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 ا٥ٌرتٌت عرب ضشس )املعمٕوٛ(املذٌٗٛ عَ لمىظ٤ٔلٗٛ  عصشٙ صٗنتأسلٕ 

 يف الفقْ ا٫ط٦و٘ ٔالقٕاٌني الٕضعٗٛدساطٛ وقاسٌٛ 

 د. عبذ الباطط جاطي ذلىذأ.ً.

 قظي القإٌُ /كمٗٛ القإٌُ ٔالعمًٕ الظٗاطٗٛ

  جاوعٛ ا٧ٌباس

 

 اخل٦صٛ

عٛ ظددددشتددددذأ ا  الددددم ٖدددد ٗي  ،(املعمٕوددددٛ) محدددد قددددذ ُت

ظدددددىعٛ  عدددددرب ػدددددب ٛ ا٥ٌرتٌدددددت، أضدددددشاسا   ٔطدددددّٕلٛ

سمبددددددددا دل ىددددددددو ذلددددددددذد، أٔ ، أٔ وعددددددددني ػدددددددد  

أٔ  ،عٍدددددذوا لددددٗث عمددددٜ ا٫سِدددددا   البؼددددشٖٛ كمددددّا،   

ال قظدددددٗي ال قمٗدددددذٙ  كددددداُ ا ملدددددٔ، خدددددشو القدددددٕاٌني 

  ٛ وٍّدددددا  ل٨ػدددددٗاٞ ٖقدددددًٕ عمدددددٜ ال ىٗٗدددددض  دددددني املادٖددددد

 ;ٖددد٤دٙ مس وظدددا٢ٔ ٔتمدددت اٌ قدددادا    ودددااملعٍٕٖدددٛ، ٔ

ودددددددَ داٟدددددددشٚ  املعٍٕٖدددددددٛا٧ػدددددددٗاٞ  اطددددددد بعاد  ظدددددددبت

 ٛ ٙٓ  وددددَ    ، املظدددد٤ٔلٗٛ املذٌٗدددد ٧ٌّددددا ٥ تٍددددذسٍّ لددددت أ

، ا عقددددددداسالٔ  ٍقددددددد٥ٕامل قظددددددى٘ ا٧ػدددددددٗاٞ املادٖدددددددٛ: 

ُِ ٖددددددٍ ي   ٔل عددددددَ  -الٗددددددًٕ- ددددددُٕ النددددددشس   ددددددَ أ

ٞ  ا٧ػددددٗاٞ املادٖددددٛ ٔامل  ُٖ  ددددن ، عٍٕٖددددٛ عمددددٜ  ددددذ طددددٕا م

 ا أضدددددشاستظدددددبت قدددددذ عٍٕٖدددددٛ املػدددددٗاٞ( ا٧ ٗاٌدددددا  )ال

، ادٖدددٛاملػدددٗاٞ( ا٧الدددم تظدددببّا )  تمددد أ ٗاٌدددا ،  ،تفدددٕو

لدددزا صددداس لضاودددا  تأطدددٗع املظددد٤ٔلٗٛ    ،أضدددعامل املدددشا 

ٔ يف القدددإٌُ املدددذٌ٘،    ا  ٗاٌدددالعدددَ ضدددشس )املعمٕودددٛ( 

، مبددددددددا ٖٕاكددددددددت ال قددددددددٕسا    ٛثمدددددددداملىا ٍٛققٗددددددددامل

ا ٖقىددددا ِددددزا البحددددث الٕصددددٕه   احلذٖثددددٛ، ِٔددددٕ ودددد  

  ملْٗ.
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Abstract 

The piece of information 

that can be exchanged easily and 

quickly through the internet could 

cause a damage to someone's 

reputation, or to a particular 

society, or even to all human 

beings, especially when this 

information urges for terrorism or 

to break the laws. As the classic 

division of things is based on the 

distinction between the material 

things and moral things, this 

would lead to a number of 

disadvantages and may cause 
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criticisms, because this division 

would exclude the moral things 

from the domain of civil 

responsibility. According to this 

division, the moral thing are not 

enlisted under any of the two 

material things: Finance and 

Properties (Holdings). Today, 

since the damage could be caused 

by both the material and moral 

things, and since the entities or 

moral things could cause a 

damage larger many times than 

that damage caused by the 

material things, for all these 

reasons, it becomes necessary to 

establish the responsibility in the 

civil law for the damage caused 

by information and similar logical 

entities, in cope with modern 

developments. This is what the 

research aims to achieve. 

 املقذوٛ

 عمدددٜ ،ا٫ل رتٌٔٗدددٛٔاملٕاقدددو ٔطددداٟن ا٫عددد٦ً   تقدددًٕ -1

عدددرب ػدددب ٛ ا٥ٌرتٌدددت، ٔتظدددعٜ    تدددذأه )املعمٕودددا ( 

حلصددددذ الضٖدددداسا ، ٔجددددز  اِ ىدددداً امل ددددا عني، ٔلددددٕ   

عدددرب تٍدددأه أخبددداس ح ٖددد ي ال حقددد  ودددَ صدددح ّا،       

ٛ أٔ   ددددٜ ٌؼددددش أخبدددداس    ،  ددددذ٥  وددددَ القٗدددداً    ونددددمم 

 دددذٔسِا وصدددذسا  دقٗقدددا  لمىعمٕودددا    

(1)

ُٖمحددد    ، ممَّدددا 

ضددددددشسا  تٍقبدددددد  عمٗددددددْ أٔصددددددامل سكددددددَ      ددددددال ر

النشس املٕجت لمىظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ

(2)

. 
ٕٞ املظدددد٤ٔلٗٛ ال قصددددرٖٛ كىددددا   ددددَ تصددددٕس ٌؼدددد -2

لدددددٗث عمدددددٜ  عدددددَ ضدددددشس )املعمٕودددددٛ(، ودددددَ أ عددددداه 

ا٫سِددددددا 

(3)

، أٔ تددددددذعٕ خلددددددشو القددددددٕاٌني  

(4)

ٔقددددددذ ، 

ٛ ٖؼدددددد ن الدددددددبع  وٍّدددددددا )  ٌؼدددددددش  (، وثدددددددنجش دددددد

تعقٗددددددددددددددددددددن  ،ا٥خرتاقددددددددددددددددددددا  ،الفرٔطددددددددددددددددددددا 

ٛ  ،ال ؼددددددّر  ا٧جّددددددضٚ، تؼددددددْٕٖ الظددددددىع

(5)

ٌؼددددددش  ، 

ٛ   دددا٩دا  املقبٕعدددا  امل مدددٛ    تّذٖدددذ ا٥وددددَ   ،العاوددد

القددددٕو٘ ٔالعظدددد شٙ

(6)

٥ ٖٕجددددذ تؼددددشٖو  ٔ ٍٗىددددا ، 

حي ددددي املظدددد٤ٔلٗٛ تٍؼددددأ عددددَ ِددددزٓ قددددإٌٌ٘ خددددا  

يف تقبٗدددددد  الددددددٕ   ت ّددددددذ القندددددداٞ  ،ا٧ضددددددشاس

 ت ندددددددىٍّاٌصددددددٕ  القٕاعددددددذ ال قمٗذٖدددددددٛ الددددددم    

قاٟىٛالقٕاٌني ال

(7)

. 
لمىظددددددددددد٤ٔلٗٛ ال قصدددددددددددرٖٛ أجٍحدددددددددددٛ ثددددددددددد٦ ،  -3

  ٘ ٔاملظددد٤ٔلٗٛ عدددَ   ،املظددد٤ٔلٗٛ عدددَ الفعدددن الؼ صددد

 عددددن ال ددددر ٔاملظدددد٤ٔلٗٛ عددددَ ا٧ػددددٗاٞ، ٥   مدددد      

كدددثرا  يف القدددٕاٌني املقاسٌدددٛ،  عدددَ  عندددّا أ  اوّدددا 

ُِ اخ مفددددددت يف املظدددددد٤ٔلٗٛ ٔتٍظٗىّددددددا،  شٖقددددددٛ  ٔم

 احلددددددددددذٖث ٌٕعدددددددددداُ، نيإٌال قصددددددددددرٖٛ يف القدددددددددد

 ا ٖقددددًٕ عمددددٜ أطدددداغ اخلقددددأ )أٔ ا٫ضددددشاس(ىأ ددددذِ

ت دددت وشٔا٩خدددش ٖقدددًٕ عمدددٜ أطددداغ لىدددن   دددال ر،

 عمْ تبعٛالنشس 

(8)

. 

وفّدددًٕ املم ٗدددٛ يف القدددإٌُ املدددذٌ٘   ا  ٥ستبدددا ٌظدددشٔ -4

ٛملادٖدددد٧ػددددٗاٞ ا ا

(9)

 ،ٕٗٛضددددعاق صددددش  القددددٕاٌني ال ،

عمدددددٜ تٍظدددددٗي أ  ددددداً املظددددد٤ٔلٗٛ عدددددَ  ،أٔه ا٧ودددددش

احلٕٗاٌدددددددددا  ٔاملؼدددددددددٗذا ، ثدددددددددٖي ا٥٩  ٔامل ددددددددداَٟ   

   دددشصأ ثدددٖئا٧ػدددٗاٞ الدددم ت قمدددت عٍاٖدددٛ خاصدددٛ،   

ال قددددددٕسا  ا اٟمددددددٛ يف ا٥تصددددددا٥  ٔاملعمٕواتٗددددددٛ،   

كٗاٌددددددا  يددددددر وادٖددددددٛ ٍٖقبدددددد  عمّٗددددددا ٔصدددددد      

ٔملددددددددددا كاٌددددددددددت )ا٧ػددددددددددٗاٞ(  دددددددددداملعٍٜ الددددددددددذقٗ ، 

 ٛ ال عاوددددددن وددددددو   و باٍٖددددددٛ يف ال ؼددددددشٖعا  املقاسٌدددددد
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  عدددددددددد   مَّدددددددددد  آ،وفّددددددددددًٕ الؼدددددددددد٘ٞ ٔوعٍدددددددددد 

العشاقددددددد٘، عدددددددَ  ٔوٍّدددددددا تؼدددددددشٖعٍا   ،ال ؼدددددددشٖعا 

تٍظدددددٗي املظددددد٤ٔلٗٛ الٍاادددددٛ عدددددَ ا٧ضدددددشاس الدددددم  

ال ٗاٌا  ِزٓتظببّا 

(10)

. 

تؼدددددددشٖعا  أكثدددددددش تقدددددددٕسا ،  ٗدددددددض متح   املقا دددددددن، -5

 دددددني ا٧ػدددددٗاٞ املادٖدددددٛ ٔيدددددر  كاملدددددذٌ٘ الفشٌظددددد٘،

ا٧ػددددددددٗاٞ اخلقدددددددشٚ ٔيددددددددر اخلقددددددددشٚ;  ٔاملادٖدددددددٛ،  

الٍصدددددٕ  الدددددم تدددددٍظي ِدددددزٓ   ٗدددددٛعىٕول  دددددالٍظش

املظدددددد٤ٔلٗٛ

(11)

عمددددددٜ مدخدددددداه  طدددددداعذ القندددددداٞ ، وددددددا

ضدددىَ أ  ددداً ٗدددٕو٘ ال اودددنعال ِدددا أ شصوظددد  ذا  

الددددشٔاٟا ٔال دددداص  عددددن وددددث٦  وددددو املظدددد٤ٔلٗٛ، كىددددا 

ال ٗىأٖددددٛاملٍبعثددددٛ وددددَ  عدددد  املددددٕاد    

(12)

، ٔأخددددرا   

 ال ٗاٌا  املعٍٕٖٛ.

ٔعٍدددذوا تقدددًٕ املظددد٤ٔلٗٛ عدددَ ا٧ػدددٗاٞ يف القدددٕاٌني     -6

ّٞتاحلذٖثدددددددٛ،   ٌّدددددددا  خقدددددددأ عمدددددددٜ  ٤طدددددددع ا  دددددددذا

َٖ وفدددرت ،  أُ اخلقدددأ  ودددَ الؼدددٖشا  ٖدددشٝ ا  شٖقدددل ددد

ممندددا ا٥ دددرتا  وٍصدددت عمدددٜ   ،لدددٗع ِدددٕ املفدددرت  

  ُٖ املظددد٤ٔلٗٛ  سا قدددٛ الظدددببٗٛ، ٖٔدددشٝ  شٖددد  ثالدددث أ

وبٍٗٛ عمٜ أطاغ لىن ال بعٛ

 (13)

. 
7-  ُٖ ع املظددددددد٤ٔلٗٛ عدددددددَ  عدددددددن ٗطدددددددأتٔاحلقٗقدددددددٛ، أ

الؼدددد٘ٞ، عمددددٜ خقددددأ وفددددرت  يددددر قا ددددن ٫ثبددددا     

الفمظددددفٛ الددددم تقددددًٕ عمّٗددددا  الع ددددع، ٖ ٍددددا ٜ وددددو

الددددم تقددددًٕ عمددددٜ   املظدددد٤ٔلٗٛ املذٌٗددددٛ  ٕجددددْ عدددداً،    

 ٙ اخلقدددأ أٔ ال عدددذ

(14)

ُٖ مقاودددٛ املظددد٤ٔلٗٛ عمدددٜ     ، مر أ

خقدددأ يدددر قا دددن ٫ثبدددا  الع دددع، سمبدددا ٖددد٤دٙ مس       

لىٗدددن ا٫ٌظددداُ املظددد٤ٔلٗٛ   دددر رٌدددت جٍدددآ، ِٔدددٕ   

وا ٖ ٍا ٜ وو الفقشٚ البؼشٖٛ

(15)

.  
ٛ لددددزا، ٥ ددددٖذ وددددَ مدساٍّ ا    -8 ٛ  ملظدددد٤ٔلٗ الٍاػدددد٠ٛ   املذٌٗدددد

 عدددددربالدددددم ٖددددد ٗي تدددددذأ ا  ( املعمٕودددددٛ) ضدددددشس عدددددَ

 لدددددت م ددددداس املظددددد٤ٔلٗٛ عدددددَ ا٧ػدددددٗاٞ;   ا٥ٌرتٌدددددت

   ُِ كددددددددُٕ )املعمٕودددددددددٛ( يف  قٗق ّددددددددا )ػددددددددد٠ٗا (، ٔم

 تأصدددددٗنكاٌدددددت ػددددد٠ٗا  )وعٍٕٖدددددا ( ٥ )وادٖدددددا (، ثدددددٖي   

املذٌٗدددددٛ عدددددَ ِدددددزٓ ا٧ضدددددشاس تأصددددد٦ٗ     ملظددددد٤ٔلٗٛ ا

املقاسٌددددٛ  ددددني الفقددددْ  وددددَ خدددد٦ه   ا   ددددذٖثا ،عصددددشٖ

ا٫طدددددد٦و٘ ٔالقددددددٕاٌني الٕضددددددعٗٛ، ٔرلدددددد  ٔ دددددد      

 ال صىٗي ا٩ت٘:
َ   ا٧ٔه بحدددددددث امل ضدددددددشس   : أطددددددداغ املظددددددد٤ٔلٗٛ عددددددد

 .املعمٕوٛ يف القإٌُ الٕضع٘

: ا٧طدددددداغ ال ٦طددددددٗ ٘ لمىظدددددد٤ٔلٗٛ ا٧ٔه قمددددددتامل

 عَ النشس الزٙ تظببْ )املعمٕوٛ(.

 .: يف الٍظاً الفشٌظ٘ٔهالفشع ا٧

 .يف ا٧ٌظىٛ القإٌٌٗٛ العش ٗٛثاٌ٘: الفشع ال 

: ا٧طددداغ العصدددشٙ لمىظددد٤ٔلٗٛ عدددَ الثددداٌ٘ قمدددتامل

 .النشس الزٙ تظببْ )املعمٕوٛ(

 : املظ٤ٔلٗٛ عَ امُلٍَ ج املعٗت.ٔهالفشع ا٧

عددددددذل )املعمٕوددددددٛ( : وددددددذٝ أو اٌٗددددددٛ ثدددددداٌ٘الفددددددشع ال 

ٍَِ  ا   .ُو

: ا٫ ددداس ا٫طددد٦و٘ لمىظددد٤ٔلٗٛ عدددَ   الثددداٌ٘ بحدددثامل

  .تظببّا )املعمٕوٛ(ا٧ضشاس الم 

: ا٧ػددددددددددٗاٞ ٔا٧وددددددددددٕاه يف الفقددددددددددْ  ا٧ٔه قمددددددددددتامل

 .ا٫ط٦و٘

: القاعددددددددذٚ العاوددددددددٛ لمىظدددددددد٤ٔلٗٛ يف ا٧ٔه عالفددددددددش

 .الفقْ ا٫ط٦و٘

 .واه : )املعمٕوٛ( يف الفقْ ا٫ط٦و٘الثاٌ٘ عالفش

: أطدددددداغ املظدددددد٤ٔلٗٛ عددددددَ ضددددددشس   الثدددددداٌ٘ ملقمددددددتا

 .)املعمٕوٛ( يف الفقْ ا٫ط٦و٘

 .وعٍٜ املباػشٚ ٔال ظٗبت: ا٧ٔه عالفش

: ا٧طدددداغ الددددشاجا لمىظدددد٤ٔلٗٛ عددددَ  الثدددداٌ٘ عالفددددش 

 .ضشس املعمٕوٛ

: أطدددددداغ املظدددددد٤ٔلٗٛ عٍددددددذ ٔجددددددٕد    الفقددددددشٚ ا٧ٔس 

 .سا قٛ عقذٖٛ
: أطددداغ املظددد٤ٔلٗٛ عٍدددذ عدددذً ٔجدددٕد الفقدددشٚ الثاٌٗدددٛ

 .سا قٛ عقذٖٛ

: اخل٦صدددٛ  ؼدددأُ املظددد٤ٔلٗٛ عدددَ ا٧ضدددشاس   اخلامتدددٛ

 .الم تظببّا )املعمٕوٛ(
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 ا٧ٔه بحثامل

أطاغ املظ٤ٔلٗٛ عَ ضشس املعمٕوٛ يف القإٌُ 

 الٕضع٘

: ا٧طدددداغ ال ٦طددددٗ ٘ لمىظدددد٤ٔلٗٛ   ا٧ٔس قمددددتامل

 عَ النشس الزٙ تظببْ )املعمٕوٛ(.

ا٧طددددداغ العصدددددشٙ لمىظددددد٤ٔلٗٛ  :الثددددداٌ٘ قمدددددتامل

 عَ النشس الزٙ تظببْ )املعمٕوٛ(.

ا٧طدددداغ ال ٦طددددٗ ٘ لمىظدددد٤ٔلٗٛ   ا٧ٔه: قمددددتامل

 النشس الزٙ تظببْ )املعمٕوٛ(.عَ 

 .: يف الٍظاً الفشٌظ٘الفشع ا٧ٔه

 .العش ٗٛ القإٌٌٗٛ ا٧ٌظىٛ يف: الثاٌ٘ الفشع

 

 ٔهالفشع ا٧

 يف الٍظاً الفشٌظ٘

أٔه خقدددددٕٚ وعاصدددددشٚ ٫ضدددددفاٞ ٔصددددد  )الؼددددد٘ٞ(    -9

عمددددددٜ )املعمٕوددددددٛ(، ٔ ال ددددددال٘ تأطددددددٗع املظدددددد٤ٔلٗٛ  

ودددددذٌ٘  شٌظددددد٘،   (1384/1مىدددددادٚ )عٍّدددددا اطددددد ٍادا   ل 

الدددددم تدددددٍظي أ  ددددداً املظددددد٤ٔلٗٛ عدددددَ ا٧ػدددددٗاٞ)  

16

 ،)

أصددددددددذس  ذل ىددددددددٛ   ددددددددني  ،1991عدددددددداً كاٌددددددددت 

 ٛدلىٕعدددعدددٖذ  مبٕجبدددْ   ددداسٖع، قدددشاسا   اطددد ٠ٍامل 

العٍاصدددددددددددش ال قٍٗددددددددددددٛ املظددددددددددد  ذوٛ يف البددددددددددددثل   

ادٚ املددددددد فّدددددددًٕ  مب( ٠ا )ػدددددددٗ ال مفضٖدددددددٌٕ٘ املباػدددددددش، 

ٕ  ش صددددددٕسٚ   ددددددَ معددددددادٚ   واداوددددددت تدددددد  ،(1384/1)

ا٥  فددددددايف  ّددددددا يف ا٧سػددددددٗ    أٔ، مٌ اجّددددددا

(17)

، ٔ٥ 

ندددددددشس يف لم ٖق صدددددددش ٔصددددددد  )الؼددددددد٘ٞ( املظدددددددبت 

ٛ عمدددددددددٜ الالب٠ٗدددددددددٛ الشقىٗدددددددددٛ   صدددددددددٕسٚ املشكبددددددددد

ٔ ددددددذِا

(18)

ُٖ أٖددددددٛ وعمٕوددددددٛ   ددددددَ معددددددادٚ   ،  ددددددن أ

)ػدددد٘ٞ( يف ا٧سػددددٗ  أا٥  فددددايف  ّدددد  مٌ اجّددددا

(19)

; 

،  ّدددددد٘ قٖٗٛظددددددٕال   ّدددددداقٗىٔالٗددددددٛ امل  ّدددددداقٗقحل

ُٖ  دددددددا قٗىدددددددٛ،   ِدددددددزٓ ت  ظدددددددت صدددددددفٛ )املددددددداه( ٧

طددددددداغ يف لذٖدددددددذ  ا٧عٍصدددددددش ِددددددد٘ ال (القٗىدددددددٛ)

املم ٗدددٛ ٔعٍاصدددش وفّدددًٕ

(20)

ُِ تظدددبت   ، ِٔددد٘   دددَ أ

عٍٕٙامل اٌّاكٗالنشس، سيي 

(21)

. 

 الفشع الثاٌ٘

 يف ا٧ٌظىٛ القإٌٌٗٛ العش ٗٛ

 مس )املعمٕودددٛ( عمدددٜ أٌّدددا  لفقدددْ العش ددد٘  ح ٍٖظدددش ا -10

   دددذٝ  ٛذلظٕطددد يدددر ّددد٘  ، أٔه ا٧ودددش;)ػددد٘ٞ(

احلددددٕاغ

(22)

ٌبنددددا  ال رتٌٔٗددددٛ   ددددن ت ؼدددد ن وددددَ    ;

 ٛ يدددر ومىٕطددد

(23)

 مس الٗؼدددشا  العدددش   ، ممَّدددا أضدددقش 

 وفددددداِٗي الٍاادددددٛ عٍّدددددا لدددددت ا٧ضدددددشاس مقحددددداً

 Virus)) قٗدددددددداغ  تدددددددداسٚ القاٟىددددددددٛ، الٍصددددددددٕ 

احلاطدددت ا٩لددد٘ عمدددٜ ال ّش ددداٞ، ٫عقاّٟىدددا   ىدددا      

ٔا دددددددذا 

(24)

 دددددددشاوج املعمٕودددددددا ،   ٔتددددددداسٚ  اع بددددددداس  ،

Virusesّٞ)ٔالدددددد)  ت قمدددددت عٍاٖدددددٛ خاصدددددٛ; ، أػدددددٗا

ُٖ  ددددا كٗاٌددددا  وادٖددددا  ومىٕطددددا ، ٖؼدددد ن ) ٗددددضا ( يف   ٧

ِددد٘ ػدددشاٟا ال رتٌٔٗدددٛ ُتدددشٝ    ٔراكدددشٚ احلاطدددٕ ،  

(و اٌددددددددا  ) ددددددددالعني، ٔتؼدددددددد ن  

(25)

 ٚ ٛ  ، ٔتدددددددداس  ثالثدددددددد

ُٖدددددددذاس عمدددددددٜ أٌدددددددْ  ،احلاطدددددددٕ   صدددددددٍٗ   جّددددددداص 

 اٌٗ ٗدددددٛ، ا٥٩  املٗ ضدددددىَ القاقدددددٛ ال ّش اٟٗدددددٛ،  

   دددددُٕ ا٧ضدددددشاس الٍاادددددٛ عٍدددددْ أضدددددشاسا  ٌاادددددٛ  

وٗ اٌٗ ٗددددددٛ أ٩ عدددددَ  

((26

 اع بدددددداس  ، ٔتدددددداسٚ سا عددددددٛ

ػدددد٠ٗا  خقددددشا   قبٗع ددددْ; لددددْ القدددددذسٚ      Virus)الددددد) 

عمدددٜ س دددط ٌفظدددْ  دددرباوج أخدددشٝ، ٔا٥ٌ ؼددداس داخدددن 

الٍظاً الشقى٘ ل ذورٓ

(27)

. 

ٔالدددزٙ ٌظددد قٗو تأكٗدددذٓ ٍِدددا، ِدددٕ عدددذً اطددد قشاس     -11

العش دددد٘ عمددددٜ سأٙ قددددا و  ؼددددأُ    الفقددددْ ٔالقندددداٞ  

أطددددداغ املظددددد٤ٔلٗٛ عدددددَ ضدددددشس )املعمٕودددددٛ(،   دددددٜ   

َٖ القندددداٞ العش دددد٘ ت ّددددذ لمٕصددددٕه مس     ا٩ُ، ل دددد

ساٙ   َ ا٥ط قشاس عمْٗ  ؼأٌّا

(28)

. 
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 الثاٌ٘املقمت 

النشس عصشٙ لمىظ٤ٔلٗٛ عَ ال طاغا٧

 الزٙ تظببْ )املعمٕوٛ(

 الدددزٙ الندددشس عدددَ لمىظددد٤ٔلٗٛ العصدددشٙ ا٧طددداغ

، خي مددددد   ددددداخ ٦مل ال دددددش    (املعمٕودددددٛ) تظدددددببْ

ودددَ ٔساٞ  دددش  املعمٕودددٛ،  ٗىدددا مرا كددداُ  اسٖدددا  أً   

مع٦وٗددددا ،  عٍددددذوا ٖ ددددُٕ ال ددددش   اسٖددددا  ٌ ددددُٕ      

، لدددزا ٌقظدددي ِدددزا وظددد٤ٔلٗٛ عدددَ ُوٍدددَ ج املعٗدددت أوددداً 

 املقمت عمٜ  شعني:

املظددددددددد٤ٔلٗٛ عدددددددددَ ضدددددددددشس   الفدددددددددشع ا٧ٔه: 

 )املعمٕوٛ( وظ٤ٔلٗٛ عَ ُوٍَ ج املعٗت.

عددددذل سلددددٕ  تصددددٕٖت ا٥ ددددآالفددددشع الثدددداٌ٘: 

 . ا َ ٍُِو)املعمٕوٛ( 

 ٔهالفشع ا٧

عَ ضشس )املعمٕوٛ( وظ٤ٔلٗٛ عَ املظ٤ٔلٗٛ 

 ُوٍَ ج املعٗت.

ذ القنددددداٞ الفشٌظددددد٘ يف راٖدددددٛ املندددددشٔسَٖ،  جّددددد -12

ٛ   أضدددددددشاس  دددددددآ عٗدددددددٕ  املٍ  دددددددا  احلذٖثددددددد

(29)

، 

ٔ دددأه تأطددددٗع املظددد٤ٔلٗٛ عددددَ ضدددشس )املعمٕوددددٛ(    

عمددددٜ أٌّددددا وٍدددد ج وعٗددددت ٖمحدددد  ضددددشسا   ددددال ر  

(30)

، 

قدددددإٌُ أ  ددددداً ع ل قبٗددددد  شٟٗالؼدددددش  الدددددوددددداداً 

ضدددددشس ٔجدددددٕد املظددددد٤ٔلٗٛ عدددددَ املٍ  دددددا  املعٗبدددددٛ،   

ٖمحدددددد   ددددددال ر 

(31)

٥ستبددددددا  املٍددددددٔ ج  اع بدددددداس  دُٔ، 

املنددددددشٔس  عقدددددددذ ٔ

(32)

ذل ىدددددددٛ  ،   دددددددزل  ٖٔطدددددددعت

مس ضاً  نددددددىاُ الظدددددد٦وٛ الددددددٍق  ٌقدددددداو ا٥ل دددددد

املظددددد٤ٔلٗٛ ضدددددىَ قٕاعدددددذ خددددداسٍّ داٟدددددشٚ ال عاقدددددذ، 

يف طددددددددعّٗا سمبددددددددا ك ددددددددضٞ وددددددددَ   ،ال قصددددددددرٖٛ

ل قشٖدددددددددددددت  دددددددددددددني املظددددددددددددد٤ٔلٗ ني العقذٖدددددددددددددٛ    ا

 .ٔال قصرٖٛ

ُٖ املظددددد٤ٔلٗٛ  تقشٖشِدددددا،ٔاحلقٗقدددددٛ الدددددم   دددددَ   -13 أ

عدددددَ ضدددددشس )املعمٕودددددٛ(، ت٤طدددددع اطددددد ٍادا  لمىدددددادٚ    

(1384     ٛ (  ٕصدددددفّا )ػددددد٠ٗا ( لدددددْ )قٗىدددددٛ( وادٖددددد

(33)

 ،

(  ٕصدددددددددفّا )وٍ  دددددددددا (  1386ٔاطددددددددد ٍادا  لمىدددددددددادٚ ) 

وعٗبددددا  

(34)

، يف احلدددددا٥  الدددددم ٖ دددددُٕ ال دددددش  ودددددَ 

ٔساٞ املعمٕوددددٛ  اسٖددددا ، أوددددا عٍددددذوا ٖ ددددُٕ ال ددددش   

ظددددددد٤ٔلٗٛ وٍّدددددددا مع٦وٗدددددددا  مخباسٖدددددددا ،   ٤طدددددددع امل  

( امل عمقدددددددٛ  ىاٖدددددددٛ  9اطددددددد ٍادا  ٧  ددددددداً املدددددددادٚ )  

اخلصٕصٗٛ

(35)

 . 

 الفشع الثاٌ٘

 . ا َ ٍُِو)املعمٕوٛ( عذل سلٕ  تصٕٖت ا٥ آ

كدددن ػددد٘ٞ وٍقدددٕه ُوٍدددَ ج    -14

(36)

العقددداسا  ٔ دددذِا ٥  ، 

تدددددذخن يف وفّدددددًٕ املٍددددد ج

(37)

 ;وٍددددد ج  دددددد)املعمٕوٛ(، 

 عٗدددت عٍدددذوا ٥  ٛ وؼدددٕ ٧ٌّدددا وٍقدددٕه، ِٔددد٘ ت دددُٕ 

يفددشٔمل  ٔ دد   عش ددا ،  ا وٍّدد ٚ ٍ ظددش املٕ ش الظدد٦وٛ  تدد 

 أصودددددداُ  ش ّدددددد  ٕقددددددوامل  ااطدددددد عىا ٔ  ش ّددددددا

لم ددددذأه

(38)

ّلددددا  ، أٔ  ٌؼددددشِاقصددددذ   ا مسادٖدددد عٍددددذ صج

ػ اه.ا٧أٙ ػ ن وَ   عىٗىّات

(39)

 

عٍدددددذوا ٖ ندددددشس )ػددددد  ( ودددددا، ودددددَ )وعمٕودددددٛ(     -15

 وظددددد٤ٔلٗٛو ذألدددددٛ عدددددرب ا٥ٌرتٌدددددت، ٌ دددددُٕ أوددددداً 

 املؼددددددشٔع يددددددر ا٥طدددددد  ذاً عددددددَ ٠ٛػدددددداٌ وذٌٗددددددٛ

 أحلددددد  ؼددددد ن  ،(ا٫ٌرتٌدددددت)ػدددددب ٛ  ٔأ ،لمحاطدددددٕ 

ٛ  ِدددزٓٔ  دددال ر،  ضدددشسا  ٗ را   املظددد٤ٔلٗ  ، اخصٕصددد

 يف و دددددٕا شٚلٗظدددددت  ،وٗدددددضا  مب ىٕعدددددٛ متٗضِدددددا

ال قمٗذٖٛ املظ٤ٔلٗٛ

(40)

. 

  دددَ مقاودددٛ املظددد٤ٔلٗٛ املذٌٗدددٛ عدددَ ا٧ػدددٗاٞ      مرُ:  -16

ُٖقصددددددذ  ددددددد)الؼ٘ٞ(  املعٍٕٖددددددٛ كددددددد)أػٗاٞ(، وددددددا داً 

ُِ ٖ دددُٕ ذلددد٦  لمحقدددٕو املالٗدددٛ    كدددن ودددا ٖصدددما    أ

 ْ ٔ  ددددَ ال عاوددددن  ٗدددد

(41)

، ٌظددددشا  ٫و اٌٗددددٛ  ددددٕه  

املفّددددًٕ املٕطددددو ل ددددن ا٧ػددددٗاٞ الددددم ت ددددُٕ ذلدددد٦       

 دددزٓ احلقددددٕو 

(42)

ُٖ يالبٗددددٛ ا٧ػددددٗاٞ   ، ٖعددددضص رلددد ، أ

املعٍٕٖددددٛ، ِدددد٘ ٌ دددداٍّ رِددددد  لددددْ قٗىددددٛ اق صدددددادٖٛ      

    ُٖ ّٞ(; اطددددد ٍادا  مس أ ٔوالٗدددددٛ، ٔ ال دددددال٘ تعدددددذ )أػدددددٗا

–ِدددددٕ كددددٗن ودددددا لددددْ قٗىدددددٛ اق صدددددادٖٛ، ٥   الؼدددد٘ٞ  

عمٜ أطاغ وا لْ وَ كٗاُ وادٙ. - قط

(43)
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 بحث الثاٌ٘امل

ا٧ضشاس الم ا٫ اس ا٫ط٦و٘ لمىظ٤ٔلٗٛ عَ 

 تظببّا )املعمٕوٛ(

 عددددَ لمىظدددد٤ٔلٗٛ ا٫طدددد٦و٘ ا٫ دددداسلبٗدددداُ 

، تدددذس  ٍدددا  ٗددداُ  (املعمٕودددٛ) تظدددببّا الدددم ا٧ضدددشاس

يف الفقدددددددددددْ  (ا٧ودددددددددددٕاه)ٔ (ا٧ػدددددددددددٗاٞوفّدددددددددددًٕ )

ِدددددزٓ أطددددداغ  ، ل دددددش  الٕقدددددٕمل عمدددددٜا٫طددددد٦و٘

 ٗدددددْ، لدددددزا ٌقظدددددي ِدددددزا املبحدددددث عمدددددٜ    املظددددد٤ٔلٗٛ 

 وقمبني:

: ا٧ػدددددددددٗاٞ ٔا٧ودددددددددٕاه يف الفقدددددددددْ  ا٧ٔه قمدددددددددتامل

 .ا٫ط٦و٘

٘  قمدددددت امل : أطددددداغ املظددددد٤ٔلٗٛ عدددددَ ضدددددشس     الثددددداٌ

 .)املعمٕوٛ( يف الفقْ ا٫ط٦و٘

 ا٧ٔه قمتامل

 ا٧ػٗاٞ ٔا٧وٕاه يف الفقْ ا٫ط٦و٘

 ٔ (ا٧ػددددددددددٗاٖٞظدددددددددد مضً  ٗدددددددددداُ وفّددددددددددًٕ )  

القاعدددددذٚ  ،  ظدددددطا٫طددددد٦و٘ الفقدددددْ يف (ا٧ودددددٕاه)

، لٍٍ قدددن  عذٟدددّز  الفقدددِْدددزا العاودددٛ لمىظددد٤ٔلٗٛ يف  

 ُ )املعمٕودددددٛ( يف الفقدددددْ   مس تقشٖدددددش  قٗقدددددٛ كدددددٕ

  ددداملعٍٜ الفددد  الدددذقٗ ، لدددزا ٌقظدددي  ا٫طددد٦و٘ ودددا٥ 

 ِزا املقمت عمٜ  شعني:

لمىظددددددد٤ٔلٗٛ يف : القاعدددددددذٚ العاودددددددٛ الفدددددددشع ا٧ٔه

 الفقْ ا٫ط٦و٘.

 ٘ : )املعمٕودددددٛ( يف الفقدددددْ ا٫طددددد٦و٘   الفدددددشع الثددددداٌ

 واه.

 ا٧ٔه شعالف

القاعذٚ العاوٛ لمىظ٤ٔلٗٛ يف الفقْ 

 ا٫ط٦و٘

17-    ٛ الفقددددْ ٔمتٗددددض  ، ظددددبت تعددددذد املددددزاِت ا٫طدددد٦وٗ

ا٫طددددد٦و٘  ثدددددشاٞ لدددددٗع لدددددْ ٌظدددددر يف القدددددٕاٌني       

ٔ ظدددددددحٛ ٔاطدددددددعٛ  البا دددددددث  ٦ٖ ددددددد الٕضدددددددعٗٛ، 

ٛ   قبٗددددد   ل ا  عمدددددٜ أس   عىمٗددددد  ا٧  ددددداً الؼدددددشعٗ

وددددددو مو اٌٗددددددٛ ضددددددبط ا٧صددددددٕه ال مٗددددددٛ  ، الٕاقددددددو

ٔالقٕاعدددددذ العاودددددٛ، يف كدددددنل وٕضدددددٕع،  دددددذ٥  ودددددَ    

ملددداه يف ا٥طدددّا  يف ايضٟٗدددا  الذقٗقدددٛ،  ىفّدددًٕ ا   

 ٘ ٕصدددن مس تقشٖدددش قاعدددذٚ  ودددث٦ ، ٖ الفقدددْ ا٫طددد٦و

 .مىظ٤ٔلٗٛ عَ ا٧ػٗاٞ املعٍٕٖٛعاوٛ ل

18-  ُٖ ٘ ٔوددددددو أ ٕٚ   ٖح الفقددددددْ ا٫طدددددد٦و صددددددش   قاعددددددذ

عاوددددٛ لمىظدددد٤ٔلٗٛ عددددَ ا٧ػددددٗاٞ

(44)

ُٖ الٕاضددددا ،  م٥َّ م

ُٖ ُأطددددع ِددددزٓ املظدددد٤ٔلٗٛ،   َ أ  ُأطددددع ٥   مدددد  عدددد

املظدددددددد٤ٔلٗٛ عددددددددَ الفعددددددددن الؼ صدددددددد٘

(45)

الددددددددزٙ ، 

ُٖ احلددداسغ ومدددضً   عدددٕٖ  ال دددر   ل ىدددْ  قاعدددذٚ أ

 عمدددْ وباػدددشٚ أٔ  جدددشاٞ دددْ،  ٛ قدددال٦ ساضدددشعدددَ ا٧

عٍدددذ  ،عمدددٜ كدددن  ددداه   ،تظدددببا ،  ٗمدددضً  دددال عٕٖ   

املباػددددشٚ، ٖٔمددددضً  ددددال عٕٖ  و ددددٜ كدددداُ و عددددذٖا    

عٍددددذ ال ظددددٗبت ،أٔ و عىددددذا 

(46)

ٌؼددددٕٞ    اػددددرت، دُٔ ا

النددددشس املٕجددددت لم عددددٕٖ ، عددددَ اع ددددذاٞ، أٔ  عددددن    

تدددددددت الندددددددىاُ وقمقدددددددا  مرخدددددددا ١، 

(47)

أكددددددداُ ، 

، وددددداداً قدددددذ أضدددددٖش الندددددشس ٌؼدددددأ عدددددَ اع دددددذاٞ أً ٥

 ال ر

(48)

 . 

الٕضددددددع٘  يف القددددددإٌُداٟددددددشٚ املمدددددد   ٔمرا كاٌددددددت  -19

    ٛ تقددددًٕ، كأصددددن عدددداً، عمددددٜ املادٖددددا  املمىٕطدددد

(49)

، 

 ُٖ ٘ ال ددد  أُ ٖ دددُٕ ذلدددن   ؼدددرت ٥ٖ  فقدددْ ا٥طددد٦و

امُلمددددددد  ػددددددد٠ٗا  وادٖدددددددا  وعٍٗدددددددا   زاتدددددددْ يف الٕجدددددددٕد     

ُٖ   دددن اخلددداسج٘،   كدددن وددددا ٖدددذخن يف وعٍدددٜ املدددداه    م

ُِ ٖ ددددددُٕ ذلدددددد٦    ،وددددددَ أعٗدددددداُ ٔوٍددددددا و  ٖصددددددما أ

قددددٕه الددددشاجاالعمددددٜ لمىم ٗددددٛ، 

(50)

 هٕدخدددد عٗدددداسؤ ،

 ،ٍددددا و يف وعٍددددٜ املدددداه  املعٗدددداُ ٔا٧ أٔ عددددذً دخددددٕه 

ٔ  )الؼددد٘ٞ(  قٗىدددٛ   ا٥ٌ فددداع  ددددْ   ٛا ددد م  دددني الٍددداغ، 

ػددددشعا ،  دددد را قدددداً ا٥خ صددددا   ددددْ ت ددددُٕ  قٗقددددٛ   

املمدد  قددذ ٔجددذ    

(51)

ُٖ ٌقدداو املم ٗدددٛ     ، ٔلددزل  زلددذ أ

يف الفقدددددددْ ا٥طددددددد٦و٘ أٔطدددددددو وٍدددددددْ يف القدددددددإٌُ    

 الٕضع٘.

ٜ يف وظدددٖى)املعمٕودددٛ( ه ادخدددٔتبدددا  ملدددا تقدددذً،   دددَ م  -20

وقدددا ٦  ملدددا ٖظددددىٜ يف    ا ،وعٍٕٖددد  ا  قددد  ٕصدددفْ   ،املددداه 
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(ادٙاملدددديددددر  ٞؼ٘ ددددد)ال الٕضددددعٗٛ نيإٌالقدددد

(52)

وددددو  ،

الفقدددْ ا٫طددد٦و٘ ػدددش      اػدددرت عدددذً ا  و٦ ظدددٛ

،  دددددن مُ  بٗعدددددٛ ٗدددددٛل أ ٗدددددذ ل حقٗددددد  وعٍدددددٜ املم ا

ىمدددد  املٍفعددددٛ وددددث٦ ، تق ندددد٘   عدددد  احلقددددٕو، ك

أُ ٖ ددددُٕ و٤ق ددددا  

(53)

يف وٍفعددددٛ ِددددٕ احلدددداه  ، كىددددا 

ومددددد  العدددددني املظددددد أجشٚ، ٔومددددد  وٍفعدددددٛ العدددددني      

املٕصددددٜ مبٍفع ّددددا دُٔ سقب ّددددا  

(54)

ُٖعددددضلص رلدددد     ،ُٖ  أ

، عٍدددددذ كٕمدددددىامل الؼددددد٘ٞ يف (ا٥ط ٠ثاس دددددد)املقصدددددٕد 

دُٔ يدددددرٓ،  ددددد٦  املالددددد   دددددْ   صددددداخ الفقّددددداٞ، ا

أ ددددددددذ ْٖعرتضددددددددْ يف تصددددددددش 

(55)

وددددددددو مو اٌٗددددددددٛ  ،

الؼدددشعٗٛ مل ودددذٝ ال صدددشمل يف أٌدددٕاع املمددد     خددد ٦ا

وَ ٌٕع مس آخش  ظت  بٗع ّا

(56)

. 

 الثاٌ٘ شعالف

 الفقْ ا٫ط٦و٘ واه مٕوٛ( يفع)امل

ملددددددداه يف الفقدددددددْ ا٫طددددددد٦و٘،   ٖ قاطدددددددي وفّدددددددًٕ ا  -21

  دددآمل، ٔاا ٍدددا٧ا دددآ ضدددٗ  قددداه  دددْ    ، ا اِددداُ

ايىّدددددددٕسقددددددداه  دددددددْ  طدددددددو أ

(57)

قٕاودددددددْ، كىدددددددا  ، 

تعشٖفددددا  ايىّدددٕس ودددَ  ُٖظددد  م   

(58)

، ُٖ أطدددداغ  أ

قٗىدددددٛ  دددددني  ْ دددددُٕ لدددددتوالٗدددددٛ الؼددددد٘ٞ أودددددشاُ: أُ 

ُِ ٍُٖ فددددو  ددددْ    ِددددزٓ ت ددددُٕ  الٍدددداغ، ٔأ القٗىددددٛ ممَّددددا 

ىٍفعددددٛ يددددر  م٦ قٗىددددٛ ل ددددػددددشعا ; جدددداٟضا  اٌ فاعددددا  

ؼددددددشٔعٛامل

(59)

ُٖعددددددٖشمل املدددددداه يف اصددددددق٦     ، ٔ ددددددزا 

ايىّددٕس عمددٜ أٌددْ: )وددا كدداُ لددْ قٗىددٛ وادٖددٛ  ددني      

الظدددعٛ  ٔجددداص ػدددشعا  ا٥ٌ فددداع  دددْ يف  ددداه       ،الٍددداغ

ٔا٥خ ٗاس(

(60)

. 

ملا ٍدددا٧أودددا  -22

(61 )

ٕٗجبدددُٕ ل حقٗددد  والٗدددٛ الؼددد٘ٞ،   

اج ىددددداع أودددددشَٖ، أٔلوّىدددددا أُ ٖ دددددُٕ ػددددد٠ٗا  وادٖدددددا       

ثاٌّٗىددددددا: أُ ٖ ددددددُٕ  ٔ  ددددددَ م ددددددشاصٓ ٔ ٗاصتددددددْ،   

الؼددددد٘ٞ وٍ فعدددددا   دددددْ اٌ فاعدددددا  وع دددددادا     

(62)

٥  ،  ّدددددي 

 ،اخلىدددش ٔاخلٍضٖدددش   ع دددع  ُٔ املٍدددا و أودددٕا٥ ،   ٖعدددذٗ 

ا ٖ عاوددددن  ٗددددْ يددددر املظددددمىني وددددَ    ٔسلِٕىددددا ممَّدددد 

أِدددن الزودددٛ،  ٍٗىدددا ٖدددزِت اّدددٕس الفقّددداٞ مس أُ     

 ُٖ وصددددددادسِا، ِٔدددددد٘ ا٧عٗدددددداُ،    املٍددددددا َو أوددددددٕاْه; ٧

َٖتدددددشٙ عمّٗدددددا ا٫ دددددشاص ٔاحلٗددددداصٚ،   اخلىدددددَش  ل ددددد

 ملظدددددددمي ٥ٔ ل دددددددر٥  ،أودددددددٕا٥  لٗظدددددددت ٔاخلٍضٖدددددددَش

لعذً م ا ٛ ا٫ط٦ً ا٥ٌ فاع  ّىا ;وظمي

(63)

. 

ُٖ عددددذً ٧ مس تأٖٗددددذ سأٙ ايىّددددٕس; ٔسلددددَ منٗددددن   -23

عددددذل املٍددددا و أوددددٕا٥ ، ذلددددن ٌقددددذ 

(64)

;  كىددددا أُ ِددددزا 

املظددددددم  يف  ٍاٟددددددْ والٗددددددٛ الؼدددددد٘ٞ عمددددددٜ كٌٕددددددْ    

وٍ فعدددددا   دددددْ اٌ فاعدددددا  وؼدددددشٔعا ، ٔلدددددْ قٗىدددددٛ  دددددني    

الٍددداغ 

(65)

، ٖظدددىا   ٕطدددٗو داٟدددشٚ ا٧ودددٕاه يف ِددددزا     

ٛ   ٗىدددددا    َٞ ح ت دددددَ وعشٔ ددددد العصدددددش، ل ؼدددددىن أػدددددٗا

ٛ  طددددب ، وددددا داً قددددذ   لقدددد   ّٗددددا أطدددداغ املالٗدددد

(66)

، 

ا٧ػددددددٗاٞ املعٍٕٖددددددٛ، وثددددددن احلقددددددٕو الزٍِٗددددددٛ،    ك

ٔ قددددٕو ا٥   دددداس 

(67)

، ٔ  ددددَ أُ ٖقدددداه وثددددن ِددددزا   

  ٙ ال ددددد٦ً يف الدددددذً البؼدددددش

(68)

، الدددددزٙ ٤ٖخدددددز ودددددَ   

ُٗحدددد ف   ددددْ يف  ٍددددٕك الددددذً، وددددَ أجددددن   ا٫ٌظدددداُ، ل

ا٥ٌ فددددددداع  دددددددْ اٌ فاعددددددددا  وؼدددددددشٔعا  يف العىمٗددددددددا     

الٍدددددداغايشا ٗددددددٛ، ٖٔ ددددددُٕ لددددددْ قٗىددددددٛ  ددددددني  

(69)

 ،

ٔكدددددددزل  ايدددددددشاثٗي الدددددددم ٖددددددد ي تصدددددددٍٗعّا يف     

وعاودددددددددددددن ا٧دٖٔدددددددددددددٛ مس أوصددددددددددددداه ملقأودددددددددددددٛ  

ا٧وشا 

(70)

. 

ُٖ املالٗددددددٛ  -24  ٛصددددددفٛ ل٨ػددددددٗاٞ،  دددددد را دعددددددت  اجدددددد  أ

وددددددا٥  ٔذلددددددد٦   مس ا ددددددار )ػدددددد٘ٞ( وددددددا،    الٍدددددداغ  

م عاودددددددن،  ىالدددددددت ملٗدددددددْ  بددددددداعّي، ٔكددددددداُ يف    ل

ا٫و دددداُ ال ظددددمط عمٗددددْ، ٔا٥طدددد ٠ثاس  ددددْ، ٔوٍعددددْ     

ِٔدددددددٕ ودددددددا و حقددددددد  يف ا٧ػدددددددٗاٞ  –ودددددددَ الٍددددددداغ 

صددددداس ودددددا٥  -املعٍٕٖدددددٛ

 (71)

، ٥ٔ ٖمدددددضً كٌٕدددددْ ودددددادٚ 

تدددددذخش لٕقدددددت احلاجدددددٛ، كىدددددا كاٌدددددت الٍظدددددشٚ      

ُِ ٖ دددددُٕ احلصدددددٕه    الظددددداٟذٚ قدددددذ ا ،  دددددن ٖ فددددد٘ أ

   ْ عمّٗدددا وٗظدددٕسا  يدددر و عدددزس عٍدددذ احلاجدددٛ ملٗددد

(72)

 ،

، ٔيف كددددددثر وددددددَ مٕوددددددٛ(املع)ٔرلدددددد  و حقدددددد  يف 

 ٍدددداٞ عمددددٜ   وددددَ ا٧وددددٕاه   ّدددد٘، املعٍٕٖددددٛ احلقددددٕو

عشمل الٍاغ ٔتعاومّي

 (73)

 . 
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8 

 الثاٌ٘ قمتامل

يف الفقْ  عمٕوٛ(امل) ضشس أطاغ املظ٤ٔلٗٛ عَ

 ا٫ط٦و٘

وصدددددقما )املظددددد٤ٔلٗٛ  لدددددٗع يف الفقدددددْ ا٫طددددد٦و٘ -25

ُٖ لفددددد  )الندددددىاُ( أٔ )ال ندددددىني(  املذٌٗدددددٛ(،  دددددن أ

   ٞ ِدددددٕ ودددددا ٖظددددد عىمْ الفقّدددددا

(74)

، ٖٔفٗدددددذاُ وعٍدددددٜ  

ُٖ  عدددددد٦  ضدددددداسا      ٔقددددددو، تددددددت  ٔا ددددددذا  وم ٗصددددددْ أ

لىٗدددددددن وشت بدددددددْ تبعدددددددٛ ودددددددا اقدددددددرتمل، ٔلفددددددد     

)النددددددىاُ( الفقّددددددد٘، أكثدددددددش دقدددددددٛ ودددددددَ لفددددددد   

ُٖ ا٧خدددددددددرٚ تدددددددددٕ ٘   )املظددددددددد٤ٔلٗٛ( القدددددددددإٌٌ٘; ٧

 احملاطددددددبٛ ايضاٟٗددددددٛ ٥ املذٌٗددددددٛ،  ع ددددددع لفدددددد    

)النددددىاُ( الددددزٙ  ٗددددْ مػدددداسٚ أكددددرب مس الٍا ٗددددٛ    

املالٗٛ

(75)

 . 
ٖقظدددددي الفقّددددداٞ املظدددددمىُٕ املظددددد٤ٔلٗٛ )الندددددىاُ(     -26

; جٍددددداٟ٘، ِٔدددددٕ ودددددا ٖ دددددُٕ ا٥ع دددددذاٞ  ٗدددددْ قظدددددىني

وٕجّددددددا  مس  دددددد  وددددددَ  قددددددٕو ا  تعدددددداس، أٔ مس 

 دددد  اجمل ىددددو 

(76)

، ِٔىددددا ٖقددددا ٦ُ احلدددد  العدددداً يف    

ا٥صددددددق٦  القددددددإٌٌ٘، ٔوددددددذٌ٘; عٍددددددذوا ٖ ددددددُٕ     

الفعددددددن الندددددداس و نددددددىٍا  ا٥ع ددددددذاٞ عمددددددٜ  ددددددد       

 ددددددشدٙ

(77)

، ِٔددددددٕ وددددددا ٖقا ددددددن احلدددددد  الؼ صدددددد٘،   

املبا ددددٛ يف  ددددا  ٔٔضددددو الفقّدددداٞ املعدددداو٦  املالٗددددٛ 

وظددد قن

(78)

، ا٧صدددن  ّٗدددا اخلندددٕع لقاعدددذٚ عاودددٛ    

ّٖٗددددا الددددزَٖ آوٍددددٕا    تنددددىٍ ّا ا٩ٖددددٛ ال ش ددددٛ: )ٖددددا أ

أٔ ٕا  العقٕد(

(79)

. 
٥ٔ تدددددذ البا دددددث يف الفقدددددْ ا٫طددددد٦و٘ وصدددددقما  -27

الددددد)ال عٕٖ (

(80)

، ممنددددا ٍِدددداك اصددددق٦  )ضددددىاُ(   

ٔ)تنددددىني(، الددددزٙ ٖعدددد  )احل ددددي عمددددٜ الؼدددد    

صدددددددا  ال دددددددر ودددددددَ    عدددددددٕٖ  الندددددددشس الدددددددزٙ أ 

جّ دددْ(

(81)

، يدددر أٌٍدددا زلدددذ لدددذٝ  عددد  الفقّددداٞ ودددا   

ٖؼددددددددر مس وعٍددددددددٜ )ال عددددددددٕٖ (، كقددددددددٕ ي: )...  

ت دددشٖي ايددداٌ٘ ٌظدددر ودددا أتمفدددْ( 

(82)

 ...( ُٖ ، ٔقدددٕ ي أ

النددددددىاُ يشاودددددددٛ ال ددددددال (  

(83)

 ُٖ ، ياٖدددددددٛ ا٧ودددددددش أ

ُٖ أوثدددددددن  شٖقدددددددٛ ٫صالدددددددٛ   الفقّددددددداٞ اٌ ّدددددددٕا مس أ

  ْ النددددشس، لٗظددددت مصال ددددْ مبثمدددد

(84)

ا   عددددٕٖ  ، ممندددد

امل نشس عرب ت شٖي وشت ت الفعن الناس

(85)

  . 
تشت ددددض املظددددد٤ٔلٗٛ ال قصدددددرٖٛ، أٔ أ  ددددداً ضدددددىاُ   -28

ٌظشٖدددددددٛ  عمدددددددٜالعدددددددذٔاُ يف الفقدددددددْ ا٫طددددددد٦و٘،  

املباػددددددشٚ ٔال ظددددددبت

(86)

، ٔ ال ددددددال٘   ٌددددددْ ٖ ٕجددددددت  

ضدددددشس عدددددَ  ملظددددد٤ٔلٗٛا تأصدددددٗنعمدددددٜ البا دددددث يف 

و ودددددَ ٌقددددد٦ا٥الفقدددددْ ا٫طددددد٦و٘،  )املعمٕودددددٛ( يف 

وعٍدددٜ   (، لبٗددداُاملباػدددشٚ ٔال ظدددبت )ٍظشٖدددٛ ِدددزٓ ال

ودددددددَ جّدددددددٛ، ٔالٕصدددددددٕه مس  املباػدددددددشٚ ٔال ظدددددددٗبت

ا٧طددددددددداغ الدددددددددشاجا لمىظددددددددد٤ٔلٗٛ عدددددددددَ ضدددددددددشس 

ودددَ جّدددٛ أخددددشٝ، ِٔدددٕ ودددا ٌ ٍألددددْ يف      )املعمٕودددٛ( 

 الفقشتني ا٩تٗني:
 الفشع ا٧ٔه: وعٍٜ املباػشٚ ٔال ظٗبت. 

الفدددددددددددشع الثددددددددددداٌ٘: ا٧طددددددددددداغ الدددددددددددشاجا    

 .(مٕوٛاملع)لمىظ٤ٔلٗٛ عَ ضشس 

 الفشع ا٧ٔه

 وعٍٜ املباػشٚ ٔال ظٗبت

 وشت دددددددددت الندددددددددشس املباػددددددددشٚ أُ ٖ صدددددددددن  عدددددددددن  -29

كىدددا لدددٕ جدددش  مٌظددداُ  ندددشس،ٗحدددذ  ال  امل ندددشس، 

يددددرٓ أٔ ضددددش ْ  ىددددا 

(87)

النددددشس، حيصددددن   ٍٗىددددا، 

 عّمدددددٛ أخدددددشٝ، مرا كددددداُ الظدددددبت ِدددددٕ   ،تال ظدددددٗبيف 

ٛ    ٤دٙاملددد لٕقدددٕع الفعدددن   مددد  العّمددد

(88)

 ٔضدددو قدددذ  ، ٔ

ُٖ )املباػدددددددش  عاودددددددٛقاعدددددددذٚ  ا٧ ٍدددددددامل ، وفادِدددددددا أ

ضدددددداوَ ٔمُ ح ٖ عىددددددذ، ٔامل ظددددددبت ٥ ٖنددددددىَ م٥   

 ال عىددددددددددذ أٔ ال عددددددددددذٙ( 

(89)

ٗلددددددددددذو ِ٘ددددددددددٔ،  ق

(ٚ90)

، 

)ايدددددٕاص الؼدددددشع٘ ٍٖدددددايف الندددددىاُ( ت٘:قاعدددددذ 

(91)

، 

ت ٖندددامل احل دددي مس   ٔ)مرا اج ىدددو املباػدددش ٔامل ظدددبل  

عمددددددٜ  -يف النددددددىاُ–ٗقددددددذً املباػددددددش   املباػددددددش(، 

.امل ظبت

 (92)

 

30-   ُٖ ٔممَّدددددا لظدددددَ ا٫ػددددداسٚ ملٗدددددْ يف ِدددددزا املٕضدددددو، أ

ُٖحددددددشً  ،ا٫طدددددد٦ً  ا٫طدددددداٞٚ صددددددٕس اٗددددددوكىددددددا 
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-أٖنددددا -حلشوددددٛ احلٗدددداٚ اخلاصددددٛ، حيددددشً   ادٖددددٛامل

  ٛ  ،ك  ؼددداٞ ا٧طدددشاس  ،اٗدددو صدددٕس ا٫طددداٞٚ املعٍٕٖددد

ٌٔؼدددددش الصدددددٕس الؼ صدددددٗٛ   ٔالقدددددزمل، ٔال ؼدددددّر،  

...اخل

(93)

    ُ  ،، و دددٜ تدددٕا ش  وقٕودددا  سكدددَ العصدددٗا

 قددددددددإٌُيف اللددددددددشكَ املعٍددددددددٕٙ  ٖقا ددددددددن االددددددددزٙ 

ٕجدددددٕد مسادٚ وع دددددربٚ ػدددددشعا     امل ىثمدددددٛ، الٕضدددددع٘

ممَّدددَ أ مددد  املعمٕودددٛ، ٔتدددٕا ش ٔصددد  ا٥ع دددذاٞ يف      

ِزٓ ا٫سادٚ

(94)

 . 

 الثاٌ٘ شعالف

 عمٕوٛاملضشس ا٧طاغ الشاجا لمىظ٤ٔلٗٛ عَ 

 الددددددددددشاجا ا٧طدددددددددداغٖق ندددددددددد٘ تقشٖددددددددددش 

يف الفقددددددددْ  املعمٕوددددددددٛ ضددددددددشس عددددددددَ لمىظدددددددد٤ٔلٗٛ

، ٔعدددددذً ٔجدددددٕدا٫طددددد٦و٘، ال ىٗٗدددددض  دددددني  دددددالم: 

،  دددني وشت دددت الفعدددن النددداس  سا قدددٛ عقذٖدددٛٔجدددٕد، 

 ٔامل نشس، لزا ٌقظي ِزا الفشع عمٜ  قشتني:

 ضدددددددشس عدددددددَ الفقدددددددشٚ ا٧ٔس: أطددددددداغ املظددددددد٤ٔلٗٛ

 عٍذ ٔجٕد سا قٛ عقذٖٛ. املعمٕوٛ
   ٛ  ضدددددشس عدددددَ الفقدددددشٚ الثاٌٗدددددٛ: أطددددداغ املظددددد٤ٔلٗ

 جٕد سا قٛ عقذٖٛ.عٍذ عذً ٔ املعمٕوٛ
٥   ددددَ ايددددضً  ٕجددددٕد   ددددي صددددشٖا يف الفقددددْ       -31

ا٫طددد٦و٘، لمىظددد٤ٔلٗٛ عدددَ الندددشس الدددزٙ تظدددببْ      

)املعمٕودددددددٛ( الدددددددم تدددددددزاع أٔ تٍؼدددددددش عمدددددددٜ ػدددددددب ٛ 

َٖ البا دددث تدددذ يف القٕاعدددذ      ا٥ٌرتٌدددت الذٔلٗدددٛ، ل ددد

الفقّٗدددددددٛ ال مٗدددددددٛ، ودددددددا   دددددددَ ا٥طددددددد ٍاد ملٗدددددددْ    

 ٘ ل أطددددٗع ِددددزٓ املظدددد٤ٔلٗٛ يف الفقددددْ ا٫طدددد٦و

(95)

 ،

ودددددَ أوثمدددددٛ )٥ ضدددددشس ٥ٔ ضدددددشاس(  

(96)

، )الندددددشس ٥ 

ٖددددضاه مبثمددددْ( 

(97)

، )اخلددددشاٍّ  النددددىاُ( 

(98)

، )ال ددددشً 

 ددددددددال ٍي(

(99)

، )املباػددددددددش ضدددددددداوَ( 

(100)

، )ا٧صددددددددن يف 

(ا٧ػٗاٞ ا٫ ا ٛ

(101)

. 
ُٖ مقاوددددددٛ       -32 وددددددَ ِددددددزٓ القٕاعددددددذ   ٍٍددددددا القددددددٕه، أ

املظددد٤ٔلٗٛ املذٌٗدددٛ عدددَ ضدددشس )املعمٕودددٛ( يف الفقدددْ      

ٔجدددددددٕد سا قدددددددٛ  يف  الدددددددٛ   مددددددد ا٫طددددددد٦و٘، خي

  الددددٛٔ ،عقذٖددددٛ  ددددني وشت ددددت النددددشس ٔامل نددددشس    

تمددد  الشا قدددٛ، لدددزا ٌقظدددي ِدددزا الفدددشع     عدددذً ٔجدددٕد 

 عمٜ  قشتني:
الفقددددددشٚ ا٧ٔس: أطدددددداغ املظدددددد٤ٔلٗٛ عٍددددددذ ٔجددددددٕد   

 .سا قٛ عقذٖٛ

الفقدددددشٚ الثاٌٗدددددٛ: أطددددداغ املظددددد٤ٔلٗٛ عٍدددددذ عدددددذً      

 .ٔجٕد سا قٛ عقذٖٛ
 الفقشٚ ا٧ٔس

 سا قٛ عقذٖٛ أطاغ املظ٤ٔلٗٛ عٍذ ٔجٕد

يف  الددددددٛ ٔجددددددٕد سا قددددددٛ عقذٖددددددٛ  ددددددني وشت ددددددت   -33

الندددددشس الددددددزٙ تظدددددببْ )املعمٕوددددددٛ( أٔ )الندددددداوَ(،   

ٔ ددددني امل نددددشس،   ددددَ مقاوددددٛ املظدددد٤ٔلٗٛ اطدددد ٍادا       

لقاعددددددددددذٚ )... أٔ ددددددددددٕا  ددددددددددالعقٕد(

(102)

، ٔاحلددددددددددذٖث 

الؼددددشٖ  )...املظددددمىُٕ عمددددٜ ػددددشٔ ّي، م٥َّ ػددددش ا   

 دددٖشً  ددد٥٦ ، أٔ أ دددٖن  شاودددا (  

(103)

ودددا كددداُ  ،  ى دددٜ 

ٌاػددددددش )املعمٕوددددددٛ( املنددددددٖشٚ وشتبقددددددا   عقددددددذ وددددددو   

امل ندددشس، كددداُ ِدددزا العقدددذ وصدددذس ا٥لدددضاً  عدددذً       

ا٥خددددد٦ه  العقدددددذ، ٖٔرتتدددددت عمدددددٜ عدددددذً تٍفٗدددددزٓ     

)الندددىاُ(، املق نددد٘ تعدددٕٖ  الندددشس الٍاػددد١ عدددَ   

الفعدددن اطددد ٍادا  لمقٕاعدددذ العاودددٛ ٔا٧صدددٕه ال مٗدددٛ      

يف الفقْ ا٫ط٦و٘

(104)

. 
 الفقشٚ الثاٌٗٛ

ٔجٕد سا قٛ  عذً املظ٤ٔلٗٛ عٍذأطاغ 

 عقذٖٛ
عٍددددددذ عددددددذً استبددددددا  وشت ددددددت النددددددشس  ٕاطددددددقٛ    -34

  ُٖ )املعمٕودددددٛ(،  شا قدددددٛ عقذٖدددددٛ ودددددو امل ندددددشس،  دددددا

ضدددىاُ  ٕا٧طددداغ الدددزٙ تقددداً عمٗدددْ املظددد٤ٔلٗٛ، ِددد    

العددددذٔاُ الٍاػدددد١ عددددَ رلالفددددٛ احل ددددي الؼددددشع٘     

ٔالدددددددزٙ ألدددددددضً الؼددددددداسع كا دددددددٛ الٍددددددداغ   العددددددداً، 

ا٩خددددددشَٖ،   ا رتاوددددددْ، امل نددددددىَ ا ددددددرتاً  قددددددٕو

ٖٙ اع دددددذاٞ   ٔ شودددددٛ دً املظدددددمي ٔوالدددددْ ٔعشضدددددْ، ٔأ

عمدددٜ رلددد  ٖ دددُٕ طدددببا  ٫قاودددٛ املظددد٤ٔلٗٛ ٔوٕجبدددا     
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ٚ  أٔ     لمنددددددددىاُ، طددددددددٕاٞ أحلدددددددد  النددددددددشس وباػددددددددش

تظدددببا  

(105)

، مر ٖ ددددُٕ الفعدددن الٖندددداس الدددزٙ ٥ تٗددددضٓ   

الؼددددشع ا٫طدددد٦و٘ ِددددٕ أطدددداغ ال عددددٕٖ  اطدددد ٍادا     

لقاعذٚ )٥ ضشس ٥ٔ ضشاس(

(106)

.  
ُٖ الفقّدددداٞ املظددددمىُٕ    ٥ٔ ددددٖذ  -35 وددددَ ال أكٗددددذ عمددددٜ أ

 ٍعدددددُٕ أصددددددن اخلقدددددأ املظددددددبلت لمندددددشس، كىددددددا    

 ٍعددددُٕ ا٫ِىدددداه ٔال عددددذٙ الددددزٙ ٖرتتددددت عمٗددددْ      

ضددددشس  ددددال ر،  ددددن  ٍعددددُٕ أصددددن النددددشس ٔمُ ح     

ُِ كدددددداُ أصددددددن   ٖ ددددددَ الفعددددددن خا ٠ددددددا ، أٔ   ددددددٜ م

الفعدددن وؼدددشٔعا  ل دددَ ٌؼدددأ عٍدددْ ضدددشس حلددد  ال دددر;   

ُٖ الندددشس ذلظدددٕس طدددٕاٞ ٔقدددو     قشٖددد  املباػدددشٚ   ٧

أٔ ال ظددددددٗبت

(107)

،  مددددددٗع ٧ ددددددذ ا٫ضددددددشاس  ددددددال ر    

طدددٕاٞ عددداد عمٗدددْ الفعدددن النددداس  دددالٍفو أً ٥، ٔطدددٕاٞ  

أكاُ الفعن الناس وقصٕدا  أً ير وقصٕد

(108)

 . 
ٔضدددددددشس )املعمٕودددددددٛ(، داخدددددددن يف عىدددددددًٕ وفّدددددددًٕ     -36

الندددددشس لدددددذٝ الفقّددددداٞ املظدددددمىني، طدددددٕاٞ أصدددددا       

طددداغ وصدددمحٛ جظدددذٖٛ أً والٗدددٛ أً أد ٗدددٛ، عمدددٜ أ  

ُٖ النددددشس ِددددٕ )كددددٗن أرٝ ٖمحدددد  الؼدددد   طددددٕاٞ    أ

أكددداُ يف وددداه و قدددًٕ ذلدددرتً، أٔ جظدددي وعصدددًٕ،    

أٔ عدددش  وصدددُٕ( 

(109)

، مبعٍدددٜ )كدددٗن مٖدددزاٞ ٖمحددد    

 الؼددددددد   طدددددددٕاٞ أكددددددداُ يف وددددددداه أٔ جظدددددددي أٔ   

عا فٛ،  ٗظبت لْ خظاسٚ والٗٛ(

(110)

 . 
ٔعٍددددذوا ت ىثددددن املعمٕوددددٛ يف صددددٕسٚ ٌؼددددش ٔتددددذأه  -37

صٕصددددددٗٛ، ٖٔدددددد ٗي  ػدددددداٟعا  ٔاخبدددددداس ت عمدددددد   اخل  

الرتٖٔددددددج  ددددددا دُٔ ال ٕثدددددد  وددددددَ صددددددح ّا، عددددددرب   

  ٘ عمددددددددٜ ػددددددددب ٛ   وٕاقددددددددو ال ٕاصددددددددن ا٥ج ىدددددددداع

ُٖ الفقددددْ ا٫طدددد٦و٘ املعاصددددش  ددددشً     ، ا٥ٌرتٌددددت  دددد 

  ٛ رلدددددد  وددددددَ الٍا ٗددددددٛ الؼددددددشعٗ

(111)

ُٖ القددددددشآُ ; مر  أ

ال ددددشٖي ٔالظددددٍٛ الٍبٕٖددددٛ ساددددا  شٖدددد  ال عاوددددن      

٘ وددو الؼدداٟعٛ،    قبددنال ثبددت ٔال ددبني   الددزٙ ٖق ندد

 ٛ العىددددن مبق ندددداِا ، ٔقبددددٕه ونددددىُٕ الؼدددداٟع

(112)

 ;

ثدددددٖي وؼدددددأسٚ امل  صدددددني، ٔالشجدددددٕع مس املصدددددادس     

املٕثٕقدددٛ قبدددن ٌؼدددش اخلدددرب;  ىدددَ اخلقدددش ايظدددٗي     

معددددادٚ ٌؼددددش أٙ خددددرب قبددددن ال ثبددددت وددددَ وصددددذسٓ       

ٔودددَ وندددىٌْٕ ٔودددَ ا دددذمل وٍدددْ ٔودددا قدددذ ٖرتتدددت    

عمٗدددددْ

(113)

َل اخلدددددر  دددددال ر،   ، ودددددو ٔجدددددٕ  يفددددد

َ  ٔال ىدددددداغ ا٧عددددددزاس ل٪خددددددش   َٖ وددددددا أو دددددد

(114)

; مر 

ٔلدددٕ ودددو   ،الظدددرت وقمدددٕ  ِٔدددٕ أٌفدددو ودددَ ال ؼدددّر   

 دددش  صدددحٛ اخلدددرب، ٔقدددذ كددداُ الدددٍ  صدددمٜ ا     

عمٗدددْ ٔطدددمي ٥ ٖعدددني أ دددذا  عٍدددذوا ٍٖ قدددذ طدددمٕكا     

وعٍٗا  وٍْ

(115)

 . 

تقدددددددًٕ املظددددددد٤ٔلٗٛ عدددددددَ ا٧ػدددددددٗاٞ يف الفقدددددددْ   مرُ:  -38

ا٫طددددد٦و٘، عمدددددٜ أطددددداغ تعدددددٕذ وفدددددرت  ،  شضدددددا   

 الدددددٛ املباػدددددشٚ، ٔتعدددددٕذ قدددددا ٦  ٫ثبدددددا  الع دددددع يف 

ٔاجدددت ا٫ثبدددا  يف  الدددٛ ال ظدددبت 

(116)

، ٔأٌدددْ ٥ ػددد٘ٞ 

ودددَ تأطدددٗع املظددد٤ٔلٗٛ عدددَ  -يف ِدددزا الفقدددْ- ٍدددو 

  َ الربٖدددددددذ ا٥ل رتٌٔددددددد٘،   ا٧ضدددددددشاس الٍاادددددددٛ عددددددد

ٔتقبٗقددددددا  املعمٕواتٗددددددٛ، ٔ اٖشٔطددددددا  احلاطددددددت     

آ٥  وٗ اٌٗ ٗدددٛ ٔأػدددٗاٞ ت قمدددت   ا٩لددد٘،  اع باسِدددا  

 ٛ ٫ثبدددا   قا دددن  وفدددرت   عمدددٜ تعدددذٕ  ،عٍاٖدددٛ خاصددد

الع دددددع، طدددددٕاٞ كددددداُ  عدددددن الؼددددد٘ٞ ودددددَ قبٗدددددن      

أٔ وددددددَ قبٗددددددن ال ظددددددبت،  الٍظددددددبٛ مس     ،املباػددددددشٚ

احلدددداسغ، ٔرلدددد  قٗاطددددا  عمددددٜ وددددا أخددددز  ددددْ الفقددددْ   

ا٫طدددد٦و٘ يف  ددددا٥  وؼددددا ّٛ، كحالددددٛ تنددددىني   

عٍددددْ  قددددٕ ي )ال نددددىني   ُعددددربٔالددددزٙ ٖ ،الصددددٍاع

لمىصمحٛ(.

(117)

 

.................................................................. 

 اخلامتٛ

ا٧ضشاس الم اخل٦صٛ  ؼأُ املظ٤ٔلٗٛ عَ 

 تظببّا )املعمٕوٛ(

 ؼدددد٘ٞك ضددددشس )املعمٕوددددٛ( مقاوددددٛ املظدددد٤ٔلٗٛ عددددَ   -39

عمٜ خقأ وفرت  ير قا ن ٫ثبا  تأطٗظا   وعٍٕٙ،

ٖ ٍددا ٜ وددو  مظددفٛ   يف القددٕاٌني الٕضددعٗٛ،   الع ددع،

الم تقًٕ عمّٗا املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ  (أٔ ال عذٙ)اخلقأ 
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٤ٖدٙ مس لىٗن ا٫ٌظداُ املظد٤ٔلٗٛ     قذ ; ٕجْ عاً

 ا٫طددد٦و٘،الفقدددْ ٔا٧صدددٕ  سأٙ   دددر رٌدددت جٍدددآ، 

 ٖ ٙ الددزٙ  أٔ الؼددد٘ٞ  عمٕوددٛ( امل) دداسغ   فددرت  تعدددذ

; تْ صٍّٖ )املعمٕودددٛ( يف ال دددذأه وباػدددش املعٍدددٕٙ، عٍدددذ 

شت دت  عمٜ امل نشس يف ا٫ثبا ، ودو الظدىا  مل  تظ٦ّٗ  

  عدذً  اثبد    ذ و املظ٤ٔلٗٛ عَ ٌفظْ،  الفعن الناس

ّٞ ٔقدذسا ، ٥         ُِ أثبدت رلد ، ُعدٖذ احلداد  قندا تعذْٖ،  د 

 أ ذ. ٖظأه عٍْ

ضددشاس  ّٗددا ا٫ الددم ٖ صددٕس ا٥    ٗددٛ  ددأص احلدد  ٔ -40

َِ ال ر،  وشت دت  ٥ ٖظأه عٍّا أ ذ;  ظدبت زلدا     ل 

ُٖ احلددٓن امل قددذً ٖبقددٜ   عددذً تعذٖددْ،   مثبددا  الفعددن  دد 

ا رتا  اخلقدأ ا رتاضدا  قا عدا  يف    أكثش عذالٛ، وَ 

ُٖ رلدددد  ٖعدددد   وشت ددددت الفعددددن; جاٌددددت  لىٗمددددْ  ٧

 .املظ٤ٔلٗٛ دُٔ خقأ أٔ تعذ اقرت ْ

ٖٔ ددُٕ احلددٗن لدد ٦يف  شودداُ امل نددشس وددَ احلصددٕه   -41

ٕٛ مٌؼداٞ  عمٜ تعٕٖ  ترب ودا حلقدْ ودَ ضدشس،       ٠ِٗد

 ٕٛ  مس جاٌدددتالققدداع اخلدددا    اِي  ّٗددداظدددُٖ ،  ٕوٗدد

)وعمٕودددٛ( أٔ الذٔلدددٛ، ل عدددٕٖ  كدددن و ندددشس ودددَ 

 عددٕٖ  الخيفدد  يف احلصددٕه عمددٜ   ،كٗدداُ وعٍددٕٙ

٧ٙ طدددبت ودددَ ا٧طدددبا ، ِٔددد٘ وعايدددٛ اج ىاعٗدددٛ  

عادلٛ.

(118)

  

ٔالٍققدددددٛ املّىدددددٛ  ؼدددددأُ املظددددد٤ٔلٗٛ عدددددَ ا٧ػدددددٗاٞ   -42

املعٍٕٖددددددٛ، ِدددددد٘ أٌددددددْ عٍددددددذ املقاسٌددددددٛ  ددددددني أطدددددداغ 

الفقددددددددْ ا٫طدددددددد٦و٘، ٔأطاطددددددددّا يف  املظدددددددد٤ٔلٗٛ يف 

ُٖ أ  دددددداً )ٌظشٖددددددٛ      القددددددٕاٌني املعاصددددددشٚ، زلددددددذ أ

النددددىاُ( ا٫طدددد٦وٗٛ، طددددٕاٞ أكاٌددددت عددددَ النددددشس  

 املدددددداه، ممنددددددا تقددددددًٕ عمددددددٜ   ًال٦ دددددد   ددددددالٍفع، أ

تبعدددٛ الفعدددن الصدددادس عٍدددْ،   ا٫ٌظددداُأطددداغ لٗىدددن 

٥ عمدددددٜ أطددددداغ اخلقدددددأ 

(119)

ُ٘ الفقدددددْ   ، ٔ دددددزل   ددددد 

يف آخدددددش  -ٌ ّدددددٜالقدددددإٌٌ٘ احلدددددذٖث، ٖ دددددُٕ قدددددذ ا  

 ٓ مس  ٗددددددددددث  ددددددددددذأ الفقددددددددددْ    -وشا ددددددددددن تقددددددددددٕس

 ٘ ا٫طدددددد٦و

(120)

، عٍدددددددذوا قددددددداه  دددددددد)ٌظشٖٛ لىدددددددن 

 ٌظشٖددددددددٛ)  ددددددددني ايددددددددِٕشٙ ٔالفددددددددشو ،ال بعددددددددٛ(

( ال بعددددٛ لىددددن ٌظشٖددددٛ)ٔ ا٫طدددد٦وٗٛ،( النددددىاُ

ُٖ الٕضددددددعٗٛ،  عمددددددٜ املظدددددد٤ٔلٗٛ تقددددددٗي ا٧خددددددرٚ أ

  دددني ا٧ٔس تفدددشلو  دددني يف وقمقدددا ، الندددشس أطددداغ

  ٗددددْ تؼددددرت  ٥ٔ وباػددددشٚ النددددشس، لقدددد   ددددالم

  ٗددددْ ت ٕقدددد  الددددزٙ ٔال ظددددبت ال عددددٓذٙ، أٔ ال عىددددذ

 تعذٖدددْ، أٔ تعىدددذٓ ػدددش  عمدددٜ احلددداسغ وظددد٤ٔلٗٛ

  ددددني الٕطددددقٗٛ ٍٖدددد ّج ا٫طدددد٦و٘ الفقددددْ ٔكددددأُ

 اخلقدددأ ٖؼدددرت   ددد٦ ،(الندددشس)ٔ( اخلقدددأ)   شتددد٘

.املباػشٚ عٍذ ٥ ال ظبت، عٍذ م٥

(121)

 

وددددداٌو أ دددددذا ، ودددددَ مصالدددددٛ كدددددن الفدددددٕاسو  دددددني     ٥ٔ  -43

ا٧ػددددٗاٞ املادٖددددٛ، ٔا٧ػددددٗاٞ املعٍٕٖددددٛ،  ٗىددددا ٖ عمَّدددد      

 املظددددد٤ٔلٗٛ املذٌٗدددددٛ، ٔ ال دددددال٘ مو اٌٗدددددٛ تقبٗددددد      

ٛ  -أ  دددداً املظدددد٤ٔلٗٛ   عمددددٜ  -ٔ دددد  القٕاعددددذ العاودددد

ُِ تظدددددببْ )أػدددددٗاٞ وعٍٕٖدددددٛ(   ،كدددددنل ضدددددشس   دددددَ أ

ٔعمدددددٜ سأطدددددّا )املعمٕودددددٛ(،  ٍٗىدددددا ت دددددٕا ش  ّٗدددددا     

ُِ ت دددددددددُٕ را  قٗىدددددددددٛ  صدددددددددفا  و عٍٗدددددددددٛ، ِددددددددد٘ أ

وٕضددددٕعٗٛ، ٔت صدددد   الذ ٕوددددٛ،  الؼدددد ن الددددزٙ   

ُِ ت ددددددددُٕ   ْ –  دددددددَ أ أقددددددددش  مس كٌّٕددددددددا  -وعددددددد

وٍّددددددددا مس كٌّٕددددددددا خددددددددذوا ، أوددددددددا     ،وٍ  ددددددددا 

)املعمٕوددددٛ( الددددم ٥  ددددذً طددددٕٝ و مقّٗددددا،   ٌّددددا      

تعدددٗذ ودددَ قبٗدددن اخلدددذوا  ٥ املٍ  دددا ، ٔ ال دددال٘ ٥    

ا٧ػدددددٗاٞ    ددددداً املظددددد٤ٔلٗٛ عدددددَ      دددددَ تقبٗددددد  أ 

ُٖ رلددد ، عمّٗدددا  العددداملني  دددني الفدددٕاسو اٗدددو مصالدددٛ أ

ُِ   ددددَ ٔاملعٍددددٕٙ، املددددادٙ،  الٍا ٗددددٛ وددددَ- ٖدددد٤دٙ أ

 وٍققٗددددٛ; يددددر ٌ دددداٟج مس -ا٧قددددن عمددددٜ القإٌٌٗددددٛ

 ٥ الدددم اخلدددذوا ، ودددَ كدددثر مدخددداه ػدددأٌْ ودددَ مر

 م ددددددداس  يف  أعٗددددددداٌّي، أػددددددد ا  طدددددددٕٝ  دددددددذً

 املظددددد٤ٔلٗٛ مقاودددددٛ  صدددددذد سلدددددَ الدددددم املٍ  دددددا 

 املصددددددددداسمل خدددددددددذوا  وثدددددددددن  ؼدددددددددأٌّا، املذٌٗدددددددددٛ

 ٔا٥ط ؼددددددددداسا  ٔال دددددددددأوني الظدددددددددفش ٔػدددددددددشكا 

 ِدددزا ٔيف ٔأوثا دددا، ٔاحملددداوني ا٧ بددداٞ ودددَ املقذودددٛ

 عدددددَ املظددددد٤ٔلٗٛ ٧  ددددداً لىٗدددددن ودددددَ  ٗدددددْ ودددددا

.ل ىمدددددددددددددددددددددددددددددْ ٥ ودددددددددددددددددددددددددددددا ا٧ػدددددددددددددددددددددددددددددٗاٞ
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 املشاجو:

 :العش ٗٛ املشاجوأ٥ٔ : 

 : ك ت ال فظر:أ

كددددثر القشػدددد٘  أ ددددٕ الفددددذاٞ مااعٗددددن  ددددَ عىددددش  ددددَ     -1

ِددددددد( تفظددددددر القددددددشآُ  774البصددددددشٙ ثددددددي الذوؼددددددق٘ ) :  

العظددددٗي )ا ددددَ كددددثر(، لقٗدددد : ذلىددددذ  ظددددني  ددددع     

الددددددذَٖ، داس ال  ددددددت العمىٗددددددٛ، وٍؼددددددٕسا  ذلىددددددذ عمدددددد٘    

 .1419ٓ ٗنُٕ،  رٔ ، 

أ دددٕ القاطدددي ذلىدددٕد  دددَ عىدددشٔ  دددَ أردددذ، الضرلؼدددشٙ  -2

ِددددددد(، ال ؼددددددامل عددددددَ  قدددددداٟ  يددددددٕاو  538جدددددداس ا  ) : 

 .1987، داس ال  ا  العش ٘،  رٔ ، 3ال ٍضٖن،  

 ك ت الظٍَ: : 

أ ددٕ دأد طددمٗىاُ  ددَ ا٧ػددعث  ددَ مطددحاو  ددَ  ؼددر  ددَ        -3

ِددددد(، طددددٍَ 275ػددددذاد  ددددَ عىددددشٔ ا٧صدٙ الظلٔ ظدددد اٌ٘ ) :  

أ دددد٘ دأد، لقٗدددد : ذلىددددذ ذلٗدددد٘ الددددذَٖ عبددددذ احلىٗددددذ،   

  رٔ ، )د.  (. –امل  بٛ العصشٖٛ، صٗذا 

ِٔٔجشدٙ  أردددذ  دددَ احلظدددني  دددَ عمددد٘  دددَ-4 وٕطدددٜ اخُلِظدددَش

ِدددد(، ػدددعت ا٫ ددداُ، 458اخلشاطددداٌ٘، أ دددٕ   دددش البّٗقددد٘ ) : 

، داس ال  دددت 1لقٗددد : ذلىدددذ الظدددعٗذ  ظدددٌٕٗ٘ صيمدددٕه،     

 .1990العمىٗٛ،  رٔ ، 

ا٫وددددداً احلدددددا   صٖدددددَ الدددددذَٖ عبدددددذ الدددددش٣ٔمل املٍدددددأٙ    -5

ٓ(، ال ٗظدددددددر  ؼدددددددش  ايددددددداوو الصددددددد ر، الٍاػدددددددش 1031) :

 .1988الشٖا ، و  بٛ ا٫واً الؼا ع٘، 

ذلىدددددذ  دددددَ عٗظدددددٜ أ دددددٕ عٗظدددددٜ الرتودددددزٙ الظدددددمى٘،    -6

ايدددددداوو الصددددددحٗا طددددددٍَ الرتوددددددزٙ، داس م ٗدددددداٞ الددددددرتا  

العش ددد٘، لقٗددد : أردددذ ذلىدددذ ػددداكش ٔآخدددشُٔ،  دددرٔ ،  

 )د.  (.

 ك ت الفقْ ا٫ط٦و٘:ٍّ: 

أ ددٕ الٍ ددا ػددشمل الددذَٖ وٕطددٜ  ددَ أرددذ  ددَ وٕطددٜ  ددَ      -7

املقذطددددد٘، ثدددددي طددددداح  دددددَ عٗظدددددٜ  دددددَ طددددداح احل دددددأٙ   

ِددددد(، ا٫قٍدددداع يف  قددددْ ا٫ودددداً أرددددذ  ددددَ  968الصدددداحل٘ ) :

 ٍبدددن، لقٗددد : عبدددذ المقٗددد  ذلىدددذ وٕطدددٜ الُظدددب ٘، داس 

 .املعش ٛ،  رٔ ، )د.  (

أ ددٕ   ددش ذلىددذ  ددَ أرددذ  ددَ أ دد٘ طددّن الظشخظدد٘ ) :      -8

 .1993، املبظٕ  ، داس املعش ٛ،  رٔ ، )ِد483

ذلىددذ  ددَ ذلىددذ أ ددٕ عبددذ ا ،  ددع الددذَٖ ذلىددذ  ددَ  -9

املعدددشٔمل  دددا َ أودددر  ددداٍّ ٖٔقددداه لدددْ ا دددَ املٕقدددت احلٍفددد٘      

ِد(، ال قشٖش ٔال حبر عمٜ لشٖش ال ىاه  َ ا ىاً، 879) :

 .1983، داس ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 2 

أ ددددٕ ذلىددددذ  ددددَ يدددداي  ددددَ ذلىددددذ الب ددددذادٙ احلٍفدددد٘    -10

، املقبعدددددٛ اخلرٖدددددٛ،  1ِدددددد(، دلىدددددو الندددددىاٌا ،   1030) :

 .ِد1308القاِشٚ، 

أ دددد٘ عبددددذ ا  ذلىددددذ  ددددَ قاطددددي ا٧ٌصدددداسٙ ال ٌٕظدددد٘    -11

ِددددددد(، ا ذاٖددددددٛ ال ا ٗددددددٛ الؼددددددا ٗٛ لبٗدددددداُ   894املددددددال ٘ )  

 قدداٟ  ا٧ودداً ا ددَ عش ددٛ الٕا ٗددٛ املعددشٔمل  ددد)ػش   ددذٔد        

 .، امل  بٛ العمىٗٛ،  رٔ 1ا َ عش ٛ لمشٖصاع(،  

أرددددددذ  دددددددشٍّ  ظدددددددني، املم ٗدددددددٛ ٌٔظشٖدددددددٛ العقدددددددذ يف  -12

 .٦1986وٗٛ، الذاس اياوعٗٛ،  رٔ ، الؼشٖعٛ ا٫ط

جددد٦ه الدددذَٖ عبدددذ الدددشرَ  دددَ أ ددد٘   دددش الظدددٕٗ ٘،       -13

 .1990ا٧ػبآ ٔالٍظاٟش، داس ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 

صٖددددَ الددددذَٖ  ددددَ م ددددشاِٗي  ددددَ ذلىددددذ، املعددددشٔمل  ددددا َ   -14

ِددددد(، البحددددش الشاٟدددد  ػددددش  كٍددددض     970ٌُ ددددٗي املصددددشٙ ) : 

الشاٟددددد  حملىدددددذ  دددددَ  الدددددذقاٟ  ٔيف آخدددددشٓ: ت ىمدددددٛ البحدددددش  

 1138 ظدددني  دددَ عمددد٘ القدددٕسٙ احلٍفددد٘ القدددادسٙ )   عدددذ     

، داس 2ِدددد(، ٔ احلاػدددٗٛ: وٍحددددٛ اخلدددال  ٥ دددَ عا ددددذَٖ،       

 .ال  ا  ا٫ط٦و٘، )د.  (

 ددددع الددددذَٖ ذلىددددذ  ددددَ أرددددذ اخلقٗددددت الؼددددش ٗ  -15

ِددددد(، و دددد  احمل دددداٍّ مس وعش ددددٛ ألفددددايف   977الؼددددا ع٘ ) : 

 .1994 رٔ ، املٍّاٍّ، داس ال  ت العمىٗٛ، 

ػدددّا  الدددذَٖ أ دددٕ العبددداغ أردددذ  دددَ مدسٖدددع القدددشايف      -16

ِددددددد(، أٌددددددٕاس الددددددربٔو يف أٌددددددٕاع الفددددددشٔو،  684املددددددال ٘ ) : 

  .ِد1344وقبعٛ داس م ٗاٞ ال  ت، القاِشٚ، 

صددددددبح٘ ذلصدددددداٌ٘، الٍظشٖددددددٛ العاوددددددٛ لمىٕجبددددددا      -17

ٔالعقدددددددٕد يف الؼدددددددشٖعٛ ا٫طددددددد٦وٗٛ، و  بدددددددٛ ال ؼدددددددامل،    

 .1948 رٔ ، 

الظددد٦ً العبدددادٙ، املم ٗدددٛ يف الؼدددشٖعٛ ا٫طددد٦وٗٛ،   عبدددذ -18

و٤طظدددددددٛ الشطدددددددالٛ لمقباعدددددددٛ ٔالٍؼدددددددش ٔال ٕصٖدددددددو، داس     

 .2000الفشقاُ لمٍؼش ٔال ٕصٖو، 

عددد٦ٞ الدددذَٖ، أ دددٕ   دددش  دددَ وظدددعٕد  دددَ أردددذ ال اطددداٌ٘  -19

ِدددد(،  دددذاٟو الصدددٍاٟو يف تشتٗدددت الؼدددشاٟو،   587احلٍفددد٘ ) : 

 .1986، داس ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 2 

عمدددد٘  ددددَ ذلىددددذ  ددددَ عبددددذ املمدددد  ال  دددداو٘ احلىددددرٙ     -20

ِددد(، ا٫قٍدداع  628الفاطدد٘، أ ددٕ احلظددَ ا ددَ الققدداُ )امل ددٕ ٜ:    

، لقٗددددددددد :  ظدددددددددَ  دددددددددٕصٙ 1يف وظددددددددداٟن ا٫اددددددددداع،  

الصددددعٗذٙ، و  بددددٛ الفدددداسٔو احلذٖثددددٛ لمقباعددددٛ ٔالٍؼددددش،  

2004. 
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يٍددددٛ و ٌٕددددٛ وددددَ عددددذٚ عمىدددداٞ ٔ قّدددداٞ يف اخل٦ ددددٛ      -21

ا٧  ددددداً العذلٗدددددٛ، احملقددددد : زلٗدددددت    العثىاٌٗدددددٛ، دلمدددددٛ  

ِدددٕأٖ ، الٍاػدددش: ٌدددٕس ذلىدددذ، كاسخاٌدددْ  ددداس  ك دددت،    

 .آساً  اغ، كشاتؼ٘، )د. (

ذلىددددذ أوددددني  ددددَ عىددددش  ددددَ عبددددذ العضٖددددض الذوؼددددق٘     -22

َ  احلٍفدددد٘  ،  اػددددٗٛ سد ِددددد(1252) :  الؼددددّر  ددددا َ عا ددددذٖ

، داس 2امل  ددداس عمدددٜ الدددذس امل  ددداس ػدددش  تٍدددٕٖش ا٧ صددداس،      

 .1992ٔالٍؼش،  رٔ ،  الف ش لمقباعٛ

ذلىددذ  ددَ مدسٖددع الؼددا ع٘ القشػدد٘ املقمدد  أ ددٕ عبددذ      -23

ا ، ا٧ً، لقٗدددد : س عددددت  ددددٕصٙ عبددددذ املقمددددت،  بعددددٛ داس  

 .2001الٕ اٞ، املٍصٕسٚ، 

ذلىدددذ  دددَ  دددذس الدددذَٖ  دددَ  مبددداُ الذوؼدددق٘ احلٍبمددد٘      -24

يف الفقددددْ عمددددٜ وددددزِت    ِددددد(، أخصددددش امل  صددددشا   1083) :

لقٗددددد : ذلىدددددذ  دددددَ ٌاصدددددش ، ا٫وددددداً أردددددذ  دددددَ  ٍبدددددن

 ٓ.1416الع ى٘،  رٔ ، 

ذلىددددذ عثىدددداُ ػددددبر، املعدددداو٦  املالٗددددٛ املعاصددددشٚ يف    -25

، داس الٍفددددداٟع لمقباعدددددٛ ٔالٍؼدددددش   6الفقدددددْ ا٫طددددد٦و٘،   

 .2007ا٧سدُ، -ٔال ٕصٖو، عٖىاُ

ذلىددذ وددذٌ٘  ٕطدداو، ال عددٕٖ  عددَ النددشس يف الفقددْ       -26

 .1428ٓ، كٍٕص مػبٗمٗا، الشٖا ، 2ا٫ط٦و٘،  

، 1وصددددقفٜ أرددددذ الضسقددددا، املددددذخن الفقّدددد٘ العدددداً،   -27

 .1946داس الف ش، دوؼ ، 

ِٔبدددٛ الض ٗمددد٘، ٌظشٖدددٛ الندددىاُ يف الفقدددْ ا٫طددد٦و٘،     28

 .1970داس الف ش، دوؼ ، 

 د: ك ت أصٕه الفقْ ٔالقٕاعذ الفقّٗٛ:

أ دددٕ مطدددحاو م دددشاِٗي  دددَ وٕطدددٜ  دددَ ذلىدددذ الم ىددد٘     -29

املٕا قدددددددا ، لقٗددددددد : ٓ(، 790الؼدددددددا   ال شٌدددددددا ٘ )ددددددددت:

، 2، 1997ٍّوؼددددّٕس  ددددَ  ظددددَ آه طددددمىاُ، داس أ ددددَ عفدددداُ،     

، 3; أ دددٕ   دددش  دددَ العش ددد٘ املدددال ٘، أ  ددداً القدددشآُ،      32 

لقٗدددد : ذلىددددذ عبددددذ القددددادس عقددددا، داس ال  ددددت العمىٗددددٛ،    

 .2003 رٔ ، 

العدددددض  دددددَ عبدددددذ الظددددد٦ً، قٕاعدددددذ ا٧  ددددداً يف وصدددددا   -30

 .1990ا٧ٌاً، و٤طظٛ الشٖاُ،  رٔ ، 

صٖددددَ الددددذَٖ  ددددَ م ددددشاِٗي  ددددَ ذلىددددذ، املعددددشٔمل  ددددا َ  -31

ِددد(، ا٧ػددبآ ٔالٍظدداٟش عمددٜ وددزِت      970زلددٗي املصددشٙ ) :   

لقٗدددددد : الؼددددددٗ  صكشٖددددددا  ، 1 أ دددددد٘  ٍٗفددددددٛ الٍعىدددددداُ،  

 .1999عىرا ، داس ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 

صٖدددَ الدددذَٖ عبددددذ الدددشرَ  ددددَ أردددذ  ددددَ سجدددت  ددددَ      -32

٘، احلٍبمددد٘ ) : احلظدددَ، الَظددد٦و٘، الب دددذادٙ، ثدددي الذوؼدددق

ِددددددد(، القاعددددددذٚ الزِبٗددددددٛ يف املعدددددداو٦  ا٫طدددددد٦وٗٛ ٥ 795

ضددشس ٥ٔ ضددشاس، لقٗدد : مّٖددا  رددذٙ يٗددث، داس ال  ددا        

 .1990، 1العش ٘،  

عبدددذ الدددشرَ  دددَ أ ددد٘   دددش، جددد٦ه الدددذَٖ الظدددٕٗ ٘     -33

، داس ال  ددددت العمىٗدددددٛ،  1ِددددد(، ا٧ػددددبآ ٔالٍظددددداٟش،    911) : 

 .1990 رٔ ، 

عقٗٛ سوناُ، وٕطٕعٛ القٕاعذ الفقّٗدٛ  عقٗٛ عذ٥ُ -34

ٛ ٔدٔسِا يف تٕجْٗ الٍظي  ٛ ا٫ط٦وٗ املٍظىٛ لمىعاو٦  املالٗ

 .2007املعاصشٚ، داس ا٫ اُ، ا٫ط ٍذسٖٛ، 

ذلىددذ  ددَ أ دد٘   ددش  ددَ أٖددٕ   ددَ طددعذ  ددع الددذَٖ         -35

ِددددد(، معدددد٦ً املددددٕقعني عددددَ س   751ا ددددَ قددددٗي ايٕصٖددددٛ ) :  

الظدددد٦ً م ددددشاِٗي، داس  ، لقٗدددد : ذلىددددذ عبددددذ1العدددداملني،  

 .1991ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 

ذلىددذ  ددَ  ّددادس  ددَ عبددذ ا  الضسكؼدد٘ أ ددٕ عبددذ ا         -36

ٓ(، املٍثدددددٕس يف القٕاعدددددذ، لقٗددددد  د. تٗظدددددر  ددددداٟ     794) : 

أردددددددذ ذلىدددددددٕد، وٍؼدددددددٕسا  ٔصاسٚ ا٧ٔقدددددددامل ٔالؼددددددد٠ُٕ   

 .1985ا٫ط٦وٗٛ، ال ٕٖت، 

الؼدددٕكاٌ٘ ذلىدددذ  دددَ عمددد٘  دددَ ذلىدددذ  دددَ عبدددذ ا     -37

، لقٗددددد : 1ِدددددد(، ٌٗدددددن ا٧ٔ ددددداس،  1250الدددددٗى  )امل دددددٕ ٜ: 

 .1993عصاً الذَٖ الصبا ق٘، داس احلذٖث، وصش، 

 : ك ت ػشا  القإٌُ:ٓ

م دددشاِٗي  اضدددن ٖٕطددد  الدددذ ٕ، ضدددىاُ املٍدددا و دساطدددٛ      -39

وقاسٌدددٛ يف الفقدددْ ا٫طددد٦و٘ ٔالقدددإٌُ املدددذٌ٘، داس البٗددداسو، 

 .1997 رٔ ، 

ذلىدددددددذ، ٌظشٖدددددددٛ ال عدددددددذٙ  أردددددددذ ذلىدددددددذ عقٗدددددددٛ-40

كأطدددداغ لمىظدددد٤ٔلٗٛ املذٌٗددددٛ دساطددددٛ تقبٗقٗددددٛ وقاسٌددددٛ  

يف ضددددددٕٞ الفقددددددْ ٔأ  دددددداً القندددددداٞ وقاسٌددددددٛ  الؼددددددشٖعٛ    

 .2013ا٫ط٦وٗٛ، داس املقبٕعا  اياوعٗٛ، ا٫ط ٍذسٖٛ، 

أػدددددشمل  ّىددددد٘ خٕجدددددٛ، ال ؼدددددشٖعا  ا٫ع٦وٗدددددٛ  دددددني  -41

الشقا ددددددٛ ٔ شٖددددددٛ ال عددددددبر، و  بددددددٛ الٕ دددددداٞ القإٌٌٗددددددٛ،     

وؼدددددددددددددددددداس ملٗددددددددددددددددددْ عمددددددددددددددددددٜ    ،2013ا٫طدددددددددددددددددد ٍذسٖٛ، 

 ./https://ar.wikipedia.org/wikiالشا ط:

ا٩ُ  ٍٗا ٗددددت، القددددإٌُ املددددذٌ٘، املٕجبددددا ، ا٥ل ضاوددددا ،    -42

تشادددٛ: وٍصدددٕس القاضددد٘، امل٤طظدددٛ اياوعٗدددٛ لمذساطدددا     

احلمددددد    ٔالٍؼدددددش ٔال ٕصٖدددددو )دلدددددذ(، تٕصٖدددددو وٍؼدددددٕسا      

 .2004احلقٕقٗٛ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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أدلددددددذ ذلىددددددذ وٍصددددددٕس، املظدددددد٤ٔلٗٛ عددددددَ ا٧ضددددددشاس  -43

الٍاادددددٛ عدددددَ ايىدددددادا  دساطدددددٛ وقاسٌدددددٛ، داس الثقا دددددٛ      

 .2002لمٍؼش ٔال ٕصٖو، ا٧سدُ، 

أٖدددداد عبددددذ ايبدددداس ومددددٕك٘، املظدددد٤ٔلٗٛ عددددَ ا٧ػددددٗاٞ       -44

ٔتقبٗقاتّددددددا عمددددددٜ ا٧ػدددددد ا  املعٍٕٖددددددٛ  ٕجددددددْ خددددددا  

 .2009مٍؼش ٔال ٕصٖو، عىاُ، دساطٛ وقاسٌٛ، داس الثقا ٛ ل

 ظددددَ عبددددذ الباطددددط اٗعدددد٘، وظدددد٤ٔلٗٛ املٍدددد ج عددددَ    -45

ا٧ضدددشاس الدددم تظدددببّا وٍ  اتدددْ املعٗبدددٛ دساطدددٛ وقاسٌدددٛ يف   

ضدددٕٞ تقدددٕس القنددداٞ الفشٌظددد٘ ٔصدددذٔس القدددإٌُ الفشٌظددد٘ 

، 1998/ ودداٖٕ/19 ؼددأُ وظدد٤ٔلٗٛ املٍدد ج عددَ عٗددٕ  املبٗددو يف     

 .2000داس الٍّنٛ العش ٗٛ، القاِشٚ، 

 ظدددَ عمددد٘ الدددزٌُٕ، املبظدددٕ  يف ػدددش  القدددإٌُ املدددذٌ٘، -46

، داس ٔاٟددددن لمقباعددددٛ ٔالٍؼددددش،  5املظدددد٤ٔلٗٛ عددددَ ا٧ػددددٗاٞ، ٍّ 

 .2006عىاُ، 

العٍٗٗددٛ  احلقددٕو-املددذٌ٘ ظددَ كددرٚ، أصددٕه القددإٌُ    -47

 دددددددد  املم ٗددددددددٛ، وٍؼددددددددأٚ املعدددددددداسمل،    أ  دددددددداً-ا٧صددددددددمٗٛ

 .1965ا٫ط ٍذسٖٛ، 

ػدددب ٛ ا٥تصددداه صٖددداد  ددداسو جاطدددي الدددشأٙ، البدددث عدددرب -48

الدددذٔل٘ دساطدددٛ يف قدددٕاٌني ا٥تصدددا٥  املقاسٌدددٛ، داس ال  دددت     

 .2015القإٌٌٗٛ ٔداس ػ ا  لمٍؼش ٔالربدلٗا ، القاِشٚ، 

صٍٖددددددا   معددددددت ػددددددحادٚ، ا٧عىدددددداه ايشوٗددددددٛ الددددددم    -49

تظددددددد ّذمل ا٧ٌظىدددددددٛ املعمٕواتٗدددددددٛ، وٍؼدددددددٕسا  )صدددددددادس(  

 .2006احلقٕقٗٛ،  رٔ ، 

املظدددددد٤ٔلٗٛ املذٌٗددددددٛ صدددددد٦   ظددددددَ الربعدددددد٘، أطدددددداغ  -50

الٍاػدددددد٠ٛ عددددددَ ا٧ عدددددداه الؼ صددددددٗٛ، وٍؼددددددٕسا  كمٗددددددٛ  

احلقدددددٕو جاوعدددددٛ املٍصدددددٕسٚ، إّسٖدددددٛ وصدددددش العش ٗدددددٛ،  

 )د. (.

عاٖدددددددددذ سجدددددددددا اخل٦ٖمدددددددددٛ، املظددددددددد٤ٔلٗٛ ال قصدددددددددرٖٛ  -51

الٍاػددددد٠ٛ عدددددَ مطددددداٞٚ اطددددد  ذاً   املظددددد٤ٔلٗٛ-ا٥ل رتٌٔٗدددددٛ

أجّدددضٚ احلاطدددٕ  ٔا٥ٌرتٌدددت دساطدددٛ وقاسٌدددٛ، داس الثقا دددٛ     

 .2011ال ٕصٖو، عىاُ، لمٍؼش ٔ

عبدددددذ الدددددشصاو الظدددددٍّٕسٙ، الدددددٕجٗض يف ػدددددش  القدددددإٌُ   -52

، داس الٍّندددددٛ 2املدددددذٌ٘، ٌظشٖدددددٛ ا٥ل دددددضاً  ٕجدددددْ عددددداً،   

 .1997العش ٗٛ، القاِشٚ، 

عبدددددددذ الف دددددددا   ٗدددددددٕو٘، املبددددددداد٢ العاودددددددٛ يف جدددددددشاٟي -53

 .2008الصح ، داس الٍّنٛ العش ٗٛ، 

عبدددددذ الف دددددا  ذلىدددددٕد ك٦ٌٗددددد٘، املظددددد٤ٔلٗٛ املذٌٗدددددٛ     -54

الٍاػدددددد٠ٛ عددددددَ املعدددددداو٦  ا٥ل رتٌٔٗددددددٛ عددددددرب ا٥ٌرتٌددددددت،   

)أ شٔ دددددددددددٛ دك دددددددددددٕسآ(، داس اياوعدددددددددددٛ ايذٖدددددددددددذٚ،    

 .2011ا٫ط ٍذسٖٛ، 

عبدددذ اجملٗدددذ احل دددٗي، املدددٕجض يف ػدددش  القدددإٌُ املدددذٌ٘،      -55

 .1974يف وصادس ا٥ل ضاً، وقبعٛ العاٌ٘،   ذاد، 

ذلىددٕد أرددذ خمٗددن، وؼدد ٦  املظدد٤ٔلٗٛ املذٌٗددٛ      عددضٚ -56

يف وٕاجّددددٛ  ددددرٔغ احلاطددددت دساطددددٛ يف القددددإٌُ املددددذٌ٘    

 .1994ٔالؼشٖعٛ ا٫ط٦وٗٛ، القاِشٚ، 

ذلىدددذ لبٗدددت ػدددٍت، املظددد٤ٔلٗٛ عدددَ ا٧ػدددٗاٞ دساطدددٛ يف   -57

القددددددإٌُ املددددددذٌ٘ املصددددددشٙ وقاسٌددددددا   القددددددإٌُ الفشٌظدددددد٘، 

 .و  بٛ الٍّنٛ العش ٗٛ، القاِشٚ، )د. (

ٌبٗمدددٛ مااعٗدددن طددد٦وٛ، ال دددأوني يف دلددداه املعمٕودددا    -58

 (.ٔالؼب ا ، القاِشٚ، )د.  

 : الشطاٟن ٔا٧ اسٖا:ٔ

أردددددذ عبدددددذ ال دددددشٖي أ دددددٕ ػدددددٍت، ا٧طددددداغ القدددددإٌٌ٘   -59

لمىظددد٤ٔلٗٛ عدددَ  عدددن الؼددد٘ٞ يف القدددإٌُ املدددذٌ٘ ا٧سدٌددد٘      

ٔالفقدددْ ا٫طددد٦و٘ دساطدددٛ قإٌٌٗدددٛ وقاسٌدددٛ،  دددث وٍؼدددٕس   

، 2008(، 4لمبحدددددٕ  ٔالذساطدددددا ، العدددددذد )   يف دلمدددددٛ و٤تدددددٛ   

  . و ا  عمٜ الشا ط:37ا٧سدُ،  

http://www.startimes.com/f.aspx?t=3

3270115 

أردددذ ذلىدددذ احلددداٍّ خمٗدددن، القٕاعدددذ الفقّٗدددٛ امل عمقدددٛ  -60

ا٫طدددددد٦و٘،  املباػددددددشٚ ٔال ظددددددبت ٔتقبٗقاتّددددددا يف الفقددددددْ 

سطددددالٛ واجظدددد ر وقذوددددٛ مس كمٗددددٛ الذساطددددا  العمٗددددا       

 .2005 اياوعٛ ا٧سدٌٗٛ، 

 ظددني  اوددذ  ظدداُ،  قددْ املصددمحٛ العاوددٛ ٔتقبٗقاتددْ      -61

املعاصددددشٚ،  ددددث وقددددذً مس الٍددددذٔٚ الشوندددداٌٗٛ الثاٌٗددددٛ،    

، و دددا  1993أقاوّدددا املعّدددذ ا٫طددد٦و٘ لمبحدددٕ  ٔال دددذسٖت،     

 عمٜ الشا ط:

http://www.irtipms.org/PubText/171.

pdf 

خالددددذ  ددددَ ٌاصددددش الٕٗطدددد ، املظدددد٤ٔلٗٛ ايٍاٟٗددددٛ عددددَ   -62

ا٫طددددداٞٚ املعٍٕٖدددددٛ دساطدددددٛ تأصدددددٗمٗٛ وقاسٌدددددٛ تقبٗقٗدددددٛ،   

سطددددالٛ واجظدددد ر وقذوددددٛ مس كمٗددددٛ الذساطددددا  العمٗددددا       

جاوعددددددٛ ٌددددداٖ  لمعمددددددًٕ  )قظدددددي العذالددددددٛ ا٥ج ىاعٗدددددٛ(/   

 . و ا دددددددٛ عمدددددددٜ املٕقدددددددو: 50،  2010ا٧وٍٗدددددددٛ، الشٖدددددددا ، 

http://repository.nauss.edu.sa/bitstre

am/handle/ 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33270115
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33270115
http://www.irtipms.org/PubText/171.pdf
http://www.irtipms.org/PubText/171.pdf
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/
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د. ذلىددددددذ ذلىددددددذ طددددددٗذ أرددددددذ عدددددداوش،  املظدددددد٤ٔلٗٛ  -63

ال ٕاصددددن  ايٍاٟٗددددٛ عددددَ تددددشٖٔج ا٥ػدددداعا  عددددرب ٔطدددداٟن   

ا٥ج ىدددداع٘   ددددث وقددددذً مس ودددد٤متش ٔطدددداٟن ال ٕاصددددن      

ا٥ج ىددددداع٘ ال قبٗقدددددا  ٔا٥ػددددد الٗا  املٍّ ٗدددددٛ، أقاو دددددْ  

كمٗددددٛ ا٥عدددد٦ً ٔا٥تصدددداه حماوعددددٛ ا٧ودددداً ذلىددددذ  ددددَ      

/ آراس/ 11 – 10طددددددعٕد ا٫طدددددد٦وٗٛ  الشٖددددددا  لمىددددددذٚ وددددددَ 

  و ا  عمٜ الشا ط: .2015

https://units.imamu.edu.sa/Conferen

ces/smumc/Documents 

عبدددذ ا  ساجدددا املؼدددٗ ٘، املظددد٤ٔلٗٛ عدددَ ال ظدددرت عمدددٜ     -64

جدددددددشاٟي الفظددددددداد املدددددددال٘ يف الٍظددددددداً الظدددددددعٕدٙ دساطدددددددٛ  

لعذالددددٛ تأصددددٗمٗٛ، سطددددالٛ واجظدددد ر وقذوددددٛ مس قظددددي ا    

ا٥ج ىاعٗددددٛ يف كمٗددددٛ الذساطددددا  العمٗددددا، جاوعددددٛ ٌدددداٖ      

 .2013لمعمًٕ ا٧وٍٗٛ، الشٖا ، 

  ددددشٙ سػددددٗذ وٍّددددا، أطدددداغ املظدددد٤ٔلٗٛ ال قصددددرٖٛ      -65

ٔوظدددد٤ٔلٗٛ عددددذٖي ال ىٗٗددددض دساطددددٛ وقاسٌددددٛ يف الؼددددشٖعٛ    

ا٫طددد٦وٗٛ ٔالقدددٕاٌني ا٥ٌ مٕط ظدددٌٕٗٛ ٔالعش ٗدددٛ، سطدددالٛ    

جاوعدددددٛ   دددددذاد، واجظددددد ر وقذودددددٛ مس كمٗدددددٛ القدددددإٌُ  

1974. 

ذلىددددذ ػدددد ا أ ددددٕ طددددعذ، املظدددد٤ٔلٗٛ املذٌٗددددٛ  ٕصددددفّا       -66

جاٌبدددا  ودددَ الندددىاُ يف الفقدددْ ا٫طددد٦و٘،  دددث وٍؼدددٕس يف    

دلمددٛ جاوعددٛ ا٧ودداً ذلىددذ  ددَ طددعٕد ا٫طدد٦وٗٛ، العددذد       

 .1992ٖٕلٕٗ -(، الشٖا ، متٕص6)

ذلىددددددذ صدددددد٦  الددددددذَٖ  مىدددددد٘، أطدددددداغ املظدددددد٤ٔلٗٛ   -67

قددددددإٌُ، سطددددددالٛ واجظدددددد ر ال قصددددددرٖٛ يف الؼددددددشٖعٛ ٔال

وقذوددددٛ مس دلمددددع كمٗددددٛ احلقددددٕو جاوعددددٛ القدددداِشٚ،      

1987. 

وٍصددددٕس صددددا  الظددددمى٘، املظدددد٤ٔلٗٛ املذٌٗددددٛ ٥ٌ ّدددداك  -68

اخلصٕصدددددددٗٛ يف ٌظددددددداً و ا حدددددددٛ جدددددددشاٟي املعمٕواتٗدددددددٛ  

الظددددعٕدٙ دساطدددددٛ تأصددددٗمٗٛ وقاسٌدددددٛ، سطددددالٛ واجظددددد ر    

وقذوددددددددٛ مس قظددددددددي العذالددددددددٛ ا٥ج ىاعٗددددددددٛ يف كمٗددددددددٛ  

مٗددا، جاوعددٛ ٌدداٖ  لمعمددًٕ ا٧وٍٗددٛ، الشٖددا ،      الذساطددا  الع

2010. 

ٌدددددددا و ممدددددددذٔ  ال بٗظددددددد٘، الدددددددذً البؼدددددددشٙ ٔودددددددذٝ  -69

وؼددددشٔعٗٛ ال صددددشمل  ٗددددْ يف الفقددددْ ا٫طدددد٦و٘ ٔالقددددإٌُ  

الٕضددددع٘، سطددددالٛ واجظدددد ر وقذوددددٛ مس دلمددددع كمٗددددٛ  

 .2004القإٌُ جاوعٛ   ذاد، 

ِٔبددٛ الض ٗمدد٘،  ال عددٕٖ  عددَ النددشس ،  ددث وٍؼددٕس       -70

البحدددث العمىددد٘ ٔالدددرتا  ا٫طددد٦و٘، تصدددذس عدددَ   يف دلمدددٛ 

 .1398ٓ(، ٔجٖذٚ، 1جاوعٛ املم  عبذ العضٖض، العذد )

 : املقا٥  ٔالبحٕ :ص

أسٔٝ تقدددٕٝ،  املظددد٤ٔلٗٛ املذٌٗدددٛ لمىٕاقدددو ا٥ل رتٌٔٗدددٛ      -71

ا٫ع٦وٗددددددٛ ،  ددددددث وٍؼددددددٕس يف دلمددددددٛ جاوعددددددٛ دوؼدددددد  

(، 1)(، العدددددذد 30لمعمددددًٕ ا٥ق صدددددادٖٛ ٔالقإٌٌٗدددددٛ، اجملمدددددذ ) 

2014. 

، ٌظدددددداً املم ٗددددددٛ ٔا٧وددددددٕاه يف  عٗظددددددٜسضددددددا ذلىددددددذ -72

الؼددددشٖعٛ ا٫طدددد٦وٗٛ ٔالقددددإٌُ، ذلاضددددشا  ألقٗددددت عمددددٜ 

 مبدددددٛ  شٌددددداوج د مدددددًٕ العمدددددًٕ ا٫داسٖدددددٛ ٔا٫ٌظددددداٌٗٛ، يف    

كمٗددددٛ الذساطددددا  ال قبٗقٗددددٛ ٔخذوددددٛ اجمل ىددددو، جاوعددددٛ   

املمددد  طدددعٕد، املىم دددٛ العش ٗدددٛ الظدددعٕدٖٛ، لمعددداً الذساطددد٘     

. و ددددددددددددددددا  عمددددددددددددددددٜ الددددددددددددددددشا ط:   6د،  ِدددددددددددددددد1430-1431

http://faculty.ksu.edu.sa/100053/defa

ult.aspx 

صِدددر كدددايفي عبدددٕد، ال حدددشٖ  يف جدددشاٟي ا٫سِدددا ،      -73

، 826وقدددددداه وٍؼددددددٕس يف وٕقددددددو احلددددددٕاس امل ىددددددذُ، العددددددذد  

 عمٜ الشا ط:. و ا  2005/ واٖٕ-أٖاس/ 5  اسٖ  

http://www.ahewar.org/debat/show.a

rt.asp?aid=17780 

طدداح عبددذ الددشرَ يىٗندد٘،  وظدداِش اسلظدداس اخلقددأ       -74

كأطددددداغ لمىظددددد٤ٔلٗٛ املذٌٗدددددٛ يف القدددددإٌُ البحدددددشٖ  ،     

البحددشَٖ، اجملمددذ   دلمددٛ احلقددٕو، كمٗددٛ احلقددٕو جاوعددٛ     

 .2011الثاوَ، العذد الثاٌ٘، دٖظىرب 

صدددددا   ددددددَ عبددددددذ ا  المحٗددددددذاُ،  العٍاصددددددش امل ٌٕددددددٛ  -75

لصدددددفٛ املالٗدددددٛ عٍدددددذ الفقّددددداٞ ،  دددددث وٍؼدددددٕس يف دلمدددددٛ 

البحددٕ  ا٫طدد٦وٗٛ، تصددذس عددَ الشٟاطددٛ العاوددٛ لمبحددٕ        

ٓ،  1425ػدددٕاه -ٔا٫  ددداٞ، املىم دددٛ العش ٗدددٛ الظدددعٕدٖٛ، سجدددت 

  و ا  عمٜ الشا ط: .231 ، 73العذد 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawa

Details.aspx 

عبددددددددذ الظدددددددد٦ً دأد العبددددددددادٙ،  الفقددددددددْ ا٫طدددددددد٦و٘   -76

ٔاحلقدددٕو املعٍٕٖدددٛ . وقددداه وٍؼدددٕس عمدددٜ الؼدددب ٛ الذٔلٗدددٛ،   

و ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  عمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٜ الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشا ط:  

http://www.arlawfirm.com/ADVdeta

ils.asp?id=1317 

https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents
https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents
http://faculty.ksu.edu.sa/100053/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/100053/default.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/100053/default.aspx
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17780
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17780
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx
http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=1317
http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=1317
http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=1317
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 ٕقٗددددْ ارددددذ ِاػددددي، جددددشاٟي ا٥ٌرتٌددددت عمددددٜ وقدددداغ   -77

ٖٕلٗددددٕ -الؼددددبا ٘، القدددداِشٚ، متددددٕص  الددددٕع٘الؼددددبا ، دلمددددٛ 

 الدددددددددددددددددددددشا ط:.  وؼددددددددددددددددددددداس ملٗدددددددددددددددددددددْ عمدددددددددددددددددددددٜ   2012

https://ar.wikipedia.org/wiki/. 

ودددذ ت صدددا  ياٖدددت،  املباػدددشٚ ٔال ظدددبت يف الؼدددشٖعٛ   -78

ٔالقددددددإٌُ ،  ددددددث وٍؼددددددٕس يف دلمددددددٛ جاوعددددددٛ ت شٖددددددت    

(، ػددبا   2(، العددذد ) 16)العددشاو( لمعمددًٕ ا٫ٌظدداٌٗٛ، اجملمددذ )    

2009. 

 : اجملىٕعا  القإٌٌٗٛ: 

القددددددإٌُ املددددددذٌ٘ الفشٌظدددددد٘  العش ٗددددددٛ، وددددددو جددددددذٔه  -79

وقا مدددٛ ودددو قدددٕاٌني اثدددٍم عؼدددشٚ دٔلدددٛ عش ٗدددٛ، وٍؼدددٕسا   

وشكددددض الذساطددددا  احلقٕقٗددددٛ لمعدددداح العش دددد٘ ال ددددا و مس   

جدددداوو القددددذٖع ٖٕطدددد  يف  ددددرٔ ، ورتاددددا  عددددَ الددددٍ    

 DALLOZا٧صددددم٘ لمقددددإٌُ املددددذٌ٘ الفشٌظدددد٘  بعددددٛ   

،  باعددددٛ ٔ مٗددددذ 2012، ٔالقبعددددٛ العش ٗددددٛ لعدددداً 2009لعدددداً 

L. E. G. O. S. p. A. مٖقالٗا.  

، 2املددددزكشا  ا٫ٖنددددا ٗٛ لمقددددإٌُ املددددذٌ٘ ا٧سدٌدددد٘،   -80

معددددذاد امل  ددددت الفدددد  لٍقا ددددٛ احملدددداوني ا٧سدٌٗددددٛ، وقبعددددٛ  

 .1987ال ٕ ٗ ، عىاُ، 

دلمدددددٛ دلىدددددو الفقدددددْ ا٫طددددد٦و٘، العدددددذد اخلددددداوع،    -81

 .1988ايضٞ الثالث، ال ٕٖت، 

82-Code Civil Françes, edition 

Dalloz, Paris, 2009. 

 أخشٝ: : 

83B. S.-        الب  رٖددا لمىنددادا ٔٛ لٗفدد٘: لددذٖاُ  وقأودد

احلٕٖٗدددددٛ، وقددددداه وٍؼدددددٕس يف دلمدددددٛ العمدددددًٕ، )الرتادددددٛ     

العش ٗدددٛ جملمدددٛ طدددداٍٖ ف  أوشٖ ددداُ(، تصددددذس ػدددّشٖا  عددددَ     

و٤طظدددٛ ال ٕٖدددت لم قدددذً العمىددد٘، دٔلدددٛ ال ٕٖدددت، اجملمدددذ       

 ، و ا  عمٜ الشا ط:2015أك ٕ ش/-(، تؼشَٖ ا٧ٔه15)

http://www.oloommagazine.com/Arti

cles/ArticleDetails.aspx?ID=1013 

ذلىدددذ سٔاغ قمع ددد٘ ٔ اودددذ صدددادو قٍدددٗ ، وع دددي       -84

، داس الٍفددددددداٟع لمقباعدددددددٛ ٔالٍؼدددددددش   2  ل دددددددٛ الفقّددددددداٞ، 

 .1988 ا٧سدُ،–ٔال ٕصٖو، عٖىاُ

، داس 7ذلىددددٕد ػددددم ٕ ، ا٥طدددد٦ً عقٗددددذٚ ٔػددددشٖعٛ،   -85

 .1394ٓالؼشٔو، القاِشٚ، 

 املشاجو ا٧جٍبٗٛ:ثاٌٗا : 

86-AndréLUCAS:"LaResponsabilité 

Civile du fait des (Choses 

Immatérielles)", editions Litec, N
o
.1. 

87-Jean-Michel BRUGUIÈRE: Les 

droits de l'imagedans le livre, Victoires 

editions, LEGICOM, 2001/1 (N° 24). 

88-Mireille Bacache GIBEILI: DROIT 

CIVIL Les Obligations La 

Responsabilité civile extracontractuelle, 

sous la direction de Christian 

LARROUMET, 1
er 

edition, Tome V, 

ECONOMICA – DELTA. 

89-Vincent GAUTRAIS: "Le Guide 

Juridique du Commercant 

Electronique", available at: 

http//:www.jurriisint.org/pub/05/fr/g

uide-chap4.pdf 

 ا ٕاوؽ:

                                                           
يف وعّذ  تأ طٍرت لمصحا ٛ الشقىٗٛ  يف  ُأجشٖتدساطٛ -((1

أكارٖت )عٍٕاُ  لت ،جاوعٛ كٕلٕوبٗا   داسٚ كشٖغ طٗمفشواُ

 Lies, dam lies (ٔذل ٕٝ ٍٖ ؼش  ظشعٛ ٔأكارٖت كشّٖٛ

and Viral Content  )٥ٖض، داً ٥ٖض آٌذ  اٖشاه كٌٕ ٍت(

-/ ػبا 15ٌؼش  الذساطٛ عمٜ وٕقو قٍاٚ ط اٙ ٌٕٗص عش ٗٛ يف ٔ

 : . و ا  عمٜ الشا ط2015 رباٖش/ 

bia.com/web/article/http://www.skynewsara 

(2)-Mireille Bacache GIBEILI: DROIT CIVIL 

Les Obligations La Responsabilité civile 

extracontractuelle, sous la direction de Christian 

LARROUMET, 1
er 

edition, Tome V, 

ECONOMICA – DELTA, N
o
. 1, p.1-2. 

وقاه  ا٫سِا ، صِر كايفي عبٕد، ال حشٖ  يف جشاٟي-((3

 /واٖٕ -/ أٖاس5  اسٖ   ،826احلٕاس امل ىذُ، العذد وٍؼٕس يف وٕقو 

 . و ا  عمٜ الشا ط:2005

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=

17780 

صٖاد  اسو جاطي الشأٙ، البث عرب ػب ٛ ا٥تصاه الذٔل٘  د.-((4

دساطٛ يف قٕاٌني ا٥تصا٥  املقاسٌٛ، داس ال  ت القإٌٌٗٛ ٔداس ػ ا  

 . 285،  2015لمٍؼش ٔالربدلٗا ، القاِشٚ، 

ممَّا ٖذخن يف وفًّٕ القزمل، وَ اطٍاد ٔقاٟو أٔ تّي ذلذدٚ -((5

مرا كاٌت  إٌٌا تظ ٕجت ا  قاس وَ أطٍذ  ملْٗ، ٔوعاقب ْ ق

ُٖصحٗحٛ، ٔوَ أوثمٛ رل ، ا ٔدع أأٔ  ،وا دلٍُٕ ا ػ ص ٥دعاٞ  أ

يف وصحٛ عقمٗٛ، أٔ اتّاً ػ    الظشقٛ، أٔ ا٥خ ٦غ، أٔ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA#cite_ref-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA#cite_ref-4
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=1013
http://www.oloommagazine.com/Articles/ArticleDetails.aspx?ID=1013
http://www.skynewsarabia.com/web/article/
http://www.skynewsarabia.com/web/article/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17780
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17780
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ا٥ي صا  أٔ الشػٕٚ أٔ الٍصت أٔ يرِا وَ ال ّي الم تظ ٕجت 

عبذ الف ا   ٕٗو٘، املباد٢ العاوٛ يف  . ٔا  قاسٓ قإٌٌا   ْوعاقب

 50،  2008الصح ، داس الٍّنٛ العش ٗٛ، جشاٟي 

جشاٟي ا٥ٌرتٌت عمٜ وقاغ الؼبا ،   ٕقْٗ ارذ ِاػي ،-((6

وؼاس ملْٗ عمٜ   .2012ٖٕلٕٗ -متٕص  القاِشٚ، دلمٛ الٕعٜ الؼبا ٘،

  /https://ar.wikipedia.org/wiki:الشا ط

وٗٛ  ني الشقا ٛ أػشمل  ّى٘ خٕجٛ، ال ؼشٖعا  ا٫ع٦-((7

وؼاس  ،2013ٔ شٖٛ ال عبر، و  بٛ الٕ اٞ القإٌٌٗٛ، ا٫ط ٍذسٖٛ، 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki:ملْٗ عمٜ الشا ط

ٔالٍّج الزٙ تظر عمْٗ يالبٗٛ ال ؼشٖعا  احلذٖثٛ، ِٕ  ٍاٞ  -((8

أطاغ خقأ ػ ص٘ ٖ ٕجت عمٜ  املظ٤ٔلٗٛ ال قصرٖٛ عمٜ

 اط ثٍاٞ  ا٥ ، كاٌت أٔه ا٧وش  ،امل نشس مقاوٛ الذلٗن عمْٗ

قمٗمٛ، ٖفرت   ّٗا اخلقأ، ٖٔعفٜ امل نشس وَ مثباتْ، ثي تٕطو 

الفقْ ٔالقناٞ يف أ ٕاه املظ٤ٔلٗٛ املفرتضٛ ل ؼىن أكثش ا٧ عاه 

ٍِٔاك قٕاٌني وذٌٗٛ خالفت وا تظر عمْٗ يالبٗٛ ، الناسٚ

ل ؼشٖعا ، يف أٌّا  عن أطاغ املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ، ا٧ضشاس  ال ر، ا

الزٙ ٥ ٖؼرت   ْٗ أُ ٖصن مس دسجٛ اخلقأ أٔ الفعن ير 

املؼشٔع، ٔوو رل  ٥   َ القٕه  بٍاٞ املظ٤ٔلٗٛ  ّٗا عمٜ دلشد 

 ذٔ  النشس، دُٔ ٔجٕد أٙ  أص أٔ اسلشامل. د.عاٖذ سجا 

املظ٤ٔلٗٛ الٍاػ٠ٛ  -ٖٛ ا٥ل رتٌٔٗٛاخل٦ٖمٛ، املظ٤ٔلٗٛ ال قصر

عَ مطاٞٚ اط  ذاً أجّضٚ احلاطٕ  ٔا٥ٌرتٌت دساطٛ وقاسٌٛ، داس 

 .16-15،  2011الثقا ٛ لمٍؼش ٔال ٕصٖو، عىاُ، 

(9)-André LUCAS: "La Responsabilité Civile 

du fait des (Choses Immatérielles)", editions 

Litec, N
o
.1, p.817.  

10 احلقٕو العٍٗٗٛ  -كرٚ، أصٕه القإٌُ املذٌ٘ ظَ -((

، 1965ا٫ط ٍذسٖٛ،  أ  اً    املم ٗٛ، وٍؼأٚ املعاسمل، -ا٧صمٗٛ

 .61-60،  20 ٍذ

 .القإٌُ املذٌ٘ الفشٌظ٘وَ  (1384/1ٌ  املادٚ )وثن -((11

(12)-Code 20 Nov. 2001: Code Civil Françes, 

edition Dalloz, Paris, 2009., p.1374, Note. 5. 

 .16وشجو طا  ،  عاٖذ سجا اخل٦ٖمٛ،  د.-((13

 ؼأُ قٗاً املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ عمٜ اخلقأ أٔ ال عذٙ: طاح عبذ -((14

الشرَ يىٗن٘،  وظاِش اسلظاس اخلقأ كأطاغ لمىظ٤ٔلٗٛ 

املذٌٗٛ يف القإٌُ البحشٖ  ، دلمٛ احلقٕو، كمٗٛ احلقٕو 

 .10-9،  2011الثاٌ٘، دٖظىرب جاوعٛ البحشَٖ، اجملمذ الثاوَ، العذد 

 .32طاح عبذ الشرَ يىٗن٘، وشجو طا  ،  -((15

(16)-Mireille Bacache GIBEILI: Op. Cit, N
o
. 

166, p.191.  

(17)-Jugement d´un tribunal de grande instance 

Paris .27 Fév. 1991. Code Civil Françes en 

arabe, Op. Cit., p.1374, Note.3. 

)صٕسٚ وشكبٛ ٔعاح ا رتاض٘، تقٍٗا  ٔسِاُ دل ىو( -((18

 ،526سقي  1997كإٌُ ا٧ٔه  AN ،11، ٔثٗقٛ اأٔس  cال قشٖش 

 .169ٔايشٖذٚ الشاٗٛ جملمع الؼٕٗخ سقي 

(19)  - Jean-Michel BRUGUIÈRE: Les droits de 

l'imagedans le livre, Victoires editions, 

LEGICOM, 2001/1 (N° 24), p. 123-132. 

                                                                                      
صٍٖا   معت ػحادٚ، ا٧عىاه ايشوٗٛ الم تظ ّذمل -(20)

، 2006ا٧ٌظىٛ املعمٕواتٗٛ، وٍؼٕسا  )صادس( احلقٕقٗٛ،  رٔ ، 

 103. 

(21)- Pierre, CATALA: Le droit â l´épreuve du 

Numérique, edition PUF, 1998, p.245. 

( 231) املادٚ ،وا ٖذسك    ذٝ احلٕاغاملقصٕد  د)الؼ٘ٞ(   -((22

( وذٌ٘ 178)( وعاو٦  وذٌٗٛ مواسات٘، 316ٔ) وذٌ٘ عشاق٘، ٔ

 وصشٙ،

ذلىذ لبٗت ػٍت، املظ٤ٔلٗٛ عَ ا٧ػٗاٞ دساطٛ يف القإٌُ -(23)

املذٌ٘ املصشٙ وقاسٌا   القإٌُ الفشٌظ٘، و  بٛ الٍّنٛ العش ٗٛ، 

 .5،  2 ٍذالقاِشٚ، )د. (، 

ال ٗاس س أضشا لم فصٗن  ؼأُ املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ عَ -(24)

 ظَ عم٘ الزٌُٕ، املبظٕ  يف ػش  القإٌُ املذٌ٘، : ال ّش اٟ٘

، 2006، داس ٔاٟن لمقباعٛ ٔالٍؼش، عىاُ، 5املظ٤ٔلٗٛ عَ ا٧ػٗاٞ، ٍّ

مر ٖشٝ أٌْ )ػ٘ٞ( وادٙ، يف  ني ٖزِت  ع   .181،  182،  ٍذ 5ٍّ

ُٖ ال ٗاس ال ّش اٟ٘، )ػ٘ٞ( وعٍٕٙ: عضٚ ذلىٕد  املعاصشَٖ مس أ

أرذ خمٗن، وؼ ٦  املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ يف وٕاجّٛ  رٔغ 

احلاطت دساطٛ يف القإٌُ املذٌ٘ ٔالؼشٖعٛ ا٫ط٦وٗٛ، القاِشٚ، 

أدلذ ذلىذ وٍصٕس، املظ٤ٔلٗٛ عَ ا٧ضشاس ; 353،  1994

الٍااٛ عَ ايىادا  دساطٛ وقاسٌٛ، داس الثقا ٛ لمٍؼش ٔال ٕصٖو، 

 . 84،  2002ا٧سدُ، 

 .352  وشجو طا  ، عضٚ ذلىٕد أرذ خمٗن،-((25

 .85أدلذ ذلىذ وٍصٕس، وشجو طا  ،  -(26)

أرذ ذلىذ عقٗٛ ذلىذ، ٌظشٖٛ ال عذٙ كأطاغ -(27)

لمىظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ دساطٛ تقبٗقٗٛ وقاسٌٛ يف ضٕٞ الفقْ ٔأ  اً 

القناٞ وقاسٌٛ  الؼشٖعٛ ا٫ط٦وٗٛ، داس املقبٕعا  اياوعٗٛ، 

 .35  ،2013ا٫ط ٍذسٖٛ، 

 طا قا .وؼاس ملْٗ أػشمل  ّى٘ خٕجٛ،  -((28

 ظَ عبذ الباطط اٗع٘، وظ٤ٔلٗٛ املٍ ج عَ ا٧ضشاس الم -(29)

تظببّا وٍ  اتْ املعٗبٛ دساطٛ وقاسٌٛ يف ضٕٞ تقٕس القناٞ 

الفشٌظ٘ ٔصذٔس القإٌُ الفشٌظ٘  ؼأُ وظ٤ٔلٗٛ املٍ ج عَ 

 ،2000العش ٗٛ، القاِشٚ، ، داس الٍّنٛ 1998/ واٖٕ/19عٕٗ  املبٗو يف

 125-126. 

صذس يف  شٌظا قإٌُ ٍٖظي أ  اً املظ٤ٔلٗٛ عَ ا٧ضشاس -(30)

املظ٤ٔلٗٛ عَ  )قإٌُالم تظببّا وٍ  ا  وعقمٛ أٔ وعٗبٛ، ُطىل٘: 

 .2006/أ شٖن-ٌٗظاُ/5تاسٖ   406-2006سقي   عن املٍ  ا  املعٗبٛ(

شٌظ٘  العش ٗٛ، وو القإٌُ املذٌ٘ الفالٍ  ال اون لْ وٍؼٕس يف: 

جذٔه وقا مٛ وو قٕاٌني اثٍم عؼشٚ دٔلٛ عش ٗٛ، وٍؼٕسا  

وشكض الذساطا  احلقٕقٗٛ لمعاح العش ٘ ال ا و مس جاوو 

القذٖع ٖٕط  يف  رٔ ، ورتاا  عَ الٍ  ا٧صم٘ لمقإٌُ 

، ٔالقبعٛ العش ٗٛ 2009لعاً  DALLOZاملذٌ٘ الفشٌظ٘  بعٛ 

 ،مٖقالٗا .L. E. G. O. S. p. A،  باعٛ ٔ مٗذ 2012لعاً 

 1455-1460. 

ٔملا كاٌت )املعمٕوٛ( ٥ تظّش عرب ا٥ٌرتٌت، م٥ٓا   ظا ش جّٕد -(31)

ُٖ املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ عَ النشس الزٙ ٖصٗت ال ر  عذٚ أ شامل،   

ت ٕق  عمٜ دٔس وظبت النشس يف صٍّ املعمٕوٛ يف ال ذأه، ٔدٔسٓ يف 

ذوٛ الم ٖقذوّا، مر ٖ ٕق  عمٜ مداسٚ املٕقو ٔتؼ ٗمْ، ٌٕٔع اخل

ٍّ وٍّي، ِ٘ وظ٤ٔلٗٛ ػ صٗٛ  ُٖ وظ٤ٔلٗٛ أ لذٖذ رل ، القٕه  أ

أً وظ٤ٔلٗٛ عَ  عن ال ر. أسٔٝ تقٕٝ،  املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ لمىٕاقو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA#cite_ref-4
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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18 

                                                                                      
ا٥ل رتٌٔٗٛ ا٫ع٦وٗٛ ،  ث وٍؼٕس يف دلمٛ جاوعٛ دوؼ  

 . 468،  2014(، 1(، العذد )30لمعمًٕ ا٥ق صادٖٛ ٔالقإٌٌٗٛ، اجملمذ )

ا٩ُ  ٍٗا ٗت، القإٌُ املذٌ٘، املٕجبا ، ا٥ل ضاوا ، تشاٛ: -(32)

وٍصٕس القاض٘، امل٤طظٛ اياوعٗٛ لمذساطا  ٔالٍؼش ٔال ٕصٖو 

 .447،  667،  ٍذ 2004)دلذ(، تٕصٖو وٍؼٕسا  احلم  احلقٕقٗٛ، 

)ٖظأه املشٞ لٗع  ( وذٌ٘  شٌظ٘ عمٜ أٌْ:1384تٍ  املادٚ )-((33

عَ النشس الزٙ ٖظببْ  فعمْ الؼ ص٘،  ن أٖنا  عَ النشس   قط

الزٙ ٖظببْ أػ ا  آخشُٔ، ِٕ وظ٤ٔه عٍّي، أٔ النشس الزٙ 

 Code Civil تظببْ ا٧ػٗاٞ الم ت ُٕ لت  شاط ْ(.

Françes, Op. Cit, p.1372. 

ج ( وذٌ٘  شٌظ٘ عمٜ أٌْ: )ٖ ُٕ املٍٔ 1386/1تٍ  املادٚ )-((34

لزٙ ٖظببْ العٗت يف وٍ  ْ، طٕاٞ كاُ وظ٥ٔ٤  عَ النشس ا

 Code Civil Françes en .وشتبقا  أً ٥  عقذ وو امل نشس(

arabe, Op. Cit, p.1456. 

( وذٌ٘  شٌظ٘ عمٜ أٌْ: )ل ن ػ   احل  يف 9تٍ  املادٚ )-((35

 ا رتاً  ٗاتْ اخلاصٛ....(.

Code Civil Françes en arabe, Op. Cit, p. 50. 

وٍ  ا  ا٧س  ٔتش ٗٛ املاػٗٛ ٔوٍ  اتّا ٔصٗذ مبا يف رل  -((36

الظى   ن كن الصٗذ البحشٙ ٔالربٙ، ٔال ّش اٞ ٔ  ٜ وٍ  ا  

 .( وذٌ٘  شٌظ1386/3٘ملادٚ ): اايظي البؼشٙ

( 37 )-Code Civil Françes en arabe, Op. Cit, 

p.1456. 

 ,Code Civil Françes en arabe(.4-1386)املادٚ -(38)

Op. Cit, p.1456-1457;ٌْ٥ ٖعٓذ امُلٍَ ج وؼٕ ا   عٗت مرا  عمٜ أ

. املادٚ  صن تقذً عمى٘ أٔ تق  ٥   لٕقت  ش ْ لم ذأه

(1386/11/4.)  

Code Civil Françes en arabe, Op. Cit, p.1458. 

( 39 )-Code Civil Françes en arabe, Op. Cit, 

p.1458.  

د. عبذ الف ا  ذلىٕد ك٦ٌٗ٘، املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ الٍاػ٠ٛ عَ -((40

املعاو٦  ا٥ل رتٌٔٗٛ عرب ا٥ٌرتٌت، )أ شٔ ٛ دك ٕسآ(، داس 

 .221-190،  2011، ا٫ط ٍذسٖٛاياوعٛ ايذٖذٚ، 

الٕجٗض يف ػش  القإٌُ املذٌ٘، ٌظشٖٛ  عبذ الشصاو الظٍّٕسٙ،-((41

 قشٚ ، 1997 العش ٗٛ، القاِشٚ،، داس الٍّنٛ 2ا٥ل ضاً  ٕجْ عاً،  

 .355عضٚ ذلىٕد أرذ خمٗن، وشجو طا  ،   ;476،  477

ُٖ املفًّٕ املٕطو ل٨ػٗاٞ، الزٙ -((42 ُٖ مبقذٔسٌا القٕه أ ٔلزل    

ٖأخز  ْ كن وَ القإٌُ املذٌ٘ الفشٌظ٘، ٔقإٌُ املٕجبا  ٔالعقٕد 

ٌٕاُ املذٌٗاُ المبٍاٌ٘، أ نن وَ املفًّٕ املنٗ  الزٙ ٖأخز  ْ القاٌ

لم قٕسا  الم  املفًّٕ املٕطو العشاق٘ ٔاملصشٙ; ٫و اٌٗٛ اط ٗعا 

ُِ تظ  ذ، دُٔ  اجٛ ل  م  البحث عَ تربٖشا   عٗذٚ عَ    َ أ

 الٕاقو.

( 43 ط٦وٛ، ال أوني يف دلاه املعمٕوا   مااعٗنٌبٗمٛ -(

عضٚ ذلىٕد أرذ خمٗن، وشجو  ;46ٔالؼب ا ، القاِشٚ، )د.  (،  

 .357-356  طا  ،

أٖاد عبذ ايباس ومٕك٘، املظ٤ٔلٗٛ عَ ا٧ػٗاٞ ٔتقبٗقاتّا -(44)

عمٜ ا٧ػ ا  املعٍٕٖٛ  ٕجْ خا  دساطٛ وقاسٌٛ، داس الثقا ٛ 

 .65،  53،  ٍذ 2009لمٍؼش ٔال ٕصٖو، عىاُ، 

 .70،  54أٖاد عبذ ايباس ومٕك٘، وشجو طا  ،  ٍذ -(45)

                                                                                      
ا ، ٔامل ظبت، مرا كاُ اط ٍادا  لقاعذٚ )املباػش ضاوَ وقمق-((46

و عذٖا (. أ ٕ ذلىذ  َ ياي  َ ذلىذ الب ذادٙ احلٍف٘ 

، املقبعٛ اخلرٖٛ، القاِشٚ، 1ِد(، دلىو النىاٌا ،  1030) :

 . 345،  1د، 1308ٍِّ

 .177،  156أٖاد عبذ ايباس ومٕك٘، وشجو طا  ،  ٍذ -(47)

ٔلزا ٖنىَ اجملٍُٕ ٔالٍاٟي املاه الزٙ أتمفآ، سيي عذً تعىذ -((48

 : أ ٕ   ش ذلىذ  َ أرذ  َ أ ٘ طّن الظشخظ٘ )النشس. 

 .25،  27، 1993ٍّ، املبظٕ  ، داس املعش ٛ،  رٔ ، )ِد483

(49)-André LUCAS: Op. Cit., N
o
.1, p.817. 

  َ ا٫ػاسٚ وا ٥ : )املٍفعٛ  قٕلْٔ زا ٖفظش  ع  الفقّاٞ  ((50

(. ا أضٗ  ملْٗ  َ اط ٗفا٣ٓ، ير جضٞ ممَّٔدُٔ مضا ٛ،  ملْٗ  ظا 

ِد(،  894أ ٘ عبذ ا  ذلىذ  َ قاطي ا٧ٌصاسٙ ال ٌٕظ٘ املال ٘ )  

ا ذاٖٛ ال ا ٗٛ الؼا ٗٛ لبٗاُ  قاٟ  ا٧واً ا َ عش ٛ الٕا ٗٛ 

العمىٗٛ، ، امل  بٛ 1املعشٔمل  د)ػش   ذٔد ا َ عش ٛ لمشٖصاع(،  

  .521،  2ِد، ٍّ 1350 رٔ ، 

عبذ الظ٦ً دأد العبادٙ،  الفقْ ا٫ط٦و٘ ٔاحلقٕو املعٍٕٖٛ . -((51

وقاه وٍؼٕس عمٜ الؼب ٛ الذٔلٗٛ، و ا  عمٜ الشا ط: 

http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=

3171 

صا   َ عبذ ا  المحٗذاُ،  العٍاصش امل ٌٕٛ لصفٛ املالٗٛ -((52

عٍذ الفقّاٞ ،  ث وٍؼٕس يف دلمٛ البحٕ  ا٫ط٦وٗٛ، تصذس عَ 

-الشٟاطٛ العاوٛ لمبحٕ  ٔا٫  اٞ، املىم ٛ العش ٗٛ الظعٕدٖٛ، سجت

 و ا  عمٜ الشا ط: .231،  73ٓ، العذد  1425ػٕاه 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.asp

x 

 املٔبٗو ػشٔ  وَ( الثاٌ٘) ..الؼش )جاٞ يف و   احمل اٍّ: -(53)

 ٌْفَو ٥ وا(  ُٗو َٖصٗا  ٦)املآه.. يف ٔلٕ ػشعا  ٔ ْ ا٥ٌ فاُع أٙ( الٍٖفُو)

ْٗ  ُْ ٍْٔو ُوقا م ْ يف املاه  أاخُز وا٥ ، ُٖعٗذ ٥ ٧اٌ  عَ لمٍّٖ٘ ُوى 

ٔٛ  ع الذَٖ ذلىذ  َ أرذ اخلقٗت الؼش ٗ  . (املاه مضاع

ِد(، و   احمل اٍّ مس وعش ٛ ألفايف املٍّاٍّ، داس 977) :  الؼا ع٘

 . 342،  2، ٍّ 1994ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 

 ، وشجو طا  .عبذ الظ٦ً دأد العبادٙ-(54)

ٌظاً املم ٗٛ ٔا٧وٕاه يف الؼشٖعٛ  ،عٗظ٘سضا ذلىذ -((55

، ذلاضشا  ألقٗت عمٜ  مبٛ  شٌاوج د مًٕ ا٫ط٦وٗٛ ٔالقإٌُ

العمًٕ ا٫داسٖٛ ٔا٫ٌظاٌٗٛ، يف كمٗٛ الذساطا  ال قبٗقٗٛ ٔخذوٛ 

اجمل ىو، جاوعٛ املم  طعٕد، املىم ٛ العش ٗٛ الظعٕدٖٛ، لمعاً 

  . و ا  عمٜ الشا ط:6ِد،  1431-1430الذساط٘ 

http://faculty.ksu.edu.sa/100053/default.aspx 

 ، وشجو طا  .عبذ الظ٦ً دأد العبادٙ-((56

 .178صا   َ عبذ ا  المحٗذاُ، وشجو طا  ،  -(57)

م شاِٗي  َ وٕطٜ  َ ذلىذ : أ ٕ مطحاو املال ٘يف الفقْ -(58)

وؼّٕس ٓ(، املٕا قا ، لقٗ : 790)دت: الم ى٘ الؼا   ال شٌا ٘

 َ  ٕ   ش أ; 32،  2ٍّ، 1997، داس أ َ عفاُ،  َ  ظَ آه طمىاُ

لقٗ : ذلىذ عبذ القادس عقا،  ،3  العش ٘ املال ٘، أ  اً القشآُ،

 .607،  2ٍّ، 2003داس ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 

الؼا ع٘ القشػ٘ املقم  أ ٕ ذلىذ  َ مدسٖع يف الفقْ الؼا ع٘: 

، ا٧ً، لقٗ : س عت  ٕصٙ عبذ املقمت،  بعٛ داس الٕ اٞ، عبذ ا 

; ج٦ه الذَٖ عبذ الشرَ  َ أ ٘   ش 171،  5، 2001ٍّاملٍصٕسٚ، 

، 1990الظٕٗ ٘، ا٧ػبآ ٔالٍظاٟش، داس ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 

 327 . 

http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=1317
http://www.arlawfirm.com/ADVdetails.asp?id=1317
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx
http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/100053/default.aspx
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 وٕطٜ  َ أرذ  َ يف الفقْ احلٍبم٘: أ ٕ الٍ ا ػشمل الذَٖ وٕطٜ

الصاحل٘  ثي املقذط٘، احل أٙ طاح  َ عٗظٜ  َ طاح  َ

، ا٫قٍاع يف  قْ ا٫واً أرذ  َ  ٍبن، لقٗ : عبذ (ِد968: )

، 2، داس املعش ٛ،  رٔ ، )د.  (، ٍّقٗ  ذلىذ وٕطٜ الُظب ٘الم

; ذلىذ  َ  ذس الذَٖ  َ  مباُ الذوؼق٘ احلٍبم٘ 59 

يف الفقْ عمٜ وزِت ا٫واً أرذ  شا ِد(، أخصش امل  ص1083) :

ِد،  1416، لقٗ : ذلىذ  َ ٌاصش الع ى٘،  رٔ ،  َ  ٍبن

 163. 

 . 11أرذ  شٍّ  ظني، وشجو طا  ،  -(59)

و٤طظٛ ، املم ٗٛ يف الؼشٖعٛ ا٫ط٦وٗٛ ،بذ الظ٦ً العبادٙع-(60)

، الشطالٛ لمقباعٛ ٔالٍؼش ٔال ٕصٖو، داس الفشقاُ لمٍؼش ٔال ٕصٖو

يف املعاو٦  املالٗٛ املعاصشٚ ; ذلىذ عثىاُ ػبر، 179،  1، 2000ٍّ

، داس الٍفاٟع لمقباعٛ ٔالٍؼش ٔال ٕصٖو، 6الفقْ ا٫ط٦و٘،  

 .11،  2007ا٧سدُ، -عٖىاُ

ٔاملاه اطي ملا ِٕ )ٖقٕه الظشخظ٘، وَ كباس  قّاٞ احلٍفٗٛ:  -(61)

ٕٗ  ه ٔا٫ شاص..رلمٕو ٫قاوٛ وصاحلٍا  ْ، ٔل َ  اع باس صفٛ ال ى

ُٖ طمَّىٍا ٔل٠َ ًْ واْه املٍفعٛ أ ٕل  يف ا٧عٗاُ دُٔ  ّٕ ُو ق

، ذلىذ  َ أرذ  َ أ ٘ طّن  ع ا٧ٟىٛ الظشخظ٘ .(املالٗٛ

: ; ٖٔقٕه صا ت البحش الشاٟ 79،  11املبظٕ ، وشجو طا  ، ٍّ

اطي ل ر ا٩دو٘ خم  ملصا  ا٩دو٘ : املاه: )ٔيف احلأٙ القذط٘

 كاُ ٔمُ م شاصٓ ٔال صشمل  ْٗ عمٜ ٔجْ ا٥خ ٗاس، ٔالعبُذ،ٔأو َ 

ٖٗٛ ٔل ٍْ وعٍٜ  ْٗ ُْ ٥   ٜ  قٗقٛ ٔ ىاه لٗع املال ٕٖص ق ُم  ُت

 .)ُْ ٌُ عشٔملصَٖ الذَٖ  َ م شاِٗي  َ ذلىذ، املٔم٦ُِك   ٗي ا َ 

: آخشٓ ِد(، البحش الشاٟ  ػش  كٍض الذقاٟ  ٔيف970املصشٙ ) :

 احلٍف٘ القٕسٙ عم٘  َ  ظني  َ ىذحمل الشاٟ  البحش ت ىمٛ

عا ذَٖ،  ٥ َ اخلال  وٍحٛ: ، ٔ احلاػٗٛ(ِد 1138  عذ  ) القادسٙ

كىا ٖعبلش –أٔ  .277،  5، داس ال  ا  ا٫ط٦و٘، )د.  (، ٍّ 2  

ُٖ- قّاٞ آخشُٔ )املاه وا  شٙ  ْٗ الشيبٛ ٔالنلٍٛ(، ٔ)املاه وا   أ

ا ،  ع الذَٖ ذلىذ  َ أ ٕ عبذ . (ٖصاُ ٖٔذخش لٕقت احلاجٛ

ذلىذ  َ ذلىذ املعشٔمل  ا َ أور  اٍّ ٖٔقاه لْ ا َ املٕقت 

ِد(، ال قشٖش ٔال حبر عمٜ لشٖش ال ىاه  َ 879) : احلٍف٘

، 2ٍّٔ 158،  1، 1983ٍّ، داس ال  ت العمىٗٛ،  رٔ ، 2ا ىاً،  

 129 . 

أرذ  شٍّ  ظني، املم ٗٛ ٌٔظشٖٛ العقذ يف الؼشٖعٛ -(62)

 .10-9،  1986 وٗٛ، الذاس اياوعٗٛ،  رٔ ،ا٫ط٦

 أ ٕ الفاط٘، احلىرٙ ال  او٘ املم  عبذ  َ ذلىذ  َ عم٘-((63

، ا٫ااع وظاٟن يف ا٫قٍاع، (ِد628: امل ٕ ٜ) الققاُ ا َ احلظَ

 احلذٖثٛ الفاسٔو، و  بٛ الصعٗذٙ  ٕصٙ  ظَ:  ٗق، ل1 

لشٖي أكن )ا٥ااع عمٜ  109،  1، 2004ٍّ، ٔالٍؼش لمقباعٛ

 )ا٥ااع عمٜ لشٖي اخلىش(. 228،  2اخلٍضٖش ٔال عاون  ْ(، ٍّ

، داس الف ش، 1الضسقا، املذخن الفقّ٘ العاً،  أرذ  وصقفٜ- (64)

 .114 ، 3، 1946ٍّدوؼ ، 

ٖٔعشمل الفقّاٞ املعاصشُٔ املاه تعشٖفا  ٍٖظ ي وو ٌظشٚ -(65)

طٛ وقاسٌٛ الذ ٕ، ضىاُ املٍا و دسا ٖٕط   اضن ايىّٕس: م شاِٗي

، 1997داس البٗاسو،  رٔ ، يف الفقْ ا٫ط٦و٘ ٔالقإٌُ املذٌ٘، 

 228-229. 

كن وا   َ : )جاٞ يف وع ي ل ٛ الفقّاٞ تعشٖ  املاه  أٌْ-(66)

ًٕٖ مباه(.  ا٥ٌ فاع  ْ ممَّا أ ا  الؼشع ا٥ٌ فاع  ْ، ]وشادمل[ كن وا ٖق

 ّاٞ،ذلىذ سٔاغ قمع ٘ ٔ اوذ صادو قٍٗ ، وع ي ل ٛ الفق

 ،1988ا٧سدُ، –، داس الٍفاٟع لمقباعٛ ٔالٍؼش ٔال ٕصٖو، عٖىا2ُ 

 . ] شمل املٗي[.966-967 

                                                                                      
قشس دلىو الفقْ ا٫ط٦و٘ يف دٔستْ اخلاوظٛ، الم عقذ  -((67

كإٌُ ا٧ٔه/ دٖظىرب  15مس  10يف دٔلٛ ال ٕٖت يف الفرتٚ وَ 

وَ ا٧عناٞ ٔاخلرباٞ يف  املقذوٛ ،  عذ ا ٦عْ عمٜ البحٕ 1988

ِٕضٕع )احلقٕو املعٍٕٖٛ(، ٔاط ىاعْ مس املٍاقؼا  الم داسِ   و

، أُ  قٕو ال ألٗ  ٔا٥خرتاع أٔ ا٥   اس وصٌٕٛ ػشعا : ) ٕلْ

دلمٛ (. ٧ٔصحا ّا    ال صشمل  ّٗا،  ٦ تٕص ا٥ع ذاٞ عمّٗا

دلىو الفقْ ا٫ط٦و٘، العذد اخلاوع، ايضٞ الثالث، ال ٕٖت، 

1988  ،2581-2582. 

ٌا و ممذٔ  ال بٗظ٘، الذً البؼشٙ ٔوذٝ وؼشٔعٗٛ -((68

ٔالقإٌُ الٕضع٘، سطالٛ  ا٫ط٦و٘ال صشمل  ْٗ يف الفقْ 

، 2004واجظ ر وقذوٛ مس دلمع كمٗٛ القإٌُ جاوعٛ   ذاد، 

 75. 

 ٔالذً البٕه ػش  لمعمٗن تٕص اػٗٛ ا َ عا ذَٖ: ) ٔسد يف-((69

 وَ تذ ٔح ػفاٞٓ  ْٗ أُ وظمي  بٗت أخربٓ مرا لم ذأٙ ٔاملٗ ٛ

 العضٖض عبذ  َ عىش  َ أوني ذلىذ ْ(.وقاو ٖقًٕ وا املبا 

 سد  اػٗٛ، (ِد1252:  ) عا ذَٖ ا َالؼّر   احلٍف٘ الذوؼق٘

 الف ش داس، 2  ،ا٧ صاس تٍٕٖش ػش  امل  اس الذس عمٜ امل  اس

  .228،  5، 1992ٍّ،  رٔ ، ٔالٍؼش لمقباعٛ

(70)- B. S. :٘لذٖاُ  لٗف ٔٛ ، احلٕٖٗٛ لمىنادا  الب  رٖا وقأو

وقاه وٍؼٕس يف دلمٛ العمًٕ، )الرتاٛ العش ٗٛ جملمٛ طاٍٖ ف  

أوشٖ اُ(، تصذس ػّشٖا  عَ و٤طظٛ ال ٕٖت لم قذً العمى٘، دٔلٛ 

 ، و ا  عمٜ الشا ط:2015أك ٕ ش/-(، تؼشَٖ ا٧ٔه15ال ٕٖت، اجملمذ )
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 .182صا   َ عبذ ا  المحٗذاُ، وشجو طا  ،   -(71)

ٖ نىَ الؼش ني المزَٖ تٕسدِىا  ع   ،ِزا الؼش -(72)

 ،اصشٚ،  ؼأُ مو اٌٗٛ ا٥ط ٍاد مس ا٧دلٛ ا٥ل رتٌٔٗٛالقٕاٌني املع

اػرت  ٔتقٕسا  ير وظبٕو،  قذ  ،ٔعذ  يف  ٍْٗ ثٕسٚ يف القإٌُ

قإٌُ ا٧ٌٔظٗرتاه الٍىٕرج٘ الصادس عَ ٠ِٗٛ ا٧وي امل حذٚ عاً 

( وٍْ، ػش ني ٫ضفاٞ صفٛ الذلٗن ال اون عمٜ 6، يف املادٚ )1996

قا مٗٛ املعمٕوا  لمحف  ٔال  ضَٖ املظ ٍذ ا٥ل رتٌٔ٘، ِىا 

ٙل ٔقت، ٔد٥لٛ  -وعْ- الؼ ن الزٙ   َ  الشجٕع ملّٗا يف أ

َِ قاً   ٌؼاّٟا أٔ تظمىّا، ٔٔقت ٔتأسٖ  ا٫سطاه  املعمٕوا  عمٜ َو

 ٔا٥ط ٦ً.

-Vincent GAUTRAIS: "Le Guide Juridique du 

Commercant Electronique", p.88. available at: 

http//:www.jurriisint.org/pub/05/fr/guide-

chap4.pdf 

ُٖ الؼٗ  عم٘ اخلفٗ  -(73) ٖقٕه الذك ٕس م شاِٗي  اضن الذ ٕ أ

ٖظ حظَ ِزا ا٥ آ ٥تفاقْ وو وا صاس ملْٗ ال عاون يف الٕقت 

 . 228احلاضش. م شاِٗي  اضن الذ ٕ، وشجو طا  ،  

عمٜ جشاٟي عبذ ا  ساجا املؼٗ ٘، املظ٤ٔلٗٛ عَ ال ظرت -((74

الفظاد املال٘ يف الٍظاً الظعٕدٙ دساطٛ تأصٗمٗٛ، سطالٛ واجظ ر 

وقذوٛ مس قظي العذالٛ ا٥ج ىاعٗٛ يف كمٗٛ الذساطا  العمٗا، 

 .91،  2013جاوعٛ ٌاٖ  لمعمًٕ ا٧وٍٗٛ، الشٖا ، 

75 وٍصٕس صا  الظمى٘، املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ ٥ٌ ّاك -((

دساطٛ  عمٕواتٗٛ الظعٕدٙاخلصٕصٗٛ يف ٌظاً و ا حٛ جشاٟي امل

، سطالٛ واجظ ر وقذوٛ مس قظي العذالٛ وقاسٌٛ تأصٗمٗٛ
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ا٥ج ىاعٗٛ يف كمٗٛ الذساطا  العمٗا، جاوعٛ ٌاٖ  لمعمًٕ 

 .24،  2010ا٧وٍٗٛ، الشٖا ، 

ع٦ٞ الذَٖ، أ ٕ   ش  َ وظعٕد  َ أرذ ال اطاٌ٘ احلٍف٘ -((76

، داس ال  ت 2الؼشاٟو،  ِد(،  ذاٟو الصٍاٟو يف تشتٗت 587) : 

 .56،  7، 1986ٍّالعمىٗٛ،  رٔ ، 

املظ٤ٔلٗٛ ال قصرٖٛ يف  أطاغذلىذ ص٦  الذَٖ  مى٘، -((77

الؼشٖعٛ ٔالقإٌُ، سطالٛ واجظ ر وقذوٛ مس دلمع كمٗٛ 

 .75،  1987احلقٕو جاوعٛ القاِشٚ، 

ص٦   ظَ الربع٘، أطاغ املظ٤ٔلٗٛ املذٌٗٛ الٍاػ٠ٛ عَ -((78

الؼ صٗٛ، وٍؼٕسا  كمٗٛ احلقٕو جاوعٛ املٍصٕسٚ، ا٧ عاه 

 ٔوا ٖمّٗا. 12إّسٖٛ وصش العش ٗٛ، )د. (،  

 (1)طٕسٚ املاٟذٚ: ا٩ٖٛ  -((79

يف )املٕطٕعٛ الفقّٗٛ( لت عٍٕاُ: ال عٕٖ  عَ ا٧ضشاس -((80

املعٍٕٖٛ: )ح زلذ أ ذا  وَ الفقّاٞ عٖبش  دّزا، ٔممنا ِٕ تعبر  اد ، 

 ت الفقّٗٛ أُ أ ذا  وَ الفقّاٞ ت مي عَ ال عٕٖ  ٔح زلذ يف ال 

و ا  عمٜ  .(40  ،13ٍّ)  (،املال٘ يف ػ٘ٞ وَ ا٧ضشاس املعٍٕٖٛ

 قشاس يف جاٞ ٔقذ. https://islamqa.info/ar/79142الشا ط: 

 الؼش ) وٕضٕع  ؼأُ( 12/ 3) 109 سقي ا٫ط٦و٘ الفقْ دلىو

ُٖ ) :(ايضاٟ٘  املال٘ النشس ٖؼىن عٍْ ال عٕٖ  تٕص الزٙ النشسم

 (، و ا  عمٜ الشا ط:املعٍٕٙ أٔ ا٧د ٘ النشس ٖؼىن ٥ٔ...  الفعم٘

http://www.iifa-aifi.org/2059.html 

، داس الؼشٔو، 7ذلىٕد ػم ٕ ، ا٥ط٦ً عقٗذٚ ٔػشٖعٛ،  -((81

 . 392ٓ،  1394القاِشٚ، 

 قٗي ا َ الذَٖ  ع طعذ  َ أٖٕ   َ   ش أ ٘  َ ذلىذ-((82

: لقٗ ، 1،  العاملني س  عَ املٕقعني مع٦ً، (ِد751:  ) ايٕصٖٛ

، 1، 1991ٍّ، رٔ   ،العمىٗٛ ال  ت داس، م شاِٗي الظ٦ً عبذ ذلىذ

 247. 

 الٗى  الؼٕكاٌ٘ ا  عبذ  َ ذلىذ  َ عم٘  َ ذلىذ-((83

 الذَٖ عصاً: لقٗ ، 1،  ا٧ٔ اس ٌٗن، (ِد1250: امل ٕ ٜ)

 .375،  5، 1993ٍّ ،وصش احلذٖث، داس، الصبا ق٘

) :  ا  عبذ أ ٕ الضسكؼ٘ ا  عبذ  َ  ّادس  َ ذلىذ-((84

، ذلىٕد أرذ  اٟ  تٗظر. د لقٗ ، القٕاعذ يف ملٍثٕسٓ(، ا794

، 2، 1985ٍّ، ال ٕٖت، ا٫ط٦وٗٛ ٔالؼ٠ُٕ ا٧ٔقامل ٔصاسٚ ا سٍٕؼو

:  ) الظٕٗ ٘ الذَٖ ج٦ه   ش، أ ٘  َ الشرَ عبذ; 321 

، 1، 1990ٍّ،  رٔ ، العمىٗٛ ال  ت داس، 1 ، ٔالٍظاٟش ا٧ػبآ، (ِد911

 زلٗي  ا َ املعشٔمل ذلىذ،  َ م شاِٗي  َ الذَٖ صَٖ ;86 

ا٧ػبآ ٔالٍظاٟش عمٜ وزِت أ ٘  ٍٗفٛ  ،(ِد970:  ) املصشٙ

 العمىٗٛ، ال  ت داس، عىرا  صكشٖا الؼٗ : ، لقٗ 1الٍعىاُ،  

 . 74،  1، 1999ٍّ،  رٔ 

ا َ عا ذَٖ،  اػٗٛ سد امل  اس عمٜ الذس امل  اس ػش  تٍٕٖش -((85

 ٌف٘ تعزس ٔقذ) ; ٔقاه يف البذاٟو:518،  4، وشجو طا  ، ٍّا٧ صاس

  النىاُ املعٍٜ  ٗث وَ ٌفْٗ  ٗ ت الصٕسٚ،  ٗث وَ النشس

 ...(.املى َ  القذس النشس  ٍٗ ف٘ امل م  وقاً النىاُ لٗقًٕ

، 7، وشجو طا  ، ٍّالؼشاٟو تشتٗت يف الصٍاٟو  ذاٟو، ال اطاٌ٘

 165. 

لم فصٗن  ؼأُ وفًّٕ املباػشٚ ٔال ظبت يف الفقْ  -(86)

أرذ ذلىذ احلاٍّ خمٗن، القٕاعذ الفقّٗٛ امل عمقٛ  ا٫ط٦و٘:

 املباػشٚ ٔال ظبت ٔتقبٗقاتّا يف الفقْ ا٫ط٦و٘، سطالٛ واجظ ر 

 12،  2005وقذوٛ مس كمٗٛ الذساطا  العمٗا  اياوعٛ ا٧سدٌٗٛ، 

ٔوا ٖمّٗا; وذ ت صا  ياٖت،  املباػشٚ ٔال ظبت يف الؼشٖعٛ 

                                                                                      
اوعٛ ت شٖت )العشاو( لمعمًٕ ٔالقإٌُ ،  ث وٍؼٕس يف دلمٛ ج

 .70-51،   2009(، ػبا  2(، العذد )16ا٫ٌظاٌٗٛ، اجملمذ )

ِٔبدددٛ الض ٗمددد٘، ٌظشٖدددٛ الندددىاُ يف الفقدددْ ا٫طددد٦و٘، داس   -(87)

ٚ  28،  1970 الف ش، دوؼد ،  ودَ دلمدٛ ا٧  داً    ( 887) ; ٔتدٍٓ  املداد

ُٖ ٖٔقداه  ا٫ت٦مل وباػشٚ: ِٕ مت٦مل الؼ٘ٞ  الزا ، ): العذلٗٛ عمٜ أ

  يف ٔ قّاٞ عمىاٞ عذٚ وَ و ٌٕٛ يٍٛ  .( اعن وباػش :ملَ  عمْ

 زلٗددددت: احملقدددد  العذلٗددددٛ، ا٧  دددداً دلمددددٛ العثىاٌٗددددٛ، اخل٦ ددددٛ

  دداغ، آساً ك ددت،  دداس  كاسخاٌددْ ذلىددذ، ٌددٕس: الٍاػددش ِددٕأٖ ،

 .171،  ( .د) كشاتؼ٘،

ػّا  الذَٖ أ ٕ العباغ أرذ  َ مدسٖع القشايف املال ٘ ) : -(88)

ِد(، إٌٔاس الربٔو يف إٌٔاع الفشٔو، وقبعٛ داس م ٗاٞ ال  ت، 684

. ٔٔسد يف املزكشٚ ا٥ٖنا ٗٛ لقإٌُ 27،  4ِد، 1344ٍّالقاِشٚ، 

ٔ)املباػش ِٕ الزٙ حيصن ال م  عَ  عمْ دُٔ أُ  املذٌ٘ ا٧سدٌ٘:

أوا مرا كاُ الظبت ممَّا  ال م   عن  اعن آخش،ٖ ذخن  ٍْٗ ٔ ني 

املزكشا   .ٖفن٘ وباػشٚ مس ال م   رتت احل ي مس امل ظبت(

، معذاد امل  ت الف  لٍقا ٛ 2ا٫ٖنا ٗٛ لمقإٌُ املذٌ٘ ا٧سدٌ٘،  

. ٔقذ 283،  1، 1987ٍّ احملاوني ا٧سدٌٗٛ، وقبعٛ ال ٕ ٗ ، عىاُ،

:  قٕ ا ِٕ( 888)  ظٓبت( يف املادٚعٓش ت دلمٛ ا٧  اً العذلٗٛ، )ال

دلمٛ  )أُ حيذ  يف ػ٘ٞ، وا ٖفن٘ عادٚ مس تم  ػ٘ٞ آخش(.

 .171 وشجو طا  ، ا٧  اً العذلٗٛ، 

صَٖ الذَٖ  َ م شاِٗي  َ ذلىذ الؼّر  ا َ زلٗي، البحش -(89)

] صن يف  ٗو  131،  7الشاٟ  ػش  كٍض الذقاٟ ، وشجو طا  ، ٍّ

ٔأٔسد  دلمٛ ا٧  اً ; 85-84،  8الفنٕل٘ وَ  ا  الش ا[، ٍّ

وٍّا،  قٕ ا: أُ )املباػش ( 92) العذلٗٛ صٗ ٛ وؼا ّٛ يف املادٚ

 قذ تأكذ: كُٕ )امل ظبت ( 93) ادٚضاوَ ٔمُ ح ٖ عىذ(، أوا يف امل

 طا  ، وشجو العذلٗٛ، ا٧  اً دلمٛ ٥ ٖنىَ م٥  ال عىذ(.

 27. 

اط ٍادا  لقاعذٚ )رن املقم  عمٜ املقٗذ( املقشسٚ يف عمي أصٕه -((90

( وَ القإٌُ املذٌ٘ العشاق٘، عمٜ 160تٍٓ  املادٚ ) .الفقْ ا٫ط٦و٘

( :ُٖ ح ٖقي دلٗن ال قٗٗذ ٌصا  أٔ املقم  تشٙ عمٜ م ٦قْ مرا أ

 د٥لٛ(.

ُٖ: )ايٕاص 6تٍٓ  املادٚ )-(91) ( وَ القإٌُ املذٌ٘ العشاق٘ عمٜ أ

الؼشع٘ ٍٖايف النىاُ،  ىَ اط عىن  قْ اط عىا٥  جاٟضا  ح 

 ٖنىَ وا ٍٖؼأ عَ رل  وَ النشس(.

 ا٧  اً دلمٛ( وَ دلمٛ ا٧  اً العذلٗٛ. 925املادٚ )-(92)

 .179  طا  ، وشجو العذلٗٛ،

خالذ  َ ٌاصش الٕٗط ، املظ٤ٔلٗٛ ايٍاٟٗٛ عَ ا٫طاٞٚ -((93

املعٍٕٖٛ دساطٛ تأصٗمٗٛ وقاسٌٛ تقبٗقٗٛ، سطالٛ واجظ ر وقذوٛ 

مس كمٗٛ الذساطا  العمٗا )قظي العذالٛ ا٥ج ىاعٗٛ(/ جاوعٛ 

. و ا ٛ عمٜ 50،  2010ٌاٖ  لمعمًٕ ا٧وٍٗٛ، الشٖا ، 

املٕقو:

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/ 

94) د. ذلىذ ذلىذ طٗذ أرذ عاوش،  املظ٤ٔلٗٛ ايٍاٟٗٛ عَ -(

تشٖٔج ا٥ػاعا  عرب ٔطاٟن ال ٕاصن ا٥ج ىاع٘   ث وقذً مس 

 قبٗقا  ٔا٥ػ الٗا  و٤متش ٔطاٟن ال ٕاصن ا٥ج ىاع٘ ال

املٍّ ٗٛ، أقاو ْ كمٗٛ ا٥ع٦ً ٔا٥تصاه حماوعٛ ا٧واً ذلىذ  َ 

و ا  عمٜ  .2015/ آراس/ 11 – 10 الشٖا  لمىذٚ وَ  ا٫ط٦وٗٛطعٕد 

 الشا ط:

https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/

Documents 

عقٗٛ عذ٥ُ عقٗٛ سوناُ، وٕطٕعٛ القٕاعذ الفقّٗٛ -((95

ٔدٔسِا يف تٕجْٗ الٍظي  ا٫ط٦وٗٛاملٍظىٛ لمىعاو٦  املالٗٛ 

 ٔوا ٖمّٗا. 32،  2007، ا٫ط ٍذسٖٛاملعاصشٚ، داس ا٫ اُ، 

 عبذ الذَٖ صَٖ ;72،  2ٍّوشجو طا  ، املٕا قا ، ، الؼا  -((96

 ثي الب ذادٙ، الَظ٦و٘، احلظَ،  َ سجت  َ أرذ  َ الشرَ

 املعاو٦  يف الزِبٗٛ القاعذٚ، (ِد795:  ) احلٍبم٘ الذوؼق٘،

 داس ،يٗث رذٙ مّٖا :  ٗق، لضشاس ٥ٔ ضشس ٥ ا٫ط٦وٗٛ

  .24-22ٔ  15،  1990 ،1 ، العش ٘ ال  ا 

https://islamqa.info/ar/79142
http://www.iifa-aifi.org/2059.html
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/
http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/
https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents
https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents
https://units.imamu.edu.sa/Conferences/smumc/Documents
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; 321،  2، وشجو طا  ، ٍّالقٕاعذ يف ملٍثٕس، االضسكؼ٘-((97

 ا َ ;86،  1، 1990ٍّ، وشجو طا  ، ٔالٍظاٟش ا٧ػبآ، الظٕٗ ٘

 . 74،  1ا٧ػبآ ٔالٍظاٟش، وشجو طا  ، ٍّ ،املصشٙ زلٗي

; 119،  2ٍّ ، وشجو طا  ،املٍثٕس يف القٕاعذ، الضسكؼ٘-((98

 ،الؼا  ; 135  ،1ٍّ ،وشجو طا   ٔالٍظاٟش، ا٧ػبآ الظٕٗ ٘،

 . 378،  1، وشجو طا  ، ٍّاملٕا قا 

 .462-461وشجو طا  ،   عقٗٛ عذ٥ُ عقٗٛ سوناُ،-((99

ا٧ػبآ ٔالٍظاٟش عمٜ وزِت أ ٘  ٍٗفٛ  املصشٙ، زلٗي  َأ-((100

 .243  ،1ٍّ وشجو طا  ، ،الٍعىاُ

، 1ج٦ه الذَٖ الظٕٗ ٘، ا٧ػبآ ٔالٍظاٟش، وشجو طا  ، ٍّ-((101

ٔالٍظاٟش عمٜ وزِت أ ٘  ٍٗفٛ ; أ َ زلٗي املصشٙ، ا٧ػبآ 60 

 عقٗٛ عذ٥ُ عقٗٛ سوناُ،; 56،  1الٍعىاُ، وشجو طا  ، ٍّ

 .44وشجو طا  ،  

 (.1)املاٟذٚ: -((102

  َ ػذاد  َ  ؼر  َ مطحاو  َ ا٧ػعث  َ طمٗىاُ دأد أ ٕ-((103

:  ٗق، لدأد أ ٘ طٍَ ،(ِد275:  ) الظلٔ ظ اٌ٘ ا٧صدٙ عىشٔ

 – صٗذا العصشٖٛ، امل  بٛ، احلىٗذ عبذ الذَٖ ذلٗ٘ ذلىذ
 الرتوزٙ عٗظٜ أ ٕ عٗظٜ  َ ذلىذ; 304،  3، )د.  (، ٍّ رٔ 

 ،العش ٘ الرتا  م ٗاٞ داس، الرتوزٙ طٍَ الصحٗا اياوو ،الظمى٘

، 634،  3، )د.  (، ٍّ رٔ ، ٔآخشُٔ ػاكش ذلىذ أرذ: لقٗ 

 ٔقاه الؼٗ  ذلىذ ٌاصش الذَٖ ا٥لباٌ٘: )صحٗا(.

 ذاٟو الصٍاٟو يف تشتٗت الؼشاٟو، وشجو طا  ، ال اطاٌ٘، -((104

ٍّ7  ،165. 

العض  َ عبذ الظ٦ً، قٕاعذ ا٧  اً يف وصا  ا٧ٌاً، و٤طظٛ -((105

 .331،  2، 1990ٍّالشٖاُ،  رٔ ، 

 سجت  َا ;72،  2وشجو طا  ، ٍّاملٕا قا ، ، الؼا  -((106

 ٥ٔ ضشس ٥ ا٫ط٦وٗٛ املعاو٦  يف الزِبٗٛ القاعذٚ، احلٍبم٘

 .24-22ٔ  15، وشجو طا  ،  ضشاس

ذلىددذ ػدد ا أ ددٕ طددعذ، املظدد٤ٔلٗٛ املذٌٗددٛ  ٕصددفّا جاٌبددا  وددَ     -((107

،  دث وٍؼدٕس يف دلمدٛ جاوعدٛ ا٧وداً      ا٫ط٦و٘النىاُ يف الفقْ 

، 1992ٖٕلٗدٕ  -(، الشٖدا ، متدٕص  6ذلىذ  َ طعٕد ا٫ط٦وٗٛ، العدذد ) 

 213. 

 .97عبذ ا  ساجا املؼٗ ٘، وشجو طا  ،  -((108

ذلىذ وذٌ٘  ٕطاو، ال عٕٖ  عَ النشس يف الفقْ -((109

 .28ٓ،  1428، كٍٕص مػبٗمٗا، الشٖا ، 2،  ا٫ط٦و٘

ِٔبٛ الض ٗم٘،  ال عٕٖ  عَ النشس ،  ث وٍؼٕس يف دلمٛ -((110

البحث العمى٘ ٔالرتا  ا٫ط٦و٘، تصذس عَ جاوعٛ املم  عبذ 

 .  11ٓ،  1398(، ٔجٖذٚ، 1العضٖض، العذد )

ا ٠ٗٛ العاوٛ لمؼ٤ُٔ ا٫ط٦وٗٛ ٔا٧ٔقامل يف دٔلٛ    ٕٝ -((111

 ، 12/08/2012 امل٤سخٛ يف 25211سقي  ا٥واسا  العش ٗٛ امل حذٚ، را 

  ي ٌؼش ا٫ػاعا  ٔالرتٖٔج  ا دُٔ ال ٕث  وٍّا عَ  شٖ   ؼأُ 

 و ا ٛ عمٜ الشا ط: ،وٕاقو ال ٕاصن ا٥ج ىاع٘

 

http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionI

D=9&RefID=25511 

ٍََب   }قاه ا  تعاس:  -((112 َٞكِي  اأطْ  ٔ  ُِ َجا ََ آَوٍٕا ِم َّا الَّٔزٖ ٖٓ َٖا أا

ٕٛ  ا ِصٔبحٕا َعماٜ َوا  اَعْم ِي  َّالا ِّٕوا ٔ َ  ُِ تٔصٗبٕا قا ٍٖٕٗا أا  {ٌَأدٔونَي اَ َب

وَ ال بني، ٔقشأ رضٚ  {  بٍٕٗا}ٔقذ قشأ ايىّٕس:  .( احل شا 6)

وَ ال ثبت، ٔاملشاد وَ ال بني: ال عٓشمل  {  ثب ٕا}ٔال ظاٟ٘: 

ٔال فح ، ٔوَ ال ثبت: ا٧ٌاٚ ٔعذً الع مٛ ٔال بصش يف ا٧وش 

  َ ذلىٕد القاطي أ ٕ .الٕاقو ٔاخلرب الٕاسد   ٜ ٖ نا ٖٔظّش

 عَ ال ؼامل ،(ِد538:  ) ا  جاس الضرلؼشٙ ذ،أر  َ عىشٔ

، 4، 1987ٍّ،  رٔ  ،العش ٘ ال  ا  داس، 3،  ال ٍضٖن يٕاو   قاٟ 
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ٔلزا   ُ ا  طبحاٌْ ٔتعاس رً املٍا قني   راعٛ ا٧خباس  -((113

ِٕمٔل } ال ار ٛ; قاه ا  تعاس: ِٔ اْلَ  َِ أا ََ اْلأاِو َِِٞي أاِوْش ٔو أاَراعٕا َِٔمَرا َجا

 ََ ٍِِّي لاَعٔمَىْ الَّٔزٖ َِٔملاٜ أٔٔل٘ اْلأاِوِش ٔو ِٕ َسٓدٔٓ ِملاٜ الٖشطِٕه  َٔلا  ْٔ  ٔ

 َُ ِٗقاا ََٔسِ َى ْ لااٖتَبِع ي الٖؼ ِٗ ِي  ْٔ َعما ِٕلاا  انِن المَّ َٔلا ٍِِّي  ٌَْ ٔو ٍِٔبقٕ َِٖظَ 

قاه الع٦وٛ ا َ كثر سرْ ا  يف  [.83]الٍظاٞ:  {ِملَّا قأمٗم ا

: {ٔمرا جاِٞي أوش وَ ا٧وَ أٔ اخلٕمل أراعٕا  ْ} قٕلْ:) تفظرٓ:

مٌ اس عمٜ وَ ٖبادس مس ا٧وٕس قبن لققّا،  ٗ رب  ّا ٖٔفؼّٗا 

  َ عىش  َ مااعٗن الفذاٞ أ ٕ(: ٍٖٔؼشِا، ٔقذ ٥ ٖ ُٕ  ا صحٛ

 القشآُ تفظر (ِد774  :) الذوؼق٘ ثي البصشٙ القشػ٘ كثر

 داس، الذَٖ  ع  ظني ذلىذ:  ٗق، ل(كثر ا َ) العظٗي

، 2، ٍِّد 1419 ، رٔ  ، ٗنُٕ عم٘ ذلىذ وٍؼٕسا  العمىٗٛ، ال  ت

 322.  

ٍَا  )قاه ا  تعاس:  -((114 َٔاْلى٤ِٔو  َُ َٖ اْلى٤ِٔوٍٕ ِٕلاا ِمِر َطٔىِع ىٕٓ يفا لا

ِٗش ٔقالٕا ِزا م   وبني.. ِِّي َخ ٌِفٔظ ٔمُ ال ىاغ العزس  [.12]الٍٕس: (ٔ أا

ل٪خشَٖ وَ ذلاطَ ا٧خ٦و،  قذ أخشٍّ ا َ عظاكش  ظٍذٓ مس 

مرا  م   عَ أخٗ  ػ٘ٞ  ال ىع لْ عزسا ،   ُ )ذلىذ  َ طرَٖ: 

  َ عم٘  َ احلظني  َ رذأ .)لْ عزسا  ح  ذ لْ عزسا   قن لعٖن

ِٔٔجشدٙ وٕطٜ (، ِد458 : ) البّٗق٘   ش أ ٕ اخلشاطاٌ٘، اخُلِظَش

 داس ،1،  صيمٕه  ظٌٕٗ٘ الظعٗذ ذلىذ: لقٗ ، ا٫ اُ ػعت

 .323،  6، 1990ٍّ،  رٔ  ،العمىٗٛ ال  ت

قاه الع٦وٛ املٍأٙ سرْ ا  يف ك ا ْ ال ٗظر  ؼش  -((115

  اُ ٖقٕه وا  اه أقٕاً ٖفعمُٕ كزا ِٔزا أ مغ  )... اياوو الص ر:

طاوو وو وا  ْٗ وَ  ظَ ٔأعي ٌفعا  حلصٕه الفاٟذٚ  ْٗ ل ن 

 صَٖ احلا   ا٫واً .(ٕ املذاساٚ ٔالظرت عمٜ الفاعن ٔتألٗ  القم

 اياوو  ؼش  ال ٗظر(، 1031ٓ) : املٍأٙ الش٣ٔمل عبذ الذَٖ

 .267،  2، 1988ٍّ، الشٖا ، الؼا ع٘ ا٫واً و  بٛ الٍاػش، الص ر

 .59وذ ت صا  ياٖت، وشجو طا  ،   -(116)

لمىصمحٛ يف الفقْ ا٫ط٦و٘:  ظني  اوذ  ؼأُ ال نىني  -(117)

 ظاُ،  قْ املصمحٛ العاوٛ ٔتقبٗقاتْ املعاصشٚ،  ث وقذً مس 

الٍذٔٚ الشوناٌٗٛ الثاٌٗٛ، أقاوّا املعّذ ا٫ط٦و٘ لمبحٕ  

، و ا  عمٜ 1993ٔال ذسٖت، 

 org/PubText/171.pdfhttp://www.irtipms.الشا ط:

(118) أرذ عبذ ال شٖي أ ٕ ػٍت، ا٧طاغ القإٌٌ٘ لمىظ٤ٔلٗٛ  -

عَ  عن الؼ٘ٞ يف القإٌُ املذٌ٘ ا٧سدٌ٘ ٔالفقْ ا٫ط٦و٘ دساطٛ 

 ،ٔالذساطا  لمبحٕ  و٤تٛقإٌٌٗٛ وقاسٌٛ،  ث وٍؼٕس يف دلمٛ 

و ا  عمٜ  .37  ، ا٧سدُ،2008(، 4) العذد

http://www.startimes.com/f.aspx?t=33270الشا ط:

115 

  شٙ سػٗذ وٍّا، أطاغ املظ٤ٔلٗٛ ال قصرٖٛ ٔوظ٤ٔلٗٛ -(119)

عذٖي ال ىٗٗض دساطٛ وقاسٌٛ يف الؼشٖعٛ ا٫ط٦وٗٛ ٔالقٕاٌني 

مس كمٗٛ ا٥ٌ مٕط ظٌٕٗٛ ٔالعش ٗٛ، سطالٛ واجظ ر وقذوٛ 

 . 99،  1974القإٌُ جاوعٛ   ذاد، 

ُٖ الفقْ القإٌٌ٘ قذ خقٜ خقٕتْ : ٖشٝ  ع  الٗؼشا -(120) أ

ا٧خرٚ يف تقٕس أ  اً املظ٤ٔلٗٛ،   قاو ّا عمٜ أطاغ لىن 

ُٖ وظ٤ٔلٗٛ احلاسغ تقًٕ ٔلٕ ح ٖصذس وٍْ خقأ،  ال بعٛ، أٙ أ

عبذ . ٫ط٦و٘جملشد محلاو ضشس  ال ر، ِٕٔ وا ٖقٕه  ْ الفقْ ا

اجملٗذ احل ٗي، املٕجض يف ػش  القإٌُ املذٌ٘، يف وصادس ا٥ل ضاً، 

 .482،  811 ،  ٍذ1، 1974ٍّ وقبعٛ العاٌ٘،   ذاد،

صبح٘ ذلصاٌ٘، الٍظشٖٛ العاوٛ لمىٕجبا  ٔالعقٕد يف -(121)

 .248،  1، 1948ٍّالؼشٖعٛ ا٫ط٦وٗٛ، و  بٛ ال ؼامل،  رٔ ، 

http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=25511
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