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 َكد١َ:
ضٝد اـًل ٚإَاّ ، ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً  زب ايعاغيرياؿُد هلل 

  ، ٚع٢ً آي٘ ايطاٖسٜٔ ٚصشابت٘ أطيعري .  -  -قُد  ضٝدْااغيسضًري 
 ٚبعــد;

ؾكد اٖتِ ايؿك٘ اٱض٬َٞ َٚٔ بعدٙ ايكٛاْري ايٛضع١ٝ عُا١ٜ اغيًه١ٝ، 
يػسا٥ع ٚايكٛاْري اييت ؼ٢ُ اغيًهٝات ٚتٓظِ اغيعا٬َت ٚشيٓع يريو مت ٚضع ا

إٔ جيٛز إْطإ ع٢ً سل إْطإ آخس، ٚضٓت اؿدٚد ٚايعكٛبات ؿُا١ٜ ٖرٙ 
 اؿكٛم . 

ٚاغيًه١ٝ ايػدص١ٝ قد تهٕٛ ًَه١ٝ ؾسد١ٜ ٜهٕٛ ؾٝٗا اغياٍ ػيًٛنا يؿسد 
ع٢ً  ٚاسد ٚقد تهٕٛ ًَه١ٝ غا٥ع١ ٜهٕٛ اغياٍ ؾٝٗا ػيًٛى يعد٠ أغداص

ايػٝٛع، ٚاغيًه١ٝ ايػا٥ع١ َٓتػس٠ ؼي ناؾ١ دٍٚ ايعامل ٚأضبابٗا نجرل٠، ٖٚٞ 
صٛز٠ َٔ صٛز اغيًه١ٝ ٜتعدد ؾٝٗا اغي٬ى دٕٚ إٔ ٜهٕٛ يٛاسد َِٓٗ دص٤ 

ؾشل اغيًه١ٝ ذات٘ َٓكطِ بري عد٠ أغداص يهٌ َِٓٗ ْصٝب  ، (1)َؿسش قدد
ؿل ٜظٌ غرل َٓكطِ، أٚ سص١ أٚ ايٓصـ، أٚ ايسبع ، ٚيهٔ ايػ٤ٞ ذات٘ قٌ ا

                                                 

ّ،  1987، طبعـ١ ضـ١ٓ    216ٔ ؾسز ، صــ  اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ ،  د/تٛؾٝل سط (1)
طبع١  407اغيهتب ايعسب٢ يًطباع١، اؿكٛم ايع١ٝٓٝ، د/ْعُإ قُد خًٌٝ طيع١ ، صـ 

ّ، ايٓاغس داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، دزٚع ؼي ا٭َٛاٍ، د / عبدايؿتاح 1992ض١ٓ 
ٕٛ اغيد٢ْ ، داز ايهتاب اغيصس٣ ايكاٖس٠ ، سل اغيًه١ٝ ؾ٢ ايكاْ 174عبدايباق٢ ، صـ 

ّ ، ايٓاغس َهتب١ 1965، طبع١ ض١ٓ  121اغيصس٣،  د/ َٓصٛز َصطؿ٢ َٓصٛز ، صـ 
عبداهلل ٖٚب٘ َصس، ايٛدٝص ؾ٢ اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭صـ١ًٝ ٚايتبعٝـ١، د / ضـعٝد ضـعد     

ـــ   ــ٬ّ، د ـــ  1عبدايط ــ١ٓ  155ص ــ١ ض ــ١،   2000، طبع ــل اغيًهٝ ــ٢ س ّ، دزٚع ؾ
 .ط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠ايٓاغس داز ايٓٗ 101د/عبدايعصٜص عاَس، صـ 
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ست٢ ٚيٛ نإ بطبٝعت٘ قاب٬ّ ي٬ْكطاّ، ٜٚذلتب ع٢ً ٖرا : إٔ سل نٌ ٚاسد 
 .(1)َٔ ايػسنا٤ ٖٛ سل دص٢٥

٢ٖٚ تتٛاؾس ؼي ايػايب ْتٝذ١ اغيرلاخ ؾإذا تٴٛؾ٢ ايػدص اْتكًت  
ًَهٝت٘ يٛزثت٘ ع٢ً ايػٝٛع بٓطب١ سصصِٗ ؼي ايذلن١، يهٔ َٔ اغيطًِ ب٘ ؼي 

إٔ ايػٝٛع أَس غرل َسغٛب ؾٝ٘ غيا ٜطبب٘ َٔ َتاعب ٚصعٛبات ايؿك٘ ايكاْْٛٞ 
يًػسنا٤ ؼي إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع ٚايتصسف ؾٝ٘، ؾط٬ّ عُا ٜطبب٘ َٔ أضساز 
ادتُاع١ٝ يًػسنا٤ ، ايرٜٔ ٜػًب إٔ ٜهْٛٛا َٔ أؾساد أضس٠ ٚاسد٠ ، ؾتٓػأ 

نٌ َِٓٗ اـ٬ؾات بِٝٓٗ ْتٝذ١ ايتٓاؾظ ؼي اضتػ٬ٍ اغياٍ ايػا٥ع سٝح ٫ ٜعبأ 
إ٫ بسعا١ٜ َصًشت٘ اـاص١ ؾٝذلتب ع٢ً ذيو بعض ا٭ضساز ، ؾتٓػأ  -غايبا–

، (2)اـ٬ؾات ، ٜٚتهدز صؿ٠ٛ ا٭ضس٠ ، ٚتتكطع أٚاصس اغيٛد٠ ٚايسظي١ بِٝٓٗ
، َٔ أضساز اقتصاد١ٜإذا مل حيهُٛا غسٜع١ زبِٗ، ٖرا ؾط٬ّ عُا ٜطبب٘ ايػٝٛع 

رٙ ا٭عٝإ بصٛز٠ َجاي١ٝ أٚ ع٢ً قد تصٌ إزي سد ايتٗدٜد بتعطٌٝ اضتػ٬ٍ ٖ
ا٭قٌ طبٝع١ٝ ٖٚرا ٜعتدل َٔ باب اٱضساز باغيصًش١ ايعا١َ ٚاغيصًش١ اـاص١ 

 . (3)ع٢ً ايطٛا٤
ْٚظسا يًُطاز اييت َٔ اغيُهٔ إٔ تٓػأ عٔ ساي١ ايػٝٛع ؾكد خٍٛ 
اغيػسع اٱض٬َٞ َٚٔ بعدٙ ايكإْٛ ايٛضعٞ يًػسنا٤ اؿل ؼي إْٗا٤ ساي١ 

                                                 

،  152سل اغيًه١ٝ ، اغيًه١ٝ بٛد٘ عاّ ٚأضباب نطبٗا ، د/عبداغيٓعِ ايبدزا٣ٚ ، صـ  (1)
 .ّ ، داز ٖٚدإ يًطباع١ ٚايٓػس1978طبع١ ض١ٓ 

قط١ُ اغيًو ايػا٥ع ، دزاض١ َكاز١ْ ، د/َإَٔٛ ايػا٢َ ، زضاي١ دنتـٛزاٙ َكدَـ١ إزي    (2)
  .1993ّ، طبع١ ض١ٓ 29ـن١ًٝ اؿكٛم ، داَع١ ايكاٖس٠ ، ص

قط١ُ اغيٗاٜأٙ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ ٚايؿك٘ اٱض٬َٞ دزاض١ َكاز١ْ، د/ ظيـدٟ ضـًط ،    (3)
  .1ّ صـ2007زضاي١ دنتٛزاٙ غسٜع١ دَٓٗٛز 
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عٔ طسٜل ايتٓظِٝ اغيٛضٛعٞ ٚايٛاقعٞ يكط١ُ اغياٍ ايػا٥ع،  ايػٝٛع، ٚذيو
ٖٚرٙ ايكط١ُ قد تهٕٛ قط١ُ ْٗا١ٝ٥ ٜذلتب عًٝٗا إْٗا٤ ايػٝٛع بصؿ١ نا١ًَ، 
ٚقد تهٕٛ ا٭َٛاٍ اغيػذلن١ بري ايػسنا٤ ٫ تكبٌ ايكط١ُ عهِ طبٝعتٗا 

ؿع١ ناؿٝٛإ ٚايطٝاز٠، أٚ ٜذلتب عًٝٗا َطاز أٚ اْتكاص َٔ ايك١ُٝ أٚ اغيٓ
نداز صػرل٠، ؾٝدتاز ايػسنا٤ إٔ ٜطتبديٛا ايكط١ُ ايع١ٝٓٝ اييت ٫ ضيهٔ اؾدل 
عًٝٗا بكط١ُ اغيٓاؾع ، ٢ٖٚ َٝطٛز٠ ؾٝٓتؿع أسدُٖا بايطٝاز٠ غٗسّا، ٜٚٓتؿع 
اٯخس بٗا غٗسّا ، َكابٌ ذيو ايػٗس ايرٟ اختص ب٘ غسٜه٘، ٚتباع ايداز 

هٕٛ قٌ ايػسن١ ػيا ٜكبٌ ايصػرل٠ ٚتكطٸِ قُٝتٗا ع٢ً اؾُٝع، ٖرا ٚقد ٜ
ايكط١ُ . ٚيهٔ ايػسنا٤ ٫ ٜسٜدٕٚ ؾض ايػسن١ بِٝٓٗ ؼي ايعري قٌ ايػسن١ 
ٜٚؿطًٕٛ اٱبكا٤ عًٝٗا َع اقتطاّ َٓاؾعٗا، ٖٚرا َا أقست٘  قه١ُ ايٓكض 

أْ٘ جيٛش يًُايو ع٢ً  –َٔ اغيكسز ؼي قطا٤ قه١ُ ايٓكض  "اغيصس١ٜ بكٛشلا : 
س َٔ باقٞ غسنا٥٘ أٚ ٜطتأدس دص٤ّا َٓ٘ إذ يٝظ ايػٝٛع ؼي ايعكاز إٔ ٜطتأد

 . (1)"ٖٓاى َا ضيٓع٘ قاّْْٛا َٔ إبساّ عكد إجياز َعِٗ عٔ ٖرا ايعكاز ايػا٥ع 
ٚبريو جيٛش إٔ ٜهٕٛ نٌ غسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع  َ٪دسّا يًػسٜو 

 .(2)اٯخس َٚطتأدسّا َٓ٘، ٖٚرا َا أٜدت٘ قه١ُ ايٓكض

                                                 
ايطعٔ  – 1دـ – 39ايط١ٓ  -فُٛع١ اغيهتب ايؿين  – 13/4/1988ْكض َدْٞ ؼي  (1)

 .651ص  –م  50يط١ٓ  707زقِ 

( َٔ  846ايٓص ؼي ايؿكس٠ ا٭ٚزي َٔ اغياد٠ )  "ايٓكض ؼي ٖرا ايصدد  ٚتكٍٛ قه١ُ (2)
ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ دٍ ع٢ً إٔ يًػسنا٤ ع٢ً ايػٝٛع ؼي اغيًهٝـ١ إٔ ٜتؿكـٛا عًـ٢    
قط١ُ اغيٗاٜأ٠ غيد٠ َع١ٓٝ ؾٝكطُٕٛ اغياٍ بِٝٓٗ قط١ُ َٓؿع١ ٫ قط١ُ ًَو ؾٝدص نٌ 

٥ع ؾٝطتكٌ بإدازت٘ ٚاضتػ٬ي٘ ٚا٫ْتؿاع ب٘ َِٓٗ ظص٤ َؿسش ٜعادٍ سصت٘ ؼي اغياٍ ايػا
ضٛا٤ بٓؿط٘ أٚ بٛاضط١ غرلٙ دٕٚ باقٞ ايػـسنا٤ ، ذيـو إٔ ايػـسٜو سيكتطـ٢ ٖـرٙ      
اغيٗاٜأ٠ حيصٌ ع٢ً ْصٝب باقٞ ايػسنا٤ ؼي َٓؿع١ اؾص٤ ايرٟ اخـتص بـ٘ ؼي َكابـٌ    
و سصٍٛ ايػسنا٤ ع٢ً ْصٝب٘ ٖٛ ؾ٢ َٓؿع١ ا٭دصا٤ اغيؿسش٠ ا٭خس٣ ، ٜٚعتدل ايػسٜ
 =َ٪دسّا غيٓؿع١ سصت٘ َٚطتأدسّا غيٓؿعـ١ سصـص بـاق٢ ايػـسنا٤ ، ٚتطبـل ايكٛاعـد      
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ٜهٕٛ ؼي ضا٥س اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ ٚنُا ٜهٕٛ ايػٝٛع ؼي اغيًه١ٝ  
 . (1)نا٫ْتؿاع َج٬ّ

ٚإذا نإ َٔ اغيُهٔ ا٫تؿام بري ايػسنا٤ ع٢ً نٝؿ١ٝ تٓظِٝ ا٫ْتؿاع 
باغياٍ ايػا٥ع ٚع٢ً ٚد٘ اـصٛص عٔ طسٜل إجياز اغياٍ ايػا٥ع ؾإْ٘ ٫ تٛدد 
ا٤ َػه١ً ؼي ساي١ اتؿاقِٗ ع٢ً ذيو ٚيهٔ اغيػه١ً تهُٔ ؼي قٝاّ أسد ايػسن

ؼي اغياٍ ايػا٥ع بتأدرل سصت٘ أٚ تأدرل طيٝع اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ 
ايػسنا٤ أٚ دٕٚ عًُِٗ ٖٚٛ َا ماٍٚ إيكا٤ ايط٤ٛ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ٖرا 
ايبشح ٚايرٟ عْٓٛت ي٘ بـ )إجياز اغياٍ ايػا٥ع ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ ٚايؿك٘ 

 اٱض٬َٞ دزاض١ َكاز١ْ(.
 ٚقد قطُت٘ إزي:
 ١ َباسح ٚخاشي١.َكد١َ ٚث٬ث

 اغيكد١َ : ٚتطِ ْبرٙ عٔ اغيٛضٛع ٚخط١ ايبشح.

                                                                                                                    
اـاص١ باٱجياز ؾُٝا ٜتعًل عكٛق٘ ٚايتصاَات٘ ، ٚدٛاش ا٫ستذاز بايكط١ُ ع٢ً ايػرل =

، ٜٚهٕٛ ي٘ تأدرل اؾص٤ اغيؿسش ايرٟ اختص ب٘ إجيازّا ْاؾرّا ؼي سل باقٞ ايػسنا٤ ايرٜٔ 
را اؿل ٫يتصاَِٗ بطُإ عدّ ايتعسض ٚيـٛ نـاْٛا أصـشاب    ضيتٓع عًِٝٗ ػيازض١ ٖ

أغًب١ٝ اؿصص ؾ٢ ًَه١ٝ اغياٍ ايػا٥ع ، ٚتهٕٛ اٱداز٠ ايصادز٠ َـِٓٗ يًػـرل غـرل    
ْاؾر٠ ؼي َٛاد١ٗ ايػسٜو صاسب اؿل ؾ٢ اضتػ٬ٍ ٚإداز٠ ٖرا اؾص٤ ، ٚحيـل شلـرا   

يػسنا٤ بعد ايكط١ُ ايػسٜو إٔ حيتر بٗرٙ ايكط١ُ قبٌ ايػرل ايرٟ اضتأدس َٔ باقٞ ا
ٚيٛ مل ٜهٔ عكد ايكط١ُ َػٗسّا ، إذ ٜعتدل ايػسٜو ؼي سهـِ اغيطـتأدس شلـرا اؾـص٤ ،     
 "ٚطبكّا يًكٛاعد اـاص١ بعكد اٱجياز ؾإْ٘ ٫ ًٜصّ غٗس٠ ي٬ستذـاز بـ٘ عًـ٢ ايػـرل     

ّ فُٛع١ أسهاّ ايـٓكض ، اغيهتـب ايؿٓـ٢، طعـٔ زقـِ      6/12/1989ْكض َد٢ْ 
  .269ـ، ص 3م دـ 52يط١ٓ  1030

 .152سل اغيًه١ٝ ، اغيًه١ٝ بٛد٘ عاّ ٚأضباب نطبٗا ، د/عبداغيٓعِ ايبدزا٣ٚ ، ، صـ  (1)
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اغيبشح ا٭ٍٚ: تعسٜـ  ايػٝٛع ٚاٱجياز ٚبٝإ طبٝع١ سل ايػسٜو ؼي 
 اغياٍ ايػا٥ع.

 ٚؾٝ٘ ث٬ث١ َطايب:
 اغيطًب ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايػٝٛع.

 اغيطًب ايجاْٞ: َؿّٗٛ عكد اٱجياز٠.
 ايػا٥ع.اغيطًب ايجاْٞ: طبٝع١ سل ايػسٜو ؼي اغياٍ 

اغيبشح ايجاْٞ: تأدرل ايػسٜو يًُاٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ 
 ٚايؿك٘ اٱض٬َٞ. اغيدْٞ ايػسنا٤ ؼي ايكإْٛ

 ٚؾٝ٘ َطًبإ:
اغيطًب ا٭ٍٚ: تأدرل ايػسٜو يًُاٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ 

 ايػسنا٤ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ.
باقٞ اغيطًب ايجاْٞ: تأدرل ايػسٜو يًُاٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ 

 ايػسنا٤ ؼي ايؿك٘ اٱض٬َٞ.
اغيبشح ايجايح: تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ ايػسنا٤ ؼي 

 ٚايؿك٘ اٱض٬َٞ. ايكإْٛ اغيدْٞ
 ٚؾٝ٘ َطًبإ:

اغيطًب ا٭ٍٚ: تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ ايػسنا٤ ؼي 
 ايكإْٛ اغيدْٞ.

ك١ باقٞ ايػسنا٤ ؼي اغيطًب ايجاْٞ: تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ دٕٚ َٛاؾ
 ايؿك٘ اٱض٬َٞ.

 اـاشي١: ٚتػٌُ أِٖ ايٓتا٥ر اغيطتدًص١ َٔ ايبشح.
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 املبحح األّل
 تعزٓف  الشْٔع ّاإلجيار ّبٔاٌ طبٔعة حل الشزٓك يف املال الشائع

 تكطِٝ:
ٜتٓاٍٚ ٖرا اغيبشح ايتعسض يتعسٜـ ايػٝٛع ٚعكد ا٫جياز٠ َٔ خ٬ٍ 

ثِ ْتٓاٍٚ طبٝع١ سل ايػسٜو ؼي اغياٍ  اغيع٢ٓ ايًػٟٛ ٚايكاْْٛٞ ٚايػسعٞ
 ايػا٥ع ٖٚرا ٜطتًصّ تكطِٝ ٖرا اغيبشح إزي ث٬ث١ َطايب ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 اغيطًب ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايػٝٛع.
 اغيطًب ايجاْٞ: َؿّٗٛ عكد اٱجياز٠.

 اغيطًب ايجايح: طبٝع١ سل ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع.

 املطلب األّل
 تعزٓــف الشــْٔع

ايًػ١: ٜٴطًل ع٢ً ايػ٤ٞ غرل اغيُٝص، أٚ ع٢ً ايرٟ مل ٜٴعصٍ  ايػٝٛع ؼي
عٔ غرلٙ ٜٚهٕٛ كتًطّا بأدصا٤ أخس٣، ٜكاٍ ؾ٬ٕ ْصٝب٘ ؼي ايػ٤ٞ غا٥ع 

إذا تؿسم  "َٚػاع أٟ غرل قدد ٚغرل َعصٍٚ عٔ غرلٙ، ٚغاع ايًدي ؼي اغيا٤ 
ضيهٔ ٚاَتصز ب٘ ، َٚٓ٘ قٌٝ : ضِٗ  غا٥ع : ٭ْ٘ ػيتصز بػرلٙ َٔ ا٭ضِٗ ٫ 

 .(1)شيٝٝصٙ

                                                 

اغيصباح اغيٓرل ؾ٢ غسٜب ايػسح ايهبرل يًساؾع٢، ٭ظيد بٔ ع٢ً اغيكس٣ ايؿ٢َٛٝ، َاد٠  (1)
 .اغيهتب١ ايعصس١ٜ ، صٝدا ، برلٚت، 450 – 449ص  –غٝع 
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. ٚقٌٝ : ْصٝب  (1)أ٣ غرل َكطّٛ "ٚغا٥ع  " "ضِٗ َػاع  "ٚقٌٝ 
، ا، أ٣: يٝظ سيكطّٛ ٫ٚ َعصٍٚؾ٬ٕ غا٥ع ؾ٢ طيٝع ٖرٙ ايداز َٚػاع ؾٝٗ

قاٍ ا٭شٖسٟ: إذا نإ ؼي طيٝع ايداز ؾاتصٌ نٌ دص٤ َٓ٘ بهٌ دص٤ َٓٗا ، 
س ايّٝٛ ٚضازٙ، َٚا ٚضِٗ غا٥ع أ٣: غرل َكطّٛ ، ٚغاع أٜطّا نُا ٜكاٍ ضا٥

 .  (2)ؾ٢ ٖرٙ ايداز ضِٗ غا٥ع، ٚغاع أ٣ : َػتٗس َٓتػس
 الشْٔع يف اصطالح الكاىْىٔني:

إذا ًَو اثٓإ أٚ أنجس غ٦ّٝا غرل  "َدْٞ ع٢ً أْ٘ :  825تٓص اغياد٠ 
َؿسش٠ سص١ نٌ َِٓٗ ؾٝ٘ ، ؾِٗ غسنا٤ ع٢ً ايػٝٛع ، ٚؼطب اؿصص 

 . "وَتطا١ٜٚ إذا مل ٜكِ ديٌٝ ع٢ً غرل ذي
ٜٚتط  َٔ ايٓص ايطابل إٔ ايػٝٛع عباز٠ عٔ ساي١ قا١ْْٝٛ تٓتر عٔ 
اغذلاى عد٠ أغداص ؼي ًَه١ٝ غ٤ٞ ٚاسد دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تكطِٝ َادٟ 
شلرا ايػ٤ٞ إزي أدصا٤ َؿسش٠، ٜٚهٕٛ سل نٌ غسٜو ؼي ٖرا اغياٍ ٖٛ سص١ 
ٝع غا٥ع١ ؾٝ٘ تكدز بكدز َعري نايٓصـ أٚ ايسبع أٚ ايجُٔ، َٛشع١ ع٢ً طي

َهْٛات ٖرا اغياٍ ايػا٥ع . ٚإذا مل تهٔ سصص ايػسنا٤ ع٢ً ايػٝٛع َكدزٙ 
ع٢ً ايٓشٛ ايطابل ، ؾإٕ سصصِٗ ٖرٙ ؼطب بايتطاٟٚ إذا مل ٜهٔ ٖٓاى 

 . (3)ديٌٝ ع٢ً غرل ذيو

                                                 

داز اؿـدٜح  ، طبعـ١  353ص  -َـاد٠ غـٝع    -ساش٣كتاز ايصشاح حملُد أب٢ بهس اي (1)
 .ايكاٖس٠

داز صادز ، طبع١ 191ص  8دـ -َاد٠ غٝع  -يطإ ايعسب ٭بٞ ايؿطٌ بٔ َٓظٛز  (2)
 .برلٚت

إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ، د/ ؾسٜد عبداغيعص، عح َٓػـٛز سيذًـ١    (3)
إْٛ بدَٓٗٛز، ايعدد ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ ايبشٛخ ايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ به١ًٝ ايػسٜع١ ٚايك

 .9ّ، صـ 2007ٖـ 1428اجملًد ا٭ٍٚ، 
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َت٢ ناْت  "ٚتطبٝكّا يريو ؾكد قطت قه١ُ ايٓكض اغيصس١ٜ بأْ٘ : 
سش ؾِٗ غسنا٤ ع٢ً ايػٝٛع ، سصص نٌ َٔ ايػسنا٤ ؼي احملٌ ايتذازٟ مل تؿ

ٚؼطب اؿصص َتطا١ٜٚ إذا مل تس احمله١ُ دي٬ّٝ َكٓعّا ع٢ً غرل ذيو ع٬ُّ 
 .(1) َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ ... 825بٓص اغياد٠ 

 ٚؾُٝا ًٜٞ ْعسض يبعض تعسٜؿات ايػٝٛع عٓد ؾكٗا٤ ايكإْٛ اغيدْٞ:

صٛز٠ َٔ صٛز اغيًه١ٝ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايػ٧  "ذٖب بعطِٗ إزي أْ٘  -
ػيًٛنّا يعد٠ أغداص دٕٚ إٔ ٜتعري ْصٝب نٌ َِٓٗ َادّٜا ؼي ايػ٧ ٚيهٓ٘ 

 .(2)ٜتعري َعّٜٓٛا ؼي اؿل ْؿط٘

تعدد اغي٬ى يػ٧ ٚاسد عٝح ٜهٕٛ يهٌ  "ٚذٖب بعطِٗ إزي أْ٘  -
َِٓٗ سص١ ؾٝ٘ تٓطب إزي ٖرا ايػ٧ ؼي فُٛع٘ ، ٚدٕٚ إٔ ٜطتكٌ ٚاسد َِٓٗ 

 . (3)"ظص٤ َؿسش 

ايػٝٛع ْظاّ َسنب ٜتُٝص بايتعكٝد ؼي  "إٔ ٚذٖب بعطِٗ إزي  -
َظٗسٙ ٚدٖٛسٙ أَا َظٗس ايػٝٛع ؾٗٛ اغذلاى عد٠ أغداص ؼي ًَه١ٝ غ٧ 
ٚاسد ، َٚٔ غإٔ ٖرا ا٫غذلاى إٔ تتشكل اغيطاٚا٠ بِٝٓٗ طيٝعّا ؼي ايتطًط  

                                                 

ايطعـٔ زقـِ    –فُٛع١ أسهاّ ايـٓكض اغيصـس١ٜ    – 8/1/1970ؾ٢  –ْكض َدْٞ  (1)
 .25ص  -م  34يط١ٓ  576

 .152سل اغيًه١ٝ ، اغيًه١ٝ بٛد٘ عاّ  ٚأضباب نطبٗا ، د/عبداغيٓعِ ايبدزا٣ٚ ، صـ  (2)

،  170ْْٛٞ  ؿل اغيًه١ٝ ؼي ايتكٓري اغيدْٞ اغيصسٟ، د /طًب٘ خطاب ، صـ ايٓظاّ ايكا (3)
ّ،  ايـٛدٝص ؼي اؿكـٛم ايعٝٓٝـ١ ا٭صـ١ًٝ ٚايتبعٝـ١، اؾـص٤ ا٭ٍٚ،       1999طبع١ ضـ١ٓ  

، دزٚع ا٭َـٛاٍ، د / عبـدايؿتاح عبـدايباق٢    156د/ضعٝد ضعد عبدايط٬ّ، صــ  
  ، سـل اغيًهٝـ١،  215ز، صــ  ، اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ،  د/ تٛؾٝل سطٔ ؾس174صـ

 .، بدٕٚ تازٜذ.113د/ايطٝد قُد عُسإ، صـ 
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ع٢ً ٖرا ايػ٧ ، أَا دٖٛسٙ ؾٗٛ إٔ ٖرا ا٫غذلاى ؼي ًَه١ٝ ايػ٧ نً٘ ٜتشدد 
 .(1)"ص بٗا إزي سص١ نٌ َِٓٗ ؼي ايػ٧بٓطب١ زَص١ٜ ٜسَ

 الشْٔع يف االصطالح الشزعٕ:

َا حيتٟٛ "( َٔ ف١ً ا٭سهاّ ايعدي١ٝ اغيػاع بأْ٘: 138عسؾت اغياد٠ )
ع٢ً سصص غا٥ع١ نايٓصـ ٚايسبع ٚايطدع ٚغرل ذيو َٔ اؿصص 

 .(2)"ايطاز١ٜ إزي نٌ دص٤ َٔ أدصا٤ اغياٍ َٓك٫ّٛ نإ أّ غرل َٓكٍٛ

ص١ ايطاز١ٜ ؼي اغياٍ اغيػذلى سص١ غا٥ع١ ٚذيو يعدّ ٚيكد زلٝت اؿ
 تعٝٝٓٗا ؼي أٟ قطِ َٔ أقطاّ اغياٍ ايػا٥ع.

بأْٗا اؿص١ "( َٔ اجمل١ً اؿص١ ايػا٥ع١ : 139ٚقد عسؾت اغياد٠ )
ايطاز١ٜ إزي نٌ دص٤ َٔ أدصا٤ اغياٍ اغيػذلى، ؾاؿص١ ايطاز١ٜ ٖٞ اؿص١ 

ن١ ٫ ٜعد َػاعّا، ؾاغيصزع١ اغيػذلن١ ايػا٥ع١ أٚ اغيػاع١ ٚفُٛع اؿصص اغيػذل
َٔ سٝح نٌ سص١ ع٢ً سد٠ َػاع١، َٚٔ سٝح فُٛع اؿصص غرل 

 ."َػاع١ بٌ َػذلن١ بري ايػسنا٤

ٖٞ َا تعًكت ظص٤ "ٚقد عسف بعض احملدثري اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ بكٛي٘: 
ْطيب غرل َعري ٚقدد، ٚتهٕٛ نٌ ذز٠ َٔ اغياٍ ايػا٥ع َػذلن١ بري طيٝع 

                                                 

، طبعـ١ ضـ١ٓ   153َٛدص ؼي سل اغيًه١ٝ ٚأضباب نطب٘ ، د/قُد ع٢ً عسؾـ٘ ، صــ    (1)
 .ّ ، َطبع١ ايٓٗط١ اغيصس١ٜ ايكاٖس1956٠

، داز ايهتـب ايعًُٝـ١   1/103ايدزز اؿهاّ ، غسح ف١ً ا٭سهـاّ ، عًـ٢ سٝـدز ،     (2)
 .يبٓإ برلٚت ،
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إذا ناْت ايداز َج٬ّ َػذلن١ بري عيط١ أغداص ؾإٕ يهٌ ٚاسد ايػسنا٤ ؾ
 .(1)"َِٓٗ اـُظ ؼي نٌ ذز٠ َٔ ذزاتٗا دٕٚ ا٫ضت٦جاز بٓصٝب َعري َٓٗا

ٖٛ اغيتعًل ظص٤ ْطب٢ غرل َعري َٔ فُٛع  "ٚعسؾ٘ بعطِٗ بأْ٘: 
 .(2)"ايػ٧ َبُّٗا نإ ذيو اؾص٤ نبرلّا أٚ صػرلّا 

                                                 

، بـدٕٚ  402اغيدخٌ ؼي ايتعسٜـ بايؿك٘ اٱض٬َٞ، د/ قُـد َصـطؿ٢ غـًيب، ص     (1)
 .تازٜذ

، داز ايؿهـس ،   462، صــ   1اغيدخٌ ايؿك٢ٗ ايعاّ ، د /َصطؿ٢ أظيد ايصزقا ، دــ   (2)
 .دَػل ـ برلٚت، يبٓإ
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 املطلب الجاىٕ
 ارة ـاإلج ْو عكدــمفَ

 اللغة :  يفمفَْو اإلجارة  أّال:
َٔ ا٭دس ٖٚٛ ايجٛاب ٚاؾصا٤ ع٢ً ا٭عُاٍ ٚا٭دس٠ ايهسا٤  ٖٞ

ٜٚصرل  ٜأخرْٖٞٚٛ َا أعط٢ َٔ ا٭دس يٮدرل ؾتكٍٛ اضتأدست ايسدٌ ؾٗٛ 
 .(1) أنسٜتٗا أٟٚتكٍٛ : آدست٘ ايداز،  أدرلٟ

 اضتٛا٤بسأ ع٢ً غرل اغيعذِ ايٛضٝط : أدسّا ٚأدٛزّا ٚادازّا :  ؼيدا٤ 
إنساٙ . ٚأدس ؾ٬ّْا ع٢ً نرا: أعطاٙ أدسّا . ٚأدس ايعاٌَ  ايػ٤ٞٚأدس 

 إٔ ٜهٕٛ أدرلّا عٓدٙ . زضٞصاسب ايعٌُ : 
: اؽرٙ أدرلّا  اضتأدسٙع٢ً ؾ٬ٕ بهرا : عٌُ ي٘ بأدس . ٜٚكاٍ  ٚاػس

ٚاٱجيازٙ: ا٭دس ع٢ً ايعٌُ ٚعكد ٜسد ع٢ً اغيٓاؾع بعٛض . ٚا٭دـس : 
 . (2)ض ايعٌُ ٚا٫ْتؿاععٛ

يطإ ايعسب : ا٭دس : اؾصا٤ ع٢ً ايعٌُ ٚاؾُع أدٛز  ؼيٚدا٤ 
 ايعٌُ . ؼيٚاٱداز٠ َٔ أدس بأدس، ٖٚٛ َا أعطٝت َٔ ا٭دس 

: ايهسا٤ . تكٍٛ : اضتأدست  ٚا٭دس٠،  اٱداز٠ٚا٫ضِ ؾٝ٘ : 
َٔ . ٚأػس عًٝ٘ بهرا :  أدرلٟٜصرل  أٟسذر  مثاْٞ ؼي، ؾٗٛ ٜأدس ايسدٌ

                                                 

اغيصـباح  َاد٠ أدـس ،   6ـكتاز ايصشاح يٲَاّ قُد بٔ أب٢ بهس ايساش٣ ، ص ٜٓظس:(1)   
َاد٠ أدس ، يطإ ايعسب ؾُاٍ ايدٜٔ بٔ  9ـاغيٓرل ٭ظيد بٔ قُد ايؿ٢َٛٝ اغيكس٣ ، ص

 ./ َاد٠ أدس 10/ 4َٓظٛز اٱؾسٜك٢ اغيصس٣ ، 
ِ   6،ص 1اغيعذِ ايٛضٝط ، فُع ايًػـ١ ايعسبٝـ١ ، دــ   (2)   ، طبعـ١ داز  ، ا٭يــ ٚاؾـٝ

 اغيعازف.
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ٚأدست٘ ايداز : أنسٜتٗا، ٚايعا١َ تكٍٛ ٚأدست٘ . ٚا٭دس٠ ٚاٱداز٠ َا  ا٭دس٠
  .(1)أعطٝت َٔ أدس

از٠ عٔ عكد ٜسد ع٢ً اغيٓاؾع َٚٔ ذيو ٜتبري يٓا إٔ اٱداز٠ عب
: ٚأْٗا عٛض أٚ أدـس ايعٌُ ٚا٫ْتؿاع .. ٚضيهٓٓا تعسٜـ اٱداز٠ يػ١ بعٛض
 ."عكد ٜسد ع٢ً اغيٓاؾع بعٛض "بأْٗا : 

 : اغيدْٞايكإْٛ  ؼيٱجياز اَؿّٗٛ 
: ع٢ً تعسٜـ اٱجياز بأْ٘ اغيصسٟ اغيدَْٞٔ ايكإْٛ  558ْصت اغياد٠ 

َعري َد٠  بػ٤ٞعكد ًٜتصّ اغي٪دس سيكتطاٙ إٔ ضيهٔ اغيطتأدس َٔ ا٫ْتؿاع  "
 ."َعٝٓ٘ يكا٤ أدس َعًّٛ

إزي  558اغيٛاد َٔ  ؼيٖرا ايعكد  اغيصسٟ اغيدْٞٚقد ْظِ ايكإْٛ 
 .ايصزاعٞقإْٛ إجياز ا٭َانٔ ٚقإْٛ اٱص٬ح  ؼي، نُا مت تٓظُٝ٘ أٜطا 634

( بأْ٘  362غرل إٔ ايكإْٛ اغيصس٣ ايكدِٜ عسف اٱجياز ؾ٢ اغياد٠ ) 
عكد ًٜتصّ ؾٝ٘ اغي٪دس بتُهري اغيطتأدس َٔ ا٫ْتؿاع سيٓاؾع ايػ٤ٞ "بإجياش 

 .  "اغي٪دس َٚساؾك٘ َد٠ َع١ٓٝ بأدس٠ َع١ٓٝ 
ايتعسٜـ ايٛازد ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ اؿايٞ ٜتُٝص  ٬ٜٚسظ إٔ :

عٔ ايتعسٜـ ايطابل ، ؾكد دا٤ ؼي اغيرنس٠ اٱٜطاس١ٝ يًُػسٚع ايتُٗٝدٟ 
َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ(  558يًكإْٛ اغيدْٞ اؿايٞ ؼي ٖرا ايػإٔ )اغياد٠ 

 َا ٢ًٜ: 

                                                 

 .يـ ، سسف اؾِٝ، ؾصٌ ا٭ 24 /1يطإ ايعسب ٫بٔ َٓظٛز ٕ (1)  
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٪دس ايتصاّ َص١ٜ ٖرا ايتعسٜـ أْ٘ ٜبري َٔ َبدأ ا٭َس إٔ ايتصاّ اغي"
إجيابٞ ٫ ضًيب، ؾٗٛ ًَصّ بإٔ ضيهٔ اغيطتأدس َٔ ا٫ْتؿاع ٫ بإٔ ٜكتصس ع٢ً 

 .(1)"تسن١ ٜٓتؿع بايعري اغي٪دس٠
ْص اغياد٠ ضايؿ١ ايرنس ٜبري  ؼيٖٚرا ايتعسٜـ يعكد اٱجياز ايٛازد 

 خصا٥ص ٖرا ايعكد ٚأُٖٗا:
طسؾٝ٘ اغي٪دس ٚاغيطتأدس ع٢ً  بذلاضٞ، ٜٓعكد زضا٥ٞأْ٘ عكد  -1

اْعكـادٙ، دٕٚ اغذلاط غهٌ َعري ٫ْعكادٙ ٚسيذسد اْعكاد ٖرا ايعكد ًٜتصّ 
تكع ع٢ً عاتل نٌ َُٓٗا سيكتط٢ ٖرا ايعكد ٚطبكّا  اييتطسؾٝ٘ با٫يتصاَات 
 ٭سهاّ ايكإْٛ .

ٖرا ايعكد ًٜتصّ اغي٪دس بإٔ ضيهٔ اغيطتأدس  ؾؿٞ: ١عكد َعاٚض أْ٘ -2
عا ٖاد٥ّا ٚؾ٢ َكابٌ ذيو ًٜتصّ قٌ عكد اٱجياز اْتؿا بايػ٤َٞٔ ا٫ْتؿاع 

اغيطتأدس بإ ٜكدّ يًُ٪دس َكابٌ ٖرا ا٫ْتؿاع ٢ٖٚ ا٭دس٠ ، َٚٔ ذيو 
ٚقد  ٜتط  إٔ ن٬ّ َٔ اغي٪دس ٚاغيطتأدس ٜدؾع عٛضّا غيا ٜعطٝ٘ ي٘ ا٭خس .

إزي إٔ عكد اٱجياز ٖٛ ايٛض١ًٝ ايس٥ٝط١ٝ يتٝطرل   (2)ذٖب أغًب ؾكٗا٤ ايكإْٛ

                                                 
، َػاز إزي ذيو ؼي: دزٚع ؼي قإْٛ  470، صـ  4فُٛع١ ا٭عُاٍ ايتشصرل١ٜ، دـ  (1)

، طبعـ١ ضـ١ٓ   14إجياز ا٭َانٔ، ٭ضتاذْا ايدنتٛز/ َصطؿ٢ قُـد عسدـا٣ٚ، صــ    
1986ّ. 

زادع ؼي ٖرا اغيع٢ٓ: دزٚع ؼي قإْٛ إجياز ا٭َـانٔ،  أضـتاذْا ايـدنتٛز/ َصـطؿ٢      (2)
غيـدْٞ ٚقـإْٛ إجيـاز ا٭َـانٔ،      ، عكد اٱجيـاز ؼي ايكـإْٛ ا  ٣14، صـ قُد عسداٚ

ّ، ايٛدٝص ؼي عكد اٱجياز، د /عصاّ 1979ط ض١ٓ  7/عبدايساشم سطٔ ؾسز، صـ د
اٱضهٓدز١ٜ ، عكد اٱجيـاز ،   –، داز اغيطبٛعات اؾاَع١ٝ 16، صـ 1أْٛز ضًِٝ، دـ 

ّ، َٓػـأ٠ اغيعـازف   1997، طبعـ١ ضـ١ٓ   4، صــ  3د/ زلرل عبدايطـٝد تٓـاغٛ  صــ    
اٱضهٓدز١ٜ، غسح أسهاّ عكد اٱجياز ؾ٢ ايكإْٛ اغيصس٣،  د/ قُد ع٢ً عُـسإ،  

 .1996ّ، طبع١ ض١ٓ 7ّ، عكد اٱجياز، د/ ْب١ًٝ زض٬ٕ، صـ 1981طبع١ ض١ٓ  9صـ 



 

 "دراسة مقارنة". إجيار املال الشائع يف القانون املدني والفقه اإلسالمي (666)

١ َاٍ ػيًٛى يػدص آخس ْظرل َكابٌ دٕٚ ساد١ سصٍٛ ايػدص ع٢ً َٓؿع
 إزي إٔ ٜهطب ًَه١ٝ ٖرا اغياٍ . 

عكد َ٪قت: ؾاٱجياز ٜهٕٛ غيد٠ َعٝٓ٘ َٔ ايصَٔ، ؾاغيد٠  أْ٘ -3
َُٗا طايت، يريو ؾعكد  تٓتٗٞؾٝ٘، ٖٚرٙ اغيد٠ ايص١َٝٓ  دٖٛسٟايص١َٝٓ عٓصس 

 اٱجياز عكد َٔ ايعكٛد ايص١َٝٓ ٖٚٛ أٜطا عكد َ٪قت .
َعري : ؾاٱجياز طبكا يٓص اغياد٠  غ٤ٞ ١ٜسد ع٢ً َٓؿع أْ٘ عكد -4

ْص ايكإْٛ  ؼيا٭غٝا٤ ، خ٬ؾّا غيا ٚزد  ٫١ ٜسد إ٫ ع٢ً َٓؿع َدْٞ 558
ٜكطِ اٱجياز إزي إجياز يٮغٝا٤ ٚإجياز يٮعُاٍ أَا  ٚايرٟايطابل  اغيدْٞ

ؾكد أٚزد اصط٬ح  –ًٓص ضايـ ايرنس يطبكا  – اؿايٞ اغيدْٞايكإْٛ 
از ٱجياز ا٭غٝا٤ ؾكط ٚدعٌ إجياز ا٭عُاٍ خاضعا ٭سهاّ عكٛد اٱجي

 . (1)أخس٣ نعكد ايعٌُ ٚعكد اغيكاٚي١
أْ٘ ٜستب ايتصاَات َتكاب١ً بري طسؾٝ٘ ،  أٟ:  تباديٞعكد  أْ٘ -5

ٖاد٥ّا،  اْتؿاعّاقٌ ايعكد  بايػ٤ٞؾاغي٪دس ًٜتصّ بإٔ ضيهٔ اغيطتأدس َٔ ا٫ْتؿاع 
أدس بدؾع َكابٌ ٖرا ا٫ْتؿاع أٚ َا ٜط٢ُ با٭دس٠ َكابٌ ايتصاّ ٖرا اغيطت ؼي

 إزي اغي٪دس.
 اصطالح الفكَاء :  يف: مفَْو اإلجارة  ثالجا

 ؾكد عسف ايؿكٗا٤ اٱداز٠ بتعسٜؿات َتعدد٠ : 

ٚقاٍ  ": عكد ع٢ً اغيٓاؾع بعٛض  ٖٞإٔ اٱداز٠  ذٖب اؿٓؿ١ٝ إزي
زأِٜٗ أٚزي َٔ  ؼي: شيًٝو اغيٓاؾع أٚ مٛٙ. ٚايتعسٜـ ا٭خرل ٖٞبعطِٗ 

 ١اضتباسايتعسٜـ ا٭ٍٚ يعدّ تٓاٚي٘ ايٓهاح ، ؾإْ٘ يٝظ بتًُٝو ، ٚإصيا ٖٛ 

                                                 

 .14أضتاذْا ايدنتٛز/َصطؿ٢ قُد عسدا٣ٚ، دزٚع ؼي قإْٛ إجياز ا٭َانٔ، صـ  (1)
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 ؼئَ زأِٜٗ خيسز ايٓهاح ، أَا  ايجاْٞاغيٓاؾع بعٛض ، ٚؾ٢ ا٭خر بايتعسٜـ 
 . (1)ايتعسٜـ ا٭ٍٚ ؾإْ٘ ٜهٕٛ داخ٬ّ ؾٝ٘ َع أْ٘ يٝظ بعكد إجياز

ٜسد ع٢ً َٓاؾع ا٭عٝإ ْٛعإ : ْٛع  اؿٓؿٞاغيرٖب  ؼيٚاٱداز٠ 
ايدٚز ا٭زاضٞ ٚايدٚاب، ْٚٛع ٜسد ع٢ً ايعٌُ ناضت٦ذاز  ناضت٦ذاز

 .(2)احملذلؾري يٮعُاٍ مٛ ايكصاز٠ ٚاـٝاط١ ٚمُٖٛا
 .(3)"بٝع َٓاؾع َع١ًَٛ بعٛض َعًّٛ "اغيايه١ٝ بأْٗا :  ٚعسؾٗا
شيًٝو َٓؿع١ غرل َع١ًَٛ شَّٓا َعًَّٛا بعٛض  ٖٞ: إٔ اٱداز٠  ٚقٌٝ 

 .(4)"َعًّٛ
عكد ع٢ً اغيٓاؾع اغيباس١ أٚ عكد ع٢ً َٓؿع١  "ٚعسؾٗا ايػاؾع١ٝ بأْٗا : 

 . (5)"َكصٛد٠ َع١ًَٛ قاب١ً يًبرٍ ٚاٱباس١

                                                 
يػٝذ اٱض٬ّ بسٖإ ايدٜٔ أب٢ اؿطٔ  3/260، غسح بدا١ٜ اغيبتد٣ ،  اشلدا١ٜ ٜٓظس: (1)

 -ٖـ  1410ايسغدا٢ْ اغيسغٝٓا٢ْ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، برلٚت ، يبٓإ ، ايطبع١ ايٛزي 
 ؼيداز اغيعسؾ١ يًطباع١ ٚايٓػس ، ْتا٥ر ا٭ؾهاز  8/74، ّ ، اغيبطٛط يًطسخط٢  1990

ايدٜٔ أظيد بٔ قٛدز، داز ايؿهس يًطباع١  يػُظ 58، ص9نػـ ايسَٛش ٚا٭ضساز دـ
، داز اغيعسؾـ١ يًطباعـ١ ٚايٓػـس ، بـدا٥ع      5/105ٚايٓػس ، تبٝري اؿكا٥ل يًصًٜعـ٢ ،  

 يبٓإ. –، برلٚت  ايعسبٞ، داز ايهتاب  174/ 4ايصٓا٥ع يًهاضا٢ْ ، دـ

 /4 ، َطبع١ اؿًب٢ ، ايبـدا٥ع ،  59: 58 /9ته١ًُ ؾت  ايكدٜس يًهُاٍ بٔ اشلُاّ ،  (2)
 .  54، ص  5ايدز اغيدتاز ، دـ ع٢ً ، زد احملتاز بعدٖاَٚا  196

 5/389ايتاز ٚاٱنًٌٝ ، ٭ب٢ عبد اهلل قُد ايعبدز٣ ايػٗرل بـاغيٛام ، دــ   :ٜسادع (3)
َطبٛع َع اغيٛاٖب ، ساغ١ٝ ايدضٛق٢ ع٢ً ايػسح ايهبرل ، يًع١َ٬ سلظ ايدٜٔ بٔ 

 عٝط٢ ايباب٢ اؿًب٢.، داز إسٝا٤ ايهتب ايع١ًُٝ ،  4/2عسؾ١ دـ

 .389، ص  5يًشطاب ، دـ –َٛاٖب اؾًٌٝ يػسح كتصس خًٌٝ  (4)

، داز ايؿهـس يًطباعـ١ ٚايٓػـس ،     15/3اجملُٛع غسح اغيٗرب يٲَاّ ايٓـ٣ٚٛ ، دــ  (5)  
قًٝـٛب٢   ساغـٝتا  ، داز اغيعسؾ١ يًطباعـ١ ٚايٓػـس ،   3/172ايبٝذس٢َ ع٢ً اـطٝب ، 

هتب ايعسب١ٝ ؾٝصٌ عٝط٢ ايباب٢ اؿًب٢ . اغيٗرب ، داز إسٝا٤ اي 3/67ٚعُرلٙ ، دـ
، داز ايؿهـس بـرلٚت ، َػٓـ٢ احملتـاز إزي َعسؾـ١ أيؿـاا اغيٓٗـاز         394/ 1يًػرلاش٣ 

 .2/332يًدطٝب ايػسب٢ٓٝ ، دـ



 

 "دراسة مقارنة". إجيار املال الشائع يف القانون املدني والفقه اإلسالمي (666)

 . (1)ًٝو َٓؿع١ بعٛضشي " ٚقٌٝ أْٗا

بٝع اغيٓاؾع ٚتعسٜـ آخس بأْٗا برٍ عٛض  "ٚعسؾٗا اؿٓاب١ً بأْٗا : 
 . (2)"اير١َ  ؼيصٛؾ١ َٓؿع١ َع١ًَٛ َٔ عري َع١ٓٝ أٚ َٛ ؼيَعًّٛ 

اغيراٖب ايؿك١ٝٗ  ؼيذيو أْ٘ ضيهٓٓا ايكٍٛ بإٔ ايساد   ؼي ّاخلالصة
عكد ع٢ً اغيٓاؾع بعٛض َعًّٛ َٔ عري  "ا٭زبع١  ٖٛ تعسٜـ اٱداز٠ بأْٗا: 

 َد٠ َع١ًَٛ أٚ قدد٠ . ؼياير١َ ، أٚ عٌُ َعًّٛ  ؼيَع١ًَٛ أٚ َٛصٛؾ١ 

از يػ١ّ ٚقاّْْٛا ٚؾكّٗا لد َٔ ايعسض ايطابل يتعسٜـ اٱجي مكارىة :
قد قصس اصط٬ح  اغيدْٞتعسٜـ اٱجياز إ٫ إٔ ايكإْٛ  ؼيا٫تؿام بِٝٓٗ 

أطًل عًٝٗا َطُٝات  اييتاٱجياز ع٢ً إجياز ا٭غٝا٤ دٕٚ إجياز ا٭عُاٍ 
نُا إٔ عكد  …أخس٣ ْٚظُٗا بعكٛد أخس٣ نعكد ايعٌُ ٚعكد اغيكاٚي١ 

ايكإْٛ  ؼيبرات اـصا٥ص ايطابل بٝاْٗا ٜتُٝص   اٱض٬َٞايؿك٘  ؼياٱجياز 
، ؾٗرا ايعكد قد ْصت عًٝ٘ أسهاّ ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬، ٖٚٛ عكد اغيدْٞ
قٌ ايعكد َٚدتٗا  ايػ٤ٞطسؾٝ٘ ٚاتؿاقُٗا ع٢ً َٓؿع١  بذلاضٜٞٓعكد  زضا٥ٞ

َكابٌ ذيو، نُا أْ٘ عكد َعاٚض١ ًَٚصّ يطسؾٝ٘ سٝح ًٜتصّ  ؼيٚا٭دس٠ 

                                                 

،  َٚا  121 /6 –سٛاغ٢ ايػسٚا٢ْ ٚابٔ قاضِ ايعباد٣ ؼؿ١ احملتاز بػسح اغيٓٗاز (1)  
 .بعدٖا

، داز ايؿهس برلٚت ، غسح ايصزنػ٢ عًـ٢ كتصـس    6/7دا١َ دـاغيػ٢ٓ يٲَاّ ابٔ ق(2)  
ؾك٘ اٱَاّ أظيد ٫بٔ قدا١َ  ؼي ايهاؼيهإ، ايسٜاض ، بٝ، َهتب١ ايع 4/216اـسق٢ دـ
ؾك٘ اٱَاّ أظيد يػٝذ اٱض٬ّ اؿذا٣ٚ اغيكدضـ٢ ،   ؼي، اٱقٓاع 2/300اغيكدض٢ دـ

 .2/283دـ
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قٌ اٱجياز ٚؾ٢ َكابٌ  بايػ٤َٞٔ ا٫ْتؿاع اشلاد٨  اغي٪دس بتُهري اغيطتأدس
ذيو ًٜتصّ اغيطتأدس بدؾع ايعٛض عٔ ذيو يًُ٪دس ٖٚٛ ا٭دس٠، نُا إٔ 

 ؼيَٚ٪قت نُا ٖٛ اؿاٍ  شَينعكد  اٱض٬َٞايؿك٘  ؼيٖرا ايعكد أٜطّا 
، ٚايرٟ قد اضتُد َعظِ أسهاَ٘ ؼي ٖرا ايصدد َٔ ايؿك٘ اغيدْٞايكإْٛ 

 . عاّاٱض٬َٞ بٛد٘ 
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 املطلب الجالح
 طبٔعة حل الشزٓك يف املال الشائع ّمصادر الشْٔع

ٕٻ ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع اغيايو ؾص٤ٺ َٓ٘ ٜٴعد َايهّا ي٘ ًَه١ٝ تا١َ،  إ
ٕٻ سصت٘ ايػا٥ع١ اييت ضيًهٗا تٓتػس ٚتتؿسم ؼي نٌ دص٤ٺ َٔ أدصا٤  ٚذيو ٭

ٕٵ ناْت تا ٕٻ تًو اغيًه١ٝ ٚإ َٴكٝد٠ ؾ٬ حيل ي٘ اغياٍ ايػا٥ع، غرل أ ١َ إ٫ أْٗا تٴعد 
إٔ ٜٓتؿع بهٌ اغياٍ ايػا٥ع أٚ دص٤ٺ َٓ٘ ٚذيو ٭ْ٘ ٜٴعد قد اْتؿع سيا ضيًه٘ ٖٛ 
ٚضيًه٘ غرلٙ، ٚنرا يٛ تصسف ايػسٜو أٟ تصسف ؼي اغياٍ ايػا٥ع قبٌ ايكط١ُ 
ؼي أٟ دص٤ٺ َٔ أدصا٤ اغياٍ ايػا٥ع ؾتصسؾ٘ ٜهٕٛ ٚاقعّا ع٢ً َا ضيًو َٚا 

ٚع٢ً ذيو ؾاغياٍ ايػا٥ع ٫ ٜٴعد ػيًٛنّا نً٘ ًَه١ٝ تا١َ يًػسٜو ضيًو غرلٙ 
ٚيهٔ ًَه٘ ٜهٕٛ سيكداز سصت٘ ايػا٥ع١، ٚبايتايٞ ٫ حيل ي٘ إٔ ٜطتأثس بهٌ 
َصاٜا ٚػيٝصات ايػ٤ٞ اغيًُٛى ًَه١ٝ غا٥ع١ ٚذيو ٫غذلاى بك١ٝ ايػسنا٤ ؼي 

ٚذيو سيا ؽٛي٘ شلِ ٖرا اغياٍ اغيػذلى، ٭ٕ شلِ ْؿظ ا٫َتٝاشات اييت ٜتُتع بٗا 
 . (1)اؿص١ اييت ضيًهْٛٗا ؼي اغياٍ ايػا٥ع اغيػذلى ؾُٝا بِٝٓٗ

ٚؼي ايكإْٛ اغيدْٞ تعددت َراٖب ايؿكٗا٤ سٍٛ طبٝع١ سل ايػسٜو 
 ؼي اغياٍ ايػا٥ع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 االجتاِ األّل :
ٜس٣ أْصاز ٖرا ا٫ػاٙ إٔ سل اغيايو ع٢ً ايػٝٛع سل غدصٞ 

ٜع٢ٓ عدّ أسكٝت٘  ؼي  انتطاب َٓاؾع ايػ٤ٞ إزي إٔ تكع ٚيٝظ عٝين ػيا 
ايكط١ُ ايٓٗا١ٝ٥ ٚاييت ٜذلتب عًٝٗا إٔ ٜتشٍٛ ٖرا اؿل إزي سل عٝين ، ٚذيو  

َايّٝا ضيٝصٙ عٔ غرلٙ َٔ  ٭ٕ اؿل ايعٝين ٜهٕٛ قً٘ دا٥ُّا قددّا ؼدٜدّا
                                                 

ْتٗا بايكٛاْري ايٛضـع١ٝ يٮضـتاذ ايػـٝذ عًـ٢     اغيًه١ٝ ؼي ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ َع َكاز (1)
 .1969ّ، طبع١ 2/10اـؿٝـ 
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ّٜٛا ؾكط ، أَا قٌ سل ايػسٜو ع٢ً ايػٝٛع ؾٝهٕٛ قددّا ؼدٜدّا َعٓاؿكٛم
 .  (1) ٫ٚ ٜتُٝص عٔ غرلٙ َٔ اؿكٛم

ٚيهٔ ٖرا ايسأٟ قد تعسض يًٓكد ٭ْ٘ ٜتعازض َع ْصٛص ايكإْٛ 
اغيدْٞ ٚاييت ؽٍٛ ايػسٜو ع٢ً ايػٝٛع ضًطات َباغس٠ ع٢ً ايػ٤ٞ ايػا٥ع 

 . (2)ٖٚرا ٫ ٜهٕٛ إ٫ يصاسب اؿل ايعٝين ٚيٝظ ايػدصٞ
 االجتاِ الجاىٕ :

اٙ إٔ سل اغيايو ع٢ً ايػٝٛع ٖٛ سل عٝين َٔ ٜٚس٣ أْصاز ٖرا ا٫ػ
ْٛع خاص سيكتطاٙ ٫ ٜهٕٛ ايػ٤ٞ ايػا٥ع ػيًٛنّا جملُٛع ايػسنا٤ ٫ٚ ػيًٛنّا 
٭سدِٖ . ؾاغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ٫ ؽٍٛ يصاسبٗا إ٫ ْطب١ َع١ٓٝ َٔ َصاٜا ايػ٤ٞ 

 . (3) َٚٓاؾع٘
يػٝٛع ٖٚرا ايسأٟ تعسض أٜطا يًٓكد  ٭ْ٘ ٜٓهس ًَه١ٝ ايػسنا٤ ع٢ً ا

 . (4)يًُاٍ ايػا٥ع ، ٖٚٛ َا خيايـ اؿكٝك١
 االجتاِ الجالح :

ٜٚس٣ أْصاز ٖرا ا٫ػاٙ ِٖٚ ايػايب١ٝ  إزي إٔ اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ٖٞ 
ًَه١ٝ  ٭ٕ نٌ غسٜو ؼي ايػٝٛع ضيًو سصت٘ ؼي اغياٍ ايػا٥ع (5)ًَه١ٝ ؾسد١ٜ

تط٢ ؾسد١ٜ ، ٜٚٓصب سك٘ َباغس٠ ع٢ً ٖرٙ اؿص١ ٜٚهٕٛ شلرا اغيايو سيك
                                                 

(1) SUPERVIELLE, La notion de copropriete, Bulletin 
trimistrielle de la Societe de legislation compare, 1984, P. 
1027 et S.,  

 . 14 -13ص ؾسز ، صـ إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ ، د/ ؾسٜد عبداغيع(2)

َٚـا   105سل اغيًه١ٝ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ، د/َٓصٛز َصـطؿ٢ َٓصـٛز، ص   (3) 
  بعدٖا.

 .14إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ، د/ ؾسٜد عبداغيعص ، صـ (4) 
ًب٢ َهتب١ َصطؿ٢ ايباب٢ اؿ –سل اغيًه١ٝ ، د/ عبد اغيٓعِ ؾسز ايصدٙ، ايطبع١ ايجايج١ (5) 

،  1976، قط١ُ اغياٍ ايػا٥ع، د/قُد قُٛد عبد اهلل ، طبع١ 193ّ، صـ1967ض١ٓ 
  َٚا بعدٖا. 63صـ 
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ذيو سل اضتعُاٍ سصت٘ ايػا٥ع١ ٚاضتػ٬شلا ٚايتصسف ؾٝٗا َع َساعا٠ 
 سكٛم بك١ٝ ايػسنا٤.

ؾاغيًه١ٝ ايػا٥ع١ تتؿل َع اغيًه١ٝ اغيؿسش٠ ؼي نٕٛ نٌ َُٓٗا ًَه١ٝ ؾسد١ٜ 
، (1)ٚإٕ نإ ٖٓاى اخت٬ف بري اغيًهٝتري ؼي طسٜك٘ ػيازض١ نٌ َايو يطًطات٘

 . (2)١ٝ ايػا٥ع١ نْٛٗا ًَه١ٝ ؾسد١ٜٚيهٔ ٖرا اـ٬ف ٫ ٜٓؿ٢ عٔ اغيًه
ٖٚرا ايطابع ايؿسدٟ يًًُه١ٝ ايػا٥ع١ ضيٝصٖا عٔ اغيًه١ٝ اؾُاع١ٝ، 
ذيو إٔ ا٭خرل٠ ٖٞ ًَه١ٝ َػذلن١ ٫ ًَه١ٝ ؾسد١ٜ ؾاغيايو ؾٝٗا فُٛع١ َٔ 

                                                 

ٜبدٚ ايؿسم ٚاض  ٚدًٞ ؼي ايتُٝٝص بري اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ٚاغيًه١ٝ اغيؿسش٠ َٔ ْاس١ٝ : إٔ (1) 
ٛع قٌ اؿل ؼي اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ غرل قدد عدٚد َع١ٓٝ سٝح إٕ سص١ ايػسٜو ؼي ايػٝ

تػٌُ ناؾ١ أدصا٤ اغياٍ ايػا٥ع ؼي سري إٔ سل اغيايو ؼي اغيًه١ٝ اغيؿسش٠ ٜهـٕٛ دا٥ُـا   
قددا عدٚد ٚاضش١ شيٝصٙ عٔ غرلٙ َٔ اؿكٛم ٜٚهٕٛ يًُايو ػيازض١ ناؾ١ ايطًطات 
اغيتعًك١ باغيًه١ٝ دٕٚ ايسدٛع ٭سد غ٬ف اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ٚاييت ٫ ضيًو ؾٝٗا اغيايـو  

أسهاّ ٬ٍ بايتصسف دٕٚ ايسدٛع يباقٞ ايػسنا٤، زادع ؼي ذيو: ع٢ً ايػٝٛع ا٫ضتك
ايػٝٛع ؼي عكٛد اغيعاٚضات ٚايتدلعات ، د/قُد شٜدإ عبـد اشلـاد٣، طبعـ١  ضـ١ٓ     

 .50ّ، صـ1996
سـل اغيًهٝـ١ َـع غـسح َؿصـٌ       –اؾص٤ ايجأَ  –ايٛضٝط ؾ٢ غسح ايكإْٛ اغيدْٞ  (2) 

تٓكـٝ  اغيطتػـاز    – 1991ضـ١ٓ   2، طيٮغٝا٤ ٚا٭َٛاٍ. د/عبد ايساشم ايطٓٗٛز٣ 
َٚا بعدٖا ، اؿكٛم ايعٝٓٝـ١ ا٭صـ١ًٝ،  د.    1049/ 2داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ،  –ايؿك٢ 

، اغيطبع١ ايعاغيٝـ١ بايكـاٖس٠،    59بٓد    2دـ– 1951ض١ٓ  2ط ––قُد ناٌَ َسض٢ 
 ، 77سل اغيًه١ٝ، د/ إزلاعٌٝ غـا،، بٓـد    –اؾص٤ ا٭ٍٚ  –اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ 
َكاز١ْ د/عبد ايساشم ّ، دٚاّ سل اغيًه١ٝ : دزاض١ 1959ض١ٓ  –َهتب١ عبد اهلل ٖٚب١ 

 ّ.1981، طبع١ 29ؾسز، صـ 
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ا٭غداص ضيًهٕٛ ايػ٤ٞ فتُعري دٕٚ إٔ تهٕٛ شلِ غدص١ٝ َع١ٜٛٓ َٚجاشلا 
 . (1)سٚؾ١ ؼي ايكٛاْري اؾسَا١ًَْٝه١ٝ ايٝد اغيػذلن١ اغيع

ٚبايٓظس ؼي ْصٛص  ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ لد أْ٘ قد أخر بتهٝٝـ  
سٝح  ٙاغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ع٢ً أْٗا ًَه١ٝ ؾسد١ٜ َجًٗا ؼي ذيو َجٌ اغيًه١ٝ اغيؿسش

نٌ غسٜو ؼي ايػٝٛع ضيًو سصت٘ ًَهّا تاَّا ، "ع٢ً أْ٘ :  826ْص ؼي اغياد٠ 
ٚإٔ ٜطتٛزي ع٢ً مثازٖا ، ٚإٔ ٜطتػًٗا عٝح ٫ ًٜشل ٚي٘ إٔ ٜتصسف ؾٝٗا 

 . "ايطسز عكٛم ضا٥س ايػسنا٤ 
ؾٗرٙ ايطًطات اغيكسز٠ يًُايو ع٢ً ايػٝٛع سيكتط٢ ٖرا ايٓص ٢ٖٚ 
ضًطات ا٫ضتعُاٍ ٚا٫ضتػ٬ٍ ٚايتصسف ٫ تهٕٛ إ٫ غئ ضيًو ايػ٤ٞ 

ا٥ع١. ٖٚرا َا ًَه١ٝ َؿسش٠ ػيا ٜطؿ٢ طابع اغيًه١ٝ ايؿسد١ٜ ع٢ً اغيًه١ٝ ايػ
َٔ  826ايٓص ؼي اغياد٠  "أٜدت٘ قه١ُ ايٓكض اغيصس١ٜ سٝح قسزت إٔ : 

ٜدٍ ع٢ً إٔ َا أٚزدت٘ اغيرنس٠ اٱٜطاس١ٝ يًُػسٚع  –ايكإْٛ اغيدْٞ 

                                                 

ٖٚرا ايٓٛع َٔ اغيًه١ٝ ٖٛ ْٛع َٔ أْٛاع اغيًه١ٝ اؾُاع١ٝ ٜهٕٛ ؾٝ٘ اغياٍ قـٌ اؿـل    (1) 
ٕ ػيًٛنّا جملُٛع١ َٔ ا٭غداص دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٭ٟ َِٓٗ ؾٝ٘ سص١ غـا٥ع١ ، ٚدٕٚ أ 

ٜهٕٛ شلرٙ اجملُٛع١ غدص١ٝ َع١ٜٛٓ ٜٚسصد ٖرا اغياٍ يتشكٝل غسض َعري أٚ َصًش١ 
أْػـ٦ت   اييتَػذلن١ جملُٛع ايػسنا٤ ٚتٓتٗٞ ٖرٙ اغيًه١ٝ بتشكٝل ايػسض أٚ اغيصًش١ 

َٔ أدًٗا ، ٚقبٌ ذيو يٝظ َٔ سل أٟ غسٜو ؼي ًَهٝـ١ ايٝـد اغيػـذلن١ إٔ ٜطًـب     
ٞ َعسٚف ؼي ايكٛاْري اؾسَا١ْٝ َجٌ ايكـإْٛ  قطُتٗا قبٌ ذيو ، ٖٚرا ايٓظاّ ايكاْْٛ

اغيدْٞ ا٭غياْٞ ٚايكاْْٛٞ اغيدْٞ ايطٜٛطسٟ ٚيهٓـ٘ غـرل َعـسٚف ؼي ايكـإْٛ اغيـدْٞ      
اغيصسٟ أٚ ايكإْٛ اغيدْٞ ايؿسْطٞ ، ٚؽتًـ ًَه١ٝ ايٝد اغيػذلن١ عٔ اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ 

 ضيًو ايػسنا٤ ؼي اغيًه١ٝ َٔ ْاس١ٝ ص٬س١ٝ اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ي٬ْتٗا٤ بايكط١ُ ؼي سري ٫
اؾُاع١ٝ طًب ايكط١ُ إ٫ بعد اْتٗا٤ اغيصًش١ اييت َٔ أدًٗا أْػـ٦ت ٖـرٙ اغيًهٝـ١،    

 .8/1044ٜٓظس: ايٛضٝط ؼي غسح ايكإْٛ اغيدْٞ ، د/ عبدايساشم ايطٓٗٛزٟ ، 
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ع٢ً إٔ اغيًه١ٝ ؼي ايػٝٛع ناغيًه١ٝ اغيؿسش٠ تػتٌُ  –ايتُٗٝدٟ ؼي ٖرا ايصدد 
تصسف إ٫ إٔ ا٫ضتعُاٍ ع٢ً عٓاصس ث٬ث١ : ا٫ضتعُاٍ ٚا٫ضتػ٬ٍ ٚاي

 .(1) "ٚا٫ضتػ٬ٍ ٜتكٝدإ عكٛم ايػسنا٤ اٯخسٜٔ 
ٚقد تعسض ٖرا ايسأٟ يًٓكض َٔ قبٌ بعض ؾكٗا٤ ايكإْٛ ع٢ً 
أضاع إٔ أِٖ خصا٥ص اغيًه١ٝ اغيؿسش٠ ٖٛ أْٗا سل َاْع أٚ اضت٦جازٟ أٟ أْٗا 

اغيًه١  شيٓع ايػرل َٔ ا٫ضت٦جاز بايػ٤ٞ ٚا٫ْتؿاع ب٘، ٖٚرا غرل َٛدٛد ؼي
ايػا٥ع١  ٫غذلاى بك١ٝ ايػسنا٤ َع ايػسٜو ؼي ايػٝٛع  ؼي ٖرا ا٫ضت٦جاز ؼي 
ٚقت ٚاسد ع٢ً ذات ايػ٤ٞ ، ٫ٚ ٜهٕٛ ٭ٟ َٔ ٖ٪٤٫ اغي٬ى ع٢ً ايػٝٛع 
ا٫ضت٦جاز ؼي ا٫ْتؿاع بايػ٤ٞ ايػا٥ع ٚايتصسف ؾٝ٘ َٓؿسدا. ٚع٢ً ذيو ؾِٗ 

عٔ اغيًه١ٝ اغيؿسش٠ ٚبٓا٤ ع٢ً ٜكسزٕٚ إٔ اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ؽتًـ ؼي طبٝعتٗا 
ذيو ؾ٬ ضيهٔ اعتباز اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ناغيًه١ٝ اغيؿسش٠ ْٛعّا َٔ أْٛاع اغيًه١ٝ 

 . (2)ايؿسد١ٜ
ٖٚرا ايٓكد قد زد عًٝ٘ ايبعض اٯخس َٔ ايؿكٗا٤ قا٥ًري بإٔ ا٫ضت٦جاز 

جاز ؼي َٛدٛد ؼي اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ نُا ؼي اغيًه١ٝ اغيؿسش٠ غا١ٜ ا٭َس إٔ ٖرا ا٫ضت٦
اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ٜهٕٛ ٭نجس َٔ غدص ؼي سري أْ٘ ٜهٕٛ ؼي اغيًه١ٝ اغيؿسش٠ 

 . (3) يػدص ٚاسد

                                                 
 – 21ايطـ١ٓ   –فُٛع١ أسهـاّ ايـٓكض اغيصـس١ٜ     – 136/1984ؼي  –ْكض َدْٞ (1) 

 .1658ص  –م  ١ٓ52 يط 976ايطعٔ زقِ 
َٚـا   101سل اغيًه١ٝ ؾ٢ ايكإْٛ اغيد٢ْ اغيصس٣، د/ َٓصٛز َصطؿ٢ َٓصٛز، صـ (2) 

 بعدٖا.
ّ، صــ  1995ايٛدٝص ؼي اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ، د/قُد يبٝب غٓب ايطبع١ ايجا١ْٝ (3) 

َٚا بعدٖا، طبع١  94ص  –، غسح أسهاّ سل اغيًه١ٝ، د/عبد ايٓاصس ايعطاز  304
1995.ّ  
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ٚايرٟ أ٩ٜدٙ إٔ ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع ي٘ إٔ ٜطتعٌُ ٚإٔ ٜطتػٌ 
اغياٍ ايػا٥ع بكدز سصت٘ ؾٝ٘ دٕٚ َاْع َٔ ذيو طاغيا أْ٘ مل خيٌ عكٛم اغي٬ى 

ايػسٜو إٔ ٜتصسف بكدز سصت٘ ؼي اغياٍ  اٯخسٜٔ َع٘ ع٢ً ايػٝٛع ، ٚشلرا
، ٚي٘ (1)ايػا٥ع ، ؾً٘ إٔ ٜبٝع٘ نُا يٛ باع َج٬ّ سصت٘ ايػا٥ع١ ؼي ايعكاز ايػا٥ع

يػسٜو آخس أٚ  (2)أٜطا إٔ ٜبٝع قدز َؿسش َٔ ْصٝب٘ قبٌ إدسا٤  ايكط١ُ
ٚإٔ ٜسٖٓ٘ ، ؾاغيًه١ٝ ايػا٥ع١ ؼي طبٝعتٗا ناغيًه١ٝ اغيؿسش٠ ٖٞ ًَه١ٝ  (3)٭دٓيب

د١ٜ.، ٭ٕ سل نٌ ٚاسد َٔ ايػسنا٤ ٖٚٛ سل دص٢٥ ٜكع ع٢ً ايػ٤ٞ ؾس
ؾاؿص١ ايػا٥ع١ نايٓصٝب اغيؿسش ٜص  إٔ ٜهٕٛ ق٬ّ ٭ٕ ( 4)اغيػذلى طيٝع٘

 حيٛشٙ سا٥ص ع٢ً ٚد٘ ايتدصٝص ٚا٫ْؿساد .
َٔ ايتكٓري اغيدْٞ اغيصسٟ تٓص ع٢ً  826ٚػيا ٜ٪ٜد ذيو إٔ اغياد٠ 

سصت٘ ًَهّا تاَّا ، ٚي٘ إٔ ٜتصسف ؾٝٗا ٚإٔ نٌ غسٜو ؼي ايػٝٛع ضيًو "إٔ : 
ٜطتٛزي ع٢ً مثازٖا ٚإٔ ٜطتػًٗا عٝح ٫ ًٜشل ايطسز عكٛم ضا٥س 

 . "ايػسنا٤

                                                 

ايطعـٔ   -2دــ 42يطٓ٘  –فُٛع١ اغيهتب ايؿين  – 26/12/1991ْكض َدْٞ ؼي (1) 
 .2ع1980ص -م 56يطٓ٘  985زقِ 

ايطعـٔ   -2دــ 42يطـٓ٘   –فُٛع١ اغيهتب ايؿ٢ٓ  – 17/1/1991ْكض َد٢ْ ؾ٢ (2) 
 .1ع223ص -م 55يطٓ٘  650

يطعـٔ  ا -2دــ 42يطـٓ٘   –فُٛع١ اغيهتب ايؿ٢ٓ  – 23/5/1991ْكض َد٢ْ ؾ٢ (3) 
 .1ع1193ص -م 56يطٓ٘  2588

، اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ،  د/ ْعُإ قُد  152( سل اغيًه١ٝ ، د/ عبداغيٓعِ ايبدزا٣ٚ ، صـ 4)
، اؿكـٛم   73، ْظاّ اغيًهٝـ١ ،  د / َصـطؿ٢ اؾُـاٍ ، صــ     407خًٌٝ طيع٘ ، صـ

د٢ْ ، سل اغيًهٝـ١ ؾـ٢ ايكـإْٛ اغيـ     97ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ ،  د / طيٌٝ ايػسقا٣ٚ ، صـ 
 .   121اغيصس٣  ،  د / َٓصٛز َصطؿ٢ َٓصٛز ، صـ 
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 مصادر الشْٔع :
تتٓٛع َصادز ايػٝٛع ؾُٓٗا َا ٖٛ قا٥ِ ع٢ً ايسضا بري ايػسنا٤، 

 َٚٓٗا َا ٖٛ ددلّا عِٓٗ ٫ إزاد٠ شلِ ؼي سصٛي٘ ٫ٚ زغب١ شلِ ؼي ذيو.
أِٖ َصادز ايػٝٛع ايكا٥ِ ع٢ً ايسغب١ ٚايسضا َٔ نٌ ايػسنا٤: َٚٔ 

 ايبٝع ٚايػسا٤ ٚايٛقـ ٚايٛص١ٝ ٚايػسن١.
ٚأَا َصادز ايػٝٛع اؾدلٟ ايرٟ ٫ دخٌ يًػسنا٤ ؾٝ٘ ٚحيدخ ب٬ 
زغب١ َٔ أٟ أسدٺ َِٓٗ : ا٫خت٬ط ا٫ضطسازٟ ٜٚٴكصد ب٘ ا٫خت٬ط 

 ٖرا ا٫خت٬ط ؼي سايتري : اؿاصٌ بػرل إزاد٠ ايػسنا٤ ؼي اغيًو ٜٚتشكل
إذا اختًط اغيا٫ٕ ٚناْا َٔ دٓظ ٚاسد ناخت٬ط اؿٓط١  األّىل:

باؿٓط١ ٚغرل ذيو ؾًٓشظ أْ٘ ؼي ساي١ اخت٬ط اؾٓطري اغيتُاثًري ٫ ضيهٔ 
 ايتؿسٜل بُٝٓٗا ٫ٚ شيٝص أسدُٖا عٔ اٯخس.

تُٝص إذا اختًط اغيا٫ٕ ٚناْا كتًؿري ؼي اؾٓظ َع إَهإ اي الجاىٔة:
 بُٝٓٗا ٚيهٔ بعد عٓا٤ٺ َٚػك١ ناخت٬ط اؿٓط١ بايػعرل.

ٍٟ َٔ اؿايتري نإ اغياٍ اغيدتًط َػذلنّا بري  ؾإذا ٚقع ا٫خت٬ط ؼي أ
اغيايهري ع٢ً قدز ْطب١ َا يهٌ َُٓٗا قبٌ اـًط، ؾإذا سدخ إٔ تًـ بعد 
 ا٫خت٬ط ٚنإ ايتًـ قد أصاب أسد اغيايري ٚعٴًِ صاسب٘ ؾإْ٘ ٜتشٌُ ذيو

ٔٵ َعًَّٛا نإ ايتايـ َٔ اغياٍ بٓطب١ َا يهٌ غسٜو ٕٵ مل ٜه  .(1)ايتًـ، ؾإ
ٖٛ اغيرلاخ سٝح ٜهٕٛ اغياٍ  –إٕ نإ ددلّٜا  –ٚأِٖ أضباب ايػٝٛع 

 َػاعّا بري طيٝع ايٛزث١. –ايرٟ ٖٛ َاٍ ايذلن١  –
                                                 

 – 10/407، اجملُـٛع ، 6/74، ايبٓا١ٜ ؼي غـسح اشلداٜـ١ ،   2/301ايؿتا٣ٚ اشلٓد١ٜ ،(1) 
  .1061اغياد٠  13 – 3/10، دزز اؿهاّ ؼي غسح ف١ً ا٭سهاّ 408
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ٚيٝظ يًػٝٛع أضباب خاص١ ب٘ ، ؾهٌ أضباب َٔ أضباب نطب 
أٚ ْكٌ اغيًه١ٝ ؼي ساي١ غٝٛع ، ؾا٫ضت٤٬ٝ يٛ قاّ ب٘  اغيًه١ٝ ٜصً  ضببّا ٱْػا٤

أنجس َٔ غدص بايٓطب١ يٓؿظ ايػ٧ ٫نتطبٛا ًَهٝت٘ ع٢ً ايػٝٛع ، ْٚؿظ 
ايػ٧ بايٓطب١ يًتكادّ اغيهطب ، ٚأٜطا بايعكد ضيهٔ إٔ ٜػذل٣ أنجس َٔ 
غدص غ٦ّٝا ع٢ً ايػٝٛع بِٝٓٗ ، ٚضيهٔ إٔ ٜٛص٢ غدص سياٍ َعري ٭نجس 

بايٓطب١ يًُرلاخ ؾٗٛ ايطبب ايػايب ٚاغيعتاد يٛدٛد ساي١  َٔ غدص ، أَا
 .  (1)ايػٝٛع

                                                 

ُـد سطـري   زادع ؼي ايؿك٘ اٱض٬َٞ : ْظس١ٜ ايػٝٛع ؼي ايؿكـ٘ اٱضـ٬َٞ ،  د / ق  (1) 
داَع١  –َٚا بعدٖا، زضاي١ دنتٛزاٙ َكدَ٘ إزي ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ  16قٓدٌٜ ، صـ 
ّ،  إْٗا٤ ايػٝٛع ؼي ا٭عٝإ اغيػذلن١ بايكط١ُ ، د/ قُـٛد قُـد   1985ا٭شٖس عاّ 

ايػاعس ، عح َٓػٛز سيذ١ً ايبشٛخ ايؿكٗٝـ١ ٚايكاْْٛٝـ١ بهًٝـ١ ايػـسٜع١ ٚايكـإْٛ      
 ّ. 2000 -ٖـ 1420، طـ  591، صـ  1اَظ عػس دـ بدَٓٗٛز، ايعدد اـ

، طبع١  410زادع ؼي ايؿك٘ ايكاْْٛٞ: اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ، د/ ْعُإ قُد خًٌٝ طيع٘ ، صـ 
ّ ، َطبع١ داَع١ ايكاٖس٠ ٚايهتاب اؾاَع٢، سل اغيًه١ٝ ٚأضباب نطـب٘،   1992ض١ٓ 

يٓاصس  ايعطاز ، ، غسح أسهاّ سل اغيًه١ٝ ، د/ عبد ا 156د/ قُد ع٢ً عسؾ٘ صـ 
، اؿكٛم ايع١ٝٓٝ 217، اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ ، د/ تٛؾٝل سطٔ ؾسز ، صـ 95صـ 

، دزٚع ا٭َـٛاٍ ، د/ عبـدايؿتاح    156ا٭ص١ًٝ ، د/ ضعٝد ضعد عبدايط٬ّ، صـ 
، َٛدص تٓظِٝ سل اغيًه١ٝ ؾ٢ ايكإْٛ اغيد٢ْ اغيصس٣ ،  د/ قُد  176عبدايباق٢، صـ

، طبعـ١ داز ايٓٗطـ١ ايعسبٝـ١، دزٚع ؾـ٢ سـل اغيًهٝـ١ ،        308غهس٣ ضسٚز ، صـ 
  ، طبع١ داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ. 101د/عبدايعصٜص عاَس ، صـ
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 املبحح الجاىٕ
 تأجري الشزٓك للنال الشائع دٌّ مْافكة باقٕ الشزكاء 

 يف الكاىٌْ املدىٕ ّالفكُ اإلصالمٕ
يًٛقٛف ع٢ً سهِ تأدرل أسد ايػسنا٤ ؼي اغياٍ ايػا٥ع ؾُٝع اغياٍ 

باقٞ ايػسنا٤ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ ٚايؿك٘  ايػا٥ع دٕٚ اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١
اٱض٬َٞ ؾإٕ ذيو ٜطتدعٞ تكطِٝ ٖرا اغيبشح إزي َطًبري ع٢ً ايٓشٛ 

 ايتايٞ:
اغيطًب ا٭ٍٚ: تأدرل ايػسٜو يًُاٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ 

 ايػسنا٤ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ.
اغيطًب ايجاْٞ: تأدرل ايػسٜو يًُاٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ 

 ؼي ايؿك٘ اٱض٬َٞ. ايػسنا٤
 

 املطلب األّل
 تأجري الشزٓك للنال الشائع دٌّ مْافكة باقٕ الشزكاء

 يف الكاىٌْ املدىٕ 
ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع عٓد قٝاَ٘ بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع ٫ خيًٛ ساي٘ 
َٔ ث٬خ سا٫ت  اؿاي١ ا٭ٚزي: إذا نإ ايػسٜو ضيًو أغًب١ٝ ا٭ْصبا٤ ؼي 

َٔ سك٘ إٔ ٜكّٛ بتأدرل ٖرا اغياٍ ٭ْ٘ ضيجٌ ا٭غًب١ٝ، اؿاي١ اغياٍ ايػا٥ع، ؾإٕ 
ايجا١ْٝ: إٔ ٜكّٛ بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع سيٛاؾك١ ايػسنا٤ أٚ َٛاؾك١ ا٭غًب١ٝ ٖٚرٙ 
اؿاي١ ٫ خ٬ف ؼي َػسٚعٝتٗا، ٜٚهٕٛ ايػسٜو ٚن٬ٝ ضُٓٝا إذا قاّ بتأدرل 
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١ قٝاّ ايػسٜو ايرٟ ٫ اغياٍ ايػا٥ع َٔ تًكا٤ ْؿط٘، اؿاي١ ايجايج١: ٖٚٞ ساي
ضيًو ا٭غًب١ٝ بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ ايػسنا٤ ، ٚؾُٝا ًٜٞ 

 ْعسض شلرٙ اؿا٫ت بػ٧ َٔ ايتؿصٌٝ اغيٓاضب.
 تأدرل ايػسٜو ايرٟ ضيًو ا٭غًب١ٝ ؼي اغياٍ ايػا٥ع: احلالة األّىل:

٥ع ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ َٔ سل ايػسٜو إٔ ٜكّٛ بتأدرل اغياٍ ايػا
٭ْ٘ ضيًو ا٭غًب١ٝ ٭ْ٘ َٔ اغيتؿل عًٝ٘ أْ٘ إذا اتؿكت أغًب١ٝ ٬َى ايعكاز 

، نإجياز اغياٍ (1)ايػا٥ع ع٢ً ايكٝاّ بعٌُ َعري َٔ أعُاٍ اٱداز٠ ايعاد١ٜ 
ايػا٥ع َج٬ّ ، ؾإْ٘ ٜٓؿر ؼي سل طيٝع ايػسنا٤ ضٛا٤ اغيٛاؾل َِٓٗ ٚاغيعذلض ، 

جياز باعتبازٖا أصًٝ٘ عٔ ْؿطٗا، ع٢ً أضاع إٔ ٖرٙ ا٭غًب١ٝ تكّٛ بٗرا اٱ
 ْٚا٥ب٘ ؼي ايٛقت ْؿط٘ ْٝاب١ قا١ْْٝٛ عٔ ا٭ق١ًٝ َٔ ايػسنا٤ .

ٜٚعتدل إجياز اغياٍ ايػا٥ع َٔ أعُاٍ اٱداز٠ ايعاد١ٜ ، ٚبايتايٞ ؾإْ٘ حيل 
يًػسٜو ايرٟ ضيًو ا٭غًب١ٝ إٔ ٜكّٛ بهاؾ١ ا٭عُاٍ اييت ٜتطًبٗا عكد اٱجياز 

ا٭دس٠ ٚتطًِٝ ايػ٤ٞ قٌ عكد اٱجياز، ٚغرل ذيو  َٔ ؼسٜس ايعكد ، ٚقبض
 "َٔ ا٭عُاٍ . ٖٚرا َا قسزت٘ قه١ُ ايٓكض اغيصس١ٜ سٝح ْصت ع٢ً أْ٘ : 

َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ قد ْصت ع٢ً إٔ  701غيا ناْت ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ اغياد٠ 
اٱجياز ٜعد َٔ أعُاٍ اٱداز٠ ، َٚٔ ثِ ؾإجياز اغياٍ ايػا٥ع ٜدخٌ ؼي ضًط١ 

تٛيٞ إدازت٘ َٔ ايػسنا٤ ٜٚدخٌ ؼي ضًطت٘ ، تبعّا  يريو ، سل ايتكاضٞ ؾُٝا  َ

                                                 

َٔ ايكإْٛ  829،  828ايٓص ؼي اغيادتري  "سٝح قطت قه١ُ ايٓكض اغيصس١ٜ بإٔ :  (1)
با٤ اغيدْٞ ٜدٍ ع٢ً أْ٘ إذا تعدد ٬َى ايعكاز ايػا٥ع ؾإْ٘ حيل غئ ضيًو أغًب١ٝ ا٭ْصـ 

طعـٔ زقـِ    -ْكض َدْٞ   "ؾٝ٘ إٔ ٜ٪دسٚا يًػرل بٛصؿ٘ َٔ أعُاٍ اٱداز٠ اغيعتاد٠ 
ؼي   2204ص  –فُٛعــــ١ عبــــد اغيــــٓعِ ايدضــــٛق٢  –م  45يطــــ١ٓ  12299

 .1دـ – 34ايط١ٓ  – 23/5/1990
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ٜٓػأ عٔ ٖرا اٱجياز َٔ َٓاشعات ، ؾٝص  إٔ ٜهٕٛ َدعّٝا ، أٚ َدعّٝا عًٝ٘ 
 . (1)"ؾٝٗا 

بٝع  "نُا قطت ذات احمله١ُ أٜطّا بإٔ َٔ تًو ا٭عُاٍ ايعاد١ٜ :
. ٜٚدخٌ ؼي (2)"قبض ايجُٔ احملصٍٛ ايٓاتر َٔ ا٭زض ايصزاع١ٝ اغيػذلن١ ٚ

اضت٦ذاز عُاٍ يًصزاع١ ٚاؿسخ ٚايتطُٝد ٚايبرٚز  "أعُاٍ اٱداز٠ أٜطا : 
ٚاؿصد ، ٚغسا٤ َا ًٜصّ َٔ زلاد ٚبرٚز ، ٚاضت٦ذاز اغيٛاغ٢ ٚاٯ٫ت 

 .(3)ايصزاع١ٝ اي٬ش١َ يصزاع١ٝ ا٭زض اغيػذلن١
ع أعُاٍ ٚع٢ً ذيو ؾإٕ َٔ ضيًو ا٭غًب١ٝ اغيطًك١ ي٘ سل ايكٝاّ ظُٝ

اٱداز٠ ايعاد١ٜ، ٫ٚ تطتطٝع ا٭ق١ًٝ ايتظًِ َٔ قساز ا٭غًب١ٝ ؼي ٖرا ايػإٔ 
يًُشه١ُ اغيدتص١ إ٫ إذا تعطؿت ٖرٙ ا٭غًب١ٝ ؼي اضتعُاٍ سكٗا ؼي اٱداز٠ 
نإٔ تهٕٛ قد زاعت َصًشتٗا ، ٚأٖدزت َصاحل ا٭ق١ًٝ، خاص١ إذا ناْت 

ؾعٓد٥ر تهٕٛ  (4)سٜهّا ٚاسدّا ؾكطا٭غًب١ٝ عددّا ق٬ًّٝ َٔ ايػسنا٤ أٚ ناْت غ

                                                 

 – 11/4/1983، ؾـ٢  934ص  –م  40يطـ١ٓ   766طعـٔ زقـِ    –ْكض َـد٢ْ   (1)
يطٓ٘  2013ايطعٔ زقِ  –ْكص َد٢ْ   – 1ز – 34ايط١ٓ  –فُٛع١ اغيهتب ايؿ٢ٓ 

 .20/11/1991، ؾ٢ 1660ص-م56

 – 18/4/1969ؾـ٢   1207ص  –م  35يطـ١ٓ   320طعـٔ زقـِ    –ْكض َـد٢ْ   (2)
 .3ز – 20ايط١ٓ  –فُٛع١ اغيهتب ايؿ٢ٓ 

ص  – 496بٓد  –2ايٛضٝط ؾ٢ غسح ايكإْٛ اغيد٢ْ، د/عبد ايساشم ايطٓٗٛز٣ ، دـ (3)
1095. 

، اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ ، ، د/ إزلاعٌٝ 1097ص  – 2ايطٓٗٛز٣  دـ ايٛضٝط د/ (4)
، سل اغيًهٝـ١ ؾـ٢   193، سل اغيًه١ٝ د/عبد اغيٓعِ ؾسز ايصد٠، صـ 131، ص  غا،

 .141ايكإْٛ اغيد٢ْ اغيصس٣ ، د/ َٓصٛز َصطؿٞ   ص 
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ا٭غًب١ٝ َتعطؿ١ ؼي َٛقؿٗا ٖرا، ٜٚهٕٛ يٮق١ًٝ عٓد٥ر إٔ تتظًِ َٔ قساز ٖرٙ 
 ا٭غًب١ٝ يًُشه١ُ اغيدتص١ بطًب عدّ ْؿاذ ٖرا اٱجياز ؼي سكٗا.

ٚإذا نإ َٔ سل ا٭غًب١ٝ  تأدرل اغياٍ ايػا٥ع ؾإْ٘ ٜطتٟٛ إٔ ٜهٕٛ 
، ٚإذا نإ أسد ايػسنا٤ ٖٛ َطتأدس اغياٍ ٭دٓيب، أٚ ٜهٕٛ ٭سد ايػسنا٤ 

ايػا٥ع، أٚ ؾص٤ َٓ٘، ؾعكد اٱجياز ٜٓؿر ؼي سل طيٝع ايػسنا٤، إذا نإ 
ايػسٜهإ اغي٪دس ٚاغيطتأدس ضيًهإ َعّا ا٭غًب١ٝ اغيطًك١ يًُاٍ ايػا٥ع، نإٔ 
ٜهٕٛ ن٬ّ َُٓٗا َج٬ّ َايهّا يجًح اغياٍ ايػا٥ع . ٖٚرا َا أقست٘  قه١ُ ايٓكض 

أْ٘ جيٛش يًُايو ع٢ً  –َٔ اغيكسز ؼي قطا٤ قه١ُ ايٓكض  "غيصس١ٜ بكٛشلا : ا
ايػٝٛع ؼي ايعكاز إٔ ٜطتأدس َٔ باقٞ غسنا٥٘ أٚ ٜطتأدس دص٤ّا َٓ٘ إذ يٝظ 

 . (1)"ٖٓاى َا ضيٓع٘ قاّْْٛا َٔ إبساّ عكد إجياز َعِٗ عٔ ٖرا ايعكاز ايػا٥ع
َ٪دسّا يًػسٜو ٚبريو جيٛش إٔ ٜهٕٛ نٌ غسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع  

 .(2)اٯخس َٚطتأدسّا َٓ٘، ٖٚرا َا أٜدت٘ قه١ُ ايٓكض

                                                 

فُٛع١  – 13/4/1988ؼي  651ص  –م  50يط١ٓ  707ايطعٔ زقِ  –ْكض َدْٞ (1)
 .1دـ – 39ايط١ٓ  -ايؿين  اغيهتب

( َٔ  846ايٓص ؼي ايؿكس٠ ا٭ٚزي َٔ اغياد٠ )  "ٚتكٍٛ قه١ُ ايٓكض ؼي ٖرا ايصدد  (2)
ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ دٍ ع٢ً إٔ يًػسنا٤ ع٢ً ايػٝٛع ؼي اغيًهٝـ١ إٔ ٜتؿكـٛا عًـ٢    
 قط١ُ اغيٗاٜأ٠ غيد٠ َع١ٓٝ ؾٝكطُٕٛ اغياٍ بِٝٓٗ قط١ُ َٓؿع١ ٫ قط١ُ ًَو ؾٝدص نٌ
َِٓٗ ظص٤ َؿسش ٜعادٍ سصت٘ ؼي اغياٍ ايػا٥ع ؾٝطتكٌ بإدازت٘ ٚاضتػ٬ي٘ ٚا٫ْتؿاع ب٘ 
ضٛا٤ بٓؿط٘ أٚ بٛاضط١ غرلٙ دٕٚ باقٞ ايػـسنا٤ ، ذيـو إٔ ايػـسٜو سيكتطـ٢ ٖـرٙ      
اغيٗاٜأ٠ حيصٌ ع٢ً ْصٝب باقٞ ايػسنا٤ ؼي َٓؿع١ اؾص٤ ايرٟ اخـتص بـ٘ ؼي َكابـٌ    

ع١ ا٭دصا٤ اغيؿسش٠ ا٭خس٣ ، ٜٚعتدل ايػسٜو سصٍٛ ايػسنا٤ ع٢ً ْصٝب٘ ٖٛ ؾ٢ َٓؿ
َ٪دسّا غيٓؿع١ سصت٘ َٚطتأدسّا غيٓؿع١ سصص باق٢ ايػسنا٤ ، ٚتطبل ايكٛاعد اـاص١ 
 =باٱجياز ؾُٝا ٜتعًل عكٛق٘ ٚايتصاَات٘، ٚدٛاش ا٫ستذاز بايكط١ُ ع٢ً ايػرل، ٜٚهٕٛ
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 تٛنٌٝ أسد ايػسنا٤ ؼي إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع. احلالة الجاىٔة:
ٚتتُجٌ ٖرٙ اؿاي١ ؼي ساي١ قٝاّ ايػسٜو ايرٟ ٫ ضيًو ا٭غًب١ٝ ؼي 
اغياٍ ايػا٥ع بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ اعذلاض َٔ باقٞ ايػسنا٤ ، ٚبايتايٞ 

َٔ ايكإْٛ  828/3ؾإْ٘ ٜهٕٛ ٚن٬ٝ عِٓٗ ٖٚرا َطتؿاد َٔ ْص اغياد٠ 
ٚإذا تٛزي أسد ايػسنا٤ اٱداز٠ دٕٚ  "اغيدْٞ اغيصسٟ اييت ْصت ع٢ً أْ٘ : 
 . "اعذلاض َٔ ايباقري عد ٚن٬ّٝ عِٓٗ 

ؾاغياد٠ ايطابك١ تكسز أْ٘ إذا قاّ أسد ايػسنا٤ بعٌُ َٔ أعُاٍ اٱداز٠ 
ٍ ايػا٥ع ، ٚمل ٜعذلض ع٢ً ٖرا ايعٌُ أسد َٔ ايػسنا٤ ، ايعاد١ٜ، نإجياز اغيا

بايسغِ َٔ عًُِٗ طيٝعّا ب٘، ؾإٕ ٖرا ايػسٜو  ٜعد ٚن٬ّٝ عٔ باقٞ ايػسنا٤ 
ؼي ٖرا ايعٌُ، ٜٚعد ضهٛتِٗ سيجاب١ ٚناي١ ض١ُٝٓ َِٓٗ شلرا ايػسٜو يًكٝاّ 
بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع، ؾٝهٕٛ ايػسٜو أص٬ّٝ عٔ ْؿط٘ ٚٚن٬ّٝ عٔ باقٞ 

 ايػسنا٤ ؼي إجياز اغياٍ ايػا٥ع ٚايرٟ ٜٓؿر ؼي سكِٗ طيٝعّا.
٫ٚ ٜعتد  باعذلاض بعض ايػسنا٤ ع٢ً ايعٌُ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ ايٛنٌٝ 
ايطُين ، طاغيا إٔ أغًب١ٝ ايػسنا٤ قد أبدٚا َٛاؾكتِٗ ع٢ً عٌُ ايػسٜو ، 
                                                                                                                    

اقٞ ايػسنا٤ ايرٜٔ ضيتٓع ي٘ تأدرل اؾص٤ اغيؿسش ايرٟ اختص ب٘ إجيازّا ْاؾرّا ؾ٢ سل ب=
عًِٝٗ ػيازض١ ٖرا اؿل ٫يتصاَِٗ بطُإ عدّ ايتعسض ٚيٛ ناْٛا أصـشاب أغًبٝـ١   
اؿصص ؾ٢ ًَه١ٝ اغياٍ ايػا٥ع، ٚتهٕٛ اٱداز٠ ايصادز٠ َِٓٗ يًػرل غـرل ْاؾـر٠ ؼي   
َٛاد١ٗ ايػسٜو صاسب اؿل ؾ٢ اضتػ٬ٍ ٚإداز٠ ٖرا اؾص٤ ، ٚحيل شلرا ايػسٜو إٔ 

يكط١ُ قبٌ ايػرل ايرٟ اضتأدس َٔ باقٞ ايػسنا٤ بعد ايكط١ُ ٚيٛ مل ٜهٔ حيتر بٗرٙ ا
عكد ايكط١ُ َػٗسّا ، إذ ٜعتدل ايػسٜو ؾ٢ سهِ اغيطتأدس شلرا اؾص٤ ، ٚطبكّا يًكٛاعد 

ْكـض َـد٢ْ    "اـاص١ بعكد اٱجياز ؾإْ٘ ٫ ًٜصّ غـٗس٠ يٲستذـاز بـ٘ عًـ٢ ايػـرل      
 52يط١ٓ  1030ايؿ٢ٓ، طعٔ زقِ ّ فُٛع١ أسهاّ ايٓكض ، اغيهتب 6/12/1989

 .269، صـ3م دـ
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٭ٕ سل اٱداز٠ ايعاد١ٜ ٫ ًٜصّ يًكٝاّ ب٘ َٛاؾك١ طيٝع ايػسنا٤، بٌ ٜهؿ٢ 
ٛاؾس ا٭غًب١ٝ عٓد٥ر. أَا إذا اعذلض ع٢ً إداز٠ ٖرا ايػسٜو غسنا٤ ضيًهٕٛ ت

أنجس َٔ ْصـ اغياٍ ايػا٥ع ، ؾإٕ ٖرا ايػسٜو ٫ ٜهٕٛ ػيج٬ّ يٮغًب١ٝ، ٚجيب 
 .(1)عًٝ٘ تسى أعُاٍ اٱداز٠

إذا نإ َؿاد اغيادتري  "ٚقد قطت قه١ُ ايٓكض ؼي ٖرا ايػإٔ بأْ٘ : 
دْٞ إٔ سل تأدرل اغياٍ ايػا٥ع ٜجبت يٮغًب١ٝ َٔ ايكإْٛ اغي 828،  827

اغيطًك١ يًػسنا٤ ، ؾُت٢ صدز اٱجياز يًعري نًٗا أٚ ؾص٤ َؿسش َٓٗا َٔ أسد 
ايػسنا٤ دٕٚ إٔ تهٕٛ ي٘ أغًب١ٝ ا٭ْصب١، ؾإٕ اٱجياز ٚإٕ ٚقع صشٝشّا 
 ْٚاؾرّا ؾُٝا بٝٓ٘ ٚبري اغيطتأدس َٓ٘ إ٫ أْ٘ ٫ ٜطس٣ ؼي سل باقٞ ايػسنا٤ ػئ مل
ٜصدز َِٓٗ اٱداز٠ طاغيا مل ٜكسٖٚا صساس١ أٚ ضُّٓا اعتبازّا بإٔ اٱجياز ٜكع 
ؼي دص٤ َٓ٘ ع٢ً ًَو ايػرل ، ؾٝشل شل٪٤٫ ايػسنا٤ إٔ ٜطًبٛا إخساز 
اغيطتأدس َٔ أسدِٖ َٔ ايعري نًٗا َٚٔ أٟ دص٤ َٓٗا َُٗا صػس دٕٚ اْتظاز 

 .(2)ْتٝذ١ ايكط١ُ
اٍ اٱداز٠ ايعاد١ٜ اييت حيتادٗا ٚيًٛنٌٝ ايطُين إٔ ٜكّٛ بهاؾ١ أعُ

إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع َٔ تصسؾات قا١ْْٝٛ أٚ أعُاٍ َاد١ٜ أٚ إدسا٤ات قطا١ٝ٥، 

                                                 

َٚا بعدٖا ، اؿكٛم ايعٝٓٝـ١ ا٭صـ١ًٝ، د/    60ص  – 68ايٛضٝط د. ايطٓٗٛز٣  دـ (1)
ّ صــ  1965ضـ١ٓ   –ايطبع١ ايجا١ْٝ  –ا٭سهاّ اغيًه١ٝ  –اؾص٤ ا٭ٍٚ  –سطٔ نرلٙ،  

64   ٟ ضـسٚز،   ، َٛدص تٓظِٝ سل اغيًه١ٝ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ، د/قُـد غـهس
 .َٚا بعدٖا 312صـ

 316زقِ  – 38ايط١ٓ  –فُٛع١ أسهاّ ايٓكض  – 31/12/1977ْكض َدْٞ  ؼي  (2)
 .1846ص  –
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ؼي قٝاَ٘ بايتصسؾات ايكا١ْْٝٛ اييت   (1)ٖٚٛ ٜعتدل ٚن٬ّٝ عٔ ايػسنا٤ ايباقري
تتطًبٗا أعُاٍ اٱداز٠ ، نُا أْ٘ قد ٜهٕٛ ؾطٛيّٝا ؼي ساي١ قٝاَ٘ با٭عُاٍ 

 . (2)اغيتعًك١ باٱداز٠ إذا تٛاؾست غسٚطٗااغياد١ٜ 
ؾإذا قاّ ايٛنٌٝ ايطُين بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع نً٘ أٚ دص٤ َٓ٘ يػسٜو 
آخس أٚ ٭دٓيب بعًِ بك١ٝ ايػسنا٤ ٚدٕٚ اعذلاضِٗ أٚ َع اعذلاض ا٭ق١ًٝ 
َِٓٗ ؾكط ، ؾإٕ ٖرا ايػسٜو أٚ ايٛنٌٝ ايطُين ٜهٕٛ قد تصسف تصسؾّا 

اؾراّٳ ؼي سل طيٝع ايػسنا٤ غيد٠ ٫ تصٜد عٔ ث٬خ صشٝشّا ٜٚهٕٛ إجيازٙ ْ
ضٓٛات َا مل ٜٛدد ْص قاْْٛٞ خيايـ ذيو . ٖٚرا َا أندت٘ قه١ُ ايٓكض 

 .(3)اغيصس١ٜ

                                                 

فُٛعـ١   – 20/11/1991ؼي  1665ص  – 2013ايطعـٔ زقـِ    –ْكض َـدْٞ    (1)
إذا تٛزي أسد ايػسنا٤ اٱداز٠ دٕٚ  "م ، ٚؾٝ٘ قطت بأْ٘ :  56ايطٓ٘  –أسهاّ ايٓكض 
 ."قري عد ٚن٬ّٝ عِٓٗ إعذلاض ايبا

 .86ص  – 6دـ –فُٛع١ ا٭عُاٍ ايتشطرل١ٜ يًكإْٛ اغيدْٞ  اغيصسٟ  (2)

َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ أْـ٘ إذا تـٛزي    828/3اغيكسز ع٬ُّ باغياد٠  ""سٝح ْصت ع٢ً أْ٘:  (3)
أسد ايػسنا٤ إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ اعذلاض َٔ ايباقري عد ٚن٬ّٝ عِٓٗ . ٚغيا نـإ  

غياٍ ايػا٥ع ع٬ُّ َٔ أعُاٍ اٱداز٠ ، ٚنإ َا أٚزدٙ اؿهِ اغيطعٕٛ ؾٝ٘ بأضباب٘ تأدرل ا
صادز ػئ ضيًه٘ باعتباز إٔ ي٘ سـل   9) إٔ عكد اغيطتأْـ عًٝ٘ ا٭ٍٚ عٔ ايػك١ زقِ 

اٱداز٠ ٚايتأدرل ( ثابت أْ٘ َايو ٚٚنٌٝ عٔ باقٞ اغيـ٬ى ٚايعكـاز َهًــ بازلـ٘     
٘ ٚنإ ٖٛ ايرٟ ٜـ٪دس غـكك٘ نًـ٘ َٚٓطـٛب إيٝـ٘      ٚااٖس سيظٗس اغيايو يًعكاز طيٝع

تكاض٢ خًٛ زدٌ َٔ طسؼي ايدع٣ٛ ... ٖٚٛ اغي٪دس يًطسؾري ... َٚٔ ثِ ؾإٕ اؿهِ 
ؼي  –ْكــض َــدْٞ  " "ٜهــٕٛ قــد ْــاقؼ صــؿ١ اغيطعــٕٛ ضــدٙ ايجــاْٞ ؼي ايتــأدرل  

يط١ٓ  980طعٔ زقِ  – 1دـ – 40ايط١ٓ  –فُٛع١ اغيهتب ايؿين  – 22/6/1989
 .651ص  –م  53
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َٚت٢ داش يًٛنٌٝ ايطُين ايكٝاّ بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع ، داش ي٘ إٔ 
كد ٜكّٛ بهاؾ١ ا٭عُاٍ ايكا١ْْٝٛ اييت ٜكتطٝٗا اٱجياز ، َجٌ قٝاَ٘ بتشسٜس ع

 . (2)، ٚقبض ا٭دس٠ ْٝاب١ عٔ باقٞ  ايػسنا٤(1)اٱجياز
ٚحيل يًٛنٌٝ ايطُين ػيازض١ ضًط١ ايتكاضٞ ؾُٝا ٜٓػأ عٔ أعُاٍ 
اٱداز٠ ايعاد١ٜ َٔ َٓاشعات َجٌ إقا١َ دع٣ٛ ٱخ٤٬ ايعكاز ايػا٥ع َٔ 

 .(3)َطتأدسٙ أٚ طًب شٜاد٠ أدست٘
اٍ ايػا٥ع عٔ ٚنُا إٔ ايٛنٌٝ ايطُين ٜطتُد ضًطت٘ ؼي إداز٠ اغي

طسٜل ا٭غًب١ٝ ؾإْ٘ أٜطا ٜهٕٛ قاب٬ّ يًعصٍ، إذ تطتطٝع ا٭غًب١ٝ اغيطًك١ 
يًػسنا٤ سطب ق١ُٝ اؿصص إٔ تعصٍ ايٛنٌٝ ايطُين ساٍ قٝاَ٘ بأعُاٍ 

، ٚبايتايٞ ؾإٕ عًٝ٘ إٔ (4)اٱداز٠، ٚذيو باعذلاضٗا ع٢ً اضتُسازٙ ؼي اٱداز٠
اغياٍ َٓر اعذلاض ا٭غًب١ٝ . ؾإذا  ٜتٓش٢ ؾٛزّا ٜٚصب  َعص٫ّٚ عٔ إداز٠ ٖرا

قاّ بأٟ َٔ أعُاٍ اٱداز٠ بعد عصي٘، ؾإٕ ٖرا ايعٌُ ٫ ٜٓؿر ؼي سل  باقٞ 
ايػسنا٤ طاغيا أْ٘ مت بعد ايعصٍ، ؾُج٬ّ إذا قاّ ايٛنٌٝ ايطُين بتأدرل ايعري 
ايػا٥ع١ بعد عصي٘، اضتطاع ايػسنا٤ اغيعذلضري عًٝ٘ إخساز اغيطتأدس َٔ نٌ 

                                                 

ــِ  –ْكــض َــدْٞ  (1)  – 31/3/1982ؼي  372ص  –م  48يطــ١ٓ  172ايطعــٔ زق
 .1دـ – 33ايط١ٓ  –فُٛع١ اغيهتب ايؿين 

 – 20/6/1981ؼي  1873ص  –م  47يطـ١ٓ   906ايطعـٔ زقـِ    –ْكض َـدْٞ   (2)
 .2دـ – 32ايط١ٓ  –فُٛع١ اغيهتب ايؿين 

 -  20/11/1991 ؼي 1665ص  –م 56يطٓ٘  2013ايطعٔ زقِ  -ْكض َدْٞ   (3)
َتـٛيٞ اٱداز٠ َـٔ    "، ٚؾٝ٘ قطٝت بأْ٘ 2اؾص٤  -42ايط١ٓ  –فُٛع١ اغيهتب ايؿين 

سل ايتكاضٞ ؾُٝا ٜٓػأ عٔ ٖـرا اٱجيـاز    –تبعا يريو  –ايػسنا٤ ٜدخٌ ؼي   ضًطت٘ 
 ."َٔ َٓاشعات 

 .52إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ، د/ ؾسٜد عبداغيعص ؾسز، صـ (4)
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د٥ر ٫ ٜطتطٝع ٖرا اغيطتأدس إٔ ٜبك٢ ؼي أٟ دص٤ َٓٗا َُٗا ايعري، ٚعٓ
 .(1)صػس

قٝاّ ايػسٜو بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ  احلالة الجالجة:
 ايػسنا٤.

َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ ػٝص  828/3زأٜٓا ؾُٝا ضبل إٔ اغياد٠ 
باقٞ  ٕ اعذلاض٭سد ايػسنا٤ تٛزي إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع إداز٠ عاد١ٜ دٚ

، ٜٚهٕٛ عٓد٥ر ٚن٬ّٝ ضُّٓٝا عِٓٗ . يهٔ ٜجٛز ايتطا٩ٍ عٔ اؿهِ ايػسنا٤
ؾُٝا إذا اْؿسد أسد ايػسنا٤ ؼي َباغس٠ تًو ا٭عُاٍ زغِ َعازض١ باقٞ 

 ايػسنا٤ أٚ أغًبٝتِٗ ؟ 
ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ضيهٔ ايتُٝٝص بري تصسف ٖرا ايػسٜو بايٓطب١ يباقٞ 

تعاٌَ َع٘، ؾٝهٕٛ تصسف ايػسٜو غرل ْاؾر ايػسنا٤ ٚتصسؾ٘ بايٓطب١ يًػرل اغي
ؼي سل باقٞ ايػسنا٤، ؼي سري أْ٘ ٜهٕٛ صشٝشّا ؼي ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبري 
اغيتصسف إيٝ٘، ؾُج٬ّ إذا قاّ أسد ايػسنا٤ بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ إٔ ٜهٕٛ 
َايهّا ٭غًب١ٝ ٖرا اغياٍ، ٚاعذلض باقٞ ايػسنا٤ أٚ أغًبٝتِٗ عًٝ٘، ؾإٕ ٖرا 

هٕٛ صشٝشّا بري ٖرا ايػسٜو اغي٪دس ٚاغيطتأدس، إ٫ أْ٘ ٫ ٜهٕٛ اٱجياز ٜ
، (2)ْاؾرّا ؼي سل باقٞ ايػسنا٤، ٖٚرا ا٭َس قد اضتكس عًٝ٘ ايكطا٤ اغيصسٟ

                                                 

 .1096صـ  – 2ايٛضٝط، د/ايطٓٗٛزٟ، دـ (1)

.... سل تأدرل اغياٍ ايػا٥ع  "سٝح قطت قه١ُ ايٓكض اغيصس١ٜ تطبٝكّا يريو بإٔ :  (2)
ٜجبت يٮغًب١ٝ اغيطًك١ يًػـسنا٤ قطـٛب١ عًـ٢ أضـاع ا٭ْصـبا٤ ، ٫ٚ ٜجبـت ٭سـد        

جيـاز .... ٫  اغيػتاعري سيؿسدٙ طاغيا أْ٘ ٫ ضيًو أنجس َٔ ْصــ ا٭ْصـبا٤ ، ٖٚـرا اٱ   
ٜطس٣ ؼي َٛاد١ٗ باقٞ ايػسنا٤ إ٫ إذا ازتطٛٙ صساس١ أٚ ضُّٓا ، ٚأْ٘ ٜذلتب عًـ٢  
 =عدّ ضسٜإ اٱجياز َٔ أسد اغيػتاعري ؼي َٛاد١ٗ ايباقري ثبٛت اؿل شل٪٤٫ ؼي اعتباز
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سٝح قسزٚا إٔ اٱجياز ايصادز َٔ أسد ايػسنا٤ ؼي ايػٝٛع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ 
ر أثازٙ بري ايػسنا٤ ٜعتدل صشٝشّا ؼي ايع٬ق١ بري اغي٪دس ٚاغيطتأدس ٜٚٓت

ايطسؾري ، يهٓ٘ ٫ ٜهٕٛ ْاؾرّا ؼي سل ايػسنا٤ ايباقري ست٢ ٚيٛ نإ ايػسٜو 
اغي٪دس ضيًو ْصـ اغياٍ ايػا٥ع، ٭ٕ ٖرا اٱجياز عٓد٥ر ٜكع ؼي دص٤ َٓ٘ ع٢ً 
ًَو ايػرل ِٖٚ باقٞ ايػسنا٤ ايرٜٔ ٜهٕٛ شلِ طًب إخساز اغيطتأدس َٔ 

 . (1)ايعري نًٗا أٚ َٔ أٟ دص٤ َٓٗا
إٔ اٱجياز ايصادز َٔ ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ َٚع 

ايػسنا٤ ٫ ٜٓتر أثسٙ ؼي َكاب١ً ايػسنا٤ إ٫ أْ٘ ٜٓتر أثسٙ بري ٖرا ايػسٜو 
ٚاغيطتأدس َٓ٘ ٚعٓد٥ر ٫ ٜهٕٛ يًُ٪دس إٔ ٜتٓصٌ َٔ ٖرا ايعكد عذ١ 

أْ٘  اعذلاض باقٞ ايػسنا٤ عًٝ٘، نُا ٫ جيٛش  يًُطتأدس ذيو أٜطا عذ١
َٗدد ؼي ا٫ْتؿاع بايعري بطبب عدّ ْؿاذ اٱجياز ؼي سل باقٞ ايػسنا٤، نُا ٫ 
جيٛش ي٘ طًب ؾطذ اٱجياز طاغيا إٔ اغي٪دس ضيهٓ٘ َٔ ا٫ْتؿاع بايعري اغي٪دس٠ 
ٚمل ٜتعسض ي٘ أسد، يهٓ٘ ٜطتطٝع طًب إبطاٍ ايعكد طبكّا يًكٛاعد ايعا١َ إذا 

١ خايص١ يًُطتأدس، ٚتبٝٓ٘ بعد ذيو نإ قد ٚقع ؼي غًط بتصٛزٙ إٔ اغيًهٝ
 .(2)أْٗا غا٥ع١

                                                                                                                    

، 357ص  –م  44يط١ٓ  328ايطعٔ زقِ  –ْكض َدْٞ  "اٱجياز غرل قا٥ِ شلِ ... =
ايطعٔ  –، ْكض َدْٞ  1دـ – 29ايط١ٓ  –ُٛع١ اغيهتب ايؿين ف – 1/2/1978ؼي 
 –فُٛعـ١ اغيهتـب ايؿٓـ٢     - 15/3/1984ؼي  694ص  –م  50يط١ٓ  762زقِ 
 .1دـ – 35ايط١ٓ 
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ٚإذا قاّ باقٞ ايػسنا٤ ، أٚ َٔ ضيًهٕٛ أغًب١ٝ ا٭ْصب١ بتأدرل اغياٍ  
ايػا٥ع إزي َطتأدس آخس . ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ًٜتصّ ايػسٜو اغي٪دس اغيعذلض ع٢ً 
تصسؾ٘ بتطًِٝ ايعري إزي اغيطتأدس اؾدٜد َٔ قبٌ ايػسنا٤ ، ٫ٚ ٜهٕٛ 

دس ا٭ٍٚ َٔ ايػسٜو اغيعذلض عًٝ٘، اؿل ؼي ا٫عذلاض ع٢ً ٖرا يًُطتأ
أَا إذا طًب ايػسنا٤ ايكط١ُ ٚمت إدسا٩ٖا ، ْؿر ؼي سكِٗ  –اٱجياز اؾدٜد 

 .(1)اٱجياز ايصادز َٔ أسدِٖ ؼي اؾص٤ اغيؿسش ايرٟ ٚقع ؼي ْصٝب٘
 ٚإذا تعرز قط١ُ ايعري ايػا٥ع١ ٚبٝعت باغيصاد ايعًين، ٚزضا اغيصاد ع٢ً
ايػسٜو اغي٪دس ، ْؿر اٱجياز ع٢ً نٌ ايعري ؼي سل طيٝع ايػسنا٤، طبكّا يٮثس 
ايسدع٢ يًكط١ُ، أَا إذا زضا اغيصاد ع٢ً غسٜو آخس غرل اغي٪دس أٚ ع٢ً أدٓيب 
، ؾإٕ يًساضٞ عًٝ٘ اغيصاد عٓد٥ر اؿل ؼي ؾطذ اٱجياز ٚإخساز اغيطتأدس َٔ 

 .(2)٢ً ايػسٜو اغي٪دسايعري ، ٫ٚ ٜبك٢ يًُطتأدس إ٫ سل ايسدٛع ع
 

                                                 

 .111ص  –فُٛع١ قُٛد عُس  – 10/2/1944ْكض َدْٞ ؼي  (1)

 .َٚا بعدٖا 86ص  – 52بٓد  –اجملًد ا٭ٍٚ  – 6ايٛضٝط، د/ ايطٓٗٛزٟ ، دـ (2)
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 املطلب الجاىٕ
 تأجري الشزٓك للنال الشائع دٌّ مْافكة باقٕ الشزكاء

 يف الفكُ اإلصالمٕ
اختًـ ايؿكٗا٤ ؼي سهِ قٝاّ ايػسٜو بتأدرل نٌ اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ 
اؿصٍٛ ع٢ً إذٕ َطبل َٔ بك١ٝ ايػسنا٤، ٚاخت٬ؾِٗ ذيو َبين ع٢ً 

، ٚضأقّٛ ؾُٝا ًٜٞ ببٝإ (1)ػرل إذْ٘اخت٬ؾِٗ ؼي سهِ بٝع َاٍ ايػرل ب
 َراٖبِٗ ؼي ذيو.

                                                 

 ( يًؿكٗا٤ ؼي سهِ بٝع ًَو ايػرل َرٖبإ:1)
ايهٝـ١  : ذٖب أصشاب٘ إزي بط٬ٕ بٝع ًَو ايػرل ٚأصشاب ٖرا اغيرٖب بعض اغيا٭ٍٚ 

ٚايظاٖس١ٜ ٚابٔ اغيٓرز ٚاٱَاّ أظيد ؼي إسد٣ ايسٚاٜتري ٚأنجس اؿٓاب١ً ٚاٱَاّ ايػاؾعٞ 
ؼي َرٖب٘ اؾدٜد، ٚسذتِٗ ؼي ذيو بإٔ تدخٌ ايؿطٛيٞ ؼي غ٪ٕٚ غـرلٙ غـرل دـا٥ص    
غسعّا ٚإٔ ايعكد ايصادز َٓـ٘ باطـٌ ٫ٚ تصـشش٘ إدـاش٠ صـاسب اغيـاٍ ٚإٕ أزٜـد        

اد٠ عكدٙ َٔ ددٜد، ٭ٕ َٔ باع ًَو غرلٙ دٕٚ ْٝاب١ تصشٝ  ٖرا ايعكد ؾ٬ بد َٔ إع
 َٔ اغيايو ٜٴٶعد َتعدّٜا ٫ٚ ٜٓتر عكدٙ أٟ أثس ٭ْ٘ باطٌ.

، 3/242، ايؿسٚم ، يًكساؼي، 8/438، احمل٢ً ، ٫بٔ سصّ، 9/259اجملُٛع ، يًٟٓٛٚ،  
 (.15، 3/13، ا٭ّ يًػاؾعٞ، 206، 4/205اغيػين ٫بٔ قدا١َ، 

٘ إزي ايكٍٛ بصش١ بٝع ًَو ايػرل ٖٚـِ ؾكٗـا٤ اؿٓؿٝـ١ ٚطيٗـٛز     : ذٖب أصشاب ايجاْٞ 
اغيايه١ٝ ٚإسد٣ ايسٚاٜتري عٔ اٱَاّ أظيد ٚبعض اؿٓاب١ً ٚايػاؾعٞ ؼي َرٖب٘ ايكدِٜ، 
ِٖٚ ٜسٕٚ بإٔ عكد ايؿطٛيٞ ٜعد صشٝشّا ٚيهٔ ٜهٔ َٛقٛؾّا ع٢ً إدـاش٠ صـاسب   

 اغياٍ.
، اٱْصاف يًُسداٟٚ، 2/5ٔ زغد، ، بدا١ٜ اجملتٗد، ٫ب13/153اغيبطٛط، يًطسخطٞ،  

 .9/261، اجملُٛع يًٟٓٛٚ، 15، 3/13، ا٭ّ يًػاؾعٞ، 2/283
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 مذٍب احليفٔة: –أّاًل
عٓد قٝاّ ايػسٜو بتأدرل نٌ اغياٍ ايػا٥ع بدٕٚ إذٕ بك١ٝ ايػسنا٤ ؾسم 

 اؿٓؿ١ٝ بري سايتري:
اؿاي١ ا٭ٚزي: تأدرل ايػسٜو يهٌ اغياٍ ايػا٥ع ؿطاب ْؿط٘: ٚذيو 

غياٍ ايػا٥ع ٭دٓيب ٜٚأخر ا٭دس٠ ٜهٕٛ ؼي ساي١ قٝاّ ايػسٜو بتأدرل نٌ ا
يٓؿط٘، ؾشهُ٘ ؼي ٖرٙ اؿاي١ نشهِ ايػاصب، ٚسهِ ايػاصب أْ٘ ٫ جيب 

غرل َطُٕٛ ع٢ً ايػاصب،  (1)عًٝ٘ ا٭دس يًُايو، ٚذيو يهٕٛ ايػصب
ٜطتٟٛ ؼي ذيو إٔ ٜهٕٛ ايػاصب قد اضتٛؾاٖا بٓؿط٘ أٚ عطًٗا أٚ اضتػًٗا 

از٠ َٔ غرلٙ ؾتهٕٛ ايػ١ً يًػاصب بأٟ ٚد٘ َٔ ٚدٛٙ ا٫ضتػ٬ٍ ٚيٛ باٱد
يهٕٛ اغيٓاؾع ٫ تتكّٛ بايعكد عٓد اؿٓؿ١ٝ، َٚع ذيو ؾكد أداشٚا ايطُإ ؼي 
ث٬خ َطا٥ٌ اضتشطاّْا ٖٚٞ: إذا نإ اغيػصٛب ٚقؿّا أٚ يٝتِٝ أٚ َعدّا 

، ؾؿٞ ٖرٙ اؿا٫ت جيب ع٢ً ايػاصب تطًِٝ ا٭دس٠ اييت (2)ي٬ضتػ٬ٍ
 .(3)أٚ يبك١ٝ ايػسنا٤قبطٗا َٔ اغيطتأدس يًػسٜو 

                                                 
َٴتكّٛ بدٕٚ إذٕ صاسب٘ ع٢ً ٚد٘ ٜصٌٜ ٜدٙ عٓ٘.1)  ( ايػصب: أخد َاٍ 
، ساغــ١ٝ 3/683، ساغــ١ٝ ايدضــٛقٞ 7/142اْظــس: بــدا٥ع ايصــٓا٥ع ، يًهاضــاْٞ،  

 .256-255اغيسبع ، صـ  ، ايسٚض2/579، غسح ايصزنػٞ ، 3/315ايػسقاٟٚ 
( اغيساد باغيعد ي٬ضتػ٬ٍ: َا ٜب٢ٓ ٫ يٝتدر يًطـه٢ٓ ٚإصيـا يٝـ٪دس ناؿُـاّ ٚايسسـ٢      2)

ٚاؿٛاْٝت ٚاؿذسات ايصػاز بٓاٖا ا٭غٓٝا٤ يٝ٪دسٖٚا يًٓاع، ٖٚٞ تػب٘ ؼي شَآْـا  
 ٖرا ايؿٓادم.

 .2/294ايؿتا٣ٚ ا٭ْكس١ٜٚ،  
 .182ايٓظا٥س ٫بٔ لِٝ ، صـ ، ا٭غباٙ 267ٚ، 2/230( دزز اؿهاّ ، 3)
َٓاؾع ايػصـب ٫ تطـُٔ إ٫ ؼي ثـ٬خ: َـاٍ     ": 2/294دا٤ ؼي ايؿتا٣ٚ ا٭ْكس١ٜٚ ،  

ايٝتِٝ، َٚاٍ ايٛقـ، ٚاغيعد ي٬ضتػ٬ٍ، ؾُٓـاؾع اغيعـد ي٬ضـتػ٬ٍ َطـ١ُْٛ إ٫ إذا     
ضهٔ بتأٌٜٚ ًَو، أٚ عكد نبٝت ضهٓ٘ أسد ايػسٜهري ؼي اغيًو، أَا ايٛقـ إذا ضهٓ٘ 

ُا بايػًب١ بدٕٚ إذٕ اٯخس ضٛا٤ نإ َٛقٛؾّا يًطه٢ٓ أٚ ي٬ضتػ٬ٍ ؾإْ٘ جيب أسدٖ
 ا٭دس.



 

(666)  جملة الشريعة والقانون  (0340ـــ 0202العدد اخلامس والعشرون اجمللد األول)  

ٚبٓا٤ٶ ع٢ً َا ضبل ؾ٬ تكّٛ ع٬ق١ بري اغيطتأدس َٔ ايػاصب ٚبري 
بك١ٝ ايػسنا٤، بٌ ٜهٕٛ ا٭دس يًعاقد، ٖٚٞ اغيط٢ُ ؼي ايعكد ٫ أدس اغيجٌ، 

 ٜٚكّٛ بايتايٞ بسد ْصٝب بك١ٝ ايػسنا٤.
إٔ ٜكّٛ ايػسٜو بتأدرل نٌ اغياٍ ايػا٥ع : ٚيهٔ ٜهٕٛ  –اؿاي١ ايجا١ْٝ

٪دسّا ؿصت٘ باضِ ْؿط٘، َٚ٪دسّا ايباقٞ ؿطاب بك١ٝ ايػسنا٤، ؾؿٞ ٖرٙ َ
اؿاي١ إٕ أداش ايػسنا٤ تأدرل ايػسٜو يهٌ اغياٍ ايػا٥ع ؼي أٍٚ اغيد٠ ٚقبٌ 
قٝاَ٘ بتطًِٝ اغياٍ ايػا٥ع يًُطتأدس ؾأدس٠ سصص بك١ٝ ايػسنا٤ تهٕٛ شلِ، 

اٱداز٠ ٚقبٌ اْتٗا٥ٗا  أَا إذا ٚقعت اٱداش٠ َِٓٗ بعد ايتطًِٝ ٚؼي أثٓا٤ َد٠
أْ٘ حيل يبك١ٝ ايػسنا٤ إٔ ٜطايبٛا سيا خيصِٗ  –ٜسظي٘ اهلل  –ؾرل٣ أبٛ ٜٛضـ 

 َٔ ا٭دس٠ َكابٌ سصصِٗ بايٓطب١ غيا َط٢ َٔ اغيد٠ ٚبايٓطب١ غيا تبك٢ َٓٗا.
إٔ ايػسٜو اغي٪دس ٜطتشل ا٭دس٠  –ٜسظي٘ اهلل  –بُٝٓا ٜس٣ قُد 

كت اٱداش٠، أَا أدس٠ اغيد٠ اغيتبك١ٝ ؾتهٕٛ نًٗا عٔ اغيد٠ اغياض١ٝ ٚاييت ضب
 .(1)يًػسنا٤ بٓطب١ َا خيصِٗ َٔ اؿصص

ٜٚٓبػٞ ٬َسظ١ أْ٘ ٫ تٓػأ أٟ ع٬ق١ َباغس٠ بري اغيطتأدس ٚبك١ٝ 
ايػسنا٤ ٭ْ٘ بعد اٱداش٠ ٜٴعد ايػسٜو ايرٟ قاّ بايتأدرل دٕٚ إذٕ بك١ٝ 

 –ػسنا٤ ٚذيو ايػسٜو ايػسنا٤ ٚن٬ّٝ عِٓٗ، ٚبايتايٞ تهٕٛ ايع٬ق١ بري اي

                                                 

، َٚا بعدٖا، دا٤ ؼي ايعكٛد ايدز١ٜ ؼي تٓكـٝ  ايؿتـا٣ٚ   4/138( ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ ، 1)
أزض بري زدًري أدس أسدُٖا ايهٌ َٔ آخس  بـأدس  "اؿاَد١ٜ ٫بٔ عابدٜٔ َا ْص٘: 
ٕ سهُ٘ ؼي ْصٝب غـسٜه٘ عهـِ ايػصـب ٫ خيتًــ     َعًّٛ، إٕ أدسٖا يٓؿط٘ ٜهٛ

ٚاؿهِ ؼي ايػصب إٔ اغيايو إٕ أداش ؼي أٍٚ اغيد٠ ؾا٭دس٠ ي٘ ٚإٕ أداش بعد اْكطا٤ 
اغيد٠ قاٍ أبٛ ٜٛضـ : أدس٠ اغياضٞ ٚايباقٞ يًُايو، ٚقاٍ قُد: َا َط٢ يًػاصب 

 ."َٚا بكٞ يًُايو
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ايرٟ أقدّ ع٢ً ايتأدرل أ٫ّٚ، ثِ تٓػأ ع٬ق١ بري ذيو ايػسٜو ٚاغيطتأدس 
ايرٟ أبسّ َع٘ عكد اٱداز٠ ٚذيو ع٬ُّ بأسهاّ ايٛناي١، ٭ٕ اٱداز٠ 

 اي٬سك١ نايٛناي١ ايطابك١.
 مذٍب املالكٔة: –ثاىًٔا

درل نٌ اغياٍ ذٖب اغيايه١ٝ إزي ايكٍٛ بأْ٘ ٫ جيٛش يًػسٜو إٔ ٜكّٛ بتأ
ٕٵ أقدّ ايػسٜو ع٢ً تأدرل نٌ اغياٍ  ايػا٥ع بدٕٚ إذٕ َٔ بك١ٝ ايػسنا٤، ؾإ

 ايػا٥ع ؾُا سهِ ٖرا ايتصسف؟
ٜس٣ اغيايه١ٝ بإٔ ٖرا ايتأدرل ٜكع صشٝشّا ؼي سص١ ايػسٜو ايرٟ قاّ 
بايتأدرل بُٝٓا ٫ ٜٓؿر ذيو ايتأدرل ؼي سصص بك١ٝ ايػسنا٤، ٚبٓا٤ٶ ع٢ً ذيو 

س اغيطايب١ بؿطذ ايعكد بٓا٤ٶ ع٢ً تؿسٜل ايصؿك١، ٖرا ؼي ساي١ َٔ سل اغيطتأد
 . (1)عدّ عًِ اغيطتأدس بإٔ ايػسٜو اغي٪دس ٜ٪دس ًَه٘ ًَٚو غرلٙ

ٚبايٓطب١ يباقٞ ايػسنا٤ ؼي اغياٍ ايػا٥ع ؾكد أداش اغيايه١ٝ بٝع ايؿطٛيٞ 
ٚعًٝ٘ ٜٴكاع تصسف ايػسٜو بايتأدرل دٕٚ ايسدٛع إزي بك١ٝ ايػسنا٤، ؾٝهٕٛ 

يو ايتأدرل صشٝشّا َٛقٛؾّا ع٢ً إداش٠ بك١ٝ ايػسنا٤، ٖرا ؼي ساي١ عدّ ذ
تطًِٝ ايعري اغي٪دس٠ يًُطتأدس، ؾإذا مت ذيو ٚضًُت ايعري اغي٪دس٠ نًٗا إزي 
ٌٷ بكدز سصت٘ َٔ  اغيطتأدس ؾُٔ سـل باقٞ ايػسنا٤ ايسدٛع ع٢ً اغي٪دس ن

 .(2)ا٭دس٠

                                                 

 .39، 6/38( غسح اـسغٞ ، 1)
، دا٤ ؼي ساغـ١ٝ ايدضـٛقٞ عًـ٢    2/141، بدا١ٜ اجملتٗد ، 3/243 ( ايؿسٚم يًكساؼي،2)

داز َػذلن١ بري غدصري ؾاضتػًٗا أسدُٖا َد٠، "،  َا ْص٘: 3/418ايػسح ايهبرل ، 
ؾإٕ نإ بهسا٤ زدع عًٝ٘ غسٜه٘ عصت٘ َٔ ايػ١ً، ٚإٕ اضتػًٗا بايطه٢ٓ ؾـ٬ غـ٤ٞ   

 ."٘ غسٜه٘عًٝ٘ يػسٜه٘ إٕ ضهٔ قدز سصت٘ ؾإٕ ضهٔ أنجس َٓٗا زدع عًٝ
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٤ غيا قاّ ب٘ ذيو ايػسٜو أٟ ؼي ساي١ إداش٠ ايػسنا –ٚؼي نًتا اؿايتري 
٫ تهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ َباغس٠ بري  –أٚ زدٛعِٗ با٭دس٠ ع٢ً ذيو ايػسٜو 

اغيطتأدس ٚبك١ٝ ايػسنا٤، ٚإصيا تهٕٛ ايع٬ق١ َٓشصس٠ ؾكط بري ايػسٜو اغي٪دس 
ٚبري اغيطتأدس ٚتطبل أسهاّ ايٛناي١ ؼي ٖرا ايصدد بٓا٤ٶ ع٢ً إٔ اٱداز٠ 

 .(1)اي٬سك١ نايٛناي١ ايطابك١
 مذٍب الشافعٔة: –ثالجًا

ذٖب ايػاؾع١ٝ إزي ايكٍٛ بإٔ تأدرل ايػسٜو يهٌ اغياٍ ايػا٥ع ٜٴعد 
صشٝشّا بايٓطب١ ؿصت٘ ؼي ا٭اٗس عٓدِٖ، أَا بايٓطب١ ؿهِ باقٞ سصص 
ايػسنا٤ ؾ٬ حيل ي٘ ايتصسف ؾٝٗا بدٕٚ إذٕ، ٖرا ع٢ً اعتباز إٔ ايػسٜو ؼي 

سصص باقٞ ايػسنا٤، نريو ٜعدٕٚ ايػٝٛع عٓد ايػاؾع١ٝ ٜٴعد أدٓبّٝا عٔ 
تصسف ايػسٜو بدٕٚ إذٕ ايػسنا٤ تصسؾّا ؼي ًَو ايػرل ايرٟ شلِ ؼي سهُ٘ 
ق٫ٕٛ : أسدُٖا بايبط٬ٕ ٚذيو ؼي اغيرٖب اؾدٜد، ٚقٍٛ ؼي ايكدِٜ بايتٛقـ 

 .(2)ع٢ً إذٕ اغيايو أٚ َٔ ي٘ سل اٱداش٠
ا نإ عا٬َّ ٖرا إذا نإ ايػسٜو عا٬َّ ؿطاب بك١ٝ ايػسنا٤، إَا إذ

يٓؿط٘ ؾإْ٘ ٜهٕٛ غاصبّا ٜٚطبل عًٝ٘ أسهاّ ايػصب، ٚجيب عًٝ٘ أدس٠ اغيجٌ 
 .(3)بايػّا َا بًؼ يبك١ٝ ايػسنا٤ بكدز سصصِٗ

                                                 

 .14/82( اغيد١ْٚ، 1)
ٟ ، ياغيؿـتري  ٚعُد٠ ايطايبري زٚض١( 2) ٞ  اغيهتـب  ايٓاغـس ، ًٓـٛٚ  ايٓػـس  ضـ١ٓ ، اٱضـ٬َ

، سٛاغــٞ 14/96، اجملُـٛع غـسح اغيٗـرب يًٓـٟٛٚ،     4/325، بـرلٚت ٖــ  1405
 .4/247ايػسٚاْٞ ٚايعبادٟ، 

 .2/360، ا٭ْصازٟ شنسٜا، يًػٝذ ايطايب زٚض غسح ؼي اغيطايب أض٢ٓ( 3)
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ٚع٢ً ايكٍٛ ايكا٥ٌ بتٛقـ ؾعٌ ايػسٜو ع٢ً إداش٠ باقٞ ايػسنا٤ 
ؾإٕ ايػسٜو اغي٪دس تطبل عًٝ٘ أسهاّ ايؿطٛيٞ، ٜٚهٕٛ نايٛنٌٝ بعد 

ٕ ايع٬ق١ بري اغيطتأدس ٚاغي٪دس ع٬ق١ َباغس٠، أَا ع٬ق١ اٱداش٠، ٚتهٛ
 اغيطتأدس ببك١ٝ ايػسنا٤ ؾتهٕٛ ع٬ق١ غرل َباغس٠ ؼي إسد٣ ايسٚاٜتري عٓدِٖ.

 مذٍب احليابلة: –رابعًا
ذٖب اؿٓاب١ً إزي ايكٍٛ بإٔ تأدرل ايػسٜو يهٌ اغياٍ ايػا٥ع بدٕٚ 

 إذٕ بك١ٝ ايػسنا٤ غرل دا٥ص عٓدِٖ.
و بإٔ ايػسٜو اغي٪دس ٫ ٜتُهٔ َٔ تطًِٝ ايعري ٚقد عًًٛا ذي

اغي٪دس٠ يًُطتأدس، ٚيٛ ضًُٓا قدزت٘ ع٢ً ايتطًِٝ ٚضًِ ايعري اغي٪دس٠ 
يًُطتأدس ؾإٕ تصسؾ٘ ٜعد نتصسف ايػاصب، ٚسهِ تصسف ايػاصب ؼي 
ايػ٤ٞ اغيػصٛب ٜعد باط٬ّ قٝاضّا ع٢ً بٝع ايػاصب يًػ٤ٞ اغيػصٛب ؼي 

ٔ ٖٓا حيل يبك١ٝ ايػسنا٤ إٔ ٜسدعٛا ع٢ً ، َٚ(1)إسد٣ ايسٚاٜتري عِٓٗ
 ايػسٜو اغي٪دس، أٚ اغيطتأدس بأدس٠ اغيجٌ.

ٚؼي زٚا١ٜ أخس٣ عٓدِٖ إٔ تصسؾات ايػاصب تعد صشٝش١ َٛقٛؾ١ 
 .(2)ع٢ً إداش٠ اغيايو بػسط إٔ تهٕٛ تًو ايتصسؾات ْاؾع١ َؿٝد٠ ي٘

                                                 

 أبٛ اغيكدضٞ قدا١َ بٔ أظيد بٔ اهلل عبد، يايػٝباْٞ سٓبٌ بٔ أظيد اٱَاّ ؾك٘ ؼي غيػين( ا1)
 ؼي اٱْصـاف ، 5/409ٖٚـ، 1405 ا٭ٚزي، ايطبع١، برلٚت – ايؿهس داز ، طبع١قُد
 اؿطٔ أبٛ ايدٜٔ ع٤٬، يسٓبٌ بٔ أظيد اٱَاّ َرٖب ع٢ً اـ٬ف َٔ ايساد  َعسؾ١
، يبٓإ ــ برلٚت ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز ، طبع١ ايدَػكٞ ٟاغيسداٚ ضًُٝإ بٔ عًٞ
 .6/150، ٖـ1419 ا٭ٚزي ايطبع١

 .6/151،  ًُسداٟٚ، ياـ٬ف َٔ ايساد  َعسؾ١ ؼي اٱْصاف( 2)
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َا ٖرا ؼي ساي١ عدّ تطًِٝ ايػسٜو اغي٪دس ايعري اغي٪دس٠ يًُطتأدس، أ
إذا مت ذيو، ؾا٭ص  عٓدِٖ إٔ ٖرا ايعكد ٜعد ْاؾرّا ؼي سل بك١ٝ ايػسنا٤ 
ٚذيو ٭ٕ ايكٍٛ ببط٬ٕ عكد اٱداز٠ ٚعدّ ْؿاذٙ ٜعد إضسازّا بّٝٓا بِٗ 

 ٚضبب ذيو إٔ ا٭دس٠ ئ تهٕٛ َٔ سكِٗ ٚذيو قٝاضّا ع٢ً ًَو ايػرل.
بعد عسض َراٖب ايؿكٗا٤ ؼي سهِ تأدرل ايػسٜو يهٌ  اخلالصة:

غياٍ ايػا٥ع دٕٚ ايسدٛع إزي بك١ٝ ايػسنا٤ يٝأذْٛا ي٘ بريو ايتصسف ٜتبري يٞ ا
بإٔ ؾكٗا٤ ا٭سٓاف ٚاغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً َتؿكٕٛ ع٢ً عدّ صش١ 

 ذيو ايتصسف يعدّ اٱذٕ بايكٝاّ ب٘ َٔ بك١ٝ ايػسنا٤.
ؾٓذد إٔ ا٭سٓاف ؼي ساي١ قٝاّ ايػسٜو بتأدرل نٌ اغياٍ ايػا٥ع  
ؿط٘، اعتدلٚا َجٌ ذيو ايتصسف تصسؾّا صادزّا عٔ غدص غاصب ؿطاب ْ

َتعدٟ ع٢ً سكٛم اٯخسٜٔ ِٖٚ بك١ٝ غسنا٥٘، ٚاتؿل َعِٗ ع٢ً ذيو 
 اؿهِ ايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً. 

نُا ٬ْسظ إٔ ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ ٚاغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚاؿٓاب١ً قاضٛا قٝاّ 
ك١ٝ ايػسنا٤ ع٢ً َٔ باع ايػسٜو بتأدرل نٌ اغياٍ ايػا٥ع بدٕٚ إذٕ َٚٛاؾك١ ب

ًَو ايػرل بدٕٚ إذْ٘، ٚغصٛص ع٬ق١ بك١ٝ ايػسنا٤ باغيطتأدس، ؾرلٕٚ أْ٘ ٫ 
تٓػأ ع٬ق١ َباغس٠ بري بك١ٝ ايػسنا٤ ٚاغيطتأدس، ٚإصيا ايع٬ق١ تٓػأ بري 

 اغيطتأدس ٚبري ايػسٜو اغي٪دس ؾكط.
ِٓٗ أَا َٔ سٝح اضتشكام ا٭دس٠ ؾٓذد إٔ اؿٓؿ١ٝ قد اختًؿٛا ؾُٝا بٝ

ٜس٣ بإٔ يبك١ٝ ايػسنا٤ اؿل ؾُٝا خيصِٗ َٔ  –ٜسظي٘ اهلل –ؾأبٛ ٜٛضـ 
ا٭دس٠ َكابٌ سصصِٗ بايٓطب١ غيا َط٢ َٔ اغيد٠ ٚغيا تبك٢ َٓٗا ٖرا ؼي ساي١ 
 –إداشتِٗ عكد اٱداز٠ بعد ايتطًِٝ ٚؼي أثٓا٤ اغيد٠ ٚقبٌ اْتٗا٥ٗا، أَا قُد 

٭دس٠ عٔ اغيد٠ اغياض١ٝ اييت ؾرل٣ إٔ ايػسٜو اغي٪دس ٜطتشل ا –ٜسظي٘ اهلل 
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ضبكت إداش٠ بك١ٝ ايػسنا٤ يعكد اٱداز٠ ٚعٔ اغيد٠ اغيتبك١ٝ ٫ْتٗا٤ ذيو 
ايعكد، ٚأَا بك١ٝ ايػسنا٤ ؾًِٗ اؿل ؾكط ؼي ا٭دس٠ عٔ اغيد٠ اغيتبك١ٝ اييت تًت 
اٱداش٠ يعكد اٱداز٠، ٖٚرا ٜٴعد َٔ ٚد١ٗ ْظسٟ ضسز ببك١ٝ ايػسنا٤، ٚذيو 

ٟ ٚد٘ سل ؼي إْؿساد ايػسٜو اغي٪دس با٭دس٠ نا١ًَ يٓؿط٘ ٭ْ٘ يٝظ ٖٓاى أ
عٔ اغيد٠ اييت ضبكت إداش٠ ايػسنا٤ يعكد اٱداز٠، ٚذيو ٭ْٗا يٝطت َٔ 
سك٘ ؾكط بٌ ٜػذلى َع٘ ؾٝٗا بك١ٝ غسنا٥٘ ٚذيو ٭ْٗا تٴعد مثس٠ يًعكد ايرٟ 
 ُأبسّ ع٢ً نٌ اغيًو اغيػذلى َٚا داّ أِْٗ غسنا٤ ؼي اغيًو ؾِٗ غسنا٤ ؼي
ا٭دس٠ نًٗا ضٛا٤ عٔ اغيد٠ اييت ضبكت إداشتِٗ يًعكد أّ عٔ اغيد٠ اغيتبك١ٝ 

 يعكد اٱداز٠.
أَا اغيايه١ٝ ؾكد أداشٚا يًػسنا٤ ايسدٛع ع٢ً اغي٪دس نٌ بكدز سصت٘ 
َٔ ا٭دس٠، ٚايػاؾع١ٝ ٜسٕٚ إٔ يًػسنا٤ اؿل ؼي ايسدٛع ع٢ً ايػسٜو 

ػ١ َا بًػت ؼي ساي١ إٔ ٜكّٛ باي –ٖٚٞ أدس٠ اغيجٌ -اغي٪دس عكِٗ ؼي ا٭دس٠ 
ايػسٜو اغي٪دس بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع ؿطاب ْؿط٘ ٖٚرا َا ٜساٙ أٜطّا ؾكٗا٤ 

 اؿٓاب١ً.
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 املبحح الجالح
 تأجري الشزٓك حلصتُ دٌّ مْافكة باقٕ الشزكاء 

 يف الكاىٌْ املدىٕ ّالفكُ اإلصالمٕ
ٕ يًٛقٛف ع٢ً سهِ تأدرل ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع ؿصت٘ ؾكط دٚ

َٛاؾك١ باقٞ ايػسنا٤ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ ٚايؿك٘ اٱض٬َٞ ؾإٕ ذيو ٜطتدعٞ 
 تكطِٝ ٖرا اغيبشح إيٞ َطًبري ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

اغيطًب ا٭ٍٚ: تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ ايػسنا٤ ؼي 
 ايكإْٛ اغيدْٞ.

اغيطًب ايجاْٞ: تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ ايػسنا٤ ؼي 
 ؿك٘ اٱض٬َٞ.اي

 

 املطلب األّل
 تأجري الشزٓك حلصتُ دٌّ مْافكة باقٕ الشزكاء

 يف الكاىٌْ املدىٕ
ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ ٜكّٛ ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع بتأدرل دص٤ َٔ اغياٍ 
ايػا٥ع ٜعادٍ سصت٘ ٚيهٔ دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ ايػسنا٤ ٚا٭َس ؼي ٖرٙ اؿاي١ ٫ 

درل دص٤ َؿسش ٜعادٍ سصت٘ ، ٚايجا١ْٝ إٔ خيًٛ َٔ سايتري ا٭ٚزي إٔ ٜكّٛ بتأ
 ٜكّٛ بتأدرل دص٤ ٜعادٍ سصت٘ ٚيهٓ٘ غرل َؿسش ْٚعسض يًشايتري ؾُٝا ًٜٞ:

اؿاي١ ا٭ٚزي: ٚؾٝٗا ٜكّٛ ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع  بتأدرل دص٤ َؿسش 
َٔ اغياٍ ايػا٥ع ٜطاٟٚ سصت٘، نإٔ ٜهٕٛ ْصٝب ايػسٜو ايسبع ؾٝ٪دس دص٤ 
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ٜعادٍ ايسبع ٚؼي ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ اٱجياز صشٝشّا  قدد َٔ اغياٍ ايػا٥ع
ْٚاؾرّا بري طسؾٝ٘، يهٓ٘ ٜهٕٛ َعًكّا ع٢ً غسط ٖٚٛ سصٍٛ ايكط١ُ بري 
ايػسنا٤، ٚٚقٛع اؾص٤ قٌ عكد اٱجياز ؼي ْصٝب ايػسٜو اغي٪دس،  ؾإذا مل 
ٜتشكل ذيو ٚٚقع ؼي ْصٝب اغي٪دس دص٤ٶ َؿسشّا أخسا غرل اؾص٤ ايرٟ قاّ 

ؾا٭صٌ ٖٓا إٔ عكد اٱجياز ٫ ٜٓؿر ٫ٚ ٜهٕٛ َٓتذّا ٭ٟ أثس، بتأدرلٙ، 
َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ ،  ٫826/2خت٬ف احملٌ، إ٫ أْ٘ طبكّا يٓص اغياد٠ 

ؾإٕ سل اغيطتأدس ٜٓتكٌ َٔ ٚقت إبساّ عكد اٱجياز إزي اؾص٤ ايرٟ آٍ إزي 
إ جيٌٗ إٔ اغي٪دس بطسٜل ايكط١ُ عهِ اؿًٍٛ ايعٝين، ٚيًُطتأدس إذا ن
 .(1)اغي٪دس ٫ ضيًو ايعري اغي٪دس٠ َؿسش٠، اؿل ؼي إبطاٍ عكد اٱجياز

 ٚتطبٝل َبدأ اؿًٍٛ ايعٝين ٖٓا َجاز خ٬ف ؼي ايؿك٘ ايكاْْٛٞ اغيصسٟ:
َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ إصيا  826/2سٝح ٜس٣ ايبعض إٔ ْص اغياد٠ 

٢ دص٤ َؿسش ٜطس٣ ؼي ساي١ ايتصسؾات ايكا١ْْٝٛ ايصادز٠ َٔ أسد ايػسنا٤ عً
ٜعادٍ سصت٘ قبٌ ايكط١ُ ، ٚيٝظ َٔ بٝٓٗا اٱجياز، ٭ْ٘ ٫ ٜعتدل َٔ قبٌٝ 
ايتصسؾات ايكا١ْْٝٛ ٚإصيا ٖٛ عٌُ َٔ أعُاٍ اٱداز٠، ٚايتصسؾات ايكا١ْْٝٛ  
تكتصس ؼي ساي١ ايػٝٛع ع٢ً ْكٌ سل اغيًه١ٝ أٚ تستٝب سل عٝين ع٢ً ايػ٤ٞ 

 . (2)ايػا٥ع

                                                 

، عكد اٱجياز ، د / َٓصـٛز َصـطؿ٢    63عكد اٱجياز ، د/ عبد اغيٓعِ ايصد٠، صـ  (1)
 .427َٓصٛز، صـ 

 .56ع ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ، د/ ؾسٜد عبداغيعص ؾؿسز، صـإداز٠ اغياٍ ايػا٥ (2)
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كع اؾص٤ اغيؿسش ايرٟ أدسٙ ايػسٜو قبٌ ٚطبكّا شلرا ايسأٟ إذا مل ٜ
ايكط١ُ ؼي ْصٝب ٖرا ايػسٜو، ؾإٕ اٱجياز ٫ ٜٓتر أٟ أثس، ٜٚهٕٛ 

 .(1)يًُطتأدس سل ايسدٛع ع٢ً ايػسٜو اغي٪دس
ٜٓطبل ع٢ً اٱجياز  826/2بُٝٓا ٜرٖب زأٟ آخس إزي إٔ ْص اغياد٠ 

 ْصٝب ايػسٜو باعتبازٙ تصسؾّا قاّْْٛٝا، ٚع٢ً ذيو إذا ٚقع دص٤ َؿسش آخس ؼي
، ؾإٕ اٱجياز ٜٓتكٌ إزي ٖرا اؾص٤ تطبٝكّا غيبدأ اؿًٍٛ (2)اغي٪دس سيكتط٢ ايكط١ُ

 ايعٝين ، ٚؾكّا يٓص اغياد٠ اغيرنٛز٠ . 
ٖٚرا َا أزاٙ زادشا  ٭ْ٘ ٜتؿل َع ايٓصٛص ايٛازد٠ ؼي ايكإْٛ 

ػسع اغيدْٞ اغيصسٟ اغيٓظ١ُ ٱداز٠ اغياٍ ايػا٥ع ٚايتصسف ؾٝ٘ ، سٝح ؼدخ اغي
اغيصسٟ عٔ ايتصسؾات ايكا١ْْٝٛ بصؿ١ عا١َ ؼي فاٍ إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع ، ٫ٚ 
غو إٔ اٱجياز تصسف قاْْٛٞ ضُٔ ٖرٙ ايتصسؾات، ٖٚٞ ؽطع غيبدأ 

. ٖٚرا ايسأٟ ٜتؿل َع ايطسٚز٠  826/2اؿًٍٛ ايعٝين ٚؾكّا يٓص اغياد٠ 
زناْٗا ايع١ًُٝ ٜٚ٪د٣ إزي اضتكساز َعا١ًَ ْػأت صشٝش١ َٚطتٛؾ١ٝ أ

 ٚغسٚطٗا بري طسؾٝٗا اغي٪دس ٚاغيطتأدس. 
                                                 

ّ ، داز  1954غسح عكد اٱجياز ، د / ضًُٝإ َسقص ، ايطبع١ ايجاْٝـ١ طبعـ١ ضـ١ٓ     (1)
َٚا بعدٖا، عكـد اٱجيـاز ٚؾكـّا يًكـإْٛ اغيـدْٞ       117ايٓػس يًذاَعات اغيصس١ٜ ص 

ّ ، داز ايؿهس ايعسبٞ 1975ض١ٓ ٚقٛاْري إجياز ا٭َانٔ ، د / ظيدٟ عبدايسظئ  طبع١ 
 .94صـ

ايطعٔ زقِ  -2دـ-42ضٓ٘  –فُٛع١ اغيهتب ايؿين  – 17/1/1991ْكض َدْٞ ؼي  (2)
إعُـاٍ   "سٝح قطت قهُ٘ ايـٓكض ؾٝـ٘ بـإٔ :     1ع 223ص  –م  55يطٓ٘  650

إدسا٤ قطُ٘ بري ايػسنا٤ ٚاختصـاص ايػـسٜو ايبـا٥ع ظـص٤      –اؿًٍٛ ايعٝين غسط٘ 
، ٚاٱجياز َجً٘ َجـٌ ايبٝـع ؼي   "يػا٥ع ٚعدّ ٚقٛع اغيبٝع ؼي ٖرا اؾص٤ َؿسش َٔ اغياٍ ا

 .ٖرا ايػإٔ
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 اؿاي١ ايجا١ْٝ :
ٚؼي ٖرٙ اؿاي١ ٜكّٛ ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع بتأدرل سصت٘ ايػا٥ع١ 
ؾكط ، ٚيٝظ ايعري نًٗا ٚيهٓ٘ ٜ٪دس ٖرٙ اؿص١ غرل َؿسش٠، ؾإذا نإ ْصٝب٘ 

دٍ ايسبع ٚيهٔ ؼي اغياٍ ايػا٥ع ايسبع ؾإْ٘ ٜكّٛ بتأدرل دص٤ َٔ اغياٍ ايػا٥ع ٜعا
دٕٚ ؼدٜدٙ، ٚؾ٢ ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ عكد اٱجياز صشٝشّا بري طسؾٝ٘ ، يهٓ٘ 
ٜتعرز ع٢ً اغي٪دس تطًِٝ ٖرٙ اؿص١ إزي اغيطتأدس يٝٓتؿع بٗا سٝح ٜتٛقـ 
ْؿاذ ايعكد ع٢ً ٚقٛع ايكط١ُ ، ٚبتُاَٗا ٜتطًِ اغيطتأدس سص١ اغي٪دس اغيؿسش٠ 

 .(1)ٜٚٓصب اٱجياز عًٝٗا
اّ أغًب١ٝ ايػسنا٤ بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع قبٌ ٚقٛع ايكط١ُ، ٚؼي ساي١ قٝ

ؾإٕ ٖرا اٱجياز ايصادز َٔ تًو ا٭غًب١ٝ ٜهٕٛ ْاؾرّا ؼي سل اغي٪دس 
 .(2)ٚاغيطتأدس ، ٜٚهٕٛ يًُطتأدس عٓد٥ر ايسدٛع ع٢ً اغي٪دس

 مدة إجيار املال الشائع :

٫  "أْ٘ : َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ ٚاييت تكسز  559طبكّا يٓص اغياد٠ 
جيٛش غئ ٫ ضيًو إ٫ سل اٱداز٠ إٔ ٜعكد إجيازّا تصٜد َدت٘ ع٢ً ث٬خ ضٓٛات 
إ٫ بذلخٝص َٔ ايطًط١ اغيدتص١ . ؾإذا عكد اٱجياز غيد٠ أطٍٛ َٔ ذيو، 

 .  "أْكصت اغيد٠ إزي ث٬خ ضٓٛات ، نٌ ٖرا َا مل ٜٛدد ْص ٜكط٢ بػرلٙ
اٍ ايػا٥ع ؾإْ٘ ٜٓؿر ؼي سل ؾإذا صدز اٱجياز َٔ أغًب١ٝ ايػسنا٤ ؼي اغي

طيٝع ايػسنا٤ غيد٠ ٫ تصٜد ع٢ً ث٬خ ضٓٛات ، َا مل ٜهٔ قٌ اٱجياز خاضعّا 
يكٛاْري إجياز ا٭َانٔ اييت ػعٌ عكٛد اٱجياز ػيتد٠ تًكا٥ّٝا ٚعهِ ايكإْٛ إزي 

                                                 

 .9ص  –1بٓد  –2دـ –فُٛع١ اغيهتب ايؿين  – 26/10/1950ؼي  –ْكض َدْٞ (1)

 .88ص  – 52بٓد  –اجملًد ا٭ٍٚ  – 6ايٛضٝط د/ ايطٓٗٛز٣ ، دـ (2)
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َد٠ غرل قدد٠ . ٚؾ٢ ٖرٙ اؿاي١ ا٭خرل٠ ضيتد ايعكد ايصادز َٔ ا٭غًب١ٝ ، 
سل ايػسنا٤ طيٝعّا ٭دٌ غرل َط٢ُ ، ٫ٚ ضيًو باقٞ ايػسنا٤ ٜٚٓؿر ؼي 

عٓد٥ر اغيطايب١ بعدّ ْؿاذ اٱجياز ؼي سكِٗ ٫ْكطا٤ َد٠ ايج٬خ ضٓٛات اييت 
َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ ٭ٕ اَتداد ايعكد عٓد٥ر َصدزٙ  559قسزتٗا اغياد٠ 

 تؿام . قإْٛ إجياز ا٭َانٔ ٖٚٛ َتعًل بايٓظاّ ايعاّ ٚيٝظ َصدزٙ ا٫
ايٓص ؼي اغيٛاد  "ٚقد قطت قه١ُ ايٓكض اغيصس١ٜ تطبٝكّا يريو بإٔ: 

َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ ٜدٍ ع٢ً إٔ سل تأدرل اغياٍ  701،  559،  828،  827
ايػا٥ع باعتبازٙ َٔ أعُاٍ اٱداز٠ نُا ٜهٕٛ يًػسنا٤ فتُعري ، ٜص  إٔ 

١ ْا٥ب٘ عٔ أصشاب ٜهٕٛ ٭صشاب ا٭غًب١ٝ ، ٚتعتدل ا٭غًب١ٝ ؼي ٖرٙ اؿاي
ا٭ق١ًٝ ْٝاب١ قا١ْْٝٛ ؼي اغياٍ ايػا٥ع ، ٚيهٔ ٫ تٓؿر ٖرٙ اٱداز٠ ؼي سل 
ا٭ق١ًٝ إ٫ غيد٠ ث٬خ ضٓٛات ، ؾإذا عكدت ا٭غًب١ٝ إداز٠ غيد٠ ػاٚش ذيو 
نإ يٮق١ًٝ إٔ تطايب بإْكاص اغيد٠ بايٓطب١ إيٝٗا إزي ٖرا اؿد ، إذ تعتدل 

ٱداز٠ اغيصسح شلا بأدا٥ٗا َتعد١ٜ ع٢ً سكٛم ا٭غًب١ٝ ؾُٝا داٚش أعُاٍ ا
، عٜٛض ايطسز ايٓادِ عٔ ٖرا ايتعدٟا٭ق١ًٝ اييت حيل شلا إشا٤ ذيو اغيطايب١ بت

ٚذيو عٔ طسٜل ايتٓؿٝر ايعٝين َاداّ ػيهّٓا بإْٗا٤ عكد اٱجياز اغيٓصب ع٢ً 
ْصٝبِٗ بعد اْتٗا٤ َد٠ ايطٓٛات ايج٬ث١ أْؿ١ ايرنس، دٕٚ إٔ ٜػرل َٔ ذيو 
سطٔ ١ْٝ اغيطتأدس باعتكادٙ إٔ اغي٪دس ي٘ ٖٛ صاسب اؿل ؼي تأدرل ايعري ، 
َاداّ أْ٘ مل ٜكع َٔ صاسب ا٭ق١ًٝ َا ٜطؿ٢ ع٢ً ذيو اغي٪دس َٔ اغيظاٖس َا 
ٜٛس٢ إزي اغيطتأدس بأْ٘ ٖٛ صاسب اؿل ؼي ايتأدرل ، إذ بٛقٛع ذيو َٔ 

ؼي َٛاد١ٗ صاسب ا٭ق١ًٝ ٜهٕٛ كط٦ّا ؾ٬ حيل ي٘ اٱؾاد٠ َٔ خط٦٘ 
 . (1)"اغيطتأدس

                                                 

 – 31/5/1980 ؼي 1629ص  –م  46يطــ١ٓ  306ايطعــٔ زقــِ  –ْكــض َــدْٞ (1)
 .1دـ – 31ايط١ٓ  –فُٛع١ اغيهتب ايؿين 
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ي٦ٔ نإ عكد  "نريو قطت قه١ُ ايٓكض ؼي ٖرا ايػإٔ أٜطّا بأْ٘ : 
اٱجياز نػرل٠ َٔ ايعكٛد خيطع ؼي ا٭صٌ َٔ سٝح ؼدٜد أزناْ٘ ، ٚتٛاؾس 
غسٚط اْعكادٙ يًكٛاعد ايعا١َ ايٛازد٠ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اييت ٫ ؽايـ قاعد٠ 

٭َانٔ اغيتعًك١ بايٓظاّ ايعاّ، ٚي٦ٔ نإ َؿاد آَسٙ ْصت عًٝٗا قٛاْري إجياز ا
َٔ ايكإْٛ اغيدْٞ إٔ سل تأدرل اغياٍ  3،  6/ 827،  826/2،  559اغيٛاد 

ايػا٥ع نُا ٜجبت يٮغًب١ٝ اغيطًك١ يًػسنا٤ اييت تعد ْا٥ب٘ قا١ْْٝٛ عٔ باقٞ 
ايػسنا٤، ؾإْ٘ جيٛش أٜطّا َٔ أسد ايػسنا٤، ؾإذا مل ٜعذلض عًٝ٘ أسد أٚ مل 

عذلض عًٝ٘ إ٫ ا٭ق١ًٝ ؾإْ٘ ٜعد ٚن٬ّٝ عٔ اؾُٝع أٚ ٚن٬ّٝ عٔ ا٭غًب١ٝ ٜ
ْٚا٥بّا عٔ ا٭ق١ًٝ، ٚؾ٢ ٖاتري اؿايتري ؾإٕ اٱجياز ٜهٕٛ ْاؾرّا ؼي سل طيٝع 
ايػسنا٤ ع٢ً ايػٝٛع غيد٠ ث٬خ ضٓٛات، َا مل ٜهٔ قً٘ َهاّْا خايّٝا خاضعّا 

جياز ػيتد٠ تًكا٥ّٝا ٚعهِ ايكإْٛ يكٛاْري إجياز ا٭َانٔ اييت دعًت عكٛد اٱ
إزي َد٠ غرل قدٚد٠ طاغيا بكٝت تًو ايتػسٜعات اييت أًَتٗا اعتبازات ايٓظاّ 
ايعاّ ضاز١ٜ، َٚٔ ثِ ضيتد ايعكد ٭دٌ غرل َط٢ُ، ؾ٬ ضيًو باقٞ ايػسنا٤ 
اغيطايب١ بعدّ ْؿاذ اٱجياز ؼي سكِٗ بعد اْكطا٤ َد٠ ايج٬خ ضٓٛات اغيػاز 

إْٛ اغيدْٞ، ٭ٕ اَتداد ايعكد ؼي ٖرٙ اؿاي١ يٝظ َسد٠ ا٫تؿام إيٝٗا ؼي ايك
 .(1)"ٚيهٔ َصدزٙ قٛاْري إجياز ا٭َانٔ اغيتعًك١ بايٓظاّ ايعاّ

                                                 

طعٔ  – 2دـ – 38ايط١ٓ  –فُٛع١ اغيهتب ايؿين  – 10/6/1987ؼي  –ْكض َدْٞ  (1)
 .َٚا بعدٖا 801ص  –م  52يط١ٓ  5زقِ 
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 املطلب الجاىٕ
 تأجري الشزٓك حلصتُ دٌّ مْافكة باقٕ الشزكاء

 يف الفكُ اإلصالمٕ 
و ٫ خ٬ف بري ايؿكٗا٤ ؼي دٛاش إداز٠ اؿص١ ايػا٥ع١ يًػسٜو ٚذي

٭ٕ اضتٝؿا٤ َٓؿع١ اؿص١ ايػا٥ع١ اغي٪دس٠ أَس ػيهٔ َٚكدٚز عًٝ٘ ٚذيو ٭ٕ 
اغياٍ دص٤ َٓ٘ يًػسٜو اغي٪دس ٚاؾص٤ اٯخس يًػسٜو اغيطتأدس، ؾاغيطتأدس 
اْتؿاع٘ ساصٌ عصت٘ غيًهٝت٘ إٜاٖا، ٚاْتؿاع٘ عص١ غسٜه٘ ساصٌ باٱداز٠ 

 . (1)ؾٝهٕٛ قد مت ي٘ ا٫ْتؿاع بايعري اغي٪دس٠
ؼي ساي١ إداز٠ اؿص١ ايػا٥ع١ َٔ ا٭دٓيب ؾكد ٚقع ا٫خت٬ف بري أَا 

 ايؿكٗا٤، ٚضأقّٛ ؾُٝا ًٜٞ ببٝإ ذيو.
 مذٍب األحياف: -أّاًل
إزي ايكٍٛ بعدّ دٛاش إجياز  –ٜسظي٘ اهلل  –ذٖب اٱَاّ أبٛ سٓٝؿ١   -

ٕٵ ناْت َع١ًَٛ ايكدز نٓصـ ٚثًح  اؿص١ ايػا٥ع١ َٔ غرل ايػسٜو ٚإ
 درلٖا يًػسٜو ؾٗٛ أَس دا٥ص.ٚزبع، ٚأَا تأ

ٕٻ اغيٓؿع١ اييت عٴكد ايعكد َٔ أدٌ اضتٝؿا٥ٗا ٫بد إٔ  ٚسذ١ اٱَاّ: أ
تهٕٛ َع١ًَٛ عًُّا ضيٓع َٔ سدٚخ اغيداص١ُ ٚاغيٓاشع١ بري طسؼي ايعكد، نُا 
أْ٘ جيب إٔ تهٕٛ َد٠ اغيٓؿع١ َكدٚز ع٢ً اضتٝؿا٥ٗا سكٝك١ ٚغسعّا، ٚؼي ساي١ 

ٔ غرل ايػسٜو ؾ٬ ضيهٔ تطًُٝٗا إ٫ بتطًِٝ نٌ ايعري، إجياز اؿص١ ايػا٥ع١ َ
اييت  –َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣ ؾاغيطتأدس ٫ ٜطتطٝع إٔ ٜٓتؿع بٗرٙ اؿص١ ايػا٥ع١ 

ٚسدٖا َع ايػٝٛع، ٚذيو ٭ٕ نٌ دص٤ َٔ أدصا٥ٗا  –قاّ باضت٦ذازٖا 
                                                 

 .2/230، دزز اؿهاّ 5/127( تبٝري اؿكا٥ل 1)



 

 "دراسة مقارنة". إجيار املال الشائع يف القانون املدني والفقه اإلسالمي (666)

ِٻ ؾإٕ ا٫ْتؿاع بٗا ٫ حيصٌ إ٫ با٫ْتؿاع ببك١ٝ سصص  َػذلى، َٚٔ ث
ٯخسٜٔ ٚذيو ٫زتباط اؿص١ اغي٪دس٠ عصص ايػسنا٤ ايػسنا٤ ا
 .(1)اٯخسٜٔ

زأٜ٘ بإٔ ٜطسب غيا ضبل َج٬ّ يػدص  –ٜسظي٘ اهلل  –ٜٚعصش اٱَاّ 
 ايؿطاد ٚضببقاّ بتأدرل ْصـ دازٙ غا٥عّا يػدص آخس ؾريو ايعكد ؾاضد، 

ُٳِأدٴِٛز بعري ي٬ْتؿاع غسعت قد اٱداز٠ إٔ  ٫ ايػا٥ع١ اؿص١ ناْت ؾًُا اِي
 اٱداز٠ ناْت ؾًريو َكدٚزا اغيٓؿع١ اضتٝؿا٤ ٜهٔ َيِ َٴِؿسٳدٳ٠ تطًُٝٗا ضيهٔ

٭ٕ بك١ٝ ايػسنا٤ شلِ اؿل ؼي بك١ٝ أدصا٤ ذيو اغياٍ اغيػذلى ، (2) ؾاضد٠
ٚإعطا٤ اؿل يًُطتأدس با٫ْتؿاع باغياٍ ايػا٥ع ٜتعازض َع ًَه١ٝ بك١ٝ 

ٔ اْتؿاع اغيطتأدس بايعري ايػسنا٤ ؿصصِٗ ؼي ذيو اغياٍ ايػا٥ع ٖٚرا ضيٓع َ
ٖٛ زأٟ  –ٜسظي٘ اهلل  –اغي٪دس٠ ي٘، ٖٚرا ايرٟ ذٖب إيٝ٘ اٱَاّ أبٛ سٓٝؿ١ 

 .(3)شؾس أٜطّا
إزي ايكٍٛ بأْ٘  –ٜسظيُٗا اهلل  –ذٖب اٱَاَإ أبٛ ٜٛضـ ٚقُد  -

حيل يًػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع إٔ ٜكّٛ بتأدرل سصت٘ ايػا٥ع١ ٭سد ايػسنا٤ أٚ 
نإ اغياٍ قاب٬ّ يًكط١ُ أّ ٫، ٚيهٔ ٖرا اؿل َكٝد بػسط إٔ يٮدٓيب ضٛا٤ أ

ٜبري اغي٪دس َكداز سصت٘ ؾإذا مل ٜطتطع بٝاْٗا ؾاٱداز٠ تهٕٛ غرل دا٥ص٠ 
 ٚاضتد٫ ع٢ً ذيو :

                                                 

، 5/2561ايصـٓا٥ع ،  ، بـدا٥ع  126 –5/125( ساغ١ٝ ايػًيب ع٢ً تبـٝري اؿكـا٥ل،   1)
 .100-9/98ته١ًُ ؾت  ايكدٜس ، 

 .1/393، سٝدز عًٞ، يا٭سهاّ ف١ً غسح اؿهاّ ززد( 2)
 .5/125( ساغ١ٝ ايػًيب ع٢ً تبٝري اؿكا٥ل ، 3)
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ٕٻ عكد اٱجياز ٜعد بٝعّا يًُٓؿع١ ٚطسٜل اٱجياز إقا١َ ا٭عٝإ  أ٫ّٚ: إ
٭عٝـإ، ٚنُا جيسٟ بٝع ا٭عٝإ ؼي َكاّ اغيٓاؾع، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ اٱجياز نبٝع ا

 بٝع اغيٓاؾع. –أٟ ايػا٥ع  –ايػا٥ع ؾهرا جيسٟ ؾٝ٘ 
ٕٻ ايعكٛد اييت ٜبطًٗا أٚ ٜصششٗا ايػازع ٫ ٜؿسم ؾٝٗا بري  ثاّْٝا: إ
ايػسٜو ٚغرلٙ، ؾهُا ثبت إٔ إداز٠ ايػا٥ع َٔ ايػسٜو دا٥ص٠ ثبت إٔ 

٠ َػاعّا َٔ ا٭دٓيب ايػٝٛع ٫ ٜبطٌ اٱداز٠، ؾٛدب ايكٍٛ بصش١ اٱداز
نُا تص  َٔ ايػسٜو ؾ٬ ؾسم بري ايػسٜو ٚغرلٙ ؼي دٛاش تأدرل اؿص١ 
ايػا٥ع١، ؾهٝـ ضيهٔ ايكٍٛ ظٛاش عكد اٱجياز يًشص١ ايػا٥ع١ يًػسٜو 

 ٚعدّ دٛاشٖا يٮدٓيب؟ ٚسٝح ٫ ؾسم ؾاؿهِ ٚاسد ٖٚٛ اؾٛاش.
ٜسظي٘  –ٚشؾس  –ٜسظي٘ اهلل  –ُٖٚا بٗرا ٜسدإ ع٢ً اٱَاّ أبٞ سٓٝؿ١ 

، ٖٚرا نً٘ ؼي (1)بكٝاضُٗا اٱجياز يػرل ايػسٜو ع٢ً اٱجياز يًػسٜو –اهلل 
 ايػٝٛع ا٭صًٞ.

، ؾ٬ خ٬ف ؼي أسك١ٝ ايػسٜو ؼي تأدرل (2)أَا ؼي ساي١ ايػٝٛع ايطاز٨
سصت٘ ٭دٓيب بٓا٤ٶ ع٢ً إٔ عكد اٱجياز ٖٛ سيجاب١ عكٛد َتذدد٠، ؾًٛ اضتأدس 

                                                 

 .5/126( اغيسدع ايطابل 1)
 ( ايػٝٛع ايطاز٨: ٖٛ َا حيدخ بعد ايعكد ٚي٘ صٛز َٓٗا:2)
قـاّ غـدص بتـأدرل دازٙ ثـِ اٗـس إٔ ْصـؿٗا       إٔ ٜهٕٛ بصٛز٠ ا٫ضتشكام: نُا يٛ  –أ

 َطتشل، تبك٢ اٱداز٠ ؼي ْصؿٗا اٯخس ايػا٥ع.
ؼي ساي١ اٱقاي١: ٚذيو نُا إذا قاّ ايػسنا٤ بتأدرل داز َػذلن١ بِٝٓٗ ؾٝتكاٌٜ ايطسؾإ  -ب

 ؼي ْصؿٗا، ؾاٱداز٠ ؼي ايٓصـ ايجاْٞ اغيػاع صشٝش١.
ن١ بُٝٓٗا َٔ إْطـإ ؾٝتـٛؾ٢ أسـدُٖا،    ؼي ساي١ ايٛؾا٠: نإٔ ٜ٪دس زد٬ٕ دازّا َػذل –ز

 =ؾتٓؿطذ اٱداز٠ ؼي سص١ اغيتٛؾ٢ ٚتبك٢ ؼي سص١ اؿٞ.
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ُٖا، ؾعكد اٱجياز ٜؿطذ ؼي سل اغيٝت، ٜٚظٌ غدصإ عّٝٓا ثِ َات أسد
ْاؾرّا بايٓطب١ يًشٞ بايسغِ َٔ طس٤ٚ ايػٝٛع، ٚنريو إذا قاّ أسد ايػسنا٤ 

، ٚايؿت٣ٛ ؼي اغيرٖب ع٢ً (1)بتأدرل نٌ دازٙ يسدٌ ثِ ؾطذ ايعكد ؼي ايٓصـ
 .(2)-ٜسظي٘ اهلل  –قٍٛ اٱَاّ أبٞ سٓٝؿ١ 

 مذٍب املالكٔة : -ثاىًٔا
زي ايكٍٛ بأْ٘ جيٛش يًػسٜو إٔ ٜكّٛ بتأدرل سصت٘ ذٖب اغيايه١ٝ إ

ايػا٥ع١ يًػسٜو أٚ ٭دٓيب دٕٚ إٔ تتٛقـ صش١ اٱداز٠ ع٢ً زضا باقٞ 
ايػسنا٤ ٚذيو قٝاضّا ع٢ً سك٘ ؼي بٝع سصت٘ ايػا٥ع١ ٚذيو ٭ٕ سكٝك١ 
اٱداز٠ إصيا ٖٞ بٝع ٜسد ع٢ً اغيٓاؾع، ؾهُا حيل يًػسٜو بٝع سصت٘ ايػا٥ع١ 

ٙ، ؾهرا جيٛش ي٘ تأدرل سصت٘ ايػا٥ع١ َٔ ايػسٜو ٚغرلٙ، َٔ ايػسٜو ٚغرل
ٕٻ عكد اٱجياز عٓد اغيايه١ٝ ٜٴعد عكدّا ٚاسدّا ٚيٝظ عكٛدّا َتذدد٠ نُا  سٝح إ
ٖٛ َرٖب اؿٓؿ١ٝ، ٚبايتايٞ ؾؿٞ ساي١ َٛت اغي٪دس أٚ اغيطتأدس ٫ ٜٓؿطذ 

ع٢ً  عكد اٱداز٠، ٚذيو ٭ْ٘ ٫ ٜٓؿطذ إ٫ ؼي ساي١ ايعرز ايداعٞ يًؿطذ
ٕٵ  –أٟ عكد اٱداز٠  –ضبٌٝ ا٫ضتجٓا٤ ؾكط، ؾٗٛ  ٜٴعد َٔ ايعكٛد اغيطتُس٠ ٚإ

 .(3)نإ ٜعد عكدّا ٚاسدّا

                                                                                                                    

ٚايػٝٛع ايطاز٨ ٫ ٜؿطد اٱداز٠ ؼي ااٖسٙ ايسٚا١ٜ ضٛا٤ أناْت اٱداز٠ يًػسٜو = 
 أّ ٭دٓيب، ٚضٛا٤ أنإ اغيعكٛد عًٝ٘ حيتٌُ ايكط١ُ أّ ٫.

 .30-١5/29 ابٔ عابدٜٔ ، ، ساغ127ٝ-5/126ٜٓظس:  تبٝري اؿكا٥ل ،   
، ساغ١ٝ ابـٔ  127-5/126، َٚا بعدٖا، تبٝري اؿكا٥ل ، 5/2561( بدا٥ع ايصٓا٥ع ، 1)

 .30-5/29عابدٜٔ 
َٚـا بعـدٖا،    5/39ابـٔ عابـدٜٔ   ، ساغـ١ٝ  5/125( ساغ١ٝ ايػًيب عًـ٢ ايتبـٝري ،   2)

 (.75)ٚصـ
صـس خًٝـٌ،   ، غـسح اـسغـٞ عًـ٢ كت   4/42( ساغ١ٝ ايدضٛقٞ ع٢ً ايػسح ايهبرل ،3)

7/43. 
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 مذٍب الشافعٔة:  -ثالجًا
ٕٻ ايػسٜو إذا قاّ ببٝع سصت٘ َٔ أدٓيب  ذٖب ايػاؾع١ٝ إزي ايكٍٛ بأ

ٕٻ تصسؾ٘ ٜهٕٛ صشٝشّا ؼي سصت٘، ٚباط٬ّ  بدٕٚ َٛاؾك١ بك١ٝ ايػسنا٤ ؾإ
بايٓطب١ يبك١ٝ اؿصص ٖٚرٙ ايسٚا١ٜ ٖٞ ا٭اٗس عٓدِٖ، ٖٚٓاى زٚا١ٜ أخس٣ 
ٕٻ تصسف ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع ٭دٓيب بدٕٚ َٛاؾك١ بك١ٝ ايػسنا٤  تكٍٛ بأ
ٜكع باط٬ّ ؼي سصت٘ ٚنريو ؼي سصص بك١ٝ ايػسنا٤، ٚقد عًٌ أصشاب 

ع َٓ٘ ذيو ايتصسف نإ ٖرٙ ايسٚا١ٜ ذيو ايبط٬ٕ بإٔ ايػسٜو سُٝٓا ٚق
َٹًو ايػرل  َٹًو بك١ٝ ايػسنا٤، ٚايتصسف ؼي  بتصسؾ٘ ذيو قد طيع بري ًَه٘ ٚ
سساّ ٚذيو يٛدٛد ا٫زتباط بري اغيًهري ٚتٴعد اٱداز٠ نايبٝع عٓد ايػاؾع١ٝ 
بايٓطب١ يتأدرل اؿص١ ايػا٥ع١ ٚع٢ً ٖرا أداش ايػاؾع١ٝ تأدرل اؿص١ ايػا٥ع١ 

ٕ اٱداز٠ عٔ عكٛد اغيعاٚضات ٜطتٟٛ ؼي ذيو إٔ نُا داش بٝعٗا باعتباز أ
 ٜهٕٛ اغي٪دس غسٜهّا أّ أدٓبّٝا.

ٕٻ عكد اٱداز٠ عٓد ايػاؾع١ٝ ٖٛ سيجاب١ عكد ٚاسد ٚيٝظ  ٚا٭صٌ أ
عكٛدّا َتذدد٠، ٚبايتايٞ ِٖ ٜتؿكٕٛ َع اغيرٖب اغيايهٞ ؼي ذيو، ٚخيتًؿٕٛ 

از٠ يٝظ عكدّا َع اؿٓؿ١ٝ ؼي ْؿظ ذيو اؿهِ، ٖٚٛ اعتباز إٔ عكد اٱد
َتذددّا بٌ ٖٛ عكد ٚاسد، ٚع٢ً َا ضبل ؼي ساي١ َٛت اغي٪دس أٚ اغيطتأدس 
ٜبك٢ عكد اٱداز٠ ْاؾرّا ٜٚتٛزي ٚزث١ نٌ َُٓٗا اضتٝؿا٤ اغيٓؿع١ ؾُٝا بكٞ َٔ 
َد٠ يعكد اٱداز٠، ٚقد ٚضع ؾكٗا٤ اغيرٖب ايػاؾعٞ ضابطّا حيهِ ذيو ٖٚٛ 

ٗا تًـ دٕٚ ايٓظس إزي اغيٓؿع١ ٚإَهاْٗا إٔ تبك٢ ايعري اغي٪دس٠ دٕٚ إٔ ًٜشل ب
 .(1)أٚ عدّ إَهاْٗا

                                                 

، َٚـا بعـدٖا،   3/252، ا٭ّ ، 2/409، أض٢ٓ اغيطايـب،  41-2/40( َػين احملتاز ، 1)
 .5/76، ْٗا١ٜ احملتاز ، 1/395اغيٗرب يًػرلاشٟ ، 



 

 "دراسة مقارنة". إجيار املال الشائع يف القانون املدني والفقه اإلسالمي (666)

 مذٍب احليابلة: –رابعًا
 يًشٓاب١ً ؼي سهِ تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ ٭دٓيب زٚاٜتإ:

ا٭ٚزي: ٫ جيٛش يًػسٜو إٔ ٜكّٛ بتأدرل سصت٘ ايػا٥ع١ ٭دٓيب، 
ٚعًًٛا ذيو بأْ٘ ؼي ساي١ سدٚخ ذيو ؾ٬ ٜتُهٔ ايػسٜو ايرٟ قاّ بتأدرل 
سصت٘ ايػا٥ع١ َٔ تطًِٝ ايعري اغي٪دس٠ إزي اغيطتأدس ا٭دٓيب ٫ٚ ٜتشكل ذيو 

إ٫ ؼي ساي١ إٔ ٜكّٛ اغي٪دس بتطًِٝ نٌ سصص ايػسنا٤  –أٟ ايتطًِٝ  –
يريو اغيطتأدس ا٭دٓيب ع٢ً أضاع إٔ اغيًه١ٝ ايػا٥ع١ تعٌُ ع٢ً دعٌ 
٣ سصص ايػسنا٤ نًٗا َستبط١ ؾُٝا بٝٓٗا ٫ٚ ضيهٔ ؾصٌ سص١ عٔ أخس

ٚايتصسف بٗا بعٝدّا عٔ ازتباط تًو اؿص١ ببك١ٝ سصص ايػسنا٤، ٚبايتايٞ 
 ٜهٕٛ ٖرا ايتصسف غرل دا٥ص ٫ٚ ٜص  تأدرل اؿص١ ايػا٥ع١ ٭دٓيب.

ايجا١ْٝ: جيٛش يًػسٜو إٔ ٜكّٛ بتأدرل سصت٘ ايػا٥ع١ ٭دٓيب ٚعًًٛا 
ٕٻ ايٓصٝب ايػا٥ع ٖٛ دص٤ َعًّٛ ؼي اغياٍ ايػا٥ع  ذلى ؼي ايرٟ ٜػ –ذيو: بأ

ٚجيٛش بٝع٘، ٚإؿاقّا ظٛاش بٝع٘  –ًَهٝت٘ ايػدص اغي٪دس َع بك١ٝ ايػسنا٤ 
جيٛش تأدرلٙ، باٱضاؾ١ إزي إٔ اغي٪دس سُٝٓا عٳَكدٳ عكدٳ اٱداز٠ ع٢ً ْصٝب٘ 
ايػا٥ع إصيا عكدٙ ع٢ً َا ضيًه٘، ٚغيا أدٝص ذيو ايعكد َع غسٜه٘ ؾإْ٘ ٜهٕٛ 

 دا٥صّا َع ا٭دٓيب.
ٕٻ ايػسٜهري  إذا قاَا بتأدرل َا ٜػذلنإ ؾٝ٘ ٭دٓيب داش ايعكد، نُا أ

 .(1)ؾٝذٛش ٭سدُٖا ؾعً٘ ؼي ْصٝب٘ َٓؿسدّا
 مذٍب الظاٍزٓة : –خامضًا

ذٖب ايظاٖس١ٜ إزي ايكٍٛ ظٛاش تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ ايػا٥ع١ ٭دٓيب 
 .(2)أٚ يًػسٜو ٚضٛا٤ أنإ اغياٍ ٜكبٌ ايكط١ُ أّ ٫

                                                 

 .137-6/136، اغيػين ٚايػسح ايهبرل ، 3/564( نػاف ايكٓاع ، 1)
 (.1324، َطأي١ زقِ )8/200( احمل٢ً ٫بٔ سصّ ، 2)
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ؼي سهِ تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ بعد عسض َراٖب ايؿكٗا٤  اخلالصة:
ٕٻ طيٗٛز ايؿكٗا٤ َٔ اغيايه١ٝ ٚايػاؾع١ٝ ٚأظيد ؼي  ايػا٥ع١ ٭دٓيب ٜتط  يٓا أ
ايسٚا١ٜ اغيػٗٛز٠ عٓ٘ َٚعِٗ ايصاسبإ َٔ ا٭سٓاف، ٚايظاٖس١ٜ ٜسٕٚ بأْ٘ 
جيٛش تأدرل اؿص١ ايػا٥ع١ ٭دٓيب، بُٝٓا ٜس٣ اٱَاّ أبٛ سٓٝؿ١ ٚشؾس ٚاؿٓاب١ً 

 ٜتري بأْ٘ ٫ جيٛش تأدرل اؿص١ ايػا٥ع١ ٭دٓيب.ؼي إسد٣ ايسٚا
 ّصأقْو فٔنا ٓلٕ بعزض األدلة اليت صاقَا اجملٔشٌّ ّاملاىعٌْ.

 أدلة اجلنَْر: –أّاًل
اضتدٍ طيٗٛز ايؿكٗا٤ ع٢ً َا ذٖبٛا إيٝ٘ َٔ دٛاش تأدرل ايػسٜو 

 ؿصت٘ ايػا٥ع١ يػدص أدٓيب بايط١ٓ ٚايكٝاع ٚاغيعكٍٛ.
ٗٳ٢ زضـٍٛ اهلل زٟٚ إٔ  أما مً الضية: ِٔ ْٳ ُٴصٳازٳعٳ١ٹ عٳ َٳسٳ اِي  ٚٳَأ

ُٴ٪ٳادٳسٳ٠ٹ ٍٳ بٹاِي ٗٳا بٳِأعٳ ٫َ » ٚٳَقا  .(1) « بٹ
 (2)ٜدٍ اؿدٜح سيٓطٛق٘ ايصسٜ  ع٢ً دٛاش اٱداز٠ّجُ الداللة: 

ٚأْٗا عا١َ مل تٴدصص باغيػاع أٚ بػرل اغيػاع ؾٝهٕٛ دٛاش اٱداز٠ ٜػٌُ ن٬ 
ايتأدرل يًػسٜو أّ ٭دٓيب، ٚغيا مل ٜأتٹ َا ايٓٛعري نُا ٜػٌُ ذيو اؿهِ 

خيصص ذيو ايعُّٛ ؾٝبك٢ اؿهِ عاَّا َٚعًّٛ أصٛيّٝا إٔ ايعاّ ٫بد إٔ ٜسد 
ديٌٝ خيصص٘ ٚإ٫ بكٞ ع٢ً عَُٛ٘، ٚغيا مل ٜسد َا خيصص عُّٛ ذيو 
اؿدٜح ؾٝبك٢ عاَّا ٜتٓاٍٚ تأدرل ايػسٜو سصت٘ يًػسٜو أّ ٭دٓيب، ؾًٛ 

١ ايػا٥ع١ يًػسٜو دٕٚ ا٭دٓيب ؾا٤ ايديٌٝ ايداٍ خٴص سهِ إداز٠ اؿص
ع٢ً ذيو ؾًُا مل ٜأتٹ ٜبك٢ اؿهِ عاَّا، ٖرا ؾط٬ّ ع٢ً إٔ تأدرل اؿص١ 

                                                 

ِ  بٔ اؿذاز بٔ َطًِ اؿطري ٞباؾاَع ايصشٝ : ٭( صشٝ  َطًِ 1) ٟ  َطـً  ايكػـرل
 .5/25، نتاب ايبٝٛع، باب ؼي اغيصازع١ ٚاغي٪ادس٠ ، ايٓٝطابٛزٟ

 .10/198( غسح ايٟٓٛٚ ع٢ً صشٝ  َطًِ، 2)
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، ؾًُا مل ٜؿعٌ دٍ ذيو ايػا٥ع١ ٭دٓيب يٛ نإ غرل دا٥ص يبري ذيو ايٓيب 
 ، ؾُٔ قاٍ باغيٓع ؾعًٝ٘ ايديٌٝ.(1)ع٢ً اؾٛاش

ع ع٢ً بٝع٘ ظاَع ايع١ً اغيػذلن١ بُٝٓٗا أَا ايكٝاع: قٝاع إداز٠ اغيػا
ٖٚٞ إٔ نًُٝٗا عكد َعاٚض١ ؾًُا أداش ايػازع بٝع اغيػاع ًٜشل سهُ٘ ٖرا 
باٱداز٠ ؾٝذٛش قٝاّ ايػسٜو بتأدرل سصت٘ ايػا٥ع١ ٚذيو يهٕٛ اٱداز٠ تعد 
بٝعّا يًُٓؿع١، ؾؿٞ اٱداز٠ تكّٛ ايعري َكاّ اغيٓؿع١ ؾتصرل نبٝع ايعري، ٚبٝع 

 .(2)ا٥ص ؼي اغيػاع ٚغرلٙ ؾهرا بٝع اغيٓؿع١ايعري د
ٕٻ يًُػاع َٓؿع١ ٚضيهٔ يًُ٪دـس إٔ ٜكّٛ بتطًِٝ اؿص١  أَا اغيعكٍٛ: إ
ايػا٥ع١ يٮدٓيب اغيطتأدس ٚذيو إَا باغيطايب١ بايكط١ُ أٚ بايتد١ًٝ بري اغيطتأدس 
ٚاؿص١ ايػا٥ع١ اغيعكٛد عًٝٗا ؾٝهٕٛ اضتٝؿا٤ اغيٓؿع١ بريو ػيهّٓا ؾتص  

ايٞ اٱداز٠، نُا إٔ إداز٠ ايػسٜو ؿصت٘ ايػا٥ع١ يػسٜه٘ دا٥ص٠ ؾتهٕٛ بايت
 .(3)أٜطّا يػرلٙ دا٥ص٠ إذ ٫ ؾسم بري ايػسٜو ٚا٭دٓيب ؼي ذيو اؿهِ

 أدلة الكائلني بعدو جْاس إجارة املشاع لغري الشزٓك مبا ٓلٕ: -ثاىًٔا
ٕٻ اغيكصد َٔ عكد اٱداز٠ ٖٛ اْتؿاع اغيطتأدس بايعري اغي –1 ٪دس٠، إ

ٚسصٛي٘ ٖٚٛ غرل َتصٛز اؿدٚخ ؼي اغيػاع، ٚذيو يعدّ قدز٠ اغي٪دس ع٢ً 
تطًِٝ ايعري اغي٪دس٠ يًُطتأدس ست٢ ٜتُهٔ َٔ ا٫ْتؿاع بٗا ٚبايتايٞ ٫ 
حيصٌ ايتطًِٝ ٫ٚ ا٫ضتٝؿا٤، ٚذيو ٭ْ٘ ٫ ٜتصٛز سدٚخ ايتطًِٝ إ٫ 

ك١ٝ سصص ايػسنا٤ بتطًِٝ باقٞ ايعري ٚاييت تػٌُ َع اؿص١ اغيساد تأدرلٖا ب
اييت ٫ ٜتٓاٚشلا عكد اٱداز٠ ايرٟ مت بري اغي٪دس ٚاغيطتأدس ؾصاز نسدٌ أدس 

                                                 

 .9/35( احمل٢ً ، 1)
 ( اغيٛضع ايطابل.2)
 ، َٚا بعدٖا.5/126( تبٝري اؿكا٥ل 3)
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دازٙ يػدص ٚاغذلط عًٝ٘ إٔ ٜٓتؿع بداز أخس٣ ٖٚرا ٚاض  ؾٝ٘ ايؿطاد، 
َٚجً٘ إجياز اغيبٝع قبٌ قبط٘، ؾهُا ٫ تص  إدازت٘ قبٌ ايكبض ؾ٬ تص  

 .(1)إداز٠ اغيػاع ؼي ٖرٙ اؿاي١
ٕٻ  –2 ايػا٥ع ٚإٕ نإ َٓتؿعّا ب٘، يهٔ تطًُٝ٘ ٫ ٜهٕٛ إ٫ إ
، ٚايتٗاٜ٪ َطتشل بايعكد بٓا٤ٶ ع٢ً سهُ٘ ٖٚٛ اغيًو ؾ٬ ٜصً  (2)باغيٗاٜأ٠

غسطّا ؾٛاش ايعكد ٚذيو يهٕٛ غسط ايعكد ضابل عًٝ٘ أٚ ٜهٕٛ َكذلّْا ب٘، 
َٚعًّٛ إٔ سهِ ايعكد ٫ ٜطبك٘ بٌ ٜأتٞ عكب٘، ٚبايتايٞ ٫ تص  إداز٠ 

 ػاع ي٬٦ تٓكًب اؿكٝك١.اغي
 املياقشة ّالرتجٔح :

 مياقشة أدلة املاىعني : -أّاًل
 ْاقؼ اجملٝصٕٚ ٱداز٠ اغيػاع أدي١ اغياْعري َٔ ذيو سيا ًٜٞ:

ٕٻ ا٫ْتؿاع ايرٟ ٖٛ اغيكصٛد ا٭ضاع َٔ عكد  –1 ٕٻ قٛيهِ إ إ
 اٱداز٠ غرل ػيهٔ سصٛي٘ غرل َطًِ ب٘، ٚذيو ٭ْ٘ بايكط١ُ ضيهٔ تطًُٝ٘،
ٚيٛ ضًُٓا يهِ بإٔ عدّ ا٫ْتؿاع ساصٌ غيا داشت إداز٠ ايػسٜو َٔ 

                                                 

 .127 –5/126( تبٝري اؿكا٥ل ، 1)
 ( تعسٜـ اغيٗاٜأ٠:2)
 .2/496، فُع ا٭ْٗس ، 5/275عٓد ؾكٗا٤ اؿٓؿ١ٝ: ٖٞ قط١ُ اغيٓاؾع، تبٝري اؿكا٥ل ،  –أ
عٓد اغيايه١ٝ ٖٞ: اختصاص نٌ غسٜو بايػ٤ٞ اغيػذلى شَاّْا َعّٝٓا، غسح اـسغٞ ،  –ب

 .5/334، َٛاٖب اؾًٌٝ ، 6/282
سدُٖا َد٠ ثِ ؼي ٜد اٯخس َجٌ ٖرٙ اغيد٠، عٓد ايػاؾع١ٝ ٖٞ: إٔ تهٕٛ ايعري ؼي ٜد أ –ز

 .3/308اغيٗرب، 
عسؾٗا اؿٓاب١ً بأْٗا: ايكط١ُ اييت ٜٓتؿع أسدُٖا سيهإ ٚاٯخس بآخس أٚ نٌ ٚاسد َُٓٗا  –د

 .3/19ٜٓتؿع غٗسّا ٚمٛٙ، غسح َٓت٢ٗ اٱزادات ، 
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ايػسٜو ٚأْت تكٛيٕٛ بٗا ؾهٝـ قًتِ بإداشتٗا َٚٓعتِ إداز٠ ايػسٜو 
 ا٭دٓيب؟

ؾإٕ قًتِ: أدصْا إداز٠ ايػسٜو يػسٜه٘ ؿصٍٛ ا٫ْتؿاع عهِ أْ٘ ٫ 
ًَه٘  غٝٛع ؼي سل ايػسٜو اغيطتأدس ٚذيو ٭ٕ ايهٌ ؼي ٜدٙ، ؾايٓصـ عهِ

 ي٘ ٚاٯخس عهِ عكد اٱداز٠ ايرٟ مت بٝٓ٘ ٚبري غسٜه٘.
ٚجياب عٔ ذيو: بأْٓا ْطًِ يهِ َا قًتُٛٙ عل ايػسٜو، ٚأٜطّا ؾإٕ 
اغيطتأدس أٜطّا ؼي َكدٚزٙ سٝاش٠ اغيعكٛد عًٝ٘ يهٞ ٜتُهٔ َٔ ا٫ْتؿاع ب٘ 

تعاز٠ ٚذيو إَا بايكط١ُ أٚ بايتد١ًٝ بٝٓ٘ ٚبري اغيعكٛد عًٝ٘، أٚ إٔ ٜكّٛ باض
 .(1)سص١ ايػسٜو أٚ اضت٦ذازٖا

إٕ قٝاضهِ إداز٠ اؿص١ ايػا٥ع١ ٭دٓيب ع٢ً بٝع اغيبٝع قبٌ  –2
قبط٘، ؾٗٛ قٝاع غرل َطًِ ب٘ ٭ْ٘ قٝاع َع ايؿازم، ٚذيو ٭ٕ اغيبٝع قبٌ 
قبط٘ ٫ ٜص  ايتصسف ؾٝ٘ بايبٝع أٚ باٱداز٠ أٚ باشلب١ يعدّ قبط٘، أَا إداز٠ 

ٝاش٠ صاسبٗا َٚايهٗا ٚيرا داش بٝعٗا ؾهرا ٜص  اؿص١ ايػا٥ع١ ؾٗٞ ؼي س
ِٳ ػٝصٕٚ بٝعٗا  ًٹ إدازتٗا ٭ْٗا أٜطّا ؼي سٝاش٠ ًَٚو صاسبٗا َٚايهٗا، ؾ
ٚشيٓعٕٛ إدازتٗا؟ ؾايكا٥ٌ ببٝعٗا ٫بد إٔ ٜكٍٛ بإدازتٗا إذا ٫ ٜٛدد َا ضيٓع 
َٔ تأدرلٖا ٭دٓيب، ٖرا ؾط٬ّ ع٢ً أْهِ قًتِ ظٛاش إدازتٗا يًػسٜو 

ِ ٖرا ٜدٍ ع٢ً أسك١ٝ َايهٗا بايتصسف ؾٝٗا بتأدرلٖا يًػسٜو أٚ ؾكٛيه
 .(2)٭دٓيب

                                                 

 َٚا بعدٖا. 5/126تبٝري اؿكا٥ل،  (1)
 بتصسف. 4/104ٔ عابدٜٔ،  ، ساغ١ٝ اب5/126( تبٝري اؿكا٥ل، 2)
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 َٓاقػ١ أدي١ ايكا٥ًري باؾٛاش: –ثاّْٝا
ْاقؼ اغياْعٕٛ َٔ إداز٠ اؿص١ ايػا٥ع١ ٭دٓيب أدي١ ايكا٥ًري ظٛاش 

 ذيو سيا ًٜٞ:
إٕ اضتد٫يهِ باؿدٜح ع٢ً أْ٘ عاّ مل ٜؿسم بري َػاع ٚغرل َػاع 

٢ صش١ تأدرل اؿص١ ايػا٥ع١ ٭دٓيب غرل َطًِ ب٘ ٚذيو ٭ْهِ ػيا ٜدٍ عً
قُتِ بتعُِٝ ا٭َس سيا تسٜدٕٚ إثبات صشت٘ ؾكد طٛعتِ اؿدٜح يٝهٕٛ سذ١ 

 .(1)ع٢ً دع٣ٛ مل ٜطتٓد ايتعُِٝ ؾٝٗا ع٢ً قس١ٜٓ تسدش٘
ٚجياب عٔ ذيو: إٕ قٛيهِ أْا طٛعٓا اؿدٜح يٝهٕٛ سذ١ يٓا غرل 

عاَّا ٜٚدٍ ع٢ً ذيو قٍٛ  دا٤ عٔ ايسضٍٛ َطًِ ب٘ ٚذيو ٭ٕ اؿدٜح 
، ٚأْتِ َٓعتِ َٔ تأدرل ايػسٜو سصت٘ ٭دٓيب "ٚأَس باغي٪ادس٠"ايساٟٚ: 

ؾعًٝهِ بايديٌٝ ايرٟ اضتٓدمت إيٝ٘ ؼي دعٛانِ تًو، ؾإٕ مل تأتٛا ب٘ ؾهٝـ 
تسٜدٕٚ قصس اغي٪ادس٠ ع٢ً ايػسٜو دٕٚ ا٭دٓيب؟ ٚبايتايٞ ٜبك٢ اؿهِ عاَّا 

 سٜو ٚا٭دٓيب ؼي دٛاش ايتأدرل يهًُٝٗا.َتٓا٫ّٚ ايػ
إٕ إداز٠ اغيػاع يػرل ايػسٜو أَس غرل دا٥ص ٚذيو ٫ْدزاز ٖرا  –2

سٝح  ا٭َس ؼت صٛز ايػسز ايرٟ دا٤ ايٓٗٞ عٓ٘ صسحيّا َٔ زضٍٛ اهلل 
، ؾهاْت إداز٠ اغيػاع ٭دٓيب غرل (2)أْ٘ ٢ْٗ عٔ بٝع ايػسز ٚزد عٔ ايٓيب 

 دا٥ص٠.
                                                 

 .3/15، ضبٌ ايط٬ّ ، 4/1( صشٝ  َطًِ بػسح ايٟٓٛٚ ، 1)
 . 10/157( صشٝ  َطًِ بػسح ايٟٓٛٚ 2)
سٝح ذنس ايٟٓٛٚ ؼي صشٝ  َطًِ : ٚأَا ايٓٗٞ عٔ بٝع ايػسز ؾٝدخٌ ؾٝ٘ َطا٥ٌ نجرل٠  

 ٜتِ ًَو غرل َٓشصس٠ نبٝع اٯبل ٚاغيعدّٚ ٚاجملٍٗٛ َٚا ٫ ٜكدز ع٢ً تطًُٝ٘ َٚا مل
 ايبا٥ع عًٝ٘ ... اخل.
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 ْطًِ يهِ بإٔ إداز٠ اغيػاع ٭دٓيب غسز َٓٗٞ ٚجياب عٔ ذيو: ٫
عٓ٘ ٚذيو ٭ٕ ايػسز َا دًٗت عاقبت٘، ٚأَا إداز٠ اغيػاع ٭دٓيب ؾػرل فٍٗٛ 
ايعاقب١ ٚذيو ٭ٕ اغي٪دس ضيهٔ اغيطتأدس َٔ ا٫ْتؿاع بايعري اغي٪دس٠ ٚقد ذنسْا 
 إٔ ذيو ٜتِ بايكط١ُ أٚ بايتد١ًٝ ؾهٝـ تكٛيٕٛ بإدزاز صٛز٠ اٱداز٠ ٖرٙ

 ؼت صٛز ايػسز اغيٓٗٞ عٓ٘؟
ٕٻ قٝاضهِ إداز٠ اغيػاع ع٢ً بٝع٘ قٝاع َع ايؿازم، ٚذيو ٭ٕ  –3 إ

اغيكصٛد َٔ عكد اٱداز٠ اْتؿاع اغيطتأدس بايعري اغي٪دس٠ ٖٚٛ أَس سطٞ ٫ 
ٜتصٛز سدٚث٘ بطبب اغيػاع ٫ٚ ٜتصٛز قدز٠ اغي٪دس ع٢ً تطًِٝ ايعري 

اغيػاع أٜطّا ؾ٬ جيٛش ايتأدرل ؼي َجٌ اغي٪دس٠ يًُطتأدس يهٞ ٜٓتؿع بٗا بطبب 
ٖرٙ اؿاي١ ٭دٓيب غ٬ف ايبٝع ؾإٕ اغيكصٛد ب٘ سصٍٛ اغيًو ٖٚٛ أَس سهُٞ 

 .(1)ضيهٔ ؼي اغيػاع ؾٝذٛش س٦ٓٝرٺ بٝع٘ ٭دٓيب
ٚجياب عٔ ذيو : ٫ ؾسم بري إداز٠ اغيػاع ٚبٝع٘ ؾهُا دٛشمت بٝع٘ 

ه٬ُٖا عكدإ ؾُٝٗا ؾُا اغياْع َٔ دٛاش إدازت٘ يًػسٜو أٚ ٭دٓيب، ؾ
َعاٚض١ ٖٚٞ ساص١ً ؼي ساي١ ايتأدرل نشصٛشلا ؼي ساي١ ايبٝع، ٭ٕ اغيػاع مل 
ضيٓع َٔ بٝع اؿص١ ايػا٥ع١، ؾهريو ٫ ضيٓع َٔ تأدرلٖا، ؾُٓعهِ اٱداز٠ 
بطبب اغيػاع ٫بد ٚإٔ تكٛيٛا بٗا ؼي ساي١ ايبٝع ؾتُٓعٛا ايبٝع ٚغّيا ملٵ تكٛيٛا 

ٕٻ اغيػاع َاْع َٔ ايتأدرل، ٚبايتايٞ قٝاضٓا  بريو ؾدعٛانِ غرل صشٝش١ بأ
 إداز٠ اغيػاع ع٢ً بٝع٘ صشٝ .

إذا نإ اغيػاع ٫ ضيهٔ إدازت٘ ٭دٓيب ؾهٝـ ػٝصٕٚ ايكط١ُ ؼي  –4
 غ٤ٞ ٫ ضيهٔ ايعكد عًٝ٘.

                                                 

 .127 –5/126( تبٝري اؿكا٥ل، 1)
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نُا إٔ ا٫ْتؿاع بايعري اغي٪دس٠ عٔ طسٜل اغيٗاٜأ٠ غرل َطًِ ب٘ ٭ٕ 
ٛ ا٫ْتؿاع اغيكصٛد َٔ عكد اٱداز٠ سٝح إٕ ا٫ْتؿاع اؿاصٌ باغيٗاٜأ٠ يٝظ ٖ

ايعكد ٜكتطٞ إٔ ٜٓتؿع اغيطتأدس بايعري اغي٪دس٠ ؼي نٌ اغيد٠ اغيتؿل عًٝٗا بٝٓ٘ 
ٚبري اغي٪دس، ٭ٕ ايتٗاٜ٪ ٖٛ اْتؿاع بايهٌ ؼي بعض اغيد٠ ٫ نًٗا ٖٚرا َٓاقض 
٠ صساس١ غيكتط٢ عكد اٱداز٠ ايرٟ مت بري اغيتعاقدٜٔ ٖرا إٕ ناْت اغيٗاٜأ
ش١َٝٓ، أَا إذا ناْت َها١ْٝ ؾإٕ ا٫ْتؿاع ٜهٕٛ ظص٤ َٔ ايعري اغي٪دس٠ ٚبػرلٙ 

 .(1)ػيا مل ٜػًُ٘ عكد اٱداز٠

ٚجياب عٔ ذيو: قٛيهِ بإٔ اغيػاع ٫ ضيهٔ إدازت٘ ؾكد بٝٓا عهظ 
ذيو ؾُٝا ضبل َٚا داّ ا٭َس دا٥صّا ؾايكط١ُ ؾٝ٘ تهٕٛ ساص١ً ٚدا٥ص٠، أَا 

٭ٕ اغي٪دس قادز ع٢ً تطًِٝ ايعري اغي٪دس٠ ا٫ْتؿاع ؾٗٛ ساصٌ ٚذيو 
 يًُطتأدس ٚمل ضيٓع٘ اغيػاع َٔ ذيو ؾٝشصٌ بريو ا٫ْتؿاع.

ايذلدٝ : بعد ذنس أدي١ نٌ َرٖب َٚٓاقػ١ تًو ا٭دي١ ٜظٗس يٞ 
زدشإ َرٖب اؾُٗٛز ايكا٥ًري ظٛاش تأدرل ايػسٜو سصت٘ ايػا٥ع١ ٭دٓيب 

 يٰتٞ:
اْعري ٚاييت مل تطًِ َٔ اغيٓاقػ١، بٌ ق٠ٛ أديتِٗ ؼي َكابٌ أدي١ اغي –1

َٚٓاقػ١ اغياْعري ٭دي١ اؾُٗٛز زٴد عًٝٗا ػيا ضعؿٗا ٚأاٗس ؼي اغيكابٌ ق٠ٛ أدي١ 
 اؾُٗٛز.
 –ٜتؿل ٖرا ايسأٟ  ٖٚٛ دٛاش تأدرل ايػسٜو ؿصت٘ ايػا٥ع١  –2

٭دٓيب َع سس١ٜ ايػدص ؼي ايتصسف ؾُٝا ضيًه٘، طاغيا إٔ ٖرا ايػدص مل 
 ْع ضيٓع٘ َٔ ذيو ايتصسف.ٜكِ ب٘ أٟ َا

                                                 

 .4/447، ايؿتا٣ٚ اشلٓد١ٜ ، 4/180( بدا٥ع ايصٓا٥ع،  1)
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إٕ ٖرا ايكٍٛ ٜتؿل َع ايتهٝٝـ ايصشٝ  ؿل ايػسٜو ع٢ً  –3
 ايػٝٛع َٔ أْ٘ سل ًَه١ٝ.

إٕ ايػسٜو إذا عًِ بإٔ سص١ غسٜه٘ ٫ ٜطتطٝع غسٜه٘ إٔ  –4
ٜتصسف ؾٝٗا ٭ْٗا ػيٓٛع١ ع٢ً غرلٙ ؾٝذعً٘ ذيو أنجس اضتػ٫ّ٬ شلرٙ اؿص١ 

، ٖٚرا ؾٝ٘ اًِ بٝٸٔ ٚٚاض  ًٜشل بايػسٜو إذا َا أزاد غسا٤ٖا ؾٝبدظ مثٓٗا
ٚؾٝ٘ تعدٺ ع٢ً سكٛق٘ ٖٚرا أَس ٜتٓاؾ٢ َع َا تكسٙ ايػسٜع١ ٫ٚ ٜكبً٘ ايطبع 

 ايطًِٝ.
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 اخلامتـة
بعد إٔ اْتٗٝت بعٕٛ َٔ اهلل ٚتٛؾٝك٘ َٔ إشياّ ٖرا ايبشح أضتطٝع إٔ 

 اضتدًص ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:
تر عٔ اغذلاى عد٠ إٔ ايػٝٛع عباز٠ عٔ ساي١ قا١ْْٝٛ تٓ أ٫ٚ:

أغداص ؼي ًَه١ٝ غ٤ٞ ٚاسد دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تكطِٝ َادٟ شلرا ايػ٤ٞ 
إزي أدصا٤ َؿسش٠، ٜٚهٕٛ سل نٌ غسٜو ؼي ٖرا اغياٍ ٖٛ سص١ غا٥ع١ ؾٝ٘ 
تكدز بكدز َعري نايٓصـ أٚ ايسبع أٚ ايجُٔ، َٛشع١ ع٢ً طيٝع َهْٛات ٖرا 

َػذلنّا بري نٌ ايػسنا٤ َُٗا اغياٍ ايػا٥ع . ؾٝهٕٛ نٌ دص٤ٺ َٔ اغياٍ ايػا٥ع 
 صػس أٚ ندل ذيو اؾص٤.

:  ٫ حيل ٭سد َٔ ايػسنا٤ إٔ ٜٓؿسد بايتصسف ؼي أٟ دص٤ٺ َٔ ثاْٝا
اغياٍ ايػا٥ع إ٫ بعد إٔ ٜأذٕ ي٘ بك١ٝ ايػسنا٤ ٚذيو يتعًل سل نٌ ٚاسد َِٓٗ 
بريو اغياٍ ايػا٥ع، ٚأٟ تصسفٺ ٜصدز َٔ ايػسٜو بدٕٚ اٱذٕ اغيطبل َٔ 

 ػسنا٤ ٫ ٜٴعتد ب٘ إ٫ إذا أداشٙ ٖ٪٤٫ ايػسنا٤.بك١ٝ اي
: تتٓٛع َصادز ايػٝٛع ؾُٓٗا َا ٖٛ قا٥ِ ع٢ً ايسضا بري ايػسنا٤ ثايجا

نايبٝع ٚايػسا٤، َٚٓٗا َا ٖٛ ددلّا عِٓٗ ٫ إزاد٠ شلِ ؼي سصٛي٘ ٫ٚ زغب١ شلِ 
 ؼي ذيو ناغيرلاخ.

ٗا َكٝد٠ : ًَه١ٝ ايػسٜو ؿصت٘ ايػا٥ع١ تعد ًَه١ٝ تا١َ ٚيهٓزابعا
بعدّ سسٜت٘ ؼي ايتصسف ؾٝٗا ٫ضتُساز ايػٝٛع، ٚتعًل ًَهٝت٘ ؿصت٘ ايػا٥ع١ 

 سيًو غرلٙ َٔ غسنا٥٘ ؼي ذيو اغياٍ ايػا٥ع.
: ٜعتدل إجياز اغياٍ ايػا٥ع َٔ أعُاٍ اٱداز٠ ايعاد١ٜ ، ٚبايتايٞ خاَطا

ذيو  ؾإْ٘ حيل يًػسٜو ايرٟ ضيًو ا٭غًب١ٝ إٔ ٜكّٛ بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع ٜٚٓؿر
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ؼي سل باقٞ ايػسنا٤ ٜٚعتدل ايػسٜو ْا٥با ْٝاب١ قا١ْْٝٛ عٔ باقٞ ايػسنا٤، ٚي٘ 
ايكٝاّ بهاؾ١ ا٭عُاٍ اييت ٜتطًبٗا عكد اٱجياز َٔ ؼسٜس ايعكد ، ٚقبض 

 ا٭دس٠ ٚتطًِٝ ايػ٤ٞ قٌ عكد اٱجياز ، ٚغرل ذيو َٔ ا٭عُاٍ.
يب ، ٚقد : سل تأدرل ا٭غًب١ٝ يًُاٍ ايػا٥ع قد ٜهٕٛ ٭دٓضادضا

ٜهٕٛ ٭سد ايػسنا٤ ، ٚإذا نإ أسد ايػسنا٤ ٖٛ َطتأدس اغياٍ ايػا٥ع ، أٚ 
ؾص٤ َٓ٘ ، ؾعكد اٱجياز ٜٓؿر ؼي سل طيٝع ايػسنا٤ ، إذا نإ ايػسٜهإ اغي٪دس 
ٚاغيطتأدس ضيًهإ َعّا ا٭غًب١ٝ اغيطًك١ يًُاٍ ايػا٥ع، نإٔ ٜهٕٛ ن٬ّ َُٓٗا 

 َج٬ّ َايهّا يجًح اغياٍ ايػا٥ع.
: إذا قاّ أسد ايػسنا٤ بتأدرل اغياٍ ايػا٥ع نً٘ أٚ دص٤ َٓ٘ ضابعا

يػسٜو آخس أٚ ٭دٓيب بعًِ بك١ٝ ايػسنا٤ ٚدٕٚ اعذلاضِٗ أٚ َع اعذلاض 
ا٭ق١ًٝ َِٓٗ ؾكط ، ؾإٕ ٖرا ايػسٜو ٜعتدل ٚن٬ٝ ضُٓٝا ٜٚهٕٛ قد تصسف 

تصٜد عٔ تصسؾّا صشٝشّا ٜٚهٕٛ إجيازٙ ْاؾراّٳ ؼي سل طيٝع ايػسنا٤ غيد٠ ٫ 
 ث٬خ ضٓٛات َا مل ٜٛدد ْص قاْْٛٞ خيايـ ذيو.

: اٱجياز ايصادز َٔ ايػسٜو ؼي اغياٍ ايػا٥ع دٕٚ َٛاؾك١ باقٞ ثآَا
ايػسنا٤ ٫ ٜٓتر أثسٙ ؼي َكاب١ً ايػسنا٤ إ٫ أْ٘ ٜٓتر أثسٙ بري ٖرا ايػسٜو 
ٚاغيطتأدس َٓ٘ ٚعٓد٥ر ٫ ٜهٕٛ يًُ٪دس إٔ ٜتٓصٌ َٔ ٖرا ايعكد عذ١ 

باقٞ ايػسنا٤ عًٝ٘، نُا ٫ جيٛش  يًُطتأدس ذيو أٜطا عذ١ أْ٘  اعذلاض
 َٗدد ؼي ا٫ْتؿاع بايعري بطبب عدّ ْؿاذ اٱجياز ؼي سل باقٞ ايػسنا٤.

ؼي ساي١ إداشتِٗ -: ٜطتشل بك١ٝ ايػسنا٤ ايسدٛع ع٢ً اغي٪دستاضعا
عكِٗ ؼي ا٭دس٠ ٚذيو ٭ٕ ٖرٙ ا٭دس٠ مثس٠ َذلتب١ ع٢ً  -يعكد اٱداز٠

 سف ؾُٝا ضيًهْٛ٘ بتأدرلٙ.ايتص
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: إذا قاّ ايػسٜو بتأدرل دص٤ َؿسش َٔ اغياٍ ايػا٥ع ٜعادٍ عاغسا
سصت٘، ؾعٓد٥ر ٜعد اٱجياز صشٝشّا ْٚاؾرّا بري طسؾٝ٘ ، يهٓ٘ ٜهٕٛ َعًكّا ع٢ً 
غسط سصٍٛ ايكط١ُ بري ايػسنا٤، ٚٚقٛع اؾص٤ اغيؿسش ؼي ْصٝب ايػسٜو 

 اغي٪دس .
صشٝشّا بري طسؾٝ٘ أٜطا إذا قاّ  : ٜهٕٛ عكد اٱجيازسادٟ عػس

ايػسٜو ؼي ايػٝٛع بتأدرل سصت٘ ايػا٥ع١ ؾكط ، ٚيٝظ ايعري نًٗا أٚ اغيؿسش 
َٓٗا ، يهٔ ٜتعرز ٖٓا ع٢ً اغي٪دس تطًِٝ ٖرٙ اؿص١ إزي اغيطتأدس يٝٓتؿع بٗا 
إ٫ إذا شيت ايكط١ُ ، ٚبتُاَٗا ٜتطًِ اغيطتأدس سص١ اغي٪دس اغيؿسش٠ ٜٚٓصب 

 اٱجياز عًٝٗا.
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 فَزس املزاجع
 أ٫ٚ : نتب اؿدٜح ٚغسٚس٘.

ضبٌ ايط٬ّ غسح بًٛؽ اغيساّ َٔ طيع أدي١ ا٭سهاّ: يٲَاّ قُد بٔ  -1
 إزلاعٌٝ ايصٓعاْٞ، ايطبع١ ايسابع١، داز إسٝا٤ ايذلاخ ايعسبٞ.

صشٝ  َطًِ بػسح ايٟٓٛٚ. ايداز ايجكاؾ١ ايعسب١ٝ، برلٚت، ايطبع١  -2
 ا٭ٚزي.

 ١.ثاْٝا: َسادع ايًػ

يطإ ايعسب ، يًع١َ٬ ، أب٢ ايؿطٌ طياٍ ايدٜٔ بٔ َهسّ بٔ َٓظٛز  -3
 داز صادز برلٚتا٭ؾسٜك٢ اغيصس٣ 

كتاز ايصشاح يٲَاّ قُد بٔ أب٢ بهس ايساش٣ ، داز اؿدٜح ايكاٖس٠ ،  -4
 .تستٝب قُٛد خاطس

اغيصباح اغيٓرل ؾ٢ غسٜب غسح ايهبرل ، يًع١َ٬ أظيد بٔ قُد بٔ ع٢ً  -5
اغيهتب١ ايعصس١ٜ ، صٝدا ، برلٚت ، اعتٓا٤ ٜٛضـ ػسب٢ ايؿ٢َٛٝ ، اغي

 .ّ 1996 -ٖـ  1417ايػٝذ ، ايطبع١ ا٭ٚزي 

 اغيعذِ ايٛضٝط ، فُع ايًػ١ ايعسب١ٝ ) طبع١ داز اغيعازف ( ايكاٖس٠ -6

 ثايجا: ؾك٘ اغيراٖب:
 اغيرٖب اؿٓؿٞ: -1

لِٝ اغيصسٟ، اغيطبع١  ا٭غباٙ ٚايٓظا٥س: يصٜٔ ايعابدٜٔ بٔ إبساِٖٝ بٔ -7
 اؿط١ٝٓٝ اغيصس١ٜ.
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بدا٥ع ايصٓا٥ع ؼي تستٝب ايػسا٥ع: يع٤٬ ايدٜٔ أبٞ بهس بٔ َطعٛد  -8
 ٖـ. 1402ايهاضاْٞ اؿٓؿٞ، طبع١ داز ايهتاب ايعسبٞ، 

ايبٓا١ٜ ؼي غسح اشلدا١ٜ: ٭بٞ قُد قُد بٔ أظيد ايعٝين، ايطبع١ ا٭ٚزي،  -9
 داز ايؿهس.

10
- 

  .٥ل يًصًٜع٢، داز اغيعسؾ١ يًطباع١ ٚايٓػستبٝري اؿكا

11
- 

 ته١ًُ ؾت  ايكدٜس اغيطُا٠ بٓتا٥ر ا٭ؾهاز: يكاضٞ شاد٠، اغيطبع١ ا٭َرل١ٜ.

12
- 

ساغ١ٝ ايػًيب ع٢ً تبٝري اؿكا٥ل: ٭ظيد بٔ ْٜٛظ ايػًيب، َطبٛع١ 
 ع٢ً تبٝري اؿكا٥ل اغيرنٛز ضابكّا.

13
- 

غسح تٜٓٛس ا٭بصاز: حملُد أَري ساغ١ٝ زد احملتاز ع٢ً ايدز اغيدتاز 
 ايػٗرل بابٔ عابدٜٔ، اغيطبع١ ا٭َرل١ٜ ، ب٫ٛم.

14
- 

 احملاَٞ: تعسٜب ؼكٝل، سٝدز عًٞ، يا٭سهاّ ف١ً غسح اؿهاّ ززد
 ،برلٚت/  يبٓإ، ايع١ًُٝ ايهتب داز ايٓاغس، اؿطٝين ؾُٗٞ

15
- 

ٚبٗاَػ٘  دزز اؿهاّ ؼي غسح غسز اؿهاّ: غي٫ْٛا ٬َٓ خطسٚ اؿٓؿٞ
 ساغ١ٝ ايػسْب٬يٞ اؿٓؿٞ، طبع١ ايكاٖس٠.

16
- 

ايعكٛد ايدز١ٜ ؼي تٓكٝ  ايؿتا٣ٚ اؿاَد١ٜ: حملُد بٔ أَري ايػٗرل بابٔ 
 عابدٜٔ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، اغيطبع١ ا٭َرل١ٜ.

17
- 

 ايؿتا٣ٚ ا٭ْكس١ٜٚ: يًػٝذ قُد بٔ اؿطري، طبع١ ب٫ٛم.
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18
- 

  .ز اغيعسؾ١ يًطباع١ ٚايٓػسدايػُظ ايدٜٔ ايطسخطٞ،  ،اغيبطٛط

19
- 

يػُظ ايدٜٔ أظيد بٔ ، نػـ ايسَٛش ٚا٭ضساز  ؼيْتا٥ر ا٭ؾهاز 
 .قٛدز، داز ايؿهس يًطباع١ ٚايٓػس

20
- 

اشلدا١ٜ ، غسح بدا١ٜ اغيبتد٣ ، يػٝذ اٱض٬ّ بسٖإ ايدٜٔ أب٢ اؿطٔ 
 ايسغدا٢ْ اغيسغٝٓا٢ْ ، داز ايهتب ايع١ًُٝ ، برلٚت ، يبٓإ ، ايطبع١

 ّ ،  1990 -ٖـ  1410ايٛزي 

 اغيرٖب اغيايهٞ: -2

بدا١ٜ اجملتٗد ْٚٗا١ٜ اغيكتصد: حملُد بٔ أظيد بٔ قُد بٔ زغد ايكسطيب،  -21
 طبع١ اغيهتب١ ايتذاز١ٜ ايهدل٣.

ايتاز ٚاٱنًٌٝ غيدتصس خًٌٝ: ٭بٞ عبداهلل بٔ ٜٛضـ بٔ أبٞ  -22
ب، َطابع داز ايكاضِ ايػٗرل باغيٛام بٗاَؼ َٛاٖب اؾًٌٝ يًدطا

 ايهتاب ايعسبٞ.

ساغ١ٝ ايدضٛقٞ ع٢ً ايػسح ايهبرل: يًع١َ٬ ايػٝذ قُد عسؾ١  -23
ايدضٛقٞ ٚايػسح ايهبرل ٭بٞ ايدلنات، ايػٝذ أظيد ايدزدٜس بٔ قُد 

 بٔ أظيد، طبع١ داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ.

غسح اـسغٞ ع٢ً كتصس خًٌٝ: ٭بٞ عبداهلل قُد اـسغٞ  -24
 ساغ١ٝ ايعدٟٚ، طبع١ داز صادز، برلٚت.ٚبٗاَػ٘ 

اغيد١ْٚ ايهدل٣: يٲَاّ َايو بٔ أْظ، ايٓاغس: داز صادز، برلٚت،  -25
 ايطبع١ ا٭ٚزي.
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َٛاٖب اؾًٌٝ بػسح كتصس خًٌٝ: يٲَاّ عبداهلل قُد بٔ  -26
 عبدايسظئ اغيعسٚف باـطاب، طبع١ َهتب١ ايٓذاح، طسابًظ.

 اغيرٖب ايػاؾعٞ: -3

٢ اغيطايب غسح زٚض ايطايب: ـاشي١ ا٭١ُ٥ احملككري شٜٔ اغي١ً أضٓ -27
ٚايدٜٔ أبٞ حي٢ٝ شنسٜا ا٭ْصازٟ ايػاؾعٞ ٚبٗاَػ٘ ساغ١ٝ ايسًَٞ، 

 ايٓاغس اغيهتب١ اٱض١َٝ٬.

 ا٭ّ: يٲَاّ قُد بٔ إدزٜظ ايػاؾعٞ، طبع١ ايػعب. -28

ُد ساغ١ٝ ايبذرلَٞ ع٢ً اـطٝب: يًػٝذ ضًُٝإ بٔ عُس بٔ ق -29
ايبذرلَٞ ايػاؾعٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، يبٓإ، ايطبع١ ا٭ٚزي 

 ّ.1996ٖـ/ 1417

ساغ١ٝ ايبٝذٛزٟ ع٢ً غسح ايع١َ٬ ابٔ قاضِ ع٢ً َذي ايػٝذ أبٞ  -30
 ّ.1994ٖـ/ 1415غذاع: داز ايهتب ايع١ًُٝ، ايطبع١ ا٭ٚزي، 

اؾعٞ ساغ١ٝ ايػسقاٟٚ: يًػٝذ عبداهلل سذاشٟ بٔ إبساِٖٝ ايػ -31
ا٭شٖسٟ ع٢ً ؼؿ١ ايط٬ب بػسح ؼسٜس تٓكٝ  ايًباب ٭بٞ حي٢ٝ 
شنسٜا ا٭ْصازٟ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت، يبٓإ، ايطبع١ ا٭ٚزي، 

 ّ.1997ٖـ/1418

قًٝٛب٢ ٚعُرلٙ، داز إسٝا٤ ايهتب ايعسب١ٝ ؾٝصٌ عٝط٢ ايباب٢  ساغٝتا -32
 .اؿًب٢

٢ً ؼؿ١ احملتاز بػسح سٛاغٞ ايػسٚاْٞ ٚابٔ قاضِ ايعبادٟ ع -33
 ّ، ايطبع١ ا٭ٚزي.1996ٖـ/ 1416اغيٓٗاز: داز ايهتب ايع١ًُٝ، 
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اجملُٛع غسح اغيٗرب: يٲَاّ قُد ايدٜٔ بٔ غسف ايٟٓٛٚ، داز  -34
 ايؿهس.

 َػين احملتاز: حملُد اـطٝب ايػسبٝين، داز ايؿهس، برلٚت. -35

ساِٖٝ بٔ عًٞ بٔ اغيٗرب ؼي ؾك٘ اٱَاّ ايػاؾعٞ: ٭بٞ إضشام إب -36
 ٜٛضـ ايؿرلٚشآبادٟ، َطبع١ عٝط٢ ايبابٞ اؿًيب ٚغسناٙ.

ْٗا١ٜ احملتاز إزي غسح اغيٓٗاز: يػُظ ايدٜٔ قُد بٔ أظيد بٔ غٗاب  -37
ايدٜٔ ايسًَٞ اغيصسٟ َٚع٘ ساغ١ٝ أبٞ ايطٝا٤ ْٛز ايدٜٔ عًٞ بٔ 

 عًٞ ايػدلاًَٞ، طبع١ اؿًيب.

 اغيرٖب اؿٓبًٞ: -4

 بٔ أظيد اٱَاّ َرٖب ع٢ً اـ٬ف َٔ ايساد  َعسؾ١ ؼي اٱْصاف -38
،  ايدَػكٞ اغيسداٟٚ ضًُٝإ بٔ عًٞ اؿطٔ أبٛ ايدٜٔ ع٤٬، يسٓبٌ
 ا٭ٚزي ايطبع١، يبٓإ ــ برلٚت ايعسبٞ ايذلاخ إسٝا٤ داز طبع١ 
 .ٖـ1419

ايسٚض اغيسبع بػسح شاد اغيطتكٓع: يًع١َ٬ ايػٝذ َٓصٛز بٔ ْٜٛظ  -39
ّ، داز ايهتب ايع١ًُٝ، 2002ٖـ/ 1423ع١ ا٭ٚزي، ايبٗٛتٞ، ايطب

 برلٚت.

، اٱض٬َٞ اغيهتب ايٓاغس، ًٟٓٛٚ، ياغيؿتري ٚعُد٠ ايطايبري زٚض١ -40
 .برلٚتٖـ 1405 ايٓػس ض١ٓ

غسح ايصزنػٞ ع٢ً كتصس اـسقٞ: يػُظ ايدٜٔ أبٞ عبداهلل قُد  -41
١ٝ، برلٚت، بٔ عبداهلل بٔ قُد ايصزنػٞ اؿٓبًٞ، داز ايهتب ايعًُ
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 ّ.2002ٖـ/ 1423ايطبع١ ا٭ٚزي، 

غـسح َٓت٢ٗ اٱزادات اغيط٢ُ دقا٥ل أٚيٞ اي٢ٗٓ يػسح اغيٓت٢ٗ:  -42
يًع١َ٬ َٓصٛز بٔ ْٜٛظ بٔ إدزٜظ ايبٗٛتٞ، َطبع١ أْصاز ايط١ٓ 

 احملُد١ٜ.

ايؿتا٣ٚ اشلٓد١ٜ ٚبٗاَػٗا ايؿتا٣ٚ اـا١ْٝ: ؾُاع١ َٔ عًُا٤ اشلٓد،  -43
 ١ٜ، ب٫ٛم.اغيطبع١ ا٭َرل

نػاف ايكٓاع ع٢ً َذي اٱقٓاع: يًػٝذ َٓصٛز بٔ ْٜٛظ ايبٗٛتٞ،  -44
 ّ.1983طبع١ عامل ايهتب، 

اغيبدع ؼي غسح اغيكٓع: ٭بٞ إضشام بسٖإ ايدٜٔ إبساِٖٝ بٔ قُد بٔ  -45
 عبداهلل بٔ َؿً ، طبع١ اغيهتب اٱض٬َٞ.

ٜٔ أبٞ ايؿسز عبد اغيػين ع٢ً ايػسح ايهبرل: يًػٝذ اٱَاّ سلظ ايد -46
 ايسظئ بٔ أبٞ عُس بٔ قدا١َ اغيكدضٞ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، َطبع١ اغيٓاز.

 َرٖب ايظاٖس١ٜ: -5

احمل٢ً: ٭بٞ قُد عًٞ بٔ أظيد بٔ ضعٝد بٔ سصّ ا٭ْديطٞ ايظاٖسٟ،   -47
 برلٚت. طبع١ داز اٯؾام اؾدٜد٠،

 زابعا: اغيسادع ايؿك١ٝٗ اؿدٜج١

ّ ، د /َصطؿ٢ أظيد ايصزقا، داز ايؿهس ، دَػل ـ اغيدخٌ ايؿك٢ٗ ايعا -48
 برلٚت ، يبٓإ.

اغيدخٌ ؼي ايتعسٜـ بايؿك٘ اٱض٬َٞ، د/ قُد َصطؿ٢ غًيب، بدٕٚ  -49
 تازٜذ.
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اغيدخٌ يًؿك٘ اٱض٬َٞ: يًدنتٛز قُد ض٬ّ َدنٛز، طبع١ داز  -50
 ايٓٗط١.

 ايٛضع١ٝ: يًػٝذ اغيًه١ٝ ؼي ايػسٜع١ اٱض١َٝ٬ َع َكازْتٗا بايكٛاْري -51
 ّ.1969عًٞ اـؿٝـ، َطبع١ اؾب٬ٟٚ طبع١ 

ايٛدٝص ؼي أصٍٛ ايؿك٘: يًدنتٛز عبد ايهسِٜ شٜدإ، َ٪ضط١ ايسضاي١،  -52
 ّ.1996ٖـ/ 1417ايطبع١ اـاَط١، 

 خاَطا : اغيسادع ايكا١ْْٝٛ:

أسهاّ ايػٝٛع ؼي عكٛد اغيعاٚضات ٚايتدلعات ، د/قُد شٜدإ عبد  -53
 ّ.1996بع١  ض١ٓ اشلاد٣، ط

سل اغيًه١ٝ ، اغيًه١ٝ بٛد٘ عاّ ٚأضباب نطبٗا ، د/عبداغيٓعِ  -54
  ّ ، داز ٖٚدإ يًطباع١ ٚايٓػس.1978ايبدزا٣ٚ ، طبع١ ض١ٓ 

َهتب١  –سل اغيًه١ٝ ، د/ عبد اغيٓعِ ؾسز ايصدٙ، ايطبع١ ايجايج١  -55
 ّ. 1967َصطؿ٢ ايباب٢ اؿًب٢ ض١ٓ 

ٕ اغيد٢ْ اغيصس٣،  د/ َٓصٛز َصطؿ٢ َٓصٛز، سل اغيًه١ٝ ؼي ايكاْٛ -56
 ّ ، ايٓاغس َهتب١ عبداهلل ٖٚب٘ َصس.1965طبع١ ض١ٓ 

 سل اغيًه١ٝ، د/ ايطٝد قُد عُسإ، بدٕٚ تازٜذ. -57

ّ ، 1992اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ، د/ ْعُإ قُد خًٌٝ طيع٘، طبع١ ض١ٓ  -58
 َطبع١ داَع١ ايكاٖس٠ ٚايهتاب اؾاَع٢.

سل اغيًه١ٝ، د/ إزلاعٌٝ  –اؾص٤ ا٭ٍٚ  –١ٝ ا٭ص١ًٝ اؿكٛم ايعٝٓ -59
 ّ. 1959ض١ٓ  –غا،، َهتب١ عبد اهلل ٖٚب١ 
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ّ،  1987اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ ، د/تٛؾٝل سطٔ ؾسز، طبع١ ض١ٓ  -60
 اغيهتب ايعسب٢ يًطباع١.

ض١ٓ  2ط ––اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ،  د. قُد ناٌَ َسض٢  -61
 ١ٝ بايكاٖس٠.ّ، اغيطبع١ ايعاغي1951

ا٭سهاّ  –اؾص٤ ا٭ٍٚ  –اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ، د/ سطٔ نرلٙ،   -62
 ّ.1965ض١ٓ  –ايطبع١ ايجا١ْٝ  –اغيًه١ٝ 

دزٚع ؼي ا٭َٛاٍ، د / عبدايؿتاح عبدايباق٢ ، داز ايهتاب اغيصس٣  -63
 ايكاٖس٠ .

١ دزٚع ؾ٢ سل اغيًه١ٝ ،  د/عبدايعصٜص عاَس ، ايٓاغس داز ايٓٗط -64
 ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠.

دزٚع ؼي قإْٛ إجياز ا٭َانٔ ، د / َصطؿ٢ قُد عسدا٣ٚ ،  -65
 ّ.1986طبع١ ض١ٓ 

 ّ.1981دٚاّ سل اغيًه١ٝ : دزاض١ َكاز١ْ د/عبد ايساشم ؾسز، طبع١  -66

 ّ.1995غسح أسهاّ سل اغيًه١ٝ، د/عبد ايٓاصس ايعطاز، طبع١  -67

ٕٛ اغيصس٣ ،  د/ قُد ع٢ً غسح أسهاّ عكد اٱجياز ؾ٢ ايكاْ -68
 ّ.1981عُسإ، طبع١ ض١ٓ 

غسح عكد اٱجياز ، د / ضًُٝإ َسقص ، ايطبع١ ايجا١ْٝ طبع١ ض١ٓ  -69
 ّ ، داز ايٓػس يًذاَعات اغيصس١ٜ. 1954

ّ، َٓػأ٠ 1997عكد اٱجياز ، د/ زلرل عبدايطٝد تٓاغٛ ، طبع١ ض١ٓ  -70
 اغيعازف اٱضهٓدز١ٜ.
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 ّ.1996/ ْب١ًٝ زض٬ٕ ، طبع١ ض١ٓ عكد اٱجياز ، د -71

عكد اٱجياز ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ ٚقإْٛ إجياز ا٭َانٔ ،  د /عبدايساشم  -72
 ّ ، 1979سطٔ ؾسز ، ط ض١ٓ 

عكد اٱجياز ٚؾكّا يًكإْٛ اغيدْٞ ٚقٛاْري إجياز ا٭َانٔ يٮضتاذ  -73
 .ّ ، داز ايؿهس ايعسب1975ٞايدنتٛز / ظيدٟ عبدايسظئ  طبع١ ض١ٓ 

 ّ.1976قط١ُ اغياٍ ايػا٥ع، د/قُد قُٛد عبد اهلل ، طبع١  -74

َٛدص تٓظِٝ سل اغيًه١ٝ ؾ٢ ايكإْٛ اغيد٢ْ اغيصس٣ ،  د/ قُد  -75
 .ّ  1999ض١ٓ  غهس٣ ضسٚز، طبع١ داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ

َٛدص ؼي سل اغيًه١ٝ ٚأضباب نطب٘ ، د/قُد ع٢ً عسؾ٘ ، طبع١ ض١ٓ  -76
 ط١ اغيصس١ٜ ايكاٖس٠.ّ ، َطبع١ اي1956ٗٓ

ايٓظاّ ايكاْْٛٞ  ؿل اغيًه١ٝ ؼي ايتكٓري اغيدْٞ اغيصسٟ، د /طًب٘  -77
 ّ. 1999خطاب، طبع١ ض١ٓ 

ايٛدٝص ؼي اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ ٚايتبع١ٝ ، د / ضعٝد ضعد  -78
 ّ.2000عبدايط٬ّ ، طبع١ ض١ٓ 

ايطبع١ ايجا١ْٝ ايٛدٝص ؼي اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ا٭ص١ًٝ، د/قُد يبٝب غٓب  -79
1995.ّ 

ايٛدٝص ؼي عكد اٱجياز ، د /عصاّ أْٛز ضًِٝ ، داز اغيطبٛعات  -80
 اٱضهٓدز١ٜ . –اؾاَع١ٝ 

سل اغيًه١ٝ َع  –اؾص٤ ايجأَ  –ايٛضٝط ؼي غسح ايكإْٛ اغيدْٞ  -81
 2غسح َؿصٌ يٮغٝا٤ ٚا٭َٛاٍ. د/عبد ايساشم ايطٓٗٛز٣ ، ط
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 داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ. –ؿك٢ تٓكٝ  اغيطتػاز اي – 1991ض١ٓ 

 ضادضا: ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ:

قط١ُ اغيًو ايػا٥ع ، دزاض١ َكاز١ْ ، د/َإَٔٛ ايػاَٞ ، زضاي١  -82
 ّ.1993دنتٛزاٙ َكد١َ إزي ن١ًٝ اؿكٛم ، داَع١ ايكاٖس٠ ، طبع١ ض١ٓ 

قط١ُ اغيٗاٜأٙ ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ ٚايؿك٘ اٱض٬َٞ دزاض١ َكاز١ْ د/  -83
 ّ.2007زضاي١ دنتٛزاٙ غسٜع١ دَٓٗٛز  ظيدٟ ضًط ،

ْظس١ٜ ايػٝٛع ؼي ايؿك٘ اٱض٬َٞ ،  د / قُد سطري قٓدٌٜ، زضاي١  -84
داَع١ ا٭شٖس عاّ  –دنتٛزاٙ َكدَ٘ إزي ن١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ 

1985.ّ 

 ضابعا: ايبشٛخ ٚاغيكا٫ت:

عص ، عح إداز٠ اغياٍ ايػا٥ع ؼي ايكإْٛ اغيدْٞ اغيصسٟ ، د/ ؾسٜد عبداغي -85
َٓػٛز سيذ١ً ايبشٛخ ايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ به١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ 

 ّ.2007بدَٓٗٛز ايعدد ايجاْٞ ٚايعػسٕٚ اجملًد ا٭ٍٚ 

إْٗا٤ ايػٝٛع ؼي ا٭عٝإ اغيػذلن١ بايكط١ُ ، د/ قُٛد قُد ايػاعس ،  -86
 عح َٓػٛز سيذ١ً ايبشٛخ ايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ به١ًٝ ايػسٜع١ ٚايكإْٛ

 ّ. 2000 -ٖـ 1420بدَٓٗٛز، ايعدد اـاَظ عػس 
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