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 أحكام التعهيض عن إصابات العسل وفقا لمقانهن واتجاىات القزاء 

 دراسة تحميمية مقارنة

 جامعة الشيل االبيض –كمية القانهن  -أستاذ القانهن السداعج  -  احسج السداعج ند.عبج الخحس

 مدتخمص الجراسة

ألحكػاـ التعػػ س  ػل الدػػواف و خػا ألتػخ التعػجج    تيػجؼ إيجاػازمحاولة متػاضعة  الجراسة تذكل ىحهف إ
البػاحييغ والسيتسػيغ  إاالجتياوا  الخزائية واآلراء الفؿيو والسعاييخ الجولية،  نأمػل أف تفيػج معزجةالتل شخأ  

وتدػيع إدػيع السيتسػيغ إع ةػا  العسػل وحخػػؽ انندػاف  كا ػة إسػضػع العسػل والعسػاؿ مػغ ةزػاة ومحػاميغ و
 والتػػػل اصػػاإا  العسػػلوتذػػسل الجراسػػػة إيجاػػاز  التقييػػي الخػػانػنل ن تصػػػ خ تذػػخ عا  العسػػل الدػػػوانية   ػػل 
إدػب  مػػا جذػػيجه  وذلػػظ الساػػاؿ  تذػػ ل اىتسػػاـ البػاحييغ  ػػل ىػحاالتػل  الذػػائقة األةزػية الستأزمػػة ومػػغ تعتبػخ 

 تزػعمختمفػة  ػل الرػشاوة و ػل  تخشيػا وانتذار اآللة إذكل واسع واستخجاـ ة اعية كبيخ العالع مغ نيزة اصش
 والػػح ة وػػغ التخػػجـ التقشػلػػػجل سػػالشاج الدػػالبةىػػحه األوضػػاع أتػػح  الػػجوؿ تدػػعج إلػػج معالاػػة االنعكاسػػا  

جدػتجوج  الذػلء الػح  ، يتختػ  ومييػا كيػخة اناصػاإا  يجو أكبخ شخائح الساتسع وأىسيا شبخة العسػاؿأضحج ي
لتصػػػر التذػػخ عل ألحكػػاـ التعػػػ س وػػغ إاصػػاإا  العسػػل  ػػل ا ةجراسػػال ىػػحه طيػػخكسػػا  ت  تدػػميا الزػػػء ومييػػا

انتيج إلج تخخ ػخ تعػػ س ةػانػنل لمعامػل السرػان إاانػ  حػو السزػخور  ػل التعػػ س العػاـ  والح الدػواف 
جيػة إاصػاإا  العسػل واسػتيجؼ السذػخع الحساجػة لمسػنمغ وميػو  ػل مػا ةلػاو خًا لخانػف السعػام   السجنيػة ، وكف

مغ تشطيسو لمتعػ س الخانػنل حساجة السزخور وتسكيشو مغ الحرػؿ ومج تعػػ س كسػا  ف ماػاؿ تصبيخػو ال 
 جخترخ ومج السدئػلية وغ انت ؿ بتشفيح التداـ مغ التداما ،

العسػػػػاؿ  شػػػػخ حة حساجػػػػةل مشػػػػح ةبػػػػل  اػػػػخ االسػػػػتخ ؿ التصػػػػػر التذػػػػخ عل  ػػػػج الدػػػػػواف كػػػػحلظ تتشػػػػاوؿ الجراسػػػػة
التصػر التذخ عل لتمػظ األحكػاـ بتخخ ػخ تعػػ س ةػانػنل لمعامػل  ذلظ وتعػ زيع وغ اناصاإا  وانتيت مخاحل

ومػػع ذلػػظ  خػػج اإخػػل السذػػخع الدػػػوانل ومػػج   مدػػػتاتو السرػػان إاانػػ  حخػػو  ػػل التعػػػ س العػػاـ إذا وجػػج  
از السذخع لمعامل السران مصالبة اصػاح  نطاـ السدئػلية التخريخ ة إاان  ىحا التعػ س الخانػنل حيث أج

العسػػل بتعػػػ س وػػغ اناصػػاإة ليرػػل بػػحلظ إلػػج التعػػػ س القامػػل   ولذا كانػػت الحساجػػة التػػل حخختيػػا الخػػػانيغ 
  األوروبيةالدػوانية ووف تمظ التل تحخخت لمعامميغ  ل الجوؿ األتخى تااصة 
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Abstract 

The study “Work Injury Compensation” in Legislations, derives its significance 

from the inter-weaved issues to which ,many people are not acquainted. This is in 

addition to its role in the socio-economical life as well as the stability of the 

community’s relationships. 

    Despite the fact that the work injury compensation rules being subject to social 

insurance law is better for the worker than exposing the employee to civilian 

responsibilities, yet, the worker social protection provided by the social insurance 

law is very limited.   Work injury is one of the most controversial risks that 

workers contemplate on. It is also a fertile field for problems associated with work 

factors versus legislation acts. On the other hand, both employer and employees do 

not seem to be well oriented about the need to enforce social regulations thereby 

leading to lack of cooperation between the concerned parties including the official 

work agencies which are responsible for social regulations enforcement. 

Consequently, a large portion of the social legislations have become dormant. The 

inefficiency of these regulations can be attributed to own inadequacy or to 

shortcomings of the work agencies in providing workers with real protection.. 

misleadingly superficial 

      In light of all these controversies, this research has scrutinized work and 

insurance laws applied in Sudan in contrast with some Arabian and foreign laws. 

This research was started by a detailed overview reflecting the historic evolution 

in terms of work injuries compensation. It sheds light on the initial commencement 

of Sudanese work legislations. It also displays the historic process of work injuries 

compensations. After having reviewed the overall Sudanese injuries compensation 

laws, the research conducts an in depth investigation on the concept of work injury 

as such.  

The other aspect in this research deals with the notion of work injury 

compensation, types and causes. The research also projects merits of the insurance 

coverage that an injured worker may avail. It further discusses the procedural 

formalities of work injuries compensation and the agencies which are legally 

responsible to enact the relevant regulations in terms of estimating the disability 

rate as well as settlement of disputes at courts and the social insurance 

organization.  

At a certain stage, statistics has been arranged on funds paid by the social 

insurance treasury as compensation. 

 

 :جراسةأىسية ال

 يشصػػى اصػاإا  العسػل ومػل وجػو الخرػػص إالعسػل و أحكػاـ التعػػ س وػغ  ةػانػف  ػل ماػاؿ  الجراسةف إ  
لشاحية العسميػة أو العمسيػة،  سػغ الشاحيػة العمسيػة تااصة  ل وراسة الخانػف ، سػاء مغ ا ومج ورجة مغ األىسية
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وسػتدواو مػع اتدػاع ماػاؿ العسػل  الدػػوانيةتحتل أحكاـ التعػ س وغ ااصاإا  العسل حيدًا ىامػًا  ػل السحػاكع  

التػل سػشحاوؿ  األحكاـالح  تذيجه الب و كسا أف الػاةع العسمل ةج ا خز اصعػبا  وم حطا  كييخة حػؿ ىحه 
 أف ندما الزػء ومييا جاىجيغ  ل البحث 

 أحيػػافالعسػػل الستجاتمػػة  ػػل  إاصػػاإةتػػأتل ىػػحه الجراسػػة التااصػػيمية كخصػػػة لمبحػػث  ػػل ةزػػاجا التعػػػ س وػػغ و 
كييػػػخة ، وىػػػل مدػػػاىسة ومسيػػػة، لجراسػػػة وتحميػػػل وتأاصػػػيل نطػػػاـ التعػػػػ س وػػػغ إاصػػػاإا  العسػػػل  ػػػل الخػػػانػف 

 إػيػةأحكاـ تخخر تعػ زا  كاممو وواولػة  مغ الزخور  إسكاف وجػوالدػوانل لسعخ ة جػان  الخرػر ؼيو ، 
  تحخيو االستخخار االةتراو  حيث اف مغ مختزيا  ذلظ االستخخار الذعػر إالعجالة

  أىجاف البحث:

تتشاوؿ أحكاـ التعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل الخانػف الدػوانل تأاصيً  وتحميً  ل ىحه الجراسة تيجؼ
تشاوؿ أحكاـ التعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل الدػواف وغ  ز    إسا جخ  ومية أحكاـ الخزاء معزجة

تخججع ترػرا  مدتخبمية لسا   و جػان  الخرػر  ييا ووضع الحمػؿ السشاسبة ليا وخض إػيةإالجراسة السخارنة 
بخاز أىسية األتح   كحلظ نيشب ل أف جكػف وميو نطاـ التعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل التذخ عا  الدػوانية

 تديعالخخوج بشتائج و تػاصيا  جسكغ و  كتعػ س وغ إاصاإا  العسل إاان  األنطسة الخائسة بشطاـ الججة 
  ل تصػ خ أحكاـ التعػ س وغ إاصاإا  العسل 

 فخضية البحث:

ىل  أساسية،  اف ىحه الجراسة تخػـ ومل  خضية إليياالسذار  لألىجاؼانص ةًا مغ أىسية الجراسة وتحؿيخًا 
واألحكاـ التل  السباوئ س وغ ااصاإا  العسل  ل الدػواف تبجو مشداسة مع "إالختع مغ أف أحكاـ التعػ 

أنيا ك يخىا مغ الخػانيغ العخبية جذػبيا إعس الخرػر إذ  إالنرت ومييا اتفاؾيا  مشطسة العسل الجولية ، 
 لمعامميغ" كأمموالتحخو حساجة 

ةانػف -ـ 1997انػف العسل لدشة ة-ـ 1981ةانػف تعػ س العساؿ لدشة -وتالء الجراسة متشاولة لسحاور 
 ـ 1984ةانػف السعام   السجنية لدشة -ـ 2004التأميغ االجتساول لدشة 

 : الجراسةمشيج 

لسختزيا  ىحه الجراسة  يف الباحث استخشج إالسشيج التحميمل السخارف بيغ التذخ عا  الدػوانية والسرخ ة 
  والجولية إػية الػاصػؿ لمشتائج والتػاصيا 
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 ولالسبحث ال  

  المفهىم القاوىوي إلصابات العمل

ولذا كانت   ،إاصاإة العسل كطاىخة ةانػنية  كفل السذخع  ل مػاجيتيا الحساجة ليا و خا لخػاوج تااصة  
اناصاإة كرػرة مغ اصػر السداس إالد مة الادججة لمعامل، أو السداس إحياتو،ال تختمف  ل مفيػميا 

ر الادج  بػاصفو حالو ماوجو ذا  انعكاسا  سمبية ومج األواء الصبل وغ الفقخة التل جخـػ ومييا الزخ 
الػضيفل لادع اننداف،أو وزػ مغ أوزائو،وتبعًا لحلظ ةجرتو ومج الشذاط والحخكة، يف األسبان التل 
جسكغ أف تنو  إلييا تتشػع  ل مطاىخىا وتتبايغ  ل شبيعتيا،ولقل تػاصف الػاةعة إأنيا إاصاإة وسل أف 

انػنية محجوة  إسعشل أف يختبا سببيا إسداولة نذاط ميشل سػاء كاف ىحا الشذاط تقػف ذا  ترائز ة
والسذخع الدػوانل  ل تعخ فة ناصاإة   iالسيشل مرجرا لمػاةعة التل أو  إلييا أو ضخؼ مغ ضخوؼ تحخخيا

شبيعة العسل، لع يبخز الخرائز التل جا  أف تتدع بيا الػاةعة مرجر إاصاإة العسل، ولنسا اكتفل بتحجيج 
و ةة االرتباط بيغ تمظ الػاةعة والشذاط السيشل الح  يداولو العامل لسرمحة اصاح  العسل وىحه الع ةة 

 ليدت إالزخورة أف تقػف و ةة ارتباط سببل  

واىتساـ السذخع بتحجيج تمظ الع ةة جفدخه مغ الشاحية الخانػنية  ال اجا  التل جدعج الساتسع لتحؿيخيا وىل   
غ االةتراو  لمعامل وكحلظ أ خاو أسختو وشج تحخو إاصاإة العسل، إال أف االجتياو الخزائل  ل  قخة األم

محاوالتو لبياف وشااصخ وترائز الػاةعة مرجر حاوثة العسل ، واتايت جيػوه نحػ تخييج ىحه الػاةعة 
وث العسل وشخوط إرػرة أو   ل الػاةع إلج تزييو نصاؽ الحساجة وىحا ما سش حطو وشج تشاولشا لسفيػـ حا

 تحخخيا إالذخح والتفريل  

مغ األمػر السدػتخخة  ػل الفخػو والخزػاء إنػو إذا أاصػي  وامػل أثشػاء تأوجػة وسمػو أو إدػببو،  : تعخيف اإلصابة
 يف ىحه اناصػاإة تعتبػخ أاصػاإو وسػل  و خزػع التعػػ س وشيػا لخػانػف التػأميغ االجتسػاول حتػج ولف لػع جكػغ 

 لقغ ما السخرػو إياصاإة العسل أو ما السفيـػ الخانػنل ألاصاإو العسل؟ بيشيا وبيغ العسل أونج اصمو و 

جعخؼ الزخر الح  جري  العامل إدب  وةػع حاوث معيغ إأنو إاصاإة، أ  أف اناصاإة ىل الشتياة   
السباشخة لمحاوث الح  يتعخض لو العامل، وتعخؼ إاصاإة العسل إأنيا اناصاإة التل تحجث لمعامل  ل مكاف 

إدببو وكحلظ تعتبخ اناصاإا  التل تخع لمعساؿ  ل شخ و ذىابيع إلج العسل أو شخ و الخجػع مغ  العسل أو
العسل إاصاإا  وسل، إذخط أف جكػف الصخ و الح  سمقو العامل ىػ الصخ و السباشخ ووف تػةف أو انحخاؼ، 

عسميا  اننتاجية، وما وتعتبخ األمخاض السيشية مغ إاصاإا  العسل، وىل التل تشتج  وغ التأثيخ السباشخ لم
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تحجثو مغ تمػث لبيئة العسل إسا جرجر وشيا مغ مخمفا  ومػاو وتيخىا مغ اآلثار وكحلظ نتياة تأثيخ  

 الطخوؼ الصبيعية الستػاججة  ل بيئة العسل  

ون حظ أف السذخع الدػوانل واف تػسع  ل تعجاو حاال  اناصاإة إال انو لع جعصل معشا وؾيخا لإلاصاإة،   
كاف البج مغ الخجػع إلج اجتياوا  الفخو والخزاء  ل الجوؿ األتخى لسعخ ة ذلظ   خج أوصج السذخع لحلظ 

الفخندل إاصاإة العسل تعخ فا تخميججا ضل مدتخخا  تخة شػ مة، وىػ أف اناصاإة تتسيد إالحخكة العشيفة إدب  
  iiتارجل جحجث ضخرًا إادع اننداف

 : شخوط تحقق إصابة العسل

 جدسانل لمعامل : حجوث ضخر 

 ىحه الػاةعة  اأة   عن إصابة : إف تحجث

 ذا  أاصل تارجل    إصابة : إف تقػف 

 : أف جكػف الحاوث ومج و ةة إالعسل أ  أف جخع أثشاء العسل أو إدببو 

 حجوث ضخر جدساني لمعامل :

كل أذى  جذتخط الوتبار اناصاإة إاصاإة وسل حجوث ضخر جدسانل، والسخرػو إالزخر الادسانل ىػ   
يمحو إادع العامل سػاًء كاف ضاىخًا أو تؽيًا واتميًا أـ تارجيا نا حًا أـ سصحيًا، كالاخوح وكدػر العطاـ و خج 
 (9)األوزاء و االتت ؿ العربل و انضصخاإا  العخمية، وبشاًء ومج ذلظ    جعج مغ إاصاإا  العسل

ج كخامتو أو تمف م إدو أو متعمخاتو المريخة األضخار التل تحل إالعامل ووف إف تسذ جدسو كاالوتجاء وم
كالشطارا  الصبية أو األيج  أو األرجل الرشاعية ولقغ السداس إادع العامل ال يتصم  إف جحرل احتقاؾ 

إحيث تعتبخ  (25)ماو  إالادع  كسا إف جدع اننداف جا  إف جفدخ إسعشج واسع جذسل اصحتو بػجو واـ
اسا إادع اننداف، وبالتالل تعتبخ مغ ةبيل حػاوث العسل ولف لع ترحبيا انضصخاإا  الشفدية والعربية مد

إاصاإا  وزػ ة أو جخوح  و دتبعج مغ ذلظ الزخر السعشػ  الح  جري  العامل  ل وػاشفو أو وخضو أو 
شخ و،    جعتبخ حاوثا، وومج ذلظ إذا انيار بشاء مرشع  ختل  ل الحاوث وجو مغ العساؿ     جعتبخ الحدف 

 ح  أاصان مغ ناا مغ العساؿ حاوثا، إخ ؼ الرجمة العربية التل ةج تريبيع  ينيا تعتبخ حاوث وسل ال

 إن تحجث ىحه الهاقعة فجأة:
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وىحا الذخط مغ أىع الدسا  التل يتسيد بيا حاوث العسل وغ السخض السيشل  النو يتعمو إالفعل ذاتو ال    

ومعشل ذلظ أف تتحجو بجاجة وةػع الحاوث ونيايتو إحيث جخع إأثخه  وىػ الزخر ؼيذتخط ؼيو أف جكػف مباتتا  
 ل  تخة وجيدة  أما إذا است خؽ الفعل زمشا، أو لع جكغ معخو ًا بجايتو ونيايتو ولف ومج وجو التخخ  ،    
جعتبخ إاصاإة وسل  وىحا الفعل ةج جكػف إجااإا أو سمبا ماوجا أو تيخ محدػس ؼيدتػ  أف جكػف اصجمة أو 

 ػاء كانت ماوجة كاالاصصجاـ أو معشػ ة كدساع اصػ  انفاار شج انييار وس

 أن يحجث الزخر من أصل خارجي عن العامل:.

و خرج بحلظ إف جكػف الزخر الادسانل ناشئًا وغ سب  تارج وغ الاياز العزػ  لإلنداف كأف يشاع    
نفدية، وىحا الذخط  وغ  لو أو حيػاف أو ةػى شبيعية أو ترخؼ أو ةػؿ اصاور مغ ال يخ جدب  لو اصجمة

إضا ة إعس الفخياء  ل  خندا، وذلظ إخرج التسييد بيغ أمخاض السيشة ولاصاإة العسل تيخ إف ىحا الذخط 
انتخج  ل  خندا ألف اناصاإة ةج تخع إفعل واتمل ووف إف تقػف نتياة مخض كبحؿ مايػو مخىو  ل العسل 

عً  اجاابيا بل جرح إف جكػف امتشاوا أو تخكًا،  ل لحطة معيشة  وال جذتخط  ل الحاوث الفاائل إف جكػف  
وبحلظ جسكغ إديػلة تسييد اناصاإة الشاتاة وغ حػاوث العسل وغ السخض السيشل إعشرخ السفاجأة الح  
سبو الق ـ وشو أما إذا حرمت اناصاإة نتياة حالو واتمية لمسران، كاألزمة الخمبية مي ،    تعتبخ إاصاإة 

 م  العامل، وىػ ليذ تارجًا وغ جدسو وسل، الف سببيا ىػ ة

 iiiالعالقة بين الحادث والعسل: 

لقل نقػف أماـ حاوث وسل، البج مغ وجػو و ةة بيغ الحاوث والعسل  وتحجيج ما إذا كانت الع ةة     
ةائسة بيغ الحاوث والعسل، مغ مدائل الػاةع التل تخزع لمدمصة التخجيخ ة لخاضل السػضػع،  يذا كاف 

و الخزائل الدػوانل جعتبخ الحاوث الح  يتعخض لو العامل،  ل وةت ومكاف العسل حاوث وسل  االجتيا
 الدناؿ ىػ متج جسكغ اوتبار ىحا الحاوث حاوث وسل؟ أ  ما ىل الطخوؼ التل إذا وةع ت ليا أمكغ 

 تقييفو إأنة حاوث وسل؟

جختزل أف جكػف  ل الدماف والسكاف ولإلجاإة ومج ذلظ نخػؿ إف اوتبار الحاوث ةج وةع أثشاء العسل     
السحجويغ لمعسل  وىحا جسيل ومة إلداـ اصاح  العسل إالتعػ س وبالتالل ضخورة ؾياـ الرشجوؽ إالتعػ س 
نياإة وشو   السخرػو بػةػع )الحاوث( أثشاء العسل أساسا ىػ كل حاوث جخع لمعامل وىػ ينو  وسمو أ  

ل  تخة أثشاء العسل األوةا  التل جخػـ  ييا العامل إسا جعتبخه ت ؿ ما جدسل إداوا  العسل الفعمية، وتذس
جدءا مغ أواء العسل  أو مغ لػاـز العسل كأف جخػـ العامل بتييئة نفدو لمعسل بت ييخ م إدة أو بتػاججه  ل 
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مكاف العسل انتطارا لبجء وسمو  أو حيغ جخػـ إ دل يجه مغ العسل أو جدمع اآللة التل جعسل ومييا لذخز  

  تخ حتج ولف إعج انتياء العسل   اف ىحا كمو جعج مغ لػاـز تشفيح العسل 

 عالقة الدببية التي يذتخطيا السذخع وعمى من تقع مدئهلية عبء إثبات تمك الدببية؟  

إف تحجيج و ةة الدببية بيغ الحاوث والعسل ، تستاز إخجر مغ السخونة ،    يمـد الوتبار إف جكػف    
ب  مباشخ مغ العسل أو مختبصا إالعسل ارتباشًا مباشخًا، كأف تخصع يج العامل إدب  الساكيشة الحاوث واةعا إد

التل جعسل ومييا أو إف جدخا مغ  ػؽ الدخالو التل جعسل ومييا، ىحه الحالة جصمو ومييا الخانػف الفخندل 
 الحاوث إفعل العسل  

الدببية بيغ الحاوث والعسل تااصة واف كاف بل إف الخزاء ةج تػسع تػسعا كبيخا  ل تحجيجه لخاإصة    
الحاوث وةع إدب  العسل،    جذتخط لقل جكتد  الحاوث اصفة حاوث العسل أف يختبا ىحا الحاوث بخاإصة 

بل جكتفل  (37)مباشخة بحا  مياـ العسل، أ  ليذ إالزخورة أف جذكل العسل الدب  الػحيج والسباشخ لمحاوث
   ل وةػوو،  الدببية بيغ العسل واناصاإة ليدت ةااصخة ومج الدببية أف جكػف أحج األسبان التل ساوج

السباشخة بل تذسل كل حاوث تخت  ومية إاصاإة العامل إحيث جسكغ الخػؿ إأنو لػ ال العسل لسا كاف الحاوث، 
أف ولسا وةعت اناصاإة،  الدببية التل يتصمبيا الخانػف لع تذتخط أف تقػف مباشخة مغ العسل ذاتو، بل جسكغ 

تقػف إدب  العسل إصخ خة تيخ مباشخة ما وامت الع ةة بيغ الحاوث والعسل ةائسة سػاء مغ ناحية شبيعة 
 العسل أو ضخو و أو مكانو أو تيخ ذلظ مسا جعتبخ و ةة كاؼية بيغ الحاوث والعسل 

دئػلية ومج والخػؿ إأف السخرػو إالدببية أف جكػف الحاوث ناشئا وغ العسل مباشخة  يف ذلظ جخرخ الس  
 حػاوث مخاشخ السيشة، وىػ ةيج ال يتػا و مع ةرج السذخع  

 عبء إثبات عالقة الدببية بين الحادث والعسل:

معمـػ أنو لقل جدتفيج العامل السران مغ أحكاـ تأميغ إاصاإا  العسل،  انو يتعيغ وميو أف ييبت أنو   
أثشاء العسل أو إدببو،  يذا أاصي   أاصي  إحاوث وسل، إسعشل أف ييبت أف إاصابتو كانت لحاوث وةع

العامل  ل أثشاء العسل،  انو يتعيغ ومية أف ييبت الع ةة بيغ ىحا الحاوث والزخر الادسانل الح  أاصي  
إو، أما إذا لع تخع اناصاإة أثشاء تأوجة العسل ولقشيا وةعت إدب  العسل  انو يتعيغ ومج العامل أف ييبت 

 الحو  (13)اصاإة والعسل، أ  أف ومية أف ييبت أف اناصاإة وةعت إدب  العسلو ةة الدببية الخائسة بيغ ان
 ل التعػ س وغ اناصاإة جخخر لمعامل الح  أاصي  إدب  العسل أو  ل أثشاء تأويتو لمعسل، وىحا مفاوه أف 
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 جكػف العسل ىػ مرجر اناصاإة سػاء مغ ناحية األتصار التل تراحبو أو التل تشذأ وغ وةت الؿياـ إو   

وحيث أف الحاوث والزخر، وما بيشيسا مغ و ةة تذكل وةائع ماوجة،  انو جكػف لمسران أف يماأ إلج جسيع 
ومعمػـ إف الخػاوج العامة  ل انثبا  تمخج ومج واتو السجول و ء إثبا  ما يجعيو،وشبخا (38)شخؽ انثبا 

ػانيغ السشطسة ناصاإا  العسل إف ييبت لحلظ ومج العامل لقل جدتفيج مغ الحساجة الخااصة التل تػ خىا لو الخ
ضسغ ما جخع وميو و ء إثباتو،و ةة الدببية بيغ الحاوث والعسل، والػاةع إف ىحا الع ء ليذ سيً  والتذجو 
 ل شمبو ةج ينو  إلج إ خاغ  قخة حػاوث العسل مغ كل محتػى ليا ألنو سيعمو استفاوة العامل مغ نطاـ 

ليذ إاألمخ اليديخ  ل معطع األحػاؿ، مسا جاعمشا نختج إلج ما ةبل اصجور حػاوث العسل ومج تخججع إثبا  
نطاـ حػاوث العسل  حيث كاف الح  جحػؿ بيغ العساؿ وبيغ الحرػؿ ومج تعػ زيع وغ اناصاإا  التل 

ومغ ىشا  يف الخزاء وامًة ةج أورؾ حؿيخة     تريبيع إدب  العسل ىػ اصعػبة إثبا  تصأ اصاح  العسل
ووسج وشج تصبيخو " لمخػانيغ االجتساعية " إلج اصب يا بخوح اجتساعية حتج ال ييجر اليجؼ  ىحه السدألة

االجتساول ليحه الخػانيغ، ولتحخيو ذلظ  خج أوجج العجيج مغ الخخائغ الخزائية التل تديل لمعامل و ء 
إرػرة جسكغ الخػؿ انثبا  السمخج ومج واتخو، ليتحػؿ أمخ انثبا  إفزل ىحه الخخائغ إلج الصخؼ األتخ، 
، التل ستعخض ليا iv معيا إف الشطاـ الخانػنل نثبا  إاصاإا  العسل يختقد  ل ماسمو ومج الخخائغ الخزائية

 ؼيسا يمل إالبحث والتحميل :ػ

 }أ{ قخيشة مادية الحادث:

ل إلج وىحه الخخ شة تيتع إيثبا  ماوجة الحاوث أ  تخجع الزخر الح  جحجث لمعامل  ل مكاف وزماف العس  
حاوث وسل إالسفيػـ الخانػنل ، أ  إلج  عل أجشبل وشيي ومباتت  وىحه الخخنية تعفل العامل مغ إثبا  إف 
الزخر الح  أاصاإو، إنسا يخجع إلج حاوث إالسعشج الجةيو لمقمسة، و كتفل مشو كجليل ومج ىحا انثبا ، إف 

ل  وتدب   ل حجوث الزخر أ  ال ييبت الزخر الح  لحخو ولف ىحا الزخر حجث  ل زماف ومكاف العس
جكمف العامل إيثباتو، إاوتبار إف اجتساع ضخوؼ حجوث اناصاإة  ل مكاف وزماف العسل تقفل لمجاللة ومج 
ندبة الزخر إلج الحاوث، و كمف الصخؼ األتخ بشؽيو أ  إيثبا  إف ىحا الزخر ال جعػو إلج حاوث إالسعشج 

إلج حكع شييخ لمجوائخ الساتسعة لسحكسة الشخس الفخندية اصجر واـ الفشل لمقمسة وىحه الخخ شة يخجع اصجورىا 
ـ وتػاتخ العسل الخزائل بيا ) قل ضخر جطيخ  ل زماف ومكاف العسل جا  اوتباره ناشئًا وغ حاوث 1921

وسل، إال إذا ةجـ الصخؼ اآلتخ، ما جفيج إف ىحا الزخر جعػو إلج أاصل أجشبل تساما وغ العسل، أو إف 
جئ لزخر جدسانل  ل زماف ومكاف العسل جذكل بحاتو حاوثًا، جفتخض ندبتو إلج العسل، ولذا الطيػر السفا

كاف و ء انثبا  إسختزج ىحه الخخ شة يشتخل إلج ترع العامل  تااصة  ل حالة وجـ معخ ة سب  الزخر 
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تحجيج  وىػ ما تطيخ أىسيتو إرفو تااصة  ل حالة وجػو العامل ميتًا  ل زماف ومكاف العسل ووف إمكاف 

 الدب  الحؿيخل لمػ اة(  

 }ب{ قخيشة ميشية الحادث أو قخيشة الصل السيشي: 

وىحه الخخ شة كسا ىػ واضح مغ تدسيتيا تيتع إيضيار األاصل السيشل لمحاوث، أ  ندبة الحاوث الح   
امل أاصان العامل مغ جخائو إلج العسل،حيث جعتبخ حاوث وسل وةع إسشاسبة أو إدب  العسل سػاء ةجـ الع

انثبا  الفعمل ليحا الحاوث أو تع ثبػتو إسختزج ةخ شة ماوجة الحاوث، ومعشج ذلظ إنو إذا وةع الزخر  ل 
مكاف وزماف العسل،  يف ىحا الزخر إسختزج ةخ شة ماوجة الحاوث يشد  إلج حاوث، وال جكمف العامل 

تشد  ىحا الحاوث إلج العسل، أ  إيثباتو بل جكمف ترسو إيثبا  نؽيو، ثع جأتل وور ةخ شة ميشية الحاوث ل
لتفتخض إف ىحا الحاوث ىػ حاوث وسل  أ  حاوث وةع إسشاسبة أو سب  العسل    جكمف العامل إسختزج 
ىحه الخخ شة إثبا  و ةة الدببية بيغ الحاوث والعسل، بل جخع ومج واتو ترسو و ء إثبا  انتفاء ىحه 

بت  خضًا، أ  إنو حاوث إدب  العسل  وتخػـ ىحه الخخ شة الدببية،  يذا واد وغ ذلظ ضل الػضع كسا ىػ ثا
ومج الػضع ال ال  لألمػر، ألنو إذا كاف السعيار السسيد لحػاوث العسل ىػ معيار سمصة اصاح  العسل  
وتبعية العامل لو،  يف ىحه الدمصة وتمظ التبعية تطيخاف بػضػح حيشسا جكػف العامل  ل مكاف وزماف العسل، 

حالة تخػـ ما تدسج إخخ شة التبعية، التل جفتخض مشيا إف العامل كاف لحطة وةػع الحاوث لو  فل ميل ىحه ال
 ل حالة تبعية لراح  العسل، وىحا بحاتو كاؼ الوتبار الحاوث الح  أاصاإو حاوث وسل، إال إذا تع ىجـ 

سمصة اصاح  العسل  ةخ شة التبعية تمظ إيثبا  إف العامل رتع وجػوه  ل مكاف وزماف العسل إال إنو تخج مغ
وتحخر مغ تبعيتو لو  ؼبسيل ىحا انثبا  تشيجـ ةخ شة التبعية وتشيجـ معيا ةخ شة األاصل السيشل لمحاوث،    
جدتفيج العامل مغ ةخ شة األاصل السيشل،  يذا أراو العامل إثبا  العكذ أ  ؾياـ الدببية بيغ الحاوث والعسل، 

زج ةخ شة أ  إف وور ىحه الخخ شة  ل نياجة األمخ يشحرخ  ل ؼيخع وميو إف ييبت ىحا  عً  وليذ إسخت
تدييل و ةة إثبا  الدببية بيغ الحاوث والعسل،  يذا أاصي  العامل  ل حاوث أثشاء تأوجة العسل،  يف ىحا 
الحاوث جفتخض إنو أثشاء تأوجة العسل وأجزًا إدببو    جكمف العامل إيثبا  تػا خ األمخ غ معًا، أ  إثبا  إف 

لحاوث وةع لو أثشاء تأوجة العسل وبدببو و إنسا جكتفل مشو إثبا  إف الحاوث وةع أثشاء تأوجة العسل "وىػ ا
جكػف كحلظ إذا وةع  ل زماف ومكاف العسل، ليدتسج مغ ىحا الطخؼ ةخ شة تفيج تػا خ إف ىحا الحاوث وةع 

ذا أثبتو أ تخض تػا خ األمخ اليانل، أجزًا إدب  العسل، إحيث ال جكمف العامل إال إيثبا  األمخ األوؿ،  ي
 ليخع ومج واتو ترع العامل إثبا  وجـ وةػوو أثشاء تأوجة العسل، أو إنو لع جكغ إدب  العسل 

 أنهاع إصابات العسل:
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 اإلصابة أثشاء تأدية العسل أو بدببو: 

ا ىحا السػضػع لخج ورو  ىحه الحالة كأحج الذخوط ال زمة الوتبار اناصاإة إاصاإة وسل    وأوسعش    
إحيا حيث أوضحشا السخرػو إيثشاء العسل أو إدببو  لقششا سشتشاوليا كحالة مغ حاال  إاصاإا  العسل التل 

 جدتحو ومييا السران تعػ زًا 

ـ  ومج أنة جخرج إياصاإة العسل : 1990 خج نرت الساوة األولج، مغ ةانػف التأميشا  االجتساعية لدشة  
العسل أو في أثشاء العسل  أما القانهن السرخي فشص في الفقخة )جـ( من اإلصابة نتيجة حادث بدبب 

ـ، السم ج إأنيا اناصاإة نتياة حاوث 1959( لدشة 92رةع ) السادة الولي من قانهن التأميشات االجتساعية
 إدب  العسل و ل أثشاء تأويتو، و  حظ أف الخانػف السرخ  كاف جحجو اجتساع شخشيغ لقل جعتبخ الػاةعة
أاصاإو وسل، أ  البج إف تقػف اناصاإة ةج وةعت أثشاء تأوجة العسل أو إدببو  ل نفذ الػةت،  يذا تحخو 

 v شخط وتخمف اآلتخ انتفت وغ الػاةعة اصفة اناصاإة

كسا  ل حكع استئشاؼ  ،ولخج ورو  وجة أميمة  ل الخزاء السرخ   ل ضل الخانػف الخججع ناصاإا  العسل   
والح  ةزل إأنو جعتبخ إاصاإة وسل ةتل شخز كاف يتػلج حخاسة البزائع  ،ـ 1951سبخ نػ  7انسكشجر ة  ل 

 تخ لو ومج مدا ة إعيجة مغ العخبة التل كاف يتػلج  ةصارنتياة وىع  ،السشخػلة  ل احج  وخبا  ةصار البزائع 
ل أو أثشاء تييئتو لمعسل وةج الحخاسة  ييا    وأثشاء العسل شامً  كسا ةمشا لألوةا  التل جخـػ  ييا العامل إالعس

ةزت محكسة القػ ت االبتجائية إاستحخاؽ التعػ س لعامل تػ ل ومج اثخ ضخبة شسذ لحختو وىػ جعسل تيخ إف 
ـ، ةج تيخ مغ اصياتة الشز  مع جعج يشز ومج اجتساع الذخشيغ 1964لدشة  63الخانػف السرخ  الاجيج رةع 

الػاةعة إاصاإة وسل متج وةعت أثشاء العسل ولف لع تقغ إدببو، كحلظ  بل إف تػا خ أحجىسا جكفل  لمخػؿ إأف ،معاً 
 لػ وةعت إدب  العسل ولف لع تقغ أثشاءه  

وىحه الحالة كييخة الػروو  ل الحياة العسمية أو ىل ما نصمو ومية حاوث وسل إالسعشل الخخ   وىػ   
حاوث العسل، وىػ ما انتياو الخانػف الحاوث أثشاء العسل أو إدببو  ولع يتعخض السذخع الدػوانل لتعخ ي 

السرخ   مع جحجو العشااصخ التل يختقد ومييا الحاوث كسرجر ناصاإة العسل  وةج تخؾ تحجيجه لمفخو 
والخزاء، وةج اوتشخت محكسة الشخس السرخ ة أوؿ األمخ ما استخخ ومية الخزاء الفخندل  ل تعخ فو 

لعشيفة إدب  تارجل جحجث مداسا إادع اننداف وىحا جفتخض لمحاوث، إأنو الفعل السسيد إالحخكة الفاائية ا
 –أال جكػف تحخو ىحه الػاةعة أمخ مدتيارا أ  ال جكػف نراوة الذخز الح  تعخض لإلاصاإة وور  ل تحخخيا 

 الحاوث واف كاف جسكغ إسشاوه مغ حيث أسباإو إلج الشذاط انندانل ، إال أنو جخخج وائسا وغ الشذاط 
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ورتع أف وجـ تحجيج العشااصخ التل يختقد ومييا الحاوث كسرجر ناصاإة العسل جعج  (9)رانراو  لمسزخو  

ضاىخة وامة، تدػو تذخ عا  معطع ووؿ العالع، اف محكسة الشخس السرخ ة لع تعج تذتخط أف جكػف الحاوث 
تعخ فيا وشيفا مكتؽية إاف تتػ خ  ل الحاوث الذخوط الي ث األتخى ، وذلظ مغ ت ؿ ما ذىبت إليو  ل 

لإلاصاإة إأنيا اناصاإة نتياة حاوث وةع إ تة إفعل ةػ  تارجية إدب  العسل أو  ل أثشاء تأويتو ومذ جدع 
  (21)العامل أو أحجث إو ضخرا

حيث جخرج إدب  العسل أف تخع اناصاإة إدب  ضخوؼ العسل، أو إصبيعتو، كسا يجتل  ل مفيػـ سببية   
ولقشو يتعمو إطخوؼ العسل مياؿ ذلظ أف جعتج  السنمغ وميو ومج العسل وةػع الحاوث تارج مخخ العسل، 

رئيدو  ل العسل ألسبان تتعمو إالعسل وضخو و  وال نخ ج التػسع  ل ىحه الحالة مغ حاال  اناصاإة حيث أف 
ك مشا سيكػف تقخارا لسا سبو ؼيسكغ الخجػع إلج ىحا السػضػع  ل شخوط التعػ س وغ اناصاإة التل 

 ذكخناىا 

 رائص السسيدة لمسخض السيشي الخ

إذا كاف الحاوث يترف إرفة السباتتة، والرفة الخارجية،  يف  السخض السيشل يشذأ مغ سب  واتمل أو   
إاششل  مرجرة جدع السخ س، و تسيد إأنو يتقػف بباء و تصػر تجر ايًا وال جطيخ إال إعج حيغ، ومغ أميمتو 

لسدتسخ بيغ العامل والسػاو األولية السدتخجمة  ل اننتاج، أمخاض التدسع التل تشذأ نتياة االحتقاؾ ا
واألمخاض الخئػ ة التل تري  العامل إدب  تعخضو السدتسخ لػبار الخصغ، أو غبار السحاجخ وتيخ ذلظ، 
بيج إف الخانػف ال جعتبخ أ  مخض يشذأ وغ العسل ميشيًا يجتل ضسغ ت صية إاصاإا  العسل واألمخاض 

سبجأ تحجيج أمخاض السيشة   خج وجو األمخاض السيشية  ل اصػرة بشػو  ل ججاوؿ ومج السيشية، ألنو أتح إ
  سبيل الحرخ  ووضع مخابل  كل مخض األوساؿ والرشاوا  التل جسكغ إف تدب  ذلظ السخض

 السبحث الثاني

 : التظهر التاريخي لمتعهيض عن إصابات العسل في القانهن الدهداني

التل تشاولت تعػ س إاصاإا  العسل، ةج ضمت  ل تصػر مدتسخ،وبخ مخاحل  ؾبةالستعا األنطسة الخانػنية إف
بجاجة اليػرة الرشاعية،والتػسع  ل استخجاـ اآلال ، خضت   فج مختمفة كاف لمفخو والخزاء مػاةف رائجه  ييا 

خ الحساجة حػاوث العسل نفديا كسذكمة تػاجو الصبخة العاممة إعج أف واد  ةػاوج السدئػلية السجنية مغ تػ ي
ليا، وحاوؿ الخزاء أف جدتشتج حمػال مغ نرػص الخانػف السجنل إال أف مداعيو لع تفمح حيث كذف الػاةع 
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 إف ىشالظ اصعػبا  تحػؿ بيغ السران وحرػلو ومج التعػ س الاابخ لمزخر  

 واستااإة لزخورا  التصػر االجتساول، أاصجر السذخع نطاما تااصا لمحساجة  ل مػاجية اصاح  العسل،
جخخ مدئػليتو وغ الحػاوث التل تري  وسالو، إعيجا وغ أحكاـ الخانػف السجنل، ثع انتيل ىحا التصػر إلج 
أف أاصبحت الحساجة وغ إاصاإا  العسل مدئػلية جساعية، تخػـ ومج  قخة التزامغ االجتساول التل تاج 

صخا اجتساعيا، وأاصبح أساسيا  ل نز الخانػف، وتتحخو  ل إشار شامل لمتأميغ االجتساول، بػاصفيا ت
 الساتسع إأسخه  مدئػال وغ تعػ س السخاشخ التل تري  العساؿ 

أحكاـ التعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل الخانػف الدػوانل إسخاحل ىحا   والدناؿ السصخوح ىػ ىل مخ 
التصػر؟ وانجاإة ومج ذلظ تختزل وراسة الشطاـ الخانػنل لمتعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل الدػواف مغ 

  ؿ مخاحل تصػره التار خل ت

 التظهر التذخيعي لحكام التعهيض عن إصابات العسل في الدهدان:

إف الحجيث وغ التصػر التذخ عل ألحكاـ تعػ س إاصاإا  العسل  ل الخانػف الدػوانل جختزل التعخض  
عا  العسل لشذأة وتصػر تذخ عا  العسل  ل الدػواف، والتل تتسيد إحجاثة الشذأة إذا ما ةػرنت بتذخ 

، وال تسيل امتجاوًا لتاارن تذخ عية ساإخة، ألنشا  األوربية، إذ تخجع نذأتيا إلج  تخة الحكع البخ صانل لمدػواف
إذا حاولشا تتبع الفتخة التل سبخت الحكع البخ صانل  وىل  تختل الحكع التخكل واليػرة السيججة     نمسذ أثخًا 

 فل  تخة الحكع التخكل  كاف اةتراو الب و جعتسج إرػرة أساسية ومج لػجػو و ةا  وسل إالسعشج الخانػنل، 
الدراوة التخميججة أو البجائية والخول  ل ةصاع واسع وتاارة السحااصيل وال اإا ، وال أثخ يحكخ لشذاط اصشاول 

، و نكج ؼيسا وجا الحخؼ والرشاوا  اليجو ة التخميججة، التل تػجج  ل كل ماتسع ميسا ةمت ورجة نسػه وتخجمو
ما ذىبشا إليو أنشا ال نمحظ أثخًا لشطاـ الصػائف السيشية وىػ نطاـ معخوؼ جكاو ال جخمػ مشو ماتسع و ةج ساو 
 ل أوربا  ل أواتخ الخخوف الػسصج  كسا وجج  ل مرخ، وبعس مغ البمجاف العخبية، وىػ نطاـ جسيل المبشة 

خربة لشذأة الخػاوج األولية لخانػف العسل مغ ت ؿ األولل  ل وراسة نذأة وتصػر تذخ عا  العسل والبيئة ال
 واوا  وتخاليج السيشة 

وبالختع مغ إنشا ال ندتبعج وجػو اصػرة ما ليحا الشطاـ  ل الدػواف، إال إنشا ال ناج لو أثخًا  ل نذأة أو تصػر 
جعشل إع ةا   تذخ عا  العسل  أما البحث وغ تذخ عا  أو أحكاـ لمييئا  الخزائية،    يػجج أثخ لتذخ ع

العسل،  السحاكع  ل ذلظ الػةت كانت تصبو مد اا مغ األحكاـ والخػاوج السدتشبصة مغ  خو الذخ عة 
 vi انس مية والخانػف السجنل السرخ  الخججع  وةػاوج العخؼ والعاوا  السحمية
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لخػانيغ التل تحكع و ةا  و سكغ الخػؿ، إنشا لع ناج تذخ عًا أو ةػاوج ةانػنية جسكغ إف جدتشج إلييا  ل نذأة ا 

العسل  ل الفتختيغ السذار إليييسا، تيخ إف ذلظ ال جعشل إأ  حاؿ وجـ وجػو و ةا  وسل أو وجػو تشطيع 
ةانػنل ليا،  خج رأيشا إف السحاكع  ل  تخة الحكع التخكل تعتسج مغ بيغ ما تعتسج وميو مباوئ وأحكاـ  الذخ عة 

ئج  نحاؾ و ل  تخة السيججة شبخت أحكاـ الذخ عة انس مية، ومغ السعمـػ انس مية  ل الشطاـ الخانػنل الدا
إف  خياء  الذخ عة انس مية ةج تخكػا تخاثا ىاما  ل تشطيع أحكاـ وخج إجااره األشخاص ووخج الرشائع وىػ 

جان   ل أساسة جساثل  ل كمياتو وجػىخة أحكاـ وخج العسل الفخو  السعخوؼ  ل  خو الخانػف الػضعل إلج 
 األوخاؼ والعاوا  السحمية 

 تذخ عا  العسل الدػوانية ال جسكغ إرجاويا إلج بيئة محمية ليا ضخو يا االةتراوجة واالجتساعية  لحا
واليخاؼية،  سعطع تمظ التذخ عا  ةج تع اةتباس أحكاميا وتحػ خىا لس ئسة األوضاع االةتراوجة واالجتساعية 

خ عا  وةػاوج الخانػف العاـ انناميد ، ومغ التذخ عا  التل شبخت  ل  ل الدػواف، كسا أتح إعزيا مغ تذ
وةت سابو  ل إعس السدتعسخا  البخ صانية  ل اليشج وسي ف وبعس البمجاف ان خ ؿية تااصة مرخ  

أوؿ تذخ ع  ل مااؿ و ةا  العسل وةج حجو ىجؼ ىحا   ـ1908و عتبخ ةانػف التمسحة  ل الرشاوة لعاـ 
باجتو  بػاصفة إنو ةانػف مػضػع لتدييل وسل وتشفيح التمسحة  ل الرشاوة وتحفيد تعميع الخانػف  ل وي

 األشفاؿ واألحجاث الحخؼ اليجو ة  

و سيل ىحا الخانػف  ل واةع األمخ، نخصة البجاجة  ل التجر   السيشل السشطع  ل مااؿ الرشاوة  وكاف  
والتأىيل لمعشااصخ الػششية نوماجيع  ل ةصاع  ال خض مشو كسا ذكخ  ل ويباجتو، إتاحة ةجر مغ التجر  

العسالة الساىخة، إ خض تػشيغ الػضائف  ل السذخووا  الحجيية التل أنذأتيا وذلظ إخرج تخشيج وضبا 
والتل تعتبخ  1956ػ  1948الشفخا   ثع اصجر إعج ذلظ العجيج مغ تذخ عا  العسل  ل الدػواف ت ؿ الفتخة 

 عا  العسالية، حيث اصجر  تذخ عا  تشطع شخوط وضخوؼ العسل إرفة تصػرًا ممحػضا  ل مااؿ التذخ 
شاممة ووؾيخة ألوؿ مخة  ل الدػواف ومج نحػ ج صل تخخ با أتم  السػضػوا  التل تشجرج تحت إشار 
و ةا  العسل الفخوجة  وو ةا  العسل الاساعية و خا لجرجة التصػر والسدتػ ا  الجولية الدائجة  ل ىحا 

ظ الػةت، ولع جكغ ذلظ التصػر الوتبارا  تتعمو بتصػر اةتراو   أو نذاط اصشاول، محدػس السااؿ  ل ذل
إال إخجر محجوو تسيل  ل السذخووا  التل أنذأتيا الحكػمة  كسذّخوع الاد خة وتيخه مغ السذخووا  الستعمخة 

خ ذلظ، إاان  ىحا إالبشية األساسية كالدكظ الحجيججة وتجما  االتراؿ ومذخووا  الخ  والدجوو وللج تي
  التصػر السحجوو 

ـ حيث نطع السذخع و ةا  العسل الفخوجة مغ شخوط 1948وأبخز التذخ عا   ل ىحه الفتخة اصجر  واـ 
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ـ وةانػف الػرش والسرانع 1948وضخوؼ وسل وأىع الخػانيغ  ل ىحا السااؿ ةانػف السخجميغ واألشخاص  
ـ وةانػف 1948وأبخز ةػانيشيا ةانػف نخاإا  العسل والعساؿ ـ كسا تػلل تشطيع و ةا  العسل الاساعية 1949

 ـ ثع اتبعت إخػانيغ أتخى 1948ـ وةانػف مشازوا  العسل التحكيع والتحخيو 1948تشطيع مشازوا  العسل 

ووميو جسكغ الخػؿ إأف تذخ عا  العسل الدػوانية تخجع إلج  تخة الحكع البخ صانل  ل الدػواف وليحا جسكغ 
التعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل الدػواف ابتجاء مغ  تخة الحكع البخ صانل وانتياء إخانػف التأميغ تتبع أحكاـ 
ـ بجأ  انوارة البخ صانية  ل تصبيو التذخ ع 1889ـ، ومشح 2004ـ وتعجج تو حتج 1990االجتساول

انناميد  يتع تحت انناميد   حيث لع جكغ ىشالظ ةانػف سػوانل وال ةزاة سػوانيػف، وكاف تصبيو الخانػف 
( مغ ةانػف الخزاء السجنل سشة 6ةاوجة العجالة والسداواة والػججاف الدميع السشرػص ومييا  ل الساوة)

أف السباوئ وناج ( مغ ىحا الخانػف أو أ  ةانػف  تخ  3وتخخأ ) ل الحاال  التل ال تحكسيا الساوة ) ـ1900
تعتبخ جدءا مغ ةانػف الدػواف، ىحه السباوئ  ـ1880 تعػ زا  العساؿ انناميد  لدشة السزسشة  ل ةانػف 

ااصبحت أساسا لمخانػف السجنل الح  جاء بشطخ ة السدئػلية التخريخ ة أ  اوتبار أف الذخز مدئػاًل حيث 
سب  الزخر لم يخ إفعمة، ومغ ثع جكػف مدئػاًل وغ جبخ ذلظ الزخر لمسزخور، وتخػـ السدئػلية التخريخ ة 

 viiػومج ث ثة أركاف ىل:

 [ الخصأ 1]

 [ الزخر 2]

 [ و ةة الدببية 3]

وتخت  ومج ؾياـ الخزاء الدػوانل بتصبيو الخانػف العاـ  التدامو إسشيج الخانػف األنامػسكدػنل الح     
جزع لمدػابو الخزائية مكانا ميسا سػاء  ل إنذاء الشرػص الخانػنية أو التداـ السحاكع بتصبيخيا،  الخاضل 

الدػابو الخزائية كأمخ ممـد إاوتبارىا احج مراور الخانػف  ل حالة غيان الشز  وىحا ما الدػوانل يمتـد إ
جعل لمدػابو الخزائية وورًا  عااًل  ل تصػ خ أحكاـ التعػ س وغ إاصاإا  العسل  و ل تصػر أتخ أتح 

ء ومج تصأ تقسغ والفخؽ بيغ ىحه السدئػلية والسدئػلية بشا viiiالخانػف الدػوانل بشطخ ة السدئػلية بجوف تصأ
 ل أف  ل األولج ليذ ومج الستزخر سػ  إثبا  و ةة الدببية بيغ الزخر والعسل، بيشسا  ل نطخ ة 
السدئػلية بشاء ومج تصأ البج مغ إثبا  الخصأ والزخر وو ةة الدببية بيشيسا  وةج وجج  ىحه السدئػلية  ل 

لح  نطع ةانػف تعػ زا  العسل استيشائياً أ  ـ، وا1949الخانػف الدػوانل إرجور ةانػف أوؿ سبتسبخ سشة 
بجوف تصأ أما  ل حالة وجػو تصأ سب  ىحه السدئػلية  اف الخاوجة الػاجبة التصبيو حيشئح ىل ةاوجة الخانػف 
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ـ 1948ـ  جعج مغ أىع الخػانيغ  التل اصجر   ل سمدمة ةػانيغ  العسل 1949العاـ  وةانػف تعػ س العساؿ  

عاـ وحجو لدخ انو مجة ثسانية أشيخ مغ تار خ نذخه  وجاء  ل ويباجتو اليجؼ مغ شخع  ل مامذ الحاكع ال
تذخ عو إأنو يشز ومج إوصاء التعػ س لمعساؿ وغ األضخار التل تريبيع أثشاء تجمتيع  وةج ال ل إسػجبو 

( ماوة والحو إو ججوليغ ونساذج 33ـ وخػو الحكػمة وأشتسل ومج )1908ةانػف تعػ س العساؿ لدشة 
وشسل السدتخجميغ  ل الخصاويغ العاـ والخاص مع استيشاء   ستسارا  التل تدتخجـ  ل تشفيح أحكاـ الخانػف ل 

السدتخجميغ الحيغ تد ج أجػرىع ومج حج معيغ  ل الدشة مسغ جخػمػف إعسل تيخ يجو  وبعس الفئا  مسغ 
 لذخشة جعسمػف  ل أجيدة الجولة ذا  الصبيعة الشطامية كأ خاو لمخػا  السدمحة وا

اال انو لع جدايخ التصػرا  التل حجثت ؼيسا إعج تااصة إسا يتعمو إسج مطمة الحساجة إلج  ئا  لع ج صييا   
الخانػف  والتػسع  ل مفيـػ إاصاإة العسل لتذسل اناصاإة إدب  العسل وأاصاإو الصخ و واألمخاض السيشية  

الخرػر التل ضمت م زمة لو إلج إف حل  وجػاز تعجو التعػ زا  وكيؽيو تخجيخىا إلج تيخ ذلظ مغ جػان 
وىػ الخانػف الح  يشطع تعػ س إاصاإا  العسل  ل  ix1981 محمة ةانػف التعػ س وغ إاصاإا  العسل

 ـ 1990الشطاـ الدػوانل إاان  ةانػف التأميشا  االجتساعية لدشة 

 ومه أهم األحكام التي تىاولها هذا القاوىن: 

( إذخط إال جكػف التعػ س الستفو وميو 21خجار التعػ س إسػج  الساوة)[ أجاز الخانػف االتفاؽ ومج م1]
 أةل مغ مخجار التعػ س الػاج  و عو إسػج  ىحا الخانػف 

( حو رجػع العامل السران ومج الستدب  إالحاوث إسبمغ التعػ س إذا كانت 25[ ةخر  الساوة )2]
 اناصاإة تخجع لخصئو أو إىسالو 

امل الحو  ل الحرػؿ ومج تعػ س مجنل إخ ؼ التعػ س السشرػص وميو ( لمع26[ جعمت الساوة )3]
بيحا الخانػف متج كانت اناصاإة ةج تدب   ييا اصاح  العسل أو شخز تاإع لو إفعل متعسج أو إىساؿ أو 

 تخريخ  

رة ورغبة مغ السذخع الدػوانل  ل تػ يخ حساجة كاممة لمعامميغ أتح بشطاـ التأميغ االجتساول وذلظ إياصجا  
ـ والح  جعتبخ أوؿ ةانػف لمتأميغ االجتساول  ل الدػواف و إسػجبو 1974ةانػف التأميغ االجتساول لدشة 

أاصبحت مدئػلية التعػ س جساعية تخػـ ومج  قخة التزامغ واصار التداـ اصاح  العسل اشتخاؾ وور  يتع 
يتػلج و ع التعػ س السخخر تحجيجه ومج أساس ندبة مغ أجخ العامل إلج اصشجوؽ التأميغ االجتساول الح  

  ل الخانػف لمعامل السران 
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ـ وبسػجبو 1976،وسسل ةانػف التأميشا  االجتساعية لدشة  ـ2/4/1975وةج اصجر ىحا الخانػف  ل    

أاصبحت الحساجة  ل مػاجية أاصاإو العسل تتحخو  ل إشار شامل لمتأميغ االجتساول إاوتبارىا تصخًا 
 اجتساعيًا  

ىحا الخانػف ةج جاء متأتخا إلج حج كبيخ  إال إنشا إذا حاولشا تخرل الطخوؼ التل  ون حظ إف اصجور   
كانت ومييا الب و، مخارنو إالطخوؼ التل كانت ومييا الجوؿ األوربية التل وخ ت نطاـ التأميشا  االجتساعية 

 التأميشا  االجتساعية  ل وةت مبكخ، لعمسشا إف تأتخ نطاـ التأميشا  االجتساعية  ل الدػواف أمخ شبيعيًا، 
ضيخ  أوؿ ما ضيخ   ل البمجاف الرشاعية أ  البمجاف التل تخجمت  ييا الحخكة الرشاعية تخجمًا كبيخ و 
انتذخ   ييا اآلال  انتذارا واسعًا، ولع جكغ  ل الدػواف أ  مغ ىحه الطخوؼ  خج ضل الدػواف بمجًا زراعيًا 

 جاجة الخخف العذخ غ إعيجًا كل البعج وغ الرشاوة الحجيية حتج ب

 السبحث الثالث

 الساس القانهني لمتعهيض عن إصابات العسل 
إف معخ ة األساس الخانػنل لمتعػ س وغ إاصاإا  العسل جعج مجت  ضخور ًا لجراسة تمظ األحكاـ،     

 سػضػع تعػ س العساؿ وغ إاصاإا  العسل لع جعج محل إحث أو نخاش،  خج ضمت الجوؿ تدعج إلج معالاة 
االنعكاسا  الدالبة الشاتاة وغ التخجـ التقشػلػجل والتل إاتت تيجو اكبخ شخائح الساتسع وأىسيا وىل شبخة 
العساؿ،  خج اىتست الساتسعا  السعااصخة بػضع الزسانا  التل تقفل حساجة الخػى العاممة وس متيا مغ 

 لخػانيغ السخارنة ومشيا الخانػف الدػوانل أتصار السيشة، وأةختيا السػاثيو واالتفاؾيا  الجولية و نرت ومييا ا

 والدناؿ الح  تختزل الزخورة شخحو ما ىػ األساس الخانػنل لمتعػ س وغ إاصاإا  العسل؟   

جخرج إأساس التعػ س وغ إاصاإا  العسل الدب  الح  مغ اجمو يتع إلخاء و ء تعػ س السزخور ومج   
إلج ؾياـ االلتداـ بتعػ س الزخر الح  جري  العامل واتو شخز معيغ، وبعبارة أتخى األسبان التل أو  

 أو االوتبارا  التل ووت التذخ عا  إلج  خض االلتداـ إالتعػ س وشج حرػؿ الزخر 

وبخز  لإلجاإة ومج الدناؿ أو ه العجيج مغ الشطخ ا ، ولذا كاف ىحا ىػ االتااه  ل اتم  ووؿ العالع      
غ التفريل مخاحل ىحا التصػر، مغ جان   تخ  خج تعخض  خياء ومشيا الدػواف   بج أف نأتح إذلء م

  -الذخ عة انس مية لبحث مدألة أساس السدئػلية وغ األوساؿ الذخرية، وبخز ذلظ  ل اتااىيغ:

 جعتبخ الدب   ل ضساف مختق  الفعل الح  يشذأ وشو ضخر ىػ التعج  أ  الخصأ  االتجاه الول: 
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ر الح  لحو إالسزخور ىػ الدب   ل الزساف  انص ةًا مغ ةػلو وميو يخ  أف الزخ  االتجاه الثاني:  

حيث جعتبخ ىحا الحجيث الذخ ي إسياإة الخاوجة العامة التل تحكع  (11)(ال ضخر وال ضخارالر ة والد ـ )
 الزساف، أما واللتو  تنكج أف مبجأ السدئػلية والتعػ س وغ الزخر أمخ أساسل  ل الذخ عة انس مية 

 سع في تفديخ نرهص القهاعج العامة: الته 

ضيخ  إعس الشطخ ا  الفخيية والتصبيخا  الخزائية التل حاولت التػسع  ل تفديخ الخػاوج العامة أو الخخوج 
 ومييا لمبحث وغ أساس  تخ لمسدئػلية  طيخ  الشطخ ا  التالية:

 نطخ و الخصأ السفتخض  

 نطخ ة الخصأ اليابت  -

 نطخ ة تحسل التبعة  -

 ظخية الخظأ السفتخضن

تيار نطخ ة الخصأ السفتخض واتل نصاؽ السدئػلية التخريخ و ال العخججة، إذ ذى  الفخو التخميج   ل    
 خندا إلج أف األساس الخانػنل لمسدئػلية وغ  عل األشياء ىػ الخصأ السفتخض حيث ال جكمف السجول إيثباتو 

 ل كييخ مغ الحاال ، وما أو  إلج  خج السزخور وكاف ىحا سب  ما جكتشف إثبا  الخصأ مغ اصعػبا  
لحخو  ل التعػ س  ل معطع الحاال ، لحلظ أوفاه السذخع مغ و ء انثبا   تخػـ ىحه الفقخة ومج أف ةػاوج 
السدئػلية وغ حخاسة األشياء تختمف وغ الخػاوج العامة لمسدئػلية التخريخ و مغ ناحية و ء انثبا ، 

ـ ومج الخصأ السفتخض،ىحا الخصأ ىػ تصأ  ل الحخاس وبالتالل ال جكمف  سدئػلية حارس الذلء تخػ 
السزخور إيثباتو، ذلظ انو مفتخض ا تخاضا ال جخبل إثبا  العكذ، وبعبارة أتخ  ال جدتصيع حارس الذلء 
التخمز مغ السدئػلية إال أف ييبت انو لع يختق  تصأ أو انو ةاـ إسا يشب ل وميو مغ وشاجة وال يتحخو ذلظ 

 إال إيثبا  الدب  األجشبل  
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 السبحث الخابع 

 التذخيعات الخاصة بتعهيض إصابات العسل

 مهقف السذخع السرخي: 

إزاء إاصاإا  العسل التل كانت تيجو حياة العساؿ وس متيع ووف اونل حساجة  رأ  السذخع السرخ     
مع حالة العامل  ل ضخوؼ اننتاج  ضخورة التجتل تذخ عيا الف ةػاوج السدئػلية السجنية لع تعج تتشاس 

القبيخة واآلال  الزخسة السعخجة مغ جية، وتعحر إثبا  مرجر اناصاإة وسببيا مغ جية أتخ ، لحلظ اصجر 
ـ وبسختزاه ألـد اصاح  العسل أف يج ع مبم ا تخاؼيا وغ الزخر الح  جري  1936( لدشة 64الخانػف رةع )

ال أف ىحا  انعجـ تصأ اصاح  العسل أو كانت نتياة تصأ العامل العامل إدب  العسل و ل أثشاء تأويتو ولف
الخانػف تعخض لقييخ مغ الشخج إدب  ةرػر مااؿ تصبيخو ومخجار مداجاه األمخ الح  جعل السذخع جرجر 

ـ الح  كاف مغ أىع أىجا و تأميغ حخػؽ العامل السران مغ إودار أو إ  س 1942( لدشة 86الخانػف رةع )
ـ الح  جاء مدايخا التااه السذخع نحػ 1950( لدشة 89اصجر إعج ذلظ الخانػف رةع ) اصاح  العسل  ثع

مخاواتو لسرمحة العامل  أتل إأحكاـ أكيخ وجالة مغ ساإخو إضا ة إلج وضع ضسانا  أكيخ لمعساؿ ثع 
ـ والح  استحجث حساجة العامل مغ األتصار الشاتاة وغ أمخاض السيشة 1950لدشة  (117)الخانػف رةع 

ـ ثع حل الخانػف 1950( لدشة 89وؿ مخه وبسػجبو تدتحو األواءا  السشرػص ومييا  ل الخانػف رةع )أل
ـ محل الخانػنيغ الداإخيغ مدتحجثا مباوئ أتخ   ل مااؿ تأميغ إاصاإا  العسل ثع 1958( لدشة 202رةع )

  xـ1964( لدشة 63وأتيخا الخانػف رةع ) ـ1959( لدشة 92الخانػف رةع )

 ذخع الدهداني:مهقف الس

أما  ل الدػواف  والح  جعتبخ مغ الجوؿ التل تصت تصل واسعة  ل مااؿ تذخ عا  العسل والتأميشا     
االجتساعية  والح  كاف سباةا  ل محاولة وضع أنطسو لمتعػ س وغ إاصاإا  العسل مشح أكيخ مغ مائة واـ، 

سذخع الفخندل والسرخ ،  خج بجأ  ل ناج السذخع الدػوانل ةج سمظ ذا  السدمظ الح  سمقو كل مغ ال
ـ ثع تػالت التذخ عا  1908حيغ أاصجر ةانػف معاشا  الحكػمة  ـ1908مػاجية إاصاإا  العسل مشح واـ 

ـ والح  تزسغ معطع السباوئ واألحكاـ األساسية 1949إعج ذلظ إلج أف اصجر ةانػف تعػ س العساؿ لدشة 
غ مشطسة العسل  ل مااؿ التعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل التل جاء  بيا السدتػ ا  والسعاييخ الراوره و

ذلظ الػةت،  خج وخؼ الدػواف إسػج  ذلظ الخانػف السدئػلية بجوف تصأ حيث رت  مدئػلية اصاح  العسل 
وغ اناصاإا  التل تري  وسالو أثشاء العسل ووف حاجو إلج إثبا  الخصأ  ل جان  اصاح  العسل بل 
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تياة إىساؿ العامل نفدو، وةج حجو ذلظ الخانػف ؾيسة التعػ س وغ حتج ولف ثبت أف اناصاإة كانت ن 

 إاصاإا  العسل تحجيجا تخاؼيا ال جخجر إالزخر وال ج صل إال جدءا ضئي  مشو 

ـ وىػالخانػف السعسػؿ إو حاليا إلج جان  1981 فل تصػر الحو أاصجر السذخع ةانػف تعػ س العساؿ   
 xi ةانػف التأميشا  االجتساعية

 الن العالسي لحقهق اإلندان: اإلع  

ـ 1948اصجر انو ف العالسل لحخػؽ اننداف وغ الاسعية العامة لألمع الستحجة  ػل العاشػخ مػغ يشػايخ     
( مشػػو ومػػج حػػو انندػػاف  ػػل الزػػساف االجتسػػاول إخػلػػو  " لقػػل شػػخز إاوتبػػاره 22وةػػج أكػػج   ػػل السػػاوة )

ائع ومج أساس انتفاوو إالحخػؽ االةتراوجة واالجتساعية وزػا  ل الساتسع الحو  ل الزساف االجتساول الخ
  xiiواليخاؼية التل ال تشل وشيا لمحفاظ ومج كخامتو ولشسػ شخريتو نسػا حخا ونطع كل وولو"

( مػغ انوػ ف نفدػو أف لقػل شػخز الحػو  ػل مدػتػ  مػغ السعيذػة كػاؼ لزػساف 25وجاء  ل الساوة )     
لشدػبة لمسأكػل والسمػبذ والسدػكغ والعشاجػة الصبيػة والخػجما  االجتساعيػة الرحة والخ اـية لو وألسػختو تااصػة إا

ال زمة ولو الحػو  ػل تػأميغ معيذػتو  ػل حػاال  البصالػة والعاػد وأوػخاض التخمػل والذػيخػتة و ػل تيػخ ذلػظ 
 مغ الحاال  التل جفخج  ييا مػارو معيذتو لطخوؼ تارجو وغ إراوتو  

ورواجػة تااصػة  وىكػحا تبػيغ أف الزػساف االجتسػاول حػو مػغ حخػػؽ  ولألمػمة والصفػلة الحو  ل مداوجة   
اننداف جحو لمفخو إسػجبة اف يتستع و اج القفاجة  ل العير   وبحو الحساجة  ل إعس السخاشخ االجتساعية 

 كالسخض والعاد والذيخػتة والبصالة والتخمل و خا لشطع ومػارو الجولة التل يشتسل الييا 

 حب العسل في الذخيعة اإلسالمية: شخوط قيام مدئهلية صا

أوجبت الذخ عة انس مية ومج حائد ومدتعسل األشياء الخصخة بحؿ وشاجة تااصة كل ال يتعخض ال يخ   
لخصخىا،  خج رو  وغ جابخ رضل هللا وشو أف رسػؿ هللا اصمل هللا وميو وسمع "مخ إخػـ  ل مامذ جدمػف 

 xiii جخ وغ ىحا  يذا سل أحجكع الديي  مي سجه ثع ليعصو أتاهسيفا يتعاشػنو بيشيع تيخ م سػو  خاؿ الع از 

اف ما تخكة ) خياء السدمسيغ(  إال األوؿ انس ملالسيكانيكية لع تقغ مشتذخة  ل العرخ  اآلال ورتع اف    
مغ تخاث  خيل ج صل حػاوث العسل الشاتاة وغ استخجاـ اآلال  السيكانيكية كسا اف السدئػلية الشاتاة وشيا 

لمخػاوج العامة  ل الزساف ، ؼيدأؿ مباشخ الزخر واف لع يتعسج، وال جدأؿ الستدب  إال إذا تعسج، إذ  تخزع
جؿيع الفخو انس مل تفخةة ىامة بيغ مغ إاشخ الزخر ومغ كاف متدببا ؼيو، ونطخا ألىسية ىحه الخاوجة 
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كسا سشخػـ بتعخ ي الستدب    دػؼ نخػـ بتعخ ي السباشخ وشخوط ؾياـ مدئػليتو وأميمو لحاال  السباشخة، 

 وشخوط ؾياـ مدئػليتو وأميمة لمتدب   

 الحكام اإلجخائية لمتعهيض عن إصابات العسل في القانهن الدهداني 

وشج حجوث إاصاإة العسل، ىشالظ إجخاءا  معيشة البج مغ إتباويا، تذسل انإ غ وغ الحاو ث ومعخ ة    
كانت اناصاإة ةج تحجث واتل مكاف العسل كسا ةج تحرل تارج ولسا  أسباإو و إحث الطخوؼ السحيصة بيا 

مكاف العسل كأف تحجث إالصخ و أو تحجث ت ؿ  تخة االنتجان إعيجًا وغ مكاف العسل أوةج تحجث  ل أحج 
 خوع السشذأة إعيجًا وغ السخكد الخئيدل، لحلظ كاف البج أف جعمع اصاح  العسل بيا حتج يتخح انجخاءا  

وىحا الػاج  جخع العامل الح  تحجث لو إاصاإة وسل  يػ الح  جخـػ إالتبميغ  (27)انػف وميوالتل  خضيا الخ
 و سكغ أف يتع التبميغ نياإة وشو اذا كانت حالتو ال تدسح بحلظ 

وةج نز الخانػف الدػوانل ومل العجيج مغ االجخاءا  التل جا  اتباويا وشج حجوث ااصاإا  العسل   
 -:xivتتسيل  ل االتل

ػـ اصاح  العسل أو الذخشة إيإ غ السجيخ إأ  إاصاإة وسل تحجث أل  وامل وتعػؽ ذلظ العامل جخ }أ{
وغ كد  أجخة لسجة ث ثة أجاـ أو أكيخ أو يشتج وشيا واد ، وذلظ ت ؿ مجة ال تتااوز اليػـ اليالث لػةػع 

 الحاوث  

ؼيا  وميو أف يبمغ ذلظ إأسخع إذا ابمغ اصاح  العسل أو نسا إلج ومسو و اة وامل نتياة إاصاإة وسل  }ب{
وةت مسكغ إلج الزاإا السدئػؿ وغ اةخن ةدع لمذخشة جخع  ل السشصخة التل كاف جعسل  ييا الستػ ج، كسا 

 جخػـ إيإ غ ذلظ إلج السجيخ مػضحا  ل الب غ ضخوؼ الػ اة إذا كانت معخو و لججو  

( إيتصار أ   خو 3لسذار إلية  ل البشج )جخػـ الزاإا السدئػؿ وغ ةدع الذخشة  ػر تمؿيو الب غ ا }ج{
مغ أسخة العامل الستػ ل  جكػف مؿيسا  ل السشصخة التل جخع  ييا الخدع إالػ اة،  يذا لع جكغ مؿيسا  ل تمظ 
السشصخة أ   خو مغ أسخة ذلظ العامل، جخػـ الزاإا السدئػؿ إيرساؿ أتصار إلج الزاإا السدئػؿ وغ اةخن 

لتل جعتخج أف أجا مغ أ خاو أسخة العامل جؿيع  ييا التخاذ انجخاءا  الخااصة ةدع لمذخشة  ل السشصخة ا
 إاألتصار 

أف جخػـ اصاح  العسل بشخل العامل السران إثخ وةػع اناصاإة إلج جية الع ج ولإ غ   الذخشة  }د{ 
 إاناصاإة 
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 إف جخػـ اصاح  العسل إيشعار الرشجوؽ بػةػع اناصاإة   }ىـ{  

ومج أف يبمغ العامل الح   ـ1981(مغ ةانػف تعػ س العساؿ لدشة 6/1ظ السػاو )وةج نرت ومج ذل   
تحجث لو أاصاإو وسل أو يتع التبميغ نياإة وشو إأسخع وةت مسكغ إلج اصاح  العسل أو الذخشة بػةػع 
ـ الحاوث الح  جكػف سببا  ل تمظ اناصاإة والطخوؼ التل وةع  ييا ذلظ الحاوث و ل بياف شبيعة ىحا االلتدا
وجداء التخمف وغ الؿياـ إو أومشت محكسة الشخس السرخ ة " ولف أوج  السذّخع ؾياـ العامل السران بتبميغ 
اصاح  العسل بػةػع الحاوث  ػر حرػلو إال إنو تختز ؼيو إلج إف تدسح حالتو ولسا كاف مغ الحػاوث ما 

األتصار يتخاتج كحلظ إلج وةت  ال يتخت  أثخه  ػر وةػوو بتخاتل ضيػره حيث جدت خؽ وةتا ما،  يف واج 
ضيػر ىحا األثخ ولسا كانت إوارة السدتذفج التل نخل إلييا العامل حيشسا شعخ إاناصاإة وبخصػرتيا تػلت 

 تبميغ جية البػليذ وغ الحاوث  يف ىحا التبميغ يتحخو إو تخض الخانػف "  

اصاإة إثخ تحخخو جفدخه ةانػنا نز  أما إلداـ العامل السران إيإ غ اصاح  العسل إالحاوث وبتعخضو لإل  
ـ التل نرت ومج أف " جخػـ اصاح  العسل أو الذخشة 1981( مغ ةانػف تعػ س العساؿ لدشة 6/3الساوة )

إيإ غ السجيخ إأ  أاصاإو وسل تحجث أل  وامل وتعػؽ ذلظ العامل وغ كد  أجخه لسجة ث ثة أجاـ أو أكيخ 
 اوز اليـػ اليالث لػةػع الحاوث "أو يشتج وشيا واد، وذلظ ت ؿ مجة ال تتا

ـ إذا لع جخع 1981ورت  أثخًا ومج ذلظ سخػط الحو  ل التعػ س إسػج  ةانػف تعػ س العساؿ لدشة    
العامل الح  أاصي  إياصاإة وسل أو لع جخع مغ يشػن وشو إيإ غ اصاح  العسل أو الذخشة حيث نرت  ل 

انػف إذا لع جخع العامل الح  أاصي  إياصاإة وسل أولع  " جدخا الحو  ل التعػ س إسػج  أحكاـ ىحا الخ2ػ9
( إال إذا ثبت إف اصاح  العسل 1جخع مغ يشػن وشو إيإ غ اصاح  العسل أو الذخشة و خا ألحكاـ البشج )

كاف جعمع إالحاوث الح  نتات وشو اناصاإة  ل مجة ال تتااوز شيخ غ مغ تار خ وةػع ذلظ الحاوث وشج 
بػةت معخػؿ أو إذا ثبت وجـ انإ غ أو السصالبة يخجع إلج سب  مخبػؿ لجى  وةػوو أو ومع إو إعج ذلظ

 السحكسة 

 يذا أبمغ اصاح  العسل أو نسا إلج ومسو و اة وامل نتياة ألاصاإو وسل ؼيا  وميو إف يبمغ ذلظ إأسخع   
ستػ ج كسا وةت مسكغ إلج الزاإا السدئػؿ وغ أةخن ةدع لمذخشة جخع  ل السشصخة التل كاف جعسل  ييا ال

 جخػـ إيإ غ ذلظ إلج السجيخ مػضحا  ل الب غ ضخوؼ الػ اة إذا كانت معخو ة لججة 

ـ 1975( لدشة 79( مغ الخانػف رةع )38ون حظ أف انجخاءا  ىل نفديا  ل الخانػف السرخ ، الساوة )   
العسل،وذلظ  ألدمت اصاح  العسل إيإ غ الذخشة وغ كل حاوث جران إو أحج وسالو إياصاإة تعاده وغ
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ساوة مغ انخصاوو وغ العسل إدب  اناصاإة  مغ ذلظ يتزح إف واج  إإ غ الذخشة جخع ومج  48ت ؿ  

واتو اصاح  العسل، و جكػف ىحا األجخاء واجبًا  ل حالة اناصاإة التل تعاد العامل وغ أواء وسمو  خا ، 
إإ غ الذخشة إال إذا كانت اناصاإة   يذا لع تنو اناصاإة إلج واد السران وغ أواء وسمو،ال جدتػج  ذلظ

تدتػج  مداءلة جشائية لذخز  تخ ولإ غ اصاح  العسل ليذ لو شكل معيغ و تع إأ  وسيمة 
مسكشو،ؼياػز إف جكػف وغ شخ و التمفػف، أو إصخ خة القتاإة أو وغ شخ و رسػؿ،وذلظ إحد  ضخوؼ 

عسل إاوواء وجـ ومسو إاناصاإة،ترػاصًا ومكاف وةػع اناصاإة،ولقغ ةج ييػر نداع بيغ العامل واصاح  ال
التل تخع إعيجًا وغ مكاف العسل، لحلظ تخى إف جكػف انإ غ إصخ خة جديل إثباتيا وشج الشداع وذلظ حفاضًا 

 ومج حخػؽ العامل 

 -تقجيخ درجة العجد وندبتو وتعجيمو :  

ار الحالة السخضية الشاشئة وغ إذا انتيت  تخة الع ج ووف شفاء السنمغ وميو مغ إاصابتو، وثبت استخخ    
إاصاإة العسل، إعجـ استخواو السنمغ وميو لقامل ةجراتو الصبيعية، ومج نحػ جحػؿ بيشو وبيغ مباشخة أ  نذاط 
ميشل، وتاكج إخخار مغ الايا  الصبيو السخترة اف العامل جعانل مغ واد وائع  ل ةػاه الادججة ومل نحػ 

ل كاف ومييا ةبل الحاوث،  اف العامل جدتحو معاشا محجوا وغ ىحا جحػؿ وونو و اواء وسمو إالرػرة الت
العاد  والعاد كسا وخ و الخانػف الدػوانل )ىػ كل ما مغ شأنو أف جحػؿ بيغ العامل وبيغ وسمو الح  
يتقد  مشو(  والعاد أما واد منةت وأما واد مدتججع، والعاد السدتججع ورجا   يػ أما كامل مدتججع، 

ل مدتججع، العاد القامل ىػ كل واد ينو  إرفو مدتججسة إلج  خجاف السنمغ وميو ةجرتو وأما واد جدئ
ومج العسل كميا أو جدئيا  ل ميشتو األاصمية أو ةجرتو ومج القد  بػجو واـ و عتبخ  ل حكع ذلظ حاال  

مخاض العخمية  خج البرخ كميًا أو  خج ذراويغ أو  خج ساةيغ أو  خج ذراع واحجة وساؽ واحجة أو حاال  األ
واألمخاض السدمشة والسدتعرية  أما العاد الادئل  تختمف ورجاتو إاتت ؼ تأثيخ ذلظ العاد، ومج ةجرة 
العامل ومج العسل،  جرجة العاد  ل حالة بتخ الداؽ  ػؽ الخكبة، تختمف وشيا  ل حالة بتخ الداؽ تحت 

مئػ ة تشد  إلج العاد القامل السدتججع الخكبة، لحلظ يتعيغ إف جكػف لقل ورجة مغ ورجا  العاد ندبة 
ومج نحػ ما سيأتل بيانو  ونطخا الف تحجيج ندبة العاد مغ األمػر الجؾيخة التل ةج تختمف بشذأتيا وجيا  
الشطخ الصبية،  خج وضع السذخع معيارًا جامجًا لتحجيج العاد  ل الحاال  الطاىخة السألػ ة كسا وضع ججوال 

   العاد العزػ  حالو مغ حاال 25ورو  ؼيو 
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 شخوط العجد الكامل :   

 [ ؾياـ حالة العاد ذاتيا 1]

 [ إف جكػف ىحا العاد مدتججسًا )لو اصفة االستجامة( 2]

 [ إف جحػؿ بيغ السران وبيغ مداولة أ  وسل أو ميشة جكتد  مشيا 3]

وزػ أو أكيخ مغ والسخرػو إو إف ينو  العاد إلج واىة مدتججسة يشتج وشيا وجـ تأوجة  الذخط الول:
 أوزاء الادع السران لػضيفتو ومج الػجو السعتاو

 لمذفاء كفخج البرخ  خجًا كميًا  إف جكػف ليحا العاد اصفة الجواـ أ  ال جكػف إصبيعتو ةاإ ً  الذخط الثاني:

: جا  إف تنو  العاىة)حتج جسكغ اوتبارىا وادًا كميًا( إلج  خج ةجرة العامل ومج القد  الذخط الثالث
 حيث جربح تيخ ةاورًا ومج مداولة جسيع السيغ إ

وتحجيج العاد البجنل وتخجيخ جدامتو جعج مغ السدائل التل تجتل  ل اتتراص أىل الخبخة مغ األشباء،   
 يذا ثبت شبيا تخمف حالو مغ حاال  العاد البجنل ،  يف ىحه الحالة تتخجع بيجؼ التعػ س وشيا إلج ندبة 

ةج تتحجو شبيا مغ ت ؿ ججاوؿ تعج مخجما وةج أر و السذخع الدػوانل إخانػف  مئػ ة محجوة وىحه الشدبة
ـ ججوال مبيشا إو الشد  السئػ ة لبعس ورجا  العاد  و ل ىحا الاجوؿ لع 1990التأميغ االجتساول سشة 

ف تخو حاال  العاد الادئل ومج سبيل الحرخ ولنسا ورو  ومج سبيل السياؿ، و ا  التشبيو إلج إف الحخما
القمل مغ القد  ووجـ الخجرة ومج مداولة أ  وسل مغ األوساؿ ليذ معشاه اشتخاط واد جسيع أوزاء 
الادع  بل جكفل أحيانا أاصاإو وزػ واحج  الاشػف ميً  جعتبخ واىة كمية رتع إف اناصاإة تااصة إعزػ 

 واحج ىػ السخ 

إفخختيا )ز( إعس حاال   63/1964أما  ل الخانػف السرخ ،  خج أورو  الساوة األولل مغ الخانػف   
العاد القمل ومج سبيل السياؿ، وبحلظ  قل واد )واىة( مدتججع يتحخو ؼيو الذخوط الداإخة،حتج ولف لع 
يخو ذكخه إالشز الدابو جسكغ اوتباره وادًا كميًا مدتججسًا،  بيشسا جعتبخ العاد جدئيًا، إذا لع ينو  إلج  خج 

ع القف  ق ىسا جسكغ لو إف يداوؿ أوساال أو ميشة أتخى ولف إأجخ الخجرة ومج القد  كاألوػر ومخصػ 
مخفس،  العاد الادئل ال جفخج السران االستعجاو الصبيعل لمعسل بػجو واـ ، والفخؽ بيغ العاد الادئل 
انل السدتججع والعاد القامل السدتججع ىػ إف األوؿ ال ينو  إلج  خج الخجرة أو االستعجاو الصبيعل لمعسل أما الي

 ينو ينو  إلج  خج ةجرة السران ومج العسل والقد  ليحا اةتزت حكسة السذخع إف جدتحو اصاح  العاد 
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القامل السدتججع )الشاتج وغ أاصاإو وسل( معاش واد ولف جدتحو اصاح  العاد الادئل السدتججع تعػ زًا  

 (21)أو معاشًا إحد  ورجة العاد وندبتو

 -جد :القهاعج السقخرة في تقجيخ ندبة الع

( مغ ةانػف التأميغ 54أورو السذخع الدػوانل ةػاوج لتخجيخ ندبة العاد حيث بشز  ل  الساوة )   
 ـ وتعجج تو ومج األتل:1990االجتساول لدشة 

( روويت الشد  2ـ )1990( السمحو إخانػف التأميشا  االجتساعية 4إذا كاف العاد مبيشا إالاجوؿ رةع )  
 قمل السبيشة إو السئػ ة مغ ورجة العاد ال

إذا لع جكغ العاد مسا ورو إالاجوؿ السحكػر  تخجر ندبتو بشدبة ما أاصان العامل مغ واد  ل ةجرتو     
 ومج القد  ومج إف تبيغ تمظ الشدبة  ل الذياوا  الصبية 

 إجخاءات الحرهل عمى التعهيض. 

ج العامميغ لججة السذسػليغ إأحكاـ بيشا ؼيسا سبو انجخاءا  التل يمتـد بيا اصاح  العسل وشج تعخض اح   
التأميغ االجتساول لإلاصاإة وةمشا أف االلتداـ األوؿ يتسيل  ل تخججع انسعا ا  األولية ونخل العامل السران 
اثخ وةػع اناصاإة إلج جيا  الع ج، ومغ ثع إإ غ الذخشة ومج نحػ ما بيشاه ساإخا، كحلظ االلتداـ إيإ غ 

أجاـ مغ تار خ  7خووو أو أ  مكت  تاإع لو وغ حاوث العسل ت ؿ مجة أةراىا الرشجوؽ أو أ   خع مغ  
وةػع اناصاإة وذلظ إسػج  انشعار الخاص بحلظ وىػ إشعار إاصاإة العسل، كسا و متـد كحلظ بتدو ج 
الرشجوؽ إالتخخ خ الصبل األولل  ل مجة أةراىا شيخ مغ تار خ وةػع اناصاإة إضا ة إلج متاإعة تدو ج 

 جوؽ إالتخار خ الصبية ال حخة الرش

وبساخو وروو إشعار إاصاإة العسل إلج وائخة التعػ زا  إالرشجوؽ  تخػـ  تمظ الجائخة إفحز إشعار   
اناصاإة  يذا وجج  أ  مغ السعمػما  والبيانا   السصمػبة  تيخ مػجػوة تخـػ إيرجاع ىحا انشعار إلج 

  مرجرة نواوة تقسمتو وتخججسو لمرشجوؽ كام 

 (19)أما الايا  التل تتػلل التحخيو وغ اناصاإة، شبخا ألحكاـ ةانػف التأميغ االجتساول السرخ     
تتحجو إالشطخ إلج الشطاـ الخانػنل الح  جخزع لو السنمغ وميو،  الشدبة لمسنمغ ومييع الخاضعيغ ألحكاـ 

، أما إالشدبة لمعامميغ السجنييغ ةانػف العسل ومغ  ل حكع تجـ السشازؿ تختز جيا  الذخشة إيجخاء التحخيو
إالجولة وبالييئا  العامة وىيئا  الخصاع العاـ والػحجا  االةتراوجة التاإعة أل  مغ ىحه الايا ،  اف الاية 
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ذا  االتتراص إيجخاء التحخيو ىل إوارة التأميغ االجتساول التاإعة لاية العسل، متج تحخخت الػاةعة، التل  

 ائخة العسل تعخض السنمغ وميو واتل و

إذف تعييغ الاية السخترة إيجخاء التحخيو و خا لمشطاـ الخانػنل الح  جخزع لو العامل السران تتحجو    
بيشسا التحخيو الح  تتػاله  –و خًا لماية التل تاخ و، التحخيو الح  تاخ و جيا  الذخشة جعج تحؿيخا رسسيا 

ذلظ  اف االتت ؼ  ل الرفة الخانػنية لمتحخيو ال يشعكذ إوارة التأميغ االجتساول جعتبخ تحؿيخا إوار ا،ومع 
ومج وورة وال ومج حايتو إالشدبة لمعشااصخ اليابتة ؼيو والشتائج التل جسكغ أف تدتخمز مشو ةانػنا،  صبخا 

جا  ومج الييئة السخترة اتخاذ ما تخاه الزما  1976( لدشة 310لمساوة اليامشة مغ الخخار الػزار  رةع )
التحؿيخا  التل تخو إلييا مغ الايا  الخائسة إأوساؿ التحخيو ومخاجعتيا واستيفائيا  ػر لحرخ اصػر 

 ورووىا  إذف  اف الرفة الخانػنية لمتحخيو تتحجو و خا لماية التل تاخ و 

 -:سقهط حق العامل السراب في التعهيض 

جـ ثبػ  الحو ؼيو جختمف سخػط الحو  ل التعػ س االجتساول وغ حاال  وجـ االستحخاؽ أو و    
وأساس ذلظ ارتباط ثبػ  الحو  ل التعػ س االجتساول إسا تقذف وشو ضخوؼ الػاةع مغ وشااصخ تترل 
إذخوط تصبيو أحكاـ ةانػف التأميغ االجتساول بيشسا جفتخض سخػط الحو  ل التعػ س تحخو سب  وجػوة 

ظ جسكغ الخػؿ إأف سخػط الحو يختبا إالسجى وؾيامو  يػ اثخ النخزاء السجة الدمشية لمسصالبة الخانػنية إو لحل
الدمشل لمحساجة الخانػنية وةج ةخر السذّخع الدػوانل إدخػط الحو إالتعػ س لسخور تسذ سشػا  حيث نز 

( ومج " ال تخيل ووػى التعػ س إال إذا شم  الرشجوؽ بيا كتاإة ت ؿ تسذ سشػا  مغ 98 ل الساوة )
" إال إف السذخع اوتبخ أ  إجخاء تخػـ إو أ  جية أوار و  (21)واجبو األواءالتار خ الح  جعتبخ ؼيو السدتحخا  

أو نخابيو  ل مػاجية الرشجوؽ إخصع سخ اف السيعاو السذار إليو إالشدبة لمسدتحخيغ حيث نز ومج ذلظ  ل 
خابية  ل (   ينسا جعتبخ كل إجخاء تخػـ إو أ  جية مغ الايا  انوار ة أو الش98البشج اليانل مغ  الساوة )

 مػاجية الرشجوؽ إالشدبة لحخػؽ السنمغ ومييع أو السدتحخيغ وشيع ةاشعا لمتخاوـ  

أما السذخع السرخ   مع جزع ةػاوج تااصة إدخػط الحو  ل التعػ س االجتساول لحلظ تصبو  ل ىحا   
( لدشو 79ةع )( مغ الخانػف ر 140الذأف الخػاوج العامة التل تترل إدخػط الحو التأميشية شبخا  الساوة )

ـ" جا  تخججع شم  اصخؼ السعاش أو التعػ س أو أ  مبالغ مدتحخة شبخا ألحكاـ ىحا الخانػف  ل 1975
ميعاو أةراه تسذ سشػا  مغ التار خ الح  نذا ؼيو سب  االستحخاؽ ولال انخزج الحو  ل السصالبة بيا 

لسبالغ السدتحخة و شخصع سخ اف السيعاو وتعتبخ السصالبة إأ  مغ السبالغ الستخجمة شاممو السصالبة بباةل ا
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السذار إليو إالشدبة إلج السدتحخيغ جسيعا إذا تخجـ احجىع إصم   ل السػوج السحجو  سجة سخػط الحو  ل  

التعػ س االجتساول كحو تاميغ تقػف تسذ سشػا  إ س الشطخ وغ شخ خة و عة ؾيسة مالية تدتحو و عو 
   xvإالجور ة والتاجو واحجة أـ إيخاوا مختبا يترف استحخاةو

ومجة الخسذ سشػا  ىحه تعج مجة تخاوـ ال مجة سخػط، ومع ذلظ  خج تخج السذخع السرخ   ل تشطيسيو   
( مغ الخانػف السجنل كمسا وجج مانع 381ألحكاميا وغ إشار الخػاوج العامة  التخاوـ ال جدخ  شبخا  الساوة )

 لسانع أوبيا" يتعحر معو ومج الجائغ إف جصال  إحخو ولف كاف ا

ومعشج ذلظ إف التخاوـ ال يبجأ سخ انو ةانػنا إذا وجج مانع جحػؿ بيغ الجيغ وبيغ السصالبة إحخو  يذا زاؿ   
 ىحا السانع يبجأ التخاوـ  ل الدخ اف 

ولذا كاف استحخاؽ كل مغ التعػ س االجتساول والتعػ س كاداء النعخاو السدنولية السجنية يختبا بتار خ   
اةعة مرجر ضخر  يف التار خ الح  جربح ؼيو كل مشيا واج  األواء جكػف مختمفا  التعػ س تحخو الػ 

كاداء ال جكػف واج  األواء وشج الشداع إال مشح المحطة التل جربح  ييا الحكع الخاضل إانعخاو السدنولية 
خو واةعو االستحخاؽ حائد لخػة األمخ السخزل إو أما التعػ س االجتساول ؼيكػف واج  األواء مغ تار خ تح

 حتج ولف كاف مح  لمشداع مغ جان  الرشجوؽ الخػمل لمتاميغ االجتساول وذلظ إالشطخ إلج حرتو الخانػنية 

 الجيات السخترة بشظخ السشازعات الشاشئة عن إصابات  العسل:                          

غ االجتساول الدػوانل إال أف السذخع جخػـ ةانػف الزساف االجتساول  ل  خندا مخاـ ةانػف التأمي    
الفخندل أولج اىتساما تااصا بتشطيع وسائل الترج  لمسشازوا  التل يييخىا تصبيو ةانػف الزساف 
االجتساول، وذلظ وس  ومج سخوة استخخار السخاكد الخانػنية التل تتػلج اثخ تحخو إاصاإة العسل، ولخج تادج 

تدسح لرشاويو الزساف االجتساول إاف تعيج الشطخ ؼيسا تشتيل إليو مغ ىحا االىتساـ  ل تشطيع الػسائل التل 
 ةخارا ، وكحلظ  ل إةامة تشطيع ةزائل جختز إالفرل  ل مشازوا  الزساف االجتساول 

 إجخاءات الحرهل عمى التعهيض العام وكيفية تقجيخه:

العاـ و خًا لخانػف السعام   إف التعػ س و خًا لخانػف إاصاإة العسل ال جسشع حو السزخور  ل التعػ س   
أ  أف لمعامل السران الحو  ل الخكػف إلج الخػاوج العامة  ل السدئػلية   السجنية إذا وجج  مػجباتو 

السجنية،إذا كانت اناصاإة ناتاة وغ تصأ مغ جان  اصاح  العسل يخت  مدئػليتو الحاتية سػاء كاف شخرًا 
ًً أو بػاصفو مدئػاًل وغ أوساؿ تاإعيو ال يتع ذلظ إال بجوػى ةزائية تقػف مدتشجة ألحكاـ  شبيعيًا أو معشػ ًا
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السدئػلية التخريخ ة  جوػى التعػ س ىل وسيمة الحساجة الخزائية السخخرة لمسزخور ليحرل مشيا ومج حخو  

 ل التعػ س الاابخ لمزخر وتنسذ ووػة التعػ س و خًا لخػاوج السدئػلية التخريخ ة ومج تصأ وضخر 
ة، و عخؼ الخصأ السػج  تمظ السدئػلية إأنو الخ ؿ إالتداـ ةانػف جفخض ومج اصاح  العسل وو ةة سبيب

تػ يخ وسائل الحساجة الرحة السيشية  ل أماكغ العسل وتػعية العساؿ وتدو جىع إسا جكفل وةائييع مغ مخاشخ 
 العسل 

أو الحخماف مغ ميدة و عخؼ الزخر إأنو السداس إسرمحة السزخور، و تحخو  ل السداس بػضع ةائع   
إحيث جربح السزخور  ل وضع أةل مغ ةبل وةػع الخصأ، كسا يمـد تػا خ و ةة الدبيبة إاوتبارىا ركشًا 

 مدتخل وغ الخصأ وتحخو تمظ الدبيبة إذا تبيغ أنو لػال ىحا الخصأ لسا وةع الزخر 

ةػاوج السدئػلية  ولذا كاف السخخر ةزاءًا ىػ أف مشاط رجػع العامل ومج اصاح  العسل إسخزل  
التخريخ ة بتعػ س وغ إاصابتو أثشاء العسل أو إدببو ولذا كاف إةخار الحخػؽ وحسايتيا يختبا إانثبا  ولذا 
كاف انثبا   ل نصاؽ الترخ ا  الخانػنية يتخيج كخاوجة وامة إأولة محجوة،  ينو جسكغ  ل سبيل إثبا  

 خىا االتااه إلج كا ة شخؽ انثبا  وأولتو الػاةعة الساوجة التل تعج اناصاإة تاديجًا لعشااص

ولذا كانت الذخوط الػاج  تػا خىا إاوتبار اناصاإة إاصاإة وسل تعبخ ماخو وةائع ماوجة وأنو جاػز إثباتو   
إاسيع شخؽ انثبا  لسا  ل ذلظ البيشة والخخائغ لمخاضل  ل سبيل ذلظ حخ ة تخجيخ واسعة تصبيو لخػاوج 

 لء مغ التفريل إثبا  العشااصخ التل تخـػ ومييا السدئػلية التخريخ ة العامة ووميو ستشاوؿ إذ

 إثبـات الزـخر:

جعتبخ الزخر الح  أاصان العامل  ل جدسو مسا اضصخه إلج الع ج الصبل، أو نتج وشو واد منةت    
لبيشة ا -أو واىة مدتججسة ماخو وةائع ماوجة جسكغ لمعامل إثباتيا إاسيع شخؽ انثبا ، شياوة الذيػو 

شياوة الصبي  السعالج، واالتت ؼ واوة ال جكػف حػؿ وجػو الزخر  –تخار خ أىل الخبخة  –والخخائغ 
الادسانل ولقغ حػؿ واصفو وورجة جدامتو  وةصعا لمشداع وضع السذخع ججوالً يػضح ورجا  العاد 

أف جخػـ نداع حػؿ مخجار والعاىا  وتأثيخىا ومج كد  العامل )كسا سبو أف بيشا ذلظ(، كسا انو مغ الشاور 
 التعػ س حيث حجو الشطاـ ند  التعػ س ومج أساس أجخ العامل

 إثبـات الحـادث: 

البج مغ إثبا  وةػع الحاوث، واف جكػف ىحا الحاوث مغ حػاوث العسل  أ  إدب  العسل أو أثشاء تأويتو    
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ع ومج السزخور، وال ال  أف جكػف والحاوث واةعو ماوجة جسكغ إثباتيا إكا ة شخؽ انثبا ، وىحا الع ء جخ 

جديخا، ولقغ ةج يجؽ و رع   ل إعس الفخوض،  يذا شبخت الخػاوج العامة وةف السزخور واجدا إزاءىا 
مغ إثبا  الزخر، وبالتالل ال جدتصيع الحرػؿ ومج تعػ س،  خج يبخل سب  اناصاإة مايػال    جسكغ 

اإة ناتاة وغ حاوث وسل ولقشيا تبمغ  ل ضخامتيا إثبا  أنيا نتات وغ حاوث وسل، وةج ييبت أف اناص
حجًا يتخوو إزاءه تخبل اناصاإة نتياة ليحا الحاوث،  خج جران العامل إخجش إديا  ل ساةو مي ، وبعج مجة 

 تتزخع ىحه اناصاإة، ؼيرع  الخبا بيغ اناصاإة والحاوث السدب  ليا 

الحاال  إاصاإة وسل، لحلظ ولسػاجية تمظ و ل حاال  جران العامل ولقغ جحجث تخوو  ل اوتبار    
الرعػبا  اتاو الخزاء الفخندل إلج تحخ خ ةػاوج انثبا  وغ شخ و إةامة ةخائغ إديصة لسرمحة 
السزخور، مغ ذلظ اوتبار" كل إاصاإة تحجث  ل مكاف العسل أو  ل وةت العسل تعتبخ ناتاة وغ حاوث 

 خؼ بيا الخزاء لخاوجة انثبا  حتج ييبت العكذ ونطخًا لدياوة السصمخة التل جعت

 : أسذ تقجيخ قيسة التعهيض السجني

تخػـ  قخة التعػ س وامة ومج جبخ الزخر، وكل ما أمكغ أف ج صل التعػ س كا ة األضخار التل تمحو   
 السزخور كل ما كاف التعػ س واواًل   

الخاضل التخجيخ ة،  الخزاء جسمظ،  والتعػ س و خًا لمخػاوج العامة لمسدئػلية السجنية يجتل  ل نصاؽ سمصة  
 ل إشار الشطاـ الخانػنل لمسدئػلية السجنية سمصة تحجيج، وشااصخ الزخر التل تخبل التعػ س و سمصة تخجيخ 

 ؾيستيا، أ  مج  التعػ س الح  جدتحو وشيا 

صة وتحجيج ؾيسة التعػ س السجنل ال تخزع لسعاييخ ةانػنية ثابتة ولنسا تخزع  ل حجوو معيشة وسم 
مغ وجية الشطخ الخانػنية لتخجيخ    hard and fast rulesالخزاء التخجيخ ة كسا ال تػجج ةػاوج ثابتة 

التعػ س السشاس  إالزبا ولقغ ىشاؾ ماخو منشخا  ومعاييخ ةانػنيو تذكل أرضيو ليدت كاؼية لػحجىا 
السحاكع تسمظ الر حية  لتخجيخ التعػ س السشاس  وليحا  البان مفتػح ومج مرخاعيو ل جتياو  أ  إف

األولل  ل تخجيخه  تخجيخ التعػ س الاابخ لمزخر ىػ مغ مدائل الػاةع التل جدتخبل بيا الخاضل وال معخ  
وتاجر انشارة إلج إف مدألة   xviوميو ماواـ ةج يبغ وشااصخ الزخر ووجو " أحؿية شال  التعػ س ؼيو"

ة  ل غيان أسذ واضحة لمتخجيخ جسكغ إف تدتخشج تخجيخ التعػ س السشاس  العاوؿ تعج  ل تاجة الرعػب
بيا السحاكع   و اػز لمخاضل، وشج تخجيخ ؾيسة التعػ س أف يخاول ت يخ الطخوؼ االةتراوجة وما جراحبيا 
مغ نخز  ل الخػ  الذخائية لمشخػو ولذا كاف الشطاـ الفخندل والسرخ  ال جخخا التعػ س التقسيمل إال  ل حجوو 
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لع ج صييا التعػ س االجتساول، حيث يتع تخجيخ التعػ س إالشطخ إلج التعػ س وشااصخ الزخر التل  

االجتساول،  اف األمخ ومج ت ؼ ذلظ  ل الشطاـ الدػوانل حيث جعتبخ الخزاء الدػوانل إف التعػ س 
وىحا ما جاء في الػارو  ل ةانػف تعػ س  العساؿ، ال جعجوا أف جكػف منشخًا ومػجيًا وشج تخجيخ التعػ س 

إن ترشيف التعهيض الهارد ضسن قانهن تعهيزات ) ،(30)قزية حساد الشهر ضج أعسال اللسهنيهم الحجيثة
السحكسة العسال ال يعجوا أن يكهن مؤشخا أو مهجيا في دعاوى السدئهلية التقريخية وال يحج من سمظات 

  ل أف تحجو تعػ زًا تخاه واواًل ومشاسبًا و خًا لتخجيخىا(  

 سهضهع في تقجيخ التعهيض: سمظة محكسة ال

جخزع تخجيخ التعػ س لمدمصة التخجيخ ة لخاضل السػضػع مغ ت ؿ إحث وةائع الجوػى، كشػع العاد    
الح  أاصان العامل وندبتو إلج اصاح  العسل و ل جسيع ىحه الحاال  تدتخل محكسة السػضػع إالبت  ل 

  االستئشاؼ أو السحكسة العميا، ما وامت األسبان تحخخيا أو وجـ تحخخيا  ل الػاةع، مغ تيخ رةاإة مغ سمصا
التل بشل ومييا حكع تنو  إلج الشتياة التل انتيل إلييا ومتج كاف استخ اصو لسا ةزل إو مبشيا ومج ما 
جاء إأوراؽ الجوػى مغ األولة والػةائع ولال كاف ةزاءه مح  لمشخس وةج روو  محاكسشا ىحه السدألة  ل 

يث ةزت إاف التعػ س مدالة مػضػعية تدتخل بيا محكسة السػضػع وال مااؿ العجيج مغ األحكاـ ح
لمتجتل  ل ةزائيا إال إذا أتح   ل االوتبار امخأ ما كاف ومييا أتحه، أو أتفمت أمخا ما كاف ومييا 

 xvii إتفالو

 اثخ خظأ السزخور عمى تقجيخ التعهيض السجني

اح  العسل وحجه وةج جكػف الزخر ةج نذأ مغ ةج جكػف الزخر الح  لحو إالسزخور نتياة لخصأ اص   
تصأ الصخ يغ أ  إف العامل ةج شارؾ إخصئو  ل تحخو إاصاإة العسل و ل ىحه الحالة جاػز لمسحكسة إف 

 تشخز ؾيسة التعػ س إخجر مذاركة السزخور  ل تحخو الزخر 

 تقادم دعهى التعهيض عن إصابة العسل :   

التعػ س وغ إاصاإا  العسل تشخزل إسزل سشتيغ مغ وةػع الحاوث و خًا لمخانػف الدػوانل  يف ووػى   
أف جخجـ شم  التعػ س  ـ1981( مغ ةانػف التعػ س وغ إاصاإا  العسل لدشة 1( )9 خج نرت الساوة )

وغ إاصاإة العسل بػاسصة العامل السران أو بػاسصة أ خاو وائمتو وذلظ  ل مػوج ال يد ج وغ سشتيغ مغ 
  نتات وشو إاصاإة العسل أو مغ تار خ الػ اة الشاتاة وغ اناصاإة(، يتزح مغ تار خ وةػع الحاوث الح
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سياؽ ىحه الساوة أف  تخة التخاضل وغ التعػ س وغ إاصاإة العسل ةج حجو  إعاميغ مغ تار خ وةػع  

 الحاوث 

ه تختيبًا ومج ذلظ جدخا حو التخاضل  ل التعػ س وغ إاصاإة العسل إذا لع جخجـ العامل السران ووػا   
ت ؿ واميغ مغ تار خ وةػع اناصاإة وىحا ما جاء   ل ةزية الدخ وبج الاػاو ضج أراؾ لمسػاو 

)تشقزي دعهى التعهيض عن إصابة العسل بسزي سشتين من تاريخ وقهع الحادث الحي نتجت xviii)ال حائية
 اؿ:واستصخو  ةائمة أف مجة التخاوـ  ل ىحه الحعشو إصابة العسل، دون اعتبار لفتخة العالج( 

ال تخػـ ومج ماخو ةاوجة إجخائية شكمية جسكغ تااوزىا أل  سب  مغ األسبان بل تخػـ ومج ةاوجة  
 ـ 1981( مغ ةانػف التعػ س وغ إاصاإا  العسل لدشة 1مػضػعية ثابتة ةخرىا السذخع إسػج  الساوة)

تحجو ندبة العاد  و بخز التداؤؿ ىشا وغ كيؽية تحجيج ؾيسة التعػ س إذا لع تدتخخ حالة السران ولع  
 -( مغ ةانػف السعام   السجنية التل تشز ومج :152الشيائية وةج أجابت ومج ذلظ الساوة )

تقجر السحكسة التعهيض بقجر ما لحق السزخور من ضخر وما فاتو من كدب مخاعية في ذلك )  
تيدخ ليا أن تعين الظخوف السالبدة ويذتخط أن ما صاب السزخور نتيجة طبيعية لمفعل الزار فإذا لم ي

 تظالب خالل مجة معيشة بإعادة الشظخ في التقجيخ. أفمقجار التعهيض تعيشا نيائيا فميا 

( ةانػف التأميشا  االجتساعية 140واألمخ ومج ت ؼ ذلظ  ل الخانػف السرخ  والح  نز  ل الساوة )  
أو أ  مبالغ مدتحخة ـ السعجؿ ومج )جا  تخججع شم  اصخؼ السعاش أو التعػ س 1975لدشة  79رةع 

شبخا ألحكاـ ىحا الخانػف  ل ميعاو أةراه تسذ سشػا  مغ التار خ الح  نذأ ؼيو سب  االستحخاؽ ولال ةزل 
ا ،وتعتبخ السصالبة إأ  مغ السبالغ الستخجمة شاممة السصالبة بباةل السبالغ  xixالحو  ل السصالبة بي

لمسدتحخيغ جسيعا إذا تخجـ احجىع إصم  إالسػوج السحجو،  السدتحخة،و شخصع سخ اف السيعاو السذار إليو إالشدبة
ولذا ةجـ شم  الرخؼ إعج انتياء السيعاو السذار إليو جخترخ الرخؼ ومج السعاش وحجه، و تع الرخؼ 

 اوتبارا مغ أوؿ الذيخ الح  ةجـ ؼيو الصم ، 

 حاالت عجم استحقاق التعهيض :ـ

(  حـخ السران مغ 3( )2( )10التعػ س  ل  الساوة )حاال  وجـ استحخاؽ  والج السذّخع الدػوانل  
 التعػ س  ل حالتيغ :

 ) أ ( إذا نذأ  اناصاإة وغ سػء ترخؼ تصيخ ومخرػو  
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 )ن( إذا تعسج العامل أاصاإو نفدو  

% وسن الترخؼ ىػ تصأ مغ  40ذلظ كمو ما لع تنو  اناصاإة إلج الػ اة أو إلج واد ال تخل ندبتو    
تصأ تصيخ ومخرػو أ  معمػما لجى السران    أما الخصأ ألعسج  ىػ إف يػجو جان  السران لقشو 

العامل إراوتو نحػ إحجاث  عل ةااصجًا بحلظ أاصاإو نفدو  يػ ةج أراو الفعل و نتياتو، كسغ جعتسج لسذ سمظ 
مكيخن متعسجا بحلظ أحجاث اناصاإة بشفدو، أل  سب  مغ األسبان رغبة  ل االنتحار أو شسعا  ل 

 ؿ ومج تعػ س  الحرػ 

حيث جخجـ العامل ومج وسل تيخ محدػن الشتائج كسغ جخػو سيارة  مظيخ ايجابيولمخصأ مطيخاف،   
إدخوة  ائخة  ل شخ و ضيو ؼيرصجـ إعائو ؼيران،  الخصأ ىشا تيخ وسج   السران لع يتعسج أاصاإو 

مخجوره إف يتػةع الشتياة "  نفدو ولقغ ؾياوة الديارة إدخوة  ائخة و ل شخ و ضيو تصأ مغ جانبو وكاف  ل
وىل اناصاإة "  الخصأ ىشا مخرػو أ  معمػـ لججو  يػ جعمع إف ؾياوة الديارة ومج ىحا الشحػ تصأ ينو  
إالزخورة إلج حاوث وىػ حؿيخة لع جكغ ةااصجا الشتياة ذاتيا ولقشو كاف تيخ مكتخث لسا يتخت  ومج  عمو 

 مغ نتائج 

اة تخؾ أو تفخ ا كالدائو يتخؾ الشػر الخمفل لمديارة بجوف إضاءة  كاف جكػف الخصأ نتي ومظيخ سمبي  
أما الحاالت التي يتختب عمييا سقهط حق العامل السراب في السظالبة بالتعهيض في   لي  جعتبخ تصأ  

( من القانهن التي نرت عمى )أن العامل ال يدتحق تعهيض الجخ 57القانهن السرخي بيشتيا السادة)
 بة في الحاالت اآلتية(: وتعهيض اإلصا

 / إذا تعسج السنمغ وميو إاصاإة نفدو 1

 / إذا حجثت اناصاإة إدب  سػء سمػؾ  احر ومخرػو مغ جان  السران   2

 و عتبخ  ل حكع ذلظ:    

 / كل  عل جأتيو السران تحت تأثيخ الخسخ أو السخجرا   3
 السعمخة  ل إمكانية ضاىخة  ل محل العسل / إذا كانت اناصاإة نتياة مخالفة اصخ حة لتعميسا  الػةاجة 4

% مغ 25وذلظ كمو ما لع يشذأ وغ اناصاإة و اة السنمغ وميو أو تخمف واد مدتججع تد ج ندبتو وغ    
العاد القامل     يذا رجعت اناصاإة العسل إلج أ  مغ الحاال  الداإخة  يف األثخ الستخت  ومج ذلظ ىػ 

اصاإة    جدتحو أييسا أ  جدخا حخو  ييسا،ولقغ ىحا ال جستج حخمانو مغ تعػ س األجخ وتعػ س ان
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ليذسل حو العامل  ل الع ج  يحا ال جدخا ولف تعسج العامل إاصاإة نفدو أو ارتق  سػء سمػؾ  احر  

 ومخرػو 

و  حظ أف الخصأ الح  مغ شانو أحجاث ىحا التأثيخ ىػ ذلظ الح  ينو  إلج وةػع الزخر أ  جكػف    
ل الح  أو  إلج وجػوة إحيث انو إذا وةع الزخر  ع  ووف أف جكػف مرحػبا إخصأ وسج  أو مراحبًا لمفع

سػء سمػؾ  احر ومخرػو استحو العامل مدتحخاتو السالية ولف اصجر  وشو إعج ذلظ ميل ىحه األتصاء كسا 
 (2)لػ أىسل السران  ل و ج نفدو أو  ل استخجاـ الع ج السػاصػؼ لو

 سدتحقات العامل السراب كتعهيض عن إصابة العسل: االمتيازات السقخرة ل

لسا كاف اليجؼ األساسل لخانػف التاميغ االجتساول ىػ إضفاء نػوا مغ الحساجة االةتراوجة واالجتساعية    
لمسذسػليغ إأحكامو، خج حخص السذخع الدػوانل ومج تػ يخ ضسانا  وجيجة ليع مغ اجل روايتيع 

يع   نطخًا لمصبيعة الخااصة ألمػاؿ السران  خج مشحيا الخانػف وضعًا ومداوجتيع  ل الحرػؿ ومج حخػة
استيشائيا و مسيدًا، شز ومج امتيازىا ومج جسيع أمػاؿ السجيغ مغ مشخػال  ووخارا  وندتػ ل مباشخة إعج 

كسا نز الخانػف ومج وجـ جػاز الحاد أو التشازؿ وغ مدتحخا  السران، إال     السرخو ا  الخزائية 
 نفخة شخعية وبسا ال جااوز الخبع  لجيغ 

ةج أوجج الخانػف ضسانا  وامتيازا  تااصة إالسبالغ السدتحخة لمعامل السران كتعػ س وغ إاصاإة    
 العسل وتتسيل ىحه االمتيازا  ؼيسا يمل :

[ جكػف لسبالغ التعػ س السدتحخة لمرشجوؽ إسختزل أحكاـ ةانػف التأميشا  امتياز ومج جسيع أمػاؿ 1]
 (  95جيغ مغ مشخػال  أو وخارا  وتدتػ ل مباشخة إعج السرخو ا  الخزائية  الساوة )الس

(ومج " ال 92[ كسا نز السذخع ومج وجـ جػاز حاد أو التشازؿ وغ السعاش  خج نز  ل  الساوة )2]
 جاػز الحاد ومج مدتحخا  السنمغ وميو واصاح  السعاش أو السدتحخيغ  ل الرشجوؽ أو التشازؿ وشيا إال

 لجيغ الشفخة وبسا ال جاػز الخبع 

[ التداـ الرشجوؽ الخػمل إأواء جسيع الحخػؽ السخخرة لمسنمغ وميو أو السدتحخيغ وشو كتعػ س وغ 3]
 اناصاإة كاممة حتج ولف لع جكغ اصاح  العسل بج ع االشتخاؾ وشو 

انجخاءا  وأو  إلج  ىحه ىل انجخاءا  الػاج  إتباويا وشج حجوث إاصاإة العسل، يذا ما اتبعت ىحه   
تحخو إاصاإة العسل  يف الخانػف الدػوانل ةج رت  حخػةًا ومداجا لمعامل السران،إعزيا يمتـد إو الرشجوؽ 
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الخػمل لمتأميغ االجتساول والبعس األتخ يمتـد إو اصاح  العسل و خًا لخانػف التعػ س وغ إاصاإة العسل  

جتساول أو و خًا لمخانػف العاـ إذا كانت اناصاإة نتياة  ل الحاال  التل ال جدخ  ومييا ةانػف التأميغ اال
  إىسالو أو تخريخه 

 : في القانهن الدهداني الحكام السهضهعية لمتعهيض عن إصابات العسل

ـ،ىػ التداـ 2004ـ وتعجج تو حتج 1990األاصل العاـ وةبل اصجور ةانػف التأميشا  االجتساعية    
ـ، ولقغ 1981وغ إاصابتو و خًا لخانػف تعػ س العساؿ لدشو  اصاح  العسل بتعػ س العامل السران

إرجور ذلظ الخانػف أنتخل ىحا االلتداـ إلج الرشجوؽ الخػمل لمتأميغ االجتساول وانحرخ التداـ اصاح  
العسل ومج و ع اشتخاؾ جسيل ندبو مغ أجػر السنمغ وميو إانضا ة إلج استسخار التدامو إسا لع يخو إو نز 

أميشا  االجتساعية    كسا أف السذخع أةخ حو السران  ل التعػ س و خًا لخػاوج الخانػف السجنل  ل ةانػف الت
 إذا وجج  مػجباتو 

 xx.مرادر تسهيل تأمين إصابات العسل

حجو ةانػف التأميغ االجتساول مراور تسػ ل تأميغ إاصاإا  العسل وذلظ وغ شخ و االشتخاكا  الذيخ ة   
% مغ أجػر السنمغ ومييع والتل يتحسميا اصاح  العسل وحجه ووف أف يتحسل 2ع والسحجوة بشد  مئػ ة بػاة

العامل السنمغ وميو أ  التداـ بيحا الذأف،و خجع الدب   ل تحسل اصاح  العسل ليحه االشتخاكا  إلج 
% مغ 1ـ ىحه االشتخاكا  بشدبة 1974اوتبارا  التقا ل االجتساول   خج حجو ةانػف التأميغ االجتساول 

ـ نز ومج أف تقػف الشدبة 1990(،ولقغ ةانػف التأميغ االجتساول لدشو 45شتخاكا  األسبػعية الساوة )اال
 خج    % مغ االشتخاكا  الذيخ ة التل ينوييا اصاح  العسل إانضا ة إلج ر ع استيسار ىحه األمػاؿ 2

 ا  العسل مسا جأتل:مغ ةانػف التأميغ االجتساول ومج انو تتقػف أمػاؿ تأميغ إاصاإ (14نرت الساوة)

% مغ األجخ الذيخ  2االشتخاكا  الذيخ ة التل تنوييا اصاح  العسل لحدان ىحا التأميغ بػاةع     
 (  25/2لمسنمغ ومييع وذلظ مع وجـ انت ؿ  ل أحكاـ الساوة    ) 

 التعهيض السدتحق عن العجد والهفاة في القانهن الدهداني

شيا و اة العامل السنمغ وميو أو ةج تدتخخ حالتو إالعاد القمل ومسشا أف إاصاإة العسل ةج يشذأ و   
السدتججع،  فل حالة والػ اة جدتحو السدتفيجيغ وغ السنمغ وميو معاشا جرخؼ إلييع وور ًا، أما  ل حالة 
العاد القامل السدتججع جدتحو السران نفدو معاشا جرخؼ لو مج  حياتو و شتخل إعج و اتو إلج السدتحخيغ 
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ج سػ  السذخع الدػوانل بيغ حالتل العاد القمل والػ اة مغ حيث استحخاؽ التعػ س الشيائل وشو وة 

% مغ متػسا األجخ  ل الدشة األتيخة 80، السعاش  ل الحالتيغ متداو  جخجر بشدبة واحجة ومج أساس 
( ومج إنو، 48)مغ ةانػف التأميشا  االجتساعية أما  ل حالة الػ اة  تشز الساوة (46وىحا ما نرت الساوة)

% مغ متػسا أجخه الذيخ  لمدشة  80إذا نذأ  و اة السنمغ وميو وغ اناصاإة  يخبا السعاش ومج أساس 
األتيخة وةت وةػع اناصاإة  ونذيخ إلج أف ىحا الحكع ال جسكغ الخػؿ معو بػحجة التشطيع الخانػنل ألحكاـ 

ف أوجا إلج  خج مرجر الجتل، إال إف  خج الجتل التعػ س السدتحو  ل حالتل العاد القامل والػ اة،  يسا وا
يتحجو  ل حالة الػ اة إالشطخ إلج إعس  ئا  الخمف العاـ لمسران، والتعػ س السدتحو  ل ىحه الحالة ال 
يتخخر إاوتباره حخا ثبت ليحا األتيخ ةبل و اتو، وتبعا لحلظ جعج وشرخا مغ وشااصخ التخكة التل  لت إلييع، 

 ه حخا شخريا ثبت ليع إسختزل أحكاـ ةانػف التأميغ االجتساولولقغ يتخخر إاوتبار 

 مقجار السعاش السدتحق في حالة العجد الجدئي السدتجيم في القانهن الدهداني:

%  أكيخ مغ العاد القامل استحو  15إذا نذأ وغ اناصاإة واد جدئل مدتججع تخجر ندبتو بػ    
ش السدتحو  ل حالة العاد القمل  ىحا وسبو أف  خةشا السران معاشا جداو  ندبة ذلظ العاد وغ السعا

بيغ العاد القامل السدتججع والعاد الادئل السدتججع ،ولقل ورجة مغ ورجا  العاد الادئل السدتججع ندبة 
% وبحلظ اةتزت حكسة السذخع أف 100مئػ ة تشد  إلج العاد القامل إاوتبار أف العاد القامل ىػ واد 

( 45ئل السدتججع مشدػبا إلج معاش العاد القامل، وىحا ما نرت وميو الساوة)جكػف معاش العاد الاد 
% أو أكيخ معاشًا يػاز  15ينو  الرشجوؽ لمسنمغ وميو إذا تخمف لججو واد جدئل مدتججع تخجر ندبتو بػ 

 xxi( 42الشدبة السخجرة لحلظ العاد مغ معاش العاد القمل السدتججع السشرػص وميو  ل الساوة) 

 الخامذالسبحث 

  مدئهلية صاحب العسل التقريخية تجاه العامل السراب في القانهن الدهداني

اف السذػخع الدػػوانل ةػج أوتػل إاصػاإة العسػل  ػل إشػار شػامل لمتػأميغ االجتسػاول  ػ ومج مػا سػبو وصفا  
وػػغ التعػػػ س إ ػػس الشطػػخ وػػغ الذػػخز  السدػػئػؿحيػػث أاصػػبح الرػػشجوؽ الخػػػمل لمتػػأميغ االجتسػػاول ىػػػ 

( يمتػـد الرػشجوؽ بتشفيػح أحكػاـ ىػحا الفرػل  حتػج 51/2وغ اناصػاإة  وىػحا مػا نرػت وميػو السػاوة )السدئػؿ 
 ولف كانت الػ اة أو العاد الشاتج وغ اناصاإة جختزل مدئػلية شخز  تخ ت ؼ اصاح  العسل 

ةػانػف ولذا كاف ال جاػػز لمرػشجوؽ أف يتحمػل   ػل مػاجيػة العامػل مػغ التداماتػو التػل يمخييػا ومػج واتخػة   
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التأميغ االجتساول  انو إالسخابل ال جاػز لمعامل أف يتسدػظ  ػل مػاجيػة الرػشجوؽ إػالتعػ س السدػتحو وػغ  

ـ  1990( مػػػغ ةػػػانػف التػػػأميغ االجتسػػػاول 51/1اناصػػػاإة و خػػػا أل  ةػػػانػف  تػػػخ وىػػػػ مػػػا جػػػاء  إػػػو السػػػاوة)
ا يتعمػو إياصػاإا  العسػل التسدػظ (  ال جاػز لمسران أو السدتحخيغ وشػو  ؼيسػ43السعجؿ  مع مخاواة الساوة )

  ضج الرشجوؽ إأحكاـ أ  ةانػف  تخ

إف حرػؿ السنمغ وميو ومج السعاش السخخر شبخا لخانػف التأميغ االجتساول ال جسشعو مغ البحث وغ    
تعػػ س ج صػػل وشااصػػخ الزػػخر التػل لػػع ج صييػػا ةػػانػف التػأميغ االجتسػػاول والػاةػػع أف التعػػػ س أو السعػػاش 

يػػو العامػػل السرػػان وشػػج تحخػػو إاصػػاإة ىػػػ تعػػػ س جدا ػػل  حػػجو السذػػخع وشااصػػخه وكيؽيػػة الػػح  جحرػػل وم
تخجيخه تحجيجا جخخج وغ نصاؽ الدمصة التخجيخ ػة لمخاضػل وىػػ إػالصبع ال ج صػل إال جػدءا ضػئي  مػغ وشااصػخ 

الػ اء الزخر وىػ تعػ س مشذأة الخانػف الف الخانػف ىػ الح  رسع حجوو ىحه السعاش  واف الرشجوؽ ممـد إ
إالتداماتػػو السخػػخرة  ػػل الخػػانػف إالشدػػبة لسػػغ تدػػخ  ومػػييع أحكامػػو ولف لػػع جخػػع اصػػاح  العسػػل بػػج ع اشػػتخاكا  
لمرػشجوؽ  الف التػػأميغ  ػػل الرػػشجوؽ إلدامػل إالشدػػبة لاسيػػع أاصػػحان العسػل والعػػامميغ لػػجييع  وتتعمػػو ةػاوػػجه 

ماتػػو التػػل  خضػػيا الخػػانػف وليػػحا أجػػاز السذػػخع إالشطػػاـ العػػاـ وال جاػػػز الخػػػؿ إيمكػػاف تحمػػل أ  مػػشيع مػػغ التدا
لمعامل السران الحو  ل البحث وغ تعػ س كامل  ل إشار السدئػلية التخريخ ة إذا حجث تصأ أو تخريخ 

( مغ ةانػف التعػ س وغ إاصاإا  العسل 28/1أو إىساؿ مغ جان  اصاح  العسل وذلظ إالشز  ل الساوة )
سب  إاصاإا  العسل التل حجثت أل  وامل راجعا إلل إىساؿ أو  عل  ـ والتل جاء  ييا )إذا كاف1981لدشة 

متعسػػج مػػغ جانػػ  اصػػاح  العسػػل أو مػػغ احػػج األشػػخاص اآلتػػخ غ الػػحيغ جعسمػػػف لججػػة وكػػاف ىػػػ مدػػئػال وػػغ 
أوسػػاليع أو تخرػػيخىع ؼياػػػز لمعامػػل أف يخ ػػع ووػػػ  أمػػاـ السحكسػػة السجنيػػة ال تدػػتشج إلػػل أ  مػػغ أحكػػاـ ىػػحا 

   ؿ ومج تعػ س وغ األضخار التل لحخت إو مغ اصاح  العسل(الخانػف والحرػ 

وتخػجيخ ؾيسػة التعػػ س يتحػجو شبخػػا لمسبػاوئ األساسػية التػل تخػػـ ومييػػا السدػئػلية التخرػيخ ة إػالشطخ إلػػل  
مػػج  االرتبػػاط بػػيغ الزػػخر وتحخػػو واةعػػة الفعػػل تيػػخ السذػػخوع أو التخرػػيخ أو انىسػػاؿ وب ػػس الشطػػخ وػػغ 

اترػػػف بيػػػا الدػػػمػؾ تيػػػخ السذػػػخوع  ومعشػػػل ذلػػػظ أف جدػػػامة الخصػػػأ ال تػػػجتل ضػػػسغ ورجػػػة الادػػػامة التػػػل 
  وشااصخ تخجيخ ؾيسة التعػ س

والخػػانػف الدػػػوانل ت  ػػا لقػػل مػػغ لخػػانػنيغ السرػػخ  والفخندػػل ال جعػػخؼ أ  تػػأثيخ لادػػامة الخصػػأ ومػػج  
ػف اناصػػاإة ةػػج نذػػأ  السدػػئػلية   ػػيذا كػػاف السذػػخع السرػػخ  ةػػج اشػػتخط لؿيػػاـ مدػػئػلية اصػػاح  العسػػل أف تقػػ

نتياة تصأ جديع مػغ جانبػو  واف السذػخع الفخندػل ةػج اشػتخط إف جكػػف الخصػأ ال ج تفػخ أو تصػأ متعسػج   ػاف 
السذخع الدػوانل يخ  أف مدئػلية اصاح  العسل وغ اناصاإا  التل تري  وسالة أثشاء العسػل تتحخػو ووف 



 

022 
 

( سبتمبر 61لدراسات والبحوث العلمية                                                                  العدد )مجلة النيل األبيض ل

0202 
ثبػت أف اناصػاإة كانػت نتياػة إىسػاؿ العامػل  حاجة إلل إثبا  الخصأ  ل جان  اصاح  العسل  بل حتػج ولف 

) إػأف مدػئػلية السخػجـ  نفدو ىحا ما ةخ  السحكسة  ل ةزية عباس الشعػيع ضػج شػخكة األلسػنيػػـ حيػث ةالػت
ال يػشخز    absolute liabilityوسػا يمحػو إسدػتخجمة مػغ أذى أثشػاء أوائيػع لعسميػع تعتبػخ مدػئػلية كاممػة 

بل إف الخزاء الدػوانل اوتبخ أف استخجاـ وامل ووف تجر بو جعتبخ  xxiiـ( مشيا أ  إىساؿ مغ جان  السدتخج
إػأف     ـ  تخريخا جدتػج  مدئػلية اصاح  العسل  خج جاء  ػل ةزػية )إصػخس يػسػف  ضػج ممػػاؿ أكػػـ يػػ 

استخجام عامل دون تخشيج أو تـجريب فـي الـو خظـخه يخقـي إلـي درجـة اإلىسـال مـن جانـب السخـجم ويجعمـو )
خر الشاتج لمعامل وفقا لمقهاعج العامة في السدئهلية التقريخية .وفي ذات الرجد قزي في مدئهال عن الز

أنـو فـي حالـة وفـاة السدـتخجم أثشـاء الخجمـة )(21) احسج حدن عبج الخحيم وإخهانو ضـج ورثـة إبـخاليم خميـل(
مدـئهال أمـام  بدبب حادث عسل نتيجة عسـل لعـجم تدويـجه بـالداة السشاسـبة لداء العسـل فـإن السخـجم يكـهن 

ورثة الستهفى جخاء الخدارة السادية التي لحقت بيم سه أكان اإلىسال قج وقـع مـن السخـجم أو مـن السخاقـب 
السعين من قبمو وسهاء كان الستهفى مفتخضا إىسالو أو شخيكا في اإلىسال وذلـك الن عمـى صـاحب  العسـل 

  (يقع واجب تدويج من يعسل معو بالدوات السشاسبة لداء العسل

كسػػا إف السذػػخع الدػػػوانل ال جذػػتخط أف جكػػػف حػػو العامػػل  ػػل مصالبػػة اصػػاح  العسػػل إػػالتعػ س  ومػػج  
أساس الخػاوج العامة  ل السدئػلية السجنية  ل حجوو وشااصخ الزخر التل لع يتع التعػػ س وشيػا و خػا لخػانػف 

مػل السرػػان ومػج تعػػػ س التػأميغ االجتسػاول كسػػا انتيػل إلػػل ذلػظ الخزػاء السرػػخ  ولنسػا جخػػخ حرػػؿ العا
مػػغ اصػػاح  العسػػل ج صػػل وشااصػػخ الزػػخر التػػل لػػع ج صييػػا التعػػػ س االجتسػػاول حتػػج جرػػل إلػػل تعػػػ س 
 كامػػل ولػػيذ  ػػل ذلػػظ جسػػع بػػيغ تعػ زػػا  ولنسػػا تقسمػػة لمتعػػػ س لمػاصػػػؿ إػػو أ  تعػػػ س جػػابخ لمزػػخرؼ

سػاول كشطػاـ جؿػيع التعػػ س التعػ س القامل يتحخو إالشدبة لمعامل السرػان مػغ تػ ؿ ةػانػف التػأميغ االجت
ومػػػج  قػػػخة التزػػػامغ االجتسػػػاول  والسدػػػئػلية السجنيػػػة كشطػػػاـ ةػػػانػنل جؿػػػيع التعػػػػ س ومػػػج اوتبػػػارا  تترػػػل 

 إالدمػؾ وبعجـ السذخوعية  

ولذا كاف اشػتخاؾ السػنمغ وميػو إخصئػو  ػل تحخػو الزػخر يػشعكذ سػمبا ومػج إةػخار التعػػ س التقسيمػل أو  
( مػػغ الخػػانػف السػػجنل السرػػخ  حيػػث نرػػت ومػػج 216حا مػػا جػػاء  إػػو السػػاوة)مػػجاه  ػػل الخػػانػف السرػػخ  وىػػ

)جاػز لمخاضل أف يشخز مخجار التعػ س أو ال جحكع بتعػ س إذا كاف الجائغ ةج اشػتخؾ إخصئػو  ػل إحػجاث 
 خ  ا لحلظ يخ  الخزاء الدػوانل إف وجػو أ  تصأ أو إىسػاؿ أو تخرػيخ مػغ جانػ  (19) الزخر أو زاو ؼيو(

جـ جكفػػل لتحسيمػػو السدػػئػلية كاممػػة ووف االلتفػػا  لخصػػأ أو إىسػػاؿ العامػػل وووف الشطػػخ إلػػل مذػػاركتو السدػػتخ
إخصئػػو  ػػل حػػجوث اناصػػاإة      سدػػئػلية السخػػجـ وسػػا يمحػػو مػػغ مدػػتخجمييع مػػغ أذ  أثشػػاء أوائيػػع لعسميػػع 
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0202 
ا  إىسػػاؿ أو وجػػػو تعتبػػخ مدػػئػلية كاممػػة ال يػػشخز مشيػػا أ  إىسػػاؿ مػػغ جانػػ  السدػػتخجـ  وىػػحا جعشػػل أف إثبػػ 

تصػػػأ أو تخرػػػيخ السدػػػتخجـ جكفػػػل لتحسيمػػػو وػػػ ء السدػػػئػلية كػػػامً  ومػػػغ ثػػػع إلدامػػػو إػػػالتعػ س ووف االلتفػػػا  
لسذػػاركة العامػػل السرػػان  ػػل ىػػحا انىسػػاؿ   أ  أف الخزػػاء الدػػػوانل يػػخ  أف وجػػػو أ  إىسػػاؿ مػػغ جانػػ  

أو إىسػػاؿ العامػػل وووف مذػػاركتو  ػػل تحسػػل  السدػػتخجـ جكفػػل لتحسيمػػو السدػػنولية إكامميػػا وووف التفػػاو  لخصػػأ
العػػ ء إػػأ  نرػػي  والدػػب   ػػل ذلػػظ ىػػػ أف مدػػئنولية السدػػتخجـ تختمػػف وػػغ مدػػنولية اصػػاح  العسػػل إذا 
تفػةيا بجرجا  وورجا  الوتبارا  إندانية واةتراوجة واجتساعية اتح بيا الخانػف    سدنولية السدػتخجـ تخةػج 

 ىساؿ إلج ورجة التذجو وال تخف وشج حج ان

أ  أف وجػػػػػو أ  تصػػػػأ أو إىسػػػػاؿ أو تخرػػػػيخ مػػػػغ جانػػػػ  السدػػػػتخجـ جكفػػػػل نلخػػػػاء العػػػػ ء وميػػػػو إكاممػػػػو  
إسختزػػج السدػػنولية السذػػجوة ولػػيذ السدػػئػلية التخرػػيخ ة سػػػاء كانػػت كاممػػة أو مذػػتخكة  وليػػحا ال يػػخى معشػػج 

جـ والسخػجـ والتػل تاػاوز الخػانػف نثارة انىساؿ السذتخؾ  ل ىحا الشػع مغ الخزاجا التل جكػف شخ ييا السدتخ
 ييػػا مخحمػػة السدػػئػلية التخرػػيخ ة إلػػج مخحمػػة مػػغ السدػػئػلية أوؽ واشػػج  ػػل جانػػ  السدػػتخجـ تمػػظ ىػػل مخحمػػة 
السدػػػئػلية السذػػػجوة  ولػػػيذ السدػػػئػلية التخرػػػيخ ة سػػػػاء كانػػػت كاممػػػة أو مذػػػتخكة وليػػػحا ال نػػػخى معشػػػج نثػػػارة 

جا التػل جكػػف شخ ييػا السخػجـ والسدػتخجـ والتػل تاػاوز  ييػا الخػانػف انىساؿ السذتخؾ  ل ىحا الشػع مغ الخزػا
مخحمػػػة السدػػػنولية التخرػػػيخ ة إلػػػل مخحمػػػة مػػػغ السدػػػنولية أوؽ واشػػػج مػػػغ جانػػػ  السدػػػتخجـ تمػػػظ ىػػػل مخحمػػػة 
السدئػلية السذجوة   خج تػا  األحكاـ التل  ةزت إأف مدنولية السخجـ وسا يمحو إسدػتخجميو مػغ أذى أثشػاء 

 سميع تعتبخ مدنولية كاممة ال يشخز مشيا أ  إىساؿ مغ جان  السدتخجـ أوائيع لع

السخجـ ومج ما يمحو إسدتخجميو مغ أذ  أثشاء  مدئػليةبل أف الخزاء الدػوانل لع جخف وشج اوتبار أف  
أوائيع لعسميع مدئػلية كاممة ال يشخز مشيا أ  إىساؿ مغ جان  السدتخجـ لقشو تعػجاه الػل مخحمػة أتػخ  ةػخر 

السدتخجـ تختمػف وػغ  مدئػليةالخزاء أف مدنولية السدتخجـ تخةج إلل ورجة التذجو والدب   ل ذلظ ىػ إف 
مدػػنولية اصػػاح  العسػػل إذا تفػةيػػا بػػجرجا  الوتبػػارا  إندػػانية واةترػػاوجة واجتساعيػػة اتػػح بيػػا الخػػانػف ولعػػل 

 نت رائاة  نحاؾ الخزاء الدػوانل كاف متأثخا  ل ذلظ إأ قار نطخ ة تحسل التبعة التل كا

وةػج تتاإعػػت أحكػاـ الخزػػاء ىػػحا الذػأف حيػػث ةزػت محكسػػة االسػػتئشاؼ  ػل ةزػػية )إصػخس يػسػػف ضػػج   
إأف مدػئػلية السخػجـ وسػا يمحػو إسدػتخجمة مػغ أذى إثشػاء أوائيػع لعسميػع تعتبػخ مدػئػلية  xxiii  ممػاؿ أكػـ يػـ

جـ وةج استشج   ل ذلظ ومػج ةزػية ال يشخز مشيا أ  إىساؿ مغ جان  السدتخ   absolute liabilityكاممة
عبػػاس الشعػػيع ضػػج شػػخكة األلسشيػػـػ والتػػل واصػػفت إأنيػػا احػػج السعػػالع البػػارزة  ػػل ةانػنشػػا  وةالػػت السحكسػػة أف 
الدياسة العامػة اةتزػت إف يمخػج ومػج أاصػحان العسػل مدػئػلية كػل مػا جرػ  العامػل مػغ ضػخر أثشػاء وسمػو 
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0202 
ف ضػػج ممػػػاؿ اكػػػـ يػػػـ ألنشػػا نػػخى إف مدػػئػولية اصػػاح  وىشػػا جكسػػغ الخػػ ؼ بيششػػا وبػػيغ سػػاإخة إصػػخس يػسػػ 

العسل تااه العامل السران تسج إلل ورجػة السدػئػلية السذػجوة وال تتااوزىػا لمسدػئػلية السصمخػة والتػل ال تحػجو 
إحػػجوو وال جعػػخؼ ليػػا ضػػاإا إسخػلػػة إف اصػػاح  العسػػل اةػػجر مػػغ العامػػل ومػػج تحسػػل تقػػاليي ىػػحه السدػػئػلية 

مػػػج تحػ ػػػل تمػػػظ التعبػػػة لذػػػخكا  التػػػاميغ أو تػز عيػػػا ومػػػج جسيػػػػر السدػػػتيمقيغ ضػػػسغ لخجرتػػػو واسػػػتصاوتو و
تقاليي ونفخا  اننتاج  ةػج يػنو  ىػحا السشصػو ومػج إش ةػو ىػػ اوتبػار تذػييج أ  مرػشع أو إةامػة أ  ورشػة 

و دػػتمـد     negligence perseأو معسػػل جذػػكل  ػػل حػػج ذاتػػو تعبػػة ومدػػئػلية أو تخرػػيخ أو إىسػػاؿ 
ة تأميشا إ  حػجوو ىػحا إذا وجػج  شػخكا  التػأميغ التػل تخبػل ىػحا الشػػع مػغ التػأميغ ميسػا كانػت ؾيسػة إالزخور 

وةجرة اصاح  العسل ومج الج ع وبعجـ ذلظ و ل حالة الفذل  ل إةشاع شخكا  التاميغ إالسدئػلية تيخ محجوة 
ج ؼيرػػػبح سػػػعخ الدػػػمعة  مػػػيذ أمػػػاـ اصػػػاح  العسػػػل تيػػػخ إضػػػا ة مػػػا يػػػشاع وػػػغ ىػػػحه السدػػػئػلية لتقمفػػػة اننتػػػا

السرشعة إاىطا إالجرجة التل جرع  أو جدتحيل معػو وخضػيا  ػل األسػػاؽ  تحػل القارثػة إالرػشاوة  ػل بمػج 
ما تداؿ الرشاوة لع تختصع شأوًا وطيسًا ولع تتاػاوز مخاحػل الصفػلػة والشسػػ إلػل مخاحػل التشػػع والػػ خة وانبػجاع 

 negligence strictسدػػئػلية وػػغ انىسػػاؿ والتخرػػيخ  تاػػاوز الفخػػو والخزػػاء  ػػل إػػ و أتػػخى مخحمػػة ال
liability   إلػػل مخحمػػة السدػػئػلية السذػػجوة ولقشػػو لػػع يتااوزىػػا لسخحمػػة مػػا جدػػسج إالسدػػئػلية القاممػػة و السصمخػػة

absolute liability  ضج شخكة  حساو الشػر واوتخج إف ىحا ما رمت إلية أتمبية محكسة االستئشاؼ  ل ةزية
  xxivاأللسشيػـ
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 الشتائج والتهصيات

 

مغ مػضػع ةانػنل لو أىسيتو  ل الحياة  التل استخمرت الشتائجو أمل  جسكغ استخخاء ل تتاـ ىحه الجراسة 
 االجتساعية واالةتراوجة لمساتسعا  السعااصخة 

وألف الباحث ةج وسج إلج وراسة أحكاـ التعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل الخانػف الدػوانل وراسة مخارنة  خج 
 -مز إلج الشتائج والتػاصيا  التالية:ت

 الشتائج: -أواًل :

أف السذخع الدػوانل ، وشج تعخ فة ناصاإة العسل،  إلل[ انتيت وراستشا لألحكاـ العامة ناصاإة العسل 1] 
كسرجر ليا، ومعشل ذلظ أف كل واةعو  –العسل أو إدببو  تأوجة أثشاءالح  جخع  –الحاوث  إلل إانشارةاكتفل 
التل تحطج بيا  األىسيةالعسل أو إدببو تعج االاصاإو الشاتاة وشيا ااصاإة وسل، وىحا جكذف  شاءأثتحجث 

إاصاإة العسل اجًا كانت أسبابيا  لحلظ نخ  أف ما جاء إو الشز إذاف الحاوث، كسرجر ناصاإة العسل ، جعج 
غ اف جكػف تعخ فا لمحاوث بيغ الحاوث والشذاط السيشل، م االرتباطجكػف بيانا لصبيعة و ةة  أف إللاةخن 

 وبيانا لعشااصخه  

ولف إاصاإة العسل تعج أالف احج  انتصار االجتساعية، وبحلظ تقػف ةج انفرمت مغ حيث مرجرىا     
مغ الشذاط السيشل، إحيث جسكغ الخػؿ إأنيا لع تعج إالزخورة تاديجًا ماوجًا لتحخو تصأ ميشل وال جذتخط  ييا 

وبيغ العسل، إذ ا تخض السذخع ؾياـ ىحه الخاإصة  ل جسيع األحػاؿ التل جخع  ييا  تػا خ راإصة الدببية بيشيا
   0الحاوث أثشاء تأوجة العسل    يمـد إثبا  وجػوىا وال جاػز نفييا 

[ لخج أضيخ  وراستشا لمتصػر التذخ عل ألحكاـ التعػ س وغ إاصاإا  العسل  ل الدػواف أف التصػر ةج 2]
ةانػنل لمعامل السران إاان  حو السزخور  ل التعػ س العاـ و خًا لخانػف  انتيج إلج تخخ خ تعػ س

السعام   السجنية إذا وجج  مػجباتو، وكفل الحساجة لمسنمغ وميو  ل مػاجية إاصاإا  العسل إ س الشطخ 
وغ اصفة الذخز الح  جكػف بشذاشو سببًا  ل تحؿيخيا، وب س الشطخ وغ مذخوعية أو وجـ مذخووة 

استيجؼ السذخع مغ تشطيسو لمتعػ س الخانػنل حساجة السزخور وتسكيشو مغ الحرػؿ ومج تحخخيا  و 
تعػ س إذا لع تدعفو الخػاوج العامة  ل السدئػلية السجنية، وىػ بحلظ جؿيع شيئًا مغ التػازف العاوؿ بيغ 
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نػنل إأنو ال مرمحة السزخور والسدئػؿ وغ الزخر  ل مفيػمو االجتساول ال الفخو ، و تدع التعػ س الخا 

ومج اتفاؽ ذو  السرالح و صمو وميو التعػ س  استحخاةوالخزاء، كسا ال يتػةف  الجتياومحل  ل تخجيخه 
الخانػنل ألنو محجو سمفًا مغ ةبل السذخع، كسا  ف مااؿ تصبيخو ال جخترخ ومج السدئػلية وغ انت ؿ بتشفيح 

نل ومج نطاـ السدئػلية التخريخ ة إاان  ىحا التعػ س التداـ مغ التداما ، ومع ذلظ  خج اإخل السذخع الدػوا
الخانػنل حيث أجاز السذخع لمعامل السران مصالبة اصاح  العسل بتعػ س وغ اناصاإة ليرل بحلظ إلج 
التعػ س القامل   ولذا كانت الحساجة التل حخختيا الخػانيغ الدػوانية ووف تمظ التل تحخخت لمعامميغ  ل الجوؿ 

وروبية وىحا ليذ إسدت خن ألف مزسػف التذخ ع االجتساول يتػةف ومج ورجة التخجـ األتخى تااصة اال
االةتراو  مغ جية والفقخ الدياسل واالجتساول واالةتراو  الدائج  ل الجولة مغ جية أتخى ومعمػـ أف 

 ل اوروبا وأف الدػواف بمج زراول لع يتعخض لمتحػال  االجتساعية واالةتراوجة التل احجثتيا اليػرة الرشاعية 
ما جسيد ةػانيشو أنيا لع تأتل لسػاجية السذاكل الشاجسة وغ التصػر الرشاول كسا حرل إالشدبة لألنطسة 

 األتخى ومع ذلظ جا  الدعل الل االرتخاء بيحه الحساجة الج مدتػ ا  ا زل  

 ػف الدػوانل يتسيل  ل:[ الجراسة السخارنة التل ةسشا بيا أوضحت أف ىشاؾ تصػرًا ممحػضًا ةج اصاح  الخان3]

}أ{ أف السذخع الدػوانل ةج وسع نصاؽ حساجة شخ و العامل  مع جأتح إالسعيار السدووج الح  يتحجو إعشرخ  
الدماف والسكاف والح  اتح إو الخانػف الفخندل بل اةترخ ومج السعيار الدمشل  خا الح  جحجو نخصة واحجة 

حاوث أثشاء  تخة الحىان أو العػوة مغ العسل ومعشج ذلظ إف لمصخ و ىل جية العسل، إذ السيع ىػ وةػع ال
الذخع الدػوانل جعتبخ الحاوثة إاصاإة وسل إساخو أنيا تخع إلج العامل وىػ متاو إلج العسل أو وائجًا مشو، 
وال ييع الاية التل جخرجىا وغ تخوجو مغ العسل أو الاية التل يتاو مشيا إلج العسل،  العبخة إالحالة التل 

 ػف ومييا العامل وةت الحاوث  األساس أف جكػف  ل حالة ذىان أو وػوة إلج العسل جك

}ن{ اشتخط الخانػف والسرخ  لحرػؿ العامل السران ومج تعػ س و خًا لخػاوج السدئػلية التخريخ ة إثبا  
تصأ اصاح  العسل بيشسا ال جذتخط السذخع الدػوانل وجػو تصأ مغ جان  اصاح  العسل ناـيظ مغ أف 
جكػف جديسًا أو تيخه بل جكفل إىسالو أو تخريخه حتج يخت  وميو السدئػلية كاممة وبيحا ةزت السحاكع 
الدػوانية وةخر  أف استخجاـ وامل ووف تخشيج أو تجر   ومج  لة ذا  أجداء تصخة يخةج إلج ورجة انىساؿ 

 العامة  ل السدئػلية التخريخ ة   مغ جان  السخجـ و اعمو مدئػاًل وغ الزخر الشاتج لمعامل و خًا لمخػاوج 

[ إف وراسة نطاـ التعػ س وغ اناصاإا  الاديسة  ل الفخو انس مل بيشت أف الذخ عة انس مية ةج 4]
وضعت تشطيع شامل ألحكاـ الججة _ والتل تعج إسياإة تعػ س ةانػنل محجوًا سمفًا وغ االوتجاء ومج حياة 
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ـ الججة كتعػ س وغ اناصاإا  الاديسة والشطاـ الخانػنل لمتعػ س اننداف وجدسو  ورتع التذاإو بيغ نطا 

وغ إاصاإا  العسل إال الذخ عة ةج أضيخ  تصػرًا  ل نطاميا تسيل  ل أف أساس الزساف وشج  خياء الذخ عة 
انس مية ىػ التعج     ضساف ؼيسا لع يتعجى،  الذخ عة انس مية ال تدأؿ إال محجث الزخر،  يل تخخر 

وةاؿ تعالج: )كل نفذ إسا (45) السدئػلية الفخوجة أو الذخرية ةاؿ تعالج: )وال تدور وازرة وزر أتخى(مبجأ 
  (47)، وةاؿ تعالج: )ليا ما كدبت وومييا ما اكتدبت((46) كدبت رىيشة(

 [  رتع مطاىخ التصػر التل اشخنا إلييا  ل الخانػف الدػوانل إال أنو ال جخمػ مغ ةرػر  ل إعػس جػانبػو5]
 وأىع جػان  ذلظ الخرػر ىل: 

}أ{ إف الشطاـ الخانػنل لمتأميغ االجتساول لع يتزسغ أحكامًا إذأف تشطيع الػةاجة وتأميغ بيئة العسل      
ضيػر لمرشجوؽ الخػمل لمتأميغ االجتساول إال إعج حجوث اناصاإة ىحا  زً  وغ أف التشطيع الفشل لألسذ 

  العسل  ل تسػ ل التأميغ االجتساول، ج فل كمية الػضيفة الػةائية التل جخػـ ومييا تخجيخ مداىسة اصاح
لمشطاـ الخانػنل لمحساجة االجتساعية،  االشتخاكا  تخجر ؾيستيا بشد  مئػ ة  ثابتة مغ أجػر السنمغ ومييع، 
أ  إصخ خة جامجة ال تأتح  ل االوتبار جدامة األتصار التل تشتج وغ الشذاط السيشل الخاص إكل مشذأة 
ومج حجه، ولذا كانت وحجة األساس الحدابل الح  جخػـ وميو تخجيخ االشتخاكا ، تدسح بتحخيو  قخة التزامغ 
أو التقا ل ومج مدتػى جساوة أاصحان األوساؿ، وكحلظ تبديا انجخاءا  السحاسبية لعسميا  التاميغ 

 لػةاجة كػضيفة اجتساعية  االجتساول،  ينيا تاعل نطاـ التاميغ االجتساول واجدًا تسامًا وغ تحخيو ا

}ن{ ىشاؾ جػان  ةرػر  ل الد مة الرشاعية والرحة السيشية وتأميغ بيئة العسل  خج اوتسج  تذخ عا  
العسل الدػوانية ومج معاييخ شكمية  ل تحجيج االلتداما  نحػ الحساجة ومػضػواتيا ووسائميا وأوواتيا،  و 

الر خ والقبخ تارة ووجو العامميغ بيا تارًة أتخى، ووف جعمت ذلظ يتع ومج أساس حاع السشذأة مغ حيث 
الشطخ إلج استخجاـ معاييخ مػضػعية تتعمو إصبيعة السخاشخ والػسائل و األسالي  الزخور ة لت  ييا أو 

 الحج مغ  ثارىا 

ع وةج أتفمت التذخ عا  أجة منشخا  لتصبيو أحكاـ الد مة والرحة السيشية وحساجة بيئة العسل  ل الخصا
 الدراول 
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 -التهصيات: 

  ل ضػء ما أسفخ  وشو الجراسة مغ نتائج ندػؽ التػاصيا  التالية: 

 يجب درء اإلصابات والتخفيف مشيا وذلك بإتباع ما يمي:  /1

 [ اتخاذ األسالي  والصخؽ الػةائية لسشع وةػع اناصاإا   أ]

 صار التل تعرف إو [ االىتساـ إالعامل كعشرخ  عاؿ  ل الساتسع ووةايتو مغ تمظ األتن]

تػعية العساؿ وأاصحان العسل إزخورة االلتداـ إػانإ غ وػغ إاصػاإة العسػل والسػخض السيشػل، ألف وجػػو / 2
 إحرائيا  مػثخة ألسبان وشبيعة اناصاإة جداوج ومج تصػ خ إجخاءا  الد مة والرحة السيشية 

مػػج أسػػالي  األمػػغ الرػػشاول والصػػخؽ ر ػػع السدػػتػى الفشػػل والػػػول الػةػػائل لمعسػػاؿ مػػغ تػػ ؿ التػػجر   و/ 4
الدميسة  ل استخجاـ اآلال  ونذػخ الػػول والػةػائل بػيغ أاصػحان السرػانع إسختمػف الػسػائل انو ميػة وذلػظ 
بتػػجعيع السخاكػػد العمسيػػة السيتسػػة بتصػػػ خ أسػػالي  األمػػغ الرػػشاول والسدػػاىسة  ػػل إنذػػاء الذػػخكا  والسرػػانع 

لسيسػا  واألجيػدة الستعمخػة إالرػحة السيشيػة والدػ مة الرػشاعية، وووػع التل تخػـ إينتػاج السعػجا  واألووا  وا
ميدانيػػة إوارة األمػػغ الرػػشاول والرػػحة السيشيػػة نوػػاوة تشطػػيع ـيكميػػا انوار  لتخػػػـ بػػجورىا تاػػاه الػةاجػػة مػػغ 
إاصػػػػاإا  العسػػػػل حيػػػػث اف مػػػػغ اىػػػػع واجبػػػػا  اجيػػػػدة االمػػػػغ الرػػػػشاول الؿيػػػػاـ إحرػػػػخ وةيػػػػو إكا ػػػػة السخػػػػاشخ 

ة التل ةج تشذأ نتياة لمسارسة نذاط اصشاول معيغ وذلظ إ خض التعخؼ ومػج تمػظ السخػاشخ ووضػع الرشاعي
 الخصا الػةائية التل تقفل مشع وةػويا والحج مغ نصاؽ اضخارىا  ل حالة حجوثيا  

ـ السعػػجؿ ليكػػػف مطمػػة اجتساعيػػة لسػاجيػػة 1990لسػػا كػػاف السذػػخع ةػػج وضػػع ةػػانػف التػػأميغ االجتسػػاول / 5
التػػل يتعػػخض ليػػا العػػامميغ والػةػػػؼ إلػػج جػػانبيع، وت صيػػة مػػا جرػػيبيع مػػغ إاصػػاإا ، تحؿيخػػا لألمػػغ األتصػػار 

والدػػ ـ االجتسػػاول لأل ػػخاو،  ينػػو واسػػتقساال ليػػحه السداجػػا   بػػج مػػغ أف جكػػػف لمرػػشجوؽ إسػػياـ  ػػل الحػػج مػػغ 
السدػتخجمة بيػا ومػج  حجوث إاصاإة العسل، إاعل ؾيسة االشػتخاؾ تتشاسػ  مػع ورجػة تصػػرة السشذػأة واآلال  

 . التداـ اصاح  العسل إاتخاذ إجخاءا  الد مة

جا  تػسيع نصاؽ األشخاص السدتفيجيغ مغ نطاـ التأميغ االجتساول ومج مطمة الحساجة لاسيع العامميغ / 6
والدعل إلج االرتخاء إحسايتيع إلج مدتػى أ زل تااصة ولف ترخرت الخصاع العاـ أو  إلج اتداع 

شطامل وىحا سيمخل إط لو وتأثيخاتو ومج العامميغ وتد ج  مغ معجؿ إاصاإا  العسل وأثارىا الخصاع تيخ ال
 االةتراوجة والشفدية 
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أف يػلل السذخع اىتسامًا تااصًا بتشطيع وسائل الترج  لمسشازوا  التل يييخىا تصبيو ةانػف التأميغ  / جا 7 

تشذأ وشج تحخيو إاصاإة العسل، وذلظ بػضع ةػاوج االجتساول وذلظ مغ  جل استخخار السخاكد الخانػنية التل 
واآلتح بشطاـ التحكيع  ،تشطيع ةزائل متخرز  ل مشازوا  التأميغ االجتساول وامة ولاصاإة العسل تااصة

لفس مشازوا  تعػ س إاصاإا  العسل لسا لشطاـ التحكيع مغ مداجا حيث جعتبخ نػع مغ العجؿ الخاص 
الخزائية السعخجة ، كسا ىػ نطاـ جاش  العامل و ء مرار ي  السبدا الستحخر مغ أت ؿ انجخاءا 

  التخاضل وتفاو  انجخاءا  السصػلة وتػ يخ الػةت والايج 

ـ التػل تػشز ومػل ) جخػجـ 1981مغ ةانػف التعػ س وغ إاصاإا  العسل لدشة  9/1نختخح تعجيل الساوة / 8
صة أ ػخاو وائمتػو وذلػظ  ػل مػوػج اليد ػج شم  التعػ س وغ إاصاإا  العسػل بػاسػصة العامػل السرػان أو بػاسػ

وغ سشتيغ مغ تار خ وةػع الحاوث الح  نتات وشو إاصاإا  العسل أو مغ تار خ الػ ػاة الشاتاػة وػغ اناصػاإة 
(  لتقػف كاألتل )جدخا حو السران  ل السصالبة إالتعػ س وغ إاصاإا  العسػل إينخزػأ سػشتيغ ومػل وةػػع 

 وغ وجـ استخخار اناصاإة او وغ وحر مذخوع (  اناصاإة ، ما لع جكغ التأتيخ ناتااً 
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 مستخلص
جاء  الجراسة إعشػاف: " التصابُو  الػضعل والتخكيبل بيغ الشعت والحاؿ(   تعّجو  األىجاؼ التل تدعج إلييا 
الّجراسة كاف أبخزىا وراسة أوجو التصابو  بيغ الشعت والحاؿ  مغ حيث الػضع انوخابل لمشعت والحاؿ  ل 

لخخاف القخ ع ، وتقسغ مذكمة الجراسة  ل التعخؼ ومج الع ةة الاسمة العخبية  وراسة واصؽية تحميمية   ل ا
التل تخبا بيغ الشعت والحاؿ  مغ حيث التخكي  والسػةع انوخابل ، واتبعت الّجراسة السشيج الػاصفل التحميمل 
ومغ نتائج الجراسة  يػجج تذاإو بيغ الشعت والحاؿ مغ حيث التعخ ي ،  الشعت ىػ الّتاإع السكسل لستبػوو 

بياف اصفة مغ اصفاتو والحاؿ ىػ واصف  زمو جخع إعج تساـ الاسمة ال ما جرح االست شاء وشو، وأجزا ب
يػجج تذاإو  تخكيبل  ل  الاسمة  بيغ الشعت والحاؿ مغ حيث أّف ك  مشيسا جأتل  مفخوَا وجسمة وشبو جسمة 

،حيث أّف الشعت يختبا إسشػوتو ومغ حيث العجو السفخو والتيشية والاسع ، وأّف ىشالظ تذاإو مغ حيث الختبة 
 ،و حتفظ بختبتو و أتل إعج مشػوتو،وكحلظ الحاؿ  أّنيا تأتل متأتخة وغ الفعل ووغ اصاحبيا  
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Abstracts        

 

The postural and synthetic conformity between the participle and the case 

(Descriptive and analytical study applied in the Koran) 

The Study titled: "The Positive and Synthetic Conformity between the Attribute 

and the case), The multiple objectives sought by the Study was the most Prominent 

study of the Correspondence between the Attribute and the Situation in terms of 

the composition and numerical Situation between the attribute and the case in the 

Arabic sentence descriptive analytical study in the Koran, And the Problem of the 

Study lies in the identification On the relationship between the Attribute and the 

case in terms of composition and the location of the Arab, and the study followed 

the descriptive analytical method and from the results of the study there is a 

Similarity between the Attribute and the case in terms of definition, Valnat is the 

complementary to follow the Statement of the Attributes of the Situation is the 

description of the bounty falls after There is also a Structural similarity in the 

sentence between the Adjective and the case in that each comes Singular, 

Sentence, semi-sentence and in terms of the number of Singular and dualism and 

plural, and that there is similarity in terms of rank, where the Attribute is related to 

its variety, and retains its rank and comes After his variety, as well as it comes 

behind the act and the Owner. 

 

 

 مخجمة:
وراسة  لسػضػع التذاإو بيغ الشعت والحاؿ مغ حيث الػضع التخكيبل والعجو   ل الاسمة العخبية،  ىحه الػرةة

وتقسغ مذكمة الجراسة  ل إجااو واثبا  التذاإو بيغ الشعت والحاؿ،واليجؼ مغ ىحه الجراسة ىػ الػةػؼ ومج 
خبية، لحلظ سػؼ ُاتبع السشيج الاػان  التخكيبية والع ةة التل تخبا بيشيسا ومػةع كمييسا  ل الاسمة الع

الػاصفل التحميمل لتحميل  الػضع التخكيبل  ل  جسمة الشعت والحاؿ مغ ت ؿ تصبيو ىحا التحميل  ل الخخ ف 
القخ ع،وسأتشاوؿ كل ومج حجة مغ حيث التعخ ي واألةداـ والعجو ومػةعو  ل الاسمة العخبية ، ومغ ّثع وراسة 

  ج تحؿيخو مغ الجراسة التذاإو ؼيسا بيشيسا لشرل لِسا نخ 
 

القمسا  السفتاحية: ػػ  الشعت ػػػػ الحاؿ ػػ التصابُو الػضعل ػػ انوخان                                          
 تعخ ي الشعت :
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الشعت ل ًة : وّخؼ ابغ مشطػر:" الشعُت: واصفظ الذلء تشعتو إسا ؼيو،وتبالغ  ل واِصفو ،والشعُت ما نعت إِو 
  xxivعتُو نعتًا واصفو"ونعتُو يش

مخر   :الشعت ىػ الّتاإع السكسل لستبػوو ببياف اصفة مغ اصفاتو نحػ الشعت ااصص حا : جّعخ و ابغ وخيل:"
 :مخر  بخجٍل كخ ٍع أبػه،  خػلو الّتاإع جذسل التػاإع كّميا، وةػلو بخجٍل كخ ٍع أو مغ اصفا  ما تعمو إو نحػ:
  xxivلّتػاإع( السكسل إلج  تخه مخخج لساوجا الّشعت مغ ا

 أنػاع الشعت:

 /الشعت الحؿيخل: وىػ الح  يػضح اصفة مغ اصفا  متبػوو1 
 و يتبعو  ل انوخان والتعخ ي والتشقيخ و الشػع ) التحكيخ والتأنيث ( والعجو 

 محبػٌن  الرجوؽ  نحػ : الخجلُ 

بيا الزسيخ إالسشعػ  /الشعت الدببل : ىػ تاإٌع أو اصفٌة تأتل لبياف اصفة االسع الح  جأتل إعجىا و ختبا 2
الح  جاء ةبميا، ميل ةػلشا: جاء السعمع الحدغ تمخو،  قمسة "الحدغ" لع تأِ  لتبّيغ اصفة السعمع ولّنسا جاء  
لتبّيغ اصفة تمو ىحا السعمع الح  يختبا و عػو ومج السعمع نفدو و ختمف الشعت الدببل وغ الشعت الحؿيخل 

انوخان والتعخ ي والتشقيخ، كسا أّنو يتبع االسع الح  جأتل إعجه  إأّنو جصابو السػاصػؼ  ل أمخ غ  خا وىسا:
 ل التحكيخ والتأنيث  خا، و عخن االسع الػاةع إعج الشعت الدببّل إأّنو  اوٌل إذا كاف الشعت الدببّل اسع  اوٍل 

 أو اصي ة مبال ٍة، و عخن نائ   اوٍل إذا كاف الشعت الدببل اسع 

مفخو أ  ومج اصػرة كمسة واحجة ، ميل ةػلشا: ىحا بيت جسيٌل،جأتل  :متعجوٍة،وةج جأتل  الشعت ومج أشكاٍؿ 
 وتذتسل كخ ع، أبػه رجلٌ  وجاء جحسل كتاإًا، رجل جاء :نحػ بيا مشعػتاً  ومج شكل جسمٍة إّما  عمية أو أسسّية

 أو ت مو، حسلج ز ج جاءنل :نحػ محكخًا، الّزسيخ أكاف إالسشعػ  سػاءً  يخبصيا ضسيخ ومج الّشعتّية الاسمة
 َشْيئاً  َنْفذٍ  َوغْ  َنْفٌذ  َواتَُّخػا يػما التْاِد   ميل ةػلو تعالج:) مخّجرًا، أو ورًا، جحسل جاءنل رجل :نحػ مدتتخ
ؼيو ومشو ةػلو  تاد   ال أ  :والّتخجيخ xxiv) ُيْشَرُخوفَ  ُىعْ  َوال َوْجؿٌ  ِمْشَيا ُيْنَتحُ  َوال َشَفاَوةٌ  ِمْشَيا ُجْخَبُل  َوال

 محل  ل جفخيػف  ال  جسمة ) xxivَجْفَخُيػفَ  ال نُيْع َةْػـٌ  ِإأَ  َكَفُخوا الَِّحيغَ  ِمغَ  َأْلفاً  َجْ ِمُبػا ِماَئةٌ  ِمْشُقعْ  )َجُقغْ  تعالج:
 .لخـػ اصفة ر ع
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 وجـ ىػ وذلظ .العمغ  ل ومشعيع الّدخ  ل وتعالج إخزائو سبحانو ةزاه اّلح  السدتسخّ  الػاصف ىحا  ل
اّلتل  الاسمة ىحه  ل كمسة كلّ  اتتيار حيث الػاصف مغ جاج بخَّمتيا ىحه الاسمة كي تخ  إلج والّشاضخ الفيع،
 كُألّف    السئة مشيع اصّيخ اّلح  الػاصف بيحا واصفيع

أحكاـ الشعت:    جصابو الشعت مشعػتو  ل انوخان: حيث تتصابو حخكة إوخان الشعت مع حخكة إوخان 
و، ولف كاف مشرػبًا ُنربت، ولف كاف مخ ػوًا رُ عت ميمو   شخػؿ: السشعػ ،  يف كاف ماخورًا  ينيا ُتاخُّ ميم

  .ىحا شالٌ  ماتيٌج، ورأيت شالبًا ماتيجًا، ومخر  إصالٍ  ماتيج

و صاإخو  ل التشقيخ والتعخ ي:  يذا كاف الشعت معخ ًة جاء  نعتو معّخ ًة، ولف كاف السػاصػؼ نقخًة جاء نعتو 
و صابو أجزًا  ل التيشية و الاسع و ان خاو،  ج ، وجاء شالٌ  ماتيج نقخًة ميمو،نحػ: جاء الصال  الساتي

 سيً  نخػؿ: جاء الصالباف الشذيصاف، وجاء الص ن الشذيصػف، وجاء الصال  الشذيا، وتاجر انشارة ىشا إلج 
أف نخػؿ: ىحه  أنو إذا كاف السشعػ  جسعًا ل يخ العاةل  يّنو جاػز أف جأتل الشعت مفخوأ أو جسعًا مننيًا، ؼياػز

جاء  الصالبة الشذيصة،  :التحكيخ والتأنيث،  سيً  نخػؿ وسارا  والية أو ىحه وسارا  واليا ،  ل حالة 
 .وجاء الصال  الشذيا

 تعخ ي الحاؿ :

تعخ ي كمسة حاؿ :وخ و الفخاىيج  كمسة "حاؿ"  ل الم ة العخبية: حاؿ الذلء جحػؿ حنوال  ل معشييغ، جكػف 
تحػ ً ، والحائل:الست يخ المػف ،الحائل كل شلء يتحخؾ مغ مكانو، أو يتحػؿ مغ مػضع إلج  ت ييخًا، و كػف 

  xxiv،ومشو ةػؿ  الذاوخ اليدلل:  xxivمػضع،وحاال  الجىخ وأحػالو:اصخو و والحاؿ الػةت الح  أنت ؼيو" 

  َرَمْخُت ِإَعْيِشل ُكل َشْبٍح َوَحاِئل   *   ألَْنُطَخ َةْبل المْيِل َكْيَي َجُحػؿُ 

الحاؿ  ل ااصص ح الشحػ يغ:جخػؿ ابغ جشل:  xxivومشو ةػلو تعالل: )َتاِلِجيَغ ِ يَيا اَل َيْبُ ػَف َوْشَيا ِحَػاًل (
"الحاؿ واصف ىيئة الفاول أو السفعػؿ إو، وأما لفطيا  ينيا نقخة تأتل إعج معخ ة ةج تع ومييا الق ـ وتمظ 

إأنو واصف  زمو مشتر  ومشو ةػؿ ابغ ووخؼ البعس الحاؿ xxivالشقخة ىل السعخ ة  ل السعشج"
  xxivمالظ

 الحاؿ واصػف  زمة مشتر ***مفيع  ل حػاؿ كفخوا اذىػ 
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والسخاو إالفزمة بيشْو ابغ ىذاـ إعج أف وخؼ الحاؿ  خاؿ وغ الحاؿ: "ىػ واصف  زمو جخع إعج تساـ الاسمة 
 ال ما جرح االست شاء وشو" 

ؿيخة: وىل التل ُتبيغ ىيئة اصاحبيا نحػ ةػلو تعالج: )اْنِفُخوا أنػاع الحاؿ مغ حيث الحؿيخة والدب : الحاُؿ الح
ِ َذِلُقْع َتْيٌخ َلُقْع ِإْف ُكْشُتْع َتْعمَ   الحاالف " تفا ًا" و  xxivُسػَف(ِتَفاً ا َوِثَخااًل َوَجاِىُجوا ِإَأْمَػاِلُقْع َوَأْنُفِدُكْع ِ ل َسِبيِل َّللاَّ

 "ثخااًل" يبيشاف ىيئة الفاوميغ 

بية: وىل ما ُتبيُغ ىيئة ما جحسل ضسيخًا جعػو الل اصاحبيا، نحػ ةػلو تعالل: )َ َتَػؿَّ َوْشُيْع َيْػـَ َيْجُع الحاؿ الدب
اِع ِإَلج َشْلٍء ُنُقٍخ ) ًعا َأْإَراُرُىْع َجْخُخُجػَف ِمَغ اأْلَْجَجاِث َكَأنَُّيْع َجَخاٌو ُمْشَتِذٌخ(6الجَّ تبيغ ىيئة  xxiv( ُتذَّ

 ةة وارتباط إراح  الحاؿ شلء)وىػ األإرار(لو و 

 أةداـ الحاؿ ومج حد  الدماف :

 َىَحا حاؿ مذتخة أو متشخمة: وىػ ال ال  نحػ ةػلو تعالج :) َةاَلْت َجا َوْ َمَتج َأَأِلُج َوَأَنا َوُاػٌز َوَىَحا َإْعِمل َشْيًخا ِإفَّ 
  xxivَلَذْلٌء َوِايٌ (

تجا، أ : مخجرًا ذلظ، ومشو ةػلو تعالل:) َوِسيَو  مخجرة :ىل السدتخبمية كسخر  بخجل معو اصخخ اصائجًا إو
َيا َسَ ـٌ َوَمْيُقْع ِشْبُتْع َ اْوُتُمػَىا الَِّحيَغ اتََّخْػا َربَُّيْع ِإَلج اْلَاشَِّة ُزَمًخا َحتَّج ِإَذا َجاُءوَىا َوُ ِتَحْت َأْبَػاُبَيا َوَةاَؿ َلُيْع َتَدَنتُ 

  xxivَتاِلِجيَغ (

 جاء ز ج أمذ راكبًا محكية :ىل الساضية نحػ 

 الحاؿ الاسمة جخػؿ: ابغ مالظ  ل ألفيتو:

 وَمػِضُع الحاِؿ َتاػػػػػػلء جسمة  *  كااء ز ُج وىػػػػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػػاو رحمو 

 :أنػاع الاسمة االسسية الػاةعة  ل مػضع الحاؿ

مغ متقمع أو مخاش  أوتائ ، مفيجًا  الاسمة االسسية السبجوءة إالزسيخ) حااًل( وةج جاء  ييا الزسيخ متشػواً 
استحزار اصاحبو الح  تخجـ ذكخه  ل األسمػن نثبا  الحاؿ لو، ومفيجًا ربا جسمة الحاؿ إسا ةبميا، مدبػةًا 

السدػةة معو لمخبا أجزًا؛ "ألف الزسيخ إذا ابتجئ إو اصاح  حاؿ لع جرمح إ يخ  -تالباً  –إالػاو الحالية 
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وذلظ ألف  الػاو مع الزسيخ ،كأنيا الػسيمة السداوجة  ل الخبا والتآلف بيغ جسمة ( 95الػاو البتة")الاخجانل،
  xxivالحاؿ واصاحبيا

 الاسمة االسسية السبجوءة إزسيخ الستقمع لماسع )نحغ(:

ػُف َلُو اْلُسْمُظ َوَمْيَشا َوَنْحُغ َأَحوُّ مشو ةػلو تعالج:) َوَةاَؿ َلُيْع َنِبيُُّيْع ِإفَّ َّللاََّ َةْج َإَعَث َلُقْع َشاُلػَ  َمِمًقا َةاُلػا َأنَّج َجقُ 
َّللاَُّ ُيْنِتل ُمْمَقُو ِإاْلُسْمِظ ِمْشُو َوَلْع ُيْنَ  َسَعًة ِمَغ اْلَساِؿ َةاَؿ ِإفَّ َّللاََّ ااْصَصَفاُه َوَمْيُقْع َوَزاَوُه َإْدَصًة ِ ل اْلِعمْ  ِع َواْلِاْدِع ََ

َّللاَُّ َواِسٌع َوِميٌع   ( ،  اسمة ]ونحغ أحو إالسمظ[، اسسية مرجره إزسيخ الستقمع وىل حالية  xxivَمْغ َجَذاُء ََ
 ،جسمة "ونحغ جسيع" اسسية مبجوءة إزسيخ الستقمع "نحغ" وواوىا لمحاؿ 

 مخخونة بػاو الحاؿ: -أنت –االسسية السبجوءة إزسيخ السخاش  السفخو السحكخ 

ـ:)َةاَؿ َأَلْع ُنَخبَِّظ ِ يَشا َوِليًجا َوَلِبْيَت ِ يَشا ِمْغ ومشيا ةػلو تعالج ومج لداف  خوػف مخاشبًا مػسج وميو الد 
جخػؿ الدمخذخ   فخوػف جخخر  xxiv( َوَ َعْمَت َ ْعَمَتَظ الَِّتل َ َعْمَت َوَأْنَت ِمَغ اْلَقاِ ِخ َغ ( 18ُوُسِخَؾ ِسِشيَغ )

ظ يػبخو ومج ]مػسج[ وغ شخ و االستفياـ إأنو ةج رباه اص يخًا، ثع مكث بيشيع سشيغ، وبعج ذل
 عمتو)القذاؼ،وغ شخ و إواوة ذاتو لييبت وميو كفخاف الشعسة، كل ذلظ نمسدو  ل جسمة الحاؿ وىل ]وأنت 

 مغ القا خ غ[

 xxivومسا ورو مغ االسسية السبجوءة إزسيخ السخاش  السفخو السحكخ)أنت(ما ورو  ل السفرميا 

 أنت بيا ججيخُ سفيف ِرَ ُعػا األِوشَِّة  از  عشيا   *   إلج الُعمياء و 

جسمة "وأنت بيا ججيخ" اسسية مبجوءة إزسيخ السخاش  السفخو السحكخ، وىل واةعة  ل مػضع الحاؿ مغ 
 ضسيخ السفعػؿ مغ " ار عشيا" 

و ل الخخ ف القخ ع جاء  االسسية السرجرة إزسيخ السخاشبيغ حااًل  ل ةػلو تعالج: )الَِّح  َجَعَل َلُقُع اأْلَْرَض 
ِ َأنْ ِ َخاًشا َوالدَّ  َساِء َماًء َ َأْتَخَج ِإِو ِمَغ اليََّسَخاِ  ِرْزًةا َلُقْع َ َ  َتْاَعُمػا ّلِلَّ َجاًوا َوَأْنُتْع َساَء ِبَشاًء َوَأْنَدَؿ ِمَغ الدَّ
الذاىج  ل اآلجة السخاشبيغ الحيغ جدتحخػف ومييا التػبيخ ىع أىل ومع ووخ اف بجةائو األمػر  xxivَتْعَمُسػَف(

 اؿ، ومع ذلظ جاعمػف هلل أميااًل إسا وبجوه مغ وونو وتػامس األحػ 

 :االسسية التل ترجر  ييا ضسيخ السفخو السحكخ ال ائ 
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اِلَحاِ  ِمْغ َذَكٍخ َأْو ُأْنَيج َوُىَػ ُمْنِمٌغ َ ُأوَلِئَظ َيْجُتمُ  ػَف اْلَاشََّة ومغ أميمة ورووىا ةػلو تعالج: )َوَمْغ َجْعَسْل ِمَغ الرَّ
"وىػ منمغ"  ل مػضع الحاؿ مغ ضسيخ الفاول  ل ]جعسل[( كسا ذكخ xxivَف َنِخيًخا(َواَل ُجْطَمُسػ 
  xxivالاخجانل

و ل ةػلشا أإرختو وىػ اصائع،جسمة "وىػ اصائع" اسسية ترجر  ييا ضسيخ السفخو السحكخ ال ائ ، وىل  ل 
 مػضػع الحاؿ مغ ضسيخ السفعػؿ  ل "أإرختو" 

ؿ ةج تأتل جسمة، وىل إما اسسية، أو  عمية، وةج تخجمت معشا الاسمة الحاؿ الاسمة الفعمية :ةخر الشحاة أف الحا
االسسية، والاسمة الحالية الفعمية إما أف جكػف  عميا مزاروًا ولما أف جكػف ماضيًا، و ستشع مالء األمخ؛ لسا 

مدبػةًا تخجـ مغ أف شخط الاسمة الحالية أف تقػف تبخ ة،ةج ورو  الاسمة الفعمية ذا  الفعل الساضل حااًل 
ِ ُمَبيَِّشاٍ  ِلُيْخِخَج الَِّحيَغ َ َمُشػا َوَوِسمُ  اِلَحاِ  ِمَغ "إخج" ووف الػاو  ل ةػلو تعالج: َرُسػاًل َيْتُمػ َوَمْيُقْع َ َجاِ  َّللاَّ ػا الرَّ

ِ َوَ ْعَسْل اَصاِلًحا ُيْجِتْمُو َجشَّاٍ  َتْاخِ    ِمْغ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َتاِلِجيَغ ِ يَيا َأَبًجا َةْج الطُُّمَساِ  ِإَلج الشُّػِر َوَمْغ ُيْنِمْغ ِإاّلِلَّ
 ، اسمة )ةج أحدغ هللا   ( حاؿ ثانية أو حاؿ مغ الزسيخ  ل ]تالجيغ[  xxivَأْحَدَغ َّللاَُّ َلُو ِرْزًةا(

"وةج نز الشحاة ومج أف الساضل ال جرمح لمجااللة ومج الحاؿ إال بػجػو "ةج" معو، بل ىل السدػغ لػةػوو 
اًل؛ ألف الساضل ال جاػز اف جخع حااًل، لعجـ واللتو ومييا،  يف جئت معو إخج جاز أف جخع حااًل؛ ألف "ةج" حا

وةج أشار الدمخذخ   ل القذاؼ إلج معشج  تخ سػى تخخ   "ةج"  xxivحخؼ جخخن الساضل مغ الحاؿ"
اُلػا َ َمشَّا َوَةْج َوَتُمػا ِإاْلُقْفِخ َوُىْع َةْج لمساضل مغ الحاؿ،  خج ةاؿ وشج الحجيث ومج ةػلو تعالج: )َوِلَذا َجاُءوُكْع ةَ 

َّللاَُّ أَْوَمُع ِإَسا َكاُنػا َجْقُتُسػَف( ةاؿ الدمخذخ : "ةػلو: "إالقفخ" و "إو" حاالف أ  وتمػا كا خ غ  xxivَتَخُجػا ِإِو ََ
لمساضل مغ الحاؿ،  وتخجػا كا خ غ    وكحلظ ةػلو: "وةج وتمػا    وىع ةج تخجػا" ولحلظ وتمت "ةج" تخخ باً 

ولسعشج  تخ وىػ: أف أمارا  الشفاؽ كانت الئحة ومييع وكاف رسػؿ هللا اصمل هللا وميو وسمع متػةعًا نضيار 
  xxivهللا ما كتسػه  جتل حخؼ التػةع وىػ متعمو إخػلو ]ةالػا  مشا[ أ : ةالػا ذلظ وىحه حاليع"

وتحخو ىحه الحاؿ وألسذ ذلظ  ل  -ومج ما سبو ز اوة –و بجو لل أف "ةج" مع الساضل الػاةع حااًل تفيج 
يَِّئِة َةْبَل اْلَحَدَشِة َوَةْج َتَمْت ِمْغ َةْبِمِيُع اْلَسُيَ ُ  َوِلفَّ َربََّظ  َلُحو َمْ ِفَخٍة ِلمشَّاِس َوَمج ةػلو تعمج: )َوَ ْدَتْعِاُمػَنَظ ِإالدَّ

  xxivُضْمِسِيْع َوِلفَّ َربََّظ َلَذِجيُج اْلِعَخاِن(

وبج الدتار:"     الاسمة "وةج تمت مغ ةبميع السي  " حالية تحسل معشج التحخو والتأكيج وذلظ ىػ جخػؿ 
ال ال   ل معشج "ةج" وشجما تجتل ومج الفعل الساضل، ونمحظ أف التحخيو والتأكيج ىشا ليسا م داىسا الجاللل 
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يع ىل تخجـ السيمة  ل تعحي  األمع  ل حاؿ محخخة لجي -ىع كفار مكة –العسيو،  يذا كاف ىنالء السدتعامػف 
  xxivالداإخة  األولج بيع أف جعتبخوا و ختجوػا وغ مصمبيع"

 الاسمة: شبو الحاؿ

وت ؿ إحيل وغ ىحا الشػع مغ  xxivالاار و الساخور والطخؼ" -وشج الشحاة-وَخؼ ؾباوة "شبو الاسمة" وىػ
وخان أحجىسا حااًل: إنو متعمو إسححوؼ متشػوة ، ؼيخػلػف وشج إ  الحاؿ وجج  أف الشحاة جدتخجمػف تعبيخا 

الحاؿ، أو   ل مػضع الحاؿ، أو ىػ حاؿ،  ػجج  أنيا تعكذ ما ةخره  ومج حاؿ ،أو  ل مػضع نر 
الشحاة  ل الحاؿ شبو الاسمة،  يع جخخروف أف الاار والساخور والطخؼ الػاةعيغ حااًل يتعمخاف إسححوؼ واج  

–ة( وىحا السححوؼ ىػ الحاؿ  ل الحؿيخة، و خجر ىحا السححوؼ الححؼ) ابغ جعير،شخح السفرل،ط السشبخ 
بػ"استخخ" او ما  ل معشاه إف ةجرًا  ل مػةع الاسمة، وبسدتخخ وما ينو  منواه إف ةجرا  ل مػضع السفخو،  -ىشا

ولسا كاف ىشاؾ ارتباط وثيو بيغ الطخؼ والاار والساخور وىحا السححوؼ اصح أف جخاؿ وغ احجىسا: أنو 
َوَأْوِتْل َيَجَؾ ِ ل َجْيِبَظ َتْخُخْج َبْيَزاَء ِمْغ  (مغ أميمة مالء الاار والساخور بػ"إلج" ةػلو تعالج:،و xxivحاؿ 

  والذاىج"إلج  خوػف" متعمو )xxivَتْيِخ ُسػٍء ِ ل ِتْدِع َ َجاٍ  ِإَلج ِ ْخَوْػَف َوَةْػِمِو ِإنَُّيْع َكاُنػا َةْػًما َ اِسِخيغَ 
  خوػف  إسححوؼ حاؿ، أ : مخسً  إلج

ٍؼ َ ِيفَّ َربَُّقْع َلَخُءوٌؼ َرِحيٌع(  xxivومغ أميمة مالء الاار والساخور بػ"ومج" ةػلو تعالج: )َأْو َجْأُتَحُىْع َوَمج َتَخػُّ
، أ "ومج تخػؼ" حاؿ مغ السأتػذيغ، إسعشج ضيػر الخػؼ ومييع ، أو مغ اآلتح وىػ هللا تعالج، مغ 

 .خريع شيئًا  ذيئًا  ل أمػاليع وأنفديع"تخػ شو" إسعشج "تشخرشو"، وذلظ إأف يش

ا ومغ أميمة  شبو الاسمة الطخؼية الطخؼ " وشج" ةػلو تعالج: )َ َتَخبََّمَيا َربَُّيا ِإَخُبػٍؿ َحَدٍغ َوَأْنَبَتَيا َنَباًتا َحَدشً 
َمَيا َزَكِخ َّا ُكمََّسا َوَتَل َوَمْيَيا َزَكِخ َّا اْلِسْحَخاَن َوَجَج ِوْشَجَىا ِ  َوَكفَّ ِرْزًةا َةاَؿ َجا َمْخَ ُع َأنَّج َلِظ َىَحا َةاَلْت ُىَػ ِمْغ ِوْشِج َّللاَّ

  )( xxiv"وشج" ضخؼ"وجج"،أوحاؿ مغ الخزؽ،أ : رزةًا كائشًاوشجىا  xxivِإفَّ َّللاََّ َيْخُزُؽ َمْغ َجَذاُء ِإَ ْيِخ ِحَداٍن(

 الحاؿ السفخو

 دع إلج أةداـ ىل :يخاو إالحاؿ السفخو مالع جكغ جسمة وال شبو جسمة، وتشخ

الحاؿ السنسدة:وُتدسج السّبيشة أجزًا؛ ألنيا ُتحكُخ لمّتبييغ والتَّػضيح: ىل التل ال ُجدتفاُو معشاىا بجونيا، نحػ: 
ِخ َغ  جاء تالج راكبًا  وأكيخ ما تأتل الحاُؿ مغ ىحا الشػع، ومشو ةػلُو تعالج: ) و َوَما ُنْخِسُل اْلُسْخَسِميَغ ِإالَّ ُمَبذِّ

 xxivْشِحِر َغ َ َسْغ َ َمَغ َوَأاْصَمَح َ َ  َتْػٌؼ َوَمْيِيْع َواَل ُىْع َجْحَدُنػَف(َومُ 
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 الحاؿ السنكجة  

 ىل التل ُجدتفاُو معشاىا بجونيا، ولنسا ُينتج بيا لمتػكيج  وىل ث ث أنػاع:

َع َضاِحًكا    ما ينتج بيا لتػكيج وامميا، وُتػا خو معشَّج  خا، أو معشج ولفطًا   األوؿ نحػ ةػلو1 تعالج:) َ َتَبدَّ
َل اَصاِلًحا َتْخَضاُه َوَأْوِتْمِشل ِمْغ َةْػِلَيا َوَةاَؿ َرنِّ َأْوِزْوِشل َأْف َأْشُكَخ ِنْعَسَتَظ الَِّتل َأْنَعْسَت َوَملَّ َوَوَمج َواِلَج َّ َوَأْف أَْوسَ 

اِلِحيَغ (  ة لعامميا، وةج وا ختو  ل السعشج  خا  ػ "ضاحكًا" حاؿ منكج  xxivِبَخْحَسِتَظ ِ ل ِعَباِوَؾ الرَّ

ِ َوَما َأاَصاَإَظ ِمْغ َسيَِّئٍة َ ِسْغ َنْفِدَظ َوَأْرَسْمَشاؾَ   ِلمشَّاِس َرُسػاًل واليانل كخػلو تعالل )َما َأاَصاَإَظ ِمْغ َحَدَشٍة َ ِسَغ َّللاَّ
ِ َشِييًجا(  ولفطًا    "رسػاًل" حاؿ منكجة لعامميا، وةج وا ختو معشجxxivَوَكَفج ِإاّلِلَّ

  ما ينتل بيا لتػكيج اصاحبيا، نحػ: جاء الت ميح كميع جسيعًا، ومشو ةػلو تعالل: )َوَلْػ َشاَء َربَُّظ آَلََمَغ َمْغ 2
    الذاىج كميع تنكيج لراح  الحاؿ  xxivِ ل اأْلَْرِض ُكمُُّيْع َجِسيًعا َأَ َأْنَت ُتْقِخُه الشَّاَس َحتَّج َجُقػُنػا (

ػكيج مزسػف جسمة معخػوة مغ اسسيغ معخ تيغ جامجيغ، نحػ: ىػ الحُو بيشًا، أو اصخ حًا،   ما ينتل بيا لت3
 xxivونحػ: نحُغ األتػُة ُمتعاونيغ، ومشو ةػؿ الذاوخ سالع بغ وارة  ل تدانة األون ،الب جاو 

 أَنا ابغ َواَرة َمْعخو ًا بيا َنَدبل   * وىل بجارة جا لمشاس مغ وارٍ 

 الحاؿ السخرػوة لحاتيا

 -وىل الاامجُة السػاصػ ة -نحػ سا خُ  مشفخوًا، ولّما مػشئة -وىػ ال ال ُ  –الحاُؿ إّما مخرػوة لحاتيا  
ا َإَذًخا َسِػ اا   تحكُخ تَّػشئة لسا إعجىا، كخػلو تعالج: )َ اتََّخَحْ  ِمْغ ُووِنِيْع ِحَااًإا َ َأْرَسْمَشا ِإَلْيَيا ُروَحَشا َ َتَسيََّل َليَ 

)xxiv  اآلجة إذخًا سػ ًا ،ونحػ لخيت تالجًا رجً  محدشًا، وةج ذكخ الخضل ىحه الحاؿ ةائً : " إنيا الذاىج  ل
اسع جامج مػاصػؼ إرفة ىل الحاؿ  ل الحؿيخة" ، ّثع جعمو ةائً :" قأف االسع الاامج ةج وشأ الصخ و لسا 

  "وخبيًا" xxivْخَ ًنا َوَخِبياا َلَعمَُّقْع َتْعِخُمػَف (،وميمو ةػلو تعالج:) ِإنَّا َأْنَدْلَشاُه ةُ xxivىػ حاؿ لسايئو ةبميا مػاصػ ًا"
و"ةخ نًا" تػشئة ليحه الحاؿ،إذف تذاإو الشعت والحاؿ  ل االشتخاؽ وتقػف الحاؿ مذتخة  ل  –وشجه  –حاؿ 

األكيخ وأّنيا تجؿ ومج حجث اصاحبو ،وذلظ لتخيج ىيئة ما ىل لو والحاؿ الاامجة جكيخ مايئيا منولة إالسذتو 
وّلت ومج تختي  أو مفاومو أو شبو كسا ورو  ل اآلجة الداإخة وأجزا ميالو  ل ةػلو تعالج )َ اتََّخَحْ  ِمْغ إذا 

، )إذخًا( حاؿ مغ  تسيل وىػ السمظ واالوتساو  xxivُووِنِيْع ِحَااًإا َ َأْرَسْمَشا ِإَلْيَيا ُروَحَشا َ َتَسيََّل َلَيا َإَذًخا َسِػ اا (
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والحاؿ الاامجة السػاصػ ة وىل الحاؿ السػشئة ألّنيا ذكخ  تػشئة لمشعت إالسذتو ىشا ومج الرفة )سػ ا (
   xxivوشبيو

 االتفاؽ  ل البشية التخكيبية بيغ الشعت والحاؿ:

يػجج التصابو بيغ الشعت والحاؿ ،  ل مدائل رئيدة ، و خعّية ، و تجاتل  ؼيسا بيشيع، وتيخ مياؿ لحلظ ةػلو  
الذاىج  ل اآلجة ) ل كتان مكشػف( شبو جسمة ) ل  xxiv( ِ ل ِكَتاٍن َمْقُشػٍف (77َكِخ ٌع ) تعالج:) ِإنَُّو َلُخْخَ فٌ 

، وىحا الّذبو العسيو بيغ الشعت والحاؿ  اؽ الّذبو  xxivكتان( حاؿ مغ الزسيخ  ل)كخ ع( أو نعت لػ)ةخ ف(
 الّطاىخ  مغ جحر ث ثل وكػنيا أواصا ًا ، و ػضح الع ةة بيغ الّرفة والحاؿ  

 َأْرُجِمُقعْ  َتْحتِ  ِمغ َأوْ  َ ْػِةُقعْ  مغ َوَمْيُقْع َوَحاإا َيْبَعثَ  َأف َوَمج اْلَخاِورُ  ُىػَ  ذلظ التذاإو ةػلو تعالج :)ُةلْ ومغ 
)xxiv وميكع يبعث أفْ  الخاور ىػ ةل( : السعشج ،والسعخبػف جكػف  الشحاة يحى  كسا اصفة جعميا ووشج مغ 

 مغ يبعث التل وتحجيجىا الاية ذكخ الجفيج السعشج وىحاxxiv)ةقعمغ  ػ  جريبكع الح  العحان جشذ مغ وحاإاً 
 ؛ لبعيو اصفة وليذ لمعحان اصفة تقػف  اصفة جعميا وشج)مغ  ػةقع( ألف ؛ العحان مغ الشػع ىحا ت ليا
 ، )أرجمقع تحت مغ  ػةقع مغ وحاإاً  وميكع يبعث أفْ  الخاور ىػ(:ُجخاؿ أفْ  الػاصفل السعشج ومج جاز ولحلظ
 وميكع يبعث أفْ  ومج ر ةاو هللا فّ  إ( :والسعشج ، حاالً  )أرجمقع مغ تحت(و اصفة ) ػةقع مغ( إيوخان وذلظ
  xxivأرجمقع تحت مغ وميكع يبعيو أفْ   ةاور  ػةقع مغ جأتيكع اصفتو أفْ  مغ الح  العحان جشذ مغ وحاإاً 

الجالة ومج الدعخ وأحيانًا تأتل  إعس الرفا  حااًل و مـد  ييا الاار والساخور ،حيث تخفس  تذبو الحاؿ 
 نحػ ةػلظ إعتو رأسًا بخأٍس 

وةج ورو  ل كتان السجتل لعمع الم ة ومشاىج البحث لخمزاف وبج التػان ، متشاواًل الشطخ ة الّتػليججة  
الَتحػ مية، الّتل اوتبخىا العمساء مجتً  ججيجًا لتفديخ الّطاىخة الّشحػ ة  ل الاسمة ، حيث ّتسكغ  السشيج 

تحميل الاسل الّتل واد السشيج الّذكمل وغ تفديخىا ،  خج اّتخح السشيج الّتػليج  الّتحػ مّل ةجرة الّتحػ مل مغ 
الستقّمع ومج إنذاء جسل لع جدسعيا مغ ةبل مػضػوًا لو، وكاف ىجؼ الجّراسة تعييغ الخػاوج الم ػ ة القامشة 

ة ل ة وتػضيح أ َّ مغ التتاإعا  وراء الاسمة إسا جعشل القذف وغ وجػو وجو تيخ متشاه مغ الاسل  ل أجّ 
  xxivالق مية ترمح ألف تذكل جس  وأييا ال جرمح لحلظ وكحلظ البيشية الشحػ ة لقل جسمة (

َاِخ اأْلَْتَزِخ َناًرا َ ِيذَ  ا التذاإو:  ل انسشاو وان خاو والاسمة إذخييا: جخػؿ جّل ج لو : )الَِّح  َجَعَل َلُقْع ِمَغ الذَّ
و خػؿ تعالج )َوَةاَؿ الَِّحيَغ َكَفُخوا َلْػاَل ُندَِّؿ َوَمْيِو اْلُخْخَ ُف ُجْسَمًة َواِحَجًة َكَحِلَظ   80ُتػِةُجوَف( سػرة جذ : َأْنُتْع ِمْشوُ 
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 جاء  الرّفة  ل اآلجة األولل )األتزخ( مفخوة  ل اآلجة اليانية الحاؿ xxivِلُشَيبَِّت ِإِو ُ َناَوَؾ َوَرتَّْمَشاُه َتْخِتيً  (
 ة )جسمة( مفخوًا، اذف ناج تذاإو  ل حالة ان خاو، كسا أّف  ك َّ مغ الحاؿ والشعت جحتاج إلج وامل لفطّل  كمس

 التذاإو:  ل نياإة الشعت والحاؿ  ل السرجر السزاؼ :

جاء  ل كتان سيبػ و  ىحه مئة وزف سبعة ،ما جعشيو ةػؿ سيبػ و  دخه الخميل ةائ  : إذا جعمت )وزف( 
    xxiv،ولف جعمتو أسسًا واصفت إو مرجرًا نربت

 اجتساع الّرفة والحاؿ  ل أسمػن )السيسا(:

جخػؿ ثعم :  ِسّل مغ ال سيسا اسع إسشدلة )ميل( وزنًا ومعشج ،  ااصمو َسَػى بجليل أميمة االشتخاؽ نحػ :  
  ، و خػؿ مغ استػ ا وتداو ا، والّتيشية ِسّياف بتذجيج الياء  ووتػؿ )ال( وميو ووتػؿ الػاو ومج )ال( واج

 xxivاستعسل الّسيسا ومج ت ؼ ماجاء  ل ةػؿ امخئ الؿيذ 

 َأال ُرنَّ َيػـٍ َلَظ ِمشُيغَّ اصاِلٌح       َوال ِسيَّسا َيػـٍ ِبجاَرِة ُجمُالِ 

 يػ مخصئ، وذكخ أنو ةج جخفّف وةج  تححؼ الػاو نحػ : ةامػا ال سيسا ز ج   ؼياػز  ل االسع  الّح   إعجىا 
والّشر  ، وةج رو  إالحخكا  الّي ثة )يػـ(  ل: السيسا يػـ ، والاّخ أرجحيا وىػ ومج انضا ة الاّخ والّخ ع 

، و)ما( زائجة بيشيسا، والّخ ع ومج أّنو تبخ لسزسخ مححوؼ تخجيخه ىػ، وما مػاصػلة ، أو نقخة مػاصػ ة 
وشج الفارسل ومج أّنو حاؿ"   إالاسمة، والتخجيخ : وال ميل  الّح  ىػ يػـ، أو ال ميل شلء ىػ يػـ ، والّشر 

وىحا انوخان ليحه العبارة الّح  ضّع الّرفة والحاؿ يجّؿ ومج ةػة العزػ ة البشيػ ة ليسا ذا   الخبيل 
 األسمػبل السعشػّ  بيغ ومع الشحػ وومع الم ة  

الَِّح  َمَخَج اْلَبْحَخْ ِغ  الّتذاإو الدبّبل : ونعشل إو التذاإو الح  جكػف مختبصًا إدب ،وميمو  ةػلو تعالج :) َوُىػَ 
  ل ىحه اآلجة ناج الرفة : وحن، xxivَىَحا َوْحٌن ُ َخاٌ  َوَىَحا ِمْمٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْيَشُيَسا َبْخَزًتا َوِحْاًخا َمْحُاػًرا( 

 ىل مغ الّرفا  الّدببّية ، ميل ةػلشا: وسخ َوْجٌؿ ةزاؤه ، اشسة كخ ع أبػىا 

 

 الحاؿ:التذاإو  ل ححؼ الّرفة و 

 جكيخ الححؼ  ل  الّرفة والحاؿ ، ونحكخ إعس األميمة نجزاح ذلظ الّذبو  
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 حاال   الححؼ  ل الحاؿ:

انو جاػز ذكخىا ووجمو ، َ ُتْحَكُخ إذا تعّمو بيا تخض  –ككّل  زمِة  -جخػؿ األنصاكل األاصل  ل الحاؿ
ياف أْف يتعمو بيا ال خض وتححؼ  الستقمع ، وتححؼ إذا لع يتعمو بيا ال خض، ولقغ جحجث  ل إعس  األح

، كخػلو تعالج :) َجشَّاُ  xxivلخخ شة والة ومييا، وأكيخ ما جكػف ذلظ إذا كانت الحاؿ ةػاًل أتشج وشو ذكخ الخػؿ
( َسَ ـٌ 23ِيْع ِمْغ ُكلِّ َإاٍن )َوْجٍف َيْجُتُمػَنَيا َوَمْغ اَصَمَح ِمْغ َ َإاِئِيْع َوَأْزَواِجِيْع َوُذرِّ َّاِتِيْع َواْلَسَ ِئَقُة َيْجُتُمػَف َوَميْ 

اِر (  ،الذاىج  ل اآلجة )يجتمػف(  والحاؿ السححوؼ تخجيخه يجتمػف  xxivَوَمْيُقْع ِإَسا اَصَبْخُتْع َ ِشْعَع ُوْخَبج الجَّ
 )ةائميغ(: س ـ وميكع  

َإاِسُصػ َأْيِجيِيْع َأْتِخُجػا َأْنُفَدُكُع اْلَيْػـَ ُتْاَدْوَف  وةػلو :)    َوَلْػ َتَخى ِإِذ الطَّاِلُسػَف ِ ل َتَسَخاِ  اْلَسْػِ  َواْلَسَ ِئَقةُ  
ِ َتْيَخ اْلَحوِّ َوُكْشُتْع َوْغ َ َجاِتِو َتْدَتْقِبُخوَف ( أ  : جخػلػف: أتخجػا وّؿ  xxivَوَحاَن اْلُيػِف ِإَسا ُكْشُتْع َتُخػُلػَف َوَمج َّللاَّ

 ىحا ومج حاليع 

 الححؼ  ل الرفة: 

فة والسػاصػؼ لّسا  كانا  كالّذلء الػاحج مغ حيث البياف وانجزاح  الّح   جحرل مغ " أومع أّف الّر 
ماسػويسا كاف الؿياس أاّل جححؼ واحج مشيسا ، أال تخى أّنظ إذا ةمت: مخر  إالّصػ ل ، لع جعمع مغ ضاىخ 

 xxivالّشز السخور إو إنداف أو حيػاف أو رمح أو ثػن" 

ّف ال خض مغ الرّفة إّما الّتخرز ولّما السجح واليشاء وك ىسا مغ " واألاصل  ل الرّفة أاّل تححؼ  أل 
مخاما  انسيان وانششان ، والححؼ  مغ إان انجااز واالتترار    جاتسعاف لجا عيسا ، وحح ت  ومج 
ىع ّةمة  ونجرة ، وذلظ  وشج ّةػة واللة   الحاؿ ومييا ، وذلظ ؼيسا حكاه سيبػ و مغ ةػليع :)سيخ وميو ليل( و 

  xxivيخ جوف )ليل شػ ل("

" ولذا  كشت  ل مجح إنداف والّيشاء وميو  تخػؿ: )كاف َهللا رجً ( وتد ج  ل ةّػة  المفظ إاّلِل وتسصيا ال ـ  
ـّ إذا ةمَت  ولشالة الّرػ  بيا ؼيفيع مغ ذلظ أّنظ أرو  كخ سًا أو شااوًا أو كامً  ، وكحلظ  ل شخؼ الّح

دو  وجيظ وتخصبو  تعشل )إخيً ( أو لئيسًا ،  يف وّخ ت الحاؿ مغ الجاّللة لع جاد سألت   نًا  خأيتو رجً   وت
  xxivالححؼ"

 الشتائج والتػاصيا  :
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/يػجج تذاإو بيغ الشعت والحاؿ مغ حيث التعخ ي ،  الشعت ىػ الّتاإع السكسل لستبػوو ببياف اصفة مغ 1
 الست شاء وشو اصفاتو والحاؿ ىػ واصف  زمو جخع إعج تساـ الاسمة ال ما جرح ا

/يػجج تذاإو  تخكيبل  ل  الاسمة  بيغ الشعت والحاؿ مغ حيث أف كمييسا جأتل  مفخوَا وجسمة وشبو جسمة 2
 ومغ حيث العجو ان خاو والتيشية والاسع       

 الاسل إوخان جحجو وانوراؾ الحىشل الاسل مغ حيث االستشتاج بيغ /التذاإو التخكيبل الخائع ومج الخاإا3
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