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 حك انطكٍ يف انشرٌعت اإلضاليٍت وانتشرٌعاث انىضعٍت
 دراضت يمارَت

 امحذ حمًىد أيني احلٍايل             حبٍب إدرٌص ادلسوريد.  
 لطى انماَىٌ اخلاص طانب انذبهىو انعايل/      ادلطاعذ ادلذًَأضتار انماَىٌ 

            كهٍت احلمىق/ جايعت ادلىطم            احلمىق/ جايعت ادلىطمكهٍت 
                                 ادلطتخهض

٠ؼذ جٌكك فٟ جٌغىٓ أقذ أُ٘ جٌكمٛق جاللطظحد٠س جالؾطّحػ١س جٌّٕظٛص 

ػ١ٍٙح فٟ جٌشش٠ؼس جالعال١ِس ٚجٌّٛجغ١ك ٚجالضفحل١حش جٌذ١ٌٚس جٌطٟ ذحضص ؾضًء ال 

ىشجِس ٠طؿضأ ِٓ جٌذعحض١ش ٠ٚشضرؾ ٘زج جٌكك ذكمٛق أعحع١س أخشٜ، وحٌكك فٟ جٌ

جالٔغح١ٔس ٚجٌظكس ٚجٌخظٛط١س ٚضى٠ٛٓ جألعشز ٚسػح٠طٙح، ٚال ٠مظذ ذٗ 

جٌؿحٔد جٌّحدٞ جٚ جٌٍغٛٞ فكغد ذً جٌّفَٙٛ جالٔغحٟٔ جالؾطّحػٟ جٌكمٛلٟ 

ٚجألغش جٌٕفغٟ جٌزٞ ٠طشوٗ جٌّغىٓ ػٕذ جإلٔغحْ ئر ٠ؼذ ضٛف١ش جٌغىٓ جٌّالتُ 

ٌّغىٓ ػشٚسز أعحع١س ػٕظشجً ؾٛ٘ش٠حً ِٓ ػٕحطش ػّحْ جٌىشجِس جإلٔغح١ٔس فح

ِٓ ػشٚسجش جٌّؼ١شس جٌظك١س جٌغ٠ٛس، فٙٛ ٠ٍرٟ قحؾس أٚ قحؾحش ٔفغ١س ػ١ّمس 

ٌٍطّطغ ذحٌخظٛط١س ٚذّىحْ ِمظٛس ػٍٝ جٌشخض ٚقذٖ؛ ٚقحؾحش ِحد٠س ٌٍطّطغ 

ذحألِٓ ٚجالقطّحء ِٓ ػٛجدٞ جٌطمظ؛ وّح ٠ٍرٟ أ٠ؼح جٌكحؾس جالؾطّحػ١س ئٌٝ 

ٌؼاللحش جالؾطّحػ١س ٚضطشػشع، فٙٛ قك ٚؾٛد أِحوٓ ضؿّغ أعحع١س ضٕشأ ف١ٙح ج

جإِلٔغحْ فٟ جٌؼ١ش ذّىحْ ِح ذأِحْ ٚعالَ ٚوشجِس ذظٛسز ضؼّٓ ٌٗ قمٗ 

جإِلٔغحٟٔ فٟ جٌغىٓ ذظٛسز ضالتُ جقط١حؾحضٗ جالٔغح١ٔس ٠ٚضٚدٔح ذاؽحس فش٠ذ ٌشطذ 

جٌخطٛجش جٌطٟ ضطخز٘ح وً دٌٚس ضؿحٖ ضٛف١ش جٌّغىٓ ٚفمح ٌّطحٌد جٌّٛجؽ١ٕٓ 

 ٍر١س رٌه جٌكك جإلٔغحٟٔ جألعحعٟ.ٚئطشجسُ٘ ػٍٝ ض
انكهًبد انًفزبؽٛخ: انؾك فٙ انغكٍ، خطخ يالئًخ نإلػًبس، ؽبعبد ظشٔسٚخ، 

 .دٔس انذٔنخ فٙ االعالو

Abstract 

Although the world has recognized the importance of 

residence and the right to it and man's right to live in 

comfort and dignity, the estimations refer to the existence of 

more than billion people who where in inappropriate houses 
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and there are about 100 millions homeless people. 

Governments claim that there are no necessary resources and 

capabilities to implement programs and make reforms to 

find necessary conditions to enjoy the right to residence. 

States differ in their measures and views as to the right to 

residence depending on their philosophical policies and their 

financial, economic, political, and social systems derived 

from their philosophies and ideologies to find solutions to 

the problems of human life including economic, financial 

and social problems in order to attain  welfare for the 

community. Such a view is taken differently in the Islamic 

Law  whose teachings and principles are superior to other 

positive theories and principles. Indeed, the Islamic civilized 

experience has produced an ideal realistic state which is 

considered a source of pride for every Muslim, in that the 

Islamic state secures a suitable dwelling for every Muslim in 

case he is not capable of finding it. Therefore, this study 

sheds light on the view taken by Islam as to right to 

residence which differ from that taken by other positive laws 

and to show the role of Islam in providing an individual with 

necessary needs and suitable dwelling. In fact, the problem 

of residence results from many years of negligence and 

unsuccessful plans. It is the result of many reasons the most 

important of which are : unavailability of systematic and 

comprehensive database of housing, absence of suitable 

plans for construction, delay of issuing organized designs, 

and defect of positive legislation in regulating the sector of 

housing. 

Key words: Right to Residence, suitable plans for 

construction, necessary needs, The role of the state in 

Islam. 
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                                       تـادلمذي

 ذغُ هللا، ٚجٌكّذ هلل، ٚجٌظالز ٚجٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا، 

 ٚذؼذ فحٔٗ ٠ّىٓ ضٛػ١ف ِمذِس جٌركع ِٓ خالي جٌفمشجش ج٢ض١س:

 أٔالً: رؼشٚف انًٕظٕع:

 جالؾطّحػ١سٚ جاللطظحد٠س جٌكمٛق أُ٘ أقذ جٌغىٓ فٟ ٠ؼذ جٌكك
 ذحضص جٌطٟ جٌذ١ٌٚس ٚجالضفحلحش جٌّٛجغ١كش٠ؼس جالعال١ِس ٚجٌش فٟ ػ١ٍٙح جٌّٕظٛص
 فٟ وحٌكك أخشٜ، أعحط ذكمٛق جٌكك ٘زج جٌذعحض١ش ٠ٚشضرؾ ِٓ ٠طؿضأ ال ؾضءً 
 ذٗ ٠مظذ ٚسػح٠طٙح، ٚال جألعشز ٚضى٠ٛٓ ٚجٌخظٛط١س ٚجٌظكس جالٔغح١ٔس جٌىشجِس
 كمٛلٟجٌٚ جالؾطّحػٟٚ جالٔغحٟٔ جٌّفَٙٛ فكغد ذً جٌٍغٛٞ جٚ جٌّحدٞ جٌؿحٔد

 جٌّالتُ جٌغىٓ ضٛف١ش ذ٠ؼ ئر جإلٔغحْ ػٕذ جٌّغىٓ ٠طشوٗ جٌزٞ ٚجألغش جٌٕفغٟ
 ً ً  ػٕظشج  أعحط ػشٚسز فحٌّغىٓ جإلٔغح١ٔس جٌىشجِس ػّحْ ػٕحطش ِٓ ؾٛ٘ش٠ح
 ػ١ّمس ٔفغ١س قحؾحش أٚ قحؾس ٠ٍرٟ فٙٛ جٌغ٠ٛس، جٌظك١س جٌّؼ١شس ػشٚسجش ِٓ
 ٌٍطّطغ ِحد٠س ٚقحؾحش ٚقذٖ؛ جٌشخض ػٍٝ ِمظٛس ٚذّىحْ ذحٌخظٛط١س ٌٍطّطغ
 ئٌٝ جالؾطّحػ١س جٌكحؾس أ٠ؼح ٠ٍرٟ وّح جٌطمظ؛ ػٛجدٞ ِٓ ٚجالقطّحء ذحألِٓ
 قكٙٛ ف ،ٚضطشػشعجالؾطّحػ١س  جٌؼاللحش ف١ٙح ضٕشأ أعحط ضؿّغ أِحوٓ ٚؾٛد
 قمٗ ٌٗ ضؼّٓ ذظٛسز جِسٚوش ٚعالَ ذأِحْ ِح ذّىحْ جٌؼ١ش فٟ جإِلٔغحْ
 ٌشطذ فش٠ذ ذاؽحس ٠ٚضٚدٔححؾحضٗ جالٔغح١ٔس جقط١ ضالتُ ذظٛسز جٌغىٓ فٟ جإِلٔغحٟٔ
 جٌّٛجؽ١ٕٓ ٌّطحٌد ٚفمح جٌّغىٓ ضؿحٖ ضٛف١ش دٌٚس وً ضطخز٘ح جٌطٟ جٌخطٛجش
 .جألعحط جإلٔغحٟٔ جٌكك رٌه ضٍر١س ػٍٝ ٚئطشجسُ٘

  أًْٛخ انجؾش: صبَٛبً:

٠ؼذ قك جإلٔغحْ فٟ جٌغىٓ ِٓ جٌكمٛق جألعحع١س جٌطٟ ال غٕٝ ػٕٙح 

س ذؼذ جٌّأوً ٚجٌّششخ فٟ جٌطغٍغً جٌٙشِٟ ٌالقط١حؾحش ٠ٚأضٟ جٌغىٓ فٟ جأل١ّ٘

جإلٔغح١ٔس ٚلذ أٚطص ذٗ جٌشش٠ؼس جإلعال١ِس، ٚجٌطشش٠ؼحش جٌٛػؼ١س ٌّح ٠ّػٍٗ 

ِٛػٛع جٌغىٓ ِٓ أ١ّ٘س ور١شز فٟ ق١حز جإلٔغحْ وٛٔٗ ٠ّػً جٌكك جٌزٞ ٠ؼّٓ 

فؼالً ػٓ أ١ّ٘س لطحع جٌغىٓ ٚجالسضرحؽ جٌطحَ ٚجٌٛغ١ك  ،ٌٗ جٌؼ١ش ذىشجِس

ّغطٜٛ جالعشز ٚق١حضٙح، ٚ غُ جٌّؿطّغ ٚجٌغىٓ ٘ٛ جقذ جالعرحخ جٌشت١غس جٌطٟ ذ

أْ ٚضغحػذ جألعشز ػٍٝ ٚظ١فطٙح جألعحط فٟ ضشذ١س أؾ١حي طحٌكس فٟ جٌّؿطّغ 

لطحع جٌغىٓ ُِٙ فٟ ضى٠ٛٓ جٌٕحضؽ جٌّكٍٟ جإلؾّحٌٟ ٚجعطمطحذٗ ٌؼذد ِٓ 

 جق.جٌّشطغ١ٍٓ ِٚغحّ٘طُٙ فٟ ضى٠ٛٓ سأط جٌّحي جٌػحذص فٟ جٌؼش

  يشكهخ انجؾش:صبنضبً: 
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 ف١ٗ ٚجٌكك فٟ ٚجٌكك  جٌّغىٓ أل١ّ٘س جٌؼحٌُ دٚي ئدسجن ِٓ جٌشغُ ػٍٝ
 ِٓ أوػش أْ ئٌٝ ضش١ش جٌطمذ٠شجش فاْ ٚذمحتٗ ٚػ١شٗ ذىشجِس، جإلٔغحْ سغذ ضكم١ك
 ِأٜٚ ال ِٓ ػذد أْ ٚئٌٝ جٌّالتُ، جٌّغطٜٛ دْٚ ِغحوٓ فٟ ٠م١ّْٛ شخض ١ٍِحس
 ضٛجفش ذؼذَ جٌضػُ ئٌٝ جٌكىِٛحش ٚضٍؿأ شخض ١ٍِْٛ (ٓٓٔ) ػٍٝ ٠شذٛ ٌُٙ

 ئ٠ؿحد ئٌٝ جٌشج١ِس جإلطالقحش ٚجضخحر ٌطٕف١ز جٌرشجِؽ جٌالصِس ٚجٌّٛجسد جإلِىحٔحش
ٚضخطٍف جؾشجءجش جٌذٚي  جٌغىٓ فٟ ذحٌكك جٌطّطغ فٟ ٌٍطٛعغ جٌالصِس جٌظشٚف

 ٔظحِٙح جٌّحٌٟٚٔظشضٙح ٌكك جٌغىٓ ذحخطالف فٍغفس جٌذٌٚس جٌغ١حع١س ٚجخطالف 

فٍغفطٙح ٚج٠ذ٠ٌٛٛؾ١طٗ جٌطٟ ٚجاللطظحدٞ ٚجٌغ١حعٟ ٚجالؾطّحػٟ ٚجٌّٕرػك ػٓ 

ئٌٝ ئ٠ؿحد جٌكٍٛي ٌّشحوً جٌك١حز جإلٔغح١ٔس ِٚؼحٌؿطٙح ذّح فٟ رٌه جٌّشحوً ضٙذف 

جاللطظحد٠س ٚجٌّح١ٌس ٚجالؾطّحػ١س ذغ١س ضكم١ك جٌغؼحدز ٚجٌشفح١٘س ٌٍّؿطّغ، وّح 

جالعال١ِس ػٓ جٌمٛج١ٔٓ جٌٛػؼ١س  ضخطٍف ٘زٖ جٌٕظشز ٌكك جٌغىٓ فٟ جٌشش٠ؼس

 ٚجٌطؼح١ٌُ جٌّرحدب ٚدعحض١ش جٌذٚي ٚجٌّٛجغ١ك جٌذ١ٌٚس ٌكمٛق جالٔغحْ ق١ع  ضفٛق
 جإلعال١ِس جٌكؼحس٠س جٌطؿشذس ٚجٌٕظش٠حش فمذ أٔطؿص جٌّرحدب ؾ١ّغ جإلعال١ِس
 ٌىً ٚجلؼ١س  ضؼذ ِفخشز ٌىً ِغٍُ، ٚلذ وفٍص جٌذٌٚس فٟ جالعالَ جٌكك ِػح١ٌس دٌٚس
 رٌه ٌٗ ضٛفش أْ جٌذٌٚس ػٍٝٚ ١ٍ٠ك ذٗ، ِغىٓ فٟ جإلعال١ِس جٌذٌٚس دجخً ٟف فشد
ش ٘زٖ جٌذسجعس ٌطغٍؾ جٌؼٛء ػٍٝ جخطالف ءٗ، ٌٙزج ؾحػٕ ِٛجسدٖ ػؿضش ئْ

دٚس جٌذٌٚس فٟ  ٓ جٌمٛج١ٔٓ جٌٛػؼ١س ٌٚطظٙش ٚضر١ٓٔظشز جالعالَ ٌكك جٌغىٓ ػ

ِٚشىٍس جإلعىحْ ٟ٘ . جالعالَ فٟ ضٛف١ش جٌكحؾحش جالعحط ٌٍٕحط ٚجٌؼ١ش ذىشجِس

قظ١ٍس عٕٛجش ػذ٠ذز ِٓ جالّ٘حي، ٚػذَ جٌطخط١ؾ جٌغ١ٍُ ٚٔؿّص ٘زٖ جٌّشىٍس 

ػٓ أعرحخ وػ١شز أّ٘ٙح: ػذَ ضٛجفش لحػذز ذ١حٔحش ئعىحْ شحٍِس ِٕٚظّس، ٚغ١حخ 

جٌطخط١ؾ جٌؼّشجٟٔ جٌشحًِ، ٚضأخش طذٚس جٌّخططحش جٌطٕظ١ّ١س، ٚلظٛس 

حْ ٚػؼف ج١ٌذ جٌؼحٍِس فٟ لطحع جٌطشش٠ؼحش جٌٛػؼ١س جٌّٕظّس ٌمطحع جإلعى

 جٌرٕحء.

  يُٓغٛخ انجؾش:ساثؼبً: 

عٕؼطّذ فٟ وطحذس جٌركع جٌّٕٙؽ جٌطك١ٍٍٟ ٚجٌّمحسْ، ٚرٌه ذطك١ًٍ أسجء 

 حش، ٚجٌفمٗ جٌمحٟٔٛٔ، ٚغ١شُ٘، ٚضك١ًٍ ٔظٛص جٌطشش٠ؼِٟعالجٌفمٗ جال

ٚذ١حْ قك جٌغىٓ فٟ جٌّٛجغ١ك جٌٛػؼ١س، ِٚمحسٔطٙح ِغ ذؼؼٙح جٌرؼغ، 

 . جٌركعِٓ أؾً جٌٛطٛي ئٌٝ جٌكً جٌّٕحعد ٌّشىٍس حلحش جٌذ١ٌٚس ٚجالضف

ِٚمحسٔطٙح ِغ  جٌؼشجل١سفؼالً ػٓ رٌه عٕشوض ػٍٝ جٌطشش٠ؼحش جٌٛػؼ١س 

ٌٍٛلٛف ػٍٝ جٌشجؾف ِٕٙح خذِس ٌكً ِؼؼٍس  ّظشٞ ذمذس جالِىحْجٌطشش٠غ جٌ

 جٌركع. 

  ْٛكهٛخ انجؾش: خبيغبً:
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حٔد ُِٙ ِٓ ؾٛجٔد ق١حز ع١طُ ضٕحٚي أُ٘ جٌّفشدجش جٌطٟ ضطؼٍك ذؿ

 :ٚوحالضٟ جإلٔغحْ جال ٚ٘ٛ جٌّغىٓ، ٚرٌه ِٓ خالي ِركػ١ٓ

 .: قك جٌغىٓ فٟ جٌشش٠ؼس جإلعال١ِس جٌّركع جألٚي

 قك جٌغىٓ فٟ جٌطشش٠ؼحش جٌٛػؼ١س.  :جٌّركع جٌػحٟٔ

 دلبحث األولا
 يف انشرٌعت االضاليٍت حك انطكٍ

 ئر ٔغحٌْإل جالؾطّحػ١سٚ جاللطظحد٠س جٌكمٛق أُ٘ أقذ جٌغىٓ فٟ ٠ؼذ جٌكك

ً  ػٕظشجً  جٌّالتُ جٌغىٓ ضٛف١ش ذ٠ؼ  جإلٔغح١ٔس جٌىشجِس ػّحْ ػٕحطش ِٓ ؾٛ٘ش٠ح

 قحؾس ٠ٍرٟ فٙٛ جٌغ٠ٛس، جٌظك١س جٌّؼ١شس ػشٚسجش ِٓ أعحط ػشٚسز فحٌّغىٓ

 جٌشخض ػٍٝ ِمظٛس ٚذّىحْ ذحٌخظٛط١س ٌٍطّطغ ػ١ّمس ٔفغ١س قحؾحش أٚ

 ٠ٍرٟ وّح ،جٌطمظ ػٛجدٞ ِٓ قطّحءٚجال ذحألِٓ ٌٍطّطغ ِحد٠س ٚقحؾحش ،ٚقذٖ

 ً  جٌؼاللحش ف١ٙح ضٕشأ أعحط ضؿّغ أِحوٓ ٚؾٛد ئٌٝ جالؾطّحػ١س جٌكحؾس أ٠ؼح

   ضمغ١ُ ٘زج جٌّركع ػٍٝ جٌّطحٌد ج٢ض١س: سضأ٠ٕح، ٌزٌه وٍٗ جٚضطشػشعجالؾطّحػ١س 

 األول ادلطهب
 وأهًٍتهحك انطكٍ تعرٌف 

ذذ ِٓ ضمغ١ُ ٘زج ِٓ أؾً ضٛػ١ف ِؼٕٝ قك جٌغىٓ ٚذ١حْ أ١ّ٘طٗ ال  

 جٌّطٍد ئٌٝ جٌفشػ١ٓ ج٢ض١١ٓ:

 انفرع األول
 تعرٌف حك انطكٍ 

ِٓ أؾً ِؼشفس قم١مس قك جٌغىٓ، الذذ ِٓ جٌشؾٛع جٌٝ ػٍّحء جٌٍغس 

 ط١ٓ ج٢ض١١ٓ: ططجٌؼشذ١س، ٚجٌفمٗ جالعالِٟ، ٚع١طُ ضٛػ١ف رٌه فٟ جٌٕم

ٌُ ِٓ: جٌَكك   أٔالً: رؼشٚف ؽك انغكٍ نغخً:  طفس ِٓ أٚ ضؼحٌٝ، هللاِ  أعّحء ٘ٛ جع

،ِٗ ُْ جٌىش٠ُ ٠شجد ِؼحْ وػ١شز أّ٘ٙح: خالف ِطفحضِ ، ٚفٟ جٌمُْشآ ًِ ٚجألِش  جٌرحِؽ

، ٚجٌؼَْذُي،  ٟ ْمِؼ َّ َُ، جٌ ٍُْه، ٚجٌّحُي، ٚجإِلْعال ِّ ٛؾٛد ٚجٌ َّ  ٚجٌِظْذُق، جٌػحذُِص، ٚجٌ

َُ  ٚجٌُّٛش، ٚجٌَكْض
(ٔ)

َقمّٟ أٞ َقمَّطٟ، ٘زٖ: ٠محي. ِٕٗ أخضّ  ، ٚجٌَكمَّسُ 
(ٔ)
 . 

                                                      

مجج الجيؽ دمحم بؽ يعقؾب الفيخوز آبادي, القامؾس السحيط, تحقيق مكتب التخاث في  (ٔ)
, مؤسدة الخسالة, ٛمؤسدة الخسالة بإشخاف: دمحم نعيؼ العخقُدؾسي, فرل الحاء, ط 

 .ٗٚٛم, ص ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔلبشان,  –بيخوت 
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َٓ : )أيب يؼُٗ انغكٍ نغخً  ءُ ( َعَى ْٟ ْٓ  جٌشَّ ًَ  ذَحخِ  ِِ دَجعُ ( جٌغَِّى١َٕسُ )َٚ  دََخ َٛ ٌْ لَحسُ  ج َٛ ٌْ ج َٚ .

 َٚ( َٓ ح دَجَسُٖ ( َعَى َٙ ُِّ  ٠َْغُىُٕ ح)َٚ ( ُعْىَٕٝ) ذِحٌؼَّ َٙ َٚ (ئِْعَىحًٔح) َغ١َْشُٖ ( أَْعَىَٕ  ،( ُٓ ْغِى َّ ٌْ ( ج

ٌَْىحفِ  ذَِىْغشِ  ِْٕضيُ  ج ُّ ٌْ ٌْر١َْصُ  ج ج أَ  َٚ َٚ ًُ ٌِْكَؿحصِ  ْ٘ َْ  ج ٌَْىحفَ  ٠َْفطَُكٛ ُٓ )َٚ . ج ِْ ( جٌغَّْى ْص َٛ  ذِ

 ِٓ ٌَْؿْف ًُ  ج ْ٘ جٌذَّجسِ  أَ
(ٕ)

ِْ  فٟ ، عَىٓ ٠َف لحي  ٠غُىٓ وحْ ٚجعطٛؽٕٗ ذٗ ألحَ: جٌّىح جٌّشِ

إِرْ }ضؼحٌٝ: ىُ  لِٛمَ  َٔ ُٓ ِِ  اْعُكُُٕا نَ {اْنمَْشَٚخَ  َِْز
(ٖ)

 أٚ ٠غُىٕٗ ؾؼٍٗ: جٌّىحْ فٟ ، أعىٕٗ

ِٕضٌٟ فٟ أخٟ أعىٕص"ٕٗ ٠ٚغطٛؽ ف١ٗ ٠م١ُ
(ٗ)

َب}لحي ضؼحٌٝ: ، ُْذُ  إَِِّٙ َسثَُّ ٍْ  أَْعَك  ِي

َّٚزِٙ ادٍ  رُّسِ َٕ ْٛشِ  ثِ {َصْسعٍ  ِر٘ َغ
(٘)
ْغَىٓ، " َّ ً  ٠ٚغّٝ جٌ للاُ }لحي ضؼحٌٝ:" ذ١طح  نَُكىْ  َعؼَمَ  َٔ

 ٍْ {َعَكًُب ثُُٕٛرُِكىْ  ِي
(ٙ)
". 

 ً  ف١ٗ ٠م١ُ جٌزٞ : ٠مظذ ذحٌغىٓ ٘ٛ جٌر١ص صبَٛبً: رؼشٚف ؽك انغكٍ اصطالؽب

 جٌشخض ئ١ٌٗ ٠أٚٞ جٌزٞ جٌطر١ؼٟ جٌّىحْ ٚ٘ٛ ِإلطٗ، أٚ دجتّس جإلٔغحْ ذظفس

 ِٚغطمش أعشجسٖ ِٛػغ ٚ٘ٛ جٌّحسز، ٚػ١ْٛ جٌشطحء ٚذشد جٌظ١ف ِٓ قش ١ٌم١ٗ

ق١حضٗ فٟ جألعحط جألِٛس ِٓ جٌّغىٓ ئٌٝ جإلٔغحْ قحؾس أْ س٠د ػحتٍطٗ، ٚال
(7)
 ،

ٍ ٱَٔ ﴿ :ضؼحٌٝ هللا ٠مٛي حْ،جإلٔغ ػٍٝ ٚؾً ػض هللا ِٔؼُ ِٓ ٚ٘ٛ ُ َعؼََم نَُكى ّيِ َّللَّ

ٍ ُعهُِٕد  َعؼََم نَُكى ّيِ َٔ ََٕٚو ٱثُُٕٛرُِكى َعَكُب  َٔ ب ََٕٚو َظؼُُِكى  َٓ ََ ألََؼَِى ثُُٕٛرب رَغزَِخفُّٕ

َيزَؼًب إِنَٗ ِؽٍٛ َٔ َْب أَصَضب  أَشؼَبِس َٔ َْب  أَٔثَبِس َٔ ب  َٓ افِ َٕ ِيٍ أَص َٔ ﴾إِلَبَيزُِكى 
(8)
  ٌُ ْٛ  ُٗ ِٚؼٕٝ لَ

                                                                                                                              

يى, الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية أبؾ نرخ إسساعيل بؽ حساد الجؾىخي الفاراب (ٔ)
 - ىـٚٓٗٔبيخوت,  –, دار العمؼ لمسالييؽٗ, طٗتحقيق: أحسج عبج الغفؾر عظار, ج 

 .ٓٙٗٔم, صٜٚٛٔ
زيؽ الجيؽ أبؾ عبج هللا دمحم بؽ أبي بكخ بؽ عبج القادر الحشفي الخازي, مختار الرحاح,  (ٕ)

ىـ ٕٓٗٔلجار الشسؾذجية, بيخوت,, السكتبة العرخية, ا٘السحقق: يؾسف الذيخ دمحم, ط
 .ٔ٘ٔم, صٜٜٜٔ-

 . ٔٙٔسؾرة االعخاف, اآلية   (ٖ)
د. أحسج مختار عبج الحسيج عسخ بسداعجة فخيق عسل, معجؼ المغة العخبية السعاصخة  (ٗ)

 -ىـ ٜٕٗٔ, عالؼ الكتب, مؽ دون مكان نذخ,ٔس ك ن, ط ٕ٘ٙ٘,  باب ٕ,ج
 .  ٙٛٓٔم, ص ٕٛٓٓ

 .ٖٚ , اآليةسؾرة إبخاىيؼ (٘)
 .ٓٛ, اآلية سؾرة الشحل (ٙ)
طو صالح خمف الجبؾري, حق  لسديج مؽ التفاصيل حؾل السعشى الذخعي لمسدكؽ يشغخ: (ٚ)

-ٕٔص , ٕ٘ٓٓالدوجة في الدكشى, رسالة ماجدتيخ, كمية القانؾن, جامعة السؾصل, 
ٖٔ  . 

 .ٓٛسؾرة الشحل , اآلية  (ٛ)
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ًَ : ضَؼَحٌَٝ " "َؾؼَ ُْ ْؼَٕحُٖ  ٌَُى ً   َط١ََّش، َِ ُو ح َٚ َٛ  فَأََظٍَّهَ  َػاَلنَ  َِ ُٙ حٌء، َعْمفٌ  فَ َّ َع َٚ   ً ُو ح َٚ َِ 

َٛ  أَلٍََّهَ  ُٙ ً   أَْسٌع، فَ ُو ح َٚ ْٓ  َعطََشنَ  َِ حضِهَ  ِِ َٙ َٛ  جأْلَْسذَغِ  ِؾ ُٙ َّصْ  فَاِرَج ِؾذَجٌس، فَ ْٔطََظ  ج

جضََّظٍَصْ  َٚ  َٛ ُٙ ح ج٠٢َْسُ  َِ٘زِٖ َٚ . ذ١َْصٌ  فَ َٙ ُِ  ضَْؼِذ٠ذُ  ف١ِ ِ  ِٔؼَ ٌْر١ُُِٛش، فِٟ جٌَّٕحِط  َػٍَٝ ضَؼَحٌَٝ ّللاَّ  ج

اًل  فَزََوشَ  َّٚ ِْ  ذ١ُُٛشَ  أَ ذُ ُّ ٌْ َٟ  ج ِ٘ سِ  جٌَّطِٟ َٚ َِ لَح ٠ٍَسِ  ٌِإْلِ ِٛ ٌُُٗ . جٌطَّ ْٛ لَ ْٞ  "َعَىٕحً" :َٚ َْ  أَ  ضَْغُىُٕٛ

ح َٙ ُ  ف١ِ ذَأ ْٙ ضَ َٚ  ُْ جِسُقُى َٛ َٓ  َؾ ٌَْكَشَوِس، ِِ لَذْ  ج نُ  َٚ ِٗ  ضَطََكشَّ ُٓ  ف١ِ ضَْغُى ِٖ، فِٟ َٚ َّْ  ئِالَّ  َغ١ِْش يَ  أَ ْٛ مَ ٌْ  ج

ٌِِد" َػٍَٝ َخَشؼَ  ٌْغَح ج
(ٔ)
ضَؼَحٌَٝ ضَرَحَسنَ  فْزُوشُ  . َٚ  ََ ح َّ ِٗ  ضَ ِّ ِٖ، َػٍَٝ ِٔؼَ ح َػر١ِِذ َّ ًَ  ذِ ُْ  َؾؼَ ُٙ ٌَ 

 َٓ ٌْر١ُُٛشِ  ِِ َٟ  جٌَّطِٟ ج ِ٘  ٌٓ ، َعَى ُْ ُٙ ٌَ  َْ ٚ ُٚ ْ ح، ٠َأ َٙ ٠َغْ  ئ١ٌَِْ َٚ َْ ح، طَطُِشٚ َٙ َْ  ذِ ْٕطَِفؼُٛ َ٠ ح َٚ َٙ  َعحتِشَ  ذِ

ُؾِٖٛ  ْٔطِفَحعِ  ُٚ جاِل
(ٕ)

ً  ٔٛػٙح أ٠حً وحْ جٌر١ٛش ؾؼً ٚضؼحٌٝ لذ عركحٔٗ هللا أْ . أٞ  عىٕح

 .ٚقشِحضُٙ ػٍٝ ػٛسجضُٙ ٠ٚإِْٔٛ ذحٌشجقس، ف١ٙح ٠شؼشْٚ جٌٕحط، ئ١ٌٙح ٠فٟء

 انفرع انثاًَ
 أهًٍت حك انطكٍ

 فٟ ٌإلٔغحْ جٌؼشٚس٠س جأل٠ٌٛٚحش عٍُ لّس ُجٌّالت جٌغىٓ ضٛف١ش ٠كطً  

 أٔٗ وّح ٚجٌششجخ، جٌطؼحَ ئٌٝ جإلٔغحْ قحؾس ػٓ أ١ّ٘س ٠مً ال فٙٛ ِؿطّغ، أٞ

 ٠إدٞ أْ خالٌٗ ِٓ جٌفشد ٠غطط١غ جٌزٞ جٌّؿطّؼٟ جالعطمشجس ٌطكم١ك ػشٚسٞ

 جألعحط جٌكمٛق ِٓ ٠ؼذ جٌّالتُ جٌغىٓ فأْ ٌزٌه جٌّؿطّغ، فٟ جٌّأِٛي دٚسٖ

ٌإلٔغحْ
(ٖ)
نَمَذ﴿ ضؼحٌٝ هللا لحي ٚلذ ، يَُب َٔ ُٓى َءاَدوَ  ثَُِٙ َكشَّ هَُ ًَ َؽ  ؾشِ جنَ ٱَٔ  نجَشِّ ٱ فِٙ َٔ

ُٓى َسَصلَُ َٔ  ٍَ ُٓى نطَِّّٛجَذِ ٱ ّيِ هَُ فَعَّ ٍ َكضِٛش َػهَٗ َٔ ًَّ ﴾رَفِعٛال َخهَمَُب ّيِ
(ٗ)
. 

 ألٔٗ ِغىٕٗ فٟ جألِٓ ٌٗ وفً ذً جٌغىٓ قك ٌإلٔغحْ جإلعالَ ٚقفع

 جألعحط جألِٛس ِٓ ٔفغٗ، فحٌغىٓ ٚؽّأ١ٕٔس سجقطٗ ِٚىحْ عشٖ ِٚىّٓ ِأٚجٖ

جٌشطحء، ٚلذ  ٚذشد جٌظ١ف وكش جٌىْٛ ػٛجسع ػٓ ضرؼذٖ وش٠ّس، ق١حز ٌؼّحْ

ٓ ِّ  جٌزِس، ٚأً٘ جٌّغ١ٍّٓ ِٓ جإلعال١ِس جٌذٌٚس عىحْ ٌىً جٌكك ٘زج جإلعالَ َػ

                                                      

جي شسذ الجيؽ القخطبي, تحقيق: أحسج أبؾ عبج هللا دمحم بؽ فخح األنراري الخدر  (ٔ)
, دار  ٕ, طٓٔج البخدوني وإبخاىيؼ أطفير, الجامع ألحكام القخآن تفديخ القخطبي,

 .ٕ٘ٔم, ص ٜٗٙٔ -ىـٖٗٛٔالكتب السرخية, القاىخة, 
أبؾ الفجاء إسساعيل بؽ عسخ بؽ كثيخ القخشي البرخي الجمذقي, تفديخ القخآن العغيؼ, (ٕ) 

 -ىـٕٓٗٔ, دار طيبة, مؽ دون مكان نذخ, ٕ, طٗسالمة, جتحقيق سامي بؽ دمحم 
 .ٜٓ٘م, صٜٜٜٔ

احسج جؾيج, الدكؽ السالئؼ حق طبيعي لحفظ كخامة اإلندان, مقال مشذؾر عمى الخابط  (ٖ)
  e.asp?id=202492http://www.alnoor.se/articl        مخكد الشؾر - التالي:

 . ٕٕٓٓ/ٕ/ٖٕتأريخ الديارة      
 .ٓٚسؾرة اإلسخاء, اآلية (ٗ) 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=202492
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ً  ٠ىفٍٗ وّح جٌزِس أً٘ ِٓ فشد ٌىً جٌكك رٌه فىفً غ١ٍّٓ، جٌّ ِٓ فشد ٌىً ضّحِح

 جٌطرشع ٌٚٛ جالعطثؿحس أَ جٌغىٓ عٛجء أوحْ ذحٌطٍّه أَ فٟ جٌكك ئٔغحْ ٌٚىً

 ً  ِغؿذ جضخزٚج جٌُظفس أً٘ ألْ ٌّؼطش؛ وّغؿذ أٚ جٌغر١ً، الذٓ وّغىٓ ِٛلٛفح

ً  ِمشجً  جٌٕرٟ ملسو هيلع هللا ىلص  ٌُٙ. ٚال عىٓ ضٛف١ش جٌّحي ذ١ص جعططحػس ٚػذَ ٌفمشُ٘؛ ٌُٙ؛ ِإلطح

 فٟ ػشس ئٌٝ ألْ رٌه ع١إدٞ عىٓ فٟ ئ٠ٛجء غ١ش ِٓ فشد أٚ أعشز ضشن ٠ؿٛص

 أعشضٗ، ٚدفغ ِٓ ِؼٗ ِٚٓ ػ١ٍٗ ٠ٚشك ٚػشػٗ، ٚػرحدضٗ، ِٚحٌٗ، ٔفغٗ،

 ٔفغٗ ػٓ جٌؼشس رٌه ذذفغ أٚال ػ١ٍٗ ٠ىْٛ ٚجٌٛؾٛخ ٚجؾد، ػٕٗ جٌؼشس

 ففشعُ  ػؿض فاْ ذطرشع؛ ػ١ٍٗ جٌكظٛي أٚ ذحعطثؿحسٖ، أٚ ِغىٓ، ذطٍّه ٚأٍ٘ٗ

 ٠ٚأغّْٛ جٌّؿطّغ، ػٍٝ وفح٠س فشع ٚ٘ٛ ٚأعشضٗ، ضإ٠ٚٗ أْ جٌذٌٚس ػٍٝ ػ١ٓ

ذطشوٗ ؾ١ّؼح
(ٔ)
. 

 ً  ضّص فشد ٌىً جٌّغىٓ قشِس جإلعال١ِس جٌشش٠ؼس لشسش جٌكك ٌٙزج ٚقفظح

 رٌه قشِس ػٍٝ ٠ؼطذٞ أْ ألقذ ٠ؿٛص فال عىٓ ٌٍفشد ضٛجفش ِح فارج ع١حدضٙح

ً  ٠ذخً أْ ألقذ ٠ؿٛص ٚال  جٌّغىٓ ب﴿ :ضؼحٌٝ يلح طحقرٗ، ذارْ ئال ِغىٕح َٓ  َٚأَُّٚ

ٍَ ٱ ٕاْ  رَغزَأَُِغٕاْ  َؽزَّٗ ثُُٕٛرُِكى َغٛشَ  ثُُٕٛرًب رَذُخهُٕاْ  الَ  َءاَيُُٕاْ  نَِّزٚ ًُ رَُغهِّ ب َػهَٗ َٔ َٓ  أَِْه

ٌَ  نَؼَهَُّكى نَُّكى َخٛش رَِنُكى ﴾رَزَكَُّشٔ
(ٕ)

ِ َطٍَّٝ ، ٚ ِ لَحَي َسُعُٛي ّللاَّ ّٞ ٌُْخْذِس ْٓ أَذِٟ َعِؼ١ٍذ ج َػ

ُ َػٍَ  َُ ّللاَّ َعٍَّ َٚ  ِٗ ١ْ" : ْٓ َِ  َْ ُْ  غاََلغًح جْعطَأْرَ ْْ  فٍََ ١ٍَْْشِؾْغ" ٌَُٗ، ٠ُْإرَ فَ
(ٖ)
. 

 ادلطهب انثانث
 دور انذونت يف االضالو بتأيني انطكٍ

٠ؼذ جإلعالَ جٌذ٠ٓ جٌٛق١ذ جٌزٞ ٚػغ جٌّرحدب جألعحط جٌطٟ ضشًّ وً 

ق١س ٚجألخالل١س ؾٛجٔد جٌك١حز جإلٔغح١ٔس ١ٌٚظ جٌّحد٠س فمؾ فٙٛ ٠ٕظُ جٌؿٛجٔد جٌشٚ

ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌغ١حع١س ٚجاللطظحد٠س ذشىً ِطىحًِ ِٚطشجذؾ ذّح ٠ىفً ٌٍّؿطّغ 

جٌزٞ ٠غٍه جٌّٕٙؽ جإلعالِٟ ػم١ذزً ٚعٍٛوحً جٌغؼحدز ٚجٌطّأ١ٕٔس فٟ جٌك١حز ٚضكم١ك 

جٌطمذَ جاللطظحدٞ ٚجالؾطّحػٟ جٌّطٍٛخ، ٌٚمذ ٚػغ جإلعالَ فٟ جٌؿحٔد 

شٔٙح ذؼٛجذؾ ٚقذٚد فمذ وفً جإلعالَ ٌىً جاللطظحدٞ لٛجػذ ٚوفً قش٠حش ٚل

فشد ذؼ١ٕٗ ئشرحع جٌكحؾحش جٌطٟ الذذ ٌإلٔغحْ ِٓ ق١ع وٛٔٗ ئٔغحْ أْ ٠شرؼٙح 

ٟٚ٘ جٌّأوً ٚجٌٍّرظ ٚجٌّغىٓ وّح قع جٌفشد ػٍٝ جٌطّطغ ذحٌط١رحش ٚجألخز ِٓ 

                                                      

, الجيل الججيج, صشعاء, ٕ, طٔد. فزل بؽ عبج هللا مخاد, السقجمة في فقو العرخ,ج (ٔ)
 .ٖٛٗم, صٕٙٔٓ -ىـٖٚٗٔ

 . ٕٚسؾرة الشؾر, اآلية  (ٕ)
شعيب األرنؤوط  تحقيق: ,شبلمدشج اإلمام أحسج بؽ حاألمام احسج بؽ حشبل, أخخجو  (ٖ)

, مؤسدة الخسالة, مؽ دون مكان نذخ, ٕ, طٚٔ, جٜٕٓٔٔوآخخون, حجيث رقؼ 
 .ٗٚ, , ص مٜٜٜٔىـ, ٕٓٗٔ
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ص٠ٕس جٌذ١ٔح ذمذس ِح ٠غطط١غ فٙٛ ٠ؼّٓ قك جٌؼ١ش ٌىً فشد ذؼ١ٕٗ ٚأضحـ ٌٗ 

ٟ جٌك١حز، ٚدٚس جٌذٌٚس فٟ جإلعالَ ٘ٛ سػح٠س ِظٍكس جٌٕحط ػّالً جٌشفح١٘س ف

َُ ذكذ٠ع جٌٕرٟ  َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ُْ ) َطٍَّٝ ّللاَّ ُْ  َسجعٍ، ُوٍ ُى ُوٍ ُى ْغإٌٚي، َٚ ١شُ  َِ ِِ َ  َػٍَٝ جٌَِّزٞ فَحأْل

َٛ  َسجعٍ، جٌَّٕحِط  ُ٘ ْغُإٚيٌ  َٚ َِ  ْٓ ، َػ ِٗ ًُ  َسِػ١َّطِ ُؾ جٌشَّ ًِ  َػٍَٝ َسجعٍ  َٚ ْ٘
،ذَ  أَ ِٗ َٛ  ١ْطِ ُ٘ َٚ 

ْغُإٌٚي، َِ  ُ ْشأَز َّ ٌْ ج ح، ذ١َْصِ  َػٍَٝ َسجِػ١َسٌ  َٚ َٙ ِؾ ْٚ َٟ  َص ِ٘ ْغُإٌَٚسٌ، َٚ ٌْؼَْرذُ  َِ ج حيِ  َػٍَٝ َسجعٍ  َٚ َِ 

،ِٖ َٛ  َع١ِِّذ ُ٘ ْغُإٌٚي، َٚ ُْ  أاََل   َِ ُْ  َسجعٍ، فَُىٍ ُى ُوٍ ُى ْغُإٌٚي( َٚ َِ
(ٔ)
  . 

ٌزٌه  أفشادْب ٍي فشد نكم انًغبكٍ رٕفٛش ٔرزؾًم انذٔنخ يغؤٔنٛخ  

 فٟ قك ئٔغحْ جٌذٌٚس فٍىً أفشجد ٌىً جٌّغىٓ لشسش جٌشش٠ؼس جإلعال١ِس قك

 ٚضٍّىٙح جٌّغحوٓ ذٕحء قش٠س ذحٌطرشع، ِٕٚكطُٙ ذحالعطثؿحس أٚ جٌغىٓ ذحٌطٍّه أٚ

ٌٍغ١ش ٚضأؾ١ش٘ح
(ٕ)
 . 

ٔيٍ انشٕاْذ انزبسٚخٛخ ػهٗ رنك يب ركش ػٍ انخهٛفخ انشاشذ ػًش ثٍ     

 كزت إنٗ ػًبنّ: أٌ العٕا ػٍ انغبسيًٍّٛ للا رؼبنٗ( أَّ ػجذ انؼضٚض )سؽ
طد ئ١ٌٗ: ئْ ٔؿذ جٌشؾً ٌٗ جٌّغىٓ ٚجٌخحدَ، ٌٚٗ جٌفشط، ٌٚٗ جألغحظ فٟ ذ١طٗ، فىُ 

الثذ نهشعم يٍ انًغهًٍٛ يٍ يغكٍ ٚأٔ٘ سأعّ، ٔخبدو ٚكفّٛ فىطد ػّش: 

يُٓزّ، ٔفشط ٚغبْذ ػهّٛ ػذِٔ، ٔأصبس فٙ ثٛزّ، ٔيغ رنك فٕٓ غبسو، 

، ففٟ ٘زج جٌخرش ٠أِش أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ ػّش ذمؼحء فبلعٕا ػُّ يب ػهّٛ يٍ انذٍٚ

جٌذ٠ْٛ ػٓ جٌغحس١ِٓ ٚئْ وحٔٛج ٠ٍّىْٛ جٌّغىٓ ٚجألغحظ ٚجٌخحدَ ٚجٌفشط، ٚ٘ٛ 

ْٚ جٌشػ١س، ٚ٘ىزج إِظٙش ػظ١ُ ِٓ ِظح٘ش جٌشقّس ٚجٌّٛجعحز، ٚجال٘طّحَ ذش

ذٙح فم١ش٘ح ٠ٚؿرشْٚ ذٗ ٠طظشف جألتّس جٌؼحدٌْٛ ذأِٛجي جألِس، ق١ع ٠غْٕٛ 

وغ١ش٘ح، ٠ٚفىْٛ ذٙح أع١ش٘ح، ٠ٚمؼْٛ ذٗ ػٓ ِؼغش٘ح، ٠ٚغذْٚ ذٗ خٍس 

ِؼٛص٘ح
(ٖ)
. 

                                                      

؛ ٖٛ, مرجر سابق, صٗٗ, حجبث رقؼ ٛ, ج مدشجهاألمام احسج بؽ حشبل في أخخجو (ٔ) 
البؽ ابؽ بظال أبؾ الحدؽ عمي بؽ خمف بؽ عبج السمػ, شخح صحيح البخارى  وأخخجو

, َباب اْلَعْبُج َراٍع ِفى َماِل َسيِِّجِه,, ٕ, طٚبظال, تحقيق: أبؾ تسيؼ ياسخ بؽ إبخاىيؼ,ج
 .ٓٚم, صٖٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ, مكتبة الخشج, الخياض, ٕٖحجيث رقؼ 

سكشجرية, د. كخيؼ كذاكر, الحخيات العامة في األنغسة الدياسية السعاصخة, اال (ٕ)
ؽ احسج بؽ صالح الرالح, حقؾق اإلندان في د. دمحم ب , نقاًل عؽٖٔٛم, صٜٚٛٔ

, بجون دار نذخ, الدعؾدية, ٔالقخآن والدشة وتظبيقاتيا في السسمكة العخبية الدعؾدية, ط
 .ٔٛٔم, صٕٕٓٓ-ىـٖٕٗٔ

, الجولة األمؾية عؾامل االزدىار وتجاعيات االنييار,  د. (ٖ) الَّبيَّ , ٕجعمي دمحم دمحم الرًّ
, ص مٕٛٓٓ -ىـٜٕٗٔلبشان,  -لشذخ والتؾزيع, بيخوت , دار السعخفة لمظباعة وإط

ٕٖٗ. 
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ٚلذ ٚطً دٚس جٌذٌٚس ٚج٘طّحِٙح ذّظحٌف جٌٕحط ئٌٝ جذؼذ ِٓ رٌه فمذ    

ٔيًب ٚشٖٔ ػٍ ضطىفً جٌذٌٚس ذاطالـ ؾذجس ذ١ص فٟ ٚال٠س ذؼ١ذز ألقذ جٌشػح٠ح 

كبٌ ٚزبثغ أيٕس انًغهًٍٛ انؼضٚض )سؽًّ للا( )أَّ انخهٛفخ انشاشذ ػًش ثٍ ػجذ 

فمذ وحْ ذش٠ذ ػّش ذٓ ػرذ  ػٛٓب نغًبع أخجبسْى:أٚفزؼ األثٕاة ػهٗ يصش

جٌؼض٠ض ال ٠ؼط١ٗ أقذجً ِٓ جٌٕحط ئرج خشؼ وطحذحً ئال قٍّٗ، فخشؼ ذش٠ذ ِٓ ِظش 

 ً ً ضزوش ف١ٗ أْ ٌٙح قحتطح  فذفؼص ئ١ٌٗ فشضٛٔس جٌغٛدجء ِٛالز رٞ أطرف وطحذح

لظ١شجً، ٚأٔٗ ٠مطكُ ػ١ٍٙح ف١غشق دؾحؾٙح، فىطد: بسم ميحرلا نمحرلا هللا، ِٓ 

ػرذ هللا أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ ئٌٝ فشضٛٔس جٌغٛدجء ِٛالز رٞ أطرف، ذٍغٕٟ وطحذه ِٚح 

ً ئٌٝ ١غشق دؾحؾهِ ذخً ػ١ٍه فُ روشضٟ ِٓ لظش قحتطه ٚأٔٗ ٠ُ  ، فمذ وطرص وطحذح

ِظش ٚقشذٙحـ آِشٖ ذأْ ٠رٕٟ  ٚوحْ أ٠ٛخ ػحٍِٗ ػٍٝ طالز ،أ٠ٛخ ذٓ ششقر١ً

ٌه رٌه ٠كظٕٗ ٌه ِّح ضخحف١ٓ ئْ شحء هللا، ٚوطد ئٌٝ أ٠ٛخ ذٓ ششقر١ً: ِٓ 

ػرذ هللا ػّش أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ ئٌٝ جذٓ ششقر١ً، أِح ذؼذ: فاْ فشضٛٔس ِٛالز رٞ 

أطرف وطرص ضزوش لظش قحتطٙح، ٚأٔٗ ٠غشق ِٕٗ دؾحؾٙح ٚضغأي ضكظ١ٕٗ ٌٙح، 

ود أٔص ذٕفغه ئ١ٌٗ قطٝ ضكظٕٗ ٌٙح، فٍّح ؾحء جٌىطحخ فارج ؾحءن وطحذٟ ٘زج فحس

ئٌٝ أ٠ٛخ سود ذرذٔٗ قطٝ أضٝ جٌؿ١ضز ٠غأي ػٓ فشضٛٔس قطٝ ٚلغ ػ١ٍٙح، ٚئرج 

(ٟ٘ عٛدجء ِغى١ٕس، فأػٍّٙح ذّح وطد ذٗ أ١ِش جٌّإ١ِٕٓ ٚقظٕٗ ٌٙح
(ٔ)
 . 

 نهًؾزبعٍٛ انؾك ْزا كفبنخ ػٍ انًخزهفخ ثًٕاسدْب انذٔنخ ػغضد ٔإرا     

 أْ فؼ١ٍُٙ انًغزًغ، فٙ األغُٛبء ػبرك ػهٗ رمغ انًغؤٔنٛخ فئٌ ػبٚبْب،يٍ س

ذا٠فحء قحؾحش جٌفمشجء ٚجٌّكطحؾ١ٓ ِٓ جٌطؼحَ ٚجٌششجخ ٚجٌٍرحط ٚجٌّأٜٚ  ٠مِٛٛج

ْْ ٠مٛي جذٓ قضَ جالٔذٌغٟ )سقّٗ هللا(: ) َ ًِّ ذٍٍََذ أ ًِ ُو ْ٘ ْٓ أَ ِِ فُِشَع َػٍَٝ جألَْغ١َِٕحِء  َٚ
 ِٙ ٛج ذِفُمََشجتِ ُِ الَ فِٟ ٠َمُٛ َٚ  ، ُْ ِٙ جُش ذِ َٛ َو ُْ جٌضَّ ُْ ضَمُ ٌَ ْْ ٌَِه، ئ ُْ َػٍَٝ رَ ٍَْطح ُْ جٌغ  ُ٘ ٠ُْؿرُِش َٚ  ، ُْ

 ْٓ ِِ َٚ  ،ُْٕٗ ِِ ٌْمُِٛش جٌَِّزٞ الَ ذُذَّ  ْٓ ج ِِ  َْ ح ٠َأُْوٍُٛ َّ ُْ ذِ ُٙ ٌَ َُ ، ف١َُمَح َٓ ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ جِي ج َٛ ِْ َعحتِِش أَ

ًِ رَ  ػْ ِّ ١ِْف ذِ جٌظَّ َٚ طَحِء  ٌٍِّشِ رَحِط  ١ِْف جٌٍِّ جٌظَّ َٚ َطِش،  َّ ٌْ ْٓ ج ِِ  ُْ ُٙ ٍٓ ٠َُىٕ  ْغَى َّ ذِ َٚ ٌَِه، 
 ُ ٌْمُْشذَٝ َقمَّٗ آِش رَج ج َٚ ِ ضؼحٌٝ: ) ُي ّللاَّ ْٛ ٌَِه: لَ ُْ رَ َ٘ح ذُْش َٚ زِ.  حسَّ َّ ٌْ ِْ ج ُػ١ُٛ َٚ ِظ،  ّْ جٌشَّ َٚ

) ًِ َٓ جٌغَّر١ِ جْذ َٚ  َٓ ْغِى١ ِّ ٌْ ج َٚ
(ٕ)

ذِزِ  َٚ ِٓ ئْقَغحًٔح  ٌِذ٠َْ ج َٛ ٌْ ذِح َٚ لَحَي ضؼحٌٝ:) َٚ ٌْمُْشذَٝ ،  ٞ ج

 ِٓ جْذ َٚ ِْٕد  ٌَْؿ حِقِد ذِح جٌظَّ َٚ ٌُْؿُِٕد  ٌَْؿحِس ج ج َٚ ٌْمُْشذَٝ  ٌَْؿحِس ِرٞ ج ج َٚ  ِٓ َغحِو١ َّ ٌْ ج َٚ  ٝ َِ ١َطَح ٌْ ج َٚ
) ُْ حُُٔى َّ ٍََىْص أ٠َْ َِ ح  َِ َٚ  ًِ جٌغَّر١ِ
(ٖ)

ح  َِ َٚ  ، ًِ ِٓ جٌغَّر١ِ جْذ َٚ  ، ِٓ َغحِو١ َّ ٌْ َؾَد ضَؼَحٌَٝ َقكَّ ج ْٚ َ ، فَأ

 َِ  ُٓ ١ ِّ َ١ ٌْ ٍََىْص ج ٌْمُْشذَٝ،َِ ِرٞ ج َٚ  ، ِٓ ٠ْ َٛ َْ ئٌَٝ جألَذَ جْفطََشَع جإِلْقَغح َٚ ٌْمُْشذَٝ   َغ َقّكِ ِرٞ ج

                                                      

, مرجر سابق, ص  (ٔ) الَّبيَّ  . ٖٖٕد. عمي دمحم دمحم الرًّ
 . ٖٛسؾرة الخوم , اآلية  (ٕ)
 .ٖٙسؾرة الشداء, اآلية  (ٖ)
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ْٕؼُُٗ  َِ َٚ ح رََوْشَٔح،  َِ  ًَّ ُْ ٠َْمطَِؼٟ ُو جإِلْقَغح َٚ  ، ُٓ ١ ِّ َ١ ٌْ ٍََىْص ج َِ ح  َِ َٚ ٌَْؿحِس،  ج َٚ  ، ِٓ َغحِو١ َّ ٌْ ج َٚ
) ئَعحَءزٌ ذاِلَ َشّهٍ
(ٔ)
. 

ً  ٠ٚؿد        ذال أعشز ٚػغ ػٍٝ ٚجؽٍغ عىٓ، فؼً ٌٗ سلحد وً ِغٍُ ػٍٝ ػ١ٕح

 ػشس ٌذفغ ِإلطس ِذز جإل٠ٛجء ٠ٚىْٛ غ١شٖ، ذٗ ٠مُ ٌُ ئْ ٠إ٠ٚٙح أْ عىٓ

 ِّٓ جالػطشجس جعطّش أٚ سػٟ ئْ ئال ذحٌّطرشع ػشس جٌذٚجَ ألْ جالػطشجس؛

 ِإلص جٌغر١ً ٚجذٓ عر١ً، جذٓ ٘ٛ ٘زج ٚألْ ئ٠ٛجتُٙ؛ ػٍٝ لذسضٗ ٚجعطّشش آٚجُ٘

ً  جألعشز أَ جٌفشد ٘زج وحْ دجتُ، ٚعٛجء ال  دفغ ألْ ِخحٌفحً؛ أَ جٌذ٠ٓ فٟ ِٛجفمح

 ٠ُمَذَّسُ  ال ِطٍك ٚجؾد ٚجألِٛجي ٚجألػشجع جألٔفظ ػٓ ٚجٌّطٛلغ جٌٛجلغ جٌؼشس

ٌَّ ﴿لٌٛٗ ضؼحٌٝ:  ٌؼَّٛ ٚرٌه جٌذ٠ٓ، فٟ ٠ٛجفك ذّٓ َ  إِ ٌِ  ثِبْنؼَْذلِ  َٚأُْيشُ  ّللاَّ ْؽَغب اْْلِ َٔ 

إِٚزَبءِ  ََٓٗٔ  اْنمُْشثَٗ ِر٘ َٔ ُْ َٚ  ٍِ َُْكشِ  اْنفَْؾَشبءِ  َػ ًُ اْن اْنجَْغِٙ  َٔ  نَؼَهَُّكىْ  َِٚؼُظُكىْ  َٔ

 ٌَ ﴾رَزَكَُّشٔ
(ٕ)
بُكىُ  الَ ﴿ ضؼحٌٝ: ٌٚمٌٛٗ ، َٓ ُْ َٚ  ُ ٍِ  ّللاَّ ٍَ  َػ ٍِ  فِٙ ُٚمَبرِهُُٕكىْ  نَىْ  انَِّزٚ ٚ نَىْ  انّذِ َٔ 

ٍْ  ُْٚخِشُعُٕكىْ  ٌْ  ِدَٚبِسُكىْ  ِي ُْىْ  أَ ٔ رُْمِغُطٕا رَجَشُّ َٔ  ْٛ ىْ إِنَ ِٓ   ٌَّ َ  إِ ٍَ  ُِٚؾتُّ  ّللاَّ ْمِغِطٛ ًُ ﴾اْن
(ٖ)
 

ٌَٝ ئذحقس، فٙزٖ ْٚ اْػجُُذٔا﴿ لٌٛٗ ضؼحٌٝ: فٟ جألِش أُِش، ٌٚؼَّٛ ٚجألُ َٔ  َ الَ  ّللاَّ َٔ 

ِّ  رُْشِشُكٕا ْٛئًب ثِ ٍِ  َش ْٚ اِنَذ َٕ ثِبْن ثِِز٘ إِْؽَغبًَب َٔ اْنَٛزَبَيٗ اْنمُْشثَٗ َٔ َٔ  ٍِ َغبِكٛ ًَ اْن اْنَغبسِ  َٔ َٔ 

اْنَغبسِ  ثَٗاْنمُشْ  ِر٘ بِؽتِ  اْنُغُُتِ  َٔ انصَّ ُْتِ  َٔ ٍِ  ثِبْنَغ اْث َيب انغَّجِٛمِ  َٔ بَُُكىْ  َيهََكذْ  َٔ ًَ ْٚ ٌَّ  أَ  إِ

 َ ٍْ  ُِٚؾتُّ  الَ  ّللاَّ ٌَ  َي ﴾فَُخًٕسا ُيْخزَبالً  َكب
(ٗ)

ً  ٠خظض ، فٍُ  غ١شٖ، ْٚٚطفُ  ِٓ ِغٍّح

 ٘ٛ ١ًجٌغر ألْ أعشز؛ أَ عٛجء أوحْ فشدج ِأٜٚ، ٠ؿذ ٌُ ِٓ ٠شًّ جٌغر١ً جذٓ

 ِغ ئقغحْ ٚال جٌغر١ً، جذٓ ئٌٝ جإلقغحْ ج٠٢س ذٕض ِػٍٗ، فٛؾد ٚ٘زج: جٌطش٠ك

 ٚجٌّخحٌفس جإلعحءز ِٓ ٘ٛ ذً ِٕفشدجً، قطٝ أٚ ٚأعشضٗ ٌٚذٖ ِغ جٌشحسع فٟ ضشوٗ

ذحإلقغحْ جألِش ٌٕض
(٘)
. 

 ادلطهب انرابع
 احلمىق انشرعٍت ادلتعهمت بادلطكٍ

                                                      

ابؾ دمحم عمي بؽ احسج بؽ سعيج بؽ حدم األنجلدي , السحمى باالثار, تحقيق : د. عبج  (ٔ)
اء بأعمى ( , اإلسالم جٕ٘ٚ, كتاب الدكاة , مدألة )ٔ, طٗن البشجري, جالغفار سميسا

, ىـٕ٘ٗٔ –م ٖٕٓٓبيخوت , لبشان ,  , دار الكتب العمسية ,أنؾاع التذخيع في األرض
 . ٕٔٛص 

 .ٜٓسؾرة الشحل, اآلية  (ٕ)
 .ٛسؾرة السستحشة, اآلية  (ٖ)
 .ٖٙسؾرة الشداء, اآلية  (ٗ)

 . ٔ٘ٔد, مرجر سابق, ص د. فزل بؽ عبج هللا مخا(٘) 
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ٔغحْ فمذ ألشش جٌشش٠ؼس ٔظشجً ٌّح ٌٍّغىٓ ِٓ أ١ّ٘س فٟ ق١حز جإل

ً ذحٌكمٛق  جإلعال١ِس قك جٌغىٓ ٌىً فشد فٟ جٌّؿطّغ وّح ِش ذٕح ٚألشش أ٠ؼح

 جٌطٟ ضشضرؾ ذٙزج جٌكك، ٚعٕٛػف ضٍه جٌكمٛق فٟ جٌفشٚع ج٢ض١س:

 انفرع األول
 احلك يف حرٌت اختٍار ادلطكٍ واضتعًانه

ٚرٌه  جٌّغىٓ، ٚٔٛػ١س عىٕٗ، ِىحْ جخط١حس فٟ جٌكش٠س وحًِ ئٔغحْ ٌىً

ً  ٌٚٗ جالؾطّحػٟ، ِٚغطٛجٖ جٌّحد٠س ئِىحٔحضٗ قغد جخط١حس  فٟ جٌكش٠س وحًِ أ٠ؼح

ً  ٠شجٖ جٌزٞ جألغحظ جٌخحص شش٠طس ػذَ  ٚرٚلٗ ٠طفك ذّح جٌّغىٓ، ٌٙزج ِٕحعرح

 ِغىٕٗ جعطؼّحي فٟ جٌكك ئٔغحْ ٌٗ سجقطٗ، ٌٚىً ٠كمك ِٚح جإلعشجف ٚجٌطرز٠ش،

 جٌششػ١س ٚجٌؼٛجذؾ جٌمٛجػذ ِشجػحز ئال رٌه فٟ ال ٠م١ذٖ ٌٗ، ٠شٚق جٌزٞ ذحٌشىً

 ضٍكك ال ذطش٠مس ِغىٕٗ جعطؼّحي ػ١ٍٗ ف١طؼ١ٓ ػشجس، ػشس ٚال ال أٔٗ جٌمحػ١س

ً  ٌُٙ أٚ ضغرد ذؿ١شجٔٗ، ػشسجً  ٔٛع أٞ ِٓ ئصػحؾح
(ٔ)
. 

 انفرع انثاًَ
 طاحبه إرٌ بغري ادلطكٍ دخىل عذو

 عالَجإل ِٕغ فمذ جٔطٙحوٙح، ػذَ ػٍٝ ٚضأو١ذ جٌّغىٓ، ٌكشِس ضمش٠ش ٚ٘زج

 ئٔغحْ وً قك ِٕضٌس جٌّمطكُ فّٓ وحٔص ِّٙح طحقرٗ ئرْ دْٚ جٌغىٓ جلطكحَ ِٓ

 جعشجسٖ ِٛػغ جٌشخض ألْ ِغىٓ ٚسػحتٗ، ذارٔٗ ئال ِغىٕٗ فٟ أقذ ٠ذخً أال

 ٚػٍٝ رجضٗ جٌشخض ػٍٝ ٠ىْٛ جػطذجء ئرْ ذغ١ش دخٛي فأٞ ػحتٍطٗ، ِٚغطمش

ٍَ آَيُُٕا اَل رَْذُخهُٕا َٚب أَ ﴿ضؼحٌٝ:  هللا ٌمٛي ٠ؿٛص، ال ٚ٘ٛ ِغىٕٗ، قشِس ب انَِّزٚ َٓ ُّٚ

ٌْٛش نَُكْى نَؼَهَُّكْى  ب  رَِنُكْى َخ َٓ ِه ْْ ٕا َػهَٗ أَ ًُ رَُغهِّ َٔ َْٛش ثُُٕٛرُِكْى َؽزَّٗ رَْغزَأَُِْغٕا  ثُُٕٛرًب َغ

 ٌَ ٌْ  ٧٢ رَزَكَُّشٔ إِ َٔ ٌَ نَُكْى  َْب َؽزَّٗ ُْٚؤرَ ب أََؽًذا فاََل رَْذُخهُٕ َٓ ٌْ نَْى رَِغُذٔا فِٛ لَِٛم نَُكُى  فَِئ

ٌَ َػِهٛىٌ  هُٕ ًَ ب رَْؼ ًَ ُ ثِ ّللاَّ َٔ َٕ أَْصَكٗ نَُكْى  ُْ ﴾٧٢ اْسِعؼُٕا فَبْسِعؼُٕا 
(ٕ)
.  

 ٚؾٗ أضُ ػٍٝ جٌّغىٓ قشِس لشسضح جٌىش٠ّط١ٓ أّٔٙح ج٠٢ط١ٓ ٔغطذي ِٓ ٘حض١ٓ

 ذأسذؼس رٌه جإلٔغحْ ٌكمٛق جٌؼح١ٌّس ضؼشف جٌذعحض١ش ٚجإلػالٔحش أْ لرً ٚأوٍّٗ

ً  ػشش  ئرج قطٝ ئرٔٗ دْٚ غ١شٖ ذ١ص شخض ٠ذخً ٠ؿٛص أْ فال جٌضِحْ، ِٓ لشٔح

 ذحٌذخٛي ئرْ ػٍٝ ٠كظً قطٝ ٌٗ جٌذخٛي ف١ٍظ جٌّٕضي عىحْ ِٓ أقذجً  ٠ؿذ ٌُ

 جلطكحِٗ ٠ؿٛص فال أعشجس جٌشخض ِغطٛدع جٌّٕضي ألْ جٌّٕضي؛ طحقد ِٓ

 ٌٚمذ .قحؾس أٚ لؼحء ٌؼًّ خحسؾٗ طحقرٗ وحْ ٌٚٛ جألعشجس ٘زٖ ػٍٝ ٚجالؽالع

فأِشش  ضأو١ذجً  أطكحذٙح  ئرْ دْٚ جٌر١ٛش دخٛي ػٓ جٌٕٟٙ ج٠٢س ٘زٖ صجدش

إٌِ﴿ضؼحٌٝ:  فمحي رٌه جٌر١ص طحقد ِٕٗ ؽٍد ئرج ذحٌشؾٛع جٌذجخً  نَُكىُ  لِٛمَ  َٔ

                                                      

 .ٖٛٔد. دمحم بؽ احسج بؽ صالح الرالح, مرجر سابق, ص (ٔ) 
 .ٕٛ-ٕٚسؾرة الشؾر, اآلية  (ٕ)
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َٕ  سِعؼُٕاْ ٱفَ  سِعؼُٕاْ ٱ ُ ٱَٔ  نَُكى أَصَكٗ ُْ ب َّللَّ ًَ ٌَ  ثِ هُٕ ًَ ﴾َػِهٛى رَؼ
(ٔ)

 قشص ِٓ ذٍغ ، ٌٚمذ

 أٔٗ ئرْ طحقرٗ دْٚ ف١ٗ جٌذخٛي ِٕٚغ، جٌّغىٓ ِسقش ضأو١ذ ػٍٝ جإلعالَ

جٌكٍُ آدجخ  ٠رٍغٛج ٌُ جٌز٠ٓ أؽفحٌُٙ ٠ؼٍّٛج أْ جٌّغ١ٍّٓ أسشذ ٚضؼحٌٝ عركحٔٗ

بَُُكْى ﴿ :جالعطثزجْ، فمحي ضؼحٌٝ ًَ ْٚ ٍَ َيهََكْذ أَ َُْكُى انَِّزٚ ٍَ آَيُُٕا ِنَْٛغزَأِْر ب انَِّزٚ َٓ َٚب أَُّٚ

ٍَ نَْى َْٚجهُغُٕا انْ  انَِّزٚ َٔ ٌَ ٍَ رََعؼُٕ ِؽٛ َٔ ٍْ لَْجِم َصاَلِح اْنفَْغِش  اٍد ِي ُُْكْى صاََلَس َيشَّ ُؾهَُى ِي

ٍْ ثَْؼِذ َصاَلِح اْنِؼَشبِء  ِي َٔ َٛشِح  ِٓ ٍَ انظَّ َساٍد نَُكْى صَِٛبثَُكْى ِي ْٕ اَل صاََلُس َػ َٔ ُْٛكْى  َْٛظ َػهَ نَ

ُْٛكْى ثَْؼُعُكىْ  ٌَ َػهَ افُٕ َّٕ ٍَّ َغ ُْ ْى ُعَُبٌػ ثَْؼَذ ِٓ ْٛ َٚبِد  َػهَ ْٜ ُ نَُكُى ا ٍُ ّللاَّ َػهَٗ ثَْؼٍط َكزَِنَك ُٚجَِّٛ

ُ َػِهٌٛى َؽِكٛىٌ  ّللاَّ َٔ﴾
(ٕ)
. 

 انفرع انثانث
 شرعً يطىغ دوٌ ادلطكٍ عذو االضتٍالء عهى

٠ؿٛص  فال ششػحً، ِظٛٔس ضىْٛ ٌٗ ٍِى١طٗ فاْ ِغىٕح، جإلٔغحْ ٍِه ئرج

 ٚغ١شٖ، ذحٌٙذَ ضالفجإل أٚ ذحالعط١الء، جٌٍّى١س ٘زٖ ػٍٝ ٠ؼطذٞ أْ شخض ألٞ

 أٚ ذٕحء ؽش٠ك وطٛعؼس ػحِس ِظٍكس ٚجلطؼطٗ جٌكحوُ، لرً ِٓ رٌه وحْ ئرج ئال

 جإلٔغحْ أػطٝ جإلعالَ أْ :جٌمٛي ٚطفٛز .جٌّحٌه ضؼ٠ٛغ ِغ ٚٔكٖٛ، ِغؿذ

 أعشجسٖ ِغطٛدع ألٔٗ ٚقظحٔس، جٌّغىٓ قشِس ٘زج ػٍٝ ٚأػفٝ جٌّغىٓ، قش٠س

 دْٚ ِغىٕٗ ٠ذخً أْ ٚال ػ١ٍٗ، ؿغظأْ ٠ط ألقذ ٠ؿٛص فال ػحتٍطٗ، ِٚغطمش

ئرٔٗ
(ٖ)
.  

 ادلطهب اخلايص
 انتخطٍط انعًراًَ وآنٍاث حم يشكهت انطكٍ يف االضالو

ٌطظ١ٍص جٌؼٛء ػٍٝ جٌطخط١ؾ جٌؼّشجٟٔ ٌٍّذْ فٟ جٌشش٠ؼس جالعال١ِس 

 :  ٘زج جٌّطٍد ئٌٝ جٌفشػ١ٓ ج٢ض١١ٓ ٚذ١حْ آ١ٌحش قً ِشىٍس جٌغىٓ ع١طُ ضمغ١ُ

 الولانفرع ا
 ضالوٍط انعًراًَ نهًذٌ يف اإلانتخط

ٍْ  جٌؼٍَٛ ِخطٍف فٟ جٌّغٍّْٛ ذشع     ّطذّز جٌفطشز حع١ّ ٚال ػذ٠ذزٍ  ٌمشٚ ُّ  جٌ
 ٌطخط١ؾ ٚوحْ جٌؼػّح١ٔس جٌخالفس عمٛؽ قطّٝ جألٌٚٝ جإلعال١ِّس جٌذٌٚس ل١حَ ذذج٠س ِٓ

١ّّضجً فٟ ضأخز ذذأش ق١ع لرٍُٙ، ِٓ خحصّ  ج٘طّحَ جٌّذْ جإلعال١ِّس ُِ  ً  ّٔطح

 جٌّشؾغ جإلعالِٟ شّىً جٌفىش ٚلذ جإلعالَ، ئٌٝ جٌذػٛز ذذج٠حش ِغ طٙحضخط١

ُّ ضأع١غٙح جٌطٟ جٌّذْ ٘زٖ ٌطخط١ؾ جألعحط ً  ض جٌذٌٚس فٟ  سلؼس جضّغحع ِغ ضرحػح
                                                      

 .ٕٛسؾرة الشؾر, اآلية  (ٔ)
 .ٛ٘سؾرة الشؾر, اآلية  (ٕ)
 .ٛٔد. دمحم بؽ احسج بؽ صالح الرالح, مرجر سابق, ص  (ٖ)
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 جٌكؼحسز ٚجصد٘حس ذطّٛعغ ٚجصد٘شش، ػذد٘ح، ٚضّٛعؼص، فىػش جإلعالَ،

 ئعال١ِس ِذْ ٔشحءئٚ ئعال١ِس، قؼحسز ضى٠ٛٓٚسجء  جإلعالَ وحْجإلعال١ِّس، 
ٍْ  ضشجوُ  جٌزٞ جٌفىش جإلعالِٟ ِظذس٘ح ِط١ّّضز ذّٕٙؿ١ّس  شٙذش، ٚػذ٠ذز ٌمشٚ
س ضأع١ظ جٌّؼطشد ضّٛعؼٙح ِٚغ جإلعالَ فٟ جٌذٌٚس ّٛ  ِٓ جٌّثحش ٚجصد٘حس ٚضط
غطّذز ِٕٙؿ١ّطٙح فٟ ضشحذٙص جٌطٟ جإلعال١ِس جٌّذْ ُّ أٞ  جإلعال١ِس جٌؼم١ذز ِٓ جٌ

 ِمذِّطٙح ٚفٟ جإلعالِٟ جٌفىش ٚل١ُ جإلعالِٟ، غجٌطشش٠ ِٚظحدس ٚجٌّغٕس جٌىطحخ
 ضحس٠خ١ّس ِذْ ٚجصد٘شش ضأّعغص جٌؼحدي جإلعالِٟ جٌكىُ ظً ٚفٟ جٌكىُ، ػذجٌس
 ٚجٌشلس، ٚجٌمح٘شز، ٚدِشك، ٚذغذجد، ٚجٌرظشز، ٚقٍد، وحٌىٛفس، ػذ٠ذز

 ٚجٌّٙذ٠س، ِٚشجوش، ٚفحط، ٚجٌم١شٚجْ، ٚجٌمطحتغ، ٚجٌؼغىش، ٚجٌفغطحؽ،
ً  جٌّذْ ٘زٖ جسضرطص ٘ح ٚلذٚغ١ش ٚجٌؿضجتش، ً  شىالً ِٚؼّٛٔح ً  جسضرحؽح  ٚوحِالً  ٚغ١مح
 ٘ٛ ٚأقىحِٗ ٚٔظّٗ جإلعالَ ٚأطرف، فٟ جٌك١حز ٚؽش٠مسٍ  وّٕٙؽٍ  ذحإلعالَ،
ضفحط١ٍٙح  ٚذىً  ذأعش٘ح جٌّذ٠ٕس ق١حز قٌٛٗ ضذٚس جألعحط جٌزٞ جٌّكٛس

 ٚضخط١طٙح ١س،ٚجالؾطّحػ ٚجاللطظحد٠س  جٌغ١حع١س جٌّخطٍفس ٚذؿٛجٔرٙح ُٚؾضت١حضٙح،
ًّك أسعٗ انز٘ األصش انفؼّبل ٔكبٌ نإلعالو جٌؼّشجٟٔ ٚضشو١رٙح  انًذُٚخ أصبنخ ٔػ

 ٔفٙ ؽعبسٚخ رٓٛئخ ّْٛأد يغزًؼٓب انزٙ لًٛٓب سّعخ ثم انؼشثٛخ ٔاْلعاليّٛخ،
، رٕافكٍ   اثزذاءً  اْلعاليّٛخ انًذُٚخ نصٕسح ٔاظؾخ انُّٓبٚخ يُٓغّٛخ فٙ شّكم ربّوٍ
أسظٓب اعزؼًبالد  ثزخطٛػ يشٔساً  يٕظؼٓب رخطٛػٔ ،اخزٛبس يٕلؼٓب يٍ

سْب ٔاَزٓبءً  انذاخهٙ، ٔرشكٛجٓب ّٕ  ػًشاَٛبً، ،ٔيزُبغىٍ  دلٛكٍ  ثشكمٍ  َُٔعغٓب ثزط
ً  ٔايُّٛبً، ٔثٛئّٛبً، ُٔعّكبَّٛبً، ٔصمبفّٛب

(ٔ)
. 

 ّْ ز جإلعالَ ظٙٛس ئ ّٛ  أغشٖ ٌٗ وحْ جٌؼحٌُ خش٠طس ػٍٝ ؾذ٠ذز ع١حع١ّس وم
 ٌٛجء قٍّص قؼحس٠ّس ِشجوض ذّػحذس وحٔص ١سئعالِ ِذْ ظٙٛس فٟ جٌٛجػف
 ج٘طُ جٌؼّحسز، ٚلذ ٌطىػ١ش جٌطّطر١مٟ جٌّغطٜٛ جٌّذْ ٘زٖ ٚضّػًّ سِٚح ذؼذ جٌكؼحسز

 جٌّذْ جخط١حس ِٛجلغ فٟ جٌّرحششز ِٚشحسوطُٙ ٚجٌؼّشجْ ذحٌؼّحسز جٌكىحَ جٌّغٍّْٛ
 فخانخهٛ فؼهّ يب رنك ػهٗ ٔأٔظؼ يضبل ،ٔشحتٙحئٚ ضخط١طٙح ػ١ٍّحش ِٚطحذؼس
ٔدٔس  انًذُٚخ يفٕٓو فٙ ؽضو اثٍ يذُٚخ ثغذاد، ٚمٕل أَشأ ػُذيب انًُصٕس

ٍَْطحْ : )٠َأُْخزانؼًبسح انذٔنخ فٙ يغأنخ انجُبء ٔركضٛش َوػَْشز ذحٌؼّحسز جٌَّٕحط جٌغ  َٚ 

ٌِْغَشجط جش جألَْسع فِٟ جإللطحػحش ٠ٚمطؼُٙ ج َٛ ٌّْ ٠ْؿؼًَ ج ح ٍِه أقذ ٌىً َٚ  ػّشٖ َِ

ٌِه ػٍٝ ٠ٚؼ١ٕٗ جْ جٌَّٕحط ذؼ١ش جألعؼحس ٌطشخض ِٗ ف١ِ رَ َٛ ٌَْك١َ ج  جأْلؾش ٠ٚؼظُ َٚ

٠ىػش ح جأْلَْغ١َِٕحء َٚ َِ ِٗ  ضؿد َٚ َوحز(  ف١ِ بل  َكضَْشح فِٙ فبنؼًبسح ٔانجُبء "َعجَتجٌضَّ ًَ ان

َْب ٔؽبصهخ َٕ  أُُيٕس: أَؽذ ُْ ب َٔ َٓ ْؾفُٕظ اْنؼًَشاٌ َكضَْشح اْنؼَبو أَْصه ًَ  اْنؼْذل ثشػبٚخ اْن

                                                      

 اإلسالمية العخبية السجيشة تخظيط في اإلسالمي الفكخ مشيجّيةخميف مرظفى غخايبة,  (ٔ)
(, بحث مشذؾر في السجمة األردنية لمعمؾم االجتساعية , وزارة أنسؾذجاً  الخبيع أبي ابؽ)

, ص ٕ٘ٔٓ, ٔ, العجد ٛالتعميؼ العالي والبحث العمسي , الجامعة االردنية , السجمج 
ٔٛٗ-ٔٛ٘. 
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ًَ  فمذ اْنَخَشاط ثبنخشاط بللَبنُٕا ان "ثِبْنؼَْذلِ  ٔانؼًبسح ثبنؼًبسح َٔ
(ٔ)

، ٚال ٠ّٕغ 

جٌغٍطحْ جٌرٕحء جٌٛجعغ ٚأْ ٠رٍغ ذٗ غح٠س جإلضمحْ ٚجٌمٛز ٌٚىٓ ٠ّٕغ ِٓ جٌطض٠ٚك 

ٚجٌٕمش ٚجٌطضخشف ٚأشرحٖ رٌه
 (ٕ)
 . 

 ػحَ، ذشىً جٌّذْ جإلعال١ِس ضخط١ؾ فٟ جإلعالِٟ جٌفىش ِٕٙؿ١ّس ضطّػًّٚ     
 جٌّذ٠ٕس ٌغىحْ جإلعالِٟ أٚ جالؾطّحػٟ جٌّؼّْٛ ذ١ٓ ٚجٌطٛجفك ٕحغُجٌط ذّمذجس
 جٌطٟ جإلعال١ِس، جٌّؼح١ِٓ ػٓ ٌٍركع وأعحط جٌؼّشج١ٔس ٚجٌّؼّحس٠س، ِٚالِكٙح
ً  ػذ٘ح ٠ّىٓ  ٕ٘ح جإلعال١ِس جإلعال١ِس، ٚجٌّؼح١ِٓ جٌّذ٠ٕس ضخط١ؾ ٌٕظش٠س أعحعح
 جٌؼم١ذز ضكذد٘ح وّح ٚجالؾطّحػ١س، ٚجاللطظحد٠س جٌغ١حع١س جٌؿٛجٔد ضشًّ

 جٌزٞ ٌٍّؿطّغ ج١ِٛ١ٌس جٌك١حز ػٓ ضُؼرش جٌؼمحتذٞ ذّفِٙٛٙح جٌّذْ ٚ٘زٖ جإلعال١ِس،
 فٕظحَ ٚجٌّؼ٠ٕٛس، جٌّحد٠س ق١حضٗ ػٕحطش وً فٟ ٚػم١ذز وذ٠ٓ جإلعالَ ف١ٗ ضغٍغً
 ج١ِٛ١ٌس جٌك١حز أعرحخ وً ٠شًّ وٍٝ ٔظحَ جألِش قم١مس فٟ ٘ٛ جإلعال١ِس جٌك١حز
جٌغىحْ ٌىً ٚجٌخحص جٌؼحَ جٌّغطٜٛ ػٍٝ

(ٖ)
 . 

 جاللطظحد٠س ٌٍؼٛجًِ جٔؼىحط ٟ٘ ِؿطّغ أٞ ٚذّح أْ جٌؼّحسز فٟ      

 جٌؼّحسز أقىحَ ف١ّىٓ جعطٕرحؽ جٌّؿطّغ، ٌٙزج ٚجٌطحس٠خ١س ٚجٌػمحف١س ٚجالؾطّحػ١س

 ِٚغ جإلعالَ فٟ ٚجٌّؼحِالش ٚجالؾطّحع جاللطظحد ػٍٝ أقىحَ ذحٌم١حط ٚجٌؼّشجْ

 جٌرٕحء ِؿحالش فٟ جٌؼّشج١ٔس جٌمٛجػذ ئٌٝ ضطشق ِٓ ذ٠ٓجٌ ػٍّحء ِٓ ٌُ ٔؿذ رٌه

 جألسع ئق١حء ِٛػٛػحش فٟ ِٓ جالؾطٙحدجش جٌىػ١ش ٕ٘حن وحْ ٚئْ ٚجٌطؼ١ّش

 جٌطٟ جألقىحَ ٚجٌفطحٜٚ ِٓ جٌؼذ٠ذ ٕ٘حن أْ وّح ٚجٌخحطس جٌؼحِس جٌٍّى١س ٚششٚؽ

 ال ِرذأ ٚضطر١ك جألؽشجف ذ١ٓ ٚجألػشجف ٚجٌؼاللحش جٌرٕحء ششٚؽ ئٌٝ ضطشلص

ػشجس ٚال ػشس
(ٗ)
. 

 جٌؿذ٠ذز جٌؼّشج١ٔس جٌطؿّؼحش فٟ جٌرششٞ ٠ظكرٗ جالعط١طحْ ٚجٌطؼ١ّش

 فٟ ذ١ٕٙح جٌطرمحش ٚجٌؿّغ ذ١ٓ جالؾطّحػٟ ٚجٌطىحفً جٌطٛجصْ ِرذأ ػٍٝ ِشضىضجً 

 فٟ هللا ٠طمْٛ دجِٛج ِح جٌٍْٛ أٚ جٌؿٕظ فٟ ض١١ّض أٚ ؽرم١س أٚ ضفشلس دْٚ جٌؼّشجْ

 ئِىحٔحضُٙ ِغ ضطٛجفك جٌطٟ ٚجٌؼ١ٍّس الؾطّحػ١سج أدجء ٚظحتفُٙ ٚفٟ أػّحٌُٙ

                                                      

, شسذ الجيؽ الغخناطي ابؽ دمحم بؽ عمي بؽ دمحم األصبحي األنجلدي, أبؾ عبج هللا (ٔ)
, وزارة ٔ, طٔعمي سامي الشذار ,ج األزرق, بجائع الدمػ في طبائع السمػ, السحقق: د.

 .ٜٕٔم,ص ٜٚٚٔاإلعالم, دار الحخية لمظباعة , العخاق, 
الذيب الالمعة في الدياسة الشافعة, تحقيق د. سامي  أبي القاسؼ ابؽ رضؾان السالقي,(ٕ) 

 . ٕٖٕ, ص ٜٗٛٔ, الجار البيزاء, مؽ دون مكان نذخ, الشذار, دار الثقافة
 . ٜ٘ٔخميف مرظفى غخايبة, مرجر سابق, ص  (ٖ)
 - الشذأة ,اإلسالم في العسارة وأصؾل الحات عؽ البحث إبخاىيؼ, رحمة الباقي عبج د. (ٗ)

م, ٜٜٜٔ-ىـ ٜٔٗٔ, مؽ دون دار ومكان نذخ, ذاتية الشغخية سيخة – السشيج - العقيجة
 . ٔٔص
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ُْىْ ﴿ :ضؼحٌٝ ٚلذسجضُٙ، لحي ٌَ  أَ ٕ ًُ ذَ  َْٚمِغ ًَ ٍُ  َسثِّكَ  َسْؽ َُب ََْؾ ًْ ىْ  لََغ ُٓ َُْٛ ىْ  ثَ ُٓ  فِٙ َيِؼَٛشزَ

ََْٛب اْنَؾَٛبحِ  َسفَْؼَُب انذُّ ُٓىْ  َٔ َق ثَْؼٍط  ثَْؼَع ْٕ ىْ  ِنَٛزَِّخزَ  َدَسَعبدٍ  فَ ُٓ ب ُعْخِشٚ   ثَْؼًعب ثَْؼُع

ذُ  ًَ َسْؽ ْٛشٌ  َسثِّكَ  َٔ ب َخ ًَّ ٌَ  ِي ؼُٕ ًَ ﴾َْٚغ
(ٔ)
. 

َٕ ﴿ ٚلحي ضؼحٌٝ:  ُْ َسفَغَ  ألَسِض ٱ َخهَئِفَ  َعؼَهَُكى نَِّز٘ٱ َٔ  َدَسَعذ ثَؼط فَٕقَ  ثَؼَعُكى َٔ

ُكى َٕ ٌَّ  َءارَىُكى َيب فِٙ نَِّٛجهُ ُ  نِؼمَبةِ ٱ َعِشٚغُ  َسثَّكَ  إِ إََِّّ ِؽٛىُ  نَغَفُٕس ۥَٔ ﴾سَّ
(ٕ)
. 

مذَ أْ جٌشش٠ؼس جإلعال١ِس لذ ٚػؼص عرالً ٚلحت١س ٌظح٘شز ٔغطذُي ِّح ض

ًُ رٌه فٟ جٌطؼ١ّش  ّشجٟٔ ٌٍّذْ ذشىً دل١ك ٚجٌطخط١ؾ جٌؼػشٛجت١حش جٌغىٓ ٠ٚطّػ

ٚضٛف١ش جٌذٌٚس ٌىً فشد ِٓ جفشجد جٌّؿطّغ عىٓ ٠التُ ٚػؼٗ جالؾطّحػٟ ، ِٕٚظُ

 ٚجاللطظحدٞ، ٌىٟ ٠ؼ١ش ق١حز وش٠ّس ٘حدتس . 

 ادلطهب انطادش
 اإلضكاٌ يشكهت حلم اإلضاليً االلتظاد آنٍاث
 جإلٔغحْ ذٙح هللا عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ وّشَ ٚفطشز ػشٚسز جٌّغىٓ وحْ ٌّح

 لذ جإلعال١ِس جٌشش٠ؼس فاْ غ١شٖ، ػٓ ذخظٛط١حضٗ ١ٌغطأغش خٍمٗ عحتش دْٚ

 ٌؼاللحش ِٚشجًقح ٌٍرذْ ِٚالرجً  ٌٍٕفظ ِٜٙٛ جٌّغىٓ ٠ىْٛ أْ ػٍٝ قشطص

ً  ٠ىْٛ أْ ف١ٗ ٠ٍضَ دٖ،أفشج ذ١ٓ ضشذؾ جٌطٟ جٌّٛدز  جٌٕفغ١س جٌؿٛجٔد ١ٌشًّ ٚجعؼح

َُ ف ٚجٌّحد٠س، َعٍَّ َٚ  ِٗ ُ َػ١ٍَْ ِ َطٍَّٝ ّللاَّ ٌَْكحِسِظ لَحَي: لَحَي َسُعُٛي ّللاَّ ِٓ َػْرِذ ج ْٓ َٔحفِغِ ْذ  ؼَ

َّْ  :لٌٛٗ ْٓ  "ئِ ُِ  َعؼَحدَزِ  ِِ ٍِ ْغ ُّ ٌْ َٓ  ج ْغَى َّ ٌْ جِعَغ، ج َٛ ٌْ ٌَْؿحسَ  ج ج ٌَِف، َٚ ح شْ  جٌظَّ َّ ٌْ ج  َودَ َٚ

َِٕٟء" َٙ ٌْ ج
(ٖ)

ؾحٔد ِٓ جٌششجـ ، ٠ٚشٜ
(ٗ)
 جٌّؿطّغ ػٍٝ ضمغ ِغإ١ٌٚس ٕ٘حن أْ 

 جٌكحؾحش ضٛفش ذأْ ٍِضِس جٌذٌٚس، فحٌذٌٚس ػٍٝ أ٠ؼح ضمغ وّح ٚؾّحػحش، أفشجدجً 

 رٌه فٟ ٌّح جٌٕحط، أٚعحؽ قحؾحش ئشرحع قذ ئٌٝ أٞ جٌٛع١طس، جٌىفح٠س قذ ئٌٝ

 جٌذ٠ٓ أخز ٠ٚؿٛص جٌؼشٚسجش، ئشرحع ِٓ جٌشش٠ؼس جالعال١ِس ٌّمحطذ ضكم١ك ِٓ

 ِٓ جٌّرٕٝ أٚ جٌغىٓ أْ ػٍٝ ضأع١غح جٌّغحوٓ، ٌرٕحء جٌضوحز ِحي ِٓ ٚجٌمشع

 ضأ١ِٕٙح. ػٍٝ لحدس غ١ش وحْ ئرج ٌإلٔغحْ جٌضوحز ضإِٕٙح جٌطٟ جألعحط جٌكحؾحش

                                                      

 .ٕٖسؾرة الدخخف, اآلية  (ٔ)
 .٘ٙٔسؾرة األنعام, اآلية  (ٕ)

أحسج بؽ الحديؽ بؽ عمي بؽ مؾسى الُخْدَخْوِجخدي الخخاساني, البييقي, اآلداب أخخجو (ٖ) 
, باب في البشاء, حجيث ٔلمبييقي, اعتشى بو وعمق عميو: أبؾ عبج هللا الدعيج السشجوه,ج

 . ٜٕٔم, صٜٛٛٔ -ىـٛٓٗٔلبشان,  –وت, مؤسدة الكتب الثقافية, بيخ ٔ, طٔٔٚرقؼ 
أحسج غانؼ , آليات االقتراد اإلسالمي لحل مذكمة اإلسكان, مقال مشذؾر  نقال عؽ (ٗ)

 :, عمى الخابط التاليٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜٕبتأريخ 
  https://www.islamweb.net/ar/article/29350/ٕٕٓٓشباط  ٜٕريخ الديارة , تا. 

https://www.islamweb.net/ar/article/29350/
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 جٌغٛق ٌطٕش١ؾ جإلعال١ِس جٌط١ٍ٠ّٛس ج١ٌ٢حش) جوحد١ّ٠س ذؼٕٛجْ دسجعس ٚفٝ

(جٌؼمحسٞ
(ٔ)
 :جٌفشٚع ج٢ض١س فٟ ج١ٌ٢حش ٘زٖ ف١ٙح ض٠ٍخ 

 انفرع األول
 بانتمطٍط ادلراحبت بٍع طرٌك عٍ انتًىٌم

ً  جٌؿحتضز جٌر١غ طٛس أقذ ٚ٘ٛ ضؼحٌٝ:  لٌٛٗ ػَّٛ فٟ ضذخً ألٔٙح ششػح

أََؽمَّ ﴿ َٔ  ُ ْٛغَ  ّللاَّ وَ  اْنجَ َؽشَّ ثَب َٔ ﴾انّشِ
(ٕ)
 ذػّٓ شٟء ذ١غ فٟ ٠طكذد جٌّشجذكس ذ١غ ِٚفَٙٛ ،

 جٌر١غ غّٓ عذجد ٠طُ أْ ٠ّٚىٓ جٌطشفحْ، ػ١ٍٗ ٠طفك ِؼٍَٛ سذف زٚص٠حد ششجتٗ

 :ج٢ضٟ ٚفك ٠ٚطُ جٌٕمذٞ، جٌر١غ غّٓ ِٓ أػٍٝ ذػّٓ ألغحؽ ػٍٝ ذحألؾً

 ِٓ ذح٢ؾً أٚ ٔمذجً  جٌغى١ٕس جٌٛقذز أٚ جٌؼمحس ذششجء جٌط١ٍ٠ّٛس جٌّإعغس ضمَٛ .ٔ

 دْٚ أٚ ذزجٌٛق ِكطحؼ ِٓ ؽٍد ػٍٝ ذٕحءً  ئِح( ِػال ػمحس٠س ششوس) طحقرٙح

 .ِغرك ؽٍد

 ٌٙح جٌط١ٍ٠ّٛس جٌّإعغس ششجء ذػّٓ جٌغىٓ ؽحٌد ِغ جٌٛقذز ذ١غ ػمذ ئذشجَ ٠طُ .ٕ

 جٌر١غ غّٓ ِٓ ؾضءج ٠غذد أْ ػٍٝ جألؾً، ٠محذً ِٚح ِؼٍَٛ سذف ٘حِش ٚص٠حدز

 ً  .جألؾً ؽ٠ٍٛس ألغحؽ ػٍٝ ٠غذد ٚجٌرحلٟ ِمذِح

ً  ٠ٚؿٛص لغحؽ،جأل ٌغذجد ذؼّحٔحش جٌّطحٌرس قك جٌط١ٍ٠ّٛس ٌٍّإعغس .ٖ  ششػح

 ً جٌّر١ؼس جٌغى١ٕس جٌٛقذز س٘ٓ جٌّحٌىٟ ٌٍّز٘د ؽرمح
(ٖ)
. 

 انفرع انثاًَ
 ادلىازي واالضتظُاع االضتظُاع عمذ طرٌك عٍ انتًىٌم
 ٌذٜ جٌغٍََُّ ػمذ ػّٓ ٠ٚذخً جٌكٕفٟ، جٌفمٗ فٟ جٌّغّحز جٌؼمٛد ِٓ ٚ٘ٛ

 ًِػ ِؼ١ٓ شٟء طٕحػس آخش ِٓ شخض ٠طٍد أْ ٚطٛسضٗ جٌفمٙحء، ؾّٙٛس

 جٌظحٔغ، ػٕذ ِٓ ٚجٌؼًّ جٌظٕغ ِٛجسد ٚضىْٛ ِؼ١ٕس، ذّٛجطفحش ػمحس ذٕحء

 ِٕٗ ؽٍد ِٓ ٠طفك أْ جٌّٛجصٞ جالعطظٕحع ِٚؼٕٝ جٌػّٓ، دفغ ضأخ١ش ف١ٗ ٠ٚؿٛص

 ٠ٚىغد جألٚي، جٌػّٓ ِٓ ألً غّٓ ِمحذً جٌؼمذ ١ٌٕفز آخش طحٔغ ِغ جٌظٕحػس

ً  أْ ٌٛ فّػالً  جٌفشق، ِس ِرٕٝ ػ١ٍٙح، ٚجضفك ِغ ٠ٚش٠ذ ئلح أسع، لطؼس ٌذ٠ٗ شخظح

ِمحٚي ٌرٕحتٙح ِػال ذّرٍغ ِؼ١ٓ ِػالً، ٌٚىٓ ١ٌظ ٌذ٠ٗ ض٠ًّٛ، ٠طمذَ ٘زج جٌشخض 

                                                      

  د. دمحم عبج الحميؼ عسخ أستاذ السحاسبة بكمية التجارة جامعة األزىخ (ٔ)
 .ٕ٘ٚسؾرة البقخة, اآلية  (ٕ)
لسديج مؽ التفاصيل حؾل العسمية يشغخ د. عبج الحسيج محسؾد البعمي, فقو السخابحة في  (ٖ)

القاىخة, مؽ دون سشة نذخ,  التظبيق االقترادي السعاصخ, مكتبة الدالم العالسية,
 .ٗٛٔ-ٖٔص
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ئٌٝ ِإعغس ِح١ٌس ذطٍد إللحِس جٌّرٕٝ ذّٛؾد ػمذ جعطظٕحع، ٚضطفك جٌّإعغس 

أٚ ألً  جٌّح١ٌس ِغ جٌّمحٚي فٟ ػمذ جعطظٕحع ِٛجص إللحِس جٌّرٕٝ ذحٌّرٍغ جٌّكذد

س جٌطٟ ضؿش٠ٙح ِغ ِمح١ٌٚٓ آخش٠ٓ، غُ ضمَٛ جٌّإعغس جٌّح١ٌس ِٕٗ قغد جٌّغحِٚ

ذحالضفحق ِغ طحقد جٌّرٕٝ جٌّطٍٛخ ئلحِطٗ ػٍٝ أْ ٠غذد ٌٙح جٌّرٍغ ػٍٝ ألغحؽ، 

٠ٚشجػٝ فٟ ضكذ٠ذٖ ضكم١ك ٘حِش سذف ٌٍّإعغس ئٌٝ ؾحٔد جٌض٠حدز ِمحذً 

جألؾً
(ٔ)
. 

 انفرع انثانث
 اإلجارة طرٌك عٍ انتًىٌم

أعحعحْ ٠ّىٓ ضٛػ١كّٙح  ٔٛػحْ ٓ ؽش٠ك جالؾحسزجٌط٠ًّٛ ػ ٠ٚٛؾذ  

ػٍٝ جٌٕكٛ ج٢ضٟ
(ٕ)

: 

 أؾشز ِمحذً ِػال ٌٍغىٓ ِرٕٝ ٠غطأؾش أْ ٟٚ٘ :األصهٛخ أٔ انزشغٛهٛخ أ. اْلعبسح

 ٠ظً جٌزٞ ذحٌّرٕٝ جالٔطفحع ػٍٝ جٌّغطأؾش ػاللس ٚضمطظش دٚس٠حً، ضذفغ ِكذدز

 :ذأعٍٛذ١ٓ رٌه ٠طُ أْ ٠ّٚىٓ ٌٍّإؾش، ٍِىٗ

 ٌطحٌرٟ ضأؾ١ش٘ح غُ جٌّرحٟٔ ئٔشحء غشػٙح ٠ىْٛ ػمحس٠س ششوس ضٕشأ أْ :األٔل

 .شٙش٠س أؾشز ِمحذً جٌغىٓ

 ِٓ ِرحٌغ ذّٛؾرٙح ضؿّغ ئؾحسز عٕذجش جعطػّحس ششوس ضظذس أْ :انضبَٙ

 قٍّس ٠شحسن أْ ػٍٝ ذطأؾ١ش٘ح، ضمَٛ ِرحْ ػذز جٌّرٍغ ذٙزج ضٕشة غُ جٌّذخش٠ٓ،

 شخض وً ٠كٍّٗ ِح ذكغد ٌذٚسٞج جإل٠ؿحس ل١ّس ػٍٝ جٌكظٛي فٟ جٌغٕذجش

 فٟ جٌغٕذجش ٘زٖ ضذجٚي ٠طُ أْ ٠ّٚىٓ جٌؼمحس، ئدجسز ِمحذً خظُ ذؼذ عٕذجش ِٓ

 .جٌػح٠ٛٔس جٌغٛق

 لغؾ ف١ٙح ٠ض٠ذ جٌطٟ ٟٚ٘: ثبنزًهٛك انًُزٓٛخ اْلعبسح أٔ انزًٕٚهٛخ ة. اْلعبسح

ً  أٚ ؾضءً  جٌض٠حدز ٚجػطرحس جٌذٚسٞ، جإل٠ؿحس  ِذز ٟٙضٕط قطٝ جٌّرٕٝ، غّٓ ِٓ لغطح

 أٚ ذششجء ِح١ٌس ِإعغس ل١حَ ؽش٠ك ػٓ ٚضطُ ٌٍّرٕٝ، جٌّغطأؾش ذطٍّه جإلؾحسز

ً  ئٔشحء  ضغطشد ذك١ع ٠كذد دٚسٞ ئ٠ؿحس لغؾ ِمحذً ٌٍغ١ش ذطأؾ١شٖ ضمَٛ غُ ِرٕح

                                                      

( مؽ القانؾن السجني ٜٓٛ-٘ٙٛلسديج مؽ التفاصيل حؾل االسترشاع يشغخ السؾاد ) (ٔ)
السعجل؛ أ.د. جعفخ الفزمي, الؾجيد في العقؾد  ٜٔ٘ٔ( لدشة ٓٗالعخاقي رقؼ )

, ٕ٘ٓٓ, دار ابؽ االثيخ, جامعة السؾصل, ٕالسدساة, البيع وااليجار والسقاولة, ط
 .ٗٗ٘-ٜٖٗص

( مؽ القانؾن السجني ٔٗٚ-ٖٕٚلسديج مؽ التفاصيل حؾل عقج االيجار يشغخ السؾاد )(ٕ) 
 .ٓٓٗ-ٚٗجعفخ الفزمي, السرجر نفدو, ص العخاقي؛ أ.د.
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 ِغ جٌّرٕٝ غّٓ ِٓ ٚؾضء سذف ٚ٘حِش جٌّرٕٝ ػٍٝ جٌكظٛي ضىح١ٌف جٌّإعغس

 .جٌّغطأؾش ئٌٝ جٌّرٕٝ ١سٍِى فطٕطمً جإل٠ؿحس، ِذز ضٕطٟٙ أْ ئٌٝ لغؾ وً

 انفرع انرابع
 ادلخظظت ادلضاربت طرٌك عٍ انتًىٌم

 ف١ٗ، ١ٌؼًّ ٢خش ِحي دفغ ذأٔٙح ٚضؼشف جٌششػ١س، جٌؼمٛد ِٓ ٟٚ٘  

 فحتغ جٌٕحط ذؼغ ٌذٜ ٠ىْٛ أْ ٚطٛسضٙح جضفمح، ِح ػٍٝ ذ١ّٕٙح ٚجٌشذف

 جٌخرشز، أٚ جٌٛلص أٚ جٌّمذسز ٌذ٠ُٙ ضطٛجفش ال ٌٚىٓ جعطػّحس٘ح ٠ٚش٠ذْٚ ِذخشجش

 جٌشذف، ِٓ قظس ِمحذً جألِٛجي ٘زٖ ١ٌغطػّش خر١ش شخض ئٌٝ أِٛجٌُٙ ف١ذفؼْٛ

 ِؿحٌٕح فٟ ٚ٘ٛ جالعطػّحس ِٚؿحي ٔٛع ف١ٙح ٠كذد أٞ ِخظظس ِؼحسذس ٚوٛٔٙح

 جٌغٛق ضٕش١ؾ فٟ جٌّؼحسذس جعطخذجَ ٠طُ أْ جٌؼمحسٞ، ٠ّٚىٓ جالعطػّحس فٟ ٠طّػً

ً  إلٔشحء ذحٌطخط١ؾ جعطػّحس٠س أٚ ِح١ٌس ِإعغس ل١حَ خالي ِٓ جٌؼمحسٞ  ػذز أٚ ِرٕح

 ضطشقٙح ٚغحتك أٚ عٕذجش ئٌٝ جٌّرٍغ ٠مغُ جٌالصِس جٌطىٍفس ضكذ٠ذ ٚذؼذ ِرحْ،

 ذحٌطمغ١ؾ، ٚقذجضٗ ٚذ١غ جٌّرٕٝ ذأشحء ضمَٛ غُ جٌّرحٌغ، ٘زٖ ٌؿّغ جٌؼحَ ٌالوططحخ

 جعطشدجد) جعطٙالن ٠طُ أْ ػٍٝ جٌظىٛن أٚ جٌغٕذجش قٍّس ػٍٝ جٌشذف ٠ٚٛصع

دٚس٠ح جٌّكظٍس جأللغحؽ ِٓ جٌغٕذجش( ١ّسل
(ٔ)
 . 

 انفرع اخلايص
 اخلريي انتًىٌم

 ػمٛد ضٛؾذ فأٗ جإلعالَ، ششػٙح جٌطٟ جٌّؼحٚػحش ػمٛد جٌٝ ؾحٔد  

 ٚضؼحٌٝ عركحٔٗ هللا ألْ جٌٕحط ئٌٝ جٌخ١ش ٚجإلقغحْ ػًّ ػٍٝ جٌمحتّس جٌطرشػحش

ٌَّ ﴿ضؼحٌٝ:  لٌٛٗ فٟ ذحإلقغحْ أِش ذحٌؼذي أِش وّح َ  إِ ٌِ  ثِبْنؼَْذلِ  َٚأُْيشُ  ّللاَّ ْؽَغب اْْلِ َٔ 

إِٚزَبءِ  َٓٗ اْنمُْشثَٗ ِر٘ َٔ ُْ َٚ َٔ  ٍِ َُْكشِ  اْنفَْؾَشبءِ  َػ ًُ اْن اْنجَْغِٙ  َٔ  نَؼَهَُّكىْ  َِٚؼُظُكىْ   َٔ

﴾رَزَكَُّشٌٔ
(ٕ)
 أِح قمٗ، ػٍٝ ِؼحٚػس ػمذ فٟ شخض وً ٠كظً أْ ٚجٌؼذي ،

 ٠شؾٛ ٚئّٔح ِٕٗ، ِمحذً ْدٚ ِحالً  ٢خش شخض ٠ؼطٟ أْ ػٍٝ ف١مَٛ جإلقغحْ

 أٚ جٌطرشػحش ٌؼمٛد ػذ٠ذز آ١ٌحش جإلعالَ ششع جٌػٛجخ، ٌٚمذ ٚؾً ػض هللا ِٓ

 ِٕٚٙح جٌؿ١شجْ، ٚقمٛق جأللحسخ ٚٔفمس جٌضوحز ِػً ٚجؾد ٘ٛ ِح ِٕٙح جإلقغحْ،

 ٠ّىٓ جإلؽحس ٘زج ٚفٝ جألخشٜ، جٌططٛػ١س ٚجٌظذلحش جٌٛلف ِػً ضطٛػٟ ٘ٛ ِح

 ق١حز ذؼذ ِح ئٌٝ غٛجذٙح ٠غطّش ؾحس٠س طذلس ٠ّػً ٞجٌز جٌٛلف أعٍٛخ جعطخذجَ

 ٚجٌّغحو١ٓ، جٌفمشجء ِٓ جٌّكطحؾ١ٓ ٌّغحوٓ جٌالصَ جٌط٠ًّٛ ضٛف١ش فٟ جإلٔغحْ
                                                      

؛ ويشغخ: أ. د. رفيق يؾنذ السرخي, نحؾ اقتراد ٗأحسج غانؼ, مرجر سابق, ص (ٔ)
, ٜٜٜٔ, دار السكتبي, دمذق, ٔاسالمي, الشجر والسدايجة والسشاقرة والسسارسة, ط

 .ٔ٘ص
 .ٜٓسؾرة الشحل, اآلية  (ٕ)
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 ٚجٌغىٓ جٌؼشش عىحْ ِٓ جٌّٕحعد جٌغىٓ ٠ؿذْٚ ال ِٓ ٔغرس أْ ٚالع١ّح

ضضج٠ذ فٟ ٚجٌؼشٛجت١حش جٌّؿحصٞ
(ٔ)
. 

رالً ٚٚعحتً ٚلحت١س ٌٍكذ ٔغطذي ِّح ضمذَ جْ جٌشش٠ؼس جالعال١ِس ٚػؼص ع

ٚجٌمؼحء ِٓ ظح٘شز ػشٛجت١حش جٌغىٓ، ٠ٚطّػً رٌه فٟ أْ ضٍطضَ جٌذٌٚس جٔطاللحً 

٠التُ  حِٓ ِغإ١ٌٚس جٌشجع ضؿحٖ سػ١طٗ، ذحْ ضٛفش ٌىً فشد ِٓ أفشجد جٌّؿطّغ عىٕ

قحٌطٗ جالؾطّحػ١س ٚجاللطظحد٠س؛ ٌىٟ ٠ؼ١ش ق١حز وش٠ّس؛ فؼالً ػٓ جػطرحس٘ح ِٓ 

، ٚجٌّمحطذ جٌؼشٚس٠س جٌخّغس جٌّطّػٍس ذكفع جٌٕفظ، جٌؼمً، جٌكحؾحش جألعحط

 ٚجٌذ٠ٓ، ٚجٌّحي، ٚجٌؼشع.  

 ادلبحث انثاًَ
 حك انطكٍ يف انتشرٌعاث انىضعٍت

٠ؼذ قك جإلٔغحْ فٟ جٌغىٓ ِٓ جٌكمٛق جألعحط جٌطٟ ال غٕٝ ػٕٙح ٠ٚأضٟ 

ح١ٔس جإلٔغ ٌٍكحؾحش جٌغىٓ فٟ جأل١ّ٘س ذؼذ جٌّأوً ٚجٌّششخ فٟ جٌطغٍغً جٌٙشِٟ

جٌطشش٠ؼحش جٌٛػؼ١س ٌّح ٠ّػٍٗ ِٛػٛع جٌغىٓ ِٓ أ١ّ٘س ور١شز ٙح ٚلذ أٚطص ذ

فؼالً ػٓ  ،فٟ ق١حز جإلٔغحْ وٛٔٗ ٠ّػً جٌكك جٌزٞ ٠ؼّٓ ٌٗ جٌؼ١ش ذىشجِس

جْ أ١ّ٘س لطحع جٌغىٓ ٚجالسضرحؽ جٌطحَ ٚجٌٛغ١ك ذّغطٜٛ جالعشز ٚق١حضٙح، 

جألعشز ػٍٝ ٚظ١فطٙح جٌّؿطّغ ٚجٌغىٓ ٘ٛ جقذ جالعرحخ جٌشت١غس جٌطٟ ضغحػذ 

أْ لطحع جٌغىٓ ُِٙ فٟ ضى٠ٛٓ ٚجألعحط فٟ ضشذ١س أؾ١حي طحٌكس فٟ جٌّؿطّغ 

جٌٕحضؽ جٌّكٍٟ جإلؾّحٌٟ ٚجعطمطحذٗ ٌؼذد ِٓ جٌّشطغ١ٍٓ ِٚغحّ٘طُٙ فٟ ضى٠ٛٓ 

، ٚع١طُ ضٛػ١ف ٘زج جٌّركع ِٓ خالي جٌّطحٌد سأط جٌّحي جٌػحذص فٟ جٌؼشجق

 ج٢ض١س:

 ادلطهب األول
 كٍ لاَىَا  تعرٌف حك انط

ٌُ ضؼشف جٌطشش٠ؼحش جٌٛػؼ١س ِٕٚٙح جٌمحْٔٛ جٌؼشجلٟ ٚجٌمحْٔٛ جٌّظشٞ        

 ذأٔٗ جٌّغىٓ ٚضشن رٌه ٌٍفمٗ ٚ٘زج ِغٍه ٠كّذ ػ١ٍٗ جٌّششع، ٠ٚؼشف جٌّغىٓ
 جٌّك١طس ٌٍٚر١ثس ٌٍؼحٌُ ٠ٕطٍك ِٕٚٗ ٚلطٗ، جوػش جإلٔغحْ ف١ٗ ٠مؼٟ جٌّىحْ جٌزٞ

                                                      

؛ ومؽ أىؼ االعسال الخيخية ىي الؾقف لمتفاصيل دمحم ٘أحسج غانؼ, مرجر سابق, ص (ٔ) 
رافع يؾنذ دمحم الحيالي, متؾلي الؾقف, دراسة مقارنة, رسالة ماجدتيخ, كمية القانؾن, 

 .ٜٙٔ-ٔ, صٕ٘ٓٓجامعة السؾصل, 
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 ِرذًػح جإلٔغحْ ٠ىْٛ ِح ذمذس ِالتّح ٠ىْٛ حِ ِّٕٙح، ٚذمذس ٠ٚطأغش ف١ّٙح ٠إغش
ٚخاللًح ٚفحػالً 

(ٔ)
. 

 جٌخطحخ ٚجؾٙس ئٌٝ ظٙششجٌطٟ  جٌّفح١ُ٘ أقذ جٌغىٓ، فٟ جٌكك ٠ؼذٚ        

 جإلٔغحْ ٌكمٛق جٌؼحٌّٟ جإلػالْ طذٚس ضحس٠خ ِٕز جٌذٌٟٚ، ٚجٌمحٟٔٛٔ جٌغ١حعٟ
 ال جٌّفَٙٛ، ٘زج جعطخذجَ ٚسجء ِٓ جٌٛطٛي ئ١ٌٗ جٌّشجد ٚجٌّؼٕٝ ،9ٗ8ٔ عٕس فٟ
ً  ٚال جٌٍّى١س فٟ ٌٍكك ِشجدفح ٠أضٟ  جٌٍّى١س فٟ جٌكك جٌّؼٕٝ، وْٛ فٟ ٌٗ ِغح٠ٚح
 ِٓ ٌؼذد ضطشلٗ خالي ِٓ أٚعغ ٠ؼذ جٌغىٓ فٟ جٌكك ٚأْ ،ِغطمً ذشىً ِظحْ
 جٌظح٘ش، جٌّؼٕٝ ٔطحق أ٠ؼح ٠طؼذٜ أٔٗ وّح ذحٌٍّى١س، طٍس ٌٙح ١ٌغص جٌطٟ جٌؿٛجٔد
ً  ضؼٕٟ ٚجٌطٟ جٌغىٓ، ٌفظس جعطخذجَ ؾشجء ِٓ ٚجٌّٕرػك  جٌّحدٞ جٌّرٕٝ غحٌرح
 ِؼٕٝ ئٌٝ ٠غط١ٙح، جٌزٞ ٚجٌغمف ؾذسجْ أسذؼس رجش غشفس شىً فٟ جٌشحخض
جإلٔغح١ٔس ٚجٌىشجِس جٌرششٞ، ذحٌىحتٓ ِرحشش ذشىً ِٚشضرؾ ٚأشًّ أٚعغ

(ٕ)
.  

 ٌٗ ٠ؼّٓ فٟ ِىحْ ئٔغحْ ٌىً قمح وٛٔٗ أذؼحدٖ، ٚضكذ٠ذ ضفغ١شٖ ضُ ٚلذ    
 ػحت١ٍس ػاللحش ٚذٕحء خظٛط١طٗ ٌٗ ٠ؼّٓ ٚذّح ٚأِحْ، ِسذىشج جٌؼ١ش

ً  قٌٛٗ ِح ػٍٝ ٚجؾطّحػ١س، ٚجٌطأغ١ش ً  جؾطّحػ١ح ً  ٚع١حع١ح  جٌزٞ جٌّىحْ ٚ٘ٛ ٚغمحف١ح
 ئؽحس فٟ ٚجإلذذجع ٚجٌخٍك ٚجٌٛجػ١س ٌٍّغحّ٘س جٌٕشطس ٌمحؽ١ٕٗ جٌفشطس ٠ؼطٟ
ٔٙحجٌطٟ ٠ؼ١شٛ ٚجٌػمحف١س ٚجٌغ١حع١س ٚجاللطظحد٠س جالؾطّحػ١س جٌك١حز

(ٖ)
. 

 جػطّذضٗ ٚجٌزٞ جٌغىٓ، فٟ جٌكك ( ذشأْٗسلُ ) جٌؼحَ جٌطؼ١ٍك فٟ ٚسد ٚلذ      
 ذطأس٠خ جٌّٕؼمذز دٚسضٙح فٟ ٚجٌػمحف١س، جاللطظحد٠س ٚجالؾطّحػ١س جٌكمٛق ٌؿٕس
ً  ضفغ١شجً  جٌغىٓ فٟ جٌكك ضفغ١ش ٠ٕرغٟ ال" ف١ٗ ؾحء ٚجٌزٞ 99ٔٔ/ٕٔ/ٔ  أٚ ػ١مح

ً  ٠ؿؼٍٗ ضم١ٍذ٠حً،  عمف ٚؾٛد ذّؿشد ٌٍّشء جٌّٛفش ٌٍّأٜٚ جٌّػحي عر١ً ػٍٝ ِغح٠ٚح
 قذ جعط١فحء ػشٚسز ٠ؼٕٟ زجٚ٘ "،عٍؼس جٌكظش ٚؾٗ ػٍٝ ٠ؼطرش أٚ سأعٗ، فٛق
 عىٕح جٌّأٜٚ ِؼ١ٕس ِٓ أشىحي جػطرحس ذحإلِىحْ ٠ىْٛ أْ لرً جٌّؼح١٠ش، ِٓ أدٔٝ

ً  ضطؼٍك جٌطٟ جٌّؼح١٠ش التمحً، ٟٚ٘  ؾشٜ جٌطٟ جٌمح١ٔٛٔس جالؾطٙحدجش قغد غحٌرح
 جٌظالق١سٚجٌّٛلغ،  أ١ٍ٘سٚضىح١ٌفٗ،  ضكًّ ػٍٝ جٌمذسزٚ جٌك١حصز، ذأِٓ ذٙح، جألخز
 ِٓ ٚجٌّالءِس ،جٌطكط١س جٌر١ٕس ِٚشجفك ٚجٌطؿ١ٙضجش جٌخذِحش ضٛفشٚ ٌٍغىٓ،
 جٌؼ١ش ٌٗ ٠ؼّٓ ِغطمش فٟ ئٔغحْ وً قك جٌغىٓ فٟ قك ف١طّػً  ،جٌػمحف١س جٌٕحق١س

                                                      

لفمدظيشي لحقؾق اإلندان, الحق في الدكؽ السالئؼ في السؾاثيق الجولية لحقؾق السخكد ا (ٔ)
, مؽ دون والثقافية واالجتساعية االقترادية الحقؾق  ميجان في التثقيف سمدمةاإلندان, 

 .ٗدار ومكان وسشة نذخ, ص
د. شؾقي قاسسي, الحق في الدكؽ, بحث مشذؾر في مجمة العمؾم اإلندانية  (ٕ)

 .  ٕ٘, صٕ٘ٔٓ, الجدائخ, ٕٔ, جامعة بدكخة , العجدواالجتساعية
 .٘السخكد الفمدظيشي لحقؾق اإلندان, السرجر نفدو, ص (ٖ)
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 ػحت١ٍس ػاللحش ذٕحء ٍٝػ ٚلذسضٗ خظٛط١طٗ ٌٗ ٠ٚكفع ٚأِحْ، ذىشجِس
ٚجؾطّحػ١س
(ٔ)
. 

 ادلطهب انثاًَ
 األضاش انذضتىري حلك انطكٍ

 جألِش ٖٕٓٓ ػحَ فٟ جٌؼشجق جألِش٠ى١س جٌّطكذز ذؼذ أْ جقطٍص جٌٛال٠حش

 جٌؼشجق جطذسش فٟ جٌكىُ ٔظحَ ٚج١ٙٔحسٖ ٚضغ١١ش جٌٕظحَ عمٛؽ ئٌٝ جٌزٞ أدٜ

 ئدجسز لحْٔٛ أّ٘ٙح ِٓوحْ  ٚجٌمٛج١ٔٓ، ِٓ جألٚجِش عٍطس جالتطالف ِؿّٛػس

 دعطٛس ذّػحذس ٚػذ ٘زج جٌمحْٔٛ ٕٗٓٓ ػحَ فٟ ٌٍّشقٍس جالٔطمح١ٌس جٌؼشجل١س جٌذٌٚس

 ٚجٌزٞ ٚجٌكش٠حش جٌكمٛق ٌطٕظ١ُ ِٕٗ جٌػحٟٔ جٌرحخ فٟ ق١ٕٙح، ُٚخظض ٌٍؼشجق

 جٌّٛجد ( ٚضٕحٌٚص ٘زٖٖٕ-ٓٔ) جٌّحدز جألعحع١س" ِٓ ػٕٛجْ "جٌكمٛق قًّ

 جٌؼشجق دعطٛس ػ١ٍٙح جػطّذ ٚجٌطٟ ٌألفشجد عحطٚجٌكش٠حش جأل جٌكمٛق ِخطٍف

جٌؼحِس ٚجٌكش٠حش ذحٌكمٛق جٌٕظٛص جٌّطؼٍمس ط١حغس فٟ ذؼذ ف١ّح جٌذجتُ
(ٕ)
. 

ً ِٓ ٔض جٌّحدز  فٟ ذحٌكك ٠طؼٍك ٚف١ّح      جٌغىٓ ٠ّىٓ جعطٕطحؾٗ ػ١ّٕح

 ( ق١ع ٔظص ػٍٝ قك جٌفشد ذحٌكمٛق جألعحط ٚجٌكحؾحش جٌك٠ٛ١س ٚأْٗٔ)

 ٚجٌّكحفظحش جأللح١ٌُ ٚذؼّٕٙح جٌكى١ِٛس ٚٚقذجضٙح جل١سجٌؼش جٌذٌٚس ضغؼٝ

جٌّك١ٍس ٌطٛف١ش٘ح ػٍٝ جػطرحس أْ قك جٌغىٓ ِٓ جٌكمٛق  ٚجإلدجسجش ٚجٌرٍذ٠حش

 ذحألِٓ جٌكك جألعحط ٚجٌكحؾحش جٌك٠ٛ١س وّح ؾحء فٟ ٔض جٌّحدز ذمٌٛٙح "ٌٍفشد

 ٚٚقذجضٙح جٌؼشجل١س جٌذٌٚس ٚػٍٝ، جالؾطّحػٟ ٚجٌؼّحْ جٌظك١س ٚجٌؼٕح٠س ٚجٌطؼ١ٍُ

 ذكذٚد، جٌّك١ٍس ٚجإلدجسجش ٚجٌرٍذ٠حش ٚجٌّكحفظحش جأللح١ٌُ ٚذؼّٕٙح جٌكى١ِٛس

 جٌشفحٖ ٌطٛف١ش ضغؼٝ أْ جألخشٜ جٌك٠ٛ١س جٌكحؾحش ذحالػطرحس جألخز ِٚغ ِٛجسد٘ح

 ٌٍشؼد". جٌؼًّ ٚفشص

ً  ٘زج ِٓ /خ(٘ٔأِح جٌّحدز )  جٌخظٛط١س فمذ ػحٌؿص جٌمحْٔٛ جٌّزوٛس آٔفح

 ذّٛؾد ئال أٚ ضفط١شٗ جٌّغىٓ جلطكحَ ؾٛجص ػذَ ضؼٕٟ طٟجٌ جٌّغحوٓ ٚقشِس

ً  جٌّغىٓ أوحْ عٛجء جٌمحْٔٛ ٠كذد٘ح ٚجقٛجي جؾشجءجش  وحْ ٠غىٕٗ أَ ٌّٓ ٍِّٛوح

ً  جٌّغىٓ أوحْ ٚعٛجء ِغطأؾشجً،  ف١ٗ ٠شؼش جٌزٞ جٌّىحْ ٘ٛ ألٔٗ ِإلطحً؛ أَ دجتّح

 قشِس جٔطٙحن ٠ؿٛص ػٍٝ أٔٗ: "ال ق١ع ٔظص ٚجٌٙذٚء ٚجٌغى١ٕس جإلٔغحْ ذحٌشجقس

 جألخشٜ جٌكى١ِٛس جٌغٍطحش أٚ جٌّكمّم١ٓ أٚ جٌششؽس لرً ِٓ جٌخحّطس جٌّغحوٓ

 جٌّكحفظحش أَ جإلل١ّ١ٍس، أَ جالضكحد٠س ٌٍكىِٛس ضحذؼس جٌغٍطحش ٘زٖ وحٔص عٛجء

                                                      

 .ٕ٘د. شؾقي قاسسي, مرجر سابق, ص (ٔ) 
ىالة عمي ىالل, األساس الجستؾري والقانؾني لحق الدكؽ في العخاق وبعض الجول,  (ٕ)

 ,كمية القانؾن والدياسة, جامعة ديالى ة,بحث مشذؾر في مجمة العمؾم القانؾنية والدياسي
 .ٗٓٗ, ص ٜٕٔٓالسجمج الثامؽ, العجد األول, لدشة 
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 جٌّشػٟ جٌمحْٔٛ ِخطض قغد لحع أطذس ئرج ئال جٌّك١ٍس، ٚجإلدجسجش ٚجٌرٍذ٠حش

 ً  ...." ذحٌطفط١ش ئرٔح

ظٙشش قحؾس ٍِكس إلطذجس دعطٛس ؾذ٠ذ ٚدجتُ ٌٍؼشجق ٚضُ ٚذؼذ رٌه 

 ٘ٔٚضُ جػطّحد دعطٛس ؾذ٠ذ ذحٌطظ٠ٛص ػ١ٍٗ ذطأس٠خ  ٕ٘ٓٓرٌه ذحٌفؼً ػحَ 

 ٚجٌكش٠حش جٌكمٛق  ضإوذ ذٕظٛص ؾحء ٚجٌزٞ ٕ٘ٓٓضشش٠ٓ جألٚي ػحَ 

 جٌّالتُ ٚجٌؼ١ش فٟ ق١حز قشز وش٠ّس ئر جٌغىٓ فٟ أذشص٘ح: جٌكك ِٚٓ ٌٍؿ١ّغ،

جٌغىٓ قك ػٍٝ ِرحشش طٛس ٚذشىًجٌذع ٘زج ٔض
 

 ِٓ (ٖٓئر ؾحء فٟ جٌّحدز )

 جٌؼّحْ ٚجٌّشأز جٌطفً ٚذخحطس  ٌٚألعشز ٌٍفشد جٌذٌٚس ضىفً :جٌذعطٛس "أٚالً 

 ضإِٓ وش٠ّس، قشزٍ  ق١حزٍ  فٟ ٌٍؼ١ش جألعحط ٚجٌّمِٛحش ٚجٌظكٟ، جالؾطّحػٟ

ً  ٚجٌغىٓ جٌّٕحعد، جٌذخً ٌُٙ  ؾطّحػٟجال جٌؼّحْ جٌذٌٚس ضىفً: جٌّالتُ، غح١ٔح

 أٚ جٌؼًّ ػٓ جٌؼؿض أٚ جٌّشع أٚ جٌش١خٛخس قحي فٟ ٌٍؼشجل١١ٓ ٚجٌظكٟ

 ٚجٌفحلس، ٚجٌخٛف جٌؿًٙ ِٓ ٚلح٠طُٙ ػٍٝ ٚضؼًّ جٌرطحٌس، أٚ ج١ٌطُ أٚ جٌطششد

 .ذمحْٔٛ" رٌه ٠ٕٚظُ ذُٙ، ٚجٌؼٕح٠س ٌطأ١ٍُ٘ٙ جٌخحطس ٚجٌّٕح٘ؽ جٌغىٓ ٌُٙ ٚضٛفش

ؼشجلٟ ػٍٝ قك جٌغىٓ ٌىً ػشجلٟ ٚٔالقع أٔٗ ػٍٝ جٌشغُ ِٓ ضأو١ذ جٌذعطٛس جٌ

( ٚأْ ٖٓٚٚؾٛخ أْ ضؼًّ جٌذٌٚس ػٍٝ ضٛف١شٖ ٌىً ِٛجؽٓ وّح ؾحء فٟ جٌّحدز )

٠ٕظُ رٌه ذمحْٔٛ ئال أٔٗ ٌُ ٠ششع لحْٔٛ ذٙزج جٌخظٛص جٌٝ جألْ، ٚذمٟ قرشجً 

 ػٍٝ ٚسق.

ً ِٓ جٌذعطٛس ػٍٝ قشِس جٌّغىٓ 7ٔٚٔظص جٌّحدز )      ( فٟ جٌفمشز غح١ٔح

لؼحتٟ ق١ع  ذمشجسٍ  ئال ٌٗ جٌطؼشع أٚ ضفط١شٗ أٚ دخٌٛٗ ؾٛجص َٚجوذش ػٍٝ ػذ

 أٚ ضفط١شٙح أٚ دخٌٛٙح ٠ؿٛص ٚال ِظٛٔسٌ، جٌّغحوٓ قشِس -"غح١ٔحً: :ٔظص ػٍٝ أْ

ً  لؼحتٟ، ذمشجسٍ  ئال ٌٙح جٌطؼشع ( ِٓ جٌذعطٛس ٗٗٚجوذش جٌّحدز) .ٌٍمحْٔٛ" ٚٚفمح

 -: ذمٌٛٙح "أٚالً جٌؼشجلٟ قش٠س جٌّغىٓ دجخً جٌؼشجق ٚخحسؾٗ فٟ جٌفمشز أٚالً 

 جالقذجظ ٚذؼذ .ٚخحسؾٗ" جٌؼشجق  دجخً ٚجٌغىٓ ٚجٌغفش جٌطٕمً قش٠س ٌٍؼشجلٟ

 جٌكظٛي فٟ قمُٙ ِٓ جألفشجد ِٓ ور١شز جػذجد قشِص جٌؼشجق فمذ شٙذ٘ح جٌطٟ

 ٌٍٕضٚـ ٚضؼشػص ِٕحصٌٙح فمذش جٌؼحتالش ِٓ أْ جٌىػ١ش وّح عىٓ، ػٍٝ

 جٌغٍطحش ٚفشً جٌؼشجق مشجس فٟٚجٔؼذجَ جالعط جألِٓ غ١حخ ذغرد ٚجٌطٙؿ١ش

جٌؼشجق دعطٛس أوذ٘ح جٌطٟ ٌٍّغحوٓ جٌالصِس جٌكّح٠س ذطٛف١ش جٌّؼ١ٕس
(ٔ)
. 

 جٌذٌٟٚ جٌؼٙذ ػٍٝ جٌّٛلؼس جٌذٚي ِٓ ٔٙحأ ِٓ أِح فٟ ِظش فرحٌشغُ    
 جإلشحسز فاْ ،9ٙ7ٔ ػحَ ٚجٌػمحف١س ِٕز ٚجالؾطّحػ١س جاللطظحد٠س ذحٌكمٛق جٌخحص
 فٟ عٜٛ جٌّظش٠س جٌذعحض١ش أٞ ِٓ فٟ ضظٙش ٌُ تُجٌّال جٌّغىٓ فٟ جٌكك ئٌٝ
 ِشز ألٚي جٌّالتُ جٌّغىٓ فٟ جٌكك ظٙش فمذ  ٕٔٔٓ ٠ٕح٠ش ٕ٘ غٛسز ذؼذ ِح فطشز
ِٕٗ ػٍٝ قك جٌغىٓ ذمٌٛٙح  (8ٙجٌّحدز ) فمذ ٔظص ٕٕٔٓ ػحَ دعطٛس فٟ

 جٌذٌٚس ِىفٌٛس، ٚضطرٕٝ قمٛق جٌظكٟ جٌٕظ١ف ٚجٌغزجء ٚجٌّحء جٌّالتُ جٌّغىٓ

 جٌزجض١س، جٌّرحدسجش ٚضشؿ١غ جٌؼذجٌس جالؾطّحػ١س، ػٍٝ ضمَٛ ٌإلعىحْ ١سٚؽٕ خطس
                                                      

 . ٚٓٗو ٘ٓٗىالة عمي ىالل, مرجر سابق, ص  (ٔ)
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 ذّح جٌؼّشجْ، جٌذٌٚس ألغشجع أسجػٟ جعطخذجَ ٚضٕظ١ُ جإلعىحْ ٚضؼح١ٔٚحش

 جألؾ١حي".  قمٛق ػٍٝ ٠ٚكحفع جٌؼحَ، جٌظحٌف ٠كمك

 أوذش ئر جٌّالتُ جٌغىٓ قك ػٍٝ طش٠ف ٚذشىً جٌّحدز ٘زٖ فٟ جٌطأو١ذ ضُ     

ً  جٌّغىٓ ٘زج ٠ىْٛ ٚأْ جٌكك ٌٙزج ذٌٚسجٌ وفحٌس ً  ِالتّح ً  ٚإِٓح  جٌغزجء ٚضٛف١ش ٚطك١ح

جٌغىٓ ٌكك جٌّىٛٔس جٌؼٕحطش أُ٘ ِٓ ضُؼَذّ  ٚجٌطٟ ٚجٌّحء جٌٕظ١ف
(ٔ)

 ؾحءش ، وّح

 ضٛص٠غ ٚضٕظ١ُ ٌإلعىحْ ٚؽ١ٕس خطس جػطّحد ِٛػكس ػشٚسز جٌّحدز ٘زٖ

ً  أوػش جٌّظشٞ وحْ جٌّششع أْ ٕ٘ح ٠القع جألسجػٟ،  جٌّششع ِٓ ٚػٛقح

 ٚجٔٗ أوذ ٕ٘ٓٓػحَ  ِٕز طذس جٌذجتُ جٌؼشجق دعطٛس أْ ِٓ جٌشغُ فؼٍٝ جٌؼشجلٟ

 ٚٚػغ جٌخطؾ ضٛف١شٖ ٚو١ف١س جٌكك ٘زج ضفظ١الش ٠زوش ٌُ أٔٗ ئال جٌغىٓ، قك

 .جٌّظشٞ جٌّششع فؼً ِػٍّح ٌزٌه جٌالصِس

 قك ػٍٝ طش٠ف ٚذشىً ٔض فمذ ٕٗٔٓ ٌؼحَ جٌّظشٞ جٌذعطٛس أِح

 ٚؽ١ٕس ٚأْ ضىفً جٌذٌٚس ٌٍّٛجؽ١ٕٓ ٘زج جٌكك ٚضٍطضَ ذٛػغ خطس جٌّالتُ جٌغىٓ

 جٌزجض١س ٚجٌطؼح١ٔٚس جٌّرحدسجش ئعٙحَ ٚضىفً جٌر١ث١س، جٌخظٛط١س ضشجػٝ ٌإلعىحْ

 ٌٍّذْ ػّشجٟٔ شحًِ ضخط١ؾ ئؽحس فٟ جألعحط ذحٌّشجفك ضٕف١ز٘ح ِٚذ٘ح فٟ

 ٛس ػٍِٝٓ جٌذعط( 78) جٌّحدز ٔظص جٌغىحْ، ئر ٌطٛص٠غ ٚجعطشجض١ؿ١س ٚجٌمشٜ

 ذّح جٌظكٟ ٚجٌغزجء جٌّالتُ ٚجألِٓ جٌغىٓ فٟ جٌكك ٌٍّٛجؽ١ٕٓ جٌذٌٚس "ضىفً: أٔٗ

 خطس ذٛػغ جٌذٌٚس جالؾطّحػ١س ٚضٍطضَ جٌؼذجٌس ٠ٚكمك جالٔغح١ٔس جٌىشجِس ٠كفع

جٌزجض١س  جٌّرحدسجش ئعٙحَ ضىفً ٚ جٌر١ث١س، جٌخظٛط١س ضشجػٝ ٌإلعىحْ ٚؽ١ٕس

 جألعحط ذحٌّشجفك ِٚذ٘ح جٌذٌٚس أسجػٟ ذجَجعطخ ٚضٕظ١ُ ضٕف١ز٘ح، فٟ ٚجٌطؼح١ٔٚس

 ذّح جٌغىحْ، ٌطٛص٠غ ٚجعطشجض١ؿ١س ٚجٌمشٜ ٌٍّذْ ػّشجٟٔ شحًِ ضخط١ؾ ئؽحس فٟ

 جألؾ١حي قمٛق ٠ٚكفع ٌٍّٛجؽ١ٕٓ جٌك١حز ٔٛػ١س ٚضكغ١ٓ جٌؼحَ جٌظحٌف ٠كمك

 جٌؼشٛجت١حش ِشىٍس ٌّٛجؾٙس شحٍِس ل١ِٛس خطس جٌذٌٚس ذٛػغ ضٍطضَ جٌمحدِس، وّح

 جٌك١حز ٔٛػ١س ٚضكغ١ٓ ٚجٌّشجفك، جٌر١ٕس جألعحط ٚضٛف١ش جٌطخط١ؾ دزئػح ضشًّ

 ص١ِٕس خالي ِذز ٌٍطٕف١ز جٌالصِس جٌّٛجسد ضٛف١ش ضىفً وّح جٌؼحِس، ٚجٌظكس

 ِكذدز".

                                                      

يحكخ أن حق اإلندان في الدكؽ السالئؼ يعج حقًا اساسًا ألنو حٌق تجتسع فيو مقاصج  (ٔ)
حفظ الشفذ, وحفظ الجيؽ,  ىي"الذخيعة اإلسالمية الخسدة التي تعخف بالزخوريات و 

 =( مؽ االعالنٛٔوحفظ السال, وحفظ العقل, وحفظ الِعخض", إذ نرت السادة )
لكل إندان في أن يعير امشًا عمى نفدو, وديشو, وأىمو,  -اإلسالمي لحقؾق اإلندان "أ=

وعخضو, ومالو", لسديج مؽ التفاصيل يشغخ: أ.د. دمحم الدحيمي, حقؾق االندان في 
, ٗ, دراسة مقارنة مع االعالن العالسي واالعالن االسالمي لحقؾق االندان, طاالسالم

 .ٛٓٗ-ٓٓٗ, صٕ٘ٓٓدار ابؽ كثيخ, بيخوت, 
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 ِظش عرك لذ وحْ جٌؼشجق أْ ِٓ جٌشغُ ٚػٍٝ ذأٔٗ ضمذَ ٠طؼف ٌٕح ِّح

 ئال ٕ٘ٓٓ ػحَ طٛسدع ٚالع١ّح جٌؼشجق دعحض١ش أوذضٙح ٚجٌطٟ جٌغىٓ قك فٟ وفحٌس

ً  جوػش وحٔح ٕٗٔٓ ػحَ ٚدعطٛس ٕٕٔٓ ٌؼحَ دعطٛس ِظش أْ  جٌكك، ٌٙزج ضٛػ١كح

 جٌكك ٘زج ٌطٛف١ش جٌشحٍِس جٌخطؾ ٚػغ و١ف١س جٌذعطٛس٠ٓ جٚػكح وال أْ ئر

 ذ١ٓ جالؾطّحػ١س جٌؼذجٌس ضكم١ك ٚجٌط١ّٕس ٠ٚؼّٓ جٌر١ثس ِغ ٠طالءَ جٌزٞ ذحٌشىً

 جٌؼّشجْ أؾً ِٓ ذشجِؽ ٚخطؾ ٚػغ اليخ ِٓ ٚجٌّغطمر١ٍس جٌكح١ٌس جألؾ١حي

 أْ ٠كظً ٠ؼّٓ ذك١ع ػحدي ٚذشىً جٌذٌٚس جسجػٟ ضٛص٠غ ضٕظ١ُ ٚػشٚسز

 ػٍٝ جٌؿ١ّغ قظٛي ٠ؼّٓ ذّح ٚطك١س ٚجِٕس ِالتّس ِغحوٓ ػٍٝ جألفشجد

 شحٍِس ل١ِٛس خطس ٌألفشجد، ٚٚػغ جالٔغح١ٔس جٌىشجِس ٠ىفً التك ِغطٜٛ ِؼ١شٟ

 جٌر١ٕس جألعحط ٚضٛف١ش جٌطخط١ؾ ئػحدز ضشًّ جٌؼشٛجت١حش ِشىٍس ٌّٛجؾٙس

 جٌؼشجلٟ جٌّششع أْ ق١ٓ فٟ جٌؼحِس ٚجٌظكس جٌك١حز ٔٛػ١س ٚضكغ١ٓ ٚجٌّشجفك،

 ِٓ أٔٗ ػٍٝ ٕ٘ٓٓ دعطٛس ِٓ (ٖٓ) سلُ جٌذعطٛس٠س فٟ جٌّحدز ذحٌمٛي جوطفٝ

جٌغىٓ ضٛف١ش جٌذٌٚس ٚجؾرحش
(ٔ)
. 

٠ٚشٜ جٌرؼغ
(ٕ)
جٌغىٓ   قك ضؿحٖ جٌمح١ٔٛٔس جالٌطضجِحش ٚٔٛع أْ قؿُ 

جٌطضجِحً  ٠ىشط أْ ٠ؿد جٌذٌٚس ػٍٝ جٌٕحشة أْ جالٌطضجَ رٌه ٠ؼٕٟ ال ذٗ، ٚجٌٛفحء

 فشد ٌىً جٌّغىٓ ضٛف١ش ضؼًّ ػٍٝ أْ أٚ ٌّٛجؽ١ٕٙح وحفس، ِغحوٓ ذرٕحء ػ١ٍٙح
ِػالً ػٕذِح  جألٚلحش وحفس ، فحٌذعطٛس جٌؼشجلٟ ٚفٟ ِىحْ وً ٚفٟ ِؿحٟٔ، ذشىً

 ِٓ ذحٌغىٓ خحص لحْٔٛ ٚؾٛد ٚسزٚٔض ػٍٝ ػش ٚقّح٠طٗ جٌغىٓ قك وفً

 ئال أْ رٌه ال ٠ؼٕٟ جٌضجَ جٌغىٓ فٟ ضٛف١ش ذٛجؾرحضٙح جٌذٌٚس ل١حَ ػّحْ أؾً

ذحٌّؿحْ شخض ٌىً ِغىٓ ذطٛف١ش جٌذٌٚس
(ٖ)
 ٚذشجِؽ خطؾ ذٛػغ ٚئّٔح جٌضجِٙح ،

 جٌذعطٛس ِٓ (ٖٓ) جٌّحدز أوذش جٌّغحوٓ ق١ع ضٛف١ش ِٓ ضّىٕٙح ع١حعحش ٚجضرحع

 ١ٌظ ذحٌؼشٚسز أٔٗ ل١ً جْ قطٝ ألٔٗ ذمحْٔٛ ٠ٕطظُ أْ ٚسزػش ئٌٝ أشحسش جٌطٟ

ِٓ  ِؿّٛػس روشش جٌذعطٛس٠س جٌّحدز أْ جػطرحس ػٍٝ ذحٌغىٓ خحص لحْٔٛ ٚؾٛد

 فٟ جٌٛجسدز جٌكمٛق ٘زٖ أْ جٌٛجلغ فٟ ٌٚىٓ جٌغىٓ قك ػّٕٙح ِٚٓ جٌكمٛق

ً  ِشضرطس جٌّحدز جٌذعطٛس٠س ً  جسضرحؽح  قحؾس ذّ ٠ُؼَ  جٌغىٓ ألْ جٌغىٓ قك ذطٛف١ش ٚغ١مح

 ال ٚ٘ٛ ذٙح ٚجٌطّطغ قمٛلٗ ػٍٝ جٌكظٛي ٠ّىٕٗ ال ئٔغحْ ِٚٓ غُ ٌىً جعحط

 لحْٔٛ خالي ِٓ ئال ٠ىْٛ ال جٌكك ٘زج ػّحْ ضٛف١ش ِٚٓ غُ فاْ عىٕح، ٠ٍّه

 .ِٛجؽ١ٕٙح ضؿحٖ جٌم١حَ ذٛجؾرحضٙح ػٍٝ جٌذٌٚس ع١غحػذ ٚ٘زج ذٗ خحص

ٚس٠حش ئٔغحْ ِٚٓ ػش ٌىً جعحط قحؾس ٘ٛ ذذٚسٔح ٔشٜ أْ جٌغىٓٚ

جٌك١حز جٌىش٠ّس ٌٗ فحٌذٌٚس ٍِضِس ذطٛف١ش جٌغىٓ ٌٍىً ِغ ذم١س جٌكحؾحش جألعحط 

ٚجٌؼشٚس٠س ٌك١حز جإلٔغحْ ٚ٘زج ِح ؾحء ذٗ جالعالَ ٚٚسد فٟ جٌشش٠ؼس جالعال١ِس 

                                                      

 .ٓٔٗىالة عمي ىالل, مرجر سابق, ص (ٔ)
 .ٓٔالسخكد الفمدظيشي لحقؾق اإلندان, مرجر سابق, ص نقاًل عؽ (ٕ) 
 .ٕٔٗىالة عمي ىالل, مرجر سابق, ص (ٖ) 
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زج جالخطالف ٘ٛ ٘ ش ذٗ جٌذعحض١ش جٌٛػؼ١س ٚجٌغرد فٟٚ٘ٛ ِغح٠ش ضّحِحً ٌّح جخز

س جٌذٌٚس فٟ جالعالَ ٘ٛ سػح٠س ِظحٌف جٌٕحط دٚس جٌذٌٚس فـذٚ جخطالف جٌٕظش ئٌٝ

 .ِمحطذ جٌشش٠ؼس جإلعال١ِسٚقفظٙح ذّح ٠طفك ٠ٕٚغؿُ ِغ 

 ادلطهب انثانث
 االضاش انماَىًَ حلك انطكٍ

ٌٕح  ٚضر١ٓ جٌغىٓ، ٌكك جٌذعطٛسٞ جٌطٕظ١ُ ئٌٝ جٌػحٟٔ جٌّطٍد فٟ ضطشلٕح

جٌمٛج١ٔٓ  أُ٘ جٌكك، ٌزج فٟ ٘زج جٌّطٍد عٕطٕحٚي ٘زج وفً جٌؼشجلٟ جٌذعطٛس أْ

 :ِٚٓ أذشص٘ح جٌكك ٘زج أوذش جٌطٟ جٌؼشجل١س

 انفرع األول
 انعرالً ادلذًَ انماَىٌ يف انطكٍ حك

ػٍٝ أْ  جٌؼشجلٟ جٌّذٟٔ جٌمحْٔٛ ( 8ِٓٙجٌّحدز ) جٌفمشز جألٌٚٝ ٔظص  

 ٚقمٛق جٌؼمش ٚقك ٚقك جٌطظشف جٌٍّى١س قك ٟ٘ جألط١ٍس جٌؼ١ٕ١س "جٌكمٛق

 ٚقك ٚقك جٌٛلف جالسضفحق ٚقمٛق ٚجٌّغحؽكس ٝٚجٌغىٕ ٚجالعطؼّحي جٌّٕفؼس

 شأٔٗ جألط١ٍس جٌؼ١ٕ١س جٌكمٛق فشٚع ِٓ فشع ٘ٛ جٌغىٓ جٌط٠ٍٛس"، ٚقك جالؾحسز

 ٚجالعطغالي، ٚجالعطؼّحي، جٌطظشف، ػٕحطش ئٌٝ جٌزٞ ٠طفشع جٌٍّى١س قك شأْ

 قك ٠ىْٛ فؼ١ٍٗ جٌغىٓ ِؼح١ِٕٗ ذ١ٓ ِٓ ٠طؼّٓ جالعطؼّحي ػٕظش جْ ٚق١ع

جألط١ٍس جٌؼ١ٕ١س جٌكمٛق ِٓ جٌغىٓ ِطفشػح
(ٔ)

 جٌفمشز جالٌٚٝ ِٓ جٌّحدز ، ٚػشفص

 عٍطس جٌؼ١ٕٟ ٘ٛ "جٌكك ذمٌٛٙح جٌؼ١ٕٟ جٌكك جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ جٌمحْٔٛ ( 7ِٓٙ)

ِؼ١ٓ" ٌشخض جٌمحْٔٛ ٠ؼط١ٙح ِؼ١ٓ شٟء ػٍٝ ِرحششز
(ٕ)
. 

 ف١ٗ جالعطؼّحي جْ جال جالعطؼّحي قك طٛس ِٓ طٛسز ٠ٚؼذ قك جٌغىٕٝ

 ٚجٌغىٕٝ جالعطؼّحي قمٟ ِٓ وال ٚجْ ٘زج فمؾ ٚجعشضٗ جٌكك قدطح ذغىٕٝ ِم١ذ

 عٍططٟ طحقرٗ ٠خٛي جٌّٕفؼس قك جْ جر جٌّٕفؼس قك طٛس ِٓ ذذٚسّ٘ح ٠ؼذجْ

 عٍطس ٚجٌغىٕٝ جالعطؼّحي قك ٌظحقرٟ ٠ىْٛ ال ق١ٓ فٟ ٚجالعطغالي جالعطؼّحي

 ِؼ١ٓ ٛعذٕ جٌغىٕٝ ٌكك ذحٌٕغرس ٚضكذ٠ذ٘ح فمؾ جالعطؼّحي عٍطس ٚجّٔح جالعطغالي

                                                      

, السكتبة القانؾنية, ٖ, طٔغشي حدؾن طو, الحقؾق العيشية, ج لبذيخ ود.دمحم طو ا (ٔ)
 .ٖٖٔ, ص ٕٓٔٓبغجاد, 

عبج السجيج الحكيؼ وعبج الباقي البكخي ودمحم طو البذيخ, الؾجيد في نغخية االلتدام  د.(ٕ) 
, دار ابؽ االثيخ, جامعة ٕ, طٔفي القانؾن السجني العخاقي, مرجر االلتدام, ج

 .ٖ, صٕٔٔٓالسؾصل, 
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ٚجعشضٗ جٌكك طحقد عىٕٝ ٚ٘ٛ جال جالعطؼّحي ِٓ
(ٔ)
 ػ١ٍٗ ٔض ِح ٚ٘زج ،

 جْ "٠ظف ( ِٕٗ ػٍٝ أٔٗ:ٕٔٙٔ)ّحدز جٌفٟ  ؾحء جٌؼشجلٟ ئر  جٌّذٟٔ جٌمحْٔٛ

". ٚٔظص جٌّحدز جٌغىٕٝ ػٍٝ جٚ جالعطؼّحي ػٍٝ لحطشجً  جٌّٕفؼس ض١ٍّه ٠ىْٛ

ٝ ٠طكذد ذّمذجس ِح ( ِٕٗ ػٍٝ أٔٗ: "ٔطحق قك جالعطؼّحي ٚقك جٌغىٕٕٕٙٔ)

٠كطحؼ ج١ٌٗ طحقد جٌكك ٚأعشضٗ فٟ خحطس أٔفغُٙ"، ٚجألعشز ٕ٘ح ضشًّ ؾ١ّغ 

ِٓ ٠ؼٌٛٗ طحقد قك جٌغىٕٝ ِٓ جأللحسخ ٚجألصٚجؼ ٚجألٚالد ٚجٌخذَ، ٚال ٠م١ذ 

 ً ذّٓ ٌُٙ قك جٌٕفمس ػٍٝ طحقد جٌكك ششػح
(ٕ)
روش جٌّششع جٌّظشٞ ، ٚ 

ِٓ جٌىطحخ جٌػحٌع ٚػذ قك جالعطؼّحي جٌكمٛق جٌؼ١ٕ١س جألط١ٍس فٟ جٌمغُ جٌػحٟٔ 

ٚجٌغىٕٝ ِٓ جٌكمٛق جٌؼ١ٕ١س جٌّطفشػس ػٓ جٌٍّى١س فٟ جٌرحخ جٌػحٟٔ فٟ جٌّٛجد 

 ( ِٓ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌٕحفز.99ٙ-998)

 انفرع انثاًَ
 ( 88ٔ) حك انطكٍ يف لاَىٌ األحىال انشخظٍت انعرالً رلى

 9151 نطُت
ؼ ذطٛف١ش ِغىٓ ششػٟ جٌّؼذي جٌضٚ جٌشخظ١س جألقٛجي جٌضَ لحْٔٛ

ٌٍضٚؾس ٚوزٌه جٌّطٍمس ٌٙح جٌكك فٟ جٌغىٓ ف١ٍضَ جٌضٚؼ ذأْ ٠ذفغ  جٌٕفمس ٌٍضٚؾس 

ػٍٝ أٔٗ:  ( ِٕٕٗٗجٌّحدز ) ِٚٓ ذ١ٓ جٌٕفمس جٌغىٓ ق١ع ٔظص جٌفمشز جٌػح١ٔس ِٓ

ٌٚٛجصِٙح ٚأؾشز جٌططر١د ذحٌمذس جٌّؼشٚف  ٚجٌغىٓ ٚجٌىغٛز جٌطؼحَ جٌٕفمس "ضشًّ

ألِػحٌٙح ِؼ١ٓ" ٚخذِس جٌضٚؾس جٌطٟ
(ٖ)
. 

                                                      

د. ضحى دمحم سعيج الشعسان والديج عسخ رياض احسج, حق الدكشى دراسة مقارنة, بحث  (ٔ)
, ٕمشذؾر في مجمة جامعة تكخيت لمحقؾق, الدشة االولى, السجمج االول, العجد االول, ج

 . ٕٗ٘ىـ, صٖٚٗٔذي الحجة  -ٕٙٔٓايمؾل 
خ دمحم طو البذيخ ود. غشي يشغلسديج مؽ التفاصيل حؾل أحكام حق االستعسال والدكشى (ٕ) 

؛ د. عمي عمي سميسان, شخح القانؾن ٖ٘ٔو -ٖٗٔص حدؾن طو, مرجر سابق,
, ٜٜٙٔالسجني الميبي, الحقؾق العيشية االصمية والتبعية, دار صادر, بيخوت, 

  .ٖ٘ٗ-ٖٗٗص
د. أحسج عمي الخظيب ود. حسج عبيج  يشغخلسديج مؽ التفاصيل حؾل شخوط الدكشى (ٖ) 

, دار ابؽ ٔدمحم عباس الدامخائي, شخح قانؾن األحؾال الذخرية, ط الكبيدي ود.
 =د. أحسج الكبيدي, الؾجيد في ؛ ٔٔٔ-ٓٔٔ, صٜٓٛٔاالثيخ, جامعة السؾصل,
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جٌّؼذي ٚفك لحْٔٛ قك جٌضٚؾس جٌّطٍمس فٟ  جالقٛجي جٌشخظ١س لحْٔٛ ٚأػطٝ

 جٌّؼذي فٟ جٌفمشز جالٌٚٝ ِٓ جٌّحدز جالٌٚٝ ِٕٗ  98ٖٔ( ٌغٕس 77جٌغىٕٝ سلُ )

 جٌشمس أٚ جٌذجس فٟ جٌطفش٠ك أٚ جٌطالق ذؼذ عحوٕس جٌرمحء فٟ جٌكك ٌٍضٚؾس جٌّطٍمس

ً  أٚ والً  ٌٗ ٍِّٛوس وحٔص ئرج ِغطمٍس، ذظٛسز ضٚؼجٌ ضغىٕٙح ِغ وحٔص جٌطٟ  ؾضءج

 فٟ جٌفحطً جٌكىُ ِغ جٌٕمطس ٘زٖ فٟ جٌّكىّس لرٍٗ ٚضفظً ِٓ ِغطأؾشز وحٔص أٚ

جٌذػٜٛ
(ٔ )
. 

س جٌّطٍمس فٟ جٌغىٕٝ ِح ٚؾحء فٟ جالعرحخ جٌّٛؾرس ٌمحْٔٛ قك جٌضٚؾ

 ضفش٠مٙٓ جٚ ؽاللٙٓ ذؼذ ِأٜٚ ذال ٠رم١ٓ جٌضٚؾحش ِٓ وػ١شجً  جْ ٌٛقع٠أضٟ : "

 ضفش٠مٙح جٚ ذطاللٙح قىُ ٠ظذس جٌطٟ جٌضٚؾس ضّٕف ذأْ ضمؼٟ جٌؼذجٌس فحْ ٌزٌه

 ِغىٓ ٌط١ٙثس ضىف١ٙح ِذز صٚؾٙح، ِغ ضغىٕٙح جٌطٟ جٌشمس جٚ جٌذجس فٟ جٌرمحء قك

ٔؼطمذ أْ ِٛلف جٌّششع  ٌٗ ...." ِغىٓ ض١ٙثس ػٍٝ جاللذس ٘ٛ جٌضٚؼ الْ ٠إ٠ٚٙح

ْ وحْ ِٕطمذجً ؛ ألْ جٌؼذجٌس ضمؼٟ أْ ضمَٛ جٌذٌٚس جٌؼشجلٟ فٟ ضشش٠ؼٗ ٌٙزج جٌمحٔٛ

، ألْ جالخ١شز ٟ٘ جاللذس ػٍٝ ض١ٙثس جٌّغىٓ ِٓ جٌضٚؼ ٌٍّطٍمسذطٛف١ش جٌّغىٓ 

 ٔظشجً ٌغؼس ِٛجسد٘ح ، ٚجٔطاللحً ِٓ ِغإ١ٌٚطٙح ضؿحٖ سػ١طٙح. 

ٚجٌذجس،  جٌر١ص، ِفشدجش جٌشخظ١س جألقٛجي لحْٔٛ ِششع جعطؼًّ ٚلذ  

 فٟ ِطٍمس غ١ش أَ عٛجء جوحٔص ِطٍمس جٌضٚؾس ػٍٝ قك أو١ذجً ض ٚجٌّغىٓ، ٚجٌشمس

 فٟ جٌّفشدجش ٘زٖ جعطؼّحي ػٍٝ جٌؼشجل١س ِكىّس جٌط١١ّض ٚدسؾص جٌغىٕٝ،

 جٌر١ص ِظطٍف ٘ٛ جٌؼشجلٟ فٟ جٌطشش٠غ جالعطؼّحي جٌشحتغ جٌٍفع أْ ئال لشجسجضٙح

 َػذُُٖ  ٠ّىٓ ِح ٚ٘ٛ جٌغشفس، جٌششػٟ فٟ جالططالـ ضؼٕٟ جٌّفشدز ٚ٘زٖ. جٌششػٟ

 ً ً  ِغىٕح  أٚ ج١ٌّغٛس٠ٓ ئٌٝ وزٌه ذحٌٕغرس َػذُُٖ  ٠ّىٓ ٚال ٌٍّؼغش٠ٓ ششػ١ح

أٚ شمس ِغطمٍس دجسجً  ١ٙ٠ثٛج أْ ػ١ٍُٙ ٠ؿد جٌز٠ٓ جٌكحي ِطٛعطٟ
(ٕ)
 .  

 جٌّظشٞ جٌشخظ١س جألقٛجي لحْٔٛ أِح جٌّششع جٌّظشٞ فمذ أوذ فٟ 

 ذحٌمحْٔٛ ٌّؼذيج 9ٕ9ٔ ٌغٕس( ٕ٘) ذحٌمحْٔٛ سلُ جٌّؼذي 9ٕٓٔ ٌغٕس( ٕ٘) سلُ

 ٚضشًّ ،...جٌٕفمس فٟ جٌضٚؾس ػٍٝ قك جألٌٚٝ ِحدضٗ فٟ 98٘ٔ ٌغٕس( ٓٓٔ) سلُ

 ذٗ ٠مؼٟ ِّح ٚغ١ش رٌه جٌؼالؼ جٌغزجء، ٚجٌىغٛز، ٚجٌّغىٓ، ِٚظحس٠ف جٌٕفمس

ِٓ  ئرْ ذذْٚ جٌضٚؾ١س ِغىٓ ِٓ جٌضٚؾس خشٚؼ أْ ػٍٝ ِإوذجً  ،...جٌششع

ً  ٠ؼذُ  ال صٚؾٙح ٔفمطٙح ٌغمٛؽ عررح
(ٖ)
. 

 

                                                                                                                              

, مكتبة السؾاىب, ٔقانؾن األحؾال الذخرية وتعجيالتو, الدواج والظالق وآثارىسا, ج=
 . ٖٓٔ-ٕٓٔص ,ٜٜٓٔبغجاد, 

 .ٗٙ-ٗ٘جر سابق , صطو صالح خمف الجبؾري, مر(ٔ) 
 .ٔٔطو صالح خمف الجبؾري, السرجر نفدو, ص نقاًل عؽ(ٕ) 
 .ٙٔٗىالة عمي ىالل, مرجر سابق, ص  (ٖ)
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 انفرع انثانث
 9191( نطُت 999حك انطكٍ يف لاَىٌ انعمىباث انعرالً رلى )

ِٓ  جٌؼذ٠ذ فٟ ٚقّح٠طٗ جٌغىٓ قك جٌؼشجلٟ جٌؼمٛذحش لحْٔٛ أوذ ٌمذ  

 ذاقذٜ جٚ ٚذحٌغشجِس ذحٌكرظ ( "٠ؼحلدٖٖٗجٌّحدز ) ِٕٙح جٌمح١ٔٛٔس جٌٕظٛص

 فحشطشٜ فطٗٚظ١ عٍطس ػحِس جعطغً ذخذِس ِىٍف جٚ ِٛظف وً جٌؼمٛذط١ٓ ٘حض١ٓ

 آخش قك جٞ جٚ ػٍٝ ِٕفؼس جٚ ػ١ٍٗ جعطٌٛٝ جٚ ِحٌىٗ ػٓ لٙشجً  ِٕمٛالً  جٚ ػمحسجً 

 جٚ روش ٌشخظٗ ِّح ضظشف جٞ جؾشجء ػٍٝ ِحٌىٗ جوشٖ جٚ قك ذغ١ش ٌٍغ١ش

جٌٛؾٖٛ"، فٕؿذ ٔض  ِٓ ٚؾٗ ذأٞ ذٗ جالٔطفحع ِٓ ضّى١ٕٗ ػٍٝ جٚ آخش ٌشخض

ششز، ألْ جٌّغىٓ ٠ؼذ ػمحسجً ٘زٖ جٌّحدز ٠إوذ قّح٠س جٌّغىٓ ذظٛسز غ١ش ِرح

ٌزٌه ٠ٕطرك ٔض ٘زٖ جٌّحدز ػٍٝ جٌّغىٓ
(ٔ)

   . 

ً  جٌغىٓ قك جٌّششع جٌؼشجلٟ ٚأوذ     فٟ جٌفمشز جالٌٚٝ ِٓ  ٚقّح٠طٗ أ٠ؼح

8َِٕٓٗ) جٌّحدز ؾش٠ّس جٔطٙحن قشِس  ػٍٝ  ػحلدَ  ق١ع  جٌؼمٛذحش  لَحْٔٛ ( 

ِسذؼمٛذس جط١ٍس ضطّػً ذحٌكرظ ٚجخشٜ ضطّػً ذحٌغشججٌّغىٓ 
(ٕ)
فؼحلد جٌّششع  

ذز جٌؼشجلٟ "ذحٌكرظ ثس َػٍٝ ضَض٠ذ الَ  ٚذغشجِس  جٌَغٕس  َػٍٝ ضَض٠ذ ال َِ  د٠َٕحس ِٓ َِ

ً  ِكالً  دخً سػحء  ذذْٚ رٌه ٚوحْ ٍِكمحضٗ جقذ جٚ ٌٍغىٕٝ ِؼذجً  جٚ ِغىٛٔح

 .ذزٌه" جٌمحْٔٛ ف١ٙح ٠شخض جٌطٟ جألقٛجي غ١ش ٚفٟ طحقرٗ

جٌؼشجلٟ فٟ فمشضٙح  ٌؼمٛذحشلحْٔٛ ج ( ِٓٓٗٗ) ٚوزٌه أشحسش جٌّحدز

 "أْ ػٍٝ فٕظص جٌغشلس ؾش٠ّس فٟ ِشذدجً  ٚػذضٗ ظشفح جٌّغىٓ جٌٝ، جٌشجذؼس

٠ىْٛ  ٚجْ ٍِكمحضٗ جقذ فٟ جٚ ٌٍغىٓ ِؼذ جٚ ِغىْٛ ِكً فٟ جٌغشلس ضشضىد

 ِظطٕؼس ِفحض١ف جعطؼّحي جٚ ٔكٖٛ جٚ ذحخ وغش جٚ ؾذجس ضغٛس ذٛجعطس دخٌٛٗ

 جٌغحو١ٕٓ جقذ ِغ ذحٌطٛجؽإ جٚ ػحِس خذِس ذأدجء جالدػحء جٚ ػحِس جٔطكحي طفس جٚ

 ٌٙزج جٌكك جٌّششع قّح٠س ػٍٝ د١ًٌ ق١ٍس"، ٚ٘زج ج٠س جٚ ذحعطؼّحي جٌّكً فٟ

جٌغ١ش لرً ِٓ جٔطٙحوٗ قحٌس فٟ جٌؼمٛذس ٚضشذ٠ذ
(ٖ)
. 

                                                      

لسديج مؽ التفاصيل حؾل جخيسة الدخقة يشغخ: د. سامي جسيل الكبيدي, جخائؼ االعتجاء  (ٔ)
 . ٗٙ-ٔٔ, صٕٛٓٓة, بغجاد , ي, مخكد البحؾث والجراسات االسالمٔعمى األمؾال, ط

احسج عمي عبج الدعبي, حق الخرؾصية في القانؾن الجشائي, أطخوحة دكتؾراه مقجمة  (ٕ)
  .ٕٕٔ, ص ٕٗٓٓإلى مجمذ كمية الحقؾق, جامعة السؾصل , 

السدكؽ يشغخ: الغخوف السذجدة بدبب الؾسيمة لجخيسة سخقة لسديج مؽ التفاصيل حؾل  (ٖ)
. مشذؾر ٕٚ-ٛٙثار الستختبة عمييا, صعبؾد عمؾان عبؾد, جخيسة الدخقة اسبابيا واال

 عمى السؾقع اآلتي: ٜٕٔٓ/ٖ/ٜٔفي االنتخنيت, تاريخ الديارة 
https://almerja.com/reading.php?idm=40505    

https://almerja.com/reading.php?idm=40505
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ػ١ٍٗ  أِح جٌّششع جٌّظشٞ فمذ ػٕٟ وزٌه ذكّح٠س قك جٌغىٓ ٚجٌطأو١ذ

ػس ِٓ جٌٕظٛص جٌطٟ ضؿشَ جالػطذجء ٚسد ِؿّٛشأٔٗ شأْ جٌّششع جٌؼشجلٟ فأ

ػٍٝ قشِس جٌّغىٓ ٚرٌه فٟ لحْٔٛ جٌؼمٛذحش جٌّظشٞ جٌرحخ جٌشجذغ ػشش فٟ 

(7ٖٖ-9ٖٙجٌّٛجد )
(ٔ)
. 

 ادلطهب انرابع
 حك انطكٍ يف االتفالاث وادلىاثٍك انذونٍت حلمىق االَطاٌ

 فٟ جٌكك ٚجػف ٚطش٠ف ذشىً  جإلٔغحْ ٌكمٛق جٌؼحٌّٟ جإلػالْ ضٕحٚي
جٌفمشز جالٌٚٝ  فٟ رٌهٚسد  فمذ، جإلٔغحْ قمٛق أعحعحً ِٓ قمًح وٛٔٗ رٌهٚ جٌغىٓ،

ًِّ "أٔٗ:  ػٍٝ ضٕض جٌطٟ  (،ٕ٘جٌّحدز ) ِٓ  ِؼ١شس ِغطٜٛ فٟ قك   شخض ٌى

 جٌّأوً طؼ١ذ ٚالع١ّح ػٍٝ ٚألعشضٗ، ٌٗ ٚجٌشفح١٘س جٌظكس ٌؼّحْ ٠ىفٟ

 ٌٚٗ شٚس٠س،جٌؼ جالؾطّحػ١س جٌخذِحش ٚطؼ١ذ جٌطر١س ٚجٌؼٕح٠س ٚجٌّغىٓ ٚجٌٍّرظ

ً أٚ جٌؼؿض أٚ جٌّشع أٚ جٌرطحٌس قحالش فٟ جٌغٛجتً ذٗ ٠أِٓ ِح فٟ جٌكك    ِ  جٌطش

 أعرحخ ضفمذٖ ٚجٌطٟ ئسجدضٗ ػٓ جٌخحسؾس جٌظشٚف ِٓ رٌه غ١ش أٚ جٌش١خٛخس أٚ

 . ػ١شٗ"

 جٌزٞ جألعحط شىً لذ جإلٔغحْ ٌكمٛق جٌؼحٌّٟ جإلػالْ جْ جٌمٛي ٠ّٚىٓ  
جٌّالتُ جٌغىٓ ٟف جٌكك ِؼّْٛ ضطٛس ػ١ٍٗ ذٕٟ

(ٕ)
 ٔٔ (جٌّحدز ضفظٍٗ ٚجٌزٞ ،

 ٚخحطس ٚجٌػمحف١س، ٚجالؾطّحػ١س جاللطظحد٠س ذحٌكمٛق جٌخحص جٌذٌٟٚ جٌؼٙذ ِٓ)
جر ٔظص   جٌكك ٌٙزج جٌمح١ٔٛٔس جٌٕظٛص أُ٘ أقذ ضؼذ ٚجٌطٟ ِٕٙح، جألٌٚٝ جٌفمشز

 ِؼ١شٟ ِغطٜٛ فٟ شخض وً ذكك جٌؼٙذ ٘زج فٟ جألؽشجف جٌذٚي ضمش"أٔٗ:  ػٍٝ
 فٟ ٚذكمٗ ٚجٌّأٜٚ، ٚجٌىغحء جٌغزجء ِٓ ذكحؾطُٙ ٠فٟ ِح ٠ٛفش ٚألعشضٗ، ٌٗ فوح
 جٌكك، ٘زج إلٔفحر جٌالصِس جٌطذجذ١ش جٌذٚي ٚضطخز جٌّؼ١ش١س ٌظشٚفٗ ِطٛجطً ضكغ١ٓ
 .جٌكش" جٌشػح ػٍٝ جٌمحتُ جٌذٌٟٚ جألعحط ٌٍطؼحْٚ ذحأل١ّ٘س جٌظذد ٘زج فٟ ِؼطشفس

١س جٌؼحِس ٌألُِ جٌّطكذز ٚفٟ لشجس ٌّؿٍظ قمٛق جإلٔغحْ فٟ جٌؿّؼ

ضكص  ٕٙٔٓ( جرجس عٕس ٖٕ( فٟ )ٕٙجػطّذٖ جٌّؿٍظ دْٚ ضظ٠ٛص فٟ جٌؿٍغس )

ػٕٛجْ )جٌغىٓ جٌالتك وؼٕظش ِٓ ػٕحطش جٌكك فٟ ِغطٜٛ ِؼ١شٟ ِٕحعد، 

 جإلٔغحْ، ئر قمٛق ِؿٍظ "ئْ ٚجٌكك فٟ ػذَ جٌط١١ّض فٟ ٘زج جٌغ١حق(، ؾحء ف١ٗ:
ذّح فٟ رٌه جإلػالْ  جإلٔغحْ، ٌكمٛق ٌٟجٌذٚ جٌمحْٔٛ طىٛن أْ ؾذ٠ذ ٠إوذ ِٓ

 ٚجالؾطّحػ١س جاللطظحد٠س ذحٌكمٛق جٌخحص جٌذٌٟٚ ٚجٌؼٙذ ٌكمٛق جإلٔغحْ جٌؼحٌّٟ
 ضشًّ جألؽشجف، جٌذٚي ػحضك ػٍٝ ضمغ ٚجٌطضجِحش ضغططرغ ٚجؾرحش ٚجٌػمحف١س،
التك"،  عىٓ ػٍٝ جٌكظٛي ئِىحٔحش ٠طؼٍك ذطٛف١ش ف١ّح جٌكىِٛس، ِغط٠ٛحش ؾ١ّغ

                                                      

 ي وجسع األدلةلتحخ , ضسانات حقؾق اإلندان في مخحمة اؼ الحديشاوي دمحم حدؽ كاع (ٔ)
 .ٕٕٓ, ص مٕٛٔٓ-ىـ ٜٖٗٔلمشذخ, القاىخة,  , السخكد العخبئ, ط)دراسة مقارنة(

 .ٓٔالسخكد الفمدظيشي لحقؾق اإلندان, مرجر سابق, ص(ٕ) 
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جٌىحٍِس  جالػّحي ػٓ ػّحْ جألٚي َفٟ جٌّمح ِغإٌٚس ؼحً ئٌٝ أْ "جٌذٚيٚجشحس أ٠

 جٌّغحػذز ؽش٠ك ٚػٓ ِٕفشدز خطٛجش، الضخحر ٚجٌغؼٟ جإلٔغحْ ٌؿ١ّغ قمٛق
 ِح ٚذألظٝ ٚجٌطمٕٟ، جاللطظحدٞ جٌظؼ١ذ٠ٓ ٚذخحطس ػٍٝ جٌذ١١ٌٚٓ، ٚجٌطؼحْٚ

 ٍكك فٟ جٌغىٌٓ جٌىحًِ ٠ؿ١حً جالػّحيسضذ ضكمك وٟ جٌّطحقس، ضغّف ذٗ ِٛجسد٘ح
 جٌّٕحعرس، ذؿ١ّغ جٌٛعحتً ِٕحعد ِؼ١شٟ ِغطٜٛ جٌكك فٟ  ػٕحطش ِٓ وؼٕظش
ضشش٠ؼ١س" ضذجذ١ش جػطّحد ذّح فٟ رٌه

(ٔ)
. 

ٔغطذي ِّح ضمذَ جْ جٌطشش٠ؼحش جٌٛػؼ١س ٚال ع١ّح جٌؼشجلٟ ٚػغ عرالً 

ٚٚعحتً ٚلحت١س ٌٍكذ ٚجٌمؼحء ِٓ ظح٘شز ػشٛجت١حش جٌغىٓ، ٠ٚطّػً رٌه فٟ أْ 

ً ِٓ ِغإ١ٌٚطٙح ضؿحٖ سػ١طٙح، ذحْ ضٛفش ٌىً فشد ِٓ أفشجد ضٍطضَ ج ٌذٌٚس جٔطاللح

٠التُ قحٌطٗ جالؾطّحػ١س ٚجاللطظحد٠س ِٓ دْٚ ض١١ّض ذ١ُٕٙ؛ ٌىٛٔٗ  حجٌّؿطّغ عىٕ

ِٓ جٌكحؾحش جألعحط، ١ٌؼ١ش ق١حز وش٠ّس؛ ٚػذش جٌّغىٓ قشِس ٚقظحٔس؛ ألٔٗ 

طؿغظ ػ١ٍٗ، ٚال جٌذخٛي ِغطٛدع أعشجس جالٔغحْ، ِٚغطمش ػحتٍطٗ، فال ٠ؿٛص جٌ

 ج١ٌٗ جال ذارٔٗ.

 ادلطهب اخلايص

 نٍاث انماَىٍَت دلعاجلت ظاهرة عشىائٍاث انطكٍَا

ٌمذ قشص جٌمحْٔٛ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ جٌّغىٓ ِٜٙٛ ٌٍٕفظ ِٚالرجً ٌٍرذْ 

ِٚشجًقح ٌؼاللحش جٌّٛدز جٌطٟ ضشذؾ ذ١ٓ أفشجدٖ، ٌزج فحٌذٌٚس ٍِضِس ذأْ ضٛفش رٌه 

ٟ رٌه ِٓ ضكم١ك ٌٍّمحطذ ٚجٌؼشٚسجش جٌخّغس، ِٓ قفع ٌّح ف ألفشجد ِؿطّؼٙح؛

جٌٕفظ، ٚجٌذ٠ٓ، ٚجٌؼمً، ٚجٌؼشع، ٚجٌّحي، ٠ٚؿٛص ٌٙح أْ ضٍؿأ جٌٝ جٌذ٠ْٛ 

ٌىٛٔٙح ِٓ جٌكحؾحش جألعحط  ٌرٕحء جٌّغحوٓ، ٚجٌمشٚع ٚجٌّغحػذجش جٌّح١ٌس

ٌإلٔغحْ، ِٚٓ أُ٘ ج١ٌ٢حش جٌمح١ٔٛٔس جٌطٟ ٠ؿد جضرحػٙح ٌٍمؼحء ػٍٝ ػشٛجت١حش 

ً ٌغىٓ جٌٌغىٓ غ١ش ج ّششٚػس، ٚغ١ش جٌّالتّس طك١حً، ٚجلطظحد٠حً، ٚجؾطّحػ١ح

 جالٔغحْ ٟ٘ ِح ٠أضٟ:

 انفرع األول

 انتًىٌم عٍ طرٌك بٍع ادلراحبت بانتمطٍط

 ً  ئر ٔض جٌّششع جٌؼشجلٟ ػٍٝ أٔٗ: ٚ٘ٛ أقذ طٛس جٌر١غ جٌؿحتضز لحٔٛٔح

ٌزٞ جشطشٜ ذٗ جٌرحتغ ٠ؿٛص جٌر١غ ِشجذكس... ٚجٌّشجذكس ذ١غ ذّػً جٌػّٓ جالٚي ج"

ِغ ص٠حدز سذف ِؼٍَٛ ... ٠ٍٚضَ فٟ ٘زٖ جٌر١ٛع جْ ٠ىْٛ جٌػّٓ جالٚي ِؼٍِٛحً 

ضكشصج ػٓ جٌخ١حٔس ٚجٌطّٙس"
(ٕ)

، ٚ٘زٖ جٌر١ٛع ضغّٝ ذؼمٛد جألِحٔس؛ ألٔٙح ضمَٛ 

                                                      

لسديج مؽ التفاصيل حؾل وسائل التكافل والزسان االجتساعي يشغخ أ. د. دمحم الدحيمي, (ٔ) 
 .ٕٖٓ-ٜٜٕمرجر سابق, ص

 ( مؽ القانؾن السجني العخاقي الشافح.ٖٓ٘ثالثة مؽ السادة )الفقخات ال (ٕ)
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ػٍٝ أعحط جألِحٔس ذحٌرحتغ فٟ ِمذجس جٌػّٓ ٚجٌطظذ٠ك ذمٌٛٗ، فحرج ضر١ٓ أٔٗ غ١ش 

جً، فؼٕذ ضكمك جٌغرٓ جٌفحقش فٟ جٌر١غ ٠ظرف سغشِِحٔس، ٚطك١ف وحْ خحتٕح ٌأل

جرج " ششع جٌؼشجلٟ ػٍٝ ِح ضمذَ ذمٌٛٗ:جٌؼمذ ِٛلٛفحً ػٍٝ جؾحصز طحقرٗ؛ ٔض جٌّ

ً وحْ جٌؼمذ ِٛلٛفحً  ً فحقشح غشس جقذ جٌّطؼحلذ٠ٓ ذح٢خش ٚضكمك جْ فٟ جٌؼمذ غرٕح

ٜ جٌطغش٠ش ػٍٝ جؾحصز جٌؼحلذ جٌّغرْٛ، فارج ِحش ِٓ غشس ذغرٓ ضٕطمً دػٛ

ٔس جٌطٟ ٠ؿد جٌطكشص ف١ٙح ػٓ ٠ٚؼطرش ضغش٠شجً ػذَ جٌر١حْ فٟ ػمٛد جالِح. ٌٛجسغٗ

س ذحٌر١حْ وحٌخ١حٔس فٟ جٌّشجذكس..."ٙرجٌش
(ٔ). 

 انفرع انثاًَ

 انتًىٌم عٍ طرٌك عمذ االضتظُاع

ٌمذ أٚسد جٌّششع جٌؼشجلٟ ػمذ جالعطظٕحع ػّٓ جٌؼمٛد جٌّغّحز جٌٛجسدز 

٠طٍد شخض ِٓ آخش طٕحػس شٟء ِؼ١ٓ ِػً ذٕحء  ػٍٝ جٌؼًّ، ٚطٛسضٗ أْ

ػمحس ذّٛجطفحش ِؼ١ٕس، ٚضىْٛ ِٛجسد جٌظٕغ ٚجٌؼًّ ِٓ ػٕذ جٌظحٔغ، ٠ٚؿٛص 

ف١ٗ ضأخ١ش دفغ جٌػّٓ، ئر ٔض جٌّششع ػٍٝ ِح ضمذَ ذمٌٛٗ:" جٌّمحٌٚس ػمذ ذٗ ٠طؼٙذ 

ً جٚ ٠إدٞ ػّالً ٌمحء جؾش ٠طؼٙذ ذٗ جٌطشف  جقذ جٌطشف١ٓ جْ ٠ظٕغ ش١ثح

ج٢خش"
(ٕ)

ً أٔٗ:" ٠ؿٛص جْ ٠مطظش جٌّمحٚي ػٍٝ جٌطؼٙذ ذطمذ٠ُ ػٍّٗ  ، ٚلحي أ٠ؼح

ػٍٝ جْ ٠مذَ سخ جٌؼًّ جٌّحدز جٌطٟ ٠غطخذِٙح جٌّمحٚي جٚ ٠غطؼ١ٓ ذٙح فٟ جٌم١حَ 

ذؼٍّٗ، ٠ٚىْٛ جٌّمحٚي جؾ١شجً ِشطشوحً. وّح ٠ؿٛص ٌٗ جْ ٠طؼٙذ جٌّمحٚي ذطمذ٠ُ 

جٌؼًّ ٚجٌّحدز ِؼحً ٠ٚىْٛ جعطظٕحػحً"
(ٖ)  . 

 فرع انثانثان

 اإلجارة انتًىٌهٍت أو اإلجارة ادلُتهٍت بانتًهٍك

 أٚسد جٌّششع جٌؼشجلٟ جال٠ؿحس ػّٓ جٌؼمٛد جٌّغّحز جٌٛجسدز ػٍٝ

ض١ٍّه ِٕفؼس ِؼٍِٛس ذؼٛع ِؼٍَٛ ٌّذز " جالٔطفحع ذحٌشٟء، ٚضؼشف ذأٔٙح:

                                                      

( مؽ القانؾن السجني العخاقي الشافح؛ لسديج مؽ ٕٔٔ( الفقختان األولى والثانية مؽ السادة )(ٔ
عبج السجيج الحكيؼ وعبج الباقي البكخي ودمحم  التفاصيل حؾل الغبؽ مع التغخيخ يشغخ د.

 (.ٜٔ-٘ٛطو البذيخ, مرجر سابق, ص)
 ( مؽ القانؾن السجني العخاقي الشافح.ٗٙٛالسادة )(ٕ) 
( مؽ القانؾن السجني العخاقي الشافح؛ لسديج مؽ ٘ٙٛالفقختان األولى والثانية مؽ السادة ) (ٖ)

جعفخ الفزمي, مرجر سابق,  التفاصيل حؾل عقج السقاولة  واالسترشاع يشغخ د.
 (.ٗٗ٘-ٜٖٗص)
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ِؼٍِٛس ٚذٗ ٠ٍطضَ جٌّإؾش جْ ٠ّىٓ جٌّغطأؾش ِٓ جالٔطفحع ذحٌّأؾٛس"
ٚطٛسز  .(ٔ)

جٌط٠ًّٛ ػٓ ؽش٠ك جالؾحسز ٟ٘ أْ ٠غطأؾش ِرٕٝ ٌٍغىٓ ِمحذً أؾشز ِكذدز ضذفغ 

دٚس٠حً، ٚضمطظش ػاللس جٌّغطأؾش ػٍٝ جالٔطفحع ذحٌّرٕٝ جٌزٞ ٠ظً ٍِىٗ ٌٍّإؾش، 

٠ٚض٠ذ ف١ٙح لغؾ جإل٠ؿحس جٌذٚسٞ، ٚجػطرحس جٌض٠حدز ؾضًء ٚلغطحً ِٓ غّٓ جٌّرٕٝ، 

قطٝ ضٕطٟٙ ِذز جإلؾحسز ذطٍّه جٌّغطأؾش
(ٕ)
ٚلذ قغُ جٌّششع جٌؼشجلٟ وً  ،

ضى١١ف قحٌس جال٠ؿحس جٌغحضش ٌٍر١غ أٚ ِح ٠غّٝ ذحٌر١غ جال٠ؿحسٞ، فؼذٖ  خالف قٛي

ذ١ؼحً ِؼٍمحً ػٍٝ ششؽ ٚجلف ٘ٛ عذجد ؾ١ّغ جأللغحؽ، ٚرٌه ذمٌٛٗ:" جرج وحْ جٌر١غ 

ِإؾً جٌػّٓ، ؾحص ٌٍرحتغ جْ ٠كطفع ذحٌٍّى١س جٌٝ جْ ٠غطٛفٟ جٌػّٓ وٍٗ قطٝ ٌٛ ضُ 

 ُ جٌّر١غ. فارج وحْ جٌػّٓ ٠ذفغ جلغحؽحً، ؾحص ٌٍّطرح٠ؼ١ٓ جْ ٠طفمح ػٍٝ جْضغ١ٍ

ً ٌٗ ػٓ فغخ جٌر١غ جرج ٌُ ضغذد ؾ١ّغ جاللغحؽ،  ٠غطرمٟ جٌرحتغ ؾضءجً ِٕٗ ضؼ٠ٛؼح

ً ٌٍظشٚف جْ ضخفغ جٌطؼ٠ٛغ جٌّطفك ػ١ٍٗ، ٚفمحً  ِٚغ رٌه ٠ؿٛص ٌٍّكىّس ضرؼح

جٔطمٍص ٍِى١س جٌّر١غ ًً ؼححؽ ؾ١ّألقىحَ جٌطؼ٠ٛؼحش جالضفحل١س. ٚجرج عذدش جاللغ

ِٓ ٚلص جٌر١غ، جال جرج ٚؾذ جضفحق ػٍٝ غ١ش رٌه. ٚضغشٞ جقىحَ  جٌٝ جٌّشطشٞ

جٌفمشجش جٌػالظ جٌغحذمس قطٝ ٌٛ عّٝ جٌّطؼحلذجْ جٌر١غ ج٠ؿحسجً"
(ٖ). 

 انفرع انرابع

 انتًىٌم اخلريي

ضمَٛ ػمٛد جٌطرشػحش ػٍٝ ػًّ جٌخ١ش ٚجإلقغحْ ٚجٌرِش ئٌٝ جٌٕحط 

ؾ١ٓ، ٠ّٚػً جٌٛلفجٌّكطح
(ٗ)
أقذ ضٍه جألػّحي، ٌىٛٔٙح طذلس ؾحس٠س ٠غطّش غٛجذٙح  

ئٌٝ ِح ذؼذ ق١حز جإلٔغحْ، فؼالً ػٓ جٌٙرحش ٚجٌظذلحش جٌخ١ش٠س فٟ ضٛف١ش 

جٌط٠ًّٛ جٌالصَ ٌّغحوٓ جٌّكطحؾ١ٓ ِٓ جٌفمشجء ٚجٌّغحو١ٓ، ٚالع١ّح أْ ٔغرس ِٓ 

٠ذ ِغطّش. ٚلذ ػذ ال ٠ؿذْٚ جٌغىٓ جٌّٕحعد ِٓ عىحْ جٌؼشٛجت١حش فٟ ضضج

ِٓ جٌؼمٛد جٌّغّحز جٌٛجسدز ػٍٝ جٌٍّى١س فٟ  ٌّششع جٌؼشجلٟ ػمذ جٌٙرس ٚجٌظذلسج

جٌفشع جألٚي ِٓ جٌفظً جٌػحٟٔ ٌٍىطحخ جٌػحٟٔ ِٓ جٌرحخ جألٚي ٌٍمحْٔٛ جٌّذٟٔ، 

جٌٙرس ٟ٘ ض١ٍّه ِحي ٢خش ذال ػٛع. ٚجٌظذلس ٟ٘ جٌّحي جٌزٞ " فٕض ػٍٝ أْ:

قىحِٙح وحٌٙرس جال ف١ّح ٚسد ف١ٗ ٔض خحص"ٚ٘د ٢ؾً جٌػٛجخ ٟٚ٘ فٟ ج
(٘). 

                                                      

 العخاقي الشافح. ( مؽ القانؾن السجنيٕٕٚالسادة ) (ٔ)
( لسديج مؽ التفاصيل يشغخ د. مشحر قحف, االجارة السشتيية بالتسميػ وصكؾك األعيان (ٕ

السؤجخة, بحث تقجم بو في دورة مجسع الفقو اإلسالمي الجلؾلي الثانية عذخة السشعقجة في 
 (. ٗٙ-ٖ, ص)ٕٓٓٓسبتسبخ,  ٕٚ-ٕٔمجيشة الخياض مؽ 

 جني العخاقي الشافح.( مؽ القانؾن السٖٗ٘( السادة )(ٖ
 (.ٜٚٔ-ٚ( لسديج مؽ التفاصيل يشغخ دمحم رافع يؾنذ دمحم الحيالي, مرجر سابق, ص)(ٗ
 ( مؽ القانؾن السجني العخاقي الشافح.ٔٓٙ( السادة )(٘



 -دراسة مقارنة–حق السكن في الشريعة اإلسالمية والتشريعات الوضعية 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (72), Year (22) 

32 

 تـامتانـخ
ذؼذ جْ جٔط١ٕٙح ِٓ وطحذس جٌركع فمذ ضٛطٍٕح ذفؼً هللا ضؼحٌٝ جٌٝ أُ٘ 

 جٌٕطحتؽ ٚجٌطٛط١حش ج٢ض١س:

 أٔالً: انُزبئظ: 
 ِٓ أُ٘ جٌٕطحتؽ جٌطٟ ضٛطٍٕح ج١ٌٙح ٟ٘ ج٢ضٟ:  

ذٙح جإلٔغحْ دْٚ  ٌّح وحْ جٌّغىٓ ػشٚسز ٚفطشز وّشَ هللا عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ .ٔ

عحتش خٍمٗ ١ٌغطأغش ذخظٛط١حضٗ ػٓ غ١شٖ، فاْ جٌشش٠ؼس جإلعال١ِس 

 ً ٌؼاللحش  قشطص ػٍٝ أْ ٠ىْٛ جٌّغىٓ ِٜٙٛ ٌٍٕفظ ِٚالرجً ٌٍرذْ ِٚشجقح

جٌّٛدز جٌطٟ ضشذؾ ذ١ٓ أفشجدٖ، ٠ٍضَ ف١ٗ أْ ٠ىْٛ ٚجعؼح ١ٌشًّ جٌؿٛجٔد 

 جٌٕفغ١س ٚجٌّحد٠س.

َ٘ جٌؼّحسز ٚجٌرٕحء َعرَد فِٟ َوػْشَ  .ٕ ٛس: أَ ُِ حي ٚقحطٍس أُ َّ ٌْؼَحَ ّٙز جٌ ح ج َٙ َٛ أَْطٍ ُ٘ َٚ ح 

ٌَْخَشجؼ  ج َٚ حي ذحٌخشجؼ  َّ ٌْؼْذي فمذ ل١ًَ: جْ جٌ ْكفُٛظ ذشػح٠س ج َّ ٌْ ٌْؼَّشجْ ج َوػَْشز ج

ٌْؼَْذِي.  ذحٌؼّحسز ٚجٌؼّحسز ذِح

، ٚرٌه جػطّحدجً ػٍٝ ضطىفً جٌذٌٚس ذطٛف١ش جٌّغىٓ ٌىً فشد ِٓ أفشجد٘ح .ٖ

ِٛجسد جٌّشطمحش جٌٕفط١س، ٚجٌّؼحدْ،  طؼذدز، أّ٘ٙح:ِٛجسد٘ح جٌغ١ٕس جٌّ

جالعطفحدز ِٓ ِشحس٠غ جٌششوحش ٚ ،ٚجٌطؿحسز، ٚجٌشعَٛ ٚجٌؼشجتد

وً رٌه جعطٕحدج جٌٝ ِرذأ ِغإ١ٌٚس جٌشجػٟ ػٓ سػ١طٗ،  جالعطػّحس٠س جٌؼمحس٠س،

قك جٌغىٓ جٌزٞ ٠ؼذ ِٓ جٌكمٛق جإلعحط ٌإلٔغحْ، ألٔٗ قٌك ٚجٌؼذجٌس فٟ 

جٌشش٠ؼس جإلعال١ِس جٌخّغس جٌّؼشٚفس ذحٌؼشٚس٠حش  ضؿطّغ ف١ٗ ِمحطذ

جٌخّغس ٟٚ٘ "قفع جٌٕفظ، ٚقفع جٌذ٠ٓ، ٚقفع جٌّحي، ٚقفع جٌؼمً، ٚقفع 

 .  جٌؼشع"

ئرج ػؿضش جٌذٌٚس ذّٛجسد٘ح جٌّخطٍفس ػٓ وفحٌس ٘زج جٌكك ٌٍّكطحؾ١ٓ ِٓ  .ٗ

سػح٠ح٘ح، فاْ جٌّغإ١ٌٚس ضمغ ػٍٝ ػحضك جألغ١ٕحء فٟ جٌّؿطّغ، فؼ١ٍُٙ أْ 

 ٚجٌٍرحطٛج ذا٠فحء قحؾحش جٌفمشجء ٚجٌّكطحؾ١ٓ ِٓ جٌطؼحَ ٚجٌششجخ ٠مِٛ

ٚجٌّأٜٚ، ٚرٌه ِٓ خالي أِٛجي جٌضوحز ٚجٌظذلحش ٚجٌمشٚع جٌكغٕس؛ 

ٚرٌه جعطٕحدج جٌٝ ِرذأ خالفس جالٔغحْ فٟ جألسع، ٚجٌٝ جْ جالٔغحْ ٠ؿد جْ 

فٟ  ٠ؼ١ش ذىشجِس، ألْ هللا عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ لذ وشَ ذٕٟ آدَ، ٚؾؼٍٗ خ١ٍفس ٌٗ

 جألسع.

 ذشىً جٌّذْ جٌؼشجل١س ضخط١ؾ فٟ جإلعالِٟ ِٚؼح١ِٕٗ جٌفىش جألخز ذّٕٙؿ١ّس .٘

 ٌغىحْ جإلعالِٟ أٚ جالؾطّحػٟ جٌّؼّْٛ ذ١ٓ ٚجٌطٛجفك جٌطٕحغُ ذّمذجس ػحَ،
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ً  ٚجٌّؼّحس٠س، جٌؼّشج١ٔس  ِٚالِكٙح جٌّذ٠ٕس  جٌّذ٠ٕس ضخط١ؾ ٌٕظش٠س أعحعح

 شٛجت١حش جٌغىٓ.جٌؼشجل١س، ٚرٌه ِٓ أؾً جٌمؼحء ػٍٝ ظح٘شز ػ

، أٞ ئٌٝ قذ ئشرحع قحؾحش ذأْ ضٛفش جٌكحؾحش ئٌٝ قذ جٌىفح٠سجٌذٌٚس ٍِضِس  .ٙ

ٌّح فٟ رٌه ِٓ ضكم١ك ٌّمحطذ جٌشش٠ؼس جالعال١ِس ِٓ ئشرحع  أٚعحؽ جٌٕحط،

ٌرٕحء  جٌؼشٚسجش، ٚلذ أؾحص جٌفمٙحء أخز جٌذ٠ٓ ٚجٌمشع ِٓ ِحي جٌضوحز

ً  جٌّغحوٓ، جٌكحؾحش جألعحط جٌطٟ ضإِٕٙح  ػٍٝ أْ جٌغىٓ أٚ جٌّرٕٝ ِٓ ضأع١غح

 .جٌضوحز ٌإلٔغحْ ئرج وحْ غ١ش لحدس ػٍٝ ضأ١ِٕٙح

جٌطؼ١ّش ٠ظكرٗ جالعط١طحْ جٌرششٞ فٟ جٌطؿّؼحش جٌؼّشج١ٔس جٌؿذ٠ذز ِشضىضجً  .7

جٌطىحفً جالؾطّحػٟ ذ١ٓ جٌطرمحش ٚجٌؿّغ ذ١ٕٙح فٟ ٚػٍٝ ِرذأ جٌطٛجصْ 

ْٛ ِح دجِٛج ٠طمْٛ هللا جٌؼّشجْ دْٚ ضفشلس أٚ ؽرمس أٚ ض١١ّض فٟ جٌؿٕظ أٚ جٌٍ

عركحٔٗ ٚضؼحٌٝ فٟ أػّحٌُٙ ٚفٟ أدجء ٚظحتفُٙ جالؾطّحػ١س ٚجٌؼ١ٍّس جٌطٟ 

 ضطٛجفك ِغ ئِىحٔحضُٙ ٚلذسجضُٙ.

 صبَٛبً: انزٕصٛبد: 

ِٓ أُ٘ آ١ٌحش جٌط٠ًّٛ جإلعالِٟ ٚجٌمحٟٔٛٔ ٌطٕش١ؾ جٌغٛق جٌؼمحسٞ، أْ 

جٌؼشجق ٚذٕحء  ٚجٌطٟ ضؼذ ِٓ جٌغرً جٌٛلحت١س ٌٍمؼحء ػٍٝ أصِس جٌغىٓ فٟ

 جٌؼشٛجت١حش ٚضطٍخض فٟ جٌٕمحؽ جألعحط ج٢ض١س:
ٚ٘ٛ أقذ طٛس جٌر١غ جٌؿحتضز  جٌط٠ًّٛ ػٓ ؽش٠ك ذ١غ جٌّشجذكس ذحٌطمغ١ؾ: أٔالً:

 فٟ جٌشش٠ؼس جالعال١ِس ٚجٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ، ٠ٚطُ ٚفك جٌخطٛجش ج٢ض١س:
ٔمذجً أٚ ذح٢ؾً ِٓ  ضمَٛ جٌّإعغس جٌط١ٍ٠ّٛس ذششجء جٌؼمحس أٚ جٌٛقذز جٌغى١ٕس .1

 طحقرٙح ئِح ذٕحًء ػٍٝ ؽٍد ِٓ ِكطحؼ جٌٛقذز أٚ دْٚ ؽٍد ِغرك.
٠طُ ئذشجَ ػمذ ذ١غ جٌٛقذز ِغ ؽحٌد جٌغىٓ ذػّٓ ششجء جٌّإعغس جٌط١ٍ٠ّٛس ٌٙح  .٧

ٚص٠حدز ٘حِش سذف ِؼٍَٛ ِٚح ٠محذً جألؾً، ػٍٝ أْ ٠غذد ؾضء ِٓ غّٓ جٌر١غ 

 جألؾً.ِمذِحً ٚجٌرحلٟ ٠غذد ػٍٝ ألغحؽ ؽ٠ٍٛس 
. ٌٍّإعغس جٌط١ٍ٠ّٛس قك جٌّطحٌرس ذؼّحٔحش ٌغذجد جأللغحؽ، ٠ٚؿٛص ششػحً ٖ

 ؽرمحً ٌٍّز٘د جٌّحٌىٟ س٘ٓ جٌٛقذز جٌغى١ٕس جٌّر١ؼس.
ٚ٘ٛ ِٓ جٌط٠ًّٛ ػٓ ؽش٠ك ػمذ جالعطظٕحع ٚجالعطظٕحع جٌّٛجصٞ:  صبَٛب:

ذ جٌؼمٛد جٌّغّحز فٟ جٌفمٗ جٌكٕفٟ ٚجٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ، ٠ٚذخً ػّٓ ػم

ذأْ شخظحً ٌذ٠ٗ لطؼس أسع، ٠ٚش٠ذ ئلحِس  ٠ٚطُ رٌهجٌغٍََُّ ٌذٜ ؾّٙٛس جٌفمٙحء، 

ِرٕٝ ػ١ٍٙح، ٚجضفك ِغ ِمحٚي ٌرٕحتٙح ذّرٍغ ِؼ١ٓ، ٌٚىٓ ١ٌظ ٌذ٠ٗ ض٠ًّٛ، ٠طمذَ 

٘زج جٌشخض ئٌٝ ِإعغس ِح١ٌس ذطٍد إللحِس جٌّرٕٝ ذّٛؾد ػمذ جعطظٕحع، 

طظٕحع ِٛجص إللحِس جٌّرٕٝ ذحٌّرٍغ ٚضطفك جٌّإعغس جٌّح١ٌس ِغ جٌّمحٚي فٟ ػمذ جع

أٚ ألً ِٕٗ قغد جٌّغحِٚس جٌطٟ ضؿش٠ٙح ِغ ِمح١ٌٚٓ آخش٠ٓ، غُ ضمَٛ  جٌّكذد

جٌّإعغس جٌّح١ٌس ذحالضفحق ِغ طحقد جٌّرٕٝ جٌّطٍٛخ ئلحِطٗ ػٍٝ أْ ٠غذد ٌٙح 
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جٌّرٍغ ػٍٝ ألغحؽ، ٠ٚشجػٝ فٟ ضكذ٠ذٖ ضكم١ك ٘حِش سذف ٌٍّإعغس ئٌٝ ؾحٔد 

 ؾً.جٌض٠حدز ِمحذً جأل

ٟٚ٘ ِٓ جٌؼمٛد جٌّغّحز فٟ جٌفمٗ جإلعالِٟ جٌط٠ًّٛ ػٓ ؽش٠ك جإلؾحسز،  صبنضب:

 ٚجٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ، ٠ٚٛؾذ ِٕٙح ٔٛػحْ ّ٘ح:
ٟٚ٘ أْ ٠غطأؾش ِرٕٝ ٌٍغىٓ ِػالً ِمحذً أؾشز  جإلؾحسز جٌطشغ١ٍ١س أٚ جألط١ٍس: .1

ّرٕٝ جٌزٞ ٠ظً ِكذدز ضذفغ دٚس٠حً، ٚضمطظش ػاللس جٌّغطأؾش ػٍٝ جالٔطفحع ذحٌ

 ٍِىٗ ٌٍّإؾش، ٠ّٚىٓ أْ ٠طُ رٌه ذأعٍٛذ١ٓ:
أْ ضٕشأ ششوس ػمحس٠س ٠ىْٛ غشػٙح ئٔشحء جٌّرحٟٔ غُ ضأؾ١ش٘ح ٌطحٌرٟ جٌغىٓ  أ.

 ِمحذً أؾشز شٙش٠س.
أْ ضظذس ششوس جعطػّحس عٕذجش ئؾحسز ضؿّغ ذّٛؾرٙح ِرحٌغ ِٓ جٌّذخش٠ٓ،  ة.

ػٍٝ أْ ٠شحسن قٍّس جٌغٕذجش غُ ضٕشة ذٙزج جٌّرٍغ ػذز ِرحْ ضمَٛ ذطأؾ١ش٘ح، 

فٟ جٌكظٛي ػٍٝ ل١ّس جإل٠ؿحس جٌذٚسٞ ذكغد ِح ٠كٍّٗ وً شخض ِٓ 

عٕذجش ذؼذ خظُ ِمحذً ئدجسز جٌؼمحس، ٠ّٚىٓ أْ ٠طُ ضذجٚي ٘زٖ جٌغٕذجش فٟ 

 جٌغٛق جٌػح٠ٛٔس.
: ٟٚ٘ جٌطٟ ٠ض٠ذ ف١ٙح لغؾ جإلؾحسز جٌط١ٍ٠ّٛس أٚ جإلؾحسز جٌّٕط١ٙس ذحٌط١ٍّه. ٧

، ٚجػطرحس جٌض٠حدز ؾضًء أٚ لغطحً ِٓ غّٓ جٌّرٕٝ، قطٝ ضٕطٟٙ جإل٠ؿحس جٌذٚسٞ

ِذز جإلؾحسز ذطٍّه جٌّغطأؾش ٌٍّرٕٝ، ٚضطُ ػٓ ؽش٠ك ل١حَ ِإعغس ِح١ٌس 

ذششجء أٚ ئٔشحء ِرٕٝ غُ ضمَٛ ذطأؾ١شٖ ٌٍغ١ش ِمحذً لغؾ ئ٠ؿحس دٚسٞ ٠كذد 

ذك١ع ضغطشد جٌّإعغس ضىح١ٌف جٌكظٛي ػٍٝ جٌّرٕٝ ٚ٘حِش سذف ٚؾضء ِٓ 

جٌّرٕٝ ِغ وً لغؾ ئٌٝ أْ ضٕطٟٙ ِذز جإل٠ؿحس، فطٕطمً ٍِى١س جٌّرٕٝ ئٌٝ غّٓ 

 جٌّغطأؾش.
 ً ٟٚ٘ ِٓ جٌؼمٛد جٌششػ١س  جٌط٠ًّٛ ػٓ ؽش٠ك جٌّؼحسذس جٌّخظظس: :ساثؼب

جٌمح١ٔٛٔس، ٚضؼشف ذأٔٙح دفغ ِحي ٢خش ١ٌؼًّ ف١ٗ، ٚجٌشذف ذ١ّٕٙح ػٍٝ ِح جضفمح، 

ش ٠ٚش٠ذْٚ جعطػّحس٘ح ٌٚىٓ ٚطٛسضٙح أْ ٠ىْٛ ٌذٜ ذؼغ جٌٕحط فحتغ ِذخشج

ال ضطٛجفش ٌذ٠ُٙ جٌّمذسز أٚ جٌٛلص أٚ جٌخرشز، ف١ذفؼْٛ أِٛجٌُٙ ئٌٝ شخض خر١ش 

١ٌغطػّش ٘زٖ جألِٛجي ِمحذً قظس ِٓ جٌشذف، ٚوٛٔٙح ِؼحسذس ِخظظس أٞ 

٠كذد ف١ٙح ٔٛع ِٚؿحي جالعطػّحس ٚ٘ٛ فٟ ِؿحٌٕح ٠طّػً فٟ جالعطػّحس جٌؼمحسٞ، 

ّؼحسذس فٟ ضٕش١ؾ جٌغٛق جٌؼمحسٞ ِٓ خالي ل١حَ ٠ّٚىٓ أْ ٠طُ جعطخذجَ جٌ

ً ِإعغس ِح١ٌس أٚ جعطػّحس٠س ذحٌطخط١ؾ إلٔشحء ِرٕ أٚ ػذز ِرحْ، ٚذؼذ ضكذ٠ذ  ح

جٌطىٍفس جٌالصِس ٠مغُ جٌّرٍغ ئٌٝ عٕذجش أٚ ٚغحتك ضطشقٙح ٌالوططحخ جٌؼحَ ٌؿّغ 

ػٍٝ  ٘زٖ جٌّرحٌغ، غُ ضمَٛ ذأشحء جٌّرٕٝ ٚذ١غ ٚقذجضٗ ذحٌطمغ١ؾ، ٠ٚٛصع جٌشذف

قٍّس جٌغٕذجش أٚ جٌظىٛن ػٍٝ أْ ٠طُ جعطٙالن )جعطشدجد ل١ّس( جٌغٕذجش ِٓ 

 جأللغحؽ جٌّكظٍس دٚس٠ح. 
ٌمذ ششع جإلعالَ ٚجٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ آ١ٌحش ػذ٠ذز  جٌط٠ًّٛ جٌخ١شٞ: خبيغبً:

ٌؼمٛد جٌطرشػحش أٚ جإلقغحْ، ِٕٙح ِح ٘ٛ ٚجؾد ششػحً ِػً جٌضوحز ٚٔفمس جأللحسخ 
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جٌظذلحش ١ٚشجْ، ِٕٚٙح ِح ٘ٛ ضطٛػٟ ِػً جٌٛلف ٚجٌٙرحش ٚقمٛق جٌؿ

جٌططٛػ١س جألخشٜ، ٚفٝ ٘زج جإلؽحس ٠ّىٓ جعطخذجَ أعٍٛخ جٌٛلف جٌزٞ ٠ّػً 

طذلس ؾحس٠س ٠غطّش غٛجذٙح ئٌٝ ِح ذؼذ ق١حز جإلٔغحْ فٟ ضٛف١ش جٌط٠ًّٛ جٌالصَ 

 ٌّغحوٓ جٌّكطحؾ١ٓ ِٓ جٌفمشجء ٚجٌّغحو١ٓ، ٚالع١ّح أْ ٔغرس ِٓ ال ٠ؿذْٚ

 جٌغىٓ جٌّٕحعد ِٓ عىحْ جٌؼشٛجت١حش فٟ ضضج٠ذ.

 ادلظادر وادلراجع
 أٔالً:  كزت انهغخ انؼشثٛخ: 

، ػًّ فش٠ك ذّغحػذز( ٘ـٕٗٗٔ: جٌّطٛفٝ) ػّش جٌك١ّذ ػرذ ِخطحس أقّذ. د .ٔ

 .8َٕٓٓ -٘ـ9ٕٗٔ، جٌىطد ػحٌُ، ٔ ؽ، ٔؼ، جٌّؼحطشز جٌؼشذ١س جٌٍغس ِؼؿُ

(، ٘ـ9ٖٖ: جٌّطٛفٝ) جذٟجٌفحس جٌؿٛ٘شٞ قّحد ذٓ ئعّحػ١ً ٔظش أذٛ .ٕ

، ٗؼ، ػطحس جٌغفٛس ػرذ أقّذ: ضكم١ك جٌؼشذ١س ٚطكحـ جٌٍغس ضحؼ جٌظكحـ

 .987َٔ -٘ ـ7ٓٗٔ، ذ١شٚش –ٌٍّال١٠ٓ جٌؼٍُ دجس، ٗؽ

(، ٘ـ8ٔ7: جٌّطٛفٝ) آذحدٞ جٌف١شٚص ٠ؼمٛخ ذٓ دمحم ؽح٘ش أذٛ جٌذ٠ٓ ِؿذ .ٖ

 دمحم: ذاششجف جٌشعحٌس ِإعغس فٟ جٌطشجظ ِىطد: ضكم١ك، جٌّك١ؾ جٌمحِٛط

 ٚجٌطٛص٠غ، ٚجٌٕشش ٌٍطرحػس جٌشعحٌس ِإعغس، 8ؽ، جٌؼشلُغٛعٟ ٔؼ١ُ

 .َٕ٘ٓٓ -٘ـٕٙٗٔ ٌرٕحْ، –ذ١شٚش

 جٌشجصٞ جٌكٕفٟ جٌمحدس ػرذ ذٓ ذىش أذٟ ذٓ دمحم هللا ػرذ أذٛ جٌذ٠ٓ ص٠ٓ .ٗ

، ٘ؽ، دمحم جٌش١خ ٠ٛعف: ضكمك، جٌظكحـ ِخطحس(، ٘ـٙٙٙ: جٌّطٛفٝ)

  َ.999ٔ-٘ـٕٓٗٔط١ذج، –ذ١شٚش جٌّٕٛرؾ١س، جٌذجس -جٌؼظش٠س جٌّىطرس

 صبَٛبً: كزت انزفغٛش: 

 شّظ جٌخضسؾٟ جألٔظحسٞ فشـ ذٓ ذىش أذٟ ذٓ أقّذ ذٓ دمحم هللا ػرذ أذٛ .٘

 ٚئذشج١ُ٘ جٌرشدٟٚٔ أقّذ: ، ضكم١ك(٘ـ7ٔٙ: جٌّطٛفٝ) جٌمشؽرٟ جٌذ٠ٓ

 جٌىطد دجس، ٕؽ، ٓٔؼ،جٌمشؽرٟ ضفغ١ش جٌمشآْ ألقىحَ جٌؿحِغ، أؽف١ش

 .9َٙٗٔ -٘ـ8ٖٗٔ جٌمح٘شز، –جٌّظش٠س

 جٌذِشمٟ غُ جٌرظشٞ جٌمششٟ وػ١ش ذٓ ػّش ذٓ ئعّحػ١ً جٌفذجء أذٛ .ٙ

عالِس،  دمحم ذٓ جٌؼظ١ُ، ضكم١ك عحِٟ جٌمشآْ ، ضفغ١ش(٘ـ77ٗ: جٌّطٛفٝ)

 َ.999ٔ -٘ـٕٓٗٔٚجٌطٛص٠غ،  ٌٍٕشش ؽ١رس ، دجسٕ، ؽٗؼ
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 صبنضبً: كزت انؾذٚش انششٚف: 

ٍّه، ششـ طك١ف جٌرخحسٜ جذٓ ذطحي أذٛ جٌكغٓ ػٍٟ ذٓ خٍف ذٓ ػرذ جٌ .ٚ

ِىطرس جٌششذ، ، ٕ، ؽ7ؼ،أذٛ ض١ُّ ٠حعش ذٓ ئذشج١ُ٘ :ضكم١ك الذٓ ذطحي،

 .َٖٕٓٓ -٘ـ ٖٕٗٔجٌش٠حع، 

ِؾشدٞ ِٛعٝ ذٓ ػٍٟ ذٓ جٌكغ١ٓ ذٓ أقّذ .ٛ ْٚ  ذىش أذٛ جٌخشجعحٟٔ، جٌُخْغَش

 ػرذ أذٛ: ػ١ٍٗ ٚػٍك ذٗ ٌٍر١ٙمٟ، جػطٕٝ ، ج٢دجخ(٘ـ8٘ٗ: جٌّطٛفٝ) جٌر١ٙمٟ

 جٌػمحف١س، جٌىطد ، ِإعغسٔ، ذحخ فٟ جٌرٕحء، ؽٔجٌّٕذٖٚ ،ؼ جٌغؼ١ذ هللا

 َ. 988ٔ -٘ـ8ٓٗٔ ٌرٕحْ، –ذ١شٚش

: جٌّطٛفٝ) جٌش١رحٟٔ أعذ ذٓ ٘الي ذٓ قٕرً ذٓ دمحم ذٓ أقّذ هللا ػرذ أذٛ .ٜ

 ػحدي -جألسٔحؤٚؽ شؼ١د: قٕرً، ضكم١ك ذٓ أقّذ جإلِحَ ، ِغٕذ(٘ـٕٔٗ

: جٌطشوٟ، جٌطرؼس كغٓجٌّ ػرذ ذٓ هللا ػرذ د: ٚآخشْٚ ئششجف ِششذ،

 َ.ٕٔٓٓ -٘ـٕٔٗٔ جٌشعحٌس، ِٓ دْٚ ِىحْ ٔشش، جألٌٚٝ، ِإعغس

 خبيغبً: انكزت انفمٓٛخ ٔانمبََٕٛخ: 

١ذ ذٓ قضَ جألٔذٌغٟ، جٌّكٍٝ ذح٢غحس، ضكم١ك: جذٛ دمحم ػٍٟ ذٓ جقّذ ذٓ عؼ .ٓٔ

وطحخ جٌضوحز، دجس جٌىطد ، ٔ، ؽٗػرذ جٌغفحس ع١ٍّحْ جٌرٕذسٞ ، ؼد.

 ٘ـ. ٕ٘ٗٔ –َ ٖٕٓٓ، ٌرٕحْ جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش ،

 جٌشٙد َ(،8ٖٔٔ -٘ـ7ٖ8سػٛجْ جٌّحٌمٟ )جٌّطٛفٝ: ػحَ  أذٟ جٌمحعُ جذٓ .ٔٔ

 جٌػمحفس، دجس ٔشش جٌٕشحس، عحِٟ .د ضكم١ك جٌٕحفؼس، جٌغ١حعس فٟ جٌالِؼس

 .98ٗٔ جٌذجس جٌر١ؼحء،

د. أقّذ جٌىر١غٟ، جٌٛؾ١ض فٟ لحْٔٛ جألقٛجي جٌشخظ١س ٚضؼذ٠الضٗ، جٌضٚجؼ  .ٕٔ

 .99ٓٔ،ِىطرس جٌّٛج٘د، ذغذجد، ٔسّ٘ح، ؼٚجٌطالق ٚآغح

دمحم ػرحط جٌغحِشجتٟ،  قّذ ػر١ذ جٌىر١غٟ ٚد. أقّذ ػٍٟ جٌخط١د ٚد. د. .ٖٔ

، دجس جذٓ جالغ١ش، ؾحِؼس جٌّٛطً، ٔششـ لحْٔٛ جألقٛجي جٌشخظ١س، ؽ

ٔ98ٓ. 

جٌر١غ ٚجال٠ؿحس ٚجٌّمحٌٚس،  أ.د. ؾؼفش جٌفؼٍٟ، جٌٛؾ١ض فٟ جٌؼمٛد جٌّغّحز، .ٗٔ

 .ٕ٘ٓٓش، ؾحِؼس جٌّٛطً، ، دجس جذٓ جالغ١ٕؽ

أ.د. سف١ك ٠ٛٔظ جٌّظشٞ، ٔكٛ جلطظحد جعالِٟ، جٌٕؿش ٚجٌّضج٠ذز   .٘ٔ

 .999ٔ، دجس جٌّىطرٟ، دِشك، ٔٚجٌّٕحلظس ٚجٌّّحسعس، ؽ

، ِشوض ٔي، ؽد. عحِٟ ؾ١ًّ جٌىر١غٟ، ؾشجتُ جالػطذجء ػٍٝ جألِٛج  .ٙٔ

 .8ٕٓٓس، ذغذجد، ١عالِجٌركٛظ ٚجٌذسجعحش جإل
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 فٟ جٌؼّحسز جٌزجش ٚأطٛي ػٓ جٌركع ، سقٍسئذشج١ُ٘  جٌرحلٟ ػرذ د.  .ٚٔ

رجض١س، ذذْٚ ِىحْ  جٌٕظش٠س  ع١شز – جٌّٕٙؽ - جٌؼم١ذز - جإلعالَ، جٌٕشأز

 َ. 999ٔ-٘ـ9ٔٗٔؽرغ، 

ػرذ جٌّؿ١ذ جٌكى١ُ ٚػرذ جٌرحلٟ جٌرىشٞ ٚدمحم ؽٗ جٌرش١ش، جٌٛؾ١ض فٟ  د. .ٛٔ

، ٕ، ؽٔٔظش٠س جالٌطضجَ فٟ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ جٌؼشجلٟ، ِظذس جالٌطضجَ، ؼ

 .ٕٔٔٓدجس جذٓ جالغ١ش، ؾحِؼس جٌّٛطً، 

، وطحخ ؾش٠ّس جٌغشلس جعرحذٙح ٚجالغحس جٌّطشضرس ػ١ٍٙح، ػرٛد ػٍٛجْ ػرٛد .ٜٔ

 ِٕشٛس فٟ جالٔطش١ٔص، ػٍٝ جٌّٛلغ ج٢ضٟ:

 https://almerja.com/reading.php?idm=40505 

ّحْ، ششـ جٌمحْٔٛ جٌّذٟٔ ج١ٌٍرٟ، جٌكمٛق جٌؼ١ٕ١س جالط١ٍس ػٍٟ ػٍٟ ع١ٍ .ٕٓ

 .9ٙ9ٔٚجٌطرؼ١س، دجس طحدس، ذ١شٚش،

َّٟ د.   .ٕٔ ، جٌذٌٚس جأل٠ِٛس ػٛجًِ جالصد٘حس ٚضذجػ١حش ػٍٟ دمحم دمحم جٌظًّالَّذ

 -ذ١شٚش ٚجٌطٛص٠غ، ٚجٌٕشش ٌٍطرحػس جٌّؼشفس ، دجسٕ، ؽٕجال١ٙٔحس، ؼ

 َ.8ٕٓٓ -٘ـ9ٕٗٔ ٌرٕحْ،

 جٌؿ١ً، ٕؽ، ٔؼ،جٌؼظش فمٗ فٟ جٌّمذِس، ِشجد هللا ػرذ ذٓ فؼً. د .ٕٕ

 َ.ٕٙٔٓ - ٘ـٖٗٔ طٕؼحء، جٌؿذ٠ذ،

د. دمحم ذٓ جقّذ ذٓ طحٌف جٌظحٌف، قمٛق جإلٔغحْ فٟ جٌمشآْ ٚجٌغٕس  .ٖٕ

-٘ـٖٕٗٔ، جٌغؼٛد٠س، ٔٚضطر١محضٙح فٟ جٌٍّّىس جٌؼشذ١س جٌغؼٛد٠س ، ؽ

ٕٕٓٓ. َ 

 جٌطكشٞ ِشقٍس ٟف جإلٔغحْ قمٛق دمحم قغٓ وحظُ جٌكغ١ٕحٚٞ ، ػّحٔحش .ٕٗ

، جٌّشوض جٌؼشذٟ ٌٍٕشش، جٌمح٘شز ، ِٔمحسٔس( ، ؽ جألدٌس)دسجعس ٚؾّغ

 َ.8ٕٔٓ-٘ـ 9ٖٗٔ

دمحم ذٓ ػٍٟ ذٓ دمحم جألطركٟ جألٔذٌغٟ، أذٛ ػرذ هللا، شّظ جٌذ٠ٓ  .ٕ٘

٘ـ(، ذذجتغ جٌغٍه فٟ ؽرحتغ جٌٍّه، 89ٙجٌغشٔحؽٟ جذٓ جألصسق )جٌّطٛفٝ: 

جٌؼشجق ،  –صجسز جإلػالَ، ٚٔ، ؽٔضكم١ك: د. ػٍٟ عحِٟ جٌٕشحس،ؼ

ٔ977. 

، جٌّىطرس ٖ، ؽٔغٕٟ قغْٛ ؽٗ، جٌكمٛق جٌؼ١ٕ١س، ؼ دمحم ؽٗ جٌرش١ش ٚد. .ٕٙ

 .ٕٓٔٓجٌمح١ٔٛٔس، ذغذجد، 

أ.د. دمحم جٌضق١ٍٟ، قمٛق جالٔغحْ فٟ جالعالَ، دسجعس ِمحسٔس ِغ جالػالْ  .ٕٚ

، دجس جذٓ وػ١ش، ذ١شٚش، ٗجٌؼحٌّٟ ٚجالػالْ جالعالِٟ ٌكمٛق جالٔغحْ، ؽ

ٕٓٓ٘. 

https://almerja.com/reading.php?idm=40505
https://almerja.com/reading.php?idm=40505
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جٌّشوض جٌفٍغط١ٕٟ ٌكمٛق جإلٔغحْ، جٌكك فٟ جٌغىٓ جٌّالتُ فٟ جٌّٛجغ١ك  .ٕٛ

 جٌكمٛق جاللطظحد٠س ١ِذجْ فٟ جٌطػم١ف جٌذ١ٌٚس ٌكمٛق جإلٔغحْ، عٍغٍس

 ٚجٌػمحف١س، ِٓ دْٚ دجس ِٚىحْ ٚعٕس ٔشش. ٚجالؾطّحػ١س

 عبدعبً : انشعبئم ٔاالغبسٚؼ:

ٕحتٟ، أؽشٚقس جقّذ ػٍٟ ػرذ جٌضػرٟ، قك جٌخظٛط١س فٟ جٌمحْٔٛ جٌؿ .ٜٕ

 . ٕٗٓٓدوطٛسجٖ ِمذِس ئٌٝ ِؿٍظ و١ٍس جٌكمٛق، ؾحِؼس جٌّٛطً ، 

ؽٗ طحٌف خٍف جٌؿرٛسٞ، قك جٌضٚؾس فٟ جٌغىٕٝ، سعحٌس ِحؾغط١ش، و١ٍس  .ٖٓ

 .ٕ٘ٓٓجٌمحْٔٛ، ؾحِؼس جٌّٛطً، 

دمحم سجفغ ٠ٛٔظ دمحم جٌك١حٌٟ، ِطٌٟٛ جٌٛلف، دسجعس ِمحسٔس، سعحٌس  .ٖٔ

 .ٕ٘ٓٓٛطً، ِحؾغط١ش، و١ٍس جٌمحْٔٛ، ؾحِؼس جٌّ

 عبثؼبً: انجؾٕس انؼهًٛخ:

 جٌّذ٠ٕس ضخط١ؾ فٟ جإلعالِٟ جٌفىش خ١ٍف ِظطفٝ غشج٠رس ، ِٕٙؿ١ّس .ٕٖ

أّٔٛرؾح(، ذكع ِٕشٛس فٟ جٌّؿٍس  جٌشذ١غ أذٟ جإلعال١ِس )جذٓ جٌؼشذ١س

جألسد١ٔس ٌٍؼٍَٛ جالؾطّحػ١س ، ٚصجسز جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ ٚجٌركع جٌؼٍّٟ ، جألسدْ 

 .ٕ٘ٔٓ، ٔ، جٌؼذد8، جٌّؿٍذ

د. شٛلٟ لحعّٟ، جٌكك فٟ جٌغىٓ، ذكع ِٕشٛس فٟ ِؿٍس جٌؼٍَٛ جإلٔغح١ٔس  .ٖٖ

 .ٕ٘ٔٓ، جٌؿضجتش، ٕٔٚجالؾطّحػ١س، ؾحِؼس ذغىشز ، جٌؼذد

د. ػكٝ دمحم عؼ١ذ جٌٕؼّحْ ٚجٌغ١ذ ػّش س٠حع جقّذ، قك جٌغىٕٝ دسجعس  .ٖٗ

ِمحسٔس، ذكع ِٕشٛس فٟ ِؿٍس ؾحِؼس ضىش٠ص ٌٍكمٛق، جٌغٕس جالٌٚٝ جٌّؿٍذ 

 ٘ـ. 7ٖٗٔرٞ جٌكؿس  -ٕٙٔٓ، ج٠ٍٛي ٕذد جالٚي ؼجالٚي، جٌؼ

د. ِٕزس لكف، جالؾحسز جٌّٕط١ٙس ذحٌط١ٍّه ٚطىٛن جألػ١حْ جٌّإؾشز، ذكع  .ٖ٘

ضمذَ ذٗ فٟ دٚسز ِؿّغ جٌفمٗ جإلعالِٟ جٌػح١ٔس ػششز جٌّٕؼمذز فٟ ِذ٠ٕس 

 .ٕٓٓٓعرطّرش،  7ٕ-ِٕٔٓ ٌٍفطشز جٌش٠حع 

ك جٌغىٓ فٟ جٌؼشجق ٘حٌس ػٍٟ ٘الي، جألعحط جٌذعطٛسٞ ٚجٌمحٟٔٛٔ ٌك .ٖٙ

و١ٍس  ٚذؼغ جٌذٚي، ذكع ِٕشٛس فٟ ِؿٍس جٌؼٍَٛ جٌمح١ٔٛٔس ٚجٌغ١حع١س،

 .9ٕٔٓ، جٌّؿٍذ جٌػحِٓ، جٌؼذد جألٚي، ٌغٕس  جٌمحْٔٛ ٚجٌغ١حعس، ؾحِؼس د٠حٌٝ

 صبيُبً: يٕالغ انشجكخ انؼُكجٕرٛخ:

جإلعىحْ، ِمحي ِٕشٛس  ِشىٍس ٌكً جإلعالِٟ جاللطظحد غحُٔ، آ١ٌحش أقّذ .ٖٚ

 ، ػٍٝ جٌشجذؾ جٌطحٌٟ:ٕٕٓٓ/ٕٔ/9ٕ ذطأس٠خ

https://www.islamweb.net/ar/article/29350/  

https://www.islamweb.net/ar/article/29350/
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