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 مذي اعتثار ادلسكن انعشىائي مسكنًا شرعياً 

 و. طه صاحل خهف                           د. ناديا خري انذين احلامت    
 األحىال انشخصيح انىنق مذرس        األحىال انشخصيح ادلساعذقانىن أستار 

 كهيح احلوقى/  اامعح ادلىصم      وقى/  اامعح ادلىصم             كهيح احل   
                              خهصادلست

، إلعٌحٕ جٕ جُٔغٌٖ جُز١ ٤ٛثٚ جُضٝؼ ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس دٕٝ جرٜٗح

 ،ٓخطِق ك٢ ٓذٟ ٓؾشٝػ٤طٚ ٖٓ جُ٘حق٤س جُلو٤ٜس ٝجُوح٤ٗٞٗس ٝجُونحت٤س صٝؾطٚ،

جالٍٝ ٓ٘غ جُر٘حء ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس دٕٝ  ،كٖٔ جُ٘حق٤س جُلو٤ٜس ٛ٘حُي غالغس جسجء

جٓح ٖٓ جُ٘حق٤س  ،ٝجُػحُع جؾحص ُِنشٝسز ،٢ جؾحص رُي دٕٝ جرٕٝجُػحٗ ،جرٕ ٓغرن

جُوح٤ٗٞٗس كحُٔؾشع جُؼشجه٢ ٖٓ ق٤ع جالفَ ٓ٘غ جُطؿحٝص ػ٠ِ جسجم٢ ٝجُضّ 

ٌُٝ٘ٚ ك٢ جُٞهص ٗلغٚ هحّ ذط٤ِٔي ذؼل  ،جُؿٜحش جُٔخطقس ذحصُس جُٔرح٢ٗ

٤ُس ًٔح جٗٚ ػٞك جُرؼل جالخش ٓرحُؾ ٓح ،جُٔطؿحٝص٣ٖ ُٜزٙ جالسجم٢ ذرذٍ ٓؼ٤ٖ

كوذ جػطرش جُونحء جُؼشجه٢  ،جٓح ٖٓ جُ٘حق٤س جُونحت٤س ،ٓوحذَ جصجُس جُطؿحٝصجش

٣طشضد ػ٤ِٚ ٓح  ،جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح ُغ٠ٌ٘ جُضٝؾس ًٞجهغ قحٍ

 .ٝؾ٤س٣طشضد ػ٠ِ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ جُ٘ظح٢ٓ ٖٓ جغحس ضطؼِن ذحُكوٞم جُض

 .شرعٓ ،عشُائٓ ،مسكهانكهماخ انمفراحٕح: 

Abstract 

The residence that the husband has prepared on the 

territory of the state without her permission, to house his 

wife, is different in the extent of his legitimacy in terms of 

jurisprudence, legal and judicial, from the doctrinal point of 

view there are three views, the first is to prevent construction 

on the state’s lands without prior permission, and the second 

authorizes this without permission, and the third is 

permissible for necessity As for legally, the Iraqi legislator 

in terms of origin prevented the encroachment on the lands 

and obligated the competent authorities to remove the 

buildings, but at the same time he owned some of those who 

crossed these lands with a certain allowance, as he 

compensated others with sums of money in exchange for 

removing the excesses, either from the judicial point of 

view, it has The Iraqi judiciary considered the random 
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housing as a legal residence for the wife's residence as a 

current situation, with the effects of the legal legal residence 

on the effects of marital rights.                                        

Key words: House, random, legal 

 حـادلوقذم
ذغْ هللا ٝجُقالز ٝجُغالّ ػ٠ِ خ٤ش خِن هللا ٝػ٠ِ آُٚ ٝفكرٚ ٖٝٓ 

 ٝجالٙ ٝذؼذ:

ؿ٢٘ ػٖ جُر٤حٕ ٓح ُِٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٖٓ أ٤ٔٛس ذحُـحُس  مدخم ذعرٔفٓ تانمُضُع:

ضكص ػ٘ٞجٕ )قن جُضٝؾس ٕ٘ٓٓحؾغط٤ش ك٢ ػحّ ٓٔح قذج ذ٘ح ج٠ُ ًطحذس سعحُس جُٔ

/ دسجعس ٓوحسٗٚ( ٝجُط٢ ضنٔ٘ص ؽشٝه ٝمٞجذو جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ك٢ جُغ٠ٌ٘

ػ٘ذ ه٤حّ جُشجذطس جُضٝؾ٤س جٝ ذؼذ جٗطٜحءٛح ٢ٛٝ ع٠ٌ٘ جُضٝؾس ٝجُٔؼطذز 

ٝذ٤٘ح آٗزجى جٕ جُٔغٌٖ ال ٣ؾطشه ك٤ٚ جُِٔي ُِضٝؼ، ذَ  ،ٝجُكحم٘س ٝجُٔطِوس

جٝ ٓغطأؾشج جٝ ٓغطؼحسج جٝ ٓ٘طلؼح ذٚ جُضٝؼ ذح١ ٝؾٚ ٖٓ ٣ٌٖٔ جٕ ٣ٌٕٞ ٌِٓح 

 جُٞؾٞٙ جُؾشػ٤س.

ضؿحٝص جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔٞجه٤ٖ٘ ػ٠ِ جٓح ٓٞمٞع ذكػ٘ح ك٤ط٘حٍٝ قحالش 

أٓالى جُذُٝس ٝذ٘حء ٓغحًٖ ػؾٞجت٤س ٝجُغٌٖ ك٤ٜح دٕٝ ٓغٞؽ هح٢ٗٞٗ ٗط٤ؿس 

ك٤ش جُغٌٖ ُنؼق جإلدجسز جُط٢ ُْ ضوْ ذٞجؾرٜح ضؿحٙ جُٔٞجه٤ٖ٘ عٞجء أًحٕ ذطٞ

ُٝغ٘ح ٛ٘ح  ،جُٔالتْ ٝجُؼ٤ؼ ٝجٌُش٣ْ جّ ذٔ٘ؼْٜ ٖٓ جُطؿحٝص ػ٠ِ أسجم٢ جُذُٝس

ذَ ذكع ٓذٟ  ،ك٢ فذد ذكع ٛزٙ جُٔؾٌِس ٖٓ جُ٘حق٤س جالؾطٔحػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس

ئٌٓح٤ٗس ػذّ ٛزج جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح ٖٓ جُ٘حق٤س جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس 

ُرس ذٔطحٝػس جُضٝؾس ك٤ٚ جٝ جعٌحٕ ٓؼطذضٚ ذك٤ع ٣ٌٖٔ ُِضٝؼ جُٔطح ،ٝجُونحت٤س

جٝ جُكحم٘س ألٝالدٙ ٝٓذٟ ئٌٓح٤ٗس ذوحء جُضٝؾس جُٔطِوس ك٤ٚ ػ٠ِ ٝكن هحٕٗٞ قن 

 جُضٝؾس جُٔطِوس ك٢ جُغ٠ٌ٘. 

جٕ أعرحخ جخط٤حس جُٔٞمٞع ٝأ٤ٔٛطٚ ضٌٖٔ  أسثاب اخرٕار انمُضُع َأٌمٕرً:

ج٠ُ ذ٤حٕ ٓذٟ جػطرحس ك٢ جٗطؾحس ظحٛشز جُغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٝػذّ ضطشم جُرحقػ٤ٖ 

جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح ُِضٝؾس ٝجالغحس جُٔطشضرس ػ٠ِ رُي ٖٓ جُ٘حق٤س 

 جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ٝجُونحت٤س. 

ضوّٞ ػ٠ِ ٜٓ٘ؽ جُطك٤َِ ٝجالعط٘رحه ٖٓ جُ٘حق٤س جُؾشػ٤س  مىٍجٕح انثحس:

ٔطؼِن ٝجُوح٤ٗٞٗس كنال ػٖ جُؿحٗد جُططر٤و٢ جُٔطٔػَ ذوشجسجش جُونحء جُؼشجه٢ جُ

 ذٜزج جُؾإٔ.

  :ضطٔػَ خطس جُركع ذحالض٢ :خطس جُركع

 جُٔركع جألٍٝ: ٓلّٜٞ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ 

 جُٔطِد جألٍٝ: ٓلّٜٞ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ 

 جُٔطِد جُػح٢ٗ: ٓلّٜٞ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ 

 جُٔطِد جُػحُع: جُٔوحسٗس ذ٤ٖ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٝجُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢
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 جُؼؾٞجت٢  ٓذٟ ٓؾشٝػ٤س جُٔغٌٖ :جُٔركع جُػح٢ٗ

جُٔطِد جألٍٝ: ٓذٟ جػطرحس جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح ٖٓ جُ٘حق٤س 

 جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ٝجُونحت٤س

 جُٔطِد: جالغحس جُٔطشضرس ػ٠ِ ض٤ٜثس جُضٝؼ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ُضٝؾطٚ

 ادلثحث االول
 مفهىو ادلسكن انعشىائي

ت٢ ال ذذ ُٝٔؼشكس ٓلّٜٞ جُٔغٌٖ جُؼؾٞج ،٣وحٍ جٕ جُؾ٢ء ٣ؼشف ذ٘و٤نٚ

ٝػ٤ِٚ ع٘وغْ ٛزج جُٔركع ج٠ُ  ،ٖٓ ٓؼشكس ٗو٤نٚ ٝٛٞ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢

جالٍٝ ٗر٤ٖ ك٤ٚ ٓلّٜٞ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٝجُٔطِد جُػح٢ٗ ٗٞمف ك٤ٚ  ،ٓطِر٤ٖ

ٓؼ٠٘ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٝك٢ جُٔطِد جُػحُع ٗوحسٕ ذ٤ٖ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ 

 :ٝجُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٝػ٠ِ جُ٘كٞ جالض٢

 ادلطهة االول
 سكن انشرعيمفهىو ادل

ٗط٘حٍٝ ك٢ ٛزج جُٔطِد ضؼش٣ق جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٝذ٤حٕ د٤َُ ٝؾٞذٚ 

ٝهر٤ؼطٚ ٓغ رًش ؽشٝهٚ ُٔؼشكس ٓذٟ ٓطحذوس جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ُؾشٝه 

 :ُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٝرُي ًٔح ٢ِ٣ج

 انفرع االول
 تعريف ادلسكن انشرعي

 ذحُٜٔضز جُٔض٣ذز أعٌٖ كؼِٚ ٝٓقذس ٓغحًٖ ؾٔؼٚ :انمسكه فٓ انهغح :اَال

قشًطٚ رٛرص ئرج عٌٞٗح   جُؾ٢ء ٝعٌٖ  عٌٖ ٓحدضٚ كأفَ
(ٔ)

 ضؼح٠ُ هُٞٚ ٝٓ٘ٚ 

(.ٝجُٜ٘حس ج٤َُِ ك٢ عٌٖ ٓح ُٝٚ)
 (ٕ)

 هش٣ن ػ٠ِ جٌُٔحٕ ك٢ جُغٌٕٞ ٢ٛ ٝجُغ٠ٌ٘ 

 جَٛ ٖٓ ػحدز   ذٚ ٣غٌٖ ذٔح جال جُٞؾٚ ٛزج ػ٠ِ جُغٌٕٞ ٣ٌٕٞ ٝال ،جالعطوشجس

ٓ٘ضُٚ ك٢ ٣ٝغطؼِٔٚ ذٚ ٣طأغع ٝٓطحع
(ٖ)

  

جُر٤ص ٝجُٔ٘ضٍ ٝجُذجس ٝجُؾوس. ٝؾ٤ٔؼٜح  :٢ٛ ،ُٚ جُلحظ ٓطشجدكسٝجُٔغٌٖ 

 ٝجخطِلص، (جُضٝؾ٤ٖ ع٠ٌ٘ ٌٓحٕ) :ٝٛٞ ٝجقذضإد١ ُٔؼ٠٘   :ػ٘ذ جَٛ جُِـس

                                                      

( ابي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم بغ مشطػر األفخيقي السرخي، لدان العخب، 1)
 .  211213، ص 1955السجمج الخامذ، دار بيخوت لمصباعة والشذخ، بيخوت، 

 ( سػرة االنعام .13( اآلية )2)
، يرجرىا السجمذ االعمى لمذؤون 9( مػسػعة جسال عبج الشاصخ في الفقو االسالمي، ج3)

 . 5ىـ، ص1392االسالمية، القاىخة، 
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 ٝجُٔ٘ضٍ ك٤ٚ جُٔر٤ص ٖٓ ٓؾطن كحُر٤ص، ذٚ جُٔطؼِوس جالكؼحٍ الخطالف ضرؼح   جالُلحظ

ِٚ  ٖٓ ٝجُذجس  ؾضأ٣ٖ ؽوٚ ٖٓ ٝجُؾوس، ذٚ جُ٘ضٍٝ ٖٓ  خحؿ ع٤حؼ جٝ ذٝجسذ جقحهط

 .ذٚ

 ٓؼ٠٘ ُلع ٓطشجدف ُِٔغٌٖ ػ٘ذ جَٛ جُلوٚ ٌَُ جٕ :انمسكه فٓ انفقً :شاوٕا

 قؿْ ضكذ٣ذ ق٤ع ٖٓ ذَ (جُضٝؾ٤ٖ ُغ٠ٌ٘ ٌٓحٕ) فلطٜح ق٤ع ٖٓ ال ٓخطِلح  

 دجس ٗقق ضؼ٢٘ ٝجُؾوس، جُـشكس ٣ؼ٢٘ جُلوٜحء ػ٘ذ كحُر٤ص، ٝٓٞجفلحضٚ جُٔغٌٖ

 جُذٝس ٖٓ ؿ٤شٛح ػٖ ٓغطوِس ؽون جٝ ؿشف ٓؿٔٞػس ٝجُذجس، ٓغطوِس ذٔشجكن

 جُـشكس ػ٠ِ ضطِن ػحٓس أُلحظ ك٢ٜ ٝجُٔغٌٖ جُٔ٘ضٍ جٓح ،ذٜح خحؿ ذغ٤حؼ

ٝجُذجس ٝجُؾوس
(ٔ)

. 

ٝهحٕٗٞ جالقٞجٍ ُْ ٣ططشم جُلوٜحء جُٔغ٤ِٖٔ  :انمسكه فٓ االصطالح :شانصا

ٔغٌٖ جُج٠ُ جُطؼش٣ق ذٔقطِف  1٘1ُٔغ٘س  11ٔجُؾخق٤س جُؼشجه٢ سهْ 

  .ٝجُط٢ ع٘أض٢ ػ٤ِٜح القوح ؽشٝهٚ ٝٓٞجفلحض٤ٚ٘ٞج ذذَ  .جُؾشػ٢

جُز١ ٣ؼذٙ جُضٝؼ عٌ٘ح  الٓشأضٚ ٓغطٌٔال   ٌُٔحٕ" :ذأٗٚ جقذ جُرحقػ٤ٖٝػشكٚ 

ُِؾشٝه جُؾشػ٤س ذك٤ع ٣ؿد ػ٤ِٜح جٕ ضط٤ؼٚ ذحإلهحٓس ك٤ٚ، ٝجرج جٓط٘ؼص ًحٗص 

"ٗحؽضز ٝعوو قوٜح ك٢ جُ٘لوس
 (ٕ)

 . 

ؿٔغ ُؿ٤ٔغ جُؾشٝه ٝجُٔشجكن جُر٤ص جُٔغط :ذأٗٚ ذحقع جخشًٔح ػشكٚ 

ٝجُلشػ ٝجألغحظ  ػٜ٘ح ًأدٝجش جُطرخ ٣٠غطـ٘ نشٝس٣س ٝجُِٞجصّ جُر٤ط٤س جُط٢ الجُ

جُر٤ط٤س ُِضٝؾس ٝأٝالدٛح ٝؿ٤ش رُي ٓٔح ٣ط٘حعد ٝقحٍ جُضٝؾ٤ٖ ٣غشج  ٝػغشج  

٣ٝٞجكن جُؼشف ٝجُؼحدز جُغحتذ٣ٖ ك٢ جُرِذ جُز١ ٣ؼ٤ؾحٕ ك٤ٚ ٣ٝوغ ذ٤ٖ ؾ٤شجٕ 

جُضٝؾس ك٤ٚ ػ٠ِ ٗلغٜح ٝٓحُٜح فحُك٤ٖ ذك٤ع ضأٖٓ
(ٖ)

. 

ق٤ع هنص ٓكٌٔس  ،جٓح جُونحء جُؼشجه٢ كوذ ذ٤ٖ ٓؼ٠٘ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢

)٣ؾطشه الػطرحس جُر٤ص ؽشػ٤ح جٕ ٣ٌٕٞ ٓالتٔح ُغ٠ٌ٘  :جُط٤٤ٔض جُؼشجه٤س ذحٗٚ

                                                      

لفقو يشطخ: رسالتشا في ل المغة و ا( لمسديج مغ التفريل في معاني ىحه االلفاظ عشج اى1)
/ حق الدوجة في الدكشى/ دراسة مقارنة/ جامعة السػصل ،الساجدتيخ، شو صالح خمف

 .911، ص2005الحقػق،  يةكم
عمي حدب هللا، الدواج في الذخيعة االسالمية، دار الفكخ، مرخ، دون سشة شبع،  (2)

 .190ص
 .190، ص1990وقانػنًا وقزاًء، بغجاد، جسعة سعجون الخبيعي، احكام الشفقة شخعًا  (3)
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جُضٝؾ٤ٖ ٝٓ٘حعرح ُكحُٜٔح ٝجٕ ضطٞجكش ك٤ٚ ًحكس جُٔشجكن جُؾشػ٤س ٝضوذ٣ش رُي 

(عطؼحٗس ذخرشجء٣ؼٞد ُِٔكٌٔس دٕٝ جال
(ٔ)

 

ٛٞ إٔ ضٌٕٞ  :ٓغٌٖ جُضٝؾ٤س ذحُوٍٞز ك٢ ٓقش جُونح ٚ جقذًٔح ػشك

غ جالعطٔطحع ك٤ٚ ذضٝؾٜح جُضٝؾس ك٢ ٓكَ ضأٖٓ ك٤ٚ ػ٠ِ ٗلغٜح ٝٓحُٜح ٝضغطط٤

ًحٗص ٓشجكوٚ خحفس أُٝٞ ذؿٞجسٙ ذ٤ٞش ًػ٤شز عٞجء ُؿِن ٠ ك٢ ذ٤ص ُٚ ضٝٛزج ٣طأ

ذكحع جُكحؾسأّ ٓؾطشًس قغد أقٞجٍ جُ٘حط ٝذٔح ٣ٌل٢ الٗ
(ٕ)

. 

ٝجُٞجمف ٖٓ ٛزٙ جُطؼحس٣ق جُٔطوذٓس جٜٗح ضنٔ٘ص ؽشٝه جُٔغٌٖ 

 :جُؾشػ٢ ٝجؿشجمٚ ذؾ٢ء ٖٓ جُطلق٤َ ُزج ٣ٌٔ٘٘ح ضؼش٣ق جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ذأٗٚ

جٌُٔحٕ جُٔغٌٕٞ ػ٠ِ ٝؾٚ جالعطوشجس جُٔغطؿٔغ ٌُحكس جُؾشٝه  جُؾشػ٤س 

 ٝجُوح٤ٗٞٗس ٝك٤ٚ ٓح ٣غٌٖ ذٚ ػحدز.

خطقحسج ٝػ٤ٓٞٔس ٝذ٤حٗح ُِقلس جألعحع٤س ُِٔغٌٖ ٢ٛٝ كٜزج جُطؼش٣ق جًػش ج

ٝٛٞ ٓٞجكن ُِٔؼ٠٘ جالعطوشجس ك٤ٚ. كنال  ػٖ ذ٤حٗٚ ٓح ٣ؾطشه إٔ ٣طٞجكش ك٤ٚ 

جُِـ١ٞ ُِغ٠ٌ٘ جُز١ رًشٗحٙ جٗلح.
  

 انفرع انثاني
 مشروعيح حق انسكىن وطثيعته

 :مشرَعٕح حق انسَجح فٓ انسكىّ :اَال

د ػ٠ِ جُضٝؼ ذٔوطن٠ جٌُطحخ ٝجُغ٘س جٕ قن جُضٝؾس ك٢ جعٌحٜٗح ٝجؾ    

 :ٝجالؾٔحع ٝذٔوطن٠ جُوٞج٤ٖٗ ج٣نح ٝذذ٤َُ ٓح ٢ِ٣

جعٌٖ٘ٞٛ ٖٓ ق٤ع )ؾحء ك٢ جُوشجٕ جٌُش٣ْ ٖٓ د٤َُ ك٢ هُٞٚ ضؼح٠ُ:  ٓح _ٔ

عٌ٘طْ ٖٓ ٝؾذًْ(
(ٖ )

 ،كٜزٙ ج٣٥س ٝسدش ك٢ ٝؾٞخ جُغ٠ٌ٘ ُِٔطِوس جُٔؼطذز

كٞؾٞذٜح ُِضٝؾس ٖٓ ذحخ ج٠ُٝ
(ٗ)

. 

٤ُظ ُٜح )ك٢ جُٔطِوس غالغح  جٗٚ هحٍ:  ملسو هيلع هللا ىلصجُ٘ر٣ٞس جُؾش٣لس ٓح ؾحء ػ٘ٚ ك٢ جُغ٘س  _ ٕ

(ع٠ٌ٘ ٝال ٗلوس
(ٔ)

كأكحد جُكذ٣ع ذذالُس جُٔلّٜٞ جُٔخحُق ج٣ؿحخ جُغ٠ٌ٘  

ُِضٝؾس
(ٕ)

. 

                                                      

العجد  ،الشذخة القزائية 1973/  1/  31في  72/شخعية اولى /  1142رقع القخار  (1)
 105الدشة الخابعة ص ،االول

أحسج نرخ الجشجي، مبادئ القزاء الذخعي في خسديغ عامًا، السجمج القخار نقال عغ :  (2)
 .. 912، ص1978عخبي، مرخ، الثاني، الصبعة الثانية، دار الفكخ ال

 (.6اآلية ) ،سػرة الصالق  (3)
 ،مكتبة القاىخة، 8ج،السغشي ،أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة (4)

 .200ص ،م1968 ـىـ1388 ،بجون شبعة
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ُالعططحس ػٖ  _ جالؾٔحع: جؾٔغ جُلوٜحء جُٔغِٕٔٞ ػ٠ِ ٝؾٞخ جُغ٠ٌ٘ ُِضٝؾسٖ

ٜٝٗح جالػ٤ٖ ٝجالعطٔطحع ٝقلع جُٔطحع ٝجُطقشف ك٢ ؽإ
(ٖ)

 

( ٖٓ هحٕٗٞ جالقٞجٍ ٕ٘جٝؾد جُٔؾشع جُؼشجه٢ ٛزج جُكن ك٢ جُٔحدز ) -ٗ

 ٖٓ ٣ٝؼطرش....) :ٚجٗ ػ٠ِ، جُػح٤ٗس كوشضٜح ك٢ ق٤ع ٗقص جُؾخق٤س جُؼشجه٢

 :٣أض٢ ٓح خحؿ ذٞؾٚ ٝجالمشجس جُطؼغق هر٤َ

 جالؾطٔحػ٤س جُضٝؾ٤ٖ قحُس ٓغ ٣ط٘حعد ؽشػ٤ح   ذ٤طح   ُضٝؾطٚ جُضٝؼ ض٤ٜثس ػذّ -أ

 .(هطقحد٣سٝجال

  :طثٕعح حق انسكىّ :شاوٕا

َٛ جٕ قن جُضٝؾس ك٢  جٕ ذ٤حٕ هر٤ؼس قن جُغ٠ٌ٘ ضنؼ٘ح جٓحّ جُطغحؤٍ جالض٢:  

جُغ٠ٌ٘ ٛٞ ػ٠ِ عر٤َ جُط٤ِٔي جّ جٗٚ ػ٠ِ عر٤َ جالٓطحع؟ َٝٛ ٛ٘حى كشم ذ٤ٜ٘ٔح؟ 

 ٝٛٞ ٓح ٣وطن٢ ضٞم٤كٚ ك٢ جُ٘وحه جالض٤س:

ٜح ٖٓ جُٔغٌٖ جُز١ ٤ٛثٚ ٛٞ جٗطلحػ :انمقصُد تحق انسَجح فٓ انسكىّ -ٔ

جُضٝؼ ُٜح ٝرُي ذحعطؼٔحُٜح جُٔغٌٖ ُِٔر٤ص ٝجُٔأًَ ٝجُٔؾشخ ٝجالؿطغحٍ 

كٜ٘حُي  ،ٝجُشجقس ٝؿ٤ش رُي ٖٓ جُكٞجتؽ جالخشٟ ٤ُٝظ ضٌِٜٔح ُِٔغٌٖ رجضٚ

كشم ذ٤ٖ قن جُضٝؾس ك٢ جُٔ٘لؼس ٖٓ جُٔغٌٖ ٝٛٞ جُغ٠ٌ٘ ٝذ٤ٖ قوٜح ك٢ 

ككن جُضٝؾس ك٢ جُٔ٘لؼس ٖٓ  ،رجش جُٔغٌٖ ذٌٞٗٚ ٌِٓح ُِضٝؼ جٝ ؿ٤شٙ

أ١ ضطِٔي ٓ٘لؼس جُغ٠ٌ٘  ،ٛٞ قن ػ٠ِ عر٤َ جُط٤ِٔي (جُٔغٌٖ )قن جُغ٠ٌ٘

ٝال ٣كن ُِضٝؼ جخز جالؾشز ػٖ ٓذز عٌ٘حٛح ك٤ٚ، جٓح قن جُضٝؾس ك٢ رجش 

جُٔغٌٖ ذحػطرحسٙ ِٓٔٞى ُِضٝؼ جٝ ؿ٤شٙ  كٜٞ قن ػ٠ِ عر٤َ جالٓطحع أ١ 

  .ٌٖ ًِٓٔٞح ُقحقرٚجٜٗح ال ضطِٔي رجش جُٔغٌٖ ذَ ٣رو٠ جُٔغ

ًَ ٓح ضغطكوٚ جُضٝؾس هحٍ جُلوٜحء جٕ  :حق انسَجح فٓ انسكىّ فقٍا حطثٕع -2

.ض٤ِٔي ئال جُٔغٌٖ ٝجُخحدّ
(1) 

حُٔؼطرش ك٢ قن جُضٝؾس ك٢ جُٔغٌٖ ٛٞ ك

                                                                                                                              

 ،السدشج الرحيح ،مدمع بغ الحجاج أبػ الحدغ القذيخي الشيدابػري االمام  ،أخخجو مدمع (1)
كتاب الصالق، باب  ،دار إحياء التخاث العخبي  بيخوت ،دمحم فؤاد عبج الباقيتحقيق  ،2ج

 .1118، ص1480السصمقة البائغ ال نفقة ليا، رقع  
احسج عثسان، آثار عقج الدواج في الذخيعة االسالمية، مشذػرات جامعة االمام  :يشطخ (2)

 .173ىـ، ص1401/ م1981مية، لجشة البحػث، الخياض، دمحم ابغ سعػد االسال
 ،1ط ،3ج ،مػسػعة اإلجساع في الفقو اإلسالمي لسجسػعة كبيخة مغ السؤلفيغ :يشطخ (3)

 ،م2012ىـ  1433 ،دار الفزيمة لمشذخ والتػزيع، الخياض  السسمكة العخبية الدعػدية
 .200ص ،8ج ،وابغ قجامة، السغشي، السرجر الدابق ،778ص
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٣ٌٖٔ جٕ ٣ٌٕٞ  ذَ ،جُٔغٌٖ جٕ ٣ٌٕٞ ٌِٓح ُِضٝؼ  جُٔطؼس، كال ٣ؾطشه ك٢

ذح١ ٝؾٚ ٖٓ جُضٝؼ قحتضج ُٚ ٓغطأؾشج  جٝ ٓؼحسج  جٝ ٓٞهٞكح  جٝ جُٔغٌٖ 

جُٞؾٞٙ
(ٕ)

ػ٠ِ جٕ ال ضؾٌَ جُغ٠ٌ٘ ك٤ٚ جػطذجء ػ٠ِ قن جُـ٤ش، ًإٔ ٣ٌٕٞ ، 

ٓـقٞذح  
(ٖ).

  

 ،ِٔغٌٖ ٝجٗٔح ٛٞ ِٓضّ ذحٕ ٣ٔطؼٜح ذُٚي صٝؾطٚ ٣ِٔ٤ِضّ ذطحُضٝؼ ال ك

ذخالف هؼحٜٓح ًٝغٞضٜح، كحُٔؼطرش ك٤ٜٔح جُط٤ِٔي
(ٗ)

. الٕ جُضٝؼ ِٓضّ 

ٝ جػطحءٛح ه٤ٔس ٛزج جُطؼحّ ٝك٢ ًال جُلشم٤ٖ ذاقنحس جُطؼحّ ُضٝؾطٚ ج

جٓح جُٔغٌٖ ك٢ٜ ال ضطٌِٔٚ ٝجٗٔح ضطِٔي ٓ٘لؼس  ،٢ٛ ضطِٔي جُطؼحّ جٝ ه٤ٔطٚ

٣ٌٖٔ جُوٍٞ جٕ هر٤ؼس قن جُضٝؾس   ٝذ٘حء ػ٠ِ رُي، ،جُغ٠ٌ٘ ك٤ٚ ٓذز ذوحءٛح

كٜٞ قن ض٤ِٔي ذحُ٘غرس ُِغ٠ٌ٘ ٝقن جٓطحع  ،ك٢ جُغ٠ٌ٘ ٛٞ قن ٓشًد

 .كِٚ هر٤ؼس خحفس ،ذحُ٘غرس ُِٔغٌٖ

جعطؼَٔ جُٔؾشع جُؼشجه٢ ك٢ ٗـ  :طثٕعح حق انسَجح فٓ انسكىّ قاوُوا -ٖ

( ٖٓ هحٕٗٞ جالقٞجٍ جُؾخق٤س ٓقطِف)جُط٤ٜثس( ق٤ع ؾحء ك٤ٜح: ٕ٘جُٔحدز )

ٝض٤ٜثس جُٔغٌٖ ًِلع ػحّ ضطكون عٞجء  (ؽشػ٤ح   ذ٤طح   ُضٝؾطٚ جُضٝؼ ض٤ٜثس)

جّ ٓٞهٞكح ٓٔح ٣ذٍ ػ٠ِ جٕ  أًحٕ جُٔغٌٖ ًِٓٔٞح ُِضٝؼ جّ ٓغطأؾشج جّ ٓؼحسج

قن جُضٝؾس ك٢ جُغ٠ٌ٘ ٖٓ جُ٘حق٤س جُوح٤ٗٞٗس ٛٞ قن ػ٠ِ عر٤َ جُط٤ِٔي 

 ٝقوٜح ك٢ جُٔغٌٖ ػ٠ِ عر٤َ جالٓطحع ج٣نح.

هذ ٣طشضد ػ٠ِ جػطرحس قن جُضٝؾس ك٢ جُٔغٌٖ ػ٠ِ  ،ٝٗٞد جٕ ٗ٘ٞٙ ج٠ُ جٗٚ

ص دٕٝ عر٤َ جالٓطحع ٖٓ ؾٜس، ٝجعطؼٔحٍ جُٔؾشع جُؼشجه٢ ٓقطِف ض٤ٜثس جُر٤

ؾؼَ  ،ضكذ٣ذ ًٞٗٚ ِٓٔٞى ُِضٝؼ جٝ ٓ٘طلغ ذٚ ػ٠ِ ٝؾٚ ٓؾشٝع ٖٓ ؾٜس جخشٟ

                                                                                                                              

 ،5ج ،غشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياجم ،دمحم الخصيب الذخبيشي :يشطخ (1)
 .155، صم1994ىـ  1415 ،دار الكتب العمسية ،1ط

ليذ ىشاك ما يسشع ان يكػن السدكغ السقجم زت محكسة الشقس الدػريـة بانـو )كسا ق (2)
 441قخار  450 ،الغخفة الذخعية اساس ،(، نقس سػري كًا لمدوج او مدتأجخًا او معاراً مم

مذار اليو في مؤلف : اديب استابػلي، وسعجي ابػ حبيب،  1966/  10/  31في 
 . 212، ص1997، دمذق، 3، ط1السخشج في قانػن االحػال الذخريـة، ج

 ،حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ  ،دمحم بغ أحسج بغ عخفة الجسػقي السالكي يشطخ : (3)
 ؛. 181ص ،دار الفكخ، دون سشة شبع ،4ج

 ،2، ط4ج ،الفقو عمى السحاىب األربعة  ،ج الخحسغ بغ دمحم عػض الجديخي عب .يشطخ : (4)
ابغ قجامة،، .  494ص ،م 2003ىـ   1424 ،لبشان –دار الكتب العمسية، بيخوت 

 .237، ص9مرجر سابق، ج
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ٝٛزج ٓح ع٘كحٍٝ جُٞهٞف ػ٤ِٚ ال قوح ٖٓ  ،جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح

 جُ٘حق٤س جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ٝجُونحت٤س.

 انفرع انثانث
 شروط ادلسكن انشرعي

٤ٗس ٝجُونحت٤س جٕ ؽشٝه جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٖٓ جُ٘حق٤س جُؾشػ٤س ٝجُوحٗٞ

 ٣ٌٖٔ ج٣ؿحصٛح ذٔح ٢ِ٣:

ذـل  :فٓ انمسكه انشرعٓ فر انمرافق َانمىافع انضرَرٔحاذُ ضرَرج :اَال

جُ٘ظش ػٖ جُٞمغ جالهطقحد١ ٝجالؾطٔحػ٢ ُِضٝؾ٤ٖ، ٜٝٓ٘ح جُٔطرخ ٝجُكٔحّ 

ٝجُٔشجكن جُقك٤س كنال ػٖ جُذسؼ ٝجُغطف ٝجُغطحس ٝجُٔغطشجـ
(ٔ)

ٝؿ٤شٛح  ،

 ًحُٔحء ٝجٌُٜشذحء

الذذ ٖٓ  كٖٔ جُ٘حق٤س جُؼٔشج٤ٗس :أن ٔكُن انمسكه صانحاً إلقامح انسَجٕه :شاوٕا

كال ٣ؼذ ؽشػ٤ح جُٔ٘ضٍ جُٔؾشف  ،إٔ ٣ٌٕٞ جُٔغٌٖ رج ٓٞجفلحش ػٔشج٤ٗس ضحٓس

ػ٠ِ جُخشجخ ٝجُٔحتَ ئ٠ُ جُغوٞه. ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٌٓطَٔ جُر٘حء ُٚ عوق ٝؾذسجٕ 

ٓ٘ؼح  الٗطؾحس جألٝذثس ًحِٓس جُر٘حء ٝٗٞجكز ٛٞجت٤س ٝإٔ ضٌٕٞ ُٚ أسم٤س ع٤ِٔس 

ك٤ؿد جٕ ٣ٌٕٞ قؿْ جُٔغٌٖ ٓالتٔح   :ٝجألٓشجك، أٓح ٖٓ جُ٘حق٤س جالؾطٔحػ٤س

ٛزٙ جُٔالءٓس مشٝسز جؾطٔحػ٤س ٝأخاله٤س ٝٗلغ٤س. ؼذُكؿْ جألعشز ئر ض
(ٕ)

 

الذذّ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔغٌٖ   :َقُع انمسكه تٕه جٕران صانحٕهضرَرج  :شانصا

٤ع ضأٖٓ ذ٤ْٜ٘ ػ٠ِ ٗلغٜح ٝػشمٜح ٝعطح  ٖٓ جَٛ جُؾشف ٝجُٔشٝءز ذك

ٝٓحُٜح
(ٖ) 

 

 

جٗلشجد ٛ٘حُي ؽشٝه جخشٟ ال ٣طغغ ٗطحم جُركع ُِطلق٤َ ك٤ٜح ٓ٘ٚ  :راتعا

جُضٝؾس ذٔغٌٖ جُضٝؾ٤س
(ٔ)

إٔ ٣ٌٕٞ جُٔغٌٖ ٓكط٣ٞح  ػ٠ِ جألغحظ ٝجُِٞجصّ  ٝ 

جُٔ٘ض٤ُس
(ٕ)

هشخ ٓكَ ػَٔ جُضٝؾ٤ٖ ٚجؽطشجه  ٝهٞػٝ 
(ٖ)

. 

                                                      

  488، ص4عبج الخحسغ الجديخي، مرجر سابق، ج (1)
 1999دار الثقافة، عسان ،  مأمػن دمحم عسخ، الجفػع السػضػعية في دعاوي الشفقات، (2)

  74ىامر ص
، مصبعة االرشاد، 1احسج الكبيدي، االحػال الذخرية في الفقو والقزاء والقانػن، ج (3)

 .146، صم 1977بغجاد، 
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 نثانيادلطهة ا
 انعشىائيادلسكن  مفهىو

ٗر٤ٖ ك٢ ٛزج جُٔطِد ٓؼ٠٘ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٝذ٤حٕ خقحتقٚ ٝجعرحخ 

ظٜٞسٙ ٝرُي ُٔؼشكس ٓذٟ ٓالتٔطٚ ُغ٠ٌ٘ جُضٝؾ٤س ٖٓ جُ٘حق٤س جُؾشػ٤س 

 :ٝجُوح٤ٗٞٗس ٝػ٠ِ جُ٘كٞ جالض٢

 انفرع االول
 تعريف ادلسكن انعشىائي

ٌُٖٝ ٛ٘حُي ضؼش٣لحش ُألق٤حء  ،ُْ ٗوق ػ٠ِ ضؼش٣ق ُِٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢

ٝٗؼشك ٛزٙ جُطؼش٣لحش ًٔح ٝسدش  ،جٝ جُٔ٘حهن جُؼؾٞجت٤س جٝ جالعشز جُؼؾٞجت٤س

 :ُلْٜ ٓؼ٠٘ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢

ذأٜٗح ٓ٘حهن " :جألق٤حء جُؼؾٞجت٤سٝػشف جُٔؼٜذ جُؼشذ٢ إلٗٔحء جُٔذٕ  :اَال

أه٤ٔص ٓغحًٜ٘ح ٖٓ دٕٝ ضشجخ٤ـ ك٢ أسجك ضٌِٜٔح جُذُٝس أٝ ٣ٌِٜٔح آخشٕٝ، 

 ك٤ٜحُٔغحًٖ خحسؼ ٗطحم جُخذٓحش جُك٤ٌٓٞس ٝال ضطٞكش ٝؿحُرح  ٓح ضوحّ ٛزٙ ج

"جُخذٓحش ٝجُٔشجكن جُك٤ٌٓٞس ُؼذّ جػطشجف جُذُٝس ذٜح
(ٗ)

. 
 

ٓؿٔٞػس " :جألعشز جُٔؼ٤ؾ٤س ك٢ جُؼؾٞجت٤حش ٢ٛ ،ٝٝكوح ُألْٓ جُٔطكذز :شاوٕا

" ئعٌحٕ ج٠ُ أكشجد ٣ؼ٤ؾٕٞ ضكص ٗلظ جُغوق ك٢ ٓ٘طوس قنش٣س ٣ٝلطوشٕٝ 

                                                                                                                              

، دار السعارف، 5عسخ عبج هللا، احكام الذخيعة االسالمية في االحػال الذخرية، ط (1)
 .146، صواحسج الكبيدي، السرجر سابق  348صم . 1965

القاضي ابخاىيع السذاىجي، السبادئ ، 4/1974/،28في  73/ شخعية/ 1040قخار رقع  (2)
لذخرية، مصبعة اسعج، بغجاد، القانػنية في قزاء محكسة التسييد في قدع االحػال ا

 .15ص. 1989
في  77/شخرية/797وقخار رقع مغ قانػن االحػال الذخرية الشافح ( 2/ف25السادة ) (3)

 .59، مجسػعة االحكام العجلية، العجد الثاني، الدشة الثامشة، ص23/4/1977
األحيـاء العذـػائية وانعكاسـاتيا األمشية، نـجوة االنعكاسات األمشية  ،عبجهللا عمي الشعيع (4)

 .3ص ،2004 ،وقزـايا الدـكغ والتشسيـة، القاىخة
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ُِٔؼ٤ؾس ٝجُكقٍٞ ػ٠ِ ٤ٓحٙ ٓكغ٘س ٝجُكقٍٞ ػ٠ِ ٓشجكن دجتْ، ٝٓغحقس ًحك٤س 

"فشف فك٢ ٝػ٠ِ ق٤حصز ٓأٓٞٗس
(ٔ)

 

٢ٛ ٓ٘حهن ع٤ٌ٘س ػل٣ٞس ُْ ضذسؼ  :ػشكٜح جخشٕٝ ذحٕ جُٔ٘حهن جُؼؾٞجت٤س :شانصا

مٖٔ جُطخط٤و جُؼٔشج٢ٗ ُِٔذ٣٘س ضطٌٕٞ ٖٓ جعٌحٕ ؿ٤ش ٓشخـ ك٢ ٓ٘حهن 

ٓكشٝٓس ٖٓ جُٔشجكن جُؼحٓس ٝجُخذٓحش جالعحع٤س.
(ٕ)

 

ٝجُٞجمف ٖٓ ٛزٙ جُطؼحس٣ق جٜٗح ضطلن ك٢ ٓنٜٔٞٗح ػ٠ِ جٕ جُٔغٌٖ 

جُؼؾٞجت٢ ٣وحّ ػ٠ِ جسجم٢ ضؼٞد ٤ٌِٓطٜح ُِـ٤ش عٞجء أًحٕ ٛزج جُـ٤ش ٛٞ جُذُٝس 

ًٔح جٕ ذ٘حء ٛزٙ جُٔغحًٖ ؿ٤ش ٓشخـ ذٚ كنال ػٖ جٜٗح جه٤ٔص ك٢  ،جّ جالكشجد

 ٓ٘حهن ض٘وقٜح جُخذٓحش.

 انفرع انثاني

 شىائيانع ادلسكن خصائص
جٕ جُططشم ج٠ُ ذ٤حٕ خقحتـ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ جٗٔح ضأض٢ ُِط٤٤ٔض ذ٤٘ٚ         

ٝذ٤ٖ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢، ٝخقحتـ جُٔغحًٖ جُؼؾٞجت٤س ػذ٣ذز ٝٓط٘ٞػس ال ٣طغغ 

  :ٗطحم جُركع ُِطلق٤َ ك٤ٜح ٣ٌٖٝٔ ج٣ؿحص ذؼل ٛزٙ جُخقحتـ ذٔح ٢ِ٣

ٝذؼ٤ذج ػٖ  ،ش جُٔخطقسضر٠٘ خحسؼ جُك٤ض جُغٌح٢ٗ جُٔخطو ٖٓ هرَ جُؿٜح :اَال

 ،ٝضلطوذ ُِؾٌَ جُٔ٘ظْ ،ٝال ضخنغ ُِشهحذس ك٢ هش٣وس جُر٘حء ع٤طشز جُوحٕٗٞ

ٝؿحُرح ٓح ضٌٕٞ خحسؼ جُٔذٕ ٝذٔشٝس جال٣حّ ضٔطذ ج٠ُ قذٝد جُٔذ٣٘س ُطٌٕٞ ؾضءج 

ٜٓ٘ح.
(ٖ)

ٝك٢ ٓذ٣٘س جُٔٞفَ ضر٠٘ جُؼؾٞجت٤حش جق٤حٗح دجخَ جُٔذ٣٘س ك٢ جُٔغحقحش  

 جُؾحؿشز.

                                                      

مشيو و السخاشخ األت )سكغ الحػاسع ( بيغ العذػائيا ،رياض ىاني بيار نقال عغ: (1)
 ،32العجد  ،،مجمة دراسات اجتساعية بيت الحكسةبحث مشذػر في  ،الػضع االنداني

 .19691970ص ،2014لدشة 
 ،تصػيخ البيئة الحزخية لمسشاشق العذػائية ،انتطار جاسع جبخ و د. شخوق نعيع جاسع (2)

 .362ص ،23العجد  ،بحث مشذػر في مجمة البحػث الجغخافية ،مجيشة بغجاد نسػذجا
بحث مشذػر في  ،العذػائيات في محافطة االسكشجرية ،عبج العطيع احسج عبج العطيع (3)

 .4ص ،2005 ،جامعة االسكشجرية ،كمية اآلداب ،مجمة االندانيات
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  ٓطٜشتس كرؼل جذ٤٘طٜح :جُغ٤ٌ٘س ٝجالصدقحّ جُغٌح٢ٗ جالذ٤٘س قحُس ٞسضذٛ :شاوٕا

ٝجُط٤ٖ كنال ػٖ جصد٣حد ػذد  ٝجُقلحتف ٝجُوؼ جُخؾد ٖٓ ًٜٞٗح ذ٘حءٛح

جُوحه٤ٖ٘ ك٤ٜح.
(ٔ)

ٝك٢ ٓذ٣٘س جُٔٞفَ جؿِد جذ٤٘طٜح ٖٓ )جُرِٞى( ٝجُغوق  

ح ٖٓ هرَ جٌٌُٞٗش٣ص( ًْٜٞٗ ٣ؼطوذٕٝ جٕ ذ٘حءٛح ذٜزٙ جُطش٣وس ٣ٔ٘غ جصجُطٜ)ٖٓ

  جالمحءز ٢ٛٝ ع٤ثس جُٔلطٞقس جُخنشجء جُٔ٘حهن ٖٓ جُؿٜحش جُٔخطقس ٝضخِٞ

 ٛزج ٣ٝطٔػَ :جالؾطٔحػ٤س ٝجُقك٤س ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجُر٤ث٤س جُخذٓحش ك٢ جُ٘وـ :شانصا

 جُٔحء ٝجٌُٜشذحء ٝجُٔشجًض جُطر٤س ٝٗوـ ك٢ جُٔذجسط ٝجُٔإعغحش ك٢ جُ٘وـ

ٝجالسفلس. ٝجُؾٞجسع ٝجُطغ٣ٞو٤س ٤ٜ٤سٝجُطشك ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجالدجس٣س جالؾطٔحػ٤س
(ٕ)

  

ًػشز جُٔؾحًَ جالؾطٔحػ٤س عٞجء أًحٗص دجخَ جُؼحتِس جّ ٓغ جُغح٤ًٖ٘ ك٢  :راتعا

جُك٢ ذغرد هِس جُطؼ٤ِْ ٝجُرطحُس ٝٝؾٞد جفكحخ جُغٞجذن ٝػذّ جالُطضجّ ذحُؼحدجش 

ٝجُطوح٤ُذ جالؾطٔحػ٤س جُغ٤ِٔس.
(ٖ)

 

 انفرع انثانث

 يح نظهىر انعشىائياخاألسثاب انوقانىنيح وانشرع
جٕ جعرحخ ظٜٞس جُٔغحًٖ جُؼؾٞجت٤س ػذ٣ذز ٝٓط٘ٞػس ٜٓ٘ح جهطقحد٣س 

ٝجؾطٔحػ٤س ٝغوحك٤س ٝؾـشجك٤س ال ٣ٌٖٔ جُطلق٤َ ك٤ٜح ُؼذّ جضغحع ٗطحم جُركع، 

جٝال ٝ ُخشٝؾٜح ػٖ جُؿحٗد جُوح٢ٗٞٗ غح٤ٗح ُزج ع٘شًض ػ٠ِ جالعرحخ جُوح٤ٗٞٗس 

 :ٞجت٢ ٢ٛٝٝجُؾشػ٤س الٗطؾحس ظحٛشز جُغٌٖ جُؼؾ

ػذّ ه٤حّ جُذُٝس ذٞجؾرٜح ٝكوح ُِذعطٞس ذطٞك٤ش كشؿ جُؼَٔ ُرؼل  اَال:

ٖٓ (كوشز جٝال ٖٓجُٔٞجه٤ٖ٘ جٝ ذط٤ٜثس جُغٌٖ جُٔالتْ ُْٜ ق٤ع ٗقص جُٔحدز )

ـ ٝذخحفس جُطلَ ٝجُٔشأز  ُٝألعشزضٌلَ جُذُٝس ُِلشد ) :جُذعطٞس جُؼشجه٢ ػ٠ِ جٗٚ

جالعحع٤س ُِؼ٤ؼ ك٢ ق٤حزٍ قشز  ـ جُنٔحٕ جالؾطٔحػ٢ ٝجُقك٢، ٝجُٔوٞٓحش

(ًش٣ٍٔس، ضإٖٓ ُْٜ جُذخَ جُٔ٘حعد، ٝجُغٌٖ جُٔالتْ
 (ٗ)

. 
                                                      

بحث مشذػر في  ،السشاشق العذػائية في مجيشة بغجاد ،لمسديج يشطخ : شيساء مصذخ حسدة (1)
 .5ص ،2015 ،كانػن الثاني،1العجد  ،19ج السجم ،مجمة اليشجسة والتشسية

 .5ص ،السرجر الدابق ،بترخف : شيساء مصذخ (2)
 .3ص ،السرجر الدابق ،عبج العطيع احسج :بترخف (3)
 .2005صجر الجستػر العخاقي في عام  (4)
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ػذّ ه٤حّ جُذُٝس ذٞجؾرٜح جُز١ ٣لشمٚ جُوحٕٗٞ عٞجء أًحٕ ذكٔح٣س جالسجم٢  شاوٕا:

جُٔطشًٝس ٖٓ جُطؿحٝص ػ٤ِٜح ٖٓ هرَ جالكشجد هرَ جُر٘حء جّ ذؼذّ ض٘ل٤زٛح ُِوٞج٤ٖٗ 

٤ذش ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس دٕٝ ؽجُس جُٔغحًٖ جُط٢ ذاصٝجُوشجسجش جُٔطؼِوس 

ضشخ٤ـ ٓغرن
(ٔ)

. 

ٝج٥خش جٝ  جُك٤ٖ ض٤ِٔي جُذُٝس جُؼوحسجش جُٔطؿحٝص ػ٤ِٜح ُِٔطؿحٝص٣ٖ ذ٤ٖ شانصا:

جُطؿحٝصجش ٛزٙ ٓػَ ضؾؿغ ٝجُط٢ ضؼ٣ٞنْٜ 
 (ٕ)

.  

ج٣وحف جُذُٝس جصجُس جُطؿحٝصجش ك٢ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُوشجسجش جُقحدسز ٖٓ  :راتعا

جءٓؿِظ جُٞصس
 (ٖ)

.  

                                                      

حسل رئيذ الػحجة االدارية مدؤولية رفع  15/9/1982( في 1181فالقخار رقع ) (1)
ومعاقبتو في حال عجم رفع التجاوز او ايرال  ،وحجتو االدارية التجاوز الػاقع ضسغ
  .الخجمات لمستجاوزيغ

يشز عمى ان مغ حق االشخاص الحيغ  6/2001/ 27( في 156ومشيا القخار رقع ) (2)
عمى اراضي مسمػكة لمجولة او البمجيات الػاقعة  1/1/2001انذأوا تجاوزا دور سكغ قبل 

لمسجن تسمظ ىحه بقيستيا الحقيقية وقت تقجيع الصمب.  ضسغ حجود السخصصات االساسية
تزسغ ازالة التجاوزات الحاصمة عمى االراضي  2009لدشة  157وكحلظ القخار رقع 

مميػن ديشار عشج االخالء مع الشطخ في السداعجة  15العائجة لمجولة مع صخف مبمغ مغ 
  .لسغ يحتاج السداعجة لغخض تشفيح امخ االخالء وحدب كل حالة

امخ رئيذ الػزراء بػقف حسمة اخالء اراضي ومباني الجولة مغ  2010ففي عام  (3)
وجو رئيذ الػزراء بتجسيج  كافة عسميات  2019الستجاوزيغ الى حيغ البت وفي عام 

الحكػمة العخاقية تعّمق عسميات إزالة السداكغ العذػائية،  ،إزالة التجاوزات. بخاء الذسخي 
: عمى السػقع االتي 16/10/2019عاء يػم األرب ،بي الججيجمقال مشذػر في مجمة العخ 

https://www.alaraby.co.uk، 2019لدشة  418قخار مجمذ الػزراء بالخقع  و 
الحي اعصى حق تسميظ االراضي الستجاوز عمييا في تمظ القخى الى الستجاوزيغ مسغ 

وفق الذخوط التي حجدىا  19/11/2019شيجوا دورا لمدكغ عمييا قبل نفاذه بتاريخ 
القخار السحكػر ويكػن التسميظ ببجل تقجيخ حقيقي استشادا الى احكام قانػن بيع وايجار 

السعجل حيث بّيغ القخار آلية استيفاء البجل وآثار  2013لدشة  21امػال الجولة رقع 
 ونتائج التأخخ في التدجيج.

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A
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ٝؾٞد ذؼل جُلطحٟٝ ٖٓ ذؼل سؾحٍ جُذ٣ٖ ذؿٞجص جُطؿحٝص ُـشك  :خامسا

 جُغٌٖ ٝٛزج ٓح ع٘ر٤٘ٚ ال قوح.

 ادلطهة انثانث

 ادلوقارنح تني ادلسكن انشرعي وادلسكن انعشىائي
ٖٓ ٓالقظس ٓح ضوذّ ٗؿذ جٕ ٛ٘حى كشهح ذ٤ٖ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٝجُٔغٌٖ 

  :جُؼؾٞجت٢ ٣ٌٖٔ ج٣ؿحصٙ ذٔح ٢ِ٣

ُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ٣ٌٕٞ ٓؾ٤ذج ػ٠ِ جسجم٢ ػحتذز ُألكشجد ؿحُرح ٝذارٕ ٖٓ ج :اَال

ذخالف  ،جُغِطحش جُٔخطقس ٝٝكوح ُنٞجذو جُر٘حء ٝجُطخط٤و جُؼٔشج٢ٗ ُِٔذٕ

جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ جُز١ ٣ٌٕٞ جُر٘حء ٓؾ٤ذج ػ٠ِ جسجم٢ ػحتذز ُِذُٝس ٝدٕٝ جرٕ 

ٓغرن ٝخالكحش ُطؼ٤ِٔحش جُر٘حء.
(ٔ)

 

طٞجكش ك٤ٚ جؿِد جُخذٓحش ٖٓ ٓحء ًٜٝشذحء ٝفشف جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ض :شاوٕا

فك٢ ٝؽٞجسع كنال ػٖ ٝؾٞد جُٔشجًض جُقك٤س ٝجُطؼ٤ٔ٤ِس ٝجالؾطٔحػ٤س 

جٓح جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ كؼ٠ِ جالؿِد ٣لطوش ج٠ُ ذؼل ٛزٙ جُخذٓحش  ،ٝجُطشك٤ٜ٤س

ٝجُٔإعغحش.
(ٕ)

 

َ ؿحُرح ٓح ٣ٌٕٞ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ذ٤ٖ ؾ٤شجٕ فحُك٤ٖ ٝضوَ ك٤ٚ جُٔؾحً :شانصا

جالؾطٔحػ٤س جٓح جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ كـحُرح ٓح ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ رُي ذٜزج 

جُخقٞؿ.
(ٖ)

  

ٝٗٞد جٕ ٗؾ٤ش ج٠ُ جٕ جُخقحتـ ٝجُلشٝهحش جُط٢ رًشٗحٛح جٗلح ُِٔغحًٖ 

جُؼؾٞجت٤س ٝجُٔغحًٖ جُؾشػ٤س ٢ٛ ٤ُغص خقحتـ جٝ كشٝهحش ٓطِوس ذَ ٢ٛ 

ٞجت٤س ٢ٛ ٓغحًٖ كخٔس ٝك٤ٜح كٜ٘حُي جٌُػ٤ش ٖٓ جُٔغحًٖ جُؼؾ ،ػ٠ِ جالؿِد جالػْ

ًَ ٓح ٣ِضّ ٖٓ ٝعحتَ جُشجقس ٢ٛٝ ٓغحًٖ ؽشػ٤س ذحػطرحسٛح ٓكال فحُكح 

 ،ُغ٠ٌ٘ جُضٝؾس ٌُٖٝ ػ٤رٜح جُٞق٤ذ جٜٗح جٗؾأش ضؿحٝصج ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس

ٌُٜٝ٘ح  ،ٝٛ٘حُي ٓغحًٖ ؽشػ٤س ٖٓ ق٤ع ذ٘حءٛح جُز١ ضْ ٝكن جؾشجءجش جف٤ُٞس

ًلوذجٜٗح  ،ء جُؾشٝه جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗسضلوذ ؽشػ٤طٜح ًٔكَ ُِغ٠ٌ٘ الٗطلح

                                                      

 .5ص ،السرجر الدابق ،بترخف : شيساء مصذخ (1)
 .5ص ،السرجر الدابق ،بترخف : شيساء مصذخ (2)
 .3ص ،السرجر الدابق ،بترخف :  عبج العطيع احسج (3)
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ُِٔشجكن جُنشٝس٣س جٝ ًٜٞٗح ذ٤ٖ ؾ٤شجٕ ؿ٤ش فحُك٤ٖ ٝؿ٤ش رُي. ٝٝكوح ُٔح 

 :ز ُِغ٠ٌ٘حّ جسذؼس جٗٞجع ٖٓ جُٔغحًٖ ج٤ُٜٔأضوذّ كاٗ٘ح جٓ

ٓغٌٖ ؽشػ٢ ٖٓ ق٤ع ذ٘حءٙ ذارٕ جُذُٝس ٖٝٓ ق٤ع جقطٞجءٙ ػ٠ِ  :االَل

 جُؾشٝه جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ًحكس.

ٝؿ٤ش ؽشػ٢ ُؼذّ جقطٞجتٚ  ،ٓغٌٖ ؽشػ٢ ٖٓ ق٤ع ذ٘حءٙ ذارٕ جُذُٝس :صاوٓان

 ػ٠ِ جُٔشجكن ٝجُٔ٘حكغ جُنشٝس٣س.

ٝٛٞ ٓغٌٖ ؿ٤ش ؽشػ٢ ٖٓ ق٤ع ذ٘حءٙ دٕٝ جرٕ جُذُٝس  :ٓغٌٖ ػؾٞجت٢ :انصانس

 ٝؿ٤ش ؽشػ٢ ٖٓ ق٤ع كوذجٗٚ ُِٔشجكن ٝجُٔ٘حكغ جُنشٝس٣س.

 ،٤ع ذ٘حءٙ دٕٝ جرٕ جُذُٝسٛٞ ٓغٌٖ ؿ٤ش ؽشػ٢ ٖٓ ق :ٓغٌٖ ػؾٞجت٢ :انراتع

ٌُٝ٘ٚ ؽشػ٢ ذحػطرحسٙ ٓكال ُِغ٠ٌ٘ القطٞجتٚ ػ٠ِ جُٔشجكن ٝ جُٔ٘حكغ جُنشٝس٣س 

 ًحكس.

ٝٓٔح ال ؽي ك٤ٚ جٕ جُٔغٌٖ جُز١ ؽ٤ذ ذارٕ جُذُٝس ٣ٝكط١ٞ ػ٠ِ جُٔ٘حكغ 

ٝجُٔشجكن جُنشٝس٣س ًحكس كٜٞ ٓغٌٖ ؽشػ٢ ٖٓ ق٤ع ٓؾشٝػ٤س جُر٘حء 

جُٔغٌٖ -ُز١ جٗؾة  ذارٕ جُذُٝس جٝ دٕٝ جرٜٗحجٓح جُٔغٌٖ ج ،ٝفالق٤طٚ ُِغ٠ٌ٘

ُْٝ ٣كط١ٞ ػ٠ِ جُٔشجكن ٝجُٔ٘حكغ جُنشٝس٣س كال ٣ؼذ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح  -جُؼؾٞجت٢ 

 ُِغ٠ٌ٘ ٝال خالف ك٢ رُي.

جٓح جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ جُز١ ذ٢٘ دٕٝ جرٕ جُذُٝس ٣ٝكط١ٞ ػ٠ِ جُٔ٘حكغ 

قالق٤س جُغ٠ٌ٘ ٝجُٔشجكن جُنشٝس٣س ًحكس كٜٞ ٣لطوذ ٓؾشٝػ٤س جُر٘حء ٌٝٓطغد ُ

َٛ ٣ؼذ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح جّ ال.؟ جٕ ٓذجس ذكػ٘ح ٛٞ  ،كٜٞ ٓح ٣ػٞس جُطغحؤٍ قُٞٚ

جالؾحذس ػ٠ِ ٛزج جُطغحؤٍ ٖٓ جُ٘حق٤س جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ٝجُونحت٤س ٝٓكَ رُي 

 ٛٞ جُٔركع جُػح٢ٗ.

 ادلثحث انثاني

 من انناحيح مذي مشروعيح ادلسكن انعشىائي

 حوانوقانىنيح وانوقضائيانشرعيح  
 :سأ٣٘ح ك٤ٔح عرن جٕ جُٔغٌٖ ٢ً ٣ٌٕٞ ؽشػ٤ح ال ذذ ٖٓ ضٞجكش ؽشه٤ٖ   

جٕ ضٌٕٞ جالهحٓس ك٤ٚ ٓؾشٝػس عٞجء أًحٕ جُٔغٌٖ ًِٓٔٞح ُِضٝؼ جّ  :االَل

 ٓغطأؾشج جّ ٓغطؼحسج جّ ٓ٘طلؼح ذٚ ذٞؾٚ ؽشػ٢. 
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جٕ ٣ٌٕٞ ٓغطؿٔؼح ُِؾشٝه جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس ًحكس ٖٓ ق٤ع ٝؾٞد  :َانصاوٓ 

ُِٞجصّ جُنشٝس٣س ٝجٗلشجد جُضٝؾس ذٚ ٝٝؾٞدٙ ك٢ ٌٓحٕ ٓالتْ ٝؿ٤ش جُٔشجكن ٝج

ٝجٗطلحء ج١ ؽشه ٖٓ ٛزٙ جُؾشٝه ُٖ ٗركػٜح ًٞٗ٘ح رًشٗحٛح عِلح ك٢  ،رُي

جٓح ذحُ٘غرس ُِؾشه جالٍٝ كحٕ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ جه٤ْ ػ٠ِ  ،جُٔطِد جالٍٝ

ػ٤س كَٜ ٣وذـ رُي ك٢ ؽشػ٤طٚ ٖٓ جُ٘حق٤س جُؾش  ،جسجم٢ جُذُٝس دٕٝ ضشخ٤ـ

ٝجُوح٤ٗٞٗس ٝجُونحت٤س ًٔغٌٖ ؽشػ٢ ُِضٝؾس ؟  ٝٓح ٛٞ جالغش جُٔطشضد ػ٠ِ 

 :ض٤ٜثس جُضٝؼ ٓغٌ٘ح ػؾٞجت٤ح ٝٛزج ٓح ٗر٤٘ٚ ك٢ جُٔطحُد جُػالظ جالض٤س

 ادلطهة االول

 مذي مشروعيح ادلسكن انعشىائي من انناحيح انشرعيح
حُس ٖٓ خالٍ جهالػ٘ح جُرغ٤و ٝؾذٗح جٕ ٓٞهق جُلوٜحء جُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ٓغ

 جذحقس ذ٘حء جُٔغٌٖ ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس دٕٝ جرٜٗح ٓٞهق ِٓطرظ ٝؿ٤ش ٝجمف

 :ذؾٌَ ؾ٢ِ ٖٓ خالٍ آسجتْٜ جالض٤س

 :اجاز تىاء انمسكه عهّ ارضٓ اندَنح دَن اذن مه اندَنح :انرأْ االَل

٢َ َُُٚ ) ملسو هيلع هللا ىلصٓغط٘ذج ج٠ُ قذ٣ع جُ٘ر٢    ِٜ ٤ِّطَس  كَ َٓ ح  ْٖ أَْق٤َح أَْسم  َٓ)
(ٔ)

 جُلوٜحءٖٔ ك ،

ذَ ٣شؾغ ك٤ٚ  صسجػطٜح جُٔٞجش ال ٣وق ػ٘ذجالسك ٣شٟ إٔ ئق٤حء  ٖٓ جُلوٜحء

ج ُِغ٠ٌ٘ أٝ قظ٤شز ج٣نح ذؿؼِٜح  ػ٘ذْٛ ضك٤حجُٔٞجش كحألسك  ،ئ٠ُ جُؼشف دجس 

جرج ًحٕ جُؼشف ٣ون٢ ذزُي ٝٓضسػس
(ٕ)

جرٕ  ٝجالػٔحس ػ٘ذْٛ ال ٣كطحؼ ج٠ُ ،

َُْكَ٘حذَِِ  ،جالٓحّ ج َٝ ََٛد جُؾَّحكِِؼ٤َّسُ  ذٌ ٖٓ ٝٛٞ ٓح رٛد ج٤ُٚ رَ َّٔ َك ُٓ َٝ أَذُٞ ٣ُُٞعَق  َٝ سُ 

ٌُْٜٝ٘ جؽطشهٞج جٕ ٣ٌٕٞ جالق٤حء ذؼ٤ذج  ،ٝٛٞ ٓح هحٍ ذٚ جُٔح٤ٌُس ج٣نح جُك٘ل٤س

ػٖ جُٔ٘حهن جُؼٔشج٤ٗس.
 (3)

.جُؿؼلش٣سٝٛٞ ٓح هحُٚ ج٣نح جُؾ٤شجص١ ٖٓ  
 

٣وٍٞ: جر 

)كٖٔ ؽحء إٔ ٣ؼٔش جألسك ذأ٣س ٤ًل٤س ًحٗص، ًحٕ ُٚ رُي، كإ ُإلٗغحٕ ك٢ ظَ 

                                                      

باب ما ذكخ في  ،سشغ التخمحي ،التخمحيوصححو االلباني، يشطخ :   ،اخخجو التخمحي (1)
شخكة مكتبة  ،دمحم فؤاد عبج الباقي ،تحقيق ،1379رقع الحجيث  ،احياء ارض السػات

 م. 1975ىـ   1395، 2ط ،3ج ،مرخ –ة مرصفى البابي الحمبي ومصبع
العجة شخح العسجة بجون  ،عبج الخحسغ بغ إبخاىيع بغ أحسج، أبػ دمحم بياء الجيغ السقجسي (2)

 .286ص ،م 2003ىـ 1424 ،دار الحجيث، القاىخة شبعة
دار  2ط،2ج ،السػسػعة الفقيية الكػيتية ،وزارة األوقاف والذئػن اإلسالميةيشطخ:  (3)

 ،حاشية الجسػقي ،و ابغ عخفة ،242ص هـ 1427  1404مغ  ،الكػيت –الدالسل 
 66ص ،4ج ،مرجر سابق
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جإلعالّ إٔ ٣طخز ٓح ؽحء ٖٓ جألسك جُٔرحقس، ٝإٔ ٣ر٢٘ ك٤ٜح ٓح ٣ش٣ذ ٖٓ قٌْ 

ذ٤ص أٝ ٓكَ أٝ ٓؼَٔ أٝ ٓغؿذ أٝ قغ٤٘٤س أٝ ٓذسعس أٝ ٓغطٞفق أٝ ٓغطؾل٠ 

أٝ ٓح أؽرٚ رُي ذٌَ قش٣س، ٝال سعّٞ ػ٠ِ جُؼٔحسز ئهالهح ، ٝال ٣كن ُِذُٝس إٔ 

إلعالّ: )ٖٓ أق٠٤ أسمح  ضأخز ٓ٘ٚ، ُٝٞ كِغح  ٝجقذج  ُألسك أٝ ؿ٤شٛح كوذ هشس ج

ٓٞجضح  ك٢ٜ ُٚ( ئال ئرج ًحٗص جألسك ٓلطٞقس ػ٘ٞز كؼ٠ِ جُؼحٓش جألؾشز ُِذُٝس. 

ٝئرج هرن ٛزج جُكٌْ ك٢ جألسك ٝجُؼٔشجٕ ًحٕ ًل٤ال  ذغذ قحؾحش جُ٘حط ك٢ 

جُٔغٌٖ ٝجسضلحع أصٓس جُغٌٖ جُؾحتؼس ك٢ ًَ ذالد جُٔغ٤ِٖٔ(
 (1)

ًٔح جٕ جالٓحّ  

٘ٚ ذ٘حء جُٔغؿذ ُٝٞ ك٢ جُطش٣ن دٕٝ جرٕ جالٓحّجقٔذ جؾحص ك٢ سٝج٣س ػ
(2)

ٝال  

٣خل٠ جٕ ذ٘حء جُٔغٌٖ ك٢ جالسجم٢ جُؾحؿشز  ُِلو٤ش ُكلع ػحتِطٚ ج٠ُٝ ٖٓ ذ٘حء 

 جُٔغؿذ ك٢ جُطش٣ن.

ٔرِ حرمح انثىاء عهّ اراضٓ اندَنح دَن اذن اندَنح معرثرا   :انراْ انصاوٓ

  :إٔاي غصثا

ح ) ملسو هيلع هللا ىلص ٓكطؿح ذوُٞٚرٛد ج٤ُٚ جالٓحّ جذٞ ق٤٘لس ٝٛٞ ٓح  َٓ ْشِء ئِالَّ  َٔ ِْ ُِ ٤ََُْظ 

)ٚ ِٓ ح َٓ ِٚ َْٗلُظ ئِ َهحذَْص ذِ
 (3)

ٝرٛد ج٤ُٚ جُٔح٤ٌُس ج٣نح جرج ًحٕ جالق٤حء هش٣رح ٖٓ  

ح الَ ٣َْكطَحُؾَُٞٗٚ  َٓ َٝ ح ٣َْكطَحُؾُٚ جَُّ٘حُط  َٔ جُٔ٘حهن جُؼٔشج٤ٗس ٓكطؿ٤ٖ ذِ
 (ٗ)

كحُٔ٘حهن  

جٝ ٓشجكن خذ٤ٓس كال ٣ؿٞص جُر٘حء ك٤ٜح  جُوش٣رس ٖٓ جُؼٔشجٕ ٣كطحؾٜح جُ٘حط ًكذجتن

 ٝجُرؼ٤ذز ال ٣كطحؾٜح جُ٘حط ك٤ؿٞص جُر٘حء ك٤ٜح.

ك٢ جُؼشجم جكط٠ جُٔشؾغ جُذ٢٘٣ ػ٢ِ جُغ٤غطح٢ٗ ٖٓ خالٍ جؾحذطٚ ػ٠ِ ٝ

ق٤ع ؾحء ك٢ ٓٞهؼٚ  ،جعثِس جُٔوِذ٣ٖ ذكشٓس جُطؿحٝص ػ٠ِ جسم٢ جُذُٝس

                                                      

دار العمػم لمتحقيق والصباعة  ،5ط ،السدائل االسالمية ،صادق الحديشي الذيخازي  (1)
 .83ص ،2003 ،لبشان  ،بيخوت ،والشذخ والتػزيع

 ،وزارة العجل ،1ط ،5. جع عغ متغ اإلقشاعػتى، كذاف القشامشرػر بغ يػنذ البي (2)
 .427ص ،م  200ىـ 1421 ،السسمكة العخبية الدعػدية

السحقق:  ،1ط ،9ج ،معخفة الدشغ واآلثار ،أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي البييقي (3)
باب احياء  ،م 1991ه  1412دار قتيبة )دمذق بيخوت(، ،عبج السعصي أميغ قمعجي

وقال الديمعي : فيو ضعف مغ حجيث معاذ،  ،8ص ،12175 ،رقع الحجيث ،السػات
نرب الخاية ألحاديث  ،يشطخ : جسال الجيغ أبػ دمحم عبج هللا بغ يػسف بغ دمحم الديمعي

مؤسدة الخيان لمصباعة والشذخ بيخوت لبشان/  ،تحقيق : دمحم عػامة،1ط ،4ج ،اليجاية
 .298ص ،م1997ـ/ى1418الدعػدية،  –دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ججة 

  2422ص ،2ج،السرجر الدابق ،السػسػعة الفقيية الكػيتية (4)
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ٜح هحذٞ ٢ٛٝ ضحذؼس َٛ ٣ؿٞص ذ٘حء دجس ػ٠ِ أسك ٤ُظ ك٤ :جُغإجٍ) :جُشع٢ٔ

جُؿٜحش جُٔغإُٝس رجش جُقالق٤س  ذارٕال ٣ؿٞص جالق٤حء ئال  :جُؿٞجخ ُِكٌٞٓس؟

َٛ ٣ؿٞص جُطؿحٝص ٝجق٤حء جالسجم٢ جُطحذؼس ُِذُٝس  :جُغإجٍ ، ذكغد جُوحٕٗٞ

ٝجُر٘حء ػ٤ِٜح ٓغ جعطؼذجد جُٔطؿحٝص ُذكغ ًحكس جُشعّٞ جُالصٓس ُِذُٝس جُٔ٘طخرس ك٢ 

...(ال ٣ؿٞص ذطحضح :جُؿٞجخ قحٍ ض٤ٌِٜٔح؟
(1)

 

ئٕ ) :ُٜح ؾحء ك٤ٚجُِؿ٘س ج٤ُِر٤س جُؼ٤ِح ُإلكطحء ك٢ ذ٤حٕ ٝٛٞ ٓح رٛرص ج٤ُٚ 

جالػطذجء ػ٠ِ أسجم٢ جُذُٝس ٝٓٔطٌِحضٜح ٝٓشجكوٜح ذطٌِٜٔح هٜشج  أٝ ذحُطقشف 

ك٤ٜح ذحُر٤غ ٝجُؾشجء أٝ ذحُر٘حء ٝجُطؾ٤٤ذ أٝ ذحُطوغ٤ْ ٝ جُطٞص٣غ أٝ ذحإلؾحسز 

أؽـذ جُطكز٣ش ٖٓ  ملسو هيلع هللا ىلصٚ قن؛ قشجّ ؽشػح ، ٝهذ قزس جُ٘ر٢ ٝجالٗطلحع ذـ٤ش ٝؾ

 ملسو هيلع هللا ىلصؿقد جألسجم٢ ٝأخزٛـح ٖٓ أفكحذٜــح ذـ٤ش قـــن، كوذ ؾحء إٔ سعٍٞ 

ٓطلن ” ٖٖٓ ظِْ ه٤ذ ؽرش ٖٓ جألسك هٞهــــٚ ٖٓ عرــــغ أسمـــ٤”هحٍ:  ٝعِْ

ال ٣أخز أقذٌ ؽرشج  ٖٓ جألسك ذـ٤ش قوٚ ئال هٞهٚ هللا ”ػ٤ِٚ، ٝك٢ فك٤ف ٓغِْ: 

، ٝك٢ فك٤ف جُرخحس١ ػٖ عحُْ ػٖ أذ٤ٚ هحٍ: هحٍ “٤ٖ ٣ّٞ جُو٤حٓسئ٠ُ عرغ أسم

غق ذٚ ٣ّٞ جُو٤حٓس ئ٠ُ عرغ ٖٓ أخز ؽ٤ثح  ٖٓ جألسك ذـ٤ش قوٚ خ ”ملسو هيلع هللا ىلصجُ٘ر٢ 

ٝٛزج .، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ٗقٞؿ جُٞػ٤ذ جُقك٤كس جُقش٣كس ك٢ ذحذٜح“أسم٤ٖ

...(ػحّ ؽحَٓ ألٓالى جُذُٝس ٝؿ٤شٛح
(2)

. 

انرجاَز عهّ اراضٓ اندَنح َاوشاء مساكه فٍٕا فٓ حانح اتاح  :انرأْ انصانس

 االضطرار

 :ٝٛزج جُشج١ ٝؾذٗحٙ ك٢ كطحٟٝ ُرؼل ُِلوٜحء جُٔؼحفش٣ٖ

ال ٣خل٠ ػ٤ٌِْ :..جُغـإجٍ) جقذٟ جُلطحٟٝ ك٢ جُرالد جُؼشذ٤س ق٤ع ؾحء ك٢

ٍٖ كٞم١ّٞ أصٓسُ جُغٌٖ جُط٢ ضٔشُّ ذٜح جُر ُْ ذ٘حء عٌ ِْيٌ  الدُ، كٔح قٌ ِٓ  ك٢ أسٍك ٢ٛ 

؟ ٝذحَسَى هللاُ ك٤ٌْ   ُِذُٝس ذحُ٘غرس ُِٔنطّشِ

َُ ك٢ جالعط٤الء ػ٠ِ ٓح .....:جُؿـٞجخ ِٚ قنّ كحألف ػ٠ِ  ٍِ جُـ٤ش ػال٤ٗس  ذـ٤ِش ٝؾ

ٍِ جُـ٤ش عٞجٌء  ٌْ ػ٠ِ ٓح َٛشزِ أٗٚ ٣ُؼَذُّ َؿْقر ح، ٝجُـَْقُد جػطذجٌء ٝظِ ؿح ُٔ عر٤َ جُ

ح هر٤ؼ٤ًّح أٝ جػطرحس٣ًّح ٓؼ٣ًّٞ٘ح ـ ًح َٕ ؽخق  ًَح َْ٘ؾثحِش ٝؿ٤شٛح أ ُٔ ُذُٝس ٝٓإعَّغحضٜح ٝجُ

                                                      

  :السخجع الجيشي عمي الديدتاني مػقع (1)
https://www.sistani.org/arabic/qa/0298/ 

 .2015/ 11/ 3في  245/  66 ،ف ،ع،المجشة العميا لإلفتاء رقع الفتػى ج (2)

https://www.sistani.org/arabic/qa/0298/
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ٍِ ذوُٞٚ ضؼح٠ُ:  ٖ جُرحهَ جُٔؾٔٞ ِٓ ٌّ ك٢ جُؿِٔس، ٝٛٞ ٓؼذٝدٌ  ـ، ٝجُـقُد ٓكشَّ

ْٕىَُكم تِانثَاِطمِ ﴿ انَُكم تَ َُ الَ ذَأُْكهُُاْ أَْم ُِٚ:11ٔ]جُروشز:  ﴾ََ الَ َِٔحمُّ َماُل » ملسو هيلع هللا ىلص [، ٝهٞ

ٍِ جُـ٤ش ال ٣ٌٕٞ عرر ح ُِطُِّٔي، « اْمِرٍئ ُمْسِهٍم إِالَّ تِِطِٕة وَْفٍس ِمْىًُ  ُٕ ػ٠ِ ٓح ٝجُؼُذٝج

ـُ  ُٕ ٝجُطشخ٤ ٝجُٞجؾُد سدُّ جُٔـقِٞخ ئ٠ُ فحِقرِٚ ٝجُخشُٝؼ ٓ٘ٚ، ٣ٌٝل٢ جإلر

ٖ جُؿٜس جُؼ٤ٓٞٔس جُٔغثُِٞس ك٢ ؾٞجص جالٗطلحع ذٚ، ٝجٗطلحِء فلِس جُؼذٝجٕ  ِٓ
 ٝجُـقِد ػ٘ٚ.

ح ذحُلؼَ ال ٓطٞهَّ   ٔ ج هحت ح جُٔنطشُّ جمطشجس  َّٓ ح، جُز١ ٣خؾ٠ أ  ٔ َّٛ ؼ ح ٝال ٓطٞ

ُِِكٚ جُنشٝس٣ِس ٤ُٝظ ُٚ ٝع٤ِسٌ ٣ذكغ ذٜح مشٝسضَٚ ئالَّ  َٓقح ػ٠ِ َْٗلِغٚ ضن٤٤َغ 

وذجِس  ِٓ ٖ أعرحخ جُطشخ٤ـ ك٢ قذٝد  ِٓ ِِْؿثسَ  ُٔ َّٕ جُنشٝسزَ جُ ّ؛ كا ذحسضٌحخ جُٔكشَّ

ُْ ك٢ قّنِ هللا ضؼح٠ُ ذحُ٘غرس ألقٌحّ ج ٥خشز ٓح ٣ذكغ جُنشٝسزَ، ٣ٝغوو ػ٘ٚ جإلغ

 ُٚ َٓ ِٚ َُِض ج ذحُـ٤ش ٗط٤ؿسَ َؿْقرِ ِِٚ أمشجس  َُْكَن ذلؼ ْٕ أَ ؼ٣ُٞنٜح؛ ضسكؼ ح َُِكَشؼِ ػ٘ٚ؛ كاِ

َُ جُٔنطشَّ ك٢  َّٕ جُنشٝسزَ ال ضُْغِوُو قنَّ ج٥َخِش٣ٖ ك٢ أقٌحّ جُذ٤ٗح، ٝال ضؿؼ أل

ح ٍَّ ٜٓ٘ح سكؼ ح َُِكَشؼِ ػْٜ٘ أ٣ن  (.ِق
(1 ) 

كشٓس جُطؿحٝص ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس ٝٗكٖ ٓغ جالضؿحٙ جُلو٢ٜ جُز١ جكط٠ ذ

ُٞؾٞخ ٝهحػس ٢ُٝ جالٓش ك٢ ضوش٣شٙ قٌْ ٓ٘غ جُطؿحٝص ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس 

قط٠ ٝجٕ ًحٕ ٛزج جُٔطؿحٝص ٓنطشج ج٠ُ رُي الٕ كطف ذحخ جُطؿحٝص ػ٠ِ 

جسجم٢ جُذُٝس ُالمطشجس ٣ٌٕٞ قؿس ٌُػ٤ش ٖٓ جُ٘حط ؿ٤ش جُٔنطش٣ٖ 

 ٛزج جُر٘حء جُؼؾٞجت٢.  جمق ج٠ُ رُي جُٔغحٝب جُ٘حؽثس ػٖ ،ُِطؿحٝص

 ادلطهة انثاني

 مذي مشروعيح ادلسكن انعشىائي من انناحيح انوقانىنيح
ُْ ٣ططشم هحٕٗٞ جالقٞجٍ جُؾخق٤س جُؼشجه٢ ج٠ُ ٓؾشٝػ٤س جُٔغٌٖ 

جُؼؾٞجت٢ ٖٓ ػذٓٚ ذَ جُضّ جُضٝؼ ذنشٝسز ض٤ٜثس جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ُضٝؾطٚ
(ٕ)

 ،

شٝجؽطشه ُؾشػ٤س ٛزج جُٔغٌٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔٞجفلح
(ٖ)

٤ُٝظ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح  ،

                                                      

: مشذػرة عمى السػقع ،627 ،رقع الفتػى  ،: ابي عبج السعد دمحم عمي الفخكػسالذيخ (1)
https://ferkous.com/home/?q=fatwa627  

: لثانية، عمى انواقي  في فقختيا ا( مغ قانػن االحػال الذخرية العخ 25نرت السادة ) (2)
 :لتعدف واالضخار بػجو خاص ما يأتي)....ويعتبخ مغ قبيل ا

 .عجم تييئة الدوج لدوجتو بيتًا شخعيًا يتشاسب مع حالة الدوجيغ االجتساعية واالقترادية(     
 .مغ ىحا البحث 7: شخوط السدكغ الذخعي في صيشطخ (3)

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-627
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-627
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ؿ٤ش جٕ ٛ٘حى ٖٓ جُوٞج٤ٖٗ   ،مشٝسز جٗطلحػٚ ذحُٔغٌٖ ػ٠ِ ٝؾٚ ٓؾشٝع

جٓح جُونحء جُؼشجه٢  ،ٝجُوشجسجش جُط٢ ػحُؿص قحُس جُطؿحٝص ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس

ٝٗر٤ٖ رُي ك٢  ،كوذ هحٍ ًِٔطٚ ك٢ ٓؾشٝػ٤س جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ُغ٠ٌ٘ جُضٝؾ٤س

 جُلشػ٤٤ٖ ج٥ض٤٤ٖ:

 انفرع االول

 مشروعيح ادلسكن انعشىائي من انناحيح انتشريعيحمذي 
 انقاوُن انمدوٓ انعراقٓ  _اَال

جض٠ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢  ذٔرذأ ػحّ ُٔؼحُؿس جُطؿحٝص ػ٠ِ ِٓي جُـ٤ش 

 ،جخشٟ ٓ٘ؾثحش ّؿشجعح ج ّذ٘حء ج عٞجء أًحٕ ٛزج جُطؿحٝصدٕٝ جرٕ ٓغرن ٓ٘ٚ، 

ٝجُٔرذأ جُؼحّ ك٢ ٓؼحُؿس ٛزٙ  ،ٝعٞجء أًحٗص جالسك ػحتذز ُألكشجد جّ جُذُٝس

جُٔغأُس ٝكوح ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢، ٛٞ جصجُس ٛزج جُٔغٌٖ ػ٠ِ ٗلوس 

جُٔطؿحٝص جٝ ضِٔي جُذُٝس ُٜزج جُر٘حء ذو٤ٔطٚ ٓغطكوس جُوِغ جٕ ُْ ٣غط٘ذ ٓ٘ؾأ 

ٝذو٤ٔطٜح هحتٔس جٕ ًحٕ ٣غط٘ذ ك٢ ضؿحٝصٙ ج٠ُ عرد  ،جُٔغٌٖ ج٠ُ عرد فك٤ف

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ جُؼشجه٢  ٕٓٔٔٝ 1ٔٔٔص ػ٤ِٚ جُٔحدضحٕ فك٤ف ٝٛزج ٓح ٗق

 ٓ٘ؾثحشجٝ جؿشجعح جٝ  جرج جقذظ ؽخـ ذ٘حء  ) :ػ٠ِ جٗٚ 1ٔٔٔجر ض٘ـ جُٔحدز 

سمحء فحقرٜح،  ٕجخشٟ ذٔٞجد ٖٓ ػ٘ذٙ ػ٠ِ جسك ٣ؼِْ جٜٗح ًِٓٔٞس ُـ٤شٙ دٝ

 ًحٕ ُٜزج جٕ ٣طِد هِغ جُٔكذغحش ػ٠ِ ٗلوس ٖٓ جقذغٜح كحرج ًحٕ جُوِغ ٓنشج

 (.، كِٚ جٕ ٣ٔطِي جُٔكذغحش ذو٤ٔطٜح ٓغطكوس ُِوِغذحألسك

جرج جقذظ ؽخـ ذ٘حء جٝ ؿشجعح ) :كوذ ٗقص ػ٠ِ جٗٚ ٕٓٔٔجٓح جُٔحدز 

جخشٟ ذٔٞجد ٖٓ ػ٘ذٙ ػ٠ِ جسك ًِٓٔٞس ُـ٤شٙ ذضػْ عرد ؽشػ٢،  ٓ٘ؾثحشجٝ 

كحٕ ًحٗص ه٤ٔس جُٔكذغحش هحتٔس جًػش ٖٓ ه٤ٔس جالسك ًحٕ ُِٔكذظ جٕ ٣ٔطِي 

ٖٔ ٓػِٜح ٝجرج ًحٗص ه٤ٔس جالسك ال ضوَ ػٖ ه٤ٔس جُٔكذغحش، ًحٕ جالسك ذػ

 .(ُقحقد جالسك جٕ ٣ٔطٌِٜح ذو٤ٔطٜح هحتٔس

 ً ُٔ٘كَ ٝجُط٢ ضؾ٤ش ك٢ جُؼذ٣ذ جُوشجسجش جُقحدسز ػٖ ٓؿِظ ه٤حدز جُػٞسز ج _شاوٕا

( ك٢ 1ٔٔٔجُوشجس سهْ ) ،ج٠ُ جصجُس ٛزج جُطؿحٝص ٖٝٓ ٛزٙ جُوشجسجش ٜٓ٘ح

ست٤ظ جُٞقذز جالدجس٣س ٓغإ٤ُٝس سكغ جُطؿحٝص جُٞجهغ  قَٔ جُز١ 11ٕٔ/1/٘ٔ

 ٝٓؼحهرطٚ ك٢ قحٍ ػذّ سكغ جُطؿحٝص جٝ ج٣قحٍ جُخذٓحش ،مٖٔ ٝقذضٚ جالدجس٣س
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ُِٔطؿحٝص٣ٖ.
(ٔ)

جُز١ ٓ٘غ جُطؿحٝص ػ٠ِ ػوحسجش  ُٕٔٓٓغ٘س  ٗ٘ٔٝجُوشجس سهْ  

جُذُٝس ٝجٝؾد جصجُطٜح.
(ٕ)

   

ٝ ذٞمٞـ ج٠ُ  ٗغطخِـ ٖٓ جُ٘قٞؿ ٝجُوشجسجش جُغحذوس جؽحسضٜح

جصجُس ٛزٙ جُٔغحًٖ ٓٔح ٣ؿؼَ جٗؾحتٜح ؿ٤ش ؽشػ٢ ٝجالهحٓس ك٤ٜح ؿ٤ش ؽشػ٢ 

ٝذحُلؼَ كحٕ جُٞجهغ ٣ؾ٤ش ج٠ُ ه٤حّ  ،الٕ ٓح ذ٢٘ ػ٠ِ ذحهَ كٜٞ ذحهَ ج٣نح،

جُؿٜحش جالدجس٣س جُٔخطقس ذاصجُس جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔغحًٖ جُؼؾٞجت٤س ٓٔح ٣إد١ ج٠ُ 

  .ػذّ جػطرحسٛح ٓغحًٖ ؽشػ٤س

جُٞهص ٗلغٚ كحٕ ٛ٘حُي جُؼذ٣ذ ٖٓ جُوشجسجش جُك٤ٌٓٞس جُط٢ ٌُٖٝ ك٢ 

جغحسش جُِرظ ك٢ ٛزج جُٔٞمٞع ٝرُي ذآٜحٍ جُٔطؿحٝصز ٓذز ٖٓ جُضٖٓ عحً٘ح ك٢ 

ٛزج جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢
(ٖ)

جٝ ضؼ٣ٞنٚ ك٢ قحٍ جخالءٙ ُِٔغٌٖ ،
(ٗ)

جٝ ض٤ٌِٔٚ  ،

                                                      

يتحسل  – 1ما يمي: 5070/  0/  51 بتاريخجاء في قخار مجمذ قيادة الثػرة السشحل  (1)
رئيذ الػحجة االدارية ومجيخ البمجية، كل حدب اختراصو، مدؤولية رفع التجاوز الحي 
يقع عمى االراضي السسمػكة لمجولة أو البمجيات سػاء كان البشاء مػافقا لمترسيع االساسي 

 .السقخر أو مخالفا لمترسيع
يعج تجاوزا  اوال :ما يمي 2001لدشة  154حل رقع السشجاء في قخار مجمذ قيادة الثػرة  (2)

الترخفات االتية الػاقعة عمى العقارات العائجة لمجولة والبمجيات ضسغ حجود التراميع 
  االساسية لمسجن دون الحرػل عمى مػافقة اصػلية .

 ت.استغالل السذيجا – 2 الفا لمتراميع االساسية لمسجن.البشاء سػاء اكان مػافقا ام مخ –1   
 .استغالل االراضي – 3   

يدال بعج تاريخ نفاذ ىحا القخار، كل تجاوز مذسػل بأحكام البشج اوال مشو، وتتحسل  ثانيا     
  .ؤولية وقػع اي تجاوز وعجم ازالتوالػزارة او الجية غيخ السختبصة بػزارة مد

اراضي التخيث في رفع التجاوزات عمى  وتزسغ القخار 2009لدشة  157قخار رقع  (3)
امخ  2010وفي عام  ،الجولة ذات االستعسال الدكشي لسجة سشة واحجة غيخ قابمة لمتسجيج

. جولة مغ الستجاوزيغ الى حيغ البترئيذ الػزراء بػقف حسمة اخالء اراضي ومباني ال
وجو رئيذ الػزراء بتجسيج  كافة عسميات إزالة التجاوزات أيا كان  2019وكحلظ في عام 

 .نػعو
تزسغ صخف مبالغ لمذاغميغ لعقارات الجولة  2008( لدشة 440قخار رقع )ان ال (4)

الستجاوز عمييا لسداعجتيع في ايجاد سكغ بجيل مع اعفائيع مغ االجخاءات القانػنية 
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ُِٔغٌٖ ُوحء ػٞك
(ٔ)

شًضج ٣ٝلْٜ ٖٓ ٛزٙ جُوشجسجش جٜٗح ضٔ٘ف جُٔطؿحٝص ٓ ،

هح٤ٗٞٗح ٣ؾشػٖ ضؿحصٝٙ ٝعٌ٘ٚ ك٢ جُٔ٘حهن جُؼؾٞجت٤س ٓٔح ٣طشضد ػ٤ِٚ ٓؾشٝػ٤س 

 جُٔغٌٖ جُٔوحّ ػ٠ِ جالهَ خالٍ ِٜٓس جالصجُس جٝ ٓذز جُغٌٞش ػٖ جالصجُس.

 انفرع انثاني

 مذي مشروعيح ادلسكن انعشىائي من انناحيح انوقضائيح
٢ ذؾإٔ ٖٓ خالٍ ٓشجؾؼط٘ح ُِوشجسجش جُط٢ جفذسٛح جُونحء جُؼشجه

 ،جُٔغحًٖ جُط٢ ؽ٤ذش ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس ٝجُط٢ جهِن ػ٤ِٜح ٓقطِف جُطؿحٝص

جٕ جُونحء جُٔذ٢ٗ جضؿٚ ج٠ُ ضؿش٣ْ كؼَ جُٔطؿحٝص ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس ٗؿذ 

ٝهنص ذاصجُطٚ ٝػذّ ضؼ٣ٞنٚ جٝ ض٤ٌِٔٚ ُألسك جُٔطؿحٝص ػ٤ِٜح الٕ رُي 

٣طؼحسك ٓغ قٌْ سكغ جُطؿحٝص.
(ٕ)

 

٤س كوذ جػطرشٛح ٓغحًٖ ؽشػ٤س  ًٞجهغ قحٍ جٓح هنحء جالقٞجٍ جُؾخق

ُذٟ ) :ق٤ع ؾحء ك٢ ق٤ػ٤حش جقذ جُوشجسجش ،جرج ضٞجكشش ؽشٝه جُٔغٌٖ جالخشٟ

ػطق جُ٘ظش ػ٠ِ جُكٌْ ج٤ُٔٔض ٝؾذ جٗٚ ؿ٤ش فك٤ف ٝٓخحُق ألقٌحّ جُؾشع  

                                                                                                                              

في حالة اخالئيع العقارات السذغػلة مغ  2001لدشة  154السشرػص عمييا في القخار 
 ديشار الى خسذ مالييغ حدب الحاالت يػم مع مشحيع مبمغ مغ مميػن  60قبميع خالل 

الحي اعصى الحق لألشخاص مغ  1978/  11/  7( في 1490ومشيا القخار رقع ) (1)
 1978/ 4/ 15العسال والفالحيغ والسػضفيغ والكدبة الحيغ انذأوا تجاوزا دور سكغ قبل 

رقع وكحلظ القخار  ،ان يتسمكػا ىحه االراضي بذخوط بيشيا القخار ،عمى ارض مػقػفة
الحي نز عمى احقية االشخاص الحيغ انذأوا تجاوزا دور  1979/  4/ 28( في 548)

عمى اراضي مسمػكة لمجولة او البمجيات ان يتسمكػا  1979/ 1/1سكشية قبل تاريخ 
 27( في 156وايزا القخار رقع ) ،االراضي بجفع قيستيا الحقيقية وفق شخوط حجدىا

الحيغ انذأوا تجاوزا دور سكغ قبل يشز عمى ان مغ حق االشخاص  6/2001/
عمى اراضي مسمػكة لمجولة او البمجيات الػاقعة ضسغ حجود السخصصات  1/1/2001

قخار مجمذ الػزراء و  ،االساسية لمسجن تسمظ ىحه بقيستيا الحقيقية وقت تقجيع الصمب
 .الحي اعصى حق تسميظ االراضي الستجاوز عمييا 2019لدشة  418بالخقع 

 1994مجنية اولى  508والقخار رقع 1994مجنية اولى  1370لقخار رقع يشطخ : ا (2)
جسيعيا مشذػرة في كتاب القاضي ابخاىيع  ،1995مجنية اولى  727والقخار رقع  

 . 2013القدع السجني / بغجاد  ،1ج ،زبجة القزاء ،السذيجاني
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ذحٗٚ ٤ٛأ دجس ضؿحٝص ٖٓ  2ٕٔٓ/1/  ٔٔٝجُوحٕٗٞ الٕ ج٤ُٔٔض جٝسد ك٢ ؾِغس ٣ّٞ 

كٌحٕ جُٔوطن٠ جؾشجء جٌُؾق ػ٤ِٜح ذٔؼشكس ٓغحـ ُط٘ظ٤ْ ًؾق  هرِٚ  ُِٔطحٝػس

ذزُي ٝجُطكون ٖٓ ج٤ُٔٔض ك٤ٔح جرج ًحٕ هذ ذ٠٘ جُٔؾ٤ذجش ػ٠ِ جالسك جٝ جعطأؾش 

جُذجس كحرج ضكون رُي كحٕ جُذجس ضؼطرش ٓغطٞك٤س  ُِؾشٝه ذحػطرحس جٕ قحُس جُطؿحٝص 

جالسك سكغ قحُس  ال ضٔ٘غ ٖٓ ض٤ٜثس دجس جُضٝؾ٤س ًٞجهغ قحٍ ٝجٕ ٖٓ قن ٓحُي

جُطؿحٝص ًكن هح٢ٗٞٗ ُٚ ٝق٤ع جٕ ػذّ ٓشجػحز رُي هذ جخَ ذقكس جُكٌْ 

(جُٔطؼٕٞ ك٤ٚ ُزج هشس ٗونٚ ٝجػحدز جُذػٟٞ ج٠ُ ٓكٌٔطٜح الضرحع ٓح ضوذّ
(ٔ)

.
     
 

ًٔح جضؿٚ جُونحء جُؼشجه٢ ج٠ُ جػطحء جُضٝؾس جُٔطِوس جُكن ك٢ جُروحء 

ؿحٝصج ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس ذحػطرحس عحً٘س ك٢ دجس جُضٝؾ٤س ٝجٕ ًحٗص ٓؾ٤ذز ض

 ،ٝٛزج ال ٣خَ ذؾشػ٤طٚ ،ظحٛشز جُر٘حء ضؿحٝصج ؽِٔص ؽشجتف ًر٤شز ٖٓ جُٔؿطٔغ

  :ق٤ع ؾحء ك٢ هشجس فحدس ػٖ ٓكٌٔس جُط٤ٔض جالضكحد٣س ذحٗٚ

).... ُذٟ ػطق جُ٘ظش ػ٠ِ جُكٌْ ج٤ُٔٔض ٝؾذ جٗٚ ؿ٤ش فك٤ف ٝٓخحُق ألقٌحّ 

دػٟٞ ج٤ُٔٔضز ك٤ٔح ٣خـ جُغ٠ٌ٘ ذكؿس  جُؾشع ٝجُوحٕٗٞ هذس ضؼِن جالٓش ذشد

جٕ جُذجس ٓٞمٞػس جُذػٟٞ ٖٓ دٝس جُطؿحٝص ٝؿ٤ش ٓغؿِس ك٢ عؿالش جُطغؿ٤َ 

هحٕٗٞ قن جُضٝؾس  11ُٖٔغ٘س  22جُؼوحس١ ٝق٤ع جٕ جُـح٣س ٖٓ جُوحٕٗٞ سهْ 

جُٔطِوس ك٢ جُغ٠ٌ٘ ٛٞ قٔح٣س جُضٝؾس ذحُؾشٝه جُٞجسدز ك٢ جُوحٕٗٞ ًٝحٗص جُذجس 

كحٕ ذ٤٘ص ٖٓ هرَ جُضٝؼ ُزج كاٜٗح ٓؾُٔٞس ذكٌْ جُوحٕٗٞ جُٔزًٞس جُط٢ ؽـِٜح جُطش

ذحػطرحس جُٔؾ٤ذجش ًِٓٔٞٚ ُٚ ٝضكون جُـح٣س جُطؾش٣ؼ٤س ال ع٤ٔح ٝجٕ ظحٛشز جُر٘حء 

ضؿحٝصج ؽِٔص ؽشجتف ًر٤شز ٖٓ جُٔؿطٔغ ٝق٤ع ٓكٌٔس جُٔٞمٞع سدش جُذػٟٞ 

ذػٟٞ ج٠ُ ٓكٌٔس خالكح ُٔح ضوذّ ٓٔح جخَ ذقكس قٌٜٔح ُزج هشس ٗونٚ ٝجػحدز جُ

جُٔٞمٞع..(
(ٕ)

. 

٣ٝغطذٍ ٖٓ ٓٞهق جُونحء جُؼشجه٢ أٗٚ ؾؼَ ٖٓ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ 

ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح ُِضٝؾس ٓط٠ ٓح ضٞجكشش ؽشجتطٚ جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس، ٓغط٘ذج ك٢ 

 :رُي ج٠ُ جُؼشف جُؼحّ ٝرُي ٖٓ خالٍ ػرحسضٚ

ٕ أ١ ج (ٝجٕ ظحٛشز جُر٘حء ضؿحٝصج ؽِٔص ؽشجتف ًر٤شز ٖٓ جُٔؿطٔغ)

ظحٛشز جُر٘حء جُؼؾٞجت٢ فحس ك٢ جُؼشجم ػشكح ٝٝجهغ قحٍ ٗظشج ُِظشٝف جُط٢ 

                                                      

/  18/12حػال الذخرية والسػاد الذخرية ىيئة اال 5822/ العجدقخار غيخ مشذػر (1)
  .9381ت  2017

 10/1/2016حػال الذخرية والسػاد الذخرية ىيئة اال 13/ العجدقخار غيخ مشذػر (2)
  27ت
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٣ٔش ذٜح، ٝجُٔؼشٝف ػشكح ًحُٔؾشٝه ؽشهح، ٝجُطؼ٤ٖ ذحُؼشف ًحُطؼ٤ٖ ذحُ٘ـ 

ٝجعطؼٔحٍ جُ٘حط قؿس ٣ؿد جُؼَٔ ذٜح.
(ٔ)

  

كنال ػٖ رُي كحٕ جُؼشف ٣ؼذ ٓقذسج ؿ٤ش ٓرحؽش ُوحٕٗٞ جالقٞجٍ 

ٍ ذؼل جُ٘قٞؿ جُوح٤ٗٞٗس ًطكذ٣ذ ٜٓش جُٔػَ جُؾخق٤س ٣ٝطنف رُي ٖٓ خال

ٝضكذ٣ذ ػ٘حفش جُ٘لوس
(ٕ)

ُزُي ًِٚ ٗذػٞ ٓؾشع هحٕٗٞ جالقٞجٍ جُؾخق٤س  

 .جُؼشجه٢ ج٠ُ جمحكس جُؼشف ج٠ُ جُٔحدز جال٠ُٝ ًٔقذس ٖٓ ٓقحدس جُوحٕٗٞ

 انثانث ادلطهة
 االثر ادلرتتة عهً اعتثار ادلسكن انعشىائي مسكنا شرعيا

جٕ جُضٝؼ ِٓضّ ذط٤ٜثس جُٔغٌٖ ُضٝؾطٚ جٝ ُٔؼطذضٚ جٝ  ٓٔح ال ؽي ك٤ٚ      

ُكحم٘س أٝالدٙ جٝ ُٔطِوطٚ ذٔٞؾد هحٕٗٞ قن جُضٝؾس جُٔطِوس ك٢ جُغ٠ٌ٘  كحٕ 

ٝذٔح جٕ جُونحء  ،٤ٛأ جُضٝؼ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ ضشضرص ػ٤ِٚ ؾِٔس ٖٓ جالغحس

جُؼشجه٢ قغْ جُٔٞمٞع ٝجػطرش جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ جُٔغطؿٔغ ُؾشٝهٚ ٓغٌ٘ح 

 ؽشػ٤ح كاٗ٘ح ع٘ر٤ٖ جالغحس جُٔطشضرس ػ٠ِ رُي ٝٛزج ًِٚ ك٢ جُلشٝع جُػالغس جالض٤س: 

 االول انفرع
 اثر ادلسكن انعشىائي يف مطاوعح انزواح 

كحرج  ،حٝػس ػ٠ِ جُضٝؾس٣ؼذ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ جالعحط ك٢ جهحٓس دػٟٞ جُٔط    

ًحٕ جُٔغٌٖ جُز١ جػذٙ جُضٝؼ ؿ٤ش ٓغطٞك٢ ُِؾشٝه جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس 

جٝ جُخشٝؼ ٓ٘ٚ ذؼذ  ج٤ُٚ ذؼذ، ض٘طوَكِِضٝؾس جالٓط٘حع ػٖ جالٗطوحٍ ج٤ُٚ جٕ ُْ 

ٝال ضؼذ ٗحؽضز ٝال ٣كن ُِضٝؼ جُٔطحُرس ذٔطحٝػطٜح  ،جالٗطوحٍ ُك٤ٖ جعطٌٔحُٚ

ٖٓ هحٕٗٞ ( ٕ/فٕ٘)ٝٛٞ ٓح ٗقص ػ٤ِٚ جُٔحدز  ،ٝػٞدضٜح ج٠ُ ٓغٌٖ جُضٝؾ٤س

)ال ضِضّ جُضٝؾس ذٔطحٝػس  :ٚق٤ع ٗقص ػ٠ِ أٗ ،جالقٞجٍ جُؾخق٤س جُ٘حكز

صٝؾٜح ٝال ضؼطرش ٗحؽضز ئرج ًحٕ جُضٝؼ ٓطؼغلح  ك٢ هِد جُٔطحٝػس هحفذج  

 أ جالمشجس ذٜح ٝجُطن٤٤ن ػ٤ِٜح ٣ٝؼطرش ٖٓ هر٤َ جُطؼغق ٝجالمشجس ذٞؾٚ خحؿ

 جالؾطٔحػ٤س جُضٝؾ٤ٖ قحُس ٓغ ٣ط٘حعد ؽشػ٤ح   ذ٤طح   ُضٝؾطٚ ٝؼجُض ض٤ٜثس ػذّ-

: )جرج ُْ ٣غطٌَٔ ذحٗٚ ٝٛٞٓح هنص ذٚ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُؼشجه٤س( ..ٝجالهطقحد٣س

                                                      

 مغ القانػن السجني العخاقي. 64و 163: نز السػاد يشطخ (1)
  .مغ قانػن االحػال الذخرية العخاقي 24و19: نز السػاد يشطخ (2)
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جُر٤ص جُؾشػ٢ جالعرحخ جُؾشػ٤س قغد قحُس جُطشك٤ٖ كِِضٝؾس جالٓط٘حع ػٖ 

جُٔطحٝػس(
(ٔ)

. 

شك جُٔغٌٖ جٓح جرج ًحٕ جُٔغٌٖ ج٤ُٜٔأ ؽشػ٤ح، ٝٛٞ ك٢ ٛزج جُل

ٝٛٞ ٓح هنص ذٚ  ،جُؼؾٞجت٢ كال ٣كن ُِضٝؾس جُخشٝؼ ٓ٘ٚ ذكؿس جٗٚ ضؿحٝص

)جدػ٠ جُٔذػ٢... ذحٕ جُٔذػ٠ ػ٤ِٜح  :ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جالضكحد٣س ق٤ع هنص

صٝؾطٚ ؽشػح ٝهذ ضشًص دجس جُضٝؾ٤س دٕٝ ػزس ٓؾشٝع ُزج هِد دػٞضٜح 

ع.... قٌٔح ُِٔشجكؼس ٝجُكٌْ ذاُضجٜٓح ذحُٔطحٝػس، جفذسش ٓكٌٔس جُٔٞمٞ

ذحٗٚ ٤ٛأ دجس ضؿحٝص ٖٓ هرِٚ  ُِٔطحٝػس كٌحٕ  قنٞس٣ح ٣ون٢ ذشد جُذػٟٞ...

جُٔوطن٠ جؾشجء جٌُؾق ػ٤ِٜح.. ذحػطرحس جٕ قحُس جُطؿحٝص ال ضٔ٘غ ٖٓ ض٤ٜثس دجس 

جُضٝؾ٤س ًٞجهغ قحٍ.. ٝق٤ع جٕ ػذّ ٓشجػحز رُي هذ جخَ ذقكس جُكٌْ جُٔطؼٕٞ 

(.ٓكٌٔطٜح الضرحع ٓح ضوذّك٤ٚ ُزج هشس ٗونٚ ٝجػحدز جُذػٟٞ ج٠ُ 
(ٕ)

  

جؾشجء جٌُؾق ػ٤ِٜح..( ٣ؼ٢٘ ٣ؿد جؾشجء جٌُؾق ػ٠ِ )ٝهٍٞ جُٔكٌٔس 

كحرج غرص كوذجٕ جُٔغٌٖ جقذ ؽشٝهٚ جُؾشػ٤س ٝجُوح٤ٗٞٗس جخَ  ،جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢

ٝجٕ ًحٕ ٓغطٞك٢ ُِؾشٝه ًحكس كال ٣وذـ ك٢ ؽشػ٤طٚ ًٞٗٚ ذ٢٘  ،رُي ذؾشػ٤طٚ

 ضؿحٝصج ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس.

ٕ خشؾص جُضٝؾس ٖٓ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ًحٕ ُِضٝؼ جهحٓس دػٟٞ كح

ٓغ ٓالقظس  ،جُٔطحٝػس ٝجُٔطحُرس ذحُؼٞدز ج٤ُٚ كحٕ جٓط٘ؼص قٌْ ػ٤ِٜح ذحُ٘ؾٞص

جٕ جُوحٕٗٞ جٝؾد جٕ ٣غرن دػٟٞ جُ٘ؾٞص قٌْ ذؼذّ ٓطحٝػس جُضٝؾس ُضٝؾٜح، 

الغحس كحٕ فذس جُكٌْ ذ٘ؾٞص جُضٝؼ ٝجًطغد جُذسؾس جُوطؼ٤س ضشضرص ؾِٔس ٖٓ ج

٣ٝغوو قوٜح ك٢ جُ٘لوس )جٜٛٔح عوٞه ٗلوس جُضٝؾس ق٤ع هنص ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض: 

ٖٓ ضحس٣خ ض٤ٜثس جُضٝؼ جُر٤ص جُؾشػ٢ ُٜح ٝجٓط٘حػٜح ػٖ ٓطحٝػطٚ ك٤ٚ(.
(ٖ)

ًٔح  

ٝضِضّ ٣ٌٕٞ عررح ٖٓ جعرحخ جُطلش٣ن جر ٣كن ُِضٝؼ جُٔطحُرس ذحُطلش٣ن ٓرحؽشز 

وو ٜٓشٛح جُٔإؾَ جرج ًحٕ جُطلش٣ن جُضٝؾس ذشد ٓح هرنطٚ ٖٓ ٜٓشٛح جُٔؼؿَ ٣ٝغ

                                                      

. ابخاىيع السذاىجي، السرجر الدابق،  15/7/1974في  74/ شخعية /  421قخار رقع  (1)
 .15ص

/  18/12حػال الذخرية والسػاد الذخرية ىيئة اال 5822/ العجدقخار غيخ مشذػر (2)
 .9381ت  2017

. ابخاىيع السذاىجي، السبادئ القانػنية في  3/10/1973في  73/شخعية/60قخار رقع  (3)
 .  220قزاء محكسة التسييد، مرجر سابق، ص 
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هرَ جُذخٍٞ، جٓح جرج ًحٕ جُطلش٣ن ذؼذ جُذخٍٞ ك٤غوو جُٜٔش جُٔإؾَ ٝضِضّ 

جُضٝؾس ذشد ٗقق ٓح هرنطٚ جرج ًحٗص هذ هرنص ؾ٤ٔغ جُٜٔش.
(ٔ)

  

ُِضٝؾس هِد جُطلش٣ن ذؼذ ٓشٝس ع٘ط٤ٖ ٖٓ ضحس٣خ جًطغحخ قٌْ جُ٘ؾٞص ٝ

ًحٗص جُضٝؾس هذ هرنص ؾ٤ٔغ جُٜٔش دسؾس جُرطحش ٝ ٣غوو جُٜٔش جُٔإؾَ كحرج 

جُضٓص ذشد ٗقق ٓح هرنطٚ.
(ٕ)

  

 انثاني انفرع
 اثر ادلسكن انعشىائي يف سكىن ادلطهوقح

 11ٖٔ ُغ٘س 22 جُٔشهْ جُوحٕٗٞ ذٔٞؾد جُؼشجه٢ جُٔؾشعأػط٠  ُوذ

 جُؾوس جٝ جُذجس ك٢ جُطلش٣ن جٝ جُطالم ذؼذ عحً٘س   جُروحء ك٢ جُكن جُٔطِوس ُِضٝؾس

 ؾضءج   جٝ ًال   ُٚ ًِٓٔٞس ًحٗص جرج، ٓغطوِس ذقٞسز صٝؾٜح ٓغ ٜ٘حضغٌ ًحٗص جُط٢

 دػٟٞ ٗظش ػ٘ذ جُٔخطقس جُٔكٌٔس جُؼشجه٢ جُٔؾشع ٝجُضّ ٣غطأؾشٛح، ًحٕ جٝ

 ذؼذ عحً٘س   جُروحء ك٢ ضشؿد ًحٗص جرج ػٔح جُضٝؾس ذغإجٍ جُطلش٣ن جٝ جُطالم

.ال جّ جُضٝؾ٤س ٓغٌٖ ك٢ جُطلش٣ن جٝ جُطالم
 (ٖ)

 

 جُذجس ًحٗص جرج ذذٍ ٝذذٕٝ ع٘ٞجش ذػالظ جُغ٠ٌ٘ ٓذز ٕٞجُوحٗ ٛزج ٝقذد

.ُِضٝؼ ًِٓٔٞس جُؾوس جٝ
(ٗ) 

 ٝجالُطضجٓحش جُكوٞم كط٘طوَ ٣غطأؾشٛح ًحٕ جرج جٓح

ج٤ُٜح صٝؾٜح ٓغ جُٔرشّ جال٣ؿحس ػوذ ك٢ جُٔوشسز
(٘)

. 

                                                      

 .االحػال الذخرية العخاقي الشافح ( مغ قانػن / بشج أ 5/ف25يشطخ نز السادة ) (1)
 . ل الذخرية العخاقي الشافح/ بشج ب( مغ قانػن االحػا 5/ ف25يشطخ نز السادة ) (2)
عمى السحكسة التي تشطخ مغ القانػن السحكػر اعاله بأنو )( 1/ ف 1نرت )السادة  (3)

ل الدوجة عسا اذا كانت تخغب في البقاء ساكشة بعج دعػى الصالق او التفخيق ان تدأ
الصالق او التفخيق في الجار او الذقة التي كانت تدكشيا مع زوجيا برػرة مدتقمة اذا 

قصة مع كانت مسمػكة او جدءا او كانت مدتأجخة مغ قبمو وتفرل السحكسة في ىحه الش
 (. الحكع الفاصل في الجعػى 

نػن السحكػر اعاله عمى انو )تكػن سكشى الدوجة السصمقة ( مغ القا1/ف2( نرت السادة )4)
 .  ……(لسجة ثالثة سشػات وبجون بجل  بسقتزى السادة االولى

اذا قزت السحكسة بإبقاء 3( مغ القانػن السحكػر اعاله عمى انو )3/ف1( نرت السادة )5)
ل الحقػق الدوجة ساكشًة بعج الصالق او التفخيق في الجار او الذقة السدتأجخة فتشتق

 .االيجار السبخم مع الدوج الييا( وااللتدامات السقخرة في عقج
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 :ٝؽشٝه جعطكوحم جُضٝؾس جُٔطِوس ُِغ٠ٌ٘ ٢ٛ

ؾضءج  جٕ ال ضإؾش جُضٝؾس جُذجس جٝ جُؾوس ًال جٝ  -أ
 (ٔ)

: 

جٕ ضٌٕٞ عحً٘س ٓغ ٓطِوٜح ذقٞسز ٓغطوِس هرَ جُطالم، كحرج غرص جٜٗح ًحٗص  -خ

ضغٌٖ ٓغ جَٛ صٝؾٜح جُٔطِن ك٢ جُذجس جٝ جُؾوس كال ضغطكن جُغ٠ٌ٘
(ٕ)

. 

جٕ ال ضغٌٖ ٓؼٜح ك٢ ٓغٌٖ جُضٝؾ٤س أ١ ؽخـ ػذج ٖٓ ًحٗٞج ضكص  -ؼ

قنحٗطٜح
(ٖ)

. 

ػذّ جالمشجس ذٔغٌٖ جُضٝؾ٤س. -د
(ٗ)

/ جُر٘ذ ؼ( ٖٓ  ٔ/ فٔٔحدز )ٗقص جُ 

 .11ٖٔ( ُغ٘س 22جُوحٕٗٞ جُٔشهْ )

جال ٣ٌٕٞ عرد جُطالم جٝ جُطلش٣ن خ٤حٗطٜح جُضٝؾ٤س جٝ ٗؾٞصٛح -ـٛ
(٘)

. 

سمح جُضٝؾس ذحُطالم جٝ جُطلش٣ن ػذّ  -ٝ
(ٙ):

جرج ققَ جُطلش٣ن ٗط٤ؿس جٝ  

جُٔخحُؼس 
(2)

. 

جال  ضِٔي ػ٠ِ ٝؾٚ جالعطوالٍ دجسج جٝ ؽوس ع٤ٌ٘س  -ٕ
(1)

. 

كحرج ضكووص ٛزٙ جُؾشٝه ًحٕ ُِضٝؾس جُٔطِوس جُروحء ك٢ جُٔغٌٖ جُؾشػ٢ 

كَٜ ُٜح ٓػَ ٛزج جُكن ك٢ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢.؟ ُوذ  ،ع٘ٞجش ٝذذٕٝ ذذٍ ُٖٔذز 

جؾحذص ػٖ رُي ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُؼشجه٤س ٝجػطرشش جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٓغٌ٘ح 

ك٢ ٛزج جُكن ًٕٞ ؽشػ٤ح ٣ٝكن ُِضٝؾس جُروحء ك٤ٚ ُٔذز غالظ ع٘ٞجش ٝال ٣وذـ 

جٕ جُذجس ٓٞمٞػس جُذػٟٞ ٖٓ دٝس جُطؿحٝص ) :جُٔغٌٖ ضؿحٝصج ق٤ع هنص

 22ٝؿ٤ش ٓغؿِس ك٢ عؿالش جُطغؿ٤َ جُؼوحس١ ٝق٤ع جٕ جُـح٣س ٖٓ جُوحٕٗٞ سهْ 

هحٕٗٞ قن جُضٝؾس جُٔطِوس ك٢ جُغ٠ٌ٘ ٛٞ قٔح٣س جُضٝؾس ذحُؾشٝه  11ُٖٔغ٘س 

جُطشكحٕ ذ٤٘ص ٖٓ هرَ جُضٝؼ ُزج  جُٞجسدز ك٢ جُوحٕٗٞ ًٝحٗص جُذجس جُط٢ ؽـِٜح

كاٜٗح ٓؾُٔٞس ذكٌْ جُوحٕٗٞ جُٔزًٞس ذحػطرحس جُٔؾ٤ذجش ًِٓٔٞٚ ُٚ ٝضكون جُـح٣س 

جُطؾش٣ؼ٤س ال ع٤ٔح ٝجٕ ظحٛشز جُر٘حء ضؿحٝصج ؽِٔص ؽشجتف ًر٤شز ٖٓ جُٔؿطٔغ 

                                                      

 . 1983لدشة  77قع /بشج أ ( مغ القانػن السخ 1/ف2: نز السادة )( يشطخ1)
. )غيخ 15/11/1997في  1997/ شخرية /  5621( قخار محكسة التسييد السخقع 2)

 . مشذػر(
 . 1983لدشة  77قانػن السخقع مغ ال / بشج ج ( 1/ ف2: نز السادة )( يشطخ3)
 .  1983لدشة  77مغ القانػن السخقع  / بشجج ( 1/ ف  1: نز السادة )( يشطخ4)
 .  1983لدشة  77مغ القانػن السخقع  / ف أ ( 3: نز السادة )( يشطخ5)
 . 1983لدشة  77مغ القانػن السخقع  /ف ب(3: نز السادة )( يشطخ6)
 . 1983لدشة  77مغ القانػن السخقع  / ف ج( 3: نز السادة )( يشطخ7)
 . 1983لدشة  77مغ القانػن السخقع  /ف د (3: نز السادة )( يشطخ8)
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ٝق٤ع ٓكٌٔس جُٔٞمٞع سدش جُذػٟٞ خالكح ُٔح ضوذّ ٓٔح جخَ ذقكس قٌٜٔح 

.(ُزج هشس ٗونٚ
 (ٔ)    

 

)...جُكٌْ  :ًٔح جفذسش ٓكٌٔس جالقٞجٍ جُؾخق٤س ك٢ جُٔٞفَ ذـحٗٚ

ػ٠ ػ٤ِٚ جٌُحت٘س ك٢ ُِٔذػ٤س ذحُغٌٖ ك٢ دجس جُضٝؾ٤س جُٔر٤٘س ضؿحٝصج ٖٓ هرَ جُٔذ

/ ق٢ جُٔ٘قٞس ُٝٔذز غالظ ع٘ٞجش ٖٓ ضحس٣خ جخالءٛح ٖٓ ٓذ٣٘س جُٔٞفَ

ؽحؿ٤ِٜح ٝذال ذذٍ ٣ذكغ ٖٓ هرَ جُٔذػ٤س....(.
 (ٕ)   

 

 ع انثانثانفر

 اثر ادلسكن انعشىائي يف حق ادلعتذج واحلاضنح تانسكىن
 اشر انمسكه انعشُائٓ فٓ حق انمعردج تانسكىّ  :اَال

جٕ جُضٝؾس جُٔؼطذز جٓح جٕ ضؼطذ ٖٓ هالم جٝ ضؼطذ ٖٓ ٝكحز ٝػذز جُٔطِوس 

٢ٛ غالغس جؽٜش جٕ ُْ ضٌٖ ٖٓ رٝجش جُك٤ل ٝغالغس هشٝء جٕ ًحٗص ٖٓ رٝجش 

ج٣حّ. ٓٔجؽٜش ٝ ٗجٓح ػذز جُٞكحز ك٢ٜ  كَٔ جٕ ًحٗص قحٓالجُك٤ل ٝذٞمغ جُ
(ٖ  )

ج٣حّ.
(ٖ  )

ٝجُغإجٍ ٛ٘ح َٛ ُٜٖ جُكن ؾ٤ٔؼح ك٢ جُغ٠ٌ٘ جّ جٕ جُلوٜحء ٤ٓضٝج ذ٤ٖ 

 جُٔؼطذجش ك٢ رُي ٝٓح ٛٞ ٓٞهق جُوحٕٗٞ؟

جؾٔغ جُلوٜحء ػ٠ِ ٝؾٞخ جُغ٠ٌ٘ ُِٔؼطذز ٖٓ هالم سؾؼ٢  :: مُقف انفقً-أ

ُِٝٔطِوس جُرحتٖ جُكحَٓ
(ٗ)

جُٔؼطذز ٖٓ ٝكحز كزٛد جُك٘ل٤س ج٠ُ ػذّ ٝؾٞخ . جٓح 

 ،جٓح جُٔطِوس جُرحتٖ جُكحتَ ،جُغ٠ٌ٘ ُٜح ٝرٛد ؾٜٔٞس جُلوٜحء ٝؾٞخ جُغ٠ٌ٘ ُٜح

كزٛد جُك٘ل٤س ج٠ُ ػذّ ٝؾٞخ جُغ٠ٌ٘ ُٜح ٝهحٍ ؾٜٔٞس جُلوٜحء ذحٕ ُٜح 

جُغ٠ٌ٘.
(٘  )

 

 ٖٓ جُؼشجه٢ جُؾخق٤س جالقٞجٍ هحٕٗٞ ٓٞهق ج٠ُ ذحُ٘غرس :: فٓ انقاوُن-ب

ضؿد )جٗٚ  ػ٠ِ ٗقص جُط٢ ،(ٓ٘) جُٔحدز ٗـ خالٍ ٖٓ ٗغطؾلٚ جُٔؼطذز ع٠ٌ٘

ئر  (ٗلوص جُؼذز ُِٔطِوس ػ٠ِ صٝؾٜح جُك٢ ُٝٞ ًحٗص ٗحؽضج  ٝال ٗلوس ُؼذز جُٞكحز

                                                      

 .10/1/2016صادر عغ ىيئة االحػال الذخرية والسػاد الذخرية في  13قخار رقع  (1)
محكسة االحػال الذخرية صادر مغ  2017/ ش /  5876( القخار غيخ مشذػر . رقع 2)

 3/2018/ 11ريخ في السػصل بتا
 .642 635ص ،3ج ،مرجر سابق ،مػسػعة االجساع في الفقو االسالمي (3)
 .684و ص  606ص ،3ج  ،السرجر نفدو (4)
 .5758ص 41ج 59ص ،41ج ،السػسػعة الفقيية الكػيتية مرجر سابق (5)
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 ذ٤ٖ ض٤٤ٔض دٕٝ ٓطِن، ذؾٌَ ُِٔطِوس جُغ٠ٌ٘ ٜٝٓ٘ح جُؼذز ٗلوسأٝؾرص ٛزٙ جُٔحدز 

 مٔ٘ح   ٣ؼ٢٘ ٓح ٝٛٞ قحتال   جّ قحٓال   ًحٗصأ عٞجء، ذحت٘ح   جٝ سؾؼ٤ح   هالهح   جُٔطِوس

 ٓكٌٔس هنص ٝػ٤ِٚ، جُغ٠ٌ٘ ٜٝٓ٘ح جُ٘لوس ٓطِوٜح ػ٠ِ ضغطكن جُرحتٖ جُٔطِوس جٕ

(جُؼذز ٗلوس ضغطكن ًرشٟ ذ٤٘ٞٗسذأٗح   هالهح   جُٔطِوس) ذحٕ جُط٤٤ٔض
(ٔ)

ٝذحُ٘غرس . 

 ٢جُؼشجه جُؾخق٤س جالقٞجٍ هحٕٗٞ ٖٓ( ٓ٘) جُٔحدز جؽحسش ُِٔؼطذز ٖٓ ٝكحز 

 ذٔٞؾد ٝجُ٘لوس ،ُِ٘لوس جُٞكحز ٓؼطذز جعطكوحم ػذّ ج٠ُ جالخ٤ش ؽطشٛح ك٢ جُ٘حكز

ٝجٌُغٞز ٝجُغ٠ٌ٘ جُطؼحّ ضؾَٖٔٓ جُوحٕٗٞ ( ٕٗ) جُٔحدز ٖٓ جُػح٤ٗس جُلوشز
(ٕ)

، 

 قن ُٜح ٤ُظ جُؼشجه٢ جُؾخق٤س جالقٞجٍ ُوحٕٗٞ ٝكوح جُٞكحز ٓؼطذز كإ ٝػ٤ِٚ

 .جُغ٠ٌ٘

 ٣ؿد جُط٢ ٝجُٔٞجفلحش جُؾشٝه حٕك ُِٔؼطذز جُغ٠ٌ٘ ٝؾرص جرجٝ

 ك٢ ضكووٜح ٣ؿد جُط٢ ٝجُٔٞجفلحش جُؾشٝه رجضٜح ٢ٛ جُؼذز ٓغٌٖ ك٢ ضٞجكشٛح

 جٕ جُٔؼطذز ػ٠ِ ٣ؿد جُز١ جُٔغٌٖ جٕ ذَ جُضٝؾ٤س ه٤حّ قحٍ ك٢ جُٔؼذ جُٔغٌٖ

.جُضٝؾ٤س ه٤حّ قحٍ ك٢ جُٔؼذ جُٔغٌٖ ٛٞ ك٤ٚ ضون٢ ٓذز جُؼذز 
(ٖ)

 
 

ُؼؾٞجت٢ جٕ ًحٕ ٓغطٞك٤ح ٌُحكس جُؾشٝه ٝذ٘حء ػ٠ِ ٓح ضوذّ كحٕ جُٔغٌٖ ج

٣ؼطرش ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح ٝكوح الضؿحٙ جُونحء جُؼشجه٢ جُز١ ذ٤٘حٙ عحذوح  ،جُؾشػ٤س

ٝال ٣كن ُٜح جُٔطحُرس  ،ٝػ٤ِٚ ٣ٌٕٞ عٌ٘ح فحُكح ُِٔؼطذز أ٣ح ًحٕ ٗٞع ٛزٙ جُؼذز

ذٔغٌٖ جخش ذكؿس ًٞٗٚ ضؿحٝصج جال جرج جٗطل٠ ؽشه ٖٓ ؽشٝه ؽشػ٤طٚ جٝ 

جٓح جرج جٗطل٠ جقذ ؽشٝه ؽشػ٤طٚ كال  ،ك٤ٚ ضؾٌَ مشس ػ٤ِٜح جفركص جُغ٠ٌ٘

 ٣ؼذ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح عٞجء أًحٕ جُٔغٌٖ ػؾٞجت٤ح جّ ٗظح٤ٓح.

 اشر انسكىّ فٓ انمسكه انعشُائٓ عهّ انحضاوح :شاوٕا

ٖٓ جُرذ٢ٜ٣ جٕ ًحٗص جُكحم٘س ٢ٛ جُضٝؾس جٝ جُٔؼطذز جٝ جُٔطِوس كحٕ 

جُؼذز جٝ جُٔغٌٖ جُز١ ضو٤ْ ك٤ٚ ُٔذز ٓغٌٖ جُكحم٘س ٛٞ ٓغٌٖ جُضٝؾ٤س جٝ ٓغٌٖ 

جٝ ًحٗص صٝؾس ٌُٖٝ  ،جٓح جرج ًحٗص جُكحم٘س جؾ٘ر٤س ،غالظ ع٘ٞجش ذؼذ هالهٜح

جٗطٜص جُضٝؾ٤س ذحٗطٜحء جُؼذز جٝ ُْ ضغطكن جُضٝؾس جُٔطِوس جُكحم٘س جُغ٠ٌ٘ ُٔذز 

غالظ ع٘ٞجش جٝ جعطكوطٜح ٝجٗطٜص جُٔذز كحٕ جُلوٜحء جُضٓٞج جالخ ذنشٝسز ض٤ٜثس 

ٖ جُكنحٗس جال جْٜٗ جخطِلٞج ك٢ عرد جُضجّ جالخ  َٛ ٛٞ ٖٓ ٓحٍ جالخ جّ ٓغٌ

                                                      

مجسػعة االحكام العجلية، العجد  20/6/1977في  77/ شخرية  1102( قخار رقع 1)
 . 74،ص1977لدشة الثامشة،الثاني، ا

تذسل الشفقة والصعام والكدػة والدكغ ( عمى ان )24( مغ السادة )2قخة )( ونرت الف2)
 مثاليا معيغ( . لسعخوف وخجمة الدوجة التي يكػن ألولػازميا واجخة الصبيب بالقجر ا

مؤسدة  ،1ط ،9د. عبجالكخيع زيجان، السفرل في احكام االسخة والبيت السدمع، ج (3)
 . 249ص   ،م 1993ىـ  1413 ،بيخوت ،الخسالة
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ٖٓ ٓحٍ جُقـ٤ش جّ ٖٓ ٗلوس جُقـ٤ش.
(ٔ )

ٝٗكٖ ٛ٘ح ُغ٘ح ذقذد ذكع ٛزج ج٥سجء 

ذَ ذركع جُلشك جُز١ ضغطكن ك٤ٚ جُكحم٘س جُغ٠ٌ٘ ػ٠ِ ٖٓ ضؿد ػ٤ِٚ ٗلوس 

ف جٕ ٣ٌٕٞ ٓغٌ٘ح كحرج ًحٕ جُٔغٌٖ جُٔؼذ ٛٞ ٓغٌ٘ح ػؾٞجت٤ح كَٜ ٣قِ ،جُقـ٤ش

ُِكنحٗس.؟ فشجقس ُْ ٗؿذ سجت٤ح كو٤ٜح جٝ ٗقح هح٤ٗٞٗح جٝ هشجسج هنحت٤ح ذٜزج 

جُؾإٔ، ٌُٖٝ ٓحدجّ جُونحء جُؼشجه٢ جُٔغٌٖ ػذ جُؼؾٞجت٢ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح إلهحٓس 

جُضٝؾس ك٤ٚ عٞجء أًحٗص جُضٝؾ٤س هحتٔس جّ جٗطٜص ٝجهحٓص ك٤ٚ ُٔذز غالظ ع٘ٞجش 

ٗٚ ٣ؼذ ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح ُِكنحٗس ٝال ٣كن ُِكحم٘س ًٔح جعِل٘ح كٔٔح الؽي ك٤ٚ ج

جُطؼٖ ذؾشػ٤طٚ ذكؿس جٕ ضؿحٝص ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس جال جرج ًحٕ جٌُٔحٕ ٣إغش ك٢ 

 جُٔكنٕٞ ٝٛزج ًِٚ ٣خنغ ُِغِطس جُطوذ٣ش٣س ُِوحم٢. 

 حـاخلامت
ذؼذ جٕ جٗط٤ٜ٘ح ٖٓ ذكػ٘ح جُٔطٞجمغ ضٞفِ٘ح ج٠ُ ؾِٔس ٖٓ جُ٘طحتؽ 

 :ٝجُطٞف٤حش ٗؼشمٜح ًٔح ٢ِ٣

 اَال: انىرائج: ان اٌم انىرائج انرٓ ذُصهىا انٍٕا مأهٓ:

جٕ جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ ٛٞ جُز١ ذ٢٘ ضؿحٝصج ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس ٣ٝلطوش ُِؼذ٣ذ  -ٔ

 ٖٓ جُخذٓحش.
جٕ عرد ظٜٞس جُٔغحًٖ جُؼؾٞجت٤س ٛٞ ػذّ ه٤حّ جُذُٝس ذٞجؾرحضٜح عٞجء أًحٕ   -ٕ

 ذطٞك٤ش جُغٌٖ جُٔالتْ جّ ٓ٘غ جُٔطؿحٝص٣ٖ.
حء غالغس جسجء ك٢ ٓغحُس جُطؿحٝص ػ٠ِ جسجم٢ جُذُٝس جالٍٝ جؾحص جٕ ُِلوٜ -ٖ

 ٝجُػح٢ٗ ٓ٘غ ٝجُػحُع جؾحص ذؾشه جُنشٝسز.
ٖٓ جُ٘حق٤س جُوح٤ٗٞٗس ٛ٘حُي ضنحسخ ك٢ هٞج٤ٖٗ جُذُٝس كٜٔ٘ح ٖٓ جٝؾد جصجُس  -ٗ

جُطؿحٝص ٜٝٓ٘ح ٖٓ جٝؾد جُطش٣ع ٜٝٓ٘ح ٖٓ جػط٠ ُِٔطؿحٝص قن هِد 

خق٤س كوذ جػطرش جُٔغٌٖ جُؼؾٞجت٢ جٓح هنحء جالقٞجٍ جُؾ ،جُطؼ٣ٞل

 )جُطؿحٝص( ٓغٌ٘ح ؽشػ٤ح ُِضٝؾس.
مشٝسز جفذجس هحٕٗٞ جٝ هشجس ٝػ٠ِ ٝؾٚ جُغشػس ٣طنٖٔ  :شاوٕا:  انرُصٕاخ

  :ٓح ٢ِ٣

 ٓ٘غ جٝ جصجُس  أ١ ضؿحٝص ٣كقَ ٓغطورال -ٔ
ضغ٣ٞس جٝمحع جفكحخ جُٔغحًٖ جُؼؾٞجت٤س جُكح٤ُس ذٔح ٣طلن ٓغ جُطخط٤و  -ٕ

 أًحٕ ذحإلذوحء ػ٠ِ ذؼنٜح جّ ذطؼ٣ٞل جُرؼل جالخش.جُؼٔشج٢ٗ ُِٔذٕ عٞجء 
 ٓكحعرس جُٔطؿحٝص٣ٖ جُالقو٤ٖ ٝجُٔغإ٤ُٖٝ جالدجس٤٣ٖ ًَ مٖٔ هحهؼٚ. -ٖ

                                                      

 .6670ص ،مرجر سابق ،: شو صالحلمسديج مغ التفريل يشطخ (1)
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ه٤حّ جُذُٝس ذٞجؾرٜح جُز١ ٣لشمٚ جُذعطٞس ٝجُٔطٔػَ ذطٞك٤ش كشؿ جُؼَٔ  -ٗ

ُِٔٞجه٤ٖ٘ ٝجُغٌٖ جُٔالتْ ُْٜ عٞجء أًحٕ ذطٞص٣غ جالسجم٢ جّ ذاهحٓس 

 ِونحء ػ٠ِ جصٓس جُغٌٖ ٝظحٛشز جُٔغحًٖ جُؼؾٞجت٤س.جُٔؿٔؼحش جُغ٤ٌ٘س ُ

 ادر ـادلص
 كرة انسىح انىثُٔح انمطٍرج. :اَال

 ،ٔه ،1ؼ ،ٝج٥غحس جُغٖ٘ ٓؼشكس ،جُر٤ٜو٢ ػ٢ِ ذٖ جُكغ٤ٖ ذٖ أقٔذ ذٌش أذٞ -ٔ

 -ٙ ٕٔٗٔ،(ذ٤شٝش- دٓؾن) هط٤رس دجس ،هِؼؿ٢ أ٤ٖٓ جُٔؼط٢ ػرذ: جُٔكون

ٔ11ٔ 

 جُكذ٣ع سهْ ،جُٔٞجش جسك جق٤حء ك٢ ًشر ٓح ذحخ ،جُطشٓز١ عٖ٘ ،جُطشٓز١ -ٕ

 جُرحذ٢ ٓقطل٠ ٝٓطرؼس ٌٓطرس ؽشًس ،جُرحه٢ ػرذ كإجد دمحم ،ضكو٤ن ،21ٖٔ

 .ّ 12٘ٔ - ٛـ 1ٖ٘ٔ ،ٕه ،ٖؼ ،ٓقش – جُكِر٢

 جُشج٣س ٗقد ،جُض٣ِؼ٢ دمحم ذٖ ٣ٞعق ذٖ هللا ػرذ دمحم أذٞ جُذ٣ٖ ؾٔحٍ -ٖ

 ُِطرحػس ُش٣حٕج ٓإعغس ،ػٞجٓس دمحم :ضكو٤ن،ٔه ،ٗؼ ،جُٜذج٣س ألقحد٣ع

، جُغؼٞد٣س – ؾذز -جإلعال٤ٓس ُِػوحكس جُورِس دجس/ ُر٘حٕ- ذ٤شٝش - ٝجُ٘ؾش

 112ّٔ/ٛـ1ٔٗٔ

 ،جُقك٤ف جُٔغ٘ذ ،ج٤ُ٘غحذٞس١ جُوؾ٤ش١ جُكغٖ أذٞ جُكؿحؼ ذٖ ٓغِْ جالٓحّ -4

 .ذ٤شٝش – جُؼشذ٢ جُطشجظ ئق٤حء دجس ،جُرحه٢ ػرذ كإجد دمحم ضكو٤ن ،ٕؼ

 شاوٕا: انكرة 

ٌٓطرس  ،1ؼ،جُٔـ٢٘ ،جُذ٣ٖ ػرذ هللا ذٖ أقٔذ ذٖ دمحم ذٖ هذجٓسأذٞ دمحم ٓٞكن  -ٔ

 .1ٙ1ّٔ -ٛـ 11ٖٔ ،ذذٕٝ هرؼس ،جُوحٛشز
 ُغحٕ، جُٔقش١جألكش٣و٢  ٓ٘ظٞس ذٖ ٌٓشّ ذٖ دمحم جُذ٣ٖ ؾٔحٍ جُلنَ جذ٢ -ٕ

 .1٘٘ٔ، ذ٤شٝش، ٝجُ٘ؾش ُِطرحػس ذ٤شٝش دجس، جُخحٓظ جُٔؿِذ  جُؼشخ
، ٓطرؼس ٔوٚ ٝجُونحء ٝجُوحٕٗٞ، ؼجقٔذ جٌُر٤غ٢، جالقٞجٍ جُؾخق٤س ك٢ جُل -ٖ

 ّ.122ٔجالسؽحد، ذـذجد، 
، ذـذجد،  -ٗ ، 11ٓٔؾٔؼس عؼذٕٝ جُشذ٤ؼ٢، جقٌحّ جُ٘لوس ؽشػح  ٝهحٗٞٗح  ٝهنحء 

 .1ٓٔؿ
 ُِطكو٤ن جُؼِّٞ دجس ،٘ه ،جالعال٤ٓس جُٔغحتَ ،جُؾ٤شجص١ جُكغ٢٘٤ فحدم -٘

 .ٖٕٓٓ ، ُر٘حٕ ،ذ٤شٝش ،ٝجُطٞص٣غ ٝجُ٘ؾش ٝجُطرحػس

جُؼذز ؽشـ  ،ذشج٤ْٛ ذٖ أقٔذ، أذٞ دمحم ذٜحء جُذ٣ٖ جُٔوذع٢ػرذ جُشقٖٔ ذٖ ئ -ٙ

 .ّ ٖٕٓٓٛـ ٕٗٗٔ ،دجس جُكذ٣ع، جُوحٛشز، جُؼٔذز ذذٕٝ هرؼس
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 ،ٗؼ ،جُلوٚ ػ٠ِ جُٔزجٛد جألسذؼس  ،ػرذ جُشقٖٔ ذٖ دمحم ػٞك جُؿض٣ش١ -2

 ،ّ ٖٕٓٓ -ٛـ  ٕٗٗٔ ،ُر٘حٕ –دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤شٝش  ،ٕه
 ،ٔه ،1ؼ، جُٔغِْ ٝجُر٤ص جالعشز جقٌحّ ك٢ جُٔلقَ، ص٣ذجٕ ػرذجٌُش٣ْ -1

 ّ. 11ٖٔ -ٛـ ٖٔٗٔ ،ذ٤شٝش ،ٓإعغس جُشعحُس
، دجس ٘ػٔش ػرذ هللا، جقٌحّ جُؾش٣ؼس جالعال٤ٓس ك٢ جالقٞجٍ جُؾخق٤س، ه -1

 .1ّٙ٘ٔجُٔؼحسف، 
 دٕٝ، ٓقش، جُلٌش دجس، جالعال٤ٓس جُؾش٣ؼس ك٢ جُضٝجؼ، هللا قغد ػ٢ِ -ٓٔ

  .هرغ ع٘س

ػح١ٝ جُ٘لوحش، دجس جُػوحكس، ٞمٞػ٤س ك٢ دٓإٔٓٞ دمحم ػٔش، جُذكٞع جُٔ -ٔٔ

 .111ٔ، ػٔحٕ
 ،ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ئ٠ُ ٓؼشكس ٓؼح٢ٗ أُلحظ جُٜٔ٘حؼ ،دمحم جُخط٤د جُؾشذ٢٘٤  -ٕٔ

 ،11ّٗٔ -ٛـ ٘ٔٗٔ ،دجس جٌُطد جُؼ٤ِٔس ،ٔه ،٘ؼ
قحؽ٤س جُذعٞه٢ ػ٠ِ جُؾشـ   ،دمحم ذٖ أقٔذ ذٖ ػشكس جُذعٞه٢ جُٔح٢ٌُ -ٖٔ

 غ.، دٕٝ ع٘س هردجس جُلٌش ،ٗؼ ،جٌُر٤ش
 ،ٔه ،٘. ؼًؾحف جُو٘حع ػٖ ٓطٖ جإله٘حع ،ٓ٘قٞس ذٖ ٣ٞٗظ جُرٜٞض٠ -ٗٔ

 .2ٕٗؿ ،ّ  ٕٓٓ -ٛـٕٔٗٔ ،جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ،ٝصجسز جُؼذٍ
 انثحُز  :شانصا

 ؾحٓؼس ٓ٘ؾٞسجش، جالعال٤ٓس جُؾش٣ؼس ك٢ جُضٝجؼ ػوذ آغحس، ػػٔحٕ جقٔذ -ٔ

/  11ّٔٔ، جُش٣حك، جُركٞظ ُؿ٘س، جالعال٤ٓس عؼٞد جذٖ دمحم جالٓحّ

 .ٛـٔٓٗٔ

 ُِٔ٘حهن جُكنش٣س جُر٤ثس ضط٣ٞش ،ؾحعْ ٗؼ٤ْ ؽشٝم. د ٝ ؾرش ؾحعْ جٗطظحس -ٕ

 .جُؿـشجك٤س جُركٞظ ٓؿِس ك٢ ٓ٘ؾٞس ذكع ،ٗٔٞرؾح ذـذجد ٓذ٣٘س ،جُؼؾٞجت٤س

 ٤٘ٓٚألج جُٔخحهش ذ٤ٖ (جُكٞجعْ عٌٖ) جُؼؾٞجت٤حش ،ذٜحس ٛح٢ٗ س٣حك -ٖ

 ُغ٘س ،ٕٖ جُؼذد ،٤سجؾطٔحػ دسجعحش ٓؿِس ،جُكٌٔس ذ٤ص ،جالٗغح٢ٗ ٝجُٞمغ

ٕٓٔٗ. 
 جُٜ٘ذعس ٓؿِس ،ذـذجد ٓذ٣٘س ك٢ جُؼؾٞجت٤س جُٔ٘حهن ،قٔضز ٓطؾش ؽ٤ٔحء -ٗ

 .ٕ٘ٔٓ ،جُػح٢ٗ ًحٕٗٞ،ٔ جُؼذد ،1ٔ جُٔؿِذ ،ٝجُط٤ٔ٘س
 جُٔٞفَ ؾحٓؼس/  ٓوحسٗس دسجعس/  جُغ٠ٌ٘ ك٢ جُضٝؾس قن ،خِق فحُف هٚ -٘

 .ٕ٘ٓٓ ،جُكوٞم ًَ/ 
 ذكع ،جالعٌ٘ذس٣س ٓكحكظس ك٢ حشجُؼؾٞجت٤ ،جُؼظ٤ْ ػرذ جقٔذ جُؼظ٤ْ ػرذ -ٙ

 .ٕ٘ٓٓ ،جالعٌ٘ذس٣س ؾحٓؼس ،ج٥دجخ ٤ًِس ،جالٗغح٤ٗحش ٓؿِس ك٢ ٓ٘ؾٞس
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 ٗـذٝز، جأل٤٘ٓس ٝجٗؼٌحعـحضٜح جُؼؾـٞجت٤س جألق٤ـحء ،جُ٘ؼ٤ْ ػ٢ِ ػرذهللا -2

 .ٕٗٓٓ ،جُوحٛشز، ٝجُط٤ٔ٘ـس جُغـٌٖ ٝهنـح٣ح جأل٤٘ٓس جالٗؼٌحعحش
  :انمُسُعاخ انفقٍٕح :راتعا

 ،ٖؼ ،جُٔإُل٤ٖ ٖٓ ًر٤شز ُٔؿٔٞػس جإلعال٢ٓ جُلوٚ ك٢ ؾٔحعجإل ٓٞعٞػس -ٔ

 ،جُغؼٞد٣س جُؼشذ٤س جٌُِٔٔس - جُش٣حك ٝجُطٞص٣غ، ُِ٘ؾش جُلن٤ِس دجس ،ٔه

   .ّٕٕٔٓ - ٛـ ٖٖٗٔ

 جُٔؿِظ ٣قذسٛح، 1ؼ، جالعال٢ٓ جُلوٚ ك٢ جُ٘حفش ػرذ ؾٔحٍ ٓٞعٞػس -ٕ

 .ٛـ1ٕٖٔ، جُوحٛشز، جالعال٤ٓس ُِؾإٕٝ جالػ٠ِ

 جإلعال٤ٓس ٝجُؾثٕٞ جألٝهحف ٝصجسز: ػٖ فحدسز ،ج٣ٌُٞط٤س ٤ٜسجُلو جُٔٞعٞػس -ٖ

 .ج٣ٌُٞص – جُغالعَ دجس ٕه،ٕؼ،ج٣ٌُٞص –
 

 

  :خامسا: انمجمُعح انقضائٕح

 هغْ ك٢ جُط٤٤ٔض ٓكٌٔس هنحء ك٢ جُوح٤ٗٞٗس جُٔرحدب، جُٔؾحٛذ١ جذشج٤ْٛ -ٔ

 .111ٔ، ذـذجد، جعؼذ ٓطرؼس، جُؾخق٤س جالقٞجٍ
 .ٖٕٔٓ ذـذجد/  جُٔذ٢ٗ جُوغْ ،ٔؼ ،نحءجُو صذذز ،جُٔؾٜذج٢ٗ جذشج٤ْٛ -ٕ
 جُٔؿِذ، ػحٓح   خٔغ٤ٖ ك٢ جُؾشػ٢ جُونحء ٓرحدب، جُؿ٘ذ١ ٗقش أقٔذ -ٖ

 .121ٔ، ٓقش، جُؼشذ٢ جُلٌش دجس، جُػح٤ٗس جُطرؼس، جُػح٢ٗ
، جُؾخق٤ـس جالقٞجٍ هحٕٗٞ ك٢ جُٔشؽذ، قر٤د جذٞ ٝعؼذ١، جعطحذ٢ُٞ جد٣د -ٗ

 .112ٔ دٓؾن،، ٖه، ٔؼ
 ٝجُٔٞجد جُؾخق٤س جالقٞجٍ ٤ٛثس 1ٕٕ٘جُؼذد/  جُٔ٘ؾٞسز ؿ٤ش جُوشجسجش -٘

 جالقٞجٍ ٤ٛثس ٖٔذحُؼذد جُوشجس. / 1ٖ1ٔ ش 2ٕٔٓ/   ٕٔ/ 1ٔ جُؾخق٤س

 1ٕٕ٘ذحُؼذد جُوشجس./ 2ٕ ش ٕٙٔٓ/   ٔ/ ٓٔ جُؾخق٤س ٝجُٔٞجد جُؾخق٤س

. 1ٖ1ٔ ش 2ٕٔٓ/   ٕٔ/ 1ٔ جُؾخق٤س ٝجُٔٞجد جُؾخق٤س جالقٞجٍ ٤ٛثس

 ك٢ 112ٔ/  ؽخق٤س/  ٕٔٙ٘ جُٔشهْ جُط٤٤ٔض ٓكٌٔس ٝهشجس

 ٝجُٔٞجد جُؾخق٤س جالقٞجٍ ٤ٛثس ػٖ فحدس ٖٔ سهْ ٝجُوشجس112ٔ/ٔٔ/٘ٔ

 فحدس 2ٕٔٓ/  ػ/  12ٙ٘ سهْ  ٝجُوشجس  ٕٙٔٓ/  ٔ/  ٓٔ ك٢ جُؾخق٤س

 .1ٕٔٓ/ٖ/ ٔٔ ذطحس٣خ جُٔٞفَ ك٢ جُؾخق٤س جالقٞجٍ ٓكٌٔس ٖٓ

 جالقٌحّ ٓؿٔٞػس 122ٔ/ٙ/ٕٓ ك٢ 22 ؽخق٤س/  ٕٓٔٔ سهْ هشجس -ٙ

 .122ٔجُػحٓ٘س، جُغ٘س، جُػح٢ٗ جُؼذد، جُؼذ٤ُس

 انرشرٔعاخ  :سادسا

 ٕ٘ٓٓ ُؼحّ  جُؼشجه٢ جُذعطٞس -ٔ

 .1٘ٔٔ ُغ٘س ٓٗ سهْ جُؼشجه٢ جُٔذ٢ٗ جُوحٕٗٞ -ٕ
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 1٘1ٔ ُغ٘س 11ٔ سهْ جُؼشجه٢ جُؾخق٤س جالقٞجٍ هحٕٗٞ -ٖ

 .112ٔ ُغ٘س 22ٔ سهْ جُغ٠ٌ٘ ك٢ جُٔطِوس جُضٝؾس قن هحٕٗٞ -ٗ

 :انُزراء مجهس َقراراخ انمىحم انصُرج قٕادج مجهس قراراخ -٘

 .11ٕٔ/1/٘ٔ ك٢( 1ٔٔٔ) سهْ جُوشجس -ٔ

 ، 121ٔ/  ٗ/ 1ٕ ك٢( 1ٗ٘) سهْ جُوشجس -ٕ

 ،ٕٔٓٓ/ٙ/ 2ٕ ك٢( ٙ٘ٔ) سهْ جُوشجس -ٖ

 .121ٔ/  ٔٔ/  2 ك٢( 1ٓٗٔ) سهْ جُوشجس -ٗ

 .ٕٔٓٓ ُغ٘س ٗ٘ٔ سهْ ،جُوشجس -٘

 .ٕٔٓٓ/ٙ/ 2ٕ ك٢( ٙ٘ٔ) سهْ جُوشجس -ٙ

  1ٕٓٓ ُغ٘س( ٓٗٗ) سهْ ُٞصسجءج ٓؿِظ هشجس -2

 1ٕٓٓ ُغ٘س 2٘ٔ سهْ  جُٞصسجء ٓؿِظ هشجس : -1

 .جُٔطؿحٝص٣ٖ ذؾإٔ 1ٕٔٓ ٝػحّ ٕٓٔٓ ػحّ جُٞصسجء ٓؿِظ ٝضٞؾ٤ٜحش -1

 1ٕٔٓ ُغ٘س 1ٔٗ ذحُشهْ جُٞصسجء ٓؿِظ هشجس -ٓٔ

  :مصادر شثكح االوررود

ٓ٘ؾٞسز ػ٠ِ  ،2ٕٙ ،سهْ جُلطٟٞ ،جُلشًٞط جذ٢ ػرذ جُٔؼض دمحم ػ٢ِ -ٔ

  :جُٔٞهغ
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-627. 

  :جُٔٞهغ   ،عٔحقس جُٔشؾغ جُذ٢٘٣ ػ٢ِ جُغ٤غطح٢ٗ -ٕ
https://www.sistani.org/arabic/qa/0298/ 

/ ٔٔ/ ٖك٢  ٕ٘ٗ/ ٙٙ ،ف ،ع،سهْ جُلطٟٞ ؼ جُِؿ٘س جُؼ٤ِح ُإلكطحء -ٖ

ٕٓٔ٘. 
 https://www.aifta.net/archives/data 

 جُٔغحًٖ ئصجُس ػ٤ِٔحش ضؼِّن جُؼشجه٤س جُكٌٞٓس ،جُؾٔش١ ذشجء -ٗ

 جألسذؼحء ٣ّٞ ،جُؿذ٣ذ جُؼشذ٢ ٓؿِس ك٢ ٓ٘ؾٞس ٓوحٍ، جُؼؾٞجت٤س

ٔٙ/ٔٓ/ٕٓٔ1 . 
www.alaraby.co.uk 
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