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 خالصٜ افبحٞ

 مَدمٜ:

افذي بًّْتف تتؿ افهٚحلٚت، احلّدوهلل افذي  احلّد هلل،بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ،  

أحٚط بُؾ صئ ظِام وأحل ـؾ صئ ظددا، فف مٚ يف افسّقات واألرض ومٚ بْٔٓام ومٚحتٝ 

هل إال اهلل وحده ال إن ال أ، وأصٓد أصُره وأتقب إفٔف واشتٌٍرهو شبحٕٚف محدهأ افثرى، 

 كيؽ فف، وأصٓد أن محّد ظبده ورشقفف رش

 وبًد:

سِؿ بف يف أصقل افؼكيًٜ حسام ادُِٜٔ افٍردكيٜاإن   مـ ؿقاضع األحُٚم و، مـ ادم

رد وثبم ادًِقمٜ مـ افدكيـ بٚفرضورة، و ٝ ظـ افْهقص افؼظٜٔ مـ مـ خالل مٚ تقا

رف  َٚصد دّس أحد افرضوركيٚت اخل ورظٚكيتف وصقٕف هق إن حٍظ املٚلافُتٚب وافسْٜ ظم

، وتقاردت افُثر مـ افْهقص افؼظٜٔ مـ افُتٚب وافسْٜ ظذ صقهنٚ، حٔٞ افؼكيًٜ

 ظِٔٓؿاهلل  انقوافهحٚبٜ وافتٚبًغ رض ☺ـٕٚٝ األحداث افتل وؿًٝ يف ظٓد افرشقل 

 تزهـ ظذ ؿدشٜٔ ادُِٜٔ اخلٚصٜ وحرمٜ افتًدي ظِٔٓٚ 

ًٚ ظذ مٚ تؿ رسده ؾَد صدر  وافذي يف فٔبٔٚ  ٚب األخرضافُت م6976ظٚم  وخالؾ

ٕغ افِٔبٜٔ ـٕٚٝ مستقحٚة ٘وفًِِّقمٜٔ ؾ، مَقفٜ )افبٔٝ فسٚـْف(إبثؼ مْف  ن افًدكيد مـ افَقا

( ظٚم 4رؿؿ )افُتٚب األخرض، وظذ هذا األشٚس تؿ إصدار ؿٕٚقن ومستْبىٜ مـ مـَقالت 

ع ادُِٜٔ ، وافذي ٕص ظذ ٕزم بتَركير بًض األحُٚم اخلٚصٜ بٚدُِٜٔ افًَٚركي6978ٜ

ء آ حؼ وإٕام مبْل ظذ ٜاخلٚصٜ وضّٓٚ إػ األمالك افًٚمٜ بدون وجٓ راء ؾردكيٜ و أهقا

ٝم فألشس افؼكيًٜ اإل ٕسٕٜٚٔ إلإػ أبسط احلَقق ا كشالمٜٔ بهِٜ، وال حتصخهٜٔ ال مت
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ثٔؼ افدوفٜٔ، األمر افذي حٞ افبٚحثٜ فِخقض  ٕغ وادقا افتل تقاؾَٝ وأمجًٝ ظِٔٓٚ افَقا

د  لٚفُامل ذهٛؾؼ مْيقراداشتف وؾٔف وفدر وهق ادْٟٓ افذي كيسُِف وكيتبًف مجٔع أؾرا

ادجتّع افِٔبل، وتَدكيؿ افرأي افٍَٓل افسِٔؿ ادبْل ظذ أشٚس ظِّل صحٔح وصٍٚف 

ًٚ فقجف اهلل تًٚػ ئل ادُتبل بدون حتٔز وخٚفه  ، ادْٟٓ افذي اتبًتف افبٚحثٜ ادْٟٓ االشتَرا

 ملٚفُل وافَٕٚقن افِٔبل: افْزع يف ادذهٛ امٍٓقم 

 افْزع يف ادذهٛ املٚفُل: مٍٓقم -

ٕزع مُِٜٔ املٚل اخلٚص جزاً ظذ صٚحبف دهِحٜ افدـتقر افًّري بٖنف هق: "ظرؾف   6

  "ًٚ   (1)ظٚمٜ أو خٚصٜ مًتزة رشظ

وظِٔف اشتخِهٝ افبٚحثٜ بٖن هْٚك رشضغ أشٚشغ فِْزع ادتقاؾؼ مع افؼكيًٜ، األول   2

ء فًِٚمٜ أو اخلٚصٜ بًْٚء ظذ مٚكيرتؤف اخلٚفؼ فًبٚده،  هق جِٛ مًٍْٜ أو دؾع رضر شقا

 وافثٚين وجقب افتًقكيض افًٚدل فِامفؽ ظـ ٕزع مُِٔتف 

 افْزع يف افَٕٚقن افِٔبل: مٍٓقم -

ظرض  يف افَٕٚقن حٔٞ ؿد مٍٓقم افْزع ( 4( مـ افَٕٚقن رؿؿ )3املٚدة رؿؿ )جٚء يف   6

ئِتف وافتل كيتقجٛ ٕزظٓٚ وحتدكيد اإلجراءات مجٔع أنقاع افًَٚرات افقاؿًٜ حتٝ ضٚ

د ) ،  4، 2، 6ادتخذة بنٖهنٚ، وذفؽ ظذ افْحق افتٚيل: "مع ظدم اإلخالل بٖحُٚم ادقا

                                                 

  شِسِٜ مؼوع وزارة افتًِٔؿ افًٚيل فْؼ ٕزع ادُِٜٔ اخلٚصٜ وأحُٚمٓٚ يف افٍَف اإلشالمل(  363 2افًّري، ؾٓد  ) - 1

 (  ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقدكيٜ: اإلدارة افًٚمٜ فِثَٚؾٜ وافْؼ 46ألػ رشٚفٜ ظِّٜٔ )
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( تٗول فِدوفٜ مُِٜٔ ادبٚين ادًدة فِسُـ وفق ـٚن اشتًامهلٚ يف ؽر هذا افٌرض ، 5

ف ادالك ادقاضْقن وـذفؽ ادبٚين ؽر ادًدة فِسُـ وكيستثْك ممٚ تَدم مٚ كيستًِّ

ألؽراض مْٓٓؿ أو حرؾٓؿ أو صْٚظتٓؿ، وـام تٗول فِدوفٜ مُِٜٔ األرايض افٍوٚء 

ادًدة أو افهٚحلٜ فِبْٚء وذفؽ بَهد إظٚدة متُِٔٓٚ إػ ادقاضْغ ادستحَغ ، ويف مجٔع 

ًٚ ـٚن املٚفؽ هلذه افًَٚرات ظدا ادِّقك مْٓٚ فألصخٚص  األحقال تتؿ األيِقفٜ أي

 بٚركيٜ افًٚمٜ، واجلٓٚت افقضْٜٔ ذات افٍْع افًٚم، ومٚ متُِف افسٍٚرات" االظت

 ادذهٛ املٚفُل: افَٕٚقن افِٔبل يف مْيقر افْزع يف حُؿ -

 مجٔع افًَٚرات اخلٚصٜ وافتًدي ظذ ؿدشٔتٓٚ ٕزعأبٚح افَٕٚقن بحجٜ ادسُـ افقحٔد   6

 ًٚ ًٚ ـٚن ظددهٚ أو مسٚحٚهتٚ دون اشتثْٚء ـ ؽهب ؽر ادًدة ودة فِسُـ ٚدبٚين ادًاكي

  فِجٓٚت افًٚمٜ ومـ كيّثِٓٚ ٜادِّقـؾَط  واشتثْك مْٓٚ األرايض افٍوٚءو فِسُـ

ً هق  :ٖنفبه ؿد ظرؾق املٚفُٜٖٔن ؾ بام أن افْزع يف افَٕٚقن حتقل إػ افٌهٛ  2 أخذ املٚل ؿٓرا

ًٚ بال  بٜتًدكي ل وربف متك حٚل افيٚمل بغ املٚوذفؽ شتٔالء بٚال يف مقضع آخرو، (1) ،حرا

افٍرق  وألمهٜٔ ادقضقع حددوا، (2) وفق أبَٚه بّقضًف افذي وضًف ؾٔف ربف ـٚن ؽٚصبًٚ 

ٕتٍٚع بف، دون ؿهد متُِف، بغ افٌهٛ وافتًدي، ؾٚفتًدي هق إتالف مِؽ افٌر، أو اال

 (3) متُِف شتٔالء ظذ مِؽ افٌر بٚفَٓر، فَهد أمٚ افٌهٛ: ؾٓق اال

                                                 

ٚن  افىبًٜ افًِّٜٔ دار   )اجلزءافسٚبع(  بروت، فبْمقاهٛ اجلِٔؾ فؼح خمتكخِٔؾ(  م6995احلىٚب  ) افرظْٔل، - 1

  336/337افُتٛ افًِّٜٔ  ص

  442، اجلزء افثٚفٞ، صحٚصٜٔ افدشقؿل ظذ افؼح افُبرافدشقؿل، محّد   - 2

فبْٚن  مٗشسٜ افركيٚن  اجلزء –  )افىبًٜ األوػ(  بروت مدوٕٜ افٍَف املٚفُل وأدفتفم( 2332افٌركيٚين، افهٚدق  ) - 3

  45افرابع، ص
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 ُٕران هذا افًٍؾ بييٚت وأحٚدكيٞ ـثرة تٗـد بىالٕف اشتْد ؾَٓٚء ادذهٛ املٚفُل ظذ  3

ًَْؾ ▐ ▬ ، ـام يف ؿقفف(1) وحتدد مهر مـ أؿدم ظِٔف بدون وجف حؼ ٍْ َوَمـ كَي

 كَيِسراً 
ِ
َٚن َذفَِؽ َظَذ اّلله ـَ َٕٚرًا َو ٕمْهِِِٔف  ِْامً َؾَسْقَف  ًٚ َوطم ْدَوإ  ؿد ظيؿ رشقل، و(2)♂َذفَِؽ ظم

ل افْٚس☺  اهلل ؾ٘ن دمٚءـؿ وأمقافُؿ     " ☺وذفؽ يف حدكيثٜ  احلَقق وأمقا

وأظراضُؿ بُْٔؿ حرام ـحرمٜ كيقمُؿ هذا يف صٓرـؿ هذا يف بِدـؿ هذا، فٔبِغ افنٚهد 

ؿتىع صزاً مـ األرض طِامً ، ضقؿف امـ ▬ؿٚل: ☺  ويف حدكيٞ أخر فف، (3)"    افٌٚئٛ

   (4)♂اهلل إكيٚه كيقم افَٔٚمٜ مـ شبع أرضغ

  وافَٕٚقن افِٔبل: ذهٛ املٚفُلاديف  ادُِٜٔمٍٓقم 

 :ادذهٛ املٚفُليف  ادُِٜٔ مٍٓقم -

: " أن ادِؽ أصُؾ ظذ ـثر مـ افٍَٓٚء ضبىف ؾٕ٘ف ظٚم كيستٛ ظِٔف (5)ابـ افْنٚطكيَقل   6

أشبٚب خمتٍِٜ ـٚفبٔع واهلبٜ وافهدؿٜ واإلرث وؽر ذفؽ ؾٓق ؽرهٚ، ويف مقضع آخر 

                                                 

فبْٚن  مٗشسٜ افركيٚن  اجلزء –  )افىبًٜ األوػ(  بروت مدوٕٜ افٍَف املٚفُل وأدفتفم( 2332فهٚدق  )افٌركيٚين، ا - 1

  47افرابع، ص

  33شقرة افْسٚء، آكيٜ  - 2

أخرجف ، و7447، 424/63افبخٚري، ـتٚب افتقحٔد، بٚب ؿقفف تًٚػ )وجقه كيقمئذ ٕٚرضة إػ رهبٚ ٕٚطرة(  أخرجف - 3

  33، 673/66ٚب تٌِٔظ حتركيؿ افدمٚء واألظراض واألمقال، مسِؿ، ـتٚب افَسٚمٜ، ب

   وأخرجف 785 ص، (3198) رؿؿ، بٚب مٚ جٚء يف شبع أراضغـتٚب بدء اخلِؼ،  صحٔحف،يف أخرجف افبخٚري  - 4

  84 ص، (1610) رؿؿ، بٚب حتركيؿ افيِؿ وؽهٛ األرض وؽرهٚـتٚب ادسٚؿٚة،  صحٔحف،مسِؿ يف 

ف ادتُِؿ أيب ؿٚشؿ ؿٚشؿ بـ ظبد اهلل بـ محّد بـ محّد األنهٚري، ادًروف بٚبـ افْنٚط، ادتقيف افنٔخ افٍَٔف افًالم - 5

مـ أهؿ ـتبف ؽْٜٔ افرائض يف ظِؿ افٍرائض، وأنقار افزوق يف تًَٛ مسٚئؾ افٍروق، حتركير اجلقاب يف تقؾر ـه، 723شْٜ 

  5إير افٍروق فَِرايف  صافثقاب، وافٍٓرشف، 
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أنف حُؿ رشظل كيَدر يف افًغ أو ادًٍْٜ  ؿٚل إن افًبٚرة افُٚصٍٜ ظـ حََٜٔ ادِؽ

 كيَتيض متُغ مـ كيوٚف إفٔف مـ إتٍٚظف بٚدِّقك وافًقض ظْف مـ حٔٞ هق ـذفؽ" 

 ادُِٜٔ يف افَٕٚقن افِٔبل: مٍٓقم -

: "فُؾ مقاضـ ٚهنأظذ ( 4( مـ ؿٕٚقن رؿؿ )6مـ املٚدة رؿؿ )مٍٓقم ادُِٜٔ كيتوح   6

أرض فبْٚء شُـ ظِٔٓٚ إذا مل كيُـ فف شُـ  احلؼ يف متِؽ شُـ كيهِح فسُْٚه أو ؿىًٜ

 وادُِٜٔ مَدشٜ ال جيقز ادسٚس هبٚ" -

 ادذهٛ املٚفُل: افَٕٚقن افِٔبل يف مْيقر يف ادُِٜٔ حُؿ -

َٕٚط وجيٛ ة ظد يف ( 4رؿؿ ) ( مـ ؿٕٚقن6املٚدة رؿؿ ) كيتِخص مٍٓقم ادُِٜٔ يف  6

فثٕٜٚٔ أنف ؿد ربط هذه األحَٜٔ افقؿقف ظِٔٓٚ، األوػ هل )األحَٜٔ( يف متِؽ افًَٚر، وا

يف )افسُـ افقحٔد( ؾَط ال ؽر، وافثٚفثٜ بٖن هذه ادُِٜٔ ادْهقص ظِٔٓٚ )حؼ 

   مَدس( ال جيقز ادسٚس هبٚ

كيَدر يف افًغ  ٖهنٚ "حُؿ رشظلب هٚوظذ أحَٜٔ ادُِٜٔ، حٔٞ اظتز ؾَٓٚء املٚفُٜٔ أؿر  2

هل  وادُتسبٜ بىرق رشظٜٔ ٜ ادُِٜٔأحَٔأي أن  ،أو ادًٍْٜ كيَتيض متُغ صٚحبف ؾٔف"

  دون اشتثْٚء ألحد خَِفإػ  ▐ مـ اهلل ٜهب
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ًٚ ظذ   3 ؽر مبٚرشة،  ٜظذ مٍٓقم افسُـ افقحٔد بىركيَ اً ٕستخِص رد ؿقل افَرايف ؿٔٚش

 وبٚفْير، (1)حٔٞ ؿد حدد أشبٚب افتِّؽ "ـٚفبٔع واهلبٜ وافهدؿٜ واإلرث وؽر ذفؽ"

ؿد تَع ظذ صخص ؿد  ٚهنأمسببٚت ادُِٜٔ ٕجد  ىحد٘ـ اهلبٜ وافهدؿٜ واإلرثإػ 

 افؼع دٍٓقم افسُـ افقحٔد  مْٚؾٜٔكيُقن فدكيف مُِٜٔ شٚبَف وهذا مٚ كيدل 

كيستْد ـؾ افٍَٓٚء وافًِامء ظذ حرمٜ وتَدكيس ادُِٜٔ  ،(2) أمٚ ظـ مٍٓقم ؿدشٜٔ ادُِٜٔ  4

ل حيتٟ هبٚ ظذ أي اآلكيٚت افُركيّٜ افت برز، ومـ أافؼكيٍٜ وافسْٜ افُركيؿ افُتٚبمـ 

ـَ ▐ ▬ؿقفف صخص حيٚول افتىٚول ظذ احلَقق وذفؽ مـ خالل  َٚ افَِّذكي كَيٚ َأُّيه

ْؿ بِْٚفَبٚضِؾِ  ُم ْؿ َبَْْٔ ُم َف ْ َأْمَقا ِمقا ـم ْٖ ْ الَ َت ، وؿقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يف حرمٜ (3) ♂آَمْمقا

، ؾُؾ ذفؽ (4) ♂    ـؾ ادسِؿ ظذ ادسِؿ حرام دمف ومٚفف وظرضف▬وؿدشٜٔ ادُِٜٔ 

دفٔؾ ؿٚضع ظذ ؿدشٜٔ ادُِٜٔ وفٔس ـام تْٚوهلٚ افَٕٚقن بٖهنٚ مَدشٜ ضٚملٚ أنف شُـ 

وحٔد  وافتل يف ضٔٚهتٚ افتٖـٔد ظذ ضٔٚع احلَقق إذا ـٕٚٝ أـثر مـ ذفؽ حٔٞ تًقد 

 مُِٔتٓٚ فِدوفٜ  

 

 

                                                 

 (أنقار افزوق يف أنقاء افٍروق  ومًف إدرار افؼوق ظذ أنقاء افٍروق-افٍروق م(  )6998ايب افًبٚس  )افَرايف،  - 1

فإلمٚم ايب افَٚشؿ بـ ظبد اهلل ابـ افْنٚط، ضبىف وصححف خِٔؾ ادْهقر  )افىبًٜ األوػ(  فبْٚن  دار افُتٛ افًِّٜٔ 

  364بروت  اجلزء افثٚفٞ، ص

مٗشسٜ افركيٚن  اجلزء  فبْٚن –  )افىبًٜ األوػ(  بروت مدوٕٜ افٍَف املٚفُل وأدفتفم( 2332  )افهٚدق ،افٌركيٚين - 2

  269ص افرابع،

 ( 29شقرة افْسٚء اآلكيٜ رؿؿ ) - 3

 ، ـتٚب احلٟ 65( يف 2/886، ـتٚب افًِؿ، وأخرجف مسِؿ، حدكيٞ )3(، يف 6/24أخرجف افبخٚري ) - 4
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ِمؽحدود وٕىٚق مٍٓقم   يف ادذهٛ املٚفُل وافَٕٚقن افِٔبل:  افتّ

ِمؽود وٕىٚق حدمٍٓقم  -  يف ادذهٛ املٚفُل: افتّ

افتِّؽ  ▐لزم افنٚرع أفوامن احلَقق ومـ أجؾ افتًٚكيش بسالم بغ اخلِؼ و  6

ًٚ، ؾٚجتٓد افٍَٓٚء يف هذا  افتِّؽُِِّٜٔ اخلٚصٜ بَٔقد وحدود، ؾِؿ كيدع حؼ ف مىَِ

، وتىرؿقا اػ إجٚزة حركيٜ افتكف بٚدُِٜٔ (1) ادٍٓقم وذفؽ بتحدكيد مٚهٜٔ افًَٚر

ػ أحَٜٔ مُِٜٔ األهقكيٜ افتٚبًٜ إمٚمل كيرض بٌره واخلٚصٜ يف افرؾع بٚفبْٚء واحلٍر ؾٔٓٚ 

ز بًٔٓام أو ظدمف، وحرضقا ظذ ظدم تًسػ  ًٚ حقل جقا فِّبٚين، ـام اختٍِقا أيو

 (2) خركيـ صٚحٛ ادُِٜٔ يف اشتًامل حَف يف أذى اآل

نُؾ خمٚفػ ومْٚف ملٚ كيتوح أن افَٕٚقن ؿد تْٚول حدود وٕىٚق ادُِٜٔ ب مـ ذفؽ  2

افَٕٚقن وبٚفغ ظذ أصحٚب احلؼ يف وضع  ضٔؼ، حٔٞ ؿد ▐حدده افنٚرع 

حدود ملٚفؽ وشع ظذ إام إ، بْٔام افؼع مل كيْص ظذ ذفؽ ووافْىٚق فُِِّٜٔاحلدود 

ً أو إخٍٚضًٚ وٕىٚق  ء ظِقا وؽرهٚ مـ األؾًٚل مٚمل ترض  مُِٔتف ـٔػ مٚ كينٚء شقا

ؽ يف شُـ واحد أو ؽر ذفؽ، وظِٔف تبغ فِبٚحثٜ ظدم جقاز هذا ، ومل حيدد فف ذفبٚفٌر

 ًٚ  ادٍٓقم رشظ

 

                                                 

، حتَٔؼ محّد ظِٔش  دار افؼح افُبر، ظذ افؼح افُبر أليب افزـٚت افدردكيرحٚصٜٔ افدشقؿل ظذ افدشقؿل، محّد   - 1

  479إحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ  اجلزء افثٚفٞ، ص

  ومًف إدرار افؼوق ظذ أنقاء افٍروق فإلمٚم أنقار افزوق يف أنقاء افٍروق-افٍروق م(  )6998افَرايف، ايب افًبٚس  ) - 2

افْنٚط، ضبىف وصححف خِٔؾ ادْهقر(  )افىبًٜ األوػ(  فبْٚن  دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت   ايب افَٚشؿ بـ ظبد اهلل ابـ

 ومٚ بًدهٚ )بتكف(  44صاجلزء افثٚفٞ، 
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ِمؽحدود وٕىٚق مٍٓقم  -  يف افَٕٚقن افِٔبل: افتّ

ِمؽ حدود وٕىٚق مٍٓقم كيتوح   6 ، حٔٞ (4( مـ ؿٕٚقن رؿؿ )2مـ املٚدة رؿؿ )افتّ

وكيرؽٛ  احلؼ يف اختٔٚر مسُْف افقحٔد وذفؽ ـام كينٚء األصع أظىك افَٕٚقن فِامفؽ

مـ بغ أحد ظَٚراتف ادْزوظٜ مْف، وحدد فف ظْد اختٔٚر ؿىًٜ األرض مـ بغ أراضٔف 

ًٚ ـٕٚٝ مسٚحتٓٚ    ال تتجٚوز ادسٚحٜ افهٚحلٜ فبْٚء شُـ ظِٔٓٚأادْزوظٜ أي

شتثْك اٜ افتٍْٔذكيٜ ت( مـ الئح63املٚدة رؿؿ )و ( 4( مـ ؿٕٚقن رؿؿ )4املٚدة رؿؿ ) ويف   2

ُـ افقحٔد( حٔٞ ؿد أظىك األحَٜٔ يف متِؽ أـثر مـ شُـ يف افَٕٚقن مٍٓقم )ادس

ختِػ مُٚن ظِّف ظـ مُٚن إؿٚمتف افًٚدكيٜ بّسٚؾٜ ال متُْف مـ اإذا  ادِّؽحٚفٜ أن 

ممٚرشٜ ظِّف افٔقمل، وظْد إتٓٚء ظِّف تَتك مُِٔتف ظذ شُـ واحد خيتٚره 

ر بف، وظْد زوال أشبٚب تًدد ادُِٜٔ كيتؿ فال ًٚ ملٚ ظٚده افإشتَرا تِّٔؽ فِّستحَغ وؾَ

   حيدده افَٕٚقن

ِمؽحدود وٕىٚق  حُؿ -  ادذهٛ املٚفُل: افَٕٚقن افِٔبل يف مْيقر يف افتّ

، وتىرؿقا اػ إجٚزة (1) يف هذا ادٍٓقم وذفؽ بتحدكيد مٚهٜٔ افًَٚراملٚفُٜٔ اجتٓد ؾَٓٚء   6

ػ أحَٜٔ إ بٌره ومٚمل كيرضحركيٜ افتكف بٚدُِٜٔ اخلٚصٜ يف افرؾع بٚفبْٚء واحلٍر ؾٔٓٚ 

                                                 

، حتَٔؼ محّد ظِٔش  دار حٚصٜٔ افدشقؿل ظذ افؼح افُبر، ظذ افؼح افُبر أليب افزـٚت افدردكيرافدشقؿل، محّد   - 1

  479زء افثٚفٞ، صإحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ  اجل
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ز بًٔٓام أو ظدمف، وحرضقا  ًٚ حقل جقا مُِٜٔ األهقكيٜ افتٚبًٜ فِّبٚين، ـام اختٍِقا أيو

 (1) خركيـ ظذ ظدم تًسػ صٚحٛ ادُِٜٔ يف اشتًامل حَف يف أذى اآل

ملٚ حدده افنٚرع  كيتوح أن افَٕٚقن ؿد تْٚول حدود وٕىٚق ادُِٜٔ بنُؾ خمٚفػ ومْٚف    2

ٕٚقن وبٚفغ ظذ أصحٚب احلؼ يف وضع احلدود افَ ضٔؼ، حٔٞ ؿد ▐

حدود وٕىٚق ملٚفؽ وشع ظذ إام إ، بْٔام افؼع مل كيْص ظذ ذفؽ ووافْىٚق فُِِّٜٔ

ً أو إخٍٚضًٚ  ء ظِقا ، ومل وؽرهٚ مـ األؾًٚل مٚمل ترض بٚفٌر مُِٔتف ـٔػ مٚ كينٚء شقا

  حيدد فف ذفؽ يف شُـ واحد أو ؽر ذفؽ

ِم  وضقابط رشوط مٍٓقم  يف ادذهٛ املٚفُل وافَٕٚقن افِٔبل:  ؽ وافتكفافتّ

ِمؽ وافتكف وضقابط رشوطمٍٓقم  -  يف ادذهٛ املٚفُل: افتّ

ِمؽ وافتكف وضقابط رشوطيف حتدكيد  أشتْد ؾَٓٚء املٚفُٜٔ  6 ظذ مٚحدده افنٚرع  افتّ

ِمؽ وأحَٜٔ فإلٕسٚن يف ▐  ـٚن ضٚملٚ  (بدون حتدكيد) وافتكف افتِّٔؽافتّ

ذا وجد مٕٚع رشظل إال إحد افتكف ؾٔف ال كيُّـ أل ،بٚفٍرد ًٚ وخٚص ًٚ مؼوظ مٚالً 

، ؾٓؿ مٚفُقن وفُـ ال كيستىًٔقن و افهٌر وٕحقهٚأ فو افسٍأو افًتف أـٚجلْقن 

حد ؽره بىركيَٜ رشظٜٔ مبٚحف ذا ـٚن هْٚك تقـٔؾ رشّل ألإال إ افتكف أو االٕتٍٚع هبٚ

                                                 

  ومًف إدرار افؼوق ظذ أنقاء افٍروق فإلمٚم أنقار افزوق يف أنقاء افٍروق-افٍروق م(  )6998افَرايف، ايب افًبٚس  ) - 1

ايب افَٚشؿ بـ ظبد اهلل ابـ افْنٚط، ضبىف وصححف خِٔؾ ادْهقر(  )افىبًٜ األوػ(  فبْٚن  دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت  

 ومٚ بًدهٚ )بتكف(  44صاجلزء افثٚفٞ، 
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ؾٓؿ كيتكؾقن وفُـ افؼظٜٔ ظـ ؽره، ضركيؼ افينٚبٜ ظـ  ـٚفقصٚكيٜ وافقـٚفٜ وافقالكيٜ

 (1)  احلؼ بٚفتكف ظْد زوال املٕٚع أو افًٚرض ؿ، وكيًقد هلالكيُِّقن

ِمؽ وافتكف وضقابط رشوطمٍٓقم  -  يف افَٕٚقن افِٔبل: افتّ

ِمؽ وافتكف يف  وضقابط كيتوح رشوط  6 ، ( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكي5ٜاملٚدة رؿؿ )افتّ

ِؽ فألمالك ادْزوظٜ تقؾرهٚ يف اف ؿد صْػ افَٕٚقن افؼوط افقاجٛحٔٞ  نخص ادّم

ِّسٚــ واألرايض افٍوٚء األصخٚص ادُِّغ فوافتل آلٝ فِدوفٜ اػ صٍْغ مهٚ 

ِّبٚين ؽر ادًدة فِسُـ )ـٚفقرش األصخٚص ادُِّغ ف هؿخر وافهْػ اآل

ومـ ثؿ أظىك افَٕٚقن فِدوفٜ ، اشتثامري(ي مبْك أافهْٚظٜٔ وادحالت افتجٚركيٜ و

بط افتِّٔؽ فألمالك ادْزوظٜ وافتل آلٝ افٔٓٚ، ويف ـٚ مؾ احلركيٜ يف حتدكيد رشوط وضقا

إذا تقاؾرت  ؽ أوالدهِٔذفؽ، ؾُٚن مـ حَف مت ملٚفؽ األصعظذ ا افقؿٝ ٍٕسف ضٔؼ

زاد  ومٚ)حتٝ مٍقم افسُـ افقحٔد( ؾَط  أمالـف ادْزوظٜأحد  ؾٔٓؿ افؼوط ادىِقبٜ

ادستحَغ  فبٚؿل ادقاضْٔغ ٚظذ متُِٔٓـ جدكيد مظـ حٚجتف وحٚجتٓؿ كيتؿ افًّؾ 

ه افَٕٚقن، وهذا ؾٔام خيص افًَٚرات ادًدة فِسُـ   حسٛ مٚ كيرا

احلرؾٜٔ  ًَِٚراتف ( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكي7ٜاملٚدة رؿؿ )يف  توح أوفقكيٜ افتِّٔؽت  2

تٗـد ظذ حرمٚن املٚفؽ أوفقكيٜ افتِّٔؽ ـٕٚٝ  ، حٔٞوافتك آلٝ فِدوفٜ ادْزوظٜ

وذفؽ ب٘ظىٚء األحَٜٔ يف افتِّؽ فألصخٚص افًٚمِغ أو ادستٖجركيـ  صع مـ ظَٚرهاأل

                                                 

م(  أنقار افزوق يف أنقاء افٍروق  ومًف إدرار افؼوق ظذ أنقاء افٍروق فإلمٚم أيب 6998اجلرايف، أيب افًبٚس  ) - 1

 افًِّٜٔ، اجلزء أبـ افْنٚط، ضبىف وصححف خِٔؾ ادْهقر  افىبًٜ األوػ  بروت، فبْٚن، دار افُتٛ ظبد اهللافَٚشؿ بـ 

  363افثٚفٞ، ص
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ؾَٜ  دًا  أو جٓٚت رشّٜٔ وادستٍٔدكيـ هبذه افًَٚرات مـ خالل مقا ء ـٕٚقا أؾرا شقا

  مالـٓٚ شٚبًَٚ 

بًد ٕزع هذه األمالك ( 4( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ )8املٚدة رؿؿ )أوضحٝ   3

ء افج٘ب كيتؿ تقزكيًٓٚ   مع افٌٔٚب افتٚم فِامفؽ األصع بحوقرهؿبغ ادستحَغ وَرظٜ را

افًَٚرات  متِٔؽٜٔ آل( 4( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ )3املٚدة رؿؿ )حددت    4

مـ خمتِػ  توؿ ممثِغتٚبًف فِدوفٜ تسّك )جلْٜ افتِّٔؽ(  بٖن تنُؾ جلٚن ادْزظٜ

جراءات إٜ افًَٚرات وافَٔٚم بجّٔع تَدكير ؿّٔافَىٚظٚت حيددهؿ افَٕٚقن تَقم ب

 ٕتٍٚع هبٚ فألمالك ادْزوظٜ وافذي ترتٛ ظِٔف حرمٚن أصحٚهبٚ مـ حؼ اال تِّٔؽاف

زكيٚدة افتؤٔؼ ( 4مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ ) (26و ) (9املٚدة رؿؿ )كيتوح مـ   5

ؽ مْع افَٕٚقن املٚفحٔٞ ، بٖمالـٓؿ اخلٚصٜ ٓؿحركيٜ تكؾ ظذ أصحٚب احلؼ يف

األصع مـ أحَٜٔ حتك افتٖجر واالٕتٍٚع بركيع أمالـف بٖي صُؾ مـ األصُٚل، وأبٚح 

ُِٝمع افًِؿ بٖن ـؾ أو جؾ افًَٚرات ، فِجٓٚت افرشّٜٔ أو مـ كيّثِٓٚ ذفؽ  افتل مم

 ًٚ   ظَٚرات خٚصٜ تؿ ٕزظٓٚ بَقة هذا افَٕٚقنـٕٚٝ فِدوفٜ أو مـ كيّثِٓٚ أشٚش

ِمؽ وافتكف وضقابط رشوط حُؿ - ادذهٛ  افَٕٚقن افِٔبل يف مْيقر يف افتّ

 املٚفُل:

ِمؽ وافتكف يف أمالـٓؿ وأبٚح   6 أن افَٕٚقن ؿد حرم ادالك األصِغ مـ حؼ افتّ

ًٚ مع خِق مالـٓٚ مـ افؼوط افتل  فألصخٚص ادستٍٔدكيـ مـ أمالـٓؿ المتالـٓٚ ؿٕٚقٕ

  ًٚ  متًْٓؿ مـ افتِّؽ وافتكف رشظ
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بط أن افؼع  مٚ كيدل وكيٗـد ظذ حؼ اإلٕسٚن يفو  2 ِمؽ وافتكف دون رشوط وضقا افتّ

ؿد أحٚط ادًتقه وافسٍٔف وحتك ادجْقن بٚحلامكيٜ وأظىٚهؿ األحَٜٔ يف ذفؽ بؼكيىٜ 

بط افتِّؽ وافتكف مل كيبـ ظذ  زوال األشبٚب، وبْٔام مٍٓقم افَٕٚقن فؼوط وضقا

ًٚ ظذ أهداف فسٔٚشٜ افدوفٜ إٓذاك، وافذ ًٚ فٔس مـ أي رأي ؾَٓك وإٕام ـٚن مبْٔ ي أشٚش

ًٚ افتكف يف ادُِٔٚت اخلٚصٜ مـ أجؾ حتَٔؼ أهداؾٓٚ وشٔٚشتٓٚ      حَٓٚ رشظ

 يف ادذهٛ املٚفُل وافَٕٚقن افِٔبل:  اجلز مٍٓقم

 يف ادذهٛ املٚفُل: اجلزمٍٓقم  -

جيز ظذ بٔع صئ مـ أمالـف مـ  افذيادُره ظذ افبٔع ٕسٚن ادجز هق ظرف افٍَٓٚء اإل  6

 ،(1) ؼؽر وجف ح

ً  ًٚ فِجزأنقاظ افٍَٓٚءحدد   2 ظذ بٔع مٚفف يف ظؼة ؾٔٓٚ جيز افرجؾ وافتل جتًؾ مْف جٚئزا

  (2)ؾَط الؽرهٚ  مقاضع

 يف افَٕٚقن افِٔبل: اجلزمٍٓقم  -

أنف حٔٞ  (4( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ )6املٚدة رؿؿ ) كيتوح مٍٓقم اجلز مـ  6

رًا إػ افِجْٜ أمالـف دُِٜٔ افدوفٜ  جيٛ ظذ املٚفؽ األصذ وافتل آلٝ أن كيَدم إؿرا

                                                 

فبْٚن  مٗشسٜ افركيٚن  اجلزء  –  )افىبًٜ األوػ(  بروت مدوٕٜ افٍَف املٚفُل وأدفتفم( 2332افٌركيٚين، افهٚدق  ) - 1

  269افثٚفٞ، ص

  )اجلزء افسٚدس(  بروت، فبْٚن  افىبًٜ افًِّٜٔ دار مقاهٛ اجلِٔؾ فؼح خمتكخِٔؾ(  م6995احلىٚب  ) افرظْٔل، - 2

   52افُتٛ افًِّٜٔ  ص
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اإلؿرار خالل  أن كيَدم هذا مجٔع افبٕٔٚٚت افتل ختص مُِٔتف،  كيقضح ؾٔفادختهٜ 

مجٔع اإلجراءات وافقثٚئؼ افرشّٜٔ وكيرؾؼ بف  افَٕٚقنصٓركيـ مـ تٚركيخ صدور 

ًٚ ـٚن ظددهٚ ومسٚحتٓٚ وٕقظٓٚ بٚفُ   ٚمؾواألصِٜٔ اخلٚصٜ بجّٔع أمالـف اكي

 اراشتّر( 4مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ ) (66)و ( 5املٚدة رؿؿ )كيتوح مـ    2

افَٕٚقن بٚفًّؾ ظذ اجلز وافتؤٔؼ ظذ أصحٚب األمالك وذفؽ بقضع رشوط صٚرمٜ 

ًٚ أو كيتزوج يف مدة التتجٚوز افًٚم  يف حٚفٜ رؽبتف بتِّٔؽ أحد أوالده بٖن كيُقن متزوج

ؿرار شٚبؼ افذـر وأن ال كيُقن فدكيف أي مُِٜٔ شٚبَٜ ويف حٚفٜ مـ تٚركيخ تقؿًٔف ظذ اإل

  ظدم تقؾر ذفؽ تٗول أمالـف فِدوفٜ دون اشتثْٚء ألي مْٓٚ

مًٚؿبٜ أي  (4( مـ ؿٕٚقن رؿؿ )62املٚدة رؿؿ )يف أؿر افَٕٚقن تٖـٔدًا ظذ ؾًؾ اجلز    3

ػ دكيْٚر وال بٚحلبس مدة ال تَؾ ظـ شْٜ وبٌرامٜ ال تَؾ ظـ ألصخص حيٚول افتالظٛ 

  احلَقق اددٕٜٔ مدة ال تزكيد ظذ مخس شْقاتوبحرمٕٚف مـ  تزكيد ظذ مخسٜ آالف دكيْٚر

 ادذهٛ املٚفُل: افَٕٚقن افِٔبل يف مْيقر يف اجلز حُؿ -

 افرشقلمـ حدكيٞ  ٓؿمٚ وصؾ إفٔافؼظل اشتْٚدًا ظذ  ؾَٓٚء املٚفُٜٔ اجلز أبٚح  6

تٍؤؾ ادهِحٜ افًٚمٜ ؿد أبٚح  ☺نف أ حٔٞوـقٕف ال كيْىؼ ظـ اهلقى، ☺ افُركيؿ 

ظْد وجقد افرضر واألذى ، ويف بًض احلٚالت ظذ اخلٚصٜ ظْد وؿقع افرضر

فِّسِّغ مـ صئ وفق ـٚن صٚحبف ظذ حؼ وجٛ إزافٜ افرضر وفق بجز صٚحبف ظذ 

ًٚ مْف مع ☺ ومـ األدفٜ افقاضحٜ ظذ اجلز افؼظل مٚ ؾًِف افْبل ، ذفؽ دون رض

بف تًْٝ ظذ افبٔع، وكيَٚس ظِٔف ـؾ إـراه رشظل صحِ ☺ أـرهٓؿ افٔٓقد حْٔام 

   صٚحٛ احلؼ
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دفٜ اجلز افؼظل تتْٚىف وتتبٚظد مع مٍٓقم افَٕٚقن فِجز بسبٛ أـؾ مٚشبؼ ذـره مـ   2

ًٚ مـ ادهِحٜ أو إزافف رضر، وإٕام ظذ افًُس ؾَد أوؿع افَٕٚقن افرضر  خِقه متٚم

▐ وهذا مٚ الكيرضٚه اخلٚفؼ  ،وافيِؿ ظذ أصحٚب احلؼ دون وجف حؼ

  ☺ ورشقفف افُركيؿ 

 يف ادذهٛ املٚفُل وافَٕٚقن افِٔبل:  ادهِحٜ مٍٓقم

 يف ادذهٛ املٚفُل: ادهِحٜمٍٓقم  -

ًٚ وادٍٚشد هل بَقفف: "♫  (1)اإلمٚم افنٚضبل ظرف  6 ادهٚفح ادجتِبٜ رشظ

ء افٍْقس"خرة، ال مـ حٔادستدؾًٜ إٕام تًتز مـ حٔٞ تَٚم احلٔٚة افدٕٔٚ فم    (2)ٞ أهقا

 يف افَٕٚقن افِٔبل: ادهِحٜمٍٓقم  -

بٖن تدار مجٔع مُِٜٔ  ( 4( مـ ؿٕٚقن رؿؿ )7املٚدة رؿؿ )كيتوح مٍٓقم ادهِحٜ يف   6

أمالك ادسِّغ اخلٚصٜ وافتل ـدوا وتًبقا مـ أجؾ إجيٚدهٚ وامتالـٓٚ إػ مهِحٜ 

هٜٔ وهل ادسُـ اف  قحٔد افنًٛ، وذفؽ اشتْٚدًا ظذ احلجٜ افقا

ـٕٚٝ ادهِحٜ احلََٜٔ مـ إصدار هذا افَٕٚقن وافًّؾ بف هق شد حٚجٚت ادستحَغ   2

حسٛ مٚحيددهؿ افَٕٚقن مـ خالل أمالك افًبٚد اخلٚصٜ، وافتل هل يف األشٚس مـ 

واجٛ احلُقمٜ تقؾرهٚ هلؿ مـ بٔٝ مٚل ادسِّغ إن رؽبٝ يف ذفؽ وفٔس مـ 

  األمقال اخلٚصٜ فًِبٚد

                                                 

  44  )افىبًٜ األوػ(  دار ابـ ظٍٚن  اجلزء افثٚين، صادقاؾَٚتم(  6997افنٚضبل، أبق إشحٚق  ) - 1

  62ص ٍٕس ادرجع افسٚبؼ، - 2
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 ادذهٛ املٚفُل: افَٕٚقن افِٔبل يف مْيقر يف ادهِحٜ حُؿ -

ٕدراج ادهِحٜ يف مَٚصد ، وهق ا(1) ضقابط ادهِحٜ ادًتزة رشظًٚ  حدد افٍَٓٚء  6

ظدم مًٚرضٜ ادهِحٜ فِسْٜ وظدم مًٚرضٜ ادهِحٜ فُِتٚب، و، اخلّسٜ افؼكيًٜ

ظدم تٍقكيٝ ادهِحٜ مهِحٜ ودم مًٚرضٜ ادهِحٜ فَِٔٚس، وظ ☺ افثٚبتٜ فِرشقل

ٕقاحل أخرى أهؿ مْٓٚ أو مسٚوكيٜ هلٚ، ؾ٘ذا تًٚرضٝ مهِحتٚن كيْير ؾٔٓام مـ ثالثٜ 

فْير إػ ؿّٜٔ ادهِحٜ وترتٔبٓٚ يف األمهٜٔوهق افْير إػ ادهِحتغ مـ حٔٞ مَدار ، وا

 افْير إفٔٓٚ مـ حٔٞ افتٖـد مـ ٕتٚئجٓٚ أو ظدمف  ، وأخراً صّقهلام

َٚرب أو أي صُؾ مـ األصُٚل افتك تدل ظدم وجقد أي تقاؾؼ أوت كيتبغبُؾ وضقح   2

ظذ أن افَٕٚقن ؿد اشتْد يف هذا ادبحٞ إػ أي رأي أو ؿٚظدة ؾَٔف ال مـ ؿركيٛ وال مـ 

ًٚ ظذ آراء ؾردكيٜ وتهقرات مْٚؾٜٔ فِؼكيًٜ افسّحٚء،  ظِٔف رأت بًٔد وإٕام ـٚن مبْٔ

ًٚ بْٚء ظذ  مٚورد مـ افُتٚب افبٚحثٜ بىالن هذا افًٍؾ افهٚدر ظـ افَٕٚقن وحرمتف رشظ

 وافسْٜ وآراء افٍَٓٚء 

 

 

 

 

                                                 

  شِسِٜ مؼوع وزارة افتًِٔؿ افًٚيل فْؼ ألػ رشٚفٜ ٕزع ادُِٜٔ اخلٚصٜ وأحُٚمٓٚ يف افٍَف اإلشالملافًّري، ؾٓد   - 1

  648- 645بٜٔ افسًقدكيٜ، اإلدارة افًٚمٜ فِثَٚؾٜ وافْؼ، ص(  ادُِّٜ افًر46ظِّٜٔ )
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 يف ادذهٛ املٚفُل وافَٕٚقن افِٔبل:  افتًقكيض مٍٓقم

 يف ادذهٛ املٚفُل: افتًقكيضمٍٓقم  -

شتٔالءه ظذ املٚل، وفق مل كيَِْف اكيستٛ ظذ افٌٚصٛ بّجرد  وهق افتًقكيض افوامنن إ  6

ؽهٛ، وفق مل كيَِْف مـ شتٔالؤه ٚشتقػ طٚمل ظذ مٚل صخص، ؾاإػ حقزتف، ؾ٘ذا 

 ًٚ  (1) مْف مقضًف، مٚدام صٚحبف ممْقظ

 يف افَٕٚقن افِٔبل: افتًقكيضمٍٓقم  -

حٚول افَٕٚقن مًٚجلٜ ـؾ تِؽ األخىٚء وذفؽ  (4( مـ ؿٕٚقن رؿؿ )8املٚدة رؿؿ )يف   6

  ألمالك ادْزوظٜظـ اأحَٜٔ افتًقكيض ب٘ؿرار 

كيُقن ؿّٜٔ بٖن  ( 4كيٜ فَٕٚقن رؿؿ )( مـ افالئحٜ افتٍْٔذ66املٚدة رؿؿ )أؿر افَٕٚقن يف   2

افًَٚرات افتك آلٝ فِدوفٜ بّقجٛ أحُٚم افَٕٚقن بّراظٚة ثّـ األرض ومٚ أؿٔؿ 

  ظِٔٓٚ مـ مبٚين ومْنيت وؿٝ أيِقفتٓٚ

( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ 26املٚدة رؿؿ )يف  افَٕٚقن حأوضوفُـ بًد ذفؽ    3

تسدد افَّٜٔ دؾًٜ واحدة فذوى افدخؾ وذفؽ بٖن افتًقكيوٚت تِؽ آلٜٔ رصف  ( 4)

وأؿر افَٕٚقن بٖن  ع ظَٚراهتؿ،كيادحدود وادحتٚجغ افذكيـ كيًتّدون يف مًٔنتٓؿ ظذ ر

دؾًٜ واحدة إذا مل جتٚوز ظؼة آالف دكيْٚر  افٍَرة افسٚبَٜتسدد افَّٜٔ فٌر مـ ذـروا يف 

ٕٜ افًٚمٜ بام ال امٚزاد ظذ ذفؽ بسْدات  كيدؾعو ًٚ ظؼة آالف شّٜٔ ظذ اخلزا جيٚوز شْقكي

                                                 

فبْٚن  مٗشسٜ افركيٚن  اجلزء –  )افىبًٜ األوػ(  بروت مدوٕٜ افٍَف املٚفُل وأدفتفم( 2332افٌركيٚين، افهٚدق  ) - 1

  54افرابع، ص
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ٕٜ ـٍٜٔٔ إصدار هذه ادستْدات وؾئٚهتٚ وؿقاظد تداوهلٚ ، دكيْٚر وحيدد أمغ اخلزا

  شتٓالـٓٚاو

 ادذهٛ املٚفُل: افَٕٚقن افِٔبل يف مْيقر يف افتًقكيض حُؿ -

ًٚ وشْٜ حٔٞ أ  6 ؿر ؾَٓٚء املٚفُٜٔ ظذ وجقب افتًقكيض بًْٚء ظذ مٚحتدثٝ افؼكيًٜ بف ـتٚب

شتٔالئف ظِٔف، وفق مل كيْتٍع مْف بنئ، ـام اادٌهقب ظذ افٌٚصٛ بّجرد  كيستٛ ضامن

َس ▐ ▬ىف ؿقفف  قَن افَّْٚ ّم
ـَ كَيْيِِ ِذكي بِٔؾم َظَذ افَّ َّٕاَم افسَّ ويف افسْٜ افؼكيٍٜ يف  ،(1)♂إِ

ًٚ وال جٚدًا، ومـ أخذ ظهٚ أخٔف ☺ ▬ؿقفف  ال كيٖخذٕٚ أحدـؿ متٚع أخٔف الظب

  (2)♂ؾِردهٚ

 وفقحتك افتًقكيض افؼظل يف حٚل وؿقع افرضر  ظذ☺ افرشقل  وؿد صدد وأـد   2

وذفؽ ـام حدث مع أم ادٗمْغ افسٔدة بهقرة ؽر متًّدة أو فٔس ؾٔٓٚ ظدوان،  ـٚن

يف مـ ☺ ؿٙ افْبل  حٔٞ ؿد ،(5-4-3)مع اجلٚركيٜ يف حٚدثٜ افَهًٜ▲ ظٚئنٜ 

ًٚ أتِػ   بٌر إذن مٚفُف بٌرامٜ مثِف وضامن ٕيره  صٔئ

أن مٍٓقم افَٕٚقن فِتًقكيض ؿد اشتْد يف األول إػ افتًٚفٔؿ افساموكيٜ تِخص كيوظِٔف   3

ز افًٍؾ مـ أصِف افذي ترتٛ ظِٔف  وذفؽ بتًقكيض ادترضركيـ ظذ افرؽؿ مـ ظدم جقا

ًٚ، وفُـ بًد ذفؽ حٚد ظـ هذا افْٟٓ مـ خالل آلٜٔ  وجقب افتًقكيض ـام تبغ إٍٓ

                                                 

 ( 42شقرة افنقرى، آكيٜ ) - 1

  5333أبق داود، حدكيٞ رؿؿ  - 2

 ( 3438ح 2338رواه افْسٚئل، ) - 3

 وزاد )ضًٚم بىًٚم، وإٕٚء بٕ٘ٚء( وصححف ▲ رواه افبخٚري، وافسمذي، وشّل افوٚربٜ ظٚئنٜ  - 4

 ( 63649افسْـ افُزى فِبَٓٔل، رؿؿ احلدكيٞ )  - 5
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 افتسبٛ يف ضٔٚع حَقق افًبٚد رصؾف فِتًقكيوٚت ادَدرة إٓذاك وافتل أدت إػ

 واخلروج ظـ مَٚصد افؼكيًٜ 

ء فألمالك ادْزوظٜ مٍٓقم  يف ادذهٛ املٚفُل وافَٕٚقن افِٔبل:  افبٔع وافؼا

ء فألمالك ادْزوظٜمٍٓقم  -  يف ادذهٛ املٚفُل: افبٔع وافؼا

 (1)ظرؾف ؾَٓٚء املٚفُٜٔ ظذ أنف مـ تًدى ظذ مِؽ ؽره ؾبٚظف   6

ء فألمالك ادْزوظٜافبٔع ومٍٓقم  -  يف افَٕٚقن افِٔبل: افؼا

أظىك افَٕٚقن فٍْسف احلؼ يف افتكف يف ( 4( مـ ؿٕٚقن رؿؿ )63املٚدة رؿؿ )يف   6

ء، وإتٚحٜ  األمالك اخلٚصٜ ادْزوظٜ وافتل آلٝ مُِٔتٓٚ إػ افدوفٜ وذفؽ بٚفبٔع وافؼا

اخلٚصٜ ادْزوظٜ،  مجٔع شبؾ افتسٓٔؾ وافراحٜ فألصخٚص افراؽبغ يف افتِّؽ فألمالك

ئٛ  حٔٞ أنف يف أول األمر ؿد أؿر ب٘ظٍٚء ادُِّغ فًَِٚرات ادْزوظٜ مـ شداد افرضا

  وافرشقم ادستبٜ ظذ افتِّٔؽ

آلٜٔ شداد ؿّٜٔ  ( 4( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ )68رؿؿ ) افَٕٚقن يف املٚدة حدد  2

دؾًٜ واحدة إذا ـٚن ادِّؽ ؿٚدرًا كيتؿ شداد ثّـ افًَٚر بٖن ذفؽ وافًَٚرات ادْزوظٜ 

وشداد ثّـ افًَٚر ظذ أؿسٚط صٓركيٜ ددة ال تزكيد ظذ ظؼكيـ شْٜ إذا مل أظذ ذفؽ، 

  كيتسىع ادِّؽ افتسدكيد

                                                 

ٞ، افركيٚن، اجلزءافثٚفمٗشسٜ  فبْٚن،ت، (، برو)افىبًٜ األوػ، وأدفتفافٍَف املٚفُل  مدوٕٜافٌركيٚين، افهٚدق،  - 1
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تٖخر حٚفٜ  ظْد( 4( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ )69ملٚدة رؿؿ )ذـر افَٕٚقن يف ا  3

  ِٜ بخهؿ األؿسٚط مـ مرتبفظـ شداد األؿسٚط تتخذ اإلجراءات افٍُٔادِّؽ 

كيمًٍك مـ بٖن  (4( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ )23ملٚدة رؿؿ )أؿر افَٕٚقن يف ا   4

شداد أؿسٚط افثّـ ـؾ مـ كيَؾ إمجٚػ دخِف افنٓري ظـ مٚئٜ دكيْٚر، وجيقز إظٍٚء 

ادِّؽ مـ ـؾ أو بًض أؿسٚط افثّـ ادتبَٜٔ إذا ضرأت ظذ حٚفتف املٚدكيٜ طروف أو 

ًٚ أو إذا تقيف ادِّؽ وثبٝ أن احلٚفٜ املٚفٜٔ  ًٚ مرهَ أشبٚب جتًؾ مـ ؿسط افثّـ ظبئ

  فقرثتف ال متُْٓؿ مـ شداد أؿسٚط افثّـ

ء فألمالك ادْزوظٜ حُؿ - ادذهٛ  افَٕٚقن افِٔبل يف مْيقر يف افبٔع وافؼا

 املٚفُل:

ء فألمالك ادْزوظٜ يف األ   (1) يت:ذـر ؾَٓٚء املٚفُٜٔ حُؿ افبٔع وافؼا

ًٚ بغ اثْغ ؾبٚع أحدمهٚ حهٜ   6 ًٚ ؾبٚظف أو ـٚن ادتٚع أو افًَٚر منسـ إن مـ ؽهٛ متٚظ

رشكيُٜ مـ ؽر إذٕف، وهق كيًِؿ أن رشكيُف ال كيركيد افبٔع ، ؾال جيقز دـ ظِؿ بٚفتًدي 

ء مْف إظٕٜٚ ظذ ظدوإف  ء مـ افبٚئع ادتًدي ، ألن افؼا  افؼا

ـ ؽر إذٕف أن كيَْض افبٔع إذا وؿع وكيٖخذ متٚظف، ألن فهٚحٛ ادتٚع افذي بٔع متٚظف م  2

 بٔع ادتًدي ال كيًتد بف، فبًٔف مٚال كيُِّف 

                                                 

ٞ، افركيٚن، اجلزءافثٚفمٗشسٜ  فبْٚن،ت، (، برو)افىبًٜ األوػ، وأدفتفافٍَف املٚفُل  مدوٕٜافٌركيٚين، افهٚدق،  - 1
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وفِامفؽ أو وارثف َٕض بٔع افٌٚصٛ وادتًدي مٚدامٝ ظغ افقء ادبٔع بٚؿٜٔ، ؾ٘ذا    3

ذهبٝ ظْٔف، وجٛ ظذ ادتًدي أن كيدؾع فِامفؽ األـثر مـ أحد أمركيـ، ثّـ ادبٔع، أو 

 م َٕض افبٔع، ظَقبٜ فف ؿّٔتف كيق
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 اخلٚمتٜ

ده وحتِِٔٓٚ مـ خالل اال  احلََٜٔ رأت افبٚحثٜ أنف يف ضالع ظذ افَٕٚقن ودراشٜ مقا

صداره هق افًّؾ ظذ ضٔٚع حَقق ادسِّغ، وٕجٚحف ب٘كيَٚع افًبٚد ؾٔام اؿد ـٚن اهلدف مـ 

بقاب اخلىٔئٜ وتَدكيؿ ـٚؾٜ حرم اهلل وذفؽ مـ خالل شد افسبؾ ادؼوظٜ ظِٔٓؿ وؾتح أ

ؿبٚل ظذ مثؾ هذه األؾًٚل ادحرمٜ، األمر افذي ؿدام واإلافتسٓٔالت وادٌركيٚت أمٚمٓؿ فإل

حَٚد ؿد تؿ تقارثٓٚ بغ أومنٚـؾ وجتامظٜٔ ترتٛ ظِٔف أحداث رشخ بداخؾ افبْٜٔ اال

 األجٔٚل وافًٔٚذ بٚهلل 

فِّذهٛ  راء افٍَٜٔٚرٕتف مع اآلدراشٜ افَٕٚقن ومَ تٓٚء مـٕتقصِٝ افبٚحثٜ بًد اال 

د افَٕٚقن والئحتف افتٍْٔذكيٜ املٚفُل  الكيْىبؼ مع أي ؿٚظدة ؾَٜٓٔ أو أي رأي أن مجٔع مقا

ًُٕس مْف حرمٜ افًٍؾ افذي ؿٚمٝ بف افدوفٜ افِٔبٜٔ يف حؼ مقاضْٔٓٚ  اؾَٓل  األمر افذي 

ٕهٚف ا  ووجقب ووؿقع االثؿ ظذ األصخٚص افذكيـ اشتٍٚدوا ومتتًقا مـ هذا افَٕٚقن

ء هذا افَٕٚقن   ادترضركيـ مـ ؿبؾ افدوفٜ مـ جرا

 هذا واهلل أظِؿ
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 ادراجع

ر بٚفبٕٔٚٚت ادحددة بٚملٚدة )إ - م  6978( فسْٜ 4( مـ افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ )6ؿرا

ء فًِّرؾٜ   ،بتَركير بًض األحُٚم اخلٚصٜ بٚدُِٜٔ افًَٚركيٜ ادقشقظٜ افًٚدٜٔ اخلرضا

 ،656-647ص ،اجلزء افثٚين ،م2334ن اددين وافتؼكيًٚت ادُِّٜ فف فسْٜ افَٕٚق

مْنقرات ادرـز افَقمل فِدراشٚت  ،جتّٔع ومراجًٜ افٍركيؼ افَٕٚقين يف ادقشقظٜ

 افَٕٚقٕٜٔ وحَقق اإلٕسٚن 

ظذ افؼح افُبر أليب افزـٚت  ،حٚصٜٔ افدشقؿل ظذ افؼح افُبرافدشقؿل، محّد،  -

 ؼ محّد ظِٔش، دار إحٔٚء افُتٛ افًربٜٔ، بدون تٚركيخ  ، حتَٔافدردكير

، بروت، فبْٚن، افىبًٜ افًِّٜٔ مقاهٛ اجلِٔؾ فؼح خمتكخِٔؾاحلىٚب،  افرظْٔل، -

  ( م6995)دار افُتٛ افًِّٜٔ، 

 م(   6997، )افىبًٜ األوػ(، دار ابـ ظٍٚن، )ادقاؾَٚتافنٚضبل، أبق إشحٚق،  -

، شِسِٜ مؼوع وزارة ٚصٜ وأحُٚمٓٚ يف افٍَف اإلشالملٕزع ادُِٜٔ اخلافًّري، ؾٓد،  -

(، ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقدكيٜ : اإلدارة افًٚمٜ 46افتًِٔؿ افًٚيل فْؼ ألػ رشٚفٜ ظِّٜٔ )

 م( 2363فِثَٚؾٜ وافْؼ، )

فبْٚن، –)افىبًٜ األوػ(، بروت  ،مدوٕٜ افٍَف املٚفُل وأدفتفافٌركيٚين، افهٚدق،  -

 ( م2332مٗشسٜ افركيٚن، )

ومًف إدرار افؼوق ظذ ، أنقار افزوق يف أنقاء افٍروق -افٍروق افَرايف، ايب افًبٚس،  -

فإلمٚم ايب افَٚشؿ بـ ظبد اهلل ابـ افْنٚط، ضبىف وصححف خِٔؾ  ،أنقاء افٍروق

 م( 6998)افىبًٜ األوػ(  فبْٚن  دار افُتٛ افًِّٜٔ بروت، ) ،ادْهقر
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 دُِٜٔم بتَركير بًض األحُٚم اخلٚصٜ ب6978ٚفسْٜ  (4افالئحٜ افتٍْٔذكيٜ فَٕٚقن رؿؿ ) -

ء فًِّرؾٜ ،افًَٚركيٜ افَٕٚقن اددين وافتؼكيًٚت ادُِّٜ فف  ،ادقشقظٜ افًٚدٜٔ اخلرضا

جتّٔع ومراجًٜ افٍركيؼ افَٕٚقين يف ادقشقظٜ، مْنقرات ادرـز افَقمل  ،م2334فسْٜ 

 فِدراشٚت افَٕٚقٕٜٔ وحَقق اإلٕسٚن 

افًَٚركيٜ   دُِٜٔم بتَركير بًض األحُٚم اخلٚصٜ بٚ 6978ْٜ ( فس4ؿٕٚقن رؿؿ ) -

ء فًِّرؾٜ افَٕٚقن اددين وافتؼكيًٚت ادُِّٜ فف فسْٜ  ،ادقشقظٜ افًٚدٜٔ اخلرضا

جتّٔع ومراجًٜ افٍركيؼ افَٕٚقين يف ادقشقظٜ، مْنقرات ادرـز افَقمل  ،م2334

 فِدراشٚت افَٕٚقٕٜٔ وحَقق اإلٕسٚن 
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