤مب اعمقفمػ اًمذي يت٤مسمع اًم٘مْمٞم٦م، اًم٘م٤ميض أو أطمد أقمقاٟمف

أو شمٕمٓمؾ اًمٜمٔم٤مم آًمٙمؽموين ذم ، اًمٌح٨م قمـ أطمد اعمتٕمٚم٘م٤مت اعمٝمٛم٦م سم٤مًم٘مْمٞم٦م

أو اطمت٤مج أطمد ، أو شمٕمٓمؾ ضمٝم٤مز احل٤مؾمقب أو اًمٓم٤مسمٕم٦م ذم ُمٙمت٥م اًم٘م٤ميض، اًمقزارة

وأهؿ ُمـ ذًمؽ ، اخلّمقم إمم إطمْم٤مر وصم٤مئؼ ُمـ ؾمٞم٤مرشمف ـُمٚم٧ٌم قمرًو٤م ذم اجلٚم٦ًم...

وذم فمؾ هذا ، يمٚمف أن اًم٘م٤ميض حيت٤مج إمم وىم٧م عمراضمٕم٦م ُمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م ىمٌؾ اجلٚم٦ًم

٢من قم٘م٤مرب اًم٤ًمقم٦م شمٓم٤مرد اًم٘م٤ميض ًمقضمقد ضمٚم٦ًم أظمرى ًم٘مْمٞم٦م اًمْمٖمط اهل٤مئؾ وم

 دىمٞم٘م٦م! 30أظمرى ىمد ٓ شمزيد اعمٝمٚم٦م سملم اسمتدائٝمام قمـ 

ٓ يالم اًم٘م٤ميض إذا اوٓمر إمم  - وًمٞمس يمٚمٝم٤م - ومٗمل فمؾ سمٕمض هذه إطمقال

هق اٟمتٝم٤مء : وأسمًط ُمؼمر ًمف ذم ذًمؽ، ممٙمـ وىم٧ماظمتّم٤مر اجلٚم٦ًم وإهن٤مئٝم٤م ذم أىمؾ 

 وىم٧م اجلٚم٦ًم!

اجلٚم٤ًمت اًمٞمقُمٞم٦م هق ىمٚم٦م اًم٘مْم٤مة ُم٘م٤مرٟم٦م سمٙمثرة  ًمٙمثرةإن اًمداومع  :الوؿد يؼ

 اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل شمزيد سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل ُمع زي٤مدة اًمًٙم٤من!

ٓ  - ذم أيمثر اًم٘مْم٤مي٤م احل٘مقىمٞم٦م واجلزائٞم٦م - اًمٞمقُمٞم٦م اجلٚم٤ًمتأن زي٤مدة  :واجلقاب

أن  شمٕمدو أن شمٙمقن طماًل ومهٞم ٤م ًمٚمت٤ٌمقمد سملم أُمد اجلٚم٤ًمت ومح٥ًم: ٕٟمف ُم٤م اًمٗم٤مئدة

ًمٙمـ قمغم طم٤ًمب يمثرة ، يٙمقن سملم ُمققمد اجلٚمًتلم ؿمٝمٌر أو ؿمٝمران ُمثاًل 

ًمٙمـ ذم أرسمع ، اجلٚم٤ًمت؟! ومٚمق ظُمػّم اًم٘م٤ميض واخلّمقم سملم إهن٤مء اًم٘مْمٞم٦م ذم ؾمٜم٦م

ضمٚم٦ًم ىمّمػمة  12ًمٙمـ ذم ، أو إهن٤مئٝم٤م ذم ؾمٜم٦م أيًْم٤م، ضمٚم٤ًمت ُمٓمقًم٦م وُمت٤ٌمقمدة

يمقٟمف أطمرى سم٤مظمتّم٤مر ُمدة وُمت٘م٤مرسم٦م: ومًٞمخت٤مرون اخلٞم٤مر إول سمداه٦ًم! ومْماًل قمـ 
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وٓؾمٞمام ذم هتٞمئ٦م اًم٘م٤ميض ، اًمت٘م٤ميض: ٕن يمؾ ضمٚم٦ًم أظمذت ُم٤م حتت٤مضمف ُمـ اًمقىم٧م

ًمدراؾم٦م ُمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م وإقمٓم٤مئف اًمٗمرص٦م اًمٙم٤مومٞم٦م عمٜم٤مىمِم٦م اخلّمقم وقمرض ُم٤م ًمدهيؿ 

سمخالف اجلٚم٤ًمت اًم٘مّمػمة اًمتل ىمد يْمٓمر ومٞمٝم٤م اًم٘م٤ميض أطمٞم٤مًٟم٤م ، ُمـ سمٞمٜم٤مت ودومقع

وُمـ صمؿ حيت٤مج إمم إيمامًمف ذم ،  ًمٌمء ؾمقى اٟمتٝم٤مء وىمتٝم٤مإمم شم٠مضمٞمؾ سم٤مىمل اجلٚم٦ًم ٓ

 اعمققمد اًمت٤مزم!

 :وافذي يؿؽـ اؿساحف

اعميض ىمدًُم٤م سمخٓمك هيٕم٦م ذم زي٤مدة قمدد اًم٘مْم٤مة: وومً٘م٤م خلٓمط شم٠مهٞمٚمٞم٦م شمريمز قمغم  .1

 اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل واعمٞمداين.

أُمد  آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٤مت احلديث٦م وٓؾمٞمام اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ذم اظمتّم٤مر .2

وإجي٤مد ٟمٔم٤مم ُمقطمد سملم ، اعمذيمرات اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م سملم اخلّمقماًمت٘م٤ميض: يمت٤ٌمدل 

، وزارة اًمٕمدل ومجٞمع اًمدوائر احلٙمقُمٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م سمٛمتٓمٚم٤ٌمت اًمت٘م٤ميض

وٟمحق ، وشمٗمٕمٞمؾ اًمؼميد اإلًمٙمؽموين واًمٗم٤ميمس واًمؼمىمٞم٦م ذم اعمخ٤مـم٤ٌمت اًمرؾمٛمٞم٦م

 ذًمؽ.

 ختٗمٞمػ أقمامل اًم٘م٤ميض وشمريمٞمزه٤م قمغم اجل٤مٟم٥م اعمقوققمل ذم دراؾم٦م اًم٘مْم٤مي٤م. .3

سمحٞم٨م يٕمٛمؾ ُمع يمؾ ىم٤مٍض ُمقفمٗم٤من ضم٤مُمٕمٞم٤من قمغم إىمؾ: ، رومع يمٗم٤مءة إقمقان .4

، واًمث٤مين ذم احل٤مؾم٥م أزم أو اإلدارة، أطمدمه٤م ُم١مهٚمف ذم اًمنميٕم٦م أو اًم٘م٤مٟمقن

، جل٤مٟم٥م اعمقوققملسمحٞم٨م يتقمم اًمنمقمل أو اًم٘م٤مٟمقين ُم٤ًمقمدة اًم٘م٤ميض ذم ا

ويتقمم احل٤مؾمقيب أو اإلداري اًمٕم٥مء إيمؼم ذم اجلقاٟم٥م اإلضمرائٞم٦م واإلداري٦م 

وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُمـ أن يٕمٛمؾ اجل٤مُمٕمٞم٤من ُمع أيمثر ُمـ ، ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ اًم٘م٤ميض

 ىم٤مٍض ذم آٍن واطمد ًمٙمـ ذم أوىم٤مت خمتٚمٗم٦م.
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٦م اًمتل حتت٤مج أن يٙمقن احلد إقمغم ًمٚمجٚم٤ًمت اًمٞمقُمٞم٦م ذم ىمْم٤مي٤م اًمؽماومع إؾم٤مؾمٞم .5

سمحٞم٨م ، وسملم سمداي٦ِم يمؾخ ضمٚمًتلم ؾم٤مقم٦م وٟمّمػ، إمم ُمداوًم٦م أرسمع ضمٚم٤ًمت وم٘مط

وهتٞمئ٦م إقمقان ، ختّمص ىمراسم٦م ٟمّمػ ؾم٤مقم٦م ًمدراؾم٦م اًم٘م٤ميض عمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م

صمؿ ىمراسم٦م اًمٜمّمػ ، جلٛمٞمع ُمتٓمٚم٤ٌمت اجلٚم٦ًم وُم٤م حتت٤مضمف ُمـ ضمقاٟم٥م إضمرائٞم٦م

صمؿ اًمٜمّمػ ، ذم اجلٚم٦ًماًمث٤مين ًمٞمتقمم اًم٘م٤ميض اإلذاف قمغم اجل٤مٟم٥م اعمقوققمل 

اًمث٤مًم٨م ًمٞمٙمٛمؾ إقمقان سم٘مٞم٦م إُمقر اإلضمرائٞم٦م اًمتل حتّمؾ قم٤مدًة سمٕمد آٟمتٝم٤مء 

يمام يٛمٙمـ ، ُمع اًمرضمقع إمم اًم٘م٤ميض إن ًمزم إُمر، ُمـ اجل٤مٟم٥م اعمقوققمل

وسم٢مذاف ُمـ ، اًمدُم٩م سملم هذه إوىم٤مت اًمثالصم٦م سمحٞم٨م يٙمقن وىمتٝم٤م ُمتداظماًل 

 .(1)اًم٘م٤ميض

                                           

)اًم٤ًمسمع( دمدر اإلؿم٤مرة إمم صدور شمٕمٛمٞمؿ طمدي٨م ُمـ رئٞمس  وىمٌؾ آٟمتٝم٤مء ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذا اعمقوع (1)

ي٘ميض سمتِمٙمٞمؾ دوائر  وهذا اًمتٕمٛمٞمؿ، هـ1/8/1438 ذم، ت(/912)سمرىمؿ ، اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء

يٜمحٍم اظمتّم٤مصٝم٤م سمٜمٔمر اًمدقم٤موى اعم٤مًمٞم٦م اًمداظمٚم٦م ذم اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م ، ضمزئٞم٦م ذم اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م

وهذا اًمتٕمٛمٞمؿ ًمف أمهٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اًمتنيع: هلذا ؾمٌ٘م٧م ، ًمػ ري٤ملأ (20)اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ٓ شمزيد ىمٞمٛمتٝم٤م قمـ 

ًمٙمـ يرد قمٚمٞمف قمدة إؿمٙم٤مٓت شمٓمٌٞم٘مٞم٦م: واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ُمٜمف ذم ؾمٞم٤مق هذا ،  اعمٌح٨م إولاإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم

ضمٚم٦ًًم يقُمًٞم٤م! وٓ أدري ُم٤م اعم٘مّمقد سمذًمؽ؟ وم٤مًمذي يت٤ٌمدر  (30)أٟمف طمدد هلذه اًمدوائر قمدد : اًمٌح٨م

ومم٤م  ،ضمٚم٦ًم ذم اًمٞمقم اًمقاطمد (30)ًمٚمذهـ أن اعم٘مّمقد سمف أن اًمقوع اًمٓمٌٞمٕمل أن شمٕم٘مد اًمدائرة اًمقاطمدة 

ضمـ. حيدد هلذه »... : وٟمص اًمِم٤مهد ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ، يدقمؿ هذا اًمٗمٝمؿ أٟمف ضم٤مء آؾمتثٜم٤مء آطمؽمازي قم٘مٌف

ُمـ هذه اإلضمراءات وومً٘م٤م عم٤م ي٘متْمٞمف واىمع  اًمدوائر قمدد صمالصملم ضمٚم٦ًم يقُمًٞم٤م. وًمرئٞمس اعمجٚمس آؾمتثٜم٤مء

ُمـ ، وسمدون أي ومقاصؾ وُمقوع اإلؿمٙم٤مل أٟمف قمغم ومرض أن اجلٚم٤ًمت قم٘مدت سمِمٙمؾ ُمتقالٍ ، شيمؾ دائرة

دىمٞم٘م٦م يمحد أقمغم! وهذا  (12)ومًتٙمقن ُمدة اجلٚم٦ًم اًمقاطمدة  ُم٤ًمءً  2:00ص٤ٌمطًم٤م طمتك  8:00اًم٤ًمقم٦م 

وجيقز ، شمٙمقن ُمدة اجلٚم٦ًم صمالصملم دىمٞم٘م٦مً »: وٟمّمٝم٤م، (62/1)خم٤مًمػ ًمالئح٦م اعمذيمقرة ذم اًمّمٚم٥م وهل 

ُمتٕمذر اًمتٓمٌٞمؼ! وهذه اًمٖمراسم٦م شمدومع أٟمف يٙم٤مد يٙمقن : وأهؿ ُمـ ذًمؽ، شاًمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م سمح٥ًم ٟمٔمر اًمدائرة

احلد إدٟمك عمجٛمقع اًمدوائر اجلزئٞم٦م ذم اعمح٤ميمؿ : ومٚمٕمؾ اعمراد، إمم اًمتِمٙمٞمؽ سم٤مًمتٗمًػم اعمذيمقر ًمٚمتٕمٛمٞمؿ

وم٢من هذا اإلؿمٙم٤مل يٜمدومع سمتٗمًػم اعمراد ُمٜمف ُمـ ىمٌؾ اعمٕمٜمٞملم ذم ، وُمٝمام يٙمـ ُمـ رء، أو شمٗمًػم آظمر، اًمٕم٤مُم٦م

 .آظمتّم٤مص اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء أو أهؾ
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إجراءات اجلؾسات وكظامفا. : سافباب اخلام: افثامـ ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: افػصؾ األول

 :65 اعم٤مدةذم ضم٤مء 

قمغم أن ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ شم٘مديؿ إىمقال أو اًمدومقع ذم ، شمٙمقن اعمراومٕم٦م ؿمٗمٝمٞم٦مً »

ُمع ، وحيٗمظ أصٚمٝم٤م ذم ُمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م، ُمذيمرات ُمٙمتقسم٦م شمت٤ٌمدل صقره٤م سملم اخلّمقم

 اعمحٙمٛم٦م أن شمٕمٓمل اخلّمقم اعمٝمؾ اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمالـمالع اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم اًمْمٌط. وقمغم

 .شقمغم اعمًتٜمدات واًمرد قمٚمٞمٝم٤م يمٚمام اىمتْم٧م احل٤مل ذًمؽ

 :بافتلخروجف افصؾة 

 :هذه اعم٤مدة شمرد قمٚمٞمٝم٤م صمالث ُمٚمحقفم٤مت ىمد شمت٥ًٌم ذم اًمت٠مظمػم

، أهن٤م أضم٤مزت شم٘مديؿ إىمقال أو اًمدومقع ذم ُمذيمرات ُمٙمتقسم٦م :ادؾحقطة األوػ

ًمٙمـ ، ٛم٤ٌمدرة ُمـ اخلّمقم ومال إؿمٙم٤مل: ٕهنؿ أصح٤مب اًمِم٠منوإذا يم٤من ذًمؽ سم

ُمقوع اإلؿمٙم٤مل ًمق يم٤من ذًمؽ سمٛم٤ٌمدرة ُمـ اًم٘م٤ميض قمغم اًمرهمؿ ُمـ رهم٦ٌم اخلّمٛملم 

وهذا ، ومٚمٞمس ذم اعم٤مدة ُم٤م يدل قمغم إًمزام اًم٘م٤ميض سم٤مًمًامع، أو أطمدمه٤م ذم اعمِم٤مومٝم٦م

واومًٞم٤م وهق أن يٓمٛمئـ اخلّمقم سم٠مهنؿ أظمذوا طم٘مٝمؿ ، ُم٘م٤مصد اًمت٘م٤ميض أطمديٗمقت 

وأوصٚمقا وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ سمِمٙمؾ ، ذم شم٘مديؿ يمؾ ُم٤م يٕمت٘مدون شم٠مصمػمه ذم احلٙمؿ

يمام أن اعمذيمرات اعمٙمتقسم٦م ىمد شمٙمقن ومٞمٝم٤م ضمقاٟم٥م ُم١مصمرة ذم ٟمٔمر ، حمًقس وي٘مٞمٜمل

، أو ىمد شمٙمقن ـمقيٚم٦ًم: ومال ي٘مرأه٤م اًم٘م٤ميض يم٤مُمٚم٦م، ًمٙمـ مل حيًـ صٞم٤مهمتٝم٤م، ُمـ يمتٌٝم٤م

ُمتِمٕم٥م وُمتٕمٛمد سم٘مّمد شمِمتٞم٧م  وذم اجل٤مٟم٥م اعم٘م٤مسمؾ ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م اؾمؽمؾم٤مل

٤ًٌم ذم شم٠مظمػم ومٝمؿ اًم٘م٤ميض ًمٚم٘مْمٞم٦م وُمـ صَمؿ ذم شم٠مظمػم ، اًم٘م٤ميض: ومٞم١مصمر ذًمؽ يمٚمف ؾمٚم

 صدور احلٙمؿ.
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اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمغم أن اعمِم٤مومٝم٦م هل  اًمالئح٦مأن يٜمص ذم  :وافذي يؿؽـ اؿساحف

 وأن اًمٕمدول قمٜمٝم٤م إمم اعمذيمرات اعمٙمتقسم٦م إٟمام يٙمقن سم٤مظمتٞم٤مر اخلّمقم.، إصؾ

حيٗمظ أصٚمٝم٤م ذم ُمٚمػ »: اعمٙمتقسم٦م اعمذيمراتٟمّم٧م اعم٤مدة قمغم أن  :افثاكقة ادؾحقطة

وُمقوع اإلؿمٙم٤مل أن اعم٤مدة طمددت شمٍموًم٤م ، شُمع اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم اًمْمٌط، اًم٘مْمٞم٦م

ُمع اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم ، وهق طمٗمٔمٝم٤م ذم ُمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م، واطمًدا ُمع مجٞمع اعمذيمرات

ًمْمٌط هق إؾم٤مس اًمذي وهذا يْمٕمٗمٝم٤م إمم طمد يمٌػم: ٕن ُم٤م يٙمت٥م ذم ا، اًمْمٌط

ويمؾ ُمـ هق ُمٕمٜمل سمدراؾم٦م ، وىم٤ميض آؾمتئٜم٤مف، يريّمز قمٚمٞمف ىم٤ميض اعمقوقع

يمام أن ، وهق اًمذي حئمك سمتقىمٞمع اًم٘م٤ميض واخلّمقم ذم هن٤مي٦م يمؾ ضمٚم٦ًم، اًم٘مْمٞم٦م

ن ذم اًمْمٌط هن٤م اًم٘م٤ميض أو ُمٚمخّمٝم٤م ذم ، اًم٘م٤ميض حم٤مؾم٥م قمغم يمؾ ُم٤م يدوَّ ومٚمق دوَّ

ل اًم٘م٤ميض عمْمٛمقن اعمذيمرة سم٥ًٌم اًمت٠مضمٞمؾ اًمْمٌط: ؾمٞمٗمٞمد ذم ضمٕمؾ اطمتامل إهمٗم٤م

ومام اعم٤مٟمع أن يؽمك اخلٞم٤مر ًمٚم٘م٤ميض؟ وم٘مد يرى اًم٘م٤ميض أن ، واًمٜمًٞم٤من همػَم واردٍ 

سمؾ ىمد يرى ٟم٘مؾ ، وٟم٘مؾ اعمٚمخص إمم اًمْمٌط، اعمّمٚمح٦م شم٘متيض شمٚمخٞمص اعمذيمرة

اعمذيمرة سم٤مًمٙم٤مُمؾ: ٕن إظمراضمٝم٤م قمـ اًمْمٌط ؾمٞمخٚمؼ ومجقًة قمٜمد اًم٘مراءة اًمالطم٘م٦م 

 وُمـ صمؿ ؾمٞمؽمشم٥م قمغم إهمٗم٤مهل٤م شم٠مظمػم ومٝمؿ اًمدقمقى!، ًمٚم٘مْمٞم٦م

أن يٙمقن ًمٚم٘م٤ميض صمالصم٦م ظمٞم٤مرات سمح٥ًم ُم٤م يراه أٟمٗمع  :وافذي يؿؽـ اؿساحف

 :ذم حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م

ُمع اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ، ذم ُمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م اعمذيمرة اعمٙمتقسم٦م حيٗمظ أصؾأن  :اخلقار األول

 .ذم اًمْمٌط

رة أن يٚمخّمٝم٤م: ًمٞمتؿ ٟم٘مؾ أن يٓمٚم٥م اًم٘م٤ميض ممـ طمرر اعمذيم :اخلقار افثاين

 سمٜم٘مؾ ُم٤م يراه ُمٝماًم ذم شمّمقر شمًٚمًؾ اًمدقمقى. اًم٘م٤ميضأو ي٘مقم ، اعمٚمخص إمم اًمْمٌط
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ُمـ ظمالل إًمزام اخلّمؿ اًمذي ، أن يٜم٘مٚمٝم٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ إمم اًمْمٌط :اخلقار افثافث

 إًمٙمؽموٟمٞم٦م ُمـ اعمذيمرة. سمٜمًخ٦مطمرره٤م سمتزويد ُمٙمت٥م اًم٘م٤ميض 

وىمٌؾ آٟمت٘م٤مل إمم اعمٚمحقفم٦م اًمث٤مًمث٦م دمدر اإلؿم٤مرة إمم أن اعمٚمحقفم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمؿ 

وهذه ، ويم٤من إومم أن شمذيمر هٜم٤م، ٓطم٘م٦م عم٤مدةاؾمتدرايمٝم٤م ذم ٓئح٦م شمٗمًػمي٦م 

قمٜمد شم٘مديؿ اعمذيمرات يٙمتٗمك سم٤مإلؿم٤مرة ذم اًمْمٌط »: وٟمّمٝم٤م، 71/7اًمالئح٦م هل 

وحيٗمظ أصٚمٝم٤م ذم ، صٗمح٤مهت٤مإمم اؾمؿ ُمـ ىمدُمٝم٤م وصٗمتف وشم٤مريخ شم٘مديٛمٝم٤م وقمدد 

مم٤م شمرى أٟمف ، وًمٚمدائرة شمدويـ ُم٤م اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ أىمقال أو دومقع، ُمٚمػ اًم٘مْمٞم٦م

 .شُم١مصمر ذم اًم٘مْمٞم٦م

وقمغم اعمحٙمٛم٦م أن شمٕمٓمل اخلّمقم اعمٝمؾ »: ضم٤مء ذم هن٤مي٦م اعم٤مدة :ادؾحقطة افثافثة

ه . وهذشواًمرد قمٚمٞمٝم٤م يمٚمام اىمتْم٧م احل٤مل ذًمؽ اعمًتٜمداتاعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمالـمالع قمغم 

وهذا ىمٞمد جي٥م أن ، (يمٚمام اىمتْم٧م احل٤مل ذًمؽ): وهق، اعم٤مدة ورد ذم آظمره٤م ىمٞمد ُمٝمؿ

 ي١مظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر: طمتك ٓ شمٙمقن هذه اعمٝمؾ ومرص٦ًم ًمٚمٛمامـمالت.

 :وافذي يؿؽـ اؿساحف

أن يٙمقن شم٤ٌمدل هذه اعمذيمرات سملم اخلّمقم ُمع سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم٤م سمِمٙمؾ إًمٙمؽموين 

دقمك اعم٘م٤مم شم٤ٌمدل ٟمًخ ورىمٞم٦م ُمـ وإذا اؾمت، اعمحٙمٛم٦مويمذًمؽ ُمع ، وُم٤ٌمذ

اعمذيمرات سم٢مذاف اًمدائرة: ومٞمٙمقن ذًمؽ ذم ُمقاقمٞمد ُمًت٘مٚم٦م ُمع اعمقفمػ اإلداري ذم 

وسمٛمٕمزل يم٤مُمؾ قمـ اجلدول آقمتٞم٤مدي جلٚم٤ًمت ، وذم أىمرب وىم٧م ممٙمـ، اًمدائرة

 اًمت٘م٤ميض.
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إجراءات اجلؾسات وكظامفا. : سافباب اخلام: افتاشع ]يتبعادقضع 

 :[إجراءات اجلؾسات: افػصؾ األول

 :71 اعم٤مدةذم ضم٤مء 

ويذيمر ، وىم٤مئع اعمراومٕم٦م ذم اًمْمٌط - اًم٘م٤ميض إذافحت٧م  - ن يم٤مشم٥م اًمْمٌطيدوخ »

واؾمؿ ، وُمًتٜمد ٟمٔمر اًمدقمقى، ووىم٧م اظمتت٤مُمٝم٤م، شم٤مريخ اومتت٤مح يمؾ ُمراومٕم٦م ووىمتف

وُمـ ، صمؿ يقىمع قمٚمٞمف اًم٘م٤ميض ويم٤مشم٥م اًمْمٌط، وأؾمامء اخلّمقم وويمالئٝمؿ، اًم٘م٤ميض

أصم٧ٌم اًم٘م٤ميض ذًمؽ ذم  :وم٢من اُمتٜمع أطمد ُمٜمٝمؿ قمـ اًمتقىمٞمع، ؿ ومٞمفذيمرت أؾمامؤه

 .شوٌط اجلٚم٦ًم

 :بافتلخروجف افصؾة 

أن يٙمقن وىم٧م إقمداد يم٤مشم٥م اًمْمٌط ، مم٤م يت٥ًٌم ذم شمداظمؾ أوىم٤مت اجلٚم٤ًمت

ويزيد إُمر صٕمقسم٦م إذا يم٤من اًمٌدء ، ًمٙمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مجلٚم٦ًم وٛمـ وىم٧م اجلٚم٦ًم

وؾمٞمٕم٘مٌٝم٤م ُم٤ٌمذًة وىم٧م ضمٚم٦ًم أظمرى! ، اجلٚم٦ًمسم٤مًمتدويـ سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ وىم٤مئع 

وُمـ صَمؿ شم٠مظمػم اًمٌدء سم٤مجلٚم٦ًم ، متديد وىم٧م اجلٚم٦ًم - ذم اًمٖم٤مًم٥م - مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف

 اًمت٤مًمٞم٦م.

 :وافذي يؿؽـ اؿساحف

أن يٙمقن هٜم٤مك ومؽمة اطمتٞم٤مـمٞم٦م قم٘م٥م اًمقىم٧م اعم٘مدر ًمٙمؾ ضمٚم٦ًم ٓ ي٘مؾ قمـ  .1

دون ، اًمقضمف اعمٓمٚمقبٟمّمػ ؾم٤مقم٦م: ًمْمامن آًمتزام سمٛمتٓمٚم٤ٌمت يمؾ ضمٚم٦ًم قمغم 

 أن ي١مصمر ذًمؽ ذم آًمتزام سمٌدء اجلٚم٦ًم اًمالطم٘م٦م ذم ُمققمده٤م.

سمحٞم٨م يًٝمؾ ، أن شمٙمقن هٜم٤مك ٟمامذج ضم٤مهزة ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت إؾم٤مؾمٞم٦م واعمتٙمررة .2

ت٤مريخ اومتت٤مح يمؾ قمغم يم٤مشم٥م اًمْمٌط شمٙمٛمٞمٚمٝم٤م سمتدويـ اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٖمػمة وم٘مط )يم
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وأؾمامء اخلّمقم ، قمقىوُمًتٜمد ٟمٔمر اًمد، ووىم٧م اظمتت٤مُمٝم٤م، ُمراومٕم٦م ووىمتف

يم٤مًمتح٘مؼ ُمـ هقي٤مت ، وي٘مقم اًمٙم٤مشم٥م سمتجٝمٞمز يمؾ ُم٤م يتّمؾ سمذًمؽ، (وويمالئٝمؿ

سمام ومٞمٝم٤م ٟمًخ٦م ، ووضمقد اعمًتٜمدات اعمٓمٚمقسم٦م ىمٌؾ سمدء وىم٧م اجلٚم٦ًم، اخلّمقم

 إًمٙمؽموٟمٞم٦م مم٤م يريد اخلّمقم إصم٤ٌمشمف ذم اًمْمٌط.

أو ، أن يرؾمؾ يم٤مشم٥م اًمْمٌط رؾم٤مًم٦ًم مج٤مقمٞم٦م قمؼم اًمؼميد اإلًمٙمؽموين إمم اخلّمقم .3

سمحٞم٨م يّٓمٚمع قمغم حم٤مدصم٤مهت٤م ، ُمـ ظمالل سمرٟم٤مُم٩م طم٤مؾمقيب ظم٤مص شمٕمده اًمقزارة

ويتؿ ُمـ ظمالهل٤م دمٝمٞمز اعمٕمٚمقُم٤مت ، آن واطمد سمام ومٞمٝمؿ اًم٘م٤ميض اجلٛمٞمع ذم

  اجلٚم٦ًم.ويمت٤مسم٦م ُم٤م أُمٙمـ يمت٤مسمتف ُمـ ُمًقدة حمي، إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اجلٚم٦ًم

افدؾقع واإلدخال وافتدّخؾ : افباب افسادس: افعارش ]يتبعادقضع 

 :[افدؾقع: افػصؾ األول. وافطؾبات افعارضة

 :1اًمٗم٘مرة ، 76ذم اعم٤مدة ضم٤مء 

اعمحٙمٛم٦م ٟٓمتٗم٤مء وٓيتٝم٤م أو سم٥ًٌم ٟمقع اًمدقمقى أو  اظمتّم٤مصاًمدومع سمٕمدم »

هٚمٞم٦م أو اعمّمٚمح٦م أو أو اًمدومع سمٕمدم ىمٌقل اًمدقمقى ٟٓمٕمدام اًمّمٗم٦م أو إ، ىمٞمٛمتٝم٤م

ويمذا اًمدومع سمٕمدم ضمقاز ٟمٔمر اًمدقمقى ًمًٌؼ اًمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م: جيقز ، ٕي ؾم٥ٌم آظمر

 .شاًمدومع سمف ذم أي ُمرطمٚم٦م شمٙمقن ومٞمٝم٤م اًمدقمقى وحتٙمؿ سمف اعمحٙمٛم٦م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م

 :بافتلخروجف افصؾة 

٤ًٌم ذم اًمت٠مظمػم: ٕن اًمًامح سم٤مًمدومع سمٕمدم  هذهُم٤م ضم٤مء ذم سمداي٦م  اًمٕم٤ٌمرة ىمد يٙمقن ؾمٌ

آظمتّم٤مص ذم إُمقر اعمذيمقرة ذم أي٦م ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ اًمدقمقى ىمد يٙمقن صمٖمرًة 

طمٞم٨م يٛمٙمٜمف أن ي١مظمر هذا اًمدومع إمم أن يًتٜمٗمد اًمٓمرق ، يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م اعمدقمك قمٚمٞمف

جل٠م إمم اًمدومع اعمذيمقر : وم٢مذا قمجز قمـ شمزوير احل٘مٞم٘م٦م، اعمت٤مطم٦م ًمف ُمـ اًمدومقع إظمرى
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ُمٝمٚم٦م هذا اًمدومع ذم مم٤مـمٚم٦م اعمدقمل وشم٠مظمػمه ذم ٟمٞمؾ واؾمتٗم٤مد ُمـ متديد ، ذم هذه اعم٤مدة

 طم٘مف.

 :وافذي يؿؽـ اؿساحف

أن يٙمقن اًمتح٘مؼ ُمـ دظمقل اًمدقمقى ذم وٓي٦م اًم٘م٤ميض ُمـ واضم٤ٌمت اًم٘م٤ميض 

طمٞم٨م إن قمدم ، ويٙمقن ذًمؽ ىمٌؾ ُمداوًم٦م اًمدقمقى ذم اجلٚم٦ًم إومم، ٟمٗمًف

اًمّمالطمٞم٦م ُمـ  آظمتّم٤مص اًمٜمققمل وإُمقر إظمرى اعمذيمقرة ذم هذه اعم٤مدة شمٜمزع

ودمٕمؾ ُم٤م قم٘مد ُمـ ضمٚم٤ًمت ىمٌؾ احلٙمؿ سمٕمدم ، اًم٘م٤ميض ذم اًمٜمٔمر ذم اًمدقمقى

 آظمتّم٤مص هدًرا ًمألوىم٤مت واًمٓم٤مىم٤مت.

أن شمٗمرد ٓئح٦م شمٜمٗمٞمذي٦م ختص اًمٕم٤ٌمرة اًمتل ضم٤مءت ذم آظمر  وًمتٓمٌٞمؼ ذًمؽ يٛمٙمـ

سمحٞم٨م يذيمر ومٞمٝم٤م سم٠من اًمتح٘مؼ ُمـ ، شوحتٙمؿ سمف اعمحٙمٛم٦م ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م ...»: اعم٤مدة

 ؽ ُمـ واضم٤ٌمت اًمدائرة ىمٌؾ اعميض ىمدًُم٤م ذم اًمٜمٔمر ذم اًمدقمقى.ذًم

افػصؾ  .إجراءات اإلثبات: افباب افتاشع: احلادي ظؼ ]يتبعادقضع 

 :[اشتجقاب اخلصقم واإلؿرار: افثاين

 :106ذم اعم٤مدة ضم٤مء 

إذا يم٤من ًمٚمخّمؿ قمذر ُم٘مٌقل يٛمٜمٕمف ُمـ احلْمقر سمٜمٗمًف ٓؾمتجقاسمف يٜمت٘مؾ »

وإذا يم٤من اعمًتجقب ، سمف إمم ُمٙم٤من إىم٤مُمتف ٓؾمتجقاسمفاًم٘م٤ميض أو يٙمٚمػ ُمـ يثؼ 

ومٞمًتخٚمػ اًم٘م٤ميض ذم اؾمتجقاسمف حمٙمٛم٦م ُمٙم٤من  :ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اظمتّم٤مص اعمحٙمٛم٦م

 .شإىم٤مُمتف
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ذم ؿم٠من  122ويمذًمؽ اعم٤مدة ، ذم ؿم٠من ؾمامع اًمٞمٛملم 114اعم٤مدة : وىمري٥م ُمـ هذا

ذم ؿم٠من آٟمت٘م٤مل أو آؾمتخالف ذم ُمٕم٤ميٜم٦م اًمٕملم  116وأيًْم٤م اعم٤مدة ، ؾمامع اًمِم٤مهد

 اعمتٜم٤مزع قمٚمٞمٝم٤م.

 :بافتلخروجف افصؾة 

أو ؾمامع اًمٞمٛملم أو ، ٓؿمؽ أن إضمراءات اٟمت٘م٤مل ضمٚم٦ًم اؾمتجقاب اخلّمؿ

٤ًٌم ذم شمٓمقيؾ أُمد اًمت٘م٤ميض، اًمِم٤مهد إمم ُم٘مر إىم٤مُمتٝمؿ حتت٤مج إمم وىم٧م ، وهذا ي١مصمر ؾمٚم

 ق آظمتّم٤مص اعمٙم٤مين ًمٚمٛمحٙمٛم٦م.وٓؾمٞمام إذا يم٤من ُمٙم٤من إىم٤مُمتٝمؿ ظم٤مرج ٟمٓم٤م

ُمـ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م ذم ذًمؽ: طمٞم٨م يٛمٙمـ  آؾمتٗم٤مدة :وافذي يؿؽـ اؿساحف

آؾمتٗم٤مدة ُمـ سمراُم٩م اًمٜم٘مؾ اعم٤ٌمذ )أو ؿمٌف اعم٤ٌمذ( ذم إدارة اًم٘م٤ميض ًمٚمجٚم٦ًم وهق 

 ذم ُم٘مره.

أن شمتٕم٤مىمد وزارة اًمٕمدل ُمع ذيم٦م شمٜم٘مؾ  :ومـ افطرق ادـاشبة فتحؼقؼ ذفؽ

، وشمتحٛمؾ شمٌٕم٤مت اًمتحّ٘مؼ ُمـ ؿمخّمف، ضمٝمزهت٤م إمم ُمٙم٤من اًمـُٛمًتجَقبُمٜمدوهب٤م وأ

وإذا ، صمؿ شمتقمم إدارة يم٤مُمؾ اإلضمراءات اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمرسمط سملم اًمـُٛمًتجَقب واعمحٙمٛم٦م

دقم٤م إُمر: ومٞمٛمٙمـ أن يتحٛمؾ اعمحٙمقم قمٚمٞمف يم٤موم٦م اعمّم٤مريػ اًمتل حتت٤مضمٝم٤م اًمنميم٦م 

 ذم شمٜمٗمٞمذ هذه اجلٚم٦ًم.

 :[إجراءات اإلثبات: ب افتاشعافبا: افثاين ظؼ ]يتبعادقضع 

 :162ذم اعم٤مدة ضم٤مء 

ومٞمّمدر احلٙمؿ سم٤مإلمج٤مع أو سم٠مهمٚمٌٞم٦م  :إذا ٟمٔمـر اًم٘مْمٞم٦م قمدد ُمـ اًم٘مْم٤مة»

ومٞمٙمٚمػ  :وم٢من مل شمتقاومر إهمٚمٌٞم٦م أو شمِمٕم٧ٌم أراء إمم أيمثر ُمـ رأيلم ...،أراء
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رئٞمس اعمحٙمٛم٦م أطمد ىمْم٤مهت٤م ًمؽمضمٞمح أطمد أراء طمتك حتّمؾ إهمٚمٌٞم٦م ذم 

 .ش...احلٙمؿ

إذا ٟمٔمرت اًم٘مْمٞم٦م ُمـ صمالصم٦م ىمْم٤مة وشمِمٕم٧ٌم أراء »: 162/4وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

وم٘مد طمّمٚم٧م إهمٚمٌٞم٦م ذم  :وواومؼ اًم٘م٤ميض اعمٙمٚمػ أطمد أراء، ٕيمثر ُمـ رأيلم

ومٞمٙمٚمػ همػمه طمتك حتّمؾ إهمٚمٌٞم٦م ذم  :وإذا اؾمت٘مؾ اعمٙمٚمػ سمرأي آظمر .احلٙمؿ

 .شاحلٙمؿ

 :بافتلخروجف افصؾة 

٤ًٌم ذم اًمت٠مظمػم إذا يم٤من شمٙمٚمٞمػ اًم٘م٤ميض يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه ا عم٤مدة وٓئحتٝم٤م ؾمٌ

 اًمث٤مين اعمرضمح حيت٤مج إمم ىمرار ضمديد ُمـ رئٞمس اعمحٙمٛم٦م.

أن يّمدر رئٞمس اعمحٙمٛم٦م أُمًرا واطمًدا يتْمٛمـ شمٙمٚمٞمػ  :وافذي يؿؽـ اؿساحف

وشمٙمٚمٞمػ ىم٤مٍض آظمر اطمتٞم٤مـمل ومٞمام إذا ، أطمد ىمْم٤مة اعمحٙمٛم٦م ًمؽمضمٞمح أطمد أراء

وُمثؾ ذًمؽ إذا شمٕمذر ىمٞم٤مم رئٞمس اعمحٙمٛم٦م ، ل سمرأي ضمديداؾمت٘مؾ اًم٘م٤ميض إو

سمتٙمٚمٞمػ اًم٘م٤ميض اعمرضمح وآطمتٞم٤مط ًمف: ومٞمٙمقن شمٙمٚمٞمٗمٝمام ُمٕم٤م ُمـ اعمجٚمس إقمغم 

 ًمٚم٘مْم٤مء ذم ىمرار واطمد.

 :[إجراءات اإلثبات: افباب افتاشع: افثافث ظؼ ]يتبعادقضع 

 :167ذم اعم٤مدة ضم٤مء 

 :ىمْمٞمـ٦م ُم٤م ىمٌؾ اًمٜمٓمؼ سم٤محلٙمؿ ومٞمٝم٤مإذا اٟمتٝم٧م وٓيـ٦م اًم٘مـ٤ميض سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم »

ومٚمخٚمٗمف آؾمتٛمرار ذم ٟمٔمره٤م ُمـ احلد اًمذي اٟمتٝم٧م إًمٞمف إضمراءاهت٤م ًمدى ؾمٚمٗمف سمٕمد 

سمتقىمٞمع اًم٘م٤ميض اًم٤ًمسمؼ  وم٢من يم٤مٟم٧م ُمقىمٕم٦مً ، شمالوة ُم٤م شمؿ وٌٓمف ؾم٤مسمً٘م٤م قمغم اخلّمقم

وإن يم٤من ُم٤م شمؿ وٌٓمف همػم ُمقىمع ُمـ ، قمغم شمقىمٞمٕم٤مت اعمؽماومٕملم واًمِمٝمقد ومٞمٕمتٛمده٤م
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وم٢من اعمراومٕم٦م شمٕم٤مد ُمـ  :ومٕملم أو أطمدهؿ أو اًم٘م٤ميض ومل يّمّدق اعمؽماومٕمقن قمٚمٞمفاعمؽما

 .شضمديد

 :بافتلخروجف افصؾة 

قمٜمد اًم٘م٤ميض يم٤من ُم٤م شمؿ وٌٓمف و - أن اًم٘م٤ميض إذا شمٖمػم": ضم٤مء ذم هن٤مي٦م اعم٤مدة

همػم ُمقىمع ُمـ اعمؽماومٕملم أو أطمدهؿ أو اًم٘م٤ميض ومل يّمّدق اعمؽماومٕمقن اًم٤ًمسمؼ 

وٓ ؿمؽ أن قمقدهت٤م إمم ٟم٘مٓم٦م اًمٌداي٦م سمدون ، "ٕم٦م شمٕم٤مد ُمـ ضمديدوم٢من اعمراوم - قمٚمٞمف

يمام ، وشمٓمقيؾ ُٕمد اًمت٘م٤ميض، ىمٜم٤مقم٦م ىمْم٤مئٞم٦م سمٕمدم ضمدواه٤م: هدر ًمٚمجٚم٤ًمت اًم٤ًمسم٘م٦م

واًمتذرع سم٠مي ذريٕم٦م: ، أٟمف ىمد يٗمتح اًم٤ٌمب ًمٌٕمض اخلّمقم ًمتٕمٛمد شمرك اًمتقىمٞمع

 ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ ذًمؽ ُمًت٘مٌاًل ومٞمام ًمق شمٖمػم اًم٘م٤ميض.

يٜمٌٖمل قمغم اًم٘م٤ميض آهتامم اًمِمديد سمتقىمٞمٕمف قمغم  :آلثار افسؾبقةوفتجـب هذه ا

 وقمدم شم٠مضمٞمٚمف سم٠مي طم٤مل ُمـ إطمقال.، ويمذًمؽ اخلّمقم، يمؾ حمِي وٌٍط ذم طمٞمٜمف

: افػصؾ افثاين .اإلهناءات: افباب افثافث ظؼ: افرابع ظؼ ]يتبعادقضع 

 :ن[األوؿاف وافؼارصو

 :223ذم اعم٤مدة ضم٤مء 

ومٚمٞمس  :اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م سمٞمع وىمػ قم٤مم أو اؾمتٌداًمف أو ٟم٘مٚمفإذا اىمتْم٧م  -1»

وإصم٤ٌمت ، ًمٜم٤مفمره أن جيري ذًمؽ إٓ سمٕمد اؾمتئذان اعمحٙمٛم٦م ذم اًمٌٚمد اًمتل ومٞمٝم٤م اًمقىمػ

قمغم أن جيٕمؾ صمٛمٜمف ذم ُمثٚمف ، اعمًقهم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل دمٞمز سمٞمٕمف أو اؾمتٌداًمف أو ٟم٘مٚمف

 ذم احل٤مل.
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إهكم سمٌٞمٕمف أو اؾمتٌداًمف أو ٟم٘مٚمف أو إذا اىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م اًمتٍمف ذم اًمقىمػ  -2

رهٜمف أو آىمؽماض ًمف أو شمٕمٛمػمه أو ذاء سمدل ُمٜمف أو دمزئتف أو ومرزه أو دجمف أو 

يم٤من اًمثٛمـ ٓ يٙمٗمل  إذاومٞمام  - شم٠مضمػمه عمدة شمزيد قمغم قمنم ؾمٜمقات أو اعمْم٤مرسم٦م سمامًمف

٤م ُمـ شمٚمؽ اًمتٍموم٤مت إٓ سمٕمد  - ًمنماء اًمٌدل اؾمتئذان ومٚمٞمس ًمٜم٤مفمره أن جيري أي 

 .شاعمحٙمٛم٦م اعمختّم٦م

اإلذن سم٤مؾمتٌدال إوىم٤مف اخلػمي٦م اًمٕم٤مُم٦م وسمٞمٕمٝم٤م » :223/7وضم٤مء ذم اًمالئح٦م 

 .شيٙمقن سمٕمد ُمقاوم٘م٦م جمٚمس إوىم٤مف إقمغم :وذاء سمدل قمٜمٝم٤م

واىمت٣م إُمر اًمتٍمف ، إذا يم٤من اًمقزم همػم إب» :224وضم٤مء ذم اعم٤مدة 

، أو دجمف، أو رهٜمف، أو ىمًٛمتف، قم٘م٤مره أو سمٞمع، سمنماء قم٘م٤مر ًمف - أو اًمٖم٤مئ٥م - ًمٚم٘م٤مس

اًمذي أودقمتف اعمحٙمٛم٦م ذم ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد  - أو ـمٚم٥م سف ُم٤مًمف، أو آىمؽماض ًمف

أو إذا  - أو أطمد اعمّم٤مرف ذم اًمٌٚمد ٕي ؾم٥ٌم، أو أطمد ومروقمٝم٤م، اًمٕمريب اًمًٕمقدي

أو زي٤مدة رأس ُم٤مهل٤م: ، يم٤من اعمقمم قمٚمٞمف ـمروًم٤م ذم اًمنميم٤مت اًمتل يٓمٚم٥م شمقصمٞمؼ قم٘مقده٤م

٤م ُمـ شمٚمؽ اًمتٍموم٤مت إٓ سمٕمد اؾمتئذان اعمحٙمٛم٦م ومٚم ٞمس ًمٚمقزم أو اًمقيص أن جيري أي 

 .شاعمختّم٦م

، 225ُم٤مدة : ومم٤م ًمف صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سمٛمقوقع ه٤مشملم اعم٤مدشملم واًمالئح٦م اعمذيمقرة

 .226و

 :بافتلخروجف افصؾة 

مم٤م ٓؿمؽ ومٞمف أن اؿمؽماط إذن اعمحٙمٛم٦م أو جمٚمس إوىم٤مف إقمغم ذم ُمثؾ هذه 

ًمٙمـ هذا اإلذن ، ومٞمف مح٤مي٦م عمّمٚمح٦م اعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ وعمّمٚمح٦م اًم٘م٤مسيـاًمتٍموم٤مت 

مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗم٤مؾمد ، يتٓمٚم٥م إضمراءات إو٤مومٞم٦م همػم ُمقضمقدة ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مدي٦م

وٓ ؿمؽ أن ، ضمديدة ىمد ٓ شم٘مؾ قمـ ُمّمٚمح٦م اؿمؽماط اإلذن ُمـ اعمحٙمٛم٦م أو همػمه٤م
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نيٌع ذم إضمراءات يمامل اًمٕمدل ي٘متيض أن ي٘م٤مسمِؾ هذه اإلضمراءات اإلو٤مومٞم٦م شم

إن مل شمتٗمقْق ، سمحٞم٨م شمتٕم٤مدل ىمْم٤مي٤م اًمقىمػ واًم٘مٍّم ُمع اًم٘مْم٤مي٤م إظمرى، أظمرى

 قمٚمٞمٝم٤م.

وعم٤م يٜمت٩م قمـ اؿمؽماط إذن اعمحٙمٛم٦م وٟمحقه٤م ُمـ شم٠مظمػم سم٤مًمغ اًمير قمغم 

اًم٘م٤مسيـ واعمٜمتٗمٕملم سم٤مٕوىم٤مف: ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م ختّمٞمص هذا اعمقوع سمٛمزيد شمٗمّمٞمؾ 

 :قمغم اًمٜمحق أيت

، احلؼ ىمد ٓ يٙمقن ُمٗمقًو٤م سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ ُمـ ص٤مطم٥م احلؼ ُمـ يٛمثؾ ص٤مطم٥م

مم٤م جيٕمؾ متثٞمٚمف ًمف ومٞمف رء ُمـ اًم٘مّمقر: وهذا يًتدقمل شمدظمؾ اًم٘م٤ميض ًمٚمت٠ميمد ُمـ 

وًمٙمـ هذا اًمتدظمؾ ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمف شم٠مظمػم ، ووم٤مء اًمٕم٘مد سمٛمّمٚمح٦م ص٤مطم٥م احلؼ

 ُمي سمّم٤مطم٥م احلؼ: ومام احلٙمؿ اًمنمقمل دم٤مه هذا اًمت٠مظمػم؟

 :ال ه٤مَك شمقوٞمًح٤م عم٤م ضم٤مء ذم ُم٘مدُمتفوىمٌؾ اجلقاب قمـ اًم١ًم

ـْ يٛمثخُؾ ص٤مطم٥َم احلؼ خيتٚمػ طم٤مًمف سم٤مظمتالف  :ص٤مطم٥م احلؼ َُم

وىمد ومقض ُمـ يٜمقب قمٜمف ، ص٤مطم٥م احلؼ يم٤مُمؾ إهٚمٞم٦م يٙمقنن أ :احلافة األوػ

ومٞمف مم٤م ي٘مٌؾ  فٚمٓ إؿمٙم٤مل ذم ىمٞم٤مم اًمقيمٞمؾ ُم٘م٤مُمف ذم يمؾ ُم٤م ويمَّ  حٞمٜمئذٍ وم سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ:

، وذم شم٘مٞمٞمد شمٍموم٤مشمف أو إـمالىمٝم٤م، ٜمل ذم اظمتٞم٤مر ُمـ يٜمقب قمٜمفٟمف هق اعمٕمٕ :اًمتقيمٞمؾ

وف ومٞمف. ويتحٛمؾ اعم١ًموًمٞم٦م يم٤مُمٚم٦مً   ومٞمام ومقَّ

 :وهذا ًمف ىمًامن، أن ٓ يٗمقوف ص٤مطم٥م احلؼ سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ :احلافة افثاكقة

يم٤مًمّمٌل واعمجٜمقن : ٟم٤مىمَص إهٚمٞم٦مأن يٙمقن ص٤مطم٥ُم احلؼ  :افؼسؿ األول

(واًمًٗمٞمف وٟمحقهؿ )وهؿ ُمـ يًٛمقن  ٓ يًتٓمٞمع ومّم٤مطم٥م احلؼ هٜم٤م : سم٤مًمُ٘مٍمَّ

، ٞمحت٤مج إمم وزموم، شمقيمٞمؾ ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف ذم شمقزم طم٘مقىمف: ٕن وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف
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وهذا اًمقزم ىمد يٙمقن إب أو وصٞمف أو ، ٓ يُرضمع إًمٞمف قمٜمد حتديد اًمقزموًمٙمـ 

ٌُف اًم٘م٤ميض أىمرب اًمٕمّم٦ٌم إًمٞمف د د حمدَّ يمام أن هذه اًمقٓي٦م ٓ شمٙمقن ذم قم٘م، أو ُمـ يٜمّمخ

وُمـ اعمٕمٚمقم أن شم٘مدير ، وإٟمام ذم مجٞمع ُمّم٤مًمح اًم٘م٤مس، أو جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕم٘مقد

 اًمّمٖمػمة ظمٓمٌف يًػم:وإذا يم٤من اًمٖمٌـ ذم اعمّم٤مًمح ، اعمّم٤مًمح مم٤م شمتٗم٤موت ومٞمف إٟمٔم٤مر

ًٓ وم٢مٟمف ٓ يٙمقن  وذم ُم٘مدُمتٝم٤م اًمٕم٘م٤مرات وٟمحقه٤م: هلذا ، ذم اعمّم٤مًمح اًمٙمٌػمة ُم٘مٌق

طمٗمًٔم٤م ، (1)إوًمٞم٤مء ومٞمٝم٤م وطمٍموه٤م ذم ٟمٓم٤مق وٞمؼ ؿمدد اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شم٘مٞمٞمد شمٍمف

ا ُمـ اقمؽماوف ُمًت٘مٌاًل إذا زال قمٜمف قم٤مرض ، عمّمٚمح٦م اًم٘م٤مس ُمـ ضمٝم٦م قمدم وطمد 

 .ُمـ ضمٝم٦م أظمرى إهٚمٞم٦م

ُض ضمٝم٦ًم ُمٜمٗمٙم٦ًم قمـ اعمٜمتٗمع سم٤محلؼ :افؼسؿ افثاين وهذا يٜمٓمٌؼ قمغم ، أن يٙمقن اعمٗمقخ

يٜمقب قمـ ُمّم٤مًمح اعمقىمقف  ومٝمق: - إذا يم٤من همػم اًمقاىِمػ ٟمٗمًف - ٟم٤مفمر إوىم٤مف

وإٟمام ُمـ ضمٝم٦م ُمٜمٗمٙم٦م وهل اجلٝم٦م اًمقاىمٗم٦م: مم٤م ىمد ، قمٚمٞمٝمؿ دون شمٗمقيض ُم٤ٌمذ ُمٜمٝمؿ

وهذا ، يؽمشم٥م قمٚمٞمف شمْم٤مرب ذم شم٘مدير اعمّم٤مًمح سملم اًمٜم٤مفمر واعمقىمقف قمٚمٞمٝمؿ

سمخالف اعمّم٤مًمح اًمٙمٌػمة ، اًمتْم٤مرب ىمد يٙمقن ُمٖمتٗمًرا ذم اعمّم٤مًمح اًمٞمًػمة

أن أي إظمالٍل فم٤مهٍر سمتٚمؽ اعمّم٤مًمح يّمٕم٥م شمداريمف  وٓؾمٞمام، يم٤مًمٕم٘م٤مرات وٟمحقه٤م

سمٕمد اًمتٍمف ذم اًمٕم٘م٤مر: هلذا أحلؼ اًمٗم٘مٝم٤مء شمٍموم٤مت ٟمٔم٤مر إوىم٤مف ذم سمٞمع 

شم٘مٞمٞمد اًمٕم٘م٤مرات وٟمحقه٤م سمتٍموم٤مت إوًمٞم٤مء وإوصٞم٤مء قمغم اًم٘مٍّم ُمـ ضمٝم٦م 

                                           

درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م  :(3/257)، همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر: (237، 5/114)، اًمٌحر اًمرائؼ: اٟمٔمر (1)

، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ: (6/158)، اًمذظمػمة: (10/522)، اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ: (625/(9)، إطمٙم٤مم

اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم  :(6/210)، اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل :(2/15)، ذح ُمٞم٤مرة: (6/106)

 .(30/193) ،اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م: (3/451)، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع :(2/108)، أمحد
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 .(1)ومٞمٝم٤م وطمٍموه٤م ذم ٟمٓم٤مق وٞمؼ ٤مهتؿشمٍموم

ٍموم٤مت ذم اًمٕم٘م٤مرات وٟمحقه٤م ُمـ ىمٌؾ ومٞمٚمحظ قمغم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٘مًٛمٞمٝم٤م أن اًمت

إوًمٞم٤مء وإوصٞم٤مء وٟمٔم٤مر إوىم٤مف حمقـم٦م سمجٛمٚم٦م ُمـ اًم٘مٞمقد اًمتل حتٗمظ ُمّم٤مًمح 

شمٕمٚمٞمؼ : ُمـ شمٚمؽ اًم٘مٞمقد - ذم ؾمٞم٤مق هذا اًمٌح٨م - اعمٜمتٗمٕملم سم٤مًمٕم٘م٤مرات. واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م

وإذا يم٤مٟم٧م هذه اإلضم٤مزة ، قم٘مقد سمٞمع اًمٕم٘م٤مرات وٟمحقه٤م قمغم إضم٤مزة اًم٘م٤ميض ًمٚمٕم٘مد

، ومٝمل ذم اًمزُمـ احل٤مض ُمـ اًميوري٤مت: ًمٙمثرة اًمٜم٤مس :٤مضمٞم٤مت ذم اًم٤ًمسمؼُمـ احل

وشمذسمذب أؾمٕم٤مر اًمٕم٘م٤مرات وشمٗم٤موهت٤م سمِمٙمؾ ، وهقم٦م شم٘مٚم٥م أُمزضمتٝمؿ وذممٝمؿ

اق ُمـ أهؾ اخلؼمة: هلذا ٓ يٙم٤مد خيٚمق يّمٕم٥م ومٞمف ايمتِم٤مف اًمٖمٌـ إٓ ُمـ ىمٌؾ احلذّ 

 ُمـ اؿمؽماط إضم٤مزة اًم٘م٤ميض ًمتٚمؽ اًمٕم٘مقد. (2)ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت ذم اًمدول اعمٕم٤مسة

٤ًٌم ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شم٠مظمػم ُميٌّ   واًمذي يٕمٜمٞمٜم٤م ذم هذا اًمٌح٨م أن هذه اإلضم٤مزة هم٤مًم

أن اًم٘م٤ميض حيت٤مج إمم اؾمتِم٤مرة : اعمّي  سم٠مصح٤مب اعمّمٚمح٦م! وُمـ أسمرز صقر اًمت٠مظمػم

وسمٕمد ، صمؿ يمت٤مسم٦م شم٘مرير قمٜمف، وأهؾ اخلؼمة حيت٤مضمقن إمم ُمٕم٤ميٜم٦م اًمٕم٘م٤مر، أهؾ اخلؼمة

ىمد يٜمًح٥م اعمِمؽمي سم٥ًٌم : وصقل اًمت٘مرير إمم اًم٘م٤ميض وحتديد ُمققمد اجلٚم٦ًم

وىمد ٓ ، سمؾ ىمد يٜمًح٥م ومقر اًمٕمٚمؿ سم٠من اًمٕم٘م٤مر ومٞمف ىمٍّم أو أوىم٤مفـمقل آٟمتٔم٤مر! 

وًمألؾمػ  - ي٘مٌؾ آٟمتٔم٤مر إٓ إذا يم٤من اًمٕم٘م٤مر سم٠مىمؾ ُمـ ؾمٕمر اعمثؾ: جلؼم قمٞم٥م اًمت٠مظمػم

٤ًٌم ؿم٤مئٕمً اًمِمديد  هلذا يٜمٌٖمل قمغم اًم٘م٤ميض أن  - ٤م قمٜمد أهؾ اًمٕم٘م٤مرأصٌح هذا اًمت٠مظمػم قمٞم

                                           

 :(5/223)، اًمٌحر اًمرائؼ :(2/135)، درر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم: (7/459)، اًمٌٜم٤مي٦ماٟمٔمر:  (1)

، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج: (2/150): ذح ُمٞم٤مرة :(7/662)، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ :(4/431)، طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ

ُمٓم٤مًم٥م : (5/187)، اعمٌدع: (4/627)، اًمٗمروع: (3/109)، ىمٚمٞمقيب وقمٛمػمة لطم٤مؿمٞمت: (3/551)

 .(4/368)، أوزم اًمٜمٝمك

، م1983 : ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م اًمًقداين ؾمٜم٦م(224، 223)اٟمٔمر: ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمًٕمقدي، ُم٤مدة  (2)

 . (424)م، ُم٤مدة 2008 اجلزائري ؾمٜم٦م: ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م واإلداري٦م (120)ُم٤مدة 
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سم٤مًمت٘مٚمٞمؾ ُم٤م أُمٙمـ ُمـ ، يٌذل وؾمٕمف ذم إقمامل ىمقاقمد اعمقازٟم٦م سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد

ُمع قمدم اإلظمالل سم٤معمتٓمٚم٤ٌمت اًمتل شمٙمٗمؾ ًمّم٤مطم٥م احلؼ ، ُمٗمًدة )أُمد اًمت٠مظمػم(

 أن اًمنميٕم٦م ضم٤مءت سمتحّمٞمؾ»: ووم٤مء اًمٕم٘مد سمٛمّمٚمحتف. وُمـ أهؿ ىمقاقمد اعمقازٟم٦م

 اخلػميـ وذَّ  ح ظمػمَ وأهن٤م شمرضّم ، اعمّم٤مًمح وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م وشمٕمٓمٞمؾ اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م

وشمدومع أقمٔمؿ اعمٗمًدشملم ، وحتّمٞمؾ أقمٔمؿ اعمّمٚمحتلم سمتٗمقي٧م أدٟم٤ممه٤م، اًمنميـ

 .(1)ش سم٤مطمتامل أدٟم٤ممه٤م

، يمام يٜمٌٖمل قمغم اجلٝم٤مت اعمختّم٦م اًمتخٗمٞمػ ذم هذه اعمتٓمٚم٤ٌمت اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ُم٤م أُمٙمـ

ومٞمٜمٌٖمل إجي٤مد حمٗمزات سمديٚم٦م شمٗمقق ُمّمٚمحتٝم٤م ُمٗمًدة اًمت٠مظمػم وإذا يم٤من ٓسمد ُمٜمٝم٤م 

 .(2)اًمذي ٓ سمد ُمٜمف

                                           

 . (20/48)ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،  جمٛمقع اًمٗمت٤موى (1)

اعم٤ٌمدرة سمتِمٙمٞمؾ جلٜم٦م ًمت٘مٜملم إضمراءات »قمـ وزارة اًمٕمدل  ومم٤م يٗمرح: ُم٤م ُٟمنم ذم وؾم٤مئؾ اإلقمالم ُمـ إقمالن (2)

هٞمئ٦م اعم٘مٞمٛملم اًمًٕمقديلم وهٜمدؾم٦م إضمراءاهت٤م، واًمتٜمًٞمؼ ُمع ، وٟم٘مؾ إوىم٤مف واؾمتٌداهل٤م، اًمٌٞمع واًمنماء

، ووىم٧م شاًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمتج٤مرة، ًمتنيع قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٞمع واًمنماء وآؾمتٌدال ٕضمؾ آٟمتٗم٤مع سم٤مٕوىم٤مف

 م.2016ؿم٤ٌمط /ومؼماير 16اًمثالصم٤مء، اًمٜمنم: يقم 

 وُمـ رواسمط اخلؼم ذم صحػ: ؾمٌؼ واحلٞم٤مة واًمٞمقم:  

http://cutt.us/Puxcg 

http://cutt.us/F9Bag 

http://cutt.us/NMQb 

  

  

http://cutt.us/Puxcg
http://cutt.us/F9Bag
http://cutt.us/NMQb
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 :وأهؿ شمقصٞم٤مشمف اًمٌح٨م ظمالص٦مذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م سمٞم٤من 

 :خالصة افبحث: أواًل 

أن اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي : ُمـ ي٘مرأ ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمًٕمقدي يدرك سمجالء .1

٤ًٌم هلدف رئٞمس: وهق أن اجلقاٟم٥م  قمٜمد صٞم٤مهمتف هلذا اًمٜمٔم٤مم يم٤من ُمًتّمح

سمؾ قمغم اًمٕمٙمس: يٜمٌٖمل أن ، اإلضمرائٞم٦م جي٥م أن ٓ شمٙمقن قم٤مئً٘م٤م ذم اًمت٘م٤ميض

مم٤م جيٕمؾ اًمتحدي٨م إظمػم هلذه إٟمٔمٛم٦م )ذم قم٤مم ، شمًٝمؿ سمٗم٤مقمٚمٞم٦م ذم اًمتنيع

خذِة ًمتنيع اًمت٘م٤ميض ذم تَّ أسمرِز احلٚمقِل احلديث٦م اعم هـ(: هق سمحد ذاشمف ُمـ1435

وىمد ضم٤مء اًمِمؼ إول ُمـ هذا اًمٌح٨م إلسمراز ؾمٌؾ شمٗمٕمٞمؾ ، اًمًٕمقدي٦م

، اإلضمراءات اًمتل ووٕمٝم٤م اعمٜمٔمؿ اًمًٕمقدي ًمتنيع اًمت٘م٤ميض سم٤مًمِمٙمؾ إُمثؾ

يٛمثؾ يمثػم ُمٜمٝم٤م قمٞمٜم٦ًم إلضمراءات أظمرى ُم٘م٤مرسم٦م. وهذه ، ُمقوًٕم٤م 35وشمؿ اظمتٞم٤مر 

د وم٘م، اإلضمراءات اعم٘م٤مرسم٦م ىمد شمٙمقن يمثػمًة ضمًدا: يمتحديد إُمد إقمغم ًمٚمٛمدة

 وًمٙمـ شمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم واطمد ُمٜمٝم٤م وم٘مط.، ُمقوًٕم٤م 27ورد ذًمؽ ذم ىمراسم٦م 

وًمٙمٜمٝم٤م ، اؿمتٛمؾ اًمٜمٔم٤مم وًمقائحف اًمتٜمٗمٞمذي٦م قمغم إضمراءات ىمد يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شم٠مظمػم .2

ذم اجلٛمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمّم٤مًمح أقمغم ُمـ ُمٗم٤مؾمد اًمت٠مظمػم. وىمد شمؿ اىمؽماح سمٕمض 

، ٞمؾ ُمٜمف ُم٤م أُمٙمـاحلٚمقل ًمتٗم٤مدي ضم٤مٟم٥م اًمت٠مظمػم ذم هذه اإلضمراءات أو اًمت٘مٚم

 14وسمٞم٤من وضمف اًمت٠مظمػم ومٞمٝم٤م ، واعمقاوع اًمتل شمؿ اظمتٞم٤مره٤م ًمٚمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م

 .يٛمثؾ يمثػم ُمٜمٝم٤م قمٞمٜم٦ًم إلضمراءات أظمرى ُم٘م٤مرسم٦م، ُمقوًٕم٤م
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 أهؿ االؿساحات وافتقصقات.: ثاكًقا

ؾمقاًء ، اىمؽماطًم٤م 40اؿمتٛمؾ اًمٌح٨م قمغم اىمؽماطم٤مت يمثػمة وُمتٗمرىم٦م شمزيد قمغم 

أم عمٕم٤مجل٦م ُم٤م ىمد يٜمت٩م قمـ ، اعم١مصمرة ذم شمنيع إٟمج٤مز اًمت٘م٤ميضأيم٤مٟم٧م ًمتٗمٕمٞمؾ إٟمٔمٛم٦م 

وضمؾ هذه آىمؽماطم٤مت ، شمٓمٌٞمؼ سمٕمض إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح ُمـ شم٠مظمػم ًمٚمت٘م٤ميض

 يّمٕم٥م ومّمٚمٝم٤م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م: هلذا ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ذم صٗمح٤مت اًمٌح٨م.

 :أما افتقصقات: ؾلمهفا ما يليت

سمّمٞم٤مهم٦م اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م ذم اًمقزارة أن شم٘مقم اجلٝم٦م اعمختّم٦م  :افتقصقة األوػ

وُمـ ، ُمـ ضم٤مٟم٥م ومٝمؿ ٟمّمقصٝم٤م: سمرومع يمٗم٤مءة اًم٘مْم٤مة دم٤مه شمٚمؽ اًمٚمقائح ُمـ ضم٤مٟمٌلم

، ضم٤مٟم٥م شمٜمٛمٞم٦م اعمٚمٙم٤مت واعمٝم٤مرات ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي حي٘مؼ اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م

يمام أن هذه اجلٝم٦م ُمٕمٜمٞم٦م ، وٓؾمٞمام إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح اعمتٕمٚم٘م٦م سمتنيع إٟمج٤مز اًمت٘م٤ميض

وقمدم اجلٛمقد قمغم ، واًمت٘مقيؿ اعمًتٛمر هلذه اًمقؾم٤مئؾ، ًْم٤م سمٛمراضمٕم٦م شمٚمؽ اًمٚمقائحأي

أو ايمتِمٗم٧م ، إضمراءات اضمتٝم٤مدي٦م إذا صم٧ٌم ىمّمقره٤م ذم حت٘مٞمؼ اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م

قم٘مد ورِش قمٛمٍؾ  :ومـ وشائؾ ذفؽ، إضمراءات أظمرى أٟمجع ذم حت٘مٞمؼ هم٤مي٤مهت٤م

اجلقاٟم٥م اإلجي٤مسمٞم٦م  دوري٦ٍم ًمٜمخ٦ٌم ُمـ اًم٘مْم٤مة ُمـ ؿمتك ُمٜم٤مـمؼ اعمٛمٚمٙم٦م: يؼمزون ومٞمٝم٤م

ويٜم٤مىمِمقن أيًْم٤م ُم٤م ، ويت٤ٌمدًمقن اخلؼمة ذم ؾمٌؾ شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م، ذم إٟمٔمٛم٦م واًمٚمقائح

ُمت٤مسمٕم٦م يمؾ ُم٤م يًتجد : ومـ افقشائؾ أيًضا، يٕمرض هلؿ ُمـ ُمِم٤ميمؾ قمٜمد شمٓمٌٞم٘مٝم٤م

، وٓؾمٞمام ذم اعم١ممترات واًمٜمدوات ورؾم٤مئؾ اعم٤مضمًتػم واًمديمتقراه، طمقل اعمقوقع

 وسمحقث ُم٤م سمٕمد اًمديمتقراه.

أن شمريمز وزارة اًمٕمدل ذم ظمٓمٓمٝم٤م قمغم اًمٖم٤مي٤مت واعم٘م٤مصد اًمتل  :افتقصقة افثاكقة

وٓؾمٞمام ىمٜم٤مقم٦م ، أٟمِمئ٧م اعمح٤ميمؿ وووٕم٧م إٟمٔمٛم٦م اإلضمرائٞم٦م ُمـ أضمؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م
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سمِمٙمؾ ٓ يؽمشم٥م ، طم٘مقىمٝمؿاعمالذ أُمـ ًمٜمٞمؾ  أصح٤مب احل٘مقق سم٠من اًم٘مْم٤مء هق

أن : ومـ وشائؾ ذفؽ ،قمٚمٞمف شم٠مظمػم همػم ُمؼمر شمٗمقق أضاره ُمّمٚمح٦م ٟمٞمؾ احل٘مقق

سمحٞم٨م يٙمقن ُم١مذ ، يٛمٜمح اًم٘مْم٤مة ُمزيًدا ُمـ اًمث٘م٦م ذم إفمٝم٤مر ُمقاهٌٝمؿ اًمٕمدًمٞم٦م

: وذم ُم٘مدُم٦م اعم١مذات اإلجي٤مسمٞم٦م، أدائٝمؿ هق اعمٕمٞم٤مر اًمرئٞمس ذم شم٘مقيؿ ظمٓمط اًمقزارة

أو ُمع شمّمديؼ آؾمتئٜم٤مف ، يمثرة اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل يٜمجزه٤م اًم٘م٤ميض دون اؾمتئٜم٤مف

سم٤مجل٤مٟم٥م  - قمٜمد شمدىمٞمؼ إطمٙم٤مم - يٕمٜمك ىمْم٤مة آؾمتئٜم٤مفأن : ومـ افقشائؾ، حلٙمٛمف

، أُم٤م إُمقر اًمِمٙمٚمٞم٦م اًمتل ٓ أصمر هل٤م ذم ذات احلٙمؿ، اعمقوققمل سم٤مًمدرضم٦م إومم

ومٞمٛمٙمـ شمقضمٞمف اًم٘م٤ميض إمم اًمقوم٤مء هب٤م دون طم٤مضم٦م إمم اًمرومع إمم حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف 

أو يمٞمدي٦م ، ومٝم٦ماحلزم ُمع ُمـ يِمٖمٚمقن اعمح٤ميمؿ سم٘مْم٤مي٤م شم٤م: ومـ افقشائؾ، ُمرة أظمرى

أو اًمذيـ يًتٝمؽمون سمٛمقاقمٞمد ، أو مم٤مـمالت ُمتٕمٛمدة، أو دومقع يمٞمدي٦م، أو صقري٦م

ويزهدون اًمٜم٤مس ذم ، أو يْمٕمٗمقن هٞمٌتٝم٤م ًمدى اعمجتٛمع، اعمحٙمٛم٦م وىمراراهت٤م

 آؾمتٜمّم٤مر هب٤م ًمرومع اًمٔمٚمؿ.

سمٗمّمؾ اجل٤مٟم٥م  - سمِمٙمؾ ُمتدرج - أن شم٘مقم وزارة اًمٕمدل :افتقصقة افثافثة

سمحٞم٨م يٙمقن ، اًم٘م٤ميض قمـ يم٤موم٦م إقمامل اإلداري٦م واإلضمرائٞم٦ماعمقوققمل ذم قمٛمؾ 

وىم٤مقم٤مت حم٤ميمٛم٦م ، ًمف ُمٙمت٥م ظم٤مص سمف ًمدراؾم٦م اًم٘مْم٤مي٤م، اًم٘م٤ميض يم٤مٕؾمت٤مذ اجل٤مُمٕمل

أُم٤م اًمٓم٤مىمؿ ، يمام يٜمت٘مؾ إؾمت٤مذ إمم اًمٗمّمقل اًمدراؾمٞم٦م، يٜمت٘مؾ إًمٞمٝم٤م قمٜمد اًمؽماومع

سمحٞم٨م ، إدارات ُمًت٘مٚم٦مومتٙمقن ًمف ، اإلداري اًمذي حيت٤مج إًمٞمف ذم جمري٤مت اًمؽماومع

ُمثؾ ُمت٤مسمٕم٦م طمْمقرهؿ ، شمزيح قمـ اًم٘م٤ميض يم٤موم٦م إقم٤ٌمء اإلداري٦م دم٤مهٝمؿ

واؾمتئذاهنؿ وشم٠مظمرهؿ وهمٞم٤مهبؿ وإضم٤مزاهتؿ ورومع شم٘م٤مرير أدائٝمؿ اًمقفمٞمٗمل قمٜمٝمؿ 

هذا ومْماًل قمـ اإلذاف قمغم أقمامهلؿ اإلداري٦م ، وُمٜم٤مىمِم٦م ُمِم٤ميمٚمٝمؿ اإلداري٦م...إًمخ

 وحتٛمؾ شمٌٕم٤مت ذًمؽ!
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وُمـ صمؿ ، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مف، سمتِمٙمؾ جلٜم٦م ًمدراؾم٦م ضمدوى آٟمت٘م٤ملوشمٌدأ اًمٗمٙمرة 

وإظمرى حمٙمٛم٦م شمٓمٌؼ ٟمٔم٤مم ، إطمدامه٤م ؾمٕمقدي٦م - واظمتٞم٤مر حمٙمٛمتلم، اإلذاف قمٚمٞمف

صمؿ دراؾم٦م ٟمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ ذم اعمحٙمٛم٦م  - طمٍم قمٛمؾ اًم٘م٤ميض ذم اجل٤مٟم٥م اعمقوققمل

ُ ، ٘مٞم٦ًمصمؿ حيددون اهلٞمٙمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمل ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م اعم، اعم٘مٞمس قمٚمٞمٝم٤م وشُمٕملمخ

صمؿ ي٘مقم هذا ، اًمقزارة ومريَؼ اًمٕمٛمؾ اًمذيـ ؾمٞمتٙمقن ُمٜمٝمؿ هذا اهلٞمٙمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمل

ويٕمٛمٚمقن ومٞمٝم٤م ، سمزي٤مرة ًمٚمٛمحٙمٛم٦م اعم٘مٞمس قمٚمٞمٝم٤م - وسم٢مذاف ُمـ اًمٚمجٜم٦م - اًمٗمريؼ

صمؿ ي٤ٌمذ هذا اًمٗمريؼ اًمٕمٛمَؾ ذم شمٓمٌٞمؼ ـمري٘م٦م ، يمٛمتدرسملم اعمدة اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمؾ

وسمٕمد ٟمج٤مح ، سمِمٙمؾ ُمتدرج، قمغم اعمحٙمٛم٦م اًمًٕمقدي٦م اعمحٙمٛم٦م اعم٘مٞمس قمٚمٞمٝم٤م

 اًمتجرسم٦م يتؿ شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م قمغم سم٘مٞم٦م اعمح٤ميمؿ.

وم٘مد زرهت٤م  أن تؽقن ادحؽؿة ادؼقس ظؾقفا هل حماـؿ ديب:: وافذي أويص بف

واؾمتٛمٕم٧م إمم ذح جمٛمؾ وقمٛمكم ًمٓمري٘م٦م اًمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ذم يقِم  - يم٤ٌمطم٨م - ؿمخّمًٞم٤م

ذم ومّمؾ اجل٤مٟم٥م اعمقوققمل ذم قمٛمؾ  وظمرضم٧م سم٘مٜم٤مقم٦م سم٠من ـمري٘متٝم٤م، قمٛمٍؾ يم٤مُمؾ

اًم٘م٤ميض قمـ يم٤موم٦م إقمامل اإلداري٦م واإلضمرائٞم٦م ـمري٘م٦م ممت٤مزة وُمٗمٞمدة ضمًدا ذم شمنيع 

ويْم٤مف ، يمام أهن٤م ؾمٌؼ أن ُمرت سمتجرسم٦م آٟمت٘م٤مل إمم هذه اًمٓمري٘م٦م، إٟمج٤مز اًمت٘م٤ميض

مم٤م ، ٕم٤مُمؾإمم ذًمؽ أن إدارهت٤م قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مءة واحِلَرومٞم٦َِّم واعمروٟم٦م ذم اًمت

هذا ومْماًل قمـ ؾمٛمٕمتٝم٤م اعمرُمقىم٦م اًمتل ٓ ختٗمك ، جيٕمؾ ؾمٌؾ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م قم٤مًمٞم٦م

 قمغم أي ُمت٤مسمع ًمٚمِم١مون اًم٘مْم٤مئٞم٦م.

، أن يٕم٘مد اضمتامع دوري ًم٘مْم٤مة أي حمٙمٛم٦م سمدقمقة ُمـ رئٞمًٝم٤م :افتقصقة افرابعة

وخيّمص عمٜم٤مىمِم٦م اًمدقم٤موى اًمتل زاد أُمده٤م ، )ويٛمٙمـ أن يٙمقن آضمتامع ؿمٝمرًي٤م(

، )وحيدد ًمٙمؾ ٟمقع ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ُمتقؾمط اعمدة اعمٕمت٤مدة(، ُمتقؾمط اًمقىم٧م اعمٕمت٤مدقمـ 

، ويذيمر أؾم٤ٌمب اًمت٠مظمػم، سمحٞم٨م يٕمرض ىم٤ميض اًمدقمقى ُم٤م ًمديف ُمـ ىمْم٤مي٤م ُمت٠مظمرة
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وأن يرومع ، ًمٞمًؽمؿمد هب٤م اًم٘م٤ميض ذم دم٤موز اعمٕمقىم٤مت، ويٌدي سم٘مٞم٦م اًم٘مْم٤مة ُمرئٞم٤مهتؿ

 ء.حمي هذه آضمتامقم٤مت إمم اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤م

أن شمٙمقن هٜم٤مك أرسمٕم٦م ُم٤ًمرات ًمٚمت٘م٤ميض ذم اًمدقم٤موى  :افتقصقة اخلامسة

 :احل٘مقىمٞم٦م

% ُمـ 5ويراد سمف ُمـ اظمت٤مر أن يدومع شم٠مُمٞمٜم٤ًم سم٘مدر : ُم٤ًمر اعمدقمل اًمقاصمؼ :األول

ٚمٕم٘مقسم٦م اًمتٕمزيري٦م اعم٤مًمٞم٦م ذم طم٘مف إذا صم٧ٌم سمحٞم٨م يٙمقن احلد إدٟمك ًم، ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم

ويتحٛمٚمف اعمدقمك قمٚمٞمف إذا يم٤من اعمدقمل ، صقري٦مًمدى اعمحٙمٛم٦م أن اًمدقمقى يمٞمدي٦م أو 

٤م ويٕم٤مد ًمٚمٛمدقمل إذا مل شمث٧ٌم اًمّمقري٦م ذم ، واعمدقمك قمٚمٞمف هق اًمذي دومققمف يمٞمدي٦م، حم٘م 

وسمام أٟمف واصمؼ ذم دقمقاه ومتخّمص ، وٓ اًمٙمٞمدي٦م ذم اًمدقمقى أو اًمدومقع، اًمدقمقى

 صُمُٚمَث٤م ضمٚم٤ًمت اًمت٘م٤ميض. - وًمٜمٔم٤مئره - ًمف

ويراد سمف ُمـ اظمت٤مر أن ٓ يدومع شم٠مُمٞمٜم٤ًم سمال قمذر : لُم٤ًمر اعمدقمل اعمؽماظم :افثاين

ومتخّمص ًمف وٟمٔم٤مئره صُمُٚم٨ُم اجلٚم٤ًمت ، ومٞمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اعمؽماظمل ذم دقمقاه، ُم٘مٌقل

حيٙمؿ  - أو اًمٙمٞمدي٦م ومٞمٝم٤م أو ذم اًمدومقع - وًمٙمـ قمٜمد صمٌقت اًمّمقري٦م ذم اًمدقمقى، وم٘مط

ٚمٕم٘مقسم٦م سمحٞم٨م يٙمقن احلد إدٟمك ًم، اًم٘م٤ميض قمغم اًمٙم٤مذب سمدومع ذًمؽ اعم٘مدار

 .اًمتٕمزيري٦م اعم٤مًمٞم٦م ذم طم٘مف

وهق ُمـ يرهم٥م هقم٦م اًم٧ٌم ذم دقمقاه سمحٞم٨م : ُم٤ًمر اعمدقمل اعمًتٕمجؾ :افثافث

، % ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمدقمقى10سمٛم٘م٤مسمؾ ُم٤مزم ىمدره ، ختّمص ًمف ضمٚم٤ًمت ُم٤ًمئٞم٦م ُمًتٕمجٚم٦م

، يتحٛمٚمف اعمدقمك قمٚمٞمف: وإذا طُمٙمؿ ًمف، يتحٛمؾ اعمٌٚمغ قمغم يمؾ طم٤مل: وم٢مذا مل حُيٙمؿ ًمف

ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من هذه اًمٓمري٘م٦م ، إمم اعمٌٚمغ إصكم اًمذي طُمٙمؿ قمٚمٞمف سمف وُيْم٤مف طمٞمٜمئذٍ 

وسمٕمْمٝم٤م ، هل اعمٕمٛمقل هب٤م ذم اًمدقم٤موى اعمٕمت٤مدة ذم اًمدوام اًمرؾمٛمل ذم قمدة دول

 ُمع اًمتٗم٤موت ذم حتديد اًمٜم٦ًٌم ُمـ ىمٞمٛم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم.، ظمٚمٞمجٞم٦م يم٤مإلُم٤مرات
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ُم١مهٌؾ اًمٗمّمَؾ  قم٘مٌد يتقمم سمٛمقضَمٌِفِ »: وي٘مّمد سم٤مًمتحٙمٞمؿ: ُم٤ًمر اًمتحٙمٞمؿ :افرابع

ويٙمت٥ًم ُم٤م يٜمت٩م قمـ هذا اًمٕم٘مد ، سمتٗمقيض ُمٜمٝمام، ذم ىمْم٤مي٤م ختّمٝمام، سملم اعمتٜم٤مزقملم

. وشمٙمٛمـ أمهٞم٦م اًمتحٙمٞمؿ ذم أٟمف (1)شصٗم٦َم اًم٘مٓمٕمٞم٦ِم سمتّمديؼ اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل قمٚمٞمف

ٚم٧م سمِمٙمؾ واؾمع يٛمٙمـ أن شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اعمدارس ، ضمٝم٦م ىمْم٤مئٞم٦م أهٚمٞم٦م إذا وُمٕمخ

 ٟمٔم٤مئره٤م احلٙمقُمٞم٦م: هلذا يٜمٌٖمل أن واعمًتِمٗمٞم٤مت إهٚمٞم٦م اًمتل 
ِ
حَتِٛمُؾ يمثػًما ُمـ أقم٤ٌمء

وهتٞمئ٦م اًمٔمروف إلىم٤ٌمل ، شمقًمٞمف وزارة اًمٕمدل قمٜم٤مي٦ًم ظم٤مص٦ًم ُمـ ضمٝم٦م شمققمٞم٦م اًمٜم٤مس سمف

وًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م يٛمٜمع ُمـ اإلًمزام سمف ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل يتقىّمع أن شمرهؼ ، اًمٜم٤مس قمٚمٞمف

ًمزام ذم صٜمػ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من اإل، اعمح٤ميمؿ سمٙمثرة ضمٚم٤ًمهت٤م وشمِمٕم٤ٌمهت٤م

 وسمٕمْمٝم٤م ظمٚمٞمجٞم٦م يمٛمٛمٚمٙم٦م اًمٌحريـ.، ُمٕمٛمقل سمف ذم قمدد ُمـ اًمدول

ـٌ ًمٚمٛمح٤مُملم وُمٕمتٛمٌد ُمـ وزارة  :افتقصقة افسادشة أن يٙمقن هٜم٤مك شمّمٜمٞمػ ُمٕمٚم

ؾمٜمقات اخلؼمة : ومم٤م ُيؼَمز ذم هذا اًمتّمٜمٞمػ، قمغم همرار شمّمٜمٞمػ اعم٘م٤موًملم، اًمٕمدل

، ٓه٤م أُم٤مم يمؾ ٟمقع ُمـ اعمح٤ميمؿ آسمتدائٞم٦موقمدد اعمراومٕم٤مت اًمتل شمق، ًمدى اعمح٤مُمل

قمدد اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل طمٙمؿ : وأهؿ ُمـ ذًمؽ يمٚمف، واًمتل رومٕم٧م إمم حم٤ميمؿ آؾمتئٜم٤مف

أو ، وذم ُم٘مدُم٦م ذًمؽ اًمدقم٤موى أو اًمدومقع اًمٙمٞمدي٦م، قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م سم٠مي قم٘مقسم٦م شمٕمزيري٦م

يٜمت٩م ، وأن يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م شمًجٞمؾ ٟم٘م٤مط خم٤مًمٗم٤مت قمٚمٞمف، اًمتل ومٞمٝم٤م شمٕمقيض قمـ مم٤مـمٚم٦م

 صمؿ سمِمٙمؾ هن٤مئل.، قمٜمٝم٤م ؾمح٥م رظمّم٦م اعمح٤مُم٤مة ُمدة ُمٕمٞمٜم٦م

أن شمٙمقن : أن يٙمقن ُمـ ذوط اقمتامد اًمٕم٘مقِد يمقصم٤مئَؼ إصم٤ٌمٍت  :افتقصقة افسابعة

وأن يٙمقن ذم ُم٘مدُم٦م ُم٤م يٕمٜمك ، صٞم٤مهمتٝم٤م ُمـ أطمد ُمٙم٤مشم٥م اعمح٤مُم٤مة اعمٕمتٛمدة وٟمحقه٤م

                                           

)ُمـ اًمًجؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٛم١ممتر(، وهق سمح٨م ُم٘مدم ذم  (1/754)، طم٘مٞم٘م٦م اًمتحٙمٞمؿ ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن (1)

، وأىمٞمؿ ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء ذم اًمري٤مض، ذم ؾمجؾ اعم١ممترٟمنم ىمد واعم١ممتر اًمدوزم ًمٚم٘مْم٤مء واًمتحٙمٞمؿ، 

 هـ. 29/12/1436-28 سمت٤مريخ
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يٕمد  شمٗمّمٞمؾ آًمٞم٦م اًمتخ٤مرج سملم اًمٕم٤مىمديـ: ٕن قمدم ووقطمٝم٤م: سمف ذم اًمّمٞم٤مهم٦م

يمام أن ووقح ـمري٘م٦م اًمتخ٤مرج قمغم ، اًم٥ًٌم اًمرئٞمس ًمٚمتٜم٤مزع سملم اخلّمقم ذم اًمٕم٘مقد

وإطمٙم٤مم صٞم٤مهم٦م هذه اًمٕم٘مقد سمِمٙمؾ قم٤مم: ُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب ، وضمف اخلّمقص

 اًمقىم٤مئٞم٦م اًمتل شمًٝمؿ سمِمٙمؾ يمٌػم ذم إهمالق ُمٜم٤مومذ اًمتخ٤مصؿ سملم اًمٕم٤مىمديـ.

تقاصؾ اإلًمٙمؽموين أن شمٙمقن هٜم٤مك سمرجم٦م طم٤مؾمقسمٞم٦م ظم٤مص٦م ًمٚم :افتقصقة افثامـة

سمحٞم٨م يٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ، وسمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمدائرة اًم٘مْم٤مئٞم٦م، سملم اخلّمقم

ويٛمٚمؽ اًم٘م٤ميض آـمالع ، ويديره يم٤مشم٥م اًمْمٌط ويِمؽمك ومٞمف اخلّمقم، اجلامقمل

ويتؿ ُمـ ظمالًمف ، ويٌدأ إٟمِم٤مؤه ُمـ سمداي٦م اعمراومٕم٦م إمم اٟمتٝم٤مئٝم٤م، قمغم يمؾ ُم٤م يدور ومٞمف

وـمٚم٥م ُم٤م حتت٤مضمف اجلٚم٤ًمت ُمـ ُمًتٜمدات أو ، واًمتذيمػم سم٤معمقاقمٞمد، شم٤ٌمدل اعمذيمرات

 وٟمحق ذًمؽ.، وصم٤مئؼ

سم٠مؾمٚمقب  - ُيّم٤مغ ومٞمٝم٤م، أن شُمٕمدَّ وصمٞم٘م٦ٌم شُمًّٛمك )طم٘مقق أؾم٤مؾمٞم٦م( :افتقصقة افتاشعة

أسمرز ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م ُمـ طم٘مقق ُمتٕمٚم٘م٦م  - وخمتٍم، ُمًٌط

أم ًمٚمٛمدقمك ، يمٕمدم مم٤مـمٚم٦م ظمّمٛمف ًمف(ؾمقاًء أيم٤مٟم٧م طم٘مقىًم٤م ًمٚمٛمدقمل: )، سم٤مًمتنيع

أم حت٤مومظ قمغم هٞم٦ٌم اعمحٙمٛم٦م: )يم٤مًٓمتزام ، قمٚمٞمف: )يمٕمدم إىم٤مُم٦م دقمقى يمٞمدي٦م قمٚمٞمف(

وأن شمٙمقن هذه اًمقصمٞم٘م٦م ُمٜمِمقرة ذم ، سمٛمقاقمٞمد اجلٚم٤ًمت وهقم٦م شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم(

وذم أُم٤ميمـ سم٤مرزة ذم ُمدظمؾ يمؾ حمٙمٛم٦م وأُم٤مم أٟمٔم٤مر ، اعمقىمع اإلًمٙمؽموين ًمٚمقزارة

 ىم٤مقم٦م آٟمتٔم٤مر. اخلّمقم ذم

جيقز  -2»: وٟمّمٝم٤م، 2اًمٗم٘مرة ، 11أن ُيٗمّٕمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اعم٤مدة  :افتقصقة افعارشة

االستعاكة بالؼطاع اخلاص ذم حتضر اخلصقم وفؼ ضقابط حتددها الؾقائح 

وتطبؼ طذ مقضػل الؼطاع اخلاص الؼقاطد واإلجراءات ، اللزمة هلذا الـظام

أن شَمٓمرح وزارُة اًمٕمدل ُمٜم٤مىمّم٦ًم : صقر افتػعقؾومـ : شادـظؿة ألطامل ادحرضيـ
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سمحٞم٨م شمتقمم ذيم٦م واطمدة اًمتٌٚمٞمغ ذم مجٞمع ، قمغم ذيم٤مت اًمؼميد اًمنيع وٟمحقه٤م

حم٤ميمؿ اعمٛمٚمٙم٦م. وىمد ؾمٌؼ ذيمر ؾم٧م ُم٘مؽمطم٤مت ًمٓمري٘م٦م قمٛمؾ هذه اًمنميم٦م وذًمؽ ذم 

 اعمقوع إول.، اعمٌح٨م إول

ذم ووع ُمدوٟم٦م ىمْم٤مئٞم٦م  أن متيض وزارة اًمٕمدل ىمدًُم٤م :افتقصقة احلادية ظؼة

وشمِمٛمؾ ، اؾمؽمؿم٤مدي٦م يْمٕمٝم٤م قمٚمامء ُمٕمتؼمون وىمْم٤مة ُمتٛمرؾمقن وظمؼماء ُمتٛمٞمزون

مجٞمع اعم٤ًمئؾ ذات اًمّمٚم٦م سم٤مٕطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م: ٕن ختري٩م وىم٤مئع اعمٜم٤مزقم٤مت 

ـٍ  وُمٚمٙم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم ، اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمٕم٤مسة قمغم يمت٥م اًمٗم٘مف يمثػم ُمٜمف حيت٤مج إمم سمح٨م ُمْم

، سملم ُمًتجدات اًمٕمٍم ووىم٤مئع اًمٕمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمتٗم٤موت اًمٙمٌػم، آؾمتٜم٤ٌمط

وشم٠مظمر اًم٘م٤ميض ذم درك احلٙمؿ اًمنمقمل أطمد إؾم٤ٌمب اًمرئٞمًٞم٦م ذم شم٠مظمر صدور 

، وٓؾمٞمام إذا أؿمٙمؾ قمٚمٞمف إُمر، وًمف ُمٜمدوطم٦م ذم شم٘مٚمٞمد ُمـ ووٕمقا اعمدوٟم٦م، احلٙمؿ

 .(1)أو و٤مق سمف اًمقىم٧م

ٜمٔم٤مُمل ُمـ ُمنموٍع هذا اًمٌح٨م يٛمثؾ اجل٤مٟم٥م اًمث٤مين اًم :افتقصقة افثاكقة ظؼة

وؾمٌ٘مف اجل٤مٟم٥م ، سمحثل  ًمٚمٛم٤ًممه٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م ُمِمٙمٚم٦م شم٠مظمر صدور احلٙمٛم٦م اًم٘مْم٤مئل

وًمٙمقن اجل٤مٟم٥م اعمٞمداين ًمف ـمري٘م٦م أظمرى ُمًت٘مٚم٦م ، ويٕم٘مٌٝمام اجل٤مٟم٥م اعمٞمداين، اًمٗم٘مٝمل

أويص وًمف ٟمقع ظمّمقصٞم٦م ًمٙمقن أسمرز قمٞمٜم٤مت اًمٌح٨م ومٞمف ُمـ اًم٘مْم٤مة: ، ذم اًمٌح٨م

وإٟم٥ًم أن يتؿ ، يِمؽمك ومٞمف ومريؼ ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ؾبنؾراده دم مؼوع آخر مستؼ

وٕن اًمنمحي٦م ، اًمتٜمًٞمؼ ومٞمف ُمع وزارة اًمٕمدل: سم٤مقمت٤ٌمره٤م اجلٝم٦م اعمًتٗمٞمدة ُمـ ٟمت٤مئجف

 إهؿ ُمـ قمٞمٜم٤مت اًمٌح٨م ُمـ ُمٜمًقيب اًمقزارة.

                                           

ًمف ٟمقع شمٕمٚمؼ هبذه اًمتقصٞم٦م، سمٕمٜمقان: طمٙمؿ شم٘مٚمٞمِد اًمٕم٤ممِل ًمٚمٕم٤ممِل، وهق ُمٜمِمقر  ُمًت٘ماًل  ٤موىمد أومرد اًم٤ٌمطم٨م سمحثً  (1)

 ذم جمٚم٦م يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة. 
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 :واخلطة ادؼسحة هلذا ادؼوع تتؾخص دم اآليت

 واعمراضمٕملمعمح٤مُملم ُم٘م٤مسمٚم٦م قمٞمٜم٤مت اًمٌح٨م ُمـ اًم٘مْم٤مة وأقمقان اًم٘مْم٤مة وا .1

واحلٚمقل ، ٕظمذ آرائٝمؿ طمقل أؾم٤ٌمب شم٠مظمر صدور احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل، ًمٚمٛمح٤ميمؿ

وهذه اعم٘م٤مسمالت شمٙمقن سمِمٙمؾ ومردي وقمغم ؿمٙمؾ طمٚم٘م٤مت ، اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمتج٤موزه٤م

 ٟم٘م٤مش.

، آؾمتٗم٤مدة ُمـ آراء قمٞمٜم٤مت اًمٌح٨م وومريؼ اًمٕمٛمؾ ذم ووع أؾمئٚم٦م آؾمت٤ٌمٟم٦م .2

 وُمـ صمؿ حتٙمٞمٛمٝم٤م حتٙمٞماًم قمٚمٛمًٞم٤م.

واٟمتٝم٤مًء ، سمدًءا سم٤معمامرؾملم، شمقزيع آؾمت٤ٌمٟم٤مت قمغم مجٞمع اًمنمائح اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مًمت٘م٤ميض .3

وآؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمت٘مٜمٞم٦م احلديث٦م ذم شمقؾمٞمع دائرة ، سمٛمـ يٕمؼّمون قمـ اًمرأي اًمٕم٤مم

 اعمًح.

 وإدظم٤مل سمٞم٤مٟم٤مهت٤م وحتٚمٞمؾ ٟمت٤مئجٝم٤م.، دمٛمٞمع آؾمت٤ٌمٟم٤مت. 4

 يمت٤مسم٦م اًمت٘مرير اًمٜمٝم٤مئل واًمتقصٞم٤مت. .5

واعمٕمٜمٞملم ، أؾم٠مل اعمقمم ضمؾ وقمال أن يٜمٗمع سمف يم٤مشمٌف وىم٤مرئف :افبحثهذا  هنايةودم 

وأن يٖمٗمر ًمٜم٤م ُم٤م طمّمؾ ومٞمف ُمـ ظمٓم٠م ، وأن جيٕمٚمف ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمٜم٤م مجٞمًٕم٤م، سم٤مًمت٘م٤ميض

وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف، أو شم٘مّمػم

 إمم يقم اًمديـ.



 

 أٔجّ تظزٚغ انتقاضٙ

 فٙ َظاو انًزافؼاخ انشزػٛح انظؼٕد٘ ٔالئحتّ انتُفٛذٚح

 
 

 377 

٤مت اًمٌح٨م ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م: حم٤موًم٦م ذم اًمت٠مصٞمؾ اعمٜمٝمجل. د. ومريد أسمجدي (1

هـ/ 1417، ُمٜمِمقرات اًمٗمرىم٤من. ط إومم: إٟمّم٤مري. اًمدار اًمٌٞمْم٤مء

 م.1997

وهق ىمٞمد اًمٜمنم ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ، . ًمٚم٤ٌمطم٨مأطمٙم٤مم شم٠مظمػم اًم٘م٤ميض حلٙمٛمف (2

 اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.

وهق ، حلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل. ًمٚم٤ٌمطم٨مأطمٙم٤مم شم٥ًٌم اخلّمقم ذم شم٠مظمػم صدور ا (3

 ىمٞمد اًمٜمنم ذم جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.

ل ـحمٛمد سمـ قمٚم. ؿ إصقلقمٚمؼ ُمـ ـؼ احلـإرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞم (4

: ُمٍم. د. ؿمٕم٤ٌمن حمٛمد إؾمامقمٞمؾأ.: هـ(. حت٘مٞمؼ1250)ت لـ٤مٟمـقيمـاًمِم

 م.1992هـ/1413، دار اًمٙمتٌك. اًمٓمٌٕم٦م إومم

، ػم ًمٚمٛمح٘م٘ملم(. حمٛمد سمـ قمٛمرـ٤مضمًتـٔم٤مئر )أصٚمف رؾم٤مًمت٤م ُمـ٤مه واًمٜمـإؿمٌ (5

ود. قم٤مدل ، د. أمحد اًمٕمٜم٘مريأ.: هـ(. حت٘مٞمؼ716)ت اسمـ اًمقيمٞمؾ

 م.1993هـ/1413، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد. اًمٓمٌٕم٦م إومم: اًمِمقيرخ. اًمري٤مض

، إؿم٤ٌمه واًمٜمَّٔم٤مئر قمغم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦َم اًمٜمُّٕمامن. زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ (6

دار : زيمري٤م قمٛمػمات. سمػموت: هـ(. شمٕمٚمٞمؼ970)ت اعمٕمروف سم٤مسمـ ٟمجٞمؿ

 م.1999هـ/ 1419، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط إومم

، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد وومروع اًمِم٤مومٕمٞم٦م. قمٌداًمرمحـ سمـ أيب سمـٙمر (7
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حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر وذيٙمف. : هـ(. حت٘مٞمؼ911اجلالل اًمًـٞمقـمل )ت

 م.1998هـ/ 1418، دار اًمًالم. اًمٓمٌٕم٦م إومم: اًم٘م٤مهرة

اًمًٌٙمل اسمـ اًمت٤مج ، اًمٙم٤مذم ٕؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر. قمٌداًمـقه٤مب سمـ قمكم سمـ قمٌدا (8

هـ/ 1411، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م إومم: هـ(. سمػموت771)ت

 م.1991

ويم٤مًم٦م : أصقل اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل وُمٜم٤مهجف. د. أمحد سمدر. اًمٙمقي٧م (9

 م.1982، اعمٓمٌققم٤مت. ط اًم٤ًمدؾم٦م

أسمق قمٌداهلل اسمـ ىمٞمـؿ ، يب سمٙمرأقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم. حمٛمد سمـ أ (10

: حمٛمد اعمٕمتّمـؿ سم٤مهلل اًمٌٖمدادي. سمػموت: هـ(. شمٕمٚمٞمؼ751اجلـقزيـ٦م )ت

 م.1996هـ/ 1416، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. اًمٓمٌٕم٦م إومم

اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف. قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي  (11

هجر. : اهلل اًمؽميمل وذيٙمف. اًم٘م٤مهرة قمٌد أ.د.: هـ(. حت٘مٞمؼ885)ت

 م.1993هـ/ 1414، اًمٓمٌٕم٦م إومم

أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمِمٝم٤مب ، أٟمقار اًمؼموق ذم أٟمقاء اًمٗمروق. أمحد سمـ إدريس (12

قم٤ممل اًمٙمت٥م. )ُمّمقر قمـ ـمٌٕم٦م دار إطمٞم٤مء : هـ(. سمػموت684اًم٘مراذم )ت

 هـ(.1347قم٤مم ، اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م

اسمـ ٟمجٞمؿ ، اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ. زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞمؿ (13

شمٙمٛمٚم٦م اًمٌحر اًمرائؼ عمحٛمد سمـ طمًلم اًمٓمقري : . وذم آظمرههـ(970)ت

 هـ(. دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل. ط اًمث٤مٟمٞم٦م )سمدون شم٤مريخ ط(.1138)ت سمٕمد 

 حمٛمد سمـ هب٤مدر سمـ قمٌداهلل اًمزريمٌم اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل اًمٗم٘مف. (14
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وزارة : اًمٙمقي٧م قمٛمر إؿم٘مر وآظمرون. د.: حترير وُمراضمٕم٦م هـ(.794)ت

 )سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم٤مرخيٝم٤م(.الُمٞم٦م ـؾمواًمِم١مون اإل إوىم٤مف

 .سمدائع اًمٗمقائد (15

٤مزم اجلقيٜمل ـأسمق اعمٕم، قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌداهلل ف.ـقل اًمٗم٘مـ٤من ذم أصـاًمؼمه (16

دار اًمقوم٤مء. اًمٓمٌٕم٦م : د. قمٌداًمٕمٔمٞمؿ اًمّدي٥م. اعمٜمّمقرة: ف٘م٘مطم هـ(.478)ت

 م.1992هـ/ 1412، إومم

اًمديـ اًمٕمٞمٜمك سمدر ، ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ اًمٌٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م. حمٛمقد (17

 .م1990هـ/ 1411، دار اًمٗمٙمر. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: هـ(. سمػموت855)ت

اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل. حيٞمك سمـ أيب اخلػم اًمٕمٛمراين  (18

، دار اعمٜمٝم٤مج. ط إومم: ىم٤مؾمؿ حمٛمد اًمٜمقري. ضمدة: حت٘مٞمؼ .هـ(558)ت

 م. 2000هـ/ 1421

اعمًتخرضم٦م. حمٛمد  اًمٌٞم٤من واًمتحّمٞمؾ واًمنمح واًمتقضمٞمف واًمتٕمٚمٞمؾ عم٤ًمئؾ (19

د حمٛمد طمجل وآظمرون. : هـ(. حت٘مٞمؼ520سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل )ت

 م. 1988هـ/ 1408، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل. ط اًمث٤مٟمٞم٦م: سمػموت

هـ(. 897اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ. حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمٕمٌدري )ت (20

 م.1994هـ/ 1416، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط إومم

: سمػموت(. هـ256ت) اًمٌخ٤مري إؾمامقمٞمؾ سمـ اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم. حمٛمد (21

 رخيٝم٤م(.٤م)سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم، ُم١مؾم٦ًم اًمٙمت٥م اًمث٘م٤مومٞم٦م

. قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل  (22 ْٚمٌِلخ شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وطم٤مؿمٞم٦م اًمِمخ

 هـ.1313، اعمٓمٌٕم٦م اًمٙمؼمى إُمػمي٦م. ط إومم: هـ(. اًم٘م٤مهرة743)ت
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(. هـ656ت) اًمزٟمـج٤مين أمحد سمـ ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل. حمٛمقد (23

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. اًمٓمٌٕم٦م : د. حمٛمد أدي٥م ص٤مًمح. سمػموت: طمـ٘م٘مـف

 م.1987هـ/ 1407، اخل٤مُم٦ًم

ًمٚمٛمح٘مؼ(. حمٛمد سمـ  شمرشمٞم٥م اًممزم ذم ؾمٚمؽ إُم٤مزم )أصٚمف رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم (24

ظم٤مًمد سمـ قمٌداًمٕمزيز آل : هـ(. حت٘مٞمؼ1061ؾمٚمٞمامن ٟم٤مفمر زادة )يم٤من طمًٞم٤م 

 م.2004هـ/ 1425، د. اًمٓمٌٕم٦م إوممُمٙمت٦ٌم اًمرؿم: ؾمٚمٞمامن. اًمري٤مض

شمٕم٤مرض دًٓم٦م اًمٚمٗمظ واًم٘مّمد ذم أصقل اًمٗم٘مف واًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م )أصٚمف  (25

دار يمٜمقز : رؾم٤مًم٦م ديمتقراه(. د. ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز آل ؾمٚمٞمامن. اًمري٤مض

 م.2013هـ/ 1434، إؿمٌٞمٚمٞم٤م. اًمٓمٌٕم٦م إومم

سمت٤مريخ ، /ت649سمرىمؿ ، شمٕمٛمٞمؿ ُمـ رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء (26

 هـ.13/8/1436

وشم٤مريخ ، /ب890سمرىمؿ ، شمٕمٛمٞمؿ ُمـ رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء (27

 ه.1/6/1438

ذم ، /ت912سمرىمؿ ، شمٕمٛمٞمؿ ُمـ رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء (28

 ه.1/8/1438

وشم٤مرخيف ، /ت912سمرىمؿ ، شمٕمٛمٞمؿ ُمـ رئٞمس اعمجٚمس إقمغم ًمٚم٘مْم٤مء (29

 هـ.1/8/1438

احل٤مومظ اسمـ ، ـدأمح سمـ شم٘مـرير اًم٘مـقاقمد وحتـرير اًمٗمقائد. قمٌداًمرمحـ (30

دار اسمـ : ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن. اخلؼم: هـ(. حت٘مٞمؼ795رضمـ٥م احلٜمٌكم )ت

 م.1998هـ/ 1419، قمٗم٤من. اًمٓمٌٕم٦م إومم
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 سمـ اًمتٚمقيح إمم يمِمػ طم٘م٤مئؼ اًمتٜم٘مٞمح )اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح(. ُمًٕمقد (31

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. )سمدون : هـ(. سمػموت792اًمًٕمد اًمتٗمت٤مزاين )ت، قمٛمر

 رخيٝم٤م(.٤مرىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم

طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم. حمٛمد سمـ أمحد اًمدؾمقىمل  (32

 )سمدون رىمؿ ط وشم٤مرخيٝم٤م(. هـ(. دار اًمٗمٙمر1230)ت

: طم٤مؿمٞمت٤م اًم٘مٚمٞمقيب وقمٛمػمة قمغم ذح اعمحغم قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم. ُمٍم (33

 م.1956هـ/1375، ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م اًم٤ٌميب. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

٨م ُم٘مدم ذم اعم١ممتر اًمدوزم . سمحطم٘مٞم٘م٦م اًمتحٙمٞمؿ ذم اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن (34

وأىمٞمؿ ذم اعمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ، ٟمنم ذم ؾمجؾ اعم١ممترىمد و، ًمٚم٘مْم٤مء واًمتحٙمٞمؿ

 هـ.29/12/1436-28سمت٤مريخ ، ًمٚم٘مْم٤مء ذم اًمري٤مض

 أسمق ٟمٕمٞمؿ.طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء.  (35

درر احلٙم٤مم ذح همرر إطمٙم٤مم. حمٛمد سمـ ومراُمرز اًمِمٝمػم سمٛمال ظمنو  (36

طم٤مؿمٞم٦م اًمنمٟمٌالزم )سمدون هـ(. دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م. وُمٕمف 885)ت

 رىمؿ ط وشم٤مرخيٝم٤م(.

درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم. قمكم طمٞمدر أُملم أومٜمدي  (37

، ومٝمٛمل احلًٞمٜمل. دار اجلٞمؾ. ط إومم: هـ(. شمٕمري٥م1353)ت

 م.1991هـ/ 1411

حمٛمد طمجل : هـ(. حت٘مٞمؼ684اًمذظمػمة. أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم )ت (38

ًمٖمرب اإلؾمالُمل. ط دار ا: وؾمٕمٞمد أقمراب وحمٛمد سمق ظمٌزة. سمػموت

 م.1994، إومم
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اسمـ قم٤مسمديـ ، رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر. حمٛمد أُملم سمـ قمٛمر (39

قملم إظمٞم٤مر ًمتٙمٛمٚم٦م رد اعمحت٤مر عمحٛمد  ةىمر: هـ(. وُمٕمف شمٙمٛمٚمتف1252)ت

دار اًمٗمٙمر : هـ(. سمػموت1306سمـ )حمٛمد أُملم اعمٕمروف سم٤مسمـ قم٤مسمديـ( )ت

 رخيٝم٤م(.)سمدون رىمؿ ط وشم٤م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع

 سمـ قمٌٞمـد اهلل رؾم٤مًم٦م اًمٙمرظمل ذم إصقل )ُمٓمٌقع ُمع شم٠مؾمٞمس اًمٜمٔمر(. (40

ُمّمٓمٗمك اًم٘م٤ٌمين. : هـ(. حت٘مٞمؼ340أسمق احلًـ اًمٙمرظمل )ت، اًمـحًٞمــ

ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م. )سمدون رىمؿ : اًم٘م٤مهرة، دار اسمـ زيدون: سمػموت

 .رخيٝم٤م(٤ماًمٓمٌٕم٦م وشم

 اًمٌٝمقيت يقٟمس سمـ اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمًت٘مٜمع. ُمٜمّمقر (41

قم٤مم ، اًمراسمٕم٦م اًمٓمٌٕم٦م(. ىم٤مؾمؿ اسمـ طم٤مؿمٞم٦م ُمع ُمٓمٌقع(. )هـ1051ت)

 هـ. )سمدون دار ٟمنم(.1410

حمٛمـد : هـ( وأمتـٝم٤م اسمٜمـف1326ذح اعمجٚم٦م. حمٛمد ظم٤مًمد إشم٤مؾمـل )ت (42

)سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م  اعمٙمت٦ٌم احلٌٞمٌٞم٦م: هـ(. سم٤ميمًت٤من1341ـم٤مهـر )ت

 وشم٤مرخيٝم٤م(.

، إدريس سمـ ل ذم إصقل. أمحدذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ذم اظمتّم٤مر اعمحّمق (43

: ـمف قمٌداًمرؤوف ؾمٕمد. اًم٘م٤مهرة: هـ(. طم٘م٘مف684أسمق اًمٕم٤ٌمس اًم٘مراذم )ت

 رخيٝم٤م(.٤مُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمـٞم٤مت إزهري٦م )سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم

. حمٛمد سمـ أمحد (اإلشم٘م٤من واإلطمٙم٤مم ذم ذح حتٗم٦م احلٙم٤مم)ذح ُمٞم٤مرة  (44

رىمؿ ط )سمدون  هـ(. دار اعمٕمروم٦م1072اعمٕمروف سمٛمٞم٤مرة )ت، اًمٗم٤مد

 وشم٤مرخيٝم٤م(.
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 حمٛمد سمـ همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذح يمت٤مب إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر. اًمًٞمد أمحد (45

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م : هـ(. سمػموت1098)ت احلٛمقي احلٜمٗمل

 م.1985هـ/ 1405، إومم

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، احلٚمٞمؿ قمٌد سمـ اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى. أمحد (46

ُمّمٓمٗمك قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م. حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م و: هـ(. حت٘مٞمؼ728)

، دار اًمري٤من. اًمٓمٌٕم٦م إومم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًم٘م٤مهرة: سمػموت

 م.1988هـ/ 1408

هـ(. دار 861اسمـ اهلامم )ت، ومتح اًم٘مدير. يمامل اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقاطمد (47

 )سمدون رىمؿ ط وشم٤مرخيٝم٤م(. اًمٗمٙمر

هـ(. )وُمٕمف 763اًمٗمروع. أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ ُمٗمٚمح سمـ حمٛمد )ت (48

أ. د. قمٌد اهلل سمـ قمٌد : حت٘مٞمؼ .شمّمحٞمح اًمٗمروع ًمٕمالء اًمديـ قمكم اعمرداوي(

هـ/ 1424، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. ط إومم: اعمحًـ اًمؽميمل. سمػموت

 ُمـ.2003

 م(.1983ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م اًمًقداين )ؾمٜم٦م  (49

 م(.2008ىم٤مٟمقن اإلضمراءات اعمدٟمٞم٦م واإلداري٦م اجلزائري )ؾمٜم٦م  (50

تقراه ًمٚمٛمح٘مؼ(. حمٛمد سمـ حمٛمد اعم٘مري اًم٘مقاقمد )أصٚمف رؾم٤مًم٦م ديم (51

ضم٤مُمٕم٦م أم : د. أمحد اسمـ قمٌداهلل سمـ محٞمد. ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م: هـ(. حت٘مٞمؼ758)ت

 رخيٝم٤م(.٤مُمريمز إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل )سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم، اًم٘مرى

 قمٌداًمًالم سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم. قمز اًمديـ (52

)سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: سمػموت(. هـ660ت) اًمًٚمٛمل
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 رخيٝم٤م(.٤موشم

ىمقاقمد اًمقؾم٤مئؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أصٚمف رؾم٤مًم٦م ديمتقراه(. د.  (53

، دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م. اًمٓمٌٕم٦م إومم: اًمري٤مض. خمدوم اهلل يمراُم٦م سمـ ُمّمٓمٗمك

 م.1999/هـ1420

اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد ، اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اإلُم٤مم أمحد. قمٌداهلل سمـ أمحد (54

 م.1994هـ/ 1414، (. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط إومم620)ت

هـ(. 1051يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع. ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقشمك )ت (55

 )سمدون رىمؿ ط وشم٤مرخيٝم٤م(. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، أمحد سمـ يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي. قمٌداًمٕمزيز (56

٤مهلل اًمٌٖمدادي. حمٛمد اعمٕمتّمؿ سم: هـ(. ختري٩م730اًمٕمالء اًمٌخ٤مري )ت

 م.1994هـ/ 1414، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: سمػموت

دار : هـ(. سمػموت711اسمـ ُمٜمٔمقر )ت، ًم٤ًمن اًمٕمرب. حمٛمد سمـ ُمٙمرم (57

 هـ.1414قم٤مم ، ص٤مدر. ط اًمث٤مًمث٦م

، اًمٚمقائح اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمٜمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م. اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م (58

 وزارة اًمٕمدل.

أسمق إؾمح٤مق اسمـ ُمٗمٚمح ، اعم٘مٜمع. إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمداعمٌدع ذم ذح  (59

هـ/ 1418، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط إومم: هـ(. سمػموت884)ت

 م.1997

دار اعمٕمروم٦م. قم٤مم : هـ(. سمػموت483اعمًٌقط. حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز )ت (60

 م )سمدون رىمؿ ط وشم٤مرخيٝم٤م(.1993هـ/ 1414
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 اهلٞمثٛمل سمٙمر أيب سمـ جمٛمع اًمزوائد وُمٜمٌع اًمٗمقائد. احل٤مومظ قمكم (61

هـ/ 1402، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م: سمػموت(. هـ807ت)

 م.1982

 سمـ اًمرمحـ قمٌد وشمرشمٞم٥م مجع. شمٞمٛمٞم٦م سمـ جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد (62

 ًمٓم٤ٌمقم٦م ومٝمد اعمٚمؽ جمٛمع ـمٌٕم٦م. حمٛمد اسمٜمف وؾم٤مقمده ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد

 م. )سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م(.2004هـ/ 1425قم٤مم ، اًمنميػ اعمّمحػ

اًمٗمخـر ، احلًلم سمـ قمٛمـر سمـ اعمحّمـقل ذم قمٚمؿ أصـقل اًمٗم٘مف. حمٛمـد (63

، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٓمٌٕم٦م إومم: هـ(. سمػموت606اًمـرازي )ت

 م.1988هـ/ 1408

د. قمٌد أ. : اًمتح٘مٞمؼ قمغم أذف(. هـ241ت) طمٜمٌؾ سمـ ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد (64

، ًمث٤مٟمٞم٦مُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م. اًمٓمٌٕم٦م ا: اهلل اسمـ قمٌد اعمحًـ اًمؽميمل. سمػموت

 م.1999هـ/ 1420

(. هـ292ت) اًمٌزار اإلُم٤مم قمٛمرو سمـ ُمًٜمد اًمٌزار )اًمٌحر اًمزظم٤مر(. أمحد (65

ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ. : د. حمٗمقظ اًمرمحـ زيـ اهلل. اعمديٜم٦م اعمٜمقرة: حت٘مٞمؼ

 م.1996هـ/ 1416، اًمٓمٌٕم٦م إومم

 سمـ اعمّم٤مًمح واًمقؾم٤مئؾ ُمـ يمت٤مب اًم٘مقاقمد اًمٙمؼمى ًمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء اًمٕمز (66

ُمريمز : اجلزائر. أىمٍمي حمٛمد. د(. ديمتقراه رؾم٤مًم٦م أصٚمف) اًمًالم قمٌد

هـ/ 1429، دار اسمـ طمزم. اًمٓمٌٕم٦م إومم: سمػموت، اإلُم٤مم اًمثٕم٤مًمٌل

 م.2008
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ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك ذم ذح هم٤مي٦م اعمٜمتٝمك. ُمّمٓمٗمك سمـ ؾمٕمد اًمًٞمقـمل  (67

 م.1994هـ/ 1415، هـ(. اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل. ط اًمث٤مٟمٞم٦م1243)ت

ٕمروم٦م ُمٕم٤مين أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج. حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م ُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُم (68

هـ/ 1415، هـ(. دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ط إومم977اًمنمسمٞمٜمل )ت

 م.1994

(. ُمٙمت٦ٌم 620اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )ت، اعمٖمٜمل. قمٌداهلل سمـ أمحد (69

 م )سمدون رىمؿ ط(.1968هـ/ 1388اًم٘م٤مهرة. قم٤مم 

(. هـ1394ت) ؿمقرقم٤م سمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. حمٛمد اًمٓم٤مهر (70

وزارة إوىم٤مف : اسمـ اخلقضم٦م. اًمدوطم٦م، اًمِمٞمخ حمٛمد احلٌٞم٥م: حت٘مٞمؼ

 م )سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م(.2004هـ/ 1425واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م. قم٤مم 

(. هـ794ت) اًمزريمٌم هب٤مدر سمـ اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد. سمدر اًمديـ حمٛمد (71

وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون : د. شمٞمًػم وم٤مئؼ أمحد. اًمٙمقي٧م: حت٘مٞمؼ

، ـم٤ٌمقم٦م ذيم٦م دار اًمٙمقي٧م ًمٚمّمح٤موم٦م. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م

 م.1985هـ/ 1405

، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ. حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش (72

م )سمدون رىمؿ 1989هـ/ 1409دار اًمٗمٙمر. قم٤مم : هـ(. سمػموت1299)ت

 ط(.

أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمـٌل ، ُمقؾمك سمـ اعمقاوم٘مـ٤مت ذم أصـقل اًمٗم٘مـف. إسمراهٞمؿ (73

دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : قمٌداهلل دراز. سمػموت: هـ(. ذح790اعم٤مًمـٙمـل )ت

 رخيٝم٤م(.٤م)سمدون رىمؿ اًمٓمٌٕم٦م وشم
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وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م : اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م. إصدار (74

 م.2008هـ/ 1429، سم٤مًمٙمقي٧م. اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

 http://www.alriyadh.com/1540240: ُمقىمع ضمريدة اًمري٤مض (75

 http://cutt.us/MLxWV: ٌلُمقىمع طمٙمقُم٦م أسمق فم (76

 http://cutt.us/dbjn3: ُمقىمع دائرة حم٤ميمؿ رأس اخلٞمٛم٦م (77

 http://cutt.us/F9Bag: ُمقىمع صحٞمٗم٦م احلٞم٤مة (78

 http://cutt.us/NMQb: ُمقىمع صحٞمٗم٦م اًمٞمقم (79

 http://cutt.us/Puxcg: ُمقىمع صحٞمٗم٦م ؾمٌؼ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م (80

 http://cutt.us/X5vzU: ُمقىمع حم٤ميمؿ ديب (81

 http://cutt.us/JFX6z: ُمقىمع ويم٤مًم٦م أٟم٤ٌمء اإلُم٤مرات (82

ٟمٔم٤مم اإلضمراءات اجلزائٞم٦م. اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م. ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع  (83

 اًمِمٌٙمل هلٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء.

ٟمٔم٤مم اعمراومٕم٤مت اًمنمقمٞم٦م. اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م. ُمٜمِمقر ذم اعمقىمع  (84

 اًمِمٌٙمل هلٞمئ٦م اخلؼماء سمٛمجٚمس اًمقزراء.

هٞمئ٦م اخلؼماء ، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م راومٕم٤مت أُم٤مم ديقان اعمٔم٤ممل.ٟمٔم٤مم اعم (85

 سمٛمجٚمس اًمقزراء.

ٟمٞمؾ اًمًقل قمغم ُمرشم٘مك اًمقصقل. حمٛمد حيٞمك اًمقٓيت اعم٤مًمٙمل  (86

: سم٤مسم٤م حمٛمد قمٌد اهلل حمٛمد حيٞمك اًمقٓيت. اًمري٤مض: هـ(. ُمراضمٕم٦م1329)ت

 م.1992هـ/ 1412، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م. اًمٓمٌٕم٦م إومم

http://cutt.us/MLxWV
http://cutt.us/dbjn3
http://cutt.us/F9Bag
http://cutt.us/NMQb
http://cutt.us/Puxcg
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 ُمذه٥م اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل أمحد سمـ حمٛمد سمـ طمٜمٌؾ اًمِمٞم٤ٌمين. اهلداي٦م قمغم (87
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عثء اإلثتاخ يف دعىي دضمني 

 املضاسب ودطتيقاده امقضائيح

 إعداد

 بو عبداهلل بو حهد الحقيلد. نساعد 

 عضو هيئة التدزيس يف املعود العالي لمقضاء
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احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم اعمٌٕمقث رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

 وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.

 أُم٤م سمٕمد:

وم٢من ذيم٦م اعمْم٤مرسم٦م ُمـ أهؿ أوقمٞم٦م اًمتج٤مرة واؾمتثامر إُمقال، إذ شمتٙم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م 

رؤوس إُمقال ُمع ظمؼمات وضمٝمقد إيدي اًمٕم٤مُمٚم٦م هب٤م. وقم٘مد اعمْم٤مرسم٦م ُمـ أىمدم 

اًمٕم٘مقد اًمتل قمروم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم، وم٢من ))اعمْم٤مرسم٦م يم٤مٟم٧م ُمِمٝمقرة سمٞمٜمٝمؿ 

ن قمٚمٞمٝمؿ اًمتج٤مرة، ويم٤من أصح٤مب ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ ؾمٞمام ىمريش، وم٤من إهمٚم٥م يم٤م

ىمد ؾم٤مومر سمامل همػمه ىمٌؾ اًمٜمٌقة يمام  ملسو هيلع هللا ىلصإُمقال يدومٕمقهن٤م إمم اًمٕمامل، ورؾمقل اهلل 

ؾم٤مومر سمامل ظمدجي٦م، واًمٕمػم اًمتل يم٤من ومٞمٝم٤م أسمق ؾمٗمٞم٤من يم٤من أيمثره٤م ُمْم٤مرسم٦م ُمع أيب 

، ويم٤من أصح٤مسمف ي٤ًمومرون ملسو هيلع هللا ىلصؾمٗمٞم٤من وهمػمه، ومٚمام ضم٤مء اإلؾمالم أىمره٤م رؾمقل اهلل 

ُمْم٤مرسم٦م ومل يٜمف قمـ ذًمؽ، واًمًٜم٦م ىمقًمف وومٕمٚمف وإىمراره، ومٚمام أىمره٤م سمامل همػمهؿ 

 .(1)يم٤مٟم٧م صم٤مسمت٦م سم٤مًمًٜم٦م((

وذم قمٍمٟم٤م احل٤مض شمٓمقرت ـمٌٞمٕم٦م ذيم٤مت اعمْم٤مرسم٦م شمٌٕم٤ًم ًمتٓمقر أؾم٤مًمٞم٥م 

اًمتج٤مرة واإلدارة اعمٕم٤مسة، مم٤م يًتقضم٥م إُمٕم٤من اًمٜمٔمر قمٜمد شمٜمزيؾ اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م 

اًمّمقر اعمٕم٤مسة، ُمع ُمراقم٤مة أصمر اعمًتجدات ٕطمٙم٤مم اعمْم٤مرسم٦م وحت٘مٞمؼ ُمٜم٤مـمٝم٤م ذم 

 ذم حت٘مٞمؼ ُمٜم٤مط سمٕمض إطمٙم٤مم.

                                           

 (.19/195جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)
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وإن ُمـ أهؿ اعم٤ًمئؾ اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕم٘مد اعمْم٤مرسم٦م، واًمتل حتت٤مج إمم شم٠مصٞمؾ 

وحترير: قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقمقى شمْمٛملم اعمْم٤مرب: إذ إن هم٤مًم٥م اًمدقم٤موى اعم٘م٤مُم٦م 

سم٤معمٓم٤مًم٦ٌم سمتحٛمٞمؾ اعمْم٤مرب ُمـ أصح٤مب إُمقال ود اعمْم٤مرسملم سم٠مُمقاهلؿ شمتٕمٚمؼ 

 ُم١ًموًمٞم٦م ُم٤م يٚمحؼ سمامل اعمْم٤مرسم٦م ُمـ اخل٤ًمرة واًمتٚمػ.

وإصؾ ذم هذه اعمٜم٤مزقم٤مت هق شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب سمٜمٗمل أؾم٤ٌمب اًمْمامن 

قمٜمف، وُمـ صمؿ ُمٓم٤مًم٦ٌم رب اعم٤مل سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ُم٤م يدقمٞمف ُمـ شمٕمدي اعمْم٤مرب أو 

قم٤مُم٤ًم ذم يمؾ اًمّمقر، إذ ُيٜمت٘مؾ  شمٗمريٓمف سمامل اعمْم٤مرسم٦م. ًمٙمـ إقمامل هذا إصؾ ًمٞمس

قمٜمف ذم سمٕمض إطمقال إمم ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمْم٤مرب سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ُم٤م يقضم٥م دومع اًمْمامن 

 قمـ ٟمٗمًف.

)ظبء اإلثبات دم دظقى ًمذا قمزُم٧م ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل قمغم يمت٤مسم٦م هذا اًمٌح٨م: 

، مجٕم٧م ومٞمف سملم اًمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛم٠ًمًم٦م تضؿغ ادضارب وتطبقؼاتف افؼضائقة(

إصؾ ومٞمٝم٤م ودراؾم٦م أسمرز اًمّمقر آؾمتثٜم٤مئٞم٦م ُمـ هذا إصؾ واًمتل يٜمت٘مؾ  سمٌٞم٤من

ومٞمٝم٤م قم٥مء اإلصم٤ٌمت إمم اعمْم٤مرب، صمؿ أقم٘م٧ٌم اًمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمل ًمٙمؾ صقرة ُمـ 

اًمّمقر سمدراؾم٦م شمٓمٌٞمؼ ىمْم٤مئل ُمـ إطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة قمـ حم٤ميمؿ اًم٘مْم٤مء اًمتج٤مري 

 أو اًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

٦م هذا اًمٌح٨م ذم ُم٘مدُم٦م، وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م، قمغم اًمٜمحق واٟمتٔمٛم٧م ظمٓم

 أيت:

 اعم٘مّمقد سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقمقى شمْمٛملم اعمْم٤مرب. ادبحث األول:

 إصؾ ذم اعمْم٤مرب. ادبحث افثاين:

 شمٙمٚمٞمػ اعمْم٤مرب قم٥مء اإلصم٤ٌمت. ادبحث افثافث:

اهلل وؾمٚمؿ قمغم واهلل أؾم٠مل أن جيٕمؾ ُم٤م يمتٌتف ظم٤مًمّم٤ًم ًمقضمٝمف وٟم٤مومٕم٤ًم ًمٕم٤ٌمده، وصغم 

 ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.
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ُمّمٓمٚمح ؿم٤مع اؾمتٕمامًمف قمٜمد اعمت٠مظمريـ، ويراد سمف: شمٙمٚمٞمػ أطمد  ظبء اإلثبات:

. واعمّمٓمٚمح اًمِم٤مئع قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء (1)اخلّمقم سم٢مىم٤مُم٦م احلج٦م واًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م يدقمٞمف

هلذا اعمٕمٜمك هق اًمتٕمٌػم سم٘مقهلؿ: )ي٘مٌؾ ىمقًمف( أو )اًم٘مقل ىمقًمف( أو )صدق اعمت٘مدُملم 

 .(2)سمٞمٛمٞمٜمف( عمـ يٙمٚمػ ظمّمٛمف هذا اًمٕم٥مء

 .(3)ذم اًمٚمٖم٦م: اًمٓمٚم٥م وافدظقى

وذم آصٓمالح: ))إو٤موم٦م اإلٟم٤ًمن إمم ٟمٗمًف اؾمتح٘م٤مق رء ذم يد همػمه أو ذم 

 .(4)ذُمتف((

، وًمٚمْمامن ذم اًمٚمٖم٦م قمدة (5) ُمّمدر وٛمٜم٧م اًمٌمء أوٛمٜمف وامٟم٤مً  وافضامن

                                           

 (. 2/646يٜمٔمر: وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت ًمٚمزطمٞمكم ) (1)

(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 346/ 6(، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم )7/376(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ )22/107يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (2)

(3/523 .) 

 ( ُم٤مدة )دقمق(.38/52يٜمٔمر: شم٤مج اًمٕمروس ) (3)

ؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م (، أ11/5(، اًمذظمػمة )510(. ويٜمٔمر: اًمدر اعمخت٤مر )ص6/384يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ) (4)

(4/386.) 

 (.3/183يٜمٔمر: هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ) (5)
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 .(1)ُمٕم٤من، ُمٜمٝم٤م: اًمتٖمريؿ، ي٘م٤مل: وٛمٜمتف اعم٤مل شمْمٛمٞمٜم٤ًم، أي: همرُمتف إي٤مه

وًمٚمْمامن قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء قمدة إـمالىم٤مت، وأىمرهب٤م ًمٕمٜمقان هذا اًمٌح٨م إـمالىمف 

 سمٛمٕمٜمٞملم:

همراُم٦م اإلٟم٤ًمن ُم٤م سم٤مذه أو شم٥ًٌم ومٞمف ُمـ اإلشمالوم٤مت واًمٖمّمقب  ادعـك األول:

 .(3)حتٛمؾ شمٌٕم٦م اهلالك واًمتٕمّٞم٥موادعـك افثاين: . (2) رئ٦مواًمٕمٞمقب واًمتٖمػمات اًمٓم٤م

 هق اًمٕم٤مُمؾ ذم قم٘مد اعمْم٤مرسم٦م. وادضارب:

ُمِمت٘م٦م ُمـ اًميب ذم إرض وهق اًمًٗمر ومٞمٝم٤م ًمٚمتج٤مرة، وادضاربة دم افؾغة: 

،  [20]اعمزُمؾ: ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 .(4)سمًٝمؿ وىمٞمؾ: إهن٤م ُمِمت٘م٦م ُمـ ضب يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ذم اًمرسمح 

))قم٘مد ذيم٦م ذم اًمرسمح، سمامل ُمـ ضم٤مٟم٥م رب وادضاربة دم االصطالح افػؼفل: 

 .(5)اعم٤مل، وقمٛمؾ ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمْم٤مرب((

 وذيم٦م اعمْم٤مرسم٦م شمؼمم سملم ـمروملم، مه٤م: رب اعم٤مل، واًمٕم٤مُمؾ اعمْم٤مرب.

                                           

 (. 35/333(، شم٤مج اًمٕمروس )6/2155يٜمٔمر: ُم٤مدة )وٛمـ( ذم اًمّمح٤مح ) (1)

(، ذح ُمٜمتٝمك 2/356(، أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )7/325(، اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ )6/208يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (2)

 (.28/219(، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )2/310اإلرادات )

 (.4/13(، اعمٌدع )5/221(، احل٤موي اًمٙمٌػم)9/48(، اًمذظمػمة )13/9يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (3)

 دة )ضب(.( ُم٤م3/251(، شم٤مج اًمٕمروس )312يٜمٔمر: اعمٓمٚمع )ص (4)

(. وًمٗمظ 5/19(، اعمٖمٜمل )11/94(، يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف )23/ 6(. ويٜمٔمر: اًمذظمػمة )545اًمدر اعمخت٤مر )ص  (5)

اعمْم٤مرسم٦م يٖمٚم٥م اؾمتٕمامًمف قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م قمغم ًمٖم٦م أهؾ اًمٕمراق، ويٖمٚم٥م قمٜمد اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 شمًٛمٞم٦م هذا اًمٕم٘مد ىمراو٤ًم قمغم ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز.



 

 

 ػةء اإلحثاخ فٙ دػٕٖ تضًٍٛ انًضارب ٔتطثٛقاتّ انقضائٛح 
 

 394 

سمٞم٤من ُمـ يتحٛمؾ قم٥مء  وادؼصقد بعبء اإلثبات دم دظقى تضؿغ ادضارب:

اإلصم٤ٌمت قمٜمد ٟمِمقء اًمٜمزاع سملم رب اعم٤مل واعمْم٤مرب ذم حتٛمؾ وامن ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م 

قمٜمد شمٚمٗمف أو ظم٤ًمرشمف، هؾ هق رب اعم٤مل ومٞمٙمٚمػ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ومٕمؾ اعمْم٤مرب ُم٤م 

، أو اعمْم٤مرب ومٞمٙمٚمػ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم إصم٤ٌمت ُم٤م اعمْم٤مرسم٦ميًتقضم٥م وامٟمف عم٤مل 

 قمغم صمٌقهت٤م دومع اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف.يدقمٞمف ُمـ أُمقر يؽمشم٥م 
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 إصؾ ذم اعمْم٤مرب أٟمف أُملم قمغم ُم٤م حت٧م يده ُمـ أُمقال اعمْم٤مرسم٦م.

 .(1)ود اخلٞم٤مٟم٦م، ُم٠مظمقذة ُمـ إُمـ، وهق آـمٛمئٜم٤من وؾمٙمقن اًم٘مٚم٥م واألماكة:

ُمـ  وو٤مسمط احلٙمؿ قمغم ُمـ طم٤مز اعم٤مل سم٠مٟمف أُملم: أن يٙمقن ىمد طم٤مز اعم٤مل سم٢مذن

اًمِم٤مرع أو ُمـ ُم٤مًمٙمف أو ُمـ ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، سمٖمػم ىمّمد متٚمٙمف، يم٤معمًت٠مضمر، واًمقديع، 

 .(2)واًمقيمٞمؾ، واًمنميؽ، واعمْم٤مرب، وٟم٤مفمر اًمقىمػ، ووزم اًمّمٖمػم واعمجٜمقن

 ويؽمشم٥م قمغم وصػ اعمْم٤مرب سم٤مُٕم٤مٟم٦م أصمران:

 أٟمف ٓ يْمٛمـ أُمقال اعمْم٤مرسم٦م ُم٤م مل يتٕمد أو يٗمرط ومٞمٝم٤م. األثر األول:

 -أي اعمْم٤مرب-))وٓ ظمالف سملم اًمٕمٚمامء أن اعم٘م٤مرض ٌداًمؼم: ىم٤مل اسمـ قم

ُم١ممتـ، ٓ وامن قمٚمٞمف ومٞمام يتٚمٗمف ُمـ اعم٤مل ُمـ همػم ضمٜم٤مي٦م ُمٜمف ومٞمف وٓ اؾمتٝمالك ًمف وٓ 

 .(3)شمْمٞمٞمع، هذه ؾمٌٞمؾ إُم٤مٟم٦م، وؾمٌٞمؾ إُمٜم٤مء((

                                           

 (.1/133يٜمٔمر: ُم٤مدة )أُمـ( ذم ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ) (1)

(، اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م 1/294(، شم٘مرير اًم٘مقاقمد )2/323يٜمٔمر: اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ) (2)

 (.28/258(، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )44)ص

ن (، اًمٌٞم٤م15/622(، اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م )22/106(. ويٜمٔمر: اعمًٌقط )21/124آؾمتذيم٤مر ) (3)

 (.3/508(، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع )6/457ًمٚمٕمٛمراين )
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ووضمف قمدم شمْمٛملم اعمْم٤مرب ذم طم٤مل قمدم اًمتٕمدي واًمتٗمريط: أٟمف سم٤مإلذن ًمف 

ن ذم ُم٘م٤مم اعم٤مًمؽ ذم اًمٞمد واًمتٍمف، ومٙم٤من اهلالك ذم يده يم٤مهلالك ذم سم٤مًمتٍمف يٙمق

، يمام أن اعم٤مل شمٚمػ ذم يده قمغم وضمف ُم٠مذون ًمف ومٞمف، واجلقاز اًمنمقمل (1)يد اعم٤مًمؽ 

 .(2)يٜم٤مذم اًمْمامن

أن يٗمٕمؾ ذم اعم٤مل ُم٤م ًمٞمس ًمف ومٕمٚمف، مم٤م مل شم٠مذن ًمف سمف اًمنميٕم٦م وٓ رب  وافتعدي:

 .(3)اعم٤مل، ًمٗمٔم٤ًم وٓ قمروم٤ًم 

 .(4)أن يؽمك ُم٤م جي٥م قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ طمٗمظ اعم٤مل  وافتػريط:

ووضمف شمْمٛملم اعمْم٤مرب طم٤مل طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط: أن اإلذن سم٤مًمتٍمف 

هق ُمٜم٤مط يمقٟمف أُمٞمٜم٤ًم، وم٢مذا ظم٤مًمػ اًمنمط اًمٚمٗمٔمل أو اًمٕمرذم ذم اًمتٍمف، وم٢مٟمف يٙمقن 

 .(5)ذم اًم٘مدر همػم اعم٠مذون ًمف ومٞمف سمٛمٕمٜمك اًمٖم٤مص٥م، ومٞمّمػم و٤مُمٜم٤ًم 

 أن إصؾ هق ىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب ذم ٟمٗمل ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف. األثر افثاين:

ىم٤مل اًمنظمز: ))وًمق مل يٙمـ قمٛمؾ سم٤معم٤مل وو٤مع وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمْم٤مرب: ٕن 

رب اعم٤مل يدقمل قمٚمٞمف ؾم٥ٌم اًمْمامن، واعمْم٤مرب يٜمٙمر، واًمٌٞمٜم٦م سمٞمٜم٦م رب اعم٤مل: 

                                           

 (.5/75(، اعمٖمٜمل )6/502(، احل٤موي اًمٙمٌػم )23/128يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (1)

 (.44(، اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م )ص1/92يٜمٔمر: درر احلٙم٤مم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم ) (2)

اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م (، 44(، اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م )ص30/93يٜمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (3)

(28/222.) 

(، اًم٘مقاقمد وإصقل 1/215(، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ًمٚمًٞمقـمل )30/183يٜمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (4)

 (.13/82(، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )44اجل٤مُمٕم٦م )ص

 (.5/39(، اعمٖمٜمل )7/340(، احل٤موي اًمٙمٌػم )7/351(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ )22/19يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (5)
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 .(1)إلصم٤ٌمشمف سم٤مًمْمامن ديٜم٤ًم ذم ذُم٦م اعمْم٤مرب((

واعم٘م٤مرض أُملم ُم٘مٌقل ىمقًمف ومٞمام يدقمٞمف ُمـ وٞم٤مع اعم٤مل ))قمٌداًمؼم:  وىم٤مل اسمـ

 .(2)((وذه٤مسمف واخل٤ًمرة ومٞمف، إٓ أن يتٌلم يمذسمف

مل خيتٚمػ قمٚمامؤٟم٤م ذم أن يد اعم٘م٤مرض يد أُم٤مٟم٦م ومٞمام يتٚمػ ذم يده : ))وىم٤مل اجلقيٜمل

ٙمر ُمـ همػم شم٘مّمػم، ومال وامن قمٚمٞمف ومٞمف. وًمق ادقمك شمٚمٗم٤ًم ويم٤من ُم٤م ادقم٤مه ممٙمٜم٤ًم، وم٠مٟم

رب اعم٤مل، وم٤مًم٘مقل ىمقل اعم٘م٤مرض ُمع يٛمٞمٜمف. وٓ يِمؽمط ذم شمّمدي٘مف ُمع يٛمٞمٜمف أن 

 .(3)((يٖمٚم٥م قمغم اًم٘مٚم٥م صدىمف، سمؾ يٙمٗمل إُمٙم٤من صدىمف

وىم٤مل اًمٌٝمقيت: ))اًم٘مقل ىمقًمف أي اًمٕم٤مُمؾ... ومٞمام يدقمٞمف ُمـ هالك وظمنان: ٕن 

ذًمؽ... شم٠مُمٞمٜمف ي٘متيض ذًمؽ، وحمؾ ذًمؽ: إن مل شمٙمـ ًمرب اعم٤مل سمٞمٜم٦م شمِمٝمد سمخالف 

وي٘مٌؾ أيْم٤ًم ىمقل اًمٕم٤مُمؾ ذم ٟمٗمل ُم٤م يدقمل قمٚمٞمف ُمـ ظمٞم٤مٟم٦م أو ضمٜم٤مي٦م أو خم٤مًمٗمتف ؿمٞمئ٤ًم 

مم٤م ذـمف رب اعم٤مل قمٚمٞمف: ٕن إصؾ قمدم ذًمؽ... وي٘مٌؾ ىمقًمف أي اًمٕم٤مُمؾ أٟمف أي 

٤مًء أو أٟمف مل يٜمٝمف قمـ اًمنماء سمٙمذا: ٕن إصؾ  ًَ رب اعم٤مل مل يٜمٝمف قمـ سمٞمٕمف َٟم

 .(4)ُمٕمف...((

                                           

 (.22/94) اعمًٌقط (1)

 (.2/772اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م ) (2)

 (.7/469هن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م ) (3)

 (.3/523يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ) (4)
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ومٞمام يدقمٞمف ُمـ ٟمٗمل  -ٝم٤مء ذم ضمٕمؾ إصؾ شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب ويًتٜمد اًمٗم٘م

 إمم قمدة أُمقر: -ؾم٥ٌم وامن ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م قمـ ٟمٗمًف

أن رب اعم٤مل ىمد ريض أُم٤مٟمتف، وُم٘مت٣م هذا آئتامن شمّمديؼ ىمقًمف ذم  األول:

 .(1)ذًمؽ 

أن يمثػمًا ُمـ اًمقىم٤مئع اًمتل يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م صمٌقت اًمْمامن أو اٟمتٗم٤مئف يتٕمذر قمغم  افثاين:

 .(2)ْم٤مرب إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومال يٙمٚمػ إصم٤ٌمت ُم٤م يتٕمذر إصم٤ٌمشمف اعم

 أو اًمتٕمدي يمقىمقع –أن دقمقى رب اعم٤مل قمغم اًمٕم٤مُمؾ ُم٤م ي٘متيض شمْمٛمٞمٜمف  افثافث:

 .(3)اإلصم٤ٌمت قم٥مء يٙمٚمػ ٓ ُمٜمٙمر، واعمٜمٙمر ومٝمق إصؾ ظمالف -اًمتٗمريط

وم٢مذا شم٘مرر أن إصؾ هق قمدم وىمقع اًمتٕمدي واًمتٗمريط ُمـ اعمْم٤مرب، وأن 

إصؾ شمّمدي٘مف ذم ٟمٗمل ذًمؽ قمـ ٟمٗمًف، وم٢من اًمقاضم٥م اؾمتّمح٤مسمف ذم اًمٜمٔمر 

اًم٘مْم٤مئل هق يمقن اعمْم٤مرب ُمدقمًك قمٚمٞمف ذم دقمقى شمْمٛمٞمٜمف: عمقاوم٘م٦م ٟمٗمٞمف ًمألصؾ، 

وم٢من ىمقل  ويٙمقن ظمّمٛمف ُمدقمٞم٤ًم يتحٛمؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت، وم٢من مل يث٧ٌم دقمقاه سمٌٞمٜم٦م،

 »: ملسو هيلع هللا ىلص، وىمقًمف (4)«سمٞمٜمتؽ أو يٛمٞمٜمف»ًمٚمٛمدقمل:  ملسو هيلع هللا ىلصاعمْم٤مرب ُمّمدق سمٞمٛمٞمٜمف: ًم٘مقًمف 

ًمق يٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ٓدقمك ٟم٤مس دُم٤مء رضم٤مل وأُمقاهلؿ، وًمٙمـ اًمٞمٛملم قمغم 

                                           

(، ذح 1/208(، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م )376/ 7(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ )22/141يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (1)

 (.2/226ُمٜمتٝمك اإلرادات )

 (.202/ 2(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )5/75(، اعمٖمٜمل )2/187يٜمٔمر: اعمٝمذب ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمل ) (2)

 (. 2/226(، ذح ُمٜمتٝمك اإلرادات )5/75(، اعمٖمٜمل )6/110يٜمٔمر: سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (3)

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب  (4)

سمٜمحقه، يمت٤مب اإليامن، سم٤مب وقمٞمد ُمـ اىمتٓمع طمؼ (: وُمًٚمؿ 4549( رىمؿ )6/34) ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ

 (، ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف. 138( رىمؿ )1/122ُمًٚمؿ سمٞمٛملم وم٤مضمرة سم٤مًمٜم٤مر )



 

  ثٛقاتّ انقضائٛحػةء اإلحثاخ فٙ دػٕٖ تضًٍٛ انًضارب ٔتط
 

 399 

وًمٙمـ اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل، واًمٞمٛملم قمغم ُمـ  »، وذم رواي٦م: (1)«اعمدقمك قمٚمٞمف 

 .(2)«أٟمٙمر

٤مرات اًمٗم٘مٝم٤مء ذم حتديد اعمدقمل واعمدقمك ىم٤مل اسمـ ومرطمقن: ))وىمد اظمتٚمٗم٧م قمٌ

قمٚمٞمف... ويمالُمٝمؿ وحتقيٛمٝمؿ قمغم رء واطمد، وهق أن اعمتٛمًؽ سم٤مٕصؾ هق 

 .(3)اعمدقمك قمٚمٞمف، وُمـ أراد اًمٜم٘مؾ قمٜمف ومٝمق اعمدقمل((

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ))وعم٤م ىمقي ضم٤مٟم٥م اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م، يم٤مٟم٧م اًمٞمٛملم 

قهلؿ، وحيٚمٗمقن ًم٘مقة ضم٤مٟمٌٝمؿ سم٤مٕيامن. ومٝمذه ذم طم٘مف، ويمذًمؽ إُمٜم٤مء... اًم٘مقل ىم

 .(4)ىم٤مقمدة اًمنميٕم٦م اعمًتٛمرة((

 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف 1432ًمٕم٤مم  22/ 9/ 59احلٙمؿ رىمؿ: 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1433/ ًمٕم٤مم 2/ 124سمرىمؿ: 

                                           

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ﴿أظمرضمف اًمٌخ٤مري سمٜمحقه، يمت٤مب شمٗمًػم اًم٘مرآن، سم٤مب  (1)

ٞمٛملم (: وُمًٚمؿ سمٚمٗمٔمف، يمت٤مب إىمْمٞم٦م، سم٤مب اًم4552( رىمؿ )6/35) ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 (، قمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام.1711( رىمؿ )3/1336قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف )

(: واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ 3191( رىمؿ )4/114أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف، يمت٤مب احلدود واًمدي٤مت ) (2)

( رىمؿ 8/123اًمٙمؼمى، يمت٤مب اًم٘م٤ًمُم٦م، سم٤مب أصؾ اًم٘م٤ًمُم٦م واًمٌداي٦م ومٞمٝم٤م ُمع اًمٚمقث سم٠ميامن اعمدقمل )

(، ُمـ طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ريض اهلل قمٜمٝمام. وطمًٜمف اسمـ رضم٥م ذم ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ 16222)

اًمٌٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل، واًمٞمٛملم »ىم٤مل:  ملسو هيلع هللا ىلص(، وىم٤مل: )) وىمد اؾمتدل اإلُم٤مم أمحد وأسمق قمٌٞمد أن اًمٜمٌل 226/ 2)

 ػمة((.، وهذا يدل قمغم أن هذا اًمٚمٗمظ قمٜمدمه٤م صحٞمح حمت٩م سمف، وذم اعمٕمٜمك أطم٤مدي٨م يمثشقمغم ُمـ أٟمٙمر

 (.1/140شمٌٍمة احلٙم٤مم ) (3)

 (.1/193اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ) (4)
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))عم٤م يم٤من اًمٜمزاع احل٤مصؾ سملم اًمٓمروملم ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ قم٘مد اعمْم٤مرسم٦م اًم٘م٤مئؿ سمٞمٜمٝمام، 

( مخ٦ًم قمنم أًمػ ري٤مل ًمٚمٛمدقمك 15000واعمتٛمثؾ ذم شمًٚمٞمؿ اعمدقمل ُمٌٚمٖم٤ًم ىمدره )

قمٚمٞمف ًمٞمٙمقن ذيٙم٤ًم ُمٕمف ذم اًمٜمّمػ ذم حمٚمف اعمًٛمك )...(... وعم٤م يم٤من اعمدقمل هيدف 

( مخ٦ًم قمنم أًمػ 15000سمدومع ُمٌٚمغ ) ُمـ إىم٤مُم٦م دقمقاه إمم إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف

ري٤مل، واًمتل متثؾ رأس ُم٤مًمف ذم اًمنمايم٦م اعمؼمُم٦م سمٞمٜمف وسملم اعمدقمك قمٚمٞمف ذم اعمحؾ، وعم٤م 

يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف يدومع سم٠من اعمحؾ ىمد اطمؽمق سم٤مًمٙم٤مُمؾ وأٟمف سم٤مع اًمٌْم٤مقم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م ذم 

 ( أًمٗم٤من2500اعمحؾ قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٚمٗمٞم٤مت ٟمتٞمج٦م آطمؽماق سمٛمٌٚمغ ىمدره)

ومخًامئ٦م ري٤مل، وعم٤م يم٤من اعمدقمل مل ي٘مدم سمٞمٜمتف قمغم أن اعمدقمك قمٚمٞمف هق ُمـ ىم٤مم 

 ڤسم٢مطمراق اعمحؾ أو شم٥ًٌم ذم إطمراىمف سمتٕمد ُمٜمف أو سمتٗمريط، وطمٞم٨م إن اًمٗم٘مٝم٤مء 

ىمد اشمٗم٘مقا قمغم أن اًم٘مقل ىمقل اعمْم٤مرب ذم دقمقاه شمٚمػ اعم٤مل أو ظم٤ًمرشمف: ٕن 

ٙم٤من أُمٞمٜم٤ًم، وإُملم ُمّمدق ومٞمام شمٍمومف ذم ُم٤مل همػمه سم٢مذٟمف ومل خيتص هق سمٜمٗمٕمف وم

اؤمتـ قمٚمٞمف، وإصؾ قمدم اخلٞم٤مٟم٦م، هذا إذا مل شم٘مؿ سمٞمٜم٦م قمغم يمذسمف وظمٞم٤مٟمتف وإٓ 

وٛمـ... وعم٤م يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد طمٚمػ يٛملم آؾمتٔمٝم٤مر ذم أٟمف مل يت٥ًٌم سم٢مطمراق 

اعمحؾ، ومل يٙمـ احلريؼ ٟمتٞمج٦م شم٘مّمػم ُمٜمف، وأٟمف ىم٤مم سمٌٞمع اًمٌْم٤مقم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م سم٘مٞمٛم٦م 

( أًمٗملم ومخًامئ٦م ري٤مل، وطمٞم٨م أٟمف ُمـ اعم٘مرر قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمقوٞمٕم٦م 2500)

واخل٤ًمرة قمغم ىمدر اعم٤مل... وعم٤م يم٤من اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد سم٤مع اًمٌْم٤مقم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م ذم اعمحؾ 

سمٕمد شمٚمٗمف سمٛمٌٚمغ أًمٗملم ومخس ُم٤مئ٦م ري٤مل، وم٢من اعمدقمل يًتحؼ ٟمّمػ اعمٌٚمغ شم٠مؾمٞم٤ًًم 

ًمدائرة: سم٢مساره٤م قمغم طمٙمٛمٝم٤م... قمغم ُم٤م ؾمٌؼ إيْم٤مطمف... ًمذًمؽ يمٚمف طمٙمٛم٧م ا

( أًمػ وُم٤مئت٤من ومخًقن 1250اًم٘م٤ميض سم٢مًمزام... سم٠من يدومع ًمـ... ُمٌٚمٖم٤ًم ىمدره )

 ري٤مًٓ...((.
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 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

ئمٝمر ُمـ ؾمٞم٤مق اًمقىم٤مئع أن طم٘مٞم٘م٦م اًمنمايم٦م حمؾ اًمدقمقى أهن٤م دمٛمع ذيم٦م 

ؽ سمامًمف وُمْم٤مرسم٦م، وًمٞم٧ًم ُمْم٤مرسم٦م ُمتٛمحْم٦م يمام وصٗمتٝم٤م اًمدائرة، وم٤مًمٕم٤مُمؾ ذي

 وُمْم٤مرب سمٕمٛمٚمف ًمنميٙمف قمغم وضمف آٟمٗمراد سم٤مًمٕمٛمؾ.

ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: ))اًم٘مًؿ اًمراسمع: أن يِمؽمك ُم٤مٓن وسمدن ص٤مطم٥م أطمدمه٤م. ومٝمذا 

 .(1)جيٛمع ذيم٦م وُمْم٤مرسم٦م، وهق صحٞمح...((

وىمد ضمرى اًم٘مْم٤مء ذم هذا احلٙمؿ قمغم اؾمتّمح٤مب إصؾ ذم طم٤مل اًمنميؽ 

وشمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اًمنميم٦م، ًمذا يمٚمٗم٧م اعمْم٤مرب، وهق شمّمديؼ ىمقًمف ذم ٟمٗمل شمٕمديف 

اًمدائرة اًمنميَؽ همػم اًمٕم٤مُمؾ سمٕم٥مء إصم٤ٌمت شم٥ًٌم اًمنميؽ اعمْم٤مرب سم٤محلريؼ اًمذي 

أص٤مب اعمحؾ، ومٚمام قمجز قمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م وضمٝم٧م اًمٞمٛملم ًمٚمنميؽ اعمْم٤مرب، ومٚمام 

 طمٚمػ اًمٞمٛملم طمٙمٛم٧م اًمدائرة سمٕمدم شمْمٛمٞمٜمف طمّم٦م ذيٙمف.

                                           

 (.5/20اعمٖمٜمل ) (1)
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إصؾ اعمًتّمح٥م ذم دقم٤موى شمْمٛملم اعمْم٤مرب هق شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب ذم 

قمدم شمٕمديف أو شمٗمريٓمف مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمدم شمْمٛمٞمٜمف ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م، إٓ أن هذا 

إصؾ رسمام يٕمرض ًمف ذم سمٕمض إطمقال فم٤مهٌر يْمٕمػ ىمقل اعمْم٤مرب ذم ٟمٗمل 

 ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف، وي٘مقي ضم٤مٟم٥م اعمدقمل وهق رب اعم٤مل.

. وم٢مذا قم٤مرض إصؾ فم٤مهٌر أىمقى ُمٜمف (1)ُم٤م يدل احل٤مل قمٚمٞمفدراد بافظاهر: وا

اٟمت٘مؾ احلٙمؿ إمم اًمٔم٤مهر: ٕن دًٓم٦م احل٤مل ىمرائـ وؿمقاهد ىم٤مئٛم٦م شمٜمٌئ سمحدوث أُمر 

 .(2)يٖمػم طم٤مًم٦م إصؾ، ومتٙمقن سمٛمث٤مسم٦م دًمٞمؾ قمغم يمذب ُمـ يتٛمًؽ سم٤مٕصؾ

ع شمٕمديف أو شمٗمريٓمف وم٢مذا اىمؽمن سمح٤مل اعمْم٤مرب أو اعمْم٤مَرسم٦م دٓئؾ شمرضمح وىمق

وم٢من اعمْم٤مرب يٜم٘مٚم٥م ذم هذه احل٤مل  -مم٤م يًتٚمزم احلٙمؿ سمتْمٛمٞمٜمف -سمامل اعمْم٤مرسم٦م

 ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤مإلصم٤ٌمت.

ىم٤مل اًم٘مراذم: ))ومٚمٞمس اعمدقمل اًمٓم٤مًم٥م وٓ اعمدقمك قمٚمٞمف اعمٓمٚمقب، سمؾ ُمـ يم٤من 

ىمقًمف قمغم ظمالف أصؾ أو فم٤مهر ومٝمق اعمدقمل وقمٚمٞمف اًمٌٞمٜم٦م. واًمٔم٤مهر يٜم٘مًؿ إمم: 

ٕم٤مدة، وفم٤مهر احل٤مل، واًم٘مرائـ احل٤مًمٞم٦م واعم٘م٤مًمٞم٦م، ويمؾ ُم٤م أوم٤مد فمـ اًمّمدق... اًم

ومٝم١مٓء ُمٓمٚمقسمقن، وهؿ ُمدقمقن وقمٚمٞمٝمؿ اًمٌٞمٜم٦م، وُمـ يم٤من ىمقًمف قمغم وومؼ أصؾ أو 

                                           

 (.71يٜمٔمر: إصؾ واًمٔم٤مهر ًمٚمرؿمٞمد )ص  (1)

 (. 2/1068(، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم )162/ 3يٜمٔمر: شم٘مرير اًم٘مقاقمد ) (2)
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فم٤مهر، ومٝمق اعمدقمك قمٚمٞمف ويّمّدق ُمع يٛمٞمٜمف، يمخّمقم ه١مٓء اعمت٘مدُملم. وسمٕم٤ٌمرة 

ٔظمر اعمدقمل. وقمغم هذه أظمرى: اعمدقمك قمٚمٞمف هق أرضمح اعمتداقمٞملم ؾم٤ًٌٌم، وا

 .(1)اًم٘م٤مقمدة شمتخرج ومروع اًمتداقمل ذم اًم٘مراض وهمػمه((

ورسمام يًتِمٙمؾ أن اعمْم٤مرب طمتك ًمق ظم٤مًمػ اًمٔم٤مهُر ىمقًَمف، وم٢مٟمف ٟم٤مٍف ًمقىمقع 

 اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط، ومٙمٞمػ يٓم٤مًم٥م سم٤مًمٌٞمٜم٦م قمغم اًمٜمٗمل؟

 وجي٤مب قمـ ذًمؽ ُمـ وضمٝملم:

أٟمف يّمح إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم اًمٜمٗمل قمٜمد ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، سمنمط أن  افقجف األول:

، وهذان اًمنمـم٤من ُمـ اعمٛمٙمـ (2)يٙمقن اًمٜمٗمل حمّمقرًا، وحيٞمط سمف قمٚمؿ اًمٌٞمٜم٦م 

حت٘م٘مٝمام ومٜمٞم٤ًم ذم اًمٕمٍم احل٤مض ذم يمثػم ُمـ صقر اعمْم٤مرسم٦م ُمـ ظمالل ىمٞمقد اًمٕمٛمٚمٞم٤مت 

 .(3)آؾمتثامري٦م اًمتل أضمري٧م ذم أصمٜم٤مء ومؽمة آؾمتثامر

أن هم٤مًم٥م ُم٤م يٓمٚم٥م ُمـ اعمْم٤مرب إصم٤ٌمشمف ٕضمؾ ٟمٗمل شمٕمديف أو  افقجف افثاين:

شمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م إٟمام هق أُمر وضمقدي ٓ قمدُمل، وصمٌقشمف يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟمٗمل 

إصم٤ٌمت وىمقع ومـ األمثؾة ظذ ذفؽ: طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ُمـ اعمْم٤مرب. 

 وإصم٤ٌمتاًمتل يديره٤م، ظم٤ًمئر قم٤مُم٦م ذم ؾمقق إؾمٝمؿ وىم٧م ظم٤ًمرة حمٗمٔم٦م اعمْم٤مرسم٦م 

سمقاضم٤ٌمت آؾمتثامر، يمدراؾم٦م اجلدوى ًمٚمٛمنموع اًمتج٤مري  اعمْم٤مرب ىمٞم٤مم

                                           

 (.6/54اًمذظمػمة ) (1)

(، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم 3/150(، ومت٤موى اًمرُمكم )187يٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )ص (2)

(2/1070.) 

 (.122يٜمٔمر: مح٤مي٦م رأس اعم٤مل ًمٚمِمٌٞمكم )ص (3)
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واحلّمقل قمغم اًمؽماظمٞمص اًمالزُم٦م، ومٝمذه أُمقر وضمقدي٦م يتقصؾ ُمـ ظمالل إصم٤ٌمهت٤م 

 إمم ٟمٗمل طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ُمـ اعمْم٤مرب.

ٝم٤م اعمْم٤مرب وؾم٠مشمٜم٤مول ذم هذا اعمٌح٨م أسمرز اًمّمقر آؾمتثٜم٤مئٞم٦م، واًمتل يٓم٤مًَم٥م ومٞم

سمٕم٥مء إصم٤ٌمت ىمٞم٤مُمف سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ُمٜمف ذم ُم٤مل 

 اعمْم٤مرسم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م:

 انًطهة األٔل: انتًٓح:

سمٙمذب ادقم٤مء  -اعمًتٜمدة إمم أؾم٤ٌمب ُمٕم٘مقًم٦م  -اعم٘مّمقد سم٤مًمتٝمٛم٦م: همٚم٦ٌم اًمٔمـ 

 .(1)دون شمٕمديف أو شمٗمريٓمف اعمْم٤مرب وىمقع اًمتٚمػ أو اخل٤ًمرة سمامل اعمْم٤مرسم٦م

وُمـ أُمثٚم٦م اًم٘مرائـ اعمقضم٦ٌم ٓهت٤مم اعمْم٤مرب سم٤مًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ذم ُم٤مل 

اعمْم٤مرسم٦م: حت٘مٞمؼ ظم٤ًمئر ذم آؾمتثامر ذم اًمقىم٧م اًمذي شمٙمقن ومٞمف قم٤مُم٦م اًمّمٜم٤مديؼ 

آؾمتثامري٦م ذم ُمثؾ ذًمؽ اًمٜمقع ُمـ آؾمتثامر ىمد طم٘م٘م٧م أرسم٤مطم٤ًم، أو حت٘مٞمؼ اعمْم٤مرسم٦م 

 .(2)ئ دون أن يٙمقن هٜم٤مك أؾم٤ٌمب فم٤مهرة ظم٤ًمئر سمِمٙمؾ ُمٗم٤مضم

وىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب سمٜمٗمل طمّمقل اًمتٕمدي واًمتٗمريط ُم٘مّٞمد سمٕمدم وضمقد 

اًمتٝمٛم٦م، وم٢من وضمدت اًمتٝمٛم٦م ذم ىمقًمف وم٢مهن٤م شمقضم٥م آٟمت٘م٤مل قمـ إصؾ اعمًتّمح٥م 

 واًمذي هق شمّمدي٘مف، ويٙمقن اًمٔم٤مهر يمذسمف طمتك ي٠ميت سم٤مًمٌٞمٜم٦م اعمثٌت٦م ًمّمدىمف.

                                           

(، ٟم٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم 21يٜمٔمر: ٟم٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقم٤موى اًمتٕمدي واًمتٗمريط حلًلم طم٤مُمد )ص (1)

 (.14)ص دقم٤موى اًمتٕمدي واًمتٗمريط ًمٜمزيف مح٤مد

 (.120(، مح٤مي٦م رأس اعم٤مل ًمٚمِمٌٞمكم )ص1312يٜمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )ص  (2)
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 -ُمع ىمٞم٤مم اًمتٝمٛم٦م اعم١مصمرة  -دم شمٕمديف وشمٗمريٓمف وشمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب ذم قم

خم٤مًمػ ًمٚمٕمدل اًمذي ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ذم اعمِم٤مريم٤مت وهمػمه٤م ُمـ أٟمقاع 

 .(1)اعمٕم٤مُمالت 

واًمتٝمٛم٦م ىمريٜم٦م ُمٕمتؼمة ذم اًمنميٕم٦م، واًمدقمقى إذا يم٤مٟم٧م ُم٘مروٟم٦م سم٘مرائـ وأطمقال 

اإلصم٤ٌمت إمم شمٕمٓمل همٚم٦ٌم اًمٔمـ سمّمحتٝم٤م، وم٢مهن٤م شم٘مقي ضم٤مٟم٥م اعمدقمل وشمٜم٘مؾ قم٥مء 

 .(2)اعمدقمك قمٚمٞمف

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: ))... وهٙمذا ؾم٤مئر ُمـ ىمٚمٜم٤م: اًم٘مقل ىمقًمف، إٟمام ي٘مٌؾ ىمقًمف إذا مل 

يٙمذسمف ؿم٤مهد احل٤مل، وم٢من يمذسمف مل ي٘مٌؾ ىمقًمف، وهلذا يٙمذب اعمقدع واعمًت٠مضمر إذا 

ادقمٞم٤م أن اًمقديٕم٦م أو اًمٕملم اعمًت٠مضمرة هٚمٙم٧م ذم احلريؼ، أو حت٧م اهلدم، أو ذم هن٥م 

٤مريـ وٟمحقهؿ، مل ي٘مٌؾ ىمقهلؿ إٓ إذا حت٘م٘مٜم٤م وضمقد هذه إؾم٤ٌمب، وم٠مُم٤م إذا اًمٕمٞم

قمٚمٛمٜم٤م اٟمتٗم٤مءه٤م وم٢مٟم٤م ٟمجزم سمٙمذهبؿ وٓ ي٘مٌؾ ىمقهلؿ... وإصؾ ىمٌقل ىمقل إُمٜم٤مء، 

 .(3)إٓ طمٞم٨م يٙمذهبؿ اًمٔم٤مهر((

                                           

 (.1/31(، اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م )28/385يٜمٔمر: جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (1)

 (.1(، ٟم٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقم٤موى اًمتٕمدي واًمتٗمريط ٓسمـ ُمٜمٞمع )ص1/25يٜمٔمر: اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ) (2)

 (.57 - 56/ 1اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ) (3)
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اقمت٤ٌمر اًم٘مرائـ وقمده٤م وؾمٞمٚم٦م ًمإلصم٤ٌمت،  ملسو هيلع هللا ىلصوىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 وُمـ ذًمؽ:

چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ﴿: ♠ًمف شمٕم٤ممم قمـ ٟمٌٞمف يٕم٘مقب ىمق -1

 .[18]يقؾمػ: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ

ىم٤مل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م: ))اؾمتدل اًمٗم٘مٝم٤مء هبذه أي٦م ذم إقمامل 

 ♠إُم٤مرات ذم ُم٤ًمئؾ ُمـ اًمٗم٘مف يم٤مًم٘م٤ًمُم٦م وهمػمه٤م، وأمجٕمقا قمغم أن يٕم٘مقب 

اؾمتدل قمغم يمذهبؿ سمّمح٦م اًم٘مٛمٞمص، وهٙمذا جي٥م قمغم اًمٜم٤مفمر أن يٚمحظ إُم٤مرات 

واًمٕمالُم٤مت إذا شمٕم٤مرو٧م، ومام شمرضمح ُمٜمٝم٤م ىم٣م سمج٤مٟم٥م اًمؽمضمٞمح، وهل ىمقة 

 .(1)اًمتٝمٛم٦م، وٓ ظمالف سم٤محلٙمؿ هب٤م، ىم٤مًمف اسمـ اًمٕمريب((

ڱ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ىمّم٦م يقؾمػ عم٤م اهتٛمتف اُمرأة اًمٕمزيز سمٛمراودهت٤م قمـ ٟمٗمًٝم٤م:  -2

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

 .[28-26]يقؾمػ: ﴾

ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم شمٗمًػم هذه أي٦م: ))يٗمٝمؿ ُمـ هذه أي٦م ًمزوم احلٙمؿ سم٤مًم٘مريٜم٦م 

اًمقاوح٦م اًمداًم٦م قمغم صدق أطمد اخلّمٛملم ويمذب أظمر: ٕن ذيمر اهلل هلذه اًم٘مّم٦م 

شمًٚمٞمؿ آؾمتدٓل سمتٚمؽ اًم٘مريٜم٦م قمغم سمراءة يقؾمػ يدل قمغم أن احلٙمؿ ذم ُمٕمرض 

                                           

 (.9/150اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن ) (1)
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سمٛمثؾ ذًمؽ طمؼ وصقاب: ٕن يمقن اًم٘مٛمٞمص ُمِم٘مقىم٤ًم ُمـ ضمٝم٦م دسمره دًمٞمؾ واوح 

 .(1)قمغم أٟمف ه٤مرب قمٜمٝم٤م، وهل شمٜمقؿمف ُمـ ظمٚمٗمف((

وم٢من ضم٤مء ص٤مطمٌٝم٤م ومٕمرف قمٗم٤مصٝم٤م، وقمدده٤م وويم٤مءه٤م، »ًمٚمٛمٚمت٘مط:  ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف  -3

وصٗمف هل٤م ىمريٜم٦م ىم٤مئٛم٦م ُم٘م٤مم اًمٌٞمٜم٦م  ملسو هيلع هللا ىلص، ومجٕمؾ (2)«وم٠مقمٓمٝم٤م إي٤مه وإٓ ومٝمل ًمؽ

 .(3)قمغم صدق دقمقاه أهن٤م ًمف

رد ىمقل  شمْمٛمٜم٧مواًمٜم٤مفمر ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء جيد ومٞمف قمددًا ُمـ اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

إُملم سمٜمٗمل اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف، وشمٙمٚمٞمٗمف قم٥مء اإلصم٤ٌمت قمغم ُم٤م يدقمٞمف قمٜمد وضمقد 

صؾ هق شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب اًمتٝمٛم٦م، مم٤م يدل قمغم أن اًمٗم٘مٝم٤مء طملم ىمرروا أن إ

 وم٢من ذًمؽ ُم٘مّٞمد سمٕمدم اًمتٝمٛم٦م، وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ:

شمْمٛملم إضمػم اعمِمؽمك ومٞمام خيٗمك ؾم٥ٌم هاليمف ُمـ إُمقال دون ُم٤م ٓ  أوالً:

 .(4)خيٗمك ؾم٥ٌم هاليمف، يمام هق ىمقل ذيح وأيب يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ

اًمتٝمٛم٦م: ))... ه١مٓء ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين ُمٕمٚماًل ىمقهلؿ وُمٌٞمٜم٤ًم أن ُمٜم٤مط اًمتْمٛملم هق 

إضمراء اًمذيـ يًٚمؿ اعم٤مل إًمٞمٝمؿ ُمـ همػم ؿمٝمقد خت٤مف اخلٞم٤مٟم٦م ُمٜمٝمؿ، ومٚمق قمٚمٛمقا أهنؿ 

ٓ يْمٛمٜمقن، هلٚمٙم٧م أُمقال اًمٜم٤مس: ٕهنؿ ٓ يٕمجزون قمـ دقمقى اهلالك، وهذا 

 .(5)اعمٕمٜمك ٓ يقضمد ذم احلرق اًمٖم٤مًم٥م، واًمٖمرق اًمٖم٤مًم٥م، واًمنق اًمٖم٤مًم٥م((

                                           

 (.2/215أوقاء اًمٌٞم٤من ) (1)

(: 2372( رىمؿ )3/113أظمرضمف اًمٌخ٤مري، يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب ذب اًمٜم٤مس واًمدواب ُمـ إهن٤مر ) (2)

 . ؓ (، قمـ زيد سمـ ظم٤مًمد اجلٝمٜمل 1722( رىمؿ )1349/ 3وُمًٚمؿ، يمت٤مب اًمٚم٘مٓم٦م )

 (.2/119(، شمٌٍمة احلٙم٤مم )1/20رق احلٙمٛمٞم٦م )يٜمٔمر: اًمٓم (3)

 (.15/80يٜمٔمر: اعمًٌقط ) (4)

 (.4/210سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (5)
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٤مًمٙمٞم٦م ُمـ أن يد اعمًتٕمػم واعمرهتـ ُمع أهن٤م أيدي أُم٤مٟم٦م ذم ُم٤م ىمرره وم٘مٝم٤مء اعم ثاكقًا:

ويٓمٚم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م ُمّمٓمٚمح: )ُم٤م  -إصؾ، إٓ أن هالك اًمٕملم اًمتل خيٗمك هاليمٝم٤م

شمٜم٘مٚم٥م ُمٕمف أيدهيؿ إمم أيدي وامن ًمٚمتٝمٛم٦م، ومٞمْمٛمٜمقن ُم٤م هٚمؽ  -يٖم٤مب قمٚمٞمف( 

ٕمدهيؿ أو سم٠ميدهيؿ ُمٜمٝم٤م، ُم٤م مل ي٘مٞمٛمقا اًمٌٞمٜم٦م قمغم أن هاليمٝم٤م مل يٙمـ ٟم٤مؿمئ٤ًم قمـ شم

 .(1)شمٗمريٓمٝمؿ

ىم٤مل اسمـ رؿمد احلٗمٞمد ُمقوح٤ًم يمقن اًمتٝمٛم٦م هل ُمٜم٤مط آٟمت٘م٤مل قمـ إصؾ: 

))وأُم٤م شمٗمريؼ ُم٤مًمؽ سملم ُم٤م يٖم٤مب قمٚمٞمف وسملم ُم٤م ٓ يٖم٤مب قمٚمٞمف ومٝمق اؾمتح٤ًمن، 

 .(2)وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمتٝمٛم٦م شمٚمحؼ ومٞمام يٖم٤مب قمٚمٞمف، وٓ شمٚمحؼ ومٞمام ٓ يٖم٤مب قمٚمٞمف((

ذم ىمٌقل ىمقل إضمراء قمغم محؾ اعمت٤مع سملم ُمـ حيٛمٚمقن  شمٗمريؼ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ثافثًا:

همػم اًمٓمٕم٤مم ومٞمّمّدىمقن ومٞمام يدقمقٟمف ُمـ هالك اعمت٤مع سمٖمػم شمٕمدهيؿ وشمٗمريٓمٝمؿ: 

اؾمتّمح٤مسم٤ًم ًمألصؾ، وسملم ُمـ حيٛمٚمقن اًمٓمٕم٤مم ومال ي٘مٌؾ ىمقهلؿ إٓ سمٌٞمٜم٦م: ًمقضمقد 

 .(3)اًمتٝمٛم٦م

٘مٞم٤مم اًمتٝمٛم٦م، وهلؿ ىم٤مل اًم٘مراذم: ))ُم٤م هٚمؽ سم٘مقهلؿ ُمـ اًمٓمٕم٤مم ٓ يّمدىمقن ومٞمف: ًم

اًمٙمراء يمٚمف: ٕن ؿم٠من اًمٓمٕم٤مم اُمتداد إيدي إًمٞمف ٕهنؿ اؾمتح٘مقه سم٤مًمٕم٘مد... وُم٤م 

 .(4)هٚمؽ سم٠ميدهيؿ ُمـ اًمٕمروض يّمدىمقن ومٞمف: ًمٕمدم اًمتٝمٛم٦م((

                                           

 (.6/124( و )5/256(، ذح اخلرر )5/521يٜمٔمر: اًمذظمػمة ) (1)

 (.2/224سمداي٦م اعمجتٝمد ) (2)

 (.4/43(، اًمنمح اًمّمٖمػم )16/97يٜمٔمر: اجل٤مُمع عم٤ًمئؾ اعمدوٟم٦م ) (3)

 (.31/ 4اًمٗمروق ) (4)
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( ُم٘مررًا هذا 22/ 8) 212وىمد ضم٤مء ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ: 

 دقمقى اخل٤ًمرة إمم اًمٌٜمؽ ظمالوم٤ًم اعمٌدأ، إذ ٟمص قمغم أٟمف: ))يٜمت٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم

ًمألصؾ، سمنمط وضمقد ىمرائـ خت٤مًمػ أصؾ دقمقاه سمٕمدم اًمتٕمدي. ومم٤م ي٘مقي اًمٕمٛمؾ 

هبذا إصؾ: ... صمٌقت اًمتٝمٛم٦م قمغم إُملم، واعمراد هب٤م: رضمح٤من اًمٔمـ سمٕمدم صدىمف 

)اعمْم٤مرب( ذم ادقم٤مئف قمدم اًمتٕمدي أو اًمت٘مّمػم، إذ إن ُمـ اعمتقىمع ُمـ اعمْم٤مرب 

 .(1)ُمقال اعمًتثٛمرة ُمـ اخل٤ًمرة، وحت٘مٞمؼ إرسم٤مح واعمٙم٤مؾم٥م((طمٗمظ رؤوس إ

 افتطبقؼ افؼضائل:

، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 34188973احلٙمؿ رىمؿ: 

 ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:34232389

))... وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ اًمدقمقى واإلضم٤مسم٦م، وطمٞم٨م أىمر اعمدقمل أص٤مًم٦م أٟمف مل 

( ُم٤مئت٤من وصمامٟمقن أًمػ ري٤مل 280,000ٚمغ ىمدره )ُمٌ يًٚمؿ اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى

سمٛمقضم٥م اًمِمٞمؽ اعمِم٤مر إًمٞمف سم٤مًمدقمقى، وطمٞم٨م ص٤مدىم٧م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م قمغم صدور 

هذا اًمِمٞمؽ ُمـ ىمٌٚمٝم٤م إٓ أهن٤م ادقم٧م اخل٤ًمرة، وٓ سمٞمٜم٦م هل٤م قمغم ذًمؽ. وسم٤مٓـمالع 

قمغم اًمّمؽ اعمِم٤مر إًمٞمف... واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

إصم٤ٌمت ٟم٤مفمر اًم٘مْمٞم٦م إداٟم٦م اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓطمتٞم٤مل قمغم سمٕمض اعمقاـمٜملم، واعمتْمٛمـ 

ُمـ ظمالل شمقفمٞمػ أُمقاهلؿ ًمتداوهل٤م سمًقق إؾمٝمؿ ودومع قمٛمقٓت وأرسم٤مح ومهٞم٦م 

هلؿ حلٛمٚمٝمؿ قمغم إيداع أُمقاهلؿ ًمدهي٤م سمدون شمرظمٞمص، واًمت٥ًٌم ذم وٞم٤مقمٝم٤م 

اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م قمغم وشمٌديده٤م سمدون وضمف طمؼ: ومٜمٔمرًا إمم ُم٤م دّون، وٟمٔمرًا عمّم٤مدىم٦م 

                                           

 (.1319. ويٜمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )ص http://www.iifa-aifi.org/3996.htmlُمقىمع اعمجٛمع:  (1)
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اؾمتالُمٝم٤م ًمٚمٛمٌٚمغ اعمدقمك سمف ُمـ اعمدقمل أص٤مًم٦م ًم٘مّمد اعمت٤مضمرة، وًمٕمدم وضمقد سمٞمٜم٦م هل٤م 

قمغم ُم٤م دومٕم٧م سمف ُمـ اخل٤ًمرة، وٟمٔمرًا عم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرار اًمنمقمل... واعم١ميد ُمـ 

حمٙمٛم٦م آؾمتئٜم٤مف سمثٌقت إداٟمتٝم٤م سم٤مًمٜمّم٥م وآطمتٞم٤مل وظمروضمٝم٤م قمـ ىمّمد 

ًمٚمٛمٌٚمغ... وقمٚمٞمف وم٘مد طمٙمٛم٧م قمغم اعمدقمك قمٚمٞمٝم٤م  اعمت٤مضمرة، وهذا جيٕمٚمٝم٤م و٤مُمٜم٦م

 ( ُم٤مئت٤من وصمامٟمقن أًمػ ري٤مل ًمٚمٛمدقمل((.280,000سمدومع ُمٌٚمغ ىمدره )

 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

سم٤مًمٜمٔمر ذم شمًٌٞم٥م احلٙمؿ يتْمح أن ومْمٞمٚم٦م ٟم٤مفمر اًم٘مْمٞم٦م مل ُيٕمٛمؾ إصؾ ذم قم٘مد 

 دم٤مرة اعمْم٤مرسم٦م، واعم٘متيض شمّمديؼ اعمْم٤مِرسم٦م ذم ىمقهل٤م سمخ٤ًمرة ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م ذم

إؾمٝمؿ دون شمٕمٍد أو شمٗمريط ُمٜمٝم٤م: ٕن فم٤مهر طم٤مل اعمْم٤مِرسم٦م قمدم صدىمٝم٤م سمدًمٞمؾ 

وضمقد ؾمقاسمؼ ٟمّم٥م واطمتٞم٤مل سم٠مُمقال اًمٜم٤مس صم٤مسمت٦م قمٚمٞمٝم٤م سمٛمقضم٥م ىمرار ذقمل، ًمذا 

وم٘مد أقمٛمؾ اًم٘م٤ميض هذا اًمٔم٤مهر واقمتؼمه٤م همػم ُمّمدىم٦م ذم دقمقاه٤م اخل٤ًمرة: ٕن 

وآرشمٞم٤مب ذم ىمقل اعمْم٤مِرسم٦م طمتك  ؾمقاسمؼ اًمٜمّم٥م وآطمتٞم٤مل ىمريٜم٦م ُمقضم٦ٌم ًمٚمتٝمٛم٦م

شُمث٧ٌم ظمالف ذًمؽ سم٤مًمٌٞمٜم٦م، وضمٕمٚمٝم٤م ُمدقمٞم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت، ومٚمام قمجزت قمـ 

 ذًمؽ طمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمْمامن ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م.

وُم٤م شمْمٛمٜمف هذا احلٙمؿ يقاومؼ ُم٤م شم٘مدم شم٘مريره ُمـ أن ىمٞم٤مم اًمتٝمٛم٦م ذم طمؼ 

 اعمْم٤مرب ُمقضم٥م ًمٕمدم شمّمديؼ ىمقًمف، وشمٙمٚمٞمٗمف سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت.
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 هة انخاَٙ: يخانفح انؼزف ٔانؼادج:ًطان

 .(1)اًمٕم٤مدة هل إُمر اعمتٙمرر، واًمٕمرف هق قم٤مدة مجٝمقر ىمقم ذم ىمقل أو ومٕمؾ

وم٢مذا شم٘مرر أن اًمٔم٤مهر ُم٤م يدل قمٚمٞمف احل٤مل، وم٢من )احل٤مل( يمٚمٛم٦م قم٤مُم٦م شمِمٛمؾ يمؾ ُم٤م 

يّم٤مطم٥م طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن، ومتِمٛمؾ يمؾ اًمٕمقائد وإقمراف اًمتل شمتِمٙمؾ ُمٜمٝم٤م طمٞم٤مة 

شمٍموم٤مهتؿ، وُمـ صمؿ وم٢من اًمٕمرف واًمٕم٤مدة يٕمدان أهؿ ُمّم٤مدر ُمٕمروم٦م  اًمٜم٤مس وشم١مصمر ذم

، و))اًمٔم٤مهر ؿم٤مهد عمـ يقاومؼ اًمٕمرف (2)اًمٔم٤مهر، وُم٤م ظم٤مًمٗمٝمام ومٝمق ظمالف اًمٔم٤مهر

 .(3)ىمقًمف، واًمٌٜم٤مء قمغم اًمٔم٤مهر واضم٥م طمتك يتٌلم ظمالومف((

ضم٤مءت اًمنميٕم٦م سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕم٤مدة واًمٕمرف ُمرضمٕم٤ًم ًمتح٘مٞمؼ ُمٜم٤مط إطمٙم٤مم  وىمد

ۇ ۇ ۆ ﴿ػ سم٤مظمتالف قم٤مدات اًمٜم٤مس وأقمراومٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمتل ختتٚم

 ﴾ڈ ژ ژ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [233]اًمٌ٘مرة: ﴾ۆ ۈ ۈ

 مئ حئ جئی یی ی  ىئ ىئ﴿، وىم٤مل شمٕم٤ممم:  [241]اًمٌ٘مرة:

 .[6]اًمٜم٤ًمء: ﴾ىئ

وىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب سمٜمٗمل ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف وشمّمدي٘مف ذم ذًمؽ ُم٘مّٞمد 

طم٤مل اًمتج٤مرة اًمتل يتٕم٤مُمؾ هب٤م، وم٢من ظم٤مًمٗمٝمام  سمٕمدم خم٤مًمٗمتف ًمٚمٕمرف واًمٕم٤مدة اعمٓمردة ذم

وم٢من اًمٔم٤مهر  -سمدقمقاه وىمقع اًمتٚمػ أو اخل٤ًمرة قمغم وضمف يٙمذسمف اًمٕمرف واًمٕم٤مدة  -

طمٞمٜمئٍذ قمدم صدىمف ذم ىمقًمف، ومٜمٜمت٘مؾ قمـ طمٙمؿ إصؾ إمم اًمٔم٤مهر، ويّمػم اعمْم٤مرب 

 ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت.

                                           

 (.2/872يٜمٔمر: اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ) (1)

 (.266يٜمٔمر: إصؾ واًمٔم٤مهر ًمٚمرؿمٞمد )ص  (2)

 (.16/53اعمًٌقط ) (3)



 

 

 ػةء اإلحثاخ فٙ دػٕٖ تضًٍٛ انًضارب ٔتطثٛقاتّ انقضائٛح 
 

 412 

ومٝمق اعمدقمك قمٚمٞمف. وم٢مذا ىم٤مل اسمـ ؿم٤مس: ))وُمـ شمرضمح ضم٤مٟمٌف سمٌمء ُمـ ذًمؽ 

 .(1)ادقمك أطمدمه٤م ُم٤م خي٤مًمػ اًمٕمرف، وادقمك أظمر ُم٤م يقاوم٘مف، وم٤مٕول اعمدقمل((

وىم٤مل اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم: ))واًم٘م٤مقمدة ذم إظم٤ٌمر ُمـ اًمدقم٤موى واًمِمٝم٤مدات 

وإىم٤مرير وهمػمه٤م: أن ُم٤م يمذسمف اًمٕم٘مؾ أو ضمقزه وأطم٤مًمتف اًمٕم٤مدة ومٝمق ُمردود، وأُم٤م ُم٤م 

همػم إطم٤مًم٦م ومٚمف رشم٥م ذم اًمٌٕمد واًم٘مرب ىمد خيتٚمػ ومٞمٝم٤م، ومام يم٤من أسمٕمدشمف اًمٕم٤مدة ُمـ 

أسمٕمد وىمققم٤ًم ومٝمق أومم سم٤مًمرد، وُم٤م يم٤من أىمرب وىمققم٤ًم ومٝمق أومم سم٤مًم٘مٌقل، وسمٞمٜمٝمام رشم٥م 

 .(2)ُمتٗم٤موشم٦م((

وىم٤مل اًمزريمٌم: ))ٓ شمٓمرد اًمٕم٤مدة سمٛمخ٤مًمٗم٦م إصؾ، وم٢من اـمردت قم٤مدة... 

 .(3)ىمدُم٧م قمغم إصؾ ىمٓمٕم٤ًم((

)وم٤مًم٘مقل ىمقل إُملم إٓ إذا ظم٤مًمػ اعمٕمت٤مد ويمذسمف احلس: وىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي: )

 .(4)ٕن يمؾ دقمقى يٙمذهب٤م احلس وم٘مقل ُمدقمٞمٝم٤م همػم ُم٘مٌقل((

ومم٤م شم٘مدم ُمـ أىمقال ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء يتٌلم أن اًمٕمرف واًمٕم٤مدة ُمّمدران ُمٕمتؼمان، 

ووفمٞمٗمتٝمام ذم هذا اًمًٞم٤مق متٞمٞمز صدق ىمقل اعمْم٤مرب ُمـ يمذسمف، ويٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ 

قاومؼ ىمقًمف اًمٔم٤مهر ومٞمٙمقن ُمدقمًك قمٚمٞمف، وُمـ خي٤مًمػ ىمقًمف اًمٔم٤مهر ومٞمٙمقن حتديد ُمـ ي

 .(5)ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت 

                                           

 (.3/1075قم٘مد اجلقاهر اًمثٛمٞمٜم٦م ) (1)

 (. 2/125ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم )ىمقاقمد إطمٙم٤مم  (2)

 (.1/312اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ) (3)

 (.60اًم٘مقاقمد وإصقل اجل٤مُمٕم٦م )ص (4)

(: )) يٜمت٘مؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت ذم دقمقى 22/ 8) 212 :ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ (5)

 =ٕمدم اًمتٕمدي. ومم٤م ي٘مقي اخل٤ًمرة إمم اًمٌٜمؽ ظمالوم٤ًم ًمألصؾ، سمنمط وضمقد ىمرائـ خت٤مًمػ أصؾ دقمقاه سم
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 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م 1429ًمٕم٤مم  27/د/ شم٩م/ 376احلٙمؿ رىمؿ: 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1431ًمٕم٤مم  7/ إس/ 989آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 

دقمقاه٤م قمغم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٢مًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠من يٕمٞمد ))وطمٞم٨م إن اعمدقمٞم٦م ىمٍمت 

(، واًمذي 375,000هل٤م رأس ُم٤مهل٤م اعم٘مدر سمثالصمامئ٦م ومخ٦ًم وؾمٌٕملم أًمػ ري٤مل )

شمذيمر أهن٤م ؾمٚمٛمتف ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ًمٞمًتثٛمره ذم صٜم٤مقم٦م اًمٌخقر واًمٕمٓمقرات 

واعمخٚمٓم٤مت، وطمٞم٨م أىمر اعمدقمك قمٚمٞمف سمّمح٦م قم٘مد اًمنمايم٦م اعمؼمم ُمع اعمدقمٞم٦م، 

اعمٌٚمغ اعم٘مدر سمثالصمامئ٦م ومخ٦ًم وؾمٌٕملم أًمػ ري٤مل، ٓؾمتثامره ذم صٜم٤مقم٦م  واؾمتالم

اًمٌخقر واًمٕمٓمقرات واعمخٚمٓم٤مت، وطمٞم٨م أىمر اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠مٟمف مل يًٚمؿ اعمدقمٞم٦م أي 

ُمٌٚمغ ؾمقاء يم٤من ُمـ إرسم٤مح أم رأس اعم٤مل، وطمٞم٨م ادقمك اعمدقمك قمٚمٞمف سمخ٤ًمرشمف 

دقمك قمٚمٞمف ُمـ أؾم٤ٌمب خل٤ًمرشمف ًمٙم٤مُمؾ رأس اعم٤مل اعمًٚمؿ ًمف، وطمٞم٨م إن ُم٤م ادقم٤مه اعم

طم٤مصٚمٝم٤م أن اعمدقمٞم٦م مل شمػ سمتٛمقيؾ سم٤مىمل اعمنموع طم٥ًم آشمٗم٤مق، وأٟمف شمؿ سف 

ُم٤ٌمًمغ ًمنماء اًمٕمٓمقر وزضم٤مج ويمرشمقن ًمٚمٕمٓمقر، إو٤موم٦م إمم وٕمػ ضمٝمده سم٥ًٌم 

=
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

طمتك ي٘مٞمؿ اًمٌٞمٜم٦م قمغم  اًمٕمٛمؾ هبذا إصؾ: أ. إذا ضمرى قمرف اًمٜم٤مس سمٕمدم ىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب )اًمٌٜمؽ(

صدق ادقم٤مئف سمٕمدم اًمتٕمدي أو اًمت٘مّمػم...((. وفم٤مهر اًم٘مرار: أن اًمٕمرف طم٤ميمؿ ذم حتديد اعمدقمل ُمـ 

اإلـمالق حمؾ ٟمٔمر: ٕن دور اًمٕمرف اعمدقمك قمٚمٞمف ذم دقم٤موى اًمتٕمدي واًمتٗمريط. ويٌدو ًمٚم٤ٌمطم٨م أن هذا 

حمّمقر ذم حتديد أىمقى اعمتداقمٞملم ىمقًٓ ذم يمؾ صقرة قمغم طمدة، وًمٞمس دور اًمٕمرف سمٜم٤مء ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م ذم 

ذًمؽ: وم٢من ضمٕمؾ اًمٌٞمٜم٦م ذم ضم٤مٟم٥م أوٕمػ اعمتداقمٞملم واًمٞمٛملم ذم ضم٤مٟم٥م إىمقى طمٙمؿ ذقمل صم٤مسم٧م ٓ يتٖمػم 

٤مل أىمقى ذم يمؾ اًمّمقر: صمؿ إن ضمٕمؾ اًم٘مقل ىمقل رب سمتٖمػم إقمراف، وٓ يتّمقر أن يٙمقن ضم٤مٟم٥م رب اعم

يٚمزم ُمٜمف  -طمتك ُم٤م اٟمتٗم٧م ومٞمف اًمتٝمٛم٦م قمـ اعمْم٤مرب ُمع شمٕمذر إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف  -اعم٤مل ذم مجٞمع اًمقىم٤مئع 

شمْمٛملم اعمْم٤مرب ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهق أُمر حمرم يقىمع ذم رسم٤م اًمديـ واًمٖمرر ورسمح ُم٤م مل يْمٛمـ، وهمػمه٤م ُمـ اعمٜم٤مهل 

 اًمنمقمٞم٦م.
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ُمرض اًمًٙمر، وأن اًمٕمٛمؾ أصٌح سمٓمٞمئ٤ًم، وقمدم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٛمالء يمام جي٥م، وهذه ٓ 

ٞم٦م يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم شمؼمير ظم٤ًمرشمف، وٟمٗمل يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م أؾم٤ٌمسم٤ًم واىمٕم

قمٜمف: إذ مل ي٘مدم اعمدقمك قمٚمٞمف ُم٤م  -اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتٕمدي واًمتٗمريط  -ُم١ًموًمٞم٦م اًمْمامن 

يث٧ٌم أن اعمدقمٞم٦م مل شمػ سم٤مًمتزاُم٤مهت٤م أو أٟمف ـمٚم٥م ُمٜمٝم٤م زي٤مدة متقيؾ اعمنموع، يمام أن 

٤مره ؾم٤ًٌٌم سف ُم٤ٌمًمغ قمغم اًمٕمٓمقرات وزضم٤مج ويمرشمقن ًمٚمٕمٓمقر ٓ يٛمٙمـ اقمتٌ

ًمٚمخ٤ًمرة، إذ هق ُمـ وٛمـ اًمٕمٛمؾ اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم اًمٓمروملم وُمـ ُمتٛمامت اعمنموع، 

يمام أن قمدم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٛمالء يمام جي٥م واًمٌطء ذم اًمٕمٛمؾ ووٕمػ اجلٝمد ٓ شمٕمدو أن 

شمٙمقن شمٗمريٓم٤ًم واوح٤ًم ُمـ اعمدقمك قمٚمٞمف شم٥ًٌم ذم ظم٤ًمرشمف ًمرأس اعم٤مل، ٓؾمٞمام وأٟمف 

-ذيمر يمام–ة صمامٟمٞم٦م قمنم ؾمٜم٦م ذم دم٤مرة اًمٕمٓمقرات ذيؽ ًمٚمٛمدقمٞم٦م سمٕمٛمٚمف وًمديف ظمؼم

 صمامنِ  ظمؼمة ومٞمٝم٤م ًمف رائج٦م دم٤مرة ذم اعم٤مل رأس مجٞمع خل٤ًمرة ُمٕم٘مقًٓ  ؾم٤ٌٌمً  يٌلم ، ومٚمؿ

 واحل٤مًم٦م–ًمًقق، ومال يٕم٘مؾ أن خين ُمثٚمف مجٞمع رأس اعم٤مل سم٤م وُمٕمروم٦م ؾمٜم٦م قمنمة

 أؾم٤ٌمب ُمـ قمٚمٞمف اعمدقمك ذيمره ُم٤م ذيمر، وأُم٤م اًمتل إؾم٤ٌمب هذه سمٛمثؾ -هذه

 مجٞمع ظم٤ًمرة قمـ ومْمالً  ظم٤ًمرة سمحّمقل اًم٘مٜم٤مقم٦م درضم٦م إمم يرىمك ومال ًمٚمخ٤ًمرة

 وضمدير ًمٚمحس ُمٜم٤مف وأٟمف اًمدومع هذا ضمدي٦م قمدم اًمدائرة ُمٕمف شمرى اعم٤مل، مم٤م رأس

٤مإلهدار، وًمق يم٤من يدقمل سمحّمقل سمٕمض اخل٤ًمرة ُٕمٙمـ حم٤مؾمٌتف وُمٜم٤مىمِمتف، أُم٤م سم

قل وم٢من هذا اًمدومع يٙمذسمف وهق يدقمل ظم٤ًمرة مجٞمع رأس اعم٤مل ُمـ دون ؾم٥ٌم ُمٕم٘م

اًمٕم٘مؾ ويتٜم٤مرم ُمع اعمٜمٓمؼ، وُمـ اعمٕمٚمقم أن ُمـ ذوط صح٦م اًمدقمقى أن يٙمقن 

دومٕمٝم٤م سم٠مُمر ممٙمـ قم٘ماًل وإٓ يم٤من ُمٓمرطم٤ًم، وطمٞم٨م إٟمف عم٤م يم٤من إُمر يمذًمؽ، ويم٤مٟم٧م 

 ومرط، واًمْمامن أو شمٕمدى إذا إٓ يْمٛمـ وٓ أُم٤مٟم٦م يد -قمٚمٞمف اعمدقمك–يد اعمْم٤مرب 

 قمٚمٞمف اعمدقمك شمٗمريط سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ مم٤م ًمٚمدائرة صم٧ٌم وطمٞم٨م... واًمتٗمريط سم٤مًمتٕمدي ُمٜمقط
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 احلٙمؿ إمم شمٜمتٝمل اًمدائرة ظم٤ًمرشمف، وم٢من إمم أدى واًمذي اعمدقمٞم٦م ُمـ ًمف اعمًٚمؿ اعم٤مل ذم

 دقمك قمٚمٞمف سم٠من يٕمٞمد ًمٚمٛمدقمٞم٦م رأس ُم٤مهل٤م اعمًٚمؿ ًمف((.اعم سم٢مًمزام

 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

ن اًمدائرة مل شمًتّمح٥م إصؾ ذم سم٤مًمٜمٔمر ذم شمًٌٞم٥م اًمدائرة ًمٚمحٙمؿ يتٌلم أ

اعمْم٤مرب، وهق شمّمديؼ ىمقًمف سمحّمقل اخل٤ًمرة دون شمٕمديف أو شمٗمريٓمف ذم ُم٤مل 

  اعمْم٤مرسم٦م. 

وؾم٥ٌم قمدول اًمدائرة قمـ هذا إصؾ هق خم٤مًمٗم٦م ىمقل اعمْم٤مرب ًمٚمٕم٤مدة: إذ ٓ 

يتّمقر قم٤مدة أن حتّمؾ ظم٤ًمرة مجٞمع اعم٤مل ذم دم٤مرة رائج٦م ُمع اٟمتٔم٤مم ؾمقىمٝم٤م وـمقل 

 ب ومٞمٝم٤م، إٓ سمحّمقل شمٕمٍد أو شمٗمريط ُمـ اعمْم٤مرب.ظمؼمة اعمْم٤مر

وىمد شمْمٛمـ هذا احلٙمؿ إقمامل ُم٤م شم٘مدم شم٘مريره ُمـ أن خم٤مًمٗم٦م اًمٕم٤مدة اعمٓمردة ىمريٜم٦م 

شمقضم٥م آرشمٞم٤مب ذم ىمقل اعمْم٤مرب واًمتقىمػ ذم ىمٌقًمف طمتك ي٘مٞمؿ قمٚمٞمف سمٞمٜم٦م ُمٕمتؼمة، 

صم٤ٌمت ُم٤م وأن ذًمؽ ُمقضم٥م جلٕمٚمف ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤مإلصم٤ٌمت. ومٚمام قمجز اعمْم٤مرب قمـ إ

 يدقمٞمف سم٤مًمٌٞمٜم٦م طمٙمٛم٧م اًمدائرة قمٚمٞمف سمْمامن رأس ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م.
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 هة انخانج: إيكاَٛح إقايح انثُٛح:انًط

شم٘مدم ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين أن ُمـ شمٕمٚمٞمالت اًمٗم٘مٝم٤مء ًمتّمديؼ اعمْم٤مرب وىمٌقل ىمقًمف 

سمٜمٗمل اًمتٕمدي واًمتٗمريط: أن يمثػمًا ُمـ اًمقىم٤مئع اًمتل يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م صمٌقت اًمْمامن أو 

 يتٕمذر قمغم اعمْم٤مرب إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومال يٙمٚمػ إصم٤ٌمت ُم٤م يتٕمذر إصم٤ٌمشمف.اٟمتٗم٤مئف 

وُمٗمٝمقم هذا اًمتٕمٚمٞمؾ: أن ُم٤م يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف ًمٜمٗمل ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ 

اعمْم٤مرب يٙمٚمػ اعمْم٤مرب سمٕم٥مء إصم٤ٌمشمف، وىمد ضم٤مء ذم يمالم سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م 

 واحلٜم٤مسمٚم٦م اًمتٍميح هبذا اعمٗمٝمقم.

إن ادقمك أهن٤م شمٚمٗم٧م ٟمٔمرت، وم٢من ادقمك اًمتٚمػ سم٥ًٌم فم٤مهر ىم٤مل اًمِمػمازي: ))و

يم٤مًمٜمٝم٥م واحلريؼ مل ي٘مٌؾ طمتك ي٘مٞمؿ اًمٌٞمٜم٦م قمغم وضمقد اًمٜمٝم٥م واحلريؼ: ٕن إصؾ 

أن ٓ هن٥م وٓ طمريؼ ويٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ومٚمؿ ي٘مٌؾ ىمقًمف ُمـ همػم سمٞمٜم٦م، وم٢من 

ع اًمٞمٛملم أهن٤م أىم٤مم اًمٌٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ أو ادقمك اهلالك سم٥ًٌم خيٗمك وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ُم

 .(1)هٚمٙم٧م: ٕن اهلالك يتٕمذر إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف وم٘مٌؾ ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمف((

وىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م: ))إذا اظمتٚمػ اًمقيمٞمؾ واعمقيمؾ... ذم اًمتٚمػ، ومٞم٘مقل اًمقيمٞمؾ 

شمٚمػ ُم٤مًمؽ ذم يدي، أو اًمثٛمـ اًمذي ىمٌْمتف صمٛمـ ُمت٤مقمؽ شمٚمػ ذم يدي، ومٞمٙمذسمف 

أُملم، وهذا مم٤م يتٕمذر إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف، اعمقيمؾ، وم٤مًم٘مقل ىمقل اًمقيمٞمؾ ُمع يٛمٞمٜمف: ٕٟمف 

ومال يٙمٚمػ ذًمؽ يم٤معمقدع. ويمذًمؽ يمؾ ُمـ يم٤من ذم يده رء ًمٖمػمه قمغم ؾمٌٞمؾ 

إُم٤مٟم٦م، يم٤مٕب، واًمقيص، وأُملم احل٤ميمؿ، واعمقدع، واًمنميؽ، واعمْم٤مرب، 

واعمرهتـ، واعمًت٠مضمر، وإضمػم اعمِمؽمك، وإٟمام يم٤من يمذًمؽ: ٕٟمف ًمق يمٚمػ ذًمؽ ُمع 

ُمتٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اًمدظمقل ذم إُم٤مٟم٤مت ُمع احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، ومٞمٚمح٘مٝمؿ شمٕمذره قمٚمٞمف، ٓ

                                           

 (.2/258(. ويٜمٔمر: أؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م )2/186 وم٘مف اًمِم٤مومٕمل )اعمٝمذب ذم (1)
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اًمير. ىم٤مل اًم٘م٤ميض: إٓ أن يدقمل اًمتٚمػ سم٠مُمر فم٤مهر، يم٤محلريؼ واًمٜمٝم٥م وؿمٌٝمٝمام، 

ومٕمٚمٞمف إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم وضمقد هذا إُمر ذم شمٚمؽ اًمٜم٤مطمٞم٦م، صمؿ يٙمقن اًم٘مقل ىمقًمف ذم 

هر مم٤م ٓ خيٗمك، ومال شمتٕمذر شمٚمٗمٝم٤م سمذًمؽ. وهذا ىمقل اًمِم٤مومٕمل: ٕن وضمقد إُمر اًمٔم٤م

 .(1)إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف((

ىمريٜم٦م قمغم قمدم  -ُمع شمٞمنه٤م -وًمٕمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء قمدوا آُمتٜم٤مع قمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م 

 صدق اعمْم٤مرب ذم دقمقاه، ومٞمٙمٚمػ قم٥مء إصم٤ٌمت ُم٤م يدقمٞمف.

واعمِم٤مهد أن يمثػمًا ُمـ دقم٤موى اخل٤ًمرة ذم قم٘مقد اعمْم٤مرسم٦م اعمٕم٤مسة يتٞمن ومٞمٝم٤م 

 قمدم اًمتٕمدي واًمتٗمريط، ووم٘م٤ًم ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتقصمٞمؼ واًم٘مٞمقد ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم

آؾمتثامري٦م اًمتل شم٘متْمٞمٝم٤م إٟمٔمٛم٦م وإقمراف اًمتج٤مري٦م اعمٕم٤مسة، وُمـ صمؿ وم٢من 

 سم٢مىم٤مُم٦م يٓم٤مًم٥م وم٢مٟمف –دون شمٕمٍد أو شمٗمريط ُمٜمف  -اعمْم٤مرب طملم ادقم٤مئف اخل٤ًمرة ومٞمٝم٤م 

 .يدقمٞمف ُم٤م قمغم اًمٌٞمٜم٦م

 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م 1429ًمٕم٤مم  3/ د/ شم٩م/ 397رىمؿ: احلٙمؿ 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1431ًمٕم٤مم  7/ إس/ 1013آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 

))وسمٕمد ؾمامع اًمدقمقى وآـمالع قمغم أوراق اًم٘مْمٞم٦م وُمًتٜمداهت٤م، شمٌلم أن 

اعمدقمل هيدف ُمـ إىم٤مُم٦م هذه اًمدقمقى إمم إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف سم٢مقم٤مدة ُم٤م شمٌ٘مك ُمـ 

اًمذي دومٕمف ًمف ُمـ أضمؾ اعمْم٤مرسم٦م سمف ذم إؾمٝمؿ اًمًٕمقدي٦م، وىمدره مخًقن  رأس اعم٤مل

(... أُم٤م سمخّمقص اعمقوقع ومحٞم٨م إن اًم٘مدر اًمث٤مسم٧م ًمدى 50,000أًمػ ري٤مل )

                                           

 (.3/486(، ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك )4/143(. ويٜمٔمر: ذح اًمزريمٌم )5/75اعمٖمٜمل ) (1)
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اًمدائرة ُمـ ظمالل آشمٗم٤مىمٞم٦م اعمقىمٕم٦م سملم ـمرذم اًمدقمقى وُمـ ظمالل ُم٤م دار ذم أصمٜم٤مء 

( 200,000ري٤مل ) اعمراومٕم٦م أن اعمدقمل ىمد دومع ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ُمٌٚمغ ُم٤مئتل أًمػ

%( ُمـ 35ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م هب٤م ذم إؾمٝمؿ اًمًٕمقدي٦م قمغم أن يًتحؼ اعمدقمك قمٚمٞمف )

 %( ًمٚمٛمدقمل.65إرسم٤مح و)

وطمٞم٨م أىمر اعمدقمل سم٠من اعمدقمك قمٚمٞمف دومع ًمف سمٕمض اعم٤ٌمًمغ وأن اعمتٌ٘مل ذم ذُم٦م 

اعمدقمك قمٚمٞمف ُمٌٚمغ مخًلم أًمػ ري٤مل... يمام ٓ يٖمػم ُمـ إُمر ُم٤م يرد قمغم ذًمؽ ُمـ 

٠من اعمْم٤مرب ُم١ممتـ ومٞم٘مٌؾ ىمقًمف سمٞمٛمٞمٜمف: إذ إن ذًمؽ ُمع شمٕمذر إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘مقل سم

 ًمق –اإلصم٤ٌمت، وطمٞم٨م إن اعمْم٤مرسم٦م ذم إؾمٝمؿ وُمـ اعمٛمٙمـ ًمٚمخ٤مه إصم٤ٌمت اخل٤ًمرة 

 .اًمٌٜمؽ ـمريؼ قمـ - ومٕمالً  ظم٤ًمرة هٜم٤مك يم٤مٟم٧م

وطمٞم٨م مل ي٘مدم اعمدقمك قمٚمٞمف ُم٤م يث٧ٌم هذا آدقم٤مء... ًمذًمؽ طمٙمٛم٧م اًمدائرة: 

( 50,000قمٚمٞمف ).... .( أن يدومع ًمٚمٛمدقمل ).... .( ُمٌٚمٖم٤ًم ىمدره )سم٢مًمزام اعمدقمك 

 مخًقن أًمػ ري٤مل، وذًمؽ عم٤م هق ُمقوح سم٤مٕؾم٤ٌمب((.

 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

شمْمٛمـ هذا احلٙمؿ شمْمٛملم اعمْم٤مرب عم٤مل اعمْم٤مرسم٦م وقمدم شمّمدي٘مف ذم ادقم٤مء 

ذم  -دون شمٕمٍد أو شمٗمريط -اخل٤ًمرة دون شمٕمٍد أو شمٗمريط ُمٜمف: ٕن طمّمقل اخل٤ًمرة 

دم٤مرة إؾمٝمؿ مم٤م يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف ُمـ ظمالل اًم٘مٞمقد اعمح٤مؾمٌٞم٦م. واُمتٜم٤مع 

ىمريٜم٦م ُمقضم٦ٌم ًمٚمري٦ٌم ذم يمالُمف، وُمـ  -ُمع شمٞمن إىم٤مُمتٝم٤م -اعمْم٤مرب قمـ شم٘مديؿ اًمٌٞمٜم٦م 

صمؿ ضمٕمٚمف ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤مإلصم٤ٌمت، وقمدم شمّمديؼ دقمقاه إٓ سمٕمد إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم 

 .صح٦م ُم٤م يدقمٞمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م
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وهذا اًمتًٌٞم٥م ُمقاومؼ عم٤م شم٘مدم ٟم٘مٚمف ُمـ يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠من اعمْم٤مرب ٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف 

 إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف، إٓ سمٕمد شم٘مديٛمف اًمٌٞمٜم٦م قمغم صح٦م دقمقاه. شمتٞمنومٞمام 

 :انًطهة انزاتغ: اشتزاط تحًم انًضارب ػةء اإلحثاخ

 ذط وامن اًمٕم٤مُمؾ عم٤مل اعمْم٤مرسم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مـمؾ سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء.

ىمداُم٦م: ))ومجٚمتف أٟمف ُمتك ذط قمغم اعمْم٤مرب وامن اعم٤مل، أو ؾمٝماًم ُمـ  ىم٤مل اسمـ

 .(1)اًمقوٞمٕم٦م، وم٤مًمنمط سم٤مـمؾ. ٓ ٟمٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤ًم((

وىمد أضم٤مز سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ أن يتٗمؼ رب اعم٤مل ُمع اًمٕم٤مُمؾ قمغم أن يٙمقن 

اًمْمامن قمغم اًمٕم٤مُمؾ، ُم٤م مل ي٠مت سمٌٞمٜم٦م شمث٧ٌم ىمٞم٤مُمف سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل قمٜمف 

 .(2)تٕمدي واًمتٗمريط ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م اًم

وقمٚمٚمقا ىمقهلؿ: سم٠من اعمْم٤مرب ىمد أؾم٘مط طم٘مف وريض سمذًمؽ قمغم وضمف ٓ يؽمشم٥م 

قمٚمٞمف حمٔمقر ذقمل، وٓ ي١مول إمم شمْمٛملم اًمٕم٤مُمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهم٤ميتف أٟمف إن أشمك سم٤مًمٌٞمٜم٦م 

قمغم قمدم شمٕمديف أو شمٗمريٓمف ومال وامن قمٚمٞمف، وإن مل ي٠مت سم٤مًمٌٞمٜم٦م ومٕمٚمٞمف اًمْمامن: ًم٘مٞم٤مم 

 ًمتٝمٛم٦م، وًمٙمقٟمف ُمٗمرـم٤ًم سمٕمدم شمقصمٞمؼ أؾم٤ٌمب اًمتٚمػ واخل٤ًمرة.ا

واًمذي يٌدو ًمٚم٤ٌمطم٨م صح٦م هذا اًمنمط، ُم٤م مل يٙمـ ذريٕم٦م إمم شمْمٛملم اًمٕم٤مُمؾ 

ُمٓمٚم٘م٤ًم، يم٠من يْمّٛمـ اًمٕم٤مُمؾ ذم طم٤مل طمدوث اًمتٚمػ أو اخل٤ًمرة قمغم وضمف يتٕمذر ُمٕمف 

اًمٕم٤مُمؾ:  إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم قمدم طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط، ُمع اٟمتٗم٤مء اًمتٝمٛم٦م قمـ

                                           

 (.30/84(، جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )5/164(. ويٜمٔمر: اعمٜمت٘مك ذح اعمقـم٠م )5/49اعمٖمٜمل ) (1)

 (.122اعم٤مل ًمٚمِمٌٞمكم )ص (، مح٤مي٦م رأس1312يٜمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )ص  (2)
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ٕن إصؾ ذم اًمنموط اًمتل شمتْمٛمـ ُم٘مّمقدًا ُمٕمتؼمًا اًمّمح٦م واًمٚمزوم، ًمٕمٛمقم 

 .(1) «اعمًٚمٛمقن قمٜمد ذوـمٝمؿ»: ملسو هيلع هللا ىلصىمقًمف 

 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م 1431ًمٕم٤مم  15/د/ شم٩م/ 18احلٙمؿ رىمؿ: 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1431ًمٕم٤مم  7/ إس/ 1707آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 

اًمدقمقى واإلضم٤مسم٦م، وسمٕمد آـمالع قمغم أوراق اًم٘مْمٞم٦م ))وسمٕمد ؾمامع 

وُمًتٜمداهت٤م، وطمٞم٨م إن دقمقى ويمٞمؾ اعمدقمٞملم شمٜمحٍم ذم ُمٓم٤مًم٦ٌم اعمدقمك قمٚمٞمف سم٠من 

يدومع عمقيمٚمٞمف رأس اعم٤مل اًمذي دومٕم٤مه ًمف وىمدره صمامٟمٞم٦م وصمالصمقن ُمٚمٞمقن ري٤مل 

ف ( سمٛمقضم٥م آشمٗم٤مىمٞم٦م اعمقىمٕم٦م سملم اًمٓمروملم... ُمع اطمتٗم٤مفمف عمقيمٚمٞم38,000,000)

سمحؼ اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مٕرسم٤مح... وطمٞم٨م إٟمف ومٞمام خيص ٟمٔمر اًمدقمقى ُمقوققم٤ًم، وم٢مٟمف عم٤م يم٤من 

ويمٞمؾ اعمدقمٞملم يٓمٚم٥م احلٙمؿ عمقيمٚمٞمف سم٢مقم٤مدة رأس اعم٤مل اعمدومقع ُمـ ىمٌٚمٝمام ًمٚمٛمدقمك 

قمٚمٞمف ُمـ أضمؾ اعمْم٤مرسم٦م سمف، وطمٞم٨م إن ُم٤م حيٙمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٓمروملم هل آشمٗم٤مىمٞم٦م 

سمٛمقضمٌٝم٤م دومع اعمدقمٞم٤من ًمٚمٛمدقمك قمٚمٞمف ُمٌٚمغ اعمٓم٤مًم٦ٌم اعمقىمٕم٦م سملم اًمٓمروملم... واًمتل 

ًمٞمْم٤مرب سمف ذم اًمنميم٤مت واًمٕم٘م٤مر سم٤مًمنماء واًمٌٞمع واًمت٠مضمػم وُمداوًم٦م إؾمٝمؿ 

                                           

(: 3/92أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف شمٕمٚمٞم٘م٤ًم سمّمٞمٖم٦م اجلزم، يمت٤مب اإلضم٤مرة، سم٤مب أضمر اًمًٛمنة ) (1)

(، قمـ أيب هريرة 3594( رىمؿ )3/304وأظمرضمف أسمق داود ُمقصقًٓ، يمت٤مب إىمْمٞم٦م، سم٤مب ذم اًمّمٚمح )

 ملسو هيلع هللا ىلص، سم٤مب ُم٤م ذيمر قمـ رؾمقل اهلل ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل قمٜمف: وأظمرضمف اًمؽمُمذي، أسمقاب إطمٙم٤مم قمـ رؾمقل اهلل 

(، قمـ قمقف اعمزين ريض اهلل قمٜمف، وىم٤مل: ))هذا طمدي٨م 1352( رىمؿ )3/28ذم اًمّمٚمح سملم اًمٜم٤مس )

وإن يم٤من  -(: ))وهذه إؾم٤مٟمٞمد 273طمًـ صحٞمح((. وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م )ص 

ي٨م صححف إًم٤ٌمين ذم اًمًٚمًٚم٦م وم٤مضمتامقمٝم٤م ُمـ ـمرق يِمد سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ((. واحلد -اًمقاطمد ُمٜمٝم٤م وٕمٞمٗم٤مً 

 (.2915( رىمؿ )6/992اًمّمحٞمح٦م )
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واًمّمٙمقك اًمٕم٘م٤مري٦م داظمؾ اًمٌالد وظم٤مرضمٝم٤م، قمغم أن شمٙمقن إرسم٤مح سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مصٗم٦م، 

٦م يمٚمام يمام ٟمّم٧م آشمٗم٤مىمٞم٦م سم٠مٟمف قمغم اعمدقمك قمٚمٞمف شم٘مديؿ شم٘مرير ؾمٜمقي وشم٘م٤مرير دوري

 ؾمٜمح٧م اًمٗمرص٦م سمذًمؽ.

 ٤موطمٞم٨م إن اًمدائرة ىمد يمٞمٗم٧م اًمتٕم٤مُمؾ سمٞمٜمٝمام قمغم أٟمف ذيم٦م ُمْم٤مرسم٦م، ي٘مقم ومٞمٝم

 اعمدقمك قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٛمؾ سمامل اعمدقمل واًمرسمح سمٞمٜمٝمام.

وطمٞم٨م إن اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد ظم٤مًمػ ٟمص آشمٗم٤مىمٞم٦م اعمقىمٕم٦م سمٞمٜمٝمام، طمٞم٨م مل ي٘مدم 

م اًمتقاصؾ ُمع اعمدقمل، ذم طملم أي شم٘مرير ؾمٜمقي، أو شم٘م٤مرير دوري٦م، ُمٕمٚماًل ذًمؽ سمٕمد

 أن آشمٗم٤مىمٞم٦م ىمد يمٚمٗمتف سمت٘مديؿ ُم٤م ذيمر.

وطمٞم٨م إن يد اعمْم٤مرب يد أُم٤مٟم٦م، وي٘مٌؾ ىمقًمف سمٞمٛمٞمٜمف، وٓ يْمٛمـ إٓ سمتٗمريٓمف، 

وطمٞم٨م إن اعمت٠مُمؾ ذم واىمع اًمٕمالىم٦م جيد أن اعمدقمك قمٚمٞمف ىمد ومرط ذم قمدم شم٘مديؿ 

و٤موم٦م إمم قمدم شم٘مديؿ ُم٤م يث٧ٌم اًمت٘م٤مرير اعمقوح٦م حلريم٦م اعمْم٤مرسم٦م ُمع ـمقل اعمدة، سم٤مإل

ظم٤ًمرشمف، واؾمتٕمداده ًمدومع رأس اعم٤مل دون أن يتؿ ُمٓم٤مًمٌتف سم٤مٕرسم٤مح، وقمٚمٞمف وم٢من 

 اًمدائرة شمذه٥م إمم إًمزام اعمدقمك قمٚمٞمف سمدومع رأس اعم٤مل ًمٚمٛمدقمل((.

 افتعؾقؼ ظذ احلؽؿ:

شمْمٛمـ هذا احلٙمؿ شمْمٛملم اعمْم٤مرب ًمرأس اعم٤مل ًمتٗمريٓمف سمامل اعمْم٤مرسم٦م، 

اًمٕم٘مد اعمؼمم سملم إـمراف ٟمص قمغم أن اعمْم٤مرب ُمٚمزم ٙمٛمٝم٤م سم٠من وؾم٧ٌٌم اًمدائرة طم

سمت٘مديؿ شم٘مرير ؾمٜمقي وشم٘م٤مرير دوري٦م قمـ طمريم٦م أُمقال اعمْم٤مرسم٦م. وومحقى هذا 

اًمنمط: إًمزام اعمْم٤مرب سم٢مصم٤ٌمت يمؾ ُم٤م يٕمرض ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م ُمـ رسمح وظم٤ًمرة، وُمـ 

أدى صمؿ وم٢من قمدم اًمتزام اعمْم٤مرب سمٛمْمٛمقن هذا اًمنمط يٕمد شمٗمريٓم٤ًم ُمـ اعمْم٤مرب 

سم٤مًمدائرة إمم قمدم شمّمديؼ ىمقًمف، وُمٓم٤مًمٌتف سمٕم٥مء إصم٤ٌمت طمّمقل اخل٤ًمرة قمغم وضمف 
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يٜمٗمل اًمْمامن قمٜمف، ومٚمام مل ي٘مدم اًمٌٞمٜم٦م قمغم ىمقًمف طمٙمٛم٧م اًمدائرة سمتْمٛمٞمٜمف رأس ُم٤مل 

 اعمْم٤مرسم٦م.

وهذا ُمقاومؼ عم٤م شم٘مدم شم٘مريره ُمـ صح٦م وًمزوم اؿمؽماط ضمٕمؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت قمغم 

 ة دون شمٕمٍد ُمٜمف أو شمٗمريط.اعمْم٤مرب قمٜمد ادقم٤مئف طمّمقل اخل٤ًمر

 ُظايٙ تتحًم انًضارب ػةء اإلحثاخ:انًطهة انخايض: اإلنشاو ان

أن شمٚمزم إٟمٔمٛم٦م اًمت٤مضمر سم٢مصم٤ٌمت مجٞمع قمٛمٚمٞم٤مشمف اًمتج٤مري٦م، ا اعمٓمٚم٥م اعم٘مّمقد هبذ

ووٌٓمٝم٤م حم٤مؾمٌٞم٤ًم، واقمت٤ٌمر ىمٞمقده اعمح٤مؾمٌٞم٦م طمج٦م ًمف أو قمٚمٞمف ذم اإلصم٤ٌمت، ويؽمشم٥م 

ن اعمْم٤مرب طملم خيؾ سم٤مًم٘مٞم٤مم هبذه اًمقاضم٤ٌمت وم٢مٟمف يٕمد قمغم هذا اإلًمزام اًمٜمٔم٤مُمل أ

ُمتٝماًم، وُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٕم٥مء إصم٤ٌمت ُم٤م يدقمٞمف ُمـ ىمٞم٤مُمف سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل شمٕمديف أو 

 شمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م.

وُمـ إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ُم٤م شمْمٛمٜمتف ُمقاد ٟمٔم٤مم اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م اًمّم٤مدر قم٤مم 

ٟمف ))جي٥م قمغم يمؾ شم٤مضمر أن يٛمًؽ هـ، واًمذي ٟمص ذم ُم٤مدشمف إومم قمغم أ1409

اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م اًمتل شمًتٚمزُمٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م دم٤مرشمف وأمهٞمتٝم٤م سمٓمري٘م٦م شمٙمٗمؾ سمٞم٤من ُمريمزه 

اعم٤مزم سمدىم٦م، وسمٞم٤من ُم٤م ًمف ُمـ طم٘مقق وُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمتزاُم٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م سمتج٤مرشمف، وجي٥م 

 أن شمٙمقن هذه اًمدوم٤مشمر ُمٜمتٔمٛم٦م وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م((.

٤مم أصمر شمٗمريط اًمت٤مضمر ذم ُمًؽ اًمدوم٤مشمر، وأن صمؿ سمٞمٜم٧م اعم٤مدة اًمٕم٤مذة ُمـ اًمٜمٔم

))ًمٚمجٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م قمٜمد ٟمٔمر اًمدقمقى أن شم٘مرر ُمـ شمٚم٘م٤مء ٟمٗمًٝم٤م أو سمٜم٤مء قمغم 

ـمٚم٥م أطمد اخلّمقم شم٘مديؿ اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م ًمٗمحص اًم٘مٞمقد اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمقوقع 

اعمتٜم٤مزع ومٞمف واؾمتخالص ُم٤م شمرى اؾمتخالصف ُمٜمٝم٤م. وًمٚمجٝم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م اعمختّم٦م قمٜمد 

ُمتٜم٤مع اًمت٤مضمر قمـ شم٘مديؿ دوم٤مشمره أن شمٕمتؼم اُمتٜم٤مقمف سمٛمث٤مسم٦م ىمريٜم٦م قمغم صح٦م اًمقىم٤مئع ا
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اعمراد إصم٤ٌمهت٤م سم٤مًمدوم٤مشمر((. وهذه اعم٤مدة دًم٧م قمغم أن اُمتٜم٤مع اعمْم٤مرب قمـ شم٘مديؿ ُم٤م 

ُمـ ظمالل  - ىمٞم٤مُمف سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل شمٕمديف أو شمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦ميث٧ٌم 

قمغم قمدم صدق اعمْم٤مرب ذم دقمقاه، مم٤م جيٕمؾ ضم٤مٟمٌف ىمريٜم٦م  -سمٞم٤من اًم٘مٞمقد اعمح٤مؾمٌٞم٦م

 أوٕمػ، ومٞمٙمقن ُمدقمٞم٤ًم ُمٙمٚمٗم٤ًم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت.

وهذا اإلًمزام ُمـ سم٤مب اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م اًمتل ي٘مرره٤م وزم إُمر، ومل يتْمٛمـ 

 .(1)خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م، ومٞمج٥م آًمتزام سمف 

ووضمف قمدم شمْمٛمٜمف خم٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م: أن هم٤ميتف إًمزام اعمْم٤مرب سمتقصمٞمؼ مجٞمع 

شمٍموم٤مشمف اًمتج٤مري٦م قمغم وضمف يتٌلم سمف قمدم شمٕمديف وشمٗمريٓمف ذم أُمقال اعمْم٤مرسم٦م، 

 واقمت٤ٌمر شمريمف ًمذًمؽ شمٗمريٓم٤ًم يًتٚمزم شمْمٛمٞمٜمف أُمقال اعمْم٤مرسم٦م.

واًم٘مقل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م يم٤مًم٘مقل ذم اًمنمط اًمذي شم٘مدم ذم اعمٓمٚم٥م اًم٤ًمسمؼ: ٕن 

ًمػ اًمنميٕم٦م، إسمرام اًمٕم٘مد سملم اعمْم٤مرب ورب اعم٤مل ُم٘مٞمد سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمتل ٓ خت٤م

ومتّمػم اًمنموط اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م يم٠مهن٤م ُمْمٛمٜم٦م ذم اًمٕم٘مد: ٕن اًمنمط اًمٜمٔم٤مُمل أسمٚمغ ُمـ 

اًمنمط اًمٕمرذم، وُمـ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م: ))اقمت٤ٌمر اًمٕمرف ذم اًمنموط، وضمٕمؾ اًمنمط 

 .(2)اًمٕمرذم يم٤مًمنمط اًمٚمٗمٔمل، وآيمتٗم٤مء ذم اًمٕم٘مقد اعمٓمٚم٘م٦م سمام يٕمرومف اًمٜم٤مس((

                                           

 (.1319يٜمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )ص  (1)

 (.84(. ويٜمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ )ص20/230جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ) (2)



 

 

 ػةء اإلحثاخ فٙ دػٕٖ تضًٍٛ انًضارب ٔتطثٛقاتّ انقضائٛح 
 

 424 

 افتطبقؼ افؼضائل:

هـ، واعمّمدق ُمـ حمٙمٛم٦م 1433ًمٕم٤مم  2/ 3د/ شم٩م/ / 30احلٙمؿ رىمؿ: 

 هـ، ومم٤م ضم٤مء ذم شمًٌٞمٌف:1433/ 2/ 131آؾمتئٜم٤مف سمرىمؿ: 

))... وطمٞم٨م إن إٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م أًمزُم٧م اًمت٤مضمر سمٛمًؽ اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م... : 

ٕن اًمدوم٤مشمر اًمتج٤مري٦م اعمٜمتٔمٛم٦م شمٕمد سمٛمٜمزًم٦م ُمرآة حلٞم٤مة اًمت٤مضمر يًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م 

٤مزم، وطمٞم٨م إن اًمِم٤مرع واًمٜمٔم٤مم ىمد ُمٙمٜم٤م اًمت٤مضمر ُمـ إصم٤ٌمت حتديد ُمريمزه اعم

اًمتٍموم٤مت سمٙم٤موم٦م ـمرق اإلصم٤ٌمت، وم٢مٟمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى وم٢من اًمٕمرف واًمٜمٔم٤مم أًمزُم٤م 

اًمت٤مضمر سم٠من ي٘مقم سمتدويـ مجٞمع قمٛمٚمٞم٤مشمف سم٤مٟمتٔم٤مم ذم دوم٤مشمره طمتك يٛمٙمـ اإلوم٤مدة ذم 

، وهلذا إذا ظمن اإلصم٤ٌمت ُمـ واىمع هذه اًمدوم٤مشمر ؾمقاء ًمّم٤مًمح اًمت٤مضمر ذاشمف أو ًمٖمػمه

اًمت٤مضمر ذم دم٤مرشمف وم٢مٟمف ٓ يٕمٗمٞمف ُمـ حتٛمؾ اخل٤ًمرة أُم٤مم أظمريـ إٓ إذا أصم٧ٌم طمًـ 

ٟمٞمتف، وأن ظم٤ًمرشمف يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ًمٔمروف ـم٤مرئ٦م، وٓ يًتٓمٞمع اًمت٤مضمر قم٤مدة إصم٤ٌمت 

طمًـ ٟمٞمتف إٓ قمـ ـمريؼ دوم٤مشمره اعمٜمتٔمٛم٦م ومٞمًتٕملم هب٤م ذم إيْم٤مح ُمقىمٗمف... وطمٞم٨م 

ُمـ شم٘مرير اخلٌػم أن اعمدقمك قمٚمٞمف أظمؾ سمقاضم٤ٌمشمف صم٧ٌم قمغم وقء ُم٤م ؾمٌؼ، و

يمٛمْم٤مرب ُمٚمزم سم٠من يٌذل ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م ذم إدارة اًمنميم٦م اًم٘مدر اًمذي يٌذًمف ذم إدارة 

ُمّم٤محلف اًمِمخّمٞم٦م، ومل يٚمتزم سم٤مًمنموط اًمتل ومروٝم٤م ص٤مطم٥م اعم٤مل قمٚمٞمف، ومل يٚمتزم 

٤مسم٤مت أيْم٤ًم سم٤مٕٟمٔمٛم٦م وإقمراف اًمتج٤مري٦م ُمـ ضورة أن شمٙمقن اعمٞمزاٟمٞم٤مت واحلً

ُمٜمتٔمٛم٦م وُمتٗم٘م٦م ُمع اًمقاىمع، واوٓمراسمف أيْم٤ًم ذم حتديد أؾم٤ٌمب اخل٤ًمرة... اًمذي 

شمٜمتٝمل ُمٕمف اًمدائرة إمم إًمزام اعمدقمل قمٚمٞمف سم٢مقم٤مدة رأس ُم٤مل ورصم٦م اعمدقمل اًم٤ٌمًمغ ىمدره 

( ُمٚمٞمقن ري٤مل، ورومض دقمقاه سمٓمٚم٥م إًمزام اًمقرصم٦م سمتحٛمؾ يم٤مُمؾ 1,000,000)

 اخل٤ًمئر اًمتل حل٘م٧م سم٤معمْم٤مرسم٦م((.
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 ؼ ظذ احلؽؿ:افتعؾق

شمْمٛمـ هذا احلٙمؿ شمْمٛملم اعمْم٤مرب ًمرأس اعم٤مل، وقمدم شمّمديؼ ىمقًمف ذم ٟمٗمل 

شمٕمديف وشمٗمريٓمف ذم ُم٤مل اًمنميم٦م، وُمـ صمؿ ضمٕمٚمف ُمدقمٞم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤مإلصم٤ٌمت. وؾم٧ٌٌم 

اًمت٤مضمر سم٠من ي٘مقم سمتدويـ مجٞمع اًمدائرة طمٙمٛمٝم٤م سم٠من إٟمٔمٛم٦م اًمتج٤مري٦م أًمزُم٧م 

وم٤مدة ذم اإلصم٤ٌمت ُمـ واىمع هذه اًمدوم٤مشمر قمٛمٚمٞم٤مشمف سم٤مٟمتٔم٤مم ذم دوم٤مشمره طمتك يٛمٙمـ اإل

قمٜمد طمّمقل اًمرسمح أو اخل٤ًمرة، وأن ُم٘مت٣م هذا  ؾمقاء ًمّم٤مًمح اًمت٤مضمر ذاشمف أو ًمٖمػمه

دوم٤مشمره اإلًمزام اًمٜمٔم٤مُمل أن يٙمقن اعمْم٤مرب ُمٓم٤مًم٤ًٌم سمٕم٥مء اإلصم٤ٌمت ُمـ ظمالل 

. وُمـ صمؿ طمٙمٛم٧م اًمدائرة قمغم اعمْم٤مرب اعمٜمتٔمٛم٦م اًمتل يًتٕملم هب٤م ذم إيْم٤مح ُمقىمٗمف

 رأس اعم٤مل: ًمٕمدم شم٘مديٛمف اًمٌٞمٜم٦م قمغم طمّمقل اخل٤ًمرة دون شمٕمديف أو شمٗمريٓمف.سمْمامن 
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 احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده، وسمٕمد:

)ظبء اإلثبات دم دظقى تضؿغ ادضارب وم٘مد شمٜم٤موًم٧م ذم هذا اًمٌح٨م 

ٟمِمقء  واعم٘مّمقد سمف: سمٞم٤من ُمـ يتحٛمؾ قم٥مء اإلصم٤ٌمت قمٜمدوتطبقؼاتف افؼضائقة(. 

اًمٜمزاع سملم رب اعم٤مل واعمْم٤مرب ذم حتٛمؾ وامن ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م قمٜمد شمٚمٗمف أو ظم٤ًمرشمف، 

هؾ هق رب اعم٤مل ومٞمٙمٚمػ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم ومٕمؾ اعمْم٤مرب ُم٤م يًتقضم٥م وامٟمف عم٤مل 

، أو اعمْم٤مرب ومٞمٙمٚمػ سم٢مىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م قمغم إصم٤ٌمت ُم٤م يدقمٞمف ُمـ أُمقر يؽمشم٥م اعمْم٤مرسم٦م

 .قمغم صمٌقهت٤م دومع اًمْمامن قمـ ٟمٗمًف

 وتقصؾت بعد افبحث إػ افـتائج افتافقة:

إصؾ ذم اعمْم٤مرب أٟمف أُملم قمغم ُم٤م حت٧م يده ُمـ أُمقال اعمْم٤مرسم٦م. ويؽمشم٥م  (1)

قمغم وصػ اعمْم٤مرب سم٤مُٕم٤مٟم٦م أصمران: إول: أٟمف ٓ يْمٛمـ أُمقال اعمْم٤مرسم٦م ُم٤م 

مل يتٕمد أو يٗمرط ومٞمٝم٤م، واًمث٤مين: أن إصؾ هق ىمٌقل ىمقل اعمْم٤مرب ذم ٟمٗمل 

 ٟمٗمًف. ؾم٥ٌم اًمْمامن قمـ

إصؾ اعمًتّمح٥م ذم دقم٤موى شمْمٛملم اعمْم٤مرب هق شمّمديؼ ىمقل اعمْم٤مرب  (2)

ذم قمدم شمٕمديف وشمٗمريٓمف مم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف قمدم شمْمٛمٞمٜمف ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م، إٓ أن هذا 

إصؾ رسمام يٕمرض ًمف ذم سمٕمض إطمقال فم٤مهٌر يْمٕمػ ىمقل اعمْم٤مرب ذم ٟمٗمل 

اعمْم٤مرب  ؾم٥ٌم اًمْمامن قمٜمف، وي٘مقي ضم٤مٟم٥م اعمدقمل وهق رب اعم٤مل، ومٞمٜم٘مٚم٥م

 ُمدقمٞم٤ًم، ورب اعم٤مل ُمدقمًك قمٚمٞمف.
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ُمـ اًمّمقر آؾمتثٜم٤مئٞم٦م واًمتل يٓم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م اعمْم٤مرب سمٕم٥مء إصم٤ٌمت ىمٞم٤مُمف  (3)

سمقاضم٤ٌمشمف قمغم وضمف يٜمٗمل طمّمقل اًمتٕمدي أو اًمتٗمريط ُمٜمف ذم ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م: 

اًمتٝمٛم٦م، وخم٤مًمٗم٦م اًمٕمرف واًمٕم٤مدة، وإُمٙم٤مٟمٞم٦م إىم٤مُم٦م اًمٌٞمٜم٦م، واؿمؽماط حتٛمؾ 

 واإلًمزام اًمٜمٔم٤مُمل سمتحٛمؾ اعمْم٤مرب قم٥مء اإلصم٤ٌمت.اعمْم٤مرب قم٥مء اإلصم٤ٌمت، 

واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم 

 آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ شمًٚمٞماًم يمثػمًا.
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أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اسمـ االشتذـار اجلامع دذاهب ؾؼفاء األمصار:  (1)

حت٘مٞمؼ: قمٌداعمٕمٓمل أُملم ىمٚمٕمجل، دار ىمتٞم٦ٌم، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م قمٌد اًمؼم اعم٤مًمٙمل، 

 هـ.1414إومم، 

أسمق حيٞمك زيمري٤م إٟمّم٤مري اًمِم٤مومٕمل، أشـك ادطافب دم رشح روض افطافب:  (2)

 دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل.

زيـ اًمٕم٤مسمديـ إسمراهٞمؿ سمـ األصباه وافـظائر ظذ مذهب أيب حـقػة افـعامن:  (3)

قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م ٟمجٞمؿ احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ: زيمري٤م 

 هـ.1419إومم، 

ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ األصباه وافـظائر دم ؿقاظد وؾروع افشاؾعقة:  (4)

اًمًٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٛمد شم٤مُمر وطم٤مومظ قم٤مؿمقر، دار اًمًالم، 

 هـ.1418اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ؿمٞمد، دار اًمتدُمري٦م، اًمري٤مض، د. أمحد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمراألصؾ وافظاهر:  (5)

 هـ.1436اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أمحد سمـ رؿمد اًم٘مرـمٌل بداية ادجتفد وهناية ادؼتصد:  (6)

 هـ. 1415اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: ظم٤مًمد اًمٕمٓم٤مر، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

قمالء اًمديـ أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين بدائع افصـائع دم ترتقب افؼائع:  (7)

 هـ.1406اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، احلٜمٗمل، دار 
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أسمق احلًلم حيٞمك سمـ أيب اخلػم اًمٕمٛمراين افبقان دم مذهب اإلمام افشاؾعل:  (8)

اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: ىم٤مؾمؿ اًمٜمقري، دار اعمٜمٝم٤مج، ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 هـ.1421

حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرزاق احلًٞمٜمل تاج افعروس مـ جقاهر افؼامقس:  (9)

 سمٞمدي(، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م ُمـ اعمح٘م٘ملم، دار اهلداي٦م، اًمٙمقي٧م.)اعمرشم٣م اًمزَّ 

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يقؾمػ اعمقاق افتاج واإلـؾقؾ رشح خمتك خؾقؾ:  (10)

 هـ.1416اعم٤مًمٙمل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ حمٛمد تبكة احلؽام دم أصقل األؿضقة ومـاهج األحؽام:  (11)

 هـ.1406ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، سمـ ومرطمقن اعم٤مًمٙمل، 

احل٤مومظ زيـ اًمديـ تؼرير افؼقاظد وحترير افػقائد )ؿقاظد ابـ رجب(:  (12)

قمٌداًمرمحـ سمـ أمحد سمـ رضم٥م احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر آل ؾمٚمامن، دار اسمـ 

 هـ.1419قمٗم٤من، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ف اًمٜمقوي، دار اًمٙمت٥م أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذهتذيب األشامء وافؾغات:  (13)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.

احل٤مومظ زيـ جامع افعؾقم واحلؽؿ دم رشح مخسغ حديثًا مـ جقامع افؽؾؿ:  (14)

اًمديـ أسمق اًمٗمرج قمٌداًمرمحـ سمـ رضم٥م احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط 

 هـ.1422وإسمراهٞمؿ سم٤مضمس، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، 

ك حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؽمُمذي، حت٘مٞمؼ: سمِم٤مر قمقاد اإلُم٤مم أسمق قمٞمًاجلامع افؽبر:  (15)

 م.1998ُمٕمروف، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، ؾمٜم٦م اًمٜمنم: 
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أسمق قمٌد اهلل اجلامع ألحؽام افؼرآن وادبّغ دا تضؿـف مـ افسـة وآي افػرؿان:  (16)

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر اًم٘مرـمٌل، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، دار 

 هـ.1384، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م، اًم٘م٤مهرة

أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس اًمتٛمٞمٛمل اًمّم٘مكم اجلامع دسائؾ اددوكة:  (17)

اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: جمٛمققم٦م سم٤مطمثلم ذم رؾم٤مئؾ ديمتقراه، ُمٕمٝمد اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

وإطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، دار اًمٗمٙمر، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 هـ.1434

أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد ؾؼف مذهب اإلمام افشاؾعل: احلاوي افؽبر دم  (18)

اعم٤موردي اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: قمكم ُمٕمقض وقم٤مدل قمٌد اعمقضمقد، دار اًمٙمت٥م 

 هـ. 1419اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

د. يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل اًمِمٌٞمكم، جمٚم٦م اًمٌحقث اًمٗم٘مٝمٞم٦م محاية رأس ادال:  (19)

 هـ.1429اعمٕم٤مسة، اًمٕمدد اًمثامٟمقن، 

قمالء اًمديـ احلّمٙمٗمل احلٜمٗمل، حت٘مٞمؼ: قير األبصار وجامع افبحار: رشح تـ (20)

 هـ.1423قمٌد اعمٜمٕمؿ ظمٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

قمكم طمٞمدر احلٜمٗمل، دار اجلٞمؾ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، درر احلؽام رشح جمؾة األحؽام:  (21)

 هـ.1411

راذم( اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ إدريس )اًم٘مافذخرة:  (22)

حمٛمد طمجل وآظمريـ، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 م.1994
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أسمق زيمري٤م حمٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي روضة افطافبغ وظؿدة ادػتغ:  (23)

اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: زهػم اًمِم٤مويش، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

 هـ.1412

حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ مـ ؾؼففا وؾقائدها: شؾسؾة األحاديث افصحقحة ويشء  (24)

 هـ.1415إًم٤ٌمين، ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أسمق احلًـ قمكم سمـ قمٛمر اًمدارىمٓمٜمل، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م شــ افدارؿطـل:  (25)

 هـ. 1424إرٟم١موط وآظمريـ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمـ قمكم اًمٌٞمٝم٘مل، حت٘مٞمؼ:  احل٤مومظ أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلمافســ افؽزى:  (26)

 هـ.1414حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م، ُمٙمت٦ٌم دار اًم٤ٌمز، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، 

احل٤مومظ أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م إزدي اًمًجًت٤مين، حت٘مٞمؼ: افســ:  (27)

 حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م، سمػموت.

ٙمل، دار حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اخلرر اعم٤مًمرشح اخلريش ظذ خمتك خؾقؾ:  (28)

 اًمٗمٙمر، سمػموت.

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمزريمٌم رشح افزرـق ظذ خمتك اخلرؿل:  (29)

احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: د. قمٌداهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ اجلؼميـ، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمري٤مض، 

 هـ.1413اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أسمق اًمؼميم٤مت أمحد افؼح افصغر ظذ أؿرب ادسافؽ إػ مذهب اإلمام مافؽ:  (30)

حمٛمد اًمدردير اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: د ُمّمٓمٗمك يمامل وصٗمل، دار اعمٕم٤مرف، سمـ 

 اًم٘م٤مهرة.
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ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس رشح مـتفك اإلرادات )دؿائؼ أويل افـفك فؼح ادـتفك(:  (31)

 هـ.1414اًمٌٝمقشمك احلٜمٌكم، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

اجلقهري  أسمق ٟمٍم إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مدافصحاح )تاج افؾغة وصحاح افعربقة(:  (32)

اًمٗم٤مرايب، حت٘مٞمؼ: أمحد سمـ قمٌداًمٖمٗمقر قمٓم٤مر، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، سمػموت، 

 . ه 1407اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 

صحقح افبخاري ادسؿك اجلامع ادسـد افصحقح ادختك مـ أمقر رشقل اهلل  (33)

اإلُم٤مم أسمققمٌداهلل حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري، حت٘مٞمؼ: وشــف وأيامف:  ملسو هيلع هللا ىلص

 هـ.1422اًمٜم٤مس، دار ـمقق اًمٜمج٤مة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس 

اإلُم٤مم أسمق احلًلم ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج اًم٘مِمػمي اًمٜمٞم٤ًمسمقري، صحقح مسؾؿ:  (34)

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.

ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أيب افطرق احلؽؿقة دم افسقاشة افؼظقة:  (35)

اًم٘مٞمؿ، حت٘مٞمؼ: د. ٟم٤ميػ سمـ أمحد احلٛمد، دار قم٤ممل اًمٗمقائد،  سمٙمر اعمٕمروف سم٤مسمـ

 هـ. 1428ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ضمالل اًمديـ قمٌداهلل سمـ ٟمجؿ سمـ ظؼد اجلقاهر افثؿقـة دم مذهب ظامل ادديـة:  (36)

ؿم٤مس اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: أ. د. محٞمد سمـ حمٛمد حلٛمر، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، 

 هـ. 1423سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أمحد سمـ محزة إٟمّم٤مري اًمرُمكم اًمِم٤مومٕمل، مجٕمٝم٤م: اسمٜمف حمٛمد، ؾتاوى افرمع:  (37)

 اعمٙمت٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م.

أمحد سمـ إدريس اًم٘مراذم اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٜمّمقر، دار اًمٙمت٥م افػروق:  (38)

 هـ.1418اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، 
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 قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالمؿقاظد األحؽام دم مصافح األكام:  (39)

٘م٥م سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء، حت٘مٞمؼ: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد، ُمٙمت٦ٌم اًمٙمٚمٞم٤مت اعمٚم

 هـ.1414إزهري٦م، اًم٘م٤مهرة، 

ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، طم٘م٘مف افؼقاظد افـقراكقة افػؼفقة:  (40)

وظمرج أطم٤مديثف: د. أمحد سمـ حمٛمد اخلٚمٞمؾ، دار اسمـ اجلقزي، اًمدُم٤مم، اًمٓمٌٕم٦م 

 هـ.1422إومم، 

اًمِمٞمخ صقل اجلامعة وافػروق وافتؼاشقؿ افبديعة افـاؾعة: افؼقاظد واأل (41)

قمٌداًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمًٕمدي، حت٘مٞمؼ: د. ظم٤مًمد سمـ قمكم اعمِمٞم٘مح، دار اسمـ 

 هـ.1421اجلقزي، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري افؽادم دم ؾؼف أهؾ ادديـة:  (42)

ًمد ُم٤مديؽ اعمقريت٤مين، ُمٙمت٦ٌم اًمري٤مض اًم٘مرـمٌل اعم٤مًمٙمل، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أطمٞمد و

 هـ.1400احلديث٦م، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقشمك احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: ـشاف افؼـاع ظـ متـ اإلؿـاع:  (43)

 هالل ُمّمٞمٚمحل، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

قمكم  أسمق اًمٕم٤ٌمس ٟمجؿ اًمديـ أمحد سمـ حمٛمد سمــػاية افـبقف دم رشح افتـبقف:  (44)

إٟمّم٤مري، اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمرومٕم٦م اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: جمدي سمـ حمٛمد سم٤مؾمٚمقم، 

 م.2009دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

سمره٤من اًمديـ إسمراهٞمؿ اسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم، دار قم٤ممل ادبدع دم رشح ادؼـع:  (45)

 هـ.1423اًمٙمت٥م، اًمري٤مض، 
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عمٕمروم٦م، سمػموت، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمنظمز احلٜمٗمل، دار اادبسقط:  (46)

 هـ.1414

مجع وشمرشمٞم٥م: قمٌد اًمرمحـ سمـ جمؿقع ؾتاوى صقخ اإلشالم أمحد ابـ تقؿقة:  (47)

حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمٛم٤ًمقمدة اسمٜمف حمٛمد، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ 

 اًمنميػ، اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.

ُمّمٓمٗمك أمحد اًمزرىم٤م، دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اددخؾ افػؼفل افعام:  (48)

 هـ.1425

ُمّمٓمٗمك اًمًٞمقـمل اًمرطمٞم٤ٌمٟمك مطافب أويل افـفك دم رشح ؽاية ادـتفك:  (49)

 هـ.1415احلٜمٌكم، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أيب اًمٗمتح اًمٌٕمكم ادطؾع ظذ أفػاظ ادؼـع:  (50)

احلٜمٌكم، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إرٟم٤مؤوط وي٤مؾملم سمـ حمٛمقد اخلٓمٞم٥م، ُمٙمت٦ٌم 

 هـ.1423قادي، ضمدة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، اًمً

هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ادعاير افؼظقة:  (51)

 هـ.1437اعمٜم٤مُم٦م، 

أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ )اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد( احلٜمٌكم، ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة، ادغـل:  (52)

 هـ.1388

اًم٘مزويٜمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد أسمق احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤مء مؼايقس افؾغة:  (53)

 هـ.1399اًمًالم حمٛمد ه٤مرون، دار اًمٗمٙمر، 

أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ اًم٤ٌمضمل، ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة، ادـتؼك رشح ادقضل:  (54)

 هـ. 1332ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. ادـثقر دم افؼقاظد:  (55)

 هـ.1405قيتٞم٦م، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، شمٞمًػم وم٤مئؼ، وزارة إوىم٤مف اًمٙم

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش مـح اجلؾقؾ رشح خمتك خؾقؾ:  (56)

 هـ.1409اعم٤مًمٙمل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، 

أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًمِمػمازي اًمِم٤مومٕمل، دار اًمٙمت٥م ادفذب:  (57)

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

١مون اإلؾمالُمٞم٦م ص٤مدرة قمـ وزارة إوىم٤مف واًمِمادقشقظة افػؼفقة افؽقيتقة:  (58)

 ه(. 1427 - 1404اًمٙمقي٧م، )

كؼؾ ظبء اإلثبات دم دظاوى افتعدي وافتػريط دم ادضاربة وافقـافة دم  (59)

د. ٟمزيف مح٤مد، سمح٨م ُم٘مدم عم١ممتر ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م، االشتثامر إػ األمـاء: 

 م.2009اعم٘م٤مم ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م، قم٤مم 

كؼؾ ظبء اإلثبات دم دظاوى افتعدي وافتػريط دم ادضاربة وافقـافة دم  (60)

قمٌد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٜمٞمع، سمح٨م ُم٘مدم عم١ممتر  اًمِمٞمخاالشتثامر إػ األمـاء: 

 م.2009ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م، اعم٘م٤مم ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م، قم٤مم 

 كؼؾ ظبء اإلثبات دم دظاوى افتعدي وافتػريط دم ادضاربة وافقـافة دم (61)

د. طمًلم طم٤مُمد طم٤ًمن، سمح٨م ُم٘مدم عم١ممتر ؿمقرى االشتثامر إػ األمـاء: 

 م.2009اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م، اعم٘م٤مم ذم دوًم٦م اًمٙمقي٧م، قم٤مم 

قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ اجلقيٜمل هناية ادطؾب دم دراية ادذهب:  (62)

اًمِم٤مومٕمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ سمـ حمٛمقد اًمّدي٥م، دار اعمٜمٝم٤مج، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 هـ.1428

وشائؾ اإلثبات دم افؼيعة اإلشالمقة دم ادعامالت اددكقة واألحقال  (63)

  .هـ1402د. حمٛمد اًمزطمٞمكم، دار اًمٌٞم٤من، دُمِمؼ، افشخصقة: 
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1.  

اًمٜمجؿ، أمحد: اًمتحٙمٞمؿ اًمتج٤مري ذم دول جمٚمس اًمتٕم٤مون )ورىم٦م ُم٘مدُم٦م عمٚمت٘مك  .2

، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمتحٙمٞمؿ إول سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل

 .هـ(1435

 سمت٤مريخ (34/)م رىمؿ ُمٚمٙمل ٟمٔم٤مم اًمتحٙمٞمؿ اًمًٕمقدي، صدر سم٤معمرؾمقم .3

 سمت٤مريخ (156) رىمؿ اًمقزراء جمٚمس هـ(، وسم٘مرار24/5/1433)

 هـ(.17/5/1433)

وازم، ومتحل: ىم٤مٟمقن اًمتحٙمٞمؿ ذم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ )ُمٜمِم٠مة اعمٕم٤مرف،  .4

 .م(2007آؾمٙمٜمدري٦م، 

(46)  

 


