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 نمىة زئيص جممص إدازة وصسف الشالً اجلزائس

 

أظضوء جمؾس  يطقى يل يف هذا ادؼوم افرؾقع أن أتؼّدم بوشؿي وبوشم ـوؾي

اإلدارة وافسودة ادسومهغ وافسودة إؾوضل أظضوء هقئي افػتوى وافرؿوبي افؼظقي 

واإلدارة افتـػقذيي وظذ رأشفو افسقد اددير افعوم، وـوّؾي موطػي ادرصف بلشؿى 

افتفوين وافتزيؽوت فؽوؾي افشعى اجلزائري ظومي وفؾـخبي من بوحثغ وأشوتذة وضؾبي 

، وافتي كرجو من "جمؾي افسالم فالؿتصود اإلشالمي"جلديد ادوشوم بـ هبذا ادوفود ا

اهلل تعوػ أن تؽون ؿبس كور تيضء درب افبوحثغ، وكزاشو يف ضريق رؾع رايي ادوفقي 

 اإلشالمقي، ودؾعي ؿويي بنذن اهلل يف ظجؾي آؿتصود اإلشالمي. 

كوئى -ين بن زؽقبي يليت إصدار هذه ادجؾي بؿبودرة من ؾضقؾي افدـتور ظّزافد

يف وؿً  -رئقس هقئي افػتوى وافرؿوبي افؼظقي، ورئقس افؾجـي افتـػقذيي فؾفقئي

صفدت ؾقه اجلزائر هنضي ـبرة يف جمول افصـوظي ادوفقي ادتواؾؼي مع أحؽوم افؼيعي 

اإلشالمقي، وتوّجفً ؾقه ؽوفبقي افبـوك ٓ شقاّم افعؿومقي إػ ؾتح كواؾذ إشالمقي، 

دريى ـوادرهو ظذ ادعومالت ادوفقي افؼظقي، ممّو شقسفم يف تطوير ادعرؾي وؿومً بت

افعؾؿقي هلم ـام شقسوظد ادتعومؾغ معفم يف ؾفم هـدشي ادوفقي اإلشالمقي من خالل 

اجلزائري  افعؾؿي ادجتؿع إبحوث افعؾؿقي افتي حتؿؾفو ادجؾي يف ضقوهتو هبدف رؾد
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 حقوة يف افعؾؿي افبوحٌ دور وتعزيز افعؾؿي، فؾـؼ جديدة من خالل كوؾذة وافعريب

 افقفو يستـد افتي افعؾؿقي افثوابً من -بحول اهلل وظوكه- ادجؾي ادجتؿع؛ فتغدو هذه

 كوظقي يف جمول افدراشوت آؿتصوديي اإلشالمقي. ادعرؾي، وفتؽون إضوؾي ضالب

ن يثبًّ أجر أ -ادوػ ظّز وجّل -وأخرا كبورك هذا افرصح افعؾؿي، شوئؾغ 

هلم،  جوريي ، وأن جيعؾفو صدؿين يبورك يف جفودهموأ ،افؼوئؿغ ظذ هذا افعؿل افػذّ 

 به. ُيـتػع افذي ؾفي من افعؾم

 واهلل ويل افتوؾقق. 

 السود حممد عمري ادهريي

 إدارة ادرصف رئوس جملس
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 اجلزائس الشالً ملصسف العاً املديس نمىة

 

 وظومل إصقوء ظومل" كبي بن موفك افؽبر مػؽركو ثالثقي اؿتبوس أردكو مو إذا

 ادرصيف افعؿل تصـقف كحو افـوس بؿعظم افتػؽر جيـح "إؾؽور وظومل إصخوص

 وإظامل؛ ادول ظومل هو افعوم افتصّور يف افبـوك ظؿل ؾؿجول. إوفقغ اخلوكتغ ضؿن

 .ادوديي ومبودٓهتم ظالؿوهتم حقٌ من وإصخوص إصقوء: أي

 دائرة ضؿن ادذـورة فؾثالثقي ادعريف افػؽري افبعد إدموج ظذ مـفو وحرصو

 فؾؿرصف افؼظقي وافرؿوبي افػتوى هقئي بودرت اجلزائر افسالم مرصف اهتامموت

 وتلصقال تـظرا اإلشالمي آؿتصود فؼضويو ادخصصي ادحؽؿي ادجؾي هذه بنضالق

 .وجتديدا وحتؾقال

 اإلشالمي ادرصيف فؾعؿل افتجديدي افتلصقع ادسور هذا بلمهقي مـه وصعورا

 ومتطؾبوت افعرص مستجدات مواـبي ظذ وؿدرته جفي من وأصوفته كؼوءه فه حيػظ بام

 ادرصف إدارة جمؾس وتشجقع اشتحسون افبودرة هذه فؼقً أخرى جفي من احلداثي

 هذا فدظم افتـػقذيي اإلدارة وّجه افذي ادفري ظؿر بن حمؿد إشتوذ برئقسه ممثال

 دؾقـو وحـقـو كػوشـو يف شوبؼو هوى صودؾً افتي افدظوة وهي افؽبر افعؾؿي ادؼوع
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ُْى  مل وومضي ؿؾوبـو يف  بجدواهو مـو إيامكو وآزركوهو افػؽرة ؾتبـقـو ظؼوفـو يف جذوهتو َتخ

 .ممشستـو تشوط ظذ افـبقؾي دستفو إلضػوء ادوشي وحوجتـو

 يف ظؾقفو ادتعورف افعؾؿقي ادعوير أظذ فؾؿرصف افؼظقي اهلقئي اظتؿدت فؼد

 فبـوء دظومي تؽون أن كتوشم بحوثو افعؾم أهل من ثؾي اشتؽتوب يف ادحؽؿي ادجالت

 آؾوؿو أمومه وتػتح رشوخو تزيده ادقداكقي وأكشطته وممشسوته اإلشالمي آؿتصود

 افبحٌ مضامر بغ ادثؿر وافتؽومل افتالحم هلذا بالدكو أحوج ومو. وآكتشور فؾـؿو

 أوجه أحد وادعرؾي افثؼوؾي أضحً وؿد ٓ ـقف. آؿتصودي افـشوط ومقدان افعؾؿي

 افبعد ذفك ظؾقه وتضػي ؾقه ادتعومؾغ شؾوـوت يف تمثر افتي احلديٌ آؿتصود

 .افبـػسجي بوٓؿتصود ظؾقه يطؾق ممو ادستدام وافتـؿوي اإلكسوين

 احلؿقد افتوجه هذا مع ادجؾي هذه صدور يتزامن أن ادؼودير حسن ومن

 ظز اإلشالمقي ادوفقي اخلدموت تؼديم كطوق توشقع كحو فؾبالد افعؿومقي فؾسؾطوت

 يسؿح افذي افؼوكوين اإلضور وضع وـذا مـفو بوحلؽومقي بدءا افتؼؾقديي افبـوك صبوبقك

 افتؼؾقديي فؾسـدات ـبديل آشتثامر صؽوك وإصدار افتؽوؾع افتلمغ كشوط بؿامرشي

 افؼظقي افـواحي من وافتلضر فؾتوجقه حتتوج جموٓت ـؾفو إهنو. افربو بنصؽوفقي ادشوبي

 ـتوهبو شقؼدمه بام جدارة بؽل اهلل صوء إن افغراء جمؾتـو ؾقه شتسفم ممو وافبحثقي وادفـقي

 حد ظذ وافدارشغ وافطؾبي وافبوحثغ ادفـقغ تػقد ؿقؿي متخصصي بحوث من

 .شواء

ـــوفؼؾم درراً  وشـــطر ؿـــف                ب

. 

ــؽر  ــر ن واص ــوػ اف ـــعم م            اف

       طــوهر خــر افعــرش ؾؾــرب .

. 

ـــم  ـــون ظّؾ ـــو اإلكس ـــم مل م                        يعؾ

              أزٓ بـــلمر اهلل ؿهـــ ؿـــد .

. 

ـــــً  ـــــداركو ـتب ـــــوفؼؾم أؿ                        ب

ــداد . ــّف  وم ــوح يف ج ــام افّؾ           ب

. 

                       افؼـــدم مــــذ إؿـــدار تؼتيضـــ 

. 
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ــق ــالم خؾ ــون إؿ                        يف فإلكس

. 

ــــي  ــــي حؽؿ ــــم يف بوفغ                        احلؽ

ــوري  ؿؾــم .                        ومــو وافــوحي افت

. 

                       احلؾــــم يف كــــوئم يــــراه ؿــــد 

                       ظـن وافتوؿقـع افتؽؾقف وـذا .

. 

                       احلؽـــم ظظـــقم افبـــور  ربــــو 

                       افتؼـى أهـل مـن إظالم بقد .

. 

ــن  ــم م ــلن هل ــع ص ــم رؾق                        افؼؿ

                       شـؾطي ذي ظـن افتوؿقع وـذا .

. 

ــن  ــرأي أويل م ــوة اف ــذمم رظ                        اف

                       فــه وافــدخل ادــول وحســوب .

. 

                       افؼؾــــم بــــذاك أـــــرم ؿؾــــم 

. 
 اإلضوؾي هذه فتؼديم وحمّؽؿقفو وـتوهبو افسالم جمؾي ظذ افؼوئؿغ اهلل قوؾّ 

 .خوفصو وهلل صوحلو ظؿال جيعؾه وأن بالدكو، يف اإلشالمي آؿتصود فرصح ادرجوة

 ىارص حودر لسودا

 اددير العام للمرصف
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 سالً عمى وٍرب الشالً 

 يف ويالدِا بأزض الهساً

احلؿد هلل افذي ظؾم بوفؼؾم ظؾم اإلكسون مو مل يعؾم، وافصالة وافسالم ظذ من 

أويت جوامع افؽؾم، وظذ آفه وأصحوبه افذين  ؾوا افدين فؾعودغ بسومي إخالق 

 وكور افعؾم واحلؽم، وبعد. 

د اجلزائر وهي تطرق أبواب افصرؾي ؾنكه دن دواظي افغبطي وافرسور أن تشف

ظؾؿي جديد يضوف إػ اجلفود اخلرة  مـزاإلشالمقي ضؿن مـظومتفو ادوفقي مقالد 

ادبذوفي من ادمشسوت افعومي واخلوصي، ومن ؿبل افـػوس افطقبي افظوهرة واخلػقي يف 

 ـل ؾروع آؿتصود وجموٓته ادتـوظي. 

افعؿل اخلر تـدرج جمؾتـو افتي وشؿـوهو  ويف معورج هذا افػؽر افـر، ومدارج

 ، واخسكو هلو ـام هو واضح من اشؿفو"جملة السالم لالقتصاد اإلسالمي"بـ: 

ؾقه إؾؽور، وتتؼوبل ؾقه إكظور مرصعي بؿسوكد  آؿتصود اإلشالمي جموٓ تتالؿح

من افـصوص وأثور، ومميدة بصودق احلؽؿي وصحقح احلوادث وإخبور؛ حقٌ 

 تؾؼي افعؼول أؾؽورهو، وتبٌ إؿالم ظبوراهتو، وحتدث ؾرشون ادقدان أخبورهو. 

واهلم بغ بلمؾهذا ادقدان افذي أثـى اهلل تعوػ ظذ ادتصدين فه وادتؼ     

وأكػسفم يف مـوـبه، ورؾع من مـزفتفم وؿدرهم، حتى ؿرن بقـفم وبغ ادؼوتؾغ يف 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ) :شبقل اهلل، ؾؼول ظز وجل

 .]  02ادزمل:  [ (ڌ ڌ ڎ ڎ

ما موت أحب إيل "ه ؿول: أكّ  -ريض اهلل ظـفام– ي ظن ظبد اهلل بن ظؿرورو     

يف  أموت متجرا؛ ألن اهلل قرن بني التجارة واجلهادبعد الشهادة يف سبول اهلل من أن 
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ): قوله تعاىل

 .(ڎ

مل تلت فزيودة افعدد   "جملة السالم لالقتصاد اإلسالمي"إن هذا ادوفود اجلديد 

ادقم وافرداءة "يف افسوحي افعؾؿقي وادعرؾقي ادزد ي أصال، وإكام اشتؼدمً فتؽون 

، وفتعؿل جوهدة من أجل افتؿقز بوجلودة يف افبحٌ وافتـؼر، وؽزارة "أظؾمأؾؾح 

ادضومغ يف ـل موضوظوهتو، ـام حترص أن تؽون افدراشوت ادـشورة ظذ صػحوهتو 

متتوز بوفتحؾقل وآشتؼراء وآشتؼصوء وافـؼد، وتؼؾقى افـظر آجتفودي وافتوثقق، 

وابد من إؾؽور ادرتبطي بؿوضوظفو، ؾفي وآشتػوضي يف تتبع افشوارد، وتؼققد إ

 افؽتوب.  بذاك ٓ تؼل أمهقي ظن

ـام شتعؿل ادجؾي ظذ دؾع افعؼل اإلكسوين إػ افـظر وافتلمل يف افتؼوبل افؼوئم 

بغ افػؽرة اإلشالمقي وافػؽرة ادؼوبؾي هلو يف صقوؽي مـظومي افػؽر آؿتصودي، ومو 

قحؽم بؿعوير افعؾم وؿواظد آشتدٓل وافـظر يرتبط به من اجلوكى آجتامظي؛ ف

ظذ افػؽرتغ، ويعطي ـل واحدة مـفام حؼفو ومستحؼفو؛ فقتؿؽن من مجوع افػؽرتغ 

وخالصي افػريؼغ صقوؽي ؾؾسػي احلقوة افرصقدة افؼوئؿي ظذ افعدافي وتؽوؾم افػرص 

وبـوء ثروة إمي وافتؽوؾل آجتامظي، ومتؽقـفو فتؽون شؿي ادجتؿع ادوثؾي فؾعقون، 

 افتي هي مؽؿن افعز وأس إمون. 

وإكـو فـسعى من خالل جمؾتـو هذه بنذن اهلل تعوػ إػ إخذ بليدي أبـوئـو 

افبوحثغ، وافعروج هبم من مضويق ؾؽر افعويل إػ آؾوق ادـزع افـبقل؛ حقٌ افـظر 

افرجقح، وبـوء ادعرؾي ظؾؿفو  افػسقح، وشعي افبحٌ افصحقح افتواق إػ افبؾوغ من

ادعرؾقي  ظؾقه ؾنكه ٓ بد فؾبوحٌ افذي يسعى دائام إػ تطوير إمؽوكوته افػؽريي، وخزاته

 وافـؼديي يف جمول آؿتصود اإلشالمي وادوفقي اإلشالمقي، أن يؽون متوبعو هلو.
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ويرسين وأكو أضوي شطور هذه آؾتتوحقي أن أظز ظن خوفص صؽري 

اإلدارة افسقد حمؿد بن ظؿر ادفري ظذ دظؿه وتؼديري فسعودة رئقس جمؾس 

افؽومل إلصدار هذه ادجؾي، وافشؽر موصول جلؿقع أظضوء ادجؾس ـل بوشؿه 

، وافسودة وصػته، ـام أتوجه بجؿقل افثـوء وافعرؾون إػ افسودة أظضوء اهلقئي افؼظقي

ظذ جفودهم ادتواصؾي إلكجوح هذا افعؿل افعؾؿي افـبقل،  أظضوء هقئي افتحرير

وؾوئق افشؽر وافتؼدير موصول ٕخي اددير افعوم فؾؿرصف إشتوذ حقدر كورص ظذ 

اجلفود افتي بذهلو معـو من أجل إصدار هذا ادـز افعؾؿي، وإػ ـل اإلخوة يف إدارة 

 افتحرير ظذ تػوكقفم وإخالصفم يف افعؿل. 

أن يبورك يف هذا افعؿل، وأن جيعؾه خوفصو فوجفه  افعظقملل اهلل وأخرا كس

افؽريم، وأن يسدد خطى افؼوئؿغ ظؾقه؛ دو ؾقه مصؾحي اجلزائر وافعرب وادسؾؿغ 

 إكه شؿقع جمقى. 

 الدكتور عزالدين بن زغوبة

 رئوس التحرير
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 اإلؾمؽآت ايمممفمقة

 ايمصؽقك إصدارات اظمؾؽقة دم  يمـؼؾ ضمؼقق

 هراوةقزمإؽمتاذ اظمشارك ايمدىمتقر ؽمعقد 

 مدير ومسؿ ايمبحقث وايمتطقير وآزمتؽار

 مايمقزيا(-إىماديؿقة ايمعاظمقة يمؾبحقث ايمممفمقة دم اظمايمقة اإلؽمالمقة )إرسا

 اظمستخؾص

ٜم٘مؾ طم٘مقق ًمٟمقٟمٞم٦م أسمرز اإلؿمٙم٤مٓت اًمنمقمٞم٦م واًم٘م٤مسمح٨م ه اًمقرىم٦م هذ ٧مهدوم

طم٘مٞم٘م٦م  وٌط وشمؿ اًمؽميمٞمز ومٞمٝم٤م قمغم، اعمٚمٙمٞم٦م ذم إصدارات اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞم٦م

إصقل هذه واًم٘مٞمقد اًمقاردة قمغم ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م ، وٟمققمٝم٤م ًمّمٙمقك اعمّمدرةاُمٚمٙمٞم٦م 

وشمؿ سمح٨م  ،ٝم٤ماًمتٍمف ومٞمٝم٤م واإلومّم٤مح قمـ شمٗم٤مصٞمٚميمذا طمدود و، اًمًٞم٤مدي٦مٓؾمٞمام 

شمٕمريػ اعمٚمٙمٞم٦م : ٤م صمالث رئٞم٦ًم وهلُمـ ظمالل ُمٜم٤مىمِم٦م ىمْم٤مي تهذه اإلؿمٙم٤مٓ

اًم٘مٞمقد اًمقاردة قمغم سمح٨م و، وطم٘مقىمٝم٤م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م

طمدود اعمروٟم٦م اًمتل شمًٛمح هب٤م شم٘ميص و، ٟم٘مؾ إصقل واًمتٍمف ومٞمٝم٤م ووقاسمٓمٝم٤م

اًمًٞم٤مدي٦م ُمٚمٙمٞم٦م إصقل ام ؾمٞمّ  اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م ٓ

اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ٪ اعمراضمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م وقمتٛمد ذم سمح٨م هذه اًم٘مْم٤مي٤ماو .ٙم٦ماعمّمٙمّ 

واًم٘مرارات اعمجٛمٕمٞم٦م وشمقصٞم٤مت أسمرز اعم١ممترات اًمتل اوٓمٚمٕم٧م سمٌح٨م هذه 

اًمتنميٕم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وشمٙمٞمٞمٗم٤مت  ومٞمٙمقن ُمرضمٕمٜم٤مأُم٤م اجلقاٟم٥م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ، اًم٘مْم٤مي٤م

سمرز ُم٤م أومرزت وأ وإطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م.، اعمح٤مؾمٌلم وويم٤مٓت اًمتّمٜمٞمع

٦م ٚمَ حَ  إصدارات اًمّمٙمقك سم٠منّ  صٕمقسم٦م اجلزم ذم ضمّؾ : هذه اًمقرىم٦م ُمـ ٟمت٤مئ٩م
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ٗمٕمٞم٦م اًمقاردة اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمّ٪ ّٕن اًمّمٙمقك يٛمٚمٙمقن إصقل اعمّمٙمٙم٦م ُمٚمٙمٞم٦م صحٞمح٦م

 ذم اًمٜمنمات ذم هم٤مًمٌٝم٤م ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤معمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم.

ن اؾمت٘مر ُمٚمؽ حٚم٦م اًمّمٙمقك قمغم إع ذوط شم٘مٞمٞمدي٦م جيقز ووأّٟمف  وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م

، يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمد سمٞمع إصقل قمغم همػم اعمّمدرأّٟمف  قمغم ٟمّص  وٓ طمرج إنْ ، إصقل

ف إن شمٕمثر اعمّمدر قمـ دومع ُمًتح٘م٤مت اًمنماء ذم ُمققمده ومٚمٝمؿ احلؼ ذم ذيٓم٦م أٟمّ 

اإلومّم٤مح وإن  وأن   ،وإن أومٚمس ومٚمـ يٙمقن أؾمقة اًمٖمرُم٤مء، اًمرضمقع قمغم إصقل

ظم٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وآصم٤مره و، ن ضم٤مئزا ذم اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ذم اإلـم٤مر اًمٕم٤مميم٤م

وم٤مُٕمر قمغم ظمالف ذًمؽ ذم اًمٗم٘مف ، اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُم٤م مل يٙمـ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم

سمٞمٜمام ، ام شمٜمِمئ اًمٕم٘مد وم٘مطإرادة اًمٕم٤مىمدْيـ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إٟم   ٕنّ ، اإلؾمالُمل

 ه ُمـ اًمِم٤مرع. يتؿ حتديد أطمٙم٤مم يمؾ قم٘مٍد وشمٕمٞملم آصم٤مر

 .ايمؽؾامت اظمػتاضمقة

إصقل ، اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمٜمٗمٕمٞم٦م، اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞم٦م، طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م

 اًمًٞم٤مدي٦م.
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 مؼدمة

ي٘مدم ؾمقق رأس اعم٤مل اإلؾمالُمٞم٦م ومرص٦م اؾمتثامري٦م يمٌػمة عمجٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ 

اعمًتثٛمريـ وسمًٞمقًم٦م ٟم٘مدي٦م ُمٕمتؼمة أؾمٝمٛم٧م ذم شمِمٞمٞمد ُمِم٤مريع طمٙمقُمٞم٦م وظم٤مص٦م 

، ُمٕم٤مُمالهت٤م اًمٌٞمٜمٞم٦م واًمدوًمٞم٦مٓم٧م وٟمِم   ٦ميم٧م اىمتّم٤مد اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞمطمر  ، وخٛم٦م

وسم٤مًمرهمؿ ُمـ اإلٟمج٤مز اًمٙمٌػم اًمذي طم٘م٘متف هذه اًمًقق ُمـ ٟم٦ًٌم اًمٜمٛمق اعمؽمايمٛم٦م وطمجؿ 

 وم٢من  ، ويمذا اًمٓمٗمرة اهل٤مئٚم٦م ذم شمٓمقره٤م وايمت٤ًمطمٝم٤م ًمٚمًقق اعم٤مًمٞم٦م، إصدارات اًمّمٙمقك

حم٤موًمتٝم٤م إقمامل سمٕمض ُمٙمقٟم٤مت هٞمٙمٚم٦م  هٞمٙمٚم٦م سمٕمض ُمٜمتج٤مت هذه اًمّمٙمقك وسمحٙمؿ

حت٘مٞمؼ اًمٗمقائد اًمتل ؾمٕم٧م هذه و، ختٗمٞمػ خم٤مـمره٤م اًمًٜمدات اًمت٘مٚمٞمدي٦م سمٖمرض

شمٕمرض يمثػم ُمٜمٝم٤م ًمٚمٜم٘مد ُمـ طمٞم٨م اًمتزاُمٝم٤م سم٠مطمٙم٤مم  ٪اًمًٜمدات اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م

٘مد قمغم ُمقوقع ُمٚمٙمٞم٦م حٚم٦م اًمّمٙمقك ًمألصقل ز اًمٜمّوىمد شمريم  ، اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

هذه اًمقرىم٦م ؾمتح٤مول شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم أهؿ اإلؿمٙم٤مٓت  ٞمف وم٢من  ٙم٦م. وقمٚماعمّمٙمّ 

واؿمٙم٤مًمٞم٦م ووع اًم٘مٞمقد ، اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمقوقع طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م ذم إصدار اًمّمٙمقك

ويمذا ىمْمٞم٦م اإلومّم٤مح قمـ ، ٞم٦مٙموأصمره٤م قمغم اعمٚم ٙم٦مقمغم إصقل اًمًٞم٤مدي٦م اعمّمٙمّ 

 . اعمٚمٙمٞم٦م حلٛمٚمتٝم٤م وشم٠مصمػمه٤م قمغم حت٘مؼ هذه، ٙم٦م ذم ٟمنمات اإلصدارإصقل اعمّمٙمّ 

 : اًمقرىم٦م ومًتتٜم٤مول أيتُم٤ٌمطم٨م أُم٤م 

 .عمٙمٚمٞم٦مشمٕمريػ اعمٚمؽ وا: إول اعمٌح٨م

 شمٕمريػ اًمّمٙمقك وسمٞم٤من أٟمقاقمٝم٤م.: اًمث٤مين اعمٌح٨م

 .اإلؿمٙم٤مٓت اًمنمقمٞم٦م ًمٜم٘مؾ طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمّمٙمقك: اًمث٤مًم٨م اعمٌح٨م

 ظم٤ممت٦م وٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م.
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 اظمؾؽقةاظمؾؽ و سمعريػ: إول اظمبحث

 .اظمؾؽ يمغة واصطالضما: ؾب إولاظمط

 .(1)آٟمٗمراد سم٤مًمتٍمفو، آؾمتٌداداًم٘مدرة قمغم و، احلٞم٤مزة: يمغةاظمؾؽ : أوٓ

قمالىم٦م ذقمٞم٦م سملم آٟم٤ًمن واًمٌمء ختقًمف اعمٚمؽ : ذفماواظمؾؽقة  اظمؾؽ: شماكقا

طم٤مضمزا قمـ  وشمٙمقن، ضمد ُم٤مٟمع ذقمل يم٤مجلٜمقن واًمٕمتف واًمًٗمفإذا وُ  إّٓ ، اًمتٍمف ومٞمف

إذا يم٤مٟم٧م ًمف صٗم٦م ذقمٞم٦م شمٌٞمح ًمف اًمتٍمف يم٤مًمقٓي٦م واًمقص٤مي٦م  إّٓ ، شمٍمف اًمٖمػم

ِف ذِم اعمُ٘مدْ اًم: وقمرومف احلٜمٗمٞم٦م سم٠مٟمف، واًمقيم٤مًم٦م قًم٤مَرُة قَمغَم اًمت ٍَمُّ اًم٘مراذم ومف رّ وقم .(2)َحؾِّ َذْ

 ٟمتٗم٤معآُمـ ص٤مطمٌٝم٤م  ٘متيض متٙمـشم، ذم قملم أو ُمٜمٗمٕم٦مإسم٤مطم٦م ذقمٞم٦م اعمٚمؽ : ذم اًمٗمروق

ومف اسمـ . وقمر  (3)"يمذًمؽ له طمٞم٨م قمٜمٝمام ُمـأظمذ اًمٕمقض أو  ٗمٕم٦مأو اعمٜم سمتٚمؽ اًمٕملم

اًم٘مدرة قمغم اًمتٍمف ذم اًمرىم٦ٌم سمٛمٜمزًم٦م اًم٘مدرة "ف شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى سم٠مٟم  

ُم٤م ُمٚمٙمف ": فسم٠مٟمّ  125وضم٤مء شمٕمريٗمف ذم جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ذم اعم٤مدة ، (4)"احلًٞم٦م

ت أظمرى شمتٚمخص ذم شمٕمريػ صمٛم٦م شمٕمريٗم٤مو، (5)"اإلٟم٤ًمن ؾمقاء يم٤من أقمٞم٤مٟم٤ًم أو ُمٜم٤مومع

ًمٞمِمٛمؾ مجٞمع ُم٤م يٛمتٚمٙمف اًمِمخص ُمـ  .(6)"آظمتّم٤مص احل٤مضمز"ضم٤مُمع ًمٚمٛمٚمؽ وهق 

  طم٘مقق أو ُمٚمٙمٞم٤مت.

طمؼ " أنّ  ٧1018م جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م ذم اعم٤مدة وم٘مد ٟمّم  ، اعمٚمٙمٞم٦م ٤م طمّؼ أُمّ 

                                                           
، اجلٜمٞمدل، حد اًمٕمٌد اًمرحـ، ٟمٔمري٦م 921اٟمٔمر، اعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط، اجلزء اًمث٤مين، سم٤مب اعمٞمؿ، ُم٤مدة ُمٚمؽ، ص  (1)

 .13اًمتٛمٚمؽ ذم اإلؾمالم، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت، ص 

  .247، ص6اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م، ج (2)

 368، ص3اًمٗمروق، ج (3)

 .106، ص4اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى، ج (4)

 (1/115درر احلٙم٤مم ذم ذح جمٚم٦م إطمٙم٤مم )، 125جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م اعم٤مدة  (5)

 .461، ص3همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذح إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، جـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي: سما (6)
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، اعمٚمٙمٞم٦م هق ؾمٚمٓم٦م اعم٤مًمؽ ذم أن يتٍمف ذم ُمٚمٙمف شمٍموم٤م ُمٓمٚم٘م٤م قمٞمٜم٤م وُمٜمٗمٕم٦م واؾمتٖمالٓ

عم٤مًمؽ اًمٌمء وطمده أن يٜمتٗمع سم٤مًمٕملم اعمٛمٚمقيم٦م وهمٚمتٝم٤م وصمامره٤م وٟمت٤مضمٝم٤م ويتٍمف ذم  نّ أو

 .(1)"قمٞمٜمٝم٤م سمجٛمٞمع اًمتٍموم٤مت اجل٤مئزة ذقم٤مً 

 .قة وماكقكاؽاظمؾؽ واظمؾ: يمثاشما

اظمتّم٤مص أو اؾمتئث٤مر ": ٤ماعمٚمٙمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن سم٠مّن  اًمٕم٤ٌمدي ف قمٌد اًمًالم داودقمر  

اًمتٍمف ومٞمف اسمتداء إٓ ؼ اؾمتٕمامًمف واؾمتٖمالًمف وًمف وطمده طمي٘متيض أن ، إٟم٤ًمن سمٌمء

ُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين  674ع اجلزائري ذم اعم٤مدة ومٝم٤م اعمنّم وقمرّ  .(2)"طمدود اًم٘م٤مٟمقن ذمعم٤مٟمع 

ٓ يًتٕمٛمؾ اؾمتٕمامٓ  اًمتٍمف ذم إؿمٞم٤مء سمنمط أناًمتٛمتع و طمّؼ ": سم٠من٤م اجلزائري

هذا ": ا احلؼ سم٘مقًمفوينمح قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري هذ ."حترُمف اًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م

سمؾ هق مج٤مع هذه احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م ، اعمٚمٙمٞم٦م هق أوؾمع احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م ٟمٓم٤مىم٤م احلؼ طمؼ

ومٛمـ يم٤من ًمف طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م قمغم رء يم٤من ًمف طمؼ اؾمتٕمامًمف وطمؼ ، وقمٜمف شمتٗمرع مجٞمٕم٤م

اًمًٚمٓم٤مت اًمتل يٕمٓمٞمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن  سمذًمؽ يًتجٛمع يمّؾ و، ؼ اًمتٍمف ومٞمفاؾمتٖمالًمف وطم

 .(3)ًمٚمِمخص قمغم اًمٌمء

 .اظمؾؽقة دم ايممميعة وايمؼاكقناظمؾؽ و أومسام: اظمطؾب ايمثاين

 .اظمؾؽ واظمؾؽقة دم ايممميعة اإلؽمالمقةأومسام : ٓأوّ 

 اعمحؾ أو اقمت٤ٌمر أمهٝم٤م: يمثػمة ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمرات اعمٚمؽٜم٘مًؿ ي 

، ُمـ همػم ُمٚمؽ قملم وُمٚمؽ ُمٜمٗمٕم٦م، ُمٚمؽ ديـو، ُمٚمؽ قملمٜم٘مًؿ إمم ٞموم، اعمٛمٚمقك ءاًمٌم

  .ُمـ همػم ُمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م اٟمتٗم٤مع وُمٚمؽ

                                                           
 .1018جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م اعم٤مدة   (1)

 -1974-هـ1394-1ط-إردن –قماّمن-٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: ُمٙمت٦ٌم إىمَمقمٌد اًمًالم داود: اعمٚمٙمٞم (2)

 .154-153ص 1ج

 8قمٌد اًمرزاق اًمًٜمٝمقري: اًمقؾمٞمط ذم ذح اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اجلديد )سمػموت، دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، د، ت(، ج (3)

 .479ص
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طمدود اًمتٍمف ذم اعمٛمٚمقك إمم ؿ اعمٚمؽ سم٤مقمت٤ٌمر ٞم٘مًشمآقمت٤ٌمر  اسم٘مري٥م ُمـ هذو

 : وُمٚمؽ ٟم٤مىمصُمٚمؽ شم٤مم 

صم٧ٌم قمغم رىم٦ٌم اًمٌمء وُمٜمٗمٕمتف. وهق يٕمٓمل  اعمٚمؽ اًمذي: ٝمقوم اظمؾؽ ايمتامّ ٤م أُمّ 

سمٞمع وه٦ٌم  اًمتٍموم٤مت اًم٤ًمئٖم٦م ذقم٤م ُمـ يمّؾ ذم وُمٜمٗمٕمتٝم٤م  اًمٕملماعم٤مًمؽ طمؼ اًمتٍمف ذم 

وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمتٍموم٤مت اًمتل شمًٞمٖمٝم٤م اًمنميٕم٦م ، وإضم٤مرة وإقم٤مرة ووصٞم٦م ووىمػ

ويٕمٓمٞمف طمؼ آٟمتٗم٤مع يم٤مُمال ، ٤مذم ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمع ُم٤ٌمدئٝم٤م وىمقاقمده٤مٜمَ وٓ شمَ ، اإلؾمالُمٞم٦م

ومٝمق يًتٖمؾ اًمٕملم ، وٓ سمزُمـ وٓ سمح٤مل وٓ سمٛمٙم٤من، د سمقضمف ُمـ وضمقه آٟمتٗم٤معهمػم ُم٘مٞمّ 

وٓ وىم٧م ُمٕمٚمقم ، ًمٞمس ًمف زُمـ حمدود، ٤ماعمٚمؽ اًمت٤مم ُمٓمٚم٘مو، ُمـ همػم ىمٞمد وٓ ذط

 .(1)وٓ ي٘مٌؾ اًمت٘مٞمٞمد سم٤مًمنمط، يٜمتٝمل قمٜمده

ؾمٞمٓمرة و، ط ضمزئلشمًٚمّ ص٤مطم٥م اعمٚمٙمٞم٦م ًمديف  ٕمٜمل أنّ ٞموم اومصاظمؾؽ ايمـّ ا أمّ و

يٙمقن سمٛمٚمؽ اًمرىم٦ٌم دون ىمد و، آٟمتٗم٤معاًمتٍمف و ضمزئٞم٦م قمغم إصؾ ُمـ طمٞم٨م

وسمٛمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م ويٙمقن ، آٟمتٗم٤مع ؿمخّمٞم٤م ٙمقنويُمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م وطمده٤م  أو، اعمٜمٗمٕم٦م

 .(2)آٟمتٗم٤مع قمٞمٜمٞم٤م

 .دم ايمؼاكقن ايمعاماظمؾؽقة اظمؾؽ و أومسام: شماكقا

ًم٘مد حتدث اًم٘م٤مٟمقن اعمدين واًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم إٟمجٚمقؾمٙمًقين قمـ اعمٚمٙمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمر 

ُم٦م. ومتٜم٤مول اعمٚمٙمٞم٦م اًمٗمردي٦م واعمٚمٙمٞم٦م اًمِم٤مئٕم٦م واعمٚمٙمٞم٦م اًمٕم٤م، اجلٝم٦م اعمتٗمردة سم٤مٓظمتّم٤مص

ٗمٕم٦م وؿُم  ُمٚمٙمٞم٦م قمْ٘مٍد وُمٚمٙمٞم٦م إرٍث  يمام شمٜم٤مول أٟمقاقمٝم٤م سم٤مقمت٤ٌمر ـمرق يمًٌٝم٤م وم٘مًٛمٝم٤م إمم

اًمذي هيٛمٜم٤م ذم هذه اًمقرىم٦م هق اًمت٘مًٞمؿ ذو اًمّمٚم٦م  ووصٞم٦م واًمتّم٤مق وهمػمه٤م. همػم أنّ 

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أو  طمٞم٨م إن  ، وهق اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م، سمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمّمٙمقك

                                                           

 .74اعمٚمٙمٞم٦م وٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ص اٟمٔمر، أسمق زهرة:  (1)

، وقمكم اخلٗمٞمػ اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م 78-75اعمٚمٙمٞم٦م وٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص اٟمٔمر، أسمق زهرة:  (2)

 .28آؾمالُمٞم٦م ُمع اعم٘م٤مرٟم٦م سم٤مًمنمائع اًمقوٕمٞم٦م، ص 
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إصدارات اًمّمٙمقك  ضمّؾ و، ّد اًم٘م٤مٟمقن اًمقطمٞمد اعمتٗمرد هبذا اًمت٘مًٞمؿإٟمجٚمقؾمٙمًقين يٕم

وقمٚمٞمف ؾمٞمتؿ اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف ذم هذ  .اًمتل شمٜم٤موًم٧م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م حيٙمٛمٝم٤م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم

 اًمت٘مًٞمؿ.

ًّ وىمد  وُمٚمٙمٞم٦م ، ُمٚمٙمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أو اؾمٛمٞم٦م: ؿ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م إمم ىمًٛملمىم

 ٟمٗمٕمٞم٦م.

  ((legal ownership - title ownership سمعريػ اظمؾؽقة ايمؼاكقكقة -أ

ؾمٜمد ىم٤مٟمقين يِمػم إمم واضم٤ٌمت ٤م سم٠مّن اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م  فقمرّ 

ص٤مطم٥م اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هق  وسم٠منّ ، وُم١ًموًمٞم٤مت احلٗم٤مظ وُمراىم٦ٌم سمٕمض اعمٛمتٚمٙم٤مت

 ؾمجؾ اًمٕم٘م٤مر سم٤مؾمٛمف عمّمٚمح٦م ووم٤مئدة ـمرف آظمر.اعم١مؾم٦ًم اًمذي  / اًمِمخص

اًمت٤مؾمع شمٕمريػ اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو آؾمٛمٞم٦م  "إها"ر وضم٤مء ذم ىمرارات ُم١ممت

(legal ownership)  ؾ جِّ ُمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص أو اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م اًمتل ؾُم : ٤مسم٠مّن

ام هق وإٟمّ ، ٤مومٝمق ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئً ، إصؾ سم٤مؾمٛمٝم٤م وًمٙمـ ًمٗم٤مئدة ـمرف آظمر

 .(1)قمغم ذًمؽ اًمٕم٘م٤مر (Trustee)أُملم

 : (Beneficial Ownership) اظمؾؽقة ايمـػعقة سمعريػ -ب

وم٧م  اًمٕم٘م٤مراتٝم٤م ُمثؾ وم٧م سمح٥ًم حمٚمِّ يمام قمرِّ  سمتٕمريٗم٤مت قم٤مُم٦مٗمٕمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمّ  قُمرِّ

ٟمقع اًم٘م٤مٟمقن اعمٜمْمقي٦م حتتف ُمثؾ ىم٤مٟمقن إُم٤مٟم٦م  ٥مسمحً يمذًمؽ وم٧مرِّ قمُ و، إؾمٝمؿو

(TRUST) ،وضي٦ٌم ، ىم٤مٟمقن همًٞمؾ إُمقال واشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمٜمع آزدواج اًمييٌلو

 وهمػم ذًمؽ.، اًمدظمؾ

، ٝم٤مئل ًمٚمدظمؾاعم٤مًمؽ اًمٜمِّ : فاعم٤مًمؽ اعمٜمتٗمع سم٠مٟمّ اًمٕم٤مُم٦م ومٛمٜمٝم٤م شمٕمريػ  ٤متاًمتٕمريٗم٤م أُمّ 

، شمالفوصالطمٞم٦م آؾمتٝمالك أو اإل، واحلؼ ذم اًمٗمّمؾ، ومٝمق يٛمٚمؽ احلؼ ذم اإلدارة

                                                           
 . 2016شمقصٞم٤مت اعم١ممتر اًمٕم٤معمل اًمت٤مؾمع ًمٕمٚمامء اًمنميٕم٦م، ؾمٜم٦م  (1)
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وٓ حيٛمؾ اعمٚمٙمٞم٦م  ضمؼ آؽمتخدامف اًمِمخص اًمذي يٛمٚمؽ وأٟمّ ، (1)وخم٤مـمر اإلهالك

، (2)ُمـ ىمٌؾ ؿمخص آظمر (in trust) فمفد أماكةاظمؾؽقة ايمؼاكقكقة سمٞمٜمام ، اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

يتؿتع وًمٙمٜمف ، ؾ ُمٚمٙمٞم٦م إصؾ سم٤مؾمٛمفًجّ واعم٤مًمؽ اًمٕمدزم هق اًمِمخص اًمذي مل شمُ 

. وقمروم٧م اعمٜمِم٠مة اًمتل متتٚمؽ طمؼ اعمٜمٗمٕم٦م سم٠من٤م شمٚمؽ زماحلؼقق اظمؼررة يمؾاميمؽ فمعم اظمؾؽ

 سمقرىم٦م ُم٤مًمٞم٦م أو قم٘م٤مر أو ممتٚمٙم٤مت أظمرى ؾمقاء فمٝمر اؾمٛمٝم٤م ذم زمحؼ آكتػاعاًمتل شمتٛمتع 

(3)ؾمجؾ أو صؽ اعمٚمٙمٞم٦م أو مل ئمٝمر
. 

 : سمتٕمريٗم٤مت ُمٜمٝم٤م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م قمروم٧م، ذم ؾمٞم٤مق إوراق اعم٤مًمٞم٦مو

اظمـتػع مـ ومٞمف ( يٙمقن اعم٤مًمؽ a trust arrangement) أو سمقصقة فمؼد شمؼة -

، ايمؼدرة فمعم ايمتصقيت وايمتلشمغم فمعم ومرارات سمتعؾؼ زمإوراق اظمايمقةوًمديف ، إؽمفؿ

آؾمؿ اعمتداول طمتك وإن يم٤من ، ٤مئدة اعمٛمٜمقطم٦م ُمـ إوراق اعم٤مًمٞم٦موحيّمؾ قمغم اًمٗم

ٕؾم٤ٌمب ، ُمثؾ وؾمٞمط، ؿمخص آظمر همػم اعم٤مًمؽ احل٘مٞم٘ملُمٕم٘مقد ىمٌؾ ًمألوراق اعم٤مًمٞم٦م 

 . (4)شمًٝمٞمالتأو  أُم٤من

اعم٤مًمؽ  هق واظمتؾؼل ايمممفمل يمؾؿزايا اظمؿـقضمةًمألوراق اعم٤مًمٞم٦م  ايمػعقماعم٤مًمؽ  -

طم٤مُمؾ اًمٚم٘م٥م طمٞم٨م شمٙمقن قم٤مدة ُم١مؾم٦ًم ُم٤مًمٞم٦م ىم٤مسمْم٦م  وهم٤مًم٤ٌم ُم٤م خيتٚمػ قمـ، اعمًتٗمٞمد

                                                           
(1) eghel and Charl du Toit, 'BeneficialJ David B Oliver, Jerome B Libin, Stef van We 

 Ownership’ Bulletin for International Taxation, vol 54 (2000)no 7, pp 310-325. 

(2) Klaus Vogel on Double TaxationKlaus Vogel, “Barron's Law Dictionary. (beneficial use),  

 Conventions”, P-562, Third Ed, Kluwer Law International Ltd, London.  

 .2004اإلدارة  ًمٕمٚمقم ؿمٞم٤ٌمن ىم٤مُمقس (3)

(4) http: //www.law.cornell.edu/wex/beneficial_ownership. 

 A trust arrangement whereby the beneficial owner of a security has the power to vote on and 

influence decisions regarding that security, and receives the benefit afforded by the security, even 

though in street name the security may be held by someone other than the true owner, such as a 

broker, for safety or convenience reasons. 

http://www.law.cornell.edu/wex/beneficial_ownership
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 .(1)ًمألوراق اعم٤مًمٞم٦م ٟمٞم٤مسم٦م قمـ اًمٕمٛمالء

وًمٙمٜمف همػم ُمًجؾ ذم ، فمعم ذاء أو زمقع إؽمفؿاعم٤ًمهؿ اًمذي ًمديف اًم٘مدرة  -

 .(2)دوم٤مشمر اًمنميم٦م سم٤مقمت٤ٌمره اعم٤مًمؽ

ؽ اعم٤مًم"اعم٤مًمؽ اعمًتٗمٞمد متٞمٞمزا ًمف قمـ ، ذم ىم٤مٟمقن إوراق اعم٤مًمٞم٦م إُمريٙمٞم٦م -

يِمٛمؾ أي و، ًمألوراق اعم٤مًمٞم٦م "طم٤مُمؾ اًمتًجٞمؾ"أو ، "اعم٤مًمؽ اعمًجؾ"، "اعمًٛمك

ضمؼ ايمتصقيت وومقة ًمديف أو يت٘م٤مؾمؿ ، قمغم ٟمحق ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ، ؿمخص

 .(3)آؽمتثامر

ُمّمٓمٚمح اعم٤مًمؽ اعمًتٗمٞمد شم٤مرخيٞم٤م  وم٢منّ ، (trust law) ىم٤مٟمقن اًمٕمٝمدة اعم٤مًمٞم٦م ذم ؾمٞم٤مق

اًمتل ، إُم٤مٟم٦مٛمٞمٞمز سملم ُمٗمٝمقم اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ٕهمراض ذم دول اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم هدومف اًمت

 trustee: شمِمػم إمم ؾمامت رؾمٛمٞم٦م متٞمز ُمٚمٙمٞم٦م أُم٤مٟم٦م )اعم٤مًمؽ اعم١ممتـ/ احل٤مومظ

ownership) ، اًمذيـ ، اًمتل قم٘مدت ُمـ ىمٌؾ اعمًتٗمٞمديـ احل٘مٞم٘مٞملم، ٦مٞمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕماعمقمـ

(4)يٛمٙمـ إٟمٗم٤مذ طم٘مقىمٝمؿ ُمـ أـمراف صم٤مًمث٦م
.  

ٗمٕمٞم٦م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜم  " اًمٕم٤معمل اًمت٤مؾمع ًمٕمٚمامء اًمنميٕم٦م أنّ  "إها"ر ُم١ممت ٟمت٤مئ٩موضم٤مء ذم 

شمٜمت٩م ًمّم٤مطمٌٝم٤م سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مٟمقن طمؼ آؾمتٕمامل وآؾمتٖمالل ، أو اًمٕمدًمٞم٦م ُمٚمٙمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م

ًمٙمـ إصقل شمٙمقن ُمًجٚم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م سم٤مؾمؿ ؿمخص أو ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م ، واًمتٍمف

                                                           
(1) The actual owner of securities and the rightful recipient of the“Black's Law Dictionary.  

 benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial 

institution holding the securities on behalf of clients)”. https: //thelawdictionary.org/beneficial-

owner/  

(2) Black's Law Dictionary. 

(3) http: //en.wikipedia.org/wiki/Beneficial_ownership. 

(4) treaty Shopping Measures: Current and-tiLeonardo Freitas de Moraes e Castro, “Brazils An 

Future Developments regarding Beneficial Ownership and Limitation on Benefits Clauses in Tax 

Treaties”, Bulletin for International Taxation, Vol 65(2011) No 12, pp 662-673, p 667. 

https://thelawdictionary.org/beneficial-owner/
https://thelawdictionary.org/beneficial-owner/
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(trust) قمغم ؾمٌٞمؾ إُم٤مٟم٦م
(1). 

٤م أىمقى ٤م ُمٚمٙمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م وأّن اًمٜمٗمٕمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم أّن  وظمالص٦م شمٕمريٗم٤مت اعمٚمٙمٞم٦م 

ص٤مطم٥م إومم  ٕنّ ، ذم آقمت٤ٌمر اًم٘م٤مٟمقين ُمـ اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م أو آؾمٛمٞم٦م اعمًجٚم٦م

، واًمث٤مين يٛمٚمٙمٝم٤م قمغم ؾمٌؾ إُم٤مٟم٦م، يٛمٚمؽ طمؼ آؾمتٖمالل وآؾمتٕمامل واًمتٍمف

 وًمت٘مديؿ شمًٝمٞمالت ًمّم٤مطم٥م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م.

  

                                                           
 .2016ٕمٚمامء اًمنميٕم٦م، ؾمٜم٦م شمقصٞم٤مت اعم١ممتر اًمٕم٤معمل اًمت٤مؾمع ًم (1)
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 وأكقافمفا ايمصؽقكسمعريػ : ثاينايم اظمبحث

 .سمعريػ ايمصؽقك: ٓأوّ 

صٙمقك "هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  وم٧مقمر  

وصم٤مئؼ ُمت٤ًموي٦م اًم٘مٞمٛم٦م متثؾ طمّمّم٤م ؿم٤مئٕم٦م ذم ُمٚمٙمٞم٦م أقمٞم٤من أو ُمٜم٤مومع ": ٤مسم٠مّن  "آؾمتثامر

 .(1)"أو ظمدُم٤مت أو ذم ُمقضمقدات ُمنموع ُمٕملم أو ٟمِم٤مط اؾمتثامري ظم٤مص

: ٤مسم٠مّن  "7رىمؿ "جمٚمس اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّمٙمقك ذم اعمٕمٞم٤مر  فقمرّ و 

أو ، ُمٜمٝم٤م طمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ًمٜم٦ًٌم ُمئقي٦م ؿم٤مئٕم٦م ذم ُمقضمقدات قمٞمٜمٞم٦م ؾ يمؾ صّؽ ؿمٝم٤مدات يٛمثّ "

وىمد شمٙمقن اعمقضمقدات ذم ُمنموع ، جمٛمققم٦م خمتٚمٓم٦م ُمـ اعمقضمقدات اًمٕمٞمٜمٞم٦م وهمػمه٤م

ن اعمنموع أو اًمٜمِم٤مط ُمتٗم٘م٤م ُمع أطمٙم٤مم ويِمؽمط أن يٙمق، حمدد أو ٟمِم٤مط اؾمتثامري ُمٕملم

 .(2)"اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ُأظمرضَم٧م ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م و قمغم ُمقضمقدات ىم٤مئٛم٦م ومٕماًل  ه٤مإصدار إن شمؿّ  واًمّمٙمقك 

ومل شمٙمـ ُمتٕمٝمدًة سمنمائٝم٤م ، ومل يٕمد هلذه اجلٝم٦م صٚم٦ٌم هب٤م سم٠مي صٗم٦م يم٤مٟم٧م، اجلٝم٦م اعمٜمِمئ٦م

وًمق قمٜمد إـمٗم٤مء )شمّمٗمٞم٦م(  ،ومل يتٕمٝمد حٚم٦م اًمّمٙمقك سمٌٞمٕمٝم٤م هل٤م، ُمـ حٚم٦م اًمّمٙمقك

ٙمقك  –وإٟمام شمٓمٗم٠م سمٌٞمع اعمقضمقدات ًمٚمٖمػم٪ وم٢من  هذا يٕمدُّ شمّمٙمٞمًٙم٤م )شمقريً٘م٤م ُمنموقم٤ًم ، اًمّمًّ

Shariah Compliant Securitization.) 

 .أكقاع ايمصؽقك: شماكقاً 

 : يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ صٙمقك آؾمتثامر سم٤مقمت٤ٌمرات خمتٚمٗم٦م

 وأُمراسمح٦م  صٙمقك شم٘مًؿ إمم، قكرة هلٞمٙمٚم٦م اًمّمٙماًمٕم٘مقد اجلزئٞم٦م اعم١مـمِّ  وم٤ٌمقمت٤ٌمر

                                                           
 .238م، ص2010هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م، ـمٌٕم٦م (1)

 .http: //www.ifsb.org/published.phpاٟمٔمر اعمٕمٞم٤مر ذم  (2)

http://www.ifsb.org/published.php
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أطمّم٧م هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م وىمد ، همػمه٤م وأُمِم٤مريم٦م  وأويم٤مًم٦م  وأُمْم٤مرسم٦م 

 .ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أرسمٕم٦م قمنم ٟمققم٤م ُمـ هذه اًمّمٙمقك

شم٘مًؿ إمم صٙمقك ؾمٞم٤مدي٦م شمّمّٙمؽ اًمدوًم٦م ومٞمٝم٤م ُمقضمقداهت٤م ، وسم٤مقمت٤ٌمر اعمّمدر 

وصٙمقك قم٤مدي٦م شمّمدره٤م اعم١مؾم٤ًمت ًمرومع رأس  ،اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م ُمِم٤مريعاًمًٞم٤مدي٦م ًمدقمؿ 

 ُم٤مهل٤م أو حتّمٞمؾ ؾمٞمقًم٦م ًمالؾمتثامر.

٤مقمت٤ٌمر ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اعمّمدر وحٚم٦م اًمّمٙمقك ُمـ طمٞم٨م إصقل سم٤م أُمّ  

ًّ  وم٘مد، ُمّمدر اًمتّمٙمٞمؽ شم٘مريره٤م قمـ اًمّمٙمقك ذم  (Moody’s)ُمقديز ٛمتٝم٤م ويم٤مًم٦م ىم

ىم٤مئٛم٦م قمغم صٙمقك ُمدقمقُم٦م سم٤مٕصقل وصٙمقك  إمم: (1)م2006اًمّم٤مدر ؾمٜم٦م 

ع ومٞمٝم٤م يتٛمتّ : اًمّمٙمقك اعمدقمقُم٦م سم٤مٕصقل هل شمٚمؽ اًمتل ٜم٧م أنّ ومٌٞمّ  ،إصقل

سمحٞم٨م يتٛمتٕمقن سمِمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل ، اًمٕم٘مد اعمًتثٛمرون سمدقمؿ ووامن إصقل حمؾ  

امٟم ٤مت قمغم إصقل. ومٝمؿ سمٜم٤مء قمغم هذا أومْمؾ طم٤مٓ ُمـ اًمدائٜملم همػم اعمْمٛمقٟملم. اًمْم 

حٚم٦م اًمّمٙمقك  وم٢منّ ، عمّمدر قمـ اًمًداد أو ؾم٤مر ُمٕمناذم طم٤مًم٦م شمٕمثر اوم٢مّٟمف  ،وسمٛمٕمٜمك آظمر

 وُمـ صمؿ  ، ٥م اعمخ٤مـمر اًمتل يتٕمروقن هل٤م ُمـ ظمالل اًمًٞمٓمرة قمغم إصقلسم٢مُمٙم٤منؿ دمٜمّ

ؾ ذم اًمٌٞمع احل٘مٞم٘مل ثّ ٛم٥م وضمقد قمٜمٍم اًمتّمٙمٞمؽ اعمتحت٘مٞمؼ اًم٘مٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م. يمام يتٓمٚمّ 

ٟمٗم٤مذ ويمذا إ، Bankruptcy remotenessوإىمّم٤مء ظمٓمر اإلومالس قمـ اعمّمدر 

امٟم  ٤مت اعمرشمٌٓم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م اإلصدار.اًمْم 

اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إصقل ومٝمل اًمّمٙمقك اًمتل يتٕمٝمد ُمٜمِمئ اًمّمٙمقك  اًمّمٙمقك٤م وأُمّ  

سم٘مٞمٛم٦م يتٗم٘م٤من  ٪رأو سم٤مًمؽمايض قمغم أضمؾ ُمٌٙمّ ، سمنمائٝم٤م ُمـ اعمّمدر قمٜمد طمٚمقل إضمؾ

وقمٜمدئذ شمٙمقن اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م ، ؾمٛمٞم٦م ًمٚمّمؽٚمٞمٝم٤م وهل هم٤مًم٤ٌم ُم٤ًموي٦م ًمٚم٘مٞمٛم٦م آقم

٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمّمؽ ذم اًمققمد سم٤مًمنماء ٓ ُمٕمٜمك هل٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم حلٛمٚم٦م اًمّمٙمقك. وذم هذه احل٤مًم٦م احل

                                                           
 A Guide to Rating Islamic Financial Institutions - Moody's Investors Service Aprilاٟمٔمر،  (1)

 2006 (97226). 
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٤م قمغم اعمٜمِمئ ام يٕمتٛمدون يمٚمٞمًّ وإٟمّ ، ٦م اًمّمٙمقك أي طمؼ قمغم إصقلٚمٓ يٙمقن حلٛم

إُم٤م ُمـ ظمالل ُمقارده اًمداظمٚمٞم٦م أو ُمـ ظمالل ىمدرشمف قمغم ، وضمدارشمف اعم٤مًمٞم٦م ذم اًمدومع

، ٓمع اعمٜمِمئ اًمقوم٤مء سم٤مًمتزاُم٤مشمف سم٢مقم٤مدة ذاء إصقلإقم٤مدة اًمتٛمقيؾ. وقمٚمٞمف وم٢مذا مل يًت

وًمـ يٙمقٟمقا أيْم٤م ذم ، شمٗمْمٞمكم قمغم سم٤مىمل اًمدائٜملم عومٚمـ يٙمقن حٚم٦م اًمّمٙمقك ذم ُمقىم

قمغم ىمدم اعم٤ًمواة سمحٞم٨م يقوٕمقن ، ْمٛمقٟملماعمُمقىمػ أوٕمػ ُمـ اًمدائٜملم همػم 

ر قمـ يمقنؿ ٔمَ ًمتزاُم٤مت اعمٜمِمئ ادم٤مه حٚم٦م اًمّمٙمقك همػم اعمْمٛمقٟملم سم٘مٓمع اًمٜمّسم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ

 اًمث٤مٟمٞم٦م.حٚم٦م ُمـ اًمدرضم٦م إومم أو اًمدرضم٦م 

  ًّ  The Islamic Financialجمٚمس اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٛمٝم٤م وىم

Services Board IFSB) ذم ُمٕمٞم٤مره اًم٤ًمسمع طمقل ُمتٓمٚم٤ٌمت يمٗم٤مي٦م رأس اعم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم )

صمالصم٦م أٟمقاع ُمـ هٞم٤ميمؾ ، م2009واًمتّمٙمٞمؽ وآؾمتثامرات اًمٕم٘م٤مري٦م ، ًمٚمّمٙمقك

 : اًمّمٙمقك

 Asset Backedاعمدقمقُم٦م سم٤مٕصقل )اعمقضمقدات(  اًمّمٙمقكهٞمٙمؾ : ٓأوّ 

Sukuk ABS)) ، اًمذي يًتقذم اًمنموط اعمٓمٚمقسم٦م ُمـ ىمٌؾ ُم١مؾم٦ًم شمّمٜمٞمػ "وهق

ائتامين ظم٤مرضمٞم٦م ُمٕمؽمف هب٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمف أن يتحٛمؾ ُم٤مًمٙمق اًمّمٙمقك أي٦م ظم٤ًمئر ذم طم٤مًم٦م 

 .(1)"إشمالف أو اٟمخٗم٤مض ىمٞمٛم٦م اعمقضمقدات

 Non –Asset Backed Sukukٙمالن ُمـ اًمّمٙمقك همػم ُمدقمقُم٦م سم٤مٕصقل هٞم: صم٤مٟمٞم٤م

ABS)) ومه٤م : 

هٞمٙمؾ اًمّمٙمقك اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إصقل ُمع وقمد ُمٚمزم سم٢مقم٤مدة اًمنماء ُمـ  -1

ويّمدر ، وي١مضمره٤م، اعمٜمِمئ طمٞم٨م يِمؽمي اعمّمدر سمٛمقضم٥م هذا اًمققمد اعمقضمقدات

سمٞمع "ذم قمٛمٚمٞم٦م  ٜمِمئوهذه اهلٞمٙمٚم٦م شمتؿ قم٤مدة سم٢مقم٤مدة شم٠مضمػم إصقل إمم اعم، اًمّمٙمقك

                                                           
 .4، ص 10سمٜمد رىمؿ  7ٟمٔمر اعمٕمٞم٤مر رىمؿ ا (1)
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ووم٘م٤م ، وشمٙمقن خم٤مـمر آئتامن ذم هذه احل٤مًم٦م هل شمٚمؽ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٜمِمئ، "وإقم٤مدة شم٠مضمػم

ويِم٤مر ، ٕي شمٕمزيز ائتامين ُمتٗمؼ ُمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م ي٘مدُمف اعمّمدر

( طمٞم٨م (pay-throughإمم هذا اهلٞمٙمؾ قم٤مدة هبٞمٙمؾ )اًمدومع ُمـ ظمالل اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م 

 ظمؾ اًمٜم٤مشم٩م قمـ شمٚمؽ اعمقضمقدات يدومع ًمٚمٛمًتثٛمريـ ُمـ ظمالل اعمّمدر.إن اًمد

-Passهٞمٙمٚم٦م اًمتحقيؾ "هٞمٙمؾ اًمّمٙمقك اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إصقل ُمـ ظمالل  -2

through))، سمّمٗمتف ُمّمدرا ًمٚمٛمقضمقدات ُمقوقع  ُمٜمٗمّمالً  ٤مً طمٞم٨م يِمؽمي يمٞم٤مٟم

ويِمؽمط ، ويْمٕمٝم٤م ذم جمٛمققم٦م ُمقضمقدات سمٖمرض اًمتّمٙمٞمؽ، اعمٜمِمئاًمتّمٙمٞمؽ ُمـ 

اعمّمدر  همػم أن  ، اعمّمدر ُمـ اعمٜمِمئ أن يٕمٓمل حلٛمٚم٦م اًمّمٙمقك طمؼ اًمرضمقع إًمٞمف اًمٙمٞم٤من

ي٘مدم شمٕمزيزا ائتامٟمٞم٤م ُمتٗم٘م٤م ُمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م ُمـ ظمالل وامن 

 .(1)"اًمًداد ذم طم٤مًم٦م قمجز اعمٜمِمئ قمـ اًمًداد

ُمـ اًمّمٙمقك  ؼ جمٚمس اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم هذيـ اًمٜمققملموىمد دىم  

اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إصقل شمٕمٜمل أن طم٤مُمكم  اًمّمٙمقك وسملّم أنّ  ،ًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إصقلا

ًّ اًمّمٙمقك يرضمٕمقن ذم طم٤مًم٦م اًمتخٚمّ  اعمٜمِمئ قمـ ـمريؼ اًمققمد  إمم٤م داد إُمّ ػ قمـ اًم

ٙمقك اًمّّم  وهق ُم٤م يٕمٜمل أن  ، أو اعمّمدر قمـ ـمريؼ وامن ؾمداد اعمًتح٘م٤مت، سم٤مًمنماء

 ٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألصقل حمؾِّ اعمدقمقُم٦م سم٤مٕصقل شم٘متيض اًمتحقيؾ اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمٛمٚمٙم

 آىمتّم٤مدي٦م أُم٤م اًمّمٙمقك اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إصقل ومت٘متيض حتقيؾ ُمٚمٙمٞم٦م اعمٜمٗمٕم٦م، اًمٕم٘مد

 حلٛمٚم٦م اًمّمٙمقك واًمرضمقع قمغم اعمٜمِمئ أو اعمّمدر وًمٞمس قمغم إصقل. وقمٚمٞمف وم٢من  

 سمٞمٜمام هيتؿ حٚم٦م، إرسم٤مح سم٤مٕصقل هتتؿ سمٙمٗم٤مءة إصقل قمغم درِّ  اعمدقمقُم٦ماًمّمٙمقك 

اًمّمٙمقك ذم اًمّمٙمقك اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم إصقل سمٙمٗم٤مءة اعمّمِدر أو اعمٜمِمئ اعم٤مًمٞم٦م وىمدرشمف 

 قمغم اًمًداد.

                                                           
 .5، و4اعمرضمع ٟمٗمًف، ص (1)
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اًمقيم٤مًم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م ًمٚمتّمٜمٞمػ  وم٢منّ ، ًمٚمتّمٜمٞمػ( Moody’sُمقديز ) ويم٤مًم٦مسمج٤مٟم٥م 

RAM Holdings (Rating Agency Malaysia Berhad فٟمٗمًاًمتٕمريػ  ىمدُم٧م 

 ٛم٦م قمغم إصقل. ًمٚمّمٙمقك اعمدقمقُم٦م سم٤مٕصقل واًمّمٙمقك اًم٘م٤مئ
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 ايمصؽقكضمؼقق اظمؾؽقة دم يمـؼؾ اإلؾمؽآت ايمممفمقة : ايمثايمث اظمبحث

 .ألصقلمحؾة ايمصؽقك يممؾؽقة ضمؼقؼة : اإلؾمؽال إول 

: ُم٘م٤مرسمتلم ٧مشمٜم٤موًم٤م ٤م أّن ٜمّ وسمٞمّ ، اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمؿ  شمٕمريػًم٘مد  

وسمٛمقضم٥م هذا ، ٤مص احل٤مضمز٤م آظمتّموم٧م سم٠مّن رِّ طمٞم٨م قمُ ، ُم٘م٤مرسم٦م واىمع اعمٚمؽ وُمٜمِم١مه

وسمٛم٘م٤مرسم٦م اًمقصػ واحلٙمؿ ، ة وؾمٚمٓم٦م قمغم ُمٚمٙمفىمقّ  ًمٚمامًمؽآظمتّم٤مص شمٙمقن 

وم٧م اًمنمقمل طمٞم٨م  أو ذم  ،ر ذم اًمٕملم٤م طمٙمؿ ذقمل أو وصػ ذقمل ُم٘مدّ سم٠منّ قُمرِّ

 أهؿّ  وأنّ  اعمٜمٗمٕم٦م ي٘متيض متٙملم ُمـ يْم٤مف إًمٞمف ُمـ آٟمتٗم٤مع سم٤معمٛمٚمقك وُمـ اعمٕم٤موو٦م سمف.

شم٘مرر ذم ُمقوقع  ُمـ اعمٕم٤ميػم وهمػمه٤م "أيقذم"ًمّم٤مدرة قمـ سمٜمقد ُمٕم٤ميػم اًمّمٙمقك ا

 : ٝم٤ماعمٚمٙمٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت رئٞمًٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمٚمٙمٞم٦م ُمقضمقدات اًمّمٙمقك أمهّ 

أن شمٙمقن ُمقضمقدات اًمّمٙمقك مم٤م ي٘مٌؾ اٟمت٘م٤مل اعمٚمؽ ذقًم٤م وىم٤مٟمقًٟم٤م إمم حٚم٦م  -

 اًمّمٙمقك.

ؾ ٛمُّ أن يؽمشم٥م قمغم ُمٚمٙمٞم٦م حٚم٦م اًمّمٙمقك عمقضمقداهت٤م اًم٘مدرة قمغم اًمتٍمف هب٤م وحتَ  -

٤م يم٤مٟم٧م اًمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هلذه اعمٚمٙمٞم٦م، وامن٤م واؾمتح٘م٤مق قمقائده٤م  .أيًّ

 .أن يٙمقن قم٘مد ذاء أو سمٞمع ُمقضمقدات اًمّمٙمقك صحٞمًح٤م وٟم٤مومًذا ذقًم٤م وىم٤مٟمقًٟم٤م -

، أن يتؿ إظمراج اعمقضمقدات ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م اجلٝم٦م اعمٜمِمئ٦م إن يم٤مٟم٧م هل اًم٤ٌمئع هل٤م  -

ٙمقك أو ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م واؾمؿ ُمـ يٛمثٚمٝمؿ وشم٘مٞمٞمده٤م ذم ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمّمٙمقك سم٤مؾمؿ َحٚم٦م اًمّم

  يم٤معمٜمِم٠مة ذات اًمٖمرض اخل٤مص.

، إذا دقم٧م احل٤مضم٦م إمم قمدم شمًجٞمؾ اعمقضمقدات سم٤مؾمؿ حٚم٦م اًمّمٙمقك أو ُمـ يٛمثٚمٝمؿ -

وإسم٘م٤مئٝم٤م ُمًجٚم٦م سم٤مؾمؿ اجلٝم٦م اعمٜمِمئ٦م وذم ُمٞمزاٟمٞمتٝم٤م ٕؾم٤ٌمٍب ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أو ضيٌٞم٦م أو 

أو ، ُمـ يٛمثٚمٝمؿ عمقضمقداهت٤مخيؾ ذًمؽ سمٛمٚمٙمٞم٦م حٚم٦م اًمّمٙمقك أو  أّٓ  ومٞمج٥م، إضمرائٞم٦م
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ي١مصمر ذم ىمدرهتؿ قمغم اًمتٍمف هب٤م أو اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٕمقائده٤م أو حتٛمٚمٝمؿ أقم٤ٌمء 

يٙمقن ًمدائٜمٞمف ُمزاح٦م حٚم٦م اًمّمٙمقك ذم شمٚمؽ  أّٓ و، ُمٚمٙمٞمتٝم٤م أو شمٌٕم٦م هاليمٝم٤م

ي١مدي ذًمؽ إمم صمٌقت رأس  ّٓ أو، اعمقضمقدات طم٤مل إقم٤ًمره أو إومالؾمف أو شمّمٗمٞمتف

٦م اجلٝم٦م اعمٜمِمئ٦م دون ُم  ائده٤م اًمتزاُم٤ًم ُم٤ٌمًذا ذم ذِ ُم٤مل اًمّمٙمقك أرسم٤مطمٝم٤م أو قمق

يٙمقن اًم٘م٤مٟمقن احل٤ميمؿ عمقضمقدات  وأّٓ آقمتداد سمٛمٚمٙمٞم٦م حٚم٦م اًمّمٙمقك عمقضمقداهت٤م. 

ٚم٦م سم٤مؾمٛمٝمؿ اًمّمٙمقك ُمٌٓماًل عمٚمٙمٞم٦م حٚم٦م اًمّمٙمقك هلذه اعمقضمقدات إذا مل شمٙمـ ُمًجّ 

 أو سم٤مؾمؿ ُمـ يٛمثٚمٝمؿ.

إؿمٙم٤مًمٞم٦م ٟمقع  ،ّمٙمقك ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٚمٙمٞم٦م٤م أصمػم ذم وصمٞم٘م٦م إصدارات يمثػم ُمـ اًموممّ 

اعمٚمٙمٞم٦م اًمتل يٙمتًٌٝم٤م حٚم٦م اًمّمٙمقك سمٕمد ذائٝمؿ ًمقصمٞم٘م٦م اًمّمٙمقك. وم٤مًمّمٙمقك اًم٘م٤مئٛم٦م 

يتؿ ومٞمٝم٤م إسم٘م٤مء ، اًمّمٙمقك اعمّمدرة ؾ  اًمتل متثؾ ضُم  (Asset Based)قمغم إصقل 

حٚم٦م  ن  ومٞمٝم٤م اًمٜمص قمغم أ ف يتؿّ همػم أٟمّ ، اًمّمٙمقك ذم اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمجٝم٦م اعمٜمِمئ٦م

٤م اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م ُم٤م يٗمٞمد فم٤مهرا سم٠مّن ، ٟمٗمٕمٞم٦م اًمّمٙمقك يٛمٚمٙمقن اًمّمٙمقك ُمٚمٙمٞم٦م

اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم. وًمٙمـ سمٛم٘م٤مرٟم٦م شمٕمريػ اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن 

هق اًمِمخص اًمذي مل  ،اعم٤مًمؽ هل٤م اًمٕم٤مم اًمتل ؾمٌؼ وؾم٘مٜم٤م سمٕمْم٤م ُمٜمٝم٤م وظمٚمّمٜم٤م إمم أن  

 . وأنّ يتؿتع زماحلؼقق اظمؼررة يمؾاميمؽ فمعم اظمؾؽوًمٙمٜمف ، شمًجؾ ُمٚمٙمٞم٦م إصؾ سم٤مؾمٛمف

سمقرىم٦م ُم٤مًمٞم٦م أو قم٘م٤مر أو ممتٚمٙم٤مت  زمحؼ آكتػاعاعمٜمِم٠مة اًمتل متتٚمؽ طمؼ اعمٜمٗمٕم٦م شمتٛمتع 

ُم١ممتر  ٤م أيْم٤م سم٠منّ ٜمّ أظمرى ؾمقاء فمٝمر اؾمٛمٝم٤م ذم ؾمجؾ أو صؽ اعمٚمٙمٞم٦م أو مل ئمٝمر. وسمٞمّ 

ذم شمقصٞم٤مشمف اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٚمٙمٞم٦م  اًمذي طميه مجٝمرة ُمـ اًمٕمٚمامء اعمختّملم ظمٚمص "إها"

شمٜمت٩م ًمّم٤مطمٌٝم٤م سمٛم٘مت٣م ، ُمٚمٙمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م "ٗمٕمٞم٦م أو اًمٕمدًمٞم٦ماعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمّ" اًمٜمٗمٕمٞم٦م إمم أنّ 

ًمٙمـ إصقل شمٙمقن ُمًجٚم٦م ىم٤مٟمقٟم٤م ، اًم٘م٤مٟمقن طمؼ آؾمتٕمامل وآؾمتٖمالل واًمتٍمف

(trust)ؿمخّمٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م قمغم ؾمٌٞمؾ إُم٤مٟم٦مسم٤مؾمؿ ؿمخص أو 
٘م٤مرٟم٦م هذا ٛم. وسم(1) 

                                                           
 .2016شمقصٞم٤مت اعم١ممتر اًمٕم٤معمل اًمت٤مؾمع ًمٕمٚمامء اًمنميٕم٦م، ؾمٜم٦م  (1)
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  سم٠منّ ُمع اًمْمقاسمط واًمت٘مٞمٞمدات اًمتل ووٕم٧م وٛمـ سمٜمقد وصمٞم٘م٦م اًمّمٙمقك يتٌلم  اًمتٕمريػ 

، ٗمٕمٞم٦م اعمًٓمرة ذم وصمٞم٘م٦م اًمّمٙمقك همػم اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م اًمتل ي٘مره٤م اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مماعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمّ 

ام هل ذم أطمًـ إطمقال ُمٚمٙمٞم٦م ُمٜمٗمٕم٦م اىمتّم٤مدي٦م ُمـ هذه إوراق اعم٤مًمٞم٦م ووٕم٧م وإٟمّ 

مم إٟمِم٤مء ُمديقٟمٞم٦م قمغم اعمٜمِمئ أو اعمّمدر ًمٚمّمٙمقك. ومٛمـ هل٤م شمٕمزيزات ائتامٟمٞم٦م شم١مدي إ

اؿمؽماط قمدم ومحص إصقل ، اًمٌٜمقد اًمقاردة ذم اًمّمٙمقك اًمتل شم١ميد هذا اًمتقضمف

واؿمؽماط قمدم اًمرضمقع ، (1)اعمّمٙمٙم٦م أو اجلدوى آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛمِم٤مريع حمؾ اًمتّمٙمٞمؽ

 recourse to the اًمرضمقع قمغم اعمّمدروإٟماّم ، إمم إصؾ قمٜمد اًمتخٚمػ قمـ اًمًداد

obligor ، ّٓقمغم اعم٤مًمؽ إول واؿمؽماط قمدم شمٍمف ُم٤مًمؽ اًمّمؽ ذم اًمّمؽ سم٤مًمٌٞمع إ ،

يٙمقن سمًٕمر اًمتٜمٗمٞمذ  ا سمنماء اًمّمٙمقك. واًمققمد سمنماء اًمّمٙمقكم وقمدً يمقن اعمٜمِمئ ىمد  

(2)
exercise price ، اًمذي يتٜم٤مول ذم اًمٖم٤مًم٥م اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م ًمٚمّمٙمقك زائد اًمٕمقائد

اًمققمد سم٤مًمنماء سمًٕمر اًمتٜمٗمٞمذ وطمٚمقل اًمديـ قمٜمد ختٚمػ اعمٜمِمئ واؿمؽماط شمٜمٗمٞمذ ، اًمدوري٦م

ر قمـ اعمردود ٔمَ ػ سم٘مٓمع اًمٜم٤ّم يٜمِمئ ُمديقٟمٞم٦م ُم٤ٌمذة قمٜمد اًمتخٚمّ قمـ ؾمداد إىم٤ًمط ممّ 

                                                           
 مم٤م ضم٤مء ذم سمٜمقد اًمٕم٘مد ُم٤م ي٠ميت:  (1)

 No investigation or enquiry will be made and no due diligence will be conducted in respect 

of any Wakala Assets comprised within a Wakala Portfolio" 

ٓ ُيًٛمح سم٢مضمراء أي حتري٤مت أو اؾمتٗم٤ًمرات وٓ دراؾم٤مت ضمدوى سمِم٠من أي ُمـ أصقل اًمقيم٤مًم٦م اًمتل شمتْمٛمٜمٝم٤م "

 –م 2011ُمـ ٟمنمة إصدار صٙمقك سمٜمؽ أسمق فمٌل اًمتج٤مري )ٟمقومٛمؼم  25ص  "حمٗمٔم٦م اًمقيم٤مًم٦م )آؾمتثامري٦م( 

 ُمتقاومر قمغم قمٜمقان: م(2016ٟمقومٛمؼم 

 https://www.sukuk.com/sukuk-new-profile/adcb-islamic-finance-cayman-limited-926/ 

 م. 6/2/2016شم٤مريخ زي٤مرة اعمقىمع: 

 ُمـ أُمثٚم٦م هذه اًمٜمّمقص ُم٤م ٟمّم٧م قمٚمٞمف ٟمنمة إصدار صٙمقك اًمقيم٤مًم٦م سم٤مٓؾمتثامر طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمٝم٤م:  (2)

 Purchase Undertaking 

The Purchase Undertaking will be executed as a deed on 29 June 2015 by APICORP as 

obligor in favour of the Trustee and the Delegate and will be governed by English law. 

APICORP will, in relation to each Series, irrevocably undertake in favour of the Trustee and 

the Delegate to purchase and accept the transfer and conveyance of all of the Trustee’s 

interests, rights, title, benefits and entitlements, present and future, in, to and under the 

Wakala Assets on the Scheduled Dissolution Date or any earlier due date for dissolution 

following the occurrence of a Dissolution Event, as the case may be, at the Exercise Price by 

entering into a sale agreement. 

https://www.sukuk.com/sukuk-new-profile/adcb-islamic-finance-cayman-limited-926/
https://www.sukuk.com/sukuk-new-profile/adcb-islamic-finance-cayman-limited-926/
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ر ر اعمّمدِ قمٜمد شمٕمثّ -حٚم٦م اًمّمٙمقك  وٕن  ، (1)آىمتّم٤مدي ًمٚمّمٙمقك وؾم٥ٌم اًمتخٚمػ

ٖمرُم٤مء ذم إصقل يّمػمون أؾمقة اًم -وقمجزه قمـ ذاء إصقل أو دومع اعمًتح٘م٤مت

حٚم٦م اًمّمٙمقك ٓ يٛمٚمٙمقن  أن  شمٔمٝمر ، هذه اًمنموط يمؾُّ ، pari passu اًمتّمٙمٞمؽ حمؾ  

ؿ يٛمٚمٙمقن ذم أطمًـ إطمقال اعمٜمٗمٕم٦م وأّن ، اًمّمٙمقك ُمٚمٙمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وٓ ُمٚمٙمٞم٦م ٟمٗمٕمٞم٦م

 وهق ُم٤م ٓ دمٞمزه اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م. ، آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمّمٙمقك

 .ؽقة إصقل ايمسقاديةسمؼققد كؼؾ مؾ: اإلؾمؽال ايمممفمل ايمثاين

اًمّمٙمقك اًمًٞم٤مدي٦م هل اًمّمٙمقك اًمتل شمّمدره٤م احلٙمقُم٦م أو إطمدى اعم١مؾم٤ًمت 

اعمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م سمٖمرض إٟمج٤مز ُمِم٤مريع اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اًمًٞم٤مدي٦م ًمٚمدوًم٦م شمتح٘مؼ 

ٙمقك ختتٚمػ قمـ اًمّمٙمقك اخل٤مص٦م اًمتل شمّمدره٤م اًمنميم٤مت ويٙمقن وهذه اًمّّم  ،اًمٕم٤مُم٦م

، أهؿ إؿمٙم٤مل يتٕمٚمؼ سم٤مًمّمٙمقك اًمًٞم٤مدي٦مو. (2)ري عمّمدره٤مهمروٝم٤م حت٘مٞمؼ اًمرسمح اًمتج٤م

أمهٝم٤م قمدم ٟم٘مؾ إصقل اعمّمٙمٙم٦م ُمـ ، ووع ذوط شم٘مٞمٞمدي٦م عم٤مًمٙمل هذه اًمّمٙمقك

وشم٘مٞمٞمد شمٍمف حٚم٦م اًمّمٙمقك ذم ، اعمٞمزاٟمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م إمم حٚم٦م اًمّمٙمقك أو ُمـ يٛمثٚمٝمؿ

غم ـمرف وُمٜمع سمٞمع اًمّمٙمقك قم، ويمذا إًمزاُمٝمؿ سمٞمع اًمّمٙمقك قمغم احلٙمقُم٦م، اًمّمٙمقك

 سم٢مذن اعمّمدر. صم٤مًم٨م إّٓ 

سملم إصقل اًمتل متثؾ ؾمٞم٤مدة اًمدوًم٦م قمغم  اًمتٗمريؼدقمقى  غ هذا اًمت٘مٞمٞمدُمًقّ و

١مؾم٤ًمت دم٤مري٦م شمروم حمْم٤م عم اًمتل متثؾ اؾمتثامر دم٤مري٤مً  شمٚمؽُمراوم٘مٝم٤م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م و

سملم اًمّمٙمقك اًمًٞم٤مدي٦م  ًم٘مقل سم٠منّ اذم أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ُم٤م يًتٜمد إًمٞمف  نّ أاًمرسمح. ومرأوا 

واخل٤مص٦م ومرق ذم احلٙمؿ يٌٜمك قمٚمٞمف اًم٘مقل سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م إدظم٤مل ذوط ًمتٞمًػم إصدار 

اًمّمٙمقك اًمًٞم٤مدي٦م وإن يم٤من ئمٝمر ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ُم٘مت٣م قم٘مد اًمٌٞمع وسمخ٤مص٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

                                                           
 مم٤م ضم٤مء ذم ُمقوقع شمٕمقيض حٚم٦م صٙمقك ومًخ اًمٕم٘مد سم٥ًٌم اًمتخٚمػ قمـ دومع إىم٤ًمط ُم٤م ي٠ميت:  (1)

 “The aggregate outstanding face amount of the Certificates plus all accrued and unpaid Periodic 

Distribution Amounts in respect of such Certificates”.  

 م.2016اٟمٔمر، شمقصٞم٤مت ُم١ممتر قمٚمامء اًمنميٕم٦م ًمًٜم٦م  (2)
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وًمٙمـ اإلؿمٙم٤مل  .قمغم حٚم٦م اًمّمٙمقك ؾ حتجػمامتثّ  شمْمٛملم هٞمٙمؾ إصدار ذوطٍ 

اًمّمٙمقك ُمـ اًمتٍمف ذم  اًمنمقمل اًمٚمّمٞمؼ سمٛمقوقع ووع ذوط شم٘مٞمٞمدي٦م متٜمع حٚم٦م

شم٘مٞمٞمد شمٍمف اعم٤مًمؽ ذم ُمٚمٙمف اًمذي يٜمدرج وٛمـ  ُمقوقعو، ٙم٦مإصقل اعمّمٙمّ 

 .خي٤مًمػ ُم٘متْم٤مه أم ٓأّٟمف  ٤م إذا يم٤من هذا اًمت٘مٞمٞمد يٌٓمؾ اًمٕم٘مد سم٤مقمت٤ٌمرُمّ أو، ذوط اًمٕم٘مد

 (1)اًمٕمٚمامء ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م مجٝمقر وااقمتٛمد هذه اًمنموط اُمٜمٕمق٤مًمذيـ وم

اًمذي يرى أن اًمنمط اعمخ٤مًمػ  -(4)هق اعمذه٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦مو- (3)واًمِم٤مومٕمٞم٦م (2)اعم٤مًمٙمٞم٦م

قمغم اظمتالف سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام يٙمقن ومٞمف ، اًمٕم٘مدعم٘مت٣م اًمٕم٘مد ي١مدي إمم وم٤ًمد اًمنمط وسمٓمالن 

 اًمًّٞمدة ٦موأسمرز أدًمتٝمؿ طمدي٨م ىمّّم  ،وم٤ًمد ًمٚمنمط واًمٕم٘مد أو وم٤ًمد ًمٚمنمط دون اًمٕم٘مد

ّٕٟمف  ٪ؿمؽماط اًمقٓء ًمٖمػم اعمٕمتؼذم اعمٜمع ُمـ ا (5)ُمع سمريرة -ريض اهلل قمٜمٝم٤م- قم٤مئِم٦م

قم٘مد  . وأن  (6)ضمٕمٚمقه أصال شم٘م٤مس قمٚمٞمف ؾم٤مئر اًمنموطسمحٞم٨م خم٤مًمػ عم٘مت٣م اًمٕم٘مد 

 وأيٌٞمع  ّٓ ٠موم٤مًمتحجػم قمٚمٞمف سم، اًمٌٞمع ي٘متيض شمٍمف اعمِمؽمي ذم ُمِمؽماه قمغم أي وضمف ؿم٤مء

 ومٞمٙمقن وم٤مؾمدًا.، ذط ُمٜم٤مف عم٘مت٣م قم٘مد اًمٌٞمع ٪ٓ هي٥م

اًمتقؾمع  (7)وسمٕمض اعمٕم٤مسيـ، شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ وُمذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمثؾ اسمـ

                                                           
 . 7/282، رد اعمحت٤مر 4/57، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 6/77، ومتح اًم٘مدير 7/14سمدائع اًمّمٜم٤مئع  (1)

 .2/35، سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ 2/89، اًمٗمقايمف اًمدواين 4/373، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 5/80ذح اخلرر  (2)

 .2/381، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 3/450، ن٤مي٦م اعمحت٤مج 9/363اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب  ،6/381احل٤موي اًمٙمٌػم  (3)

 . 174، اًمتٜم٘مٞمح اعمِمٌع ص 4/1423، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 3/61، اًمٙم٤مذم 11/232اًمنمح اًمٙمٌػم قمغم اعم٘مٜمع  (4)

 . 1504(، وُمًٚمؿ ذم يمت٤مب اًمٕمتؼ، طمدي٨م سمرىمؿ 2168أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٌٞمقع، طمدي٨م رىمؿ  (5)

شمٗم٤مصٞمؾ أدًمتٝمؿ ذم سمح٨م ٟمٕمامن ضمٖمٞمؿ طمٙمؿ اًمنموط اعم٘مؽمٟم٦م سم٤مًمٕم٘مقد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، جمٚم٦م احلٙمٛم٦م،  اٟمٔمر (6)

م، ويقؾمػ اًمِمٌٞمكم: اعمقاءُم٦م سملم اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م وُم٤ٌمدئ اًمرىم٤مسم٦م واًمتٜمٔمٞمؿ سمح٨م ُم٘مدم 1998، 16قمدد 

اًمًٚمٛمل: قم٘مد اًمتٍميػ: وُم٤م سمٕمده٤م، وقمٌد اهلل  10م، ص2014ًمٚمٛم١ممتر اًمٕم٤معمل اًمت٤مؾمع ًمٕمٚمامء اًمنميٕم٦م، 

 ه.1429، ؾمٜم٦م 38شمقصٞمٗمف، وطمٙمٛمف، جمٚم٦م اًمٕمدل اًمٕمدد 

، وىم٤مقمدة ذم اًمٕم٘مقد ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل ص 29/136اٟمٔمر، جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞمف  (7)

(، واًمديمتقر اًمِمٌٞمكم: اعمقاءُم٦م سملم اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م 244/8، وذح اسمـ قمثٞمٛملم قمغم اًمنمح اعمٛمتع )227

 وُم٤ٌمدئ اًمرىم٤مسم٦م واًمتٜمٔمٞمؿ، واًمديمتقر قمٌد اهلل اًمًٚمٛمل: قم٘مد اًمتٍميػ شمقصٞمٗمف وطمٙمٛمف.
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سم٥ًٌم ، ٛمٌدأ ُمٜم٤موم٤مة ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد قمغم إـمالىمفسمظمذ إوقمدم ، ذم ىمٌقل اًمنموط

وأن اًمٕمؼمة سمٛمٜم٤موم٤مة اًمنمط عم٘مّمقد اًمٕم٘مد ٓ ، اظمتالومٝمؿ ذم ُمٗمٝمقم ُمٜم٤موم٤مة ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد

ر همثؿرهتا ن سُممزمّ مـ ازمتاع كخاًل زمعد أ": ُمقن طمدي٨مؾ ًمف اعمت٘مدّ ٤م ُمثّ وممّ ، وم٘مط ُم٘متْم٤مه

هذا اًمنمط ظمالف  أنّ : ًٓم٦م ُمٜمف. ووضمف اًمدّ (1)"أن يشؼمؿمفا اظمبتاع يمؾذي زمافمفا إّٓ 

. وُمّثَؾ ًمف اعمٕم٤مسون سمٌٞمع سمٞم٧م عمـ ٓ (2)زه اًمِم٤مرعوىمد ضمقّ ، ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد اعمٓمٚمؼ

، ٦م ُم٤ًمقمدشمف وُم٤ًمقمدة قم٤مئٚمتفسمًٕمر رظمٞمص سمٜمٞمّ  ،حمت٤مجف قم٤مئٌؾ وًمٙمٜمّ  ،حيًـ اًمتٍمف

اًمنمط وإن يم٤من خم٤مًمٗم٤م عم٘مت٣م  ٜمقا أنّ ومٌٞمّ ، ف قمغم اعمِمؽمي إن أراد سمٞمٕمفواؿمؽماط سمٞمٕم

، اًمٕم٘مد اًمٓمروملم ذم وًمٙمٜمف حم٘مؼ عم٘مّمقد، ف اعمِمؽمي ذم اعمٌٞمعاًمٕم٘مد وهق طمري٦م شمٍّم 

ـ ٓ حيًـ اًمتٍمف ُمـ اإلضار سمٕم٤مئٚمتف وقمدم وٞم٤مع طمؼ اًم٤ٌمئع إن ىمرر عم ٤مُمٜمٕم ٕن ومٞمف

 .(3)سمٞمٕمفاعمِمؽمي 

ٓ ُم٤مٟمع "ف إمم أٟمّ  "وًم٦م اعمًتديرة ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إلدارة اًمًٞمقًم٦ماًمٓم٤م"٧م َّم ٚمُ وىمد ظَم 

إذا شمؿ ، ُمـ ووع ذوط شم٘مٞمٞمدي٦م متٜمع حٚم٦م اًمّمٙمقك ُمـ سمٕمض اًمتٍموم٤مت ذم إصقل

ُم٤مٟمع ُمـ ووع ذوط وٓ وحتٛمؾ حٚم٦م اًمّمٙمقك همرُمٝم٤م وهمٜمٛمٝم٤م. ، ومٕمال ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م

، إذا شمؿ ومٕمال ٟم٘مؾ اعمٚمٙمٞم٦م، شم٘مٞمٞمدي٦م متٜمع حٚم٦م اًمّمٙمقك ُمـ سمٕمض اًمتٍموم٤مت ذم إصقل

 .(4)"وحتٛمؾ حٚم٦م اًمّمٙمقك همرُمٝم٤م وهمٜمٛمٝم٤م

ن اؾمت٘مر ُمٚمؽ حٚم٦م اًمّمٙمقك قمغم إطمرج ذم ووع ذوط شم٘مٞمٞمدي٦م  أّٓ  لورأي

                                                           
 . 1543أظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اعم٤ًمىم٤مة، وُمًٚمؿ يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب ُمـ سم٤مع ٟمخاًل قمٚمٞمٝم٤م صمٛمر سمرىمؿ  (1)

 . 3/400أقمالم اعمقىمٕملم  (2)

٦م سم٤مًمٕم٘مقد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، جمٚم٦م احلٙمٛم٦م، اٟمٔمر شمٗم٤مصٞمؾ أدًمتٝمؿ ذم سمح٨م ٟمٕمامن ضمٖمٞمؿ طمٙمؿ اًمنموط اعم٘مؽمٟم (3)

م، ويقؾمػ اًمِمٌٞمكم: اعمقاءُم٦م سملم اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م وُم٤ٌمدئ اًمرىم٤مسم٦م واًمتٜمٔمٞمؿ سمح٨م ُم٘مدم 1998، 16قمدد 

وُم٤م سمٕمده٤م، وقمٌد اهلل اًمًٚمٛمل: قم٘مد اًمتٍميػ.  10م، ص2014ًمٚمٛم١ممتر اًمٕم٤معمل اًمت٤مؾمع ًمٕمٚمامء اًمنميٕم٦م، 

 ه.1429، ؾمٜم٦م 38د شمقصٞمٗمف، وطمٙمٛمف، جمٚم٦م اًمٕمدل اًمٕمد

  م.2016شمقصٞم٤مت اًمٓم٤موًم٦م اعمًتديرة ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ؾمٜم٦م  (4)
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٤م وأّن  ،شمٜم٤موًمف ذم ُمقوقع اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م حلٛمٚم٦م اًمّمٙمقك إؿمٙم٤مل شمؿّ  وهق حمّؾ  ،إصقل

ف يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمد سمٞمع إصقل قمغم أٟمّ  ذم ومحقاه٤م ُمٚمٙمٞم٦م همػم طم٘مٞم٘مٞم٦م. وٓ طمرج إن ٟمّص 

 ،ر اعمّمدر قمـ دومع ُمًتح٘م٤مت اًمنماء ذم ُمققمدهٕمث  ف إن شمَ قمغم همػم اعمّمدر ذيٓم٦م أٟمّ 

 وإن أومٚمس ومٚمـ يٙمقن أؾمقة اًمٖمرُم٤مء.، قع قمغم إصقلضمومٚمٝمؿ احلؼ ذم اًمرّ 

 .ايمصؽقكأصقل مؾؽقة اإلهمصاح يمؾؿشؼمي فمـ : يمثاإلؾمؽال ايمثا

ٚمٙمٞم٦م أصقل اًمّمٙمقك ٞم٦م إومّم٤مح ُمّمدر اًمّمٙمقك قمـ ُمإؿمٙم٤مًم ظمالص٦م

ٓ شمرهم٥م ذم اإلومّم٤مح قمـ ، سمٕمض اًمدول وٓقمت٤ٌمرات ؾمٞم٤مدي٦م هق أنّ ، ًمٚمٛمِمؽمي

، ووصًٗم٤م، ُمـ طمٞم٨م اإلومّم٤مح قمـ اًمًٚمٕم٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمٝم٤م ٟمققًم٤م، اًمتّمٙمٞمؽ إصقل حمّؾ 

يمام ، وحيدث هذا قمٜمدُم٤م خيٚمق اًمٕم٘مد ُمـ حتديد ُم٤م شمؿ سمٞمٕمف أو متٚمٞمٙمف طم٘مٞم٘م٦مً  وُم٘مداًرا.

طمٞم٨م ُيٙمتٗمك ، (Sovereign Sukuukّمٙمقك اًمًٞم٤مدي٦م )حيدث ذم سمٕمض صقر اًم

شمْمٛمٜمٝم٤م احلٙمقُم٦م أو شمتٕمٝمد سم٢مقم٤مدة ، اًمتّمٙمٞمؽ أصقل ؾمٞم٤مدي٦م إصقل حمؾ   سم٤مًم٘مقل إن  

ذائٝم٤م قمٜمد اإلـمٗم٤مء. وُمـ أُمثٚمتف ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمنمة وقم٘مقد اإلصدار اًمٕم٤مذ ُمـ صٙمقك 

 إصقل حمّؾ  أنّ ، م2004/يقًمٞمق/20اإلضم٤مرة اخل٤مص٦م سمحٙمقُم٦م ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ سمت٤مريخ 

دون إقمٓم٤مء أي شمٗمّمٞمالت ، "ضمزء ُمـ أرض ُمٓم٤مر اًمٌحريـ اًمدوزم": اًمتّمٙمٞمؽ هل

وإقم٤مدة سمٞمٕمف. ومٕم٤ٌمرة ، وشم٠مضمػمه، ؾمقاء ذم ٟمنمة اإلصدار أو ذم قم٘مقد سمٞمع إصؾ، أظمرى

همػم يم٤مومٞم٦م ذم شمٕمٞملم اعمٌٞمع أو دومع اجلٝم٤مًم٦م واًمٖمرر  "ضمزء ُمـ أرض ُمٓم٤مر اًمٌحريـ اًمدوزم"

ُمـ أرض اعمٓم٤مر يمؿ ُم٤ًمطمتف؟ وهؾ اعم٘مّمقد سمف  "اجلزء"ومٝمذا ، داًمٗم٤مطمش قمـ اًمٕم٘م

إرايض اًمٗم٤مرهم٦م ُمـ اعمٓم٤مر أم يدظمؾ ومٞمف اًم٘مًؿ اًمذي قمٚمٞمف اًمٌٜم٤مء؟ وإذا يم٤من إُمر 

 .(1).. اًمخ.داظمٚم٦م ذم اعمٌٞمع أو ٓ شمدظمؾ "اجلزء"يمذًمؽ ومٝمؾ اعم٤ٌمين اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم هذا 

                                                           
اٟمٔمر، اًمديمتقر طم٤مُمد ُمػمة: صٙمقك اإلضم٤مرة: دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، اًمري٤مض: دار اعمٞمامن، وسمٜمؽ  (1)

(، وسمح٨م اًمديمتقر د. قمٌد اًمرزاق قمٌد اعمجٞمد أٓرو: 474-453م، ص2008ه/1429، 1اًمٌالد، ط

ومّم٤مح ًمٚمٛمِمؽمي قمـ ُمٚمٙمٞم٦م أصقل اًمّمٙمقك: دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمٓم٤موًم٦م اعمًتديرة ًمٚمٝمٞمئ٦م اإل

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إلدارة اًمًٞمقًم٦م.
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وُمـ ، ٞمع إذا مل ُيٗمَّمح قمـ اعمٌٞمعهلام طمٙمؿ اًمٌأوّ : وهذه اعم٠ًمًم٦م شمتٜم٤مول إؿمٙم٤مًملم

أُمثٚم٦م ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم ٟمنمة وقم٘مقد اإلصدار اًمٕم٤مذ ُمـ صٙمقك اإلضم٤مرة اخل٤مص٦م 

م. طمٞم٨م ٟمّّم٧م قمغم أن إصقل 2004/يقًمٞمق/20سمحٙمقُم٦م ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ سمت٤مريخ 

دون إقمٓم٤مء أي٦م ، "ضمزء ُمـ أرض ُمٓم٤مر اًمٌحريـ اًمدوزم": حمؾ اًمتّمٙمٞمؽ هل

وإقم٤مدة ، وشم٠مضمػمه، ة اإلصدار أو ذم قم٘مقد سمٞمع إصؾؾمقاء ذم ٟمنم، شمٗمّمٞمالت أظمرى

همػم يم٤مومٞم٦م ذم شمٕمٞملم اعمٌٞمع أو دومع  "ضمزء ُمـ أرض ُمٓم٤مر اًمٌحريـ اًمدوزم"سمٞمٕمف. ومٕم٤ٌمرة 

ُمـ أرض اعمٓم٤مر يمؿ ُم٤ًمطمتف؟ وهؾ  "اجلزء"ومٝمذا ، اجلٝم٤مًم٦م واًمٖمرر اًمٗم٤مطمش قمـ اًمٕم٘مد

وإذا ، اًمذي قمٚمٞمف اًمٌٜم٤مء؟ اعم٘مّمقد سمف إرايض اًمٗم٤مرهم٦م ُمـ اعمٓم٤مر أم يدظمؾ ومٞمف اًم٘مًؿ

.. .داظمٚم٦م ذم اعمٌٞمع أو ٓ شمدظمؾ "اجلزء"يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٝمؾ اعم٤ٌمين اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم هذا 

، إذا شمراوٞم٤م ُمدى ؾمٚمٓم٤من اًمٓمروملم ذم اًمتٜم٤مزل قمـ طم٘مٝمام ذم اإلومّم٤مح: واًمث٤مين .(1)اًمخ

٤مئع قمـ سمحٞم٨م يتٜم٤مزل اعمِمؽمي قمـ طم٘مف ذم ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م اؿمؽمى )اعمثَٛمـ( ويتٜم٤مزل اًمٌ

، سمٕمُتؽ أطمد أُماليمل اًمًٞم٤مدي٦م: يم٠من ي٘مقل اًم٤ٌمئع، طم٘مف ذم ُمٕمروم٦م سمَِٙمْؿ سم٤مع )اًمثٛمـ(

وهق ، أو يٕمٚمامن هب٤م وٓ يٗمّمح٤م سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ذم ٟمنمة اإلصدار اؿمؽميُتٝم٤م: وي٘مقل اعمِمؽمي

رة اًمًٞمقًم٦م اواىمع ذم سمٕمض اًمّمٙمقك اعمّمدرة ُمـ ىمٌؾ اهلٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إلد

(International Islamic Liquidity Management Corporation IILM). 

ل اًمٕم٘مد إذا ضمٝمٚم٧م ومٞمف قملم اعمٌٞمع سم٤مـمؾ ٓ  قمغم أنّ  اجلٛمٝمقر ذم اإلؿمٙم٤مل إو 

قمٜمف ذم احلدي٨م اًمذي رواه أسمق  س سم٤مًمٖمرر اعمٜمٝمّل شمٚمٌّ ّٕٟمف شمؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مره اًمنمقمٞم٦م 

قمـ سمٞمع  -ٚمٞمف وؾمّٚمؿصغّم اهلل قم-نك رؾمقل اهلل ": ُمرومققًم٤م -ريض اهلل قمٜمف-هريرة 

شمٕمٞملم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ذط ًمّمح٦م قم٘مد اًمٌٞمع ذقًم٤م. وًمٙمـ هؾ جيقز ٪ ٕن  (2)"اًمٖمرر

                                                           
طم٤مُمد ُمػمة: صٙمقك اإلضم٤مرة: دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، )اًمري٤مض: دار اعمٞمامن، وسمٜمؽ اًمٌالد،  د.اٟمٔمر،  (1)

 .474-453م(، ص2008ه/1429، 1ط

(، وسمح٨م د. قمٌد اًمرزاق قمٌد اعمجٞمد أٓرو: اإلومّم٤مح 474-453، صطم٤مُمد ُمػمة: صٙمقك اإلضم٤مرة د.اٟمٔمر،  (2)

ًمٚمٛمِمؽمي قمـ ُمٚمٙمٞم٦م أصقل اًمّمٙمقك: دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمٓم٤موًم٦م اعمًتديرة ًمٚمٝمٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

 اًمٕم٤معمٞم٦م إلدارة اًمًٞمقًم٦م.
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قمدم اإلومّم٤مح ٓقمت٤ٌمرات ُمّمٚمحٞم٦م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ُمع اإلىمرار سم٤معمٜمع ذم اإلـم٤مر اًمٕم٤مدي؟ أو 

هؾ يّمح أن يٗمّمح اعمّمدر ًمٚمٝمٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إلدارة اًمًٞمقًم٦م دون حٚم٦م 

ُمٜمٝم٤م ُم٤م ورد ذم شمقصٞم٤مت اًمٓم٤موًم٦م ، ٤موًم٦م ًمتًقيغ قمدم اإلومّم٤محصمٛم٦م حماًمّمٙمقك؟ 

اعمًتديرة اًمراسمٕم٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إلدارة اًمًٞمقًم٦م اًمتل ظمٚمّم٧م ومٞمام يتٕمٚمؼ 

 : فسم٤مإلومّم٤مح إمم أٟمّ 

ر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕم٘مقد اعم٤مًمٞم٦م ؾ وُمت٘مرّ ُمٌدأ اإلومّم٤مح ُم١مّص  -

 وط ًمّمح٦م اًمتٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م. ؼ اًمرو٤م اعمنماإلؾمالُمٞم٦م إذ سمف يتح٘مّ 

اًمٖمرض ُمـ اإلومّم٤مح ذم ُمٌدأ اًمنمع هق طمٗمظ أُمقال اعمتٕم٤مىمديـ وح٤ميتٝمؿ ُمـ  -

ووٌط  ،أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ وصٞم٤مٟم٦م اًمٕم٘مقد ُمـ قمدم شمرشم٥م آصم٤مره٤م اعم٘مّمقدة ُمٜمٝم٤م

مم٤مرؾم٤مت اًمًقق ُمـ اعمامرؾم٤مت اًمْم٤مرة يم٤مًمٙمذب واًمٖمش واًمٖمٌـ اًمٗم٤مطمش واًمتدًمٞمس 

 ٤مت.وؾمقء اؾمتٖمالل اعمٕمٚمقُم

يٚمزم اإلومّم٤مح ًمٚمٛمِمؽمي قمـ ُمٚمٙمٞمتف ٕصقل اًمّمٙمقك إٓ ذم اًمّمٙمقك اعمٌٜمٞم٦م  -

 يٚمزم ومال – اًمقيم٤مًم٦م أو اعمِم٤مريم٦م أو اعمْم٤مرسم٦م صٙمقك وهل –قمغم قم٘مقد إُم٤مٟم٤مت 

 . اًمّمٙمقك ٕصقل سمٛمٚمٙمٞمتف ًمف اإلومّم٤مح

 وإٟماّم ، صٖمػم ويمٌػم إن  اإلومّم٤مح ذم قم٘مقد اعمٕم٤مُمالت ٓ يٕمٜمل اإلظم٤ٌمر سمٙمّؾ  -

٤ٌمر سم٤محل٘م٤مئؼ اجلقهري٦م ذات اًمت٠مصمػم ذم اخت٤مذ اًمٓمرف أظمر ىمراره سمِم٠من يٕمٜمل اإلظم

  اًمتٕم٤مىمد أو قمدُمف.

سمٜم٤مء قمغم ُم٤م شمؿ سمٞم٤مٟمف ًمٚمٛمِم٤مريملم ومٞمام خيص صٞمٖم٦م وصػ آؾمتثامر اًمقاردة ذم  -

( ذم إـم٤مر سمرٟم٤مُم٩م "اهلٞمئ٦م"ُمٕم٤ميػم اهلٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إلدارة اًمًٞمقًم٦م )اًم٘م٤مسمْم٦م( )

اعمِم٤مريملم ذم اًمٓم٤موًم٦م  وم٢منّ  ٪ذم اًمت٘مرير اًمذي شم٘مدُمف اهلٞمئ٦م إمم اعمًتثٛمراًمقيم٤مًم٦م واعمتْمٛمٜم٦م 

، ومّم٤محوقمٚمٞمف ٓ طم٤مضم٦م عمزيد ُمـ اإل اإلومّم٤مح،اعمًتديرة يرون ومٞمف اًم٘مدر اًمٙم٤مذم ُمـ 
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قمدم ذيمر اؾمؿ ُم٘مدم إصقل ٓ يتٕم٤مرض ُمع إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم ُمقوقع  وإنّ 

 .(1)اًمقيم٤مًم٦م

ٙمقك اهلٞمئ٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إلدارة ر قمـ احل٤مًم٦م اخل٤مص٦م سمّمٔمَ سم٘مٓمع اًمٜمّ 

همٞم٤مسمف ٓقمت٤ٌمرات ؾمٞم٤مدي٦م أو  أن   إّٓ ، اًمًٞمقًم٦م اًمتل ىمد حي٘مؼ اإلومّم٤مح ومٞمٝم٤م احلد إدٟمك

قمدم ذيمره أو ذيمر ُم٘مدم إصقل وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ذم ٟمنمة اإلصدار وآيمتٗم٤مء سم٤مًمت٘م٤مرير 

همررا ل يؾ ذم رأيٛمثّ  ،اًمتل ٓ شمٜمدرج وٛمـ اًمٕم٘مد اًمٜم٤مفمؿ إلصدارات اًمّمٙمقك

ومٙمٞمػ يٓم٤مًمٌقن سم٠مصقهلؿ قمٜمد ، إذا مل يٕمرف حٚم٦م اًمّمٙمقك ُم٤م يٛمٚمٙمقنّٕٟمف وم٤مطمِم٤م٪ 

 شمٕمثر اعمّمدر؟

واإلومّم٤مح وإن يم٤من ضم٤مئزا ذم اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ذم اإلـم٤مر اًمٕم٤مم يمقن اًمٕم٘مد ذم 

ويمؾ ُم٤م ارشمْم٤مه اًمٕم٤مىمدان ُمـ أطمٙم٤مم وذوط وشم٘مٞمٞمد ، هذه اًم٘مقاٟملم ذيٕم٦م اعمتٕم٤مىمديـ

وإن ظم٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وآصم٤مره اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُم٤م مل ، حٞمح٤ًم وُم٘مٌقًٓ ذم اإلومّم٤مح يٙمقن ص

وهذا ُم٤م يًٛمقٟمف ُمٌدأ ؾمٚمٓم٤من اإلرادة ُمـ طمٞم٨م إٟمِم٤مء اًمٕم٘مقد ، يٙمـ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم

، وم٤مُٕمر قمغم ظمالف ذًمؽ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ،(2)وشمرشمٞم٥م آصم٤مره٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘م٤مٟمقن

صم٤مر. ومثٛم٦م ومرق ذم اًمٗم٘مف سملم ؾمٚمٓم٦م إٟمِم٤مء ٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آام يؽمشم  سماًمٕم٘مقد  ذم اًمٕمؼمةطمٞم٨م 

. وم٢مرادة اًمٕم٤مىمدْيـ ذم اًمنميٕم٦م (3)وؾمٚمٓم٦م شمٕمٞملم أطمٙم٤مم اًمٕم٘مد وصمٌقت آصم٤مره، اًمٕم٘مد

قم٘مٍد وشمٕمٞملم آصم٤مره ُمـ  سمٞمٜمام يتؿ حتديد أطمٙم٤مم يمّؾ ، ام شمٜمِمئ اًمٕم٘مد وم٘مطاإلؾمالُمٞم٦م إٟمّ 

إطمٙم٤مم ": -رحف اهلل-ٓ ُمـ اًمٕم٤مىمديـ. وذم هذا ي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اًمِم٤مرع

ٟمحـ أطمدصمٜم٤م ، يم٤معُمٚمؽ اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٌٞمع وُمٚمِؽ اًمٌْمِع اًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمٙم٤مح، اًمث٤مسمت٦م سم٠مومٕم٤مًمٜم٤م

                                                           
 م.2016اًمٕم٤معمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إلدارة اًمًٞمقًم٦م ًمًٜم٦م  شمقصٞم٤مت اًمٓم٤موًم٦م اعمًتديرة اًمراسمٕم٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م (1)

وُم٘م٤مرٟم٦م ذًمؽ سم٤مًمنميٕم٦م ذم: اًميير، اًمّمديؼ حمٛمد إُملم: اًمٖمرر  "ُمٌدأ ؾمٚمٓم٤من اإلرادة ذم اًم٘م٤مٟمقن"اٟمٔمر،  (2)

 ، 22-20ه(، ص1410، 2وأصمره ذم اًمٕم٘مقد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، )دار اجلٞمؾ، سمػموت، ط

احلٛمٞمد: اعمِمت٘م٤مت اعم٤مًمٞم٦م ودوره٤م ذم إدارة اعمخ٤مـمر، )دار اًمٜمنم ًمٚمج٤مُمٕم٤مت، اًم٘م٤مهرة،  روقان، ؾمٛمػم قمٌد (3)

  494ه( ص1426، 1ط
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 .(1)"واًمِم٤مرع أصم٧ٌم احلٙمؿ ًمثٌقت ؾمٌٌف ُمٜم٤م، أؾم٤ٌمب شمٚمؽ إطمٙم٤مم

د اًمِم٤مرع سمًٚمٓم٤من شمٕمٞملم آصم٤مر اًمٕم٘مقد وأطمٙم٤مُمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف وسمٛمقضم٥م شمٗمرّ 

ٓ يٛمٙمـ أن يٜم٘مٚم٥م صحٞمح٤ًم سمٛمجّرد ذم هذا اًمٗم٘مف  سمٓمالٟمفقم٘مد صم٧ٌم  ومٙمّؾ ، اإلؾمالُمل

، اًمٕم٘مد ًمّمح٦م ذط -اعمٌٞمع وهق–قم٘مد اًمٌٞمع  اشمٗم٤مق اعمتٕم٤مىمديـ أو رو٤ممه٤م. ومتٕمٞملم حمّؾ 

وٓ يٛمٙمـ شمٖمٞمػم هذا احلٙمؿ أو ، ىم٧م اجلٝم٤مًم٦م إمم هذا اعمحؾ سمٓمؾ اًمٕم٘مد ذقم٤مً وإذا شمٓمرّ 

 . (2)إؾم٘م٤مط ذًمؽ اًمنمط سمحّج٦م رو٤م اعمتٕم٤مىمديـ أو اشمٗم٤مىمٝمام قمغم ذًمؽ

وشمٕمٞمٞمٜمف شمٕمٞمٞمٜم٤م  -أصقل اًمّمٙمقك- اإلومّم٤مح قمـ اعمٌٞمع ٤م شم٘مّدم أنّ ممّ  ومقاوح

وٓ أصمر ًمًٙمقت اًمٓمروملم ، زه قمـ همػمه ُمـ ُمًتٚمزُم٤مت صح٦م قم٘مد اًمٌٞمع ذم اًمنميٕم٦ميٛمٞمّ 

  .أو شمراوٞمٝمام ذم شمٕمٓمٞمؾ ذًمؽ أو شمٕمٚمٞم٘مف

  

                                                           
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، أحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ: جمٛمقع اًمٗمت٤موى )جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓم٤ٌمقم٦م اعمّمحػ اًمنميػ، اعمديٜم٦م اعمٜمقرة،  (1)

  29/153ه( 1416، 1ط

، وقمٌد اًمرزاق قمٌد اعمجٞمد أٓرو: 20 اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م، صاًميير، اًمٖمرر وأصمره ذم اًمٕم٘مقد ذم (2)

اإلومّم٤مح ًمٚمٛمِمؽمي قمـ ُمٚمٙمٞم٦م أصقل اًمّمٙمقك: دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمٓم٤موًم٦م اعمًتديرة ًمٚمٝمٞمئ٦م 

 . 22اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م إلدارة اًمًٞمقًم٦م ص
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 كتائج وسمقصقات

 : ذم ظمت٤مم هذه اًمقرىم٦م يٛمٙمـ شمٚمخٞمص أهؿ ٟمت٤مئجٝم٤م ذم أيت

ق رأس اعم٤مل اإلؾمالُمٞم٦م ومرص٦م اؾمتثامري٦م يمٌػمة عمجٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ ي٘مدم ؾمق -

وسمًٞمقًم٦م ٟم٘مدي٦م ُمٕمتؼمة أؾمٝمٛم٧م ذم شمِمٞمٞمد ُمِم٤مريع طمٙمقُمٞم٦م وظم٤مص٦م ، اعمًتثٛمريـ

 ٓم٧م اىمتّم٤مدي٤مهت٤م. طمريم٧م اىمتّم٤مد اًمٌٚمدان اإلؾمالُمل وٟمِّم ، وخٛم٦م

هٞمٙمٚم٦م سمٕمض  وسم٤مًمرهمؿ ُمـ اإلٟمج٤مز اًمٙمٌػم اًمذي طم٘م٘متف هذه اًمًقق٪ وم٢منّ  -

ه اًمّمٙمقك وسمحٙمؿ حم٤موًمتٝم٤م إقمامل سمٕمض ُمٙمقٟم٤مت هٞمٙمٚم٦م اًمًٜمدات ُمٜمتج٤مت هذ

 اًمت٘مٚمٞمدي٦م سمٖمرض حت٘مٞمؼ اًمٗمقائد اًمتل ؾمٕم٧م هذه اًمًٜمدات.

ُمـ أسمرز اإلؿمٙم٤مٓت اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مصدارات اًمّمٙمقك ُمقوقع طم٘مقق  -

ويمذا ، ٙم٦مووع اًم٘مٞمقد قمغم إصقل اًمًٞم٤مدي٦م اعمّمٙمّ ، اعمٚمٙمٞم٦م ذم إصدار اًمّمٙمقك

 ٙم٦م ذم ٟمنمات اإلصدار. اعمّمٙمّ  اإلومّم٤مح قمـ إصقل

إذا وضمد  قمالىم٦م ذقمٞم٦م سملم اإلٟم٤ًمن واًمٌمء ختقل ًمف اًمتٍمف ومٞمف٪ إّٓ  اعمٚمؽ -

إذا يم٤مٟم٧م ًمف صٗم٦م ذقمٞم٦م شمٌٞمح ًمف  إّٓ ، وشمٙمقن طم٤مضمزا قمـ شمٍمف اًمٖمػم، ُم٤مٟمع ذقمل

 .اًمتٍمف

طمؼ اعمٚمٙمٞم٦م هق ؾمٚمٓم٦م اعم٤مًمؽ ذم أن يتٍمف ذم ُمٚمٙمف شمٍموم٤م ُمٓمٚم٘م٤م قمٞمٜم٤م وُمٜمٗمٕم٦م  -

عم٤مًمؽ اًمٌمء وطمده أن يٜمتٗمع سم٤مًمٕملم اعمٛمٚمقيم٦م وهمٚمتٝم٤م وصمامره٤م وٟمت٤مضمٝم٤م  وأنّ  ،ٓواؾمتٖمال

 ."ويتٍمف ذم قمٞمٜمٝم٤م سمجٛمٞمع اًمتٍموم٤مت اجل٤مئزة ذقم٤مً 

ي٘متيض أن ًمف وطمده طمؼ اؾمتٕمامًمف ، اظمتّم٤مص إٟم٤ًمن سمٌمء اظمؾؽ واظمؾؽقة وماكقكا -

 ."عم٤مٟمع ذم طمدود اًم٘م٤مٟمقن اًمتٍمف ومٞمف اسمتداء إّٓ و واؾمتٖمالًمف
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اقمت٤ٌمر اعمحؾ أو  أمهٝم٤م: يمثػمة اعمٚمؽ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمراتيٜم٘مًؿ  -

، وُمٚمؽ ُمٜمٗمٕم٦م ُمـ همػم ُمٚمؽ قملم، وُمٚمؽ ديـ، ومٞمٜم٘مًؿ إمم ُمٚمؽ قملم، اًمٌمء اعمٛمٚمقك

وُمٚمؽ اٟمتٗم٤مع ُمـ همػم ُمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م. واقمت٤ٌمر طمدود اًمتٍمف ذم اعمٛمٚمقك إمم ُمٚمؽ شم٤مم 

  وُمٚمؽ ٟم٤مىمص.

وُمٚمٙمٞم٦م ٟمٗمٕمٞم٦م. ، ُمٚمٙمٞم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أو اؾمٛمٞم٦م: ًٛملمىمًؿ اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم اعمٚمٙمٞم٦م إمم ىم -

واعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هل ُمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص أو اًمِمخّمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م اًمتل ؾمجؾ إصؾ 

 قمغم  (Trust)وإٟمام هق أُملم ، ومٝمق ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤م، ـمرف آظمر ًمٗم٤مئدةسم٤مؾمٛمٝم٤م وًمٙمـ 

 ذًمؽ اًمٕم٘م٤مر.

، سم٤مؾمٛمف واعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م هل ُمٚمٙمٞم٦م اًمِمخص اًمذي مل شمًجؾ ُمٚمٙمٞم٦م إصؾ -

. وقمروم٧م اعمٜمِم٠مة اًمتل متتٚمؽ طمؼ يتؿتع زماحلؼقق اظمؼررة يمؾاميمؽ فمعم اظمؾؽوًمٙمٜمف 

سمقرىم٦م ُم٤مًمٞم٦م أو قم٘م٤مر أو ممتٚمٙم٤مت أظمرى  زمحؼ آكتػاعاعمٜمٗمٕم٦م سم٠من٤م شمٚمؽ اًمتل شمتٛمتع 

 .ئمٝمرؾمقاء فمٝمر اؾمٛمٝم٤م ذم ؾمجؾ أو صؽ اعمٚمٙمٞم٦م أو مل 

ٚمٙمٞم٦م أقمٞم٤من أو ُمٜم٤مومع أو اًمّمٙمقك وصم٤مئؼ ُمت٤ًموي٦م اًم٘مٞمٛم٦م متثؾ طمّمّم٤م ؿم٤مئٕم٦م ذم ُم -

 ."ظمدُم٤مت أو ذم ُمقضمقدات ُمنموع ُمٕملم أو ٟمِم٤مط اؾمتثامري ظم٤مص

رة هلٞمٙمٚم٦م وم٤ٌمقمت٤ٌمر اًمٕم٘مقد اجلزئٞم٦م اعم١مـمّ ، شمٜم٘مًؿ اًمّمٙمقك سم٤مقمت٤ٌمرات خمتٚمٗم٦م -

ًّ ، اًمّمٙمقك ، صٙمقك ُمراسمح٦م أو ُمْم٤مرسم٦م أو ويم٤مًم٦م أو ُمِم٤مريم٦م أو همػمه٤م: ؿ إممشم٘م

ًّ ، روسم٤مقمت٤ٌمر اعمّمدِ  ي٦م وصٙمقك قم٤مدي٦م شمّمدره٤م اعم١مؾم٤ًمت صٙمقك ؾمٞم٤مد: ؿ إممشم٘م

 اخل٤مص٦م ًمرومع رأس ُم٤مهل٤م أو حتّمٞمؾ ؾمٞمقًم٦م ًمالؾمتثامر.

صٙمقك ُمدقمقُم٦م : ؼ سمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمّمٙمقك شم٘مًٞمٛمٝم٤م إممشم٘مًٞمؿ ًمف شمٕمٚمّ  أهؿّ  -

ٕمقن سمحٞم٨م يتٛمتّ ، اًمٕم٘مد ع ومٞمٝم٤م اعمًتثٛمرون سمدقمؿ ووامن إصقل حمّؾ سم٤مٕصقل يتٛمتّ 

امٟمسمِمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل  ٘مك ذم ٌشمك ىم٤مئٛم٦م قمغم إصقل وصٙمق، ٤مت قمغم إصقلاًمْم 
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د ومٞمٝم٤م ُمٜمِمئ اًمّمٙمقك سمنمائٝم٤م ُمـ اعمّمدر سم٘مٞمٛم٦م ويتٕمٝمّ ، ٚم٦م قمغم اعمّمدراًمٖم٤مًم٥م ُمًجّ 

 .ؾمٛمٞم٦م ًمٚمّمّؽ وي٦م ًمٚم٘مٞمٛم٦م آوهل هم٤مًم٤ٌم ُم٤ًم ،ٗم٘م٤من قمٚمٞمٝم٤ميتّ 

 : قمٞم٦م ًمٜم٘مؾ طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م ذم اًمّمٙمقكاإلؿمٙم٤مٓت اًمنم أهؿّ  -

ُمـ اًمّمٕم٥م أّٟمف  ٤مإؿمٙم٤مًمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ُمٚمٙمٞم٦م حٚم٦م اًمّمٙمقك ًمألصقل شمٌلم ومٞمٝم - أ

ٙم٦م ٙمقك يٛمٚمٙمقن إصقل اعمّمٙمّ حٚم٦م اًمّّم  إصدارات اًمّمٙمقك سم٠منّ  اجلزم ذم ضمؾِّ 

اعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمٜمنمات ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤معمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م  وأنّ ، ُمٚمٙمٞم٦م صحٞمح٦م

 اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم. 

قز ووع ف جي أٟمّ طمٞم٨م شمٌلّم ، إؿمٙم٤مًمٞم٦م شم٘مٞمٞمد ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م إصقل اًمًٞم٤مدي٦م - ب

قمغم  وٓ طمرج إن ٟمّص ، ن اؾمت٘مر ُمٚمؽ حٚم٦م اًمّمٙمقك قمغم إصقلإذوط شم٘مٞمٞمدي٦م 

إن شمٕمثر اعمّمدر قمـ دومع أّٟمف  ف يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمد سمٞمع إصقل قمغم همػم اعمّمدر ذيٓم٦مأٟمّ 

وإن أومٚمس ومٚمـ ، ُمًتح٘م٤مت اًمنماء ذم ُمققمده ومٚمٝمؿ احلؼ ذم اًمرضمقع قمغم إصقل

 يٙمقن أؾمقة اًمٖمرُم٤مء.

ٛمِمؽمي قمـ ُمٚمٙمٞم٦م أصقل اًمّمٙمقك شمٌلم ومٞمف أن اإلومّم٤مح إؿمٙم٤مل اإلومّم٤مح ًمٚم - ت

وإن ظم٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وآصم٤مره ، وإن يم٤من ضم٤مئزا ذم اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ذم اإلـم٤مر اًمٕم٤مم

، وم٤مُٕمر قمغم ظمالف ذًمؽ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُم٤م مل يٙمـ خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم

ادة اًمٕم٤مىمدْيـ ذم اًمنميٕم٦م طمٞم٨م اًمٜمٔمرة إمم اًمٕم٘مقد وُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آصم٤مر. وم٢مر

سمٞمٜمام يتؿ حتديد أطمٙم٤مم يمؾ قم٘مٍد وشمٕمٞملم آصم٤مره ُمـ ، ام شمٜمِمئ اًمٕم٘مد وم٘مطاإلؾمالُمٞم٦م إٟمّ 

 اًمِم٤مرع. 
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 : أيتومٞمٛمٙمـ شمٚمخٞمص أمهٝم٤م ذم أما ايمتقصقات 

طم٘مٞم٘م٦م شمٕمٛمٞمؼ اًمٌح٨م ذم ُمقوقع اعمٚمٙمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واعمٚمٙمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م ًمٚمٗمّمؾ ذم  -

 ّمٙمقك.اعمٚمٙمٞم٦م اًمتل خيتص هب٤م حٚم٦م اًم

ختّمٞمص اًمٌح٨م ذم ُمقوقع ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وُم٘مّمقد اًمٕم٘مد ذم إصدارات  -

 دون اإلظمالل سمٛم٘متْم٤مه.، ووٌط اًم٘مٞمقد اًمتل حت٘مؼ ُم٘مّمقد اًمٕم٘مد، اًمّمٙمقك

شمٕمٛمٞمؼ اًمٌح٨م اًمنمقمل ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م إصدار اًمّمٙمقك اًمًٞم٤مدي٦م سمٜم٤مء قمغم اًمتٗمريؼ سملم  -

قيص اعمِم٤مريمقن شمٕمٛمٞمؼ إُمقال اًمٕم٤مُم٦م اعمٛمٚمقيم٦م ًمٕمٛمقم إُم٦م وأُمقال اًمدوًم٦م. يمام ي

  اًمٌح٨م ذم إصدار اًمّمٙمقك اًمًٞم٤مدي٦م قمغم أؾم٤مس سمٞمع آٟمتٗم٤مع ذم ُم٘م٤مسمؾ سمٞمع اًمرىم٦ٌم.
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 جمٚم٦م إها اًمدوًمٞم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمدد.، وم٘مٝمٞم٦م
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صات دم اظمصارف اإلؽمالمقة  سمؽقيـ اظمخصَّ

 كظرٌة همؼفقة

 ينايمدىمتقر/ ُأؽَمقد ايمؽقال

 ايمرئقس ايمدورم يمؾؼطاع ايمممفمل

 مرصف أزمق ـمبل اإلؽمالمل

 متفقد:

الم قمغم اعمّمٓمٗمك اهل٤مدي إُملم، احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم  ً الة واًم ، واًمّم 

 : وسمٕمد .وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم، اعمٌٕمقث رح٦ًم ًمٚمٕم٤معملم

ذم ، ُمـ اًمت قومٞمؼ اظمتٞم٤مر ُمقوققم٤مت قمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٌح٨م واًمت ٛمحٞمص اًمٗم٘مٝمل وم٢منّ 

ّم٦ماعم ّم٤مت(( هق ُمـ هذه  .١ممترات واعمٚمت٘مٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم ٦م اعمتخّمِّ وُمقوقع ))اعمخّم 

، ومٝمق أؾم٤مد ذم اًمتٙمقيـ واًمٌٜم٤مء اعم٤مزم واعمح٤مؾمٌل ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، اعمقوققم٤مت

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م )قمغم وضمف ، ٓ يٜمٗمؽُّ قمٛمٚمٝم٤م قمٜمف ؿم٠من٤م ذم ذًمؽ ؿم٠من ؾم٤مئر اًمٌٜمقك أو اعم١مؾم 

 .اًمٕمٛمقم(

ُمـ صٚمتف اعمتِم٤مسمٙم٦م سمح٘مقق أـمراف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ، قوقعوشم٠ميت أمهٞم٦م هذا اعم

وهؿ اعم٤ًممهقن وأصح٤مب طم٤ًمسم٤مت ، آؾمتثامري٦م ذم وقم٤مء اعمٍمف اإلؾمالُمل

هؿ اعمًتٛمر، وُم٤م يقضمٌف ذًمؽ ُمـ طمٗمظ طم٘مقق ه١مٓء إـمراف، آؾمتثامر ، ُمع شمٖمػمُّ

 .يمام ؾمٜمرى، ٓؾمٞمام ذم ضم٤مٟم٥م أصح٤مب احل٤ًمسم٤مت اعمذيمقرة

اعمٓمٚمقب سمٞم٤من احلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل ذم وم٢مّن  ،إروىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم ٦م وُمـ إؾمئٚم٦م اعمث٤مَرة ذم

جمٛمققم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل يدقمق إمم سمحثٝم٤م وشم٘مٚمٞم٥م اًمٜم ٔمر ومٞمٝم٤م ُم٤م أىمدُم٧م قمٚمٞمف سمٕمض 
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ّم٤مت يمٌػمة ، حت٧م وـم٠مة إزُم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف ُمـ شمٙمقيـ خمّم 

تٍم هذه اًمقرىم٦م اًمٌحثٞم٦م اًمقضمٞمزة وؾمت٘م .عمٕم٤مجل٦م اعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م ذم إقمقام اًم٘م٤مدُم٦م

سمٕمد أن شمًٌ٘مٝم٤م ، قمغم إؾمئٚم٦م اعمٕمروو٦م -اعم٘مؾِّ  وسمجٝمد–ًمتجٞم٥م هب٤م ، قمغم شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ

دات هل٤م ُم٤مت ممٝمِّ شمتٜم٤موهل٤م ووم٘م٤ًم عم٤م ، مجٚم٦م ُمـ اعم٤ٌمطم٨م واعم٤ًمئؾ اًمتل هل سمٛمث٤مسم٦م ُم٘مدِّ

ت قمٚمٞمف اًمٗمتقى اجلامقمٞم٦م اعمٕم٤مسة قمٞم٦م، اؾمت٘مر  همػم أن شمٕمٞمده٤م ُمـ ، واعمٕم٤ميػم اًمنم 

٦م ـمري٦مً ، ضمذقم٦م واؾمت٤ٌمٟم٧م ُم٤ٌمٟمٞمٝم٤م وُمآظمذه٤م ، سمٕمد أن اؿمتد  قمقد شم٠مصٞمالهت٤م اًمٗم٘مٝمٞم ٦م، همْم 

قمٞم٦م ة ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنم   .وهمدت أؿمٌف سمٛمًٚم امت ُمًت٘مر 

 : هل، وىمد ضم٤مءت اًمقرىم٦م ذم صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م

ل ّم٤مت اعم٘مّمقدة: اعمٓمٚم٥م إو   .طم٘مٞم٘م٦م اعمخّم 

 .اًمققم٤مء اًمٕم٤مم وظمّم٤مئّمف: ث ٤ميناعمٓمٚم٥م اًم

ّم٤مت: اعمٓمٚم٥م اًمث ٤مًم٨م  .أطمٙم٤مم ووقاسمط شمٙمقيـ اعمخّم 

 .وهق ؾمٌح٤مٟمف اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ، واهلل شمٕم٤ممم اعمًتٕم٤من واعمقومِّؼ
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ل صات اظمؼصقدة: اظمطؾب إوَّ  .ضمؼقؼة اظمخصَّ

ص: أوًٓ   .اظمراد زماظمخصَّ

سمح يٛمثِّؾ  ُمـ اعمٕمروف أنّ  اًمٗمرق اًمزائد ذم اإليرادات  -اإلمج٤ملقمغم وضمف -اًمرِّ

ائد رسمح٤ًم ومٕمٚمٞم٤مً  .قمٜمد ُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م سم٤معمٍمووم٤مت يٕمؼمِّ قمـ اًمقاىمع شمٕمٌػمًا ، وًمٙمل يٙمقن اًمز 

ويدظمؾ ذم طم٤ًمب  .يٚمزم طم٤ًمب اإليرادات سمٜمحق ُمت٠منٍّ ودىمٞمؼوم٢مّٟمف  ،ودىمٞم٘م٤مً ، ص٤مدىم٤مً 

ُمؿ اًمتل شمتٛمث ؾ ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم، اإليرادات شم٘مقيؿ اعمقضمقدات  ُمقضمقدات اًمذِّ

يقن اًمٜم٤مدم٦م قمـ اًمت ٛمقيؾ سم٠ميٍّ ُمـ صٞمغ اعمدايٜم٦م وُمٜمٝم٤م اعمراسمح٦م ، اعمديٜم٦م وهل ُم٤ٌمًمغ اًمدُّ

ٚمؿ  ً وُمقضمقدات اًمت ٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م أو اعمْم٤مرسم٦م أو اًمقيم٤مًم٦م ، وآؾمتّمٜم٤مع واًم

ٙمقك أو همػمه٤م ُمـ ، سم٤مٓؾمتثامر وُمقضمقدات آؾمتثامر ذم اًمٕم٘م٤مرات أو إؾمٝمؿ أو اًمّمُّ

 .(1)ضمف آؾمتثامر اعمختٚمٗم٦مأو

وم٢مذا يم٤من هٜم٤مك ظم٤ًمرة أو اٟمخٗم٤مض ُيتقىم ع طمدوصمف ذم شمٚمؽ اعمقضمقدات أو ومٞمام 

اًمت٘مقيؿ وم٢مّن  ،ٟمتٞمج٦م اًمِمؽِّ ذم حتّمٞمٚمٝم٤م أو حم٤مومٔمتٝم٤م قمغم ىمٞمٛمتٝم٤م، يٛمٙمـ حتّمٞمٚمف ُمٜمٝم٤م

ص ُمٌٚمٌغ يْم٤مف إمم اعمٍمووم٤مت سمٛم٘مدار ُم٤م ُيتقىم ع ُمـ  ٚمٞمؿ هل٤م يًتٚمزم أن خيّم   ً اًم

اًمتل جيري -اعم٤مًمٞم٦م  ُمٜمٕم٤ًم ًمٚمٛم٤ٌمًمٖم٦م أو اعمٖم٤مٓة ذم ُم٘مدار رسمح اًمٗمؽمة، ة أو اٟمخٗم٤مضظم٤ًمر

ات ويًٜمده واىمع احل٤مل -طم٤ًمب رسمحٝم٤م وًمٞمٙمقن ذًمؽ ، ظمالوم٤ًم عم٤م شمدل قمٚمٞمف اعم١مذِّ

اعمٍمف يٙمقن وم٢مّن  سمحٞم٨م إذا وىمع رء ُمٜمٝمام، اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٚمخ٤ًمرة أو آٟمخٗم٤مض

ص ومٞمٓمٗمئف سم٤معمٌٚمغ اعمحتَجز، طم٤مضًا ًمف دون أن يْمٓمرب ُمريمزه اعم٤مزم ٟمتٞمج٦م ، ذم اعمخّم 

أو ُيْمٓمر ًمتحٛمٞمؾ ، آٟمخٗم٤مض قمدم وضمقد ُم٤م َيٛمتصُّ سمف شمٚمؽ اخل٤ًمرة أو جَيؼم سمف

 .اخل٤ًمرة أو آٟمخٗم٤مض اخل٤مصِّ سمٗمؽمة ُم٤مًمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم إيرادات ومؽمة ٓطم٘م٦م

                                                           
٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص اٟمٔمر ذم هذه اعمقضمقدات: ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًم (1) قاسمط ًمٚمٛم١مؾم  ، 389ْم 

407. 
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ف سم٠مٟمّ وم٢مّن  ،ُمـ هٜم٤م ص اًمذي ٟمحـ سمّمدده يٕمر  ُي٘متٓمع ُمٌٚمغ حُيتَجز أو : فاعمخّم 

عمقاضمٝم٦م اخل٤ًمرة أو آٟمخٗم٤مض اعمتقىم ع ذم ، سم٢مو٤مومتف إمم اعمٍمووم٤مت، ُمـ اإليرادات

وسم٤مًمٜم ٔمر إمم دور  .(1)اعمقضمقدات ذم جمٛمققمٝم٤م أو ذم ىمٞمٛم٦م أطمده٤م قمغم وضمف اخلّمقص

ص ذم شم٘مقيؿ اعمقضمقدات ف سم٠مٟمّ وم٢مّٟمف  ،اعمخّم  طم٤ًمب ًمت٘مقيؿ : فيٛمٙمـ أن يٕمر 

ظمؾ )اإليرادات( سمّمٗمتف ُمٍمووم٤مً شمٙمقيٜمف سم٤مؾمت يتؿّ ، اعمقضمقدات ٘مٓم٤مع ُمٌٚمغ ُمـ اًمد 
(2). 

ص ُي٘متَٓمع ُمـ اإليرادات وسمام أنّ   ،ٟمتٞمج٦م إلو٤مومتف إمم اعمٍمووم٤مت، ُمٌٚمغ اعمخّم 

سمح أو إقمداُمفوم٢مّن  سمح -ذا وـم٠مة-يٕمدُّ قمٌئ٤ًم وم٢مّٟمف  وًمذا، أصمره اعم٤ٌمذ ختٗمٞمض اًمرِّ قمغم اًمرِّ
(3). 

ٓ ، ؾ ظم٤ًمرة )أو ٟم٘مّم٤ًم( شم٘مديري٦م حمتٛمٚم٦مُمٌٚمٖمف يٛمثِّ وم٢مّن  ،وسم٥ًٌم ـمٌٞمٕمتف اًمت٘مديري٦م

٘م٦م ظم٤ًمرة ومٕمٚمٞم٦م شمٜمت٩م قمٜمٝم٤م ، وهق ذم ُم٘مّمده وهم٤ميتف وؾمٞمٚم٦م عمٕم٤مجل٦م خم٤مـمر ُمرشم٘م٦ٌم .(4)حم٘م 

  .(5))أو اٟمخٗم٤مض( ذم اعمقضمقدات ظم٤ًمرة

ُمؿ اعمديٜم٦م واًمت ٛمقيؾ وآؾمتثامر ص اًمذي يرشمٌط سمٛمقضمقدات اًمذِّ ، ومٝمذا اعمخّم 

ؽ ذم حتّمٞمٚمٝم٤م أو ذم سم٘م٤مء ىمٞمٛمتٝم٤م قمغم طم٤مهل٤مًمتقىمُّع ظم٤ًمرة أو اٟمخٗم٤مض ومٞم ، ٝم٤م ُمرضمٕمف اًمِم 

، هق اعم٘مّمقد ًمٜم٤م ذم هذه اًمقرىم٦م، ويتؿ شمٙمقيٜمف ًمت٘مقيؿ شمٚمؽ اعمقضمقدات شم٘مقياًم ؾمٚمٞمامً 

ّم٤مت إظمرى دون ؾمقاه ُمـ اعمخّم 
وهق اًمذي شمٜم٤موًمف ُمٕمٞم٤مر اعمح٤مؾم٦ٌم اعم٤مًمٞم٦م رىمؿ  .(6)

                                                           
قمٞم٦م واعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمتقزيع إرسم٤مح ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م   (1) اٟمٔمر ذم اؾمتخالص هذا اًمت ٕمريػ: إؾمس اًمنم 

٪ سمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد 388ًمٚمديمتقر حمٛمد قمٌد احلٚمٞمؿ قمٛمر ص 

ت٤مر أسمق هم  ً ة اًم  .330٪ ُمٕمجؿ أسمق همزاًم٦م ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم وإقمامل ص 10/26د 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص   (2) قاسمط ًمٚمٛم١مؾم   .406، 389ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًمْم 

 .91اٟمٔمر: اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر حمٛمقد ٓؿملم ص   (3)

طمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ٪ ا157ٕاٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م ًمٚمديمتقر قمغم اًم٘مره داهمل ص   (4)

ّم٤مت ًمٚمديمتقر قمّم٤مم أسمق اًمٜمٍم ص   .7ًمزيم٤مة اعمخّم 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص 330اٟمٔمر: ُمٕمجؿ أسمقهمزاًم٦م ص   (5) قاسمط ًمٚمٛم١مؾم  ٪ ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًمْم 

401. 

ّم٤مت: دراؾم٤مت ذم اعمراضمٕم٦م  (6) ّم٤مت وآطمتٞم٤م -اٟمٔمر ذم شمٚمؽ اعمخّم  ـم٤مت ًمٚمديمتقر قمّم٤مم أسمق ـمٌٞمٕم٦م اعمخّم 

 .9-4اًمٜمٍم ص 
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ّم٤مت11) جمٚمس ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م  اعمٕمتٛمد ُمـ، وآطمتٞم٤مـم٤مت ( سمِم٠من اعمخّم 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هبٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم 
(1). 

ص اظمؼصقد: شماكقاً   .أكقاع اظمخصَّ

ص اًمذي سمٞم ٜم٤م اعمراد سمف  : مه٤م، ٟمققم٤من، وأووحٜم٤م صقرشمف، ًمٚمٛمخّم 

د( - ص طماص )حمدَّ  .خمصَّ

ص يتؿ شمٙمقيٜمف سمِم٠من ُمقضمقٍد سمذاشمف ُمـ ُمقضمقد ات اعمٍمف ومٝمذا اعمخّم 

ُمؿ اعمديٜم٦م أو اًمت ٛمقيؾ أو آؾمتثامر، اإلؾمالُمل وىمد ، ؾمقاء يم٤من ُمـ ُمقضمقدات اًمذِّ

ص  ف هذا اعمخّم  ّم٤مت. ويٕمر  م سمٞم٤من اعم٘مّمقد هبذه اعمقضمقدات ذم ؾمٞم٤مق اعمخّم  شم٘مد 

دٍ : سم٠مٟمف ر ذم ىمٞمٛم٦م ُمقضمقٍد حمد  ؾمقاء ، ُمٌٚمغ يتؿ دمٜمٞمٌف عم٘م٤مسمٚم٦م اٟمخٗم٤مض )أو ٟم٘مص( ُم٘مد 

ُمؿ )اعمديٜم٦م(يم٤من ذم ُمقضمق وذًمؽ ًمت٘مقيؿ هذه اعمقضمقدات سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمٜم ٘مدي٦م ، دات اًمذِّ

أو يم٤من ذم ُمقضمقدات اًمت ٛمقيؾ ، اعمتقىم ع حت٘مٞم٘مٝم٤م أي اًم٘مٞمٛم٦م اعمتقىم ع حتّمٞمٚمٝم٤م

وذًمؽ ًمت٘مقيؿ هذه اعمقضمقدات سم٤مًمت ٙمٚمٗم٦م أو سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمٜم ٘مدي٦م اعمتقىم ع ، وآؾمتثامر

 .(2)أىمؾ حت٘مٞم٘مٝم٤م أهيام

ص فمام   -  .خمصَّ

ص ٓ يرشمٌط سمٛمقضمقٍد سمذاشمف ، وإٟمام يتؿ شمٙمقيٜمف عمجٛمقع اعمقضمقدات، وهذا اعمخّم 

ف سم٠مٟمّ  .دون متٞمٞمز ُمؿ )اعمديٜم٦م( : فوهق يٕمر  ُمٌٚمغ يتؿ دمٜمٞمٌف عم٘م٤مسمٚم٦م ظم٤ًمرة ُمقضمقدات اًمذِّ

دة، واًمت ٛمقيؾ وآؾمتثامر وهق يٛمثِّؾ  .اًمتل حُيتٛمؾ أن شمٜمت٩م قمـ خم٤مـمر طم٤مًمٞم٦م همػم حمد 

رة اًمتل شم٠مصمرت هب٤م هذه اعمقضمقدات ٟمتٞمج٦م ٕطمداث اعمٌٚمغ اعمجٜم  ٥م عمٕم٤مجل٦م اخل٤ًمرة اعم٘مد 

رة اًمتل ىمد شمٜمت٩م قمـ أطمداث ، وىمٕم٧م ذم شم٤مريخ ىم٤مئٛم٦م اعمريمز اعم٤مزم وًمٞمس اخل٤ًمرة اعم٘مد 

                                                           
٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص  (1) قاسمط ًمٚمٛم١مؾم   .389اٟمٔمر: ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًمْم 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص   (2) قاسمط ًمٚمٛم١مؾم   .406، 390-389ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًمْم 
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 .(1)ُمًت٘مٌٚمٞم٦م

ص وآضمتقاؿمل: شمايمثاً   .ايمػرق زمكم اظمخصَّ

ص يتؿ اىمتٓم٤مقمف ُمـ اإليرادات رأيٜم٤م أنّ  حٛمٞمؾ ُمٌٚمٖمف قمغم سمت، ُمٌٚمغ اعمخّم 

ًمٚمقصقل إمم شم٘مدير صحٞمح ، سمٖمرض شم٘مقيؿ اعمقضمقدات شم٘مقياًم ؾمٚمٞمامً ، اعمٍمووم٤مت

سمح ظمالل ومؽمة ُم٤مًمٞم٦م وهق يًتخدم سمٕمد ذًمؽ إلـمٗم٤مء اخل٤ًمرة أو آٟمخٗم٤مض  ،ُمٕمٞم ٜم٦م ًمٚمرِّ

ؼ رء ُمـ ذًمؽ ذم اًمٗمؽمة أو اًمٗمؽمات اعم٤مًمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ر ذم اعمقضمقدات إن حت٘م   .اعم٘مد 

ؼ ومٞمتؿّ ، ٤مـمل٤م آطمتٞمأُمّ  ٤مذم اعمتح٘مِّ سمح اًمّم  اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتقزيع ، اىمتٓم٤مع ُمٌٚمٖمف ُمـ اًمرِّ

وُمـ أهداف شمٙمقيـ  .سمٕمد ُم٘م٤مسمٚم٦م اإليرادات سم٤معمٍمووم٤مت، ظمالل ومؽمة ُمٕمٞم ٜم٦م

قم٦م ذم ، أو آطمتٞم٤مـم٤مت، آطمتٞم٤مـمل اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمًتقًى ُمًت٘مرٍّ ًمألرسم٤مح اعمقز 

-أو دقمؿ وشم٘مقي٦م اعمريمز اعم٤مزم ًمٚمٛمٍمف ، ٜم٦مأو اًمقوم٤مء سم٤مًمتزاُم٤مت ُمًت٘مٌٚمٞم٦م ُمٕمٞم  ، اعمًت٘مٌؾ

٦ًم  .(2)سمقضمٍف قم٤مم -أو اعم١مؾم 

  

                                                           
٤مسمؼ ص   (1)  ً  .406، 390اعمرضمع اًم

ف ومٞمٝم٤م ًمٚمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف ص اٟمٔمر: اجلقاٟم٥م   (2) قمٞم٦م واعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمتٙمقيـ آطمتٞم٤مـم٤مت واًمتٍمُّ -263اًمنم 

 (.2، ه٤مُمش )27. واٟمٔمر ُم٤م ؾمٞم٠ميت: ص 359٪ ُمٕمجؿ أسمق همزاًم٦م ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم وإقمامل ص 267، 265
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 .ايمقفماء ايمعامُّ وطمصائصف: اظمطؾب ايمثاين

كات ايمقفماء ايمعام: ًٓ أوّ   .هقؽؾ ومؽقِّ

٤مئع ذم هٞم٤ميمؾ إوقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م أن يِمتٛمؾ اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ، اًمِم 

 .اًمٕم٤مم ذم ذاشمف سمٕمد ذًمؽ ))وقم٤مء ُمِم٤مريم٦م((ويٙمقن اًمققم٤مء ، قمغم ))وقم٤مء ُمْم٤مرسم٦م((

-ومٝمق اًمذي يٜمِم٠م سملم أصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر ، أُم٤م ))وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م((

وأرصدة هذه احل٤ًمسم٤مت ، واعمٍمف سمّمٗمتف ُمْم٤مرسم٤مً ، سمّمٗمتٝمؿ أرسم٤مب ُم٤مل -سم٠مٟمقاقمٝم٤م

  .هل رأس ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م أو رأس ُم٤مل وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م

د ومٞمٝم٤م ، عمِمؽميم٦م )أو اجلامقمٞم٦م(وشم٠مظمذ هذه اعمْم٤مرسم٦م صقرة اعمْم٤مرسم٦م ا اًمتل يتٕمد 

يمام ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل رىمؿ -وهل  .(1)أرسم٤مب اعم٤مل دون اعمْم٤مرب

٤مدر سمِم٠من اًم٘مراض أو اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م ذم اعم١مؾم  5/13) 123  -٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م( اًمّم 

د أرسم٤مب إُمقال ذم اعمْم٤مر لشمٜمٌٜم ره اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ضمقاز شمٕمدُّ ومٚمٞمس ، سم٦م اًمقاطمدةقمغم ُم٤م ىمر 

د ذـم٤ًم ًمٚمجقاز أن يتٕم٤مىمد ُمع اعمْم٤مرب ومرٌد واطمٌد ٓ يتٕمد 
وشمٙمقن اًمٕمالىم٦م سملم  .(2)

ديـ-أرسم٤مب اعم٤مل   .(3)ُمـ ٟمقع ذيم٦م اًمٕمٜم٤من، ذم هذه اعمْم٤مرسم٦م قمالىم٦م ُمِم٤مريم٦م -اعمتٕمدِّ

٤مسمؼ، وىمد ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل  ً : أن اعمًتثٛمريـ، ذم اًمٌٜمد )صم٤مًمث٤ًم(، اًم

 .(4).. هل اعمِم٤مريم٦م((.سمٞمٜمٝمؿ واًمٕمالىم٦م، )سمٛمجٛمققمٝمؿ هؿ أرسم٤مب اعم٤مل)

                                                           
اعمْم٤مرسم٦م (، ذم اًمٌٜمد )أوًٓ(، أن٤م: ))هل 5/13) 123وذم شمٕمريٗمٝم٤م، ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل رىمؿ   (1)

إمم ؿمخص ـمٌٞمٕمل أو ُمٕمٜمقي، سم٤مؾمتثامر أُمقاهلؿ((.  -ُمٕم٤ًم أو سم٤مًمت ٕم٤مىم٥م  -اًمتل يٕمٛمد ومٞمٝم٤م ُمًتثٛمرون قمديدون 

 (.412)ىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 

٤مسمؼ ص  (2)  ً ٪ ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 4/205. وذم سمٕمض قم٤ٌمرات اًمٗم٘مٝم٤مء، اٟمٔمر: روو٦م اًمٓم ٤مًمٌلم 413اعمرضمع اًم

 .5/146ل ٪ اعمٖمٜم2/315

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ًمٚمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اًمٕمثامين ص   (3)  .13اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م ذم اعم١مؾم 

 .413ىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص   (4)
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، ومٞم٘مقم سملم وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م واعمٍمف )اعم٤ًممهلم(، ٤م ))وقم٤مء اعمِم٤مريم٦م((أُمّ 

ن ُمـ رصٞمد وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م وُم٤م يٛمٚمٙمف اعم٤ًممهقن ذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم وأمهف رأس ، ويتٙمق 

دة احل٤ًمسم٤مت اجل٤مري٦م اًمتل وأرص، ُم٤مل اعمٍمف وهمػمه مم٤م يدظمؾ ذم طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م

ن  .(1)يٛمٚمٙمٝم٤م اعم٤ًممهقن سم٤مقمت٤ٌمرهؿ ُم٘مؽمولم هل٤م ُمـ أصح٤مب شمٚمؽ احل٤ًمسم٤مت ويٙمقِّ

 .أو رأس ُم٤مل وقم٤مء اعمِم٤مريم٦م، هذا اعمجٛمقع رأس ُم٤مل اعمِم٤مريم٦م

ومٝمق ُمْم٤مرب ذم وقم٤مء : وهبذا يٙمقن ًمٚمٛمٍمف ذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم صٗمت٤من

٠من قمٜمد ظمٚمط اعمْم٤مرب ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م وهق اًمِم  ، وذيؽ ذم وقم٤مء اعمِم٤مريم٦م، اعمْم٤مرسم٦م

أوػ إًمٞمف أًمٗم٤ًم ُمـ : وىم٤مل، ))إذا دومع إًمٞمف أًمٗم٤ًم ُمْم٤مرسم٦م: ضم٤مء ذم ))اعمٖمٜمل(( .سمامًمف

ر هب٤م، قمٜمدك سمح سمٞمٜمٜم٤م، وادم   .(2)ويم٤من ذيم٦م وىمراو٤ًم((، ضم٤مز، ًمؽ صمٚمث٤مه وزم صمٚمثف، واًمرِّ

قمل رىمؿ ) سمح ذم احل٤ًمسم40وضم٤مء ذم اعمٕمٞم٤مر اًمنم  ٤مت آؾمتثامري٦م قمغم ( سمِم٠من شمقزيع اًمرِّ

وم٢مّٟمف  ،إذا ظمٚمط اعمْم٤مرب ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م سمامًمف)): أّٟمف ،(4/7ذم اًمٌٜمد )، أؾم٤مس اعمْم٤مرسم٦م

 .(3)((يّمػم ذيٙم٤ًم سمامًمف وُمْم٤مرسم٤ًم سمامل أظمر

ٛمٜمل ُمـ ، وهذا اخلٚمط ضم٤مٍر قمغم اًم٘مقل سمجقازه يح أو اًمْمِّ سمنمط اإلذن اًمٍم 

ذم ، اًمذي ُمر  ، (5/13) 123ُمل رىمؿ ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمال .(4)اعم٤مل ربِّ 

ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ظمٚمط أُمقال أرسم٤مب اعم٤مل سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض أو سمامل )): أّٟمف ،)راسمٕم٤ًم( اًمٌٜمد

 .(5)((ذًمؽ يتؿ سمرو٤مهؿ ساطم٦ًم أو وٛمٜم٤مً  ٕنّ  ٪اعمْم٤مرب

                                                           
اٟمٔمر ذم شمٗمّمٞمؾ ُمٗمردات أُمقال اعم٤ًممهلم ذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم: شمقزيع اعمّم٤مريػ اإلداري٦م سملم اعم٤ًممهلم واعمقدقملم  (1)

 .228ًمٚمديمتقر طمًلم طم٤مُمد طم٤ًمن ص 

(2) 5/137. 

قمٞم٦م ص  (3)  .186. واٟمٔمر ومٞمف: ص 552اعمٕم٤ميػم اًمنم 

٪ اًم٘مراض أو اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م ذم 20-18اٟمٔمر ذم اًمت ٗمّمٞمؾ: اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اًمٕمثامين ص  (4)

ة ص  ت٤مر أسمق همد   ً ٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم  .37-35اعم١مؾم 

قمٞم٦م ص 414ىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص  (5)  .186. واٟمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنم 
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ؼ رسمح ذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ُمـ أقمامل اًمت ٛمقيؾ وآؾمتثامر ودون -وم٢مّٟمف  ،وم٢مذا حت٘م 

ع سملم ـمر -شمٗمّمٞمؾ ٦م يمؾٍّ ُمٜمٝمام ، ذم اعمِم٤مريم٦م )وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م واعمٍمف(يقز  سمٜم٦ًٌم طمّم 

سمح سملم أرسم٤مب اعم٤مل )أصح٤مب  صمؿّ  ،ذم وقم٤مء اعمِم٤مريم٦م ٦م وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م ُمـ اًمرِّ ع طمّم  شمقز 

٥م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمتقزيع رسمح اعمْم٤مرسم٦م، طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر( واعمٍمف  ،(1)سمح٥ًم اًمٜمًِّ

ع سمٞمٜمٝمؿ سم ٕمد ذًمؽ سمح٥ًم إوزان اعمت ٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م هلذا وُم٤م خيصُّ أرسم٤مب اعم٤مل يقز 

 .(2)اًمتقزيع

  .طمصائص ايمقفماء ايمعام: شماكقاً 

ٟم٤مت اًمققم٤مء اًمٕم٤مم  يتٛمٞم ز سمجٛمٚم٦مأّٟمف  ٟمجد، واًمٖمرض ُمٜمف، ُمـ ـمٌٞمٕم٦م هٞمٙمؾ وُمٙمقِّ

 : ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م اخلّم٤مئص أشمٞم٦م، ظمّم٤مئص

  .( آؽمتؿرار1

ٟم٤مشمف ُمـ  وم٤مًمققم٤مء اًمٕم٤مم سمٛمجرد إٟمِم٤مئف قمٜمد اومتت٤مح اعمٍمف يًتٛمر ذم شمٚم٘مل ُمٙمقِّ

، واؾمتثامر إُمقال اعمتقاومرة ومٞمف ذم أوضمف اًمت ٛمقيؾ وأٟمِمٓم٦م وجم٤مٓت آؾمتثامر، إُمقال

د وىم٧م ًمتٚم٘مل إُمقال يٙمقن ُمٞم٘م٤مشم٤ًم ٓ ي٘مٌؾ وخ  ُم٤مٍل ضمديد ذم اًمققم٤مء  ُمـ همػم أن حيد 

د وىم٧م ًمقوع أُمقال اًمققم٤مء ذم آؾمتثامر، سمٕمده د وىم٧م يٜمتٝمل ، أو حيد  ومٞمف قمٛمر أو حيد 

، يٌ٘مك ىم٤مئامً ، وُم٤م ومٞمف ُمـ ُمْم٤مرسم٦م وُمِم٤مريم٦م، وم٤مًمققم٤مء .شمّمٗمٞمتف اًمققم٤مء ودمري ومٞمف

  .وإن وىمع شمٖمػمُّ ذم ُمقضمقداشمف أو أـمراومف، ُمًتٛمراً 

                                                           
٧م اعم٤مدة )  (1) ( ُمـ ))جمٚم ٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م((، قمغم أّٟمف: ))إذا ظمَٚمط اعمْم٤مرب ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م سمامًمف، 1417وىمد ٟمّم 

سمح احل٤مصؾ ي٘مًؿ قمغم ُم٘مدار رأس اعم٤مل، يٕمٜمل أّن رسمح رأس ُم٤مًمف ي٠مظمذه ه ق، ورسمح ُم٤مل اعمْم٤مرسم٦م ي٘مًؿ وم٤مًمرِّ

ٜم٤مئع 4/349سمٞمٜمف وسملم ربِّ اعم٤مل، قمغم اًمقضمف اًمذي ذـم٤مه((. )ذح اعمجٚم ٦م ًمألشم٤مد  (. واٟمٔمر: سمدائع اًمّم 

6/98. 

اًمٌٜمد )ؾم٤مسمٕم٤ًم( )ىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف  –( 5/13) 123اٟمٔمر: ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل رىمؿ   (2)

 .552-551قمٞم٦م ص (٪ اعمٕم٤ميػم اًمنم  415اإلؾمالُمل ص 
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وُمـ ؾمٜم٦م ُم٤مًمٞم٦م إمم ، وهبذا آؾمتٛمرار يٜمت٘مؾ اًمققم٤مء ُمـ ومؽمة ُم٤مًمٞم٦م إمم أظمرى

وسم٠مـمراومف اعمقضمقديـ ذم  ،سمام ومٞمف ُمـ ُمقضمقدات وىم٧م آٟمت٘م٤مل، سمامًَمف وُم٤م قمٚمٞمف، أظمرى

واًمٌدء سمققم٤مء ، ُمـ همػم أن شمٙمقن هٜم٤مك وىمٗم٦م ًمتّمٗمٞمتف شمّمٗمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م، ذًمؽ اًمقىم٧م

 .قمٜمد ن٤مي٦م يمؾِّ ومؽمة أو ؾمٜم٦م ُم٤مًمٞم٦م، ضمديد

 .( ايمتغغمُّ 2

ل  ٓ شمٕمٜمل اؾمتٛمراري٦م اًمققم٤مء اًمٕم٤مم أن يٌ٘مك ضم٤مُمدًا قمغم طم٤مًم٦م واطمدة ٓ يتحق 

اًمتٖمػمُّ يٚمحؼ اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ُمـ وم٢مّن  ًمذاو، ومٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم شم٠مسمك ذًمؽ، قمٜمٝم٤م

 : وضمٝملم

ٟم٤مت: لإوّ  ح٥م واإليداع ُمـ ىمٌؾ أصح٤مب طم٤ًمسم٤مت: اعمٙمقِّ  ً  ومٛمـ ظمالل اًم

يتٖمػم  رصٞمد أو رأس ُم٤مل ، وإهمالق طم٤ًمسم٤مت ىم٤مئٛم٦م وومتح طم٤ًمسم٤مت ضمديدة، آؾمتثامر

  .ومٞمزيد ويٜم٘مص سم٤مؾمتٛمرار، وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م

رأس ُم٤مل وقم٤مء اعمِم٤مريم٦م يتٖمػم  شمٌٕم٤ًم وم٢مّن  ،سم٦موإذا شمٖمػم  رأس ُم٤مل وقم٤مء اعمْم٤مر

٦م ُم٤ًممهل اعمٍمف ذم هذا  ،ًمذًمؽ وهق يتٖمػم  أيْم٤ًم ٟمتٞمج٦ًم عم٤م حيدث ُمـ شمٖمػمُّ ذم طمّم 

وسم٥ًٌم اًمتٖمػمُّ اعمًتٛمر ذم أرصدة ، سم٥ًٌم اًمزي٤مدة أو اًمٜم ٘مص ذم طم٘مقق اعمٚمٙمٞم٦م، اًمققم٤مء

ح٥م واإليداع ُمـ ىمٌؾ أص، احل٤ًمسم٤مت اجل٤مري٦م  ً وإهمالق سمٕمض هذه ، ح٤مهب٤مٟمتٞمج٦م اًم

  .احل٤ًمسم٤مت وومتح طم٤ًمسم٤مت ضمديدة

ٟم٤مت ُمـ وضمٝم٦م أظمرى ل ذم ُمقضمقدات ، وي٠ميت اًمتٖمػمُّ ذم اعمٙمقِّ وهل اًمتٖمػمُّ واًمتٌدُّ

ومٝمذه اعمقضمقدات  .اؾمتثامر أُمقال اًمققم٤مء ذم أوضمف اًمت ٛمقيؾ وأٟمِمٓم٦م آؾمتثامر اعمختٚمٗم٦م

 .شمتٖمػم  سم٤مؾمتٛمرار ذم ـمٌٞمٕمتٝم٤م وذم ىمٞمٛمٝم٤م

شمتٖمػم  ، وومتح أظمرى، وم٥ًٌٌم إهمالق طم٤ًمسم٤مت اؾمتثامري٦م: إـمراف: ايمثاين

ويتٖمػم  شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ أـمراف ، ُمـ ضمٝم٦م أرسم٤مب اعم٤مل، سم٤مؾمتٛمرار أـمراف وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م
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٦م وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م ذم وقم٤مء اعمِم٤مريم٦م  .اعمِم٤مريم٦م ُمـ ضمٝم٦م طمّم 

 .احلؽؿل )ايمتَّؼقيؿ( قض( ايمتَّـض3

ر وم٘مٝم٤مً  وم٤مًمٗم٤موؾ قمـ رأس ُم٤مل ، سمٕمد ؾمالُم٦م رأس اعم٤مل ٓ رسمح إّٓ أّٟمف  ُمـ اعم٘مر 

٦م هب٤م اعمْم٤مرسم٦م سمح اًمذي ، أو اعمِم٤مريم٦م سمٕمد حتٛمٞمٚمف سم٤مًمٜم ٗم٘م٤مت واعمٍمووم٤مت اخل٤مص  هق اًمرِّ

وًمٞمس )): ضم٤مء ذم ))اعمٖمٜمل(( .يًتحؼ اًمتقزيع قمغم أـمراف اعمْم٤مرسم٦م أو اعمِم٤مريم٦م

سمح ٓ َيًتحؼ أظمذ رأّٟمف : يٕمٜمل، ًمٚمٛمْم٤مرب رسمح طمتك يًتقرم رأس اعم٤مل ء ُمـ اًمرِّ

وُمتك يم٤من ذم اعم٤مل ظمنان ورسمح ضُمؼمت اًمقوٞمٕم٦م ُمـ  .طمتك يًٚمِّؿ رأس اعم٤مل إمم رسمِّف

سمح سمح هق.اًمرِّ وٓ ، وُم٤م مل يٗمْمؾ ومٚمٞمس سمرسمح، اًمٗم٤موؾ قمـ رأس اعم٤مل: .. ٕن ُمٕمٜمك اًمرِّ

 .(1)((ٟمٕمٚمؿ ذم هذا ظمالوم٤مً 

ؼ إٟمام ُيٕمرف سم٤مًمت ٜمْمٞمض اًم وإصؾ أنّ  سمح اعمتح٘مِّ ٗمٕمكم عمقضمقدات ُم٘مدار اًمرِّ

، إمم ٟم٘مقد -سم٤مًمٌٞمع اًمٗمٕمكم-سمتحقيؾ إقمٞم٤من واحل٘مقق واعمٜم٤مومع ، أو اعمِم٤مريم٦م اعمْم٤مرسم٦م

يقن وحتّمٞمؾ اًمدُّ
ر إقمامًمف ذم ُمقضمقدات  .(2) همػم أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمت ٜمْمٞمض يتٕمذ 

واٟمت٘م٤مًمف ُمـ ومؽمة ُم٤مًمٞم٦م إمم أظمرى دون شمّمٗمٞم٦م ، عم٤م رأيٜم٤م ُمـ اؾمتٛمراريتف، اًمققم٤مء اًمٕم٤مم

ومْماًل قمـ أن هذه اًمت ّمٗمٞم٦م ٓ شمت ٗمؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م ُمقضمقدات ، ًمف -شمٜمْمٞمض ومٕمكمّ - ومٕمٚمٞم٦م

شمٓمقل ، اًمتل شمِمتٛمؾ قمغم متقيالت واؾمتثامرات شمًتٛمر عمدد ُمتداظمٚم٦م، اًمققم٤مء اًمٕم٤مم

ر قمٛماًل أن شمت ٗمؼ مجٞمٕمٝم٤م ذم سمدئٝم٤م واٟمتٝم٤مئٝم٤م ُمع سمدء واٟمتٝم٤مء يمؾ ومؽمة ُمـ ، وشم٘مٍم ويتٕمذ 

 .(3)اًمٗمؽمات اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمققم٤مء

                                                           

 .4/215٪ روو٦م اًمٓم ٤مًمٌلم 11/166. واٟمٔمر: اعمًٌقط 169/ 5اٟمٔمر: اعمٖمٜمل  (1)

قمٞم٦م ص 2/318٪ ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 181-5/179اٟمٔمر: اعمٖمٜمل   (2)  .550٪ اعمٕم٤ميػم اًمنم 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ًمٚمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اًمٕمثامين  (3) ٪ 25 ص واٟمٔمر: اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م ذم اعم١مؾم 

٪ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م 745-744احل٤ًمسم٤مت واًمقدائع اعمٍمومٞم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد اًم٘مري ص 

 .35، 23ًمٚمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف ص 
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ؼ ، ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، وًمذا وم٘مد طمت ؿ اًمقاىمع اًمٚمُّجقء إمم سمديؾ ًمٚمت ٜمْمٞمض اًمٗمٕمكم وحي٘مِّ

، وىمد وضمد اًمٌديؾ ذم اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل )أو اًمت ٜمْمٞمض اًمت٘مديري أو اًمت ٘مقيؿ( .همروف

شم٘مقيؿ اعمقضمقدات ُمـ إقمٞم٤من واحل٘مقق واعمٜم٤مومع سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمٜم ٘مدي٦م اًمتل : اًمذي ي٘مّمد سمف

يـ سمام يٛمٙمـ ، ًمق سمٞمٕم٧م هذه اعمقضمقدات وىم٧م اًمت ٘مقيؿيٛمٙمـ حتّمٞمٚمٝم٤م ومٞمام  وشم٘مقيؿ اًمد 

 .(1)حتّمٞمٚمف ُمٜمف وىمتئذٍ 

وص٤مر ُمـ ، وىمد اؾمت٘مر  اًمٕمٛمؾ سم٤مًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م

٦م قمٞم٦م سم٢مىمراره واًم٘مقل ، ظمّم٤مئص أوقمٞمتٝم٤م اًمٕم٤مُم  وضمرت اًمٗمت٤موى اجلامقمٞم٦م واعمٕم٤ميػم اًمنم 

ر  ح ذًمؽ ُمـ أيت .إصؾ وهق اًمت ٜمْمٞمض اًمٗمٕمكمسمجقاز اؾمتخداُمف سمٕمد شمٕمذُّ  : ويتْم 

اسمع ًمٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل - ورة ، وم٘مد ٟمص  اًم٘مرار اًمر  ٤مدر ذم اًمد  اًمّم 

ٓ ُم٤مٟمع ذقم٤ًم ُمـ : ًٓ أوّ )): قمغم أيت، سمِم٠من اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل، قمنمة اًم٤ًمدؾم٦م

أرسم٤مح اعمْم٤مرسم٦م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل )اًمت ٘مقيؿ( ُمـ أضمؾ حتديد أو شمقزيع 

ويٙمقن هذا اًمتقزيع ، أو اًمنميم٤مت سمقضمف قم٤مم، أو اًمّمٜم٤مديؼ آؾمتثامري٦م، اعمِمؽميم٦م

ؼ اعم٤ٌمرأة سملم اًمنميم٤مء ساطم٦م أو وٛمٜم٤مً ، ن٤مئٞم٤مً  اًمٜمُّّمقص : وُمًتٜمد ذًمؽ .ُمع حت٘مُّ

الم-يم٘مقًمف ، اًمقاردة ذم اًمت ٘مقيؿ  ً الة واًم شم٘مٓمع اًمٞمد ذم رسمع ديٜم٤مر )): -قمٚمٞمف اًمّم 

الة -وىمقًمف  .رواه اًمٌخ٤مري .((و ومٞمام ىمٞمٛمتف رسمع ديٜم٤مر ومّم٤مقمداً أ، ومّم٤مقمداً  قمٚمٞمف اًمّم 

الم  ً همنن مل يؽـ ، مايمف إن ىمان يمف مال همخالصف دم، مـ أفمتؼ ؾِمؼصًا يمف دم فمبدٍ )): -واًم

م فمؾقف ايمعبد ومقؿة فمدلٍ  شمؿ ُيستسعك دم كصقِب ايمذي مل ُيعتِؼ نمغَم مشؼقٍق ، يمف مال  ومقِّ

ًت٠مٟمس ًمذًمؽ سمام ذيمره ص٤مطم٥م اعمٖمٜمل ذم طم٤مًم٦م شمٖمػمُّ اعمْم٤مرب وي .رواه ُمًٚمؿ .((فمؾقف

ومٞمجقز شم٘مقيٛمٝم٤م ٓؾمتٛمرار ، )عمقشمف أو ًمزوال أهٚمٞمتف( ُمع قمدم ٟمْمقض اًمٌْم٤مئع

                                                           
ة   (1) ت٤مر أسمق همد   ً ٪ 60، 3/54اٟمٔمر: سمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم

قمٞم٦م ص 745ًمقدائع اعمٍمومٞم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد اًم٘مري ص احل٤ًمسم٤مت وا ٪ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م 550٪ اعمٕم٤ميػم اًمنم 

 .39، 23وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمٚمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف ص 
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قمٞم٦م اًمٕمديدة، اعمْم٤مرسم٦م سملم رب اعم٤مل وُمـ خيٚمػ اعمْم٤مرب  ومْماًل قمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمنم 

 .وهمػم ذًمؽ، اعمِمؽميم٦م وىمًؿ إُمقال، ُمثؾ شم٘مقيؿ قمروض اًمتِّج٤مرة ًمٚمزيم٤مة، ًمٚمت ٘مقيؿ

ويٜمٌٖمل ، جي٥م إضمراء اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ُمـ ىمٌؾ أهؾ اخلؼمة ذم يمؾِّ جم٤مل: صم٤مٟمٞم٤مً 

وذم طم٤مًم٦م شم٤ٌميـ شم٘مديراهتؿ ُيّم٤مر إمم اعمتقؾمط ، شمٕمددهؿ سمحٞم٨م ٓ ي٘مؾُّ اًمٕمدد قمـ صمالصم٦م

 .((وإصؾ ذم اًمت ٘مقيؿ اقمت٤ٌمر اًم٘مٞمٛم٦م اًمًقىمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م .ُمٜمٝم٤م

٤مدر سمِم٠من ؾمٜمدات ، (5/4) 30ٗم٘مف اإلؾمالُمل رىمؿ وضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًم - اًمّم 

سمح )): أنّ ، /ب(6ذم اًمٌٜمد )أوًٓ/، اعم٘م٤مرو٦م وؾمٜمدات آؾمتثامر حمؾ اًم٘مًٛم٦م هق اًمرِّ

قمل ائد قمغم رأس اعم٤مل وًمٞمس اإليراد أو اًمٖمٚم ٦م، سمٛمٕمٜم٤مه اًمنم  ويٕمرف ُم٘مدار  .وهق اًمز 

سمح إُمّ  وُم٤م زاد قمـ رأس اعم٤مل قمٜمد ، ٘مد٤م سم٤مًمت ٜمْمٞمض أو سم٤مًمت ٘مقيؿ ًمٚمٛمنموع سم٤مًمٜم  اًمرِّ

ٙمقك وقم٤مُمؾ اعمْم٤مرسم٦م ع سملم حٚم٦م اًمّمُّ سمح اًمذي يقز  ووم٘م٤ًم ، اًمت ٜمْمٞمض أو اًمت ٘مقيؿ ومٝمق اًمرِّ

 .(1)((ًمنموط اًمٕم٘مد

إمم  (8/2رىمؿ ) وذه٧ٌم ومتقى ٟمدوة اًمؼميم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل -

ة قم٘مد  ًمٚمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل سمٓمريؼ اًمت ٘مقيؿ ذم اًمٗمؽمات -1)): اًم٘مقل وري٦م ظمالل ُمد  اًمد 

ذيٓم٦م أن يتؿ اًمت ٘مقيؿ ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٕم٤ميػم ، اعمْم٤مرسم٦م طمٙمؿ اًمت ٜمْمٞمض اًمٗمٕمكم عم٤مل اعمْم٤مرسم٦م

يمام جيقز ، جيقز ذقم٤ًم شمقزيع إرسم٤مح اًمتل ئمٝمره٤م اًمت ٘مقيؿ -2 .اعمح٤مؾمٌٞم٦م اعمت٤مطم٦م

 .(2)((حتديد أؾمٕم٤مر شمداول اًمقطمدات سمٜم٤مًء قمغم هذا اًمت ٘مقيؿ

قمل رىمؿ )وضم٤مء ذم اعم - ( سمِم٠من اًمنميم٦م )اعمِم٤مريم٦م( واًمنميم٤مت 12ٕمٞم٤مر اًمنم 

سمح قمغم أؾم٤مس .)): أّٟمف: (3/1/5/10ذم اًمٌٜمد )، احلديث٦م ع اًمرِّ ..جيقز أن يقز 

ُمؿ اعمديٜم٦م  .وهق اًمت ٘مقيؿ ًمٚمٛمقضمقدات سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤مدًم٦م، اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل وشم٘م٤مس اًمذِّ

                                                           

 .124ىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص  (1)

 .134ىمرارات وشمقصٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ص  (2)
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قمل رىمؿ )و .(1)((سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمٜم ٘مدي٦م اعمتقىم ع حتّمٞمٚمٝم٤م... ( 13ىمد ورد ُمثٚمف ذم اعمٕمٞم٤مر اًمنم 

 .(2)(8/8ذم اًمٌٜمد )، سمِم٠من اعمْم٤مرسم٦م

قمل رىمؿ ) - سمح ذم احل٤ًمسم٤مت 40وذه٥م اعمٕمٞم٤مر اًمنم  ( سمِم٠من شمقزيع اًمرِّ

سمح ٓ يتح٘مؼ ذم ، (3/1/2/1ذم اًمٌٜمد )، آؾمتثامري٦م قمغم أؾم٤مس اعمْم٤مرسم٦م إمم أن اًمرِّ

ؾمقاء يم٤من ، ٞمؾ( ُمقضمقدات اعمْم٤مرسم٦مشمٜمْمٞمض )شمًٞم)): سمٕمد إّٓ  طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر

يقن، طم٘مٞم٘مٞم٤ًم سمتحقيؾ مجٞمع اعمقضمقدات إمم ٟم٘مقد أم طمٙمٛمٞم٤ًم سم٤مًمت ٘مقيؿ ، وحتّمٞمؾ مجٞمع اًمدُّ

يـ ُمـ طمٞم٨م إُمٙم٤من ، ًمٚمٛمقضمقدات همػم اًمٜم ٘مدي٦م ُمـ ىمٌؾ أهؾ اخلؼمة وشم٘مقيؿ اًمد 

 .(3)((اًمت حّمٞمؾ

ٜمْمٞمض اًمٗمٕمكم ىمٞم٤مُم٤ًم اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل )اًمت ٘مقيؿ( ي٘مقم ُم٘م٤مم اًمت  وم٢مّن  ،وهٙمذا

. وسمف شمٙمقن (4)وشمٙمقن طمّمٞمٚمتف ن٤مئٞم٦م يمام ًمق أضمري شمٜمْمٞمض ومٕمكم ًمٚمٛمقضمقدات، يم٤مُمالً 

سم٠مرسم٤مطمٝم٤م أو ، يمؾ ومؽمة ُم٤مًمٞم٦م أضمري ذم آظمره٤م ُمًت٘مٚم٦م قمـ اًمٗمؽمات اًمالطم٘م٦م هل٤م

واٟمت٘م٤مًمف ُمـ ومؽمة ، سمٛمْم٤مرسمتف وُمِم٤مريمتف، سم٤مًمرهمؿ ُمـ اؾمتٛمرار اًمققم٤مء اًمٕم٤مم، ظم٤ًمئره٤م

ض شمٜمْمٞمْم٤ًم طمٙمٛمٞم٤ًم ذم ن٤مي٦م يمؾ ومؽمة ُم٤مًمٞم٦م إمم أظمرى  .سمٛمقضمقداشمف اًمتل شمٜمْم 

ّم٤مت  قمٜمٍم أؾم٤مد ذم اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل قمٜمد  -اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م-واعمخّم 

واًمقصقل سمف إمم ، وُمٓمٚم٥ٌم إلضمرائف قمغم وضمٝمف ووامن صح٦م ٟمت٤مئجف، احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م

                                                           

قمٞم٦م ص  (1)  .165اعمٕم٤ميػم اًمنم 

٤مسمؼ ص   (2)  ً  .186اعمرضمع اًم

٤مسمؼ ص  (3)  ً  .550اعمرضمع اًم

٪ صٜم٤مديؼ آؾمتثامر اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر 139واٟمٔمر: ورىم٦م اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر أحد قمكم قمٌد اهلل ص  (4)

ة ص  ت٤مر أسمق همد   ً قمل رىمؿ )653قمٌد اًم نميم٦م )اعمِم٤مريم٦م( واًمنميم٤مت ( سمِم٠من اًم12. وىمد ضم٤مء ذم اعمٕمٞم٤مر اًمنم 

سمح اعمتقىم ع، سمؾ 3/1/5/12احلديث٦م، ذم اًمٌٜمد ) (، أٟمف: ))ٓ جيقز شمقزيع إرسم٤مح سمِمٙمؾ ن٤مئل قمغم أؾم٤مس اًمرِّ

قمٞم٦م ص  ؼ طم٥ًم اًمت ٜمْمٞمض احل٘مٞم٘مل أو احلٙمٛمل((. )اعمٕم٤ميػم اًمنم  سمح اعمتح٘مِّ . واٟمٔمر ومٞمف: 165قمغم أؾم٤مس اًمرِّ

 (.553، 552ص 
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ؼ ومٕماًل دون زي٤مدة أو ٟم٘مّم٤من سمح اعمتح٘مِّ ص اخل .حتديد اًمرِّ ٤مصِّ يٛمٙمـ أن يقزن وم٤ٌمعمخّم 

حٞمح٦م اًمتل  شم٘مقيؿ أي ُمقضمقٍد ُمـ ُمقضمقدات اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ًمٚمقصقل إمم ىمٞمٛمتف اًمّم 

ُمؿ اعمديٜم٦م، يٛمٙمـ آقمؽماف هب٤م  .(1)وأفمٝمر ُم٤م يٙمقن ذًمؽ ذم شم٘مقيؿ اعمقضمقدات ُمـ اًمذِّ

ص اًمٕم٤مم يٛمٙمـ أن شم٘م٤مسمؾ ظم٤ًمئر اعمقضمقدات ذم جمٛمٚمٝم٤م ومٞمٙمقن ُم٤م حُي٥ًم ، وسم٤معمخّم 

 إن  )): ي٘مقل اًمديمتقر قمّم٤مم أسمق اًمٜم ٍم .٘م٤ًم سمٕمد وىم٤مي٦م )ؾمالُم٦م( رأس اعم٤ملُمـ رسمٍح ُمتح٘مِّ 

ّم٤مت أو شمٙمقيٜمٝم٤م سم٠مىمؾ ُم٤م جي٥م سمح اعمح٤مؾمٌل ُمٖم٤مًٓ ومٞمف ، قمدم شمٙمقيـ اعمخّم  جيٕمؾ اًمرِّ

سمح  .سمٛم٘مدار ُم٤م مل يتؿ شمٙمقيٜمف ّم٤مت ي١مدي إمم ختٗمٞمض اًمرِّ يمام أن اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم شمٙمقيـ اعمخّم 

وي٘مقل اًمديمتقر  .(2)((ٔمٝمره٤م اًمٜمتٞمج٦م سمٛم٘مدار اجلزء اعم٤ٌمًمغ ومٞمفأو زي٤مدة اخل٤ًمرة اًمتل شم

ص ذم اًمٗمٙمر اعمح٤مؾمٌل سم٠مٟم  .)): حمٛمقد ٓؿملم ف اعمخّم  سمح ف قم٥مء قمغم.. يٕمر  أي ٓ ، اًمرِّ

ص ذم احل٤ًٌمن سمح إٓ سمٕمد أظمذ اعمخّم  وي٘مقل  ،(3)((...يٛمٙمـ اًمقصقل إمم ص٤مذم اًمرِّ

ّم٤مت وآطمتٞم٤مـم٤مت ُمدظمٌؾ .. وذم شمٙمقيـ اعم.)): اًمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف أو  خّم 

جي٥م شمٙمقيـ )): وي٘مقل أيْم٤مً  .(4)((ؾم٥ٌٌم ًمدرء أي خم٤مـمر ىمد متس رأس اعم٤مل

ّم٤مت وآطمتٞم٤مـم٤مت اًمالزُم٦م قمٜمد شمٓمٌٞمؼ اًمت ٜمْمٞمض  ؼ  ]احلٙمٛمل[اعمخّم  سمام حي٘مِّ

  .(5)((اعمح٤مومٔم٦م قمغم رأس اعم٤مل

قمل رىمؿ ) وًمذا وم٘مد ٟمص    احل٤ًمسم٤مت ( سمِم٠من شمقزيع اًمرسمح ذم40اعمٕمٞم٤مر اًمنم 

ٍص ، (3/1/2/1ذم اًمٌٜمد )، آؾمتثامري٦م قمغم أؾم٤مس اعمْم٤مرسم٦م قمغم أن شمٙمقيـ خمّم 

                                                           

ُمؿ اعمديٜم٦م( اعمِمٙمقك ومٞمٝم٤م: ))... ي٘مقل اًمديمتقر  (1) ّم٤مت اًمديقن )اًمذِّ ة، وهق يتٙمٚمؿ قمـ خمّم  ت٤مر أسمق همد   ً قمٌد اًم

يـ  ّم٤مت هل عمٕم٤مجل٦م ُم٤م ىمد يٙمِمػ قمٜمف اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل )اًمت ٘مقيؿ( ُمـ قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م حتّمٞمؾ اًمد  ومٝمذه اعمخّم 

ت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م مجٞمٕمف سمح٥ًم اًمت ٘مدير عمالءة اعمديـ وفمروومف...((. )سمحقث ذم اعمٕم٤مُمال

3/84.) 

ّم٤مت ص  (2)  .9إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمزيم٤مة اعمخّم 

 .91اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ص   (3)

 .31إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمٚمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ص  (4)

٤مسمؼ ص  (5)  ً  .33اعمرضمع اًم
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يقن ُمؿ اعمديٜم٦م( اعمِمٙمقك ذم حتّمٞمٚمٝم٤م ُمٓمٚم٥ٌم ذم شم٘مقيؿ هذه اًمدُّ يقن )اًمذِّ قمٜمد شمٓمٌٞمؼ ، ًمٚمدُّ

سم٤مًمت ٘مقيؿ )): ف يتؿّ سم٠مٟمّ ، وم٘مد ضم٤مء ومٞمف ذم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمت ٜمْمٞمض .اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل

يـ ُمـ طمٞم٨م إُمٙم٤من ، ضمقدات همػم اًمٜم ٘مدي٦م ُمـ ىمٌؾ أهؾ اخلؼمةًمٚمٛمق وشم٘مقيؿ اًمد 

يقن اعمِمٙمقك ذم حتّمٞمٚمٝم٤م ّم٤مت ًمٚمدُّ  .((...اًمت حّمٞمؾ وشمٙمقيـ خمّم 

 .( ايمتَّخارج4

ٚمح  طمٞم٨م خيرج، وأيمثر ُم٤م شمٙمٚم ؿ قمٜمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمؽميم٦م، اًمت خ٤مرج ُمـ ىمٌٞمؾ اًمّمُّ

تف ومٞمٝم٤م سمٛم٘م٤مسم ضم٤مء ذم  .ؾ ُمٕمٚمقٌم يدومٕمف ًمف سم٘مٞم٦م اًمقرصم٦مأطمد اًمقرصم٦م أو سمٕمْمٝمؿ قمـ طمّم 

أن يتّم٤مًمح اًمقرصم٦م قمغم : وُمٕمٜم٤مه .ُمـ اخلروج، شمٗم٤مقمٌؾ : اًمت خ٤مرج)): ))ومتح اًم٘مدير((

 ُمٕمٚمقم
ٍ
وهق جيري ذم إوقمٞم٦م آؾمتثامري٦م  .(1)((إظمراج سمٕمْمٝمؿ ُمـ اعمػماث سمٌمء

٦م وسمدهل٤م، (2)اعمِمؽميم٦م د اًمٌ، وٓ ُيِمؽمط ومٞمف اًمتٙم٤موم١م سملم احلّم   دل ومٞمف سمام يؽماىويتحد 

٦م اعمتخ٤مَرج قمٜمٝم٤م ٟم٘مقدًا وديقٟم٤مً  ض احلّم  قمٚمٞمف أـمراومف ُم٤م مل شمتٛمح 
(3). 

وهق يٕمقد ذم ضم٤مٟم٥ٍم ُمٜمف إمم ، وإذا يم٤من اًمتٖمػمُّ ُمـ ظمّم٤مئص اًمققم٤مء اًمٕم٤مم

ح٥م اعمت٤مح ٕصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر ًِّ ذم أصمٜم٤مء ، ؾمقاء يم٤من شم٤مُم٤ًم أو ضمزئٞم٤مً ، اًم

ح٥م يتؿ قمغم أؾم٤مس اًمت خ٤مرج وم٢مّن  ،٤من٤ميتٝم أو ذم اًمٗمؽمات اعم٤مًمٞم٦م  ً  -اعمذيمقر-هذا اًم

٤مطم٥م ، اًمذي ُيٕمدُّ ُمـ ًمقازم وظمّم٤مئص اًمققم٤مء اًمٕم٤مم  ً ٦م اًم طمٞم٨م شمتؿ ُم٤ٌمدًم٦م طمّم 

٤مئٕم٦م ذم هذا اًمققم٤مء أو سمٕمْمٝم٤م سمٛمٌٚمغ ٟم٘مدي ُيدومع ًمف ُمـ اًمًٞمقًم٦م  -سمح٥ًم احل٤مل- اًمِم 

٦م -سم٠مـمراومف- ويتٛمٚم ؽ اًمققم٤مء، اعمتقاومرة ومٞمف سم٤محل٤مًم٦م اًمتل شمٙمقن قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد ، شمٚمؽ احلّم 

                                                           

 .223ًمٗم٘مف ًمٚمؼميمتل ص ٪ ىمقاقمد ا5/518. واٟمٔمر: رد اعمحت٤مر 7/408 (1)

٪ 45٪ صٙمقك اإلضم٤مرة ًمٚمديمتقر قمكم اًم٘مره داهمل ص3/281٪ ومٞمض اًم٤ٌمري 4/367اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري  (2)

ة ص  ت٤مر أسمقهمد   ً  .45اًم٘مراض أو اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم

ت٤مر أسمق همد   (3)  ً ٪ ومتقى 10/35ة اٟمٔمر: سمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم

 .17(، اًمٌٜمد )أ(، أيت ٟم٘مٚمف: ص 10/8ٟمدوة اًمؼميم٦م اًمٕم٤مذة ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل رىمؿ )
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ّم٤مت ، أو ظم٤ًمرة سمام ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ رسمح، اعم٤ٌمدًم٦م ٦م ذم اعمخّم  أو يٙمقن هل٤م ُمـ طمّم 

 .(1)أو آطمتٞم٤مـم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م

قمٞم٦م هذا اًمت خ٤مرج رت اعمٕم٤ميػم اًمنم  قمل رىمؿ ، وىمد ىمر  طمٞم٨م ضم٤مء ذم اعمٕمٞم٤مر اًمنم 

سمح ذم احل٤ًمسم40) ذم اًمٌٜمد  ٤مت آؾمتثامري٦م قمغم أؾم٤مس اعمْم٤مرسم٦م( سمِم٠من شمقزيع اًمرِّ

وذًمؽ ، جيقز خت٤مرج أطمد أصح٤مب احل٤ًمسم٤مت سمجٛمٞمع ُمٌٚمٖمف أو سمٕمْمف)): أّٟمف (4/9)

تف ذم ُمقضمقدات اعمْم٤مرسم٦م وًمٞمس اؾمؽمدادًا ًمٚمٛمٌٚمغ اًمٜم ٘مدي ، يٛمثِّؾ ُمّم٤محل٦م قمغم طمّم 

غ اعمتخ٤مَرج سمف وإذا ىم٤مم اعمٍمف سمتحديد اعمٌٚم .أو ضمزئٞم٤مً  )اعمقَدع ذم احل٤ًمسم٤مت( يمٚمٞم٤مً 

وًمٞمس طمرُم٤مٟم٤ًم ، هذا ضم٤مئزوم٢مّن  ،سمحٞم٨م ٓ يرسمح ؿمٞمئ٤ًم أو يرسمح أىمؾ مم٤م يًتح٘مف ًمق سم٘مل

سمح سمؾ هق خت٤مرج سمح٥ًم اًمٕمرض واًمٓم ٚم٥م  .(2)((ُمـ اًمرِّ

 (10/8رىمؿ ) وضم٤مء ذم ومتقى ٟمدوة اًمؼميم٦م اًمٕم٤مذة ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل

٤مدرة ذم ُمقوقع اًمت خ٤مرج ذم احل٤ًمسم٤مت آؾمتثامري٦م واًمّمٜم٤مديؼ وطم٤ًمسم٤مت  اًمّم 

٦م ذم أقمٞم٤من ُمِمؽميم٦م سم٤مًمِمٞمقع )): أنّ  ذم اًمٌٜمد )أ(، إرسم٤مح اًمت خ٤مرج قم٤ٌمرة قمـ سمٞمع طمّم 

ٚمح، قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٤ًمُمح ذم شمٙم٤موم١م اعمٌٞمع ُمع اًمث ٛمـ وُمع أن إصؾ  .وهق ُمـ ىمٌٞمؾ اًمّمُّ

 ومٞمجقز اًمت خ٤مرج سملم .احل٤مضم٦م شمدقمق إمم شمٓمٌٞم٘مف ذم اًمنميم٤متوم٢مّن  شمٓمٌٞم٘مف ذم اًمؽميم٤مت

٦م ، اًمنميم٤مء ذم احل٤ًمسم٤مت آؾمتثامري٦م أو اًمّمٜم٤مديؼ يمام جيقز اًمت خ٤مرج سملم ص٤مطم٥م احلّم 

قمٞم٦م اعمٓمٚمقسم٦م ذم سمٞمع اًمٜمُّ٘مقد ، واعم١مؾم٦ًم أو ؿمخص همػم ذيؽ قاسمط اًمنم  ُمع ُمراقم٤مة اًمْم 

يقن يقن اًمت٤مسمٕم٦م هل٤م .واًمدُّ ٦م اعمتخ٤مَرج قمٜمٝم٤م متثِّؾ أقمٞم٤مٟم٤ًم ُمع اًمٜمُّ٘مقد واًمدُّ  ،وم٢من يم٤مٟم٧م احلّم 

 .(3)((إذ جيقز شمٌٕم٤ًم ُم٤م ٓ جيقز اؾمت٘مالًٓ ، وًمق سم٤مٕضمؾ، ضم٤مز اًمت خ٤مرج قمٜمٝم٤م سم٠مي سمَدل

                                                           

واٟمٔمر ذم اًمت خ٤مرج )أو آؾمؽمداد( ذم احل٤ًمسم٤مت آؾمتثامري٦م، وشمٗمّمٞمؾ ذوـمف: اًم٘مراض أو اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م  (1)

ة ص  ت٤مر أسمق همد   ً ٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم ٪ أطمٙم٤مم اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م 51-50، 47، 45-44ذم اعم١مؾم 

  .135-134ًمٚمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اًمٕمثامين ص 

قمٞم٦م ص  (2)  .552اعمٕم٤ميػم اًمنم 

 .178ىمرارات وشمقصٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ص  (3)
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، اًمت خ٤مرج ذم احل٤ًمسم٤مت آؾمتثامري٦م)): أنّ  ُمـ اًمٗمتقى ٟمٗمًٝم٤م وضم٤مء ذم اًمٌٜمد )ب(

تف  قاسمط -سمًح٥م ص٤مطم٥م احل٤ًمب طمّم  ذم طم٤مل اًمًامح ًمف سمذًمؽ وُمراقم٤مة اًمْم 

قمٞم٦م سمح ُمع إصؾ إن خت٤مرج سمٌدٍل يزيد قمـ إصؾ ي شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم إمم ؾمحي١مدّ  -اًمنم  ٥م اًمرِّ

٘م٤ًم رسمح٤ًم ًمّم٤مطم٥م احل٤ًمب سمٛم٘مدار  أي أنّ  .(1)((...)رأس اعم٤مل( ائد يٙمقن حم٘مِّ اًمٌَدل اًمز 

ي٤مدة قمـ رأس ُم٤مًمف اعمقَدع ذم احل٤ًمب يمام ضم٤مء ذم ومتقى ٟمدوة اًمؼميم٦م احل٤مدي٦م قمنمة  .اًمزِّ

زيع رسمح اعمٕم٤مُمالت أضمٚم٦م قمغم ذم ُمقوقع شمق، (11/5رىمؿ )، ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل

ة إضمؾ ة آؾمتثامر أو دظمؾ ذم أصمٜم٤مئٝم٤م حيّمؾ  .. أن  .)): ـمٞمٚم٦م ُمد  ُمـ ظمرج ذم أصمٜم٤مء ُمد 

ة اؾمتثامره سمح شمت ٗمؼ ُمع ُم٘مدار ُمٌٚمٖمف وُمد  وشمٙمٞمٞمػ ذًمؽ ذقم٤ًم أن ُمـ  .قمغم ٟم٦ًٌم ُمـ اًمرِّ

تف ذم اعمِم٤مريم٦م إمم وقم٤مء آؾمتثامر صمٛمـ هذا اًمٌٞمع ُم٤م  ويٛمٙمـ أن يٙمقن، ظمرج يٌٞمع طمّم 

 .(2)((...يت ٗمؼ قمٚمٞمف اًمٓم روم٤من

  

                                                           
٤مسمؼ ص  (1)  ً  .178اعمرضمع اًم

٤مسمؼ ص  (2)  ً  .191اعمرضمع اًم
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صات: اظمطؾب ايمثايمث  .أضمؽام وضقازمط سمؽقيـ اظمخصَّ

ّم٤مت ذم ٟمتٜم٤مول ذم هذا اعمٓمٚم٥م مجٚم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ اعمت   ّمٚم٦م سمتٙمقيـ اعمخّم 

ر ذم اعمٓمٚمٌلم اًم٤ًمسم٘ملم، وأطمٙم٤مُمٝم٤م ووقاسمٓمٝم٤م، اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م  ،ذم وقء ُم٤م شم٘مر 

، ىمّمدٟم٤مه٤م دمٛمع ُمْم٤مُملم إؾمئٚم٦م اًمتل أوردهت٤م رؾم٤مًم٦م آؾمتٙمت٤مب واعم٤ًمئؾ اًمتل

٧ٌَم سمٞم٤من احلٙمؿ ومٞمف، وسمٌحثٝم٤م جي٤مب قمغم ُم٤م أصم٤مرشمف إؾمئٚم٦م  .وـمٚم

أن ٟمٕمرض ))اعمِمٙمٚم٦م(( اًمتل أوردهت٤م ، وُمـ اعمٗمٞمد ىمٌؾ أن ٟم٠ميت قمغم اعم٤ًمئؾ

 .واؾمتخرضَم٧م ُمٜمٝم٤م إؾمئٚم٦م اًمتل ـمرطمتٝم٤م، رؾم٤مًم٦م آؾمتٙمت٤مب

 .شؽؾة )ايمـازيمة(سمصقير اظم: أوًٓ 

ومٞمام ىم٤مُم٧م سمف سمٕمض اعمّم٤مرف  -يمام شم٘مقل رؾم٤مًم٦م آؾمتٙمت٤مب-شمتٛمث ؾ اعمِمٙمٚم٦م 

ّم٤مت يمٌػمة عمٕم٤مجل٦م  رًا سم٥ًٌم إزُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ُمـ أظمذ خمّم  واًمنميم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ُم١مظم 

ّم٤مت ُمـ أرسم٤مح اًمٕم٤مم ، اعمخ٤مـمر اعمحتٛمٚم٦م ذم إقمقام اعم٘مٌٚم٦م وىمد شمؿ أظمذ هذه اعمخّم 

ؿمخّم٤ًم ووع  ًمق أن  : واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ذم اعمقوقع .اعمقدقملم واعم٤ًممهلم ُمـ أُمقال، احل٤مزم

وىم ع ُمع اعمٍمف و ،م ًمٙمل يًتثٛمره٤م اعمٍمف ًمف1/1/2010أُمقاًمف ذم اعمٍمف ذم 

وىم٤مم ، م31/12/2010هذه اعمْم٤مرسم٦م شمٜمتٝمل ذم  أي أن  ، واطمدة قم٘مد ُمْم٤مرسم٦م عمدة ؾمٜم٦م

ٜم٦م اعم٤مًمٞم٦م سمٕمٛمؾ شمٜمْمٞمض ًمٚمٛمْم  ً ٘م٧م  ومتٌلم  أنّ ، ٤مرسم٦ماعمٍمف ذم ن٤مي٦م اًم اعمْم٤مرسم٦م ىمد طم٘م 

ديٜم٤مر  200وم٘م٤مم اعمٍمف سم٤مىمتٓم٤مع ُمٌٚمغ ُم٘مداره ، ديٜم٤مر 500اعم٤مل ُم٘مداره  رسمح٤ًم ًمربِّ 

ض هل٤م اعمٍمف ذم قم٤مم  ص ًمٚمٛمخ٤مـمر اًمتل ىمد يتٕمر  رب  اعم٤مل هٜم٤م  وم٢منّ ، م2011يمٛمخّم 

٦ٌم ًمف ة آؾمتثامر سمُمدّ  ٕنّ ، م2011ٓ قمالىم٦م ًمف سمام ؾمٞمحدث ًمٚمٛمٍمف ذم قم٤مم  ٤مًمٜمًِّ

 .وىمد اٟمتٝم٧م، يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م واطمدة

رهت٤م رؾم٤مًم٦م آؾمتٙمت٤مب وُم٤م ٟمالطمٔمف قمٚمٞمٝم٤م أن٤م  ،هذه هل اعمِمٙمٚم٦م اًمتل صق 
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وي٘مقم ، وحي٥ًم إرسم٤مح واخل٤ًمئر، شمتٙمٚم ؿ قمـ ُمٍمف جُيري اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل

ٜم٦م اعم٤مًمٞم٦م وم٘مط  ً ّم٤مت ذم ن٤مي٦م اًم ت وم٤م، وىمد أصٌح هذا إؾمٚمقب قمتٞم٘م٤مً  .سمتٙمقيـ اعمخّم 

رشمف ُمٕمٔمؿ اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمًتخدم أٟمٔمٛم٦م حم٤مؾمٌٞم٦م آًمٞم٦م جَ سمٕمد أن هَ ، زُم٤مٟمف

رة ّم٤مت ، اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل أنّ ، وم٤مجل٤مري قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ اًمٞمقم .ُمتٓمقِّ وشمٙمقيـ اعمخّم 

ويتؿ اإلقمالن قمـ أرسم٤مح اعمٍمف )أرسم٤مح  .ؿمٝمري يتؿ سمِمٙمؾ، )قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م(

ٜم٦م اعم٤مًمٞم٦ماعم٤ًممهلم( ذم ن٤مي٦م يمؾِّ صمالصم٦م   ً ، وًمذا .سم٤مإلقمالن قمـ ىمقائٛمف اعم٤مًمٞم٦م، أؿمٝمر ُمـ اًم

ّم٤مت ذم أصمٜم٤مء  وم٢من اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمث٤مرة سمِم٠من احل٤مًم٦م اعمذيمقرة شمتٕمٚم ؼ سمام يتؿ شمٙمقيٜمف ُمـ خمّم 

ٜم٦م  ً  .وًمٞمس سمام يتؿ شمٙمقيٜمف ذم ن٤ميتٝم٤م ومح٥ًم، وٓ يزال ىم٤مئامً ، اًم

سمح آىمتٓم٤مع شمؿ   أن  ، يمام يالطمظ أيْم٤مً  ٤م أُمّ  ،وهذا ؿم٠من آطمتٞم٤مـمٞم٤مت ،ُمـ اًمرِّ

ّم٤مت وشُم٘م٤مسمؾ سم٤مإليرادات ذم ُمرطمٚم٦م ، شمْم٤مف إمم اعمٍمووم٤مت -يمام ُمر  -ومٛم٤ٌمًمٖمٝم٤م  اعمخّم 

ؼ سمح اعمتح٘مِّ اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل اًمذي يٕمرف سمتامُمف اًمرِّ
(1). 

صات: شماكقاً    .مسائؾ سمؽقيـ اظمخصَّ

صات1  .( مصَدر سمؽقيـ اظمخصَّ

ص قمغم ٟمق صيٕمتٛمد ُمّمَدر شمٙمقيـ اعمخّم  واًمققم٤مء اعمراد شمٙمقيـ ، ع اعمخّم 

ّم٤ًم قم٤مُم٤مً  ص عمقضمقداشمف إن يم٤من خمّم  أو ُمّمدر إُمقال اعمًتخدُم٦م ذم اعمقضمقد ، خمّم 

ّم٤ًم ظم٤مص٤مً  ص ًمف إن يم٤من خمّم  وشمٗمّمٞمؾ ذًمؽ  .)إصؾ( اعمٕملم  اعمٓمٚمقب شمٙمقيـ خمّم 

 : ذم أيت

ص ايمعام )أ( اظمخصَّ
(2). 

ص عمقضمقدات اًمققم٤مء وهل ، ذم جمٛمققمٝم٤م، اًمٕم٤مم ًمٚمٛمٍمف وم٢مذا يم٤من هذا اعمخّم 

                                                           
م: ص  (1)  .14، 4راضمع ُم٤م شم٘مد 

 .6٘مّمقد سمف: ص راضمع اعم (2)
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وم٢من ُمٌٚمٖمف ُيْم٤مف إمم ُمٍمووم٤مت هذا اًمققم٤مء ، (1)ُمقضمقدات اعمِم٤مريم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ومٞمف

ؾ قمغم ـمرذم اًمققم٤مء أّٟمف  أي .ُمـ إيراداشمف -ُمـ صمؿ  -وي٘متَٓمع ، )ُمٍمووم٤مت اعمِم٤مريم٦م( حيٛم 

٦م سمح٥ًم طمّم  ، ومه٤م وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م واعمٍمف )اعم٤ًممهقن(، اًمٕم٤مم )ـمرذم اعمِم٤مريم٦م(

ص  .يمؾٍّ ُمٜمٝمام ذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم )ذم اعمِم٤مريم٦م( وىم٧م شمٙمقيـ اعمخّم 

ص عمقضمقدات وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦مأُمّ  ٤م إذا يم٤من اعمخّم 
٦م ، ذم جمٛمققمٝم٤م، (2) وهل طمّم 

ص يْم٤مف إمم  وم٢من  ، هذا اًمققم٤مء ذم ُمقضمقدات اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ُمٌٚمغ هذا اعمخّم 

ف ُمـوُي٘متٓمع مم  ، ُمٍمووم٤مت وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م طمٍماً  وُمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٙمقيـ  .إيرادات ٤م خيّمُّ

ص  .ٜم٤م مل ٟم٘مػ قمغم شمٓمٌٞمٍؼ ًمفأٟمّ  إّٓ ، ُمثؾ هذا اعمخّم 

ص اخلاص  .(3))ب( اظمخصَّ

ص ًمف ُمٕمدودًا ذم ُمقضمقدات  إذا يم٤من اعمقضمقد اعمٕملم  اًمذي يتؿّ  شمٙمقيـ اعمخّم 

ص ُيْم٤مف إمم  وم٢من  ، هق ُمّمدر إُمقال اعمًتخدُم٦م ومٞمفّٕٟمف ، اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ُمٌٚمغ اعمخّم 

ص اًمٕم٤مم  ،ًمٞم٘متٓمع ُمـ إيراداشمف، اًمققم٤مء ٍمووم٤مت هذاُم وطم٤مًمف ذم ذًمؽ طم٤مل اعمخّم 

٦م يمؾِّ ـمرف ومٞمف قمٜمد ، عمقضمقدات اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ؾ قمغم ـمرومٞمف سمح٥ًم طمّم  طمٞم٨م حيٛم 

ص ُمٜم٤م، شمٙمقيـ اعمخّم   .يمام ىمد 

يمام ، اؾمتخدُم٧م ومٞمف أُمقال اعم٤ًممهلم، وإذا يم٤من هذا اعمقضمقد ظم٤مص٤ًم سم٤معمٍمف

اًمت ٛمقيالت أو آؾمتثامرات هق اًمِم٠من ذم سمٕمض
ص يْم٤مف ذم هذه  وم٢من  ، (4) ُمٌٚمغ اعمخّم 

                                                           
م: ص  (1)  .8راضمع ُم٤م شم٘مد 

م: ص  (2)  .7راضمع ُم٤م شم٘مد 

 .5راضمع اعم٘مّمقد سمف: ص  (3)

قمل رىمؿ ) (4) سمح ذم احل٤ًمسم٤مت آؾمتثامري٦م قمغم أؾم٤مس اعمْم٤مرسم٦م، ذم اًمٌٜمد 40ضم٤مء ذم اعمٕمٞم٤مر اًمنم  ( سمِم٠من شمقزيع اًمرِّ

اعم٤ًممهلم وأُمقال أصح٤مب احل٤ًمسم٤مت  (، أن: ))إصؾ اعم٤ًمواة ذم ومَرص آؾمتثامر سملم أُمقال2/1/3)

٦ًم اإلومّم٤مح قمـ ذًمؽ ىمٌؾ  آؾمتثامري٦م ذم اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م. وذم طم٤مل اشم٤ٌمع همػم ذًمؽ، جي٥م قمغم اعم١مؾم 

قمٞم٦م ص   (. 549اًمت ٍمف، ُمع ُمراقم٤مة اًم٘مٞمقد اًمٜمِّٔم٤مُمٞم٦م اعمتٕمٚمِّ٘م٦م سمذًمؽ وذوط احل٤ًمسم٤مت((. )اعمٕم٤ميػم اًمنم 
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ٚمٝم٤م اعم٤ًممهقن ٝمؿ ُمـ إيرادات، احل٤مًم٦م إمم اعمٍمووم٤مت اًمتل يتحٛم  وٓ ، وي٘متَٓمع مم٤م خيّمُّ

  .يٙمقن ٕصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامرات ؿم٠من سمف

، ومٞمفٓؾمتخدام أُمقال هذا اًمققم٤مء ، ٤م إذا يم٤من اعمقضمقد ظم٤مص٤ًم سمققم٤مء اعمْم٤مرسم٦مأُمّ 

ص يْم٤مف إمم ُمٍمووم٤مت هذا اًمققم٤مء وم٢من   ، ًمٞم٘م٤مسَمؾ سم٤مإليرادات اخل٤مص٦م سمف، ُمٌٚمغ اعمخّم 

ص اًمٕم٤مم عمقضمقدات وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م  .يمام أووحٜم٤مه سمِم٠من اعمخّم 

صات2  .( ضقازمط سمؼدير اظمخصَّ

ُمٜم٤م أنّ  ّم٤مت ُمـ قمدُمف ىمد  ، وحتديد ُم٘م٤مديره٤م قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، شمٙمقيـ اعمخّم 

، وهذا يتٓمٚم ٥م شم٘مديرًا دىمٞم٘م٤ًم عم٤م هق ُمٓمٚمقب ُمٜمٝم٤م .ض احلٙمٛملقمٜمٌٍم ذم اًمت ٜمْمٞم

ٓ ، وأيُّ ظمٚمٍؾ ذم ذًمؽ جيٕمؾ اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ذم ذاشمف خمتالً ، هل٤م وًمٚمٛم٤ٌمًمغ اعمٓمٚمقسم٦م

ل قمغم ٟمتٞمجتف ّم٤مت ُمع احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م .يٕمق  أو شم٘مدير ، وم٢مذا يم٤من اخلٚمؾ سمٕمدم شمٙمقيـ خمّم 

سمحوم٢من هذا يزيد ، ُم٤ٌمًمٖمٝم٤م سم٠مىمؾ ُمـ اًمقاضم٥م ُم٤ٌمًمٖم٤ًم ، وجيٕمٚمف رسمح٤ًم ومهٞم ٤مً ، ذم ُم٘مدار اًمرِّ

٤م إذا يم٤من اخلٚمؾ أُمّ  .سمٛم٘مدار ُم٤م مل يتؿ شمٙمقيٜمف ُمٜمٝم٤م أو ُم٤م شمؿ إٟم٘م٤مصف ُمـ ُم٤ٌمًمٖمٝم٤م، ومٞمف

وم٢من هذا ُيٜم٘مص ، أو شم٘مدير ُم٤ٌمًمٖمٝم٤م سم٠ميمثر ُمـ اعمٓمٚمقب، سمتٙمقيٜمٝم٤م ُمع قمدم احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م

سمح سمٛم٘مدار ُم٤م شمؿ شمٙمقيٜمف ُمٜمٝم٤م أو ُم٤م مت ٧م زي ص ، ٤مدشمف ُمـ ُم٤ٌمًمٖمٝم٤ماًمرِّ ويٙمقن اعمخّم 

ائد ُمـ ُمٌٚمٖمف داظماًل ومٞمام ُيٕمرف سم٤مٓطمتٞم٤مـمٞم٤مت ي٦م قمٜمدئٍذ أو اًمز    .(1)اًمنِّ

ّم٤مت وم٢من  ، وقمٚمٞمف قاسمط ، وشم٘مدير ُم٤ٌمًمٖمٝم٤م، وقاسمط شمٙمقيـ اعمخّم  هل اًمْم 

قاسمط أشمٞم٦م، اًمقاضم٥م آًمتزام هب٤م ذم اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل قمغم وضمف اًمٕمٛمقم  : وهل اًمْم 

ّم٤مت ُمـ أهؾ اخلؼمة اعم١مهٚملم ًمذًمؽ شم٠مهٞماًل  أن )أ( يتؿ شمٙمقيـ وشم٘مدير اعمخّم 

                                                           

قمٞم٦م  (1) ف ومٞمٝم٤م ًمٚمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف ص اٟمٔمر: اجلقاٟم٥م اًمنم  واعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمتٙمقيـ آطمتٞم٤مـمٞم٤مت واًمتٍمُّ

ّم٤مت ًمٚمديمتقر قمّم٤مم أسمق اًمٜم ٍم ص 266  .9٪ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمزيم٤مة اعمخّم 
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اسمع ًمٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل .(1)ُمٝمٜمٞم٤ًم وذقمٞم٤مً  ، ضم٤مء ذم اًمٌٜمد اًمث٤مين ًمٚم٘مرار اًمر 

ورة اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة ٤مدر ذم اًمد  جي٥م إضمراء )): أّٟمف ،سمِم٠من اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل، اًمّم 

دهؿ سمحٞم٨م ٓ ي٘مؾ ،  يمؾِّ جم٤ملاًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ُمـ ىمٌؾ أهؾ اخلؼمة ذم ويٜمٌٖمل شمٕمدُّ

ط ُمٜمٝم٤م، قمددهؿ قمـ صمالصم٦م  .((وذم طم٤مل شم٤ٌميـ شم٘مديراهتؿ يّم٤مر إمم اعمتقؾمِّ

قمل رىمؿ ) سمح ذم احل٤ًمسم٤مت 40وذه٥م اعمٕمٞم٤مر اًمنم  ( سمِم٠من شمقزيع اًمرِّ

اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل  إمم أنّ ، (3/1/2/1ذم اًمٌٜمد )، آؾمتثامري٦م قمغم أؾم٤مس اعمْم٤مرسم٦م

وضم٤مء ذم ىمرارات  .(2)ًمٚمٛمقضمقدات همػم اًمٜم ٘مدي٦م يٙمقن ُمـ ىمٌؾ أهؾ اخلؼمة سم٤مًمت ٘مقيؿ

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وشمقصٞم٤مت اعم١ممتر اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛم١مؾم 
٦م سم٤معمحقر ، (3) اخل٤مص 

ّم٤مت )): وُمقوققمف، اًمث٤مين أطمٙم٤مم شمقزيع أرسم٤مح اًمقدائع واؾمت٘مٓم٤مع وشمٙمقيـ خمّم 

دة .)): أّٟمف ،إول ذم اًمٌٜمد، ((آؾمتثامر خم٤مـمر ..إذا مل شمٜمص  إٟمٔمٛم٦م قمغم ٟم٦ًٌم حمد 

ّم٤مت شمًت٘مَٓمع هلذه ٦ًم شمٙمقيٜمٝم٤م سمٛمٕمروم٦م أهؾ اخلؼمة ، اعمخّم  ومٕمغم اعم١مؾم 

  .(4)((وآظمتّم٤مص

٥م اًمتل  )ب( ّم٤مت سم٤معمتٓمٚم ٤ٌمت واًمٜمًِّ أن يتؿ آًمتزام ذم شمٙمقيـ وشم٘مدير اعمخّم 

ومام  .ٜمقك أو اعمّم٤مرف اعمريمزي٦مُمثؾ اًمٌ، شمْمٕمٝم٤م اجلٝم٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م واإلذاومٞم٦م واًمت ٜمٔمٞمٛمٞم٦م

ُمٌٜم٤مه اعمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمقاضم٥م ، وٓ يٙمقن ُمّم٤مدُم٤ًم حلٙمؿ ذقمل، شمْمٕمف هذه اجلٝم٤مت

 .اقمت٤ٌمره٤م واًمٕمٛمؾ سمٛم٘متْم٤مه٤م

آًمتزام سمام شمتٓمٚم ٌف اعمٕم٤ميػم اعمح٤مؾمٌٞم٦م هلٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م  أن يتؿ   )ج(

                                                           

٪ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م 171اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م ًمٚمديمتقر قمكم اًم٘مره داهمل ص  (1)

 .41ٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف ص ًمٚمت ٜمْم

قمٞم٦م ص  (2)  .552اٟمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنم 

 .2009ٟمقومٛمؼم  4-3اًمذي قم٘مد ذم اًمٙمقي٧م، ذم  (3)

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص  -إسمح٤مث واًمت قصٞم٤مت  (4)  .351اعم١ممتر اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛم١مؾم 
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٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم 
ّم٤متمم٤م يتٕمٚم ؼ سم٤معم، (1) خّم 

أو سم٤مًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل (2)
(3). 

وٓ يتٕم٤مرض ُمع اعمتٓمٚم ٤ٌمت وإطمٙم٤مم ، وآًمتزام سمام شمتٓمٚم ٌف ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم اًمدوًمٞم٦م

قمٞم٦م ٧م ومتقى ٟمدوة اًمؼميم٦م  .وآًمتزام سم٤مٕقمراف اعمٝمٜمٞم٦م اعمٕمتؼمة ذقم٤مً  .اًمنم  وىمد ٟمّم 

ٓم٤مء اًمت ٜمْمٞمض قمغم أن ذط إقم، (8/2) رىمؿ، اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل

 .(4)أن يتؿ إضمراؤه ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمٕم٤ميػم اعمح٤مؾمٌٞم٦م اعمت٤مطم٦م، احلٙمٛمل طمٙمَؿ اًمت ٜمْمٞمض اًمٗمٕمكم

ّم٤مت سم٤محلٞمٓم٦م واحلذر أن يتؿ   )د( وهق ُمـ ، آًمتزام ذم شمٙمقيـ وشم٘مدير اعمخّم 

ّم٤مت وي٘مقم قمغم أظمذ آٟمخٗم٤مض أو اخل٤ًمرة ، إؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ذم شمٙمقيـ اعمخّم 

رة ذم ّم٤مت ُمٜم٤مؾم٦ٌم هل٤م، ٤مناحلًٌ اعم٘مد  سمح اًمت ٘مديري ذم ، سمتٙمقيـ خمّم  وقمدم أظمذ اًمرِّ

ل–( 2وىمد ضم٤مء ذم سمٞم٤من اعمح٤مؾم٦ٌم اعم٤مًمٞم٦م رىمؿ ) .(5)احل٤ًٌمن ذم اًمٌٜمد ، -اعمٕمد 

: اًمٕم٤مُم٦م اًمتل يتٕملم  آًمتزام هب٤م ذم اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل اعم٤ٌمدئأن ُمـ ، (6/3/3/2)

يؼ آًمتزام سم٤معمقوققمٞم٦م واحلٞم٤مد ذم اظمتٞم٤مر وذًمؽ قمـ ـمر، احلٞمٓم٦م واحلذر ذم اًمت ٘مدير))

وهيدف هذا إؾم٤مس إمم دمٜم٥ُّم اعمٖم٤مٓة ذم شم٘مدير  .(6)((اًم٘مٞمٛم٦م اًمٜم ٘مدي٦م اعمتقىم ع حت٘مٞم٘مٝم٤م

سمح قمغم ظمالف اًمقاىمع ؼ ُمٜمف ومٕمالً ، اًمرِّ . وهيدف ُمـ (7)ٓ إمم ختٗمٞمض اعم٘مدار اعمتح٘م 

إذا  ح ذم اعمْم٤مرسم٦م أو اعمِم٤مريم٦م إٓ  سمْ اًمذي ٓ رِ ، ـمرٍف آظمر إمم شمقىمِّل اعم٤ًمس سمرأس اعم٤مل

٘م٧م ؾمالُمتف ُمٜم٤م، حت٘م  يمام ىمد 
(8). 

                                                           
 .56ٙمٛمل ًمٚمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف ص اٟمٔمر: إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمٚمت ٜمْمٞمض احل (1)

ّم٤مت وآطمتٞم٤مـمٞم٤مت.11وىمد أصدرت اهلٞمئ٦م ُمٕمٞم٤مر اعمح٤مؾم٦ٌم اعم٤مًمٞم٦م رىمؿ ) (2)  ( سمِم٠من اعمخّم 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص  (3) قاسمط ًمٚمٛم١مؾم   . 56-57اٟمٔمر: ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًمْم 

م ٟم٘مؾ ٟمصِّ اًمٗمتقى: ص  (4)  .13وىمد شم٘مد 

قمٞم٦م واعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمتقزيع إرسم٤مح ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد قمٌد احلٚمٞمؿ قمٛمر اٟمٔمر: إؾمس اًمنم   (5)

 .383ص 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص  (6) قاسمط ًمٚمٛم١مؾم   .58ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًمْم 

ّم٤مت ًمٚمديمتقر قمّم٤مم أسمق اًمٜم ٍم ص  (7)  . 11اٟمٔمر: إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمزيم٤مة اعمخّم 

 . 38، 31، 28اٟمٔمر: إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمٚمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف ص  (8)
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ّم٤مت ُمـ هٞمئ٦م اًمٗمتقى واًمرىم٤مسم٦م  أن يتؿ   (ـ)ه اقمتامد شمٙمقيـ وشم٘مدير اعمخّم 

قمٞم٦م ًمٚمٛمٍمف سمنمط أن شمًتٕملم سمخؼماء حم٤مؾمٌٞملم ُمًت٘مٚمِّلم عم٤ًمقمدهت٤م ذم ُمراضمٕم٦م ، اًمنم 

 .شمًتٕملم سم٤معمدىمِّؼ اخل٤مرضمل ًمٚمٛمٍمفوهل٤م أن  .اًمت ٘م٤مرير اًمتل شُمٕمَرض قمٚمٞمٝم٤م

صات3  .( مقاهمؼة أصحاب ضمسازمات آؽمتثامر فمعم سمؽقيـ اظمخصَّ

قمدم اًمٜم ص ذم قم٘مد اعمْم٤مرسم٦م )ذوط ومتح طم٤ًمب  ذه٥م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم إمم أن  

ّم٤مت ، يٛمٜمع اعمٍمف )اعمْم٤مرب( ُمـ شمٙمقيٜمٝم٤م، آؾمتثامر( قمغم اىمتٓم٤مع وشمٙمقيـ اعمخّم 

ف سم٠مرسم٤محٕنّ  أصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر سمٕمد أن أصٌح٧م سم٤مًمت ٘مًٞمؿ  ٤م ُمـ اًمتٍمُّ

 .(1)هلؿ ُمٚمٙم٤ًم ظم٤مص٤مً 

د  عم٤م رأيٜم٤م ُمـ أنّ ، وهذا همػم ُمًٚم ؿ ّم٤مت ٓ شم٘متَٓمع ُمـ إرسم٤مح اًمتل شمتحد  اعمخّم 

 ام شمْم٤مف إمم اعمٍمووم٤مت وشم٘متَٓمع ُمـ اإليرادات ذم ُمرطمٚم٦موإٟمّ ، سم٤مًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل

ٌف سمرسمح ُمٚمٙمف ص٤مطم٥م  -وىمتئذٍ -ٙمقيٜمٝم٤م ومٚمؿ يٙمـ ذم شم، ىمٌؾ مت٤مُمف، اًمت ٜمْمٞمض شمٍمُّ

  .(2)طم٤ًمب آؾمتثامر

ّم٤مت  يْم٤مف إمم ذًمؽ أن   ُمٓمٚم٥ٌم ذم اًمت ٜمْمٞمض  -قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م-اعمخّم 

وهذا اًمت ٜمْمٞمض ُمـ ظمّم٤مئص اًمققم٤مء  .وىمد ذيمرٟم٤م ذًمؽ، ٓ يًت٘مٞمؿ سمدون٤م، احلٙمٛمل

ومٞمٙمقن  .يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، فوهق وؾمٞمٚم٦م حتديد رسمحف اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمت قزيع أو طم٤ًمب ظم٤ًمرشم، اًمٕم٤مم

وذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم اًمذي ، ىمٌقل وم٤مشمح احل٤ًمب آؾمتثامري آؾمتثامر ذم وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م

وُمٜمٝم٤م ، ىمٌقًٓ وٛمٜمٞم٤ًم سم٤مًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل وُمتٓمٚم ٤ٌمشمف، يٙمقن وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م ـمروم٤ًم ومٞمف

ّم٤مت قمٜمد احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ح سمذًمؽ ذم ذوط ومتح احل٤ًمب، شمٙمقيـ اعمخّم   .وإن مل يٍم 

                                                           
 .188، 178اٟمٔمر: أطمٙم٤مم اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م ًمٚمديمتقر قمكم اًم٘مره داهمل ص  (1)

امر، ذم ( سمِم٠من ؾمٜمدات اعم٘م٤مرو٦م وؾمٜمدات آؾمتث5/4) 30ضم٤مء ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ  (2)

سمح سم٤مًمٔمُّٝمقر، وُيٛمَٚمؽ سم٤مًمت ٜمْمٞمض أو اًمت ٘مقيؿ، وٓ يٚمَزم إٓ سم٤مًم٘مًٛم٦م((. 7اًمٌٜمد )أوًٓ/ (: ))ُيًتحؼُّ اًمرِّ

 (. 124)ىمرارات وشمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ص 
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د هذا اًم٘مٌقل سم٠منّ وي ٤مدرة ُمـ  ت٠ميم  ومتح احل٤ًمب ي٘متيض اًم٘مٌقل سم٤مٕٟمٔمٛم٦م اًمّم 

وإقمراف اعمٝمٜمٞم ٦م، واعمٕم٤ميػم اعمح٤مؾمٌٞم٦م، اجلٝم٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م واإلذاومٞم٦م واًمت ٜمٔمٞمٛمٞم٦م
(1) ،

ّم٤مت، اعمتٕملمِّ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم احل٤ًمب، اعمٕمتدِّ هب٤م ذقم٤مً  وإن مل ، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يتٕمٚم ؼ سم٤معمخّم 

 .ذم ذوط ومتح احل٤ًمب يقضمد شمٍميح سمذًمؽ

صات فمـد ايمتَّخارج4  .( ضمؼُّ صاضمب ضمساب آؽمتثامر دم اظمخصَّ

٦م ؿم٤مئٕم٦م ذم ُمقضمقدات وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م ، يٛمٚمؽ ص٤مطم٥م طم٤ًمب آؾمتثامر طمّم 

ّم٤مت ،وُمـ صمؿ  ذم ُمقضمقدات اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ّم٤مت ، وُم٤ٌمًمغ اعمخّم  ؾمقاء يم٤مٟم٧م خمّم 

٦م  .ُمٕمدودًة ذم ُمقضمقداشمف، ُمـ إيراداشمف شمٌ٘مك ذم اًمققم٤مء اًمذي اىمتٓمَٕم٧م، قم٤مُم٦م أو ظم٤مص 

٦م ومٞمٝم٤م ت٦م ذم ُمقضمقدات ، وسمذًمؽ يٙمقن ًمٙمؾِّ ص٤مطم٥م طم٤ًمٍب اؾمتثامريٍّ طمّم  سمٜم٦ًٌم طمّم 

ائؿ ذم ُمٙمقٟم٤مت اًمققم٤مء .اًمققم٤مء صمٜم٤م قمـ هذا اًمتٖمػمُّ ، وهل ٟم٦ًٌم شمتٖمػم  سم٤مًمتٖمػمُّ اًمد  وىمد حتد 

 .(2)ُمـ ىمٌؾ

ويم٤من ظمروضمف ضمزئٞم٤ًم أو ، وم٢مذا ظمرج ص٤مطم٥م احل٤ًمب ُمـ اًمققم٤مء ذم أيِّ وىم٧م

وم٢من ، (3)يمام هق احل٤مل ذم اعمث٤مل اعمذيمقر ذم اعمِمٙمٚم٦م اًمتل قمروتٝم٤م رؾم٤مًم٦م آؾمتٙمت٤مب يمٚمِّٞم٤مً 

 ) هذا يٕمدُّ خت٤مرضم٤ًم ُمٜمف قمـ سمٕمض )ذم اًمت خ٤مرج اجلزئل( أو مجٞمع )ذم اًمت خ٤مرج اًمٙمكمِّ

تف ذم اًمققم٤مء سمٕمض أو مجٞمع  ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمُّزول قمـ، سمٛمٌٚمغ ُيدوَمع ًمف ُمـ اًمققم٤مء ٟمٗمًف، طمّم 

٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ومٞمف احلّم 
وسمذًمؽ ٓ يٌ٘مك ًمّم٤مطم٥م احل٤ًمب اعمتخ٤مِرج طمؼٌّ ومٞمام يم٤من  .(4)

ّم٤مت تف اعمتخ٤مَرج قمٜمٝم٤م ُمـ ُم٤ٌمًمغ اعمخّم  طمٞم٨م يٜمت٘مؾ ، ُمِمٛمقًٓ سمٌٕمض أو مجٞمع طمّم 

                                                           
ٜم٤مئع  (1) ، 88، 6/87اٟمٔمر ذم اقمت٤ٌمر ُم٤م قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمتج٤مر ذم اعمْم٤مرسم٦م، وإن مل يٜمص  قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد: سمدائع اًمّم 

89. 

م: ص  (2)  .10راضمع ُم٤م شم٘مد 

م: ص  (3)  .19راضمع ُم٤م شم٘مد 

م: ص  (4)  .16راضمع ُم٤م شم٘مد 
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 .(1)احلؼُّ ومٞمٝم٤م إمم اًمققم٤مء سم٠مـمراومف

 -أذٟم٤م إًمٞمف ذم اعمث٤مل اًمذي-خت٤مرج ص٤مطم٥م وديٕم٦م اعمْم٤مرسم٦م  وُمـ هٜم٤م ئمٝمر أن  

هت٤م ّم٤مت، ذم ن٤مي٦م ُمد  سمٕمد أن خت٤مرج قمـ ، ي٘مَٓمع صٚمتف سم٤مًمققم٤مء، سمٕمد اىمتٓم٤مع اعمخّم 

تف ومٞمف سمام هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمٌٚمغ اًمٜم ٘مدي اًمذي طمّمؾ ، سمجٛمٞمع طم٘مقىمٝم٤م واًمتزاُم٤مهت٤م، طمّم 

تف ُمـ ُم٤ٌمًمغ  ،قمٚمٞمف وروَٞمف ؾ سمٕمض طمّم  ومتخ٤مرضمف ٓ َيٌ٘مك ُمٕمف ُم٤م يم٤من يِمٙمِّ

ّم٤مت ممٚمقيم طمٞم٨م شمٜمت٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م هذا اًمٌٕمض إمم اًمققم٤مء سمٕمد أن ، اًمت خ٤مرج ٤ًم ًمف سمٕمداعمخّم 

رة ذم اعمًت٘مٌؾ  .ظمرج قمـ ُمٚمٙمف وإذا مل يٕمد هذا اًمٌٕمض اعمحتَجز جلؼم ظم٤ًمرة ُم٘مد 

ًمـ يٙمقن ُم١ًموًٓ قمـ شمٚمؽ اخل٤ًمرة إن وىمٕم٧م وم٢مّٟمف  ،وًمٞمس ًمف أي طمؼٍّ ومٞمف، ممٚمقيم٤ًم ًمف

 .سمٛمٌٚمغ يٛمٚمؽ سمٕمْمف -وىمتئذٍ -ـ يتؿ ضمؼمه٤م وًم، ذم اًمٗمؽمات اعم٤مًمٞم٦م اًمالطم٘م٦م ًمتخ٤مرضمف

 .(2)وسمذًمؽ يزول ُم٤م اؾمتِمٙمٚمتف رؾم٤مًم٦م آؾمتٙمت٤مب ذم اعمث٤مل اًمذي قمرَوتف

صات5  .( أرزماح اؽمتثامر مبايمغ اظمخصَّ

ّم٤مت ، وهل ُمـ إُمقال اعمًتثٛمرة ذم إصؾ، إذا ضمرى اؾمتثامر ُم٤ٌمًمغ اعمخّم 

ص ًمف سم٤مىمتٓم٤مقمف ُمـ شمٙمقي رسمح هذا آؾمتثامر يٙمقن ًمٚمققم٤مء اًمذي شمؿ   وم٢منّ  ـ اعمخّم 

ّم٤ًم ًمٚمققم٤مء اًمٕم٤مم وم٢منّ  .إيراداشمف سمح يٙمقن ًمٓمرومٞمف وم٢من يم٤من خمّم  أي ًمققم٤مء اعمْم٤مرسم٦م ، اًمرِّ

سمح اًمٜم٤مشم٩م ُمـ اؾمتثامر أي ُمٌٚمغ ُمـ ، (3)واعمٍمف )اعم٤ًممهلم( ؿم٠مٟمف ذم ذًمؽ ؿم٠من اًمرِّ

                                                           
ف اعمٍمف ُمـ دظمؾ )رسمح( أُمقال  (1) ل إرسم٤مح(( اًمذي جيٜمٌِّ تف ذم ))اطمتٞم٤مـمل ُمٕمد  وطم٤مهل٤م ذم ذًمؽ طم٤مل طمّم 

تقًى ُمٕملم  ُمـ قم٤مئد آؾمتثامر اعمْم٤مرسم٦م )وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م( ىمٌؾ اىمتٓم٤مع ٟمّمٞم٥م اعمْم٤مرب سمٖمرض اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمً

ٕصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر وزي٤مدة طم٘مقق أصح٤مب اعمٚمٙمٞم٦م، أو ذم ))اطمتٞم٤مـمل خم٤مـمر آؾمتثامر(( اًمذي 

ف اعمٍمف ُمـ أرسم٤مح أصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر سمٕمد اىمتٓم٤مع ٟمّمٞم٥م اعمْم٤مرب ًمٖمرض احلامي٦م ُمـ اخل٤ًمرة  جيٜمٌِّ

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ٕصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر. )ُمٕم٤مي قاسمط ًمٚمٛم١مؾم  ػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًمْم 

 (. 392اإلؾمالُمٞم٦م ص 

م: ص  (2)  .19راضمع ُم٤م شم٘مد 

قمٞم٦م واعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمتقزيع إرسم٤مح ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد قمٌد احلٚمٞمؿ قمٛمر ص  (3) اٟمٔمر: إؾمس اًمنم 

398. 
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سمح .ُم٤ٌمًمغ هذا اًمققم٤مء يؽ وخيتص  سمف ، وٓ جيقز أن يًت٠مصمر اعمٍمف هبذا اًمرِّ دون اًمنم 

 .أظمر

ّم٤ًم ًمققم٤مء اعمْم٤مرسم٦مأُمّ  سمح يٙمقن هلذا اًمققم٤مء وم٢منّ ، طمٍماً ، ٤م إذا يم٤من خمّم  ، اًمرِّ

٦ٌم اعمت ٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٦م اعمْم٤مرب سم٤مًمٜمًِّ وًمٞمس ًمف أن يًت٠مصمر سمف ، ويٙمقن ًمٚمٛمٍمف ومٞمف طمّم 

 .دون أصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر )أرسم٤مب اعم٤مل(

صات زمعد اكتػاء احلا6   .صمة إيمقفا( مصغم مبايمغ اظمخصَّ

ص يمام ًمق ارشمٗمٕم٧م اعمخ٤مـمر ، سمزوال ُمقضم٥م وضمقده، إذا اٟمتٗم٧م احل٤مضم٦م ًمٚمٛمخّم 

رة اًمتل ىمد شمٜمت٩م قمٜمٝم٤م ص قم٤ممٍّ عمقاضمٝم٦م اخل٤ًمرة اعم٘مد  أو شمؿ حتّمٞمؾ ، اًمتل شمؿ شمٙمقيـ خمّم 

ُمؿ اعمديٜم٦م أو اًمت ٛمقيؾ أو آؾمتثامر( د )ؾمقاء يم٤من ُمـ ُمقضمقدات اًمذِّ ، اعمقضمقد اعمحد 

ٍر ذم ىمٞمٛمتفاًمذي شمؿ شمٙمقي ص ظم٤مٍص ًمف عم٘م٤مسمٚم٦م اٟمخٗم٤مٍض ُم٘مد  ُمٌٚمغ  وم٢من  ، ـ خمّم 

ص ي٘مٞم د ُمـ ضمديد ذم إيرادات اًمققم٤مء اًمذي اىمتٓمِع ُمـ إيراداشمف قمٜمد شمٙمقيٜمف ، اعمخّم 

ص ومٞمٝم٤م وضمرى ، ًمٞمٛمثِّؾ ضمزءًا ُمـ إيرادات اًمٗمؽمة اعم٤مًمٞم٦م اًمتل اٟمتٗم٧م احل٤مضم٦م ًمٚمٛمخّم 

 .ىمٞمده ذم إيراداهت٤م

ص ىمد ، ي٘مٞم د ذم إيراداشمفوم٢مّٟمف  ،اىمتٓمِع ُمـ إيرادات اًمققم٤مء اًمٕم٤مم وم٢من يم٤من اعمخّم 

ي٘مٞم د ذم إيراداشمف فوم٢مٟم  ، وإن يم٤من اىمتٓمِع ُمـ إيرادات وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م
وٓ ومرق ذم ذًمؽ  .(1)

ص اخل٤مص ص اًمٕم٤مم أو اعمخّم   .سملم اعمخّم 

ٟم٤مت وأـمراف اًمققم٤مء اًمٕم٤مم إنّ : وىمد ي٘م٤مل هٜم٤م ي اًمذ، اًمتٖمػمُّ )اعمًتٛمر( ذم ُمٙمقِّ

                                                           

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ص اٟمٔمر ُم٤م يٗمٞمد ذًمؽ: ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًم (1) قاسمط ًمٚمٛم١مؾم  . 391-390ْم 

ص يٕمقد ًمٞمٛمثِّؾ رسمح٤ًم ُمـ مجٚم٦م أرسم٤مح اًمققم٤مء. وهق همػم دىمٞمؼ.  وىمد ذه٥م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم إمم أن ُمٌٚمغ اعمخّم 

د شمقزيع إرسم٤مح قمغم اعمقدقملم ذم اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم٤ٌمري ُمِمٕمؾ  )اٟمٔمر: اًمٕمقاُمؾ اًمتل حتدِّ

 (.34ص 
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٦م وقم٤مء ، (1)ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمف سم٤مقمت٤ٌمره ُمـ ظمّم٤مئص هذا اًمققم٤مء جيٕمؾ ٟم٦ًٌم طمّم 

٦م اعمٍمف ذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم )اعمِم٤مريم٦م( خمتٚمٗم٦م  وىم٧م  -ذم اًمٖم٤مًم٥م  -اعمْم٤مرسم٦م وٟم٦ًٌم طمّم 

تلم  ص ذم اإليرادات سم٥ًٌم اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م إًمٞمف قمـ ٟم٥ًِم ه٤مشملم احلّم  ىمٞمد ُمٌٚمغ اعمخّم 

ص أصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر اًمذيـ ، أـمراف اًمققم٤مء يمام أن .وىم٧م شمٙمقيـ اعمخّم 

قمغم احل٤مل اًمذي يم٤مٟمقا  -يمام هق اعم٘مت٣م-ٓ يٌ٘مقن ، هؿ أرسم٤مب اعم٤مل ذم وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م

ص ومٌٕمْمٝمؿ يٙمقن ىمد ظمرج ُمـ اًمققم٤مء واٟم٘مٓمٕم٧م صٚمتف ، قمٚمٞمف وىم٧م شمٙمقيـ اعمخّم 

ص، سمف هذا  ومٝمؾ يتٓمٚم ٥م .وسمٕمْمٝمؿ يٙمقن ضمديدًا ومتح احل٤ًمب سمٕمد شمٙمقيـ اعمخّم 

٤ًم ؟  .ُمٕم٤مجل٦م أو إضمراء ظم٤مص 

ُمٜم٤مه سمِم٠من ُمآل ُم٤ٌمًمغ أّٟمف  أو، ُم٤م ذيمر ًمف أيُّ شم٠مصمػم ٓ ٟمرى أنّ  يتٓمٚم ٥م شمٖمٞمػمًا ومٞمام ىمد 

ّم٤مت اًمتل اٟمتٗم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م  : وسمٞم٤من ذًمؽ ذم أيت .اعمخّم 

ُمٌٚمغ  رأيٜم٤م ومٞمام ُم٣م أن  : ٥ًم طمّمص ـمرذم اًمققم٤مء اًمٕم٤ممطم٤مًم٦م شمٖمػمُّ ٟمِ  )أ(

ص اًمذ ٤مً ، شمٙمقيٜمف ذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ي يتؿُّ اعمخّم  ّم٤ًم قم٤مُم٤ًم أو ظم٤مص  يٙمقن ، ؾمقاء يم٤من خمّم 

ت ٟم٥ًِم طمّمص ـمرذم اًمققم٤مء  .يٛمثِّؾ ضمزءًا ُمـ ُمقضمقداشمف، ممٚمقيم٤ًم ًمٚمققم٤مء وم٢مذا شمٖمػم 

هذا اًمتٖمػمُّ يني ذم مجٞمع ُمقضمقدات اًمققم٤مء اًمٕم٤مم سمام ومٞمٝم٤م ُم٤ٌمًمغ  وم٢من  ، اًمٕم٤مم

ّم٤مت ٦م وقم٤مء .اعمخّم  واًمٜمِّّمػ ، اعمْم٤مرسم٦م ذم اًمققم٤مء اًمٕم٤مم ممثِّٚم٦م اًمٜمِّّمػ وم٢مذا يم٤مٟم٧م طمّم 

٦م اعمٍمف ص، أظمر حلّم  وم٢من هذه اعمٜم٤مصٗم٦م شمٙمقن عمٌٚمغ ، وىم٧م شمٙمقيـ اعمخّم 

ص أيْم٤مً  ت ٟم٥ًِم احلّمص سمٕمد ذًمؽ .اعمخّم  ٦م وقم٤مء ، وم٢مذا شمٖمػم  وأصٌح٧م طمّم 

٦م اعمٍمف ممثِّٚم٦م اًمثُّٚم٨م، اعمْم٤مرسم٦م ممثِّٚم٦م اًمثُّٚمثلم ص وىم٧م اٟمتٗم٤م، وطمّم  ء احل٤مضم٦م ًمٚمٛمخّم 

٦م وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م ومٞمف ؾمتٙمقن ، ٟمٗمًف ٦م اعمٍمف اًمثُّٚم٨م، اًمثُّٚمثلم -سم٤معمثؾ-وم٢من طمّم   ،وطمّم 

ص ذم إيرادات اًمققم٤مء اًمٕم٤مم دون ٟمٔمٍر ، وُمـ صمؿ  ٓ ئمٝمر إؿمٙم٤مل ذم ىمٞمد ُمٌٚمغ اعمخّم 

                                                           
م: ص را (1)  .10ضمع ُم٤م شم٘مد 
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إمم اعمٌٚمغ ؾمٞمٜمت٘مؾ ُمـ ووع  ٕن  ، ًمتٖمػمُّ أو اظمتالف ٟم٥ًِم احلّمص أو سم٘م٤مئٝم٤م قمغم طم٤مهل٤م

ّم٤مت يّمٌح ُمٌٚمٖم٤ًم ذم ، ٥ًم احلّمصآظمر سمٜمٗمس ٟمِ  وسمدل أن يٙمقن ُمٌٚمٖم٤ًم ذم اعمخّم 

  .اإليرادات

ُمٜم٤م أن  : طم٤مًم٦م شمٖمػمُّ أـمراف اًمققم٤مء)ب(  شمٖمػمُّ أصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر  ىمد 

ومٛمـ  .ودظمقل همػمهؿ ُمـ أصح٤مب احل٤ًمسم٤مت اجلديدة، يرضمع إمم خت٤مرج سمٕمْمٝمؿ

ص وُمـ دظمؾ اًمققم٤مء اًمٕم٤مم سمٕمد ، ٓ يٌ٘مك ًمف طمؼٌّ ومٞمف خت٤مرج ىمٌؾ اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م ًمٚمٛمخّم 

٦م ومٞمف ص ص٤مر ُم٤مًمٙم٤ًم طمّم  ضمزء ُمـ ُمقضمقدات وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م أو ّٕٟمف ، شمٙمقيـ اعمخّم 

٦م ؿم٤مئٕم٦م ومٞمف وم٠مصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر اًمذيـ  .اًمققم٤مء اًمٕم٤مم اًمذي متٚم ؽ طمّم 

ص ٦م ذم اعمخّم  ٤مء ذم أيِّ وىم٧م ذم اًمققم -أـمراوم٤مً -هؿ أوًمئؽ اعمقضمقدون ، يٛمٚمٙمقن طمّم 

ص قمٜمد اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م ًمف .ُمـ إوىم٤مت همؿ ُمـ ، ومال يٙمقن ذم ىمٞمد ُمٌٚمغ اعمخّم  سم٤مًمر 

طمرُم٤مٌن ًمٓمرٍف ُمـ ُمٌٚمٍغ ممٚمقٍك ًمف ودومٕمف ًمٓمرٍف ، ظمروج ـمرٍف ودظمقل ـمرف ضمديد

 وم٢منّ ، وإذا ومرض أن أصح٤مب طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر خت٤مرضمقا مجٞمٕم٤مً  .آظمر ًمٞمس ًمف طمؼٌّ ومٞمف

سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ُم٤ٌمًمغ ، وشمّمٗمق ُمقضمقدات اًمققم٤مء اًمٕم٤مم، وقم٤مء اعمْم٤مرسم٦م يٜم٘ميض

ّم٤مت  .ًمٚمٛمٍمف )اعم٤ًممهلم(، اعمخّم 

اًمٌح٨م قمـ ص٤مطم٥م طم٤ًمب آؾمتثامر اًمذي خت٤مرج ىمٌؾ اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م  وًمذا وم٢من  

ص ص قمٜمد اٟمتٗم٤مء احل٤مضم٦م ًمف، ًمٚمٛمخّم  تف ذم ُمٌٚمغ اعمخّم   .أُمر همػم وارد، إلقمٓم٤مئف طمّم 

ر اًمقصقل واًمٜم ص ذم ذوط ومتح احل٤ًمب قم غم اعم٤ٌمرأة ًمٚمخروج قمـ اًمٕمٝمدة قمٜمد شمٕمذُّ

ر اًمقصقل إمم  واًم٘مقل سم٠من   ،ٓ طم٤مضم٦م ًمف، إًمٞمف اعمٌٚمغ ُيٍمف ذم وضمقد اخلػم إن شمٕمذ 

  .وهل ُم٤ًمئؾ أصم٤مرهت٤م رؾم٤مًم٦م آؾمتٙمت٤مب .ٓ حمؾ  ًمف، ص٤مطمٌف

قمل رىمؿ ) سمح ذم احل٤ًمسم٤مت 40وُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمٕمٞم٤مر اًمنم  ( سمِم٠من شمقزيع اًمرِّ

ُمـ أن ُيٜمص  ذم قم٘مقد احل٤ًمسم٤مت ، (5/4ذم اًمٌٜمد )، تثامري٦م قمغم أؾم٤مس اعمْم٤مرسم٦مآؾم
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قمغم ُمٌدأ ، آؾمتثامري٦م اعمِمؽَميم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس اعمْم٤مرسم٦م اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م اًمت خ٤مرج

اعم٤ٌمرأة اًمذي ي٘متيض إسمراء اعمتخ٤مِرج ٕصح٤مب احل٤ًمسم٤مت آؾمتثامري٦م قمام يتٌ٘مك ُمـ 

ّم٤مت ع سمام يٌ٘مك ًمّم٤مًمح وضمقه اخلػم قمٜمد شمّمٗمٞم٦م اًمققم٤مء وقمغم اًمتؼمُّ ، اعمخّم 

ُم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ آطمتٞم٤مط، ذم ٟمٔمرٟم٤م، هق (1)آؾمتثامري وإٓ وم٤مًمت خ٤مرج ٓ َيٌ٘مك ، إسمراًء ًمٚمذِّ

يٌٕمد أن يٌ٘مك أّٟمف  يمام، (2)ُمٕمف ًمّم٤مطم٥م احل٤ًمب اعمتخ٤مِرج طمؼٌّ يًتٚمزم اعم٤ٌمرأة )اإلسمراء(

ّم٤مت دون ُم٤مًمؽ قمٜمد اًمت     .عم٤م أووحٜم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، ّمٗمٞم٦مرء ُمـ ُم٤ٌمًمغ اعمخّم 

  

 وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم

  

                                                           
قمٞم٦م ص  (1)  .553اٟمٔمر: اعمٕم٤ميػم اًمنم 

ة ) (2) وم٧م ))جمٚم ٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م((، ذم اعم٤مد  (، إسمراء اإلؾم٘م٤مط، سم٠مٟمف: ))أن ُيؼمئ أطمٌد أظمر 1536وىمد قمر 

تف((. )ذح اعمجٚم ٦م ًمألشم٤مد  ف اًمذي هق قمٜمد أظمر، أو سمحطِّ ُم٘مداٍر ُمٜمف قمـ ذُم   (.4/534سم٢مؾم٘م٤مط مت٤مم طم٘مِّ
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 اظمراصمعو اظمَصادر

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -إسمح٤مث واًمت قصٞم٤مت  - اعمٜمٕم٘مد ذم ، اعم١ممتر اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛم١مؾم 

 .م2009ٟمقومٛمؼم  4-3ه/1430ذي اًم٘مٕمدة  16-15ذم ، اًمٙمقي٧م

ّم٤مت ُمع اًمت ٓمٌٞمؼ قمغم اعمّم٤مرفإطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾم - اإلؾمالُمٞم٦م  س اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمزيم٤مة اعمخّم 

 .اًمٜم دوة اًمراسمٕم٦م قمنمة ًم٘مْم٤مي٤م اًمزيم٤مة اعمٕم٤مسة، ًمٚمديمتقر قمّم٤مم أسمق اًمٜمٍم

ورة ، إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم ٦م وإؾمس اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمٚمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر طمًلم ؿمح٤مشمف - اًمد 

ُم٦م(اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة ًمٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل )ُمٙم    .٦م اعمٙمر 

 إسمح٤مث)سمح٨م ُمٓمٌقع وٛمـ )، أطمٙم٤مم اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م ًمٚمديمتقر قمغم اًم٘مره داهمل -

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -واًمتقصٞم٤مت  -15ذم ، اعمٜمٕم٘مد ذم اًمٙمقي٧م، ((اعم١ممتر اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛم١مؾم 

 .م2009ٟمقومٛمؼم  4-3ه/1430ذي اًم٘مٕمدة  16

 إسمح٤مث)سمح٨م ُمٓمٌقع وٛمـ )، اًمٕمثامين أطمٙم٤مم اًمقدائع اعمٍمومٞم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل -

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -واًمتقصٞم٤مت  -15ذم ، اعمٜمٕم٘مد ذم اًمٙمقي٧م، ((اعم١ممتر اًمٗم٘مٝمل اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛم١مؾم 

 .م2009ٟمقومٛمؼم  4-3ه/1430ذي اًم٘مٕمدة  16

قمٞم٦م واعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمتقزيع إرسم٤مح ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد قمٌد  - إؾمس اًمنم 

٤ًمت اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم آؾمتثامر ، يمت٤مب اًمقىم٤مئع )اجلزء اًمث٤مين( ،قمٛمر احلٚمٞمؿ ُم١ممتر دور اعم١مؾم 

راؾم٤مت ، م2002ُم٤ميق  9-7ه/1423صَٗمر  27-25اعمٜمٕم٘مد ُمـ ، واًمت ٜمٛمٞم٦م يٕم٦م واًمدِّ يمٚمٞم٦م اًمنم 

٤مرىم٦م   .2003إصدارات ، اإلؾمالُمٞم٦م سمج٤مُمٕم٦م اًمِم 

ةسمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم - ت٤مر أسمق همد   ً اجلزء ، ٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم

 .سمدون شم٤مريخ، ذيم٦م اًمت قومٞمؼ )جمٛمققم٦م دًمف اًمؼميم٦م(، اًمث ٤مًم٨م

ة - ت٤مر أسمق همد   ً اجلزء ، سمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم

 .م2009ه/1430، اًمٓم ٌٕم٦م إومم، جمٛمققم٦م اًمؼميم٦م اعمٍمومٞم٦م، اًمٕم٤مذ
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ائع ٕيب سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مينسمدائع ا - ٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنم  دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ًمّم 

 .سمدون شم٤مريخ، )سمػموت(

٤مدؾم٦م قمنمة ًمٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل ، اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر حمٛمقد اعمرد ٓؿملم -  ً ورة اًم اًمد 

ُم٦م( ٦م اعمٙمر   .اإلؾمالُمل )ُمٙم 

٤منشمقزيع اعمّم٤مريػ اإلداري٦م سملم اعم٤ًممهلم واعمقدقملم -  ً سمح٨م ،  ًمٚمديمتقر طمًلم طم٤مُمد طم

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م -إسمح٤مث واًمتقصٞم٤مت )ُمٓمٌقع وٛمـ ) ل ًمٚمٛم١مؾم  ، ((اإلؾمالُمٞم٦م اعم١ممتر اًمٗم٘مٝمل إو 

ال  22-21ذم ، اعمٜمٕم٘مد ذم اًمٙمقي٧م   .م2006 ٟمقومٛمؼم 13-12ه/1427ؿمق 

ف ومٞمٝم٤م ًمٚمديمتقر - قمٞم٦م واعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمتٙمقيـ آطمتٞم٤مـم٤مت واًمتٍمُّ  طمًلم طمًلم اجلقاٟم٥م اًمنم 

  .م2001/ ٟمقومٛمؼم هـ  1422رُمْم٤من ، اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م، طمقًمٞم٦م اًمؼميم٦م، ؿمح٤مشمف

ورة ، جمٚم ٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، احل٤ًمسم٤مت واًمقدائع اعمٍمومٞم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد اًم٘مري - اًمد 

 .م1996/ هـ  1417، اجلزء إول، اًمٕمدد اًمت٤مؾمع، اًمت٤مؾمٕم٦م

ّم٤مت وآ -دراؾم٤مت ذم اعمراضمٕم٦م  - همػم ، طمتٞم٤مـم٤مت ًمٚمديمتقر قمّم٤مم أسمق اًمٜمٍمـمٌٞمٕم٦م اعمخّم 

 .ُمٜمِمقر

ٝمػم سم٤مسمـ قم٤مسمديـ - ر اعمخت٤مر )طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ( عمحٛمد أُملم اًمِم  دار إطمٞم٤مء ، رد اعمحت٤مر قمغم اًمدُّ

 .سمدون شم٤مريخ، اًمؽماث اًمٕمريب

 قم٤مدل أحد قمٌد اعمقضمقد: حت٘مٞمؼ، روو٦م اًمٓم ٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ًمٞمحٞمك سمـ ذف اًمٜم قوي -

ي٤مض(، د قمقضقمكم حمٛمو ٦م، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م )اًمرِّ   .م2003ه/1423، ـمٌٕم٦م ظم٤مص 

  .دون شم٤مريخ، ُمٙمت٦ٌم رؿمٞمد، ذح اعمجٚم ٦م عمحٛمد ظم٤مًمد إشم٤مد -

اًم٘مره  ظمّم٤مئّمٝم٤م ووقاسمٓمٝم٤م )دراؾم٦م وم٘مٝمٞم ٦م اىمتّم٤مدي٦م( ًمٚمديمتقر قمكم -صٙمقك اإلضم٤مرة  -

ورة اخل٤مُم٦ًم قمنمة، داهمل  .ة(جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم )ضمد  ، اًمد 

ت٤مر -صٜم٤مديؼ آؾمتثامر اإلؾمالُمٞم٦م  -  ً ٕم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم ة دراؾم٦م وم٘مٝمٞم ٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م ُمقؾم  ، أسمق همد 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  / هـ  1426رسمٞمع أظمر  9-7، ُمٕم٤ممل اًمقاىمع وآوم٤مق اعمًت٘مٌؾ -ُم١ممتر اعم١مؾم 

يٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م ، م2005ُم٤ميق  15-17  .اعمجٚم د اًمث٤مين، اعمت حدةيمٚمٞم٦م اًمنم 
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د شمقزيع إرسم٤مح قمغم اعمقدقملم ذم اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمديمتقر قمٌد اًم٤ٌمري -  اًمٕمقاُمؾ اًمتل حتدِّ

قمٞم٦م، ُمِمٕمؾ هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ، م2010ُم٤ميق  27-26، اعم١ممتر اًمت٤مؾمع ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنم 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )اًمٌحريـ(   .ًمٚمٛم١مؾم 

 اًمؽماث اًمٕمريب ءدار إطمٞم٤م، صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ طمجر اًمٕمً٘مالينومتح اًم٤ٌمري ذح  -

  .م1988/ هـ  1408، اًمٓم ٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، )سمػموت(

 .سمدون شم٤مريخ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م )سمػموت(، ومتح اًم٘مدير )اًمت ٙمٛمٚم٦م( ًم٘م٤ميض زاده -

ؿمٞمدي، ومٞمض اًم٤ٌمري قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري عمحٛمد أٟمقر اًمٙمِمٛمػمي اًمديقسمٜمدي - ، ٦ماعمٙمت٦ٌم اًمر 

 .سمدون شم٤مريخ

ورات ، شمقصٞم٤مت جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٜمٌثؼ ُمـ ُمٜمٔم ٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُملو ىمرارات - -1ًمٚمد 

اًمديمتقر قمٌد : شمٕمٚمٞمؼو شمٜمًٞمؼ، م2002-1985/ هـ  1423-1406، 126-1اًم٘مرارات ، 13

ة ت٤مر أسمق همد   ً ، اًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م )ىمٓمر(و سم٢مذاف وزارة إوىم٤مف، اًمٓم ٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، اًم

  .م2002ه/1423

، م2001-1981ه/1422-1403شمقصٞم٤مت ٟمدوات اًمؼميم٦م ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل و ىمرارات -

يـ ظمقضم٦م: شمٜمًٞمؼو مجع ة واًمديمتقر قمز اًمدِّ ت٤مر أسمق همد   ً إُم٤مٟم٦م  جمٛمققم٦م دًمف اًمؼميم٦م، اًمديمتقر قمٌد اًم

قمٞم٦م ٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمنم   .اًمٕم٤مُم 

٤ًمت اعم - ت٤مر اًم٘مراض أو اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م ذم اعم١مؾم   ً ٤مًمٞم٦م )طم٤ًمسم٤مت آؾمتثامر( ًمٚمديمتقر قمٌد اًم

ة ورة اًمث٤مًمث٦م قمنمة، جمٚم ٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، أسمق همد   1422، اجلزء اًمث٤مين، اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م قمنم، اًمد 

 .م2001/ هـ 

دي اًمؼميمتل - دف سمٌٚمنمز، ىمقاقمد اًمٗم٘مف عمحٛمد قمٛمٞمؿ اإلطم٤ًمن اعمجدِّ هـ  1407 ،يمراشمٌم، اًمّم 

 .م1986/ 

ظمزاعمًٌ - اًمٓم ٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ، دار اعمٕمروم٦م )سمػموت(، قط عمحٛمد سمـ أحد سمـ أيب ؾمٝمؾ اًمن 

 .م1978ه/1398، )سم٤مٕووم٧ًم(
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٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة ًمٚمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل -  جمٚم ٦م، اًمٕمثامين اعمْم٤مرسم٦م اعمِمؽميم٦م ذم اعم١مؾم 

ورة اًمث٤مًمث٦م قمنمة، جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل / هـ  1422، اجلزء اًمث٤مين ،اًمٕمدد اًمث٤مًم٨م قمنم، اًمد 

  .م2001

قمٞم٦م - ٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م و هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم، م2010ه/1431، اعمٕم٤ميػم اًمنم  اعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم 

 .)اًمٌحريـ(

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م - قاسمط ًمٚمٛم١مؾم  هٞمئ٦م ، م2008ه/1429، ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م واًمْم 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦مو اعمح٤مؾم٦ٌم  .)اًمٌحريـ( اإلؾمالُمٞم٦م اعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم 

 .سمدون شم٤مريخ، ُمٕمجؿ أسمق همزاًم٦م ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم وإقمامل ًمٓمالل أسمق همزاًم٦م -

يـ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد - يـ اسمـ ىمداُم٦مو ،اعمٖمٜمل عمقوم ؼ اًمدِّ ح اًمٙمٌػم عمقوم ؼ اًمدِّ ، اعم٘مدد يٚمٞمف اًمنم 

 .سمدون شم٤مريخ، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب )سمػموت(

ذيم٦م ُمٙمت٦ٌم وُمٓمٌٕم٦م ، أًمٗم٤مظ اعمٜمٝم٤مج عمحٛمد اًمنمسمٞمٜمل اخلٓمٞم٥مُمٖمٜمل اعمحت٤مج إمم ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين  -

 .م1958ه/1377، ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل وأوٓده )ُمٍم(

ورة اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة ًمٚمٛمجٛمع اًمٗم٘مٝمل ، ورىم٦م اًمت ٜمْمٞمض احلٙمٛمل ًمٚمديمتقر أحد قمكم قمٌد اهلل - اًمد 

ُم٦م( ٦م اعمٙمر    .اإلؾمالُمل )ُمٙم 
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 دم اظمعامالت اظمايمقة ايمّذرائعومقافمد 

 ؽمامل زمـ إزمراهقؿ ايمسقيؾؿايمدىمتقر 

 بحقث وايمتدريبمدير اظمعفد اإلؽمالمل يمؾ

 جمؿقفمة ايمبـؽ اإلؽمالمل يمؾتـؿقة 

 وسمٕمد.، احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم آًمف وصحٌف وُمـ وآه

، وم٘مد ؾمٌؼ أن أقمددُت هذا اًمٌح٨م أوًٓ عم١ممتر ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اخل٤مُمس سم٤مًمٙمقي٧م

وًمٙمـ ًمٔمروف ظم٤مرضم٦م قمـ اإلرادة مل يتٞمن زم ، م2013ديًٛمؼم ، ـه1435صٗمر 

إُملم اًمٕم٤مم ، قر وشم٘مديؿ اًمٌح٨م. وطملم رهم٥م إزم ومْمٞمٚم٦م اًمديمتقر طم٤مُمد ُمػمةاحلْم

هلٞمئ٦م اعمراضمٕم٦م واعمح٤مؾم٦ٌم ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم( أن أؿم٤مرك ذم ُم١ممتر 

أسمريؾ ، ـه1438اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمذي ؾمٞمٕم٘مد سم٢مذن اهلل ذم اًمٌحريـ ذم رضم٥م 

ًمٌح٨م وشمٜم٘مٞمحف وشمّمحٞمحف ًمٞمٔمٝمر قمغم رأي٧م اًمٗمرص٦م ؾم٤مٟمح٦م عمراضمٕم٦م ا، م2017

 اًمقضمف اعم٠مُمقل سم٢مذن اهلل.

اًمٙمثػم ُمـ اًمدراؾم٤مت وإسمح٤مث واًمرؾم٤مئؾ  اًمّذرائعوىمد يُمت٥م ذم ُمقوقع 

م. 1995، ـه1415وٟمقىمش وٛمـ دورة جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمت٤مؾمٕم٦م ذم ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ؾمّد اًمّذرائع"وذم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت ظمّمقص٤ًم يمت٥م ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م قمٌداهلل سمـ سمّٞمف 

وهل حم٤مضة أًم٘م٤مه٤م ذم اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل  "وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م

 اًمّذرائعصمؿ َٟمنم ومّماًل ُمقؾمٕم٤ًم قمـ ، ـه1417ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م سمجدة ذم رُمْم٤من 

ت د. ـه1427ُٟمنم ذم ، "أُم٤مزم اًمدٓٓت وجم٤مزم آظمتالوم٤مت"وٛمـ يمت٤مسمف  . يمام ٟمنَمَ

اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة وأصمر "م دراؾم٦م سمٕمٜمقان 2008يز ذم أظمؽم زيتل سمٜم٧م قمٌداًمٕمز

 ."ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمّذرائعٟمٔمري٦م 
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ضمقهر اعمقوقع مل ي٠مظمذ طم٘مف ُمـ  أنّ  وُمع وومرة اًمدراؾم٤مت ذم هذا اعمج٤مل إّٓ  

هق صمٌقت ظمّم٤مئص  ؾمّد اًمّذرائعوم٤مٕؾم٤مس اًمذي ي٘مقم قمٚمٞمف ُمٌدأ  ،اًمدراؾم٦م واًمتحٚمٞمؾ

وهذه ، ُمًت٘مٚم٦م قمـ ىمّمد اعمٙمٚمػ وشمّمقره وقمٚمٛمفُمقوققمٞم٦م ًمٚمٕم٘مقد واًمتٍموم٤مت 

اخلّم٤مئص هل اًمتل متٞمز سملم اًمذريٕم٦م وهمػمه٤م. ًمٙمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل شُمٕمٜمك سم٤مؾمت٘مراء 

ؾمّد اًمْمقاسمط اعمقوققمٞم٦م وحتديد ُمٕم٤معمٝم٤م ٟم٤مدرة. وذم همٞم٤مب هذه اًمْمقاسمط وم٢من ُمٌدأ 

ذم همٞم٤مب  أّٟمف ؾمٞمٔمؾ قمرو٦م ًمًقء اًمٗمٝمؿ واًمتٓمٌٞمؼ ُم٤م سملم إومراط وشمٗمريط. يمام اًمّذرائع

ؾمتٔمؾ ىم٤مسة. وم٤معم٘م٤مصد ، ُمع يمثرة ُم٤م يمت٥م طمقهل٤م، هذه اًمْمقاسمط وم٢من دراؾم٦م اعم٘م٤مصد

 هبام ُمٕم٤ًم.  ٤م ُمٞمزان ٓ يٕمتدل إّٓ تَ ٗمَ واًمْمقاسمط يمَ 

ًمف  ؾمّد اًمّذرائعهٜم٤مك ومجقة سملم اًمت٠مصٞمؾ وسملم اًمتٓمٌٞمؼ. ومٛمٌدأ  أوػ إمم ذًمؽ أنّ 

ـ اًم٘مقاقمد ًمٙمل ي١مدي وفمٞمٗمتف ًمٙمـ شمٓمٌٞم٘مف خيْمع جلٛمٚم٦م ُم، اًمٙمثػم ُمـ اًمِمقاهد وإدًم٦م

 يمام أن   ،وًمٙمل شمتْمح اًمّمٚم٦م سمٞمٜمف وسملم أصقل اًمتنميع وىمقاقمده إظمرى، اًمتنميٕمٞم٦م

شمٜمزيؾ هذه اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞم٦م قمغم أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م حيت٤مج إمم ُمٕم٤مجل٦م دىمٞم٘م٦م 

اٟم٥م وُمتك ٓ يٙمقن. ومل شمٚمؼ هذه اجلق ؾمّد اًمّذرائعد ُمتك يٙمقن احلٙمؿ ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم دِّ حُت 

 ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٙم٤مومٞم٦م.

سمح٥ًم ُم٤م ؾمٛمح سمف ، وُمـ هٜم٤م وم٘مد طم٤موًم٧م ذم هذه اًمقرىم٦م ُمٕم٤مجل٦م هذه اجلقاٟم٥م

 : قمدا اعم٘مدُم٦م واخل٤ممت٦م، اًمقىم٧م واجلٝمد. وىمًٛم٧م اًمقرىم٦م إمم صمالصم٦م ومّمقل

 ؾمّد اًمّذرائعيٌلم طِمٙمٛم٦م ُمٌدأ ، ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؾمّد اًمّذرائع: إول

 تنميع ذم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت.وقمالىمتف سمٛمٜمٝم٩م اًم

 ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م. اًمّذرائعىمقاقمد : اًمث٤مين

 شمٓمٌٞم٘م٤مت قمغم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت. : اًمث٤مًم٨م

وأؿمٙمر ُم٘مدُم٤ًم ُمـ يتٗمْمؾ سمتٕمٚمٞمؼ ، واعمقوقع ظمّم٥م وٓ يزال يًتحؼ اًمٙمثػم

 واهلل شمٕم٤ممم هق اعمقومؼ وهق اهل٤مدي إمم ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.، أو شمّمقي٥م أو شمٙمٛمٞمؾ
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(1) 

 دم ايممميعة اإلؽمالمقة ئعؽمّد ايمّذرا

٥م ذم وهمٚمَ  .(1)ذم اًمٚمٖم٦م هل اًمقؾمٞمٚم٦م واًم٥ًٌم اعمقصؾ إمم اًمٜمتٞمج٦م "ريٕم٦ماًمذّ "

اصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء اؾمتخدام هذا اعمّمٓمٚمح ومٞمام فم٤مهره اجلقاز ًمٙمٜمف يٗميض إمم ُمٗمًدة أو 

 .(2)قمٛمؾ حمرم ًمذاشمف

 اًمتل شمٗميض وشم١مدي إمم اعمحرُم٤مت ُمـ يمامل اًمتنميع ومت٤مم اًمّذرائعوحتريؿ  

سم٠مؾم٤ٌمب  ٤م يم٤مٟم٧م اعم٘م٤مصُد ٓ يتقصؾ إًمٞمٝم٤م إّٓ عمّ ": -رحف اهلل-طمٙمٛمتف. ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

يم٤مٟم٧م ـمرىُمٝم٤م وأؾم٤ٌمهُب٤م شم٤مسمٕم٦ًم هل٤م ُمٕمتؼمة هب٤م. ومقؾم٤مئؾ اعمحرُم٤مت ، وـمرق شمٗميض إًمٞمٝم٤م

ووؾم٤مئؾ ، واعمٕم٤ميص ذم يمراهتٝم٤م واعمٜمع ُمٜمٝم٤م سمح٥ًم إومْم٤مئٝم٤م إمم هم٤مي٤مهت٤م وارشم٤ٌمـم٤مهت٤م هب٤م

ت ذم حمٌتٝم٤م واإلذن ومٞمٝم٤م سمح٥ًم إومْم٤مئٝم٤م إمم هم٤مي٤مهت٤م. ومقؾمٞمٚم٦م اًمٓم٤مقم٤مت واًم٘مرسم٤م

اعم٘مّمقد شم٤مسمٕم٦ٌم ًمٚمٛم٘مّمقد ويمالمه٤م ُم٘مّمقد ًمٙمٜمف ُم٘مّمقد ىمّمَد اًمٖم٤مي٤مت وهل ُم٘مّمقدٌة 

حيرُمٝم٤م وم٢مّٟمف  شمٕم٤ممم ؿمٞمئ٤ًم وًمف ـمرق ووؾم٤مئؾ شمٗميض إًمٞمف بُّ م اًمرّ ىمّمَد اًمقؾم٤مئؾ. وم٢مذا طمر  

٤ًم أن ُي٘مرب ح٤مه. وًمق أسم٤مح اًمقؾم٤مئؾ ويٛمٜمع ُمٜمٝم٤م حت٘مٞم٘م٤ًم ًمتحريٛمف وشمثٌٞمت٤ًم ًمف وُمٜمٕم

وطمٙمٛمتف شمٕم٤ممم ، ٗمقس سمفاعمٗمْمٞم٦م إًمٞمف ًمٙم٤من ذًمؽ ٟم٘مْم٤ًم ًمٚمتحريؿ وإهمراًء ًمٚمٜمّ  اًمّذرائعو

 .(3)"اإلسم٤مء وقمٚمٛمف ي٠مسمك ذًمؽ يمّؾ 

ٙمٚمٞمػ اًمتّ  زًا ُمٝماًم ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل. وذًمؽ أنّ طمٞمّ  حيتّؾ  ؾمّد اًمّذرائعوُمٌدأ  

ٗمًف أو وؾمٞمٚم٦م إمم اعم٘مّمقد. وىمد صم٧ٌم سم٤مٓؾمت٘مراء ويمٌؾ ُمٜمٝمام إُم٤م ُم٘مّمقد ًمٜم، أُمر ونل

                                                           

معجؿ مؼايقس ايمؾغة، وسماج ، قمـ 56-52حمٛمد هِم٤مم اًمؼمه٤مين، صؽمد ايمذرائع دم ايممميعة اإلؽمالمقة، اٟمٔمر  (1)

 وهمػمه٤م ُمـ ُمّم٤مدر اًمٚمٖم٦م.ايمعروس، 

 .254اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، صزمقان ايمديمقؾ، ، 798ص 2اسمـ اًمٕمريب، جأضمؽام ايمؼرآن، اٟمٔمر:  (2)

 .553ص 4، جإفمالم اظمقومعكم (3)
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ومّم٤مر ". (1) يٗميض إًمٞمفوقماّم  ءويٜمٝمك قمـ اًمٌم، وسمام يقصؾ إًمٞمفء أن اًمنمع ي٠مُمر سم٤مًمٌم

 .(2)"مم احلرام أطمد أرسم٤مع اًمديـإاعمٗمْمٞم٦م  ؾمّد اًمّذرائع

ُمٜمٝم٩م ىمرآين ٟمٌقي يريب اعمًٚمؿ قمغم اعم١ًموًمٞم٦م قمـ ٟمت٤مئ٩م  اًمّذرائعواعمٜمع ُمـ  

ھ ﴿: ُمـ صمؿ اًمتٌٍم ذم اًمٕمٛمؾ وٟمت٤مئجف ىمٌؾ اإلىمدام قمٚمٞمف. ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممو، أومٕم٤مًمف

(. وىم٤مل 108﴾ )إٟمٕم٤مم ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

ّل  صُمُؾ َوايمَِدْيفِ ": -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ  ـَ ايمرَّ ـْ َأىْمػَمِ ايْمَؽَبائِِر َأْن َيْؾَع ىِمٞمَؾ َي٤م . "إِنَّ ِم

ـُ  ضُمُؾ َواًمَِدْيِف؟ ىَم٤مَل  َرؾُمقَل اهلل ِ يَمْٞمَػ َيْٚمَٕم ـُ َأزَماهُ " :اًمر  صُمِؾ هَمَقْؾَع ـُ َأزَما ايمرَّ ُف ، َيْؾَع ـُ ُأمَّ َوَيْؾَع

فُ  ـُ ُأمَّ  .(3)"هَمَقْؾَع

ّل ر يمام طمذّ   ُمـ اًمت٤ًمهؾ ذم آىمؽماب ُمـ  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

ٌ ": اعمحرُم٤مت ذم ىمقًمف َراَم زَمكمِّ ٌ َوإِنَّ احْلَ اَلَل زَمكمِّ َـّ ىَمثغٌِم إِنَّ احْلَ  َوزَمْقـَُفاَم ُمْشَتبَِفاٌت َٓ َيْعَؾُؿُف

َـّاسِ  ـَ ايم َأ يمِِديـِِف َوفِمْرِضفِ ، ِم ُبَفاِت اؽْمَتػْمَ ـِ اسمََّؼك ايمشُّ ـْ َووَمَع ، هَمَؿ ُبَفاِت َووَمَع  دمَوَم  دمايمشُّ

َرامِ  َؿك ُيقؾِمُؽ َأْن َيْرسَمَع همِقِف. َأَٓ وَ  ىمايمرافمل، احْلَ َأَٓ ، إِنَّ يمُِؽؾِّ َمؾٍِؽ مِحًكَيْرفَمك ضَمْقَل احْلِ

ُف َوإَِذا  دمَوإِنَّ مِحَك اَّللَِّ حَمَاِرُمُف. َأَٓ َوإِنَّ  َسُد ىُمؾُّ َسِد ُمْضَغًة إَِذا َصَؾَحْت َصَؾَح اْْلَ اْْلَ

َسُد ىُمؾُّفُ   .(4)"َأَٓ َوِهَك ايْمَؼْؾُب ، هَمَسَدْت هَمَسَد اْْلَ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿: ِمٞمٓم٤منوهلذا ن٤مٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمـ اشم٤ٌمع ظمٓمقات اًم

وٓ شمتٌٕمقا اًمِمٞمٓم٤من أو قمٛمؾ : (. ومل ي٘مؾ208، 168، ﴾ )اًمٌ٘مرةۈئ ۈئ ېئ ېئ

واًمِمٞمٓم٤من يًتدرج اًمٕمٌد ٟمحق ، ٕن اخلٓمقات شم٘مقد إمم قمٛمؾ اًمِمٞمٓم٤من، اًمِمٞمٓم٤من

: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم، ومٚمٝمذا طمرم شمٕم٤ممم اشم٤ٌمع اخلٓمقات ٕن٤م هل اعم٘مدُم٦م إمم اعمقسم٘م٤مت، اهل٤موي٦م

                                                           
 .12اًمزطمٞمكم، ص، وه٦ٌم ايمذرائع (1)

 .66ص 5، جإفمالم اظمقومعكم (2)

 رواه اًمٌخ٤مري وأحد وأسمق داود واًمؽمُمذي.  (3)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  (4)
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ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

 (.21، ﴾ )اًمٜمقرٺ

يمام ىم٤مل ، وًمذا ي١ميمد اًم٘مرآن قمغم قمدم آىمؽماب ُمـ طمدود اهلل ُمـ اعمحرُم٤مت

ەئ ەئ ﴿: (. وىم٤مل188، ﴾ )اًمٌ٘مرةگ ڑ ک ک ک ک﴿: ؾمٌح٤مٟمف

ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: وىم٤مل، (150، ﴾ )إٟمٕم٤مموئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

﴾  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﴿: وىم٤مل، ﴾ک ک ک گ 

 (.34، 32، )اإلهاء

ُمداظمؾ اًمنم ووؾم٤مئٚمف وُم٤م يٗميض إًمٞمف ُمٜمٝم٩م شمنميٕمل أصٞمؾ ذم وم٤مًمتحذير ُمـ 

 اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 

 .ايمّذرائعة إطمذ زمضمجقّ 

يمام ، ًّد اًمّذرائعوٕمهٞم٦م هذا إصؾ وضمدٟم٤م اًمٕمٚمامء جمٛمٕملم قمغم أصؾ اًم٘مقل سم

سمؾ ىم٤مل هب٤م هق ، -رحف اهلل-ظم٤مص٤ًم سمامًمؽ  ؾمّد اًمّذرائعومٚمٞمس ": -رحف اهلل-ىم٤مل اًم٘مراذم 

وي١ميمد ذًمؽ اًمِمقاهد اًمتل هده٤م ؿمٞمخ  .(1)"وأصؾ ؾمّده٤م جمٛمٌع قمٚمٞمف، ُمـ همػمهأيمثر 

ومل ٟمذيمر ُمـ ؿمقاهد هذا ": ىم٤مل صمؿّ ، وشمٌٚمغ اًمثالصملم، ًّد اًمّذرائعاإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًم

ُم٤م هق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف أو ُمٜمّمقص قمٚمٞمف أو ُم٠مصمقر قمـ اًمّمدر إول ؿم٤مئع  إصؾ إّٓ 

وىم٤مل اإلُم٤مم  .(2)"ٓ حُيت٩م هب٤م، ٤م هبذه إصقلإذ اًمٗمروع اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م حُيت٩م هل، قمٜمٝمؿ

 .(3)"ُمتٗمٌؼ قمغم اقمت٤ٌمره٤م ذم اجلٛمٚم٦م اًمّذرائعىم٤مقمدة ": -رحف اهلل-اًمِم٤مـمٌل 

 وٟمحـ ٟمٛمٞمؾ إمم أنّ ": وم٘م٤مل، -رحف اهلل-زهرة  ُم٦م أسمقوهق ُم٤م اٟمتٝمك إًمٞمف اًمٕمالّ 

                                                           
 . 33ص 2جايمػروق  (1)

 . 267صزمقان ايمديمقؾ،  (2)

 . 185ص 5، جاظمقاهمؼات (3)
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وطمتك اًمٔم٤مهري٦م  .(1)"قه هبذا آؾمؿوإن مل يًٛمّ  اًمّذرائعاًمٕمٚمامء مجٞمٕم٤ًم ي٠مظمذون سم٠مصؾ 

٤م ُم٤م أوم٣م ُمٜمٝم٤م ىمٓمٕم٤ًم إمم أُمّ  ،ٞم٤مً ام يٜمٙمرون ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م فمٜمّإٟم  ، اًمّذرائعاًمذيـ يٜمٙمرون 

وإن يم٤من ىمد قمّد ذًمؽ ُمـ ، -رحف اهلل-يمام سح سمف اسمـ طمزم ، اعمحرم ومٝمؿ يٛمٜمٕمقن ُمٜمف

 .(2)اًمتٕم٤مون قمغم اإلصمؿ واًمٕمدوان. وم٤محل٘مٞم٘م٦م واطمدة وإن اظمتٚمٗم٧م إًمٗم٤مظ

يٚمٞمٝمؿ ، هؿ اعم٤مًمٙمٞم٦م ًّد اًمّذرائع٤مرٟم٦م يٌدو أن أيمثر اعمذاه٥م أظمذًا سموُمـ ظمالل اعم٘م

 .(3)اًمٔم٤مهري٦م صمؿّ ، ٞمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦مٚمِ يَ ، يٚمٞمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م، احلٜم٤مسمٚم٦م

ام هق ذم إٟمّ  ؾمّد اًمّذرائعزاع ذم اًمٜمّ  أنّ  -رحف اهلل-وذيمر اًمٕمالُم٦م قمٌد اهلل دراز 

سم٢مومْم٤مئٝم٤م إمم اعمٗمًدة. وهلذا  أي ذم درضم٦م اًمٕمٚمؿ .(4)ٓ ذم أصؾ اًم٘م٤مقمدة، حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط

ؿ اًمٕمٚمامء  ًّ  :(5)إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم اًمّذرائعىم

وؾمٞمٚم٦م إمم وم٢مّٟمف  ،يمحٗمر أسم٤مر ذم ـمرق اعمًٚمٛملم، ه٦م قمغم ؾمدّ أمجٕم٧م إُمّ  ىمًؿٌ  .1

 إصٜم٤مم قمٜمد ُمـ يٕمٚمؿ ُمـ طم٤مًمف ذم أـمٕمٛمتٝمؿ وؾم٥ّم  إهاليمٝمؿ ويمذًمؽ إًم٘م٤مء اًمًؿّ 

 ٝم٤م.اهلل شمٕم٤ممم قمٜمد ؾمٌّ  ي٥ًّم أّٟمف 

مل وم٢مّٟمف  ،إُم٦م قمغم قمدم ُمٜمٕمف يم٤معمٜمع ُمـ زراقم٦م اًمٕمٜم٥م ظمِمٞم٦م اخلٛمر وىمًؿ أمجٕم٧م .2

 ٟم٤م.ويم٤معمٜمع ُمـ اعمج٤مورة ذم اًمٌٞمقت ظمِمٞم٦م اًمزّ ، ي٘مؾ سمف أطمد

يمٛمـ سم٤مع ؾمٚمٕم٦م سمٕمنمة ، وىمًؿ اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمامء هؾ ُيًد أم ٓ؟ يمٌٞمقع أضم٤مل .3

 وم٤مإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، اؿمؽماه٤م سمخٛم٦ًم ىمٌؾ اًمِمٝمر دون اؿمؽماط صمؿّ  ،دراهؿ إمم ؿمٝمر

ف أظمرج ُمـ يده مخ٦ًم أن وأظمذ قمنمة آظمر اًمِمٝمر ومٝمذه وؾمٞمٚم٦م ًمًٚمػ إٟمّ : ي٘مقل

                                                           
 . 445صمايمؽ،  (1)

 . 373-372ص، ، ُمّمٓمٗمك خمدومومقافمد ايمقؽمائؾ، 29ص 9جاظمحعم،  (2)

 . 127إسمراهٞمؿ اعمٝمٜم٤م، صؽمد ايمذرائع فمـد ازمـ سمقؿقة، ٪ 375حمٛمد أسمق زهرة، صازمـ ضمـبؾ،  اٟمٔمر: (3)

 (. 4ه٤مُمش ) 185ص 5جاظمقاهمؼات،  (4)

 . 32ص 2جايمػروق  (5)
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واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يٜمٔمر إمم  ،مخ٦ًم سمٕمنمة إمم أضمؾ شمقؾماًل سم٢مفمٝم٤مر صقرة اًمٌٞمع

 صقرة اًمٌٞمع وحيٛمؾ إُمر قمغم فم٤مهره ذم همٞم٤مب آؿمؽماط ومٞمجّقز ذًمؽ.

 .وهمتحفا ؽمّد ايمّذرائع

ويمذًمؽ ، ه٤م إذا أومْم٧م إمم ُمٗمًدة راضمح٦مجي٥م ؾمدُّ  اًمّذرائع ذيمر اًمٕمٚمامء أنّ 

 .(1)يٜمٌٖمل ومتحٝم٤م إذا أومْم٧م إمم ُمّمٚمح٦م راضمح٦م

ومال ٟمحت٤مج إمم ، إصؾ ذم اًمٕم٤مدات واعمٕم٤مُمالت احِلّؾ  ٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م إنّ واحل٘مٞم٘م٦م أٟمّ  

 ٕنّ ، سمٕمد ؾمده٤م اًمّذرائعومتح : ام ي٘م٤ملإصؾ ُمنموقمٞمتٝم٤م. إٟمّ  ٕنّ ، اًمّذرائعاًم٘مقل سمٗمتح 

ح٤مي٦م : إذا يم٤من اعمراد يمام ؾمٞم٠ميت. إّٓ ، ريٕم٦م ي٤ٌمح ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦مًا ًمٚمذم ؾمدّ رّ ُم٤م طُم 

أصؾ اعمنموقمٞم٦م قمـ اعمٜمع سم٥ًٌم آطمتامل اًمٜم٤مدر أو اًم٘مٚمٞمؾ ًمإلومْم٤مء إمم اعمحرم. 

ـ وم٤مٓطمتامٓت اًمٜم٤مدرة واًم٘مٚمٞمٚم٦م وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م ٓ شمٙمٗمل ًمالٟمت٘م٤مل  قمـ إصؾ اعمتٞم٘م 

 وهق اعمنموقمٞم٦م.

إمم زي٤مدة اعمٗمًدة وًمٞمس شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م.  اًمّذرائعة وقاسمط وىمد يٗميض اعمٜمع دون ُمراقم٤م

ّد أسمقاب اًمٜمٙم٤مح اًمذي هق أومْمؾ قمالج ًمٚمزّ وم٤معمٜمع ُمـ اعمج٤مورة ُمثاًل ظمِمٞم٦م اًمزِّ  ًُ ٟم٤م. ٟم٤م شم

، ٙم٤محوم٤مًمٜمٙم٤مح يتٓمٚم٥م اعمج٤مورة واًمتٕم٤مرف واًمت٘م٤مرب وسمدون ذًمؽ يتٕمذر طمّمقل اًمٜمِّ 

أن اعمٜمع ُمـ زراقم٦م اًمٕمٜم٥م ظمِمٞم٦م  ٟم٤م وًمٞمس اٟمح٤ًمره. يمامومٞمٙمقن اعمٜمع ؾم٤ًٌٌم ذم اٟمتِم٤مر اًمزّ 

اؾمتخداُمف ذم اخلٛمر ُمٜمٌع ًمٚمنماب اعمنموع اًمٜم٤مومع اًمذي ُيٖمٜمل قمـ اعمحرم. وُمـ هذا 

اًم٤ٌمب ُمٜمع وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل أو اًمتقاصؾ آضمتامقمل ظمِمٞم٦م اًمٗم٤ًمد. ومٝمذه اًمقؾم٤مئؾ 

واًمت٘مٜمٞم٤مت يٛمٙمـ أن شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٚمخػم وًمٞمس ًمٚمنم ومح٥ًم. وُمٜمٕمٝم٤م مجٚم٦م ىمد يٗميض إمم 

 إو٤مومٞم٦م شمٜم٤مىمض اهلدف ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م اسمتداء.  ُمٗم٤مؾمد

وم٤مًم٘مٞمؿ هل اًمتل حتقل : ُم٤م ؾمٌؼ هق اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م وصاّمم إُم٤من ذم يمّؾ  

                                                           
 . 71-69ًمٚمؼمه٤مين، صؽمد ايمذرائع  (1)
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واًمتقاصؾ إمم اًمتٕم٤مرف واًمتقايص سم٤مخلػم ، ٟم٤ماعمج٤مورة إمم وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٜمٙم٤مح سمدًٓ ُمـ اًمزّ 

سمؾ قمغم ، شمفسمدًٓ ُمـ ٟمنم اًمرذيٚم٦م. وسمدون اًم٘مٞمؿ إظمالىمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن ي١ميت اعمٜمع صمٛمر

سمؾ هل ، اًمٕمٙمس. واًمنميٕم٦م ًمٞم٧ًم مجٚم٦م ُمـ إواُمر واًمٜمقاهل اًمتنميٕمٞم٦م ومح٥ًم

ىمٌؾ ذًمؽ ُم٤ٌمدئ وىمٞمؿ أظمالىمٞم٦م. وهلذا جيتٛمع ذم اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم اًمدي٤مٟم٦م وأطمٙم٤مم 

سمٞمٜمام شُمٕمٜمك أطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مء ، وم٠مطمٙم٤مم اًمدي٤مٟم٦م شُمٕمٜمك سم٤مجلقاٟم٥م إظمالىمٞم٦م، اًم٘مْم٤مء

اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م. وآىمتّم٤مر قمغم اجلقاٟم٥م  سمجقاٟم٥م اعمٜم٤مزقم٤مت اًمتل شمٗمّمؾ ومٞمٝم٤م

ويٕمقد قمغم يمثػم ، اًم٘مْم٤مئٞم٦م أو اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ومح٥ًم ظمٚمؾ ذم ومٝمؿ اًمنميٕم٦م وذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م

ظمّمقص٤ًم ذم اًمٕمّمقر ، ُمـ ُم٘م٤مصده٤م سم٤مإلسمٓم٤مل. وهمٚم٥م ًمألؾمػ ذم اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 .(1)اًمٕمٜم٤مي٦م سم٠مطمٙم٤مم اًم٘مْم٤مء ُمع إمه٤مل ٕطمٙم٤مم اًمدي٤مٟم٦م، اعمت٠مظمرة

 .زمؿؼاصد اظمؽؾػكم فمالومة ايمذريعة

ًَ  ،ػ أو ىمّمدهٚم  ٙمَ اعمُ  ٦مِ ٞم  ٜمِ ف ٓ قمالىم٦م هل٤م سمِ سم٠مٟمّ  اًمّذرائعز شمتٛمٞمّ  ٥ّم آهل٦م اعمنميملم ٓ وم

يٛمٙمـ أن ي٘مّمد سمف اعم١مُمـ ُم٤م ي١مدي إًمٞمف وهق ؾم٥ّم اهلل شمٕم٤ممم. ويمذًمؽ ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٤مىمؾ 

ّل وُمع ذًمؽ وم٘مد ضمٕمؾ ، أن ي٘مّمد ؾم٥م واًمديف  ٥مِّ ؾَم  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

وضمٕمٚمف ُم١ًموًٓ قمـ ذًمؽ إمم طمد ، ضمؾ ًمقاًمَدي همػمه ؾم٤ًٌٌم ذم ؾم٥م واًمديف هقاًمرّ 

 اؾمتح٘م٤مىمف ًمٚمٕمـ سمًٌٌف.

، ومدّل ذًمؽ قمغم أن إومْم٤مء اًمذريٕم٦م إمم اعمٗمًدة ُمًت٘مؾ قمـ ٟمٞم٦م اعمٙمٚمػ وىمّمده

وم٘مد ي٘مّمد اًمٜمتٞمج٦م وىمد ٓ ي٘مّمده٤م. وقمٚمٞمف يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اًمٕمالىم٦م سملم اًمذريٕم٦م وُم٘م٤مصد 

 :(2)٤ًمماعمٙمٚمػ إمم صمالصم٦م أىم
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اًمقاًمَديـ. وم٤معم١مُمـ  آهل٦م اعمنميملم وؾم٥مِّ  ُمثؾ ؾم٥مِّ ، ذريٕم٦م ٓ ي٘مّمد اعمٙمٚمػ ُمآهَل٤م .1

 يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم. ، ٓ يٛمٙمـ أن ي٘مّمد ُمآل هذيـ إُمريـ

ڤ ﴿: -ريض اهلل قمٜمٝمـ-وُمـ هذا اًم٤ٌمب ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ُٕمٝم٤مت اعم١مُمٜملم 

(. وىمد ـمّٝمر 32، ﴾ )اًمٜمقرڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

اخلْمقع سم٤مًم٘مقل ذريٕم٦م سمٜمٗمًف  قمغم أن   ومدل  ، ٕم٤ممم أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم ُمـ ؾمقء اًم٘مّمداهلل شم

 وًمق مل يقضمد اًم٘مّمد عم٤م ي١مول إًمٞمف. 

وم٢من اًمنمع نك قمـ ذًمؽ ظمِمٞم٦م أن يٚمحؼ اجل٤مين ، وُمـ ذًمؽ إىم٤مُم٦م احلد ذم اًمٖمزو

وهذه ٟمتٞمج٦م همػم ُم٘مّمقدة ًمقزم إُمر  .(1)أو يٗم٧ّم ذًمؽ ذم قمْمد اجلٞمش اعمًٚمؿ، سم٤مًمٕمدو

 اعم١مُمـ.

واجلٛمع سملم ، وظمٓمٌتف قمغم ظمٓم٦ٌم أظمٞمف، وُمـ ذًمؽ سمٞمع اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف

طمؿ واًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤مء ٦م ًم٘مٓمٞمٕم٦م اًمر  ٜم  ٔمِ هذه إقمامل ُمَ  وم٢من   ،(2)اعمرأة وقمٛمتٝم٤م أو ظم٤مًمتٝم٤م

 وإن مل ُي٘مَّمد هب٤م ذًمؽ.

 .(3)يمام يِمػم ؿمٞمخ اإلؾمالم، شمدظمؾ ذم هذا اًم٘مًؿ ؾمّد اًمّذرائعوُمٕمٔمؿ صقر 

ُمثؾ سمٞمع اًمٜمّم٤مب ، ٘مّمد اعمٙمٚمػ ُمآًمف دون أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ ذريٕم٦م سمٜمٗمًفقمٛمؾ ي .2

وشمٓمٚمٞمؼ اعمرأة ذم ، وإهمالء اًمثٛمـ إؾم٘م٤مـم٤ًم ًمٚمِمٗمٕم٦م، أصمٜم٤مء احلقل ومرارًا ُمـ اًمزيم٤مة

 ُمرض اعمقت عمٜمٕمٝم٤م اعمػماث.

ُمثؾ اخلْمقع سم٤مًم٘مقل ُمـ اعمرأة همػم اًمٕمٗمٞمٗم٦م ُمع ، ُم٤م جيتٛمع ومٞمف اًم٘مّمد ُمع اًمذريٕم٦م .3

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿: ل اهلل شمٕم٤مممؾمقء اًم٘مّمد. وُمثؾ ىمق
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ر اعمرأة قمٜمد اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م. وُمثؾ سمٞمع (. ويمذًمؽ شمٕمٓمُّ 31، ﴾ )اًمٜمقرىئ ىئ 

ًمٙمٜمٝم٤م ، وٟمحقه٤م. ومٝمذه إقمامل ىمد شم٘مع سم٘مّمد وسمدون ىمّمد، اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف

 ذريٕم٦م قمغم يمؾ طم٤مل.

 .ايمّذرائعايمػرق زمكم احلقؾ و

ـ اًم٘مّمد ُمـ وم٤محلٞمؾ شمتْمٛمّ ، اًمّذرائع٥م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ اًمٗمرق سملم احلٞمؾ وويؽمشمّ 

اعمٙمٚمػ ًمٚمتقصؾ ًمٚمٜمتٞمج٦م أو اعمآل اعمحرم. أُم٤م اًمذريٕم٦م ومال يٚمزم أن شمتْمٛمـ اًم٘مّمد 

ومه٤م اًم٘مًامن اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ، وم٤محلٞمٚم٦م شم٘مع سمام هق ذريٕم٦م وُم٤م ًمٞمس يمذًمؽ. (1)اسمتداء

 أقماله.

ـّ   ّٕٟمف، وضمقد اًم٘مّمد اعمًٌؼ جيٕمؾ اًمقصقل ًمٚمٛمآل أو اًمٜمتٞمج٦م ؿمٌف ُم٘مٓمقع سمف ًمٙم

ومٗمل ، ُم٦م ُمع همٞم٤مب اًم٘مّمدإمم احلرام حمرّ  اًمّذرائعُمراد ًمٚمٛمٙمٚمػ ُمٓمٚمقب ًمف. وم٢مذا يم٤مٟم٧م 

اًم٘مّمد يًتدقمل إجي٤مد إؾم٤ٌمب  ٕنّ ، وضمقد اًم٘مّمد ؾمتٙمقن أومم سم٤مًمتحريؿ وآيمد

 إلومْم٤مء اًمٕمٛمؾ إمم اعم٘مّمقد.

وهق إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ، ٗم٘مقن قمغم أصؾ ُمٜمع احلٞمؾاًمٕمٚمامء ُمتّ   أنّ ٌلّم وهذا يُ 

وهل ٓ ، ؾمّد اًمّذرائعوم٢مذا يم٤مٟمقا جمٛمٕملم قمغم أصؾ  .(2) قمٜمٝمؿواًمًٚمػ ريض اهلل

ٗم٤مىمٝمؿ وم٤محلٞمؾ اًمتل شمًتٚمزم اًم٘مّمد اعمًٌؼ أومم سم٤معمٜمع وأضمدر. وم٤مشمّ ، شمًتٚمزم اًم٘مّمد اعمًٌؼ

 يًتٚمزم اشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم ُمٜمع احلٞمؾ ُمـ سم٤مب أومم. اًمّذرائعقمغم ُمٜمع 

اًم٘مّمد ٓطم٘م٤ًم. ومٝمل شمًتدقمل ، اًمذريٕم٦م وإن هم٤مب قمٜمٝم٤م اًم٘مّمد اسمتداء يالطمظ أنّ 

جرسم٦م واًمتٙمرار يّمٌح اعمآل ُم٘مّمقدًا. ُمع اًمت   ؿ  صمُ ، ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ ذم اًمٌداي٦م سمدون ىمّمد

، اًمٕمٛمؾ ُمـ ؿم٠مٟمف أن يٗميض إمم ٟمتٞمج٦م ُمٕمٞمٜم٦م وم٢مذا رأوا أنّ ، ٤مس قم٘مالءاًمٜمّ  واًم٥ًٌم أنّ 
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ومًٞمٜمتٝمل هبؿ إُمر إمم ىمّمد هذه اًمٜمتٞمج٦م. وم٤مًمٕم٤مىمؾ ٓ يٛمٙمـ أن يٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ دون أن 

ًمٙمـ إذا قمٚمؿ ، ٞمجتف. ًمٙمـ هذه اًمٜمتٞمج٦م ىمد شمٙمقن هم٤مئ٦ٌم قمـ اًمتّمقر ذم اًمٌداي٦مي٘مّمد ٟمت

ُم٘مّمقدة. وَُمـ  ومال يٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م إّٓ ، طمّمقهل٤م وشمرشمٌٝم٤م قمغم هذا اًمٕمٛمؾ

ومٝمق يٓم٤مًم٥م ، يٓم٤مًم٥ِم اًمٜم٤مَس سم٤مُٓمتٜم٤مع قمـ ىمّمد اًمٜمتٞمج٦م ُمع قمٚمٛمٝمؿ سمؽمشمٌٝم٤م قمغم اًمٕمٛمؾ

 سمام شم٠مسم٤مه اًمٗمٓمرة. 

وًمذا ، ؿ سمدورهؿ يٕمت٘مدون يمامل اًمنميٕم٦موأّن ، ٤مس قم٘مالءاًمٜمّ  واًمنمع يٗمؽمض أنّ 

ويّمٌح هذا اعمآل ُمنموقم٤ًم ًمٙمقٟمف ُمؽمشم٤ًٌم ، ومام دمٞمزه اًمنميٕم٦م يًتٚمزم ضمقاز ُم٤م ي١مول إًمٞمف

، قمغم ُم٤م جيٞمزه اًمنمع. ومٚمٝمذا يٛمٜمع اًمنمع اعمٕم٤مُمالت اًمتل شم١مول إمم حمذور وًمق مل شُم٘مّمد

: -رحف اهلل-٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هذا اعمآل ُمنموع. ىم ًمئال ُيٗمٝمؿ ظمٓم٠ًم أنّ 

ظمِمٞم٦َم إومْم٤مئٝم٤م إمم ، طمرُمٝم٤م اًمِم٤مرع وإن مل ُي٘مّمد هب٤م اعمحرم اًمّذرائع واًمٖمرض هٜم٤م أنّ "

. وهبذا اًمتحرير اًمّذرائعاعمحرم. وم٢مذا ىُمّمد سم٤مًمٌمء ٟمٗمُس اعمحرم يم٤من أومم سم٤مًمتحريؿ ُمـ 

 : د اًم٤ٌمئع اًمرسم٤مشمٔمٝمر قمٚم٦ُم اًمتحريؿ ذم ُم٤ًمئؾ اًمِٕمٞمٜم٦م وأُمث٤مهل٤م وإن مل َي٘مّم

  ّومُٞمًّد هذا اًم٤ٌمب ًمئال ، هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م يٖمٚم٥م ومٞمٝم٤م ىمّمُد اًمرسم٤م ومٞمّمػم ذريٕم٦م ٕن

 مل أىمّمد سمف ذًمؽ٪: يتخذه اًمٜم٤مس ذريٕم٦م إمم اًمرسم٤م وي٘مقل اًم٘م٤مئؾ

  ّيدقمق اإلٟم٤ًمَن ومٕمُٚمف ُمرة إمم أن ي٘مّمده ُمرة أظمرى٪  وًمئال 

  ًّم٘مّمد وقمدُمف٪يٕمت٘مد أن ضمٜمس هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م طمالل وٓ يٛمٞمز سملم ا وًمئال 

  ّيٗمٕمٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ُمع ىمّمد ظمٗملٍّ خَيٗمك ُِمـ ٟمٗمًف قمغم ٟمٗمًف٪  وًمئال 

وًمٚمنميٕم٦م أهار ذم ؾمد اًمٗم٤ًمد وطمًؿ ُم٤مدة اًمنم ًمِٕمٚمؿ اًمِم٤مرع سمام ضُمٌٚم٧م قمٚمٞمف 

اًمٜمٗمقس وسمام خيٗمك قمغم اًمٜم٤مس ُمـ ظمٗمّل هقاه٤م اًمذي ٓ يزال يني ومٞمٝم٤م طمتك ي٘مقده٤م 

 .(1)"إمم اهلٚمٙم٦م
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 .زماظمآل ايمّذرائعفمالومة 

ذًمؽ قمغم  دّل ، ُمٌٜمل قمغم إومْم٤مء اًمذريٕم٦م إمم اعمٗمًدة ؾمّد اًمّذرائعُمٌدأ  ٟمٔمرًا ٕنّ  

اقمت٤ٌمر اًمنمع عمآل إقمامل واًمتٍموم٤مت سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ىمّمد أصح٤مهب٤م. ومٝم٤مهٜم٤م 

 : ٟمٔمران

ّل أظمذًا سم٘مقل ، َٟمَٔمٌر إمم ىمّمد اعمٙمٚمػ وسم٤مقمثف وُمراده .1 : صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

 "إُمقر سمٛم٘م٤مصده٤م": واًم٘م٤مقمدة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ،"قاتام إفمامل زمايمـإكّ "

 .(1)"اًمقؾم٤مئؾ هل٤م أطمٙم٤مم اعم٘م٤مصد"و

ًّد أظمذًا سم ٔمر قمـ اًم٘مّمد واًم٤ٌمقم٨ماًمٜمّ سمٖمّض ، إمم ُمآل اًمتٍمف أو اًمٕمٛمؾَٟمَٔمٌر  .2

 .اًمّذرائع

: يٙمّٛمؾ يمٌؾ ُمٜمٝمام أظمر ؾمّد اًمّذرائع أن ُمٌدأ اقمت٤ٌمر اعم٘م٤مصد وُمٌدأ وهذا يٌلّم 

 واًمث٤مين سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م سمٕمد وىمققمف.، وىم٧م إٟمِم٤مء اًمتٍمفل سم٤مًمٜمٔمر إمم إوّ 

ف إّٓ أٟمّ ، جم٤مٌل ًمٚمٛمجتٝمد صٕم٥ُم اعمقرد"وهق ، واقمت٤ٌمر اعمآل ُمـ أصقل اًمتنميع

رحف - (2)يمام ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل، "ضم٤مٍر قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، حمٛمقُد اًمِٖم٥ّم ، قمذُب اعمذاق

، ـ اًمٙمقٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦مٔمر ذم اعمآل يتٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜماًمٜمّ  وهق صٕم٥م ٕنّ  .-اهلل

٤ٌَمت قمغم أؾم٤ٌمهب٤م. وهذا هق طم٘مٞم٘م٦م اًمٗم٘مف ، ويمٞمٗمٞم٦م شمرشم٥م اًمٜمت٤مئ٩م قمغم ُم٘مدُم٤مهت٤م واعمًٌ

ـ اعمٗمتل وٓ وٓ يتٛمٙمّ ": سم٘مقًمف -رحف اهلل- قمٜمف اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ سم٤مًمقاىمع اًمذي قمؼّم 

ٗم٘مُف أطمدمه٤م ومٝمؿ اًمقاىمع واًم: سمٜمققملم ُمـ اًمٗمٝمؿ إّٓ  احل٤ميمؿ ُمـ اًمٗمتقى واحلٙمؿ سم٤محلّؼ 

واؾمتٜم٤ٌمُط قمٚمؿ طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م وىمع سم٤مًم٘مرائـ وإُم٤مرات واًمٕمالُم٤مت طمتك حيٞمط سمف قمٚماًم. ، ومٞمف

وهق ومٝمؿ طمٙمؿ اهلل اًمذي طمٙمؿ سمف ذم يمت٤مسمف أو ، واًمٜمقع اًمث٤مين ومٝمؿ اًمقاضم٥م ذم اًمقاىمع
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.. وم٤مًمٕم٤ممِل ُمـ يتقصؾ .قمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف ذم هذا اًمقاىمع. صمؿ يٓمٌؼ أطمدمه٤م قمغم أظمر

 .(1)"ف ومٞمف إمم ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمفٗم٘مّ سمٛمٕمروم٦م اًمقاىمع واًمت

وسملم دًمٞمؾ  ، اإلُم٤مم اًم٘مراذم قمـ هذا سم٤مًمٗمرق سملم دًمٞمؾ ُمنموقم٦م احلٙمؿوقمؼّم 

وىمقع احلٙمؿ. ومدًمٞمؾ اعمنموقمٞم٦م ُيرضمع ومٞمف إمم اعمّم٤مدر اًمنمقمٞم٦م وأهؾ اًمٕمٚمؿ هب٤م. ودًمٞمؾ 

وال ُمثاًل اًمزّ  قمغم أنّ  وم٤مًمدًمٞمؾاًمقىمقع ُيرضمع ومٞمف إمم اًمتجرسم٦م واعمِم٤مهدة وأهؾ اخلؼمة. 

، ﴾ )اإلهاءڤ ڦ ڦ ڦ﴿: ؾم٥ٌٌم ًمقضمقب صالة اًمٔمٝمر هق ىمقًمف شمٕم٤ممم

، أٓت اًمداًم٦م قمٚمٞمف وهمػم أٓت"(. ودًمٞمؾ وىمقع اًمزوال وطمّمقًمف ومٕماًل هق 78

.. وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمقوققم٤مت واعمخؽمقم٤مت اًمتل .واعمٞمزان ورسمع اًمدائرة يم٤مإلؾمٓمرٓب

 .(2)"ٓ ن٤مي٦م هل٤م

إمم شمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة ذم جم٤مل اًمٖمرر. وم٤مًمٖمرر  -رحف اهلل-ؿ وأؿم٤مر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞم

ًمٙمـ احلٙمؿ سم٠من سمٞمع ؾمٚمٕم٦م أو ُمٜمٗمٕم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م يدظمؾ ذم اًمٖمرر أْو ، م ذقم٤مً )اًمٗم٤مطمش( حمرّ 

ُمثؾ اجلزر ، ومٝمذا ُيرضمع ومٞمف إمم أهؾ اخلؼمة. وهذا ُمثؾ سمٞمع اعمٖمٞم ٤ٌمت ذم إرض، ٓ

 ٪ت همرر أو ًمٞمس سمٖمرر يرضمع إمم اًمقاىمعسمٞمع هذه اعمٖمٞم٤ٌم وم٤محلٙمؿ سم٠من   ،واًم٘مٚم٘م٤مس وٟمحقه

ومٙمقن اًمٌمء ُمؽمددًا سملم اًمًالُم٦م "ُمـ إُمقر اًمٕم٤مدي٦م اعمٕمٚمقُم٦م سم٤محلس أو اًمتجرسم٦م. ّٕٟمف 

ُيٕمٚمؿ سم٤محلس أو اًمٕم٤مدة ، واًمٕمٓم٥م ويمقٟمف مم٤م جُيٝمؾ قم٤مىمٌتف وشُمٓمقى ُمٖمٌُتف أو ًمٞمس يمذًمؽ

قمغم أن هذا ٓ يتقىمػ قمغم اًمنمع. وُمـ اؾمتدل قمغم ذًمؽ سم٤مًمنمع ومٝمق يمٛمـ اؾمتدل 

 .ديمقؾ إؽمؽاره احلس وديمقؾ حتريؿف ايمممعوهذا ممتٜمع. سمؾ ، اًمنماب ُمًٙمٌر سم٤مًمنمع

 .(3)"ؾ هذه اًمٗم٤مئدة وٟمٗمٕمٝم٤مومت٠مُمّ 

د ٤م جمرّ أُمّ  ،وهذا اجل٤مٟم٥م هق اًمذي يتٗم٤موت ومٞمف اًم٤ٌمطمثقن ذم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م

                                                           
 .139ص 6، واٟمٔمر ج165ص 2، جإفمالم اظمقومعكم (1)

 .128ص 1، جايمػروق (2)

 .1323-1322ص 4، جزمدائع ايمػقائد (3)
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، ٌٞم٘مٝم٤م وُم٤م يٜمت٩م قمٜمفر ُم٤م ي١مول إًمٞمف شمٓمًمٙمـ شمّمقّ  ،ومٚمٞمس سم٤مًمٕمًػم، اعمٕم٤مُمٚم٦م اعم٤مًمٞم٦م رشمّمقّ 

ـّ ، ويمٞمٗمٞم٦م شم٠مصمػمه ذم إؾمقاق وذم اعمتٕم٤مُمٚملم  .ومٝمذا أُمر حيت٤مج إمم ظمؼمة وقمٚمؿ ذم هذا اًمٗم

 .ماتاحلؼقؼة اظمقضقفمقة يمؾؿحرَّ 

 ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أنّ ، إمم اعمحرُم٤مت مُتٜمع وًمق مل ي٘مّمده٤م اعمٙمٚمػ اًمّذرائعإذا يم٤مٟم٧م 

ُمتقىمٗم٤ًم قمغم ٟمٞم٦م اعمٙمٚمػ. ؼ سمقصػ ُمقوققمل ًمٚمٗمٕمؾ اعمحرم وًمٞمس اًمتحريؿ يتٕمٚمّ 

وهق : ىم٤مئٛم٦م قمغم أؾم٤مس شمنميٕمل أصٞمؾ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؾمّد اًمّذرائعوم٘م٤مقمدة 

اعمٗم٤مؾمد اًمتل ٕضمٚمٝم٤م حيرم اًمٕمٛمؾ  وأنّ ، صمٌقت اًمٗمرق اعمقوققمل سملم احلالل واحلرام

ّل قمغم ذًمؽ ىمقل  ويدّل  .(1)يمام ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم، صم٤مسمت٦م وإن مل يٕمٚمٛمٝم٤م اًمٗم٤مقمؾ - اًمٜمٌ 

ـّ ": ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ - اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿصغّم  ومٕمدم اًمٕمٚمؿ ، "ىمثغم مـ ايمـاس ٓ يعؾؿف

ّل ُم٦م. ويِمٝمد ًمذًمؽ أيْم٤ًم ىمقل ٓ يٜمٗمل يمقن٤م حمرّ  -ًمٌالل  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

ُم٤م  مل يٙمـ يٕمٚمؿ أنّ  -ريض اهلل قمٜمف- سمالًٓ  ُمع أنّ  ،(2)"فمكم ايمرزما، أّوه": -ريض اهلل قمٜمف

اًمٕمؼمة ذم اًمٕم٘مقد سمام ذم ٟمٗمس إُمر ٓ سمام ": ٤م. وي١ميد ذًمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦مومٕمٚمف ُمـ اًمرسم

وهذا يدل قمغم أن اًمتحريؿ يتٕمٚمؼ سمقصػ ُمقوققمل ُمًت٘مؾ قمـ  .(3)"ذم فمـ اعمٙمٚمػ

 قمٚمؿ اعمٙمٚمػ وىمّمده.

ؾمقاء قمٚمؿ اًمِمخص ذًمؽ أو مل يٕمٚمٛمف. وهذا ، ُم٦م سم٥ًٌم اإلؾمٙم٤مروم٤مخلٛمر حمرّ  

ّل . وهلذا مجع ؾمّد اًمّذرائعإؾم٤مس ًم٘م٤مقمدة اًمقصػ اعمقوققمل حل٘مٞم٘م٦م اخلٛمر هق  - اًمٜمٌ 

سملم طم٘مٞم٘م٦م اخلٛمر وسملم اًمذريٕم٦م ، اًمذي أويت ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ، -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

 .(4)"َوَما َأؽْمَؽَر ِمـُْف ايْمَػْرُق هَمِؿْؾُء ايْمَؽػِّ ِمـُْف ضَمَرامٌ ، ىُمؾُّ ُمْسؽٍِر ضَمَرامٌ ": طملم ىم٤مل، إًمٞمٝم٤م

                                                           
 .301-299، 246، صزمقان ايمديمقؾ (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)

 .123ص 16جمعؾؿة زايد يمؾؼقافمد ايمػؼفقة،  (3)

 واه أحد وأسمق داود واًمؽمُمذي.ر (4)
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 سملّم سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ اًمذريٕم٦َم إًمٞمٝم٤م. ومٚمقٓ أنّ  صمؿ  ، ًٓ طم٘مٞم٘م٦م اخلٛمرأوّ  -قمٚمٞمف اًمًالم-ومٌلّم 

عم٤م أُمٙمـ ُمٜمع اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ؾمدًا ًمذريٕم٦م ، اخلٛمر طم٘مٞم٘م٦م ُمقوققمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مإلؾمٙم٤مر

 اًمٙمثػم.

ًّ قمٚمٞمف اًمّّم -يمام سملّم   زَما ": طم٘مٞم٘م٦م اًمرسم٤م سم٘مقًمف -المالة واًم اَم ايمرِّ  .(1)"ايمـَِّسقَئةِ  دمإِكَّ

: َرسم٤م اجلُرح: وًمذًمؽ ي٘م٤مل، ٤ًم هق اًمزي٤مدة اًمتل شمٙمقن ُمـ ضمٜمس إصؾوم٤مًمرسم٤م ًمٖم٦م وذقم

سم٤م ي٘متيض مت٤مصمؾ اًمٌدًملم اًمرّ  واًمقرم زي٤مدة ُمـ ضمٜمس اًمٌدن. وُمٕمٜمك ذًمؽ أن  ، إذا وِرم

هذا اًمتامصمؾ هق اًمذي جيٕمؾ  ٕن  ، ضمٜم٤ًًم وٟمققم٤ًم ُمع وضمقد زي٤مدة ذم اًمٙمٛمٞم٦م ذم أطمدمه٤م

، سم٤مًمت٠مضمٞمؾ ٓ يٛمٙمـ أن شم٘مع ذم اعم٤ٌمدًم٦م إٓ  وًمٙمـ اًمزي٤مدة  ،اًمزي٤مدة ُمـ ضمٜمس إصؾ

يمالمه٤م طم٤مضًا.  120درهؿ ُم٘م٤مسمؾ  100وًمقٓ إضمؾ عم٤م ريض اًمِمخص أن ي٤ٌمدل 

يمام ذم ُم٤ٌمدًم٦م ،  ذم وضمقد اًمٜمًٞمئ٦م أو إضمؾام شمتجغّم سم٤م إٟمّ طم٘مٞم٘م٦م اًمرّ  احلدي٨م قمغم أنّ  ومدّل 

 .(2)٦مُمّ اًمٜم٘مد احل٤مض ُم٘م٤مسمؾ أيمثر ُمٜمف ذم اًمذّ 

ومٛمـ  ،سم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُمقوققمٞم٦م ٓ شمتٕمٚمؼ سم٘مّمد اعمٙمٚمػ وقمٚمٛمفاًمرّ  أنّ قمغم  ومٝمذا يدّل  

سم٤م ؾمقاء قمٚمؿ أو ي٤ٌمدل ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر طم٤مضة ُم٘م٤مسمؾ ُم٤مئ٦م وقمنمة ُم١مضمٚم٦م ومٝمذا ىمد وىمع ذم اًمرّ 

سم٤م قمٚمؿ أو وُمـ سم٤مع دراهؿ ومْمٞم٦م طم٤مضة سمدٟم٤مٟمػم ذهٌٞم٦م ُم١مضمٚم٦م وم٘مد وىمع ذم اًمرّ  ،مل يٕمٚمؿ

ـّ مل يٕمٚمؿ. وهبذا يتٌلّم  ػ قمغم ٟمٞم٦م اعمٙمٚمػ ُمٕم٤مُمٚم٦م شمتقىمّ  "ًم٘مرضا" أنّ   ظمٓم٠م ُمـ ئم

ُمثاًل إذ مل  ،ويرشّم٥م قمغم ذًمؽ ضمقاز اًمٕم٤مئد اعمنموط قمغم احل٤ًمب اجل٤مري، رهوشمّمقّ 

وم٢من اًم٘مرض ، ومتح احل٤ًمب قمٛمٚمٞم٦م إىمراض وهذا ظمٓم٠م وم٤مدح يٙمـ سم٤ٌمل اعمٙمٚمػ أنّ 

ومحٞمثام ُوضمدت هذه اخلّم٤مئص صم٧ٌم هل٤م طمٙمؿ ، ُمٕم٤مُمٚم٦م ذات ظمّم٤مئص ُمقوققمٞم٦م

 اؾمتحيه أو مل يًتحيه. ، ذًمؽ اعمٙمٚمػ أو مل يٜمقه ؾمقاء ٟمقى، اًم٘مرض

حيٞمؾ اعمْم٤مرسم٦م إمم ىمرض سمزي٤مدة ّٕٟمف وهلذا ُمٜمع اًمٗم٘مٝم٤مُء وامَن اعمْم٤مرب 

                                                           
 رواه ُمًٚمؿ. (1)

 .92-90صمدطمؾ إلم أصقل ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل، اٟمٔمر:  (2)
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ُمنموـم٦م. يمام ُمٜمٕمقا اًمٕمقض قمغم اًمٙمٗم٤مًم٦م هلذا اًم٥ًٌم أيْم٤ًم. وُمٜمٕمقا شم٠مضمػم اًمٜم٘مقد 

ذًمؽ  يمؾُّ  .(1)يٜمتٝمل أيْم٤ًم إمم ىمرض سمزي٤مدة ُمنموـم٦مّٕٟمف  ٪اعمثٚمٞم٤مت اعمًتٝمٚمٙم٦م( )ويمّؾ 

ورسمام مل ختٓمر قمغم سم٤مل أي ، مل شمرد ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم هذه اًمٕم٘مقد "ىمرض"سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن ًمٗمٔم٦م 

ػ ٦م اعمٙمٚمّ سم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُمقوققمٞم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٜمٞمّ اًمرّ  د أنّ ُمـ اًمٓمروملم. وهذا ي١ميمّ 

 ره.وشمّمقّ 

يم٤معمٞمن وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ وآطمتٙم٤مر : ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم اعمحرُم٤مت إظمرى

حقه٤م. ومٝمذه اعمحرُم٤مت شمرشمٌط سمح٘م٤مئؼ ُمقوققمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ٟمٞم٦م وٟم واإلهاف

، أو يٜمقي آطمتٙم٤مر أو ٓ يٜمقيف، اعمٙمٚمػ وقمٚمٛمف. ومٙمقن اعمرء ي٘مّمد اعمٞمن أو ٓ ي٘مّمده

وإن يم٤من ، ٓ يٖمػم ُمـ احلٙمؿ سمتحريؿ هذه إقمامل، أو يٕمٚمؿ ُم٤م هق اإلهاف أو ٓ يٕمٚمؿ

ف ٓ ي١مصمر ذم حتريؿ ًمٙمٜم  ، اعمٙمٚمػ اًمٕمٚمؿ واًم٘مّمد ي١مصمران ُمـ ضمٝم٦م اإلصمؿ اًمذي يٚمحؼ

 اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًف. 

ظم٤مص٦م ذم ، ٤مت اًمنمقمٞم٦ماعمٜمٝمٞمّ  د أنّ ي١ميمّ  اًمّذرائعوإمج٤مُع اًمٕمٚمامء قمغم إظمذ سم٘م٤مقمدة 

ىم٤مئٛم٦م قمغم طم٘م٤مئؼ ُمقوققمٞم٦م هلذه اًمتٍموم٤مت. وهذا إُمر يًتحؼ ، ضم٤مٟم٥م اعمٕم٤مُمالت

 ُمـ اًمدراؾم٦م واًمٌح٨م ف اًمٙم٤مذمف ًمألؾمػ مل ي٠مظمذ طمٔمّ ًمٙمٜمّ ، اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م وآهتامم

 وآؾمت٘مراء. 

 .ىمقػقة ايمعؾؿ زماإلهمضاء

سمح٥ًم درضم٦م إومْم٤مئٝم٤م إمم اعمحرم أو اعمٗمًدة اًمراضمح٦م.  اًمّذرائعيٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ 

وهٜم٤مك ُم٤م ، ومٝمٜم٤مك ُم٤م يٗميض إمم اعمٗمًدة ىمٓمٕم٤مً : يمام ؾمٌؼ، ُمراشم٥م ومٝمل هبذا آقمت٤ٌمر

 وهٜم٤مك ُم٤م يٗميض ٟم٤مدرًا. ،وهٜم٤مك ُم٤م يٗميض ىمٚمٞمالً ، وهٜم٤مك ُم٤م يٗميض يمثػماً ، يٗميض هم٤مًم٤ٌمً 

وهل هبذا شمٜم٘مًؿ إمم ، سمح٥ًم يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مإلومْم٤مء اًمّذرائعيمام يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ  

                                                           
 .126ص 8، ج176ص 7جاظمغـل، اٟمٔمر:  (1)
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 : ٟمققملم

ّل يمام ذم ُمٜمع ، ( ٟمقع يًتٜمد اًمٕمٚمؿ ومٞمف سم٤مإلومْم٤مء إمم اًمتجرسم٦م واعمِم٤مهدة1) - اًمٜمٌ 

سمٕمد ُم٤م رأى ُم٤م يٗميض إًمٞمف ُمـ ، ًمٌٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمدو اًمّمالح -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

ٌَْؾ َأْن ": ًمٜمزاع واًمِم٘م٤مق. ىم٤مل زيد سمـ صم٤مسم٧م ريض اهلل قمٜمفا ٤ٌَمَيُٕمقَن اًمثِّاَمَر ىَم يَم٤مَن اًمٜم ٤مُس َيَت

ٌُْدَو َصاَلطُمَٝم٤م ٌَْت٤معُ ، َي َُم٤مُن : وَم٢مَِذا ضَمد  اًمٜم ٤مُس َوطَمَيَ شَمَ٘م٤مِوٞمِٝمْؿ ىَم٤مَل اعْمُ ىَمْد َأَص٤مَب اًمث َٛمَر اًمدُّ

قَن هِب٤َم. وَمَٚمام  يَمُثَرْت ظُمُّمقَُمُتُٝمْؿ قِمٜمَْد ، ٌض َوَأَص٤مسَمُف ىُمَِم٤مٌم َوَأَص٤مسَمُف ُُمَرا  اًمٜمٌلقَم٤مَه٤مٌت حَيَْتجُّ

يَم٤معمَُِْمقَرِة ُيِِمػُم هِب٤َم  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ِ -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-

ا َٓ هَماَل سَمَتَباَيُعقا ايمثََّؿَرَة ضَمتَّك َيبُْدَو َصاَلضُمَفا"  . (1)"َرِة ظُمُّمقَُمتِِٝمْؿ َواظْمتاَِلومِِٝمؿْ ًمَِٙمثْ ، "هَمنِمَّ

ّل  ومٝمٜم٤م ٟمجد أنّ  الح عم٤م اًمّّم  وِّ دُ ُمٜمع سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمُ  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

فمٝمر سم٤مًمتجرسم٦م واعمِم٤مهدة يمثرة اًمٜمزاع اًمٜم٤مشم٩م قمـ أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ اًمذي هق ُمٗمًدة 

 اًمٖمرر اًمٙمثػم اعمحرم. ومٚمام فمٝمر ذًمؽ نك قمٜمف.

، تٜمد إمم ُم٤م ُيٕمٚمؿ ُمـ احلقاومز اًمٗمٓمري٦م واًمًٜمـ آضمتامقمٞم٦م واًمٙمقٟمٞم٦م( وٟمقع ي2ً)

اًمٓمٌع ُمت٘م٤مٍض " وهق ُم٤م قمؼم قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمالم سم٠منّ ، وإن مل يتح٘مؼ ذًمؽ ذم اًمقاىمع

زهؿ قمغم هذا حيٗمّ  ٕنّ  ٪آهل٦م اعمنميملم . وُمـ هذا اًم٤ٌمب اًمٜمٝمل قمـ ؾم٥ّم (2)"إلومْم٤مئٝم٤م

وهذا هق ُم٘مت٣م اجلٌّٚم٦م اًمٌنمي٦م. وٓ يٚمزم ، ثؾسمٛمثٚمف وومؼ ُمٌدأ اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معم ُم٤ٌمدًم٦م اًم٥ًّم 

ًمٜمٛمتٜمع قمـ ؾم٥م آهلتٝمؿ. وآُمتٜم٤مع قمـ  ؼ همٚم٦ٌم ُم٤ٌمدًمتٝمؿ اًم٥ًّم أن ٟمٜمتٔمر طمتك يتح٘مّ 

ُمٌدأ ّٕٟمف ؾم٥م آهل٦م اعمنميملم ًمٞمس اطمؽماُم٤ًم ٔهلتٝمؿ وًمٙمٜمف اطمؽمام عمٌدأ اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ 

ۓ ﴿: شمٕم٤ممميمام ىم٤مل ، وٓ يْمػمه ؾمقء شمٓمٌٞم٘مف ُمـ ىمٌؾ اًمٌٕمض، ذقمل أصٞمؾ

(. وهذا ُمـ يمامل هذه 8، ﴾ )اعم٤مئدةۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

                                                           
 رواه اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤ًم وأسمق داود. (1)

 .254ص زمقان ايمديمقؾ (2)
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 اًمنميٕم٦م اًمًاموي٦م.

هذا يٗميض إمم  ًمٕمٚمٛمف أنّ ، قمـ اخلَٚمقة -قمٚمٞمف اًمًالم-وُمـ هذا اًم٤ٌمب نٞمف 

ؼ إمم طملم حت٘مّ  -قمٚمٞمف اًمًالم-ومل يٜمتٔمر ، اعمحذور سمٛم٘مت٣م اعمٞمقل واًمٓم٤ٌمع اًمٌنمي٦م

 ذًمؽ ذم اًمقاىمع واًمٕمٚمؿ سمف سم٤معمِم٤مهدة. 

ومٚمام ، ر ظمِمٞم٦م اًمٙمثػمًٙمِ ًمٚم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمُ  -قمٚمٞمف اًمًالم- ُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم ُمٜمٕمفو

إذن ": -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-أضم٤مب ، ؾُمئؾ أن يرظمص هلؿ ذم اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمًٙمر

طمتك يرى ذم اًمقاىمع إن يم٤من اًم٘مٚمٞمؾ  -قمٚمٞمف اًمًالم- . ومل يٜمتٔمر(1)"جتعؾفا مثؾ هذه

 اومز واعمٞمقل اًمٌنمي٦م.ًمٕمٚمٛمف أن هذا ُمـ ُم٘مت٣م احلق، يٗميض ًمٚمٙمثػم

ّل وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم حتريؿ  عم٤ٌمدًم٦م اًمديٜم٤مر سم٤مًمديٜم٤مريـ  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

ٓ سمبقعقا ": -قمٚمٞمف اًمًالم-يمام ىم٤مل ، سم٤مواًمدرهؿ سم٤مًمدرمهلم ظمِمٞم٦م اًمقىمقع ذم اًمرّ 

مايـاريـ همنيّن يـار زمايمّد رمهكم وٓ ايمّد رهؿ زمايمّد ايمّد  ومل  .(2)أي اًمرسم٤م " أطماف فمؾقؽؿ ايمرِّ

ّل يٜمتٔمر  ، سم٤م يمل يٜمٝمك قمٜمفإومْم٤مء ذًمؽ إمم اًمرّ  ِؼ ٘مُّ إمم طملم حَت  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

ذم هذه إُمثٚم٦م إمم طملم حت٘مؼ  -قمٚمٞمف اًمًالم- ًمٕمٚمٛمف أن اًمٓم٤ٌمع شم٘متْمٞمف. وًمق اٟمتٔمر

، همٚم٦ٌم اإلومْم٤مء ذم اًمقاىمع ًمٙم٤من ُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤من اؾمتدراك اًمقوع وؾمد اًم٤ٌمب

 ذم اًمنميٕم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م. وًمٙم٤من ذًمؽ ٟم٘مّم٤مً 

هل ، ظم٤مص٦م ذم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت، اعمحرُم٦م ذقم٤مً  اًمّذرائعأيمثر  وسم٤مًمتتٌع ئمٝمر أن  

ُمـ هذا اًمٜمقع اًم٘م٤مئؿ قمغم احلقاومز. وهذا يتٓمٚم٥م ُمـ اعمختّملم دراؾم٦م يمٞمٗمٞم٦م شم٠مصمػم هذه 

ويمٞمػ ُمـ صمؿ شمٗميض إمم ، وأصمر ذًمؽ قمغم اًمٗمرد وقمغم اعمجٛمقع، احلقاومز ذم اًمًٚمقك

 .ؾمّد اًمّذرائعهذا مم٤م يٌلم طمٙمٛم٦م اًمتنميع وُمٜمٝمجف ذم  ٕن  ، حذورةاعمآٓت اعم

                                                           
 .8، ح9-8ص 5ج إفمالم اظمقومعكمأظمرضمف اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن. واٟمٔمر طم٤مؿمٞم٦م  (1)

 .2، ح399ص 3ج إفمالم اظمقومعكمرواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وأحد. اٟمٔمر:  (2)



  ومقافمد ايمذرائع دم اظمعامالت اظمايمقة

 2020( ديسؿػم 1اإلؽمالمل، ايمعدد )جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد 

|111 

، يمٞمٗمٞم٦م إومْم٤مء رسم٤م اًمٌٞمقع إمم رسم٤م اًم٘مروض وم٢من  ، وذم جم٤مل اعم٤مل وآىمتّم٤مد

ُمـ أصقل قمٚمؿ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل. وذم همٞم٤مب هذه ، وإومْم٤مء إظمػم إمم رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م

قن ُمـ اعمتٕمذر ومٝمؿ طمٙمٛم٦م اًمتنميع ؾمٞمٙم، اعمٕمروم٦م سمآًمٞم٦م هذا اإلومْم٤مء ويمٞمٗمٞمتف وُمٔم٤مهره

ذم سم٤مب اًمرسم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم. وُمـ هٜم٤م شمٔمٝمر أمهٞم٦م اًمتٙم٤مُمؾ  اًمّذرائعواًمتٓمٌٞمؼ اًمًٚمٞمؿ ًم٘م٤مقمدة ، أوًٓ 

سملم اًمٕمٚمؿ سم٠مدًم٦م ُمنموقمٞم٦م احلٙمؿ واًمٕمٚمؿ سم٠مدًم٦م وىمقع ، سملم وم٘مف اًمقاضم٥م ووم٘مف اًمقاىمع

 احلٙمؿ.

احلقاومز واعمٞمقل سمٜم٤مء قمغم  ؾمّد اًمّذرائعومام نج٧م ومٞمف اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة ن٩م 

ٜمـ ًُّ يمام هق واوح ذم ىمْم٤مي٤م ، ومٞمٜمٌٖمل أن ٟمٜمٝم٩م ٟمحـ ومٞمف ُمٜمٝم٩م اًمنمع ذم ذًمؽ، واًم

ومٞمج٥م أن ٟمٜمٝم٩م ، اًمرسم٤م. وُم٤م نج٧م ومٞمف اًمنميٕم٦م ُمٜمٝم٩م آؾمتٜم٤مد إمم اًمتجرسم٦م واعمِم٤مهدة

يمام ، يمام ذم ُم٤ًمئؾ اًمٖمرر اًمذي يؽمدد سملم اًمٞمًػم واًمٙمثػم، ٟمحـ ومٞمف اعمٜمٝم٩م ٟمٗمًف

وهق اًمٖمرر ، اًمّمالح. أُم٤م ُم٤ًمئؾ اًم٘مامر وِّ دُ ٜمٝمل قمـ سمٞمع اًمثٛمر ىمٌؾ سمُ أووحٝم٤م طمدي٨م اًم

قمـ سمٞمع  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- يمام ذم نٞمف، ومٝمذا ٓ حيت٤مج ومٞمف إمم اعمِم٤مهدة، اعمحض

 احلّم٤مة وسمٞمع اعمالُم٦ًم واعمٜم٤مسمذة وٟمحقه٤م. 

 ُمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ًمٌٕمض هذه اجلقاٟم٥م إن ؿم٤مء اهلل. اًمّذرائعوؾمٞم٠ميت ذم ىمقاقمد 

 .سمؼقيؿ ايمذريعة زمحسب اظمآل

سمج٤مٟم٥م درضم٦م اإلومْم٤مء إمم ٟمقع اعمٗمًدة اًمتل يٗميض  اًمّذرائعيٜمٌٖمل اًمٜمٔمر ذم 

، ُمثؾ ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم، ومٝمٜم٤مك ُم٤م يٗميض إمم ُمٗمًدة شمتٕمٚمؼ سم٠مصؾ اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة: إًمٞمٝم٤م

ّل  وُمثؾ رومض اًمدظمقل ذم اإلؾمالم سم٥ًٌم اًمٔمـ أنّ  ي٘متؾ " -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

، ٓ يٚمزم أن شمّمؾ إمم طمد اًمٖمٚم٦ٌم اًمراضمح٦م اًمّذرائعيمام ورد ذم احلدي٨م. ومٝمذه  "سمفأصح٤م

 سمؾ يٙمٗمل أن شمٗميض يمثػمًا ًمٜم٘مقل سمٛمٜمٕمٝم٤م.

يمام يٛمٙمـ شم٘مًٞمٛمٝم٤م أيْم٤ًم سمح٥ًم اعمّمٚمح٦م اًمٗم٤مئت٦م ًمق ُمٜمٕم٧م اًمذريٕم٦م. وم٥ًم آهل٦م 
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سمخالف ، ٕن اًم٥ًم أصاًل ًمٞمس ُمـ ظمٚمؼ اعمًٚمؿ، اعمنميملم ٓ يٛمثؾ ُمّمٚمح٦م يمٌػمة

قمجز أهل٦م وأن٤م خمٚمقىم٦م ُمرسمقسم٦م ومٝمذا ُمّمٚمح٦م راضمح٦م واضم٦ٌم. سمٞمٜمام ٟمجد أن ُمٕم٤مىم٦ٌم  سمٞم٤من

ًمٙمـ اعمٗمًدة اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمّمد ، ُمـ ضمٝمر سم٤مًمٙمٗمر )ُمثؾ قمٌداهلل سمـ أيب( ُمّمٚمح٦م راضمح٦م

ـّ  ّل  ٤مس أنّ اًمٜمّ  قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل سمٔم ي٘متؾ أصح٤مسمف أرضمح ُمـ  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

 هذه اعمٗمًدة.

 : أن ٟمٜمٔمر إمم صمالصم٦م أُمقر اًمّذرائعذن قمٜمد شم٘مٞمٞمؿ ومٜمحت٤مج إ

 ٟمقع اعمٗمًدة اًمتل شمٗميض إًمٞمٝم٤م اًمذريٕم٦م ًمق وىمع اإلومْم٤مء. .1

 درضم٦م إومْم٤مء هذه اًمذريٕم٦م إمم هذه اعمٗمًدة. .2

 ٟمقع اعمّمٚمح٦م أو اعمّم٤مًمح اًمٗم٤مئت٦م ًمق ُُمٜمٕم٧م اًمذريٕم٦م. .3

 : ويٛمٙمـ شمرشمٞم٥م اًمٜمٔمر ذم هذه اجلقاٟم٥م يمام يكم

 مل شمٙمـ هٜم٤مك ، ٧م يًػمة ٓ شم٘م٤موم أصؾ اعمنموقمٞم٦موم٢من يم٤مٟم، ٟمٜمٔمر إمم اعمٗمًدة

 طم٤مضم٦م ًمٚمٜمٔمر ذم ؾمد اًمذريٕم٦م اسمتداء.

  ًٟمٔمرٟم٤م إمم درضم٦م إومْم٤مء اًمذريٕم٦م إمم هذه ، وإن يم٤مٟم٧م اعمٗمًدة ُمٕمتؼمة ذقم٤م

 :اعمٗمًدة

o  ًشمٌ٘مك اًمذريٕم٦م ُمٗمتقطم٦م متًٙم٤ًم سم٤مٕصؾ، وم٢من يم٤من اإلومْم٤مء ٟم٤مدرًا أو ىمٚمٞمال، 

زع اًمذايت واعم١ًموًمٞم٦م إظمالىمٞم٦م. وهذا يٌلم وٟم٘م٤موم اعمٗمًدة سم٤مٓقمتامد قمغم اًمقا

وسمدون هذا اجل٤مٟم٥م  ،أمهٞم٦م اجل٤مٟم٥م إظمالىمل ذم آًمتزام سم٤مًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة

 شمٗم٘مد اًمنميٕم٦م أهؿ ُمزاي٤مه٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م اًمرسم٤مٟمٞم٦م.

o  ًٟمٔمرٟم٤م إمم اعمّمٚمح٦م اًمٗم٤مئت٦م ومٞمام ًمق ، وإن يم٤من اإلومْم٤مء إمم اعمٗمًدة اعمٕمتؼمة هم٤مًم٤ٌم
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 : ُُمٜمٕم٧م اًمذريٕم٦م

 أسم٘مٞمٜم٤م اًمذريٕم٦م ُمٗمتقطم٦م سمنمط شم٘مٚمٞمؾ درضم٦م ، ٟم٧م اعمّمٚمح٦م أيمؼموم٢من يم٤م

إومْم٤مئٝم٤م سمقوع وقاسمط دمٕمؾ إومْم٤مئٝم٤م إمم اعمّمٚمح٦م أيمؼم ُمـ إومْم٤مئٝم٤م إمم 

ُم٤م طمرم ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م ضم٤مز ًمٚمٛمّمٚمح٦م ": يمام ؾمٞم٠ميت ذم ىم٤مقمدة، اعمٗمًدة

 ."اًمراضمح٦م

 أظمذٟم٤م سمًد اًمذريٕم٦م.، وإن يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م أىمؾ 

o يم٤مٟم٧م درضم٦م اإلومْم٤مء اعمٓمٚمقسم٦م ، ورة أقمٔمؿ وأؿمدويمٚمام يم٤مٟم٧م اعمٗمًدة اعمحذ

ًمألظمذ سم٤مًمذريٕم٦م أىمؾ. ومال يٚمزم أن شمٙمقن اًمذريٕم٦م ُمٗمْمٞم٦م هم٤مًم٤ًٌم إذا يم٤مٟم٧م 

: سمؾ ًمق يم٤من اإلومْم٤مء يمثػمًا يم٤من يم٤مومٞم٤ًم. وهذا قمٛماًل سم٤مًم٘م٤مقمدة، اعمٗمًدة يمٌػمة

د ذِم ؾمّد ذريٕمتٝم٤م"  .(1)"سمح٥ًم قِمَٔمِؿ اعمٗمًدة يٙمقن آشم٤ًمُع َواًمتِمدُّ

  

                                                           
 .415ص 5جمعؾؿة زايد يمؾؼقافمد ايمػؼفقة،  (1)
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 (2) 

 دم اظمعامالت اظمايمقة ايمّذرائعومقافمد 

 قمغم اًم٤ٌمطم٨م جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل شمٞمنِّ  ؾمّد اًمّذرائع٥م شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ يتٓمٚمّ 

قِل اًمدراؾم٤مت اعمٕم٤مسة اًمٌح٨م وُمدى اٟمٓم٤ٌمق اعمٌدأ قمٚمٞمٝم٤م. ومل شمُ  ؾ  شم٘مقيؿ اًم٘مْمٞم٦م حمَ 

 ٤ًمر.ومٞمام يكم ظمٓمقة ذم هذا اعم وًمٕمؾ  ، ومٞمام وىمٗم٧م قمٚمٞمف هذا اجل٤مٟم٥م ُم٤م يًتح٘مف

 .. آؽمتؽثار مـ اظمؽروه ذريعة إلم اظمحرم1

ّل ُمًتٜمد هذه اًم٘م٤مقمدة طمدي٨م  : اًمذي ؾمٌؼ ذيمره -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

ـَ ايمـَّاسِ " َـّ ىَمثغٌِم ِم ٌ َوزَمْقـَُفاَم ُمْشَتبَِفاٌت َٓ َيْعَؾُؿُف َراَم زَمكمِّ ٌ َوإِنَّ احْلَ اَلَل زَمكمِّ ـِ اسمََّؼك ، إِنَّ احْلَ هَمَؿ

َأ يمِِديـِِف َوفِمْرِضفِ ايم ُبَفاِت اؽْمَتػْمَ ـْ َووَمَع ، شُّ ُبَفاِت َووَمَع  دمَوَم َرامِ  دمايمشُّ افمل، احْلَ َيْرفَمك  ىمايمرَّ

َؿك ُيقؾِمُؽ َأْن َيْرسَمَع همِقِف. َأَٓ َوإِنَّ يمُِؽؾِّ َمؾٍِؽ مِحًك  "َأَٓ َوإِنَّ مِحَك اَّللَِّ حَمَاِرُمفُ ، ضَمْقَل احْلِ

 .(1)احلدي٨م

وهق ُم٤م ُيٛمدح شم٤مريمف وٓ يذم ، سم٤معمٙمروه ذم اًم٘م٤مقمدة اعمٙمروه آصٓمالطملواعمراد 

أواُمر اًمنمع ": وهذا اعمٙمروه ُمرشم٦ٌم سملم اعم٤ٌمح وسملم اعمحرم. ىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مراذم ،وم٤مقمٚمف

طمتك ، وٟمقاهٞمف شمتٌع اعمٗم٤مؾمد اخل٤مًمّم٦م أو اًمراضمح٦م، شمتٌع اعمّم٤مًمح اخل٤مًمّم٦م أو اًمراضمح٦م

دب وشمٕمُٔمؿ رشمٌتف ك اعمّمٚمح٦م واًمٜم  شمؽمىم   ؿ  صمُ ، اًمثقابيٙمقن أدٟمك اعمّم٤مًمح يؽمشم٥م قمٚمٞمف 

وأدٟمك رشم٥م اعمٗم٤مؾمد  ،شمٚمٞمف أدٟمك رشم٥م اًمقاضم٤ٌمت، طمتك يٙمقن أقمغم رشم٥م اعمٜمدوسم٤مت

ك اعمٗم٤مؾمد واًمٙمراه٦م ذم اًمِٕمَٔمؿ طمتك شمؽمىم   ؿ  صمُ ، يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م أدٟمك رشم٥م اعمٙمروه٤مت

 .(2)"ُم٤متيٚمٞمف أدٟمك رشم٥م اعمحرّ ، يٙمقن أقمغم رشم٥م اعمٙمروه٤مت

                                                           
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  (1)

 .79-75ص 1اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم، جايمؼقافمد ايمؽػمى، ، واٟمٔمر: 95-94ص 3، ج126ص 2جايمػروق،  (2)
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٤معمٙمروه هبذا اعمٕمٜمك يرضمع إمم ُمٗمًدة ُمرضمقطم٦م ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم يًػمة. وي٠ميت وم

عم٤م خُي٤مف ُمٜمٝم٤م ُمـ إوم٤ًمد ، يمام ذم يمراه٦م اًمُ٘مٌٚم٦م ًمٚمّم٤مئؿ، اعمٙمروه أيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك اًمذريٕم٦م

وي٠ميت أيْم٤ًم سمٛمٕمٜمك ُم٤م شمٜم٤مزقمتف أدًم٦م  .(1)يمام ي٘مقل اإلُم٤مم أسمق اًمٕم٤ٌمس اًم٘مرـمٌل، اًمّمقم

 يمام ؾمٞم٠ميت.، ٦م ُمنموقمٞم٦م احلٙمؿ أو أدًم٦م وىمقع احلٙمؿؾمقاء أدًم، اجلقاز وأدًم٦م اعمٜمع

ومٛمـ اؾمتٙمثر ُمـ ، قم٘م٦ٌم سملم اًمٕمٌد واحلرام"اعمٙمروه  وم٢من  ، ٘مديراتاًمتّ  وقمغم يمؾِّ 

وقمّٚمؼ قمغم ذًمؽ ، -رحف اهلل-يمام ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجر  "اعمٙمروه شمٓمرق إمم احلرام

شمّمػم ومٞمف ضُمرأة قمغم .. وٓ خيٗمك أن اعمًتٙمثِر ُمـ اعمٙمروه .وهق ُمٜمزٌع طمًـ": سم٘مقًمف

أو حيٛمٚمف اقمتٞم٤مُده ارشمٙم٤مب اعمٜمٝمل همػِم اعمحرم قمغم ارشمٙم٤مِب ، ارشمٙم٤مب اعمٜمٝمّل ذم اجلٛمٚم٦م

أو يٙمقن ذًمؽ ًمِنٍّ ومٞمف وهق أن ُمـ شمٕم٤مـمك ُم٤م ُنل قمٜمف ، اعمٜمٝمّل اعمحرم إذا يم٤من ُمـ ضمٜمًف

 .(2)"ٞمفومٞم٘مع ذم احلرام وًمق مل خَيؽم اًمقىمقَع وم، يّمػم ُمٔمٚمَؿ اًم٘مٚم٥م ًمٗم٘مدان ٟمقر اًمقرع

ومٙمٚمام  .(3)"ُيٕمٓمك طُمٙمَٛمف اًمٌمءُم٤م ىم٤مرب ": ويِمٝمد هلذا اعمٕمٜمك اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م

وهذا ُمدًمقل احلدي٨م طمٞم٨م ، يم٤من اعمٙمروه أىمرب إمم اعمحرم يم٤من أضمدر أن ي٠مظمذ طمٙمٛمف

وُمـ وىمع ذم ": ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًالم، ضمٕمؾ ُم٤م طمقل احلٛمك ًمف طمٙمؿ احلٛمك ٟمٗمًف

 ."اًمِمٌٝم٤مت وىمع ذم احلرام

أو ، ُم٦م ًمف٤م ُم٘مدّ إُمّ ّٕٟمف ، اعمٜمدوب ظم٤مدم ًمٚمقاضم٥م م اًمِم٤مـمٌل أنّ ويرى اإلُم٤م

، يم٤معمٜمدوب ُمع اًمقاضم٥م ٪مطم٤مل اعمٙمروه ُمع اعمحرّ  أو شمذيم٤مر سمف. وأنّ ، شمٙمٛمٞمؾ ًمف

 ٪ضمٜمس اعمٜمدوب واضم٥م وًمذا وم٢منّ  .(4)م وظم٤مدم ًمف وشمذيم٤مر سمفُم٦م ًمٚمٛمحرّ وم٤معمٙمروه ُم٘مدّ 

                                                           
 .489ص 4، جاظمػفؿ ظما أؾمؽؾ مـ سمؾخقص ىمتاب مسؾؿ (1)

 كقؾ إوؿمارواًمتّمحٞمح ُمـ  "ًمّن ومٞمف"سمدًٓ ُمـ  "ًمِمٌٝم٦م ومٞمف ". ووىمع ذم إصؾ: 127ص 1جهمتح ايمباري،  (2)

 .٢٤٨ص ٥ج

 .427ص 8جمعؾؿة زايد يمؾؼقافمد ايمػؼفقة،  (3)

 .39-38إًمٞم٤مس سمٚمٙم٤م، صآضمتقاط، ٪ 240-239ص 1جاظمقاهمؼات،  (4)
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متٝمٞمد ًمٚمٛمحرم وشمقـمئ٦م ّٕٟمف  ٪مؾمٜمد ًمٚمقاضم٥م أص٤مًم٦م. ويمذًمؽ ضمٜمس اعمٙمروه حمرّ ّٕٟمف 

، اًمٗمٕمؾ إذا يم٤من ُمٜمدوسم٤ًم سم٤مجلزء ومٝمق واضم٥م سم٤مًمٙمّؾ ": ًمف. ويٕمؼم اًمِم٤مـمٌل قمـ ذًمؽ سم٘مقًمف

وذًمؽ يم٤مًمٚمٕم٥م سم٤مًمِمٓمرٟم٩م واًمٜمرد سمٖمػم . وإذا يم٤من ُمٙمروه٤ًم سم٤مجلزء يم٤من ممٜمققم٤ًم سم٤مًمٙمّؾ 

مل وم٢من ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مء إذا وىمٕم٧م قمغم همػم ُمداوُم٦م ، وؾمامع اًمٖمٜم٤مء اعمٙمروه، ُم٘م٤مُمرة

 .(1)"وم٢من داوم قمٚمٞمٝم٤م ىمدطم٧م ذم قمداًمتف، شم٘مدح ذم اًمٕمداًم٦م

ام اظمتٚمػ طمٙمؿ اعمٙمروه ُمـ اجلزئٞم٦م وإٟمّ ": وضم٤مء ذم ُمٕمٚمٛم٦م زايد ًمٚم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م

ـُ اًمقاىمل ُمـ اٟمتٝم٤مك طمرُم٦م اًمٜمقاهل اًمنمقمٞم٦م  ،إمم اًمٙمٚمٞم٦م ٟمٔمًرا إمم أن اعمٙمروَه احلّم

ؤ قمغم اعمٙمروه سمريَد وىمقع واحلريُؿ احل٤مُمل ُمـ شمٕمدي طمدود اهلل. وعم٤م يم٤من اًمتجرّ 

سمحٞم٨م ي٠ميت اًمِمخص ، َُمٜمََع اًمِم٤مرُع ُمـ ُمٕم٤مجل٦م اعمٙمروه٤مت قمغم ؾمٌٞمؾ اجلٛمٚم٦م، اعمحٔمقر

أو شمِمتٖمؾ اجلامقم٦م يمٚمٝم٤م سمٛمٙمروه ُم٤م٪ عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اجلرأة قمغم ُم٤م ، اعمٙمروه ويداوم قمٚمٞمف

ًمراقمل طمقل وا، ف ِحًك ًمميمدواًمتقؾمؾ إمم اإلظمالل سمف٪ ومّم٤مر إظمػُّ يم٠مٟمّ ، هق آيمُد ُمٜمف

ؾ ُمـ هذا ، احلٛمك يقؿمؽ أن يرشمع ومٞمف ٌؾ يم٤معُمِخؾِّ سم٤معمَٙمٛم  ومٙم٤من اعُمِخؾُّ سمام هق ُمٙمٛمِّ

 .(2)"اًمقضمف

ُيٖمتٗمر ذم اًمتقاسمع وإُمقر ": وي١ميد ذًمؽ اًم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمره٤م اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل

ومٛمـ إقمامل ُم٤م يٙمقن ُمٖمتٗمرًا  (3)."اخل٤مص٦م ُم٤م ٓ يٖمتٗمر ذم إصقل وإُمقر اًمٕم٤مُم٦م

يم٤مًمٚمٝمق واًميب سم٤مًمدف ذم طم٤مٓت ظم٤مص٦م يم٤مٕقمٞم٤مد ، رد أو ذم طم٤مٓت اؾمتثٜم٤مئٞم٦مًمٗم

ًمٙمـ ٓ جيقز أن يتحقل هذا إمم ٟمٛمط اضمتامقمل أو قمٛمؾ ُمًتٛمر قمغم ُمدار ، وٟمحقه٤م

 اًمٕم٤مم.

                                                           
عمٕملم ذم وىم٧م ُم٤م ًمِمخص ُم٤م، وُمٕمٜمك سم٤مًمٙمؾ: . وُمٕمٜمك سم٤مجلزء: أي اًمٗمٕمؾ ا212-211ص 1جاظمقاهمؼات،  (1)

 دوام اًمِمخص قمٚمٞمف، أو اٟمتِم٤مره سملم اًمٜم٤مس.

 .532ص 27جمعؾؿة زايد يمؾؼقافمد ايمػؼفقة،  (2)

 .2/89ايمػتاوى ايمػؼفقة ايمؽػمى،  (3)
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ٓ يمٌػمة ُمع ": ىم٤ملأّٟمف  -امريض اهلل قمٜمٝم- قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ح  وىمد َص 

ا يم٤من آؾمتٙمث٤مر ُمـ اعم٤ٌمح ىمد ي٘مدح ذم وإذ .(1)"آؾمتٖمٗم٤مر وٓ صٖمػمة ُمع اإلسار

وم٤معمداوُم٦م قمغم اعمٙمروه ُمـ  ،(2)يمام ي٘مقل اًمٖمزازم واًم٘مراذم، اًمٕمداًم٦م ويتحقل إمم صٖمػمة

 .(3)سم٤مب أومم

ف ُمـ اعمِمتٌٝم٤مت اًمتل ضم٤مء احلدي٨م وهلذا قمّد اإلُم٤مم اًمِمقيم٤مين اعمٙمروَه يمٚمّ 

احلالل أّٟمف  مل ي٠مت قمـ اًمِم٤مرعّٕٟمف ، وأُم٤م اعمٙمروه ومجٛمٞمُٕمف ؿُمٌٝم٦م": سم٤مًمتحذير ُمٜمٝم٤م. ىم٤مل

ٌُٝم٤مت  ءوهق أطمؼ ر، سمؾ هق واؾمٓم٦م سمٞمٜمٝمام، احلرام اًمٌلّم أّٟمف  اًمٌلّم وٓ سم٢مضمراء اؾمؿ اًمُِم

ومجٕمؾ اعمٙمروه٤مت مجٞمٕمٝم٤م ُمـ ، وسمٛمثؾ ذًمؽ ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ سم٤ًمم .(4)"قمٚمٞمف

وم٢من  ،يقصؾ إمم ومٕمؾ اعمحرُم٤مت واإلىمدام قمٚمٞمٝم٤م، أي ؾُمّٚمؿ، ومٝمل ُرىمٞم٦م"، اعمِمتٌٝم٤مت

ومٞمٙمقن طم٤مضمزًا ، ه٤مسم٧م اإلىمدام قمٚمٞمف ورأشمف ُمٕمّمٞم٦م، اًمٜمٗمس إذا قُمّمٛم٧م قمـ اعمٙمروه

  .(5)"ُمٜمٞمٕم٤ًم قمـ اعمحرُم٤مت

ُم٤مذا ٟمجد؟ ٟمجد اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعمذاه٥م ، إذا اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م

وضمٕمٚمٝم٤م اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ُمـ اعمِمتٌٝم٤مت  .(6)إرسمٕم٦م يٍمطمقن سمٙمراه٦م احلٞمؾ اًمرسمقي٦م

ّل شمدظمؾ ومٞمام طمذر ُمٜمف اًمتل  ومٛمثُؾ : وأُم٤م اعمِمتٌف": وم٘م٤مل، -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

                                                           
 .1، اهل٤مُمش ح210ص 1جاظمقاهمؼات،  (1)

د اًمٗم٘مٝم٤مء سمٛمٕمٜمك اجل٤مئز، وًمذا . وًمٗمظ اعم٤ٌمح ىمد يرد قمٜم122ص 1جايمػروق، ، 22ص 4جإضمقاء فمؾقم ايمديـ،  (2)

 .43صآضمتقاط، ومٝمق يّمدق قمغم اعمٙمروه اصٓمالطم٤ًم. 

 .39صآضمتقاط،  (3)

 .2076ص 4جايمػتح ايمرزماين مـ همتاوى اإلمام ايمشقىماين،  (4)

 .708صسمقسغم ايمعالم ذح فمؿدة إضمؽام،  (5)

 3جؾمقة ايمدؽمقومل ضما، 106ص 5ج، ذح اخلرر 163ص 4ج، سمبقكم احلؼائؼ 242ص ؿمؾبة ايمطؾبة (6)

همتاوى ايمسبؽل ، 323-322ص 4ج حتػة اظمحتاج، 171ص 4ج ايمػروع، 337ص 4جاإلكصاف ، 89ص

ًمٚمٙم٤مشم٥م، ومضايا دم آومتصاد وايمتؿقيؾ اإلؽمالمل، . واٟمٔمر قمرض إىمقال ذم: 329-328ص 1ج

 .340-325ص
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٤م ُمـ إقمٞم٤من يم٤مخلٞمِؾ واًمٌٖم٤مِل واحلٛمػمِ ، أيمؾ سمٕمِض ُم٤م اظمتٚمَػ ذم طمٚمِّف أو حتريٛمفِ  ، إُم 

وًمٌِس ُم٤م اظمتٚمػ ذم إسم٤مطم٦م ، وذِب ُم٤م اظمتٚمػ ُمـ إٟمٌذة اًمتل ُيًِٙمُر يمثػُمه٤م، واًمْم٥مِّ 

اًم٤ًٌمع وٟمحقه٤م. وإُم٤م ُمـ اعمٙم٤مؾم٥م اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م يمٛم٤ًمئؾ اًمِٕمٞمٜم٦م ًمًٌف ُمـ ضمٚمقد 

َ اعمِمتٌٝم٤مت أحُد وإؾمح٤مق وهمػممه٤م ُمـ ، واًمتقّرق وٟمحق ذًمؽ وسمٜمحق هذا اعمٕمٜمك ومن 

 .(1)"إئٛم٦م

ريٕم٦م اعمتِم٤مهب٤مت ذم هذا ذَ  وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وضمدٟم٤م اًمٕمٚمامء يٓمٌ٘مقن ىم٤مقمدة ؾمدِّ 

 اًم٤ٌمب سم٠ميمثر ُمـ ـمري٘م٦م.

يمثػمًا ُمـ صقر اًمٕمٞمٜم٦م وسمٞمقع أضم٤مل )همػم اًمٍمحي٦م( إذا يم٤مٟم٧م  وم٤معم٤مًمٙمٞم٦م ُمٜمٕمقا (1)

: ورسمام ؾمٛمحقا هب٤م ُمع همػمهؿ. ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل اسمـ ؿم٤مس، ُمع أهؾ اًمٕمٞمٜم٦م

وُم٤م يٜمخرط ذم ؾمٚمٙمف ُمـ ، ُمٜمٗمٕم٦م وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٝم١مٓء ىمقم قمٚمٛمقا وم٤ًمد ؾمٚمػ ضمرّ "

، ٤م صقرة احلؾومتحٞمٚمقا قمغم ضمقازه سم٠من ضمٕمٚمقا ؾمٚمٕم٤ًم طمتك ئمٝمر ومٞمٝم، سم٤ماًمٖمرر واًمرّ 

وؾمح٥م  اًمّذرائعوُم٘م٤مصدهؿ اًمتقصؾ إمم احلرام. وىمد ىمدُمٜم٤م أن أصٚمٜم٤م ح٤مي٦م 

أو ظمٗمٞم٧م وأُمٙمـ اًم٘مّمد ، أذي٤مل اًمتٝمؿ قمغم ؾم٤مئر اعمتٕم٤مُمٚملم ُمتك سمدت خم٤ميٚمٝم٤م

ومٝمؿ ىمد ، همقن هلذا اًمٕمٛمؾأهؾ اًمٕمٞمٜم٦م ُمتٗمرّ  وذًمؽ أنّ  .(2)"إًمٞمٝم٤م ُمـ اعمتٕم٤مُمٚملم

 ذًمؽ اعمٜمع. وم٤مؾمتحؼ، اؾمتٙمثروا اعمٙمروه واؾمتداُمقه

سم٤معمداوُم٦م  "اًمِٕمٞمٜم٦م" وم٘مد ومّن ، ؼ اًم٘م٤مقمدة قمغم ٟمحق أيمثر ساُم٦مواإلُم٤مم أحد ـمٌّ  (2)

 اًمٕمٞمٜم٦م قمٜمدٟم٤م أن يٙمقن قمٜمد اًمرضمؾ اعمت٤مع ومال يٌٞمٕمف إّٓ ": وم٘م٤مل، قمغم اًمٌٞمع سم٠مضمؾ

ؾُمئؾ قمـ اًمٕمٞمٜم٦م ُم٤م هل؟ أّٟمف  . وذم رواي٦م"ٟمًٞمئ٦م. وم٢من سم٤مع سمٜم٘مد وٟمًٞمئ٦م ومال سم٠مس

وأُم٤م رضمؾ ٓ ، إذا يم٤من يٌٞمع سمٜم٘مد وٟمًٞمئ٦م ومال سم٠مس": ىم٤مل، "اًمٌٞمع سمٜمًٞمئ٦م": وم٘م٤مل

                                                           
 .194ص 1جصمامع ايمعؾقم واحلؽؿ،  (1)

 .453ص 2جفمؼد اْلقاهر ايمثؿقـة،  (2)
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. وؾُمئؾ قمـ اًمرضمؾ يٕمّد اًمٌمء ًمٞمٌٞمٕمف سمٜمًٞمئ٦م إمم "يٌٞمع إٓ سمٜمًٞمئ٦م ومٝمذا ُم٤م أيمرهف

قمٞمٜم٦م ّٕٟمف إذا أقَمّده أن يٌٞمٕمف سمٜمًٞمئ٦م وٓ يٌٞمٕمف سمٜم٘مد ومال يٕمجٌٜمل ": أضمؾ؟ وم٘م٤مل

طمٙمؿ اًمٙمراه٦م إذا يم٤من ًمٙمٜمف يٙمت٥ًم ، وم٤مًمٌٞمع سم٠مضمؾ ُمنموع ذم أصٚمف .(1)"طمٞمٜمئذ

ويٜمت٘مؾ إمم اًمتحريؿ سم٤مٓؾمتداُم٦م وآؾمتٛمرار واخت٤مذه ، ُمٔمٜم٦م ًمٚمقىمقع ذم اًمِٕمٞمٜم٦م

 ذم هذه احل٤مًم٦م ذريٕم٦م ًمٚمقىمقع ذم اعمحرم.ّٕٟمف ، ٟمٔم٤مُم٤ًم ُمًت٘مراً 

ٓ جيقز ًمٚمٛمٗمتل شمتٌع احلٞمؾ أّٟمف  وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٟمجد اًمٕمٚمامء يٜمّّمقن قمغم (3)

ٓ جيقز ًمٚمٛمٗمتل أن ": الح٤مم اسمـ اًمّّم ومْماًل قمـ اعمحرُم٦م. ىم٤مل اإلُم، اعمٙمروه٦م

.. وىمد يٙمقن شم٤ًمهٚمف واٟمحالًمف سم٠من حتٛمٚمف إهمراُض اًمٗم٤مؾمدة .يت٤ًمهؾ ذم اًمٗمتقى

ٌّع احلٞمؾ اعمحٔمقرة أو اعمٙمروه٦م واًمتٛمًؽ سم٤مًمِمٌف ًمٚمؽمظمٞمص قمغم ُمـ ، قمغم شمت

يروم ٟمٗمَٕمف أو اًمتٖمٚمٞمظ قمغم ُمـ يريد َضه. وُمـ ومٕمؾ ذًمؽ ه٤من قمٚمٞمف ديٜمُف وٟم٠ًمل 

٥َم ذم شمٓمّٚم٥م طمٞمٚم٦م ٓ ؿمٌٝم٦م ومٞمٝم٤م اهلل اًمٕم ًَ ٤مومٞم٦م واًمٕمٗمق. وأُم٤م إذا صح ىمّمُده وم٤مطمت

ـٌ ، وٓ دمر إمم ُمٗمًدة ًمُٞمخّٚمص هب٤م اعمًتٗمتل ُمـ ورـم٦م يٛملم أو ٟمحقه٤م ومذًمؽ طمً

، -وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- يِمٝمد ًمف ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٕيقب، مجٞمؾ

ـّ عمّ  ﴾. وورد  ٺ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿: اُمرأشمف ُم٤مئ٦م ٤م طمٚمػ ًمٞميسم

 ،ام اًمٕمٚمؿ قمٜمدٟم٤م اًمرظمّم٦م ُمـ صم٘م٦مإٟمّ : ىم٤ملأّٟمف  -ريض اهلل قمٜمف- قمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري

ـّ أطمد.  ٤م اًمتِمديد ومٞمحًٜمف يمّؾ وم٠مُمّ  وهذا طمارج فمعم ايمممط ايمذي ذىمركاه همال يػرضم

ٗمس ُمـ سم٠من يٙمقن ذم اًمٜم  ، زمف مـ ُيػتل زماحلقؾ اْلاّرة إلم اظمػاؽمد أو زمام همقف ؾمبفة

جيٞم٦م ذم ؾمد سم٤مب ، حق ذًمؽاًم٘مقل سمف رء أو ٟم َ وذًمؽ يمٛمـ يٗمتل سم٤محلٞمٚم٦م اًمنُّ

 .(2)"اًمٓمالق ويٕمّٚمٛمٝم٤م وأُمث٤مل ذًمؽ واهلل أقمٚمؿ

                                                           
 4ج زمدائع ايمػقائد(، 664رىمؿ ) مسائؾ ازمـف صايمح(، 28إلؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر رىمؿ ) ئؾ اإلمام أمحدمسا (1)

 . 109ص 5ج هتذيب ايمســ، 11ص

وُم٤م  ٢٠١ص ٥جإفمالم اظمقومعكم . واٟمٔمر طمقل احلٞمٚم٦م اًمنجيٞم٦م: ١١٢-١١١، صأدب اظمػتل واظمستػتل (2)

 سمٕمده٤م. 
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ُم٦م ُمٜمّمقر قمٚمٞمف اًمٕمالّ  وُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟمّص  ،(1)وشمٜم٤مىمؾ هذا اعمٕمٜمك اًمٕمٚمامء ذم يمتٌٝمؿ 

َٓ ًمَِٖمػْمِ ": ٤مف اًم٘مٜم٤مع ذح اإلىمٜم٤معاًمٌٝمقيت ذم يمِّم  َٓ جَيُقُز ًَمُف َأْي ًمِْٚمُٛمْٗمتِل َو ٌُُّع َو ِه شَمَت

َُم٦ِم َواعمَْْٙمُروَه٦مِ  َٞمِؾ اعمَُْحر 
ظَمَص ، احْلِ َُم٦َم َواًمرُّ ٞمََؾ اعمَْْٙمُروَه٦َم َواعمَُْحر 

ٌ َع َذًمَِؽ َأْي احْلِ وَم٢مِْن شَمَت

َؼ َوطَمُرَم اؾْمتِْٗمَت٤مُؤهُ  ًَ  .(2)"وَم

وُم٤م يم٤من  ،أطمقاهل٤م ُمٙمروه٦م احلٞمؾ اًمرسمقي٦م قمغم أىمّؾ  ٗم٘مقن قمغم أن  وم٤مًمٕمٚمامء ُمتّ 

 ٪ُمٜمف واؾمتداُمتف وحتقيٚمف إمم ٟمٛمط اضمتامقمل وٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي آؾمتٙمث٤مرال جيقز يمذًمؽ وم

 ه٤م.م جي٥م ؾمدّ سم٤م اعمحرّ هذا سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ذريٕم٦م إمم اًمرّ  ٕنّ 

قمغم أُمؾ ، وىمد يٙمقن ُمٗمٝمقُم٤ًم اؾمتٕمامل سمٕمض اًمّمٞمغ اعمِمٌقه٦م ًمٗمؽمات حمددة

٤ًمر إجي٤مد سمدائؾ أسمٕمد قمـ اًمِمٌٝم٦م وأىمرب إمم أصقل اًمنميٕم٦م وُم٘م٤مصده٤م. ًمٙمـ ُم

وٓ يٜم٤مؾم٥م ُمٜمٝم٩م اًمنميٕم٦م ذم هذا ، دوُمؽمدّ  سمٓملءاًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م 

 وٓ اعمٜمزًم٦م اًمتل شمٓمٛمح إًمٞمٝم٤م اًمّمٜم٤مقم٦م قمغم اعمًتقى اًمٕم٤معمل. ، اًم٤ٌمب

 .. ايمؾغق دم اظمعاوضات ذريعٌة إلم اظمحذور2

(. ىم٤مل 3، ﴾ )اعم١مُمٜمقن ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

وُم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمف ُمـ إىمقال ، واعمٕم٤ميص، ويِمٛمؾ اًمنمك، اًم٤ٌمـمؾهق  ٖمقُ اًمٚم  : اعمٗمنون

 .(3)وإومٕم٤مل

﴾  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: واًمتٕمٌػم سم٤مجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

ٖمق وآٟمٍماف قمٜمف. ومِم٠مُن اعم١مُمـ هق اضمتٜم٤مب اًمٚم  ، يٗمٞمد دوام اإلقمراض واؾمتٛمراره

عم١مُمٜملم اًمتل ؾمٞمؼ وٛمـ صٗم٤مت ا، وهق اعمداوُم٦م قمغم شمرك اًمٚمٖمق، وهذا اًمقصػ

                                                           
 يمقرة ذم اهل٤مُمش.، واعمّم٤مدر اعمذ142ص 6جإفمالم اظمقومعكم اٟمٔمر  (1)

 .60ص 15جىمشاف ايمؼـاع،  (2)

 .وهمػمه٤م ُمـ ُمّم٤مدر اًمتٗمًػمسمػسغم ايمطػمي، سمػسغم ازمـ ىمثغم، أضقاء ايمبقان، اٟمٔمر:  (3)
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، وطمٗمظ اًمٗمرج، واًمزيم٤مة، واًمّمالة ُمع اخلِمقع، وهل اإليامن، شمًتقضم٥م اًمٗمالح

واضم٥م ذم أصٚمف. ومدل ذًمؽ قمغم أن ظُمُٚمَؼ أّٟمف  واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد وإُم٤مٟم٦م. وهذا ي٘متيض

ر . وىمد ىمر  مٌ حمر  اًمٚم ٖمق اإلقمراض قمـ اًمٚمٖمق واضم٥م يمذًمؽ. وهذا يًتٚمزم أن اؾمتداُم٦م 

 .(1)اعمداوُم٦م قمٚمٞمف ُمٜمٝمّل قمٜمٝم٤م سمٛمٕمٜمك أن  ، قب اًمؽمك سم٤مًمٙمؾِّ اًمِم٤مـمٌل أن اًمٕم٨ٌم ُمٓمٚم

 وهذا ي١ميمد ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ أن اعمداوُم٦م قمغم اعمٙمروه وآؾمتٙمث٤مر ُمٜمف يٗميض إمم اًمتحريؿ. 

ّل ي٠مُمر  ومٛمـ اعمٛمتٜمع أنْ ، وإذا يم٤من هذا ؿم٠من اعم١مُمٜملم   -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

أّٟمف  قمٚمٛمٜم٤م، ءسمٌم -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- أُمر وم٢مذا ،ٖمق أو يرؿمد إًمٞمف أو حي٨م قمٚمٞمفسم٤مًمٚم  

ّل ٤م واضم٥م أو ُمٜمدوب أو ُم٤ٌمح قمغم أىمؾ شم٘مدير. وٓ ي٠مُمر إُمّ   -قمٚمٞمف اًمًالم- اًمٜمٌ 

 .(2)إُمر اعمٓمٚمؼ ٓ يتٜم٤مول اعمٙمروه: م. وهلذا ىم٤مل اًمٕمٚمامءومْماًل قمـ اعمحرّ ، سم٤معمٙمروه

. وم٤معمٕم٤موو٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم ٖمق ي٠مظمذ سُمٕمدًا آظمروم٤مًمٚم  ، أُم٤م ذم جم٤مل اعمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م

ًمٖمرض. وم٢مذا ُوضمدت شمٍموم٤مت ٓ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م ذم  ومال يتٍمف اًمٕم٤مىمؾ إٓ  ، اعمِم٤مطّم٦م

٦م أن يٜمٓمقي اًمتٕم٤مُمؾ قمغم ُمٙمروٍه ذقم٤ًم. وهلذا يمره اًمٕمٚمامء أن ي٘مقل ٜم  ٔمِ ومٝمذا ُمَ ، ٟمٗمًٝم٤م

سمؾ يٜمٌٖمل أن ، أو سمٕمتؽ اًمًٚمٕم٦م َوزم ٟمّمُٗمٝم٤م، سمٕمُتؽ اًمًٚمٕم٦م إٓ ٟمّمَٗمٝم٤م: اًمِمخص

ذم احل٤مًم٦م إومم شمتْمٛمـ اًمّمٞمٖم٦م ٟم٘مؾ ُمٚمٙمٞم٦م اًمًٚمٕم٦م يم٤مُمٚم٦م ّٕٟمف سمٕمُتؽ ٟمّمَٗمٝم٤م. : ي٘مقل

ومٞمٙمقن اٟمت٘م٤مل ُمٚمٙمٞم٦م اًمٜمّمػ اًمث٤مين ، صمؿ قمقدة ٟمّمٗمٝم٤م إمم اًم٤ٌمئع، ُمـ اًم٤ٌمئع إمم اعمِمؽمي

ومٞمٜمتٗمل ُمٜمٝم٤م اًمٚمٖمق. ، وىمع اًمٕم٘مد قمغم اًمٜمّمػ اعمٌٞمع وم٘مط، سمٕمُتؽ ٟمّمَٗمٝم٤م: ًمٖمقًا. وم٢مذا ىم٤مل

 ًّ : وًمٙمـ ي٘مقل، أسمٞمٕمؽ هذه اًمًٚمٕم٦م وزم ٟمّمٗمٝم٤م: ره أن ي٘مقليمُ ": ٚمػوهلذا ىم٤مل اًم

وىم٤مل ، "يٙمره أن شم٘مقل سم٤مقم٧م ؿمامًمؽ ُمـ يٛمٞمٜمؽ": . وىم٤مل ُمٕمٛمر"أسمٞمٕمؽ ٟمّمٗمف

قمغم هذا اإلُم٤مم أحد. وم٘مد ؾُمئؾ قمّٛمـ  وٟمّص  .(3)"َوًّمٞم٧َم ؿمٞمئ٤ًم ودظمٚم٧َم ومٞمف": احلًـ

                                                           
 .226ص 1، جاظمقاهمؼات (1)

 .195ص 31جمعؾؿة زايد يمؾؼقافمد ايمػؼفقة،  (2)

 .261-260ص 8ج مصـػ فمبد ايمرزاق (3)
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 .(1)"يٌٞمع اًمٜمّمػ وٓ يًتثٜمل": سم٤مع ؿمٞمئ٤ًم واؾمتثٜمك ٟمّمٗمف أو صمٚمثف؟ وم٘م٤مل

ُم٤م ظمرج ُمـ اًمٞمد  وهل أنّ ، وسمٜمك اًمٕمٚمامء قمغم هذا إصؾ و٤مسمط متٞمٞمز احلٞمؾ

وهق اعمٕمروف ، أصؾ هذا اًم٤ٌمب": وقم٤مد إًمٞمٝم٤م ومٝمق ًمٖمق. ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف اعم٤مًمٙمل اسمـ ؿم٤مس

وم٢من ضم٤مز ، اقمت٤ٌمر ُم٤م ظمرج ُمـ اًمٞمد وُم٤م ظمرج إًمٞمٝم٤م، قمٜمد أهؾ اعمذه٥م سمٌٞمقع أضم٤مل

وإصؾ أن ُيٜمٔمر ُم٤م ظمرج ُمـ ": ىم٤مل اًم٘مراذم. و(2)"وإٓ سمٓمؾ، اًمتٕم٤مُمؾ قمٚمٞمف ُم٣م

.. ومٝمذا هق شمٚمخٞمص اًمٗمرق .وإٓ ومال، وم٢من ضم٤مز اًمتٕم٤مُمؾ سمف صح، اًمٞمد وُم٤م ظمرج إًمٞمٝم٤م

 . (3)"اًمتل ٓ جي٥م ؾمده٤م اًمّذرائعاًمتل جي٥م ؾمده٤م و اًمّذرائعسملم 

أن يْمؿ إمم أطمد : مج٤مع احلٞمؾ ٟمققم٤من أنّ  -رحف اهلل-وىمد ذيمر ؿمٞمخ اإلؾمالم 

إمم اًمٕم٘مد ُم٤م ًمٞمس  اًمث٤مين أن يْمؿ   ،قمجقة يمام ذم ُم٠ًمًم٦م ُُمدّ ، ٞمس سمٛم٘مّمقداًمٕمقولم ُم٤م ًم

. واعمٌٞمع إذا يم٤من همػم ُم٘مّمقد ومٝمق يًتٚمزم (4)ُمثؾ صقر اًمٕمٞمٜم٦م اعمختٚمٗم٦م، سمٛم٘مّمقد

ٓ وم٤مئدة ّٕٟمف ، ٓ سمد ًمٚمٛمِمؽمي أن يتخٚمص ُمٜمف سمِمٙمؾ أو سمآظمرّٕٟمف ، ورةاًمٚمٖمق سم٤مًمي  

 ٜمك اًمٚمٖمق سم٤مشمٗم٤مق اعمٗمنيـ. وُم٤م يم٤من يمذًمؽ وم٠مىمّؾ وُم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمف يدظمؾ ذم ُمٕم، ًمف ومٞمف

 يمام ؾمٌؼ.، مومٞمٙمقن اعمداوُم٦م قمٚمٞمف ذريٕم٦م إمم اعمحرّ ، درضم٤مشمف اًمٙمراه٦م

٤م ىم٤مئٛم٦م قمغم ُم٤م هق ًمٖمٌق ُمـ أن  ، ٤ًم يم٤من ؿمٙمٚمٝم٤م أو ٟمققمٝم٤مأيّ ، وطم٘مٞم٘م٦م احلٞمٚم٦م

إٟمِم٤مء شمٍمف آظمر يٚمٖمل أصمر  اًمتٍموم٤مت أو اًمٕم٘مقد. وم٤مًمٚمٖمق يتْمٛمـ إٟمِم٤مء شمٍمف صمؿّ 

ومٞمٙمقن جمٛمقع إُمريـ اٟمتٗم٤مَء اًمتٍمف ُمـ أصٚمف. ومٝمذا مجع سملم  ،ول ويٜمٗمل ُم٘متْم٤مهإ

ٓ "يمام ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م٪ و، "واًمِم٤مرع ٓ َينمع اًمٕم٨ٌم"، ومٞمٙمقن قمٌث٤ًم وًمٖمقاً ، ُمتٜم٤مومٞملم

                                                           

 .91، رىمؿ مسائؾ إؽمحاق زمـ مـصقر (1)

 .442ص 2ج فمؼد اْلقاهر ايمثؿقـة (2)

 .269ص 3ج ايمػروق (3)

 .174-173صايمؼقافمد ايمـقراكقة،  (4)
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 .(1)يمام ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل "قَم٨ٌَم ذم اًمتنميع

ّل ٜمف اًمذي نك قم "سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م"واجلٛمع سملم قم٘مديـ ُمتٜم٤مومٞملم هق طم٘مٞم٘م٦م  - اًمٜمٌ 

ومال ُم٤مٟمع ُمـ اجلٛمع سملم اًمٕم٘مقد ، إصؾ ذم اعمٕم٤مُمالت احلؾ . وم٢منّ -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

وُم٤م ، وهق طمّمقل اًمتٜم٤مىمض واًمتٜم٤مومر سملم هذه اًمٕم٘مقد: اعمتٕمددة إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدة وم٘مط

وهذا اًمتٜم٤مومر هق اًمذي ُيدظمؾ قمغم هذه  .(2)يم٤من يمذًمؽ ومٝمق ممٜمقع ذقم٤ًم سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء

 قد اًمٚمٖمق واًمٕم٨ٌم.اًمٕم٘م

واًمتٜم٤مومر واًمتٜم٤مىمض هق أؾم٤مس ُم٤م يٕمرف اًمٞمقم سمتْم٤مرب اعمّم٤مًمح. وشمْم٤مرب 

ؾمقاء ُمـ ، ًمًقء اًمتٍمف واإلظمالل سمٛم٘متْمٞم٤مت اًمٕم٘مد ٪٦مٜم ٔمِ ُمَ ، اعمّم٤مًمح يمام هق ُمٕمٚمقم

اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م )ُمثؾ اًمقىمقع ذم اًمرسم٤م أو اعمٞمن( أو ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م )اإلضار 

ع اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة ًمٚمتٜم٤مومر واًمتٜم٤مىمض سملم اًمٕم٘مقد ذم اًمّمٗم٘م٦م سم٤مًمٓمرف أظمر(. ومٛمٜم

 اًمقاطمدة صاّمم أُم٤من ُمـ ؾمقء اؾمتخدام اًمٕم٘مقد اًمنمقمٞم٦م ذم ٟم٘مٞمض ُم٤م ُذقم٧م ًمف.

يم٤من ذريٕم٦م إمم إمه٤مل ذوط ، ٤م يم٤من همػم ُم٘مّمقد أصاًل ًمٚمٛمت٤ٌميٕملمعمّ ، ٖمقواًمٚم  

همػم ُم٘مّمقدة أصاًل.  اًمًٚمٕم٦م ٕن   ٪اًمٌٞمع وُمتٓمٚم٤ٌمشمف. ومال يقضمد طم٤مومز ًمٚم٘مٌض اعمنموع

وهلذا دمد اًمّمحٞمح ": وهٙمذا ذم سم٘مٞم٦م ذوط اًمٌٞمع وأطمٙم٤مُمف. ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

ًمرؤيتف أن ُم٘مّمقد اًمنموط حت٘مٞمؼ طُمٙمؿ ُم٤م ، اًمٗمٓمرة ٓ حي٤مومظ قمغم شمٚمؽ اًمنموط

وهق إٟمام ىمّمد ذاك أظمر ٓ ُم٤م ُذـم٧م ًمف. وهلذا ، ُذـَم٧م ًمف واعمٜمع ُمـ رء آظمر

هر أٟمٗمع هلؿ وأىمؾ ضرًا قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اإلشمٞم٤من سم٤محلٞمٚم٦م ًمق يم٤من يٙمقن إشمٞم٤منؿ سم٤معمحرم اًمٔم٤م

ُم٘مّمقدهؿ حمرم. ُمث٤مل ذًمؽ أن ُمـ يم٤من ُم٘مّمقده أظمذ  ُم٘مّمقدهؿ ُم٤ٌمطم٤ًم. ومُٕمٚمؿ أنّ 

وم٢مّٟمف  سمقي٦م.وم٠مظْمُذه٤م قمغم وضمف اًمرسم٤م اًمٔم٤مهر أٟمٗمُع ًمف ُمـ اعمٕم٤مُمالت اًمرّ ، أًمػ سم٠مًمػ وُم٤مئتلم

                                                           
 .395، 249ص 1اظمقاهمؼات ج٪ 170، 167، أيْم٤ًم: ص165صزمقان ايمديمقؾ  (1)

قمٌداهلل ايمعؼقد اظمايمقة اظمرىمبة، ٪ 269-268ٟمزيف ح٤مد، صومضايا همؼفقة معارصة، ٪ 280، صايمؼقافمد ايمـقراكقة (2)

 . 185-181ين، صاًمٕمٛمرا
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، سم٤مقمٝم٤م ًمث٤مًم٨م اؿمؽمى ُمٜمف ؾمٚمٕم٦م صمؿّ  وإذا ،تف أًمػ وُم٤مئت٤مني٠مظمذه٤م أًمٗم٤ًم ويٌ٘مك ذم ذُمّ 

وم٢مّٟمف  ذم اًمٖم٤مًم٥م يزداد شمٕمٌف وقمٛمٚمف وشمٜم٘مص ٟمٗم٘متف.وم٢مّٟمف  ،يٕمٞمده٤م ًمألول أو ٓ يٕمٞمده٤م

يذه٥م سمٕمض اعم٤مل أضمرة اًمدٓل وسمٕمْمف ُمـ إقمٓم٤مء اًمث٤مًم٨م اعمٕملم أو ُمـ ظم٤مزن٤م إذا 

، سم٤م اًمٔم٤مهرومال شمًٚمؿ ًمف إًمػ اعم٘مّمقدة ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمرسمقي٦م يمام شمًٚمؿ ًمف ُمع اًمر، سمٞمٕم٧م

ٓ حيرم ُم٤م يٜمٗمع ويٌٞمح ُم٤م ، سم٤م أٟمٗمع هلؿ ُمـ هذه احلٞمؾ. واًمِم٤مرع طمٙمٞمؿ رطمٞمؿومٞمٙمقن اًمرّ 

وٓ حيرم ُم٤م ومٞمف ضر ويٌٞمح ُم٤م هق أيمثر ضرًا ُمٜمف. وم٢مذا يم٤من ىمد طمّرم اًمرسم٤م ، هق أىمؾ ٟمٗمٕم٤مً 

ًمٙم٤مٟم٧م إسم٤مطمتف ًمٚمرسم٤م اًمٔم٤مهر ، أسم٤مطمٝم٤مأّٟمف  ومتحريٛمف هلذه اعمٕم٤مُمالت أؿمد. وًمق ىمّدر

 .(1)"أومم

وهل شمٖمٞمٞم٥م اإلومّم٤مح واًمقوقح ذم اًمتٕم٤مُمؾ. ، ٖمق ًمف ُمٗمًدة أظمرىواًمٚم  

 ودّل  .(2)ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، -رحف اهلل-يمام ي٘مرر اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ، واًمقوقح

ّل قمٚمٞمف ىمقل  همنن صَدوَما وزمّقـا ، ايمبّقعان زماخلقار ما مل يتػّروما": -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

واًمٚمٖمق واًمٕم٨ٌم حيج٥م ُمـ  .(3)"وإن ىَمَذزما وىَمَتام حُمؼت زمرىمُة زمقعفام، زمقِرك هلام دم زمقعفام

ُيدظمؾ شمٍموم٤مت وقم٘مقدًا إو٤مومٞم٦م ًمٞمس هل٤م وفمٞمٗم٦م ذم ّٕٟمف ، طم٘مٞم٘م٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م واهلدف ُمٜمٝم٤م

ومتٙمقن شمٕم٘مٞمدًا ًمٚمٛمٕم٤مُمٚم٦م سمام ي٘مٚمؾ ُمـ ووقطمٝم٤م وسمٞم٤من اعمراد ُمٜمٝم٤م. ويمٚمام ، واىمع إُمر

ومتٙمقن أيمثر يمراه٦ًم سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ. ، اًمقوقحشمٕم٘مدت اعمٕم٤مُمٚم٦م أيمثر يم٤مٟم٧م أسمٕمد قمـ 

ٌقي قمـ سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م. وم٤محلدي٨م إؿم٤مرة إمم ٝمل اًمٜمّوهذا يِمػم إمم ضم٤مٟم٥م ُمـ طمٙمٛم٦م اًمٜمّ

 .(4)يمراه٦م اًمتٕم٘مٞمد ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م

وهذا ، ٖمق ذم اعمٕم٤موو٦م يًتٚمزم اإلٟمٗم٤مق قمغم ُم٤م ٓ وم٤مئدة ومٞمفاًمٚمّ  أوػ إمم ذًمؽ أنّ 
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واإلهاف يرضمع إمم اإلٟمٗم٤مق سمام زاد قمـ  ،واإلمج٤مع سم٤مًمٜمّص  يدظمؾ ذم اإلهاف اعمحرم

وهق سمٛمٕمٜمك اًمتٌذير اعمحرم أيْم٤ًم. ومٛمـ اؿمؽمى ُم٤م ٓ حيت٤مج إًمٞمف أصاًل ومٝمق أومم ، احل٤مضم٦م

 ـ أهف ذم ذاء ُم٤م حيت٤مج إمم أصٚمف. سمقصػ اإلهاف واًمتٌذير ممّ 

: ة ضمقاٟم٥مٖمق واًمٕم٨ٌم ذم اعمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م ي١مول إمم اعمحذور ُمـ قمدوم٤مًمٚم  

وإمه٤مل اًمنموط ، وشمْم٤مرب اعمّم٤مًمح، وهمٞم٤مب اًمقوقح واًمِمٗم٤مومٞم٦م، اإلهاف واًمتٌذير

ٖمق ذم اًمٚم   قمغم أن   سم٤م واعمٞمن. ومدل  واًمقىمقع ذم اعمٜمٝمل قمٜمف ُمـ اًمرّ ، اًمنمقمٞم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت

 اعمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م ذريٕم٦م إمم اعمحذور. 

 .. ما ضَمُرم ىمثغُمه همؼؾقؾف ضمرام3

ّل طمدي٨م  أصؾ هذه اًم٘م٤مقمدة  ه غمُ ثِ ىمَ  رَ ؽَ ؽْم ا أَ مَ ": -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

(1)-ريض اهلل قمٜمٝمؿ-رواه قمدد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ، "امٌ رَ ف ضَم قؾُ ؾِ ؼَ همَ 
وجم٤مل اًم٘م٤مقمدة هق  .

وم٤مًمٕم٘مد اعمحرم حتريؿ ُم٘م٤مصد ي٠مظمذ ىمٚمٞمُٚمف طمٙمَؿ اًمٙمثػم  ،اًمٕم٘مقد اعمحرُم٦م حتريؿ ُم٘م٤مصد

ًمٚمتٗمريؼ سملم إُمريـ. وؾمٌؼ أن اعمحرُم٤مت ٓ يقضمد ُمٕمٞم٤مر ُمقوققمل ف ٟم  ٕ ُمٜمف. وذًمؽ

حتريؿ ُم٘م٤مصد هل٤م طم٘م٤مئؼ ُمقوققمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م قمـ ٟمٞم٦م إؿمخ٤مص أو قمٚمٛمٝمؿ أو إرادهتؿ. 

 ٕنّ ، وسم٤مًمٜمٔمر إمم اجل٤مٟم٥م اعمقوققمل هلذه اعمحرُم٤مت ٓ يقضمد ومرق سملم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم

 احل٘مٞم٘م٦م واطمدة. وم٤مًمنميٕم٦م طمرُم٧م اًمٙمّؾ وهذا ُمـ يمامهل٤م ومت٤مم طمٙمٛمتٝم٤م. 

، ٓ يٛمٙمٜمف أن يٛمٜمع اًمٙم٠مس اًمث٤مٟمٞم٦م، ومٛمـ يروم اًمًامح سم٤مًمٙم٠مس إومم ُمـ اخلٛمر 

طم٘مٞم٘م٦م  ٕنّ ، ٓ يقضمد ُمٕمٞم٤مر ُمقوققمل جيٕمؾ اًمٙم٠مس اًمث٤مٟمٞم٦م ختتٚمػ قمـ إوممّٕٟمف 

وم٘مد ؾمٛمح٧َم سم٢مٟمت٤مج اخلٛمقر ، اخلٛمر ُمتح٘م٘م٦م ذم إُمريـ. وإذا ؾمٛمح٧َم سم٤مًمٙم٠مس إومم

ومٛمـ ، إٟمت٤مضم٤ًم ودم٤مرة وشمًقي٘م٤مً ، ٜم٤مقم٦م اخلٛمقروشمًقي٘مٝم٤م وسمٞمٕمٝم٤م وذائٝم٤م. وُمع ىمٞم٤مم ص

اًمًذاضم٦م حم٤موًم٦م شم٘مٞمٞمد ُم٘مدار ذهب٤م. وم٤مًمًامح سم٤مًمٙم٠مس إومم يٕمٜمل اًمًامح سمّمٜم٤مقم٦م 
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د ذم دِّ َِم وطمٞمٜمٝم٤م ٓ يقضمد أي ُمٕمٜمك ًمت٘مٞمٞمد ُم٘مدار ذهب٤م. وهلذا وضمدٟم٤م اًمنمع يُ ، يم٤مُمٚم٦م

ـَ َرؾُمقُل اهلل ِ، قاطملاًمٜمّ  اخلٛمر ُمـ يمؾ   ةً  - قمٚمٞمف وؾمّٚمؿصغّم اهلل- وم٘مد ًَمَٕم : ذِم اخلَْٛمِر قَمنَمَ

َه٤م َه٤م، قَم٤مِسَ َوآيِمَؾ ، َوسَم٤مِئَٕمَٝم٤م، َوؾَم٤مىِمٞمََٝم٤م، َواعَمْحُٛمقًَم٦ُم إًَِمْٞمفِ ، َوطَم٤مُِمَٚمَٝم٤م، َوؿَم٤مِرهَب٤َم، َوُُمْٕمَتٍِمَ

ي هَل٤َم، صَمَٛمٜمَِٝم٤م اُة ًَمفُ ، َواعمُِْمؽَمِ َواعُمِْمؽَمَ
(1). 

ومال ومرق سملم ، سم٤مم اهلل اًمرّ وم٢مذا طمرّ واعمٜمٝم٩م ٟمٗمًف يٜمٓمٌؼ قمغم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م. 

إذ ٓ يقضمد ومرق ، وسملم اؿمؽماط ُم٤مئ٦م درهؿ، اؿمؽماط درهؿ واطمد قمغم أصؾ اًم٘مرض

وم٤مًمزي٤مدة اعمنموـم٦م قمغم  ،ُمقوققمل سملم اًمدرهؿ إول واًمدرهؿ اًمث٤مين واًمدرهؿ اعم٤مئ٦م

 .(2)-ريض اهلل قمٜمف-يمام ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ، اًم٘مرض حمرُم٦م وًمق يم٤مٟم٧م طم٦ٌم واطمدة

وحم٤موًم٦م اًمتٗمريؼ سملم اًمٗم٤مئدة اًمٞمًػمة واًمٗم٤مطمِم٦م ًمٞم٧ًم أطمًـ طم٤مًٓ ُمـ اًمتٗمريؼ سملم 

وإن يم٤مٟم٧م شمتٗم٤موت ُمـ ، اًمٙم٠مس إومم ُمـ اخلٛمر وسملم اًمٙم٠مس اًمث٤مٟمٞم٦م. وم٤مًمٙمؾ حمرم

 طمٞم٨م ُم٘مدار اإلصمؿ وُمـ طمٞم٨م طمجؿ اعمٗم٤مؾمد اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف. ًمٙمـ أصؾ احلٙمؿ واطمد. 

وهق اًمذي شمٌٜم٤مه ، اًمًٌٞمٓم٦م واًمٗم٤مئدة اعمريم٦ٌم ويمذًمؽ حم٤موًم٦م اًمتٗمريؼ سملم اًمٗم٤مئدة

اًمٗم٤مئدة اعمريم٦ٌم ٓ شمٕمدو ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م أن شمٙمقن ىمرو٤ًم سمٗم٤مئدة  وم٢من   ،سمٕمض اعمٕم٤مسيـ

٦م اعمديـ. وم٤مًمدائـ سمًٞمٓم٦م ًمٙمـ رأؾمامل اًم٘مرض هٜم٤م ًمٞمس ٟم٘مدًا طم٤مضًا سمؾ هق َديـ ذم ذُم  

مم أضمؾ يمذا سمٗم٤مئدة أىمروؽ اعم٤مل اًمذي زم ذم ذُمتؽ إ: ي٘مقل ًمٚمٛمديـ قمٜمد طمٚمقل إضمؾ

 ـمرف صم٤مًم٨م ًمًداد اًمديـ إول. أي أنّ  سمًٞمٓم٦م يمذا. وىمد يٙمقن اًم٘مرض ٟم٘مدًا ُمـ

اًمٗم٤مئدة اعمريم٦ٌم ذم يمؾ إطمقال ٓ شمٕمدو أن شمٙمقن وم٤مئدة سمًٞمٓم٦م قمغم ىمرض. وُمـ هذه 

ٕن٤م ذم احل٤مًملم وم٤مئدة ، احلٞمثٞم٦م ٓ يقضمد ومرق ُمقوققمل سملم اًمٗم٤مئدة اًمًٌٞمٓم٦م واعمريم٦ٌم

 قمغم ىمرض.

سم٤م ُمٜمٔمقُم٦م ومٙمري٦م ىمٌؾ أن شمٙمقن ُمٜمٔمقُم٦م اىمتّم٤مدي٦م. وم٤مًمًامح ًمٚمٜم٘مقد أن شمٙمقن واًمرّ 
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ؾمُٞمٖمػّم ُمـ ، ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٗم٤مئدة يًػمة وسمًٞمٓم٦م، ُمّمدرًا سمٜمٗمًٝم٤م ًمٚمٛمزيد ُمـ اًمٜم٘مقد

قمغم أؾم٤مس  وؾمٞم١مدي إمم سمٜم٤مء ٟمٔم٤مم ُم٤مزمٍّ ، ـمري٘م٦م شمٗمٙمػم اًمقطمدات آىمتّم٤مدي٦م وؾمٚمقيمٝم٤م

وم٢مذا ُأىمٞمؿ هذا اًمٌٜم٤مء  ،٘مد ُمع اًمتٗم٤موؾ واًمت٠مظمػم٤مًمٜم  ٘مد سماإلىمراض وآىمؽماض وُم٤ٌمدًم٦م اًمٜم  

أصٌح ُمـ اعمتٕمذر حم٤موًم٦م إي٘م٤مومٝم٤م. وم٤معم١مؾم٤ًمت ، رانوَ وسمدأت قمجٚم٦م اعمديقٟمٞم٦م سم٤مًمد  

شم٘مقم قمغم آؾمؽمسم٤مح ُمـ ، يمٚمُّٝم٤م، وإٟمٔمٛم٦م واًم٘مقاٟملم واًمٕم٘مقد واعمٜمتج٤مت ذم هذا اًمٜمٔم٤مم

ذ ُمع اإلٟمت٤مج واًمتج٤مرة اًم٘مروض وقمغم قم٤مئد اًمزُمـ دون أي ارشم٤ٌمط شمٕم٤مىمدي ُم٤ٌم

 واًمٜمِم٤مط احل٘مٞم٘مل.

سم٤م ذم طم٘مٞم٘متف ومٚمًٗم٦م وٟمٔم٤مم وًمٞمس جمرد قم٘مد. واًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ذم اعم٘م٤مسمؾ وم٤مًمرِّ 

سم٤م ىم٤مئؿ قمغم ومّمؾ اًمتٛمقيؾ قمـ اًمٜمِم٤مط سم٤م. اًمرِّ ومٚمًٗم٦م وٟمٔم٤مم خيتٚمػ ضمذري٤ًم قمـ اًمرِّ 

ريؼ وأول حمٓم٦م ذم ـمريؼ اًمٗمّمؾ هل اًم٘مرض سمٗم٤مئدة. إهمالق هذا اًمٓم، آىمتّم٤مدي

يًتٚمزم سمٜم٤مء قمالىم٦م قمْمقي٦م شمٙم٤مُمٚمٞم٦م سملم اًمتٛمقيؾ وسملم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي يٛمتٜمع ُمٕمٝم٤م 

اٟمٗمّم٤مم اًمتٛمقيؾ وُمـ صمؿ شمْم٤مقمػ اعمديقٟمٞم٦م. وم٤مًمًامح سم٤مٟمٗمّم٤مم اًمٕمالىم٦م سملم اعمديقٟمٞم٦م 

وؾمٞمٙمقن ُمـ ؿمٌف اعمًتحٞمؾ ، وسملم اًمٜمِم٤مط احل٘مٞم٘مل يًٛمح ًمٙمرة اعمديقٟمٞم٦م سم٤مًمتدطمرج

 ومع سم٠مىمَم هقم٦م. إي٘م٤مومٝم٤م سمٕمد أن شمتْمخؿ وشمٜمد

٤ًم يم٤من ُم٘مدار اعم٤مل اًمذي م أيّ وم٤معمٞمن حمرّ  ،وهٙمذا اًم٘مقل ذم اعمٞمن اعمحرم ذقم٤مً 

، ومٙمٚمٝم٤م ُمٞمن حمرم ذقم٤مً ، يدومٕمف اًمٞم٤مه. ومال ومرق سملم اعمٞمن سمدرهؿ واعمٞمن سمامئ٦م أًمػ

وإن يم٤مٟم٧م شمتٗم٤موت ُمـ طمٞم٨م اإلصمؿ وُمـ طمٞم٨م يمثرة اعمٗم٤مؾمد اعمؽمشم٦ٌم قمٚمٞمف. ًمٙمـ أصؾ 

ُمثؾ سمٞمع احلّم٤مة ، يمام ؾمٌؼ. ويمذًمؽ اًم٘مقل ذم سمٞمقع اًمٖمرر اًمٗم٤مطمش، داحلٙمؿ واطم

وسمٞمع اعمالُم٦ًم وٟمحقه٤م ُمـ سمٞمقع اًمٖمرر اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ. ومٝمذه اًمٕم٘مقد 

ٓ دمقز أي٤ًم يم٤من ُم٘مدار اخل٤ًمرة اًمتل يتٕمرض هل٤م أطمدمه٤م. وم٢من أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ يمٚمف 

 ُمٝمام ىمّؾ. ، محمرّ 
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وًمق ، ٟمٛمط ذم اًمتٗمٙمػم وذم اًمًٚمقك. وم٤مًمًامح سمف، سم٤ماًمرّ ؿم٠مٟمف ؿم٠من ، واعمٞمِن 

ويًٛمح سمٜمِمقء صٜم٤مقم٦م ، يٖمػم ُمـ ؾمٚمقك إومراد وـمري٘م٦م شمٗمٙمػمهؿ، سمٛم٘م٤مدير يًػمة

 ُم٤م جيٕمؾ ُمـ اعمٛمتٜمع إي٘م٤مف اًمٕمجٚم٦م سمٕمد دوران٤م.، ىم٤مئٛم٦م قمٚمٞمف

وٓ يٖمػّم ذًمؽ ، وم٤مًمٕم٘مد اعمحرم حتريؿ ُم٘م٤مصد ٓ يٌٞمحف شم٘مٞمٞمده سم٤مًم٘مٚمٞمؾ أو اًمٞمًػم

سمؾ هل ُم٘م٤مدير سمنمي٦م ختْمع ًمٚمرهم٤ٌمت ، ٓ ومرق سملم ُم٘مدار وُم٘مدارّٕٟمف ، طُمٙمٛمفُمـ 

 إمم وقاسمط ُمقوققمٞم٦م. شمًتٜمدواًمٜمٗمقذ وٓ 

 : أُمران "ُم٤م طمرم يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرام"وإٟمام ُيًتثٜمك ُمـ ىم٤مقمدة 

ُمثؾ رسم٤م اًمٗمْمؾ. ومٝمذا ىمد ي٤ٌمح اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف ، حتريؿ وؾم٤مئؾ، ىمٚمٞمٚمف ويمثػمه، اعمحرم .1

 يمام ؾمٞم٠ميت.، يمام ذم سمٞمع اًمٕمراي٤م، ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م

وهذا ُمثؾ وىمقع اًمٖمرر ، ومل يٙمـ قم٘مدًا ىم٤مئاًم سمذاشمف، ُم٤م ي٘مع شمٌٕم٤ًم ًمٕم٘مد ُمنموع .2

يمام ؾمٞم٠ميت ، ًم٘م٤مقمدة جيقز شمٌٕم٤ًم ُم٤م ٓ جيقز اؾمت٘مالًٓ ، اًمٞمًػم شمٌٕم٤ًم ًمٚمٌٞمع اعمنموع

 أيْم٤ًم. 

 .ًا يمؾذريعة صماز يمؾؿصؾحة ايمراصمحةم ؽمّد رُ . ما ضَم 4

، ُمٗمًدة ذم ٟمٗمًفّٕٟمف ٓ ، ٤م يم٤من ُمٜمٝمّٞم٤ًم قمٜمف ًمًّد اًمذريٕم٦مُم": ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

ت اعمّمٚمح٦م ًمٖمػم ُمٗمًدة راضمح٦م، ُينمع إذا يم٤من ومٞمف ُمّمٚمح٦م راضمح٦م .. وم٢مذا .وٓ شُمٗمق 

.. وهذا .رت اعمّمٚمح٦م إٓ سم٤مًمذريٕم٦م ُذقم٧م وايمُتٗمل ُمٜمٝم٤م إذا مل يٙمـ هٜم٤مك ُمّمٚمح٦مشمٕمذّ 

، ام يٜمٝمك قمٜمف إذا مل حيت٩م إًمٞمف٦م إٟمّ اًمذريٕم ذم أن ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب ؾمدّ : أصؾ ٕحد وهمػمه

 .(1)"وأُم٤م ُمع احل٤مضم٦م ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمتل ٓ حتّمؾ إٓ سمف ومال ُيٜمٝمك قمٜمف

                                                           
ايمؼقافمد وايمضقازمط ايمػؼفقة، ٪ 316-311صومقافمد ايمقؽمائؾ، . واٟمٔمر: 214ص 23ججمؿقع ايمػتاوى،  (1)

ىمٓم٥م ؽمدا يمؾذريعة أزمقح يمؾؿصؾحة ايمراصمحة،  ومافمدة ما ضمرم٪ 297-281ص 1قمٌداًمًالم احلّملم، ج

 اًمريًقين.
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 : وشمٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة خيْمع ُٕمريـ

اعمقازٟم٦م سملم اعمٗمًدة اًمتل ىمد شمٗميض إًمٞمٝم٤م اًمذريٕم٦م وسملم اعمّمٚمح٦م اًمتل شمٗمقت  .1

 سمتحريٛمٝم٤م.

 شمٕملّم هذه اًمذريٕم٦م ؾمٌٞماًل ًمتحّمٞمؾ شمٚمؽ اعمّمٚمح٦م. .2

ومُتٗمتح اًمذريٕم٦م ، يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م أرضمح وشمٕمّٞمٜم٧م هذه اًمذريٕم٦م ًمتحّمٞمٚمٝم٤م وم٢مذا

وٌط اًمذريٕم٦م سمام ي٘مٚمؾ إومْم٤مءه٤م إمم اعمٗمًدة اعمرضمقطم٦م. وهلذا ىم٤مل ؿمٞمخ : سمنمط

ه٤م إذا مل يٕم٤مروٝم٤م ُمّمٚمح٦ٌم راضمح٦م٪ وهلذا يم٤من ": اإلؾمالم اًمذريٕم٦ُم إمم اًمٗم٤ًمد جي٥م ؾمدُّ

ُمثؾ ٟمٔمر اخل٤مـم٥م ، ذا يم٤من عمّمٚمح٦م راضمح٦ماًمٜمٔمُر اًمذي يٗميض إمم اًمٗمتٜم٦ِم حمرُم٤ًم إٓ إ

وم٘مّٞمد اًمٜمٔمر سم٠مٓ  .(1)"ُي٤ٌمح اًمٜمٔمر ًمٚمح٤مضم٦م ًمٙمـ ُمع قمدم اًمِمٝمقةوم٢مّٟمف  ،واًمٓمٌٞم٥م وهمػممه٤م

سمؾ ٓ سمد ُمع ، ُمع وضمقد احل٤مضم٦م ًمٚمٜمٔمر. ومٛمجرد ىمٞم٤مم احل٤مضم٦م ٓ يٙمٗمل، يٙمقن ًمِمٝمقة

 ذًمؽ ُمـ وٌط اًمذريٕم٦م. 

ّل ويِمٝمد ًمذًمؽ ىمقل  ُؾقَس دم ": -ؿصغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ - اًمٜمٌ  اىُمْؿ َواْْلُ إِيَّ

ُث ومِٞمَٝم٤م. ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ِ : . ىَم٤مًُمقا"ايمطُُّروَماِت  ٜم٤َم َٟمَتَحد  ًِ ـْ جَم٤َمًمِ -َي٤م َرؾُمقَل اهلل ِ َُم٤م ًَمٜم٤َم سُمدٌّ ُِم

فُ ": -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ٤م . ىَم٤مًُمقا َوُمَ "إَِذا َأزَمْقُتْؿ إَِّٓ اظمَْْجؾَِس هَمَلفْمُطقا ايمطَِّريَؼ ضَمؼَّ

ُف؟ ىَم٤مَل  ـِ ": طَم٘مُّ اَلِم َوإَْمُر زمِاظْمَْعُروِف َوايمـَّْفُك فَم نَمضُّ ايْمَبرَصِ َوىَمػُّ إََذى َوَردُّ ايمسَّ

  .(2)"اظْمُـَْؽرِ 

ّل وم نك أوًٓ قمـ اجلٚمقس ذم اًمٓمرىم٤مت عم٤م يٗميض إًمٞمف ُمـ  -قمٚمٞمف اًمًالم- ٤مًمٜمٌ 

سمتٕملّم  -ريض اهلل قمٜمٝمؿ-  أضم٤مب اًمّمح٤مسم٦مُ ٓ ٕن اجلٚمقس ٟمٗمًف ُمٗمًدة. ومٚماّم ، ُمٗم٤مؾمد

اًمْمقاسمط اًمتل دم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمراقم٤مهت٤م ذم هذه  -قمٚمٞمف اًمًالم- أووح، طم٤مضمتٝمؿ ًمذًمؽ

                                                           
 .251ص 21ججمؿقع ايمػتاوى،  (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)
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 .(1)احل٤مًم٦م

يـ، مرَ ٖمْ ُمـ اعمَ  -قمٚمٞمف اًمًالم- وُمـ ذًمؽ أيْم٤ًم اؾمتٕم٤مذشمف ُم٤م : وم٘مٞمؾ ًمف، وهق اًمد 

صُمَؾ إَِذا نَمِرمَ ": أيمثر ُم٤م شمًتٕمٞمذ ُمـ اعمٖمِرم ي٤م رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل َث هَمَؽَذَب  إِنَّ ايمرَّ ضَمدَّ

يـ ذريٕم٦م ًمٚمٙمذب وإظمالف اًمققمد -قمٚمٞمف اًمًالم- ومٌلّم  .(2)"َوَوفَمَد هَمَلطْمَؾَػ  ، أن اًمد 

أن يًتديـ رهـ ِدرقَمف. ومٝمذا يٌلّم أن آؾمتداٟم٦م  -قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم- اطمت٤مج ومٚماّم 

وم٢مذا شمٕمّٞمٜم٧م آؾمتداٟم٦م ًمٚمح٤مضم٦م ومٞمج٥م وٌٓمٝم٤م سمام ٓ يٗميض إمم ، ُمٙمروه٦م إٓ حل٤مضم٦م

 .(3)عمٙمروها

ّل ص وعم٤م رظّم  ده سم٠من يٙمقن ىمٞم  ، اي٤مرَ ذم سمٞمع اًمٕمَ  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

 .(4)وأن يٙمقن ُمع اًمت٘م٤مسمض، وسمام ٓ يزيد قمـ مخ٦ًم أوؾمؼ، سمخرصف

وضمٝم٦م ، ضمٝم٦م اعمّمٚمح٦م اًمتل يراد ضمٚمٌٝم٤م: ومتٓمٌٞمؼ اًم٘م٤مقمدة جي٥م شم٘مٞمٞمده ُمـ ضمٝمتلم

، وشم٘مٚمٞمؾ اإلومْم٤مء إمم اعمٗمًدة، ّمٚمح٦ماعمٗمًدة اًمتل يراد دومٕمٝم٤م. ومػماقمك رضمح٤من اعم

 ًمتٙمقن اعمحّمٚم٦م هل همٚم٦ٌم اًمٔمـ سمتح٘مؼ اعمّمٚمح٦م ُمع أىمؾ ىمدر ُمـ اعمٗمًدة اعمحذورة.

يٖمتٗمر ذم اًمقؾم٤مئؾ ُم٤م ٓ يٖمتٗمر ذم ": ٦م قمغم ىم٤مقمدة أظمرىوهذه اًم٘م٤مقمدة ُمٌٜمٞمّ 

، م ًمذاشمف عم٤م ومٞمف ُمـ اعمٗمًدة اًمراضمح٦مٟمقع حمر  : وؾمٌؼ أن اعمحرُم٤مت ٟمققم٤من .(5)"اعم٘م٤مصد

م ر  ل حُم وإن مل يٙمـ هق ذم ٟمٗمًف ُمٗمًدة. إوّ ، م ًمٙمقٟمف يٗميض هم٤مًم٤ًٌم إمم اعمٗمًدةوٟمقع حمر  

م حتريؿ وؾم٤مئؾ. ومام يم٤من ُمـ اًمقؾم٤مئؾ يٖمتٗمر ومٞمف ُم٤م ٓ يٖمتٗمر واًمث٤مين حمر  ، حتريؿ ُم٘م٤مصد

ظم٤مص سمام يم٤من  "ًا ًمٚمذريٕم٦م ي٤ٌمح ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦مم ؾمدّ رِّ ُم٤م طُم "وم٘م٤مقمدة  ،ذم اعم٘م٤مصد

                                                           
 .623قمٌد اهلل سمـ سمّٞمف، صأمارم ايمدٓٓت، اٟمٔمر  (1)

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. (2)

 اًمٗمّمؾ إول.ومضايا دم آومتصاد وايمتؿقيؾ اإلؽمالمل، اٟمٔمر ذم وقاسمط آؾمتداٟم٦م:  (3)

 .189-188ص 10قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ، ج ذح ايمـقوياٟمٔمر  (4)

 .293ص 4جمعؾؿة زايد يمؾؼقافمد ايمػؼفقة، ٪ 290-287صومقافمد ايمقؽمائؾ،  (5)
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٤م أُم   ،وٟمحقه٤م، ويمام ذم اًمٜمٔمر إمم اعمرأة إضمٜمٌٞم٦م، ؾ٤م اًمٗمْْم سمَ يمام ذم رِ ، حتريؿ وؾم٤مئؾحمرُم٤ًم 

وًمٞمس جمرد احل٤مضم٦م أو ، ٦مئَ ٚمجِ قمٜمد اًميورة اعمُ  ٤ٌمح إٓ  م حتريؿ ُم٘م٤مصد ومال يُ اعمحر  

 اعمّمٚمح٦م.

 .. جيقز سمبعًا ما ٓ جيقز اؽمتؼالًٓ 5

وٓ يتًع اعم٘م٤مم ، ف اإلؾمالُملىم٤مقمدة اًمتٌٕمٞم٦م ىم٤مقمدة أصٞمٚم٦م وقمٛمٞم٘م٦م اجلذور ذم اًمٗم٘م

 .ؾمّد اًمّذرائعًمٙمـ ٟمٙمتٗمل هٜم٤م سمام يتّمؾ سمٛمٌدأ  .(1)ًمٕمروٝم٤م وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م

ختتص ، "٤مح ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦مٌَ ريٕم٦م يُ ًا ًمٚمذّ م ؾمدّ رِّ ُم٤م طُم "واًم٘م٤مقمدة اًم٤ًمسم٘م٦م 

إذ شمتٜم٤مول ُم٤م هق حمرم حتريؿ : م حتريؿ وؾم٤مئؾ. أُم٤م ىم٤مقمدة اًمتٌٕمٞم٦م ومٝمل أؿمٛمؾر  حَ سم٤معمُ 

، ُمـ ضمٝم٦م أن اعمحرم ٓ ي٘مع سمٕم٘مد ىم٤مئؿ سمذاشمف ٝم٤م أظمّص ًمٙمٜمّ ، ؿ وؾم٤مئؾُم٘م٤مصد وحتري

سمؾ ي٘مع شمٌٕم٤ًم ًمٕم٘مد ُمنموع. وًمتتْمح اًمّمقرة ٟمتٜم٤مول ذم ، ؾمقاء اؾمت٘مؾ أو اٟمْمؿ إمم همػمه

 اًمٗمّمؾ اًمت٤مزم ُمث٤مًملم ًمٌٞم٤من أوضمف شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘م٤مقمدة وسم٘مٞم٦م اًم٘مقاقمد اعمذيمقرة.

  

                                                           
 ، ًمٚمٙم٤مشم٥م. "ىمقاقمد اًمٖمٚم٦ٌم واًمتٌٕمٞم٦م ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م"، قمكم اًمٜمدوي، وسمح٨م: "ىمقاقمد اًمتٌٕمٞم٦م"اٟمٔمر سمح٨م:  (1)
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(3) 

 اظمايمقةدم اظمعامالت  ايمّذرائعسمطبقؼات يمؼقافمد 

وهق اضمتامع ، سم٤مأطمدمه٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرِّ ، اًمّذرائعؾمٜمتٜم٤مول هٜم٤م ُمث٤مًملم ًمتٓمٌٞمؼ ىمقاقمد 

 وهق اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٖمرر اًمٞمًػم واًمٙمثػم.، وأظمر يتٕمٚمؼ سم٤مًمٖمرر، اًمًٚمػ واًمٌٞمع

 .اْلؿع زمكم زمقع وؽمؾػ

ّل نك   اشمٗم٤مق  ؾُّ وهذا حَمَ ، قمـ اجلٛمع سملم سمٞمع وؾمٚمػ -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

أُم٤م اًم٘مرض اًمذي ، واعم٘مّمقد هٜم٤م سم٤مًمًٚمػ اًم٘مرض اعمج٤مين .(1)سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اجلٛمٚم٦م

اٟمْمؿ إمم اًمٌٞمع أو ٓ. واعمراد سم٤مٓضمتامع هٜم٤م ُم٤م يم٤من ، ُذط ومٞمف اًمزي٤مدة ومٝمق حمرم ُمٓمٚم٘م٤مً 

ومال طمرج ، ساطم٦م أو وٛمٜم٤ًم. أُم٤م ُم٤م اٟمتٗمك ومٞمف آؿمؽماط سمٜمققمٞمف، قمغم وضمف آؿمؽماط

 ومٞمف.

 : تامع اًم٘مرض اعمج٤مين ُمع اًمٌٞمع إمم طم٤مًمتلمويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ اضم

 أطمدمه٤م ىمرض وأظمر سمٞمع. ويدظمؾ ذم هذه احل٤مًم٦م ، اضمتامع قم٘مديـ: احلايمة إولم

 : صقر

أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ آؿمؽماط هق احلّمقل قمغم وم٤مئدة وٛمٜمٞم٦م قمغم اًم٘مرض ُمـ  .1

ي٘مقل يمام  "سمال شمرّدد"وم٤معمٕم٤مُمٚم٦م حمّرُم٦م ، ظمالل اًمٌٞمع. وم٢مذا يم٤من هذا هق اعم٘مّمقد

 .(2)ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

وُيٕمرف ُم٤م إذا يم٤من هذا هق اعم٘مّمقد سمتخٞمػم يمٌؾ ُمـ اًمٓمروملم سملم اًم٘مرض اعمج٤مين  

واعم٘مرض ، وسملم اًمٌٞمع قمغم طمدة. وم٢من يم٤من اعم٘مؽمض يٗمْمؾ اًم٘مرض قمغم اًمٌٞمع، قمغم طمدة

                                                           
 . 207ٛمراين، ص، قمٌداهلل اًمٕماظمـػعة دم ايمؼرض، واٟمٔمر: 334ص 6اظمغـل، ج (1)

 . 203صايمؼقافمد ايمـقراكقة،  (2)
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قمٚمٛمٜم٤م أن ُم٘مّمقد اجلٛمع سملم اًمٕم٘مديـ هق اًم٘مرض ، يٗمْمؾ اًمٌٞمع قمغم اًم٘مرض )اعمج٤مين(

ي٤مدة. ٕن اعم٘مؽمض ٓ يريد اًمٌٞمع سمؾ يريد آىمؽماض اعمج٤مين. واعم٘مرض ٓ يريد أن سمز

ي٘مرض جم٤مٟم٤ًم سمؾ يريد اًمرسمح. ومٛمجٛمقع اًم٘مرض واًمٌٞمع إذن هق اًم٘مرض سمرسمح وهذا هق 

 اًمرسم٤م.

ّل وُمًتٜمد هذا اعمٕمٞم٤مر هق ىمقل  ًمٕم٤مُمؾ اًمّمدىم٦م اًمذي  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

ّل ضم٤مء إمم  قمٚمٞمف -وم٘م٤مل ، هذا ًمٙمؿ وهذا ُأهدَي إزمّ : وم٘م٤مل -اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿصغّم - اًمٜمٌ 

ىم٤مل ؿمٞمخ  .(1)"؟أهمال وَمَعدَت دم زمقت أزمقَؽ وأمَؽ همتـظَر أُُيدى إيمقؽ أم ٓ": -اًمًالم

.. .ومٙم٤من هذا احلدي٨م أصاًل ذم اقمت٤ٌمر اعم٘م٤مصد ودٓٓت احل٤مل ذم اًمٕم٘مقد": اإلؾمالم

ّل ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف  أومال أومردَت أطمد اًمٕم٘مديـ قمـ أظمر : -قمٚمٞمف وؾمّٚمؿصغّم اهلل - اًمٜمٌ 

وهذا اًمٙمالم احلٙمٞمؿ اًمذي ": وىم٤مل "ٛمـ؟صمؿ ٟمٔمرَت هؾ يمٜم٧م ُمٌت٤مقمٝم٤م أو سم٤ميٕمف هبذا اًمثّ 

ّل ذيمره  ُمـ أظمذ ؿمٞمئ٤ًم أو أقمٓم٤مه شمؼمقم٤ًم  أصؾ ذم يمؾِّ  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

هال : ي٘م٤ملوم٢مّٟمف  ،ٖمػمهوهق ذم اًم٘مّمد واحل٘مٞم٘م٦م ًم، ذم اًمٔم٤مهر ءًمِمخص أو ُمٕم٤موو٦م سمٌم

صمؿ يٜمٔمر هؾ يٙمقن ذًمؽ إُمر إن يم٤من ، اًمذي هق اعم٘مّمقد شمرك ذًمؽ اًمٌمء

 .(2)"ص٤مدىم٤ًم؟

ومٝمذا هق ، روملم ُمـ اؿمؽماط اًمٌٞمع واًم٘مرض هق اًم٘مرض سمرسمحوم٢مذا يم٤من ُمراد اًمٓمّ 

ٓ ، سم٤م طم٘مٞم٘م٦م ُمقوققمٞم٦م يمام ؾمٌؼاًمرِّ  ٕن  ، ؾمقاء قمٚمؿ اًمٓمروم٤من أن هذا رسم٤م أو ٓ، سم٤ماًمرِّ 

ومٝمق رسم٤م. وذم ، ػ قمغم قمٚمؿ اًمٓمروملم أو ٟمّٞمتٝمام. ومام دام اعم٘مّمقد هق اًم٘مرض سمزي٤مدةشمتقىم

شمٌلم أن ُم٘مّمقد ّٕٟمف ، هذه احل٤مًم٦م حترم اعمٕم٤مُمٚم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُم٘مدار اًمٌٞمع واًم٘مرض

ومتحرم ، ُم٦م حتريؿ ُم٘م٤مصد وًمٞمس حتريؿ وؾم٤مئؾومتٙمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م حمرّ ، سم٤ماعمٕم٤مُمٚم٦م هق اًمرِّ 

 ُمٓمٚم٘م٤ًم.

                                                           
 ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.  (1)

 . 234، 238، 233صزمقان ايمديمقؾ،  (2)
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ؾمقم اًمرّ  رة ظمّمؿ اًمٌٜمؽ رؾمقُم٤ًم ُم٘م٤مسمؾ اإلىمراض سمحج٦م أن  وُمث٤مل هذه اًمّمق 

ُم٘م٤مسمؾ اخلدُم٤مت اعمٍمومٞم٦م )اًمتقصٞمؾ أو اخلدُم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م(. وم٤مًمٌٜمؽ ًمٞمس ُم٘مّمقده 

وًمذا ومٚمٞمس ، واًمٕمٛمٞمؾ ُم٘مّمقده اًم٘مرض اعمج٤مين وًمٞمس اًمٌٞمع، اًم٘مرض اعمج٤مين سمؾ اًمرسمح

ًمٙمـ اًمٌٜمؽ ٓ يٕمٓمٞمف ًمديف ُم٤مٟمع ُمـ اًمتٜم٤مزل قمـ ظمدُم٦م اًمتقصٞمؾ ًمٞمحّمؾ قمغم اًم٘مرض. 

ومٕمٚمؿ أن اًمٌٜمؽ ُمراده اًمرسمح ُمـ ظمالل ، سمؾ يِمؽمط اًمٌٞمع ُمع اًم٘مرض، هذا اخلٞم٤مر أصالً 

 وهق اًمرسم٤م.، اًم٘مرض

ويدظمؾ ذم ذًمؽ اؿمؽماط إىمراض ذيم٦م اًمت٠مُملم ًمّمٜمدوق اعمِمؽميملم طم٤مل  

امنوم٤معمًت٠مُمـ ُم٘مّمقده  ،اًمٕمجز واًمنميم٦م ُم٘مّمقده٤م اًمٌٞمع ، اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًم٘مرض اًمْم 

ُمـ ظمالل إدارة صٜمدوق اعمِمؽميملم سم٠مضمر أو قمقض. وجمٛمقع إُمريـ ، رسمحاعمح٘مؼ ًمٚم

هق اًمرسمح ُمـ ظمالل اًم٘مرض. ًمٙمـ اًم٘مرض هٜم٤م ًمٞمس ًمٚمتٛمقيؾ سمؾ ًمٚمْمامن. ومتٙمقن 

امناعمحّمٚم٦م هل  وم٢من ، وهق ممٜمقع سم٤مإلمج٤مع. وهذا هق اًمقضمف أظمر ًمٚمرسم٤م، سمٕمقض اًمْم 

امنقمقض قمغم  واؿمؽماط اًمٜم٘مص، اؿمؽماط اًمزي٤مدة ذم اًم٘مرض ًمٚمٛم٘مرض رسم٤م ومجع ، اًمْم 

 .(1)(279، ﴾ )اًمٌ٘مرةۉ ۉ ې ې ﴿: سمٞمٜمٝمام ىمقًمف شمٕم٤ممم

سمحٞم٨م ًمق ظُمػّم يمٌؾ ُمٜمٝمام ٓظمت٤مر اًمٌٞمع قمغم ، أن يٙمقن ُم٘مّمقد اًمٓمروملم هق اًمٌٞمع .2

وأظّمر اًم٤ٌمئع ، وهذا يمام ًمق اؿمؽمى ؿمخص ؾمٚمٕم٦م ودومع أيمثر ُمـ اًمثٛمـ، اًم٘مرض

جي٥م أٓ يٗميض إمم اعمحذور ًمٙمـ ، شمًٚمٞمؿ اًم٤ٌمىمل ُمـ اًمثٛمـ. ومٝمذا ُم٘مّمد ُمنموع

وًمذًمؽ ُيٜمٔمر إمم رأؾمامل اًم٘مرض ورأؾمامل اًمٌٞمع )أي ىمٞمٛم٦م  ،سم٤مٟمْمامم اًم٘مرض إًمٞمف

 وم٢منّ ، اعمٌٞمع احل٤مض(. وم٢من يم٤من رأؾمامل اًم٘مرض أيمؼم ُمـ رأؾمامل اًمٌٞمع أو ي٤ًمويف

ومتٜمع اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م. وهذا يمام ًمق يم٤من صمٛمـ ، احلٙمؿ ًمألهمٚم٥م

 70وأظمر اًم٤ٌمئع اًم٤ٌمىمل وهق ، ري٤مًٓ  100ومدومع اعمِمؽمي ، ري٤مًٓ ُمثالً  30اًمًٚمٕم٦م 

ومتٛمٜمع هذه اًمّمقرة ، (30( أيمؼم ُمـ صمٛمـ اًمًٚمٕم٦م )70ري٤مًٓ. ومٛم٘مدار اًم٘مرض )

                                                           
 .201-200، صمدطمؾ إلم أصقل ايمتؿقيؾ اإلؽمالملاٟمٔمر  (1)
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سمٜم٤مء قمغم ، (50واًم٤ٌمىمل  50ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م. ومُتٜمع طم٤مًم٦م اًمت٤ًموي )ًمق يم٤من اًمثٛمـ 

ٌؼ هذه اًم٘م٤مقمدة قمٜمد طمٞم٨م شمٓم، "درء اعمٗم٤مؾمد ُم٘مدم قمغم ضمٚم٥م اعمّم٤مًمح"ىم٤مقمدة 

 .(1)شم٤ًموي اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة وشم٘م٤مرهبام

ًمٙمـ إذا يم٤من ُم٘مدار اًم٘مرض ، وم٤مًمٓمروم٤من ُم٘مّمقدمه٤م اًمٌٞمع وهذا ُم٘مّمد ُمنموع

ومٝمذا يٕمٓمل احل٤مومز ُمع اًمتٙمرار إمم اؾمتخدام ، يمٌػمًا سمام يٕم٤مدل ىمٞمٛم٦م اًمٌٞمع أو شمزيد قمٚمٞمف

ومتٛمٜمع اعمٕم٤مُمٚم٦م ؾمدًا ، ومت١مول إمم اًمّمقرة إومم، هذه اًمّمٞمٖم٦م ًمٚمتٛمقيؾ هبدف اًمرسمح

 ًمٚمذريٕم٦م.

واًم٤ٌمىمل  70ُمـ رأؾمامل اًمٌٞمع )صمٛمـ اًمًٚمٕم٦م  ؾ  ٤م إذا يم٤من رأؾمامل اًم٘مرض أىمَ أُمّ 

وإهمٚم٥م أيْم٤ًم هق ، اعم٘مّمقد هق اًمٌٞمع ٕن   ٪ومال طمرج ذم اضمتامع اًم٘مرض واًمٌٞمع، (30

وذم هذه احل٤مًم٦م وم٢من ضم٤مٟم٥م اًمذريٕم٦م وٕمٞمػ وٓ ي٘مقى قمغم ُم٘م٤موُم٦م أصؾ ، اًمٌٞمع

 قمٞم٦م.اعمنمو

وٓ يريد أٌي ُمٜمٝمام أن ي٠مظمذ أو ، أن يٙمقن ُم٘مّمقد اًمٓمروملم هق اًم٘مرض اعمج٤مين .3

يمام حيّمؾ ذم قمدد ُمـ مجٕمٞم٤مت دقمؿ إقمامل اًمّمٖمػمة ، يٕمٓمل زي٤مدة ومقق اًم٘مرض

طمٞم٨م شم٘مدم اجلٛمٕمٞم٦م ىمرو٤ًم جم٤مٟمٞم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمِمؽمط آؾمتٗم٤مدة ُمـ سمٕمض ، وٟمحقه٤م

ٙمـ اؿمؽماط اًمٌٞمع ذم اًم٘مرض اخلدُم٤مت سمٛم٘م٤مسمؾ. وم٤معم٘مّمد ذم هذه احل٤مًم٦م ُمنموع ًم

ومٞمتٖمػم ، وضمقد اًمٌٞمع يٛمٜمح احل٤مومز ًمالؾمؽمسم٤مح ُمـ اًم٘مرض ٕن   ٪ذريٕم٦م إمم اًمرسم٤م

ومت١مول اعمٕم٤مُمٚم٦م إمم اًمّمقرة ، ىمّمد اًمٓمروملم ُمـ اًم٘مرض اعمج٤مين إمم اًم٘مرض سمرسمح

ومتحرم هذه احل٤مًم٦م ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م. وهذا يتٓمٚم٥م قمدم اؿمؽماط اًمٌٞمع ُمع ، إومم

سمؾ يٙمقن ًمٚمٛمًتٗمٞمد احلؼ ذم احلّمقل قمغم ، ٓ وٛمٜم٤مً ٓ ساطم٦م و، اًم٘مرض

 اخلدُم٤مت ُمـ اجلٛمٕمٞم٦م أو ُمـ همػمه٤م.

                                                           
 .105ص 1ًمٚمًٌٙمل، ج إؾمباه وايمـظائراٟمٔمر  (1)
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 يمام ذم اًمٌٞمع ُمع ظمٞم٤مر اًمنمط. ، أن يؽمدد اًمٕم٘مد سملم اًمٌٞمع وسملم اًم٘مرض: احلايمة ايمثاكقة 

اعمٌٞمع  إذا رد  وم٢مّٟمف  ،ـٛمَ ودومع اًمث   ٜم٦مٍ ُمٕمٞمّ  ةٍ د  ومٛمـ اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م واؿمؽمط اخلٞم٤مر عمُ 

ومٞمٙمقن ُمآل اعمٕم٤مُمٚم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م هق اًم٘مرض. وإن أُم٣م اًمٌٞمع ص٤مر ، ثٛمـاًم دّ ؽَمِ ًْ يَ 

إذا رد اًمثٛمـ آًم٧م وم٢مّٟمف  ،اعمآل هق اًمٌٞمع. ويمذًمؽ ًمق سم٤مع ؾمٚمٕم٦م ٟم٘مدًا وذط ًمٜمٗمًف اخلٞم٤مر

اعمٕم٤مُمٚم٦م إمم ىمرض. ومؽمدد اعمٕم٤مُمٚم٦م سملم اًم٘مرض واًمٌٞمع يثػم ؿمٌٝم٦م سمٞمع وؾمٚمػ. وهلذا ُمٜمع 

 .(2)ظمالوم٤ًم ًمٚمجٛمٝمقر ،(1)اط اٟمت٘م٤مد اًمثٛمـ ذم هذه احل٤مًم٦ماؿمؽم -رحف اهلل-اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

واجلٛمع سملم اًم٘مقًملم واهلل أقمٚمؿ هق حتديد اعمراد ُمـ اًمٕم٘مد. وهلذا ٟمحت٤مج أن ٟمٜمٔمر إمم 

 : اطمتامٓت اًمٕم٘مد

مُتٜمع اعمٕم٤مُمٚم٦م  ،(3)يمام هق احل٤مل ذم سمٞمع اًمقوم٤مء، وم٢من يم٤من ُمراد اًمٓمروملم هق إًمٖم٤مء اًمٌٞمع .1

روملم احل٘مٞم٘م٦م هق اًمرسم٤م. وُيٕمرف اعمراد سمتخٞمػم يمٌؾ ُمـ اًمٓمّ ٕن اعم٘مّمقد ذم ، أص٤مًم٦م

قمٚمٛمٜم٤م ، ومٚمق يم٤من اًمٓمروم٤من يٗمْمالن اإلًمٖم٤مء قمغم إمت٤مم اًمٌٞمع: سملم اإلمت٤مم وسملم اإلًمٖم٤مء

يمام هق احل٤مل ، ومٞمحرم اًمٕم٘مد أص٤مًم٦م، ؾمت٤مر ًمالىمؽماض سمزي٤مدة اًمٌٞمع هٜم٤م ُم٤م هق إٓ   أنّ 

 ذم سمٞمع اًمقوم٤مء. 

وهق اًمٖم٤مًم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم٘مؽمض ، اإلًمٖم٤مء ويمذًمؽ ًمق يم٤من أطمدمه٤م يٗمْمؾ 

ٓ ُمّمٚمح٦م ًمف ذم إمت٤مم اًمٌٞمع وٓ يريد أن خين اعمٌٞمع. أُم٤م اعم٘مرض ّٕٟمف ، )اًم٤ٌمئع(

ومٝمق ٓ يامٟمع ُمـ اإلمت٤مم. ورسمام يم٤من اإلمت٤مم ، )اعمِمؽمي( ومٞمٛمٙمٜمف سمٞمع اًمًٚمٕم٦م ذم اًمًقق

ر ًمٚمٛم٘مؽمض يِمؽمي اًمًٚمٕم٦م سم٠مىمؾ ُمـ صمٛمـ اعمثؾ سم٥ًٌم ذط اخلٞم٤مّٕٟمف أومْمؾ ًمف 

                                                           
 .617-616، صأمارم ايمدٓٓت. واٟمٔمر: 96ص 3جضماؾمقة ايمدؽمقومل، ، 27ص 5جايمذطمغمة،  (1)

 ، واٟمٔمر أدٟم٤مه.47ص 6جاظمغـل . واًم٘مقل سم٤مجلقاز ُم٘مّٞمد سمام مل يٙمـ طمٞمٚم٦م قمغم اًمرسم٤م: 29ص 6جاظمغـل،  (2)

سمٞمع اًمقوم٤مء هق أن يٌٞمع اعمحت٤مج ًمٚمٜم٘مد )اعم٘مؽمض( ؾمٚمٕم٦م ٟم٘مدًا قمغم أن ًمف اخلٞم٤مر ذم إًمٖم٤مء اًمٌٞمع ورد اًمثٛمـ  (3)

. ويٜمتٗمع اعمِمؽمي )اعم٘مرض( ظمالل ُمدة اخلٞم٤مر سم٤معمٌٞمع، واؾمؽمداد اعمٌٞمع، وُمراده هق رد اًمثٛمـ وإًمٖم٤مء اًمٌٞمع

ومتٙمقن هذه اعمٜمٗمٕم٦م وم٤مئدة ُمنموـم٦م قمغم اًم٘مرض. وىمد ُمٜمٕمف مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء وسمذًمؽ صدر ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف 

 .66اإلؾمالُمل رىمؿ 
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وهذا ي٘متيض أن يٙمقن صمٛمـ .(1)إذ ًمٚمنمط ىمًط ُمـ اًمثٛمـ يمام ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء، )اًم٤ٌمئع(

اًمٌٞمع أىمؾ ُمـ صمٛمـ اعمثؾ إذا يم٤من اخلٞم٤مر ًمٚم٤ٌمئع. وم٢مذا يم٤من ُم٘مّمقد اًم٤ٌمئع هق اإلًمٖم٤مء أي 

، ؾمقاء ذم طم٤مل اإلًمٖم٤مء أو اإلمت٤مم، وُم٘مّمقد اًمٓمرف أظمر هق اًمرسمح، طمّمقل اًم٘مرض

ومتحرم اعمٕم٤مُمٚم٦م أص٤مًم٦م وًمٞمس ، عمٕم٤مُمٚم٦م هق اًم٘مرض سمرسمح وهق اًمرسم٤مقمٚمٛمٜم٤م أن ُم٘مّمقد ا

 .ؾمّد اًمّذرائعُمـ سم٤مب 

طمّمقل اًم٘مرض ذم  وم٢من  ، ٤م إن يم٤من ُمراد اًمٓمروملم هق إمت٤مم اًمٌٞمع وًمٞمس إًمٖم٤مَءهأُمّ  .2

وٓ هق اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م. وُمـ ، هذه احل٤مًم٦م أُمر قم٤مرض همػم ُم٘مّمقد ٍٕي ُمٜمٝمام

وُذط ومٞمف ، ٕن اًمٕم٘مد قم٘مد سمٞمع أصالً : ًمٕم٘مد اًمٌٞمعهذا اًمقضمف يٙمقن اًم٘مرض شم٤مسمٕم٤ًم 

 اخلٞم٤مر عمّمٚمح٦م اًمٓمروملم أو أطمدمه٤م دون إضار سم٤مٔظمر. 

مل ، وًمٞمس قم٘مدًا ُمًت٘مالً ، وإذا يم٤من وىمقع اًم٘مرض هٜم٤م ٟمتٞمج٦م قَمَروٞم٦م ًمٕم٘مد اًمٌٞمع

يٙمـ ذًمؽ ُمقضم٤ًٌم ًمتحريؿ اًمٕم٘مد ًمق شمرشم٥م قمٚمٞمف آٟمتٗم٤مع أصمٜم٤مء ُمدة اخلٞم٤مر إذا يم٤من ؾم٥ٌم 

واضمتامع آٟمتٗم٤مع ُمع اًم٘مرض ذم هذه احل٤مًم٦م وىمع  .(2)٤مع هق اًمٌٞمع وًمٞمس اًم٘مرضآٟمتٗم

شمٌٕم٤ًم وقمرو٤ًم ًمٕم٘مد سمٞمع ُمنموع أص٤مًم٦م. وًمق يم٤مٟم٧م هذه اًمٜمتٞمج٦م وىمٕم٧م سمٕم٘مد ىمرض 

ُمًت٘مؾ اؿمؽمط ومٞمف اًمزي٤مدة مل يٙمـ هذا ُمٖمتٗمرًا سمح٤مل ُمـ إطمقال ُمٝمام يم٤من ُم٘مدار 

٘مد سمٞمع أْو ٓ. ًمٙمـ طمّمقل ٟمتٞمج٦م اًم٘مرض ؾمقاء اضمتٛمع هذا اًمٕم٘مد ُمع قم، اًمزي٤مدة ىمٚمٞمالً 

قَمَرو٤ًم وٛمـ قم٘مد اًمٌٞمع ُمع ظمٞم٤مر اًمنمط جيٕمٚمٝم٤م شم٤مسمٕم٦م ًمٕم٘مد ُمنموع أصاًل. وم٢مذا يم٤مٟم٧م 

                                                           

 .44ص 6جاظمغـل،  (1)

ًمق هٚمٙم٧م هتٚمؽ قمٚمٞمف ويً٘مط  وهذا يمام ًمق اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م سم٤مخلٞم٤مر ٟم٘مدًا، واٟمت٘مؾ وامن اًمًٚمٕم٦م إمم اعمِمؽمي سمحٞم٨م (2)

ظمٞم٤مره. ومٗمل هذه احل٤مًم٦م حيؼ ًمٚمٛمِمؽمي آٟمتٗم٤مع سم٤معمٌٞمع ٕن اخلراج سم٤مًمْمامن. وم٢مذا ؾَمِٚمٛم٧م اًمًٚمٕم٦م ورده٤م 

اعمِمؽمي ظمالل ُمدة اخلٞم٤مر، ٟمت٩م قمـ ذًمؽ ىمرض وُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛم٘مرض. ًمٙمـ هذه اعمٜمٗمٕم٦م ًمٞمس ؾمٌٌٝم٤م اًم٘مرض سمؾ 

ن اًمٖم٤مًم٥م واعم٘مّمقد ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م هق إمت٤مم اًمٌٞمع وًمٞمس وامن اعمِمؽمي ًمٚمًٚمٕم٦م سمٛم٘مت٣م قم٘مد اًمٌٞمع. وم٢مذا يم٤م

رزمح ما إًمٖم٤مَءه، ومال يٙمقن هذا آٟمتٗم٤مع ُمقضم٤ًٌم ًمتحريؿ ذط اخلٞم٤مر، وهذا هق ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م، اٟمٔمر: 

 ، واهلل أقمٚمؿ.٢٢٤-٢٢٠يْمٛمـ، صمل 
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مل يٙمـ ، وًمٞم٧ًم هل اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٕم٘مد، هذه اًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مسمٕم٦م همػم ُم٘مّمقدة ٕي ُمٜمٝمام

 وىمققمٝم٤م ُمقضم٤ًٌم ًمتحريؿ اًمٕم٘مد اسمتداء. 

وذًمؽ ًمتٙمٛمٞمؾ ُمّم٤مًمح اًمٌٞمع  ،(1)مج٤مقم٤مً ظمٞم٤مر اًمنمط ُمنموع إ واحل٤مصؾ أن  

أي اًمٜم٘مد - وهق اًمرسم٤م، وإمت٤مُمٝم٤م. وم٢مذا اؾمُتخدم ظمٞم٤مر اًمنمط ًمٜم٘مٞمض ُم٘مّمقد اًمٌٞمع

يمام ذم سمٞمع اًمقوم٤مء. أُم٤م إذا ، ؾ وطَمُرم حتريؿ ُم٘م٤مصدسمٓمَ ، -احل٤مض سم٠ميمثر ُمٜمف ذم اًمذُم٦م

٘مرض ومام ىمد يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمـ طمّمقل اًم، اؾمُتخدم اخلٞم٤مر ٓؾمتٙمامل ُمّمٚمح٦م اًمٌٞمع

ومٞمٙمقن ُمٖمتٗمرًا وٓ يًتقضم٥م حتريؿ اًمٕم٘مد ، وًمٞمس هق اًمٖم٤مًم٥م صم٤مٟمٞم٤مً ، همػم ُم٘مّمقد أوًٓ 

 اسمتداء.

 .ايمؽثغمايمغرر ايمتؿققز زمكم ايمغرر ايمقسغم و

حتريؿ اًمٖمرر هق صم٤مين إصقل اًمٙمؼمى ًمٚمٛمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م سمٕمد حتريؿ اًمرسم٤م. 

 "م يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرامرُ طَم  ُم٤م"اًمٙمثػم ٓ يٜم٤مذم ىم٤مقمدة اًمٖمرر واًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٖمرر اًمٞمًػم و

وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ، اًمٖمرر اًمٞمًػم ٓ ي٘مع إٓ شمٌٕم٤ًم ًمٕم٘مد ُمنموع ٕن  ، اًمتل ؾمٌؼ قمروٝم٤م

. سمخالف ُم٤م ًمق متحض "جيقز شمٌٕم٤ًم ُم٤م ٓ جيقز اؾمت٘مالًٓ "ومٝمق ُمٖمتٗمر قمٛماًل سم٘م٤مقمدة 

، ػماً ومٝمذا اًمٕم٘مد حمرم ؾمقاء يم٤من ىمٚمٞماًل أو يمث، يم٤مًمت٠مُملم اًمتج٤مري، اًمٖمرر سمٕم٘مد ىم٤مئؿ سمذاشمف

وؾمقاء اٟمْمؿ اًمٕم٘مد إمم قم٘مد آظمر أو ٓ. وًمٙمل يتْمح وضمف اًمتٌٕمٞم٦م ذم اًمٖمرر اًمٞمًػم 

 ٟمحت٤مج أن ٟمٛمٞمز صقر اًمٖمرر وأٟمقاقمف.

وأووح صقر اًمٖمرر هل اًم٘مامر أو اعمٞمن اعمتٗمؼ قمغم حتريٛمف ذقم٤ًم. واًمٗم٘مٝم٤مء ٓ 

٤مرة وهل أن شم١مول اعمٕم٤مُمٚم٦م إمم رسمح أطمد اًمٓمروملم وظمً: خيتٚمٗمقن قمغم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مامر

يمام ذم اًمٞم٤مٟمّمٞم٥م وٟمحقه. ومٝمذه اعمٕم٤مُمالت شمٜمتٝمل إمم رسمح أطمد اًمٓمروملم ، أظمر وٓ سمد

                                                           
 .30ص 6جاظمغـل،  (1)
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 . (1)ىمٛمرشمٜمل: وظم٤ًمرة أظمر. ومٞم٘مقل اخل٤مه ًمٚمراسمح

ٓ قمالىم٦م ًمف سمٕمٚمؿ إـمراف أو ٟمقاي٤مهؿ ، وهذا وصػ ُمقوققمل حل٘مٞم٘م٦م اًم٘مامر

عمٕم٤مُمٚم٦م ىمامر حمرم. طمٞمثام وضمدت وم٤م، طملم إسمرام اًمٕم٘مد. وم٤مًم٘مامر طم٘مٞم٘م٦م ُمقوققمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م

سمؾ ، يمام فمـ سمٕمض اعمٕم٤مسيـ، وي١ميمد هذا اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًم٘مامر ٓ خيتص سم٤مًمٚمٝمق

، يقضمد ذم اعمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م. وإذا يم٤من اًم٘مامر طم٘مٞم٘م٦م ُمقوققمٞم٦م

 ومتحريٛمف طم٤مل اًمٚمٝمق ي٘متيض حتريٛمف طم٤مل اجلد ُمـ سم٤مب أومم.

اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٖمرر اًمٗم٤مطمش واًمٖمرر  ومٛمـ اًمًٝمقًم٦م، وإذا اشمْمح٧م طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مامر

دظمٚم٧م ذم طمٞمز ، اًمٞمًػم. وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمٕم٤موو٦م أىمرب إمم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مامر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمٌٞمع

اًمٖمرر اًمٗم٤مطمش. أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م أىمرب إمم طم٘مٞم٘م٦م اًمٌٞمع ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مامر ومٝمل ذم طمٞمز 

 اًمٖمرر اًمٞمًػم.

وهق اًمٌٞمع ، وعومٝمذا هق اًمٌٞمع اعمنم، اًمٌٞمع حي٘مؼ ُمّم٤مًمح اًمٓمروملم وإصؾ أن  

ّل اعمؼمور اًمذي أصمٜمك قمٚمٞمف  . وٓ يٙمقن اًمٌٞمع ُمؼمورًا إٓ إذا صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ اًمٜمٌ 

طم٘مؼ ُمّمٚمح٦م اًمٓمروملم. أُم٤م إذا يم٤من حي٘مؼ ُمّمٚمح٦م أطمدمه٤م قمغم طم٤ًمب أظمر ومال 

 يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمؼمورًا.

٘مٞمؼ اًمٌٞمع ىمد يٕمرض ًمف ُم٤م يٛمٜمع ُمـ حت وم٢من  ، وإذا يم٤من هذا هق إصؾ ذم اًمٌٞمع

همؿ ُمـ اـمالقمف قمغم سم٤مًمر  ، ُمّمٚمح٦م اًمٓمروملم. وم٤معمِمؽمي ُمثاًل ىمد ٓ جيد اعمٌٞمع ُمٗمٞمدًا ًمف

وهذا ٟم٤مؿمئ  ،اعمٌٞمع قمٜمد اًمٕم٘مد. ومتٙمقن اعمٕم٤موو٦م ٟم٤مومٕم٦م ًمٚم٤ٌمئع وًمٞم٧ًم ٟم٤مومٕم٦م ًمٚمٛمِمؽمي

ُمـ ضمٝمؾ أطمد اًمٓمروملم أو يمالمه٤م سمٌٕمض ضمقاٟم٥م اعمٌٞمع أو فمروف اًمًقق وٟمحق ذًمؽ. 

، سمؾ هٜم٤مك أؿمٞم٤مء يمثػمة ٓ يٛمٙمـ أن ٟمحٞمط هب٤م قمٚمامً ، ٜمٝمام ُمتٕمذروم٢من ايمتامل اًمٕمٚمؿ ًمٙمؾ ُم

ـّ  وهذا هق إصؾ اًمنمقمل اعمٕمتؼم ذم قم٤مُم٦م ، اًمٖم٤مًم٥م وهلذا ٟمٚمج٠م إمم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔم

                                                           
 .186-146صمدطمؾ إلم أصقل ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل، راضمع:  (1)
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 .(1)اًمتٍموم٤مت

ِـّ  ومال يٛمٙمـ أن شمٜمٗمؽ اعمٕم٤موو٦م قمـ ، اًمٖم٤مًم٥م وإذا يم٤من اًمتٕم٤مىمد ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم اًمٔم

ظمر. ًمٙمـ اًمٖم٤مًم٥م اعم٘مّمقد هق اٟمتٗم٤مع اطمتامل شمير أطمد اًمٓمروملم ُم٘م٤مسمؾ اٟمتٗم٤مع أ

 احلٙمؿ سم٠من   وًمٞمس اٟمتٗم٤مع أطمدمه٤م قمغم طم٤ًمب أظمر. وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٢من  ، اًمٓمروملم

 : ُمٌٜمل قمغم اًمٜمٔمر ذم أُمريـ، أو اًمٞمًػم ر اًمٙمثػمرَ اًمٖمَ ز اعمٕم٤موو٦م شمدظمؾ ذم طمٞمِّ 

اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م. وم٢من يم٤من اطمتامل اٟمتٗم٤مع أطمد اًمٓمروملم قمغم طم٤ًمب أظمر  .1

ٕن٤م طمٞمٜمئذ أىمرب إمم طم٘مٞم٘م٦م اًم٘مامر ، وم٤معمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ اًمٖمرر اًمٗم٤مطمش، ثػمًا أو هم٤مًم٤ٌمً يم

٤م إن يم٤من آطمتامل اًمٖم٤مًم٥م ومتحرم طمٞمٜمئذ أص٤مًم٦م. أُمّ ، اًمذي هق أووح صقر اًمٖمرر

 اٟمت٘مٚمٜم٤م إمم اخلٓمقة اًمت٤مًمٞم٦م.، هق اٟمتٗم٤مع اًمٓمروملم

اظمت٤مر آٟمتٗم٤مع  ،ُمـ اًمٓمروملم ًمق ظُمػّم  ُم٘مدار آٟمتٗم٤مع ذم احل٤مًملم. وم٢من يم٤من يمؾٌّ  .2

ُمّمٚمح٦م يمٍؾ ُمٜمٝمام ذم اًمٌٞمع اعمؼمور اًمٜم٤مومع. أُم٤م إذا يم٤من أطمدمه٤م  قمٚمٛمٜم٤م أن  ، اعمِمؽمك

ومٝمذا يٜم٤مذم أن يٙمقن اعم٘مّمقد ُمـ ، يٗمْمؾ آٟمتٗم٤مع اعمٜمٗمرد قمغم آٟمتٗم٤مع اعمِمؽمك

ٕن شمٕم٤مرض ، ومتحرم اعمٕم٤مُمٚم٦م طمٞمٜمئذ ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م، اعمٕم٤مُمٚم٦م هق اًمٌٞمع اًمٜم٤مومع

ٕمٓمل احل٤مومز ٕطمدمه٤م ًمٙمل يًٕمك إمم شمٖمٞمػم ٟمتٞمج٦م اًمٕم٘مد ُمّم٤مًمح اًمٓمروملم ي

 ومٞمٙمقن اًمٖم٤مًم٥م طمٞمٜمئٍذ هق ظم٤ًمرة اًمٓمرف أظمر. ، ًمٞمحّمؾ قمغم اًمرسمح إقمغم

سمٞمٜمام  ،وهذا اًمنمط يْمٛمـ أن ُم٘مدار اخل٤ًمرة قمغم اًمٓمرف اًمث٤مين ًمق وىمٕم٧م ىمٚمٞمؾ 

ٛمـ اًمنمط إول يْمٛمـ أن اطمتامل وىمقع اخل٤ًمرة ىمٚمٞمؾ. وجمٛمقع هذيـ اًمنمـملم يْم

وٓ ، ٓ ُمـ طمٞم٨م اطمتامل اًمقىمقع، أن طم٤مًم٦م آٟمتٗم٤مع اعمٜمٗمرد ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ أو اًمٞمًػم اعمٖمتٗمر

 ُمـ طمٞم٨م ُم٘مدار اخل٤ًمرة ًمق وىمٕم٧م. 

                                                           

 وُم٤م سمٕمده٤م. 6ص 1، جايمؼقافمد ايمؽػمىيمام ىمرره اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم ذم  (1)
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 .زمقع ايمعرزمقن

ر ؿ يروٟمف ُمـ اًمٖمرَ ٕن   ٪ُمث٤مل ذًمؽ سمٞمع اًمٕمرسمقن اًمذي ُمٜمٕمف مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء

وإذا  .(1)ٝم٤مء اًمًٚمػوأضم٤مزه اإلُم٤مم أحد وقمدد ُمـ وم٘م، اًمٗم٤مطمش وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 : اًمٌٞمع ًمف اطمتامٓن ٚمٜم٤م ذم اًمٕم٘مد وضمدٟم٤م أن  شم٠مُم  

 وذم هذه احل٤مًم٦م شمتح٘مؼ ُمّمٚمح٦م اًمٓمروملم.، اطمتامل اإلمت٤مم .1

 وذم هذه احل٤مًم٦م يٜمتٗمع اًم٤ٌمئع وخين اعمِمؽمي ىمٞمٛم٦م اًمٕمرسمقن.، اطمتامل اإلًمٖم٤مء .2

ر وذم وقء اعمٜم٤مىمِم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م يٛمٙمـ حتديد ُمتك يٙمقن سمٞمع اًمٕمرسمقن ُمـ اًمٖمر

صمؿ ٟمٜمٔمر إمم ، اًمٗم٤مطمش وُمتك يٙمقن ُمـ اًمٖمرر اًمٞمًػم. ومٜمٜمٔمر أوًٓ إمم اطمتامل إمت٤مم اًمٌٞمع

ُم٘مدار آٟمتٗم٤مع طم٤مل آؿمؽماك وطم٤مل آٟمٗمراد. وم٢من يم٤من اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٔمـ ًمدى 

 اٟمتٗمك اعمحذور ُمـ هذه اجلٝم٦م. ، اعمِمؽمي هق إمت٤مم اًمٌٞمع

طم٤مل اإلمت٤مم وطم٤مل اإلًمٖم٤مء ، لموم٤معمٜمتٗمع ذم احل٤مًم: وطمٞمٜمئذ ٟمٜمت٘مؾ إمم اجل٤مٟم٥م أظمر

هق اًم٤ٌمئع. ومٜمحت٤مج عم٘م٤مرٟم٦م اٟمتٗم٤مقمف طم٤مل اإلمت٤مم سم٤مٟمتٗم٤مقمف طم٤مل اإلًمٖم٤مء. وم٢من يم٤من ُم٘مدار 

ظمرضم٧م ، اٟمتٗم٤مقمف طم٤مل اإلمت٤مم أيمؼم ُمـ ُم٘مدار اٟمتٗم٤مقمف طم٤مل اإلًمٖم٤مء )أو ٓ ي٘مؾ قمٜمف(

حيّمؾ  ز اًمٖمرر اًمٗم٤مطمش. وهذا ي٘متيض أن يٙمقن ُم٘مدار اًمٕمرسمقن اًمذياعمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ طمٞمِّ 

قمٚمٞمف اًم٤ٌمئع طم٤مل اإلًمٖم٤مء أىمؾ ُمـ ه٤مُمش اًمرسمح طم٤مل اإلمت٤مم. ومٗمل هذه احل٤مًم٦م شمٙمقن 

، أو قمغم إىمؾ ًمٞمس ًمف ُمّمٚمح٦م ذم اإلًمٖم٤مء، ُمّمٚمح٦م اًم٤ٌمئع هل إمت٤مم اًمٌٞمع وًمٞمس إًمٖم٤مءه

، ٤م إذا يم٤من ُم٘مدار اًمٕمرسمقن أيمؼم ُمـ ه٤مُمش اًمرسمحوهبذا شمتقاومؼ ُمّمٚمح٦م اًمٓمروملم. أُمّ 

سمٞمٜمام ُمّمٚمح٦م اعمِمؽمي هل إمت٤مُمف ًمٙمل ٓ خين ، ع إًمٖم٤مء اًمٌٞمعومًٞمٙمقن ُمـ ُمّمٚمح٦م اًم٤ٌمئ

وهق ، وًمٞمس إًمٖم٤مءه. وشمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح هذا يٜم٤مذم ُم٘مّمقد اًمٌٞمع اعمنموع، اًمٕمرسمقن

ومٞم١مول ، ذريٕم٦م ًمتٖمٞمػم ٟمتٞمج٦م اًمٕم٘مد ًمتٙمقن ذم ص٤مًمح اًم٤ٌمئع وُمـ صمؿ قمغم طم٤ًمب اعمِمؽمي

                                                           
 وُم٤م سمٕمده٤م. 100اًمّمديؼ اًميير، صايمغرر وأشمره دم ايمعؼقد،  (1)
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 اًمٕم٘مد طمٞمٜمئذ إمم أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

ُمـ ه٤مُمش اًمرسمح يْمٛمـ أن يٙمقن  ُم٘مدار اًمٕمرسمقن أىمؾ   واؿمؽماط أن يٙمقن

سمٞمٜمام اؿمؽماط أن يٙمقن اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٔمـ ، ُم٘مدار ظم٤ًمرة اعمِمؽمي ًمق شمؿ اإلًمٖم٤مء ىمٚمٞمالً 

ٓ ُمـ ، هق اإلمت٤مم يْمٛمـ همٚم٦ٌم طمّمقل اإلمت٤مم. وهبذيـ اًمنمـملم يّمٌح اًمٖمرر يًػماً 

 وٓ ُمـ طمٞم٨م اعم٘مدار.، طمٞم٨م آطمتامل

ومٌٞمع اًمٕمرسمقن يدظمؾ ذم اًمٖمرر اًمٗم٤مطمش إذا مل يٙمـ : ٕمٚمامءوهبذا دمتٛمع أىمقال اًم

أو يم٤مٟم٧م ُمّمٚمح٦م اًم٤ٌمئع ذم اإلًمٖم٤مء أيمؼم ُمـ ُمّمٚمحتف طم٤مل ، اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٔمـ اإلمت٤مم

ويم٤مٟم٧م ُمّمٚمح٦م يمٍؾ ُمـ اًمٓمروملم ، اإلمت٤مم. أُم٤م إذا يم٤من اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٔمـ هق اإلمت٤مم

، ٓ شم٘مؾ قمٜمٝم٤م قمغم أؾمقأ شم٘مدير(طم٤مل اإلمت٤مم أيمؼم ُمـ ُمّمٚمح٦م أٍي ُمٜمٝمام طم٤مل اإلًمٖم٤مء )أو 

 ومال شمدظمؾ ذم اًمٖمرر اًمٗم٤مطمش سمؾ شُمّمٜمػ وٛمـ اًمٖمرر اًمٞمًػم.

ومٝمق : ويتْمح ُمـ ظمالل هذه اعمٜم٤مىمِم٦م أن اًمٖمرر اًمٞمًػم شم٤مسمع ًمٕم٘مد اًمٌٞمع اعمنموع

سمؾ هق أطمد آطمتامٓت اًمتل ي١مول إًمٞمٝم٤م قم٘مد ، ًمٞمس قم٘مدًا ُمًت٘ماًل يٜمْمؿ ًمٕم٘مد آظمر

يمام يم٤من اًم٘مرض شم٤مسمٕم٤ًم ًمٕم٘مد اًمٌٞمع ُمع ظمٞم٤مر ، ًمٕم٘مد اًمٌٞمعاًمٌٞمع. ومٝمق ُمـ هذا اًمقضمف شم٤مسمع 

يمام ًمق أسمرم قم٘مد شم٠مُملم ، اًمنمط. أُم٤م ًمق يم٤من ُمًت٘ماًل ومال جيدي اٟمْمامُمف إمم قم٘مد آظمر

وٓ جيٕمٚمف اٟمْمامُمف ًمٕم٘مد اًمٌٞمع ، دم٤مري ُمع قم٘مد سمٞمع. ومٕم٘مد اًمت٠مُملم اًمتج٤مري حمّرم أص٤مًم٦م

ومٝمق قم٘مد سمٞمع ىمد ي١مول إمم ، ُم٤م ٟمحـ سمّمددهشم٤مسمٕم٤ًم وٓ ُمرضمقطم٤ًم أي٤ًم يم٤من ُم٘مدار اًمٌٞمع. أُم٤م 

ِـّ ، همرر وأيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ  وىمد ي١مول إمم سمٞمع ُمؼمور. وم٢مذا يم٤من اًمٖم٤مًم٥م قمغم اًمٔم

 ٪ومال طمرج ُمـ وضمقد اطمتامل أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وُم٘مّمقد اًمٓمروملم هق اًمٌٞمع اعمؼمور

ٓ  أُمر يًػم ّٕٟمفو، اعمٕم٤مُمالت ٓ شمٜمٗمؽ قمـ ضمٝم٤مًم٦م وخم٤مـمرة ىمد شمي سم٠مطمد اًمٓمروملم ٕن  

 ُمـ طمٞم٨م آطمتامل وٓ ُمـ طمٞم٨م اعم٘مدار.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: ويِمػم إمم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم
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أي٦م  (. وم٢من  29، ﴾ )اًمٜم٤ًمء ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 وهذا حمرم حتريؿ ُم٘م٤مصد وًمٞمس حتريؿ وؾم٤مئؾ. صمؿّ ، شمٜمٝمك قمـ أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ

إذا يم٤من أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ ي٘مع شمٌٕم٤ًم  ام ي٘معوهذا إٟم  ، شمًتثٜمل أي٦م ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمتج٤مرة

، وًمٞمس ىمّمدًا وٓ أص٤مًم٦م. ومام يم٤من يمذًمؽ ومٝمق ُمٖمتٗمر ًمّمٕمقسم٦م اًمتحرز ُمٜمف، وٟم٤مدراً 

وحل٤مضم٦م اًمٜم٤مس إمم اًمٖم٤مًم٥م اعم٘مّمقد ُمـ اًمتج٤مرة وهق اًمٌٞمع اًمٜم٤مومع ، وًمٙمقٟمف يًػماً 

 .(1)اعمؼمور

 .طمالصة

 :ظمالص٦م اعمث٤مًملم اًم٤ًمسم٘ملم ُم٤م يكم

وٓ شمٙمٗمل ، ذم طم٤مًم٦م اًميورة وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م  جيقز إّٓ اًمٕم٘مد اعمحرم أص٤مًم٦م ٓ .1

وٓ اضمتامقمف ُمع قم٘مد ، لم  ٕمَ وٓ يٗمٞمد شم٘مٞمٞمده سمٜم٦ًٌم أو ُم٘مدار ُمُ ، احل٤مضم٦م ٓؾمت٤ٌمطمتف

 ُمنموع.

يمام ذم ، اًمٕم٘مد اعمنموع أص٤مًم٦م ىمد ي١مول إمم ٟمتٞمج٦م شُمٕمّد حمرُم٦م ًمق اؾمت٘مٚم٧م سم٤معمٕم٤موو٦م .2

ل ىمد ي١مول إمم ىمرض ُمع . وم٤مٕو  ويمام ذم اًمٖمرر اًمٞمًػم، اضمتامع اًم٘مرض ُمع اًمٌٞمع

، اًمث٤مين إمم أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ. ًمٙمـ هذا اعمآل قم٤مِرض ًمٕم٘مد ُمنموع أص٤مًم٦م، ُمٜمٗمٕم٦م

 وًمٞمس سمٕم٘مد ُمًت٘مؾ.

 : شُمٖمتٗمر إذا اؾمتقوم٧م ذـملم، هذه اًمٜمتٞمج٦م اعمحرُم٦م إذا وىمٕم٧م قَمَرو٤ًم ًمٕم٘مد ُمنموع .3

نموع وًمٞمس أن يٙمقن آطمتامل اًمٖم٤مًم٥م هق طمّمقل اًمٜمتٞمج٦م اعمنموقم٦م ًمٚمٕم٘مد اعم ( أ)

 اًمٜمتٞمج٦م اعمحرُم٦م. 

أن يٙمقن ُم٘مّمقد اًمٓمروملم وُمّمٚمحتٝمام ذم طمّمقل اًمٜمتٞمج٦م اعمنموقم٦م وًمٞمس  ( ب)

ذم ّٕٟمف اهمُتٗمر اعمآل اعمحرم ، اعمحرُم٦م. وم٢مذا يم٤من اًمٖم٤مًم٥م اعم٘مّمقد هق اعمآل اعمنموع

 وجيقز شمٌٕم٤ًم ُم٤م ٓ جيقز اؾمت٘مالًٓ. واهلل أقمٚمؿ.، هذه احل٤مًم٦م شم٤مسمع
  

                                                           
 .56-55صايمغرر وأشمره دم ايمعؼقد، ، 42ص 5رؿمٞمد رو٤م، جسمػسغم اظمـار،  ىم٤مرن (1)
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 طمامتة

٧م ًمف دمٚمّ ، رة وأسمحر ذم أقمامىمٝم٤م٤ٌمطم٨م ذم أصقل اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمّ ـ اًمام متٕمّ يمٚمّ 

وهق مم٤م اشمٗمؼ ، ؾمّد اًمّذرائع: قمٔمٛمتُٝم٤م وطمٙمٛمتٝم٤م ويمامهل٤م. وُمـ أصقل اًمنميٕم٦م اًمٙمؼمى

وإن اظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمروع واًمتٗم٤مصٞمؾ. وهق أصؾ جيًد طمٙمٛم٦م اًمتنميع ذم ، قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء

اًمٜمٔمر وشم٘مدير اًمٕمقاىم٥م وطمًـ  وُيريّب اعمًٚمَؿ قمغم سُمٕمد، رسمط إؾم٤ٌمب سمٜمت٤مئجٝم٤م

 اًمتخٓمٞمط.

ًّ  ؾمّد اًمّذرائعو  ٜمـ اًمٙمقٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم شمرشم٥م اًمٜمت٤مئ٩م قمغم ُمٌٜمل قمغم اًم

وهذا ُمٞمدان ظمّم٥م ًمٚمدراؾم٤مت اعمٕم٤مسة ظم٤مص٦م ذم جم٤مل آىمتّم٤مد  أؾم٤ٌمهب٤م وُم٘مدُم٤مهت٤م.

ُمـ أهؿ ُم٘مقُم٤مت أّٟمف  ُمع، ومل يٚمؼ ُم٤م يًتح٘مف ًمألؾمػ ُمـ ىمٌؾ اعمختّملم، اإلؾمالُمل

 ؿ آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل.قمٚم

ف ُمًت٘مٌؾ قمـ ٟمّٞم٦م اعمٙمٚمػ وفمٜمِّ ؾمّد اًمّذرائع  ُمـ اًمٗمّمقل اعم٤موٞم٦م أن  وشَمٌلّم 

اعمحرُم٤مت اًمنمقمٞم٦م هل٤م طم٘م٤مئؼ ُمقوققمٞم٦م شُمٕمرف سمٛمٕم٤ميػم  وهذا يًتٚمزم أن  ، وإرادشمف

٦م شم١مصمر ُمـ ٞمّ ؾمقاء ٟمقى ذًمؽ اعمٙمٚمػ أو مل يٜمقه. وم٤مًمٜمِّ ، ومحٞمثام ُوضمدت ُوضمَد احلٙمؿ، حمددة

اعمٕم٤ميػم اعمقوققمٞم٦م  اإلصمؿ واعم١ماظمذة ٓ ُمـ طمٞم٨م أصؾ اًمتحريؿ. وًمألؾمػ وم٢من  طمٞم٨م 

 ًمٚمٕم٘مقد مل شمٚمؼ اًمٕمٜم٤مي٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم.

يتٓمٚم٥م مجٚم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل شمْمٌط شمٜمزيٚمف قمغم إطمٙم٤مم  ؾمّد اًمّذرائعوشمٓمٌٞمؼ  

 : اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م. ُمٜمٝم٤م

 .آؾمتٙمث٤مر ُمـ اعمٙمروه ذريٕم٦م إمم اعمحرم 

   ٕم٤موو٤مت ذريٕم٦م إمم اعمحذور.ٖمق ذم اعماًمٚم 

  م يمثػمه وم٘مٚمٞمٚمف طمرام.رُ ُم٤م طَم 
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  م ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م ضم٤مز ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م.رُ ُم٤م طَم 

 .ًٓجيقز شمٌٕم٤ًم ُم٤م ٓ جيقز اؾمت٘مال 

وهق ، سم٤مأطمدمه٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرّ : شمٓمٌٞمؼ هذه اًم٘مقاقمد قمغم ٟمققملم ُمـ اعمٕم٤مُمالت وشمؿ  

ٞمز سملم اًمٖمرر اًمٞمًػم واًمٙمثػم. وهق اًمتٛمٞم، ؼ سم٤مًمٖمرراجلٛمع سملم سمٞمع وؾمٚمػ. اًمث٤مين يتٕمٚمّ 

وذم طم٤مل اعمٜمع ُمتك ، وُمـ ظمالل اعمٜم٤مىمِم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م يتٌلم ُمتك مُتٜمع اعمٕم٤مُمٚم٦م وُمتك ٓ متٜمع

وُم٤م ، وُمتك شمٙمقن اعم٘م٤مصد ُمٕمتؼمة وُمتك ٓ شمٙمقن، يٙمقن اعمٜمع أص٤مًم٦م أو ؾمدًا ًمٚمذريٕم٦م

ًمرسمط سملم هق ُمٕمٞم٤مر ُمٕمروم٦م ُم٘م٤مصد اًمٓمروملم. وهل شمٗم٤مصٞمؾ دىمٞم٘م٦م شمتٓمٚم٥م اًمٕمٜم٤مي٦م ذم ا

 اًم٘مقاقمد وسملم إطمٙم٤مم. 

وىمد يم٤مٟم٧م هذه اًمقرىم٦م حم٤موًم٦م ًمدراؾم٦م هذه اجلقاٟم٥م وشمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم 

شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م ذم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت. واهلل اعم١ًمول أن ي٘مٌؾ هذا اًمٕمٛمؾ وأن يتج٤موز قمام ومٞمف 

  ُمـ اًمزًمؾ.
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دار إطمٞم٤مء ، حمٛمد اًمٗم٘مل، ت، قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اعمرداوي، اإلكصاف دم معرهمة ايمراصمح مـ اخلالف
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 ه.1424، دار قم٤ممل اًمٗمقائد، ت قمكم اًمٕمٛمران، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، يمػقائدزمدائع ا

اعمٙمت٥م ، ت حدي اًمًٚمٗمل، شم٘مل اًمديـ أحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م، زمقان ايمديمقؾ دم زمطالن ايمتحؾقؾ
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إلؾمالُمل قمـ دار اًمٙمت٤مب ا، ومخر اًمديـ قمثامن سمـ قمكم اًمزيٚمٕمل، سمبقكم احلؼائؼ ذح ىمـز ايمدومائؼ

 ه.1314، ـمٌٕم٦م سمقٓق

دار إطمٞم٤مء اًمؽماث ، ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ حمٛمد سمـ طمجر اهلٞمتٛمل، حتػة اظمـفاج ذح اظمـفاج

 د. ت.، اًمٕمريب

، ه1423، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، يقؾمػ قمٌد اًمرحـ اًمٗمرت، سّد ايمّذرائعايمتطبقؼات اظمعارصة يم

 م.2003

 م.١٩٧٣، ه١٣٩٣، دار اعمٕمروم٦م، حمٛمد رؿمٞمد رو٤م، سمػسغم اظمـار
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، ت حمٛمد صٌحل طمالق، قمٌد اهلل سمـ قمٌداًمرحـ اًم٤ًٌمم، سمقسغم ايمعالم ذح فمؿدة إضمؽام

 م.2006، ه1426، ُمٙمت٦ٌم اًمّمح٤مسم٦م
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  د.ت.، اعمٓمٌٕم٦م اعمٍمي٦م وُمٙمتٌتٝم٤م، حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي، ذح صحقح مسؾؿ
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 د.ت.، دار اعمٕمروم٦م، قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل، يمسبؽلهمتاوى ا
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، 1ط، اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م، أحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمً٘مالين، همتح ايمباري زمممح صحقح ايمبخاري

 د. ت.

، ه1423، ُمٙمت٦ٌم اجلٞمؾ اجلديد، ت حمٛمد صٌحل طمالق، حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، ايمػتح ايمرزماين

 م.2003

، قم٤ممل اًمٙمت٥م، ت قمٌد اًمٚمٓمٞمػ اًمًٌٙمل، ح اعم٘مددؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٗمٚم، ايمػروع

 م.1960، ه1379

 د. ت.، دار اعمٕمروم٦م، ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس اًم٘مراذم، ايمػروق

 د.ت.، دار اعمٕمروم٦م، حمٛمد أٟمقر اًمٙمِمٛمػمي، همقض ايمباري فمعم صحقح ايمبخاري

٦م ًمٚمتقزيع دار اًمٙمٚمٛم، ىمٓم٥م اًمريًقين، ومافمدة ما ضمرم ؽمدا يمؾذريعة أزمقح يمؾؿصؾحة ايمراصمحة

 م.2013، واًمٜمنم

 م.2001، ه1421، دار اًم٘مٚمؿ، ٟمزيف ح٤مد، ومضايا همؼفقة معارصة دم اظمال وآومتصاد

، دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٤م، ؾم٤مُمل سمـ إسمراهٞمؿ اًمًقيٚمؿ، ومضايا دم آومتصاد وايمتؿقيؾ اإلؽمالمل

 م.2009، ه1430

، دار اًم٘مٚمؿ، ٛمػمي٦مت ٟمزيف ح٤مد وقمثامن و، قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم، ايمؼقافمد ايمؽػمى

 م.2001، ه1421

 ه.1422، دار اسمـ اجلقزي، ت أحد اخلٚمٞمؾ، أحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م، ايمؼقافمد ايمـقراكقة ايمػؼفقة

، ه1420، دار إؿمٌٞمٚمٞم٤م، ُمّمٓمٗمك سمـ يمراُم٦م اهلل خمدوم، ومقافمد ايمقؽمائؾ دم ايممميعة اإلؽمالمقة

 م.1999

دار ، قمٌد اًمًالم احلّملم، قةايمؼقافمد وايمضقازمط ايمػؼفقة يمؾؿعامالت اظمايمقة فمـد ازمـ سمقؿ

 م.2002، ه1422، اًمت٠مصٞمؾ

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ، حت٘مٞمؼ وزارة اًمٕمدل، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت، ىمشاف ايمؼـاع فمـ متـ اإلومـاع

 م. 2008، ه1429، اًمًٕمقدي٦م
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 م.1952، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب، حمٛمد أسمق زهرة، آراؤه وهمؼفف، ضمقاسمف وفمرصه: مايمؽ

 م.1995، ه1415، اًمدورة اًمت٤مؾمٕم٦م، جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، لجمؾة جمؿع ايمػؼف اإلؽمالم

اًمٓمٌٕم٦م ، مجع وشمرشمٞم٥م قمٌد اًمرحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ، جمؿقع همتاوى ؾمقخ اإلؽمالم ازمـ سمقؿقة

 اًمًٕمقدي٦م.

 د. ت.، دار أوم٤مق اجلديدة، ت جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، قمكم سمـ أحد سمـ طمزم، اظمحعّم 

ُمريمز ٟمامء ًمٚمٌحقث ، ؾم٤مُمل سمـ إسمراهٞمؿ اًمًقيٚمؿ، ملمدطمؾ إلم أصقل ايمتؿقيؾ اإلؽمال

 م.2013، ه1434، واًمدراؾم٤مت

ُمٓمٌٕم٦م ، ت ص٤مًمح اعمزيد، رواي٦م إؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر، مسائؾ اإلمام أمحد وإؽمحاق زمـ راهقيف

 م.1995، ه1415، اعمدين

 م.1999، ه1420، دار اًمقـمـ، ت ـم٤مرق قمقض اهلل، رواي٦م اسمٜمف ص٤مًمح، مسائؾ اإلمام أمحد

 م.1986، ه1406، ُمٙمت٦ٌم اًمدار، ت قمكم ؾمٚمٞمامن اعمٝمٜم٤م، رواي٦م اسمٜمف قمٌد اهلل، اإلمام أمحدمسائؾ 

، اعمٙمت٥م اإلؾمالُمل، ت طمٌٞم٥م اًمرحـ إقمٔمٛمل، قمٌد اًمرزاق سمـ مه٤مم اًمّمٜمٕم٤مين، اظمصـػ

 م.1983، ه1403

دار ، يزأظمؽم زيتل سمٜم٧م قمٌد اًمٕمز، دم سمطبقؼاهتا ايمّذرائعاظمعامالت اظمايمقة اظمعارصة وأشمر كظرية 

 م.2008، اًمٗمٙمر

، ُم١مؾم٦ًم زايد سمـ ؾمٚمٓم٤من آل نٞم٤من اخلػمي٦م وجمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، معؾؿة زايد يمؾؼقافمد ايمػؼفقة

 م.2013، ه1434، اًمٜمًخ٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

دار قم٤ممل ، وقمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق، ت. قمٌد اهلل اًمؽميمل، ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م، اظمغـل

 م.1997، ه1417، اًمٙمت٥م

دار ، ت حمٞمل اًمديـ ُمًتق وزُمالؤه، أحد سمـ قمٛمر اًم٘مرـمٌل، ظما أؾمؽؾ مـ سمؾخقص مسؾؿ اظمػفؿ

 م.1997، ه1417، اسمـ يمثػم

 ه.1424، دار اسمـ اجلقزي، قمٌد اهلل اًمٕمٛمراين، اظمـػعة دم ايمؼرض
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دار اسمـ ، ت ُمِمٝمقر سمـ طمًـ ؾمٚمامن، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمِم٤مـمٌل، اظمقاهمؼات دم أصقل ايممميعة

 م.1997، ه1417، قمٗم٤من

دار ، ت قمّم٤مم اًمديـ اًمّم٤ٌمسمٓمل، حمٛمد سمـ قمكم اًمِمقيم٤مين، كقؾ إوؿمار ذح مـتؼك إطمبار

 م.1993 -هـ  1413، احلدي٨م
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 ايمدىمتقر ايمعقار ايمصادق همداد

 ىمبغم ايمباضمثكم دم اظمعفد اإلؽمالمل يمؾبحقث وايمتدريب

 ايمبـؽ اإلؽمالمل يمؾتـؿقة

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف اعمرؾمٚملم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 

 وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم

 مةمؼّد 

جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ٟمدوة طمقل اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ذم ضمدة  قَم٘مد

درس ، م2019ؾمٌتٛمؼم  11-9اعمقاومؼ هـ  1441اعمحرم  12-10ظمالل اًمٗمؽمة ُمـ 

َرةُمـ ظمالهل٤م اإلؿمٙم٤مٓت اًمنمقمٞم٦م إلصدار اًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م  وطمٙمؿ شمداوهل٤م  اعمَِمٗم 

ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٛمقُم٤م  واؾمتٙمامٓ عمحقر شمٓمٌٞمؼ اًمت٘م٤مٟم٦م، وحتدي٤مهت٤م وخم٤مـمره٤م

(FinTechوُمٜمٝم٤م اعمٕم٤مُمال ) ت واًمٕم٘مقد اًمتل دمرى قمؼم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م وظم٤مص٦م ُمـ

واؾمتٙمامٓ  Blockchainظمالل شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمت٘م٤مٟم٦م احلديث٦م وقمغم رأؾمٝم٤م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ 

عم٤ًمر اًمٌح٨م واعمٜم٤مىمِم٦م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمت٘م٤مٟم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٞمتؿ شمٜم٤مول سمح٨م 

 .(٦Smart Contractم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م )ٍ وُمٜم٤مىمِم

ذم اًمٌح٨م قمغم شمٜم٤مول اًم٘مْم٤مي٤م إؾم٤مؾمٞم٦م دون اًمتٕمرض حلقار  اًمؽميمٞمزوؾمٞمتؿ 

اعمقوقع واعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م اًمٙمثػمة إٓ ومٞمام ومٞمف دمٚمٞم٦م ًمٌٕمض اعمقوققم٤مت اًمرئٞم٦ًم. 

 : ويٛمٙمـ شمٜم٤مول اعمقوقع ُمـ ظمالل اًمٕمٜم٤مس اًمت٤مًمٞم٦م

 وـمٝم٤م وـمري٘م٦م إضمرائٝم٤م.شمٕمريػ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م وأريم٤من٤م وذ .1

 شمٕمريػ اًمٌٚمقك شمِملم وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م. .2



  ايمعؼقد ايمذىمقة

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|156 

 اًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م. .3

 ( قمغم إٟمؽمٟم٧م.Crowd fundingشمٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ذم اًمتٛمقيؾ اجلامقمل ) .4

قد اعم١ًموًمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مْم٤مي٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م )ُمثال اًمٕمٞمقب( اعمؽمشم٦ٌم قمـغم اًمٕم٘مـ .5

 اًمذيمٞم٦م.

 اإلىم٤مًم٦م ودمٜم٥م اعمٜم٤مزقم٤مت ذم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م. .6

وسمٞمـع ، اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م وقم٘مـقد اًمتٜمٗمٞمـذ اًمـذايت ذم اًمٗم٘مـف اإلؾمـالُمل )سمٞمـقع اًمتٕمـ٤مـمل .7

 آؾمتجرار وهمػمه٤م(.

 هؾ ُمـ رؤي٦م ُم٘م٤مصدي٦م ًمٚمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م. .8

 احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٚمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م وُمًتٜمده ُمـ اًمٜمّمقص وإصقل. .9

اعمٕمدودات اًمتٕمرض عمجٛمؾ اعم٤ًمئؾ اًم٤ًمسم٘م٦م سمِمٙمؾ وؾم٠مطم٤مول ذم هذه اًمقرىم٤مت 

إمم ومّمقل أو ُم٤ٌمطم٨م٪ ُمع إيراد سمٕمض اعم٤ًمئؾ حت٧م  شم٘مًٞمٛمٝم٤مُمقضمز ُمتًٚمًٚم٦م دون 

قمٜمقان واطمد ًمقطمدة اعمقوقع. يمام أٟمٜمل ؾم٠مريمز قمغم اًم٘مْم٤مي٤م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم١مدي إمم 

ِم٦م ورسمام ٓطم٘م٤م اًمٕمقدة عمٜم٤مىم ،ووع شمّمقر واوح ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل قمغم هذه اًمٕم٘مقد

 ىمْمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمٜمٗمرد. شمٓمٌٞم٘م٤مت هذه اًمٕم٘مقد ذم سمح٨م ُمٗمّمؾ ًمٙمّؾ 

رة اًمتقومٞمؼ واًمًداد. ؿم٤ميمرا ُٕم٤مٟم٦م جمٚم٦م اًمًالم اعمقىمّ  -قمز وضمؾ-ؾم٤مئال اعمقمم 

 ٜمنم اًمٌح٨م شمٕمٛمٞمام ًمٚمٗم٤مئدة وإصمراء ًمٚمٛمًتجدات اًمٗم٘مف اعمٕم٤مس وٟمقازًمف.سمُمٝم٤م قمغم شمٙمرّ 
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 ءاتآصمرا، ايممموط، إرىمان، ايمتعريػ

 (Smart Contractsايمعؼقد ايمذىمقة )

 (Electronic contractsوايمعؼقد اإليمؽؼموكقة )

 Smart Contractsُمّمٓمٚمح عم٤م هق ُمٕمروف سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م : اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م

وسمِمٞمقع شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمت٘م٤مٟم٦م وأدواهت٤م وُمٜمتج٤مهت٤م ، شمٕمٜمل اًمذيم٤مء أو اًمذيمل Smartويمٚمٛم٦م 

يمٚمٛم٦م اًمذيمل ًمٙمؾ ُم٤م يتًؿ سمتٓمٌٞمؼ اًمت٘مٜمٞم٦م  وم٘مد ص٤مرت شمْم٤مف، ذم طمٞم٤مشمٜم٤م اعمٕم٤مسة

 (.Smart lifeاحلديث٦م. طمتك احلٞم٤مة ذم فمؾ هذه اًمتٓمٌٞم٘م٤مت وصٛم٧م سم٤محلٞم٤مة اًمذيمٞم٦م )

ووصػ اًمذيم٤مء هلذه اًمٕم٘مقد ًمٙمقن٤م ذاشمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذ ٓ حتت٤مج إمم وؾمٞمط ذم اًمٖم٤مًم٥م 

، جمٚمس اًمٕم٘مدٓ وضمقد ومٕمكم )طمز( ًمٚمٛمتٕم٤مىمديـ ذم أّٟمف  يمام، يمام هق ذم اًمٕم٘مقد اًمت٘مٚمٞمدي٦م

طمٞم٨م إن اًمت٘مٜمٞم٦م شمٕمقض وضمقدمه٤م ُمـ ظمالل متثٞمٚمٝمؿ سمقاؾمٓم٦م أؾم٤مًمٞم٥م وادوات اًمرىمٛمٜم٦م 

 واًمؼمجمٞم٤مت.

، (Smart Contractsاًمتٗمريؼ سملم ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م )ٍ -ذم اًمٌداي٦م-وحيًـ 

 ة آًمت٤ٌمس سمٞمٜمٝمام.ًمِمد   Electronic contractsواًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

 .همايمعؼقد اإليمؽؼموكقة

، قمؼم إضمٝمزة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلديث٦م ُمثؾ اجلقآت ؿُّ تِ اًمٕم٘مقد اًمتل شمَ : هل

وهمػمه٤م ُمـ ظمالل اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ، واحلقاؾمٞم٥م، وإًمقاح اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

أو اعمخ٤مـم٦ٌم ، أو اًمّمقت، سم٤مًمّمقرة: )إٟمؽمٟم٧م( سمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ اعمختٚمٗم٦م

 آًمٙمؽموٟمٞم٦م )اًمرؾم٤مئؾ( قمؼم اًمؼميد اإلًمٙمؽموين.

ًمٙمؽموٟمٞم٦م هل هبذا أؿمٛمؾ ٟمٓم٤مىم٤م ُمـ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن واًمٕم٘مقد آ
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شمتقاومر ومٞمٝم٤م إضمراءات وذوط ُمٕمٞمٜم٦م يمام ؾمػمد ٓطم٘م٤م. وهلذا وم٢من اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م 

ظم٤مرج حمؾ اًمٌح٨م وي٘متٍم اًمٌح٨م وم٘مط قمغم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمقارد ذم اًمٌح٨م. 

ٟمٞم٦م هبذا اعمٕمٜمك داظمٚم٦م ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف ومم٤م جيدر اإلؿم٤مرة إًمٞمف هق أن اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽمو

( سمِم٠من طمٙمؿ إضمراء اًمٕم٘مقد سمآٓت آشمّم٤مل 3/6) 52: اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ

=ٟمٔمرًا : م. طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف1990/  هـ1410ذم دورة ُم١ممتره اًم٤ًمدس سمجدة ، احلديث٦م

إمم اًمتٓمقر اًمٙمٌػم اًمذي طمّمؾ ذم وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل وضمري٤من اًمٕمٛمؾ هب٤م ذم إسمرام اًمٕم٘مقد 

وسم٤مؾمتحْم٤مر ُم٤م شمٕمّرض ًمف اًمٗم٘مٝم٤مء سمِم٠من ، ًمنقم٦م إٟمج٤مز اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م واًمتٍموم٤مت

وُم٤م شم٘مرر ُمـ أن اًمتٕم٤مىمد سملم ، إسمرام اًمٕم٘مقد سم٤مخلٓم٤مب وسم٤مًمٙمت٤مسم٦م وسم٤مإلؿم٤مرة وسم٤مًمرؾمقل

 وشمٓم٤مسمؼ –واًمقيم٤مًم٦م واإليّم٤مء اًمقصٞم٦م قمدا–احل٤مضيـ يِمؽمط ًمف احت٤مد اعمجٚمس 

، قمغم إقمراض أطمد اًمٕم٤مىمديـ قمـ اًمتٕم٤مىمد وقمدم صدور ُم٤م يدل، واًم٘مٌقل اإلجي٤مب

 واعمقآة سملم اإلجي٤مب واًم٘مٌقل سمح٥ًم اًمٕمرف.

 : ر ُم٤م يكمىمر  

وٓ يرى أطمدمه٤م أظمر ، اًمتٕم٤مىمد سملم هم٤مئٌلم ٓ جيٛمٕمٝمام ُمٙم٤من واطمد إذا شمؿ  : ًٓ أوّ 

ويم٤مٟم٧م وؾمٞمٚم٦م آشمّم٤مل سمٞمٜمٝمام اًمٙمت٤مسم٦م أو اًمرؾم٤مًم٦م أو اًمًٗم٤مرة ، وٓ يًٛمع يمالُمف، ُمٕم٤ميٜم٦م

ويٜمٓمٌؼ ذًمؽ قمغم اًمؼمق واًمتٚمٙمس واًمٗم٤ميمس وؿم٤مؿم٤مت احل٤مؾم٥م أزم ، رؾمقل()اًم

ف إًمٞمف ، )احل٤مؾمقب( ومٗمل هذه احل٤مًم٦م يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمٜمد وصقل اإلجي٤مب إمم اعمقضم 

 وىمٌقًمف.

، إذا شمؿ اًمتٕم٤مىمد سملم ـمروملم ذم وىم٧م واطمد ومه٤م ذم ُمٙم٤مٟملم ُمت٤ٌمقمديـ: شماكقاً 

، ٤مىمد سمٞمٜمٝمام يٕمتؼم شمٕم٤مىمدًا سملم طم٤مضيـوم٢من اًمتٕم، ويٜمٓمٌؼ هذا قمغم اهل٤مشمػ واًمالؾمٚمٙمل

 وشمٓمٌؼ قمغم هذه احل٤مًم٦م إطمٙم٤مم إصٚمٞم٦م اعم٘مررة ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم اًمدي٤ٌمضم٦م.

ة يٙمقن ُمٚمزُم٤ًم سم٤مًمٌ٘م٤مء إجي٤مسم٤ًم حمّدد اعمدّ ، هبذه اًمقؾم٤مئؾ، إذا أصدر اًمٕم٤مرض: شمايمثاً 

 وًمٞمس ًمف اًمرضمقع قمٜمف.، قمغم إجي٤مسمف ظمالل شمٚمؽ اعمدة



  ايمعؼقد ايمذىمقة

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|159 

وٓ اًمٍمف ، اًم٘مقاقمد اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ شمِمٛمؾ اًمٜمٙم٤مح ٓؿمؽماط اإلؿمٝم٤مد ومٞمف ن  إ: رازمعاً 

 وٓ اًمًٚمؿ ٓؿمؽماط شمٕمجٞمؾ رأس اعم٤مل.، ٓؿمؽماط اًمت٘م٤مسمض

ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مطمتامل اًمتزيٞمػ أو اًمتزوير أو اًمٖمٚمط يرضمع ومٞمف إمم اًم٘مقاقمد : طمامساً 

 اًمٕم٤مُم٦م ًمإلصم٤ٌمت.

سمِم٠من  38اًمنمقمل رىمؿ ويمذًمؽ شمٜم٤موًمتٝم٤م اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م وسمخ٤مص٦م اعمٕمٞم٤مر  

جيقز إسمرام اًمٕم٘مقد ": قمغم ُم٤م يكم 2/2اًمتٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م سم٤مٕٟمؽمٟم٧م طمٞم٨م ٟمص اًمٌٜمد رىمؿ 

وختْمع اًمٕم٘مقد اًمتل شمؼمُمٝم٤م اعم١مؾم٤ًمت ُمع قمٛمالئٝم٤م قمـ ، اعم٤مًمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م اإلٟمؽمٟم٧م

ُمثؾ ومتح ، ـمريؼ اإلٟمؽمٟم٧م ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ."أو اًمٕم٘مقد اًمتج٤مري٦م وٟمحقه٤م، أو إضمراء احلقآت، تاحل٤ًمسم٤م

 .ايمعؼقد ايمذىمقة

اًم٤ٌمطم٨م ذم حتديد  وم٢منّ  ،ًؿ سم٤محلداصم٦م ٟمًٌٞم٤م٦م يتّ يمٞمّ ُمقوقع اًمٕم٘مقد اًمذّ  ٕنّ  ٟمٔمراً 

ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مد وووع شمٕمريػ ًمف ؾمٞمجد ذم اعمقاىمع اعمتخّمّم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمتّمقرات 

اًمٕمٜم٤مس إؾم٤مؾمٞم٦م هلذه وٟمح٤مول اؾمتخالص ، ؾمٜمذيمر سمٕمْمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، واًمتٕمريٗم٤مت

 اًمٕم٘مقد وُمٙمقٟم٤مهت٤م ُمـ شمٚمؽ اعمٗم٤مهٞمؿ.

قم٘مقد ذاشمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذ شمٌٜمك وشمؼمُم٩م ذم إـم٤مر ": ٤مسم٠مّن  Investopediaومٝم٤م ُمقىمع قمرّ 

شمٜمٔمؿ ذوـمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمٕمالىم٦م سملم اًم٤ٌمئع  (1)ؿمٌٙم٦م شمقزيع ٓ ُمريمزي٦م )اًمٌٚمقيمتِملم(

د ؾمٚمٓم٦م ُمريمزي٦م )ـمرف واعمِمؽمي )ىمد ٓ يٕمرف أطمدمه٤م أظمر( دون احل٤مضم٦م ًمقضمق

                                                           
جؾ إًمٙمؽموين عمٕم٤مجل٦م اًمّمٗم٘م٤مت هل شم٘مٜمٞم٦م شمٕمٛمؾ قمغم هٞمئ٦م ٟمٔم٤مم ؾم "BlockChain"ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ  (1)

وشمدويٜمٝم٤م سمام يتٞمح ًمٙمؾ إـمراف شمتٌع اعمٕمٚمقُم٤مت )ؾمجؾ ًمٚمٌٞم٤مٟم٤مت( قمؼم ؿمٌٙم٦م آُمٜم٦م ٓ شمًتدقمل اًمتح٘مؼ ُمـ 

ـمرف صم٤مًم٨م. وىمد أـمٚمؼ اعمّمٓمٚمح أؾم٤مؾم٤م قمغم قمٛمٚمٞم٤مت إٟمت٤مج اًمٙمتؾ اعمتت٤مًمٞم٦م ذم قمٛمٚم٦م سمتٙمقيـ آومؽماوٞم٦م اًمتل 

 ًٚمٞم٦م. اٟمٔمر: يتؿ شمٕمديٜمٝم٤م )اًمتٜم٘مٞم٥م قمٜمٝم٤م( سمٓمري٘م٦م شمًٚم

https://arabic.arabianbusiness.com/technology/2016/oct/18/424088, 

https://ar.cryptonews.com/guides/what-is-blockchain.htm 
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ومٝمل ىم٤مدرة قمغم شمقومػم اًمث٘م٦م )ًمٙمقن٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمؽماضمع( ذم ىمٞم٤مم اًمٓمروملم سمتٜمٗمٞمذ ، صم٤مًم٨م(

 .(1)"اعمٕم٤مُمالت ووم٘م٤ًم ًمنموط وأطمٙم٤مم اًمتٕم٤مىمد

يٛمٙمـ سمرجمتف اًمٙمؽموٟمٞم٤م وشمٜمٗمٞمذ ، قم٘مد جيٛمع ـمروملم أو أيمثر": ٤م٧م أيْم٤م سم٠من  ومَ وقمرِّ 

 .(2)"ُمٕمٞمٜم٦م أو ذوط حمددة ُمًٌ٘م٤مسمٜمقده سمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل سمٛمجرد حت٘مؼ أطمداث 

وَم٧م  َرةاًمٕم٘مد اًمذي يدون سم٤مؾمتخدام اًمرُمقز : ٤ميمذًمؽ سم٠مّن وقمرِّ طمٞم٨م ، اعمَِمٗم 

 .(3)يٛمٙمـ شمٗمٕمٞمؾ آًمتزاُم٤مت سمٛمقضم٥م آشمٗم٤مق وشمٜمٗمٞمذه٤م سمّمقرة آًمٞم٦م

واًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م )وشمًٛمك أيْم٤م اًمٕم٘مقد ذاشمٞم٦م اًمتٜمٗمٞمذ( هبذا اعمٕمٜمك شمٕمتؼم قم٘مدا سملم 

اًمتٜمٗمٞمذ ُمـ ظمالل اًمؼموشمقيمقل اعمٌٜمل أؾم٤مؾم٤م قمغم رُمقز ري٤موٞم٦م  ـمروملم أو أيمثر ذايت

، وشمتْمٛمـ يم٤موم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت طمقل طم٘مقق وواضم٤ٌمت إـمراف، شمًٛمك اخلقارزُمٞم٤مت

وشم٘مقم  ،(Blockchainوشمٕمتٛمد قمغم شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ )، وشمٜمٗمٞمذ مجٞمع سمٜمقد اًمٕم٘مد

٘مؼ أي ُمٜمٝم٤م يتؿ وذم طم٤مل شمقاومؼ أو حت، شمٚمؽ اًمؼمجمٞم٤مت سمت٘مٞمٞمؿ سمٜمقد أو ذوط اًمٕم٘مد

إرؾم٤مل شم٘مرير دوري إمم يمؾ ُمـ اعمٜمٔمٛملم ًمٚمتح٘مؼ ُمـ ُمّمداىمٞم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت. وسمٛمجرد 

ومًٞمتؿ اًمتٜمٗمٞمذ اًمتٚم٘م٤مئل ًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م. وشمرؾمؾ شم٘م٤مرير حمدصم٦م إمم ، حت٘مؼ اًمٌٜمقد أو اًمنموط

 .(4)يمؾ ُمـ اعمٜمٔمٛملم واعمدىم٘ملم ُمـ أضمؾ اًمتح٘مؼ ُمـ ُمّمداىمٞم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت اجلديدة

أو طمتك ، Cryptocurrenciesقد اًمذيمٞم٦م سم٠مي قمٛمٚم٦م ُمِمٗمرة شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘م ويٛمٙمـ

( هل أيمثر Ethereum. وشمٕمتؼم قمٛمٚم٦م اإلصمػميقم )(Tokens)ة زَ ُم  رَ آشمٗم٤مق قمغم قمٛمٚم٦م ُمُ 

وهل ًمٞم٧ًم جمرد قمٛمٚم٦م وإٟمام ُمٜمّم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ذات ، اؾمتخداُم٤م ذم شمٓمٌٞمؼ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م

                                                           
 .https://sa.investing.com/analysis/article-200227791اٟمٔمر ُمقىمع:  (1)

. ٟم٘مال 5م، ص2019ه/1440٘مدُم٦م ًمٜمدوة اًمؼميم٦م، أحد ظم٤مًمد اًمٌٚمقر، ُم٘مدُم٦م قمـ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م، ورىم٦م ُم (2)

 .PWCُم٘مدُم٦م ُمـ ُم١مؾم٦ًم  Blockchain a catalyst for new approaches in insuranceقمـ ورىم٦م 

 ./https://bit-chain.com/2018/03/14اٟمٔمر ُمقىمع:  (3)

 اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (4)
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يمثر ؿمٝمرة ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع ظمّم٤مئص ُمٕمٞمٜم٦م ٓ شمتقاومر ذم همػمه٤م ًمذًمؽ أصٌح٧م اعمٜمّم٦م إ

 اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م.

اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م شمتؿ ُمـ ظمالل اًمؼموشمقيمقل اًمذي يتْمٛمـ يم٤موم٦م  سم٠من   ويالطمظ

ًمٚمٜمد -وي٘مقم قمغم ومٙمرة اًمٜمد، يٜمٗمذ سمدون واؾمٓم٦م، اًمنموط وإطمداث اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٘مد

وهذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ؾمٞمتؿ ُمِم٤مهدهت٤م وآؿمٝم٤مد قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ ، ومٞمٕمٛمؾ يمذا(-)إذا طمدث يمذا

 ـ اعمًتخدُملم هلذه اعمٜمّم٤مت.آٓف ُم

شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ وُمٜمّم٤مت اًمٕم٘مقد وومؼ ٟمٔم٤مم  شمٓمٌٞم٘م٤متوختتٚمػ 

(Blockchain) ، اعمخت٤مر. وُمـ أهؿ شمٚمؽ إٟمقاع ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ٟمِمػم إمم سمٕمْمٝم٤م

 : (1)وهل

شمًتخدُمف اًمنميم٤مت واعم١مؾم٤ًمت ًمتٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمختٚمٗم٦م ُمثؾ ُم٤م : ظم٤مص: إول

وقمٛمٚمٞم٤مت ذيم٤مت اًمت٠مُملم وهمػمه٤م. ومتٜمح اًمنميم٦م  ،يًتخدم ًمتقزيع أرسم٤مح اًمنميم٤مت

وذم هذه احل٤مًم٦م ؾمتٙمقن اجلٝم٤مت ، آذن واًمؽمظمٞمص عمٜمًقسمٞمٝم٤م ٓؾمتخدام اًمِمٌٙم٦م

 وإـمراف اًمتل شم٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمنميم٦م وُمٜمٝم٤م إضمراء اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ُمٕمرووم٦م اهلقي٦م.

: ُمثؾ، ُمٗمتقح طمٞم٨م يٛمٙمـ ّٕي ؿمخص آٟمْمامم ًمِمٌٙم٦م اًمٕم٘مد: قم٤مم: اًمث٤مين

 (.Bitcoinٕم٤مُمؾ سمٕمٛمٚم٦م اًمٌٞم٧م يمقيـ )اًمت

 .وٓ ظم٤مص٤م(، ٟمقع سملم اعمٗمتقح واخل٤مص )ًمٞمس ُمٗمتقطم٤م سم٢مـمالق: اًمث٤مًم٨م

ًمٕمدم ؿمٝمرشمف  ٪اًمؽميمٞمز ذم اًمٌح٨م قمغم اًمٜمققملم إول واًمث٤مين دون اًمث٤مًم٨م وؾمٞمتؿُّ 

 ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م.

                                                           
، سمح٨م ُم٘مدم ًمٜمدوة جمٛمع اًمٗم٘مف اٟمٔمر: ُمٕمتز أسمق ضمٞم٥م، أذف ه٤مؿمؿ، أٟمقاع اًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م اعمِمٗمرة (1)

 .3م، ص2019، ؾمٌتٛمؼم، "اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م"اإلؾمالُمل اًمدول سمِم٠من 

 https: //ar.cryptonews.com/guides/what-is-blockchain.htmواٟمٔمر يمذًمؽ: 
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 .كات ايمعؼقد ايمذىمقةمؽقّ 

٤مت اًمٕم٘مد اًمذيمل يٛمٙمـ وصٗمٝم٤م وم٢من ُمٙمقٟم، سمٜم٤مء قمغم ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم اعمٗمٝمقم

 : (1)وحتديده٤م سمام يكم

وهؿ اًمراهمٌقن ذم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد ًمتح٘مٞمؼ آصم٤مره وضمٜمل صمامره وومؼ : أؿمراف ايمعؼد .1

ذم طم٤مل يم٤مٟم٧م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ ُمـ اًمٜمقع  (2)وهؿ جمٝمقًمق اهلقي٦م، ذوط ُمٕمٞمٜم٦م

ؿ يٛمٙمـ اًمٕمٚمأّٟمف  وطمتك ذم إـم٤مر هذه اًمت٘مٜمٞم٦م وم٘مد أيمد سمٕمض اًمت٘مٜمٞملم قمغم، اعمٗمتقح

اًمٕمٚمؿ ىمد ي٘مع ٓطم٘م٤م ًمٚمٕم٘مد قمٜمد  . سمٛمٕمٜمك أن  (3)هبقي٦م إـمراف سم٤مًمتٕم٘م٥م واًمتتٌع

 طمّمقل ظمٚمؾ ُمـ ظمالل اًمٌح٨م واًمتحري.

وهق ُم٤م ي٘مقم سمف اًمؼمٟم٤مُم٩م سمحٞم٨م يتٛمٙمـ ُمـ شم٘مٞمٞمد يم٤موم٦م : ايمعؼد "مقضقع" حمّؾ  .2

 إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمحؾ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م شم٘مٜمٞم٤م.

يت٤مح ًمٙم٤موم٦م اعمِم٤مريملم اًمدظمقل ذم  طمٞم٨م: "آًمٙمؽموٟمٞم٦م"اًمتقىمٞمٕم٤مت اًمرىمٛمٞم٦م  .3

 آشمٗم٤مق قمـ ـمريؼ شمقىمٞمع اًمٕم٘مد قمؼم اعمٗم٤مشمٞمح اخل٤مص٦م ًمٙمؾ ـمرف.

اًمتل جي٥م قمغم مجٞمع اعمِم٤مريملم ، ومتثؾ ؾمٚمًٚم٦م دىمٞم٘م٦م ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت: ذوط ايمعؼد .4

 اًمتقىمٞمع قمٚمٞمٝم٤م إلسمداء اًمرو٤م واعمقاوم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م.

اًمذيمل ذم اًمٌٚمقيمِملم  ويتؿ ٟمنم اًمٕم٘مد: ٟمٔم٤مم شم٘مٜمل )ُمٜمّم٦م( ي٘مقم قمغم اًمالُمريمزي٦م .5

 وإشم٤مطمتف سملم قم٘مقد اعمٜمّم٦م.

                                                           
 اٟمٔمر اعم٘م٤مل: ُم٤مهل ويمٞمػ شمٕمٛمؾ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ذم ُمقىمع: (1)

 https: //www.cryptoarabe.com/2019/02/08 

 اٟمٔمر: اعم٘م٤مٓن: شمٕمرف قمغم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م وـمري٘م٦م قمٛمٚمٝم٤م، ذم ُمقىمع: (2)

 https: //arab-btc.net/smart-contractsدًمٞمؾ طمقل اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ،. 

 https: //www.tokenspoken.com/ar/guides-ar/blockchain-guide-ar 

الل طمًلم طمقل اًمٕمٛمالت اعمِمٗمرة، ذم ٟمدوة اًمٕمٛمالت آًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًمتل قم٘مده٤م جمٛمع اًمٗم٘مف قمرض د.ه (3)

 م.2019ؾمٌتٛمؼم  10-9اإلؾمالُمل اًمدوزم سمجدة، 

https://arab-btc.net/smart-contracts
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 .إصمراءات سمـػقذ ايمعؼقد اإليمؽؼموكقة

ًمٙمـ يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمٝم٤م وسمٞم٤من٤م سمِمٙمؾ ، ًؿ هذه اإلضمراءات سمٜمقع ُمـ اًمتٕم٘مٞمدشمتّ 

 : (1)ُمًٌط يمام يكم

إٟمِم٤مء قم٘مد ذيمل ُمـ ظمالل حتديد جمٛمققم٦م ُمـ اًمنموط وإطمداث وومؼ إرادة  .1

وقمٜمد حت٘م٘مٝم٤م يتؿ شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد شمٚم٘م٤مئٞم٤م. وشمِمٛمؾ ، لوسمرجمتٝم٤م ذم سمروشمقيمق، إـمراف

 : شمٚمؽ اًمنموط

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت.، واجلٝم٤مت ذات اًمّمٚم٦م، واًمًٕمر، حتديد حمؾ اًمٕم٘مد -(أ

 .ُمع اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤محتديد إـمراف ذات اًمٕمالىم٦م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م  -(ب

دون احل٤مضم٦م  وم٢مذا حت٘م٘م٧م ُٟمٗمذ اًمٕم٘مد شمٚم٘م٤مئٞم٤م، ٘مقم اًمؼمٟم٤مُم٩م سم٤مًمتح٘مؼ ُمـ اًمنموطي .2

 وذم طم٤مل قمدم حت٘مؼ أي ذط يٜمتٝمل اًمٕم٘مد وٓ يٜمٗمذ.، إمم شمدظمؾ وؾمٞمط

 .ظمحة سمارخيقة فمـ ايمعؼقد ايمذىمقة

اعمتخّمص ذم اًمتِمٗمػم  اًمٙمٛمٌٞمقشمر قم٤ممل ”اًمذيمٞم٦م اًمٕم٘مقد“ل ُمـ قمرض ومٙمرة أوّ 

Nick Szabo  م ىمٌؾ فمٝمقر شم٘مٜمٞم٦م اًمٌٚمقيمتِملم سمًٜمقات. وىمد ىم٤مم آٟمذاك 1994قم٤مم

سمام ذم ذًمؽ اًمؼموشمقيمقٓت اًمتل شمْمؿ ، رىمٛمل ؿمٙمؾ ذم“ـ اًمققمقد ُم جمٛمققم٦م“سمؼمجم٦م 

وسم٘مٞم٧م شمٚمؽ اعم٤ٌمدرة جمرد ومٙمرة ًمٕمدم وضمقد شم٘مٜمٞم٦م ُمتٓمقرة ، وقمقد إـمراف اعمختٚمٗم٦م

 ُمثؾ اًمٌٚمقيمتِملم اًمتل يٛمٙمـ أن شمٕمٛمؾ قمـ ـمري٘مٝم٤م.

ر إو٤موم٦م إمم شمٓمقّ ، "اًمٌٞم٧م يمقيـ"، ل قمٛمٚم٦م رىمٛمٞم٦مم فمٝمرت أوّ 2008وذم ؾمٜم٦م 

                                                           
 . ويمذًمؽ اٟمٔمر ُمقىمع:39أحد اًمٌٚمقر، ُم٘مدُم٦م قمـ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م، ورىم٦م ُم٘مدُم٦م ًمٜمدوة اًمؼميم٦م  (1)

 https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart-contracts-guide-for-

beginners  

 وؾمٞمتؿ شمٜم٤موهل٤م سمِمٙمؾ قم٤مم دون اًمتٗمرىم٦م سملم اعمٜمّم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اعمٗمتقطم٦م وسملم اخل٤مص٦م.

https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart-contracts-guide-for-beginners
https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart-contracts-guide-for-beginners
https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart-contracts-guide-for-beginners
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شمٓمقرت شمٓمٌٞم٘م٤مت  صمؿّ ،  اًمتل يم٤مٟم٧م إؾم٤مس ًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٞم٧م يمقيـشم٘مٜمٞم٦م اًمٌٚمقيمتِملم

وظم٤مص٦م ُمع ُمٜمّم٦م آيثريقم اًمتل شمؿ شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم اؾمتحداث أؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م  ِملمتاًمٌٚمقيم

سم٤مؾمتخدام سمروشمقيمقل ، م2013واًمتل أوح٧م أيمثر اٟمتِم٤مرا ُمٜمذ ، ُمـ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م

ذا اًمؼموشمقيمقل يٛمٙمـ وسمٛمقضم٥م ه، ىم٤مئؿ قمغم ًمٖم٦م سمرجمٞم٦م خمتٚمٗم٦م قمـ ًمٖم٦م اًمٌٞمتٙمقيـ

إُمر اًمذي أيم٥ًم ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتٚم٦م ، طم٥ًم اطمتٞم٤مضم٤مهتؿ "قم٘مقد ذيمٞم٦م"ًمٚمٛمٓمقريـ إٟمِم٤مء 

ُمٞمزة إو٤مومٞم٦م. وُمـ ظمالل إشم٤مطم٦م اعمج٤مل ًمٚمٛمٓمقريـ إلٟمِم٤مء اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م أصٌح 

سم٤مإلُمٙم٤من اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمديد ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وطمؾ اًمٙمثػم ُمـ اعمِم٤ميمؾ واًمتل مل يٙمـ ُمـ 

 .(1)فمٝمقر أول قمٛمٚم٦م رىمٛمٞم٦م )اًمٌٞمتٙمقيـ( اعمٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم هب٤م ُمٜمذ

 .أرىمان وذوط ايمعؼقد ايمذىمقة

ريمـ اًمٕم٘مد هق اًمّمٞمٖم٦م  اخلالف اًمٗم٘مٝمل سملم احلٜمٗمٞم٦م اًمذيـ يرون أن   دم٤موزٟم٤مإذا 

واعمٕم٘مقد ، اًمٕم٤مىمديـ: ومجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ يْمٞمٗمقن إمم اًمّمٞمٖم٦م، )اإلجي٤مب واًم٘مٌقل(

واعمحؾ ، واًمٕم٤مىمديـ، اًمّمٞمٖم٦م: اعمتٛمثٚم٦م ذم ؾمٞمتؿ قمرض أريم٤من اًمٕم٘مدوم٢مّٟمف  قمٚمٞمف )اعمحؾ(.

 وُمدى شمقاومره٤م ذم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م.، وذوـمٝم٤م

إو٤موم٦م إمم إقمامل ُم٘م٤مصد ، هذه إريم٤من سمنموـمٝم٤م ووقاسمٓمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م شمقاومرإن 

اًمٕم٘مقد وُمآٓهت٤م ذم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م هق ُم٤م حيدد ذم شم٘مديري احلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ هذه 

 حثف.اًمٕم٘مقد ذم اعمحقر إظمػم اعمٓمٚمقب سم

 .سمطبقؼ أرىمان ايمعؼد فمعم ايمعؼقد ايمذىمقة

ويٛمٙمـ ، شمٚمخٞمص ُمٙمقٟم٤مت اًمٕم٘مد اًمذيمل يمام ينده٤م اًمت٘مٜمٞمقن ؾمٌؼ أن شمؿّ 

إجي٤مزه٤م ذم صمالصم٦م ُمٙمقٟم٤مت أو أضمزاء رئٞم٦ًم ُمؽماسمٓم٦م وُمتٙم٤مُمٚم٦م متثؾ أؾمس اًمٕم٘مد اًمذيمل 

                                                           
(1) https://arabfolio.com/2018/08/31, 

https://sa.investing.com/analysis/article-200227791 
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 : (1)أو أريم٤مٟمف اًمتل ٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمذ إٓ سمتقاومره٤م وهل

ٛمٕمٜمك أو آظمر إـمراف )أي٤م يم٤من قمددهؿ( اًمذيـ ويِمٙمٚمقن سم: اعمقىمِّٕمقن .1

 ؾمقاء اشمٗم٘مقا او اظمتٚمٗمقا قمغم اًمنموط.، يًتخدُمقن اًمٕم٘مد اًمذيمل

ويٛمّٙمـ ، أو ُمقوقع آشمٗم٤مق )اًمٕم٘مد(. يٙمقن ُمـ وٛمـ سمٞمئ٦م اًمٕم٘مد اًمذيمل: اعمحؾ .2

 اعمًتخدم ُمـ طمؼ اًمقصقل اعم٤ٌمذ هلذا اعمٙمقن دون قمقائؼ. 

ًدا حمددة سم٠موص٤مومٝم٤م ُمـ ظمالل سمرجمتٝم٤م اًمذي يتْمٛمـ ذوـم٤م وسمٜمق: اًمؼموشمقيمقل .3

 سمقاؾمٓم٦م رُمقز ري٤موٞم٦م.

 .مـاومشة مؽقكات ايمعؼد ايمذىمل دم ضقء أرىمان ايمعؼد

وهذه اًمٕم٘مقد ، ٤مس وطمٞم٤مهتؿاًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ُمـ اًمٕم٘مقد احلديث٦م اعمًتجدة قمغم واىمع اًمٜم   .1

ي ٓ اًمٕمرف اًمذ: حتٙمٛمٝم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شمْمٌط اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُمٜمٝم٤م

خي٤مًمػ ٟمّم٤م وٓ إمج٤مقم٤م وٓ ُمٌدأ ُمـ ُم٤ٌمدئ وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. وُمـ اعمٕمٚمقم 

 -وسمخ٤مص٦م ذم اعمٕم٤مُمالت- سم٠من إطمٙم٤مم آضمتٝم٤مدي٦م اًمتل ٓ ٟمص صحٞمح سيح ومٞمٝم٤م

، حت٘مٞمؼ اًمٕمدل ذم اعمٕم٤موو٤مت اعم٤مًمٞم٦م: ُمثؾ، وقمل ومٞمٝم٤م حتٙمٞمؿ ىمقاقمد اًمنميٕم٦م اًمٕم٤مُم٦مرُ 

وآسمتٕم٤مد ، واًمؽمايض سملم اعمتٕم٤مُمٚملم، يؿ اًمٔمٚمؿ واًمٖمشوحتر، واإلطم٤ًمن ذم اًمتٕم٤مُمؾ

وهمػمه٤م ُمـ اًم٘مقاقمد واًمْمقاسمط اًمتل ، وحتريؿ اًمرسم٤م، واًمٖمٌـ، واًمتدًمٞمس، قمـ اًمٖمرر

 حتٙمؿ اعمٕم٤مُمالت.

وىمد أؿم٤مر  ،وي٠ميت دور اًمٕمرف سمٕمد ذًمؽ ذم شمِمٙمٞمؾ اًمٙمثػم ُمـ صٞمغ اًمتٕم٤مُمؾ

أن : ٤مء وٟمٔمرهتؿ إمم اًمٕم٘مقد إممؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٕمرض حتٚمٞمٚمف ٓضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝم

، واإلؿمٝم٤مد، اًمقزم: ُمثؾ، ُٕمقر اًمتل اقمتؼمه٤م اًمِم٤مرع ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وآصم٤مر اًمًٚمػاّ 

                                                           
 https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart-contractsاٟمٔمر: (1)

-guide-for-beginners 
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أُم٤م اًمتزام ، واًمؽمايض ذم قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت طمٙمٛمتٝم٤م سمٞمٜم٦م، واًمّمداق ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح

اًمتل  هذه اًم٘م٤مقمدة اجل٤مُمٕم٦م ر سم٠منّ ىمرّ  صمؿّ  ،(1)ًمٗمظ خمّمقص هب٤م ومٚمٞمس ومٞمف أصمر وٓ ٟمٔمر

هل اًمتل ، وهل أن اًمٕم٘مقد شمّمح سمٙمؾ ُم٤م دل قمغم ُم٘مّمده٤م ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ، ذيمره٤م

اًمِم٤مرع ىمد ايمتٗمك سم٤مًمؽمايض ذم اًمٌٞمع وضمٜمس  قمٚمٞمٝم٤م أصقل اًمنميٕم٦م. وم٢منّ  شمدّل 

، ومل يِمؽمط ًمٗمٔم٤م وٓ ومٕمال ُمٕمٞمٜم٤من، وسمٓمٞم٥م اًمٜمٗمس ذم ضمٜمس اًمتؼمقم٤مت، اعمٕم٤موو٤مت

ٕمٚمامن سمٓمرق ُمتٕمددة ُمـ إىمقال ومه٤م يُ ، يدٓن قمغم اًمؽمايض وقمغم ـمٞم٥م اًمٜمٗمس

، واهل٦ٌم وٟمحقه٤م مل حيد اًمِم٤مرع هل٤م طمدا، واإلضم٤مرة، ظمتؿ سم٠من صٞمغ اًمٌٞمع وإومٕم٤مل. صمؿّ 

قملّم ًمٚمٕم٘مقد صٗم٦م أّٟمف  وٓ ٟم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ٓ ذم يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م

سمؾ ىمٞمؾ ، ص٦مأو ىم٤مل ُم٤م يدل قمغم ذًمؽ ُمـ أن٤م ٓ شمٜمٕم٘مد إٓ سم٤مًمّمٞمغ اخل٤م، ُمٕمٞمٜم٦م إًمٗم٤مظ

واًمنمط سملم اًمٜم٤مس ُم٤م " ،(2)ف ُمـ اًمٌدعوأٟمّ ، ٤م خي٤مًمػ اإلمج٤مع اًم٘مديؿهذا اًم٘مقل ممّ  إنّ 

 .(3)"وه إضم٤مرة...واإلضم٤مرة سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م قمدّ ، اًمٌٞمع سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م قمدوه سمٞمٕم٤م يمام أنّ ، قمدوه ذـم٤م

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طم٨م اعم١مُمٜملم قمغم ُم٤م يمٚمٗمٝمؿ سمف وُم٤م اًمتزُمقا سمف ُمـ قم٘مقد  سمؾ إنّ 

ژ ژ ڑ  ﴿قم٤مهدوا اهلل قمغم أدائٝم٤م وأؿمٝمدوا اخلٚمؼ قمغم ذًمؽ وُمقاصمٞمؼ و

ام إكّ ": ومٞمام يرويف أسمق ؾمٕمٞمد اخلدري -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- . وىم٤مل(4)﴾ڑ ک

 .(5)"ايمبقع فمـ سمراض

وىمد اٟمتٝم٩م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم شمٙمٞمٞمٗمف هلذه اًمٕم٘مقد اعمًتجدة قمغم ىم٤مقمدة 

                                                           

 . 132-131اٟمٔمر: اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ص  (1)

 .448، ص29. جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ج133-132صاٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ،  (2)

 .447، 448، ص29جمٛمقع اًمٗمت٤موى، ج (3)

 .1ؾمقرة اعم٤مئدة، أي٦م  (4)

، 3. وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، ج29، ص6. اًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى، ج737، ص2رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف، ج (5)

، صحٞمح ووٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم 125، ص5ؾ، ج. ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين صحٞمح. اٟمٔمر: إرواء اًمٖمٚمٞم538ص

 . 2323وزي٤مدشمف، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، رىمؿ 
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اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٛمٕم٤مُمالت. وىمد ٟمص ذم ىمراره  اإلسم٤مطم٦م إصٚمٞم٦م صمؿ حتٙمٞمؿ اًم٘مقاقمد واعم٤ٌمدئ

هق قم٘مد ُمًتحدث ُمًت٘مؾ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف "( سمِم٠من قم٘مد اًمّمٞم٤مٟم٦م 6/11)103رىمؿ 

( سمخّمقص شمٓمٌٞمؼ ٟمٔم٤مم 19/8)182. وضم٤مء ذم اًم٘مرار رىمؿ "إطمٙم٤مم اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٕم٘مقد

قم٘مد اًمٌٜم٤مء "، ( ذم شمٕمٛمػم إوىم٤مف واعمراومؼ اًمٕم٤مُم٦مB.O.Tاًمٌٜم٤مء واًمتِمٖمٞمؾ واإلقم٤مدة )

ومٝمق وإن ؿم٤مسمف ذم سمٕمض صقره اًمتٕم٤مىمدات ، واإلقم٤مدة قم٘مد ُمًتحدثواًمتِمٖمٞمؾ 

 ."ُمٜمٝم٤م ىمد ٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع أّي وم٢مّٟمف  ،وأدوات آؾمتثامر اعمٕمٝمقدة وم٘مٝم٤م

وهذه اعم٤ٌمدئ واًم٘مقاقمد شمٗمتح اًم٤ٌمب أُم٤مم اًمتدسمر ذم هذه اًمٕم٘مقد اعمًتحدصم٦م اًمتل 

 ٓ ٟمٔمػم هل٤م ُمـ اًمٕم٘مقد اعمًامة.

رو٤م "٤مب واًم٘مٌقل( اًمداًم٦م قمغم اًمرو٤م أؾم٤مس اًمٕم٘مد هق اًمّمٞمٖم٦م )اإلجي إنّ  .2

وم٤مًمّمٞمٖم٦م ، (1)ٞمٖم٦م ريمـ ُمـ أريم٤من اًمٕم٘مداًمّّم  ٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أنّ وىمد اشمّ ، "اعمتٕم٤مىمديـ

ن اًمرئٞمس ًمٚمٕم٘مد. سمؾ إن اًمٗم٘مٝم٤مء قمّرومقا اًمٕم٘مد سمام يٗمٞمد اًمرسمط سملم اإلجي٤مب هل اعمٙمقّ 

قمغم وضمف ارشم٤ٌمط إجي٤مب سم٘مٌقل : وم٘م٤مًمقا ذم اًمتٕمريػ اخل٤مص ًمٚمٕم٘مد سم٠مٟمف، واًم٘مٌقل

 .(2)فُمنموع يث٧ٌم أصمره ذم حمٚمّ 

اإلجي٤مب واًم٘مٌقل ذم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م اًمدآن قمغم إرادة إـمراف ورو٤مهؿ  إنّ 

                                                           

، "آجي٤مب واًم٘مٌقل"ُمٕمٚمقم اخلالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء طمقل أريم٤من اًمٕم٘مد، ومٌٞمٜمام يرى اجلٛمٝمقر أن٤م: اًمّمٞمٖم٦م  (1)

هق اًمّمٞمٖم٦م، أُم٤م  واًمٕم٤مىمدان، واعمحؾ )اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف(. ظمالوم٤م ًمٚمحٜمٗمٞم٦م اًمذيـ يرون سم٠من اًمٕم٘مد ًمف ريمـ واطمد

سم٘مٞم٦م إريم٤من إظمرى ومٝمل ُمـ ُمًتٚمزُم٤مت اًمّمٞمٖم٦م، وٓ سمد ُمـ وضمقده٤م ذم اًمٕم٘مد. اٟمٔمر: اعمًٌقط 

. 3، ص6. اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ ًمٚمٛمقاق، ج100، ص2. شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ ًمٚمزيٚمٕمل، ج15، ص5ًمٚمنظمز، ج

، 9، ج. اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي5، ص3. اًمقؾمٞمط ًمٚمٖمزازم، ج191، ص5اًمتقوٞمح خلٚمٞمؾ اسمـ اؾمح٤مق، ج

 . 149، ص2. يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٌٝمقيت، ج149ص

، 1. اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، ًمٚمزرىم٤م، ج 644اٟمٔمر: اًمٕم٘مقد واًمنموط واخلٞم٤مرات إلسمراهٞمؿ سمؽ، ص (2)

، 3، طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل ًمٚمدؾمقىمل، ج 87، ص3، واٟمٔمر يمذًمؽ: اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ، ج291ص

 .5، ص6ـ ىمداُم٦م، ج ، اعمٖمٜمل ٓسم11- 10، ص3، اعمٝمذب ًمٚمِمػمازي، ج 4ص
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ذم سمروشمٙمقل سمقاؾمٓم٦م سمرجمٞم٤مت  (1)ختزيٜمٝم٤م )ختزيـ إرادة اًمٕم٤مىمديـ( ف يتؿّ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمّ 

ُمـ  أي إذا شمٓم٤مسم٘م٧م اًمنموط )اعمقوققم٦م "اًمٜمد ًمٚمٜمد"ظم٤مص٦م ويتؿ صٞم٤مهمتٝم٤م ذم ؿمٙمؾ 

٥م ٤م يؽمشمّ ممّ ، اًمٓمروملم( ومجٞمع إطمداث وشمقاوم٘م٧م وم٢من اًمؼمٟم٤مُم٩م ي٘مقم سمتٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد ذاشمٞم٤م

 قمٜمف طمدوث آصم٤مره ُم٤ٌمذة.

ومٗمل قم٘مد اًمٌٞمع ختزن إرادة اًم٤ٌمئع )آجي٤مب( سمٜم٘مؾ اعمٌٞمع )وومؼ ذوط حمددة( 

يمام ختزن إرادة اعمِمؽمي سمتٛمٚمؽ ُمٌٞمع )وومؼ ذوط حمددة( وم٢مذا شمٓم٤مسم٘م٧م شمٚمؽ ، ًمٚمراهم٥م

صمؿ يرؾمؾ ًمٕمدد ٓ حمدود ، نموط )ذوط اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي( وم٢من اًمٕم٘مد يٜمٗمذ شمٚم٘م٤مئٞم٤ماًم

وهبذا يّمٌح هذا اًمٕم٘مد ىمد يِمٝمد قمٚمٞمف ظمٚمؼ يمثػم ُمـ ، ُمـ اعمًتخدُملم ًمٚمتح٘مؼ ُمٜمف

 وٓ يٛمٙمـ سمٕمد ذًمؽ شمٕمديٚمف أو شمٖمٞمػم ُم٤م ومٞمف.، اًمٜمٔم٤مماعمتٕم٤مُمٚملم ُمع 

ظمالل شم٘مٜمٞم٦م اًمٌٚمقك ؿملم  ٟم٤من ذم يمقد )سمروشمقيمقل( ُمـوم٤مإلجي٤مب واًم٘مٌقل اعمخزّ 

يٜمتٝمل سمتٓم٤مسمؼ اًمنموط ، إجي٤مب ممتد )ُمٗمتقح( خمزنأّٟمف  يٛمٙمـ شمرمجتٝم٤م سمِمٙمؾ سمًٞمط إمم

 ذ اًمٕم٘مد سمذًمؽ شمٚم٘م٤مئٞم٤م.اًمذي يٛمثؾ ىمٌقٓ )خمزٟم٤م( ومٞمٜمٗمّ 

قمغم اًمتقصٞمػ اًم٤ًمسمؼ ومتؼمز ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٝمٛم٦م يٜمٌٖمل ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م. شمتٕمٚمؼ  وسمٜم٤مء

سمتٕمٚمٞمؼ شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد قمغم اًمتقاومؼ ذم اًمنموط : ٟمٞم٦موختتص اًمث٤م، سم٤مإلجي٤مب اعمٛمتد: إومم

 ."شمٕمٚمٞمؼ اًمٕم٘مد"

 .جياب اظمػتقح أو اظمؿتداإل

 : ايمتعريػ .1

واحلٜم٤مسمٚم٦م( احلٜمٗمٞم٦م ذم شمٕمريػ ، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء )اعم٤مًمٙمٞم٦م ظم٤مًمػ

وشمٕمريػ احلٜمٗمٞم٦م ىمد يٙمقن أيمثر ُمالءُم٦م ًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م.  ،(2)آجي٤مب واًم٘مٌقل

                                                           
 م.2019، 39اٟمٔمر: د.قمٌد اًمًت٤مر أسمقهمدة، اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م واًمٌٜمقك اًمرىمٛمٞم٦م واًمٌقك شمِملم، ُم٘مدم ًمٜمدوة اًمؼميم٦م  (1)

قمغم أن اإلجي٤مب: ُم٤م صدر ُمـ  شمدور ُمٕم٤مين اإلجي٤مب واًم٘مٌقل قمٜمد مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء )اعم٤مًمٙمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م( (2)
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ُم٤م يّمدر ُمـ : وايمؼبقل، ُم٤م يّمدر ُمـ أطمد اًمٕم٤مىمديـ أوٓ: آجيابإن وهق ىمقهلؿ 

آجي٤مب : . ىم٤مل اسمـ قم٤مسمديـ(1)اًمٕم٤مىمد أظمر سمٕمد اإلجي٤مب ُمـ إول ُمّمدىم٤م وُمقاوم٘م٤م ًمف

ًٓ ؾمقاء وىمع ُمـ اًم٤ٌمئع أو ُمـ " و٤م اًمقاىمع أو  ال قمغم اًمرِّ إصم٤ٌمت اًمِٗمٕمؾ اخل٤مّص واًمد 

واًم٘مٌقل اًمٗمٕمؾ ، قل اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ هذا سم٠مًمػيم٠من يٌْتدئ اعمُِمؽمي ومٞم٘م، اعمُِمؽمي

 .(2)"اًمث ٤مين

( 3/6) 52: وسم٤مًمرضمقع ًم٘مرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ، وُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ

 38اًمنمقمل رىمؿ ويمذًمؽ ًمٚمٛمٕمٞم٤مر ، سمِم٠من طمٙمؿ إضمراء اًمٕم٘مقد سمآٓت آشمّم٤مل احلديث٦م

 : اعمٛمتد سم٤مًم٘مقل يٛمٙمـ شم٘مديؿ ُمٗمٝمقم ًمإلجي٤مب، سمِم٠من اًمتٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م سم٤مٕٟمؽمٟم٧م

إذا ، اًمٗمؽمة اعمٛمتدة سملم إصدار اعمقضم٥م وىمٌقل اًمٓمرف أظمر ظمالل جمٚمس اًمٕم٘مد -

 مل يتخٚمؾ ذًمؽ إقمراض ُمـ أطمد اًمٓمروملم.

سمٗمؽمة آشمّم٤مل واًمرسمط سملم إرادة اًمٕم٤مىمديـ إجي٤مسم٤م : يمام يٛمٙمـ اًمتٕمٌػم قمٜمف يمذًمؽ -

 وىمٌقٓ.

ُمدة حمددة وٓ شم٘متٍم اإلجي٤مب اًمذي يًتٛمر : فومف ُم١ممتر ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل سم٠مٟمّ وقمرّ  -

 .(3)ص٤محلٞمتف قمغم جمٚمس اًمٕم٘مد ويٜمتٝمل سم٤مًم٘مٌقل أو سم٤مٟمتٝم٤مء اعمدة اعمحددة

                                                                                                                                              
ٓ أم صم٤مٟمٞم٤م، واًم٘مٌقل: ُم٤م يم٤من ُمـ أظمر. وم٢من ىم٤مل اًم٤ٌمئع سمٕمتؽ، وىم٤مل: اعُمٛمّٚمؽ ؾمقاء أيم٤من صدر ُمٜمف أو

. وإذا ىم٤مل اعمِمؽمي "ىمٌٚم٧م"، واًم٘مٌقل: ىمقل اعمِمؽمي: "سمٕمتؽ"اعمِمؽمي: ىمٌٚم٧م، وم٤مإلجي٤مب هق ىمقل اًم٤ٌمئع 

. أوٓ: سمٕمٜمل، وىم٤مل: اًم٤ٌمئع صم٤مٟمٞم٤م: سمٕمتؽ. وم٤مإلجي٤مب هق ىمقل اًم٤ٌمئع: ُمـ ًمف طمؼ اًمتٛمٚمٞمؽ، وإن صدر ُمٜمف صم٤مٟمٞم٤م

. طم٤مؿمٞم٦م 6، ص2وإن صدر أوٓ. اٟمٔمر: إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٌٙمري، ج "اعمتٛمٚمؽ"واًم٘مٌقل: هق ىمقل اعمِمؽمي 

، اًمٖمرر اًمٌٝمٞم٦م 328، ص3. روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم ًمٚمٜمقوي، ج129، ص2اًمٕمدوي قمغم يمٗم٤مي٦م اًمٓم٤مًم٥م اًمرسم٤مين، ج

 ، 6، اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع، ًمٚمٛمرداوي، ج287، ص2ًمزيمري٤م إٟمّم٤مري، ج

 . 649ًمٕم٘مقد واًمنموط إلسمراهٞمؿ سمؽ، صاٟمٔمر: ا (1)

 .506، ص4رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ٓسمـ قم٤مسمديـ، ج (2)

م، اعمحزر 2017ه/1439اٟمٔمر: اًم٘مرارات واًمتقصٞم٤مت اًمّم٤مدرة قمـ ُم١ممتر ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اًم٤ًمسمع،  (3)

 اًمث٤مًم٨م.
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 .جمؾس ايمعؼد وأشمره دم آجياب وايمؼبقل .2

احل٤مل )اًمٔمرف( اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اعمتٕم٤مىمدان ُم٘مٌٚملْم ": فف جمٚمس اًمٕم٘مد سم٠مٟمّ قمرّ 

أو ، و اومؽماق اًمٓمروملمأ، ويٌدأ سم٤مإلجي٤مب ويٜمتٝمل سم٤مٟمٕم٘م٤مد اًمٕم٘مد، قمغم اًمتٗم٤موض ذم اًمٕم٘مد

. وسمِمٙمؾ قم٤مم وم٢من حتديد سمداي٦م آجي٤مب ون٤ميتف ُمرشمٌط سمٛمجٚمس اًمٕم٘مد. (1)اإلقمراض

أو ُمـ ظمالل وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل احلديث٦م ، وم٢مذا يم٤من اًمٕم٘مد سملم طم٤مضيـ ذم ُمٙم٤من واطمد

وم٢من اعمجٚمس يٕمد ُمتحدا وهق ُم٤م ، يم٤مهل٤مشمػ أو اًمتقاصؾ سم٤مٕٟمؽمٟم٧م سم٤مًمّمقرة أو اًمّمقت

ويٕمتؼم ُمـ زُمـ صدور آجي٤مب ُمـ اعمقضم٥م وطمتك ىمٌقل ، "جٚمساحت٤مد اعم"يًٛمك 

اًمٓمرف أظمر. أُم٤م إن يم٤من سملم هم٤مئٌلم وذًمؽ ُمـ ظمالل اًمرؾم٤مًم٦م أو اًمرؾمقل أو اًمؼميد 

ويٕمتؼم اعمجٚمس ذم هذه احل٤مًم٦م ُمٜمذ ، ومٝمق سملم هم٤مئٌلم، أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ اإلًمٙمؽموين

 وصقل آجي٤مب ًمٚمٓمرف أظمر وطمتك ىمٌقًمف.

 .وايمؼبقل زمكم اظمتعاومديـ فمـد احتاد اظمجؾس واهمؼماومفاسمصال اإلجياب  .3

واًمٗمقري٦م وقمدم ، اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم وضمقب اشمّم٤مل اًم٘مٌقل سم٤مإلجي٤مب ُم٤ٌمذة

 : إمم ىمقًملم "سملم طم٤مضيـ"ذم طم٤مل احت٤مد اعمجٚمس ، اًمؽماظمل سمٞمٜمٝمام

اًمذيـ ىم٤مًمقا سمٕمدم  (2)مـ احلـػقة واظمايمؽقة واحلـازمؾةجلٛمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء : لإوّ 

ط اًمٗمقري٦م ذم آشمّم٤مل سملم اإلجي٤مب واًم٘مٌقل قمغم وضمف اًمٕمٛمقم ُمع وضمقد اؿمؽما

اؾمتثٜم٤مءات ظم٤مص٦م سمٙمؾ ُمذه٥م٪ إذ ًمٞمس ُمـ اًمالزم قمٜمدهؿ صدور اًم٘مٌقل ومقر 

                                                           
الل قم٘مد اًمٌٞمع، عمحٛمد . ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ ظم31/8وم٘مرة  432، ص1اعمدظمؾ ًمٚمزرىم٤م، ج (1)

. وقاسمط اًمٕم٘مقد: دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م 97، ص1. اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ًمٕم٤ٌمس طمًٜمل حمٛمد، ج71ؾمالُم٦م، 

. ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد، عمحٛمد ٟمجٞم٥م قمقولم 129ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وُمقازٟم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل ووم٘مٝمف، ص 

 .44اعمٖمريب، ص

. 228، ص6. اًمذظمػمة، ج89، ص3ًمرائؼ، ج، اًمٌحر ا137، ص5. وج232، ص2سمدائع اًمّمٜم٤مئع،  (2)

 .6، ص3. ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك، ج6، ص2. ذح ُمٜمتٝمك آرادات، ج308، ص4اًمتقوٞمح، ج
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 جمٚمس اًمٕم٘مد ٓ يزال ُمٜمٕم٘مدا.  ؾ ـم٤معم٤م أنّ واًمت٠مُمّ  ،ُمـ ومؽمة ًمٚمؽموي سمدّ  سمؾ ٓ، اإلجي٤مب

٘مٌقل ومقر اإلجي٤مب ًمٞمٙمقن ىم٤مًمقا سمٚمزوم صدور اًمايمذيـ ، (1)يمؾشاهمعقة: اًمث٤مين

ؼ ذًمؽ إذا وىمع شمراظمل سملم اًم٘مٌقل واإلجي٤مب. وٓ يتح٘مّ ، ذط آشمّم٤مل سمٞمٜمٝمام ُمتح٘م٘م٤م

 يٙمقن اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام سمزُمـ يًػم سمح٥ًم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕمرف. إّٓ أن

وهق اًمذي يٜمٌٖمل ، ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رأي اجلٛمٝمقر دأيّ وىمد 

اًمتٕم٤مىمد سملم احل٤مضيـ يِمؽمط ًمف  ": ه٤م اًم٘مرار. وٟمّمفاًمتٕمقيؾ قمٚمٞمف سم٤مًمنموط اًمتل ذيمر

وقمدم ، واًم٘مٌقل اإلجي٤مب وشمٓم٤مسمؼ – واًمقيم٤مًم٦م واإليّم٤مء اًمقصٞم٦م قمدا –احت٤مد اعمجٚمس 

واعمقآة سملم اإلجي٤مب واًم٘مٌقل ، صدور ُم٤م يدل قمغم إقمراض أطمد اًمٕم٤مىمديـ قمـ اًمتٕم٤مىمد

 .(2)"سمح٥ًم اًمٕمرف

سملم "ديـ قمٜمد قمدم احت٤مد اعمجٚمس ّم٤مل اإلجي٤مب واًم٘مٌقل سملم اعمتٕم٤مىم٤م اشمّ أُمّ 

وىمد ىمرر ، (3)سملم ؿمخّملم ٓ جيٛمٕمٝم٤م جمٚمس قم٘مد واطمدف اًمتٕم٤مىمد ف سم٠مٟمّ قُمرّ ، "هم٤مئٌلم

واظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمؽمة اعمٛمتدة سملم ، (4)اًمٗم٘مٝم٤مء إمج٤مٓ صح٦م اًمٕم٘مد سمٛمثؾ هذه اًمقؾم٤مئؾ

أو سمداي٦م اعمجٚمس واٟمتٝم٤مئف. سملم ُمـ ي٘مقل سمٛمجرد وصقل اإلجي٤مب ، اإلجي٤مب واًم٘مٌقل

 .(5)وومؼ شمٗمّمٞمؾ ًمٞمس هذا حمٚمف، وسملم ُمـ يِمؽمط ُمقاوم٘متف، "اعمِمؽمي"ًمٚمٓمرف أظمر 

                                                           
، 5. اًمٌٞم٤من ذم ُمذه٥م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ًمٚمٕمٛمراين، ج371-370، ص13. ج330، ص11ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م، ج (1) 

 .15ص

 (.3/6، )53اٟمٔمر ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اًمدوزم اًم٤ًمسمؼ، رىمؿ  (2)

 .6آًمتزاُم٤مت ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، ًمٕمٛمر ؾم٤ممل حمٛمد، ص (3)

، 3، طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي، ج5، ص5، ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٚمخرر، ج138، ص5سمدائع اًمّمٜم٤مئع ًمٚمٙم٤مؾم٤مين، ج (4)

. 495، ص7، ًمٚمراومٕمل، ج"اًمنمح اًمٙمٌػم"، اًمٕمزيز ؿمح اًمقضمٞمز 167، 9، اعمجٛمقع ًمٚمٜمقوي، ج14ص

. ُمٓم٤مًم٥م أوزم اًمٜمٝمك 148، ص3ِم٤مف اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٌٝمقيت، ج، يم360، ص1يمِمػ اعمخدرات ًمٚمٌٕمكم، ج

 .405، ص6ًمٚمرطمٞم٤ٌمين، ج

. اعمجٛمقع 5، ص2، آظمتٞم٤مر ًمتٕمٚمٞمؾ اعمخت٤مر ًمٚمٛمقصكم، ج255، ص6اًمٕمٜم٤مي٦م ذح اهلداي٦م ًمٚم٤ٌمسمريت، ج (5)

، 4. ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمٚمحٓم٤مب، ج360، ص1. يمِمػ اعمخدرات ًمٚمٌٕمكم، ج168، ص9ًمٚمٜمقوي، ج

 . 193، ص5ج. اًمتقوٞمح خلٚمٞمؾ، 239ص
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 اًمٕم٘مد سملم هم٤مئٌلم يٜمٕم٘مد سمقصقل وىمد أظمذ جمٛمع اًمٗم٘مف اًمدوزم سم٤مًمرأي اًم٘م٤مئؾ سم٠منّ 

ف إًمٞمف وىمٌقًمف اإلجي٤مب إمم اعمقضم 
اًمتٕم٤مُمالت  38. وهق ُم٤م أيمده اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ (1)

 اعم٤مًمٞم٦م سم٤مٕٟمؽمٟم٧م.

اعمدين اؾمتٛمد ُمـ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ٟمٔمري٤مت حتديد اٟمٕم٘م٤مد اًمٕم٘مد سملم  واًم٘م٤مٟمقن

 : (2)هم٤مئٌلم وأرضمٕمٝم٤م إمم

 طمٞم٨م يٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمٜمد إقمالن اًم٘مٌقل.، إقمالن اًم٘مٌقل 

 ويٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد سم٢مرؾم٤مل اًم٘مٌقل سم٠مي ـمري٘م٦م ًمٚمٓمرف أظمر.، شمّمدير اًم٘مٌقل 

 ويٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمٜمد وصقل اًم٘مٌقل إمم حمؾ اًمٓمرف.، وصقل اًم٘مٌقل 

 ويٜمٕم٘مد اًمٕم٘مد قمٜمد قمٚمؿ اعمقضم٥م سم٤مًم٘مٌقل اًمّم٤مدر ُمـ اًمٓمرف ، ٕمٚمؿ سم٤مًم٘مٌقلاًم

 أظمر.

 :سمؼرير

اًمّمٞمٖم٦م )آجي٤مب : أريم٤من اًمٕم٘مد وهل جيد أن  اًمذيمٞم٦م اعمت٠مُمؾ عمٙمقٟم٤مت اًمٕم٘مقد 

واعمحؾ )ُمقوقع اًمٕم٘مد( ُمتقاومرة ، وأـمراف اًمتٕم٤مُمؾ )اًمٕم٤مىمدان أو أيمثر(، واًم٘مٌقل(

ٙمٜمٝم٤م خمزٟم٦م ؾمٚمٗم٤م ذم سمروشمقيمقل ُمـ ظمالل ًمٖم٦م وًم، سم٤مًمنموط اًمتل يرشمْمٞمٝم٤م يمؾ ـمرف

ًمٚمٜمد( أي إذا حت٘م٘م٧م وشمٓم٤مسم٘م٧م اًمنموط ذم قم٘مد ُمـ -سمرجم٦م ُمٕمٞمٜم٦م قمغم أؾم٤مس )اًمٜمد

اًمٕم٘مقد يٜمٗمذ شمٚم٘م٤مئٞم٤م وشمؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مره وومؼ اعمدون ذم اًمنموط اعمقىمع قمٚمٞمٝم٤م ُمـ 

 اجلٛمٞمع.

، يملًمٕم٘مد اًمذ  اعم٘مررات اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمجٚمس اًمٕم٘مد ُمتْمٛمٜم٦م ذم ا مجٞمع يمام أنّ 

إـمراف سم٤مًمنموط اعمدوٟم٦م ذم اًمٕم٘مد يتج٤موز  ويمقٟمف وطمدة واطمدة شمتالىمك ومٞمف إرادة يمّؾ 

                                                           
 (.3/6، )53اٟمٔمر ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اًمدوزم اًم٤ًمسمؼ، رىمؿ  (1)

 .7آًمتزاُم٤مت ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، ًمٕمٛمر ؾم٤ممل حمٛمد، ص (2)
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، واشمّم٤مل آجي٤مب سم٤مًم٘مٌقل، ىمفرّ ٗمَ ُمقوقع احت٤مد جمٚمس اًمٕم٘مد )سملم طم٤مضيـ( أو شمَ 

إذا  وُمٓم٤مسم٘م٦م اإلجي٤مب ًمٚم٘مٌقل٪ ٕن يمؾ ذًمؽ ُمدون ذم اًمؼموشمٙمقل وٓ يتؿ اًمتٜمٗمٞمذ إّٓ 

اًمٓمروملم أو أيمثر قمغم اًمنموط واعمتٓمٚم٤ٌمت اعمدوٟم٦م ذم اًمٕم٘مد اًمذيمل ُمـ شمقاوم٘م٧م إرادة 

 ظمالل اًمتقاومؼ اًمتٚم٘م٤مئل سمام ي١مدي إمم اًمتٜمٗمٞمذ اًمذايت ًمٚمٕم٘مد.

ومتٓمٌٞمؼ اًمْمقاسمط واًمنموط ذم ُمثؾ هذه اًمٕم٘مقد ٓ يٛمٙمـ اًمٕم٨ٌم هب٤م سم٤مًمتٕمديؾ أو 

قم٘مد  ءة اًمتٓمٌٞمؼ ٕيِّ إؾم٤م يمام أنّ ، اًمّم٤مرُم٦م وآؿمٝم٤مد ُمـ مجٞمع اعمتٕم٤مُمٚملم ًمٚمرىم٤مسم٦ماًمتٖمٞمػم 

 ًمتٜمٗمٞمذ اًمذايت اعم٤ٌمذ دون وؾمٞمط.ٓ يٛمٙمـ شمّمقره٤م خل٤مصٞم٦م ا
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 إؾمؽآت سمتعؾؼ زمايمعؼقد ايمذىمقة

أُم٤م ، شمٜم٤مول اإلؿمٙم٤مٓت اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٘مد اًمذيمل وُمٙمقٟم٤مشمف ومٞمام يكم يتؿّ 

وخم٤مـمر اًمٕم٘مد اًمذيمل وُمآٓشمف مم٤م ، اإلؿمٙم٤مٓت اعمٓمروطم٦م قمغم ُمًتقى ُم٘م٤مصد اًمٕم٘مقد

 ىمد ي١مصمر ذم احلٙمؿ اًمنمقمل اًمٜمٝم٤مئل ومًٞمتؿ شمٜم٤موهل٤م ذم احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٚمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م.

 .أؿمراف ايمتعامؾ دم ايمعؼد ايمذىمل: ٓأوّ 

ومال يٕمّد ، صمٛم٦م أٟمقاع ُمـ اعمٜمّم٤مت اًمرىمٛمٞم٦م شمٙمقن هقي٤مت اعمًتخدُملم ومٞمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م .1

ٛمٙمـ ُمٕمٚمقُمٞم٦م إـمراف اعمقىمٕم٦م ًمتٜمٗمٞمذ قم٘مقد ذيمٞم٦م أُمرا ُمِمٙمال ذم هذه اعمٜمّم٤مت ومٞم

ُمـ ظمالل اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمًجٚم٦م اًمتح٘مؼ ُمـ أهٚمٞم٦م أـمراف اًمتٕم٤مُمؾ )اًمقضمقب 

 : وإداء(. وُمـ ذًمؽ

  ٤مت اًمتل شمٕمتٛمد قمغم شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ اخل٤مص٦م سمٕمدد حمدود ُمـ اعمًتخدُملم اعمٜمّّم

يم٤معمٜمّم٤مت اًمرىمٛمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م واًمنميم٤مت ، وومؼ ذوط وُمقاصٗم٤مت حمددة

اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م اًمتل شمٜمٗمذ قمغم هذه اعمٜمّم٤مت وم٢من وذيم٤مت اًمت٠مُملم وهمػمه٤م. ومٗمل 

ويمذًمؽ يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ ، إـمراف ذم أي قم٘مد ذيمل شمٙمقن هقيتٝمؿ وأهٚمٞمتٝمؿ ُمٕمٚمقُم٦م

 ٌٝم٤م اًمٕم٘مقد أو ًمقائح شمٚمؽ اعم١مؾم٤ًمت.هبؿ ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت وُمٕمٚمقُم٤مت شمتٓمٚمّ 

  ُمثؾ سمٕمض اًمدول اًمتل شمِمؽمط : ٤مت اعم٘مٞم دة سمنموط وىمٞمقد ُمٗمروو٦م ُمـ اًمدوًم٦ماعمٜمّّم

َرةخدُمل اعمٜمّم٤مت اًمرىمٛمٞم٦م وومتح حم٤مومظ شمداول اًمٕمٛمالت قمغم ُمًت أو اًمٕم٘مقد  اعمَِمٗم 

 .(1)اًمذيمٞم٦م شمًجٞمؾ هقي٤مت وسمٞم٤مٟم٤مت اعمًتخدُملم ويمؾ ُم٤م يٌلم طم٤مًم٦م اعمتٕم٤مُمٚملم

                                                           

اٟمٔمر اًمقصمٞم٘م٦م اًمّم٤مدرة قمـ سمٜمؽ ٟمٞمج٤مرا )اًمٌٜمؽ اعمريمزي اعم٤مًمٞمزي( سمٕمٜمقان: ُمٙم٤مومح٦م همًٞمؾ إُمقال، وُمٙم٤مومح٦م  (1)

  Customer Dueاًمٕمٜم٤مي٦م اًمقاضم٦ٌم ُمـ اعمًتخدُملم أو اًمٕمٛمالء( -9ٜمد متقيؾ اإلره٤مب، واًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م. )سم

Diligence (CDD).  Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism 

(AML/CFT) – Digital Currencies 
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اإلؿمٙم٤مل ذم شم٘مديري يٓمرح ذم اعمٜمّم٤مت اعمٗمتقطم٦م اًمتل ٓ شمٕمرف هقي٤مت  .2

 ًمٕم٘مد اًمذيمل.وقمدم اًمتح٘مؼ ُمـ أهٚمٞم٦م ـمرذم ا، اعمًتخدُملم طملم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد

سم٤مًمتتٌع ّٕٟمف ضمٝم٤مًم٦م إـمراف ذم هذه اًمٕم٘مقد شمٕمتؼم قمروٞم٦م٪  وؾمٌؼ اًم٘مقل سم٠منّ 

ؿمٝمرة  إنّ  اًمت٘مٜمل اعمًتٗمٞمض ذم طم٤مٓت ظم٤مص٦م يٛمٙمـ اًمتقصؾ عمٕمروم٦م إـمراف. صمؿّ 

اًمٕم٘مد سملم اعمًتخدُملم واؿمٝم٤مد ظمٚمؼ يمثػم قمٚمٞمف سمام حي٘مؼ اؾمتٗم٤مو٦م اًمٕم٘مد سمجٛمٞمع 

ؾ إـمراف ُمـ آصم٤مر قمدم ُمٕمروم٦م طم٤مل إـمراف ُمٙمقٟم٤مشمف حيٛمل اًمٕم٘مقد واًمتزاُم٤مت يم

، اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م. مم٤م جيٕمؾ اًمٕم٘مقد ُمًت٘مرة وٓ يٛمٙمـ اًمتٌديؾ واًمتٕمديؾ واًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م

 سم٤مب آؾمتٗم٤مو٦م.: ويًت٠مٟمس ذم ذًمؽ سمٌٕمض اًمٗمروع واًمٜمٔم٤مئر اًمقاردة ذم اًمٗم٘مف وُمٜمٝم٤م

، ؿظمؼم مجع يمثػم ي٘مع اًمٕمٚمؿ أو اًمٔمـ اًم٘مقي سم٘مقهل": ٤مّن ٠موقمروم٧م آؾمتٗم٤مو٦م سم

 : . وُمـ أُمثٚمتٝم٤م(1)"وي١مُمـ شمقاـم١مهؿ قمغم اًمٙمذب

ويمذًمؽ قمداًم٦م اًمراوي طمٞم٨م شمٕمد آؾمتٗم٤مو٦م أطمد ـمرق ، ٟم٘مؾ اخلؼم أو اًمرواي٦م -

 . (2)إصم٤ٌمت اًمّمح٦ٌم او اًمٕمداًم٦م وهمػمه٤م

ٜمَـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٠مصمقرة اعمٜم٘مقًم٦م سمٓمريؼ آؾمتٗم٤مو٦م  - ًُ أصقل اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم اقمتامد اًم

 .(3)قمٜمد أهؾ اعمديٜم٦م

ؾْمتَِٗم٤مَو٦مِ ؿَمٝمَ  - ِٓ ـْ اًم، وهل شُمِٗمٞمُد فَمٜم٤ًّم، ٤مَدُة ا ؿُّ اهِلالُل إذا َرآُه اجلَ : ُمثؾ، َ٘مْٓمعَيْ٘مَرُب ُِم

ـْ َأْهؾ اًم تٜمُِد ًمذًمؽَواؾْمتَِٗم٤مَو٦م اًمَٕمَداًَم٦ِم َأو اجلَ ، ٌََٚمداًمَٖمِٗمػُم ُِم ًْ ٠َمُل قمـ ، ْرح ومٞم ًْ وٓ ُي

                                                           

 .459، ص2إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ذم ىمقاقمد اًمٗم٘مف، ٕيب طمٗمص اسمـ اعمٚم٘مـ، ج (1)

. ُمرىم٤مة 94، ص4م ذم ذح قمٛمدة إطمٙم٤مم، ٕيب طمٗمص قمٛمر سمـ قمكم اًمٚمخٛمل، جاٟمٔمر: ري٤مض إومٝم٤م (2)

. إضمقسم٦م قمغم إؾمئٚم٦م احلديثٞم٦م، عمحٛمد 398اعمٗم٤مشمٞمح ذح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞمح، ٕيب احلًـ اعم٤ٌمريمٗمقري، ص

 .185سمـ قمٌد اهلل اًم٘مٜم٤مص. ص

 .124، ص1اٟمٔمر: اعم٤ًمًمؽ ذم ذح ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، ٕيب سمٙمر سمـ اًمٕمريب، ج (3)
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ك ؿمٝم٤مدة آؾمتٗم٤مو٦م . وؾمئؾ اًمٚمخٛمل ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م قمـ ُمٕمٜم(1)قَمَداًَم٦م اعَمِْمُٝمقِديـ

 . سمؾ إنّ (2)ف ٓ يراقمك ومٞمٝم٤م قمداًم٦م ذم اًمٜم٤مىمٚملم وٓ ذم اعمٜم٘مقل قمٜمٝمؿوم٠مضم٤مب سم٠مٟمّ 

 : (3)ص٤مطم٥م ُمراىمل اًمًٕمقد ذم ظمؼم اًمتقاشمر ىم٤مل ذم ٟمٔمٛمف

 وؾمّق سملم ُمًٚمؿ ويم٤مومر ... واىمٓمع سمّمدق ظمؼم اًمتقاشمر

وم٤مؾم٘ملم٪ اعمتقاشمر ُي٘مٓمع سمّمدىمف ؾمقاء أيم٤من اعمخؼمون ُمًٚمٛملم أم يمٗم٤مرا أم  وم٤مخلؼم

 .(4)اًم٘مٓمع سمّمدىمف ُمـ ضمٝم٦م اؾمتح٤مًم٦م شمقاـمئٝمؿ قمغم اًمٙمذب ٓ قمداًمتٝمؿ نّ ٕ

اقمت٤ٌمر آؾمتٗم٤مو٦م وضمٝم٤م ُمـ وضمقه صٗم٤مت اعمًَُٚمؿ ومٞمف إذا يم٤مٟم٧م اًمّمٗم٤مت همػم  -

 .(5)أو إوص٤مف همري٦ٌم، ُمِمٝمقرة

 .ايمغرر ايمذي يدطمؾ ايمعؼقد ايمذىمقة مـ طمالل سمعؾقؼفا فمعم سمؼازمؾ ايممموط: شماكقا

٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمنموط سمّمٞمٖم٦م اًمٜمد سم٤مًمٜمد وم٢مذا ٞمٖم٦م اًمٕم٘مقد ُمٌٜمٞمّ ص ؾمٌؼ اًم٘مقل إنّ 

طمداث اًم٘م٤مسمؾ يتؿ شمٜمٗمٞمذ إسمنموط و "اعمقضم٥م"شمقاوم٘م٧م ذوط وُمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مرض 

ومٝمذه اًمّمٞمٖم٦م ومٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ طمٞم٨م ٓ ي٘مع اًمٕم٘مد وٓ حتدث آصم٤مره ، اًمٕم٘مد شمٚم٘م٤مئٞم٤م

يّمٓمٚمح قمغم هذه  إذا شمقاوم٘م٧م اًمنموط اعمدوٟم٦م ذم اًمؼموشمقيمقل. طمتك وضمدٟم٤م ُمـ إّٓ 

ومنموط اًم٤ٌمئع ، . وم٤مًمتٕمٚمٞمؼ هٜم٤م ي٘مع ُمـ اجلٝمتلم(6)"اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م اًمنمـمٞم٦م"ـاًمٕم٘مقد سم

ويمذًمؽ اًمٕمٙمس. واًمتٕمٚمٞمؼ ذم اًمٕم٘مقد ، ُمثال ُمٕمٚم٘م٦م قمغم اًمتقاومؼ ُمع ذوط اعمِمؽمي

 ُمث٤مر ٟم٘م٤مش ـمقيؾ يٛمٙمـ أن ٟمتٚمٛمس ُم٤م خيص اعمقوقع وم٘مط.

                                                           
. إدرار اًمنموق قمغم أٟمقار اًمٗمروق، ٓسمـ اعمِم٤مط، ُمٓمٌقع هب٤مُمش 96اٟمٔمر: ذح حتٗم٦م إطمٙم٤مم ًمٚمت٤مودي، ص (1)

 .100، ص4اًمٗمروق ًمٚم٘مراذم، ج

 ..230-229، ص1اٟمٔمر: اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب ًمٚمقٟمنميز، ج (2)

 .35ُمراىمل اًمًٕمقد عمٌتٖمل اًمرىمل واًمّمٕمقد، ًمٕمٌد اهلل اسمـ احل٤مج اًمِمٜم٘مٞمٓمل، ص (3)

 .337-336، 2ىمل اًمًٕمقد، ًمٚمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل، جذح ُمرا (4)

 .377، 3. اًمٖم٤مي٦م ذم اظمتّم٤مر اًمٜمٝم٤مي٦م، ًمٚمًٚمٛمل، ج325، ص9اٟمٔمر: ومتح اًمٕمزيز سمنمح اًمقضمٞمز، ًمٚم٘مزويٜمل، ج (5)

 .https://medium.com/@Crypto4Arabاٟمٔمر ُمقىمع:  (6)
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. وىم٤مل (1)ُمْمٛمقن أظمرىرسمط طمّمقل ُمْمٛمقن مجٚم٦م سمحّمقل : ومعـك ايمتعؾقؼ

وقمرومف ، (2)شمرشمٞم٥م أُمر مل يقضمد قمغم أُمر مل يقضمد سم٠من أو إطمدى أظمقاهت٤م: فآظمرون سم٠مٟم  

رسمط وضمقد اًمٕم٘مد سمقضمقد رء آظمر ٓ يقضمد اًمٕم٘مد ُم٤م مل يقضمد : اًمِمٞمخ اًمزرىم٤م سم٘مقًمف

اًمتٕمٚمٞمؼ إٟمِم٤مء اًمٕم٘مد : اعمٕمٜمك قمرف ُم١ممتر ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اًم٤ًمسمع وهبذا. (3)ذًمؽ اًمٌمء

 .(4)رشم٤ٌمط وضمقده سم٠مُمر آظمر ُمٕمٚمؼ قمٚمٞمف حيتٛمؾ اًمقضمقد واًمٕمدمسمّمٞمٖم٦م ا

اًمٕم٘مد  شمٚمؽ اًمنموط اًمتل دمٕمؾ: (5)اًمتٕمٚمٞمؼ يٕمٜمل أنّ  اًمتٕمريٗم٤متؾ هذه وحمّّم 

 ُمرشمٌٓم٤م سمقىمقع أُمر اطمتامزم ذم اعمًت٘مٌؾ.

 .ضمؽؿ سمعؾقؼ ايمعؼقد دم اظمعاوضات اظمايمقة

، ٘مد اًمٌٞمعسملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٕمٚمٞمؼ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت وسمخ٤مص٦م قم اخلالفوىمع 

 : ويٛمٙمـ طمٍم ذًمؽ ذم رأيلم

. وهق رأي (6)ٓ جيٞمز اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمنمط وٓ يّمحح اًمٕم٘مد اعمٕمٚمؼ: هلامأوّ 

. (7)واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم ُمِمٝمقر ُمذهٌٝمؿ، واًمِم٤مومٕمٞم٦م، واعم٤مًمٙمٞم٦م، احلٜمٗمٞم٦م: ُمـ، مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء

                                                           
 .240 ،5. طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر، ج367إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر ٓسمـ ٟمجٞمؿ، ص (1)

 .240، 5طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر، ج (2)

 .571اعمدظمؾ، ص (3)

 م، اعمحزر إول.2017ه/1439اٟمٔمر: اًم٘مرارات واًمتقصٞم٤مت اًمّم٤مدرة قمـ ُم١ممتر ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اًم٤ًمسمع،  (4)

. هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م 306، 305، 4اٟمٔمر ذم سمٞم٤من ُمٕمٜمك هذه اًمنموط: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م، ج (5)

اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ُمًقدة ُمنموع اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل: اًمنموط ذم اًمٕم٘مقد. اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمزرىم٤م، ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت 

  .10، عمحٛمقد ُمٝمران، ص. اًمنموط اعم٘مؽمٟم٦م سمٕم٘مد اًمٌٞمع50، 49. ٟمٔمري٦م اًمنمط ًمٚمِم٤مذزم، ص306، ص1ج

شمّؿ اًمٌٞمع اطمت٥ًم اًمٕمرسمقن ُمـ إْن  :وىمد اؾمتثٜمك هذا اًمرأي اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اعمِمٞمئ٦م، واًمتٕمٚمٞمؼ ذم سمٞمع اًمٕمرسمقن سم٘مقًمف (6)

. إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ٓسمـ ٟمجٞمؿ، 195، ص6اًمثٛمـ وإٓ ومٝمق ًمؽ. اٟمٔمر: اًمٌحر اًمرائؼ، ٓسمـ ٟمجٞمؿ، ج

. يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، 357، 357، ص7. اعمٖمٜمل، ٓسمـ ىمداُم٦م، ج79، ص1. اًمٗمروق، ًمٚم٘مراذم، ج367ص

 . 195، ص3ًمٚمٌٝمقيت، ج

. اعمٜمثقر ذم 240، 5. طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر، ٓسمـ قم٤مسمديـ، ج368اٟمٔمر: إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ٓسمـ ٟمجٞمؿ، ص (7)

. اًمٗمروق، 377. إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، ًمٚمًٞمقـمل، ص241،  240، ص2اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ًمٚمزريمٌم، ج

 .195، ص3. يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع، ًمٚمٌٝمقيت، ج229، ص1ًمٚم٘مراذم، ج
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. (1)ٚمٞمؼأن اًمٌٞمع ي٘مٌؾ اًمنمط وٓ ي٘مٌؾ اًمتٕم: ر اجلٛمٝمقر اًم٘م٤مقمدة اعمٕمرووم٦موُمـ هٜم٤م ىمرّ 

اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم ذم قمدد ُمـ  اعمٕم٤ميػمهذا اًمرأي اًمذي أظمذت سمف 

 .(2)ُمٕم٤ميػمه٤م

وم٢مذا ، ويّمح اًمٕم٘مد قمٜمدهؿ ُمع اًمتٕمٚمٞمؼ، جيٞمز اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمنمطأّٟمف : ايمثاين

اظمت٤مره ؿمٞمخ ، (3)حت٘مؼ ُم٤م قمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٕم٘مد شمرشم٧ٌم آصم٤مره. وهق ىمقل قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م

 .(6)حف ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمٕم٤مسيـ. ورضّم (5)ذه اسمـ اًم٘مٞمؿوشمٚمٛمٞم، (4)اإلؾمالم

ف رهـ سمؾ إٟمّ ، وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم أحد سمجقاز شمٕمٚمٞمؼ اًمٌٞمع سم٤مًمنمط ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ

وم٘مد : ٟمٕمٚمف وىم٤مل ًمٚمٛمرهتـ إن ضمئتؽ سم٤محلؼ إمم يمذا وإّٓ ومٝمق ًمؽ. وقمٚمؼ اسمـ اًم٘مٞمؿ ىم٤مئال

ِم٤مومٕمٞم٦م سمجقاز صقر ؿمٌٞمٝم٦م . وىم٤مل احلٜمٗمٞم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م واًم(7)ومٕمٚمف اإلُم٤مم أحد وأومتك سمف

                                                           
. اًمًٞمقـمل، إؿم٤ٌمه 228، ص1ج. اًمزريمٌم، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد، 229، ص1اٟمٔمر: اًمٗمروق، ًمٚم٘مراذم، ج (1)

 .377واًمٜمٔم٤مئر، ص

(، اإلضم٤مرة واإلضم٤مرة اعمٜمتٝمٞم٦م 9( احلقاًم٦م، اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ )7اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ ) (2)

 ( سمٞمقع اًمًٚمع ذم إؾمقاق اًمدوًمٞم٦م20سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ. اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ )

٘مقد سم٤مًمنموط، إذا يم٤من ذم ذًمؽ ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٜم٤مس،... وذيمرٟم٤م قمـ أحد ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم: )إّٟمف جيقز شمٕمٚمٞمؼ اًمٕم (3)

ٟمٗمًف: ضمقاز شمٕمٚمٞمؼ اًمٌٞمع سمنمط، ومل أضمد قمٜمف وٓ قمـ ىمدُم٤مء أصح٤مسمف ٟمّم٤م سمخالف ذًمؽ(. ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد، 

. ىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: )اًمث٤مًم٨م: أن يِمؽمط ذـم٤م يٕمٚمؼ اًمٌٞمع، يم٘مقًمف سمٕمتؽ إن ضمئتٜمل سمٙمذا، أو إن ريض 227ص

نام ٓ يّمح٤من٪ ٕن ُم٘مت٣م اًمٌٞمع ٟم٘مؾ اعمٚمؽ طم٤مل اًمت٤ٌميع، واًمنمط هٜم٤م يٛمٜمٕمف، وقمٜمف: صح٦م ومالن. وم٤معمذه٥م: أ

 .356، 4. واٟمٔمر: اإلٟمّم٤مف ًمٚمٛمرداوي، ج397، 3قم٘مده عم٤م شم٘مدم، وقمٜمف صحتٝمام(. اعمٌدع ذح اعم٘مٜمع، ج

. وىم٤مل 397، ص3، جىم٤مل اسمـ ُمٗمٚمح: )اظمت٤مره اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ذم يمؾ اًمٕم٘مقد اًمتل مل خت٤مًمػ اًمنمع(. اعمٌدع (4)

. واٟمٔمر: اًمٌٕمكم، آظمتٞم٤مرات 356، ص4اعمرداوي: )ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م: هق صحٞمح، وهق اعمخت٤مر(. اإلٟمّم٤مف، ج

 .123اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، ص 

 .390-387، ص3اٟمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، ج (5)

زرىم٤م، ظم٤مًمد احل٤مذم، طمًـ اًمِم٤مذزم، قمٌد اهلل اًمٕمامر، ممـ وىمٗم٧م قمغم شمرضمٞمحٝمؿ هلذا اًمرأي: اًمِمٞمخ ُمّمٓمٗمك اًم (6)

. اإلضم٤مرة 152. ٟمٔمري٦م اًمنمط حلًـ اًمِم٤مذزم، ص493، ص1ص٤مًمح قمٌد اهلل اًمٚمحٞمدان. اٟمٔمر: اعمدظمؾ، ج

. شمٕمٚمٞمؼ اًمٌٞمع 19. اؿمؽماط اإلضم٤مرة ذم قم٘مد اًمٌٞمع، ًمٕمٌد اهلل اًمٕمامر ص168اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ، خل٤مًمد احل٤مذم، ص

( إمم أّن هذا اًمرأي رضّمحف يمذًمؽ 4. وأؿم٤مر اًمِمٞمخ ص٤مًمح ذم ورىمتف )ص7ًمٚمحٞمدان، ص قمغم اًمنمط ًمّم٤مًمح ا

 ُمـ اعمٕم٤مسيـ اًمِمٞمخ اسمـ ؾمٕمدي، وشمٚمٛمٞمذه اسمـ قمثٞمٛملم.

 .399، ص3إقمالم اعمقىمٕملم، ج (7)
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سمنمط اًمتٕمٚمٞمؼ وهل اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُمِمٞمئ٦م ومالن أو ُمِمٞمئتف ُمثؾ سمٕمتؽ سمٙمذا إن ؿمئ٧م أو 

 .(1)٤مساًمٜمّ  ُمـؿم٤مء ومالن 

د ٞمِّ احلٜمٗمٞم٦م ىم٤مًمقا سمّمح٦م صقر ُمـ اًمٌٞمع اعمٕمٚمؼ قمغم اًمنمط إذا ىمُ  سمٕمض يمام أن  

اًمٌٞمع اعمٕمٚمؼ  . وًمٚمتخٗمٞمػ ُمـ اًمٖمرر اًمذي ىمد يّمح٥م(2)اًمتٕمٚمٞمؼ ومٞمٝم٤م سمٛمدة صمالصم٦م أي٤مم

يم٘مقًمف سمٕمتؽ إن ىمدم ومالن ُمـ اًمًٗمر ، ادمف سمٕمض اعمٕم٤مسيـ إمم حتديده سمٛمدة ُمٕمٞمٜم٦م

 . وهق هبذا يِمٌف اًمٌٞمع سمنمط اخلٞم٤مر اعمتٗمؼ قمٚمٞمف.(3)ظمالل ُمدة ؿمٝمر

هذا اًمنمط يتقاءم واإلذن إصكم ًمٚمٕم٘مقد  وىمد رأى سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أنّ 

ًم٦م اًمنمقمٞم٦م وٓ اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م وًمٞمس ذم إد، واًمنموط اًمذي هق اإلسم٤مطم٦م واًمّمح٦م

 .(4)ُم٤م يٛمٜمع شمٕمٚمٞمؼ اًمٌٞمع قمغم اًمنمط يمام ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ

أدًم٦م يمثػمة وُمتٜمققم٦م ُمـ اعمٜم٘مقل واعمٕم٘مقل جلٛمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء  اًم٤ٌمطمثقنوىمد ؾم٤مق 

 .(5)واطمد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم إمم أطمد اًمرأيلم وُم٤مل يمّؾ ، وًمٚمٛمخ٤مًمٗملم هلؿ

                                                           
. اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ 242، ص2. شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ، ج228، 3، ج71، ص2، ج470ص 1اٟمٔمر: اعمدوٟم٦م، ج (1)

 .6، ص2. ُمٖمٜمل اعمحت٤مج، ج195، ص6ٟمجٞمؿ، ج

 .169، اإلضم٤مرة اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ ًمٚمح٤مذم، 195، 6. اًمٌحر اًمرائؼ، ج131، 4اٟمٔمر: شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ، ج (2)

. واٟمٔمر يمذًمؽ ٟم٘مٚمف ٟمٗمس اًمت٘مٞمٞمد قمـ 168اٟمٔمر: هذا اًمت٘مٞمٞمد سم٤معمدة قمٜمد احل٤مذم، اإلضم٤مرة اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ، ص (3)

تع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع. وشمٌٕمٝمام ذم ذًمؽ اًمٕمامر، ذم سمحثف: اؿمؽماط اإلضم٤مرة ذم اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم: اًمنمح اعمٛم

. ورهمؿ أن اًمِمٞمخ اًميير يرضمح رأي اجلٛمٝمقر ذم قمدم ضمقاز اًمٌٞمع اعمٕمٚمؼ )اٟمٔمر: اًمٖمرر وأصمره ذم 9اًمٌٞمع، ص

(. ًمٙمٜمف اؾمتحًـ ُمـ ىمٞمده سمٛمدة ُمٕمٚمقُم٦م يمام ضم٤مء ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم سمح٨م اًمٕمامر طمٞم٨م ىم٤مل: 159اًمٕم٘مقد، ص

)وًمٙمـ اًم٤ٌمطم٨م أشمك سم٘مٞمقد زائدة قمغم رأي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ختٗمػ يمثػما ُمـ اًمٖمرر وهق اضمتٝم٤مد ضمٞمد ُمٜمف(. اٟمٔمر: 

شمٕم٘مٞم٥م قمغم سمح٨م اؿمؽماط اإلضم٤مرة ذم قم٘مد اًمٌٞمع ًمٚمٕمامر اعم٘مدم ًمٚمٛمٚمت٘مك اًمٗم٘مٝمل اًمراسمع ًمنميم٦م اًمراضمحل، 

 .4ص

 .4ٚمحٞمدان، ص. شمٕمٚمٞمؼ اًمٌٞمع سم٤مًمنمط ًم96، ص4اٟمٔمر: سمدائع اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، ج (4)

.٪ اإلضم٤مرة اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ 152.٪ ٟمٔمري٦م اًمنمط ًمٚمِم٤مذزم، ص 159اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمٖمرر، ص (5)

. اًمٌحقث واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اعم٘مدُم٦م ُمـ قمدد ُمـ 10٪ اؿمؽماط اإلضم٤مرة ذم قم٘مد اًمٌٞمع ًمٚمٕمامر، ص 165ًمٚمح٤مذم، ص

 .1425اًمٕمٚمامء ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمنميم٦م اًمراضمحل 
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سملم يمقن اًمتٕمٚمٞمؼ ذم اًمٌٞمع  -اًم٤ٌمطمثلمف سمٕمض إًمٞم ذه٥م يمام–ف حيًـ اًمتٗمريؼ وًمٕمٚم  

اشمٗم٤مق سملم يمثػم ُمـ  ذًمؽ حمّؾ  . وُمـ طمٞم٨م اًمٚمزوم وم٢منّ (1)أو اًمٚمزوم ًمالٟمٕم٘م٤مدهؾ هق 

أو يِمٌف اًمققمد اعمٚمزم اًمذي ، (2)اًمٗم٘مٝم٤مء وهق ذم هذه احل٤مًم٦م يِمٌف ذط ظمٞم٤مر اًمؽموي

إلؾمالُمل اًمدوزم ه٤م جمٛمع اًمٗم٘مف اأو اعمقاقمدة اعمٚمزُم٦م اًمتل أىمرّ ، (3)أضم٤مزه اعمجٛمع سم٢مـمالق

٤م آصم٤مره ومتؽمشم٥م قمٜمد طمدوث يٜمٕم٘مد صحٞمح٤م ٓزُم٤م أُمّ أّٟمف  سمٛمٕمٜمك، (4)حل٤مٓت ظم٤مص٦م

 ُمٕمٔمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء يرون اعمٜمع.  ٤م يمقٟمف ًمالٟمٕم٘م٤مد وم٢منّ . أُمّ قمٚمٞمفاعمٕمٚمؼ 

 .ةىمقّ مسليمة ايمؼبض دم ايمعؼقد ايمّذ : شمايمثا

٤مزة اًم٘مٌض يٛمثؾ طمٞم قمغم أنّ  (5)"اًم٘مٌض"اًمنمقمٞم٦م وظم٤مص٦م ُمٕمٞم٤مر  اعمٕم٤ميػمدت أيمّ 

ومٝمق إُم٤م ، اًمٌمء وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م سمٛم٘مت٣م اًمٕمرف. وهق ُم٤م حيدد يمٞمٗمٞم٦م ىمٌض إؿمٞم٤مء

سم٤مًم٘مٌض احلز ذم سمٕمض إُمقال واًم٘مٌض احلٙمٛمل ذم سمٕمْمٝم٤م أظمر. وىمد اقمتٛمد 

ٓ يتح٘مؼ اًم٘مٌض ومٞمٝم٤م إٓ ُمـ ظمالل اًم٘مٌض أّٟمف  اعمٕمٞم٤مر قمددا ُمـ اًمّمقر اًمتل أيمد قمغم

( سمِم٠من 4/6) 53: ُمل اًمدوزم أصدر ىمراره رىمؿجمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمال يمام أن   ،احلٙمٛمل

ىمٌض إُمقال يمام "وٟمص قمغم أن ، صقره وسمخ٤مص٦م اعمًتجدة ُمٜمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م: اًم٘مٌض

ٞم٤ًم ذم طم٤مًم٦م إظمذ سم٤مًمٞمد ًّ أو اًمٜم٘مؾ واًمتحقيؾ ، أو اًمٙمٞمؾ أو اًمقزن ذم اًمٓمٕم٤مم، يٙمقن طم

ٍمف وًمق مل يتح٘مؼ اقمت٤ٌمرًا وطمٙماًم سم٤مًمتخٚمٞم٦م ُمع اًمتٛمٙملم ُمـ اًمت، إمم طمقزة اًم٘م٤مسمض

٤ًم. وختتٚمػ يمٞمٗمٞم٦م ىمٌض إؿمٞم٤مء سمح٥ًم طم٤مهل٤م واظمتالف إقمراف  ًّ يقضمد اًم٘مٌض طم

                                                           

خ حمٛمد وًمد ددو اًمِمٜم٘مٞمٓمل، شمٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٌٞمع اعمٕمٚمؼ قمغم ذط، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمنميم٦م اٟمٔمر: اًمِمٞم (1)

 .4اًمراضمحل، ص

 اٟمٔمر: اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. (2)

ه/ 1409(، سمِم٠من اًمقوم٤مء سم٤مًمققمد، واعمراسمح٦م ًممُمر سم٤مًمنماء، اًمٙمقي٧م 3/5 و 2/5) 41 – 40ىمرار رىمؿ:  (3)

 م، 1988

 م، 2006ه/ 1427اعمقاقمدة واعمقاـم٠مة ذم اًمٕم٘مقد،  (، سمِم٠من6/17) 157ىمرار رىمؿ  (4)

 ( اًم٘مٌض.18اٟمٔمر: اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ ) (5)
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 ."ومٞمام يٙمقن ىمٌْم٤ًم هل٤م. وقمدد اًم٘مرار صقرا ًمٚم٘مٌض احلٙمٛمل اعمٕمتؼمة ذقم٤ًم وقمروم٤مً 

اًم٘مٌض احلٙمٛمل يٜمٓمٌؼ قمغم اًمتٕم٤مُمالت اًمتل شمٜمٗمذ ُمـ  وسمٜم٤مء قمغم ىمرار اعمجٛمع وم٢منّ 

اًم٘مٌض ومٞمٝم٤م يًتققمٌٝم٤م اًم٘مرار ويمذًمؽ اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل وُم٤ًمئؾ ، ظمالل اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م

ُمثؾ اًمتخٚمٞم٦م ذم  (1)وىمٌٚمٝمام اقمتامد اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مٌض احلٙمٛمل ذم ُم٤ًمئؾ قمدة، طمقل اًم٘مٌض

 اًمٕم٘م٤مر ويمذًمؽ ذم اًمرهـ وهمػمه٤م.

َرةفمالومة ايمعؿالت : رازمعا  .زمتـػقذ ايمعؼقد ايمذىمقة اظمَشػَّ

َرة٘مقد سمقاؾمٓم٦م اًمٜم ٓ يٛمٙمـ شمٜمٗمٞمذه٤م إّٓ  اًمذيمٞم٦ماًمٕم٘مقد  ًمٙمـ ًمٞمس ، اعمَِمٗم 

سمؾ هٜم٤مك قمٛمالت ، سم٤مًميورة أن يٜمٗمذ اًمٕم٘مد اًمذيمل سمٕمٛمٚم٦م اًمٌٞم٧م يمقيـ اعمِمٝمقرة وم٘مط

، (Ethereumوُمـ أؿمٝمر ُمٜمّم٤مت اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م اإليثريقم )، ُمِمٗمرة يمثػمة يتؿ شمداوهل٤م

وهل قم٤ٌمرة قمـ ُمٜمّم٦م همػم ُمريمزي٦م ُمـ أضمؾ إسمرام اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م اًمتل حت٤ميمل سم٤مًمْمٌط 

وهل٤م قمٛمٚم٦م رىمٛمٞم٦م يٛمٙمـ ، وهذه اعمٜمّم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ، اًمت٘مٚمٞمدي٦ماًمٕم٘مقد 

 .(2)(etherإرؾم٤مهل٤م واؾمت٘م٤ٌمهل٤م وآؾمتثامر هب٤م وهل قمٛمٚم٦م اإليثر )

َرةواؾمتٕمامل سمٕمض اًمٕمٛمالت   ٪٤مً طم٘مٞم٘مٞمّ  إؿمٙم٤مًٓ  دُّ ٕمَ ذم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م يُ  اعمَِمٗم 

قصؾ إمم رأي ذقمل واوح وقمدم اًمت، ٓظمتالف اًمرؤى طمقل هذه اًمٕمٛمالت

 وهق ُم٤م ؾمٞمتؿ اإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٚمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م.، سمخّمقصٝم٤م

  

                                                           
. ذح 352، ص2. درر احلٙم٤مم عمال ظمنو، ج99، ص6اٟمٔمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمٌحر اًمرائؼ ٓسمـ ٟمجٞمؿ، ج (1)

، 5ٞمثٛمل، ج. حتٗم٦م اعمحت٤مج ٓسمـ طمجر اهل190، ص2. ذح اخلرر، ج388، ص3اًمتٚم٘ملم ًمٚمامزري، ج

 .6ص

 https: //arincen.com/ethurium-1146اٟمٔمر ُمقىمع:  (2)
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 ةىمقّ احلؽؿ ايمممفمل يمؾعؼقد ايمّذ 

: ٦م اعمنموقم٦م ُمثؾيمٞم  ُم٤م هق ُمقضمقد ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمذ   رأى سمٕمض اًمٗمْمالء أنّ 

ًمتل ٓ وقم٘مقد اعمٕم٤مـم٤مة وهمػمه٤م شمٖمٜمل قمـ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ا، سمٕمض صقر قم٘مقد اإلذقم٤من

يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م آ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م اًمرىمٛمٞم٦م اًمتل ذه٧ٌم ُمٕمٔمؿ ضمٝم٤مت اًمٗمتقى ًمٚمٛمٜمع ُمٜمٝم٤م 

 .(1)ٕؾم٤ٌمب يمثػمة

ًمٙمـ وومؼ ُم٤م ىمدُمٜم٤مه ُمـ قمرض طمقل اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م واعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م ذات 

اًمٕمالىم٦م أظمٚمص إمم أن احلٙمؿ اًمنمقمل هلذه اًمٕم٘مقد يتٜمقع سمح٥ًم شمٜمقع اؾمتخداُم٤مهت٤م 

 ٦م اًمتل يتؿ شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ُمـ ظمالهل٤م.واعمٜمّم٤مت واًمقؾم٤مئؾ اًمت٘مٜمٞم

اًمٕم٘مقد اًمتل شمٜمٗمذ ُمـ ظمالل اعمٜمّم٤مت اًمتل شمٕمتٛمد قمغم شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ اخل٤مص٦م  .1

يم٤معمٜمّم٤مت اًمرىمٛمٞم٦م اًمتل شمدقمؿ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمختٚمٗم٦م ، وومؼ ذوط وُمقاصٗم٤مت حمددة

وُمٜمّم٤مت اًمنميم٤مت وذيم٤مت اًمت٠مُملم وهمػمه٤م. ، ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ُمثؾ اًمٌٜمقك

، ٗمٞمذ اًمٕم٘مقد ُمـ ظمالل هذه اعمٜمّم٤مت ذم شم٘مديري ٓ يؽمشم٥م قمٜمف حمذور ذقملومتٜم

أريم٤من اًمٕم٘مد ُمـ  -ذم هذه احل٤مًم٦م-شمتقاومر ذم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م وم٢مّٟمف  وُمـ ضمٝم٦م أظمرى

وقم٤مىمديـ )أو أيمثر( ُمٕمٚمقُمل اهلقي٦م )شمتقاومر ومٞمٝمام إهٚمٞم٦م( ، صٞمٖم٦م )إجي٤مب وىمٌقل(

وُمٕم٘مقد قمٚمٞمف ، وأٟمٔمٛم٦م هذه اعم١مؾم٤ًمت ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ هبام ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت شمتٓمٚمٌٝم٤م ًمقائح

أّٟمف  )حمؾ اًمتداول ؾمٚمٕم٦م يم٤مٟم٧م أو همػم ذًمؽ(. وم٤مًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ذم هذه اًمّمقرة أرى

 : ُمـ ممٙمـ اًم٘مقل سمجقازه٤م إذا أوٞمػ إمم ُم٤م ؾمٌؼ اًمْمقاسمط اًمت٤مًمٞم٦م

أن شمًتقذم سم٘مٞم٦م اًمنموط واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اخل٤مص٦م سم٤مًمٕم٘مقد اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م  -

 أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٔم٤من٤م.

                                                           
 .13-8اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م واًمٌٜمقك اًمرىمٛمٞم٦م واًمٌٚمقك ؿملم، ًمٚمديمتقر قمٌد اًمًت٤مر أسمق همدة، ص (1)
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َرةأن شمٙمقن اًمٕمٛمٚم٦م  -  أو رُمقزاً  ٦م سمقاؾمٓمتٝم٤م قمٛمٚم٦مً يمٞم  شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد اًمذ   اًمتل يتؿّ  اعمَِمٗم 

ذاومٞم٦م ّم٦م ُمـ اجلٝم٤مت اإلرة ُمدقمقُم٦م ُمـ ىمٌؾ اعم١مؾم٦ًم ذاهت٤م أو ُمرظم  ِمٗم  ُمُ 

 يم٤مًمٌٜمؽ اعمريمزي سمحٞم٨م ٓ خت٤مًمػ اًم٘مقاٟملم اجل٤مري٦م. 

ٕمض اًمدول اًمتل ُمثؾ سم: اعمٜمّم٤مت اعم٘مٞم دة سمنموط وىمٞمقد ُمٗمروو٦م ُمـ اًمدوًم٦م .2

َرةشمِمؽمط قمغم ُمًتخدُمل اعمٜمّم٤مت اًمرىمٛمٞم٦م وومتح حم٤مومظ ًمتداول اًمٕمٛمالت  أو  اعمَِمٗم 

ُم٤م يٌلّم طم٤مًم٦م اعمتٕم٤مُمٚملم.  اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م شمًجٞمؾ هقي٤مت وسمٞم٤مٟم٤مت اعمًتخدُملم ويمّؾ 

ومٝمذه اعمٜمّم٤مت إذا أشم٤مطم٧م شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م سم٤مؾمتٕمامل قمٛمالت ُمِمٗمرة ُمدقمقُم٦م 

ٟمف. وم٤مًمٕم٘مقد اعمٜمٗمذة سمقاؾمٓم٦م هذه اعمٜمّم٤مت طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ ُم٤م أو ُمرظمّم٦م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤م

 ورد ذم اًمٌٜمد أقماله.

٤مت اعمٗمتقطم٦م اًمالُمريمزي٦م إذا يم٤مٟم٧م شمًتخدم قمٛمٚم٦م )رُمقزا( رىمٛمٞم٦م ُمِمٗمرة اعمٜمّّم  .3

أو يم٤من هٜم٤مك وامن ُمـ ضمٝم٦م ُم٤مًمٞم٦م ُمٕمتٛمدة ، ُمدقمقُم٦م سم٠مصؾ ُم٤مزم ُمت٘مقم ذقم٤م

ذقم٤م. وهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ هذه  عم٤ٌمدًمتٝم٤م طملم احل٤مضم٦م سمٜم٘مقد أو ؾمٚمع أو ظمدُم٤مت ُم٤ٌمطم٦م

َرةاًمٕمٛمالت   : (1)اعمْمٛمقٟم٦م واعمدقمقُم٦م وهل يمثػمة وُمٜمٝم٤م اعمَِمٗم 

َرةاًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م  -  Guaranteed byذاومٞم٦م )إاعمْمٛمقٟم٦م ُمـ ؾمٚمٓم٦م  اعمَِمٗم 

authorityاًمٕمٛمالت اعم٘مؽمح : ( يم٤مًمٌٜمؽ اعمريمزي ذم سمٕمض اًمٌٚمدان. ُمثؾ

إمم ك ل. ويمذًمؽ اهلٜمد اًمتل شمًٕمواًمّمٞمٜم، إصداره٤م ُمـ اًمٌٜمؽ اعمريمزي إوريب

 شمٓمقير ٟمًخ٦م رىمٛمٞم٦م ُمـ اًمروسمٞم٦م اهلٜمدي٦م.

َرةاًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م  - ( وهل Gold-backed coinsاعمدقمقُم٦م سم٤مًمذه٥م ) اعمَِمٗم 

َرةرسمط اًمٕمٛمٚم٦م  سم٤مًمذه٥م سمحٞم٨م شمّمٌح هل٤م ىمٞمٛم٦م ُمٕمٚمقُم٦م وُمًت٘مرة شم٤ًموي  اعمَِمٗم 

 يمٛمٞم٦م ُمـ اًمذه٥م.

                                                           
 .15-13اٟمٔمر: أذف ه٤مؿمؿ وُمٕمتز أسمق ضمٞم٥م، أٟمقاع اًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م اعمِمٗمرة، ص (1)
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َرةاًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م  - ( يم٤مًمدوٓر Fiat backedسم٤مٕوراق اًمٜم٘مدي٦م )اعمدقمقُم٦م  اعمَِمٗم 

 وهمػمه٤م.

وهل إُم٤م ، قمٛمالت رىمٛمٞم٦م ُمِمٗمرة ُمدقمقُم٦م أو ُمٖمٓم٤مة سم٠مصقل أو طم٘مقق ُم٤مًمٞم٦م -

َرةُمٖمٓم٤مة سم٤مًمٙم٤مُمؾ سمحٞم٨م حيؼ عم٤مًمؽ اًمٕمٛمٚم٦م  أو ، اؾمتٌداهل٤م سم٠مصؾ ُم٤مزم اعمَِمٗم 

 ُمٖمٓم٤مة ضمزئٞم٤م سم٠من شمٙمقن ُمدقمقُم٦م وًمٙمـ ٓ حيؼ حل٤مُمٚمٝم٤م اؾمتٌداهل٤م.

 شمٜمٗمٞمذه٤م ُمـ ظمالل اعمٜمّم٤مت اعمٗمتقطم٦م اًمالُمريمزي٦م. يمٞم٦م اًمتل يتؿّ طمٙمؿ اًمٕم٘مقد اًمذ .4

ذم هذه اًمّمقرة أرى اًمتقىمػ ذم احلٙمؿ قمٜمٝم٤م ذم اعمرطمٚم٦م احل٤مًمٞم٦م  اًمذيمٞم٦ماًمٕم٘مقد 

، ٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ ٓ شمزال حمؾ إؿمٙم٤ملوم٤مًم ،طمتك شمٜمجكم سمٛمزيد ُمـ اًمٌحقث واًمدراؾم٤مت

 : وُمـ ُم١ميدات اًمتقىمػ ذم احلٙمؿ

، ت رىمٛمٞم٦م ُمِمٗمرة همػم ُمرظمص هل٤م ُمـ اجلٝم٤مت آذاومٞم٦م٤م شمًتخدم قمٛمالأّن  -)أ(

وآصمػميقم ، وهمػم ُمدقمقُم٦م أو ُمرسمقـم٦م سم٠مي أصؾ ُم٤مزم آظمر ُمثؾ اًمٌٞم٧م يمقيـ

وهمػمه٤م. ويٙمتٜمٗمٝم٤م قمدم آؾمت٘مرار ذم ىمٞمٛمتٝم٤م. وأىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل سم٠من ومٞمٝم٤م اظمتالوم٤م يمٌػما 

طمٙمٛمٝم٤م عمزيد ذم  ٧م  وىمد أضمؾ جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم اًمٌَ ، سملم وم٘مٝم٤مء اًمٕمٍم

( ذم ديب طمٞم٨م ضم٤مء 24وهق ُم٤م أيمده ذم دورشمف إظمػمة )، (1)ُمـ اًمدراؾم٦م واًمٌح٨م

ُمـ ظمالل ": ( سمِم٠من اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ُم٤م يكم8/24) 237: ذم اًم٘مرار رىمؿ

إسمح٤مث اعمٕمروو٦م واعمٜم٤مىمِم٤مت اًمتل دارت شمٌلم أن صمٛم٦م ىمْم٤مي٤م ُم١مصمرة ذم احلٙمؿ 

 : اًمنمقمل ٓ شمزال حمؾ ٟمٔمر ُمٜمٝم٤م

َرةهٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اعمٕماّمه ).ُم٤م1 زة هؾ هل ؾمٚمٕم٦م أم ُمٜمٗمٕم٦م أم هل أصؾ ُم٤مزم ( اعمرُم  اعمَِمٗم 

 اؾمتثامري أم أصؾ رىمٛمل؟

                                                           
اًمتقصٞم٤مت اًمّم٤مدرة قمـ ٟمدوة اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م، اًمتل قم٘مده٤م جمٛمع اٟمٔمر: اًمٌٞم٤من اخلت٤مُمل واًم٘مرارات و (1)

 م.2019اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدول، ضمدة، ؾمٌتٛمؼم، 
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َرة. هؾ اًمٕمٛمٚم٦م 2  ًم٦م ذقًم٤م؟.ق  ُم٦م وُمتٛمَ ُمت٘مق   اعمَِمٗم 

ٟمٔمًرا عم٤م ؾمٌؼ وعم٤م يٙمتٜمػ هذه اًمٕمٛمالت ُمـ خم٤مـمر قمٔمٞمٛم٦م وقمدم اؾمت٘مرار 

ـ اًمٌح٨م واًمدراؾم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م اعم١مصمرة ذم سمٛمزيد ُم يقيصاعمجٚمس  اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م٪ وم٢منّ 

َرة. ويتٗمرع قمـ هذا احلٙمؿ اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمٕمٛمالت "احلٙمؿ احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٚمٕم٘مقد  اعمَِمٗم 

 اًمذيمٞم٦م ذم اعمٜمّم٤مت اعمٗمتقطم٦م اًمتل شمتؿ ُمـ ظمالل هذه اًمٕمٛمالت.

اًم٘مقاٟملم إمم أن ٓ شمٕمؽمف سم٤مًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م  طمٞم٨م إنّ  (1)اًمقوع اًم٘م٤مٟمقين -)ب(

َرة همػم اعمدقمقُم٦م اًمتل شمٜمٗمذ ُمـ ظمالهل٤م اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م سمقاؾمٓم٦م شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م  اعمَِمٗم 

 اًمٕم٘مقد.اًمٙمتؾ. وهذا ًمف أصمره اعم٤ٌمذ قمغم اًمتٕم٤مُمؾ هبذه 

ل ذم اعمٜمّم٤مت اعمٗمتقطم٦م يمِ ُمآٓت اًمٕم٘مد اًمذ   ٢منّ ُمـ طمٞم٨م اعم٘م٤مصد واعمآٓت وم -)ج(

طمداصم٦م ىمد ي١مدي ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم ضر سم٤مًمغ سمٛمًتخدُمل هذه اًمٕم٘مقد سم٥ًٌم 

شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ وُم٤م يّمحٌٝم٤م ُمـ أظمٓم٤مء ذم سمرجم٦م اًم٘م٤مٟمقن أو )اًمٙمقد( أو 

ي إمم خم٤مـمر قم٤مًمٞم٦م. وىمد ٤م ي١مدّ ممّ ، اًمؼموشمقيمقل اًمذي إذا أـمٚمؼ ٓ يٛمٙمـ شمٕمديٚمف

ٌف ُمـ ظم٤ًمئر مم ُمثؾ شمٚمؽ إظمٓم٤مء وُم٤م شمًٌّ إ اعمتخّمّم٦مأؿم٤مرت سمٕمض اجلٝم٤مت 

٤مل واظمؽماق إٟمٔمٛم٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل . ٟم٤مهٞمؽ قمـ اعمٗم٤مؾمد اعم٤مًمٞم٦م وآطمتٞم(2)وم٤مدطم٦م

 يٛمٙمـ أن شمّم٤مطم٥م شمداول هذه اًمٕم٘مقد.

  

                                                           
 ويمذًمؽ:،  https://www.cryptoarabe.com/2019/02/08اٟمٔمر ُمقىمع:  (1)

 https: //scienews.com/ar/bitcoin/6195-blockchain.html 

 https://scienews.com/ar/bitcoin/6195-blockchain.htmlاٟمٔمر اعمقىمع اًم٤ًمسمؼ:   (2)
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 اخلامتة واخلالصة

 .ايمعؼقد اإليمؽؼموكقة: ٓأوّ 

، اجلقآت: اًمتل شمتؿ قمؼم إضمٝمزة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلديث٦م ُمثؾ: اًمٕم٘مقدهل 

ُمـ ظمالل اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م ، وهمػمه٤م، واحلقاؾمٞم٥م، وإًمقاح اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

أو اعمخ٤مـم٦ٌم آًمٙمؽموٟمٞم٦م ، أو اًمّمقت، ٟم٧م( سمقؾم٤مئؾ اًمتقاصؾ اعمختٚمٗم٦م سم٤مًمّمقرة)إٟمؽم

. وٓ شمتقاومر ومٞمٝم٤م ظم٤مصٞم٦م سمرجم٦م اإلضمراءات واًمنموط "اًمؼميد اإلًمٙمؽموين ")اًمرؾم٤مئؾ( 

 .( ويتؿ شمٜمٗمٞمذه شمٚم٘م٤مئٞم٤م سمدون واؾمٓم٦مProtocol( أو سمروشمقيمقل )Codذم يمقد )

 :ضمؽؿ ايمعؼقد اإليمؽؼموكقة

يِمٛمٚمٝم٤م احلٙمؿ اًمنمقمل اًمقارد ذم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف  أقمالهسم٤معمٕمٜمك اًمقارد 

( سمِم٠من طمٙمؿ إضمراء اًمٕم٘مقد سمآٓت آشمّم٤مل 3/6) 52: اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ

 احلديث٦م.

 .( وأكقافمفاSmart Contractsايمعؼقد ايمذىمقة )

ذايت اًمتٜمٗمٞمذ ُمـ ظمالل اًمؼموشمقيمقل اًمذي ، قم٘مد سملم ـمروملم أو أيمثر: اعمٗمٝمقم

سمقاؾمٓم٦م رُمقز ري٤موٞم٦م شمًٛمك اخلقارزُمٞم٤مت وذم  وآًمتزاُم٤متنموط شُمؼمُم٩م ومٞمف يم٤موم٦م اًم

ًمٚمٜمد -وي٘مقم اًمٕم٘مد اًمذيمل قمغم ومٙمرة اًمٜمد، إـم٤مر ؿمٌٙم٦م شمقزيع ٓ ُمريمزي٦م )اًمٌٚمقيمتِملم(

ومٞمتؿ اًمتٜمٗمٞمذ اًمتٚم٘م٤مئل ، ومٞمٕمٛمؾ يمذا( وسمٛمجرد حت٘مؼ اًمٌٜمقد أو اًمنموط -)إذا طمدث يمذا

 ًمٚمٕم٘مد.

 .ات ؽمؾسؾة ايمؽتؾأكقاع اظمـّص 

واًمٌٜمقك. يًتٕمٛمؾ ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت ، شمًتخدُمف اًمنميم٤مت: ظم٤مص: لوّ قع إاًمٜمّ 

وقمٛمٚمٞم٤مت ذيم٤مت اًمت٠مُملم وهمػمه٤م. وذم هذا ، شمقزيع أرسم٤مح اًمنميم٤مت: خمّمّم٦م ُمثؾ
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اًمٜمقع شمٙمقن اجلٝم٤مت وإـمراف اًمتل شم٘مقم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت وُمٜمٝم٤م إضمراء اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م 

 .ُمٕمرووم٦م اهلقي٦م

ْمامم ًمِمٌٙم٦م اًمٕم٘مد دون ُمٗمتقح ّٕي ؿمخص يرهم٥م آٟم: قم٤مم: قع اًمث٤ميناًمٜمّ 

 حتٙمؿ.

 .احلؽؿ ايمممفمل يمؾعؼقد ايمذىمقة

واحلٙمؿ اًمنمقمل يتٜم٤مول يمؾ ٟمقع سمٛمقاصٗم٤مشمف ، ٟمٛمٓم٤م واطمدا ًمٞم٧ًماًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م 

 : يمام يكم، وذوـمف

ذ ُمـ ظمالل اعمٜمّم٤مت اًمتل شمٕمتٛمد قمغم شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ اًمٕم٘مقد اًمتل شمٜمٗمّ  .1

٦م اًمتل شمدقمؿ يم٤معمٜمّم٤مت اًمرىمٛمٞم، اخل٤مص٦م وومؼ ذوط وُمقاصٗم٤مت حمددة

، وُمٜمّم٤مت اًمنميم٤مت، اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ُمثؾ اًمٌٜمقك

وذيم٤مت اًمت٠مُملم وهمػمه٤م. ومتٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد ُمـ ظمالل هذه اعمٜمّم٤مت ٓ يؽمشم٥م 

: شمتقاومر ومٞمف أريم٤من اًمٕم٘مد ُمـوم٢مّٟمف  وُمـ ضمٝم٦م أظمرى، قمٜمف حمذور ذقمل ُمـ ضمٝم٦م

اهلقي٦م )شمتقاومر ومٞمٝمام وقم٤مىمديـ )أو أيمثر( ُمٕمٚمقُمل ، صٞمٖم٦م )إجي٤مب وىمٌقل(

، إهٚمٞم٦م( ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ هبام ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت شمتٓمٚمٌٝم٤م ًمقائح وأٟمٔمٛم٦م هذه اعم١مؾم٤ًمت

وُمٕم٘مقد قمٚمٞمف )حمؾ اًمتداول ؾمٚمٕم٦م يم٤مٟم٧م أو همػم ذًمؽ(. وم٤مًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ذم هذه 

 : اًمّمقرة ضم٤مئزة سم٤مًمْمقاسمط اًمت٤مًمٞم٦م

 :٤مًمٕم٘مقد ُمثؾأن شمًتقذم هذه اًمٕم٘مقد سم٘مٞم٦م اًمنموط واًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م اخل٤مص٦م سمأ. 

وأن ، شمِمتٛمؾ قمغم اًمٖمرر اًمٗم٤مطمش وأّٓ ، شمٜمٓمقي قمغم اًمرسم٤م أو شمٙمقن ذريٕم٦م إًمٞمف أّٓ 

 يٙمقن اعمحؾ ُم٤ٌمطم٤م ذقم٤م وهمػمه٤م.

َرةب. أن شمٙمقن اًمٕمٛمٚم٦م  اًمتل يتؿ شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م سمقاؾمٓمتٝم٤م قمٛمٚم٦م أو  اعمَِمٗم 
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 ُمرظمّّم٦م ُمـ اجلٝم٤متة ُمدقمقُم٦م ُمـ ىمٌؾ ُم١مؾم٦ًم ُمٕمتٛمدة أو رَ ٗم  ُمَِم  رُمقزاً 

 .وٓ خت٤مًمػ اًم٘مقاٟملم اجل٤مري٦م، ذاومٞم٦م يم٤مًمٌٜمؽ اعمريمزياإل

: ايمعؼقد ايمتل سمـػذ مـ طمالل اظمـصات اظمؼقَّدة زممموط وومققد مػروضة مـ ايمدويمة .2

ُمثؾ سمٕمض اًمدول اًمتل شمِمؽمط قمغم ُمًتخدُمل اعمٜمّم٤مت اًمرىمٛمٞم٦م وومتح حم٤مومظ 

َرةًمتداول اًمٕمٛمالت  أو اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م شمًجٞمؾ هقي٤مت وسمٞم٤مٟم٤مت  اعمَِمٗم 

٦م اًمٌٞم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمٕم٤مُمالت.  طم٤مًم٦م اعمتٕم٤مُمٚملم وسم٘مٞمّ ُم٤م يٌلّم  اعمًتخدُملم ويمّؾ 

ومٝمذه اعمٜمّم٤مت إذا أشم٤مطم٧م شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ُمـ ظمالل قمٛمالت رىمٛمٞم٦م 

ُمدقمقُم٦م أو ُمرظمّم٦م يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف. وم٤مًمٕم٘مقد اعمٜمٗمذة سمقاؾمٓم٦م هذه اعمٜمّم٤مت 

 .ضم٤مئزة ذقم٤م سم٤مًمْمقاسمط اًمقاردة ذم اًمٌٜمد أقماله

إذا يم٤مٟم٧م شمًتخدم قمٛمٚم٦م )رُمقزا( رىمٛمٞم٦م  "اًمالُمريمزي٦م"اعمٗمتقطم٦م  تااظمـّص  .3

أو يم٤من هٜم٤مك وامن ُمـ ضمٝم٦م ُم٤مًمٞم٦م ، ُمت٘مقم ذقم٤م ُمِمٗمرة ُمرسمقـم٦م سم٠مصؾ ُم٤مزمّ 

ُمٕمتٛمدة عم٤ٌمدًمتٝم٤م طملم احل٤مضم٦م سمٜم٘مقد أو ؾمٚمع أو ظمدُم٤مت ُم٤ٌمطم٦م ذقم٤م. وهٜم٤مك 

َرةمجٚم٦م ُمـ هذه اًمٜم٘مقد اًمرىمٛمٞم٦م  اًمٜم٘مقد اًمرىمٛمٞم٦م : اعمْمٛمقٟم٦م واعمدقمقُم٦م ُمثؾ اعمَِمٗم 

َرة َرةواًمٜم٘مقد اًمرىمٛمٞم٦م ، )اًمٌٜمؽ اعمريمزي( اعمْمٛمقٟم٦م ُمـ ؾمٚمٓم٦م إذاومٞم٦م اعمَِمٗم   اعمَِمٗم 

يم٤مًمدوٓر  وٟم٘مقد رىمٛمٞم٦م ُمِمٗمرة ُمدقمقُم٦م سم٤مٕوراق اًمٜم٘مدي٦م، اعمدقمقُم٦م سم٤مًمذه٥م

ومٝمذه ، وٟم٘مقد رىمٛمٞم٦م ُمِمٗمرة ُمدقمقُم٦م أو ُمٖمٓم٤مة سم٠مصقل أو طم٘مقق ُم٤مًمٞم٦م، وهمػمه٤م

 ذيمقرة أقماله. ضم٤مئزة ذقم٤م سم٤مًمْمقاسمط اعم

 :ايمعؼقد ايمذىمقة ايمتل يتؿ سمـػقذها مـ طمالل اظمـصات اظمػتقضمة ايمالمرىمزية  .4

طمتك شمٜمجكم سم٤مًمٌح٨م ، احلٙمؿ اًمنمقمل ًمٚمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ذم هذه احل٤مًم٦م اًمتقىمػ

 : وُمـ ُم١ميدات اًمتقىمػ، واًمتٓمقير يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ٓ شمزال حمؾ إؿمٙم٤مل

ُمريمزي٦م همػم ُمرظمّم٦م ُمـ اجلٝم٤مت ٤م شمًتخدم قمٛمالت رىمٛمٞم٦م ُمِمٗمرة اًمالأّن أ. 
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وهمػم ُمدقمقُم٦م أو ُمرسمقـم٦م سم٠مي أصؾ ُم٤مزم آظمر. وُمـ أووح إُمثٚم٦م ، ذاومٞم٦ماإل

وآصمػميقم وهمػمه٤م. ويٙمتٜمٗمٝم٤م قمدم آؾمت٘مرار ذم ، قمغم ذًمؽ اًمٌٞم٧م يمقيـ

 ىمٞمٛمتٝم٤م.

ب. ًم٘مد أومت٧م قمدد ُمـ ضمٝم٤مت اإلومت٤مء ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل سمٕمدم ضمقاز اًمتٕم٤مُمؾ هبذه 

رضم٠م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم اًم٧ٌّم ذم طمٙمٛمٝم٤م عمزيد ُمـ وىمد أ، اًمٕمٛمالت

ومٞمتٗمرع قمـ ذًمؽ احلٙمؿ اًمنمقمل قمـ اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ذم هذه ، اًمدراؾم٦م واًمٌح٨م

 .احل٤مًم٦م

ج. اًمقوع اًم٘م٤مٟمقين هلذه اًمٕمٛمالت طمٞم٨م إن اًم٘مقاٟملم إمم أن ٓ شمٕمؽمف سم٤مًمٕمٛمالت 

َرةاًمرىمٛمٞم٦م  ٗمذ ُمـ ظمالهل٤م اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م اًمالُمريمزي٦م وهمػم اعمدقمقُم٦م اًمتل شمٜم اعمَِمٗم 

 .سمقاؾمٓم٦م شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ. وهذا ًمف أصمره اعم٤ٌمذ قمغم اًمتٕم٤مُمؾ هبذه اًمٕم٘مقد

د. ُمآٓت اًمٕم٘مد اًمذيمل ذم اعمٜمّم٤مت اعمٗمتقطم٦م اًمذي ىمد ي١مدي ذم سمٕمض إطمٞم٤من إمم 

ضر سم٤مًمغ سمٛمًتخدُمل هذه اًمٕم٘مقد سم٥ًٌم طمداصم٦م شم٘مٜمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م اًمٙمتؾ وُم٤م 

٦م اًم٘م٤مٟمقن أو )اًمٙمقد( أو اًمؼموشمقيمقل اًمذي إذا أـمٚمؼ يّمحٌٝم٤م ُمـ أظمٓم٤مء ذم سمرجم

 مم٤م ي١مدي إمم خم٤مـمر قم٤مًمٞم٦م.، ٓ يٛمٙمـ شمٕمديٚمف

( ٤24م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم وم٘مد رأى ذم اًمدورة اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م آٟمٗم٤م )أُمّ 

ذم احلٙمؿ قمغم أي صقرة ُمـ اًمّمقر ُمع ووع شمٕمريٗم٤مت وممٝمدات  ٧مِّ شم٠مضمٞمؾ اًمٌَ 

 : ( يمام يكم24/1) 230اعمجٛمع رىمؿ  ًمٚمٛمقوقع. وىمد ضم٤مء ٟمص ىمرار

( سمِم٠من 3/6) 52 اًمت٠ميمٞمد قمغم ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم رىمؿ: ًٓ أوّ 

ذم دورة ُم١ممتره اًم٤ًمدس سمجدة ، طمٙمؿ إضمراء اًمٕم٘مقد سمآٓت آشمّم٤مل احلديث٦م

وهذا اًم٘مرار يٜمٓمٌؼ قمغم اًمٕم٘مقد اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمتل ، م سمجٛمٞمع وم٘مراشمف1990ه/ 1410
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 اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م.هل ُمًت٘مٚم٦م قمـ 

قم٘مد سملم ـمروملم يٜمٗمذ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ي٘مقم قمغم ومٙمرة اًمٜمد : ُمٗمٝمقم اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م: صم٤مٟمٞم٤مً 

)سمدون وؾمٞمط( ُمـ ظمالل ؿمٌٙم٦م شمقزيع ٓ ُمريمزي٦م )ؾمٚم٦ًم اًمٙمتؾ  Peer to peerًمٚمٜمد 

Block chain  َرةة )زَ ( ويتؿ سم٤مًمٕمٛمالت اعمرُم  ( ُمثؾ اًمٌٞمتٙمقيـ وهمػمه٤م.اعمَِمٗم 

أو قم٤مُم٦م ٓ ُمريمزي٦م ، اًمذيمٞم٦م ُمـ ظمالل ُمٜمّم٤مت ظم٤مص٦م ُمريمزي٦مشمٜمٗمذ اًمٕم٘مقد : صم٤مًمث٤مً 

تَخِدم اًمٕمٛمالت  ًْ َزة وشَم َرة)اعمرُم   ( هم٤مًم٤ًٌم.اعمَِمٗم 

ىمرر اعمجٛمع شم٠مضمٞمؾ اًم٧ٌم ذم اعمقوقع إمم طملم قم٘مد ٟمدوة ُمتخّمّم٦م ذم : راسمٕم٤مً 

َزة وسمٕمد اًم٧ٌّم ذم ُمقوقع اًمٕمٛمالت ، اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م َرة)اعمرُم  ٦م ( وذًمؽ ًمدراؾم٦م يم٤موماعمَِمٗم 

ويًتحًـ دقمقة ، ضمقاٟم٥م اًمٕم٘مقد اًمذيمٞم٦م ُمع اًمؽميمٞمز قمغم ُم٤م ورد ذم اًمٗم٘مرة صم٤مٟمٞم٤مً 

َزة ُمتخّمّملم شم٘مٜمٞملم ذم اًمٌٚمقك ؿملم واًمٕمٛمالت  َرة)اعمرُم   وهمػمه٤م.، (اعمَِمٗم 

وإن أظمٓم٠مت ومٛمـ ٟمٗمز  ،وم٢من أص٧ٌم ومٛمـ اهلل ،اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل ربِّ 

 وصحٌف أمجٕملم. دٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمفاًمٚمٝمؿ قمغم ؾمٞمّ  وصّؾ ، واًمِمٞمٓم٤من
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 م.2019، ؾمٌتٛمؼم، "اًمٕمٛمالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م"اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدول سمِم٠من 
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َرةقمرض طمقل اًمٕمٛمالت ، هالل طمًلم .4 اًمتل ، ُم٘مدم ًمٜمدوة اًمٕمٛمالت آًمٙمؽموٟمٞم٦م، اعمَِمٗم 

 م.2019ؾمٌتٛمؼم  10-9، قم٘مده٤م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم سمجدة

سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ، شمٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٌٞمع اعمٕمٚمؼ قمغم ذط، حمٛمد وًمد ددو اًمِمٜم٘مٞمٓمل .5

 ًمنميم٦م اًمراضمحل.

 ٛمتع قمغم زاد اعمًت٘مٜمع.اًمنمح اعم، اسمـ قمثٞمٛملم .6

 ُمٓمٌققم٤مت دًم٦م اًمؼميم٦م.، اًمٖمرر وأصمره ذم اًمٕم٘مقد، حمٛمد اًمّمديؼ اًميير .7

 ُمٚمت٘مك ذيم٦م اًمراضمحل. اإلضم٤مرة اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ.، ظم٤مًمد احل٤مذم .8

 .اؿمؽماط اإلضم٤مرة ذم قم٘مد اًمٌٞمع. ُمٚمت٘مك ذيم٦م اًمراضمحل، قمٌد اهلل اًمٕمامر .9

 .يم٦م اًمراضمحلشمٕمٚمٞمؼ اًمٌٞمع قمغم اًمنمط. ُمٚمت٘مك ذ، ص٤مًمح اًمٚمحٞمدان .10

 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م.، وزارة إوىم٤مف ًمٙمقيتٞم٦م .11

 اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م.، هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .12

 ٟمٔمري٦م اًمنمط.، طمًـ اًمِم٤مذزم .13

 اًمنموط اعم٘مؽمٟم٦م سمٕم٘مد اًمٌٞمع ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل.، حمٛمقد ُمٝمران .14

 اًمًٕمقد.ذح ُمراىمل ، اًمِمٞمخ حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل .15

دراؾم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وُمقازٟم٦م سم٤مًم٘م٤مٟمقن : وقاسمط اًمٕم٘مقد، قمٌد احلٛمٞمد اًمٌٕمكم .16

 .اًمقوٕمل ووم٘مٝمف

 ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد.، حمٛمد ٟمجٞم٥م قمقولم اعمٖمريب .17

وُمٙم٤مومح٦م متقيؾ ، وصمٞم٘م٦م ُمٙم٤مومح٦م همًٞمؾ إُمقال، )اًمٌٜمؽ اعمريمزي اعم٤مًمٞمزي(، سمٜمؽ ٟمٞمج٤مرا .18

 واًمٕمٛمالت اًمرىمٛمٞم٦م.، اإلره٤مب

 .آًمتزاُم٤مت ذم اًم٘م٤مٟمقن اعمدين، حمٛمدقمٛمر ؾم٤ممل  .19

 .ىمرارات وشمقصٞم٤مت اعمجٛمع، جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم .20

 .م2017/ـه1439، ُم١ممتر ؿمقرى اًمٗم٘مٝمل اًم٤ًمسمع، ذيم٦م ؿمقرى .21
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 .ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ ظمالل قم٘مد اًمٌٞمع، حمٛمد ؾمالُمٞم٦م .22

 .اًمٕم٘مد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، قم٤ٌمس طمًٜمل حمٛمد .23

 .أطم٤مدي٨م إرواء اًمٖمٚمٞمؾ ختري٩م، إًم٤ٌمين .24

 ، جلالل اًمديـ اًمًٞمقـمل، صحٞمح ووٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم وزي٤مدشمف، إًم٤ٌمين .25

 .اًمٕم٘مقد واًمنموط واخلٞم٤مرات، إسمراهٞمؿ سمؽ .26

 .اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، اًمزرىم٤م .27

 : اظمقاومع آيمؽؼموكقة

https://arabic.arabianbusiness.com/technology/2016/oct/18/424088، 

https://ar.cryptonews.com/guides/what-is-blockchain.htm 

https://sa.investing.com/analysis/article-200227791 

https://bit-chain.com/2018/03/14/ 

https://ar.cryptonews.com/guides/what-is-blockchain.htm 

https://www.cryptoarabe.com/2019/02/08 

https://arab-btc.net/smart-contracts 

https://www.tokenspoken.com/ar/guides-ar/blockchain-guide-ar 

https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart-contracts-

guide-for-beginners  

https://arabfolio.com/2018/08/31 

https://sa.investing.com/analysis/article-200227791 

https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart-contracts-

guide-for-beginners 

https://medium.com/@Crypto4Arab  

https://arincen.com/ethurium-1146 

https://www.cryptoarabe.com/2019/02/08 

https://scienews.com/ar/bitcoin/6195-blockchain.html 
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 مسائؾ ؽمبع دم حتؼقؼ شمبقت اإلمجاع

امندم     زمايمعقض ايمضَّ

 راطايمدىمتقر حمّؿد وم

 أؽمتاذ ايمػؼف وإصقل واظمؼاصد

 ىمؾقة ايممميعة، صمامعة ايمؼروّيكم

د ظمػم ظمٚم٘مف وقَمغم أصح٤مسمف  .أمجٕملم احْلَٛمد هلل طمؼ َحده َوصغم اهلل قمغم حُمَٛم 

 : وسمٕمد

امنٜمٕم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ىمْمٞم٦م سملم أهؾ اًمّم   يمٌػماً  ومٚمام رأي٧م ٟم٘م٤مؿم٤مً   اًمْم 

ٟم٤مطمٞم٦م  ُمـ اًمٙمالم ذم أسمًط ىمدراً  ُمـ اعمٗمٞمد أنف أٟمّ  ٓح زم، سمٕمقض ُمـ أٟمح٤مء خمتٚمٗم٦م

امنحت٘مٞمؼ صمٌقت اإلمج٤مع ذم  يٜمٌٜمل قمغم حترير  ُمـ اًمٙمالم ومٞمٝم٤م يمثػماً  ٕن  ، سم٤مًمٕمقض اًمْم 

سمٌٞم٤من  ؾِّ خِ اًمٌح٨م قمغم آظمتّم٤مر همػم اعمُ  واقمتٛمدت ذم صٞم٤مهم٦م ُم٤ًمئؾ، حمؾ اإلمج٤مع

 .وىمد ٟمٔمٛم٧م اًمٌح٨م ذم ُم٤ًمئؾ ؾمٌع .ُمِمتٛمالهت٤م وسمٞمٜم٤مهت٤م
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امنضمؽؿ ضامن ايمديقن وؿمبقعة فمؼد : ظمسليمة إولما  ايمضَّ

امنومعـك   زمايمعقض ايمضَّ

 .ضمؽؿ ضامن ايمّديقن

وإًمٞمٙمؿ سمٕمض ، ٤مئرة إمم اًمٚمزوم ضم٤مئز ذم اًمنميٕم٦مّّم اًماًمالزُم٦م أو  اًمديقنوامن 

 : ٘مقلاًمٜمّ 

ـٌ عم٤َِم سمِْٕمتف": ضم٤مء ذم اعمٜمت٘مك - ـْ ىَم٤مَل ًمَِرضُمٍؾ سَم٤مِيْع وُماَلًٟم٤م َوَأَٟم٤م َو٤مُِم سمِِف ًَمِزَُمُف َذًمَِؽ إَِذا  َوَُم

٧ٌََم َُم٤م سَم٤مقَمُف سمِِف...  .(1)"صَم

، اًمٙمٗم٤مًم٦م ذم اًم٘مرض اًمذي هق اًمًٚمػ سم٤مُٕمقال يمٚمٝم٤م ضم٤مئزة": ٥مىم٤مل اعمٝمٚمّ  -

 .(2)"اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤مًمديقن ُمـ ىمرض يم٤مٟم٧م أو سمٞمع ذموطمدي٨م اخلِم٦ٌم أصؾ 

 .(3)"جيقز وامن اًم٘مرض ُمـ أي ؿمخص": ذم أىمرب اعم٤ًمًمؽ -

امنؿمبقعة   .ايمضَّ

ٕن  ٪وُمٚمتزم ٤مُمـ ُمًتٕمدّ اًمْم   ويٕمٜمل ذًمؽ أنّ  اًمٙمٗم٤مًم٦م واحلامًم٦م٪ يًٛمك امناًمْم  

: ضم٤مء ذم اًمٗمقايمف اًمدواين، اعمديـ ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ يدومع ًمٚمدائـ ُمٌٚمغ اًمديـ إذا مل ي١مدّ 

ـْ ُهَق فَمَؾْقف" َٓ ُيْسِؼُطُف فَمؿَّ ـٍ  ٦ٌَمومتٙمقن اًْمَٙمَٗم٤مًَم٦َم اًْمتِزَ ، (4)"َضاَمُن اظمَْاِل ايْمتَِزاُم َدْي ، ام اعْمَُٓم٤مًَم

اًْمَٙمَٗم٤مًَم٦َم ..." ضم٤مء ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع، وًمٙمقٟمف اًمتزاُم٤م ومٝمق ي٠مظمذ طمٙمؿ اًمققمد سم٤مًم٘مرض

 اعْم٤َمِل 
ِ
ـْ اًْمَٙمِٗمٞمِؾ َواًْمَٙمِٗمٞمُؾ سم٠َِمَداء َُْمِر ذِم طَمؼِّ اعمَْْٓمُٚمقِب اؾْمتِْ٘مَراٌض َوُهَق ـَمَٚم٥ُم اًْمَ٘مْرِض ُِم ْٕ سم٤ِم

                                                           
 6/83اعمٜمت٘مك ًمٚم٤ٌمضمل (1)

 6/422ذح اسمـ سمٓم٤مل قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري (2)

 ))سمتٍمف ىمٚمٞمؾ(.( 3/645ىمرب اعم٤ًمًمؽ ُمع اًمنمح اًمّمٖمػم ًمٚمدردير، أ (3)

 2/240اًمٗمقايمف اًمدواين  (4)
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ـْ اعمَْْٓمُٚمقِب َوَٟم٤مِئ٥ٌم قمَ   إمَم اًمٓم ٤مًم٥ِِم َوذِم طَمؼِّ اًمٓم ٤مًم٥ِِم مَتِْٚمٞمُؽ َُم٤م ذِم ُُمْ٘مِرٌض ُِم
ِ
ََداء ْٕ ٜمُْف ذِم ا

َتْ٘مِرِض سماَِم  ًْ ـْ اعم٤َْمِل َواعْمُْ٘مِرُض َيْرضِمُع قَمغَم اعْمُ ـْ اًْمَٙمِٗمٞمِؾ سماَِم ُأظِمَذ ُِمٜمُْف ُِم ٦ِم اعمَْْٓمُٚمقِب ُِم ِذُم 

ٌَْٞمعِ  اَء سم٤ِمًْم َ ي َيْٛمٚمُِؽ اًمنمِّ يمام أن اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل سمٕمد  .(1)"َٓ هَمػْمَ َهَذا َأىْمَرَوُف َواعْمُِْمؽَمِ

ُايْمُٗمْؾ قَمٜمِّل َوًَمؽ َأًْمٌػ. مَلْ : َوًَمْق ىَم٤مَل ": أن سملم طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤معم٘م٤مسمؾ سم٠من٤م طمرام ىم٤مل

ـُ .جَيُْز٪ ْي اُه َوضَم٥َم ًَمُف قَمغَم اعمَْْٙمُٗمقِل قَمٜمْفُ ، .. وَم٢مِن  اًْمَٙمِٗمٞمَؾ َيْٚمَزُُمُف اًمد  وَمَّم٤مَر  ،وَم٢مَِذا َأد 

ا ًمِْٚمَٛمٜمَْٗمَٕم٦مِ ، يَم٤مًْمَ٘مْرضِ  امنوم ،(2)"وَمَٚمْؿ جَيُزْ ، وَم٢مَِذا َأظَمَذ قِمَقًو٤م َص٤مَر اًْمَ٘مْرُض ضَم٤مرًّ إذا هق  ٤مًمْم 

 .(3)"هق شمٓمقع سم٢مًمزام ٟمٗمًف": ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتؼمقم٤مت ي٘مقل اًم٘م٤ميض قمٌد اًمقه٤مب

امنمعـك   .عؾزمُج  ايمضَّ

امني٠مظمذ ُم٘م٤مسمال قمـ جمرد  اًمّْم٤مُمـ يٕمٜمل أن   ضم٤مء ذم ، سمدون أي اقمت٤ٌمر آظمر اًمْم 

َؾ ضُمْٕماًل قَمغَم َح٤َمًَمتِفِ ": اعمٜمت٘مك يمام ي٠مظمذ اعم٘مرض ، (4)"َوَُمْٕمٜمَك َذًمَِؽ َأْن شُمْٕمٓمَِل اعمَُْتَحٛمِّ

امنومٙمؾ ُمـ ، زي٤مدة قمغم ىمروف وم٤مًم٘مرض متٚمٞمؽ ٟم٤مومذ ، واًم٘مرض قم٘مد شمؼمع ومتٚمٞمؽ اًمْم 

امنو، وُمٜمجز امنمتٚمٞمؽ ُمقىمقف وُمٕمٚمؼ. ويمقن  اًمْم  ًمٞمس وم٢مّٟمف  ف ُمٕمٜمك اًمتقصمٞمؼومٞم اًمْم 

 ٕنّ ، ؾ اًمديـن يم٤من ُم٘مّمقدا ومٝمق وؾمٞمٚم٦م عم٘مّمد يتٛمثؾ ذم حتٛمّ إُم٘مّمقد اعمتٕم٤مىمديـ و

رسمحٞم٦م همػم ُمتً٘م٦م ُمع  وم٢مذا ُم٤م أظمذ قمٜمف اًمٕمقض ص٤مر ُمٕم٤موو٦م ًمّم٤مًمح اًمدائـ. ؼاًمتقصمّ 

  .طم٘مٞم٘متف اًمتؼمقمٞم٦م يم٤مًم٘مرض مت٤مُم٤م ومٚمٙمقن اًم٘مرض شمؼمقم٤م مل جيز أن ي١مظمذ قمقض قمٜمف

  

                                                           
 6/11سمدائع اًمّمٜم٤مئع (1)

 4/244اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  (2)

 ٦2/154ماعمٕمقٟم (3)

 6/84اعمٜمت٘مك (4)
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امنضمؽؿ : ايمثاكقة اظمسليمة  .عؾ وحترير ديمقؾ اإلمجاعزمُج  ايمضَّ

امنضمؽؿ   .زماْلعؾ ايمضَّ

هٜم٤مك إمج٤مقم٤م قمغم حتريؿ  وىمد ذيمر قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أنّ ، اجلقاز قمدم: طمٙمٛمف

امن  سمجٕمؾ. اًمْم 

 : ٘مقل ُم٤م يكماًمٜمّ  هذهوُمـ 

 .(1)"وٓ ظمالف ذم ُمٜمع وامن سمجٕمؾ": ٤مبىم٤مل احلٓمّ   -

امًم٦م سمجٕمؾ ي٠مظمذه احلَ  ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أنّ  أمجع ُمـ ٟمحٗمظ قمٜمف": وذم اإلذاف -

 .(2)"وٓ دمقز ٓ حتّؾ ، احلٛمٞمؾ

وأمجٕمقا أن احلامًم٦م سمجٕمؾ ي٠مظمذه احلٛمٞمؾ ٓ حيؾ وٓ ": ىم٤مل أسمق احلًـ اًم٘مٓم٤من -

 .(3)"جيقز

 .(4)"ممتٜمعأّٟمف  مل خيتٚمٗمقا ًمق ؾم٠مل اًمٖمريؿ اًمتحٛمؾ قمٜمف سمجٕمؾ": وىم٤مل اًم٘مراذم أيْم٤م -

ُـّ    .ؼقلسمعؾقؼ فمعم ايم

  وىمد  ،وًمٞمس وىمقع اإلمج٤مع ،ُمـ قم٤ٌمرة اًم٘مراذم واحلٓم٤مب ٟمٗمل آظمتالفيٗمٝمؿ

وٓ يٕمٚمؿ أطمدًا أٟمٙمره ، ومال جيد ذم ذًمؽ ظمالوم٤مً ، ف اؾمت٘مراء أىمقال اًمٕمٚمامءقمرف سم٠مٟمّ 

ذم إُمر شمٗمّمٞمال٪  واًمذي أراه أنّ ، واظمتٚمػ إصقًمٞمقن ذم اقمت٤ٌمره أمج٤مقم٤م أم ٓ

رائـ اًمداًم٦م وم٤مٓصٓمالح ُمٕمتؼم. اًم٘م قم٤معم٤م ُمتٛمٙمٜم٤م صم٘م٦م ُمع ـ يٕمتؼمومٛمتك صدر ممّ 

                                                           
 4/391ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ  (1)

 (121، 120/ 1إذاف قمغم ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ) (2)

 .2آىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ آمج٤مع  (3)

 9/214اًمذظمػمة  (4)
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 اًمٕمٚمامء يًتخدُمقن ٟمٗمل اخلالف ًمٚمدًٓم٦م قمغم وضمقد اإلمج٤مع. واًمٖم٤مًم٥م أنّ 

وٓ يٜمٌٖمل أن يٗمٝمؿ ُمـ قم٤ٌمرات اعم٤مًمٙمٞم٦م أن اعم٘مّمقد هق اشمٗم٤مق اعمذه٥م ومذًمؽ 

 ومٝمؿ سمٕمٞمد همػم ُم٠مًمقف.

 وهق ُمـ أهؾ ، وًمٙمـ قم٤ٌمرة أيب احلًـ اًم٘مٓم٤من سحي٦م سمقىمقع اإلمج٤مع

 اًمٗمـ.آظمتّم٤مص ذم 

 ٤م وم٢مّن ، قم٤ٌمرة اسمـ اعمٜمذر وإن يم٤من ًمٞمس ومٞمٝم٤م شم٠ميمٞمدا حلّمقل اإلمج٤مع سم٤معمٕمٜمك اعم٠مًمقف

ـّ قم٤ٌمرة ُم١مؾّم  وذًمؽ يم٤مف إلصم٤ٌمت اإلمج٤مع طمٞم٨م ٓ يِمؽمط  ٦ًم قمغم همٚم٦ٌم اًمٔم

 اًمتقاشمر واًم٘مٓمع ذم ٟم٘مٚمف.

 كؼض اإلمجاع وكػل ادفمائف.

يث٧ٌم سمام يث٧ٌم سمف اخلؼم وهق أن اإلمج٤مع ، ٓ اعمٌتٜمك ًمٚمتح٘مٞمؼ ذم اإلمج٤معر أوّ ًمٜمحرّ  

وٓ أقمٚمؿ ُمدقمٞم٤م ادقمك اخلالف  ،(1)وي٘مدم ُمدقمل اخلالف قمغم ُمدقمٞمف يم٤معمث٧ٌم ُمع اًمٜم٤مذم

ا. واًمذي ؼمسم٠مىمقاهلؿ ويٕمتؼم ظمالومٝمؿ ُمٕمت ـ يٕمتدّ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إىمدُملم واعمت٠مظمريـ ممّ 

وشمٜم٘مْمف ، ٓ همػم ُمٌٜمل قمغم أؾم٤مسطمٙمل ُمـ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم هق ًمٞمس شم٠مويال سمؾ شم٠موُّ 

، ـ اًمدٓئؾ واًمٜم٘مقل وم٘م٤مئٚمقه يرون أن إؾمح٤مق سمـ راهقيف ظم٤مًمػ اإلمج٤معمجٚم٦م ُم

ـّ  .احل٤موي اًمٙمٌػم ُمًتٜمديـ قمغم ُم٤م ورد ذم  ٜم٤م قمغمٔمر همػم اعمت٠مُمؾ ذم اًمٕم٤ٌمرة يدًمّ اًمٜمّ وًمٙم

وم٘مد ضم٤مء ذم ، ُمتٕمٚمؼ سمٛمخ٤مًمٗمتف اإلمج٤معأّٟمف  ٓ يًقغ ومٝمؿ ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ إؾمح٤مق ُمـأّٟمف 

ْ جَيُزْ  امن٤مًمْم  وَمَٚمْق َأَُمَرُه سمِ ": احل٤موي امنَويَم٤مَن اجْلُْٕمُؾ سَم٤مـماًِل وَ ، قَمٜمُْف سمُِجْٕمٍؾ ضَمَٕمَٚمُف ًَمُف مَل  اًمْم 

َتَحؼُّ  ًْ اَم ُي َن  اجْلُْٕمَؾ إِٟم 
ِٕ ـُ َراَهَقْيِف  ِط اجْلُْٕمِؾ وَم٤مؾِمًدا سمخالف ُم٤م ىم٤مًمف إؾمحؼ سْم إِْن يَم٤مَن سمنَِمْ

امنَوًَمْٞمَس ، ذِم ُُمَ٘م٤مسَمَٚم٦ِم قَمَٛمؾٍ  َتَحؼُّ سمف ضمٕمالقَمَٛماًل وَماَل يُ  اًمْم  وإن يم٤مٟم٧م اًمٕم٤ٌمرة  ،(2)"ًْ

                                                           
 156قمٛمؾ ُمـ ـم٥م عمـ طم٥م (1)

 6/443احل٤موي اًمٙمٌػم (2)
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يٕمقد قمغم إصمر ذم  "سمخالف" ًمٗمظ أىمرب آطمتامًملم وأىمقاه هق أنّ  حتتٛمؾ أُمريـ وم٢منّ 

امنطم٤مًم٦م وىمقع   سمجٕمؾ. اًمْم 

 اخلالف شمازمت همفؾ هق معتػم أم ٓ؟ أنّ  ؿـا صمدًٓ وإن ؽمؾّ 

ٓ وم٢مّٟمف  ،ٕمد ىمٓمٕمٞم٦م٦م حتريؿ اًمزي٤مدة قمغم اًمديـ اًمتل شمقمغم أدًمّ  ُم٤م دام احلٙمؿ ُمٌٜمٞم٤مً 

امنُمـ أدًم٦م اًمتحريؿ  ٕنّ ، سمف ضمدٓ ؾمٚمٛمٜم٤ميٕمتد هبذا اخلالف اًمذي  سمجٕمؾ يمقٟمف  اًمْم 

، ٟم٘مض طمٙمؿ اًم٘م٤ميض توهق اًمذي يٕمتؼم ُمـ ُمقضم٤ٌم، يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مس اجلكم ًم٘مقشمف

إن يم٤من ذم هم٤مي٦م ، ُم٠مظمذ اعمخ٤مًمػ أنّ : اًمْم٤مسمط ذم هذا": وي٘مقل اًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم

إذا يم٤من ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف ، وٓ اًمتٗم٤مت قمٚمٞمف، ومال ٟمٔمر إًمٞمف، ُمـ اًمّمقاب اًمْمٕمػ واًمٌٕمد

وي٘مقل ، (1)"وٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ُم٠مظمذه مم٤م ُيٜم٘مض احلٙمُؿ سمٛمثٚمف، ٓ يّمح ٟمّمف دًمٞمال ذقم٤م

أن ي٘مقى ": -اعمٕمتؼم اخلالف ذط قمـ طمديثف ذم–اإلُم٤مم شم٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل أيْم٤م 

، يم٤من ُمٕمدودا ُمـ اهلٗمقات ،عوم٢من وُٕمػ وٟم٠مى قمـ ُم٠مظمذ اًمنم .ُمدرك اخلالف

 .(2)"...ٓ ُمـ اخلالومٞم٤مت اعمجتٝمدات، واًمً٘مٓم٤مت

 .آمجاع مستـد

 : ُمـ اًميوري شم٘مرير ُم٤م يكم

  ّدًمٞمؾ وٓ يِمؽمط ذم ّٕٟمف  ٪اإلمج٤مع ٓ يِمؽمط ذم ٟم٘مٚمف اًمتقاشمر ُمـ اعمٕمٚمقم أن

دًمٞمؾ ٤م سمؾ يٙمتٗمك سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٔم٤مهر سمؾ يٛمٙمـ ان يٙمقن اًمن يٙمقن اعمًتٜمد ٟمّمًّ أمج٤مع اإل

 .أُم٤مرة أي ىمٞم٤مؾم٤م قمغم رأي قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ

  ن ٟمٕمٚمؿ اًمدًمٞمؾأإذا ادقمل اإلمج٤مع ومال يِمؽمط أّٟمف  أن ٟم٘مرر ُمـ اعمٝمؿّ أّٟمف  يمام ،

 طمٙم٤مي٦م اإلمج٤مع يًتّمح٥م دائام وضمقد اًمدًمٞمؾ. ٕنّ  ٪وم٤مٓؾمتّمح٤مب طمج٦م

                                                           
 1/235ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم  (1)

 1/112 " إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر (2)
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 ٦م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمتدرج ذم أدًمّ وم٢مّٟمف  ُمًتٜمد اإلمج٤مع وإن يم٤من يتٓمٚم٥م أىمقى إدًم٦م

اًمدًمٞمؾ  شمٞم٤من سم٤مًمدًمٞمؾ اجلزئل صمؿّ ، طمٞم٨م إصؾ هق اإلرى إذا مل ٟمٓمٚمع قمغم إوممأظم

٤م يدل ىمٓمٕم٤م قمغم ُمنموقمٞم٦م وهذا اعمًتٜمدات اًمتل ؾمٜمًقىمٝم٤م ممّ ، اًمٙمكم واعمِمؽمك

وذيمرٟم٤م ًمٚمٛمًتٜمد يرشمٙمز قمغم صحتف ، ٦م وىمققمٝم٤م أيْم٤مإطمٙم٤مم اًمتل شمًتجٚم٥م أدًم  

 ف.ؿ ُمٜمف وٟمٗمل اًمتٕم٤مرض قمٜمف وشمٜمزيٚمظمذ احلٙمأوضمٝم٦م 

  ُمٕمٜمك اًمٕمٚمامء وضمقب ُمًتٜمد اإلمج٤مع ُمٕمٜم٤مه ٓ جيقز أن حيٙمؿ يمؾ واطمد ُمـ

 .ُمـ دون اؾمتٜم٤مد إمم دًمٞمؾ وأُم٤مرة وشمٌخٞمت٤مً  أهؾ اإلمج٤مع ضمزاوم٤مً 

واًمذي أمجع اًمٕمٚمامء  ،حتريؿ اًم٘مرض اًمرسمقي هل إدًم٦م ٟمٗمًٝم٤م اًمتل شم٤ًمق قمغم ٦مإدًم  

ًٚمٛمقن ٟم٘مال قمـ ٟمٌٞمٝمؿ أن أمجع اعم»: ي٘مقل اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه وٟمّمف ومٞمف، قمغم ذًمؽ

اىْمت٣م حؾ َُم٤م وم٤مًمنمع  ،(1)"وًمق يم٤من ىمٌْم٦م ُمـ قمٚمػ، اؿمؽماط اًمزي٤مدة ذم اًمًٚمػ رسم٤م

مْج٤َمع  ًَم٦م شمٍمف قَمٜمُف َوُهَق طُمُّمقل اإْلِ َٓ شمٜم٤َموًمف اًمٜم ْٝمل قمغم اًْمٗم٤ًمد َُم٤م مل شمٙمـ ُهٜم٤َمَك د

َح٤مسَم٦م َواًم َن اعمَْْٕمُٚمقم ُمـ طَم٤مل اًمّم 
ِٕ ت ٤مسمِِٕملَم َأنؿ يَم٤مُٟمقا حيٙمٛمقن سمِٗم٤ًمد اًْمُٕمُ٘مقد اعمَُْتَ٘مّدم قَمَٚمْٞمِف 

٤مدَه٤م إمَِم جُمَّرد اًمٜم ْٝمل اًْمَقاِرد قَمـ  ًَ ًَم٦م قمغم وَم َٓ َوهَمػمَه٤م ًمتٜم٤مول اًمٜم ْٝمل هَل٤َم ويرضمحقن ذِم اًمّد

ؾُمقل صغّم اهلل قمٚمٞمف - يمرضمققمٝمؿ إمَِم َنْٞمف -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اهلل شَمَٕم٤ممَم َوقَمـ اًمر 

٤مد َهِذه اًْمُٕمُ٘مقد ُمـ  قَمـ -وؾمّٚمؿ ًَ سمٞمع اًْمٖمَرر َوسمٞمع َُم٤م مل ي٘مٌض َوسمٞمع َُم٤م ًَمْٞمَس قِمٜمْده ذِم وَم

٤ٌَمر ُمٕمٜمك ؾمقى َذًمِؽ
 .(2)همػم اقْمتِ

ـِ َأيِب سُمْرَدةَ   -1 ـْ َأسمِٞمفِ ، قمـ ؾَمِٕمٞمِد سْم ـَ ؾَمالٍَم ، قَم ٌَْد اهلل ِ سْم -َأشَمْٞم٧ُم اعَمِديٜم٦ََم وَمَٚمِ٘مٞم٧ُم قَم

: صُمؿ  ىَم٤مَل ، شَوشَمْدظُمَؾ ذِم سَمْٞم٧ٍم ، َأَٓ دَمِلُء وَم٠ُمـْمِٕمَٛمَؽ ؾَمِقيً٘م٤م َومَتًْرا»: وَمَ٘م٤مَل ، -َريِضَ اهلل ُ قَمٜمْفُ 

سَم٤م هِب٤َم وَم٤مشٍ » ـٍ ، إَِذا يَم٤مَن ًَمَؽ قَمغَم َرضُمٍؾ طَمؼٌّ ، إِٟم َؽ سم٠َِمْرٍض اًمرِّ ٌْ
َأْو  ،وَم٠َمْهَدى إًَِمْٞمَؽ ِحَْؾ شمِ

                                                           
 3/157 :اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن (1)

ٌٍَْمي اعمح٘مؼ: ظمٚمٞمؾ اعمٞمس (2)  .1/178 :اًمٙمت٤مب: اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٥م أسمق احلًلم اًم
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 .(1)«ِرسًم٤م٢مّٟمف وم وَماَل شَم٠ْمظُمْذهُ ، َأْو ِحَْؾ ىَم٧مٍّ ، ِحَْؾ ؿَمِٕمػمٍ 

ـِ َأيِب إؾِْمَح٤مَق اهْلُٜم٤َمِئلِّ  -2 ـْ حَيَْٞمك سْم ـَ َُم٤مًمٍِؽ : ىَم٤مَل ، قم ضُمُؾ ُِمٜم ٤م : ؾَم٠َمًْم٧ُم َأَٟمَس سْم اًمر 

إَِذا » :-صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ-ىَم٤مَل َرؾُمقُل اهلل ِ : ُيْ٘مِرُض َأظَم٤مُه اعم٤َْمَل وَمُٞمْٝمِدي ًَمُف؟ ىَم٤مَل 

ازمَّةِ ، ى يَمفُ هَمَلْهَد ، َأوْمَرَض َأضَمُدىُمْؿ وَمْرًضا َؾُف فَمعَم ايمدَّ َٓ َيْؼَبْؾفُ ، َأْو مَحَ َّٓ َأْن ، هَماَل َيْرىَمْبَفا َو إِ

 .(2)«َيُؽقَن صَمَرى زَمْقـَُف َوزَمْقـَُف وَمبَْؾ َذيمَِؽ 

ـَ قُمَٛمَر َيُ٘مقُل ، قمـ ُم٤مًمِؽ -3 ٌَْد اهللِ سْم ُف ؾَمِٛمَع قَم ـْ َٟم٤مومٍِع٪ َأٟم  ـْ َأؾْمَٚمَػ ؾَمَٚمٗم٤مً : قَم وَماَل ، َُم

ْط   .(3)إِٓ  ىَمَْم٤مَءهُ َيِْمؽَمِ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم -4

 .(4)﴾ ۓ

ّل ىمقل  -5 ورزما اْلاهؾقة مقضقع ": ذم طمج٦م اًمقداع -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

 . (5)"مقضقع ىمؾفهمنّكف  رزما فمباس زمـ فمبد اظمطؾب، وأول رزما أضع رزماكا

ّل ىمقل  -6  .(6)"ايمـسقئة دم ٓ رزما إّٓ ": -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اًمٜمٌ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: ىمقًمف شمٕم٤ممم -7

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

٤ٌَمـمُِؾ ، (7)﴾ڇ ـْ شَمٜم٤َمُول ِاعْم٤َمِل سمَِٖمػْمِ قِمَقٍض ، َواًْم َٓ ُيِٗمٞمُد َوىَمَع اًمت ْٕمٌػُِم سمِِف قَم ِذي  ُهَق اًم 

 .(8)ذِم ُصقَرِة اًْمِٕمَقضِ 

                                                           
ٌِْد  (1)  .3814رىمؿ:  قمٜمف اهللؾَمالٍَم َريِضَ  سمـ اهللاجل٤مُمع اًمّمحٞمح سَم٤مُب َُمٜم٤َمىِم٥ِم قَم

 .2432ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف سم٤مب اًم٘مرض رىمؿ:  (2)

َٚمِػ رىمؿ:  (3)  ً ـَ اًم  .2512ُمقـم٠م سم٤مب َُم٤م َٓ جَيُقُز ُِم

 >.278 ، أي٦م:اًمٌ٘مرة=ؾمقرة  (4)

ِلِّ صحٞمح ُمًٚمؿ  (5) ٦ِم اًمٜمٌ   .صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿسَم٤مُب طَمج 

 1/249وؾمٜمد أيب اجلٕمد  36/95ُمًٜمد أحد  (6)

 >.29 ، أي٦م:اًمٜم٤ًمء=ؾمقرة  (7)

 . 1/321 اسمـ اًمٕمريب، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل (8)
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ً  ": -ٜمفريض اهلل قم-ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ قمٛمر : ىمقل اًمّمح٤ميب -8 ػ قمغم صمالصم٦م ٚمَ اًم

وؾمٚمػ شمريد سمف وضمف ص٤مطمٌؽ ومٚمؽ ، ؾمٚمػ شمريد سمف وضمف اهلل ومٚمؽ وضمف اهلل: أوضمف

 .(1)"وؾمٚمػ أؾمٚمٗمتف ًمتٌدل ظمٌٞمث٤م سمٓمٞم٥م ومذًمؽ اًمرسم٤م، وضمف ص٤مطمٌؽ

 ما يؼقي اإلمجاع أيضا ويستـد إيمقف.

أو  تف سمٜمّص ٚمّ وهق ُم٤م صمٌت٧م قم ويًٛمٞمف احلٜمٗمٞم٦م اًمث ٤مسم٧َِم سمَِٛمْٕمٜمَك اًمٜم صِّ : اًم٘مٞم٤مس اجلكمّ  -1

وىمد ذه٥م مجٝمقر  أو يم٤من ُم٘مٓمققم٤م ومٞمف سمٜمٗمل اًمٗم٤مرق سملم إصؾ واًمٗمرع.، إمج٤مع

امنهم ف جيقز سم٤مٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع قمـ اًم٘مٞم٤مس.اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٙمٚمٛملم إمم أٟمّ  زمجعؾ يلطمذ  ايمضَّ

ـْ َأصْمِؾ ىَمْقكِِف ِزَياَدًة فَمعَم نَمغْمِ  اظمَْـْع همِقِف ٕنّ  ؛أضمؽام رزما ايمديـ اَم ُهَق ِم َؼِت  إِكَّ فِمَقٍض؛ َأحْلَ

ـَُّة زمِِف ىُمؾَّ َما همِقِف ِزَياَدٌة زمَِذيمَِؽ اظمَْْعـَك ايمسُّ
(2). 

ٌ إ": ي٘مقل اًمِم٤مـمٌل: اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م -2 قِملٍّ مَلْ َيِْمَٝمْد ًَمُف َٟمصٌّ ُُمَٕملم  ، ن  يُمؾ  َأْصٍؾ َذْ

عِ َويَم٤مَن ُُمال ْ وَم٤مِت اًمنم  ـْ أَ ، ئاًِم ًمَِتٍَمُّ تِِف٪ وَمُٝمَق َصِحٞمٌح ُيٌٜمك قَمَٚمْٞمفِ َوَُم٠ْمظُمقًذا َُمْٕمٜم٤َمُه ُِم ، ِدًم 

تِِف َُمْ٘مُٓمققًم٤م سمِِف٪ إًَِمْٞمِف إَِذا يَم٤مَن َذًمَِؽ إَ  وُيرضمع ٦َم ْٓصُؾ ىَمْد َص٤مَر سمَِٛمْجُٛمقِع َأِدًم   ٕن  إَِدًم 

َه٤م إًِمَ  َن  َيْٚمَزُم َأْن شَمُدل  قَمغَم اًْمَ٘مْٓمِع سم٤ِمحْلُْٙمِؿ سم٤ِمْٟمِٗمَراِدَه٤م ُدوَن اْٟمِْماَمِم هَمػْمِ ِٕ َم٪  ْٞمَٝم٤م يَماَم شَمَ٘مد 

رِ   .(3)"َذًمَِؽ يَم٤معمَُْتَٕمذِّ

وم٢مّٟمف  وًمٙمـ سمداي٦م، ذيمر اًمٕمٚمؾ وشمقضمٞمٝمٝم٤م و اعمٜم٤مؾم٦ٌم ُمـ ظماللأوؾمتٔمٝمر اعمالءُم٦م 

طمٙمؿ ُمٕم٘مقل اعمٕمٜمك ومٚمٚمِم٤مرع ومٞمف ُم٘مّمقدان أطمدمه٤م ذًمؽ  يمّؾ " يٚمزم أن ٟم٘مرر أنّ 

سمف  أن يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ىم٤مصداً واًمث٤مين اًمٗمٕمؾ اًمذي هق ـمريؼ إًمٞمف وأُمر اعمٙمٚمػ  ،اعمٕمٜمك

 .(4)"ذًمؽ اعمٕمٜمك وم٤معمٕمٜمك سم٤مقم٨م ًمف ٓ ًمٚمِم٤مرع
  

                                                           
 .2/746يٜمٔمر: ذح زروق،  (1)

 4/388اعمقاوم٘م٤مت (2)

  1/32اعمقاوم٘م٤مت.  (3)

 3/45آهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج  (4)
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امنفمؾؾ حتريؿ : اظمسليمة ايمثايمثة  زمجعؾ وسمقصمقففا زماظمـاؽمبة ايمضَّ

واًمٗم٘مٝم٤مء  ،(1)اًمٕمٚمؾ اًمنمقمٞم٦م ُمٕمروم٤مت سم٤معمٕمٜمك اعم١مصمر ٟمٌٜمل اًمٕمٚمؾ قمغم اقمت٤ٌمر أنّ 

واًمٕمٚمؾ وإن يم٤مٟم٧م شمٕمرف  دًمٞمؾ.٦م هل اًماًمٕمٚمّ  وذًمؽ ٓ يٕمٜمل أنّ  ،قن ًمٚمتقوٞمحٚمُ ٕمٚمّ يُ 

اًمٕمٚمؾ ىمد شم٤ًمق  د سم٠منّ ومحٞمٜمئذ ًمٜم٤م أن ٟم١ميمّ  ،اًمٓمرف اًمٙم٤مؿمٗم٦م همػم حمّمقرة سم٤مًمنمع وم٢منّ 

 سم٤مٓؾمتٜم٤ٌمط واًمٜمٔمر اعمٕمتؼميـ.

َـّاس زمايمباؿمؾمـ أىمؾ : ايمعؾة إولم  .أمقال ايم

ى ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ وذًمؽ ذم طم٤مًم٦م يٙمقن اعمْمٛمقن قمٜمف ىمد أدّ  :شمقضمٞمف هذه اًمٕمٚم٦م

امند مل يًدّ يـ سمحٞم٨م اًمد   ـَ اًمدّ  اًمْم   .ي

وهذا ُم٤م  ،٦م هل٤م ذم اًمنمعأظمذ قمقو٤م وومؼ ؾمٜمـ ُمتٌٕم٦م وًمٙمـ ٓ قمٚمّ  اًمّْم٤مُمـ إنّ 

ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿: ؾمت١ميمده قمٚمؾ ٓطم٘م٦م. وإصؾ ذم هذا ىمقًمف شمٕم٤ممم

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

٤ٌَمـمُِؾ ، (2)﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ َٓ ُيِٗمٞمُد َوىَمَع اًمت ْٕمٌػِمُ ، َواًْم ِذي  ـْ  ُهَق اًم  سمِِف قَم

ـْ ىَمَقاقِمِد اعمَُْٕم٤مَُماَلِت ، (3)شَمٜم٤َمُول ِاعم٤َْمِل سمَِٖمػْمِ قِمَقٍض ذِم ُصقَرِة اًْمِٕمَقضِ  ، وهل آي٦م شمٕمتؼم ُِم

وهق ، قمـ أيمؾ ُم٤مل اإلٟم٤ًمن سمدون رو٤مه سيٌح  أي٦م نٌل ذم َوَأؾَم٤مِس اعمَُْٕم٤مَوَو٤مِت٪ و

ٕن  ٪ل ومٝمق وم٤مؾمدٝمْ ُمٕمٜمك اًمٜمّ قم٘مد ومٞمف ومٙمؾُّ ، نل ُمٓمٚمؼ وإصؾ ذم اًمٜمٝمل اًمتحريؿ

وهق  أُمرٟم٤م أن ٟم٠ميمؾ احلالل وهق اًمٖم٤مًم٥م -وضمّؾ  قمزّ -وم٤مهلل  اًمٜمٝمل ي٘متيض اًمٗم٤ًمد٪

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿: وم٘م٤مل شمٕم٤ممم، إصؾ

                                                           

 .153قمٛمؾ ُمـ ـم٥م عمـ طم٥م (1)

 >.29، أي٦م: اًمٜم٤ًمء=ؾمقرة  (2)

 . 1/321أطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اسمـ اًمٕمريب،  (3)
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 .(1)﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

 .مـػعة ؽمؾػ صمرّ : ايمعؾة ايمثاكقة

وذم  يـ.ـ هق اًمذي دومع اًمد  ٤مُمِ وذًمؽ ذم طم٤مًم٦م يٙمقن اًمْم   :شمقضمٞمف هذه اًمٕمٚم٦م

ُايْمُٗمْؾ قَمٜمِّل َوًَمؽ : َوًَمْق ىَم٤مَل ": ف طمرام ي٘مقل طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤معم٘م٤مسمؾ سم٠مٟمّ ٜمل سمٕمد أن سملّم اعمٖم

ـُ .َأًْمٌػ. مَلْ جَيُْز٪ ْي اُه َوضَم٥َم ًَمُف قَمغَم اعْمَْٙمُٗمقِل قَمٜمْفُ ، .. وَم٢مِن  اًْمَٙمِٗمٞمَؾ َيْٚمَزُُمُف اًمد  وَمَّم٤مَر ، وَم٢مَِذا َأد 

ا ًمِْٚمَٛمٜمَْٗمَٕم٦مِ وَم٢مَِذا َأظَمَذ قِمَقًو٤م َص ، يَم٤مًْمَ٘مْرضِ   .(2)"وَمَٚمْؿ جَيُزْ ، ٤مَر اًْمَ٘مْرُض ضَم٤مرًّ

٤م ُمٚمٖم٤مة ذم ٦م ذم اًمنمع وم٢مّن ٚم  ٕم٦م وهل٤م قمِ ٌَ ٤مُمـ وإن أظمذ قمقو٤م وومؼ ؾمٜمـ ُمتّ اًمْم   إنّ 

يـ ًمرسمف يم٤من ى اًمد  اًمٖمريؿ إن أد  ": اًمدردير ي٘مقل: وذم ه٤مشملم اًمٕمٚمتلم، هذا اعمقـمـ

رضمع سمف  صمؿّ ، وإن أشم٤مه احلٛمٞمؾ ًمرسمف، ٤مًم٤ٌمـمؾ٤مس سمومٝمق ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜمّ ، ٕمؾ سم٤مـمالً اجلُ 

٤ُم "، (3)"ويرد اجلٕمؾ ًمرسمف، قمغم اًمٖمريؿ يم٤من ُمـ اًمًٚمػ سمزي٤مدة ومتٗمًد احلامًم٦م ٦ِم َأن  واًْمِٕمٚم 

 قَمغَم َُمْٕمٜمًك َص٤مًمٍِح ًمَِتْٕمِٚمٞمِؾ َذًمَِؽ احْلُْٙمِؿ سمِِف سم٠َِمْن َيُٙمقَن ُُم١َمصمِّرً 
ٍ
ٌء حِلُْٙمِؿ سمِٜم٤َمء ٞم ٦ُم َرْ ٧ٌََم قِمٚمِّ ا إْن صَم

٦ٌم ًمَِذًمَِؽ احْلُٙمْ  ُر َأْو اعماَُْلِئُؿ وَمُٝمَق قِمٚم   ُيقضَمُد ومِٞمِف َذًمَِؽ اعمَْْٕمٜمَك اعم١َُْمصمِّ
ٍ
ء ِؿ سماَِل َأْو ُُماَلِئاًم وَمُٙمؾُّ َرْ

 .(4)"ظِماَلٍف 

 .ادفماء ودهمعف

ومٝمق ادقم٤مء ، مم ُمٕم٤موو٦مإقم٤م ومٞمٛمٙمـ اٟم٘مالهب٤م اًمٙمٗم٤مًم٦م وإن يم٤مٟم٧م شمؼمّ  أنّ  ادُّقمل وإن

سمْمقاسمط شمتًؼ ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مد سمٕمد  ٓ يًت٘مٞمؿ آٟم٘مالب إّٓ ّٕٟمف  ٪همػم ذي سم٤مل

وُمٜمٝم٤م قمدم ضمٕمؾ اعمتامصمٚملم حمكم قم٘مد وأن اًمٓمروملم يٜمتٗمٕم٤من سم٤مًمٕمدل وذًمؽ ، آٟم٘مالب

                                                           
 .>168ي٦م: أ اًمٌ٘مرة،=ؾمقرة  (1)

 .4/244اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م  (2)

 .4/57طم٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم ًمٚمدردير (3)

 .2/162ذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح (4)
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امنرٟم٤م حتقيؾ إن شمّمقّ  ،ُمٜمتٍػ  وًمٙمـ يٛمٙمـ ىمٚمٌف إمم سمٞمع أو ، إمم إضم٤مرة قمٛمؾ اًمْم 

٤م قو٤م ومتٙمقن إضم٤مرة قمٛمؾ ّٕن وقمٚمٞمف وم٤مًمقيم٤مًم٦م شمؼمع سم٤معمٜمٗمٕم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمٜم٘مٚم٥م قم، ُمِم٤مريم٦م

امنشم٘مٌؾ ذًمؽ وٓ شمقىمٕمٜم٤م ذم اًمرسم٤م سمخالف  ويمذًمؽ اًمقديٕم٦م. ومٛمٕمٜمك اًمًٚمػ ومٞمٝمام  اًمْم 

ٓ يتحٛمؾ أي رء ُمـ ظم٤ًمرة اعمْمٛمقن وهاليمف وٓ اعمٌٚمغ  اًمّْم٤مُمـ إنّ  صمؿّ ، هم٤مئ٥م

امنوًمذا وم، طمٞم٨م ًمف طمؼ اًمرضمقع قمغم اعمْمٛمقن ًمف إن أظمذ اجلٕمؾ وم٘مد أظمذه سمدون  ٤مًمْم 

اًمذي يٜمٝمك قمـ رسمح ُم٤م مل  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- ْمٛمـ ومٞمّمدق قمٚمٞمف ىمقًمفأن ي

 يْمٛمـ.

 .سمطّرق ايمَغَرر دم ايمعقض: ايمعؾة ايمثايمثة

ذم إوم٤ًمد  ًمٚمجٝمؾ شم٠مصمػم اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم أنّ  أنّ  اعمٕمٚمقمُمـ : شمقضمٞمف هذه اًمٕمٚم٦م

 أنّ  درك ذًمؽاًمٜمزاع. و ومٚمٞم١مصمر ذم حمّؾ ، اًمٜمزاع سم٤مإلمج٤مع ر ذم همػم حمّؾ وإذا أصمّ  اًمٕمقض.

امنطملم ي٠مظمذ قمقو٤م قمـ  اًمّْم٤مُمـ  درهؿ 100دراهؿ ُم٘م٤مسمؾ وامٟمف  10ـومٚمٞم٘مدر سم اًمْم 

ذًمؽ  إنّ " .100ؾمٞمخن أّٟمف  أم 100ويًٚمؿ ُمـ  10ٓ يٕمٚمؿ هؾ ؾمٞمحّمؾ قمغم وم٢مّٟمف 

ُمـ  ُمـ أظمذ قمنم قمغم أن يتحٛمؾ سمامئ٦م ٓ يدري هؾ يٗمٚمس ٕنّ ، ُمـ سمٞم٤مقم٤مت اًمٖمرر

أو يًٚمؿ ُمـ اًمٖمراُم٦م ومٞم٠مظمذ ، مل ي٠مظمذ إّٓ قمنمةأو يٖمٞم٥م ومٞمخن ُم٤مئ٦م و، حؾ قمٜمف

امنصمؿ أن اعمْمٛمقن ًمف ُم٤م ـمٚم٥م ، (1)"اًمٕمنمة ٦م قمدم اًمقوم٤مء ُمـ اعمْمٛمقن ٜم إٓ عمٔمِ  اًمْم 

 قمٜمف.

امن: ايمعؾة ايمرازمعة  معروف ذط يمصحتف فمدم ايمزيادة ايمضَّ

يـ ٦م سم٤مًمد  ٦م صم٤مسمت٦م خمتّّم اًمزي٤مدة قمغم اًم٘مرض طمرام وشمٚمؽ قمٚم  : شمقضمٞمف هذه اًمٕمٚم٦م

امن ل شمٕمؿّ وه ًمٞمس ٕطمدمه٤م سم٠من يث٧ٌم طمٙمٛمف سم٤مٔظمر  وُمـ صمؿّ ، ٟمٗمًف ًمٚمٛمٕمٜمكأيْم٤م  اًمْم 

                                                           
 .2/55ذح ُمٞم٤مرة (1)
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امنهذا ُم٤م ي٘مّمده اًمٗم٘مٝم٤مء طملم رسمٓمقا  وًمٕمّؾ ، سمٓمريؼ اًمتٕمدي٦م سم٤مًم٘مرض وُم٤م ؾم٤مىمقه  اًمْم 

امني٘مّمد سمف اًمٌٞم٤من درءا ًمٕمدم ومٝمؿ ُمِمؽمك اًم٘مرض و ٓ جيقز ": ي٘مقل إهبري. اًمْم 

امن ٕنّ  ٪وامن سمجٕمؾ وف وٓ جيقز أن ي١مظمذ قمقض قمـ ُمٕمروف وومٕمؾ ظمػم ُمٕمر اًمْم 

وىمد ورد أن  (1)يمام ٓ جيقز قمغم صقم وٓ صالة ٕن ـمري٘مٝم٤م ًمٞمس ًمٙم٥ًم اًمدٟمٞم٤م

امن :هلل ؾمٌح٤مٟمف وٓ جيقز أظمذ إضمرة قمٚمٞمٝم٤م أطمده٤م صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ٓ شمٗمٕمؾ إّٓ "  ،اًمْم 

ـ اعمرطمقم سمٗمْمؾ وىمد مجٕمٝم٤م ؿمٞمخٜم٤م اًمٕم٤ممل اعمتٗمٜمّ  ،واًمث٤مًم٨م اًم٘مرض ،واًمث٤مين رومؼ اجل٤مه

 :اهلل ويمرُمف أسمق حمٛمد ؾمٞمدي قمٌد اًمقاطمد سمـ قم٤مذ ذم سمٞم٧م وم٘م٤مل

امناًم٘مرض و  (2)رومؼ اجل٤مه*** متٜمع أن شمرى ًمٖمػم اهلل اًمْم 

ومذًمؽ همػم ، اًمٕمٚمؾ ذم يمّؾ  وإيراد اًمّمالة ًمٚمحٛمؾ اًمٗم٘مٝمل ٓ يٕمٜمل اؿمؽمايمٝمام

اًمّمالة ومٗمٕمٚمٝمام  ٓ ىمٌؾسمدًمٞمؾ ضمٕمؾ اًمّمقم أوّ ، وارد اًمٌت٦م وٓ يٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم أهؾ اًمٕمٚمؿ

 أظمر. ػ ُمـ اًمٗمٕمؾ. وقمٚمٞمف ومال دمقز صالة سمٜمٞم٦مد ُم٘مّمد اعمٙمٚمّ  حيدّ ُمتٕملّم 

  

                                                           
 .5/111: اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ، حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٕمٌدري أسمق قمٌد اهلل (1)

 .1/191قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أحد سمـ حمٛمد اعم٤مًمٙمل ذح ُمٞم٤مرة اًمٗم٤مد أيب  (2)
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امنحتريؿ : اظمسليمة ايمرازمعة  وافمتبار ايمتفؿة ؽمّد ايمّذرائععؾ زمكم زمُج  ايمضَّ

ـّ  امنحتريؿ  أنّ  أفم  : ه أُمرانسمجٕمؾ ُمردّ  اًمْم 

 .ؽمّد ايمّذرائع: إول

 افمتبار ايمتفؿة. : ايمثاين

 ؾمّد اًمّذرائعومٛمٌتٜم٤مه قمدم اقمت٤ٌمر اًم٘مّمد طمٞم٨م يٜم٘مٓمع قمـ : لوّ همبايمـسبة يمأل

ٓ  اًمّذرائعٕن ُم٤م ـمري٘مف اعمّم٤مًمح وىمٓمع ، ويٜمٗمّمؾ قمٜمف ٓرشم٤ٌمـمف سم٤مًمِمٙمؾ واعمآل واًمٖمػم

ع ٟمٕمتؼمه قمٜمد قمدم وضمقد ائاًمذر ؾمدّ  خيّمص ذم ُمقوع ُمـ اعمقاوع. وُمـ اعمٕمٚمقم أنّ 

 ٦م.ٝم٤م ُمًتٜمٌٓم٦م وًمٞم٧ًم ٟمّمٞمقمٚم٦م فم٤مهرة. وهلذا اًمٕمٚمؾ يمٚمّ 

 :واًمٜمٔمر ذم يمت٥م اًمٗم٘مف ؾمٜمجد ُم٤م يدًمٜم٤م قمغم اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام

وامن سمجٕمؾ ّٕٟمف  ٪ؾمٚمؿ رء ذم أىمؾ أو أدٟمك ُمٜمف ُمـ ضمٜمًف": ضم٤مء ذم ُمٜمح اجلٚمٞمؾ -

أن ختتٚمػ اعمٜمٗمٕم٦م سم٤مظمتالف أومراد اجلٜمس  إّٓ  ،ا ًمٚمذريٕم٦مؾمدّ  ٪٤م قمٚمٞمفوإن مل يٜمّّم 

ثر أو أىمؾ أو أضمقد اًمقاطمد ومٞمجقز ؾمٚمؿ سمٕمض أومراده ذم سمٕمض آظمر خم٤مًمػ ومٞمٝم٤م أيم

 .(1)اظمتالومٝم٤م يّمػم إومرادا جلٜمس اًمقاطمد يمجٜمًلم ٕنّ  ٪أو أدٟمك ُمٜمف

ٟمٗمٕم٤ًم  يمًٚمػ ضمرّ ٪ وم٤محلرام: (وُم٤م أدى إمم احلرام طمرام): ىمقًمف" :وذم سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ -

أو وامن سمجٕمؾ أو ذط سمٞمع وؾمٚمػ أو سف ُم١مظمر أو سمدل ُم١مظمر أو ومًخ ُم٤م ذم 

 .(2)"...ُم١مظمر أو همػم ذًمؽ

امنٝمٛم٦م ومحٞمٜمئذ يٙمقن ؾم٥ٌم حتريؿ ومٛمٌتٜم٤مه هق اًمتُّ : ة يمؾثاينا زمايمـسبأمّ  ٕمؾ سمجُ  اًمْم 

ومٞمٙمقن ىمد أظمذ ، مم دومع اًمديـإهق اًمتٝمٛم٦م اًمتل شمٙمقن ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتٕمٛمٞمؿ وىمد ي١مول أُمر 

                                                           
 5/344ُمٜمح اجلٚمٞمؾ  (1)

 3/69سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ أحد اًمّم٤موي  (2)
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امنًمٞمف ُم٘م٤مسمؾ إىمروف ُمْم٤موم٤م  واقمت٤ٌمره٤م هق ، . وم٤مًمتٝمٛم٦م شمٕمتؼم اقمت٤ٌمرا عمّمٚمح٦م اًمٖمػماًمْم 

وهٜم٤م  ٝم٤م ضم٤مئزة وًمٙمـ اقمت٤ٌمر اًمتٝمٛم٦م ضمٕمٚمتٝم٤م حمرُم٦م.اؾمتثٜم٤مء طمٞم٨م شمٙمقن اعم٠ًمًم٦م ذم أصٚم

يٕمتؼمون اًمتٝمٛم٦م ذم  -دا قمٜمد همػمهؿوًم٧ًم ُمت٠ميمّ -وم٤معم٤مًمٙمٞم٦م ، ٓ سمد أن شمٙمقن اًمتٝمٛم٦م ىمقي٦م

امن  وم٢مذا يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م ومال شمٕمتؼم. ،٦مسمجٕمؾ إذا يم٤مٟم٧م ىمقيّ  اًمْم 

ؾ وامن سمجٕمّٕٟمف  ٪يٛمتٜمع اؿمؽماط وامن ُم٤م يت٠مظمر ىمٌْمف ًمٞمقُملم": ضم٤مء ذم اًمذظمػمة  -

ه همػمه ذم اجلٛمٞمع إذا طُمٌس ًمريمقب أو ظمدُم٦م زَ وضمق   ،٤م ٓ شمتٕملّم ذم اًمٕملم ّٕن  إّٓ 

: عم٤م اؿمؽمط اًمريمقب ومٝمق يم٤معمٙمؽمي ًمذًمؽ وُم٘مت٣م هذإّٟمف أو  ،ًم٘مرب إضمؾ

امناًمتٝمٛم٦م ي٘مقى اًم٘مّمد إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌٕمٞمد ذم  اجلقاز ذم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم همػم أنّ   اًمْم 

 .(1)"سمُجٕمؾ

)يمْمامن سمجٕمؾ( أي يمٌٞمع ضم٤مئز ذم اًمٔم٤مهر ي١مدي ": ٌػم ًمٚمدرديروضم٤مء ذم اًمنمح اًمٙم -

يِمؽمي ُمٜمف قمٜمد إضمؾ أو دوٟمف أطمدمه٤م سمديٜم٤مر  صمؿّ  ،ًمذًمؽ يمٌٞمع صمقسملم سمديٜم٤مر ًمِمٝمر

وهق اًمثقب اًمذي اؿمؽماه  ٪ومٞمجقز وٓ يٜمٔمر ًمٙمقٟمف دومع ًمف صمقسملم ًمٞمْمٛمـ ًمف أطمدمه٤م

وأُم٤م سيح  ،إمم ذًمؽ٦م ىمّمد اًمٜم٤مس ُمدة سم٘م٤مئف قمٜمده سم٤مٔظمر ًمْمٕمػ هتٛم٦م ذًمؽ ًم٘مٚم  

امنؾ ٕماًمِم٤مرع ضم وامن سمجٕمؾ ومال ظمالف ذم ُمٜمٕمف ٕنّ  واجل٤مه واًم٘مرض ٓ  اًمْم 

 .(2)"شمٗمٕمؾ إٓ هلل شمٕم٤ممم وم٠مظمذ اًمٕمقض قمٚمٞمٝم٤م ؾمح٧م

  

                                                           
 5/478اًمذظمػمة  (1)

 3/77اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير. (2)
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امنضمؽؿ : اظمسليمة اخلامسة  اْلعؾ وهمؼ مؼتضقات احلؽؿ ايمقضعلزم ايمضَّ

ٕول ُمرشمٌط وم٤م، احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل واحلٙمؿ اًمقوٕملي٤ٌميـ سملم  إصقزماعم٠مًمقف 

همػم ُمرشمٌط سمٗمٕمؾ أّٟمف  سمٞمٜمام احلٙمؿ اًمقوٕمل وم٤مٕصؾ ومٞمف، سمٗمٕمؾ اعمٙمٚمػ وىمدرشمف وقمٚمٛمف

رء ووٕمف اهلل ّٕٟمف ؾمٛمل سمذًمؽ و، طمٞم٨م هق إظم٤ٌمر ومح٥ًم، اعمٙمٚمػ وىمدرشمف وقمٚمٛمف

أُمر سمف قم٤ٌمده وٓ أٟم٤مـمف أّٟمف  ٓ -أي ضمٕمٚمف دًمٞمال وؾم٤ٌٌم وذـم٤م-شمٕم٤ممم ذم ذائٕمف 

 .(1)ووعسم٠مومٕم٤مهلؿ ُمـ طمٞم٨م هق ظمٓم٤مب 

وهل شمت٘مدم قمغم احلٙمؿ ، اًمنمط واًم٥ًٌم واعم٤مٟمع طم٤مصؾ سمقوع اًمنمع وطمٙمؿ 

 اًمتٙمٚمٞمٗمل. واجلٕمؾ ؾم٥ٌم ًمٚمتحريؿ.

 معارضتان وكؼضفام: اظمسليمة ايمسادؽمة

امن ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ سم٠منّ : معارضة أولم جيقز أظمذ اًمٕمقض قمٜمف سم٤مقمت٤ٌمره ُمٜمٗمٕم٦م  اًمْم 

قم٤ٌمرة قمام يٛمٙمـ أن  اًمٕمٛمؾ ٕنّ  ،إضم٤مرة إقماملوهل ُمـ سم٤مب ، واعمٜم٤مومع جيقز سمٞمٕمٝم٤م

 ي٘مدُمف أطمد إـمراف ًمٚمٓمرف أظمر.

وم٤معم٤مل ، وشم٘مقُمف اعمٕم٤موو٦م وذًمؽ ىمقل ُمردود ٓ يتًؼ ُمع ُمٗمٝمقم حمّؾ : كؼضفا

ل وًمٙمـ سم٤مقمت٤ٌمر صٗم٦م اًمتٛمقّ ، اؾمؿ عم٤م هق خمٚمقق إلىم٤مُم٦م ُمّم٤محلٜم٤م سمف": هق

ْم٤مف إمم ذًمؽ وي، ل واإلطمرازقمغم قمٜمٍم اًمتٛمقّ  وهذا اًمتٕمريػ يٜمّص  .(2)"واإلطمراز

إًمٞمف إـمامع  ُم٤م متتدّ  يمّؾ ": وىمد قمرومف اسمـ اًمٕمريب سم٘مقًمف، (3)"آٟمتٗم٤مع سمف ذقم٤م"قمٜمٍم 

                                                           
 .68يٜمٔمر ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل ًمٚم٘مراذم ص:  (1)

 .12/178اعمًٌقط،  (2)

 .4/501، طم٤مؿمٞم٦م رد اعمحت٤مر (3)
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ٜم٤م سمٕمْم٤م ُمـ ظمّم٤مئّمف وحمددا ًمٕمٜمٍم ُمٌٞمّ  (1)"ويّمٚمح قم٤مدة وذقم٤م ًمالٟمتٗم٤مع سمف

: وم٘م٤مل هق، واًمٜمقع ُمع ذيمر اًم٘مٞمقد وي٠ميت اًمِم٤مـمٌل ًمٞمٕمرف اعم٤مل شمٕمريٗم٤م سم٤مٕصمر، آٟمتٗم٤مع

ويًتقي ذم ذًمؽ ، اعمٚمؽ ويًتٌد سمف اعم٤مًمؽ قمـ همػمه إذا أظمذه ُمـ وضمٝمفُم٤م ي٘مع قمٚمٞمف "

 .(2)"اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمٚم٤ٌمس قمغم اظمتالومٝم٤م وُم٤م ي١مدي إًمٞمٝم٤م ُمـ مجٞمع اعمتٛمقٓت

 : وقمٚمٞمف شمٙمقن قمٜم٤مس اعم٤مل إؾم٤مؾمٞم٦م وومؼ اجلٛمع سملم اًمتٕم٤مريػ اًم٤ًمسم٘م٦م أرسمٕم٦م

 إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٛمقيؾ سمف. -

 إُمٙم٤مٟمٞم٦م آٟمتٗم٤مع سمف ذقم٤م. -

 ٙم٤مٟمٞم٦م اعمٕم٤موو٦م سمف.إُم -

 إطمرازه. -

ُمٕمٜمك اعم٤مل  قمدم صالطمٞم٦م اٟمٓم٤ٌمق هذه اًمٕمٜم٤مس شمٕمتؼم سمٞم٤مٟم٤م قمغم هٜم٤م وم٢منّ  وُمـ ه٤م

امنُمٜمٗمٕمٞم٦م  قمغم  .اًمْم 

م يث٧ٌم سم٤معم٤مًمٞم٦م اًمت٘مقّ  ٕنّ  ٪ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ احلٙمؿ قمدم وصٗمٝم٤م سم٤معم٤مل اعمت٘مقم

 اهل٦ٌمو سمف سم٤مًمٌٞمعاًمتٍمف  يّمّح  وُمـ صمؿّ ، وسمتح٘مؼ طمٞم٤مزشمف، وسم٢مسم٤مطم٦م آٟمتٗم٤مع سمف ذقم٤م

 سم٠منّ  ف إن ىمٚمٜم٤ميمام إٟمّ  ،ؼ. وهل قمٜم٤مس سمٕمْمٝم٤م همػم ُمتح٘مّ (3)...همػمهو اًمرهـو اًمقصٞم٦مو

امنيمقن  ؿ سمٙمقٟمف ُمٜمٗمٕم٦م وًمٙمـ هؾ وٟمحـ ٟمًٚمّ ، اقمت٤ٌمر احلٙمؿ ُمٜمٗمٕم٦م ومٝمذا ًمٞمس حمّؾ  اًمْم 

جيقز اًمرسمح هب٤م أم ٓ.؟ ومٝمل ُمٜمٗمٕم٦م أريد هل٤م ذقم٤م أن شمٙمقن سمدون رسمح درءا ًمٚمقىمقع ذم 

ُم٦م ُمـ هذا اًمقضمف ٓرشم٤ٌمط طمٙمٛمٝم٤م سم٤مٕصؾ وهق اًم٘مرض اًمذي ومٝمل همػم ُمت٘مقّ  ٪٤ماًمرسم

                                                           
 .2/607اسمـ اًمٕمريب، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن،  (1)

 .4/33اعمقاوم٘م٤مت (2)

 أسمح٤مث ُمريمز–د.رومٞمؼ يقٟمس اعمٍمي 51يٜمٔمر اعم٤مل اعمت٘مقم وهمػم اعمت٘مقم ذم: أصقل آىمتّم٤مد آؾمالُمل ص  (3)

 .-ضمدة آؾمالُمل، آىمتّم٤مد
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م يًتدقمل ذط إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٛمقيؾ سمف. وإُمٙم٤مٟمٞم٦م آٟمتٗم٤مع اًمت٘مقّ  ٕنّ  ٪يٛمٜمٕمف أن جير ُمٜمٗمٕم٦م

اًم٘مرض  ٕنّ  ٪سمف ذقم٤م. وإُمٙم٤مٟمٞم٦م اعمٕم٤موو٦م سمف وومؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. وهذا ُمٜمتػ

٤مًمنميٕم٦م ٟمّم٧ٌم ًمٚم٘مرض وم، ؼ ُم٘مّمقدهؾ أن حي٘مّ سمدون ضمر اعمٜمٗمٕم٦م ذط ًمّمحتف ُمـ أضم

ؼ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م. ٟٓمٕمدام حت٘مّ  ٪واٟمٕمداُمف ي١مدي إمم اًمٗم٤ًمدذط قمدم ضمره ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م 

امن ومٞمٙمقن  همػم ظم٤مف قمغم ذي ٟم٤مفمر أنّ  فإٟمّ  صمؿّ  ،سمجٕمؾ وم٤مؾمدا ٟٓمٕمدام شمقومر اًمنمط اًمْم 

 : اعمٜم٤مومع وإقمٞم٤من صمالصم٦م أىم٤ًمم"

  ٕم٤موو٦م يم٤مًمدار وؾُمٙمٜم٤مه٤م.ىمٌقًمف ًمٚمٛم ُمٜمٝم٤م ُم٤م اشمٗمؼ قمغم صح٦م 

 ُم٤م اشمٗمؼ قمغم قمدم ىمٌقًمف هل٤م يم٤مًمدم واخلٜمزير واعمٞمت٦م وٟمحقه٤م ُمـ إقمٞم٤من : وُمٜمٝم٤م

وًمذًمؽ ٓ يقضم٥م ومٞمف قمٜمد اجلٜم٤مي٦م  ،واًم٘مٌؾ واًمٕمٜم٤مق واًمٜمٔمر إمم اعمح٤مؾمـ ُمـ اعمٜم٤مومع

 .قمٚمٞمف رء وًمق يم٤من ُمت٘مقُم٤ًم ٕوضمٌٜم٤م اًم٘مٞمٛم٦م يم٤ًمئر اعمٜم٤مومع

 وأرواث احلٞمقان ُمـ إقمٞم٤من وإذان واإلُم٤مُم٦م ُمـ  ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف يم٤مٕزسم٤مل: وُمٜمٝم٤م

 وُمٜمٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمف.، اعمٜم٤مومع ومٛمـ اًمٕمٚمامء ُمـ أضم٤مزه

امنوم ،رت هذه اًم٘م٤مقمدةإذا شم٘مر   ؿ ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م ُمٜمع اًمنمع اعمٕم٤موو٦م ُمَ ذم اًمذِّ  ٤مًمْم 

ومٞمف وإن يم٤من ُمٜمٗمٕم٦م ُم٘مّمقدة ًمٚمٕم٘مالء يم٤مًم٘مٌؾ وأٟمقاع آؾمتٛمت٤مع ُم٘مّمقد ًمٚمٕم٘مالء وٓ 

٦م اعمٕم٤موو٦م طمٙمؿ ذقمل يتقىمػ قمغم دًمٞمؾ ذقمل ومل صحّ  قمٚمٞمٝم٤م وم٢منّ  شمّمح اعمٕم٤موو٦م

يدل قمٚمٞمف ومقضم٥م ٟمٗمٞمف أو سم٤مًمدًمٞمؾ اًمث٤مين وهق اًم٘مٞم٤مس قمغم شمٚمؽ اًمّمقر ٓ ًمٜمٗمل اًمدًمٞمؾ 

 .(1)"اعمث٧ٌم

اًمٕمٚمؾ ؾمٞمجد إطم٤مـم٦م احلٙمؿ سمتٕمدد قمٚمؾ ويمٚمٝم٤م ُمٗمًدة.  اًمٜم٤مفمر ذم يمؾِّ  هذا وإنّ 

 ومٞم٘مقى طمٙمؿ اًمتحريؿ قمغم همػمه.

                                                           
 5/238اًمذظمػمة  (1)
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٦م٪ وم٢مذا وم٘مد ذط اًمتؼمع اًمنمط ي٠مظمذ طمٙمؿ اًمٕمٚمّ  ُمٕمتؼم وهق أنّ  ُمٚمحظوهٜم٤م 

يٙمقن ؾم٤ٌٌم ًمتحريؿ اًم٘مرض. وقمٚمٞمف وم٢من ىمٞم٤مؾمٝم٤م قمغم ىمراءة اًم٘مرآن وقمٛمؾ اعم١مذن واًمرىمٞم٦م 

اًم٘مٞم٤مس أن يِمٌف حمؾ اخلالف سمٛمحؾ اًمقوم٤مق وه٤مهٜم٤م  ضمّؼ  ُمـ ٕنّ  ٪وهمػمه٤م ٓ ي٘مٌؾ

ذط اإلسم٤مطم٦م وىمٌقل اعمٜمٗمٕم٦م  ُمٜمتػ. ٕن اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل شمٌٞمح اعمٕم٤موو٦م قمٚمٞمٝم٤م شمتٓمٚم٥م

 م وهمػمه٤م وهذا يمٚمف ُمٜمتػ.ًمٚمٛمٕم٤موو٦م واًمت٘مقّ 

اًمٙمٗم٤مًم٦م شم٠مظمذ أطمٙم٤مم اعمٕم٤موو٤مت ٕن اعمٙمٗمقل  إنّ : ىم٤مئؾ ي٘مقلىمد : معارضة شماكقة

ذِم  "وىمد ورد هذا قمٜمد سمٕمض اًمٕمٚمامء ، جي٥م قمٚمٞمف اًمرد ًمٚمٙمٗمٞمؾ إذا اشمٗمؼ قمغم ذًمؽ

ِع٪  ضِمَع قَمَٚمْٞمِف ذِم اًمث ٤ميِن يُ ّٕٟمف اًْمَٙمَٗم٤مًَم٦ِم َُمْٕمٜمَك اًمت ؼَمُّ تِِف ًمػَِمْ ـْ ِذُم  َء ُِم ْ وَمَّم٤مَر ، ْ٘مِرُض اًمٌم 

ُف َيْرضِمُع سماَِم ُي١َمدِّي، َوومِٞمَٝم٤م َُمْٕمٜمَك اعمَُْٕم٤مَوَو٦مِ ، يَم٢مىِْمَراِض اًْمَٕملْمِ  ـْ ، سمَِدًمِٞمِؾ َأٟم  ًٌَٝم٤م ُِم وَمَ٘مْد َأظَمَذ ؿَم

َْصؾِ  ْٕ ـْ َوضْمفٍ : ا ًٌَٝم٤م سم٤ِمعمَُْٕم٤مَوَو٦ِم ُِم ـْ َوضْمفٍ َوؿَمٌَ ، ؿَم ِع ُِم  .(1)"َف اًمت ؼَمُّ

ٕم٤موو٦م سمؾ يٍمح ىمقل اًمٙمراسمٞمز ٓ يدل قمغم يمقن٤م ُمُ  سم٠منّ ، قمٚمٞمف ردّ يُ  :كؼضفا

 وقمٚمٞمف وم٢من  ، ٓ ي١مصمر قمغم صٗمتٝم٤م إصٚمٞم٦م ُمـ يمقن٤م شمؼمقم٤م اًمذيسمقضمف ًمذًمؽ وهق اًمقضمف 

ء وُمع ذًمؽ أمجع اًمٕمٚمام، اًم٘مرض ومٞمف ُمٕمٜمك اعمٕم٤موو٦م ُمـ هذا اًمقضمف ٕنّ  ٪هذا ٓ يي

 ومل خيرضمف ُمـ ُمٕمٜمك اًمتؼمع.، قمغم حتريؿ اًمزي٤مدة ومٞمف

  

                                                           
سمقري احلٜمٗمل اعمح٘مؼ: د. اًمٗمروق، أؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم، أسمق اعمٔمٗمر، مج٤مل اإلؾمالم اًمٙمراسمٞمز اًمٜمٞم٤ًم (1)

 -هـ  1402حمٛمد ـمٛمق ُمراضمٕمف: د. قمٌد اًمًت٤مر أسمق همدة اًمٜم٤مذ: وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م: إومم، 

 م.1982
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 إوصاف اظممشمرة دم حتؼؼ اإلمجاع واظمؽقكة يمف: يمة ايمسازمعةلاظمس

ًمف أوص٤مف ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمٕم٦م طمٞم٨م أي إمج٤مع ٓسمد ًمف ُمـ  واعمحّؾ  ًمف حمّؾ  اإلمج٤مع إن  

 يٜمٌٜمل قمغم آؿمؽماك ومٞمف آؿمؽماك ذم احلٙمؿ. وطمٞمٜمئذدًمٞمؾ يٛمٞمزه 

 ف سمتٚمؽ إوص٤مف.ٜم٤م ٟمٕمرّ وم٢مٟمّ ، ُمٜمف سمدّ  ٓ ذًمؽ  أنّ ٌلّم وم٢مذا شم

 اًمٕمالىم٦م هل يمٗم٤مًم٦م وًمٞم٧ًم ظمدُم٦م.  -1

داؤه ُمـ أُمْمٛمقن اًمٕم٘مد يدل قمغم اًمتزام اًمٙمٗمٞمؾ سم٠مداء ُمٌٚمغ اًمديـ إن شمٕمذر  -2

امنوم٢مذا ُم٤م يم٤من ، ـمرف اعمٙمٗمقل ٦م ديـ وٓ شمٜمِمٖمؾ ذُمّ  ٓ يٗميض إمم أّي  اًمْم 

، ٤مٓقمتامد اعمًتٜمدي اعمٖمٓمكمج٤مع يمومذًمؽ ٓ يدظمؾ ذم حمؾ اإل اًمّْم٤مُمـ

امنوظمٓم٤مب  ٦م ًمٚمدظمقل ذم اًمّمٗم٘م٤مت اًمٕمٛمقُمٞم٦م اًمتل ٓ شمرشم٥م ؿمٖمؾ ذُمّ  اًمْم 

 اًمٌٜمؽ دم٤مه اًمدوًم٦م.

 ٓ قمؼمة سمٗم٘مر وهمٜمك اعمٙمٗمقل.  -3

 اًمٙمٗم٤مًم٦م ُم٘مّمقدة اسمتداء طمٞم٨م شمٕم٤مىمد قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمروم٤من. -4

امنروملم اًمٓمّ  ىمّمدُ  -5  ٟمٗمًف وًمٞمس اخلدُم٦م اعمّم٤مطم٦ٌم ًمف. اًمْم 

احل٤مضم٦م اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٨م إظمػمة شمٕمتؼم ذم اًمٖمرر. واًمٖمرر ًمٞمس  اًمرسم٤م ٓ يٕمتؼم ومٞمٝم٤م -6

 ٦م وطمٞمدة. قمٚمّ 

 .وهذه إوص٤مف يمٚمٝم٤م ُمتح٘م٘م٦م ذم اإلمج٤مع ومحّمؾ وسم٤من وضمٝمف

 .واَّلل اظمقهمؼ
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 اظمراصمع

أطمٙم٤مم اًم٘مرآن اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ قمٌد اهلل أسمق سمٙمر سمـ اًمٕمريب اعمٕم٤مومري آؿمٌٞمكم اعم٤مًمٙمل راضمع  (1

 –سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: حمٛمد قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م اًمٜم٤مذ: ٚمٞمفأصقًمف وظمرج أطم٤مديثف وقمٚم ؼ قم

 .م 2003 -هـ  1424، اًمث٤مًمث٦م: ًمٌٜم٤من اًمٓمٌٕم٦م

 ،ُمريمز أسمح٤مث آىمتّم٤مد آؾمالُمل–د.رومٞمؼ يقٟمس اعمٍمي، أصقل آىمتّم٤مد آؾمالُمل (2

 ضمدة.

 اإلهب٤مج ذم ذح اعمٜمٝم٤مج )ذح قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل ًمٚم٘م٤ميض اًمٌٞمْم٤موي (3

دراؾم٦م  ٞمخ اإلؾمالم قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم اًمًٌٙمل ووًمده شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم اًمًٌٙملؿم

دار : اًمديمتقر ٟمقر اًمديـ قمٌد اجل٤ٌمر صٖمػمي اًمٜم٤مذ -اًمديمتقر أحد مج٤مل اًمزُمزُمل : وحت٘مٞمؼ

 .م 2004 -هـ  1424، إومم: اًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٓمٌٕم٦م

حمٛمد سمـ أحد سمـ ، ذم ذح حتٗم٦م احلٙم٤مم اعمٕمروف سمنمح ُمٞم٤مرة أسمق قمٌد اهلل اإلشم٘م٤من واإلطمٙم٤مم (4

 .دار اعمٕمروم٦م: ُمٞم٤مرة اًمٜم٤مذ، حمٛمد اًمٗم٤مد

دار اًمٙمت٥م : اًمٜم٤مذ ،إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ شم٘مل اًمديـ اًمًٌٙمل (5

 .م1991 -هـ1411إومم : اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م

٤ميض أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ٟمٍم اإلذاف قمغم ٟمٙم٧م ُم٤ًمئؾ اخلالف اًم٘م (6

 -هـ  1420، إومم: دار اسمـ طمزم اًمٓمٌٕم٦م: احلٌٞم٥م سمـ ـم٤مهر اًمٜم٤مذ: اعمح٘مؼ اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل

 .م1999

أسمق احلًـ ، اإلىمٜم٤مع ذم ُم٤ًمئؾ اإلمج٤مع قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٙمت٤مُمل احلٛمػمي اًمٗم٤مد (7

: اًمٗم٤مروق احلديث٦م ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم اًمٓمٌٕم٦م: طمًـ ومقزي اًمّمٕمٞمدي اًمٜم٤مذ: اعمح٘مؼ اسمـ اًم٘مٓم٤من

 .م 2004 -هـ  1424، إومم

اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يقؾمػ اًمٕمٌدري  (8

-هـ1416، إومم: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م: أسمق قمٌد اهلل اعمقاق اعم٤مًمٙمل اًمٜم٤مذ، اًمٖمرٟم٤مـمل

 .م1994
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وؾمٜمٜمف وأي٤مُمف  -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- ختٍم ُمـ أُمقر رؾمقل اهللاجل٤مُمع اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعم (9

حمٛمد زهػم سمـ ٟم٤مس : اعمح٘مؼ، حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري اجلٕمٗمل، ; صحٞمح اًمٌخ٤مري

دار ـمقق اًمٜمج٤مة )ُمّمقرة قمـ اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م سم٢مو٤موم٦م شمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل( : اًمٜم٤مذ، اًمٜم٤مس

 ـ.ه1422، إومم: اًمٓمٌٕم٦م

ـِ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل  جل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآنا (10 ـُ َأْحََد سْم ُد سْم ٌِْد اهلل ِ حُمَٛم  َأسُمق قَم

 –دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م : أحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش اًمٜم٤مذ: حت٘مٞمؼ ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مرـمٌل

 .م 1964 -هـ  1384، اًمث٤مٟمٞم٦م: اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م

ذح خمتٍم اعمزين أسمق احلًـ قمكم سمـ  ;ُم٤مم اًمِم٤مومٕمل احل٤موي اًمٙمٌػم ذم وم٘مف ُمذه٥م اإل (11

قم٤مدل أحد قمٌد  -قمكم حمٛمد ُمٕمقض : اعمح٘مؼ اًمِمٝمػم سم٤معم٤موردي، حمٛمد طمٌٞم٥م اًمٌٍمي اًمٌٖمدادي

 .م 1999-هـ  1419، إومم: ًمٌٜم٤من اًمٓمٌٕم٦م –سمػموت ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمٜم٤مذ ،اعمقضمقد

سمـ قمٌد اًمرحـ اعم٤مًمٙمل اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم  اًمذظمػمة أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس (12

سمػموت  -دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل: حمٛمد سمق ظمٌزة اًمٜم٤مذو حمٛمد طمجل وؾمٕمٞمد أقمراب: اعمح٘مؼ

 .م 1994، إومم: اًمٓمٌٕم٦م

مج٤مل اإلؾمالم اًمٙمراسمٞمز اًمٜمٞم٤ًمسمقري ، أسمق اعمٔمٗمر، أؾمٕمد سمـ حمٛمد سمـ احلًلم، اًمٗمروق (13

 وزارة إوىم٤مف اًمٙمقيتٞم٦م: قمٌد اًمًت٤مر أسمق همدة اًمٜم٤مذد. : د. حمٛمد ـمٛمق ُمراضمٕمف: احلٜمٗمل اعمح٘مؼ

 م.1982 -هـ  1402، إومم: اًمٓمٌٕم٦م

اًمٗمقايمف اًمدواين قمغم رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اًم٘مػمواين أحد سمـ هم٤مٟمؿ )أو همٜمٞمؿ( سمـ ؾم٤ممل اسمـ  (14

 :سمدون ـمٌٕم٦م شم٤مريخ اًمٜمنم: دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م: اًمٜم٤مذ ؿمٝم٤مب اًمديـ اًمٜمٗمراوي إزهري اعم٤مًمٙمل، ُمٝمٜم٤م

 .م1995 -هـ  1415

 –دار اعمٕمروم٦م : اعمًٌقط حمٛمد سمـ أحد سمـ أيب ؾمٝمؾ ؿمٛمس إئٛم٦م اًمنظمز اًمٜم٤مذ (15

 .م 1993 -هـ  1414: سمدون ـمٌٕم٦م شم٤مريخ اًمٜمنم: سمػموت اًمٓمٌٕم٦م

 -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ- اعمًٜمد اًمّمحٞمح اعمختٍم سمٜم٘مؾ اًمٕمدل قمـ اًمٕمدل إمم رؾمقل اهلل (16

دار إطمٞم٤مء : حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمٜم٤مذ: ي اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمح٘مؼُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج أسمق احلًـ اًم٘مِمػم

 .سمػموت –اًمؽماث اًمٕمريب 
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ٌٍَْمي اعمٕمتززم (17 ظمٚمٞمؾ : اعمح٘مؼ اعمٕمتٛمد ذم أصقل اًمٗم٘مف حمٛمد سمـ قمكم اًمٓمٞم٥م أسمق احلًلم اًم

 هـ. 1403، إومم: سمػموت اًمٓمٌٕم٦م –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اعمٞمس اًمٜم٤مذ

أسمق حمٛمد قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم سمـ ش اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس»يٜم٦م اعمٕمقٟم٦م قمغم ُمذه٥م قم٤ممل اعمد (18

ُمّمٓمٗمك أحد ، اعمٙمت٦ٌم اًمتج٤مري٦م: حٞمش قمٌد احلّؼ اًمٜم٤مذ: اعمح٘مؼ ٟمٍم اًمثٕمٚمٌل اًمٌٖمدادي اعم٤مًمٙمل

 .سمدون: اًمٓمٌٕم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م -اًم٤ٌمز 

ٞمكم اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م أسمق حمٛمد ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أحد سمـ حمٛمد سمـ ىمداُم٦م اجلامقم (19

سمدون ـمٌٕم٦م : ُمٙمت٦ٌم اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م: اًمٜم٤مذ اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، اعم٘مدد صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم

 .م1968 -هـ  1388: شم٤مريخ اًمٜمنم

أسمق اًمقًمٞمد ؾمٚمٞمامن سمـ ظمٚمػ سمـ ؾمٕمد سمـ أيقب سمـ وارث اًمتجٞمٌل  اعمقـم٠ماعمٜمت٘مك ذح  (20

 هـ 1332، إومم: ٍم اًمٓمٌٕم٦مسمجقار حم٤مومٔم٦م ُم -ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة : اًمٜم٤مذ اًم٘مرـمٌل اًم٤ٌمضمل

أسمق : اعمقاوم٘م٤مت إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اًمِمٝمػم سم٤مًمِم٤مـمٌل اعمح٘مؼ (21

 م 1997ه/ 1417اًمٓمٌٕم٦م إومم : دار اسمـ قمٗم٤من اًمٓمٌٕم٦م: قمٌٞمدة ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن اًمٜم٤مذ

د اًمٙم٤مؾم٤مين أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد سمـ أح، سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع قمالء اًمديـ (22

 م1986 -هـ  1406، اًمث٤مٟمٞم٦م: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م: احلٜمٗمل اًمٜم٤مذ

سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ٕىمرب اعم٤ًمًمؽ اعمٕمروف سمح٤مؿمٞم٦م اًمّم٤موي قمغم اًمنمح اًمّمٖمػم )اًمنمح  (23

َُم٤مِم َُم٤مًمٍِؽ( أسمق اًمٕم٤ٌمس  اًمّمٖمػم هق ذح اًمِمٞمخ اًمدردير ًمٙمت٤مسمف اعمًٛمك أىمرب اعم٤ًمًمؽ عمَِْذَه٥ِم اإْلِ

سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون : دار اعمٕم٤مرف اًمٓمٌٕم٦م: اًمِمٝمػم سم٤مًمّم٤موي اعم٤مًمٙمل اًمٜم٤مذ، ٛمد اخلٚمقيتأحد سمـ حم

 شم٤مريخ

دار : اًمٜم٤مذ طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم حمٛمد سمـ أحد سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل اعم٤مًمٙمل (24

 سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ: اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م

ر سمـ قمٌد اًمٕمزيز قم٤مسمديـ حمٛمد أُملم سمـ قمٛم، رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر اسمـ قم٤مسمديـ (25

 .اًمدُمِم٘مل احلٜمٗمل

 وُم٤مضم٦م اؾمؿ أسمٞمف يزيد، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف اسمـ ُم٤مضم٦م أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ يزيد اًم٘مزويٜمل (26

 .ومٞمّمؾ قمٞمًك اًم٤ٌميب احلٚمٌل -دار إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل اًمٜم٤مذ: حت٘مٞمؼ
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ُمٙمت٦ٌم صٌٞمح : زاين اًمٜم٤مذذح اًمتٚمقيح قمغم اًمتقوٞمح ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر اًمتٗمت٤م (27

 .سمدون ـمٌٕم٦م وسمدون شم٤مريخ: سمٛمٍم اًمٓمٌٕم٦م

ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل أسمق اًمٕم٤ٌمس ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس سمـ قمٌد اًمرحـ اعم٤مًمٙمل  (28

، إومم: ذيم٦م اًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمتحدة اًمٓمٌٕم٦م: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد اًمٜم٤مذ: اعمح٘مؼ اًمِمٝمػم سم٤مًم٘مراذم

 .م 1973 -هـ  1393

أسمق متٞمؿ : حت٘مٞمؼ اسمـ سمٓم٤مل أسمق احلًـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمٌد اعمٚمؽ اًمٌخ٤مريذح صحٞمح  (29

 -هـ  1423، اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م، اًمًٕمقدي٦م -ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد : ي٤مه سمـ إسمراهٞمؿ دار اًمٜمنم

 .م2003

أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أحد اعم٘مري اًمتٚمٛم٤ًمين اًمٜم٤مذ دار ، قمٛمؾ ُمـ ـم٥م عمـ طم٥م (30

 م. 2003-هـ  1424اًمٓمٌٕم٦م إومم ، وتاًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػم

ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم أسمق حمٛمد قمز اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌد اًمًالم سمـ أيب  (31

ـمف قمٌد اًمرؤوف : راضمٕمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف اعمٚم٘م٥م سمًٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء، اًم٘م٤مؾمؿ سمـ احلًـ اًمًٚمٛمل اًمدُمِم٘مل

 .ؾمٕمد

سمـ طمٜمٌؾ سمـ هالل سمـ أؾمد اًمِمٞم٤ٌمين ُمًٜمد اإلُم٤مم أحد سمـ طمٜمٌؾ أسمق قمٌد اهلل أحد سمـ حمٛمد  (32

 .م 1995 -هـ  1416، إومم: اًم٘م٤مهرة اًمٓمٌٕم٦م –دار احلدي٨م : أحد حمٛمد ؿم٤ميمر اًمٜم٤مذ: اعمح٘مؼ

 أسمق قمٌد اهلل اعم٤مًمٙمل، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ حمٛمد سمـ أحد سمـ حمٛمد قمٚمٞمش (33

 .م1989ه/1409: سمدون ـمٌٕم٦م شم٤مريخ اًمٜمنم: سمػموت اًمٓمٌٕم٦م –دار اًمٗمٙمر : اًمٜم٤مذ

ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ذم ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌد  (34

قمٞمٜمل اعم٤مًمٙمل اًمٜم٤مذ، اًمرحـ اًمٓمراسمٚمز اعمٖمريب ، اًمث٤مًمث٦م: دار اًمٗمٙمر اًمٓمٌٕم٦م: اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب اًمرُّ

 .م1992 -هـ  1412

ف ورىمٛمف صحح ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قم٤مُمر إصٌحل اعمدين، ُمقـم٠م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ (35

 –سمػموت ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب: اًمٜم٤مذ، حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل: وظمرج أطم٤مديثف وقمٚمؼ قمٚمٞمف

 .ًمٌٜم٤من
 



 

 توحيد املسجعية ايشسعية 

 يًصٓاعة املايية اإلسالَية

 عًى املشتوى ايدويي

 تكييِ ايواقع وخازطة ايطسيل املكرتحة

 ايدنتوز عبد ايبازي َشعٌ

 زقابةشسنة  -ايشسيو املديس 

 ايواليات املتحدة األَسيهية

 

0202 ديشُرب (1)جمًٍة ايشالّ يالقتصاد اإلسالَي، ايعدد   
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 سمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة يمؾصـافمة اظمايمقة اإلؽمالمقة فمعم اظمستقى ايمدورم

 سمؼققؿ ايمقاومع وطمارؿمة ايمطريؼ اظمؼؼمضمة

 فمبد ايمباري مشعؾايمدىمتقر 

 ذىمة رومازمة -ايممميؽ اظمدير 

 اظمتحدة إمريؽقةايمقٓيات 

 مؾخص ايمبحث

شمٜم٤مول اًمٌح٨م ُمٗمٝمقم شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ومتٞمٞمزه قمـ ُمٗمٝمقم شمقطمٞمد 

: واًمدواومع ًمتقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م وأسمرزه٤م، اًمٗمتقى أو اًمرأي اًمٗم٘مٝمل اًمقاطمد

واقمت٤ٌمرات اعمح٤مؾم٦ٌم ، واقمت٤ٌمرات اعمخ٤مـمر واًمتّمٜمٞمػ اًمنمقمل، اقمت٤ٌمرات احلقيمٛم٦م

واقمت٤ٌمرات اًمٜمٛمذضم٦م اعمحٚمٞم٦م ، آقمت٤ٌمرات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦مو، واًمتدىمٞمؼ اعم٤مزم

وشمٜم٤مول اًمٌح٨م أيْم٤ًم أصم٤مر اًمٜم٤مدم٦م قمـ شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م  ،واًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٌديؾ اإلؾمالُمل

اًمٗمّمؾ سملم اًمٗمتقى واًمتدىمٞمؼ وإقم٤مدة شمقصٞمػ دور هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م : اًمنمقمٞم٦م وأسمرزه٤م

وشم٘مٜملم اعم٤مًمٞم٦م ، اخل٤مرضملوشمٜمٔمٞمؿ ُمٝمٜم٦م اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل ، اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت

اإلؾمالُمٞم٦م. يمام شمٜم٤مول اًمٌح٨م ُمٜمٝمجل شمٌٜمل أو شمٕمديؾ اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م 

ُمقاءُم٦م اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م وُمٜمٝم٩م ُمقاءُم٦م اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ُمٜمٝم٩م : اإلؾمالُمٞم٦م ومه٤م

 ًمٚمّمٜم٤مقم٦م.

: ذجوقمغم صٕمٞمد شم٘مٞمٞمؿ دور هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم صمالصم٦م ٟمام

دور إذاذم ذم اجلزء اًمذي ٓ شمٖمٓمٞمف اعمرضمٕمٞم٦م : واًمث٤مين، سم٤مًمٙم٤مُمؾدور إذاذم : إول

دور : واًمث٤مًم٨م، واؾمتِم٤مري ذم اجلزء اًمذي شمٖمٓمٞمف اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م، اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة
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اؾمتِم٤مري سم٤مًمٙم٤مُمؾ يمام ذم دمرسم٦م ُم٤مًمٞمزي٤م وإٟمدوٟمٞمًٞم٤م وشمقٟمس طمٞم٨م شمقضمد ُمرضمٕمٞم٦م 

هبذا اًمٜمٛمقذج اعمٖمرب طمٞم٨م ٓ يٜمص اًم٘م٤مٟمقن قمغم  ويٚمحؼ، ذقمٞم٦م ُمقطمدة ُمتٙم٤مُمٚم٦م

ز اًمٜمٛمقذج اًمقًمٞمد واجلزائر طمٞم٨م ريمّ ، وضمقب شمٕمٞملم هٞمئ٦م رىم٤مسم٦م ذقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم

اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اعمجٚمس اإلؾمالُمل إقمغم ُمع وضمقد هٞمئ٤مت اؾمتِم٤مري٦م قمغم 

 .سمٜمؽ ُمًتقى يمّؾ 

 ايمؽؾامت اظمػتاضمقة

اًمتدىمٞمؼ ، شمقطمٞمد اًمٗمتقى، ٗمتقىشمقطمٞمد ُمرضمٕمٞم٦م اًم، شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م

اعمٕم٤ميػم ، هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م، اًمٗمّمؾ سملم اًمٗمتقى واًمتدىمٞمؼ، اًمنمقمل اخل٤مرضمل

 ."أيقذم"ـاًمنمقمٞم٦م ًم
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 مةمؼّد 

آًمتزام اًمنمقمل هق شمٜمٗمٞمذ أٟمِمٓم٦م وُمٕم٤مُمالت اعم١مؾم٦ًم ووم٘م٤ًم ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م  0.1

. (1)ًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مويٕمتؼم آًمتزام سم٤مًمنميٕم٦م ؾم٥ٌم وضمقد اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤م، اإلؾمالُمٞم٦م

ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م أو ُمٕم٤ميػم ذقمٞم٦م أو "وًمت٘مٞمٞمؿ ُمدى آًمتزام اًمنمقمل جي٥م أن شمقضمد 

ًمت٘مٞمٞمؿ أٟمِمٓم٦م اعم١مؾم٦ًم ذم وقئٝم٤م. وذم اعمامرؾم٦م احل٤مًمٞم٦م يًتٕمٛمؾ  "وقاسمط ذقمٞم٦م

 ًمٞمٕمؼّم قمـ اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م. "أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"ُمّمٓمٚمح 

 ٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم( وم٢منّ ووم٘م٤ًم هلٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚم 0.2

أطمٙم٤مم وُم٤ٌمدئ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طمًٌام ضم٤مءت ذم "ؾ ذم شمتٛمثّ  "اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م"

. (2)"اًمٗمت٤موى واًم٘مرارات واإلرؿم٤مدات اًمّم٤مدرة قمـ هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم

٤ًم عمجٚمس . وووم٘م(3)ومت٤موى وىمرارات هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمٚمزُم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم قمٚماًم سم٠من  

اًمٗمت٤موى أو اًم٘مرارات "ؾ ذم شمتٛمث   "اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م" اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٢من  

اًمنمقمٞم٦م اًمتل شم٘مّدُمٝم٤م اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٕمٞمٜم٦م رؾمٛمٞم٤ًم. وذم اًمدول اًمتل شمقضمد ومٞمٝم٤م ؾمٚمٓم٦م 

وم٢مّن شمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م اعمريمزي٦م أيْم٤ًم ، ُمريمزي٦م ُمثؾ اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م أو جمٚمس اإلومت٤مء

وقمٜمدُم٤م يتّؿ اخت٤مذ ىمرار شمٓمٌٞمؼ ومتقى أو ىمرار  ."ٚمؽ ؾمٚمٓم٦م إصدار اًمٗمت٤موى أو اًم٘مراراتمت

ًمف إصمر اًم٘م٤مٟمقين اًمٙم٤مُمؾ اعمٚمزم ًمٚمٛم١مؾم٦ًم  "طمٙماًم ذقمّٞم٤مً "جي٥م أن يٙمقن وم٢مّٟمف  ،ذقمل

وٓ يٛمٜمع ذًمؽ اهلٞمئ٦م اخل٤مص٦م سم٤معم١مؾم٦ًم ُمـ إصدار اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 

ُمٕمٞم٤مر  ذم "أيقذم". وىمد ادمٝم٧م (4)رض ُمع ُم٤م شمّمدره اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٚمٞم٤مشمتٕم٤م ذيٓم٦م أٓ  

                                                           
ًمٜمٔمؿ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م  اعم٤ٌمدئ اإلرؿم٤مدي٦م“(: 10ُمٕمٞم٤مر رىمؿ )جمٚمس اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م،  (1)

 (. 1، وم٘مرة رىمؿ )"ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمتل شم٘مدم ظمدُم٤مت ُم٤مًمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م

(. وُمٕمٞم٤مر احلقيمٛم٦م رىمؿ 13، وم٘مرة )شمٕمٞملم هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م وشمٙمقيٜمٝم٤م وشم٘مريره٤م(: 1ُمٕمٞم٤مر احلقيمٛم٦م رىمؿ ) (2)

 (.2، وم٘مرة )اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م(: 2)

 (. 2، وم٘مرة )شمٕمٞملم هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م وشمٙمقيٜمٝم٤م وشم٘مريره٤م(: 1ُمٕمٞم٤مر احلقيمٛم٦م رىمؿ ) (3)

 .(أ-3ي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م، وم٘مرة )اعم٤ٌمدئ اإلرؿم٤مد (4)
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اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل إمم إىمرار شمرشمٞم٥م اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم سمحٞم٨م شمراقمل 

اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اعمريمزي٦م وأظمػمًا  ؿ  صمُ  ،صمؿ اًم٘م٤مٟمقن اعمحكم ،"أيقذم"ـاعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ًم

 .(1)ىمرارات اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم

وشمقطمٞمد ، شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م: تداظمؾ ذم هذا اعمقوقع ُمّمٓمٚمح٤منوي 0.3

وواىمع إُمر أن شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ي٘مّمد سمف ، اًمٗمتقى أو اإلًمزام سم٤مًمرأي اًمقاطمد

  ة أراء اعمٕمتؼمة وًمٞمس شمقطمٞمد اًمرأي اًمٗم٘مٝمل.ػَم ٕمْ شمٜمٛمٞمط وُمَ 

ي ذم ٟمًختف اًمٌٜمؽ اًمدوزم اًمًٜمق "أيقذم"م ذم ُم١ممتر أصؾ هذا اًمٌح٨م ىمدّ  إنّ  0.4

ومرضمؾة حتؼقؼ ايمـؿق ايمـقفمل وسمقضمقد ، اظمايمقة اإلؽمالمقة": اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة حت٧م ؿمٕم٤مر

ـمػمه سم٤معمًتجدات اًمتل طمدصم٧م قمغم ُمًتقى ٠موىمد ضمرى شمٜم٘مٞمح اًمٌح٨م وشم، "اظمعايغم

شمٜم٤مول اًمٌح٨م ُمٗمٝمقم شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ودواومٕمف واًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. 

 : أشمٞم٦م وآصم٤مره ُمـ ظمالل اعم٤ٌمطم٨م

 ُمٗمٝمقم شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م.: اعمٌح٨م إول

 دواومع وأمهٞم٦م شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م.: اعمٌح٨م اًمث٤مين

 أصم٤مر اًمٜم٤مدم٦م قمـ شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م. : اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

اإلًمزام سمتٓمٌٞمؼ ُمٕم٤ميػم ذقمٞم٦م واطمدة قمغم اعمًتقى اًمدوزم : اعمٌح٨م اًمراسمع

 ٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. وُمٜم٤مه٩م شمٌٜمل أو شمٕمديؾ اعم

 حتقيؾ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م إمم ُمنموع قمٛمؾ.: اًمدراؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م: اخل٤مُمس اعمٌح٨م

                                                           
اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل )قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠ميمٞمد "( سمِم٠من 6ُمٕمٞم٤مر اًمتدىمٞمؼ ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رىمؿ ) (1)

 ."اعمًت٘مؾ قمغم اًمتزام اعم١مؾم٦ًم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م(
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 مػفقم سمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة: اظمبحث إول

 .سمعريػ ايمػتقى 1.1

 .ايمػتقى وآؽمتػتاء وكطاومفام 1.1.1

ٟم٤مزًم٦م اًمٗمتقى هل شمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقمل عمـ ؾم٠مل قمٜمف ذم واىمٕم٦م ٟمزًم٧م ومٕماًل )

٤م اًمٗمتقى( أو يتقىمع طمّمقهل٤م )ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ آومؽماض(. واحلٙمؿ إصكم ًمٚمٗمتقى أّن 

قمغم ُمـ ًمف ىمدرة قمٚمٞمٝم٤م وىمد شمتٕملم إذا مل يقضمد همػمه. وشمتٕملم  ،واضم٦ٌم قمغم اًمٙمٗم٤مي٦م

قمغم هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم  -ذم ُمٕمٔمؿ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمدوًمٞم٦م  -اًمٗمتقى 

 .(1)٦مًمالرشم٤ٌمط سمٞمٜمٝم٤م وسملم شمٚمؽ اعم١مؾمً

وآؾمتٗمت٤مء ـمٚم٥م طمٙمؿ اعم٠ًمًم٦م اًمٜم٤مزًم٦م أو اًمتل يتقىمع ٟمزوهل٤م. وطمٙمؿ آؾمتٗمت٤مء 

أو يتقىمع طمدوصمٝم٤م يمام ، اًمقضمقب قمغم اعم١مؾم٦ًم عمٕمروم٦م طمٙمؿ اًمنمع ذم طم٤مدصم٦م وىمٕم٧م

جي٥م قمٚمٞمٝم٤م آؾمتٗمت٤مء قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل ٕي قمٛمٚمٞم٦م يراد اًمدظمقل ومٞمٝم٤م. ُمع أن 

وًمق ذم ، إقمٚمؿ أو إشم٘مك ُمـ اعمٗمتلم -فسمح٥ًم ـم٤مىمت-إصؾ أن ًمٚمٛمًتٗمتل أن خيت٤مر 

ُم٘مٞمدة سم٤مؾمتٗمت٤مء  -سمح٥ًم ٟمٔمٛمٝم٤م وًمقائحٝم٤م-وًمٙمـ اعم١مؾم٤ًمت ، يمؾ ُم٠ًمًم٦م قمغم طمدة

 .(2)هٞمئتٝم٤م

وُم٤م يتّمؾ ، ي٘متٍم جم٤مل اًمٗمتقى ذم اعم١مؾم٤ًمت قمغم إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م

 .(3)ُمثؾ سمٕمض أطمٙم٤مم اًمٕم٤ٌمدات واحلالل واحلرام يم٤مًمزيم٤مة، سمذًمؽ

                                                           
، 3/1، 2/1، اًمٗم٘مرات: "ىمٞم٤مهت٤م ذم إـم٤مر اعم١مؾم٤ًمت وقاسمط اًمٗمتقى وأظمال"( 29اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ ) (1)

3/2. 

، 3/3، 2/2، اًمٗم٘مرات: "وقاسمط اًمٗمتقى وأظمالىمٞم٤مهت٤م ذم إـم٤مر اعم١مؾم٤ًمت "( 29اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ ) (2)

3/4. 

 .4، اًمٗم٘مرة: "وقاسمط اًمٗمتقى وأظمالىمٞم٤مهت٤م ذم إـم٤مر اعم١مؾم٤ًمت "( 29اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ ) (3)
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عمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة شمًتخدم أدوات آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل واًمٗمتقى ذم ا

اعمختٚمٗم٦م ُمـ ختري٩م اعمٜم٤مط وشمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط وحت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط واًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل واًمًؼم 

 وؾمٜمتٓمرق إمم مجٞمٕمٝم٤م ذم اًمٗم٘مرات اًمت٤مًمٞم٦م.، واًمت٘مًٞمؿ وحترير حمؾ اًمٜمزاع

 .ختريج اظمـاط 1.1.2

ص أو اًمٜمّ ٦م احلٙمؿ اًمذي دل  ٚم  ٔمر وآضمتٝم٤مد ذم إصم٤ٌمت قمِ اعمٜم٤مط هق اًمٜم   ختري٩م

٦م احلٙمؿ اًمذي آضمتٝم٤مد ذم اؾمتٜم٤ٌمط قمٚم  . سمٕم٤ٌمرة أظمرى هق (1)اإلمج٤مع قمٚمٞمف دون قمٚمِّٞمتف

ص واإلمج٤مع قمٚمٞمف ُمـ همػم شمٕمرض ًمٌٞم٤من قمٚمتف ٓ سم٤مًمٍماطم٦م وٓ سم٤مإليامء ٟمحق اًمٜمّ  دل  

سم٤م ٦م حتريؿ اًمرّ قمٚمّ  قمغم أنّ  دّل ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يوم٢مّٟمف  "إٓ ُمثال سمٛمثؾ سم٤مًمؼُمِّ  ٓ شمٌٞمٕمقا اًمؼُم  ": ىمقًمف

ـ   ومٙم٠من ، ٦م سم٤مًمٓمرق اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهمػمه٤ماعمجتٝمد ٟمٔمر واؾمتٜمٌط اًمٕمٚم   اًمٓمٕمؿ ًمٙم

 .(2)٦م ُمـ ظمٗم٤مء ومٚمذًمؽ ؾمٛمك ختري٩م اعمٜم٤مطاعمجتٝمد أظمرج اًمٕمٚم  

 .سمـؼقح اظمـاط 1.1.3

همػم ٦م ُمـ قمغم يمقٟمف قمٚم   ّص اًمٜمّ  ر وآضمتٝم٤مد ذم شمٕمٞملم ُم٤م دّل ٔمَ اعمٜم٤مط هق اًمٜم   شمٜم٘مٞمح

طمٞم٨م يٙمقن  .(3)شمٕمٞملم سمحذف ُم٤م ٓ ُمدظمؾ ًمف ذم آقمت٤ٌمر مم٤م اىمؽمن سمف ُمـ إوص٤مف

ز ُم٤م طمتك يٛمٞمِّ ، احلٙمؿ ُمذيمقرا ُمع همػمه ذم اًمٜمص٪ ومٞمٜم٘مح سم٤مٓضمتٝم٤مداًمقصػ اعمٕمتؼم ذم 

 .(4)٤م هق ُمٚمٖمكهق ُمٕمتؼم ممّ 

                                                           
ّٛمد، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، قمّٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز قمٗمٞمٗمل، دار اًمّمٛمٞمٕمل أُمدّي، قمكم سمـ حم (1)

 .381 – 380 ص اًمث٤مًم٨م، اجلزء ،2003 ؾمٜم٦م إومم، اًمٓمٌٕم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م –ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 

ح اعمٜمٝم٤مج، اًمًٌٙمل، قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم، ووًمده شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم اًمًٌٙمل، اإلهب٤مج ذم ذ (2)

دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ أحد مج٤مل اًمزُمزُمل وٟمقر اًمديـ قمٌد اجل٤ٌمر صٖمػمي، دار اًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م 

 .254- 253، اجلزء اًم٤ًمدس، ص 2004وإطمٞم٤مء اًمؽماث، ديب اإلُم٤مرات، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ؾمٜم٦م 

 .٨380م، ص ، اجلزء اًمث٤مًمُمرضمع ؾم٤مسمؼأُمدّي، قمكم سمـ حمّٛمد، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم،  (3)

أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل، إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اعم٤مًمٙمل، اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م، ذطمف  (4)

، ُمٜمِمقرات حمّٛمد قمكم سمٞمْمقن دار وووع شمرامجف حمٛمد قمٌد اهلل درازوظمّرج أطم٤مديثف اًمِمٞمخ قمٌد اهلل دراز 

 .778 ص ،2004 ؾمٜم٦م إومم، اًمٓمٌٕم٦م ًمٌٜم٤من، –اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت 
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 .حتؼقؼ اظمـاط 1.1.4

سمٕمد ُمٕمرومتٝم٤م ذم  ٦م ذم آطم٤مد اًمّمقرذم ُمٕمروم٦م وضمقد اًمٕمٚم  اًمٜم َٔمر اعمٜم٤مط هق  حت٘مٞمؼ

قمٛمٚمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذًمؽ أّن  .(1)ٟمٗمًٝم٤م وؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٕمرووم٦م سمٜمص أو إمج٤مع أو اؾمتٜم٤ٌمط

وُمالطمٔم٦م هذا اًمقاىمع طمتك يٓمٌّؼ قمٚمٞمف طمٙمؿ ، اعمٜم٤مط هل قم٤ٌمرة قمـ اًمٌح٨م قمـ اًمقاىمع

.إصؾ
ي٘مّمد سمتح٘مٞمؼ اعمٜم٤مط٪ شمٓمٌٞمؼ احلٙمؿ اًمٙمكم أو اًم٘م٤مقمدة ، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى (2)

يمتٓمٌٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٕمداًم٦م قمغم ُمٙمٚمػ سمٕمٞمٜمف يمنمط ًم٘مٌقل ، جلزئٞم٤متقمغم اًمٗمروع وا، اًمٕم٤مُم٦م

وشمٓمٌٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٗم٘مر قمغم ُمٙمٚمػ سمٕمٞمٜمف يمنمط ٓؾمتح٘م٤مىمف اًمزيم٤مة. وُمـ أُمثٚمتف ، ؿمٝم٤مدشمف

 ؾمّد اًمّذرائعأو ُمٌد ، ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمًتجدة شمٓمٌٞمؼ ُمٌدأ حتريؿ احلٞمؾ

 : ٜم٤مط قمـ شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط ذم أيتوخيتٚمػ حت٘مٞمؼ اعم. (3)قمغم اعمٕم٤مُمٚم٦م اعمًتجدة

حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط هق اضمتٝم٤مد ذم شمٓمٌٞمؼ اعمٕمٜمك اًمٙمكم )سمام ذم ذًمؽ اًمٕمٚم٦م( وإصم٤ٌمشمف ذم  (أ )

٤م شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط ومٝمق اضمتٝم٤مد ذم شمٕمٞملم ُمٜم٤مط احلٙمؿ ُمـ ظمالل طمذف اًمٗمرع. وأُمّ 

 إوص٤مف همػم اعمٕمتؼمة ذم احلٙمؿ.

اًمٗمروع ًمٚمتح٘مؼ ُمـ قمغم اجلزئٞم٤مت و ٥مُّ قمٛمؾ اعمجتٝمد ذم حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط يٜمَّم  (ب )

سمٞمٜمام ذم شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط ومٞمٜمّم٥م ضمٝمد اعمجتٝمد قمغم إصؾ ًمتٕمٞملم اًمٕمٚم٦م ، وضمقد اعمٜم٤مط ومٞمٝم٤م

 ومٞمف.

ومٕمٛمؾ ، قم٤مم وم٢مّن قمٛمٚمٞم٦م ختري٩م اعمٜم٤مط أصٕم٥م ُمـ حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط وشمٜم٘مٞمحف وسمِمٙمؾ

 أُم٤م ذم شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط وم٢من، اعمجتٝمد ذم ختري٩م اعمٜم٤مط هق اؾمتٜم٤ٌمط اًمٕمٚم٦م همػم اعمقضمقدة أصالً 

                                                           
 .379، اجلزء اًمث٤مًم٨م، ص ُمرضمع ؾم٤مسمؼأُمدّي، قمكم سمـ حمّٛمد، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم،  (1)

 اسمـ سمٞمف، قمٌد اهلل، آضمتٝم٤مد سمتح٘مٞمؼ اعمٜم٤مط: وم٘مف اًمقاىمع واًمتقىمع، (2)

 http: //binbayyah.net/arabic/archives/1148 

(: حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط ذم 6اإلؾمالُمل ُمقضمٝم٦م ًمٚم٤ٌمطمثلم ) قمٌد اًم٤ٌمري ُمِمٕمؾ، ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان: ىمْم٤مي٤م ضمدًمٞم٦م ذم اًمتٛمقيؾ (3)

 اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م.
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وذم حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط وم٤مًمٕمٚم٦م ُمقضمقدة وآضمتٝم٤مد ذم ، اًمٕمٚم٦م ُمقضمقدة ًمٙمٜمٝم٤م حتت٤مج إمم هتذي٥م

 .(1)حت٘مٞم٘مٝم٤م وإصم٤ٌمهت٤م ذم اًمٗمروع واجلزئٞم٤مت

 .ايمتؽققػ ايمػؼفل 1.1.5

، دةذي أوص٤مف حمد   هق حتديد طم٘مٞم٘م٦م اًمقاىمٕم٦م اعمًتجدة إلحل٤مىمٝم٤م سم٠مصؾ وم٘مٝملٍّ 

ـ اعمج٤مٟم٦ًم واعمِم٤مهب٦م سملم سم٘مّمد إقمٓم٤مء شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م هذه إوص٤مف سمٕمد اًمت٠ميمد ُم

 . وهق ُمـ أوضمف حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط.(2)إصؾ واًمقاىمٕم٦م

 .ايمسػم وايمتؼسقؿ 1.1.6

 وإسمٓم٤مل سمٕمْمٝم٤م سمدًمٞمؾ ومٞمتٕملم  ، أوص٤مف ذم إصؾ اعم٘مٞمس قمٚمٞمف حمّمقرة ذيمرهق 

 :(4). وخيتٚمػ اًمًؼم واًمت٘مًٞمؿ قمـ شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط ذم أيت(3)اًم٤ٌمىمل ًمٚمٕمٚمٞم٦م

أُم٤م ذم شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط ومٝمل ، ذيمقرة ذم اًمٜمص٦م ذم اًمًؼم واًمت٘مًٞمؿ همػم ُماًمٕمٚم   (أ )

ُمذيمقرة ذم اًمٜمص٪ ًمٙمـ ذيمر ُمٕمٝم٤م أوص٤مف أظمرى٪ ومقضم٥م طمذف ُم٤م ٓ يّمٚمح 

 ًمٚمتٕمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م.

ً   (ب ) د قضمِ أُم٤م ُمًٚمؽ شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط ومال يُ ، ؼم واًمت٘مًٞمؿ يقضمد اًمٕمٚم٦مومٛمًٚمؽ اًم

 اًمٕمٚم٦م سمؾ يٜم٘مٞمٝم٤م ُمـ إوص٤مف همػم اًمّم٤محل٦م ًمٚمتٕمٚمٞمؾ.

                                                           
ذير، قمّم٤مم صٌحل ص٤مًمح، حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط وأصمره ذم اظمتالف اًمٕمٚمامء، سمح٨م ُم٘مّدم ًمٜمٞمؾ ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم  (1)

 .46، ص 2009ؾمٜم٦م أصقل اًمٗم٘مف ُمـ يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٖمزة، 

ؿمٌػم، حمّٛمد قمثامن، اًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمقىم٤مئع اعمًتجدة وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، دار اًم٘مٚمؿ دُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  (2)

 .32، ص 2014ؾمٜم٦م 

اعمرداوي احلٜمٌكم، قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن، اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل اًمٗم٘مف، دراؾم٦م  (3)

 .3351سمـ قمٌد اهلل اجلؼميـ، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض، دون ـمٌٕم٦م، دون ؾمٜم٦م، ص وحت٘مٞمؼ قمٌد اًمرح٤من 

سمقرورو، ٟم٤مس إؾمامقمٞمؾ، شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وعمزيد ُمـ اًمتقوٞمح يرضمك زي٤مرة  (4)

 .http://www.alukah.net/publications_competitions/0/39830/#_ftn21 :اًمراسمط



  إلؽمالمقة فمعم اظمستقى ايمدورمسمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة يمؾصـافمة اظمايمقة ا 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|233 

 .ايمـزاع حترير حمّؾ  1.1.7

ويًتدقمل ، زاع أن خُيرج ُمـ اًمٜمزاع ذم أي٦م ُم٠ًمًم٦م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤ماًمٜمّ ّؾ حم حترير

ـ   . ومٖمرض حترير حمؾ اًمٜمزاع ذم (1)وًمٙمٜمف داظمؾ ومٞمٝم٤م، يم٤من ظم٤مرضم٤ًم قمٜمٝم٤مأّٟمف  إدظم٤مل ُم٤م فُم

اعم٤ًمئؾ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م هق شم٘مٚمٞمؾ اخلالف ذم اعم٠ًمًم٦م وطمٍمه ذم ٟمٓم٤مىمف وم٘مط. ويتٌلم ُمـ 

ف أصمره ذم إطمٙم٤مم أو هق جمرد ظمالف ًمٗمٔمل ٓ ظمالًمف هؾ اخلالف هق ظمالف طم٘مٞم٘مل ًم

  .(2)يٗميض إمم صمٛمرة طم٘مٞم٘مٞم٦م

 .سمقضمقد ايمػتقى 1.2

شمقطمٞمد اًمٗمتقى هل إًمزام أو اًمتزام اعمٗمتلم اإلظم٤ٌمر قمـ طمٙمؿ اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م 

. أي (3)سم٘مقل واطمد ُمٜمٝم٤م هق ىمقل ُمٗم٧ٍم أو ضمٝم٦م ومتقى ُمٕمّٞمٜم٦م ذم مجٞمع اعم٤ًمئؾ اخلالومٞم٦م

 رأي اًمقاطمد.شمقطمٞمد اًمرأي اًمٗم٘مٝمل أو اًم

وؾمٚمؽ ، ٦م اظمتالف سملم اعمجتٝمديـومٚمق مل يٙمـ صمٛم  ، إئٛم٦م رح٦م سم٤مُّٕم٦م واظمتالف

وىمد رومض اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس  .(4)اجلٛمٞمع ُمذه٤ًٌم واطمدًا ًمْم٤مق إُمر قمغم اعمًٚمٛملم

إّن أصح٤مب : وىم٤مل، ٤مس قمغم ُم٤م ومٞمفذم اًمٙمٕم٦ٌم وأن حيٛمؾ اًمٜمّ شمٕمٚمٞمؼ اعمقـم٠م  -رحف اهلل-

قمٜمد  ويمّؾ ، اظمتٚمٗمقا ذم اًمٗمروع وشمٗمرىمقا ذم أوم٤مق -اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿصغّم - رؾمقل اهلل

                                                           
 حمّٛمد، حترير حمؾ اًمٜمزاع طمتك ٟمْمٞمؼ هقة اخلالف،اجلريتكم،  (1)

 http: //www.alukah.net/culture/0/ 9568/  

 ممت٤مز، ومْمؾ اهلل، ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م ذم حترير حمؾ اًمٜمزاع، (2)

 http: //fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6616 

 .91صه، 1436امء ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف، اجلٌػم، ه٤مين سمـ قمٌد اهلل، ُم٘مدُم٦م ذم فم٤مهرة آظمتالف سملم اًمٕمٚم (3)

اًم٤ٌمين احلًٞمٜمل، حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرح٤من، قمٛمدة اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمت٘مٚمٞمد واًمتٚمٗمٞمؼ، قمٜمل سمف وقمّٚمؼ قمٚمٞمف طمًـ  (4)

، ص 1997اًمًامطمل ؾمقيدان وىمّدم ًمف قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط، دار اًم٘م٤مدري دُمِمؼ سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

97. 
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 .(1)ٟمٗمًف ُمّمٞم٥م

ختتٚمػ سم٤مظمتالف ، وًمقزم إُمر أن يٚمزم سمًٞم٤مؾم٦م ذقمٞم٦م ضمزئٞم٦م سمح٥ًم اعمّمٚمح٦م

، ًمٚمٜم٤مس اإلومراد سم٤محل٩م -ريض اهلل قمٜمف- اظمتٞم٤مر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: وُمـ ذًمؽ، إزُمٜم٦م

 .(2)ًمٞمٕمتٛمروا ذم همػم أؿمٝمر احل٩م

 .ظمرصمعقة ايمممفمقةسمقضمقد ا 1.3

. أي اًمٗمتقىة ػَم ٕمْ شمقطمٞمد ُمرضمٕمٞم٦م اًمٗمتقى أو ُمَ  :ي٘مّمد سمتقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م

٦م أراء اعمٕمتؼمة احل٤ميمٛم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وًمٞمس شمقطمٞمد اًمرأي اًمٗم٘مٝمل ضَم ٞمط وٟمٛمذَ ٜمٛمِ شمَ 

يمام ومٕمٚم٧م اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ، )اًمرأي اًمقاطمد(. وم٘مد يتؿ إصم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ سمرأيلم ذم اعم٠ًمًم٦م

يم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمققمد اعمٚمزم واًمققمد همػم اعمٚمزم ومه٤م رأي٤من ذم ُم٠ًمًم٦م ، يقذم ذم طم٤مٓت ىمٚمٞمٚم٦مٕ

، اًمققمد. ويمؾ رأي يؽمشم٥م قمٚمٞمف اقمت٤ٌمرات ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ طمٞم٨م أظمذ ه٤مُمش اجلدي٦م

، واًمتٕمقيض قمـ اًمير. وإن قمٛمقم ُم٤م أٟمتجف اًمقاىمع ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مت ُمٕمروف وحمدود

إذا رأت اجلٝم٦م اإلذاومٞم٦م اقمت٤ٌمره. وُمـ ويٛمٙمـ ُمراقم٤مشمف ذم اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة 

 : أسمرز أؿمٙم٤مل شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمًتقى اًمدوزم أيت

 اًمٗمت٤موى واًم٘مرارات اًمّم٤مدرة قمـ اعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م. (أ )

سم٠مّن يمثػمًا ُمـ  "اًمٗمتقى اجلامقمٞم٦م"ؾ جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ٕمهٞم٦م وىمد دًمّ 

اًمقصقل إمم ُمٕمرومتٝم٤م وإدراك طمٙمٛمٝم٤م ي٘متيض  اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة هل ُمٕم٘مدة وُمريم٦ٌم وم٢منّ 

سم٤مًمرضمقع إمم هٞمئ٤مت اًمٗمتقى وجم٤مًمًٝم٤م  وٓ يتح٘مؼ ذًمؽ إّٓ ، أن شمٙمقن اًمٗمتقى مج٤مقمٞم٦م

                                                           
ٕمٞمؿ أحد سمـ قمٌد اهلل، طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء، ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل اًم٘م٤مهرة ودار اًمٗمٙمر إصٗمٝم٤مين، أسمق ٟم (1)

 .332، اجلزء اًم٤ًمدس، ص 1996ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع، دون ـمٌٕم٦م، ؾمٜم٦م 

اسمـ اًم٘مٞمّؿ اجلقزي٦م، حمّٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أّيقب، اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، حت٘مٞمؼ ٟم٤ميػ سمـ أحد  (2)

احلٛمد، إذاف سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد، متقيؾ ُم١مؾم٦ًم ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًمٕمزيز اًمراضمحل اخلػمي٦م، دار قم٤ممل 

 .48-46اًمٗمقائد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ص 
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 -ذم دورشمٞمف احل٤مدي٦م قمنمة واًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة-وىمد أوص اعمجٛمع . (1)واعمج٤مُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م

صٞم٤مت اعمج٤مُمع سمدقمقة اًم٘م٤مئٛملم سم٤مإلومت٤مء ُمـ قمٚمامء وهٞمئ٤مت وجل٤من إمم أظمذ ىمرارات وشمق

ؾمٕمٞم٤ًم إمم وٌط اًمٗمت٤موى وشمٜمًٞم٘مٝم٤م وشمقطمٞمده٤م ذم اًمٕم٤ممل ، اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمٕملم آقمت٤ٌمر

 .(2)اإلؾمالُمل

اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اعمجٚمس  (ب )

 اًمنمقمل ذم هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم(. وُمـ

 ذم اًمت٘م٤مرب أو اًمتٓم٤مسمؼ حت٘مٞمؼ اًمنمقمل اعمجٚمس تّم٤مص٤متاظم اًمتل شمِمٛمٚمٝم٤م اعمٝم٤مم

 اإلؾمالُمٞم٦م٪ اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م سملم اًمتّمّقرات واًمتٓمٌٞم٘م٤مت

 سمام اعم١مؾم٤ًمت ًمتٚمؽ ًمتجٜم٥م اًمتْم٤مرب أو قمدم آٟمًج٤مم سملم اًمٗمت٤موى واًمتٓمٌٞم٘م٤مت

٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعم سم٤معم١مؾم٤ًمت اخل٤مص٦م اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م هٞمئ٤مت دور شمٗمٕمٞمؾ ي١مدي إمم

(3)اعمريمزي٦م واًمٌٜمقك
. 

 : أؿمٙم٤مل شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمًتقى اعمحكم أيت أسمرزوُمـ 

اًمٗمت٤موى واًم٘مرارات اًمّم٤مدرة قمـ هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م أو ُم٤م يقازهي٤م ذم  (أ )

واعمجٚمس آؾمتِم٤مري ، اًمدوًم٦م. ُمثؾ اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اًمتِم٤مريمٞم٦م ذم اعمٖمرب

 ذم ُم٤مًمٞمزي٤م وهمػم ذًمؽ.اًمنمقمل 

                                                           
( سمِم٠من اإلومت٤مء: ذوـمف وآداسمف اًمّم٤مدر قمـ جمٚمس جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم اعمٜمٌثؼ 17/2) 153ىمرار رىمؿ  (1)

مج٤مدى  28اعمٜمٕم٘مد ذم دورشمف اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة سمٕمامن )اعمٛمٚمٙم٦م إردٟمٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م( ُمـ  قمـ ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل

 .م2006( يقٟمٞمق) طمزيران 28 – 24ه، اعمقاومؼ 1427مج٤مدى أظمرة  2إومم إمم 

( سمِم٠من آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمقازل )اًمٗمت٤موى( اًمّم٤مدر قمـ جمٚمس جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 7/11) 95ىمرار رىمؿ  (2)

-25قمـ ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل اعمٜمٕم٘مد ذم دورشمف احل٤مدي٦م قمنم سم٤معمٜم٤مُم٦م ذم دوًم٦م اًمٌحريـ، ُمـ  اًمدوزم اعمٜمٌثؼ

( سمِم٠من اإلومت٤مء: ذوـمف وآداسمف، 17/2) 153(. وىمرار رىمؿ 1998ٟمقومٛمؼم  19-14)هـ  1419رضم٥م  30

 ُمرضمع ؾم٤مسمؼ.

ذم هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م  اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اعمجٚمس اًمنمقمل (3)

 .29ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم(، ُم٘مدُم٦م اعمٕم٤ميػم، ص 
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اًم٘مقاٟملم واًمتٕمٚمٞمامت ذات اًمٕمالىم٦م واًمّم٤مدرة قمـ اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م ذم  (ب )

طمٞم٨م يتقمم اًمٌٜمؽ اعمريمزي ، اًمدوًم٦م يم٤مًمٌٜمؽ اعمريمزي أو همػمه. ُمثؾ دمرسم٦م شمقٟمس

 .(1)ذًمؽ

 ة ايمػتقى؟عغَم سمقضمقد ايمػتقى أم مَ  1.4

 ٞمد اًمٗمتقى وإٟماّم اًمتقطمٞمد اًمذي ٟمتقظم٤مه ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٓ هيدف إمم شمقطم إنّ 

اًمٗمتقى. ويتؿ ذًمؽ ُمـ ظمالل شمقطمٞمد ضمٝم٦م إصدار اًمٗمتقى قمغم ُمًتقى اًمّمٜم٤مقم٦م  ُمٕمػمة

سمحٞم٨م ُيراقمك ، قمدة ؾمٜمقات ويتؿ إقم٤مدة إصدار اعمٕم٤ميػم يمّؾ ، اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو اًمدوًم٦م

اعمالطمٔم٤مت وآؾمتدرايم٤مت اًمقاردة ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم اإلصدار اجلديد 

ظمالل اًمٗمؽمة ُم٤م سملم يالت واعمٕم٤ميػم اجلديدة اًمتل صدرت واؾمتٞمٕم٤مب اًمتٕمد

 .اإلصداريـ

 ًمٚمٛم١مؾم٤ًمتوذم وقء اقمتامد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة قمغم ؾمٌٞمؾ اإلًمزام 

ؾمٞمٖمٚم٥م قمغم أقمامل اًمٗمتقى اخل٤مص٦م قمغم ُمًتقى وم٢مّٟمف  ،اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم دوًم٦م ُم٤م

 اعم١مؾم٤ًمت اًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل وحت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط.

 .فمقة ايمصادرة فمـ أيقدم واظمعايغم ايمممفمقة اظمايمقزيةاظمعايغم ايممم 1.5

ُمنموقًم٤م قم٤معمٞم٤ًّم ٟمققمٞم٤ًّم هيدف إمم سمٞم٤من  "أيقذم"شُمَٕمدُّ اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ 

إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ٕقمامل اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وأٟمِمٓمتٝم٤م وُمٜمتج٤مهت٤م سمام يِمٛمٚمف 

عم٤مل واعمّم٤مرف آؾمتثامري٦م ذًمؽ ُمـ سمٜمقك وذيم٤مت متقيؾ وشم٠مُملم وأؾمقاق رأس ا

دوًم٦م  15قم٤معم٤ًم ُمـ ىمراسم٦م  20وهمػمه٤م. وهل شمّمدر قمـ اعمجٚمس اًمنمقمل اًمذي يْمؿ 

ُمـ مجٞمع اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتؼمة. وشمٕمتؼم هذه اعمٕم٤ميػم ُمـ أسمرز أؿمٙم٤مل شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م 

                                                           
 .11، اًمٗمّمؾ يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٜمقك واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م 2016ضمقيٚمٞم٦م  11ُم١مرخ ذم  2016ًمًٜم٦م  48ىم٤مٟمقن قمدد  (1)
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 اًمنمقمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م.

اًمنمقمٞم٦م وُمٕم٤ميػم  "أيقذم"يرى مجع ُمـ اخلؼماء أن هٜم٤مك شم٘م٤مرسم٤ًم يمٌػمًا سملم ُمٕم٤ميػم 

وهٞمئ٦م ؾمقق إوراق  ،اًمنمقمل اًمت٤مسمع ًمٚمٌٜمؽ اعمريمزي اعم٤مًمٞمزي آؾمتِم٤مرياعمجٚمس 

اعم٤مًمٞم٦م اعم٤مًمٞمزي٪ وومٞمام يكم ُم٘م٤مرٟم٦م اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ أيقذم واعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م 

 : اعم٤مًمٞمزي٦م

اظمعايغم ايمممفمقة  جمال اظمؼاركة

 ايمصادرة فمـ أيقدم

 ايمقزيةاظمعايغم ايمممفمقة اظم

 اًمٕمدد

 اإلمج٤مزم

قمدد اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م 

 60اًمّم٤مدرة قمـ أيقذم 

 6ُمٕمٞم٤مرًا طمتك شم٤مريخ 

 2020يقًمٞمق 

قمدد اعمٕم٤ميػم واإلرؿم٤مدات اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمؽ  -

ُمٕمٞم٤مرًا. وهل ظم٤مص٦م  298اعمريمزي اعم٤مًمٞمزي 

وشمقزيٕمٝم٤م ، سم٤معم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمت٘مٚمٞمدي٦م

ّم٤مرف قمدد ُمٕم٤ميػم اعمّم٤مرف واعم: يم٤مٔيت

: وقمدد ُمٕم٤ميػم اًمت٠مُملم واًمتٙم٤مومؾ، 124: اإلؾمالُمٞم٦م

، 49: وقمدد ُمٕم٤ميػم ُم١مؾم٤ًمت اًمتٓمقير اعم٤مزم، 84

وقمدد ُمٕم٤ميػم ، 39: وقمدد ُمٕم٤ميػم ظمدُم٤مت إقمامل

. ُمع اإلؿم٤مرة إمم أن قمددًا ُمـ 2: اًمقؾمٓم٤مء اعم٤مًمٞملم

 اعمٕم٤ميػم اًم٤ًمسم٘م٦م ُمتٙمررة سملم إىم٤ًمم اعمذيمقرة.

شمؿ اؾمتٜمت٤مج أن ، ٤ميػموسمٕمد آـمالع قمغم هذه اعمٕم -

 .ُمٕمٞم٤مراً  14اعمٕم٤ميػم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمقاطمل اًمنمقمٞم٦م هل 

قمدد اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اعمجٚمس  -

آؾمتِم٤مري اًمنمقمل اًمت٤مسمع ًمٚمٌٜمؽ اعمريمزي اعم٤مًمٞمزي 
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اظمعايغم ايمممفمقة  جمال اظمؼاركة

 ايمصادرة فمـ أيقدم

 ايمقزيةاظمعايغم ايمممفمقة اظم

  .2010ىمرارًا طمتك أيمتقسمر  135و ُمٕمٞم٤مراً  14

قمدد اًم٘مرارات اًمّم٤مدرة قمـ اعمجٚمس آؾمتِم٤مري  -

ىمرارًا  76اق اعم٤مًمٞم٦م اعم٤مًمٞمزي اًمنمقمل هلٞمئ٦م إور

  .2019ديًٛمؼم  31طمتك شم٤مريخ 

اعمٕم٤ميػم  قمدد

 اعمِمؽميم٦م

 ُمٕمٞم٤مراً  11قمدد اعمٕم٤ميػم اعمِمؽميم٦م 

قمدد اعمٕم٤ميػم 

اعمًت٘مٚم٦م )همػم 

اعمِمؽميم٦م سملم 

 اجلٝمتلم(

قمدد اعمٕم٤ميػم اعمًت٘مٚم٦م 

 49اخل٤مص٦م سم٠ميقذم 

 ُمٕمٞم٤مرًا.

، ُمٕم٤ميػم 3قمدد اعمٕم٤ميػم اعمًت٘مٚم٦م اخل٤مص٦م سمامًمٞمزي٤م  -

 وُمٕمٞم٤مر اهل٦ٌم وُمٕمٞم٤مر اًمٙمٗم٤مًم٦م.، وهل ُمٕمٞم٤مر اًمقديٕم٦م

حتتقي اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م  هٞمٙمؾ اعمٕمٞم٤مر

اًمّم٤مدرة قمـ أيقذم قمغم 

: إىم٤ًمم اًمرئٞم٦ًم أشمٞم٦م

، وٟمص اعمٕمٞم٤مر، اًمت٘مديؿ

واعمالطمؼ ، واقمتامد اعمٕمٞم٤مر

ُمٚمحؼ ٟمٌذة شم٤مرخيٞم٦م : وهل

قمـ إقمداد اعمٕمٞم٤مر وُمٚمحؼ 

ُمًتٜمد إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

حتتقي اعمٕم٤ميػم اعم٤مًمٞمزي٦م سمِمٙمؾ قم٤مم قمغم إىم٤ًمم  -

واعمتٓمٚم٤ٌمت ، ٟمٔمرة قم٤مُم٦م قمغم اعمٕمٞم٤مر: اًمرئٞمًٞم٦م وهل

: واعمالطمؼ وهل، واعمتٓمٚم٤ٌمت اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م، اًمنمقمٞم٦م

وُمٚمحؼ ، ُمٚمحؼ ُمًتٜمد إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمٕمٞم٤مر

وُمٚمحؼ اًم٘مرارات اًمنمقمٞم٦م ووصم٤مئؼ ، اًمتٕمريٗم٤مت

وُمٚمحؼ رؾمؿ شمقوٞمحل ، الىم٦ماًمًٞم٤مؾم٤مت ذات اًمٕم

 ًمنمح إضمراءات اًمتِمٖمٞمؾ ذات اًمٕمالىم٦م.
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اظمعايغم ايمممفمقة  جمال اظمؼاركة

 ايمصادرة فمـ أيقدم

 ايمقزيةاظمعايغم ايمممفمقة اظم

وُمٚمحؼ  ًمٚمٛمٕمٞم٤مر

 اًمتٕمريٗم٤مت.

اإلمج٤مل 

 واًمتٗمّمٞمؾ

ُمٕم٤ميػم أيقذم شمتًؿ 

 سم٤مإلمج٤مل واًمٕمٛمقم

 .دمٛمع سملم اإلمج٤مل واًمتٗمّمٞمؾ ُمٕم٤ميػم ُم٤مًمٞمزي٤م -

( اًمّم٤مدر قمـ أيقذم وم٘مد أؿم٤مر إمم صقر 58رىمؿ )ش إقم٤مدة اًمنماء»ُمثؾ ُمٕمٞم٤مر  -

مجٞمٕم٤ًم ُمـ ىمٌٞمؾ إقم٤مدة اًمنماء. أُم٤م ُم٤مًمٞمزي٤م  قمديدة إلقم٤مدة اًمنماء قمغم اقمت٤ٌمر أن٤م

 وم٠مومردت ُمٕمٞم٤مرًا ظم٤مص٤ًم سمٌٞمع اًمٕمٞمٜم٦م.

اًمٜمقاطمل 

اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م 

 واًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م

ُمٕم٤ميػم أيقذم أىمرب إمم 

 اًمْمقاسمط اًمٗم٘مٝمٞم٦م

، ُمٕم٤ميػم ُم٤مًمٞمزي٤م ومٝمل أىمرب إمم اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل -

سم٤مإلو٤موم٦م إمم ذًمؽ يقضمد ذم ن٤مي٦م اعمٕمٞم٤مر ُمٚمحؼ 

ح إضمراءات اًمتِمٖمٞمؾ يتْمٛمـ رؾماًم شمقوٞمحٞم٤ًم ًمنم

ذات اًمٕمالىم٦م يمام ذم ُمٕمٞم٤مر اعمِم٤مريم٦م وُمٕمٞم٤مر اإلضم٤مرة 

 وُمٕمٞم٤مر اًمققمد وُمٕمٞم٤مر اعمْم٤مرسم٦م.

سمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة ظممؽمسات ايمبـقة ايمتحتقة ايمدافمؿة يمؾصـافمة اظمايمقة  1.6

 .اإلؽمالمقة

هؾ ُمـ ُمّمٚمح٦م اًمّمٜم٤مقم٦م أن شمٙمقن : يث٤مر ؾم١مال ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ٕمٞم٦م ذقمٞم٦م واطمدة جلٛمٞمع ُم١مؾم٤ًمت اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م هٜم٤مك ُمرضم

اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  وإؾمقاق، IDBاإلؾمالُمٞم٦م )ُمثؾ اًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل ًمٚمتٜمٛمٞم٦م 

إًمخ(؟ وهؾ يٛمٙمـ ًمٚمٛمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ، IILMوُمريمز إدارة اًمًٞمقًم٦م ، IIFMاًمدوًمٞم٦م



  سمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة يمؾصـافمة اظمايمقة اإلؽمالمقة فمعم اظمستقى ايمدورم 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|240 

٤م ُمـ أسمرز أؿمٙم٤مل اعمرضمٕمٞم٦م قمغم اقمت٤ٌمر أن، ٕيقذم أن متثؾ اعمرضمٕمٞم٦م ًمتٚمؽ اعم١مؾم٤ًمت

 اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة قمغم اعمًتقى اًمدوزم؟

 

اقمتامد ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمقطمدة ًمف إجي٤مسمٞم٤مت وؾمٚمٌٞم٤مت. أُم٤م  إنّ ، سمِمٙمؾ قم٤مم

ؾمٞمتؿ ، سم٤مإلو٤موم٦م إمم ُم٤م ذيمر ذم وم٘مرة شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م ُمـ هذا اًمٌح٨موم٢مّٟمف  اإلجي٤مسمٞم٤مت

ًمنمقمٞم٦م. أُم٤م اًمًٚمٌٞم٤مت ومٛمٜمٝم٤م قمدم ختّمٞمص اعمٌح٨م اًمث٤مين ًمٌٞم٤من أمهٞم٦م شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م ا

ُمراقم٤مة اخلّمقصٞم٦م قمغم ُمًتقى اعم١مؾم٤ًمت أو اًمدول. وهذا يٜمٓمٌؼ أيْم٤ًم قمغم 

ُم١مؾم٤ًمت اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م اًمدوًمٞم٦م. ويٛمٙمـ دم٤موز هذه اًمٜم٘مٓم٦م قمـ ـمريؼ شمٕمٞملم هٞمئ٦م 

اؾمتِم٤مري٦م ذقمٞم٦م وفمٞمٗمتٝم٤م شمٗمًػم اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ أيقذم أو ـمٚم٥م إصدار 

وشمٙمقن هذه اهلٞمئ٦م هل ، دة أو ـمٚم٥م ُمراضمٕم٦م اعمٕم٤ميػم اًم٘م٤مئٛم٦م إن ًمزم إُمرُمٕم٤ميػم ضمدي

 طمٚم٘م٦م اًمقصؾ سملم اعمجٚمس اًمنمقمل ٕيقذم وُم١مؾم٤ًمت اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م اًمدوًمٞم٦م.

احلدي٨م قمـ هٞمئ٦م اؾمتِم٤مري٦م ذقمٞم٦م ُمقطمدة ًمٞمس سمدياًل  وذم مجٞمع إطمقال إنّ 

ًمٞمس سمدياًل أّٟمف  يمام ،٤ميػم اًمنمقمٞم٦مقمـ اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م اعمقطمدة اعمتٛمثٚم٦م ذم اعمٕم

ُم١مؾم٦ًم ُمـ هذه  ذم يمؾِّ  يم٤مُمؾٍ  قمـ وضمقد هٞمئ٦م اؾمتِم٤مري٦م ذقمٞم٦م ضمزئًٞم٤م أو سمِمٙمؾٍ 

 اعم١مؾم٤ًمت.
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 دواهمع وأمهقة سمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة: اظمبحث ايمثاين

افمتبارات احلقىمؿة 2.1
(1)

. 

اقمت٤ٌمرات شمدقمؿ اقمتامد ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمقطمدة ودم٤موز اًمٜمٛمقذج  قمدةهٜم٤مك 

 : وومٞمام يكم أمهٝم٤م، ٤مئؿ قمغم شمٕمدد اعمرضمٕمٞم٤متاًم٘م

 .فمدايمة اظمـاهمسة زمكم اظممؽمسات 2.1.1

٥م ذم ُم١مؾم٦ًم٪ شمًٌّ  اؾمتٛمرار اعمرضمٕمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م اخل٤مص٦م قمغم ُمًتقى يمؾِّ  إنّ 

أشم٤مح ومرص٦م ًمٚمٛمٜم٤موم٦ًم قمغم  قمدم اشم٤ًمق اًمٗمت٤موى قمغم ُمًتقى اعمٜمت٩م اًمقاطمد وُمـ صمؿّ 

اعمقطمدة ومرص٦م ُمت٤ًموي٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت  سمٞمٜمام متٜمح اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م، أؾم٤مس ٟمقع اًمٗمتقى

 اعمتٜم٤موم٦ًم.

 .سمعزيز اظمصداومقة ايمممفمقة فمعم مستقى ايمتطبقؼ 2.1.2

اعمّمداىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمتقىمػ  رهمؿ أمهٞم٦م اًمٗمتقى وم٢منّ 

همٞم٤مب اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اعمًت٘مؾ  قمغم شمٓمٌٞمؼ اًمٗمتقى وًمٞمس جمرد صدوره٤م. وذم فمّؾ 

. وشمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م يًٝمؿ ذم شمٕمزيز وفمٞمٗم٦م ٟمٔمر شمٌ٘مك هذه اعمّمداىمٞم٦م حمّؾ 

اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اعمًت٘مؾ ُمـ ظمالل شمقومػم ُمٕم٤ميػم ذقمٞم٦م ُمقطمدة قمغم ُمًتقى اًمّمٜم٤مقم٦م 

 أو اًمدوًم٦م. 

                                                           

 عمزيد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ يٜمٔمر:  (1)

، ورىم٦م قمٛمؾ ُم٘مدُم٦م عمٜمتدى اًمتٛمقيؾ "ًمنمقمٞم٦م رؤي٦م ًمٚمتٓمقيرأوم٤مق اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م ا"ُمِمٕمؾ، قمٌد اًم٤ٌمري،  -

 م.2010اإلؾمالُمل، يمقآعمٌقر، ُم٤مًمٞمزي٤م، 

، اعم١ممتر اًمراسمع قمنم "اإلـم٤مر اًمٕم٤مم اعمتٙم٤مُمؾ حلقيمٛم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م"قمٌد اًم٤ٌمري، ُمِمٕمؾ،  -

 .2015ُم٤مرس  23-22ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م، اًمٌحريـ، 
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 .افمتبارات اظمخاؿمر وايمتصـقػ ايمممفمل 2.2

سمٞمٜمام ، هيدف اًمتّمٜمٞمػ آئتامين إمم ىمٞم٤مس ُمدى ىمدرة اعم١مؾم٦ًم قمغم ؾمداد ديقن٤م

 واعم١مؾم٤ًمتل إمم ىمٞم٤مس ُمدى اجلقدة اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمٜمتج٤مت هيدف اًمتّمٜمٞمػ اًمنمقم

 اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل ومحص ضمقدة اًمًٞم٤مؾم٤مت واإلضمراءات اًمنمقمٞم٦م.

شمٕمدد اعمرضمٕمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م جيٕمؾ  وسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م إنّ 

ة راًمثٛمَ  ٕنّ  ٪ُمـ اًمّمٕم٥م أيْم٤ًم شمٓمٌٞمؼ ومٙمرة اًمتّمٜمٞمػ آئتامين واًمنمقمل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت

وهذا همػم ممٙمـ ذم فمؾ شمٕمدد ، ة ُمـ اًمتّمٜمٞمػ سمٜمققمٞمف اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمتٓمٌٞم٘م٤متقّ اعمرضُم 

 أراء أو اعمرضمٕمٞم٤مت. 

 .افمتبارات اظمحاؽمبة وايمتدومقؼ اظمارم 2.3

شم١مصمر اعمرضمٕمٞم٦م اعمح٤مؾمٌٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م متثٞمؾ اًمٌٞم٤مٟم٤مت 

٤م يمام هل قمٚمٞمف ذم اًمقاىمع. وًمذًمؽ اعم٤مًمٞم٦م )يمٛمخرج ن٤مئل( ٕٟمِمٓم٦م اعم١مؾم٦ًم وقمٛمٚمٞم٤مهت

 وأن يتؿ   ،جي٥م أن شمٕمٙمس اعمرضمٕمٞم٦م اعمح٤مؾمٌٞم٦م ظمّمقصٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

وم٢مّٟمف  ٪سمٜم٤مؤه٤م ووم٘م٤ًم ًمٚمٛمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م. وذم طم٤مل شمٕمدد اعمرضمٕمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت

ْمع وي، يٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م إصدار ُمٕم٤ميػم حم٤مؾمٌٞم٦م ُمالئٛم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

٤م شمٙمقن ُمٙمٚمًّٗم٦م سم٢مقمداد سمراُم٩م وظمٓمط ّٕن  ٪قمٌئ٤ًم إو٤مومٞم٤ًم قمغم ضمٝم٤مت اًمتدىمٞمؼ اعم٤مزم

 ُم١مؾم٦ًم ظم٤موٕم٦م ًمٚمتدىمٞمؼ. ًمٚمتدىمٞمؼ ذم وقء اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٙمؾِّ 

 .آفمتبارات ايمؼاكقكقة وايمؼضائقة 2.4

يِمٙمؾ همٞم٤مب اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة صمٖمرة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وىمْم٤مئٞم٦م ُمٝمٛم٦م ذم 

إـمالق ُمّمٓمٚمح أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ٕنّ  ٪ٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مشمٓمٌٞم٘م٤مت اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًم

وشمٌ٘مك ، دون حتديده٤م ٓ حي٘مؼ اًمٖمرض اعمٜمِمقد قمغم اعمًتقى اًم٘م٤مٟمقين واًم٘مْم٤مئل

ح ُمرضمٕمٞم٦م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م. وذم طم٤مل اقمتامد ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمقطمدة اًمتٓمٌٞم٘م٤مت شمرضّم 
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طمٞم٨م اقمتٛمدت  (1)راً يم٤معمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ أيقذم يمام طمدث اًمٌحريـ ُم١مظّم -

هذا يقومر ُم٤ًممه٦م ضمٚمٞمٚم٦م ًمٚمٗمّمؾ ذم اًمٜمزاقم٤مت ـمٌ٘م٤ًم  وم٢من   -ُمرضمٕم٤ًم قمغم ُمًتقى اًم٘مْم٤مء

 (56: رىمؿ)ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اًم٘م٤مٟمقن اعم٤مًمٞمزي ذم اعم٤مدة 

قمغم اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمرضمقع إمم اعمٕم٤ميػم واًم٘مرارات وإطمٙم٤مم اًمّم٤مدرة أّٟمف  قمغم ٟمّص 

ـ اعمجٚمس آؾمتِم٤مري اًمنمقمل اًمت٤مسمع ًمٚمٌٜمؽ اعمريمزي ذم اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م قم

  .(2)سم٤معم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 .ؿذصمة اظمحؾقة وايمعاظمقةافمتبارات ايمـّ  2.5

ي٤ًمهؿ شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إطمداث اًمتٜم٤مهمؿ سملم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت وومؼ ٟمامذج 

اعمٜم٤موم٦ًم سملم اعم١مؾم٤ًمت وهذا ؾمٞمدقمؿ  ،قمٛمؾ واوح٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

قمغم أؾمس اًمٙمٗم٤مءة واجلقدة وٟمقاح أظمرى ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٜمقع احلٙمؿ اًمنمقمل يمام هق 

احل٤مل قمٜمد شمٕمدد اعمرضمٕمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م وشمٜمقع اًمٗمتقى سملم اعم١مؾم٤ًمت. يمام ي٤ًمهؿ شمقطمٞمد 

اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم ختٗمٞمض اًمتٙمٚمٗم٦م اإلو٤مومٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم ُمٙمقٟم٤مت آًمتزام اًمنمقمل 

 ومرص شمٓمٌٞمؼ اًمٌديؾ اإلؾمالُمل قم٤معمٞم٤ًم. وشمٕمزيز

  

                                                           
اخل٤مص سمتٕمديؾ سمٕمض أطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن ُمٍمف اًمٌحريـ اعمريمزي  2020ٜم٦م ( ًم14ًيٜمٔمر ىم٤مٟمقن رىمؿ ) (1)

 .2006( ًمًٜم٦م 64واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ )

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7

zRw%3d. 

(2) https://www.sacbnm.org/?page_id=3351#1510302166746-2d250988-f44e  

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7zRw%3d
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7zRw%3d


  إلؽمالمقة فمعم اظمستقى ايمدورمسمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة يمؾصـافمة اظمايمقة ا 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|244 
 

 أشمار ايمـاجتة فمـ سمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة: اظمبحث ايمثايمث

 .ايمػصؾ زمكم ايمػتقى وايمتدومقؼ ايمممفمل 3.1

ُمـ أسمرز أصم٤مر اًمٜم٤مدم٦م قمـ اقمتامد ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمقطمدة قمغم ُمًتقى اًمّمٜم٤مقم٦م 

 وفمٞمٗم٦م اًمٗمتقى أو اًمدوًم٦م شمرؾمٞمخ ىمْم٤مي٤م احلقيمٛم٦م اعمٝمٛم٦م وذم ُم٘مدُمتٝم٤م اًمٗمّمؾ سملم

 ووفمٞمٗم٦م اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل طمٞم٨م شمّمٌح اًمٗمتقى ُمـ اظمتّم٤مص ؾمٚمٓم٦م قمٚمٞم٤م.

 .إفمادة سمقصقػ دور هقئات ايمرومازمة ايمممفمقة يمؾؿمؽمسات 3.2

وضمقد شمقضمف دوزم ذم أيمثر ُمـ دمرسم٦م دم٤مه اإلًمزام سمٛمٕم٤ميػم ذقمٞم٦م ُمقطمدة قمغم  إن  

 (2)واًمٌحريـ (1)نُمًتقى اًمدوًم٦م يمام ذم اعمٖمرب وشمقٟمس وأٟمدوٟمٞمًٞم٤م وُم٤مًمٞمزي٤م واًمًقدا

يدقمق إمم إقم٤مدة شمقصٞمػ دور اهلٞمئ٤مت ، وهمػمه٤م (4)واًمٙمقي٧م ُم١مظمراً  (3)واإلُم٤مرات

خيتٚمػ ذم يمؾ ، صمالصم٦م ٟمامذجاًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت. وذم هذا اًمّمدد يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم 

، ُمٜمٝم٤م دور اهلٞمئ٦م اخل٤مص٦م شمٌٕم٤ًم عمًتقى اًمِمٛمقل ذم اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة اعمٕمتٛمدة

 :  اًمٜمحق أيتذًمؽ قمغم وسمٞم٤من

 ."Supervisory"دور إذادم زمايمؽامؾ : إول ايمـؿقذج (أ)

                                                           
-هـ1422، رُمْم٤من3أحد قمكم قمٌداهلل، شمٗمٕمٞمؾ اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمٍمذم، طمقًمٞم٦م اًمؼميم٦م، ع  (1)

  .44، ص2001ٟمقومٛمؼم

سمٕمض أطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن ُمٍمف اًمٌحريـ اعمريمزي اخل٤مص سمتٕمديؾ  2020( ًمًٜم٦م 14يٜمٔمر ىم٤مٟمقن رىمؿ ) (2)

 .2006( ًمًٜم٦م 64واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ )

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7

zRw%3d  

، أصدر 18/3/2018يٜمٔمر ىمرار اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمنمقمٞم٦م سمخّمقص اقمتامد اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ٕيقذم، رىمؿ:  (3)

 .4/7/2018سمت٤مريخ: 

ُمنموع ىم٤مٟمقن يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٘مد وسمٜمؽ اًمٙمقي٧م اعمريمزي وشمٜمٔمٞمؿ اعمٝمٜم٦م  19/2/2020صدر ذم اًمٙمقي٧م ذم شم٤مريخ  (4)

 ٚمٞم٤م ًمٚمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م وإطم٤مًمتف امم احلٙمقُم٦م.اعمٍمومٞم٦م قمغم ٟمحق يًٛمح سم٢مٟمِم٤مء هٞمئ٦م قم

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7zRw%3d
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7zRw%3d
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ذم اًمٗمت٤موى واًم٘مرارات اًمّم٤مدرة  ٍماً ؾ اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم طموشمتٛمثّ 

، قمـ هٞمئتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م. وهذا اًمٜمٛمقذج هق اًم٤ًمئد ذم ُمٕمٔمؿ شمٓمٌٞم٘م٤مت اعم١مؾم٤ًمت

 واعمٕم٤ميػم اعمٝمٜمٞم٦م ٕيقذم. 

 .زئلدور إذادم صم: ايمثاين ايمـؿقذج (ب)

وضمقد ُمٕم٤ميػم ذقمٞم٦م ُمقطمدة قمغم ُمًتقى اًمدوًم٦م  ويٙمقن هذا اًمٜمٛمقذج ذم فمؾِّ 

ُم١مؾم٦ًم.  وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م شمقضمد هٞمئ٤مت رىم٤مسم٦م ذقمٞم٦م قمغم ُمًتقى يمؾِّ ، أو اًم٘مٓم٤مع

ويٙمقن دور هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم إذاذم ذم اجلزء اًمذي ٓ شمٖمٓمٞمف اعمرضمٕمٞم٦م 

ًمذي شمٖمٓمٞمف اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة. يمام ذم واؾمتِم٤مري ذم اجلزء ا، اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة

 .(1)دمرسم٦م ؾمقري٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

سمِم٠من إقم٤مدة شمقصٞمػ دور هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت  اًمتقضمفوهذا 

يتٓم٤مسمؼ ُمع ُم٤م ذه٥م إًمٞمف جمٚمس اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م٪ ومٗمل طم٤مل وضمقد ؾمٚمٓم٦م 

د اًمت٠ميمّ  ،اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم ؾمتٙمقن ُمٝمٛم٦م هٞمئ٦م، قمٚمٞم٤م إلصدار اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م

وٓ يٛمٜمع ذًمؽ اهلٞمئ٦م ُمـ إصدار ، ]وهق اًمتدىمٞمؼ[ُمـ اًمتزام اعم١مؾم٦ًم سمتٚمؽ اعمٕم٤ميػم 

 . (2)شمتٕم٤مرض ُمع ُم٤م شمّمدره اًمًٚمٓم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ذيٓم٦م أّٓ 

اعمٝمٜمٞم٦م  إمم اًمتقاومؼ ُمع هذا اًمٜمٛمقذج ُمـ ظمالل ُمٕم٤ميػمه٤م "أيقذم"جف وشمتّ 

دور اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم إذاذم ذم اجلقاٟم٥م اًمتل ٓ شمٖمٓمٞمٝم٤م قن وؾمٞمٙم، اجلديدة

سم٤معمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م طم٥ًم ُمٕمٞم٤مر اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل  وي٘مّمد اًمنمقمٞم٦م،اعمرضمٕمٞم٦م 

                                                           

وشمٗمٞمد دمرسم٦م اًم٤ٌمطم٨م ذم اهلٞمئ٦م اًمنميٕم٦م ٕطمد اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م ذم ؾمقري٦م سم٠من اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ذم اًمٌٜمؽ  (1)

 اعمريمزي شمراضمع ومت٤موى اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٌٜمقك وشمٓمٚم٥م شمٕمديٚمٝم٤م ذم وقء اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ٕيقذم هم٤مًم٤ًٌم. 

 .(أ-٤3مدئ اإلرؿم٤مدي٦م ًمٜمٔم٤مم اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م وم٘مرة )اعمٌ (2)
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 : (1)أيت

اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م  -

 اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم(.

سم٤مًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمّم٤مدرة قمـ اجلٝم٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م  اًمتٕمٚمٞمامت ذات اًمّمٚم٦م -

 واإلذاومٞم٦م.

 اًم٘مرارات اًمّم٤مدرة قمـ اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚم٘مٓم٤مع / اًمدوًم٦م. -

ُمتٓمٚم٤ٌمت ُمٕم٤ميػم اعمح٤مؾم٦ٌم اعم٤مًمٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م واًمّم٤مدرة قمـ هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم  -

 واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم(.

ارات اًمّم٤مدرة قمـ اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم واًمتل ٓ شمتٕم٤مرض ُمع ُم٤م ورد اًم٘مر -

 أقماله.

اًمث٤مين ذم فمؾ قمدم ايمتامل اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م  ٛمقذجاًمٜم سمِمٙمؾ قم٤مم يٛمٙمـ شمؼمير  -

 اعمقطمدة. وهق سمٛمث٤مسم٦م ٟمٛمقذج اٟمت٘م٤مزم سملم اًمٜمٛمقذضملم إول واًمث٤مًم٨م.

 ."Advisory"دور اؽمتشاري زمايمؽامؾ : ايمثايمثايمـَّؿقذج  (ج)

ذم فمؾ وضمقد ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمقطمدة قمغم ُمًتقى اًمدوًم٦م اًمٜم ٛمقذج ويٙمقن هذا 

ُم١مؾم٦ًم  وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ٓ شمقضمد هٞمئ٤مت رىم٤مسم٦م ذقمٞم٦م قمغم ُمًتقى يمّؾ ، أو اًم٘مٓم٤مع

سم٤مًمتقاومؼ ُمع أو ذم طم٤مل وضمقده٤م يٙمقن دوره٤م اؾمتِم٤مري وم٘مط ، يمام ذم دمرسم٦م اعمٖمرب

وإٟمدوٟمٞمًٞم٤م وشمقٟمس أو يٙمقن دوره٤م  يمام ذم دمرسم٦م ُم٤مًمٞمزي٤مُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمقطمدة ؿم٤مُمٚم٦م 

اؾمتِم٤مري ًمتٝمٞمئ٦م إقمامل سمٖمرض احلّمقل قمغم اعمقاوم٘م٦م ُمع ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمريمزي٦م يمام 

                                                           

اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل )قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠ميمٞمد "( سمِم٠من 6ُمٕمٞم٤مر اًمتدىمٞمؼ ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رىمؿ ) (1)

 ."اعمًت٘مؾ قمغم اًمتزام اعم١مؾم٦ًم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م(
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 طمٞم٨م شمرومع اعمٜمتج٤مت ًمالقمتامد ُمـ اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٞم٤م. (2)أو اجلزائر ُم١مظمراً  ،(1)ذم اًمًقدان

 ،دة أُمر ـمٌٞمٕملاعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقطّم  ذم فمّؾ  آؾمتِم٤مري ًمٚمدورل واًمتحقّ 

اعمٕم٤ميػم : أؾمقة سم٤معمرضمٕمٞم٤مت اعمقطمدة ذم اًمٕم٤ممل جلٛمٞمع إقمامل. وُمـ هذه اعمرضمٕمٞم٤مت

واًمتحّمٞمؾ ، وإقمراف اعمقطمدة ًمالقمتامدات اعمًتٜمدي٦م، اًمدوًمٞم٦م إلقمداد اًمت٘م٤مرير اعم٤مًمٞم٦م

وإقمراف اعمقطمدة خلٓم٤مسم٤مت ، وىمقاقمد اًمتٖمٓمٞم٦م واًمتًقي٦م سملم اًمٌٜمقك، اعمًتٜمدي

امن امنٓقمتامدات  وإقمراف اعمقطمدة، اًمْم   1980واشمٗم٤مىمٞم٦م إُمؿ اعمتحدة )ومٞمٞمٜم٤م  اًمْم 

  ًمٕم٘مد اًمٌٞمع اًمدوزم( وهمػمه٤م.

هٜم٤مك إؿمٙم٤مٓت واؾمتٗم٤ًمرات وُمًتجدات شمقاضمف اعم١مؾم٤ًمت ذم  سم٠منّ  وٓ ؿمّؽ 

ومٝمذه جي٥م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م يمام ذم اعمرضمٕمٞم٤مت إظمرى اعمٓمٌ٘م٦م ذم اًمٕم٤ممل٪ طمٞم٨م ، اًمتٓمٌٞمؼ

وهٜم٤مك ، خلؼماء واعمًتِم٤مريـ ًمدى ضمٝم٦م اإلصدارشمقضمد آًمٞم٦م ُمٕمتٛمدة ًمالؾمتٗم٤ًمر ُمـ ا

إصدار ضمديد ُمـ يمؾ ُمرضمٕمٞم٦م يمؾ قمدة ؾمٜمقات يًتققم٥م اًمتٕمديالت واعمالطمٔم٤مت 

  اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م ظمالل اًمٗمؽمة ُم٤م سملم اإلصداريـ.

                                                           

ًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمجٝم٤مز اعمٍمذم واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م، وشمٕمد هٞمئ٦م أٟمِمئ٧م اهلٞمئ٦م ا 1992ُم٤مرس  2سمت٤مريخ  (1)

( اًمّم٤مدر سم٢مٟمِم٤مء اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمجٝم٤مز اعمٍمذم 1992( ًمًٜم٦م )184ُمًت٘مٚم٦م سم٘مرار وزاري رىمؿ )

ٛمؾ شمّؿ اًمتٕمديؾ قمغم سمٕمض اظمتّم٤مص٤مت اهلٞمئ٦م ووم٘م٤ًم ًم٘م٤مٟمقن شمٜمٔمٞمؿ اًمٕم 2003واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م، وذم قم٤مم 

. وشم٘مقم اهلٞمئ٦م سم٤مًمٕمديد ُمـ اعمٝم٤مم ُمٜمٝم٤م اًمٗمتقى، وآؾمتِم٤مرات أيْم٤ًم، وشمٙمقن اًمٗمتقى اًمتل 2003اعمٍمذم ًمًٜم٦م 

 شمّمدره٤م اهلٞمئ٦م ذم أي ٟمزاع ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمٚمزُم٦م ًمٚمٌٜمؽ اعمريمزي واعمّم٤مرف واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م.

 https: //cbos.gov.sd/sites/default/files/hayiat%20.pdf  

ص٤مدق اعمجٚمس اإلؾمالُمل إقمغم قمغم إٟمِم٤مء اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمإلومت٤مء ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، طمًٌام  (2)

ًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمٜمٗمٞمذا أوم٤مد سمف آصمٜملم سمٞم٤من ًمٚمٛمجٚمس. وي٠ميت إٟمِم٤مء اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م ًمإلومت٤مء ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤م

اعمحدد ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٌٜمٙمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م و  2020ُم٤مرس  15اعم١مرخ ذم  02-20ًمٚمٜمٔم٤مم رىمؿ 

. وؾمت٘مقم هذه 16ىمقاقمد مم٤مرؾمتٝم٤م ُمـ ـمرف اًمٌٜمقك و اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمّم٤مدر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م رىمؿ 

اعمٝمٛم٦م اًمتل "٦م وؾمتٛمٜمحٝم٤م ؿمٝم٤مدة اعمٓم٤مسم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م وهل اهلٞمئ٦م سم٤مًمدور آؾمتِم٤مري ًمٚمٌٜمقك واعم١مؾم٤ًمت اعمٍمومٞم

 https://2u.pw/TZjQD. "ؾمتٙمقن ؾمٜمدا ًمٌٜمؽ اجلزائر ذم شمقـملم اًمّمػموم٦م آؾمالُمٞم٦م

https://cbos.gov.sd/sites/default/files/hayiat%20.pdf
https://cbos.gov.sd/sites/default/files/hayiat%20.pdf
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 .سمـظقؿ مفـة ايمتدومقؼ ايمممفمل اخلارصمل 3.3

اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اعمِم٤مر إًمٞمف يمقفمٞمٗم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م اخل٤مص٦م ذم ووٕمٝم٤م  إنّ 

، "أيقذم"اًمّم٤مدريـ قمـ  2و ٤1مزم ذم اًمٕمديد ُمـ اًم٘مقاٟملم وذم ُمٕمٞم٤مر احلقيمٛم٦م رىمؿ احل

 : يٜمت٤مسمف يمثػم ُمـ اًمْمٕمػ اعمٝمٜمل ذم اعمامرؾم٦م وٓ يتًؿ سم٤مٓؾمت٘مالًمٞم٦م. وذًمؽ ًمميت

اجلٛمع سملم اًمٗمتقى واًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل ىمد ي١مدي إمم طم٤مًم٦م ُمـ شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح  (أ )

 قمدم اؾمت٘مرار اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م. وُمـ صمؿّ 

قمغم ٟمت٤مئ٩م اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اًمداظمكم.  -سمّمٗم٦م هم٤مًم٦ٌم-ٕمتٛمد اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م شم (ب )

  وهذا ٓ حي٘مؼ اًمقوع اعمٝمٜمل اعمًت٘مؾ ًمٚمٛمدىمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل.

 قمدم شمٗمرغ أقمْم٤مء هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م. (ج )

 قمٚماًم سم٠منّ ، شمريمز ضمٝمقد اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٗمتقى أيمثر ُمـ اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل (د )

 ُمـ اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل.ُمّمداىمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ شم٠ميت 

 مل شمنم اعمٕم٤ميػم اعمٝمٜمٞم٦م إمم ذوط شم٠مهٞمؾ أقمْم٤مء اهلٞمئ٦م ذم جم٤مل اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل. (ه )

وعمٕم٤مجل٦م هذا اًمْمٕمػ ادمٝم٧م سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت إمم اقمتامد وفمٞمٗم٦م اًمتدىمٞمؼ 

ذقمل ُمًت٘مٚم٦م ذم  شمدىمٞمؼ ذيم٤مت اًمنمقمل اخل٤مرضمل ُمـ ظمالل اًمؽمظمٞمص إلىم٤مُم٦م

 شم٘مقم أو شم٠مهٞمؾ ذيم٤مت اًمتدىمٞمؼ اعم٤مزم ًمٙمل، اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص يمام ذم دمرسم٦م اًمٙمقي٧م

يمام اقمتٛمدت  .(1)اعم٤مزم يمام ذم دمرسم٦م ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن ضم٤مٟم٥م اًمتدىمٞمؼ إمم سم٤مًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل

 . (2)اًمٌحريـ ُم١مظمرًا إًمزام اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل

                                                           
قمٌد اًم٤ٌمري ُمِمٕمؾ، اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل: رؤي٦م ضمديدة وأسمرز اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ُمزيد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ يٜمٔمر:  (1)

 م.2017أسمريؾ  13-12نم ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م، اًمٌحريـ اعمٕم٤مسة، ُم١ممتر أيقذم اًمًٜمقي اخل٤مُمس قم

(2) Central Bank of Bahrain Rulebook, Volume 2: Islamic Banks, Independent External Shari’a 

Compliance Audit. 
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 .سمؼـكم اظمايمقة اإلؽمالمقة 3.4

ٙمقُمٞم٦م يم٤مًمٌٜمؽ اعمريمزي أو يٛمثؾ إصدار اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة ُمـ ضمٝم٦م طم

اعمجٚمس اإلؾمالُمل إقمغم أو اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل إقمغم يمجٝم٤مت خمقًم٦م ذم اًمدوًم٦م ٟمققم٤ًم 

ُمـ اًمت٘مٜملم وطمتك ي٠مظمذ ووع اًمت٘مٜملم اًمٙم٤مُمؾ يًتٚمزم اًمتٜمًٞمؼ ُمع اًم٘مقاٟملم إظمرى 

ويًتتٌع اقمت٤ٌمر اجلٝم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م هلذه اعمٕم٤ميػم ذم طم٤مٓت اًمٜمزاع سم٤مًمتزاُمـ ، ذات اًمٕمالىم٦م

، (2)واًمٌحريـ، (1)ُمع اًم٘مقاٟملم إظمرى ذات اًمٕمالىم٦م يمام طمّمؾ ذم يمؾ ُمـ ُم٤مًمٞمزي٤م

 . (3)ودول أظمرى

                                                           
(1) https://www.sacbnm.org/?page_id=3351#1510302166746-2d250988-f44e 

اخل٤مص سمتٕمديؾ سمٕمض أطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن ُمٍمف اًمٌحريـ اعمريمزي  2020( ًمًٜم٦م 14يٜمٔمر ىم٤مٟمقن رىمؿ ) (2)

 .2006( ًمًٜم٦م 64واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ )

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7

zRw%3d 

اجلٝمقد اًمتل يٌذهل٤م اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل إقمغم ذم اعمٖمرب قمٜمد إصدار ىمرارات اعمقاوم٘م٦م وذم آدم٤مه ٟمٗمًف شمّم٥م  (3)

قمغم اعمٜمتج٤مت هتدف إمم وامن آقمت٤ٌمر اًم٘م٤مٟمقين واًم٘مْم٤مئل ًمتٚمؽ اًم٘مرارات. وذًمؽ ذم وقء ُم٤م ذيمره ُمٜمًؼ 

ذم اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل إقمغم اًمديمتقر حمٛمد اًمرويمل ذم ُمداظمٚمتف ذم ُم١ممتر أيقذم اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اًمتِم٤مريمٞم٦م 

. يمام طمّمؾ اًم٤ٌمطم٨م قمغم هذه اعمٕمٚمقُم٦م ذاهت٤م ُمـ قمْمق اعمجٚمس 2018( ذم أسمريؾ 16ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م )

ؼم اًمٕمٚمٛمل إقمغم قمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمتِم٤مريمٞم٦م اًمديمتقر أحد آي٧م قمّزي ذم زي٤مرة قمٚمٛمٞم٦م ًمف ذم ديًٛم

 اْلزائر دم اإلؽمالمقة يمصغمهمةاٟمٔم٤مم . وذم ىمراءة اؾمتنماومٞم٦م ًمٚمٜمٛمقذج اجلزائري اًمقًمٞمد يتقىمع أن يٙمقن 2018

  2020ُم٤مرس  15ذم  2-20اجلزائري٦م سمرىمؿ اعمٜمِمقر ذم اجلريدة اًمرؾمٛمٞم٦م ًمٚمجٛمٝمقري٦م 

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7zRw%3d
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7zRw%3d
https://www.facebook.com/hashtag/_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU0NPDTTpEK9RbnjdUfj5YdcdYHBXKYTz0eEt-E24mW-ktdH52NN45Rt73S3Gkh229f45eJO_Ks0Kl7e5GUkHYlPh7m1QkLc-nYMCVh2AZTnmvFJyPJzz24GHEoDhgeVuc&__tn__=*NK-R
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اإليمزام زمتطبقؼ معايغم ذفمقة واضمدة فمعم اظمستقى ايمدورم : اظمبحث ايمرازمع

 ومـاهج سمبـل أو سمعديؾ اظمعايغم ايمدويمقة يمؾصـافمة اظمايمقة اإلؽمالمقة

 .فمعم اظمستقى ايمدورماإليمزام زمتطبقؼ معايغم ذفمقة واضمدة  4.1

اعمٕم٤ميػم اعمٝمٜمٞم٦م ذم جم٤مل ُم٤م هل حمّمٚم٦م اعمامرؾم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م  إنّ ، قم٤مم سمِمٙمؾ

 )إقمراف( ذم هذا اعمج٤مل.

شمّمدر اعمٕم٤ميػم ُمـ ضمٝم٤مت حمٚمٞم٦م أو إىمٚمٞمٛمٞم٦م أو دوًمٞم٦م حئمك وضمقده٤م سم٤معمقاوم٘م٦م 

٦م أو ضمٝم٦م طمٙمقُمٞم قمؿ ُمـ اجلٝم٤مت احلٙمقُمٞم٦م ًمٙمـ ُم٘مرراهت٤م ًمٞم٧ًم ُمٚمزُم٦م ٕيِّ ام اًمدّ ورسمّ 

اعمٕم٤ميػم  ظم٤مص٦م ُم٤م مل يّمدر شمنميع قمغم ُمًتقى اًمدوًم٦م يٕمتٛمده٤م ويٚمزم هب٤م. وقمٚمٞمف وم٢منّ 

ت٤ٌمره٤م ُمـ أسمرز أؿمٙم٤مل شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمًتقى سم٤مقم–اًمنمقمٞم٦م ٕيقذم 

ُمٚمزُم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤ممل شمّمدر اًمًٚمٓم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م ذم أي  ٓ شمٕمدّ  -اًمدوزم

قمغم اإلًمزام هب٤م. وذم وقء اإلًمزام سمتٓمٌٞمؼ اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م دوًم٦م شمنميٕم٤مت شمٜمص 

-ؾمٞمٖمٚم٥م قمغم أقمامل اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم ُمًتقى اعم١مؾم٤ًمت ، ذم دوًم٦م ُم٤م "أيقذم"ـًم

 اًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل وحت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط. -إن وضمدت

اإلًمزام سمتٓمٌٞمؼ ُمٕم٤ميػم ذقمٞم٦م واطمدة قمغم اعمًتقى اًمدوزم ي١مدي إمم شمٓمقير  إنّ 

وي٤ًمهؿ ذم ، تٝم٤م وشمٕمزيز ُمّمداىمٞمتٝم٤م٦م اإلؾمالُمٞم٦م قم٤معمٞم٤ًم ورومع يمٗم٤مءهت٤م وُمٝمٜمٞمّ اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم

ُمٕم٤مجل٦م إؿمٙم٤مٓهت٤م. وىمد شمٜم٤موًم٧م اعم٤ٌمطم٨م اًم٤ًمسم٘م٦م شمقوٞمح ذًمؽ ُمـ ظمالل دواومع 

 وأصم٤مر اًمٜم٤مدم٦م قمـ ذًمؽ.، شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م وأمهٞمتف

ٞم٤ًم ُمـ أسمرز حتدي٤مت ول ُمذهٌٞم٤ًم وىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم وشمنميٕمٞم٤ًم وحم٤مؾمٌٞم٤ًم وضيٌع اًمدّ شمٜمقّ  إنّ 

وؾمٞمٙمقن أُم٤مم اًمًٚمٓم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م ذم دوًم٦م ، شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمًتقى اًمدوزم

أو همػمه٤م ُمـ ُمٕم٤ميػم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م  "أيقذم"ـإُم٤م ُمقاءُم٦م اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ًم: ُم٤م ظمٞم٤مران
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لم اًم٘م٤مئٛم٦م م ُمع اًم٘مقاٟملم اًم٘م٤مئٛم٦م أو ُمقاءُم٦م اًم٘مقاٟمءاإلؾمالُمٞم٦م يم٤معمٕم٤ميػم اعم٤مًمٞمزي٦م ًمتتال

 م ُمع اعمٕم٤ميػم اًمتل يتؿ اقمتامده٤م. وؾمٞمتؿ شمقوٞمح ذًمؽ ذم اًمٗم٘مرات اًمت٤مًمٞم٦م.ءًمتتال

 .مـاهج سمبـل أو سمعديؾ اظمعايغم ايمدويمقة يمؾصـافمة اظمايمقة اإلؽمالمقة 4.2

يٛمٙمـ اقمتامد أطمد اعمٜمٝمجٞملم اًمت٤مًمٞملم قمٜمد شمٌٜمل أو إصدار ُمٕم٤ميػم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م 

 : (1)اإلؾمالُمٞم٦م

 .ـفج مقاءمة ايمؼقاككم اظمحؾقةم: اظمـفج إول (أ)

 اعمح٤مؾم٦ٌمُمثؾ ُمٕم٤ميػم هٞمئ٦م ، شمٌٜمل اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمتٓمٌٞم٘م٤مت ، (2)واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم(

ُمع  ُمقاءُم٦م اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م ًمتتالءم صمؿّ  ،اًمدوًمٞم٦م اًمرائدة يم٤معمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م

اًمٌٞمئ٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمتنميع واًم٘مْم٤مء ذم سمٕمض اًمدول ُمـ  اعمٕم٤ميػم. وم٘مد حتدّ 

ُمـ إضمراء سمٕمض اًمتٕمديالت حلامي٦م اعمٕم٤ميػم اًمتل  ًمذًمؽ ٓ سمدّ ، شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ٞمٝم٤م.شمؿ شمٌٜمّ

 :ذم هذا اعمٜمٝم٩م قمغم اًمٜمحق أيت تٞمج٦ماًمٜمّ أي أنّ 

دون إضمراء أي ، ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م: اعمٕم٤ميػم اعمٓمٌ٘م٦م -

 شمٕمديؾ قمٚمٞمٝم٤م.

                                                           
 ،"ُم٘مؽمح وإـم٤مر ُم٘م٤مرٟم٦م دم٤مرب: اًمٕمٚمٞم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م هٞمئ٦م"ُمِمٕمؾ، قمٌد اًم٤ٌمري، عمزيد ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ اٟمٔمر  (1)

-88م، ص 2016ٟمقومٛمؼم  7-٤6مريخ سمت اًمٌحريـ، – اعمٜم٤مُم٦م اًمدوزم، اًمٌٜمؽ ُمع سم٤مًمتٕم٤مون اًمٕم٤معمل أيقذم ُم١ممتر

89. 

أن أيقذم هل اعم١مؾم٦ًم اًمقطمٞمدة قمغم ُمًتقى اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل هل٤م ُمٕم٤ميػم ذقمٞم٦م اجلدير سم٤مًمذيمر  (2)

هل ُمٕم٤ميػم احلقيمٛم٦م،  "إيقذم"دوًمٞم٦م، أُم٤م جمٚمس اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وم٢مّن اعم٤ًمطم٦م اعمِمؽميم٦م سمٞمٜمف وسملم 

قيمٛم٦م سملم أيقذم وجمٚمس شمِمٙمٚم٧م جلٜم٦م ُمِمؽميم٦م شمٌٜم٧م ُمنموقم٤ًم ًمٚمتٙم٤مُمؾ ذم ٟمٛمقذج احل 2019وذم اًمٕم٤مم 

اخلدُم٤مت، واًم٤ٌمطم٨م قمْمق ذم اًمٚمجٜم٦م اعمِمؽميم٦م اعمِمٙمٚم٦م قمغم ُمًتقى اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أقمْم٤مء ُمـ 

 اعم١مؾمًتلم وُمـ قمدد ُمـ اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م.
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حتت٤مج إمم شمٕمديؾ ًمتتالءم ُمع اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م : اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م -

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمؿ شمٌٜمٞمٝم٤م. 

ٟمٛمقذج قم٤معمل ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمدير ظم٤مرج طمدود اًمدوًم٦م اًمتل شمٓمٌؼ : ٛمقذج اًمٜم٤مشم٩ماًمٜمّ -

ذج ُمٞمزة ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم ويٕمٓمل هذا اًمٜمٛمق، هذا اًمٜمٛمقذج

 . (1)آٟمتِم٤مر قم٤معمٞم٤مً 

 .مـفج مقاءمة اظمعايغم ايمدويمقة: اظمـفج ايمثاين (ب)

ًمتتالءم  وشمٕمديٚمٝم٤ماعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٕمد ُمقاءُمتٝم٤م  ٌٜمكشمُ 

 ُمع اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م. 

 : اًمٜمتٞمج٦م ذم هذا اعمٜمٝم٩م أي أن  

 ٓ يتؿ إضمراء أي شمٕمديالت قمٚمٞمٝم٤م.: اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م -

اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمع إضمراء شمٕمديالت : اعمٕم٤ميػم اعمٓمٌ٘م٦م -

 قمٚمٞمٝم٤م ًمتتالءم ُمع اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م.

 همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمدير ظم٤مرج طمدود اًمدوًم٦م اًمتل ٟمٛمقذج حمكّم : ٛمقذج اًمٜم٤مشم٩ماًمٜمّ -

عم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وىمد ي١مصمر ذًمؽ قمغم اٟمتِم٤مر ا، ٛمقذجشمٓمٌؼ هذا اًمٜمّ 

 .(2)قم٤معمٞم٤مً 

                                                           
رىمؿ  يٛمٙمـ أن يٙمقن واىمع اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمٌحريـ ُمث٤مًٓ هلذا اعمٜمٝم٩م سمٕمد صدور اعمرؾمقم اعمٚمٙمل (1)

ختْمع اعمٕم٤مُمالت واًمٕم٘مقد اًمتل شمؼمُمٝم٤م "( وم٘مرة )ج( اًمذي ٟمص قمغم أٟمف 39، ُم٤مدة )2020( ًمًٜم٦م 14)

اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اخل٤موٕم٦م ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمتل يّمدر سمتحديده٤م ىمرار ُمـ 

 ."اعمٍمف اعمريمزي، وٓ ُيٕمتد سم٠مي٦م أطمٙم٤مم أظمرى سمخالف شمٚمؽ اعمٕم٤ميػم

اجلٛمٚم٦م يٛمٙمـ أن يٛمثؾ واىمع اًمتجرسم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ُمث٤مًٓ هلذا اعمٜمٝم٩م ُمـ طمٞم٨م اًمٜمتٞمج٦م طمٞم٨م ىمٞمد اًم٘م٤مٟمقن اًمّم٤مدر ذم  (2)

هبذا اخلّمقص اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م سمام ٓ يتٕم٤مرض ُمع جمٚم٦م آًمتزاُم٤مت واًمٕم٘مقد وجمٚم٦م اًمنميم٤مت اعمٕمتٛمدة 

اعمٜمٝم٩م طمٞم٨م اشمٌع اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل إقمغم ُمـ ظمالل  ذم اًمدوًم٦م، يمام يٛمثؾ واىمع اًمتجرسم٦م اعمٖمرسمٞم٦م ُمث٤مٓ آظمر هلذا

اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اًمتِم٤مريمٞم٦م إقم٤مدة إصدار اعمقاوم٘م٤مت اًمنمقمٞم٦م قمغم ٟمحق يراقمل ظمّمقصٞم٦م اًمٌٞمئ٦م 

 آضمتٝم٤مدي٦م ذم اعمٖمرب.
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أ( ُمٜم٤مه٩م شمٌٜمل أو شمٕمديؾ اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م -4ئمٝمر اًمِمٙمؾ رىمؿ )

 : اإلؾمالُمٞم٦م

 

 أ(-4ايمشؽؾ رومؿ )

 مـاهج سمبـل أو سمعديؾ اظمعايغم ايمدويمقة يمؾصـافمة اظمايمقة اإلؽمالمقة
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 ايمدراؽمة ايمعؿؾقة: اظمبحث اخلامس

 إلم ممموع فمؿؾ حتقيؾ كتائج ايمبحث

 .هدف ايمدراؽمة ايمعؿؾقة 5.1

اًمدراؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م إمم حتديد وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ذم قمٛمقم اًمّمٜم٤مقم٦م  هتدف

 ذم ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م.

 .جمتؿع ايمدراؽمة 5.2

 اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ذم قمٛمقم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. جمتٛمع

 .أداة مجع ايمبقاكات 5.3

 اًمٌٞم٤مٟم٤مت.  قمغم اؾمتٌٞم٤من ذم مجع آقمتامديتؿ 

 .آؽمتبقان كؿقذج أؽمئؾة 5.4

 : ؾمتٌٞم٤منالًمٟمٛمقذج ُم٘مؽمح  يكمومٞمام 

  ُم٤م ؿمٙمؾ شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمذي شمراه ُمٜم٤مؾم٤ًٌم أيمثر ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م

 اإلؾمالُمٞم٦م؟

 .شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اعمًتقى اًمدوزم 

  اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اعمًتقى اعمحكم.شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م 

 .أومْمؾ ٟمٛمقذج هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٙمؾ ُم١مؾم٦ًم ُمع اًمدور اإلذاذم اًمٙم٤مُمؾ 

  شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اعمًتقى اًمدوزم  ذم فمّؾ

ُم٤م هق اًمدور اًمذي شمراه ُمٜم٤مؾم٤ًٌم أيمثر هلٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اخل٤مص٦م قمغم ، أو اعمحكم



  سمقضمقد اظمرصمعقة ايمممفمقة يمؾصـافمة اظمايمقة اإلؽمالمقة فمعم اظمستقى ايمدورم 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|255 

 ُم١مؾم٦ًم؟ ى يمّؾ ُمًتق

  ُم١مؾم٦ًم ُمع اًمدور اإلذاذم ذم  أومْمؾ ٟمٛمقذج هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٙمّؾ

 إُمقر اًمتل ٓ شمٖمٓمٞمٝم٤م اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة.

  ُم١مؾم٦ًم ُمع اًمدور آؾمتِم٤مري وم٘مط. أومْمؾ ٟمٛمقذج هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٙمّؾ 

  ُم١مؾم٦ًم. ٓ أومْمؾ ٟمٛمقذج هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اخل٤مص٦م قمغم ُمًتقى يمّؾ 

 ٤م هق اعمٜمٝم٩م اًمذي شمراه ُمٜم٤مؾم٤ًٌم أيمثر ًمتقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م ُم

 قمغم اعمًتقى اعمحكم؟ اإلؾمالُمٞم٦م

 م ُمع اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م ءُمٜمٝم٩م ُمقاءُم٦م اًمٌٞمئ٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م ًمتتال

 اإلؾمالُمٞم٦م.

 م ُمع اًمٌٞمئ٦م ءًمتتال ُمٜمٝم٩م ُمقاءُم٦م اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م.
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 اخلامتة وايمتقصقات

اًمٗمتقى هل شمٌٞملم احلٙمؿ اًمنمقمل عمـ ؾم٠مل قمٜمف ذم واىمٕم٦م ٟمزًم٧م ومٕماًل )ٟم٤مزًم٦م  6.1

 اًمٗمتقى( أو يتقىمع طمّمقهل٤م )ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ آومؽماض(.

ي٘مّمد سمتقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م شمقطمٞمد ُمرضمٕمٞم٦م اًمٗمتقى أو ُمٕمػمة اًمٗمتقى.  6.2

اء اعمٕمتؼمة وًمٞمس شمقطمٞمد اًمرأي اًمٗم٘مٝمل أو اإلًمزام سم٤مًمرأي أي شمٜمٛمٞمط وُمٕمػمة أر

 اًمقاطمد. 

 : ُمـ أسمرز دواومع شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م 6.3

هٜم٤مك قمدة اقمت٤ٌمرات شمدقمؿ اقمتامد ُمرضمٕمٞم٦م ذقمٞم٦م ُمقطمدة : اقمت٤ٌمرات احلقيمٛم٦م (أ )

قمداًم٦م اعمٜم٤موم٦ًم سملم اعم١مؾم٤ًمت  وأمهٝم٤م، ودم٤موز اًمٜمٛمقذج اًم٘م٤مئؿ قمغم شمٕمدد اعمرضمٕمٞم٤مت

 ّمداىمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمتٓمٌٞمؼ.وشمٕمزيز اعم

د اعمرضمٕمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م شمٕمدّ  إنّ : اقمت٤ٌمرات اعمخ٤مـمر واًمتّمٜمٞمػ اًمنمقمل (ب )

ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م جيٕمؾ ُمـ اًمّمٕم٥م شمٓمٌٞمؼ ومٙمرة اًمتّمٜمٞمػ آئتامين 

ٕن اًمثٛمرة اعمرضمقة ُمـ اًمتّمٜمٞمػ سمٜمققمٞمف اعم٘م٤مرٟم٦م سملم ، واًمنمقمل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت

 ٙمـ ذم فمؾ شمٕمدد أراء أو اعمرضمٕمٞم٤مت.وهذا همػم مم، اًمتٓمٌٞم٘م٤مت

ومٗمل طم٤مل شمٕمدد اعمرضمٕمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م : اقمت٤ٌمرات اعمح٤مؾم٦ٌم واًمتدىمٞمؼ اعم٤مزم (ج )

يٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م إصدار ُمٕم٤ميػم حم٤مؾمٌٞم٦م ُمالئٛم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م وم٢مّٟمف  ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت

٤م شمٙمقن ُمٙمٚمًّٗم٦م سم٢مقمداد ّٕن  ٪ويْمع قمٌئ٤ًم إو٤مومٞم٤ًم قمغم ضمٝم٤مت اًمتدىمٞمؼ اعم٤مزم، اإلؾمالُمٞم٦م

 ُم١مؾم٦ًم ظم٤موٕم٦م ًمٚمتدىمٞمؼ. سمراُم٩م وظمٓمط ًمٚمتدىمٞمؼ ذم وقء اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٙمّؾ 

يِمٙمؾ همٞم٤مب اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة : آقمت٤ٌمرات اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م (د )

إـمالق  ٕنّ  ٪صمٖمرة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وىمْم٤مئٞم٦م ُمٝمٛم٦م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
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حي٘مؼ اًمٖمرض اعمٜمِمقد قمغم ُمّمٓمٚمح أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م دون حتديده٤م ٓ 

 وشمٌ٘مك اًمتٓمٌٞم٘م٤مت شمرضمح ُمرضمٕمٞم٦م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م.، اعمًتقى اًم٘م٤مٟمقين واًم٘مْم٤مئل

ي٤ًمهؿ شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم : اقمت٤ٌمرات اًمٜمٛمذضم٦م اعمحٚمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م (ه )

إطمداث وحت٘مٞمؼ اًمتٜم٤مهمؿ سملم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت وومؼ ٟمامذج قمٛمؾ واوح٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م 

أيْم٤ًم ذم ختٗمٞمض اًمتٙمٚمٗم٦م اإلو٤مومٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم ُمٙمقٟم٤مت آًمتزام  اإلؾمالُمٞم٦م. يمام ي٤ًمهؿ

 اًمنمقمل وشمٕمزيز ومرص شمٓمٌٞمؼ اًمٌديؾ اإلؾمالُمل قم٤معمٞم٤ًم.

 : ُمـ أسمرز أصم٤مر اًمٜم٤مدم٦م قمـ شمقطمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م أيت 6.4

 اًمٗمّمؾ سملم اًمٗمتقى واًمتدىمٞمؼ. (أ )

إن وضمقد شمقضمف : إقم٤مدة شمقصٞمػ دور هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت (ب )

دوزم ذم أيمثر ُمـ دمرسم٦م دم٤مه اإلًمزام سمٛمٕم٤ميػم ذقمٞم٦م ُمقطمدة قمغم ُمًتقى اًمدوًم٦م يدقمق 

إمم إقم٤مدة شمقصٞمػ دور اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت. وذم هذا اًمّمدد متٙملم اًمتٛمٞمٞمز 

خيتٚمػ ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م دور اهلٞمئ٦م اخل٤مص٦م شمٌٕم٤ًم عمًتقى اًمِمٛمقل ذم اعمٕم٤ميػم ، سملم صمالصم٦م ٟمامذج

دور إذاذم : اًمٜمٛمقذج إول: وهل قمغم اًمٜمحق أيت، ٛمدةاًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة اعمٕمت

: واًمٜمٛمقذج اًمث٤مًم٨م، دور إذاذم ضمزئل: واًمٜمٛمقذج اًمث٤مين، "Supervisory"سم٤مًمٙم٤مُمؾ 

 ."Advisory"دور اؾمتِم٤مري سم٤مًمٙم٤مُمؾ 

اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اعمحًقب  إنّ : شمٜمٔمٞمؿ ُمٝمٜم٦م اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل (ج )

ٕمػ اعمٝمٜمل ذم ، ٝم٤م احل٤مزميمقفمٞمٗم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م اخل٤مص٦م ذم ووٕم يٜمت٤مسمف يمثػم ُمـ اًمْم 

وعمٕم٤مجل٦م هذا اًمْمٕمػ ادمٝم٧م سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت إمم ، اعمامرؾم٦م وٓ يتًؿ سم٤مٓؾمت٘مالًمٞم٦م

 شمدىمٞمؼ ذيم٤مت اقمتامد وفمٞمٗم٦م اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل ُمـ ظمالل اًمؽمظمٞمص إلىم٤مُم٦م

تدىمٞمؼ أو شم٠مهٞمؾ ذيم٤مت اًم، ذقمل ُمًت٘مٚم٦م ذم اًم٘مٓم٤مع اخل٤مص يمام ذم دمرسم٦م اًمٙمقي٧م

 اعم٤مزم يمام ذم دمرسم٦م ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن. ضم٤مٟم٥م اًمتدىمٞمؼ إمم سم٤مًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل شم٘مقم اعم٤مزم ًمٙمل
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يٛمثؾ إصدار اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة ُمـ ضمٝم٦م : شم٘مٜملم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م (د )

طمٙمقُمٞم٦م ذم اًمدوًم٦م ؿمٙماًل ُمـ اًمت٘مٜملم ويًتٚمزم اًمتٜمًٞمؼ ُمع اًم٘مقاٟملم إظمرى ذات 

٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م هلذه اعمٕم٤ميػم ذم طم٤مٓت اًمٜمزاع سم٤مًمتزاُمـ ُمع ويًتتٌع اقمت٤ٌمر اجلٝم، اًمٕمالىم٦م

 اًم٘مقاٟملم إظمرى ذات اًمٕمالىم٦م يمام طمدث ذم يمؾ ُمـ ُم٤مًمٞمزي٤م واًمٌحريـ ُم١مظمرًا.

يٛمٙمـ اقمتامد أطمد اعمٜمٝمجلم اًمت٤مًمٞملم قمٜمد شمٌٜمل أو شمٕمديؾ ُمٕم٤ميػم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م  6.5

 : اإلؾمالُمٞم٦م

ُمثؾ ُمٕم٤ميػم ، عم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مشمٌٜمل اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م ا: اعمٜمٝم٩م إول (أ )

أو ُمٕم٤ميػم سمٕمض ، هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم(

ُمقاءُم٦م اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م ًمتتالءم ُمع اعمٕم٤ميػم.  صمؿّ  ،اًمتٓمٌٞم٘م٤مت يم٤معمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م

ُمـ شمٓمٌٞمؼ  وم٘مد حتد اًمٌٞمئ٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م )قمغم ُمًتقى اًمتنميع واًم٘مْم٤مء( ذم سمٕمض اًمدول

ٞمٝم٤م. شمٌٜمّ ٓ سمد ُمـ إضمراء شمٕمديالت حلامي٦م اعمٕم٤ميػم اًمتل شمؿّ  ًمذا، اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

، واًمٜمتٞمج٦م ٟمٛمقذج قم٤معمل ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمدير ظم٤مرج طمدود اًمدوًم٦م اًمتل شمٓمٌؼ هذا اًمٜمٛمقذج

 ويٕمٓمل هذا اًمٜمٛمقذج ُمٞمزة ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم آٟمتِم٤مر قم٤معمٞم٤ًم.

عمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٕمد ُمقاءُمتٝم٤م شمٌٜمل ا: اعمٜمٝم٩م اًمث٤مين (ب )

وشمٕمديٚمٝم٤م ًمتتالءم ُمع اًم٘مقاٟملم اعمحٚمٞم٦م. واًمٜمتٞمج٦م ٟمٛمقذج حمكم همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتّمدير ظم٤مرج 

وىمد ي١مصمر ذًمؽ قمغم اٟمتِم٤مر اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ، طمدود اًمدوًم٦م اًمتل شمٓمٌؼ هذا اًمٜمٛمقذج

 اإلؾمالُمٞم٦م قم٤معمٞم٤ًم.

، دراؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٘مؽمطم٦م ذم هذا اًمٌح٨متٓمٌٞمؼ ٟمٛمقذج اًميقيص اًمٌح٨م سم 6.6

 وإؾمٜم٤مد ذًمؽ إمم إطمدى اجلٝم٤مت اعمح٤ميدة اًم٘م٤مدرة قمغم شمٜمٗمٞمذ ُمنموع اًمٕمٛمؾ. 
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 ومائؿة اظمراصمع

 : اظمعايغم اظمفـقة

اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ، هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم( -1

 .2015، اًمٌحريـ، ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ُمٕم٤ميػم احلقيمٛم٦م ، هٞمئ٦م اعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م )أيقذم( -2

 .2015، اًمٌحريـ، ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل "( سمِم٠من 6ُمٕمٞم٤مر اًمتدىمٞمؼ ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م رىمؿ ) -3

 ."الُمٞم٦م سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م()قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠ميمٞمد اعمًت٘مؾ قمغم اًمتزام اعم١مؾم٦ًم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾم

 اًمْمقاسمط ًمٜمٔمؿ اإلرؿم٤مدي٦م اعم٤ٌمدئ“: (10ُمٕمٞم٤مر رىمؿ )، جمٚمس اخلدُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م -4

 .2009ديًٛمؼم ، ُم٤مًمٞمزي٤م، يمقآعمٌقر، "إؾمالُمٞم٦م ُم٤مًمٞم٦م ظمدُم٤مت شم٘مدم اًمتل ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م

 : لجمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم اعمٜمٌثؼ قمـ ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُم -5

( سمِم٠من آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمقازل )اًمٗمت٤موى( اًمّم٤مدر ذم اًمدورة احل٤مدي٦م 7/11) 95ىمرار رىمؿ   -

 (. 1998ٟمقومٛمؼم  19-14)هـ  1419رضم٥م  30-25ُمـ ، قمنم سم٤معمٜم٤مُم٦م ذم دوًم٦م اًمٌحريـ

ذوـمف وآداسمف اًمّم٤مدر ذم اًمدورة اًم٤ًمسمٕم٦م قمنمة : ( سمِم٠من اإلومت٤مء17/2) 153ىمرار رىمؿ  -

اعمقاومؼ ، ه1427مج٤مدى أظمرة  2مج٤مدى إومم إمم  28ٞم٦م اهل٤مؿمٛمٞم٦م( ُمـ سمٕمامن )اعمٛمٚمٙم٦م إردٟم

 .م2006( يقٟمٞمق) طمزيران 28 – 24

 ايمؽتب ايمعؾؿقة

قمّٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز ، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم، قمكم سمـ حمّٛمد، أُمدّي  -6

 .2003ؾمٜم٦م ، ومماًمٓمٌٕم٦م إ، ي٦ماًمًٕمقد اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م –دار اًمّمٛمٞمٕمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ، قمٗمٞمٗمل

ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل ، طمٚمٞم٦م إوًمٞم٤مء وـمٌ٘م٤مت إصٗمٞم٤مء، أسمق ٟمٕمٞمؿ أحد سمـ قمٌد اهلل، إصٗمٝم٤مين -7

 .1996ؾمٜم٦م ، دون ـمٌٕم٦م، اًم٘م٤مهرة ودار اًمٗمٙمر ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع
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قمٜمل سمف ، قمٛمدة اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمت٘مٚمٞمد واًمتٚمٗمٞمؼ، حمٛمد ؾمٕمٞمد سمـ قمٌد اًمرح٤من، اًم٤ٌمين احلًٞمٜمل -8

، دار اًم٘م٤مدري دُمِمؼ سمػموت، إرٟم٤مؤوططمًـ اًمًامطمل ؾمقيدان وىمّدم ًمف قمٌد اًم٘م٤مدر  وقمّٚمؼ قمٚمٞمف

 .1997ؾمٜم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

، اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م، حمّٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أّيقب، اسمـ اًم٘مٞمّؿ اجلقزي٦م -9

ن سمـ قمٌد اًمٕمزيز متقيؾ ُم١مؾم٦ًم ؾمٚمٞمام، إذاف سمٙمر سمـ قمٌد اهلل أسمق زيد، حت٘مٞمؼ ٟم٤ميػ سمـ أحد احلٛمد

 دار قم٤ممل اًمٗمقائد ًمٚمٜمنم واًمتقزيع.، اًمراضمحل اخلػمي٦م

، ُم٘مدُم٦م ذم فم٤مهرة آظمتالف سملم اًمٕمٚمامء ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف، ه٤مين سمـ قمٌد اهلل، اجلٌػم -10

 .ه1436

اًمتحٌػم ذح اًمتحرير ذم أصقل ، قمالء اًمديـ أسمق احلًـ قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن، اعمرداوي احلٜمٌكم -11

 .دون س، دون ط، ُمٙمت٦ٌم اًمرؿمد اًمري٤مض، قمٌد اًمرح٤من سمـ قمٌد اهلل اجلؼميـ دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ، اًمٗم٘مف

اإلهب٤مج ذم ، ووًمده شم٤مج اًمديـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ قمكم اًمًٌٙمل، قمكم سمـ قمٌد اًمٙم٤مذم، اًمًٌٙمل -12

دار اًمٌحقث ، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ أحد مج٤مل اًمزُمزُمل وٟمقر اًمديـ قمٌد اجل٤ٌمر صٖمػمي، ذح اعمٜمٝم٤مج

 .2004ؾمٜم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ديب اإلُم٤مرات، ء اًمؽماثًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وإطمٞم٤م

اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل ، أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اعم٤مًمٙمل، اًمِم٤مـمٌل -13

ظمّرج آي٤مشمف ، ذطمف وظمّرج أطم٤مديثف اًمِمٞمخ قمٌد اهلل دراز وووع شمرامجف حمٛمد قمٌد اهلل دراز، اًمنميٕم٦م

ُمٜمِمقرات حمّٛمد قمكم سمٞمْمقن دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ، ّٛمدوومٝمرس ُمقوققم٤مشمف قمٌد اًمًالم قمٌد اًمِم٤مذم حم

 .2004ؾمٜم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ًمٌٜم٤من –سمػموت 

دار اًم٘مٚمؿ ، اًمتٙمٞمٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٚمقىم٤مئع اعمًتجدة وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، حمّٛمد قمثامن، ؿمٌػم -14

 .2014ؾمٜم٦م ، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، دُمِمؼ

 : ايمرؽمائؾ ايمعؾؿقة وإزمحاث واظمممترات

سمح٨م ُم٘مّدم ًمٜمٞمؾ ، حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط وأصمره ذم اظمتالف اًمٕمٚمامء، ًمحقمّم٤مم صٌحل ص٤م، ذير -15

ؾمٜم٦م ، ؿمٝم٤مدة اعم٤مضمًتػم ذم أصقل اًمٗم٘مف ُمـ يمٚمٞم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٖمزة

2009. 
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، رؤي٦م ضمديدة وأسمرز اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اعمٕم٤مسة: اًمتدىمٞمؼ اًمنمقمل اخل٤مرضمل، قمٌد اًم٤ٌمري، ُمِمٕمؾ -16

 م.2017أسمريؾ  13-12اًمٌحريـ ،  ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦مُم١ممتر أيقذم اًمًٜمقي اخل٤مُمس قمنم

اعم١ممتر ، اإلـم٤مر اًمٕم٤مم اعمتٙم٤مُمؾ حلقيمٛم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، قمٌد اًم٤ٌمري، ُمِمٕمؾ -17

 .2015ُم٤مرس  23-22، اًمٌحريـ، اًمراسمع قمنم ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م

ُم٘مدُم٦م  ورىم٦م قمٛمؾ، أوم٤مق اعمًت٘مٌٚمٞم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م رؤي٦م ًمٚمتٓمقير، قمٌد اًم٤ٌمري، ُمِمٕمؾ -18

 .2010ؾمٜم٦م ، ُم٤مًمٞمزي٤م، يمقآعمٌقر، عمٜمتدى اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل

ُم١ممتر ، "دم٤مرب ُم٘م٤مرٟم٦م وإـم٤مر ُم٘مؽمح: هٞمئ٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م"، قمٌد اًم٤ٌمري، ُمِمٕمؾ -19

 م.2016ٟمقومٛمؼم  7-6سمت٤مريخ ، اًمٌحريـ –اعمٜم٤مُم٦م ، أيقذم اًمٕم٤معمل سم٤مًمتٕم٤مون ُمع اًمٌٜمؽ اًمدوزم

 : ايمؼقاككم وايمتمميعات

يتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٜمقك  2016ضمقيٚمٞم٦م  11ُم١مرخ ذم  2016ًمًٜم٦م  48ىم٤مٟمقن قمدد ، شمقٟمس -20

 واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م.

 : اعمٕم٤ميػم واإلرؿم٤مدات اًمّم٤مدرة قمـ اًمٌٜمؽ اعمريمزي اعم٤مًمٞمزي -21

http: //www.bnm.gov.my/index.php?lang=en&ch=en_policy 

اخل٤مص سمتٕمديؾ سمٕمض أطمٙم٤مم ىم٤مٟمقن ُمٍمف اًمٌحريـ  2020( ًمًٜم٦م 14ىم٤مٟمقن رىمؿ ) -22

 .2006( ًمًٜم٦م 64اعمريمزي واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمّم٤مدر سم٤مًم٘م٤مٟمقن رىمؿ )

https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%

2fIM4v3F7zRw%3d  
: رىمؿ، يٜمٔمر ىمرار اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمنمقمٞم٦م سمخّمقص اقمتامد اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م ٕيقذم -23

 .4/7/2018: أصدر سمت٤مريخ، 18/3/2018

 .19/2/2020، ىم٤مٟمقن اًمٜم٘مد وسمٜمؽ اًمٙمقي٧م اعمريمزي وشمٜمٔمٞمؿ اعمٝمٜم٦م اعمٍمومٞم٦م -24

 https: //cbos.gov.sd/sites/default/files/hayiat%20.pdf  
 https://2u.pw/TZjQD، اعمجٚمس اإلؾمالُمل إقمغم اجلزائري -25

 https: //www.sacbnm.org/?page_id=3351#1510302166746-2d250988-f44e  

http://www.bnm.gov.my/index.php?lang=en&ch=en_policy
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7zRw%3d
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2bDmkZZGDcugQ8%2fIM4v3F7zRw%3d
https://cbos.gov.sd/sites/default/files/hayiat%20.pdf
https://cbos.gov.sd/sites/default/files/hayiat%20.pdf
https://www.sacbnm.org/?page_id=3351#1510302166746-2d250988-f44e
https://www.sacbnm.org/?page_id=3351#1510302166746-2d250988-f44e
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26- Central Bank of Bahrain Rulebook, Volume 2: Islamic Banks, 
 Independent External Shari’a Compliance Audit ..  

 : مؼآت

 ، وم٘مف اًمقاىمع واًمتقىمع: آضمتٝم٤مد سمتح٘مٞمؼ اعمٜم٤مط، قمٌد اهلل، فاسمـ سمٞمّ  -27

http: //binbayyah.net/arabic/archives/1148 

ىمْم٤مي٤م ضمدًمٞم٦م ذم اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ُمقضمٝم٦م ًمٚم٤ٌمطمثلم : ُم٘م٤مل سمٕمٜمقان، قمٌد اًم٤ٌمري، ُمِمٕمؾ  -28

 حت٘مٞمؼ اعمٜم٤مط ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ذم وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م.: (6)

وعمزيد ُمـ ، شمٜم٘مٞمح اعمٜم٤مط قمٜمد إصقًمٞملم وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ٟم٤مس إؾمامقمٞمؾ، سمقرورو -29

 :ضمك زي٤مرة اًمراسمطاًمتقوٞمح ير

 http: //www.alukah.net/publications_competitions/0/39830/#_ftn2 

 حترير حمؾ اًمٜمزاع طمتك ٟمْمٞمؼ هقة اخلالف، حمّٛمد، اجلريتكم - -30

 http: //www.alukah.net/culture/0//9568 

 ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م ذم حترير حمؾ اًمٜمزاع، ومْمؾ اهلل، ممت٤مز - -31

 http: //fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6616 

 طمقًمٞم٦م اًمؼميم٦م.، شمٗمٕمٞمؾ اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمٍمذم، أحد قمكم قمٌداهلل -32

  

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6616
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6616
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امن    زمجعؾ فمـد اظمايمؽقة ايمضَّ

 ومقس زمـ حمؿد آل ايمشقخ مباركايمدىمتقر إؽمتاذ 

 أؽمتاذ ايمػؼف وأصقيمف

 صمامعة اظمؾؽ همقصؾ زمإضمساء

 ي٤م رسمٜم٤م ًمؽ احلٛمدُ ، طمّؼ  ظمػم واهل٤مدي إمم يمؾِّ  ؿ يمؾِّ ٚمٝمِ شمقومٞمؼ وُمُ  يمّؾ  احلٛمد هلل وزمّ 

 يمام يٚمٞمؼ سمجالل وضمٝمؽ وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمؽ.

ًّ واًمّّم    : د اعمٌٕمقث رح٦م ًمٚمٕم٤معملم وسمٕمددٟم٤م حمٛمّ الم قمغم ظمػم ظمٚم٘مف ؾمٞمِّ الة واًم

ذم ُم٠ًمًم٦م  -رحف اهلل-خَل ّم٧ُم ومٞمف ُمذه٥م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ، ومٝمذا سمح٨م خمتٍم 

امن ة ظمٚمٞمؾ سمومٝمق ذٌح ًم٘مقل ، سمُجْٕمؾ اًمْم  ـ إؾمح٤مق اجلٜمدي اًمِمٞمخ أيب اعمقد 

ٌؾ سمف: )وسمٓمؾ: ذم خمتٍمه هـ(776)ت يمٌجٕمؾ ُِمـ همػم : أو ومًدْت ، إن ومًَد ُمتحٛم 

 سمٞمٜمٝمام وإن وامن ُمْمٛمقٟمف إّٓ ، ف عمديٜمفرسمّ 
ٍ
ء يَمَ٘مْروٝمام قمغم ، أو سَمٞمٕمف، ذِم اؿمؽماء َرْ

 .(إصحِّ 

  .وىمد اىمتْم٧م ـمٌٞمٕم٦م هذا اًمٌح٨م أن يؽميم٥م ُمـ متٝمٞمد وصمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م
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 متفقد

امنسمعريػ     .ايمضَّ

امنيٓمٚمؼ  :يمغةً  ة ُمٕم٤منذم اًمٚمّ  اًمْم  يم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م وآًمتزام واًم٘م٤ٌمًَم٦م ، ٖم٦م قمغم قمد 

ٜمُْتف اًمٌمَء شمْمٛمٞمٜم٤ًم: )إن ىمقًمؽ: ىم٤مل اًمٗمػموز آسم٤مدي، وهمػمه٤م ٜمَُف قمٜمِّل، وٛم  ، ومتْمٛم 

ُْمُتُف وم٤مًمَتَزَُمف(: سمٛمٕمٜمك همر 
ِٛملُم اًمٙمٗمٞمُؾ : وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر، (1) ـَ اًمٌمء وسمف ، )اًمْم  َوِٛم

ٚمف(، يَمَٗمَؾ سمف: ْٛمٜم٤ًم ووامًٟم٤مَو  ٜمف إّي٤مُه يمٗم  ووٛم 
(2). 

امن: اصطالضماً  ژ ): ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم، ومٞمٚمزم سم٤مًم٘مقل، ُمـ اًمٕم٘مقد قم٘مد اًمْم 

 .(ژ ڑ ڑ ک ک

 ُ امناعم٤مًمٙمٞم٦ُم قمـ  ويٕمؼمِّ دة اًمْم  ، وهق أيمثُر اؾمتٕمامٓهتؿ، يم٤محلاََمًم٦م، سم٠مًمٗم٤مظ ُمتٕمدِّ

٤ٌَمًم٦م ويم٤مًمٙمٗم٤مًم٦م واًمزقم٤مُم٦م امنومٙمٚمُّٝم٤م أًمٗم٤مٌظ شُمٓمَٚمؼ وُيراُد هب٤م ، واًمَ٘م ىم٤مل اًم٘م٤ميض ، اًمْم 

: وىم٤مل اسمـ اًمٕمريب، (3)ُمـ احلٗمظ واحلٞم٤مـم٦م(، )وُمٕمٜمك ذًمؽ يمٚمِّف واؿمت٘م٤مىُمف: قمٞم٤مض

 .(4)قمغم اعمرء ًمٚمٛمرء( )واًمزقم٤مُم٦م واًمٙمٗم٤مًم٦م واحلامًم٦م واًم٘م٤ٌمًم٦م سمٛمٕمٜمك واطمد وهق اًمتزام ُم٤م

امنو  ووامن وضمف. ،ووامن ـمٚم٥م ،وامن ُم٤مل :صمالصم٦م أٟمقاع اًمْم 

ـٍ ٓ يً٘مٓمف ممـ هق قمٚمٞمف.ا :ومْمامن اعم٤مل  ًمتزام دي

 اًمتزاٌم سم٢مطمْم٤مر اًمٖمريؿ وىم٧م احل٤مضم٦م إًمٞمف. :ووامن اًمقضمف

إظم٤ٌمر ص٤مطم٥م  صمؿّ ، سم٤مًمتٗمتٞمش قمـ اًمٖمريؿ اًمذي قمٚمٞمف اًمديـاًمتزاٌم  :ووامن اًمٓمٚم٥م

ط.ىمٍّم  إذا إّٓ ، وٓ يٖمرم، وٓ يٚمزم ذم وامن اًمٓمٚم٥م إطمْم٤مر اعمديـ، اًمديـ   أو ومر 

                                                           
 . ُم٤مدة وٛمـ: اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط ًمٚمٗمػموزآسم٤مدي (1)

 . ُم٤مدة وٛمـ: ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر (2)

 . 3/1707: عمًتٜمٌٓم٦ماًمتٜمٌٞمٝم٤مت ا (3)

 . 358/1: قم٤مرو٦م إطمقذي (4)
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واًمذي طم٘مٞم٘متف أن يٚمتزَم رضمٌؾ سمًداد ديـ قمـ رضمؾ ، ويمالُمٜم٤م ذم وامن اعم٤مل

ـَ وم٘مد ًمزُمف اًمدّ وم٤مًمّْم ، آظمر امنومٚمٝمذا ص٤مر ، يـ اًمذي اًْمَتَزَُمف٤مُمـ إذا وٛم طمٙمام  اًمْم 

 ُمٙمت٤ًٌم.

امنو ومف اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ ذم خمتٍمه قمرّ ، دم آصطالح ايمػؼفل فمـد اظمايمؽقة ايمضَّ

امن): سم٘مقًمف  ٦م أظمرى سم٤محلؼ(.ُم  ؿمٖمؾ ذِ  اًمْم 

امن٦م ًمٞمس ٟمٗمَس همػم أن  ؿمٖمؾ اًمذُمّ  ٦م ، امنام هق ٓزٌم ًمٚمْم  وإٟمّ ، اًمْم  ُم  وم٤مٟمِمٖم٤مُل اًمذِّ

امنومال يِمٛمؾ ، سمؾ هق طمْٙمٌؿ همػم ُمٙمت٥ًم، ًمٞمس طمٙماًم يٙمتًٌف اإلٟم٤ًمن ٦ُم ، اًمْم  ُم  وم٤مًمذِّ

امنام شُمِمَٖمؾ إذا وىمع إٟمّ  واًمتل ، زُمٝم٤م اإلٟم٤ًمنيمام هق اًمِم٠من ذم ؾم٤مئر اًمٕم٘مقد اًمتل يٚمت، اًمْم 

٥ٌم ، ُمٜمٝم٤م قم٘مد اًمٌٞمعِ  ًَ  وم٢مذا شمؿ  اًمٌٞمُع طمّمؾ اعمْٚمؽ.، وم٤مًمٌٞمُع ومٕمٌؾ ُمٙمَت

ـُ قَمَروَم٦م ) ومف اإلُم٤مُم أسمق قمٌد اهلل اسم ـٍ : سم٘مقًمف هـ( 716-803وًمذًمؽ قمر  )اًمتزاُم َدْي

ٌُف ممـ  هق قمٚمٞمف عمـ هق ًمف(، ٓ ُيً٘مُٓمفُ  أو ـَمَٚم
(1). 

٦ميـ سم٤مٍق ذم ذِ وم٤مًمد  ، ٘مط احلؼ قمـ اعمْمٛمقنويالطمظ أن  هذا آًمتزاَم ٓ يً  ُم 

امنوم، اًمّْم٤مُمـاعمديـ إمم أْن يدومٕمف  ومٙم٤من اًمتزاُم ، ٤م ـمرحسمخالف احلقاًم٦م وم٢مّن ، اًمتزامٌ  ٤مًمْم 

يـ ومٞمّمػم اًمد  ، ىمٌقل اعمح٤مل قمٚمٞمف ًمٚمحقاًم٦م ُمً٘مٓم٤ًم ًمٚمديـ اًمذي يم٤من ًمٚمٛمح٤مل قمغم اعمحٞمؾ

امنوًمٞمس يمذًمؽ إُمر ذم ، قمغم اعمح٤مل قمٚمٞمف امن وم٢منّ  ،اًمْم  ٓ ُيً٘مط اًمديـ قمـ  اًمْم 

 .اعمْمٛمقن

امنوم، واؾمتٜم٤مدًا إمم هذا  وًمٞمس ، ف ومٞمٝم٤مًمٞمس قمٞمٜم٤ًم يٛمٙمـ ىمٌْمٝم٤م واًمتٍّم  ٤مًمْم 

ومٝمق ُمٚمزم ، ام هق اًمتزاٌم سمًداد اًمديـوإٟمّ ، ف ومٞمٝم٤مُمٜمٗمٕم٦ًم ًمٕملم يٛمٙمـ حتّمٞمٚمٝم٤م واًمتٍّم 

   وإمم هذا يِمػمُ ، وهق ص٤مطم٥م اًمديـ، ًمٚمٛمْمٛمقن ًمف، ُمـ اعمْمٛمقن قمٜمف وهق اعمديـ

                                                           
 . 1/319 ذح طمدود اسمـ قمروم٦م: (1)
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(: اسمـ قمروم٦م سم٘مقًمف ـٍ ٓ سم٤مًمٌٞمع وٓ ، ومال يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع سمف سم٤معمٕم٤موو٦م )اًمتزام َدي

، اًمْمٞم٤موم٤مت ُم٠مذوٌن ًمؽ ومٞمٝم٤م وم٢منّ ، ٠مُن ذم اإلسم٤مطم٤مت واًمْمٞم٤موم٤متيمام هق اًمِّم ، سم٤مإلضم٤مرة

ف ومٞمٝم٤مهمػم أٟمّ  يم٤مٓظمتّم٤مص٤مت -ويمام هق اًمِم٠مُن ذم آظمتّم٤مص٤مت ، ؽ ٓ متٚمؽ اًمتٍمُّ

آظمتّم٤مص٤مت ُم٠مذوٌن ًمؽ ذم آٟمتٗم٤مع  وم٢منّ  -ٕؾمقاقسم٤معم٤ًمضمد واعمدارس واًمٓمرق وا

ف ومٞمٝم٤مهمػم أٟمّ ، وم٠مٟم٧م متٚمؽ آٟمتٗم٤مع هب٤م، هب٤م ، ض قمٚمٞمٝم٤مقَ اًمٕمِ  وٓ أظْمذ، ؽ ٓ متٚمؽ اًمتٍمُّ

، ومٞمف ُمـ ؾمٚمٓم٤من اًمتٍمف ُمـ طمٞم٨م اجلٛمٚم٦م اعمٚمؽ ٓ سمدّ  وم٢منّ ، ٓ ي٘مع قمٚمٞمٝم٤م اعمٚمؽّٕٟمف 

وم٤معمْمٛمقن ، وٓ يٜمٕم٘مد قمٚمٞمف سمٞمع، إمج٤مقم٤مً يـ ٓ شمّمحُّ اعمٕم٤موو٦ُم قمٚمٞمف وآًمتزام سمًداد اًمدّ 

امنقمٜمف ٓ يٛمٚمؽ متٙملَم همػمه ُمـ آٟمتٗم٤مع سم امنومٚمٞمس ، ٤مًمْم  ؿمٞمئ٤ًم يٛمٙمـ اعمْمٛمقن  اًمْم 

امنوم، أي سمٖمػم قمقض، وإٟمام يٛمٙمٜمف أن يتؼمع سمف، وٓ يٛمٙمٜمف أْن ُي١مضمره، قمٜمف أن يٌٞمٕمف  ٤مًمْم 

 ُمٕمروٌف وإطم٤ًمٌن.ّٕٟمف ، قم٘مٌد ُمـ قم٘مقد اًمتؼمُّقم٤مت

امو  ،وُمْمٛمقٌن قمٜمف ،وُمْمٛمقن ،و٤مُمـ: شمًتدقمل مخ٦ًَم أُمقر، ٟم٦ًٌمٌ  ناًمْم 

 : وم٠مريم٤مٟمف مخ٦ًم، وُمْمٛمقن ًمف وصٞمٖم٦م

ع.، َُمـ يم٤من ضم٤مئَز اًمتٍمفويّمحُّ ُِمـ يمؾِّ ، ٤مُمـاًمّْم  :هلاأوّ    أهاًل ًمٚمتؼمُّ

يـ، اعمْمٛمقن: وشماكقفا ٦م ضم٤مز ُمّ ُم٤م يٚمزم اًمذّ  ومٙمّؾ ، وهق احلؼ اًمذي ُيْمٛمـ، أي اًمد 

 ٤مُمـ.ُيٛمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مؤه ُمـ اًمّْم ٤م صم٤مسمت٤ًم طم٘مّ  ٙمقنوُمـ ذـمف أن ي، وامٟمف

يـوهق َُمـ قمٚمٞمف ، اعمْمٛمقن قمٜمف: وشمايمثفا وا قمٜمف سمٚمٗمظ ، أي اعمديـ، اًمد  ورسمام قمؼم 

 اًمٖمريؿ.

 يـ.يـ أي َُمـ ًمف اًمد  د  وهق رب اًم، اعمْمٛمقن ًمف: ورازمعفا

أٟم٤م زقمٞمؿ أو حٞمؾ أو يمٗمٞمؾ أو و٤مُمـ أو : اًمّْم٤مُمـيم٘مقل ، اًمّمٞمٖم٦م: وطمامسفا

 أو همريؿ. ىَمٌٞمؾ
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امنة صحَّ   .ايمضَّ

امنوإصؾ أن   سمحٞم٨م ٓ خيتؾُّ ذٌط ُمـ ، جي٥م أن يٙمقن صحٞمح٤ًم ذم ذاشمف اًمْم 

 وجي٥م يمذًمؽ أن يٙمقن ُمًتٜمدًا إمم قم٘مٍد صحٞمح.، وٓ ريمـ ُمـ أريم٤مٟمف، ذوـمف

 : ٓ جيقز ذم ُمقوٕملمأّٟمف  وهذا يٕمٜمل

امنإذا سمٓمؾ قم٘مد : لإوّ   ، ذط ُمـ ذوـمف ويٙمقن ذًمؽ إذا اظمتؾ  ، ذاشُمف اًمْم 

امنضمٕماًل ُم٘م٤مسمؾ  اًمّْم٤مُمـُمثؾ أْن ي٠مظمذ ، أو ريمـ ُمـ أريم٤مٟمف  .اًمْم 

امنإذا سمٓمؾ اًمٕم٘مُد اًمذي سُمٜمَِل قمٚمٞمف : اًمث٤مين امنسمحٞم٨م ي٘مع ، اًمْم  سملم اعمت٤ٌميٕملم  اًمْم 

تٝم٤م، وسمٓمالن اًمّمٗم٘م٦م يٙمقن سمحّمقل ُم٤مٟمعٍ ، قمغم قم٘مد سم٤مـمؾ سمٕمدم اؾمتٞمٗم٤مء  أو، يٛمٜمع صح 

 اًمٕم٘مد ًمنموـمف.

ٌ ف إمم أنّ ، ذيـ إُمريـ أؿم٤مر اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ ذم اًمٜم ص اًم٤ًمسمؼوإمم ه  طمٞم٨م ٟم

امن  : ومال ُيٕمتدُّ سمف ذم طم٤مًمتلم، يٌٓمؾ اًمْم 

امنأْن شمٌٓمؾ اًمّمٗم٘م٦ُم اًمتل وىمع : إومم ُؾ سمف.، قمٚمٞمٝم٤م اًمْم   أي يٌٓمؾ اعمتحٛم 

امنأْن يٌٓمؾ : واًمث٤مٟمٞم٦م ف اًمْم  ًُ امنوسمٓمالن ، ٟمٗم يٛمٜمع ، يٙمقن سمحّمقل ُم٤مٟمعٍ  اًمْم 

امنأْن يٙمقن  أو، تفصح   َتْقٍف ًمنموـمف اًمْم  ًْ  ومال ُيٕمتدُّ سمف.، همػَم ُُم

 وهق قمدم آقمتداد سم٤مًمٌمء.، اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي، وُمراُد اًمِمٞمخ سم٤مًمٌٓمالن

٦م اًمٕم٘مد أو ، سم٥ًٌم طمّمقل ُم٤مٟمعٍ ، اًمٗم٤ًمُد اًمنمقمل، وُمراُده سم٤مًمٗم٤ًمد يٛمٜمع صح 

امن امنأو سم٥ًٌم قمدم اؾمتٞمٗم٤مء اًمٕم٘مد أو ، اًمْم   ًمنموـمف. اًمْم 
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امنصقر زمطالن : اظمبحث إول  ايمضَّ

 :وومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٤ٌمن

امنضمايمُة زمطالن ايمعؼد ايمذي وومع : اظمطؾب إول  .فمؾقف ايمضَّ

امنسمٛمٕمٜمك أْن ي٘مع  ، أي قمغم قم٘مٍد سم٤مـمؾ، سملم ُمتٕم٤مىمديـ قمغم قم٘مد همػم صحٞمح اًمْم 

 همػم ُمٕمتدٍّ سمف ذقم٤ًم.

ُر هذا ذم إضمراء وامن قمغم قم٘مٍد رسمقي  : يدةوهلذا صقٌر قمد، وُيَتّمق 

سمدوٍٓر ، ومٞمٍمف أطمُدمه٤م ري٤مًٓ ٟم٘مداً ، رضمالن إمم أضمؾ (1)ومٛمٜمٝم٤م أْن يتّم٤مرف

ؾ.  ُم١مضم 

ومٝمذه قم٘مقٌد ، كم صٕمقد ظمٓمٞم٥م اعمٜمؼم يقم اجلٛمٕم٦موُمٜمٝم٤م اًمٌٞمع سمٕمد إذان اًمذي يَ 

ُم٦م امنومال جيقز أن ي٘مع ، حمر   قمغم صمٛمـ ُمٌٞمٍع ُمـ هذه اًمٌٞمقع. اًمْم 

م رضمٌؾ إمم أطمد: وُمـ صقره٤م ومٞمٓمٚم٥م ، اًمٌٜمقك سمٓمٚم٥م ىمرٍض رسمقيٍّ  أْن يت٘مد 

ك يمٗم٤مًم٦ًم سمٜمٙمٞم٦م، اًمٌٜمُؽ و٤مُمٜم٤مً  ومٞمذه٥م اًمرضمؾ ٕطمد اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م ، وهق ُم٤م ُيًٛم 

امنومٞمٓمٚم٥م ُمٜمف اًمٙمٗم٤مًم٦م اًمٌٜمٙمٞم٦م )وامٟم٤ًم سمٖمػم ضُمْٕمؾ( ومٝمذا ، ُمٕمٝم٤م يتٕم٤مُمؾاًمتل  وإْن ، اًمْم 

ٍم إمج٤مقمهمػم أٟم ف ُمٌ، يم٤من سمٖمػم ضُمْٕمؾ  ٤ًم.ٜملٌّ قمغم قم٘مٍد رسمقيٍّ حمر 

امنويالطَمظ أن   وًمٙمؾِّ طم٤مًم٦ٍم ُمٜمٝمام ، وم٢من  ًمف طم٤مًمتلم، إذا وىمع قمغم قم٘مٍد وم٤مؾمد اًمْم 

امنطُمٙمٌؿ ُمـ طمٞم٨م ًمزوم   : وسمٞم٤من ذًمؽ ذم هذيـ اًمٗمرقملم، فأو قَمَدُم اًمْم 

امنأْن يؼع : ايمػرع إول  أي زمعد اكػمام ايمصػؼة ايمػاؽمدة.، زمعد ايمعؼِد ايمػاؽمد ايمضَّ

امنوم ، طمّمؾ سمٕمد إسمرام اًمّمٗم٘م٦مّٕٟمف ، ومال ُيٕمتدُّ سمف،  ٓزمذم هذه احل٤مًم٦م همػم ٤مًمْم 

                                                           
 . اًمٍمف هق سمٞمع اًمٜم٘مديـ قمٜمد اظمتالف اجلٜمس، ُمثؾ سمٞمع اًمذه٥م سم٤مًمٗمْم٦م (1)
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امنأن  اًمّمٗم٘م٦م اًمتل وىمع : ووضْمُف قمدم ًمزوُِمف، مل َأَر ظمالوم٤ًم سملم اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم ذًمؽو  اًمْم 

 وُم٤م سُمٜمَل قمغم سم٤مـمؾ ومٝمق سم٤مـمؾ.، ومٞمٝم٤م سم٤مـمٚم٦م

امنأْن يؼع : ايمػرع ايمثاين  دم أْصؾ ايمعؼِد ايمػاؽمد. ايمضَّ

ام أنّ  ومٛمٕمتٛمد اعمذه٥م قمٌد اًمرحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ ىمقل  هقو همػُم ُمٕمتدٍّ سمف. ناًمْم 

ٟم٦م واًمُٕمْتٌٞم ٦م هـ( 806-750)اًمُٕمَتِ٘مّل  وهق ىمقل أؿمٝم٥م سمـ ، ورواه قمـ ُم٤مًمؽ، ذم اعمدو 

، (ـه214 -155اسمـ قمٌد احلٙمؿ ) وأيب حمٛمد هـ( 204-140قمٌد اًمٕمزيز اًم٘مٞمز )

از )ت  ازي٦م.ـه 269وحمٛمد اسمـ اعمق   ( ذم اعَمق 

ـَ ومال َيٚمزم ، واؾمتٜم٤مدًا إمم هذا ـُ ؾمقاٌء قَمِٚمؿ ، رءٌ  اًمّْم٤مُم امنسمُحْرُم٦م  اًمّْم٤مُم  اًمْم 

امنوؾمقاٌء قَمِٚمَؿ اعمت٤ٌميٕم٤من طُمْرُم٦َم ، أو مل َيٕمٚمؿ، قمغم قم٘مٍد وم٤مؾمد أم ، قمغم أُمٍر وم٤مؾمد اًمْم 

امند سمووضمف قمدم آقمتدا، ضمٝمال ذًمؽ امنأن  : ٤مًمْم  ٧ٌُم ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م وم٤مؾمدة اًمْم  ، ٓ َيث

ـُ ؾم٘مط ، وم٤مًمثٛمـ اعمْمٛمقن وم٤مؾمد، وم٤مًمٕم٘مد اًمٗم٤مؾمد ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف طُمٙمؿ وإذا ومًد اًمث ٛم

ىم٤مل أسمق احلًـ قمكمُّ سمـ ، ضورةً  اًمّْم٤مُمـوإذا ؾم٘مط قمـ اعمديـ ؾم٘مط قمـ ، قمـ اعمديـ

قزم )ت  ًُ ٞم٤مُه ُمـ اعمٕم٤م )ووضمٝمف أنّ : (ـه1258قمٌد اًمًالم اًمتُّ ُمٚم٦م عم٤م ومًدت يم٤من ُم٤م ؾمٛم 

 .(1)ومً٘مط قمٜمف سمً٘مقـمف ذم أصؾ اًمنماء(، اًمثٛمـ اًمذي وىمٕم٧م سمف احلامًم٦م همػم ٓزم

امنضمايمُة همساد : اظمطؾب ايمثاين   .كػِسفِ  ايمضَّ

امنسمٛمٕمٜمك أن يٙمقن  ُم٤مً  اًمْم  امنأْن ي٘مع  أي، ذاشُمف حمر  همػم أن  ، ذم قم٘مٍد صحٞمح اًمْم 

امن ٌم. اًمْم  ف حمر  ًَ  ٟمٗم

امنام يٌٓمؾ ٟمّ وإ امنيم، تفأطمد ذوط صحّ  إذا اظمتّؾ  اًمْم  سمجٕمٍؾ ُيٕمَٓمك  ٤مًمْم 

امناؿمؽماط اجلٕمؾ جيٕمؾ  وم٢منّ ، ًمٚمْم٤مُمـ ُم٤مً  اًمْم  وم٘مد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مُع قمغم ُمٜمْع ، ذاشَمف حمر 

امن  سمجٕمؾ. اًمْم 

                                                           
 . 305/1: اًمٌٝمج٦م (1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/269_%25D9%2587%25D9%2580
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امنامن طم٤مًم٦ًم ٓ شمدظمؾ ذم وُيالطَمظ هٜم٤م أن  ًمٚمّْم  وهل ، اعمجٛمع قمغم حتريٛمف اًمْم 

امناًم ومٞمٝم٤ماًمتل يٙمقن  م ْم  امنوذًمؽ إذا طمّمؾ ، ضم٤مئزًا همػَم حمر  َوُوضِمد اجلُْٕمُؾ ، اًمْم 

امنوم٘مد وىمع ، اشمِّٗم٤مىم٤مً   أي ُمـ همػم أْن يِمؽمـم٤مه.، اشمِّٗم٤مىم٤مً ، ومٞمٝم٤م قمغم ضُمْٕمؾٍ  اًمْم 

وٛمـ ، صمؿ  إن  يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمام، ويٙمقن ذًمؽ إذا شمدايـ رضمالن ديٜم٤ًم ُمـ رضمؾ

يـ اًمذي قمٚمٞمف يـ اًمذي ًمف قمغم آظمر أو وٛمٜمف ذم، ص٤مطمٌف ذم اًمد  أو وٛمـ أطمدمه٤م ، اًمد 

يـ اًمذي قمٚمٞمف وم٤مًمّمقر ، ًمٚمْم٤مُمـ قمغم آظمر ووٛمـ ذًمؽ اعمْمٛمقن ديٜم٤مً ، ص٤مطمٌف ذم اًمد 

 : صمالث

يـ اًمذي قمٚمٞمف ًمرب اًمديـ.: إومم  أْن يْمٛمـ يمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف ذم اًمد 

يـ اًمذي ًمف قمغم: اًمث٤مٟمٞم٦م  آظمر. أْن يْمٛمـ يمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف ذم اًمد 

يـ اًمذي قمٚمٞمف: اًمث٤مًمث٦م ويْمٛمـ ذًمؽ ، أْن يْمٛمـ أطمدمه٤م ص٤مطمٌف ذم اًمد 

 ديٜم٤م ًمٚمْم٤مُمـ قمغم آظمر. -اعمديـ-اعمْمٛمقن

ذم هذه احل٤مٓت ، اجلٕمؾ هٜم٤م هق وامن يمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمام ًمّم٤مطمٌف أنّ  ويالطمظ

 اًمثالث.

ذا إّٕٟمف ، قر دمقز إْن وىمٕم٧ْم ُمـ همػم أن يٙمقن سمٞمٜمٝمام شمقاـُم١ٌم قمغم ذًمؽومٝمذه اًمّّم 

، اوٛمٜمِّل وأقمٓمٞمؽ ضُمْٕمالً : ومٙم٠من  يمؾ  واطمد ُمٜمٝمام ىم٤مل ًمّم٤مطمٌف، يم٤من ذًمؽ سمتقاومٍؼ سمٞمٜمٝمام

وم٢مْن يم٤من سمٖمػم ، اوٛمٜمل وأٟم٤م أوٛمـ ًمؽ ُمديٜمؽ، وذم اعمث٤مل اًمث٤مًم٨م، وهق أْن أوٛمٜمؽ

ٌَف وامٟم٤ًم سمال ضمٕمؾ. ، شمقاـم١م  ص٤مر يمؾُّ واطمد ُمٜمٝمام ىمد وٛمـ ص٤مطم

يـ اًمذي  أْن يْمٛمـ يمؾُّ  وهل، ومٛمث٤مل احل٤مًم٦م إومم واطمٍد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف ذم اًمد 

ل إطمد: يـقمٚمٞمف ًمّم٤مطم٥م اًمدّ  ٤ًم ُمـ أطمد ى اًمنميم٤مت اًمٕم٘م٤مري٦م ُمٌٚمٖم٤ًم ُم٤مًمٞمّ أن شَمتٛمق 

ومتْمٛمٜمٝم٤م ذيم٦م ُمقاد إٟمِم٤مئٞم٦م ذم اًمديـ اعمؽمشم٥م ٟمتٞمج٦م اًمتٛمقيؾ اًمذي قمغم ، اًمٌٜمقك
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ة متقّ ، اًمنميم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م ـ ٟمٗمس اًمٌٜمؽ أو ُمُم٤مًمّٞم٤ًم ًم٧م ذيم٦م اعمقاد اإلٟمِم٤مئٞم٦م ُمٌٚمٖم٤ًم وسمٕمد ُمد 

ٟمتٞمج٦م اًمتٛمقيؾ اًمذي ، ومتْمٛمٜمٝم٤م اًمنميم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م ذم اًمديـ اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م، ُمـ سمٜمؽ آظمر

امنومقىمع ، ومٝمٜم٤م وٛمـ يمؾُّ ـمرٍف اًمٓمرف أظمر، قمغم ُمقاد اإلٟمِم٤مئٞم٦م ، سمٞمٜمٝمام اشمِّٗم٤مىم٤مً  اًمْم 

 وٓ شمقاـُم١م سمٞمٜمٝمام.، ُمـ همػم شمقاومؼ

امنوم، إمم قمدم اًمتقاـُم١م سمٞمٜمٝمام واؾمتٜم٤مداً   .اًمذي ذم اعمث٤مل وامٌن صحٞمٌح وضم٤مئزٌ  ٤مًمْم 

امنـم٤م اجلُْٕمَؾ ذم ام مل َيِمؽمأّن ، ووضمف ضمقازه ام طمّمؾ اجلٕمُؾ وإٟمّ ، ومل َيْ٘مِّمَداه، اًمْم 

ام هق وامٌن وإٟمّ ، ًمٞمس وامٟم٤ًم سمجْٕمؾأّٟمف  ومحّمقًمف ُمـ همػم ىمّْمٍد يٗمٞمدُ ، ٓ ىَمّْمداً ، اشمِّٗم٤مىم٤مً 

 سمجٕمٍؾ ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرة.

أي أن  صقرشَمف وامٌن ، ُمٜمٝمام وامٌن ٓ ضُمْٕمَؾ ومٞمف وىمع ُِمـ يمؾٍّ  ومٗمل هذه احل٤مًم٦م

ٌَف ومٞمام قمٚمٞمف ًمٚمٌٜمؽ ومٙم٠من  يماّل ، سمجٕمؾٍ  ومٜمَْٗمُس وامن اعمديـ إمم و٤مُمٜمف ، ُمٜمٝمام وٛمـ ص٤مطم

طمّمؾ سمال ىمّْمٍد ّٕٟمف ، همػم أن  طم٘مٞم٘متف وامٌن حمٌض ، ؿمٌٞمٌف سم٤مجلٕمؾ ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرة

 وٓ ذٍط سمٞمٜمٝمام.، ُمٜمٝمام

يـ اًمذي ًمف وه، وُمث٤مل احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ل أْن يْمٛمـ يمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف ذم اًمد 

، سم٥ًٌم ؾمقء إدارة اًمتًقق ًمدهي٤م، ؿم٤مرف أطمُد ُمّم٤مٟمع اًمتٛمقر قمغم اإلومالس: قمغم آظمر

ومٚمؿ دمد سمٜمٙم٤ًم ، هلؿومٌحث٧م إدارة اعمّمٜمع قمـ سمٜمؽ يٛمقّ ، أو ًمٖمػم ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب

هلؿ إّٓ  زة ُمع أطمد ٛمٞمّ الىم٤مت ُمتَ ؿ اؾمتٜم٤مدًا إمم ُم٤م هلؿ ُمـ قمإّن  صمؿّ ، سمْمامٟم٤مت يٛمقِّ

وم٘مٌؾ اعمًتقرد إىمراوٝمؿ ىمرو٤ًم طمًٜم٤م ُمـ ، ـمٚمٌقا ُمٜمف ىمرو٤ًم طمًٜم٤مً ، اعمًتقرديـ ُمٜمٝمؿ

ودظمؾ ذم صٗم٘م٤مت ، ل ُمٌٞمٕم٤مت هذا اعمًتقردة ارشمٗمع ُمٕمدّ وسمٕمد ُمدّ ، دون أظمذ وامن

وم٤مؿمؽمى ُمـ هذا اعمّمٜمع اًمذي ًمف قمٚمٞمف ، وم٤مطمت٤مج إمم ذاء يمٛمٞم٦م يمٌػمة ُمـ اًمتٛمر، وخٛم٦م

، ـ سم٤مقمٝمؿ اًمتٛمرد ىمٞمٛمتٝم٤م سمٕمد حتّمٞمؾ صمٛمٜمٝم٤م ممّ دِّ ًَ ٜم٤من ُمـ اًمتٛمر قمغم أن يُ ىمرض صمالصم٦م أـم

ـٍ آضمؾ  وامٍن قمٚمٞمف. ُمـ همػم أظمذ أيِّ ، وم٘مٌٚم٧م إدارة اعمّمٜمع سمٞمَٕمف اًمتٛمر سمثٛم
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يـ اًمذي قمٚمٞمف، وُمث٤مل احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ، وهل أْن يْمٛمـ أطمدمه٤م ص٤مطمٌف ذم اًمد 

أن شمتٗمؼ ذيم٦م ُم٘م٤موٓت ُمع : ديٜم٤م ًمٚمْم٤مُمـ قمغم آظمر -اعمديـ- ويْمٛمـ ذًمؽ اعمْمٛمقن

، وـمٚم٧ٌم اًمنميم٦م ُمـ اًمٌٜمؽ ظمٓم٤مب وامنٍ ، ضمٝم٦ٍم طمٙمقُمٞم٦م قمغم سمٜم٤مء ُمًتِمٗمك قم٤مم

ة شمْم٤مُمٜم٧م وسمٕمد ُمدّ ، ًمدظمقهل٤م ذم اًمّمٗم٘م٦م، ٥م ُمـ اجلٝم٦م احلٙمقُمٞم٦م قمغم اًمنميم٦ميمٛمتٓمٚمّ 

 ظمرى ُمـ ٟمٗمس اًمٌٜمؽ.ذم قم٘مد متقيؾ إ، هذه اًمنميم٦م ُمع ذيم٦م أظمرى

م هق ويالطَمظ أنّ  ، ًمف صمالث طم٤مٓت همػم أنّ ، ُم٤م ُأقمٓمَل ًمٚمْم٤مُمـ اجلُْٕمَؾ اعمحر 

وىمد يٙمقن ، أي اعمِمؽمي، وىمد يٙمقن ًمٚمٛم٘مؽمض، -أي ًمٚم٤ٌمئع- وم٘مد يٙمقن ًمٚمٛم٘مرض

 : وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم طمٙمؿ هذه احل٤مٓت ذم اًمٗمروع اًمت٤مًمٞم٦م، ًمٚمْم٤مُمـ

 ،ؾمقاٌء يم٤من اجلُْٕمؾ وامٟم٤مً  -أي ًمٚم٤ٌمئع- أن يٙمقن اجلٕمؾ ًمٚمٛم٘مرض: ايمػرع إول

ومام ي٠مظمذه اعم٘مرض ُمـ ، وؾمقاٌء َأظَمَذه ُمـ اعمديـ أو ُمـ أضمٜمٌل، ُمٌٚمٖم٤مً  أو يم٤من اجلُْٕمؾ

 : أطمقالٍ  ٦ماعم٘مؽمض ًمف أرسمٕم

ف قمٜمد َأضَمِٚمف ، ُمـ أضْمؾ أْن حُيَي و٤مُمٜم٤مً ، أن ي٠مظمذ ُمٌٚمٖم٤مً  :إول ًمٞمْمٛمـ ًمف طم٘م 

الُه إًمٞمف.  اًمذي َأضم 

الُه إ، أن ي٠مظمذ و٤مُمٜم٤م: ايمثاين ف قمٜمد َأضَمِٚمف اًمذي َأضم   ًمٞمف.ًمٞمْمٛمـ ًمف طم٘م 

ـَ ، أن ي٠مظمذ و٤مُمٜم٤م: ايمثايمث ـُ اًمدي ؾ اعمدي يف ىمٌؾ طمٚمقل ، ُمـ أضْمؾ أْن يٕمجِّ ومُٞم١مدِّ

الُه إًمٞمف.  َأضَمِٚمف اًمذي َأضم 

ـَ ُِمـ أضْمِؾ أْن ي١مظّم ، أن ي٠مظمذ و٤مُمٜم٤م: ايمرازمع ـُ اًمدي إمم أسمٕمد ُِمـ َأضَمِٚمف ، ر اعمدي

الهُ اًمذي   إًمٞمف. َأضم 

 : (1)هذه احل٤مٓت ذم إهمّم٤من اًمت٤مًمٞم٦م وسمٞم٤من

                                                           
 . 197/3: ذح اًمتٚم٘ملم ًمٚمامزري (1)
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ف قمٜمد، ُمـ أضْمؾ أْن حُيَي و٤مُمٜم٤مً ، أن ي٠مظمذ ُمٌٚمٖم٤مً  :صـ إولايمغ  ًمٞمْمٛمـ ًمف طم٘م 

الُه إًمٞمف.  َأضَمِٚمف اًمذي َأضم 

الُه إًمٞمف.، أن ي٠مظمذ و٤مُمٜم٤م :ايمغصـ ايمثاين ف قمٜمد َأضَمِٚمف اًمذي َأضم   ًمٞمْمٛمـ ًمف طم٘م 

ـَ ، أن ي٠مظمذ و٤مُمٜم٤م :ايمغصـ ايمثايمث ـُ اًمدي ؾ اعمدي يف ىمٌؾ ، ُمـ أضْمؾ أْن يٕمجِّ ومُٞم١مدِّ

 طمٚمقل إضمؾ.

ـَ ُِمـ أضْمِؾ أْن ي١مظّم ، و٤مُمٜم٤م ي٠مظمذأن  :ايمغصـ ايمرازمع ـُ اًمدي إمم أسمٕمد ُمـ ، ر اعمدي

 أضمٚمف.

ُمـ أضْمؾ أْن حُيَي اعم٘مرُض ، ُمـ اعم٘مؽمض ُمٌٚمٖم٤مً اعم٘مرُض  يٓمٚم٥م أنْ  :ايمغصـ إول

اح اعمختٍم، و٤مُمٜم٤ًم َيْمٛمـ اعم٘مؽمض ذم اًمًداد  : ومٛمٜمٝمؿ، ذيمره٤م مجٚم٦ٌم ُمـ ذ 

طمٞم٨م ىم٤مل ذم ذطمف قمغم خمتٍم  هـ( 1099–0102)ل اًمزرىم٤مين اًمِمٞمخ قمٌد اًم٤ٌمىم -

، أضمٜمٌلاجلٕمؾ ًمرب اًمديـ ًمٞم٠ميت سمْم٤مُمـ ضم٤مئز ؾمقاء يم٤من ُمـ اعمديـ أو ُمـ  )وأنّ : ظمٚمٞمؾ

 .(1)وؾمقاء طمؾ  احلؼُّ أم ٓ(

ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ذح  هـ( 1189وُمٜمٝمؿ أسمق احلًـ اًمّمٕمٞمدي اًمٕمدوي )ت -

 .(2)(أو أضمٜمٌل ًمرب اًمديـ اًمّْم٤مُمـديـ أو ُمـ إذا يم٤من ُمـ اعم جيقز): اخلرر سم٘مقًمف

ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم  هـ( 1211ت)وىم٤مل اًمِمٞمخ طمج٤مزي سمـ قمٌد اعمٓم ٚم٥م اًمٕمدوي  -

ًمف  يمام يٗمًد إن يم٤من اجلٕمؾ ُمـ رب اًمديـ ًمٚمٛمديـ قمغم أن ي٠ميت): وقء اًمِمٛمقع

 .(3)يم٤من اجلٕمؾ ًمرب اًمديـ(، ومج٤مئٌز ُمٓمٚمً٘م٤م أُم٤م ُمـ أضمٜمٌّل ، سمْم٤مُمـ

اجلٕمؾ إذا مل يٙمـ ًمٚمْم٤مُمـ سمؾ  )وُمٗمٝمقُمف أنّ : ًـ اًمتًُّقزموىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق احل -

                                                           
ٌف أسمق احلً، 60/6: ذح اًمزرىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ (1)  . ـ اًمٌٜم٤ّمين ذم طم٤مؿمٞمتفومل يتٕم٘م 

 . 31/6: طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٕمٞمدي قمغم ذح اخلرر (2)

 . 333/3: طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ طمج٤مزي اًمٕمدوي قمغم ذح اعمجٛمقع (3)
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 .(1)ًمرب اعمديـ ًمٞم٠ميت سمْم٤مُمـ أو ًمٚمٛمديـ ًمٞم٠ميت سمف أيْم٤ًم مل يٛمتٜمع(

أو اعمديـ ، أْن ي٘مقل اعم٘مؽمُض ًمٚمٛم٘مِرض :ُمث٤مهل٤م ومٚمٕمّؾ ، ومل يٛمثِّٚمقا هلذه اًمّمقرة

و٤مُمٜم٤م  وَأطْمَي ، ومخذ هذا اعمٌٚمغَ ، ٓ أضمُد و٤مُمٜم٤ًم يْمٛمٜمٜمل قمٜمدك: ًمّم٤مطم٥م احلؼ

 ؽ.يْمٛمـ ًمؽ طم٘مّ 

، ومٞمدرس اًمٌٜمؽ َوْوَٕمف اعم٤مزم، سمٜمٍؽ ُمـ  أن يٓمٚم٥ُم ؿمخٌص متقيالً  :وُمـ أُمثٚمتٝم٤م

وقمدم شمٖمٓمٞم٦م رهقٟم٤مشمف ًمْمٕمػ ُمالءشمف اعم٤مًمٞم٦م ، خم٤مـمرًة قمغم اًمٌٜمؽ متقيٚمفومٞمتٌلم  ًمف أن  ذم 

ٕمٛمٞمؾ وم٢مذا يم٤من اًم، سمٙمٗم٤مًم٦م سمٜمٙمٞم٦مومٞمِمؽمط اًمٌٜمؽ ًمتٛمقيٚمف أْن ي٠ميت ، ُم٦م عمٌٚمغ اًمتٛمقيؾاعم٘مدّ 

، ُمٍمومٞم٦موم٘مد يٕمرض اًمٌٜمُؽ قمغم اًمٕمٛمٞمؾ ظمدُم٦ًم ، ومل جيد ُمـ يٕمٓمٞمف اًمٙمٗم٤مًم٦م، أضمٜمٌٞم٤ًم ُمثالً 

ُم٘م٤مسمؾ شمٚمؽ ، ُمٌٚمٖم٤ًم ُمـ اعم٤مل اًمٌٜمؽومٞمٓمٚم٥م ، ُمـ يٕمٓمٞمف اًمٙمٗم٤مًم٦موهل أْن يٌح٨م ًمف قمـ 

 .اخلدُم٦م

امنوم ؾمقاء أيم٤من اجلٕمُؾ ُمـ ، وهق وامٌن ٓزمٌ ، ذم هذه اًمّمقرة ضم٤مئزٌ  ٤مًمْم 

ووضمف ضمقازه أن   وؾمقاٌء طمؾ  احلؼُّ أم مل حيؾ.، ديـ أو ُمـ أضمٜمٌلأو ُمـ اعم اًمّْم٤مُمـ

لٓ ُمـ ، مل ي٠مظمذ ضمٕماًل قمغم وامٟمف اًمّْم٤مُمـ ام أظمذ اًمٌٜمُؽ وإٟمّ ، وٓ ُمـ اًمٌٜمؽ، اعمتٛمقِّ

 . اًمّْم٤مُمـُم٘م٤مسمؾ ؾمْٕمٞمف ذم إطمْم٤مر  ضمٕمالً 

الُه إًمٞمف، أن ي٠مظمذ و٤مُمٜم٤م :ايمغصـ ايمثاين ف قمٜمد َأضَمِٚمف اًمذي َأضم   وُمـ .ًمٞمْمٛمـ ًمف طم٘م 

 : أُمثٚمتٝم٤م اعمٕم٤مسة

يٓمٚم٥م اًمٌٜمؽ ، وسمٕمد طمّمقًمف قمغم اًمتٛمقيؾ، ُمـ سمٜمٍؽ  ؿمخٌص متقيالً  أن يٓمٚم٥َم  

ٌع أّٟمف  :ووضمف ضمقازه، ومٝمذا وامٌن ضم٤مئٌز ُمٓمٚم٘م٤مً  ُمٜمف أْن ي٠ميت سمٛمـ ي٘مدم ًمف يمٗم٤مًم٦م سمٜمٙمٞم٦م. شمؼمُّ

، وم٘مد يامـمؾ اعمديـ، إْذ ًمٞمس ومٞمف قمقض ٪وإطم٤ًمٌن ُمـ اعمديـ إمم ص٤مطم٥م اًمديـ
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اموم  واًمتقصمٞمؼ ُمـ ُمّمٚمح٦م اًمٕم٘مقد.، زي٤مدُة شمقصمُّؼ سمٖمػم قمقضٍ  ن٤مًمْم 

ـَ اًمذي قمٚمٞمف، أن ي٠مظمذ و٤مُمٜم٤م :ايمغصـ ايمثايمث ي ـُ اًمد  ؾ اعمدي يف ، ُمـ أضْمؾ أْن يٕمجِّ ومُٞم١مدِّ

 ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ.

أو أْن يدومٕمف ىمٌؾ أضمٚمف سمِمٝمٍر ُمثاًل أو ، وذًمؽ ُمثؾ أْن َيٓمٚم٥م ُمٜمف أْن يدومٕمف طم٤مًٓ  

قزم، اطمٌد ذم يمال احل٤مًملموم٤معمٕمٜمك و، أو أيمثر أىمّؾ  ًُ )ٓ ومرق سملم أن يْمٛمٜمف قمغم : ىم٤مل اًمتُّ

 .(1)أو ًمِدون إضمؾ(، احلٚمقل

يـ ؾ : ويٙمقن ذًمؽ ذم أْن ي٘مقل ؿمخص ًمّم٤مطم٥م اًمد  ـٌ عمديٜمؽ أْن ُيٕمجِّ أٟم٤م و٤مُم

تف وم٤معم٘مؽمُض ذم هذه احل٤مًم٦م ىمد ، ومٞمًدده ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ، اًمديـ اًمذي ًمؽ ذم ذُم 

ف ذم شم٠مضمٞمؾ ا ـَ اًمذي ًمف، ًمًدادأؾم٘مط طم٘م  ي ـٍ ًمٚمد  ة ، واعم٘مِرُض طَمَّمؾ قمغم و٤مُم ذم اعمد 

ٞم٦م.  اعمتٌ٘مِّ

سمٕم٘مد ، ُمـ أطمد اعمٕم٤مرض رضمٌؾ قمددًا ُمـ اًمًٞم٤مراتأن يِمؽمي : ُمث٤مل ذًمؽ

ٌؾ ، اعمراسمح٦م ًممُمر سم٤مًمنماء ـٌ ُم١َمضم  يٚمتزم سمَدوْمٕمف قمغم ، قمٚمٞمفومٞمؽمشم ٥م قمغم هذا اًمٕم٘مد دي

ؾ  إٟم ف صمؿّ ، أىم٤ًمط ٓطمتٞم٤مضمف ًمتٛمقيؾ سمٛمٌٚمغ آظمر ًمٌٜم٤مء ، ؾمداد ُم٤م قمٚمٞمفرهم٥م ذم أن يٕمجِّ

شمْمٛمـ ، يمٗم٤مًم٦م سمٜمٙمٞم٦موـمٚم٥م ، ومقاومؼ اعمٕمرض قمغم اًمتٕمجٞمؾ، "متقيؾ إٟمِم٤مئل"سمٞم٧م ًمف 

 ٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م.ة اعمتّ مجٞمع إىم٤ًمط ىمٌؾ اعمدّ  ؾمداد

َؾ ؾمداَد اًمدّ رّ اًمهذا  ومٜمجُد هٜم٤م أنّ  ي قمٚمٞمف ىمٌؾ ُمققمد طمٚمقل يـ اًمذضمَؾ ىمد قمج 

ف ذم شم٠مضم، إضمؾ ـٌ قمغم ذًمؽ، يـٞمؾ اًمدّ وم٠مؾم٘مط طم٘م  ام ىَمٌَِؾ اعمٕمرُض وإٟمّ ، ووٛمٜمف و٤مُم

ـٍ  ف، اًمتٕمجٞمؾ سمْم٤مُم ام ورسمّ ، ىمٌؾ ُمققمد اًمًداد هذا اًمرضمُؾ وم٘مد ُيٗمٚمس ، ظمقف ومقات طم٘مِّ

 ُم٤مـمؾ.
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امنومٝمذا  ـُ مم٤م جيقز ًمٚمٛمديـ شمٕمجٞمٚمف ىمٌؾ، صحٞمٌح وٓزم اًمْم   طمٞم٨م يم٤من اًمدي

ـُ ٟم٘مداً ، أضمٚمف ومٚمٚمٛم٘مؽمض قمٜمدئٍذ ، ُمـ ىمرض أو أْن حيؾ  قمْرو٤مً ، ُمثؾ أْن حيؾ  اًمدي

يـ ىمٌؾ َأضَمٚمف إْن ؿم٤مء ؾ َديٜمَف ىمٌؾ أضمٚمف، شمٕمجٞمُؾ اًمد  ، َوضَم٥م قمغم اعم٘مِرِض َأظْمُذه، وم٢مذا قمج 

ف )إذا يم٤من : ىم٤مل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ، جُيؼم قمغم أظْمذه ىمْم٤مءً وم٢مّٟمف  ،وم٢مْن أسمك اعم٘مرُض أن ي٠مظمذ طم٘م 

وإٟمام جُيؼم إذا مل ، (1)حيؾ  أضمُٚمف( وإن مل، جيؼم اًمذي ًمف اًمديـ قمغم أظمذهوم٢مّٟمف  ،اًمديـ قمٞمٜم٤م

ف ىمٌؾ إضمؾ.  يٙمـ قمغم اعم٘مرض ضٌر ذم اؾمتالم طم٘مِّ

سمٕم٘مد اعمراسمح٦م ًممُمر ، أن يِمؽمي ظم٤مًمٌد ُمـ أطمد اًمٌٜمقك ؾمٞم٤مرات: ُمث٤مل آظمر

ٌؾ قمغم ظم٤مًمد، سم٤مًمنماء ـٌ ُم١َمضم  وىمد يٙمقن ، ُيدومع قمغم أىم٤ًمط، ومٞمؽمشم ٥م قمغم هذا اًمٕم٘مد دي

ر ظم٤مًمٌد قمـ ؾمداد ىمًٍط واطمدٍ ف أٟمّ ، وٛمـ قم٘مد اعمراسمح٦م ، حَتِؾُّ مجٞمُع إىم٤ًمط، إذا شم٠مظم 

ومٞمخِمك أْن ، واؾمتٜم٤مدًا إمم أن  ظم٤مًمدًا يٜمْقي اًمًداد ُِمـ صمٛمـ اًمًٞم٤مرات اًمتل ؾمٞمٌٞمٕمٝم٤م

ر ذم اًمًداد اؿمؽمط أّٟمف  همػم، ومقاومؼ اًمٌٜمؽ قمغم اإلًمٖم٤مء، ومٓمٚم٥م إًمٖم٤مَء اًمٌٜمد اعمذيمقر، يت٠مظم 

د ظم٤مًمٌد مجٞمع إىم٤ًمط ىمٌؾ اعمدة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م. يْمٛمـ، ُم٘م٤مسمؾ إًمٖم٤مء اًمٌٜمد و٤مُمٜم٤مً   أن ُيًدِّ

صغّم اهلل -وم٘مد ىم٤مل رؾمقل اهلل ، ُمـ طُمًـ اًم٘مْم٤مءأّٟمف  :ووضمف ضمقازه، ومٝمذا وامٌن ضم٤مئزٌ 

 .(2)(طمقار ايمـاس أضمسـُفؿ ومضاءً  همننّ ): -قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

ومٚمٚمٛم٘مؽمِض أْن ُيٌ٘مل قمٜمده ، أن  إضمؾ ذم اًم٘مرض طمؼ ًمٚمٛم٘مؽمض :وسمٞم٤من ذًمؽ

ؾ َدوْمٕمف، َض إمم إضمؾ اعمت ٗمؼ قمٚمٞمفاًم٘مر امنًمَٞمً٘مط قمٜمف ، وًمف إْن ؿم٤مء أْن ُيٕمجِّ  اًمْم 

امنـمٚم٥م ُمـ اعم٘مرض إؾم٘م٤مط أّٟمف  ومتٕمجٞمؾ اعم٘مؽمض ًمٚمديـ ٓ يٕمٜمل، سمتٕمجٞمؾ إداء  اًمْم 

ف، قمـ ٟمٗمًف ذم اعمدة اعمتٌ٘مٞم٦م ، وإٟم ام اىمتْم٧ْم ُمّمٚمح٦ُم اعم٘مِرِض اًمت قصمَُّؼ ُمـ حتّمٞمؾ طم٘مِّ

وم٤معم٠ًمًم٦م وإن يم٤مٟم٧م ُمـ سم٤مب ، ِمك ُِمـ مم٤مـمٚم٦م اعم٘مؽمض أو إومالؾمف أو همٞمٌتفوَروْمَع ُم٤م خَي 

امنطُمط  " امنطُمط  "همػم أن  ، "وأزيدك اًمْم  أُم٤م ذم ، ام حَيرم ذم اًمٌٞمعإٟمّ ، "وأزيدك اًمْم 
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واًمٜمٗمع ٟمٗمٌع حمٌض ًمٚمٛم٘مرض ، اعم٘مؽمض وم٘مط إضمؾ ومٞمف ُمـ طمّؼ  ٕنّ ، ومٞمجقزاًم٘مرض 

 س ومٞمف ىمرٌض ضمر  ٟمٗمٕم٤ًم.ومٚمٞم، ومٚمٞمس ًمٚمٛم٘مؽمض ٟمٗمٌع ذم ذًمؽ ،وم٘مط

امن طمطّ ): ىم٤مل اًمدؾمقىمل  ٪ر اعمٜمع ذم اًمٌٞمع ٓ ذم اًم٘مرضام ي١مصمّ إٟمّ  ،وأزيدك اًمْم 

 .(1)(ؾ أو أسم٘مك ًمألضمؾاعم٘مؽمض إن ؿم٤مء قمجّ  إضمؾ ذم اًم٘مرض ُمـ طمّؼ  ٕنّ 

 : همػم أن  ًمٚمجقاز ذـملم

ف ضٌر  -اًمٌٜمؽ ُمثالً -يؽمشم٥م قمغم اؾمتالم اعم٘مرض  أّٓ  :ط إولايممّم  ، قمٚمٞمفحل٘مِّ

ض ُم٤مًَمف ًمٚمت ٚمػ سمٛمٕمٜمك أن ، سمحٞم٨م َيٙمقن سملم زُم٤ميَنْ آؾمتالم أو ُمٙم٤مٟمٞمٝمام ظمقٌف ، ُيٕمرِّ

 يٙمقن قمغم اعم٘مرض ضٌر ذم اظمتالف اًمزُم٤من أو ذم اظمتالف اعمٙم٤من.

ر هذا ذم أْن خيِمك اعم٘مرُض وٞم٤مع ُم٤مًمِف إذا أظمذه ذم همػم سمٚمِد اًم٘مرض ، وُيتّمقُّ

ـُ قمروو٤ًم َيُِمؼُّ ، قوم٤مً وذًمؽ طملم يٙمقن اًمٓمريؼ سملم اًمٌٚمديـ خَم  ويمذًمؽ ىمد يٙمقن اًمدي

ويمذًمؽ إُمر ذم اظمتالف ، ٚمٗم٦م ذم َحْٚمِٝم٤م إمم سمٚمِدهومٞمٙمقن قمٚمٞمف يم، قمغم اعم٘مرِض َحُْٚمٝم٤م

يـ ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ.، اًمزُم٤من  إذا يم٤من ُمٔمٜم ٦م ظمقٍف ذم اؾمتالم اًمد 

ىمٌؾ  ومٚمٚمٛم٘مرض أْن َيٛمتٜمع قمـ اؾمتالم اًمديـ اًمذي ًمف، وم٢مذا شمرشم ٥م قمغم ذًمؽ ضرٌ 

ف إٓ ذم سمٚمد اًم٘مرض، إضمؾ اعمت ٗمؼ قمٚمٞمف ومال جُيؼم قمغم أظْمذه ، وًمف أن يٛمتٜمع قمـ أظْمذ طم٘مِّ

 إٓ سمرو٤مه.

ٗمؼ أن أن يتّ  )إّٓ  :هـ( 536ت)ىم٤مل أسمق اًمٓم٤مهر سمـ سمِمػم اًمتٜمقظمل اعمٝمدوي 

وإن يم٤من ، ًمٚمٓم٤مًم٥م وم٤مئدة ذم اًمت٠مظمػم يمام ًمق طمّمؾ ذم اًمزُم٤من ظمقف أو ومٞمام سملم اًمٌٚمديـ

وق ، (2)وو٤م هل٤م حؾ أو ـمٕم٤مُم٤م ومال جيؼم قمغم ىمٌقًمف(اًمديـ قمر وىم٤مل اًمِمٞمخ أحد َزرُّ

 إّٓ أن، ومٚمف اًمتٕمجٞمؾ ُمٓمٚم٘م٤م، اعم٘مؽمض )إضمؾ ذم اًم٘مرض ُمـ طمّؼ : هـ( 684-899)
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 .(1)يٙمقن ذم شمٕمجٞمٚمف ضر قمغم رب اًمديـ(

ـُ اًمذي طمؾ  مم٤م جيقز ًمٚمٛمديـ شمٕمجٞمٚمف ىمٌؾ أضمٚمف: ايمممط ايمثاين ، أن يٙمقن اًمدي

يـ ًمف طم٤مٓن وذًمؽ أنّ ، ف قمغم ىمٌقًمف ىمٌؾ أضمٚمف٤م جيقز إضم٤ٌمُر ُمًتح٘مّ ي ممّ أ  : اًمد 

ـَ  :لاحلال إوّ  ، إذا ريض اعم٘مؽمض، ومديـ اًمٜم٘مد جيقز شمٕمجٞمٚمف، ٟم٘مدٍ  أْن يٙمقن دي

ٚمف، احلؼ ذم إضمِؾ ًَمف ٕنّ  وًمذًمؽ ومٚمٚمٛم٘مؽمض ، وإن ؿم٤مء أسم٘م٤مه ًمألضمؾ، إن ؿم٤مء قمج 

يـ ًمألضمؾ وإْن ؿم٤مء أسْمَ٘مك، شمٕمجٞمؾ اًمًداد إن ؿم٤مء ، ومتٕمجٞمُٚمف ؾمداد ُم٤م قمٚمٞمف ُِمـ ديـ، اًمد 

امن ـمٚم٥م ُمـ اعم٘مرض طمطّ أّٟمف  ٓ يٕمٜمل وم٤مٕضمؾ ذم اًم٘مرض ُمٜمٗمٕم٦م ُمـ ضمٝم٦م ، قمٜمف اًمْم 

يًتقي ذم ذًمؽ ، وًمٞمس ًمف ىمًٌط ُمـ اًمثٛمـ، ومٚمٞمس ُم٘مّمقداً ، اعمٕمٓمل ٓ ُمـ ضمٝم٦م أظمذ

ـُ ٟم٘مدًا ُمـ سمٞمع ـُ ٟم٘مدًا ُمـ ىمر، أْن حيؾ  اًمدي  ض.أو أْن حيؾ  اًمدي

ـَ قَمْرض :احلال ايمثاين أْن يٙمقن دي
، ذًمؽ أن  اًمديـ ىمد حيؾُّ قمْرو٤ًم ُمـ ىمرضٍ ، (2)

 : ومٝمام طم٤مًمت٤من، وىمد حيؾُّ قمْرو٤ًم ُمـ سمٞمع

ـُ قمْرو٤ًم ُمـ ىمرٍض. :إولم   أْن حيؾ  اًمدي

ُمـ ذيم٦ٍم ، أن ي٘مؽمض ُمّمٜمٌع ًمٚمٛمقاد اإلٟمِم٤مئٞم٦م قمنمَة أـمٜم٤من ُمـ اخلِم٥م :ُمث٤مًمف 

وسمٕمد ، سمٕمد ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م "ؾمداد اًم٘مرض"يتؿ إرضم٤مع ُمثٚمٝم٤م قمغم أن ، إظمِم٤مبًمتّمٜمٞمع 

د وم٢مّٟمف  ،رهم٥م اعمّمٜمع ذم ؾمداد اًم٘مرض ىمٌؾ طمٚمقل أضَمِٚمف، ٦م أؿمٝمرُميضِّ ؾمتّ  إذا ؾمد 

، "اؾمتالم اخلِم٥م اعم٘مؽمض"ٝم٤م ومُتجؼم اًمنميم٦م قمغم ىَمٌقل أظمذ طم٘مّ ، اًم٘مرض اًمذي قمٚمٞمف

ٝم٤م ٕنّ ، ومال ُيِمؽَمُط رو٤مه٤م يـُمَ  ام ُمـ طمّؼ وإٟمّ ، إضمؾ ًمٞمس ُمـ طم٘مِّ وم٢من ، ـ قمٚمٞمف اًمد 

ؾ اًمدّ  إذا يم٤من ذم شمٕمجٞمٚمف ضٌر قمغم  إٓ  ، وإن ؿم٤مء أسم٘م٤مه ًمألضمؾ، يـؿم٤مء اعمّمٜمع قمج 

                                                           
 . 749/2: ذح اًمرؾم٤مًم٦م (1)

اًمَٕمْرُض ُم٤م ؾِمَقى اًمٜم٘مديـ ُِمـ اعمت٤مع، ومْجُٕمٝم٤م قمروض، أُم٤م اًمَٕمَرُض ومجٛمٞمع ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م، ومٙمؾُّ قَمْرٍض داظمٌؾ ذم  (2)

 . أُم٤م اًمٜم٘مقد يم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م واًمري٤مل واًمدوٓر ومٞم٘م٤مل هل٤م: قَملْم  اًمَٕمَرض.
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ٝم٤م ىمٌؾ إضمؾ.، اًمنميم٦م  ومال دمؼم قمغم اؾمتالم طم٘مِّ

ـُ قمْرو٤ًم ُمـ سمٞمع: ايمثاكقة  ُمثؾ أْن حيؾ  سمْم٤مقم٦ًم ُمـ سمٞمع.، أْن حيؾ  اًمدي

ُم٤مئ٦م ؾمٞم٤مرة ، أطمد اعمّم٤مٟمع اًمٕم٤معمٞم٦م أن شمِمؽمي ذيم٦ٌم ًمت٠مضمػم اًمًٞم٤مرات ُمـ :ُمث٤مهل٤م

َتٚمٛمٝم٤م ُمـ اعمّمٜمع سمٕمد ؾمٜم٦م، سمٛمٚمٞمقن ري٤مل ٟم٘مداً  ًْ ـٌ ًمٚمنميم٦م قمغم ، قمغم أن شَم وم٤مًمًٞم٤مرات دي

ك ُمقصقوم٤م ذم اًمذُم٦م ، اعمّمٜمع ـُ ُيًٛم  صمؿ رهم٥م اعمّمٜمع ذم ، "اؾمتّمٜم٤مع"وهذا اًمدي

ف ذم اًمت٠مضمٞمؾ امنًمَٞمًُ٘مَط قمٜمف ، اؾم٘م٤مط طم٘م  ؾ شمًٚمٞمَؿ ، قمٚمٞمف ٦مذم اعمدة اعمتٌ٘مٞم اًمْم  ومَتَٕمج 

 اًمًٞم٤مرات ىمٌؾ إضمؾ.

امنوم ًمٞمس ًمٚمٛمّمٜمع أْن جُيؼم اًمنميم٦م ّٕٟمف ، هٜم٤م ٓ جيقز "اًمٜم٤مشم٩م قمـ اًمتٕمجٞمؾ" ٤مًمْم 

وًمق سمٞمٕم٧ْم اًمًٞم٤مرات سم٘مْدر صمٛمٜمٝم٤م أو ، قمغم اؾمتالم اًمًٞم٤مرات ىمٌؾ طمٚمقل ُمققمد اؾمتالُمٝم٤م

يـ اعم١مضم، أيمثر أي و٤مُمٜم٤م قمغم ، ؾوًمذًمؽ ومٚمٞمس ًمٚمٛمّمٜمع أْن ُيٕمٓمل اًمنميم٦م و٤مُمٜم٤ًم سم٤مًمد 

أن  شمٕمجٞمَؾ اًمقيم٤مًم٦م  :ووضمف ُمٜمٕمف ،ؿ اعمّمٜمع اًمًٞم٤مرات ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾأْن ُيًٚمّ 

ُمـ طمؼِّ ، يـ اًمذي حيؾُّ قمْرو٤ًم ُمـ سمٞمعإضمؾ ذم اًمدّ  ٕنّ ، ًمٚمًٞم٤مرات ص٤مر وامٟم٤م سمجٕمؾ

امنطُمط  : اًمقيم٤مًم٦م ىم٤مًم٧م ًمٚمنميم٦م ومٙم٠منّ ، اًمٓمروملم  وأزيدك شمقصمُّ٘م٤مً ، ة اًم٤ٌمىمٞم٦مقمٜمِّل ذم اعمدّ  اًمْم 

وم٤مًمقيم٤مًم٦م هٜم٤م مل شم٘مّمد إسمراء ، يْمٛمـ اؾمتالُمؽ اًمًٞم٤مرات ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ، سمْم٤مُمـ

تٝم٤م سمتٕمجٞمؾ شمًٚمٞمؿ اًمًٞم٤مرات امنوهل إؾم٘م٤مط ، سمؾ ىَمَّمدت ُمٜمٗمٕم٦مً ، ذُم  ، قمـ ٟمٗمًٝم٤م اًمْم 

َٚمؿ، ذم اعمدة اًم٤ٌمىمٞم٦م  ً ٚم٦م ُمـ اًم وم٤معم٘مؽمض ي٘مقل ، يمام هق احل٤مل ذم اًمٕمروض اعم١مضم 

امنطمط  قمٜمِّل : ًمٚمٛم٘مرض ؾ ًمؽ اًمديـ، ذم اعمدة اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ إضمؾ اًمْم  ومٝمق ُمـ ، ٕقُمجِّ

امنطُمط  "سم٤مب  ُمًٚمٗم٤م وازداد  ؾ ُم٤م ذم اًمذُم٦م قمدّ )ُمـ قمجّ : ىم٤مل اًمدردير، "وأزيدك اًمْم 

امنآٟمتٗم٤مع سمً٘مقط   ٟمٗمٕم٤م. ومٝمق ؾمٚمػ ضمرّ  ،(1)(اًمْم 

                                                           
 . 219/3: اًمنمح اًمٙمٌػم (1)
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٦م ٞم٤من ذًمؽ أن  ًمٙمال اًمٓمروملم همرو٤ًم: وسم ومٖمرُض اعم٘مرِض أْن شَمٌ٘مك اًمٕمروُض ذم ذُم 

وم٘مد شم٤ًموي ىمٞمٛمُتٝم٤م ذم ،  طم٥ًم إزُمٜم٦مٕن  صمٛمٜمٝم٤م يتٖمػّم ، ؽمض إمم أْن حيؾ  أضمُٚمٝم٤ماعم٘م

ًمٞمٜمتٗمع ، ومٖمَرُوف أْن يرصد إؾمقاق، وشم٤ًموي ذم وىم٧ٍم آظمر أيمثر، سمٕمض إوىم٤مت ُم٤مئ٦مً 

ومام يراد ًمألؾمقاق ٓ جيؼم قمغم ىمٌقًمف ): وقىم٤مل اًمِمٞمخ زرّ ، سم٤مًمرسمح وىم٧م طمٚمقل َأضَمِٚمف

 .(يم٤مًمٕمروض واًمٓمٕم٤مم، إن يم٤من مم٤م يرصد ًمألؾمقاق ،يِم٤مء إّٓ أنقمٜمد شمٕمجٞمٚمف 

امنأراد أْن ُيً٘مط أّٟمف  وهمرض اعم٘مؽِمُض  ٥م ، ة اعمتٌ٘مٞم٦مذم اعمدّ ، قمـ ٟمٗمًف اًمْم  ومرهم 

ٚم٦ًم ىمٌؾ وىمتٝم٤م امنومَحط  قمـ اعم٘مرض ، اعم٘مرض ذم ىمٌقل اًمٕمروض ُمٕمج  ًمٞم٘مٌؾ ، اًمْم 

ف ذم اًمت٠مضمٞمؾ، اًمتٕمجٞمؾ امنًمَٞمًُ٘مَط قمٜمف ، وأؾْمَ٘مَط طم٘م   ة اًم٤ٌمىمٞم٦م. ذم اعمدّ  اًمْم 

ـَ ، أن ي٠مظمذ و٤مُمٜم٤م :ايمغصـ ايمرازمع ـُ اًمدي ر اعمدي ، إمم أسمٕمد ُمـ أضمٚمف، ُِمـ أضْمِؾ أْن ي١مظمِّ

ً  ُِمـ أضْمِؾ أْن ي١مظّم ، يـومٞمتقاوم٘م٤م قمغم أْن ي٠مظمذ اعم٘مرض ُمـ اعم٘مؽمض و٤مُمٜم٤م سم٤مًمدّ  داد ر اًم

 إمم أسمٕمد ُمـ أضمٚمف.

يـ نوم٘مد يتقاوم٘م٤م قمغم ذًمؽ سمٕمد  نيتقاوم٘م٤موىمد ، قمغم ذًمؽ ىمٌؾ أْن حيؾ  أضمُؾ اًمد 

 : ومٝمام صقرشم٤من، طمٚمقل إضمؾ

لم يـ :ايمصقرة إوَّ ُمثؾ أْن يٓمٚم٥م ، أْن يتقاوم٘م٤م قمغم ذًمؽ ىمٌؾ أْن حيؾ  أضمُؾ اًمد 

ٚمف ٕضمٍؾ آظمر ف قمٜمد ، اعم٘مؽمض ُمـ اعم٘مرض أْن ي١مضمِّ قمغم أْن ي٠مشمٞمف سمْم٤مُمـ يْمٛمـ طم٘م 

َٚمف إًمٞمف.  طمٚمقل إضمؾ اًمذي أضم 

، ع ذيم٦م قم٘م٤مري٦م قمغم أْن شمٌٜمل ًمف سمٞمت٤م سمٛمٚمٞمقن ري٤ملُم اًمٕمٛمالءٗمؼ أطمد اشمّ : مثاهلا

٦م قمٚمٞمف ومٕم٤مت اعمًتح٘مّ ؾمداد اًمدّ  ُمقاقمٞمدٗم٘م٤م قمغم وم٤مشمّ ، اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد ؾمٜم٦م قمغم أْن يتؿّ 

قمغم اًمتٛمقيؾ اعم٠مظمقذ ُمـ صٜمدوق اًمدقمؿ  ؾمدادهذم  ُمٕمتٛمدٌ واًمٕمٛمٞمؾ ، ًمٚمنميم٦م

اًمدقمؿ  همػم أن  اًمٕمٛمٞمؾ ظمٌَم أْن شمت٠مظمر اًمدومٕم٦م اعمًتح٘م٦م ًمف ُمـ صٜمدوق، احلٙمقُمل



  ايمضامن زمجعؾ فمـد اظمايمؽقة 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|283 

وم٘مد ٓ شمتزاُمـ دومٕم٤مت اًمّمٜمدوق ُمع ُمقاقمٞمد ؾمداد اًمدومٕم٤مت اعمًتح٘م٦م ، احلٙمقُمل

، ومٓمٚم٥م ُمـ اًمنميم٦م أْن مُتْٝمٚمف ٕضمٍؾ آظمر، ومٞمؽمشم ٥م قمغم ذًمؽ اًمت٠مظمر ذم اًمًداد، ًمٚمنميم٦م

 قمغم أْن حُيَي و٤مُمٜم٤ًم يْمٛمٜمف قمغم إضمؾ اجلديد.

ؾ د  ًمّم٤مطم٥م اًم أنّ  :ووضمف حتريٛمٝم٤م هذه اًمّمقرة ٓ دمقز.: ضمؽؿفا يـ أْن ُي١مضمِّ

إذا أظمذ وامٟم٤ًم قمغم اًمت٠مضمٞمؾ ص٤مر سمٛمٜمزًم٦م َُمـ أقمٓمك ُمٜمٗمٕم٦ًم أّٟمف  همػم، ُمققمد ؾمداد اًمديـ

امنوهل اًمت٠مضمٞمؾ ُم٘م٤مسمؾ اًمتقصمُّؼ سم ـٍ ىم٤مسَمَؾ اًمت٠مضمٞمؾ. ، ٤مًمْم  ف سمْم٤مُم  ومتقصمٞمُؼ طم٘مِّ

سم٥ًٌم ظَمْقومف ُِمـ إومالس اعمديـ ىمٌؾ -يم٠من  ص٤مطم٥م اًمديـ : وسمٕم٤ٌمرة أظمرى

ـٍ ـمٚم٥م اًمتقصمُّ  -إضمؾ يـ، َؼ سمْم٤مُم ومٌٝمذا يٙمقن ىمد ـمٚم٥م ، ُم٘م٤مسمؾ ىمٌقًمف سمت٠مظمػم ؾمداد اًمد 

، يـَُمـ ًمف اًمدّ  )ٕنّ  :هـ(  453-536ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل اعم٤مزري )ت، ُمٜمٗمٕم٦ًم ُم٘م٤مسمؾ ؾمٚمػ

ٌَْْمف إذا طمؾ  أضمُٚمف ه ف ىمٌض ديٜمف صمؿ ردّ يم٠مٟمّ ، سمف عوم٤مًمت٠مظمػم إمم أضمٍؾ صم٤مٍن شمٓمق  ، يًتحؼُّ ىَم

ومّم٤مر ، لىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء إضمؾ إوّ ، سمنمط حٞمٍؾ يقصمُِّؼ سمف قمغم ُمـ أقمٓم٤مه ًمف ؾمٚمًٗم٤م ُمٜمف

 .(1)أضمٚمف( يـ ىمٌَؾ أن حيّؾ ؼ اًمٖمريؿ سم٤مًمدّ ضمّر ُمٜمٗمٕم٦ًم وهق شمقصمّ ، وهق اًمت٠مظمػم، ذًمؽ يمًٚمػ

ُمثؾ أْن حيؾ  أضمُؾ ، أْن يتقاوم٘م٤م قمغم ذًمؽ سمٕمد طمٚمقل إضمؾ :ايمثاكقة ايمصقرة

داد  ً داد، اًم  ً ومٞم٘مقل اعم٘مؽمُض ، ٚمفٝمِ عم٘مِرِض أْن ُيٛمـمٚم٥م اعم٘مؽمُض ُمـ ا، وم٢مذا طمؾ  أضمُؾ اًم

ؽ قمٜمد طمٚمقل إضمؾ اًمث٤مين ، أُمٝمٚمٜمل ٕضمٍؾ آظمر: ًمٚمٛم٘مرض وآشمٞمؽ سمْم٤مُمـ يْمٛمـ طم٘م 

ْٚمَتف.  اًمذي أضم 

  أطمد اًمٕمٛمالءٗمؼ اشمّ : مثاهلا
ٍ
قمغم ، قمغم أْن شمٌٜمل ًمف سمٞمت٤م سمٛمٚمٞمقن ري٤مل، ُمع ذيم٦م سمٜم٤مء

واًمٕمٛمٞمؾ ، ٦م قمٚمٞمف ًمٚمنميم٦م٘مّ ومٕم٤مت اعمًتحٗم٘م٤م قمغم ؾمداد اًمدّ وم٤مشمّ ، أْن يتؿ اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد ؾمٜم٦م

همػم أن  إضمؾ ، قمؿ احلٙمقُملقمغم اًمتٛمقيؾ اعم٠مظمقذ ُمـ صٜمدوق اًمدّ  ؾمدادهذم ُمٕمتٛمٌد 

                                                           
 . 197/3: تٚم٘ملم ًمٚمامزريذح اًم (1)
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٦م ًمف ُمـ ومٕم٦م اعمًتح٘مّ سم٥ًٌم شم٠مظمر اًمدّ ، ومٕم٦م إظمػمةَ ـ ُمـ ؾمداد اًمدّ ومل يتٛمٙمّ ، طمؾ  

ومٓمٚم٥م ُمـ اًمنميم٦م أْن مُتْٝمٚمف ، وم٘مد ٓ يًتٚمٛمٝم٤م إٓ سمٕمد ؾمٜم٦م، قمؿ احلٙمقُملصٜمدوق اًمدّ 

 قمغم أْن حُيَي و٤مُمٜم٤ًم يْمٛمٜمف قمغم إضمؾ اجلديد.، رٕضمٍؾ آظم

يـ ىم٤مدرًا قمغم أْن ُي١مدِّي مجٞمع ، ومٗمل هذه اًمّمقرة ـُ وىم٧َم طمٚمقل اًمد  ىمد يٙمقن اعمدي

 : ومٝمام طم٤مٓن، وىمد يٙمقن همػم ىم٤مدر قمغم ذًمؽ، ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ ديـ

يـ :لإوّ  احلال ـُ ُمٞمًقرًا وىم٧م طمٚمقل اًمد   أي أْن يٙمقن ىم٤مدراً ، أن يٙمقن اعمدي

 قمغم ؾمداد مجٞمع ديٜمف طم٤مًٓ.

إذا يم٤من أّٟمف  ذًمؽ، ٓ يٙمٗمل أن يٙمقن ىم٤مدرًا قمغم أْن ُي١مدِّي سمٕمض ديٜمفأّٟمف  ويالطمظ

ًّ  ىم٤مدراً  امنوم، سمٛمٜمزًم٦م َُمـ اسمَتَدأ ىمرو٤ًم آظمَر سمْمامنوم٢مّٟمف  ،داد أنقمغم اًم هٜم٤م مل ُي٘م٤مسمْٚمف  ٤مًمْم 

 ام هق َٟمْٗمٌع حمض ٓ قمقض ومٞمف.وإٟمّ ، قمقض

ـُ أُمّ  وأقمٓمك ، ٕمنًا سم٤مًمٌٕمض أظمروُمُ ، ُمقها سمٌٕمض احلؼ ٤م إذا يم٤من اعمدي

َرهوم٢مّٟمف  ،ص٤مطم٥َم احلؼِّ و٤مُمٜم٤مً  وم٘مد ص٤مر شم٠مظمػُمه ؾمداد ُم٤م ، إْن وٛمٜمف سمجٛمٞمع ديٜمف ًمٞم١مظمِّ

يـ احل٤ملِّ  ٕنّ ، سمٛمٜمزًم٦م اًمًٚمػ، قمٚمٞمف ُمـ َديـ ُيٕمدُّ  -اًمذي هق ُُمْٕمِنٌ سمف-شم٠مظمػَم اًمد 

امنٗم٤مع سم٤مًمت قصمُّؼ سمومحٞم٨م يم٤من هذا اًمت ٠مظمػُم قمقو٤ًم ًمالٟمت، ؾمٚمٗم٤مً  وم٘مد ص٤مر ؾمٚمٗم٤ًم ضمر  ، ٤مًمْم 

امنواٟمتٗمع سم، ؾمٚمٌػ ، )إْذ شم٠مظمػمه سم٤معم٤مئ٦م اعمقِهِ هب٤م: ىم٤مل اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ، ٟمٗمٕم٤م ذم اعم٤مئ٦م  ٤مًمْم 

 .(1)اًمتل هق ُمٕمن هب٤م(

امنواعم٘مّمقد أْن حَيّمؾ ًمف اًمٞم٤ًمُر وىْم٧َم  ل أي ذم ، اًمْم  وم٢مذا طمّمؾ ، إضمؾأو 

ل إضمؾ وهبذا وم٘مد ؾمٚمٛم٧ْم اعمٕم٤مُمٚم٦م ُِمـ ، د ص٤مر ىم٤مدرًا قمغم اًمًدادوم٘م، اًمٞم٤ًمر ذم أو 

 وم٢مْن وٛمٜمف سم٘مْدر ي٤ًمره ضم٤مَز. .وم٢مْن طمّمؾ إقم٤ًمٌر سمٕمد ذًمؽ ومال يّي ، ؾمٚمٍػ ضمر  ُمٜمٗمٕم٦م

                                                           
  .333/6: اًمتقوٞمح (1)
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٦م ديٜم٤مرأن يٙمقن قمغم أطمد اًمٕمٛمالء ديقٌن سم٘مٞمٛم٦م ُم٤مئ٦م أًمػ  :مثال ذيمؽ ، طم٤مًم 

ر ومل يتقومّ ، ديٜم٤مر ٓ همػم وًمدى اًمٕمٛمٞمؾ قم٘م٤مٌر ىمٞمٛمتف مخًقن أًمػ، ومتقيؾًمنميم٦م اؾمتثامر 

وم٘م٤مل اًمقيمٞمؾ ، ٚم٦موم٢مذا وٛمٜمف ويمٞمٚمف ُمثاًل سم٤مخلٛمًلم اعمقه هب٤م ُم١مضّم ، ًمديف سم٘مٞم ٦ُم اعمٌٚمغ

م ًمٚمنميم٦م ، قمكَم  إمم ؿمٝمر -اًمتل َيْ٘مِدُر قمغم ؾمداده٤م أن-وامُن اخلٛمًلم : ًمٚمنميم٦م وم٘مد 

ًمؽ إذا ىم٤مم سمتًٞمٞمؾ وذ، يمٗم٤مًم٦ًم سم٘مٞمٛم٦م مخًلم أًمػ ديٜم٤مر اًمتل َيْ٘مِدُر اًمٕمٛمٞمؾ هب٤م إمم ؿمٝمر

 اًمٕم٘م٤مر اعمذيمقر.

ل اعمديـ إذا يم٤من ُمقهًا ُمـ أوّ  أنّ  :ووضمف ضمقازه٤م هذه اًمّمقرة. دمقز: ضمؽؿفا

امنوم٢من  ، طملم ي٠ميت سمْم٤مُمـ سم٘مْدِر ي٤ًمِرهوم٢مّٟمف  ،إضمؾ ٓ ، ٟمٗمٌع حمٌض ًمٚمٛم٘مرض اًمْم 

ف ومٙم٠مٟمّ ، يـ ىم٤مدٌر قمغم أن يًتقذم ديٜمف ُمـ اعمديـ طم٤مٕٓن  ص٤مطم٥م اًمدّ ، قمقض ومٞمف

 سمْم٤مُمـ.، ت٠مظمػم ذًمؽ اعم٘مدار اسمَتَدَأ ؾمٚمٗم٤م سمذًمؽ اًم٘مدر اًمذي هق ُمقه سمفسم

ـُ أن ُمٕمنًا سمجٛمٞمع ُم٤مًمف :ايمثاين احلال أي أْن يٙمقن همػم ىم٤مدر ، أن يٙمقن اعمدي

ره ص٤مطم٥ُم اًمديـ إمم وىم٧ٍم َيَرى، قمغم ؾمداد مجٞمع ديٜمف  ُيْٞمِنُ إًمٞمف.أّٟمف  وم٠مظم 

ـٍ هذه احل٤مًم٦م جيقز أْن حيّمؾ ص٤مطم٥م احل: ضمؽؿفا ف  ؼ قمغم و٤مُم يْمٛمـ ًمف طم٘م 

، طمٞمٜمئٍذ أٟمٔمر ُمٕمناً أّٟمف  :ووضمف ضمقاز ذًمؽ اًمذي َيَرى أن  اعمديـ ُيْٞمِنُ ومٞمف. ذم اًمقىم٧ِم 

وُمـ سم٤مب َأومَم جيقز أن يْمٛمٜمف هب٤م إمم ُم٤م دون اًمقىم٧م ، وطمّمؾ قمغم وامن سمال ضمٕمؾ

 ُيْٞمن ومٞمف.أّٟمف  اًمذي يرى

 : إن ًمإلقم٤ًمر طم٤مًمتلم صمؿّ 

شمٙمقن اًمٕم٤مدة أْن يًتٛمر إقم٤ًمره ٔظمر إضمؾ اًمذي وٛمٜمف أْن  :إولم احلايمة

 إًمٞمف. اًمّْم٤مُمـ

سمٛمٌٚمغ ُم٤مئتل أًمػ ري٤مل ، اؿمؽمى قمٛمٞمٌؾ ُمـ أطمد اعمٕم٤مرض ؾمٞم٤مرةً  :ذيمؽ مثال

 ًّ ومّم٤مر قم٤مضمزًا قمـ ؾمداد ، شمؿ  ومّْمُٚمف ُمـ اًمٕمٛمؾ، وسمٕمد ؾمٜم٦م، ٓم٦م قمغم ؾمٜمتلمُم٘م
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 د ومؽمة ؾمدادومٓمٚم٥م ُمـ اعمٕمرض أْن يٛمدّ ، حلٚمقل مجٞمٕمٝم٤م سم٥ًٌم اًمٗمّمؾ، إىم٤ًمط

، ومْمٛمٜمف زُمٞمٌؾ ًمف، قمغم أْن حُيَي و٤مُمٜم٤ًم يْمٛمٜمف إمم إضمؾ اجلديد، إىم٤ًمط إمم ؾمٜمتلم

، واًمٕم٤مدة شمٗمٞمد إقم٤ًمره إمم ن٤مي٦م إضمؾ اًمذي وٛمٜمف إًمٞمف زُمٞمُٚمف، وم٤مًمٕمٛمٞمُؾ ُمٕمٌن أن

 ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب. أو ٕيِّ ، وذًمؽ ًم٘مٚم ٦م اًمقفم٤مئػ اًمِم٤مهمرة ذم ؾمقق اًمٕمٛمؾ

وإن ، -وهق اًم٤ٌمئع- ص٤مطم٥م احلّؼ  أنّ  :وضمف ذًمؽ وامٟمف.جيقز : ضامكف ضمؽؿ

امناٟمتٗمع سمتقصمُّ٘مف سم ِٚمٗم٤مً وم٢مّٟمف  ،٤مًمْم  ًْ وإذا ، ام َأْٟمَٔمَر ُمٕمناً وإٟمّ ، ٓ طم٘مٞم٘م٦ًم وٓ طمٙمامً ، ٓ ُيٕمدُّ ُم

 ومال ؾمٚمػ هٜم٤م.، يم٤من إٟمٔم٤مر اعمٕمن واضم٤ٌمً 

 شمٙمقن اًمٕم٤مدُة أْن ٓ يًتٛمر إقم٤ًمره ٔظمر إضمؾ. أنْ  :ايمثاكقة احلايمة

، سم٥ًٌم ريمقد اًمًقق اعمقؾمٛمل اًمذي يًتٖمرق قم٤مدة ؿمٝمريـ وم٠مىمؾ :ذيمؽ المث

واًمٕمٓمقرات ُمـ أطمد اًمٌٜمقك ظمدُم٦م اًمًح٥م قمغم  إًم٦ًٌمـمٚم٧ٌْم ذيم٦ٌم ًمٌٞمع 

ك شمقومػم ؾم٘مٍػ ، ومٙم٤من اًمٓمٚم٥م ُمتْمٛمٜم٤ًم ؾمح٥م ُمٌٚمغ يمٌػم، اعمٙمِمقف وهق ُم٤م يًٛم 

شمٗم٤مق قمغم أن آ وشمؿّ ، وهذا يًتٚمزم ُمـ اًمٌٜمؽ َأظْمَذ وامٟم٤مت قمٚمٞمف، ُمرشمٗمٍع ًمٚمنميم٦م

، ُم٧م اًمنميم٦م ُمـ يٙمٗمٚمٝم٤م يمٗم٤مًم٦ًم سمٜمٙمٞم٦مً وىمدّ ، يـ سمٕمد أرسمٕم٦م أؿمٝمريٙمقن ُمققمد ؾمداد اًمدّ 

 اًمنميم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م ؾمداد مجٞمع اًمديـ. وأنّ ، ع ارشمٗم٤مع اعمٌٞمٕم٤مت سمٕمد ؿمٝمريـسم٤مقمت٤ٌمر أن اعمتقىمّ 

أي إمم ُم٤م ىمٌؾ ، أو أصمٜم٤مء إضمؾ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مدة طمّمقل اًمٞم٤ًمر هل٤م قمٜمد إضمؾ

ويم٤مٟم٧م قم٤مدشمف أن يقه ، ُمثؾ َُمـ يٙمقن ُمٕمنًا أن، ُيْٞمن إًمٞمفأّٟمف  ىاًمقىم٧م اًمذي ير

٤مت، سمام ي٠مشمٞمف ُمـ راشم٥ٍم ؿمٝمري، سمٕمد ؿمٝمريـ ُمٜمٝم٤م أو ُمـ إجي٤مر ، أو سمام ي٠مشمٞمف ُمـ ُمًتح٘م 

ـُ ومٞمْمٛمٜمُُف ، قم٘م٤مرات أو همػمه٤م  .(1)يم٠مرسمٕم٦م أؿمٝمر ُمثالً ، إمم أضمؾ آظمر اًمّْم٤مُم

                                                           

ؼ، وم٘مد ٓ وىمٞمؾ جيقز وامٟمف، ٕ (1) ل ُمٜمزًم٦َم اعمح٘م  ىم ٥َم ٓ ُيٜمز  ن  إصؾ اؾمتّمح٤مب قمنه، ذًمؽ أن  اًمٞم٤ًمَر اعمؽَمَ

ه، وم٢مذا َأقْمَن َوضَم٥َم قمغم اعم٘مرض إٟمٔم٤مُره، وم٢مذا يم٤من إٟمٔم٤مُره واضم٤ًٌم قمغم اعم٘مرض، وم٢من  اإلٟم ٔم٤مر ٓ ُيَٕمدُّ حيّمؾ ُيْنُ

ع سم٤مًمْمامن  . ؾمٚمٗم٤ًم طمّمؾ قمٚمٞمف ُمـ اعم٘مرض، ومٙم٤من اعم٘مؽمُض سم٢مقم٤ًمره سمٛمٜمزًم٦م اعمتؼمِّ
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ف ص٤مطم٥م احلّؼ  أن   :ووضمف ذًمؽ ٓ جيقز وامٟمف. :ضمؽؿ ضامكف  ىم٤مدٌر قمغم َأظْمِذ طم٘مِّ

امنسمتقصمُّ٘مف سم، شمًٚمٞمٗم٤ًم ضمر  ٟمٗمٕم٤م، ومّم٤مر شم٠مظمػم إضمؾ سمٕمد ُيْنٍ ، قمٜمد اًمٞم٤ًمر ومٞمام ىمٌؾ  ٤مًمْم 

امنوىمد اٟمتٗمع سم، ومّم٤مطم٥ُم احلؼ ُمًٚمٌػ ذم اًمِمٝمريـ إظمػميـ، ينه اًمذي أظمذه  ٤مًمْم 

ىم ٥َم  سمٜم٤مء قمغم أنّ ، ُمـ اعمديـ ذم إرسمٕم٦م أؿمٝمر ؼ اًمٞم٤ًمَر اعمؽَمَ وم٤معمتقىم ع ًمف طمٙمؿ ، يم٤معمح٘م 

ر قمـ ي٤ًمره ُيٕمدُّ ص٤مطم٥م احلؼ ومٞمف اًمزُم٤من اعمت٠مظّم  )ٕنّ : ىم٤مل اًمِمٞمخ ظمٚمٞمؾ، اًمقاىمع

ؾّٕٟمف  ٪ُمًٚمٗم٤مً  َر ُم٤م قمج  وىمد اٟمتٗمع سم٤محلٛمٞمؾ اًمذي أظمذه ُمـ ، ُمًٚمػّٕٟمف ، ومٞمٛمتٜمع، أظم 

 .(1)همريٛمف(

ؾمتّمح٤مب إصؾ ا أنّ  :ووضمف ضمقاز وامٟمف ،وذم اعمذه٥م ىمقٌل آظمر سم٤مجلقاز

ؼ، قُمن اعم٘مؽمض ل ُمٜمزًم٦َم اعمح٘م  ىم ٥َم ٓ ُيٜمز  ه، ذًمؽ أن  اًمٞم٤ًمَر اعمؽَمَ ، وم٘مد ٓ حيّمؾ ُيْنُ

ه وم٘مد َوضَم٥َم قمغم اعم٘مرض إٟمٔم٤مُره اإلٟمٔم٤مر  مل ُيَٕمد  ، وإذا وضم٥م إٟمٔم٤مُره، وم٢مذا اؾمتٛمر  قُمْنُ

ع سم، ؾمٚمٗم٤مً  امنومٙم٤من اعم٘مؽمُض سم٢مقم٤ًمره سمٛمٜمزًم٦م اعمتؼمِّ  .٤مًمْم 

ـٍ يْمٛمـ ، اعمِمؽميأن يٙمقن اجلٕمؾ ًمٚمٛم٘مؽمض أي  ين:ايمػرع ايمثا قمغم أن ي٠ميت سمْم٤مُم

 : ًمٚمٛم٘مرِض ديٜمَف

وىمد يٙمقن ، اًم٤ٌمئعأي ، وىمد يٙمقن ُمـ اعم٘مرض، اًمّْم٤مُمـوم٘مد يٙمقن اجلٕمؾ ُمـ 

 : سمٞم٤من٤م ذم إهمّم٤من اًمت٤مًمٞم٦م، ومٝمل صمالصم٦م أطمقال، ُمـ أضمٜمٌلٍّ 

ض سمْم٤مُمـ أن يٙمقن اجلٕمؾ ُمـ أضمٜمٌل قمغم أن ي٠ميت ًمٚمٛم٘مؽم :ايمغصـ إول

يـ ًمٚمٛم٘مرض طُمط  ُمـ ديٜمؽ أًمٗم٤ًم : يـُمثؾ أْن ي٘مقل ؿمخٌص ًمّم٤مطم٥م اًمدّ ، يْمٛمـ اًمد 

 قمـ اعمديـ وأٟم٤م و٤مُمـ ًمؽ سم٤مًم٤ٌمىمل.

مم اإلدارة إاؾمتدقم٤مؤه  وشمؿّ ، قمـ ؾمداد ديـ قمٚمٞمف ًمٌٜمؽقمجز قمٛمٞمٌؾ  :مثايمف

، ومٓمٚم٧ٌم اإلدارة ُمٜمف أن حيي ُمـ يٙمٗمٚمف، اًمتًقي٦م إلضمراءاتاًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمدى اًمٌٜمؽ 
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ـُ اؿمؽمط ، اًمّْم٤مُمـوسمٕمد دراؾم٦م اعمالءة اعم٤مًمٞم٦م وُمٗم٤موو٦م ،  و٤مُمٜم٤مً وم٠مطمي  قمغم اًمّْم٤مُم

يـ  ُمـ اًمد 
ٍ
يـ ُمثالً  %75، اإلدارة أن يْمٛمـ اًمٕمٛمٞمؾ سمجزء قمغم أْن ُيً٘مط ، ُمـ ُمٌٚمغ اًمد 

سم٘مل ُمـ  وشمؿ آشمٗم٤مق قمغم ىمٌقل اًمٙمٗم٤مًم٦م وإؾم٘م٤مط ُم٤م، اًمٌٜمُؽ قمـ اعمديـ سم٤مىمل اًمديـ

 .اعمٌٚمغ

ىم٤مل ، ؾمقاٌء طمؾ  إضمؾ أم مل حيّؾ ، سمؾ هق أطمرى سم٤مجلقاز، ومٝمذا ضم٤مئز ُمٓمٚم٘م٤مً 

)ًمق وىمع ُمـ أضمٜمٌل ًمٚمٛمديـ قمغم أن ي٠ميت سمْم٤مُمـ ومج٤مئز : اًمِمٞمخ أحد اًمدردير

 ٓ قمقض ومٞمف.، ومٝمق ٟمْٗمٌع حمٌض ًمٚمٛم٘مرض، (1)(ُمٓمٚم٘م٤م

 .اًمّْم٤مُمـأن يٙمقن اجلٕمُؾ ُِمـ  :ايمغصـ ايمثاين

ٓمٚم٥م ىمرض طمًـ ُمـ ُم١مؾم٦ًم سم، ظمػمي٦م شُمٕمٜمك سمٌٜم٤مء اعم٤ًمضمد جلٜم٦مُم٧م شم٘مدّ  :مثايمف

، وم٘مد ـمٚم٧ٌم اعم١مؾم٦ًم اخلػمي٦م ُمٜمٝم٤م وامٟم٤مً ، وٟمٔمرًا ًمْمٕمػ اًمًٞمقًم٦م ًمدى اًمٚمجٜم٦م، ظمػمي٦م

وٟمٔمرًا ًمرهم٦ٌم اعمحًـ ذم قمدم إؿمٖم٤مل ، ٧م قمٛمٚمٞم٦م اإلىمراضومتٛمّ ، ومْمٛمٜمٝم٤م أطمد اعمحًٜملم

امنتف اعم٤مًمٞم٦م سمُمّ ذِ  تف، ٤مًمْم  ْمٛمقن م هذا اعمحًـ ىمرو٤ًم سمٙم٤مُمؾ اعمٌٚمغ اعموم٘مدّ ، رأى إسمراء ذُم 

ـُ هق ، ًمًداد اًمديـ اًمذي قمٚمٞمٝم٤م ًمدى اعم١مؾم٦ًم، ًمٚمجٜم٦م اخلػمي٦م ومّم٤مر هذا اعمحً

 اعم٘مرض.

امنوم ىم٤مل اًمِمٞمخ أحد ، ؾمقاٌء أطمؾ  إضمؾ أم مل حيؾ  ، ضم٤مئٌز ُمٓمٚم٘م٤مً  هٜم٤م ٤مًمْم 

ًمٚمٛمديـ ومال ي٘مٞمد  اًمّْم٤مُمـأو ُمـ ، )إذا يم٤من ُمـ أضمٜمٌلٍّ : هـ( 1241- 5117)اًمّّم٤موي

 .(2)اجلقاز سمحٚمقل اًمديـ(

يٕمٓمٞمف ًمٚمٛم٘مؽمض ، اعم٘مرضأي ُمـ ، اًم٤ٌمئعأن يٙمقن اجلٕمُؾ ُمـ  :ايمغصـ ايمثايمث

 قمغم أن حُيِي اعم٘مؽمض و٤مُمٜم٤ًم يْمٛمـ طمؼ  اًم٤ٌمئع.
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 قمغم أنْ ، وذًمؽ طملم يٓمٚم٥م اعم٘مؽمُض ُمـ اعم٘مرض أْن ُيً٘مط قمٜمف سمٕمض اًمديـ

ل قمغم ذًمؽ ىمٌؾ طمٚمق نوم٘مد يتقاوم٘م٤م، ذم أضمٍؾ آظمر، ي٠ميت سمْم٤مُمـ يْمٛمـ ًمٚمٛم٘مرض اًم٤ٌمىمل

 : ومٚمٝمذا احل٤مل صقرشم٤من، قمٚمٞمف سمٕمد طمٚمقل إضمؾ نوىمد يتقاوم٘م٤م، إضمؾ

 قمغم ذًمؽ ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ. يتقاوم٘م٤مأْن  :ايمصقرة إولم

طُمط  ُِمـ : ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ، اعم٘مؽمض ًمٚمٛم٘مرض ي٘مقلويٙمقن ذًمؽ طملم 

 وآشمٞمؽ سمْم٤مُمـ يْمٛمـ ًمؽ اًم٤ٌمىمل.، اًمديـ قمنمة

قمغم أْن ، ـمٜم٤ًّم ُمـ احلديد، ٤مئٞم٦ماؿمؽمى ُم٘م٤مول ُمـ ذيم٦م شمّمٜمٞمع ُمقاد إٟمِم :مثايمف

، وذِم اًمرسمع اًمث٤مين، سمع ؾمٜمقي٦مومٕم٤مت رُ قمغم دُ ، ُمـ شم٤مريخ اًمٕم٘مد ؾمٜم٦ميتؿ ؾمداد اًمثٛمـ سمٕمد 

 قمغم أْن ي٠ميت سمْم٤مُمـ يْمٛمـ، أْن شُمً٘مط قمٜمف ضمزءًا ُمـ اًمثٛمـ، اىمؽمح اعم٘م٤مول قمغم اًمنميم٦م

قمغم أْن ، سمٕمض اًمثٛمــمٚم٥م ُمـ اًمنميم٦م أْن حَتُط  قمٜمف أّٟمف  أي، سم٤مىمل اعمٌٚمغ اعمًتحؼ قمٚمٞمف

 ي٠ميت سمْم٤مُمـ يْمٛمـ ًمٚمنميم٦م سم٤مىمل اعمٌٚمغ.

امنضمؽؿ  أن  ُم٤م طمٓم ف اعم٘مرُض قمـ اعم٘مؽمض  :ووضمف حتريٛمف ،ٓ جيقز: هٜم٤م ايمضَّ

ؾ، ىمٌؾ طمٚمقل إضمؾ ـٍ ًمٞمتٕمج  ام طمٓم ف قمٜمف خم٤موم٦َم أْن ُيٕمن اعم٘مؽمُض إٟمّ ، ًمٞم٠ميت ًمف سمْم٤مُم

ُف ىمٌؾ إضمؾ ، يـإؾم٘م٤مط ُم٤م ىم٤مسمَٚمف ُمـ اًمد ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م، قمٜمد إضمؾ َؾ طَم٘م  ويم٠مٟمف شَمَٕمج 

ِ٘مِف سمْم٤مُمـ ؾ، سمتقصمُّ إمم إضمؾ سمٛمٜمزًم٦م  ٤مًمّْم٤مُمـوم٤مًمتقصمُّؼ سم، ومّم٤مر ُمـ سم٤مب وع وشمٕمج 

ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق احلًـ اًمٚمخٛمل ، واحلطُّ ًمٚمٛمديـ سمٛمٜمزًم٦م اًمقوع قمٜمف، اًمتٕمجٞمؾ

ام أظمذ احلٛمٞمؾ أن ظمقف أن يٕمن اًمٖمريؿ قمٜمد اًمٓم٤مًم٥م إٟم   )ٕن  : (هـ 478)ت

يم٤من ىمد شمٕمجؾ ديٜمف ىمٌؾ ، ومٞمّمػم إمم أْن يٞمن وم٢مذا أقمٓم٤مه حٞماًل إمم إضمؾ، ضمؾإ

ومٞمّمػم سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ووع سمٕمض ديٜمف ، اًمقىم٧م اًمذي يم٤من يّمػم إًمٞمف ًمق مل يٕمٓمف حٞماًل 

 .(1)ًمٞمتٕمجٚمف ىمٌؾ إضمؾ(
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 أْن يتقاوم٘م٤م قمغم ذًمؽ سمٕمد طمٚمقل إضمؾ. :ايمصقرة ايمثاكقة

، ٤مطم٥ُم اعم٤مل قمـ اعم٘مؽمض سمٕمض احلؼومُٞمً٘مط ص، ويٙمقن ذًمؽ طملم حيؾُّ إضمؾ

ـٍ  ف، قمغم أن ي٠ميت اعم٘مؽمض سمْم٤مُم  ذم أضمٍؾ آظمر.، يْمٛمـ ًمف طم٘م 

قمغم أْن ، ـمٜم٤ًّم ُمـ احلديد، ُمـ ذيم٦م شمّمٜمٞمع ُمقاد إٟمِم٤مئٞم٦م ُم٘م٤مولاؿمؽمى  :مثايمف

همػم أن اعم٘م٤مول ، قمغم دومٕم٤مت رسمع ؾمٜمقي٦م، اًمثٛمـ سمٕمد ؾمٜم٦م ُمـ شم٤مريخ اًمٕم٘مد يتؿ ؾمداد

وًمٞمس ًمٚمنميم٦م وامٟم٤مت يم٤مومٞم٦م قمغم ، ًتحؼ قمٜمد طمٚمقل إضمؾقمجز قمـ ؾمداد اعمٌٚمغ اعم

قمغم أْن ي٠ميت ، وم٤مىمؽمطم٧م اًمنميم٦م قمغم اعم٘م٤مول أْن شُمً٘مط قمٜمف ضمزءًا ُمـ اًمديـ، اًمّمٗم٘م٦م

 أي سمٕمد ؾمت٦م أؿمٝمر ُمثاًل.، ذم أضمؾ آظمر، يْمٛمـ سم٤مىمل اعمٌٚمغ اعمًتحؼ قمٚمٞمف، سمْم٤مُمـ آظمر

ُمـ اًمديـ و٤مُمٜم٤ًم إمم  أقمٓمٜمل سمام سم٘مل قمٚمٞمؽ: أْن شم٘مقل اًمنميم٦م ًمٚمٛم٘م٤مول :ومثؾف

َوٕمل ُمـ : أو أْن ي٘مقل رضمٌؾ آظمُر ًمٚمنميم٦م، وَأوع قمٜمؽ قمنمة آٓف ري٤مل، أضمؾ آظمر

 وأٟم٤م أوٛمـ ًمؽ سم٤مىمٞمف ٕضمؾ آظمر.، َدْيٜمؽ قمـ اعم٘م٤مول

سمٛمٜمزًم٦م َُمـ أؾم٘مط قمـ اعم٘مؽمض أّٟمف  :ووضمف اجلقاز وم٤معمٕمتٛمد ذم اعمذه٥م اجلقاز.

ٓ ٟمْٗمَع ومٞمٝم٤م ًمّم٤مطم٥م ، ّم٦ٌم ًمٚمٛم٘مؽمضومٝمل ُمٜمٗمٕم٦م ظم٤مًم، سمٕمض احلؼ قمغم أن ي٠مشمٞمف سمْم٤مُمـ

، ومٞمٙمقن شم٠مظمػُمه ًمف اسمتداَء ؾمٚمٍػ ضمديد، ٕن  ًمّم٤مطم٥م احلؼِّ َأْن ي٠مظمذ طم٘مف طم٤مًٓ ، احلؼ

 سمْمامٍن ٓ ضُمْٕمَؾ ومٞمف.

ه اًمديمتقر ٟمزيف ح٤مد  دًمٞماًل قمغم أن  اعم٤مًمٙمٞم٦َم ، -طمٗمٔمف اهلل-وهذا اًم٘مقل سم٤مجلقاز قمد 

امنيٌٞمحقن  ًمف ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ذم ، جمرد اًمتزام اًمٙمٗمٞمؾ سم٤مًمديـ )ومٚمقٓ أن: وم٘م٤مل، سمجٕمؾ اًمْم 

عم٤م ضم٤مز أن َيٌذل رب اًمديـ أو إضمٜمٌل اجلٕمؾ ًمٚمٛمديـ ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م شم٘مديؿ يمٗمٞمؾ ، ذاشمف

 .سمديٜمف(

، ومٝمذا ًمٞمس وامٟم٤م سمجٕمؾ، -طمٗمٔمف اهلل-ًمٞمس يمام ىم٤مل اًمديمتقر ٟمزيف  إُمر همػم أنّ 

ف يـ اًمذي ًمفإذا طمؾ  أضمُؾ ا، وم٢من  ًمّم٤مطم٥م احلؼ أْن ي٠مظمذ سمٕمَض طم٘مِّ صمؿ يٌتدئ ، ًمد 
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 أُم٤م، وم٤مُٕمر ذم طم٘مٞم٘متف اسْمتداُء ؾمٚمٍػ سمْمامن، سمْمامن آظمر، سم٤مًمٌٕمض أظمر ؾمٚمٗم٤ًم آظمر

امن امنوٓ خيتٚمٗمقن ذم أن  ، وم٤معم٤مًمٙمٞم٦م ٓ خيتٚمٗمقن ذم ُمٜمْٕمف، سمجٕمؾ اًمْم  م اًمْم  وإٟمام ، ٓ ُيت٘مق 

امنأضم٤مزوا  ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل ، اسمتداُء ؾمٚمٍػ ٓ ضمٕمؾ ومٞمفّٕٟمف ، ذم هذه اًمّمقرة اًمْم 

اق ـُ َوضَم٥َم ذقم٤مً ّٕٟمف ): اعمق  ومال ي٘م٤مل إن اًمت٠مظمػم هق ، واْٟمَجَٚم٥َم طمٙمامً ، إذا طمؾ  اًمدي

ٌَف ٌُف سم٤مًمت٠مظمػم وضمقدًا قمٞمٜمٞم٤م(، اًمذي ضَمَٚم ر ضَمْٚم وإْن شُمُّمقِّ
(1). 

شمٜمزيؾ هذه اًمّمقرة ُمٜمزًم٦م ىمقل ص٤مطم٥م  :وضمف اعمٜمْع إن  ًمٚمامًمٙمٞم٦م ىمقٌل سم٤معمٜمْع. صمؿّ 

، وأٟم٤م أقمٓمٞمؽ و٤مُمٜم٤ًم سم٤ٌمىمٞمف ٕضمؾ آظمر، أقمٓمٜمل قمنمة آٓف ُمـ َدْيٜمؽ: يـاًمديـ ًمٚمٛمد

ومٚمٞمس هق ُمـ ، وهذا اًمتٜمزيُؾ صحٞمٌح ُمـ طمٞم٨م اًمّمقرة وم٘مط، ومٞمٙمقن ذًمؽ ؾمٚمًٗم٤م سمزي٤مدة

ؾ ذًمؽ ٓ ٦م عم٤مًمؽ أن ّ)وذم اًمٕمتٌٞمّ : ىم٤مل اعم٤مزري، ٓ طم٘مٞم٘م٦ًم وٓ طمٙمام، ىمٌٞمؾ وع وشمٕمج 

ٌ َٝمُف سمحٛمٞمؾ َأظَمذَ ، يّمٚمح وؿم
(2) 

َؾ سمفقمقًو  وهق يمام ًمق ، ٓ يّمٚمح ذًمؽ: وم٘م٤مل، ٤م قمام حتٛم 

 .(3)اقمٓمٜمل قمنمة دٟم٤مٟمػم ُمـ ديٜمؽ وأٟم٤م أقمٓمٞمؽ حٞماًل(: ىم٤مل ًمف

، قمٛمٞمؾ ٕطمد اًمٌٜمقك سمٓمٚم٥م متقيؾ ًمنماء ؾمٞم٤مرة سمٕم٘مد ُمراسمح٦م مشم٘مدّ  :مثايمف

ـٌ ًمٚمٌٜمؽ سمّمٗم٘م٦ٍم ؾم٤مسم٘م٦م ٍـّ شمِمؽمط ، واحل٤مل أن اًمٕمٛمٞمؾ ُمدي وىمد وصؾ قمٛمره إمم ؾم

ومٕمرض اًمٌٜمُؽ قمٚمٞمف أْن ، ومل جيد اًمٕمٛمٞمؾ َُمـ يْمٛمٜمف، ًمتٛمقيٚمف و٤مُمٜم٤مً ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمٌٜمؽ 

ؾ  يـ اًم٤ًمسمؼ10يتٕمج  ًمف ُمـ يٙمٗمٚمف ذم صٗم٘م٦م  ُم٘م٤مسمؾ أن حيَي اًمٌٜمؽ، % ُمـ سم٤مىمل اًمد 

 اعمراسمح٦م.

 أن يٙمقن اجلٕمؾ ًمٚمْم٤مُمـ. :ايمػرع ايمثايمث

طمد اًمٌٜمقك ًمنماء ُمٜمزل سمٕم٘مد اعمراسمح٦م ًممُمر أن يتٛمقل ؿمخٌص ُمـ أ :ُمث٤مًمف

واعمِمؽمي ٓ يٛمٚمؽ أصقٓ ىم٤مسمٚم٦ًم ، اًمٌٜمُؽ يمٗم٤مًم٦م سمٜمٙمٞم٦م ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ ومٞمٓمٚم٥م، ًمنماءسم٤م

                                                           
 . 547/4: اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ (1)

 . سمحٛمٞمٍؾ آظمر: ٓمٌقعذم اعم (2)
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 يمٗم٤مًم٦م سمٜمٙمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ فومٞمٕمرض قمٚمٞمف اًمٌٜمؽ أن ي٠ميت سمٛمـ يٙمٗمٚم، ومل جيد َُمـ يْمٛمٜمف، ًمٚمرهـ

 ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمتٛمقيؾ.% 5 طمّمقًمف قمغم ٟم٦ًٌٍم ىمْدُره٤م

امن ُم٘م٤مسمؾ اًمّْم٤مُمـضمٕمٌؾ أظمذه ّٕٟمف ، وم٤مجلُٕمؾ ذم هذه احل٤مًم٦م ٓ جيقز  .اًمْم 

ُمـ ، ؾمقاٌء يم٤من اجلُْٕمُؾ اًمذي ُأقمٓمَل ًمٚمْم٤مُمـ، ىمقٓ واطمدا ُيَردُّ وم٢مّٟمف  وطمٞم٨م طَمُرمَ 

امنوم، أو ُمـ أضمٜمٌل، أو ُمـ رب اًمديـ، اعمديـ ، ذم مجٞمع هذه اًمّمقر وامٌن سمُِجٕمؾ ٤مًمْم 

امنووضْمف حتريؿ اجلٕمؾ قمغم  ومَٞمْحُرم. اًمْم 
امن أنّ  :(1) ، وإن يم٤من ُم٘مّمقدًا ًمٚمٕم٘مالء اًمْم 

ٍم قم٤مدةً أّٟمف  همػمَ  ر ىمٞمٛمتف، همػُم ُُمت٘مق  ر ىمٞمٛمُتف ، وإقْمقاُض ٓ شُم٘م٤مسمؾ سمام ٓ شُم٘مد  ٕن  ُم٤م ٓ شُمَ٘مد 

ر ىمٞمٛمُتف َوىَمَٕم٧ْم قمغم ضمٝم٦م اًمٖمرر، ُيَٕمدُّ ُِمـ سمٞم٤مقم٤مت اًمٖمرر وم٢من  ، وم٤معمٕم٤موو٦م قمغم ُم٤م ٓ شُمَ٘مد 

لإذا  اًمٌٜمؽوم٢من  ، صمٛمرة هذه اعمٕم٤مُمٚم٦م جمٝمقًم٦ٌم ًمٚمْم٤مُمـ ، ُِم٤مئ٦م أًمػ ري٤مل اًمٕمٛمٞمَؾ  ُمق 

، وم٘مد ُيٗمٚمس اعمديـ، ىَمْدُره مخ٦ًم آٓف ري٤مل، ووٛمٜمف اًمٙمٗمٞمؾ سمُجْٕمٍؾ أظمذه ُمـ أطمدمه٤م

ـُ وهق  ٪وىمد ٓ يٗمٚمس أن ُي١مدِّي  اًمٙمٗمٞمؾوضم٥م قمغم ، أو هرَب  اًمٕمٛمٞمؾوم٢مْن َأوْمَٚمَس اعمدي

ـَ اًمذي وٛمٜمف ي  اًمٕمٛمٞمَؾ يم٠مٟمف أؾمٚمػ  اًمٙمٗمٞمؾومٞمّمػم ، اًمٕمٛمٞمؾقمغم  اًمٙمٗمٞمُؾ صمؿ يرضمع ، اًمد 

 وهذا هق قملم اًمرسم٤م.، واًمٕمنمُة زي٤مدةٌ ، ؾمٚمٌػ  اًمٕمٛمٞمؾوم٘مْم٤مؤه قمـ ، ٤مئ٦ًم سمٕمنمةُمِ 

ـَ  اًمٕمٛمٞمؾوإْن أد ى  ي ، اًمٕمٛمٞمؾُِمـ  اًمٙمٗمٞمؾص٤مر اجلٕمُؾ اًمذي أظمذه ، ًمٚمٙمٗمٞمؾاًمد 

امنُم٘م٤مسمؾ   ُمـ أيمؾ اعم٤مل سم٤مًم٤ٌمـمؾ.، اًمْم 

ـُ سملم طم٤مًملم ـُ وم٘مد ظمن ، أقمنإذا : وم٤معمدي د ى وم٠م، وإذا مل ُيٕمن شمًٕملم. اًمّْم٤مُم

ـُ مل خَين ، اعمٌٚمَغ اًمذي قمٚمٞمف وهذا قملم اًمٖمرر  سمؾ ؾمػمسمح قمنمة.، اًمتًٕملم اًمّْم٤مُم

 واعمخ٤مـمرة.
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امن :اظمبحث ايمثاين   زمضامن ايمضَّ

ـَ رضمٌؾ رضماًل آظمرَ  امنو، ًمٞمْمٛمٜمف ذًمؽ أظمر، وهق أن يْمٛم ُم٘م٤مسمؾ  اًمْم 

امن ٦م، اًمْم  ُم   همػِم ُمٕملم  ، ىمد يٙمقن ذم اًمذِّ
ٍ
٦موىمد ٓ يٙمق، أي ذم رء ُم  ومٚمف ، ن ذم اًمذِّ

 : سمٞم٤منام ذم ُمٓمٚمٌلم، طم٤مٓن

ة :اظمطؾب إول  .أن يؽقن دم ايمذمَّ

اًمرسمح  وٟمص  قم٘مد اًمت٠مؾمٞمس أنّ ، ذيم٦ًم ًمٚمٛمقاد اًمٖمذائٞم٦م رضمالنأؾمس  :مثايمف

ٌُف، سمٞمٜمٝمام سم٤مًمًقي٦م ـٌ ًمّم٤مطمٌف ذم صمٛمـ ُم٤م يِمؽميف ص٤مطم ، وأن  يمؾ  واطمد ُمٜمٝمام و٤مُم

ر هذا ومٞمام إذا يم٤من رأس  ُم٤مل اًمنميم٦م ُمـ متقيالٍت أظمذه٤م اًمنميٙم٤من ُمـ أطمد وُيَتّمق 

م يمؾٌّ ُمٜمٝمام إمم ص٤مطمٌف يمٗم٤مًم٦ًم سمٜمٙمٞم٦م، اًمٌٜمقك  ُم٘م٤مسمؾ صٗم٘م٦م متقيؾ ذيٙمف.، ومُٞم٘مدِّ

مل ، إذا اؿمؽمى أطمدمه٤م سمديـ ذم ذُمتفأّٟمف  :ووضمف حتريٛمف ُمٓمٚم٘م٤ًم. جيقزٓ : ضمؽؿف

واطمد ُمٜمٝمام  ومٙم٠من  يمؾ  ، وٓ قمٚمٞمف رء ُمـ ظم٤ًمرهت٤م، يٙمـ ًمّم٤مطمٌف رء ُمـ رسمحٝم٤م

ومٝمق ، اوٛمٜمِّل سمٌٕمض ُم٤م اؿمؽمي٧ُم قمغم أْن أوٛمٜمؽ سمٌٕمض ُم٤م اؿمؽمي٧َم : ي٘مقل ًمّم٤مطمٌف

امنوهذا سيُح ، اوٛمٜمِّل قمغم أْن أوٛمٜمؽ :ُمـ سم٤مب وُمـ سم٤مب أؾمٚمٗمٜمل ، سمجٕمؾ اًمْم 

 وأؾمٚمٗمؽ وهق ؾمٚمػ ضمر ُمٜمٗمٕم٦م.

هذا وإٟمام حيّمؾ ، أْن ٓ َيت ِٗم٘م٤م قمغم أْن َيْمٛمـ يمؾٌّ ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف ذًمؽويًتثٜمك ُمـ 

ومٝمذا ٓ ، أي سمال ىمّمد وٓ ذط سمٞمٜمٝمام، ومٞمْمٛمـ يمؾُّ واطمد ُمٜمٝمام ص٤مطمٌف اشمِّٗم٤مىم٤م، اشمِّٗم٤مىم٤مً 

 سم٠مس.

ويم٤من رأس ُم٤مل اًمنميم٦م ُمـ ، س رضمالن ذيم٦م ًمٚمٛمقاد اًمٖمذائٞم٦مأؾّم  :مثايمف

اًمرسمح سمٞمٜمٝمام  وٟمص  قم٘مد اًمت٠مؾمٞمس أنّ ، متقيالت ـمٚمٌٝم٤م اًمنميٙم٤من ُمـ أطمد اًمٌٜمقك

٦م ـمٚم٥م ُمٜمف اًمٌٜمؽ يمٗم٤مًم٦ًم سمٜمٙمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ ، ٤مًمٞم٦م ٕطمدمه٤موًمْمٕمػ اعمالءة اعم، سم٤مًمًقي 
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ة اطمت٤مج اًمنميؽ  صمؿّ ، ومْمٛمٜمف ذيٙمف قمغم ذًمؽ، اًمتٛمقيؾ  متقياًل ُمـ اًمّْم٤مُمـسمٕمد ُمد 

ومحّمؾ ، ومْمٛمٜمف ذيٙمف قمغم ذًمؽ، ومٓمٚم٥م اًمٌٜمؽ يمٗم٤مًم٦ًم سمٜمٙمٞم٦م ُم٘م٤مسمؾ اًمتٛمقيؾ، اًمٌٜمؽ

أٟم ف وامٌن ٓ : ف ضمقازهووضم ،أي سمال ىمّمد وٓ ذط سمٞمٜمٝمام، اشمِّٗم٤مىم٤م سمذًمؽ اًمتْم٤مُمـ سمٞمٜمٝمام

 ضمٕمؾ ومٞمف.

 .أن يؽقن دم شمؿـ رٍء معكمَّ  :اظمطؾب ايمثاين

امن٤م إذا مل يٙمـ أُمّ  ٦م اًمْم  ُم   ُمٕملم  ، ذم اًمذِّ
ٍ
ومٝمٜم٤م صمالث ، وإٟمام يم٤من ذم صمٛمـ رء

 ُمٕملم  
ٍ
وم٢من  هذا ىمد يٙمقن ، طم٤مٓت ذم شمْم٤مُمـ اصمٜملم ومٞمام شمرشم٥م قمٚمٞمٝمام ذم صمٛمـ رء

َٗم٘م٤م قمغم ذًمؽ، ومل ي٘مع هذا اشمِّٗم٤مىم٤مً ، ضسم٥ًٌم ذاء أو سمٞمع أو اىمؽما أؾمتٕمروٝم٤م ، وإٟمام اشم 

 : ذم صمالصم٦م ومروع

 ُمٕملم   :ايمػرع إول
ٍ
 .اًمتْم٤مُمـ ذم ذاء رء

سمثٛمـ ذم ، ذم ذاء ؾمٚمٕم٦ٍم ُمٕمٞم ٜم٦مٍ ، أو أيمثر، ويٙمقن ذًمؽ ذم أن يِمؽمك اصمٜم٤من ُمثالً 

ؾ ُمٜمٝمام أظمر قمغم أْن يْمٛمـ يم، سمحٞم٨م يٙمقن ٕطمدمه٤م اًمرسمع أو اًمثٚم٨م ُمثالً ، ذُمتٞمٝمام

 : صقر صمالثوًمف  قمٚمٞمف ُمـ صمٛمـ اًمًٚمٕم٦م. ُم٤مذم مجٞمع 

تٞمٝمام، يِمؽميم٤من ومٞمف، ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٞم ٜم٤مً ، يِمؽمي ظم٤مًمٌد وقمكمٌّ  أنْ  :ٓأوّ  ، سمثٛمـ ُمٕمٚمقٍم ذم ذُم 

ال قمٚمٞمٝمام إمم أضمؾ ُمٕمٚمقم ، قمغم أْن يْمٛمـ ظم٤مًمٌد قمٚمّٞم٤ًم ومٞمام قمٚمٞمف ُِمـ ديـ ًمٚم٤ٌمئع، أي ُم١مضم 

 اًمّْم٤مُمـوم٤مجلٕمؾ هٜم٤م هق وامُن ُمْمٛمقن ، ٚمٞمف ُِمـ ديـ ًمٚم٤ٌمئعويْمٛمـ قمكمٌّ ظم٤مًمدًا ومٞمام قم

 اوٛمٜمِّل وأٟم٤م أوٛمٜمؽ.: ٕن  أطمدمه٤م ىم٤مل ًممظمر، ًمٚمْم٤مُمـ

يٛمتٚمٙمٝم٤م ؿمخّم٤من ُمـ إومراد ، ذيم٦م اؾمتػماد وشمّمدير ُم٧مشم٘مدّ  :مثايمف

سمحٞم٨م يٌٞمع اًمٌٜمُؽ ، سمٓمٚم٥م متقيؾ ُمـ أطمد اًمٌٜمقك، ُمتْم٤مُمٜم٤من ُمع سمٕمْمٝمام اًمٌٕمض

شمتحّمؾ ، صمؿ يٌٞمٕمٝم٤م اًمٕمٛمالء ًمٓمرف صم٤مًم٨م، ٦م قمـ ـمريؼ اعمراسمح٦مًمٚمٕمٛمالء ُمقادًا إٟمِم٤مئٞم

 ًُّ واطمٍد ُمـ اًمنميٙملم يٛمٚمؽ ُمـ اًمًٚمٕم٦م سم٘مدر طمّمتف  ومٙمؾُّ ، ٘مدي٦مٞمقًم٦م اًمٜم  ُمـ ظمالًمف اًم
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وم٤مجلٕمؾ هٜم٤م ،  ذيَٙمف ومٞمام يؽمشم٥م ذم ذُم٦م ذيٙمف دم٤مه اًمٌٜمؽامووٛمـ يمؾُّ ُمٜمٝم، ذم اًمنميم٦م

اوٛمٜمِّل : واطمٍد ُمٜمٝمام ىم٤مل ًممظمرٕن  يمؾ  ، ًمٚمْم٤مُمـ اًمّْم٤مُمـهق وامُن ُمْمٛمقن 

 وأوٛمٜمؽ.

قمغم أْن ، ومٞمْمٛمـ ظم٤مًمٌد قمٚمّٞم٤ًم ومٞمام قمٚمٞمف ُِمـ ديـ ًمٚم٤ٌمئع، يِمؽمي٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٞم ٜم٤مً  أنْ  :شماكقاً 

ـَ قمكمٌّ ؿمخّم٤ًم ُمديٜم ، ُيٕمدُّ ضمٕماًل ُم٘م٤مسماًل ًمٚمْمامن اًمّْم٤مُمـومْمامُن ُمْمٛمقن ، ٤ًم خل٤مًمديْمٛم

ـْ ًمٞمس ًمٚمْم٤مُمـ ـٌ ام ًمِمخٍص ًمٚمّْم وإٟمّ ، ًمٙم اوٛمٜمِّل : ومٞم٘مقل أطمدمه٤م ًممظمر، ٤مُمـ قمٚمٞمف دي

 وأٟم٤م أوٛمـ ًمؽ ُمديٜمَؽ. 

اؿمؽميم٧م ذيمت٤من شمٕمٛمالن ذم جم٤مل آؾمتثامر واًمتٓمقير ذم ذاء أرض : مثايمف

ومتؿ آشمٗم٤مق قمغم ؾمداد ىمٞمٛم٦م إرض قمغم أرسمٕم٦م ، طمٙمقُمٞم٦م ـمرطم٧م ذم اعمزاد اًمٕمٚمٜمل

ؽمشم٥م ووٛمٜم٧م يمؾُّ واطمدة ُمـ اًمنميمتلم إظمرى ذم اًمديـ اعم، دومٕم٤مت ظمالل ؾمٜم٦م

قمغم أن شمْمٛمـ اًمث٤مٟمٞم٦م ديٜم٤ًم قمغم أطمد قمٛمالء اًمنميم٦م إومم ذم قم٘مد ، قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمّمٗم٘م٦م

 إضم٤مرة ؾمٜمقيٍّ ٕطمد اعمجٛمٕم٤مت اًمتج٤مري٦م اًمتل متتٚمٙمٝم٤م.

، وًممظمر اًمثٚمثلم ُمثال، سمحٞم٨م يٙمقن ٕطمدمه٤م اًمثٚم٨م، أْن يِمؽمي٤م ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٞم ٜم٤مً : شمايمثا

 أي ذم مجٞمع ُم٤مًمف.، ًمثٛمـيمؾ ُمٜمٝمام أظمَر ومٞمام قمٚمٞمف ُمـ ا يْمٛمـقمغم أْن 

اؿمؽميم٧م ذيمت٤من شمٕمٛمال ذم جم٤مل آؾمتثامر واًمتٓمقير ذم ذاء أرض : مثايمف

آشمٗم٤مق قمغم ؾمداد ىمٞمٛم٦م إرض قمغم أرسمٕم٦م  وشمؿّ ، طمٙمقُمٞم٦م ـُمرطم٧م ذم اعمزاد اًمٕمٚمٜمل

ووٛمٜم٧م يمؾُّ واطمدة ُمـ اًمنميمتلم إظمرى ذم اًمديـ اعمؽمشم٥م قمـ ، دومٕم٤مت ظمالل ؾمٜم٦م

 يم٦م إومم صمالصم٦م أرسم٤مع ُم٤ًمطم٦م إرض واًمث٤مٟمٞم٦م اًمرسمع اًم٤ٌمىمل. طمٞم٨م متتٚمؽ اًمنم، اًمّمٗم٘م٦م

 : ايمصقر ايمثالث هذهضُمؽؿ 

امن طمٞم٨م اشم ٗم٘م٤م قمغم أْن يْمٛمـ يمؾٌّ ُمٜمٝمام ، مجٞمع هذه اًمّمقر ٓ جيقز ذم اًمْم 

وم٘مد وٛمـ أطمُدهؿ ديٜم٤ًم ، يمؾ  واطمد ُمٜمٝمام ىمد وٛمـ سمجٕمؾ ٕنّ  :وضمف حتريٛمٝم٤م أظمر.
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ديٜم٤م ًمٚمْم٤مُمـ  -اًمّْم٤مُمـأي ُمْمٛمقن - اًمّْم٤مُمـٛمٜمف ووٛمـ َُمـ و، ًمّم٤مطمٌف قمغم آظمر

امنومّم٤مر ، قمغم ؿمخص آظمر اًمذي طمّمؾ قمٚمٞمف يمؾُّ واطمٍد ُمٜمٝمام ضُمٕماًل قمغم وامٟمف  اًمْم 

 ُمـ طمٞم٨م إٟمف يٖمرم ًمّم٤مطمٌف اًمذي وٛمٜمف.، ًمّم٤مطمٌف

ويٙمقن ذًمؽ ذم أْن يِمؽمي اصمٜم٤من ُمثاًل ، ـ ذًمؽ أْن يت٤ًموى اًمنميٙم٤منويًتثٜمك ُم

٦م ومٞمتْم٤مُمٜم٤م، سمثٛمـ ذم ذُمتٞمٝمام، ؽميم٤من ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمّمػيِم، ؾمٚمٕم٦م ُمٕمٞم ٜم٦م، أو أيمثر قي   ً ، ومٞمٝم٤م سم٤مًم

ٌُف. ٌَف سم٘مْدِر ُم٤م وٛمٜمف ص٤مطم  أي أْن يْمٛمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ص٤مطم

اًمقيم٤مٓت سم٘مٞمٛم٦م  إطمدىأْن شمِمؽمي ذيمت٤م ٟم٘مؾ وشمّمدير ُم٤مئ٦م ؿم٤مطمٜم٦م ُمـ  :مثايمف

ٓم٦م قمغم ؾمٜمتلم  ً ووٛمٜم٧م يمؾُّ واطمدة ُمـ اًمنميمتلم إظمرى ذم ، ُمٚمٞمقن ري٤مل ُم٘م

٦م ، اًمّمٗم٘م٦م ومْمٛمٜم٧م يمؾ ، ذيم٦م متٚمؽ ٟمّمػ اًمّمٗم٘م٦م ومٙمّؾ ، %50ذيم٦م ُمٜمٝم٤م  يمؾوطمّم 

 واطمدة ُمٜمٝمام إظمرى ذم ٟمّمٗمٝم٤م.

وًمٕمكمٍّ اًمثٚمثلم ، ؿمٞمئ٤ًم ُمٕمٞم ٜم٤ًم قمغم أن  خل٤مًمٍد اًمثٚم٨م، أْن يِمؽمي ظم٤مًمٌد وقمكمٌّ : وُمثٚمف

.غميْمٛمـ ظم٤مًمٌد ٟمّمػ ُم٤م قم قمغم أنْ ، ُمثال   قَمكِمٍّ

امجيقز : طمٙمؿ هذه احل٤مًم٦م وإن يم٤من ي١مدي إمم ؾمٚمػ أّٟمف  :ووضمف اجلقاز، ناًمْم 

ٌََف جمٛمققِمٝمام سمِمخص واطمد. ، همػم أن  اؾمتقاءمه٤م ذم اًمٌْم٤مقم٦م وصمٛمٜمٝم٤م، سمٛمٜمٗمٕم٦م  يقضم٥م ؿَم

 ُمٕملم   :ايمػرع ايمثاين
ٍ
 .اًمتْم٤مُمـ ذم سمٞمع رء

، أو أيمثر ذم سمٞمع ؾمٚمٕم٦ٍم ُمٕمٞم ٜم٦ٍم يٛمٚمٙم٤من٤م، ويٙمقن ذًمؽ ذم أن يِمؽمك اصمٜم٤من ُمثالً 

ذم طم٤مل فمٝمقر قمٞم٥م ، ومٞمام يٚمحُ٘مف، غم أن  يمؾ  واطمد ُمٜمٝمام و٤مُمـ ًممظمرقم، ويتْم٤مُمٜم٤م ومٞمٝم٤م

 أو ـُمُروِّ اؾمتح٘م٤مق.، سم٤مًمٌْم٤مقم٦م

ووٛمٜم٧م يمؾُّ واطمدة ُمـ ، ُمًتثٛمران يٛمٚمٙم٤من ذيم٦م ًمتّمٜمٞمع إىمٛمِم٦م :مثايمف

طمٞم٨م طمّم٦م ُمٚمٙمٞم٦م أطمدمه٤م ، اًمنميمتلم إظمرى ذم اًمديـ اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمّمٗم٘م٦م

ا ضمٝم٦م آؾمتثامردّ وسمٕمد ُم، %70% وطمّم٦م أظمر 30 وم٤مشمٗم٘م٤م قمغم أن ، ة سمدا هلام أن يٖمػمِّ
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 يٌٞمٕم٤م أطمد اعمّم٤مٟمع اًمتل يٛمتٚمٙم٤من٤م ٕطمد اعمقرديـ.

امن ضمؽؿ ٌَف  :ووضمف حتريٛمف، ٓ جيقز: هٜم٤م اًمْم  أن  يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمام وٛمـ ص٤مطم

 -اًمّْم٤مُمـأي وامُن ُمْمٛمقن - اًمّْم٤مُمـوم٤مجلٕمؾ هٜم٤م هق وامُن َُمـ وٛمٜمف ، سمُِجْٕمؾٍ 

.ومّم، ٤مُمـًمٚمّْم  ـٌ  ٤مر ًمٚمْمامن صَمٛم

ويٙمقن ذًمؽ ذم أْن شمًتقي طمّمص  ،تثٜمك ُمـ ذًمؽ أْن يت٤ًموى اًمنميٙم٤منويً

قي ٦م، ُمٚمٙمٞمتٝمام ذم اًمنميم٦م  ً ـٌ  يمؾ  واطمٍد ُمٜمٝمام ومٞمٌٞمٕم٤من٤م قمغم أن  ، ومٞمتْم٤مُمٜم٤م ومٞمٝم٤م سم٤مًم و٤مُم

ٌُف.  ًمّم٤مطمٌِف سمَ٘مْدِر ُم٤م وٛمٜمف ص٤مطم

ٌََف جمٛمققمٝمام أن  اؾمتقاءمه٤م ذم اًمنميم٦م يق: ووضمف ضمقازههذا ضم٤مئز،  وم٢من   ضم٥م ؿَم

 سمِمخص واطمد.

.: ايمػرع ايمثايمث  ُمٕملم 
ٍ
 اًمتْم٤مُمـ ذم اىمؽماض رء

ع ومت٘مد، ُمًتثٛمران يٛمٚمٙم٤من ذيم٦م قم٘م٤مري٦م :مثايمف ُم٤م إمم أطمد اًمٌٜمقك ًمنماء جمٛم 

ووٛمٜم٧م يمؾُّ واطمدة ُمـ ، وم٤مشمٗم٘م٤م قمغم إُمْم٤مء اًمّمٗم٘م٦م، ُمراسمح٦ًم قمغم أىم٤ًمط ؾمٙمٜمّل 

طمٞم٨م طمّم٦م ُمٚمٙمٞم٦م أطمدمه٤م ، ٚمٞمٝم٤م ُمـ ديـأي ومٞمام قم، ذم مجٞمع ُم٤مهل٤ماًمنميمتلم إظمرى 

 ُمثال.، %70% وطمّم٦م أظمر 30

امنضمؽؿ  ٌَف : ووضمف حتريٛمفٓ جيقز، : هٜم٤م ايمضَّ أن  يمؾ واطمد ُمٜمٝمام وٛمـ ص٤مطم

 ومّم٤مر وامٟم٤ًم سمُِجْٕمٍؾ.، سمٕمقض

ٟم٘مدا يم٤من أو قمرو٤م أو ـمٕم٤مُم٤م أو ، وُيًتثٜمك ُمـ ذًمؽ أْن ي٘مؽمض رضمالن ىمرو٤مً 

أي يتْم٤مُمٜم٤م ، ظم٤مًمٌد وقمكمٌّ ىمرو٤ًم سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مصٗم٦مً  ويٙمقن ذًمؽ ذم أن ي٘مؽمض همػم ذًمؽ.

قي ٦م  ً ٌُف.، ومٞمف سم٤مًم ـٌ ًمّم٤مطمٌف سمَ٘مْدِر ُم٤م وٛمٜمف ص٤مطم  ومٞمّمػم يمؾُّ واطمد ُمٜمٝمام و٤مُم

ويمالمه٤م و٤مُمـ ُمتْم٤مُمـ ُمع ، ذيم٦م ًمٌٞمع اعمقاد اًمٖمذائٞم٦م شم٤مضمران يٛمٚمٙم٤من :مثايمف
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ومت٘مدُم٤م إمم  ،%50% وأظمر 50طمٞم٨م طمّم٦م ُمٚمٙمٞمتٝمام ُمت٤ًموي٦م ومٞمٝم٤م ، أظمر ذم اًمنميم٦م

، اًمٌٜمؽ اعمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف ًمٓمٚم٥م ظمدُم٦م اًمًح٥م قمغم اعمٙمِمقف ُمـ ظمالل طم٤ًمب اًمنميم٦م

 وم٤مشمٗم٘م٤م قمغم إُمْم٤مء اخلدُم٦م.

اًمثٛمـ سمٞمٜمٝمام قمغم ىمدر  أنّ : ووضمف ضمقازه٤م، اجلقاز اًمّمقرةوم٤محلٙمؿ ذم هذه 

ٌَف ، سمٞمٜمٝمام ٟمّمٗم٤من واًمثٛمـ يمذًمؽ وم٤مًمديـ، أٟمّم٤ٌمئٝمام ومٚمؿ َيِزْد أطمُدمه٤م قمغم أن وامن ص٤مطم

ٌُفسم٘مَ  ِٚمَؿ ُمـ ، ْدِر ُم٤م وٛمٜمف ص٤مطم ًَ امنوم  سمجٕمؾ. اًمْم 
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امنما يؼمسمب فمعم وومقع  :اظمبحث ايمثايمث  زمجعؾ ايمضَّ

امنواًم١ًمال وم٢مذا وىمع  امنوهق ، ماعمحرّ  اًمْم   : هؾ يٌٓمؾ اًمٌٞمع؟، سمٕمقضٍ  اًمْم 

سمحٞم٨م ، سمٜم٥ًم ُمتٗم٤موشم٦م-سمٞمٕم٤ًم أو ذاًء أو اىمؽماو٤مً -سملم اصمٜملم  اًمتٕم٤مىمدإذا طمّمؾ  

ومْمٛمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ، ُُم٤ًمٍو ًمٜمّمٞم٥م أظمر ٝمام همػمواطمد ُمٜم يم٤من ٟمّمٞم٥ُم يمؾِّ 

وًمذًمؽ يم٤من ، أو يٙمقن ُمـ اعمِمؽمي، ومال خيٚمق اجلٕمؾ أْن يٙمقن ُمـ اًم٤ٌمئع، ص٤مطمٌف

سمٞم٤منام ذم ، اجلقاب ذم صمٌقت احلامًم٦م وؾم٘مقـمٝم٤م وذم صح٦م اًمٌٞمع ووم٤ًمده قمغم وضمٝملم

 : اعمٓمٚمٌلم اًمت٤مًمٞملم

 .اظمطؾب إول

يـ وهق اعم٘مرض، اًم٤ٌمئعأْن يٙمقن اجلٕمؾ ُمـ   سمحٞم٨م يدومع ، أي ُمـ ربِّ اًمد 

ـُ ُمـ أضمؾ أْن يْمٛمـ ، اًم٤ٌمئُع ُمٌٚمٖم٤ًم ًمٚمْم٤مُمـ ف اًمّْم٤مُم وذًمؽ طملم يٌٞمع ظم٤مًمٌد ، ًمف طم٘م 

ًمٞمْمٛمـ اًمٌٜمُؽ خل٤مًمد ، ًمٚمٌٜمؽ -قمنمة آٓف ُمثالً -صمؿ يدومع ظم٤مًمٌد ضُمْٕماًل ، سمْم٤مقم٦ًم ًمٕمٛمر

ـَ ُم٤م سم٤مقمف  داد.وقمجز قمكمٌّ قمـ اًمً، إْن وىمع آؾمتح٘م٤مق، صمٛم

سمٕم٘مد اعمراسمح٦م ، أن يت٘مدم أطمد اًمٕمٛمالء سمٓمٚم٥م ذاء ُمٜمزل: اعمٕم٤مسة اًمّمقروُمـ 

طمٞم٨م أن اًمٕمٛمٞمؾ ٓ يٛمٚمؽ ، ومٞمٓمٚم٥م اًمٌٜمُؽ ُمٜمف ُمـ َيٙمٗمٚمف يمٗم٤مًم٦م سمٜمٙمٞم٦م، ًممُمر سم٤مًمنماء

% 5ومٕمرض اًمٌٜمؽ قمغم قمٛمٞمؾ آظمر ، ومل جيد َُمـ يٙمٗمٚمف يمٗم٤مًم٦م سمٜمٙمٞم٦م، أصقٓ ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمرهـ

 ُم٘م٤مسمؾ شم٘مديٛمف يمٗم٤مًم٦م سمٜمٙمٞم٦م ًمٚمٕمٛمٞمؾ إول. ، إولُمـ ىمٞمٛم٦م ُمٌٚمغ متقيؾ اًمٕمٛمٞمؾ 

امنوأُم٤م ، ٤م اًمٌٞمع ومٞمّمحُّ أُمّ  :ُم٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ـُ ومال ُيٓم٤مًَم٥م ، وَمَٞمً٘مط اًمْم   اًمّْم٤مُم

امنسم ٦ِم اًمٌٞمع ،٤مًمْم  ومٚمٞمس ، اًمّْم٤مُمـٓ َدظْمَؾ ًمف سمام ومٕمؾ اًم٤ٌمئُع ُمع ، اعمِمؽمي أنّ : وضمف صح 

ىمد َأضْمَرى قم٘مد ُمراسمح٦م سمٞمٜمف وسملم ّٕٟمف ، وٓ همرض ًمف ومٞمام ومٕمال، ًمف ُمدظمؾ ومٞمام سمٞمٜمٝمام

 ومال َوضْمف إلسمٓم٤مًمف.، ُمٙمتٛمؾ إريم٤من، اًمٌٜمؽ
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امنووضمف ؾم٘مقط  ـَ سمجْٕمؾٍ إٟم   اًمّْم٤مُمـأن   :اًمْم  امنو، ام وٛم  ،سمُجْٕمٍؾ ٓ يّمح اًمْم 

 سمْمامٍن سم٤مـمؾ. اًمّْم٤مُمـوًمذًمؽ ًمٞمس ًمٚم٤ٌمئع أن يٓم٤مًم٥م 

 .اظمطؾب ايمثاين

، ُمـ إضمٜمٌّل  أو، ٘مؽمض اًمذي قمٚمٞمف اًمثٛمـوهق اعم، أْن يٙمقن اجلٕمؾ ُمـ اعمِمؽمي

، ًمٚمٌٜمؽ- أًمػ ري٤مل ُمثالً  -صمؿ جيٕمؾ ضُمْٕماًل ، ُمثؾ أن يِمؽمي ظم٤مًمٌد سمْم٤مقم٦ًم ُِمـ ؾمٕمٞمد

اوٛمٜمِّل سمام أؿمؽمي سمف هذه : ومٞم٘مقل اعمِمؽمي ظم٤مًمٌد ًمٚمٌٜمؽ، ًمٞمْمٛمـ اًمٌٜمُؽ صمٛمٜمَٝم٤م ًمًٕمٞمد

 وًمؽ أًمػ ري٤مل ُمثاًل.، اًمًٚمٕم٦م

٘مدم أطمد اًمٕمٛمالء سمٓمٚم٥م ذاء ؾمٞم٤مرة أن يت :ُمث٤مل ذًمؽ ُمـ اًمّمقر اعمٕم٤مسة

 ومٚمؿ جيد، ُِمـ اًمٕمٛمٞمؾ وامٟم٤ًم سمٜمٙمٞم٤مً  (1)ومٞمٓمٚم٥م اًمٌٜمُؽ ، سمٕم٘مد اعمراسمح٦م ًممُمر سم٤مًمنماء

% ُمـ ىمٞمٛم٦م ُمٌٚمغ اعمديقٟمٞم٦م سمٛم٘م٤مسمؾ 5قمغم قمٛمٞمؾ آظمر أن يٕمٓمٞمف  (2)ومٕمرض، اًمٕمٛمٞمُؾ و٤مُمٜم٤مً 

 ويم٤من هذا سمٖمػم قمٚمٍؿ ُمـ اًم٤ٌمئع.، شم٘مديٛمف وامٟم٤ًم سمٜمٙمٞم٤ًم ًمف

 : سمٞم٤منام ذم اًمٗمرقملم اًمت٤مًمٞملم، ٦ُم هل٤م صقرشم٤منومٝمذه اعم٠ًمًم

ومقىمع ، (3)سم٤مجلٕمؾ اًمذي ضمٕمٚمف اعمِمؽمي ًمٚمْم٤مُمـ، يٕمٚمؿ اعم٘مرُض  أّٓ  :ايمػرع إول 

امن   سم٠مضمٍر سملم اعمِمؽمي واًمٌٜمؽ سمٖمػم قمٚمٍؿ ُمـ اعم٘مرض. اًمْم 

امنوًمزم ، وسمٓمؾ اجلٕمُؾ ، صح  اًمٌٞمع: ومٗمل هذه اًمّمقرة ـُ ًمٚم٤ٌمئع ، اًمْم  وُرد  اًمثٛم

٦م اًمٌٞمع، ووىمع آؾمتح٘م٤مقإْن  ٕن  اًمٕمٛمٞمؾ أظمر وٛمـ  ٪أن  اًمٌٜمؽ إٟمام سم٤معَ  :وضمف صح 

ف وهبذا وم٢من  اًمٕمٛمٞمؾ إول ، ومَلْ َيْدِر اًمٌٜمُؽ سم٠من  اًمٕمٛمٞمؾ أظمر إٟمام َوٛمـ سمٕمقض، ًمف طم٘م 

 طمتك أظمرج ؾمٚمٕمتف ُمـ يده.، ىمد هَمر  اًمٌٜمؽ

                                                           
 . اًمذي سم٤مع اًمًٞم٤مرة سم٠َمضَمٍؾ، ومٝمق اعم٘مِرض (1)

 . وهق اعمِمؽمي (2)

 . أي اًمٕمٛمٞمؾ إول ًمٚمٕمٛمٞمؾ أظمر (3)
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 ًمٕمٛمٞمؾ أظمر سمثٛمـوَمٚمٚمٌٜمؽ أن يٓم٤مًم٥م ا، ز اعمِمؽمي قمـ دومع اًمثٛمـوم٢مْن قمج

امنوضمف ًمزوم  ؾمٚمٕمتف اًمتل َأشْمٚمٗمٝم٤م قمٚمٞمف سمْمامٟمف هل٤م. ـَ اعمِمؽمي إذا قم٤مُمؾ  أنّ  :اًمْم   اًمّْم٤مُم

ف ذم ، ومل يٕمٚمؿ هب٤م اًم٤ٌمئع، ُمٕم٤مُمٚم٦ًم همػم صحٞمح٦م امنمل َيً٘مط طم٘م  هَمر   اًمّْم٤مُمـٕن  ، اًمْم 

اًمتل أشمٚمٗمٝم٤م ومٛمـ طم٘مف أن يٓم٤مًمٌف سمثٛمـ ؾمٚمٕمتف ، اًم٤ٌمئع سمْمامٟمف طمتك أظمذ ؾمٚمٕمتف ُمـ يده

ـُ  ـُ ًمٚم٤ٌمئع إْن وىمع آؾمتح٘م٤مق.، قمٚمٞمف سمتٖمريره اًمّْم٤مُم  وُيردُّ اًمثٛم

 ومّم٤مر سم٤مـمال.، ضمٕمٌؾ قمغم وامنأّٟمف  :وضمف سمٓمالن اجلٕمؾ

امنومقىمع ، سم٤مجلٕمؾ اًمذي ضمٕمٚمف اعمِمؽمي ًمٚمْم٤مُمـ، أن يٕمٚمؿ اعم٘مرُض  :ايمػرع ايمثاين  اًمْم 

 . سم٠مضمٍر سملم اعمِمؽمي واًمٌٜمؽ سمٕمٚمٍؿ ُمـ اعم٘مرض

، يت٘مدم أطمد اًمٕمٛمالء سمٓمٚم٥م ذاء ؾمٞم٤مرة سمٕم٘مد اعمراسمح٦م ًممُمر سم٤مًمنماء أن: مثاهلا

ومٕمرض قمغم قمٛمٞمؾ آظمر ، ومٚمؿ جيد اًمٕمٛمٞمُؾ و٤مُمٜم٤مً ، ومٞمٓمٚم٥م اًمٌٜمُؽ ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ وامٟم٤ًم سمٜمٙمٞم٤مً 

ويم٤من هذا سمٕمٚمؿ ، % ُمـ ىمٞمٛم٦م ُمٌٚمغ اعمديقٟمٞم٦م سمٛم٘م٤مسمؾ شم٘مديٛمف وامٟم٤ًم سمٜمٙمٞم٤ًم ًمف5أن يٕمٓمٞمف 

 ُمـ اًم٤ٌمئع. 

امنويً٘مط ، ِة أْن ُيَرد  اجلُٕمؾوم٤محلٙمؿ ذم هذه اًمّمقر أّٟمف  :وضمف ردِّ اجلٕمؾ، واًمْم 

امنوضمف ؾم٘مقط ، وضمٕمٌؾ قمغم وامن ل، اًمٌٜمؽ أنّ  :اًمْم  طملم قمٚمؿ أن  ، وهق اعمٛمقِّ

ف اجل٤مين قمغم ومٙم٠مٟمّ ، إقمٓم٤مء اجلٕمؾ طمرامٌ  وهق يٕمٚمؿ أنّ ، ضُمْٕمالً  اًمّْم٤مُمـاعمِمؽمي أقمٓمك 

امناًمنمع ُيً٘مط  وَمِٕمْٚمُٛمف أن  ، سم٤مع سمٖمػم وامنأّٟمف  ذًمؽ، ٟمٗمًف ذم إشمالف ُم٤مًمف ، سمُجْٕمؾ اًمْم 

 .اًمّْم٤مُمـومال ُمٓم٤مًم٦ٌم ًمف قمغم ، جيٕمٚمف سمٛمٜمزًم٦م َُمـ سم٤مع سمٖمػم وامن

امنهذا شمٚمخٞمص ُمدرؾم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم   واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.، سمجٕمؾ اًمْم 

  



  ايمضامن زمجعؾ فمـد اظمايمؽقة 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|302 
 

 اظمصادر أهؿ 

 954)ت ٕيب قمٌد اهلل حمٛمد سمـ حمٛمد احلٓم٤مب، (6-1ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ ).1 

 ه. 1328، ُمٍم -ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة ، وهب٤مُمِمف اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ هـ(

 897( ٕيب قمٌداهلل حمٛمد يقؾمػ اعمقاق )ت6-1وهب٤مُمِمف اًمت٤مج واإليمٚمٞمؾ عمختٍم ظمٚمٞمؾ ).2 

 ه.1328ُمٍم  -ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة  هـ(

وهب٤مُمِمف طم٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ أحد  هـ( 1201( ًمٚمِمٞمخ أحد اًمدردير )ت4-1اًمنمح اًمّمٖمػم ).3 

 ه.1394، ُمٍم -دار اعمٕم٤مرف  -، اًمّم٤موي هـ( 1241اًمّم٤موي )ت

( وهب٤مُمِمف طم٤مؿمٞم٦م حمٛمد سمـ أحد 4-1اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمِمٞمخ أحد اًمدردير قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ ).4 

 سمـ قمروم٦م اًمدؾمقىمل.

ل.5   ه1350، اعمٓمٌٕم٦م اًمتقٟمًٞم٦م شمقٟمس، 1ط، احلدود ٓسمـ قمروم٦م اًمقرهمٛمِّ

 ه.1306ُمٍم ، ي٦ماعمٓمٌٕم٦م اخلػم 1ط، ًمٚمزسمٞمدي، شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس.6 

 هـ( 240قمٌد اًمًالم سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مػمواين )ت، اعمدوٟم٦م ًمًحٜمقن.7 

 هـ( 543ٕيب سمٙمر اسمـ اًمٕمريب )ت، (13-1قم٤مرو٦م إطمقذي ذم ذح صحٞمح اًمؽمُمذي ).8 

 سمػموت.  -اًمٕمٚمٛمٞم٦م  دار اًمٙمت٥م

( ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض سمـ ُمقؾمك 4-1اًمتٜمٌٞمٝم٤مت اعمًتٜمٌٓم٦م قمغم اًمٙمت٥م اعمدوٟم٦م واعمختٚمٓم٦م ).9 

  هـ( 544اًمٞمحّمٌل )ت

دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل سمػموت  هـ( 536( ٕيب قمٌد اهلل اعم٤مزري )ت1 -8ذح اًمتٚم٘ملم ).10 

 حت٘مٞمؼ حمٛمد اعمخت٤مر اًمًالُمل. 

دار هـ  711مج٤مل اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ إٟمّم٤مري )ت، ( ٓسمـ ُمٜمٔمقر3-1ًم٤ًمن اًمٕمرب ).11 

 ت(.-)د، سمػموت -اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب 

سمـ قمٌد اًمًالم اًمتًقزم دار اًمٙمت٥م  ٕيب احلًـ قمكم، (2-1اًمٌٝمج٦م رم ذح اًمتحٗم٦م ) .12

 .1998 – 1418: ؾمٜم٦م اًمٜمنم ،سمػموت –اًمٕمٚمٛمٞم٦م 



  ايمضامن زمجعؾ فمـد اظمايمؽقة 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|303 

( وهب٤مُمِمف اًمٗمتح اًمرسم٤مين ومٞمام ذهؾ قمٜمف اًمزرىم٤مين 8 -1ذح اًمزرىم٤مين قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ ) .13

 2002 - 1422: ًمٚمٌٜم٤مين اًمٓمٌٕم٦م إومم دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

( وهب٤مُمِمف 5 -1خمتٍم ظمٚمٞمؾ ) قمغم هـ( 1101: ذح أيب قمٌد اهلل حمٛمد اخلرر)اعمتقرم .14

 طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمدوي اعمٓمٌٕم٦م إُمػمي٦م اًمٙمؼمى 

 هب٤مُمِمف طم٤مؿمٞم٦م طمج٤مزي اًمٕمدوي.، (4-1وقء اًمِمٛمقع ذح اعمجٛمقع عمحٛمد إُمػم ) .15
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 اإلؿمار اظمؼاصدي يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا

 يمؼقؿوايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ا

 مايمقزيا أكؿقذصما

 يقكس صقاحللايمدىمتقر إؽمتاذ 

 ىمبغم ايمباضمثكم، ورئقس ؾمعبة اظمرصهمقة اإلؽمالمقة

 مايمقزيا(-إىماديؿقة ايمعاظمقة يمؾبحقث ايمممفمقة دم اظمايمقة اإلؽمالمقة )إرسا

 مةاظمؼّد 

ؿ أسمرز واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمَ  ،يٕمّد آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م

اجلديدة ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. وضم٤مءت هذه اًمتقضمٝم٤مت ُمتٜم٤مهمٛم٦م  اًمتقضمٝم٤مت

، ُمع طمرص اهلٞمئ٤مت اًمٕم٤معمٞم٦م يم٤مُٕمؿ اعمتحدة قمغم ووع أهداف ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م

٪ "واحلقيمٛم٦م، واعمجتٛمع، اًمٌٞمئ٦م"وطمرص اعم١مؾم٤ًمت قمغم آًمتزام سمام يٕمرف سمثالصمٞم٦م 

اخل٤مص٦م سم٤مًمتٖمػّم اعمٜم٤مظمل.  2015يس سم٤مشمٗم٤مىمٞم٦م سم٤مر وطمرص يمثػم ُمـ اًمدول قمغم آًمتزام

، ٞملم اعمِمتٖمٚملم سم٤معم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مٝم٤مت أصم٤مرت ىمرحي٦م اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمهذه اًمتقضم

 ومٕمٛمدوا إمم شم٠مصٞمٚمٝم٤م وشم٘مّمٞمده٤م وحم٤موًم٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم جم٤مٓت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 ،وإؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م. وذم هذا اًمًٞم٤مق، وذيم٤مت اًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم، وُم١مؾم٤ًمهت٤م يم٤مًمٌٜمقك

اظمت٤مر هذا اًمٌح٨م دراؾم٦م اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م 

اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ. وهيدف هذا اًمٌح٨م إمم حتديد وُمٜم٤مىمِم٦م أهؿ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م 

ذم آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ ُمع اًمؽميمٞمز  اعمرقمٞم٦م

 آىمتّم٤مديلمعم٤مًمٞمزي. يمام ؾمٞمًٕمك اًمٌح٨م إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمآراء قمغم اًمٜمٛمقذج ا

 ،٦م سم٤معمقوقعٚمَ اإلؾمالُمٞملم واخلؼماء اعم٤مًمٞملم ذم حتديد اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذات اًمّمِّ 
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ر اعم٘م٤مصدي ذم ٔمَ إمم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمٝمجٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜم   -سم٤مىمتْم٤مب–وؾمٞمِمػم اًمٌح٨م 

٨م اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل واًمتحٚمٞمكم ذم ُمٜم٤مىمِم٦م وىمد اشمٌع اًم٤ٌمطم ،اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 اعمقوقع. 

 : وؾمٞمتٜم٤مول اًم٤ٌمطم٨م هذا اعمقوقع ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م رئٞمًٞم٦م

 .آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ: اظمبحث إول

 .ؾم١مال اعمٜمٝم٩م ذم إصم٤ٌمت اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة: اظمبحث ايمثاين

اعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م ًمالؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م : يمثايمثاظمبحث ا

 .قمغم اًم٘مٞمؿ
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 آؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا: اظمبحث إول

 وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ

 تٝم٤م يمّؾ يمام شمٌٜمّ ،سمرزت شمقضمٝم٤مت ُم٤مًمٞم٦م ُمتٜمققم٦م شمٌٜمتٝم٤م هٞمئ٤مت قم٤معمٞم٦م يم٤مُٕمؿ اعمتحدة

وهتدف هذه اعمِم٤مريع إمم  ٪ُمِم٤مريٕمٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمقي٦م اعمًتداُم٦م اًمدول قمغم ُمًتقى

يمام فمٝمرت ُمًٛمّٞم٤مت  ،وآضمتامقمٞم٦م، واًمٌٞمئٞم٦م، حت٘مٞمؼ مجٚم٦م ُمـ إهداف آىمتّم٤مدي٦م

واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م ، يمثػمة شمٕمؼم قمـ هذه اًمتقضمٝم٤مت ُمٜمٝم٤م آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م

 ذيـ اعمٗمٝمقُملم ذم اًمٕمٜم٤مس أشمٞم٦م. اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ. وؾمٜمٚم٘مل سمٕمض اًمْمقء قمغم ه

(1)آؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا .أ
. 

اؾمتثامر هيدف إمم اًمرسمح واقمت٤ٌمر اجلقاٟم٥م آضمتامقمٞم٦م واًمٌٞمئٞم٦م إلطمداث  هق أّي 

وحتٛمل ، ع قمغم آؾمتثامرات اًمتل حت٤مومظ قمغم اًمٌٞمئ٦مهذا اًم٘مٓم٤مع يِمجّ و ،شمٖمٞمػم إجي٤ميب

، أهداف هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتثامر وسمٛمقضم٥م ،وحت٤مومظ قمغم طم٘مقق اإلٟم٤ًمن، اعمًتٝمٚمؽ

، وإيمؾ اًمنيع، واًمتٌغ، يٛمتٜمع يمثػم ُمـ أرسم٤مب إُمقال قمـ آؾمتثامر ذم اًمٙمحقل

ووؾم٤مئؾ اإلضمٝم٤مض وهمػمه٤م. ويْمٌط ، وإؾمٚمح٦م، وصٜم٤مقم٦م إومالم اإلسم٤مطمٞم٦م، واًم٘مامر

هذا آؾمتثامر سمٓمرق قمديدة ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ىمٞم٤مم احلٙمقُم٦م سمٛمٜمع سمٕمض اًمّمٜم٤مديؼ آضمتامقمٞم٦م 

 ّمٜمدوق اعمٕم٤مؿم٤مت ُمـ آؾمتثامر ذم اعمج٤مٓت همػم اعم١ًموًم٦م اضمتامقمٞم٤م. يم

 آؾمتثامراتهٜم٤مك اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت قمديدة ًمتحٗمٞمز ، وذم آؾمتثامرات احلديث٦م

وم٘مد شمقضمٝم٧م سمٕمض اعم١مؾم٤ًمت آضمتامقمٞم٦م إمم إىمٜم٤مع أرسم٤مب إُمقال ، اعم١ًموًم٦م اضمتامقمٞم٤م

ت اًمٌٜمقك اًمتج٤مري٦م سم٥ًٌم ًمتٛمقيؾ اًمٗمئ٤مت وٕمٞمٗم٦م اًمدظمؾ ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ متقيال

                                                           
(1) https: //www.investopedia.com/terms/s/sri.asp . 

 .2020-07-14: شمؿ اًمدظمقل قمغم اعمقىمع سمت٤مريخ

https://www.investopedia.com/terms/s/sri.asp
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وسمٗمْمؾ آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م متٙمٜم٧م  ،آئتامٟمٞم٦م هلذه اًمٗمئ٤مت اجلدارةوٕمػ 

واًمتج٤مري٦م. وقمٚمٞمف ، واًمٕم٘م٤مري٦م، واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م، ومئ٤مت يمثػمة ُمـ شمٚمٌٞم٦م طم٤مضمٞم٤مهت٤م اًمّمحٞم٦م

وم٤مٓؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م هيدف إمم إطمداث شم٠مصمػم اضمتامقمل واىمتّم٤مدي ذم ىمٓم٤مقم٤مت 

امٟموشمقومػم ، ُمثؾ متٙملم اًمٗمئ٤مت اعمحروُم٦م ُمـ اًمتٛمقيؾ طمٞمقي٦م وشمٓمقير ، ٤مت اعم٤مًمٞم٦م هل٤ماًمْم 

 وهمػمه٤م.  اًمٓم٤مىم٦م اخلياء اًمّمدي٘م٦م ًمٚمٌٞمئ٦م

سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت احلديث٦م ذم اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم اإلؾمالُمل يم٤مًمتجرسم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م ووٕم٧م 

٦م ومتتٛمثؾ ذم سمٕمض ًمالؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م. أُم٤م اًمٌٞمئ ٤مً قم٤مُمّ  ٤مً شمِمٖمٞمٚمٞمّ  اً وإـم٤مر سمٞمئ٦مً 

وشمقؾمٞمع ، اًمٕمٜم٤مس إؾم٤مؾمٞم٦م ُمٜمٝم٤م شمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق أدوات آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م

وشمّمٛمٞمؿ هٜمدؾم٦م ، وهمرس ىمٞمؿ احلقيمٛم٦م، ىم٤مقمدة اعمًتثٛمريـ )اًم٤ٌمئٕمقن واعمِمؽمون(

، أُم٤م اإلـم٤مر اًمتِمٖمٞمكم اًمٕم٤مم ومٞمتٛمثؾ ذم حتديد ـمٌٞمٕم٦م اعمِم٤مريع اعمٜم٤مؾم٦ٌم ،ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

. ويٛمثؾ (1)٤مرير دوري٦م ًمٚمٛمًتثٛمريـ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتثامرورومع شم٘م، وُمراضمٕمتٝم٤م

 اًمِمٙمؾ إول واًمث٤مين أشمٞملم سمٞمئ٦م وإـم٤مر آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م. 

 (2)سمٞمئ٦م آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م ذم اًمٜمٛمقذج اعم٤مًمٞمزي: 1اًمِمٙمؾ 

 

 : يٕمتٛمد اًمٜمٛمقذج أقماله قمغم مخ٦ًم ُم٤ٌمدئ أؾم٤مؾمٞم٦م

                                                           
(1) Sustainable and Responsible Investment roadmap for the Malaysian capital market,  

https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=89dea0ab-f671-4fce-

b8e4-437a2606507c. 

 .2020-8-5 :شمؿ اًمدظمقل قمغم اعمقىمع سمت٤مريخ

 . اًمِمٙمؾ إول واًمث٤مين، اعمرضمع ٟمٗمًف (2)

https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=89dea0ab-f671-4fce-b8e4-437a2606507c
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=89dea0ab-f671-4fce-b8e4-437a2606507c
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ؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م وذًمؽ سمٓمرح ُمٜمتج٤مت ُمثؾ شمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق أدوات آ .1

، ومتقيؾ ُمِم٤مريع حتًلم اعمًتقى اًمدراد، اًمّمٙمقك اخلياء حمتٗمٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م

وشمدوير اعم٤مدة اًمٌالؾمتٞم٦م اًمتل ، واقمتامد اًمرىمٛمٜم٦م ًمٚمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اؾمتخدام اًمقرق

 وسمٓم٤مىم٤مت احلًؿ اًمٗمقري اإلؾمالُمٞم٦م. ، شمًتخدم ذم صٜمع سمٓم٤مىم٤مت آئتامن

 ثٛمريـ ُمـ ُمِمؽمي اعمٜمتج٤مت ؾمقاء أيم٤مٟمقا أومرادا أم ُم١مؾم٤ًمت. ىم٤مقمدة اعمًت شمقؾمٞمع .2

 سمٜم٤مء ىم٤مقمدة اعمًتثٛمريـ ُمـ اًم٤ٌمئٕملم ؾمقاء أيم٤مٟمقا ذيم٤مت ُمدرضم٦م أم همػم اعمدرضم٦م.  .3

وووع ، وآؾمت٘مالًمٞم٦م، واًمٕمداًم٦م، واًمِمٗم٤مومٞم٦م، همرس ىمٞمؿ احلقيمٛم٦م يم٤مإلومّم٤مح .4

 ُم١مذات يمٛمٞم٦م ًمالؾمتداُم٦م. 

 ٘م٤مقمدة سمٞم٤مٟم٤مت اعمًتثٛمريـ. هٜمدؾم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اخل٤مص٦م سم .5

 : وشمتٕمزز هذه اًمٌٞمئ٦م سم٢مـم٤مر شمِمٖمٞمكم ُمٙمتٛمؾ يتٛمثؾ ذم اًمِمٙمؾ أيت

 اإلـم٤مر اًمتِمٖمٞمكم ًمالؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م: 2اًمِمٙمؾ 

 

 : اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م أرسمٕم٦م جم٤مٓت أؾم٤مؾمٞم٦م ًمالؾمتثامرحيدد اإلـم٤مر اًمتِمٖمٞمكم 

يع آؾمتثامر اعم١ًمول طمٍم طمّمٞمٚم٦م اًمتٛمقيؾ )يمحّمٞمٚم٦م اًمّمٙمقك ُمثال( ذم ُمِم٤مر .1

 اضمتامقمٞم٤م. 
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، واًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م، حتديد اعمِم٤مريع اعمًٛمقح هب٤م يم٤مًمٓم٤مىم٦م اعمتجددة .2

 وشمٓمقير إوىم٤مف. 

 اًم٘مٞم٤مم سم٤معمراضمٕم٦م اًمدوري٦م ُمـ ظمالل شمٕمٞملم ُمراضمع ظم٤مص ي٘مقم سم٤معمٝمٛم٦م.  .3

 رومع شم٘م٤مرير ؾمٜمقي٦م ًمٚمٛمًتثٛمريـ ُمـ أضمؾ شم٘مقيؿ إداء وُمدى حت٘مؼ إهداف .4

 اعمًٓمرة. 

  شمؿ إصدار صٙمقك شمتقاومؼ ُمع آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م، وسمٛمقضم٥م ذًمؽ

SRI Sukuk ،وسمٓم٤مىم٤مت احلًؿ ، واًمّمٙمقك اخلياء اخل٤مص٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م

 اؾمتثامري٦موصٜم٤مديؼ ، Islamic RHB اًمٗمقري اعمٕم٤مد شمدويره٤م يمتٚمؽ اًمتل أصدره٤م سمٜمؽ

واًمّمٙمقك اًمتل أصدره٤م ، (ESG) "قيمٛم٦مواحل، واعمجتٛمٕمل، اًمٌٞمئ٦م"ُمتقاوم٘م٦م ُمع صمالصمٞم٦م 

واعمتقاوم٘م٦م ُمع أهداف إُمؿ اعمتحدة ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م  HSBC Amanahسمٜمؽ 

SDGs. 

ويقوح اًمِمٙمؾ أيت ٟمٛمقذضم٤م ُمـ اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞم٦م اخلياء اًمّم٤مدرة ذم 

 م. 2018ُمق2017ُم٤مًمٞمزي٤م قم٤مُمل 

 

 م2018م و 2017اًمٗمؽمة ُم٤م سملم : اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞم٦م اخلياء اًمّم٤مدرة ذم ُم٤مًمٞمزي٤م ُمـ 3اًمِمٙمؾ 
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٤م هتدف إمم سمٜم٤مء حمٓم٤مت اًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م يالطمظ قمغم ُمٕمٔمؿ هذه اًمّمٙمقك أّن 

شمؿ إصداره٤م ذم ومؽمة وضمٞمزة ُم٤م يٕمٜمل وضمقد ـمٚم٥م أّٟمف  يمام يالطمظ، اًمّمدي٘م٦م ًمٚمٌٞمئ٦م

وفمٝمقر ذحي٦م ضمديدة ُمـ اعمًتثٛمريـ يٜمِمدون ، وٟمج٤مح قمٛمٚمٞم٤مت اًمتًقيؼ هل٤م، قمٚمٞمٝم٤م

 ل اضمتامقمٞم٤م وومؼ ُم٤ٌمدئ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. آؾمتثامر اعم١ًمو

وفمٝمر اًمتٛمقيؾ اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ ذم ُمِم٤مريع 

 : ٟمٚمخّمٝم٤م ذم اجلدول أيت

 إداة (VBIأو  SRI) اظممموع ايمبـؽ

(1)
Muamalat -اًمتٕمٚمٞمؿ واًمّمح٦م 

 اعمًامةإصدار سمٓم٤مىم٦م احلًؿ ومقري -

  "قم٤مئِم٦م"

ر اًمقىمػ مجع واؾمتثام-

 اًمٜم٘مدي.

 .وىمػ-

(2)
Bank Islam  وىمػ متقيؾ ُمدارس وقم٘م٤مرات. 

(3)
HSBCAmanah 

 

إصدار صٙمقك ُمتقاوم٘م٦م  شمٜمٛمٞم٦م ُمًتداُم٦م

ُٕمؿ اعمتحدة ُمع أهداف ا

 .ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م

                                                           
 أسمريؾ 10ُمالت اعمٜمِمقر ذمٟمٔمر ٟمٛمقذضم٤م ُمـ اعمِم٤مريع اًمقىمٗمٞم٦م ذم ىمٓم٤مقمل اًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ذم شم٘مرير سمٜمؽ ُمٕم٤ما (1)

 :قمغم اًمراسمط اًمت٤مزم 2017

http: //www.muamalat.com.my/wakafselangor/downloads/Laporan-WSM-Suku-

Tahun-Pertama-Jan-Mac-2017.pdf 

 م.2017ؾمٌتٛمؼم،  17: شم٤مريخ آـمالع

(2) BIMB Holdings Berhad Sustainability Report 2016.  

(3) https://www.undp.org/content/undp/en/home/newscentre/news/2018/HSBC_Amanah 

Malaysia_issues_worlds_first_United_Nations_Sustainable_Development_Goals_sukuk.htm

l, accessed on September 19th, 2019. 

http://www.muamalat.com.my/wakafselangor/downloads/Laporan-WSM-Suku-Tahun-Pertama-Jan-Mac-2017.pdf
http://www.muamalat.com.my/wakafselangor/downloads/Laporan-WSM-Suku-Tahun-Pertama-Jan-Mac-2017.pdf
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 (1) RHB Islamic  طمًؿ إصدار سمٓم٤مىم٤مت  اؾمتثامر ُمًتدام حي٤مومظ قمغم اًمٌٞمئ٦م

ُمٕم٤مدة اًمتّمٜمٞمع )إقم٤مدة 

 .شمدوير(

(2)
Maybank 

Islamic  

سمٓم٤مىم٦م ائتامن ُمتقاوم٘م٦م ُمع  دقمؿ اًمقىمػ واًمزيم٤مة

اًمنميٕم٦م )اًمتؼمع سمام ي٤ًموي 

% ُمـ ىمٞمٛم٦م آؾمتٕمامل  0.2

ظم٤مرج اًمٌٚمد إمم اًمقىمػ 

 .واًمزيم٤مة(

شمٕم٤مون ؾمت٦م سمٜمقك إؾمالُمٞم٦م 

إلٟمِم٤مء صٜمدوق وىمٗمل دقمام 

: (3)ًمٚمٛمجتٛمع اعمًٚمؿ وهل  

Affin Islamic 

Bank. 

.Bank Islam 

Malaysia . 

.Bank Muamalat. 

.Bank Kerjasama 

Rakyat. 

.Maybank Islamic . 

 .RHB Islamic. 

  

                                                           
(1) https://www.rhbgroup.com/files/others/highlights/PRESS_RELEASE__RHB_LAUNCHES 

_ASIA_PACIFICS_FIRST_RECYCLED_CARD.pdf 

 

(2) Maybank Annual Report, 2018, p.15 . 

 -http://aibim.com/ver2/index.php/component/k2/item/17-islamic-banking-institutions  :اٟمٔمر (3)

collaborate-to-develop-waqf-fund. 

 م.2019ؾمٌتٛمؼم،  20شم٤مريخ آـمالع

http://aibim.com/ver2/index.php/component/k2/item/17-islamic-banking-institutions-collaborate-to-develop-waqf-fund
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 (1) CIMB Islamic سمرٟم٤مُم٩م ُمِمؽمك ُمع ضم٤مُمٕم٦م Taylor   اًمتٛمٙملم آضمتامقمل ًمتٓمقير

اعمٝم٤مرات اعم٘م٤موٓشمٞم٦م ًمٗمئ٦م 

B40  ذات اًمدظمؾ

 . اعمحدود

٤مم واعم٤ٌمدئ ٤م اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وم٘مد ضم٤مءت سمٛمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمـ إطمٙمأُمّ 

 ودمغّم  ،واعم٘م٤مصد ًمتح٘مٞمؼ أهداف آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م يمام يٕمرف ويٓمٌؼ طمديث٤م

، واًمتٕمٚمٞمؿ، قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م ذًمؽ ذم يمثػم ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل حت٨مُّ 

، واًمزيم٤مة، واًمتٛمقيؾ آضمتامقمل اًمرسمحل وهمػم اًمرسمحل. هذا إظمػم يٕمتٛمد قمغم اًمقىمػ

وهمػمه٤م. وىمد شمْمٛمٜم٧م وصمٞم٘م٦م ، وطم٘مقق اإلٟم٤ًمن، دئ احلقيمٛم٦موُم٤ٌم، واًمّمدىم٤مت

اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م ًمألُمؿ اعمتحدة أهداوم٤م ٓ ختتٚمػ ذم قمٛمقُمٝم٤م قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ُمع 

يم٤معم٤ًمواة اعمٓمٚم٘م٦م سملم اجلٜمًلم.  ٪سمٕمْمٝم٤م خم٤مًمػ ٕطمٙم٤مم وُم٤ٌمدئ اًمنميٕم٦م اًمت٠ميمٞمد أنّ 

٤م ذم طمدود ُم٤م اشمٗمؼ ُمع اًمنميٕم٦م يًت٠مٟمس هب ٤مً ا قم٤مُمّ شمٚمؽ اًمقصمٞم٘م٦م إممٞم٦م شمٌ٘مك إـم٤مرً 

 اإلؾمالُمٞم٦م. 

ؿ أو ايمدور آصمتامفمل وآومتصادي يمؾبـقك ايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقَ  .ب

 .اإلؽمالمقة

اًمقؾم٤مـم٦م "ـؾمٛمٞم٧م سم 2016اٟمٗمردت ُم٤مًمٞمزي٤م سمٛم٤ٌمدرة أـمٚم٘مٝم٤م اًمٌٜمؽ اعمريمزي قم٤مم 

اعمٍمذم ظمّمقص٤م  سم٤مًمتقضمف اجلديد ًمٚم٘مٓم٤مع . هل رؤي٦م ُوصٗم٧م"اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ

وشمتخٚمص هذه اًمرؤي٦م ذم مم٤مرؾم٦م اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م سمام حي٘مؼ آصم٤مر اىمتّم٤مدي٦م  ،اإلؾمالُمل ُمٜمف

اًمٌٜمؽ  عؿمج  ، م2016واضمتامقمٞم٦م ذم آن واطمد. ومٗمل شم٘مريره ًمالؾمت٘مرار اعم٤مزم ًمٕم٤مم 

اعمريمزي اعم٤مًمٞمزي اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م قمغم آهتامم سم٤مٕصمر آضمتامقمل وآىمتّم٤مدي 

                                                           
(1) Implementation Guide for Value-based Intermediation (VBI) , BNM, 2018, p. 20 . 
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ؾمالُمٞم٦م. وحتدث قمـ رؤي٦م ضمديدة ًمٚمامًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمتٛمثؾ ذم اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اإل

هذه اًمرؤي٦م إمم حت٘مٞمؼ  وهتدف .Value Based Intermediationاعمٌٜمٞم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ 

ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم اًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمت٠مصمػم اعمًتدام واإلجي٤ميب قمغم 

  .سمح٘مقق اعم٤ًممهلمآىمتّم٤مد واعمجتٛمع واًمٌٞمئ٦م دون اعم٤ًمس 

 :يتٚمخص اإلـم٤مر اعم٘م٤مصدي اجلديد ذم شمٓمٌٞمؼ آؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًم٧ًم اًمت٤مًمٞم٦م

يمرؤي٦م ُمقطمدة ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م  "اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م"شمٌٜمل  .1

، ُمـ اُمتث٤مل اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عم٘م٤مصد اًمٕمدل التحققويتؿ ومٞمٝم٤م  .اإلؾمالُمٞم٦م

 .ظ اعم٤مل يمٛم٘م٤مصد رئٞم٦ًموطمٗم، واًمرواج

ـ شمٓمقير اًمٜمِم٤مط وشمتْمٛم   ،حتديد إهداف اعمِمؽميم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م .2

وشمٕمزيز احلقيمٛم٦م اًمذاشمٞم٦م ، وشم٘مديؿ طمٚمقل ُم٤مًمٞم٦م هلؿ، اعم٘م٤موٓيت واًمتج٤مري ًمٚمٕمٛمالء

وشمٕمزيز أطمًـ اعمامرؾم٤مت ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م خلدُم٦م خمتٚمػ ، ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م

 .أصح٤مب اعمّم٤مًمح

اعم٘م٤مصدي  ًمإلـم٤مرٞمع اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اعمٛمتثٚم٦م شمِمج .3

 .اعمٜمِمقد

اإلومّم٤مح قمـ ٟمٞم٦م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمٌٜمل اًمرؤي٦م اجلديدة ًمٚمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م  .4

 .ُمع ضورة شمقوٞمح هذه اعمّم٤مرف خلٓم٦م شمٓمٌٞمؼ اًمرؤي٦م اجلديدة، قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦مً 

ى اًمتزام اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمٌٜمٞم٦م ىمٞم٤مس اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م ُمد .5

 .قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م

شمٓمقير ؿمٌٙم٦م قمالىم٤مت أصح٤مب اعمّم٤مًمح شمتٕم٤مون ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م  .6

اعمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م. وإمم ضم٤مٟم٥م دور اخلؼماء اعم٤مًمٞملم ذم حت٘مٞمؼ اًمرؤي٦م اعم٘م٤مصدي٦م 

ى ُمثؾ ُم١مؾم٤ًمت اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتدري٥م واًمٌح٨م ذم اىمؽماح ضمٝم٤مت أظمر شمؿ  ، اعمٜمِمقدة
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، اإلقمالُمٞملم واًمنميم٤مء، واًمقيم٤مٓت احلٙمقُمٞم٦م، واعم١مؾم٤ًمت اًمٗمٜمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

(1)واًمنميم٤مت اخل٤مص٦م
. 

شمٜمحٍم اًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م سم٤مٕقمامل اًمرسمحٞم٦م ًمٚمٌٜمؽ اإلؾمالُمل سمؾ شمتٕمداه٤م إمم  وٓ

 اعم٤مًمٞمزيقن اعمًٚمٛمقن وهمػم اعمًٚمٛملم.  إقمامل ذات اًمٌٕمد آضمتامقمل واًمتل يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م

ٕمتٝم٤م اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م ُمع اعمج٤مًمس اًمديٜمٞم٦م وأؿم٤مد اًمت٘مرير سم٤مًمنمايم٤مت اًمتل وىم  

وٓي٦م ُم٤م متخض قمٜمٝم٤م مجٚم٦م ُمـ اعمٜمتج٤مت ذات اًمٌٕمد  ٤مر اًمقىمػ( ًمٙمؾِّ ٔمّ ٟمُ  ؿ)سمقصٗمٝم

، ز اًمت٘مرير قمغم اًمّمٙمقك ذات اًمت٠مصمػم آضمتامقملوريم   ،آضمتامقمل وآىمتّم٤مدي

، وؿم٤ٌمك ظمدُم٦م وىمػ اًمٜم٘مقد، وآؾمتثامر ذي اًمت٠مصمػم آضمتامقمل، واًمتٛمقيؾ اعمًتدام

واًمتؼمع ، واًمِم٤ٌمك اعمٍمذم اخلػمي، وسمٓم٤مىم٦م احلًؿ اًمٗمقري سمخ٤مصٞم٦م اًمقىمػ

 . (2)اإلًمٙمؽموين

ُم٘م٤مصد اًمٕمدل واًمرواج وطمٗمظ اعم٤مل شمِمٙمؾ اإلـم٤مر  وم٢من  ، ووومؼ هذه اًمرؤي٦م

ؿ اًمتل شمٕمٙمس اًمتقضمف اجلديد ًمٚمٛمٍمومٞم٦م قمغم اًم٘مٞمَ اعم٘م٤مصدي ًمٚمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م 

 اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُم٤مًمٞمزي٤م. 

  

  

                                                           
(1) http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=57&pg=137&ac=612&bb=file . 

 م.2017ؾمٌتٛمؼم،  17شم٤مريخ آـمالع 

(2) Central Bank of Malaysia. (2016). Financial Stability and Payment Systems Report. P.96.  
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 ؽممال اظمـفج دم إشمبات اظمؼاصد ايمممفمقة دم اظمايمقة اظمعارصة: اظمبحث ايمثاين

َـّ  .أ  .ر اظمؼاصدي دم آصمتفادظَ أمهقة ايم

إذ هب٤م يتحدد ُمراد اًمِم٤مرع ، اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ذم آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل ٓ شمٜمٙمر أمهٞم٦م

ودُمرى إىمٞم٦ًم. ويتجغم ، ٗمٝمؿ اًمٕمٚمؾوشمُ ، وهب٤م يٜمْمٌط آضمتٝم٤مد، ذم ووع إطمٙم٤مم

ويمٞمٗمٞم٦م اؾمتخداُمٝم٤م ، وسمٞم٤من درء شمٕم٤مروٝم٤م، ٘م٤مصدي أيْم٤م ذم شمرشمٞم٥م اعم٘م٤مصداعماًمٜمٔمر 

 ّص ّمقص اعمتٕم٤مرو٦م ذم اًمٔم٤مهر. وشُمٕمٛمؾ اعم٘م٤مصد أيْم٤م ذم ومٝمؿ اًمٜم ًمٚمؽمضمٞمح سملم اًمٜمُّ 

وهل ، أو ومتحٝم٤م ؾمّد اًمّذرائععم٘م٤مصد هل أؾم٤مس اجلزئل قمغم وقء ُمٕمٜم٤مه اًمٙمكّم. وا

وهل ُمٝمٛم٦م أيْم٤م ًمٌٞم٤من ، عمٗمًدة عمّمٚمح٦م أو درءاً  أؾم٤مس اقمت٤ٌمر ُمآٓت إومٕم٤مل ضمٚم٤ٌمً 

واًمتٗمريؼ سملم ُم٘م٤مصد اًمِم٤مرع وُم٘م٤مصد ، أوضمف اشمٗم٤مىمٝم٤م أو اظمتالومٝم٤م ُمع اًمقؾم٤مئؾ

رحي٦م اًمٗم٘مٞمف وسملم اعم٘م٤مصد اًم٘مٓمٕمٞم٦م واًمٔمٜمٞم٦م. وشمٙمٛمـ أمهٞمتٝم٤م أيْم٤م ذم اٟمٕمت٤مق ىم، اعمٙمٚمػ

ويمٌح ، وحترر ٟمٔمره اًمٗم٘مٝمل ُمـ آضمتٝم٤مد اًمٔم٤مهري اعمحض، ُمـ اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل

وهمٚمؼ ، اضمتٝم٤مده ذم حتٛمٞمؾ اًمٜمص اًمنمقمل ُمٕم٤من ٓ يتحٛمٚمٝم٤م سمحج٦م شمقظمل اعمّمٚمح٦م

 . (1)سم٤مب احلٞمؾ اعمذُمقُم٦م

ام حتّمؾ إٟمّ ": ٦م اعم٘م٤مصد ًمٚمٛمجتٝمدذم سمٞم٤من أمهٞمّ  -اهلل رحف–ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

 .(2)"ومٝمؿ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م قمغم يمامهل٤م: أطمدمه٤م، ٓضمتٝم٤مد عمـ اشمّمػ سمقصٗملمدرضم٦م ا

 يتًع جم٤مل اضمتٝم٤مده سم٢مضمراء اعمجتٝمد إٟماّم  إنّ " وي٘مقل أيْم٤م ذم سمٞم٤من قمالىم٦م اًمٕمٚمؾ سم٤معم٘م٤مصد

 وًمقٓ ذًمؽ مل يًت٘مؿ ًمف إضمراء إطمٙم٤مم قمغم وومؼ اعمّم٤مًمح إّٓ ، اًمٕمٚمؾ وآًمتٗم٤مت إًمٞمٝم٤م

                                                           
٪ اًمرازي، اعمحّمقل 923، ص2ه( م1400ٔمر: اجلقيٜمل، اًمؼمه٤من ذم أصقل اًمٗم٘مف، )اًم٘م٤مهرة: دار إٟم٤مر، اٟم (1)

٪ اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم، ىمقاقمد إطمٙم٤مم ذم ُمّم٤مًمح إٟم٤مم 160، ص5(، م1997)سمدون: ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

ًم٘م٤مهرة: ُمٙمت٦ٌم ٪ اًم٘مراذم، ذح شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل، )ا160-130، ص1)سمػموت: دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، د.ت(، م

 . 392ه(، ص 1393اًمٙمٚمٞم٤مت إزهري٦م، 

 . 41، ص5(، م1997اًمِم٤مـمٌل، اعمقاوم٘م٤مت ذم أصقل اًمنميٕم٦م، )سمدون: دار اسمـ قمٗم٤من،  (2)
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إمه٤مل اعم٘م٤مصد ؾم٥ٌم ُمـ أّن اإلُم٤مم اًمٓم٤مهر اسمـ قم٤مؿمقر  . واقمتؼم(1)"أو إمج٤مع سمٜمّص 

: هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف "أًمٞمس اًمّمٌح سم٘مري٥م" :أؾم٤ٌمب اجلٛمقد اًمٗم٘مٝمل طمٞم٨م ذيمر ذم يمت٤مسمف

وأؿم٠مم ُم٤م ، وُمٕمقٓ ًمٜم٘مض أقمامل ٟم٤مومٕم٦م، ذم مجقد يمٌػم ًمٚمٗم٘مٝم٤مء يم٤من إمه٤مل اعم٘م٤مصد ؾم٤ٌٌمً "

، ٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨مأُمّ  .(2)"ؾٍّ ٘مِ وُمُ  ٙمثرٟمِم٠م قمٜمف ُم٠ًمًم٦م احلٞمؾ اًمتل وًمع هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ُمُ 

وم٠ميمثر سم٤مب شمراقمك ومٞمف اعم٘م٤مصد هق اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٓمٌ٘م٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت 

وىمد متخض آضمتٝم٤مد  ،وإؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م، وذيم٤مت شم٠مُملم، اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مًمٌٜمقك

، ٞمٝم٤م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼاعم٘م٤مصدي ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ ُمٌدأ اقمت٤ٌمر ُم٘م٤مصد اًمٕم٘مقد وُمٕم٤مٟم

ر اعم٘م٤مصدي ذم ٔمَ ض اًمٜم وم٘مد متخ   وقمٛمقُم٤مً  ودمٜم٥م اسمتٜم٤مئٝم٤م قمغم حمض إًمٗم٤مظ واعم٤ٌمين.

، إرؾم٤مء ٟمٔمري٦م ؿم٤مُمٚم٦م ؾم٤مهؿ ذم ووٕمٝم٤م أصقًمٞمقن ووم٘مٝم٤مء قمؼم اًمٕمّمقر أُمث٤مل اجلقيٜمل

واسمـ ، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واًم٘مراذم، واًمٕمز اسمـ قمٌد اًمًالم، وأُمدي، واًمرازي، واًمٖمزازم

  وهمػمهؿ.، وحمٛمد اًمٖمزازم واًم٘مرو٤موي، واًمِم٤مـمٌل وسمـ قم٤مؿمقر، ٓمقذمواًم، ىمٞمؿ

٤م آضمتٝم٤مد اعم٘م٤مصدي ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة ومقاوح ُمـ ظمالل أُمّ 

، وىمٓم٤مع اًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم، آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمقازل اًمتل حتؾ سم٤مًم٘مٓم٤مع اعمٍمذم اإلؾمالُمل

 وطمتك اًم٘مٓم٤مع اخلػمي.، وىمٓم٤مع إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م

 ظمؼاصد ايمؽؾقة إشمبات ا .أ

وهق يمثرة اعمٕم٤مين ، ٦م ؾم١مال ُمٜمٝمجل قمٜمد احلدي٨م قمـ اًمت٘مّمٞمد وـمرىمفصمٛمّ 

واًمّمٗم٤مت ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اعمٕم٤مس اًمتل يٕمّده٤م أصح٤مهب٤م ُم٘م٤مصد ذقمٞم٦م ُمرقمٞم٦م ذم 

أو اًمتل جي٥م ُمراقم٤مهت٤م ذم احلٙمؿ قمغم اًمٜمقازل اعمٕم٤مسة. ومٝمؾ ، سم٤مب ُمـ أسمقاب اًمٗم٘مف

ٟمٗمًف وٟمحـ  ومٕمؾ اًمٌمءوهؾ يتقضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ، د اعمٕمرووم٦ميمٚمٝم٤م صم٤مسمت٦م سمٓمرق إصم٤ٌمت اعم٘م٤مص

                                                           
 . 319، ص1اعمرضمع ٟمٗمًف، م (1)

(، ص 1988اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر، أًمٞمس اًمّمٌح سم٘مري٥م )شمقٟمس: اًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٗمٜمقن اًمرؾمؿ،  (2)

200 . 
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٘م٤مئٛم٦م ١مول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمٟمتحدث قمـ اإلـم٤مر اعم٘م٤مصدي ًمالؾمتثامر اعمً

 قمغم اًم٘مٞمؿ؟ 

وقمٚمؾ ، وآؾمت٘مراء، ص٤م شمث٧ٌم سمٓمرىمٝم٤م اعمٕمرووم٦م ُمثؾ اًمٜمّإصؾ ذم اعم٘م٤مصد أّن 

ٜمٝم٩م اًمٜمٔمر إصقزم قمؼم . وىمد يم٤من هذا هق ُم(1)وؾمٙمقت اًمِم٤مرع، إُمر واًمٜمٝمل

اًمٕمّمقر اًمذي أّصؾ عمٕم٤مٍن صٜمٗم٧م وٛمـ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م طمٞم٨م صمٌت٧م سمٜمّمقص 

وأو٤مف ، حمدودة وأظمرى ُمًتٗمٞمْم٦م. وم٘مد أو٤مف اًم٘مراذم ُمثال ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٕمرض

، وأو٤مف سمـ قم٤مؿمقر ذم اعم٘م٤مصد اًمٕم٤مُم٦م ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٗمٓمرة، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُم٘مّمد اًمقٓي٦م

واًمتٞمًػم. وحتدث اًمديمتقر ، واحلري٦م، ٤ًمواةواعم، وطمٗمظ ٟمٔم٤مم إُم٦م، واًمًامطم٦م

واًمتٕم٤مون ، وسمٜم٤مء إُم٦م اًم٘مقي٦م، وطمٗمظ احل٘مقق، اًم٘مرو٤موي قمـ ُم٘م٤مصد اًمٙمراُم٦م

وحتدث قمٌد اعمجٞمد ، اًمٕم٤معمل. وحتدث مج٤مل اًمديـ قمٓمٞم٦م قمـ ُم٘مّمد طمٗمظ إُمـ

 اًمٜمج٤مر قمـ ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٌٞمئ٦م. 

ا عم٘مّمد اًمروم٤مهٞم٦م وذم اعمٞمدان آىمتّم٤مدي ٟمٔمر آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل قمٛمر ؿمؼم

ومٝمؾ صمٌت٧م يمؾ هذه  ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م. "ظمٗمض اًمدْيـ"اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واقمتؼم ؾم٤مُمل اًمًقيٚمؿ 

ره٤م اًمِم٤مـمٌل ُمًتٚمٝمام ُمٜمٝم٩م اجلقيٜمل يمتٚمؽ اًمتل ىمر   ٤مً اعم٘م٤مصد سمٓمرىمٝم٤م اعم٘مررة أصقًمٞمّ 

اًمٜم٤مىمص  وآؾمت٘مراء، وُمٕمروم٦م قمٚمؾ إُمر واًمٜمٝمل، يمٛمجرد إُمر واًمٜمٝمل آسمتدائل

 ؟"ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م"ر ذًمؽ اًمِم٤مـمٌل ذم اعمقاوم٘م٤مت واسمـ قم٤مؿمقر ذم واًمت٤مم يمام ىمرّ 

شمٚمؽ اعم٘م٤مصد اًمتل حتدث قمٜمٝم٤م إصقًمٞمقن واًمٗم٘مٝم٤مء  يٛمٙمـ اًم٘مقل إنّ 

ص أو اؾمت٘مراء ٟمّمقص وُمٕم٤من قمديدة شمْم٤مومرت ًمتِمٙمؾ يمٚمّٞم٦ًم ٤م سم٤مًمٜمّاعمٕم٤مسون صمٌت٧م إُمّ 

ًمًٜم٦م وىمرائـ وهذه اعم٘م٤مصد هل٤م ؿمقاهد ُمـ اًم٘مرآن وا ،يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م

وُمٕم٤مين قم٤مُم٦م ُمٚمحقفم٦م ًمٚمِم٤مرع ذم مجٞمع شمٍموم٤مشمف أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ  ىمقًمٞم٦مطم٤مًمٞم٦م و

                                                           
 . 299، ص2، ج 1اظمقاهمؼات، سمعؾقؼ فمبد اَّلل دراز، ، )زمغموت: دار ايمؽتب ايمعؾؿقة، د. ط، د. ت(، مج ٔمر: اٟم (1)
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، ذقمٞم٦مً  اً ويٙمٗمل أن يٙمقن اؾمت٘مراؤه٤م ٟم٤مىمّم٤م طمتك شُمث٧ٌم ُم٘م٤مصد ،آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص

ومٛمٕمٔمؿ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ، آؾمت٘مراء اًمٜم٤مىمص فمٜمل ٦م أنّ وٓ هتٛمؾ سمحجّ 

شمِمٝمد قمٚمٞمٝم٤م  اعم٘م٤مصد اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين غم ذًمؽ وم٢من  إدًم٦م اًمٔمٜمٞم٦م. وسمٜم٤مء قم

وىمرائـ اىمتّم٤مدي٦م رهمؿ شمٗم٤موت آًمتزام هب٤م. واعمٕم٤مين اًمتل ، وؿمقاهد قمديدة، أدًم٦م يمثػمة

ؾمٜمذيمره٤م ذم هذا اًمٌح٨م يم٢مـم٤مر ُم٘م٤مصدي ًمالؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م 

رؾمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء وآىمتّم٤مديقن وشمدا، اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ صمٌت٧م قمغم ٟمٗمس اعمٜمقال

 اإلؾمالُمٞمقن واقمتؼموه٤م ُم٘م٤مصد ذقمٞم٦م جي٥م ُمراقم٤مهت٤م ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة. 

 .ومقاس حتؼؼ اظمؼاصد ايمؽؾقة

صمٛم٦م اٟمِمٖم٤مل ذم اًمتٜمٔمػم اعم٘م٤مصدي اعمٕم٤مس يتٛمثؾ ذم ـمري٘م٦م ُمٕمروم٦م اُمتث٤مل 

ُٓمتث٤مل ًمٚمٛم٘م٤مصد شمٌع واخلالف ذم درضم٦م ا ،اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م

 ٪ع قمـ ذًمؽ أُمر ُمٝمؿّ يتٗمرّ و ًمٚمخالف ذم ذقمٞم٦م اعمٜمت٩م ُمـ طمٞم٨م اًمٕم٘مد اًمذي يْمٌٓمف.

، اعمٜمع ىمد ي٠ميت ُمـ ضمٝم٦م ُمآًمف وًمق يم٤من ُم٤ٌمطم٤م أنّ  طمتك ُمع ذقمٞم٦م اًمٕم٘مد إّٓ أّٟمف  وهق

يم٤مإلهمراق ذم اعمراسمح٤مت اًمتل شم١مول إمم رومع اًمديـ اخل٤مص واًمٕم٤مم ُم٤م يٕمقد قمغم 

ر. وُمـ هٜم٤م يم٤من ًمزاُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إصقًمٞم٦م شم٘مٞمٞمد اعم٤ٌمح وًمق يم٤من صم٤مسمت٤م آىمتّم٤مد سم٤مًمي

 سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٍماح. 

ىمد ختتٚمػ أٟمٔم٤مر اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ ذم حتديد اعمّم٤مًمح ، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى

اًمدراؾم٤مت  ُم٤م ضمٕمؾ سمٕمض، ودرضمتٝم٤م وُمدى وضمقده٤م ذم ُمٜمتج٤مت اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل

آُمتث٤مل اعم٘م٤مصدي ذم اعم٤مًمٞم٦م  شم٘مؽمح ُم١مذات ري٤موٞم٦م هتدف إمم ىمٞم٤مس درضم٦م

اإلؾمالُمٞم٦م. وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اعم٘م٤مصد اًمتل ٟم٤مىمِمٝم٤م اًم٤ٌمطم٨م ٟمجد ُمٕمٔمٛمٝم٤م ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مٞم٤مس 

اًمٙمٛمل وُمـ صمٛم٦م يٛمٙمـ شمٓمقير ُم١مذ ًمٚمٛم٘م٤مصد اعمذيمقرة. وًمٞمس هذا جم٤مل سمحثٜم٤م ًمٙمـ 

اًم٤ٌمطم٨م يدقمق إمم آؾمتٗم٤مدة ُمـ قمدد ٓ سم٠مس سمف ُمـ إسمح٤مث اًمتل طم٤موًم٧م شمٓمقير 

 ل عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. ُم١مذ يمٛمّ 
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 اظمؼاصد ايمؽؾقة يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا: اظمبحث ايمثايمث

 وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ

ومٛمٜمٝمؿ ُمـ سمٜمك ، شمٕمددت اضمتٝم٤مدات إصقًمٞملم واًمٗم٘مٝم٤مء ذم طمٍم ُم٘م٤مصد اعم٤مل

، اًمث٤ٌمتو، واًمرواج، طمٗمظ اعم٤مل)قمغم اضمتٝم٤مد سمـ قم٤مؿمقر ذم ُم٘م٤مصد اعم٤مل اخلٛم٦ًم 

وُمٜمٝمؿ ُمـ وؾّمع جم٤مل اعم٘م٤مصد ًمتِمٛمؾ ُم٘م٤مصد آىمتّم٤مد ، (1)واًمقوقح واًمٕمدل(

 . (2)اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مواًمروم٤مهٞم٦م ، يم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م، اإلؾمالُمل

ٟم٘مّمد سم٤معم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م ذم هذا اًمٌح٨م اًمٖم٤مي٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل هتؿ آىمتّم٤مد ذم 

٦م اجلٝم٤مت وشمْمٓمٚمع سمٛمالطمٔم٤مهت٤م وووٕمٝم٤م ذم اخلٓم٦م آىمتّم٤مدي ،اًم٘مٓمر اًمقاطمد

وشمٜمٗمذه٤م اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ، اًمًٚمٓم٤مت اًمٜم٘مدي٦م أو اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م اإلذاومٞم٦م أو

اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمٜمتج٤مهت٤م. وٟمٜمٓمٚمؼ ذم شم٘مرير هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمـ ُمٌدأ أن حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد 

اًمنميٕم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يتٓمٚم٥م رصده٤م وحتديد اجلٝم٦م اًمتل شمٓمٌ٘مٝم٤م. وسمام أن اعم٤مًمٞم٦م 

اسمتٜم٤مء اًمتنميٕم٤مت احلديث٦م  وم٢من  ، ـ ىمٌؾ اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م واًمرىم٤مسمٞم٦ماإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م ُم

اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م خيتٍم اًمٓمريؼ يمثػما قمغم اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م  قمغمًمٚمامًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

وقمغم ُمًتقى ٟمٔمٛمٝم٤م وًمقائحٝم٤م ، اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمراقم٤مهت٤م ًمٚمٛم٘م٤مصد ذم أٟمِمٓمتٝم٤م اعمٍمومٞم٦م

 حتديد أهؿّ  إمم ك هذا اجلزء ُمـ اًمٌح٨مٕمً، وياًمداظمٚمٞم٦م وشمٓمقير ُمٜمتج٤مهت٤م اعم٤مًمٞم٦م

 ؿواًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمَ  ،اعم٘م٤مصد ذات اًمٕمالىم٦م سم٤مٓؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م

 : هلو ،نمقمٞم٦ماًم

                                                           
سمـ قم٤مؿمقر، ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، حت٘مٞمؼ، حمٛمد احلٌٞم٥م اسمـ اخلقضم٦م )ىمٓمر: وزارة إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م،  (1)

 . 400، ص2(، م2004

وقء ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م )ضمدة: اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م، قمٛمر شمِم٤مسمرا، اًمرؤي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ذم  (2)

 . 2011(، ص 2011
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 .اًمتٜمٛمٞم٦م اعمًتداُم٦م ًمالىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل . أ

  اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م.طمٗمظ ٟمٔم٤مم إُم٦م ذم . ب

 آؾمت٘مرار اعم٤مزم. . ت

 ي.آؾمت٘مرار اًمٜم٘مد . ث

 اعم٤مزم. آؾمت٘مالل . ج

 ًمديـ اًمٕم٤مم.اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ا . ح

 اًمتٛمٙملم آىمتّم٤مدي. . خ

 اًمٌٞمئ٦م. . د

وؾمٜمذيمر سم٢مجي٤مز أمهٞم٦م هذه اعم٘م٤مصد وأصقهل٤م ذم اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٤مُم٦م عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م 

 واًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م. 

 .مؼصد ايمتـؿقة اظمستدامة يمالومتصاد احلؼقؼل

ج ؾمٚمع وظمدُم٤مت ُيٕمٜمك آىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل سمجذب اعمدظمرات وشمقفمٞمٗمٝم٤م إلٟمت٤م

وحت٘مؼ ، واًمتقزيع اًمٕم٤مدل ًمٚمدظمؾ واًمثروة، ُمٚمٛمقؾم٦م شم٤ًمهؿ ذم رومع اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم

 آىمتّم٤مد. وُيذيمر (1)واًمروم٤مهٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًمًٚمؿ آضمتامقمل، إُمـ اًمٖمذائل

، احل٘مٞم٘مل ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م آىمتّم٤مد اعم٤مزم اًمذي يٕمتٛمد قمغم أدوات ُم٤مًمٞم٦م يم٤مًمًٜمدات

ذًمؽ ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م  ويٜمدرج يمّؾ  .(2)قواعمت٤مضمرة ذم احل٘مق، وإؾمٝمؿ

وم٘مد ذيمر اإلُم٤مم اعم٤موردي أن قمامرة اًمٌٚمدان ُمـ أهؿ وفم٤مئػ احل٤ميمؿ ، سم٤معم٤مل وشمدسمػمه

                                                           

، و شمِم٤مسمرا، اًمرؤي٦م 91(، ص 2010اٟمٔمر: أحد ٟمّم٤مر، ُم٤ٌمدئ آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل )قمامن: دار اًمٜمٗم٤مئس،  (1)

 . 46اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م، ص 

٤مم اًمرأؾمامزم، وٛمـ يمت٤مب إزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م قمٛمر ظمديرات، إزُم٦م آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مسة وُمّمػم اًمٜمٔم (2)

 . 166(، 2012اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمـ ُمٜمٔمقر إؾمالُمل، )ومرضمٞمٜمٞم٤م: اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، 
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. وذيمر اسمـ ظمٚمدون أن إىم٤مُم٦م اًمدوًم٦م يتٓمٚم٥م (1)واًمتل شمتح٘مؼ سمٛمقضمٌٝم٤م ُمّم٤مًمح اًمٜم٤مس

، واعمّم٤مٟمع، اعم٤ًميمـوسمٜم٤مء ، وشمقصمٞمؼ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٕم٤مُم٦م، وُمراىم٦ٌم اًمدظمؾ، ضمذب اعمقارد

قمامرة  ف. واقمتؼم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ سمٞمّ (2)واجلٞمقش اًم٘مقي٦م اعمٝم٤مسم٦م، واعمدن اًمِم٤مؾمٕم٦م

قمامرة " وم٘مد ذيمر أنّ ، ُمـ ُم٘م٤مصد اعم٤مل وإن يم٤من ًمٞمس ظم٤مص٤م سمف ٤مً ذقمٞمّ  إرض ُم٘مّمداً 

ًمٚمحٞم٤مة  اًميوري٦موُمٜمٝم٤م إجي٤مد اًمقؾم٤مئؾ ، إرض شمٙمقن سمٓمرق ؿمتك ُمٜمٝم٤م اًمتٜم٤مؾمؾ

أؾم٤مس اًمٕمٛمران ، إرض وُم٤م ذرأ اًم٤ٌمري ضمؾ وقمال...وم٢مصم٤مرة إرضسم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

 .(3)"أصم٤مروا إرض()

٤مفمر ذم شمنميٕم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م واًمٜم  

وشمٙم٤مد شمٙمقن ، واًمرىم٤مسمٞم٦م جيده٤م ُمتٓمقرة ذم سمٕمض إؾمقاق وسمًٞمٓم٦م ذم أؾمقاق أظمرى

ومٛمـ أضمؾ شمٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مد  ؾمالُمٞم٦م طمديث٤م.ُمٕمدوُم٦م ذم أؾمقاق أقمٚمٜم٧م شمٌٜمٞمٝم٤م ًمٚمامًمٞم٦م اإل

يتقضم٥م قمغم اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م ووع اًمتنميٕم٤مت عمراىم٦ٌم إدوات اعم٤مًمٞم٦م ، احل٘مٞم٘مل

اًمقمهٞم٦م يم٤معمِمت٘م٤مت اعم٤مًمٞم٦م وشمٜمٔمٞمؿ اؾمتٕمامهل٤م ذم اًمتحقط ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمتل حتت٤مضمٝم٤م 

تقضم٥م وذًمؽ سمٕمد هٞمٙمٚمتٝم٤م سمام يتقاومؼ ُمع إطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمنمقمٞم٦م. يمام ي، ًمٚمح٤مضم٦م

وُمراىم٦ٌم ؾم٘مقف ، واٟمت٘م٤مهل٤م، قمٚمٞمٝم٤م أيْم٤م ووع أًمٞم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمتًٝمٞمؾ متٚمؽ اًمًٚمع

 ذم ؾمٚمع طم٘مٞم٘مٞم٦م. آؾمتثامروحتٗمٞمز اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م قمغم ، واًمٙمٗم٤مءة اعم٤مًمٞم٦م، آئتامن

ًمإلؿم٤مرة إمم أُمريـ  "ُمًتداُم٦م"د اًم٤ٌمطم٨م ذم هذه اًمقرىم٦م ذيمر يمٚمٛم٦م وىمد شمٕمٛم  

وإدُم٤مج حمدودي اًمدظمؾ ذم آؾمتٗم٤مدة ، اؾمتٛمراري٦م اًمتٜمٛمٞم٦م :خيّم٤من اًم٘مٓم٤مع اعم٤مزم ومه٤م

 ُمـ ومرص اًمتٛمقيؾ.

                                                           

 . 117-116(، 1979اٟمٔمر: اعم٤موردي، أدب اًمدٟمٞم٤م واًمديـ )سمػموت: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،  (1)

 . 139(، 2004ر اًمٌٚمخل، اٟمٔمر: اسمـ ظمٚمدون، اعم٘مدُم٦م )دُمِمؼ: دا (2)

(، 2010قمٌد اهلل سمـ سمّٞمف، ُم٘م٤مصد اعمٕم٤مُمالت وُمراصد اًمقاىمٕم٤مت )ًمٜمدن: ُم١مؾم٦ًم اًمٗمرىم٤من ًمٚمؽماث اإلؾمالُمل،  (3)

70 . 
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 . اظمعامالت اظمايمقة وآومتصاديةمؼصد ضمػظ كظام إمة دم

وهق ُم٤م ، ُمؽماسمط اًمقفم٤مئػ، إـمرافُيٜمٔمر إمم اًمتٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م يمٜمٔم٤مم ُمتامؾمؽ 

، ٝم٤مت شمنميٕمٞم٦ميًٛمك اًمٞمقم سم٤مًمٌٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمامًمٞم٦م واًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي. ومٝمٜم٤مك ضم

، وحتٙمٞمؿ، وُمٙم٤مشم٥م وؾم٤مـم٦م، وضمٝم٤مت ىمْم٤مئٞم٦م، وُم١مؾم٤ًمت ُم٤مًمٞم٦م، وهٞمئ٤مت ذقمٞم٦م

وهمػمه٤م ُمـ اجلٝم٤مت. وًمـ حت٘مؼ اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ، وقمٛمالء، وؾمامهة، وويمالء سمٞمع

ُم٘م٤مصده٤م اعمثغم ذم فمؾ همٞم٤مب هذه اًمٌٞمئ٦م أو همٞم٤مب أهؿ ُمٙمقٟم٤مهت٤م. وُمـ هٜم٤م يم٤من يتٓمٚم٥م 

اًمتل حتٗمٔمف ُمـ ضمٝمتل اًمقضمقد واًمٕمدم. ي٘مقل اًمِمٞمخ طمٗمظ اعم٤مل إجي٤مد اًمتنميٕمٞم٤مت 

ُم٤م يرضمع إمم ـمٌٞمٕم٦م احلٙمؿ : اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ُمـ أىم٤ًمم اعم٘م٤مصد

ُمـ أصقل ٟمٔم٤مم احلٙمقُم٦م " اإلؾمالُمل أو إمم صٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت واعمٕم٤مين طمٞم٨م يرى أنّ 

واًمنمـم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إىم٤مُم٦م اخلٚمٗم٤مء وإُمراء واًم٘مْم٤مة وأهؾ اًمِمقرى ذم اإلومت٤مء 

وإطمٙم٤مم ، شمٜمٗمٞمذ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محل٘مقق اًمٕم٤مُم٦م ًمألُم٦م ًمٞمتؿ  ، ؾٍّ اب يمُ واحل٦ًٌم وٟمقّ 

 .(1)"اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محل٘مقق اخل٤مص٦م سملم أومراد إُم٦م

، واًمنمقمل، اًم٘م٤مٟمقين اإلـم٤مرويٗمؽمض ذم اًمٌٞمئ٦م اعم٤مًمٞم٦م أن حت٘مؼ اًمتٙم٤مُمؾ سملم 

د ُمـ هذه إـمر ؾمٞمٕمقد واًمتنميٕمل ُمـ ـمرف اًمٌٜمؽ اعمريمزي ُمـ طمٞم٨م إن همٞم٤مب واطم

أو ؾمقء اًمٗمٝمؿ ُمـ ـمرف ، قمغم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمير ًمٞمس أىمٚمف اًمتِمقيف

إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتداظمؾ واًمت٘م٤مرب سملم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م  أو، اًمٕمٛمالء أو اعمًتثٛمريـ

٤مًمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م. وسم٤مًمٜمٔمر إمم مجٚم٦م آٟمت٘م٤مدات اًمتل وضمٝمٝم٤م همػم واطمد إمم اعم١مؾم٤ًمت اعم

شمتٚمخص ذم أن اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شم٘مؽمب إمم  وم٢مٟمٜم٤م ٟمجده٤م )أي آٟمت٘م٤مدات(، اإلؾمالُمٞم٦م

٤م ٤م قم٤مدة ُم٤م شمقصػ سم٠مّن اعمٕم٤مُمالت اًمرسمقي٦م صقرة أطمٞم٤مٟم٤م وُمْمٛمقٟم٤م أطمٞم٤مٟم٤م أظمرى. يمام أّن 

 اعم٤مًمٞم٦م اًمرسمقي٦م سم٠مؾمامء إؾمالُمٞم٦م.شمًتٜمًخ اعمٜمتج٤مت 

                                                           

اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمح٘مؼ: حمٛمد احلٌٞم٥م اسمـ اخلقضم٦م )ىمٓمر: وزارة إوىم٤مف  (1)

  .354\3(، 2004واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، 



 اإلؿمار اظمؼاصدي يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|326 

اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم قمـ ـمريؼ إجي٤مد وُمـ هٜم٤م ي٘مع قمغم قم٤مشمؼ اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م طمٗمظ 

واًمتنميٕمٞم٦م اًمتل متٙمـ اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م ، واًمنمقمٞم٦م، اًمتٙم٤مُمؾ سملم إـمر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

واًمث٤ٌمت واًمقوقح قمؼم ُمٜمتج٤مت ، واًمرواج، اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ حت٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اًمٕمدل

راقمٞم٦م عم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اًمٙمٚمٞم٦م وُم٘م٤مصد ، ُمٌتٙمرة دمٛمع سملم اعمِم٤مريم٤مت واعمدايٜم٤مت

 اعمٙمٚمٗملم. 

 .مؼصد آؽمتؼالل ايمتمميعل واظمارم

، حمٙمقُم٦م ٓ طم٤ميمٛم٦م، ٤مفمر ذم ؾمقق اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م جيده٤م شم٤مسمٕم٦م ٓ ُمتٌققم٦ماًمٜمّ  إنّ 

ُم٘مٚمدة ٓ ُمٌتٙمرة. واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أن٤م ًمٞم٧ًم ظمٞم٤مرا اىمتّم٤مدي٤م ُمٝمام ذم ُمٕمٔمؿ اًمٌالد 

وُمـ هٜم٤م ومٝمل ًمٞم٧ًم ُمًت٘مٚم٦م. ويتّمقر اًم٤ٌمطم٨م هذا ، اإلؾمالُمٞم٦م ومْمال قمـ همػمه٤م

 آؾمت٘مالل اًمتنميٕمل وآؾمت٘مالل اعم٤مزم آىمتّم٤مدي.: ٓؾمت٘مالل ذم حمقريـا

 .آؽمتؼالل ايمتمميعل .أ

٤م آؾمت٘مالل اًمتنميٕمل وم٘مد ٓطمظ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم سمٕمد دراؾم٦م أضمري٧م قمغم أُمّ 

( دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م وهمػم ُمًٚمٛم٦م ظمٚمص 13) ةشمنميٕم٤مت اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمثالث قمنم

اإلؾمالُمٞم٦م ىمد صٞمٖم٧م قمغم ٟمٛمط شمنميٕم٤مت اعم٤مًمٞم٦م  شمنميٕم٤مت اعمٍمومٞم٦م أصح٤مهب٤م إمم أن  

وشمٔمٝمر طم٤ميمٛمٞم٦م شمنميٕم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمغم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم صمالصم٦م  .(1)اًمت٘مٚمٞمدي٦م

صٞم٤مهم٦م قم٘مقد اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ٟمٛمط اًمٕم٘مقد اًمت٘مٚمٞمدي٦م ٕهمراض اعمقاءُم٦م : أؿمٞم٤مء

اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتل شمدومع اًمٌٞمئ٦م ، صم٤مٟمٞم٤م، وصالطمٞم٦م اؾمتخداُمٝم٤م ذم اعمح٤ميمؿ اعمدٟمٞم٦م

، اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم اؾمتٖمالل اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م

وهق ُم٤م ؿمجع قمغم ومتح اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمروع اإلؾمالُمٞم٦م سمدل شم٠مؾمٞمس سمٜمقك 

                                                           
(1) Muhamed Zulkhibri, Reza Ghazal, Development of Islamic Banking Regulation in Selected  

IDB Member Countries: A Comparative Analysis. (Jeddah: IRTI, 2015), 1 
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إؾمالُمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م ُمًت٘مٚم٦م. وُمـ آصم٤مر اًمتٌٕمٞم٦م ًمٚمامًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م قمدم اؾمت٘مالًمٞم٦م سمٕمض 

عمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مإلضم٤مرة اعمٜمتٝمٞم٦م سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ قمـ ٟمٔمػمهت٤م اًمت٘مٚمٞمدي٦م يمام هق ا

ُمٜمتج٤مت  سم٠منّ إُمر اًمذي شمرك اٟمٓم٤ٌمقم٤م ًمدى اعمًتثٛمريـ واًمٕمٛمالء ، (1)احل٤مل ذم ُم٤مًمٞمزي٤م

 .(2)اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ؿمٌٞمٝم٦م ضمدا سم٤معمٜمتج٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م

الُمل اعمزدوج رهمؿ طمًٜم٤مشمف ٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمُم٤م يٕمرف سم٤مًمٜمّ  وُمـ هٜم٤م وم٢منّ 

سمٞمئ٦م شمِمجع قمغم  ؾِّ وممٞمزاشمف ًمٙمٜمف ٓ حي٘مؼ آؾمت٘مالًمٞم٦م اًمتنميٕمٞم٦م اعمثغم ظمّمقص٤م ذم فمِ 

وٓ شمِمجع قمغم اعمِم٤مريم٤مت اعمٌٜمل قمغم اًمٖمٜمؿ سم٤مًمٖمرم. وجي٥م ، اعمدايٜم٤مت وٟم٘مؾ اعمخ٤مـمر

ي٦م اخل٤مص٦م سمٙمٗم٤م 3و 2و1اًمتنميٕم٤مت آطمؽمازي٦م اًمدوًمٞم٦م اعمٕمرووم٦م سم٤ٌمزل  اًمت٠ميمٞمد أن  

واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ ظمٓمر ، وطمقيمٛم٦م اعم١مؾم٤ًمت، واعمٕم٤ميػم اعمح٤مؾمٌٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، رأس اعم٤مل

شمٕم٤مرض اعمّم٤مًمح وهمػمه٤م ُمـ اعمٕم٤ميػم اًمتل شمٌٜمتٝم٤م يمثػم ُمـ اًمدول أوح٧م ضوري٦م إذ 

ومال ُم٤مٟمع ذقم٤م ُمـ إظمذ هب٤م وشمٙمٞمٞمٗمٝم٤م وومؼ ظمّمقصٞم٤مت ، قمالىم٦م هل٤م سم٤مٓؾمت٘مالًمٞم٦م

 اًمٌٚمد. 

  .ديآؽمتؼالل اظمارم وآومتصا .ب

 يٕمٜمل اؾمت٘مالهل٤م اىمتّم٤مدي٤م. ومٗمل فمّؾ  رهمؿ اؾمت٘مالل اًمدول ؾمٞم٤مؾمٞم٤م ًمٙمـ ذًمؽ ٓ

شمتداظمؾ اًمتدوم٘م٤مت اًمٜم٘مدي٦م وشمتٖمػم ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب واًمٕمٙمس ، اًمٕمقعم٦م آىمتّم٤مدي٦م

شمٚمج٠م اًمدول اعمت٠مزُم٦م ، طم٥ًم آصم٤مر إزُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م. وُمع شمٗم٤مىمؿ اعمديقٟمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م

أو دوًم٦م أظمرى ، أو صٜمدوق اًمٜم٘مد اًمدوزم، ؽ اًمدوزماىمتّم٤مدي٤م إمم آىمؽماض ُمـ اًمٌٜم

وهمٚمؼ ، وشمنيح اًمٕمامل، وومؼ ذوط ًمٞمس أىمٚمٝم٤م ختٗمٞمض اًمدقمؿ قمـ اًمًٚمع إؾم٤مؾمٞم٦م

                                                           
(1) amalat Hire Purchase Bill in Malaysia:’Implementation of Mu“N. Irwani Abdullah,   

Chasing the Mirage?”. The Law Journal, Vol.17, No.1 (2009), 2. 

(2) Engku Rabia al-Adawiyah, “Constraints and Opportunities in Harmonization of Civil Law . 

and Sharīʿah in Islamic financial services industry”, in IIiBF Series in Islamic Banking and 

Finance, ed. Younes Soualhi and Kameel Meera (Kuala Lumpur: Kaci Graphics, 2009),7. 
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وُمـ هٜم٤م شمٗم٘مد اًمدوًم٦م اعم٘مؽمو٦م ؾمٞم٤مدهت٤م واؾمت٘مالهل٤م آىمتّم٤مدي. ومٗمل ، سمٕمض اعمٜمِمآت

٤ًمت اإلىمراوٞم٦م فمؾ هذه اًمٔمروف شمت٠مصمر اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمرسمط ُمّمػم اًمٌٚمد هبذه اعم١مؾم

 اًمٕم٤معمٞم٦م.

ذيمر اًمديمتقر رومٞمؼ اعمٍمي رأي اعم٤موردي ذم ُمٙم٤مٟم٦م اعم٤مل وشم٘مديره ذم ُمٝم٤مم  

اًمدوًم٦م جي٥م أن شم٘مقم  أنّ " -يمام ٟم٘مٚمف اعمٍمي قمٜمف-ومٗمل رأي اعم٤موردي ، اًمدوًم٦م

، ديـ وىمقة: شم٠مؾمٞمس وؾمٞم٤مؾم٦م. وي٘مقم اًمت٠مؾمٞمس قمغم صمالصم٦م أريم٤من: ىمقاقمده٤م قمغم أُمريـ

، وشمدسمػم اجلٜمد، وطمراؾم٦م اًمرقمٞم٦م، قمامرة اًمٌٚمدان: قمغم أرسمٕم٦م ىمقاقمد وُم٤مل وشم٘مقم اًمًٞم٤مؾم٦م

، ؾمت٘مالًمٞم٦م اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي سمقفمٞمٗم٦م احل٤ميمؿاوؾمٕمٞم٤م ُمٜمف ًمرسمط  .(1)"وشم٘مدير إُمقال

أن "، طمدد اعم٤موردي جمٛمققم٦م ُمـ اًمقفم٤مئػ اًمتل جي٥م قمغم احل٤ميمؿ آوٓمالع هب٤م ُمٜمٝم٤م

، ضمتك يؽتػقا هبؿ، ت٤مج أهٚمف إًمٞمفيٜم٘مؾ إًمٞمف ُمـ أقمامل أهؾ اًمٕمٚمقم واًمّمٜم٤مئع ُم٤م حي

. وأيمد اًمِمٞمخ اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر هذا اعمٕمٜمك قمٜمد طمديثف قمـ (2)"ويستغـقا فمـ نمغمهؿ

اًمٜمٔمر ذم ٟمٔم٤مم أُمقال  ي٘متْمٞمفأهؿ ُم٤م ": شمقومػم اعم٤مل ًمألُم٦م وآىمتّم٤مد ٕضمٚمف طمٞم٨م ىم٤مل

 نمـك يمتؽقن إمة دم، إُم٦م أن يتقضمف اًمٜمٔمر ذم وؾم٤مئؾ شمقومػم اعم٤مل وطمٗمٔمف سم٤مٓىمتّم٤مد

. (3)"ايمعبقديةٕن احل٤مضم٦م ضب ُمـ ، قمٜمد طم٤مضمتٝم٤م فمـ ؿمؾب اإلؽمعاف مـ نمغمها

وقمٚمٞمف يتقضم٥م قمغم اعمنمع ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م صٞم٤مهم٦م اًمتنميٕم٤مت سمام حي٘مؼ آؾمت٘مالًمٞم٦م 

اًمتنميٕمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م ًمٙمقن آؾمت٘مالًمٞم٦م ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م ٓ شمتح٘مؼ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م 

 إظمرى سمدوٟمف. 

ق سمٕمض ظمؼماء اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هق قمدم ًمِم٤مئٙم٦م اًمتل شم١مرّ وُمـ اًم٘مْم٤مي٤م ا

                                                           

 . 69(، 1999رومٞمؼ اعمٍمي، أصقل آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل )دُمِمؼ: دار اًم٘مٚمؿ،  (1)

اعم٤موردي، شمًٝمٞمؾ اًمٜمٔمر وشمٕمجٞمؾ اًمٔمٗمر ذم أظمالق اعمٚمؽ وؾمٞم٤مؾم٦م اعمٚمؽ )سمػموت: دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمدون(،  (2)

162 . 

اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، أصقل اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل ذم اإلؾمالم )شمقٟمس: اًمنمـم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع، سمدون(، حمٛمد  (3)

197 . 



 اإلؿمار اظمؼاصدي يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|329 

اؾمت٘مالًمٞم٦م قمٛمالت اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمـ اًمدوٓر إُمريٙمل مم٤م جيٕمؾ اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

وختْمع هلٞمٛمٜمتف يمام شمرؾمٛمٝم٤م اًمًٞم٤مؾم٦م آىمتّم٤مدي٦م ، شمت٠مصمر سمت٘مٚم٤ٌمشمف، رهٞمٜم٦م اًمدوٓر

ووؾمٞمٚم٦م ، ه٥م يمٛمخزن ًمٚم٘مٞمٛم٦مإُمريٙمٞم٦م. هذا اًمقاىمع هق ُم٤م ضمٕمؾ اًمٌٕمض يٗمٙمر ذم اًمذ

وؾم٤مل ذم ذًمؽ طمؼم يمثػم دون وم٤مئدة. وقمٚمٞمف وم٢من اؾمت٘مالًمٞم٦م ، ووطمدة ًمٚم٘مٞم٤مس، ًمٚمت٤ٌمدل

 اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمٛم٘مّمد ذقمل ُمقوققم٦م ذم اعمحؽ. 

 : مؼصد آؽمتؼرار اظمارم وايمـؼدي

 أما آؽمتؼرار اظمارمهيدف اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم اإلؾمالُمل إمم آؾمت٘مرار اعم٤مزم واًمٜم٘مدي. 

. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌٜمقك (1)ومٞمٕمٜمل حت٘مٞمؼ اًمتقازن ذم ضمذب اعمقارد واًمتخّمٞمص إُمثؾ هل٤م

وم٢من آؾمت٘مرار اعم٤مزم يٕمٜمل اًمٜمِم٤مط اًمًٚمس ًمٚمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م ُمّمحقسم٤م سمث٘م٦م ذم ، اعمريمزي٦م

، ٔم٤مم اعم٤مزم اًمت٘مٚمٞمديومٗمل اًمٜمِّ  .(2)"آىمتّم٤مدي اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م وإؾمقاق ذم اًمٜمٔم٤مم

وحت٘مٞمؼ ، شمًٕمك اًمٌٜمقك اعمريمزي٦م قمٛمقُم٤م إمم احلد ُمـ اًمتْمخؿ، ًمٞم٦موشمٓمٌٞم٘م٤م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م اعم٤م

وأؾمٕم٤مر ، وٟم٥ًم ومقائد ُمًت٘مرة، ووامن أؾمقاق ُم٤مًمٞم٦م ُمًت٘مرة، ٟمٛمق قم٤مل وُمًت٘مر

اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم اإلؾمالُمل هيدف ًمتح٘مٞمؼ ٟمٗمس إهداف ذم  ؿ أنّ . وٟمزقمُ (3)سف ُمًت٘مرة

ؾمت٘مرار اعم٤مزم اإلؾمالُمل هق اًمالإـم٤مر أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م. ًمٙمـ أيمؼم قم٘م٦ٌم شمقاضمف 

اًمٕمقعم٦م اعم٤مًمٞم٦م. وهذا ُم٤م يٌٞمٜمف واىمع  ؾِّ اًمتداظمؾ سمٜمٞمف وسملم آؾمت٘مرار اعم٤مزم اًمت٘مٚمٞمدي ذم فمِ 

وم٢مذا اٟمخٗمض ، احل٤مل إذ مل شمٜم٩م اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م يمٚمٞم٦م ُمـ آصم٤مر إزُم٤مت اعم٤مًمٞم٦م اعمتٕم٤مىم٦ٌم

، ُمع اًمنميٕم٦م شمت٠مصمر قم٤مئداهت٤م اعمتقاوم٘م٦ماًمٕم٘م٤مري٦م  آؾمتثامري٦ماًمّمٜم٤مديؼ  وم٢منّ ، ؾمقق اًمٕم٘م٤مر

                                                           
ص٤مًمح ص٤محلل، اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم٘مدي٦م واعم٤مًمٞم٦م ذم إـم٤مر ٟمٔم٤مم اعمِم٤مريم٦م ذم آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل )اًم٘م٤مهرة: دار  (1) (1)

 . 39(، 2010اًمقوم٤مء، 

(2) http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs&pg=fs_ovr_what&ac=112 

accessed on August 15th, 2018. 

(3) Cecchetti, Stephen G, Money, Banking and Financial Markets..  

)New York: McGraw-Hill, 2010), 356. 
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وم٢من ُمٜمتج٤مت آقمتامدات اعمًتٜمدي٦م ذم اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م ، وإذا هت٤موت اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م

وإذا ضمرت ُمْم٤مرسم٤مت قمغم اًمٕمٛمٚم٦م  يت٠مصمر أصح٤مهب٤م ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمًتقرديـ أم ُمّمدريـ.

وم٢من ذًمؽ خيٗمض ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمقدائع وأصقل اًمٌٜمقك ؾمقاء أيم٤مٟم٧م إؾمالُمٞم٦م أم ، اعمحٚمٞم٦م

دي٦م. وإذا شم٠مصمرت اًمٌقرص٤مت وم٢من ذًمؽ ي٘مٚمؾ ُمـ صم٘م٦م اعمًتثٛمريـ وي٘مؾ اًمتداول قمغم شم٘مٚمٞم

إوراق اعم٤مًمٞم٦م سمام ذم ذًمؽ ؾمقق إؾمٝمؿ واًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞملم رهمؿ اًمتّمٜمٞمػ 

 آئتامين اجلٞمد اًمذي حتّمٚم٧م قمٚمٞمف ىمٌؾ اإلدراج. 

يْمٓمٚمع سمف اًمٌٜمؽ اعمريمزي ًمْمامن اًمًػم "ومٝمق هدف ، آؽمتؼرار ايمـؼديوأُم٤م 

طمٞم٨م  آئتامنًمًٚمس ًمٚمٜمٔم٤مم اعم٤مزم ُمـ ظمالل وٌط اعمٕمروض اًمٜم٘مدي وُمٕمدٓت ا

أًمٞم٤مت اًمتل شمْمٕمٝم٤م اًمٌٜمقك  . إن  (1)"ي٤ًمهؿ ذًمؽ ذم حت٘مٞمؼ إهداف آىمتّم٤مدي٦م

وحتديد ُمٕمدل ، اعمريمزي٦م ًمتح٘مٞمؼ آؾمت٘مرار اًمٜم٘مدي يمتحديد ُمٕمدل يمٗم٤مي٦م رأس اعم٤مل

ـ ظمالل سمٞمع وذاء إوراق اعم٤مًمٞم٦م شمٕمّد واعم٤ًممه٦م ذم اًمًقق اعمٗمتقح ُم، إقم٤مدة اخلّمؿ

ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمٗمْمٞم٦م إمم أطمًـ اعم٘م٤مصد وومؼ اًمٕمالىم٦م سملم اًمقؾم٤مئؾ واعم٘م٤مصد. وقمٚمٞمف 

ومٛمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٜم٤مضمح٦م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م هق ٟمّمح اًمٌٜمؽ اعمريمزي 

ٛم٦م اعمًتثٛمريـ سمٕمدم سف اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م سم٤مًمدوٓر ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم زي٤مدة ىمٞم

. يمذًمؽ ُمـ اإلضمراءات اًمتل حتٛمل ىمٞمٛم٦م (2)ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م ضاًمدوٓر واٟمخٗم٤م

يًٛمح سم٤مٓىمؽماض ُمـ ُم١مؾم٤ًمت  ؿ ؾمقق آىمؽماض سمحٞم٨م ٓٞماًمٕمٛمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م هق شمٜمٔم

ظم٤مرضمٞم٦م سم٤مًمدوٓر عمدد ىمّمػمة ُمـ أضمؾ متقيؾ ُمِم٤مريع سمٕمٞمدة اعمدى إذ إن ذًمؽ خيٚمؼ 

ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمنميم٦م اعم٘مؽمو٦م ذم طم٤مًم٦م ارشمٗم٤مع ؾمٕمر شم٤ٌميٜم٤م ذم ضمٝمتل إصقل واعمٓمٚمقسم٤مت ذم 

وهذا ُم٤م طمدث ًمٚمػمة اًمؽميمٞم٦م ذم إطمدى شم٘مٚم٤ٌمهت٤م احلديث٦م طم٥ًم اًمديمتقر ؾم٤مُمل ، اًمٗم٤مئدة

                                                           

(1) Peter S. Rose; Sylvia C. Hudgins, Bank Management and Financial Services. . 

(New York: McGraw-Hill, 2010), 52. 

 . 39ص٤محلل، اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٜم٘مدي٦م،  (2)
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 . (1)ؿٚماًمًقي

  .يـمؼصد ايمتؼؾقؾ مـ ايمدَّ 

وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م هق ُم٤ٌمح ، ًمٚمديـ ُمزاي٤م وآصم٤مرا ؾمٚمٌٞم٦م ذم أي ٟمٔم٤مم اىمتّم٤مدي

ٛم٦ًم. ويتٓمٚم٥م اًمٜمٔمر اعم٘م٤مصدي إمم ُمٜم٤مىمِم٦م آصم٤مر اًمديـ قمغم ُم٘مٞمد سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اخل

وم٢من ُمـ ، وقء ُم٘مّمد آؾمت٘مالل اعم٤مزم اًمذي ذيمرٟم٤مه آٟمٗم٤م ٟمٔم٤مم واؾمت٘مرار إُم٦م. ومٕمغم

قمٌقدي٦م وآًمٞم٦م ُمـ آًمٞم٤مت رهـ إُمؿ ّٕٟمف ُمتٓمٚم٤ٌمت آؾمت٘مالل اًمتخٚمص ُمـ اًمديـ 

و٤موم٦م إمم ُمّم٤مًمح سمِمٕمقهب٤م وُمقارده٤م ًمدول أظمرى أو ُم١مؾم٤ًمت ٟم٘مدي٦م دوًمٞم٦م. سم٤مإل

 .اًمديـ

وشمتٛمثؾ ذم ، يـؿ ُمٗم٤مؾمد اًمد  ٚماًمديمتقر ؾم٤مُمل اًمًقي ذيمر آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل

، واعمٞمؾ إمم اعمٖم٤مُمرة، واًمتقؾمع همػم اعمؼمر ذم اإلٟمٗم٤مق، ذم وٕمػ اعم١ًموًمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م رأيف

وشمرايمؿ اًمديـ ، وؾمقء شمقزيع اًمثروة، وشمٗم٤مىمؿ اًمت٘مٚم٤ٌمت آىمتّم٤مدي٦م، وقمدم آؾمت٘مرار

. (2)ٗمف. وًمذًمؽ اقمتؼم اًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمديـ ُم٘مّمدا ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم اعم٤ملوشمْم٤مقم

وواوم٘مف آىمتّم٤مدي اإلؾمالُمل اًمديمتقر أٟمس اًمزرىم٤م ذم سمٞم٤من ُمٗم٤مؾمد اًمديـ وزاد قمٚمٞمٝم٤م 

وظمٓمر ارشمٗم٤مع ُمٕمدٓت اًمتٕمثر ذم ؾمداد ، وشم٘مٚم٤ٌمت اعمقارد اعم٤مًمٞم٦م، ظمٓمر اإلومالس

اإلؾمالُمل  آىمتّم٤مديويرضمع  .(3)وازدي٤مد اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٕم٤مُم٦م، واًمتْمخؿ، اًمديقن

                                                           
(1) Sami al-Suweilem, al-Khaṭīʾah al-Aṣliyyah wa al-Līrah al-Turkiyyah, . 

https://al-omah.com/%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-

%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/, 

accessed on August 29th, 2018. 

 . 30-13(، 2009ؾم٤مُمل اًمًقيٚمؿ، ىمْم٤مي٤م ذم آىمتّم٤مد واًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل )اًمري٤مض: دار يمٜمقز إؿمٌٞمٚمٞم٦م،  (2)

، وٛمـ يمت٤مب إزُم٦م "اإلؾمالُمل سمديال إزُم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمديقٟمٞم٦م اعمٗمرـم٦م ؾم٤ٌٌم واًمتٛمقيؾ"أٟمس اًمزرىم٤م،  (3)

 . 211آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٕم٤مسة ُمـ ُمٜمٔمر إؾمالُمل، 

https://al-omah.com/%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/
https://al-omah.com/%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/
https://al-omah.com/%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/
https://al-omah.com/%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/
https://al-omah.com/%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88/
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اإليراين قم٤ٌمس ُمػماظمقر أن ؾم٥ٌم شمٗم٤مىمؿ اًمديقن وآسمتٕم٤مد قمـ آىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل إمم 

 (1)ذم اًمٌٜمقك )ؾمقاء أيم٤مٟم٧م شم٘مٚمٞمدي٦م أم إؾمالُمٞم٦م( ؾمٌٌلم رئٞمًلم ومه٤م ٟمٔم٤مم ظمٚمؼ اًمٜم٘مقد

 .(2)واعمْم٤مرسم٦م ذم اعمِمت٘م٤مت اعم٤مًمٞم٦م

  .مؼصد ايمتؿؽكم آومتصادي

 آىمتّم٤مدي دقمؿ ومئ٤مت اضمتامقمٞم٦م حمروُم٦م ُمـ اًمتٛمقيؾ إُم٤م ي٘مّمد سم٤مًمتٛمٙملم

ًمٗم٘مره٤م أو ًمٕمدم أهٚمٞمتٝم٤م ًمٚمحّمقل قمغم متقيؾ سم٥ًٌم وٕمػ ضمدارهت٤م آئتامٟمٞم٦م. ومال 

سمؾ جي٥م ُمت٤مسمٕم٦م اعمِم٤مريع ، جي٤مد ـمرق ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمتٛمقيؾ يم٤مًمتٛمقيؾ إصٖمرإيٙمٗمل 

وحتقًم٧م ُمـ ، ٕمٞمِمٞم٦م حتًٜم٧مفمروومٝم٤م اعم اًمتل شم٘مقم هب٤م هذه اًمٗمئ٦م ُمـ أضمؾ اًمت٠ميّمد ُمـ أنّ 

وُمـ ُمتٚم٘مل اًمزيم٤مة إمم ُمٕمٓمٞمٝم٤م. ، وُمـ اًمٗم٘مر إمم اًمٖمٜمك، ومئ٤مت اًمٕمجز إمم ومئ٤مت اًمٗم٤مئض

واحل٨م قمغم ، وٟمٌذ اًمتًّقل، وذم اًمنميٕم٦م ُم٤م يٙمٗمل ُمـ أدًم٦م قمغم أمهٞم٦م اًمٕمٛمؾ وإشم٘م٤مٟمف

ويمٚمٝم٤م ؿمقاهد ، واًمتحٗمٞمز قمغم ايمت٤ًمب اعمرء اًمّم٤مًمح ًمٚمامل اًمّم٤مًمح، اًمتج٤مرة اًمّم٤مدىم٦م

يٛمٙمـ ًمٚمجٝم٤مت اًمتنميٕمٞم٦م ، ١مصؾ ًمٚمتٛمٙملم ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م. وحت٘مٞم٘م٤م عم٘مّمد اًمتٛمٙملمشم

ُمٜمح حتٗمٞمزات ضيٌٞم٦م ًمٚمٛمًتثٛمريـ اًمذيـ ي٤ًمقمدون همػمهؿ قمغم حتًلم ووٕمٝمؿ 

 آضمتامقمل قمؼم ُمِم٤مريع صٖمػمة وُمتقؾمٓم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمتقؾمع واًمٜمٛمق. 

 .مؼصد اظمحاهمظة فمعم ايمبقئة

٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م ُمـ اًمتٚمقث واًمدُم٤مر. يتٓمٚم٥م آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م اعمح

وظمدُم٤مشمٞم٦م ، واؾمتثامري٦م، ويٕمٜمل ذًمؽ ذم ؾمٞم٤مق اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمٓمقير ُمٜمتج٤مت متقيٚمٞم٦م

وزي٤مدة طمرارة ، شمراقمل اًمٌٞمئ٦م واعمٜم٤مخ قمؼم ُمٜمتج٤مت ظمياء شم٘مٚمؾ ُمـ آٟمٌٕم٤مث احلراري

ٜم٤مظمل. وىمد واًمتٖمػم اعم، وٟم٦ًٌم اًمٙمرسمقن، واًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت، واًمت٘مٚمٞمؾ ُمـ اجلٗم٤مف، اعمٞم٤مه

                                                           
 . ُم٤م سملم ىمقؾملم ُمـ اًم٤ٌمطم٨م (1)

(2) Othman, A; Mat Sari,N; Alhadshi, S.O; Mirakhor, A, Macroeconomic Policy and Islamic . 

Finance in Malaysia. (New York: Palgrave Macmillan, 2017),31 . 
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ت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمتج٤مت واقمتٛمدت قمغم مم٤مرؾم٤مت حت٤مومظ قمغم اًمٌٞمئ٦م رَ ـمق  

واًمّمػموم٦م اخلياء ذم متقيؾ ُمِم٤مريع ، يم٤مًمّمٙمقك اخلياء اخل٤مص٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م

واعم١مذات ، ٤م قمغم اًمٌٞمئ٦م٤مهتجؾمٝمؿ اخلياء ًمنميم٤مت ٓ شم١مصمر ُمٜمتوإ، صدي٘م٦م ًمٚمٌٞمئ٦م

ُم٤م ، واًمرىمٛمٜم٦م اًمتل شم٘مٚمؾ ُمـ اؾمتخدام اًمقرق، إظمي واًمت٠مُملم اًمتٙم٤مومكم، اخلياء

 ي٘مٚمؾ ُمـ ىمٓمع إؿمج٤مر ًمّمٜمٕمٝم٤م. 

صمرواهت٤م  وىمد ؿمٝمدت آي٤مت وأطم٤مدي٨م قمديدة حت٨ّم قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م سمٙمؾِّ 

اعم٤مدي٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م ُم٤م جيٕمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م ُم٘مّمدا ذقمٞم٤م. طمٞم٨م شمْم٤مومرت آي٤مت اًمٜمٝمل 

قي٦م قمديدة قمغم ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٌٞمئ٦م يم٠مطم٤مدي٨م وأطم٤مدي٨م ٟمٌ، قمـ اًمٗم٤ًمد ذم إرض

وأطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ ىمٓمع إؿمج٤مر طمتك ذم طم٤مًم٦م ، احل٨ّم قمغم احلرث واًمٖمرس

، وطمدي٨م همرس اًمٗمًٞمٚم٦م ىمٌؾ ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م سمام يزيد ُمـ ٟم٦ًٌم إيمًجلم، احلرب

واًمٜمٝمل قمـ اًمتٌّقل ذم اعم٤مء اًمرايمد. وسمٛمقضم٥م ، وطمدي٨م إُم٤مـم٦م إذى قمـ اًمٓمريؼ

يتٕملم قمغم اإلٟم٤ًمن اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعمحٞمط اًمذي يٛمّٙمٜمف ُمـ أداء ، فوفمٞمٗم٦م آؾمتخال

هذه اًمقفمٞمٗم٦م. ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مؿمقر ُمتحدصم٤م قمـ ُمٗمٝمقم اًمٗم٤ًمد ذم إرض يمام ورد 

سم٠من اًمٗم٤ًمد اعمحذر ُمٜمف  أٟم٠ٌمٟم٤م )اهلل شمٕم٤ممم(": وهمػمه٤م، 56أي٦م ، ذم ؾمقرة إقمراف

ئمـ ومٕمٚمف  ًمذي أوضمد ومٞمف ىم٤مٟمقن سم٘م٤مئف ٓوأّن ا، هٜم٤مًمؽ هق إوم٤ًمد ُمقضمقدات هذا اًمٕم٤ممل

 .(1)"ذًمؽ قمٌث٤م

  

                                                           
)قمامن: دار  1، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمٓم٤مهر اعمٞم٤ًموي. ط مؼاصد ايممميعة اإلؽمالمقةسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر. ا (1)

 . 201م، ص  1999يمقآعمٌقر: دار اًمٗمجر،  /اًمٜمٗم٤مئس
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 اخلامتة

ٟم٤مىمش اًمٌح٨م ُمٕم٤ممل آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤م واًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م 

ج قمغم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمٜمٝمجٞم٦م ذم اًمتٜمٔمػم قمرّ  سم٤مًمؽميمٞمز قمغم اًمتجرسم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م. صمؿّ 

قمـ ىمٞم٤مس  ٦مً حَ ٦م وعمَ ٞمّ د اًمٙمٚمِّ اعم٘م٤مصدي ذم اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م شمْمٛمٜم٧م إصم٤ٌمت اعم٘م٤مص

ف اًمٌح٨م ادّم  صمؿّ  ،اعم٘م٤مصد يمٜمٝم٩م ذم وٌط إصمر اعم٘م٤مصدي ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مسة

ؿ اقمت٤ٌمره٤م ُم٘م٤مصد ذقمٞم٦م جي٥م ُمراقم٤مهت٤م ذم ُمِم٤مريع إمم ُمٜم٤مىمِم٦م جمٛمققم٦م ُمـ اعمٕم٤مين شم  

آطم٤مد إدًم٦م ٦م ذم ُمرقمٞمّ  دهذه اعم٘م٤مص أن   اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م. وٓ ؿمّؽ 

اًمنمقمٞم٦م ويًٝمؾ اؾمت٘مراؤه٤م اؾمت٘مراء ُمٗمٞمدا ًمٚم٘مٓمع اًمتنميٕمل اعمٌٜمل قمغم اًمٖم٤مًم٥م 

يتقضم٥م وم٢مّٟمف  أم فمٜمٞم٤م. وقمٚمٞمف ٤مً ؾمقاء يم٤من آؾمت٘مراء ىمٓمٕمٞمّ ، إيمثري واًمتقاشمر اعمٕمٜمقي

قمغم اجلٝم٤مت اإلذاومٞم٦م سم٤مًمتٕم٤مون ُمع هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م واخل٤مص٦م 

ُمٞم٦م ًمدهي٤م أو جم٤مًمًٝم٤م اإلومت٤مئٞم٦م اًمت٠ميمد ُمـ أن اًمتنميٕم٤مت سم٤معم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمال

، واًمنمقمٞم٦م اعم٘مٜمٜم٦م شمراقمل اعم٘م٤مصد اًمتل ٟم٤مىمِمتٝم٤م هذه اًمقرىم٦م، واحلقيمٛمٞم٦م، آطمؽمازي٦م

ظمّمقص٤م ذم آؾمتثامرات اعم١ًموًم٦م اضمتامقمٞم٤م أو اًمقؾم٤مـم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمؿ. ويدقمق 

وىمٞم٤مس ُمدى آًمتزام  ،اإلؾمالُمل اًمٌح٨م إمم إجي٤مد آًمٞم٤مت ًمتٓمٌٞمؼ اعم٘م٤مصد ذم اًمتٛمقيؾ

ٓ خيتٚمػ ذم ضمقهره قمـ  أهداف آؾمتثامر اعم١ًمول اضمتامقمٞم٤مً  إمم أنّ  َص هب٤م. يمام ظمٚمُ 

خترج ذم قمٛمقُمٝم٤م قمـ  ؿ ٓاًمقؾم٤مـم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًم٘مٞمَ  وأن  ، اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م

د ٤مهمؿ ُمع اعم٘م٤مصشمتٜم وم٢مّن٤م ٤م اًمتجرسم٦م اعم٤مًمٞمزي٦م ذم اًمقؾم٤مـم٦م اًمقىمٗمٞم٦مأُمّ  ،اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م

 اًمتل أّصٚمٜم٤م هل٤م ذم هذا اًمٌح٨م.
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ر اًمٜمٝمْم٦م اد: شمًٝمٞمؾ اًمٜمٔمر وشمٕمجٞمؾ اًمٔمٗمر ذم أظمالق اعمٚمؽ وؾمٞم٤مؾم٦م اعمٚمؽ )سمػموت، اعم٤موردي-
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http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=fs&pg=fs_ovr_what&ac=112
https://www.investopedia.com/terms/s/sri.asp
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=89dea0ab-f671-4fce-b8e4-437a2606507c
https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=89dea0ab-f671-4fce-b8e4-437a2606507c
http://www.muamalat.com.my/wakafselangor/downloads/Laporan-WSM-Suku-Tahun-Pertama-Jan-Mac-2017.pdf
http://www.muamalat.com.my/wakafselangor/downloads/Laporan-WSM-Suku-Tahun-Pertama-Jan-Mac-2017.pdf


 اإلؿمار اظمؼاصدي يمالؽمتثامر اظمسمول اصمتامفمقا وايمقؽماؿمة اظمايمقة ايمؼائؿة فمعم ايمؼقؿ

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|337 

-BIMB Holdings Berhad Sustainability Report 2016. 

-https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-

centre/news/2018/HSBC_Amanah_Malaysia_issues_worlds_first_United_Nations_Sust

ainable_Development_Goals_sukuk.html, accessed on September 19th, 2019. 

-https://www.rhbgroup.com/files/others/highlights/PRESS_RELEASE_-

_RHB_LAUNCHES_ASIA_PACIFICS_FIRST_RECYCLED_CARD.pdf 

Maybank Annual Report, 2018, p. 15 

-http://aibim.com/ver2/index.php/component/k2/item/17-islamic-banking-institutions-

collaborate-to-develop-waqf-fund 

م.2019، ؾمٌتٛمؼم 20شم٤مريخ آـمالع  
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 فمؼد اإلصمارة فمعم فمؿؾ واؽمتخدامف دم ايمتؿقيؾ وايمصؽقك

 طمايمد زمـ حمؿد ايمسقاريايمدىمتقر 

 إؽمتاذ اظمسافمد دم اْلامعة ايمسعقدية آيمؽؼموكقة

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م 

 : وسمٕمد، ٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملمحم

ؾم٥ٌم يمت٤مسم٦م هذه اًمقرىم٦م هق ُم٤م فمٝمر ُمـ إؿمٙم٤مٓت قمٛمٚمٞم٦م سمٕمد دظمقل قم٘مد  وم٢منّ 

وٓؾمٞمام ذم ؾمقق ، )اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ( ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

 وؾمقق اًمّمٙمقك اخلٚمٞمجل.، اًمتٛمقيؾ اًمًٕمقدي

رة دوٟمتٝم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت وأرضمق أن شمٙمقن هذه اًمقرىم٦م ُمع أوراق أظمرى ذم اإلضم٤م

 خمتٚمٗم٦م٪ ممٝمدة ًمٙمت٤مسم٦م دراؾم٦م شمًتققم٥م ُم٤ًمئؾ هذا اًمٕم٘مد شم٠مصٞمال وشمٓمٌٞم٘م٤م.

واًمؼميم٦م ، واًمّمقاب ذم اًم٘مقل، واًمًداد ذم اًمٗمٝمؿ، أؾم٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ ذم اًمٕمٛمؾ

 ذم اًمقىم٧م.

 : وىمد رأي٧م قمرض اًمقرىم٦م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م

 شمًٛمٞم٦م قم٘مد اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ. .1

 شم٘مًٞمامت قم٘مد اإلضم٤مرة. .2

 أصمر شم٘مًٞمامت قم٘مد اإلضم٤مرة ذم اًمتٕمٞملم واًمقصػ. .3

 اًمٗمروق سملم إضم٤مرة إؿمٞم٤مء وإضم٤مرة إقمامل. .4

 اًمٗمروق سملم اإلضم٤مرة اعمٕمٞمٜم٦م واعمقصقوم٦م. .5
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 شمّمٜمٞمػ قم٘مد )اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ( سملم اًمتٕمٞملم واًمقصػ. .6

 اًمٗمرق سملم اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل واعمٕمٜمقي ذم اًمتٕمٞملم واًمقصػ. .7

 هؾ اعمٜمٗمٕم٦م ذم اإلضم٤مرة ديـ؟ .8

 ف اعمًت٠مضمر سمٛمٜمٗمٕم٦م )اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ( اعمٕمٞمٜم٦م واعمقصقوم٦م.طمٙمؿ شمٍم .9

 هؾ اخلدُم٤مت اعمٕم٤مسة إضم٤مرة أقمٞم٤من أم أقمامل؟ .10

 أصمر اؾمتخدام قم٘مد )اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ( ذم اًمتٛمقيؾ واًمّمٙمقك. .11

 اإلؿمٙم٤مٓت اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم هذا اًمٕم٘مد. .12

  .ؾمؽر وسمؼدير

ٜم٤مىمِم٤مت قمغم مجٚم٦م ُم، ود.قمكم ٟمقر، ود.أؾمٞمد يمٞمالين، أؿمٙمر د.اًمٕمٞم٤مر ومداد

اًم٤ٌمطم٨م يتحٛمؾ  وم٢من  ، وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر، ُمٗمٞمدة ؾم٤ممه٧م ذم شم٘مقيؿ اًمقرىم٦م وإٟمْم٤مضمٝم٤م

 ُم١ًموًمٞم٦م ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمت٤مئ٩م وأومٙم٤مر.

 .وطمتاما

وأن ، آُمؾ أن يٙمقن ذم هذا اجلٛمع واًمتحرير إو٤موم٦م ًمٚم٘م٤مرئ واعمٓمٚمع واعمامرس

وآظمتالف ذم اًمتل يمثر ومٞمٝم٤م اًمؽمدد ، يٙمقن ومٞمٝم٤م إيْم٤مطم٤م هلذه اعم٠ًمًم٦م اعمِمٙمٚم٦م

ُمـ يٓمٚمع قمغم هذه اًمقرىم٦م ُم٤ًمٟمدة اًم٤ٌمطم٨م ذم  آضمتٝم٤مدات اعمٕم٤مسة. وأمتٜمك ُمـ يمؾِّ 

 ٟم٘مده٤م وشم٘مقيٛمٝم٤م وإٟمْم٤مضمٝم٤م طمتك شمًتقي قمغم ؾمقىمٝم٤م.

 وقمٚمٞمف ىمّمد اًمًٌٞمؾ.، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد
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[1] 

 سمسؿقة فمؼد اإلصمارة فمعم فمؿؾ

 : ؿم٤مع هلذا اًمٕم٘مد قمدة أؾمامء٪ ُمٜمٝم٤م

، م2008( اًمّم٤مدر قم٤مم 34صدر اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ )وسمف : إصمارة إؾمخاص -1

 وهذا آؾمتٕمامل مل أىمػ قمٚمٞمف ذم اؾمتٕمامل اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم.

وٓ ، وهذا ُم٤م قمٚمٞمف اعمّم٤مدر اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًم٘مقاٟملم وإٟمٔمٛم٦م اعمٕم٤مسة: فمؼد ايمعؿؾ -2

، قمغم إؿمٞم٤مء أو إقمٞم٤من سم٤معمّمٓمٚمح اًمٗم٘مٝمل يٓمٚم٘مقن )قم٘مد اإلضم٤مرة( إّٓ 

إـمالق ُمّمٓمٚمح اإلجي٤مر قمغم اإلٟم٤ًمن ُمـ سم٤مب اًمتٙمريؿ ًممدُمل.  ويتحٗمٔمقن قمغم

. (1)وهذا ىمد يِمٌف ُمـ سمٕمض إوضمف شمٗمريؼ اعم٤مًمٙمٞم٦م سملم ًمٗمٔم٦م اإلضم٤مرة واًمٙمراء

وٓ جتد ديمقال مـ ، وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر وم٘مد ضم٤مء هذا آؾمتٕمامل قمغم ًم٤ًمن اًمِم٤مرع

دون ، ان )إصمغم(فمعم فمؿؾ اإلكس ايمؽتاب وايمسـة فمعم ممموفمقة فمؼد اإلصمارة إّٓ 

ٛمـ اؾمت١مضمر قمغم ومٞمام وردت أي٦م وإظم٤ٌمر إٟمّ  )إنّ : إضم٤مرة إقمٞم٤من٪ ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م

: . وىم٤مل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م(2)ومال شمٕمرض هل٤م سمف(، ة٤م ُم٤م وىمٕم٧م اإلضم٤مرة ومٞمف قمغم ُمدّ وم٠مُمّ ، قمٛمؾ

 .(3)إضم٤مرة اًمٔمئر( )ًمٞمس ذم اًم٘مرآن إضم٤مرة ُمٜمّمقص٦م إّٓ 

وًمف ، ًمٗم٤مظ اعمِمؽميم٦م اًمتل هل٤م أيمثر ُمـ ُمٕمٜمكوهذا اعمّمٓمٚمح ُمـ إ: إصمارة اخلدمات -3

وىمد يٙمقن حمؾ ، وم٘مد يٙمقن حمؾ اًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مومع أؿمخ٤مص، اؾمتٕمامٓت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م

سمٞمع ؾمٚمع أو طم٘مقق أو : اًمٕم٘مد وىمد يٙمقن حمؾ  ، ُمٜم٤مومع أقمٞم٤من )أؿمٞم٤مء(: اًمٕم٘مد

                                                           

 . 6و 4/5اًمنمح اًمّمٖمػم  (1)

 . 8/18اعمٖمٜمل  (2)

 . 2/264ًم٘مٞمؿ . يمذا ذم أقمالم اعمقىمٕملم ٓسمـ ا213اًم٘مقاقمد اًمٜمقراٟمٞم٦م ص (3)
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. ومٚمٞمس يمؾ قم٘مد ظمدُم٦م هق قم٘مد إضم٤مرة قمغم قمٛمؾ. وًمذا ومٝمذا ًمٗمظ ٓ يدل (1)ٟم٘مقد

وٓؾمٞمام أن اًمٗم٘مٝم٤مء يًتخدُمقن ُمّمٓمٚمح اخلدُم٦م قمغم ، ّمقد إٓ قمٜمد اًمت٘مٞمٞمدقمغم اعم٘م

ويٛمٙمـ اًمت٤ًمُمح ذم اؾمتٕمامًمف سم٥ًٌم ، (2)ُمٕمٜمك ظم٤مص ذم اخل٤مدم ُمـ همالم أو ضم٤مري٦م

 ذيقع اؾمتخداُمف.

وىمد رأي٧م إظمذ  ،وقمغم أي طم٤مل ومال ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح إذا فمٝمر اعمٕمٜمك

 ضم٤مرة قمغم قمٛمؾ.وهق قم٘مد اإل، سم٤مؾمتٕمامل اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مدُملم

  

                                                           
ذم اًمري٤مض، هـ  13/4/1433يٜمٔمر: طمٚم٘م٦م اإلضم٤مرة اعمقصقوم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م قمغم ذيم٤مت آشمّم٤مل سمت٤مريخ  (1)

 . ُمٜمِمقرة قمغم اًمِمٌٙم٦م، واإلؿم٤مرة إمم ُمٗمٝمقم اخلدُم٤مت ذم اشمٗم٤مىمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م اًمتج٤مرة اًمٕم٤معمٞم٦م

 . 8/43، اعمٖمٜمل 63، اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ُم٤مدة )ظمدم( ص176ـمٚم٦ٌم اًمٓمٚم٦ٌم ص (2)
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[2] 

 سمؼسقامت فمؼد اإلصمارة

قمٜمد  وهذا ضم٤مرٍ ، وإضم٤مرة أؿمخ٤مص، إضم٤مرة أقمٞم٤من: ؿم٤مع شم٘مًٞمؿ قم٘مد اإلضم٤مرة إمم

 : قمدد ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م. سمٞمٜمام ي٘مًؿ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء قم٘مد اإلضم٤مرة إمم

وُمٜمٗمٕم٦م ، وُمٜمٗمٕم٦م اعمٜم٘مقل اعمٕملم  ، ٜم٦مُمٜمٗمٕم٦م اًمدار اعمٕمٞم  : ويِمٛمؾ فمؼد إصمارة أفمقان؛ -1

د دِّ ٤مًمزُمـ أو طُم سمد ٟمٗمٕمف دِّ طُم  ٪ ؾمقاءٌ ُمٜمٗمٕم٦م اإلٟم٤ًمن اعمٕملم  : يمام يِمٛمؾ، ٜم٦مسم٦م اعمٕمٞم  اًمدا

 .ٟمٗمٕمف سم٤مًمٕمٛمؾ ُمع شمٕمٞملم اًمٕم٤مُمؾ سم٤مؿمؽماط أن ي٤ٌمذ اًمٕمٛمؾ سمٜمٗمًف

وُمٜمٗمٕم٦م قمٛمؾ ، ٦مُمّ ُمٜمٗمٕم٦م اًمداسم٦م اعمقصقوم٦م ذم اًمذِّ : ٪ ويِمٛمؾةمّ فمؼد إصمارة ايمذِّ  -2

 ًمٕمٛمؾ ًمٙمـ مل يٕملم اًمٕم٤مُمؾ(.اإلٟم٤ًمن اعمقصقف ذم اًمذُم٦م )ومٝمٜم٤م طمدد ٟمٗمٕمف سم٤م

)إقمٞم٤من شمٜم٘مًؿ إمم اجلامدات : 74و 73و 71و 8/70ىم٤مل ذم ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

اإلضم٤مرة شمٜم٘مًؿ٪ وم٘مد  آدُمل وهمػم آدُمل... صمؿّ : واحلٞمقاٟم٤مت... وأُم٤م احلٞمقان ىمًامن

وهذا سمٛمث٤مسم٦م اؾمتئج٤مر ، ٦مُمّ شمٗمرض واردة قمغم اًمٕملم سمحٞم٨م ٓ يتّمقر وروده٤م قمغم اًمذِّ 

وم٤مإلضم٤مرة شمٜم٘مًؿ ، ٤ميمـ... وم٠مُم٤م ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ إقمٞم٤من وهل اعمٜم٘مقٓتإرايض واعمً

وإمم ُم٤م يرد قمغم اًمذُم٦م... وأُم٤م اإلضم٤مرة اًمقاردة قمغم اًمذُم٦م٪ ، ومٞمٝم٤م إمم ُم٤م يرد قمغم اًمٕملم

أن ي٘مقل أًمزُم٧م ذُمتؽ ظمٞم٤مـم٦م هذا اًم٘مٛمٞمص أو ٟم٘مؾ هذه احلٛمقًم٦م أو شمٜم٘مٚمٜمل إمم : ومٛمثؾ

وًمق ، اسم٦م يم٤مٟم٧م اإلضم٤مرة واردة قمغم قمٞمٜمٝم٤مُمقوع يمذا... وًمق ىم٤مل اؾمت٠مضمرت هذه اًمد

أن اإلضم٤مرة واردة قمغم قملم ىم٤مل ًمٚمرضمؾ اؾمت٠مضمرشمؽ سمٙمذا ومٗمل اعم٠ًمًم٦م وضمٝم٤من أطمدمه٤م 

أن اإلضم٤مرة : واًمقضمف اًمث٤مين، وىمقًمف اؾمت٠مضمرشمؽ يم٘مقًمف اؾمت٠مضمرت هذه اًمداسم٦م، اعمخ٤مـم٥م

٤مج إمم ُمزيد ومٕمغم هذا ًمق أراد أن يٕمٚمؼ اإلضم٤مرة سمٕملم اعمخ٤مـم٥م اطمتشمٜمٕم٘مد قمغم اًمذُم٦م... 

 (.أو اؽمتلصمرسمؽ يمتخقط زمـػسؽشم٘مٞمٞمد ومٞم٘مقل اؾمت٠مضمرت قمٞمٜمؽ أو ٟمٗمًؽ 
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وشم٤مرة ، شم٤مرة شمٙمقن ذم أدُمل: )إضم٤مرة اًمٕملم: 9/77وىم٤مل ذم يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 

 .(1)شمٙمقن ذم همػمه ُمـ اعمٜم٤مزل واًمدواب(

هذا هق فم٤مهر ُم٤م  وٓ ؾمٞمام أن  ، وىمد اظمؽمت ذم اًمتٕمٌػم اًمت٘مًٞمؿ اعمِمٝمقر ًمِمٞمققمف

وإضم٤مرة إؿمخ٤مص هل٤م ُمٕمٞم٤مر ، 9وم٢مضم٤مرة إقمٞم٤من هل٤م ُمٕمٞم٤مر رىمؿ ، ٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦مقمٚمٞمف اعم

 .34رىمؿ 

  

                                                           
 . 26-19يٜمٔمر سمٛمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ: يمٞمٗمٞم٦م حتديد إضمقر، د.ٟمزيف ح٤مد ص (1)
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 أشمر سمؼسقامت فمؼد اإلصمارة دم ايمتعقكم وايمقصػ

 : يٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ قم٘مد اإلضم٤مرة ُمـ ضمٝم٦م اًمتٕمٞملم واًمقصػ قمغم اًمٜمحق أيت

اخلالف وٟم٘مؾ ، (1)سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء، وهذه شم٘مع ُمٕمٞمٜم٦م وُمقصقوم٦م، إضم٤مرة إؿمخ٤مص -1

 ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م وهؿ وذهقل.

، وٓ شمّمح ُمقصقوم٦م، ٜم٦مُمٕمٞم   وهذه ٓ شم٘مع إٓ  ، إضم٤مرة إقمٞم٤من اًمث٤مسمت٦م )إرايض( -2

 .(2)سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء

 : واخلالف ومٞمٝم٤م حمٗمقظ قمغم ىمقًملم: إضم٤مرة إقمٞم٤من اعمٜم٘مقًم٦م -3

وٓ شمّمح ُمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م ُمـ ، ومال شم٘مع إٓ ُمٕمٜمٞم٦م، ًمٚمحٜمٗمٞم٦م: ايمؼقل إول

                                                           
 . 41و 8/35اعمٖمٜمل  (1)

، اًمٌٞم٤من 8/71، ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 59و 49و 37و 36و 4/14، اًمنمح اًمّمٖمػم 4/22يٜمٔمر: طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل  (2)

 98و 97و 95و 93و 91و 59و 51و 33و 8/27، اعمٖمٜمل 307و 279و 5/264، ن٤مي٦م اعمحت٤مج 7/296

. وايمتطبقؼات وآصمتفادات 83و 69و 40و 9/37، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 135و 125و 124و 123و 101و

 :اظمعارصة فمعم طمالف ذيمؽ، ويظفر اْلقاز زممموط

 أن يٙمقن حمؾ اًمٕم٘مد هق اًمٌٜم٤مء اعمقصقف ٓ إرض. .1

 أن شمٕملم إرض. .2

 اعمقصقف. أن شمٙمقن إرض أو ُمٜمٗمٕمتٝم٤م ُمٚمٙم٤م ًمٚمٛم١مضمر أو اعمًت٠مضمر طملم إٟمِم٤مء قم٘مد إضم٤مرة .3

أٓ دمرى اًمٕم٘مقد اعمقازي٦م اعمقصقوم٦م قمغم اًمٕم٘م٤مر٪ ٕن ُمـ ذوط اًمٕم٘مقد اعمقازي٦م قمدم اًمرسمط سملم اًمٕم٘مقد،  .4

ويتٕمذر حت٘مٞمؼ هذا اًمنمط ذم اًمٕم٘م٤مر، إذ إن  سمٓمالن أطمدمه٤م ُم١مصمر ذم أظمر وٓ سمد ٓحت٤مد حمؾ اًمٕم٘مديـ طمٞمٜمئذ. 

 وهذا ظمالوم٤م ًمٚمٛمٜم٘مقل.

اًمقطمدات اًمًٙمٜمٞم٦م قمغم اخل٤مرـم٦م أو قمغم اعمخٓمط أو قمغم اًمتّمٛمٞمؿ أو قم٘مد اًمٌٞمع  ٟمٕمؿ ىمد ي٘م٤مل سم٤مًمتٗمريؼ سملم سمٞمع

(، وم٢مذا يم٤مٟم٧م أرض اًمقطمدة Off Planحت٧م اإلٟمِم٤مء أو قم٘مد اًمؽمىمٞم٦م اًمٕم٘م٤مري٦م، ويمٚمٝم٤م أؾمامء ًمٕم٘مد واطمد )

داظمٚم٦م ذم اًمتٕم٤مىمد وُمقىمٕمٝم٤م ُم٘مّمقد ًمٚمٛمِمؽمي ومٞمٌ٘مك اإلؿمٙم٤مل، وإن يم٤مٟم٧م اًمقطمدة ؿم٘مؼ ذم أسمراج ؾمٙمٜمٞم٦م 

 صمٚم٦م ًمٞمس ًمألرض وزن ذم آظمتٞم٤مر أو مل شمٙمـ ُم١مصمرة، ومٞمخػ اإلؿمٙم٤مل قمٜمدئذ.ُمتام
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، وهذا هق حترير اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل اسمـ قم٤مسمديـ، صؾ إٓ ُم٤م ضمرى سمف اًمٕمرفطمٞم٨م إ

 .(1)واًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف شم٘مل قمثامين ذم ُم٤ٌمطمث٦م ظم٤مص٦م ُمع اًمٙم٤مشم٥م

ومتّمح إضم٤مرة اعمٜم٘مقٓت ُمٕمٞمٜم٦م وُمقصقوم٦م. وهذا ، قمٜمد اجلٛمٝمقر: ايمؼقل ايمثاين

 اًمراضمح وقمٚمٞمف اًمٗمتقى واًمٕمٛمؾ.

  

                                                           
ورىم٦م ًمٚمٙم٤مشم٥م سمٕمٜمقان حترير ُمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ذم إضم٤مرة إقمٞم٤من اعمقصقوم٦م. ويم٤من اعمقضم٥م ًمتحرير شمٚمؽ اًمقرىم٦م  (1)

ُم٤م اٟمتٝمٞم٧م  اظمتالف ٟم٦ًٌم اًم٘مقل ًمٚمحٜمٗمٞم٦م. وىمد ٟم٥ًم هلؿ اعمٜمع: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م، ود.ٟمزيف ح٤مد، وهق

إًمٞمف. وىمد شم٠ميد ذًمؽ سمٛمٜمع اًمِمٞمخ اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل ُمّمٓمٗمك اًمزرىم٤م إلضم٤مرة إقمٞم٤من اعمقصقوم٦م. سمٞمٜمام ٟم٥ًم سمٕمض 

 . ومْمالء اًم٤ٌمطمثلم اجلقاز ًمٚمحٜمٗمٞم٦م٪ اقمتامدا قمغم ٟمّمقص جمٛمٚم٦م
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[4] 

 ؾمخاصايمػروق زمكم إصمارة إؾمقاء وإصمارة إ

 : ومم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف طم٥ًم آـمالع، سملم اًمٕم٘مديـ ومروق حتت٤مج إمم مجع واؾمت٘مراء

: ُم١مضمر وُمًت٠مضمر. سمٞمٜمام ذم إضم٤مرة إؿمخ٤مص: أـمراف اًمٕم٘مد ذم إضم٤مرة إؿمٞم٤مء -1

 أضمػم وُمًت٠مضمر. 

سمٞمٜمام ، ذم إضم٤مرة إؿمٞم٤مء إصؾ شمًٚمٞمؿ إضمرة سمتًٚمٞمؿ اًمٕملم اًمتل شمًتقرم ُمٜمٗمٕمتٝم٤م -2

 .(1)ضم٤مرة إؿمخ٤مص سمٕمد مت٤مم اًمٕمٛمؾيٙمقن شمًٚمٞمؿ إضمرة ذم إ

جيقز ذم إضم٤مرة إؿمٞم٤مء قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء إضم٤مرة اعمًت٠مضمر اًمٕملم اعم١مضمرة  -3

سمخالف اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ )إضم٤مرة ، (3)وٟم٘مؾ ومٞمف اإلمج٤مع، (2)سمنموـمف

وم٘مد ُمٜمع احلٜم٤مسمٚم٦م إضم٤مرة اعمًت٠مضمر إضمػم )إضم٤مرة إؿمخ٤مص ُمـ : إؿمخ٤مص(

سمخالف اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ ُمقصقف ذم اًمذُم٦م ، (4)اًم٤ٌمـمـ( إذا يم٤من إضمػم طمرا

( سمِم٠من إضم٤مرة 34. وىمد ضمرى اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ )(5)ُمثؾ ظمدُم٦م اًمٜم٘مؾ ومٞمجقز

ُم٤ممل يتٗمؼ قمغم ، قمغم اعمٜمع يمام هق ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م 5/1/3إؿمخ٤مص يمام ذم اًمٌٜمد 

ُمـ اًمٜمص ، وهذا ُم٤م قمٚمٞمف اًمٞمقم اًمٕمٛمؾ اعمٕم٤مس ذم ذيم٤مت اًمتِمٖمٞمؾ، ظمالف ذًمؽ

 ؽماط اًمت٠مضمػم ًمدى آظمريـ.قمغم اؿم

ٓ يٜمٗمًخ قم٘مد إضم٤مر إؿمٞم٤مء قمغم اًمراضمح قمٜمد ُمقت أطمد اًمٕم٤مىمديـ قمٜمد مجٝمقر  -4

                                                           
 . . وهذا ُم٤ممل يتٗمؼ قمغم ظمالف ذًمؽ9/145، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 8/18اعمٖمٜمل  (1)

 . اإلضم٤مرة ُمـ اًم٤ٌمـمـ وهق ُم٤م يًٛمك ذم اًم٘م٤مٟمقن: (2)

 . 29/508، جمٛمقع اًمٗمت٤موى 8/56اعمٖمٜمل  (3)

 . 9/72يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع  (4)

 . 8/53اعمٖمٜمل  (5)
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وسمف أظمذ اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل ًمإلضم٤مرة. ظمالوم٤م ًمٕم٘مد اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ٪ وم٢من ، اًمٗم٘مٝم٤مء

ويم٤مٟم٧م اإلضم٤مرة ُمٕمٞمٜم٦م٪ ًمٗمقات اعمٕم٘مقد ، (1)اًمٕم٘مد يٜمٗمًخ إذا ُم٤مت إضمػم اًمٕم٤مىمد

اًمذُم٦م ومًٌٞمٚمٝم٤م يمًٌٞمؾ اًمديقن٪ وم٢من يم٤من ذم شمريمتف ووم٤مء اؾمت١مضمر وإن يم٤مٟم٧م ذم ، قمٚمٞمف

 .(2)ُمٜمٝم٤م ُمـ يتٛمؿ اًمٕمٛمؾ ذم ذُمتف

  

                                                           
( أصمر هالك اعمحؾ 2( أصمر ُمقت أطمد اًمٕم٤مىمديـ ذم إضم٤مرة إقمٞم٤من، 1حيّمؾ اخلٚمط هٜم٤م ُمع ُم٠ًمًمتلم خمتٚمٗمتلم:  (1)

 . اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ذم اإلضم٤مرة اعمقصقوم٦م

 . 120و 8/89ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (2)
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[5] 

 ايمػروق زمكم اإلصمارة اظمعقـة واظمقصقهمة

وؾم٠مىمتٍم قمغم ، هٜم٤مك قمدة ومروق سملم اًمٕم٘مديـ يمام ذم ُمٔم٤من٤م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء

 : اًمٗمروق اًمتل ٟمحت٤مضمٝم٤م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

وضمقاز ذًمؽ إذا يم٤مٟم٧م ، ُمٜمع شمقىمٞمع قم٘مد اًمتٛمقيؾ ىمٌؾ متٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمٞمٜم٦م .1

 .(1)ُمقصقوم٦م

ومٚمٞمس ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمتٕم٤مىمد قمٚمٞمٝم٤م ، إن يم٤من اًمٕمٛمٞمؾ ىمد شمٕم٤مىمد قمغم ُمٜمٗمٕم٦م قملم ُمٕمٞمٜم٦م .2

 وٓ يِمؽمط اًمٗمًخ ذم اعمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م.، سمٕمد ومًخ ذًمؽ اًمتٕم٤مىمد ًمتٛمقيٚمٝم٤م إٓ  

اعم١مضمرة ذم اإلضم٤مرة اعمٕمٞمٜم٦م دون اعمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م إذ شمٜمتٝمل اإلضم٤مرة هبالك اًمٕملم  .3

 يٚمزم اعم١مضمر سمتقومػم قملم سمديٚم٦م.

ُمٜمع شمداول اعمٜمٗمٕم٦م وشمّمٙمٞمٙمٝم٤م ىمٌؾ شمًٚمٞمؿ اًمٕملم اًمتل شمًتقرم ُمٜمٝم٤م اعمٜمٗمٕم٦م أو شمًٚمٞمؿ  .4

وم٢من شمًٚمٛمٝم٤م ومٝمل ذم ، اًمِمخص اًمذي ي٘مدم اعمٜمٗمٕم٦م٪ ٕن ذًمؽ ُمـ شمداول اًمديقن

 .(2)ٓقمتٞم٤مض قمـ طمؼ ذم قملمطمٙمؿ اعم٘مٌقض٪ ويٙمقن طمٞمٜمئذ ُمـ ا

ٓ ّٕٟمف ، قمٜمد اًمتٛمقيؾ سمٕم٘مد اإلضم٤مرة اعمٕمٞمٜم٦م قمغم قمٛمؾ ومًٌٞمٚمٝم٤م اإلضم٤مرة ُمـ اًم٤ٌمـمـ .5

ورهم٥م اًمٌٜمؽ سمتقىمٞمع ، جيقز متقيٚمٝم٤م ىمٌؾ متٚمؽ اخلدُم٦م. وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م ُمقصقوم٦م

قم٘مد اًمتٛمقيؾ ُمع اًمٕمٛمٞمؾ ىمٌؾ متٚمؽ اخلدُم٦م٪ ومٚمف متقيٚمٝم٤م سم٠مؾمٚمقب اإلضم٤مرة اعمقازي٦م٪ 

 .(3)ًمٖمػمه ُمٜمٗمٕم٦م مم٤مصمٚم٦مسم٠من ي١مضمر 
  

                                                           
 . 5/1/6ُمٕمٞم٤مر إضم٤مرة إؿمخ٤مص سمٜمد  (1)

( هؾ اعمٜمٗمٕم٦م ذم اإلضم٤مرة ديـ؟ واًمٗم٘مرة 8. ويراضمع ُمـ هذه اًمقرىم٦م: اًمٗم٘مرة رىمؿ )130و 8/129ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (2)

 . ( طمٙمؿ شمٍمف اعمًت٠مضمر سمٛمٜمٗمٕم٦م )اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ( اعمٕمٞمٜم٦م واعمقصقوم٦م9رىمؿ )

 . 5/1/3ُمٕمٞم٤مر إضم٤مرة إؿمخ٤مص سمٜمد  (3)
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 سمصـقػ فمؼد )اإلصمارة فمعم فمؿؾ( زمكم ايمتعقكم وايمقصػ

هذه اًمٜم٘مٓم٦م ُمـ أيمثر ٟم٘م٤مط اعمقوقع إؿمٙم٤مٓ وشمِمقيِم٤م ذم اًمٙمت٤مسم٤مت واعمٜم٤مىمِم٤مت 

 وهل ُمـ أمهٝم٤م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.، اعمٕم٤مسة

عم٘م٤مرٟم٦م ذم يمالم وم٘مٝم٤مء واًمذي حتّمؾ زم سمٕمد ـمقل اًمت٠مُمؾ واًمٜمٔمر واعمراضمٕم٦م وا

 : أن اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ )طم٥ًم شم٘مًٞمؿ احلٜمٗمٞم٦م( شم٠ميت قمغم طم٤مًملم، (1)اعمذاه٥م إرسمٕم٦م

 : وهل٤م صقرشم٤من، اإلصمارة اظمعقـة: احلال إولم

 اؾمت٠مضمر أحد زيدا عمدة ؿمٝمر. -1

ؾمقاء سم٤مًمنمط ، قمغم أن يتقمم زيد اخلٞم٤مـم٦م سمٜمٗمًف، اؾمت٠مضمر أحد زيدا ًمٞمخٞمط ًمف صمقسم٤م -2

أو ًمٓمٌٞمٕم٦م ، و اًم٘مريٜم٦م أو اًمٕم٤مدة أو دًٓم٦م احل٤مل٪ إُم٤م حلذىمف وُمٝم٤مرشمفأو اًمٕمرف أ

 اًمٕمٛمؾ يم٤مًمٜمًخ ىمديام قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء.

وأُمره٤م فم٤مهر وًمٞمس حمؾ ، وم٤مًمّمقرة إومم وهل اًمتل حيدد ومٞمٝم٤م اًمٜمٗمع سم٤مًمزُمـ -

إؿمٙم٤مل ذم اًمٖم٤مًم٥م. وهق اًمذي يًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء إضمػم اخل٤مص ويًٛمٞمف احلٜمٗمٞم٦م 

٪ إُم٤م إضم٤مرة قمٛمؾ ُمٕملم وهل إصمارة معقـةإضمػم اعمٜمٗمرد.  إضمػم اًمقطمد واًمِم٤مومٕمٞم٦م

 .(2)أو إضم٤مرة قملم ُمٕمٞمٜم٦م )قمغم شم٘مًٞمؿ اجلٛمٝمقر(، )قمغم شمٕمٌػم احلٜمٗمٞم٦م(

إضمػم  ٪ ٕن  ـة أيضاوهل إصمارة معقَّ ، واًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ إضمػم اعمِمؽمك -

                                                           

 36و 4/14و 3/97، اًمنمح اًمّمٖمػم 5/111، شمٌٞملم احل٘م٤مئؼ 4/208، سمدائع اًمّمٜم٤مئع 9/78ومتح اًم٘مدير  (1)

، حتديد 88و 81و 77و 9/62، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 51و 50و 36و 35و 8/11، اعمٖمٜمل 7/296، اًمٌٞم٤من 49و

 . 26-19إضمقر ص

 . ( شم٘مًٞمامت قم٘مد اإلضم٤مرة2يراضمع ُمـ هذه اًمقرىم٦م: اًمٗم٘مرة رىمؿ ) (2)
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 جي٥م قمٚمٞمف أن ي٤ٌمذ اًمٕمٛمؾ سمٜمٗمًف.

ؾ طمٙمؿ إضمػم اعمِمؽمك اًمذي اؿمؽمط قمٚمٞمف أن طمٙمؿ إضمػم اخل٤مص ُمثهمايمـتقجة 

ٟمٗمع  إّٓ أن  ذم اًمّمقرشملم٪  وم٤مًمٕم٘مد وىمع قمغم قملم اًمِمخص، أن ي٤ٌمذ اًمٕمٛمؾ سمٜمٗمًف

أو ، وهذا ٟمٔمػم اؾمتئج٤مر ؾمٞم٤مرة عمدة صمالصم٦م أي٤مم، واًمث٤مين سم٤مًمٕمٛمؾ، إول ىمدر سم٤مًمزُمـ

 .(1)اؾمتئج٤مر ؾمٞم٤مرة ًمٚمذه٤مب إمم ُمٙم٦م

 .ومل يِمؽمط قمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ سمٜمٗمًف، خٞمط ًمف صمقسم٤ماؾمت٠مضمر أحد زيدا ًمٞم: احلال ايمثاكقة

أضمػم مل يِمؽمط قمٚمٞمف ّٕٟمف ٪ وهذه احلال هل ايمتل مـ ومبقؾ اإلصمارة فمعم فمؿؾ مقصقف

، . وهذه هل إهمٚم٥م ذم اًمتٕم٤مىمد ُمع إضمػم اعمِمؽمكاًمٕمٛمؾ سمٜمٗمًف ومتٕمٚمؼ اًمٕمٛمؾ سمذُمتف

شمٙمقن إٓ وقمٚمٞمٝم٤م حيٛمؾ يمالم سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ ُمـ أن إضم٤مرة إقمامل ٓ 

 .(2)ُمقصقوم٦م

، ويمؾ هذا سمٜم٤مء قمغم اًمتٗمريؼ سملم إضمػم اخل٤مص سم٠مٟمف ُمـ طمدد ٟمٗمٕم٦م سم٤مًمزُمـ

يمام هق و٤مسمط اعم١مصمر قمٜمد قمدد ُمـ وم٘مٝم٤مء احلٜمٗمٞم٦م٪ وىمد ، واعمِمؽمك ُمـ طمدد ٟمٗمٕمف سم٤مًمٕمٛمؾ

ذيمر وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م أن إضمػم اخل٤مص أو إضمػم اعمٜمٗمرد )طم٥ًم شمٕمٌػم 

وم٢من يم٤من سمزُمـ ومٝمذا ، واظمتص اعمًت٠مضمر سمف، شمٕمٚم٘م٧م اإلضم٤مرة سمٕمٞمٜمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م( هق اًمذي

وإن يم٤من سمٕمٛمؾ ومٞمٙمقن اًمٕمٛمؾ ُمًتح٘م٤م قم٘مٞم٥م اًمٕم٘مد ًمٚمٛمًت٠مضمر وخيتص سمف دون ، فم٤مهر

 .(3)همػمه

                                                           
 . 50و 8/36٪ اعمٖمٜمل 196و 74و 72و ٤8/70مي٦م اعمٓمٚم٥م ن (1)

دراؾم٤مت اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م )سمح٨م د.طمًلم طم٤مُمد طم٤ًمن(، وأسمح٤مث دورة جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم  (2)

 . اًمدورة اًمٕمنميـ )سمح٨م د.اًمِمٌٞمكم(

اخل٤مص  . وأُم٤م اعم٤مًمٙمٞم٦م ومال يٗمرىمقن سملم إضمػم8/103، اعمٖمٜمل 159و 158و 8/157ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (3)

واعمِمؽمك )يٜمٔمر: سمح٨م د.ٟمزيف(. واؿمؽماط أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ اعمًتحؼ قم٘مٞم٥م اًمٕم٘مد سمٜم٤مء قمغم ىمقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذم 

 . ُمٜمع اإلضم٤مرة اعمْم٤موم٦م إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمٞمٜم٦م
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)ًمق اؾمتٙمرى : 219قراٟمٞم٦م صوي١ميمد هذا اًمت٘مًٞمؿ ىمقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمٜمُّ 

وهذه إصمارة فمكم ، قمٚمٞمف ُمت٤مقمف ُمٜمف مجال أو ح٤مرا قمغم أن حيٛمؾ اعم١مضمر ًمٚمٛمًت٠مضمر

، يشؼمط فمؾقف أن يؽقن هق ايمذي يعؿؾ ايمعؿؾ إّٓ أن، وإصمارة فمعم فمؿؾ دم ايمذمة

 (.همقؽقن ومد اؽمتلصمر فمقـكم
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 ايمػرق زمكم ايمشخص ايمطبقعل واظمعـقي دم ايمتعقكم وايمقصػ

هؾ اًمِمخّمٞم٤مت اعمٕمٜمقي٦م ُمثؾ اعمًتِمٗمٞم٤مت واجل٤مُمٕم٤مت ، واعم٘مّمقد هبذه اًمٜم٘مٓم٦م

آشمّم٤مل وذيم٤مت اًمٓمػمان٪ شم٠مظمذ طمٙمؿ اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل ذم اًمٜم٘مٓم٦م وذيم٤مت 

 : اًم٤ًمسم٘م٦م؟ ومٞمف اطمتامٓن

وهذا هق ، (2)اًمِمخص اعمٕمٜمقي يم٤مًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل وٓ ومرق أن  : (1)آضمتامل إول

وم٤مًمتٕم٤مىمد ُمع اًمِمخص اعمٕمٜمقي يٙمقن ًمف ، إصؾ ذم شمٕمٚمٞمؼ إطمٙم٤مم سم٤مٕؿمخ٤مص

 .(3)طم٤مٓن يمام ؾمٌؼ

اجلٝم٦م اعم٘مدُم٦م ًمٚمخدُم٦م سمٛمث٤مسم٦م شمٕمٞملم ُم٤مًمؽ اًمٕملم اعمقصقوم٦م ذم ويٕمد قمٜمدئذ حتديد 

 وهذا اًمتحديد ٓ جيٕمٚمٝم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اإلضم٤مرة اعمٕمٜمٞم٦م.، اًمذُم٦م

حتديد ُمـ ي٤ٌمذ اخلدُم٦م ُمـ ـمٌٞم٥م أو أؾمت٤مذ أو ؾم٤مئؼ٪ ومٞمٙمقن طمٞمٜمئذ ُمـ  وم٢من شمؿ  

ُمـ ىمٌٞمؾ إضم٤مرة إقمامل وًمٞمس "ومتٙمقن هذه ، إضم٤مرة اًمٕمٛمؾ اعمٕمٜمٞم٦م ٓ اعمقصقوم٦م

واجلٝم٦م اعمتٕمٝمدة سم٤معمٜمٗمٕم٦م )إضمػم( ىمد شمٙمقن ُمٕمٞمٜم٦م وىمد شمٙمقن ُمقصقوم٦م ذم ، ٕقمٞم٤منا

ؾمقاء طمددت اجلٝم٦م وُمـ ذًمؽ... اخلدُم٤مت اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م أو اًمٓمٌٞم٦م اعمقصقوم٦م ، اًمذُم٦م

٪ إذ شمٕمد هذه اإلضم٤مرة ُمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م اعمٜمٗمذة يمج٤مُمٕم٦م أو ُمًتِمٗمك سمٕمٞمٜمف أم مل حتدد

                                                           

 . د.قمٌد اًمًت٤مر أسمق همدة، ود.طمًلم طم٤مُمد طم٤ًمن، وىمرار اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م عمٍمف أسمق فمٌل اإلؾمالُمل (1)

 . 295و 1/289، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 570و 423اًمٕمدًمٞم٦م اعمقاد ىم٤مرن ُمع: جمٚم٦م إطمٙم٤مم  (2)

قمغم أّٟمف ىمد ي٘م٤مل: إن  اعم٘م٤مرٟم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سملم اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل واًمِمخص اعمٕمٜمقي ذم هذه اعم٠ًمًم٦م حتت٤مج إمم شم٠مُمؾ،  (3)

٤مُمٚملم ومٞمف. وم٤مًمِمخص اعمٕمٜمقي سمٓمٌٞمٕمتف يمٞم٤مٟم٤م ىم٤مٟمقٟمٞم٤م ُمٕمٜمقي٤م ٓ ي٤ٌمذ أداء اخلدُم٤مت سمٜمٗمًف، ومٝمق دوُم٤م ي١مدهي٤م سم٤مًمٕم

وًمذا ومٝمق أىمرب إمم اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي يًٜمد اًمٕمٛمؾ ٕضمراء قمٜمده، ومؽمد ُم٠ًمًم٦م اؿمؽماط أضمػم ُمٜمٝمؿ سمٕمٞمٜمف 

 . ٕداء اًمٕمٛمؾ أو قمدم اؿمؽماط ذًمؽ
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 .(1)"شمٕمٞملم اجلٝم٦م اعمٜمٗمذة ُمـ قمدُمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ، ًمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م يمذًمؽ

ي٠مظمذ طمٙمؿ ذط ُم٤ٌمذة اًمِمخص أن شمٕمٞملم اًمِمخص اعمٕمٜمقي : (2)آضمتامل ايمثاين

٪ وم٢مذا ومٚمٞمس ًمٚمِمخص اعمٕمٜمقي إؾمٜم٤مد اًمٕمٛمؾ ًمِمخص ُمٕمٜمقي آظمر، اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمٕمٛمؾ

طمدد اعمًت٠مضمر اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م أو اعمًتِمٗمك أو ذيم٦م اًمٓمػمان٪ ومٙم٠مٟمف اؿمؽمط ُم٤ٌمذة 

يٕمٜمل ًمٚمٕمٛمؾ٪ ٕن حتديد اعمًت٠مضمر ٓؾمؿ اعمًتِمٗمك أو اؾمؿ اجل٤مُمٕم٦م  اًمِمخص اعمٕمٜمقي

 .سمدًٓم٦م احل٤مل ىمّمد احلّمقل قمغم اًمٕمٛمؾ ُمـ هذا اًمِمخص اعمٕمٜمقي

ويٕمد قمٜمدئذ حتديد ُمـ ي٤ٌمذ اخلدُم٦م ُمـ ـمٌٞم٥م أو أؾمت٤مذ أو ؾم٤مئؼ ُمـ ىمٌٞمؾ 

ثؾ أن وًمٞمس ًمذًمؽ أصمر أيمثر ُمـ ذًمؽ. ومٝمق ُم، اًمنموط اعمتٛمٛم٦م اًمتل شمزيد اًمٕمٚمؿ سم٤معمٜمٗمٕم٦م

يِمؽمط قمغم اًمٜم٤مؾمخ أن يٜمًخ سمٜمٗمًف ُمع اؿمؽماط أن يًتٕمٛمؾ ذم اًمٜمًخ يده اًمٞمنى 

، وإؾم٤مشمذة ًمٚمج٤مُمٕم٦م، ومٞمٙمقن إـم٤ٌمء ًمٚمٛمًتِمٗمك، ًمٙمقن٤م أُمٝمر ُمـ يده اًمٞمٛمٜمك

ن ًمنميم٦م اًمٜم٘مؾ )أو اًمِمخص اعمٕمٜمقي(٪ سمٛمٜمزًم٦م أقمْم٤مء ضمًؿ اًمِمخص قواًم٤ًمئ٘م

 اًمٓمٌٞمٕمل.

أو ؾم٤مئؼ٪ ظُمػّم اعمًت٠مضمر سملم اًمٌدل أو د ُمـ ـمٌٞم٥م أو أؾمت٤مذ دِّ وم٢من ُم٤مت ُمـ طُم 

سمخالف ُم٤م ، سم٠من ُمـ وم٤مت همروف سم٤مًمنمط ومٚمف اًمٗمًخ، اًمٗمًخ سمٜم٤مء قمغم ىم٤مقمدة اًمنموط

 ومٞمٜمٗمًخ اًمٕم٘مد طمٞمٜمئذ هلالك اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف. ، ًمق ُم٤مت اًمِمخص اعمٕمٜمقي سم٤مإلومالس

  

                                                           
 . 3أطمٙم٤مم إصدار وشمداول صٙمقك اإلضم٤مرة اعمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م، د.يقؾمػ اًمِمٌٞمكم ص (1)

  .3/2/3سمٜمد  17اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل ًمٚمّمٙمقك رىمؿ  (2)
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[8] 

 هؾ اظمـػعة دم اإلصمارة ديـ؟

ومٝمل همػم طم٤مضة أو ُمٕمٞمٜم٦م ، ومِمٞمئ٤مـمٌٞمٕم٦م قم٘مد اإلضم٤مرة أن اعمٜمٗمٕم٦م ومٞمف حتدث ؿمٞمئ٤م 

 : وًمذا، قمٜمد اًمٕم٘مد

وىمد ، ضم٤مء ذم سمٕمض آدم٤مه٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م أن قم٘مد اإلضم٤مرة ُمـ اًمتٕم٤مىمد قمغم ُمٕمدوم -1

 أضمٞمز اؾمتثٜم٤مء ُمـ اًم٘مقاقمد. وم٤معمٜمٗمٕم٦م قمغم هذا آدم٤مه شمٕمد ديٜم٤م.

عم٤م يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م قم٘مد اإلضم٤مرة يمذًمؽ٪ ضمٕمٚم٧م أّٟمف  وادمف وم٘مٝم٤مء آظمرون ُمـ اعمح٘م٘ملم -2

همتؼقم ايمعكم ايمتل سمستقذم مـفا اظمـػعة مؼامفا دم ، (1)ومع اعمٕمدوُم٦م ُم٘مدرة اًمقضمقداعمٜم٤م

وؾمقاء أيم٤مٟم٧م اًمٕملم ، ؽمقاء أىماكت مـاهمع أؾمقاء أم مـاهمع أفمامل، ايمتعقكم وايمتسؾقؿ

وؾمقاء أيم٤من إضمػم ذط قمٚمٞمف ُم٤ٌمذة اًمٕمٛمؾ سمٜمٗمًف ، ُمٕمٞمٜم٦م أم ُمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م

٤مهر ذم ُمٜمٗمٕم٦م اعمقصقف ذم اًمذُم٦م ىمٌؾ أو شمٕمٚمؼ اًمٕمٛمؾ سمذُمتف. ووضمف اًمديـ فم

اًمذي يذيمره  "اًمديـ اًمًٚمٕمل"قمغم ؿم٤ميمٚم٦م  "ديـ ُمٜمٗمٕمل"وهل ، اًمتًٚمٞمؿ

 .(2)اعمٕم٤مسون ذم ديـ اًمًٚمؿ وآؾمتّمٜم٤مع

  

                                                           
 . 8/17اعمٖمٜمل  (1)

، ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم اعم٤مل 217، طمقًمٞم٦م اًمؼميم٦م اًمٕم٤مذة ص2/962دراؾم٤مت اعمٕم٤ميػم اًمنمقمٞم٦م  (2)

 . 221وآىمتّم٤مد ص
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[9] 

 ضمؽؿ سمرصف اظمستلصمر زمؿـػعة )اإلصمارة فمعم فمؿؾ( اظمعقـة واظمقصقهمة

 : اإلصمارة اظمعـقة: أوٓ

عمٜمٗمٕم٦م ىمد ضمرى شمٕمٞمٞمٜمٝم٤م٪ ضم٤مز طمٞمٜمئذ شمٍمف إن يم٤مٟم٧م اًمٕملم اًمتل شمًتقرم ُمٜمٝم٤م ا

وًمٚمٛمًت٠مضمر إن ي١مضمر )ُمـ اًم٤ٌمـمـ( ، وٓ يٕمد ذًمؽ ُمـ شمداول اًمديـ، اعم٤مًمؽ سم٤معمٜمٗمٕم٦م

، قمغم أن شمٙمقن اًمٕملم ُمٕمٞمٜم٦م، اعمٜمٗمٕم٦م اًمتل متٚمٙمٝم٤م ؾمقاء أيم٤مٟم٧م ُمٜمٗمٕم٦م أقمٞم٤من أم أقمامل

 واًمِمخص ُمٕمٞمٜم٤م٪ ًمئال ي٘مع ذم حمذور اًمتٍمف ىمٌؾ اًم٘مٌض.

 : اظمقصقهمةاإلصمارة : شماكقا

 : إن يم٤مٟم٧م ُمٜمٗمٕم٦م اًمٕملم ُمقصقوم٦م أو اًمٕمٛمؾ ُمقصقوم٤م٪ ومٗمٞمٝم٤م اطمتامٓن

اًمذي شمًتقرم ُمٜمف  سمٕمد شمًٚمؿ اعمًت٠مضمر اعمحؾ  جيقز شمداول اعمٜمٗمٕم٦م : آضمتامل إول

مل يٙمـ ًمف ، اعمًت٠مضمر ًمق أراد آقمتٞم٤مض قمـ طم٘مف ىمٌؾ شمًٚمؿ اًمٕملم اعمقصقوم٦م ٪ ٕن  اعمٜمٗمٕم٦م

اًمٕملم قمغم اًمّمٗم٦م  ويمق سمسؾؿ، وهق ممٜمقع إمج٤مقم٤م، ًٚمؿ ومٞمفاقمتٞم٤مض قمـ اعمّٕٟمف ذًمؽ٪ 

 زُ كجقِّ وم٢مذا يمٜم٤م ، ومٚمف ذًمؽ، أراد أن يٕمت٤مض قمـ طم٘مف ذم شمٚمؽ اًمٕملم صمؿ  ، اعمٓمٚمقسم٦م

وم٘مد أصمٌتٜم٤م ًمف طم٘م٤م ذم قمٞمٜمٝم٤م حم٘م٘م٤م ، ة أن يؽري ايمعكم ايمتل ومبضفامّ يمؾؿستلصمر دم إصمارة ايمذِّ 

)وهق طمؼ آظمتّم٤مص(
إًمٞمف يرد قمغم طم٘مف اعمتٕملم ذم شمٚمؽ  وم٤مٓقمتٞم٤مض ُمـ اعمًٚمؿ، (1)

 .(2)اًمٕملم

                                                           

وهذا ُم٤م اٟمتٝم٧م ًمف ومتقى ٟمدوة اًمؼميم٦م، ويٛمٙمـ أن يتٗمؼ اًمٓمروم٤من ذم طمٞمٜمف قمغم حتقيؾ قم٘مد إضم٤مرة اعمقصقف إمم  (1)

لم قمٜمد اًمتًٚمٞمؿ، وأُم٤م اؿمؽماط حتقيٚمف اسمتداء قمٜمد قم٘مد إضم٤مرة اعمقصقف، ومػمد إضم٤مرة ُمٕمٞمٜم٦م سم٤مشمٗم٤مق سملم اًمٓمروم

 . قمٚمٞمف حمذور إضم٤مرة اعمٕمدوم، يمام ٟمٌف قمغم ذًمؽ اًمِمٞمخ شم٘مل قمثامين

 . 130و 129و 8/109ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (2)



 فمؼد اإلصمارة فمعم فمؿؾ واؽمتخدامف دم ايمتؿقيؾ وايمصؽقك 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|359 

مما يتعكم آفمتـاء زمػفؿف دم هذا اظمؼام أن ايمدازمة ): 8/129ضم٤مء ذم ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م 

 (.اظمسؾؿة دم إصمارة ايمذمة يتعؾؼ هبا ضمؼ اظمستلصمر فمعم ايمتحؼقؼ

 سمٕمد حتديد٪ إفمامٓ يمؼافمدة ايمتبعقةجيقز شمداول اعمٜمٗمٕم٦م اعمقصقوم٦م : آضمتامل ايمثاين

أو حتديد ، (1)ُمٙم٤من إرض إن يم٤مٟم٧م اًمٕملم قم٘م٤مرا ُمقصقوم٤م )سمٜم٤مء قمغم اًم٘مقل سمجقازه(

أو حتديد اؾمؿ ، اعمّمٜمع إن يم٤مٟم٧م اًمٕملم ُمٜم٘مقٓ ُمقصقوم٤م أو ىمٞمد اًمتّمٜمٞمع أو اًمتقريد اؾمؿ

إن يم٤مٟم٧م قمٛمال ، اجل٤مُمٕم٦م أو اعمًتِمٗمك أو ذيم٦م آشمّم٤مل أو ذيم٦م اًمٓمػمان

 .(2)ُمقصقوم٤م

سمٕمض  ًمتٌٕمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مر حت٧م اإلٟمِم٤مء ومٚمف وضمف٪ ٕن  ٤م إقمامل ىم٤مقمدة اأُم  : ىمٚم٧م

وأُم٤م إقمامل ىم٤مقمدة اًمتٌٕمٞم٦م ذم حتديد اؾمؿ ، ٜم٦م وهل ُمٜمٗمٕم٦م إرض اعمٕمٞم  اعمٜمٗمٕم٦م ُمٕملم  

حتديد اجلٝم٦م جيٕمؾ اعمٜمٗمٕم٦م  إن ىمٞمؾ إن   إٓ  ، ومٛمحؾ شم٠مُمؾ، اعمّمٜمع أو اجل٤مُمٕم٦م أو اعمًتِمٗمك

 ( ومٞمٙمقن ًمٚمٛم٠ًمًم٦م ؿمٌٝم٤من.7ٜم٦م يمام ؾمٌؼ ذم اًم٘مقل اًمث٤مين ذم اًمٗم٘مرة )ُمٕمٞمّ 

  

                                                           
 . (3راضمع اًمٗم٘مرة ) (1)

 . 9 صأطمٙم٤مم إصدار وشمداول صٙمقك اإلضم٤مرة اعمقصقوم٦م ذم اًمذُم٦م، د.يقؾمػ اًمِمٌٞمكم (2)
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[10] 

 هؾ اخلدمات اظمعارصة إصمارة أفمقان أم أفمامل

وومٞمٝم٤م ظمالف قمٜمد ، ظمدُم٦م آشمّم٤مٓت: ُمـ إُمثٚم٦م اًمتل شمٜم٤موهل٤م اًم٤ٌمطمثقن ُمٌٙمرا

وًمذا ضمٕمٚمٝم٤م سمٕمض ، اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم هؾ هل ُمـ ىمٌٞمؾ إضم٤مرة إقمٞم٤من أم قم٘مقد اًمٕمٛمؾ

وهذا شم٘مًٞمؿ ىم٤مٟمقين ، (1)قد اظمختؾطة()ايمعؼاًم٘م٤مٟمقٟمٞملم ُمـ إُمثٚم٦م اعمٜم٤مؾم٥م ٟمٔمٛمٝم٤م حت٧م 

ًمٌٕمض اًمتٕم٤مُمالت اًمتل شمرى سمٕمض آضمتٝم٤مدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمًٛمٞمتف سم٤مًمٕم٘مقد اعمجتٛمٕم٦م يمام 

واعمٕمٞم٤مر اُمتداد ٓضمتٝم٤مد وم٘مٝمل ، سمِم٠من اجلٛمع سملم اًمٕم٘مقد 25ذم اعمٕمٞم٤مر اًمنمقمل رىمؿ 

 ًمتقصٞم٦م اًمٜمدوة اخل٤مُم٦ًم ًمٌٞم٧م اًمتٛمقيؾ اًمٙمقيتل.

إقمامل أطمٙم٤مم اًمٕم٘مقد اعمختٚمٗم٦م ومٞمف :  اًمٕم٘مد اعمختٚمطإصؾ ذم ويرى اًم٘م٤مٟمقن أن  

قمٜمد اًمتٕم٤مرض٪ ومٗمل هذه احل٤مل جي٥م شمٖمٚمٞم٥م أطمده٤م اًمذي يٕمد اًمٕمٜمٍم إؾم٤مس  إٓ  

 .(2)يمام ذم ظمدُم٦م آشمّم٤مٓت ومتٖمٚم٥م أطمٙم٤مم قم٘مد إضم٤مرة إقمامل قمٜمد اًمتٕم٤مرض، ومٞمف

رسمٞمع  وىمد ين اهلل ًمٚمٙم٤مشم٥م طمْمقر طمٚم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م هبذا اعمقوقع ذم اًمري٤مض ؿمٝمر

وطمّمؾ ٟم٘م٤مش صمري ذم اًمتخري٩م اًمٗم٘مٝمل خلدُم٦م ، م(2012)ُم٤مرس هـ  1433صم٤مين 

 .(3)آشمّم٤مٓت

ًمٞم٧ًم قمغم وزان ، ويالطمظ أن ُم٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اًمٞمقم ُم٤م هق ُمـ ىمٌٞمؾ اخلدُم٤مت

وٓ يّمح إقمٓم٤مؤه٤م خترجي٤م واطمدا٪ وم٤مخلدُم٤مت اًمٗمٜمدىمٞم٦م ختتٚمػ قمـ اخلدُم٤مت ، واطمد

                                                           
وي٘م٤مسمٚمف اًمٕم٘مد اًمًٌٞمط وهق اًمذي ٓ يٙمقن ُمزجي٤م ُمـ قم٘مقد، وم٢من اؿمتٛمؾ قمغم أيمثر ُمـ قم٘مد واطمد اُمتزضم٧م  (1)

. اًمقؾمٞمط 126-1/125مجٞمٕم٤م وم٠مصٌح٧م قم٘مدا واطمدا وؾمٛمل قم٘مدا خمتٚمٓم٤م. ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ًمٚمًٜمٝمقري 

 . 7/2/1090ًمٚمًٜمٝمقري 

 . 1/126ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ًمٚمًٜمٝمقري  (2)

ؾمػ اًمِمٌٞمكم ذم طمٚم٘م٦م اإلضم٤مرة اعمقصقوم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م قمغم ذيم٤مت آشمّم٤مل سمت٤مريخ يق راضمع شمٕمٚمٞمؼ د. (3)

 . ه13/4/1433
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وم٤مخلدُم٤مت ، ـ ظمدُم٤مت اًمٜم٘مؾ وٟمحق ذًمؽاًمًٞم٤مطمٞم٦م وقمـ اخلدُم٤مت آؾمتِم٤مري٦م وقم

وإن اؿمتٛمؾ قمغم ، اًمٗمٜمدىمٞم٦م ُمثال يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد إضم٤مرة إقمٞم٤من ومٝمق اًمٕم٘مد إؾم٤مس

وهذا ٟمٔمػم ، (1)قم٘مقد أظمرى شم٤مسمٕم٦م يمّمٜمدوق إُم٤مٟم٤مت واًمٓمٕم٤مم وظمدُم٦م قم٤مُمؾ اًمٗمٜمدق

 : ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء ذم

 .(2)ُم٤مء اًمٌئر :ويدظمؾ شمٌٕم٤م، ومٛمحؾ اًمٕم٘مد ُمٜمٗمٕم٦م اًمدار، إضم٤مرة دار ومٞمٝم٤م سمئر ُم٤مء .1

ك، ُم٤مء احلامم: ويدظمؾ شمٌٕم٤م، ومٛمحؾ اًمٕم٘مد ُمٜمٗمٕم٦م احلامم، إضم٤مرة احلامم .2 ّٓ ، وقمٛمؾ اًمد

 .(3)واعمزّيـ

 .(4)ومٛمحؾ اًمٕم٘مد هؾ هق اًمٚمٌـ أم احلْم٤مٟم٦م أم يمالمه٤م، إضم٤مرة اعمروٕم٦م )اًمٔمئر( .3

  

                                                           
، اعمدظمؾ اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم ًمٚمزرىم٤م 1/126يراضمع ذم يمقن اخلدُم٦م اًمٗمٜمدىمٞم٦م قم٘مدا خمتٚمٓم٤م: ٟمٔمري٦م اًمٕم٘مد ًمٚمًٜمٝمقري  (1)

 . وؾمامه )قم٘مد اعمْم٤ميٗم٦م( 1/633

 . 8/78ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (2)

 . 8/24، اعمٖمٜمل 8/205ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (3)

 . 8/74، اعمٖمٜمل 8/79ن٤مي٦م اعمٓمٚم٥م  (4)
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[11] 

 أشمر اؽمتخدام فمؼد )اإلصمارة فمعم فمؿؾ( دم ايمتؿقيؾ وايمصؽقك

 : ٕمٚم٘م٦م هبذا اًم٤ٌمبُمـ أسمرز اعم٤ًمئؾ اعمت

  .ضمؽؿ سمصؽقؽ مـاهمع اخلدمات: اظمسليمة إولم

 : سمصؽقؽ سمذاىمر ايمطغمان: ٓأوّ 

ومٝمذا ُمـ ىمٌٞمؾ ، ٦مُم  وًمٞمس اعم٘مّمقد هٜم٤م شمّمٙمٞمؽ ُمٜم٤مومع ـم٤مئرات ُمقصقوم٦م ذم اًمذِّ 

ومتٌٞمع اًمنميم٦م ، ام اعم٘مّمقد شمّمٙمٞمؽ شمذايمر اًمٓمػمانوإٟم  ، (1)إضم٤مرة إقمٞم٤من اعمقصقوم٦م

ُمع شمقيمٞمؾ حٚم٦م اًمّمٙمقك اًمنميم٦م سمٌٞمع ، ددة إوص٤مفحلٛمٚم٦م اًمّمٙمقك شمذايمر حم

 صمؿ شمقزيٕمٝم٤م قمغم حٚم٦م اًمّمٙمقك.، اًمتذايمر ًمٕمٛمالئٝم٤م وحتّمٞمؾ ُم٤ٌمًمٖمٝم٤م

وٓ ئمٝمر ذم هذه اًمّمقرة إؿمٙم٤مل٪ إٓ ُمـ ضمٝم٦م صقري٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م أو قمدم اقمؽماف 

اًم٘م٤مٟمقن هبذه اعمٚمٙمٞم٦م أو قمدم شم٠مهؾ حٚم٦م اًمّمٙمقك ًمت٘مديؿ هذه اخلدُم٦م أو وامن اًمنميم٦م 

 ًمٕمقائد اًمّمٙمقك.

وسمتٓمٌٞمؼ هذا اًمٜمٛمقذج قمغم اًمت٠مصٞمؾ اعمت٘مدم ذم اًمقرىم٦م ٓ ئمٝمر حمذور ذقمل ذم 

أو ُمقصقوم٦م ، ٕن٤م إُم٤م ُمٕمٜمٞم٦م إن ىمٞمؾ إن حتديد اجلٝم٦م يٕملم اعمٜمٗمٕم٦م، شمداول هذه اعمٜم٤مومع

أو يٛمٙمـ شمداوهل٤م سم٤مقمت٤ٌمر ، يٛمٙمـ شمداوهل٤م إقمامٓ ًم٘م٤مقمدة اًمتٌٕمٞم٦م سمتٕمٞملم ُم٘مدُم٦م اخلدُم٦م

 طمؼ اظمتّم٤مص حلٛمٚم٦م اًمّمٙمقك ومٞمٝم٤م. تحلٙمٛمل وصمٌقشمًٚمٛمٝم٤م ا

صمؿ ، ٟمٕمؿ ىمد يرد إؿمٙم٤مل ُمتك شمٜمت٘مؾ خم٤مـمر اعمٚمؽ ُمـ اًمنميم٦م إمم حٚم٦م اًمّمٙمقك

وهذا حيت٤مج ُمزيدا ُمـ اًمتحرير. وًمٙمؾ ظمدُم٦م ، ُمـ حٚم٦م اًمّمٙمقك إمم ُمِمؽمي اًمتذايمر

                                                           
اًمذي ئمٝمر زم أن صٙمقك ذيم٦م ؾم٤مًمؽ ذم إُم٤مرات ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، ٕن٤م شمّمٙمٞمؽ ُمٜمٗمٕم٦م اًمٓمريؼ )رؾمقم  (1)

 ـمرق(.



 فمؼد اإلصمارة فمعم فمؿؾ واؽمتخدامف دم ايمتؿقيؾ وايمصؽقك 

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|363 

ُمـ اخلدُم٤مت يمتّمٙمٞمؽ شمذايمر اًمٓمػمان وشمّمٙمٞمؽ ظمدُم٤مت اًمتٕمٚمٞمؿ وشمّمٙمٞمؽ 

وطمدات ىمٞم٤مس ومٜمٞم٦م دىمٞم٘م٦م ًمتحديد حمؾ اًمٕم٘مد اًمذي وىمع قمٚمٞمف  ظمدُم٤مت اًمتؼميد

 .(1)اًمتّمٙمٞمؽ

 .سمصؽقؽ دومائؼ آسمصال: شماكقا

وهٜم٤م شمٌٞمع ذيم٦م آشمّم٤مل اعمحت٤مضم٦م ًمٚمًٞمقًم٦م دىم٤مئؼ اشمّم٤مل حمددة اعمقاصٗم٤مت 

ُمع شمقيمٞمؾ حٚم٦م اًمّمٙمقك اًمنميم٦م سمٌٞمع ُمٜمٗمٕم٦م آشمّم٤مل ًمٕمٛمالئٝم٤م ، حلٛمٚم٦م اًمّمٙمقك

 ٝم٤م قمغم حٚم٦م اًمّمٙمقك.صمؿ شمقزيٕم، وحتّمٞمؾ ُم٤ٌمًمٖمٝم٤م

 وي٘م٤مل هٜم٤م ُم٤م ىمٞمؾ ذم صٙمقك شمذايمر اًمٓمػمان.

ضمؽؿ سمصؽقؽ ايمبـؽ حمػظتف ايمتؿقيؾقة ايمؼائؿة فمعم فمؼقد متقيؾ : اظمسليمة ايمثاكقة

  .اخلدمات

ومٞمٕمٛمد اعمٛمقل ، ذاء اعمح٤مومظ وشمّمٙمٞمٙمٝم٤م ُمـ أسمرز اًمٌدائؾ ًمتقريؼ اًمديقن ٕمدّ يُ 

وذًمؽ ، ٚمٗم٦م يم٠من يقؾمع ىمدرشمف آئتامٟمٞم٦مإمم اًمتخٚمص ُمـ حمٗمٔمتف اًمتٛمقيٚمٞم٦م ٕؾم٤ٌمب خمت

يمام ذم سمٞمع ذيم٦م اًمتٛمقيؾ حمٗمٔمتٝم٤م ، سمٌٞمع اعمحٗمٔم٦م ٕطمد اعمٛمقًملم إىمدر ُمٜمف ائتامٟمٞم٤م

ويمام يّمٙمؽ اًمٌٜمؽ حمٗمٔمتف اًمتٛمقيٚمٞم٦م ًمٌٞمٕمٝم٤م ذم اًمًقق حلٛمٚم٦م ، (2)ٕطمد اًمٌٜمقك

 اًمّمٙمقك.

ُم١مضمرة أو وأسمرز اًمتٓمٌٞم٘م٤مت اًمتل ختت٤مر هذا إؾمٚمقب إُم٤م حم٤مومظ أقمٞم٤من ُمٕمٞمٜم٦م 

أو ظمٚمٓم٦م ُمـ ديقن ُمراسمح٦م ُمع ، أقمٞم٤من ُمقصقوم٦م ُم١مضمرة أو ظمدُم٤مت ُمقصقوم٦م ُم١مضمرة

 ُم٤م ؾمٌؼ.

                                                           
 . 186إمم ص 183صٙمقك اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمٞم٦م ص (1)

( قم٤مم 72ار اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٌٜمؽ اًمٌالد رىمؿ )، ىمر1/28ومت٤موى اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م اعمقطمدة عمجٛمققم٦م اًمؼميم٦م  (2)

، ورىمؿ 2010( قم٤مم 186، ورىمؿ )2009( قم٤مم 115، وىمرار اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م عمٍمف اإلٟمامء رىمؿ )2006

 . 2011( قم٤مم 260، ورىمؿ )2010( قم٤مم 230)
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وًمٙمـ ؾم٠مؿمػم ًمألقمٞم٤من اعمقصقوم٦م ًمٚمٜمٔمر ذم إُمٙم٤من إحل٤مق ، وإقمٞم٤من ظم٤مرج حمؾ اًمقرىم٦م

 : اخلدُم٤مت هب٤م

  وم٤مٕقمٞم٤من اعم١مضمرة اعمقصقوم٦م إن يم٤مٟم٧م قم٘م٤مرات٪ وم٤مٕصؾ ذم شمٓمٌٞمؼ اعم١مؾم٤ًمت

 د ُمٙم٤من إرض.اعم٤مًمٞم٦م هق حتدي

 .ويمذا ذم إضم٤مرة اعمٜم٘مقٓت اعمقصقوم٦م٪ إصؾ هق حتديد اؾمؿ اًمنميم٦م اعمّمٜمٕم٦م 

  ويمذا احل٤مل ذم اخلدُم٤مت٪ إصؾ ومٞمٝم٤م حتديد اؾمؿ اًمنميم٦م اعمٜمٗمذة يم٤مجل٤مُمٕم٦م أو

 اعمًتِمٗمك. 

وهٜم٤م يرد اًم١ًمال ذم طمٙمؿ شمداوهل٤م٪ وومٞمف آطمتامٓن اعمذيمقران يمام ؾمٌؼ ذم 

 ىم٦م.( ُمـ هذه اًمقر9اًمٗم٘مرة )

)اًمتل شمّمدر  (1)ورهمؿ يمؾ ذًمؽ وم٘مد صٜمٗم٧م سمٕمض آضمتٝم٤مدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م

صٙمقك ويم٤مًم٦م اخلدُم٤مت( حمٗمٔم٦م متقيؾ اخلدُم٤مت وٛمـ اًمديقن اًمتل جي٥م أن شمٙمقن 

 %.49ُمٖمٚمقسم٦م ذم اعمحٗمٔم٦م وٛمـ اًمٜم٦ًٌم 

أشمر سمعقكم اؽمؿ ايمممىمة )مؼدم اخلدمة( دم فمؼد ايمتؿقيؾ زماإلصمارة : اظمسليمة ايمثايمثة

 .فمعم فمؿؾ

وىمد ، تج٤مت اًمتٛمقيٚمٞم٦م اًمتل شمٓمرطمٝم٤م سمٕمض اًمٌٜمقك متقيؾ ظمدُم٦م اًمتٕمٚمٞمؿُمـ اعمٜم

ضم٤مء ذم وقاسمط اًمتٛمقيؾ آؾمتٝماليمل اًمّم٤مدرة ُمـ ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًمًٕمقدي 

ؿمٛمقل شمٕمريػ اًمتٛمقيؾ آؾمتٝماليمل ُم٤م يٛمٜمح ًمنماء ، 4م ص2014)ؾم٤مُم٤م( ذم أسمريؾ 

وإٓ وم٤مًمٙمالم يِمٛمؾ ، اؾمٚمع أو ظمدُم٤مت وُمٜمٝم٤م متقيؾ اًمتٕمٚمٞمؿ. وؾمٜم٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م اظمتّم٤مر

 اخلدُم٦م اًمٓمٌٞم٦م وظمدُم٦م اًمٜم٘مؾ وآشمّم٤مٓت.

                                                           
ؾمح٤مق، ىمرار هٞمئ٦م اًمٗمتقى واًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم سمٜمؽ إُم٤مرات اإلؾمالُمل )د.يقؾمػ اًمِمٌٞمكم، د.قمّم٤مم إ (1)

 . قمٌداًمرطمٞمؿ ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمامء(
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ُمع حتديد اؾمؿ ، (1)قم٤مدة ُم٤م يت٘مدم اًمٕمٛمٞمؾ إمم اًمٌٜمؽ ًمتٛمقيؾ ظمدُم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ

 : ًمت٘مًٞمط رؾمقم شمٕمٚمٞمؿ أوٓده٪ ويؽمشم٥م قمغم هذا، اجل٤مُمٕم٦م أو اعمدرؾم٦م

 : ضمؽؿ سمقومقع فمؼد ايمتؿقيؾ ومبؾ متؾؽ ايمبـؽ يمؾخدمة: أوٓ

٪ ومال جيقز طمٞمٜمئذ شمقىمٞمع قم٘مد (2)يد اؾمؿ اعمدرؾم٦م يٕملم اخلدُم٦موم٢من ىمٞمؾ إن حتد -1

اًمتٛمقيؾ ىمٌؾ شمٕم٤مىمد اًمٌٜمؽ ُمع اعمدرؾم٦م سم٤مؾمتئج٤مر ُم٘مٕمد شمٕمٚمٞمٛمل أو ؾم٤مقم٤مت 

 شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م.

ومٚمٚمٌٜمؽ ، (3)وإن ىمٞمؾ إن حتديد اؾمؿ اعمدرؾم٦م ٓ يٕملم اخلدُم٦م ومتٔمؾ طمٞمٜمئذ ُمقصقوم٦م -2

سمنمط أن يٖمٚم٥م قمغم ، ٦مشمقىمٞمع قم٘مد اًمتٛمقيؾ ُمع اًمٕمٛمٞمؾ وًمق ىمٌؾ اًمتٕم٤مىمد ُمع اعمدرؾم

سم٠من يٙمقن ، فمٜمف اًم٘مدرة قمغم اًمتًٚمٞمؿ يمام هق اًمِم٠من ذم اًمٕم٘مد اعمقصقف ذم اًمذُم٦م

ُمًتٕمدا ًمًد طم٤مضم٦م اًمٕمٛمٞمؾ ُمع ُمراقم٤مة وُمالطمٔم٦م اًمٓم٤مىم٦م آؾمتٞمٕم٤مسمٞم٦م ًمٚمٛمدرؾم٦م 

 واٟمٓم٤ٌمق ذوـمٝم٤م إيم٤مديٛمٞم٦م واًمٜمٔم٤مُمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمٞمؾ.، واجل٤مُمٕم٦م

 : كقع ايمتؿقيؾ: شماكقا

ومٞمٙمقن هذا اًمتٛمقيؾ سم٠مؾمٚمقب إضم٤مرة ، ؾمؿ اعمدرؾم٦م يٕملم اخلدُم٦مإن ىمٞمؾ إن حتديد ا -1

ومٞمقىمع اًمٌٜمؽ أوٓ ُمع اعمدرؾم٦م صمؿ يقىمع ُمـ اًم٤ٌمـمـ ُمع ، إقمامل ُمـ اًم٤ٌمـمـ

اًمٕمٛمٞمؾ. وئمؾ اًمٌٜمؽ طمٞمٜمئذ ُم١ًموٓ دم٤مه اًمٕمٛمٞمؾ وُمٚمتزُم٤م سمت٘مديؿ اخلدُم٦م ـمقل 

 وًمف شمقيمٞمؾ اعمدرؾم٦م سمت٘مديؿ هذه اخلدُم٤مت.، ُمدة اًمٕم٘مد

                                                           
يٛمٙمـ متقيؾ ظمدُم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مؾمتخدام قم٘مد اًمتقرق، أو قم٘مد اًم٘مرض احلًـ ُمع طمّمقل طمًؿ ُمـ اعمدرؾم٦م أو  (1)

اجل٤مُمٕم٦م٪ قمغم همرار ـمري٘م٦م اًمٌٓم٤مىم٤مت آئتامٟمٞم٦م ذم قمٛمقًم٦م ظمّمؿ اًمت٤مضمر، ويمال اًمٕم٘مديـ )اًمتقرق واًم٘مرض( 

ٞمػ اًمٕم٘مد اًمٗم٘مٝمل )اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ( ذم هذا اًمٜمقع ُمـ ًمٞمس ُمـ حمؾ اًمٌح٨م، وم٤مًمقرىم٦م ظم٤مص٦م سمتقفم

 . اخلدُم٤مت

 . سم٤مقمت٤ٌمر أن حتديد اًمِمخص اعمٕمٜمقي ُمـ ىمٌٞمؾ اؿمؽماط ُم٤ٌمذة اًمِمخص اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمٕمٛمؾ يمام ؾمٌؼ (2)

 . مل حيدد اًمٕمٛمٞمؾ أؾمامء إؾم٤مشمذة اعم٤ٌمذيـ خلدُم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ، وهذا ٟم٤مدر ذم اًمتٓمٌٞمؼ ُم٤م (3)
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 : ومٝمٜم٤م اطمتامٓن، اعمدرؾم٦م ٓ يٕملم اخلدُم٦م ومتٔمؾ طمٞمٜمئذ ُمقصقوم٦م وإن ىمٞمؾ إن اؾمؿ -2

ٓ يّمح هٜم٤م إٓ اؾمتخدام أؾمٚمقب اإلضم٤مرة اعمقازي٦م سم٠من ي١مضمر اًمٌٜمؽ : آضمتامل إول

 دون رسمط سملم اًمٕم٘مديـ.، ًمٚمٕمٛمٞمؾ ُمٜمٗمٕم٦م شمٕمٚمٞمؿ مم٤مصمٚم٦م

  :ُم٠مظمذيـإُمٙم٤من اًمتٕم٤مىمد ُمـ اًم٤ٌمـمـ وٓ طم٤مضم٦م ًمإلضم٤مرة اعمقازي٦م٪ وًمف : آضمتامل ايمثاين

، ويٕمد حتديد اؾمؿ اعمدرؾم٦م هٜم٤م أصال ُمتٌققم٤م، ضمقاز سمٞمع اًمديـ إن يم٤من شم٤مسمٕم٤م .أ 

وىمد ؾمٌؼ ذيمر هذا اًم٘مقل واإليراد قمٚمٞمف ذم ، سم٥ًٌم شمٕمٞملم اًمٓمرف اعم٘مدم ًمٚمخدُم٦م

 (. 9اًمٗم٘مرة )

ويٙمقن اًمتًٚمؿ ، ضمقاز شمداول اعمٜمٗمٕم٦م سمٕمد شمًٚمؿ اعمحؾ اًمذي شمًتقرم ُمٜمف اعمٜمٗمٕم٦م .ب 

اًمتٕم٤مىمد ُمع اعمدرؾم٦م واحلّمقل قمغم ُمًتٜمد ٟمٔم٤مُمل يث٧ٌم  سم٤مًمتٛمٙمـ ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م سمٕمد

 احلؼ ذم احلّمقل قمغم اخلدُم٦م.

وصػ اًمتٛمقيؾ ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اعمٜمتج٤مت سم٠مٟمف قم٘مد سمٞمع ومـ إطمطاء ايمشائعة 

 : أو قم٘مد ُمراسمح٦م

وهق هٜم٤م إضم٤مرة ُمـ ، ومٝمق طمٞمٜمئذ إضم٤مرة، اًمٕم٘مد واىمع قمغم اعمٜم٤مومع أُم٤م اًمٌٞمع٪ ومألن   -1

 اًم٤ٌمـمـ.

سمؾ ، ومل يًتخدُمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم همػم قم٘مد اًمٌٞمع، سمح٦م ومٝمق شمٕمٌػم وم٘مٝمل أصٞمؾوأُم٤م اعمرا -2

اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم هذه اًمّمقرة سم٠من٤م إضم٤مرة اعمًت٠مضمر عمٜمٗمٕم٦م إضمػم سم٠ميمثر ُمـ  ٟمص  

 إضمرة.
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[12] 

 اإلؾمؽآت ايمعؿؾقة دم هذا ايمعؼد

سمرزت قمدد ُمـ اإلؿمٙم٤مٓت اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمٜمد شمقفمٞمػ هذا اًمٕم٘مد ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت 

ُم١مؾم٤ًمت اًمتٛمقيؾ همػم ُم١مهٚم٦م ًمتٛمٚمؽ هذه  ُمـ أسمرزه٤م أن  ، ٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦ماعم١مؾم٤ًمت اعم

ٓ ؾمٞمام قمٜمد طمدوث ـمقارئ وقمقارض آؾمتخدام قمٜمد ، (1)اخلدُم٤مت وشم٘مديٛمٝم٤م

 اًمٕمٛمالء ُمـ طمذف أو شم٠مضمٞمؾ أو شمٕمديؾ اخلدُم٦م.

 : وُمـ احلٚمقل عمٕم٤مجل٦م ذًمؽ

ٕم٦م شم٘مديؿ هذه شمقىمٞمع اشمٗم٤مىمٞم٦م ويم٤مًم٦م سملم ُم١مؾم٦ًم اًمتٛمقيؾ وُم٘مدم اخلدُم٦م ذم ُمت٤مسم .1

 اخلدُم٦م ُمع اًمٕمٛمالء واًمتٕم٤مُمؾ ُمع قمقارض اخلدُم٦م ذم وقء اًمٕم٘مد واًمٜمٔم٤مم اعمٕمٚمـ.

اًمٕمدول قمـ شمقفمٞمػ قم٘مد اإلضم٤مرة قمغم قمٛمؾ ذم شم٘مديؿ هذا اًمٜمقع ُمـ اعمٜمتج٤مت  .2

أو قم٘مد اًم٘مرض ُمع طمًؿ ُم٘مدُم٦م اخلدُم٦م قمغم ، قإمم شمقفمٞمػ قم٘مد اًمتقرّ ، اًمتٛمقيٚمٞم٦م

ٞمٙمقن اًمتٕم٤مىمد قمٜمدئذ ُم٤ٌمذا سملم اًمٕمٛمٞمؾ همرار أؾمٚمقب اًمٌٓم٤مىم٤مت آئتامٟمٞم٦م. وم

وُم٘مدم اخلدُم٦م. وشمٙمقن اًمٕمالىم٦م سملم اًمٌٜمؽ واًمٕمٛمٞمؾ قمالىم٦م ُمدايٜم٦م إُم٤م ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ 

 ىمرض أو صمٛمـ ؾمٚمٕم٦م شمقرق.

وقمٚمٞمف ىمّمد ، واهلل ُمـ وراء اًم٘مّمد، هذا أسمرز ُم٤م شمٞمن يمت٤مسمتف ذم هذه اًمقرىم٦م

 اًمًٌٞمؾ.
  

                                                           
قمثامين، يمام ذم ُمٜم٤مىمِم٤مت ُمٕمف، وذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمٜم٤مىمِم٤مت أظمرى ُمع اًمِمٞمخ د.طمًلم طم٤مُمد  يمام هق رأي اًمِمٞمخ شم٘مل (1)

طم٤ًمن أن هذا ًمٞمس ُمـ ذوط قم٘مد اإلضم٤مرة، وم٘مد ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز اؾمتئج٤مر إقمٛمك ًمٚمحراؾم٦م، 

واؾمتئج٤مر احل٤مئض ًمتٜمٔمٞمػ اعمًجد، وه١مٓء إضمراء ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ شم٘مديؿ هذه اخلدُم٤مت إٓ سمٖمػمهؿ٪ ُم٤م يٕمٜمل 

 ف ٓ يٚمزم أن يٙمقن إضمػم ُم١مهال ًمت٘مديؿ اخلدُم٤مت سمٜمٗمًف.أٟم
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 أطمؾؼة اظمجتؿع أؽماؽمًا ٓؽمتؽامل مـظقمة ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل

 فمبد ايمرمحـ زمـ معؿر ايمسـقدايمدىمتقر 

 1إؽمتاذ زمؽؾقة ايمعؾقم اإلؽمالمقة، صمامعة اْلزائر

 اظمؾخص

ُمقوقع شمٜمٔمٞمؿ اإلؾمالم ًمٚمامل واًم٘مقاقمد احل٤ميمٛم٦م ًمف، يتٜم٤مول هذا اعم٘م٤مل 

واعم٘م٤مصد اًمتل اؾمتٝمدومٝم٤م ُمـ شمنميع ُمٕم٤مُمالشمف، واعمٜمٔمقُم٦م اًمتل شمرسمط هذه اعمٕم٤مُمالت 

قمغم ٟمحق ُمتٙم٤مُمؾ٪ طمٞم٨م شمت٘مقم هذه اعمٜمٔمقُم٦م ُمـ ؿمٕم٥م صمالث: ُمدايٜم٤مت، 

 وُمِم٤مريم٤مت، وشمؼمقم٤مت.

يمام يٚم٘مل اًمْمقء قمغم ٟمِم٠مة اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وشم٠مؾمًٝم٤م قمغم ُمٌدأ شمٗمٕمٞمؾ 

ص٦م صٞمٖم٦م اعمِم٤مريم٤مت اًمتل شمٜم٤مدى اًمٕمٚمامء اًمتٙم٤مُمؾ سملم صٞمغ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ظم٤م

وظمؼماء اعم٤مًمٞم٦م سميورة إـمالىمٝم٤م وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م٪ همػم أّن هذه اعمّم٤مرف ىمد ؿمٝمدت شمراضمٕم٤ًم 

ذم ُمٕمّدٓت اًمتٛمقيؾ قمـ ـمريؼ اعمِم٤مريم٤مت ٕؾم٤ٌمب ؿمتك٪ وىمد ريّمز هذا اعم٘م٤مل قمغم 

 شرسملماعمْم٤م»أطمد شمٚمؽ إؾم٤ٌمب أّٓ وهق اًمٕم٤مُمؾ إظمالىمل اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤معمتٕم٤مُمٚملم 

اًمذيـ يًتٖمٚمقن ظمّمقصٞم٦م قم٘مقد اعمِم٤مريم٦م ذم يمقن ُمٌدأ شم٘م٤مؾمؿ اعمخ٤مـمر ومٞمٝم٤م جيٕمؾ 

 ، سمٞمٜمام ٓ خين اًمٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م إّٓ ضمٝمده.شرّب اعم٤مل»ظم٤ًمرة اعم٤مل قمغم 

شمٜم٤مول اعم٘م٤مل أيْم٤ًم اعمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م طم٤مًم٦م 

اًم٘مٞمؿ، ويمٞمػ اٟمت٘مٚم٧م قمدواه٤م إمم  قم٤مُم٦م ٟمتج٧م قمـ إُمراض اًمتل أص٤مسم٧م ُمٜمٔمقُم٦م

ظمّمقص٤م اعمِم٤مريم٤مت -طم٘مؾ آىمتّم٤مد واعم٤مل، مم٤ّم ضمٕمؾ شمٗمٕمٞمؾ ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ 

حيت٤مج إمم متٝمٞمد إروٞم٦م إظمالىمٞم٦م، وإمم شمرىمٞم٦م اعمجتٛمع إيامٟمٞم٤ًم  -واًمتٛمقيؾ آضمتامقمل 
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 وؾمٚمقيمٞم٤ًم، ومتٝمٞمد هذه إروٞم٦م يٕمتؼم اًمٌديؾ إٟمجع ُمـ شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل رسمام

جل٠مت إًمٞمٝم٤م اعمّم٤مرف ذم إدارة خم٤مـمر آؾمتثامر٪ وذًمؽ أّن شمٚمؽ إؾم٤مًمٞم٥م حمدودة 

 إصمر، حمّمقرة اًمٜمّٓم٤مق. 

 .ايمؽؾامت اظمػتاضمقة

اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، اعمِم٤مريم٤مت، اعمْم٤مرسم٦م، إظمالق  ،اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل

 .، اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدياعمٕم٤مُمالتُم٘م٤مصد وآىمتّم٤مد، اًم٘مٞمؿ وآىمتّم٤مد، 

 .مؼدمة

ٛمثؾ آهتامم اًمدوزم سم٤مًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل واًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م طم٤مًم٦م شمٕمٙمس ي

قمٛمؼ إزُم٦م اعمتٙمررة ذم اىمتّم٤مدات اًمٕم٤ممل اًمرأؾمامزم اًمٖمريب اهلش، وىمد أسمٚم٧م اعم١مؾم٤ًمت 

اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمالء طمًٜم٤ًم ذم اًمث٤ٌمت واًمّمالسم٦م أُم٤مم إزُم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م 

ٔم٤مُمٝم٤م وُم٤ٌمدئٝم٤م اخلٚم٘مٞم٦م وُمّمداىمٞم٦م ُمٜمتج٤مهت٤م اًمتٛمقيٚمٞم٦م إظمػمة٪ طمٞم٨م ؾم٤مقمدهت٤م ىمقاقمد ٟم

وأدوات اًمتحقط ومٞمٝم٤م قمغم ختٓمل شمٚمؽ إزُم٤مت سمِمٙمؾ ٓوم٧م. وهق ُم٤م دومع صٜم٤مع 

اًم٘مرار آىمتّم٤مدي ذم خمتٚمػ دول اًمٕم٤ممل إمم اخت٤مذ ىمرارات قم٤مضمٚم٦م شمتٌٜمك اًمتٛمقيؾ 

اًمٕم٤مومٞم٦م  اإلؾمالُمل سم٤مقمت٤ٌمره أطمد إؾم٤مًمٞم٥م اًمتل جي٥م اقمتامده٤م ذم ؾمٌٞمؾ اؾمتٕم٤مدة

 آىمتّم٤مدي٦م ًمٌٚمدان٤م.

وسمٛم٘مدار ُمِم٤مقمر اًمٖمٌٓم٦م اًمتل يِمٕمر هب٤م اعمرء إزاء هذا اًمتّم٤مًمح اًمٖمريب ُمع ٟمٔم٤مم 

اإلؾمالُمل٪ وم٢مّن اإلطم٤ًمس سمث٘مؾ اعم١ًموًمٞم٦م اًمتل شم٘مع قمغم رواد اًمّمػموم٦م  اًمتٛمقيؾ

اإلؾمالُمٞم٦م وُم١مؾم٤ًمهت٤م اعمرضمٕمٞم٦م واًمداقمٛم٦م يٌٕم٨م قمغم احلرج واإلؿمٗم٤مق٪ طمٞم٨م إّن أيمثر 

رف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ٓ شمٕمؼم قمـ اًمتّمقر اًمٙم٤مُمؾ ًمٜمٔم٤مم اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل يمام اعمّم٤م

ىمررشمف اًمٜمّّمقص اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م واعمٜمٔمرون إوائؾ٪ وٓ حت٘مؼ مجٞمع ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م ذم 
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اعم٤مل قمغم اًمٜمّحق اًمذي شمٖمٞم٤مه اًمِم٤مرع وومّّمٚمف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙم٤ٌمر٪ وم٘مد يم٤مٟم٧م قم٘مقد 

ارقم٦م واعم٤ًمىم٤مة ُمثال شمٕمتؼم هدوًم٤م أوًمًٞم٤م ٕٟمِمٓم٦م اعمِم٤مريم٤مت يم٤معمْم٤مرسم٦م وأٟمقاع اًمنميم٦م واعمز

هذه اعمّم٤مرف همداة شم٠مؾمٞمًٝم٤م٪ همػم أّن اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م اٟمحن سمِمٙمؾ رهٞم٥م ذم 

سمداي٤مت آٟمٓمالىم٦م إومم ًمّم٤مًمح قم٘مقد اًمٌٞمع أضمؾ ذات اًمٕمقائد اًمث٤مسمت٦م واًمرؾم٤مُمٞمؾ 

 اعمْمٛمقٟم٦م.

وت هذه هٜم٤مك أؾم٤ٌمب قمديدة شم٘مػ وراء هذا آٟمح٤ًمر سمال ؿمؽ٪ وشمتٗم٤م

إؾم٤ٌمب ذم صم٘مٚمٝم٤م وأمهٞمتٝم٤م٪ همػم أّن اًمٕم٤مُمؾ إهؿ ذم ذًمؽ يرضمع إمم اًمؽماضمع 

، شاًمث٘م٦م وإُم٤مٟم٦م»إظمالىمل اًمذي أوم٘مد قم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت ىم٤مقمدهت٤م اعمٜمِمئ٦م هل٤م وهل 

ويمالمه٤م يًتٛمد ضمذوره ُمـ اإليامن واًمت٘مقى وُمٌدأ اًمتٕم٤مون سملم اًمٜم٤ّمس٪ مم٤ّم ي٘متيض 

اعمٜمٔمقُم٦م إظمالىمٞم٦م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م٪ ًمٞمس ٕضمؾ  شمريمٞمزًا قمٛمٞم٘م٤م قمغم اؾمتٕم٤مدة

اؾمتٙمامل ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ومح٥ًم٪ سمؾ ٕضمؾ اؾمتئٜم٤مف طمٞم٤مة راؿمدة ذم مجٞمع 

 اعمج٤مٓت.

 .إؾمؽايمقة ايمبحث

شمٜمحٍم اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م هلذا اعمقوقع ذم ُمدى ُمريمزي٦م اعمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م 

تٛمقيؾ اًمتِم٤مريمٞم٦م سم٤معمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، وأصمر ًمٚمٛمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم شمراضمع صٞمغ اًم

اًمؽميمٞمز قمغم متقيالت اًمٌٞمقع أضمٚم٦م ذم ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل اًمتل اٟمحنت ومٞمٝم٤م 

، وُم٤م اًمًٌؾ اًمتل يتٕملم اٟمتٝم٤مضمٝم٤م إلصالح قم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت وقم٘مقد اًمتٛمقيؾ اخلػمي

 .هذا اخلٚمؾ

 .همرضقات ايمبحث

 صمالثٜمٝم٤م وومحص ُمٙمقٟم٤مهت٤م أهؿ إؾمئٚم٦م اًمتل يًٕمك اعم٘م٤مل ًمإلضم٤مسم٦م قم
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 ومروٞم٤مت: 

ُمدى صٚم٦م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمِمٕم٥م اًمثالث عمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ  -

 اإلؾمالُمل.

وشمتٌع إؾم٤ٌمب اًمتل شم٘مػ وراء شمراضمع ؿمٕم٦ٌم اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م ذم هذه  -

 اعمّم٤مرف، ووزن اعمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م سملم هذه إؾم٤ٌمب.

ل سم٤مقمت٤ٌمر ذًمؽ اًمٓمريؼ وأظمػمًا ضورة اًمٕمٛمؾ قمغم أظمٚم٘م٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُم -

 إهؿ ٓؾمتٙمامل ؿمٕم٥م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل اعمٙمقٟم٦م ًمٜمٔم٤مُمف.

 وىمد اؿمتٛمؾ هذا اعم٘م٤مل قمغم مخ٦ًم ُم٤ٌمطم٨م:

 اعمٌح٨م إول: اًمتٜمٔمٞمؿ اإلؾمالُمل ًمٚمامل وُم٘م٤مصده.

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل.

 اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ.

اسمع: أؾم٤ٌمب اٟمح٤ًمر ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ًمّم٤مًمح اعمٌح٨م اًمر

 اعمدايٜم٤مت.

 اعمٌح٨م اخل٤مُمس: أظمٚم٘م٦م اعمجتٛمع ؾمٌٞماًل إمم اؾمتٙمامل اعمٜمٔمقُم٦م.
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 ايمتـظقؿ اإلؽمالمل يمؾامل ومؼاصدهاظمبحث إول: 

شمٗم٤مصٞمؾ أطمٙم٤مُمٝم٤م أطم٤مـم٧م سمجٛمٞمع  ُمـ ُمٔم٤مهر رسم٤مٟمٞم٦م اًمنميٕم٦م اعم٤ٌمريم٦م أنّ  

ضمقاٟم٥م اًمقضمقد اإلٟم٤ًمين ذم شمٙمقيٜمف اعمٕمٜمقي واعم٤مدي،  ٤مضم٤مت اًمٌنمي٦م، وؿمٛمٚم٧م يمّؾ احل

ومقوٕم٧م ُم٘مررات ص٤مرُم٦م وُمٓمردة شمتٕمٚمؼ سم٤معمّم٤مًمح اًمث٤مسمت٦م اًمتل ٓ يٕمتقره٤م اًمتٌدل 

واًمتٖمػم، سمٞمٜمام أشم٤مطم٧م ىمقاقمده٤م وُمقضمٝم٤مهت٤م وُم٤ٌمٟمٞمٝم٤م أصقًٓ ٟمٔمري٦م وإضمرائٞم٦م شم٤ًموق 

 وإوو٤مع اعمتٌدًم٦م ًمٌٜمل اًمٌنم.اعمّم٤مًمح اعمتٖمػمة واحل٤مضم٤مت اعمتٓمقرة 

وطملم ٟمٔمٛم٧م ذيٕم٦م اإلؾمالم ؿم١مون اعم٤مل يم٤ًًٌم وإٟمٗم٤مىم٤ًم وشمدويرًا٪ يم٤مٟم٧م شمٜمٓمٚمؼ 

أيْم٤ًم ُمـ هذه اًم٘مقاقمد اًمٕمتٞمدة واعمقضمٝم٤مت احلٙمٞمٛم٦م٪ طمٞم٨م ؿمٙمٚم٧م ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م 

ُمرضمٕمٞم٦م ُمريمزي٦م ًمتقضمٞمف اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي ٟمحق حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٗمرد 

الُمل واإلٟم٤ًمين، وشمٙمٗمٚم٧م اًمتنميٕم٤مت اجلزئٞم٦م سمتٜمٔمٞمؿ ؿم١مون اعمٜم٤مؿمط وًمٚمٛمجتٛمع اإلؾم

آىمتّم٤مدي٦م واعم٤مًمٞم٦م قمغم ٟمحق قم٤مدل وُمٜمّمػ، ورهمؿ أن ذيٕم٦م اإلؾمالم اقمتؼمت 

َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيَع  ﴿ ُمّمداىم٤م ًم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم: (1)أص٤مًم٦م اإلسم٤مطم٦م ذم اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مُمالت
 ىمدُم٧م ظمريٓم٦م أوًمٞم٦م شمْمٛمٜم٧م أهؿ اًمٕم٘مقد اًمتل حتٙمؿ دورة اعم٤مل ٤مأّن  ٪ إّٓ (2)﴾َوَحرََّم الرِّبَا

                                                           
(، دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت ؾمٜم٦م 1/155اًم٘مراذم، ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس، اًمذظمػمة: ) (1)

(، وزارة إوىم٤مف 2/71هـ، وسمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد: )1419

م، واجلقيٜمل، إُم٤مم احلرُملم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ، همٞم٤مث إُمؿ ذم 1985-هـ1405اًمٙمقيتٞم٦م، 

هـ، وضمالل اًمديـ قمٌد 1401(، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م، ُمٙمت٦ٌم إُم٤مم احلرُملم، 492اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ: )ص/

–هـ1403( دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ؾمٜم٦م 60اًمرحـ سمـ أيب سمٙمر اًمًٞمقـمل، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر: )ص/

(، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ زيمري٤م قمٛمػمات، 57/ص: )واًمٜمٔم٤مئر إؿم٤ٌمه ٟمجٞمؿ، اسمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمديـ وزيـ م،1983

: اعمحغم حمٛمد، سمـ قمكم حمٛمد أسمق طمزم، واسمـ م،1999-هـ1419 ؾمٜم٦م ًمٌٜم٤من، –دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

: ًمٕم٤معملما رب قمـ اعمقىمٕملم إقمالم اجلقزي٦م، ىمٞمؿ واسمـ ،.(ت.د) سمػموت اًمٗمٙمر دار. ط ،(1/177)

 .م1973سمػموت ؾمٜم٦م  اجلٞمؾ، دار ؾمٕمد، اًمرؤوف قمٌد ـمف: حت٘مٞمؼ ،(2/387)

 .>275=اًمٌ٘مرة:  (2)
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٤مس٪ طمٞم٨م ىمررت قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ىمّمد اًمرسمح واًمٙم٥ًم سمٌذل سملم اًمٜمّ 

اًمٕمقض ُم٘م٤مسمؾ رء آظمر يم٤مًمٌٞمع واإلضم٤مرة، وقم٘مقد اًمتؼمقم٤مت اًمتل يراد هب٤م اإلروم٤مق 

، -اًم٘مرض واًمٕم٤مري٦موُمثٚمٝم٤م ذم ٟمزقم٦م اإلروم٤مق -واإلطم٤ًمن يم٤مًمّمدىم٦م واهل٦ٌم واًمقصٞم٦م 

وقم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت اًمتل جيتٛمع ومٞمٝم٤م ذيٙم٤من أو أيمثر ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م هدومٝم٤م اًمرسمح 

واًمٙم٥ًم، وقم٘مقد اًمتقصمٞم٘م٤مت اًمتل ٓ شمراد ًمذاهت٤م وإٟمام اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م شمقصمٞمؼ احل٘مقق سم٠من 

شمٙمقن شم٤مسمٕم٦م ًمٕم٘مد آظمر يمام هق احل٤مل ذم اًمرهـ واًمٙمٗم٤مًم٦م واًمْمامن، وقم٘مقد إُم٤مٟم٤مت 

 ٕمٜمك إُم٤مٟم٦م يم٤مًمقديٕم٦م.اًمتل يراد هب٤م ُم

ٟم٤مـم٧م اًمنميٕم٦م هذه اعمٕم٤مُمالت اعمذيمقرة سم٠مصٚمٝم٤م ذم أن يٙمقن اعم٤مل ىمٞم٤مُم٤ًم  صمؿّ 

٤مس، وأن حي٘مؼ ُم٘مّمد اًمرواج واًمتداول يمل ٓ يٙمقن دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء وم٘مط، وأن ًمٚمٜمّ 

ىم٧م اًمنميٕم٦م سملم يٜمت٘مؾ سملم إيدي سمٓمرق ُمنموقم٦م ؿمٗم٤موم٦م وراومٕم٦م ًمٚمتٜم٤مزع٪ وهٝمٜم٤م ومرّ 

ذم ُم٤مًمف طمٞم٨م أـمٚم٘م٧م يده ومٞمف ُم٤م مل يٜمجؿ قمـ شمٍمومف ضر سم٤مٔظمريـ أو شمٍمف اعم٤مًمؽ 

إظمالل سم٘م٤مقمدة اًمنميٕم٦م ذم إُمقال، وسملم شمٍمف همػم اعم٤مًمؽ ذم هذا اعم٤مل ومٗمّرىم٧م سملم 

، ُمراقمٞم٦م ذم هذه اًمتٗمرىم٦م ـم٤ٌمئع إؿمٞم٤مء وؾمٜمـ آضمتامع (1)يد إُم٤مٟم٦م ويد اًمْمامن

واًمتقزيع وشم٤ٌمدل اعمّم٤مًمح٪ ومٙم٤مٟم٧م  اًمٌنمي وُمٜمٓمؼ اًمٕمالىم٤مت سملم اًمٕمٛمؾ واإلٟمت٤مج

ٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م شمنميٕم٤مهت٤م ذم هذا اًم٤ٌمب سمٞم٤مٟم٤ًم ومّذًا ظمّٚمد ومرادة اإلؾمالم سملم اًمٜمّ

 يم٤موم٦م.

ُم٤م سملم إُم٤مٟم٦م واإليامن أيمثر ُمـ جمرد وؿمٞمج٦م ًمٗمٔمٞم٦م٪ ومٕم٘مقد إُم٤مٟم٤مت ذم  إنّ 

                                                           
(، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب 183-175اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر، ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: )ص/ (1)

: اعم٘م٤مصد اخل٤مص٦م م، ود. قمزاًمديـ سمـ زهمٞم٦ٌم1985سم٤مجلزائر واًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع سمتقٟمس، ؾمٜم٦م 

-هـ1422( وُم٤م سمٕمده٤م، ُمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد ًمٚمث٘م٤موم٦م واًمؽماث، ديب، ؾمٜم٦م 106سم٤مًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦م: )ص/

اجلزائر،  -(، دار اهلدى، قملم ُمٚمٞمٚم٦م28م، وأؾمت٤مذٟم٤م اًمِمٞمخ أحد إدريس قمٌده، وم٘مف اعمٕم٤مُمالت: )ص/2001

 .م2000ؾمٜم٦م 
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ذم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ، اًمتل اًمنميٕم٦م شم٘مررت شم٠مؾمٞم٤ًًم قمغم ريم٤مئز إظمالق اإليامٟمٞم٦م اًمقصمٞم٘م٦م 

دمٕمؾ ؾمٚمقك اعمًٚمؿ ُمِمدودًا إمم ضمذوره اًمٖمٞمٌٞم٦م، وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ شمٕمقق روح 

اعم٤ٌمدرة واًمًٕمل إمم اًمٙم٥ًم واًمرسمح ًمديف، وٓ حتجزه قمـ اًميب ذم إرض وقمامرة 

اًمٙمقن٪ إظمالق اًمتل شمٜمٔمر إمم اعم٤مل سم٤مقمت٤ٌمره ىمقام احلٞم٤مة واًمٕمٞمش ذم هذه اًمدٟمٞم٤م اًمتل 

٤مس ُمـ أضمؾ آؾمتئث٤مر هب٤م، ، ٓ سم٤مقمت٤ٌمره هم٤مي٦م ن٤مئٞم٦م يتٝم٤مرش اًمٜمّ(1)رقم٦م ًممظمرةهل ُمز

ويٌذًمقن ذم حتّمٞمٚمٝم٤م ؾمٌاًل همػم ذيٗم٦م وٓ ُمنموقم٦م، وهٝمٜم٤م شمٙمٛمـ ُمريمزي٦م اًم٘مٞمؿ ذم 

 آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل ُمذه٤ًٌم وٟمٔم٤مُم٤ًم.

وىمد شمّْمٛمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم هذه اًم٘مٞمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م قمغم ٟمحق ُمٕمجز وسمديع٪ 

ساطم٦م ٟمّمقصف قمغم إسم٤مطم٦م مجٞمع اعمٕم٤مُمالت إّٓ أّٟمف يٜمّص ساطم٦م قمغم حتريؿ وسمٛم٘مدار 

شمٚمؽ اًمتٍموم٤مت واًمٕم٘مقد اًمتل شمِمتٛمؾ قمغم اًمٔمٚمؿ واًمٖمش واًمٖمرر واًمرسم٤م وخمتٚمػ أٟمقاع 

َنُكم  اًمنميػ٪ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف: اًمٙم٥ًم همػم ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكم بَ ي ْ
نُكمْ  بِاْلَباِطلِ   .(2)﴾ِإَلَّ َأن َتُكوَن ِِتَاَرًة َعن تَ رَاٍض مِّ

 

  

                                                           
 .وحت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل دراز، دار اعمٕمروم٦م، سمػموت )د.ت.((، ذح 2/191أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل، اعمقاوم٘م٤مت: ) (1)

 .>29=اًمٜم٤ًمء:  (2)
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 ايمثاين: مـظقمة ايمتؿقيؾ اإلؽمالملاظمبحث 

ٌقة يم٤مٟم٧م سمًٞمٓم٦م همػم ُمٕم٘مدة، وٟمٔمؿ اإلٟمت٤مج سمٞمئ٦م اًمتنميع ذم زُمـ اًمٜمّ  رهمؿ أنّ 

شمنميٕم٤مت  واًمتقزيع يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م قمغم ُمٜمٓمؼ اًمٗمٕمؾ اًمٗمردي ٓ اعم١مؾمز، همػم أنّ 

ام هل وطمٌل إهللٌّ وسمٞم٤مٌن ٟمٌقيٌّ ىمد أطم٤مـم٧م سم٠مصقل إٟمِمٓم٦م اعمٕم٤مُمالت ومٞمٝم٤م سم

اًمِم٤مئٕم٦م قمٝمدئذ قمغم ٟمحق ُمتٙم٤مُمؾ اًمّمٞمغ٪ طمٞم٨م ؿمٛمٚم٧م إٟمِمٓم٦م اًمزراقمٞم٦م  آىمتّم٤مدي٦م

وإن يم٤من ذًمؽ قمغم ٟمحق سمًٞمط وُمتقاوع وُمت٤ًموق ُمع سمدائٞم٦م -واًمتج٤مري٦م واحلرومٞم٦م 

ًمّمٞمغ اًمتٛمقيؾ ُمٕمٔمؿ إصقل احل٤ميمٛم٦م  ٪ وإنّ -اًمٜمٔمؿ آىمتّم٤مدي٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم

اإلؾمالُمٞم٦م اعمٕم٤مسة شمرضمع ذم ضمذوره٤م إمم شمٚمؽ اًمت٠مصٞمالت اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل ىمرر اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ أصقهل٤م اًمٕم٤مُم٦م وومّّمٚم٧م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م وُمْم٤مُمٞمٜمٝم٤م وُم٤م جيقز ومٞمٝم٤م وُم٤م 

 يٛمٜمع٪ وإن يم٤مٟم٧م شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م خمتٚمٗم٦م سمحٙمؿ اظمتالف اًمزُم٤من وشمٓمقر اًمٕمٞمش.

صٞمغ اًمتٛمقيؾ اًمتل اؾمتخٚمّمٝم٤م وم٘مٝم٤مؤٟم٤م ُمـ اًمٜمّمقص  ويٛمٙمـ إمج٤مل أهؿ

 :(1)ؿمٕم٥م صمالث: ُمدايٜم٤مت، وُمِم٤مريم٤مت، وشمؼمقم٤مت اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م ًمٚمٗم٘مف ذم

 .فمؼقد اظمدايـات -أوًٓ 

اًمتل حمّٚمٝم٤م إصقل واًمًٚمع واخلدُم٤مت سمٞمٕم٤ًم وذاًء، ؾمقاء يم٤من اًمٌٞمع واًمنماء 

مم شم٘مرر ديـ ٟم٘مدي أو قمٞمٜمل ٕقمٞم٤من٤م أو عمٜم٤مومٕمٝم٤م، وشم٘مقم قمغم ومٙمرة اًمتٕم٤مُمؾ اًمذي ي١مول إ

، وطم٤مصٚمٝم٤م أّن٤م قمغم أطمد ـمرذم اًمتٕم٤مىمد٪ وُمداره٤م قمغم صم٤ٌمت اًمٕم٤مئد ووامن رأس اعم٤مل

، وُمـ أهؿ (Fixed-Returns Modes) سمٞمع ًمألصقل واًمًٚمع هب٤مُمش رسمح ُمٕمٚمقم

صٞمغ قم٘مقد اعمدايٜم٤مت اعمًتخدُم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم: اًمٌٞمع أضمؾ، واعمراسمح٦م 

                                                           
(، جمٛمققم٦م دًم٦م اًمؼميم٦م، 1/49د. قمٌد اًمًت٤مر أسمق همدة، سمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: ) (1)

ًمٜمٗم٤مئس، (، دار ا56-44م. ود. حمٛمد قمثامن ؿمٌػم، اعمدظمؾ إمم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م: )ص/2003ضمدة ؾمٜم٦م 

 .م2010-هـ1430قماّمن، ؾمٜم٦م 
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 نماء، واًمًٚمؿ، وآؾمتّمٜم٤مع، واإلجي٤مر اعمٜمتٝمل سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ.ًممُمر سم٤مًم

 .فمؼقد اظمشارىمات -شماكقاً 

اًمتل حمٚمٝم٤م آؿمؽماك سملم قمٜمٍمي اعم٤مل واًمٕمٛمؾ، أو آؿمؽماك ذم اعم٤مل وم٘مط، أو 

ذم اًمٕمٛمؾ وم٘مط، ُمع آؿمؽماك ذم اًمرسمح اعمتقىمع أو اخل٤ًمرة طم٥ًم آشمٗم٤مق ذم ٟم٦ًٌم 

د قمغم ومٙمرة صم٤ٌمت اًمٕم٤مئد ووامن رأس اعم٤مل إٓ ذم ذًمؽ سملم اًمٓمروملم، وًمٞمس ومٞمٝم٤م اقمتام

طم٤مٓت اًمتٕمدي أو اًمت٘مّمػم، وأهؿ ٟمامذج قم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت اًمتل شمًتخدُمٝم٤م اعمّم٤مرف 

: اعمْم٤مرسم٦م، واعمِم٤مريم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م، واعمزارقم٦م، -وإن قمغم ٟمحق ُمتٗم٤موت–اإلؾمالُمٞم٦م 

ٜمقع ىم٤مئٛم٦م واعم٤ًمىم٤مة، وٟمحقه٤م٪ ويالطمظ أن شمٕم٤مُمالت اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم هذا اًم

قمغم أّن أصقهل٤م وظمّمقُمٝم٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُمٌدأ آؿمؽماك ذم اًمرسمح واخل٤ًمرة اًمذي يتجٜم٥م 

 ومٙمرة اًمٕم٤مئد اًمث٤مسم٧م ذم اؾمتثامراهت٤م وظمدُم٤مهت٤م ومتقيالهت٤م.

 .ايمتؿقيؾ اخلغميفمؼقد ايمتػمع و -شمايمثاً 

وهل اًمٕم٘مقد اًمتل شم٘مقم قمغم ُمٌدأ اإلؾم٘م٤مـم٤مت ًمّم٤مًمح وٕمٗم٤مء اعمجتٛمع ُمـ وم٘مراء 

وضمقه  ُمٕمنيـ، قمـ ـمريؼ اًمّمدىم٤مت اعمٜمثقرة، واًمقىمػ، واإلرص٤مد، ويمّؾ وحم٤موي٩م و

اًمتٛمقيؾ اًم٘م٤مئؿ قمغم ومٙمرة اًمتٙم٤مومؾ واًمؼم واإلطم٤ًمن اًمراُمٞم٦م إمم حت٘مٞمؼ اًمٜمٛمق اًمٕم٤مدل٪ 

قم٘مقد اعمدايٜم٤مت واعمِم٤مريم٤مت شمت٠مؾمس قمغم ُمٌدأ اًمٕمدل٪ سمٞمٜمام شم٘مقم قم٘مقد  وذًمؽ أنّ 

٤مومؾ آضمتامقمل اًمذي يِمٛمؾ خمتٚمػ اًمتؼمقم٤مت هذه قمغم ُمٌدأ اإلطم٤ًمن واًمٗمْمؾ واًمتٙم

اًمٜمٗم٘م٤مت اخلػمّي٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ُمٕم٤مُمالت شمٚمٌل طم٤مضم٤مت متقيٚمٞم٦م ًم٘مٓم٤مع واؾمع ُمـ اعمجتٛمع٪ 

ؾمٕمٞم٤ًم إمم شمذوي٥م اًمٗمقارق أو شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م سملم ُمـ يٛمٚمٙمقن وُمـ ٓ يٛمٚمٙمقن، واضمتٜم٤مسم٤ًم عمٖم٤مّب 

د آٟمٗمج٤مرات آضمتامقمٞم٦م واحلروب آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وشمٖمقل اًمًقق وشمٕمٌٞم
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 .(1)٪ وهق ُم٤م جيٕمؾ اإلطم٤ًمن ُمقصّم٘م٤ًم ًمٚمٕمدل ذم ن٤مي٦م إُمراًمْمٕمٗم٤مء ًمألىمقي٤مء

إّن هذه اًمِمٕم٥م اًمّثالث هل اًمتل شمٜمتٔمؿ مجٞمع أٟمقاع اًمتٛمقيؾ ذم اًمٗم٘مف 

اإلؾمالُمل، ودمٛمع خمتٚمػ اعمٜم٤مؿمط آىمتّم٤مدي٦م ّٕي جمتٛمع وم٤موؾ، ويٕمتؼم وضمقده٤م 

٤مدي، وُمـ أومْمؾ إؾم٤مًمٞم٥م مجٞمٕم٤ًم ذم أي جمتٛمع ُمـ أهؿ قمقاُمؾ اؾمت٘مراره آىمتّم

، وشمقؾمٞمع ىم٤مقمدة اعمٚمٙمٞم٦م سملم أيمؼم قمدد ُمـ ًمتح٘مٞمؼ شمداول اًمثروة ورواضمٝم٤م سملم أسمٜم٤مئف

٪ ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م طمريمٞم٦م هذه اًمِمٕم٥م ُمتقازٟم٦م ذم أدواره٤م وآصم٤مره٤م، أومراد اعمجتٛمع

وُمٜمًجٛم٦م ذم طمجٛمٝم٤م وشمقزقمٝم٤م قمغم ذائح اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل سمام جيٕمؾ شمراشمٌٞمتٝم٤م ومٞمف 

 ٘مّمد اًمتداول وُمٌدأ اًمٕمداًم٦م اًمتقزيٕمٞم٦م.حم٘م٘م٦م عم

ًم٘مد ُذقم٧م هذه اًمّمٞمغ اًمتٛمقيٚمٞم٦م ٓ قمغم اقمت٤ٌمره٤م ظمٞم٤مرات ُمتقازي٦م يٖمٜمل 

سمٕمْمٝم٤م قمـ سمٕمض، وي٘مقم ٟمقع ُمٜمٝم٤م ُم٘م٤مم إٟمقاع إظمرى٪ وإّٟمام ُذقم٧م سم٤مقمت٤ٌمره٤م 

وي٘مقم يمؾٌّ ُمٜمٝم٤م سمٕمٛمؾ يٙمّٛمؾ قمٛمؾ اًمٜمققملم اًم٤ٌمىمٞملم٪ ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمٜمٔمقُم٦م شمٕمٛمؾ جمتٛمٕم٦م 

سمٞمٜمٝم٤م ظمالل ذًمؽ ظمٞمط ضم٤مُمع ُمـ اًمتنميٕم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م واًمرواسمط اًمرومٞمٕم٦م اًمتل  يرسمط

شمٜمٔمؿ اًمِم٠من آىمتّم٤مدي واعم٤مزم ذم اعمجتٛمع قمغم أيمٛمؾ وضمف وأن٩م ؾمٌٞمؾ، وأي اظمتالل 

طمدى هذه اًمّمٞمغ وم٢مّن اعمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيٚمٞم٦م شم١مدي إمم اظمتالل ُمٔم٤مهر اًمٕمدل إل شمٕمٓمٞمؾأو 

وشم٤ٌمدل إصقل واًمًٚمع واعمٜم٤مومع، طمتك ًمق  واوٓمراب ٟمٔمؿ شمداول اًمثروة ،آىمتّم٤مدي

وم٢من ذًمؽ ؾمٞمٙمقن قمغم طم٤ًمب  ٪اٟمتٔمٛم٧م صٞمٖم٦م ُمـ هذه اًمّمٞمغ ُمٜمٗمردًة قمـ سم٘مٞم٦م اًمّمٞمغ

اٟمتٔم٤مم اعمجٛمقع واؾمت٘مراره٪ وهق ُم٤م ي١ميمد ضورة شم٤ًموق هذه اًمّمٞمغ اًمثالث ُمـ 

 أضمؾ اؾمت٘مرار اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي ذم اعمجتٛمع.

يمٚمٝم٤م ُمـ واضم٤ٌمت اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًمالزم اًم٘مقل سم٠من هذه اًمّمٞمغ ًمٞم٧ًم 

                                                           
(، جمٚم٦م إُم٦م اًمقؾمط، اعمريمز 251د. قمٌد اًمرحـ اًمًٜمقد، دور اًمقىمػ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م واحلد ُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م: )ص/ (1)

 .م(2018ىمٓمر، اًمٕمدد اًمت٤مؾمع )أيمتقسمر  -اًمٕم٤معمل ًمٚمٌحقث وآؾمتِم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمدوطم٦م
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ام شمتٍمف ذم أُمقال اعمقدقملم واعم٤ًممهلم وومؼ ُمٌدأ وطمده٤م٪ وذًمؽ أن هذه اعمّم٤مرف إٟمّ 

اًمٕمدل واًمؽمايض ذم اًمٕم٘مقد سمام يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ طمٗمظ ًمٚمامل، وشمٜمٛمٞم٦م ًمف طم٥ًم 

صقر اًمتٕمدي واًمت٘مّمػم ذم طمٗمظ اًمرؾم٤مُمٞمؾ أو ذم اؾمتثامره٤م  آشمٗم٤مق، واضمتٜم٤مب ًمٙمّؾ 

ٞمتٝم٤م٪ هلذا اظمتّم٧م اعمّم٤مرف سمتدوير اًمثروة وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمّمٞمٖمتلم إومم وشمٜمٛم

واًمث٤مٟمٞم٦م٪ سمؾ إّن سمٕمض اخلؼماء ي١ميمد قمغم ُمريمزي٦م صٞمٖم٦م اعمِم٤مريم٦م ذم ُمٜمٔمقُم٦م اًمّمػموم٦م 

 ىمٞم٤مُمٝم٤م.  ٤ًم شم٠مؾمٞمًٞم٤ًم ذمهدوماإلؾمالُمٞم٦م سمحٞم٨م إن٤م شمٕمتؼم 

قمغم  -ؾمالُمٞم٦م أطمد ظمؼماء اعمٍمومٞم٦م اإل-إؾمت٤مذ حمًـ ظم٤من ي١ميمد اعمًتِم٤مر 

هل  -سم٤مًمرهمؿ ُمـ قمدم ذقمٞم٦م اًمٗم٤مئدة-ومٙمرة ذقمٞم٦م إرسم٤مح  إنّ »هذه إمهٞم٦م سم٘مقًمف: 

طمجر إؾم٤مس ذم إٟمِم٤مء وشمٓمٌٞمؼ اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل، وقمغم أؾم٤مس هذا اًمٜمٔم٤مم 

يتقىمع ًمألرسم٤مح واخل٤ًمئر أن شمٙمقن ُمِم٤مريم٦م سملم اًمٌٜمقك وسملم اًمقطمدات آىمتّم٤مدي٦م 

ددة ُمًٌ٘م٤ًم٪ وم٤معمقدع ُيٕم٤مَُمؾ ذم اًمٜمٔم٤مم اإلؾمالُمل يمام ًمق يم٤من ُمـ ـمٌ٘م٤ًم ًم٘مقاقمد ُمٕمٞمٜم٦م حم

ف ٓ ُيٕمٓمك أي حٚم٦م أؾمٝمؿ اًمٌٜمؽ، وحيؼ ًمف ٟمّمٞم٥م ذم إرسم٤مح اًمتل حي٘م٘مٝم٤م اًمٌٜمؽ٪ همػم أٟمّ 

وامٟم٤مت سم٤مؾمؽمداد اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م ًمقديٕمتف، أو سم٤محلّمقل قمغم قم٤مئد ذي ُمٕمدل حمدد 

إٟمف ًمق حل٘م٧م سم٤مًمٌٜمؽ ظم٤ًمئر، وم٢من ُمـ  ٔم٤مم ُمتج٤مٟمس٪ سمحٞم٨مُمًٌ٘م٤ًم قمغم اًمقديٕم٦م. واًمٜمّ 

اعمٜمتٔمر أن يِم٤مرك اعمقدع ذم هذه اخل٤ًمئر، وسم٤مًمت٤مزم ؾمتٜمخٗمض اًم٘مٞمٛم٦م آؾمٛمٞم٦م ًمقديٕمتف. 

وقمغم اجل٤مٟم٥م أظمر ُمـ ُمٞمزاٟمٞم٦م اًمٌٜمؽ٪ ٓ ُيًٛمح ًمٚمٌٜمؽ أن ي٘مقم سمتحٛمٞمؾ ؾمٕمر وم٤مئدة 

ِم٤مريم٦م ذم صم٤مسم٧م قمغم اًم٘مروض اًمتل ي٘مدُمٝم٤م، سمؾ قمٚمٞمف أن يدظمؾ ذم ٟمقع ُمـ شمرشمٞم٤ٌمت اعم

ًملم )ُمـ يتٚم٘مقن اًمتٛمقيؾ(٪ وًمذًمؽ يٛمٙمـ سمقضمف قم٤مم اقمت٤ٌمر  اًمرسمح واخل٤ًمرة ُمع اعمتٛمقِّ

 .(1)شاًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل ٟمٔم٤مُم٤ًم ُمٌٜمٞم٤ًم قمغم أؾم٤مس طمّمص اعمٚمٙمٞم٦م ٓ ؾمٕمر اًمٗم٤مئدة

                                                           
(، جمٚم٦م آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل، ضم٤مُمٕم٦م 26: حتٚمٞمؾ ٟمٔمري: )ص/اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل اخل٤مزم ُمـ اًمٗم٤مئدة (1)

 .م(1997-هـ1417اًمًٜم٦م:  -9اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز، )جمٚمد: 
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أُم٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مًمث٦م ومٝمل ذم إهمٚم٥م ُمـ واضم٤ٌمت أومراد اعمجتٛمع وُم١مؾم٤ًمشمف 

اًمّمدىم٦م واًمقىمػ ووضمقه اًمؼم واإلطم٤ًمن إظمرى، ؾمقاء إظمرى٪ قمـ ـمريؼ اًمزيم٤مة و

٤مس سمٓمرق ـمققمٞم٦م ومردي٦م، أم سمٓمرق شمٙم٤مومٚمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م يمام هق احل٤مل ذم اًمقىمػ أداه٤م اًمٜمّ 

قمغم اًمٜمحق اًمذي شم٘مقم سمف اجلٛمٕمٞم٤مت اخلػمي٦م وُم١مؾم٤ًمت  واًمتؼمقم٤مت اعم١مـمرة ُم١مؾمًٞم٤مً 

٘مل اًمتٛمقيؾ ٪ وهٝمٜم٤م يٚمت-رهمؿ وٕمػ أدائٝم٤م ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل–اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م 

اعمٍمذم اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕمدل ُمع اًمتٛمقيؾ آضمتامقمل اًم٘م٤مئؿ قمغم اإلطم٤ًمن ذم ؾمد 

 .(1)طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع وحت٘مٞمؼ روم٤مهف واٟمتٔم٤مُمف

  

                                                           
(، دار اسمـ اجلقزي، اًمدُم٤مم،  176د. قمٌد اًمرحـ اًمًٜمقد، اقمت٤ٌمر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت: )ص/ (1)

 .م2003ؾمٜم٦م 
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 اإلؽمالمقة ومـظقمة ايمتؿقيؾاظمبحث ايمثايمث: اظمصارف 

ًم٘مد ومّّمؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م شمٗمّمٞمال دىمٞم٘م٤م وومريدا، وم٘مرر 

ٕم٤مُمالت اجل٤مئزة واعمٛمٜمققم٦م، وسملّم ُم٤ٌمٟمٞمٝم٤م وُم٘م٤مصده٤م اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م٪ أصقل اعم

وأداره٤م قمغم ُمٕم٤مٍن ضمٚمٞمٚم٦م يم٤مًمؽمايض واًمٕمدل واًمقوقح واًمقوم٤مء سم٤مًمٕم٘مقد، وطمًؿ 

وضمقه اًمٙم٥ًم اخلٌٞم٨م قمغم ٟمحق يٙمٗمؾ ذف اًمتٕم٤مُمؾ وـمٝم٤مرة اًمٙم٥ًم وحت٘مؼ اًمٜمٗمع، 

ـّ هذه اًمتنميٕم٤مت ذم وُمٜمع آيمتٜم٤مز وآطمتٙم٤مر واًمٖمش واًمٖمّم٥م وهمٛمط احل٘مقق٪ ًمٙم

إذ مل يٕمرف  - اًمِمخّمٞم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م–أهمٚمٌٝم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤معمٕم٤مُمالت اجل٤مري٦م سملم إومراد 

اعمًٚمٛمقن وٓ قمروم٧م اًمٌنمي٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ُمٗمٝمقم اعم١مؾم٦ًم وٓ اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م 

ذم اًمقىمػ شم٘مري٤ًٌم، ومل شمٔمٝمر اعمّم٤مرف واًمٌٜمقك سم٤مقمت٤ٌمره٤م أطمد أهؿ هٞم٤ميمؾ اًمٜمِم٤مط  إّٓ 

دي واعم٤مزم قمغم اًمٜمحق اًمذي هل قمٚمٞمف ذم قمٍمٟم٤م، ومل يقاضمف اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٗمٝمقم آىمتّم٤م

-ىمٓم٤مع اًمّمػموم٦م  أنّ يٕمٜمل ُم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت يمام هق قمٚمٞمف احل٤مل اًمٞمقم، وهق ُم٤م اًمذّ 

 ضمديد يمّؾ اجلدة قمغم ُمٜمٔمقُم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل. - اًمت٘مٚمٞمدي٦م واإلؾمالُمٞم٦م

وي٩م ًمٚمٗمٙمرة واًمت٠مؾمٞمس وطملم اضمت٤مز فمٝمقر اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمرطمٚم٦م اًمؽم

وووع اًمٚمقائح اًمالزُم٦م  ،، وُم٤م ص٤مطم٥م ذًمؽ ُمـ شمقومػم ًمٚمٝمٞم٤ميمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦ماًمرؾمٛمّل 

وإقمداد اعمقارد اًمٌنمي٦م اعمتخّمّم٦م واعمدرسم٦م٪ يم٤مٟم٧م آٟمٓمالىم٦م  ،وٟمٔمؿ اًمٕمٛمؾ واًمتِمٖمٞمؾ

اعمقوم٘م٦م هلذه اعمّم٤مرف ذم مم٤مرؾم٦م ٟمِم٤مـم٤مهت٤م اًمٗمٕمٚمٞم٦م ىمد أفمٝمرت ٟمج٤مطم٤ًم ٓومت٤ًم، طمٞم٨م 

اًمٜمٛمق ذم أصقل اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وُمقضمقداهت٤م قمغم رصٞمٗمتٝم٤م اًمت٘مٚمٞمدي٦م شمٗمّقق ُمٕمدل 

اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م شمٗمقىم٤ًم واوح٤ًم دومع يمثػمًا ُمـ اًمدول ظمّمقص٤ًم ذم فمّؾ اهلزات آىمتّم٤مدي٦م 

واعم٤مًمٞم٦م إمم دقمؿ ىمٓم٤مع اًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واخت٤مذ اًم٘مرارات واإلضمراءات اًمالزُم٦م 

ىمدرة هذا اًم٘مٓم٤مع قمغم شمالذم ُمقضم٤مت اًمريمقد إلٟمج٤مطمف٪ سم٤مًمٜمٔمر إمم طم٤مضمتٝم٤م اعم٤مؾم٦م إمم 

واًمٙم٤ًمد وشمٗم٤مىمؿ خمٚمٗم٤مت آئتامن اًمرسمقي واًم٘مّمقر ذم حت٘مٞمؼ اًمِمٛمقل اعم٤مزم ًمِمٕمقهب٤م، 
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رهمؿ اوٓمرارٟم٤م إمم اإلىمرار سم٠مّن اًمٔمروف اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م همػم اعمقاشمٞم٦م ىمد أحل٘م٧م سم٠مدائف سمٕمض 

 .(1)اًمؽماضمع اًمذي أصّمر قمغم ٟمٛمقه

٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم صٕمٞمد اًمتٜمٔمػم واًمت٠مصٞمؾ، وًمئـ يم٤مٟم٧م ُمٜمجزات اًمّمٜم٤مقم٦م اعم

وقمغم صٕمٞمد اًمققمل إوم٘مل ىمد طم٘م٘م٧م ٟمج٤مطم٤مت يمٌػمة ٓ شم٘مّؾ قمـ ٟمج٤مطمٝم٤م إمم طمّد ُم٤م 

ذم دم٤موز اًمٕمقائؼ واًمٕم٘م٤ٌمت اًمتنميٕمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ذم اًمٌٞمئ٤مت اًمتل شمقـمٜم٧م ومٞمٝم٤م٪ همػم أّن 

٘مٞم٘مٝم٤م عم٘م٤مصد اًمتنميع صمٛم٦م ضمقاٟم٥م قمديدة ٓ شمزال متثؾ ٟم٘مّم٤ًم ذم سمٜمٞم٤من٤م اًمٕم٤مم وذم حت

اعم٤مزم وآىمتّم٤مدي ذم اإلؾمالم، سمؾ وذم إسم٘م٤مء طم٤مًم٦م اًمتقضمس واًمِمؽ ذم سمٕمض 

مم٤مرؾم٤مهت٤م وُمٕم٤مُمالهت٤م٪ إذ ٓ شمزال فمالل اهلٜمدؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م شمرشمًؿ قمغم سمٕمض 

ُمٜمتج٤مهت٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م ذم اًمتّمٛمٞمؿ واًمتٓمقير واًمتحقط وإدارة اًمًٞمقًم٦م وؾمٞم٤مؾم٤مت شمقزيع 

سملم ُم٘مقُم٤مت اجلقهر وسملم  -وًمق قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٜمٔمري–شمٗمٚمح ذم اًمٗمّمؾ  إرسم٤مح، ومل

 أًمٞم٤مت وٟمٔمؿ اًمتِمٖمٞمؾ واحلقؾم٦ٌم واًمقؾم٤مئؾ اعمح٤ميدة.

ويم٤مٟم٧م أيمثر آٟمت٘م٤مدات اعمقضمٝم٦م إمم مم٤مرؾم٤مهت٤م ذًمؽ اًمؽميمٞمز قمغم قم٘مقد اعمدايٜم٤مت 

جي٤مر اعمٜمتٝمل اًمتل ي٘مّؾ ومٞمٝم٤م قمٜمٍم اعمخ٤مـمرة٪ يم٤مًمٌٞمع أضمؾ واعمراسمح٦م ًممُمر سم٤مًمنماء واإل

سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ سمحٙمؿ اؾمت٘مرار قمقائده٤م ووامن رؾم٤مُمٞمٚمٝم٤م٪ أُم٤م ُمٜمٔمقُم٦م اعمِم٤مريم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م 

ُمـ  قمغم اعمخ٤مـمرة واطمتامل اًمرسمح واخل٤ًمرة٪ يم٤معمِم٤مريم٦م واعمْم٤مرسم٦م واعمزارقم٦م وٟمحقه٤م

٪ اًمتٛمقيالت اًمتل شمت٠مشمك رسمحٞمتٝم٤م ُمـ ٟم٦ًٌم ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ ٟم٤مشم٩م اًمٜمِم٤مط ٓ ُمـ رأس اعم٤مل

                                                           
م(، اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمل، 2010-2009ًمٚمٕم٤مم ) شم٘مرير اًم٘مدرة اًمتٜم٤مومًٞم٦م ًمٚمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل (1)

م(، ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ، واًمؼموومٞمًقرة سمٞمٚمال سمت٤ميٞمٗم٤م، اعمّم٤مرف 07/11/2009اًمدورة اًم٤ًمدؾم٦م قمنم )

-(، شمرمج٦م: د. قمٌد اًمرحـ اًمًٜمقد، جمٚم٦م اًمٍماط25اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر اًمتٛمقيؾ إظمالىمل: )ص/

 :أيْم٤م واٟمٔمر ،(م2020 أهمًٓمس – 42دد / اًمٕم22ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر )اعمجٚمد 

. Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М.: Международные 
отношения, 2003. – С. 315-319. 
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دا ذم قم٘مقد اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م رهمؿ ىمٞم٤مُمٝم٤م قمغم ُمٗمٝمقم اعمِم٤مريم٦م وم٢من٤م اٟمحنت ضم

 .(1)سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمقاؾمع

سمؾ ًم٘مد شمقطمؾ سمٕمض هذه اعمّم٤مرف وٓ يزال ذم مم٤مرؾم٤مت ُم٤م يم٤من هل٤م أن متثؾ 

ٟمٛمقذج اإلؾمالم وومٚمًٗمتف ذم اًمتٛمقيؾ يمام هق احل٤مل ذم شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمتقرق اعمٍمذم اعمٜمٔمؿ٪ 

٦م اًمرأؾمامًمٞم٦م ذم ٟمٔمرهت٤م إمم ُمتالزُم٦م اًمرسمحٞم٦م واًمًٞمقًم٦م مم٤م رهٜمٝم٤م ًمٗمٚمًٗم٦م اهلٜمدؾم٦م اعم٤مًمٞم

 .(2)وإُم٤من، وٕظمالىمٞم٤مت اًمرؤي٦م اًمٖمرسمٞم٦م ًمٚمامل واًمٙم٥ًم

وهٙمذا اٟمحنت قم٘مقد اعمِم٤مريم٤مت ُمـ أدوات اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل، سمٞمٜمام ٓ 

يزال اعمِمٝمد اإلؾمالُمل اًمٕم٤مم يِمٙمق وٕمػ أداء اًمتٛمقيؾ اخلػمي اًمذي يٛمثٚمف اًم٘مٓم٤مع 

ف اعمتٜمققم٦م٪ يم٤مًمقىمػ اًمذي هق حتٌٞمس إصقل وشمًٌٞمؾ اعمٜم٤مومع قمغم وضمف اًمث٤مًم٨م سمٛمج٤مٓشم

، واًمّمدىم٤مت اعمٜمثقرة اًمتل هل أُمقال (3)اًم٘مرسم٦م وآطمت٤ًمب وظمدُم٦م اًمّم٤مًمح اًمٕم٤مم

ُم٘متٓمٕم٦م ىمد شمٙمقن يمثػمة وىمد شمٙمقن ىمٚمٞمٚم٦م خيرضمٝم٤م أصح٤مهب٤م ًمًد طم٤مضم٦م اًمٗم٘مراء أو 

ٓضمتامقمل٪ وهق ُم٤م أسم٘مك خلدُم٦م اعمجتٛمع، وهمػممه٤م ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمتؼمع واًمتٛمقيؾ ا

                                                           
ُمزاي٤م وقم٘م٤ٌمت يمؾ صٞمٖم٦م ودورهـ٤م ومـل متقيؾ ا ًمتٜمٛمٞم٦م  -د. ؾم٤مُمل طمًـ حقد، صٞمغ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل (1)

(، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، 11ىمتّم٤مد اعمٕم٤مس(: )ص/)ٟمدوة ُم٤ًممه٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ذم آ

م، ود. حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ أسمق زيد، ٟمحق شمٓمقير ٟمٔم٤مم اعمْم٤مرسم٦م ذم اعمّم٤مرف 1988-هـ1409اًم٘م٤مهرة، حمرم 

م، 2000-هـ1420(، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ُمٙمت٥م اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م 252-214اإلؾمالُمٞم٦م، )ص/

(، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ 26عمٍمذم اإلؾمالُمل اخل٤مزم ُمـ اًمٗم٤مئدة: حتٚمٞمؾ ٟمٔمري: )ص/ود. حمًـ ظم٤من، اًمٜمٔم٤مم ا

 .م(1997-هـ1417/ ؾمٜم٦م 9قمٌد اًمٕمزيز: آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل، )جمٚمد 

(2) Campbell Jones  Martin Parker  Ren  ten Bos, For business ethics  New  ork.: 

Routledge, 2005. p.103., Rodney Wilson, Islamic business: theory and practice, 

London: Economist Intelligence Unit, 1984, p.115-116. 

هـ(، وؿمٛمس 1409(، ط. دار اعمٕمروم٦م، سمػموت )12/27ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أحد اًمنظمز، اعمًٌقط: ) (3)

هـ(، وحيٞمك سمـ 1412(، ط. دار اًمٗمٙمر )6/18اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد اعمٕمروف سم٤محلٓم٤مب، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ: )

(، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٖمٜمل اًمدىمر، ط. دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ 237ذف اًمٜمقوي، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف: )ص/

(، ود. اًمٕمٞم٤مر اًمّم٤مدق ومداد، ُم٤ًمئؾ 4/267هـ(، ، وُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع: )1408)

 .م2008ل ًمٚمتٜمٛمٞم٦م، ضمدة (، اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م، اًمٌٜمؽ اإلؾمالُم5ذم وم٘مف اًمقىمػ: )ص/
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، (1)ُمؽمسمٕم٦م قمغم قمرش اًمًٞم٤مدة ذم متقيالت اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦مش قم٘مقد اعمدايٜم٤مت»

وطمٍم ٟمِم٤مـمٝم٤م ذم طمِمد اعمدظمرات ُمـ وطمدات اًمٗم٤مئض وشمقضمٞمٝمٝم٤م إمم وطمدات 

 اًمٕمجز سم٠مؾمٚمقب يٕمتٛمد أؾم٤مؾم٤ًم قمغم قمقائد ىم٤مّرة ورأؾمامل ُمْمٛمقن اختذت ًمف يمّؾ 

 أؾم٤مًمٞم٥م اًمتحقط واًمْمامٟم٤مت.

  

                                                           
ٌّف قمٚمٞمف ىمرار جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ذم دورة ُم١ممتره اخل٤مُمس سم٤مًمٙمقي٧م ) (1) م(، 1988هـ/1409وهق ُم٤م ٟم

وأوص سمتقؾمٞمع ٟمِم٤مط مجٞمع اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم ؿمتك أؾم٤مًمٞم٥م شمٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مد، وٓ ؾمٞمام إٟمِم٤مء اعمِم٤مريع 

يؼ اعمِم٤مريم٦م واعمْم٤مرسم٦م ُمع أـمراف أظمرى. جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اًمّمٜم٤مقمٞم٦م أو اًمتج٤مري٦م سمجٝمقد ظم٤مص٦م أو قمـ ـمر

(. واٟمٔمر أيْم٤م: د. حمٛمد ٟمج٤مة 2/1599اإلؾمالُمل، اًمدورة اخل٤مُم٦ًم، ُم١ممتر جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، )اًمٕمدد: 

(، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز: 54اهلل صدي٘مل، اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م: اعمٌدأ واًمتّمقر واعمًت٘مٌؾ: )ص/

 .م1998-هـ1418ُمل، آىمتّم٤مد اإلؾمال
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ار مـظقمة ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل يمصايمح حسظمبحث ايمرازمع: أؽمباب اكا

 اظمدايـات

قمٜمدُم٤م اٟمٓمٚم٘م٧م اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم دمًٞمد خمرضم٤مهت٤م اًمٜمٔمري٦م ُمـ ظمالل 

ُم١مؾم٤ًمهت٤م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م وسمٞمئتٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م٪ يم٤مٟم٧م ُمًتّمح٦ٌم ًمٚمٗمٙمرة اعمريمزي٦م اًمتل شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م 

ذم أهداف واوح٦م٪ وهل أن يٙمقن اعمٍمف ُمٜمٔمقُم٦م اًمتٛمقيؾ ذم اإلؾمالم وسمٚمقرهت٤م 

عمٍمف اًمرسمقي سمحٞم٨م يٜم٤مومًف ذم اًمٙمٗم٤مي٦م وٟم٤مضمٕم٤ًم قمـ ااإلؾمالُمل سمدياًل ٟم٤مضمح٤ًم 

إداء، وأن حي٘مؼ اعم٤ٌمدئ اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمثالصم٦م  ٤متوخيتٚمػ قمٜمف ضمذري٤ًم ذم اًمٗمٚمًٗم٦م وآًمٞم

، وأن يٙمقن دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤مء ّٓ )وهل أن يٙمقن ىمٞم٤مُم٤ًم ًمٚمٜم٤مس، وأ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم٤مل

حي٘مؼ اًمٕمدل سملم ـمرذم اعمٕم٤مُمٚم٦م(، وشمٙمقيـ اعمٜم٤مخ آؾمتثامري اعمٜم٤مؾم٥م ذم اًمٕم٤ممل 

 .(1)اإلؾمالُمل، وحت٘مٞمؼ اًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي

ورهمؿ أن اًمٕمقائؼ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وُم٤م يتّمؾ هب٤م ُمـ قمراىمٞمؾ شمٜمٔمٞمٛمٞم٦م وإيمراه٤مت ومٞمام 

ط يتّمؾ سم٤مٓطمتٞم٤مـم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتً٘مٞمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕصقل وُمِمٙمالت اًمتحق

اعمٗمروو٦م قمٚمٞمٝم٤م سمحٙمؿ اًم٘مقاٟملم واعمٕم٤ميػم وٟمٔمؿ آئتامن وُمٗم٤مهٞمؿ اعمالءة اعم٤مًمٞم٦م وهمػمه٤م 

ـّ اخلٓمق قمغم هذه إروٞم٦م  ُمـ ظمّمقصٞم٤مت اًمٌٞمئ٦م اعمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م٪ إّٓ أّن٤م أشم٘مٜم٧م وم

اعمٚمٞمئ٦م سم٤مًمتٕم٤مري٩م واًمٕمقائؼ واًم٘مٞمقد، وضمّرسم٧م قمٛمٚمّٞم٤ًم ُم٤م يم٤مٟم٧م شم١مُمـ سمف ُمـ ُم٤ٌمدئ هذه 

ُمـ إرحيٞم٦م اإليامٟمٞم٦م يمٌػمًا  وُم٘مرراهت٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م٪ وؿمٝمدت شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ىمدراً اعمٜمٔمقُم٦م 

 ًمدى ُمـ حٚمقا اًمٗمٙمرة وؾم٤ممهقا ذم دمًٞمده٤م أو ؿمجٕمقه٤م وسم٤مريمقا ٟمِم٠مهت٤م.

اٟمٓمٚم٘م٧م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م إذن ذم شمٓمٌٞمؼ هذه اعمٜمٔمقُم٦م ًمٙمـ سمحذر ؿمديد٪ 

%(، سمٞمٜمام  5ذم اعم٤مئ٦م )وم٘مد يم٤من ُمتقؾمط اقمتامده٤م قمغم اعمِم٤مريم٤مت ٓ يتج٤موز مخ٦ًم 

                                                           
 .(، اًمري٤مض )د.ت.(4اًمِمٞمخ ص٤مًمح احلّملم، اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م: )ص/ (1)
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٪ (1)%( ذم اعمتقؾمط 60اؾمتحقذت اعمراسمح٤مت وسم٘مٞم٦م اًمٌٞمقع أضمٚم٦م قمغم أيمثر ُمـ )

وازدادت هذه اًمٜم٦ًٌم ارشمٗم٤مقم٤ًم ُمع إي٤مم٪ سم٥ًٌم ُمٜمزًمؼ اعمح٤ميم٤مة واعمج٤مراة اًمذي وىمٕم٧م 

ومٞمف يمثػم ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ٟمٔمرًا إلطمج٤مم اعم٤ًممهلم قمـ إيداع أُمقاهلؿ 

٧م ُمٔمٚم٦م اطمتامل اًمرسمح واخل٤ًمرة، وسم٥ًٌم شمرايمؿ اخلؼمات اعمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمدي حت

ُمتٍمذم هذه اعم١مؾم٤ًمت٪ ومْماًل قمـ اًمٜمت٤مئ٩م اعم١مؾمٗم٦م حلّم٤مئؾ اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م رهمؿ 

 وآًمتف.

ًم٘مد اضمتٛمٕم٧م اًمٕمقاُمؾ قمغم اٟمح٤ًمر اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م وقمغم اؾمت٘مرار هذا 

ًمٔمروف متٞمؾ إمم هتٛمٞمش هذا اًمٜمقع ُمـ آٟمح٤ًمر ذم ٟم٦ًٌم وئٞمٚم٦م ضمدًا٪ ويم٤مٟم٧م ا

اًمتٛمقيؾ سم٤مًمٜمٔمر إمم ارشمٗم٤مع خم٤مـمره، وإمم اومت٘م٤مره إمم احلامي٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمامت اًمداقمٛم٦م 

واخلؼمة اعمٍمومٞم٦م إلدارشمف وشمًٞمػمه، سمؾ إمم هٜمدؾم٦م ُم٤مًمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م شم٘مقم قمغم 

وىمٞمقده٤م وحتٚمٞمالهت٤م ُمع  آسمتٙم٤مر ٓ قمغم اعمح٤ميم٤مة، وٟمٔم٤مم ُمٕمٚمقُم٤ميت شمتٙمٞمػ ومٞمف احلقؾم٦ٌم

  ومٚمًٗم٦م اعمِم٤مريم٤مت واعمْم٤مرسم٤مت.

ـّ صمّٛم٦م ؾم٤ًٌٌم ُمريمزي٤ًم ذم هذا اًمؽماضمع يٕمتؼم إهّؿ قمغم اإلـمالق سمحٙمؿ صم٘مٚمف  ًمٙم

وشمٕم٘مٞمده واٟمتِم٤مره إوم٘مل٪ أٓ وهق اًمْمٕمػ اخلٚم٘مل ًمٚمٛمجتٛمع٪ ذًمؽ اًمْمٕمػ اًمذي 

دم اًمْمامن قمٜمد إمم اؾمتٖمالل ظم٤مصٞم٦م قم -قمٛمالء اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م–دومع اعمتٕم٤مُمٚملم 

اخل٤ًمرة  اخل٤ًمرة سم٤مقمت٤ٌمر أن يد اعمْم٤مرب )قم٤مُمؾ اًم٘مراض( يد أُم٤مٟم٦م ٓ يد وامن، وأنّ 

                                                           
، 66يٜمٔمر: د. حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ أسمق زيد، اًمدور آىمتّم٤مدي ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ، ص  (1)

م، وإًمٞم٤مس قمٌد اهلل أسمق اهلٞمج٤مء، 1996 -هـ 1417اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

(،رؾم٤مًم٦م ديمتقراه 112دراؾم٦م طم٤مًم٦م إردن: )ص/-شمٓمقير آًمٞم٤مت اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م 

م، وحمٛمد سمقضمالل، شم٘مٞمٞمؿ اعمجٝمقد اًمتٜمٔمػمي ًمٚمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م واحل٤مضم٦م 2007سمج٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك، إردن ؾمٜم٦م 

ء صمالصم٦م قم٘مقد ُمـ اًمتجرسم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م وأصمر اًمٕمقعم٦م اعم٤مًمٞم٦م قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م: إمم ُم٘م٤مرسم٦م ضمديدة قمغم وق

م(، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز، ضمدة، ُمريمز 2008(، أسمح٤مث اعم١ممتر اًمث٤مُمـ ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل )333)ص/

 .م2009اًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل ؾمٜم٦م 
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٪ أي حتٛمٞمٚمٝم٤م ًمٚمٛمٍمف اًمذي (1)شمٙمقن قمٚمٞمف ذم ضمٝمده، سمٞمٜمام شمٙمقن ظم٤ًمرة اعم٤مل قمغم رسّمف

وضمد ٟمٗمًف ذم ُم٠مزق طم٘مٞم٘مل يٗمقق ظم٤ًمرة رأس اعم٤مل أٓ وهق ظم٤ًمرة صم٘م٦م اعم٤ًممهلم 

ـ شمٙمّٗمؾ هلؿ سمحامي٦م أُمقاهلؿ وودائٕمٝمؿ، ًمٞمٙمقن اًمٗم٘مُد ُمريّم٤ًٌم ُمـ ظم٤ًمرة واعمقدقملم اًمذي

 رأس اعم٤مل، ووامٟمف ٕصح٤مسمف، أو وم٘مداٟمف ًمث٘متٝمؿ.

جيد اعمت٠مُّمؾ أن اعم٤ٌمدئ اًمتنميٕمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اًمرسمح واخل٤ًمرة٪ 

 ٪ وإن اٟمٓمٌ٘م٧م فم٤مهري٤م قمغم(3)شاًمٖمٜمؿ سم٤مًمٖمرم»، وىم٤مقمدة (2)شاخلراج سم٤مًمْمامن»يم٘م٤مقمدة 

طم٤مًم٦م اعمِم٤مريم٦م سملم اعمٍمف واًمٕمٛمٞمؾ٪ إّٓ أّن احل٘مٞم٘م٦م شمث٧ٌم ظمالف ذًمؽ، وم٤مًمٕمٛمٞمؾ 

رسمام مل يٌذل ضمٝمدًا يمٌػمًا يًتحؼ إؾمػ، وٓ يؽمضمؿ إمم ىمٞمٛم٦م ُم٤مًمٞم٦م ذات  شاعمْم٤مرب»

٪ ظمّمقص٤م ذم شرّب اعم٤مل»سم٤مل، سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ُمع ُمٌٚمغ اًمتٛمقيؾ اًمذي أظمذه ُمـ اعمٍمف 

اًمٙمٌػمة٪ وهٝمٜم٤م يٌدو ضمٚمٞم٤م اًمٗمرق سملم ُمـ خين رأس متقيالت آؾمتثامرات اعم١مؾمًٞم٦م 

٪ -قمغم ومرض أّٟمف سمذل ومٕمال ضمٝمدا طم٘مٞم٘مٞم٤م –ُم٤مل يمٌػم، وُمـ خين ضمٝمد سمْمٕم٦م ؿمٝمقر 

وهق ُم٤م جيٕمؾ اٟمٓم٤ٌمق اًم٘م٤مقمدشملم أٟمٗمتلم قمغم هذه اًمّمقرة همػم واوح وٓ قم٤مدل٪ 

اًمتٛمقيٚملم اًمرسمقي سمخالف اعمْم٤مرسم٤مت اعمٕمت٤مدة سملم إومراد، وهٜم٤م شمٌدو اعمٗم٤مرىم٦م ضمٚمٞم٦م سملم 

                                                           
يٕمٓمل اًمرضمؾ اًمرضمؾ اعم٤مل قمغم أن يتجر سمف  وأمجٕمقا قمغم أن صٗمتف أن»ي٘مقل أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أحد سمـ رؿمد:  (1)

قمغم ضمزء ُمٕمٚمقم ي٠مظمذه اًمٕم٤مُمؾ ُمـ رسمح اعم٤مل..، وأٟمف ٓ وامن قمغم اًمٕم٤مُمؾ ومٞمام شمٚمػ ُمـ رأس اعم٤مل إذا مل يتٕمّد٪ 

(، ُمٙمت٦ٌم ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل، 2/236، سمداي٦م اعمجتٝمد: )شوإن يم٤من اظمتٚمٗمقا ومٞمام هق شمٕمّد مم٤م ًمٞمس سمتٕمدّ 

(، حت٘مٞمؼ: 7/184م، واٟمٔمر أيْم٤م: ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل: )1981-هـ1401اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

 .م2005-هـ1426قمٌد اهلل اًمؽميمل، قمٌد اًمٗمت٤مح احلٚمق، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت ؾمٜم٦م 

أظمرضمف أحد: )رىمؿ:  ٪ط(، وأصؾ اًم٘م٤مقمدة ُمـ ًمٗمظ اًمٜمٌل 136-135اًمًٞمقـمل، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر: )ص/ (2)

ـِ اؿمؽمى قمًٌدا وم٤مؾمتٕمٛمٚمف صمؿ 3509، 3508وأسمق داود )رىمؿ: (، 23703، 23373 ( يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب ومٞمٛم

( 1285(، يمت٤مب اًمٌٞمقع  سم٤مب اخلراج سم٤مًمْمامن، واًمؽمُمذي: )رىمؿ: 4490وضمد سمف قمٞم٤ٌم، واًمٜم٤ًمئل: )رىمؿ: 

( ذم 2242يمت٤مب اًمٌٞمقع سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ومٞمٛمـ يِمؽمي اًمٕمٌد ويًتٖمٚمف صمؿ جيد سمف قمٞم٤ٌم، واسمـ ُم٤مضمف: )رىمؿ: 

 .( ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م4928اًمتج٤مرات، سم٤مب اخلراج سم٤مًمْمامن، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف: )رىمؿ: 

(، ُمـ إقمداد جلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة 87(، وجمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م: )رىمؿ: 136اًمًٞمقـمل، اعمّمدر ٟمٗمًف: )ص/ (3)

 .د، يمراشمٌم )د.ت.(قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: ٟمجٞم٥م هقاويٜمل، ُمٙمت٦ٌم ٟمقر حمٛم
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، سملم اعمٍمف اًمرسمقي اًمذي يتٌٜمك شمرطمٞمؾ ششم٘م٤مؾمؿ اعمخ٤مـمر»واإلؾمالُمل ذم ُمقىمٗمٝمام ُمـ 

مجٞمع اعمخ٤مـمر إمم اعمًتثٛمر، وسملم اعمٍمف اإلؾمالُمل اًمذي يِم٤مرك اعمًتثٛمريـ 

وي٘م٤مؾمٛمٝمؿ خم٤مـمر آؾمتثامر اًمذي حيتٛمؾ اًمرسمح واخل٤ًمرة ُمـ طمٞم٨م إصؾ٪ ًمٙمٜمف 

واخلٞم٤مٟم٦م ُمـ اعمًتثٛمر قمغم ٟمحق جيٕمؾ خم٤مـمر اعمٍمف  ومٕمٚمٞم٤م خيْمع هل٤مضمس اًمتٕمدي

هل  شاجلٝمد»اإلؾمالُمل خم٤مـمر ضمًٞمٛم٦م وطم٘مٞم٘مٞم٦م، سمٞمٜمام خم٤مـمر اعمًتثٛمريـ اعمتٛمثٚم٦م ذم 

خم٤مـمر شم٤مومٝم٦م ووئٞمٚم٦م وىمد شمٙمقن ُمٜمٕمدُم٦م إذا ٟمحـ اؾمت٘مريٜم٤م دمرسم٦م اعمِم٤مريم٤مت اًمتل 

 ـمٌ٘متٝم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ. 

اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ويمذا ُمًػّمهي٤م اعمٜمحدريـ ُمـ  ومْماًل قمـ أّن اعم٤ًممهلم ذم

اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمرسمقي٦م٪ يٕمتؼمون ضمزءًا ُمـ هذا اعمجتٛمع٪ حيٛمٚمقن 

ظمّم٤مئّمف وؾمامشمف، ويٕمتؼمون صقرة قمـ إجي٤مسمٞم٤مشمف وؾمٚمٌٞم٤مشمف٪ وم٤معم٤ًممهقن حيٙمٛمٝمؿ 

ٕم٦م ُمٜمٓمؼ اًمتقضمس ُمـ اعمخ٤مـمرة اعمرشمٗمٕم٦م، وؾمٚمقك اًمًح٥م ُمـ ودائٕمٝمؿ سمقشم٤مئر هي

ٞمٚم٦م اعمخ٤مـمر، ئوُمت٘م٤مرسم٦م، مم٤م يدومع اعمٍمف إمم اًمدظمقل ذم متقيالت ىمّمػمة إضمؾ، و

أو متقيالت دوري٦م اًمتًديد يمام هق احل٤مل ذم قم٘مقد اعمدايٜم٤مت اًمتل دمرهي٤م أهمٚم٥م 

اعمّم٤مرف اًمٞمقم. أُم٤م اعمًػّمون ذم هذه اعم١مؾم٤ًمت ومتٙمقيـ أهمٚمٌٝمؿ شمّؿ شم٠مؾمٞمًف قمغم 

خ٦م، ووومؼ ومٚمًٗمتف وُمٜمقاًمف وآًمٞم٤مشمف، ويِمتٖمٚمقن ذم شم٘م٤مًمٞمد اًمتٛمقيؾ اًمٙمالؾمٞمٙمل اًمراؾم

 سمٞمئتف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واإلضمرائٞم٦م.

قمغم ظمالف قم٘مقد اعمدايٜم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اعمِم٤مطّم٦م وشمْمٛملم اًمٞمد٪ وم٢من قم٘مقد 

هق  (1)شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ رئٞمس قمغم ُمٌدأ أظمالىمل -ظمّمقص٤م اعمْم٤مرسم٦م–اعمِم٤مريم٤مت 

سم٠مّن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقد ٓ إُم٤مٟم٦م، واًمت٤مريخ آىمتّم٤مدي ًمٚمتجرسم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ي١ميمد 

                                                           
إصؾ أن اًمٜم٦ًٌم ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أن شمْم٤مف إمم اعمٗمرد٪ ومٜم٘مقل: ظمٚم٘مل ٓ أظمالىمل٪ همػم أن اعمقاوٕم٦م أظمرضم٧م  (1)

 .هذا اعمّمٓمٚمح سمحٛمقًمتف اعمٕمٜمقي٦م ًمٞمٕمؼم قمـ اًمٜمٔم٤مم اجل٤مُمع ًمألظمالق٪ ٓ قمـ جمرد ُمٕمٜمك واطمد هق اخلٚمؼ
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يزدهر إّٓ ذم اعمجتٛمٕم٤مت واعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م اعمزدهرة ظمٚم٘مٞم٤ًم وإيامٟمٞم٤ًم، وىمد حت٘مؼ سمٗمْمؾ 

هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٛمقيؾ إٟمج٤مزات قمٔمٞمٛم٦م مت٤مزضم٧م ومٞمٝم٤م قمٜم٤مس اعم٤مل واًمٕمٛمؾ طمتك 

شمقؾمٕم٧م دائرة اًمتج٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م ووصٚم٧م إمم أىم٤ميص اعمٕمٛمقرة، ويم٤مٟم٧م شمٚمؽ 

  ؾم٤ًٌٌم ذم اقمتٜم٤مق ؿمٕمقب يمثػمة ًمإلؾمالم.ش اعم١مُمٜم٦م اًمتج٤مرة»

٪ - سمحؼ أم سمٖمػم طمؼ–ورهمؿ آٟمت٘م٤مدات اعمقضمٝم٦م إمم اًمّمٜم٤مقم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

إٓ أن اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ٓ يزال يقاصؾ شمٗمقىمف قمغم اًمتٛمقيؾ اًمرسمقي سمٗمْمؾ شمقضمٞمٝمف 

اًمتٜمٛمقي٦م ًمٕمٚمٛمٞم٤مت اًمتٛمقيؾ صقب آىمتّم٤مد احل٘مٞم٘مل ٓ اًمقمهل، وٟمحق احل٤مضم٤مت 

إظمالىمٞم٦م ٓ اًمقضمٝم٤مت همػم إظمالىمٞم٦م، وًمٚمٛمنموقم٤مت ذات اًم٘مٞمٛم٦م اعمْم٤موم٦م ٓ 

ٕهمراض آؾمتٕمامل اعمِمٌقه وآىمؽماض اًمٕمدُمل واخلدُم٤مت اًمتل ًمٞمس هل٤م رىمؿ ذم 

، وٓؾمتخدام آًمٞم٤مت ُمٕمدل اًمرسمح ٓ آًمٞم٦م ؾمٕمر طمّمٞمٚم٦م اًمٜمقاشم٩م آىمتّم٤مدي٦م ًمٚمدول

  .اًمٗم٤مئدة اًمتل سمرهٜم٧م قمغم يم٤مرصمٞمتٝم٤م
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 تؿع ؽمبقاًل إلم اؽمتؽامل اظمـظقمةاظمبحث اخلامس: أطمؾؼة اظمج

ٌّع ًمٚمٛمٜمًقب إظمالىمل ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م يٕمٓمٞمٜم٤م ُم١مذات  إّن أدٟمك شمت

سم٤مًمٖم٦م إمهٞم٦م قمـ ُمًتقي٤مت اًمؽمدي اًم٘مٞمٛمل ووه٤مء ؾمٚمٓم٤من اًمقازع اإليامين ذم ٟمٗمقس 

 ٓمٗمٞمٗمف ذم اعمٞمزان،٤مس٪ ُمـ همّش اًمّت٤مضمر وإظمٗم٤مئف قمٞمقب اًمًٚمٕم٦م، وشميمثػم ُمـ اًمٜمّ 

ومم٤مـمٚم٦م أومراد اعمجتٛمع ذم ىمْم٤مء  واطمتٙم٤مر اًمًٚمع اًميوري٦م وإىمقات وإدوي٦م،

اًمديقن، وىمٓمٞمٕم٦م اًمرطمؿ ٕؾم٤ٌمب ُم٤مدي٦م سوم٦م، وقمدوان إخ قمغم طم٘مقق إظمقشمف 

وأظمقاشمف وأىم٤مرسمف ذم اإلرث، وشمالقم٥م اًمتج٤مر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ سم٘مقائؿ إؾمٕم٤مر وُمّم٤مدر 

ًمٓمرق واعمٜمِمآت قمغم همػم اعمقاصٗم٤مت اعمنموـم٦م وُمٕم٤ميػم اًمتّمٜمٞمع، وإٟمج٤مز اًمًٙمٜم٤مت وا

اًمًالُم٦م اعمٕمتٛمدة، وشم٘مّمػم اعمقفمػ ذم أداء واضم٤ٌمشمف وهترسمف ُمـ ُمٙمتٌف ىمٌؾ اٟم٘مْم٤مء 

واًمٗم٤ًمد  اًمدوام اًمرؾمٛمل، واًمتزوير اًمذي يٜمتنم ذم خمتٚمػ اًم٘مٓم٤مقم٤مت واعمًتقي٤مت،

سمؾ وصؾ إُمر أطمٞم٤مٟم٤م  ذم أوؾم٤مط اًمٜمخ٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م، اعمًتنمياإلداري واعم٤مزم 

إمم طمد اًمتج٤مرة ذم آٓم اعمرى وأقمْم٤مء أدُمٞملم وإدوي٦م اعمٖمِمقؿم٦م اؾمتٖمالًٓ 

  حل٤مضم٤مت اًمٜم٤مس اًمّمحٞم٦م.

وًمٚمٛمرء أن يتّمّقر ُم٤م اًمٜمامذج اًمتل يٛمٙمـ أن ي٘مّدُمٝم٤م اعمجتٛمع ًمٚمٛمّم٤مرف 

اخل٤ًمرة قمغم رب اعم٤مل ذم رأس ُم٤مًمف، »اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ أضمؾ ـمٚم٥م اًمتٛمقيؾ حت٧م ُمٌدأ 

ذم وقء اًمقاىمع احلل واًمتج٤مرب اعم٤موٞم٦م هلذه اعمّم٤مرف٪ ش غم اعمْم٤مرب ذم ضمٝمدهوقم

ظم٤مص٦م وأّن ىمٓم٤مقم٤مت واؾمٕم٦م ذم اعمجتٛمع ٓ يزال شمّمقر اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم خمٞم٤مهل٤م 

هدومٝم٤م شمقزيع اعم٤ًمقمدات اإلهم٤مصمٞم٦م ٓ ش مجٕمٞم٤مت شمٙم٤مومٚمٞم٦م»أو ش هٞمئ٤مت ظمػمي٦م»اًمٕم٤مم يٛمثؾ 

عم١ًموًمٞم٦م دم٤مه متقيالهت٤م وٕمٞمٗم٤م وهمػم ُمًتققم٥م آؾمتثامر واًمرسمح، وٓ يزال طمس ا

ًمٙمقن هذه إُمقال إٟمام هل ُمٚمؽ ًمٚمٛم٤ًممهلم اًمذيـ دومٕمقه٤م إمم اعمٍمف اإلؾمالُمل 

ًمٞمًتثٛمره٤م ويٜمّٛمٞمٝم٤م هلؿ، وهق أُمر ٟمٗمز ُمقهمؾ ذم أهمقار اًمتٙمقيـ آضمتامقمل ًمٙمّؾ ُم٤م 
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 شم٘مري٤ٌم.ش إؾمالُمل»هق 

٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم ٤م ذم ادم٤مه اعم١مؾموًم٘مد يم٤مٟم٧م اًمٕمقاُمؾ أٟمٗم٦م ؾمًٌٌ 

آقمتامد قمغم اًمتٛمقيالت ذات اًمٕمقائد اًمث٤مسمت٦م ورأس اعم٤مل اعمْمٛمقن سمِمتك وؾم٤مئؾ 

اًمتحقط وإُم٤من إمم اًمدرضم٦م اًمتل مل شمْمٛمر ومٞمٝم٤م متقيالت اعمِم٤مريم٦م ومح٥ًم٪ سمؾ إّن 

سمٕمض اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ طمٍمي قمغم اًمتٛمقيؾ اعمٌٜمل قمغم اعمراسمح٤مت 

عمِم٤ميمٚم٦م هل٤م٪ وهق ُم٤م دومع يمثػمًا ُمـ ظمؼماء اعم٤مًمٞم٦م واعمّم٤مرف إمم اإلىمرار وسمٕمض اًمّمٞمغ ا

ذم اظمتالل ُمٕم٤مدًم٦م اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ذم شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م٪ ش إظمالىمٞم٦م»سمٕمٛمؼ اعمِمٙمٚم٦م 

صٞمغ اًمتٛمقيؾ سمٗم٤مئدة وصٞمغ اًمتٛمقيؾ اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٌٞمقع أضمٚم٦م يٙمٗمل ومٞمٝم٤م »ذًمؽ أّن 

ًمٌٜمؽ آقمتامد قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل يًٝمؾ احلّمقل ٓخت٤مذ اًم٘مرار اًمّمحٞمح ُمـ ىمٌؾ ا

قمٚمٞمٝم٤م وهل شمٚمؽ اعمتٕمٚم٘م٦م سمِمٙمؾ قم٤مم سمٛمالءة اًمٕمٛمٞمؾ وُمدى ضمقدة اًمرهقن اًمٕمٞمٜمٞم٦م أو 

اًمْمامٟم٤مت اًمِمخّمٞم٦م اًمتل ي٘مدُمٝم٤م اًمٕمٛمٞمؾ ًمٚمٌٜمؽ. ذم طملم أن متقيؾ صٞمغ اعمِم٤مريم٤مت 

حل٘مٞم٘مٞم٦م وهل حيت٤مج إمم ُم٤م هق أيمثر ُمـ ذًمؽ ُمثؾ ُمدى صدق اًمٕمٛمٞمؾ وأُم٤مٟمتف وٟمقاي٤مه ا

 .(1)شأُمقر يّمٕم٥م قمغم اعمّم٤مرف اًمت٠ميمد ُمٜمٝم٤م

قمغم وآًمتٝم٤م وىمٍم –يمام أّن دمرسم٦م اعمِم٤مريم٦م اًمتل ظم٤موتٝم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م 

أصمٌت٧م ٟمدرة اًمتزام اًمنميم٤مء سم٤مخلٓمط آؾمتثامري٦م، وإظمٗم٤مء طمريم٦م اعمدظمالت  - ُمداه٤م

                                                           
إظمالىمٞم٦م ذم اًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ضمريدة آىمتّم٤مدي٦م، اًمري٤مض،  د. ُم٘مٌؾ ص٤مًمح أحد اًمذيمػم، ُمٕم٤مجل٦م اعمخ٤مـمر (1)

، ٟمٔمري٦م اعمخ٤مـمرة ذم آىمتّم٤مد م، واٟمٔمر أيْم٤م: قمدٟم٤من قمٌد اهلل حمٛمد قمقيْم٦م01/05/2009سمت٤مريخ: 

(، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ومرضمٞمٜمٞم٤م، ؾمٜم٦م 136-47اإلؾمالُمل: دراؾم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م: )ص/

ٛمد سمقضمالل، شم٘مٞمٞمؿ اعمجٝمقد اًمتٜمٔمػمي ًمٚمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م واحل٤مضم٦م إمم ُم٘م٤مرسم٦م م، ود. حم2010-هـ1431

-334ضمديدة قمغم وقء صمالصم٦م قم٘مقد ُمـ اًمتجرسم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م وأصمر اًمٕمقعم٦م اعم٤مًمٞم٦م قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م: )ص/

ٜمنم م(، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز، ضمدة، ُمريمز اًم2008(، أسمح٤مث اعم١ممتر اًمث٤مُمـ ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل )339

–م، ود. طمًلم طم٤مُمد طم٤ًمن، اًمٓمرق اعم٘مؽمطم٦م ًمٚمتحقط ود خم٤مـمر قم٘مقد آؾمتثامر 2009اًمٕمٚمٛمل ؾمٜم٦م 

 .فُمقىمٕم قمغم ُمٜمِمقر

http://hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=110 
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ظم٤مرضم٦م قمـ واعمخرضم٤مت ومٞمٝم٤م قمـ اعمٍمف، وشمقضمٞمف رأس ُم٤مل اعمِم٤مريم٦م إمم وضمٝم٤مت 

ُمقوقع اًمٕم٘مد، طمتك ذم احل٤مٓت اًمتل شمتقاومر ومٞمٝم٤م مجٞمع ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٙمٗم٤مءة اًمٗمٜمٞم٦م 

، ويرشمٌط ومٞمٝم٤م اًمتٛمقيؾ سم٤مًمٜمِم٤مط احل٘مٞم٘مل اعمٜمت٩م٪ اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمج٤مل آؾمتثامر ذم اًمنميؽ

وم٘مد رأيٜم٤م ُم٤م ظمٚمٗمتف ُمِمٙمٚم٦م اٟمٕمدام اًمِمٗم٤مومٞم٦م ويمٞمػ شم٘ميض آزدواضمٞم٦م اعمح٤مؾمٌٞم٦م اًمتل 

ؾم٤ًمت واًمنميم٤مت قمغم ضمدوى اًمتٛمقيؾ اعمٛمٜمقح هل٤م ُمـ اعمّم٤مرف مت٤مرؾمٝم٤م ُمٕمٔمؿ اعم١م

اإلؾمالُمٞم٦م ذم إـم٤مر اًمنمايم٦م٪ سمحٞم٨م إن هذه اعمّم٤مرف دمٝمؾ أدٟمك ُم٤ًمرات إداء 

 آؾمتثامري احل٘مٞم٘مل ًمتٚمؽ اعم١مؾم٤ًمت واًمنميم٤مت.

قمالوة قمـ أّن همٞم٤مب ُمٜمٔمقُم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شمٗمّمٞمٚمٞم٦م وأذرع ُم١مؾمًٞم٦م داقمٛم٦م 

ذاف قمغم طمريم٦م آؾمتثامر سم٤معمِم٤مريم٦م، وهمٞم٤مب ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م شمْمٓمٚمع سم٤مإل

اضمتٝم٤مد وم٘مٝمل ُمٕم٤مس يمٗم١م وؿمج٤مع يٙمّٞمػ اعم١ميدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ومتح اًمٗم٘مٝم٤مء 

إىمدُمقن سم٤مهب٤م ومل حيًٛمقه٤م يمت٘مٞمٞمد احلؼ وشمقضمٞمف اؾمتٕمامًمف، وإٟمزال اًمتٕمدي واًمت٘مّمػم 

سم٤مًمْمامن اعمتقىمع ُمٜمزًم٦م اًمقاىمع قمٜمد همٚمٌتٝمام وشمٗمِمٞمٝمام، واًمتْمٛملم سم٤مًمنمط، واًمتؼمع 

وهمػمه٤م٪ يمؾ ذًمؽ أّدى إمم ؾمٚمقك اٟمًح٤ميب ذم إدارة اعمخ٤مـمر جل٠مت إًمٞمف اعمّم٤مرف 

  اإلؾمالُمٞم٦م اوٓمرارا ٓ اظمتٞم٤مرا.

وإذا يم٤مٟم٧م اعم٘مؽمطم٤مت حلّؾ ُمِمٙمٚم٦م خم٤مـمر اعمتٕم٤مُمٚملم يمثػمة وُمِمٙمقرة٪ همػم أّن٤م 

ٚمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مجلقاٟم٥م اإلضمرائٞم٦م ًمٚمتحقط٪ وسمٕمْمٝم٤م مل يٙمـ هم٤مئ٤ًٌم قمـ اعم١مؾم٤ًمت اًمتٛمقي

اإلؾمالُمٞم٦م طملم دظمٚم٧م ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٛمقيؾ ُمٜمذ سمقايمػم ٟمِم٤مـمٝم٤م٪ ورهمؿ ذًمؽ وم٢مّن 

دراؾم٤مت اجلدوى، وشم٘مٞمٞمد اعمتٛمقل، ووامن اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ُمـ ظمالل اًمّمٜم٤مديؼ 

اًمتٙم٤مومٚمٞم٦م ًمتٕمقيض اخل٤ًمرة واًمرسمحٞم٦م اًمْم٤مئٕم٦م ذم اعمِم٤مريم٦م، ويمذا أهمٚم٥م شمداسمػم 

 اًم٤ٌمهٔم٦مواعمّم٤مرف إّٓ شمراضمٕم٤ًم قمـ اًمتٙمٚمٗم٦م  ٪ مل شمزد هذه اعم١مؾم٤ًمت(1)اًمتحقط إظمرى
                                                           

 :وأيمثره٤م ُمًتٛمد ُمـ أدوات اًمتحقط وإدارة اعمخ٤مـمر ذم اعمٗمٝمقم اًمرأؾمامزم٪ ًمٚمٛم٘م٤مرٟم٦م يٜمٓمر (1)
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 ذم إوؾم٤مط آؾمتثامري٦م، واهلل شمٕم٤ممم شؾمٗمف ُمريض»هلذه اًمتٛمقيالت اًمتل دمٕمٚمٝم٤م طمٞم٤مل 
َفَهاء أَْمَواَلُكُم الَِِّت َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَيامًا َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم  ي٘مقل: ﴿َوََل تُ ْؤُتوْا السُّ

ْعُروفًا﴾َوُقوُلواْ لَُ   .(1)ْم قَ ْوًَل مَّ
 ٪ إّٓ ٤م وقمغم ٟمحق ؿمٙمكمّ ُمثاًل ىمد حيّؾ اعمِمٙمٚم٦م ُم١مىمتً  (2)اًمتْمٛملم سم٤مًمنمط ورهمؿ أنّ 

٤م، طمٞم٨م ؾمٞمتٓمقح ُمٜم٤مخ آؾمتثامر ذم ف قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد ؾمقف ي١مصمر شم٠مصمػما ؾمٚمٌٞمً أٟمّ 

 اعمجتٛمع ُمـ ظمّم٤مل اخلػمي٦م وروح اًمتٕم٤مون ُمٜم٤مسم٧ُم  قمالىم٤مت همػم ُمتقازٟم٦م، وشمّمّقُح 

ٜم٤مس قا اًمّ دقم»ُمـ ىمقًمف:  -صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ -ّمٓمٗمك اًمتل هل ُمراد اعم ًمتْم٤مُمـوا

هذه إٟمقاع ُمـ  سمٜم٤مء٪ سمؾ إٟمف خيٜمؼ ُم٘مّمقد اًمِم٤مرع ذم (3)شيرزق اهلل سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض

، طمٞم٨م ذم خمتٚمػ ُمٜم٤مطمٞمف اعمٕم٤مُمالت قمغم اًمث٘م٦م واًمدي٤مٟم٦م ًمٙمل حتٗمظ شمقازن اعمجتٛمع

ين اخلٚم٘مل طمتك حيٗمظ ديٛمقُمتٝم٤م واؾمت٘م٤مُم٦م أويمؾ ُمٜم٤مؿمئٝم٤م إمم ؾمٚمٓم٤من اًمقازع اإليام

 ، ورسمٓمٝم٤م سمٛمٌدأ ظمٚم٘مل شمقطمل صٞم٤مهم٦م إُمر ومٞمف سم٠مٟمف ُمقيمقٌل إمم دي٤مٟم٦م اًمٜم٤ّمسأُمره٤م
 .(4)﴾آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ  ﴿يَا أَي َُّها الَِّذينَ  وأُم٤مٟمتٝمؿ وم٘م٤مل ؾمٌح٤مٟمف:

 يامين ذم شمٜمٗمٞمذزع اإلاأمهٞم٦م اًمق - رحف اهلل–اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  ي٘مّرر

                                                                                                                                              
Watshman, Terry., Futures and Options in Risk Management, (London: 

International 

Thomson Business Press, 1998), pp.7,  543-544., & Lisa, M.,"The promise and 

challenge of integrated Risk management", Risk management  and insurance 

Review , 2002, Vol. 5 , No. 1, P. 55., & Blunden, Katherine: "L'appréciation du 

risque bancaire", La revue Analyse financière (SFAF), N° 54, 3-ème trimestre, 

1983, p: 45. 

 .>5=اًمٜم٤ًمء:  (1)

(، دار اعمٞمامن ًمٚمٜمنم 227-206يراضمع ذم اعم٠ًمًم٦م: ومٞمّمؾ سمـ ص٤مًمح اًمِمٛمري، صٙمقك اعمْم٤مرسم٦م: )ص/ (2)

م، ود. ٟمزيف ح٤مد، ُمدى صح٦م شمْمٛملم يد إُم٤مٟم٦م سم٤مًمنمط ذم  اًمٗم٘مف 2014-هـ1435واًمتقزيع، اًمري٤مض ؾمٜم٦م 

 .م2000( وُم٤م سمٕمده٤م، اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م، ضمدة ؾمٜم٦م 27اإلؾمالُمل: )ص/

 .(:  يمت٤مب اًمٌٞمقع، سم٤مب حتريؿ سمٞمع احل٤مض ًمٚم٤ٌمدي1522رىمؿ:  -1/1157أظمرضمف ُمًٚمؿ: ) (3)

 .>1=اعم٤مئدة:  (4)
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ُمٕمٔمؿ اًمقص٤مي٤م اًمنمقمٞم٦م ُمٜمقط شمٜمٗمٞمذه٤م سم٤مًمقازع : »إطمٙم٤مم واًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد ومٞم٘مقل

اًمديٜمل وهق وازع اإليامن اًمّمحٞمح اعمتٗمرع إمم اًمرضم٤مء واخلقف٪ ومٚمذًمؽ يم٤من شمٜمٗمٞمذ 

لُّ َلُنَّ َأن  إواُمر واًمٜمقاهل ُمقيمقٓ إمم ديـ اعمخ٤مـمٌلم سمف٪ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ﴿َوََل َيَِ
...، وهمػم ذًمؽ ُمـ (1)ُتْمَن َما َخَلَق الّلُه ِف أَْرَحاِمِهنَّ ِإن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِالّلِه َواْليَ ْوِم اآلِخِر﴾َيكْ 

أي٤مت وأصم٤مر اًمٜمٌقي٦م وذم اؾمت٘مرائٝم٤م يمثرة٪ ومٛمتك وٕمػ اًمقازع اًمديٜمل ذم زُمـ أو ىمقم 

ـّ أّن اًمداومع إمم خم٤مًمٗم٦م اًمنمع ذم ُمثٚمٝم٤م أىمقى قمغم  أيمثر اًمٜمٗمقس ُمـ أو ذم أطمقال ئم

 .(2)شاًمقازع اًمديٜمل هٜم٤مًمؽ يّم٤مر إمم اًمقازع اًمًٚمٓم٤مين٪ ومٞمٜم٤مط اًمتٜمٗمٞمذ سم٤مًمقازع اًمًٚمٓم٤مين

إمم  - ُمـ ظمالل اًمتّمٙمٞمؽ–وًم٘مد قمٛمدت سمٕمض اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

صٙمقك اجلٛمع سملم اعمْم٤مرسم٦م »اقمتامد اعمزاوضم٦م سملم صٞمٖمتل اعمِم٤مريم٦م واعمراسمح٦م ُمـ ظمالل 

إدارة خم٤مـمر آؾمتثامر، وشم٘مٚمٞمال ًمٚمٜم٘مد اعمقضمف إًمٞمٝم٤م سم٥ًٌم شمريمٞمزه٤م  ُمـ سم٤مبش واعمراسمح٦م

٪ همػم أن هذا اًمٜمقع ُمـ ُمٌتٙمرات اهلٜمدؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م وإن (3)قمغم اعمراسمح٤مت سمِمٙمؾ يمٌػم

قمغم ؾمٛمٕم٦م اًمتٛمقيؾ وهقاُمش اًمرسمح اعمٕمٚمقم  يمٗمٙمػ ُمـ وـم٠مة اًمتٛمقيؾ سم٤مًمٌٞمع أضمؾ 

قمغم اًمّمٕمٞمد إظمالىمل قمغم ش اعمراسمح٤مت»اإلؾمالُمل٪ إٓ أٟمف ًمٞمس طمال ن٤مئٞم٤م عمتالزُم٦م 

إىمؾ٪ ذًمؽ أّن ُمٜم٤مىمِم٦م ؾمٞم٤مؾم٤مت اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل جي٥م أن شمتؿ دوُم٤ًم ذم وقء ومٚمًٗم٦م 

اًمٜمٔم٤مم ذاشمف، وُمٕمٚمقم أن هذا اًمٜمٔم٤مم ي٘مقم قمغم شمٚمؽ اًمِمٕم٥م اًمثالث اًمتل هل قم٘مقد 

ث٤مًمث٦م اعمدايٜم٤مت، واعمِم٤مريم٤مت، واًمتٛمقيؾ اخلػمي٪ طمٞم٨م متثؾ إومم دائرة اًمٕمدل، واًم

                                                           
 .>228=اًمٌ٘مرة:  (1)

 :(، واٟمٔمر أيْم٤م128ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: )ص/ (2)

Нуруллина Г. Исламская этика бизнеса. М.: УММА, 2004. – с.16-17, Козырин 
А.Н. Исламские финансы в системе российского образования. 
Международная конференция «Исламское финансирование: развитие в 
России» (Сборник статей). - М., Исламская книга, 2010, с. 30. 

(، سمح٨م ُم٘مدم إمم ُم١ممتر إيقذم 163د. ُمقؾمك آدم قمٞمًك، صٙمقك اجلٛمع سملم اعمْم٤مرسم٦م واعمراسمح٦م: )ص/ (3)

 .م2018م(، ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ ؾمٜم٦م 2018أسمريؾ  9-8هـ اعمقاومؼ 1439رضم٥م  23-22اًمًٜمقي اًم٤ًمدس )
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ًمٙمٜمف  ٪دائرَة اإلطم٤ًمن واًمٗمْمؾ، سمٞمٜمام متثؾ ؿمٕم٦ٌم اعمِم٤مريم٤مت ُمزجي٤م ُمـ اًمدائرشملم ُمٕم٤مً 

 ُمزي٩م حمٙمقم سمٛمٕم٤ميػم اًمٕمدل اعمٓمٚمؼ ُمـ ٟم٤مطمٞمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلضمرائٞم٦م.

هل اًمتٕمٌػم اًمٔم٤مهر عمِمٙمٚم٦م  -يمام يًّٛمٞمٝم٤م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم–ُمتالزُم٦م اعمراسمح٦م 

ومقسمٞم٤م »أو  شُره٤مب اعمِم٤مريم٦م»ًٛمٞمتٝم٤م شمٕمّٛم٘م٧م شمدرجيٞم٤ًم ذم اعمِمٝمد اإلؾمالُمل يٛمٙمـ شم

٪ ويمالمه٤م ٟمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م إظمالىمٞم٦م اًمتل أصّمرت ؾمٚم٤ًٌم قمغم اًمٌٜمك شاعمِم٤مريم٦م

 آضمتامقمٞم٦م اًمداقمٛم٦م ًمالىمتّم٤مد واًمًٞم٤مؾم٦م ويمؾ ُمٜم٤مؿمط احلٞم٤مة. 

 أُّم٤م وٕمػ طمجؿ اًمّتٛمقيؾ اخلػمي واًمقىمٗمل ذم اًمٜم٤مشم٩م اإلمج٤مزم اعمحكم، واعمقازٟم٦م
ٞم٤مم سمدور ذي سم٤مل قمغم صٕمٞمد آىمتّم٤مديـ اًمٙمكم واجلزئل واإليرادات اًمٕم٤مُم٦م، وذم اًم٘م

 اعم١مصمرة ذم ُمٕمدل اًمٜمٛمق، وذم إطمداث شمقازن سملم اًم٘مٓم٤مقملم اًمٕم٤مم واخل٤مص ُمـ ظمالل
 Social) ضمتامقملاىمتّم٤مد اًمًقق آُم١مؾم٤ًمت اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م، وقمدم شمرك آًمٞم٤مت 

Market Economy )ُمر يدقمق ومٕماًل إمم صمقرة سمروطمٝم٤م اًمٖمرسمٞم٦م ًمت٘مقم هبذا اًمدور٪ ومٝمق أ

أظمالىمٞم٦م شمٕمٞمد ًمٚمٛمجتٛمع اإلؾمالُمل ىمٞمؿ اإليامن احلْم٤مري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ّه ٟمج٤مطمف 

واٟمدي٤مطمف ذم سم٘م٤مع إرض، وم٘مد يم٤من ىمٓم٤مع اًمقىمػ واًمٌذل اخلػمي ذم اًمّتجرسم٦م اًمّت٤مرخيٞم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م هق اًمذي يتحٛمؾ قم٥مء أهمٚم٥م احل٤مضم٤مت آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م 

، ومل هيتز ووٕمٜم٤م احلْم٤مري اًمِم٤مُمؾ قمـ (1)ي٦م ذم مجٞمع اعمج٤مٓتواًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمٕمًٙمر

ُمٙم٤مٟمتف إٓ طمٞمٜمام وٛمرت ُمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٓم٤مء اخلػمي، وشمراضمٕم٧م ُمٕمف أظمالق اًمٌذل 

 واًمٕمٓم٤مء، وأظمٚمد ومٞمف اعمًٚمٛمقن إمم اًمٕم٤مضمٚم٦م. 

                                                           
(، ُمريمز دراؾم٤مت اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م، 41-٤2/33مع اًمث٤مًم٨م واًمٗمرص اًم٤ًمٟمح٦م: )د. حمٛمد اًمًٚمقُمل، اًم٘مٓم (1)

م، ود. قمٌد اًمرحـ اًمًٜمقد، اًمقىمػ قمغم وٕمٗم٤مء اعمجتٛمع وُمدى آؾمتٗم٤مدة 2010-هـ1431اًمري٤مض ؾمٜم٦م 

 ُمٜمف ذم قمٍمٟم٤م )سم٤مًمٚمٖم٦م اًمروؾمٞم٦م(:

Абдеррахман Сенуси, Вакф для социально незащищённых членов общества в 
истории Ислама и степень его использования в наше время, Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики (1-4-52-56), Москва 2019 
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هٜم٤م شم٠ميت ُمٝمٛم٦م اًمٜمخ٥م اعمًٚمٛم٦م ُمـ ىم٤مدة اًمٗمٙمر واًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد ذم 

آضمتامقمٞم٦م إلصالح اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وشمرىمٞمتف ظمٚم٘مٞم٤م، وشمرُمٞمؿ  اًم٘مٞم٤مم سمدور اًمراومٕم٦م

ظمريٓم٦م اًم٘مٞمؿ اًمتل شمِمقه٧م سمٗمٕمؾ قمقاُمؾ اًمت٘مٝم٘مر وآؾمتٌداد واًمتخٚمػ اعمٕمرذم 

وآضمتامقمل، وهمٚم٦ٌم اًمتديـ اعمٖمِمقش، وؿمٖمؾ اًم٤ًمطم٦م سم٤معم٘مررات اًمًٓمحٞم٦م 

اعمٜمٗمرة، واعمٔمٝمري٤مت اخل٤مدقم٦م، وضب اًمٕمٛمؼ اإلؾمالُمل سم٤مٕومٙم٤مر اعمٛمٞمت٦م وأراء 

اعمجتٛمع  شم٠مؾمٞمَس  وهمرسم٦م اًمديـ قمـ اعمِمٝمد اًمٕم٤مم واخل٤مص ُمٕم٤م٪ ًمٙمل شمٕمٞمد هذه اًمٜمخ٦ٌمُ 

قمغم اًم٘مٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م احل٘م٦م، وشمٜمِمئ٦م أومراده قمغم روح اًمتْم٤مُمـ وإظمالق اًمٕمٛمٚمٞم٦م، 

وشمٕمٛمٞمؼ طمس اعم١ًموًمٞم٦م ذم أسمٜم٤مئف سمحٞم٨م شمًت٘مٞمؿ ًمدهيؿ صمٜم٤مئٞم٦م احل٘مقق واًمقاضم٤ٌمت، 

  اًمٌٜم٤مء واًمؽمايمؿ واًمرسمط سملم قمٛمؾ اًمدٟمٞم٤م وقمٛمؾ أظمرة. وشمرسمٞم٦م ُمٚمٙم٤مهتؿ قمغم ٟمزقم٦م

اعم١ًموًمٞم٦م إذ شم٘مع قمغم هذه اًمٜمخ٥م اًمتل هل ُمٜم٤مط اإلٟم٘م٤مذ ذم إُم٦م٪ ومٝمل شم٘مع  وإنّ 

 قمغم ُمـ اظمت٤مر اهلل هلؿ ُمقاىمع رؾمٛمٞم٦م خلدُمتٝم٤م، يمام شم٘مع قمغم ُمـ هؿ ذم خمتٚمػ اعمقاىمع

ػما ُمـ اهلل هلؿ طمٞم٨م يرى ٓ حيٞمٚمف اعمرء إٓ قمغم يمقٟمف شمًخ إظمرى، وهق اظمتٞم٤مر

  قمٜمٝمؿ إن هؿ أطمًٜمقا اًمٌٜم٤مء وضمّقدوا إداء.

أُم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م وم٢مّن ُم١ًموًمٞمتٝم٤م إظمالىمٞم٦م ٓ شم٘مؾ قمـ ُم١ًموًمٞم٦م 

اعمجتٛمع اعمًٚمؿ٪ ومٝمل ُم١ًموًم٦م قمـ شم٘مديؿ اًمٜمٛمقذج اًمٜم٤مصع ًمٚمتٛمقيؾ اًمتِم٤مريمل ُمـ 

ٛمقيؾ اإلؾمالُمل ذي ذم فمؾ اًمتقضمف اًمدوزم ٟمحق اًمت شُمٜمتج٤مت ذات ُمّمداىمٞم٦م»ظمالل 

اًمٙمٗم٤مءة اًمتٛمقيٚمٞم٦م اعمًتٛمدة ُمـ أظمالىمٞمتف وُمـ شمٕمدد صٞمغ اًمتٛمقيؾ ومٞمف، ويراىم٥م سم٤مهتامم 

سم٤مًمغ واىمع اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ذم سمٞمئ٤مهت٤م إصٚمٞم٦م٪ وم٢مذا قمجزت هذه اعمّم٤مرف قمـ 

شم٘مديؿ ُمٜمتج٤مت اطمؽماومٞم٦م ذات ُمّمداىمٞم٦م وذقمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وم٢من ٟمّم٤مقم٦م هذا اًمتٛمقيؾ 

إومقل، وشم١مصمر قمغم ؾمٛمٕمتف سم٤مقمت٤ٌمره سمديال ٟم٤مضمٕم٤م وواقمدا إلٟم٘م٤مذ هقم٤من ُم٤م يٜمًخٝم٤م 

آىمتّم٤مدات اًمدوًمٞم٦م ُمـ إزُم٤مت اهلٞمٙمٚمٞم٦م ًمتٛمقيالهت٤م اًمرأؾمامًمٞم٦م، وشم٘مٚم٤ٌمهت٤م اًمدوري٦م 
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اًمتل زادهت٤م هِم٤مؿم٦م وإن٤ميم٤ًم ذم فمؾ ؾمٞم٤مؾم٤مت شم٠مظمػم اًمتّمحٞمح، واًمٚمٕم٥م سم٤معمِمت٘م٤مت، 

راوطم٦م قمغم ُمٕمدٓت اًمٗم٤مئدة وأدوات وشمٗم٤مىمؿ اعمديقٟمٞم٤مت، وسمٞمع اًمديقن وشمقري٘مٝم٤م، واعم

 آئتامن. 

وإطم٘م٤مىم٤ًم ًمٚمحؼ٪ ٓسمّد ُمـ اإلؿم٤مرة إمم أّن حتٛمٞمؾ اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُم١ًموًمٞم٦م 

شمٗمٕمٞمؾ اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م هق أُمر حيت٤مج إمم إقم٤مدة ٟمٔمر٪ إذ إّن اًمتٛمقيؾ اًمتِم٤مريمل شم٤مرخيٞم٤ًم 

٦م قمغم اًم٘مراسم٦م أو اًم٘مٌٞمٚم٦م ٟمِمط قمغم اًمّمٕمٞمد اعمجتٛمٕمل سملم إومراد ووٛمـ اًمرواسمط اًم٘م٤مئٛم

أو اجلقار أو همػمه٤م ُمـ طمقاوـ اًمث٘م٦م واًمتْم٤مُمـ٪ وهق ُم٤م يدقمق اًمٞمقم إمم شمٗمٕمٞمؾ قم٘مقد 

اعمِم٤مريم٦م يم٤معمْم٤مرسم٦م واعمزارقم٦م واعم٤ًمىم٤مة وٟمحقه٤م ظم٤مرج إـمر اعم١مؾمًٞم٦م واعمٍمومٞم٦م 

طمٞم٨م شمٜمحٌس يمٛمٞم٤مت يمٌػمة ُمـ اعمدظمرات دون شمدوير وشمِمٖمٞمؾ، عم٤م ذم هذا اًمتٗمٕمٞمؾ ُمـ 

ؼ ًمٚمِمٛمقل اعم٤مزم أوًٓ، وعم٤م شمتْمٛمٜمف اعمْم٤مرسم٦م سملم إومراد اعمرشمٌٓملم سم٠مصٜم٤مف حت٘مٞم

اًمرواسمط اجل٤مُمٕم٦م ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت اعمراىم٦ٌم احلثٞمث٦م حلريم٦م أُمقاهلؿ. أُم٤م اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م 

ومال ؿمؽ أن واضمٌٝم٤م ٟمحق شمٗمٕمٞمؾ هذه اًمِمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اعمٜمٔمقُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمتٛمقيؾ ٓ 

ًمٙمـ ذًمؽ يٌ٘مك ُمقىمقوم٤م قمغم ُمٜمًقب اًمرىمل إظمالىمل ؾمٌٞمؾ إمم إؾم٘م٤مـمف أو شمٜم٤مؾمٞمف٪ 

ًمٚمٛمجتٛمع، وقمغم ُمدى اسمتٙم٤مر اهلٜمدؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ٕؾم٤مًمٞم٥م اًمتحقط اعمتقاوم٘م٦م ُمع 

 ُم٘م٤مصد اًمتنميع اإلؾمالُمل وومٚمًٗم٦م ٟمٔم٤مُمف اعم٤مزم وآىمتّم٤مدي، واحلٛمد هلل أوًٓ وآظمرًا.
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 اظمصادر واظمراصمع -أوًٓ 

ؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر اًمتٛمقيؾ إظمالىمل، شمرمج٦م: د. قمٌد سمت٤ميٞمٗم٤م، سمٞمٚمال، اعمّم٤مرف اإل -1

 أهمًٓمس – 42/ اًمٕمدد 22ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر )اعمجٚمد  -اًمرحـ اًمًٜمقد، جمٚم٦م اًمٍماط

 (.م2020

اًمٌٝمقيت، ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس سمـ إدريس، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م،  -2

 م.1983-هـ1403اًمري٤مض، ؾمٜم٦م 

ٝمقد اًمتٜمٔمػمي ًمٚمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م واحل٤مضم٦م إمم ُم٘م٤مرسم٦م ضمديدة سمقضمالل، حمٛمد، شم٘مٞمٞمؿ اعمج -3

قمغم وقء صمالصم٦م قم٘مقد ُمـ اًمتجرسم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م وأصمر اًمٕمقعم٦م اعم٤مًمٞم٦م قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م، أسمح٤مث 

م(، ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز، ضمدة، ُمريمز اًمٜمنم 2008اعم١ممتر اًمث٤مُمـ ًمالىمتّم٤مد اإلؾمالُمل )

 م.2009اًمٕمٚمٛمل، ؾمٜم٦م 

ٛمد سمـ قمٞمًك، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي اعمًٛمك سم٤مجل٤مُمع، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ أحد ؿم٤ميمر اًمؽمُمذي، حم -4

 وآظمريـ، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت )د.ت.(.

اجلقيٜمل، إُم٤مم احلرُملم قمٌد اعمٚمؽ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقؾمػ، همٞم٤مث إُمؿ ذم اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ،  -5

 هـ.1401حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اًمدي٥م، ُمٙمت٦ٌم إُم٤مم احلرُملم، 

ٛمد اًمًٌتل، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط، ُم١مؾم٦ًم اسمـ طم٤ٌمن، حم -6

 هـ.1414اًمرؾم٤مًم٦م، سمػموت ؾمٜم٦م 

 اسمـ طمزم، أسمق حمٛمد قمكم سمـ أحد، اعمحغم سم٤مٔصم٤مر، ط. دار اًمٗمٙمر سمػموت )د.ت.(. -7

 ُمٜمِمقر–طم٤ًمن، طمًلم طم٤مُمد، اًمٓمرق اعم٘مؽمطم٦م ًمٚمتحقط ود خم٤مـمر قم٘مقد آؾمتثامر  -8

 http://hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=110 -قىمٕمفُم قمغم

احلّملم، ص٤مًمح سمـ قمٌد اًمرحـ، اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُم٤م هل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، اًمري٤مض  -9

 )د.ت.(.
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احلٓم٤مب، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ًمنمح خمتٍم ظمٚمٞمؾ، ، ط. دار  -10

 هـ(.1412اًمٗمٙمر )

اعمٕمٝمد ح٤مد، ٟمزيف ، ُمدى صح٦م شمْمٛملم يد إُم٤مٟم٦م سم٤مًمنمط ذم  اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل،  -11

 م.2000اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث واًمتدري٥م، ضمدة، ؾمٜم٦م 

ُمزاي٤م وقم٘م٤ٌمت يمؾ صٞمٖم٦م ودورهـ٤م  -حقد، ؾم٤مُمل طمًـ، صٞمغ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل -12

ومـل متقيؾ ا ًمتٜمٛمٞم٦م )ٟمدوة ُم٤ًممه٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ذم آىمتّم٤مد اعمٕم٤مس(، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل 

 م.1988-هـ1409ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة، حمرم 

د، اعمًٜمد، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط وآظمريـ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، اسمـ طمٜمٌؾ، أح -13

 هـ.1416سمػموت ؾمٜم٦م 

ظم٤من، حمًـ، اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم اإلؾمالُمل اخل٤مزم ُمـ اًمٗم٤مئدة: حتٚمٞمؾ ٟمٔمري، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م  -14

 م(.1997-هـ1417/ ؾمٜم٦م 9اعمٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز: آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل، )جمٚمد 

د، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد، أسمق داود، ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م، ؾمٜمـ أيب داو -15

 دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت )د.ت.(.

اًمذيمػم، ُم٘مٌؾ ص٤مًمح أحد، ُمٕم٤مجل٦م اعمخ٤مـمر إظمالىمٞم٦م ذم اًمّمػموم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ضمريدة  -16

 م.01/05/2009آىمتّم٤مدي٦م، اًمري٤مض، سمت٤مريخ: 

ًم٤ٌميب احلٚمٌل، اسمـ رؿمد، أسمق اًمقًمٞمد حمٛمد سمـ أحد، سمداي٦م اعمجتٝمد، ُمٙمت٦ٌم ُمّمٓمٗمك ا -17

 م.1981-هـ1401اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

اًمزريمٌم، سمدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر، اعمٜمثقر ذم اًم٘مقاقمد، وزارة إوىم٤مف  -18

 م.1985-هـ1405اًمٙمقيتٞم٦م، 

زهمٞم٦ٌم، قمزاًمديـ: اعم٘م٤مصد اخل٤مص٦م سم٤مًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦م، ُمريمز مجٕم٦م اعم٤مضمد ًمٚمث٘م٤موم٦م  -19

 م، 2001-هـ1422واًمؽماث، ديب، ؾمٜم٦م 
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زيد، حمٛمد قمٌد اعمٜمٕمؿ، اًمدور آىمتّم٤مدي ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمٜمٔمري٦م أسمق  -20

-هـ1417واًمتٓمٌٞمؼ، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 م.1996

ٟمحق شمٓمقير ٟمٔم٤مم اعمْم٤مرسم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل،  -21

 م.2000-هـ1420ُمٙمت٥م اًم٘م٤مهرة، ؾمٜم٦م 

اًمنظمز، ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أحد، اعمًٌقط، ط. دار اعمٕمروم٦م، سمػموت  -22

 هـ(.1409)

اًمًٚمقُمل، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م واًمٗمرص اًم٤ًمٟمح٦م، ُمريمز دراؾم٤مت  -23

 م.2010-هـ1431اًم٘مٓم٤مع اًمث٤مًم٨م، اًمري٤مض ؾمٜم٦م 

سمـ اًمًٜمقد، قمٌد اًمرحـ سمـ ُمٕمٛمر، اقمت٤ٌمر اعمآٓت وُمراقم٤مة ٟمت٤مئ٩م اًمتٍموم٤مت، دار ا -24

 م.2003اجلقزي، اًمدُم٤مم،  ؾمٜم٦م 

اًمقىمػ قمغم وٕمٗم٤مء اعمجتٛمع وُمدى آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم قمٍمٟم٤م )سم٤مًمٚمٖم٦م اًمروؾمٞم٦م(، جمٚم٦م  -25

 م.2019ُمقؾمٙمق، ؾمٜم٦م  -(56-1/52اًمٕمدد  – 4اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مس: )اعمجٚمد 

دور اًمقىمػ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م واحلد ُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م، جمٚم٦م إُم٦م اًمقؾمط، اعمريمز اًمٕم٤معمل ًمٚمٌحقث  -26

 م(.2018ىمٓمر، اًمٕمدد اًمت٤مؾمع )أيمتقسمر  -ت اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمدوطم٦موآؾمتِم٤مرا

اًمًٞمقـمل، ضمالل اًمديـ قمٌد اًمرحـ سمـ أيب سمٙمر، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، دار اًمٙمت٥م  -27

 م.1983–هـ1403اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ؾمٜم٦م 

اًمِم٤مـمٌل، أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل، اعمقاوم٘م٤مت، ذح وحت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل دراز، دار اعمٕمروم٦م،  -28

 سمػموت )د.ت.(.

حمٛمد قمثامن، اعمدظمؾ إمم وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م، دار اًمٜمٗم٤مئس، قماّمن، ؾمٜم٦م ؿمٌػم،  -29

 م.2010-هـ1430
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اًمِمٛمري، ومٞمّمؾ سمـ ص٤مًمح، صٙمقك اعمْم٤مرسم٦م، دار اعمٞمامن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمري٤مض  -30

 م.2014-هـ1435ؾمٜم٦م 

صدي٘مل، حمٛمد ٟمج٤مة اهلل، اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م: اعمٌدأ واًمتّمقر واعمًت٘مٌؾ، جمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م  -31

 م.1998-هـ1418ٚمؽ قمٌد اًمٕمزيز: آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل، اعم

اسمـ قم٤مؿمقر، حمٛمد اًمٓم٤مهر، ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اعم١مؾم٦ًم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب  -32

 م.1985سم٤مجلزائر واًمنميم٦م اًمتقٟمًٞم٦م ًمٚمتقزيع سمتقٟمس، ؾمٜم٦م 

اجلزائر، ؾمٜم٦م  -قمٌده، أحد إدريس قمٌده، وم٘مف اعمٕم٤مُمالت، دار اهلدى، قملم ُمٚمٞمٚم٦م -33

 م.2000

، ٟمٔمري٦م اعمخ٤مـمرة ذم آىمتّم٤مد اإلؾمالُمل: دراؾم٦م ٦م، قمدٟم٤من قمٌد اهلل حمٛمدقمقيْم -34

 م.2010-هـ1431شم٠مصٞمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، اعمٕمٝمد اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ومرضمٞمٜمٞم٤م، ؾمٜم٦م 

قمٞمًك، ُمقؾمك آدم، صٙمقك اجلٛمع سملم اعمْم٤مرسم٦م واعمراسمح٦م، سمح٨م ُم٘مدم إمم ُم١ممتر  -35

م(، 2018أسمريؾ  9-8قاومؼ هـ اعم1439رضم٥م  23-22إيقذم اًمًٜمقي اًم٤ًمدس )

 م.2018ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ ؾمٜم٦م 

أسمقهمدة، قمٌد اًمًت٤مر، سمحقث ذم اعمٕم٤مُمالت وإؾم٤مًمٞم٥م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، جمٛمققم٦م  -36

 م.2003دًم٦م اًمؼميم٦م، ضمدة ؾمٜم٦م 

ومداد، اًمٕمٞم٤مر اًمّم٤مدق، ُم٤ًمئؾ ذم وم٘مف اًمقىمػ، اعمٕمٝمد اإلؾمالُمل ًمٚمٌحقث  -37

 م.2008واًمتدري٥م، اًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل ًمٚمتٜمٛمٞم٦م، ضمــدة 

اسمـ ىمداُم٦م، ُمقومؼ اًمديـ قمٌد اهلل سمـ أحد، اعمٖمٜمل، حت٘مٞمؼ: قمٌد اهلل اًمؽميمل، زقمٌد اًمٗمت٤مح  -38

 م.2005-هـ1426احلٚمق، دار قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت ؾمٜم٦م 

دار  حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمجل وآظمريـ، اًم٘مراذم، ؿمٝم٤مب اًمديـ أحد سمـ إدريس، اًمذظمػمة، -39

 هـ.1419اًمٖمرب اإلؾمالُمل، سمػموت ؾمٜم٦م 



 أطمؾؼة اظمجتؿع أؽماؽمًا ٓؽمتؽامل مـظقمة ايمتؿقيؾ اإلؽمالمل

 2020( ديسؿػم 1جمّؾة ايمسالم يمالومتصاد اإلؽمالمل، ايمعدد )

|406 

ي٦م، ؿمٛمس اًمديـ، أسمق قمٌد اهلل، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر، إقمالم اعمقىمٕملم قمـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقز -40

 م.1973رب اًمٕم٤معملم، حت٘مٞمؼ: ـمف قمٌد اًمرؤوف ؾمٕمد، دار اجلٞمؾ، سمػموت ؾمٜم٦م 

جلٜم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ قمدة قمٚمامء ووم٘مٝم٤مء ذم اخلالوم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، جمٚم٦م إطمٙم٤مم اًمٕمدًمٞم٦م، حت٘مٞمؼ:  -41

 .ٟمجٞم٥م هقاويٜمل، ُمٙمت٦ٌم ٟمقر حمٛمد، يمراشمٌم )د.ت.(

اسمـ ُم٤مضمف اًم٘مزويٜمل، أسمق قمٌد اهلل، حمٛمد سمـ يزيد، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد  -42

 قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت )د.ت.(.

جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم، جمٚم٦م جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، اًمدورة اخل٤مُم٦ًم، ُم١ممتر  -43

 (.2/1599جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، )اًمٕمدد: 

ري، صحٞمح ُمًٚمؿ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل، دار ُمًٚمؿ، اسمـ احلج٤مج اًمٜمٞم٤ًمسمق -44

 م.1991إطمٞم٤مء اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م، ُمٍم ؾمٜم٦م 

اعم١ممتر اًمٕم٤معمل ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمل، شم٘مرير اًم٘مدرة اًمتٜم٤مومًٞم٦م ًمٚمتٛمقيؾ اإلؾمالُمل ًمٚمٕم٤مم  -45

 م(، ممٚمٙم٦م اًمٌحريـ.07/11/2009م(، اًمدورة اًم٤ًمدؾم٦م قمنم )2009-2010)

ؿ اسمـ ٟمجٞمؿ، إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، حت٘مٞمؼ: اًمِمٞمخ زيمري٤م اسمـ ٟمجٞمؿ، زيـ اًمديـ سمـ إسمراهٞم -46

 م.1999-هـ1419ًمٌٜم٤من، ؾمٜم٦م  –قمٛمػمات، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت 

اًمٜم٤ًمئل، أحد سمـ ؿمٕمٞم٥م، اعمجتٌك اعمٕمروف سمًٜمـ اًمٜم٤ًمئل، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب،  -47

 سمػموت )د.ت.(.

حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٖمٜمل  اًمٜمقوي، حمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف، حترير أًمٗم٤مظ اًمتٜمٌٞمف، -48

 هـ(. 1408اًمدىمر، ط. دار اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ )

-أسمق اهلٞمج٤مء، إًمٞم٤مس قمٌد اهلل، شمٓمقير آًمٞم٤مت اًمتٛمقيؾ سم٤معمِم٤مريم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م  -49

 م.2007دراؾم٦م طم٤مًم٦م إردن، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه سمج٤مُمٕم٦م اًمػمُمقك، إردن ؾمٜم٦م 
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