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ختصص التشسٖع ادتٍائ٘ اإلضالو٘  

مستخلص الدراسة 

.  التخكٗي يف املٍاشعات اهلٍدضٗٛ دزاضٛ تأصٗمٗٛ تطبٗكٗٛ: عنوان الدراسة

.  شٖد بَ عبدالعصٖص الطّم٘ : إعداد الطالب

 شٖد بَ عبدالكسٖي الصٖد . د. أ: املشرف العلمي

:  مشكلة الدراسة

إُ ظّٕز املشازٖع االقتصادٖٛ ٔتٍٕعّا ٔتطٕزِا ضٗىا وشازٖع البٍاء ٔالتشٗٗد املعىازٙ لدلٗن إجياب٘ عمٜ قٕٚ االقتصادٖٛ 

ٔتبعًا لرلك تعددت عكٕد األعىاه اهلٍدضٗٛ ٔكثست أطسافّا وَ أزباب عىن ٔوكألني أصمٗني ٔوكألني وَ الباطَ , ٔوتاٌتْ

ِٔرا التطٕز بصٕزتْ اإلجيابٗٛ مل خيف الصٕزٚ الطمبٗٛ هلرٓ العكٕد , ٔوٍّدضني اضتشازٖني يف وسحميت التصىٗي ٔالتٍفٗر

ِٔ٘ تمك املٍاشعات اليت تٍشأ بني أطسافّا ٖٔػمب عمّٗا الطابع الفين اهلٍدض٘ فٗمجأ أطساف الٍصاع تبعًا لرلك , اإلٌشائٗٛ

فىا التخكٗي يف املٍاشعات اهلٍدضٗٛ؟  , إىل حمكىني وَ ذٔٙ  اخلربٚ الفٍٗٛ اهلٍدضٗٛ لمفصن بٍّٗي

:  منهج الدراسة

ٖتبع الباحث املٍّج الٕصف٘ االضتكسائ٘ التأصٗم٘ بالسجٕع إىل املصادز ٔاملساجع اليت تٍألت : يف ادتاٌب الٍظسٙ .1

 . وٕضٕع الدزاضٛ

 . ٖتبع الباحث وٍّج حتمٗن املطىُٕ لثىاُ قطاٖا حتكٗىٗٛ يف وٍاشعات ٍِدضٗٛ: يف ادتاٌب التطبٗك٘ .2

:  أهم النتائج 

أُ لمىٍاشعات ٔاملطالبات بني أطساف عكد املكألٛ أضباب عدٖدٚ وسدِا إخاله أحد طسيف العكد بالتصاواتْ جتآ اآلخس  .1

 . أٔ ٔجٕد غىٕض يف بٍٕد العكد أٔ صٗاغتْ بصٗػٛ حمتىمٛ

: أُ التخكٗي يف املٍاشعات اهلٍدضٗٛ حيظٜ بالعدٖد وَ املٗصات جتعن وٍْ ٔضٗمٛ بدٖمٛ لمفصن يف املٍاشعات وَ أِىّا .2

 . ٔملسفل الكطاء بالتخفٗف عٍْ, أُ احملكي ذا الدزاٖٛ الشسعٗٛ ٔاخلربٚ الفٍٗٛ وعني لمىتخكىني بتٕفري ادتّد ٔالٕقت

عدً تٕفس : أُ ٍِاك عٕائل لمتخكٗي يف املٍاشعات اهلٍدضٗٛ حتد وَ المجٕء إلْٗ كٕضٗمٛ لتطٕٖٛ املٍاشعات وَ أبسشِا .3

 . ٔاملٍاشعات اهلٍدضٗٛ عمٜ ٔجْ اخلصٕص, وساكص وتخصصٛ ٔوؤِمٛ لمتخكٗي يف املٍاشعات التجازٖٛ عىٕوًا

:  أهم التوصيات 

إٌشاء وسكص وتخصص يف التخكٗي يف املٍاشعات التجازٖٛ عىٕوًا ٔوٍاشعات عكٕد املكأالت اإلٌشائٗٛ عمٜ ٔجْ  .1

 . اخلصٕص 

, العىن عمٜ تأِٗن حمكىني تأِٗاًل شسعًٗا ٍِٔدضًٗا يف جماه تطٕٖٛ املٍاشعات اهلٍدضٗٛ يف عكٕد املكأالت اإلٌشائٗٛ .2

 . وَ خاله إقاوٛ الدٔزات ٔعكد الٍدٔات 

 (دٖٕاُ املظامل)ٔضع مناذج لعكٕد املكأالت اإلٌشائٗٛ وَ قبن الػسف التجازٖٛ الصٍاعٗٛ ٔبالتعأُ وع احملاكي اإلدازٖٛ  .3

.  لتكُٕ وطتٕفٗٛ ملا جيب أُ تكُٕ عمْٗ ِرٓ العكٕد ٔالعىن عمٜ ٌشسِا بني املعٍٗني
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Research Problem:  

The emergence, diversity and development of economic projects, particularly in building and 

construction field is a positive indication of the economy's strength.  Hence, the engineering business 

contracts varied with various parties involved including clients, main contractors, sub-contractors and 

consulting engineers at the design and execution stages. This development in its positive aspect, did 

not hide the negative picture of such constructional contracts, represented in the disputes that arise 

among its parties, with a technical engineering nature.  Thus, the dispute parties resort to arbitrators 

having technical engineering experience to settle such disputes among them.     What is arbitration in 

engineering disputes ?.  

 

Research Methodology :  

1. At the theoretical side : The research follows the inductive descriptive methodology by 

referring to the resources and references that dealt with this subject.  

2. At the practical side : The researcher follows the content analysis methodology for eight 

arbitration cases in engineering disputes.  

 

Main Findings:  

1- There are different reasons behind disputes and claims that occur between contract parties due 

to breach by one party to its contractual obligations towards the other party, or as result of 

ambiguity in contract terms and conditions.  

2- Arbitration in engineering works disputes is characterizes by many advantages which make 

the same an alternative to settle such disputes:  such advantages are: arbitrator with long 

technical experience and legal knowledge is assigned by disputing parties to save time and 

effort, and release to judge institution.  

3- There are many obstacles in arbitration in disputes related to engineering works which limit 

choice of such arbitration to settle such disputes. Such obstacles are: lack of specialized and 

qualified centers for arbitration in commercial disputes in general and in engineering works 

disputes in particular.  
 

Key Recommendations : 

1. Establish a professional arbitration center for commercial disputes in general and 

constructional contracts in particular. 

2. Provide the means for qualifying arbitrators in the legal and engineering aspects for 

settling engineering disputes of construction contracts, through holding training courses 

and seminars. 

3. Develop forms for the construction contracts by the Chamber of Commerce & Industry in 

cooperation with the administrative courts (Board of Grievances) to give a complete 

version of contract to be applied by the relative parties.  
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شكر وتقدير 


ال ٓطعين بَرِ املياضب٘ إال أٌ أتكدو بالػهس هلل امليعه املتفضل ضبحاىُ علٙ ما 

َٕ مً إمتاو ٍرِ الدزاض٘  ًَ بُ عل ثه أثين بالػهس ّالعسفاٌ لهل مً ضاٍه , م

يف إعداد ٍرِ السضال٘ بسأٖ ّإزغاد ّتْجُٔ ّأخص بالػهس ّالعسفاٌ ّالدعاء 

بالسفع٘ يف الدىٔا ّاألخسٗ ملػسف ٍرِ السضال٘ أضتاذ الفكُ املكازٌ باملعَد العالٕ 

شٓد بً عبدالهسٓه الصٓد علٙ ضع٘ صدزِ / للكضاء بالسٓاض األضتاذ الدنتْز

ّصدم تْجَُٔ ّدعنُ الالمتيإٍ طْال فرتٗ إعداد ٍرِ السضال٘ فجصاِ اهلل عين 

ثه أتكدو بالػهس اجلصٓل لألضتاذًٓ الهسميني . ّعً طلب٘ العله خري اجلصاء 

ْٓضف بً ذلند فاداٌ ّضعادٗ / الفاضلني مياقػٕ ٍرِ السضال٘ ضعادٗ الدنتْز

ذلند الطٔد عسفُ علٙ أٌ ميحاىٕ مً ّقتَنا الجنني ّتكبال الدعْٗ / الدنتْز

ملياقػ٘ ٍرِ السضال٘ ّال ٓفْتين أٌ أتكدو بالػهس ّالتكدٓس هلرا الصسح العلنٕ 

جامع٘ ىآف العسبٔ٘ للعلْو األمئ٘ ّأخص بالػهس نلٔ٘ الدزاضات العلٔا 

ّأضاترتَا األفاضل ٍّٔئ٘ التحكٔل ّاالدعاء العاو علٙ أٌ ميحْىٕ ٍرِ الفسص٘ 

.  ألضتصٓد مً العله ّأىَل مً معٔيُ 

 

, ّباهلل التْفٔل , ,

                                                                            الباحح 
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الوقدهة 
 

 58:ضٛز٠ ايٓطا٤ ) {ِإنَ الَلَه ِهِغَما َيِغُظُكنِ ِبِه ِإنَ الَلَه َكاَن َسِميغّا َبِصيرّاُتَؤُدوا اأَلَماَهاِت ِإَلى َأهِِلَها َوِإَذا َحَكِمُتنِ َبِينَ الَهاِش َأنِ َتحُِكُموا ِباِلَغدِِل  ِإنَ الَلَه َيِأُمُرُكِن َأِن }اذتُد هلل أحهِ اذتانُني ايكا٥ٌ يف نتاب٘ ايهسِٜ 

. )  

ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً خري احملَهُني ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚصخب٘ أمجعني أَا 

:  بعد
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, فإٕ ايتخهِٝ ٜعد َٔ أِٖ ٚأقدّ ٚضا٥ٌ فض املٓاشعات ٚتطٜٛتٗا بني املتداصُني

فكد عسفت٘ ا٭َِ ٚاذتطازات ايطابك١ نايبابًٝني ٚا٭غسٜل ٚايسَٚإ ٚايعسب قبٌ 

.  اإلض٬ّ

ٚملا جا٤ اإلض٬ّ أقس َبدأ ايتخهِٝ نطسٜل َٔ طسم اإلص٬ح بني املتداصُني 

. ٚإقا١َ ايعدٍ بِٝٓٗ ٚايتٝطري عًِٝٗ

ٚقد أٚزد أٌٖ ا٭ثس ٚايطري بعض ايٛقا٥ع اييت حَهِ فٝٗا ايصخاب١ زضٞ اهلل عِٓٗ 

.  أٚ حهِ فٝٗا بعطِٗ بعطًا ,زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

.  نُا تٓاٚي٘ فكٗا٤ ايػسٜع١ يف َباحح نتاب ايكطا٤ َبٝٓني ضٛابط٘ ٚأحهاَ٘

فايتخهِٝ ٜطِٗ يف فض املٓاشعات ٚإْٗا٤ ارتصَٛات َتطًُا باملس١ْٚ يف إجسا٤ات٘ 

ٚايطسع١ يف إصداز أحهاَ٘ ذيو إٔ املتداصُني عاد٠ َا ًٜج٪ٕٚ إىل ستهُني 

ٜستطِْٛٗ ٜهْٕٛٛ أنجس تفسغًا ٚأدز٣ مبا ٜعسض عًِٝٗ َٔ َٓاشعات ضُٝا إذا 

.  ناْت تتطًب دزا١ٜ ف١ٝٓ ٚخرب٠ ع١ًُٝ

 

ٚ قد نجست يف  ٖرا ايعصس اذتدٜح ايتعا٬َت املاي١ٝ ٚايتباد٫ت ايتجاز١ٜ ٚتٓٛعت 

َعاٖس ايت١ُٝٓ ا٫قتصاد١ٜ يف غت٢ اجملا٫ت ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ ٚايدٚيٞ َٚٔ بني 

ٖرٙ املعاٖس تربش عكٛد املكا٫ٚت  أٚ عكٛد ا٭عُاٍ اهلٓدض١ٝ نُا ٜطُٝٗا ايبعض 

ٚاملتُج١ً يف تػٝٝد املباْٞ ايعكاز١ٜ ٚاملػازٜع ايتجاز١ٜ ٚايب٢ٓ ا٭ضاض١ٝ ايعا١َ يف 

نٌ دٚي١ ٖٚرا ايتٛضع ٚا٫ْتػاز ايرٟ غٗدٙ ٖرا ايٓٛع َٔ ايعكٛد ٚغريٙ َٔ ايعكٛد 

أفسش نجريًا َٔ املٓاشعات ٚارتصَٛات بتعكٝداتٗا ٚتػعبٗا ٚنجس٠ أطسافٗا مما 

حد٣ بايدٍٚ إىل ضٔ ا٭ْع١ُ ٚايًٛا٥ح اييت تبني ضٛابط ايتخهِٝ ٚحتفغ حكٛم 

.  أطساف٘ ٚحتكل هلِ َصاذتِٗ

ْٚعسًا ٫ط٬ع ايباحح ع٢ً أدبٝات َٛضٛع ٖرٙ ايدزاض١ فكد تٛيد يد٣ ايباحح 

.  اإلحطاع بأ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ َٚا ضٝتٛصٌ إيٝ٘ َٔ ْتا٥ج ٚتٛصٝات

 
:  هشكلة الدراسة
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 إٕ ظٗٛز املػازٜع ا٫قتصاد١ٜ ع٢ً تٓٛعٗا ٚتطٛزٖا ضُٝا َػازٜع ايب٢ٓ 

ٌٌ إجيابٞ ع٢ً ق٠ٛ ا٫قتصاد ايٛطين َٚتاْت٘  ايتخت١ٝ ٚايبٓا٤ ٚايتػٝٝد املعُازٟ يديٝ

ٚتبعًا يريو تعددت عكٛد ا٭عُاٍ اهلٓدض١ٝ ٚنجست أطسافٗا َٔ أزباب عٌُ 

َٚكاٚيني أصًٝني َٚكاٚيني َٔ ايباطٔ َٚٛزدٜٔ َٚٗٓدضني اضتػازٜني يف َسحًيت 

ٖٚرا ايتطٛز املت٬حل ٚايتٛضع املتصاٜد بصٛزت٘ اإلجياب١ٝ مل , ايتصُِٝ ٚايتٓفٝر

ٖٚٞ املٓاشعات اييت غايبًا َا تٓػأ بني أطسافٗا , خيف ايصٛز ايطًب١ٝ هلرٙ ايعكٛد

, َٚٓٗا َا ٜهٕٛ َايًٝا, ٭ضباب عد٠ َٓٗا َا ٜهٕٛ تعاقدًٜا َٚٓٗا َا ٜهٕٛ فًٓٝا

فًٝجأ أطساف ايٓصاع تبعًا يريو إىل ايتخهِٝ ذتطِ ْصاعِٗ َٔ قبٌ شتتصني َٔ 

: ذٟٚ ارترب٠ ايف١ٝٓ اهلٓدض١ٝ ٚهلرا تتج٢ً َػه١ً ٖرٙ ايدزاض١ يف ايط٪اٍ ايتايٞ

َا ٖٛ ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ؟  

 

:  أسئلة الدراسة

:  تطع٢ ايدزاض١ إىل اإلجاب١ عٔ ايتطا٫٩ت ايتاي١ٝ

َاذا ْعين بايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ؟ َٚا ٖٞ أدي١ َػسٚعٝت٘؟  -1

َٚٔ ِٖ  أطساف عكد املكاٚي١؟  َٚا ٖٞ ايتصاَاتِٗ َٚطايباتِٗ ؟  

َا َصاٜا ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ َٚا ايفسم بٝٓ٘ ٚبني ايٛضا٥ٌ  -2

 ا٭خس٣ يتط١ٜٛ املٓاشعات ؟  

 َا غسٚط احملَهِ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ؟ َٚا ٖٞ ضًطات٘؟  -3

 َٚا أضايٝب تفادٜٗا؟  , َا ٖٞ َعٛقات  ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ  -4

 
 

:  أهداف الدراسة

:  تٗدف ايدزاض١ إىل حتكٝل َا ًٜٞ

ٚأطساف عكد , َعسف١ املساد بايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ َٚػسٚعٝت٘ .1

 . َٚطايباتِٗ ٚنٝف١ٝ اذتد َٔ املطايبات, ٚايتصاَاتِٗ, املكاٚي١ 
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َعسف١ َصاٜا ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ ٚايفسم بٝٓ٘ ٚبني ايٛضا٥ٌ ا٭خس٣  .2

 . يتط١ٜٛ املٓاشعات

 . ٚضًطات٘, َعسف١ غسٚط احملَهِ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ .3

 . ٚأضايٝب تفادٜٗا, ايتعسف ع٢ً َعٛقات ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ .4

 

:  أهوية الدراسة

تهتطب ٖرٙ ايدزاض١ أُٖٝتٗا َٔ َٛضٛعٗا ايرٟ ٜتعًل بٛض١ًٝ ٖٞ َٔ 

أقدّ ٚضا٥ٌ فض املٓاشعات ٚأنجسٖا َس١ْٚ ٚقاب١ًٝ يد٣ أطساف ايٓصاع ٚأضسعٗا يف 

نُا تتج٢ً ٖرٙ ا٭١ُٖٝ يف ْٛع ايٓصاع ايٓاغ٧ , إْٗا٤ ارتص١َٛ أ٫ ٖٚٞ ايتخهِٝ

عٔ تًو ايعكٛد اهلٓدض١ٝ اييت تعد َٔ صُِٝ ا٭عُاٍ ايتجاز١ٜ َٚٛزد َٔ َٛازد 

ٖٚرٙ ارتصٛص١ٝ يًٓصاع يف تًو ايعكٛد تتطًب ٚجٛد , ايت١ُٝٓ ا٫قتصاد١ٜ 

ستهُني َٔ ذٟٚ ارترب٠ يف ايعًّٛ اهلٓدض١ٝ ٜتٛصًٕٛ َٔ خ٬هلا ٭حهاّ عادي١ 

َٓصف١ ٭طساف ايٓصاع مما ٜهٕٛ ي٘ ا٭ثس اإلجيابٞ يف تٛطني املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ 

نُا إٔ املٓاشعات اهلٓدض١ٝ َٔ املٓاشعات اييت تًكٞ ع٢ً احملانِ جٗدًا , ٚتٛضعٗا

ٚٚقتًا نبرئٜ حٝح ًٜجأ ايكطا٠ إىل آزا٤ ارتربا٤ يف َجٌ ٖرٙ ايكطاٜا ايف١ٝٓ اييت 

َٚٔ جاْب آخس فٗٞ تػػٌ ايكطا٠ عٔ ايدعاٟٚ , ٫ حتتٌُ ايتأخري ٫ٚ ايتأجٌٝ 

َٚٔ ٖٓا أصبح يًتخهِٝ يف . اييت ٫ ٜتِ ْعسٖا إ٫ َٔ قبٌ احملانِ املدتص١

.  املٓاشعات اهلٓدض١ٝ أ١ُٖٝ قا١ُ٥ ٚحاج١ ًَخ١

:  هنهج الدراسة

اتبع ايباحح يف ادتاْب ايٓعسٟ هلرٙ ايدزاض١ املٓٗج ايٛصفٞ ا٫ضتكسا٥ٞ 

ايتأصًٝٞ  َع ايتخًٌٝ ٚاضتد٬ص ايٓتا٥ج َٔ خ٬ٍ ا٫ط٬ع ع٢ً زتُٛع١ َٔ 

.  املصادز ٚاملساجع اييت تٓاٚيت ايدزاض١
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ٚأَا ادتاْب ايتطبٝكٞ فاعتُد فٝ٘ ايباحح ع٢ً ايدزاض١ ٚايتخًٌٝ ملطُٕٛ 

ي٬ط٬ع ع٢ً خصٛص١ٝ , عػس قطاٜا حته١ُٝٝ صادز٠ بػإٔ َٓاشعات ٖٓدض١ٝ

.  ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ

 

:  حدود الدراسة

:  احلدود املوضوعية

 اقتصس ايباحح يف ادتاْب ايٓعسٟ َٔ ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً زتاٍ َٔ زتا٫ت 

ايتخهِٝ ايٛاضع١ ٖٚٛ ايتخهِٝ يف املٓاشعات ايٓاغ١٦ عٔ ايعكٛد اهلٓدض١ٝ حطب 

.  أحهاّ ايٓعِ ايطعٛد١ٜ املتص١ً مبٛضٛع ايدزاض١

ٚأَا ادتاْب ايتطبٝكٞ هلرٙ ايدزاض١ فطٛف ٜكتصس ع٢ً عسض بعض ايكطاٜا اييت 

جس٣ ايتخهِٝ فٝٗا َٔ قبٌ ايػسف ايتجاز١ٜ ايصٓاع١ٝ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

.  َٚسنص ايكاٖس٠ اإلقًُٝٞ يًتخهِٝ ايتجازٟ ايدٚيٞ

 

:  احلدود الزمانية

يكد ناْت ايكطاٜا املعسٚض١ بػإٔ ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ يف 

.  ٖـ 1429ٖـ  ٚحت٢ عاّ 1400ايفرت٠ َا بني عاّ 

 

 

 
 

:  احلدود املكانية

 ضٛف ٜكتصس ايباحح ع٢ً  عسض ايكطاٜا املٓعٛز٠ َٔ قبٌ ايػسف ايتجاز١ٜ 

ٚنرا َسنص ايكاٖس٠ اإلقًُٝٞ يًتخهِٝ , ايصٓاع١ٝ مبدٜٓيت ايسٜاض ٚجد٠

.  ايتجازٟ ايدٚيٞ

 

: تعريف أهن هصطلحبت الدراسة



 6 

حهُت : ٜكاٍ, ٜٚطًل ع٢ً املٓع, َصدز حَهِ ُٜخَهِ : التحكين في اللغة

. أٟ أجصْا حهُ٘ بٝٓٓا:ويقال حكمها فالهّا فيما بيهها.  ايسجٌ حتهًُٝا إذا َٓعت٘ مما أزاد
1

ٖٛ تٛي١ٝ ارتصُني حانًُا حيهِ : والتحكين في االصطالح الفقهي   

بُٝٓٗا
2

  .

:  المهازعات في اللغة  
.  مجع َٓاشع١ ٖٚٞ اجملاذب١ يف ا٭عٝإ ٚاملعاْٞ

َِٓصع١ مبع٢ٓ ارتص١َٛ ِٓصع١ ٚامَل .  ٚايَٓصاع١ ٚايِٓصاع١ ٚامِل

زتاذب١ اذتجج فُٝا ٜتٓاشع فٝ٘ ارتصُإ ٚقد ْاشع٘ َٓاشع١ : ٚاملٓاشع١ يف ارتص١َٛ

.  ْٚصاعًا مبع٢ٓ جاذب٘ يف ارتص١َٛ

.  ٚتٓاشع ايكّٛ أٟ اختصُٛا, ٚايتٓاشع ايتداصِ

. ٚبِٝٓٗ ْصاع١ أٟ خص١َٛ يف حل
3

  

 

 

:  المهازعات في االصطالح 
ارت٬فات اييت تٓػأ بني ايعاٌَ أٚ عدد َٔ ايعُاٍ ٚبني صاحب ايعٌُ حٍٛ َا ٜٓجِ 

.عٔ تطبٝل قإْٛ ايعٌُ ٚعكد ايعٌُ
4

  

 

                                                 

الطبعت األولى , لبٌاى, بيروث, دار إحياء التراث العربي)لساى العرب . هحوذ بي هكرم, ابي هٌظىر (1)

 (. 317ص, 3جـ, م 1995هـ 1416

. د, ط. د, لبٌاى, بيروث, دار الوعرفت. )البحر الرائق في شرح كٌس الذقائق: زيي الذيي بي إبراهين, ابي ًجين (2)

 (.  24ص, 7جـ, ث 

 .هرجع سابق, ابي هٌظىر  (3)

الطبعت , عواى , األردى, دار الوٌاهج.)هعجن هصطلحاث الشريعت والقاًىى. عبذالىاحذ, كرم . د (4)

 (. 401ص, م 1998- هـ 1418, الثاًيت
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:  الههدسة في اللغة 
فصريت ايصاٟ ضًٝٓا ٭ْ٘ يٝظ , ٖٚٞ فازض١ٝ َعسب١ أصًٗا أْداش, َػتك١ َٔ اهلٓداش

َٚٓ٘ املٗٓدع ٖٚٛ املكس جملازٟ املٝاٙ ٚايكين , َٔ ن٬ّ ايعسب شاٟ بعد ايداٍ

.ٚا٭ب١ٝٓ
1

   
:  والههدسة في االصطالح 

ٖٞ حتٜٛس ايعًّٛ ايفصٜا١ٜٚ ايصسف١ بأضًٛب تدبريٟ َستب َٚٓعِ يتخًٜٛٗا إىل 

. تكٓٝات تفٝد اإلْطإ يف حٝات٘
2

 
ايصف١ ايطبٝع١ٝ أٚ املع١ٜٛٓ أٚ ادت١ٗ ايف١ٝٓ : والمههدش في االصطالح هو 

املعترب٠ غسعًا أٚ قاًْْٛا ٚايرٟ ٜعٗد إيٝ٘ املايو بايدزاض١ أٚ ايتصُِٝ أٚ اإلغساف 

ايفين ٚاملتابع١ بتٓفٝر املػسٚع ضُٔ ايص٬حٝات املُٓٛح١ ي٘ حطب اذتاي١ أٚ 

ايصٝا١ْ ٚايتػػٌٝ ٚفكًا يبٓٛد عكد ا٫تفام َع املكاٍٚ
3

  .

ٚبعد اضتعساض ايتعازٜف املتعًك١ بأِٖ َصطًخات ايدزاض١ َخًَُص ايباحح  إىل 

اتفام ارتصُني ع٢ً غدص : تعسٜف إجسا٥ٞ  يًتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ بأْ٘

ذٟ دزا١ٜ غسع١ٝ ٚخرب٠ ف١ٝٓ ٖٓدض١ٝ يٝفصٌ بُٝٓٗا يف ْصاع ٖٓدضٞ ْاغ٧ عٔ عكد 

.  املكاٚي١

الدراسبت السببقة 
 

يكد قاّ ايباحح مبساجع١ عدد َٔ املهتبات ايعا١َ دتُع ايدزاضات ذات ايص١ً 

مبٛضٛع ٖرٙ ايدزاض١ ٚقد مت عسض َطُٕٛ ٖرٙ ايدزاضات ٚأِٖ َا تٛصًت إيٝ٘ 

َع اإلغاز٠ إىل أٚج٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف بني ٖرٙ ايدزاضات َٚد٣ , َٔ ْتا٥ج 

                                                 

 .  146ص, 15جـ, هرجع سابق, ابي هٌظىر (1)

(2 )http/:khalid-alubaidy.com/news.php?!=86  

, شركت الوذيٌت الوٌىرة للطباعت والٌشر)التحكين والخبرة الهٌذسيت والفٌيت . إبراهين حسيي, جستٌيه (3)

 .(هـ1426, 39ص, 1ط, السعىديت, جذة
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ا٫ضتفاد٠ َٓٗا ٚبني َا ضتٔ بصددٙ َٔ َٛضٛع ٖرٙ ايدزاض١ ٚذيو ع٢ً ايٓخٛ 

: ايتايٞ

 

: الدراسة األوىل

. ايتخهِٝ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ يإلْػا٤ات: عٓٛإ ايبخح .1

 .  أمحد حطإ حافغ َطاٚع: اضِ ايباحح .2

 . ن١ًٝ اذتكٛم ظاَع١ ايكاٖس٠ : ادت١ٗ ايع١ًُٝ املكد١َ هلا ايدزاض١ .3

 .  زضاي١ َكد١َ يٌٓٝ دزج١ ايدنتٛزاٙ: ْٛع ايدزاض١ .4

فأَا ايتُٗٝد فاغتٌُ , تطُٓت ايدزاض١ متٗٝدًا ٚقطُني: َطُٕٛ ايدزاض١ .5

ع٢ً فصًني أحدُٖا بعٓٛإ َفّٗٛ ايتخهِٝ ايتجازٟ ايدٚيٞ ٚاآلخس بعٓٛإ 

َفّٗٛ ايعكٛد ايدٚي١ٝ يإلْػا٤ات ٚأَا ايكطِ ا٭ٍٚ فاغتٌُ ع٢ً ث٬ث١ أبٛاب 

أَا ايباب ا٭ٍٚ فهإ عٔ تهٜٛٔ ايعكد ايدٚيٞ يإلْػا٤ات ٚأَا ايجاْٞ 

فهإ عٔ خصٛص١ٝ اتفام ايتخهِٝ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ يإلْػا٤ات ٚنإ 

ايباب ايجايح بعٓٛإ صٝاغ١ ٚتفطري اتفام ايتخهِٝ يف ايعكٛد ايدٚي١ٝ 

ٚأَا ايكطِ ايجاْٞ فاغتٌُ ع٢ً . يإلْػا٤ات ٚايكإْٛ ايٛاجب ايتطبٝل عًٝ٘

ٚأَا ايباب ايجاْٞ . بابني ا٭ٍٚ َُٓٗا نإ عٔ املسح١ً ايع١ًُٝ يف اإلْػا٤ات 

 . فهإ عٔ آيٝات ايتخهِٝ يف فض َٓاشعات ايعكٛد ايدٚي١ٝ يإلْػا٤ات

 

 

 

 : أِٖ ايٓتا٥ج اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباحح 

.   إٔ ايتخهِٝ قطا٤ خاص ذٚ طبٝع١ قطا١ٝ٥ -1

إٔ َا ميٝص ايعكٛد ايدٚي١ٝ يف َسحًتٗا ايتخطري١ٜ ٖٛ ٚجٛد ايدٚي١ نطسف  -2

 . فٝٗا
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إٔ َا ميٝص ايعكٛد ايدٚي١ٝ يف َسحًتٗا ايتٓفٝر١ٜ ٖٛ تعدد ٚتٓٛع املٓاشعات  -3

 . ٚتعدد املتٓاشعني

 

 :أٚج٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف َع ٖرٙ ايدزاض١ َٚد٣ ا٫ضتفاد٠ َٓٗا

اتفكت ايدزاضتإ اذتاي١ٝ َع ايطابك١ يف بعض املطا٥ٌ َٚٔ ذيو اإليتصاَات 

ٚاختًفتا يف إٔ ايدزاض١ , ايس٥ٝط١ ٭طساف ايعكد اهلٓدضٞ ٚضًطات احملهِ 

ايطابك١ ناْت تسنص ع٢ً ادتٛاْب ايكا١ْْٝٛ يًعكٛد ايدٚي١ٝ يإلْػا٤ات 

بُٝٓا زنصت ايدزاض١ اذتاي١ٝ ع٢ً ادتاْب ايفين يف . ٚخصٛص١ٝ ايتخهِٝ فٝٗا

.  املٓاشعات ايٓاغ١٦ عٔ عكٛد املكا٫ٚت اإلْػا١ٝ٥

ٚقد اضتفادت ايدزاض١ اذتاي١ٝ َٔ بعض املباحح اييت تٓاٚيتٗا ايدزاض١ ايطابك١ 

. ٚضًطات احملهِ, ناإليتصاَات ايس٥ٝط١ ٭طساف ايعكد اهلٓدضٞ

 

:  الدراسة الثانية 

.  ايتخهِٝ يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٚايٓعِ ايٛضع١ٝ: عٓٛإ ايبخح .1

 . َطعد بٔ عٛاد ادتٗين: اضِ ايباحح .2

ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ ظاَع١ ا٭شٖس : ادت١ٗ ايع١ًُٝ املكد١َ هلا ايدزاض١ .3

 . بايكاٖس٠

 .  ّ 1980زضاي١ َكد١َ يٌٓٝ دزج١ املاجطتري يعاّ : ْٛع ايدزاض١ .4

أَا ايباب ا٭ٍٚ فهإ , تطُٓت ايدزاض١ ث٬ث١ أبٛاب: َطُٕٛ ايدزاض١ .5

بعٓٛإ َػسٚع١ٝ ايتخهِٝ يف ايػسٜع١ ٚايكإْٛ ٚأزناْ٘ ٚأ١ًٖٝ احملهِ 

ٚأَا ايباب ايجاْٞ فهإ عٔ اآلثاز املرتتب١ , ٚاحملتهِ يف ايػسٜع١ ٚايكإْٛ

ٚأَا ايباب ايجايح فعسض ايباحح فٝ٘ , ع٢ً ايتخهِٝ يف ايػسٜع١ ٚايكإْٛ

مناذج تطبٝك١ٝ َٔ ايتخهِٝ يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ يف ايػ٦ٕٛ ايداخ١ًٝ 
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نايتخهِٝ يف اإلَا١َ ٚبني اإلَاّ ٚارتازجني عًٝ٘ ٚيف ايع٬قات ايدٚي١ٝ 

 .ٚايتخهِٝ يف بين قسٜع١, نايتخهِٝ بني املطًُني ْٚصاز٣ صتسإ

 

 : أِٖ ايٓتا٥ج اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباحح 

.  إٔ ايتخهِٝ فسع َٔ ايكطا٤  -1

إٔ نٌ َٔ ميًو حس١ٜ ايتصسف يف حكٛق٘ جيٛش ي٘ ايتخهِٝ فُٝا  -2

 . ٜصح ي٘ تسى حك٘ فٝ٘

إٔ ضًطات احملهِ تتخدد حطب ايص٬حٝات املُٓٛح١ ي٘ َٔ أطساف  -3

 . ايٓصاع

إٔ يًُختهُني حل ايسجٛع عٔ ايتخهِٝ بعد تٛي١ٝ احملهِ قبٌ  -4

 . غسٚع احملهِ يف ايكط١ٝ

 . إٔ ايتخهِٝ ٜصح َٔ املدتصُني بدٕٚ ايسفع إىل اذتانِ -5

 

 :أٚج٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف َع ٖرٙ ايدزاض١ َٚد٣ ا٫ضتفاد٠ َٓٗا

اتفكت ايدزاضتإ اذتاي١ٝ ٚايطابك١ فُٝا ٜتعًل مبػسٚع١ٝ ايتخهِٝ ٚأديت٘ 

ٚأ١ًٖٝ احملهِ ٚأَا ٚج٘ ا٫خت٬ف بُٝٓٗا فعاٖس يف إٔ ايدزاض١ ايطابك١ 

تٓاٚيت أحهاّ ايتخهِٝ َٚطا٥ً٘ بٛج٘ عاّ َع املكاز١ْ يف ذيو بني ايػسٜع١ 

ٚايكإْٛ بُٝٓا ايدزاض١ اذتاي١ٝ قد ختصصت يف جاْب ْٚٛع َعني َٔ أْٛاع 

ايٓصاع ٜتصد٣ ي٘ ايتخهِٝ ٖٚٛ ايتخهِٝ يف املٓاشعات ايٓاغ١٦ عٔ ايعكٛد 

.  اهلٓدض١ٝ

نُا اختًفتا يف ادتاْب ايتطبٝكٞ حٝح تٓاٍٚ ايباحح يف ايدزاض١ ايطابك١ 

تطبٝكات فك١ٝٗ بُٝٓا تٓاٍٚ ايباحح يف ايدزاض١ اذتاي١ٝ تطبٝكات يف َٓاشعات 

.  ٖٓدض١ٝ
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ٚناْت ا٫ضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ايدزاض١ ايطابك١ ْطب١ٝ حٝح اقتصست ع٢ً املكاز١ْ 

بني ايػسٜع١ ٚايكإْٛ يف بعض َطا٥ٌ ايتخهِٝ اييت تٓاٚيتٗا نُػسٚعٝت٘ 

.  ٚأ١ًٖٝ احملهِ

 

:  الدراسة الثالثة

.   عكد ايتخهِٝ يف ايفك٘ اإلض٬َٞ ٚايكإْٛ ايٛضعٞ:عٓٛإ ايدزاض١ -1

 . قخطإ بٔ عبدايسمحٔ ايدٚزٟ: اضِ ايباحح -2

 .  ن١ًٝ داز ايعًّٛ ظاَع١ ايكاٖس٠:ادت١ٗ ايع١ًُٝ املكد١َ هلا ايدزاض١ -3

 زضاي١ جاَع١ٝ يٌٓٝ دزج١ ايدنتٛزاٙ يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ :ْٛع ايدزاض١ -4

 . ٖـ1404يعاّ 

 اغتًُت ايدزاض١ ع٢ً أزبع١ أبٛاب أَا ايباب ا٭ٍٚ فكد :َطُٕٛ ايدزاض١ -5

بُٝٓا تطُٔ , ٚتازخي٘, ٚأُٖٝت٘, َٚٓصيت٘, تطُٔ املكصٛد بايتخهِٝ 

ٚغسٚط اذتهِ , ٚغسٚط٘, ٚزنٓ٘, ايباب ايجاْٞ حهِ ايتخهِٝ غسعًا

ٚاحملهِ ٚأَا ايباب ايجايح فكد ذنس فٝ٘ ايباحح تطبٝكات ايتخهِٝ يف 

 . ايفك٘ اإلض٬َٞ ٚأَا ايباب ايسابع فهإ يف بٝإ آثاز ايتخهِٝ ٚاْكطا٥٘

 

 

 :أِٖ ايٓتا٥ج اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباحح

1- حسص اإلض٬ّ ع٢ً إقا١َ ايعدٍ ٚفض املٓاشعات بني ايٓاع َٚٔ ايطسم  

.  اييت غسعٗا يريو ايتخهِٝ

2- إٔ غسط احملهِ إٔ ٜهٕٛ أ٬ًٖ يًكطا٤ ٚإٔ ٖرا ايكٍٛ ٖٛ ا٭دم محا١ٜ  

 . ذتكٛم ايٓاع

3- ٫ جيٛش ايتخهِٝ فُٝا ٖٛ حل خايص هلل تعاىل ناذتدٚد ٚجيٛش فُٝا  

 . ٖٛ حل خايص يًُهًف نايبٝٛع
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4- إٔ حهِ احملهِ ْافر ٫ٚشّ يًُختهُني ْٚفاذٙ ٫ ٜتِ إ٫ بعد  

 .٫ٚ ٜتعد٣ حهِ احملهِ غري احملتهُني, ايكاضٞ

5- إٔ إجسا٤ات ايتخهِٝ اييت ْص عًٝٗا ايكإْٛ يٝظ فٝٗا َا خيايف  

 . ا٭صٍٛ ايعا١َ يف ايػسٜع١

 

 :أٚج٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف َٚد٣ ا٫ضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ايدزاض١

اتفكت ايدزاض١ اذتاي١ٝ َع ايدزاض١ ايطابك١ فُٝا ٜتعًل مبػسٚع١ٝ ايتخهِٝ  

ٚغسٚط احملهِ ٚأزناْ٘ ٚاختًفت عٓٗا فُٝا ٜتعًل بايتخهِٝ يف ْٛع َٔ أْٛاع 

ٚنرا يف ْٛع . ايٓصاع ٖٚٛ ايتخهِٝ يف املٓاشعات ايٓاغ١٦ عٔ ايعكٛد اهلٓدض١ٝ 

ايتطبٝكات فٗٞ يف ايدزاض١ ايطابك١ تطبٝكات فك١ٝٗ بُٝٓا ٖٞ يف ايدزاض١ 

. اذتاي١ٝ تطبٝكات ٖٓدض١ٝ

ٚقد اقتصست ا٫ضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ايدزاض١ ايطابك١ ع٢ً ادتاْب ايٓعسٟ املتعًل 

.  مبػسٚع١ٝ ايتخهِٝ ٚغسٚط احملهِ

 

:  الدراسة الرابعة

.  ايتخهِٝ يف ايفك٘ اإلض٬َٞ: عٓٛإ ايدزاض١ .1

 .  حطٔ بٔ أمحد ايػصايٞ:اضِ ايباحح .2

 ن١ًٝ ايػسٜع١ ظاَع١ اإلَاّ ستُد بٔ ضعٛد :ادت١ٗ ايع١ًُٝ املكد١َ هلا ايسضاي١ .3

 .اإلض١َٝ٬ بايسٜاض

 . ٖـ1409 زضاي١ َكد١َ يٌٓٝ دزج١ املاجطتري يعاّ :ْٛع ايسضاي١ .4

 تطُٓت ايدزاض١ متٗٝدا ٚأزبع١ فصٍٛ أَا ايتُٗٝد فكد تٓاٍٚ :َطُٕٛ ايدزاض١ .5

بُٝٓا عسض يف ايفصٌ ا٭ٍٚ , فٝ٘ ايباحح ايتخهِٝ عٓد ايعسب قبٌ اإلض٬ّ

ايتعسٜف بايتخهِٝ ٚتأصًٝ٘ ٚا٫تفام عًٝ٘ ٚأَا ايفصٌ ايجاْٞ فكد تٓاٍٚ فٝ٘ 

بُٝٓا تٓاٍٚ يف ايفصٌ , ايػسٚط املعترب٠ يف احملَهِ ٚتصسفات٘ املٓاف١ٝ يًتخهِٝ
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ٚيف , ايجايح ايػسٚط املعترب٠ يف اذتهِ ٚتعٝٝٓ٘ ٚايتصسفات ايصادز٠ َٓ٘

ايفصٌ ايسابع تٓاٍٚ حهِ اذتهِ ٚغسٚط صخت٘ ٚيصَٚ٘ يف ايٓصٛص 

ٚأَا ايفصٌ ايطادع فكاّ ايباحح فٝ٘ بعسض دزاض١ فك١ٝٗ يٓعاّ , ايػسع١ٝ

 . ايتخهِٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ

 

 :أِٖ ايٓتا٥ج اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباحح

اقتصس ايباحح يف خامت١ عج٘ ع٢ً تًدٝص َا ضبل إٔ عسض٘ يف فصٍٛ 

. ايدزاض١

 

تهاد تهٕٛ ايدزاضتني : أٚج٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف َٚد٣ ا٫ضتفاد٠ َٔ ايدزاض١

ايطابك١ ٚاي٬حك١ َتفكتني فُٝا ٜتعًل بايتخهِٝ بٛج٘ عاّ ٚأَا ٚج٘ ا٫خت٬ف 

فايدزاض١ اذتاي١ٝ تٓاٚيت ع٢ً ٚج٘ ارتصٛص ايتخهِٝ يف ْٛع َعني َٔ أْٛاع 

ايٓصاع ٖٚٛ ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ ٚع٢ً غساز ذيو ناْت تطبٝكات ٖرٙ 

ايدزاض١ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ ٖٚرا َا مل تتٓاٚي٘ ايدزاض١ ايطابك١ يف جاْبٝٗا 

 . ايٓعسٟ ٚايتطبٝكٞ

ٚأَا َد٣ ا٫ضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ايدزاض١ ايطابك١ فكد اقتصست ع٢ً َا أٚزدٙ 

.  ايباحح َٔ َباد٨ أضاض١ٝ ٫ خيًٛ َٓٗا ايتخهِٝ
 

:  الدراسة اخلامشة

.  ايتخهِٝ يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ ع٢ً ض٤ٛ ايفك٘ اإلض٬َٞ: عٓٛإ ايدزاض١ .1

 .  خايد بٔ عبدايعصٜص ايدخٌٝ:اضِ ايباحح .2

 .  جاَع١ ْاٜف ايعسب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ:ادت١ٗ ايع١ًُٝ اييت قدَت هلا ايدزاض١ .3

 عح َكدّ يٌٓٝ دزج١ املاجطتري يف ايعداي١ ادتٓا١ٝ٥ يعاّ :ْٛع ايدزاض١  .4

 .ٖـ1425
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 احتٛت ايدزاض١ ع٢ً مخط١ فصٍٛ ٚخامت١ تطُٔ ايفصٌ :َطُٕٛ ايدزاض١ .5

ٚأَا , ٚأْٛاع٘, ٚا٫تفام عًٝ٘, َٚػسٚعٝت٘ َٚصاٜاٙ, ا٭ٍٚ َا١ٖٝ ايتخهِٝ

بُٝٓا تطُٔ ايفصٌ ,ايفصٌ ايجاْٞ فتطُٔ اذتكٛم اييت جيٛش فٝٗا ايتخهِٝ

ٚعصٍ احملهِ , ٚتعدد احملهُني, ٚأتعاب٘, ٚتعٝٝٓ٘, ايجايح غسٚط احملهِ

ٚأَا ايفصٌ ايسابع , ٚاعتصاي٘ ٚزدٙ يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ ٚايفك٘ اإلض٬َٞ 

ٚآثازٙ ْٚكط٘ ٚا٫عرتاض عًٝ٘ يف ايٓعاّ , فتطُٔ حهِ ايتخهِٝ ٚصدٚزٙ 

بُٝٓا تطُٔ ايفصٌ ارتاَظ ادتاْب ايتطبٝكٞ , ايطعٛدٟ ٚايفك٘ اإلض٬َٞ 

ٚعسض مناذج تطبٝك١ٝ , ٜٚػٌُ دزاض١ ٚحتًٌٝ عػس قطاٜا حته١ُٝٝ

ٚأَا , ٫تفاقٝات مت ايٓص فٝٗا ع٢ً إجسا٤ ايتخهِٝ يف حاي١ ٚجٛد ايٓصاع

 . ارتامت١ فاغتًُت ع٢ً ايٓتا٥ج ٚايتٛصٝات

 

 

  :أِٖ ايٓتا٥ج اييت تٛصٌ إيٝٗا ايباحح

1- َػسٚع١ ايتخهِٝ يف اإلض٬ّ ٚيرا ْص عًٝ٘ املٓعِ ايطعٛدٟ ٚٚضع ي٘  

. قٛاعد

2- ٚيرا , اتفام ايفكٗا٤ ع٢ً جٛاش ايتخهِٝ يف ا٭َٛاٍ ٚاخت٬فِٗ فُٝا عداٖا 

, ذٖب املٓعِ ايطعٛدٟ إىل عدّ جٛاشٙ يف املطا٥ٌ اييت ٫ جيٛش فٝٗا ايصًح

 . ٚاملطا٥ٌ املتعًك١ بايٓعاّ ايعاّ

3- َٓح املٓعِ ايطعٛدٟ ٭طساف ايٓصاع اذتل يف اختٝاز أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتخهِٝ  

 . يف اتفاق١ٝ ايتخهِٝ

4- إٔ حهِ احملهُني يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ ٫ ٜعد ْٗا٥ًٝا ًَٚصًَا إ٫ بعد  

 . ايتصدٜل عًٝ٘ َٔ ادت١ٗ املدتص١ أص٬ً بٓعس ايٓصاع

5- إٔ املٓعِ ايطعٛدٟ قد أجاش يًدصّٛ ا٫عرتاض ع٢ً حهِ احملهُني أَاّ  

ادت١ٗ املدتص١ أص٬ً بٓعس ايٓصاع ٚا٫عرتاض ع٢ً حهِ ادت١ٗ املدتص١ 

 . أص٬ً بٓعس ايٓصاع يف حاٍ زفطٗا ا٫عرتاض ٚذيو أَاّ ج١ٗ قطا١ٝ٥ أع٢ً
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 :أٚج٘ ا٫تفام ٚا٫خت٬ف َٚد٣ ا٫ضتفاد٠ َٔ ايدزاض١

اتفكت ايدزاضتإ ايطابك١ ٚاذتاي١ٝ يف بعض جٛاْبُٗا املتعًك١ مبباد٨ ايتخهِٝ 

. نُػسٚعٝت٘ ٚغسٚط احملهِ

ٚأَا جٖٛس ارت٬ف بني ايدزاضتني فٝعٗس يف إٔ ايدزاض١ ايطابك١ ناْت 

َُٗتٗا عٌُ املكاز١ْ بني ايتخهِٝ يف ايفك٘ اإلض٬َٞ ٚايتخهِٝ نُا ٚضع٘ 

املٓعِ ايطعٛدٟ بُٝٓا عٓٝت ايدزاض١ اذتاي١ٝ ببٝإ َا١ٖٝ ايتخهِٝ يف ْٛع َٔ 

.  أْٛاع ايٓصاع أ٫ ٖٚٛ ايتخهِٝ يف املٓاشعات اهلٓدض١ٝ

ٚأَا َد٣ ا٫ضتفاد٠ َٔ ٖرٙ ايدزاض١ فكد اقتصست ع٢ً َا أٚزدٙ ايباحح َٔ 

َكاز١ْ بني َطا٥ٌ ايتخهِٝ ايفك١ٝٗ ٚايٓعا١َٝ ٚع٢ً َا أٚزدٙ َٔ بعض 

.  ايدزاضات ايطابك١
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الفصل الجاىٕ 

التعزٓف بالتحهٔه ّعكد املكاّل٘ 

 

. ايتعطٜـ بايتشهِٝ ٚأزي١ َؿطٚعٝت٘:  املبشح األٍٚ 

ايتعطٜـ بايتشهِٝ يػ١ ٚاقطالسّا ٚبايتشهِٝ : املطًب األٍٚ

. يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ

. َؿطٚع١ٝ ايتشهِٝ: املطًب ايجاْٞ 

 

. ايتعطٜـ بعكس املكاٚي١: املبشح ايجاْٞ

. تعطٜـ عكس املكاٚي١ : املطًب األٍٚ 

.  املطًب ايجاْٞ ايتعطٜـ بأططاف عكس املكاٚي١ 

. ايتعاَات أططاف عكس املكاٚي١: املطًب ايجايح

أغباب املطايبات بني أططاف عكس املكاٚي١ : املطاٍ ايطابع

.  ٚنٝؿ١ٝ اؿس َٓٗا
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املبحح األّل  

التعزٓف بالتحهٔه ّأدل٘ مغزّعٔتُ 

 

 ايتعطٜـ بايتشهِٝ يػ١ ٚاقطالسّا ٚبايتشهِٝ : املطًب األٍٚ 

. يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ
 

. َؿطٚع١ٝ ايتشهِٝ: املطًب ايجاْٞ 
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تعزٓف التحهٔه : املطلب األّل 

:  تعزٓف التحهٔه يف اللغ٘

َِ , َكسض سَهِ حيِهِ ؼهُّٝا  .  مبع٢ٓ َٓع, ٚأقًٗا َسَه

.  سَهُت ايطدٌ ؼهُّٝا إشا َٓعت٘ مما أضاز : َٚٓ٘ قٍٛ ايكا٥ٌ

"اؿانِ قاٍ عُط بٔ اـطاب ضنٞ اهلل عٓ٘, ٚاَؿَهِ بؿتشتني  يف بٝت٘ : 

.  ٜؤت٢ اؿهِ "

, سَهُٓا ؾالّْا: ٜٚكاٍ أٜهّا, سَهُٛٙ بِٝٓٗ أٟ أَطٚٙ إٔ حيهِ: ٜٚكاٍ

.  ؾُٝا بٝٓٓا أٟ أدعْا سهُ٘ بٝٓٓا 

.   ؾٛنت اؿه١ُ إيٝ٘– بايتؿسٜس –ٚسهُت ايطدٌ 

ٜكاٍ سانُ٘ إىل اؿانِ إشا , ٚاحملان١ُ مبع٢ٓ املداق١ُ إىل اؿانِ

 زعاٙ ٚخاقُ٘ يف طًب اؿهِ
1

  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

٘ـ 1402, 3ؽ, ِظش, ِىرثح اٌخأعٟ)ِؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح . أؼّذ تٓ فاسط, اتٓ صوش٠ا (1)

داس إؼ١اء )اٌظؽاغ . إعّاػ١ً تٓ ؼّاد, ؛ اٌعٛ٘شٞ (91ص, ِادج ؼىُ, 2ظـ, 1981َ,

؛  ( ِادج ؼى1545ُ ص 4ظـ, 1999َ- ٘ـ 1419, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اٌرشاز اٌؼشتٟ

؛ اتٓ  (86ص, خ . د, دتٟ, داس إٌّاس ). ِخراس اٌظؽاغ. ِؽّذ تٓ أتٟ تىش, اٌشاصٞ

, 3ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ )ٌغاْ اٌّؼشب . ِؽّذ تٓ ِىشَ, ِٕظٛس 

اٌّظثاغ ا١ٌّٕش . أؼّذ تٓ ِؽّذ, ؛ اٌف١ِٟٛ ( ِادج ؼى271ُ ص 3ظـ , 1999َ- ٘ـ 1419

 . (ِادج ؼىُ , 145ص , خ . د, 2ؽ, ِظش , اٌما٘شج , داس اٌّؼاسف)
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:  تعزٓف التحهٔه يف االصطالح

" عطف بعض ايؿكٗا٤ ايتشهِٝ بأْ٘ تٛي١ٝ اـكُني سانُّا حيهِ : 

"بُٝٓٗا
1

  

" نُا عطؾ٘ ايبعض اآلخط بأْ٘  اؽاش اـكُني ٚاسسّا أٖاّل يًشهِ : 

 "سانُّا بطناُٖا يؿكٌ خكَٛتُٗا ٚزعٛاُٖا
2

  . 

" ٚعطؾ٘ بعض ايباسجني املعاقطٜٔ بأْ٘  عكس بني ططؾني َتٓاظعني جيعالٕ : 

 " ؾٝ٘ بطناُٖا ؾدكّا آخط سانُّا بُٝٓٗا يؿكٌ خكَٛتُٗا
3

  .

" ٚعطؾ٘ بعهِٗ بأْ٘ االتؿام ع٢ً ططح ايٓعاع ع٢ً ؾدل َعني أٚ أؾدام : 

 "َعٝٓني يٝؿكًٛا ؾٝ٘ زٕٚ احمله١ُ املدتك١ ب٘
4

  . 

ؾٗصٙ ايتعاضٜـ االقطالس١ٝ ٚإٕ اختًؿت يف بعض أيؿاظٗا إال أْٗا َتؿك١ يف 

املع٢ٓ ايعاّ يًتشهِٝ ٖٚٛ ؾ٤ٛ ايططؾني املتٓاظعني إىل ؾدل خيتاضاْ٘ 

 بطناُٖا يٝؿكٌ اـالف ايصٟ بُٝٓٗا بساّل َٔ ايكانٞ
5

  . 

 

                                                 

 . اٌّشظغ اٌغاتك, اتٓ ٔع١ُ ( 1)

اٌٍّّىح اٌؼشت١ح , اٌش٠اع, داس ػاٌُ اٌىرة)دسس اٌؽىاَ ششغ ِعٍح األؼىاَ . ػٍٟ, ؼ١ذس (2)

 (.  578ص , 4ظـ, َ 2003- ٘ـ 1423, ؽ.د, اٌغؼٛد٠ح

- ٘ـ 1418, 1ؽ, عٛس٠ا , دِشك, داس اٌمٍُ)اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼاَ . ِظـفٝ أؼّذ , اٌضسلاء  (3)

 ( .  619ص , 1ظـ , 1998َ

. د, ِظش , داس اٌّـثٛػاخ اٌعاِؼ١ح االعىٕذس٠ح ) أؼّذ ػمذ اٌرؽى١ُ ٚإظشاءاذٗ , أتٛ اٌٛفا (4)

 ( .  15ص, 2007َ, ؽ

 .  528ص , 1ظـ, اٌّشظغ اٌغاتك, ِظـفٝ أؼّذ, اٌضسلاء (5)
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:  تعزٓف التحهٔه يف املياسعات اهليدصٔ٘

مبا إٔ ايباسح بكسز زضاغ١ َٛنٛع ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ؾكس 

يًتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ , َخًَُل إىل تعطٜـ إقطالسٞ إدطا٥ٞ 

ٖٛٚ  :

اتؿام اـكُني ع٢ً ؾدل شٟ زضا١ٜ ؾطع١ٝ ٚخرب٠ ؾ١ٝٓ يٝؿكٌ بُٝٓٗا يف 

.  ْعاع ٖٓسغٞ ْاؾ٤ٞ عٔ عكس املكاٚي١

 

:  عزح التعزٓف

: اتؿام اـكُني"  أٟ املسعٞ ٚاملسع٢ عًٝ٘ غٛا٤ ناْا ؾطزٜٔ أٚ مجاع١ أٚ " 

 أسسُٖا ؾطزّا ٚاآلخط مجاع١
1

 .

ٜطاز ب٘ احملَهِ غٛا٤ نإ ٚاسسّا أٚ َتعسزّا ع٢ً إٔ ٜهٕٛ " ؾدكّا"

".  عسزِٖ ٚتطّا عٓس ايتعسز يهُإ املطدح

: شٟ زضا١ٜ ؾطع١ٝ"  , ٖصا قٝس يف ايتعطٜـ خطز ب٘ َٔ يٝؼ ي٘ زضا١ٜ ؾطع١ٝ" 

, ٚاملطاز إٔ ٜهٕٛ احملَهِ قاسب ؾك٘ َٚعطؾ١ يف ايٓعاع ايصٟ حيهِ ؾٝ٘

 َٚعطؾ١ بططم اإلثبات ناإلقطاض ٚايؿٗاز٠ ٚايُٝني ٚايٓهٍٛ ٚغريٖا
2

   .

                                                 

,  ؛ ٚؼ١ذس125ص, 8ظـ , سد اٌّؽراس ػٍٝ اٌذس اٌّخراس, ِؽّذ أ١ِٓ, اتٓ ػاتذ٠ٓ (1)

 . 578ص , 4ظـ , دسس اٌؽىاَ  ششغ ِعٍح األؼىاَ . ػٍٟ

, ِؤعغح فؤاد تؼ١ٕٛ), اٌرؽى١ُ فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح. ػثذاهلل تٓ ِؽّذ, آي خ١ٕٓ (2)

 (  69-68ص , ٘ـ1420, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ
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ٖصا قٝس يف ايتعطٜـ خيطز ب٘ َٔ يٝؼ شا خرب٠ ؾ١ٝٓ ٚاملطاز إٔ " ٚخرب٠ ؾ١ٝٓ" 

ٜهٕٛ احملَهِ يف ٖصا ايٓٛع َٔ املٓاظعات َٔ شٟٚ املعطؾ١ ٚايتذطب١ ايػابك١ 

.  يف ايتدكل اهلٓسغٞ املعُاضٟ

: يٝؿكٌ بُٝٓٗا يف ْعاع ٖٓسغٞ ْاؾ٤ٞ عٔ عكس املكاٚي١"  ٖصا ٖٛ غبب " 

ايتشهِٝ ٖٚٛ ايٓعاع اهلٓسغٞ ايؿين ٖٚصا قٝس يف ايتعطٜـ خطز ب٘ املٓاظعات 

األخط٣ ايٓاؾ١٦ عٔ عكس املكاٚي١ نايٓعاع يف أَط َايٞ ايٓاؾ٧ عٔ عكس 

املكاٚي١ ٖٚٛ ايعكس ايصٟ ًٜتعّ ؾٝ٘ ؾدل بعٌُ َعني ؿػاب ؾدل آخط يف 

 َكابٌ أدط 
1

  .

 ٚقس اؾتٗط إطالق٘ ع٢ً أعُاٍ ايبٓا٤ ٚايتؿٝٝس
2

 ٖٚٛ قٝس آخط يف ايتعطٜـ 

.  خطز ب٘ َا غٛاٙ َٔ ايعكٛز نعكس ايبٝع ٚاإلداض٠ ٚغريُٖا

 

 

 

 

 

                                                 

, 2ؽ, ِظش, االعىٕذس٠ح, ِٕشؤج اٌّؼاسف)ششغ أؼىاَ ػمذ اٌّماٌٚح , ِؽّذ ٌث١ة, شٕة. د (1)

 . 15ص, 2004َ

, ظاِؼح اإلِاَ ِؽّذ تٓ عؼٛد اإلعال١ِح) ػمذ اٌّماٌٚح . ػثذاٌشؼّٓ اٌؼا٠ذ, اٌؼا٠ذ . د (2)

 (  50ص, 2004َ, ٘ـ 1425, 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع
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مغزّعٔ٘ التحهٔه : املطلب الجاىٕ

:  ٖٚٞ, اختًـ ايؿكٗا٤ يف دٛاظ ايتشهِٝ ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ

.  إٔ ايتشهِٝ دا٥ع : ايكٍٛ األٍٚ

ٖٚٛ قٍٛ مجٗٛض ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ
1

  ٚاملايه١ٝ 
2

 ٚايؿاؾع١ٝ
3

  يف املكسّ  

عٓسِٖ ٚاؿٓاب١ً
4

  .

.  ٚاملعكٍٛ, ٚقس اغتسٍ أقشاب ٖصا ايكٍٛ بايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاإلمجاع

:  مً الكزآٌ الهزٓه

 َوِإِن ِخِفُتِو ِشَقاقَ َبِىِىِهَها َفاِبَعُثوا َحَكهّا ِهِن }:  قٍٛ اهلل تعاىل :أٚاّل
َأهِِمِه َوَحَكهّا ِهِن َأهِِمَها ِإنِ ُىِرىَدا ِإِصالحّا ُىَوِفقِ امَمُه َبِىَىُهَها ِإَن 

(  35)اآل١ٜ, غٛض٠ ايٓػا٤ . {امَمَه َكانَ َعِمىهّا َخِبىرّا

 

                                                 

, ٘ـ 1414, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح) اٌّثغٛؽ , ِؽّذ تٓ أؼّذ . اٌغشخغٟ (1)

ِـثؼح أعؼذ  ) ششغ أدب اٌماػٟ ٌٍخظاف؛, أؼّذ تٓ ػٍٟ , اٌعظاص , (62 ص 21ظـ 

 . ( 391ص, ؽ. د, ٘ـ 1400, اٌؽغ١ٕٟ

, ؽ . د, اٌش٠اع اٌغؼٛد٠ح, داس ػاٌُ اٌىرة) اٌّذٚٔح اٌىثشٜ .عؽْٕٛ تٓ عؼ١ذ, اٌرٕٛخٟ (2)

ششغ ِخرظش , ِٛا٘ة اٌع١ًٍ , ِؽّذ تٓ ِؽّذ , ؛ اٌؽـاب ( 147ص, 11ظـ  , ٘ـ1424

- 99ص, 8ظـ , ٘ـ 1423, ؿثؼح خاطح, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع, داس ػاٌُ اٌىرة ), اٌخٍٟ

100 .) 

, ِـثؼح اٌؼأٟ) ,ِؽ١ٟ ٘الي , ذؽم١ك اٌغشؼاْ, أدب اٌماػٟ . ػٍٟ تٓ ِؽّذ , اٌّاٚسدٞ  (3)

. ٠ؽ١ٝ تٓ ششف, ؛ إٌٛٚٞ( 379 ص 2ظـ , َ 1972- ٘ـ 1392, ؽ.د, اٌؼشاق, تغذاد

َ 2003- ٘ـ 1423, ؿثؼح خاطح, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع, داس ػاٌُ اٌىرة  ),سٚػح اٌـاٌث١ٓ 

 ( .  105ص , 8ظـ , 

, ٘ـ1419, 4ؽ, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع, داس ػاٌُ اٌىرة) , اٌّغٕٟ. ػثذاهلل تٓ أؼّذ, اتٓ لذاِٗ (4)

ِؤعغح ) ,ِٕرٙٝ اإل٠شاداخ . ِؽّذ تٓ أؼّذ, ؛ اتٓ إٌعاس  (92ص, 14ظـ, 1999َ- 

 .(269ص ,5ظـ , 1999َ, ٘ـ1419, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اٌشعاٌح
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:  ٚٚد٘ ايسالي١ َٔ اآل١ٜ ع٢ً دٛاظ ايتشهِٝ

 خاطب املػًُني بصيو ٚأَطِٖ ببعج١ اؿهُني عٓس خٛف – تعاىل –إٔ اهلل 

ايؿكام بني ايعٚدني يًٓعط يف أَطُٖا
1

ؾٗصا أقٌ يف دٛاظ ايتشهِٝ بني . 

.اـكُني
2

  

ٚقس اغتسٍ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا بٗصٙ اآل١ٜ ع٢ً اـٛاضز عٓس 

إْهاضِٖ ايتشهِٝ يف َٛقع١ قؿني
3

  .

ُِوَل َفاحُِكوِ َبِىَىُهِو َأِو َأِعِرضِ َعِىُهِو } قٍٛ اهلل تعاىل :ثاّْٝا  َفِإِن َحا
َوِإنِ ُتِعِرضِ َعِىُهِو َفَمنِ َىُضُروَل َشِىّّا َوِإنِ َحَكِهَت َفاحُِكوِ َبِىَىُهِو 

   ( .35)اآل١ٜ , غٛض٠ ايٓػا٤  {ِباِمِقِسِط ِإنَ امَمَه ُىِحّبُ اِمُهِقِسِطىَن

:  ٚد٘ ايسالي١ َٔ اآل١ٜ

 يٝشِهُٛٙ يف ايٝٗٛزٜني ايصٜٔ ظْٝا ؾأْؿص ؾُٝٗا إٔ ايٝٗٛز دا٤ٚا إىل ايٓيب 

ٚعًٝ٘؛ ؾهٌ َٔ سَهِ ضداّل يف ايسٜٔ ؾأقً٘ ٖصٙ اآل١ٜ, سهِ ايطدِ 
4

  .

                                                 

, اٌش٠اع, داس ػاٌُ اٌىرة )ظاِغ اٌث١اْ ػٓ ذؤ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ . ِؽّذ تٓ ظش٠ش , اٌـثشٞ( 1)

 ( . 726ص, 6ظـ , َ 2003- ٘ـ 1424, 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح

 .   391ص, ِشظغ عاتك, ششغ أدب اٌماػٟ ٌٍخظاف , أؼّذ تٓ ػٍٟ , اٌعظاص( 2)

 (. 41ص, 5ظـ, خ . د, ؽ. د, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس اٌفىش), سٚغ اٌّؼأٟ, ِؽّٛد, األٌٛعٟ( 3)

- ٘ـ 1408, ؽ. د, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس اٌع١ً) أؼىاَ اٌمشآْ . ِؽّذ تٓ ػثذاهلل , اتٓ اٌؼشتٟ (4)

 (.   622- 620ص, 2ظـ , 1988َ
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 َىا َأُىَها اَمِذىَن آَهُىوا ال َتِقُتُموا امَصِىَد َوَأِىُتوِ ُحُرٌو } قٍٛ اهلل تعاىل :ثايجّا
ٌِ ِهِثُن َها َقَتَن ِهنِ امَىَعِو َىحُِكُو ِبِه  َوَهِن َقَتَمُه ِهِىُكِو ُهَتَعِهدّا َفَحَزا

(.  95 )اآل١ٜ, غٛض٠ املا٥س٠{ ... َذَوا َعدٍِن ِهِىُكِو

:  ٚد٘ ايسالي١ َٔ اآل١ٜ

إٔ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا سرب األ١َ ٚتطمجإ ايكطإٓ قس اغتسٍ بٗصٙ 

اآل١ٜ يف استذاد٘  ع٢ً اـٛاضز ايصٜٔ أْهطٚا ايتشهِٝ
1

 ؾكاٍ بعس إٔ تال 

" ٖصٙ اآل١ٜ  أسهِ ايطداٍ يف أضْب ٚمٖٛا َٔ ايكٝس أؾهٌ أّ سهُِٗ :

يف زَا٥ِٗ ٚقالح شات بِٝٓٗ؟ ٚإٔ تعًُٛا إٔ اهلل يٛ ؾا٤ ؿهِ ٚمل ٜكَٝط 

"شيو إىل ايطداٍ
2

 . .  ؾسٍ شيو ع٢ً دٛاظ ايتشهِٝ َٔ باب األٚىل  

 

:  ّأما جْاس التحهٔه مً الضي٘

:  ؾكس ٚضزت  أسازٜح َٔ ايػ١ٓ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايتشهِٝ ٖٚٞ

 َع سسٜح ؾطٜح بٔ ٖا٤ْٞ عٔ أبٝ٘ ٖا٧ْ أْ٘ ملا ٚؾس إىل ضغٍٛ اهلل : أٚاّل

" ؾكاٍؾسعاٙ ضغٍٛ اهلل , قَٛ٘ مسعِٗ ٜهْٓٛ٘ بأبٞ اؿهِ إٕ اهلل ٖٛ : 

                                                 

 .  (41ص , 4 ظـ ).سٚغ اٌّؼأٟ. ِؽّٛد , األٌٛعٟ (1)

ِؽّذ تٓ ػثذاهلل؛ ٚلاي طؽ١ػ ػٍٝ ششؽ ِغٍُ ٌُٚ ٠خشظاٖ ٚٚافمٗ اٌز٘ثٟ ؛ . سٚاٖ اٌؽاوُ  (2)

, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, ٚداس اتٓ ؼضَ, األسدْ, ػّاْ, اٌذاس اٌؼصّا١ٔح )اٌّغرذسن ػٍٝ اٌظؽ١ؽ١ٓ 

عٍّاْ تٓ , ؛ ٚأتٟ داٚد (2656)سلُ  (190- 189ص, 2ظـ , 2007َ- ٘ـ 1428, 1ؽ

ِىرثح  ) " ؼغٓ اإلعٕاد",ِؽّذ ٔاطش اٌذ٠ٓ, ٚلاي األٌثأٟ, عٕٓ أتٟ داٚد, األشؼس

 (.        603ص ’ 4037ؼذ٠س سلُ , خ.د , 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع, اٌّؼاسف
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إٕ قَٛٞ إشا اختًؿٛا : قاٍ" ؾًِ ته٢ٓ أبا اؿهِ؟ , اؿهِ ٚإيٝ٘ اؿهِ 

 ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل , ؾطنٞ نال ايؿطٜكني, يف ؾ٤ٞ أتْٛٞ ؾشهُت بِٝٓٗ

 " " قاٍ . يٞ ؾطٜح َٚػًِ ٚعبساهلل: قاٍ" ؾُايو َٔ ايٛيس؟ , َا أسػٔ ٖصا: :

" قاٍ , قًت ؾطٜح : قاٍ " ؾُٔ أنربِٖ؟ "ؾأْت أبٛ ؾطٜح:
1

  .

 

 

 

:  ٚد٘ ايسالي١ َٔ ٖصا اؿسٜح 

 بإٔ قَٛ٘ ناْٛا حيهُْٛ٘ ؾُٝا خيتًؿٕٛ ؾٝ٘ إٔ ٖا٦ّْا أخرب ايطغٍٛ 

"  ٚأقطٙ عًٝ٘ بكٛي٘ ؾاغتشػٔ شيو ايٓيب , ؾٝشهِ بِٝٓٗ َا أسػٔ ٖصا :

 " . . .   ي٘ ع٢ً شيو زيٌٝ ع٢ً دٛاظ ايتشهِٝٚإقطاض ايطغٍٛ .

 

" قاٍ – املتؿل عًٝ٘ – سسٜح أبٞ غعٝس اـسضٟ ضنٞ اهلل عٓ٘ :ثاّْٝا ملا :

 - ْعيت بٓٛ قطٜع١ ع٢ً سهِ غعس ٖٛ ابٔ َعاش بعح إيٝ٘ ضغٍٛ اهلل 

: ؾًُا زْا قاٍ ضغٍٛ اهلل ,  ؾذا٤ ع٢ً محاض–ٚنإ قطٜبّا َٓ٘  قَٛٛا إىل  

, ؾذا٤ ؾذًؼ إىل ضغٍٛ اهلل , غٝسنِ إٕ ٖؤال٤ ْعيٛا ع٢ً : ؾكاٍ ي٘ 

                                                 

؛ ( 742ص  (4955)تاب فٟ ذغ١١ش االعُ اٌمث١ػ تشلُ , وراب األدب), سٚاٖ أتٛ داٚد  (1)

. (809ص , 5387تاب إرا ؼىّٛا سظاًل فمؼٟ ت١ُٕٙ تشلُ ,  وراب آداب اٌمؼاج ),ٚإٌغائٟ

إسٚاء اٌغ١ًٍ فٟ ذخش٠ط أؼاد٠س ِٕاس اٌغث١ً " طؽ١ػ:" ِؽّذ ٔاطش اٌذ٠ٓ , ٚلاي األٌثأٟ 

 (.  237ص, 8ظـ , ٘ـ 1405, 2ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اٌّىرة اإلعالِٟ )
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يكس : قاٍ. ٚإٔ تػب٢ ايصض١ٜ, ؾإْٞ أسهِ إٔ تكتٌ املكات١ً: قاٍ . سهُو 

"سهُت ؾِٝٗ عهِ املًو
1

  . 

:  ٚد٘ ايسالي١ َٔ اؿسٜح

 يف بين قطٜع١ ملا – عٌُ عهِ غعس بٔ َعاش ضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايطغٍٛ 

 ؾسٍ ٖصا ع٢ً اتؿكت ايٝٗٛز ع٢ً ايطن٢ عهُ٘ ؾِٝٗ َع ضغٍٛ اهلل 

دٛاظ ايتشهِٝ
2

  .

 

 عٓس َػًِ عٓسَا – ضنٞ اهلل عٓ٘ – َا دا٤ يف آخط سسٜح بطٜس٠ :ثايجّا

َِط أَريّا ع٢ً دٝـ نإ ايٓيب  َُٜؤ   . . . .  " , ٚإشا ساقطت أٌٖ سكٔ:

ٚيهٔ , ٚأضازٚى إٔ تٓعهلِ ع٢ً سهِ اهلل ؾال تٓعهلِ ع٢ً سهِ اهلل

"ؾإْو ال تسضٟ أتكٝب سهِ اهلل ؾِٝٗ أّ ال , أْعهلِ ع٢ً سهُو 
3

  .

 

:  ٚد٘ ايسالي١ َٔ اؿسٜح

                                                 

, اٌش٠اع, داس اٌغالَ), فرػ اٌثاسٞ ششغ طؽ١ػ اٌثخاسٞ. أؼّذ تٓ ػٍٟ, اتٓ ؼعش  (1)

, 6ظـ , تاب إرا ٔضي اٌؼذٚ ػٍٝ ؼىُ سظً, وراب اٌعٙاد ٚاٌغ١ش, ٘ـ1421, 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح

= , طؽ١ػ ِغٍُ تششغ إٌٛٚٞ, ٠ؽ١ٝ تٓ ششف , ؛ إٌٛٚٞ (3043 تشلُ 198ص

تاب ظٛاص لراي ِٓ ٔمغ اٌؼٙذ ٚإٔضاي أً٘ اٌؽظٓ  ػٍٝ ؼىُ , ٌعٙاد ٚاٌغثٟ اوراب = 

؛  (َ 2003-٘ـ 1424, 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع, داس ػاٌُ اٌىرة ), أً٘ ٌٍؽىُ, ؼاوُ ػذي 

 (. 99ص, 6ظـ )

 (.  295ص , 7ظـ ), ششغ فرػ اٌمذ٠ش. ِؽّذ تٓ ػثذاٌٛاؼذ, اتٓ اٌّٙاَ (2)

 ( . 42 -41ص, 6ظـ  , 1731تشلُ ), ششغ طؽ١ػ ِغٍُ, ٠ؽ١ٝ تٓ ششف, إٌٛٚٞ( 3)
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 أَط قٛازٙ ع٢ً اؾٝٛف إٔ ٜٓعيٛا األعسا٤ ع٢ً سهُِٗ إٔ ايطغٍٛ 

ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايتشهِٝ, ٚادتٗازِٖ إشا َا طًبٛا شيو
1

  .

 

 

 

:  ّأما اإلمجاع

 فُعني ع٢ً دٛاظ ايتشهِٝ– ضنٞ اهلل عِٓٗ –ؾكس نإ ايكشاب١ 
2

  .

ألٕ شيو ٚقع ؾُع َٔ نباض ايكشاب١ ٚمل ٜٓهطٙ أسس ؾهإ إمجاعّا
3

  .

 

:  ّأما مً املعكْل

ٚعسّ دٛاظٙ , ؾؿٞ ايتشهِٝ ؾض يًُٓاظعات ٚمل يًؿٌُ ٚإقالح شات ايبني

قس ٜؤزٟ إىل نٝاع اؿكٛم ٚتؿطم ايٓاؽ
4

  .

ؾأشٕ ايؿاضع يف ايتشهِٝ ؽؿٝؿّا عٔ ايٓاؽ ٚعٔ اؿانِ يف َؿك١ 

ايرتاؾع
1

 ,  ايٛال١ٜ ع٢ً أْؿػُٗا ؾكح – أٟ اـكُني –ٚألٕ هلُا  

ؼهُُٝٗا
2

  .

                                                 

, ِىرثح داس اإل٠ّاْ), اٌرؽى١ُ فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح ٚإٌظُ اٌٛػؼ١ح. ِغؼذ ػٛاد, اٌعٕٟٙ ( 1)

 (.  75ص, َ 1994- ٘ـ 1414, 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح, اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج

اٌثٕا٠ح . ِؽّٛد تٓ أؼّذ, ؛ اٌؼ١ٕٟ(62ص, 21ظـ  ),اٌّثغٛؽ. ِؽّذ تٓ أؼّذ, اٌغشخغٟ ( 2)

 (.  66ص, 8ظـ , ٘ـ 1400, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس اٌفىش )ششغ اٌٙذا٠ح 

 (. 479ص, 4ظـ , ِغٕٟ اٌّؽراض ), ِؽّذ تٓ اٌخـ١ة , اٌششت١ٕٟ( 3)

داس ) , ػمذ اٌرؽى١ُ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمأْٛ اٌٛػؼٟ, لؽـاْ تٓ ػثذاٌشؼّٓ , اٌذٚسٞ (4)

 (. 116ص , َ 2002- ٘ـ 1422, 1ؽ, األسدْ , ػّاْ , اٌفشلاْ 
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 جيٛظ ايتشهِٝ بؿطط عسّ ٚدٛز قاض يف ايبًس ٖٚٛ قٍٛ عٓس :ايكٍٛ ايجاْٞ

ايؿاؾع١ٝ
3

  .

َا عًًٛا ب٘ َٔ إٔ دٛاظ ايتشهِٝ بؿطط عسّ ٚدٛز قاض , ٚزيٌٝ ٖصا ايكٍٛ

بايبًس إمنا ٖٛ يٛدٛز ايهطٚض٠ 
4

املتُج١ً يف سكٍٛ ايٓعاع بني املتداقُني َع 

.  خًٛ ايبًس َٔ قاض ٜؿكٌ ؾٝ٘ ؾذاظ ألدً٘ ايتشهِٝ

  .ال جيٛظ ايتشهِٝ َطًكّا: ايكٍٛ ايجايح

ٖٚٛ قٍٛ يًؿاؾع١ٝ 
5

  .

َا عًًٛا ب٘ َٔ عسّ اؾٛاظ ملا ؾٝ٘ َٔ االؾتٝات ع٢ً اإلَاّ : ٚزيٌٝ ٖصا ايكٍٛ 

.ْٚٛاب٘ ٚألٕ احملهِ أسط ضتب١ يف سهُ٘ َٔ ايكانٞ
6

  

 

:  الرتجٔح بني األقْال

ٖٛ َا شنطٙ اؾُٗٛض َٔ دٛاظ -   ٚاهلل أعًِ –ٚايطادح َٔ ٖصٙ األقٛاٍ 

ٚأَا َا , يك٠ٛ ٚٚدا١ٖ َا اغتسيٛا ب٘, ايتشهِٝ ٚيٛ َع ٚدٛز قاض بايبًس

                                                                                                                                            

 .  622ص  , 1ظـ , أؼىاَ اٌمشآْ , ِؽّذ تٓ ػثذاهلل, اتٓ اٌؼشتٟ  (1)

 .  295ص, 7ظـ , فرػ اٌمذ٠ش . ِؽّذ تٓ ػثذاٌٛاؼذ, اتٓ اٌّٙاَ (2)

ِؽّذ تٓ , ؛ ٚاٌششت١ٕٟ(105ص, 8ظـ .) سٚػح اٌـاٌث١ٓ. ٠ؽ١ٝ تٓ ششف, إٌٛٚٞ (3)

 , ٔٙا٠ح اٌّؽراض , ِؽّذ تٓ أؼّذ, ؛ ٚاٌشٍِٟ (479ص, 4ظـ). ِغٕٟ اٌّؽراض . اٌخـ١ة

  (. 243 -242ص , 8ظـ )

 .  اٌّشظؼ١ٓ األخ١ش٠ٓ اٌغاتم١ٓ (4)

, ِؽّذ تٓ أؼّذ, ؛ ٚاٌشٍِٟ (479ص, 4ظـ. )ِغٕٟ اٌّؽراض . ِؽّذ تٓ اٌخـ١ة, اٌششت١ٕٟ (5)

  (. 243 -242ص , 8ظـ ), ٔٙا٠ح اٌّؽراض 

 .  اٌّشظؼ١ٓ اٌغاتم١ٓ (6)
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 قس أَه٢ ؾٝذاب عٓ٘ بإٔ ايٓيب , عًٌ ب٘ أقشاب ايكٛيني ايجاْٞ ٚايجايح

 َٔ غري  يف ٜٗٛز بين قطٜع١ َع ٚدٛزٙ – ضنٞ اهلل عٓ٘ –سهِ غعس 

.  نطٚض٠ ٚمل ٜعس شيو اؾتٝاتّا عًٝ٘

ع٢ً ؼهِٝ قَٛ٘ ي٘ ٚاغتشػٓ٘ ٚمل -  ضنٞ اهلل عٓ٘ - ٚأقط أبا ؾطٜح 

.  ٚبصيو ٜتبني ضدشإ قٍٛ اؾُٗٛض, ٜٓهط عًٝ٘ 

 

املبحح الجاىٕ 

التعزٓف بعكد املكاّل٘  

 

.  تعطٜـ عكس املكاٚي١: املطًب األٍٚ

. ايتعطٜـ بأططاف عكس املكاٚي١: املطًب ايجاْٞ 

ايتعاَات أططاف عكس املكاٚي١  : املطًب ايجايح 

. أغباب املطايبات بني أططاف عكس املكاٚي١ ٚنٝؿ١ٝ اؿس َٓٗا: املطًب ايطابع
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املبحح الجاىٕ 

التعزٓف بعكد املكاّل٘ 

:  متَٔد

ملا نإ عكس املكاٚي١ َٚا ٜتهُٓ٘ َٔ أسهاّ ٚؾطٚط َٚا حيٜٛ٘ َٔ أططاف 

يصا نإ َٔ املٓاغب يف ٖصٙ , ٜعس ايعٓكط ايط٥ٝؼ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ 

ايسضاغ١ بٝإ املطاز َٔ عكس املكاٚي١ ٚبٝإ أططاؾ٘ ٚايتعاَات نٌ ططف 

.  ٚأغباب َا ٜٓؿأ بِٝٓٗ َٔ َطايبات ٚنٝؿ١ٝ اؿس َٓٗا

نُا إٔ َٔ املٓاغب بٝإ ٖصٙ ايعٓاقط يٝهٕٛ احملهِ يف َجٌ ٖصٙ 

املٓاظعات ع٢ً عًِ َٚعطؾ١ َػبك١ مبا جيب إٔ ٜهٕٛ عًٝ٘ عكس املكاٚي١ َٚا 

.  ًٜعّ أططاؾ٘ ؾٝهٕٛ سهُ٘ يف ٖصٙ املٓاظعات ؾطع عٔ تكٛضٙ يعٓاقطٖا
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َٚا جيب , ٚيٝهٕٛ أططاف عكس املكاٚي١ ع٢ً عًِ مبا جيب عًِٝٗ ايتعاَ٘ 

ٚاؽاش ايػبٌ املٓاغب١ يًٛقا١ٜ َٓٗا ٚبٝإ شيو , عًِٝٗ ػٓب٘ َٔ أغباب يًٓعاع

:  ؾُٝا ًٜٞ َٔ َطايب

 

 

 

 

تعريف عقد المقاولة  : المطلب األول
 

ٖٚصا ٜتطًب . َٚكاٚي١, عكس: عكس املكاٚي١ َكطًح َطنب َٔ نًُتني 

.  تعطٜـ نٌ َٔ ايهًُتني يػ١ ٚاقطالسّا يٝتهح املطاز َُٓٗا

ايعني ٚايكاف ٚايساٍ أقٌ ٚاسس ٜسٍ  ع٢ً ؾٍس ِٚؾّس٠ِ ٚثٛم : فامعقد مغٍ

.  ٚاؾُع أعكاز ٚعكٛز. ٖٚٛ ْكٝض اؿٌ 

 

:  ٜٚطًل ع٢ً َعإ عس٠ َٓٗا

َٚٓ٘ عكس اؿبٌ ٚايبٝع ٚايعٗس أٟ ؾسٙ إيٝ٘, ايطبط ٚايؿس .1
1

 . 

                                                 

, ؛ اٌشاصٞ( (ػمذ)ِادج , 86ص, 4ظـ ), ِؼعُ ِما١٠ظ اٌٍغح, أؼّذ تٓ فاسط, اتٓ صوش٠ا (1)

ٌغاْ , ِؽّذ تٓ ِىشَ , ؛ اتٓ ِٕظٛس( 211ص ), ِخراس اٌظؽاغ , ِؽّذ تٓ أتٟ تىش

ِادج ), أؼّذ تٓ ِؽّذ اٌّظثاغ ا١ٌّٕش , ؛ اٌف١ِٟٛ ( (ػمذ)ِادج  . 309ص , 9ظـ ). اٌؼشب

, 1ظـ , ( ػمذ)ِادج )اٌماِٛط اٌّؽ١ؾ , ِؽّذ تٓ ٠ؼمٛب, ؛ اٌف١شٚص آتادٞ( 421ص,  (ػمذ)

 603ص
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 َوَمِكنِ ُىَؤاِخُذُكوِ ِبَها َعَقِدُتِو }نكٛي٘ تعاىل , ايتٛنٝس ٚايتػًٝغ .2
 (. 89)اآل١ٜ , غٛض٠ املا٥س٠ {اأَلِىَهاَن

 {َأُىَها اَمِذىَن آَهُىوا َأِوُفوا ِباِمعُُقوِدَىَا  }قاٍ تعاىل , ايهُإ ٚايعٗس .3

اآل١ٜ, غٛض٠ املا٥س٠ 
1

 .  

اإلسهاّ ٚاإلبطاّ ٚاإلجياب .4
1

  

ٌَ امِىَكاحِ َحَتَ َىِبُمَغ اِمِكَتاُّب }: َٚٓ٘ قٛي٘ تعاىل   َوال َتِعِزُهوا ُعِقَد
(.  235)اآل١ٜ , غٛض٠ ايبكط٠ {َأَحَمُه

:  العكد اصطالحًا

 ٖٛ" .ضبط ايكبٍٛ باإلجياب:  "
2

  

" ضبط أدعا٤ ايتكطف باإلجياب ٚايكبٍٛ ؾطعّا" ٖٛ : ٚقٌٝ 
3

  .

"اضتباط إجياب بكبٍٛ ع٢ً ٚد٘ َؿطٚع ٜعٗط أثطٙ يف َتعًكُٗا" ٖٛ : ٚقٌٝ 
4

  .

ٖٚصٙ ايتعاضٜـ َتؿك١ ؾُٝا بٝٓٗا يف املع٢ٓ ايعاّ يًعكس ٖٚٛ اضتباط نٌ َٔ 

عٝح ,  مبٛنٛع ايعكس ٖٚٛ األثط املككٛز َٓ٘– املٛدب ٚايكابٌ –ايعاقسٜٔ 

ٜكبح نٌ َُٓٗا ًَعَّا باؿكٛم اييت ايتعَٗا ػاٙ اآلخط
1

  .

                                                 

 .  اٌّشظغ اٌغاتك( 1)

داس إؼ١اء اٌرشاز ), ششغ وٕض اٌذلائك, اٌثؽش اٌشائك. ص٠ٓ اٌذ٠ٓ تٓ إتشا١ُ٘ , اتٓ ٔع١ُ ( 2)

 ( .  399ص , 5ظـ , َ 2002- 1422, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اٌؼشتٟ

, 1978َ, ؽ.د, ت١شٚخ, ِىرثح ٌثٕاْ), وراب اٌرؼش٠فاخ, ػٍٟ تٓ ِؽّذ , اٌعشظأٟ( 3)

 ( . 158ص

 (.  105ص, 1ظـ). ششغ ِعٍح األؼىاَ, دسس اٌؽىاَ. ػٍٟ , ؼ١ذس ( 4)
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:  َؿاع١ً َٔ ايكٍٛ تطز يف ايًػ١ ع٢ً َعإ َٓٗا: امهقاومٍ مغٍ 

1-  . دازي٘: أٟ , ٜكاٍ؛ قاٚي٘ يف األَط: اجملازي١ 

2-  . تؿاٚنٓا : أٟ, ٚتكاٚيٓا, قاٚيت٘ يف أَطٙ: ٜكاٍ, املؿاٚن١ 

3- اقتاٍ ايطدٌ بسابت٘ إشا اغتبسٍ : ٜكاٍ. املكا١ًٜ ٚاملبازي١ ٚاملعاٚن١ ؛ غٛا٤  

.بٗا غريٖا
2

  

قاٚي٘ يف األَط أٟ ؾاٚن٘ ٚدازي٘ ٚأعطاٙ ايعٌُ َكاٚي١ ع٢ً تعٗس َٓ٘ : ٚقٌٝ 

. بايكٝاّ ب٘
3

  

" ٚعطؾ٘ فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ بأْ٘ اتؿام بني ططؾني ٜتعٗس أسسُٖا بإٔ ٜكّٛ : 

"يآلخط بعٌُ َعني بأدط قسٚز يف َس٠ َع١ٓٝ
4

  .  

.  ٖٚصا األخري ٖٛ املع٢ٓ املطاز ٚاملٛاؾل ملع٢ٓ املكاٚي١ يف ٖصٙ ايسضاغ١

 

:  تعزٓف املكاّل٘ إصطالحًا

                                                                                                                                            

 (.  383ص, 1ظـ ). اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼاَ. ِظـفٝ أؼّذ , اٌضسلاء ( 1)

ِؽّذ , ؛ اتٓ ِٕظٛس  (ِادج لٛي) 256ص , ِخراس اٌظؽاغ . ِؽّذ تٓ أتٟ تىش, اٌشاصٞ( 2)

 (.  521ص),اٌّظثاغ ا١ٌّٕش. أؼّذ تٓ ِؽّذ, ؛ اٌف١ِٟٛ (354ص), ٌغاْ اٌؼشب. تٓ ِىشَ

داس إؼ١اء  ),اٌّؼعُ اٌٛع١ؾ ػٓ ِعّغ اٌٍغح اٌؼشت١ح تّظش , إتشا١ُ٘ ٚآخشْٚ, أ١ٔظ . د( 3)

 .  767ص, 2ظـ , خ.د, ؽ. د, لـش, (اٌرشاز اإلعالِٟ

 .   اٌّشظغ اٌغاتك( 4)
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مل ٜهٔ َكطًح املكاٚي١ َتعاضؾّا عًٝ٘  بٗصا االغِ بني ؾكٗا٤ ايؿطٜع١ ٚمل 

إال أِْٗ أٚضزٚا تعاضٜـ ألْٛاع َٔ عكٛز املكاٚالت , ٜٛدس ي٘ تعطٜـ يف نتبِٗ

ٚعكس ايػًِ ٚغريٖا, ٚعكس اؾعاي١, نعكس االغتكٓاع 
1

  .

َٚطز شيو إٔ َكطًح املكاٚي١ َكطًح َػتشسخ تعاضف عًٝ٘ املتأخطٕٚ َٔ 

" أقشاب ايكإْٛ ٚغريِٖ ؾعطؾ٘ بعهِٗ بأْ٘ عكس ٜتعٗس مبكتهاٙ أسس : 

املتعاقسٜٔ إٔ ٜكٓع ؾ٦ّٝا أٚ إٔ ٜؤزٟ عُاّل يكا٤ أدط ٜتعٗس ب٘ املتعاقس 

"األخط
2

  .

عكس ًٜتعّ املط٤ مبكتهاٙ إمتاّ عٌُ َعني يؿدل آخط َكابٌ " ٖٛ : ٚقٌٝ 

" بسٍ َٓاغب أل١ُٖٝ ايعٌُ
3

  .

" ٚعطؾ٘ فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ  بأْ٘ اتؿام بني ططؾني ٜتعٗس أسسُٖا بإٔ ٜكّٛ : 

يآلخط بعٌُ َعني بأدط قسٚز يف َس٠ َع١ٓٝ
4

  . "

                                                 

اإلِاساخ , دتٟ , داس اٌمٍُ), ػمذ اٌّماٌٚح ٚاٌرٛس٠ذ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ. ػٍٟ, أتٛ اٌثظً . د(1)

ػمذ اٌّماٌٚح . ػثذاٌشؼّٓ ػا٠ذ, ؛ اٌؼا٠ذ ( 22ص, 2003َ- ٘ـ 1423, 1ؽ, اٌؼشت١ح اٌّرؽذج

َ 2004-٘ـ 1425, 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع, ظاِؼح اإلِاَ ِؽّذ تٓ عؼٛد اإلعال١ِح), 

 (. 49ص 

, ت١شٚخ,  اٌؽٍثٟ ),اٌٛع١ؾ فٟ ششغ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌعذ٠ذ, ػثذاٌشصاق أؼّذ, اٌغٕٙٛسٞ. د( 2)

 . (5ص, 7ظـ , 1998َ, 3ؽ, ٌثٕاْ 

 .  ( 6ص, 7ظـ ), اٌّشظغ اٌغاتك (3)

 .  (767ص , 2ظـ ), اٌّؼعُ اٌٛع١ؾ, إتشا١ُ٘ ٚآخشْٚ, أ١ٔظ. د (4)
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ؾٗصٙ ايتعاضٜـ ٚإٕ اختًؿت ؾُٝا بٝٓٗا يف بعض ايكٝٛز إال أْٗا َتؿك١ يف املع٢ٓ 

 بأزا٤ عٌُ َعني – املكاٍٚ –املطاز َٔ عكس املكاٚي١ ٖٚٛ تعٗس أسس املتعاقسٜٔ 

.  َكابٌ أدط قسز-  ضب ايعٌُ –نبٓا٤ َػهٔ يآلخط 

 

 

 

 

 

التعزٓف بأطزاف عكد املكاّل٘ : املطلب الجاىٕ 

:  متَٔد 

ٜتهٕٛ عكس املكاٚي١ َٔ عاقسٜٔ ُٖا ضب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ ٚقس ٜهٕٛ نٌ 

َُٓٗا ؾطزّا أٚ َتعسزّا  ٚقس ٜهْٛا أقًٝني أٚ ٚنًٝني أٚ أسسُٖا ؾطزّا 

ٚقس ٜهْٛا ؾدكني طبٝعٝني أٚ اعتباضٜني, ٚاآلخط َتعسزّا
1

   .

                                                 

ٚاٌشخض , وً فشد رٚ أ١ٍ٘ح ٚرِح ٌٗ ؼمٛق ٚػ١ٍٗ ٚاظثاخ: اٌشخض اٌـث١ؼٟ ٘ٛ ( 1)

 شخض ٠رىْٛ ِٓ ػٕاطش أشخاص أٚ أِٛاي ٠مذس ٌٗ اٌرشش٠غ و١أًا : " االػرثاسٞ ٘ٛ 
. اٌضسلاء ِظـفٝ أؼّذ. لا١ًٔٛٔا ِغرّذًا ِّٕٙا ِغرماًل ػّٕٙا لاتاًل ٌإلٌضاَ ٚاإلٌرضاَ 

  (.   273- 240ص  , 3ظـ  ).اٌّذخً اٌفمٟٙ 
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 ايعاقسإ يف – ضب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ –ٚمبا إٔ املككٛز بططيف ايعكس ٖٓا ُٖا 

املكاٚالت املعُاض١ٜ ؛ يصا نإ َٔ املٓاغب ايتعطٜـ بططؾني آخطٜٔ هلُا 

.  اضتباط بططيف ايعكس ُٖٚا  املٗٓسؽ االغتؿاضٟ ٚاملكاٍٚ َٔ ايباطٔ

ؾطب ايعٌُ ٜطتبط َع املٗٓسؽ االغتؿاضٟ بعكس َكاٚي١ ٖٓسغٞ ٜػبل عكسٙ 

ٚنصا املكاٍٚ األقًٞ ٜطتبط َع املكاٍٚ َٔ ايباطٔ بعكس َكاٚي١ , َع املكاٍٚ

ٚبٓا٤ عًٝ٘ ْأتٞ ع٢ً تعطٜـ أططاف . َٔ ايباطٔ ٜعكب عكسٙ َع ضب ايعٌُ

:  عكس املكاٚي١

ضب ايعٌُ ٖٛ قاسب٘ ٖٚٛ ايصٟ ٜعٗس إىل املكاٍٚ بتٓؿٝص األؾػاٍ ٚاألعُاٍ 

اييت ٜؿًُٗا ايعكس بُٝٓٗا
1

  .

نبٓا٤ , املكاٍٚ ٖٛ  َٔ ٜتعٗس بايكٝاّ بعٌُ َعني َػتهٌُ يؿطٚط خاق١

ٚتٛنع ايتؿكٝالت ي٘ يف عكس ٜٛقع٘ املتعاقسإ.  بٝت أٚ إقالح ططٜل
2

  .

َٗس إيٝ٘ : املٗٓسؽ املعُاضٟ ٖٛ  َِٜع  يف ٚنع  ايتكُِٝ – ضب ايعٌُ –ايصٟ 

ٚقس ٜعٗس إيٝ٘ بإزاض٠ ايعٌُ ٚاإلؾطاف , ٚايطغّٛ ٚايُٓاشز إلقا١َ املٓؿآت 

ع٢ً تٓؿٝصٙ َٚطادع١ سػابات املكاٍٚ ٚايتكسٜل عًٝٗا ٚقطف املبايؼ 

املػتشك١ إيٝ٘
3

  .

                                                 

  (.   123ص ), ػمذ اٌّماٌٚح ٚاٌرٛس٠ذ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ. ػٍٟ , أتٛ اٌثظً . د(1)

 .   ((لٛي)؛ ِادج 767ص  , 2ظـ ),اٌّؼعُ اٌٛع١ؾ , ٚآخشْٚ , إتشا١ُ٘, أ١ٔظ . د( 2)

 (.   109ص, 7ظـ  ),ػثذاٌشصاق أؼّذ اٌٛع١ؾ, اٌغٕٙٛسٞ . د( 3)
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َٗس إيٝ٘ املكاٍٚ األقًٞ بتٓؿٝص األعُاٍ املػٓس٠ :  املكاٍٚ َٔ ايباطٔ ٖٛ َِٜع  َٔ

إيٝ٘ َٔ قبٌ ضب ايعٌُ أٚ دع٤ َٓٗا
1

  .

 

 

 

 

 

 

التشامات أطزاف عكد املكاّل٘ : املطلب الجالح 

:  متَٔد

.  ْعين بأططاف ايعكس ٖٓا أططاف عكس املكاٚي١  املعُاض١ٜ اإلْؿا١ٝ٥ 

شيو إٔ طبٝع١ األعُاٍ ٚاملٗاّ اييت ًٜتعّ بٗا أططاف عكس َكاٚي١ املباْٞ 

ٚاملٓؿآت ؽتًـ عٔ طبٝع١ األعُاٍ اييت ًٜتعّ بٗا أططاف عكٛز املكاٚالت 

األخط٣
1

  . 

                                                 

 (.   208ص, 7ظـ ), اٌّشظغ اٌغاتك( 1)
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ؾايعكس املربّ بني املكاٍٚ ٚضب ايعٌُ ٜٓؿأ , ؾعكس املكاٚي١  عكس ًَعّ ألططاؾ٘ 

َٚجٌ شيو َا ٜٓؿأ َٔ ايتعاَات . عٓ٘ ايتعاَات َٔ نال ايططؾني ػاٙ اآلخط 

.  بني ضب ايعٌُ ٚاملٗٓسؽ املعُاضٟ ٚبني املكاٍٚ األقٌٝ ٚاملكاٍٚ َٔ ايباطٔ

ٚيف ٖصا املطًب غٝتٓاٍٚ ايباسح ايتعاَات املكاٍٚ ثِ ضب ايعٌُ ثِ املكاٍٚ َٔ 

.  ايباطٔ ثِ املٗٓسؽ املعُاضٟ 

 

 

 

 

التشامات املكاّل : الفزع األّل

ع٢ً -ًٜتعّ املكاٍٚ ػاٙ ضب ايعٌُ عكٛم ٜؿطنٗا عكس املكاٚي١ بُٝٓٗا ٖٚٞ 

:  نايتايٞ- غبٌٝ اإلمجاٍ 

وهذا اإلمتزاو ىتطمّب هراعاٌ , إىحاز امعهن امهعهود به إمىه: أواّل
:  األهور امتامىٍ

                                                                                                                                            

ٕ٘ان أٔٛاع ٌؼمذ اٌّماٌٚح ذخرٍف تاخرالف ظٕظ اٌؼًّ ٚؿث١ؼرٗ فٕٙان ػمذ ِماٚالخ اٌّثأٟ ( 1)

.. ٚػمذ إٌشش , ٚػمذ اٌرٛس٠ذ , ٕٚ٘ان ػمذ اٌظ١أح , ٚ٘ٛ أشٙش٘ا ٚاٌزٞ ٔؽٓ تظذدٖ 

 (.   32ص, 7ظـ  ),اٌٛع١ؾ , ػثذاٌشصاق أؼّذ , اٌغٕٙٛسٞ . د. ٚغ١ش٘ا 
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اإليتعاّ ظٛز٠ َاز٠ ايعٌُ ؛ ؾُٝا إشا ايتعّ املكاٍٚ ػاٙ ضب ايعٌُ بتكسميٗا  .أ 

أٚ نإ ايعطف اؾاضٟ ٜؿطض شيو غٛا٤ ناْت َاز٠ ايعٌُ َٛازّا أٚي١ٝ 

أّ أزٚات تػتدسّ يف ايبٓا٤ نايطاؾعات ٚأيٛاح , ناالمسٓت ٚاؿسٜس

اـؿب
1

 . 

ٖٚصا يف ساي١ تعٗس ضب , احملاؾع١ ع٢ً األزٚات املكس١َ َٔ ضب ايعٌُ .ب 

ؾٝذب عًٝ٘ اؿطم عًٝٗا ٚجيٓبٗا َا . ايعٌُ بتكسِٜ َاز٠ ايعٌُ ٚأزٚات٘ 

ٜٚطز َا بكٞ َٓٗا يكاسبٗا ؾإٕ تعس٣ أٚ ؾطط نُٓٗا, ٜؿػسٖا 
2

 . 

ؾإشا أقت ايعٌُ مبس٠ َع١ٓٝ ؾع٢ً , تٓؿٝص ايعٌُ يف ايٛقت املتؿل عًٝ٘  .ز 

ؾإٕ , املكاٍٚ إٔ ٜٓؿصٙ يف ايٛقت املتؿل عًٝ٘ ٚإٔ ال ٜرتاخ٢ يف ايبس٤ ؾٝ٘ 

مل حيسز ٚقت إللاظ ايعٌُ ؾع٢ً املكاٍٚ إلاظٙ يف ايٛقت املٓاغب ملجً٘
3

 . 

 

 . تٓؿٝص ايعٌُ سػب املٛاقؿات املتؿل عًٝٗا .ز 

                                                 

, داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح),تذائغ اٌظٕائغ فٟ ذشذ١ة اٌششائغ , أتٟ تىش تٓ ِغؼٛد, اٌىاعأٟ( 1)

, ٠ؽ١ٝ تٓ ششف , ؛ إٌٛٚٞ  (3ص, 5ظـ , َ 1986- ٘ـ 1406, 2ؿـ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ

؛ اتٓ (269ص, 3ظـ , خ . د, ؽ . د, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح  ),سٚػح اٌـاٌث١ٓ 

 (.   67ص , 7ظـ ), اٌٛع١ؾ , اٌغٕٙٛسٞ . ؛ د( 392ص, 6ظـ  ),اٌّغٕٟ , لذاِح 

ػٍٟ تٓ , ؛ اٌّشداٚٞ ( 81- 80ص, 15ظـ ), اٌّثغٛؽ , ِؽّذ تٓ أؼّذ , اٌغشخغٟ( 2)

, ت١شٚخ, داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ ),اإلٔظاف فٟ ِؼشفح اٌشاظػ ِٓ اٌخالف , ع١ٍّاْ

  (. 56ص, 6ظـ , َ 1998- ٘ـ 1419, 1ؿـ , ٌثٕاْ

, داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ), اٌّٙزب , إتشا١ُ٘ تٓ ػٍٟ , اٌّشظغ اٌغاتك؛ اٌش١شاصٞ , اٌىاعأٟ( 3)

 ,اٌّغٕٟ , ؛ اتٓ لذاِٗ  (267- 252ص, 2ظـ , 1995َ- ٘ـ 1416, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ

, ِٕشؤج اٌّؼاسف ) ,ششغ أؼىاَ ػمذ اٌّماٌٚح . ِؽّذ ٌث١ة, شٕة . ؛ د( 10ص, 8ظـ  )

 ( .   77ص , 7ظـ ),اٌٛع١ؾ , اٌغٕٙٛسٞ. ؛ د(120ص, 2004َ, 2ؿـ , ِظش, االعىٕذس٠ح 
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ؾعكس املكاٚي١ َٔ ايعكٛز اييت البس إٔ تهٕٛ َع١ًَٛ َهبٛط١ بكؿات تٓؿٞ 

اؾٗاي١ ؾإشا اتؿل املكاٍٚ َع ضب ايعٌُ ع٢ً َٛاقؿات ٜطٜسٖا ؾعًٝ٘ إٔ ًٜتعّ 

ؾإٕ مل ٜتؿكا ع٢ً َٛاقؿات َع١ٓٝ ؾع٢ً املكاٍٚ تٓؿٝص ايعٌُ , بتٓؿٝصٖا

.سػب املٛاقؿات املتعاضف عًٝٗا
1

  

:  تسمىو امعهن بعد إىحازه: ثاىىّا 
إشا اْت٢ٗ املكاٍٚ َٔ ايعٌُ املتؿل عًٝ٘ ؾٝذب عًٝ٘ تػًُٝ٘ إىل ضب ايعٌُ ؾٛض 

إال إٔ ٜهٕٛ بُٝٓٗا ؾطط سسزا , ألٕ ٖصا ٖٛ َكته٢ ايعكس, االْتٗا٤ َٓ٘

ٚقٛض٠ تػًِٝ املكاٍٚ يًبٓا٤ ٖٛ , ؾٝ٘ َٛعس ايتػًِٝ ؾإْ٘ س٦ٓٝص ٜعٌُ بايؿطط

.بتدًٝت٘ ٚتػًِٝ املؿاتٝح
2

  

 

ؾكس اتؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً تهُني املكاٍٚ , ضهان امعهن بعد تسمىهه: ثامثّا

َا تٛيس عٔ ؾعً٘ ٚقٓع٘ َٔ نطض أٚ عٝب أٚ تًـ إشا تعس٣ أٚ ؾطط
3

  . 

 

 

 

                                                 

ششغ اٌضسوشٟ , ِؽّذ تٓ ػثذاهلل, ؛ اٌضسوشٟ  ( 138ص ), اٌّشظغ اٌغاتك, اٌىاعأٟ( 1)

 ؛( 383ص  , 3ظـ , 1ؽ, ؿثغ ػٍٝ ٔفمح اٌع١ّػ  ),ػٍٝ ِرٓ اٌخشلٟ 

 (.  116ص), ششغ أؼىاَ ػمذ اٌّماٌٚح , ِؽّذ ٌث١ة , شٕة . د

, اٌّٙزب. إتشا١ُ٘ تٓ ػٍٟ, ؛ اٌش١شاصٞ ( 205- 204ص, 4ظـ), تذائغ اٌظٕائغ, اٌىاعأٟ( 2)

 (. 255ص, 2ظـ )

؛  (255ص, 2ظـ ) ,اٌّشظغ اٌغاتك, ؛ اٌش١شاصٞ ( 80ص, 15ظـ  ),اٌّثغٛؽ ,  اٌغشخغٟ( 3)

  (.  56ص, 6ظـ ), اإلٔظاف, اٌّشداٚٞ
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التشامات رب العنل  : الفزع الجاىٕ

:  ٖٚٞ, ًٜتعّ ضب ايعٌُ ػاٙ املكاٍٚ بايتعاَات َٓؿؤٖا عكس املكاٚي١ بُٝٓٗا

 متهني املكاٍٚ َٔ إلاظ ايعٌُ ؾٝذب ع٢ً ضب ايعٌُ متهني املكاٍٚ :أواّل

َٔ إلاظ ايعٌُ املتؿل عًٝ٘ بعس ايعكس َباؾط٠ َا مل ٜتؿكا ع٢ً خالف شيو 

ألٕ ايعكس عٓس اإلطالم حيٌُ ع٢ً اؿًٍٛ ال ايتأدٌٝ
1

  ٜٚهٕٛ ايتُهني 

بتٛؾري َا حيتاد٘ املكاٍٚ َٔ تطاخٝل ايعٌُ َٔ اؾٗات املع١ٝٓ أٚ األزٚات 

                                                 

 252ص, 2ظـ ) ,اٌّٙزب, ؛ اٌش١شاصٞ ( 204- 201ص, 4ظـ), تذائغ اٌظٕائغ, اٌىاعأٟ( 1)

 (. 10ص, 8ظـ ), اٌّغٕٟ, ؛ اتٓ لذاِح (
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َُاي١ بٛغ١ًٝ ْكٌ  ٚاآلالت ايالظ١َ إٕ نإ قس تعٗس بتكسميٗا أٚ ْكٌ املكاٍٚ ٚع

إٕ نإ تعٗس بتٛؾريٖا
1

  .

ؾإشا نإ جيب ع٢ً ا ملكاٍٚ تػًِٝ ايعٌُ ,  تػًِ ايعٌُ بعس إلاظٙ :ثاىىّا

بعس إلاظٙ ؾهصا جيب ع٢ً ضب ا يعٌُ تػًُ٘ بعس إلاظٙ َٔ املكاٍٚ ألٕ 

. ٖصا ٖٛ َكته٢ ايعكس َا مل ٜهٔ بُٝٓٗا ؾطط قس سسزا ؾٝ٘ َٛعس ايتػًِٝ

, ٚنٝؿ١ٝ ايتػًِ ؽتًـ باختالف ايؿ٤ٞ املعكٛز  عًٝ٘ ؾإٕ نإ تؿٝٝس بٓا٤

ؾبٛنع ٜسٙ عًٝ٘ بعس ؽًٝت٘ َٔ املكاٍٚ ٜهٕٛ قس تػًُ٘
2

  .

ألٕ , ؾإشا غًِ املكاٍٚ ايعٌُ املعكٛز عًٝ٘ اغتشل األدط٠,  زؾع األدط٠:ثامثّا

.(ايعٌُ)األدط٠ عٛض ؾاغتشكٗا َع تػًِٝ املعٛض 
3

  

 ظٜاز٠ األدط٠ ْتٝذ١ يعٜاز٠ – املكاٍٚ ٚضب ايعٌُ –ٚإشا َا بسا يهال ايعاقسٜٔ 

املٛاقؿات أٚ ن١ُٝ ايعٌُ ؾًُٗا شيو إشا تطانٝا عًٝ٘ ٚسسزا األدط٠ 

ايعا٥س٠
4

  .

                                                 

 ( .  199ص), ػمذ اٌّماٌٚح, اٌؼا٠ذ. ؛د (191ص ),ششغ أؼىاَ ػمذ اٌّماٌٚح, شٕة. د( 1)

, 3ظـ ), سٚػح اٌـاٌث١ٓ, ؛ إٌٛٚٞ( 205 -204ص, 4ظـ ), اٌّشظغ اٌغاتك, اٌىاعأٟ( 2)

ِؽّذ ٌث١ة , شٕة . ؛ د(187ص , 6ظـ – 111ص , 8ظـ), اٌّغٕٟ, ؛ اتٓ لذاِٗ( 270ص

  (.  193ص  ), ششغ أؼىاَ ػمذ اٌّماٌٚح, 

؛  (14ص, 8ظـ ) ,اٌّغٕٟ , ؛ اتٓ لذاِٗ( 204ص, 4ظـ ), تذائغ اٌظٕائغ, اٌىاعأٟ( 3)

 ,ششغ اٌضسوشٟ ػٍٝ ِرٓ اٌخشلٟ, ؛ اٌضسوشٟ ( 204, ظـ  ), اٌّٙزب, اٌش١شاصٞ

 (. 233ص, 4ظـ )

تذا٠ح اٌّعرٙذ , ِؽّذ تٓ أؼّذ , ؛ اتٓ سشذ  ( 193ص, 4ظـ ), اٌّشظغ اٌغاتك , اٌىاعأٟ( 4)

 , 1986َ- ٘ـ 1406ؿـ , ٌثٕاْ, ت١شٚخ , داس اٌّؼشفح ), ٚٔٙا٠ح اٌّمرظذ 

  (.226ص, 2ظـ 
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التشامات املكاّل مً الباطً : الفزع الجالح

:  متَٔد 

 

قس ٜتطًب تٓؿٝص ايعٌُ املطاز إلاظٙ َٔ قبٌ املكاٍٚ اغتعاْت٘ بأؾدام 

آخطٜٔ يًكٝاّ بإلاظ ايعٌُ أٚ بعه٘ نُا يف تؿٝٝس ايبٓا٤ ؾٝتؿل َع َكاٍٚ 

ٖٚصا , آخط إللاظ أعُاٍ ايهٗطبا٤ َٚع آخط ألعُاٍ ايػبان١ ٖٚهصا 

املكاٍٚ اآلخط ٖٛ َا ٜػ٢ُ باملكاٍٚ َٔ ايباطٔ
1

  .

                                                 

 . ِٓ ٘زا اٌثؽس ( 38ص )ساظغ فٟ ذؼش٠ف اٌّماٚي ِٓ اٌثاؿٓ ( 1)
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جيُع بُٝٓٗا عكس َكاٚي١ َٔ ايباطٔ ٜرتتب عًٝ٘ إٔ ٜكبح املكاٍٚ األقًٞ 

بايٓػب١ يًُكاٍٚ َٔ ايباطٔ ضب عٌُ ؛ عًٝ٘ مجٝع ايتعاَات ضب ايعٌُ
1

 َٔ 

ٚتػًِٝ األدط٠ , ٚتػًِ ايعٌُ بعس إلاظٙ, متهني املكاٍٚ َٔ إلاظ ايعٌُ

يًُكاٍٚ
2

  .

 ٜٚكبح املكاٍٚ َٔ ايباطٔ ػاٙ املكاٍٚ األقًٞ مبجاب١ املكاٍٚ األقًٞ ػاٙ 

ضب ايعٌُ
3

 , ٚإشا نإ األَط نصيو ؾإْ٘ ًٜتعّ مبا ًٜتعّ ب٘ املكاٍٚ  

األقًٞ
4

:   ٖٚصٙ اإليتعاَات ٖٞ

 .  إلاظ ايعٌُ املعٗٛز ب٘ إيٝ٘ َٔ قبٌ املكاٍٚ األقًٞ  .1

اإليتعاّ ظٛز٠ َاز٠ ايعٌُ يف ساٍ اتؿل َع املكاٍٚ األقًٞ ع٢ً دٛزتٗا أٚ  .2

 . نإ عطف ايكٓع١ ٜكهٞ بصيو

احملاؾع١ ع٢ً األزٚات املكس١َ إيٝ٘ غٛا٤ ناْت ٖصٙ األزٚات يطب ايعٌُ  .3

 . أّ يًُكاٍٚ األقًٞ

 . تٓؿٝص ايعٌُ يف ايٛقت املتؿل عًٝ٘ أٚ يف ايٛقت املٓاغب يعٌُ َجً٘  .4

                                                 

, ػثذاٌشصاق أؼّذ, اٌغٕٙٛسٞ . ؛ د112ص, ششغ أؼىاَ ػمذ اٌّماٌٚح, ِؽّذ ٌث١ة, شٕة. د(1)

, داس اٌّـثٛػاخ اٌعاِؼ١ح), ػمذ اٌّماٌٚح , ػضخ,  ؛ ػثذاٌمادس208ص, 7ظـ , اٌٛع١ؾ 

 (. 249ص ) ,ػمذ اٌّماٌٚح,ػثذاٌشؼّٓ, اٌؼا٠ذ. د, (179ص, 2001َ, ؽ.د

 ساظغ اٌرضاِاخ سب اٌؼًّ ِٓ ٘زا اٌثؽس ص   ( 2)

 ؛ 208ص, 7ظـ, اٌّشظغ اٌغاتك, اٌغٕٙٛسٞ. ؛د  (112ص ), اٌّشظغ اٌغاتك, شٕة . د( 3)

 . 249ص, اٌّشظغ اٌغاتك,  ؛ اٌؼا٠ذ179ص, اٌّشظغ اٌغاتك, ػثذاٌمادس 

 .  ِٓ ٘زا اٌثؽس ( 40ص )ساظغ اٌرضاِاخ اٌّماٚي األطٍٟ ( 4)
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أٚ سػب املتعاضف عًٝ٘ عٓس , تٓؿٝص ايعٌُ سػب املٛاقؿات املتؿل عًٝٗا .5

 . عسّ االتؿام عًٝٗا

 . تػًِٝ ايعٌُ بعس إلاظٙ .6

 . نُإ ايعٌُ بعس تػًُٝ٘ إشا َا نإ ايتًـ بتعس أٚ تؿطٜط َٓ٘ .7

 

 

 

 

 

 

 

التشامات املَيدظ االصتغارٖ  : الفزع الزابع 

عٓسَا ٜطغب ضب ايعٌُ يف تؿٝٝس بٓا٤ ؾإْ٘ ٜطتبط َع املٗٓسؽ االغتؿاضٟ 

 ٖٓسغ١ٝ–بعكس َكاٚي١ 
1

 ٜتهُٔ قٝاّ املٗٓسؽ بعٌُ ايتكاَِٝ ٚايطغّٛ – 

                                                 

ٔظشًا ٌّا ٠مَٛ تٗ إٌّٙذط ِٓ أػّاي  (اٌؼمذ إٌٙذعٟ  )٠ـٍك ػ١ٍٗ تؼغ اٌما١ٔٛٔٓ ِظـٍػ ( 1)

داس إٌٙؼح ), اٌرؽى١ُ فٟ اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚح ٌإلٔشاءاخ , أؼّذ ؼغاْ, ِـاٚع , ٕ٘ذع١ح

٠ٚشٜ اٌثاؼس اٌعّغ ت١ٓ اٌّظـٍؽ١ٓ اٌّماٌٚح . (154ص , 2007َ, ؽ. د, اٌما٘شج, اٌؼشت١ح

فاٌّماٌٚح ذرؼّٓ اٌم١اَ تؼًّ ِؼ١ٓ ٌماء أظشج ٠ٚم١ذ ٘زا . ٚإٌٙذعح الشرّاي اٌؼمذ ػ١ٍّٙا

 . اٌؼًّ تؤٔٗ ٕ٘ذعٟ ٌٚزا ٔاعة اٌعّغ ت١ّٕٙا وّا ٕ٘ا
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ٚقس ٜهاف إيٝ٘ اإلؾطاف ع٢ً تٓؿٝصٙ َٚطادع١ , ٚايُٓاشز إلقا١َ ايبٓا٤

ٖٚصا ايعكس تٓؿأ مبٛدب٘ ايتعاَات . سػابات املكاٍٚ ٚقطف املبايؼ املػتشك١ 

:  َٔ قبٌ املٗٓسؽ االغتؿاضٟ ػاٙ ضب ايعٌُ ْٛضزٖا ع٢ً غبٌٝ اإلمجاٍ ٖٚٞ

مبا يف ,  عٌُ ايتكاَِٝ ٚايطغّٛ ٚايكٝاغات ايالظ١َ يًبٓا٤ املطاز تؿٝٝسٙ:أواّل

شيو عٌُ ايطغَٛات ٚايهُٝات ٚاملدططات ايتؿك١ًٝٝ يألغاغات ٚاألعُس٠ 

ؾٝذب ع٢ً املٗٓسؽ بصٍ ايعٓا١ٜ ٚاؾٗس . ٚاـسَات ايهٗطبا١ٝ٥ ٚايكش١ٝ

يٝهٕٛ ايبٓا٤ املطاز , ايالظَني يف عٌُ شيو ٚاؽاش االستٝاطات ايالظ١َ 

تؿٝٝسٙ َتّٝٓا ٚغاملّا َٔ ايعٝٛب
1

  .

ؾكس ٜتعاقس ,  اإلؾطاف ٚايطقاب١ ايؿ١ٝٓ ع٢ً تٓؿٝص املؿطٚع املطاز تؿٝٝسٙ:ثاىىّا

ضب ايعٌُ َع املٗٓسؽ االغتؿاضٟ املكُِ يٝهٕٛ َؿطؾّا ع٢ً تٓؿٝص ايبٓا٤ 

ٚيف نال اؿايني جيب ع٢ً املٗٓسؽ , ٚقس ٜتعاقس َع غريٙ يٝهٕٛ َؿطؾّا

تكسِٜ َا ًٜعّ ملتابع١ ايتٓؿٝص ٚتكِٜٛ ايعٌُ مبا ٜتؿل َع ايطغَٛات 

                                                 

ػثذاٌشصاق , اٌغٕٙٛسٞ. د,  (156ص  ),ششغ أؼىاَ ػمذ اٌّماٌٚح , ِؽّذ ٌث١ة , شٕة. د( 1)

أطٛي اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاصػاخ , ِؽّذ ِاظذ, خٍٛطٟ,   (109ص, 7ظـ ), اٌٛع١ؾ , أؼّذ

 , ؛ اٌؼمٛد إٌٙذع١ح اٌّؽ١ٍح ٚاٌذ١ٌٚح ( 159ص, 2004َ, 4ؿـ , د داس  ),إٌٙذع١ح 

  (.    41ص, 2008َ, ؽ.د, ِظش, اٌّؽٍح اٌىثشٜ , داس اٌىرة اٌما١ٔٛٔح)
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ٚاملٛاقؿات ٚغريٙ سػب اؾسٍٚ ايعَين احملسز يًبٓا٤ ست٢ إلاظٙ ٚتػًُٝ٘ 

يطب ايعٌُ
1

  .

إشا نإ املكاٍٚ ٜهُٔ َا تٛيس عٔ ؾعً٘ ,  نُإ ايعٌُ بعس تػًُٝ٘:ثامثّا

َٔ نطض أٚ عٝب أٚ تًـ َت٢ َا تعس٣ أٚ ؾطط باتؿام ايؿكٗا٤
2

ؾُجً٘ ٜكاٍ , 

يف سل املٗٓسؽ االغتؿاضٟ ظاَع إٔ ناّل َُٓٗا ًٜتعّ َع ضب ايعٌُ بعكس 

, َكاٚي١ ع٢ً عٌُ َعني أسسُٖا َكاٚي١ ع٢ً تؿٝٝس بٓا٤ ٚاآلخط ع٢ً تكُُٝ٘

ٚاملعكٛز عًٝ٘ يف نال ايعكسٜٔ  ي٘ قؿات ٚؾطٚط ػب . ٚاإلؾطاف عًٝ٘

.  َطاعاتٗا ٚايٛؾا٤ بٗا

ؾإْ٘ يف , ٚإشا نإ املٗٓسؽ االغتؿاضٟ ًٜتعّ يطب ايعٌُ مبا غبل بٝاْ٘

ًٜتعّ ضب ايعٌُ يًُٗٓسؽ , املكابٌ ٚمبكته٢ عكس املكاٚي١ اهلٓسغ١ٝ

االغتؿاضٟ بأدط٠ أٚ بٓػب١ قسز٠ يكا٤ َا قسَ٘ َٔ تكُِٝ يًبٓا٤ أٚ إؾطاف 

عًٝ٘
3

  .

أصباب املطالبات بني أطزاف عكد املكاّل٘ ّنٔفٔ٘ احلد ميَا : املطلب الزابع 

: أصباب املطالبات بني أطزاف عكد املكاّل٘: الفزع األّل

                                                 

ِشظغ , ػثذاٌشصاق أؼّذ , اٌغٕٙٛسٞ.  ؛ د43ص, ِشظغ عاتك, ِؽّذ ٌث١ة , شٕة. د( 1)

, أطٛي اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاصػاخ إٌٙذع١ح, ِؽّذ ِاظذ , خٍٛطٟ (109ص, 7ظـ ), عاتك

  . 163ص

 .    ِٓ ٘زا اٌثؽس (40ص), ساظغ اٌرضاِاخ اٌّماٚي( 2)

 ,ِشظغ عاتك, ِؽّذ ِاظذ,  ؛ خٍٛطٟ 85ص , ِشظغ عاتك, ِؽّذ ٌث١ة, شٕة . د( 3)

  .    143 ص 



 48 

 

املطايبات بني أططاف عكس املكاٚي١ هلا أغباب غايبّا َا ٜهٕٛ َطزٖا ايعكس 

ٚ املع٢ٓ املطاز َٔ , ْؿػ٘ أٚ إخالٍ  أسس األططاف مبا ايتعَ٘ ػاٙ اآلخط

تكسّ أسس ططيف عكس املكاٚي١ بايتعٜٛض املٓاغب عٔ : املطايبات ٖٓا ٖٛ 

ايهطض ايصٟ أقاب٘ بػبب كايؿ١ ايططف اآلخط هلصا ايعكس
1

  .

 –بطؾع ايهطض أٚ بايتعٜٛض عٓ٘ - ٚأَا األغباب ايط٥ٝػ١ ؿكٍٛ املطايبات

:  يف َكاٚالت ايبٓا٤ ٚايتؿٝٝس ؾٗٞ

أغباب تعٛز يًُٗٓسؽ االغتؿاضٟ ٚشيو عٓسَا ال ًٜتعّ باألقٍٛ ايؿ١ٝٓ : أٚاّل

اييت جيب ع٢ً نٌ َتدكل َعُاضٟ َعطؾتٗا ٚاسرتاَٗا عٓس ٚنع 

نكٝاّ . ايتكاَِٝ ٚايطغَٛات ٚايكٝاغات اييت غٝتِ تٓؿٝص ايبٓا٤ مبٛدبٗا

املٗٓسؽ بتكُِٝ َٛنع املكعس ايهٗطبا٥ٞ مبػاس١ أقٌ ال تتٓاغب َع عسز 

ايؿكل ايػه١ٝٓ أٚ ايتذاض١ٜ يًعُاض٠ ٚقس ٜهٕٛ املٗٓسؽ االغتؿاضٟ َؿطؾّا 

َٚطاقبّا يتٓؿٝص أعُاٍ ايبٓا٤  ؾٝدٌ بٛادب٘ ػاٙ َتابع١ تٓؿٝص أعُاٍ ايبٓا٤ مبا 

ٜتٛاؾل َع ايتكاَِٝ ٚاملكاغات املتؿل عًٝٗا بني املٗٓسؽ املكُِ ٚضب 

ايعٌُ
2

   .

                                                 

اٌّؽٍح , داس اٌىرة اٌما١ٔٛٔح), اٌّـاٌثاخ ِٚؽىّح اٌرؽى١ُ. ٔث١ً, ٚػثاط. ِاظذ, خٍٛطٟ( 1)

 (. 7ص, 2006َ, ؽ.د, ِظش, اٌىثشٜ

, ِـاٚع . ؛ د( 10ص ),اٌّـاٌثاخ ِٚؽىّح اٌرؽى١ُ,  ٔث١ً, ٚػثاط, ِؽّذ ِاظذ, خٍٛطٟ ( 2)

ػظاَ , ِـش . ؛ د( 478ص), اٌرؽى١ُ فٟ اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚح ٌإلٔشاءاخ . أؼّذ ؼغاْ
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:  أغباب تعٛز يًُكاٍٚ: ثاّْٝا

نإٔ خيٌ بايتعاَات٘ ػاٙ ضب ايعٌُ أٚ ٜٓؿص أعُاٍ ايبٓا٤ ع٢ً خالف 

املٛاقؿات ٚايؿطٚط املتؿل عًٝٗا أٚ ٜتعس٣ أٚ ٜؿطط يف احملاؾع١ ع٢ً َٛاز 

أٚ إٔ ٜأتٞ بٗا ضز١٦ٜ زٕٚ َا اتؿل , ايبٓا٤ إشا ناْت َكس١َ َٔ ضب ايعٌُ 

عًٝ٘ َٔ ا ؾٛز٠
1

  . 

.أٚ إٔ جيطٟ تعسٜالت أٚ إناؾات ع٢ً ايبٓا٤ زٕٚ ايطدٛع يطب ايعٌُ
2

  

نإٔ ميتٓع عٔ تػًِ ايبٓا٤ بعس إمتاَ٘ َٔ :   أغباب تعٛز يطب ايعٌُ:ثايجّا

املكاٍٚ أٚ ٜتأخط يف تػًُ٘ َع متهٓ٘ َٔ شيو
3

  .

أٚ إٔ ٜتػبب يف ظٜاز٠ ايٓؿكات ع٢ً املكاٍٚ ؾُٝا إشا تطاخ٢ يف اغتدطاز 

تطخٝل ايبٓا٤ ست٢ ؾات املٛعس احملسز يبس٤ ايبٓا٤ ٚنإ املكاٍٚ قس تعاقس َع 

أٚ اغتأدط آالت يًبٓا٤, عُاٍ
4

 . أٚ إٔ ٜتأخط يف تػًِٝ األدط٠ يًُكاٍٚ غُٝا  

                                                                                                                                            

 , 2009, ؽ.د, ِظش, االعىٕذس٠ح, داس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج ), ػمٛد اٌف١ذ٠ه, ػثذاٌفراغ

  (.     352ص

؛ اتٓ ( 267ص, 2ظـ), اٌّٙزب, اٌش١شاصٞ, ( 81- 80ص , 15ظـ ), اٌّثغٛؽ, اٌغشخغٟ( 1)

 ( . 109ص, 8ظـ  ),اٌّغٕٟ, لذاِح

ػثذاٌشصاق , اٌغٕٙٛسٞ. ؛ د(121- 118ص  ), ششغ أؼىاَ اٌّماٌٚح, ِؽّذ ٌث١ة, شٕة . د( 2)

 (.     13ص ), اٌّـاٌثاخ ِٚؽىّح اٌرؽى١ُ , ِؽّذ ِاظذ, خٍٛطٟ , ( 77ص , 7ظـ), أؼّذ

- 116ص, 3ظـ ), سٚػح اٌـاٌث١ٓ, ؛ إٌٛٚٞ( 274ص, 5ظـ ), تذائغ اٌظٕائغ , اٌىاعأٟ ( 3)

ششغ أؼىاَ ػمذ , ِؽّذ ٌث١ة, ؛ شٕة ( 225ص, 6ظـ ), اٌّغٕٟ, ؛ اتٓ لذاِٗ( 117

 (. 194ص ), اٌّماٌٚح

  (.     198ص ), ِشظغ عاتك, ِؽّذ ٌث١ة, شٕة . د( 4)
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إشا ناْت ع٢ً زؾعات ٚنإ إمتاّ َطاسٌ ايبٓا٤ ٜتٛقـ ع٢ً ايسؾع١ اييت 

.  ٜكسَٗا ضب ايعٌُ

:  أغباب تعٛز يعكس املكاٚي١ شات٘: ضابعّا 

ٚشيو عٓسَا ال ٜتهُٔ عكس املكاٚي١ ٚقؿّا يًبٓا٤ املطاز تؿٝٝسٙ أٚ املٛاز 

أٚ . ٚاآلالت املػتدس١َ يف ايبٓا٤ أٚ ٜتدًـ عٓ٘ بٝإ األدط املػتشل ع٢ً ايعٌُ

أٚ ٚدٛز  غُٛض يف بٓٛز ايعكس , ططٜك١ زؾع األدط٠ إٕ ناْت ع٢ً زؾعات 

أٚ قٝاغت٘ بأيؿاظ ؼتٌُ أنجط َٔ َع٢ٓ أٚ إُٖاٍ ؼسٜس ايتعاَات 

مما ٜعين إَها١ْٝ سسٚخ . َٚػؤٚيٝات نٌ ططف َٔ أططاف ايعكس 

.املطايبات بني أططاف ايعكس
1

  

 

 

 

 

 

نٔفٔ٘ احلد مً املطالبات : الفزع الجاىٕ 

 

                                                 

 , ػمذ اٌّماٌٚح, ػضخ , ؛ ػثذاٌمادس( 74ص), ِشظغ عاتك , ِؽّذ ٌث١ة, شٕة . د( 1)

 (.30- 29ص )
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 املٗٓسؽ – املكاٍٚ – ضب ايعٌُ –عٓسَا ٜتؿل أططاف عكس املكاٚالت 

ؾُع٢ٓ شيو إٔ ,  غكٛم تؿٝٝس بٓا٤– املكاٍٚ َٔ ايباطٔ –االغتؿاضٟ 

ؾطب , ٖٓاى َكاحل ٜتبازهلا أططاف عكس املكاٚي١ يف ايبٓا٤ املعكٛز عًٝ٘

ٚاملٗٓسؽ االغتؿاضٟ , ايعٌُ غايبّا َا ٜهٕٛ َػتجُطّا َٚككسٙ ت١ُٝٓ أَٛاي٘

.  ٚاملكاٍٚ نالُٖا ٜطٜس دين األضباح

ٚملا نإ ْؿ٤ٛ ايٓعاع بني تًو األططاف ٜؿهٞ يف بعض ساالت٘ إىل تٛقـ 

ٚيصا ؾُٔ املٓاغب . ايعٌُ يف ايبٓا٤ أٚ إيػا٥٘ ؾإٕ شيو حيٍٛ زٕٚ ؼكٝل ايػا١ٜ 

بٝإ ايهٝؿ١ٝ اييت ؼس َٔ ْؿ٤ٛ املٓاظعات َٚا ٜٓبين عًٝٗا َٔ َطايبات بني 

:  أططاف عكس املكاٚي١ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

البس إٔ ٜعٞ أططاف عكس املكاٚي١ أ١ُٖٝ ايٛؾا٤ بايعكٛز ٚاإليتعاّ بايؿطٚط 

ٜٚسٍ يصيو قٍٛ , ٚاغتكشاب شيو ست٢ متاّ املعكٛز عًٝ٘, اييت تهُٓتٗا

 َىا َأُىَها اَمِذىَن آَهُىوا َأِوُفوا ِباِمعُُقوِد ُأِحَمِت َمُكِو } - تعاىل –اهلل 
ٍُ اأَلِىَعاِو ِإاَل َها ُىِتَمَ َعَمِىُكِو َغِىَر ُهِحِمي امَصِىِد َوَأِىُتوِ ُحُرٌو ِإَن  َبِهىَه

اآل١ٜ: غٛض٠ املا٥س٠  {امَمَه َىحُِكُو َها ُىِرىُد
1

  . 
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"  قاٍ إٔ ايٓيب -  ضنٞ اهلل عٓ٘ –َا ضٚاٙ أبٛ ٖطٜط٠ , َٚٔ ايػ١ٓ  :

"املػًُٕٛ ع٢ً ؾطٚطِٗ
1

  . 

ؾإشا َا ٚؾ٢َ نٌ ططف باملعكٛز عًٝ٘ ٚايتعّ ؾطٚط٘ ؾإٕ شيو أزع٢ يًشس َٔ 

.  ْؿ٤ٛ املٓاظعات ٚظٗٛض املطايبات

.  ٖٚصا ؾُٝا ٜتعًل بأططاف عكس املكاٚي١ 

 

إٔ ٜهٕٛ َؿتُاّل -   يتاليف املطايبات–ٚأَا َا ٜتعًل بعكس املكاٚي١ ؾال بس 

:  ع٢ً األَٛض ايتاي١ٝ

.  ٚأًٖٝتُٗا ايؿطع١ٝ, ٚططيف ايعكس, ٜٚبني ؾٝٗا تاضٜذ ايعكس, َكس١َ ايعكس. أ

بإٔ ٜٛقـ ايبٓا٤ ٚقؿّا ٜٓؿٞ عٓ٘ اؾٗاي١ ؾتبني , احملٌ املعكٛز عًٝ٘. ب

ٜٚبني َػت٣ٛ املٛاز . َػاس١ ايبٓا٤ ٚأطٛاي٘ َٚكاغات٘ ٚعسز أزٚاضٙ ٖٚهصا

.  ٚاآلالت املػتدس١َ

ؾٝٛنح َا جيب إٔ ٜكّٛ , ؼسٜس ٚادبات نٌ ططف يتٓؿٝص املعكٛز عًٝ٘. ز

.  ب٘ نٌ ططف يتشكٝل اهلسف َٔ إبطاّ ايعكس 

 

 

                                                 

ٚلاي , 544ص, تاب فٟ اٌظٍػ, وراب فٟ األلؼ١ح  (3594)سٚاٖ أتٛ داٚد فٟ عٕٕٗ سلُ ( 1)

٘ـ 1405, 2ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اٌّىرة اإلعالِٟ). طؽ١ػ ٌغ١شٖ: ػٕٗ األٌثأٟ فٟ اإلسٚاء 

 (.       142ص, 5ظـ , َ 1985- 
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ؼسٜس األدط٠ ع٢ً ايعٌُ ٚططٜك١ زؾعٗا ٌٖٚ ٖٞ عػب ايٛقت أّ عػب . ز

األعُاٍ املٓؿص٠ َٚٔ ٜتشٌُ أدط٠ املٛاز أٚ اآلالت ؾُٝا يٛ ظازت أغعاضٖا
1

  .

ع٢ً إٔ ٜطاع٢ . ؼسٜس املس٠ ايالظ١َ إلمتاّ ايعٌُ يٝتكٝس بٗا ططؾا ايعكس. ٖـ 

.  إٔ تهٕٛ املس٠ احملسز٠ تتٓاغب َع سذِ املؿطٚع 

بٝإ ايؿطٚط اييت ٜطٜس نٌ ططف َٔ اآلخط إٔ ٜتكٝس بٗا ًٜٚتعّ . ٚ

بإٔ ٜتعٗس أسسُٖا بتعٜٛض اآلخط عُا , َٚٓٗا ايؿطط  اؾعا٥ٞ, مبٛدبٗا

ًٜشك٘ َٔ نطض إشا مل ٜٓؿص ايتعاَ٘ أٚ تأخط يف تٓؿٝصٙ
2

 .

ٚعٓس قٝاغ١ ايعكس ؾالبس إٔ ٜطاع٢ ؾٝٗا  ايٛنٛح ٚايؿِٗ يؿكطات ايعكس 

.  ٚبٓٛزٙ ٚػٓب ايػُٛض ٚايتٓاقض يف عباضات٘ 

ٚأَا َا ٜتعًل بايتكاَِٝ ٚايطغَٛات ؾالبس يًُٗٓسؽ َٔ  إعساز ايطغَٛات 

ايتؿك١ًٝٝ يعٓاقط املؿطٚع َٔ أعُس٠ ٚدػٛض ٚقٛاعس ٚإعساز دساٍٚ 

يهُٝات املٛاز اـاّ ٚنصا ايتؿاقٌٝ ايالظ١َ يألعُاٍ ايكش١ٝ ٚاألعُاٍ 

ٚأعُاٍ ايتكطٜـ ايساخ١ًٝ, ايهٗطبا١ٝ٥ ٚتهٝٝـ اهلٛا٤
3

  .

                                                 

ٚسلح ػ١ٍّح ِمذِح ػّٓ فؼا١ٌاخ , اٌّـاٌثاخ ٚأعاط ٔشٛء إٌّاصػاخ, أعاِح ِعذٞ, اٌشٛا( 1)

 .      ٘ـ 1428ِؤذّش اٌرؽى١ُ إٌٙذعٟ اٌصأٟ إٌّؼمذ فٟ اٌذِاَ ػاَ 

. ػا٠ذ, ػثذاٌشؼّٓ, ؛ اٌؼا٠ذ (495ص , 1ظـ ), اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼاَ, ِظـفٝ أؼّذ, اٌضسلا( 2)

 (.      239ص ), ػمذ اٌّماٌٚح

 (.       159ص), أطٛي اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاصػاخ إٌٙذع١ح, ِؽّذ ِاظذ, خٍٛطٟ( 3)
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مبذًؼ ؾض املٓاظعات-   سسٜجّا –ٖٚٓاى َا ٜػ٢ُ 
1

 ٖٚٛ فًؼ ٜػِٗ 

أعهاؤٙ يف اؿس َٔ املٓاظعات ٚايٓعط يف املطايبات أٚاّل بأٍٚ َٓص بسا١ٜ 

ٚعاز٠ َا ٜعٌُ ب٘ يف  املٓؿآت , ايعٌُ يف املٓؿأ٠ ٚست٢ االْتٗا٤ َٓ٘

ايهبري٠
2

         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . ع١ؤذٟ اٌؽذ٠س ػٕٗ تشىً ِفظً  فٟ ا ٌّثؽس اٌصأٟ ِٓ اٌفظً اٌصاٌس( 1)

, ششوح اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج). اٌرؽى١ُ ٚاٌخثشج إٌٙذع١ح ٚاٌف١ٕح, إتشا١ُ٘ ؼغ١ٓ, ظغر١ٕٗ( 2)

 ( .        212ص, 2005َ- ٘ـ 1426, 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح, ظذج
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الفصل الجالح 

 

مشآا التحهٔه يف املياسعات اهليدصٔ٘ ّالفزم بٔيُ ّبني الْصائل 

األخزى لتضْٓ٘ املياسعات 

هزاىا امتحكىو في امهىازعات : امهبحج األون   . امهىازعاتامهىدسىٍ  واموساّن األخرُ متسوىٍ امفرق بىن امتحكىو في امهىازعات : امهبحج امثاىي . امهىدسىٍ

ايؿطم بني ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ : املطًب األٍٚ

. ٚايكها٤

ايؿطم بني ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ : املطًب ايجاْٞ

. ٚايكًح

ايؿطم بني ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ٚفًؼ تػ١ٜٛ 

. املٓاظعات
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املبحح األّل 

مشآا التحهٔه يف املياسعات اهليدصٔ٘ 

 

ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ٜعس ٚغ١ًٝ  َٔ ٚغا٥ٌ ؾض املٓاظعات إال أْ٘ 

خيتل بٓعط ْٛع َٓٗا ٖٚٞ املٓاظعات شات ايطابع ايؿين ايٓاؾ٧ عٔ عكس 

.  املكاٚالت اإلْؿا١ٝ٥

 ٚيًتشهِٝ بٛد٘ عاّ ٚايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ بٛد٘ خام َٝعات 

تععظ داْب االغتؿاز٠ َٓ٘ نبسٌٜ َٔ بسا٥ٌ تػ١ٜٛ املٓاظعات ٖٚصٙ املٝعات 

ٖٞ  :

إتاس١ ايؿطق١ ألططاف ايٓعاع يف عكٛز املكاٚالت اإلْؿا١ٝ٥ يف عطض : أٚاّل

ْعاعِٗ يف األَٛض ايؿ١ٝٓ اهلٓسغ١ٝ ع٢ً قهُني َٔ شٟٚ ايتدكل ٚاـرب٠ 

.يف اجملاٍ ايؿين اهلٓسغٞ
1

  

يتؿطؽ احملهِ يًٓعاع ايصٟ ٜؿكٌ ؾٝ٘ , غطع١ ايؿكٌ يف املٓاظعات: ثاّْٝا

غالف ايكانٞ ايصٟ تؿػً٘ قهاٜا , ٚألْ٘ يٝؼ قسزّا بعَٔ َعني يًعٌُ

نجري٠ ٚقسز ْعطٖا بعَٔ َعني ٖٚصٙ ايػطع١ يف ؾكٌ ايٓعاع مما تتطًب٘ 

                                                 

ٚسلح ػ١ٍّح , أ١ّ٘ح اٌرؽى١ُ إٌٙذعٟ فٟ اٌّشاس٠غ , ػثذاٌشؼّٓ تٓ ػثذاٌؼض٠ض, اٌشت١ؼح. د (1)

 .٘ـ1428ِمذِح ٌٍّؤذّش اٌصأٟ ٌٍرؽى١ُ إٌٙذعٟ إٌّؼمذ تإٌّـمح اٌششل١ح ػاَ 
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طبٝع١ عكٛز املكاٚالت اإلْؿا١ٝ٥ اييت ال تتشٌُ اإلطاي١ ٚال ايتأخري إش إٕ 

.ايتأخري ٜعٜس َٔ تؿاقِ ايهطض ع٢ً املتٓاظعني
1

  

احملهِ شٚ ايسضا١ٜ ايؿطع١ٝ ٚاـرب٠ ايؿ١ٝٓ ٜٛؾط ع٢ً أططاف ايعكس : ّثايجا

غالف ايكانٞ ايصٟ ٜتٛقـ سهُ٘ , اؾٗس ٚايٛقت يف َٓاظعاتِٗ اهلٓسغ١ٝ

.   ع٢ً ضأٟ اـبري ايؿين– يف َجٌ ٖصٙ ايكهاٜا –

 ؾػح اجملاٍ يًُتٓاظعني بايتشانِ إىل ؾدل ٜطتهٝاْ٘  ٜٚط٦ُٓإ :ضابعّا

ٚايكًح . إيٝ٘ مما ٜهٕٛ ؾٝ٘ ؾطق١ أنرب يكطع ايتؿاغب ٚإظاي١ ايهػا٥ٔ 

بني املتداقُني
2

  .

 إٔ دًػات ايتشهِٝ تعكس يف األٚقات ٚاألَانٔ املٓاغب١ ألططاف :خاَػّا

ايٓعاع ٚاحملهُني غالف دًػات احملانِ اييت ؼسز طبكاّ يعطٚف ايعٌُ 

باحملانِ
3

  .

 ايتشهِٝ ٜٛؾط ألططاف ايٓعاع قسضّا نبريّا َٔ ايػط١ٜ يف تعاقساتِٗ :غازغّا

ٚايتعاقس بؿطٚط َٝػط٠ , اييت ٜطغبٕٛ يف احملاؾع١ عًٝٗا نأغعاض املكاٍٚ

                                                 

؛ ظغر١ٕٗ  (52ص), اٌّـاٌثاخ ِٚؽىّح اٌرؽى١ُ. ِؽّذ ِاظذ ٚػثاط ٔث١ً ِؽّذ , خٍٛطٟ (1)

 ( . 217ص ),اٌرؽى١ُ ٚاٌخثشج إٌٙذع١ح ٚاٌف١ٕح. إتشا١ُ٘ ؼغ١ٓ, 

اٌرؽى١ُ اٌرعاسٞ . فٛصٞ ِؽّذ, عاِٟ. ؛ د( 31ص), ػمذ اٌرؽى١ُ , لؽـاْ, اٌذٚسٞ. د (2)

طاٌػ تٓ ِؽّذ , اٌؽغٓ. ؛ د(16ص, 2006َ, 1ؽ, األسدْ, ػّاْ , داس اٌصمافح  ),اٌذٌٟٚ 

  (. 6ص, ٘ـ1417, 1ؽ, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع, إٌشظظ), اٌؼٛاتؾ اٌششػ١ح ٌٍرؽى١ُ, 

, ؽ.د, ِظش, االعىٕذس٠ح, داس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج) , ػمٛد اٌف١ذ٠ه, ػظاَ ػثذاٌفراغ, ِـش.د (3)

 ( . 488ص, 2009
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ٖٚصا . يف َكاٚي١ َع١ٓٝ ؽتًـ عٔ ايؿطٚط اييت ٜتعاقس بٗا يف َكاٚي١ أخط٣

ع٢ً خالف دًػات احملانِ ايع١ًٝٓ
1

  .

 

مما جيعٌ ايكها٠ , إٔ ايتشهِٝ َعني ملطؾل ايكها٤ بايتدؿٝـ عٓ٘:غابعّا

نُا خيؿـ َٔ ْؿكات , أنجط تٗٝؤّا يًؿكٌ يف املٓاظعات اييت تطز عًِٝٗ 

ايسٚي١ ع٢ً ايكها٤
2

  .

 

إٔ ؾٝ٘ تٛغع١ ع٢ً ايٓاؽ بعسّ سهٛضِٖ فايؼ ايكها٤ ممٔ ال : ثآَّا 

ٜطغب شيو أٚ ٜؿل عًٝ٘
3

  .

 

.  ٚايؿكٌ عهِ ًَعّ, ايكًح : أْ٘ جيُع بني قاغٔ ٚغًٝتني ُٖا: تاغعّا

 

 

 

                                                 

 ؛ ( 52 ص,اٌّـاٌثاخ ِٚؽىّح اٌرؽى١ُ , ٔث١ً ِؽّذ, ٚػثاط, ِؽّذ ِاظذ, خٍٛطٟ (1)

, ِؼٙذ اإلداسج اٌؼاِح), اٌرؽى١ُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح. ِؽّذ ٔاطش, اٌثعاد. د

 (.  32ص, 1999َ- ٘ـ 1420, ؽ.د, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع

طاٌػ , اٌؽغٓ . ؛ د ( 623 -622ص, 2ظـ ) ,أؼىاَ اٌمشآْ, ِؽّذ تٓ ػثذاهلل, اتٓ اٌؼشتٟ (2)

 ( . 5ص ), اٌؼٛاتؾ اٌششػ١ح ٌٍرؽى١ُ, تٓ ِؽّذ

ِـثؼح ) ِؼ١ٓ اٌؽىاَ ف١ّا ذشدد ت١ٓ اٌخظ١ّٓ ِٓ األؼىاَ . ػٍٟ تٓ خ١ًٍ , اٌـشاتٍغٟ (3)

 ( 25ص, 1973َ- ٘ـ 1393, 2ؽ, ِظش, اٌؽٍثٟ
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املبحح الجاىٕ  

الفزم بني  التحهٔه ّالْصائل األخزى لتضْٓ٘ املياسعات 

 

ايؿطم بني ايتشهِٝ ٚايؿها٤  : املطًب األٍٚ

ايؿطم بني ايتشهِٝ ٚايكًح  : املطًب ايجاْٞ

ايؿطم بني ايتشهِٝ ٚفًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات  : املطًب ايجايح
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الفزم بني التحهٔه ّالكضاء : املطلب األّل

إال , ٜتؿل ايتشهِٝ ٚايكها٤ يف إٔ ناّل َُٓٗا ٚغًٝتإ يًؿكٌ يف املٓاظعات

:  إٔ ٖٓاى ؾطٚقّا بُٝٓٗا أبطظٖا َا ًٜٞ

 إٔ ايتشهِٝ البس ؾٝ٘ َٔ تطانٞ ايططؾني املتٓاظعني ع٢ً ؾدل :أٚاّل

ؾال ٜتٛقـ ؾكٌ ايٓعاع ع٢ً , غالف ايكها٤, يٝهٕٛ سهُّا بُٝٓٗا

ألْ٘ َٛىل َٔ قبٌ ايػًطإ, ضناُٖا بايكانٞ
1

  .

 

إٔ ْؿاش سهِ احملهِ ٚغًطت٘ َكتكط٠ ع٢ً احملتهُني إيٝ٘ ٚال : ثاّْٝا

ٚيٝؼ يًدكُني , ألْ٘ يٝؼ ي٘ ٚال١ٜ ع٢ً غري اـكُني. ٜتعساٙ إىل غريُٖا 

.  ٚال١ٜ ع٢ً غري ْؿػُٝٗا

غالف ايكانٞ ؾػًطت٘ ٚقالسٝت٘ عا١َ ع٢ً ناؾ١ ايٓاؽ يف َٓطك١ 

ألْ٘ َٛىل َٔ قبٌ ايػًطإ ايصٟ ي٘ ايٛال١ٜ ايعا١َ ع٢ً ناؾ١ , قها٥٘

ايٓاؽ
1

  .

                                                 

اتٓ  , 41ص, 7ظـ , ششغ وٕض اٌذلائك, اٌثؽش اٌشائك. ص٠ٓ اٌذ٠ٓ تٓ إتشا١ُ٘, اتٓ ٔع١ُ (1)

 داس اٌىرة ).ذثظشج اٌؽىاَ فٟ أطٛي األلؼ١ح ِٕٚا٘ط األؼىاَ. إتشا١ُ٘ تٓ ِؽّذ, فشؼْٛ

ػٍٟ تٓ , ؛ اٌّاٚسدٞ ( 50ص, 1ظـ , َ 1995- ٘ـ 1416, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اٌؼ١ٍّح

  .  380ص, 2ض, أدب اٌماػٟ. ِؽّذ
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إٔ ْعط احملهِ بني اـكُني َكتكط ع٢ً ايٓعاع احملهِ ؾٝ٘ ٚال : ثايجّا

غالف ايكانٞ ؾٛالٜت٘ يف ْعط اـكَٛات عا١َ يف نٌ , ٜتعساٙ إىل غريٙ

َا ٖٛ زاخٌ يف اختكاق٘ تبعّا يعُّٛ ٚال١ٜ ايػًطإ املٓكب ي٘
2

  .

 يٛ سهِ املتداقُإ ضدًني ؾاتؿكا يف اؿهِ ؾإٕ شيو دا٥ع َا مل :ضابعّا

حيهِ أسسُٖا زٕٚ األخط نُا يف اؿهُني بني ايعٚدني ٚيف دعا٤ 

ايكٝس أَا ايكها٤ ؾال جيٛظ إٔ ٜٛىل ضدالٕ ايكها٤ ع٢ً إٔ حيهُا يف 

ؾال , ألٕ ايكها٤ ٚال١ٜ ناإلَاض٠ ٚاإلَا١َ, زع٣ٛ ٚاسس٠ ال تٓؿص إال باتؿاقُٗا

ٜكح َٔ اثٓني
3

  . 

 

.  إٔ احملهِ ال ٜتكٝس ببًس ايتشهِٝ بٌ ي٘ اؿهِ يف ايبالز نًٗا:خاَػّا

غالف ايكانٞ ؾال حيهِ , َٚع٢ٓ شيو أْ٘ ال ٜتكٝس باالختكام املهاْٞ

.إال يف سسٚز ٚالٜت٘
4

  

 

إال ؾُٝا يٛ سهُ٘ ,  إٔ سهِ احملهِ ال ٜتعس٣ غري احملهّٛ عًٝ٘:غازغّا

أسس ايؿطٜهني  ٚغطِٜ ي٘ ؾشهِ بُٝٓٗا ٚأيعّ ايؿطٜو ؾ٦ّٝا َٔ املاٍ 

                                                                                                                                            

, ؛ اٌضسلا ( 1842ِادج  , 698ص, 4ظـ ), ششغ ِعٍح األؼىاَ , دسس اٌؽىاَ . ػٍٟ , ؼ١ذس (1)

 . 620ص, 1ظـ. اٌّذخً اٌفمٟٙ اٌؼاَ. ِظـفٝ أؼّذ

, 2ظـ, أدب اٌماػٟ, ػٍٟ تٓ ِؽّذ , اٌّاٚسدٞ , (698ص, 4ظـ)دسس اٌؽىاَ , ؼ١ذس ػٍٟ (2)

  .  380ص

داس اٌىرة ), إٌّرمٝ ششغ اٌّٛؿؤ , ِؽّذ ػثذاٌمادس, ترؽم١ك ػـا, ع١ٍّاْ تٓ خٍف, اٌثاظٟ (3)

 . (217ص, 7ظـ , َ 1999- ٘ـ 1420, 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اٌؼ١ٍّح

  .  42ص, 7ظـ , ششغ وٕض اٌذلائك , اٌثؽش اٌشائك, ص٠ٓ اٌذ٠ٓ تٓ إتشا١ُ٘, اتٓ ٔع١ُ (4)
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ألٕ سهُ٘ , املؿرتى ْؿص سهُ٘ ع٢ً ايؿطٜو ٚتعس٣ إىل ايؿطٜو ايػا٥ب 

غالف ايكانٞ ؾكس ٜتعس٣ سهُ٘ . مبٓعي١ ايكًح يف  سل ايؿطٜو ايػا٥ب

إىل غري املتكانني نُا يف ايكتٌ اـطأ ٚإثبات٘ يف  غٝب١ ايعاق١ً
1

  . 

 

يٛ ضز احملهِ ؾٗاز٠ أسس ايؿٗٛز يت١ُٗ ؾًػريٙ َٔ احملهُني أٚ : غابعّا

.  ايكها٠ قبٛهلا بعس ايتعن١ٝ ألْ٘ مل ٜهٔ قانّٝا يف سل غري اـكُني

غالف َا يٛ نإ ضز ايؿٗاز٠ يًت١ُٗ َٔ قبٌ ايكانٞ ؾًٝؼ يػريٙ َٔ 

ايكها٠ قبٛهلا ألٕ ايكها٤ بطز ايؿٗاز٠ ْاؾص 
2

  .

 

ال ٜكح سهِ احملهِ ع٢ً ٚيٞ قػري ٚفٕٓٛ ٚمُٖٛا مبا ؾٝ٘ : ثآَّا

ٚايتشهِٝ َجٌ , ألُْٗا ال ميًهإ ايتٓاظٍ عٔ املٛىل عًِٝٗ, نطض عًِٝٗ 

ايكًح عِٓٗ ٖٚٛ ال جيٛظ مبا ؾٝ٘ نطض عًِٝٗ
3

  .

ألٕ إداظ٠ ايكانٞ , يهٔ يٛ أْؿصٙ ايكانٞ بعس َطادع١ َا بين عًٝ٘ داظ

ؿهِ احملهِ نأْ٘ سهِ َػتأْـ
4

    .  

 

 

                                                 

  .41ص, 7ظـ, اٌّشظغ اٌغاتك, ص٠ٓ اٌذ٠ٓ تٓ إتشا١ُ٘, اتٓ ٔع١ُ (1)

 ,سد اٌّؽراس ػٍٝ اٌذس اٌّخراس, ِؽّذ أ١ِٓ , اٌّشظغ اٌغاتك ؛ اتٓ ػاتذ٠ٓ , اتٓ ٔع١ُ  (2)

 .  131ص, 8 ظـ 

  . 130ص, 8ظـ  , اٌّشظغ اٌغاتك,  ؛ اتٓ ػاتذ٠ٓ 42ص, 7 ظـ ,اٌّشظغ اٌغاتك, اتٓ ٔع١ُ (3)

 . 37ص , اٌرؽى١ُ فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح , ػثذاهلل تٓ ِؽّذ , آي خ١ٕٓ  (4)
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الفزم بني التحهٔه ّالصلح : املطلب الجاىٕ

 

ظٗط يف اآل١ْٚ األخري٠ اغتعُاٍ بعض املكطًشات يس٣  املٗتُني بايكإْٛ ع٢ً 

 (ايتؿاٚض)نُكطًح , أْٗا ٚغا٥ٌ بس١ًٜ عٔ ايكها٤ يف تػ١ٜٛ املٓاظعات 

.  ٚايصٟ ٜتِ بني املتٓاظعني بػ١ٝ ايتٛقٌ إىل اتؿام ٜٓٗٞ ايٓعاع بُٝٓٗا

ٜٚتِ بٛاغط١ ططف آخط ٜتٛىل اقرتاح اؿًٍٛ املطن١ٝ  (ايتٛؾٝل )َٚكطًح 

.  يًططؾني بككس إْٗا٤ ايٓعاع بُٝٓٗا

ٚتتِ بكٝاّ ططف مب١ُٗ ايٛغٝط بني املتٓاظعني نٌ  (ايٛغاط١)َٚكطًح 

ع٢ً سسٙ ٜٚكطب ٚدٗات ايٓعط بُٝٓٗا ؿني ايٛقٍٛ إىل تػ١ٜٛ يًٓعاع بُٝٓٗا 

ٚبايتأٌَ يف ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ٜتهح أْٗا تتؿل َع َا ٜطٜسٙ املتٓاظعإ عٓس 

ٚيصا ضأ٣ ايباسح االنتؿا٤ بإٜطاز ايؿطٚم بني , ؾ٥ُٛٗا إىل ايكًح 

.  ايتشهِٝ ٚايكًح عٛنّا عٔ تًو ايٛغا٥ٌ يسخٛهلا يف َػ٢ُ ايكًح

قًح بني , ٚي٘ أْٛاع , ٚايكًح َعاقس٠ ٜتٛقٌ بٗا إىل اإلقالح بني املدتًؿني 

ٚقًح بني , ٚقًح بني أٌٖ ايعسٍ ٚأٌٖ ايبػٞ, املػًُني ٚأٌٖ اؿطب
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ٚقًح بني املتداقُني يف األَٛاٍ ٚاألَالى , ايعٚدني 
1

ٖٚصا األخري , 

أنجط األْٛاع ٚقٛعّا ٖٚٛ ٜتؿل ٚايتشهِٝ يف إٔ ناّل َُٓٗا ٚغًٝتإ بسًٜتإ 

إال إٔ بُٝٓٗا . نُا أُْٗا ٚغًٝتإ يطؾع ايٓعاع ٚقطع اـك١َٛ, عٔ ايكها٤

:  ؾطٚقّا َٔ أبطظٖا َا ًٜٞ

أْ٘ يف ايتشهِٝ ٜتؿل املتداقُإ ع٢ً عطض خكَٛتُٗا ع٢ً سهِ : أٚاّل

حيػُٗا بططٜل ايكها٤ غالف ايكًح ايصٟ ٜتؿل ؾٝ٘ ططؾا اـك١َٛ ع٢ً 

إْٗا٤ خكَٛتُٗا بتٓاظٍ أسسُٖا أٚ نًُٝٗا عٔ سك٘ أٚ بعض سك٘
2

  .

ِِ ٚايكًح يف ساٍ ؾٛن٘ : ثاّْٝا أْ٘ يف ايتشهِٝ ميًو اَؿَهِ غًط١ اُؿِه

غالف املكًح ؾال ميًو غًط١ اؿهِ ٚاإليعاّ . اـكّٛ ع٢ً ايكًح
3

  .  

 إٔ سهِ ا حملهِ إشا مل ًٜل قبٛاّل ؾُٝهٔ ايطعٔ ؾٝ٘ بططم ايطعٔ :ثايجّا

املب١ٓٝ يف قٛاعس ايتشهِٝ
4

غالف عكس ايكًح ؾٗٛ ًَعّ ٚعًٝ٘ ؾال ٜكبٌ , 

ايطعٔ ؾٝ٘ بططم ايطعٔ املكطض٠ يألسهاّ
5

ٚإٕ نإ قاباّل يًبطالٕ 
6

  .  

                                                 

عثً . ِؽّذ تٓ إعّاػ١ً ,  ؛ اٌظٕؼا5ٟٔص, 7ظـ , اٌّغٕٟ, ػثذاهلل تٓ أؼّذ , اتٓ لذاِٗ (1)

, َ 1994- ٘ـ 1414, 7ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس اٌىراب اٌؼشتٟ), ششغ تٍٛؽ اٌّشاَ, اٌغالَ 

 (. 119ص, 3ظـ 

اٌرؽى١ُ . ِغؼذ تٓ ػٛاد, اٌعٕٟٙ. د؛ 31ص. ػمذ اٌرؽى١ُ ٚإظشاءاذٗ , أؼّذ ,  أتٛ اٌٛفا . د(2)

 , 1ؿـ, اٌغؼٛد٠ح,  داس اإل٠ّاْ اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج),فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح ٚإٌظُ اٌٛػؼ١ح

  . (46ص, َ 1994- ٘ـ 1414

  . 422ص. ػمٛد اٌف١ذ٠ه. ػظاَ ػثذاٌفراغ , ِـش . د (3)

اٌثعاد اٌرؽى١ُ فٟ . اٌفمشج اٌصا١ٔح ِٓ اٌّادج اٌصإِح ػششج ِٓ ٔظاَ اٌرؽى١ُ اٌغؼٛدٞ ؛ د (4)

 . 236ص. اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح

 . 32ص , أؼّذ اٌّشظغ اٌغاتك, أتٛ اٌٛفا  (5)

 . 6ص, 7ظـ , اٌّغٕٟ, اتٓ لذاِٗ . وّا ٌٛ طاٌؽٗ ػٍٝ ِؽشَ وآالخ ٌٙٛ أٚ خّش  (6)
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الفزم بني التحهٔه ّدللط تضْٓ٘ املياسعات : املطلب الجالح

حيػٔ , قبٌ بٝإ ايؿطٚم بني ايتشهِٝ بٛد٘ عاّ ٚفًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات 

, إٔ منٗس هلصا املطًب بتعطٜـ فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات َٚكسضٙ ْٚؿأت٘

َٚٓٗر عٌُ , ٚنٝؿ١ٝ اختٝاض أعها٥٘ ٚايؿطٚط ايٛادب تٛاؾطٖا ؾِٝٗ

.  ٚطبٝع١ قطاضٙ, اجملًؼ 

:  تعزٓفُ

ٜتِ , فُٛع١ َٔ اـربا٤ املػتكًني احملاٜسٜٔ : ؾُذًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات ٖٛ

اختٝاضِٖ َٔ ططيف ايعكس يٝطًعٛا باغتُطاض ع٢ً غري ايعٌُ يف املٓؿأ٠ ٚسٌ 

املٓاظعات ؿع١ ْؿ٥ٛٗا
1

  .

  :مصدرِ

 عٔ االؼاز ايسٚيٞ – ايصٟ مٔ بكسزٙ –يكس قسض فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات 

(ايؿٝسٜو)يًُٗٓسغني االغتؿاضٜني 
1

ّ َٔ بعض 1913 ايصٟ تأغؼ عاّ 

                                                 

دساعح فٟ اٌّشىالخ اٌؼ١ٍّح , ػمذ اإلٔشاءاخ فٟ اٌمأْٛ اٌّظشٞ , ِؽّذ ِؽّذ, تذساْ. د (1)

, ؽ . د, ِظش, اٌما٘شج, داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح), ٌؼمٛد االذؽاد اٌذٌٟٚ ٌٍّٕٙذع١ٓ االعرشاس١٠ٓ 

 ( .  251ص, 2001َ
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ايسٍٚ ايػطب١ٝ ٜٚكّٛ بعسز َٔ األْؿط١ َٔ أُٖٗا إعساز ْٚؿط مناشز يًعكٛز 

املتك١ً بأعُاٍ املكاٚالت بأْٛاعٗا املدتًؿ١ َٚٔ ٖصٙ ايعكٛز عكس َكاٚالت 

طبعت٘ األٚىل عاّ  (ايؿٝسٜو)ايصٟ أقسض اؼاز , أعُاٍ اهلٓسغ١ املس١ْٝ

.  1999ّّ ثِ تًت٘ طبعات أخط٣ نإ آخطٖا عاّ 1957

ٖٚصٙ ايعكٛز ايُٓٛشد١ٝ ْتاز خربات ٚػاضب غابك١ يف ايعٌُ يف ٖصٙ ايعكٛز 

اإلْؿا١ٝ٥
2

  .

,  ٖٚٞ عكٛز اختٝاض١ٜ ٚؾطٚطٗا ٚأسهاَٗا ال تػطٟ إال باتؿام ططيف ايعكس

ٚحيل هلُا اغتبعاز َا ال ٜطٜسٕٚ َٔ ؾطٚط ٚاغتبساهلا بػريٖا مما حيكل 

املكًش١ يًططؾني
3

  . 

املًُه١ ايعطب١ٝ : ٚقس اْهِ إىل عه١ٜٛ ٖصا االؼاز بعض ايسٍٚ ايعطب١ٝ َٓٗا

.  ٚاملػطب ٚتْٛؼ, َٚكط , ايػعٛز١ٜ

أْٗا أعست َٔ قبٌ كتكني يف اجملاٍ  (ايؿٝسٜو) إال أْ٘ ٜؤخص ع٢ً عكٛز 

ٚأقشاب ٖصا ايؿٔ ٜعٛظِٖ اإلملاّ ٚاملعطؾ١ بايكٛاعس , اهلٓسغٞ ٚاـرب٠ ايؿ١ٝٓ

ايؿطع١ٝ اييت جيب َطاعاتٗا عٓس قٝاغ١ ايعكٛز َٚا ؼٜٛ٘ َٔ أسهاّ 

                                                                                                                                            

ِظـٍػ ٠خرظش األؼشف األٌٚٝ ٌٍرغ١ّح اٌفشٔغ١ح ٌالذؽاد اٌذٌٟٚ ٌٍّٕٙذع١ٓ ( اٌف١ذ٠ه )(1)

 :االعرشاس١٠ٓ ٟٚ٘

 (Federation Internationale Des Engineers Council)    

  .  12ص, ػمٛد اٌف١ذ٠ه .  ػظاَ ػثذاٌفراغ, ِـش. د (2)

ػمٛد اٌف١ذ٠ه ٚأشش٘ا ػٍٝ اٌرضاِاخ اٌّماٚي ٚإٌّٙذط ٚسب اٌؼًّ , ػظاَ أؼّذ, اٌثٙعٟ. د (3)

 .  (15ص, 2008َ, ؽ. د, ِظش, االعىٕذس٠ح , داس اٌعاِؼح اٌعذ٠ذج ),
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ٚأَا املأخص . ٚشيو مما ال بس َٓ٘ يف ايعكٛز ست٢ ال تعٛز بايبطالٕ, ٚؾطٚط

اآلخط ؾٗٛ إسايتٗا تػ١ٜٛ ايٓعاع بططٜل ايتشهِٝ إىل قٛاعس ايتشهِٝ 

ايكازض٠ عٔ ايػطؾ١ ايتذاض١ٜ ايسٚي١ٝ بباضٜؼ أٚ إىل قٛاعس ؼهِٝ ؾ١ٓ 

( 6ؾكط٠ / 20)نُا ْكت عًٝ٘ املاز٠ . األَِ املتشس٠ يكإْٛ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ

ٚيف ٖصا كايؿ١ ملا ْل عًٝ٘ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٔ ٚدٛب ايتشانِ إيُٝٗا 
1

   .

 

:  ىغأتُ 

إلغٓازٙ يًُٗٓسؽ االغتؿاضٟ  (ايؿٝسٜو)ْعطّا يالْتكازات اييت ٚدٗت الؼاز 

 ١َُٗ اإلؾطاف ٚايؿكٌ يف ايٓعاع َعّا نُا يف املاز٠ – املعني َٔ ضب ايعٌُ –

ايكازض يف ايطبع١ ايطابع١ عاّ . َٔ عكس َكاٚالت أعُاٍ اهلٓسغ١ املس١ْٝ (67)

ّ بإزخاٍ ٚغ١ًٝ بس١ًٜ  عٔ 1992عاّ  (ايؿٝسٜو )ّ ؾكس قاّ  اؼاز 1987

. زٚض املٗٓسؽ االغتؿاضٟ يف ايؿكٌ يف املٓاظعات بني املكاٍٚ ٚضب ايعٌُ 

تػ٢ُ فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات تٗسف إىل تػ١ٜٛ غطٜع١ ٚاقتكاز١ٜ يًٓعاع 

ٚاغتُطاض ايعالق١ ايتعاقس١ٜ 
2

ٚقس مشٌ ٖصا اجملًؼ بعض ايتعسٜالت ست٢ . 

.  ّ 1999خطدت ايطبع١ األخري٠ عاّ 

                                                 

 , ِغؤٌح فٟ األؼىاَ اٌٛاظثح اٌرـث١ك فٟ اٌرؽى١ُ, ع١شد فٟ ششؽ اٌؼٍُ تاألؼىاَ اٌششػ١ح (1)

 . ( 80ص)

, ػظاَ , ِـش .  ؛ د591ص, اٌرؽى١ُ فٟ اٌؼمٛد اٌذ١ٌٚح ٌإلٔشاءاخ , أؼّذ , ِـاٚع . د (2)

 .  393ص, ِشظغ عاتك
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:  نٔفٔ٘ اختٔار أعضائُ

نٝؿ١ٝ تعٝني ( ايؿٝسٜو)َٔ ايطبع١ اؾسٜس٠ يعكس  (20)أٚنشت املاز٠ 

أعها٤ اجملًؼ سٝح ٜكّٛ ططؾا ايعكس بتػ١ُٝ أعها٤ اجملًؼ بكٛض٠ 

ٜٚتهٕٛ َٔ عهٛ ٚاسس أٚ ثالث١ أعها٤ ٚإشا ناْٛا ثالث١ قاّ , َؿرتن١

ططؾا ايعكس بتعٝني عهٛ عٔ نٌ َُٓٗا ٜطناٙ ايططف اآلخط َٚٔ ثِ ٜكّٛ 

ططؾا ايعكس بايتؿاٚض َع ايعهٜٛٔ املعٝٓني يالتؿام ع٢ً ايعهٛ ايجايح ايصٟ 

ٜتِ تعٝٝٓ٘ 
1

.  ض٥ٝػّا يًُذًؼ

 

:  الغزّط  الْاجب٘ يف دللط تضْٓ٘ املياسعات

:   ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ– غبٌٝ اإلمجاٍ –ٚبٝاْٗا ع٢ً 

.  اـرب٠ ٚايهؿا٠٤ 

.  االغتكالٍ 

                                                 

  .  402, اٌّشظغ اٌغاتك, ػظاَ , ِـش. د (1)
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.  اؿٝاز

. اإلملاّ بًػ١ ايعكس
1

  

 

 

:  ميَج عنل دللط تضْٓ٘ املياسعات

:  ٜتًدل َٓٗر فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات يف األَٛض ايتاي١ٝ

اغتكباٍ زعا٣ٚ ايٓعاع بني ططيف ايعكس ٚايٓعط يف املػتٓسات اـاق١ 

باملؿطٚع َٚطادع١ قطاضات املٗٓسؽ االغتؿاضٟ ٚؾشل األعُاٍ َٚعا١ٜٓ 

َّٜٛا  (84)ٚإقساض قطاضٙ بؿإٔ املٓاظع١ َػببّا خالٍ َس٠ ال تتذاٚظ , املٛقع 

أٚ أٟ َس٠ ٜتؿل عًٝٗا . َٔ تاضٜذ تػًِ اجملًؼ إخطاضّا بإساي١ ايٓعاع إيٝ٘

أعها٤ اجملًؼ َع ططيف ايعكس
2

  .

 

:  طبٔع٘ قزار اجمللط

                                                 

 .  اٌّشظغ اٌغاتك (1)

  .  595ص, ِشظغ عاتك, أؼّذ , ِـاٚع. د (2)
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, ايٓل ع٢ً إيعا١َٝ قطاض اجملًؼ يف تػ١ٜٛ املٓاظعات  (ايؿٝسٜو)تهُٔ عكس 

عٓس عسّ ايطنا , إال إشا مت سٌ ايٓعاع بططٜك١ ٚز١ٜ أٚ بططٜل ايتشهِٝ 

.بكطاض اجملًؼ
1

   

ٚبعس ٖصا ايبٝإ ْأتٞ ع٢ً ايؿطٚم بني ايتشهِٝ ٚفًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات 

:  ٚاييت ٖٞ نايتايٞ

 يف ايتشهِٝ ال ٜؿرتط يف احملهِ إٔ ٜهٕٛ َٔ شٟٚ اـرب٠ ايؿ١ٝٓ :أواّل

عٓسَا ٜهٕٛ ايٓعاع ؾّٓٝا ٖٓسغّٝا َا زاّ أْ٘ غٝػتعني بطأٟ اـرب٠ يف قٌ 

غالف ايعهٛ أٚ األعها٤ يف فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات ؾٝؿرتط يف , ايٓعاع 

أسسِٖ ايعًِ باملػا٥ٌ ايؿ١ٝٓ 
2

  .

 يف ايتشهِٝ تهُٔ ١َُٗ اؿهِ يف ايؿكٌ يف اـك١َٛ بني :ثاىىّا

غالف أعها٤ فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات ؾِٗ إىل داْب ايؿكٌ يف , املتٓاظعني 

اـك١َٛ ٜتٛيٕٛ َطاقب١ تٓؿٝص املؿطٚع ٚتطبٝل بٓٛز ايعكس نُا اتؿل عًٝ٘
3

  .

, يف ايتشهِٝ تٓتٗٞ ١َُٗ احملهِ بإقساض سهُ٘ يف َٛنٛع ايٓعاع: ثامثّا

غالف فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات ؾ١ُُٗ أعها٥٘ تٓتٗٞ بانتُاٍ األعُاٍ 

.  اإلْؿا١ٝ٥ يف املؿطٚع

                                                 

  . 407ص, اٌّشظغ اٌغاتك, ػظاَ , ِـش. د (1)

 (. 402ص), ػمٛد اٌف١ذ٠ه, ػظاَ, ِـش . د (2)

 (. 403ص), اٌّشظغ اٌغاتك (3)
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غالف قطاض فًؼ تػ١ٜٛ , سهِ احملهِ ًَعّ ألططاف ايٓعاع: رابعّا

.  املٓاظعات ؾٗٛ ًَعّ َا مل حياٍ ايٓعاع إىل ايتشهِٝ

إشا َا اتؿل املتٓاظعإ ع٢ً ايتشهِٝ ؾًٝؼ يًُشه١ُ املدتك١ : خاهسّا

. أقاّل بٓعط ايٓعاع إٔ تٓعط يف ايٓعاع إشا َا متػو أسس املتٓاظعني بايتشهِٝ

ٖٚصا غالف ططيف ايٓعاع أَاّ فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات 
1

   .

. ؾًًُعرتض اإلعطاض عٔ اجملًؼ ٚايًذ٤ٛ إىل ايكها٤ أٚ ايتشهِٝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (. 406ص), اٌّشظغ اٌغاتك (1)

 

الفصل الزابع 

عزّط احملَهه يف املياسعات اهليدصٔ٘ ّصلطاتُ 

شروط امهحَكو في امهىازعات : امهبحج األون  سمطات امهحَكو في امهىازعات : امهبحج امثاىي. امهىدسىٍ . امهىدسىٍ
. غًطات احملهِ ؾُٝا حيهِ ؾٝ٘: املطًب األٍٚ 

. غًطات احملهِ ػاٙ احملتهُني: املطًب ايجاْٞ
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املبحح األّل 

عزّط  احملهه يف املياسعات اهليدصٔ٘ 

 

نػريٙ ,احملهِ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ايٓاؾ١٦ عٔ عكٛز املكاٚالت اإلْؿا١ٝ٥

ٚيصا , َٔ احملهُني يف املٓاظعات األخط٣ َٔ سٝح ايؿطٚط املعترب٠ ؾٝ٘ 

ؾُا غٝصنطٙ ايباسح َٔ ؾطٚط اؾرتطٗا ايؿكٗا٤ يف احملهِ بٛد٘ عاّ 

ؾإْٗا تكاٍ يف سل احملهِ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ألٕ ٚال١ٜ ايتشهِٝ ؾُٝٗا 

نُا ٖٛ اؿاٍ يف ٚال١ٜ ايكها٤ َا عسا َا غٝصنطٙ ايباسح عٓس . ٚاسس٠

اؿسٜح عٔ ؾطط ايعًِ باألسهاّ ايؿطع١ٝ َٔ تٛؾط ؾطط ايعًِ باملػا٥ٌ 
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ايؿ١ٝٓ اهلٓسغ١ٝ يف احملهِ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ٚشيو 

:  ٚؾُٝا ًٜٞ بٝإ ٖصٙ ايؿطٚط. ؾُٝا إشا اغتػ٢ٓ عٔ ضأٟ اـبري

اتؿل ايؿكٗا٤ يف اؿهِ ايصٟ حيّهُ٘ اـكُإ إٔ ٜهٕٛ قاؿّا 

يًتشهِٝ ٚشيو بإٔ تتشكل ؾٝ٘ ايؿطٚط املعترب٠ ؾطعّا َٓص اختٝاضٙ قهُّا 

ٚست٢ قسٚض اؿهِ ؛ إال أِْٗ اختًؿٛا يف ايكسض ايٛادب َٔ ايؿطٚط يف 

:  ٚشيو ع٢ً قٛيني, اؿهِ ست٢ ٜهٕٛ قاؿّا يًتشهِٝ

إٔ اؿهِ ال ٜهٕٛ قاؿّا يًشهِ إال إشا نإ أٖاّل : امقون األون

.  ٚشيو بتٛؾط ؾطٚط ايكانٞ ؾٝ٘, يًكها٤

ٖٚصا َصٖب اؿٓؿ١ٝ
1

ٚبعض املايه١ٝ, 
2

َٚصٖب ايؿاؾع١ٝ, 
3

ٚاؿٓاب١ً, 
4

   .

بإٔ اؿهِ بعس تٛيٝت٘ َٔ اـكُني أقبح مبٓعي١ ايكانٞ يف : ٚعًًٛا يصيو 

ؾالبس َٔ تٛؾط ؾطٚط ايكانٞ ؾٝ٘, ايؿكٌ بُٝٓٗا
5

  .

 

                                                 

 , ٘ـ  1411, 2ؽ, داس اٌفىش ت١شٚخ)اٌثٕا٠ح فٟ ششغ اٌٙذا٠ح , ِؽّٛد تٓ أؼّذ, اٌؼ١ٕٟ (1)

 . 295ص, 7ظـ ,ششغ فرػ اٌمذ٠ش. ِؽّذ تٓ ػثذاٌٛاؼذ, ؛ اتٓ اٌّٙاَ(67ص, 8ظـ 

, 1ظـ , ذثظشج اٌؽىاَ فٟ أطٛي األلؼ١ح ِٕٚا٘ط األؼىاَ , إتشا١ُ٘ تٓ ِؽّذ, اتٓ فشؼْٛ (2)

 .  218ص, 7ظـ . إٌّرمٟ ششغ ِٛؿؤ ِاٌه, ع١ٍّاْ تٓ خٍف,   ؛ اٌثاظ63ٟص

, ِؽّذ تٓ اٌخـ١ة ,  ؛ اٌششت380ٟٕ١ص, 2ظـ , أدب اٌماػٟ. ػٍٟ تٓ ِؽّذ , اٌّاٚسدٞ (3)

  . 479ص, 4ظـ, ِغٕٟ اٌّؽراض

اإلٔظاف , تٓ ع١ٍّاْ , ػٍٟ,؛اٌّشدا92ٞٚص,14ظـ , اٌّغٕٟ, ػثذاهلل تٓ أؼّذ, اتٓ لذاِٗ (4)

 . 148ص , 11ظـ, فٟ ِؼشفح اٌشاظػ ِٓ اٌخالف ػٍٝ ِز٘ة اإلِاَ أؼّذ تٓ ؼٕثً

, داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ ), اٌٙذا٠ح ششغ تذا٠ح اٌّثرذٞ , ػٍٟ تٓ أتٟ تىش, اٌّشغٕأٟ (5)

, ػٍٟ تٓ ِؽّذ ,  اٌّاٚسدٞ ؛  (108ص, 4ظـ , َ 1995- ٘ـ 1416’ 1ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ

 . 380ص, 2ظـ , أدب اٌماػٟ
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ؾال جيب إٔ ,ال ٜؿرتط يف اؿهِ إٔ ٜهٕٛ أٖاّل يًكها٤: امقون امثاىي

.  تتٛؾط ؾٝ٘ ؾطٚط ايكانٞ

ٖٚصا قٍٛ أنجط عًُا٤ املايه١ٝ
1

ٚقٍٛ ابٔ ت١ُٝٝ, 
2

:  َٔ اؿٓاب١ً سٝح قاٍ

 ٜعين ايعؿط قؿات اييت تؿرتط يف ايكانٞ –إمنا اؾرتطت ٖصٙ ايكؿات " 

"ال ؾُٝٔ َُٜشِهُ٘ اـكُإ,   ؾُٝٔ ٜٛىَل –
3

  . 

بإٔ ايتشهِٝ َٔ باب ايٛناي١ ؾال ٜطاع٢ ؾٝ٘ ؾ٤ٞ : ٚعًٌ املايه١ٝ يصيو

.َٔ ؾطٚط ايكانٞ إشا مل ٜهٔ شاٖب ايعكٌ
4

  

 ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ يك٠ٛ َا عًًٛا ب٘ ؾاؿهِ مبٓعي١ – ٚاهلل أعًِ –ٚايصٟ ٜعٗط 

ٚيٝػت ايٛناي١ يف ؾ٤ٞ , ايكانٞ يف اؿهِ يف اـك١َٛ ْٚؿاش اؿهِ

.  َٔ شيو

بإٔ اَؿَهِ ال ٜهٕٛ قاؿّا يًشهِ , ٚبعس إٔ ظٗط ضدشإ ايكٍٛ األٍٚ 

ؾػٛف ٜعطض ايباسح ايؿطٚط اييت . َا مل تتٛؾط ؾٝ٘ ؾطٚط ايكانٞ

                                                 

ع١ٍّاْ تٓ خٍف ,  ؛ اٌثاظٟ 63ص  , 1ظـ , ذثظشج اٌؽىاَ, إتشا١ُ٘ تٓ ِؽّذ , اتٓ فشؼْٛ (1)

  .  218ص, 7ظـ, إٌّرمٝ , 

٘ٛ ش١خ اإلعالَ أتٟ اٌؼثاط أؼّذ تٓ ػثذاٌؽ١ٍُ تٓ ػثذاٌغالَ تٓ ذ١ّ١ح اٌؽشأٟ اٌذِشمٟ  (2)

٘ـ ٚعّغ ِٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ ػٍّاء ػظشٖ ٚتشع فٟ وص١ش ِٓ 661ٌٚذ تؽشاْ عٕح , اٌؽٕثٍٟ 

ِٕٚٙاض اٌغٕح إٌث٠ٛح فٟ ٔمغ والَ , دسء ذؼاسع اٌؼمً ٚإٌمً: ِٓ ِظٕفاذٗ. اٌفْٕٛ 

أظشفٟ ,  ٘ـ 728ذٛفٟ فٟ ععٓ اٌمٍؼح تذِشك عٕح ,ٚاٌؼم١ذج اٌٛاعـ١ح,اٌش١ؼح اٌمذس٠ح 

, داس اٌّغ١شج  ), شزساخ اٌز٘ة فٟ أخثاس ِٓ ر٘ة, ػثذاٌؽٟ اٌؽٕثٍٟ, اٌؼّاد: ذشظّرٗ 

  ( 80ص, 7ظـ , َ 1979- ٘ـ 1399, 2ؽ, ت١شٚخ

, االخر١اساخ اٌفم١ٙح ِٓ فراٜٚ ش١خ اإلعالَ تٓ ذ١ّ١ح . ػٍٟ تٓ ِؽّذ اٌثؼٍٟ , اتٓ اٌٍؽاَ  (3)

 . (577ص, خ . د, ؽ. د, اٌغؼٛد٠ح, اٌش٠اع, اٌّؤعغح اٌغؼ١ذ٠ح)

  .  (219ص, 7 ظـ ), إٌّرمٝ , ع١ٍّاْ خٍف, اٌثاظٟ  (4)
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اؾرتطٗا أقشاب ٖصا ايكٍٛ يف اؿهِ يٝهٕٛ قاؿّا يًشهِ
1

ٚبٝإ , 

َا اختًؿٛا ؾٝ٘ َٔ ٖصٙ ايؿطٚط ٚأزي١ نٌ قٍٛ ٚبٝإ َا ٜعٗط ضدشاْ٘ َٔ 

:  ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ. ٖصٙ األقٛاٍ

:  اإلصالو

شٖب ايؿكٗا٤ َٔ اؿٓؿ١ٝ
2

 ٚاملايه١ٝ
3

 ٚايؿاؾع١ٝ
4

 ٚاؿٓاب١ً
5

إىل أْ٘ ال ,  

جيٛظ ؼهِٝ ايهاؾط بني املػًُني ٚإشا سهِ مل ٜٓؿص سهُ٘ ٚيٛ ٚاؾل 

 َوَمنِ َىِحعََن امَمُه ِمِمَكاِفِرىنَ َعَمَ اِمُهِؤِهِىىَن }: يكٛي٘ تعاىل , ايكٛاب
(.  114: غٛض٠ املا٥س٠ ) {َسِبىاّل

ٜٚتؿطع عٔ شيو َػأي١ ؼهِٝ ايهاؾط أٚ ايصَٞ بني أٌٖ زٜاْت٘ يف زٜاض 

.  اإلغالّ

ؾأداظ اؿٓؿ١ٝ شيو َعًًني بأْ٘ َٔ أٌٖ ايؿٗاز٠ ؾُٝا بِٝٓٗ ٚألْ٘ جيٛظ تكًٝسٙ 

ايكها٤ ؾُٝا بِٝٓٗ ؾهصا ؼهُٝ٘
6

  .

                                                 

 .  ٌٓ ٠رؼشع اٌثاؼس ٌششؽ اٌؽش٠ح ٌؼذَ ٚظٛد اٌشق فٟ صِإٔا ٘زا( 1)

 . (67ص, 8 ظـ ),ششغ اٌٙذا٠ح, اٌثٕا٠ح , ِؽّذ تٓ ِؽّذ, اٌؼ١ٕٟ (2)

 .   (218ص, 7ظـ ), اٌّشظغ اٌغاتك, ع١ٍّاْ خٍف, اٌثاظٟ  (3)

 ,ؼاش١ح اٌم١ٍٛتٟ ػٍٝ وٕض اٌشاغث١ٓ ششغ ِٕٙاض اٌـاٌث١ٓ , أؼّذ تٓ أؼّذ, اٌم١ٍٛتٟ (4)

 (.452ص, 4ظـ , 1997َ- ٘ـ 1417, 1ؽ, ٌثٕاْ,  داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح ت١شٚخ)

 .   ( 92ص , 14ظـ ),اٌّغٕٟ, اتٓ لذاِٗ  (5)

 . (452ص, 7ظـ ), ششغ فرػ اٌمذ٠ش. ِؽّذ تٓ ػثذاٌٛاؼذ, ّ٘اَ اياتٓ  (6)
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ٚقطح ايؿاؾع١ٝ باملٓع يف شيو
1

ٖٚٛ َكته٢ قٍٛ املايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ؾكس . 

.قطسٛا باؾرتاط اإلغالّ يف ايكانٞ
2

  ٖٚٛ نصيو يف اؿهِ ألْ٘ ٜطٕٚ 

ٚايهاؾط يٝؼ أٖاّل يًٛال١ٜ. إٔ ايتشهِٝ ٚال١ٜ نايكها٤ 
3

  . 

 أْ٘ ال جيٛظ ؼهِٝ ايصَٞ يف زٜاض اإلغالّ – ٚاهلل أعًِ –ٚايصٟ ٜعٗط 

ألٕ اؿهِ ايٛادب تطبٝك٘ يف زٜاض املػًُني ٖٛ , يٝشهِ بني بين زٜٓ٘

ٚال ٜكح تطبٝك٘ َٔ غري املػًِ, اإلغالّ
4

 .

 

 

:  البلْغ

:  اختًـ ايعًُا٤ يف دٛاظ ؼهِٝ ايكيب ع٢ً قٛيني

ٚإٕ أقاب اؿهِ مل جيع , ال جيٛظ ؼهِٝ ايكيب: القول األول

, ٚقٍٛ ايؿاؾع١ٝ , ٚاملؿٗٛض عٓس املايه١ٝ, ٖٚٛ قٍٛ اؿٓؿ١ٝ . ؼهُٝ٘

ألِْٗ ٜؿرتطٕٛ يف اؿهِ َا ٜؿرتطْٛ٘ يف , َٚكته٢ َصٖب اؿٓاب١ً 

.  ايكانٞ َٔ ايكؿات ٚؾطط ايبًٛؽ أسسٖا

                                                 

  . (452ص, 4 ظـ ),ؼاش١ح اٌم١ٍٛتٟ, أؼّذ , اٌم١ٍٛتٟ  (1)

 . (12ص, 14 ظـ ),اٌّغٕٟ, ؛ اتٓ لذاِٗ (50ص, 1ظـ ), ذثظشج اٌؽىاَ, اتٓ فشؼْٛ (2)

,  ؛ اتٓ لذاِٗ(452ص, 4 ظـ ),ِشظغ عاتك,  ؛ اٌم١ٍٛتٟ 218ص, 7ظـ , إٌّرمٝ , اٌثاظٟ  (3)

 .   (12ص, 14ظـ ), اٌّشظغ اٌغاتك

  . 60ص, اٌرؽى١ُ فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح . ػثذاهلل تٓ ِؽّذ, آي خ١ٕٓ (4)
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بأْ٘ يٝؼ َٔ أٌٖ ايؿٗاز٠ ؾال ٜهٕٛ َٔ أٌٖ ايكها٤: ٚعًًٛا يصيو
1

 .

.  ٚايتشهِٝ ٚال١ٜ يف سهِ خام ؾتأخص سهِ ايكها٤ يف اؾرتاط ايبًٛؽ

 

جيٛظ ؼهِٝ ايكيب إشا نإ قس عكٌ ٚعطف ٚعًِ ٖٚٛ : القول الثاني

.  قٍٛ عٓس املايه١ٝ

بإٔ ايكيب قس ٜهٕٛ عاملّا بايػ١ٓ ٚايكها٤ ٚإٕ مل ٜبًؼ: ٚعًًٛا يصيو
2

  .

ألٕ ايكيب ؼت ,  اؾرتاط ايبًٛؽ يف اؿهِ – ٚاهلل أعًِ –ٚايصٟ ٜعٗط 

ٚال١ٜ غريٙ ؾال ٜكح إٔ ًٜٞ ٖٛ أَط غريٙ ٚايتشهِٝ ٚظٝؿ١ خطري٠ ؼتاز إىل 

.  نُاٍ ايطأٟ ٚايؿط١ٓ ٚمتاّ ايعكٌ ٖٚصا َا ٜؿكسٙ ايكيب

 

:  العكل

ٚعسّ , ال خالف بني أٌٖ ايعًِ يف اؾرتاط ايعكٌ ؾُٝٔ حيهُ٘ اـكُإ

دٛاظ ؼهِٝ اجملٕٓٛ ألْ٘ ؾاقس األ١ًٖٝ بٌ شٖب بعهِٗ إىل عسّ دٛاظ 

ؼهِٝ املعتٛٙ ٚاملٛغٛؽ
3

  .

 

                                                 

إٌّرمٝ ششغ , ؛ اٌثاظ67ٟص, 8ظـ , اٌثٕا٠ح ششغ اٌٙذا٠ح. ِؽّٛد تٓ أؼّذ, اٌؼ١ٕٟ (1)

 . 12ص, 14ظـ , اٌّغٕٟ, ؛ اتٓ لذاِٗ 218ص, 7ظـ , ِٛؿؤ ِاٌه

  .  219ص, 7ظـ , ِشظغ عاتك, اٌثاظٟ (2)
  .  12ص , 14ظـ , اٌّغٕٟ,  ؛ اتٓ لذاِٗ 219ص, 7ظـ , إٌّرمٝ , اٌثاظٟ (3)
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:  العله باألحهاو الغزعٔ٘

:  اختًـ ايعًُا٤ يف اؾرتاط قؿ١ االدتٗاز يف اؿهِ َٔ عسَ٘ ع٢ً قٛيني

أْ٘ البس إٔ ٜهٕٛ اؿهِ َٔ أٌٖ االدتٗاز املطًل ال : القول األول

غكٛم ايٛاقع١ احملهِ ؾٝٗا ؾإٕ مل ٜهٔ نصيو بطٌ ؼهُٝ٘ ٚمل 

ٚقس ْل عًٝ٘ بعض ايؿاؾع١ٝ. ٜٓؿص سهُ٘
1

  . 

ٜٚعًٌ هلِ يف شيو بإٔ ايتشهِٝ نايكها٤ ؾٝؿرتط يف اؿهِ َا ٜؿرتط 

.  يف ايكانٞ ظاَع ايٛال١ٜ ؾُٝٗا

 

ٜؿرتط يف اؿهِ إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ االدتٗاز أٟ االدتٗاز : القول الثاني

يف َصٖب َعني ال االدتٗاز املطًل ٚجيٛظ إٔ ٜهٕٛ عاَّٝا إشا اغرتؾس 

ألٕ . ٜٚطز ٚإٕ ٚاؾل قٍٛ قا٥ٌ, ايعًُا٤ ؾإٕ مل ٜػرتؾسِٖ مل جيع سهُ٘

ٚيصا َٓعٛا ؼهِٝ اؾاٌٖ ٚإيٝ٘ . اؿهِ عٓس عسّ االغرتؾاز كاطط٠ 

.شٖب املايه١ٝ
2

  

 

                                                 

 ؛ 479ص , 4ظـ , ِغٕٟ اٌّؽراض, ؛ اٌششت380ٟٕ١ص, 2ظـ , أدب اٌماػٟ,  اٌّاٚسدٞ(1)

 . 242ص, 8ظـ , ٔٙا٠ح اٌّؽراض, اٌشٍِٟ

اٌششغ اٌظغ١ش ػٍٝ . أؼّذ تٓ ِؽّذ ,  ؛ اٌذسد٠ش 36ص, 10ظـ , اٌزخ١شج , اٌمشافٟ (2)

, 4ظـ , ؽ. د, خ. د, داس اٌّؼاسف), ألشب اٌّغاٌه إٌٝ ِز٘ة اإلِاَ ِاٌه 

 .  (198ص
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أْ٘ ٜؿرتط يف اَيَشهِ إٔ ٜهٕٛ شا ؾك٘ َٚعطؾ١ ؾُٝا : القول الثالث

ٖٚٛ قٍٛ اؿٓاب١ً. ال يف مجٝع األسهاّ, حيهِ ؾٝ٘ 
1

 , .ٚبعض ايؿاؾع١ٝ 

2
  

:  واستدموا مذمل 
- بإٔ ايٓيب  ٚمل ,  ضنٞ اهلل عٓ٘ يف بين قطٜع١–سهِ غعس بٔ َعاش  

ٜجبت أْ٘ نإ عاملّا ظُٝع األسهاّ
34

  .

ْصنط َػأيتني , ٚبعس بٝإ أقٛاٍ ايعًُا٤ يف ؾطط ايعًِ باألسهاّ ايؿطع١ٝ

.  تعًل بٗصا ايؿطط, هلُا

: األٚىل .  األسهاّ ايؿطع١ٝ ايٛادب١ ايتطبٝل يف ايتشهِٝ 

ٚيف ٖصٙ املػأي١ ,  َا جيب إٔ ٜعًُ٘ احملهِ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ:ايجا١ْٝ

.  ْبني األظٗط َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤ ؾُٝا ٜتعًل بٗصا ايؿطط

 

:  األحكام الواجبة التطبوق يف التحكوم: املسألة األوىل

                                                 

 . (545ص , 10ظـ ), اٌّغٕٟ, اتٓ لذاِٗ (1)

,, ؽ.د, ِىح اٌّىشِح, ِىرثح اٌثاص ) ,اٌفراٜٚ اٌفم١ٙح اٌىثشٜ, ِٟخأؼّذ اٌٟٙ, اتٓ ؼعش (2)

 (. 299ص, 4ظـ , خ. د

 . اٌّشظغ اٌغاتك, اتٓ لذاِٗ (3)

 .( 27) عثك ذخش٠عٗ ص  (4)
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يكس نجطت يف اآل١ْٚ األخري٠ ايعكٛز ايتذاض١ٜ بٛد٘ عاّ ٚعكٛز املكاٚالت 

بٛد٘ خام ٚضمبا اتؿل ططؾا ايعكس غٛا٤ ناْا َػًُني أٚ اسسُٖا َػًِ 

ٚاآلخط غري َػًِ ع٢ً ايتشانِ إىل بعض ايكٛاْني ايٛنع١ٝ عٓس سكٍٛ 

أٚ ايتشانِ إىل غري . ايٓعاع بُٝٓٗا ٚتطى ايتشانِ إىل أسهاّ اإلغالّ 

.  املػًِ أٚ تطى احملهِ اؿهِ بأسهاّ اإلغالّ َٔ احملهِ

ٚايتشانِ , ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايٛادب ع٢ً احملتهُني ايًذ٤ٛ إىل أسهاّ اإلغالّ

ٚع٢ً احملهِ اؿهِ . ٚيٛ نإ أسس املتشانُني َٔ غري املػًُني , إيٝٗا

 َٚا اغتُس َُٓٗا َٔ مبا أْعٍ اهلل تعاىل يف نتاب٘ ٚع٢ً يػإ ضغٍٛ ا هلل 

أٚ بططم ايؿكٌ ؾٝ٘ , غٛا٤ ؾُٝا ٜتعًل بايؿكٌ يف ايٓعاع , أسهاّ ؾطع١ٝ

ٚأَا , ٚغريٖا , ٚميني ْٚهٍٛ, ٚإقطاض, نططم اإلثبات َٔ ؾٗاز٠ 

 .ٚأقٌ شيو , ايكٛاْني ايٛنع١ٝ ؾال جيٛظ ايتشانِ إيٝٗا ٚال اؿهِ بٗا 

ٍِ َفُرُدوُه ِإَمَ امَمِه َوامَرُسوِن  } قٍٛ اهلل تعاىل َفِإنِ َتَىاَزِعُتِو ِفي َشِي
 {ِإِن ُكىُتوِ ُتِؤِهُىونَ ِبامَمِه َواِمَىِوِو اآلِخِر َذِمَل َخِىٌر َوَأِحَسنُ َتِأِوىاّل

( .  59اآل١ٜ,غٛض٠ ايٓػا٤)

َفال َوَرِبَل ال ُىِؤِهُىونَ َحَتَ ُىَحِكُهوَل ِفىَها َشَحَر  }ٚقٍٛ اهلل تعاىل 
َبِىَىُهوِ ُثَو ال َىِحُدوا ِفي َأىُفِسِهوِ َحَرحّا ِهَها َقَضِىَت َوُىَسِمُهوا 

(  65: غٛض٠ ايٓػا٤ اآل١ٜ ) {َتسِِمىهّا
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: اآل١ٜ, غٛض٠ املا٥س٠ ) {َوَأِن احُِكوِ َبِىَىُهوِ ِبَها َأىَزَن امَمُه }ٚقٛي٘ تعاىل 

49  . )

نُا جيب تطى ايتشانِ إىل أٟ د١ٗ ال ؼهِ بأسهاّ اإلغالّ َا زاّ إٔ 

ألٕ دعٌ ايؿكٌ يف ْعاع أسس ططؾٝ٘ َػًِ إىل غري . أسس املتشانُني َػًُّا

َوَمِن قاٍ تعاىل : ٖٚٛ كايـ يكطٜح ايكطإٓ, َػًِ ؾٝ٘ تٛي١ٝ ي٘ ع٢ً املػًِ
(.  141: غٛض٠ ايٓػا٤ ) {َىِحعََن امَمُه ِمِمَكاِفِرىنَ َعَمَ اِمُهِؤِهِىىَن َسِبىاّل

 ٚأَا يٛ نإ ايططؾإ املتٓاظعإ َٔ غري املػًُني ٜٚكُٝإ يف بالز اإلغالّ 

, ؾإٕ اتؿكا ع٢ً ايتشانِ إىل ضدٌ َِٓٗ خاضز زٜاض اإلغالّ ؾصيو غا٥ؼ, 

, ؾً٘ قبٍٛ اؿهِ بُٝٓٗا عهِ اإلغالّ, ٚإٕ ؼانُا إىل سهِ َػًِ

ُِوَل َفاحُِكِو  }نُا قاٍ اهلل تعاىل . ٚي٘ ضؾض اؿهِ بُٝٓٗا َفِإِن َحا
َبِىَىُهِو َأِو َأِعِرضِ َعِىُهِو َوِإنِ ُتِعِرضِ َعِىُهِو َفَمنِ َىُضُروَل َشِىّّا َوِإِن 

غٛض٠  ) {َحَكِهَت َفاحُِكوِ َبِىَىُهوِ ِباِمِقِسِط ِإنَ امَمَه ُىِحّبُ اِمُهِقِسِطىَن

( .  42: اآل١ٜ, املا٥س٠ 

 

 

 

:  حكم حتكوم املهندس ذا اخلربة الفنوة اهلندسوة: املسألة الثانوة
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مما غبل إٜطازٙ َٔ أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف اؾرتاط ايعًِ باألسهاّ ايؿطع١ٝ ؾُٝٔ 

ٜٛىل ايتشهِٝ
1

  . 

 إْ٘ ال جيٛظ يًُٗٓسؽ شا اـرب٠ ايؿ١ٝٓ اهلٓسغ١ٝ – ٚاهلل أعًِ –ؾاألظٗط 

ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ َا زاّ أْ٘ ؾاقس يؿطط ايؿك٘ ٚايعًِ 

َٚا ٜتعًل بايٓعط يف اؿهِ َٔ ايعًِ بططق٘ . ايؿطعٞ ؾُٝا حيهِ ؾٝ٘

َٚت٢ ,ٚايٓهٍٛ, ٚايُٝني , ٚايؿٗاز٠ , ٚقؿت٘ ٚٚغا٥ٌ اإلثبات ناإلقطاض

ٚمٛٙ مما جيب ع٢ً , َٚا ٖٞ َٛاْعٗا , تكبٌ ٖصٙ ايبٝٓات َٚت٢ تطز 

.  احملهِ َعطؾت٘ ٚايعًِ ب٘ يف ططم اؿهِ ٚقؿت٘

إٔ اؾرتاط ايؿك٘ ٚايعًِ ايؿطعٞ ؾُٝا حيهِ ؾٝ٘ ٖٛ أقٌ َا : ٚتٛدٝ٘ شيو

ؾهصيو احملهِ ظاَع ايٛال١ٜ يف نٌ َُٓٗا , اؾرتط٘ ايؿكٗا٤ يف ايكانٞ

ٜٚؤٜس شيو َا شنطٙ ابٔ ت١ُٝٝ َٔ اؿٓاب١ً َٔ إٔ ٚال١ٜ ايكها٤ تتبعض ؾال 

جيب ع٢ً ايكانٞ إال َعطؾ١ َا ٜتعًل بٛالٜت٘ ست٢ يٛ ِٚيٞ  يف املٛاضٜح مل 

. جيب إٔ ٜعطف إال ايؿطا٥ض ٚايٛقاٜا َٚا ٜتعًل بصيو . . .
2

 

                                                 

 . ِٓ ٘زا اٌثؽس  (78 )ساظغ ص ( 1)

    . 577ص , االخر١اساخ. ػٍٟ تٓ ِؽّذ , اتٓ اٌٍؽاَ ( 2)
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َٚا شنطٙ ابٔ ايػطؽ
1

"  َٔ اؿٓؿ١ٝ بكٛي٘ إشا مل ٜؿرتط االدتٗاز ؾال أقٌ : 

" َٔ اعتباض ايتًبؼ بايعًِ ٚايؿك٘ ٚايتأٌٖٝ يف اؾ١ًُ
2

"  إىل إٔ قاٍ ٚايعاَٞ :

احملض يٝؼ بأٌٖ يًكها٤ ٖٚصا ٖٛ ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜؿِٗ عٔ األ١ُ٥ 

.املتكسَني "
3

  

ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو ؾُٝا يٛ  نإ املٗٓسؽ عهّٛا يف ١٦ٖٝ ؼهِٝ ٜطأغٗا 

ؾإٕ شيو دا٥ع ألْ٘  مبذُٛع , قهِ شٚ ؾك٘ ٚعًِ ؾطعٞ ؾُٝا حيهِ ؾٝ٘ 

ٚبصيو ٜهٕٛ قس ادتُع يف . ١٦ٖٝ ايتشهِٝ قس تٛؾط ؾطط ايعًِ ايؿطعٞ

١٦ٖٝ ايتشهِٝ ايساض١ٜ ايؿطع١ٝ ٚاـرب٠ ايؿ١ٝٓ اهلٓسغ١ٝ ٖٚصا َا أداظت٘ 

املاز٠ ايجالث١ َٔ ايال٥ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يٓعاّ ايتشهِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ 

ايػعٛز١ٜ سٝح اؾرتطت يف ساي١ تعسز احملهُني إٔ ٜهٕٛ ض٥ٝػِٗ ع٢ً 

زضا١ٜ بايكٛاعس ايؿطع١ٝ
4

  .

 

 

                                                 

٘ـ 833ٌٚذ ػاَ ,اتٓ اٌغشط تذس اٌذ٠ٓ أتٛ اٌغ١ش ِؽّذ تٓ ِؽّذ اٌّظشٞ اٌؽٕفٟ:  ٘ٛ(1)

٘ـ ِٓ ِؤٌفاذٗ اٌفٛائذ اٌفم١ٙح فٟ أؿشاف اٌمؼ١ح اٌؽى١ّح ٚوزٌه ؼاش١ح ػٍٝ 894ٚذٛفٟ ػاَ 

؛ أظش فٟ ذشظّرٗ اٌضسوٍٟ خ١ش .ششغ اٌرفراصأٟ ٌٍؼمائذ إٌفغ١ح ٚوراب فٟ أدب اٌمؼاء

, 7َ ظـ 2002 , 15ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ , داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ , األػالَ , اٌذ٠ٓ ِؽّٛد

 .          280ص

  .71- 70ص , اٌفٛاوٗ اٌثذس٠ح , تذساٌذ٠ٓ ِؽّذ تٓ ِؽّذ , اتٓ اٌغشط( 2)

 . اٌّشظغ اٌغاتك( 3)

 . 135ص, اٌرؽى١ُ فٟ اٌٍّّىح اٌؼشت١ح اٌغؼٛد٠ح, ِؽّذ ٔاطش, اٌثعاد. د( 4)
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:   العدال٘ 

. عطف بعض أٌٖ ايعًِ ايعسٍ بكٛي٘ . .  " ظاٖط , إٔ ٜهٕٛ قازم ايًٗذ١: 

َأَّْٛا يف , بعٝسّا عٔ ايطٜب, َتٛقّٝا املآثِ, عؿٝؿّا عٔ  احملاضّ, األَا١ْ

"َػتعُاّل ملط٠٤ٚ َجً٘ يف زٜٓ٘ ٚزْٝاٙ, ايطنا ٚايػهب
1

  . 

اختًـ ايعًُا٤ يف اؾرتاط ايعساي١ يف احملهِ ٚعسّ دٛاظ تٛي١ٝ ايؿاغل ع٢ً 

:  قٛيني

ٚال , إٔ ايعساي١ ؾطط يف احملهِ ؾال جيٛظ ؼهِٝ ايؿاغل: ايكٍٛ األٍٚ

ٜٓؿص سهُ٘ ٖٚٛ قٍٛ بعض اؿٓؿ١ٝ
2

ٚأنجط املايه١ٝ, 
3

َٚكته٢ قٍٛ , 

ايؿاؾع١ٝ
4

 ٚاؿٓاب١ً 
5

.  ألِْٗ ٜؿرتطٕٛ يف احملهِ َا ٜؿرتطْٛ٘ يف ايكانٞ

َُِكِو }: بكٛي٘ تعاىل , ٚاغتسيٛا يصيو  َىا َأُىَها اَمِذىَن آَهُىوا ِإِن َحا
(  6: اآل١ٜ, غٛض٠ اؿذطات ) {َفاِسقٌ ِبَىَبٍإ َفَتَبَىُىوا

:  ٚٚد٘ االغتسالٍ

إٔ اآل١ٜ زيت ع٢ً عسّ قبٍٛ قٛي٘ ؾعسّ قبٍٛ سهُ٘ َٔ باب أٚىل 
6

  .

                                                 

  . 634ص, 1ظـ , أدب اٌماػٟ, اٌّاٚسدٞ( 1)

 (. 81ص, 1ظـ), سٚػح اٌمؼاج ٚؿش٠ك إٌعاج, ػٍٟ تٓ ِؽّذ, اٌغّٕأٟ (2)

  . 218ص, 7ظـ , إٌّرمٝ, ع١ٍّاْ تٓ خٍف, اٌثاظٟ  (3)

 . 479ص, 4ظـ , ِغٕٟ اٌّؽراض, اٌششت١ٕٟ (4)

 . 12ص, 14ظـ , اٌّغٕٟ , اتٓ لذاِٗ  (5)

- ٘ـ 1413, 5ؿـ, ؽ. د. ؼاش١ح اٌشٚع اٌّشتغ, ػثذاٌشؼّٓ تٓ ِؽّذ, اٌماعُ (6)

 (. 517, 7ظـ , 1992َ
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ؾال جيٛظ ؼهُٝ٘ ألٕ ايتشهِٝ , بإٔ ايؿاغل يٝؼ أٖاّل يًكها٤ : ٚعًًٛا

َٔ باب ٚال١ٜ اؿهِ نايكها٤
1

  .

األٚىل عسّ ؼهِٝ ايؿاغل ٚيهٔ يٛ سهِ داظ ؼهُٝ٘ : ايكٍٛ ايجاْٞ

ٚقاٍ ب٘ َععِ اؿٓؿ١ٝ.  ْٚؿس سهُ٘
2

 ٚبعض املايه١ٝ
3

  .

بأْ٘ نُا داظ تٛي١ٝ ايؿاغل ايكها٤ ْٚؿص  ؾٝ٘ سهُ٘ : ٚعًًٛا يصيو

ؾهصيو ٖٗٓا
4

 ألٕ ايتشهِٝ َٔ باب ايٛناي١ ؾال ٜطاع٢ يف اؿهِ َٔ 

ايكؿات إال ايعكٌ
5

  .

 

ٚأْ٘ ال جيٛظ ,  اؾرتاط ايعساي١ يف احملهِ– ٚاهلل أعًِ –ٚايصٟ ٜعٗط 

شيو إٔ احملهِ نايكانٞ يف إسكام اؿل ٚإظٖام , ؼهِٝ ايؿاغل

ٖٚصٙ األَٛض َع١ٓ ؾكسٖا يف ايؿاغل ؾال , ٚضز اؿكٛم ألًٖٗا, ايباطٌ

.  ٜهٕٛ أٖاّل يًشهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  .218ص, 7ظـ. اٌّشظغ اٌغاتك, اٌثاظٟ (1)

  .   296ص, 7ظـ , ششغ فرػ اٌمذ٠ش,  اتٓ اٌّٙاَ(2)

 . 488ص, 7ظـ , ؼاش١ح اٌخششٟ,  اٌخششٟ(3)

  . 296ص, 7ظـ . اٌّشظغ اٌغاتك, اتٓ اٌّٙاَ  (4)

  . 219, 7ظـ .  اٌّشظغ اٌغاتك, اٌثاظٟ  (5)
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:  الذنْرٗ 

اختالف ايعًُا٤ يف اؾرتاط ايصنٛض٠ يف اؿهِ َبين ع٢ً اختالؾِٗ يف 

اؾرتاطٗا يف ايكانٞ َا عسا املايه١ٝ ايصٜٔ اتؿكٛا يف اؾرتاط ايصنٛض٠ يف 

.  ايكانٞ ؾكس اختًؿٛا يف اؾرتاطٗا يف اؿهِ

:  ٚاختالف ايعًُا٤ يف شيو ع٢ً قٛيني

جيٛظ ؼهِٝ املطأ٠ ؾُٝا غ٣ٛ اؿسٚز ٚايككام ٖٚٛ َصٖب : ايكٍٛ األٍٚ

اؿٓؿ١ٝ
1

ٚقٍٛ بعض املايه١ٝ, 
2

  .

 –ٚاغتسٍ أقشاب ٖصا ايكٍٛ َٔ املايه١ٝ مبا ضٟٚ عٔ عُط بٔ اـطاب 

 أْ٘ َٚي٢ ايؿؿا٤–ضنٞ اهلل عٓ٘ 
3

- غٛم - ٖٚٞ أّ غًُٝإ بٔ أبٞ سج١ُ  

املس١ٜٓ
4

  .

: ٚٚد٘ ايسالي١ قايٛا أْ٘ البس يٛايٞ ايػٛم إٔ حيهِ بني ايٓاؽ ٚيٛ يف  

قػا٥ط األَٛض
5

  .

                                                 

 . 25ص . ِؼ١ٓ اٌؽىاَ, اٌـشاتٍغٟ (1)

 .   488ص, 7ظـ , اٌّشظغ اٌغاتك, ؛ اٌخششٟ, اٌّشظغ اٌغاتك, اٌثاظٟ (2)

 , ٚتا٠ؼد إٌثٟ , أعٍّد لثً اٌٙعشج, ٟ٘ أَ ع١ٍّاْ اٌشفاء تٕد ػثذاهلل اٌمشش١ح اٌؼذ٠ٚح (3)

ٚوأد ذشلٟ فٟ اٌعا١ٍ٘ح ٚػشػد سلا٘ا ػٍٝ إٌثٟ , ٚوأد ِٓ ػمالء إٌغاء ٚفؼالئٙٓ

اإلطاتح فٟ , أؼّذ تٓ ػٍٟ اٌؼغمالٟٔ . اتٓ ؼعش" ٚػ١ٍّٙا ؼفظح, أسلٟ: "  فماي ٌٙا

 (.   727ص , 7ظـ , ٘ـ1412, ؽ. د, ٌثٕاْ, ت١شٚخ , داس اٌع١ً ), ذ١١ّض اٌظؽاتح

أؼّذ , شاوش : ترؽم١ك, اٌّؽٍٝ, أٚسد اتٓ ؼضَ ٘زا األشش دْٚ عٕذ ٚتظ١غح اٌرؼؼ١ف  (4)

 , 10-9ظـ, 2001َ- ٘ـ 1422, 2ؽ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ). ِؽّذ

  (. 295ص

  . 219ص, 7ظـ, إٌّرمٝ, اٌثاظٟ  (5)
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 األثط مبا شنطٙ ابٔ ايعطبٞٚجياب عٔ ٖصا
1

.  بكٛي٘  . .  " ٚمل ٜكح ؾال تًتؿتٛا :

إيٝ٘ ؾإمنا ٖٛ َٔ زغا٥ؼ املبتسع١ يف األسازٜح 
2

  . "

بإٔ املطأ٠ تكًح ؾٗازتٗا ؾُٝا غ٣ٛ اؿسٚز : ٚعًٌ اؿٓؿ١ٝ يًذٛاظ 

ٚايككام ؾٝكح ؼهُٝٗا ؾُٝا غٛاُٖا
3

  .

.  ال جيٛظ ؼهِٝ املطأ٠: ايكٍٛ ايجاْٞ

ٖٚٛ قٍٛ أنجط املايه١ٝ 
4

َٚصٖب ايؿاؾع١ٝ 
5

َٚكته٢ َصٖب اؿٓاب١ً
6

 

ؾِٗ ٜؿرتطٕٛ يف اؿهِ َا ٜؿرتطْٛ٘ يف ايكانٞ ٚقس اؾرتطٛا يف ايكانٞ 

.  ايصنٛض١ٜ َٚٓعٛا تٛي١ٝ املطأ٠ ايكها٤

:  ٚاغتسيٛا ع٢ً شيو 

"  قاٍ إٔ ضغٍٛ  اهلل  "ئ ًٜؿح قّٛ ٚيٛا أَطِٖ اَطأ٠: 
7

  . 

, بإٔ َٔ ٜتٛىل ايتشهِٝ حيتاز ملدايط١ ايطداٍ ٚسهٛض فايػِٗ: ٚعًًٛا 

ٚاملطأ٠ ممٓٛع١ َٔ سهٛض فايؼ ايطداٍ
8

  .

                                                 

أتٟ ؼاِذ , ِٓ ِشا٠خٗ , ٘ٛ اٌماػٟ أتٛ تىش ِؽّذ تٓ ػثذاهلل تٓ اٌؼشتٟ األٔذٌغٟ اٌّاٌىٟ (1)

ػح األؼٛرٞ فٟ ششغ سٌٟٚ لؼاء أشث١ٍ١ح ِٓ ِظٕفاذٗ ػا, اٌغضاٌٟ ٚأتٟ صوش٠ا اٌرثش٠ضٞ

, اٌشعاٌح ,  ع١ش أػالَ إٌثالء :أظش,543فاط ػاَ فٟ لرٍٗ اإلفشٔط ٚ, عٕٓ اٌرشِزٞ 

 . 197ص, 20ظـ , ٘ـ 1405, 1ؽ, ت١شٚخ

 .   482ص, 3ظـ , أؼىاَ اٌمشآْ, اتٓ اٌؼشتٟ  (2)

   .25ص ,اٌّشظغ اٌغاتك, اٌـشاتٍغٟ (3)

 . 63ص, 1ظـ , ذثظشج اٌؽىاَ,  ؛ اتٓ فشؼ218ْٛص, 7ظـ , إٌّرمٝ, اٌثاظٟ (4)

 . 452ص, 4ظـ . ؼاش١ح اٌم١ٍٛتٟ ػٍٝ وٕض اٌشاغث١ٓ, اٌم١ٍٛتٟ (5)

 . 12ص, 14ظـ , اٌّغٕٟ, اتٓ لذاِٗ (6)

 (. 4225)تشلُ , سٚاٖ اٌثخاسٞ فٟ وراب اٌفرٓ ٚاٌّغاصٞ (7)

 . 517ص, 7ظـ , ؼاش١ح اٌشٚع , ػثذاٌشؼّٓ , اٌماعُ (8)
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 اؾرتاط ايصنٛض٠ يف ايتشهِٝ ٚأْ٘ ال جيٛظ – ٚاهلل أعًِ –ٚايصٟ ٜعٗط 

ؼهِٝ املطأ٠ ٚأَا َا نإ ي٘ تعًل بايٓػا٤ ٚتكبٌ ؾٝ٘ ؾٗاز٠ املطأ٠ ٚال ٜطًع 

عًٝ٘ ايطداٍ يف ايػايب نايبهاض٠ ٚايجٝٛب١ ٚايٛالز٠ ؾٝكبٌ قٛهلا ؾٝ٘ إشا 

ناْت اَطأ٠ عسٍ َٔ باب اـرب٠ ال َٔ باب اؿهِ ألٕ ايتشهِٝ ٚال١ٜ 

.   نايكها٤

 

:  صالم٘ احلْاظ 

:  ٚبٝاْٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ, ٚايٓطل, ٚايػُع , ايبكط: ٚاملطاز باؿٛاؽ ٖٓا

:  عزط البصز

:  اختًـ ايعًُا٤ يف دٛاظ ؼهِٝ األع٢ُ ع٢ً قٛيني

, ٚإٕ سهِ ؾشهُ٘ باطٌ,  أْ٘ ال جيٛظ ؼهِٝ األع٢ُ :القول األول 

ٖٚٛ َصٖب اؿٓؿ١ٝ
1

ٚايؿاؾع١ٝ, 
2

  .

بإٔ غري املبكط ال تكبٌ ؾٗازت٘ َٚٔ ال تكبٌ ؾٗازت٘ ال ٜكح : ٚعًًٛا يصيو

ؼهُٝ٘
3

  .

 

                                                 

ِؼ١ٓ ,  ؛ اٌـشاتٍغٟ 80ص, 1ظـ , سٚػح اٌمؼاج ٚؿش٠ك إٌعاج, ػٍٟ تٓ ِؽّذ, اٌغّٕأٟ (1)

 . 25ص , اٌؽىاَ

   (.452ص, 4ظـ, اٌّشظغ اٌغاتك, اٌم١ٍٛتٟ  (2)

 . 25 اٌّشظغ اٌغاتك,  اٌـشاتٍغٟاٌّشظغ اٌغاتك؛, اٌغّٕأٟ (3)
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جيٛظ ؼهِٝ األع٢ُ ٖٚٛ قٍٛ يبعض اؿٓاب١ً: القول الثاني
1

  .

إش ال ٜعٛظٙ , بأْ٘ نُا ػٛظ ؾٗاز٠ األع٢ُ ؾٝذٛظ ؼهُٝ٘: ٚعًًٛا يصيو

إال َعطؾ١ عني اـكِ ٚال حيتاز إىل شيو بٌ ٜكهٞ ع٢ً َٛقٛف نُا 

 بني اـكُني ٚنُا داظ يًكانٞ إٔ ُٜعَطف – عًٝ٘ ايػالّ –قه٢ زاٚز 

مبعاْٞ نالّ ايؿٗٛز ٚاـكّٛ يف ايرتمج١ ؾهصيو ايكانٞ األع٢ُ ٜعطف 

بأعٝاِْٗ
2

  .

إٔ دٛاظ ؼهِٝ األع٢ُ يٝؼ ع٢ً إطالق٘ -   ٚاهلل أعًِ –ٚايصٟ ٜعٗط 

ؾإٕ ناْت اـك١َٛ مما حيتاز إىل ؾدٛم احملهِ َٚؿاٖست٘ غُٝا َا 

.  ٜتعًل مبٓاظعات عكٛز املكاٚالت اإلْؿا١ٝ٥ 

 إٔ ٜهٕٛ احملهِ َبكطّا ٚإٕ ناْت اـك١َٛ – ٚاؿاي١ ٖصٙ –ؾاألٚىل 

إْ٘ , ٚقس ٜكٍٛ قا٥ٌ. غري شيو ؾال بأؽ إٔ ٜهٕٛ احملهِ غري َبكط 

. ٜهؿٞ ؾُٝا حيتاز احملهِ األع٢ُ إىل َؿاٖست٘ ٚايٛقٛف عًٝ٘ إٔ ُٜعَطف ي٘

ؾٝذاب عٓ٘ بإٔ شيو مما ًٜػٞ َع١ٜ َٔ َعاٜا ايتشهِٝ أال ٖٚٞ قكط 

.  اإلدطا٤ات ٚغطع١ ايؿكٌ يف املٓاظعات ٚايبت ؾٝٗا

 

 

 

 

                                                 

 . 577ص , ػٍٟ تٓ ِؽّذ االخر١اساخ, اتٓ اٌٍؽاَ (1)

 .   اٌّشظغ اٌغاتك, اتٓ اٌٍؽاَ (2)
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:  عزط الضنع

.  ْل ايؿاؾع١ٝ ع٢ً عسّ دٛاظ ؼهِٝ األقِ

بأْ٘ غري أٌٖ يًكها٤ ؾُٝتٓع ؼهُٝ٘: ٚعًًٛا يصيو
1

  . 

 ع٢ً َٔ – ؾُٝا اطًعت عًٝ٘ –ٚأَا اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ؾًِ أقـ 

ْل َِٓٗ ع٢ً ٖصا ايؿطط يف احملهِ؛ إال إٔ َكته٢ َصٖب اؿٓؿ١ٝ
2

 

ٚاؿٓاب١ً
3

 يف إسس٣ ايطٚاٜتني ٖٛ املٓع َٔ ؼهِٝ األقِ قٝاغّا ع٢ً َٓع٘ 

.  َٔ ايكها٤

بإٔ األقِ ال تكبٌ ؾٗازت٘ ؾأٚىل أال تكح تٛيٝت٘ ايكها٤: ٚعًًٛا يصيو
4

  .

ؾإْ٘ ال جيٛظ ؼهِٝ , ٚأَا املايه١ٝ ؾبُكته٢ َٓعِٗ األقِ َٔ ايكها٤ 

َٞ نإ خطأ ٚاْعكست ٚالٜت٘. األقِ يهٔ إٕ ٚي
5

  . 

 ؾإْ٘, ٚأَا اؿٓاب١ً ؾبُكته٢ ضٚاٜتِٗ األخط٣ يف َٓع األقِ َٔ ايكها٤ 

 ال جيٛظ إٔ ٜهٕٛ األقِ سهُّا
6

  .

 

                                                 

 .   452ص, 4ظـ , ؼاش١ح اٌم١ٍٛتٟ,  اٌم١ٍٛتٟ(1)

 (.    120ص, 8ظـ, سد اٌّؽراس ػٍٝ اٌذس اٌّخراس,  اتٓ ػاتذ٠ٓ (2)

 . 12ص, 14ظـ, اٌّغٕٝ ,  اتٓ لذاِٗ (3)

 .   اٌّشظغ اٌغاتك,  اتٓ لذاِٗ(4)

  . 26ص, 1ظـ, ذثظشج اٌؽىاَ,  اتٓ فشؼْٛ(5)

  .   177ص, 11ظـ, اإلٔظاف,  اٌّشداٚٞ(6)
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ألٕ ْكٌ زعا٣ٚ ,  ايكٍٛ بعسّ دٛاظ تٛي١ٝ األقِ– ٚاهلل أعًِ –ٚيعٌ األظٗط 

, اـكّٛ ٚبٝٓاتِٗ إيٝ٘ إَا إٔ ٜهٕٛ بططٜل اإلؾاض٠ ٚأَا بططٜل ايهتاب١

ٚيف شيو َٔ املؿك١ ع٢ً اـكّٛ َا ؾٝ٘ إال إٔ ٜطن٢ ب٘ اـكّٛ ٜٚهٕٛ 

.  ؾٝ٘ َٔ املع١ٜ عٔ غريٙ َا تسعٛ إىل ايتشانِ إيٝ٘

:  عزط اليطل

 َٔ نتب ايؿكٗا٤ َٔ اؾرتاط ايٓطل يف – ؾُٝا اطًعت عًٝ٘ –مل أدس 

ٚيهٔ َا ٜكاٍ يف َصاٖبِٗ َٔ اؾرتاط ايٓطل َٔ عسَ٘ . اؿهِ َٔ عسَ٘

.  يف ايكانٞ ٜكاٍ يف احملهِ

: ٖٚٓا ْػٛم أقٛاٍ ايعًُا٤ يف ؾطط ايٓطل يف ايكانٞ ٖٚٞ ثالث١ أقٛاٍ

ٖٚصا َصٖب اؿٓؿ١ٝ. ال جيٛظ تٛي١ٝ األخطؽ ايكها٤ : ايكٍٛ األٍٚ
1

ٚأنجط 

ايؿاؾع١ٝ
2

 َٚصٖب اؿٓاب١ً
3

  .

.  َٚا عًًٛا ب٘ يف األقِ ٜكاٍ ٖٓا يف سل األخطؽ

 

َٞ نإ خطأ : ايكٍٛ ايجاْٞ , ال جيٛظ تٛي١ٝ األخطؽ ايكها٤ ٚيهٔ يٛ ٚي

ٖٚصا َصٖب املايه١ٝ. ٚاْعكست ٚالٜت٘ 
4

  .

                                                 

 . 3ص, 7ظـ , تذائغ اٌظٕائغ, اٌىاعأٟ (1)

 .    624ص, 1ظـ , أدب اٌماػٟ, اٌّاٚسدٞ  (2)

  .    12ص, 14ظـ , اٌّغٕٟ, اتٓ لذاِٗ  (3)

 .  26ص, 1ظـ, ذثظشج اٌؽىاَ, اتٓ فشؼْٛ (4)
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.  َٚا عًًٛا ب٘ يف األقِ ٜعًٌ ب٘ ٖٓا يف سل األخطؽ

ٖٚٛ . أْ٘ جيٛظ تٛي١ٝ األخطؽ ايكها٤ إشا نإ ٜؿِٗ اإلؾاض٠: ايكٍٛ ايجايح 

. قٍٛ بعض ايؿاؾع١ٝ
1

 

.  ٚميهٔ إٔ ٜعًٌ هلِ ٖٓا يف سل األخطؽ َا عًًٛا ب٘ يف دٛاظ ؼهِٝ األقِ

.  َٚا قٌٝ يف تطدٝح ؼهِٝ األقِ َٔ عسَ٘ ٜكاٍ ٖٓا يف سل األخطؽ

 

:  اىتفاء التَن٘

,  قؿات تكّٛ باؿهِ متٓع٘ َٔ ايتشهِٝ– ضمحِٗ اهلل –شنط ايؿكٗا٤ 

:  ٖٚصٙ املٛاْع ٖٞ

:  ايعسا٠ٚ

ؾٝػطٙ , إٔ ٜهٕٛ بني اؿهِ ٚبني أسس اـكُني عسا٠ٚ ز١ْٜٛٝ: ٚاملطاز بٗا

َػا٤ت٘ ٜٚػُ٘ ؾطس٘
2

  .

ٚقس ْل ايؿاؾع١ٝ
3

.  ع٢ً إٔ احملهِ إشا سهِ يعسٚٙ ؾإْ٘ ٜٓؿص سهُ٘

:  ٚأَا إٕ سهِ عًٝ٘ ؾؿٞ ْؿٛش سهِ عٓسِٖ ثالث١ أٚد٘

.   ال جيٛظ إٔ حيهِ عًٝ٘:أسسٖا

                                                 

  .   624ص , 1ظـ. اٌّشظغ اٌغاتك,  اٌّاٚسدٞ(1)

, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اٌّىرة اإلعالِٟ  ) , د١ًٌ اٌـاٌة, ِشػٟ تٓ ٠ٛعف اٌؽٕثٍٟ , اٌىشِٟ(  2)

 .    (348ص, َ 1980- ٘ـ 1400, 4ؿـ

  .    386ص, 2 ظـ , اٌّشظغ اٌغاتك, اٌّاٚسدٞ (3)
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: ٚتعًًٝ٘ .  أْ٘ ال جيٛظ إٔ ٜؿٗس عًٝ٘ ؾال جيٛظ إٔ حيهِ عًٝ٘ 

 

 

. جيٛظ إٔ حيهِ غالف ايؿٗاز٠: ايجاْٞ

.  ٚأغباب اؿهِ ظاٖط٠, إٔ أغباب ايؿٗاز٠ خاؾ١ٝ: ٚتعًًٝ٘

.  جيٛظ إٔ حيهِ عًٝ٘: ايجايح

إٔ ٚال١ٜ ايتشهِٝ قس اْعكست باختٝاض عسٚٙ ي٘ ٚضناٙ بتشهُٝ٘: ٚتعًًٝ٘
1

  .

 

:  اـك١َٛ 

إٔ ٜهٕٛ بني اؿهِ ٚأسس املتٓاظعني خك١َٛ ز١ْٜٛٝ ٚإٕ مل : ٚاملطاز بٗا

تكٌ إىل سس ايعسا٠ٚ
2

  .

: َٚاْع اـك١َٛ ٜطز يف اؾ١ًُ ع٢ً قٛضتني ُٖا

.   إٔ ٜهٕٛ احملهِ خكُّا ألسس اـكُني أٚ نًُٝٗا:األٚىل

ؾكس ْل عًٝٗا املايه١ٝ
3

:   ٚاختًؿٛا ؾٝٗا ع٢ً قٛيني

.  ٚال ٜٓؿص سهُ٘, أْ٘ ال جيٛظ ؼهُٝ٘ :  األٍٚ

. ؾإٕ ٚقع َه٢ إٕ نإ قٛابّا, ال جيٛظ ؼهُٝ٘: ايجاْٞ

                                                 

 . اٌّشظغ اٌغاتك, اٌّاٚسدٞ  (1)

 .    487ص, 7ظـ . ؼاش١ح اٌخششٟ ػٍٝ ِخرظش ع١ذٞ خ١ًٍ, اٌخششٟ (2)

داس اٌىرة . ششغ اٌضسلأٟ ػٍٝ ِخرظش ع١ذٞ خ١ًٍ, ػثذاٌثالٟ تٓ ٠ٛعف, اٌضسلأٟ (3)

اٌششغ , أؼّذ تٓ ِؽّذ,  ؛ اٌذسد٠ش236ص, 7ظـ , خ. د, ؽ.د, ٌثٕاْ, ت١شٚخ , اٌؼ١ٍّح

 . 198ص, 4ظـ. اٌظغ١ش
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ٚإَا إٕ نإ احملهِ خكُّا يًططؾني ؾكس اغتعٗط بعهِٗ اؾٛاظ 
1

 ٚمل 

.  ُٜٛضز يصيو تعًٝاّل

ٚيًعًُا٤ يف ٖصٙ .  إٔ حيهِ أسس اـكُني خكُ٘ يف ايٓعاع بُٝٓٗا:ايجا١ْٝ

:  ايكٛض٠ مخػ١ أقٛاٍ

 

, إشا سهِ أسس اـكُني قاسب٘ ؾشهِ يٓؿػ٘ أٚ عًٝٗا داظ: ايكٍٛ األٍٚ

.َا مل ٜهٔ دٛضّا بّٝٓا ٖٚٛ قٍٛ عٓس املايه١ٝ
2

 ٚقاٍ ب٘ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ 

ت١ُٝٝ 
3

.  َٔ اؿٓاب١ً

 ضنٞ –ٚاغتسٍ ابٔ ت١ُٝٝ بكك١ ابٔ َػعٛز عٓسَا سهُ٘ األؾعح بٔ قٝؼ 

" ؾكاٍ,  يف خالف َايٞ بُٝٓٗا –اهلل عُٓٗا  . أْت بٝين ٚبني ْؿػو:  "
4

 

: ايكٍٛ ايجاْٞ ٚب٘ قاٍ , ال جيٛظ إٔ ٜهٕٛ اؿهِ سهُّا ٚخكُّا 

اؿٓؿ١ٝ
5

  .

                                                 

, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح , ؼاش١ح اٌؼذٚٞ ػٍٝ اٌخششٟ , ػٍٟ تٓ أؼّذ, اٌؼذٚٞ (1)

 .    488ص, 7ظـ, خ.د, ؽ.د

 .  63ص, 1ظـ, ذثظشج اٌؽىاَ, اتٓ فشؼْٛ (2)

  .   576ص, االخر١اساخ , اتٓ اٌٍؽاَ  (3)

( 3511)تشلُ , تاب إرا اخرٍف اٌث١ؼاْ ٚاٌّث١غ لائُ,  فٟ عٕٕٗ ترؼ١ٍك األٌثأٟسٚاٖ أتٛ داٚد (4)

    . طؽ١ػ: ٚلاي ػٕٗ األٌثأٟ

 .    39ص, 7ظـ , اٌثؽش اٌشائك, اتٓ ٔع١ُ  (5)
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بإٔ اؿهِ يٛ قبٌ ايتٛنٌ عٔ أسس اـكُني يف اـك١َٛ : ٚعًًٛا يصيو

نس األخط ؾإْ٘ خيطز عٔ اؿه١َٛ يتعٝٓ٘ خكُّا يف ٖصٙ اؿاي١ ؾال ٜكح 

سهُّا
1

  . 

إٕ نإ اـكِ ٖٛ ايكانٞ ؾكس نطٙ بعض املايه١ٝ:  ايكٍٛ ايجايح
2

 إٔ 

ؾإٕ ٚقع َه٢ ع٢ً إٔ ٜصنط يف سهُ٘ , حيهِ اـكِ خكُ٘ ايكانٞ 

.  ٚمل ٜصنط يصيو تعًٝاّل. ضن٢ اـكِ بايتشانِ إيٝ٘ 

أْ٘ ال جيٛظ ؼهِٝ اـكِ ـكُ٘ إشا نإ اـكِ : ايكٍٛ ايطابع

.ٖٚٛ قٍٛ بعض املايه١ٝ, احملهِ قانّٝا
3

  

بإٔ اـكِ قس ٜطن٢ عهِ خكُ٘ ايكانٞ يف ايعاٖط زٕٚ : ٚعًًٛا يصيو

ايباطٔ ملا يًكانٞ َٔ غًط١
4

  . 

ال جيٛظ ؼهِٝ اـكِ ـكُ٘ ايكانٞ إال إشا أضاز : ايكٍٛ اـاَؼ

ٖٚصا قٍٛ بعض املايه١ٝ. ايكانٞ اؿهِ ع٢ً ْؿػ٘
5

  .

بإٔ ايكانٞ إشا سهِ ـكُ٘ ؾٗصا إقطاض َٓ٘ ع٢ً ْؿػ٘ : ٚعًًٛا يصيو

ؾٝذٛظ شيو ٚإٕ مل ٜهٔ ؾال جيٛظ ي٘ ايتشهِٝ
6

  .

                                                 

 . اٌّشظغ اٌغاتك, اتٓ ٔع١ُ  (1)

 . 64ص, 1ظـ , ِؼ١ٓ اٌؽىاَ, اتٓ فشؼْٛ (2)

 .    38ص, 2ظـ  , 64ص, 1ظـ , اٌّشظغ اٌغاتك (3)

  .38ص, 2ظـ , اٌّشظغ اٌغاتك (4)

 .    اٌّشظغ اٌغاتك (5)

 .    اٌّشظغ اٌغاتك (6)
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:  ٚايعٚد١ٝ, ايٛالز٠ 

أٚضز بعض أٌٖ ايعًِ ٖصا املاْع ٚاختًؿٛا يف دٛاظ ؼهِٝ َٔ اتكـ ب٘ ع٢ً 

:  قٛيني

أْ٘ ال جيٛظ إٔ حيهِ احملهِ ملٔ ال جيٛظ إٔ ٜؿٗس هلِ ِٖٚ : ايكٍٛ األٍٚ

األقٍٛ ٚايؿطٚع ٚجيٛظ إٔ حيهِ عًِٝٗ ٖٚصا قٍٛ اؿٓؿ١ٝ
1

 ٚٚد٘ عٓس 

ايؿاؾع١ٝ
2

 ٚإٕ نإ اؿٓؿ١ٝ قس أناؾٛا إىل شيو ايعٚد١ ؾال حيهِ هلا 

.  ظٚدٗا ٚي٘ اؿهِ عًٝٗا

بأْ٘ نُا ال جيٛظ إٔ حيهِ هلِ بٛال١ٜ ايكها٤ ؾهصيو : ٚعًًٛا يصيو 

ايتشهِٝ 
3

  .

. بأْ٘ ال تكبٌ ؾٗازت٘ هلِ ملهإ ايت١ُٗ ؾال ٜكح سهُ٘ هلِ: نُا عًًٛا

ألٕ ؾٗازت٘ َكبٛي١ عًِٝٗ الْتؿا٤ ايت١ُٗ. غالف َا يٛ سهِ عًِٝٗ
4

  .

 

أْ٘ جيٛظ إٔ حيهِ ملٔ ال جيٛظ إٔ ٜؿٗس ي٘ َٔ ٚايس ٚٚيس : ايكٍٛ ايجاْٞ

ٖٚصا ايٛد٘ ايجاْٞ عٓس ايؿاؾع١ٝ . بٛال١ٜ ايتشهِٝ ال بٛال١ٜ ايكها٤
5

  .

                                                 

 . 72ص, 8ظـ , ششغ اٌٙذا٠ح, اٌثٕا٠ح ,  ؛ ا ٌؼ81ٟٕ١ص, 1ظـ , سٚػح اٌمؼاج, اٌغّٕأٟ (1)

  . 386ص, 2ظـ , أدب اٌماػٟ, اٌّاٚسدٞ (2)

 . اٌّشظغ اٌغاتك, ٞدسٚاٌّا (3)

    (. 72ص, 8ظـ), اٌّشظغ اٌغاتك, اٌؼ١ٕٟ  (4)

 . اٌّشظغ اٌغاتك, اٌّاٚسدٞ (5)
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بإٔ ٚال١ٜ ايتشهِٝ َٓعكس٠ باختٝاض اـكُني ؾكاض احملهّٛ : ٚعًًٛا يصيو

عًٝ٘ ضانّٝا بصيو غالف ٚال١ٜ ايكها٤ املٓعكس٠ بػري اختٝاضُٖا
1

  .

ٚبعس اغتعطاض أقٛاٍ ايؿكٗا٤ يف ؾطط اْتؿا٤ ايت١ُٗ عٔ اؿهِ بني 

 ٖٛ ايكٍٛ ظٛاظ ايتشهِٝ ؾُٝا – ٚاهلل أعًِ –اـكُني ؛ ؾاألظٗط َٓٗا 

ٚشيو , ٚايعٚد١ٝ, ٚايٛالز٠, ايعسا٠ٚ ٚاـك١َٛ: ٖٚٞ, تكسّ بٝاْ٘ َٔ َٛاْع

:  ملا ًٜٞ

 ضنٞ اهلل عُٓٗا –َا غبل إٜطازٙ َٔ قك١ ابٔ َػعٛز َع ابٔ األؾعح  -1

 ؾكس ضنٞ ابٔ َػعٛز بتشهِٝ خكُ٘ ي٘ ٚيٛ مل ٜهٔ شيو دا٥عّا –

 . ٚمل خيايؿ٘ يف شيو أسس َٔ ايكشاب١, ملا ضنٞ ب٘

إٔ ٚال١ٜ اؿهِ يف ايتشهِٝ َػتُس٠ َٔ ططيف اـك١َٛ ٖٚٞ  -2

اختٝاض١ٜ ؾإشا َا َٓشٗا اـكِ يًشهِ َع عًُ٘ باملاْع ٚضنٞ ب٘ 

.  ؾٗصا ي٘

 

 

 

                                                 

  .   386ص, 2ظـ . اٌّشظغ اٌغاتك,  اٌّاٚسدٞ (1)
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املبحح الجاىٕ  

صلطات احملهه يف املياسعات اهليدصٔ٘ 

 

غًطات احملهِ ؾُٝا ُٜشَهِ ؾٝ٘  : املطًب األٍٚ

.  غًطات احملهِ ػاٙ احملتهُني: املطًب ايجاْٞ
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صلطات احملهه فٔنا حيهه فُٔ : املطلب األّل

 

ٚاملطاز بػًطات احملهِ ؾُٝا حيهِ ؾٝ٘ ٖٛ َا جيٛظ ي٘ ايتشهِٝ ؾٝ٘ َٔ 

.  اـكَٛات َٔ عسَ٘

ؾكس اختًـ ايؿكٗا٤ ؾُٝا جيٛظ يًُشهِ ايتشهِٝ ؾٝ٘ َٔ عسَ٘ ع٢ً ثالث١ 

:  أقٛاٍ

أْ٘ جيٛظ يًُشهِ ايتشهِٝ يف مجٝع األسهاّ َٔ زٕٚ : ايكٍٛ األٍٚ

اختكام ٖٚٛ املصٖب عٓس اؿٓاب١ً
1

 ٚقٍٛ يًؿاؾع١ٝ
2

  .

ٚاغتسيٛا يصيو عسٜح أبٞ ؾطٜح
3

 َا نإ   ؾكس اغتشػٔ َٓ٘ ايٓيب 

, ٜؿعً٘ َٔ اؿهِ بني قَٛ٘ َٔ غري اغتؿػاض َٓ٘ عُا نإ حيهِ ؾٝ٘

ؾسٍ شيو ع٢ً عسّ االختكام
4

  .

بإٔ اؿهِ ناملٛىل َٔ د١ٗ اإلَاّ ؾُٔ قح سهُ٘ يف َاٍ قح : ٚعًًٛا 

يف غريٙ
1

  .

                                                 

 . 148ص, 11ظـ , اإلٔظاف,  ؛ اٌّشدا93ٞٚص, 14ظـ , اٌّغٕٟ , اتٓ لذاِٗ (1)

 . 479ص, 4ظـ , ِغٕٟ اٌّؽراض , اٌششت١ٕٟ (2)

   .26 صعثك ذخش٠عٗ (3)

  .    52ص, اٌرؽى١ُ فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح, ػثذاهلل, آي خ١ٕٓ (4)
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جيٛظ يًُشهِ إٔ حيهِ إال يف اؿسٚز ٚايككام ٚايتعاظٜط : ايكٍٛ ايجاْٞ

ٖٚٛ َصٖب اؿٓؿ١ٝ
2

 ٚقٍٛ عٓس ايؿاؾع١ٝ
3

 ٚأناؾٛا بإٔ سل اهلل املايٞ 

.  ايصٟ ال طًب ي٘ َعني ال جيٛظ ايتشهِٝ ؾٝ٘

:  ٚعًًٛا يصيو بتعًًٝني

بأْٗا سكٛم هلل تعاىل ال طايب هلا مما خيتل ب٘ ايٛال٠: األٍٚ
4

  .

أْ٘ ال ٚال١ٜ يًدكُني ع٢ً زَُٗا ؾال ميًهإ إباست٘ ٚال ٜػتباح : ايجاْٞ

بطناُٖا
5

  .

ؾال جيٛظ يف سس , جيٛظ ايتشهِٝ يف األَٛاٍ َٚا يف سهُٗا: ايكٍٛ ايجايح

ٚقٍٛ يًؿاؾع١ٝ, أٚ قكام أٚ ْهاح أٚ يعإ ٖٚٛ َصٖب املايه١ٝ
6

 ,  

ٚاؿٓاب١ً
7

  

إال إٔ املايه١ٝ شٖبٛا إىل أْ٘ إٕ سهُاٙ اـكُإ ؾُٝا شنط ؾإْ٘ ٜٓؿص . 

ٜٚٓٗاٙ ايػًطإ عٔ ايعٛز٠, سهُ٘
8

 .  

                                                                                                                                            

 .  اٌّشظغ اٌغاتك,  اٌششت١ٕٟ(1)

 .   298ص, 7ظـ. ششغ فرػ اٌمذ٠ش, اتٓ اٌّٙاَ (2)

  . 479ص, 4ظـ, اٌّغٕٟ اٌّؽراض, اٌششت١ٕٟ (3)

 . اٌّشظغ اٌغاتك,  ؛ اٌششت381ٟٕ١ص, 2ظـ , أدب اٌماػٟ, اٌّاٚسدٞ (4)

 .  اٌّشظغ اٌغاتك, اتٓ اٌّٙاَ (5)

  .اٌّشظغ اٌغاتك,  ؛ اٌششت381ٟٕ١ص, 2ظـ , اٌّشظغ اٌغاتك, اٌّاٚسدٞ (6)

اٌّىرة , اٌفشٚع, أتٟ ػثذاهلل ِؽّذ ,  ؛ اتٓ ِفٍػ 92ص, 14ظـ , اٌّغٕٟ, اتٓ لذاِٗ (7)

, ؛ اٌّشدا440ٞٚص, 6ض,  1985َ- ٘ـ 1405, 4ؿـ, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, اإلعالِٟ 

 .148ص, 11ظـ , اإلٔظاف

 . 34ص, 10ظـ , اٌزخ١شج,  ؛ اٌمشاف219ٟص, 7ظـ , إٌّرمٝ, اٌثاظٟ (8)
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:  ٚعًًٛا يصيو مبا ًٜٞ

أْٗا سكٛم ٚسسٚز خيتل ايٛال٠ بٗا ؾال جيٛظ ؾٝٗا ايتشهِٝ: أٚاّل
1

  .

إٔ ٖصٙ املػا٥ٌ تػتًعّ إثبات سهِ أٚ ْؿٝ٘ َٔ غري املتشانُني َٚٔ : ثاّْٝا

عساُٖا مل ٜطض عهِ ٖصا احملهِ
2

 .

 ٖٛ ايكٍٛ ظٛاظ ايتشهِٝ يف األَٛاٍ َٚا يف – ٚاهلل أعًِ –ٚايصٟ ٜعٗط 

ٚٚد٘ شيو إٔ املػا٥ٌ . سهُٗا مما جيطٟ ؾٝ٘ ايكًح َٚٓع٘ ؾُٝا غ٣ٛ شيو

اييت ال جيٛظ ي٘ ايتشهِٝ ؾٝٗا مما شنط هلا قسض َٚع١ٜ عٔ غريٖا ؾًٗا تعًل 

بايسَا٤ ٚايٓػب ٖٚصٙ َٔ اـطٛض٠ مبهإ ؾهإ َٔ االستٝاط هلا إٔ ال 

.  حيهِ ؾٝٗا إال ايكانٞ املٛىل َٔ اإلَاّ

 

 

 

 

 

                                                 

  .381ص, 2ظـ , اٌّشظغ اٌغاتك, اٌّاٚسدٞ (1)

 .    62ص, 1ظـ, ذثظشج اٌؽىاَ, اتٓ فشؼْٛ  (2)
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صلطات احملهه جتاِ احملتهنني : املطلب الجاىٕ 

 

شنط ايؿكٗا٤ مج١ً َٔ غًطات احملهِ ػاٙ اـكُني احملتهُني ٖٚٞ 

:  ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٚؼطٜطٖا ٚاغتذٛاب اـكِ عٓٗا, مساع ايسع٣ٛ 
1

ٚمساع , ٚمساع ايب١ٓٝ, 

ٚي٘ اؿهِ بايُٝني ٚايٓهٍٛ ٚاإلقطاض , ايطعٔ ؾٝٗا ٚإثبات٘ ٚتعسًٜٗا
2

ٚي٘ , 

ٚيٝؼ ي٘ , إٔ ٜٓٗط َٔ أغا٤ يف فًؼ ايتشهِٝ ٚشيو بايًّٛ ٚايتٛبٝذ ٚمٛٙ

َا ؾٛم شيو بٌ ٜطؾع٘ إىل ايكانٞ
3

 , ٚيٝؼ ي٘ أٜهّا اؿبؼ ٚال ايرتغِٝ  
4

 

.  ٚال اغتٝؿا٤ قكام

ٚإمنا ي٘ اإلثبات ٚاؿهِ ٚاإلؾٗاز عًٝ٘ ٚيعَٚ٘ ساٍ قسٚضٙ ٚاإلقالح بني 

.اـكّٛ عٓس ضناِٖ
5

  

                                                 

  . 123ص, اٌرؽى١ُ فٟ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح. ػثذاهلل, آي خ١ٕٓ (1)

  .    299ص , 7ظـ. ششغ فرػ اٌمذ٠ش, اتٓ اٌّٙاَ (2)

  .  126ص. اٌّشظغ اٌغاتك, آي خ١ٕٓ (3)

اٌرؼ١١ك ػٍٝ اٌشخض ٚذؽذ٠ذ ؼشورٗ وؤْ ٠ٛوً اٌؽاوُ ِٓ ٠الصِٗ ؼرٝ ٠ؤِٓ : اٌرشع١ُ ٘ٛ( 4)

ؼاش١ح إػأح اٌـاٌث١ٓ ػٍٝ , ِٓ ٘شتٗ لثً فظً اٌخظِٛح؛ أتٟ تىش ِؽّذ شـا اٌذ١ِاؿٟ

, د,, ؽ. د, ٌثٕاْ, ت١شٚخ, داس اٌفىش, ششغ لشج اٌؼ١ٓ تّّٙاخ اٌذ٠ٓ, ؼً أٌفاف فرػ اٌّؼ١ٓ

, 11ظـ, خ. د, 2ؽ, اٌى٠ٛد, داس اٌغالعً, ؛ اٌّٛعٛػح اٌفم١ٙح اٌى٠ٛر١ح188ص, 3ض, خ

 . 192ص

 ؛ 453ص, 4ظـ , ؼاش١ح اٌم١ٍٛتٟ ,  ؛ اٌم١ٍٛتٟ 480ص, 4ظـ , ِغٕٟ اٌّؽراض , اٌششت١ٕٟ (5)

 .    اٌّشظغ اٌغاتك,  ؛ آي خ93ٓ١ٕص, 14ظـ , اٌّغٕٟ, اتٓ لذاِٗ 
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الفصل اخلامط 

 ,عْائل التحهٔه يف املياسعات اهليدصٔ٘ ّأصالٔب تفادَٓا 

 ّدراص٘ حتلٔلٔ٘ لكضآا حتهٔنٔ٘ يف مياسعات ٍيدصٔ٘ 

عواّق امتحكىو في امهىازعات : امهبحج األون  . امهىازعات امهىدسىٍأسامىّب تفادً  عواّق امتحكىو في : امهبحج امثاىي. امهىدسىٍ
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عْائل التحهٔه يف املياسعات اهليدصٔ٘ ّأصالٔب تفادَٓا 

 

:  متَٔد

حيع٢ ايتشهِٝ نٛغ١ًٝ يًؿكٌ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ بايعسٜس َٔ املعاٜا 

اييت ػعٌ َٓ٘ ايٛغ١ًٝ املؿه١ً يس٣ املتٓاظعني يف ايكهاٜا اهلٓسغ١ٝ املتعًك١ 

بعكٛز املكاٚالت اإلْؿا١ٝ٥؛ إال أْ٘ قس حيٍٛ بني ايتشهِٝ َٚعاٜاٙ عٛا٥ل 

.  ػعٌ َٓ٘ ٚغ١ًٝ غري َؿه١ً يس٣ املتٓاظعني ٚؼس َٔ ؾ٥ِٛٗ إيٝ٘

ٚغٛف ٜصنط ايباسح أِٖ عٛا٥ل ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ يف 

.  َبشح أٍٚ 

.  ًٜٝ٘ َبشح ثإ ٜبني ؾٝ٘ أغايٝب تؿازٟ ٖصٙ ايعٛا٥ل
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املبحح األّل 

عْائل التحهٔه يف املياسعات اهليدصٔ٘ 

 

:  ٖٚصٙ ايعٛا٥ل تتُجٌ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

ؾكسإ ايتشهِٝ ٚاسسّا َٔ ممٝعات٘ ٖٚٛ ق١ً تهًؿت٘ إش املالسغ  -1

سايّٝا ايتهًؿ١ ايباٖع١ اييت ٜتهًؿٗا أططاف ايٓعاع عٓس ايًذ٤ٛ إىل 

.  بعض َطانع ايتشهِٝ

عسّ َعطؾ١ نجري َٔ أططاف ايٓعاع بايتشهِٝ ٚممٝعات٘ ٚإدطا٤ات٘  -2

 . ٚاحملهُني املؤًٖني يف ايتدككات املدتًؿ١ يف ايكهاٜا ايتشه١ُٝٝ

عسّ اغتطاع١ اـكّٛ ايعجٛض ع٢ً احملهُني املؤًٖني ايصٜٔ يسِٜٗ  -3

ايهؿا٠٤ ٚاـرب٠ املٓاغب١ يًؿكٌ يف ايٓعاع يعسّ ٚدٛز ايٛغ١ًٝ 

ايهاؾ١ٝ يًتعطٜـ بكٛا٥ِ احملهُني املػذًني يس٣ اؾٗات املع١ٝٓ
1

 . 

                                                 

ٚسلح ػ١ٍّح ِمذِح ٌّؤذّش اٌرؽى١ُ إٌٙذعٟ اٌصاٌس تعذج فٟ ػاَ , ِؽّذ ِاظذ, خٍٛطٟ( 1)

     . ػٛائك ذفؼ١ً اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاصػاخ إٌٙذع١ح ٚأعا١ٌة ذفؼ١ٍٙا: تؼٕٛاْ, ٘ـ 1430
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ؾٝكعٕٛ , تٛيٞ بعض احملهُني غري املؤًٖني ؾطعّٝا ٚؾّٓٝا ايتشهِٝ -4

ضمبا يف أخطا٤ تعٝل غري ايؿكٌ يف ايٓعاع أٚ تؤزٟ إىل بطالٕ 

 . ايتشهِٝ

 . اْعساّ ايٛعٞ بايتشهِٝ بني املكاٚيني ٚأضباب األعُاٍ -5

عسّ تٛؾط َطانع َتدكك١ يًتشهِٝ ايتذاضٟ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ  -6

 . ٚايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم

, ؾ٤ٛ بعض املكاٚيني ٚأضباب األعُاٍ ملطانع ايتشهِٝ ايػطب١ٝ -7

يًطغب١ ايؿسٜس٠ يف ايػط١ٜ ٚيعسّ ايجك١ يف قسض٠ احملهُني يف ايبالز 

 . ايعطب١ٝ

غ٤ٛ غًٛى بعض احملهُني أثٓا٤ ْعط ايٓعاع حملابا٠ أسس أططاف  -8

 : ايٓعاع ٜٚتُجٌ شيو ؾُٝا ًٜٞ

ايتٓشٞ يف ٚقت غري َٓاغب يتعطٌٝ ايتشهِٝ ٚبعس ايتأنس َٔ إٔ  .أ 

 . اؿهِ غٝكسض يف غري قاحل ايططف ايصٟ اختاضٙ 

 . تعُس ايٛقٛع يف خطأ إدطا٥ٞ إلبطاٍ اؿهِ بعس قسٚضٙ  .ب 

عسّ ايتعاّ احملهُني باملٛاعٝس اإلدطا١ٝ٥ ٚيف ْعط ايٓعاع ٚايؿكٌ  .ز 

 . ؾٝ٘
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إؾؿا٤ أغطاض املساٚي١ اييت ٜطغب احملتهُني احملاؾع١ ع٢ً نتُاْٗا  .ز 

 . يطعا١ٜ َكاؿُٗا

اَتٓاع بعض احملتهُني عٔ تٓؿٝص قطاض احملهِ أٚ ايتأخط ٚاملُاط١ً  -9

يف تٓؿٝصٙ
1

 . 

املبحح الجاىٕ 

أصالٔب تفادٖ عْائل التحهٔه يف املياسعات اهليدصٔ٘ 

 

:  ٖٚصٙ األغايٝب تتُجٌ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ

 ْؿط ايٛعٞ بايتشهِٝ بني املػ٦ٛيني ٚضداٍ األعُاٍ ٚاهل٦ٝات  .1

االقتكاز١ٜ
2

 .. 

إعساز نٛازض َٔ احملهُني ع٢ً زضد١ عاي١ٝ َٔ ايهؿا٠٤ ايؿطع١ٝ  .2

ٚامل١ٝٓٗ ٚايٓعا١َٝ ٚشيو بعكس زٚضات تسضٜب١ٝ َٚؤمتطات ْٚسٚات إلعساز 

 . دٌٝ َٔ احملهُني

ٚنع قٛا٥ِ يًُشهُني املؤًٖني ٚاملعتُسٜٔ ٚايعٌُ ع٢ً ْؿطٖا بايٛغا٥ٌ  .3

 . املتاس١

                                                 

ٚسلح ػ١ٍّح ِمذِح ٌّؤذّش اٌرؽى١ُ إٌٙذعٟ اٌصاٌس تعذج فٟ ػاَ , ِؽّذ ِاظذ, خٍٛطٟ( 1)

     . ػٛائك ذفؼ١ً اٌرؽى١ُ فٟ إٌّاصػاخ إٌٙذع١ح ٚأعا١ٌة ذفؼ١ٍٙا: تؼٕٛاْ, ٘ـ 1430

 ,اٌرؽى١ُ ٚاٌخثشج اٌف١ٕح ٚإٌٙذع١ح. إتشا١ُ٘ ؼغ١ٓ, ظغر١ٕٗ . اٌّشظغ اٌغاتك, خٍٛطٟ( 2)

 (. 197 ) ص
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عٓسَا ٜهٕٛ ايٓعاع َع ططف غري َػًِ ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ ايتشانِ إىل  .4

 . قهِ َػًِ ٚٚؾل املٓٗر ايؿطعٞ ٚتهُني شيو ابتسا٤ّ يف عكس املكاٚي١ 

 . َٓع تعٝني قهُني َٔ خاضز ايكٛا٥ِ املعتُس٠ ٚاملؤ١ًٖ  .5

ٚنع َٝجام ؾطف يػًٛنٝات احملهُني ٜٛقع عًٝ٘ مجٝع احملهُني .6
1

 .. 

ايتكًٌٝ َٔ تهايٝـ ايتشهِٝ بٛنع قا١ُ٥ حملهُني َؤًٖني عٔ  .7

املتداقُني ايصٜٔ ال ٜػتطٝعٕٛ أزا٤ أتعاب ايتشهِٝ قبٌ بس٤ ايٓعاع ع٢ً 

إٔ تػسز أدٛضِٖ يف َٛاعٝس السك١ َع ٚنع ايهٛابط يتٓؿٝص شيو
2

 .. 

إقساض فالت زٚض١ٜ تتهُٔ قهاٜا ؼه١ُٝٝ ٖٓسغ١ٝ مت ايؿكٌ ؾٝٗا  .8

 . ٚايتعًٝل ع٢ً تًو األسهاّ َٔ داْب املتدككني يف فاٍ ايتشهِٝ

تٛع١ٝ املػتجُطٜٔ بإٔ ٜهُٔ عكس املكاٚي١ ايًذ٤ٛ إىل ايتشهِٝ عٓس  .9

 . سكٍٛ ايٓعاع بؿأْ٘

ؾطض دعا٤ات تأزٜب١ٝ ع٢ً احملتهِ املُتٓع أٚ املُاطٌ يف تٓؿٝص قطاض  .10

احملهِ
3

 .. 

إْؿا٤ َطنع ؼهِٝ َتدكل يف املٓاظعات ايتذاض١ٜ ٚاهلٓسغ١ٝ  .11

.  ٚتعٜٚسٙ باحملهُني املؤًٖني ؾطعّٝا ْٚعاَّٝا ٖٚٓسغّٝا

                                                 

     . اٌّشظغ اٌغاتك, خٍٛطٟ( 1)

     .  اٌّشظغ اٌغاتك, خٍٛطٟ( 2)

     .  اٌّشظغ اٌغاتك, خٍٛطٟ( 3)
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الفصل الضادظ 

دراص٘  حتلٔلٔ٘ لكضآا حتهٔنٔ٘ يف مياسعات ٍيدصٔ٘ 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 
 

احلال٘ الدراصٔ٘ األّىل 

 

: ؼهِٝ يف ْعاع ٖٓسغٞ عٔ عكس َكاٚي١

ع٢ً اغت٦ذاض قطع١ أضض  (املسع٢ عًٝ٘)تعاقست ؾطن١ ضب ايعٌُ َع َكاٍٚ 

ممًٛن١ يًُسع٢ عًٝ٘ بؿاضع ايعطٚب١ املتؿطع َٔ ؾاضع ؾًػطني ظس٠ ٚاتؿل 

ٖـ 27/5/1420ايططؾإ السكّا ع٢ً إبطاّ عكس يٓؿؼ األضض َؤضر يف 

ّ ٜكّٛ مبٛدب٘ املسع٢ عًٝ٘ ع٢ً تٓؿٝص َؿطٚع اغتجُاضٟ 7/9/1999املٛاؾل 

ٚسس٠ غه١ٝٓ َع ًَشكاتٗا ٚتأثٝجٗا ٚػٗٝع ناٌَ  (37)ٜتُجٌ يف بٓا٤ 

عاَّا  (15)ؾٗطّا املسع١ٝ باغت٦ذاض املؿطٚع ملس٠  (18)املؿطٚع يف َس٠ 

.  غّٜٓٛا( ًَٕٝٛ ضٜاٍ ) ضٜاٍ  (1.000.000)الغتجُاضٙ بٛاغطتٗا َكابٌ َبًؼ 

اختًـ ايططؾإ أثٓا٤ تٓؿٝص املؿطٚع ع٢ً بعض األعُاٍ ٚايبٓٛز اـاق١ 

باملؿطٚع ٚطايب املكاٍٚ ضب ايعٌُ بتػسٜس َبايؼ َكابٌ ٖصٙ األعُاٍ ألْ٘ 
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اعرتض ضب ايعٌُ ع٢ً بعض ٖصٙ األعُاٍ ٚٚاؾل , ٜعتربٖا أعُااّل إناؾ١ٝ

ع٢ً ايبعض ٚمل ٜػتطع ايططؾإ سٌ ايٓعاع بُٝٓٗا ؾتٛقـ املؿطٚع ؿٛايٞ 

أضبع غٓٛات ٚؾأ ايططؾإ يًُشه١ُ ايؿطع١ٝ ظس٠ ثِ ؾأ إىل ايتشهِٝ 

.  سػب ْل ايعكس املربّ بُٝٓٗا

 

:  جلضات التحهٔه

ٖـ ٚست٢ تاضٜذ 12/1/1426عكست دًػات ايتشهِٝ َا بني تاضٜذ 

ٖـ يف َكط ايػطؾ١ ايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ ظس٠ ٚقسّ ايططؾإ 20/5/1426

ٚممجًُٖٛا َصنطاتُٗا يًُشهِ ٚقسَا ضزٚزّا ع٢ً َصنطات ايططف األخط 

ٚاييت تتُجٌ يف َطايب١ نٌ َٔ ايططؾني يآلخط تعٜٛهات يكا٤ ايتأخط يف 

تٓؿٝص املؿطٚع ٚملا ؿك٘ َٔ نطض ْتٝذ١ تٛقـ املؿطٚع ٚقاّ ايططؾإ بتكسِٜ 

ؾؿٗٞ ملصنطاتُٗا عهٛض احملهِ ٚمجٝع األططاف ٚقاّ احملهِ 

باالغتٝهاح َٔ نٌ ططف عٔ بعض ايٓكاط ٚمت تٓعِٝ قانط َهتٛب١ 

.  بهٌ دًػ١ غًُت ْػد١ َٓٗا ؾُٝع األططاف

 

:  مضببات احلهه
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بعس االغتعا١ْ باهلل تعاىل ٚزضاغ١ َصنطات ايططؾني ٚاملػتٓسات املطؾك١ 

ٚبعس االغتُاع يٛدٗيت ْعط ايططؾني أثٓا٤ دًػات ايتشهِٝ ٚبعس ظٜاض٠ 

املٛقع اتهح يٞ إٔ ايططؾني تعاَال َع املؿطٚع بططٜك١ غري َٓاغب١ َٔ 

ايٓاس١ٝ اإلزاض١ٜ َٚٔ ايٓاس١ٝ اهلٓسغ١ٝ ؾًِ تهٔ ٖٓاى َٛاقؿات ناؾ١ٝ يف 

َػتٓسات ايتعاقس ٚال ع٢ً اـطا٥ط ٚمل ٜهٔ ٖٓاى زؾرت نُٝات يًُؿطٚع 

ب٘ ٚقـ يًُٛاز ٚنُٝاتٗا ٚمل ٜهٔ ٖٓاى إٜهاح بايعكس عٔ األعُاٍ 

اإلناؾ١ٝ ٚططٜك١ سػابٗا ٚنإ َٔ ايٛانح إٔ اإلؾطاف اهلٓسغٞ مل ٜهٔ 

ناؾّٝا ٚمل تهٔ ايعالق١ بني ايططؾني ٚانش١ بؿهٌ ناٍف يف َػ٦ٛي١ٝ 

اإلزاض٠ ٚاإلؾطاف ٚطًب األعُاٍ اإلناؾ١ٝ ٚمل ٜهٔ ٚانشّا بايعكس املػت٣ٛ 

يًُسع٢ " ايتعاّ ايططف األٍٚ  )املطًٛب تٓؿٝص املؿطٚع ع٢ً أغاغ٘ ٚإٕ شنط

بؿطف ٚػٗٝع ناٌَ املؿطٚع ٚؾكّا يًُٛاقؿات احملسز٠ َٔ ايططف " عًٝ٘

ؾإْ٘ غري ناٍف ٚمل  (ع٢ً إٔ ال تكٌ عٔ ايسضد١ األٚىل " املسع١ٝ" ايجاْٞ 

.  ٜٛنح ٖٓسغّٝا املطًٛب ٚمل ٜؿط إىل َا١ٖٝ ٖصٙ ايسضد١ األٚىل

ٚاتهح يٓا َٔ املػتٓسات إٔ ٖصا اإلبٗاّ غبب َؿانٌ عسٜس٠ أثٓا٤ ايتٓؿٝص 

ناْت أسس أغباب إٜكاف املؿطٚع عٔ ايتٓؿٝص ٚناْت املػبب ايط٥ٝػٞ يف 

َا شنطٙ ططؾا ايتشهِٝ َٔ ؼًُُٗا آلثاض َاي١ٝ مما عكس ايعالق١ بني 

ايططؾني ٚتؿاقُت إىل طًب املسع٢ عًٝ٘ تعسٌٜ ؾطٚط ايعكس ٚأز٣ إىل إٜكاف 
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ايعٌُ باملؿطٚع ٚتؿاقِ اـالف خالٍ مخؼ غٓٛات َٔ تٛقـ ايعٌُ 

.  باملؿطٚع

ٚاتهح يٓا غٝاب املػتٓسات ايهاؾ١ٝ َٔ ططيف ايٓعاع ؾُٝا خيل غبب 

ايتأخري ٚغٝاب اؾساٍٚ ايع١َٝٓ األق١ًٝ أٚ احملسث١ ٚغٝاب املطاغالت 

ٚعًٝ٘ خًكٓا إىل َػ٦ٛي١ٝ , ايهاؾ١ٝ ٚاحملانط املجبت١ أٚ ايٓاؾ١ٝ يًتأخري

ايططؾني عٔ ايتأخري بٓػب َتؿاٚت١ ٚال ميهٔ ؼسٜسٖا ٖٓسغّٝا يف غٝب١ 

املػتٓسات املصنٛض٠ غابكّا ٚاييت يٛ مت تٛؾريٖا َٔ ايططؾني يهإ ميهٔ 

سػابٗا ٖٓسغّٝا ٚؼسٜس ْػب١ املػ٦ٛي١ٝ عٔ ايتأخري بؿهٌ ٖٓسغٞ ٚبسق١ 

ٚايصٟ ظٗط يٓا إٔ َػ٦ٛي١ٝ . ؼسز َػ٦ٛي١ٝ نٌ ططف عٔ تأخري املؿطٚع

ايتأخري تكع ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ أنجط َٔ املسع١ٝ إلٜكاؾ٘ ايعٌُ زٕٚ غبب 

نُا إٔ األعُاٍ اإلناؾ١ٝ اييت ٜطايب بٗا املسع٢ عًٝ٘ , َصنٛض يف ايعكس

مل ٜكِ بتٓؿٝصٖا نا١ًَ ٚإمنا ْؿص دع٤اّ  َٓٗا ٚاألعُاٍ ايباق١ٝ ناْت أعُااّل 

َػتكب١ًٝ مل تٓؿص بعس ْٚط٣ إٔ املػ٦ٛي١ٝ ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ يف ٖصا اـكٛم 

.  تكسٜطّا% 30تعٜس ع٢ً ْػب١ َػ٦ٛي١ٝ املسع١ٝ بـ 

نُا اتهح يٓا مما غبل عسّ بصٍ اؾٗس ايهايف َٔ ططيف ايٓعاع يتدؿٝـ 

آثاض تٛقـ املؿطٚع بسيٌٝ بكا٤ ايٓعاع ملس٠ مخؼ غٓٛات أٟ َا ميجٌ َا ٜعٜس 

عٔ ثالث١ أنعاف َس٠ ايعكس مما زؾع ايططؾني يًُطايب١ بتعٜٛهات تؿٛم 
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سذِ اـالف األقًٞ عًُّا بإٔ ْػب١ َا ْؿص َٔ ناٌَ  املؿطٚع ست٢ إٜكاف 

.  َٔ ق١ُٝ املؿطٚع% 40ال ٜتذاٚظ  (ٚست٢ تاضخي٘  )ايعٌُ 

:  ٚملا تكسّ مهِ مبا ًٜٞ

ًَٕٝٛ َٚا٥تني ) ضٜاٍ  (1.241.188)إٔ ٜكّٛ املسع٢ عًٝ٘ بإعاز٠ َبًؼ  .1

يًُسع١ٝ ٖٚٛ فُٛع  (ٚٚاسس ٚأضبعني أيؿّا َٚا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚمثإْٛ ضٜااّل

 . َا زؾعت٘ ي٘ َٔ زؾعات أثٓا٤ ايعٌُ سػب ايعكس

َٔ ايتعٜٛض املصنٛض % 30إٔ ٜكّٛ املسع٢ عًٝ٘ بسؾع تعٜٛض ٜٛاظٟ  .2

مخػُا١٥ ) ضٜاٍ  (540.000 )بايعكس ٚايصٟ تطايب ب٘ املسع١ٝ ٜٚٛاظٟ 

 . يألغباب املصنٛض٠ آْؿّا (ٚأضبعني أيـ ضٜاٍ

ًَْٝٛٞ ) ضٜاٍ  (2.000.000 )ضؾض طًب املسع١ٝ ايتعٜٛض مببًؼ  .3

 . سٝح إٕ املسع٢ عًٝ٘ مل ٜؿػذ ايعكس (ضٜاٍ

مخػ١ ) ضٜاٍ  (15.000.000)ضؾض طًب املسع١ٝ ايتعٜٛض مببًؼ  .4

تعٜٛهّا عُا ؿكٗا َٔ خػاض٠ َٚا ؾاتٗا َٔ نػب  (عؿط ًَٕٝٛ ضٜاٍ 

 . ٚشيو يعسّ ثبٛت شيو, دطا٤ إخالٍ املسع٢ عًٝ٘ بايتعاَ٘

ٚاملؿطٚع , ضؾض طًب املسع٢ عًٝ٘ ايتعٜٛض عٔ ؾٛات َٓؿع١ األضض .5

( ثالث١ َالٜني ضٜاٍ ) ضٜاٍ  (3.000.000)ط١ًٝ ايؿرت٠ املان١ٝ مببًؼ 
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الؾرتاى املسعٞ عًٝ٘ يف املػ٦ٛي١ٝ عٔ إٜكاف املؿطٚع نُا تكسّ 

 . غابكّا

عُا ( عؿطٜٔ أيـ ضٜاٍ ) ضٜاٍ  (20.000)تعٜٛض املسع١ٝ مببًؼ  .6

تهبست٘ َٔ َكاضٜـ ايتشهِٝ يًُشهِ ٚغهطتاض١ٜ ايتشهِٝ 

ٖٚٞ ايٓػب١ املػ٦ٍٛ عٓٗا املسع٢ عًٝ٘ ظٜاز٠  )ٜسؾعٗا هلا املسع٢ عًٝ٘ 

 . عٔ املسع١ٝ يف َػ٦ٛي١ٝ ايتأخري

َبًػّا  (ب)بإٔ ٜسؾع يًُسع١ٝ  (أ )ٚملا تكسّ ؾإْٞ أسهِ ع٢ً املسع٢ عًٝ٘ 

 ضٜااّل (1.801.188( = )20.000( +) 540.000( + )1.142.188): ٚقسضٙ 

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ  (ًَٕٝٛ ٚمثامنا١٥ ٚٚاسس أيـ َٚا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚمثاْني ضٜااّل  ) 

زؾع ٖصا املبًؼ َّٓٗٝا يًٓعاع يف ٖصا ايعكس ع٢ً إٔ ٜتِ مبٛدب ٖصا اؿهِ 

ٖـ ٚيٝؼ بٓا٤ّ ع٢ً طًب أسس 27/5/1420ؾػذ ايعكس بني ايططؾني املؤضر يف 

.  ايططؾني ٚشيو ملكًش١ ايططؾني سػب َا تكسّ 

:  حتلٔل الْاقع٘

:  َٔ خالٍ ٚقا٥ع ايٓعاع ٚسهِ احملهِ اتهح َا ًٜٞ

إٔ املطايبات اييت دطت بني احملتهُني ناْت ـًٌ يف ايعكس ؾكس : أٚاّل

تهُٔ اؾٗاي١ يف بعض املعكٛز عًٝ٘ سُٝٓا ايتعّ املكاٍٚ بتذٗٝع ناٌَ 
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املؿطٚع َٔ ايسضد١ األٚىل ٚمل ٜؿكح ايعكس عٔ ٖصٙ ايسضد١ َٚا ٖٞ 

.  َٛاقؿاتٗا

نُا إٔ املكاٍٚ باؾط ايعٌُ يف األعُاٍ املهاؾ١ َٔ ضب ايعٌُ زٕٚ إٔ 

.  ٜؿرتط هلا أدط٠ أٚ إٔ ميتٓع عٓٗا 

ٜٚعٗط َٔ ايٛقا٥ع نصيو إٔ املٗٓسؽ املكُِ مل ٜهٔ باـرب٠ ايهاؾ١ٝ يف 

. ايتكُِٝ ٜٚعٗط شيو َٔ عسّ نؿا١ٜ املٛاقؿات ٚايهُٝات يًُؿطٚع

ٚبصيو ٜهٕٛ املٗٓسؽ قس أخٌ مبا غبل بٝاْ٘ يف ٖصا ايبشح َٔ ايتعاّ بصٍ 

اؾٗس ٚايعٓا١ٜ يف عٌُ ايتكاَِٝ ٚاملٛاقؿات ٚايكٝاغات يًُؿطٚع يٝهٕٛ 

ٚنصيو ؾُٝا ٜتعًل باملٗٓسؽ املؿطف ؾكس نإ زٚضٙ يف , غاملّا َٔ ايعٝٛب 

اإلؾطاف زٕٚ املػت٣ٛ ٚال أزٍ ع٢ً شيو َٔ خًٛ ايعكس عٔ األعُاٍ اإلناؾ١ٝ 

.  ٚسػاب أدطتٗا
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احلال٘ الدراصٔ٘ الجاىٔ٘ 

:  ؼهِٝ يف ْعاع عٔ عكس َكاٚي١ إْؿا١ٝ٥ 

اتؿل  ايططؾإ األقًٞ ٚاملكاٍٚ َٔ ايباطٔ يف ايعكس املٛقع بُٝٓٗا بتاضٜذ 

ّ  ع٢ً إٔ ٜكّٛ املكاٍٚ َٔ ايباطٔ بأعُاٍ َكاٚالت َٔ ايباطٔ 1/6/1998

ٚسس٠ غه١ٝٓ  (44)يكاحل املكاٍٚ األقًٞ تتهُٔ أعُاٍ نٗطبا١ٝ٥ يعسز 

ٚاختًـ , (ًَْٝٛإ َٚا٥تإ أيـ ضٜاٍ ) ضٜاٍ  (2.200.000)َكابٌ َبًؼ 

ايططؾإ ع٢ً اؿػابات اـتا١َٝ بُٝٓٗا ثِ اتؿكا ع٢ً سٌ َٛنٛع ايٓعاع 

.  ٚؾكّا يٓعاّ ايتشهِٝ
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, ٖـ يف َس١ٜٓ دس٠ 25/11/1423ْٚعُٛا يصيو ٚثٝك١ ؼهِٝ سطضت يف 

ٚبٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايكازض عٔ ايسا٥ط٠ ايكها١ٝ٥ ايتذاض١ٜ اؿاز١ٜ عؿط٠ بؿطع 

زٜٛإ املعامل مت تعٝني احملته١ُ حملهِ َٔ قبًٗا ٚتعٝني احملتهِ نسٖا 

حملهِ َٔ قبًٗا ٖٞ اآلخط ٚعٝٓت ايسا٥ط٠ ايتذاض١ٜ اؿاز١ٜ عؿط٠ بؿطع 

ٚقازق١ ايسا٥ط٠ ع٢ً , زٜٛإ املعامل قهُّا َطدشّا ٚض٥ٝػّا هل١٦ٝ ايتشهِٝ

ٚثٝك١ ايتشهِٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ دًػات ايتشهِٝ مبكط  أَا١ْ غط ايتشهِٝ 

.  بايػطؾ١ ايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ ظس٠

 

ٚمتجًت طًبات املؤغػ١ احملته١ُ املكاٍٚ َٔ ايباطٔ َٔ ايؿطن١ احملتهِ 

:  نسٖا املكاٍٚ األقًٞ ؾُٝا ًٜٞ

( ( ضٜا637.840ٍ)غساز َبًؼ  .1 غتُا١٥ ٚغبع١ ٚثالثٕٛ أيـ ٚمثامنا١٥  

 . ٚأضبعٕٛ ضٜااّل

 . تعٜٛهّا عازاّل عٔ سبؼ احملتهِ نسٖا املبًؼ املصنٛض .2

َٔ املبًؼ َكاضٜـ قاَا٠ ٚؼٌُٝ احملتهِ نسٖا % 10طايبت بـ  .3

 . مجٝع َكاضٜـ ايتشهِٝ 

:  نُا متجًت َطايبات ايؿطن١ احملتهِ نسٖا مبا ًٜٞ
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ضؾض زع٣ٛ احملته١ُ ٚاالستؿاظ عكٗا ؾُٝا ٜػتذس َٔ طًبات أَاّ ١٦ٖٝ 

ٖـ عكست ١٦ٖٝ ايتشهِٝ أٍٚ دًػ١ هلا 17/11/1425ٚبتاضٜذ .  ايتشهِٝ

ٖـ ْٚعطّا يطٍٛ إدطا٤ات اؿهِ يف 1429ثِ تتابعت اؾًػات ست٢ عاّ 

:  ٖصا ايٓعاع ؾكس انتؿ٢ ايباسح بعطض اؿهِ يف ايٓعاع 

مما تكسّ َٔ ٚقا٥ع َٚالبػات يف ايكه١ٝ ٚمبا إٔ ٚال١ٜ اهل١٦ٝ َا ظايت سػب 

ٚبػبب عسّ ضز ايؿطن١ احملتهِ . تأٜٝس َكاّ ؾطع زٜٛإ املعامل يصيو

نسٖا ضزّا َالقّٝا يًسع٣ٛ ٚال َتٓاعٗا عٔ ايطز ملس٠ غٓٛات ايسع٣ٛ ٚخالٍ 

ثالخ عؿط٠ دًػ١ هل١٦ٝ ايتشهِٝ ٚملا ظٗط َٓٗا َٔ مماط١ً ٚضغب١ يف تطٌٜٛ 

أَس ايسع٣ٛ ٚملا ثبت يس٣ اهل١٦ٝ َٔ تٓؿٝص املؤغػ١ احملته١ُ يألعُاٍ ٚعسّ 

اعرتاض ايؿطن١ احملتهِ نسٖا ع٢ً ٖصٙ األعُاٍ بؿهٌ َكبٍٛ ؾكس 

:  سهُت اهل١٦ٝ مبا ًٜٞ

 ( ضٜاٍ 637.840 )تسؾع احملتهِ نسٖا يًُشته١ُ َبًؼ ٚقسضٙ - 1

املتبكٞ يًُشته١ُ يف  (غتُا١٥ ٚغبع١ ٚثالثٕٛ أيؿّا ٚمثامنا١٥ ٚأضبعٕٛ ضٜااّل

.  ش١َ احملتهِ نسٖا سػب ايعكس املٛقع بُٝٓٗا

.  ضؾض باقٞ طًبات احملته١ُ- 2

:  حتلٔل الْاقع٘ 
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مما غبل إٜطازٙ َٔ ٚقا٥ع ايٓعاع ٚاؿهِ ٜتهح إٔ احملتهِ نسٙ املكاٍٚ 

األقًٞ قس أخٌ بايتعاَ٘ ػاٙ املكاٍٚ َٔ ايباطٔ شيو إٔ املكاٍٚ األقًٞ ػاٙ 

املكاٍٚ َٔ ايباطٔ مبجاب١ ضب ايعٌُ ٚإشا نإ األَط نصيو ؾهإ ايٛادب 

عًٝ٘ إٔ ٜؿٞ بايتعاَ٘ ٜٚعطٞ األدط٠ يًُكاٍٚ َٔ ايباطٔ إال أْ٘ مل ٜؿٞ بٗصا 

نُا إٔ مماطًت٘ يف سهٛض دًػات ايتشهِٝ ملس٠ مخؼ غٓٛات . اإليتعاّ 

. مما ٜعٝل االغتؿاز٠ َٔ أِٖ َعاٜا ايتشهِٝ ٖٚٞ غطع١ ايؿكٌ يف ايٓعاع 

ٜٚؤخص ع٢ً ١٦ٖٝ ايتشهِٝ أْٗا مل تتؿاز٣ ٖصا ايعا٥ل ؾكس نإ بٛغعٗا 

اؿًٝٛي١ زٕٚ إطاي١ أَس ايتشهِٝ ٚشيو باؿهِ يف ايٓعاع َٔ خالٍ 

َٚا , َػتٓسات احملتهِ ٚايؿٗاز٠ اييت ناْت َتٛؾط٠ َٔ َٗٓسؽ املؿطٚع

.  أنٝـ إىل شيو َٔ مماط١ً احملتهِ نسٙ َٚطاٚغت٘ 

احلال٘ الدراصٔ٘ الجالج٘ 

:  ايتشهِٝ يف ْعاع ْاؾ٧ عٔ عكس َكاٚي١ ٜتهُٔ تٓؿٝص َعطض ػاضٟ

تعاقس ايططف األٍٚ ضب ايعٌُ َع ايططف ايجاْٞ املكاٍٚ يتٓؿٝص املٛقع بُٝٓٗا 

ٚقاَا بعٌُ قهط اغتالّ يًُٛقع يف تاضٜذ , ّ 7/4/2005بتاضٜذ 

ّ ٚشنط أْطام اـسَات يف املاز٠ ضقِ 7/4/2004ٖـ املٛاؾل 17/2/1425

َٔ ايعكس ٚيف باقٞ بٓٛز ايعكس ع٢ً إٔ تهٕٛ َس٠ ايعٌُ ؾٗطٜٔ َٔ  (3)
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تاضٜذ االغتالّ ايؿعًٞ يًُٛقع داٖعّا يًعٌُ ٚاغتالّ ايسؾع١ املكس١َ ٚتٛقٝع 

إٔ  (2)يف بٓس  (8)ٚدا٤ يف املاز٠ ضقِ( َٔ ايعكس  (6)سػب املاز٠ ضقِ  )ايعكس

تهٕٛ أتعاب ايكٝاّ بأعُاٍ إزاض٠ تٓؿٝص املؿطٚع ٚاإلؾطاف ع٢ً املؿطٚع ٖٞ 

.  ثالثٕٛ أيـ ضٜاٍ ( ضٜا30.000ٍ)َبًؼ َكطٛع قسضٙ 

ْعِ ايططؾإ أثٓا٤ تٓؿٝص ايعكس قانط ادتُاعات عسٜس٠ تٛنح غري ايعٌُ 

ٚشنطّا بعض األعُاٍ اإلناؾ١ٝ ٚشنط ايططف األٍٚ إٔ ايططف ايجاْٞ قس 

 قس اغتًِ املعطض قٌ – ايططف األٍٚ –تأخط يف اإللاظ ملس٠ ط١ًٜٛ ٚأْ٘ 

ايٓعاع َٔ ايططف ايجاْٞ ع٢ً سايت٘ ٚغري َهتٌُ ي١ًٝ عٝس ايؿطط 

ٖـ ٚشنط إٔ األعُاٍ املٓذع٠ ع٢ً سايتٗا يف شيو ايّٝٛ ٚيٝػت 30/9/1425

َطابك١ يًُٛاقؿات املطًٛب١ ٚبٗا  عٝٛب نجري٠ ٚيٝػت َٓؿص٠ ع٢ً أقٍٛ 

.  ايكٓع١ ايؿ١ٝٓ نُا جيب

ّ إٔ ٖٓاى 15/3/2005نُا شنط ايططف ايجاْٞ يف خطاب٘ يٓا املؤضر يف 

سػب ايبٝإ  (يف ضأٜ٘ )أعُااّل إناؾ١ٝ نًؿ٘ ايططف األٍٚ بٗا فُٛع َستٗا 

ّ 27/4/2004ٚأْ٘ قس ألع ايعٌُ ؾُٝا بني تاضٜذ  ( ؾٗطّا11)ايصٟ قسَ٘ 

ؾكط نُا شنط إٔ ايططف األٍٚ  ( اؾٗط 8)ّ ٖٚٞ َس٠ 30/12/2004إىل 

نُا شنط  ( َّٜٛا131 )قس تأخط يف قطف املػتدًكات ملسز فُٛعٗا 

أغبابّا أخط٣ يطٍٛ َس٠ املؿطٚع تتًدل يف بعض ايتعسٜالت اييت طًبٗا 
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ايططف األٍٚ يف ايٛاد١ٗ اؾٓٛب١ٝ ٚايسٚايٝب ٚاألضؾـ ايساخ١ًٝ ٚاألضنٝات 

.  ٚايتهٝٝـ ٚأعُاٍ ايهٗطبا٤ ٚنػ٠ٛ ايٛادٗات اـاضد١ٝ

: َٓاقؿات َطايبات ايططف األٍٚ 

:  َطايبات ايططف األٍٚ : أٚاّل

ضٜاٍ عٔ األعُاٍ اييت مل ٜتِ إلاظٖا َٔ قبٌ ايططف  (50.000 ) .1

 . ايجاْٞ ٚبٓا٤ ع٢ً عطٚض األغعاض املكس١َ عٔ ٖصٙ األعُاٍ

ضٜاٍ تهًؿ١ إقالح أخطا٤ ايططف ايجاْٞ يف األعُاٍ اييت  (36.000) .2

 . ألعٖا ٚإعاز٠ تٓؿٝصٖا طبكّا يًعطٚض املكس١َ يف ٖصا ايؿإٔ

 

َٔ % 30ع٢ً ٖصٜٔ ايبٓسٜٔ بأُْٗا أع٢ً بٓػب١ : ٚقس ضز ايططف ايجاْٞ

.  األغعاض املتؿل عًٝٗا أٚ ايػا٥س٠ يف ايػٛم ٚقت تٓؿٝص املؿطٚع

بعس َطادع١ ايكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ 

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

 . قش١ َطايب١ ايططف األٍٚ عٔ ٖصٜٔ ايبٓسٜٔ  .أ 

عٔ املبايؼ اييت قسَٗا % 30املٛاؾك١ ع٢ً ؽؿٝض ْػب١ املطايب١ بٓػب١  .ب 

َكاضٜـ إزاض٠ % 10ضٜاٍ َع إناؾ١  (60.200)ايططف األٍٚ يتكبح 



 123 

َٚتابع١ يكاحل ايططف األٍٚ نإ غٝتشًُٗا ايططف ايجاْٞ نُٔ 

 . ضٜاٍ (66.220)أتعاب٘ يٝكبح اإلمجايٞ 

َٔ ق١ُٝ األعُاٍ تكطٜبّا غطاَات تأخري طبكّا % 10ضٜاٍ (40.000) .3

 .  َٔ ايعكس11/2يًُاز٠ 

َهاعؿ١ غطا١َ ايتأخري طبكّا يالتؿام بني % 10ضٜاٍ  (40.000) .4

 : ايططؾني

بإٔ ايتأخري نإ بػبب عسّ متهٝٓ٘ َٔ ايعٌُ يف : ٚقس ضز ايططف ايجاْٞ

املعطض ناَاّل ٚانططاضٙ يًعٌُ ع٢ً ثالخ َطاسٌ ٚبػبب األعُاٍ 

اإلناؾ١ٝ اييت طًبٗا ايططف األٍٚ َٓ٘ خالٍ ؾرت٠ ايتٓؿٝص ٚإٔ ايططف األٍٚ 

قس تأخط يف تػسٜس َػتشكات٘ يف ايهجري َٔ املػتدًكات ٜبًؼ عسزٖا غت١ 

َػتدًكات نُا إٔ ايططف األٍٚ قس نًـ ايططف ايجاْٞ بتعسٌٜ أعُاٍ 

ايتهٝٝـ ٚإٜكاف ايعٌُ باألضنٝات ؿني ٚقٍٛ َعًَٛات عٔ األدٗع٠ 

.  ايعا٥س٠ يًططف األٍٚ ٚاملػتٛضز٠ َٔ اـاضز

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

ثبت يسٜٓا ايتأخط يف تٓؿٝص املؿطٚع ٚاالتؿام ع٢ً َٛاعٝس عسٜس٠ يإلْٗا٤ بني 

ايططؾني نُا ثبت يسٜٓا إٔ ٖٓاى أعُااّل إناؾ١ٝ َطًٛب١ بٛاغط١ ايططف 
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األٍٚ إال إٔ املػ٦ٛيٝات عٔ ايتأخري غري قسز٠ بسق١ َٔ ايططؾني نُا إٔ 

ايتأخط يف ايتٓؿٝص قس ػاٚظ غبع١ أؾٗط ٚمل ٜٓت٘ ايعٌُ ست٢ تاضٜذ 

ّ ٖٚٛ تاضٜذ طًب ايططف األٍٚ إٜكاف ايططف ايجاْٞ عٔ 30/12/2004

ايعٌُ ٚمبا إٔ َس٠ ايتأخري تتذاٚظ ثالث١ انعاف َس٠ ايعكس األق١ًٝ ٖٚٞ َس٠ 

ط١ًٜٛ ٚضغِ إٔ أغباب ايتأخري َؿرتن١ بني ايططؾني ٚمل ٜتهح بؿهٌ 

قاطع إٔ ايتأخري نً٘ ٜكع ع٢ً عاتل أسس األططاف ٚألٕ أغباب ايتأخري 

ايٛانش١ ٜكع دع٤ أنرب َٓٗا ع٢ً ايططف ايجاْٞ ٚسػب ايطأٟ ايؿطعٞ يف 

ؼٌُٝ ايططؾني املػ٦ٛي١ٝ عٓس ثبٛت َػ٦ٛيٝتُٗا عٔ ايتأخري زٕٚ ايتُهٔ 

َٔ ؼسٜس ْػب١ َػ٦ٛي١ٝ نٌ ططف ٚدط٣ ع٢ً شيو ايعطف اهلٓسغٞ يف 

سػاب ايتأخري ؾكس قطضْا ؼٌُٝ ايططف ايجاْٞ غطا١َ تػاٟٚ غبع َس٠ 

 أؾٗط ٚبايتايٞ ؼًُٝ٘ غبع ق١ُٝ املبًؼ ايصٟ ٜطايب ب٘ 7ايتأخري اييت ٖٞ 

:  ايططف األٍٚ ٖٚٞ تػاٟٚ 

ضٜاٍ ٖٚٞ اؿس األز٢ْ يًػطا١َ ايتكسٜط١ٜ يف  ( 11.428( = )7( ÷ )80.000)

.  غٝب١ املػتٓسات ايسقٝك١ ٚاؿامس١ املكس١َ َٔ ايططؾني يف ٖصا املٛنٛع

ضٜاٍ تعٜٛض عٔ ؾكس اإلٜطازات خالٍ َٛغِ األداظات  (300.000) .5

 . بػبب تأخط املكاٍٚ
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بأْ٘ غري َػ٦ٍٛ عٔ ؾكس اإلٜطازات بػبب أْ٘ غري : ٚضز ايططف ايجاْٞ

.  َػ٦ٍٛ عٔ ايتأخري اؿازخ يف تػًِٝ املؿطٚع

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف  ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

أٚنشٓا املػ٦ٛي١ٝ عٔ ايتأخري يف ايؿكط٠ ايػابك١ ٚسٝح إٔ ايعكس ال ٜؿٌُ 

أ١ٜ تعٜٛهات أخط٣ خالف غطا١َ ايتأخري ؾإْٓا مهِ بعسّ قبٍٛ ٖصٙ 

.  املطايب١

:  (احملهِ نسٙ): َطايبات ايططف ايجاْٞ: ثاّْٝا

ضٜاٍ عٔ أعُاٍ غري َٓعٛض٠ بػبب ايعٌُ يف املعطض ع٢ً  (30.000 ) .1

 . ثالخ َطاسٌ ٚعٌُ ػٗٝع يًُٓاطل ايجالخ ٚتطتٝبات ططٜك١ ايعٌُ

.  بإٔ شيو َعًَّٛا يس٣ ايططف ايجاْٞ عٓس تٛقٝع ايعكس: ٚضز ايططف األٍٚ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

ٖصٙ املطايب١ غري َكبٛي١ بػبب عسّ ٚضٚزٖا يف ايتعاقس ٚغٝب١ املطاغالت بٗصا 

.  اـكٛم قبٌ ٚبعس تٛقٝع ايعكس

 



 126 

ضٜاٍ أتعاب اإلؾطاف ٚإزاض٠ ايتٓؿٝص بػبب ظٜاز٠ املس٠ إىل  (80.000) .2

 . مثا١ْٝ أؾٗط

.  بإٔ ايتأخري ٜعٛز يًططف ايجاْٞ: ٚضز ايططف األٍٚ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

مبا إٔ أغباب ايتأخري غري ٚانش١ بؿهٌ قاطع َٚع ٚنٛح تأخط ايططف 

ايجاْٞ َع عسّ إَها١ْٝ ؼسٜس َػ٦ٛيٝت٘ باألٜاّ يػٝب١ املػتٓسات املجبت١ 

.  يصيو َٔ ايططؾني ْط٣ عسّ قبٍٛ ٖصٙ املطايب١

ضٜاٍ تأَني َٗٓسؽ َٚطاقب باملٛقع ملس٠ غت١ أؾٗط بٛاقع  (30.000) .3

 . ضٜاٍ ؾٗطّٜا  ( 6.500)

.  بإٔ ايتأخري َػ٦ٛي١ٝ ايططف ايجاْٞ: ٚضز ايططف األٍٚ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

.  إؾاض٠ إىل ايبٓس ايػابل ٚبٓا٤ عًٝ٘ تهٕٛ ٖصٙ املطايب١ غري َكبٛي١

 

ضٜاٍ ْتٝذ١ يهجط٠ ايتعسٜالت املطًٛب١ يف بٓس زٚايٝب  (25.000) .4

 .  ضٜا25.000ٍاملعطض َٔ ايساخٌ مما ظاز َٔ قُٝتٗا مببًؼ 
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بإٔ ايتعسٜالت املصنٛض٠ ناْت بػبب  أخطا٤ ايططف : ٚضز ايططف األٍٚ 

.  ايجاْٞ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ 

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

.  يٝؼ ٖٓاى إثبات ع٢ً ٖصا ايبٓس ٚبايتايٞ ؾاملطايب١ غري َكبٛي١ 

ضٜاٍ عٌُ تعسٜالت باـطا٥ط يألغكـ ٚايباب ٚايهٗطبا٤  (50.000) .5

 . ٚايٛادٗات ٚاألضنٞ

بإٔ أغًب ٖصٙ األعُاٍ ٖٞ َٔ َػ٦ٛي١ٝ  املكاٍٚ ٚأْ٘ مل : ٚضز ايططف األٍٚ

.  ٜعُسٙ يف ؾ٤ٞ َٓٗا

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

مل ٜكسّ ايططف ايجاْٞ أ١ٜ تؿاقٌٝ َاي١ٝ عٔ ٖصٙ ايبٓٛز ٚمل تجبت يسٜٓا بأ١ٜ 

 . َػتٓسات

ضٜاٍ ْتٝذ١ يًتعسٜالت املطًٛب١ يف باب املسخٌ ايط٥ٝػٞ مما  (18.000) .6

 .  ضٜا18.000ٍظاز يف قُٝت٘ بؿاضم 

بإٔ ٖصٙ ايتعسٜالت ٖٞ َٔ َػ٦ٛي١ٝ املكاٍٚ ٖٚٞ ْتٝذ١ : ٚضز ايططف األٍٚ

.  يػ٤ٛ تكسٜطٙ يًتهًؿ١ 
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بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

.  مل تجبت ٖصٙ املطايب١ يسٜٓا يػٝب١ املػتٓسات يف ٖصا اـكٛم

تعٜٛهّا عٔ طٍٛ َس٠ املؿطٚع   (تطى تكسٜط ايتعٜٛض يًُشهِ  ) .7

 . ٚإضٖام املهتب يف ٖصٙ املس٠ اييت بًػت مثا١ْٝ أؾٗط

بأْ٘ ٖٛ ايصٟ ٜطايب بايتعٜٛض ٚيٝؼ يًططف ايجاْٞ : ٚضز ايططف األٍٚ

.  اؿل يف شيو

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

.  مبا إٔ َػ٦ٛي١ٝ ايتأخري ٖٞ ع٢ً ايططؾني ؾٓط٣ عسّ قبٍٛ ٖصٙ املطايب١

 

ضٜاٍ إظاي١ ايٛادٗات اـاضد١ٝ ٚايًٛسات اإلعال١ْٝ ع٢ً ثالخ  (25.000) .8

 . َطاسٌ

 

 

 

:  ٚضز ايططف األٍٚ
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بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

 . مل تجبت ٖصٙ املطايب١ يسٜٓا يػٝب١ املػتٓسات يف ٖصا اـكٛم

ضٜاٍ عٌُ أضقؿ١ خاضد١ٝ ع٢ً  ايٛادٗات ايجالخ ٚكاضز  (30.000) .9

 . نٗطبا٤ ٚنؿاؾات أضن١ٝ ٚبطزٚضات غري َٛدٛز٠ بايعكس

بإٔ ٖصٙ األعُاٍ قاّ بٗا ايططف ايجاْٞ فاّْا باتؿام : ٚضز ايططف األٍٚ

.  ؾؿٗٞ بني ايططؾني

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

 . مبا أْ٘ يٝؼ ٖٓاى َا ٜجبت ٖصا االتؿام ؾٓط٣ قبٍٛ ٖصٙ املطايب١

ضٜاٍ عٌُ َسخٌ احملٌ َٔ اؾطاْٝت األغٛز ٚايصٟ مل  ( 9.000) .10

 . ٜهٔ َٛدٛزّا بايعكس

ٚقس مت , ضٜاٍ (5.000 )بإٔ االتؿام نإ ع٢ً : ٚضز ايططف األٍٚ

.  استػابٗا يًططف ايجاْٞ يف بٝإ تكؿ١ٝ األعُاٍ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ
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, ضٜاٍ ٖٚٛ َا ٚاؾل عًٝ٘ ايططف األٍٚ (5.000)تكبٌ املطايب١ يف سسٚز 

 . ٖٚٞ َؿُٛي١ يف اؿػابات بني ايططؾني غابكّا

 . ضٜاٍ أعُاٍ إناؾ١ٝ باملعطض ٚاملعٌُ (75.000) .11

:  ٚضز ايططف األٍٚ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

مل ٜكسّ ايططف ايجاْٞ أ١ٜ تؿاقٌٝ هلصا ايبٓس ٌٖٚ َا إشا نإ َؿُٛاّل يف 

.  اؿػابات ايػابك١ بني ايططؾني أّ ال 

ضٜاٍ أعُاٍ مت ايتعاقس عًٝٗا ٚمل ٜتِ تطنٝبٗا إلٜكاف  ( 80.000) .12

 . ايططف األٍٚ ايططف ايجاْٞ عٔ إنُاٍ ايعٌُ

.  بإٔ ال عالق١ ي٘ باألعُاٍ اييت مل تٛضز يًُٛقع: ٚضز ايططف األٍٚ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

ٜػتشل ايططف ايجاْٞ َبًػّا عٔ ٖصٙ املطايب١ يف ساٍ تٛضٜسٖا ٚتطنٝبٗا يف 

.  املٛقع
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تعٜٛهّا ْؿػّٝا َٚازّٜا َٚعّٜٓٛا  (تطى تكسٜط ايتعٜٛض يًُشهِ) .13

ملٗٓسغٞ املهتب املهًؿني بايعٌُ يف املؿطٚع عٔ قٝاَِٗ بايعٌُ يف 

 . ٖصٙ ايعطٚف

.  بطؾه٘ هلصا ايتعٜٛض َٚطايبت٘ بتعٜٛض مماثٌ: ٚضز ايططف األٍٚ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات ايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

 . عسّ قبٍٛ ٖصٙ املطايب١ يعسّ ٚضٚزٖا يف ايعكس

 + 29.160ضٜاٍ قطف املبًؼ املػتشل ع٢ً املايو بك١ُٝ  (34.160) .14

 .  عٔ األعُاٍ اييت مت تٓؿٝصٖا يف ؾٝال ايططف األ5.000ٍٚ

.  بإٔ املطايب١ بٗصٙ األعُاٍ ٖٛ خاضز َٛنٛع ايتشهِٝ: ٚضز ايططف األٍٚ

بعس َطادع١ ايعكس َٚصنطات بايططؾني يف ٖصا اـكٛم : ضأٟ احملهِ

:  ٚظٜاض٠ املٛقع خًكٓا ملا ًٜٞ

.  عسّ قبٍٛ ٖصٙ املطايب١ ألْٗا خاضز َٛنٛع ايتشهِٝ

 

:  مضببات احلهه 

ٜتهح مما غبل تطانب ايعالق١ ايتعاقس١ٜ بني ايططؾني ٚعسّ ٚنٛسٗا يف 

بعض األسٝإ ٚاختالط األزٚاض بني اإلؾطاف ٚإزاض٠ ايتٓؿٝص يس٣ ايططف 
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ايجاْٞ يف عكس ٚاسس ٖٚٛ ايؿ٤ٞ ايصٟ تػبب يف نجري َٔ ايٓعاعات يف ٖصٙ 

.  ايكه١ٝ

نُا ظٗط يف ٖصٙ ايكه١ٝ َػ٦ٛي١ٝ ايططؾني عٔ املؿانٌ اؿازث١ أثٓا٤ 

نُا ٜعٗط َٔ املػتٓسات ايتٛتط يف ايعالق١ بني ايططؾني َٓص , تٓؿٝص ايعكس 

بسا١ٜ تٓؿٝص املؿطٚع ٚعسّ سػِ املؿانٌ أٚاّل بأٍٚ مما دعًٗا ترتانِ 

نُا ظٗط إٔ اؾاْب ايٓؿػٞ ٚايؿدكٞ يف ايٓعاع نإ نبريّا , ٚتتؿاقِ 

.  بؿهٌ أثط غًبّا ع٢ً ايعالقات ٚأيك٢ بعالي٘ ع٢ً غري املؿطٚع

:  ٚبصيو تهٕٛ سكٛم نٌ ططف يس٣ اآلخط نُا ًٜٞ

:  سل ايططف األٍٚ- أ

ضٜاٍ أعُاٍ مل ٜتِ إلاظٖا َٔ ايططف ايجاْٞ ٚإقالح  (66.220. )1

.  األخطا٤ بايعٌُ

.  ضٜاٍ غطا١َ تأخري (11.428. )2

:   سل ايططف ايجاْٞ–ب 

ضٜاٍ أعُاٍ أضقؿ١ خاضد١ٝ ٚكاضز نٗطبا٤ ٚنؿاؾات  (30.000- )1

.  أضن١ٝ ٚبطزٚضات غري َٛدٛز٠ بايعكس

 ضٜاٍ  (47.648( = )30.000 )–( 77.648): ايؿطم بني االغتشكاقني ٖٛ 

  (غبع١ ٚأضبعٕٛ أيؿّا ٚغتُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚأضبعٕٛ ضٜااّل  )
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/ ٚبصيو ٚملا تكسّ ؾإْٞ أسهِ ع٢ً ايططف ايجاْٞ َهتب املٗٓسؽ 

غبع١ ٚأضبعٕٛ أيؿّا ) ضٜااّل  (47.648): بسؾع َبًؼ ٚقسضٙ  (احملتهِ نسٙ)

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ( احملتهِ)يؿطن١  (ٚغتُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚأضبعٕٛ ضٜااّل ال غري

.  زؾع ٖصا املبًؼ َّٓٗٝا يًٓعاع يف ٖصا ايعكس

 

:  حتلٔل ّقائع اليشاع

َٔ خالٍ عطض ٚقا٥ع ايٓعاع يف ٖصٙ اؿاي١ ايسضاغ١ٝ َٚا تالٙ َٔ سهِ 

:  احملهِ ٜتهح َا ًٜٞ

إٔ نجط٠ ايتعسٜاّل ٚاإلناؾات بعس ايؿطٚع يف ايتٓؿٝص ناْت عا٥كّا - 1

ٚنإ األٚىل يطب ايعٌُ , زٕٚ إمتاّ ايعٌُ ٚإلاظٙ يف املٛعس احملسز

. ٚاؿاي١ ٖصٙ أال ٜػٓس َٗاّ ايتكُِٝ ثِ اإلؾطاف ٚايتٓؿٝص يؿدل ٚاسس

ٚإمنا ؾكٌ َٗاّ ايتكُِٝ ثِ اإلؾطاف ثِ ايتٓؿٝص ست٢ ال تػطٟ أخطا٤ 

.  ايتكُِٝ ٚاإلؾطاف ع٢ً املؿطٚع

.  ٖٓاى قكٛض َٔ د١ٗ املكاٍٚ ٜتذ٢ً يف تأخطٙ املتهطض يف ايتٓؿٝص - 2

ؾؿٞ نٌ َط٠ نإ حيسز َع ضب ايعٌُ َٛعسّا يًتػًِٝ إال أْ٘ مل ٜـ 

ٚمل ٜٛثل يف سٝٓٗا أغباب تأخطٙ إٕ نإ ٖٓاى َٔ أغباب ٚنإ , بتعٗسٙ

عًٝ٘ نصيو إٔ ٜكـ َٛقؿّا ٚانشّا ػاٙ َا جيطٟ َٔ تعسٜالت ٚإناؾات 
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َٔ قبٌ ضب ايعٌُ إَا بايكبٍٛ ؾٝذطٟ ايعٌُ عًٝٗا ٚإَا بايطؾض ؾال ٜتؿاقِ 

.  بعس شيو ايٓعاع 

ٖٓاى إُٖاٍ َٔ نال احملتهُني ضب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ يف تٛثٝل َا - 3

ٚيصا . ٜططأ َٔ إناؾات ٚتعسٜالت أثٓا٤ ايتٓؿٝص ٚؼسٜس أدطتٗا َٔ عسَ٘

ٖٚصا بسٚضٙ . ؾكس نال ايططؾني بعض َطايباتُٗا يػٝاب عٓكط ايتٛثٝل 

.  ٚاؿ٠ًٛٝ زٕٚ إلاظ ايعٌُ ٚتػًُٝ٘, أز٣ إىل ْؿ٤ٛ ايٓعاع
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احلال٘ الدراصٔ٘ الزابع٘ 

ؼهِٝ دع٥ٞ بني ضب عٌُ َٚكاٍٚ بؿإٔ ْعاع يف ػاٚظات َٔ قبٌ املكاٍٚ 

.  يف ايتٓؿٝص 

بٓا٤ ع٢ً طًبهِ قُٓا مٔ َهتب يالغتؿاضات اهلٓسغ١ٝ بعٜاض٠ ملٛقع 

زٜٛا١ْٝ ايطداٍ بأسس ايككٛض ٚشيو يتٛنٝح بعض ايٓكاط ضزّا ع٢ً اـطاب 

.  ّ 15/12/2002ٖـ املٛاؾل 11/10/1423املكسّ َٔ قبٌ املايو بتاضٜذ 

:  ٚٚدسْا اآلتٞ

:  غكٛم املٛقع ايعاّ يًسٜٛا١ْٝ- 1

مت َطادع١ َا ْؿص ع٢ً ايطبٝع١ َٚكاضْت٘ باملدطط ٚٚدسْا إٔ املػاؾ١ بني 

ّ ٚباملدطط املكسّ 25.35محاّ اـس١َ ٚايػٛض َٔ اـاضز ع٢ً ايطبٝع١ 

 ّ ٚبايتايٞ ٜٛدس ؾطم بني املكاؽ ع٢ً ايطبٝع١ ٚبني 27.20يًُكاٍٚ 

ّ 5.00املدطط ٚنصيو ٚدسْا االضتساز األَاَٞ َٔ ايؿاضع باملدطط 

ّ سػب املدطط ٚبػؤاٍ 1.50 ّ ٚٚدسْا االضتساز ايػطبٞ 4.70ٚاملٓؿص 

غِ ٚشيو يرتى َػاؾ١ 30املٗٓسؽ املؿطف شنط أْ٘ خطز باملب٢ٓ يًداضز 

َٓاغب١ بني غطؾ١ احملاغب ٚبني املب٢ٓ ٚباملعا١ٜٓ ع٢ً ايطبٝع١ ٚدسْا إٔ 

.  األَط نإ ٜػتًعّ شيو
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:  غكٛم ؾتشات األبٛاب يًُبين - 2

متت َطادع١ املدطط َٚكاضْت٘ باملٓؿص ع٢ً ايطبٝع١ ٚٚدسْا بعض 

االختالؾات بني املدطط ٚاملٓؿص ٚبػؤاٍ املٗٓسؽ املؿطف عٔ شيو شنط 

يتتطابل َع ايٛادٗات  (األبٛاب ٚايٓٛاؾص)أْ٘ مت عٌُ ايؿتشات اـاضد١ٝ 

ٚشنط أْ٘ مت شيو مبٛاؾك١ ضب ايعٌُ بعس اطالع٘ ع٢ً , املعس٠ يًُب٢ٓ 

. ٚبايٓػب١ يًؿتشات ايساخ١ًٝ ٚدسْا إٔ اضتؿاع األبٛاب (اؿذط)كططات 

سػب املدطط ٚٚدسْا بعض االختالؾات يف عطض بعض األبٛاب َجٌ باب 

/ ّ)ّ ٚبػؤاٍ املٗٓسؽ املؿطف 1.25ّ ٚباملدطط 1.00اؿُاّ املٓؿص 

شنط إٔ شيو مت ْتٝذ١ تعسٌٜ َهإ اؿُاّ ٚنصيو باب غطؾ١  (خًٌٝ

. 3.30 ٚاملٓؿص 3.90ايطعاّ باملدطط  ٚنصيو السعٓا أْ٘ مل ٜتِ عٌُ  

فط٣ يًباب ايػشاب نُا ٖٛ باملدطط ٚمبطادع١ املدطط ٚدسْا أْ٘ ال 

.  ميهٔ شيو بػبب ٚدٛز عُٛز خطغاْٞ ٜعٛم عٌُ ٖصا اجملط٣

:  غكٛم َب٢ٓ ايػٓرتاٍ - 3

ٚدسْا إٔ املٓؿص ع٢ً ايطبٝع١ خيتًـ عٔ املدطط ٚبػؤاٍ املٗٓسؽ املؿطف 

.  ؾإْ٘ مت شيو ع٢ً ضغب١ ضب ايعٌُ 
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:   ٚبايٓػب١ يػال١َ خؿب ايػكـ – 4

مت َطادع١ أؾك١ٝ ايػكـ باغتدساّ دٗاظ املٝعإ ٚٚدسْا بعض ايؿطٚقات يف 

 غِ ٚمت إعطا٤ املكاٍٚ تعًُٝات بتعسًٜٗا َٚطادعتٗا قبٌ 2- 1سسٚز 

.  ايكب

:  اؿهِ- 5

ايعٌُ بكؿ١ عا١َ دٝس ٚظٗٛض بعض املٍٝٛ يف األعُس٠ أٚ املباْٞ يف سسٚز 

 غِ ال تؤثط ع٢ً غال١َ املٓؿأ٠ ٚميهٔ عالدٗا بايًٝاغ١ َع 1-2

.  اغتدساّ ايبؤز ٚاألٚتاض

:  حتلٔل ّقائع الدراص٘

َٔ خالٍ َا مت عطن٘ َٔ َؿاٖسات يًُٗٓسؽ احملهِ يف ايٓعاع اتهح َا 

ًٜٞ  :

ٚدٛز اختالف بني َا مت إعسازٙ َٔ كططات يًُؿطٚع ٚبني َا مت تٓؿٝصٙ 

ٖٚصا , َٔ أعُاٍ ؾًِ تهٔ يف بعهٗا َطابك١ ملا ٖٞ عًٝ٘ يف املدطط

االختالف َطزٙ عسّ ايتعاّ املٗٓسؽ ايصٟ نإ َكُُّا َٚؿطؾّا بأقٍٛ 

.  امل١ٓٗ غٛا٤ يف َطس١ً ايتكُِٝ أٚ يف َطس١ً اإلؾطاف ٚايتٓؿٝص 



 138 

ٚقس شنط ايباسح يف ايتعاَات املٗٓسؽ االغتؿاضٟ إٔ ٜبصٍ ايعٓا١ٜ ٚاؾٗس 

ايالظَني ٚإٔ ٜتدص االستٝاطات ايالظ١َ يٝهٕٛ ايبٓا٤ َتّٝٓا غاملّا َٔ 

.  ايعٝٛب

احلال٘ الدراصٔ٘ اخلامض٘ 

تتًدل ٚاقع١ ايٓعاع يف إٔ أسس املكاٚيني يف إسس٣ زٍٚ اـًٝر ايعطبٞ قس 

تعاقس َع بًس١ٜ يف زٚي١ أخط٣ َٔ زٍٚ اـًٝر يًُؿطٚع ٜطاقب ايتٓؿٝص 

ْٚل ايعكس ع٢ً خهٛع ايططؾني يؿطٚط , ٚحيتهِ إيٝ٘ ايططؾإ

.  ايؿٝسٜو

ٚأثٓا٤ ايتٓؿٝص ضأ٣ إٔ تهًؿ١ ايعٌُ ايصٟ ٜكّٛ ب٘ ظازت ظٜاز٠ نبري٠ ْتٝذ١ 

يهجط٠ ايتعسٜالت اييت أدطتٗا ايبًس١ٜ مبا ٜعٜس نجريّا عٔ املكابٌ املٓكٛم 

ٚبًػت ٖصٙ ايعٜاز٠ يف تكسٜطٙ أنجط َٔ غت١ َالٜني ٚٚد٘ . عًٝ٘ يف ايعكس

ؾتٛد٘ بطًب٘ إىل املٗٓسؽ االغتؿاضٟ . َطايب١ بصيو إىل ايبًس١ٜ ؾًِ ػب٘ 

يًُؿطٚع ؾكطض أْ٘ ٜػتشل قطاب١ ثالث١ َالٜني ْٚكـ ًَٕٝٛ زضِٖ يف ش١َ 

ٚطايبٗا املكاٍٚ بٗصا املبًؼ ؾًِ تؤزٙ ٚأعًٓت ضؾهٗا يكطاض املٗٓسؽ . ايبًس١ٜ 

األَط ايصٟ سسا باملكاٍٚ إىل تكسِٜ طًب ؼهِٝ إىل غطؾ١ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ 

.  بباضٜؼ
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نإ املكاٍٚ ٜطتهع يف زعٛاٙ ع٢ً إٔ قطاض املٗٓسؽ ٜعترب ْٗا٥ّٝا طاملا إٔ 

أسس ايططؾني مل ٜعرتض عًٝ٘ خالٍ تػعني َّٜٛا َٔ تبًٝػ٘ هلُا ٚيف ساي١ 

ٚدٛز اعرتاض ؾإْ٘ جيب إٔ ٜتدص قٛض٠ طًب ؼهِٝ يس٣ غطؾ١ ايتذاض٠ 

ٚايجابت يف ٖصٙ ايسع٣ٛ إٔ ايبًس١ٜ مل تعرتض ٚمل تتكسّ بطًب . ايسٚي١ٝ

ٚبصيو ٜكبح قطاض املٗٓسؽ بايٓػب١ هلا . ؼهِٝ خالٍ املس٠ املؿاض إيٝٗا

.  ْٗا٥ّٝا ًَٚعَّا ٚطًب املكاٍٚ إيعاّ ايبًس١ٜ بإٔ تؤزٟ إيٝ٘ املبًؼ غايـ ايصنط

:  زؾعت ايبًس١ٜ زع٣ٛ املكاٍٚ بسؾٛع نجري٠ َٓٗا

ؾاملٗٓسؽ نإ قس أ٢ْٗ ,  إٔ قطاض املٗٓسؽ ٜتذاٚظ سسٚز اختكاق٘ .1

أعُاي٘ ٚتطى اإلَاضات عٓسَا تكسّ إيٝ٘ املكاٍٚ بطًب٘ ٚيصيو مل ٜهٔ 

ٚمل ٜكبٌ . ي٘ اختكام يف ٖصا ايٛقت إلقساض قطاض بؿإٔ ٖصا ايطًب

ٚقاٍ إٕ املٗٓسؽ ٜعٌ كتكاّ بهٌ َا ٜرتتب ع٢ً . احملهِ ٖصا ايسؾع 

ايع١ًُٝ اييت أغٓس إيٝ٘ اإلؾطاف بؿأْٗا ٜٚهٕٛ قطاضٙ يف ٖصا ايؿإٔ 

 . قشٝشّا

طعٓت ايبًس١ٜ أٜهّا بإٔ قطاض املٗٓسؽ مل ٜهٔ قطاضّا باملع٢ٓ ايكشٝح  .2

ٚقس أداب . بٌ فطز تٛق١ٝ ٚمل حيسز َبًػّا بٌ ٜعط٢ تكسٜطّا تكطٜبّٝا 

احملهِ عٔ ٖصا ايسؾع بإٔ قطاض املٗٓسؽ ال حيتاز إىل قٝػ١ آَطٙ ٖٚٛ 

 . ال ٜكبح قطاضّا ْٗا٥ّٝا ًَٚعَّا إال بكبٛهلُا إٜاٙ
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طعٓت ايبًس١ٜ يف قطاض املٗٓسؽ بأْ٘ يٝؼ ْٗا٥ّٝا ٚال ًَعَّا هلا ألْٗا  .3

اعرتنت عًٝ٘ بعس ؾٗطٜٔ َٔ قسٚضٙ بتٛدٝ٘ ٖصا االعرتاض إىل 

ٖٚصا ايكطاض ال  (ٖٚٛ أسس املهاتب االغتؿاض١ٜ األدٓب١ٝ )املٗٓسؽ 

ٚاؿاقٌ أْٗا مل تكبً٘ ٚأْٗا . ٜكبح ْٗا٥ّٝا ٚال ًَعَّا إال إشا قبًت٘ 

 . تكسَت إيٝ٘ باعرتاض قطٜح

ٚقس أداب احملهِ عٔ ٖصٙ ايٓكط١ بإٔ ايطعٔ يف قطاض املٗٓسؽ ٚعسّ 

قبٛي٘ ال ٜهٕٛ بإعالٕ ٖصا االعرتاض إىل املٗٓسؽ ٚإمنا باتباع َا ْل 

 َٔ ؾطٚط ايؿٝسٜو ٚشيو بتكسِٜ طًب ايتشهِٝ نس 67عًٝ٘ ايؿطط 

بٌ ٜتعني تٛدٝ٘ .  َّٜٛا َٔ تاضٜذ إبالغ٘ إيٝٗا 90قطاض املٗٓسؽ خالٍ 

طًب ايتشهِٝ  إىل غهطتاض١ٜ قه١ُ ايتشهِٝ يس٣ غطؾ١ ايتذاض٠ 

َٚا زاَت ايبًس١ٜ مل تتدص إدطا٤ات ايتشهِٝ خالٍ املس٠ . ايسٚي١ٝ

احملسز٠ ؾإْٗا تعترب قس قبًت قطاض املٗٓسؽ ٚقاض ٖصا ايكطاض يف سكٗا 

 . ْٗا٥ّٝا ًَٚعَّا هلا

ٚطًبت عسّ اؿهِ , أثاضت ايبًس١ٜ اعرتانّا آخط ٜتعًل بؿطع١ٝ ايؿٛا٥س .4

غري إٔ احملهِ مل ٜكتٓع بٗصا . بٗا يهْٛٗا كايؿ١ يًؿطع١ٝ اإلغال١َٝ

ايسؾاع ٚقطض إٔ زٚي١ ايبًس١ٜ تػُح بتكانٞ ايؿٛا٥س ٚقس أقسض احملهِ 

سهُ٘ مبا قسضٙ املٗٓسؽ ٚأيعّ ايبًس١ٜ بإٔ تؤزٜ٘ يًُكاٍٚ َع ؾٛا٥س 
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ٚبصيو سهِ احملهِ بايعاّ ايبًس١ٜ بأزا٤ َبًؼ ثالث١ . غّٜٓٛا% 11بٛاقع 

 . َالٜني ْٚكـ ًَٕٝٛ زضِٖ َته١ُٓ ايؿٛا٥س

 

:  حتلٔل ّقائع اليشاع

َٔ خالٍ عطض ٚقا٥ع ايٓعاع يف ٖصٙ اؿاي١ َٚا تالٙ َٔ سهِ احملهِ 

:  ٜتهح َا ًٜٞ 

ٚاملكاٍٚ مل ٜتؿكا َػبكّا ع٢ً عٌُ ايتعسٜالت  (ايبًس١ٜ)إٔ ضب ايعٌُ - 1

ٚقس شنط , ٚاألدط املػتشل بؿأْٗا ٚإغؿاٍ شيو أز٣ إىل ْؿ٤ٛ ايٓعاع بُٝٓٗا

ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١ نُا يف املبشح ايجاْٞ َٔ ايؿكٌ األٍٚ أغباب 

ٚنٝـ إٔ بعض ٖصٙ املطايبات َٓؿؤٖا إَا إخالٍ بايتعاّ َٔ , ايطايبات

أسس أططاف عكس املكاٚي١ ٚإَا خًٌ يف ايعكس شات٘ ٚيف ٖصا ايٓعاع نإ اـًٌ 

.  َطزٙ خًٛ ايعكس َٔ االتؿام ع٢ً َا ططأ َٔ تعسٜالت 

اغتٓتر ايباسح كايؿات ؾطع١ٝ ٚقعت َٔ سني بسا١ٜ ايعكس ؿني - 2

.  قسٚض سهِ احملهِ ٖٚٞ

إٔ ضب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ قس اتؿكا ع٢ً َٗٓسؽ تابع ألسس املهاتب - أ

َٔ  (67)االغتؿاض١ٜ األدٓب١ٝ يٝهٕٛ ؾاقاّل يًٓعاع بُٝٓٗا ٚؾكّا يًُاز٠ ضقِ
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َٚجٌ ٖصا املٗٓسؽ ال ميًو األ١ًٖٝ ايؿطع١ٝ يًؿكٌ بُٝٓٗا  (ايؿٝسٜو )عكس 

عٓس اؿسٜح عٔ . ٚغبل بٝإ تٛؾط ؾطط اإلغالّ ؾُٝٔ ٜتٛىل ايتشهِٝ

.  ؾطٚط احملهِ 

اتؿام ضب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ ع٢ً إساي١ َا ٜٓؿأ بُٝٓٗا َٔ ْعاع إىل عكس -  ب

ايؿٝسٜو زٕٚ إٔ ٜتشؿعا ع٢ً َا ؾٝ٘ َٔ َٛاز كايؿ١ يًؿطٜع١ ؾعكس ايؿٝسٜو 

يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ َٔ املاز٠ ايػابع١ ٚايػتٕٛ جيٝع ؼسٜس زؾع ايؿٛا٥س ٚؾكّا 

يًعكس نُا أٚدبت ايؿكط٠ ايطابع١ َٔ املاز٠ ايػابع١ سػِ ايٓعاع عٔ ططٜل 

ايتشهِٝ ٚؾكّا يكٛاعس غطؾ١ ايتذاض٠ ايسٚي١ٝ بباضٜؼ َا مل ٜتؿل األططاف 

.  ع٢ً غري شيو 

سهِ احملهِ نإ باطاّل ملا اؾتٌُ عًٝ٘ َٔ قاشٜط ؾطع١ٝ -  ز

نشهُ٘ يًُكاٍٚ باغتشكاق٘ يًؿٛا٥س ايطب١ٜٛ ٚاإليعاّ مببًؼ تكطٜيب زٕٚ 

.  اؾعّ ب٘

 نُا أْ٘ مل جيط املعا١ٜٓ ايالظ١َ يًُؿطٚع يٝتشكل َٔ ايتعسٜالت َٚكساض 

.  َا تػتشك٘
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احلال٘ الدراصٔ٘ الضادص٘ 

ؼهِٝ يف ْعاع ْاؾ٧ عٔ عكس َكاٚي١ 

.  ٜتهُٔ إْؿا٤ َػتؿؿ٢ تعًُٝٞ يًطب

بسأت إسس٣ ايسٍٚ اـًٝذ١ٝ يف إْؿا٤ َػتؿؿ٢ سهَٛٞ ٜكًح ألغطاض 

ٚيصيو تعاقست  َع ؾطنتني َٔ أملاْٝا ايػطب١ٝ . ايتعًِٝ اؾاَعٞ يًطًب

ٚبًذٝها ع٢ً إقا١َ ٖصا املػتؿؿ٢ ايصٟ تهًـ َبًػّا ٜعازٍ مخػ١ ٚغتني 

ٚاتؿل ايططؾإ ع٢ً غطا١َ تأخري . ًَٕٝٛ زٚالض ٚسسزت إللاظٙ َس٠ أيـ ّٜٛ

نُا اتؿكٛا ع٢ً ايعٌُ بؿطط ايؿٝسٜو . عٔ نٌ ّٜٛ بعس ٖصا املٛعس

يف ططٜك١ تػ١ٜٛ اـالؾات اييت  (االؼاز ايسٚيٞ يًُٗٓسغني االغتؿاضٜني)

.  قس تٓؿأ بُٝٓٗا

ٚبعس اْتٗا٤ ايعٌُ ٚاغتالَ٘ أقاَت ايؿطنتإ نس سه١َٛ ايسٚي١ 

ٚعٓاقط . اـًٝذ١ٝ زع٠ٛ تطايبإ ؾٝٗا بتعٜٛض ٜعازٍ عؿطٜٔ ًَٕٝٛ زٚالض

:  ايتعٜٛض ٖٞ
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- ٚغبب .  َّٜٛا 622أْ٘ سكٌ ع٢ً تأخري يف إلاظ املؿطٚع َس٠  

ايتأخري ضادع إىل اؿه١َٛ اـًٝذ١ٝ سٝح أْٗا مل تكسّ ايطغَٛات 

.  ٚأٚضام املٛاقؿات يف ايبسا١ٜ

- إٔ ايسٚي١ اـًٝذ١ٝ ناْت تطًب تعسٜالت ٚتػٝريات يف املباْٞ  

اـُػ١ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا املػتؿؿ٢ عٝح ظازت ايتهًؿ١ ظٜاز٠ 

نبري٠ ٖٚصٙ ايتعسٜالت مل ٜهٔ َتؿكّا عًٝٗا بني األططاف ٚيصيو 

 . جيب إٔ تسؾعٗا ايسٚي١ اـًٝذ١ٝ

- إٔ ايسٚي١ اـًٝذ١ٝ ناْت تؤخط قطف املبايؼ املػتشك١ يًؿطنتني  

 . بال َربض ٚيصيو جيب إٔ تسؾع تعٜٛهّا عٔ ٖصا ايتأخري

أَا زؾاع ايسٚي١ اـًٝذ١ٝ ؾٝتًدل يف أْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى اتؿام قسز ع٢ً 

َس٠ َع١ٓٝ يتكسِٜ ايطغَٛات ٚإٔ ايتأخري ال ٜطدع إيٝٗا ٚإمنا إىل ايؿطنتني 

.  يػ٤ٛ ايتدطٝط ٚعسّ تكسِٜ ايعُاي١ ايهاؾ١ٝ يإللاظ يف ٚقت َٓاغب

ٚأدابت عٔ ايتعسٜالت يف املباْٞ بإٔ ايعكس اعترب ايتعسٌٜ ايصٟ ال تعٜس قُٝت٘ 

ٚإٔ . َٔ ق١ُٝ املٓؿآت تعسٜاّل ال ٜػري ؾ٦ّٝا َٔ ق١ُٝ ايعكس % 15عٔ 

َٔ ق١ُٝ ايعكس يصا ؾٗٞ زاخ١ً % 7ايتعسٜالت اييت طًبتٗا مل تعز قُٝتٗا عٔ 

.  يف ْطام ايعكس األقًٞ
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ٚأَا ايطًب املهاز ايصٟ قسَت٘ ايسٚي١ اـًٝذ١ٝ ؾُٛنٛع٘ ايتعٜٛض عٔ 

خػا٥ط ٚتهايٝـ ظا٥س٠ تػببت ؾٝٗا ايؿطنتإ ايبًذٝه١ٝ ٚاألملا١ْٝ يعسّ 

.  إلاظُٖا املؿطٚع يف ايٛقت املتؿل عًٝ٘

:  ٚقس أدابت ١٦ٖٝ ايتشهِٝ عٔ َطايب ايططؾني مبٓاقؿتُٗا نُا ًٜٞ

 تتُػو ايؿطنتإ املسعٝتإ بأُْٗا مل ؽايؿا ؾطط ايتشهِٝ ايٛاضز  .1

 َٔ قٛاعس ايؿٝسٜو ٚايصٟ ٜعترب دع٤ّا َٔ ايعكس سٝح أُْٗا 67يف املاز٠ 

ٚدٗتا إْصاض إىل اؿه١َٛ اـًٝذ١ٝ إلخباضٖا بأُْٗا تعتعَإ نًُذأ 

ٚيهٔ ١٦ٖٝ ايتشهِٝ ضؾهت ٖصا ايطز . أخري اإليتذا٤ إىل ايتشهِٝ

ٚقايت إٔ اإلْصاض املطًٛب جيب إٔ ٜهٕٛ ْٗا٥ّٝا ٚقاطعّا يف ضؾع زع٣ٛ 

بُٝٓا اإلْصاض جيب إٔ ٜهٕٛ ْٗا٥ّٝا ٚقاطعّا يف ضؾع زع٣ٛ . ايتشهِٝ 

بُٝٓا اإلْصاض ايصٟ ٚدٗت٘ ايؿطنتإ ٜكٍٛ أْ٘ إشا مل ٜهٔ . ايتشهِٝ 

َٚع٢ٓ ٖصا . إجياز سٌ ؾػٛف تًذأ إىل ايتشهِٝ باعتباضٙ املًذأ األخري

.  أْ٘ يٝػت ٖٓاى اي١ٝٓ اؾاظ١َ ٚايٓٗا١ٝ٥ يبس٤ ايتشهِٝ يف ٖصا ايٛقت

ٚدازيت ايؿطنتإ يف اعتباض املٗٓسؽ املهًـ باملؿطٚع َٗٓسغّا  .2

باملع٢ٓ املككٛز يف ؾطٚط ايؿٝسٜو ع٢ً أغاؽ أْ٘ يٝؼ ططؾّا قاٜسّا 

ٜكًح يًؿكٌ يف ْعاع بني ايططؾني سٝح أْ٘ ٜعٌُ يس٣ اؿه١َٛ 

ٚقس ضؾهت ١٦ٖٝ . املسع٢ عًٝٗا مما جيعً٘ تابعّا هلا َٚٓشاظّا ؾاْبٗا
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ايتشهِٝ ٖصا اؾسٍ ألٕ ايؿطنتني قبًتا َٓص ايبسا١ٜ ٖصا املٗٓسؽ 

 . ٚمل تطًبا اغتبساي٘

ٚاعتربت ايتأخري نُٔ عٓاقط ايتعٜٛض ايصٟ ٜطايب ب٘ نٌ َٔ 

ايططؾني ٚٚدست إٔ ايتأخري قس تػبب ؾٝ٘ نٌ َٔ ايططؾني بتككري 

ٚايباقٞ ٖٚٛ % 40َٔ داْب٘ ٚسسزت ْػب١ تككري ايؿطنتني مبكساض 

.  تػببت ؾٝ٘ اؿه١َٛ املسع٢ عًٝٗا% 60

يصيو أيعَت ١٦ٖٝ ايتشهِٝ اؿه١َٛ املسع٢ عًٝٗا بإٔ تؤزٟ ايؿطم 

, بني ٖاتني ايٓػبتني ٚايتعٜٛض عٔ بعض ايتعسٜالت اؾػ١ُٝ اييت متت

% 40)ٚٚظعت اهل١٦ٝ َكطٚؾات ايتشهِٝ بٓؿؼ ايٓػب١ غايؿ١ ايصنط

ٚ60  . )%

:  حتلٔل ّاقع٘ اليشاع

َٔ خالٍ عطض ٚقا٥ع ايٓعاع َٚطايبات احملتهُني ٚسهِ ١٦ٖٝ ايتشهِٝ 

:  ٜتبني َا ًٜٞ

إٔ ناّل َٔ ضب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ قس أخٌ بايتعاَات٘ ػاٙ اآلخط ؾطب : أٚاّل

ايعٌُ بتأخطٙ يف تػًِٝ ايتكاَِٝ يًُكاٍٚ ٜهٕٛ قس أخٌ بتُهٝٓ٘ َٔ إلاظ 

.  ايعٌُ ٚأَا املكاٍٚ ؾأخٌ بايتعاَ٘ يف تػًِٝ ايعٌُ يف املٛعس احملسز ي٘
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نإ ع٢ً ضب ايعٌُ عٓس تعاقسٙ َع املكاٍٚ األدٓيب أال ٜٛاؾل  ع٢ً : ثاّْٝا

ملا ٜٓل عًٝ٘ َٔ قاشٜط  (ايؿٝسٜو)اإلساي١ يًؿطط ايػابع ٚايػتٕٛ َٔ عكس

ؾطع١ٝ ٚاييت ؼكل َٓٗا يف ٖصٙ اؿاي١ ٖٛ إساي١ ايتشهِٝ يػطؾ١ ايتذاض٠ 

ايسٚي١ٝ بباضٜؼ ٚقس شنط ايباسح ضأٟ ايعًُا٤ يف عسّ دٛاظ ايتشهِٝ إىل 

.  غري املػًِ أٚ إىل غري ؾطٜع١ اإلغالّ

احلال٘ الدراصٔ٘ الضابع٘ 

.  ؼهِٝ يف ْعاع ْاؾ٧ عٔ عكس َكاٚي١ ٖٓسغ١ٝ ٜطًب 

ٜطًب ؾٝ٘ املٗٓسؽ االغتؿاضٟ زؾع األدط٠ املػتشك١ يكا٤ َا قسَ٘ َٔ 

.  ضغَٛات 

:  ًَدل اـالؾات ٚسٝجٝات اؿهِ

:  بٝإ األعُاٍ اييت أغٓست املٗٓسؽ االغتؿاضٟ: أٚاّل

أغٓست ايٛظاض٠ يًُٗٓسؽ االغتؿاضٟ ايؿانٞ ؽطٝط قط١ٜ ظضاع١ٝ ٚشيو . 1

.  ؾسإ ؾكسّ ايطغَٛات املبس١ٝ٥ يًُؿطٚع (1200)ع٢ً َػاس١ قسضٖا 

ؾسإ  (1200)طًبت ايٛظاض٠ تعسٌٜ ضغَٛات املؿطٚع االبتسا٥ٞ بإناؾ١ . 2

.  أخط٣ مما تطًب َع٘ إعاز٠ ايطغَٛات ايػابل تكسميٗا
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:  ايٛقا٥ع : ثاّْٝا

ٚنح َٔ املػتٓسات إٔ املٗٓسؽ االغتؿاضٟ قس قاّ بإعساز ضغَٛات 

ٚزضاغات ٚغًُٗا يًٛظاض٠ ٚقسّ َا ٜؿٝس اغتالّ ايٛظاض٠ يًطغَٛات االبتسا١ٝ٥ 

.  ٚتكطٜط ايسضاغات األٚي١ٝ يًُؿطٚع

ٚزؾعت ايٛظاض٠ بإٔ املٗٓسؽ مل ٜػتهٌُ األعُاٍ ٚإٔ ١٦ٖٝ ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ 

قس قاَت باغتهُاٍ أعُاٍ املٗٓسؽ االغتؿاضٟ ٚيهٔ ايٛظاض٠ مل تكسّ أٟ 

.  َػتٓسات تؤٜس شيو

ٚبايطدٛع إىل املػتٓسات املكس١َ يٛسغ إٔ ايٛظاض٠ قس سسزت يالغتؿاضٟ أخط 

ثِ عسيت٘ ملٛعس , ثِ عسيت املٛعس إىل َٛعس أخط, َٛعس يتكسِٜ ايطغَٛات

.  ثايح

ٚقس اتهح َٔ ٚاقع املػتٓسات املكس١َ َٔ املٗٓسؽ أْ٘ قس قاّ بتكسِٜ 

:  ضغَٛات بتٛاضٜذ خالٍ ايؿرت٠ املطًٛب َٓ٘ ؾٝٗا تكسِٜ ايطغَٛات ٖٚٞ

.   ؾسإ 1200ضغَٛات مت تكسميٗا ع٢ً أغاؽ إٔ املؿطٚع : أٚاّل

.   ؾسإ 1200ضغَٛات قاّ املٗٓسؽ بتكسميٗا بعس طًب إناؾ١ : ثاّْٝا

ضغَٛات قاّ بتكسميٗا بعس املٛعس ايصٟ ازعت ؾٝ٘ ايٛظاض٠ إٔ ١٦ٖٝ : ثايجّا

.  ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ قس قاَت باغتهُاٍ أعُاٍ املٗٓسؽ االغتؿاضٟ
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ٚمل تكسّ , َا ٜؤنس إٔ املٗٓسؽ نإ ٜكّٛ بإعساز ايطغَٛات املطًٛب١

نُا اتهح إٔ . ايٛظاض٠ أٟ َػتٓسات تؤنس غشب ايعٌُ َٔ املٗٓسؽ 

.  ضغَٛات املؿطٚع قس مت إغٓازٖا إلسس٣ ؾطنات املكاٚالت يًبس٤ يف املؿطٚع

 

 

:  ٚؾُٝع َا شنط قسض اؿهِ مبا ًٜٞ

أتعاب ايطغَٛات االبتسا١ٝ٥ ٚاييت مل ٜتِ تٓؿٝصٖا ٜػتشل عٓٗا أتعاب٘ : أٚاّل

.  نا١ًَ

أتعاب ايطغَٛات ايتٓؿٝص١ٜ عٔ ايطغَٛات اييت قاّ بإعسازٖا ْٚؿصت : ثاّْٝا

.  ٜػتشل عٓٗا أتعاب٘ نا١ًَ, ؾعاّل 

 

:  حتلٔل ّاقع٘ التحهٔه

:  َٔ خالٍ َا غبل بٝاْ٘ َٔ ٚقا٥ع ٚسهِ يف قه١ٝ ايٓعاع ٖصٙ ٜتهح َا ًٜٞ

إٔ املٗٓسؽ االغتؿاضٟ قس أٚؾ٢ بايتعاَ٘ ػاٙ ضب ايعٌُ َٔ خالٍ َا : أٚاّل

.  قسَ٘ َٔ تكاَِٝ ٚضغَٛات ابتسا١ٝ٥ ْٚٗا١ٝ٥ يًُؿطٚع املطاز تٓؿٝصٙ 
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إٔ املػاس١ املهاؾ١ َٔ قبٌ ايٛظاض٠ ٚاييت أزت إىل إيػا٤ ايطغَٛات : ثاّْٝا

األٚي١ٝ ال ٜػأٍ عٓٗا املٗٓسؽ َا زاَت اإلناؾ١ مل تهٔ بتككري أٚ تؿطٜط 

.  َٔ املٗٓسؽ ٚيصا اغتشل األدط٠ َٔ ضب ايعٌُ يكا٤ َا أعسٙ َٔ تكاَِٝ

 

 

 

 

احلال٘ الدراصٔ٘ الجامي٘ 

 

ؼهِٝ يف ْعاع ْاؾ٧ عٔ تٓؿٝص عًُٝات ن١ًٝ ايتذاض٠ ٚن١ًٝ ايعًّٛ 

.  ٚغهٔ ايطًب١ ٚايطايبات بإسس٣ اؾاَعات

:  سٝح إٕ إسس٣ اؾاَعات أغٓست ألسس املكاٚيني ايعًُٝات اآلت١ٝ

 1000َكاٚي١ إْؿا٤ َباْٞ ايهًٝات ٚنصا ع١ًُٝ بٓا٤ غٛض بطٍٛ سٛايٞ  .1

َرت باإلناؾ١ إىل ايبٛابات ٚغطف األَٔ ٚقٛالت ايهٗطبا٤ ٚبعض 

 .اـسَات األخط٣

 . إْؿا٤ ٚسس٠ يًُطاؾ٧ ٚغطؾ١ يًهٗطبا٤ .2

.  ٚقس ْؿأ عٔ تٓؿٝص ٖصا ايعكس بعض اـالؾات



 151 

ٚاْت٢ٗ ايططؾإ إىل إْٗا٤ َا بُٝٓٗا َٔ ْعاع بططٜل ايتشهِٝ ٚاختٝاض ؾ١ٓ 

.  ملباؾط٠ ٖصا ايتشهِٝ

:  الْقائع

 قاَت اؾاَع١ بططح عطا٤ ٖصٙ ايع١ًُٝ بسٕٚ ضغَٛات إْؿا١ٝ٥ ٚبايتايٞ قاّ 

ٚيهٔ , املكاٍٚ بإعساز ٖصٙ ايطغَٛات مبعطؾت٘ ٚقسّ عطا٤ٙ ع٢ً أغاغٗا 

اؾاَع١ بعس ضغٛ ايعطا٤ ع٢ً املكاٍٚ طبكّا هلصٙ ايطغَٛات قاَت بإعساز 

ضغَٛات أخط٣ مبعطؾتٗا ٚشيو بعس تٛقٝع املكاٍٚ ع٢ً عكس ٚيهٔ املكاٍٚ مل 

ٜكسّ هل١٦ٝ ايتشهِٝ ايطغَٛات اييت ازع٢ أْ٘ قاّ بسضاغ١ ايعطا٤ ع٢ً 

, نُا أْ٘ مل ٜجبت ي١٦ًٝٗ اعتُازّا ٖصٙ ايطغَٛات َٔ د١ٗ اإلغٓاز, أغاغٗا

ٚيصا ؾإٕ اهل١٦ٝ ضأت عسّ أسكٝت٘ يكطف ق١ُٝ ايؿطٚم يف ايبٓس األٍٚ ٚيهٓٗا 

تط٣ أسك١ٝ يف ايبٓس ايجاْٞ ٚاـام بؿطٚم أغعاض سسٜس ايتػًٝح ايعا٥س٠ عٔ 

ألٕ املكاٍٚ مل ٜتُهٔ . نذِ يهٌ َرت َهعب َٔ اـطغا١ْ املػًش100١

َٔ اؿكٍٛ ع٢ً ن١ُٝ األمسٓت املطًٛب١ ملطاسٌ املؿطٚع ٚمل تكطف 

 طّٓا مما انططٙ يؿطا٤ 1770اؾاَع١ يًُكاٍٚ أشْٚات قطف إال مبكساض 

ٚسٝح إٕ اؾاَع١ قس اعرتؾت , ايه١ُٝ ايباق١ٝ اييت حيتادٗا َٔ ايػٛم

.  بٗصٙ ايؿطٚم
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:  ٚهلصٙ األغباب

:  سهُت ١٦ٖٝ ايتشهِٝ يف ايٓعاع ايكا٥ِ بني املكاٍٚ ٚاؾاَع١ مبا ًٜٞ

إيعاّ اؾاَع١ بػساز املبايؼ اييت ضأت اهل١٦ٝ أسك١ٝ املكاٍٚ يف قطؾٗا -  1

.  َع َطاعا٠ خكِ َا غبل قطف َٓ٘ ٚمل ؽكِ يف ختاَٞ األعُاٍ

.  إيعاّ ططيف ايٓعاع َٓاقؿ١ بأزا٤ ق١ُٝ أتعاب ايتشهِٝ- 2

 

 

 

 

 

 

:  حتلٔل الدراص٘

َٔ خالٍ َا مت عطن٘ َٔ ٚقا٥ع ايٓعاع َٚا تالٙ َٔ سهِ ١٦ٖٝ ايتشهِٝ 

:  اتهح َا ًٜٞ

مل ٜكسّ َػبكّا ايطغَٛات ٚايتكاَِٝ ايالظ١َ  (اؾاَع١)إٔ ضب ايعٌُ : أٚاّل 

يتٓؿٝص املؿطٚع إىل املكاٍٚ بٌ تطاخ٢ يف شيو إىل َا بعس تٛقٝع ايعكس ٖٚصا 

ؾٝ٘ إخالٍ َٔ ضب ايعٌُ ياليتعاَ٘ املتُجٌ يف متهني املكاٍٚ َٔ إلاظ 

.  ايعٌُ
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إٔ ضب ايعٌُ أخٌ بايتعاّ آخط ٜتُجٌ يف تأخطٙ يف زؾع املػتدًكات : ثاّْٝا

املػتشك١ يف َٛعسٖا مما تطتب عًٝ٘ زؾع املكاٍٚ يؿطٚقات أغعاض األمسٓت 

.  ٚاؿسٜس

 

 

 

  

 

 

 

احلال٘ الدراصٔ٘ التاصع٘ 

 

:  ٖـ بني نٌ 17/3/1411َٔبٓا٤ ع٢ً ٚثٝك١ ايتشهِٝ احملطض٠ يف 

َؤغػ١ غعٛز      ططف أٍٚ  - 1

َؤغػ١ قُس      ططف ثاْٞ  - 2

:  عٌ ايٓعاع ايكا٥ِ بُٝٓٗا ايصٟ خيًل يف

:  طًبات ايططف األٍٚ- أ
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 )اؿهِ ع٢ً ايططف ايجاْٞ إٔ ٜسؾع إىل ايططف األٍٚ َبًؼ  .1

تػع١ عؿط ًَٕٝٛ ٚغتُا١٥ ٚثالث١ ٚغتني أيـ ) ضٜااّل  (19.663.076

ثالث١ َالٜني ) ضٜااّل  (2.298.500)إناؾ١ إىل َبًؼ  (ٚغت١ ٚغبعني ضٜااّل

َٚا٥تني ٚمثا١ْٝ ٚتػعني أيـ ٚمخػُا١٥ ضٜاٍ ق١ُٝ غٓس ألَط َؤضر يف 

ٖـ ٚشيو باقٞ ق١ُٝ املػتشل ي٘ َٔ اؿػاب ايٓٗا٥ٞ عٔ 18/2/1405

 . تٓؿٝص ايعكس 

 . ضؾض مجٝع طًبات ايططف ايجاْٞ .2

:  طًبات ايططف ايجاْٞ- ب

غت١ عؿط ) ضٜااّل  (16.934.138)اؿهِ ع٢ً ايططف األٍٚ مببًؼ : أٚاّل

ًَٕٝٛ ٚتػعُا١٥ ٚأضبع١ ٚثالثني أيـ َٚا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚثالثني ضٜااّل َكابٌ 

اثين عؿط ) ضٜااّل  (12.500.000)األعُاٍ اييت مل ٜكِ بتٓؿٝصٖا َٚبًؼ 

َكابٌ اـػا٥ط ٚاألنطاض ايٓاػ١ عٔ عسّ  (ًَٕٝٛ ٚمخػُا١٥ أيـ ضٜاٍ

َٚا تػبب ؾٝ٘ َٔ أنطاض َٚا ؾٛت٘ َٔ اْتؿاع بايعني ْتٝذ١ , تٓعٝؿ٘ اآلباض

.  تأخطٙ يف ايعٌُ ٚغ٤ٛ ايتٓؿٝص 

:  اؿهِ ع٢ً ايططف األٍٚ مبا ًٜٞ: ثاّْٝا

 : ايعاَ٘ بتػًِٝ األعٝإ ايتاي١ٝ .1
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ضؾاؾات - ز. ضاؾع١ ايباالت - ز.  ايطاؾع١ –ب . اؿكاز٠ - أ

.  بٝٛت ايعُاٍ املتعٚدني- ٖـ.  املبٝسات

 : ايعاَ٘ مبا ًٜٞ .2

.  تػٝري ايؿٝٓهٛ ايصٟ ٚنع٘ يًشعا٥ط مبا ْل عًٝ٘ ايعكس- أ

.  إعاز٠ بٓا٤ أعُس٠ اؿعا٥ط عٝح تهٕٛ قٛاعسٖا قب١ خطغا١ْٝ - ب

.  ضؾض مجٝع طًبات ايططف األٍٚ: ثايجّا

ٚاملعتُس٠ َٔ ١٦ٖٝ سػِ املٓاظعات ايتذاض١ٜ يف ايطٜاض بكطاضٖا ضقِ 

ٖـ ايكانٞ بإٔ ع٢ً احملهُني إْٗا٤ ايٓعاع 16/4/1411 ٚتاضٜذ 7/1411

.  خالٍ تػعني َّٜٛا َٔ تاضٜذ اغتالّ ٖصا ايكطاض

ؾكس زعت اهل١٦ٝ ططيف ايٓعاع أَاَٗا ٚعكست يصيو عس٠ دًػات يف َكطٖا يف 

ٚبعس ْؿط ايسع٣ٛ ٚتبازٍ ايطزٚز َٔ . ايػطؾ١ ايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ بايطٜاض

.  ايططؾني

ٚبعس أخص َٛاؾك١ ايططؾني ع٢ً َس َس٠ ايؿكٌ يف ايكه١ٝ بايتأغٞ ع٢ً 

. َٔ ْعاّ ايتشهِٝ ٚاملالبػات ٚظطٚف ايكه١ٝ  (9)سهِ املاز٠ 

ٚبايتأغٝؼ ع٢ً سهِ املاز٠ ايػازغ١ َٔ ٚثٝك١ ايتشهِٝ املؿاض إيٝٗا اييت 

أعطت اهل١٦ٝ إٔ تكرتح ع٢ً ايعطؾني دٛاظّا سال تٛؾٝكّٝا ؾإشا ٚام ايططؾإ 

ٚقبً٘ َا سجت عًٝ٘ ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ َٔ أَط . عًٝ٘ ٜكسض ب٘ اؿهِ قًشّا
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ؾكس ٚدست اهل١٦ٝ َٔ ايططؾني ضغب١ يف ايكًح َٚٝاّل . ايكًح ٚايرتغٝب ؾٝ٘ 

ٖـ مبشض االختٝاض 11/9/1412إيٝ٘ ؾاتؿكا أَاّ اهل١٦ٝ يف دًػتٗا املؤضخ١ 

:  ٚاإلضاز٠ ع٢ً إْٗا٤ ٖصٙ ايسع٣ٛ قًشّا باألغؼ اآلت١ٝ

ايتعّ ايططف ايجاْٞ إٔ ٜسؾع يًططف األٍٚ َبًػّا قسضٙ ًَٕٝٛ ضٜاٍ  .1

 . غعٛزٟ ؾكط ٜؿٌُ مجٝع َطايبات املؤغػ١ نسٙ ٚبسؾع٘ تربأ شَت٘

ٚاؾل ايططف األٍٚ ع٢ً ػع١٥ املبًؼ املصنٛض ع٢ً زؾعتني َتػاٜٚتني  .2

 . ٖـ 1/5/1413ٖـ ٚايسؾع١ ايجا١ْٝ بتاضٜذ 1/11/1412األٚىل يف 

ال ٜعٛز أٟ َٔ ايططؾني ع٢ً اآلخط بأٟ َطايب١ بتٓؿٝص ٖصا االتؿام  .3

 . باعتباضٙ َّٓٗٝا يًدك١َٛ

ٚقس , ٚقس طًب ايططؾإ إَها٤ ٖصا ايكًح ٚاعتباضٙ ٚإقساض قطاض مبٛدب٘

ٖـ ٚأقسضت 13/9/1412ٚقعٗا عًٝ٘ ثِ قطضت اهل١٦ٝ ضؾع اؾًػ١ بتاضٜذ 

.  ٖصا ايكطاض 

 

:  حتلٔل الدراص٘

َٔ خالٍ َا غبل بٝاْ٘ َٔ طًبات نٌ َٔ ططيف ايٓعاع ٜتهح إٔ ٖٓاى 

إخالاّل بايتعاّ نٌ َُٓٗا ػاٙ اآلخط ٚعسّ ايٛؾا٤ بؿطٚط ٚبٓٛز املعكٛز 

.  عًٝ٘ 
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احلال٘ الدراصٔ٘ العاعزٗ 

 

ٖـ  2/7/1412بٓا٤ ع٢ً ٚثٝك١ ايتشهِٝ احملطض٠ يف 

املسعٞ ضبٝع ٚنًٝ٘ ايسنتٛض عبساحملػٔ  - أ

َؤغػ١ قاحل      : املسع٢ عًٝ٘ - ب

َؤغػ١ ايطؾٝس   : املسع٢ عًٝ٘ - دـ 
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حيٌ ايٓعاع ايكا٥ِ بُٝٓٗا ايصٟ أبإ قطاض ايسا٥ط٠ ايتذاض١ٜ ايجا١ْٝ بسٜٛإ 

ٖـ َٚٛنٛع 1412 يعاّ 3املعامل يف ايطٜاض باعتُاز ٚثٝك١ ايتشهِٝ ضقِ 

 (أ)ايٓعاع يف ٖصٙ ايسع٣ٛ ٜتشسز سٍٛ تٓؿٝص ؾطٚط ايعكس املربّ بني املسع٢ 

ع٢ً إٔ ٜبسأ , يبٓا٤ ؾٓسم مبٓطك١ لطإ عا٥س يًُسعٞ  (ب)ٚاملسع٢ عًٝ٘ 

.  (دـ)يًُسع٢ عًٝ٘  (ب)ٖـ ٚقس تٓاظٍ املسع٢ عًٝ٘ 1407ايعٌُ يف أٍٚ قؿط   

بإٜكاف ايعٌُ يف املؿطٚع عذ١ عسّ قٝاّ املسعٞ  (دـ )ٚقس قاّ املسع٢ عًٝ٘ 

َٔ ايعكس سٝح نإ  (69)اغتٓازاّ يًُاز٠  (14)بسؾع ق١ُٝ املػتدًل ضقِ 

ٚيهٔ املسعٞ , بتٓؿٝص أعُاٍ ايعكس َٔ ايباطٔ (دـ )ٜكّٛ املسعٞ عًٝ٘ 

إٕ ٖصٙ املؤغػ١ ئ تػتطٝع تٓؿٝص . ٜػتٓس يف عسّ قٝاَ٘ بسؾع املػتدًل 

ايعٌُ يف َس٠ ايعكس ْعطّا يًتباط٧ املًشٛظ ٚايتككري ٚايتأخري ايٛانح إللاظ 

.  املؿطٚع يف املس٠ احملسز٠ 

بتػًِٝ  (ز)ٚترتنع زع٣ٛ املسعٞ ع٢ً طًب اؿهِ ع٢ً املسعٞ عًٝ٘ 

ايؿٓسم ي٘ يٝتٛىل إمتاّ تٓؿٝصٙ سٝح إٕ تٛقـ املسعٞ عًٝ٘ ايجاْٞ عٔ ايعٌُ 

.  َٔ ايعكس  (67)ٜعترب إخالاّل قطحيّا ألسهاّ املاز٠ 

بايتهأَ بإٔ ٜسؾعٗا يًُسعٞ  (ز , ب )يًشهِ ع٢ً املسع٢ عًُٝٗا 

:  ايتعٜٛهات ايتاي١ٝ

 . تعٜٛهّا عٔ أنطاض ا يتأخري  .1
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َٔ ق١ُٝ ايعكس طبكّا ألسهاّ % 10غطا١َ ايتأخري املػتشك١ بٛاقع  .2

 . َٔ عكس املكاٚي١  ( أ 47 , 47)املازتني 

 . ق١ُٝ ؾطٚقات األغعاض يًُٛاز ٚيألٜسٟ ايعا١ًَ  .3

 . تهايٝـ ٚأتعاب االغتؿاضٟ ٚأتعاب احملاَا٠ ٚأتعاب ايتشهِٝ  .4

.  بُٝٓا ترتنع زع٣ٛ املسع٢ عًُٝٗا ٚاملسعٝات باملكابٌ ع٢ً زع٣ٛ املسعٞ

( 67)ضؾض طًب املسعٞ بتػًُٝ٘ ايؿٓسم بكؿ١ عاد١ً سٝح إٕ ْل املاز٠ 

ٚنصيو ضؾض مجٝع , َٔ ايعكس (69)ٜعترب ال ق١ُٝ ي٘ يف ظٌ ْل املاز٠ 

طًبات املسعٞ اـاق١ بايتعٜٛض ٚغطا١َ ايتأخري يعسّ أسكٝت٘ يصيو سػبُا 

(.  2ٚ 1)دا٤ت َؿك١ً يف ايبٓس أٚاّل 

 . زؾع ق١ُٝ ناؾ١ األعُاٍ اييت مت تٓؿٝصٖا باملؿطٚع .1

ايتعٜٛض عٔ ايتأخري ٚإطاي١ ؾرت٠ تٓؿٝص ايعكس ايٓاػ١ عٔ ايتعسٜالت  .2

 . ٚايتػٝريات اييت ٚضزت ع٢ً أعُاٍ ايعكس األق١ًٝ

املطايب١ بايتعٜٛض عٔ ناؾ١ األنطاض اييت تعطض هلا املكاٍٚ َٓص  .3

 . تٛقـ ايعٌُ

ع٢ً املسعٞ ٚاملسع٢ عًُٝٗا إْٗا٤ ايسع٣ٛ 9ٚقس عطض ١٦ٖٝ ايتشهِٝ 

ؾاتؿكت اهل١٦ٝ . قًشّا ٚأباْت َها١ْ ايكًح يف اإلغالّ ٚؾٛا٥سٙ يًططؾني 

َع ططيف ايكه١ٝ ع٢ً إْٗا٤ ايكه١ٝ قًشّا ٜٚهٕٛ ًَعَّا يًططؾني ال 
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ضدع١ ألٟ َُٓٗا بعسٙ سٝح قطضا شيو ُٖٚا بهاٌَ األ١ًٖٝ ٚزٕٚ إنطاٙ 

إٔ بصَت٘ يًُسعٞ َبًػّا  (ز)ٚقس قطض ٚنًٌٝ املسعٞ عًٝ٘ , أٚ إدباض 

ٚقسضٙ َا٥تإ ٚٚاسس ٚمخػٕٛ أيـ ضٜاٍ غعٛزٟ ق١ُٝ خطغا١ْ ٚطًب 

سػُٗا َٔ املبًؼ املتؿل عًٝ٘ باإلناؾ١ إىل سػِ َبًؼ َا١٥ أيـ ضٜاٍ َٔ 

َبًػّا  (ز)ناٌَ املبًؼ املتؿل عًٝ٘ ٚايتعّ املسعٞ إٔ ٜسؾع يًُسع٢ عًٝ٘ 

َتبكّٝا َٔ املبًؼ املتؿل عًٝ٘ بعس سػِ املبًػني املصنٛضٜٔ آْؿّا قسضٙ أضبع١ 

َالٜني ٚثالمثا١٥ ٚمثا١ْٝ عؿط أيـ ٚمخػُا١٥ ٚمثا١ْٝ ٚتػعٕٛ ضٜااّل 

.  ٚمثإ عؿط٠ ١ًًٖ 

ٚال حيل بعس شيو يًُايو أٚ ممجًٝ٘ أٚ ؾطنا٥٘ َطايب١ املكاٍٚ بأٟ عٌُ 

السل باملؿطٚع أٚ باملطايب١ بايتعٜٛض ٚبصيو تربأ ش١َ املايو أٚ املكاٍٚ 

ٚطًبا إقساض قطاض بصيو ٚاعتباض . ػاٙ نٌ َُٓٗا يف َٛاد١ٗ اآلخط

.  ايسع٣ٛ َٓت١ٝٗ ب٘ ٚٚقعّا عًٝ٘ 

 

:  حتلٔل الدراص٘

َٔ خالٍ عطض ايٛقا٥ع ٚطًبات نٌ َٔ املتٓاظعني ٜعٗط إٔ ايػبب 

ايط٥ٝؼ يًُسعٞ يف طًبات٘ ٖٛ ايتأخط يف تٓؿٝص املؿطٚع بُٝٓا ايػبب 
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يف تٛقـ ايعٌُ يف تٓؿٝص املؿطٚع ٖٛ ايتأخط يف  (ز )ايط٥ٝؼ يًُسع٢ عًٝ٘ 

.  زؾع املػتشكات املاي١ٝ 

ٖٚصا إٔ ايػببإ َٔ األغباب ايط٥ٝػ١ يف ْؿ٤ٛ املٓاظعات بني ضب ايعٌُ 

.  ٚاملكاٍٚ

ٖٚصا بسٚضٙ اْعهؼ ع٢ً ضب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ َٔ ايباطٔ يف تؿٜٛت املٓؿع١ 

املطد٠ٛ ع٢ً نٌ َُٓٗا ٚاملتُج١ً يف تػًِ املؿطٚع يطب ايعٌُ ٚتػًِٝ 

.  األدط٠ يًُكاٍٚ َٔ ايباطٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

اخلامت٘  

 

.  اخلالص٘:  أّاًل- 

.  اليتائج : ثاىًٔا- 

. التْصٔات: ثالجًا- 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلالص٘  : أّالًَ

ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ يف , يكس تٓاٍٚ ايباسح َٛنٛع ايسضاغ١

:  غبع١ ؾكٍٛ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 
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نإ عٔ َؿه١ً ايسضاغ١ ٚأبعازٖا قسّ ؾٝٗا ايباسح : ايؿكٌ األٍٚ

يًسضاغ١ ٚأبإ َؿهًتٗا اييت تتذ٢ً يف بٝإ َس٣ اؿاد١ َع نجط٠ 

.  املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ إىل ٖصا ايٓٛع َٔ ايتشهِٝ

ثِ تػاؤالت ايسضاغ١ ثِ أٖساف ايسضاغ١ اييت تٗسف إىل اإلداب١ عٔ 

يف اؾاْب , ٚسسٚزٖا املٛنٛع١ٝ, ثِ َس٣ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايسضاغ١ , تػاؤالتٗا 

ٚيف اؾاْب ايتطبٝكٞ بايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ , ايٓعطٟ بايٛقـ ٚايتأقٌٝ 

.  يبعض ايكهاٜا ايتشه١ُٝٝ ٚسسٚزٖا ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ

ٚبٝإ أِٖ َؿاِٖٝ َٚكطًشات ايسضاغ١ ٚعطض َا ي٘ عالق١ مبٛنٛع 

ايسضاغ١ َٔ زضاغات غابك١ ٚبٝإ أٚد٘ اتؿاقُٗا ٚاختالؾُٗا َع ٖصٙ ايسضاغ١ 

.  َٚس٣ االغتؿاز٠ َٓٗا 

ايتعطٜـ بايتشهِٝ ٚعكس املكاٚي١ ٚقس : ٚأَا ايؿكٌ ايجاْٞ ؾهإ بعٓٛإ 

: اؾتٌُ ع٢ً 

ٚتعطٜـ ايتشهِٝ يف املٓاظعات , ايتعطٜـ بايتشهِٝ يف ايًػ١ ٚاالقطالح

ٚعكس املكاٚي١ ٚايتعطٜـ ب٘ ٚبأططاؾ٘ َٚا ٖٞ , اهلٓسغ١ٝ َٚؿطٚعٝت٘

َٚا ٖٞ أغباب املطايبات , يف عكس املكاٚي١, ايتعاَات نٌ َِٓٗ ػاٙ اآلخط

.  َٚا ٖٞ ايططم املٓاغب١ يًشس َٓٗا, بِٝٓٗ
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ٚأَا ايؿكٌ ايجايح ؾهإ عٔ َعاٜا ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ٚايؿطم 

َعاٜا ايتشهِٝ : بٝٓ٘ ٚبني ايٛغا٥ٌ األخط٣ يتػ١ٜٛ املٓاظعات ٚقس تهُٔ 

بٛد٘ عاّ ٚايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ بٛد٘ خام ٚايؿطٚم بني 

:  ايتشهِٝ ٚايٛغا٥ٌ األخط٣ يتػ١ٜٛ املٓاظعات ٚقس اؾتٌُ ع٢ً 

ٚايؿطم بني .  ايؿطم بني ايتشهِٝ ٚايكها٤ ٚايؿطم بني ايتشهِٝ ٚايكًح 

.  ايتشهِٝ ٚفًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات يف عكٛز املكاٚالت

 ٚأَا ايؿكٌ ايطابع ؾهإ عٔ احملهِ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ٚقس اؾتٌُ 

:  ع٢ً

ٚغًطات احملهِ يف املٓاظعات .  ؾطٚط احملهِ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ 

٠غًطات٘ , ٚايصٟ اؾتٌُ ع٢ً غًطات احملهِ يف احملهِ ؾٝ٘,اهلٓسغ١ٝ

.  ػاٙ احملتهُني

ٚأَا ايؿكٌ اـاَؼ ؾهإ عٔ َعٛقات ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ 

.  ٚزضاغ١ ؼ١ًًٝٝ يكهاٜا ؼه١ُٝٝ يف َٓاظعات ٖٓسغ١ٝ,ٚأغايٝب تؿازٜٗا 

ؾتٓاٍٚ ؾٝ٘ ايباسح خالق١ ؾكٍٛ ايبشح ٚأِٖ َا : ٚأَا ايؿكٌ ايػازؽ

.  تٛقٌ إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر ٚتٛقٝات غكٛم ايسضاغ١ 

 

: اليتائج : ثاىًٔا
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:  يكس تٛقٌ ايباسح يف ختاّ ٖصا ايبشح يٓتا٥ر أبطظٖا َا ًٜٞ

إٔ يًُٓاظعات ٚاملطايبات بني أططاف عكس املكاٚي١ أغباب عسٜس٠ َطزٖا  .1

إخالٍ أسس أططاف ايعكس بايتعاَات٘ ػاٙ اآلخط أٚ ٚدٛز غُٛض يف بٓٛز 

 . ايعكس أٚ قٝاغت٘ بكٝػ١ قت١ًُ

إٔ َٔ أِٖ َا ٜعني ع٢ً اؿس َٔ املطايبات بني أططاف عكس املكاٚي١ ٖٛ  .2

ٚايٛؾا٤ باملعكٛز عًٝ٘ . قٝاغ١ ايعكس قٝاغ١ تٓؿٞ عٓ٘ اؾٗاي١ ٚايػطض

 . ٚاإليتعاّ بايؿطٚط اييت تهُٓٗا

إٔ ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ حيع٢ بايعسٜس َٔ املٝعات ػعٌ َٓ٘  .3

إٔ احملهِ شا ايسضا١ٜ : ٚغ١ًٝ بس١ًٜ يًؿكٌ يف املٓاظعات َٔ أُٖٗا

ٚملطؾل . ايؿطع١ٝ ٚاـرب٠ ايؿ١ٝٓ َعني يًُشتهُني بتٛؾري اؾٗس ٚايٛقت

 . ايكها٤ بايتدؿٝـ عٓ٘

إٔ ايتشهِٝ ٜتؿل َع ايكها٤ يف إٔ ناّل َُٓٗا ٚغًٝتإ يًؿكٌ يف  .4

إٔ احملهِ ٜٛىل َٔ قبٌ : ٜٚؿرتقإ يف أَٛض أُٖٗا, املٓاظعات 

.  يف اؾ١ًُ–احملتهُني ؾال ٜتعس٣ سهُ٘ غريُٖا  ٚال ايٓعاع -

ٚإٕ نإ ال ٜتكٝس ؼهُٝ٘ ببًس زٕٚ آخط ٚخيايؿ٘ ايكها٤ , احملهِ ؾٝ٘

 . ؾُٝا شنط
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إٔ ايتشهِٝ ٜتؿل َع فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات يف إٔ ناّل َُٓٗا ٚغًٝتإ  .5

بسًٜتإ عٔ ايكها٤ يتػ١ٜٛ ايٓعاع ٜٚؿرتقإ يف إٔ ايتشهِٝ تهُٔ َُٗت٘ 

غالف فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات , يف ايؿكٌ يف ايٓعاع ٚتٓتٗٞ بصيو

 . ؾُُٗت٘ تػ١ٜٛ املٓاظعات َٚطاقب١ تٓؿٝص املؿطٚع ست٢ ايؿطاؽ َٓ٘

أْ٘ جيب ع٢ً احملتهُني ايتشانِ إىل أسهاّ اإلغالّ ٚيٛ نإ أسس  .6

 . املتشانُني َٔ غري املػًُني

أْ٘ جيب ع٢ً احملهِ اؿهِ مبا أْعٍ  اهلل تعاىل يف نتاب٘ ٚع٢ً يػإ  .7

غٛا٤ ؾُٝا ٜتعًل بايؿكٌ .  َٚا اغتُس َُٓٗا َٔ أسهاّ ؾطع١ٝضغٛي٘ 

 . أٚ بططم ايؿكٌ ؾٝ٘, يف ايٓعاع 

إٔ مجاع َا ٜؿرتط يف احملهِ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ  .8

شا زضا١ٜ ؾطع١ٝ ٚخرب٠ ؾ١ٝٓ ٖٓسغ١ٝ ؾُٝا حيهِ , َػًُّا َهًؿّا عساّل

 . ؾٝ٘

إٔ ٖٓاى عٛا٥ل يًتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ؼس َٔ ايًذ٤ٛ إيٝ٘  .9

عسّ تٛؾط َطانع َتدكك١ : نٛغ١ًٝ يتػ١ٜٛ املٓاظعات َٚٔ أظٗطٖا

ٚاملٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ع٢ً , َٚؤ١ًٖ يًتشهِٝ يف املٓاظعات ايتذاض١ٜ عَُّٛا

 . ٚد٘ اـكٛم
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إٔ َٔ أِٖ أغايٝب تؿازٟ عٛا٥ل ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ ٖٛ  .10

إعساز َطانع َتدكك١ يف ايتشهِٝ يف املٓاظعات ايتذاض١ٜ عَُّٛا 

. ٚؾػًٗا باحملهُني املؤًٖني ؾطعّٝا ْٚعاَّٝا ٚؾّٓٝا, ٚاهلٓسغ١ٝ خكٛقّا

ٚايعٌُ ع٢ً ْؿط ايٛعٞ بأ١ُٖٝ ايتشهِٝ بني املعٓٝني ب٘ َٔ ضداٍ 

 . األعُاٍ ٚاملكاٚيني َٔ قبٌ ايػطف ايتذاض١ٜ

إٕ فًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات ٜعس ايٛغ١ًٝ املٓاغب١ يتػ١ٜٛ املٓاظعات  .11

 . اهلٓسغ١ٝ يف املؿاضٜع ايهرب٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 168 

:  التْصٔات:  ثالجًا

 إْؿا٤ َطنع َتدكل يًتشهِٝ يف املٓاظعات ايتذاض١ٜ ٚاهلٓسغ١ٝ  .1

ٜٚهِ ايعسز ايهايف َٔ املؤًٖني ؾطعّٝا ْٚعاَّٝا ٖٚٓسغّٝا ٜتِ اإلؾطاف 

.  عًٝ٘ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايعسٍ بايتعإٚ َع ايػطف ايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ

ايعٌُ ع٢ً تأٌٖٝ قهُني تأٖٝاّل ؾطعّٝا ٖٚٓسغّٝا يف فاٍ تػ١ٜٛ  .2

 . املٓاظعات ايتذاض١ٜ ٚاهلٓسغ١ٝ َٔ خالٍ إقا١َ ايسٚضات ايتسضٜب١ٝ ٚايٓسٚات

, ضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ مبعاٜا ايتشهِٝ بني  املػتجُطٜٔ ٚاملكاٚيني .3

ٚاملٗٓسغني االغتؿاضٜني بايٛغا٥ٌ املتاس١ نإقا١َ ايٓسٚات ٚطباع١ 

 . املٓؿٛضات

زعِ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايتطبٝك١ٝ يف فاٍ ايتشهِٝ املتدكل يف ايعكٛز  .4

ايتذاض١ٜ ٚعكٛز املكاٚالت اإلْؿا١ٝ٥ ع٢ً ٚد٘ اـكٛم ٚشيو بايتعإٚ 

بني ايػطف ايتذاض١ٜ ٚاهل١٦ٝ ايػعٛز١ٜ يًُٗٓسغني ٚنًٝات ايسضاغات 

 . ايعًٝا

ٚنع قٛا٥ِ َعتُس٠ َٔ قبٌ ٚظاض٠ ايعسٍ حملهُني َؤًٖني ؾطعّٝا  .5

َٚتدككني ٖٓسغّٝا ٚايعٌُ ع٢ً ْؿطٖا بني املعٓٝني َٔ قبٌ ايػطف 

 . ايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ يٝػٌٗ ايٛقٍٛ إيِٝٗ عٓس سسٚخ ايٓعاع
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تعإٚ اؾٗات املع١ٝٓ بايتشهِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َع ايسٍٚ  .6

 . ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ

ٚاملكاٚيني يف املؿاضٜع ايهبري٠ بأ١ُٖٝ االتؿام ع٢ً , تٛع١ٝ أضباب ايعٌُ .7

تعٝني َا ٜػ٢ُ مبذًؼ تػ١ٜٛ املٓاظعات يٝكّٛ مبُٗيت اإلؾطاف ع٢ً 

 . ايتٓؿٝص ٚإْٗا٤ املٓاظعات ساٍ ْؿ٥ٛٗا 

ٚنع مناشز يعكٛز املكاٚالت اإلْؿا١ٝ٥ َٔ قبٌ ايػطف ايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ  .8

ٚايعٌُ ع٢ً , تهٕٛ َػتٛؾ١ٝ ملا جيب إٔ تهٕٛ عًٝ٘ ٖصٙ ايعكٛز 

 . ْؿطٖا بني املػتجُطٜٔ ٚاملكاٚيني
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املصــــــــــادر ّاملزاجـــــــــــــــــــــــع 

 

. إضٚا٤ ايػًٌٝ يف ؽطٜر أسازٜح َٓاض ايػبٌٝ. قُس بٔ ْاقط ايسٜٔ, األيباْٞ

 . ٖـ1405, 2ط, يبٓإ, بريٚت, املهتب اإلغالَٞ 

 . ت.ز, ط.ز, يبٓإ, بريٚت, زاض ايؿهط . ضٚح املعاْٞ. قُٛز , األيٛغٞ

زاض . املعذِ ايٛغٝط عٔ فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ مبكط. ٚآخطٕٚ, إبطاِٖٝ, أْٝؼ

 . ت.ز, ط.ز, قطط, إسٝا٤ ايرتاخ اإلغالَٞ

زاض إسٝا٤ ايهتب . املٓتك٢ ؾطح َٛطأ َايو. غًُٝإ بٔ خًـ, ايبادٞ

 . ٖـ1420, 1ط, يبٓإ, بريٚت, ايع١ًُٝ

َعٗس اإلزاض٠ . ايتشهِٝ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ . قُس ْاقط, ايبذاز

 . 1999ّ- ٖـ 1420, ط.ز, ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, ايعا١َ

زضاغ١ يف . عكس اإلْؿا٤ات يف ايكإْٛ املكطٟ. قُس قُس, بسضإ 

زاض . املؿهالت ايع١ًُٝ يعكٛز االؼاز ايسٚيٞ يًُٗٓسغني االغتؿاضٜني 

 . 2001ّ, ط. ز. َكط, ايكاٖط٠, ايٓٗه١ ايعطب١ٝ 

, زبٞ. زاض ايكًِ. عكس املكاٚي١ ٚايتٛضٜس يف ايؿك٘ اإلغالَٞ. عًٞ , أبٛ ايبكٌ 

 . 2003ّ- ٖـ 1423, 1ط. اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠

 . ت.ز,ط.ز, يبٓإ, بريٚت, زاض ايؿهط. قُس ؾطا ايسَٝاطٞ, أبٞ بهط
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عكٛز ايؿٝسٜو ٚأثطٖا ع٢ً ايتعاَات املكاٍٚ ٚاملٗٓسؽ . عكاّ أمحس, ايبٗذٞ

 . 2008ّ, ط.ز. َكط , االغهٓسض١ٜ, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ . ٚضب ايعٌُ 

, ايطٜاض, زاض عامل ايهتب. املس١ْٚ ايهرب٣ . غشٕٓٛ بٔ غعٝس, ايتٓٛخٞ

 . ٖـ1424, ط.ز, ايػعٛز١ٜ

 . 1978ّ, ط.ز, بريٚت, َهتب١ يبٓإ. ايتعطٜؿات. عًٞ بٔ قُس, اؾطداْٞ

ؾطن١ املس١ٜٓ . ايتشهِٝ ٚاـرب٠ اهلٓسغ١ٝ ٚايؿ١ٝٓ. إبطاِٖٝ سػٔ, دػتٓٝ٘ 

 . 2005ّ- ٖـ 1426, 1ط, ايػعٛز١ٜ, دس٠, املٓٛض٠ 

َطبع١ أغعس . ؾطح أزب ايكانٞ يًدكاف . أمحس بٔ عًٞ. اؾكام

 . ط. ز, ٖـ 1400, اؿػٝين 

زاض . ايتشهِٝ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚايٓعِ ايٛنع١ٝ. َػعس عٛاز, اؾٗين

 . 1994ّ, ٖـ1414, 1ط, ايػعٛز١ٜ, املس١ٜٓ املٓٛض٠, اإلميإ 

, بريٚت, زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ , ايكشاح. إمساعٌٝ بٔ محاز, اؾٖٛطٟ

 . 1999ّ- ٖـ1419, 1طـ, يبٓإ

, ايساض ايعجُا١ْٝ. املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني . قُس بٔ عبساهلل, اؿانِ

 . 2007ّ- ٖـ 1428, 1ط, يبٓإ, بريٚت, ٚزاض ابٔ سعّ, األضزٕ, عُإ

, بريٚت, زاض اؾٌٝ. اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١. أمحس ايعػكالْٞ, ابٔ سذط

 . ٖـ1412, ط. ز, يبٓإ
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َه١ , َهتب١ ايباظ. ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ ايهرب٣. أمحس اهلٝتُٞ, ابٔ سذط

 . ت. ز, ط. ز, املهط١َ

, زاض ايػالّ. ؾطح قشٝح ايبداضٟ, ؾتح ايباضٟ . أمحس بٔ عًٞ, ابٔ سذط

 . ٖـ1421, 1ط, ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض

زاض إسٝا٤ ايرتاخ . أمحس قُس, ؾانط : بتشكٝل, احمل٢ً, ابٔ سعّ ايعاٖطٟ

 . 2001ّ- ٖـ 1422, 2ط, يبٓإ, بريٚت, ايعطبٞ

, ايطٜاض, ايٓطدؼ . ايهٛابط ايؿطع١ٝ يًتشهِٝ. قاحل بٔ قُس, اؿػٔ 

 . ٖـ1417, 1ط,ايػعٛز١ٜ

, ايطٜاض, زاض عامل ايهتب. زضض اؿهاّ ؾطح ف١ً األسهاّ. عًٞ, سٝسض

 . 2003ّ- ٖـ 1423, ط. ز, املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

زاض . ساؾ١ٝ اـطؾٞ عًٞ كتكط غٝسٟ خًٌٝ, قُس بٔ عبساهلل, اـطؾٞ

 .ت.ز, ط.ز, يبٓإ, بريٚت, ايهتب ايع١ًُٝ

زاض عامل . َٛاٖب اؾًٌٝ ؾطح كتكط خًٌٝ. قُس بٔ قُس, اـطاب

 . ٖـ1423, طبع١ خاق١, ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, ايهتب 

زاض . املطايبات ٚقه١ُ ايتشهِٝ. ْبٌٝ, ٚعباؽ , قُس َادس, خًٛقٞ

 . 2006ّ, ط. ز, َكط , احمل١ً ايهرب٣, ايهتب ايكا١ْْٝٛ
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, 4ط, ط.ز.أقٍٛ ايتشهِٝ يف املٓاظعات اهلٓسغ١ٝ. قُس َادس, خًٛقٞ

2004ّ . 

زاض ايهتب . ايعكٛز اهلٓسغ١ٝ احمل١ًٝ ٚايسٚي١ٝ. قُس َادس, خًٛقٞ

 , .2008ّ, ط.ز, َكط, احمل١ً ايهرب٣, ايكا١ْْٝٛ

َؤغػ١ ؾؤاز . ايتشهِٝ يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ . عبساهلل بٔ قُس, آٍ خٓني

 . ٖـ1420, 1ط, يبٓإ , بريٚت, بعٝٓٛ

, ايطٜاض, َهتب١ املعاضف. غٓٔ أبٞ زاٚز . غًُإ بٔ األؾعح, أبٞ زاٚز 

 . ت.ز, 1ط, ايػعٛز١ٜ

ايؿطح ايكػري ع٢ً أقطب املػايو إىل َصٖب اإلَاّ . أمحس بٔ قُس, ايسضزٜط

 . ط. ز, ت.ز. زاض املعاضف. َايو

عكس ايتشهِٝ يف ايؿك٘ اإلغالَٞ ٚايكإْٛ . قشطإ بٔ عبسايطمحٔ, ايسٚضٟ

 . 2002ّ- ٖـ1422, 1ط, األضزٕ, عُإ, زاض ايؿطقإ. ايٛنعٞ

ؾعٝب األضْؤٚط : ؼكٝل, غري أعالّ ايٓبال٤. قُس بٔ أمحس ,ايصٖيب

 .  ٖـ1405, 1ط, يبٓإ, بريٚت, َؤغػ١ ايطغاي١ . ٚقُس ايعطقٛغٞ

زبٞ اإلَاضات , زاض املٓاض , كتاض ايكشاح. قُس بٔ أبٞ بهط, ايطاظٟ

 . ت. ز, ايعطب١ٝ املتشس٠



 174 

. أ١ُٖٝ ايتشهِٝ اهلٓسغٞ يف املؿاضٜع . عبسايطمحٔ بٔ عبسايععٜع, ايطبع١ٝ

ٚضق١ ع١ًُٝ َكس١َ يًُؤمتط  ايجاْٞ يًتشهِٝ اهلٓسغٞ املٓعكس باملٓطك١ 

.  ٖـ1428ايؿطق١ٝ عاّ 

, املهتب١ ايعكط١ٜ. بسا١ٜ اجملتٗس ْٚٗا١ٜ املكتكس . قُس بٔ أمحس, ابٔ ضؾس 

 . ٖـ1423, 1ط, يبٓإ, بريٚت

زاض ايهتب . ْٗا١ٜ احملتاز إىل ؾطح املٓٗاز . قُس بٔ أبٞ ايعباؽ, ايطًَٞ

 . 1993ّ- ٖـ 1424, ط.ز, يبٓإ, بريٚت, ايع١ًُٝ

, غٛضٜا , زَؿل , زاض ايكًِ. املسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ . َكطؿ٢ أمحس, ايعضقا٤

 . 1998ّ- ٖـ 1418, 1طـ

زاض . ؾطح ايعضقاْٞ ع٢ً كتكط خًٌٝ. عبسايباقٞ بٔ ٜٛغـ, ايعضقاْٞ

.  ت. ز, ط.ز, يبٓإ, بريٚت, ايهتب ايع١ًُٝ

َكط , َهتب١ اـالٞ, َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١. أمحس بٔ ؾاضؽ, ابٔ ظنطٜا

 . 1981ّ- ٖـ1402, 3طـ, 

طبع ع٢ً . ؾطح ايعضنؿٞ ع٢ً َنت اـطقٞ. قُس بٔ عبساهلل, ايعضنؿٞ

 . ت.ز, 1ط, ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, ْؿك١ اؾُٝح

, بريٚت, زاض ايعًِ يًُالٜني. األعالّ. خري ايسٜٔ قُٛز بٔ قُس, ايعضنًٞ

 . 2002ّ, 15ط, يبٓإ
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, عُإ, زاض ايجكاؾ١, ايتشهِٝ ايتذاضٟ ايسٚيٞ . ؾٛظٟ قُس, غاَٞ

 . 2006ّ, 1ط, األضزٕ

, يبٓإ, بريٚت, زاض ايهتب ايع١ًُٝ. املبػٛط. قُس بٔ أمحس , ايػطخػٞ

 . ٖـ1414, 1ط

, َؤغػ١ ايطغاي١. ضٚن١ ايكها٠ ٚططٜل ايٓذا٠ . عًٞ بٔ قُس, ايػُٓاْٞ

 . ٖـ1404, 2ط, يبٓإ, بريٚت

َطبع١ . ايٛغٝط يف ؾطح ايكإْٛ املسْٞ اؾسٜس. عبسايطظام أمحس, ايػٓٗٛضٟ

 . 1998ّ, 3طـ, يبٓإ , بريٚت, اؿًيب

زاض . َػين احملتاز إىل َعطؾ١ أيؿاظ املٓٗاز. قُس عًٞ اـطٝب, ايؿطبٝين

 . 2004ّ-ٖـ 1424, ط.ز, يبٓإ, بريٚت, ايؿهط

, َٓؿأ٠ املعاضف. ؾطح أسهاّ عكس املكاٚي١ . قُس يبٝب,ؾٓب 

 . 2004ّ, 2ط, االغهٓسض١ٜ

ٚضق١ ع١ًُٝ َكس١َ . املطايبات ٚأغاؽ ْؿ٤ٛ املٓاظعات. أغا١َ فسٟ, ايؿٛا

 . ٖـ1428, نُٔ ؾعايٝات َؤمتط ايتشهِٝ اهلٓسغٞ ايجاْٞ املٓعكس يف ايسَاّ

املهتب١ . ايتٛنٝح يف اؾُع بني املكٓع ٚايتٓكٝح. أمحس بٔ قُس, ايؿٜٛهٞ

 . 1998ّ- ٖـ 1419, 3ط, ايػعٛز١ٜ, َه١ املهط١َ, املًه١ٝ 
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, يبٓإ, بريٚت, زاض ايهتب ايع١ًُٝ. املٗصب . إبطاِٖٝ بٔ عًٞ, ايؿرياظٟ

 . 1995ّ- ٖـ 1416, 1ط

زاض ايهتاب . ؾطح بًٛؽ املطاّ, غبٌ ايػالّ, قُس بٔ إمساعٌٝ, ايكٓعاْٞ

 . 1994ّ- ٖـ 1414, 7ط, يبٓإ, بريٚت, ايعطبٞ

زاض عامل . داَع ايبٝإ عٔ تأٌٜٚ آٟ ايكطإٓ , قُس بٔ دطٜط , ايطربٟ

 . 2003ّ- ٖـ 1424, 1ط, ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, ايهتب 

َعني اؿهاّ ؾُٝا تطزز بني اـكُني َٔ . عًٞ بٔ خًٌٝ, ايططابًػٞ

 . 1973ّ- ٖـ 1393, 2ط, َكط, َطبع١ اؿًيب. األسهاّ

, زاض عامل ايهتب . ضز احملتاض ع٢ً ايسض املدتاض. قُس أَني, ابٔ عابسٜٔ

 . 2003ّ- ٖـ 1423, ط .ز. املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض

داَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز . عكس املكاٚي١ . عبسايطمحٔ ايعاٜس, ايعاٜس

 . 2004ّ- ٖـ 1425, 1ط, ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, اإلغال١َٝ 

. ز, َكط, ايكاٖط٠,زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ. عكس املكاٚي١ . ععت , عبسايكازض

 . 2001ّ, ط

, زاض ايهتب ايع١ًُٝ. ساؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً اـطؾٞ. عًٞ بٔ أمحس, ايعسٟٚ

 . ت.ز, ط. ز, يبٓإ, بريٚت
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, يبٓإ, بريٚت, زاض اؾٌٝ. أسهاّ ايكطإٓ. قُس بٔ عبساهلل, ابٔ ايعطبٞ

 . 1988ّ- ٖـ 1408,ط .ز

, زاض املػري٠ . ؾصضات ايصٖب يف أخباض َٔ شٖب. عبساؿٞ اؿٓبًٞ, ايعُاز

 . 1979ّ- ٖـ 1399, 2ط, يبٓإ, بريٚت

, يبٓإ, بريٚت, زاض ايؿهط. ايبٓا١ٜ يف ؾطح اهلسا١ٜ. قُٛز بٔ أمحس, ايعٝين

 . 1990ّ- ٖـ 1411, 2ط

ايؿٛان٘ ايبسض١ٜ يألقه١ٝ , اؿٓؿٞ, قُس بٔ قُس , ابٔ ايػطؽ

.  ٖـ 1326, 1ط, َكط, ايكاٖط٠, َطبع١ ايٌٓٝ, اؿه١ُٝ

تبكط٠ اؿهاّ يف أقٍٛ األقه١ٝ َٚٓاٖر . إبطاِٖٝ بٔ قُس, ابٔ ؾطسٕٛ

 . 1995ّ-ٖـ 1416, 1ط, يبٓإ, بريٚت, زاض ايهتب ايع١ًُٝ . األسهاّ

, 2طـ, َكط, ايكاٖط٠, زاض املعاضف . املكباح املٓري. أمحس بٔ قُس, ايؿَٝٛٞ

 . ت. ز

ٖـ 1413, 5ط,ط.ز. ساؾ١ٝ ايطٚض املطبع. عبسايطمحٔ بٔ قُس, ايكاغِ

 -1992ّ . 

, ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, زاض عامل ايهتب . املػين. عبساهلل بٔ أمحس, ابٔ قساَ٘

 . 1999ّ- ٖـ1419, 4ط
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زاض املػطب . ايصخري٠, ؼكٝل قُس بٛخبعٙ. أمحس بٔ إزضٜؼ, ايكطايف

 . ت. ز, ط.ز, اإلغالَٞ

ساؾ١ٝ ايكًٝٛبٞ ع٢ً نٓع ايطاغبني ؾطح َٓٗاز . أمحس بٔ أمحس, ايكًٝٛبٞ

 . 1997ّ- ٖـ1417, 1ط, يبٓإ, بريٚت, زاض ايهتب ايع١ًُٝ. ايطايبني

زاض . بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع. أبٞ بهط بٔ َػعٛز , ايهاغاْٞ

 . 1986ّ- ٖـ1406, 2ط. يبٓإ, بريٚت, ايهتب ايع١ًُٝ

, عُإ, زاض املٓاٖر. َعذِ َكطًشات ايؿطٜع١ ٚايكإْٛ. عبسايٛاسس , نطّ 

 . 1998ّ- ٖـ 1418, 2ط, األضزٕ

, املهتب اإلغالَٞ, زيٌٝ ايطايب , َطعٞ بٔ ٜٛغـ اؿٓبًٞ, ايهطَٞ

 . ّ 1980- ٖـ 1400, 4ط, يبٓإ, بريٚت

االختٝاضات ايؿك١ٝٗ َٔ ؾتا٣ٚ ؾٝذ . عًٞ بٔ قُس ايبعًٞ, ابٔ ايًشاّ

. ت.ز, ط.ز. ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, املؤغػ١ ايػٝعس١ٜ. اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ

َطبع١ . قٞ ٖالٍ. ؼكٝل ايػطسإ. أزب ايكانٞ. عًٞ بٔ قُس, املاٚضزٟ

 . ّ 1972-ٖـ 1392,ط . ز, ايعطام, بػساز, ايعاْٞ 

زاض عامل . اإلْكاف يف َعطؾ١ ايطادح َٔ اـالف. عًٞ بٔ غًُٝإ, املطزاٟٚ

 . 2005ّ- ٖـ 1426, 2ط, ايػعٛز١ٜ, ايطٜاض, ايهتب
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زاض ايٓٗه١ . ايتشهِٝ يف ايعكٛز ايسٚي١ٝ يإلْؿا٤ات. أمحس سػإ, َطاٚع 

 . 2007ّ,ط .ز, َكط, ايكاٖط٠, ايعطب١ٝ 

زاض إسٝا٤ ايرتاخ . اهلسا١ٜ ؾطح بسا١ٜ املبتسٟ. عًٞ بٔ أبٞ بهط, املطغٓاْٞ

 .  1995ّ- ٖـ 1416, 1ط, يبٓإ, بريٚت, ايعطبٞ

, يبٓإ , بريٚت , املهتب اإلغالَٞ, ايؿطٚع . أبٞ عبساهلل قُس, ابٔ َؿًح 

 . ّ 1985- ٖـ 1405, 4ط

, االغهٓسض١ٜ.  زاض اؾاَع١ اؾسٜس. عكٛز ايؿٝسٜو . عكاّ عبسايؿتاح , َطط

 . 2009ّ, ط.ز, َكط

, زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ . يػإ ايعطب .قُس بٔ َهطّ, ابٔ َٓعٛض 

 . 1999ّ-  ٖـ 1419, 3طـ, يبٓإ, بريٚت

 . 2ط, ت. ز, ايهٜٛت, زاض ايػالغٌ, املٛغٛع١ ايؿك١ٝٗ ايهٜٛت١ٝ

, بريٚت, َؤغػ١ ايطغاي١. َٓت٢ٗ اإلٜطازات . قُس بٔ أمحس, ابٔ ايٓذاض 

.  1999ّ- ٖـ 1419, 1ط, يبٓإ

زاض , ؾطح نٓع ايسقا٥ل . ايبشط ايطا٥ل. ظٜٔ ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ, ابٔ لِٝ

 . 2002ّ- ٖـ1422, 1ط, يبٓإ, بريٚت, إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ

, ايطٜاض, َهتب١ املعاضف. غٓٔ ايٓػا٥ٞ. أمحس بٔ ؾعٝب, ايٓػا٥ٞ 

 .  ت .ز, 1ط, ايػعٛز١ٜ
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, ايطٜاض, زاض عامل ايهتب. ضٚن١ ايطايبني. حي٢ٝ بٔ ؾطف, ايٟٓٛٚ

 . 2003ّ- ٖـ 1423, طبع١ خاق١, ايػعٛز١ٜ

, ايطٜاض, زاض عامل ايهتب. ؾطح قشٝح َػًِ . حي٢ٝ بٔ ؾطف, ايٟٓٛٚ

 . 2003ّ- ٖـ 1424, 1ط, ايػعٛز١ٜ

, زاض ايهتب ايع١ًُٝ . ؾطح ؾتح ايكسٜط. قُس بٔ عبسايٛاسس. ابٔ اهلُاّ

 . ٖـ1424, 1ط, يبٓإ, بريٚت

, زاض املطبٛعات اؾاَع١ٝ. عكس ايتشهِٝ ٚإدطا٤ات٘ . أبٛ ايٛؾا أمحس

.  2007ّ, ط. ز, َكط, االغهٓسض١ٜ 

http/: khalid – alubaidy .com/news.php? !=86 

 


