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 ���ون ا��ر���  ��� ا�����ح �� وء
� ا������  وا�����ر ا�"��ري وأ���م ا��

  

           
  

  �ور�� ��%��ت/ د          
�����1 ����  – ا��وم ا	���������          -  

                                 

  :ا��	'ص     
�ق �������ت ا"����!�� ����ول ھذه ا�درا�� ����� ���ورة �� ا��زا�ر ��

وھذه ا�����ت ���� ��دو�� و��+ت -,+���� ����� �+����م إ�) ���ن . و���) ��' ا��&��ح
�4وون إ��6 ��ن ��5را ���4 �ض ھؤ"ء ����� �0ل أن ����زل ��م ا�دو�� !ن �������، وھذا 

�د�� �&��4 �� أدى إ�) +دوث ;,و��ت و�زا!�ت ���ظ ��� ��+�ت ا��89ء �و���، وذ�ك !
6 ��رف أ�6 و0' �ا����ري �@;را�6 �ن ذ�ك ا���ن ا�ذي ا��راه، -ن ا�دو�� ا��ر�

  .ھذا ا����' A�� ��+8ر�ر
���ء �و8وع ا��+ث ����ط ا�8وء !�) ھذه ا�ظ�ھرة �� ��) ��' ا��&��ح؟ ��) 

وزارة  !ر�ت ��د�� ھذه ا������؟ �� �و0ف ا���9ون ��6 و�� ھ� ا���ر��ت ا��� أ,در���
 ����ا���ن ��+د �ن ھذه ا�ظ�ھرة و�� �دى �������؟ �� +���� �� ا��رع وھل ��ذه ا��

  ؟ا	�����ظ�ر �� ا�&69 
 ����و0د !���ت ھذا ا��و8وع و�ق ;ط� �دأ��� ��9د�� و����د ���ت ���9�9+ 6 �

ر��0 وا�����ر ��' ا��&��ح و�� ا���+ث ا-ول +�و�ت �+د�د أ+��م ھذه ا������ �� ��0ون ا��
������و�� ا���+ث ا����5 ;,,�6 ����ن ���ه و+��6 .. ا��9ري وا	�راءات ا���;ذة ��

  .و;���6 �;���� �����8 أھم �� �و,�ت إ��6 �;,وص ا��و8وع  .�� ا�&69 ا	����
Résumé :   

La vente de clé est une transaction célèbre et connue en 
Algérie. Elle est liée aux logements sociaux, et devenue une 
disposition particulière. Ces logements appartiennent à l'Etat et remis 
à leurs propriétaires pour répondre à leurs besoins de logements. 
Certains de ces propriétaires vendent ces logements moyennant un 
prix malgré le fait qu’ils sont toujours propriété de l'État. Cela a 
conduit à de nombreux problèmes soulevés chaque jour devant la   
justice lorsque l'acheteur se trouve hors du logement qu’il avait 
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acheté, parce que l'Etat exige son étatisation. En l’occurrence, il sait 
qu'il est victime d’enjôlement de ce vendeur. 

Le thème de cette recherche met ce phénomène en lumière et 
soulève plusieurs problématiques principales qui donnent lieu à des 
sous-problématiques savoir   :  

Quelle est la dentition de la vente de clé? Quand est-ce que 
notre pays a connu cette transaction? Quelle est le point de vue de la 
loi concernant cette vente et quelles sont les lois imposées par le 
ministère de l’habitat pour réduire ce phénomène? Quelle est le point 
de vue de la législation islamique? Est-ce qu’il y a une transaction 
semblable à celle-ci dans la jurisprudence islamique?. 

J’ai abordé ce thème conformément à un plan initié par une 
introduction et un préambule où j’ai montré la réalité de la transaction   
de la vente de clé. Dans le premier chapitre, j’ai essayé de déterminer 
les dispositions de cette opération et les mesures prises pour y faire 
face. Le deuxième chapitre est dédié à démontrer son sens et jugement 
dans la jurisprudence islamique. 

La conclusion de cette recherche contient les résultats les plus 
Importants sur ce theme. 

�د�ــ��  
���� ���ر�� ���ورة و�رو�� �� ا��زا�ر ���) ���' ا��&��ح وا��� �
أ,�+ت !ر�� !���، و���ق ھذه ا������ ���' ا�����ت ا"����!�� ا����� ��دو�� 

ض ا-�;�ص ���ب �ن ا-���ب ����� �+��� ھؤ"ء إ�� G��� ن وا������ (�
��ن ���4 �ض ا����ن �ن ھؤ"ء إ�) ا��+��ل و���� �I;ر�ن، رHم ... �4وون إ��6

، و�+دث ����� �ذ�ك ���� ا�دو�� و�م ����زل ��م !���أن ��ك ا�����ت "زا�ت �+ت �
;,و��ت و���ز!�ت ���ظ ��� ��+�ت ا��89ء �و��� !�د�� �&��4 ا����ري �@;را�6 

وأ�6 0د Hرر �6 �ن طرف . �د !�م �,��G ا�دو�� �ذ�ك�ن ا���ن ا�ذي ا��راه، !
  .ھذا ا����' ا��+��ل

��ل �ل �ن ا����' �� �و+ظ �ن و�ود ��ب ������ �� ھذا ا��و8وع إ�) 
وا����ري و��Hب أطراف ا���' ��-+��م ا��ر!�� ا�����9 ��ذا ا���' و�Hره، و!دم 

وھ�  ا	���ن�ق ���' �� " ����6 �ر�� ا����' �دم �ر!�� و�واز ھذا ا���' -�6 ��
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�0!دة �ر!�� �رو��، إ�) ���ب ا��Aر�ر ا�وا0' ����ض، ��9' �� ����ل �,ب 
+���، �4ردت أن أ��ن أن ھذه ا������ ھ� �;��&� ���رع ����5 ھ� �;��&� ����9ون 

  .و+�) ��ون ا��واطن !�) درا�� ���+�م ا��ر!� ���
وء !�) ھذه ا�ظ�ھرة و�طرح !دة �ذ�ك ��ء �و8وع ا��+ث ����ط ا�8

إ���"ت ر�����، ���5ق !��� إ���"ت أ;رى �ر!�� ذات ط��� ��0و��� وذات أ��د 
  . ا�0,�د�� وا����!�� و����95، و���د!� +�و" وط���

�) ��' ا��&��ح؟ ��) !ر�ت ��د�� ھذه : و�ن ھذه ا	���"ت وا����ؤ"ت� ��
�� ھ� ا���ر��ت ا��� أ,در��� وزارة ا���ن ��+د ا������؟ �� �و0ف ا���9ون ��6 و

�ن ھذه ا�ظ�ھرة و�� �دى �������؟ �� +���� �� ا��رع وھل ��ذه ا������ �ظ�ر �� 
ا�&69 ا	����؟ ھذه �ض ا����ؤ"ت ا��� �4+�ول ��9ر�� �ض �وا���� �ن ;�ل 

  :��+�5ن
  ا��9ري ��' ا��&��ح �� ��0ون ا��ر��0 وا�����ر : ا���+ث ا-ول
  ��' ا��&��ح �� ا�&69 ا	����: ا���+ث ا����5

  

  ��� ا�����ح �� ���ون ا��ر��� وا�����ر ا�"��ري: ا����ث ا*ول
  :ا����ون �� �"ر�ف ��� ا�����ح :أو,

ھو ��' ���ن �ؤ�ر �ود �����6 ��دو�� �ن طرف ا�����4ر، �طرف آ;ر 
���� K��� ��9�1ل .  

���' ���' ����� " ����6 و�+,ل ا����ري !��6 �+�9�9 ��' ا��&��ح أن ا�
دون !9د �����، �ل �ن ;�ل �+ر�ر و�9�5 ا"!�راف �د�ن �دى �و5ق، ��و 0د +رر 
�' ا����' و�9�5 ا!�راف �د�ن وو���� �9ط و����دة ا���ود و�م �ذ�ر وا0� ا���' 

  . �ط��9
' �Hر �ر!�، ���ون !���� ا��راء ��ذه ا�طر��H �9ر ��0و��� -ن ھذا ا���

  .-ن ا����' ���' ��" ����6 وإ��� ھو ��ك ��دو��
  ؟�9 ا�
زا7ر؟ و�� ھ� أ���ب ظ3ورھ���ف د'	ت ھذه ا��"��	� إ: .���� 

ظ�رت ھذه ا������ �' �دا�� ا�������5ت �ن ا�9رن ا����8، و��ءت ����� 
�ل ا�+��� ا����� ����ن، و�� ا�و0ت ا�ذي �ر!ت ا�دو�� �� إ���ء ����ت -

ا	���ر ا����!� وا�&ردي ����+�� ��&س ا��دف وھو ����� +��� �ر�+� �ن ا�����' 
وھ� ا����ت وا-�راد ذوي ا�د;ل ا�8�ف، و�' ��0 ا�����ت ا����زة و�5رة 

�ك ا�ط�ب �� ا�+,ول !�) ��زل ���9ل �ظروف ا����!�� �;��&�، و!دم ا��
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ا����) �ن  ) �راء ���ن �+ت ھذا، �8طر ا��ض إ�ا���ل ا����� ��راء ��9 �9د
ض ا��وظ&�ن ا�&��د�ن ا�ذ�ن ���و��� ���ب ��و�� +,و��م !���� ���ر�وة أو �
ا��+�و��� أو ��و��م ذوي �&وذ أو ����Aم ����,ب +����، ��	���8 إ�) ا��وظ&�ن 

وا���8ط ا������ن أو  ا	دار��نا������9ن ا�ذ�ن ��Aرون أ���ن !���م ���ر ا��وظ&�ن 
ا�������ن ا"�0,�د��ن، و�ذا �ن ا����&�د�ن �ن ا�����ت ا"����!�� �� و0ت 
���ق، ;�,� ا�ذ�ن ا��&�دوا �ن ا���ن أ�5ر �ن �رة، و�' ��رر ھذه ا����� ا���9ت 
إ�) �Hرھم و�م �د ����9+�� أ+د، و0د ا��9) ھؤ"ء ا-�;�ص ��ك ا������ �ن 

. �Aرب ا�ر�� �+ت �����ت �;��&����ل ���6 ��ن �رو�� �����رق 5م ���
وا�+�9�9 أن ھذا ا����ل �6 ,ور ��ددة ���8 ��وز وا��ض اM;ر " ��وز 

���� ا��� �+ن �,دد ا��+ث ��������.  
  :��م ھذه ا��"��	� �� ا����ون :.��.�

  : ھذه ا������ �;��&� ����9ون �ن �����ن
ا�ذي ��ص ,را+�  �2رأ��� �;��&� ��,وص ��0ون ا	��: ا�
��ب ا*ول

!�) ��' ��' ھذه ا�����ت، إذ ��ط�!� !�) أ+د !9ود ا	���ر ا����وح �ن د�وان 
  : "+ظت �5ث ��+ظ�ت -���ق ���' ا��&��ح - ا��ر��0 

�ق �ط��� ا�9د وأ�6 !9د �ؤ0ت و�+دد ��5ث ��وات : ا����ظ� ا*و�9��
��دي ھو �دل إ���ر ��&ق !��6 ��ن ����0 ����د�د ���زم ��و��6 ����6 �د�' ���9ل 

  . 3طر�� ا�9د
�ق ��روط6 وذ�ك �� ا�&,ل ا����5 �ن ھذا ا�9د : ا����ظ� ا�.������

و���ون �ن �ت �واد و�� ����� ���� ھو ا���دة ا���د�� وا��� ���ون �ن !دة 
  : !��,ر +�ث �,ت

 !�) أ�6 �ط�ب �ن ا��ؤ�ر أن ���Aل ا����ن �,&�: "�� :��3 ا*ول
6����  ".�;,�� وأ,��� �6 و�

���' �ن ���ر�� أي ���ط �6 أ�� ��ن �و!6 دون : "و�� ا�:ق ا�.��� ���3
  ".�ر;�ص

وھ� أ�6 " ��وز �6 �4ي +�ل �ن ا-+وال و�و �,&� : "و�� ا�:ق ا�.��ث
�ؤ��0 ��ط� ا��;�� أو ا����4ر �ن ا���طن أو أن �86 ����� �+ت �,رف ا��Aر �ل 

  ". ا��ؤ�رةأو �ض ا-���ن 
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وھو !��رة !ن !9د ���زل +رر �ن "و���ق �9د ا��&��ح : ا����ظ� ا�.��.�
) ا��ؤ�ر(طرف ���ب !�و�� ���د �ن ا���د�� و ا�ذي �رى ��ن ا����ك ا�,وري 

  . 4"وا�����زل �6 و�5ن ا������ و�+8ور ��ھد�ن و�,�د�0 وا�����زل �6 �دى ا���د��
�ن ����ن أن ھذا ا���) ��9ن �9د ا	���را����( و�ن �
�وع ا����ظ��ن

، �ل ھو ��ك ��دو�� ، و��6 " ��وز �6 ا��,رف ��6 ا	���ري ��س ���� �����وح �6
أو ا���'، ��� " ��وز �6 ���ر�� أي ���ط �6 وھذا �� �6���8  ا	���ر������ أو 

  . ا���دة 
ا�ذي �;��ف  ����ق ��ن +رر ھذا ا�9د: وأ�� ������� �	���ظ� ا�.��.�

  .����;��&� ا�9وا��ن ��+ر�ره ��ذا ا�9د رHم !��6
، +�ب 5�'���� ھذه ا��"��	� ��=وص ا����ون ا��د��: ا�
��ب ا�.���

  .   �ن أ+��م ����9 ���' ��ك ا��Aر  399و  398،  �397,وص ا��واد 

إذا ��ع �;ص ���� ���� ���ذات " :م ج !�) أ�6 397+�ث �,ت ا���دة 
����6 ������ري ا�+ق �� ط�ب إ�ط�ل ا���' و ��ون ا-�ر �ذ�ك و�و و0' وھو " 

ا���' !�) !�9ر أ!�ن أو �م ��ن ���6، و�� �ل +��� " ��ون ھذا ا���' ���زا �� 
  ".+ق ���ك ا���ء ا����'  و�و أ��زه ا����ري

6، ����ر 0د ���� " ����ن ;�ل �ص ھذه ا���دة، إذا ��ع ا��;ص ���� �
�� " ���ك، و��ون ھذا ا���' �O� ���0ط�ل ��,�+� ا����ري، �واء أ��ر ا�9د ��ع 

  .6"أو �م ���ر �� ا���ل ا��9ري
إذا أ0ر ا����ك ا���' �رى �&و�6 !��6 : "م ج !�) أ�6  398و�,ت ا���دة 

و,�ر ���زا �� +ق ا����ري، و�ذ�ك ���ر ا���' ,+�+� �� +ق ا����ري إذا 
  ".��� ا����' �د ا��9د ا���'ا���ب ا����' ��

إذا أ�طل ا���' �� ,��G ا����ري " :م ج !�) أ�6 399و�,ت ا���دة 
ا����ري ���ل أن ا����' ��ن " ���ك ا����' ��6 أن �ط��ب  ��8�9) +�م و��ن

7"����و�ض و�و ��ن ا����' +�ن ا����.  
���' ����� أن ا���' " ��9د إذا �م ��ن ا�" ��ن �,وص ھذه ا��واد �ظ�ر

�����' +�) و�و �0ل ا����ري وأ��زه أو �9ط +ق ا����ري �� ط�ب ا	�ط�ل 
�����9دم، و" ���ر إ" إذا ا���ب ا����' ����� ا����' �د ا��9د ا���'، أ,�G ا�9د 
,+�+� و��ري �&و�6 !��6 و,�ر ���زا �� +ق ا����ري، وذ�ك �� �,ت !��6 

���ك ا�+�9�9 ��س طر�� �� !9د ا���' و���ر �ن و�ظرا -ن ا� .م ج 398ا���دة 
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ا��Aر إ" أ�6 �+ق �6 ط�ب إ�ط�ل ا�9د ، و���ط�' أن ���رد ا���ء ا����'، �ر�' 
د!وى ا"��+�9ق، ��و ا����ك ا�+�9�9 ����ك ا����ع، و�6 ا�+ق �� ا��رداده �ن �د 

�م ��ن طر�� �ك ا�+�9�9 �9د ا����ري ا�ذي ��س �6 ا�+ق �� أن �+�P !�) ا���
6��"8 .  

  ا�"��� ��ن ��� �	ك ا�<�ر و��� ا�����ح: را�"�
�ن ;�ل �� ��ق �ن �,وص �واد ��0ون ا	���ر و�,وص �واد ا���9ون 

  . ا��د�� ا��زا�ري، �ظ�ر أن ھ��ك �رو�0 ��ن ��' ��ك ا��Aر و��' ا��&��ح 
;ص " ھو ا���' ا�ذي �رد !�) ��ء ��ن ���ذات �ن �: "���' ��ك ا��Aر

6����"9  
ر�ف �ظ�ر أن ��' ا��&��ح ھو �وع �ن أ�واع ��' ��ك ا��Aر، ��!���ر ����
أن ا����' �� ��' ا��&��ح 0د ��ع ���� " ����6؛ ��ن �;��ف !�6 ھ�� �� �ر�0ن، وذ�ك 

  .م ج ����398 �,ت !��6 ا���دة 
��� ا�+ق �� وأ�6 ��� ���ت �,��G ا�دو�� ھ� ا����ك ا�+�9�9 �� ��' ا��&��ح ��ن   -  أ

ا��رداد ا����' وإ�ط�ل ا���' ،!�س ��' ��ك ا��Aر ا�ذي " �+ق �����ك ا�+�9�9 
ط�ب إ�ط�ل ا�9د، و" ���ط�' أن ���رد ا���ء ا����'، إ" �ر�' د!وى 

  . ا"��+�9ق
����ري ا�+ق �� ط�ب (و�� ��' ��ك ا��Aر �+ق �����ري ط�ب ا��و�ض    - ب

,��+6، ��رط أن ��ون +�ن ا���� ؛ أي " ��م ا��و�ض إذا +�م �@�ط�ل ا���' �
�4ن ا����' " ���ك ا����' و0ت ا���'، و" !�رة �+�ن ��� ا����' +�ب �� ذھب 
إ��6 ا���رع ا��زا�ري، ������ري ا�+ق �� ط�ب ا��و�ض و�و ��ن ا����' +�ن 
ا����، �� ���رط  �� �واز ط�ب ا��و�ض أن ��ون ا����' ��R ا����؛ أي أن 

  ). ��ون !���� و0ت ا���' أ�6 ا����' �Hر ���وك �6

أ�� �� ��' ا��&��ح ���س �����ري ا�+ق �� ط�ب ا��و�ض إذا +�م �@�ط�ل 
  .ا���'، +�) و�و ��ن +�ن ا���� و��ن " ��م أن ا����' " ���ك ا����' و0ت ا���' 

ن أن ��' ا��&��ح ھو ��' ���ن �ؤ�ر �ود �����6 ��دو�� �: وا�'�=�
���� K��� وأن ھذا ا���' �;��ف ��,وص !9د . طرف ا�����4ر، �طرف آ;ر ���9ل

 399 ،398 ،397ا�ذي �م ��ن ا�����4ر و��ن ا��ؤ�ر، و�ذا ��,وص �واد  ا	���ر

�ن ا���9ون ا��د�� ا��زا�ري ا��� !���ت أ+��م ��' ��ك ا��Aر، و�ن ;�ل درا�� 
�&��ح و��' ��ك ا��Aر، وھو أن ��' ��ك ���وع ھذه ا��واد، ظ�ر ا�&رق ��ن ��' ا�
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ا��Aر أ!م �ن ��' ا��&��ح، وأن ��' ا��&��ح ,ورة �ن ,وره، و�ظ�ر ا�&رق ������ 
��� ����:  

أن ا�دو�� ��� ���ت ھ� ا����ك ا�+�9�9 �� ��' ا��&��ح ��ن ��� ا�+ق ��  -
ك ا�+�9�9 ط�ب ����� !�س ��' ��ك ا��Aر ا�ذي " �+ق ا��رداد ا����' وإ�ط�ل ا���'،

  . " ���ط�' أن ���رد ا���ء ا����'، إ" �ر�' د!وى ا"��+�9ق، وإ�ط�ل ا�9د
و�� ��' ��ك ا��Aر �+ق �����ري ط�ب ا��و�ض، أ�� �� ��' ا��&��ح  -

���س �����ري ا�+ق �� ط�ب ا��و�ض إذا +�م �@�ط�ل ا���'، +�) و�و ��ن +�ن 
  .'�ك ا����' و0ت ا���ا���� و��ن " ��م أن ا����' " ��

  
� ا����� : ا����ث ا�.����  ��� ا�����ح �� ا��

  .�د;ل ��' ا��&��ح �8ن �� ���) �� ا�&69 ���' ا�;�و
  :��� ا�'	و �"ر�ف /أو,

ا�م ��� ����6 دا�' ا�دراھم �ن ا���&� ا��� د�' ا�دراھم �� : "و�رف �6�4
������9� "10 .  

K �ن ا���ل �د�6 ا��;ص �ظ�ر ���زل ���: "و!ر�6 ا���S ا�ز+��� �6�4
  . 11"ا����&' ��9ر !ن +69 �� ا"��&�ع �6

و�ن ;�ل ھذ�ن ا��ر�&�ن ��+ظ أن ا�;�و �ط�ق !�) أ+د أ�ر�ن و���� 
رف ا�;�و �� ا�&69 ا	����� :  

!�) ا����K ا��9دي �وى ا-�رة ا�ذي �4;ذه  ��12ط�ق !�د أ�� ا	ر��د ا-��وري  -  أ
����4ره، ������6 �ن ا�����ر ا��9ر، أو �4;ذه ا�����4ر �ن ���ك ا��9ر �ن 

ا����ك إذا رHب ا����ك ���ب �� �� إ;�ء ا��9ر �ن ا�����4ر، أو �4;ذه 
  . ا�����4ر �ن ����4ر آ;ر +�ل �+�A� �� 6ل ا��9ر

و�ط�69 ا�ز+��� !�) ا���&� ا��� د�' ا�دراھم �� �������9 ��+,ل !�) +ق    - ب
  .�9را�9رار �� ا�

���;�و إذن �6 إط��0ن، �ط�ق !�) ا����K ا����� ا��9دي ا�ذي �ط�6 ا����ك 
������4ر ���9ل ا-�رة، ��� �ط�ق !�) ا���&� ذا��� ا��� �+,ل ������4ر �ن 

  .ا	���ر وا����و+� �ن ا����ك
و��' ا��&��ح ھو ا�م �ن ا������ت ا���5رة ا��� !رف ��� ا�;�و، ا��� 0د ��&ق 

�ف ���� ����� �ض ا���ء ";��ف ا-!راف وا-ز��� وا-����، �9د ���) �;� أو
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ا�����، و;�و ا�+وا��ت، وا	�زال، وا����9ل، وا�&رو��H، و�9ل ا�9دم أو �9ل ا�ر�ل، 
  . وا��&��ح، وا����، وا�+�ورات، وا��دك، و��د ا����� وا�ُ�ر,د، وا��ر0&���

  :=ور �دل ا�'	و /.����
  : ���� �� ��وز و���� �� " ��وز وھ� ��;�و أر�' ,ور

 .أن �4;ذ ا����ك و��ظر ا�و0ف �دل ا�;�و �ن ا�����4ر !�د ا�9د  -  أ
 . أن �4;ذ ا�����4ر �دل ا�;�و �ن ����4ر آ;ر  - ب
 .أن �4;ذه ا�����4ر �ن ا����ك �0ل ����� ا��دة  - ت
  .أن �4;ذه ����4ر ا�و0ف �ن �;ص آ;ر  - ث

  :��م �دل ا�'	و /.��.�
ا	���� ����ل �دل ا�;�و �,وره ا-ر�'، وأ,در 0رارا �+ث ���' ا�&69 
د ا"ط�ع !�) ا-�+�ث ا�&���9 : ,ورة ���� ��ء ��6 ��-+��م ا��ر!�� ��ل�

  : و���ء !��6 0رر �� ���) �دل ا�;�و(ا�واردة إ�) ا����' �;,وص 
  :���9م ,ور ا"�&�ق !�) �دل ا�;�و إ�) أر�' ھ� /أو,ً 

  .��ن ���ك ا��9ر و��ن ا�����4ر !�د �دء ا�9دأن ��ون ا"�&�ق  - 1
أن ��ون ا"�&�ق ��ن ا�����4ر و��ن ا����ك وذ�ك �� أ��5ء �دة !9د  - 2

  .ا	��رة أو �د ا�������
أن ��ون ا"�&�ق ��ن ا�����4ر و��ن ����4ر �د�د، �� أ��5ء �دة !9د  - 3

  . ا	��رة أو �د ا�������
�����4ر ا��د�د و��ن �ٍل �ن ا����ك وا�����4ر أن ��ون ا"�&�ق ��ن ا -  4

  . ا-ول �0ل ا����ء ا��دة أو �د ا�������
 ً����./  ً�A��� إذا ا�&ق ا����ك وا�����4ر !�) أن �د�' ا�����4ر �����ك

�� ���' ) وھو �� ���) �� �ض ا���د ;�واً (�9طو!�ً زا�دا !ن ا-�رة ا�دور�� 
9طوع !�) أن �د �زء �ن أ�رة ا��دة ا���&ق !����، �ر!�ً �ن د�' ھذا ا����K ا��

  .و�� +��� ا�&�S �ط�ق !�) ھذا ا����K أ+��م ا-�رة
 ً إذا �م ا"�&�ق ��ن ا����ك و��ن ا�����4ر أ��5ء �دة ا	��رة !�) أن  /.��.�

 ��د�' ا����ك إ�) ا�����4ر ����Aً ���9ل �;��6 !ن +69 ا���5ت ���9د �� ��ك ��&
دة �@ن �دل ا�;�و ھذا ���ز �ر!�ً، -�6 �و�ض !ن ���زل ا�����4ر �ر�8ه ���9 ا��

  . !ن +69 �� ا���&� ا��� ��!�� �����ك
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، و�م ���دد ا�9د ,را+ً� أو ���8ً !ن طر�ق أ�� إذا ا�89ت �دة ا	��رة
، �� �+ل �دل ا�;�و -ن ا����ك أ+ق ����6 ا������9 +�ب ا�,��A ا��&�دة �6 ا���د�د

د ا��89ء +ق ا�����4ر� .  
إذا �م ا"�&�ق ��ن ا�����4ر ا-ول و��ن ا�����4ر ا��د�د أ��5ء �دة  /را�"�ً 

ا	��رة !�) ا����زل !ن ���9 �دة ا�9د ��9ء ���Kٍ زا�د !ن ا-�رة ا�دور��، �@ن �دل 
) !9د ا	��رة ا���رم ��ن ا����ك ا�;�و ھذا ���ز �ر!�ً، �' �را!�ة �8�9

. وا�����4ر ا-ول، و�را!�ة �� ��89 �6 ا�9وا��ن ا����ذة ا��وا�W� �9+��م ا��ر!��
6 �ض Hرة ط��9ً ��� ��و��	رات ا�طو��� ا��دة ;���ً ��ص !9د ا��	أ�6 �� ا (�!

و ���� إ" ا�9وا��ن " ��وز ������4ر إ���ر ا��ن �����4ٍر آ;ر، و" أ;ذ �دل ا�;�
  . ��وا��9 ا����ك

أ�� إذا �م ا"�&�ق ��ن ا�����4ر ا-ول و��ن ا�����4ر ا��د�د �د ا��89ء 
  ".ا��دة �� �+ل �دل ا�;�و، "��89ء +ق ا�����4ر ا-ول �� ��&� ا��ن

  ا�=ورة ا��ط���� ���� ا�����ح و����3  /را�"�
��' ا��&��ح  و�د !رض ,ور �دل ا�;�و وأ+��م �ل ,ورة، ا�G8 أن

رو�� �� �ل � ����ا��روف �� ��د�� ھو ,ورة �ن ,وره، ��دل ا�;�و ھ� �
ا������ت ا�ر��� ا	�����، !�) ا;��ف ,وره و ������6، وا���م أن ا�&��9ء 
!���وا �����6  0د��� و+د��5 ا�����ط� و�;ر���، و���وا ا�+�م ا��ر!� ��ل ,وره، 

���9 ���' ا��&��ح ا��روف !�د�� ھ� ا�,ورة ا��5��5 و��6 �ظ�ر أن ا�,ورة ا��ط

ر ا�
د�د: وھ�C���ن ا��ر 
C���ذه ا�'C� و ا�ذي	وأن أ�ر�� ، وا��� ��ق �دل ا�'

  : إ�) أ��� ���8ن +����ن
ھو !دم ا��واز "��89ء +ق : و���� أن �C'ذ �دل ا�'	و �"د ����3 �دة ا��
�ر -1

�,ر��ً �� ��ك ا��Aر و" +ق �6 ��  ا�����4ر ا-ول �� ��&� ا��ن ���ون
  . ا��,رف إ" �@ذن ا����ك

ا��واز �ر!� -�6 �و�ض !ن ���زل : و���� أن �C'ذه ��ل ����3 �دة ا��
�ر -2
ا�����4ر �ر�8ه !ن +69 �� ا���&� ا��� ��!�� �����ك، �د�� �م ا"�&�ق ��ن 

��ك إ�) ا�����4ر ����Aً ا����ك و��ن ا�����4ر أ��5ء �دة ا	��رة !�) أن �د�' ا��
و�� دام " �زال ���ك . ���9ل �;��6 !ن +69 ا���5ت ���9د �� ��ك ��&� ���9 ا��دة

��ن ھذا +ق ا���&� �� أ��5ء ا��دة ا������9 �4ن ������، أو ����� أو �ؤ�رھ�، 
�د ا�
�رة ا���رم ��ن ا����ك : ا��ق ��وط ���ط وھوD 9���را�Dة �
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ر ا*C���م ولوا���+W� �9و�را!�ة �� ��89 �6 ا�9وا��ن ا����ذة ا��وا� ،
  . ا��ر!��

���89 ھذا ا���8ط ��را!�ة �8�9) !9د ا	���ر ا-ول ا�ذي �م ��ن ا����ك 
وا�����4ر ا-ول و�� �+و�6 �ن �روط و0وا��ن، وأن +��6 ��و0ف !�) �روط ھذا 

  .ا�9د
ا��ر��0 وا�����ر ا��9ري  وإذا ر��� إ�) !9د ا	���ر ا�ذي ���+6 د�وان

������4ر ��ده ��ص !�) أ�6 " ��وز ������4ر ا����زل !ن ����6 -ي طرف 
  .��!دا أ�راد أ�ر�6

إ�) أن +�م ا��واز ا�ذي ;رج �6 0رار ���' ا�&69  و��ب ا	��رة
ا�+ق �ورث  ھذا ا�ذي أ��) ���� ����واز وأن ا	���� ا���ده �ن ��وى ا�����9

�,وص ا��ذھب ��!���رھ� ��ز�� " �ص ���� و�د�� ��ع ا����ل ��ذه �;ر��� !�) 
����  .13ا��

وا���S ا�زر���0 و�Hرھم،  و��6  ��5ر �ن !���ء ا������� �����S !��ش
و����دھم . 15، و�ض ا�+�����14وا;��ر ھذا ا�9ول ا�ن ���م وا�ن !��د�ن �ن ا�+�&��

ا��رع، وو�ود ا�+��� ا����� إ�)  ا�ذي " ���رض �' ���رف �� ذ�ك ھو ا��ل
ذ�ك، وأن ا�;�و ا��ذ�ور ھو �ن ��ك ا���&� " ا"��&�ع، ���وز �ذ�ك ��6 وإ��ر�6 
وھ��6 وإ!�ر�6، و��س �ن ��ك ا"��&�ع ا�ذي " ��دى +ق ,�+�6 ا"��&�ع ��&�6 

  . دون �Hره
��زوا ��6 و�� ا����9ل 0ول آ;ر ��+����� �م ���زوا ��6 إ��رة ا�;�و و��ن أ

-ن  16وھ��6 وو��ء ا�د�ن ��6، -��م " ���زون أ;ذ ا�وض !ن ا";�,�,�ت
وھو �ذھب �ض ا����ء  ،�17+��� ا"��&�ع �9ط و��ن ھذا �� �Hر ا����و��ت

: و�Hره ا�ذ�ن ذھ�وا إ�) !دم ا��واز؛ و+���م 18ا���,ر�ن ��+�د ��م �د�ور
�@ذن ا����ك -�6 �ؤدي إ�) ��' ا����ك  أن ا�����4ر ��س �6 ا�+ق �� أن �ؤ�ر إ""

  .19"�ن ا��,رف �� ���6 ،و�6�4 ��س �6 أن �ؤ�ر �5�4ر ��� ا���4ر
 ��9�ھذه ;�,� أ0وال ا�&��9ء �� ھذه ا�����4، و�م أَُ�ِ,ل ا�9ول ���� �دم �
�������4 ا��طرو+�، -ن ��Hب ھذه ا-+��م ���ق ��دل ا�;�و ا�;�ص ��-و�0ف، 

�+ث آ;ر �+��ج إ�) درا�� أ;رى ���ق ���;�و �� ا-و�0ف وھو �و8وع 
  .وأ+�����
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  رأي �� ھذا ا��وع �ن ا����     /'����
و+�م ا�&�وى ا��واز ھذا ا�ذي ذھب إ����H 6ب ا�&��9ء؛ وإن ��ن ��6 ����ر 
 ���!�) ا�����4ر ا-ول وا����5، وا!���ر ا�ن !��ور ذ�ك �ن ��ب ا�8رورة ا�

 أن ذ�ك ا�+�م  �;��ف �' ������� ا��� �+ن �,دد �+��5، وھو أن ، إ"20ا��ؤ��0 
��' ا��&��ح �9وم ��6 ا�����4ر ا-ول ���' ھذا ا��&��ح ����K ���ر ������4ر ا����5 
9د !ر�� ���) و�9�5 ا"!�راف ���د�ن وا�دو�� " ��رف ��5ل ھذا ا���'، -�6 ��' �

. ا��Aر ا�ذي " ���زه ا���9ون و�ذا " ���زه ا��رع��� " ����6 ا����'، ��و ��'  ���ك 
: �+��م �ن +زام ر�8 ] !�6 �أن ���' ا����م �� " ���ك ، �� 0و�6  ��9د ��) 

، و��6 �� ��وز ھذه ا������ -��� �ن ��' ا	���ن ��� " 21"" ��' �� ��س !�دك"
�ن، و إھدار ا���ل ا��م، ���ك ، و��� ���� �ن ا��Aر�ر ������ري ذي ا�+��� إ�) ��

ت ���� ا��&��د و��Hت ���� ا�8وا�ط وا��روط ا��ر!�� ����وع �����  .  
 ����و�د �ر�� ا�+�م ا��ر!� �������4، ���ذي أراه ��+د �ن ھذه ا��

 �� ا�����د و�Hرھ� �ن ا�����ر، و�ذا 8رورة �ر�ف ا���س �+���� ا��ر!�
!�� ا���;ذة ��+د �ن ھذه ا�ظ�ھرة، -�6 �� ا�,را�� �� �ط��ق ا	�راءات ا�رد

ا-;�ر �ن ��8رر �وى ا����ري ا�ذي ا��رى ھذا ا��&��ح  ����K ���ر ور��� " 
�م ���ت ھذا ا���'، وا���م !�ده أن ��د ����� �4و�6 -�6 �م ���ط' ا�+,ول !��6 �

  .�ن د�وان ا��ر��0 وا�����ر +�) �9' �ر��� ��ذا ا����' ا���'
  

  :وا��و=��ت �E7ا���
  :�;�ص إ�) ا�����P ا���M ضذا ا�ر�د ھ

��' ا��&��ح ھو ��' ���ن �ؤ�ر �ود �����6 ��دو�� �ن طرف ا�����4ر، �طرف  -1
���� K��� آ;ر ���9ل . 

  .���&ق !��6 ��ن ا�����4ر وا��ؤ�ر��' ا��&��ح �;��ف ��روط !9د ا	���ر ا -2
3- �Aر ا���,وص !��6 �� ا���9ون ا��د�� ��' ا��&��ح ھو �وع �ن أ�واع ��' ��ك ا�

  .ا��زا�ري
��' ا��&��ح ھو ,ورة �ن ,ور �دل ا�;�و ا��روف �� ا�&69 ا	���� وھ�  -4

رو�� �� �ل ا������ت ا�ر��� ا	�����، !�) ا;��ف ,وره � �����
  .و������6
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ا�,ورة ا��ط���9 ���' ا��&��ح ا��روف !�د�� ھ� ا�,ورة ا��5��5 وھ� �دل  -5
;�و ا�ذي �4;ذه ا�����4ر �ن ا�����4ر ا��د�د �� أ��5ء �دة !9د ا	��رة أو �د ا�

   .ا�������
ا�+�م ا��ر!� ا�ذي �و,ل إ��6 ا����' ���ء !�) ��وى ا�����9 " �د;ل 6��8  -6

���� ��' ا��&��ح ا��رو�� !�د�� �دم �و�ر ا���8ط ا���,وص !��6 �� �
��زة ا���رم ��ن ا����ك وا�����4ر ا-ول، �را!�ة �8�9) !9د ا	(وھو : ا�9رار

  ).و�را!�ة �� ��8�9 �6 ا�9وا��ن ا����ذة ا��وا�W� �9+��م ا��ر!��
  :أ�� ا��و,��ت، ��9ول 

  :إن ھذه ا�ظ�ھرة ا��� ����زف +9وق ا�&9راء وا"�0,�د ا�وط�� �+��ج إ�)
��ن إ���د ,�K �د�دة ��ن ا��واط��ن �� ا�+,ول !�) ا���ن وا���و��  -

  .ا����' ��� ��9ل �ن ھذه ا�ظ�ھرة
���0 ا����ب ا��و���ن وا�و��"ت ا��9ر�� ا��� ���G �@�راء �5ل ھذه  -�
  .ا�����ت
��ب أن �9وم �ؤ���ت ا�����' و;�,� ا�����د ����ر�ف ���ظ�ھرة  -

  .و+���� ا��ر!� �رد!�م !���
  

  :ا�3وا�ش
                                                           

  .ھو �ر�ف �0ت ����;�,6 �ن ;�ل �� !ر��6 !ن +�9�9 ھذا ا���' -1
  .، و��وذج �ن !9د ا���' �,��A ا��&��حا	���ر��وذج �ن !9د  -2
�� ا�&,ل ا����5 �ن ھذا ا�9د �� ا���دة  �97/35ن ا��ر�وم ا���&�ذي  �04ص ا���دة  -3

!�) أ�6 �ط�ب �ن ا��ؤ�ر أن " :ا���د�� ��6 ا��� ��ص �� ا��ق ا-ول ���� !�) �� ���
  ".��6ن �,&� �;,�� وأ,��� �6 و������Aل ا����

  .ا��ر�' �&�6 -4
، ا"��زا��ت 2007ا���9ون ا��د�� ا��زا�ري ر���� ا�+�و��، ا-���� ا���� ��+�و�� ���  -5

، 399و 398، 397وا�9ود �ظم ا���9ون ا��د�� ا��زا�ري أ+��م ��' ��ك ا��Aر �� ا��واد 
  .70ص 

 ��ط�و!�ت ا������ ا��زا�ر،!9د ا���' �� ا���9ون ا��د�� ا��زا�ري، د�وان ا: �+�د +���ن -6
 ،ا�و��ط، دار ا��راث ا�ر��، ��روت: ، و!�د ا�رزاق ا����وري188، ص 4/1994

  .162،  �9رة 4/271ط ، ت.����ن، د
�ن طرف ) �+ث �� ا���9ون ا��زا�ري(و��' ��ك ا��Aر  .70ا���9ون ا��د�� ا��زا�ري ص  -7
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ا��د�� ا��زا�ري ر���� ������ر �Hر ���ورة، ���� ا��زا�ر، ��د ا�+9وق وا��وم 

 .1983ا	دار�� �وان 
درا�� ��9ر�� �� 8وء ا���9ون ا�و8� وا�&69  ،أ��ن �+�د +�ن ��,ر، ��' ��ك ا��Aر -8

، و+ور��  17، ص 2006، ����س ���ط�ن ���� ������ر، ���� ا�درا��ت ا��������، را	
G��� : ���' ��ك ا��Aر �� ا���9ون ا��د�� ا��زا�ري، ر���� ������ر �Hر ���ورة، ���

  .1983ا��زا�ر، ��د ا�+9وق وا��وم ا	دار��، �وان 
  .188 ص ،�ري!9د ا���' �� ا���9ون ا��د�� ا��زا: �+�د +���ن -9

، 1 �رح ا�زر���0 !�) �;�,ر ;��ل ��روت، دار ا���ب ا�����، ��روت، ط-10
20026/228 . 

�دل ا�;�و، ���� ���' ا�&69 ا	���� ا����' ���ظ�� ا��ؤ��ر ا	����  :وھ�� ا�ز+��� -11
  .4/1729 ��دة ،

، ا����، ا��ظ�ر، ھو أ�و !�د ] �+�د �ن ا�+�ن ا�����9 ���� إ�) 0ر�� �ن 0رى �,ر -12
أ;ذت ا��ر��� �ن . ، وھو ��رح �9د�� �;�,ر ;��لھـ958ا�&6�9، ا-,و�� ا���و�) ��� 

   .9 -8، صھـ1/2007ط، �ر+6 !�) �9د�� ;��ل دار ا��,��ر ا��زا�ر
وا�زر���0 و�Hرھ��، ) 250، 249/ 2(و�ص ا�&�وى ��� ����9 ا���S !��ش �� ���و�6 

ر�8 ] !��م  -�� �9ول ا���دة ا����ء أ��� ا�د�ن : ��� ��� �,��6ل ا���� ا���,ر ا��9(
�� ;�وات ا�+وا��ت ا��� ,�رت !ر�� ��ن ا���س �� ھذه ا���دة و�Hرھ�، و�ذ�ت  -أ���ن

ا���س �� ذ�ك ��" ��5را +�) و,ل ا�+��وت �� �ض ا-�واق أر����� د���ر ذھ��، ��ل 
+��و�6، !�� ��� !��6 ا���س أم "؟ وھل إذا  إذا ��ت �;ص �6 وارث �ر!� ���+ق ;�و

��ت �ن " وارث �6 ���+ق ذ�ك ��ت ا���ل أم "؟ وھل إذا ��ت �;ص و!��6 د�ن و�م 
ا�+�د \ : ���4ب ��� �,6. �;�ف �� �&� �د��6 �و�� ذ�ك �ن ;�و +��و�6؟ أ��و�� ��4ور�ن

��و�6 !�� ��� !��6 �م إذا ��ت �;ص و�6 وارث �ر!� ���+ق ;�و +. رب ا�����ن
وإذا ��ت �;ص و!��6 د�ن و�م . ا���س، وإذا ��ت �ن " وارث �6 ���+ق ذ�ك ��ت ا���ل

  ).�;�ف �� �&� �د��6 �@�6 �و�) �ن ;�و +��و�6
13-  ����!�د ا���ط�ن ا�Aوري ا�ذي ��) د����ن وا��رط  إ�)و�ود ��ر�S ا���م !ن ھذه ا��

��� ذ�ر ا��+9ق ا������ أن .  ����� �ط�6 +ق ا���9ء ���� !�) �ن ���ر��� أن �د�' �6 ���0
و أ��) ا���� ;��ل . ا���4;ر�ن �ن ��وخ ��س أ��وا �� ا����� وھ� ����� ���;�و

�� ا�+�ر ا��ؤ�د ��9ل �و�وب ا��&� �� ا-+��ر ����0ً ������4ر  ،ھـ776ا���و�� ��� 
ا�درة ا����&� �� (��ن وأ�ف ����رة ���ب و���در ا�9را�� ا���و�� ��� 5. !�) ���ك ا-رض
و��ن ھذا �� ا-ز��� ا�����9 ، و��ن �دل ا�;�و �م ��ن ���� ����راً ، ). ا�&راغ !ن ا�وظ�&�

ض ا�دول �دم إ;راج ا�����4ر�ن ���� ط��ت ا��دة � �� ��5م ��� أ�ز�ت ا�9وا��ن ا�و8
ز�ن �,�ر ا���ك �ط���ون ��دل ��8رر ا���ك �ذ�ك إذ أ,�+ت ا-�رة زھ�دًة ��رور ا�

ا�;�و د��ً ��8رر ا���و0' ، 5م ���م ا�����4رون �� ذ�ك وار�&ت ا-��ر ���ً ���و0'، 
5م را�ت ا�&�رة وا���رت ���ب ا"زدھ�ر ا"�0,�دي وار�&�ع ا-�ور و�و��8ً ��� 0د 

�� ا�و0ف �9د ��ون وأ�� . �+د65 ا�����4ر �� د���6 ��ط��ب ا�����4ر ا��د�د ��دل ا�;�و
 .���6 ا�ر��H �� ����6 !�) أن �+��ب �� ��&69 ا�����4ر �ن ا�;�و



  �ور�� ��%��ت/ د 
  

 

   2016 /19: دا�"د                                                                                                         242

                                                                                                                                        
-ن ا�+�&�� ��وھ� �ط��9 �� ا-��ك ا�;�,� ، وأ��زوھ� �� ا�و0ف ��4رة ا��5ل وا�&رق  -14

ا����ك أ+ق ����6 إذا ا���) !9د إ���ره، 5م (��� ���6 ,�+ب +���� ا�ن !��د�ن وھو أن 
�� ��د�د إ���ره ������4ر ا-ول ��5ل ا-�ر ا-ول، أو أ0ل أو أ�5ر، و0د "  ھو 0د �رHب

�رHب �� ذ�ك، و0د �ر�د أن ����6 ��&�6، أو ���6، أو �ط�6، �;�ف ا��و0وف ا��د 
����Oر �@�6 ��س ����ظر إ" أن �ؤ�ره �@���ره �ن ذي ا��د ��4رة ا��5ل أو�) �ن إ���ره 

ظر ��و0ف و�ذي ا��د، و-�6 ��زم �ن !دم إ;راج ,�+ب ا�+��وت -����، ��� ��6 �ن ا��
 ،)������4ر !�د ����� ا��دة +�ر ا�+ر ا����ف !ن ���6 ، وإ��ف ���6، وذ�ك " ��وز

وا�+�,ل أن ا��ذھب !دم ا!���ر ا�رف ا�;�ص، و��ن أ��) ��5ر �ن : (و�0ل ا�ن ���م
�&�� �4ن �� �9' ��ض أ�واق ا��9ھرة �ن  ����A أن: ا�����S ��!���ره �04ول !�) ا!���ره

;�و ا�+وا��ت "زم، و�,�ر ا�;�و �� ا�+��وت +�9 �6 �� ���ك ,�+ب ا�+��وت إ;را�6 
���Aور�� أن  ���� و" إ��ر��� ��Aره و�و ���ت و0&�، و0د و0ت �� +وا��ت ا����ون

درا أ;ذه ���م و��ب ا���ط�ن ا�Aوري ��� ���ھ� أ����� �����ر ���;�و و�ل ��ل +��وت 0
، ط.د ،دار ا���ب ا�����: ا�ن !��د�ن رد ا��+��ر !�) ا�در ا��;��ر ،)ذ�ك ����وب ا�و0ف

 .20/314، وا��و�و!� ا�&���9 522، ص 1992
و,رح ا���و�� �4ن ا��راء ا�;�و �����ل �ن ا����ك ��ون ���و�� ����ر��� ���!�، -�6  - 15

 �5� �6 ��ون 0د ا��رى �,ف ا���&�� G,� إ��رة ا�;�و، و��ن G,� " و!�) ھذا
  .�9�20/300 ا��و�و!� ا�&���9  ).وھ��6 وو��ء ا�د�ن ��6

�Hر ��0ل ����ول  وھو �� �;�ص ���+69 ��"��&�ع �6 و" ���ك أ+د �زا+��6 وھو -16
وا���و�8ت، و��6 �را�ق ا-��ك ���طرق وا-���� و���ل ا����ه وا-�واق وا���وس �� 

����ك ا"��&�ع �ر�د �6 أن ����ر : و�0ل ا�9را��. ���د ������س أ+ق �����6 إ�) أن �9وما��
ھو ��&�6 �9ط و����ك ا���&� ھو أ!م وأ��ل �����ر ��&�6 و���ن �Hره �ن ا"��&�ع �وٍض 

 .��	��رة و��Aر !وض ����ر��
17-  ��Aط&) ا���وط� ����� ا��9ھرة �دون ط� 331، 5/330ا�ن 0دا�� ا��9د��، ا��,� �

 �� �رح ���H ا�����) و��ر�د ا�زوا�د ا����A وا��رح، �ط��ب أو�� ا���)ا�ر+�����، 
��9 !ن �+�د �����ن ا-�9ر �دل ا�;�و، �+ث  ،4/370 ،2/1994 ط، ا����ب ا	����

   .��ر ����� ���' ا�&69 ا	���� ا�دد ا�را�'
و��  30 ص، ھـ1399ر��' ا-ول ���  2در �� ا�,� 430ا�دد  ،���� ا�����' ا��و���� -18

دھ��.  
، ھـ1399ر��' ا-ول  2ا�,�درة  430ا�دد  ،�+�د ��م �ذ�ور ���� ا�����' ا��و���� -19

  .��9 !ن !�ر �����ن ا-�9ر �ر�' ���ق، و�� �دھ� 30 ص
وي، دار �+�9ق �+�د ا�ط�ھر ا����� ��9,د ا��ر�� ا	�����،: �+�د ا�ط�ھر ا�ن !��ور -20

  .382 - 381 ، ص2/2001 ا-ردن، ط ا��&��س،
�ر0م  3/283، ��ب �� ا�ر�ل ���' �� ��س !�ده، ، ���ب ا	��رةداود �� ���6 أ;ر�6 أ�و -21

 وا��ر�ذي �� ���6، أ�واب ا���وع، ��ب َ�� َ��َء �ِ� َ�َراِھَ�ِ� َ�ْ�ِ' َ�� َ�ْ�َس ِ!ْ�َدَك،. 3503
 .�1232ر0م ، 2/525


