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 المستخمص
المقػػ  ة فػػا القػػهمكف المػػبما ال  ماػػا  فػػا الةلػػ    أحػػب أاػػلهب ال جػػكع  إف الجحػػكب لهلةلػػ       

كمػػف اػػه  نمػػ  مةجػػو مػػف القػػكاملف المبملػػ  الل للػػ   كممةػػه القػػهمكف المػػبما الم ػػ م   كالقػػهمكف 
مشػ  أك فلػؿ   فػذاا مػه  ػب  مػف المكلػكب لػو مػه لػبؿ نمػ  الجحػكب  مػف قػكؿ     المبما الل اقا

 -  كلكػف القػكاملف المبملػ  مػف ال جػكعحؽ الكالب  كجهز لو طمب ال جكع فا حػهؿ ا ف ػهع المػهم  
أمػػه    اشػػف طت فػػكاف و   كنػػببت لػػو فطللقػػهت نمػػ  محػػك الم ػػهؿ   الح ػػ  -الل اقػػا كالم ػػ م

له  ػػػؿ   فهلحػػػهؿ مففمػػػؼ  فػػػه فكجػػػب فلػػػو مكامػػػ    ف اللقػػػب فلػػػو  ـز القػػػهمكف المػػػبما ال  ماػػػا 
  فقػب حػببت  كممةػه الجحػكب  أاػلهب ال جػكع نػهل  فقػط أمػو نملو  كلػاا مجػب ل ب كال جكع ااف مهء 

  فهفه لمه لػك مقػ   فػا القػهمكف المػبما  فلو حه ت الجحكب لبق   كنم  محك الح     الم هؿ
مك   الل اقا كالم  م  و مف الماممهت القهمكمل    أف   نل ة لهلحؽ  إف لـ فكف لو بنكل فحملو ا 

نمػ   بنػكاوفلقػلـ   لػ  اػمط  القءػهءإملس لو اكل المجكء ف  حؽ مجحب لمشفص   فلمبمه لككف
 القهمكف ق   لمقءهء امط  فقبل لػ  كفا الكقت م او فذف   ا  كؿ المم كص نملةه قهمكمه كفؽ

اافػػو   كممةػػه  فق لػػ  الجحػػكب  فػػا نػػبة افجهلػػهت   ممةػػه مػػه لفلمػػؽ فػػا   فػػا بنػػكل الجحػػكب لهلةلػػ 
لاػػمط  كمػػه لفلمػػؽ لهاػػمط  القءػػهء فػػا فحبلػػب م ةػػـك ا قػػه ب الػػالف للػػب الفلػػبم نمػػلةـ جحػػكبا   

  فهفػػػه لػػػمص القػػػهمكف فػػػا فقػػػبلـ المػػػهم  نمػػػ  فػػػا فقػػػبلـ الاػػػلب نمػػػ  المػػػهم  لمقهءػػػا الفقبل لػػػ  
 الالب.
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Abstract 
 

       The ingratitude of the donation is one of the reasons for the 
returned in the donation, which is established in French civil law, and 
who followed his approach from Arab civil laws, including Egyptian civil 
law and Iraqi civil law,   If the gifted person issued evidence of 
ingratitude, from saying, or doing, the right of the donor arose, and he 
may request a return in case of a high prohibition from returning, But 
civil laws - Iraqi and Egyptian - stipulated its availability and 
enumerated applications for it to name a few, As for the French civil law, 
the situation is different, as there are no barriers to it, because the 
contract is essential in principle, and the return is an exceptional 
response to it, Therefore, we find that he only addressed the reasons for 
the return, including Ingratitude, in which cases of ingratitude have been 
precisely defined, but not limited to the fact that, contrary to what is 
prescribed in Iraqi and Egyptian civil law, and it is legally accepted that 
there is no lesson in truth, if not a claim protecting it, When a person 
has the unified right, he has no choice but to resort to the authority of 
the judiciary, and his case is assessed according to the principles 
prescribed by law, and At the same time, the law decided for the 
judiciary discretionary powers in the case of ingratitude for gifts, in 
several Trends, including those related to the determination of 
ingratitude itself, including the authority of the judiciary to determine the 
concept of relatives whose abuse is considered to be ingratitude, and 
what is related to the judge’s discretionary power to present the reason 
against the barrier, contrary to the law’s provision to provide the barrier 

to the reason.                                                                          
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 المقدمة

  فةػػػا الجهمػػػب اللػػػهـ لمػػػبنهكل المبملػػػ   بنػػػكل الجحػػػكب لهلةلػػػ    ففػػػ ج نػػػف الاػػػلهؽإف 
الحمػػػهاا ااج ااػػػا   الػػػام كفػػػ و القػػػهمكف لحمهلػػػ  حػػػؽ الكالػػػب  فػػػا ال جػػػكع فػػػا للفػػػو  إف جحػػػب 
ع المكلكب لو فءمو  كأ اب أف لل ض ف كمفو فا اكح القءهء  كالماػ ل  فػا حقلقفةػه أف ال جػك 

لمجحػػكب   لػػب مػػف  فػػ  بنػػكل لػػو    مػػو لشػػف ط لم جػػكع لهلفقهءػػا كجػػكب اللػػا  الملػػ   لم جػػكع   
كا ف ػػهع المػػهم    ك فػػ  الػػبنكل  ك لمػػبنكل أطػػ اؼ  كط فػػه بنػػكل الجحػػكب أ ػػهل    لمػػه الكالػػب 
المجحكب فءمو  كالمكلػكب لػو الجهحػب ل ءػؿ الكالػب   كمػه أمػو قػب لكػكف اك  ػ   ال لمػه  لػاا 

قػ ا   ػبك  جحػكب مف جه مب  كمف جهمػب خفػ   فػذف لمقءػهء كممفػو فػا إقػ ا  الحػؽ لمكالػب   كا 
المشػػهط  لػػااػمط  فقبل لػػ  لمقءػهء فػػا الػؾ   ك كقػب قػػ   القػهمكف المػػبما المكلػكب لػػو مػف نبمػػو  

الالما الام لقكـ لو القهءا فا فةـ الكاق  المط كح نملػو   كااػفملهط اللمه ػ  الفػا فػبفؿ لػاا 
  كلمػه  مطهؽ قهنػبة قهمكملػ  مللمػ    لقػب  أمةػه لػا الفػا فحكػـ المػزاع المطػ كح نملػو فا  الكاق  

 لػـ الماػهاؿ الفػا فػا لػاا اللحػث   لةه مف ألمل  فا مكءكع بنكل الجحكب   فذممػه اػمفل ض 
لم ةػػـك ا كؿ  الملحػػثففءػ  لاػػمط  قهءػا المكءػػكع   فػػا بنػكل الجحػػكب لهلةلػػ    فمف ػص 

  كػػهف بنػػكل الجحػػكب لهلةلػػ    كمف ػػص الملحػػث ه ملقػػب الملحػػث ال ػػهما الجحػػكب لهلةلػػ    للممػػ
 مطهؽ الامط  الفقبل ل  لمقهءا فا بنكل الجحكب لهلةل  .لال هلث 

 المبحث األول
 الجحود باليبة مفيوم

م جكع لةلفو  ككف للمكالب الب   كامكؾ لف فب نم  كقكنو مشكء لهلةل  لجحكب إف ا           
  للككف ماكاه   كمه م ت نم  الؾ القكاملف المبمل الجحكب للب الله مقلك  لكجو فهص 

الفا فملزو نف ال و مف مظـ  وكللهف ف ها فه لب لمه مف فل ل و قهمكمله لم جكع لهلةل   
فل لؼ   مفمهكؿ فا ال  ع ا كؿ   ه   ف كع قهمكمل   كنملو فاكؼ مقاـ لاا المطمب نم  

  أمه ال  ع ال هما فالككف لمكقكؼ  لغ  كا طهحهفا ا افلمهؿ الق خما ك مف  ـ الجحكب 
فا القهمكف   كملقب ال  ع ال هلث لفمللز الجحكب نم  ف هاص الجحكب المملزة لو نف ال و 

لهلةل    كملبأ  مفل لؼ لهلجحكبل الملحثلاا  ملقبقهمكمل    مف مظـ لهلةل  نمه لشلةو 
   كمف  ـ مللف فل لؼ الجحكب فا المغ  الل لل كمطمب أكؿ  فلمهؿ الق خما لم  بة الجحكبله ا

  فا المطمب ال هلث.   كأفل ا ملحث الملم  ا  طهحا لمجحكبفا المطمب ال هما 
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 المطمب األول
 في االستعمال القرآنيالجحود 

فا  جهء  ممةه مه  مكء لقب ك بت ل ظ  الجحكب فا الق خف الك لـ  فا أك   مف         
  :كلا كهآلفا  مفلببة فا اك  مه جهءكممةه    اك ة كاحبة 

)َوِتْمَك َعاٌد َجَحُدوا ِبآَياِت َربِِّيْم َوَعَصْوا ُرُسَمُو َواتََّبُعوا َأْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر قهؿ فلهل  :  – أوال
  نهب القكـ الماكك لف فا الق خف   جحبكا لآلهت  لةـ   كالجحب ل ف الفل  للس لكهاف (ُ)( َعِنيدٍ 

  فةؤ ء القكـ ك  كا لآلهت اهلل   أم أمةـ ابنكا أف   مل ف  لةـ لةاا ا م   فهلم ا فل  للبمو 
  كنملو فهلجحكب لمه لملم  ا مكه    اـ  (ِ)  كالجحب حقلقفو امكه ؾ لماهمؾ  مه فافلقمو لم اؾ

   .( (ّأف الم س فافلقمو فةك م ا كهاب
) َوَكَذِلَك َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَاَب َفالَِّذيَن آَتْيَناُىُم اْلِكتَاَب ُيْؤِمُنوَن ِبِو َوِمْن َىُؤاَلِء قهؿ فلهل  :   - ثانيا

َبْل ُىَو آَياٌت َبيَِّناٌت ِفي )  ككالؾ قكلو فلهل  : ( ْ)ا ِإالَّ اْلَكاِفُروَن(َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتنَ 
  كالهؽ الكهـ لمه لبؿ نم  أف ( ٓ)(ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإال الظَّاِلُمونَ 
 .  (ٔ)م  بة الجحكب جهءت ألءه نم  محك امكه  الحؽ كالك   لو

اُىْم ِإَلى )قهؿ فلهل  :  - ثالثا َذا َغِشَيُيْم َمْوٌج َكالظَُّمِل َدَعُوا المََّو ُمْخِمِصيَن َلُو الدِّيَن َفَممَّا َنجَّ َواِ 
  كالجحكب لمه لملم  نبـ ا نف اؼ  (ٕ)(اْلَبرِّ َفِمْنُيْم ُمْقَتِصٌد َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإال ُكلُّ َختَّاٍر َكُفورٍ 

اهلل   لؿ كالك   لةه   فلشك له ال له  الشكك    كلجحبله الففه  الك ك    كلغ  ال له  لملم  
  كمقف   نم  مه اك مه كلمهؾ   (ٖ)فا مكازم  الففه  ل ظه كملم    كالك ك  فا مكازم  الشكك 

 (.ٗ)خلهت أف ل لم س المءمكف الاهلؽ
نم  ملهملةه فا كفب الف ال     كالمهحظ نم  اآللهت الاهلق    كمف فهؿ ا طهع      

مجب أف مبلكؿ الجحكب  لبك  حكؿ ململلف   ا كؿ : لك الك   لههلل كجحكب خلهفو    ف أنظـ 
الك   لك جحكب الكحبامل   كلك أ ؿ مف أ كؿ البلف  كالملم  ال هما : لك ك   الملم  

كالك   فا البلف أكل   كال ءؿ    ف المملـ مف ءؿ قطله    فجحكب الملم  أك   اافلمه   
   ف أكل  الملـ لك الكحبامل    فةمه فا الالهؽ الق خما مف الطهف    ف ملم  االمهف  (َُ)ممو

 فءؿ مف اهلل كالك   لةه لك امكه  لةه   كفا الكقت م او جحكب لةاو الملم .
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 المطمب الثاني
 الجحود لغة

كقب لحؽ الجحكب ك  ه لقب ك بت ل ظ  الجحكب فا المغ  الل لل   نم  نبة ملهف        
اافمزمفو الفش للهت   كلك مه نل  نمو المش ع الل اقا لهلجحكب الغملظ   لاا فامكءح م ةكـ 

 كنم  الف  لؿ اآلفا :كؿ ممةه 
هء جحب الملهت: قؿ   فقب جشاء)القم ( مف ال ك ب الجحكب فا المغ  نم  أمو : القمة  – أوال

كجٍحب كقكلةـ مًكب كمٍكب كمكبا لو    كمكب  كالجحب: القم  مف كؿ شاء  كقب جيحب  ك جؿ جًحب 
  (ُُ)كف س جًحب كلك الغملظ الق ا إاا قؿى كلـ لطؿ   كنهـ جًحب قملؿ المط   كجًحب الملت 

كقهؿ ال ااب    كقب جًحب كأجحب  كقلؿ ألءه: نهـ جًحب قملؿ المط   ك جؿ جًحب فقل 
 .( ُِ)(لقهؿ:  جؿ جحب شحلح   أم قملؿ الفل   لظة  ال ق )ا   ةهما: 

قب لطمؽ ل ظ الجحكب كلق ب لو مه لك ءب ااق ا   أم اامكه   أك المك اف  :  اإلنكار – ثانيا
أم أمك و م  نممو  كلك     ككالؾ جحبو حقو (ُّ)إ  م  نمـ الجهحب لو أمو  حلح،  ك  لككف

    (ُٓ)كقب جحب فهف كأجحب كلحقو جحبا كجحكبا   كلقهؿ ألءه: جحبو حقو  (ُْ) الفلقم  
لهحظ مف فهؿ مه اك   أف الملم  ال هما لمجحكب  كالام لم  ؼ لإلمكه  لك ا ق ب لمملم  

  كلك إمكه  أم  مه   كفا لاا المقهـ لك مك اف ال ءؿ   فةك فلؿ  المق كب مف نمكاف لح مه
 فا قهبـ اللحث. الؾ   كلك ا ق ب لمملم  ا  طهحا ألءه  كمه ام ل(ُٔ)كف  ؼ ااء

مف جهمب خف  فذف كؿ مف المش ع الل اقا كالم  م   قب :  بالغميظ وصف الجحود – ثالثا
كالقهمكف المبما   (ُٕ)أءهفه ك  ه لمجحكب   فقب نل  نمو المش ع الل اقا لهلقكؿ )الغملظ(

كلف كص ك ؼ)الغملظ(  الغمظ  لغ  ءب ال ق    كفلمةه   (ُٖ)الم  م نل  نمو ) الكلل (
ك جؿ فلو امظ      (ُٗ) امظ   كالمغمظ  كهلملظم    كلقهؿ للمةمه امظ  أم للمةمه نباكة

أمه )كلل ( فةك نهبة لافلمؿ لألشلهء    (َِ)كاهظ  أم فلو فظهظ   كلقهؿ أامظ لو فا القكؿ
ما الكلل   ك لمشاء جلمو كلل ا  كاافكل و  خو كلل ا كقب لافلمؿ لمم هللـ الملمكل    فهلكهل  لل

كمف المهحل  اللهال  م ل أف م طمح )الغملظ( لفاؽ م  م  بة الجحكب أك     (ُِ)كنظـ نمبو
  كنملو فذممه م جح مه الب لو المش ع الل اقا مف ك ؼ لمجحكب )الغملظ(  مف ك ؼ )الكلل (

 لكلل ( كك ؼ لمجحكب.أك   مف الك ؼ الام فملو المش ع الم  م )ا
  فقهؿ أمو ل ؼ الجحكب ل م ك ؼ   فذمو لـ المبما ال  ماا  أمه لهلمال  لمقهمكف 

 حهل  اللقكؽ المفم م  لهالهم  كلا   لهلفطل ة  اللقكؽلكمو ك ؼ حهل  مف حه ت   فقط  نقكؽ
Injures graves(ِِ) . 
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 المطمب الثالث
 الجحود اصطالحا

هت مف فل لؼ الجحكب   كمه مفمهكؿ للض الفش لل مكقؼمفمهكؿ فحت لاا اللمكاف 
 الفل ل هت الفا جهء لةه فقةهء كش اح القهمكف المبما   كنم  الف  لؿ اآلفا : 

 ات من تعريف الجحودالتشريع موقف – أوال
لـ ففمهكؿ القكاملف المبمل  فل لؼ الجحكب    اـ أمو ظة  فا الفش للهت القبلم   الفا        

ف  لفله لمقكاملف المبمل  المهفاة   كممةه القهمكف المبما ال  ماا  كأامب القكاملف المبمل   فلب أ ه
الل لل    كلكف القكاملف المبمل  نببت الحه ت الفا فلب جحكبا فه ة نم  اللؿ الح    كفه ة 

 ةكـ إاا أف ل نم  محك الم هؿ  كنهبة مه ففحهش  الفش للهت فل لؼ الم هللـ القهمكمل    ف الم
ن ؼ  فقب فـ فقللبو   ك  م مح  لمه مف فل لؼ الجحكب فش للله   ف المش ع الل اقا  أك ال و 
لـ لش  فل لؼ الجحكب  لاه لغمؽ اللهب أمهـ ا جفةهب ال قةا  أك القءهاا  كلككف اللهب م فكحه 

الؾ  (ِّ)لللضنمؿ اكقب   لبفكؿ حه ت قب فمش  فا كاق  الحلهة   كفلب حلمةه جحكبا ألءه
فؤبم إل  جمكب المص م  م ك  الزمف  جمكبا   لفهءـ م    ) إف الفل ل هت الفش للل   لهلقكؿ:

فطك  الٌمظـ القهمكمل    ممه لبف  فقةهء القهمكف إل  الفحهلؿ نملةه   كمحهكل  فكلل ةه لمه لفهءـ 
أمو مف الممهاب ل ت مف جهمب خف  م ل    م  فطك  المظـ القهمكمل    كحهجهت المجفم  (

مففمؼ مف قهمكف آلف   فقب فةك إل  أف ا  طهح الام ااففبمفو القكاملف المبمل      المظ 
أطمؽ المش ع ال  ماا نم  لاو الحهل  م طمح )اللقكؽ( كللس الجحكب  إ  أممه م ل أف 

للقكؽ إا أف ا  أبؽ مف اللقكؽ -نم  كجو الف كص  - المهحل  المغكل م طمح الجحكب مف 
أفص  فةك جحكب لم  ؼ كلفلمؽ للف ا لمهء كاآللهء نهبة   أمه الجحكب فةك لف ؼ لهللمكـ   

  أف الالب قب  ك نم  محك ا حفمهؿفلشمؿ الجحكب المكجو لمكالبلف  أك ا اله   كلبك مه مء  
 لككف نبـ بق  الف جم .

 التعريف الفقيي – ثانيا
 فذمو كنم  مظهل  مفلببة   ككلؼ مه كهفالجحكب لمكف أف لككف مك امه لمجملؿ  إف         

لهااهءة  كااحاهف ف ب فا إمهء مقهلم  المل كؼكلكف كمةه لحمؿ فا طلهفو ملهف نبة   
 الحؽ للطا لمكالبف   فا كاطو ا جفمهنامافةجمه ممقكفه   ك كالمك اف  لحلث لككف فهنمةه 

كلـ للب أله لمحمهل  مافحقه لمةل   المكلكب لو الجهحب لةلفو   فمـ للب  (ِْ)فا ال جكع
ككهف الكالب حلمةه ملاك ا إف أ اب ال جكع   كلككف ال جكع لمه لم هل  جزاء فهص القهمكمل   

  لمقهلمفو ااحاهف لهلجحكب كالمك اف  فلمه أقبـ نملو  ككف المفلهقب الام (ِٓ)لكجو لممكلكب لو
  كلقب ن ؼ جهمب مف ال قو  (ِٔ)ف فؿ لهلفزامو لممفلهقب اآلف  الام لك الكالبجحب قب أاهء 
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  كلاا الفل لؼ  ف  ؼ فطل  لقف ؼ لحؽ الكالب ( الجحكب نم  أمو :) (ِٕ)ال  ماا القهمكما
لهحظ نملو أف الفل لؼ مقفءب جبا   فةك ك ؼ مكجز لحهل  مف حه ت الجحكب   ففمحك  

الفل لؼ مهقص فه لفمهكؿ للهف  ك  الجحكب كحه فو   كأفل ا لـ  حكؿ الفطك ة فقط   كمه أف
أمو :) كمه نل  نمو جهمب خف  مف ال قو ال  ماا نم  لف الجزاء الام لف فب نم  الجحكب   لل

كالام قب لؤبم إل  إلغهء لل  أك    ب الجملؿ لهلمك اف   ف ؽ فطل  لكاجب ا نف اؼ لهلجملؿ 
 .كل ب نم  لاا الفل لؼ   أمو لـ لللف  ك  الجحكب  (ِٖ)إ ث

 (ingratitudeنف الهفلمل  م فكا اللقكؽ  كجهء فا ملجـ الم طمحهت القهمكمل    أف 
امفةهؾ كاجب ا نف اؼ لهلجملؿ الم  كض نم    كلك:) نهؽ  أم ( (ingratusمف ال       (

ل  ال جكع نف الفل ع فا إلؤبم   للو جملهن إابل أك المك   لو فجهو مف   أالمكلكب لو 
كن فو    (ِٗ)(ك المك اأالفا للبله القهمكف انفباء نم  حلهة الكالب   الحه ت الفطل ة 

جهمب خف  مف ال قو نم  أمو:) إفلهف المكلكب لو نمؿ لؤام لو م س  أك امل   أك مهؿ 
  المكلكب لو فجهو الكالب   أك أحب الكالب  كمه أمو إفهؿ لهلكاجلهت الفا ل  ءةه القهمكف نم

 لهامكهف أف ممحظ  نم  الفل ل لف مه ل فا : ك  (َّ)أقه لو(
قب   لؤبم لهلمفلج  إل    أف ا مفةهؾ فا حب اافو لهلمال  لمفل لؼ ا كؿ لهحظ نملو 

لهلء ك ة ال جكع كحهل  البفهع الش نا  كمه أف ا مفةهؾ الام لفكمـ نمو  هحب الفل لؼ  للس 
  أمه الفل لؼ  أف لككف انفباء نم  حلهة الكالب   لؿ قب لككف أقؿ لك ل    كلكمو لشكؿ جحكبا

  إممه نبب الحه ت الفا نبفةه القكاملف  أمو لـ لل ؼ الجحكب فا اافوال هما فلهحظ نملو   
أكلف الفل ل هت  لك   فذف الفل لؼ لهلفلباب كالم هؿ   المبمل  مكنه مف الجحكب  ككمه لك ملمـك

جلؿ اافهؿ م ابؼ لمجحكب   للممه اافهؿ أمو     كمه لهحظ نملو  (ُّ)مف المهحل  الممطقل 
اافهؿ لمه ل  ءو اللقب    (ِّ)لك حهل    أك  ك ة مف  ك و   إا نبت للض القكاملف المبمل 

 .(ّّ)نم  المكلكب لو    ك ة مف  ك  الجحكب 
) الجحكب لك الامكؾ الام  كلبك مه مف الممكف أف ملطا فل ل ه لمجحكب لهلةل  لهلقكؿ: 

كالام قب لككف امككه    ل فا لو المكلكب لو  ف كجه نف مقفء  الكاجب ا بلا  أك القهمكما
كالام مف ش مو اافهؿ املله   أك الجهلله   ممه لؤبم لفمكع  ك و كمظهل و كجزاءافو   

لم جكع فا للفو إف طمب    لهلجملؿ فجهو الكالب   ممه لمش  نمو قلهـ نا  لمكالبله نف اؼ 
 : أنهو مك ب الف  لؿ اآلفا نملو كلللهف م  بات فل ل مه    (  كلـ لكف لمهؾ مهم  الؾ
ك   فجهو الكالب  مق ب لهلامكؾ لمه: أف الجحكب إممه لمش  نف امكؾ  هب  مف المكلكب لو -

 أك كهف الجحكب أك لحؽ   (ّْ)لحقو لشف  أمكانةه  ك فلؿ كهالهم  ك ة مكؾ لاظة  لاا الاكاء 
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 .(ّٔ)  أك ا مفمهع نف ماهنبفو(ّٓ)أقه لو
ل فا لةه المكلكب لو: فه لبفؿ مف ءممةه الامكؾ كاللمؿ ال هب  مف الغل   أك الام لككف  -

المكلكب لو فا حهل    ك ف للفبم نم  المكلكب لو   كلككف لم او  الكالب م او قب فالب لو
بفهع حلمةه فه للب    إا للب البفهع الش نا مهمله مف مكام  الماؤكلل    (ّٕ)بفهع ش نا

  مو حلمةه لككف أجب  لهلحمهل  القهمكمل  مف الكالب م او   (ّٖ)المكلكب لو نف م او جحكبا
قب لحفهج لمفمللو   كلمهؾ أم  كللمو مف مهفم  القكؿ   أف لاا فهء  لمامط  لمفقبل ل  لمقهءا

  كالام قب لشكؿ جحكبا مف جهمب   كمف جهمب خف  لككف (ّٗ)نملو   أ  كلك ال هنؿ الملمكم
مفاله لمامط  الفقبل ل  لمقهءا   فقب لقكـ المكلكب لو لهلجحكب لم او كقب لاف  ال و   أك 

 .(َْ)مكمهلح ءو نم  الكالب   ككؿ لاا لبفؿ فا مه لام  لهلماهلم  الجمهال  المج م  قه
ا لفزاـ لمه فقفءلو اآلباب    لهلكاجب ا بلا: مق ب  ف كجه نف الكاجب ا بلا أك القهمكما -

الم نل  فا مكهف كزمهف مللملف   إا أف اآلباب الفا ل ف ض نم  المكلكب لو أف لمفـز  اللهم 
لةه   فجهو الكالب مفغل ة كمالل    مف زمهف آلف    كمف مكهف آلف  كمه لك ملمكـ   فمه كهف 
ال   اؽ فا زمهف   أك مكهف قب فككف مقلكل  فا زمف  حؽ   أك مكهف خف    كنملو فذممه   

أف مه أق و كؿ مف القهمكف المبما الم  م كالل اقا   فلمه لفلمؽ لمبة فقهبـ بنكل  م ل  
الجحكب لهلفقهبـ الطكلؿ    مو قب ففغل  نهبات المهس فهؿ لاو المبة الطكلم    كنملو فذممه ممكو 

ذممه إل  ما ل  مةم    كلا م انهة اآلباب الاهابة كقت كقكع الجحكب   كأمه الكاجب القهمكما   ف
 .(ُْ)مق ب لو مه ل  ءو اللقب مف الفزامهت   للب ا فهؿ لةه جحكبا فجهو الكالب

امككه املله أك إلجهلله ... : إف الامكؾ ال هب  مف المكلكب لو   قب لككف املله كلك  -
 ا مفمهع نف الماهنبة م ه   كقب لككف الجهلله كهلء ب كالشفـ .

لكمو لشكؿ قطلا فذف أ  و ل فلط  –قب ل فلط لغل و ك  –أف الجحكب ل فلط لشفص الكالب  -
كأفل ا أف كؿ الؾ لجب أف لككف أاهاه لقلهـ ب   فللب جحكبا لو كمك امه ل ءمو   لهلكال

إا أمةه فشكؿ جحكبا فجهو الكالب  ممه لككف   الجحكب  كالب كنا  مقلكؿ نمب القءهء لم جكع 
 أاهاه لمشكء حؽ ال جكع فا الةل .

 الثانيالمبحث 
 أركان دعوى الجحود باليبة

إمو مف الماممهت القهمكمل    أف   نل ة لهلحؽ  إف لـ فكف لو بنكل فحملو   فلمبمه 
كفؽ ا  كؿ  بنكاوفلقلـ   ل  امط  القءهءإملس لو اكل المجكء ف  حؽ مجحب لمشفص لككف

ةا الجهمب الحمهاا   ك  فف ج بنكل الجحكب لهلةل  نف لاا الالهؽ  فالمم كص نملةه قهمكمه
ااج ااا   الام كف و القهمكف لحمهل  حؽ الكالب  فا ال جكع فا للفو  إف جحب المكلكب لو 



- 11 - 

 

فءمو  كأ اب أف لل ض ف كمفو فا اكح القءهء  كالما ل  فا حقلقفةه أف ال جكع لمجحكب   
  كا ف هع المهم  لب مف  ف  بنكل لو    مو لشف ط لم جكع لهلفقهءا كجكب اللا  المل   لم جكع 

  ك ف  البنكل  ك لمبنكل أط اؼ  كط فه بنكل الجحكب أ هل    لمه الكالب المجحكب فءمو  
كالمكلكب لو الجهحب ل ءؿ الكالب   كمه أمو قب لككف اك     ال لمه    كهف بنكل الجحكب 

قلكؿ كلشف ط ل    أك فق ل  حؽ   أك حمهلفو إف البنكل لا طمب شفص حقو مف خف لهلةل  
ف ك   الف كم   البنكل أمهـ القءهء ش كط ممةه كال    لا   الف ـ  لب أف لككف ام     ا 

لمكب أك مف   كلك نهبة  هحب الؾ الحؽ   مه لمشفص مف نهقو لهلحؽ مكءكع البنكل
  فمف لو الحؽ فا إقهم  بنكل الجحكب لهلةل   كمف لفه ـ فا بنكاو؟ ك لكجو نهـ فذف فا نمو

ا كؿ  المطمبكلمهء نم  لاا امف ص كمبن  لو   لهلحؽ  كمبن  نملو  البنكل مبنا 
 المطمب  كمفمهكؿ فا  ال هما لممبن  نملو المطمبلممبنا فا بنكل الجحكب لهلةل   كملقب 

 . ال هلث المبن  لو
 المطمب االول

 المدعي في دعوى الجحود باليبة
القءهء   لق ب لو طمب إماهف إف البنكل : ) قكؿ مقلكؿ أك مه لقكـ مقهمو فا مجمس 

أك لا :) طمب شفص حقو مف خف  أمهـ   (ِْ)حؽ لو   أك لمف لم مو   أك حمهلفو(
  ك إف المبنا لك أحب أ كهف البنكل ال ه     كلا المبنا   كالمبن  نملو    (ّْ)القءهء(

و   كالمبنا فا أم بنكل لك  هحب الحؽ نهبة   كقب لككف مف لقكـ مقهم(ْْ)كالمبن  لو
قهمكمه   كامفمهكؿ الؾ نم  مقهط نبة   لا الكالب الام لبنا فل ءو لمجحكب   ك كا ث 

كنم  أقه ب الكالب    ك    الكالب المفكف  فا القهمكف ال  ماا   ك الكالب المقفكؿ   ك
 ف  لؿ اآلفا :ال

  أوال: الواىب الذي يدعي  تعرضو لمجحود
لك:) الام إاا ف ؾ  أك (ْٓ)الظهل المبنا كمه لك ملمكـ لك مف لبنا فهؼ 

كجهء ألءه أف    (ْٕ)  أك لك :)الام لك اكت لاكت نمو( (ْٔ)الف كم    لجل  نملةه (
المبنا لك: )مف كهف قكلو فهؼ ا  ؿ (   كلكف  هحب لاا الفل لؼ قلبو لقلب   كلك إف 

  كقهؿ خف  أف المبنا لك : ) الام لبنا شلاه نم  خف   (ْٖ)كهف ا  ؿ لمه لك الحج 
إف المبنا فا بنكل الجحكب لهلةل  أ هل   لك الكالب    (ْٗ)كلككف ممزمه لذ لهفو نمب اللقهء(

الفا ففطمب انفله ان شف لهن   لالب الجحكب لا أحبل البنهكل  االغهء ف بنكل     ال و 
 فا بنكل إف المبنا  كمه   (َٓ)فقط الكالبلففص لةه ف ألحفهن لشفص الكالب كنملو لملغا 
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الجحكب  لك مف لبنا أف امكؾ المكلكب لو الفهطئ قب أ هلو  فةك  هحب الم مح  فا 
البنكل  كلشف ط فا المبنا فكاف  ا لمل   كلا لمه ألمل  الفقهءا   كمه لشف ط فلو ال      

 .(ُٓ)المبنا  كا     لحؽ لو ملهش فةهكالف كم    فه لب مف فكاف  ش كط البنكل فا 
أك مم مو   مف قلؿ الكالب )المبنا ( كلاا لك ا  ؿ  (ِٓ)ف ف  البنكل لل لء   

امللمو فا قهبـ اللحث  -أك ال و    ءب المكلكب لوا  كلاا لك الغهلب فا الكاق  اللمما القهمكم
كالمفلمق  ل ف  البنكل  بمل   المم كص نملةه فا قهمكف الم افلهت المااج اءات كالؾ كفؽ   -

  ككفؽ الفلملغهت المم كص (ّٓ)المبمل    أمهـ المحكم  المفف     كلا لمه محكم  اللباءة
ق ا  حقو الام لطهلب لو    لغل  الحكـ(ْٓ)الم افلهت المبمل نملةه فا قهمكف  كممه   ل هلحو   كا 
 فمهزلوف الؾ لككف فا حهؿ نبـ ذف  اا كهف الكالب لك  هحب البنكل إمو   ألك جبل  لهلاك  
ف لق    أ الفمهزؿءمملهن   كمه لشف ط فا  أك  لحهن  الفمهزؿاكاء كهف لاا   نف المكلكب لو 
ف ذف  ك ءممه   أنف المكلكب لو الجهحب   اح   فمهزؿفمك كهف الكالب قب   للب فحقؽ الجحكب 

   البنكل  ف  ممه ا  لفص فلمه: البنكل ط اؼ  أ (ٓٓ)ف  البنكل  الؾ لككف مهمله مف 
 للبأ البنكل  ف   ب   كمه إف أجؿلمكال الح  م افف هص مف فلةه ال جكع كطمب ف فلةه
 . (ٔٓ)لةه الكالب مل ف  فه لخ فم ك  أ الجحكب الب حبكث لكـ مف مهإ ا لهمو

 ثانيا: وارث الواىب المقتول
اك مه أف لمجحكب  ك    قب فككف أفلهؿ   كقب فككف أقكاؿ   فذاا مه شكؿ ال لؿ  

   ف (ٕٓ)المككف لمكاقل  الجحكب فا حب اافو ج لم   فذف ا فف هص المكنا لمبنكل الفغل 
  أم   لب مف  (ٖٓ)بنكل الجحكب فا ا  ؿ بنكل مبمل   كالقءهء المبما قءهء مطمكب

هبنهء اللهـ لةه   مةه حؽ نا لهلحؽ الشف ا   ك   نهق  لفح لؾ البنكل مف قلؿ المب
اا مه شكؿ فلؿ الجحكب ج لم    فذف الما ل  افككف مف افف هص المحهكـ شف ا    كا 

الجزاال    لحاب جاهم  الج لم  الم فكل   ككمه لك ملمكـ فذف البنكل الجزاال  بنكل نهم    
  فه فحفهج  ذمةه لهامكهف أف لح كةه ا بنهء اللهـ  بنكل فه     ففلمؽ لهلمجفم   كمف  ـ ف

لمشككل حلمةه مف قلؿ المفء     فذاا كهف جحكب المكلكب لو لمكالب  لك ج لم  قفؿ الكالب 
لهنفله و أقا  أمكاع الجحكب   كقب مظمفو للض القكاملف المبمل    بكف الللض اآلف    أم أمةه 

 : ااففم ت لهلمص نملو كنم  الف  لؿ اآلف
 االتجاه االول: القانون المدني العراقي والفرنسي – 0

كلػػاا ا فجػػهو لم مػػػو كػػؿ مػػػف القػػهمكف المػػبما الل اقػػػا كالقػػهمكف المػػػبما ال  ماػػا   فلكػػػكف 
حلمةه   أف لمك    الحؽ فا طمب إلطهؿ اللقب مف قلؿ القءهء  كلك ا فػا الػؾ   أف لقلمةػه أحػب 
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  أم لجب  الكا ث   لفـ لحاب قهمكف ا حكاؿ الشف ل  فحبلب الكا ث مف ال ما ل  الك      ك 
فػػكاف  ال ػػ   فػػا مػػبنا الحػػؽ أك    إا مػػص المشػػ ع الل اقػػا نمػػ  أمػػو: ) إاا قفػػؿ المكلػػكب لػػو 

  كقب أحاف المشػ ع الل اقػا لػذف اب (ٗٓ)الكالب نمبا له كجو حؽ   كهف لك  فو حؽ الطهؿ الةل (
ب لو لمكالب لقػـك مػهم  مػف ال جػكع   كلػك مػكت الكالػب مص لةاو الحهل     مو نمب قفؿ المكلك 

ف اب مص لةاو الحهل  لقط  المػزاع كلممػ  مػف    كمه لمةض الب لم جكع كلك الجحكب الغملظ    كا 
 .    (َٔ)ا جفةهب القءهاا ال  البقلؽ

 ا ا  ؿ   لحؽ لةـ الؾ  إ  أف المش ع أجهز أمه فا القهمكف المبما ال  ماا  ف 
إف ..........) مهت الكالب للب  ف  البنكل  فقب مص المش ع ال  ماا نم  أمو : الؾ  إاا

طمب ال جكع لاا   لمكف فقبلمو مف قلؿ الكالب لكجو ك    المكلكب لو  ك  مف قلؿ ك    
أك فكفا  الكالب لكجو المكلكب لو  مه لـ لكف الكالب فا الحهل  ا فل ة لاو قب أقهـ البنكل 

(فهؿ الام  ال   كلاا مه الب إللو القءهء ال  ماا نم  شف ل   (ُٔ)فا ح ؿ فلةه الجـ 
بنكل الجحكب   كللف ا اف مهء فلو   إا أكبت محكم  المقض ال  مال    أف  ف  بنكل الجحكب 

ف فكفا للبله لمكف لك  فو مكا م  البنكل  . (ِٔ)  لككف إ  مف الكالب م او   كا 
ل اقا أ جح مف مكقؼ المش ع ال  ماا   فقب   ففهح كالمهحظ لمه أف مكقؼ المش ع ال

لمكالب أف ل ف  البنكل قلؿ كفهفو   كمف  ـ لءل  حقو كحؽ الك    ألءه   ففقللب حؽ الك    
لفهف  مك  ةـ له افم ا  لهلبنكل ال   حلح   إا أف اشف اط أف لككف مك  ةـ قب أقهـ البنكل 

 ال       أك حف  لك  فو أحلهمه أف ل. أك نبـ م ك  نهـ نملةه فقب   ففهح لو
 االتجاه الثاني: القانون المدني المصري – 9

ا فجهو ال هما فلمه لفلمؽ لةاا ا م    لم مو المش ع الم  م    فمـ لمص   اح  نم  
لاا ال  ض  لؿ ف كو لمقكانب اللهم   فحت ا لل  أف القفؿ كجحكب    هب  مف المكلكب لو 

أقه لو   لالب أف المص الفهص )لهلجحكب الكلل ( لافغ قو   فهلقفؿ ممه    ءب الكالب أك أحب
شؾ فلو   أمو لشكؿ جحكبا املظه فجهو الكالب   كقب ألب جهمب مف ال قو الم  م  مكقؼ 

   إ  أف لاا ال أم لهامكهف أف ف ه  ءبو ااشكه ت اآلفل  :(ّٔ)المش ع الم  م لاا
 ود ال ينتقل لموارث إال بنصالحق في الرجوع بعذر الجح –أ 

مف فهؿ م اجل  أناا  ال جكع فا القهمكف المبما الم  م   مجب أف المش ع الم  م 
لـ لمص نم  ما ل  قفؿ المكلكب لو لمكالب  كمف  ـ   لمكف ا نفمهب نم  القكانب اللهم  فا 

لب مكت الكالب  امفقهؿ الحؽ المكءكنا لهل جكع   ك  الحؽ ااج ااا ل ف  بنكل الجحكب ل
لالللف   ا كؿ : ممةمه لك قلهـ مهم  مف مكام  ال جكع أ  كلك المكت   ك هملةمه : لك نبـ 
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كجكب  الط  قهمكمل  للف ك    الكالب القفلؿ  كالمكلكب لو القهفؿ  فجلز لةـ الفحبث لذامةـ أك 
 .(ْٔ)لمص فهص لذاـ مك  ةـ الكالب القفلؿ   كالؾ فهفه لممش ع الل اقا الام ق   الؾ

الؾ أف حؽ ال جكع لهلةل  لالب الجحكب   لك حؽ مف ؿ لشفص الكالب   كمف  ـ 
فةك   لمفقؿ إل  ك  فو للب مكفو   لكا مافطل  القكؿ كقفةه أف الحؽ لمفقؿ لمك    للب مقفؿ 
مك  ةـ   نم  لب المكلكب لو الجهحب   فه لب مف أف لافمب حقةـ إل  الب مف ؿ لهلةل  اافةه 
    لللب نمةه   لؿ لككف مف ه لةه كقت ا ل اـ   فه لمكممه القكؿ أف القفؿ كحبو لؤبم 

كلمه م ل أف  أم المش ع الل اقا لفق ل  مص فهص لمقفؿ لك    (ٓٔ)للطهف لل  مش ت  حلح 
نلف ال كاب   كالؾ لمقؿ الحؽ مف الكالب القفلؿ لك  فو   إا   فكجب للمةـ نهق  قهمكمل  فجلز 

 لةـ مطهلل  المكلكب لو الجهحب لشاء.
 فقدان ورثة الواىب القتيل لمصفة في الدعوى –ب 

لشف ط لقلكؿ البنكل أف لككف كه مف المبنا كالمبن  نملو  أك مف لم مةـ قهمكمه 
  إف المق كب ( ٔٔ)مفمفله لهل      الفا فجلز لو القب ة كالحؽ نم  إقهم  البنكل كملهش فةه

  (ٕٔ)(مه لمشفص مف نهق  لهلحؽ مكءكع البنكل:)لاالبنكل  أله كهمتلهلبنكل هل    ل
لباء   الفقهءا فا مكءكنةهالقهمكف لجلز لو لف فب نملةه أف  بفهع فلةه أمهـ ا بنهء  أك الكا 

   فذاا مه قفؿ الكالب  فذممه امككف أمهـ حهل   قلهـ مهم  مف مكام  ال جكع    لفم ؿ  القءهء
لفم ؿ للبـ كجكب    ب المكلكب لو   كفا الكقت م او كجكب مهم  قهمكمالمكت الكالب قفه لل

شفص لفمف  لهل      الفا لافطل   ف  بنكل الجحكب ءب المكلكب لو الجهحب   أمهـ 
 المحهكـ مف فهلةه  كنبـ فكاف  ش ط ال    لبل الك   .

كع لك    الكالب إف القهمكف المبما الم  م   لـ لش  إل  ما ل  امفقهؿ الحؽ فا ال ج 
القفلؿ لاا مف جهمب  كمف جهمب خف  فذف الك      فكجب نهق  نقبل    للمةـ  كللف المكلكب 
لو الجهحب  فجلز لةـ مقهءهفو لمهء نم  نقب الةل    إا أف نقب الةل  ملـ  للف ام ةـ الكالب 

لمقؿ لاا الحؽ مف  فه لب مف كجكب مص ااف مهاا ك   لح   القفلؿ   كللف المكلكب لو القهفؿ
الفمؼ لمامؼ   كلك مه فلمو المش ع الل اقا   كاما نف القكؿ أف الك    للق  لةـ حؽ مطهلل  
المكلكب لو القهفؿ لهلحؽ الشف ا المهشئ نف ج لم  القفؿ   أك مه لام  فا فقو القهمكف 

  المبما الفلكلض.
 ثالثا : ورثة الواىب المتوفى في القانون المدني الفرنسي

ا  ؿ أف الام لممؾ حؽ  ف  بنكل الجحكب لك الكالب م او   إ  أف المش ع       
ال  ماا أجهز لك    الكالب أف لافم كا لفهف  مك  ةـ   كلا لمه فهف  مكءكنل    أم أمةه 

  أم امفقهؿ ال    فا الكقت م او   كللبأ امفقهؿ الحؽ نمب ( ٖٔ)ك ا   حؽ  كفهف  إج اال 
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 لغهءإ بنكل فكلفأ  ف  : ) ا الملبأ لك مه أكبفو محكم  المقض ال  مال  فا ق ا  لةهالكفهء   كلا
 كاقل  ف كب للب امفح  الام   كالبلمه لةه قبمةه    لل مف الماف لبة  لكلمهأ زكج  ءب الةل 

 فقهبـ مبة ففجهكز لـ    مةه شكه مقلكل  لككمةه فلةه ف ؿ البنكل لاو فأك  لو  الزكجل  فلهمفةه
( ٕٓٗ) المهبة اهسأ نم    الك    قلؿ مف  فلت مةهأ اهسأ نم    الكالب كفهة لكـ مف   ام 

  فلهحظ نم  الق ا  أف القءهء ال  ماا مقؿ حؽ مك  ةـ فا  (ٗٔ) مف القهمكف المبما ال  ماا(
ف جهز لةـ   ( َٕ)ال جكع لمجحكب لةـ   كامفقهؿ الحؽ المكءكنا لمقؿ لةـ الفهف  ا ج اال  لهلفل 

ا افم ا  فا الال  فا البنكل   إا كهف قب أقهمةه مك  ةـ قلؿ كفهفو لاا مف جهمب   كمف 
جهمب خف  أجهز المش ع أف لقلمكا البنكل ءب المكلكب لو الفباء لذامةـ  إف كهف مك  ةـ قب 

ف كهف لمهؾ ك        (ُٕ)فكفا فا م س الام  الفا ح ؿ فلةه الجـ  الام للب جحكبا كا 
 لببكف   فه لمم  الؾ إقهمفةه مف قلؿ أحبلـ فقط   حف  لك أحجـ اللقل  نف إقهم  البنكلمف

  كلاا مه لؤلبو حكـ محكم  المقض الام لمص نم  أمو :) ال    لفقبلـ البنكل   أف (ِٕ)
قءهة المكءكع الالف ك  كا فلهم  الزكج لهالهمهت الجالم    انفل كا لامطهمةـ المطمؽ فا 

أف لاو االهمهت الجالم  اافم ت لغهل  كفهة الكالل    كاافمفجكا مف الؾ نف حؽ أف الفقبل   
لاو ا فل ة   كهمت فحكز حؽ فقبلـ بنكل ال جكع نف الةل    كأف لاا الحؽ امفقؿ ال  

اا  لت أف الكالب قب نمـ قلؿ كفهفو لهلج لم  الفا كقلت نملو  كم  الؾ أظة   (ّٕ)ك  فةه(   كا 
طمب ال جكع لمجحكب  فذف البنكل   فمفقؿ لمك       مو ل ةـ أمو قب فمهزؿ نف   الفو فا نبـ

  كفا حهؿ ككف ك    الكالب قه  لف   لفـ  ف  البنكل مف قلؿ  (ْٕ)المكلكب لو الجهما
الك ا نملةـ   كلاا مه ق  فو محكم  المقض ال  مال  فقب قءت :) طللل  البنكل لبنكل 

للقكؽ طهل  مهلا   لقبمةه لهاـ القه  لف مف لم مةـ قهمكمه   لالب ال جكع نف الةل    لالب ا
 .(ٕٓ)فله ض الم هلح القهاـ للف ا ك ب   كأمةـ أ حهب حؽ فقبلـ بنكل ال جكع(

 رابعا: أقارب الواىب
  كالبنكل ففحبب لل لءفةه  (ٕٔ)إف الملبأ المق   أف كؿ بنكل لجب أف فقهـ لل لء 

  فهلمبنا كمه لك ملمكـ حللس بنكاو    ك ب فلةه مف طملهت كللس لممبنا أف لف ج نف مه
فملهلـ البنكل فحبب لهلطملهت الفا قبمةه المبنا أكؿ ا م   فةك إاف مقلب لمكءكنةه   إ  أف 
المش ع ف ج نف فمؾ القهنبة لء ك ات  خله جبل ة له لفمهـ   ف اف م  مف الؾ البنكل 

ل اقا فا قهمكف الم افلهت المبمل  نم  أمو : )لجكز   إل  الؾ أشه  المش ع ال(ٕٕ)الحهب  
ف  إحباث بنكل جبلبة نمب مظ  البنكل   فذاا كهمت مف قلؿ المبنا كهمت بنكل ممءم    كا 

  فةا بنكل فقبـ لممحكم  أ مهء البنكل  (ٖٕ)(كهمت مف قلؿ المبن  نملو كهمت بنكل مفقهلم 
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كلمه    (ٕٗ)ا شفهصءكع  أك الالب   أك ا  مل    كفؤبم إل  فلبلؿ مطهقةه مف حلث المك 
كهف افف هـ الغل  فا البنكل  كابفهلو فلةه جل ا لك  ك ة مف  ك  البنكل الحهب    فه لب 

  (َٖ)أف ففكاف  فلو ش كط قلكؿ البنكل الحهب     ك ش كط  ح  اج اءافةه
 المطمب الثاني

 المدعى عميو في دعوى الجحود باليبة
للحث المبن  نملو فا بنكل الجحكب   كمفمهكؿ مه لبأمهو فا  المطمبف  مه لاا 

ال  ع الاهلؽ   مف فمللز المبنا نف المبن  نملو   مللملف لمه ألمل  الفمللز للمةمه   
كالفل ل هت الكا بة لممبن  نملو   كمف  ـ مكءح م كزو القهمكما فا البنكل   كمف قب لككف فا 

 و ألءه   كنم  الف  لؿ اآلفا : م س م كزو   لحلث لككف مبنله نمل
 أوال : تمييز المدعى عميو عن المدعي

المبن  نملو لك اللم   ال هما مف نمه   البنكل المبمل    كلك الف ـ ال هما فا 
بنكل الجحكب  كالام لل ؼ ل مو : ) مف إاا ف ؾ الف كم  لجل  نملةه   أك مف إاا ف ؾ لـ 

  كقهؿ خف  أف المبن  نملو (ِٖ)مف لفماؾ لذلقهء ا  ؿ (كلك : ) ... الممك  كلك ( ُٖ)لف ؾ(
  أم أف الشفص (ّٖ)لك : ) كا  ؿ لمه ل اءفو ممه مالو إللو المبنا  )فه  ؿ ل اءة الام (

لبنا فهؼ  ول ئ الام    كمف لبنا مشغكلل  ام  ال و  نملو لق  نبء إ لهت الؾ   م
ف ف ؾ     كالمبن  نملو حقل(ْٖ)ا  ؿ  أم فهؼ الظهل  ق    لك مف لفماؾ لهلظهل    كا 

لف ؾ فهفه لممبنا   أك لك : المبنا مف إاا ف ؾ الف كم    لجل  نملةه   كالمبن  نملو 
مف إاا ف ؾ الجكاب أجل  نملو كمحف لبك مه م جح الفل لؼ ال هلث   للمو ا  مح كا كمؿ مف 

فذف المبن  نملو   فا بنكل الجحكب لك المكلكب لو  أك ال و  ككل مه كهفالفله لؼ ا ف ل   
كنم  فهؼ كاففهؼ كق  للف فقةهء    (ٖٓ)كفم و اللهـ   فا للض الحه ت   أك أق لهءو

المامملف حكؿ فمللزو نف المبنا   إا كق  الفهؼ للمةـ فا أف ا اهس لفحبلب المبنا مف 
لةه أحبلـ أـ   ؟ لاا مف جهمب   كمف جهمب خف  المبن  نملو   لؿ لك المفلج  الفا لمـز 

أمو فا الفقهءا الش نا كالقهمكما ألءه   أف نبء اا لهت لمفقؿ مف أحبلمه لآلف    كمه أف 
أف  كالحقلق  إف الفمللز للف المبنا ك المبن  نملو   لك   (ٖٔ)اابنهء قب لفك   ممةمه ا  ملف

مب الفل ل هت الكا بة لةاا الف كص فق   نف نبء اا لهت لق  نم  نهفؽ المبنا   كأا
ءا لالب لو اهللل  فقةهء الم افلهت   لقف الممطؽ القهمكما الام  فلللف محؿ لاا الحكـ   

كلاا الام أك ال هلت   هل  ظك الأ ؿ   نهاؽ مف لبنا فهؼ ا  ف لككف نبء ا  لهت نمل
لك الحهؿ فا جمل  البفكع   ك المشكك  ؿ   قب   لككف لك اللهبئ لهلف كم    كمه لبنا ا 

إل  مه لفلهب  لمكلم  فكجب نبـ ال ككف  ؿ   ك ا  ممو قب لككف لك الام فهلؼ قكلو الظهل  
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  ك لحاب الظهل     لكجب اشكهؿ فا الف  لؽ  (ٕٖ)ا كل    مف ل ظا المبنا كالمبنا نملو
و لك ف مو ك المبنا نمل   ف المبنا لك مف لقلـ البنكل  و  لمبن  نملللف المبنا كا

أ مهء الم افل    كالبفكع الحهل  هما   فك ل ا مه فمقمب لممل أف اللل ةل  المطمكب الحكـ نملو   ا
و مبنله   كلاا الف  لؽ للمةمه كاجب   لفللف حهؿ كؿ فل لح المبنا نمل  لك بله الط فهف الفا 

ف جهمب خف  فظة  ألمل  الفمللز للف   م (ٖٖ)ممةمه   كمل ف  ف جلح الللم    كفكجلو اللملف
 المبنا كالمبن  نملو فا ا حكهـ اآلفل :

فو فكم   بكف المبن  نملو   نم  المبنا ت نبء اا لهت لقأقب  إف قكاملف الم افلهت  - 0
فهلللم  نم   إ  اللملف وف نجز فملس نم  المبن  نملذف  نلو الفباء لذقهم  البللؿ نم  مه لب

 . (ٖٗ)كاللملف نم  مف أمك مف ابن  
  أك للطهف اا قءا فلةه للبـ ا فف هص المبنا لك الام لفحمؿ م ه لؼ البنكل   إ - ِ

 ن لءفةه. 
إف الفمللز للمةمه ل لب   فا الفحبلب ا فف هص المكهما فا مظ  البنكل   فقب لشل    - 3

ك ( َٗ)محكم  مكطف المبن  نملولالؾ قهمكف الم افلهت الل اقا ففقهـ بنكل البلف كالممقكؿ فا 
الؾ ألءه   فلككف ا فف هص لممحكم   الفا لق  فا نم  قب مص قهمكف الم افلهت الم  م 

 .( ُٗ)و مه لـ لمص القهمكف نم  فهؼ الؾن  نملباا فةه مكطف المب
 .(ِٗ)وب فففمؼ لقكانب الهب المبنا نملإف الهب المبنا لفء  لقكان  - ْ

 الجاحدالموىوب لو   -ثانيا 
فحت لاا اللمكاف ملحث م ةكـ المبن  نملو كم كزو فا البنكل   كبفكنو فا بنكاو 

 كنم  الف  لؿ اآلفا : 
 المدعى عميو أصالة ومركزه في دعوى الجحود  – 0

إف المبن  نملو فا بنكل الجحكب أ هل  لك المكلكب لو  كلك الام  ب  ممو 
مكه ا احاهمو   كالمبن  نملو الامكؾ الام لبنلو المبنا كلك الكالب    كللبو جحكبا ل ءمو كا 

للب ف مه فا البنكل   كمه لا الحهؿ فا المبنا  فلشف ط فلو ا لمل    كال      ك اـ 
افحهب م كزلمه كف ملف فا البنكل   إ  أف مءمكف م كزلمه القهمكما مففمؼ فهلمبنا لو 

  أم بف  مه لبنلو المبنا   لو حؽ البف حؽ ا بنهء كنملو لق  نبء ا لهفو   كالمبن  نملو 
 جزءا أك كه.

 ورثة الموىوب لو الجاحد  -ثالثا
ا  ؿ أف الكالب   لمكف لو أف ل ف  بنكل الجحكب نم  ك    المكلكب لو    مةـ لـ 
ل ب  ممةـ مه لمكف ف الس بنكل نملو   كمف  ـ   لمكف مكاجةفةـ لبنكل   نهق  لةـ لةه 
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بنكل الفا ف ف  ءبلـ م ل له ال ب المؤكب   للبـ فكجو الف كم  ءبلـ   كلكف   كا   فذف ال
قب لككف المبن  نملو فا بنكل الجحكب   لـ ك    المكلكب لو الام  ب  ممو الجحكب   كلاو 

: ) لجب فقبلـ طمب ال جكع نف الةل  لالب الحهل  أشه  لةه المش ع ال  ماا   إا مص نم  أمو
مف فه لخ ح كؿ الجـ    الام لامبو الكالب إل  المكلكب لو   أك انفله ا  اللقكؽ   فهؿ ام 

مف اللكـ الام كهف لذمكهف الكالب أف للمـ لهلجـ    إف طمب ال جكع لاا   لمكف فقبلمو مف 
قلؿ الكالب لكجو ك    المكلكب لو   ك  مف قلؿ ك    الكالب لكجو المكلكب لو   مه لـ لكف 

(الكالب فا الحهل    (ّٗ)ا فل ة لاو قب أقهـ البنكل  أك فكفا فهؿ الام  الفا ح ؿ فلةه الجـ 
كمه أجهز المص أف لككف المبن  نملةـ فا حهؿ كفهة المكلكب لو لـ ك  فو   فلذمكهف الكالب   

أف لفف ـ الك     أم أف المش ع ال  ماا جلؿ لهامكهف مقؿ الحؽ فا ال جكع للا  الجحكب 
كمه أجهز لمكالب أف لفه ـ ك    المكلكب لو فا حهؿ كفهفو لكمو حبب لالؾ مبة لك    الكالب   

   فلشف ط فا لا الحهل  مه ل فا : اقكط لمم  للبله  ف  لاو البنكل
 ا  ؿ أمو   لجكز ل ف  البنكل ءب ك    المكلكب لو. – ُ
 لجكز الؾ ااف مهء فا حهلفلف لمه : – ِ
 لمقهم  لهل لؿ .حهل  ا افم ا  فا البنكل ا –أ 
 أف فككف كفهة الكالب فهؿ م س اللهـ الام كق  فلو الجحكب. –ب 

  لمكف  ف  بنكل االغهء لالب الجحكب لطهللةه الشف ا  مف اافق اء المهبة أنهو  
ءب ك  فو لكف الحكـ الكا ب فا المهبة أنهو قب أجهز      ءب الشفص المكلكب لو الجهحب إ

ف ذكم  الؾ ف   ف فافم  ءب ك  فو ل  اافم ا  البنكل الفا ح كت ءب المكلكب لو للب كفهفو 
 .(ْٗ)امب ال  إمكهمل  ا افم ا  ه  جب  فا ال قو ال  ماا م  ملكؿ ا ألاا الحؿ قب 

 المطمب الثالث
 باليبةالمدعى بو في دعوى الجحود 

نف ءمف مطهؽ البنكل   أك كمه للل  نمةه المبن  لو   كلمه   لب لمه أك    أف مفكمـ 
  كلا ما ل  أك ا اهس الام فامب نملو بنكل الجحكب الالب الام فقكـ نملو بنكل الجحكب 

اهل  فا ا لمل    إا أمةه ال  كاءح    فلق  الك ل  فا للس فلةه   كمللمةه نم  الف  لؿ 
 فا : اآل
 سبب دعوى الجحود  –أوال

إف الالب فا البنكل الفا فلب فا اافةه نم  ا مف نمه   الحؽ   لكلب الحؽ 
للم  لو   الم مح    كالحمهل  القهمكمل  المق  ة لةه   فلككف الب البنكل   لك الؾ الالب 
الام فكلب نمو الحؽ   كلك فمؾ الكاقل  القهمكمل  الممشا  لمحؽ اكاء كهمت   نقب   أك إ ابة 
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ءه    أك إ  اء له الب   أك مص قهمكف   كمف ألـ أحكهـ الالب أف  مم  بة   أك فلؿ
المحكم    لجكز لةه أف فغل  فا الب البنكل   الفا أقهـ المبنا بنكاو نملو   لؿ مف 

 . (ٓٗ)الكاجب الفزامو   كمه لجب اك و فا ن لء  البنكل
  لهلةل  إف الةلهت مف حلث اللكض كالمقهلؿ  قب فككف لل  مطمق   أك كمه فام

المحء   أم الةل  الفهلل  مف الش ط   أك اللكض   كلق  فا الكاق  اللمما ك ل ا أف فككف 
 -الةل  لش ط اانهل    كلغمب أف فككف للف اآللهء كا لمهء  كنمبمه لفل ض الكاللكف لمجحكب 

ه لجب كف ف  البنكل لؤااةه الللض نم  أاهس ال جكع فا الةل    للمم -كك ل ا مه لق  الؾ 
 أف فؤاس نم  أاهس فاخ الةل    ال جكع فلةه .

إف بفكؿ الش ط نم  نقب الةل    لجلؿ ممةه نقبا ممزمه لمجهمللف  فلطلؽ نملةه مظهـ  
حؿ ال الط  اللقبل    المفلمق  لهللقكب الممزم  لمجهمللف كلمه ال اخ أك ااقهل      مظهـ ال جكع 

ف ح  ( لهزم    كلك مه أشه  لو المش ع الل اقا نم  أمو : المق   قهمكمه لمةل  كلملقكب ال  ا
الةل  لش ط اللكض   كللفل  الش ط   فمك كلب أحب  حب لش ط أف لؤبم بلمو الملمكـ   أك أف 
لقكـ لم قفو إل  لكـ كفهفو   لزمت الةل    فذف لـ لقـ المكلكب لو لهلش ط   كهف لمكالب إمه أف 

فلهحظ نم  لاا المص أف المش ع قب أشه  إل      (ٔٗ) اخ الةل (لطهللو لهلفم لا   أك أف ل
ما لفلف لمه المطهلل  لهلفم لا   أك ال اخ   ككهلمه مف مافمزمهت اللقكب الممزم  لمجهمللف   
كالفا لبك له فق  ءمف مطهؽ ال اخ   ال جكع   ك  مقهلؿ لةاا المص فا القهمكف المبما 

ف كهف قب مص نم  جكاز الةل  المش   كللبك أف المش ع الم  م   قب (ٕٗ) كط الم  م   كا 
الفمط  فه ل ح مطمقه   (ٖٗ)ف ؾ الما ل  لمقكانب اللهم  المق  ة ل اخ اللقكب الممزم  لمجهمللف

المؤاس نم  إفهؿ المفلهقب اآلف  لهلفزامهفو المهشا  نف نقب الةل    للف طمب فاخ نقب الةل  
المق  ة فا القهمكف   لفء   حكهـ ال اخ القءهاا  لهنفله و كاها  اللقكب الممزم  لمجهمللف   

أف لطمب مف القءهء   لقلهـ نا  لاكغ لمكالب     كللف طمب ال جكع فا الةل   (ٗٗ)االمبم
فا الفمظلـ المم كص نملةه   كالءكالط   كالال فحكمو القكانب   الف فلص لو فا ال جكع 

  اففهؼ الالب فا بنكل فاخ الةل  اك و  مه الؽ كلف فب نم      (ََُ)القهمكما للقب الةل 
لالب البنكل  أف فمفـزلجب نم  المحكم     كمف  ـنف الالب فا بنكل ال جكع فلةه 

فط  أاا فذ   للو المبنا فا بنكاوإل  الالب الام اافمب لفغ لمقهءا فه لجكز   للةه إالم فكن  
  كمافمبافةه   فا الؾ لكقها  البنكل ممفزم    مزلت نملو المحكم  الفكللؼ ال حلحأفا فكلل و 

ف ل ف  الكالب البنكل طهلله الحكـ كممةه أ    (َُُ)ل  الب البنكللقءهاةه لفغ   لمقض  لكا
الام فءممو نقب   ف المكلكب لو لـ لقـ لهلكفهء لهللكضأل  إاافمهبا   لو لهل جكع فا الةل 

نبـ الكفهء لهللكض لم ؿ    كفلبفمزؿ المحكم  نم  البنكل فكلل ةه ال حلح  مةهكحل  الةل 
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   كللات بنكل  جكع   بنكل فاخ   ملو البنكل فلبممه   فه  مف المكلكب لو لهلفزاموإ
أمةه ك   أقب قءت لمه لـ لطملو الف كـ  المحكم  فككف    لهل جكع   كنملو   ففمقءا لهل اخ

فهؿ نا ا لجلز لمكالب ال جكع فا لاا اا للبف أكلكف   لجكز لةه   ال ت الب البنكل 
ل  فكاف  اللا  لم جكع   إفهؿ له لفزاـ مف اا  ا فككف لالؾ قب ال ت الب البنكل إ  الةل 

لجلز ال اخ كلك كهمت الةل   فه كؿ   فهؿ نف اللا  طللل  كحكمه ففهؼ اا  فا الةل 
كلاا مه اه ت نملو محكم  الفمللز ا فحهبل       (َُِ)هما ال جكع فلةهلجلز ال  للممه     زم 

) لبل الفبقلؽ كالمباكل  كجب أف الطلف الفمللزم فا اللبلب مف أحكهمةه   فقب جهء فا أحبله : 
كلبل نطؼ المظ  نم  الحكـ المملز   كجب أمو   ق   قلكلو شكه   مقبـ ءمف المبة القهمكمل  

كمكافؽ لمقهمكف مف حلث المفلج     الؾ أف المملز أقهـ بنكاو اللباال  طهلله فلةه ال جكع    حلح
كلك   نف للفو لملقه  مكءكع البنكل لممملز نملةمه   كحلث أف الةل  كهمت مف قلؿ المبنا 

( ِّٔفلككف قب فحقؽ مهم  مف مكام  ال جكع لهلةل  الماكك ة فا المهبة )  كالب المبن  نملةمه 
إف كهمت لام  حـ    حلث مملت فمؾ المهبة )أمظ  لػ ممةه( ال جكع لهلةل    مف القهمكف المبما 

قهم  بنكل فاخ نقب الةل  للب فكجلو ااناا    محـ    إ  أف الؾ   لحكؿ للف المبنا    كا 
ل  ك ب الهاح  الفمللز   كفحقؽ أالهب ال اخ   لاا ق   ف بلؽ الحكـ المملز مف حلث المفلج  

كلك م س ا فجهو الام فال  نملو    (َُّ)(له ف هؽكفحملؿ المملز  اـ الفمللز ك ب  الق ا  
إا كهف الكاق  ال هلت فا البنكل أمو لمكجب اللقبلف )  محكم  المقض الم  ل  إا قءت ل مو:

لل  المحملف  مقب كلب الطهنف لكلبلو المطلكف ءبلمه فا  ك ة نقب   .......المؤ فلف
ا جحب    .......كالفـز المكلكب لةمه ل ف لبفله ملمغه   المللملف له ك اؽ م ق  لو كلزكجفو   كا 

لمه الفزمه لو فقب أقهـ البنكل لطمب   المكلكب لةمه فلةبلمه كامفمله نف الكفهء لكالبلمه الكالب 
ف ك  ت ل مةه بنكل  جكع فا الةل إ  أمةه فا حقلقفةه     ال جكع فا الةل    فذف بنكاو كا 

   الةل  الاهلؼ للهمةمه ملمهله مبنكل ل اخ نقب اكلحاب الكقها  المؤاا  نملةه إممه ل
لهنفله  أف لل  الطهنف    لهلفزامهفةمه المهشا  نف لالف اللقبلف  إفهؿ كلبلو المكلكب لةمه 

ال اخ المق  ة فا القهمكف ففء  لمقكانب اللهم  فا   للكض ففككف مف اللقكب الممزم  لمجهمللف 
ا فمت ا ك اؽ ممه ل لب أف المطلكف ءبلمه  االمبم   قبمه  م  بللؿ نم  الكفهء لهللكض     كا 

كقهـ بفهنةمه أمهـ  .........كلك أف لؤبله  للةمه الكالب م ق  شة ل  مقبا له    الال الفزمه لو 
مكه  لاا ا لفزاـ كلك مه لـ لقـ نملو بللؿ   هء لهلكفهء لو ـ ا بن  محكم  المكءكع نم  جحب كا 

الال أق  فلو شقلقةمه  ا  .........كفقهن لم هلت مف محء  جم  لؿ قهـ البللؿ نم  نكاو   
  كامـ لو لةاو الطملهت  ل ح  الكقها  المؤاس نملةه طملهت الطهنف   المبن  نملو ال هلث

   االةل  مكءكع الفبان مفاخ نقبكمف  ـ لحؽ لمطهنف طمب   لك  و المكلكب لو ال هلث 
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ا لـ ل فا الحكـ المطلكف فلو لالؾ الفكللؼ الال لف ؽ ك حلح القهمكف كلم  قءهءو نم     كا 
لك  ةه بنكل  جكع فا الةل  فا ل نملةه أحكهـ   الفكللؼ المافمب مف ظهل  طملهت الطهنف

ك فب نم  الؾ    اف المبمكمه للبله مف القهمك  (ََٓ)الكا بة فا المهبة   ال جكع كمكاملو 
القءهء ل فض البنكل ف الاه نم  أمةه لل  لال  حـ محـ  لمفم  نم  الكالب ال جكع فلةه فذمو 

كأحكهـ فاخ نقب الةل  افهؿ   لككف لالؾ قب فمط للف أحكهـ ال جكع فا الةل  كمكاملو   
 . (َُْ)(كف كالفط  فا فطللقو ممه للللو لمفهل   القهم  المكلكب لو لهلفزامهفو المهشا  نف اللقب

إف المهحظ نم  الق ا  الاهلؽ   أمو للف الفط  الام كق  لو الطهنف   كلك مه لةممه 
لمه   كم لب ا لهفو   أ  كلك الف الس ال حلح لبنكل ال جكع لهلةل  لمجحكب   كنبـ انفله  أف 

لككف لالؾ لمحكم  : )....ال جكع لك ال اخ اافو   إا مافطل  أف مافللف الؾ مف فهؿ نله ة ا
كأحكهـ فاخ نقب الةل  افهؿ المكلكب لو   قب فمط للف أحكهـ ال جكع فا الةل  كمكاملو 

 ....(.ممه للللو لمفهل   القهمكف كالفط  فا فطللقو  لهلفزامهفو المهشا  نف اللقب
 عبء االثبات الواقع عمى عاتق الواىب المدعي –ثانيا

إف المبنا لهلحؽ  لق  نملو نبء إ لهت  بنكاو   طلقه لمقهنبة المق  ة لةاا  
  كلفم ؿ نبء ا  لهت  (َُٓ)الف كص ل ف :)الللم  نم  مف ابن  كاللملف نم  مف أمك (

  كلمه أف كاقل   لمه  لذ لهت اافهؿ لهلفزامهت المكلكب لو فجهلو  كلا لمه كاقل  الجحكب اافةه
  كفا لاو الحهؿ فهلكالب (َُٔ)كقها    فممكالب أف ل لفةه لكهف  ط ؽ ا  لهتالجحكب لا ما ل  

  الفباء لك المطهلب للبء ا  لهت  كلك مطهلب الفباء لذ لهت ما لفلف لمه:
 المسألة االولى : وجود عقد اليبة -أ 

لفكجب نم  المبنا الفباء أف ل لت كجكب نقب لل  للمو   كللف المكلكب لو  كنقب 
  كفا لاو الحهل  لكجب ف  لؿ  لب  (َُٖ)  أك نم  ممقكؿ(َُٕ)إمه أف لم ب نم  نقه الةل  

 مف الفط ؽ لو  ككمه ل فا:
 إثبات ىبة العقار  –
إاا ام ب نقب الةل  نم  نقه   فه لب أف لككف فـ فاجلمو   فا الباا ة المفف      

اللقه ل    فهلب  ملقهب نقب الةل   كا   كهف لهطه   فقب اافمـز المش ع الل اقا الفاجلؿ فا الةل 
إاا مه ام ب نم  نقه  مف الفاجلؿ فا باا ة الفاجؿ اللقه م فقب مص نم  أمو:) إاا كهف 

  كمه مص المش ع  (َُٗ)المكلكب نقه ا   كجب  ملقهب الةل    أف فاجؿ فا الباا ة المفف  (
طم  مه لـ ففـ فحت افه  نقب الم  م نم  أمو : ) فككف الةل  لك ق   امل    كا   كقلت له

  إا أف الةل  اللقه ل  كلهقا الف  فهت اللقه ل      فملقب إ  لهلفاجلؿ   ف   (َُُ)خف (
الشكمل   كف مف أ كهف اللقب  كلاا مه مص نملو القهمكف المبما الل اقا نم  أمو: ) إاا ف ض 
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 –القهمكف شكه مللمه لملقب فه لملقب   إ  لهافل هء لاا الشكؿ   مه لـ لكجب مص لفهؼ الؾ 
 .(ُُُ)لجب اافل هء لاا الشكؿ ألءه   فلمه لبفؿ نم  اللقب مف فلبلؿ( – ِ

كمه مص القهمكف المبما الم  م نم  أمو: )لفـ اللقب لمج ب أف لفلهبؿ ط فهف الفللل   
م  م انهة مه لق  و القهمكف فكؽ الؾ   مف أكءهع مللم   ملقهب  نف ا ابفلف مفطهلقفلف 

  كمف  ـ فه فكجب  لكل  كلل ة   أمهـ الكالب فا ا لهت نقب الةل  اللقه ل    أمه (ُُِ)اللقب(
نم  ف ض أمةه لـ فاجؿ أ ه  ف ا لاو الحهل  للب اللقب لهطه  للبـ اافل هء الشكمل  الفا 

  فهللقب اللهطؿ    فذف لممحكم  أف فحكـ للطهف اللقب مف فمقهء م اةه لفطملةه القهمكف  كمف  ـ
    (ُُّ)  مو نبـ كاللبـ   ل ل  كجكبا لهاجهزة   ل فب أ  ا   ك  ف ححو ااجهزة

 إثبات ىبة المنقول  – 
إف ام لت الةل  نم  ممقكؿ فهلقهنبة اللهم  أف القهمكف لـ لافمـز  ملقهبله شكه مللمه 

فذاا كهف محؿ الةل  ممقك    كلـ لكف لمهؾ امب  اما فا اللقب  فهلفلهقب ما ل  كقها     
لهامكهف ا لهفةه لكهف  كاهاؿ ا  لهت  فهلمش ع الم  م الام اشف ط ال امل  فا لل  الممقكؿ 
ألءه  فءه نف لل  اللقه   فهفه  لممش ع الل اقا الام فه مف الشكمل    فلمه لفلمؽ 

   ـ (ُُْ)كلكمو اشف ط فلةه القلض  ملقهبله  -كمه لل فةه القهمكف المبما الم  م   -كؿ لهلممق
  كلجكز لو  لككف الكالب المبنا مءط ا ا لهت الؾ لغل  الشكمل    مف ط ؽ اا لهت ا ف ل

   (ُُٓ)الؾ لهنفله  أمو ل لت كاقل  مهبل   كمف  ـ لهامكهف أف ل لفةه لهلللم  الشف ل 
مف إ لهت الؾ لهلكفهل  فا ك ل  مف ا حلهف  ككجكب ملبأ  ف ك ه م  كجكب المهم  ا بلا

إف المش ع الم  م اشف ط ال امل  فا كؿ مف لل  اللقه  كالممقكؿ      (ُُٔ)ال لكت لهلكفهل 
ف كهمت ا كل  نم  محك الكجكب  كلل  الممقكؿ نم  محك الففلل   فقب مص  نم  حب اكاء  كا 

كا   كقلت لهطم  مه لـ ففـ   فككف الةل  لك ق   امل   – ُالمبما الم  م نم  أمو: ) القهمكف
كم  الؾ لجكز فا الممقكؿ أف ففـ الةل  لهلقلض  بكف حهج  إل  ك ق   – ِ -فحت افه  خف 

  كلكف مف جهمب خف  لككف المكقؼ طلقه لمقهمكف المبما الل اقا لك ا فؼ نلاه  (ُُٕ)  امل (
ككمةه    مو لـ لشف ط الشكمل  فا لل  الممقكؿ   كمف  ـ لهامكهف ا لهفةه لكهف  ط ؽ ا  لهت 

جلؿ    إاإف مكقؼ المش ع الم  م مف بب لف كص لل  الممقكؿ كالحقلق  كاقل  مهبل    
لقكمهف مقهـ للءةمه نم  محك اللبلل   فذمه أف ففـ لل  الممقكؿ لك ق   امل    ال امل  كالقلض

فلا م نملةه مه لا م    ه  نلمل هشكمل اكلاا لك ا  ؿ  كلالؾ فككف لل  الممقكؿ نقب  
لف كص الفك لؽ ك  لمـز حلمةه القلض   لؿ ل لح الفاملـ الفزامه مف فله نم  اللقب    كمه فلو 

نم  لكف ك    (ُُٖ)هنلمل اففككف لل  الممقكؿ لمه نقب  لهلقلض )الةلهت اللبكل (  أك أف ففـ  
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فذمو لطلؽ نملو أحكهـ فاملـ   ف ض مكؿ الكالب نف الفاملـ للب ال امل  فا لل  الممقكؿ 
إاا لـ لكف المكلكب لو قب فامـ )نم  أمو: القهمكف المبما الم  م   كلاا مه مص نملو  الملل 

المكلكب فذف الكالب لمفـز لفاملمو إلهو   كفا م فا الؾ ا حكهـ المفلمق  لفاملـ  شاءال
 .(ُُٗ)الملل (

 المسألة الثانية : اثبات واقعة الجحود -ب 
الما ل  ا ف ل الفا لطهلب المبنا الام فل ض لمجحكب لذ لهفةه  لا كاقل  الجحكب 

مف الامكؾ القكلا كهلاب كاالهم    أك الفا ا فكلةه المكلكب لو ءبو  فةا إمه أف فككف مكع 
ال له مف ا فلهؿ الفا فككف فا مءمكمةه ج لم  ملهقب نملةه فا قكاملف الجزاء  فهلكالب مف 
حقو أف ل ف  بنكاو الجزاال  أمهـ محهكـ الجزاء  كأف ل ف  بنكاو المبمل  أمهـ المحكم  المبمل   

فا الةل  لالب الجحكب   كلجكز لو أف ل ف   كلا لمه محكم  اللباءة  مطهلله إلهله لهل جكع
البنكللف أمهـ المحكم  الجزاال    فهاا  فلت البنكل الجزاال  أمهـ محكم  الجزاء  ك فلت 
البنكل المبمل  أمهـ المحكم  المبمل   لفكجب حلمةه نم  القهءا المبما أف لفكقؼ نف ال  ؿ 

بنكل الجزاال    فطللقه لقهنبة الجزااا فا البنكل المبمل    حف  ل  ؿ قهءا الجزاء فا ال
   كلا القهنبة المق  ة نم  أف حؽ المجفم  للمك نم  حؽ ال  ب.(َُِ)لكقؼ المبما

فقب م ت قهمكف أ كؿ المحهكمهت الجزاال  الل اقا المهفا نم  أمو : ) نم  المحكم   
ال  لش ف ال لؿ المبمل  كقؼ ال  ؿ فا البنكل حف  لكفاب الق ا  ال هب  فا البنكل الجزا

  كلاا مه اللت لو الفش للهت الل لل  ( ُُِ)الام أاات نملو البنكل المبمل  ب ج  اللفهت(
  فقب م ت قهمكف ا ج اءات الجمهال  ال  ماا  ا ف ل   ككالؾ الم كص الفش للل  فا ف ماه

  ؿ فلةه نم  أمو : ) لجب كقؼ ال  ؿ فا البنكل المبمل  إاا  فلت البنكل الجمهال  قلؿ ال
   كش كط فطللؽ قهنبة الجمهاا لكقؼ المبما لا  : (ُِِ)مةهاله(

 أف فككف البنكلهف مهشافهف نف كاقل  كاحبة. -
 .(ُِّ)أف فككف البنكل الجمهال  أقلمت قلؿ أك أ مهء مظ  البنكل ا كل  -

 الثالثالمبحث 
 دعوى الجحودالسمطة التقديرية لمقاضي في نطاق 

المشػػهط الػػالما الػػام لقػػكـ لػػو القهءػػا فػػا فةػػـ الاػػمط  الفقبل لػػ  لكجػػو نػػهـ لػػا: )  إف      
الكاق  المط كح نملو   كاافملهط اللمه   الفا فبفؿ لاا الكاق  فا مطهؽ قهنبة قهمكملػ  مللمػ    

  كلمػػه لةػػه مػػف ألملػػ  فػػا مكءػػكع بنػػكل (ُِْ)(لقػػب  أمةػػه لػػا الفػػا فحكػػـ المػػزاع المطػػ كح نملػػو
ه امفل ض  لـ الماهاؿ الفا ففء  لامط  قهءا المكءكع   فا بنكل الجحكب الجحكب   فذمم

لهلةل    كالفا لا فا الغهلػب محػؿ فػهؼ   كافػفهؼ لػلف القػهمكف كال قػو كالقءػهء   فمف ػص 
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لاػػػمط   ال ػػػهما المطمػػػبا كؿ لماػػػمط  الفقبل لػػػ  فػػػا فقػػػبلـ الاػػػلب نمػػػ  المػػػهم    كملقػػػب  المطمػػػب
ال هلػػث اػػمط  القهءػػا الفقبل لػػ  فػػا  المطمػػب لػػ  الجحػػكب   كمفمػػهكؿ فػػا القهءػػا الفقبل لػػ  فػػا فق

 . فحبلب أقه ب الكالب
 األول المطمب

 السمطة التقديرية لمقاضي في تقديم السبب عمى المانع
 كلزفلف لمه : ا ف هع المهم   نم كمه لك ملمكـ لافمب   إف  جكع الكالب فا للفو 

إا أف المهم  ل ف ض لو   أف لمم  ال جكع حف  م  فكاف  الالب المقلكؿ ككجكب الالب المقلكؿ   
فذاا مه فله ض كجكب الالب   م  كجكب المهم    ل ف ض أف القءهء لمفم  نف فق ل  ال جكع   

محكم  المقض  مه نل ت نموكلاا   فقبل  اللا  مف كؾ لامط  القهءا الفقبل ل   :  فلمكالب 
الب أف لطمب مف القءهء ك مل: ) فقبل  اللا  المقلكؿ الام لجلز لقكؿ فا حكـ لةه لهالم  ل  

فلفء  لفقبل    الب كحبو لؿ ل اقلو فلو القءهء ك   لف ؾ ال   الف فلص لم جكع فا الةل 
  فذاا لـ للفل  اللمؿ ال هب  مف المكلكب لو جةكبا كلل ان نم  أالهب اهاغ    المكءكع 

فا لكف    (ُِٓ)مف محكم  المقض نم  الؾ(  جكع فا الةل   فض الحكـ الف فلص لمكالب ال  
كف ك ه مف قلؿ     كمظ ا لك  ة كقكع حه ت الجحكب  ق ا ات حبل   لمحكم  الفمللز ا فحهبل 

ا لمهء ءب اآللهء   مةجت مةجه جبلبا   لفهلؼ حف  الممطؽ لحاب الظهل    مءهفه أمو 
كال و مف القكاملف المبمل  الل لل  الفا اه ت نم  القهمكف المبما الل اقا   لفهلؼ   لح مص 

مةجو  نملو فذممه امفمهكؿ الؾ  لملفو   كملبأ له  ؿ أك  كمف  ـ ا اف مهء الام لم ؿ ا فجهو 
 الجبلب   فا المقهط ا فل  :

 االتجاه القديم لمحكمة التمييز االتحادية -أوال : األصل تقديم المانع عمى السبب  
مه لمـز مف كجكبو اللبـ   ك  لمـز مف نبمو كجكب ك  نبـ ) :نم  أمو المهم  لل ؼ

ك ؼ إ ابم أك   إ ابم إاا اجفم  م  الب الحكـ ألطؿ م لكلو كجلمو  ) أك لك:   (ُِٔ)(لاافو
فكاف  فحف  لك    (ُِٕ)(أك مم  ف فب الحكـ نم  اللو  اـ لقهاو اللهن حقلقله  اللهن  ك له

كلكف لقكـ مهم  لمم  ف فب الحكـ      كففكاف  جمل  ش كطو   القهمكما أك  الالب الش نا
فقط   كللؿ أكءح  ألطؿ م لكلو كجلؿ كجكبو  ك له  اجفم  م  الب الحكـ مه فهلمهم  إاا 

الك ؼ م هؿ لو لك القفؿ كمهم  مف المل اث   مف جهمب خف  لل ؼ الالب لمه نم  أمو :) 
 . (ُِٖ)(لفحقؽ لفحققو كلمف ا لهمف هاو  الام ل فب نملو الشه ع حكمه   الظهل  الممءلط 

لا أالهب لف فب نم    المش ع الل اقا كالم  م كؿ مف ا الهب الفا أك بله إف 
  ففم ؿ فا قلهـ حؽ الكالب   فا ال جكع فا فف فب نم  أط اؼ اللهق    كجكبله خ ه  قهمكمل  

  كلك لمه  فذاا مه فله ض كجكب الالبغملظ   أك الكلل    للفو   كمف لاو ا الهب الجحكب ال
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  فه لامح لمكالب لهل جكع فا قبـ المهم     كهل حـ المح مل  م ه المهم كجكب م  الجحكب   
  المقلكؿ   اكاء كهف الجحكب لهلةل    أك ال و    أك مه لام  لهللا   الالب فقبل  ف إ   للفو

لؿ لك مكككؿ لقهءا المكءكع ألءه   كمفمهكؿ لمه بنكل لل  إ ابة الكالب   لف ؾ لمحض 
 مطمق    مف أب  ك بو كمافل ض   كمهحظ لمه الق ا  الفمللزم الام مص نم  أمو :

) لبل الفبقلؽ كالمباكل    كجب أف الطلف الفمللزم مقبـ ءمف المبة القهمكمل    ق     
ملز كجب أمو  حلح   كمكافؽ لمقهمكف مف قلكلو شكهن   كلبل نطؼ المظ    نم  الحكـ الم
مكءكع  طالبا فييا الرجوع عن ىبتو لمعقارحلث المفلج   الؾ أف المملز أقهـ بنكاو اللباال  

البنكل لممملز نملةمه   كحلث أف الةل  كهمت مف قلؿ المبنا   كلك كالب المبن  نملةمه 
( مف القهمكف المبما   ِّٔفا المهبة )  فلككف قب فحقؽ مهم  مف مكام  ال جكع لهلةل    الماكك ة

فق ة لػ ممةه ( ال جكع لهلةل    إف كهمت لام  حـ محـ    إ  أف الؾ   (إا مملت فمؾ المهبة 
قامة دعوى فسخ عقد اليبةلحكؿ للف المبنا  ال اخ    أالهب  للب فكجلو ا ناا  كفحقؽ وا 

لهاح  الفمللزل  كفحملؿ المملز   اـ لاا ق   ف بلؽ الحكـ المملز مف حلث المفلج    ك ب ا
   كلهحظ نم  الق ا  أنهو مه لما :  (ُِٗ)الفمللز ك ب  الق ا  له ف هؽ(

 أف الق ا  الفمللزم مم  ال جكع  اـ أف المبنا للبك أف لبلو الله لجلز لو ال جكع. –ُ
أف المبنا أفط  فا ف الس بنكاو نم  ال جكع   لؿ كهف ح له لو أف لؤااةه نم   –ِ

 ا فهؿ له لفزامهت الفا ف ءةه اللقب   لاا مجب أف المحكم  كجةت لامكؾ ط لؽ ال اخ.
أف المحكم  اللت امفمهنةه نف الحكـ ل هلح المملز أف لمهؾ مهم  مف ال جكع   كلك لمه ال حـ  – ّ

 المح مل .
 االتجاه الحديث لمحكمة التمييز االتحادية  -ثانيا: االستثناء تقديم السبب عمى المانع   

إف محكم  الفمللز ا فحهبل    مةجت فا الامكات ا فل ة مةجه جبلبا نم  مه للبك   
كالؾ مف فهؿ فقبلـ الالب نم  المهم    فا بنهكل الةل  الفا فؤاس نم  الجحكب   كمهحظ 

 الؾ مف فهؿ مه اللت لو المحكم  فا حكـ لةه : 
 المبن  كلبله  إل  اللقه  كللت فأك  الؽ وم  أ المبنل  ابنت: )   أوال : القرار البدائي األول

  ءه أف كحلث   كالهمفةمه ككالبولا  لهلء ب للهممةه ألب   الةل افمهـ للب موأ كحلث   نملو
 بنكفوت طمل بفق   كالقهمكف لمش ع مفهلؼ  اللهؽ الكلب لاا ف  ؼ فأك    الكالبلف  ءه مف اهلل

 ال اـ كلغ ض   ا ماا  للوإ كجةت مةهأ نم   نملو المبن  م   المل م  الةل كفاخ   لمم افل 
 اللممل   الحءك ل كلمم افل    الم ه لؼ ك ال اكـ فحملمو م  ......اللقه  قلمو فقب  فذمةه

    المبنل قلؿ مف المكجو ا ماا  نم  اطملت كمه   اللقه  امب نم   المحكم  ك طهع
 كقب حجكزات  لأ اللقه  نم  فكجب   موأ  المفءمف اللقه م الفاجلؿ ةباا   كفهب نم  كاطملت
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   اللقه  ةاءله   نم   المحكم اطملت ........ل إ ...... مف  مطمق للو ملهممو ج لتأ
  ب تأك   مطمق   لل لا نملو لممبن    المبنل  قلؿ مف  الةل فأ كفللف   البنكل مكءكع

 ( .  مطمق لل  لا  الةل ككف  المبنل بنكل ل ب.......  ق ا له  المحكم لاو
   اآلفا :ا فحهبل الفمللز محكمو ق ا  لمكجب  ممقكءه ف نلب الق ا   فمللز كفـ 
 فا ال هلت فأ الؾ   لمقهمكف مفهلؼ ك    حلح ال  موأ كجب:).......ثانيا : القرار التمييزي 

  اللقه  فا  الشهال اةهمةه لو كللت كقب  نملو المبنا كالبو لا  المبنل ف  أ البنكل  ن لء
 فأك     الةل نف ال جكع طملت   اللقه م الفاجلؿ باا ة فا كفاجلمةه    الةل افمهـ للب موأك 

 كهف حلث   البنكل فا الهزم  القءهال  فحقلقهفةه اافكمهؿ قلؿ   البنكل ل ب قءت  المحكم
   الكالل كالبفو فجهو   املظه جحكبا لو المكلكب جهمب مف  ب  ااإ نمه   الفحقؽ المفللف
 القهمكف مف(  أ/ُِٔك َِٔ) المهبفلف ل حكهـ نمه   الةل نف لم جكع مقلك ن  الله للب كالام
 . (َُّ)(الفحقلقهت مفها  ءكء نم  الممهاب الق ا  ا با  ك ا المبم

 للمو ل إ  المحكم اافملت  مجببا  اللممل الحءك ل   لمم افل : )....ثالثا : القرار البدائي الثاني
 المبن  كانفله    المبنل   للم ف جلح كق  ت   نملو المبن  للم  ل إ كاافملت كمه    المبنل
    لغفةه ككء     الحهام اللملف  المبنل  فحملؼ حؽ كممحو   بفكنو ا لهت نف نهجز نملو

    الةل افمهـ للب موأ  لفتأ  المبنل فأ كحلث فقبـ لمه ك  فكجلةةه نملو المبن  ك فض
 لم جكع  مقلك   الله للب الؾ فأك    كالبلو ءب لو المكلكب قلؿ مف   جحكب  ب  كفاجلمةه

 اللقه  فا........  اللهلغ   نملو المبن  اةهـ فاجلؿ ةانهب  المحكم ق  ت نملو    الةل نف
 اكفاهب للب  لالؾ المفف   اللقه م الفاجلؿ ةلباا   شله كاا  المبنل لهاـ   الم قـ .....

 كلهحظ نم  الق ا لف مه ل فا :  ،  (القطلل  الب ج الق ا 
 مالحظات عمى القرار األول :   - 0
أف الق ا  فـ مقءو مف قلؿ محكم  الفمللز ا فحهبل    للبـ قمهنفةه لهافكمهؿ محكم   –أ 

 اللباءة لمفحقلقهت الهزم .
البق  لف كص  بك   أف محكم  الفمللز قب أكبت نم  محكم  اللباءة   أف ففح ل –ب 

جحكب مف ا لف أـ  ؟ كلاا فكجو للب جبلبا مف قلؿ محكم  الفمللز    اـ أف البنكل الممظك ة 
 أمهمةه كاءح فلةه المهم    كلك ال حـ المح مل .

أف محكم  اللباءة فا الجماهت الفا أج لت للب انهبة اءله ة البنكل لةه ممقكء  مف  –ت 
 ت الحكـ ل هلح ا ـ    مةه نم  مه للبك قب ف كبت مف كاقل  قلؿ محكم  الفمللز  قب ق  

الجحكب   ل لكت أبل  المبنل    كنجز المبن  نملو مف ا لهت بنكاو   كامفمهنو نف فكجلو 
 اللملف الحهام  لممبنل .
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أف محكم  اللباءة لـ ف   نم  حكمةه الممقكض لكءكح الحقلق  أمهمةه   كلا حهل   –ث 
 و.جحكب ا لف  م

أف محكم  الفمللز قب أنطت الفكجلو الءمما لةاا ا فجهو الجبلب لمحكم  المكءكع    –ج 
كالفا اه ت نملو مف فهؿ حكمةه ل هلح المبنل  ا ـ   فقبمت الالب )الجحكب الغملظ( نم  

 المهم  ) ال حـ المح مل (.
 ثانيا : مالحظات عمى القرار الثاني : 

أف ق ا  المحكم  لفهلؼ   لح مص القهمكف   الام لشف ط قلؿ فكاف  الالب المكجب  –أ 
 لم جكع   ا ف هع المهم  ممو.

أممه لك أ بمه فف ل  ق ا  المحكم     لمه مافطل  القكؿ أمةه طلقت القهنبة ال قةل   المق  ة  –ب 
  . (ُُّ)أكل  مف جمب الممهف (فا القهمكف المبما الل اقا ك الفا فمص نم  أمو : ) ب ء الم هاب 

أممه مؤلب فكجو محكم  الفمللز الجبلب الفهص لفغملب الالب نم  المهم    لهنفله  أمو لكجو ا ف اب  –ت 
 نم  امكؾ اجفمهنا كفلهقبم املـ.

 رابعا : قرار تمييزي آخر : 
.. كجب أف الحكـ المملز )  كمه أ ب ت محكم  الفمللز ا فحهبل  ق ا ا  حقه لؤلب لاا ا فجهو لهلقكؿ :

مو جهء افلهنه لق ا  المقض ال هب  مف لاو الةلا    حلث اافكممت المحكم    حلح   كمكافؽ لمقهمكف كا 
فحقلقهفةه القءهال  الهزم  فا البنكل   ك ف لب لةه مف فهلةه افهؿ المبن  نملو المكلكب لو   افه  

أ لح لاا ا فهؿ   مف جهملو جحكبا املظه   كالام للب فطل ا محك المبنل  الكالل  كالبفو   ال  أف 
كلهحظ نم  لاا الق ا    أف المبن     (ُِّ)الله مقلك  لم جكع نف الةل  لاا فق   ف بلؽ الحكـ المملز(

نملو لك الف لممبنل    كلف فب نم  الؾ   قلهـ مهم  ال حـ المح مل    مف جهمب خف  أف الالب الام 
كل لك الجحكب الغملظ   كأف المحكم  قب حمت اللقب لط لؽ الجحكب   أم ال جكع لهلةل    ا فكزت نملو البن

 كللس ال اخ   كأفل ا ف ف لاا لؤكب الفكجو الجبلب لمحكم  فمللز الل اؽ ا فحهبل .
 الثاني المطمب

 سمطة القاضي التقديرية في تقرير واقعة الجحود
إمو مف الحه ت الفا لككف لقهءا المكءكع امط  فقبل ل  فلةه   فا مكءكع الجحكب   

لهلةل    لا ككف ال لؿ الكاق  نم  الكالب مف قلؿ المكلكب لو لشكؿ جحكبا  مكجله لم جكع أـ 
 ؟  فذاا مه اافمب فا الؾ إل  ماكاهت قهمكمل  كاءح    كنب ال لؿ ال هب  مف المكلكب لو 

لو الحكـ حلمةه لهل جكع لالب الجحكب   كبكف فلقلب نم  قءهاو مف محهكـ  جحكبا   جهز
الفمللز   أك المقض  إف لـ لكجب مهم  قهمكما   فقب أجهزت القكاملف المبمل  لقهءا المكءكع   
أف لقب  ا فلهؿ ال هب ة مف المكلكب لو   لؿ فشكؿ جحكبا لجلز لمكالب أف لافمب إللةه 
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كلةاا الف كص محفهج لللض الف  لؿ إا ل ز لبلمه افجهللف لمه ا فجهو كالب لم جكع أـ  ؟ 
المكا  المفم ؿ لمكقؼ القهمكملف الل اقا كالم  م   كا فجهو المءلؽ الام لم مو مكقؼ المش ع 

 ال  ماا    مفمهكلةمه فا المقهط اآلفل  : 
  موقف المشرع العراقي والمصري -أوال : االتجاه الموسع 

مف المش ع الل اقا كالمش ع الم  م   لـ لحببا الحه ت الفا فلب جحكبا   إف كؿ 
نم  محك الح   كالفحبلب   كمف  ـ فذف لاا ا م  الجلؿ امطهف قهءا المكءكع كااله جبا 
  إا أف ا فلهؿ الفا فم ؿ انفباء   أك إلهم  لمكالب   ففكه   لفكه   أفلهؿ المكم لف المفهل   

اب اللهم    كالمظهـ اللهـ   كفا أاملةه فشكؿ فا اافةه امككه ممح فه   كنم  لمقهمكف   كلآلب
كجو الف كص   إاا أءلؼ لمكالب أقه لو  كمه لق   القهمكف المبما الم  م   ف ا لالف 
الفش لللف مجب أف الامط  الفقبل ل  لمقهءا فككف كاال  جبا   مفلج  نبـ فحبلب ا فلهؿ الفا 

لؿ لهامكهف القكؿ أف امط  قهءا المكءكع مطمق  فمهمه بكممه قلب؟ فلب جحكبا   كلكف 
فه م  للس كالؾ   إممه لمهؾ قلكب ف ب نم  امط  القهءا الفقبل ل    فا مجهؿ فق ل  كاقل  

 الجحكب لا :
 عدم مخالفة نصوص القانون - 0

ب لجب نم  قهءا المكءكع أف   لفهلؼ م كص القهمكف   كمه   لحؽ لو ا جفةه
فا مك ب المص   كلاا مه مص نملو القهمكف المبما الل اقا نم  أمو : )   ماهغ لهجفةهب فا 

كممهط ا افمهب   كقب م ت محكم  المقض الم  ل  فا ق ا  لةه نم  أمو: )  (ُّّ)مك ب المص(
لام كحهل  مه إاا كهمت الةل    إل  نا  مقلكؿ لم جكع فا الةل   أ  لكجب مهم  قهمكما لم جكع 

هلقهنبة اللهم  فا الف ال    فقءا ل ف اللقب إاا كهمت نله فو نملو ف ك   (ُّْ)(  حـ محـ 
كلكف لجب    ف ال له لمفل ؼ نم  إ ابة المفلهقبلفلحج  فه لجكز ا مح اؼ نمةه   كاءح  

فه لجكز ف ال له   لؿ إف قهءا المكءكع    أف   ل ةـ مف الؾ أف اللله ة إاا كهمت كاءح 
اللله ات الكاءح    الؾ حف  للض إل  ف ال  فا ك ل  مف ا حلهف   لجب م او مءط ا  قب

كءكح اا ابة   فقب فككف نله ات اللقب كاءح     لففمؼ لهلقط  كاللقلف نفأف كءكح اللله ة 
ف ا    (ُّٓ)اافلمهؿ لاا الفللل  الكاءح قب أاهؤكا فا كلكف الظ كؼ فبؿ نم  إف المفلهقبلف 

    ل فا القهءا لهلملم  الكاءح لم ظ   كلجب نملو أف للبؿ نمو إل  الملم  الام لاو الحهل
ف لللف أالهب لاا ألم ظ ممـز   ق ب إللو المفلهقبلف   كلك فا امح افو نف الملم  الكاءح 

 قءت   إاالمقض أك محكم  الفمللز   امط   ف امطفو فا لاو الحهؿ فككف فحت  اللبكؿ
فا   ) لمحكم  المكءكع الامط  الفهم  نم  أمو :  ل  فا لاا الملم محكم  المقض الم   
المففمؼ نملةه لمه ف او لا أكف  لمق كب المفلهقبلف    كالش كط كالقلكب   ف ال   لغ اللقكب 
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كلةه لةاو الامط  أف فلبؿ نف المبلكؿ   كمافللم  فا الؾ لجمل  ظ كؼ البنكل كمهلاهفةه 
إل  فهفو  ككلؼ    أف فللف فا حكمةه لـ نبلت نف لاا الظهل    لش ط الظهل  إل  فهفو

مو لك مق كب اللهقبلف  لحلث أك جحت   الام أقملت لو   أفهبت فمؾ ال لغ لاا الملم  
مه   ل ح نمو ااففهص    أمةه قب أفات فا ف ال له لهنفله ات مقلكل   لفءح مف لاا الللهف 

كهف لهطه للبـ اشفمهلو نم  ا الهب الكهفل  الفا    ف ق   حكمةه فا الؾذف  ااففم و ممةه
 . (ُّٔ)ف للما نملةه(ألجب قهمكمه 

 عدم التوسع في التفسير –  9
ل اب لهلف ال  فا ال قو اااهما :)اافجهء الملم  المق كب مف مص ال  

فلجب    (ُّٖ)اافملهط مءمكف اا ابة المشف ك  لممفلهقبلف(  كفا ال قو القهمكما :) (ُّٕ)كاءح(
نم  قهءا المكءكع ألءه   أ  لفكا  فا ف ال  مه   لحفهج لمف ال    فا بنكل الجحكب 

  كممه   شؾ فلو أممه مق ب لمه  (ُّٗ)م ؿ االهم    أك اااهءة اللهلغ    أك م ةكـ ا قه ب
زاؿ الف ال  القءهاا   ال و   كالام لل ؼ نم  أمو : ) الف ال  الام لج لو القهءا   لةبؼ ام

 .( َُْ)حكـ المص القهمكما محؿ الف ال  نم  الحهل  الكاقلل  المل كء  نملو فا البنكل(
) لمحكم  المكءكع الامط  الفهم  :  لةاا الف كص نم  أموقءت محكم  الفمللز  كقب

مافللم  فا   لمق كب المفلهقبلف  أكف كالش كط المففمؼ نملةه لمه ف او   فا ف ال  اللقكب 
كلؼ أفهبت فمؾ الش كط الملم    لش ط أف فللف فا حكمةه   الؾ لظ كؼ البنكل كمهلاهفةه 

لحلث لفءح مف لاا الللهف أمةه قب أفات فا   مو مق كب اللهقبلف أالام اقفملت لو ك جحت 
  ب كمه بامت نله ة اللق  ااففهص مه ااففم فو ممةه   ف ال و لهنفله ات ملقكل  ل ح نقه 

فهلق ا  أنهو لللف لمه أمك  نبة ممةه : إنطهء  هحل     (ُُْ)فحفمؿ الملم  الام أفات لو (
لمحكم  المكءكع فا ف ال  مه لحفهج لمف ال    كألءه لمكو نم  ا افلهم  لظ كؼ كمهلاهت 

 كؿ بنكل   كأفل ا لفكجب نم  المحكم  للهف مه  جحفو كأالهب ف جلحةه لو.
 رتسبيب القرا  - 3

لفكجب نم  قهءا المكءكع أف لافمب فا ق ا و نم  أالهب ماكا    حلمةه لجكز لو 
( ُِْ)الحكـ لهل جكع فا الةل  لمجحكب   ك  لككف لمهؾ فلقلب نم  ق ا و مف قلؿ محهكـ الفمللز

    مةه ما ل  كاق      ما ل  قهمكف .
كفقه لمص المهبة  كقءت محكم  المقض الم  ل   ل مو :) لشف ط لم جكع فا الةل   
( مف القهمكف المبما فا حهل  نبـ قلكؿ المكلكب لو   كنبـ كجكب مهم  مف ال جكع   ك ََٓ)

ف  أف لافمب الكالب إل  نا  لقلمو القهءا  كلاا اللا  الام لللح لمكالب ال جكع فا الةل    كا 
مش كط فا كهف مف الماهاؿ الفقبل ل  الفا ففء  لامط  محكم  المكءكع   إ  أف الؾ 
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أحكهمةه   ل ف فك ب فا حكمةه ا الهب الاهاغ    الفا فككف لحمؿ قءهفةه اكاء فا قلكؿ 
فمهحظ نم  الق ا  الاهلؽ  أف لممحكم  الفا فمظ  البنكل بك ا     (ُّْ)اللا  أـ نبـ قلكلو(

لله مةمه فا قلكؿ   أك نبـ قلكؿ نا  مف ل لب ال جكع فا للفو   كمه لجب أف لككف ق ا له ما
   كلافكم فا الؾ أف فككف المحكم  قب قلمت اللا  أـ لـ فقلؿ.

 موقف المشرع الفرنسي  -ثانيا: االتجاه المضيق
إف ا فجهو المءلؽ لامط  القهءا الفقبل ل  لك مه ق  و المش ع ال  ماا   إا حبب 

ه الامط  ح  ا أناا  ال جكع فا الةل    فه لمكف فقبلـ أناا  ال له   كمف  ـ ف اجلت لم
الفقبل ل  لمقهءا   لالب حهل  ح   ا ناا    ككءكح المص القهمكما   فه ماهغ لهجفةهب 

  كالبك  الام لمللو القءهء لك فقبل  كجكب الجحكب   نم  أاهس كؿ حهل  فا مك ب المص 
نم  حبة   كالامهح لو لهافللهب كجكب الجحكب فا للض الحه ت   كنبـ إلغهء الةل    كقب 

) قءهة المكءكع  ءت محكم  المقض ال  مال  مما فف ة طكلم  الملبأ الام لقءا ل ف :ف  
بنمه ل ف  بنكل االغهء لالب الجحكب (  لقب كف كجكب كمقلكلل  الكقها    الفا فـ ا حفجهج لةه

( أق ت محكم  المقض لكجكب الهمهت مف جهمب المكلكب  َُِٓ/ مه س / ْف ا ق ا له فا ) 
لـ فكافؽ نم  طمب الغهء الةل    حلث املت المحكم       نبـ الفمهـ ا ـ ل لمفةه لو   لكمةه 

نم  أفلهؿ الجحكب   ككهف لاا الحكـ قب  ب  لممهال  ابنهء اـ قهمت لمقؿ ممكل  نقه   لمفةه 
كةل  كلكف المفةه قب ااهءت ملهممفةه كقب  فءت  المحكم  طمب االغهء ملفل ة اف فا الالهؽ 

الام لفجم  لشكؿ فهص لالب نبـ ا لفمهـ   ف ف امكؾ ا لم  لـ لشكؿ جحكب حقلقا  اللهاما
 . (ُْْ)( مف القهمكف المبما ال  ماآٓٗ( مف المهبة )ِلهلملم  المق كب لهل ق ة )

كمف جهمب خف  قب لفبفؿ القهءا لامطفو الفقبل ل  فا فحبلب الجحكب المكجب لم جكع 
( اشف طت  ََِٖ/ لمهل / ٗمقض ال  مال   ب  فا ) فا الةل    ف ا ق ا  لمحكم  ال

المحكم  أف لككف لاا الجحكب  هب  مف المكلكب لو   لحؽ الكالب للب نقب الةل    حلث 
اهءة  طملت المبنل    ال جكع فا للفةه فجهو المبن  نملو المكلكب لو المةه  كالؾ لمجحكب كا 

مت لو ال  كهفا   ككف إف مه ل فا لو الف  ؼ   لكف المحكم   فءت طملةه كنبت أف مه فقب
المحكم  أف  نبتالمبنا مف أفلهؿ  أك امككلهت فجهو كالبفو للس له م  المافجب   كمف  ـ 

الجحكب   لمكف إنهمو   إ  إاا كهمت ا فلهؿ م فكل  للب م ها نقب الةل  كا فمطكم نم  ملم  
( ق  ت المحكم   َُِِفمل // مك ُِكفا مكء  خف  كفا حكـ  هب  فا )    (ُْٓ)الجحكب

 ب طمب أب لذلغهء لل    إا طهلب لهاف جهع لل  قبمةه إل  الملو لالب جحكبلمه   فا حلف 
فللف لممحكم  أف المبنا كهف لةلف كلالئ ملهمم  ألمهءو   كمف  ـ ا ف ت المحكم   ب الطمب 

كمه    (ُْٔ)و الالئككف ا لمهء ال  ممزملف لكاجب ل  كالبلـ ل قبامو لاا الحؽ ج اء امكك
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للات مامكل    كلكمةه مقلبة لهحظ اف الامط  الفقبل ل  المممكح  لمقهءا كفقه لمقهمكف ال  ماا 
ف لاا القهمكف حبب نم  اللؿ الح   الحه ت الفا لفحققةه لق  الجحكب كلهلفهلا   ككف أ

اف كهمت فبفؿ  لمه س القهءا امطفو ا  فا حبكب لاو الحه ت كفقبل  كؿ حهل  نم  حبة  
 ءمف ا الهب المحببة قهمكمه أـ   .

 الثالث المطمب
 سمطة القاضي التقديرية في تحديد أقارب الواىب

   قب اقف   نم  أف ل ب  الجحكب فجهو (ُْٕ)لقب للمه ام ه أف مكقؼ المش ع الل اقا  
كا  مف لاا الكالب ح  ا   كلك كمكقؼ المش ع ال  ماا الهف   إ  أف المش ع الم  م   قب 

للف  –كمه للمهو فا محمو  –  كال قو القهمكما مففمؼ  (ُْٖ)المطهؽ   كجلمو لشمؿ أقه ب الكالب
 مؤلب لمكقؼ المش ع الم  م   كللف مله ض لو .

ممه كء  القهنبة اللهم   كلـ لحبب المش ع الم  م  الحه ت الفا فلب جحكبا كلل ا  كا 
فهت مف ش مةه اافهؿ له نف اؼ لهلجملؿ   كمفهل   لةه  كلا: ) أف   ل فا المكلكب لو ف   
كف ؾ المش ع الم  م فقبل  الؾ لمقءهء      (ُْٗ)مقفء  الكاجب محك الكالب   كأق لهاو (

الام لحبب ا فلهؿ   أك الف  فهت الفا فلب إاهءة لهلغ  لمكالب أك أق لهءو   كمف  ـ   مك امه 
هءة إللةـ قه ب الململلف لهلمص   إا فككف اااشبلبا ل ءمو   كمه لحبب القءهء مف لـ ا 

كفا لاو الحهل  لككف لقهءا المكءكع بك  فا فحبلب مف لـ كهااهءة لمكالب اافو    
  فمش ت نمةه حهل  الجحكب   (َُٓ)ا قه ب  الالف أاهء لةـ المكلكب لو كا فبت اااهءة لمكالب

م     (ُُٓ)لو محكم  المقض الم  ل  إف مكقؼ القءهء ألءه لؤلب مه اك مهو   كلك مه فالب
مهحظ  أمو   لمـز أف لككف ا فهؿ الكاق  لمه لشكؿ ج لم    أك جمهل    فةمهؾ أفلهؿ قب 
ف ب  لكمةه   فشكؿ ج لم    أك جمهل    كلكمةه فلب فا الكقت م او جحكبا كلل ا   كفقب  كؿ 

مف للهف أف لاا ا م  مكككؿ لقهءا كنملو   لب لمه    (ُِٓ)حهل  لقب له كظ كفةه كمهلاهفةه
 المكءكع   فةك مف لقكؿ كمم  ال  ؿ فلو   فةك لفكجب نملو ال  ؿ فا ا مك  اآلفل  :

: كلؿ أف مه  ب  مف المكلكب لو   للب جحكبا كلل ا فجهو اق لهء  أوال : تقرير الجحود
 الكالب أـ  ؟ .

لةـ كا فبت نم  الكالب ااهءة : الالف فلب اااهءة  ثانيا : تقرير من ىم األقارب
 لمكالب م او   ممه لافبنا نبله جحكبا كلل ا   فلككف لهامكهف فطللؽ المص القهمكما نملةه.

 لب أف لقـك  أم القهءا نم  أالهب اهاغ  ككاءح  لفـ  ثالثا : التسبيب :
ااففه ةه مف كقها  البنكل   لكا للب مه  ب  مف المكلكب لو جحكبا كلل ا لحؽ 

 .(ُّٓ)الكالب
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إاا مه فك ؿ القهءا   لمه الؽ اك و لفكجب نملو فاخ نقب  رابعا : فسخ عقد اليبة :
الةل    كمه أمو لهحظ أمو    قهل  نملو مف محكم  الفمللز أك المقض لف كص مه لفلمؽ 

 لكقها  البنكل.
الفطهكؿ مفمص ممه الؽ أممه  لك أملمه المظ  فا فقبل  مف لـ ا قه ب الالف للب 

نملةـ   أك الف  ؼ فجهلةـ للب جحكبا كلل ا   لكمه قب ق  مه أف مكقؼ المش ع الم  م جبل  
له حف اـ   إا أف فجهكز الشفص نم   ألكم الكالب   أك زكجفو   أك أك بو ال ملللف     شؾ 

و ال مح   أمو للب جحكبا كلل ا فجهو الكالب   كمةمه حهكؿ ااماهف ففطا لاا ا م    مظف أم
كلكممه م  الؾ كفا الكقت م او مكب ق   م ةكـ ا قه ب نم  ا ا ة فقط   فه مؤلب مكقؼ 
المش ع الل اقا   كمه أممه فا الكقت م او   مؤلب الفكا  لم ةكـ ا قه ب كمه لا الحهؿ فا 

  مكقؼ القهمكف المبما الم  م.
 خاتمة البحث

 اللحثم ؿ لفهفم    لمقهءا فا بنكل الجحكب لح مه الامط  الفقبل لللب أف ف امه مف 
 كمءممةه ألـ  مه فك ممه لو مف مفها  كمقف حهت م ل ء ك فةه :

 أوال : النتائج 
إف لمجحكب ملم  نهـ لك مك اف الجملؿ   كخف  فهص  كمق ب لهلملم  الفهص   ملمهو  - ُ

القهمكما كلك جحكب المكلكب لو ل ءؿ الكالب لهلقكؿ أك ال لؿ   ممه لف فب نملو الب  لجلز 
لمكالب ال جكع لهلةل    نمب ا ف هع المهم    ك قلكؿ قهءا المكءكع لمكاقل  الفا فلب جحكبا  

 كـ لالؾ.ك بك  ح
لـ لحبب كؿ مف القهمكف المبما الل اقا كالقهمكف المبما الم  م   أالهب ال جكع نم  محك  – ِ

الح     لؿ ك بت نم  محك الم هؿ   لهنفله له ا الهب الفا ا ف ت لاو الفش للهت   أمةه 
الحه ت الفا  ا ك   كقكنه فا الحلهة اللممل    كمه لـ لحبب القهمكف المبما الل اقا كالم  م  

فلب جحكبا   ممه كا  مف الامط  الفقبل ل  لقهءا المكءكع   كالب افاهع الامط  الفقبل ل  
لك م كم  الم كص القهمكمل    أمه فلمه لفلمؽ لمكقؼ القهمكف ال  ماا كلهنفله  نقب الةل  فلو 

فا فلب جحكبا مف ا  ؿ أمو نقب  ـز   لاا م او نبب نم  محك الح     الم هؿ   الحه ت ال
قلؿ المكلكب لو فجهو الكالب   كمه ق  و المش ع ال  ماا لك ا ك    جحهمه نمب ال قو القهمكما   

  مو لمم  ا جفةهبات القءهال  الفهطا .
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اففمؼ القهمكف المبما الل اقا كال  ماا مف جهمب  كالقهمكف المبما الم  م حكؿ الجحكب  – ّ
  إا لـ لقؿ لو كؿ مف القهمكف المبما الل اقا كال  ماا  كلكف ال هب  فجهو أقه ب الكالب 

القهمكف المبما الم  م نب الجحكب ال هب  فجهو ا قه ب   كهل هب  فجهو الكالب م او  لاا 
م ل أف المش ع الم  م فكا  فا فحبلب م كز المبنا فا بنكل الجحكب   إا امح لمكالب 

 .  كأقه لو المطهلل  لهلةل  لالب الجحكب
( أشه  إل  ما لفلف لمه المطهلل  لهلفم لا   أك ال اخ   ُُٔالمش ع  الل اقا فا المهبة )  - ْ

ككهلمه مف مافمزمهت اللقكب الممزم  لمجهمللف   كالفا لبك له فق  ءمف مطهؽ ال اخ     
ف كهف قب مص نم  جكاز ا لةل  ال جكع   ك  مقهلؿ لةاا المص فا القهمكف المبما الم  م   كا 

  كللبك أف المش ع الم  م   قب ف ؾ لاو الما ل  لمقكانب اللهم  المق  ة ل اخ اللقكب  المش كط 
  الفمط للف طمب فاخ نقب الةل   الممزم  لمجهمللف   فهلب مف الفمكلو إل  أمو   ل ح مطمقه

كاها  اللقكب  لهنفله و  المؤاس نم  إفهؿ المفلهقب اآلف  لهلفزامهفو المهشا  نف نقب الةل  
  كللف طمب  االمق  ة فا القهمكف المبم  لفء   حكهـ ال اخ القءهاا  الممزم  لمجهمللف 
فا   أف لطمب مف القءهء الف فلص لو   أم لقلهـ نا  لاكغ لمكالب   ال جكع فا الةل  

 الةل . فا الفمظلـ القهمكما للقبالمم كص نملةه   كالءكالط   كالال فحكمو القكانب   ال جكع 
إف الق ا  القءهاا لكجو نهـ للب ممشاه لمحؽ   كفلمه لفص الق ا  ال هب  لذق ا  الجحكب   - ٓ

لهلةل    للب حكـ القءهء ال هب  لو حكمه ممشاه     حكمه كهش ه نف الحؽ   لاا فذف لمجحكب 
لةه امط  بنكل فه   لو   ك حب أالهب ال جكع القءهاا الفا فلب مقلكل    كقب ممح المش ع ف

فقبل ل  لمقهءا   فا فحبلب مبل نب الف  ؼ ال هب  مف المكلكب لو جحكبا لاا أك    كمه 
أف لمقهءا فا القهمكف المبما الم  م   امط  فقبل ل  فا فحبلب مف لـ ا قه ب الالف للب 
ف  ؼ المكلكب لو فجهلةـ جحكبا فقب فكا  المش ع الم  م فا م كز المبنا  مو امح 

 كأقه لو له بنهء لكاقل  الجحكب  همله. لمكالب
بنكل الجحكب بنكل شف ل  ففقهبـ فا القهمكف المبما الل اقا كالم  م لهلفقهبـ الطكلؿ    -ٔ

أم فا م نملةه القكانب اللهم    للممه حبب القهمكف المبما ال  ماا مبة ام  مف فه لخ نمـ 
 الكالب لم لؿ الام لشكؿ جحكبا فجهلو.
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 ثانيا :المقترحات 
( فمص نم  جكاز الفهف  ا ج اال  لك    الكالب فا ِِٔإءهف  فق ة  همل  لمص المهبة ) – ُ

حهل  مكفو لالب ا نفباء نملو ملهش ة كلككف م ةه : ) إاا فم ؿ جحكب المكلكب لو لهلكالب 
ش كنه لهلقفؿ كمهت للبله لمبة   ففجهكز الام    فذف كهف قب أقهـ بنكاو فمك  فو الحؽ فا 

ف لـ لكف قب أقهمةه فهؿ لاو المبة   نب الؾ فمهز  ممو نف حقو فا فهفف و فا البنكل   كا 
  ف  بنكل الجحكب(

( لفق أ : ) أف لفؿ المكلكب لو إفه  فطل ا ُِٔمقف ح فلبلؿ مص ال ق ة )أ( مف مهبة ) – ِ
لككف لاا لمه لجب نملو محك الكالب أك أحب أقه لو مف الب ج  ا كل  أك زكج الكالب لحلث 

اافهؿ مف جهملو جحكبا املظه(  فمككف لالؾ قب أفا ط لقه كاطه للف الفقللب الام لمص نملو 
لهقف ه  الجحكب مق   لمكالب فقط   كا طهؽ الام لق  و القهمكف المبما الم  م لألقه ب 

 جملله.
 حـ المح مل  ( فاف ما ا لكلف مف مهم  الِّٔمقف ح إءهف  شط  ل ق ة )ق( مف المهبة ) – ّ

كفجلز لةمه ال جكع فا للفةمه  لمهاةمه الالف لمه اكف ءبلـ أفلهؿ اللقكؽ   لمم  نقكؽ 
ا لمهء لكالبلةـ   كالح ظ نم  أمكاؿ الكالبلف   كلاا ا م  اه ت نملو للض القكاملف المبمل  

حـ    كلاف م  أف فككف الةل  لام  حـ م –الل لل  كمقف ح أف لككف مص ال ق ة كمه لما : ) ق 
 . مف لاا المهم    جكع ا لكلف   لةلفةمه  لمهاةمه لالب الجحكب الغملظ(

  كمه أممه فا الكقت   لهقف ه  الجحكب فجهو الكالب فقط   مؤلب مكقؼ المش ع الل اقا  - ْ
  نملو  م او   مؤلب الفكا  لم ةـك ا قه ب كمه لا الحهؿ فا مكقؼ القهمكف المبما الم  م

للفل  لمكع فهص الله مقلك  لم جكع  ( للق أ : ) ُِٔمقف ح أف للبؿ مص ال ق ة )أ( مف المهبة )
أف لفؿ المكلكب لو إفهؿ فطل ا لمه لجب نملو محك الكالب أك زكجفو ك  –فا الةل  : أ 

 أك بو   أك ألكلو   لحلث لككف لاا ا فهؿ مف جهملو جحكبا املظه(.
هص لقمص مبة الفقهبـ الفه   لهلجحكب كنبـ ف ؾ بنكل الجحكب ففقهبـ إءهف  مص ف - ٓ

لهلفقهبـ الطكلؿ   طلقه لمقكانب اللهم  المق  ة لمحقكؽ الشف ل    كاللم  فا الؾ أف مبة الفقهبـ 
فءل  فلةه ملهلـ كاقل  الجحكب كأبلفةه   كنم  كجو الف كص إاا ككمت كاقل  الجحكب ج لم  

كف اللقكلهت   كمقف ح أف لككف المص كمه لما : ) لاقط حؽ الكالب فا ملهقب نملةه فا قهم
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ال جكع لالب الجحكب الغملظ فهؿ ام  مف فه لخ الكاقل  الفا لامبله الكالب لممكلكب لو كالفا 
 فشكؿ جحكب املظه لحقو(.

    مف كقت  بك  الحكـ   الل اقا   انفله  المكلكب لو ااء المل   مقف ح نم  المش ع - ٔ
( مف القهمكف المبما ِْٔ( مف المهبة )ِمف كقت  ف  البنكل   كمقف ح فلبلؿ مص ال ق ة )

الل اقا لفق أ : ) ك  ل ب المكلكب لو ال م ات   إ  مف كقت ا ف هؽ نم  ال جكع   أك  بك  
 الحكـ فا ال جكع القءهاا  ....(

فا حهؿ   ممبن  نملةـ ج اال  لنم  الفهف  ا المص لهل اـ مف شف ل  الجحكب مقف ح  – ٕ 
هلمش ع ال  ماا ل أاكةلذمكهف الكالب أف لفف ـ الك     فلككف لـ ك  فو   ك كفهة المكلكب لو 

جلؿ لهامكهف مقؿ الحؽ فا ال جكع للا  الجحكب لك    الكالب   كمه أجهز لمكالب أف الام 
حهل  ل مبة اقكط لمم  للبله  ف  لاو البنكل     فهؿلفه ـ ك    المكلكب لو فا حهؿ كفهفو 
أف فككف كفهة الكالب فهؿ م س اللهـ الام كق  فلو   أك ا افم ا  فا البنكل المقهم  لهل لؿ 

  للق أ المص : )إف طمب ال جكع نف الةل    لمكف فقبلمو   مف قلؿ الكالب لكجو ك     الجحكب
كجو المكلكب لو   مه لـ لكف الكالب فا الحهل  ا فل ة المكلكب لو   ك  مف قلؿ ك    الكالب ل

 لاو قب أقهـ البنكل  أك فكفا فهؿ الام  الفا ح ؿ فلةه الامكؾ الام للبو جحكبا املظه(.
لغ ض فكفل  جهمب حمهاا لمكالب كلممكلكب لو كلمغل  مقف ح المص نم  : ) لقلكؿ بنكل  – ٖ

اهلقه لف  ؼ المكلكب لو ف  فه مهقه لمممكل (   الجحكب لجب أف لككف فه لخ كاقل  الجحكب 
ؼ مهقؿ لمممكل  للب كاقل  كلكاا مص لمم  المكلكب لو الجهحب مف أف لف  ؼ لهلمكلكب ف   

 الجحكب.
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 الهوامش
                                                           

 (.ٗٓلكب   اآلل  )( اك ة (ُ
   ََِٕ(  نلب اهلل لف مامـ البلمك م   ف ال  ا لب الق خف   بكف نبب طلل    المكفل  اللممل    لل كت    (ِ

 .ِٕص 
ق   ُُّْ  با  اكم الق ل    قـ    ٔ  ج  ُمحمب لف الحاف الطكاا   الفللهف فا ف ال  الق خف   ط ( (ّ

 كمه للبله. ُْص 
 .(ْٕ)اآلل  اللمكلكت   ( اك ة (ْ
 .(ْٗ) اآلل  اللمكلكت   ( اك ة(ٓ
 . َُٗ  ص  ََِٕ  مؤاا  ا نمما   لل كت    ُنما لف إل اللـ القما   ف ال  القما   ط( (ٔ
 (.ِّلقمهف   اآلل  ) ( اك ة(ٕ
  با   ّ هلث نش    طمحمب لف نم  لف الحالف ال ازم الشهفلا   الف ال  الكلل     المجمب ال( فف  البلف (ٖ

 .ُِْ  ص  ََِٗالكفب اللممل    لل كت   
ـي ًإمَّوي لىلىٍحزيميؾى الًَّام لىقيكليكفى كقكلو فلهل  : ( (ٗ لىًَٰكفَّ  ليكىاِّليكمىؾى   ى  فىًذمَّةيـٍ  ۖ  ) قىٍب مىٍلمى بيكفى  المَّوً  ًلآلىهتً  الظَّهًلًملفى  كى    (لىٍجحى

لىهةي البٍُّملىه فىهٍللىٍكـى مى    اك ة( ّّاآلل  ) ٍفةيـي اٍلحى لىًللنه كىاى َّ ـٍ لىٍةكنا كى ايكا ًبلمىةي ـٍ ا ملهـ   ك قكلو فلهل  : )الًَّالفى افَّفى ٍماىهلي
( اآلل  ) بيكفى ه كىهميكا ًلآلىهًفمىه لىٍجحى مى ـٍ لىاىا كى ه مىايكا ًلقىهءى لىٍكًمًة كىالمَّوي فىءَّؿى ا ن اؼ   كقكلو فلهل  : ) اك ة(   ُٓكىمى

ـٍ  ـٍ فىةي هميةي مىكىٍت أىٍلمى ه مى مى  مى ـٍ نى ميكا ًل ىابِّم ً ٍزًقًة ه الًَّالفى فيءِّ ٍزًؽ فىمى مى  لىٍلضو ًفا ال ِّ ـٍ نى كي ً  المًَّو لىٍلءى ًفلًو اىكىاءه أىفىًلًمٍلمى
( اآلل  ) بيكفى ( اآلل  )المحؿ   كقكلو فلهل  : )كىاىًلؾى ليٍؤفىؾي الَّ    اك ة( ُٕلىٍجحى بيكفى ( ًّٔالفى كىهميكا ًلآلىهًت المًَّو لىٍجحى

ٍكا أىفَّ كقكلو فلهل  :  اهف   اك ة ـٍ لى ى لى ٍف أىشىبُّ ًممَّه قيكَّةن أىكى قىهليكا مى ؽِّ كى كا ًفا ا ىٍ ًض ًلغىٍلً  اٍلحى هبه فىهٍافىٍكلى ي المَّوى ) فى ىمَّه نى
ـٍ قي  ـٍ ليكى أىشىبُّ ًمٍمةي مىقىةي (اآلل  )الًَّام فى بيكفى كىهميكا ًلآلىهًفمىه لىٍجحى زىاءي     اك ة( ُٓكَّةن كى ًلؾى جى ف مت   كقكلو فلهل  : )اىَٰ

ٍمبً  بىا ي  ًفلةىه لىةيـٍ  ۖ  أىٍنبىاًء المًَّو المَّه ي  زىاءن  ۖ   اٍلفي بيكفى  ًلآلىهًفمىه كىهميكا ًلمىه جى ف مت  كقكلو  اك ة(   ِٖ( اآلل  ) لىٍجحى
لىقىٍب مى  ـٍ اىمٍ فلهل  : ) كى ٍمةي ه أىٍامى َٰ نى ه نا كىأىٍفًابىةن فىمى ـٍ اىٍملنه كىأىٍل ى لىٍممىه لىةي ـٍ ًفلًو كىجى ه ًإف مَّكَّمَّهكي ـٍ ًفلمى ـٍ كَّمَّهلي ه يلي ـٍ كى ى أىٍل ى ليةي

هؽى ًلًةـ مَّه كىهميكا لً  بيكفى ًلآلىهًت المًَّو كىحى ( اآلل  )كى ى أىٍفًابىفيةيـ مِّف شىٍاءو ًإٍا كىهميكا لىٍجحى (   اك ة ا حقهؼ ًِٔو لىٍافىٍةًزايكفى
  ص  ََِٕ  با  إحلهء الف اث الل لا   لل كت    ُ  لمظ  كؿ مف : نلب اهلل شل    ف ال  الق خف الك لـ  ط

  محمب حالف  ُْٕ  م ب  اهلؽ   ص  ْ  محمب لف الحاف الطكاا   الفللهف فا ف ال  الق خف   ج َُٖ
    ِّٓ  ص  ََِٗ   با  الكفهب الل لا   لغباب    ُ  ط ُِفا ف ال  الق خف   ج الطلهطلهاا   الملزاف 

  با  الكفب  ّمحمب لف نم  لف الحالف ال ازم الشهفلا   الف ال  الكلل    المجمب ال ال  نش    طفف  البلف 
ا نمما   مؤاا   ُ  طّ  ال لض الكهشهما   ف ال  ال هفا   ج  ّٕ  ص  ََِٗاللممل    لل كت   

   با  احلهء الف اث  ُ  محمكب لف نم  الزمفش م   الكشهؼ   ط  ِٕٔ  ص  ََِٖلممطلكنهت   لل كت   
 . ُُّْالل لا   لل كت   ص 

  مطلل   كح ا ملف   قـ   إل اف    ُإل اللـ إامهنلؿ الشة كهما   ملجـ الم طمحهت ال قةل    ط( (َُ
 كمه للبله. ّٓ  ص  َُّْ
 .َْٓ  ص ََِّ  با  الحبلث  القهل ة   ُالبلف محمب لف مكـ  الف ممظك    لاهف الل ب  ججمهؿ ( (ُُ
  با  إحلهء الف اث الل لا  ُ( ال ااب ا   ةهما الحالف لف محمب   الم  بات فا ا لب الق خف  ط(ُِ

 .ّٗ  ص  ََِٖلل كت   
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 .ِْٓ  ص ُٕٗٗ     با  ال ك ُأحمب لف فه س لف زك له   ملجـ مقهللس المغ    ج(ُّ) 
 ب. جملم  نلب القهب  ال فهنا   ب. اةلؿ أحمب حكامبة   البلف الملبـك فا ال قو اااهما أالهلو كنهجو ((ُْ

  .ُِٔ  ص ََُِ   ّ  اللبب  ٔ  لحث ممشك    المجم  ا  بمل  فا الب ااهت اااهمل    المجمب 
  ص  ُٗٗبا  الكفب اللممل   لل كت    ُ ج محمكب لف نم ك لف أحمب الزمفش م  أاهس اللها   ((ُٓ
ُِّ. 

(4)   Dictionnaire LAROUSSE , 2010, édition , 2009, pour cet édition , ISBN , 978-
2-03-Paris, 584162-9                                                                          

نبـ ا مفمهف كلك ف  ؼ الئ طل لق ب لو  ل اللقكؽ فا المغ  ال  ما                                                        
 ( مف القهمكف المبما الل اقا.ُِٔالمهبة )ال ق ة )أ( مف ( (ُٕ
 ( الملبؿ.ُْٖٗ( لام  )ُُّ( مف القهمكف المبما الم  م  قـ )َُٓالمهبة )ال ق ة )أ( مف ( (ُٖ
 .ٕٓٗ  ص ََِٕ  ملجـ القهمكس المحلط   با  المل ف    لل كت    محمب لف للقكب ال ل كز خلهبم( (ُٗ
 .ُٖٕ  ص ََِٖ   با  المل ف   لل كت   ّإامهنلؿ لف حمهب الجكل م   ملجـ ال حهح   ط( (َِ
 .َُُُ  ص  الاهلؽالم ب  ( (ُِ

(22) )Art 954) Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, 
les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et 
hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contra les tiers détenteurs 
des immeubles donnes, tous les droits qu’il aurait contra le donataire lui-même. 

  الشلك  اللهلمل   الل لل    لحث ممشك   مب حالف   أ   مش كع الامةك م فا القكاملف المبملب. فهلز مح(ِّ) 
 .ُّص   ( َُِٗ/ ِ/ ٔ ) فه لخ خف  زله ة    .www.mara.gov.com :  لمملمكمهت   مفهح نم  ال الط

  فذاا لـ لقلؿ  الةل نقب إف ال جكع فا الةل  للب الله  محهؿ اللقب   كقب مص نملو القهمكف لف كص ( (ِْ
مه   مف     جهز لمكالب أف لطمب مف القءهء الف فلص لو فا ال جكع المكلكب لو  جكع الكالب فلةه  ءهء
  كلـ لكجب مهم  مف ال جكع   كلق  ال جكع ل     جلا  ففلب الةل  قءهء  كهف لافمب فا الؾ إل  نا  مقلكؿ

مف حلف ال جكع لق   ك  ( َّٓ)( مف المهبة ُلحاب ال ق ة )ك ف لـ فكف  كالؾ فا القهمكف المبما الم  م 
نم     (   كقب ق  ت الؾ القكاملف المبمل  الل لل ِْٔ)( مف المهبة ُلحاب ال ق ة )فا القهمكف المبما الل اقا 

 -ََٓالمكاب:)لمظ  كؿ ممه ل فا حكؿ الؾ    كجكب للض ا ففهفهت فا فمظلـ ال جكع لهلةل  كخ ه ومف  اـ ال
( مف القهمكف  ُْٕ-ْٖٔ) كالمكاب:  الملبؿ (ُْٖٗ)لام   (ُُّ) ( مف القهمكف المبما الم  م  قـَّٓ

لام   (َْ) قـ  القهمكف المبما الل اقا ( مف ِٓٔ -َِٔ) كالمكاب:  ( ُْٗٗ)لام   (ْٖ)المبما الاك م  قـ 
ك المكاب   ( ُْٖٗ)( مف قهمكف الملهمهت المبمل  الاكباما لام   ّْْ-ِْٗ) كالمكاب:  الملبؿ (ُُٓٗ)

( مف القهمكف المبما الككلفا ِْٓ – ّٕٓ)ك المكاب :( مف قهمكف المكجلهت كاللقكب الملمهما   َّٓ-ِْٓ)=:
لام   (ُٕ)( مف مجم  ا حكاؿ الشف ل  الفكمال   قـ ُِّ – َِٗ)اب:كالمك   (َُٖٗ)لام   (ٕٔ) قـ 

 (.ُٖٓٗ)لام   (ٓ)( مف قهمكف الملهمهت المبمل  اامه افا  قـ ّٓٔ-ْٔٔ)كالمكاب:   (ُْٔٗ)
( ب. إامهنلؿ نلب الملا شهللف  امقءهء اللقب لهالغهء كال جكع فا القهمكف المبما  با  ال ك  الجهملا  (ِٓ

 .ِٗٓ  ص َُِّاااكمب ل   

http://www.mara.gov.com/
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  با  المةء  الل لل     ُ( ب. م ط   أحمب نلب الجكاب حجهزم   أحكهـ الٌ جكع القءهاا فا الةل    ط (ِٔ
 .َٖ  ص  َََِالقهل ة   

(27) Haddad Sabin, L’ ingratitude A L‘ egard Du Donateur , Une Raison De Faire 
Annuler Une Donation , Article , 02/09/2011, P1. 
(28) )Haddad Sabin, P 1, Opcit… 

  المجمب ال هما    ُمم ك  القهءا   ط   ف جم    ملجـ الم طمحهت القهمكمل    ( جل ا  كك مك (ِٗ
 .ُُُْ  ص  ُٖٗٗالمؤاا  الجهملل  لمب ااهت ك المش  كالفكزل    لل كت   

مهب  نلب اللزلز شهفا  نقب الةل   فا القهمكف الملمهما كالمقه ف   ب اا  فقةل    المؤاا  الحبل   لمكفهب  (َّ)
 .ْٕٔ ص ََِِ  ط المس   للمهف   

كمه للبله    ِٗق   ص  ُِْٕ  مطلل  ا ك    قـ    ٓلمظ  : محمب  ءه المظ     الممطؽ   ط ( (ُّ
 كمه للبله. َُٗ  ص  ََِٖم كز الب ااهت ال ما ل    لمبف      ُب.  ؤكؼ الةهما   نمـ الممطؽ   ط 

 .ْٕٔالم ب  م او   ص  (ِّ)
فا إطه  القهمكف المبما نمكمه لمهؾ مف لاففبـ م طمح الجحكب  لمفللل  نف اافهؿ فا ا لفزامهت  (ّّ)

 لا اللقب نمبمه اللقبل   نم  أمو كؿ مظة   أك مامؾ فه جا ل ب  نف المبلف  كل  ح نف ملفو فا نبـ فم
  لمظ  : ب. محمب لللب شمب   الجحكب الملفا  لملقب   ب اا  لهلقهمكف ا م لكا مقه م  لهلقهمكملف  لحؿ أجمو

 . ْ  ص  ُُٔٗ   ُ  نبب  ّال  ماا   كالم  م   لحث ممشك    مجم  اللمـك القهمكمل    مجمب 
 الل اقا.( مف القهمكف المبما ُِٔال ق ة )أ( مف المهبة )( (ّْ

 ( مف القهمكف المبما الم  م.َُٓال ق ة )أ( مف المهبة ) (ّٓ)
 ( مف القهمكف المبما ال  ماا.ٓٓٗالمهبة )( مف ّال ق ة )( (ّٔ
ك ال له ااففباـ القكة   ألهح فلو القهمكف لمشفص نمب الهب الممجب مف امط  أحؽ  لك ( البفهع الش نا(ّٕ

أك لك البفهع ك محبؽ نم  حؽ مف حقكقو الفه     أكع انفباء حهؿ ك ف  لط للف هبل لةه كق  أبكف مجهكزة 
( مف ِنف حؽ ءب فلؿ ال  مش كع أك ج لم  كشلك  الكقكع نم  حؽ لحملو القهمكف   لمظ  كؿ مف : ال ق ة )

 ء  ان  حبثأ)...فمف  :الفا ف ت الجمهل  نم  الم س لقكلةهالمهفا    مف القهمكف المبما الل اقا ( ُِِالمهبة )
   لجهكز الؾ القب  الء ك م ( ف  أك نف ال و كهف ال  ماؤكؿ نم    أكلك فا حهل  بفهع ش نا نف م او 

   (ْٔ – ِْ)فا المكاب   البفهع الش نا  (ُٗٔٗ)لام   (ُُُالملبؿ  قـ ) فمهكؿ قهمكف اللقكلهت الل اقاكمه 
  با  الم م   ِمقه م  ل قو الش لل  اااهمل    طلمظ : ب. محمكب المظ     مكام  الماؤكلل    ب اا  قهمكمل  

  ككالؾ : محمب إل اللـ ال هحا   مظ ل  البفهع الش نا فا  ُٓ  ص  ََُِلمطلهن  كالمش   لغباب   
 .ُ  ص  َُُِ    بكف با  طل    لغباب   ِالفش ل  اللقهلا كالقءهء الل اقا  ط

ل   الةل   بكف نبب طلل   با  المةء  الل لل    القهل ة  ( ب. نلبالكلهب اللمبا م  ش ح اللقكب المبم(ّٖ
 .ُُٖ  ص  ُٖٔٗ
( ّقهمكف اللقكلهت الل اقا ال هنؿ الملمكم لمج لم    فهنهن أ ملهن لةه   إا  مص نم  الؾ فا ال ق ة ) للب ((ّٗ

فم لا ال لؿ المككف مف بف  ل م كالم  شف هن نم   -ّ( نم  أمو : ) للب فهنهن لمج لم  ....  ْٕمف المهبة )
لمج لم    إاا كهف لاا الشفص ال  ماؤكؿ جزااله نمةه  م الب (   كلق ب لهل هنؿ الملمكم : مف لاف  
ال و   فكهب الج لم    ممفةزا مقط  ءلؼ فلو كحاف ملفو   أك نبـ اب اكو ل غ  امو   أك جمكف   أك نفو 



- 38 - 

 

                                                                                                                                                                      

الج لم    كفق  الج لم    لمهء نم  لاا الفح لض. لمظ  : أ هلو   أك أل  نهل  نقمل    فلح ءو نم  ا فكهب 
   باللهب. نما حالف الفمؼ  ب. امطهف نلب القهب  الشهكم    الملهبئ اللهم  فا قهمكف اللقكلهت   مكفل  

  .ُٓٗ  ص  ََِٗ   لل كت

الملهبئ اللهم   ( مف قهمكف اللقكلهت الل اقا   ب. نما حالف الفمؼ  َٓ( إل  )ْٕلمظ  : المكاب : )( (َْ
كمه للبله   ب. نما جله  شهؿ   الملهبئ اللهم  فا قهمكف  ُٕٗفا قهمكف اللقكلهت   م ب  اهلؽ   ص 

 كمه للبله. ُِٗ  ص  ََُِ  مكفب زاكا لمطلهن    لغباب    ِاللقكلهت   ط 
المكجلهت كاللقكب  حكؿ ا فهؿ له لفزاـ القهمكما الام للب جحكبا فجهو الكالب مه مص نملو قهمكف( (ُْ

( : ) إاا ا فكب افه  لهمه لهلكاجلهت الفا ل  ءةه نملو القهمكف ِٖٓالملمهما فا ال ق ة )  همله( مف المهبة )
 لمكالب أك لللمفو(.

ب. محمب مللـ لهالف   مظ ل  البنكل للف الش لل  اااهمل  كقهمكف الم افلهت المبمل  كالفجه ل    طلل  ( (ِْ
 .ّٖ  ص  ََِّلم هاس   ا  بف   فه     با  ا

 .ُٗٔٗلام   ّٖ( مف قهمكف الم افلهت المبمل  الل اقا الملبؿ  قـ ِالمهبة )( (ّْ
  ُْٔٗ   با  اللمـ لممهللف   لل كت   ُ( محمب جكاب مغمل   أ كؿ اا لهت فا ال قو الجل  م     ط(ْْ

  المكفل  القهمكمل    لغباب   ُ  جِالمبمل   ط   كمه لمظ  :نلبال حمف اللهـ  ش ح قهمكف الم افلهتِّص   
 .ّٓ  ص  ََِٗ
 .ِّ  ص  ُٔٔٗ  مطلل  المله ؼ   لغباب   ُب. البكف اللهم م  مكجز مظ ل  ا  لهت   ط( (ْٓ
 .ّٓ( نلبال حمف اللهـ  ش ح قهمكف الم افلهت المبمل    م ب  اهلؽ   ص (ْٔ
 .ِّالجل  م   م ب  اهلؽ   ص ( محمب جكاب مغمل   أ كؿ اا لهت فا ال قو (ْٕ
   ُِّْ  مجم  ال ك  اااهما   قـ    ِ( كهظـ الحالما الحها م   القءهء فا ال قو اااهما  ط (ْٖ
 . َِٔص 
  مؤاا  الفكاا اااهمل   ْ  القءهء كالحبكب   ط  ُْألك القهاـ الفكاا   ملهما فكمم  الممةهج   ج( (ْٗ
 .ُٓ  ص  ُُّْ  

(50) Ibrahim nadjar, Op cit , P 295. 
 ُٗٔٗلامو  ّٖ( مف قهمكف الم افلهت الل اقا  قـ )ّ) المهبةا لمل : اشف طت  -أ  لا : ش كط البنكل( (ُٓ

مفمفله له لمل  الهزم   افلمهؿ الحقكؽ   الفا ففلمؽ لةه   نم  أف لككف كؿ مف ط فا البنكل   ( الملبؿ 
ـ مقهمو قهمكمه  فا اافلمهؿ لاو الحقكؽ  فهلمص لشف ط أف لككف البنكل  كا   كجب أف لمكب نمو مف لقك 

المبنا اا ألمل  لهبنهء   كففكف  فا المبن  نملو ألمل  ل ف  البنكل نملو  كاف ال شب  مهمل  نش ة ام  
كجب أف لمكب نمو مف لم مو ش نه كقهمكمه   لاا لهلمال    كهمم   فذاا لـ لكف  هحب الحؽ اا ألملو كهمم  

: أف فقهـ  الف كم  –ب  -مف لم مو قهمكمه نم مشفص الطلللا  أمه الشفص الملمكم فلمـز أف فقهـ البنكل ل
أم نمبمه لفل  القهءا لحؽ   إاا ف فب نم  إق ا و حكـ   ك لككف الف ـ كالؾ   البنكل نم  ف ـ قهمكما 

  فذف لـ لكف كالؾ فه فقلؿ البنكل أك ممزمه لشاء نم  فقبل   لكت البنكل  نملو آلف   أم أف لككف محككمه
 .فهل    إاف ش ط  ـز مافقؿ لاافو   فه لغما نمةه كجكب م محو لممبنا فا المزاع   كلفحفـ  بله

اكاء فم ؿ   أك أبلا   لقـك حؽ الشفص فا فقبلـ البنكل نم  اافمهبو إل  حؽ مهبم  : الم مح  –ج  –  
     أم أمو مقلب لء ك ة فلمؽ البنكل لم مح  قهمكمل  نف نمؿ أك ا مفمهع  الؾ فا  ك ة القلهـ للمؿ 
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  كالفا ل اب فحقلقةه مفلج  ا لفجهء إل  القءهء  ال هابة اللممل  الفا لق له القهمكف كلحملةه    كلق ب لهلم مح  
ه أف فككف محهن لجب أف ففاـ البنكل لام  ال هابة اللممل  كالقهمكمل    ف الم هلح المظ ل    ف مح لاافةكمه 

لمظ  كؿ مف: ءلهء شلت فطهب  فف القءهء ملةب اللحكث كالب ااهت الل لل   حكؿ الؾ لبنكل قءهال   
 هبؽ حلب   ش ح قهمكف الم افلهت المبمل   بكف نبب طلل     :كمه للبله  كمه لمظ   ّٓص ُْٖٗلغباب 

 كمه للبله.  ِّ  ص َُُِمكفل  الامةك م  لغباب  
( مف قهمكف ّٔ) المهبة :( مف قهمكف الم افلهت المبمل  الل اقا المهفا  كمه لمظ ْْ) ( مف المهبةُال ق ة )((ِٓ

 .(ََِٕلام   ٕٔ ) الملبؿ لهلقهمكف  قـ (ُٖٔٗلام   ُّ) قـ الم  م الم افلهت المبمل  كالفجه ل  
( ُٕ – ْٗ): كالمكاب   ( ّٓ- ُّ): لمظ : ال  ؿ ال هما مف قهمكف الم افلهت المبمل  الل اقا المكاب  ((ّٓ

  مف قهمكف الم افلهت المبمل  كالفجه ل  الم  م.
( الفلملغهت القءهال  لا إنهـ الشفص الم اب فلملغو له ك اؽ القءهال    كمه لففا ءبو مف إج اءات   (ْٓ

لهلحءك  أمهـ لمهء نم  الط لق  الفا  امةه القهمكف  أك لك إج اء  اما لفـ لكااطفو إنهـ شفص مه   
المحكم    كلك إج اء لفاـ ل لمل  كل ل    ف لذفمهمو فلبأ مةم  مللم  لهلحءك   أك فلبأ مبب الطلف   حكؿ 

الملبؿ  كمه  ُٗٔٗلام   ّٖ( مف قهمكف الم افلهت المبمل  الل اقا  قـ ِٖ – ُّالؾ لمظ  كؿ مف : المكاب )
كمه لمظ  كؿ مف: ب. خبـ كللب     كالفجه ل  الم  م ( مف قهمكف الم افلهت المبملِٕ- ٓلمظ  المكاب )

كمه للبله   َُٖالمباكم   الم افلهت المبمل   بكف نبب طلل   مكفل  الامةك م  لغباب  بكف ام  طل   ص 
كمه للبله   ِٔ  ص َُُِ  المكفل  القهمكمل   لغباب  ْمبحت المحمكب  ش ح قهمكف الم افلهت المبمل  ط

كمه  ّٔ  ص  َُِٕ  مطلل  الكفهب  لغباب   ُالم ةـك القهمكما لمفلملغهت القءهال   طكألءه جملؿ طهلب  
 للبله.

(55) Ibrahim Najjar, pages 295. 
(56) MM.DALLOZ,  jurisprudence general, supplement au repertoire de legislation  et de 
jurisprudence, TOME CONQIEME, paris 1980, p152. 

 

فا بنكل مللم  كافف هص   لك امط  المحكم  لمقفء  القهمكف   ا فف هص المكنا لممحكم  (ٕٓ) 
ا فف هص المكنا لممحكم   لك فحبلب  كم للةه مف القءهله الفا لجكز لةه ال  ؿ فلةه     المحكم  للما 

فحبلب افف هص ك ل  المحكم  فا المظ  لمكع مللف مف البنهكل  كلاا الملله   أك الفل لؼ ل ما إل  
لمظ  :  المحكم  لبنهكل مللم   لهلمظ  إل  طللل  ال الط  القهمكمل  محؿ الحمهل   كل  ؼ المظ  نف قلمفةه=

 كمه للبله. ٕٔب. خبـ كللب المباكم   الم افلهت المبمل    م ب  اهلؽ   ص 
 .ُُٔب. خبـ كللب المباكم  الم افلهت المبمل    م ب  اهلؽ   ص ( (ٖٓ
 ( مف القهمكف المبما الل اقا المهفا.ِِٔ) المهبة( (ٗٓ
 .ُُٖنلبالكلهب اللمبا م   ش ح اللقكب المبمل    الةل    م ب  اهلؽ   ص  ( ب.(َٔ

 ( مف القهمكف المبما ال  ماا.ٕٓٗ)  المهبة ( مف ِال ق ة ) (ُٔ)
(62) Cour de cassation , Chambre Civil 1 , du 8 janvier , 1991 , N 89 – 12384 

 .ََِ  م ب  اهلؽ ص ٓب. نلبال زاؽ الامةك م  ش ح القهمكف المبما   الكالط  ج  ( (ّٔ
( مف القهمكف المبما الل اقا  كلم س افجهو المش ع الل اقا لمظ  كؿ مف : المهبة ِِٔ( لمظ : المهبة )(ْٔ

لام   ٓ( مف قهمكف الملهمهت المبمل  اامه افا  قـ ) ْٖٔالككلفا   المهبة )( مف القهمكف المبما َْٓ)
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( مف القهمكف المبما القط م  قـ ) َٗٓ( مف القهمكف المبما الاكباما   المهبة )ِِْ(  الملبؿ   المهبة )ُٖٓٗ
 ( مف القهمكف المبما ا  بما .ٖٕٓ(   المهبة ) ََِْلام   ِِ
   َُِٓا لث كالةل  كالك ل    بكف نبب طلل    ممش ة المله ؼ   اااكمب ل    كمهؿ حمبم   المك  ب.( (ٓٔ
 .ُٕٔص 
ب. اجلهب  هم  مهلؼ البللما  ال    فا البنكل المبمل   ب اا  فحململ  فطللقل  مقه م  للف ال قو اااهما ( (ٔٔ

 .ُّ  ص َُِٕ  ممشك ات زلف الحقكقل    لل كت   ُكالقهمكف الكءلا  ط
 .ُٓ ب  م او   ص الم( (ٕٔ
الفهف   – ب -امفقهؿ الحؽ اافو لشفص خف : الفهف  فا الحؽ  -فمقاـ الفهف  إل  قاملف لمه : أ ( (ٖٔ

كقب ف فا   كلا قب ف فا لالب الفهف  المكءكنل    ا ج اال  : الفهف  ا ج اال  لا القب ة نم  الف كم  
 هحب الحؽ :  لل  فقط لـ ال    ا ج اال  ف لت  كلكجو نهـ فذف   امفقهؿ ال    لهلف كم  فقط 

كالمم ؿ القهمكما لمشفص ا نفله م   كالمم ؿ ا ف هقا أم   كالمهاب القهمكما ) كهلكلا كالك ا(   كءكنا مال
ب. نلب محمب الق هص   الفهف  فا ال    ا ج اال  فا المكاب المبمل  . لمظ  : ككلؿ البنكل )المحهما( 

 كمه للبله. َُ  ص  ُٔٗٗ  بكف نبب طلل     با  المةء  الل لل    القهل ة   كالفجه ل  
(69) Cour de cassation , Chambre  commerciale ,  1 er juin , 2010, 09- 14 353 , Publie au 
bulletin                                                                                      . 

 كمه للبله. َُب. نلب محمب الق هص   الفهف  فا ال    ااج اال    م ب  اهلؽ   ص  ((َٕ
 .ُْٗب. محمب كهمؿ م اا   ش ح القهمكف المبما   اللقكب المامهة   م ب  اهلؽ   ص مقه نف : ( (ُٕ

(72) Planiol et Ripert , Traité Pratique de droit civil français ,Donations et Testaments ,par 
Trashot et Loussouarn, p511,Paris ,1952. 

.ّْٓلب  جهاـ الللقكب  نقب الةل  فا القهمكف المبما الككلفا  م ب  اهلؽ   ص  ب.مقه نف    
  ممشك  فا القهمكف ال  ماا لهلل لل    بالكز   م ب  اهلؽ   ( ُٖٓٗ/ّ/ُٗ)   ُمقض ف ماا :  قـ ( (ّٕ
 .ْٖٗص 
 .ُٓٗب. محمب كهمؿ م اا   ش ح القهمكف المبما   اللقكب المامهة   م ب  اهلؽ   ص ( (ْٕ
ممشك  فا القهمكف ال  ماا لهلل لل    بالكز   م ب  (   ُٖٖٗ/ ّ/ٖ  فا )  ّٔ( مقض ف ماا:  قـ (ٕٓ

 .ْٖٗاهلؽ   ص 
 ( مف قهمكف الم افلهت المبمل  الل اقا.ْْ) المهبة( مف ُال ق ة )( (ٕٔ
البنكل الحهب   : لا البنكل الفا فقبـ لممحكم  أ مهء البنكل ا  مل  كفؤبم إل  فلبلؿ مطهقةه مف ( (ٕٕ

ب. نما جله  ا ابم   ا بفهؿ الجل م لمشفص ال هلث فا البنكل   حلث المكءكع أك الالب أك ا شفهص. 
 ُّص    َُِٔبا  ال ءكاف       ُط

 ( مف قهمكف الم افلهت الل اقا.ٔٔالمهبة )( (ٖٕ
لمط فلف فمقلص أك فلبلؿ  – ِ -الل اقا : ) ...( مف قهمكف الم افلهت المبمل  ٗٓالمهبة )( مف ِال ق ة )( (ٕٗ

 بنكالمه أك بفلةه فا المكااح المفلهبل  أك لهلجما  لش ط أ  لغل ا مف مكءكع البنكل ( .
 مف قهمكف الم افلهت المبمل  الل اقا.( ِٕ( إل  )ٔٔلمظ : المكاب مف ) ((َٖ
 .ّٓص  م ب  اهلؽ    نلبال حمف اللهـ   ش ح الم افلهت المبمل  ( (ُٖ
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 ( مف قهمكف اا لهت الل اقا.ٕ) المهبةمف  ال ق ة ) همله(( (ِٖ
 ( مف قهمكف ا  لهت الل اقا.ٔ) المهبة ( (ّٖ
 .ّٓب. نلبال حلـ حهفـ الحاف   م ب  اهلؽ   ص ( (ْٖ
  ص ُِٓٗ  مطلل  المةء    م      ِنما ق ان    ا  كؿ القءهال  فا الم افلهت الش نل    ط ( (ٖٓ
ٔ. 

 كمه للبله. َِٔكهظـ الحالما الحها م   القءهء فا ال قو ا اهما   م ب  اهلؽ   ص ( (ٖٔ
 .ُٔٗب. محمب مللـ لهالف   مظ ل  البنكل   م ب  اهلؽ    ص ( (ٕٖ
 كمه للبله.ُٕٗ  ص  م اوالم ب   ((ٖٖ
 .( مف قهمكف اا لهت الل اقا ٕ( لمظ : المهبة )(ٖٗ
 الل اقا المهفا .( مف قهمكف الم افلهت ّٕالمهبة )( (َٗ
 ( الملبؿ .ُٖٔٗلام   ُّ( مف قهمكف الم افلهت الم  م  قـ )ٗالمهبة )( (ُٗ
 .( مف قهمكف الم افلهت الل اقإٓ - ْٓ) المكاب( لمظ  كؿ مف : (ِٗ

 ( مف القهمكف المبما ال  ماا المهفا.ٕٓٗ) ( المهبة(ّٗ
(94) Ibrahim nadjar, p295,Op cit….. 

 كمه للبله. ُٔٔ  مظ ل  البنكل   م ب  اهلؽ    ص  ب. محمب مللـ لهالف( (ٓٗ
 ( مف القهمكف المبما الل اقا.ُُٔ) المهبة ( (ٔٗ
( مف القهمكف المبما الم  م : كالفا فمص نم  أمو : ) لمفـز المكلكب لو ل باء مه اشف ط ْٕٗ) المهبة ( (ٕٗ

 ـ لمم مح  اللهم (.نملو مف نكض اكاء اشف ط لاا اللكض لم مح  الكالب أـ لم مح  أجملا أ
 ( مف القهمكف المبما الم  م.ُُٔ - ُٕٓ) ( المكاب(ٖٗ
( مف القهمكف المبما ُُٔ - ُٕٓ( مف القهمكف المبما الل اقا   كالمكاب ) َُٖ - ُٕٕلمظ  المكاب: )( (ٗٗ

 الم  م .
القهمكف المبما ( مف َْٓ- ََٓ( مف القهمكف المبما الل اقا   كالمكاب )ِٓٔ - َِٔلمظ  المكاب: )( (ََُ

 الم  م.
 .ََُ( ب. أمك  طمل    اللقكب ال غل ة   م ب  اهلؽ   ص (َُُ
 .ََُ  ص  م اوالم ب   ((َُِ
(     مشه  لو لبل : ل فو لهمؿ  َُُِ/ ُُ/ُّ(   فا )َّٕٕ)  قـمحكم  الفمللز ا فحهبل     ق ا ( (َُّ

ك  ِّّ  ص  َُِّ   ُ  ط  ِاللجلما   المففه  مف قءهء محكم  الفمللز ا فحهبل    القاـ المبما   ج 
ِّْ. 
 .َُِب. أمك  طمل    اللقكب ال غل ة   ص مشه  لو نمب (  (َُْ
. لمظ  :  الملبؿ(  ُٕٗٗلام   َُٕ ) لهت الل اقا  قـ( مف قهمكف اا ٕ) ال ق ة )أك ( مف المهبة( (َُٓ

   ب. البكف اللهم م   مكجز ِٕ  ص    م ب  اهلؽ محمب جكاب مغمل    أ كؿ ا  لهت فا ال قو الجل  م
 .ِّمظ ل  اا لهت   م ب  اهلؽ   ص 

للملف   كالملهلم    كالفل ة : الكفهل    كااق ا    كا افجكاب   كالشةهبة   كالق ااف   كالا  ط ؽ اا لهت( (َُٔ
 .المهفا ( مف قهمكف ا  لهت الل اقأُْ – ُٖ  لمظ  المكاب: )



- 42 - 

 

                                                                                                                                                                      

 ( مف القهمكف المبما الل اقا .َِٔ) المهبة ((َُٕ
 ( مف القهمكف المبما الل اقا .َّٔ) المهبة(َُٖ) 
 ( مف القهمكف المبما الل اقا .َِٔ) ( المهبة(َُٗ
 القهمكف المبما الم  م .( مف ْٖٖالمهبة )( مف ُال ق ة )( (َُُ
 ( مف القهمكف المبما الل اقا .َٗ) ( المهبة(ُُُ
 ( مف القهمكف المبما الم  م .ٖٗ) ( المهبة(ُُِ
( مف القهمكف المبما الل اقا: ) إاا كهف اللقب لهطه جهز لكؿ ام م مح  أف لفماؾ ُُْ) ( المهبة(ُُّ

ؿ اللطهف لهاجهزة(  كمه لمظ : ب. نلبالمجلب الحكلـ لهللطهف   كلممحكم  أف فقءا لو مف فمقهء م اةه ك  لزك 
 كمه للبله. ِٗٔ     م ب  اهلؽ   المكجز فا ش ح القهمكف المبما  م هب  ا لفزاـ 

 ( مف القهمكف المبما الل اقا.َّٔالمهبة )( (ُُْ
 ُٕٗٗلام   َُٕقهمكف ا  لهت الل اقا  قـ ( مف قهمكف اا لهت الل اقا ٕٗ – ٕٔ( لمظ  المكاب : )(ُُٓ
 ُٖٔٗلام   ِٓ( مف قهمكف اا لهت الم  م فا المكاب المبمل  كالفجه ل   قـ ٖٗ - َٔ  ك المكاب : ) المهفا

 .ََِٕلام   ٕٔكالملبؿ لآف  فلبلؿ لهلقهمكف  قـ 
ملبأ ال لكت لهلكفهل  لك كؿ كفهل  ف ب  مف الف ـ لككف مف ش مةه أف فجلؿ كجكب الحؽ المبن  لو ( (ُُٔ

 ( مف قهف ا  لهت الل اقا المهفا.ٖٕحفمهؿ(   لمظ  : المهبة )ق لب ا 
 ( مف القهمكف المبما الم  م.ْٖٖالمهبة )( (ُُٕ
 . ِٔب. محا البلف إامهنلؿ نمـ البلف   اللقكب المبمل  ال غل ة   م ب  اهلؽ   ص ( (ُُٖ
 ( مف القهمكف المبما الم  م .ّْٗ) المهبة( (ُُٗ
  مظ ل  ا لفزاـ فا القهمكف المبما الل اقا لباللهقا اللك م   ب. زلل  اللشل    ب.نب. نلبالمجلب الحكلـ ( (َُِ

 .َِّ  م ب  اهلؽ   ص 
 .الملبؿ ُُٕٗلام   ِّ قـ  ( مف قهمكف أ كؿ المحهكمهت الجزاال  الل اقأِالمهبة )( (ُُِ
  ءكالط ا  فلهط للف مكا إل اللـ لط ا ( مف قهمكف ا ج اءات الجمهال  ال  ماا   لمظ  : ْالمهبة ) ((ُِِ

   ُٖٔٗالبنكللف   الجمهال  كالمبمل  المهشافلف نف كاقل  كاحبة   بكف ام  طل    مطلل  المله ؼ   لغباب   
 .ُُص 

 .ُِ  ص  م او( الم ب  (ُِّ
 .ُٖٖٗ     القهل ة   با  المةء  الل لل ُ  ط    م ةـك الامط  الفقبل ل  لمقهءا المبما ب. أحمب محمكب الب (ُِْ)
ب. أمك  طمل    اللقكب ال غل ة  : مقه نف  ( ُِٖٗ/ُُ/ُْ) فا  ُْ  س  ّٓٔ قـ مقض م  م: ( (ُِٓ
 .َُّ  ص 
  لبكف نبب طلل    مكفل  اللمـك كالحكـ   المبلم   ب. محمب أملف الشمقلطا   ماك ة فا أ كؿ ال قو (ُِٔ)

  .َُّالممك ة   لبكف ام  طل    ص 
 .ِٓٓ  ص م ب  اهلؽ ب. م ط   إل اللـ الزلما  أ كؿ ال قو فا مالجو الجبلب   (ُِٕ)
 .ِّٔ  ص  م اوالم ب    (ُِٖ)
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اللقه     الةلا  ا افامهفل     ( َُُِ/ُُ/ُّ فا )  َّٕٕ قـ  ق ا  محكم  الفمللز ا فحهبل ( (ُِٗ
   ِ: ل ف  لهمؿ اللجلما  المففه  مف قءهء محكم  الفمللز ا فحهبل    القاـ المبما  ج  مقه نف  َُُِ

 . ِّْ ص  َُِٕمطلل  الكفهب   
:  لل  مقه نف (    َُِٓ /ُ/ُٗ  للاو مبمل    فا )  َُِاللبب محكم  الفمللز ا فحهبل     ق ا  ((َُّ

 . ّّٕ  ص  َُِٗ  لل كت ْءهة محهكـ اللباءة   جمحمب الزلهكم  الفاللب كا جفةهب فا ق ا ات الاهبة ق
 ( مف القهمكف المبما الل اقا.ٖ( المهبة )(ُُّ
(    ) ال  َُِٓ/ ٔ/ ُْ(   الةلا  المبمل    فا )َِّٓ قـ ) محكم  الفمللز ا فحهبل  ق ا  ( (ُِّ

. 

 ( مف القهمكف المبما الل اقا.ِ) المهبة( (ُّّ
ب. أمك  طمل    اللقكب  أشه  إللو (   ُٖٗٗ  فا ) ْٓ  س  ِٔمحكم  المقض الم  ل   قـ ق ا   (ُّْ)

 .َُُال غل ة   م ب  اهلؽ   ص 
ب. طه ؽ نجلؿ   المطكؿ فا ش ح القهمكف المبما   ب اا  ملمق  كمقه م  لهل قو الغ لا كاااهما    ((ُّٓ

 .َِ  ص  َُِّ   املقهب اللقب   ممشك ات زلف الحقكقل    لل كت   ُج
  ب. طه ؽ نجلؿ   المطكؿ فا ش ح القهمكف المبما    بكف  قـ أك فه لخ  أشه  إللومقض م  م  :  ((ُّٔ
 .ُِص 
  ممشك ات زلف  ُب. إلمهف طه ؽ الشك م   امط  القهءا فا ف ال  اللقب   ب اا  مقه م    ط( (ُّٕ

 .َِ  ص  َُِٖالحقكقل    لل كت   
 .ُٗالم ب  م او   ص ( (ُّٖ

 .ّّْب. لب  جهاـ الللقكب   نقب الةل  فا القهمكف المبما الككلفا   م ب  اهلؽ   ص  (ُّٗ)
  ص َُِْب. فهلب جمهؿ أحمب حاف   أ كؿ ف ال  الم كص القهمكمل    جهمل  أالكط   م      ( (َُْ
ّْ. 

. طه ؽ ب  أشه  إللو( : ُٓٔٗ/  ٔ/ ِْ  فا )  ُٓٔٗ  حقكقل     ُّٕ قـ  فمللزمحكم  ال( ق ا  (ُُْ
 .ِِنجلؿ   المطكؿ فا ش ح القهمكف المبما   م ب  اهلؽ   ص 

 .ّّْ  ص  الاهلؽالم ب  ( (ُِْ
: ب. أمك  طمل     أشه  لو : ( ُِٗٗ/ِ/ِِ )   لفه لخ ٔٓ   س ّْٖ قـ   مقضق ا  محكم  ال( (ُّْ

 .َُُص   م ب  اهلؽ   اللقكب ال غل ة   
(144) Picovschi , op ,p .1 
(145) Cour de cassation , chambre civil 1 , du 9 janvier 2008 , N 06-20108 . 
(146) Cour de cassation , chambre civil 1 , du 21 Novembre 2012 , N 11-20140. 

 ( مف القهمكف المبما الل اقا.َِٔ) ال ق ة )أ( مف المهبة(ُْٕ) 
 .( مف القهمكف المبما الم  مَُٓ) ال ق ة )أ( مف المهبة(ُْٖ) 
 .َُٖص ( ب. نلبالكلهب اللمبا م   ش ح اللقكب المبمل    الةل    (ُْٗ

 .َُِ  م ب  اهلؽ   ص  ٓب. نلب ال زاؽ الامةك م   الكالط   مجمب  (َُٓ)
ب. أمك  طمل    أشه  إللو (    ُِٖٗ/ ُُ/ ُْؽ   فا ) ُْس  ّٓٔطلف  مقضق ا  محكم  ال(ُُٓ) 

 .َُُاللقكب ال غل ة   م ب  اهلؽ   
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 .ُُٖص نلبالكلهب اللمبا م   ش ح اللقكب المبمل    الةل     ( ب.(ُِٓ
 .َُِ  م ب  اهلؽ   ص  ٓ  مجمب فا ش ح القهمكف المبما( ب. نلب ال زاؽ الامةك م   الكالط (ُّٓ

 

 البحث مصادر
 بعد القرآن الكريم

 كتب التفسير 
المكفل  اللممل    نلب اهلل لف مامـ البلمك م   ف ال  ا لب الق خف   بكف  قـ طلل     - ُ

 . ََِٕلل كت    
  با  إحلهء الف اث الل لا   لل كت    ُنلب اهلل شل    ف ال  الق خف الك لـ  ط - ِ

ََِٕ. 
 ََِ  مؤاا  ا نمما   لل كت    ُنما لف إل اللـ القما   ف ال  القما   ط - ّ
المجمب   محمب لف نم  لف الحالف ال ازم الشهفلا   الف ال  الكلل   فف  البلف  - ْ

  ََِٗ  با  الكفب اللممل    لل كت    ّال هلث نش  ك ال ال  نش    ط
  مؤاا  ا نمما لممطلكنهت    ُ  طّال لض الكهشهما   ف ال  ال هفا   ج  - ٓ

 .ََِٖلل كت   
  با  اكم  ٔ  ج  ُمحمب لف الحاف الطكاا   الفللهف فا ف ال  الق خف   ط  - ٔ

 ق .ُُّْالق ل    قـ   
   با  الكفهب  ُ  ط ُِمحمب حالف الطلهطلهاا  الملزاف فا ف ال  الق خف   ج  - ٕ

 . ََِٗالل لا   لغباب   
   با  احلهء الف اث الل لا   لل كت    ُمحمكب لف نم  الزمفش م   الكشهؼ   ط - ٖ

 بكف ام  طل .
 المعاجم والقواميس 
  مطلل   كح ا ملف  ُإل اللـ إامهنلؿ الشة كهما   ملجـ الم طمحهت ال قةل    ط - ُ

 . َُّْ  قـ   إل اف   
  بكف ام   ُ  بكف با  مش    ج ِل اللـ أملس مم ك    الملجـ الكالط   طإ - ِ

 طل .
  با  الحبلث  القهل ة   ُالف ممظك  جمهؿ البلف محمب لف مكـ    لاهف الل ب  ج - ّ

ََِّ. 
 .ُٕٗٗ  با  ال ك    ُأحمب لف فه س لف زك له   مقهللس المغ    ج - ْ
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 .ََِٖ   با  المل ف   لل كت   ّإامهنلؿ لف حمهب الجكل م   ال حهح   ط - ٓ
  ُهل ااب ا   ةهما   الم  بات فا ا لب الق خف  طالمل كؼ ل الحالف لف محمب - ٔ

 . ََِٖبا  إحلهء الف اث الل لا  لل كت   
 .ََِٕلقكب ال ل كز خلهبم   القهمكس المحلط   با  المل ف    لل كت   محمب لف ل - ٕ
   با  الكفب اللممل   ُمحمكب لف نم ك لف أحمب الزمفش م  أاهس اللها   ج  - ٖ

 .َُٗٗلل كت  
 كتب الفقو اإلسالمي 
  .ََِٗ  با  ال  كة    ُ  الملهمهت   ط ِألك القهاـ الفكاا   ج  - ُ
 ْ  القءهء كالحبكب   ط  ُْكمم  الممةهج   جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ملهما ف - ِ

 .ُُّْ  مؤاا  الفكاا اااهمل    
  مجم  ال ك  اااهما  ِما  ط كهظـ الحالما الحها م   القءهء فا ال قو اااه - ّ

 ُِّْ  قـ   
     مطلل  فهفـ ا مللهءّ  طُ  فقو اللقكب  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ - ْ

 .ُِْٖقـ المقبا   إل اف  
  مطلل  فهفـ ا مللهء  ّ  ط  ِػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فقو اللقكب   ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ - ٓ

 .  ُِْٖ  قـ المقبا    
   با  اللمـ لممهللف ُالجل  م     طمحمب جكاب مغمل   أ كؿ اا لهت فا ال قو  - ٔ

 .ُْٔٗ  لل كت   
 ق . ُِْٕ  مطلل  ا ك    قـ    ٓمحمب  ءه المظ     الممطؽ   ط  - ٕ
 الكتب القانونية 

  الم افلهت المبمل   بكف نبب طلل   مكفل  الامةك م  لغباب  بكف ام  خبـ كللب المباكم  -ُ
 .طل 

 
البنكل المبمل   ب اا  فحململ  فطللقل  مقه م  للف اجلهب  هم  مهلؼ البللما  ال    فا ب.  -ِ

 .َُِٕ  ممشك ات زلف الحقكقل    لل كت   ُال قو اااهما كالقهمكف الكءلا  ط
  با  المةء  الل لل   ُأحمب محمكب الب  م ةكـ الامط  الفقبل ل  لمقهءا المبما  ط ب.  -ّ

 .ُٖٖٗالقهل ة  
لقب لهالغهء كال جكع فا القهمكف المبما  با  ال ك  إامهنلؿ نلب الملا شهللف  امقءهء الب.  -ْ

 .َُِّالجهملا  اااكمب ل   
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  ممشك ات  ُإلمهف طه ؽ الشك م   امط  القهءا فا ف ال  اللقب   ب اا  مقه م    طب.  -ٓ
 . َُِٖزلف الحقكقل    لل كت   

 .ُٖٔٗالككلت   ُلب  جهاـ الللقكب  نقب الةل  فا القهمكف المبما الككلفا  طب.  -ٔ
 . َُِٕ  مطلل  الكفهب  لغباب   ُجملؿ طهلب  الم ةـك القهمكما لمفلملغهت القءهال   ط -ٕ
ب. فهلب جمهؿ أحمب حاف   أ كؿ ف ال  الم كص القهمكمل    جهمل  أالكط   م       -ٖ

َُِْ. 
  ْ لل  محمب الزلهكم  الفاللب كا جفةهب فا ق ا ات الاهبة قءهة محهكـ اللباءة   ج -ٗ

 .َُِٗلل كت 
  المكفل  القهمكمل   ُ حلـ حاف اللكلما   الفبفؿ كاابفهؿ فا البنكل المبمل     ط -َُ

 .َُُِلغباب   
 .ُٔٔٗ  مطلل  المله ؼ   لغباب   ُالبكف اللهم م  مكجز مظ ل  ا  لهت   طب.  -ُُ
 هبؽ حلب   ش ح قهمكف الم افلهت المبمل   بكف  قـ طلل    مكفل  الامةك م  لغباب   -ُِ

َُُِ. 
ملةب اللحكث كالب ااهت الل لل     بكف  قـ طلل    ء شلت فطهب  فف القءهء ءله -ُّ

 .ُْٖٗ   لغباب
  المكفل  القهمكمل    لغباب   ُ  جِنلبال حمف اللهـ  ش ح قهمكف الم افلهت المبمل   ط -ُْ

ََِٗ. 
  م هب  ا لفزاـ  المكفل  ُالمكجز فا ش ح القهمكف المبما  ج  نلبالمجلب الحكلـ ب.  -ُٓ

 . ََِٕالقهمكمل    لغباب  
نلبالمجلب الحكلـ   ب. نلباللهقا اللك م  ب. محمب طو اللشل   الكجلز فا مظ ل  ب.  -ُٔ

 .َُِٓ  مكفل  الامةك م    ُفا القهمكف المبما الل اقا   ج  ا لفزاـ
  با  المةء     بكف  قـ طلل    الةل    ش ح اللقكب المبمل  نلبالكلهب اللمبا مب.  -ُٕ

  . ُٖٔٗ     القهل ة الل لل 
  با  ال ءكاف  ُنما جله  ا ابم   ا بفهؿ الجل م لمشفص ال هلث فا البنكل   ط -ُٖ

   َُِٔ. 
  مكفب زاكا لمطلهن   ِب. نما جله  شهؿ   الملهبئ اللهم  فا قهمكف اللقكلهت   ط  -ُٗ

 . ََُِ  لغباب   
اللهم  فا قهمكف  نما حالف الفمؼ  ب. امطهف نلب القهب  الشهكم    الملهبئب.  -َِ

 . ََِٗاللقكلهت   مكفل  الامةك م   لغباب   
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  مطلل  المةء     ِنما ق ان    ا  كؿ القءهال  فا الم افلهت الش نل    ط  -ُِ
 .ُِٓٗم     

نلب محمب الق هص   الفهف  فا ال    ا ج اال  فا المكاب المبمل  كالفجه ل    ب.  -ِِ
 .ُٔٗٗ  القهل ة    بكف  قـ طلل     با  المةء  الل لل 

كمهؿ حمبم   المكا لث كالةل  كالك ل    بكف  قـ طلل    ممش ة المله ؼ   ب.  -ِّ
 .َُِٓاااكمب ل    

   ِل ف  لهمؿ اللجلما  المففه  مف قءهء محكم  الفمللز ا فحهبل    القاـ المبما  ج -ِْ
 . َُِٕمطلل  الكفهب   

  المكفل  القهمكمل    لغباب   ْط   مبحت المحمكب   ش ح قهمكف الم افلهت المبمل  -ِٓ
َُُِ. 

محمب إل اللـ ال هحا   مظ ل  البفهع الش نا فا الفش ل  اللقهلا كالقءهء الل اقا   -ِٔ
 . َُُِ    بكف با  طل    لغباب   ِط
محمب مللـ لهالف   مظ ل  البنكل للف الش لل  اااهمل  كقهمكف الم افلهت المبمل  ب.  -ِٕ

 .ََِّ  با  الم هاس   ا  بف   كالفجه ل    طلل  فه   
محمكب المظ     مكام  الماؤكلل    ب اا  قهمكمل  مقه م  ل قو الش لل  اااهمل    ب.  -ِٖ

 . ََُِ  با  الم م  لمطلهن  كالمش   لغباب    ِط
محا البلف إامهنلؿ نمـ البلف   اللقكب المبمل  ال غل ة   فا القهمكف المبما ب.  -ِٗ

  با  المةء  الل لل    م     لبكف ام  ِكالقكاملف الل لل    ط كالش لل  اااهمل   
 .طل 

بكف  قػػػػـ طللػػػػ  با  م ػػػػط   إلػػػػ اللـ الزلمػػػػا   أ ػػػػكؿ ال قػػػػو فػػػػا ماػػػػلجو الجبلػػػػب  ب.  -َّ
  . َُِٓالامةك م   لغباب  

  با   ُم ط   أحمب نلب الجكاب حجهزم   أحكهـ الٌ جكع القءهاا فا الةل    ط ب.  -ُّ
 . َََِ  القهل ة   الٌمةء  الل لٌل  

  ُ  ط  ّ  ج  ُُٕٗلام   ّْم ط   مجلب   ش ح قهمكف الفاجلؿ اللقه م  قـ  -ِّ
 .ُٕٗٗمطلل  المله ؼ   لغباب   

مكا إل اللـ لط ا   ءكالط ا  فلهط للف البنكللف   الجمهال  كالمبمل  المهشافلف نف  -ّّ
 .ُٖٔٗكاقل  كاحبة   مطلل  المله ؼ   لغباب   

 .ََُِمحاف   فك ة ف حلح اللقب   با  الكفب القهمكمل    م    مم ك  حهفـ ب.  -ّْ
 .ََِِ  المؤاا  الحبل   لمكفهب للمهف    ُمهب  نلب اللزلز الشهفا  نقب الةل    ج -ّٓ
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   البحوث 
جملم  نلب القهب  ال فهنا  ب. اةلؿ أحمب حكامبة   البلف الملبـك فا ال قو ب.  -ُ

المجم  ا  بمل  فا الب ااهت اااهمل    اااهما أالهلو كنهجو  لحث ممشك    
 .ََُِ  ّ  اللبب  ٔالمجمب 

فهلز محمب حالف   أ   مش كع الامةك م فا القكاملف المبمٌل  الل لٌل    لحث ممشك   الٌشلك  ب.  -ِ
/ ِ/ ٔفه لخ خف  زله ة     .www.mara.gov.comاللهلمٌل  لمملمكمهت   مفهح نم  الٌ الط 

َُِٗ. 
محمب لللب شمب   الجحكب الملفا  لملقب   ب اا  لهلقهمكف ا م لكا مقه م  ب.  -ّ

 ُ  نبب  ّلهلقهمكملف ال  ماا كالم  م   لحث ممشك    مجم  اللمـك القهمكمل    مجمب 
  ُُٗٔ. 
 القوانين 

 .(ُِّٗ( لام  )ٗقهمكف المكجلهت كاللقكب الملمهما  قـ) -ُ
 ( الملبؿ.ُْٖٗ( لام  )ُُّالقهمكف المبما الم  م  قـ ) -ِ
 (.ُْٗٗ( لام  )ْٖالقهمكف المبما الاك م  قـ ) -ّ
 ( الملبؿ.ُُٓٗ( لام  )َْالقهمكف المبما الل اقا  قـ ) -ْ
 (. ُْٔٗ( لام  )ُٕمجم  ا حكاؿ الشف ل  الفكمال   قـ ) -ٓ
 ( الملبؿ.ُٗٔٗ( لامو )ّٖقهمكف الم افلهت الل اقا  قـ ) -ٔ
 ( الملبؿ.ُُٕٗ( لام  )ّْمكف الفاجلؿ اللقه م الل اقا  قـ )قه -ٕ
 ( الملبؿُٕٗٗ( لام  )َُٕقهمكف اا لهت الل اقا  قـ ) -ٖ
 .الملبؿ (َُٖٗ( لام  )ٕٔالقهمكف المبما الككلفا  قـ ) -ٗ

 . الملبؿ(ُْٖٗقهمكف الملهمهت المبمل  الاكباما لام  ) -َُ
 الملبؿ. ُٖٓٗام  )( لٓقهمكف الملهمهت المبمل  اامه افا  قـ ) -ُُ
 (.َُِٔ( الملبؿ فا )َُْٖالقهمكف المبما ال  ماا ) -ُِ

 المصادر األجنبية 
 أوال : المترجمة 

  المجمب  ُمم ك  القهءا   ط   ف جم    ملجـ الم طمحهت القهمكمل    جل ا  كك مك  - ُ
 .ُٖٗٗالجهملل  لمب ااهت ك المش  كالفكزل    لل كت   ال هما   المؤاا  
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