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 ِطئىٌيخ ادلبٌه عٓ ِضبراجلىار غري ادلأٌىفخ )دراضخ ِمبرٔخ(
 د / هبئً حساَ ِهيىة اٌعبِري                                                               

 أضتبر اٌمبٔىْ ادلذٔي ادلطبعذ                                                     
 اجلىدح واالعتّبد األوبدميي   ٌشإؤْبئت اٌعّيذ                                         

 ىٍيخ احلمىق / جبِعخ تعس ث  رئيص لطُ اٌمبٔىْ ادلذٔي                               
 

 ادلٍخض 
هيلاصكككفيد دككك دقه د  ددهيسكككاه ل يلمملكككهحدديلشككك  ديسكككالما للمالكككحده كككق ديل ككك د ككك د

نمكاداكفقدد،طلقكا دمك د قدد كقإالدي دهذيديل  دلكد دمد،دشافك د  ق د كهقدااصكيددضفاك اددعلدك هي 
دذلككحد  د؛بكك  ديلماجككاهف  دهيالجامككاع يلنضسكك ددهيإلسككاقفيفيلقككانه دلالقككقفديلككذقدد قكك دي مكك د

 ك ديلهدك ديلكفيه د  مكفدمك د قدهدك دددانهندكييلجهيفديآلم دهيلمساقفدلكا داكفهفاديجاماعدكيدهد
دمجككاال ديلنشككاتديلاجككافقدهيلصككناع دهياسككا ذلككحديلكك دة ككاقاديل ما ككيديلسكككانديده فجكك دد،ماكك 
يلم ك  ديلماكفادلالصك يدهيلمقلقكيدللفي كي،دهقاكه ديلمصكان دهددناشكافيصا بدذلكحدمك دد دهماد

هاهاكا دالكه ددمك د كا نكا دعنيلماالضكيدهمكادد ا  دجهينب  دملافحديل دااديلصااليديآلال د
ديل دغ فدذلحدمماد ؤذقديلج في دهدقل دفي ا م.

هيلذقددمملدمقصقدسامد اطل ديلد دي  فيقددالة ةدمبق د س ديلجهيفدل ييلقفيسيدد قيهاد
هيلجماعككا ،دهاسككل دلا قدقكك ديلككقه دعكك دطف كك د ككف داشككف لا دااصككيدل مادككيديلج ككفي دمكك د

 يالافيفديلضا شي.د

 خـادلمذِ
ديللكككالم   هيلصككك ادهيلسككك مدعلككك دسككك قنادصدهعلككك د لككك دهصككك ل دد،يل مكككقدعدالكككال دفبل

دهللكككق:د،لل مدبإ سا ديل د همديلق  هم داد، جمل  
  هدل كمدغف ةا دمكق ه ديلك د  ددلكدعدمك دغ كف دمك دبنك دجنسك دد،يإلنسا دمقن دلطلل 

  كككهد  هلكككقد ككك دد، نككك دالددسكككاطد د  ددشكككل د اجااككك دلمضكككفق د،  الكككاق دمل كككمديلمنكككا  دهيلاكككقما 
صهفدلقا ديإلنسا داكاف دهاد، د د نضللده اضاعلدمل دهالددلدعدإالد د دل ده  ؤمفد اأمفمجام د

ديلمجام ديإلنسان دههدافٌبدم ديلههمدهيلادا .
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،دههكذ ديلل دكا د نكا د دانشأدعن دملام  دهع دا دجهيفههذيديللدعديلمشافحدالدبقد 
بككك  دديالجاماعدكككيالددككككه دمككك دهفي  كككادإالدالك كككفدصكككضهديلل دكككا ددماكككافدغ كككفدمأله كككيعن كككاد

ل ف ككيدمطلقككيد اكك داككفحدل ككلد ككفقدي د ككن مدع داكك دلككهد د؛ههكك دل اجككيديلكك دان ككدمديلمجككاهف  د
للمكككك ديلضهاكككك دهينا كككك دي مككككفديلكككك دا كككككمدي دهدككككا دد،هلككككهدالافاكككك دمكككك د ف ككككا دي اككككف  

دلالالضا د.
اكككقالديلمشكككف دلقهيعكككقد مكككف دلل كككقدمككك د ف كككا ديلمككك حديل اجكككيديلككك دديدااككك  كككذيدكلككك دل

ا فدهيللكق ده ضكاديل قكه ديلذقددلهقددعل  مدلكالدعل ديلن هيلماجاهف  د  ديسالما د قهد مد
"دقف ديلمضاسقددهعنقدالاف دمصالحديلماجاهف  دالبقدم دإعما دداعقاد،يلاففهصدانا ادم د

دهيلمهسككهميهككذ ديلقفيسككيددياادككافدمكك ههككذيديلملنكك دهككهديلمقصككهقدمقككقمدعلكك دجلككبديلمصككالحد"د
د(.د،دقفيسيدمقافنييلمأله يللنهي د)دمس هلديديلمالحدع دماافديلجهيفدغ فد

  .ادلىضىع وأهّيته اختيبرأضجبة :  أوالا 
ا اكككلد همدككك ددصكككه د ككك دد،هيدلكككيديلجكككهيفدهمكككاد اصكككلدب كككادمككك دمهاكككهعا دماقيالككك  .1

ا دمشكا   دالكدعد ك دهيدك ديلنككداضككفةديجاماعدكي كاهفاددلاعالافهكاد،يلن كامديلقكانهن 
دهماداضكفة  د داا د هدلال دماددقد الف دل ديإلنسا د  دشادهيلقفيسيد،ها ةمد داا م

 ن ككفي دلمهاككه ديللا كك دلدياادككافكككا د د،ا اككا ديلكك د لككه د  دماجككقق دمكك دمشككك

 ه  ه ا د  ديلان دمديلقانهن ديل ق  .دد هم ا 

بك  د ف كا ديلمك حديلمجكاهف  دهد قكهد مدهمكادديالاكا  ا قيديلقفيسيديل دملالجيد .2
هذلكحدعك دطف ك د كف دد كهقد،د جكبدعلك  مدمك ديلاةيمكا دللكقمدإل كا دي ذ دلكاله ف

للككقمديلمهككاالاد كك ديسككالما د قككهد مديلكك ديل ككقديلككذقدداقاكك د ديلمككال   علكك دسككلطا
ددافدلالج في داففي دغ فدمأله ا .

كلككب دد،يالجاماعدككييلل دككا ددالمككلديلقفيسككيدعلكك داككقعدمديلقهيعككقديلالقدككيد كك دإطككاف .3
اطلل دم د فصدهعناديد  بكفد ك ديسكالما دداهمادد، فاا داصهصديديلجهيفدئدطافد

دد دعل دن هدالددافدبجاف .لمل  دهيلاصفيد ديلجاف
 :  ِشىٍخ اٌجحث ثبٔيبا
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 للككككبدمهاككككه ديلل كككك دقهفي دم مككككا د كككك د مادككككيديلج ككككفي دمكككك ديلهلككككهد كككك ديسككككالمال مد .1
الدسكدماد ك د كلديلاشكف لا ديلمقندكيديل ق مكيدهيلاك دد،ل قهد مدكق قد فقدعلك ديلمل دكي
ديلااصككيدقككهمدب كاديلمالكحدلا ق كك ديلمصكل ا  دديجاماعدكيان كفديلك ديلمل دككيدكه دضكيد

كك لدإ ككد،يللامككيهد للسككلطا ديلمااصككيد  دد داقككاع دعكك د قي دهككذ ديله دضككيد هد همككلد  
هيل كككقيدمككك ديلاكككقالدهكككهدمفيعكككاادمبكككقيدد،ااكككقالدل ملككك دعلككك ديلقدكككامدبهيجكككبده دضاككك 

،دهالابككفدلشك ه ديلمجامكك دل فاقككا يللقيلكيدهيلمسككاهياددهيعالككافي يلااكام ديالجامككاع د
د.لحلا ق  دذقعا مديليلمل ديدم د همد

يلنصكككهصديلقانهندكككيديلاككك داسكككدطفدعلككك ديلاشكككف لا ديلقا مكككيدهمكككق دال ككك ديلقفيسكككيد .2
ه اجا ككاديلكك دد،كضا ا ككاد كك دا ق كك ديلاككهية ديلمنشككهقد كك دع دككا ديلمكك حديلمجككاهف  

يلاققمديلللمك ديلمكذهلدهة كاقاديل ما كيدد  د لدالسدمادديلا ق  دهيلمفيجليدهيلاطه ف،
هيلصككناع دهمككادديلنشككاتديلاجككافقددطاعككا د ديلصككااليد ككديآلال قاككه ددهد،يلسكككاندي

هصكككابدهفهي كككحديلككك دغ كككفدذلكككحدممكككاد  كككؤذقديلج كككفي دهدقلككك دد نكككا دعن كككادمككك د قانكككي
دفي ا م.

يلقفيسكا ديلقانهندكيد ك دد  ك دمك ديلقفيسكيدهيلل ك دهيلاأصك للمد نلدمهاه ديلل ك د .3
يلاشكككف لا ديلمقندكككيدعلككك دذلكككحد  دددسكككاعقهممكككادد،علككك ديلكككفغمدمككك د هم اككك د،يلمقافنكككي

ةيلاكك بل ق مكيديصكل  دا كامدي د،افسك  دملكاقئديللقيلككيديلاك داكقعهيديلك دق ك ديلاكففدهي 
يلقهيعككقدهدد،يلجككهيفدن ككفاديللككق دهيإلنصككايديلكك دجانككبد  ديلضقكك ديالسكك م د ن ككفديلكك 

اكأمفدلاإل سكا ددهدإةيلكيديلاكففا ك دعلك دهيلملكان ديلاك دةيافادلالقالال دديلضق ديد
 .دبلدهملاملا دملامليد سنيديل ديلجاف

د
 :  تطبؤالد اٌجحثثبٌثبا

يلمملكهحدديلش  هلديلمالحد ف  ديسالما ددطفحديلل  دمجمهعيدم ديلاساؤال د هم ا:د
 ك دد كاهمكق دنجا لك د ك ديلمل دكيد؟دماه ديلق كهقديلاك داكفقدعهدهيساه ل دمطلقا دم د قدد ق؟د

لمسك هلديددهلدي سلقديد  ديإلسكال  د ف كا دماضضكا د؟ديلج في دم دي افيفدغ فديلمأله يدي ماد



 اٌعبِري ِهيىة حساَ هبئً/  د(      ِمبرٔخ دراضخ) ادلأٌىفخ غري ِضبراجلىار عٓ ادلبٌه ِطئىٌيخ

 

493 
 

يلم ك  دديلم ك د ك دلمةهيلكيفاصكيديإلقيف كيديلغ كفديلمأله كي؟دهكلدديلجكهيفديلمالحدع دماكاف
مكادهجك ديلشكل دبك  د  ككامديلضقك دهدد؟امنك دمك دمسك هلديديلمالكحلالصك يددهيلماكفايلمقلقيدللفي كيد

د؟يلماافاد  ديسالما ديل قه ددمهاه   ددهيلضق ديإلس م يلقانهن د
: أ  حث ف ِٓ اٌجاهذراثعبا
  ككقيديلل كك ديلكك ديإلجالككيدعكك ديلاسككاؤال ديلسككالقيدعكك دطف كك دجمكك د  بككفددككقفدمكك د .1

د،م ديجلديلالفيدعل ديلملاقئديل ا ميدلماافديلجهيفدغ فديلمأله ييلماقاديلللمديد
د،النكككك د مادككككيديلج ككككفي ددمكككك دي اككككفيفديلضا شككككيإنمككككاددهيلل كككك د كككك دهككككذ ديلمشكككككليد

يلاكك د صككل  داابككه ددهيالداصككاقديددككييالجاماعهلككا اصدللككقديلا ككهال دهيلماه ككفي د
  ددهيالاطفيبيلاللددمكا ديلصقيفاد  دعالمديل همدها ملد  دطداا ادكلدملان د

د.يالجاماعدييلل دا د
شكاعيددكدمديللكدعدديالجاماعدكيالابفديلقفيسيدمك دي اكلديلهسكا لدلالة كةديلل دكا د .2 هي 

،دهيلاضكف  ددمكادب كن م د  دإةيليدي اكفيفدغ كفديلمأله كيديلمشافحدب  ديلج في دع دطفد
د  ؤققديل ديلاناة ددهيلاااصمدهج قديل قه .ديلقدمب ذ د

:  ِٕهج اٌجحث خبِطبا
منك دم ديلمهاكهعا دذي دي همدكيد ك ديلان كدمديلقكانهن ديلدديلمأله يماافديلجهيفدغ فد

مكك ديلقككانه دد822د-د816دهيقاقابل ككاديلمكك)(د1177د-1161)  كك داناهلكك ديلمشككف د كك ديلمككهيق
مكك د  كككامديلضقكك ديالسكك م د؛دهلككذلحد ككإ داككفهفي ديلمشككف دهدككقديسككال م اددفق(يلمككقن ديلمصكك

هللككككلد ككك دهككككذيدد،يلمككككن  ديلهصكككض دهيلا ل لكككك دهيلمقكككاف ديلل ككك دهيهم اكككك داقااككك ديلجمكككك دبككك  د
ديل دناا  دااض دم دمقاادا ديلل  ده هقي  .دا فدمل  دللهصه ي سلهبديلل م د

د
 خطخ اٌجحث وتمطيّبتهضبدضبا :

دلأسكلهبديلللمدكيديلماصكليدلمهاكه ديلقفيسكيداد ك دهسكل د ك دافا كبديلمكاقابذ ديللا  دم
مهاككه ديلقفيسككيده كك داطككيدمنطقدكيدسكك ليدسككاعق دعلك داالكك دد،عنكا دلسك دالدا لككيد دكك دهالم

اناهلك دد،هلقكقديشكامل ديلاطكيدعلك دمققمكيدهم مكيدملا ك دهااامكيد،هماد اضف دعن دم دمسا ل
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ه هككقييدد،همشكككليديلل كك دهمككاد م ككف دمكك داسككاؤال د،يلمهاككه ده هم اكك دياادككافيلمققمككيد سككلابد
اشك دعك دنلكالجهيفديلداهاطكف ديلمل ك دي ه د كه ديلمل دكيدهع دا كد،يلل  دهمن ج ا دهاطا 

هاصا صككككك اددامطلبككككك  :دي ه دانككككاه دمض كككككهمديلمل دككككيدالف ض كككككهذلككككحد ككككك دا صكككك ديللقكككككافي د
شكفهع ا دهيهم اك د ك ده سكا دمدهاصصديلمطلبديلمكان دللالف كيدلمض كهمديلجكهيفد،هعناصفها

يلمل  ديلمان :د سا دمس هلديدديلمالحدع دماافديلجهيفدغ كفدد دماداناه يلضق ديالس م د.د
 كككفاديلاطككأديلاقصكك فقد كك دمطالككبدم مككي:دي ه دجلككلد سككا ديلمسكك هلديداقككهمدعلكك ديلمأله ككيد

 قكقدبنك د كفاديلالسيد  ديسالما ديل ك د.د مكاديلمطلكبديلمالك ددعل  ساس ادده  ديلمان د دام
ك قديللا ك ديلقفيسكيدلمل ك دمالك دانكاه ديلمس هلديدعل ديسا ديلهلهد  ديسكالما ديل ك .دهعال

د ككك ماكككافديلجكككهيفدغ كككفديلمأله كككيده اضكككف ديلككك دمطلبككك  :دي ه ديلماللقكككيدلديلقانهندكككييلاطبدقكككا د
هاصككصديلمطلككبديلمككان د كك دعككف دصككهفده ككاال دد، قككه ديلمكك حديلمجككاهف  دبهجكك دعككام

يلقكانهن ديلضقك ددا دذلحدمقافنيدبك  دي ككامد،يلماجاهفاب  دم حديللقافي ددااصيدم ديلا ص 
 دمك دناكا  دهاهصكدا دهمكاد بفةد   اديللا ك دمكاداهصكلديلدكدق ماديلاااميد قد.هيلضق ديالس م 

د  ف دلالمفيج .دللقها
د
د

 برادإٌبشئ عٓ تالطك اٌعمبجلىار ث تهبادلٍىيخ وعالل: ي ادلجحث األو                   
 متهيذ وتمطيُ:
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دالددأن دبنس ل دد،افبدم دافهبديلقفيليديلجهيفددددد ديلقف بدما ددأن ديلجافدبجاف  هدق
ذيدكا ديل ا دكذلحدب  ديلج فدد،يللل ق لاناصفدمادالدد اا دي د إن مدد ااجه ديل ديلالاه دهيهي 

م دي افيفدد  د ا ملدكلدمالحددقفي ددلطبدليديل ا ل ديلقداف،دههذيددقاا دانا  ديلد دم د
الدد،ب  ديلج في دايلذقدجف ديلاسامحدلشأن  ل  دد قهد م،سالما دي د  ققديلم حدع دللدشهي 

 .يسالما ديلم حدل قهد مدلد دمطلقا دم د قدد ق

نماد  دد،إلنسا دالددلدعدلملة دع دغ ف ههذ ديلق هقد فاا ادافهفي ديللدعديلمشافحد ا هي 
ددساقدمدإط  د قه دي  فيقد  ديسالما د قهد مد  هم دممدد،مجام د ا ه دمن دهم دغ ف 

 يل دمادالدن ادي.
 ك ددسكاه  هيالدسكالما يالدعلك د ك دفقيلاك داكدمك ديلق كهقديلقانهندكيددهد قدماافديلجهيف

 الكيدمك دانشك دد،يلمل ديديللقاف يد.دهيلسكببد ك دذلكحدهكهدي ديللقكافي دل ككمدملاا كادهيسكاقفيفها
لصكككالحديلكككلل دي اكككفداكككمانا دلامك كككن مدمككك دديلمككك حدممكككاددسكككاقع داق  كككقدسكككلطا يلا صككك د

ديسالما د قهد مدعل دن هدعاق .د
ذيدككا دذلككحدككذلحد كك دبككقدلنكاد هال ديل ككق  دعك د دلمض ككهمديلجككهيفديلمل دككيدهع داك مض ككهمدهي 

دد:  دمطلب  ديلناش دع دا ص ديللقافي دهذلح
ه سكا ددفمض همديلجهي د يلمطلبديلمان د:دهدد،بهج دعامديلمل ديددمض هميلمطلبدي ه د:د

دد.مشفهع ا ده هم ا د  ديلضق ديإلس م 
 :ادلطٍت األوي                    

 ثىجه عبَ ادلٍىيخ ِفهىَ                             
كان دل دسلطيدكامليددش   م دكان دل دمل ديدد،  ديلمل ديدم ديهس ديل قه ديلل نديدنطادا د

هل  دهذ ديلسلطيدلدس دمطلقيديل ديل قدد،ل ده اصفيد د  ناض دل دهدسالمل دهدساهد،علد 
 قهقد نا  ديل  ادهل لد  دنطا ددش   ل لدد،يلذقددافدلا اف  د  د شااص مده مهيل م
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هعناصفهادديلالف يدل  ديلمل ديمناد،دههذيديلنطا ديلهيس دل  ديلمل ديد اطلبد(1)دماف د د 
 :هذلحد  ديلضقفي ديلاالديدهاصا ص ا

  عريف حك ادلٍىيخت : أوالا 
د  ديلملح دم  دمأاهذا ديلمل دي ديله دهيالدش  املح دل داةا  د ق دمل ا  دمل   دلالاصفيده نضفيق
  ديلل  د هديلمنضليددقاا ددف"د كمدشفع دمقق ددلأن د)ديلملحديلاام(يلقفي  دعفيدهدد.(2) د 
دهيل قيدم ،د(3)" دلالمملهحدهيلله دم د   دههدكذلحيناضاع دم دداايدإلد دم دامك د

ديلله دعل  ادناضا يالدمبه ديلملحدهه ديلدم د ؤاذهدد،لالل  ديلمملهحده اذ الف يد  دهذي
عل ديلمل ديدم د مافدل ديلشاف دإالدمادفالدالددكه دل دهجهقدشفع دد  ديلضق ديالس م ديلملح
دهدد.شفعدي دعنق دديلقانه د شفيحيلمل دي دالن  دهيساه ل دلاسالمال دش  لالديالسا ماف  

 .(4)عل دهج دقي مد  د قهقديلقانه ددهيلاصفيد د 
   دنص دعل د(د1154يلماقاد)د    ديلمل ديديد ققدعفلديلقانه ديلمقن ديلدمن د مادد
لككك دهيسكككالمال دهيسكككاه ل ددناضكككا ه كككق د ككك د كككقهقديلقكككانه ديلشكككفع د ككك ديالدشككك  )لمالحديلينككك :

د.(5)( د دهيلاصفي

                                                           
يلمككقن ديلدمنكك د كك ديل اككابديلفيلكك د)ديلمل دككيدهمككاد اضككف دعن ككاد،دفيجكك ديلمككذكفاديإلداككا ديدللقككانه دد(1)

 .ددد427ص
هككدد1425يلملجمديلهسد دمجمك ديللهكيديللفةدكيديلقكاهفادتدمكالكيديلشكفه ديلقهلدكيد،ديلطللكيديلفيللكيدد(2)

 .دد886مد،دصد2114/
يد،تدعالمديل اكبد،ديلضفه دلإلمامدللقفي  دب امش دا ذ بديلضفه دهيلقهيعقديلسنديد  دي سفيفديلضق دد(3)

 .دد219،دد218/د3ب فه دلبنا دداعقاد"ديلاصفيد"د 
 كفه دلبنكا ديلسن هفقد:ديلهسد دشفحديلقانه ديلمقن دتدقيفدإ دكا ديلاكفي ديللفةك دبق.دعبقديلفةي دد(4)

 .دد493،دصدد297يدد8،د /دم1952،د  ديلمل ديد
يلقكانه ديلمكقن ديلمصكفقدلقهل كاد:د"د(دمك د812ه اطكاب دالف كيديلقكانه ديلدمنك دمك دالف كيديلمكاقا)د(5)

لمالككحديلشكك  ده ككق د كك د ككقهقديلقككانه ،د كك ديسككالمال دهيسككاه ل دهيلاصككف ا د دكك د"دفيجكك ديلمككاقاد
 مقن دل ب د.دد811مقن دسهفقد،دد768(دمقن دعفيد ،د1148)
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دعنصكككفد  دهمكككاد:علككك دعنصكككفددقكككهمديلمل دكككيد ككك د  ددمككك ديلالف ضكككا ديلسكككالقينسكككانا دهد 
دشك  لمالحديل"ههذيدماداض ق د"يل م"د  دلضادهعنصفديل ماديديلقانهنديددسا مافهيالدااصاصيال

دعبككفي دللكقمديإلاككفيفدلكا اف  دهيلككذقدهكذيديل كك دلككد د قكا دمطلقككا دبكلدجككا دمق ككقل كك د،د"ه كق د
ه دضككيديجاماعدككيد ككه  دهككذيديلالب ككفدلككأ دل كك ديلمل دككيدكمككاد)د كك د ككقهقديلقككانه (ديلككنصدعنكك 

دد. إن ددكه دمسا قا دلل ماديد،همادقيمديلمالحدملاةما دل قهقديلقانه دد، جبد  داؤق  ا
 خظبئض ادلٍىيخ :ثبٔيبا  

باصكا صدام كة د نضكفقدلكذلحد  كهدد،  ديلمل ديد  دع ن د فقدعلك دشك  دملك  دلالكذي 
دم ديلهجه ديلاالديد:يل قه دي اف دع د

يلمملكككهحدهلكككد دلالنسكككليدلشكككاصديلمالكككح،دهالددشككك   ككك ديلمل دكككيد ككك دقي كككمدبكككقهيمديل .1
دم ككككةد كككك ديلمل دككككيدعكككك ديل قككككه دي اككككف ددههككككذدمككككاد،إالدبككككةهي دم لكككك يل كككك د ككككةه د

مهيع ككقهاددانا ككا هكك دلطبدلا ككاد قككه دمؤداككيدانقاكك دلهيلاكك ديلماضفعككيدعكك ديلمل دككيد
 .(1)هيلسكن ده  ديالفاضا دسالما ديد هديلقانهنديدك  ديالاضاديال

 دمنك دغ كف دد،بجمدك دمةيدكادمل ك ديلمالكحده كق د مافسكاهدلن دإدمان :  ديلمل ديد  د .2
همك ديلماصكهفدي دد،(2)م دمشافكا د ك دمنكا  ديلشك  د هديلاكقالد ك دشكؤه دمل  اك 

يذيدالكققددشك  ا ه دجمد ديلسلطا د  مفدم دشاصد  دهد دهي كقدعلك دنضك ديل
يلشكككفكا ددمق كككقادل قكككه دد ا كككه د قكككه ديلشكككف حدعلككك ديلشككك ه د،يلشكككا  دشككك  مككك حديل

 .ش  يلنض ددي اف  دعل د

                                                           
 مقن ددمن "د.دد1327،1333،1341د(فيج ديلمهيقد"د(1)
،دق.داه   د س د ف :ديل قه ديلل ندكيدد11مفج ديلساب دييل،د:دديلصقايلمنلمد ف ددق.دعبقين فدد(2)

يلمفجككك د،دق/دم مكككهقدجمكككا ديلكككق  دةكككك :دد64مدص1986يلمقا كككيديلجاملدكككي،ددمؤسسكككيي صكككلديد
،دق.دمنصهفدمصطض دمنصكهفد،د ك ديلمل دكيد ك ديلقكانه ديلمكقن ديلمصكفقد،دد35.صدديلساب ،

يلقكككككانه ديلدمنككككك دقيفديلضككككككفدد،دق/دمكككككأمه ديلشكككككام د ككككك ديلمل دكككككيد ككككك د5،ديدد1965يلقكككككاهفاد،د
 .د38مدص1992يلملاصفد
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  ددسكككالملديلشككك  ديل ككك د ككك ددللمالكككحددههكككهددلنككك د  د:د ككك ديلمل دكككيد ككك دجكككام  .3
 ك ديلضقك دهدسكم دهكذيديل ك دد، اصفيد د دعل ديلن هديلذقددقكفف ديلقكانه دهددساهل دهد

دد.(1)عل ديلل  دهمنا ل اد فقد   يالس م دلالملحديلاامد
د داككا ددانككاه  دهد،ف دهمككاد هد ككادهمككادا ا ككانطككا ديلمل دككيدلدشككملدسككطحدي  اسكك دهد .4

د.(2) همناجاادهمل قاا دهمماف ديلجههف يدديلش  دكلدماددلابفدم دعناصف
دديدللمل دي(.جاماع)ديله دضيديالديلمل ديد  دنسب دهلد د قا دمطلقا د .5
يلمككككاقاددل سككككبد.(3)علكككك د كككك ديلمل دككككيدصككككضيديإلطكككك  يلمشككككف ديلدمنكككك دلكككك دلككككمد ا .6

هيله دضكككككيدده كككككق د ككككك د كككككقهقديلقكككككانه د.....(دشككككك  حديلمكككككقن دلقهل كككككاد)لمالككككك1154
ضككف دعلكك دهككذيديلمبككق ددمبككق ديلااككام ديالجامككاع دهديالجاماعدككيدللمل دككيداقككهمدعلكك د
دهالابكفد،هيلمالحدعاكهد ك ديلمجامك ديلكذقددلكدعد دك د،يلمجام دالاهنا دب  د عاا  

 ديلمل ديدم دقعا مدهذيديلالاه .

م د فج دإل د  ديل قكه دهمن كاد ك ديلمل دكيدمن كيد سا داق  قديلمل ديد  ديلضق ديإلس هد
ديبك دقكه دده ك دهكذيديلملنك د.د(4)صالحديللامد هقدمل نيدا ق ديلددلار فيقده  يل ديددلط  ادع

كيلقدمد"ديلشكف ليدمبناهكاده ساسك ادعلك ديل  د ههك دعكق دد،مدهمصكالحديلللكاقد ك ديلملكاعدهيلملكاقك 
:دكككلدمسككأليدافجكك دمكك ديللككق ديلكك د(دقككه لماكك دمككمدد)همصككالحدكل ككاد...كل ككادهف مككيدكل ككاد

هعكك ديل كمككيديلكك ديللبكك دد،هعكك ديلمصككل يديلكك ديلمضسككقاد،هعكك ديلف مككيديلكك داككقهاد،يلجككهيف

                                                           
ين كككف:ديالمكككامدصديبكككهدةهكككفاد:ديلمل دكككيدهن ف كككيديللقكككقد ككك ديلشكككف ليديإلسككك مديدقيفديلضككككفديللفةككك ،دد(1)

 .ددد74ص
مقن دمصفقدعل دي د"دلمالحديلش  ديل  د ك دممكاف دهمناجااك دهمل قااك د،دمكادد814انصديلماقادد(2)

 عفيد د.دد1148ل ب د،دمدد813سهفقد،دمدد771ليدذلحد"دفيج دمدلمد هجقدنصد هدياضا د اا

مككككقن د516مككككقن ديمككككافا د،دمد1133(دمكككك ديلقككككانه ديلمككككقن ديللفيدكككك د،م1148(دهدقابل ككككاديلمككككاقاد)3)
 سهقين د"د.د

فيجكك دق/دةككك دةككك دة ككقي د:د ككقهقديلمسكك هلديدعكك دماككافديلجككهيفديلمأله ككيد كك ديلشككف ليديإلسكك مديدد(4)
 .دد31مد،صد2119قفيسيدمقافنيد،دقيفديل اابديلقانهن ددهيلقانه ديلمقن د،
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د  (دمكقن ددمنك د1161  ديلماقاد)يلقانه ديلمقن ديلدمن دد دفهلققد.دد(1) لدس دم ديلشف لي(
د    دنص دعلك د نكدلمل ديده دضيديجاماعديددقصقدب ادا ق  ديلمصل ا  ديلااصيدهيللاميل

"دعل ديلمالحد  د فيع د  ديسالما د قهد دماداقا دل ديلقكهين  ديلماللقكيدلالمصكل يديللامكيد
دهيلااصي".

 : عٕبطر ادلٍىيخ ثبٌثبا 
علك دل صكه دهيدشك  يلديسكااقيمديلشك  د دمكاد اضك دهطبدلكيددقصكقدلاالسكالما د:يالسالما  (د

 د هد لككل دمدالكك د هددقككف دكاالكك دإلككددسككك دقيف كككأ د فكككبديلمالككحدقيباكك د هدسككدافا د هدد، منا لكك
د.يالسالما دغ فدذلحدم دهجه 

يدلل صكه دعلك دغلكيديلشك  ديلمقصهقدلاالساه  دههديلقدامدلا عما ديل ةم :يالساه  د(ب
 اساه  ديلقيفددكه دباأج فها،دهيللساا دلال صكه دعلك دممافهكا،دهيلماشكديدلال صكه دد،همماف 

 عل دنااج ا.
(ده دمكاد ناجك ديلشك  دFRUITSيلمناجا .د الممافد)هديلش  ددممافد ا دب  هدم ةديلضق

هدككقدعبككفديلقككانه ديلمككقن ديلدمنكك دعكك دد، صككلديلشكك  مكك ددناقككاصيال كك دمهيع ككقدقهف ككيدقه د
د."كلد هي ق دي صلديدهيلضفعديدش  لمالحديل(دلقهل اد"1157 قد  دنصديلماقاد)يلممافدلالضهي

ه افاكبدد،لصكضيدغ كفدقهف كيدشك  مكاد ناجك ديل(د   دPRUODUITS ماديلمناجا د)د
د.هيلم اجفدكالض مدهيلملاق دم د صلديلش  دناقاصعل د اذهاديال

للمالككحد  د اصككفيد كك ديلشكك  دم ككلديل كك دبجمدكك ديلاصككف ا ديلجككا ةا،دههككذيد :يلاصككفيد(جككك
(دكقلكك د شككجافدي ف د هدهككقمدMATERIELLيلاصككفيددمككك د  د ككفقدعلكك دمككاقاديلشكك  د)

يلاصفيديلماققدامب دللمالكحددهسلطيدطلامد دأ ل د هدمهبد  للس .دش  يلده ديلبنا د هد  ددك

                                                           
إع مديلمهدل  دع دفبديللالم  دلإلمامدشم ديلق  د ب دعبقدعدصدب د بك دلككفديلملكفهيدلكاب دد(1)

،د كك دنضكك دد12ككككدد11صدد3مد /1955هكككك1374دككدمديلجهة ككيد،دتدمكالككيدمصككفديلطللككيدي هلكك د
 ليدللشاطب د،تدقيفدإ دا ديلافي ديللفة دب كفه ديلطللكيديلملن د داا ديلمهي قا د  ديصه ديلشفد

 .ددد8/دصدد2مد 2111هكد/دد1422ي هل د
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دشك    ؤققدإل دةهي د  ديلمل ديدكلدكا دببدك ديلد،JURDIQUEدقانهن يليلاصفيد مادد ق .
د.دفه د هديفاضا  هدهبا دمم  ،د هدبافا بد  دع ن دلله فدعل ديلش  دك  ديناضا د هد

 اس مشروعيته وأهميته في الفقه اإلسالميوأس الجوارمفهوم : المطلب الثاني
مكككك ددمشككككا دههككككهد(1)هج ككككفي دهجملكككك د جككككهيفد، قدسككككا ن يلفجككككلددجككككاهفديلجككككهيفدمصككككقف

ي اككفيفدغ ككفديلمأله ككيديلاكك ددشكككهيدمن ككادد  ديلهالككبهدد،يلمسككا  دا صكك دالنكك دههكك ديلمجككاهفا
نهيدمكال   دم د اليديلا ص د  ديللقافي دلصفيديلن كفدعك دسكا ن  ادسكهي دككادانشأديلج في 

ع ددمانا يالدعل ديلجمد هدد،فل لددطل دعلد دجاا د،ه  ديلسكن دسالما يال  دد هدم دل م
يلن ك دعك ديلماكفاد ك ديسكالما ديل قكه د ك ديلقكفي ديل كف مددكقدهفقدهدد.اكافدلكالج في  قد لكلد

ذيدطلقكامديلنسكا د كبله ديجل ك د أمسككهه دلملكفهي د هدسكف هه دلملكفهيدمن اددهل دالكال د"هي 
  دكلدإمساحد جكلدديآلديهاض قدد(2)دضللدذلحد ققد لمدنضس "دمسكهه دافيفي دلالاقهيدهم هالدا

ككككذلحديلهصكككديدهي  دكانككك دمشكككفهعيدإالدين كككادمق كككقادللكككقمدد.د(3)يلاكككففدهيللكككقهي دمن ككك دعنككك 
كيإلافيفدلالهفميدكمادجا د  ددهلك دالكال "... دم ا  ْ كف  دغ  ْ ك ي كاد  ْهدق  ك دب    كدلييد  هص  ص  ده  ْ دل ْلكق  دم  اف ي

دّللال د دلي دم    ص  د(4)"..ه 
فهقدعكك دكمككادد،يل كك د كك ديلسككنيديلنبهدككيديسككالما يلن كك دعكك ديلماككفاد كك دكككذلحدجككا دهد

ددهيعككقدكلدككيدبنكك دعل  ككادبنكك دعلكك دهككذيديل ككق  ه ند(5)"اككففدهالداككفيفديلنبكك دادينكك ددككا :د"ال
قدمككاد ككا قلمن ككادمككهية  ديدهجللككهدد،هيلل دككا يلشككؤه دي  كككامد كك دماالككيددمكك ديل م ككفديلضق ككا 

)دماةي دجبف كلد هصك ن دلالجكافد اك د ننك د: ق  ده داا دد،دكه دددكه دمن ادمشفهعا دهمادال
                                                           

هككككد/د1424يلملجكككمديلهسكككد دمجمككك ديللهكككيديللفةدكككيديلقكككاهفاد،دمكالكككيديلشكككفه ديلقهلدكككيد،دتديلفيللكككيدد(1)
 .ددد146مدصد2114

 (د.د231سهفاديللقفاد ديدفدمد)د(2)
مد،دد2112هكككدد1422يلمجلككقديلمككان د،دتدقيفديلضكككفدب ككفه دلنككا دديلجككام د  كككامديلقككفي دللقفطبكك د(3)

 .دد121/د3 
 (د.د12سهفاديلنسا د ديدفدمد)د(4)
مسنقديإلمامد/د  مقديب د نبلد،دكاابدي  كامد،دلابدماددافديلجافدم دبن دل قك د،د كق  دفدكمدد(5)

 .دد348صدمد،دد2111هكدد1422،ديلطلليدي هل د(دقيفديب د ةمد،دب فه دلبنا د2341)د
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ها فديلج كفي دعنكقدد،)دا فدي ص ابدعنقدعدا فهمدلصا ل :ادهكذلحددهل د(1) ن دس هفم "
دد.(2)عدا فهمدلجاف (

يلككذقدد ككق  يلد كك كمككادهفقدديلشككفكا د كك ديللقككاف،عكك داككففديل داقككفف ديلشككضليدلككق دهمكك دهنككا
دلكمداقسكمد.دفةلكييد هدد،جابفدفا دعدعن د،فهي  كفكيي دش  دا :)دا دفسكه دعدلالشكضليد ك دٌككل 

دشف ك  د.د إ دشا د اذ دهدإ دشا دافح.د إذيدلا دهلمد  ؤذن  د  ا  .دالدد ٌلد  د بد د ا  د  ؤذ   
د.د(3)  هد   ٌددل (

يلاككففديلككذقددصككقديلشككاف دإةيلاكك دهككهداككففديلجككهيفديلسككالقيد  ددمكك ديلنصككهصد ابكك  هد
لدمنك ديل كهي ددجقيف ،د دلل د دافدبج فين افدكم في دهدقددس ديلج يد  ديللقافدهي ف ؛ديهيلشفد

دي ذ نكهي دإلك دغ كفدذلكحدمك د د،علك ديللكهفي دلك دط دهدد، االك ديللمكفي هدكقدد،ع دجاف دهيلاه 
 .مماددش قدل ديلهيد 

 دعمككهمدي قلككيديلشككفعديدهنصهصكك اديلاضصكك لديديسككانل دمن ككاد ق ككا ديلشككف ليدددهيعككقدهمكك
هةنككهيدعل  ككادي  كككامد كك دماالككيدشكك ه دهيلل دككا دهمن ككادنسككانل ديلاككهيل دهيلملككا  فدد،كلدككي

ديلا دا كمديلماافد  ديسالما ديل قه دهم دذلحدما ل :
ديلافف -1 ه نبن دعل  ادد(4)"هالافيفدمأاهذدم د ق  د"الاففد اه صلد ةي دداعقا

ةيلا دنض ديلافف كمادال جهةدمقابليديلاففدلممل د هد شقد م د  نش دد،يلضا عدهي 

                                                           
 كاحديللكافقد،دد افج ديلباافقد  دص د  د،دكاابدي قبد،دلكابد ك دمكادجكا د ك ديلهصكديدلالجكافد(1)

 .ددد455/دد11 
شفحدص دحديلباافقد  دي قبديلمضفقدلابدا فديلج في د،دا ق  دق/د س  دب دعكهقاديللهيدشكيد،دد(2)

 .دد142صدد1/مد،د د2113هكدد1423قيفديب د ةمد،دب فه دلبنا د،ديلطلليدي هل د
 جكاةق،ددهكككدفيجلك دق/دصدصد656كككد581مااصفدص دحدمسلمدلل كا ا:دةكك ديلكق  دعبكقديلل كدمديلمنكذفقدد(3)

 .ددد236،دصدد968مد،د ق  دفدمدد2118هكدد1428،ديلطلليدي هل ددمؤسسيديلمااافد،ديلقاهفا

 .)سب دااف ج (د(4)
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د  د د)مط  (دؤدمقلهيد  دقيف  دهغلق ا،د هدم ددضاحدشلا ا  ذقديلج في دد دكليدبف ل ا
مقفدنسا دجاف دد إن دد كليدلسق دعل 

(1). 

ف داككففي د ا شككا د كك دنضسكك دهمكك دصككهفدمنكك ديلاككففدلككا اف  د  دداككفديلشككاصدله ككددددددد
قيف دب ككفي د هدكمكك دد ضككفد كك دد، اكك دهلككهدنشككأديلاككففدمكك دددككامديإلنسككا دلأ لككا دملا ككيد،همالكك 

 هدمكك د بنكك دجككقيفي دالدمصككل يدلكك د دكك دسككه دسككقديلنككهفدهيل ككهي دد،لالهعككيدم صككقيدلجككقيفدجككاف 
 ديلطف  دكم دد ضفد ضفاد د،هكذلحددمن ديلاففديلناش دع ديلضللدغ فديلمشفه د،ع دجاف 
ديللام.
دي اي -2 دلالافف د  ةي  دي شق ديلافف دب  دداعقا ديلالاف  دا كم ديلقاعقا دههذ 

ه نبن دد،ققدهيلمصل يديللاميفديلضديل  دب  ديلالاف دا كمدكماد،يلااصيديل قه د
ب  دماد افابدعل ديلاصفيديلمأذه د د دشفعا دم دنض ددلهقدعل دعل  اديلمهيةنيد

دادال قيدل ديهدله ف دم دي  فيقد هديلجماعا صا ل دهماد لةمدع دذلحدم دمافد
د.  دقف ديلمضاسقدمققمدعل دجلبديلمصالح

دلافا ابد اض ما -3 دالافا دمضسقاا دفهع د ع م ماداففي  دإذي هم د فه دد،داعقا
 إ دق  ديلمضسقاددققمدعل دجلبدد،افا دمضسقادهمصل يلهذ ديلقاعقادداعقادإذيدا

دإجد،يلمصل ي دم  ديلشاص ددمن  دهذي دكأ دهعل  دلاله ف داففي  د نا  دعمل في 
ددم داطبدقاا اديلق هقديلا دافق اصفيدلمل  داصف ا د نا دعن داففي دكب في دبجاف .دهد

عل دإسا مافديلمالحدل ق دد  ديلفقدهيلصفيدإذيدكا د ف دجاف دل اجيديل دذلحد
ذيهدد،  ديلفقدهيلصفي دلط ديلجافدد،للقد  ددساه  د اجا  كان د فا دلل قاددي 

هاف يدلفقددهش ديلمجف دعل د ف دجاف دديل ةميد فديلمدا ل دج ددقديلمدا ع دمهفد
دد يلمدا د اجي دع  دلأف دجاف يلةي قا دمفهفي  ددهد، فا  دي ف دكذلح دمالح   

يلم بهسيدع ديلطف  ديللامد  ددصلديل  ادلالمفهفدعل د ف دجاف ديلا داضصلد
د.ب  د فا دهيلطف  ديللام

                                                           
مدد1996/كهكك1417د14 م ،دمهسسككيديلفسككاليدب ككفه ،دتدق/عبككقديل ككف مدة ككقي :ديلمككقالدلقفيسككيديلضقكك ديالسككد(1)

 .دد83د-82صد
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دالافا دداعقاد ا ملديلاففديلااصدلق  د -4 يلاففديللامدده نبن دعل  اد ن دإذي
  ديلاففديللامددص بدد،مصل يدعاميدم دمصل يدااصيداققمديلمصل يديللامي

ديلنا  دهي قي دد،عمهم د فقي  ديلااصددص ب دم ددهيلافف د قن  دافف  دكا  هل ذي
ديلجقيفد دجهيةدهقم دمن ا دكم فا د  كام ديلقاعقا دهةن  دعل دهذ  يآل لديلاففديللام

هجهيةدقاه ديلب ه دلمن دسف  ديل ف  ديل ديلمناة دد، دالدص بديلمافاللسقهتد ا
ه قالد   ادكلديلقهين  دهيللهي حديلا دان مدنشاتديلم ا ديلمقلقيدللفي يدد،يلمجاهفا

دلالص ي دد،هيلمافا دلمن  دللل د قهد م ديلنا دهيسالماالا م د ف ي ديناشافهاق  ق
دذلح.دي هة يدهي مفي دهن ه

قمد  دإةيلكككيديلاكككففددقككك دعلككك دعكككاا ديلقهلكككيدممملكككيدلسكككلطاا اديلقاكككا ديدد اكككايديلككك دمكككاداقككك
 بف،د  دم د لك د مكهفد   دالدده فديلاففدبهس ليدا ؤققديل داففديد،يلمااصيدهيلانض ذدي

ههككذيديلملنكك دعبككف دعنكك دبهاككهحدد،مكك ديلمضاسككقدهي اككفيفدلشكك    دالددسككمحدديلنككا د للدكك 
لقهلكيدمنكهتدلالمصكل يدهيلهالدكيديلااصكيد دكه دمك دمقن ددمن دلقهل اد"داصكفيديد(15)يلماقاد

هلمككفهفديلةمككا دد، ككفدي ةمككا  ككفدي  كككامدباه ه نبنكك دعلكك دذلككحد  ديل ككا مداهديلهالدككيديللامككي"
هعلكك دذلكككحدالد جكككهةدللشكككف حديسككالما ديلمكككا ديلمشكككافحدإالدلمهي قكككيدد،ااه ككفدي اداجكككا ديلنكككا 

 جهةدنة ديلمل دكيديلااصكيدللمنضلكيديللامكيدكمادالد،هالديسالما د ا  ديلجافدإالدبإذن د،شفكا  
منققددمن د   دنص دعل دد1159هههدماددا دل ديلماقادد،إالدللافهفادهةالهد دعاق 

 نككك د)ال جكككهةد  كككقد  دد كككفمد  كككقي دمككك دمل ككك د الد ككك دي  كككهي ديلاككك ددقففهكككاديلقكككانه ديلشكككفع د
د.هلالطف ديلمنصهصدعل  اد د ده  دمقابلدالهد دعاق (

 د
 عٓ ِضبر اجلىارادلبٌه ِطئىٌيخ أضبش : ادلجحث اٌثبٔي                

 متهيذ وتمطيــُ:
اطكهفديل دكااددإةيليدماافديلجهيفدل د همديدااصيد ك ديللصكفديل كق  ده فجك دذلكحدإلك 

هيةقدككاقديلنشككاتديالداصككاققدهكمككفاديلمصككان ديلاكك داللكك ديلاهاككا دهيلككقاا دهيلككفهي حديل ف  ككيد
ددل دفي ا مد.هغ فدذلحدمماد ؤذقديلج في دهدق
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اق  كككقدسكككلطا ديلمالكككحدلمصكككل يدج فينككك دهمسكككا لا دعككك ديلضقككك ديلقكككانهن دعلككك ددياضككك لكككذلحد
يلهادكككيدمككك داقف فهكككادهكككهد مادكككيديلج كككفي دمككك دهدي اكككفيفدغ كككفديلمأله كككيديلاككك ددسكككبب ادلج فينككك ،د

يلاففديلذقد ل ق مدم ديسالما ديلمالحدل ق ،دل ن مدياالضهيد  دي سا ديلقانهن ديلذقداقهمد
لديدعلكك د سككا ديلالسككيد ككك دهبد ف كك دمككن مدإلكك دددككامدهككذ ديلمسككؤدذ ككددلدي؟هككذ ديلمسككؤدد علدكك

 دمكادد،لديدعلك د سكا ديلاطكا ديلشاصك هذهبديلكلل دإلك دبنكا دهكذ ديلمسكؤدد،يسالما ديل  
د كككفمدعلككك ديلمالكككحدذهكككبد ف ككك دمالككك دإلككك ديلقكككه دلكككأ د سكككا دهكككذ ديلمسكككؤهلديديلاكككةيمددكككانهن د

هسكككناناه دالكككحدد(obligation de voisnageهيف)دسكككم ديلاكككةيمديلجكككد،يإلاكككفيفدبجكككاف 
دد:م مي  دمطالبداجاها ديال

د.مس هلديديلمالحده كفاديلاطأديلاقص فقدي ه :ديلمطلبد
ديلمطلبديلمان :دمس هلديديلمالحده كفاديلالسيد  ديسالما ديل  .
ديلمطلبديلمال :دمس هلديديلمالحده كفاديلهلهد  ديسالما ديل  .د

 ادلطٍت األوي :
 ئىٌيخ ادلبٌه وفىرح اخلطأ اٌتمظريي.ِط

       جتبوز ادلبٌه حذود اٌمبٔىْ :
الدهيلفجككلديللككاققد كك دسككلهك ديلمككألهيد لاككةمددككقفي دمكك ديل دطككيدهيلالصككفدهيلدق ككيد اكك د

لاله ف،دهعل دذلحدإذيديسالملد قا دمل نا د جاهةديل قهقديلمفسهميدلل ك ديلكذقددسكالمل ددداف
هككذلحدد،طكلدبكقه داكفحديلمسكا يديلقانهندكيقدهذيديلملحد هد كاحدملا دبن د  دمل  دمجاهةي د قهد

 ككق داهاككا د هدفهي ككحدابد لككيد ككفكا هد هدهفشككيد هدملمككلدم كك  دعامككا د ككاحديلمالككحد فيقدإذيد
الدككككا دملةمكككادد، للدككك د  د لاكككةمدلا ن مكككيدهيلقكككهين  ديلماللقكككيدبان كككدمدالكككحديلم كككا د،ه قانككك  هي 

الككحديل ككقهقديلمفسككهميدد مككادإذيديلاككةمديلمالككحد،جككاهف  لككالالهد دعكك دي اككفيفديلاكك دال كك ديلم
لقهل ككاد"يلمصككان ددمككقن ددمنكك 1174ههككذيدمككادداكك دلكك ديلمككاقادد، إنكك دالد اطكك د،ل ككذيديل كك 

 جككبد  دافيعكك دعنككقدإنشككا  اديلمسككا ا دد،هيآللككافدهيآلال دهجمدكك ديلم كك  ديلماككفادلككالج في 
 "  ايلا داقا دب اديلقهين  دهيللهي حدهيلشفهتديلا داضفا
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لم ا ديلمافادلالص يديلقهين  دهيللهي حديلمن ميدللملديهاطبدقا دلذلحدعل ديلمالحدإالا د
للم كك ديلمفالطكيدلضككاحدالكحديلم ككا ديهدمةيهلكيدهذلككحدلال صكه دعلكك داكفادصدد،هيلمقلقكيدللفي كي

اشككه ل اد هدنقل ككادمكك ديلج ككا ديإلقيف ككيدهمفيعككااديلمسككا ا دهيلشككفهتديلهيجككبدإالاع ككادهيلمقككففاد
د.هي افيفديلضا شيده ما ا دم ديلمااطفد ميديلجم هفلس

يلمل دكككيدبه دضكككيديجاماعدكككيدلا ق ككك ديلاكككهية دبككك  ديلمصكككالحديلضفقدكككيدهيلمصكككالحددكمكككاداقكككهم
همكك دد، ككإذيدالافاكك ديلمصككل ا  د مكك ديلطبدلكك د  ديلمصككل يديللامككيدهكك ديلاكك داقككقمد،يللامككي

يشكافتديلقككانه دلنكة ديلمل دككيددق قكذلكحد جكبد الددكككه دهكذيديلاهل كبدعلكك د سكابدمالكحديلشكك  د
 دمقابككلدالككهد دعككاق ،دكمككادهفقد كك د ككيديللامككيدهجككهقداككفهفادابككففدلككذلحدهديلااصككيدللمنضلكك

مككقن ددمنكك د  كك دداكك دلأنكك د"دالد جككهةد  ككقد  دد ككفمد  ككقي دمكك دمل كك دإالدد(1159)يلمككاقاد
الكهد د  دي  هي ديلاك ددقفهكاديلقكانه ديلشكفع دهلكالطف ديلمنصكهصدعل  كاد دك ده ك دمقابكلد

 ." عاق 

منكك دعكك ديل  ككهي دهي شككدا ديلاكك دااطلككبديلناشكك يددككقددسككأ ديلمالككحدعكك دي اككفيفدكككذلحدهد
م ديلقانه ديلمقن دممكلدد317د-315  ديلمهيقدكمادجا ددعل  اعالاف د افسا دالدعناديدااصي
د.(1)هدكه دمس هال دعمادا قم دم د افيفدلله فد،يلمدكاندكديهيآلال ديلمصان د

 طئىٌيخ اٌتمظرييخ:شروط حتمك ادل
 الكيديلا صك دبك  ديللقكافي دهمكاد نكا دإلك ددااصكيدافجك ديعالكافي للجهيفدب  ديلمك حدد
هلد دم ديلس لديلاالصدم ديللقافدههجف ديل دنا ديد اف دد،ذلحديلا ص دم د افيفدع 

هل ك داا قك ددلذلحدكا دم ديللق دمن ديلجافدمك دإل كا ديلاكففدبجكاف .د،الد هجقد د د افيف
ه  دد،  د فا بديلمالحداطكأدالدبقدم داهي فدشفط  دهماد:ديلضللديلاافدلديديلمالحدع مس هد

دد: دماد ل دلاااصافذلحدهسهيدنهاحددهع ديديلسببديدب  ديلاطأدهيلاففد، نشأدعن دافف
 جككبد  د فا ككبديلمالككحداطككأد اكك ددكككه دمسكك ه دعكك د للكك ديلشاصكك دديلشككفتدي ه :د

هفقديلقكانه ديلمكقن د هلقكقدد،لمكلديلاكافديلماكاليدللقكانه دهيلاطأدهكهديلد،يلذقددافدلا اف  

                                                           
 .ددد71(دق/دمأمه ديلشام :د  ديلمل ديد  ديلقانه ديلدمن د،دصد1)
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  كك دمككقن ددمنكك دد314يلدمنكك د  كامككا داضصكك لديدللمسكك هلديدعكك ديلضلككلديلشاصكك د كك ديلمككاقاد
دكككا دنصكك د عكك دعمككقد هدشككل دعمككقد هددناشكك اعلكك د  د"دكككلد لككلد هداككفحدغ ككفدمشككفه دسككهي  

ع ديلاففديلذقد صال دهالد الد لةمدم د فا ل دبالهد ديله فدد،اطأدإذيدسببدلله فداففي د
دد(1)".ذلحدلاللقهلا ديلمقففادللجفي مدطلقا دللقهين  ديلنا ذا

هدكض د  دد،سفيف م ديلنض ددمادانطهقدعلد ع دل  داطأدب ذيديلمض همدالدد اا ديل دهيل
م دشاصدذك دشق قديلضطنيددي دصاقفددأيلاطدسهي دكا اصدع ديلسلهحديلملااقديلشد ن في

 اداطا ده بذ دماد  دطادا دم دم ديالذيحديلشاصدبلدهدقد ااذدد، هدم دشاصدغب 
د.د(2)هل ن دم دذلحداقهمدمس هل ا دع داط  د، فصدهدق ي

الديمكف ادهعل دذلحدلهدكا ديلمالكحداكل يديلن كفد هدككا دصكبدا دصكه فديلسك د هدكانك د
هذادمككك دهكككذيدالدده كككفدمككك دهجككك ديلمسكككأليد مكككادةي دهالداكككةي دمكككأاشككك  ا د كككإ دد،ااكككل د عصكككاب ا

د.مق قدل  دي افإذدي د  دكلدمالحدد،للاققلمقدا ديلسلهحديلملااقد هديلمألهيدللشاصدي

                                                           
يلاكففد"ددلاكما مقن د فقن د نص دعل د  د"دكلدإافيفدلكاله فد لكةمد اعلك دهلكهدغ كفدمم كةدد256دقابل ادد(1)

دككلداطكأدسكببداكففي دلله كفد لكةمدمفا لك دلكالالهد "مقن دمصفقدعلك د  د"دد163هلالمقابلدنص ديلماقاد
 .دد

،دق/دعكقنا ديبكفيهدمديلسكف ا د،دق/دنكهفقد مكقداكاطفد:دمصكاقفديل قكه دد783/دد1ق/ديلسن هفقد:ديلهسكد د د(2)
مد2111قيفديلمقا كيدهيلنشكفدهيلاهة ك دعمكا ديلكفق ديلطللكيدي هلك دد(دقفيسكيدمقافنكيد،دت ياللاةيمايلشاصديد)

 .ددد378،دصد
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مككك دداهيلماكككافاد ككك ديللهكككيدمكككأاهذد،الجكككافليلشكككفتديلمكككان :دي د نكككا دعككك د لكككلديلاطكككأداكككففد
هاكككاف دد،هدقكككا داكككف دداكككف داكككففي د قد ل ككك دلككك دمكفههكككا د هد ذ د،يلاكككففدههكككهداكككقديلنضككك 

 نكا د امكا ددعل دهج د ناد دمقاصكقديلشكف ليد،يل  ديسالما ع دديلاففديلناا هد.د(1)ماافا
 .عن د ذ د ل  دلاله فد  دنضس دهمال 

دملدككافيلهدد،ا دجانبدككد هدا دف سككديلجككهيفددا قكك دسككهي دكككا يلمالككحد دهيلاككففديلمهجككبدلمسكك هلدي
ه  دهذيددقكه ديلضق كا د"دككلدمكادهفقديلشكف دلك دمطلقكا دهالدد،اففد فج د د دلللفييلا ق قدد  

دد.(2)اال د د دهالد  ديللهيد فج د د ديل ديللفي"
دشك  لالدناضكا يالددضكه هيلاففديلضا عدهكهدمكاددككه دسكبلا دلل كقمد هدمكاد كهه ديلبنكا د هد

جا د  داب   ديل قا  د"دلهد فيقدانهفد  دقيف دللابةديلقي مدكمكاددككه د ك ديلكقكا   دهدقدد،كلدي
فدلالج في داففي د ا شا دالددمكك ديلا كفةد هدف  دللط  د هدمقدا د..دلمد جةد  دذلحددا

دد(3)من د.د ماديلاففديلدس فد  دعبفادل دهالددمن ديلمالحدمن "
هالداككما د دمككادد،" اصككفيدكككلدهي ككقد ك دمل كك دلككالملفهي:مككامديلنكههقده ك دهككذيددقككه ديإل

علك د"دهلهد هدقدنافي د ك دمل ك د هد:جانابديإلسفيي"دممددقه يلشفتدجف ان دعل ديللاقادهدد، اهلق
د(4)سطحد طافديلشففديل دملحديله فد  داما ديالد  د االيديللاقاد  ددقفديلناف"

  دعدسكككل ان دهالكككال دإنمكككادشكككف دد،هيلضلككلديلاكككافدبهصكككض دهكككذيدلكككد دلالضلكككلديلمشكككفه 
؛دمشككفهعا دهالديلضلككلديلاككافدمشككفهعا دلللككاق دمككاد ككنضل مدهدصككل  مدهعلكك دهككذدالددكككه ديلاككففد

                                                           
 ماقا)داف (د.دد537لملجمديلهسد ديلصاقفدع دمجم ديللهيديللفةديدمفج دساب د،دصديد(1)
يللككككككاقادم كمككككككي"،دقيفديبكككككك د ككككككةمدب ككككككفه دلبنككككككا ديلطللككككككيد"ي شككككككلا دهيلن ككككككا فدللسكككككك هط ،ديلقاعككككككقاديلساقسككككككيد(2)

 .ددم2115هكد1426ي هل 
هكككهد:دمككادداككفديلبنكككا د قدمكك دمجلككيدي  كككامديللقلدكككيدلككأ ديلاككففديلضككا عدد1199ه كك دذلككحداككنصديلمكككاقادد(3)

 هددمن ديل هي  دي صكلديد قديلمنضلكيدي صكلديديلمقصكهقادمك ديلبنكا دكالسككن د"ددين قيم  هجبدههن دهدسببد
د167مد،صد1998مك ديلمجلكيدتدقيفدعكالمديل اكبدد1213،د1212،دد1211،دد1211فيج د داا ديلمكهيقد

 .ددد169د-
 .ددد9/319 دللنههقدفهايديلطالب  دد(4)
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اعل ؛د ن د مفدم اهفدهمن  دعن ده للديلم  هفدم ديلمكليددلكقدهم دممدالددكه د قا دلض
.د ديعاقي  

عك ديعاكقي دمصك هبدديلناشك لديدهكهديلاكففدهدهعل دذلكحددككه ديلاكففديلمهجكبدللمسك 
مككقن دمصككفقدهيلمككاقادد(164)هة ككذيديلمبككق د اككذ ديلاشككف لا ديلمقندككيديلمككاقاد.دام  ككةبككإقفيحدهد

مم كةددفلكحدمكادإذيدهدك ديلاكففدمك دشكاصدغ كمك دذديسكامن غ كفد ن كادد.مقن ددمنك د(314)
د،هلمددك دهناحدمس ه دع ديلاففد هدكا دهناحدمس ه دهالذفديل صه دعل دالكهد دمنك 

ههنكككادجكككاةدللقااككك دي د لكككةمدمككك دهدككك دمنككك ديلاكككففدبالكككهد دعكككاق دمفيعدكككا د ككك دذلكككحدمفككككةد
دد.(1)يلاصهم

مككقفكا د  لالكك دينكك دالددشككافتد كك دم ككق ديلاككففدي ددكككه دهيلمابكك د كك ديلضقكك ديالسكك م د
هناا ج كككاد اككك داقكككهمدمسككك هل ا د الصكككه فدهيلمجنكككه ددسكككاال دكمكككاددسكككا ديللادكككلدهيل ب كككفدلقهلككك د

ْمن ا  دط ا  ف   د   دع ن ق ك  د ":الال  د  ْلة  ا ي دإ ْنس  لل ك  هيللمكقدهغ كفديللمكقد ك دي مكهي دسكهي د قدمك دد(2)"ه 
يلاكما دمك دمالك ديلاكاصدالدعلدك دددقك  افدله ف دمالمقي د هدماط كا د هدم مك  دعلك ديلسكهي د

د.د(3)مقن ددمن د315م دما ديلماهل دعلد دإ دكا ديلملاشفدغ فدمم ةكماد  ديلماقاد
أدهيلاككفف،دهمكك ديلجككا ةد  داناضكك دهككذ دطككع دككيديلسككببديدبكك  ديلاديلشككفتديلمالكك د:داككهي ف

ي جنبكك ددلسكببنكاا دعك ديد كقه ديلاكففككا ديلل دكيدهاللكا دل كادالداقكهمديلمسك هلديد ك د الككيد
د هداطأديله ف.د، هداطأديلمافهفدنضس داديلقاهفا()يلقهد

 ادلطٍت اٌثبٔي :            
 ِطئىٌيخ ادلبٌه وفىرح اٌتعطف يف اضتعّبي احلك.                

                                                           
 .ددد54ل ديلاض يديلاما د  ديلضق ديالس م د،دصديلش  دعد(1)
 (د.دد13سهفاد ديدفدمد)د(2)
دن ف ككيديلاككما ده  كككامديلمسكك هلديديلمقندككيدهيلجنا دككيد كك ديلضقكك ديالسكك م دتد:فيجكك د كك دذلككحدق/دههلككيديلة  لكك د(3)

 .ددد26مدصد1982هككد1412يلضكفدقمش ددقيف
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   دد(دمقن ددمن 17يلماقاد)د  د(1) ا االادهفقدذكفد كفاديلالسيد  ديسالما ديل  
ماال د انا  دم ديلشف دهيللفيد ان ددكه دمسؤهال دعمادم د سالملد ق ديسالد"نص دعل د ن 

ديل دغ ف ديسالمال  دعل  ديل   افاب ديسالما  دهدكه  دافف دم  د  ددمشفه  دمشفه  غ ف
إذيدكان ديلمصالحديلا د فم دد-2يدلمددقصقدل دسه ديإلافيفدلاله فإذد-1:دي  هي ديآلادي

دم ددص بديله ف دلالقدا دإل دما دي همدي ددل لي دلسبب اإل دا قدق ا دكان دد-3  دافف إذي
دد.(2)"إل دا قدق ادغ فدمشفهعيديلمصالحديلا د فم 
  ديسككالما ديلشككاصدل قكك ددلابككفدمنطهدككا دعلكك دالسككيدإذيددصديلقككانهن ه ابكك  دمكك ديلككن

د:دعل ديلن هديلاال ديلمهجليدللمس هلديداه فد  دشأن دي قديلصهف
الد له دمك ديسكالما د قك د  دهذ ديل اليددهههدصقدي افيفدلاله فدصا بديل  دد(د 

نماد فم دإل ديإلافيفدله ف د ق ،دكأ د بن دشكاصد ا طكا دعالدكا د ا ق  دمنضليدااصيدل ،دهي 
لدسكق دمن كادهل ك دد  دمل  دل  دد جبديلنهفدع دجكاف ،د هد  دد ضكفدي كقدب كفي د ك د فاك دال

نمككد،ي  ككهي دالد نطككهقداصككفيديلمالككحدعلكك د ا ككقادلكك دالككح.د ضكك دلاهككد دب ككفدجككاف  داددصككقهي 
يلمصكل يددينلكقيمندكيديإلاكفيفدمك داك  دديسكاا ص،دهدلملديلقاا دعلك د(3)بجاف افيفديإل
د.اآليديلمنضليديلا د فيقدا قدق اديلمالحدلالقدا دم ديلاففديلذقد صابديلجافده 

                                                           
،دق.د سكك دعلكك ديلككذنه :دد51مد،دصد1965،ديلقككاهفا،د1ين كفدق:د سكك دك ككفاد،ديل قككه ديلل ندككيدي صكلدي،د د(1)

د.دد38م،ديد1954يل قه ديلل نديدي صلدي،دلهقيق،د
ككدمك د1(دمك ديلقكانه ديلمكقن ديللفيدك دهاكنصدعلك دينك د:د"د7(دمقن دمصفقد،داقابل اديلماقاد)5فيج ديلماقاد)دد(2)

يل ك دغ كفدجكا ةد ك دي  كهي دهدصكلحديسكالما دد-2يسالما د ق ديسالماال دغ فدجا ةدهجبدعلد ديلاما د
إذيدكانككك ديلمصكككالحديلاككك د فمككك دهكككذيدد-يالسكككالما دسكككه دي اكككفيفدلكككاله فدبدإذيدلكككمددقصكككقدب كككذيد-يآلادكككيد: 

إذيدكانكك ديلمصككالحدد-يالسككالما دإلكك دا قدق ككادالدااناسككبدمطلقككا دمكك دمككاددصكك بديله ككفدمكك داككففدلسككبب ادجككك
 .دديلا د فم دهذيديالسالما دإل دا قدق ادغ فدمشفهعيد"د

،دق/دد86مد،دصد1961ين كككفد:دق/دصككك حديلكككق  ديلنكككاه د،ديلكككهج ةد ككك ديل قكككه ديلل ندكككيدي صكككلديد،دلهكككقيقدد(3)
  مكككقديلشكككام د:د ككك ددمكككأمه د،دق/دد214كدد213صد3ههكككامعدد95 سككك دك كككفاد،ديلمفجككك ديلسكككاب د،ديد

 كككفديلمكككذكفاد،ديند72للكككيدي هلككك ،دصد2111يلمل دككيد ككك ديلقكككانه ديلمكككقن ديلدمنككك د،دقيفديل اكككبديلدمندككيديلككك 
 .د219،دصد1يإلداا ديدللقانه ديلمقن ديلمصفقد،دمجمهعيدي عما ديلا ا ف يدللقانه ديلمقن د د
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  دهكذ ديل الكيددككه دلصكا بديل ك دهدديلاففدعل ديلمصل يدفج ا دكب في دفج ا دد(ب
 دهذ ديلمصل يدالدابففدذلحديالسالما دل هن كاددل لكيدي همدكيدل د،مصل يد  ديسالمال دل ق 

 المالكحديلكذقد  كقمد ا طك د نمكاددسكالملدد،(1)إلك دمكاددصك بديله كفدمك داكففدلسكبب الالقدا د
  دمل  ا ،دهل  دإذيدكا ديل قمدقه دعذفددهق،د إ دمصل يديلجافديلذقددساافدلال ا  د  د

الكحد ك دهكقمديل كا  د.دهمك دمكمددلابكفدهكقمديل كا  دلقا  دافجحدفج انادكب في دعلك دمصكل يديلم
 دساهجبدمسؤهلديديلمالحد.دالسضا د  ديسالما د  ديلمل دي

دلابفدالسضا د  ديسكالما ددلا د فم دصا بديل  دإل دا قدق اعقمدمشفهعديديلمصل يديد(جك
كككأ د هدي قب،ددا قدق ككادماالضكا دللن ككامديللكامدلابكفديلمصككل يدغ كفدمشككفهعيدإذيدككا ها،ديل ك 

دهيلامكككهف،دماالضكككيدلكككوقيبد هدلالكككاط ديلماكككقفي ل ضككك  دمشكككبههيدمنةلككك دد اصكككصديلمالكككح
د.د(2)هللقاا دسلطيدهيسليد  دفداليديسالما ديل قه د دلابفداصف  دالسضا د

د كققديلكذقديلملدكافدههكهدد،لمهاكهع يلملدكافد اا دليلمصل يدغ فديلمشفهعيدداقق فهد
د،سكلهحديلشكاصديللكاققيدصكا بديل ك دعك دذيد ن كفد كإد،مق ديلالسكيد ك ديسكالما ديل ك 

يالسكككا نا ديديلم كمكككيددهدكككقدصكككقفدعككك د، قككك دها ققككك دمسككك هل ا ديسكككالما ككككا دمالسكككضا د ككك د
 كمككا دداكك دلككأ د"يلمل دككيديلضفقدككيد دككا دكانكك دسككليدد1913يبف ككلدد31يلماالطككيديلمصككف يد كك د

ذلككحدكككلددنطاد ككادااق ككقدبهيجككبديالمانككا دعكك دإل ككا د قداككففدجسككدمدلالجككافد...ده ككقالد كك 
د.د(3) للددمن ديلجافدم دا ص لديلمنا  ديلف دسديدم دمل  "

اقككق فدمككق ديلالسككيد كك دد دهككهديلملدككافدي نسككبداطبدقكك د كك جامككاعيلملدككافديالهنككف د  د
ي ديل قكه د عطاهكاددذلكحد،،دهيلمفج د  دذلكحدلللكفيدهيللكاقي ديلسكاف ي قه ديلجهيفيسالما د

                                                           
(دمكك ديلقككانه ديلمكقن ديللفيدكك دلقهل ككاد:د"د1192همك داطبدقككا دذلككحدمكادنصكك دعلدكك ديلضقكفاديلماندككيدمكك ديلمكاقاد)د(1)

ككا دهكذيدداكفديلجكافديلكذقددسكاافدمل ك دهم دذلكحدلكد دلمالكحديل كا  د  د  قمك دمااكافي دقه دعكذفددكهقدإ د
 مقن دمصفق".دد2/د818لال ا  د"،دفيج ديلماقاد

د.ددد97هدد96ك فاديلمفج ديلساب ديدد ق.د سد:ين فد(2)
هم دصكهفديالسكيد ك ديسكالما ديل ك دددكامدد211صدد1مجمهعيدي عما ديلا ا ف يدللقانه ديلمصفقد،د د(3)

ا ددمكن داجنبدذلحدلهد دامديلمقانيد ك دمككا د اكفد شكافديلدك ديلمالحدببنا دمقانيد  دمل  داؤذقديلجافدهك
 (د.دد1هامعدفدمد)د854،دصدد1ق/ديلسن هفقد:ديلهسد د 
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 ككككققديلسككككلمدهماككككافديلجككككهيفدغ ككككفديلمأله ككككيداد،دككككييجاماعيلقككككانه د صكككك اب ادلا ق كككك د هككككقييد
الة كةدمبكق ديلجكهيفددهالاه د  فيقديلمجامك د ك د،فهيل ديلمجام عل داضكدحددلملا دهدجاماعيال
شاعيدفهحديلالاه دهد د.ها س د ذهيد فد دهد  هديديلمجام ددقل لدعل هيلاشجد دعل دذلحدد،ي 

دد
 ادلطٍت اٌثبٌث :                  

 ٌه وفىرح اٌغٍى يف اضتعّبي احلك.ِطئىٌيخ ادلب                         
دإ فيقدهن دع ددالدد،يللاميديلقهيعق  ددديلهلهد  ديسالما ديل   نصدااصدافهفا

هههددسالملدديلمالحد  هذلحدد؛عل ديلمل ديد فقلماافديلجهيفدغ فديلمأله يدكق قد قدق د
بالقنادينكه ددقدديل اليهذيد  دهدد،ا ذايلندلمد االيديلقهين  دهيللهي حهدد، فا بداطأددقدالد ق 
د.كأسا دلقدامدمس هلديديلمالحدع ديلهلهد  ديسالما د ق يلاقص فقدديلاطأد كفاع د
لككهدمبكك د  ديلمالككحدههككهددسككالملد د كك د كككفاديلالسككيد كك ديسككالما ديل كك ،كككذلحدديل ككا هد

مديلالسكيدليدلقدا  دسلهك دإ ق ديلصهفديلمهجدلمد اه فهدد،سالما د ق  ق دلمد السيد  دي
يسككالما د كك ددق،دهلككمد  ككقيديلمالككحدعنكك،د كك دهككهددصككقديإلاككفيفدلالجككاف كك ديسككالما ديل كك 

لالسككيد كك ديادفد كككعكك دد داككا دلككقنادبايههنككادنكككه ددككقدد،مل  اكك ديلكك دا ق كك دغككف دغ ككفدمشككفه 
ديسالما د  ديلمل دي.د

ديلك دناقكاقي مهيج كيدالكحديال ك دديلالسكيد ك ديسكالما ديل ك دفا ككد(1) نصكافهلققدذهكبد
(دمككقن دهمككاددمامل ككاد كك د17يديلكك ديلصككهفديلككم  ديلمنصككهصدعل  ككاد كك د)فيللككصككهفاداككا يدإ

عكك ديلهلككهد كك ددلقدككامدمسكك هلديديلمالككحدله ككيد"دأيلجككهيفدغ ككفديلمد"ماككافد ههككديلاقن نككا دي اككف د
يلمككاقاد كك ددقابل ككادهمككاددمككقن ددمنكك دد(1162-1161)دهيقيلمككهةككذلحدا ككه دد،يسككالما ديل كك 

لضككفاديلالسكيددمجكفقداطب ك دعلكافادعك دمكقن دعفيدك د(1151)مكاقادمقن دمصفقدهيلد(817)

                                                           
فيجك د كك دذلكحدق/دةكك دةككك د سك  دة ككقي د:دد،693،دصدد427،دصديد8فيجك دق/ديلسكن هفقد،ديلهسككد د د(1)

،دد98مفجكك دسككاب د،ديدد،دق/د سكك دك ككفاد،د97 ككقهقديلمسكك هلديدعكك دماككافديلجككهيفدغ ككفديلمأله ككيد،دصد
،دق/دجم كككككلديلشكككككفداهقد:د854كدد851صد567د-د565يدد1،دق/ديلسكككككن هفقد:ديلهسكككككد د د319صد

 .ددد82،دصدد27يل قه ديلل نديديد
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هصديلككهيفقاد كك ديلنصككدان ادعلكك سككف هلالاككال د ككف د نصككافد كككفاديلالسككيدد، كك ديسككالما ديل كك 
دكاطبدقا دعل دنض ديلضكفا.ديلمل ديد هقد

هلقككقدسكككاعقد ككك دالة كككةدهكككذ ديلضككككفاد  ديلمشككف ديلمصكككفقدككككا د كككنصدعلككك د ككككفادماكككافد
همكك دهككذيديلمنطلكك دد.له ككيدكاطب كك دمكك داطبدقككا ديلالسككيد كك ديسككالما ديل كك يلجككهيفدغ ككفديلمأ

سككه دد  كككفاديلالسككيد كك ديسككالما ديل كك دلدسككا دلككديلقككه دإلكك د(1)يالاجككا  نصككافدهككذيدذهككبد
الددلاكقدديلكفيقغ كفدي دهكذيدد،يلافه دع د قهقديل  د هدع د قهقديلفاصيدفصهفادم دصهد

ه  دهذيدافه دعل ددفغليديلمشكف دد،اداط  لماد د دم دا كمدلالنصهصدها م ل اد ه دمل د
ه صكفهاددميدلضككفاديلالسكيد ك ديسكالما ديل ك  يلنصهصديلمنهيل قيديلذقد فيق دم داقف فد

دد.  د اال دا  دالدغ ف
لقدكككامددده  كككقد ككك ديسكككالما ديل ككك دالدا ضككك دكأسكككا ددكككانهن دهيل قدقكككيد  د ككككفاديلالسكككي

دلارمهفديلاالدي:هذلحدد(2)يلمالحدع دماافديلجهيفدغ فديلمأله يمس هلديد
لمادكا دهناحداكفهفادلاقف كفدد،يلمالحد  ديسالما د ق داطأ د هدالسضا ددلهدكا دغلهد-1

د(دمقن ددمن .1162،د1161نصديلماقا  د)
ع د ديد اكففدم مكادكانك دمس ه ديلهلهدلهكا داطأ د هدالسضا دل ا ديلمالحددكمادي د-2
ده فدمألهي.هلمادكا دهناحدافهفادلهصيديلاففدلالد،قفجا ا
د،دككقدالددقصككقدمكك دهفي كك ديإلاككفيفدلككاله فد،كككذلحدسككلهحديلمالككحد منككا ديسككالما د قكك د-3
بكلدهدكقد مبك د داكا دينك دد، ف قدم دهفي ديسالمال دل ق دا ق  دمصل يدجقديدهمشكفهعيدهلفةما
دااذدكلديال اداطا ديل ةميدلمن دهده ديلافف.يدقد

                                                           
 يلمفيج ديلسالقيد.دد(1)
يلمسك هلديديلمقندكيد كك ددكأسككا ،دق/دصدنصككفدف كاع د:ديلاكففدد717صدد437يدد8فيجك دق/ديلسكن هفقد د(2)

،دد59همكادللكقهاد،دق/دعبكقديلمكنلمديلصكقاد:ديلمفجك ديلسكاب د،ديدد423مدصد1978دتديلمجامك ديلملاصكف
 .ددد93صد
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هفق دعلكك د ككاال د د كك دمكك  د ككاال ديلالسككيد كك ديسككالما ديل كك صككفديلمشككف دد-4
 دعكك د ككه دمككادد املككدا م ككلديلككنصيلمشككف دهالد جككهةدإفيقاد اككفيمديسككب لديل صككفدههنككاد جككبد

دد.إاا يدصهفاد اف دلمدافقد  ديلنصطف  د
باشككه لدد سكك دبنككاديلاضك ككفدللمكك دعكك د سككا دمسكك هلديديلمالككحديلككذقددقككهمددهاللككا دلككذلحد

دككقديفا ككبددذلككحمكك دهالددكككه دد،لملد قكك دسككاد  ككهدمصككنل دلكامككلدطاداكك دطككهي ديلل ككلدهيلن ككاف،
 ده كك ددهيعككقديلمسكك هلديديلاقصكك ف يدعنككقدمككاددأاككذدكامككلديل دطككيدممككاددسككاهجبدمسكك هل ااطككأد
د.د!!يلمصن داشه ل  ددهيل ذف
علكك ديلمسكك هلديد ككقالدا كك دإ ككق ديلصككهفديلككم  ديلمسككاهجليدلقدككامددالدكمككاد  دعملكك دد
دد!!يلالسي كفاديسا د

ذيدكا دي مفدكذلح ماك  دلقدكامدمسك هلديدددكانهن دع د سا ديلاساؤ دهيلل   جقفدبناد دهي 
لمكككاد نكككا دعككك ديلاشكككه لدمككك داهاكككا ددي اككفي اشكككه لديلمصكككن دلكككد  دهن كككافي دقه دعككك ديلمالككحد

يلسككان ديدهيلم كد د كيل دغ فدذلحدمماد نا دم دملهمكا دللب هفهي حده قان دال  دلالمجاهف  د
دد؟يفد قي دم ديلجساميدالد اسامحدلممل ادعاقا دهالعف ا دالدسدمادإذيدبله دالحدي افدد،لالمصن 

(دمقن ددمن دهيلنصكهصديلمقابلكيدل كاد1161يلماقاد)ديلجهيبدع دهذيديلاساؤ دا ضل دل 
مكقن دد817اقابل كاديلمكاقادد،مكقن ددمنك د1162د-د1161 ك ديلمكهيقدد، ك ديلاشكف لا ديلمقندكي

لسببدمالحدعب دإاا  دهطافئدهيلا داضف دعل ديلدمقن دعفيد د(1151)مصفقدهيلماقاد
د،دهكهد مادكيديلج كفي دمك دي اكفيفيإلسكامن ادي،دهغاديديلمشف دم داقف فدالحديلمسك هلديديلجهيف

د منا ديسالمال مدل قهد م.
إالدد،س ميديلابف فدهمشفهعديديلهاديدهسمهدمقصقهاديللامد  داقف فدالحديلمسك هلديهم د

لماد   ادد قديلا دافقدعل ديلمل ديددلابديلق هقدهصديلهيفقاد    ديلنص ف دد(1)لل ديلضق   د
يلمسكككك هلديدجق ككككقادااالككككيدعكككك دلمسكككك هلديداقف ككككفددالككككد د   ككككد،يلمأله ككككيدماككككافديلجككككهيفدغ ككككف

يلمسك هلديدمس هلديديلمالحديلذقددهلهد  ديسالما د قك دمسك هال د ك دإطكافددبلدالق د،يلاقص ف ي
ديلاقص ف ي.د

                                                           
 .ددد44 شافديلد دق/ديسماع لديلم ادفقد:د  ديلمل ديد،دصدد(1)
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إذيدكككا د فديلدكك دمكك داكك  دسككلهحديلمالككحغادككيدمككاد كك دي مككفد  داقككق فديلاككففدالد ن كك
همكادإذيدككا دد،عك ديالسكالما د شال دل ق ،دبلد ن فدإل ديلاففديلناماط ا د مدالدعنقديسالم
ككا دذلكحدقلكد  دكا دكا دعلك دددكامديلاطكأدد، كإ دككا دغ كفدمكألهيد،مألهيداففي دمألهيد مدغ ف

ه  ككككامدن ف كككيديديلاقصككك ف يد ككك دجانكككبديلمالكككحدممكككاددسكككاهجبدمسككك هل ا ده قكككا دلقهيعكككقديلمسككك هلد
دد.يلالسيد  ديسالما ديل  

لقككهين  ديلمقندككيديل ق مككيدهمنكك ديلمالككحدمكك ديلهلككهد كك دييلدمنكك دديلقككانه ديلمككقن دسككا فدككقدهد
إنمككادشككفع دلا ق كك ددعلكك ديعالككافدي ديل قككه دد،يسككالما د قكك ديلكك ديل ككقديلككذقدداككفدلككا اف  

كككا دذلككحدد،فهعيد هدبككقه د ا ككقا ككإذيديسككالملديل كك دلمصككل يدغ ككفدمشككد،يلمصككالحديلمشككفهعي
(دمككقن ددمنكك دهيلاكك داقككففد"د1161إسككا اد كك ديسككالما ديل كك د.دههككذيدمككاداككنصدعلدكك ديلمككاقاد)

لككد دللمالككحد  ددهلككهد كك ديسككالما د قهدكك دإلكك د ككقدداككفدلملككحديلجككافدهلككد دللجككافد  د فجكك د
نكك دمككقن ددمد1162علكك دجككاف د كك دماككافديلجككهيفديلاكك دالددمككك داجنب ككاد"دكمككاداككنصديلمككاقاد

ةيلككككيديلماككككافديلم قمككككيدإذيداجككككاهةديل ككككقديلمككككألهيدمكككك دمفيعككككاادإ  ددطلككككبدد)للجككككافدعلكككك دينكككك 
هيلهكف ديلاك داصصك دلك ،دد،ي عفييدهطبدليديللقافي دهمهد دكلدمن ادلالنسكليدإلك دي اكف

د.د(1)هالدد ه ديلافادصديلصاقفدم ديلج ا ديلمااصيدقه دطلبدإةيليدي افيف(
ادبجكك  د ن ككاداضككف دعلكك ديلمالككحدد ككقي د اللكك دلأ ككقدهمكك ديلنصككهصديلقانهندككيد ااككحدلنكك

هاضكف دعلدك د ك دنضك ديلهدك ديلاةيمكا دللكقمديلهلكهدهيالسكاه  ددسلطاا دههك دسكلطيديالسكالما 
ه كك ديلمسكك هلديددانشككأهدد، كك ديسككالمال دل قكك دإلكك ديل ككقديلككذقدداككفدبجككاف داككففي دغ ككفدمككألهي

 فاكا دإعالكافي ديلجكهيفدهمكاددا  هيسكامنعكب دطكافئدهه دب ذ ديلممالكيدد،شفهتده  كامدمل ني
لمل ككككك د هديلاصكككككفيد دككككك دلال كككككقهقدديلجكككككاف ككككك ديسكككككالما دطللككككك دمككككك دعنادكككككيده كككككفصد  بكككككفدا 

دده ا دالدانقلبدع دا ديلجهيفديل دشكلدم د شكا ديلاففدلا اف  .د،يلمشفهعي
 مضار الجوار غير المألوفةشروط تحقق مسئولية المالك عن  .1

                                                           
 عفيد د.دد1151ل ب ،دمدد816سهفقد،دمدد776مقن دمصفقد،دمدد718اقابل اديلماقادد(1)
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 ككك ددغلكككهديلمالكككحدالبكككقدمككك د،لجكككهيفدغ كككفديلمأله كككييلمالكككحدعككك دماكككافديدقدكككامدمسككك هلديل
م دهجهقدع دكيدد،اففي د اجاهةديلاففديلمألهيدلالجافديسالما ديل  دإل ديل قديلذقدداف

د دماد ل د:ددهانذكفدد،غ فديلمألهيدسببديدب  ديلهلهدهيلافف
د ك ديللهكيددكأا دلملنك ديإل كفيتدهمجكاهةاديل كقديلهلهدديلهلهد  ديسالما ديلمالحدل ق  (د 

دشك   دقهمديلمالحدلأعما دعنكقديسكالما ديلد،يلمالافيدعلد دب  ديلج في ملقه دهديل
مس هلديديلمالحددهاقف فديلمملهحدم قما داففي دبج فين دالد اقبل اديلج في د  ديللاقاد.

د،اقهمدعل دداعقاداقاك دلاكفهفاداسكامحديلج كفي د دمكادب كن مد ك ديلماكافديلمأله كي
الدغل د  ققديلم حدع ديسالم د.(1)ا د قهد مهي 

هيلملدافديلذقددقكا دلك ديلهلكهدالد ن كفديلدك دمك داك  ديلن كفد ك دسكلهحديلمالكحد  كهدلكمد
 لاشككفدإ ككق دسككلطاا دلمهجككبديلقككانه ديلككذقد اككه دمالككحددبككلدهككهد، فا ككبدملككفاداهجككبدلؤمكك 

إالد  دهكككذيديالسكككالما دإذيداكككف دعككك د كككقهقديلقكككانه دلمقااككك ديلمكككاقادد، ككك ديسكككالمال دشككك  يل
 إن ددصلحديسالماال دالد اض دهطبدليدي عفييدهيللاقي ديلمأله ي،دهههدد،دمن (دمقن د1154)

د.(2)بذلحد اف دع دقي فاديلمشفهعديدالدسدمادإذيد ل  دلاله فداففي دغ فدمألهي
،د مكاديلاكففديللكاققد(3)هكهديلاكففدغ كفديلمكألهيدديلاففديلكذقد بكففدمسكؤهلديديلمالكحدد(ب

كاككككفهفاددمفا لكككك د قدمسكككك هلدي؛دذلككككحد  دديلجككككهيفيلككككذقدجككككف ديلاسككككامحدلمملكككك د كككك د ا مككككلد
يجاماعدككيداقااكك ديلالككاه دبكك  ديلج ككفي دهلالاككال د لككد دللجككافد  ددسككأ دجككاف دعكك دكككلداككففد

  افابدعل ديسالمال دلمل  دال دم دشأ دذلحد  ددهلد قديلم حد االطلديلمل ديد.د

"دههدكلدماد(دم ديلمجليد1199هيلاففديلضا عد هديله فدمألهيددقدعف ا ديلماقاد)
م ديلبنا دكالسكن د هددافدلالبنا دديلمقصهقادمن ديل هي  دي صلديدهدضه ديلمنضليدي صلديد

                                                           
 .ددد52مدص2114يلل نديدي صلديد،دقيفديلجامليديلجق قادد  ديلهج ةد  ديل قه ددق/دفماا د بهديلسلهقد:د(1)
،د659،دق/دم مككهقدجمككا :دمفجكك دسككاب ،دص149د-د148ين ككفدق/داه  كك د سكك د ككف ديلمفجكك ديلسككاب ،دصد(2)

 .ددد459ق/ديسماع لديلم ادفقديلمفج ديلساب ،دص
 كفديلمكألهي(ديلكذقددسكاضاقدمك د اض دم دطبدليديلق قديلقانهن دللمل ديد امملد ك دلضكاد)يلاكففدغديلذقالب فدهيدل(3)

د1151(دمكك ديلقككانه ديلمككقن ديلمصككفقدفيجكك دكككذلح)يلماقاد817(دمككقن ددمنكك دهيلمككاقاد)1154نككصديلمككاقاد)
 .ددد52(دم ديلقانه ديلمقن د،د ن فد:دق/دفماا ديبهديلسلهقد:ديلمفج دساب ،دص1يد
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 ق دفجلدبنا د سقدلسبل دشلاحد ذيدإدهاطبدقا دلذلحهد جلبدل دههنا دهدكه دسببدين قيم د"د
ل د)مد  ددكلض دبف دللجاف د،هصافدل ا دالددققفدعل ديلقفي ادمل ادلسببديل لميد،ب  دجاف 
دمجلي(د.1211

 : ِعيبر اٌتفرلخ ثني األضرار ادلأٌىفخ واألضرار غري ادلأٌىفخ
 لديلمهاككهعديديلككذقدالككقدمكك ديلمسككا ق ككقدمككادإذيدكككا ديلاككففدمككألهيد هدغ ككفدمككألهيدد ددددد

ماالضكككيدمهاكككهعديدده فجككك د   كككاديلككك ديعالكككافي د،دسكككاقلدباقكككق فهاديلقااككك ديلكككذقد ن كككفديلنكككةي 
(دمككقن د1162ه كك دمككاداقاكك دلكك د)د،يلالككهد دعنكك داككففدهمقككقيفيل  اككققدب ككادلاقككق فد جككمد

)للجافد  ددطلبدإةيليديلماافديلم قميدإذيداجاهة ديل قديلمألهيدم دمفيعاادي عفييد:دمن د
هيلهكف ديلاك داصصك دلك ،دهالدد كه دد،هطبدليديللقافي دهمهد دكلدمن ادلالنسليدإل دي اف

ةيلكككيدي اككككفيف(.دهسكككناناه دعككككف ديلاكككفادصديلصككككاقفدمككك ديلج ككككا ديلمااصكككيدقه دطلككككبدإ
دلالققفديلذقددكشيدع دمامهن ادهذلحد دماد ل :ديلمهاهعديديالعالافي 

 كك دي  كفيحدمكك دف كك ددمككاد جكفقدهككهدمكادالككافيدعلدك ديلنككا دمك دغ ككفدإنكككافد مكم  دد:يللكفيد(1
الدسككدمادإذيديداصككفدد،لمكبككفي ديلصككه ددككقدجككف ديلاسككامحد دكك د كك ددلابككفداككففدغ ككفدمككألهي

يلمككا دهيلةمكا دهعنق كذد ؤاكذدهكذيددلكااا يل  ديللفيديلسا قددقد االكيدد،مل نيدعل د هدا 
 مككادد ككق د كك ديلف ككيد االككيدعنكك د كك دد،عقمكك دللاككففدمكك عنككقداقككق فديلقااكك دديالاككا ي

همككادد ككق د كك ديلن ككافدد،همككادد ككق د كك دي  دككا ديلشككلبديد االككيدعكك دي  دككا ديلفيددككيد،يلمككق 
ل سبداطكهفديلمجامك دها سك د ذهيدك دهيل الكيدديالاا يدههكذيد فيع دهذيد، االيدع ديلل ل

ديلا ددلدش ادم دفد دهاالي.
ااالكككيدينمكككاتديللقكككافي ده شككككال اددطبدلكككيديللقكككافي دهمهدككك دككككلدمن كككادلالنسكككليدإلككك دي اكككفد(2

يلاك ددمكفدب كادككلدمجامك دعلك د كق ،د مكم  ديلجكهيفدي  قك د االكيدديالداصكاقديل سبديل اليد
،ده جككبدعلكك ديلقااكك دلككلد االككيدعكك دن ككامديلشككق دهيلطلقككا  ككامديلضهند،عكك ديلجككهيفديلف سكك 

 الج في ديلما صق  د جبد  د ا مكلدككلدمكن مدد،يالاا يعنقداقق فديلاففد  د فيع دهذيد
كماد  دع ديدصكا بديلللكهدلصكا بدد،م ديلجهيفدهذيديلنه دقفي دم دي افيفديلا ددضفا اد

ديلسضل.
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 ديلملكان دهيللقكافي ،ديلهكف دمك دإنشكادلكااا يداالكي ديلهف ديلذقداصصدل ديللقكافد(3
كمكك دد،عقككافي دل ناضكك دبف لكك دهممككاف د نشكك  ككاللل ددشكك قدبنككا دلدسككك د دكك ،د دمككاديلككلل دي اككفد

 كك د كك ددهمككادكككا دمكك ديللقككافي د،فقد هدمطلككمد هدمق كك كمساشككض د هدم ككلداجككا دعقككافد ككؤجفد
ديالاكا يالديلقااك دهكذيده كقد، هديلصكناعديي  دا ديلاجاف كيددمهدل د  دسكن د االيدع 

ددعنقداقق فدي افيف.
د،اقكا ده ك ديلملدكافديلمهاكهع د،يلمأله كيدغ كفد  دي اكفيفه ف دلل دشفيحديلقكانه د

كمكككادلكككهدككككا ديلمااكككففدمصكككابدد،يلاكككففدمقكككقيف ؤاكككذدلكككال فهيديلشاصكككديدعنكككقداقكككق فددهال
لالنسكككليددمكك دين ككادمأله ككيدلمككف دنضسكك د هدعصككب دهالددسككاطد دلسككبب ادا مكككلدالككحدي اككفيف

د.د(1)للشاصديللاققدهالد ااففدمن ا
 ك داقكق فديلاكففد اك دهلكهدككا دديلشاصكديدال فهيلكيلك دي اكذدد(2) دمادذهبديلكلل 

ل نك داجكاهةديل كقديلمكألهيدلسكببد كفهيدشاصكديدد،يلاففده  ديلملدكافديلمهاكهع دمأله كا د
اعيدااصيدلمةي ديلجافد هدمفا د هدعصب ا د ل ق دم داهاا دعاقديداففدجسكدمدااك

هكان د  دن كفديلشكاصديللكاققد اكفيفدمأله كي،د دسكأ ديلمالكحديلكذقددلسببد الا ديلااصي،
همككادمككقن ددمنكك د(د1162)اكك دلكك ديلمككاقادهذلككحدعلكك داكك يدمككاداقد،اسككببد كك دهككذيديلاككفف

ه ك ددد،هيلا دالداللأدلشاصدم دهد دعلد ديلاففد هديللقافديلذقددمل  ديلجكافده كق ددقابل ا
هيلقككه دله ككفدذلككحد جلككلدد،ادككيديلاكك د نشككقهاديلمشككف د كك د مادككيديلج ككفي هككذيديلككفيقداهسككد دلل م

د.يل ماديدداصفادهغ فدكا ديد
 دككا دكككا دمصككقف دهطبدلاكك ددسككاقدمدمككك ددهيلاهسكك د كك ديل مادككيدلاشككملدكا ككيد نككهي ديلاككفف
بلداأمفدلاإل سكا ديلك ديلجكافدهملاملاك دد،ملاقئديلشف ليديلا دالدامن ديلاففدلالجافد  سب

دي.ملامليد سن

                                                           
ق/ديسكماع لديلم كادفقد(د57ب دي،دق/دعبقديلمنلمديلصقاد:دمفجك دسكا429ق/ديلسن هفقد:ديلمفج ديلساب ديد(1)

 .ددد81،دق/دمأمه ديلشام د،دمفج دساب د،دصدد48،دصد،دمفج دساب 
م مكككهقد،دهق/152مدص1981ق/دعبكككقديلمكككنلمديلبكككقفيهقد:د ككك ديلمل دكككيدمكالكككيديلجككك  ديلجق كككقاد،ديلمنصكككهفادد(2)

 .دد68ةك د،ديلمفج ديلساب د،دصد جما
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 فيعككككك دكا كككككيديل كككككفهيددعنكككككقداقكككككق فديلاكككككففد  ديلقااككككك دذلكككككحد جكككككبدعلككككك دهعلككككك د
اط ككفدعلكك ديلل دككا دبكك  دل ككاداككأم فددمككادقيمدلشاصككديدلمككاد كك دذلككحديل ككفهيديد،هيلم لسككا 
هيلكذقددممل يللسد دم دفدم دمساصهفديلشفف،دهيلافدديلنافدمل مد  دكماددقا د يلماجاهف  د

دد.دللاجلهيد  ديآلجلدعل دع دا ديلجهيف لد دل داطهفا د
غ ككفديلمككألهيدنا جككيدطبدلدككيدللهلككهد كك ديسككالما دد  ددكككه ديلاككففع دككيديلسككببديدهكك دد (د

ذيدلكمددككك دي مكفدككذلحد،هيسكاه  ديلمالكحدل قك  لمككقع دعلدك دنضك دمسك هل ا دعكك ديد لمقكقهفد،هي 
فدهذلحدبإملكا ديلسكببدي جنبك د هداطكأديله كفديلكذقدالددسكأ دعنك د هداطكأديلماكفهدد،يلافف

د.يلمس هلديد الصدنضس دم نضس دهةذلحد
هعل دذلحدنساطد ديلقه دلأ دمس هلديديلمالحدمس هلديددانهنديدإسامن اديدكق قد قدقك د كفقد
علكك ديلمل دككيد ككإذيدالافاكك دمصككل يديلمالككحده اجككيدجككاف ديلمل ككيد كك دبككقدمكك ديلاككفجدحدب ن مككاد

ن كككادالدااالكككيدعككك دل د،ه ككك د الكككيدفج كككا ديلاكككففدعلككك ديلمصكككل يد اقكككهمدمسككك هلديديلمالكككح
دهللقااك د  ددسكال  ددبالكحديلقهيعكقدللا قك دمك داكهي فد،يلمس هلديديلمقففادطلقكا دللقهيعكقديللامكي

د.شفهتده  ا دددام ادالسدمادفك ديلاففدهيلاطأدهع ديديلسببدي
 أثر أسبقية االستغالل أو التملك في تقدير الضرر .2

نشككأدعنكك دديللقككافديلككذقيسككاه  ددمكافداكك يدبكك  ديلضقكك ديلقككانهن د ككه دمككق داكأم فديسككلقدي
دديلمالح؟دمسؤهلدييلاففد  داقق فد

يلككككك د  ديالسككككلقديد ككككك ديسككككاه  ديللقكككككافد هديلاملككككحددلصكككككمديلمالككككحدمككككك دد(1)ذهبدف ق كككك
 مككم  دإذيدبنكك دمالككحدي ف دمنككةال دللسككك دد،عكك ديلاككففديلككذقدنشككأدعكك ديالسككاه  ديلمسككؤهلدي

حد  د ااكا  دمكك دي اككفيفد هديلاهاككا د ك دد كك دللمالككد،بجكهيفدمصككن دكككا ددا مكا دمكك ددبككل
 قبهلككك ديلبنكككا د ككك دممكككلدالكككحديل كككفهيدالابكككفددبكككهال دمنككك دبا مكككلدد،يلاككك دا كككقم اديآل ديلمصكككن 

(د1151نصككك ديلضقكككفاديلمالمكككيدمككك ديلمكككاقاد)ده ككك دهكككذيديلصكككققديلاهاكككا دهيلكككفهي حدهي قانكككي.د

                                                           
 مادللقهاد.دهدد711،دصد431/يدد8ق/ديلسن هفقد،د د:دفيج د(1)
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 د افدهي كق د ك دمقن دعفيد دعل دين :"إذيدكا دي قد اصفيد  دمل  داصف ا دمشفهعا د جا
دد(1)جانل دبنا دهااففدم د لل د  جبدعلد د  د ق  دافف دبنضس "

يلك دا كه فد ككفادي سكلقديد ك دد نصكاف ذهبديلمهجك دل كذيديلكفيقد كدههفهلا دم دس امديلنققد
عكككك دديلمسككككؤهلدي:د  ديللبككككفاد كككك دي سككككلقديديلاكككك دالضكككك ديلمالككككحديلقككككقدمدمكككك دلككككالقه دسككككاه  يال

ه دي سلقديديلجماعديديلا داطلك ديل ك دد،ن ديل  ق  دل د  ديلبنا ي افيفديلا داص بدج في
سكب دداجافقده  ديلمما ديلساب دإذيدكا دصا بديلمصكن ددكقدك  دصناع د هد،لطال دمل  

لمكك دبنككك دال قكككا د  دد ككا دلالماكككافدغ كككفددلكك ديلبنكككا د كك د ككك داجكككافقد هدصككناع د ككك د جكككهة
دبالحدي افيف.دهدلقدبناؤ د  دنض ديل  ددبهال دمن د،يلمأله ي

يل  د هدذيحدللهدهيدعل دطبدليدد هديلمنطقيديل    د ديسالانيدبابفدهعل ديلقاا ديال
مك دمفيعكااد كفهيددم دإعمكا د ككفادي سكلقديد ك دهة دالكحدي اكفيفد،يلمنطقيدلصهفادهيا ي

دد.(2)كلد اليدعل د ق 
ن اداقهمدعل د د؛عقمديلاله لد ا دعل د كفادي سلقديديلجماعديهيلذقدنف دفج ان دههد

ا كمدي سب د  دفسمدملالمديلمنطقيد هديل  دهدضف دعل ديل  ق  دل دملادشكيديلهيدك ديلكذقد
ههككهدممككاد الككاف دمكك ديلهادككيدد،دضفاكك دمسككلقا دهيلا  ككيدملكك دها مككلدي اككفيفدقه دإعاككفي 

ديلا ديفيقهاديلمشف دم داقف فديلمس هلديدع دماافديلجهيفدغ فديلمأله ي.
ماه ككفي د هي ككبديلد،لككافي ديلقيالككيد كك دا ككه  ديلاككففديله ككفدمككألهيعايلاهسكك د كك ديالده

ههككذيدد،يلماةي ككقدها فا ككادمكك داضككادمديل ما ككيديلسكككانديديلصككناعديدهيلاجاف ككييلاطككهفي دهديالجاماعدككيد
كلكك د ة ككقدمكك د اجككا ديلمجاملككا دإلكك ديل مادككيدمكك دي اككفيفديلنااجككيدعكك ديلاهسكك ديللمفينكك د

د.(3)هيلاطهفي ديلما  قيد  ديلجانبديلا نهلهج دهيلضن 

                                                           
د(دم ديلمجليد.1217هدقديدال ديلمشف ديللفي دهذيديلنصدم ديلماقاد)د(1)
،دق/دجم كككلديلشككككفداهقد:د57،دق/دم مكككهقدجمكككا د:دمفجككك دسكككاب د،صد712صد8ق/ديلسكككن هفقد:ديلهسكككد د د(2)

يلقكاهفادديل قه ديلل نديدي صلديد  ديلقانه ديلمكقن ديلدمنك ديل اكابدي ه د ك ديلمل دكيد،دقيفديلن اكيديللفةدكي
 .ددد68ككك67،ق/دعبقديلمنلمد ف ديلصقاد:دمفج دساب د،دص56ككك55م،دص1986

 ككككك دد(315،316،317)،ديدعككككك دي عمكككككا ديلشاصكككككديد،دهيلمكككككهيق ككككك ديلمسككككك هلد(314،315)يلمكككككهيقدد:فيجككككك د(3)
 ع ديل  هي دهيلجماق.دديلناش ييلمس هلديد
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 :المالك مسئوليةثر الرخصة اإلدارية على قيام أ .3
يلج ككيديالسككاه  ديلككذقددككامدلكك ديلمالككحده ق دإلكك ديإلاككفيفدلالجككافدمفاصككا دلكك دمكك دددككقددكككه دد

يإلقيف كيديلمااصكي،دكمكادهكهديل كا دلالنسكليدإلك ديلم ك  ديلمقلقكيدللفي كيد هديلماكفادلالصكك يد
هيلاككككك ددسكككككاهجبديلقكككككانه ديل صكككككه دعلككككك داكككككفادصدإقيفقدإلنشكككككا  اد هداشكككككه ل ادد هديلاطكككككفا

يلاسكككاؤ دعككك ديمكككفدهكككذيديلاكككفادصدد(دمكككقن ددمنككك .د  مكككهف1174)،(1162)لمقااككك ديلمكككاقاد
 مالحدع ديلاففديلضا عديلذقددسبل دلجاف ؟يإلقيفقد  دمسؤهلديديل

م ديلمسلمدلك د  ديلاكفادصديإلقيفقدالدد كه دقه دددكامدمسكؤهلديديلمالكحدعك دي اكفيفدهد
يلا ددسبب ادلجكاف د.دذلكحد  دهكذيديلاكفادصد كفيقدلك داكما داكه فدشكفهتدمل نك دلملاشكفاد نكهي د

 كيديلاكففديلضكا عدلالجكاف،دا قدقا دللمصكل يديللامكي،دهالددقصكقدمنك دإلا مل نيدم ديالساه  
دد.(1)هعل ديلمالحدم دالقا دنضسيد  د فيع دمصل يده قه ديلج في 
من كككادد1162 ككك دمكككؤافاديلمكككاقادهدكككقدنكككصديلقكككانه ديلمكككقن ديلدمنككك دصكككفي يدعلككك دذلكككحد

 قدقه دد(2)"...دهالدد كككه ديلاكككفادصديلصكككاقفدمككك ديلج كككا دقه دطلكككبدإةيلكككيدي اكككفيف"لقهلككك 
د.(3) ديل قديلمألهيطلبدإةيليديلماافدإذيداجاهةد

هيلككذقدنككفي د  ديلاككفادصديإلقيفقد جككبد  ددلككةةدمكك د مادككيديلسكككا دمكك دي اككفيفدعكك د
للاقهكادديالداصكاقديطف  داشكق قدفدالكيديلج كا ديلمااصكيدعلك دي نشكطيد مك دملامكلدههفعدهي 

ههنككادد، كك دمنككاط دهمجملككا دصككناعديدامهاككل اهي عككاقادد،عكك ديلمنككاط دذي ديل ما ككيديلسكككاندي
لا سلقديديلجماعديدها ص دم ديلمس هلديدهدلضك د صك اب ادمك دماكافدديال اجا دمك د ق د

مكك دمفيعككا ديلمسككا ا دهيإلشككافيطا ديلاكك داقاكك دب ككاديلقككهين  دهيللككهي حد ضااككا دعلكك دديلجككهيف
ي،دههككذ ديل مادككيدنككصدعل  ككاد ككمكك ديإلنللامككا ديلصككناعديده مادككيديلب د ككهفصكك يدهيمكك دديلجم

                                                           
د41مدص2111يلدمنك ،دقيفديلشكهكان د،دصكنلا ددقفه د  د  ديلمل ديد  ديلقكانه ديلمكقن د:ق/دصديلهشمدد(1)

 .دد
(دمككقن دمصككفقدلقهل ككا:د"دهالدد ككه ديلاككفادصديلصككاقفدمكك ديلج ككا د817ه اطككاب دهككذيديلملنكك دمكك ديلمككاقاد)د(2)

 يلمااصيدقه ديسالما دهذيديل  د".د
،دد29د،د سكك دعلكك ديلككذنه ،ديلمفجكك ديلسككاب د،ديد11،ديلمفجكك ديلسككاب د،دصديلصككقاعبككقديلمككنلمدق/فيجكك د:دد(3)

د.د91ص حديلق  ديلناه ديلمفج ديلساب د،دصدق/
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يلمصان دهيآللافدهيآلال د(د   ديشافط دعل د  د)1174اقاد)يلقانه ديلمقن ديلدمن د  ديلم
 جككبد  دافيعكك دعنككقدإنشككا  اديلمسككا ا ديلاكك داقاكك دب ككادد،هجمدكك ديلم كك  ديلماككفادلككالج في 

 .(يلقهين  دهيللهي حدهيلشفهتديلا داضفا ا

)المسززززئولية عززززن مضززززار الجززززوار غيززززر جززززال الغلززززو فززززي اسززززت مال حززززق المل ية .4
 المألوفة(.

 ككإذيدياككلدد،عكك دعمككلدمانككا الككحدللككقمديلهلككهد كك ديسككالما دمل كك دهككهديلاككةيمدلااليلاككةيمديلم
ككا دد،(1)ديلمالحدب ذيدياللاةيمدهغال د ك ديسكالما د قك دهافاكبدعك ديلهلكهد اكفيفدغ كفدمأله كي

(د1162)دنصك دعلدكك ديلمككاقاديلل نكك دههككهدإةيلكيدالككحدي اكفيف.دههككذيديل كككمدهككهديلانض كذيلجكةي د
د،...(ديلمكألهيفد  ددطلبدإةيلكيديلماكافديلم قمكيدإذيداجكاهة ديل كقدمقن ددمن دلقهل اد"دللجا

:د"هيلاككففد ديلقككانه ديلمككقن ديللفيدكك دلقهل ككا(دمكك1يدد1151)ههككهدنضكك دمككادهفقد كك ديلمككاقاد)
ةيلككيديلاككففديلضككا عدمكك د ككفه ديلقاعككقاديللامككيد يلضككا عد ككةي دسككهي دكككا د ككق ما د هددككقدما د"(دهي 

 .(2)ف"يلا داقا دلأن د"دالداففدهالدإافي

إةيليديلماافدغ فديلمأله يدصهفي دمالققادعل د سكبدي  كهي دهيل كفهيديلاك دهدقد ااذد
اه  ككفددي اككفيفدمككم مل نككيدإلةيلككيددي اداطككا  قككقد ككف ديلككةيمديلمالككحدلاااككاذدد،دقككقفهاديلقااكك 

هدكقدالددكضك دذلكحد ك دد،ياجا ديلمقانيدللمابةد هديلمصن د هديدنشاتديلمالكحد ك دهدك دملك  
اكككفف،د دكككأمفدبكككإغ  ديلهفشكككيد هدهكككقمديلمقانكككيد هددضكككلديلم كككا ديلمقلقكككيد هديلماكككفادإةيلكككيديل

د.(د3)لالص يد هديلاطفا
د،دكه ديلانض كذديلل نك دمفهقكا دللمالكحدهلك د ل ك ديلجكافداكففدجسكدمدمك ديللكقه دعنك دهدق

ههنككاد جككهةدللقااكك ديالددقاكك دلاإلةيلككيدهد كككمدلالانض ككذدلمقابككلدعكك دطف كك ديلالككهد ديلنقككققد
ع نا د هد قيؤ د)م دمب دعلد ديل  دلةم د:(دمقن ددمن ديلا دانصدعل د ن د333لماقاد)ه  دي

ذيدكانككك ديإلةيلكككيدغ كككفدكا دكككيدلالكككهد دد،(لقدمكككيدإذيدلكككمددمكككك ديلانض كككذدع نكككا دبالكككهد دعكككاق دلا هي 

                                                           
 .ددد51ق/ديسماع لديلم ادفقد:ديلمفج ديلساب دصد(1)
دمقن دعفيد د.د1يدد(216)يلماقاد:ين فد(2)
 .ددد51ق/ديسماع لديلم ادفقد،دصدد:فيج د(3)
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 كك ديلناشك يددللقااك د  دد ككمدلكالالهد ديلنقكققدعك دي اكفيفدجكاةد،يلاكففدالهداكا دككام  د
د.د(1)يلمساقبلديد ادمقاا دم ديلانض ذديلل ن دع دي افيفيلماا دإذيدكا دل

 
  :ادلجحث اٌثبٌث

 ادلأٌىفخ يف ِضبر اجلىار غريلبٔىٔيخ  تطجيمبد 
دام  قدهاقسدم:

إالد  ديلقكانه ددقكففدد كهقدااصكيدا كقيدإلك دد،ي صلد  ديلمالحد كفد ك ديسكالما د قك 
لحدي ف ديلةفيعديدم دفقد فا دم ديلمالحدلمل  ،ده فيقدب ادإمادامك  دماديسا مافيل قدم د

ههككذيددسككم )دل كك ديلشككفب(د هدامك نكك دمكك دشكك دمجككف دلمككفهفدد،مدككا ديلسككادديديلمملهكككيدلجككاف 
 هدلهككف داصككف يديلمدككا ديلةي ككقادعكك د اجكككيدد،،يلمدككا ديل ةمككيدلككفقد فاكك د كك د ف ديلجككاف
دعل د ف دجاف دلاصلديل ديلمصفيديللمهم د فا د  دمصفيدااصدلجاف د هدعبفدممف

 كك دد، كك ديلمجككف دد)ل كك ديلصككفيد هديلمسكك ل،دللهصككه ديلكك ديلطف كك ديللككامدهدطلكك دعلدكك د ه
يلم حديلماجاهف  دمسا يددانهنديدعنقد كاحدد هدبافح(ديلقانهن دللجافدعل د ف ديله فديلمفهف

ي ه د:ديلمطلكككبدد:هذلكككحد ككك دمطلبككك  ديلاطبدقكككا .دهسكككناناه دقفيسكككيدالكككحديلمطككك  دهيلمنكككاهف
دف  دبهج دعام. قه ديلم حديلمجاهد

ديلمطلبديلمان د:دصهفده اال دااصيدم ديلا ص دب  ديللقافي ديلماجاهف .
 
 

 ادلطٍت األوي :                  
 حمىق ادلالن اجملبوريٓ ثىجه عبَ.                       

طبدلكككككيدهاصهصكككككدا دهيدلكككككيديلجكككككهيفداضكككككف دد كككككهقددااصكككككيددقففهكككككاديلقكككككانه دللمككككك حد
ه كك ددد، مدمكك د كك ديلشككفبدهيلمجككف دهيلمسكك لد كك دي فياكك ديلةفيعدككييلمجككاهف  دعلكك دج ككفين

                                                           
:دمفجك دسكاب د،دق/دم مكهقدجمكا دةكك 91،دق/دعبقديلمنلمديلبقفيهق،ديد441ق/ديلسن هفق:دمفج دساب ديدد(1)

 .ددد71،دص
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هكذيدد قديلمسكا ا د ك دد،يلمفهفدعل د ف ديلجافدلمالحدي ف ديلم بهسيدع ديلطف  ديللام
دد:يآلا م ديلاضص لددلش  يلملان دهه ديلمط  دهيلمناهف،دهسنذكفهاد

  : )الري( حق الشرب (1
كفبد)لاكمديلشك  (دهكهد ك ديلجكافد ك د يل صكه دعلك ديلمدكا ديل ةمكيدلكفقد فاك دمك د  ديلش 

(دمقن ددمنك دعلك دهكذيد1163هدقدنص ديلماقاد).دمسقاادااصيددضد دماؤهادهمملهكيدلجاف 
م د نشأدسادديد هدمصف ا دللما د  دمل  د  د جهةدلج فين ديسالمال ادإالدإذيد"ديل  دلقهل اد  

لد دهدلابفديشافيحديلج في دم ديلمالحدياضقهيدمل دعل دذلحدللاف يد هدن ههاد دطب دمادياضقهيدع
 د(1)  دنضقا دإنشا  ادهصدانا ادقلد  دعل دفاا (

للجكافديلم اكا دلكفقد فاك دمك دهي عطا ديلجافدل  ديلشكفبد دك دمصكل يدااصكيدفيج كيد
ديسكالما دشكافك د  كقد ك دالدأ دلد،عل دمصل يدمفجه يدااصيدلمالحديلمسقااد،يلةي قاد يلمدا

د،انطكهقدعلكك د ناندكيدالدمبككففد(2)هل ك دهككذ ديلمصكل يديلمفجه ككيد، ككايلمسكقاادهلككهد ااك دمداه
جاك دمن كا،ددكقديسكاه  د ادطالمكالك دامك دمالكحديلمسكقاادلاكفف؛دديلجافدسدماده  دفقد ف ال

د اكفكا دكا د"د اك دهلكهدككا دعنكق دمكهفقدديل ك د ك دفقد فاك د"دف كا دلجكاف ديلقكانه ددلذلحددلطك 
  طالمادكا دغ فدكايدلفقد فا د.

                                                           
د1157د-د1155ل بككك د،دمدد817مكككقن دمصكككفقد،دمدد818(دمكككقن دعفيدككك د،ديلمكككاقاد1156اقابل كككاديلمكككاقاد)د(1)

 مقن دعفيد د.د

 .ددد715صد443د8 د،(دق/يلسن هفق:ديلهسد د2)
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 :جرى حق الم  (2
ه فيقدل د  دصا بدي ف ديللل قادع دمهفقديلمدا د  دإجفي ديلمدا ديل ا دكيدلكفقد فاك ددددد

يف د اككف دمملهكككيدلجككاف .دهمكك ديلهياككحد  دهككذيديلق ككقدمقككففدلمصككل يدصككا بدعكك دطف كك د
ههكككككذيديلملنككككك دهفقد كككككك دد،ي ف ديللل كككككقادعككككك دمكككككهفقديلمدككككككا دلامكنككككك دمككككك ديالناضكككككا دلأفاكككككك 

   دنص دعل د  )  ديلمجف دههد  دمالحد ف د  دجف ا دد(دمقن ددمن 1366يلماقا)
ما ديلفقد  د ف دغ ف دللهصه دإل د فا د إذيدمبك دهكذيديل ك د  كقد لكد دلمك حدي ف د

 .يلا داجفقد   اديلمدا دمنل 

(دمكككقن ددمنككك دمكككاد ؤككككقدهكككذيديل ككك دلقهل كككا)د لكككةمدصكككا بد1164هدكككقدااكككمن ديلمكككاقاد)
ديدلفقدي فيا ديللل قادع دمهيفقديلمدا د هدلمفهفديلمدا دي ف د  ددسمحدلمفهفديلمدا ديل ا 

ذيد صكككابدي ف دد،يلةي ككقادلصككف  اد كك د دككفبدمصككفيدعمكككهم د كك دمقابككلدالككهد دعككاق  هي 
اففدم دسادديد هدمصفيددمفدب اد إ دلمالحدي ف د  ددطلبدالهداا دكا دكا دعمكاد صكال د

د. (لااقدهي  د افم داففدهلد دلم د  دمل  د  دمس لد هديسا يد  ددمن ديلم
د،هيلمقصهقدلالللقد  دا كه دبك  ديلمكهفقده ف دصكا بدي ف ديللل كقادعك دمكهفقديلمدكا 

بككك  ددصككه ديلمدكككا ديل  ككادإالدعكك دطف كك دمجكككف دعلكك دي ف ديلضاصككليد ف د اصككليدامنكك د ه
 فاكك دهةكك  دمككهفقديلمدككا دسككهي دهصككل اديلمدككا دبهيسككطيدشكك دل ككذيديلهككف د هدبهيسككطيد ناب ككبد

د، بدي ف ديلماهسككطيدبكك  دمنلكك دمككهفقديلمككا دهي ف ديلاكك دسككافه دمنكك هعلكك دصككاد،ااصككي
د.مفهفدي ناب بديل ق قديد هدغ فها  ددسمحدل

 كك ديلمجككف دالد اقككففدقه دمقابككل،دبككلد جككبدعلكك دصككا بدهككذيديل كك د  د ككق  دلمالككحدهد
ف ديلاككك ددمكككفد   كككاديلمكككا دعكككاق دمقابكككلد ككك ديالناضكككا دبجكككة دي ي ف ديلممقلكككيدلككك دالكككهد د

ذيدلمد اض ديلطف كا دعلك دي جكفدهطف قكيدق لك دااكهل ديلم كمكيداقكق ف دها ق كقدلصهفاد عاجليدهي 
طلقككا دلمككاداشكك فديلدكك ددعلكك د  ددلضكك دمكك دق كك ديلالككهد دإذيدجككف ديللككفيدبككذلحد،طف قككيديلككق  

دمقن ددمن .د1164يلللافادي ا فاد  ديلماقاد
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  حق المسيل ) الصرف(:  (3
لانكككك د)د...دطف كككك دإسككككاليديلمدككككا ديلطبدلدككككيد هد(دمككككقن ددمنكككك ديلمسكككك لد1371عف كككك ديلمككككاقاد)

 ك ديلمسك لدإذ دهكهد د.(1)اصف يديلمدا دغ فديلصال يد هديلةي قادع ديل اجيد  دملحديله كف
هكهدإسكاليديلمدكا ديلطبدلدكيد هداصكف يديلمدكا ددف يديلمدكا ديلةي كقادعك ديل اجكيد هيل  د  داصك

يلصكككفيد هديلمسككك لدلكككمددقكككفف د ككك دهد،دفهديلةي كككقادعككك ديل اجكككيد ككك دملكككحديله كككغ كككفديلصكككال يد 
يلقانه دإالدم د جلد  دامفديلمدا د  دي فيا ديلمجاهفادلاصبد  د دفبدمصفيدااصد هد

 .مصفيدعمهم 
 كفقدعلك ددمقن ددمن د   دجلل دهذيديل  دكق قددانهن د(1164)يلماقاددههذيدماداقفف 
لكككفقدي فياككك د" لكككةمدصكككا بدي ف د  ددسكككمحدلمكككفهفديلمدكككا ديل ا دكككيدد: ككك ديلمل دكككيدلقهل كككا

يللل قادع دمهفقديلمدا د هدلمفهفديلمدا ديلةي قادلصف  اد  د دكفبدمصكفيدعمكهم د ك دمقابكلد
ذيد صابدي ف داففدم دسادديد هدمصفيددمفدب كاد كإ دلمالكحدي ف دد،الهد دعاق  هي 

هلد دلم د  دمل  د  دمس لد هديسا يد  دد،  ددطلبدالهداا دكا دا دعماد صال دم دافف
دد.(2)هذلحدم دمفيعاادماداقا دل ديلقهين  دهيللهي ح"دقدهي  د اف،دمن ديلملاا

 الى الطريق ال ام: في أرض الجار للوصول المرورحق  (4
م ككككلديلمل دككككيدقه د  ددشكككك  لالدناضككككا ف  نككككاد  د كككك ديلمل دككككيد اككككه دصككككا ل دسككككلطيديال

 دغ كف د مك د ك دمال  كاد  ددمنكد،.د إ دكا دم لديلمل دكيد فاكا ددناضا دشافك د  قد  دهذيديال
د،مكك ديلمككفهفدعلكك د فاكك د.ل كك ددككقدا ككه دي ف دم بهسككيدعكك ديلطف كك ديللككامدكلدككا د هدجة دككا د

ب كاددناضكا هيلمن دم ديسالما د ف ديلجافد  ديلمفهفديل ديلطف  ديللامد ؤققديل دالط كلديال
هلكككذلحددقكككففديلقكككانه دلمالككككحد  ف ديلم بهسكككيد قكككا دلكككالمفهفدعبكككفد ف دجككككاف دد،هيسكككاه ل ا
مقن ددمن د   دنص دعل دد(1166)يلطف  ديللام،دههذيدماداقا دل ديلماقاددللهصه ديل 

                                                           
 همادللقهادعفيد د.د1152للقهادسهفقد،ددهماد963مصفق،دد819اقابل اديلمهيقد "د(1)
د1154ككككككدد1152ل بكككك د،دمدد818مككككقن دسككككهفقد،دمدد964ككككككدد963مككككقن دمصككككفقد،دمدد819يلمككككهيقدد:فيجكككك د(2)

 عفيد د.د
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ينكك د"دلمكك حدي فياكك ديلم بهسككيدعكك ديلطف كك ديللككامديلمككفهفد كك دي فياكك ديلمجككاهفادللهصككه د
 .(1) ه نشأديلممفد  دي ف ديلا ددكه ديلمفهفد   اد ايداففي "د،إل  ادل سبديللفي

 إذيدا ق ديالن لا دد،يالن لا دع ديلطف  ديللاممناتداقف فديل  دلالمفهفدههدا ق دهد
يلقككككانهن د)دلقككككهاديلقككككانه (د كككك دديلمهجككككبدل كككك ديلمككككفهفد دلطكككك دصككككا ب اديل كككك د كككك ديلمككككفهف

لك ددللهصه دإل ديلطف  دل سبديللكفيدهلكهدجبكفي دعلدك ،دإذيدككا دالد ادسكفدي فيا ديلمجاهفا
ن لكا دإذيدككا دلكارف دياصكا دالكماد ا ق دييلهصه ديل  ادإالدبنضقيدلاه يد هدمشقيدكب فا.د

ب ذيديلطف  دهل  دلممفدغ فدكايدالددض دل اجاا اد هددكليدمشكقيدكب كفادهنضقكيدلاه كي،دكمكاد
لهدكان دي ف دةفيعديدمم  دهكا دل ادممكفدالددكضك دإالدلمكفهفديلمشكاادقه ديآلال ديلةفيعدكيد

يلمصكككن ددسكككاه  الدككككا دهنكككاحدمصككن دهيلممكككفدالددكضككك دلككقاه ديآلال ديل ةمكككيد ه،هيللفةككا 
 .د(2)يلمبن دعل دي ف 

  ددككه ديلممكفد كك ديلمهاك دي اكيداكففي د كك دي ف دذيا كاديهد ك دي فياكك ده فيعك د
مكككقن ددمنككك دلقهل كككاد)د..ده نشكككأديلممكككفد ككك د(1166)دي اكككف دههكككهدمكككادنصككك دعلدككك ديلمكككاقاد"

ا ق ككقددهدسككال  ديلقااكك دلأهككلديلابككفاد كك د   ككاد اككيداككففي د(.دي ف ديلاكك ددكككه ديلمككفهف
دديلممفدي دلداففي ده فيع دنض ديلاففددقفديإلمكا .د

ذيدكككا ديلقككانه ددككقد عطكك دلصككا بدي ف ديلم بهسكك عكك ديلطف كك ديللككامد كك ديلمككفهفدديهي 
ه ن كفد ك دد ك ديف ديله كفديلمجكاهفا،د إنك ددكقدجلكلديسكالما دهكذيديل ك د ك دمقابكلدالكهد .

لممقلككيدل كك ديلمككفهف،دقه دذي ديلاككففديلككذقد صككابدصككا بدي ف ديداقككق فديلالككهد دإلكك 
ا ق قدمققيفديلضا قاديلا دعاق دعل دصا بدي ف ديلم بهسيد هدددميدي ف ديلا ددماف د
   ككككاديلمككككفهف،د  كككك دالقكككك دي ف د كككك دمل دككككيدصككككا ب ا.ده اككككهل ديلقااكككك داقككككق فديلالككككهد د

دلالابفي   ب  ديلمجاهف  دعل دذلح.دياضا عنقدماالد هجقددمسال ناد 

                                                           
 .دددمقن دعفيد 1159مقن دسهفقد،دمد979كدد977مقن دمصفقدمدد812اقابل اديلمهيقدد(1)
تدقيفديلن اككيديللفةدككيدد/دجم ككلديلشككفداهق:ديل قككه ديلل ندككيدي صككلديد،ديل اككابدي ه د،د كك ديلمل دككيد،فيجكك دقد(2)

 .دد74مدص1986
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  :المطالت (5
علكككافادعككك د ا كككا دد ككقم اديلمالكككحد ككك دمل ككك دل نضكككذدمن ككاديلاكككه دهيل كككهي دهدمكككك دمككك ددهيلمطككل

 .هم ديممليدذلحديلنهي ذدهيلبل هنا دد(1)ا ل اديلن فدإل ديلااف 
ده كك دذلككحمديلمالككحدعنككقد ككاحديلمطكك  دباككفحدمسككا يدماككفدبكك  ديلمطككلدهملككحديلجككافداككةدله 

 ددضاحدعل دملحدجكاف دنا كذادقه د  د"دلد دللجافد د(دمقن ددمن دلقهل ا1173انصديلماقاد)
ا  د هديلاافجكيدمنك د...(دهيل كمكيدمك داقف كفد كماكفداقكا دمك د  كفديل افحدم دمل  دمسكا يد

همككاددسككبل دذلككحدمكك دماككادقا دللجككافديلمضاككهحدد،هككهدمنكك ديإلطكك  دعلكك دملككحديلجككافدهككذيديلق ككق
د.علد ديلمطل

همك دن ادكيدد،ذيدككا دنا كذاهاقا دهذ ديلمسا يدمك د  كفديل كا  ديلكذقددضكاحد دك ديلمطكلدإ
ماكف  دماك دكانك ديلبنكا   دهد جبد  دا ه ديلمسا يديلمافهكيدبك  دد،يلشف ا د هديلاافجيدمن 

د ككقديلمسككا ا د كك ديلمطكك  د ككالجةي ديلمالككحدد ككإذيداككاليد.د(2)يلمطكك  د)نهي ككذد(دبكك  دعقككاف  
بككلده جككهةدد،طككليلقككانهن د اممككلد كك د كك ديلجككافد كك ديلمطاللككيدلالانض ككذديلل نكك دهذلككحدلسككقديلم

دد(3)سقديلمطلدعل دذلحدللجافد  ددش قد ا طا د  دمهيج يدمطلديلجافديلمااليدهلهدافاب
 :المناور (6

علككافادعكك ديلضا ككا ديلاكك دد ككقم اديلمالككحد كك دمل كك دل نضككذدمن ككاديلمنككاهفدجمكك دمنككهفدههكك دد
د(1173)هالددمككك ديإلطكك  دمن ككادعلكك دملككحديلجككاف،ده كك دهككذيداككنصديلمككاقاد،يلاككه دهديل ككهي 

داعكقا ادعك ددمقن ددمنك دعلك دينك "....دهالددشكافتداكفحدمسكا يدعنكقدإنشكا ديلمنكاهفديلاك داللكه
نمككاداسككمحدبنضككهذديلنككهفدهمككفهفديل ككهي دد، كك داسككمحدلالفؤدككيديلجاف ككيد،دامككيديإلنسككا ديللككاقق هي 

                                                           
،دفيجكككك ديلمككككهيقد192م،دص1987فيجكككك دق/داه  كككك د سكككك د ككككف د:ديل قككككه ديلل ندككككيد،دتدقيفديلمكاككككبديللفةكككك دد(1)

،دق/ديسككككماع لديلم ككككادفقدد827،دمدل بكككك 973د-د971مككككقن دمصككككفق(دهدقابل ككككادمدسككككهفقد819يلاالدككككي:)مد
 .ددد69مؤليديلهج ة،دص

،دق/دجم كككلديلشكككفداهقد:د62،دصدلهشكككمد ككك دمؤلضككك ،دق/دصدي195دفيجككك دق/داه  ككك د كككف :دمفجككك دسكككاب د،دصد(2)
 .ددد127،دق/دعبقديلمنلمديلصقاد:ديلمفج ديلساب د،صد92مفج دساب ،دص

د783،دصدد478،ديد8،دق/ديلسكن هفقد،د 194،دصدحد:ق/داه   د كف د،ديلمفجك ديلسكاب فيج ددف لا دم دذل(3)
 .دد
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فاضاعك ديهيلق قديله  قدللمنكهفدهكهدي ددككه دد.(1)هللجافد  د بن د  دمل  دهي  دسقديلمنهفد، ق 
فاضكا د دداميديإلنسا ديلملاكاقادل  ك دالددسكمحدلكاإلط  دمنك دعلك دعقكافديلجكافد.دههكذيديال هد

ددد.(2) جبد  دالددقلدع ديلقاميديلملااقادلإلنسا ديللاقق
 :ادلطٍت اٌثبٔي              

 طىر وحبالد خبطخ ِٓ اٌتالطك ثني ِالن اٌعمبراد ادلتجبورح                   
هذلحدكمادد،يللقافي دللا ادبلل دب  دلا ص يد الياصيد فاا ادهناحدلل ديلصهفديلا

يديلطلقكككا دهمل دكككيديلللكككهدهيلسكككضلد)دمل دكككد، ككك ديلجكككقيفديلمشكككافحدهيلطف ككك ديلاكككاصديلمشكككافح
د: فه دم ميد  ددهاهسناهل دذكفدد،هيلشق (

  :اٌفرع األوي            
 اجلذار أو احلبئظ ادلشرتنأحىبَ                  

ا  دمشكافكا دإذيد دامك ديلجكافي دبك  دعقاف  مكادلاالاضكا د هدككا د  كقهماددكقد دامك د نشكأديل ك
ههكهدمكادسالما ديل ا  ديلمشافحد  ديلهف ديلكذقداصكصدلك ديدهدكه دد،ممدشافحديآلافد د 

د:لقهل ادمقن ددمن د(1168يلماقاد)ل دداقا 
هد دعكهيف د)للمالحد  ديلجقيفديلمشافحد  ددسالمل دل سبدماد عقدل دهل د  ددا د د

ذيد صكككلحديلجكككقيفديلمشكككافحدغ كككفدصكككالحد لدسكككنقدعل  كككاديلسكككقيدقه د  دد ملككك د كككه دطاداككك دهي 
 دعلك ديلشكفكا دككلدبنسكليدللهف ديلذقداصصدل دعكاقاد كإ دنضقكيدإصك   د هداجق كق دا كهد

دد.(3)( صا د د 
                                                           

مككقن دمصككفق،دمد821حدنككصديلمكاقاد،دفيجك د كك دذلك197،دق/داه  ك د ككف :دصد،93ق/دجم كلديلشككفداهق:دصد(1)
 ل ب د.دد831سهفق،مد971/2

ماكككفي د ككك د1,9مد ككك ديلطكككاب ديلسكككضل د،د2,6دم كككةديلقكككانه ديلضفنسككك دبككك  ديلمنكككاهفدهيلمطككك  ده كككققديلمسكككا يدبكككككك د(2)
يلطككاب ديلللككهقدمكك داج  ككةديلمنككهفدلشككلاحد ق ككقدهسككق دبةجككا دغ ككفدشككضايد .د)دفيجكك دق/ديلسككن هفق:ديلمفجكك د

 .دد789،دصد481(د،ديد1)ديلساب د،دهامع
دمكك ديلشككف ك  د كك ديل ككا  دد-1(دمكك ديلقككانه ديلمككقن ديللفيدكك د  كك داككنصدعلكك د نكك :د)1187اقابل ككادم)د(3) ل ككلي

يلمشكافحد  دداكك دعلدكك د اشكالا د هدغ فهككادلقككقفدمككادلشكف ك دلشككفتد الد جككاهةدكككلدمن مكادمككاد ا ملكك ديل ككا  .د
ذيدلككمددلككقديل ككا  ديلمشككافحدصككال ا دللهككف دد-2،دهلككد د  ككقدمن مككاد  د ة ككقد كك دذلككحدبككقه دإذ ديآلاككف هي 

 .ددديلذقداصصدل دعاقاد نضقيدإص   د هداجق ق دعل ديلشف ك  دمناصضي
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هم دب  دي غفي ديلا د اصصدل اديل ا  د ملدي سقي،دهل ذيد إن د جكهةدل كلدمك د
دمفيعككاادمككاده جككبدعلك دكككلدشكف ح.دد(1))ي اشككاب(يللكهيف دد  دداكك د كه ديل ككا  يلمكال   د

دطدقك دمك دده  دالدد مكلديل كا  د هديلسكقيدمكادالد،للشف حدي افدم د  ديالسالما ديلممامل
ديللهيف د هديالاشاب.

هم د غفي ديل ا  د داكا د  ددسكاافدلك ديلجكافي دككلدعك ديآلاكف،دهل كذيد ك د جكهةد قد
  ديل ا  ديلمشافحد ن د انا  دم ديلهف ديلذقد عقددحد  ديل ا  دلالا د هدنهي ذمن ماد  ددضا

ذيداكمد كاحدممكلدذلكحد ك دبكقدمك داكفحدمسكا يد،ل دهههديالسااافد،ل  ماكف  دمك ددانهندكيداقكقفدلدهي 
دمالمد اضقا دعل دغ فدذلح.د،يل قديلضاصل

  د اليدبنسليد صا دكلددهاجق ق دمس هلديدإعاقادبنا ديلجقيفديلمشافحده ا ملديلم ح
إذيديااككلد"مككقن ددمنكك دد(1195)ه كك ديلمككاقاداا لكك دبككقه داطككأديلشككف ك  ديا ككقمديل ككا  د هد

يل ا  ديلمشافحد هدا قمد إ دكان دللشف ك  د مهليدلةم مكادإعكاقادبنا ك د كإ دامكفقديلشكف حد هد
بنصك ل د ك دكا دغا لا دكا دلشف ك دبإذ دم ديلقاا دإعاقادبنا ديل كا  دهيلفجكه دعلك دشكف ك د

هي  دكككا د  ككقديلشككف ك  د مهلككيدعلكك ديل ككا  دقه ديآلاككفد جبككفديآلاككفدد،يلنضقككيدهيلمصككاف ي
ذيدامفقديلشف حد هدكا دغا لكا د لصكا بديل ك دبكإذ ديلقاكا دإعكاقادد،عل دإعاقاديلبنا دمطلقا د هي 

ه ككك دجمدككك دي  كككهي دإذيد عكككاقدد،يلبنكككا دهيلفجكككه دعلككك دشكككف ك دبنصككك ل د ككك ديلنضقكككيدهيلمصكككاف ي
ف حدبنككا ديل ككا  دبككقه دفاككا دشككف ك دهةككقه دإذ دمكك ديلقاككا دهالداككفهفاد كك دفجككه دلكك ديلشكك

إذيدكا دهقمديل كا  د هدإا  ك دباطكأد  كقديلشكف ك  د كإ دنضقكا دهم دذلحد. لش  دعل دشف ك 
إصككك حديل كككا  د هدإعكككاقادبنا ككك دعلككك ديلشكككف حديلماطككك ده كككق ده ككك د  ككككامددهيعكككقديلمسككك هلديد

دديلاقص ف ي.
إذيدامكك ديلاللدككيد ككإ د كك كك داللدككيديلجككقيفديلمشككافحدف حدمصككل يدااصككيدهدككقدا ككه دللشكك

يلجككة دغ ككفديلمللكك دمكك ديل ككا  دد ككلدمل ككا دمشككافكا دقه د  ددكككه دللشككف حديلككذقددككامدلالاللدككيد
مطالليديلشف حديآلافدلأقدالهد دعمادةيقد  دددميديل ا  دلسببداقه ا د هدإعاقادبنا  .د ماد

شكافيحدللجكافد ك ديالمل ا داالصا دلم ددامدلالاللدكي.دعلك د  ديلجة ديلملل دم ديل ا  د دكه د
                                                           

 .دد1188،دد1187ل ب د،دمد823سهفقد،دمدد974مقن دمصفقد،دمدد814فيج دمدد(1)
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  ديلجة ديلملل دإذيدق  دنص ل دم ديلنضقا دهم دددميديلة اقاد  دي ف دلسببدة كاقادسكمحد
إذيد فيقد  كقديلشكفكا د  دد): د نك دلك  ك دنصك دعدمكقن ددمنك د(1171)يلجقيف.ده  ديلماقاد

 د ك ديلجكقيفديلمشكافحدلةمك دق ك دنصك ل د ك ديلنضقكيددكه دشف كا د  ديلاللدكيديلاك د جفيهكادشكف ك
 (.ه  دددميديلة اقاد  دي ف دلسببدة اقادسمحديل ا  

 : اٌفرع اٌثبٔي       
 اٌطريك اخلبص ادلشرتن                 

 ك ديلمكفهفدهدككه دد،لالسككيدغ كفديلنا كذادهدسكم ههدمادكا دمملهكا دلجماعيدم ديلنا د
 ككك ديل كككفهيديالعاداقدكككي.د مكككاد ككك د الكككيددافي ديلهيدلكككيدعل  كككداصكككفدعلككك د صككك ابديللقكككادا   كك

ديالةق امد دكه دللماف  د  ديلطف  ديللامد  ديلقاه د  ديلطف  ديلااصدللافهفا.
ه كك دكمككادالد جككهةدلمكك دلككد دلكك د كك ديلمككفهفد كك ديلطف كك ديلاككاصد  ددضككاحدإلدكك دلالككا دد
اصد ككاحد بككهيبدإلدكك د هدمككقن ددمنكك د"الد جككهةدله ككفديلشككفكا د كك ديلطف كك ديلاككد1353يلمككاقاد

هل كككك د جككككهةدللمككككاف  د كككك ديلطف كككك ديللككككامديلككككقاه د كككك ديلطف كككك ديلاككككاصدعنككككقدد،يلمككككفهفد دكككك 
د.يلافهفا"

  د ككككاحد؛د  ددضا ككككهيدإلدكككك دمكككك دي بككككهيبدمككككادشككككا هييلاككككاصديلمشككككافحديلطف كككك ددهلمكككك ح
ي بهيبدلد داصف ا د  ديلطف  ديلااص،دبلد  ديلجكقيفديلمملكهحدلصكا ل دهل كمد ك دااك  د

(دمككقن د1355)ديلمككاقادكمككاد كك دلككا اف  داككفيفي د ككه ديللككاقادالدداككفدفهككادهيسككالمال ادلمككادفي
يلسكحديلااصيديلنا ذاد جهةداا   ددفيفهادهههي  ادللمصل يديلملااقاديلااصكيدلأهل كاد)دمن د

 (. هدلأ قهمدلمادالددافدكالم ةيبدهيلسالاتدهيلفهش دهيلمس لدهيللالهعي

 ل ككلدمالككحدعلكك ديلطف كك ديللككامد  ددضككاحدي بككهيبدديللامككي،يلطف كك دللمنضلككيدا هلكك دإذيد كك
د(دمكقن ددمنك 1351)دكمكاد ك ديلمكاقادهيلنهي ذدهيلمداة بدهن ه دشف طيديلاق قدلالقهين  دهيللكهي ح

ل كككلدمالكككحدعلككك دطف ككك دعكككامد  ددضكككاحد بهيلكككا دهنهي كككذدهدقكككدمد كككهيجةدد)  ككك دنصككك دعلككك د  د
هالد جهةداا   ددفيفديلسكحديللاميديلنا ذادهالدد،همداة بدطلقا دلماداقا دل ديلقهين  دهيللهي ح

هةاصكف حدمك ديلسكلطا دد،ههي  ادلش  دإالد  ددكه دذلحدالددافدهلمصل يدعاميد هدااصي
د.(يلفسمديديلمااصي
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 اٌثبٌث :اٌفرع      
 ) اٌطجمبد واٌشمك(ٍِىيخ اٌعٍى واٌطفً      

ي ديلشا ليدب  دم حديلطلقا دد اهقديلللهدهيلسضلدعل دالد دم ديلمل ديديلمضفةادهي جةد
علكك ديعالككافد  دد،ههككذيدهككهديلجككهيفديلفيسكك ديلككذقددقككهمدعلدكك دن ككامديلطلقككا دهيلشككق د،هيلشككق 

مكككككقن دد(1177)كمكككككادهفقد ككككك ديلمكككككاقاد،يلسكككككقيديلضاصكككككلدبككككك  ديلللكككككهدهيلسكككككضلدشكككككفي يدب ن مكككككا
قل لدعلك ددمن "يلسقيديلذقددضصلدبك  ديلسضككلدهيلللكهدشكفكيدب ن مكادمكالمددقكمد  كقديلمكال   ديلك

غ ككفدذلككح"ده  كك د  دكككلدمالككحددملككحدعلكك دهجكك ديالسككاق  دطالقكك د هدشككقا د ككإ دلكك د كك دهككذ د
 لك د  د اصككفيدلك دبجمدك د نكهي ديلاصككف ا دد،يل كقهقدمكادللمالكحد ك ديلمل دككيديلاامكيدمك د قكه د

علكك ديلمل دككيديللقاف ككيديلمقككففادلمصككل يدعامككيد هديلككهيفقادديلماقدككيدهيلقانهندككيدمكك دمفيعككااديلق ككهقد
يلطبدلكيديلااصكيدههكذ دداصي،ده كقالد ك ديلطا ضكيدي ا كفاديلق كهقديلناشك يدعك د الكيديلجكهيف.ا

يلاةيمكا ده قكه ددصكا بديلللكهدهصكا بديلسكضلدعلك ضكف دايلا دافة دمادب  ديلللهدهيلسضلد
د:مل نيدم د هم ادماد ل 

 التزامات صاحب السفل (أ 
منكك دسككقهتديلللككه،دكصككدانيديلقدككامدلا عمككا دهيلافمدمككا ديل ةمككيدلدعلكك دصككا بديلسككضل

ذيد اككلدصككا بديلسككضلدلالاةيمااكك ددمكك د هدصككدانيدي عمككقاديلاكك دا ملكك ،يلسككقيدهافم جككاةدد،هي 
هدطلككبدمكك ديلقااكك د  ددككأذ دلكك دلالقدككامدلاإلصكك  ا دديلقاككا دلصككا بديلللككهد  د لجككأديلكك 

ضلد"د جبكفدفبديلسكدمقن ددمنك دلقهل كاد(1175)ههذدماداقفف ديلماقاددعل دنضقيدصا بديلسضل
 ككإ دامككفقد هدكككا دغا لككا د لصككا بديلللككهد  دد،علكك دإصكك   دل كك د ناضكك دصككا بديلللككهدلللككه 

كمكادلك د ك د الكيدد، لجأدإل ديلقاكا دلدكأذ دلك دبإصك حديلسكضلدهيلفجكه دعلك دمال ك دلمكاد نضك (
مكككقن دد(339)يالسكككالجا ديلقدكككامدلأعمكككا ديلصكككدانيدعلككك دنضقكككيديلمكككق  دبكككقه دإذ ده ككك ديلمكككاقاد

 (1)دمن 

                                                           
ذيدلكمدإذيدكا دم لديلمل ديد هديل  ديلل ن دش  ا دمل نا دبنهع د  د ال  دذلحدإالدبد"د(1) اسكلدمديلشك  د هدبكإ فية ،دهي 

دقككمديلملاككةمدبككذلحدجكككاةدللقااكك د  دد كككمدلصككا بديل كك د  دد صككلدعلكك دشكك  دمكك ديلنككه دذياكك دعلكك دنضقككيد



 اٌعبِري ِهيىة حساَ هبئً/  د(      ِمبرٔخ دراضخ) ادلأٌىفخ غري ِضبراجلىار عٓ ادلبٌه ِطئىٌيخ

 

343 
 

 زامات صاحب ال لوالت (ب
يلللهد  د بن د  دعله دبنا  دجق كقي دهالد  د ة كقد ك ديفاضاعك دله كفدإذ ددلصا بالد جهةد

لالسضلد لك د  ددقكهمدلك دله كفدإذ ده الددككه د ك ددم دصا بديلسضلدإالدإذيدكا دذلحدالدداف
د منكا صكا بديلللكهد لاكةمد.دهد(1)سنقي ديلملحدماددقا دللقمدمجاهةادصا بديلللهد قي دمل نكا د

 كك د جككهةدلكك دمككم  د  دد مككلدسككقيديلسككضلدد،يسككالمال دل قكك دللككقمدا م ككلديلسككقيد ككه دطاداكك 
  دذلكحدممككاد انكا  دمك ديلهككف دد،.د هددسكالمل دكماككة دلل ق كق(2)لأشكدا دمق لكيداجككاهةدطاداك 

علكه دلمنك دد  لاةمدصا بديلللهدلأ ددقهمدلصدانيدعله دهافمدمد فاك اكمادديلذقد عقدل ديللله.
ي فاككدا دلككالل تدهصككدانيديلامق ككقي ديل  فةا دككيدديلاككففدلسككقيديلسككضلدكككأ ددكسككه ككقه د

دد فديلمدا د.سهيلهاة،دهمهي
أحىـبَ ثشروط و اإلضالِي فيّب يتعٍك واٌفمهِمبرٔخ ثني أحىبَ اٌفمه اٌمبٔىٔي 

 ِضبر اجلىار غري ادلأٌىفخ ادلطئىٌيخ عٓ
د، اصكلدب مكادمك دشكفهتده  ككامدهمكادم ديللف ديلماقكقمدلمض كهمديلمل دكيدههيدلكيديلجكهيف

 لمادههد  :نذكفد هم اددب  ديلضق   دهيالاضا نساالصدنقاتديلاقافبد

نجقد   ادد،(دم د   ديلق هقديلا دافقدعل دسلطا ديلمالحدهطف قيديناضاع دلالش  ديلمملهح1
د،يلكك دقفجككيديلاطككاب الددصككلدهككذيديلاقككافبدددهل كك د،افبدبكك  ديلقككانه دهيلشككف ليشكك  دمكك ديلاقكك

مل دككيد كك ديالسكك مدمل دككيديسككاا يدلقهلكك دالككال "دهينضقككهيدممككادجلل ككمدمسككاالض  د دكك "دسككهفاد ال
دديإلس م  دديل قه ددههيله دضيديالجاماعديدللمل ديد  قدملان ديالساا يدد،(7)يل ق قدفدمد

دمصالحديلللاقد  ديللاجلدهيآلجل.ه جبد  دا ق ددهمن اد  ديلمل ديدمن يد
اافديلجهيفدغ فديلمأله يد  ديلشف ليديالس مديدههديلالققدطلقا د(د سا ديلمس هلديدع دم2

علك د  ديلكف قديلكفيجحديلكذقدعلدك دد، ماد  ديلقانه ديلهاكل د قكقدالكقق ديآلفي د،للفيقديلفيجح

                                                                                                                                        
للاكفهفا،دهدككه دلصكا بديل ك د ك دديالسكالجا يلملاةم،دكماد جهةدلصا بديل  دذلحدقه د كمد  د الكيد

 .دديلاففديل الا  ديلمطالليدلالالهد دعماد نضق دهماد صال دم 
د.د621،دي8يلسن هفق،ديلهسد ،دجكد(1)
دم دمفشقديل  في د.د64مجليدهيلماقادد1192ين فد:ديلماقادد(2)
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غالبدككيدشككفيحديلقككانه د  ديسككا ديلمسكك هلديدهككهديلاطككأديلاقصكك فقدههككذيدهككهديلككف قدي دككفبديلكك د
د،قكهمديلاطكأدعلكك دعنصكف  دهمككاديلالكققدهيلمككان ديإلقفيحيلصكهيبدمك ديلضقكك ديالسك م د  كك دد

لذلحدكا دالف يديلاطأديلاقص فقد  ديلقانه دهكهدإاك  ديلشكاصدلكالاةيمددكانهن دمك دإقفي ك د
 مادعنصفديلالققد دشملديللمقدهغ فديللمقده  لكا ديلاقصك فدهيإلهمكا ده داكا دد،ل ذيديإلا  

د.لاضف  دهعقمديال افيةدهيال اداتدي
 ديلاكففديلمهجكبدللمسك هلديد قكقدياضقك ديلشكف ليدهيلقكانه دعلك دي ديلاكففد جكبد(دم د  ك3

هيلملدكككافد ككك داقكككق فديلاكككففدد،هالد كككف دبككك  دي ددككككه ددكككقدما ديهد كككق ما دد،  ددككككه دغ كككفدملاكككاق
دككقدالددكككه دكككذلحد كك دد، مككاددلابككفداككففد كك دمكككا دمككاد،مفجلكك ديلكك ديللككفيدهعككاقي ديلنككا 

دهديلدس فدالد هجبديلمس هلديد. مألهيدههذيددلن دي ديلاففديلد،مكا دياف
 إذيد ااك ديلمدكا دد،(د اض ديلقانه دم ديلضق ديالس م د  دي ديلمدا ديلااصيدملحدلصا ب ا4

كا دل ديل صه دعل ديلمدكا دد،هةيق دع د اجيدمال  اده  اا دجاف دللمدا ديلةي قادلف قد فا 
د.يل ةميدلف قد فا دللاف يد هدالهد دهل سبدماد اض دعلد 

(دإذيدالككككققديلمناضلككككه دلككككالمجف د هديلمسككككق ديهديلمسكككك لدكككككا دعلكككك  مديالشككككافيحد كككك دنضقككككا د5
د.يلمجف دهيلمس لد  ديلهفمدلالهنميإلص حدهيلصدانيدهيلالم فدكلدلققفديناضاع دلالمسق دهد

(د اض ديلقانه دم ديلضق ديالس م دعل داقف فد  ديلمفهفدللجافدعل د ف ديله فدللهصه د6
ه ك دمقابكلدالكهد دعكاق د ق لك دمك داقكففدد،يللامدما دكان دهناحد اليدافهفايل ديلطف  د

دل دهذيديل  دلصا بدي ف ديلا داقففدعل  اديل  د  ديلمفهفد.
د

 اخلبمتخ:
هدككقمنادعفاكا د ككه د سككا دد،يلمأله كيدفافككة ديلقفيسككيد كه دملالجككيدماكافديلجككهيفدغ ككددددد

 ديسكك دهملطدككا ددانهندككيديلكك ديلا   ككيدهاهصككلنادبنككا دعلككد،مسكك هلديديلمالككحدهشككفهتدددام ككا
 اكف دد كهقدااضكف دعن كادد كقد قدقك دعلك ديلمل دكيده نا  نادعل د ن كادد،لمس هلديديلمالحيلمناسبد

ااممكككلد ككك دد كككقديلكككفقدهيلصكككفيددهد كككقديلمكككفهفد ككك د ف ديله كككف،دهد كككقديلمسكككادا د)يلمطككك  د
د،فدغ كككفديلمأله كككييلجكككهي ككك ددداماكككافدللددهاطبدقكككا هم كككاهفدالكككقدصكككهفدكل كككادههككك دهيلمنكككاهف(د
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يلاسكككاؤال ددجكككللددعككك د جابككك  هكككقي  ادهدديلقفيسكككيددكككقد  د-لككككلداهياككك دهيقب-هنسكككاطد ديلقكككه د
ديل ديلناا  ددهيلاهصدا ديلاالديد:ددهينا  د،يلل  يلمطفه يد  دمققميد

  نتائج البحث:-أ 
 ااكككحدبجككك  د  ديلشكككف ليدهيلقكككانه دكضلككك دل كككلدذقد ككك د قككك ده ض ككك دل كككلد كككفقد -1

بككككلدهاككككل دد، ديل ف ككككيدللمالككككحد  د اصككككفيدل قكككك دكدضمككككادشككككا هلككككمداطلككككد،كفيماكككك 
لمن ديإلافيفدلا اف  دهعل دهج ديلاصهصديلمك حديلماجكاهف  دديلاهيل دهيلق هق

 يلقفيسي.ديلف د د  دم هفيلههذيدههد

يلمملككهحددلالشكك  ضكك دا ندالمالككح د، كك ديلمل دككيد كك دذياكك د كك داصا صكك دهعناصككف  -2
 دككيد  اككلدجككةي دعلكك ديللمككلده دككه د ككا ةديلملهةككذلحدا ككه دقه د  ددشككافك د  ككق.د

دضقككقدد مكك دالدملككحدشكك داد،هيل ف ككيديلشاصكك دل سككاق  بككلدهكك دا ككفداككما دد،علدكك 
مكك دد مادككيديلمل دككيعلكك ددم مككيديلقهلككيدداقاصككفدهد،لمكك دملككحديسككاق ل دهدكككه دااللككا د

مكادقيمديلمالكحدملاةمكادلال كقهقديهدج كيديإلقيفاددي  كفيقعل  ادسهي دم دج يدديالعاقي 
د.دلمشفهعيي

يلجكهيفداكفهفاديجاماعدكيدهدقااك دلطبدلاك د  د ا مكلدككلدمالكحد مبا ديلقفيسكيد  د -3
الدغل د  ققديلم حدعك د دقفي دم ديلاففديلذقدجف ديلاسامحدلشأن دب  ديلج في دهي 

.دهاا قككككك دمسككككك هلديديلمالكككككحددإذيداجكككككاهة ددي اكككككفيفديل كككككقهقددل قكككككهد مدديالناضكككككا 
د،يلجكهيفديعالكافي دقعك ديل  كاديسامنا ديذي دطبدليدددانهنديدده دمس هلديديلمأله يدهد

غادكيدمكادهنالكحدد،إالدي دهذ ديلمس هلديدالداااليدع ديلمس هلديدطلقا دللقهيعكقديللامكي
  ديلاكففديلناشكك دعكك ديالسككالما دإذيدكككا دغ ككفدمأله كا دكككا دذلككحدقلككد  دكا دككا دعلكك د

يللكك دممكاددسكاهجبدإملكا ددالددقبكلدددكامديلاطكأد ك دجانكبديلمالكحدإ افاكا ددي اكفي 
دمس هل ا .

د،  ديلمل ديد  ؤققده دضيديجاماعديدذلحد  ديلمالكحدهي  دككا ددكقدكسكبدمل ك دللملك  -4
بكلدإ ديلمجامك دددكقدسكاهمد ك دا كه  دد، لد دعملك ده كق دهكهديلكذقد  سكل دمكاددملكح

همسككككاهميدد،يلسككككه ديل ب ككككفديلككككذقددأاككككذد دكككك ديلمالككككحدهدلطكككك دلاعالككككاف مككككفهاديلمالككككحد
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مفيعكااددبكلدعلدك د،ي مكهي دالد جلكلدد ك ديلمالكحددمطلقكا دال كقدلك يلمجام د  دنمكا د
لأ دقابل دهيجب،دههذيدماد بففيلقه د كلد  ددد،ه قه ديلمجام دعلد د، قه دج فين 

 كإ د همكلد هداقكاع د د ك دد،للمل ديده دضيدإجاماعديد جبدعلك ديلمالكحد  د  ؤق  كا
.دهيل ككقيدمكك دهككذيددلمالككحالد كك د ككف دد ككهقدااصككيدعلكك دسككلطا ديللقهلككيد  دااككق

يلاكقالدهككهدا ق كك ديلمصكل ا  ديلااصككيدهيللامككيدهالكحدهكك ديلهادككيدمك دهككذ ديلقفيسككيد
دد.يلماهيالي

ب لنككك ديلقفيسكككيد  دي سكككلقديد ككك ديإلسكككاه  دالددلكككقد ف كككادماضضكككا دلمسككك هلديدمفا كككبد -5
هليديلم  ديلصاقفادم ديلج ا ديلمااصيديكماد  دفاصيدمةدد،يلاففدغ فديلمألهي

يلمسك هلديدلصك يدعك دلاهمسكااقم ديلم كا ديلمقلقكيدللفي كيدهيلماكفاددمك حدالض الد
المجاهف  دلالحديلم ا دكالمصان دهيلملاملدليلا دال  ددغ فديلمأله يدي افيفع د

د.هيلهفعدهغ فها
يل  د  دطلبدإةيليدي افيفدإذيددللمااففدلط د د دمديلقانهن دلل دا ديلجهيفديلان -6

يهدداهم مكككادككككا دنهع كككدا د هدإقيف كككدا د فقدكككداصكككقفهاجكككاهة ديل كككقديلمكككألهيد دكككا دككككا دم
ههكذيدد،دهغاديديلمشف دههد مادكيديلج كفي ،اهلصفيديلن فدع دهد د قهم داطبدلا 

يل لددساقدمدم دملاقئدهيصه ديلشف ليديالس مديديلا داقعهيديل دنض ديلاففدع د
دد.إداميدمجام دمافيل دهمالاه دالشذهذد د دهالد  قاقدههغا ا ادديلنا ده

 :التوصيات (ب
هيلاسكام دلككأ فيقديلمجامك ديلكك دد،ان  كيديلكنض دمكك د قفي ديلكنقصدهعهيمكلديلشككفدهيللكقهي 

ذلحد  ديلطلا  ديلملهجيدد،م ديلاشف لا ديلسماهديدهيلهالديمساه د نبلدههديل كميدهيلهاديد
دلمسكك فاديإلصكك حديلقككانهن دهديسككا ماال دد.دسككهتديلقككانه دهالككالدمديلشككف ليإالد،الددكضكككيدشككفها

؛ديلفيم ديل دإعاقاديلاهية دعل دعجلدإذيدمادياال د فكان دعل دن هدمادب نا د  دهكذ ديلقفيسكي
دد إننادنققمديلمقاف ا ديلاالدي:ده جلدذلح
مقن دبنصد اكفد كه فد مادكيددكا دكيدهشكامليدللج كفي دد1162نصديلماقادديسابقي كد هال :

ةعككككيديالجاماعدككككيديلسككككا قاد كككك دمكككك دي اككككفيفدغ ككككفديلمأله ككككيددههككككذ ديل مادككككيدانسككككجمدمكككك دديلن
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  ددككككه ديلكككنصدعلككك دد،يلاشكككف لا ديل ق مكككيدهيلاككك دان كككفديلككك د  دللمل دكككيده دضكككيديجاماعدكككي
يل كككقدديل ككك د ككك دطلكككبدإةيلكككيديلاكككففدإذيداجكككاهةدللمااكككففد-1)دكالاكككال :لضقكككفا  دديلمسكككابق د

م مككادهدمككاققد هدشاصكك دديلاككففد فقدككا د هدإقيف ككا دهم مككادكككا دنككه ديلمككألهيد دككا دكككا دمصككقف 
د-د2د.د دسككالقا د هدال قككا دهلصككفيديلن ككفدعكك دهدكك د قهمككصككناع د هداجككافقدد طبدلاككدكانكك 

كمكاد  دد،الددلقد ف ادماضضكا دلمسك هلديدمفا كبديلاكففدغ كفديلمكألهيدديالساه  ي سلقديد  د
مككك حدهمسكككااقم ديلم كككا ددالالضككك يلم ككك دديلصكككاقفادمككك ديلج كككا ديلمااصكككيددمةيهلكككيفاصكككيد

فادلالصككك يدعككك دديلمسككك هلديدعككك دي اكككفيفدغ كككفديلمأله كككيديلاككك دال ككك ديلمقلقكككيدللفي كككيدهيلماككك
 (.يلمجاهف  دلالحديلم ا دكالمصان دهيلملاملدهيلهفعدهغ فها

دثانيا   ديلاففد: داقق ف د   ديلشاص  ديلملداف ديلمهاهع إاا ي   دديل دجانبديلملداف
ل دعلضقفا  دعل د  دا ه دد(1161)يلماقادهقمج اد  دنصمقن دد(1161)صلبديلماقاد

عل د،دلد دللمالحد  ددهلهد  ديسالما د قهد دإل د قددافدلملحديلجافد-1):يلاال ديلن ه
د.دهيللاقي ديلسا قادم دمفيعاادي عفييد  داقق فديلاففديل فهيديلشاصديدللجافد  داقال

د  دماافديلجهيفديلا دالددمك داجنب ا الدغل د  ققددهلد دللجافد  د فج دعل دجاف  هي 
عل ديلمالحد  د فيع د  ديسالما د قهد دماداقا دل دد-2.دل قهد مدضا يالنايلم حدع د

د.ي(يلقهين  ديلماللقيدلالمصل يديللاميد هديلمصل يديلااص
هي اطافددهي هة يلاله دجق قادلاهسد د ماديديلج في دم ديد قفاديسا قي :دنقافحدثالثا  
د ديلص دي د   دللقعل  دداااي ددمن د(1174)يلماقا دإقيد،مقن  دكق ق يلسلطيدداضفا فق

إةيليديلماافاد  دد  ددكه دم دص   ا ادعل دذي ديلل ديديلم  دعل د ص ابااصيديلم
 مامديلم ا مدديلمااصيدا  ديسبهع  دم دم ددفيفهادد  ديلا لمددهللمااففد،يإلسالما 

افديلمصان دهيآللد-1يلاال :د)دعل ديلن هد قفا  دم يلمقافحد ا ه ديلنصدااف  ددفيفديإلةيليدهد
دلالج في  ديلمافا ديلم    دهجمد  ديلا دد،هيآلال  ديلمسا ا  دإنشا  ا دعنق دافيع  د    جب

يلقدامدبإةيليددمااصي لةمديلج ا ديلد-2. اقا دب اديلقهين  دهيللهي حدهيلشفهتديلا داضفا ا
دم د  ديلم دهطبدلا ا دكا دمصقفها ديلمألهيد دا  داجاهة ديل ق دففااي افيفديلم قميدإذي

د.ا لمدم ديلقفيفدا  ديسبهع  دم داأف  دصقهف (  داققدمديل
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يلكهعاددعلك دمنكابفهيلقكا م  دد،هيلضككفدهيلقكانه ددا ا فدج هقدفجا ديإلع مافهفادد:راب ا  
نشكفدديلقانهندكيديلفيمدكيديلك لمسكاهميديلضاعلكيد ك ديلاهعدكيدهيلللما دهذلحدلم ديلاطلا دهيإلفشاقد
هيل   كا ديلمكقن دمن ما ديلمجام ددالحديلج هقدعل د  داشافحد  د،مبق ديلجهيفي افيمدمقا يد

يلكاالصدمك ديلسكلهكدا ديلشكاذادهانمدكيددإل صهال دهددهمس هل دإنضاذديلقانه دهي  ةيبديلسداسديد
دفهيل ديلم ليدهيإلاا دهيشاعيدفهحديلالاه دب  د  فيقديلمجام .

ف ل ديلقكاقفادعلك دسكقديلكنقصديلاشكإص حديلقاا دهف ق دلال هيقفديلمااصصكيدد:خامسا  
بككك  دماجكككققادهمكككادام كككف دمككك دمناةعكككا ددعككك دطف ككك ديلل ككك دعككك د لكككه دعاقلكككيدلمشككككليديلجكككهيف

دهكذيد اك  دعك د،الددمكك د  دا اكهقدككلديلهدكا  دهيلمشكك  ديلقا مكيد  ديلنصكهصد،يلج في 
هلالاكككال دد،  ديلكككنض ديلماالكككيدهيلملهجكككيداسكككل ديلككك دبككك ديلضهاككك د ككك د  ككككمديلقكككهين  دهيلكككن م

ل اجيديللملدكيداقااك داكفهفادهجكهقدلذلحد إ ديد،اديلقن  يدهيلشف فا غفيا اساطد ديلنضاذديل د
   ديلمجام د.دساقفيفا ق  ديللقيليدهيالدب قيد،هيلمجا قيلقاا ديلشف يدهي م  د

  ِراجع اٌجحث :
دالمراجع الشرعية: هالد:دد
دتدعكككالمديل اكككبدد،ق دكككييلضكككفه دلإلمكككامدللقفي ككك دب امشككك دا كككذ بديلضكككفه دهيلقهيعكككقديلسكككنديد ككك دي سكككفيفديلضد•

ددد.لبنا دداعقاد"يلاصفي"ب فه دديلمجلقديلمال ،
هككككدد1422نكككا دبتدقيفديلضككككفدب كككفه دلد،يلمجلكككقديلمالككك د،يلجكككام د  ككككامديلقكككفي دللقفطبككك ديلمجلكككقديلمكككان د•

 .مد2112

(د2341 كق  دفدكم)د،جافدم دبنك دل قك لابدماددافديلد،كاابدي  كامد،مسنقديإلمامد/د  مقديب د نبلد•
د.م2111هكد1422يلطلليدي هل دد،ب فه دلبنا د،يفديب د ةمق

قيفدد،ا ق كك دق/د سكك  دبكك دعككهقاديللهيدشككيد،يلباككافقد كك دي قبديلمضككفقدلككابدا ككفديلج ككفي دشككفحدصكك دحد•
د.م2113هكدد1423،ديلطلليدي هل ديلمجلقدي ه ب فه دلبنا دد،يب د ةم

مؤسسيديلمااافديلقكاهفاديلطللكيدي هلك دد،ذفقدمااصفدص دحدمسلمدلل ا ادةك ديلق  دعبقديلل دمديلمندد•
ددد.د33مد ق  دفدمد2118هكد/د1428

،دقيفديبكك د"،ديلقاعككقاديلساقسككيد"ديللككاقادم كمككييلشككا ل لسكك هط دجكك  ديلككق  ديدلإلمككامدي شككلا دهيلن ككا فد•
ددد.دمد2115هكدد1426 ةمدب فه دلبنا ديلطلليدي هل د
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يلكق  د بك دعبكقدعدصدبك د بك دلككفديلملكفهيدلكاب ددكدمددإع مديلمهدل  دع دفبديللكالم  دلإلمكامدشكم د•
د.م1955هكك1374يلطلليدي هل دديلمجلقديلمال دتدمكاليدمصفد،يلجهة ي

يلطللكككيديلمجلكككقديلمكككان دد،تدقيفدإ دكككا ديلاكككفي ديللفةككك دب كككفه د،يلمهي قكككا د ككك ديصكككه ديلشكككف ليدللشكككاطب د•
ددد.مد2111هك/دد1422ي هل د

دقيفديلضكفديللفة .دتد،يلمل ديدهن ف يديللققد  ديلشف ليديإلس مدييالمامدصديبهدةهفا:دد•
دد.م2111قيفديلضكفديللفة ديلقاهفادد،يلش  /دعل ديلاض ي:ديلاما د  ديلضق ديالس م د•
 المراجع القانونية: ثانيا  : 
د.م2117 دصنلادسماع لدصدعل ديلم ادفقد:ديلهج ةد  د  ديلمل ديد  ديلقانه ديلمقن ديلدمن ،إق/دد•
ديإلسككنقف يمصكاقفدل لاكةيمدتدقيفديلملكافيدد1ق/ نهفدسلطا :ديلمهجةد  ديلن ف يديللاميدل لاكةيم،د د/د•

دمد.د1963
دمد1986سسيديلمقا يديلجاملدي،دؤدق.داه   د س د ف :ديل قه ديلل نديدي صلديدمد•
يل اككابدي ه د كك ديلمل دككي،ددق/دجم ككلديلشككفداهقد:ديل قككه ديلل ندككيدي صككلديد كك ديلقككانه ديلمككقن ديلدمنكك د•

دم.1986قيفديلن ايديللفةديديلقاهفاد
د.مد1965،ديلقاهفا،د1يلل نديدي صلدي،د دق:د س دك فاد،ديل قه دد•
د.م1954ق.د س دعل ديلذنه :ديل قه ديلل نديدي صلدي،دلهقيق،دد•
دم.2114 قادق/دفماا د بهديلسلهق:د  ديلهج ةد  ديل قه ديلل نديدي صلدي،دقيفديلجامليديلجقد•
ق/دةكككك دةكككك دة كككقي د:د كككقهقديلمسككك هلديدعككك دماكككافديلجكككهيفديلمأله كككيد ككك ديلشكككف ليديإلسككك مديدهيلقكككانه دد•

دمد.2119يلمقن ،دقفيسيدمقافني،دقيفديل اابديلقانهن د
د.م1961ق/دص حديلق  ديلناه ،ديلهج ةد  ديل قه ديلل نديدي صلدي،دلهقيقدد•
قيفدإ دككا ديلاككفي ديللفةكك دب ككفه دد،شككفحديلقككانه ديلمككقن  كك دهسككد ديلسككن هفقد:ديلق/دعبككقديلككفةي د  مككقدد•

دم.د1952،ي،د  ديلمل ديلمجلقديلمام دلبنا 
د1996هككد/1417د14يلفسكاليدب كفه ،دتددمؤسسكيق/دعبقديل ف مدة قي :ديلمكقالدلقفيسكيديلضقك ديالسك م ،دد•دددد
د.م
دمد.1981يلمنصهفاددق/دعبقديلمنلمديلبقفيهقد:د  ديلمل ديدمكاليديلج  ديلجق قا،د•
قيفدد،قفيسيد  ديلقانه ديللبنكان ،دهيلقكانه ديلمصكفقدد،ق/دعبقديلمنلمد ف ديلصقا:ديل قه ديلل نديدي صلديد•

د.مد1978يلن ايديللفةديد
د،ق/دنهفقد مقدااطفد:دمصاقفديل قه ديلشاصديد)ياللاةيمكا (دقفيسكيدمقافنكيد،ق/دعقنا ديبفيهدمديلسف ا د•دددد

دم.د2111فق ديلطلليدي هل دي نشفدهيلاهة  دعما دتدقيفديلمقا يدهيل
دمد.1992ق/دمأمه ديلشام د  ديلمل ديد  ديلقانه ديلدمن دقيفديلضكفديلملاصفدد•
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دم.2111قفه د  د  ديلمل ديد  ديلقانه ديلمقن ديلدمن ،دقيفديلشهكان ،دصنلا دد:ق/دصديلهشمدد•
د.م1978قنديد  ديلمجام ديلملاصفدتدق/دصدنصفدف اع :ديلاففدكأسا ديلمس هلديديلمد•
دمد.1978يلهج ةد  ديل قه ديلل نديدي صلديديلقاهفاددق/دم مهقدجما ديلق  دةك :د•
دد.م1965دت،،ديلقاهفاق.دمنصهفدمصطض دمنصهف،د  ديلمل ديد  ديلقانه ديلمقن ديلمصفقدد•
دم.د1985ق/دنلما دجمليد:ديل قه ديلل نديدت،دد•
د،يلضكككفدقيفديلاكما ده  ككامديلمسك هلديديلمقندكيدهيلجنا دكيد ك ديلضقك ديالسك م دتق/دههلكيديلة  لك دن ف كيدد•

 .مد1982هككد1412قمش د

 مجموعة القوانين والمذكرات التحضيريةثالثا  : 

هكككد1423صككضفدد2باككاف  دديلصككاقفد14يلقككانه ديلمككقن ديلدمنكك ديلصككاقفدلككالقفيفديلجم ككهفقدلالقككانه دفدككمدد•
د.مد2112 بف لدد15يلمهي  د

د24يلمذكفاديإلداا ديدللقانه ديلمقن ديلدمن ديلصكاقفادعك دهةيفاديللكق دمطكال ديل اكابديلمقفسك دباكاف  دد•
د.م.د1979 بف لدد21هكديلمهي  د1399جماقدي ه د

مصكككفدللطلاعكككيدد،مدقيفدإ جكككاق1948لسكككنيدد131يلقكككانه ديلمكككقن ديلمصكككفقده قكككا دآلاكككفدالقد اككك دفدكككمدد•
دمد.2114د،هيلنشف

دد.م1998يللقلديدتدقيفدعالمديل ابدمجليدي  كامدد•
 مد.1931دانه ديلمهجلا دهيللقهقديللبنان دلسنيدد•

دم.1976(دلسنيد43يلقانه ديلمقن دي فقن دفدمد)د•
دمد.1951يلصاقفدد41يلقانه ديلمقن ديللفيد دفدمدد•
دمد.1981لسنيدد67يلقانه ديلمقن ديل ه ا دفدمدد•
د
د


