
091 

 

 

 

التكييف الشرعي لزكاة العقار 

 املعد للبيع
 خريي شاكر حممود د.

 كلية العلوم االسالمية

 جامعة االنبار 

  و

 امساء نوري مزهر د.

 

 كلية العلوم االسالمية

 جامعة االنبار 
 

 

 

 

8002                                                         8002 



02اهعدد  صبوٞ كوٚٞ اهعوَ٘ اإلصالًٚٞ   
 اهجلٚٚف اهغزعٛ هشكاٝ اهعقار املعد هوبٚع         

191 

 املقدًٞ

َٕ  }اسبٌددد ا اهقا٢ددى:  ََٗأِقٔزَُّدد٘ا اهٖودد  َٝ َٗاُثدد٘ا اهٖشَكددا  َٝ ٌُدد٘ا اهٖلددَوا ََٗأٔقٚ

    َ٘ ُٓد  ٕٔ ِٕٚز َثٔشُدُٖٗ ٔعِدَد اهٖود ِّ َخ ِّ ًُ٘ا ٔهَأُُفٔضُلٍ  ًَا ُثَقدِّ َٗ ِٚدّزا  َقِزَّّا َطَضِّا  َخ

  ٍْ َٕ َحُفددْ٘ر ٖرٔطددٚ ْٖ اهٖودد َّٔ َٕ َٗاِصددَجِؤفُزٗا اهٖودد ٍَ َأِسددّزا  ٗاهلددالٝ ٗاهضددالَ  {ََٗأِعَظدد

عودددٟ ضبٌدددد عبدددد اا ٗرصددد٘هٕ ودددوٟ اا عوٚدددٕ ٗصدددوٍ اهقا٢دددى:   ددد      

اإلصددالَ عوددٟ هددط عددٔادٝ أْ   َّهددٕ َّ  اا ٗأْ ضبٌددّدا رصدد٘ي اا       

 .(1) رًضاْ َّٗقاَ اهلالٝ َّٗٙجا١ اهشكاٝ ٗاسبص ٗوَ٘ 

ًٓا  عدد: إد ْ اهغدزٙعٞ اإلصدالًٚٞ ٓددإٔا َّصدعاد اإلُضداْ   دُٚداٖ           أ

ٗاخزثٕ ا جدا١ ًدّ اإلاداْ  داا ثعدا  َّ  ُٔاٙدٞ اهجلداهٚف اهغدزعٚٞ         

َ٘        }ٙغٔد هلذا ق٘ي اا ثعدا :    ُٓد َٗ ِٗ ُأَُذدٟ  ًِّدّ َرَكدٕز َأ ٌٔدَى َودأهّظا  ِّ َع ًَد

 َ ّٝ َٚدددا ُٕ َط ِٖددد َٚ ٔٚ ُِِظ ّْ َإَو ًٔ ِِ ًَدددا َكددداُُ٘ا  ًُددد  ّٔ ٍُٓ ٔ َأِطَضددد ٍِ َأِسدددَز ُٔ ِٖ َٙ َِِشدددٔش ََٗه  ّٞ َِّبددد

َْ ٌَُو٘ ِٚدّزا     }ٗق٘هٕ ثعا :  {َِٙع ٍِ َقداُه٘ا َخ ًَاَرا َأُدَشَي َرٗ ُلد ِ٘ا  َّ اٖثَق َٗٔقَٚى ٔهٖؤذٙ

ٍَ َدارُ          ِِٔع ََٗهدد ِٚددْز  ٝٔ َخ ََٗهددَداُر اِهددَٔخَز  ْٞ َِ َٚا َطَضدد ُِ َٓددٔذٖٔ اهددٗد ُِ٘ا ٔإددٛ  َّ َأِطَضدد  هِّٖوددٔذٙ

ٌُٖجٔقنَي ًَدا    }  {اِه َٔدا  ٍِ ٔإٚ ُٔد َٔاُر َه ُِ َٔا اِهَأ ًّٔ َثِظٔج َٔا َثِشٔزٜ  ْٕ َِٙدُخُوَُ٘ َسِٖاُخ َعِد

ٌُٖجٔقنَي ُٕ اِه َْ َكَذٔهَم َِٙشٔشٜ اهٖو     {ََٙغا١ُٗ

ٗ  عم أْ اجملجٌعاخ اهيت ذبلٍ  غدز  اا ثقدى إٚٔدا ازبزادٞ      

ٗٙظٔز إٚٔدا اهجلاإدى   ٗثلذز إٚٔا اهفضٚوٞ  ٗٙض٘دٓا األًّ ٗاحملبٞ  

ا سجٌاعٛ  ٗاسجٌا  اهقو٘ت عودٟ عدز  اا كٌدا كداْ رهدم ٗاَّدظا       

  اهقزْٗ املفضوٞ  ٗاهشكاٝ ٓٛ اهزكّ اهذاهدر ًدّ أركداْ اإلصدالَ     

ُٔدا ثعد٘د   أاشبٌضٞ  ٗهلا إ٘ا٢د هألحِٚا١  ٗاهفقزا١.  إفا٢ددثٔا هألحِٚدا١   

     ٘ د عوددٍٚٔ عوددٟ أًدد٘اهلٍ  اه كددٞ  ٗاهٌِددا١  ٗاهددجنٔا  كٌددا أُٔددا ثعدد
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 اسبضددِاخ  صددجشا جٍٔ ألًددز اا ثعددا   كددذهم ثعدد٘د عوددٍٚٔ  ضددعادٝ  

اهدارّٙ َّرا ُأدٙدح عودٟ ٗسدٕ اإلخدالت  ٗثددي عودٟ اهضدلا١  ٗاهجقد٠٘.         

ٗإا٢دثٔا ملضجظقٚٔا إ ُٔا ثدإع عٓدٝ اسباسدٞ ًدّ أا ازبد٘   ٗاهعدزا١      

ٗاهدد د  ٗاملددزا  ٗاسبضدددد  ٗثزحددة   اهدددع٘ٝ َّ  اا كازبٔددداد      

ٙٞ اإلااْ عِد َّعفا١ اإلاداْ  ٗربفٚدف اهلدزت عدّ اهودارًني       ٗثق٘

ٗٓٛ ًّ ٗصا٢ى طفظ اهدّٙ  ٗاهِفط  ٗاملاي  ٗاهعزا. ٗٓدذا اهبظدر   

ًَّ٘٘عٕ أطد األُد٘ا  اهديت دبدة إٚٔدا اهشكداٝ ٗٓد٘ اهعقدار املعدد هوبٚدع          

ٗٓددد٘ ًدددّ عدددزٗا اهجشدددارٝ  ٗٓدددذا ًدددّ أٓدددٍ األُددد٘ا  اهددديت دبدددة إٚٔدددا  

ْٖ اهجشدارٝ ًد   ّ أعظدٍ ًد٘ارد اهددخى هألًدٍ ٗاألإدزاد   كدى       اهشكاٝ; أل

اهعلدد٘ر ٗثددشداد أٌٓٚجٔددا كوٌددا ذبضددزخ اجملجٌعدداخ  ٗثِدد٘  اهجعاًددى     

املاهٛ  ٗقد كذز   ٓذا اهشًّ اهجعاًدى   املغدارٙع اهجشارٙدٞ اهعقارٙدٞ     

املعددددٖدٝ هوبٚددددع  أٗ هوبٚددددع ٗاإلسددددارٝ  ٗقددددد كذددددزخ األصدددد٣وٞ  ٗثِ٘عددددح 

عقددار املعددد هوبٚددع إؤددذا اهضددبة   ا صددجفجا١اخ عددّ طلددٍ اهشكدداٝ   اه 

عشًِا عوٟ حبر ٓذا املَّ٘٘  كٛ ُضدجفٚد  ُٗفٚدد َّخ٘اُِدا املضدوٌني     

 ُضأي اا أْ ٙعِِٚا عوٟ رهم  ٗأْ ِٙفع  ٕ َُّٕ عوٟ كى ع١ٛ قدٙز.

 ٗووٟ اا ٗصوٍ عوٟ ُبِٚا ضبٌد ٗعوٟ اهٕ ٗوظبٕ أمجعني.    

ٞ خنٞ اهبظر: ٙجلْ٘ ٓذا اهبظر ًدّ ًقدًدٞ  ٗئٚدد  ٗهضد     

 ًباطر  ٗخايٞ.

 املقدًٞ: ٗثغجٌى عوٟ أٌٓٚٞ املَّ٘٘  ٗصبة اخجٚارٖ. -1 

 اهجٌٔٚد ٗٙغجٌى عوٟ اهجعزٙف  اهعقار.   -0 

 املبظر األٗي  : طلٍ اهشكاٝ   اهعقار. -3 

املبظددر اهذدداُٛ  : عددزٗ  ٗسدد٘ت اهشكدداٝ   عددزٗا اهجشددارٝ      -4 

 ًِٗٔا اهعقار.  
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 اهعقددار املعددد هوبٚددع أدِددا١   املبظددر اهذاهددر  : طلددٍ اهشكدداٝ     -5

 َُّغا٢ٕ.

املبظددر اهزا ددع  : طلددٍ اهشكدداٝ   اهعقددار املعددد هوبٚددع  عددد         -6 

اكجٌددداي  ِا٢دددٕ  ٗثدددأخز  ٚعدددٕ. ٗذبجدددٕ ًنوبددداْ: األٗي: أْ ٙجدددأخز   

اهعقددار املعددد هوبٚددع  عددد اكجٌدداي  ِا٢ددٕ  ٙلددْ٘ صددبة ثددأخز  ٚعددٕ   

ار املعدد هوبٚدع   اُجظار سٙادٝ ر ح  ٗحال١ صعز. اهذاُٛ: أْ ٙجأخز اهعق

  عد اكجٌاي  ِا٢ٕ  ٗٙلْ٘ صبة ثأخز  ٚعٕ كضاد ص٘ق.

املبظدددر اشبددداًط  : طلدددٍ اهشكددداٝ   أسدددزٝ اهعقدددار أدِدددا١       -7 

ُْ اسبد٘يأ أٗ أْ    عزَّٕ هوبٚع ٓى ٙغرت  ه٘س٘ت اهشكاٝ إٕٚ َطَ٘هدا

 اهشكاٝ دبة   األسزٝ   اسباي  أٗ ثلْ٘ ثا عٞ ألوى اهزقبٞ.  

 عوٟ ُجا٢ص اهبظر  ٗعوٟ علز ٗدعا١.اشبايٞ: ٗثغجٌى  -8

 

 اهباطذاْ
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 اهجٌٔٚد

 ٗٙغجٌى عوٟ اهجعزٙف  اهعقار.

ثعزٙف اهعقار ًّ طٚدر اهوودٞ: اهَعقدار  فدجح اهعدني: كدى ًودم هددٕ            

أوى ٗقزار دا ح كداألرا ٗاهددٗر ٗاهغدشز ٗاهِلدى  ٗٓد٘ ًدأخ٘ر ًدّ        

ُعقددز اهدددار د أوددوٕ د  ٗمجعددٕ عقدداراخ  ٗٙقا وددٕ املِقدد٘ي  ٗاهعقددار ًددّ        

 .  (1)كى ع١ٛ خٚارٖ

ثعزٙددف اهعقددار ًددّ طٚددر ا وددنالن: إعِددد اسبِفٚددٞ: اهعقددار: ٓدد٘    

 .  (0)اهذا ح اهذٜ   الّ ُقوٕ ًّ ضبى َّ  اخز كاهدٗر ٗاألراَّٛ

ٗعِددد املاهلٚددٞ: اهعقددار: اصددٍ هددألرا ًٗددا اثلددى  ٔددا ًددّ  ِددا١           

 .  ٗعِد اهغاإعٚٞ: اهعقار: األرا ٗاهبِا١ ٗاهغشز(3)ٗعشز

  ٞ : اهعقدار: أرا ٗدٗر ٗ ضداثني ٗه٘ٓدا كٌعاودز     (4)ٗعِد اسبِا ود

. ٗٓدددذٖ اهجعدددارٙف ًجقار دددٞ املعددداُٛ. ٗالدددّ أْ ٙقددداي      (5)ٗ ددد٘اطني

ثعزٙدف اهعقدار: ٓد٘ كدى ًدا اولدٕ اإلُضداْ ًدّ األراَّدٛ  ًٗدا ُأُغددأ           

عوٚٔا ًّ املضداكّ اهفزدٙدٞ  أٗ قلد٘ر هوضدلِٟ  أٗ قلد٘ر هود٘ ٢ٍ        

أٗ اهفِددادق  أٗ اهعٌددا٢ز راخ املضدداكّ اهلددذاٝ  أٗ ا صددرتاطاخ  أٗ     

أٗ  دداهقزت ًددّ ًددداخى املدددْ  ٗكددذا     اجملٌعدداخ اهدديت   اهنزقدداخ    
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اسبدا٢ق اهجشارٙٞ اهيت ُسعوح هوِشٓٞ ًٗا ُسر  إٚٔا ٙضدٌٟ اهلدى عقدارا    

 ثبعا ألووٕ ٗثووٚبا هٕ.
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 املبظر األٗي 

 طلٍ اهشكاٝ   اهعقار

 اخجوف اهعوٌا١   سكاٝ عزٗا اهجشارٝ د ًِٗٔا اهعقار د عوٟ رأٙني:

د رٓدة مجدآا اهعوٌدا١ ًدّ اهلدظا ٞ ٗاهجدا عني ٗاهفقٔدا١  عددٍٓ         1 

َّ  ٗس٘ ٔدددا. قددداي  اإلًددداَ اهضزخضدددٛ: َّْ اهشكددداٝ دبدددة   عدددزٗا      

اإلًددداَ اهلاصددداُٛ:   .  قددداي  (1)اهجشدددارٝ عِددددُا َّرا طددداي عوٚٔدددا اسبددد٘ي  

إلْى  ٗأًا أً٘اي اهجشارٝ  إجقدٙز اهِلات إٚٔدا  قٌٚجٔدا ًدّ اهددُاُا     

 ٛ ١ إٚٔددا ًددا ا ثبودده قٌٚجٔددا ًددا٢يت درٓددٍ أٗ عغددزّٙ    ٗاهدددرآٍ إددال عدد

. قداي     (0)ًذقا  ًّ رٓة إجشدة إٚٔدا اهشكداٝ ٗٓدذا قد٘ي عاًدٞ اهعوٌدا١       

اإلًاَ ًاهم  رمحٕ اا: األًز عِدُا إٌٚا ٙددار ًدّ اهعدزٗا هوجشداراخ     

أْ اهزسى َّرا ودق ًاهٕ دٍ اعدرت٠  دٕ عزَّدا  دشا أٗ رقٚقدا أٗ ًدا أعدبٕ        

   ْ حيد٘ي عوٚدٕ اسبد٘ي إ ُدٕ   ٙدِدٜ ًدّ رهدم املداي          رهم  ددٍ  اعدٕ قبدى أ

سكدداٝ طجددٟ حيدد٘ي عوٚددٕ اسبدد٘ي ًددّ ٙددَ٘ ودددقٕ ٗأُددٕ َّْ ا ٙبددع رهددم        

اهعزا صِني ا جية عوٕٚ   عد١ٛ ًدّ رهدم اهعدزا سكداٝ َّْٗ  داي       

سًإُ إ را  اعٕ إوٚط إٕٚ َّ  سكاٝ ٗاطدٝ  قاي  ًاهم: ًٗا كداْ ًدّ   

هلدداطبٕ ًِددٕ عدد١ٛ  دبددة   (3)ًدداي عِددد رسددى ٙدددٙزٖ هوجشددارٝ ٗ  ِٙضددح  

عوٚددٕ إٚددٕ اهشكدداٝ إ ُددٕ جيعددى هددٕ عددٔزا ًددّ اهضددِٞ ٙقددَ٘ إٚددٕ ًددا كدداْ   
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عِدٖ ًّ عدزا هوجشدارٝ ٗحيلدٛ إٚدٕ ًدا كداْ عِددٖ ًدّ ُقدد أٗ عدني           

 . (1)إ را  وه رهم كوٕ ًا دبة إٕٚ اهشكاٝ إ ُٕ ٙشكٕٚ

ًٍِٔ عٌز  ّ عبد اهد : َّْ اهددٗر ٗصدا٢ز اهعدزٗا َّْ ُأرٙدد  غد١ٛ         

رٝ  إاهشكاٝ ٗاسبٞ إٕٚ عِدد أكذدز اهعوٌدا١... ًدٍِٔ  عٌدز         ًِٔا اهجشا

ٗا دّ عٌدز  ٗ  طبداهف هلٌدا ًدّ اهلدظا ٞ  ٗٓد٘ قد٘ي مجٔدد٘ر اهجدا عني            

 املدِٙددددٞ    ٗاهبلددددزٝ    ٗاهل٘إددددٞ   ٗعوددددٟ رهددددم إقٔددددا١ األًلددددار       

 .    (0) اسبشاس    ٗاهعزاق    ٗاهغاَ   ٗٓ٘ ق٘ي مجاعٞ أٓى اسبدٙر

: سكداٝ اهجشدارٝ ٗاسبدٞ       (3)  رَّٗدٞ اهنداهبني   قاي اإلًاَ اهِٜ٘ٗ  

:  قاي  ٘س٘ت سكاٝ اهجشدارٝ مجدآا اهعوٌدا١      (4)ٗقاي أٙضا   اجملٌ٘ 

ًّ اهلظا ٞ ٗاهجا عني ٗاهفقٔا١  عدٍٓ أمجعني. قاي  اإلًاَ ا ّ قداًٞ: 

   ٍ .    (5)دبددة اهشكدداٝ   قٌٚددٞ عددزٗا اهجشددارٝ   قدد٘ي أكذددز أٓددى اهعودد

 ٗ أمجعددد٘ا عودددٟ أْ   اهعدددزٗا اهددديت ثددددار هوجشدددارٝ    قددداي  ا دددّ املِدددذر: 

. قاي عدٚ  اإلصدالَ  ا دّ ثٌٚٚدٞ: األ٢ٌدٞ       (6)اهشكاٝ َّرا طاي عوٚٔا اسب٘ي

األر عددٞ ٗصددا٢ز األًددٞ د َّٓ  ًددّ عددذ د ًجفقددْ٘ عوددٟ ٗسدد٘ت اهشكدداٝ             

    (7)…عزٗا اهجشارٝ 

دد ٗرٓدة اهظآزٙدٞ  ًٗدّ قداي  قد٘هلٍ َّ  عددَ ٗسد٘ت اهشكدداٝ           0

 . رٝعزٗا اهجشا
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َ    قاي    سكداٝ   عدزٗا اهجشدارٝ   عودٟ ًددٙز       : اإلًداَ ا دّ طدش

 .(1) ٗ  حاٖ

  ٗ     قدددداي  اإلًدددداَ اهغدددد٘كاُٛ:   سكدددداٝ   أًدددد٘اي اهجشددددارٝ 

 .  (0) املضجوالخ 
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 املبظر اهذاُٛ

   عزٗ  ٗس٘ت اهشكاٝ   عزٗا اهجشارٝ ًِٗٔا اهعقار

اعددرت  اهفقٔددا١ ه٘سدد٘ت اهشكدداٝ   عددزٗا اهجشددارٝ د خاوددٞ              

 اإلَّدداإٞ َّ  اهغددزٗ  اهعاًددٞ   ٗسدد٘ت اهشكدداٝ د عددزٗ ا ٓددٛ كٌددا     

 ٙوٛ:     

 :(1)أ د اعرت   اسبِفٚٞ 

 أْ ٙبوه قٌٚٞ امل٘س٘د ًِٔا ُلا ا ًّ اهذٓة أٗ اهفضٞ.   - 1 

هجشدارٝ  ُٚٞ اهجشدارٝ  د٘ي اسبد٘ي. أٜ: َّيدا ٙلدا هوجشدارٝ  اهِٚدٞ ٗا        - 0

 مجٚعا.

أْ ثلددْ٘ اهعددزٗا ودداسبٞ إلجيددات اهشكدداٝ إٚٔددا إودد٘ اعددرت٠        -3 

أرَّا خزاسٚٞ هوجشارٝ إفٚٔا اشبزاض   اهشكاٝ. ٗه٘ كاُدح عغدزٙٞ   

 إشرعٔا إعِد ضبٌد جية اهعغز ٗاهشكاٝ ٗعِدٌٓا اهعغز إقط.

 ًضٛ اسب٘ي.       - 4 

 :(0)ت د ٗاعرت   املاهلٚٞ

 أْ   ثجعوق اهشكاٝ   عِٕٚ كذٚات. -1 

 أْ اوم اهعزا مبعاَّٗٞ ًاهٚٞ   ٓبٞ أٗ َّرز أٗ خوع. -0 

 أْ ِٜٙ٘  اهعزا اهجشارٝ عِد يولٕ. -3 

أْ ٙلْ٘ مثّ اهعزا اهذٜ اعرت٠  ٕ عِٚدا  أٗ عزَّدا أٜ ًودم     -4 

مبعاَّٗٞ ص٘ا١ كاْ عزا دبارٝ أٗ قِٚدٞ إد را كداْ عِددٖ عدزا      

٠٘  دٕ اهجشدارٝ ددٍ  اعدٕ إ ُدٕ ٙشكدٛ مثِدٕ سبد٘ي         قِٚٞ  اعٕ  عزا ُد 
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أووٕ اهذاُٛ إ ْ كاْ أووٕ عزَّا ًوم  ال ًعاَّٗٞ ًاهٚٞ كد رز  

 ٗوداق اصجقبى  ذٌِٕ ط٘  ًّ قبضٕ.

أْ ٙبٚدددع اهعدددزا  عدددني   َّْ ا ٙبدددع  أٗ  ٚدددع  عدددزا  هلدددّ        -5  

احملجلز    د أْ ٙبٚع  ِلات ٗه٘   ًدزاخ ٗ عدد كٌداي اهِلدات     

 ٕ َّْٗ قى  ٗاملدٙز   ٙقَ٘ طجٟ ٙبٚع  غ١ٛ ٗه٘ قى.    ٙشكٛ ًا  ا   

 :(1)ض د ٗاعرت   اهغاإعٚٞ 

أْ ٙلْ٘ ًوم رهم املداي مبعاَّٗدٞ كداهبٚع ٗاإلسدارٝ ٗاهِلدان       -1 

 ٗاشبوع.

أْ ِٜٙ٘ عِد اهعقد إُٔ ٙجٌولٕ هوجشارٝ إأًا َّرا ًولٕ  د رز أٗ   -0 

      ٞ َّْٗ  ٗوددٚٞ أٗ ٓبددٞ ًددّ حددا عددز  اهذدد٘ات ا ٙلددز هوجشددارٝ  اهِٚدد

ًولددٕ  دداهبٚع ٗاإلسددارٝ  ٗا ِٙدد٘ عِددد اهعقددد أُددٕ هوجشددارٝ ا ٙلددز    

هوجشارٝ  ٗقاي  اهلزا ٚضٛ  ًّ أوظا ِا: َّرا ًوم عزَّدا ددٍ ُد٠٘    

 ٕ اهجشارٝ وار هوجشارٝ كٌا َّرا كداْ عِددٖ ًجدا  هوجشدارٝ ددٍ ُد٠٘       

  ٕ اهقِٚٞ وار هوقِٚٞ  اهِٚٞ.  

 جفا .أْ   ٙقلد  املاي اهقِٚٞ ٗٓٛ اإلًضان هالُ -3

 ًضٛ ط٘ي ًّ املوم. -4   

أْ   ٙدددِي مجٚعدددٕ أٜ ًددداي اهجشدددارٝ ًدددّ ازبدددِط ُاقلدددا عدددّ      -5 

اهِلددات   أدِددا١ اسبدد٘ي  إدد ْ ُددي كددذهم دددٍ اعددرت٠  ددٕ صددوعٞ        

 هوجشارٝ إا جدا١ اسب٘ي ٙلْ٘ ًّ اهغزا١.

 أْ ثبوه قٌٚجٕ اخز اسب٘ي ُلا ا. -6 

 :(0)د د ٗ اعرت    اسبِا وٞ      
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أْ اوم عزٗا اهجشارٝ  فعى كاهغزا١ ٗقب٘ي اهلدٙٞ. ٗاملعِدٟ:   -1  

 دخوح   ًولٕ  اخجٚارٖ.

أْ ِٙددٜ٘ عِددد يولددٕ أُددٕ هوجشددارٝ إدد ْ ا ِٙدد٘ عِددد يولددٕ أُددٕ   -0 

هوجشددارٝ ا ٙلددز هوجشددارٝ َّْٗ ُدد٘اٖ  عددد رهددم  َّْٗ ًولددٕ  دد رز        

رٝ ٗقلد إُٔ هوجشارٝ ا ٙلدز هوجشدارٝ; ألْ األودى اهقِٚدٞ  ٗاهجشدا     

عارا إوٍ ٙلز َّهٚٔا مبشزد اهِٚدٞ كٌدا هد٘ ُد٠٘ اسباَّدز اهضدفز       

ا ٙذبح هٕ طلٍ اهضفز  ددْٗ اهفعدى  ٗعدّ  أمحدد  رٗاٙدٞ أخدز٠       

 أْ اهعزا ٙلا هوجشارٝ مبشزد اهِٚٞ.

 أْ ثبوه قٌٚجٔا ُلا ا. -3   

 ًضٛ اسب٘ي.       -4 
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 املبظر اهذاهر

 أدِا١ َُّغا٢ٕ.طلٍ اهشكاٝ   اهعقار املعد هوبٚع 

اخجوف اهعوٌا١   طلٍ اهشكاٝ   اهعقار املعد هوبٚع أدِدا١ َُّغدا٢ٕ   

 عوٟ دالدٞ ارا١.

َّ  ٗسد٘ت   (3)   ٗاسبِبوٚدٞ   (0)   ٗاهغداإعٚٞ   (1)د رٓة  اسبِفٚدٞ     1 

د ٗرٓدددة        0اهشكددداٝ إٚدددٕ  غدددزٗ  ثقددددَ ركزٓدددا   املبظدددر اهذددداُٛ. 

َّ  عدددَ ٗسدد٘ت اهشكدداٝ إٚددٕ   كددى صددِٞ َّٓ  َّرا  اعددٕ      (4)املاهلٚددٞ  

إٚشكٕٚ هضِٞ ٗاطدٝ  َّْٗ ثأخز  ٚعٕ صِني  ٗاعدرت ٘ا هدذهم عدزٗ ا    

 ثقدَ ركزٓا   املبظر اهذاُٛ.

َّ  عدَ ٗس٘ت اهشكاٝ إٚدٕ   (6)ًّٗ ٗاإقٍٔ  (5)د ٗرٓة  اهظآزٙٞ  3

 ًنوّقا. أدهٞ اهزأٜ األٗي ٍٗٓ ازبٌٔ٘ر اصجده٘ا مبا ٙوٛ:

ًَدا          } قد٘ي اا ثعدا :     أ د    َِّٚبدأخ  ًٔدّ َ  ُِد٘ا َأُٔفُقد٘ا  ًَ َّ ا َٔدا اٖهدٔذٙ ٗٙ َٙدا َأ

 ٍِ ًٔدّ   }قاي  اإلًاَ ا دّ سزٙدز: اهقد٘ي   ثأٗٙدى ق٘هدٕ ثعدا :          {َكَضِبُج

 ٍِ ًَدددا َكَضدددِبُج َِّبدددأخ  ٙعددد   دددذهم سدددى دِدددايٖ سكددد٘ا ًدددّ  ٚدددة ًدددا    {َ 

       ّ ًٓدا  لدِاعٞ ًد ًٓدا  جشدارٝ  َّٗ اهدذٓة ٗاهفضددٞ    كضدبجٍ  جلدزإلٍ َّ

ٗٙعدد   اهنٚبدداخ: ازبٚدداد ٙقدد٘ي: سكدد٘ا أًدد٘اهلٍ اهدديت اكجضددبجٌ٘ٓا    

طال  ٗأعن٘ا   سكاثلٍ اهدذٓة ٗاهفضدٞ ازبٚداد ًِٔدا دْٗ اهدزد١ٜ      
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َٔدا    }كٌا طددِا  ضبٌد  دّ املذِدٟ . عدّ  صبآدد    ٓدذٖ ا ٙدٞ:         ٗٙ َٙدا َأ

ًَا َكَضِبُج َِّبأخ   َ ًّٔ ُِ٘ا َأُٔفُق٘ا  ًَ َّ ا . قداي  (1)قداي: ًدّ اهجشدارٝ      {ٍِ اٖهٔذٙ

عددٚ  اإلصددالَ  ا ددّ ثٌٚٚددٞ: ٗكدداْ  املٔدداسزْٗ  ثووددة عوددٍٚٔ اهجشددارٝ        

ًٔدّ    }ٗاألُلار  ثووة عوٍٚٔ اهشراعٞ  ٗقد قاي اا هونا٢فجني:   َأُٔفُقد٘ا 

َّ اِهدَأِرٔا        ًِّد ٌٖدا َأِخَزِسَِدا َهُلدٍ  ًٔ َٗ  ٍِ ًَا َكَضدِبُج َِّبأخ  إدذكز سكداٝ     {َ 

  (0)سكاٝ اشبارض ًدّ األرا  ٗٓد٘ اهعغدز أٗ ُلدف اهعغدز      اهجشارٝ  ٗ

ّٞ      }ٗ عٌَ٘ ق٘هدٕ ثعدا :    ٍِ َودَدَق ٔٔ َ٘أه ًِد ِّ َأ ًٔد ٗعدزٗا اهجشدارٝ       {ُخدِذ 

   .(3)عم أُٔا ًاي  ى ًّ أعٍ األً٘اي إلاُح أٗ   اهدخ٘ي 

ٗمبددا رٗاٖ  اهبلددارٜ   ًٗضددوٍ  ٗاهوفددظ  ملضددوٍ  ًددّ   طدددٙر     -ت 

اا عِٕ قداي:  عدر رصد٘ي اا ودوٟ اا عوٚدٕ ٗصدوٍ        أ ٛ ٓزٙزٝ  رَّٛ 

عٌز  عوٟ اهلدقٞ إقٚى ًِع  ا ّ مجٚدى   ٗخاهدد  دّ اه٘هٚدد   ٗاهعبداظ       

عددٍ رصدد٘ي اا وددوٟ اا عوٚددٕ ٗصددوٍ إقدداي رصدد٘ي اا وددوٟ اا عوٚددٕ  

ٗصوٍ: ًا ِٙقٍ  ا ّ مجٚدى  َّٓ  أُدٕ كداْ إقداا إأحِداٖ اا ٗأًدا  خاهدد         

هدددا قددد اطجددبط أدراعددٕ  ٗأعجددادٖ   صددبٚى اا     إدد ُلٍ ثظوٌددْ٘ خا 

ٗأًا  اهعباظ  إٔٛ عوٛ ًٗذؤا ًعٔا دٍ قاي ٙا  عٌز  أًا عدعزخ أْ عدٍ   

.  ضبى اهغآد ًدّ اسبددٙر: َُّٔدٍ  وبد٘ا ًدّ  خاهدد        (4)ٕٚاهزسى وِ٘ أ 

سكداٝ أدراعددٕ  ٗأعجدادٖ د ا خ اسبددزت د نِّدا ًددٍِٔ أُٔدا هوجشددارٝ  ٗأْ           
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ني هلددٍ رصدد٘ي اا وددوٟ اا عوٚددٕ ٗصددوٍ  ددأْ  اهشكدداٝ ٗاسبددٞ إٚٔددا  إددب 

خاهدا ا جيعودٔا هوجشدارٝ  َّٗيدا سعودٔا ٗقفدا   صدبٚى اا إدال سكداٝ         

 .   (1)إٚٔا 

ض د ٗمبدددا رٗاٖ  اهبلدددارٜ   ًٗضدددوٍ  أٙضدددا ٗاهوفدددظ  هوبلدددارٜ  ًدددّ         

طدٙر  عٌز  ّ اشبنات  رَّٛ اا عِٕ قاي: مسعدح رصد٘ي اا ودوٟ    

ا األعٌداي  اهِٚداخ َّٗيدا هلدى اًدزو ًدا ُد٠٘        اا عوٕٚ ٗصوٍ ٙق٘ي: َّي

إٌّ كاُح ٓشزثٕ َّ  دُٚا ٙلٚبٔا أٗ َّ  اًزأٝ ِٙلظٔا إٔشزثدٕ َّ   

 .(0)ًا ٓاسز َّهٕٚ

ٗسددٕ ا صجغددٔاد ًددّ اسبدددٙر: ٓدد٘ ًددا ُغددآدٖ   ٓددذا اهددشًّ ًددّ  

 عدددي اهجشدددار   اهعقددداراخ طٚدددر ٙقً٘دددْ٘   عدددداد ًغدددارٙع صدددلِٚٞ    

  ٗ وددة اهددز ح  إدد را صددأهِا اهجدداسز   اهعغددزاخ  أٗ أكذددز  هالصددجذٌار

ًارا ٙزٙد  ٔذا املغزٗ أ هقاي أرٙد اهِقد٘د د ًدّ اهدذٓة  أٗ اهفضدٞ  أٗ      

األٗراق د أ   أٗ أعرتٜ ٗأ ٚع َّرا طلى ًّ ٗرا٢ٔا ر ح    قلد هدٛ     

راثٔا  َّٗيدا قلددٜ مثِٔدا. ٗعدزٗا اهجشدارٝ هٚضدح ًقلد٘دٝ هدذاثٔا          

   ٘  اإلمجددا    اد دبددة اهشكدداٝ إٚٔدد  َّٗيددا املقلدد٘د ًِٔددا اهِقدد٘د  ٗاهِقدد

ٗاألً٘ر َّيا ثعج  مبقاودٓا  ٗعوٕٚ دبة اهشكداٝ   اهعقدار اهجشدارٜ    
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قٚاصدددا عودددٟ اهِقددد٘د  اعجبدددار املقلددد٘د  ٗاهددددهٚى ٓدددذٖ اهقاعددددٝ اهفدددذٝ   

 .  (1)املِجشعٞ ًّ ٓذا اسبدٙر اهلظٚح 

د د ٗمبددا رٗاٖ  اسبدداكٍ   ضددِدٖ َّ  أْ قدداي:   طددددِا  صددعٚد  ددّ          

 ٛ اسبضاَ  طددِا  عٌزاْ  ّ أ ٛ أُدط  عدّ  ًاهدم  دّ أٗظ     صوٌٞ  ّ أ

ا ّ اسبدداْ  عّ  أ ٛ رر  أْ رص٘ي اا ودوٟ اا عوٚدٕ ٗصدوٍ قداي:       

  (0)شاإل ددددى ودددددقجٔا ٗ  اهوددددٍِ ودددددقجٔا ٗ  اهبقددددز ودددددقجٔا ٗ  اهبدددد

ودددقجٕ ًٗددّ رإددع دُدداُا أٗ درآددٍ أٗ ثدد ا ٗإضددٞ   ٙعدددٓا هوددزٍٙ ٗ       

 .(3) إٔ٘ كِش ٙل٠٘  ٕ َٙ٘ اهقٚاًِٞٙفقٔا   صبٚى اا

ُدد٘  ا صددجد ي ًددّ اسبدددٙر: طٚددر َّْ اهشكدداٝ   دبددة   عددني       

اهذٚات ٗاهضالن إذبح أُٔدا ٗاسبدٞ   قٌٚجدٕ  ٗثعدني اسبٌدى عودٟ سكداٝ        

 .(4)اهجشارٝ 

ٓددد: ٗمبددا رٗاٖ  أ دد٘ داٗد  طٚددر قدداي:   طددددِا  ضبٌددد  ددّ داٗد  ددّ     

ٌٚاْ  ددّ ً٘صددٟ أ دد٘ داٗد  دِددا    صددفٚاْ  دِددا  حيٚددٟ  ددّ طضدداْ  دِددا  صددو     

سعفز ا دّ صدعد  دّ مسدزٝ  دّ سِددت  طددد   خبٚدة  دّ صدوٌٚاْ  عدّ            

                                                 



02اهعدد  صبوٞ كوٚٞ اهعوَ٘ اإلصالًٚٞ   
 اهجلٚٚف اهغزعٛ هشكاٝ اهعقار املعد هوبٚع         

026 

ًٓا  عد إد ْ رصد٘ي اا ودوٟ     أ ٕٚ  صوٌٚاْ  عّ  مسزٝ  ّ سِدت  قاي: أ

. (1)اا عوٕٚ ٗصوٍ كداْ ٙأًزُدا أْ جدزض اهلددقٞ ًدّ اهدذٜ ُعدد هوبٚدع        

شكدداٝ   ًدداي  قدداي  اإلًدداَ اهلددِعاُٛ: اسبدددٙر دهٚددى عوددٟ ٗسدد٘ت اه      

. ٗ: قاي  ا ّ طشَ: ٗاطجش٘ا د عوٟ ٗس٘ت اهشكاٝ   عدزٗا    (0)اهجشارٝ 

اهجشارٝ د خب  وظٚح عّ  عبدد اهدزمحّ  دّ عبدد اهقدارٜ  قداي: كِدح         

عوٟ  ٚح املداي سًداْ  عٌدز  دّ اشبندات  إلداْ َّرا خدزض اهعندا١ مجدع          

أً٘اي اهجشار دٍ طضدبٔا حا٢بٔدا ٗعدآدٓا ددٍ أخدذ اهشكداٝ ًدّ عدآد         

اي عددّ اهوا٢ددة ٗاهغددآد. ٗخبدد  وددظٚح رِٗٙدداٖ عددّ  ا ددّ عبدداظ  أُددٕ  املدد

 كاْ ٙق٘ي:    أظ  اهرت ص طجٟ ٙبٚع  ٗاهشكاٝ ٗاسبٞ إٕٚ.    

ٗخب  وظٚح عّ  ا ّ عٌز  هٚط   اهعزٗا سكاٝ َّ  أْ ثلدْ٘  

.  دهٚددى اهددزأٜ اهذدداُٛ اهقا٢ددى  عدددَ ٗسدد٘ت اهشكدداٝ   اهعقددار    (3)هجشددارٝ 
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اعٕ إٚشكٕٚ هضِٞ ٗاطدٝ َّْٗ ثأخز  ٚعدٕ صدِني ٗٓدٍ     املعد هوبٚع َّٓ  َّرا  

.  اصددجده٘ا مبددا ٙوددٛ: دهٚوددٍٔ: َّْ اهشكدداٝ  (1)املاهلٚددٞ  ًٗددّ قدداي  قدد٘هلٍ  

عددزعح   األًدد٘اي اهِاًٚددٞ إدد را سكددٟ اهضددوعٞ كددى عدداَ ٗقددد ثلددْ٘   

كاصدددٝ ُقلددح عددّ عددزا٢ٔا إٚجضددزر إدد را سكٚددح عِددد اهبٚددع إدد ْ         

كاُددح رحبددح إدداهز ح كدداْ كاًِددا إٚٔددا إٚلددزض سكاثددٕ ٗ  ٙشكددٛ    

. قداي   (0)طجٟ ٙبٚع  ِلات دٍ ٙشكٛ  عد رهم ًا ٙبٚعٕ ًّ كذا ٗقوٚدى  

اهدصدد٘قٛ: قدداي  ا ددّ  غددا: إدد ْ أقاًددح عددزٗا ا طجلددار أطدد٘ا  ا   

دبة عوٕٚ َّ  سكاٝ صِٞ ٗاطددٝ; ألْ اهشكداٝ ًجعوقدٞ  اهٌِدا١ أٗ  داهعني      

   اهعزٗا إ را أقاًح أط٘ا  دٍ  ٚعح ا حيلدى إٚٔدا اهٌِدا١ َّ  ًدزٝ     

 ٗاطددٝ إدال دبدة اهشكداٝ َّ  ًدزٝ ٗاطددٝ ٗ  جيد٘س أْ ٙجند٘   دداإلخزاض        

قبددى اهبٚددع إدد ْ إعددى إٔددى جيش٢ددٕ قدد٘ ْ ٗاملغددٔ٘ر عدددَ اإلسددشا١; ألْ          

 (3) …اهشكاٝ ا دبة  عد 

قاي  اإلًاَ اهشرقداُٛ: األودى اجملٌدع عوٚدٕ   اهشكداٝ َّيدا ٓد٘          

.  اهددزد: َّْ دهٚددى   (4)األًدد٘اي اهِاًٚددٞ أٗ املنودد٘ت إٚٔددا اهٌِددا١  اهجلددز      

ّ األدهددٞ اهغددزعٚٞ املاهلٚددٞ  دهٚددى َّددعٚف مللاهفجددٕ ًددا صددبق ركددزٖ ًدد  

 .  (5)اهذا جٞ 
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قاي اإلًاَ اهلاصاُٛ: ًٗا ركزٖ  املاهلٚٞ  حا صدٙد; ألُدٕ   - 

ٗسد صبة ٗس٘ت اهشكاٝ ٗعز ٕ   كدى طد٘ي إدال ًعِدٟ هجللدٚص      

اسبددد٘ي األٗي  ددداه٘س٘ت إٚدددٕ كاهضددد٘ا٢ٍ ٗاهددددرآٍ ٗاهددددُاُا  ٗصددد٘ا١  

٘سْ; كاْ ًاي اهجشارٝ عزَّٗدا  أٗ عقدارا  أٗ عد٣ٚا يدا ٙلداي  أٗ ٙد      

ألْ اه٘سدد٘ت   أًدد٘اي اهجشددارٝ ثعوددق  دداملعِٟ ٗٓدد٘ املاهٚددٞ ٗاهقٌٚددٞ ٗٓددذٖ   

 .   (1)األً٘اي كؤا   ٓذا املعِٟ سِط ٗاطد 

اَّنزا ٍٔ   اعجبار اهٌِا١ عز ا   َّجيات اهشكاٝ طٚر أعٌودٖ٘  

أطٚاُددا  ٗأٌٓوددٖ٘ أطٚاُددا.  ًددّ رهددم َّجيددا ٍٔ اهشكدداٝ   اهدددّٙ عوددٟ         

. قدداي  ا ددّ عبددد اهدد : ٗأًددا  (0)ثٌِٚددٞ دِٙددٕ  اهدددا٢ّ َّْٗ كدداْ عدداسّشا عددّ

املدددٙز اهددذٜ ٙلذددز خددزٗض ًددا ا جددا  عِددٕ ٗٙقددى  دد٘ارٖ ٗكضددادٖ ٗٙبٚددع       

 اهِقد ٗاهدّٙ إ ُٕ ٙقَ٘ ًا عِدٖ ًّ اهضوع ٗحيلٛ ًا عِددٖ ًدّ اهعدني    

َ٘ٓ عزَّٗدٕ    ًٗاهٕ ًّ اهدّٙ عِد ًو١ٛ ٗدقٞ يا   ٙجعذر عوٕٚ أخذٖ ٗٙقد

 (3) …ٙفعى رهم   كى عاَ 

هدّٙ ًاي حا ُاَ ًٗع ٓذا دبة إٕٚ اهشكاٝ  ٗاهغدز     دد أْ   إا

ٙلددْ٘ ًِضددبّنا. ًٗددّ رهددم اشبضددار  أُ٘اعٔددا  ٗاهف٘اكددٕ  أُ٘اعٔددا   

ٗاهشٓدد٘ر  أُ٘اعٔددا  ٗاألخغددات   اهوا دداخ اهغاصددعٞ ٗحددا رهددم يددا        

أُغدد٣ح هدددٕ املددشار  اهضددلٌٞ ثِجشددٕ ٗثلدددرٖ َّ  طبجوددف أقنددار األرا  

إال دبة اهشكداٝ   راثدٕ ًدع أُدٕ ًداي      ٗٙلضة ًِٕ ًلاصة كذاٝ 

. قدداي  اسبنددات: ٗقدداي  ًاهددم: ٗهددٚط   اهف٘اكددٕ كوددٔا ر بٔددا  (4)ُدداَ 
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َُّدٕ   ٙ٘سدد ُدص   ًدّ      -  (1) ٗٙا ضٔا سكاٝ  ٗ    اشبضدز سكداٝ.  

كجات اا ثعا   ٗ  ًّ صِٞ رصد٘ي اا ودوٟ اا عوٚدٕ ٗصدوٍ  ٙددي      

ضددجِبنٞ أٗي ًددا ٙضددقنٔا  عوددٟ أْ اهٌِددا١ عددز    اهشكدداٝ  ٗاهعوددٞ امل   

ربوفٔا  إ را ربوفح اهعوٞ عدّ َّدبداخ اسبلدٍ إٌعِدٟ رهدم أُٔدا هٚضدح        

  ٗقد ًز ًعِا أُ٘ا  ًّ األًد٘اي ٙ٘سدد إٚٔدا اهٌِدا١ ٗهٚضدح إٚٔدا       (0)عوٞ 

 سكاٝ  ٗأً٘اي هٚضح إٚٔا يا١ ًٗع رهم إٚٔا سكاٝ.  

أدهددٞ اهددزأٜ اهذاهددر اهقا٢ددى  عدددَ ٗسدد٘ت اهشكدداٝ إٚددٕ ًنوقددا ٗٓددٍ      

مبددا رٗاٖ  اهبلددارٜ  -. اصددجده٘ا مبددا ٙوددٛ:  (4)ًٗددّ ٗاإقٔددٍ (3)آزٙددٞاهظ

ًٗضوٍ عّ  أ ٛ ٓزٙزٝ  رَّٛ اا عِٕ عّ اهِيب ووٟ اا عوٚدٕ ٗصدوٍ:   

 .(5)قاي هٚط عوٟ املضوٍ ودقٞ   عبدٖ ٗ  إزصٕ 

قاي  ا ّ طشَ: ٗوح عِٕ عوٚدٕ اهضدالَ: هدٚط عودٟ املضدوٍ   عبددٖ       

ز. ٗاهفدزظ ٗاهعبدد اصدٍ هوشدِط كودٕ      ٗ  إزصٕ ودقٞ َّ  ودقٞ اهفند 

ٗهددد٘ كددداْ   عددد١ٛ ًدددّ رهدددم وددددقٞ ملدددا أحفدددى عوٚدددٕ اهضدددالَ  ٚددداْ       

ٗمبددا رٗاٖ  اهبلددارٜ   ًٗضددوٍ   -. (6)ًقدددارٓا  ًٗقدددار ًددا ثِخددذ ًِددٕ  

أٙضا   عّ  أ ٛ صدعٚد اشبددرٜ  عدّ اهدِيب ودوٟ اا عوٚدٕ ٗصدوٍ قداي:         

  ٗ د وددقٞ   هٚط إٌٚا دْٗ هضٞ أٗصق ودقٞ  ٗ  إٌٚدا دْٗ هدط ر
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. قاي  ا ّ طشَ: قد وح عّ رصد٘ي  (1)ٗ  إٌٚا دْٗ هط أٗاق ودقٞ   

اا ووٟ اا عوٕٚ ٗصوٍ ًدا ٙددي عودٟ أْ   سكداٝ   عدزٗا اهجشدارٝ       

ٗٓدد٘ أُددٕ قددد وددح   عددّ اهددِيب وددوٟ اا عوٚددٕ ٗصددوٍ: هددٚط إٌٚددا دْٗ       

هط أٗاق ًّ اه٘رق ودقٞ ٗ  إٌٚا دْٗ هط رٗد ًّ اإل ى وددقٞ   

دْٗ هضددٞ  ٗأُددٕ أصددقط اهشكدداٝ عٌددا دْٗ األر عددني ًددّ اهوددٍِ ٗعٌددا      

أٗصددق ًددّ اهجٌددز ٗاسبددة إٌددّ أٗسددة سكدداٝ   عددزٗا اهجشددارٝ إ ُددٕ      

 .(0)ٙ٘سبٔا   كى ًا ُفٟ عِٕ عوٕٚ اهضالَ اهشكاٝ يا ركزُا 

اهدددزد: ٗجيدددات عدددّ رهدددم حبٌودددٕ عودددٟ عددددَ ٗسددد٘ت اهشكددداٝ         

أعٚأُا  ٗٓذا   ِٙا  ٗس٘ت اهشكداٝ   قٌٚجٔدا ًدّ اهدذٓة ٗاهفضدٞ;      

ٚأُدا  َّٗيددا ٓدٛ ًقلد٘دٝ هقٌٚجٔدا إلاُددح     إ ُٔدا هٚضدح ًقلد٘دٝ ألع   

قٌٚجٔا ٓٛ املعجد ٝ  ٗ دذهم جيٌدع  دني أدهدٞ ُفدٛ ٗس٘ ٔدا   اهعدزٗا          

.  قدداي  أ دد٘ عٌددز ا ددّ عبددد اهدد : أسددز٠ اهعوٌددا١ د ًددّ          (3)َّٗدباثٔددا إٚٔددا  

اهلدظا ٞ ٗاهجدا عني ًٗدّ  عددٍٓ د صدا٢ز اهعدزٗا كودٔا عودٟ اخدجال              

  رهم هوا اهجشارٝ  ٍٗٓ إٌٔ٘ا أُ٘اعٔا صبز٠ اهفزظ ٗاهعبد  َّرا اقج

. ٗٙقد٘ي:   سكداٝ     (4)املزاد ٗعوٌٖ٘  إ٘سة اهجضوٍٚ ملدا أمجعد٘ا عوٚدٕ    

اهعزٗا َّرا ا ٙزد  ٔا اهجشارٝ; ألُٔا َّرا أرٙد  ٔا اهجشارٝ سزخ صبدز٠  

اهعني; ألْ اهعدني ًدّ اهدذٓة ٗاهفضدٞ ذب٘ٓهدح إٚٔدا  وبدا هوٌِدا١ إقاًدح          
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ٗ (1)ًقأًددا  ٜ : ٗأًددا ازبدد٘ات عددّ طدددٙر هددٚط عوددٟ    . قدداي اإلًدداَ اهِدد٘

املضوٍ   عبدٖ ٗ    إزصٕ ودقٞ إٔ٘ ضبٌ٘ي عوٟ ًا هدٚط هوجشدارٝ    

ًٗعِداٖ   سكداٝ   عِٚددٕ خبدال  األُعدداَ  ٗٓدذا اهجأٗٙددى ًدجعني هوشٌددع      

. قدداي اهغددٚ  ضبٌددد  ددّ عذددٌٚني: إدد ْ قدداي قا٢ددى: َّْ       (0) ددني األطادٙددر 

املضددوٍ   عبدددٖ ٗ    اهزصدد٘ي وددوٟ اا عوٚددٕ ٗصددوٍ قدداي: هددٚط عوددٟ   

إزصٕ وددقٞ   قوِدا: ُعدٍ قداي رهدم  ٗهلِدٕ ا ٙقدى هدٚط   اهعدزٗا          

 اهيت   ثزاد هعِٚٔا  َّٗيا ثزاد هقٌٚجٔا هٚط إٚٔا سكاٝ.

ٗق٘هدٕ: عبددٖ ٗ    إزصدٕ كوٌدٞ ًضداإٞ هنُضداْ  خجلدات          

ٙعددد  اهدددذٜ سعودددٕ خاودددا  دددٕ ٙضدددجعٌوٕ ِٗٙجفدددع  دددٕ كددداهفزظ ٗاهعبدددد    

بٚح اهذٜ ٙضلِٕ ٗاهضٚارٝ اهيت ٙضجعٌؤا. كى ٓذا هدٚط  ٗاهذ٘ت  ٗاه

إٚدددٕ سكددداٝ; ألْ اإلُضددداْ اربدددذٓا هِفضدددٕ  ٗا ٙجلدددذٓا هٚجشدددز  ٔدددا      

ٙغددرتٙٔا اهٚددَ٘  ٗٙبٚعٔددا حدددا  ٗعوددٟ ٓددذا إٌددّ اصددجدي  ٔددذا اسبدددٙر   

 .    (3)عوٟ عدَ سكاٝ اهعزٗا إقد أ عد 

 املبظر اهزا ع

 جٌاي  ِا٢ٕ  ٗثأخز  ٚعٕطلٍ اهشكاٝ   اهعقار املعد هوبٚع  عد اك

 ٗذبجٕ ًنوباْ:     

األٗي:  َّْ ٙجأخز اهعقار املعد هوبٚدع  عدد اكجٌداي  ِا٢دٕ  ٗٙلدْ٘ صدبة       

ثددأخز  ٚعددٕ اُجظددار سٙددادٝ ر ددح  ٗحددال١ صددعز. إٔددذا اخجوددف اهعوٌددا١          

 طلٍ اهشكاٝ إٕٚ عوٟ دالدٞ ارا١.
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 1      ٞ ت َّ  ٗسدد٘ (3)   ٗاسبِبوٚددٞ  (0)  ٗاهغدداإعٚٞ (1)د رٓددة  اسبِفٚدد

 اهشكاٝ إٕٚ  غزٗ  ثقدَ ركزٓا   املبظر اهذاُٛ.

َّ  عدَ ٗس٘ت اهشكاٝ إٕٚ   كدى صدِٞ    (4)د ٗرٓة  املاهلٚٞ    0 

َّٓ  َّرا  اعددٕ إٚشكٚددٕ هضددِٞ ٗاطدددٝ  َّْٗ ثددأخز  ٚعددٕ صددِني  ٗاعددرت ٘ا  

 هذهم عزٗ ا ثقدَ ركزٓا   املبظر اهذاُٛ.

 َّ  عدَ ٗس٘ت اهشكاٝ إٕٚ ًنوّقا. (5)د ٗرٓة اهظآزٙٞ 3 

ٗثقدددًح أدهددٞ ازبٌٚددع د ًددع اهددزد عوددٟ اهددزأٜ حددا امللجددار د                  

املبظدددر اهذاهدددر.   املنودددة اهذددداُٛ:  َّْ ٙجدددأخز اهعقدددار املعدددد هوبٚدددع  عدددد  

صدد٘ق. اخجوددف   (6)اكجٌدداي  ِا٢ددٕ  ٗٙلددْ٘ صددبة ثددأخز  ٚعددٕ كضدداد       

 اهعوٌا١   طلٍ اهشكاٝ إٕٚ عوٟ دالدٞ ارا١

ٞ  د ر  1 ٞ (1) ٗاهغداإعٚٞ  (7)ٓدة اسبِفٚد َّ  ٗسد٘ت اهشكداٝ   (0) ٗاسبِبوٚد

 .(3)اهشكاٝ إٕٚ  غزٗ 
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َّ  عدددَ ٗسدد٘ت اهشكدداٝ إٚددٕ ًنوّقددا    (4)د ٗرٓددة  اهظآزٙددٞ      0  

 ٗثقدًح أدهجٍٔ   املبظر اهذاهر.  

َّ  عدَ ٗس٘ت اهشكاٝ إٕٚ   كدى صدِٞ    (5)د ٗرٓة  املاهلٚٞ    3 

ثددأخز  ٚعددٕ صددِني  ٗاعددرت ٘ا  َّٓ  َّرا  اعددٕ إٚشكٚددٕ هضددِٞ ٗاطدددٝ  َّْٗ

. قضدددٍ  املاهلٚدددٞ  اهجشدددار َّ  قضدددٌني: ًجددددز ص       (6)هدددذهم عدددزٗ ا  

ًٗدٙز:  إاملجدز ص: ٓ٘ اهذٜ ٙغرتٜ اهضدوع ِٗٙجظدز  ٔدا األصد٘اق إزمبدا      

ِْ ٙبٚدع اهضدوعٞ         أقاًح اهضوع عِدٖ صدِني إٔدذا عِددٖ   سكداٝ عوٚدٕ َّٖ  أ

 األًد٘اي اهِاًٚدٞ   إٚشكٚٔا هعاَ ٗاطد  ٗطشدجٍٔ أْ اهشكداٝ عدزعح     

إ را سكٟ اهضوعٞ كى عاَ ٗقدد ثلدْ٘ كاصددٝ ُقلدح عدّ عدزا٢ٔا       

إٚجضددزر إدد را سكٚددح عِددد اهبٚددع  إدد ْ كاُددح رحبددح إدداهز ح كدداْ       

كاًِا إٚٔا إٚلزض سكاثٕ  ٗ  ٙشكدٛ طجدٟ ٙبٚدع  ِلدات ددٍ ٙشكدٛ       

  عد رهم ًا ٙبٚعٕ ًّ كذا ٗقوٚى.

اسب٘ي إدال ٙضدجقز  ٚددٖ    ٗأًا املدٙز: إٔ٘ اهذٜ ٙبٚع اهضوع   أدِا١   

صددوعٞ إٔددذا ٙشكددٛ   كددى صددِٞ ازبٌٚددع جيعددى هِفضددٕ عددٔزا ًعوً٘ددا    

حيضة ًا  ٚدٖ ًّ اهضوع ٗاهعني ٗاهدّٙ اهذٜ عوٟ املو١ٛ اهذقٞ ٗٙشكدٛ  

. قاي اإلًاَ  ا ّ عبد اه : ًّ ا جا  صدوعٞ هوجشدارٝ ٗا ٙلدّ    (7)ازبٌٚع 

وٚدددٕ إٚدددٕ ًدددّ أٓدددى اإلدارٝ إبدددارخ عوٚدددٕ  ٗا ٙلدددّ هددددٕ ُددداا جيدددة ع
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اهشكدداٝ ٗطددبط اهضددوعٞ صددِني ٗٓدد٘  جوددم اسبدداي إددال سكدداٝ عوٚددٕ إٚٔددا  

طجٟ ٙبٚعٔا ٗٙشكٛ هعاَ ٗاطد َّرا  اعٔا  ٗعزٗا اهجشدارٝ عِدد ًاهدم    

َّرا كاُددح ًدددارٝ خبالإٔددا َّرا كاُددح حددا ًدددارٝ َّْٗ كاُددح اهشكدداٝ 

سارٙٞ إٚٔا كؤا َّٓ  أْ املددارٝ ثشكدٟ   كدى عداَ ٗحدا املددارٝ َّيدا        

عدددد اهبٚدددع هعددداَ ٗاطدددد  ٗقدددد قددداي مجاعدددٞ ًدددّ أٓدددى  املدِٙدددٞ    ثشكدددٟ  

ٗحآددٍ َّْ املدددٙز ٗحدداٖ صدد٘ا١ ٙقددَ٘   كددى عدداَ ٗٙشكددٛ َّرا كدداْ      

ًددّ صددوعجٕ َّرا ُدد٠٘  ددٕ اهجشددارٝ  عددد أْ    (1)ثدداسزا  ًٗددا  ددار ًٗددا ا ٙدد    

  ٗٓد٘ قد٘ي ودظٚح َّ  ًدا إٚدٕ ًدّ ا طجٚدا ;        (0)ٙغرتٙٔا هوجشارٝ ص٘ا١ 

 ٗ اهدد٘رق   يددا١ هلددا َّ   نوددة اهجشددارٝ إٚٔددا إدد را   ألْ اهعددني ًددّ اهددذٓة 

َّٗعح اهعني   اهعزٗا هوجشارٝ طلٍ هلا حبلدٍ اهعدني إجشكدٟ      

كددى طدد٘ي كٌددا ثشكددٟ اهعددني ٗكددى ًددّ اُجظددز  ضددوعجٕ اهدديت ا جاعٔددا  

 .(3)هوجشارٝ ٗس٘د اهز ح ًجٟ سا١ٖ إٔ٘ ًدٙز 

قداي اهعالًدٞ ضبٌددد  دّ وددام اهعذدٌٚني ٙزمحددٕ اا: ًضدأهٞ ًٌٔددٞ      

ٙلذز اهضدِاي عِٔدا ٗرهدم طدني ثلضدد األراَّدٛ املعددٝ هوبٚدع. ًذاهدٕ:          

اعرت٠ َُّضاْ أرَّّا ٗقح اهوال١ ٗا جيدد ًدّ ٙغدرتٙٔا ًِدٕ    قوٚدى ٗ       

 لذا  إٔى عوٕٚ سكاٝ   ًٓدٝ اهلضاد  أٗ  أ ازبد٘ات: ٙدزٜ  عدي    

اهعوٌددا١: َُّددٕ   عدد١ٛ عوٚددٕ   ٓددذٖ اسبدداي; ألْ ٓددذا ٙغددبٕ اهدددّٙ عوددٟ      
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عدددَ اهجلددز  إٚددٕ طجددٟ ٙددجٌلّ ًددّ  ٚعٔددا  إدد را  اعٔددا         املعضددز  

ط٣ِٚددٕذ قوِددا هدددٕ: سن هضددِٞ اهبٚددع إقددط  ٗٓددذا   اسبقٚقددٞ ثٚضددا عوددٟ    

األًٞ  ٗإٕٚ ً٘اإقٞ هوق٘اعد; ألْ ٓذا اهزسى ٙق٘ي: أُا   أُجظز اهشٙدادٝ  

أُا أُجظز ًّ ٙق٘ي:  ع هٛ  ٗاألرا ُفضٔا هٚضح ًا  سك٘ٙا   راثٔدا  

ًٓا اهدرآٍ املبقداٝ   اهبِدم    طجٟ ُق٘ي: دبة  عوٚم اهشكاٝ   عِٕٚ. أ

أٗ   اهلدددِدٗق ًدددّ أسدددى أْ ٙغدددرتٜ  ٔدددا دارا هوضدددلِٟ  أٗ جيعودددٔا    

وداقا  إٔٛ   ثشٙد هلّ   عدم أْ إٚٔدا سكداٝ. ٗاهفدزق  ِٚٔدا ٗ دني       

ًٓددا اهشكدداٝ   األرا اهلاصدددٝ: َّْ اهشكدداٝ ٗاسبددٞ   عددني اهدددرآٍ  ٗأ

جٔا  ٗقٌٚجٔا طدني اهلضداد حدا ًقددٗر       اهعزٗا إٔٛ ٗاسبٞ   قٌٚ

 .(1)عوٚٔا إٔٛ مبِشهٞ اهدّٙ عوٟ املعضز 

ص٣ى عٚ  اإلصالَ  ا ّ ثٌٚٚدٞ  رمحدٕ اا: عدّ ودداق املدزأٝ عودٟ         

سٗسٔا يز عوٕٚ اهضِْ٘ املج٘اهٚٞ   الِٔا ًناهبجٕ  ٕ ه٣ال ٙقع  ٌِٚٔدا  

إزقٞ دٍ َُّٔدا ثجعد٘ا عدّ ودداقٔا  عقدار  أٗ ٙددإع َّهٚٔدا اهلدداق  عدد          

ًدٝ ًّ اهضِني إٔى دبة سكاٝ اهضِني املاَّٚٞ أَ َّ  أْ حي٘ي اسب٘ي 

طني قبضح اهلداقأ  إأسات: اسبٌد ا ٓذٖ املضأهٞ إٚٔا هوعوٌدا١  ًّ 

أق٘اي:  قٚى: جية ثشكٚٞ اهضِني املاَّٚٞ ص٘ا١ كداْ اهدشٗض ً٘صدزا أٗ    

ًعضددزا. ٗقٚددى: جيددة ًددع ٙضددارٖ ٗيلِٔددا ًددّ قبضددٕ دْٗ ًددا َّرا ا         

الّ يلِٚٔا ًّ اهقدبي. ٗقٚدى: دبدة هضدِٞ ٗاطددٝ كقد٘ي  ًاهدم         

ٗقٚى   دبة حباي كق٘ي  أ ٛ طِٚفٞ  ٗقد٘ي  ٗق٘ي   ًذٓة  أمحد .  

  ًذٓة  أمحد . ٗأَّعف األق٘اي ًّ ٙ٘سبٔا هوضِني املاَّٚٞ طجٟ ًع 

اهعشش عّ قبضٕ إد ْ ٓدذا اهقد٘ي  ا دى إ ًدا أْ جيدة هلدٍ ًدا ٙأخذُٗدٕ          

ًع إُٔ ا حيلى هدٕ ع١ٛ إٔدذا يجِدع   اهغدزٙعٞ ددٍ َّرا  داي اهشًداْ       
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األق٘اي: قد٘ي ًدّ   ٙ٘سدة إٚدٕ      كاُح اهشكاٝ أكذز ًّ املاي. ٗأقزت

ع٣ٚا حباي طجٟ حيد٘ي عوٚدٕ اسبد٘ي  أٗ ٙ٘سدة إٚدٕ سكداٝ ٗاطددٝ عِدد         

اهقددبي إٔددذا اهقدد٘ي هدددٕ ٗسددٕ  ٗٓددذا هدددٕ ٗسددٕ  ٗٓددذا قدد٘ي  أ ددٛ طِٚفددٞ   

 .(1)ٗٓذا ق٘ي  ًاهم  ٗكالٌٓا قٚى  ٕ   ًذٓة  أمحد . ٗاا أعوٍ 

ٗاإلإجدا١ ودٚوجٕ    زن صِاي عودٟ اهوشِدٞ اهدا٢ٌدٞ هوبظد٘ز اهعوٌٚدٞ        

ًددا ٙوددٛ: ظ: أراَّددٛ يو٘كددٞ هِددا ٗٓددٛ ثضددٌٟ  دداملزاإق كاملدددارظ.       

ٗٓددذٖ األرا   الِِددا اهجلددز  إٚٔددا  دداهبٚع َّٓ   عددد أخددذ ً٘اإقدددٞ        

ازبٔدداخ اهزمسٚددٞ  عددد رحبددجٍٔ   عددزا٢ٔا  إدد را اطجدداس٘ا َّ  عددزا٢ٔا    

ٙدإعْ٘ إٚٔدا اهدذٌّ  َّٗرا كداُ٘ا   ٙزحبدْ٘ ُعزَّدٔا هوبٚدع  ٗثضدجوزق        

ٝ امل٘اإقدٞ عددٝ صدِ٘اخ  إٔدى دبدة عوِٚدا سكداٝ خدالي إدرتٝ اُجظدار           إرت

ٓذٖ امل٘اإقٞأ  ض: َّرا كِجٍ يِ٘عني ًّ اهجلز  إدال سكداٝ عودٚلٍ    

إٚٔا طجٟ يول٘ا اهجلدز  إٚٔدا  ٗ عدد رهدم دبدة اهشكداٝ ًضدجقبال        

 .    (0)َّرا طاي عوٚٔا اسب٘ي ًّ طني  د١ اهجٌلّ ًّ اهجلز  إٚٔا 
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 ًط ملبظر اشباا

 طلٍ اهشكاٝ   أسزٝ اهعقار أدِا١ عزَّٕ هوبٚع

ٓى ٙغرت  ه٘س٘ت اهشكاٝ إٕٚ طد٘ ْ اسبد٘يأ أٗ أْ اهشكداٝ دبدة       

األسزٝ   اسباي  أٗ ثلْ٘ ثا عٞ ألوى اهزقبٞ. اخجوف اهعوٌدا١   ٓدذٖ   

 املضأهٞ عوٟ ًا ٙوٛ:  

د  اسبِفٚٞ:  قاي  ا ّ عا ددّٙ: ركدز   احملدٚط اهددْٙ٘ اهذالددٞ        1  
 دٍ إز  عوٚٔا إزٗعا اخزٓا: (1)

أسدددزٝ دار  أٗ عبدددد هوجشدددارٝ قددداي: َّْ إٚٔدددا رٗاٙدددجني:   رٗاٙدددٞ:     

سكاٝ إٚٔدا طجدٟ ثقدبي ٗحيد٘ي عوٚٔدا اسبد٘ي; ألْ املِفعدٞ هٚضدح مبداي          

طقٚقٞ إلار كداملٔز.  ٗ  ندآز اهزٗاٙدٞ: دبدة اهشكداٝ ٗجيدة األدا١       

ٚضدح مبظدى ه٘سد٘ت    َّرا قدبي ُلدا ا; ألْ املِداإع ًداي طقٚقدٞ هلِٔدا ه      

اهشكاٝ; ألُٔا   ثلوح ُلا ا َّر   ثبقدٟ صدِٞ  ددٍ قداي ٗٓدذا كودٕ َّرا       

ا ٙلّ هدٕ ًاي حا اهدّٙ إ ْ كاْ هٕ حدا ًدا قدبي إٔد٘ كاهفا٢ددٝ      

إٚضٍ َّهٕٚ أٓد.  إٔذا كاهلزٙح   مش٘هدٕ ألقضاَ اهدّٙ اهذالددٞ ٗهعدى   
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 ً ِددٕ ٙغددرت  اهجقٚٚددد  اهضددعٚف هٚدددي عوددٟ حدداٖ  دداألٗ ; ألْ املقبدد٘ا 

إٕٚ كُٕ٘ ُلا ا ًع ط٘ ْ اسب٘ي  عد اهقبي إ را كداْ ٙضدٍ َّ  ًدا    

عِدددٖ ٗٙضددقط اعددرتا  اسبدد٘ي ازبدٙددد إٌددا   ٙغددرت  إٚددٕ رهددم ٙضددٍ   

.  قاي  اإلًاَ اهضزخضٛ: ٗ  األسدزٝ ددالز رٗاٙداخ عدّ      (1) األٗ  ثأًى 

دي أ ٛ طِٚفٞ  رمحٕ اا ثعا :   رٗاٙٞ سعؤا كاملٔز; ألُٔا هٚضح  بد 

عّ املاي طقٚقٞ; ألُٔا  ددي عدّ املِفعدٞ.  ٗ  رٗاٙدٞ سعودٔا كبددي دٚدات        

اهبذهٞ; ألْ املِاإع ًاي ًّ ٗسٕ هلِٕ هٚط مبظى ه٘س٘ت اهشكداٝ إٚدٕ.   

ٗاألوح أْ أسزٝ دار اهجشارٝ  أٗ عبد اهجشارٝ مبِشهٞ مثّ ًجدا  اهجشدارٝ   

ي كوٌددا قددبي ًِٔددا أر عددني ثوشًددٕ اهشكدداٝ اعجبددارا هبدددي املِفعددٞ  بددد      

 .(0)اهعني

د  املاهلٚددٞ: قداي األسٓددزٜ: ٗحودٞ ًغددرت٠ هوجشدارٝ َّرا أكددزاٖ        0    

.  قدداي اهددردٙز: ًددّ عِدددٖ  (3)إٔدٛ إا٢دددٝ ٙضدجقبى  ٔددا طد٘   عددد قبضدٔا     

ُلدددات سكددداٝ   احملدددزَ ددددٍ اكدددرت٠  دددٕ دارا ًدددذال هوجشدددارٝ   رسدددة  

إأكزآا   رًضاْ  أر عني دِٙارا إاسب٘ي احملزَ  ٗاطدرتس مبلدرت٠   

هوجشددارٝ عددّ حوددٞ ًغددرت٠ هوجشددارٝ  أٗ ًلددرت٠ هوقِٚددٞ إددأكزاٖ ألًددز        

ٗ  (4)طدددز إ ُددٕ ٙضددجقبى  ٔددا طدد٘   عددد قبضددٔا       أًددا .  قدداي  أ دد٘ عٌددز: 

اهدذٓة ٗاهدد٘رق إددال دبدة اهشكدداٝ   عدد١ٛ ًِٔدا َّ   عددد يدداَ اسبدد٘ي     

ٗعوٟ ٓذا مجٔ٘ر اهعوٌا١ ٗاشبال  إٕٚ عدذٗر   أعوٌدٕ َّ  عد٣ّٚا   رٜٗ    
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ِّ ًوددم اهِلددات ًددّ اهددذٓة     ًَدد عددّ  ا ددّ عبدداظ   ًٗعاٗٙددٞ  أٌُٔددا قددا : 

ٗاه٘رق ٗسبح عوٕٚ اهشكاٝ   اه٘قح    ٗٓذا قد٘ي ا ٙعدزض عوٚدٕ أطدد     

   (1) هعوٌا١ ٗ  قاي  ٕ أطد ًّ أ٢ٌٞ اهفج٠٘...ًّ ا

د  اهغدداإعٚٞ: قدداي  اهوشاهددٛ: املضددجفاد ًددّ ًدداي اهجشددارٝ   أدِددا١     3  

اسب٘ي ٓى ٙضٍ َّ  األوىأ هٕ أر عٞ أط٘اي:  األٗ : َّْ ٙلْ٘  ارثفدا   

قٌٚٞ ًاي اهجشارٝ  إجشة اهشكاٝ إٕٚ حب٘ي األوى كٌا   اهِجداض ًدع   

 األًٔاخ.

َّْ ٙغرتٜ ع٣ٚا  ِٚٞ اهجشارٝ   مباي اهجشارٝ إٚفدزد حب٘هدٕ   اهذاُٚٞ:   

ٗ  ٙضٍ َّ  األوى كاملضدجفاد ًدّ املاعدٚٞ.  اهذاهذدٞ: َّرا ارثفعدح قٌٚدٞ       

ًاي اهجشارٝ إدادٖ َّ  اهِداا كٌدا َّرا كاُدح صدوعجٕ ثضداٜٗ عغدزّٙ        

دِٙارا إارثفعح قٌٚجٔا ٗ اعٔا  عد ًضٛ صجٞ أعٔز  أر عني دِٙارا إفدٛ  

ا٢د ق٘ ْ: أطدٌٓا: َُّٕ ٙضٍ   اسب٘ي َّ  األوى كِجداض  اهعغزّٙ اهش

امل٘اعددٛ ٗكٌددا َّرا ارثفعددح اهقٌٚددٞ ًددّ حددا ثِضددٚي.  ٗاهذدداُٛ: ٗٓدد٘       

اخجٚار ا ّ اسبداد إُٔ ثفزد حب٘هدٕ; ألُٕ ًضجفاد ًدّ كدٚط املغدرتٜ      

ًّ عني اهضوعٞ خبال  اهِجاض.  اهزا عٞ: َّْ ٙلدْ٘ ًداي اهجشدارٝ طٚ٘اُدا     

مثز ٗقوِا َّْ طلٍ اهشكاٝ ٙجعد٠ َّ  اه٘هدد إداألنٔز   أٗ عشزا إِجص ٗأ

.  (0)إُٔ ٙضٍ   اسب٘ي َّ  األوى ٗحيجٌى أْ ٙوجظق  ٌٔا  اهز ح اهِداا  

قاي  اهِٜ٘ٗ: إلى: ر ح ًاي اهجشارٝ َّدز اْ: طاودى ًدّ حدا ُضد٘ا      

ٗطاوددى ًددع ُضَّ٘ددٕ: إدداألٗي ًضددٌَ٘ َّ  األوددى   اسبدد٘ي       (3)املدداي 

اوى ًع اهِض٘ا  إِٚظز َّْ وار ُاَّدا  كاهِجاض.  اهضزت اهذاُٛ اسب
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ًدّ حدا سدِط رأظ املداي إٔد٘ كٌدا هد٘ أ ددي عزَّدا  عدزا د ٙضدجأُف             

اسب٘ي د ألُٕ ا ٙقع  ٕ اهجقٍ٘ٙ ٓذا ٓ٘ املذٓة  ٗقٚى ٓ٘ عودٟ اشبدال     

 اهذٜ ُذكزٖ َّْ عا١ اا ثعا  إٌٚا َّرا ُي ًّ ازبِط.

ٗأًا َّرا وار ُاَّا ًّ سِضٕ إجارٝ ٙلْ٘ رهدم   أدِدا١ اسبد٘ي       

ٗثارٝ  عدٖ ٗعوٟ اهجقددٙز األٗي قدد اضدم اهِداقي َّ  أْ ٙدجٍ اسبد٘ي        

ٗقددد ٙغددرتٜ  ددٕ صددوعٞ. اسبدداي األٗي: َّْ اضددم اهِدداا َّ  يدداَ اسبدد٘ي  

إدد ْ اعددرت٠ عزَّددا مبددا٢يت درٓددٍ إباعددٕ   أدِددا١ اسبدد٘ي  ذالمثا٢ددٞ ٗ    

 ٙدددٖ إفٚددٕ  زٙقدداْ: أوددظٌٔا ٗ ددٕ قدداي األكذددزْٗ عوددٟ اسبدد٘ي ٗٓددٛ  

ق٘هني: أنٔزٌٓا: ٙشكدٛ األودى حب٘هددٕ ٗٙفدزد اهدز ح حبد٘ي.  ٗاهذداُٛ:        

ٙشكٛ ازبٌٚع حب٘ي األوى ٗاهنزٙق اهذداُٛ اهقندع  د إزاد اهدز ح. َّٗرا     

أإزدُاٖ إفٛ ا جدا١ ط٘هٕ ٗسٔاْ: أوظٌٔا ًّ طني اهِض٘ا  ٗاهذداُٛ  

اهغ اًوضددٛ: َّرا اصددجأسز أًدداكّ  قلددد     .  قدداي(1)ًددّ طددني اهظٔدد٘ر  

اهجشددارٝ إٌِاإعٔددا ًدداي دبددارٝ.  إدد را اصددجأسز أرَّددا هِٚسزٓددا  قلددد       

اهجشارٝ إٌضٟ ط٘ي ٗا ِٙسزٓا ثوشًٕ سكداٝ اهجشدارٝ إٚقً٘ٔدا  دأسزٝ     

املذددى طدد٘  ٗخيددزض سكدداٝ ثوددم األسددزٝ َّْٗ ا ذبلددى هدددٕ; ألُددٕ طدداي          

 .  (0)اسب٘ي عوٟ ًاي اهجشارٝ عِدٖ 

سبِا وٞ: قاي  ا ّ قداًٞ: إلى: َّْ كاْ عِددٖ ُلدات ا   ا  - 4  

 خيى املضجفاد ًّ دالدٞ أقضاَ:
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أطدٓا: َّْ ٙلْ٘ املضجفاد ًّ يا٢دٕ كدز ح ًداي اهجشدارٝ  ُٗجداض       

اهضا٢ٌٞ إٔذا جية ٌَّٕ َّ  ًا عِدٖ ًدّ أودوٕ إٚعجد  طد٘  حب٘هددٕ        

ٗٓد٘ سٙدادٝ    ُعوٍ إٕٚ خالإا; ألُٕ ثبع هدٕ ًّ سِضٕ إأعبٕ اهٌِدا١ املجلدى  

قٌٚددٞ عددزٗا اهجشددارٝ.  اهذدداُٛ: َّْ ٙلددْ٘ املضددجفاد ًددّ حددا سددِط ًددا   

عِدٖ إٔذا هٕ طلٍ ُفضٕ   ٙضٍ َّ  ًدا عِددٖ   طد٘ي ٗ  ُلدات  دى      

َّْ كاْ ُلا ا اصجقبى  دٕ طد٘  ٗسكداٖ َّٗ  إدال عد١ٛ إٚدٕ ٗٓدذا قد٘ي         

مجٔدد٘ر اهعوٌددا١. اهقضددٍ اهذاهددر: َّْ ٙضددجفٚد ًددا  ًددّ سددِط ُلددات قددد  

وٚدٕ طدد٘ي اهشكداٝ  ضددبة ًضدجقى ًذدى أْ ٙلددْ٘ عِددٖ أر عددْ٘      اُعقدد ع 

ًددّ اهوددٍِ ًضددٟ عوٚٔددا  عددي اسبدد٘ي إٚغددرتٜ أٗ ٙجٔددة ًا٢ددٞ  إٔددذا      

. قداي  ا دّ ًفودح: َّرا كداْ     (1)دبة إٕٚ اهشكاٝ طجٟ اضٛ عوٕٚ ط٘ي 

هعقار اهجشارٝ ٗعبٚدٓا أسزٝ ٍَّ قٌٚٞ اهذٌزٝ ٗاألسزٝ َّ  قٌٚدٞ األودى   

 ٗ . قدداي  املددزداٜٗ: َّرا كدداْ هعقددار  (0)قٚددى:     اسبدد٘ي كددز ح ُٗجدداض  

اهجشارٝ ٗعبٚدٓا أسزٝ  َّدٍ قٌٚدٞ اهذٌدزٝ ٗاألسدزٝ َّ  قٌٚدٞ األودى         

 .(3)اسب٘ي عوٟ اهلظٚح ًّ املذٓة كاهز ح  ٗقٚى   ٙضٍ 

قدداي  اهبٔدد٘ثٛ: أٗ كدداْ اهددشر    سكدداٝ إٚددٕ كاشبضددزاٗاخ ًددّ       

ٗدٗا ٔددا أسددزٝ    نددٚ  ٗقذددا١ ٗخٚددار  أٗ كدداْ هعقددار اهجشددارٝ ٗعبٚدددٓا 

َّددٍ قٌٚددٞ اهذٌددزٝ  ٗاشبضددزٗاخ  ٗاألسددزٝ َّ  قٌٚددٞ األوددى   اسبدد٘ي  

قدداي  املددزداٜٗ: ٗعددّ  أمحددد:   طدد٘ي ألسددزٕٝ      (4) كدداهز ح; ألُددٕ يددا١...  

إٚشكٚدددٕ   اسبددداي كاملعددددْ اخجدددارٖ اهغدددٚ  ثقدددٛ اهددددّٙ  ٗٓددد٘ ًدددّ   
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املفددزداخ  ٗقٚدددٓا  عددي األوددظات  ددأسزٝ اهعقددار  ٗٓدد٘ ًددّ املفددزداخ 

ا ُظدددزا َّ  كُ٘ٔدددا حودددٞ أرا يو٘كدددٞ هدددٕ ٗعِدددٕ أٙضدددا   طددد٘ي أٙضددد

ملضجفاد ٗركزٓا أ ٘ املعاهٛ إدٌّٚ  دا  مسلدا ودادٖ  ِلدات سكداٝ...       
قاي عٚ  اإلصالَ: ٗدبة اهشكاٝ   مجٚع أسِاظ األسزٝ املقبَّ٘دٞ   (1)

ٗ  ٙعجدد  هلددا ًضددٛ طدد٘ي  ٗٓدد٘ رٗاٙددٞ عددّ  أمحددد  ًِٗقدد٘ي عددّ  ا ددّ        

.  قدداي ا ددّ  دداس: األراَّددٛ املعدددٝ هوجشددارٝ  ٗقددد ثددِسز إفٚٔددا    (0)عبدداظ  

اهشكاٝ كى صِٞ  ثقَ٘ ٗربزض سكاٝ اهقٌٚٞ عودٟ طضدة اهضدعز ٗقدح     

قدداي  (3)اهجقددٍ٘ٙ  ٗٓلددذا أسزثٔددا دبددة إٚٔددا اهشكدداٝ ثبعددا ألوددؤا...     

 لز أ ٘ سٙد: اهعقار املِسز املعد هوبٚع    رقبٞ املوم سكاٝ ًدّ ثدارٙ    

   (4) وجٕ سكاٝ ًّ ثارٙ  عقد اإلجيار.ُٚٞ اهبٚع. ٗ  ح
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 شبدايدٞا

 ٗثغجٌى عوٟ أٍٓ ُجا٢ص اهبظر ٗٓٛ كٌا ٙوٛ:

اهعقددار: ٓدد٘ كددى ًددا اولددٕ اإلُضدداْ ًددّ األراَّددٛ  ًٗددا ُأُغددأ      -1 

عوٚٔدددا ًدددّ املضددداكّ اهفزدٙدددٞ  أٗ قلددد٘ر هوضدددلِٟ  أٗ قلددد٘ر       

ٗ هوددددد٘ ٢ٍ  أٗ اهفِدددددادق  أٗ اهعٌدددددا٢ز راخ املضددددداكّ اهلدددددذاٝ  أ

 ا صرتاطاخ  أٗ اجملٌعاخ اهيت   اهنزقاخ.

دبدددة اهشكددداٝ   قٌٚدددٞ عدددزٗا اهجشدددارٝ   قددد٘ي أكذدددز أٓدددى     -0 

 اهعوٍ.

األ٢ٌددٞ األر عددٞ ٗصددا٢ز األًددٞ د َّٓ  ًددّ عددذ ًجفقددْ٘ عوددٟ ٗسدد٘ت        -3  

 اهشكاٝ   عزٗا اهجشارٝ.

  رٓة مجٔ٘ر اهعوٌا١ َّ  ٗسد٘ت اهشكداٝ   اهعقدار املعدد هوبٚدع       -4 

 ا١ َُّغا٢ٕ.أدِ

رٓة مجٔ٘ر اهعوٌا١ َّ  ٗس٘ت اهشكاٝ   اهعقار املعد هوبٚع  عدد   -5 

 اكجٌاي  ِا٢ٕ  ٗثأخز  ٚعٕ;  ُجظار سٙادٝ ر ح  ٗحال١ صعز.

د رسح اهعالًٞ ا ّ عذٌٚني عدَ ٗسد٘ت اهشكداٝ   األرا اهلاصددٝ    6 

  كى صِٞ  إ را  اعٔا ط٣ِٕٚذ قوِا هٕ: سن هضِٞ اهبٚدع إقدط ; ألْ   

كاٝ   اهعزٗا ٗاسبٞ   قٌٚجٔا  ٗقٌٚجٔدا طدني اهلضداد حدا     اهش

 ًقدٗر عوٚٔا إٔٛ مبِشهٞ اهدّٙ عوٟ املعضز.

د قاي اهعالًدٞ  ًِلد٘ر اهبٔد٘ثٛ: َّرا كداْ هعقدار اهجشدارٝ أسدزٝ  َّدٍ         7 

قٌٚددٞ األسددزٝ َّ  قٌٚددٞ األوددى   اسبدد٘ي كدداهز ح; ألُددٕ يددا١. ٓددذا   

ُٗضأي اا اسبٛ اهقَٚ٘ أْ جيعى عٌوِا خاهلا هٕ صبظإُ ٗثعدا    

ٗأْ ِٙفع  ٕ كى ًّ ا وع عوٕٚ  ٗأراد ا صجفادٝ ًِٕ َُّدٕ عودٟ كدى    
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 إلسا ددددٞ سدددددٙز  ٗٓدددد٘ طضددددبِا ُٗعددددٍ اه٘كٚددددى.    عدددد١ٛ قدددددٙز  ٗ ا 
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 امللادر ٗاملزاسع

  

 اهقزاْ اهلزٍٙ    -

اإلمجا   ضبٌد  ّ َّ دزآٍٚ  دّ  املِدذر اهِٚضدا ٘رٜ أ د٘  لدز  )خ        -

(  ذبقٚددق   د. إددِاد عبددد املددِعٍ أمحددد   دار اهدددع٘ٝ  ًدِٙددٞ    318

   اهنبعٞ اهذاهذ1420ٞاهِغز: اهِغز: اإلصلِدرٙٞ  صِٞ 

َّعاُدددٞ اهنددداهبني  أ ددد٘  لدددز املغدددٔ٘ر  اهضدددٚد اهبلدددزٜ  دار        -

 اهفلز   اٗخ.

 دا٢ع اهلِا٢ع   ثزثٚة اهغزا٢ع  هنًاَ عال١ اهدّٙ أ ٛ  لدز    -

(  دار اهلجدة  ٓ 587 ّ ًضع٘د اهلاصاُٛ املوقة مبوم اهعوٌا١ )خ

 .0اهعوٌٚٞ   اٗخ   

اهجٌٔٚد ملا   امل٘ أ ًّ املعداُٛ ٗاألصداُٚد   اإلًداَ ٙ٘صدف  دّ         -

عبد اا  ّ عبد اه  األُدهضٛ   ذبقٚق : ضبٌد  ٘خبشٖ   ٗصدعٚد  

أمحددددد أعددددزات    باعددددٞ : ٗسارٝ األٗقددددا  ٗاهغددددِْٗ اإلصددددالًٚٞ     

  املٌولٞ املوز ٚٞ .

سدداًع اهبٚددداْ   ثفضدددا اهقدددزاْ  أ ددد٘ سعفدددز ضبٌدددد  دددّ سزٙدددز    -

 (.ٓ 312اهن ٜ  )خ

ازبددداًع ألطلددداَ اهقدددزاْ  أ ددد٘ عبدددد اا ضبٌدددد  دددّ أمحدددد          -

 اهقآزٝ -األُلارٜ اهقز يب    دار اهغعة 

طاعٚٞ اهدص٘قٛ عوٟ اهغدزن اهلدبا: مشدط اهددّٙ ضبٌدد  دّ         -

 (  ًنب٘عٞ ًع اهغزن اهلبا هودردٙز.ٓ 1032أمحد  ّ عزإٕ )خ
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-       ّ عوددٛ  اهدددرارٜ املضدد٣ٚٞ عددزن اهدددرر اهبٔٚددٞ  اإلًدداَ ضبٌددد  دد

 هبِاْ.-اهغ٘كاُٛ  دار ازبٚى   اٗخ

درر اسبلدداَ عددزن صبوددٞ األطلدداَ  ثددأهٚف: عوددٛ طٚدددر  دار     -

هبِددداْ   ددداٗخ  ذبقٚدددق: ثعزٙدددة:  -اهِغدددز: دار اهلجدددة اهعوٌٚدددٞ 

 احملاًٛ إٌٔٛ اسبضٚ 

رَّٗددٞ اهندداهبني   حيٚددٟ  ددّ عددز  اهِددٜ٘ٗ   دًغددق : امللجددة    -

 اإلصالًٛ هونباعٞ ٗاهِغز .

عدددزن  وددد٘م املدددزاَ  اإلًددداَ ضبٌدددد  دددّ َّمساعٚدددى  صدددبى اهضدددالَ   -

( ًلنفٟ اهبدا ٛ اسبوديب  مبلدز     ٓ 1180اهلشالُٛ اهلِعاُٛ )

 4. 

( ٓ 075صدددِّ أ دددٛ داٗد  صدددوٌٚاْ  دددّ األعدددعر اهضشضدددجاُٛ )خ  -

 ًلز. –ًنبعٞ ًلنفٟ ضبٌد 

عزن اهشرقاُٛ عوٟ ً٘ أ اإلًداَ ًاهدم  ضبٌدد  دّ عبدد اهبداقٛ         -

ار اهِغز   دار اهلجة اهعوٌٚدٞ   (  د1100 ّ ٙ٘صف اهشرقاُٛ )خ 

    اهنبعٞ األٗ 1411 اٗخ  

عزن اهشرقاُٛ عوٟ ً٘ أ اإلًداَ ًاهدم  ضبٌدد  دّ عبدد اهبداقٛ         -

(     دار اهلجددة اهعوٌٚددٞ    دداٗخ   1100 ددّ ٙ٘صددف اهشرقدداُٛ )خ  

    اهنبعٞ األٗ 1411
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اهغزن اهلدوا عودٟ أقدزت املضداهم َّ  ًدذٓة اإلًداَ ًاهدم             -

ٌد  ّ أمحد اهدردٙز  اهقآزٝ : ًنبعٞ عٚضدٟ اهبدا ٛ   أمحد  ّ ضب

 اسبويب ٗعزكاٖ    بع عوٟ ُفقٞ راعد  ّ صعٚد امللجَ٘ .

اهغددددزن اهلددددبا  صددددٚدٜ أمحددددد اهدددددردٙز أ ددددٛ اه كدددداخ       -

ذبقٚددق  ضبٌددد عوددٚػ  دار اهِغددز   دار اهفلز ًدِٙددٞ اهِغددز      

  اٗخ

 وددظٚح اهبلددارٜ )ًددع طاعددٚٞ اهضددِدٜ(   ضبٌددد  ددّ َّمساعٚددى     -

 اهبلارٜ  ًلز : ًنبعٞ دار َّطٚا١ اهلجة اهعز ٚٞ .

وظٚح ًضوٍ   ًضوٍ  ّ اسبشاض  ّ ًضوٍ اهقغداٜ    داٗخ :     -

 دار املعزإٞ هونباعٞ ٗاهِغز .

إدددجح اهقددددٙز  اإلًددداَ كٌددداي اهددددّٙ ضبٌدددد  دددّ عبدددد اه٘اطدددد      -

(  ًنبعددددٞ ٓ 681اهضٚ٘اصددددٛ املعددددزٗ   ددددا ّ اهلٌدددداَ اسبِفددددٛ )خ    

  دٖ مبلز.ًلنفٟ اهبا ٛ اسبويب ٗأٗ

اهقاً٘ظ احملٚط  صبد اهددّٙ ضبٌدد  دّ ٙعقد٘ت اهفاٗسا دادٜ         -

 ( دار ازبٚى.ٓ 817)خ

اهقددد٘اُني اهفقٔٚدددٞ  أ ددد٘ اهقاصدددٍ ضبٌدددد  دددّ أمحدددد  دددّ سدددشٜ        -

 (  اهدار اهعز ٚٞ هولجات.ٓ 741اهلويب اهوزُا ٛ )خ

كغا  اهقِدا  عدّ ًدإل اإلقِدا   ًِلد٘ر  دّ ٙدُ٘ط  دّ َّدرٙدط            -

 اهبٔ٘ثٛ  ذبقٚق  ٓالي ًلٚوظٛ ًلنفٟ ٓالي  
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دار اهِغددددز   دار اهفلز ًدِٙددددٞ اهِغددددز    اٗخ صددددِٞ اهِغددددز      -

1420 

هضدداْ اهعددزت: أ دد٘ اهفضددى مجدداي اهدددّٙ ضبٌددد  ددّ ًلددزَ  ددّ        -

 .1ًِظ٘ر األإزٙقٛ  دار اهفلز  ٗدار وادر   اٗخ   

  عزن املقِع: أ ٘ َّصظاق  زٓاْ اهددّٙ َّ دزآٍٚ  دّ ضبٌدد     املبد   -

  ّ ًفوح  امللجة اإلصالًٛ  دًغق.

هبِداْ    –املبض٘   مشط اهدّٙ اهزَّٛ  دار املعزإٞ   داٗخ      -

 .1ٗ بعٞ ًنبعٞ اهضعادٝ   

صبٌ٘  إجا٠ٗ عٚ  اإلصالَ ا ّ ثٌٚٚٞ   مجع : عبد اهزمحّ  دّ    -

 عار  .ضبٌد  ّ قاصٍ   اهزٙاا : ًلجبٞ امل

احملوٟ   ضبٌد  ّ عوٛ  ّ طشَ    اٗخ : دار ا إاق ازبدٙددٝ     -

. 

املضجدرن عوٟ اهلظٚظني  أ ٘ عبد اا اسباكٍ اهِٚضدا ٘رٜ     -

   طوة : ًلجبٞ املنب٘عاخ اإلصالًٚٞ  

امللبان املدِا   حزٙدة اهغدزن اهلدبا  أمحدد  دّ ضبٌدد  دّ            -

 عوٛ املقزٜ اهفًٚ٘ٛ.

أ ٘ اسبضني أمحدد  دّ إدارظ  دّ سكزٙدا       ًعشٍ ًقاٙٚط اهووٞ:   -

  اٗخ.-دار اهفلز

املوددد    عبدددد اا  دددّ أمحدددد  دددّ قداًدددٞ املقدصدددٛ   اهزٙددداا     -

   :ًلجبٞ اهزٙاا اسبدٙذٞ .
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