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ايطرل ٠ايعًُ:)CV ( ١ٝ
أْا ٖاغِ عُسأمحد زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعًُٚ ١ٝعك ٛفًظ اؾاَع ١يف داَع ١سًبذٚ ١قاقس يف داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس ١ٜيف
نسدضتإ ايعسام،ساؾٌ عً ٢ايدنتٛزا ٙايعكٛد املؿسؾ-١ٝدزاضَ ١كازَْ ١كاؾد َٔ -١ٜداَع ١ايطًُٝاْ ١ٝيف عاّ .ّ2014
يكد أنًُت غٗاد ٠ايبهايٛزٜٛع يف ايدزاضات اٱض َٔ ١َٝ٬داَع ١ايطًُٝاْ ١ٝعاّ ٚ،ّ1998تعٓٝت نُعٝد يف
داَع ١ؾ٬ح ايد،ٜٔثِ سؿًت عًَ(٢ادطترل ضٓ)ّ2007 ١يف ْؿظ اؾاَعٚ ١يف اختؿاف ايؿك٘ املكازٕٚ،أؾبشت َٔ
أعكا١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف قطِ ايكاْ ٕٛبؿانًيت ايكاْ ٕٛيف داَع ١ضٛزإ ضٓٚ،ّ2008 ١اٯٕ أدزع يف داَع ١سًبذ ١نتدزٜطٞ
يف قطِ ايكاْ.ٕٛ
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ًَدـ
ٖرا ايبشح ٜٗدف يتكد ِٜز ١ٜ٩أضاضٚ ١ٝاقشَٚ ١باد ٤ٟعًُٚ ١ٝضبٌ َٚعامل إزغاد ١َُٗ ١ٜيكسٚز ٠ايتشَٔ ٍٛ
املؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض َٞ٬يف ٚقتٓا اؿاقسٚ،ذيو بطبب َاْسا ٙاي َٔ ّٛٝاملعاَ٬ت املؿسؾ ١ٝاحملسََ ١جٌ ايسبا
ٚايػؼ ٚأخر ايؿٛا٥د ٚتعط ٌٝاملعاَ٬ت اؾا٥ص ٠غسعا ٚاييت عُت ايد ٍٚاٱض َٔٚ،١َٝ٬أبسش ايتطٛزات اييت ٜػٗدٖا ٖرا
ايكطاع ٖ ٞايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱضٚ َٞ٬ؾل أسهاّ ايػسٜع ١اٱض ٫ ،١َٝ٬ضُٝا يف ظٌ ا٭شَ ١املاي١ٝ
ايعاملٜٚ،١ٝأتٖ ٞرا ايبشح يٝػط ٞداْبا َُٗا يف ٖرا اؾاْب ًٜٚك ٞايك ٤ٛعًَٛ ٢قٛع ايتشٚ ٍٛدٚاؾع٘ ٚأضباب٘ عٔ طسٜل
اؾاْب ايتٓعرلٚ ٟايؿكٗ َٔٚ،ٞثِ بٝإ املبٓ ٚ ٢ا٭ضظ ايؿهس ١ٜايػسع ١ٝهلرا ايتشٚ ٍٛايتػٝرل بأضًٛب عًُٚٚ ٞاقع ٞاعتُادا
عً ٢ايٓؿٛف ايػسعٚ ١ٝايكٛاعد ايعاَ ١يف ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
ٚزنصْا يف ٖرا ايبشح بتُعٔ عًَ ٢طأي ١ايبٓاٚ ٤ايتهٝٝـ ايػسعٚ ٞؼدٜد أضاضٝات َٚبٓ ٢ؾهس ٠ايتهٝٝـ بايٓطب١
يتش ٍٛاملؿازف َٔ ايتكًٝد ١ٜإىل اٱضٚ،١َٝ٬قد قطِ ايبشح إىل َكدََٚ ١بشجني ٚخامت ،١ؾؿ ٞاملبشح ا٭ ٍٚبني ايباسح
َؿٗ ّٛاملؿطًشات ايسٝ٥ط ١يًُٛقٛع ٚأضباب ٚدٚاؾع ايتش ٍٛاملؿسيف ايداخًٚ ١ٝاـازد،١ٝأَا يف املبشح ايجاْ ٞؾٝتٓاٍٚ
اجملاٍ ايتطبٝكٚ ٞا٭ضاع ٚاملبٓ ٢ايؿهس ٟملطأي ١ايتش ٚ ٍٛتهٝٝؿ٘ ايػسع ٞملٛقٛع ايتش ٍٛاملؿسيف َٔ ايتكًٝد ٟإىل اٱضَٞ٬
ٚتأؾ ً٘ٝعً ٢أضاع ايٓؿٛف ٚايتطبٝكات ايؿكٗٚ ١ٝايػسع ١ٝعً ٢ذيوٚ،تٛؾًٓا يف ايٓٗا ١ٜإىل فُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر املَُٗٗٓ ١ا:
إٕ ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًُؿسؾ ١ٝاٱض ١َٝ٬أَس ٚادب غسعا٫ٚ،بد ٭ؾشاب ٖر ٙاملؿازف ايسدٛع إىل اؿل ٚايتٛبٚ ١اٱق٬ع عٔ
املعاَ٬ت ٚايٓػاطا ت  ٚايعًُٝات احملسَ ١بػت ٢أْٛاعٗا ٚأدٓاضٗاٚ،إٔ ٖرا ايتشٜ ٍٛطاِٖ بػهٌ ؾعاٍ ٚنبرل يف تطٜٛس ؾٝؼ ٚأضايٝب ايعكٛد
ٚاـدَات املؿسؾ ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬اضتكطاب ا٭َٛاٍ ٚتػػًٗٝا،ثِ إٕ ايٓاع عاد ١إىل ايتعاٌَ َع ايبٓٛىٚ،يهٓ٘ ٫جيٛش ايتعاٌَ َع ايبٓٛى
ايتكًٝد ١ٜملاؾٗٝا َٔ املعاَ٬ت ٚايٓػاطات احملسَٖٚ، ١را َا أٚقع ايٓاع يف سادَٚ ١ػك ،١يرا ٫بد َٔ ايتػٝرل ٚايتبدٌٜ
ٚايتش ٍٛيف أضاضٝات َٚبادٖ ٤٣ر ٙايبٓٛى ٚؼًٜٗٛا إىل بٓٛى إضٖٚ،١َٝ٬را َاتكتك ٘ٝساد ١ايٓاع،ستٜ٫ ٢كعٛا يف اؿساّ
عٓد َعاَ٬تِٗ َع ٖر ٙايبٓٛى.
Abstract
This research aims to statement a number of contemporary issues related to the banks in the
financial and banking sector, such as Riba, fraud and taking benefits and disrupt transactions lawful,
as well as showing the most significant developments in this sector, such as transition from
traditional bank to the Islamic bank - especially under the global financial crisis - and the disclosure
of the reasons for the motives of the transition Theoretically and jurisprudence based on religious
texts and the general rules of Islamic law, and the research focused in depth the issue of adaptation
and select basics of the idea of adaptation for the transformation of conventional banks to Islamic.
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The research is divided into two sections and conclusion, first topic for statement the
concept of the basic terminology of the subject, also the causes and motives of banking
transformation, and the second in the applied field and the intellectual bases of the issue of
transformation and legitimacy which was establish on the basis of texts and applications
jurisprudential legitimacy, and the conclusion include the search results.

املكدَ:١
اؿُد هلل ٚايؿٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢خرل خًك٘ قُد ٚعً ٢آي٘ ٚؾشب٘ ٚضًِ أَا بعد:
اٱض ّ٬د ٜٔعاملٚ ٞغسٜعت٘ خامت ١ايػسا٥ع ٚايسضاْٚ ٌ٥ب ٘ٝخامت ا٭ْبٝا ٤يرا نإ ٫بد إٔ تهٖ ٕٛر ٙايسضاي ١خايد٠
َد ٣اؿٝاٚ ٠ؾاؿ ١يٲْطاْ ١ٝنًٗا ٚيف نٌ شَإ َٚهإٖٚ،را َاجيعًٗا بطبٝعتٗا تٓعِ سٝا ٠اٱْطإ ٚتكع َٓٗذا ٜكبط
تؿسؾات٘ يف مجٝع ْٛاسٚ،٘ٝخاؾَ ١اٜتعًل با٭َٛزاملايٚ ١ٝاملعاَ٬ت املعاؾس٠
ٚإٕ املطتذدات ٚاملطتشدثات ايؿكٗ ١ٝاملعاؾسٚ ٠خاؾَ ١ا ٜتعًل باملؿسف َٔ املطا ٌ٥ايعٜٛؿٚ ١ايػا٥ه،١ؾا٭سداخ
 ٚايٛقا٥ع ؼدخ ٚػدد يف اجملتُعات ٚا٭ؾساد يف ؾٛزغرلَتٓاٖٚ ١ٝعًٚ ٢د ٙٛغت ٢عٝح ٫تكـ عٓد سد َعنيٚ،اييت تصٜد
ؾعٛب ١يف إجياد سً ٍٛؾكٗ ١ٝهلا،٭ٕ ٖر ٙايٓٛاشٍ ايؿكٗ ١ٝاؿدٜج ١تطسم أبٛابا ؾكٗ ١ٝمل تطسم َٔ قبٌ٫ٚ،غو إٔ تؿِٗ ايٛاقع
ٚايعؿس  ٚايٓٛاشٍ َٚعسؾ ١سكٝكتٗا َٚاٖٝتٗا نُا ٖ ٞباٱغازات  ٚايعَ٬ات ٚايكسا ٔ٥ايػسعٚ ١ٝض ١ًٝيٲساط ١بٗرا ايٛاقع
عًُٝا ٚأنادميٝا ٜطُ ٢يف ٖرا ايعؿسبايتهٝٝـ ايػسع،ٞيرا حيتاز إىل دزاضَ ١طتؿٝكٚ ١عح عُٝل ٚٚايف يًٛؾ ٍٛإىل تهٝٝـ
ؾكٗ ٚ ٞتأؾ ٌٝغسع ٞهلر ٙايٛقا٥ع ٚاملطتذدات ٚخاؾ ١مباٖ ١ٝايتش ٍٛاملؿسيف املعاؾس .
ؾإذا ْعسْا إىل املؿازف ايتكًٝدَٚ ١ٜعاَ٬تٗا ْٚػاطاتٗا لد أْٗا يف نجرل َٔ عًُٝاتٗا تتدر أغها ٫كتًؿ ١د ٕٚايٓعس
إىل َدَٛ ٣اؾكٖ ١ر ٙايعًُٝات َع ْؿٛف ايػسٜع ١اٱضٖٚ ،١َٝ٬ر ٙهلا أثس ٚاقض يف تُٓ ٚ ١ٝتطٛز ٖر ٙايبٓٛى ٚخاؾ ١يف
اجملتُعات اٱضٚ،١َٝ٬يهٔ لد أض ١ً٦نجرل ٠تسد س ٍٛنٝؿ ١ٝايتشَٚ ٍٛدَ ٣ػسٚعٖ ١ٝرا ايتشَ َٔ ٍٛؿسف تكًٝد ٟإىل
َؿسف إضَٞ٬
أضباب اختٝاز املٛقٛع :باٱقاؾ ١إىل َاضبل ٖٓاى أضباب ٚدٚاؾع دعت ٫ختٝاز ٖر ايبشح بٗرا ايعٓٛإ َٓٗا:َ-1ا ْػٗد ٙاي ّٛٝيف فاٍ ا٫قتؿاد اٱض٫ٚ َٞ٬ضُٝا ايتعاٌَ َع املؿازف ٚاييت تعد يف عؿسْا ايكًب ايٓابض
يًشسن ١ا٫قتؿاد ١ٜيًُذتُعات.
٫ -2بد َٔ ٚدٛد ٚض ١ًٝأٚطسٜك ١ٱبتعاد ايٓاع عٔ ايتعاٌَ بايسبا ٚأخر ايؿا٥د ٠ايسب ١ٜٛيف املؿازف ٖٚرا ٜ٫تشكل
إ ٫عٔ طسٜكني:إَا بإْػاَ ٤ؿازف إض ١َٝ٬ددٜدٖٚ ٠را ٚسد ٙقد ًٜ٫بـ ٞسادات املطًِ ٭ٕ باملكابٌ ٖٓاى َؿازف
تكًٝدٚ،١ٜإمنا ٜٓبػ ٞؼ ٌٜٛاملؿازف ايكًٝد ١ٜإىل املؿازف اٱضٚ ١َٝ٬تػٝرلَٓٗذٗا َٚبادٗ٥ا ستٜ ٢تٛاؾل َع ا٭سهاّ ايػسع١ٝ
ٚذيو بدعٛتِٗ بايسدٛع إىل اؿل ٚايتُطو مبباد ٤ٟاملؿسف اٱض. َٞ٬
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 -3اؿاد ١إىل بٝإ ايبٓاٚ ٤ايتهٝٝـ ايػسع ٞيتش ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض َٞ٬نٜ ٞؿض ؼٛي٘ ٜٚهٕٛ
مبكتك ٢أسهاّ ايػسٜع ١اٱضٚ١َٝ٬عً ٢أضاع ٚتؿهرل بٓا ٤ؾشٝض،ستٜ ٢تُهٔ ايعُ ٌٝايتعاٌَ َع املؿسف بعد ايتشٍٛ
بؿٛز ٠ؾشٝش.١
َ-4ػانٌ ايعُ ٤٬املطًُني َع املؿازف ايتكًٝدٚ ١ٜخدَاتٗا ْٚػاطاتٗاَٚ ،عاؾٖ ١ر ٙايكك ١ٝا٫قتؿاد ١ٜاملُٗ١
تهُٔ يف دعٖ ٠ٛر ٙاملؿازف يتػٝرل ٚؼَ ٌٜٛطازٖا إىل َؿسف إضٚ َٞ٬ذيو عطب ايبٓاٚ ٤ايتهٝٝـ ايرْ ٟسٜد عج٘
ٚدزاضت٘.
ٖدف ايبشحٖٓ:اى اعتبازات تٓبع عٓٗا أُٖٖٚ ١ٝدف ٖرا ايبشح َٓٗا: -1بٝإ َؿٗ ّٛايتش ٍٛاملؿسيف َٔ ايتكًٝد ١ٜإىل اٱضٚ ١َٝ٬أضباب٘ ٚدٚاؾع٘ ايداخًٚ ١ٝاـازد.١ٝ
 -2بٝإ املبٓٚ ٢ا٭ضاع ايؿهس ٟملطأي ١ايتشٚ ٍٛتٛقٝض ايسأ ٟايػسع ٞيف ايتش َٔٚ ٍٛأ ٜٔميهٔ إٔ ْأخر ايتأؾٌٝ
ايػسع ٞهلر ٙايككٚ، ١ٝايجُس ٠ايػسع ١ٝاملسدَٗٓ ٠ٛاٚ ،بٝإ أؾ ٍٛا٭َٛاٍ اييت انتطبٗا قبٌ ايتش.ٍٛ
 -3بٝإ ايتهٝٝـ ايػسع ٞيتش ٍٛاملؿسف ايتكًٝدٖٚ ٟرا َٔ ايككاٜا املُٗٚ ١املتعًك ١باملؿسف ٚأؾشاب٘ بعد ايتٛب١
ٚايسدٛع إىل اؿل ٚايتعاٌَ بؿٛز ٠غسعٚ ١ٝعدّ أخر ايؿٛا٥د.
إغهاي ١ٝايبشح :تتًدـ إغهاي ١ٝايبشح يف :َ -1ااملكؿٛد مبؿٗ ّٛايتش ٍٛبايٓطب ١يًُؿازف ايتكًٝد ٌٖٚ ١ٜي٘ أضباب ٚدٚاؾع أّ تتش ٍٛنٝؿُا تػاَٚ ٤ت٢
تػا،٤٭ٕ قك ١ٝايتش ٫ ٍٛميهٔ إٔ ؼدخ بني عػٚ ١ٝقشاٖا،٭ٕ ٖٓاى ايعدٜد َٔ املتػرلات ٚايدٚاؾع ت٪ثس يف ٚاقع ايتش.ٍٛ
 -2إخكاع املؿازف ايتكًٝد ١ٜبعد ايتش ٍٛيكٛابط ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬عٝح ٫ؽايـ ايٓؿٛف ايػسعٖٚ ،١ٝرا
َاٜطتدع ٞقسٚز ٠تٛقٝض املبٓٚ ٢ا٭ضاع ايؿهس ٟملطأي ١ايتش ٍٛبؿٛز ٠عاَ.١
 -3قسٚز ٠ؼدٜد ايٛؾـ ايػسع ٞملطأي ١ايتش ٍٛاملؿسيف َٔ ايتكًٝد ٟإىل اٱض، َٞ٬٭ٕ ٖر ٙاملطأي ١املعسٚق١
ددٜدَٚ ٠طتشدث٫ٚ ،١بد َٔ تهٝٝؿٗا تهٝٝؿا غسعٝا ٚاقعٝا َكاؾدٜا ستٜ ٢ٴتُهٓٔ َٔ إجياد سهِ غسع ٞهلا.
ٚ -4دٛد ثػس ٠عًُ ١ٝيف نٝؿ ١ٝا٫دتٗاد ايؿكٗ ٞهلر ٙايككٚ ١ٝذيو يعدّ ٚدٛد سهِ غسع ٞخاف ضابل هلا ،سطب
اط٬ع ايباسحٖٚ،را ايبشح قاٚي ١غسع ١ٝيطد تًو ايجػس ٠اييت غؿٌ عٓٗا ايبعض.
ؾسق ١ٝايبشح:يٲداب ١عً ٢اٱغهايٝات ايٛازد ٠أع٫ ٙ٬بد َٔ ٚقع فُٛع َٔ ١ايؿسقٝات َٓٗا:ٜٛ-1دد اخت٬ف دٖٛس ٟبني املؿسف ايتكًٝدٚ ٟاملؿسف اٱض َٔ َٞ٬سٝح ايعكٛد ٚايٓػاطات ٚاـدَات يرا
٫بد َٔ ٚقع َٓٗر ٚزٜ٩ا ٚاقش ١س ٍٛايتش.ٍٛ
-2زغب ١ايعُ ٤٬يف اؿؿ ٍٛعًَٓ ٢تذات ددٜدٚ ٠غسعٖٚ ١ٝرا َا ٜدؾع أؾشاب ايبٓٛى ايتكًد ١ٜإىل ايتشٍٛ
ٚتػط ١ٝطًب ٚزغبات ايعُٚ ٤٬تكد ِٜاملٓتذات ايػسع ١ٝهلِ.
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ٖٓ -3اى دٚاؾع عدٜد ٠يًتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل اٱضَٗٓ َٞ٬ا اٱميإ ٚايتطٜٛل ٚايسبض.
 َٓٗر ايبشح:يف ٖر ٙايدزاض ١اتبع ايباسح املٓٗر ايتشًٚ ًٞٝا٫ضتتكسا ٞ٥ايتطبٝك ٞايرٜ ٟك ّٛعً ٢بٝإ أُٖ١ٝايٓؿٛف ٚغسسٗا ٚاضتكسا ٤ا٭ديَٗٓ ١ا ثِ ايتأؾ ٌٝايػسع ٞيًٛاقعٚ ١تطبٝكٗا عً ٢ايتش ٍٛاملؿسيف  َٔٚثِ بٝإ آزا ٤ايؿكٗا٤
ٚخاؾ ١املراٖب ا٭زبعٚ ١أقٛاٍ املعاؾس ٜٔيف املطأيٚ ١تكٛميٗا ٚايتعًٝل عًٗٝا ٚؼً ٌٝقتٛاٖا  ٚبٝإ املٓاط ٚايسادض َٓٗا.
 ايدزاضات ايطابك :١بايٓعس إىل سداث ١املٛقٛع ؾإٕ ايدزاضات اييت تعاجل ٖرا املٛقٛع قً ١ًٝدداٜ٫ٚ،صاٍ ٖرااملٛقٛع قٝد ايدزاضٚ ١ايبشح ٚحيتاز إىل َصٜد َٔ ايدزاضات ايعًُٚ ١ٝخاؾ َٔ ١قبٌ أٌٖ ا٫ختؿافَٚ،ع ٖرا ٖٓاى دٗٛد
ق٫ ١ُٝميهٔ ا٫ضتػٓا ٤عٓٗا َٔ قبٌ بعض ايعًُا ٤ا٭دٚ ٤٬نريو امل٪متسات ايعًَُٗٓ ١ٝا(:ؼ ٍٛاملؿسف ايسب ٟٛإىل َؿسف
إضَ ٚ َٞ٬كتكٝات٘) د.ضعٛد ايسبٝع(ٚ،١ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ ٚؾل اسهاّ ايػسٜع ١اٱضٜ )١َٝ٬صٕ خًـ ضامل
ايعطٝات ٚ،عٛخ امل٪متسايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً١ٝ
ايكاْ -ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد.ّ2015 ،٠
خط ١ايبشح َٔٚ:أدٌ ايٛؾ ٍٛإىل ٖدف ايبشح ؾكد مت تكط ِٝايبشح إىل َكدََٚ ١بشجني ٚخامت،١ؾؿ ٞاملبشحا٭ ٍٚبني ايباسح َؿٗ ّٛاملؿطًشات ايسٝ٥ط ١يًُٛقٛع ٚأضباب ٚدٚاؾع ايتش ٍٛاملؿسيفٚ،قطِ عًَ ٢طًبني:ؾؿ ٞاملطًب
ا٭ ٍٚتعسٜـ ٚبٝإ يٮيؿاظ ٚاملؿطًشات املتعًك ١باملٛقٛعٜٚ،تشدخ يف املطًب ايجاْ ٞعٔ ايدٚاؾع ٚأضباب ايتش ٍٛايداخً١ٝ
ٚاـازد، ١ٝأَا يف املبشح ايجاْ ٞؾٝتٓا ٍٚاجملاٍ ايتطبٝكٚ ٞا٭ضاع ٚاملبٓ ٢ايؿهس ٟملطأي ١ايتشٚ ٍٛتهٝٝؿ٘ ايػسعٚ،ٞقطِ عً٢
َطًبني:ا٭ ٍٚخاف با٭ضاع ٚاملبٓ ٢ايؿهس ٟملطأي١ايتشٚ،ٍٛيف املطًب ايجاْ:ٞايتهٝٝـ ايػسع ٞملٛقٛع ايتش ٍٛاملؿسيف َٔ
ايتكًٝد ٟإىل اٱضٚ َٞ٬تأؾًٗٝا عً ٢أضاع ايٓؿٛف ٚايتطبٝكات ايؿكٗٚ ١ٝايػسع ١ٝعً ٢ذيو.
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املبشح ا٭ٍٚ
ايتعسٜـ بتش ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜإىل املؿازف اٱض١َٝ٬
(ا٭ضباب ٚايدٚاؾع )
املطًب ا٭:ٍٚايتعسٜـ باملؿاٖ ِٝايسٝ٥ط١
أ :٫ٚايبٓا ٤ايػسع ٞيػٚ ١اؾط٬سا:
ايبٓا ٤ايػسع ٞنًَُ ١سنب ١تته َٔ ٕٛنًُتني ُٖا(ايبٓا(ٚ)٤ايػسعْ،)ٞتشدخ أ ٫ٚعٔ املعٓ ٢ايًػ ٟٛيًبٓا٤
ايػسع،ٞثِ عٔ املعٓ ٢اٱؾط٬س ٞثاْ:١ٝ
أ-ايبٓاٚ:٤ايبينْ:كٝض اهلدّ،بٓاٜ ٙبٓ ٘ٝبٓٝاّ ٚبٓا٤ٶ،مجع٘ أبٓٚ،١ٝبٓ ٢ايػٚ ٤ٞبٓاٚ ٤بٓٝاْا أقاّ دداز ٚ ٙمٜ ٙٛكاٍ بٓ٢
ايطؿ ٚ،١ٓٝاضتعٌُ فاشا يف َعإ نجرل ٠تدٚزس ٍٛايتأضٝظ ٚايتُٓٚ،)1( ١ٝايبٓاٚ ٤قع غ ٤ٞعً ٢غ ٤ٞعً ٢ؾؿٜ ١ساد بٗا
ايجبٛت(ٖٚ،)2را املؿطًض ي٘ ؾً ١بايتهٝٝـ يف أُْٗا ٜد ٕ٫عً ٢ساٍ ايػٚ ٤ٞؾؿت٘ ٚتأضٝظ ٚقع ددٜد.
ب-ايػسع يػ:١ايػني ٚايساٚ ٤ايعني أؾٌٷ ٚاسدٷٜ ٖٛٚ،أت ٞعً ٢عدَ ٠عإ َٓٗا:ايسؾع ٚايبٝإ ٚا٫ظٗاز ٚ ،ايػٳسٜعٳ:ُ١
(.)3

ػ ٳسعٳ ُ١املا٤ٹَٛ ٖٛٚ ،زدٴ ايػازب١ٹ ٚ،ايػسٜعَ ١ا غسع اهلل يًعباد َٔ أَس ايدٜٔ
ٳَ ٵ
ز -ايبٓا ٤ايػسع ٞاؾط٬سا:

ٖ ٛؼسٜس املطأي ١املطتذدٚ ٠ؼدٜد طبٝعتٗا ٚسكٝكتٗا ٚبٝإ َد ٣اْتُاٗ٥ا إىل أؾٌ غسعَ ٞعتدل ٚزدٖا إي ٘ٝبتدؿٝـ ايٛؾـ
()4

ايػسع ٞيًٛاقع ١ايعًُ ١ٝاملطتذد ٠اييت مل ٜطبل ؾٗٝا ْـ.

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ-1عس:ايؿساٖٝد،ٟأبٛعبدايسمحٔ اـً ٌٝبٔ أمحد،تٖ175-ـ:نتاب ايعني،تَٗ:د ٣املدصٚ َٞٚد.إبساٖ ِٝايطاَسا ،ٞ٥داز َٚهتبٍ٬ٖ ١
ٚ ،382/8:ابٔ ؾازع،أب ٞاؿطني أمحدَ:عذِ َكاٜٝظ ايًػ،١ت:عبدايط ّ٬قُد ٖاز ،ٕٚدازاؾ -ٌٝبرلٚت ،طّ1979/2
ٚ،302/1:ايؿرلٚشآباد،٣

فدايدٜٔ

أبٛ

طاٖسقُدبٔ

ٜعكٛب،تٖ817،ـ:ايكاَٛع

احملٝط،تَ:هتب

ؼكٝل

ايذلاخ

يف

َ٪ضط١ايسضاي،١بإغساف:قُد ْع ِٝايعسقطٴٛض٪َ ، ٞضط ١ايسضاي– ١برلٚت،طَٚ،1264:ّ2005/8ؿطؿ،٢إبساٖ ٚ ِٝآخس:ٕٚاملعذِ ايٛضٝط،
ت :فُع ايًػ ١ايعسب،١ٝداز ايدع.479/1:٠ٛ
 -2ايهؿ،ٟٛأبٛايبكا ٤أٜٛب َٛض ٢اؿطٝين،تٖ1094-ـ:ايهًٝات َعذِ يف املؿطًشات ٚايؿسٚم ايًػ،١ٜٛت :عدْإ ايدزٜٚؼ ٚقُد
املؿس٪َ ،ٟضط ١ايسضاي-١برلٚت،ّ1998 ،د.ط.241:
-3اؾٖٛس،ٟإزلاع ٌٝبٔ محاد:ايؿشاح تاز ايًػٚ ١ؾشاح ايعسب،١ٝت :أمحد عبد ايػؿٛزعطاز،دازايعًِ يًُٜ٬ني -برلٚت،ط /4
ٚ ،1236/3:ّ1987ابٔ ؾازع:املؿدز ايطابلٚ ،262/3 :ايهؿ:ٟٛاملؿدز ايطابل.524:
 -4اضتؿاد ايباسح يتعسٜـ ايبٓا ٤ايػسع َٔ ٞفُٛع َٔ ١ايتعسٜؿات ايٛازد ٠يف بعض ايهتب املعاؾسَٗٓ ٠ا:قًعذ ،ٞقُد زٚاع -قٓٝيب،ساَد
ؾادم:
َعذِ يػ ١ايؿكٗا،٤دازايٓؿا٥ظ-ا٭زدٕ،طٚ،143:ّ1988 /2غبرل،قُد عجُإ ايتهٝٝـ ايؿكٗ ٞيًٛقا٥ع املطتذدٚ ٠تطبٝكات٘ ايؿكٗ،١ٝ
دازايكًِ-دَػل،ط.30-27:ّ2014/2
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ثاْٝا:ايتش ٍٛيف ايًػٚ ١ا٫ؾط٬ح:قبٌ تعسٜـ ايتش ٍٛاملؿسيف ٫بد َٔ ايتعسف عًَ ٢ؿٗ ّٛايتش:ٍٛ
أ-ايتش ٍٛيػ:١تأتٖ ٞر ٙايهًُ ١مبعإ عدَٗٓ ٠ا:ايتٓكٌ َٔ َٛقعٕ إىل َٛقع،أ ٚايتػرلَٔ ساٍ إىل ساٍ ،أ ٚشاٍ إىل
غرل :ٙؼ ٍٛعٓ٘(ٚ،)1دا ٤يف"َكاٜظ ايًػ"١يف َعٓ ٢نًُ(١سٚ(:)ٍٛساٍ ايػدـ حي ٍٛإذا ؼسىٚ،نريو نٌ َتش ٍٛعٔ
سايًَٚ،)2()١دـ ايك ٍٛأْ٘ يػ ١تعين ايتٓكٌ ٚايتػرل ٚاٱشايٚ ١طًب ايبد.ٌٜ
ب-اؾط٬ساٖٛ :اْ٫تكاٍ َٔ ٚقع ؾاضد غسعاّ إىل ٚقع ؾاحل غسعا.

()3

ز -ايتش ٍٛاملؿسيف :اضتبداٍ أ ٚتػٝرل املعاَ٬ت ا٫قتؿاد ١ٜاييت ؽايـ أسهاّ ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬مبا ٜٛاؾكٗا َٔ
()4

دٗٚ ،١ابتهاز املعاَ٬ت ا٫قتؿاد ١ٜاييت ؼكل أٖداف ا٫قتؿاد اٱض َٔ َٞ٬دٗ ١أخس.٣

ٚاملكؿٛد بايتشٖٓ ٍٛا يف ايبشح ٖ:ٛاْ٫تكاٍ ٚايتػٝرل َٔ ساي(١املؿسؾ ١ٝايتكًٝد)١ٜاملٛؾٛف يف ايػسع باؿساّ ٚاملبٓ١ٝ
عً ٢ايسبا ٚايؿا٥د ٠املؿسؾ ١ٝاحملعٛز ٠غسعاّ إىل(املؿسؾ ١ٝاٱض)١َٝ٬املباس ١غسعاّ ٚ ،ذيو بتطبٝل ٚٚقع ايعكٛد ٚاملعاَ٬ت
ٚا٭ْػط ١املطابك ١يًػسٜعٚ ١أسهاَٗا بد ٫عٔ املعاَ٬ت  ٚاـدَات املؿسؾ ١ٝايتكًٝد ١ٜاحملعٛز،٠عٝح تؿبض مجٝع أْػط١
َٚعاَ٬ت املؿسف ٚعكٛد ٙؽكع ملبادٚ ٤٣قٛابط ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬أسهاَٗا.
ثايجا :تعسٜـ املؿسف ايتكًٝدٖٓ:ٟاى تعسٜؿات عدٜد ٠هلر ٙامل٪ضط ١املايَٗٓ ١ٝا:
٪َ ٖٛ-1ضطَ ١ايٚ ١ٝظٝؿتٗا ايسٝ٥ط ١ػُٝع ا٭َٛاٍ َٔ أؾشابٗا يف غهٌ ٚدا٥ع دازٚ،١ٜقسٚض بؿا٥د ٠قدد٠
ابتد ا٤ٶ،ثِ إعاد ٠إقساقٗا ملٔ ٜطًبٗا بؿا٥د ٠أندلٜٚ،سبض املؿسف ايؿسم بني ايؿا٥دتني،نُا ٜكدّ اـدَات املؿسؾ ١ٝاملستبط١
()5

بعًُٝيت ا٫قذلاض ٚاٱقساض.

َٓ ٖٛ-2ػأَ ٠اي ١ٝتتادس بايٓكٛد ٚهلا غسض زٝ٥ط ٖٛ ٞايعٌُ نٛضٝط بني زٚ٩ع ا٭َٛاٍ اييت تطع ٢يًبشح عٔ
()6

فا٫ت ا٫ضتجُاز ٚبني ا٫ضتجُاز ايرٜ ٟطع ٢يًبشح عٔ زٚ٩ع ا٭َٛاٍ.

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ -1عس:ايؿساٖٝد:ٟاملؿدزايطابل ٚ،298/3:اؾٖٛس:ٟاملؿدزايطابلٚ،1680/4:ابٔ ؾازع:املؿدزايطابل 121/2:
 -2ابٔ ؾازع:املؿدز ْؿط٘.
 -3ايسبٝع،١ضعٛد قُد :ؼ ٍٛاملؿسف ايسب ٟٛإىل َؿسف إضَٚ َٞ٬كتكٝات٘،زضايَ ١كدَ ١يٓ ٌٝدزد ١املادطترل غرلَٓػٛز، ٠داَع ١أّ
ايكس -٣ايطعٛد، ١ٜع .4 /1: ّ1989
 -4بعداؽ،عبدايهس:ِٜاملتطًبات ا٫قتؿادٚ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬عح َٓػٛزيف امل٪متسايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس،ٕٚنً١ٝ
ايكاْ -ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد ٠يف.142-141: ّ2015/10 /7-6
َ -5ؿطؿ،٢ابساٖ ِٝقُد  ،تك ِٝٝظاٖس ٠ؼ ٍٛايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜيًُؿسؾ ١ٝاٱض،١َٝ٬دزاض ١تطبٝك ١ٝعٔ ػسب ١بعض ايبٓٛى ايطعٛد،١ٜزضاي١
َادطترل ؾ ٢ا٫قتؿاد ا٫ض ،٢َ٬اؾاَع ١اَ٫سٜه ١ٝاملؿتٛس- ١قطِ ا٫قتؿاد ا٫ضَ ،َٞ٬هتب ايكاٖس.20:ّ2006 ،٠
Waseem ahmed,Islamic banking in the UK:Challenges and Opportunities,Kingston Business -6
Business School ,London ,2009: 34.
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 ٖٛ-3تًو املؿازف ايتذاز ١ٜاييت تتعاٌَ بٓعاّ ايؿا٥د ٠ؾُٝا تتًك َٔ ٢قسٚض باضِ ٚدا٥عٚ،ؾُٝا تكدّ َٔ قسٚض
اضتجُاز ١ٜيعُٗ٥٬اٖٚ)1(.را ايتعسٜـ ٖٛاملدتازاملٓطذِ َع ٚاقع ْٚػاطات ايبٓٛى ايتكًٝد.١ٜ
زابعا :تعسٜـ املؿسف اٱض :َٞ٬قد نجستعسٜؿ٘ ٚيهٔ أغًب ٖر ٙايتعسٜؿات تتؿل عً ٢إٔ ٖر ٙامل٪ضط ١تك ّٛعً٢
أضظ إضٚ ١َٝ٬غرل زب ١ٜٛيف عكٛدٖا ْٚػاطاتٗاٖ َٔٚ،ر ٙايتعسٜؿات:
 ٖٞ-1املؿازف اييت تًتصّ بتطبٝل ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬يف عَُ ّٛعاَ٬تٗا املؿسؾ ٚ ١ٝا٫ضتجُاز َٔ ١ٜخ ٍ٬تطبٝل
َؿٗ ّٛايٛضاط ١املاي ١ٝايكا ١ُ٥عًَ ٢بدأ املػازن ١يف ايسبض ٚاـطاز َٔ ٠خ ٍ٬إطاز ايٛناي ١بٓٛعٗٝا ايعاَٚ ١اـاؾ١

)2(.

ٖٛ-2املؿسف ايرًٜ ٟتصّ بتطبٝل أسهاّ ايػسٜع١اٱض ١َٝ٬يف مجٝع َعاَ٬ت٘ املؿسؾٚ ١ٝايتُ ٚ ١ًٜٝٛاٱضتجُازَٔ،١ٜ
()3

خ ٍ٬تطبٝل َؿٗ ّٛايٛضاط ١املاي ١ٝايكا ِ٥عًَ ٢بدأ املػازن ١يف ايسبض ٚاـطاز.٠

٪َ-3ضطَ ١ايَ ١ٝؿسؾٚ ١ٝضٝط،١تًتصّ يف مجٝع َعاَ٬تٗا ْٚػاطٗا ا٫ضتجُازٚ ٟإدازتٗا ؾُٝع أعُاهلا بايػسٜع١
()4

اٱضَ ٚ ١َٝ٬كاؾدٖاٚ،تٗدف إىل ؼكٝل ايسبض ٚايعٌُ عً ٢ايتُٓ ١ٝا٫قتؿادٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيٮؾساد ٚامل٪ضطات.

املطًب ايجاْ :ٞأضباب ايتشٚ ٍٛدٚاؾع٘
َٔ املعً ّٛإٔ أ ٟاْتكاٍ أ ٚؼ َٔ ٍٛض ٤ٞإىل دٝد  َٔٚؾاضد إىل ؾاحل ٫بد إٔ ٜهْٛ ٕٛعٝاٚنٝؿٝا ٜٚتعًل مباٖ١ٝ
املٛقٛع ْ ٚعاَ٘ ايػسعٚ ٞهلرا ايتش ٍٛايٓٛعٚ ٞايهٝؿ ٞيًُؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض َٞ٬عد ٠دٚاؾع َٚدلزات
تتٓٛع ٚتتعدد عطب أُٖٝتٗا َٓٗا:
ايؿسع ا٭: ٍٚ
ا٭ضباب ٚايدٚاؾع ايداخً ١ٝأ ٚايرات:١ٝ
ٖٓاى أضباب ذات ١ٝتدؾع باملؿازف ايتكًٝد ١ٜاؽاذ ايكساز اؿاضِ بايتش ٍٛم ٛاملؿازف اٱضٚ ١َٝ٬ايتدًـ َٔ
اـدَات  ٚا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت ايسبٖٚ ١ٜٛر ٙايدٚاؾع إَا غسع ١ٝأٚاقتؿاد ١ٜأ ٚأخسَٗٓ، ٣ا:

_____________________________________________________________________________________________

 -1ايصزقاَ،ؿطؿ ٢أمحد:املؿازف َعاَ٬تٗا ٚدا٥عٗا ؾٛا٥دٖا،فً ١اجملُع ايؿكٗ ٞا٫ض-َٞ٬فً ١دٚزب ١قهُٜٓ –١ؿدزٖا اجملُع ايؿكٗ ٞا٫ضَٞ٬
بسابط ١ايعامل اٱضَ-َٞ٬ه ١املهسَ ،١ع / 1ع،1ط.151 :ّ2003/5
 -2خسٜٛؽ،سطين عً:٢دٚزاملؿازف اٱض ١َٝ٬يف اؿد َٔ تداعٝات ا٭شَ١املاي ١ٝايعامل(١ٝدي ٌٝاملؿازف اٱض ١َٝ٬ا٭زدْٚ،)١ٝزق ١عٌُ َكدَ ١إىل
امل٪متسايعًُ ٞايدٚي ٞايسابع،نً١ٝاٱقتؿاد ٚايعً ّٛاٱداز-١ٜداَع ١ايهٜٛت.16:ّ2010،
-3قُد ايبًتاد:ٞاملؿازف اٱض ١َٝ٬ايٓعس-١ٜايتطبٝل-ايتشدٜاتَ،هتب ١ايػسٚم ايدٚي-١ٝايكاٖس،٠ط20-19:ّ2012/1
ٜٓ-4عس:أمحد ضًُٝإ خؿا :١ْٚاملؿازف اٱضَ ١َٝ٬كسزات ؾٓ ١باشٍ–ؼدٜات ايعٛمل -١اضذلاتٝذَٛ ١ٝادٗتٗا ،عامل ايهتب اؿدٜح ٚددازا
يًهتاب ايعامل-ٞا٭زدٕ،طٚ61:ّ2008/1عبدايسمحٔ ٜطس ٟأمحد:دٚزاملؿازف اٱض ١َٝ٬يف تعب ١٦املٛازد املاي ١ٝيًتُٓ،١ٝعح َكدّ يف ْد ٠ٚايبٓٛى
اٱضٚ ١َٝ٬دٚزٖا يف تُٓ ١ٝاقتؿادٜات املػسب ايعسب-ٞايبٓو اٱض َٞ٬يًتُٓ.129 :ّ1990ْٜٛٝٛ22-18،١ٝ
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 -1ايداؾع ايدٜين(ايػسع:)ٞإٕ اير ٟميٝص ب٘ املطًِ عٔ غرل ٖٛ ٙعكٝدت٘ ٚإمياْ٘ ٚايتصاَ٘ بأٚاَس ٚأسهاّ د ٜ٘ٓا٫ضَٞ٬
اؿٓٝـَ ٖٛٚ ،ؿدز دٚاؾع٘ ٚبٛاعج٘ يف ايعٝؼ َٚعاَ٬تْ٘ٚ،ؿٛف ايػسٜع ١نجرل ٠تدٍ عً ٢اؿح اهلد ٚ ٣ادتٓاب اؿساّ
ٚايؿٛاسؼ  ٚايؿطاد ٚايك ٍ٬يف نٌ ْٛاس ٞاؿٝاَٗٓ ٠ا قٛي٘ تعاىلطقٌُٵ إٔٻُْٳا ٳسسٻّٳ زِّٳبٞٳ ايِؿَٛٳا ٹسؼٳ َٳا َظ ٳٗسٳ َٹ ٵٓٗٳا ٚٳَٳا بٳطَٔٳ
ٳصٍٵ بٹ٘ٹ ضٴًِطَاْٶا ٚٳإَٔٵ تٳكُٛيُٛا عٳًَ ٢ايًٖ٘ٹ َٳا يَا تٳعٵ ًَُٴٕٛٳصضٛز٠ا٭عسافٚ،33:قٛي٘
ػسٔنُٛا بٹايًٖ٘ٹ َٳايَِٵ ٜٴٓ ِّ
ٚٳاِيإٔثٵِٳ ٚٳايِبٳ ٵػٞٳ بٹػٳ ٵٝسٔ ايِشٳلِّ ٚٳإَٔٵ ٴت ٵ
طايٖرٹٜٔٳ ٳٜأِنًُُٕٛٳ ايسِّبٳا يَاٜٳكَُٛٴٕٛٳ إٔيٖا َنُٳا ٜٳكُّٛٴ ايٖرٹٜ ٟٳتٳدٳبٻطُ٘ٴ ايػٻٝٵطَإٴ َٹٔٳ اِيُٳظِّ ذٳٹيوَ ٹبأَْٻٗٴِٵ قَايُٛا إٔٻُْٳا ايِبٳٝٵعٴ َٹجٵٌٴ ايسِّبٳا ٚٳَأسٳٌٻ ايًٖ٘ٴ
ايِبٳٝٵعٳ ٳ ٚٳسسٻّٳ ايسِّبٳا َؾُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ َٳ ٵٛعٹعََ ْ١ٹٔٵ زٳبِّ٘ٹ ؾَاْٵٳتٗٳ ٢ؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳ ٚٳأَ ٵَسٴٙٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ ٚٳَٳٔٵ عٳادٳ َؾأُٚيَٹ٦وَ َأؾٵشٳابٴ ايٓٻازٔ ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا
خٳايٹدٴ ٚٳٕصضٛز ٠ايبكس ،275:٠يرا ٜعتدلايٛاشع ايدٜين ٚا٫عتكاد بتطبٝل غسٜع ١اهلل ٚايتٛب ١إىل اهلل ٚاٱميإ عسَ ١ايسبا  ٚايؿٛا٥د
املؿسؾ ٚ ١ٝايتدًـ َٔ املعاَ٬ت ٚاـدَات احملسٸَ َٔ ١أِٖ ايدٚاؾع يًتشٚ ٍٛايعٌُ ٚؾل َباد ٤ٟايػسٜعٚ،١ذيو إدزانا
يكٛي٘ تعاىل قَايُٛا إٔٻُْٳا ايِبٳٝٵعٴ َٹجٵٌٴ ايسِّبٳا ٚٳَأسٳٌٻ ايًٖ٘ٴ ايِبٳٝٵعٳ ٳ ٚٳسسٻّٳ ايسِّبٳاصٚ،خٛؾا َٔ غكب اهلل تعاىل َٔ قٛي٘ط َؾإٕٔٵ يَِٵ تٳؿِعٳًُٛا َؾ ِأذٳْٴٛا
ش ٵسبٺ َٹٔٳ ايًٖ٘ٹ ٚٳ ٳزضٴٛيٹ٘ٹ ٚٳإٕٔٵ تٴبٵتٴِٵ ؾَ ًَهُِٵ زٴ٤ٴٚعٴ أََٵٛٳاٹيهُِٵ يَا تٳعًِٹُٴٕٛٳ ٚٳيَا تٴعِ ًَُٴٕٛٳصضٛز ٠ايبكسٚ،279:٠نإ َٔ املٓطكٚ ٞايطبٝعٞ
بٹ ٳ
إٔ ته ٕٛزغب١املؿسف ايتكًٝدٚ ٟايكاُ٥ني عً َٔ-٘ٝاملطًُني ٚاملتُطهني بد-ِٜٗٓايسدٛع إىل أسهاّ دٚ ِٜٗٓتٛاؾل
َعاَ٬تِٗ املؿسؾَ ١ٝع ٖر ٙا٭سهاّ أٚعدّ ايتعازض ؾُٝا بُٗٓٝا.

()1

 -2ايداؾع ا٫قتؿادٖٛٚ : ٟايطع ٢م ٛتعع ِٝا٭زباح:
ايطٝاض ١ا٫قتؿادٚ ١ٜايطع ٞم ٛايُٓٚ ٛنطب ا٭زباح اهلاٚ ١ً٥تععُٗٝا ٚتٛضٝع زقع ١ايتٓاؾظ هلا أثس نبرل يف ايتشٍٛ
َٔ َؿسف تكًٝد ٟإىل َؿسف إض َٞ٬ن ْ٘ٛاقتؿادا ؾًبا سكٝكٝا زعٝاٖٚ،را ايداؾع ٜعتدل َٔ ا٭ٖداف ا٭ضاض ١ٝيد٣
املؿسف ايتكًٝدٜٗٚ ٟدف إيٗٝا َٔٚ،ايطبٝع ٞإٔ ًٜذأ ٖرا ايٓٛع َٔ املؿسف إىل ا٫ضتؿاد ٠قدزاملطتطاع َٔ ٖرا
املؿدزايسابض ٚاملطتؿٝدٚ ،يهٔ َع ٖرا ْس ٣إٔ امل٪ضطات املؿسؾ ١ٝايتكًٝد ١ٜتتعاٌَ بعكٛد  ٚخدَات أغًبٗا ٜتعازض َع
أسهاّ ايػسٜع َٔ ١أخر ايؿٛا٥د ٚايسبا  ٚبٝع ا٭ٚزام املاي ١ٝاملتكُٓ ١ايسبا ٚغرلٖاٚ،قد تهٖ ٕٛر ٙامل٪ضطات خاي َٔ ١ٝايعكٛد
ٚاملعاَ٬ت ا يػسعَ ١ٝجٌ املكازب ٚ ١ا٫ضتؿٓاع ٚايطًِ ٚاملطاقاٚ ٠غرلٖا ،مما جيعٌ َٔ ايؿسد املطًِ يف اجملتُع ٜ٫تعاٌَ َع
ٖر ٙامل٪ضطات ٚخاؾ ١يف ايد ٍٚاٱضٖٚ،١َٝ٬را َا أد ٣باملؿسف ايتكًٝد ٟإىل ايتؿهرل بأضًُ ١املؿسف يتعع ِٝأزباس٘

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ-1عس:ضعٛد قُد عبداهلل ايسبٝع:١ؼ ٍٛاملؿسف ايسب ٟٛإىل َؿسف إضَٚ َٞ٬كتكٝات٘،زضايَ ١ادطترل يف ا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬داَع ١أّ ايكس٣
َه ١املهسَ،١نً ١ٝايػسٜعٚ١ايدزاضات اٱض-١َٝ٬قطِ ا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬ضٓٚ،12-10/1:ّ1989١عبدايهس ِٜبعداؽ:املتطًبات
ا٫قتؿادٚ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض ،َٞ٬امل٪متس ايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض :َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل
ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ-ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشدٚ،146-145: ّ2015،٠أمحد عبدايسس ِٝآٍ قُٛد ٚأمحد ؾاحل
املسشٚق:ٞؼ ٍٛايبٓو ايتكًٝد ٟإىل إض–َٞ٬ايٓعسٚ ١ٜخطٛات ايتطبٝل ،امل٪متسايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل
ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ– ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد.66:ّ2015 ،٠
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ٚتًب ١ٝساد ١ايعُ ٤٬يف اجملتُعٖٚ ،را ٜدخٌ قُٔ املٓاؾط ١يف درب ايعُ ٤٬ايرٜ ٜٔطع ٕٛيًهطب ٚايعٝؼ اؿ ٍ٬يف اجملاٍ
()1

املؿسيف املتٛاؾل َع ايػسٜع ١اٱضٜٚ ،١َٝ٬سؾك ٕٛايعٌُ املؿسيف املدايـ ٭سهاّ ايػسٜع ١اير ٖٛ ٟايسبا أخرا ٚعطا٤ٶ.
ايؿسع ايجاْ: ٞا٭ضباب ٚايدٚاؾع اـازد:١ٝ

باٱقاؾ ١إىل ايدٚاؾع ايداخًٖٓ ١ٝاى دٚاؾع خازد ١ٝقد ت٪ثسعً ٢اؽاذ قساز ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل
اٱضَٗٓ َٞ٬ا (:)2
-1ايتأثرل عً ٢قسازات املؿسف ايتكًٝدٚ ٟتػٝرل ْعاَ٘ ا٭ضاضٚ ٞذيو َٔ خ ٍ٬ايػسانَ ١ع أسداملؿازف اٱض١َٝ٬
ٚذيو بػسا ٤سؿ ١أْ ٚؿـ أضِٗ املؿسف ايتكًٝد،ٟؾُٔ ٖرا املٓطًل ميهٔ ؼ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل اٱضٚ َٞ٬مبٛاؾك١
اؾُع ١ٝايعُ..١َٝٛ
 -2غسا ٤املؿسف ايتكًٝد َٔ ٟقبٌ دٗ ١خازدٖٚ ١ٝر ٙاؾٗ ١تًتصّ بأٚاَس ايػسٜع ١اٱضْٛٚ ١َٝ٬اٖٗٝاٚ ،عً ٢إٔ
ٜٓـ ايطسؾإ عٓد ايعكد يف ْعاَ٘ ا٭ضاض ٞا٫يتصاّ بأسهاّ ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬ذيو بتشس ِٜايؿا٥د ٠أخراّ  ٚعطا٤ٶ ٚعدّ
اٱقساض ٚا٫قذلاض بايؿا٥دٚ ٠غرل ذيو.
 -3إٔ تدخٌ املؿسف اٱض َٞ٬يف غسانَ ١ع َؿسف تكًٝدٚ ٟيهٔ د ٕٚاغذلاط ايعٌُ ٚؾل أسهاّ ايػسٜع١
اٱض ١َٝ٬يف ايعكد ،يهٔ َع َسٚز ايصَٔ ٚايٓذاسات اييت ؼككٗا ٚبعد إٔ ته ٕٛهلر ٙايػسان ١ؾد ٣يف ايٛضط ا٫قتؿادٟ
ٚثكٌ َايَ ٚ ٞعٓٚ ٟٛايتطٛز املطتُس ٚايُٓ ٛس٦ٓٝر خيرل ايكا ُٕٛ٥عًٖ ٢را املؿسف بني ايتدً ٞعٔ ايػسنا ٤اؾدد،أ ٚؼٍٛ
املؿسف إىل املؿسف اٱضٚ َٞ٬ا٫يتصاّ بأسهاّ ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬يف عكٛدٖا ٚخدَاتٗا ٚؼس ِٜايؿا٥د ٠أخرا ٚعطا٤ٶ.
-4قد ٜه ٕٛإدسا ٤ايتش َٔ ٍٛقبٌ ايطًط١ايعًٝا(ايدٚيٖٚ:)١را ٜه ٕٛبعد قساز ٚمتطو ايدٚي ١بتطبٝل أسهاّ
ايػسٜع١اٱضٚ ١َٝ٬اؾداز قٛاْني ًَصََ ١تعًك ١بٗرا ايػسض يف ناؾ ١غْٗٚ٪ا َٗٓٚا َا ٜتعًل باملعاَ٬ت املايٚ ١ٝاملؿسؾٚ،١ٝاؽاذ
قساز نٗرا ٜذلتب عً ٘ٝا٫يتصاّ با٭ٚاَسٚايٓٛاٖ ٞايؿادز َٔ ٠قبٌ ايدٚي،١س٦ٓٝر حيسّ ايتعاٌَ بايسبا ٚايؿا٥دٚ ٠ميٓع اْعكاد
ايعكٛد غرل ايػسع َٔ ١ٝقبٌ املؿازفٚ،ايتٛقـ عٔ ممازض ١أ ٟأعُاٍ كايؿ ١يًػسٜعٖ،١را بايٓتٝذ٪ٜ ١د ٟإىل تطبٝل ايتشٍٛ
املؿسيف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱضٜٚ ،َٞ٬ه ٕٛايتش ٍٛس٦ٓٝر بطسٜك ١إدبازَٚ ،١ٜجاٍ ذيو َا سدخ يف نٌ َٔ دٚي١
()3

بانطتإ  ٚايطٛدإ.

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ-1عس:ايعطٝاتٜ،صٕ خًـ ضامل:ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ ٚؾل اسهاّ ايػسٜع١اٱض،١َٝ٬أطسٚس ١دنتٛزا ٙغرل َٓػٛز،٠نً ١ٝايعً ّٛاملايٚ ١ٝ
املؿسؾ - ١ٝا٭نادمي ١ٝايعسب ١ٝيًعً ّٛاملايٚ ١ٝاملؿسؾْٚ ، 47: ّ2007،١ٝاٜـ بٔ مجعإ اؾسٜدإ ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ ٚؾل أسهاّ
ايػسٜع١

اٱض"١َٝ٬دزاض١

تٓعرل١ٜ

تطبٝك،١ٝفً١

ايػسٜع١

ٚايكإْٛ

ٚايدزاضات

اٱض،١َٝ٬ايعدد()23ؾدلاٜسٚ،154:ّ2014أمحد

عبدايسس:ِٝاملؿدزايطابلٚ ،67:عبدايهس ِٜبعداؽ:املؿدز ايطابل146:
ٜٓ-2عس:ؾاحل ناٌَ:قاقسات يف ا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ا٭ضٛام املايَٓ،١ٝاز يًطباعٚ١ايٓػس-دَػل ،ط.381-379: ّ2003/1
ٜٓ -3عس:عبداؿُٝد ايبعً:ٞم ٛإيػا ٤ايؿا٥د َٔ ٠ايٓعاّ ا٫قتؿادٚ ٟايكاْ ،ْٞٛيًذٓ ١ا٫ضتػاز ١ٜايعًٝا،ايدٜٛإ ا٭َرل - ٟايهٜٛت.75:
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إقاؾ ١إىل ٖرَ ٙا يًٓعاّ ايسبٚ ٟٛايؿا٥د ٠يًبٓٛى ايتكًٝد َٔ ١ٜآثاز اقتؿادٚ ١ٜادتُاعْٚ ١ٝؿط ١ٝض ١٦ٝناْتػاز ايبطاي١
ٚايتكدِ ٚظٗٛز ايطبك ١ٝبني ؾ٦ات اجملتُع ٚػُع ا٭َٛاٍ يف ٜد فُٛع ١قدد َٔ ٠ا٭غٓٝاٚ ٤غرلذيو.

املبشح ايجاْٞ
ايبٓاٚ ٤ا٭ضاع ايؿهس ٟملطأي ١ايتشٚ ٍٛتهٝٝؿ٘ ايػسعٞ
املطًب ا٭:ٍٚأضاع ؾهس ٠ايبٓا ٤ايػسع ٞيًتشٍٛ
يْ ٛعسْا إىل ايٓؿٛف ايػسع ١ٝيٓس ٣أْٗا ت٪ند ٚؼح عً ٢ا٫يتصاّ ٚايتُطو با٭سهاّ ايػسعٚ ١ٝعدّ ايتعاٌَ
أٚممازض ١ا٭عُاٍ املدايؿ ١هلاٚ،أْ٘ يٝطت َٔ ؾؿات امل َٔ٪كايؿ ١ايٓؿٛف ايػسع َٔ ١ٝايهتاب ٚايطٓ ١أٜٚك ٍٛأ ٚخيتاز أٚ
ٜس ٣غرلٖاٖٚ ،ر ٙدع ٠ٛإىل أؾشاب ايعك ٍٛيف املؿازف ايتكًٝد ١ٜستٜ ٢سدعٛا إىل اؿل ٜٓ ٚتٗٛا عًَ ٢اِٖ عً َٔ ٘ٝايتعاٌَ
بايسبا اؿساّ،٭ٕ ايتشٚ ٍٛايتػٝرل إىل املؿسف اٱضٚ َٞ٬ادب غسعٚ،ٞعً ٢أؾشاب املؿازف ايتٛبٚ ١اٱق٬ع عٔ أخر
ايؿٛا٥د ٚايتُطو باملؿسف ايتكًٝد ٟبٌ ٫بد َٔ ؾِٗ ٚإدزاى ٖر ٙايٓؿٛف ايػسع ١ٝنُا ٖٚ ٞاتباعٗا نُا أَسِٖ اهلل
ضبشاْ٘ ٚإ ٫ؾايعاقب ١أغد ٚأندل إٕ مل ٜٓذٛا بأْؿطِٗ ٚأَٛاهلِٚ،ايٓؿٛف ايداي ١عً ٢ذيو نجرلَٗٓ ٠ا:
-1قٛي٘ تعاىلطٚٳَٳا نَإٳ ٹي ٴُ٪ٵَٹٕٔ ٚٳيَا ٴَ٪ٵَٹٓٳ١ٺ إٔذٳا قَكٳ ٢ايًٖ٘ٴ ٚٳ ٳزضٴٛيُ٘ٴ أََٵسٶا إَٔٵ ٳٜهُٕٛٳ َيٗٴِٴ ايِدٹٝٳسٳَ ُ٠ٹٔٵ أَ ٵَ ٔسٖٹِٵ ٚٳَٳٔٵ ٜٳعٵـٔ ايًٖ٘ٳ
ٚٳ ٳزضٴٛيَ٘ٴ ؾَكَدٵ قٳٌٻ قٳًَايّا َٴبٹٓٝٶاصضٛز ٠ا٭سصابٜ،36:ك ٍٛابٔ نجرل(اٯ ١ٜعاَ ١يف مجٝع ا٭َٛزٚ،ذيو أْ٘ إذا سهِ اهلل ٚزضٛي٘
بػ،٤ٞؾًٝظ ٭سد كايؿت٘ ٫ٚاختٝاز٭سد ٖآٖا٫ٚ،زأ ٫ٚ ٟق)ٍٛ

(.)1

ذسٳ بٳٝٵٳٓٗٴِٵ ثٴِٻ يَا ٜٳذٹدٴٚا ؾٹ ٞأَْٵ ُؿطٹِٗٔٵ ٳس ٳسدٶا ٹَُٻا قَكٳٝٵتٳ
ٳهُٴٛىَ ؾٹُٝٳا غٳ ٳ
-2قٛي٘ تعاىل:ط ؾًََا ٚٳزِّٳبوَ يَا ٴ٪ٜٵَٹٓٴٕٛٳ سٳتٻٜ ٢ٴش ِّ
ٚٳٴٜط ِّٳًُٴٛا تٳطٵًٹُٝٶاصضٛز ٠ايٓطاٜ،65:٤ك ٍٛايػٓكٝط(:ٞأْ٘  َٔ٪ٜ ٫أسد ست ٢حيهِ زضٛي٘ يف مجٝع ا٭َٛز ،ثِ ٜٓكاد ملا سهِ
ب٘ ظاٖسا ٚباطٓا ٜٚطًُ٘ تطًُٝا نًٝا َٔ غرلمماْعَ ٫ٚ ١داؾعَٓ٫ٚ ١اشعٚ،)2()١يف ٖرا املعٜٓ ٢ك ٍٛؾاسب تؿطرلاملٓاز( :ايجاْ:١ٝ
ٚ...املعٓ:٢ثِ ترعٔ ْؿٛضِٗ يككا٥و ٚسهُو ؾُٝا غذسب ِٗٓٝعٝح ٜ٫ه ٕٛؾٗٝا قٝل  ٫ٚاَتعاض َٔ قبٛي٘ ٚايعٌُ
ب٘ٚ ....،امل َٔ٪ايهاٌَ اٱميإ ٜٓػسح ؾدز ٙؿهِ ايسض َٔ ٍٛأ ١ًٖٚ ٍٚيعًُ٘ أْ٘ اؿل،......،ايجايج : ١قٛي٘ تعاىلٜٚ :طًُٛا
تطًُٝا ايتطًٖٓ ِٝا :اْ٫كٝاد بايؿعٌَٚ ،ا نٌ َٔ ٜعتكد سك ١ٝاؿهِ ٫ٚجيد يف ْؿط٘ قٝكا َٓ٘ ٜٓكاد ي٘ بايؿعٌ ٜٓٚؿرٙ
()3

طٛعاٚ،إٕ مل خيؼ يف تسى ايعٌُ ب٘ َ٪اخر ٠يف ايدْٝا).

_____________________________________________________________________________________________

-1ابٔ نجرل،ازلاع ٌٝبٔ عُس:تؿطرلايكسإٓ ايعع،ِٝت:ضاَ ٞبٔ قُد ض،١َ٬دازطٝب ١يًٓػس،طٜٓ ٚ،432/ 6:ّ1999/2عس :ايكازل،ٞقُد مجاٍ
ايد:ٜٔقاضٔ ايتأ،ٌٜٚت:قُد باضٌ،دازايهتب ايعًُ–١ٝبرلٚت،طٖ1418 /1ـ .230/ 2:
-2ايػٓكٝط،ٞقُدا٭َني بٔ قُد :أقٛا ٤ايبٝإ يف إٜكاح ايكسإٓ بايكسإٓ،دازايؿهس -برلٚت.246/11 : ّ1995،
-3زقا،قُد زغٝد بٔ عً:ٞتؿطرلايكسإٓ اؿه(ِٝتؿطرلاملٓاز)،اهل ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتاب.193-192/5:ّ1990،
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لد إٔ ٖر ٙاٯَٚ ١ٜاٚزد يف تؿطرلٖا تدٍ عً ٢إٔ اٱميإ ٜطتًصّ ايعٌُ،يرا ٫بد َٔ تطابل ايعٌُ َع ا٭ٚاَس
ٚايٓٛاٖٚ،ٞإٔ ٫إميإ ملٔ مل ٜطًِ أعُاي٘ ٚغ ْ٘ٚ٪٭ٚاَسايسضٜٓٚ ٍٛؿاع هلا د ٕٚايػعٛز بأدْ ٢سسزْٚ،س ٣إٔ ابٔ ت١ُٝٝ
يف تؿطرل ٙيٰٜ ١ٜؿسح بإْٔ (:ؿ ٢اٱميإ ست ٢تٛدد ٖر ٙايػا ١ٜدٍ عً ٢إٔ ٖر ٙايػا ١ٜؾسض عً ٢ايٓاع)(،)1نٌ ٖرا ٜدٍ
()2

عً ٢إٔ اٱميإ ٜطتًصّ ايعٌُ مبًصٚ،َ٘ٚتسى ايعٌُ مبًص َ٘ٚدٍ عً ٢اْتؿا ٤اي٬شّ  ٖٛٚاٱميإ.

 -3قٛي٘ تعاىلطايٖرٹٜٔٳ ٳٜأِنًُُٕٛٳ ايسِّبٳا يَا ٜٳكَُٛٴٕٛٳ إٔيٖا َنُٳا ٜٳكُّٛٴ ايٖرٹٜ ٟٳتٳدٳبٻطُ٘ٴ ايػٻٝٵطَإٴ َٹٔٳ اِيُٳظِّ ذٳٹيوَ ٹبأَٻْٗٴِٵ قَايُٛا إٔٻُْٳا
ايِبٳٝٵعٴ َٹجٵٌٴ ايسِّبٳا ٚٳَأسٳٌٻ ايًٖ٘ٴ ايِبٳٝٵعٳ ٳ ٚٳسسٻّٳ ايسِّبٳا َؾُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ ٳَ ٵٛعٹعََ ْ١ٹٔٵ زٳبِّ٘ٹ ؾَاْٵٳتٗٳ ٢ؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳ ٚٳأََٵسٴٙٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ ٚٳَٳٔٵ عٳادٳ َؾأُٚيَٹ٦وَ
أَؾٵشٳابٴ ايٓٻازٔ ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا خٳايٹدٴٕٚٳصضٛز ٠ايبكس ،275:٠يف اٯ :١ٜد٫يٚ ١اقشٚ ١ؾسحي ١عً ٢ؼس ِٜايسبا ٚاملعاًَ ١ب٘ ٚملا ؾَٔ ٘ٝ
ايعًِ ٚايكسز يًعباد ٚتعد عً ٢اٯخسٚ ٜٔأنٌ أَٛاهلِ بػرل سلٚ،بني عاقب ١أنً ١ايسبا َٚؿرلِٖ ٚضَ ٤ٛآهلِ ٚغد٠
َٓكًبِٗٚ،أِْٗ ٜ٫ك َٕٛٛإ ٫نايرَ ٟط٘ ايػٝطإ باؾٓ ٕٛؾٝك َٔ َٕٛٛقبٛزِٖ سٝاز ٣ضهازٚ،٣نريو ٪ٜخر َٔ َعٓ ٢اٯ١ٜ
()3

إٔ اهلل ٪ٜ ٫اخر اٱْطإ بؿعٌ أَس إ ٫بعد إٔ حيسَ٘ عً.٘ٝ

-4عٔ أبٖ ٞسٜس ٠قاٍ:قاٍ ايٓبـٜ٫{  ٞصْ ٞايصاْ ٞسني ٜصْٜ ٫ٚ،َٔ٪َ ٖٛٚ ٞػسب اـُس سني ٜػسب ٖٛٚ
َٜ ٫ٚ،َٔ٪طسم سني ٜطسم ٖ،)4(}...،َٔ٪َ ٖٛٚرا اؿدٜح دي ٌٝعً ٢إٔ َٔ ؾعٌ نٗر ٙا٭ؾعاٍ ٜٓصع َٓ٘ اٱميإ ؾ٬
حيتطب َٔ املَٓ٪ني ٜٚبك ٢يف ايعًُ ١ستٜ ٢سدع،ؾإٕ زدع ٚتاب عٔ ؾعًت٘ ٜعٛد إىل اٱميإ(ٜ ،)5ك ٍٛابٔ عباع  يف ٖرا
ايباب  (:نُا إٔ اٱْطإ ٜػُض ع ٘ٝٓٝؾٜ٬س ٣غ٦ٝٶاٚ،إٕ مل ٜهٔ أعُ،٢ؾهريو ايكًب مبا ٜػػا َٔ ٙزٳٜٵٔ ايرْٛب ٜ ٫بؿس
اؿل ٚإٕ مل ٜهٔ أعُ ٢نعُ ٢ايهاؾس)

()6

َا ضبل نإ عباز ٠عٔ أضطظ َٚباد ٤٣غسعَ ١ٝأخٛذ َٔ ٠ايٓؿٛف ايهسميٚ ١ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜؿ ١يبٓا ٤ايتؿهرل
ايػسعٚ ٞايتٓعرل ايؿكٗ ٞملطأي ١ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض.َٞ٬

_____________________________________________________________________________________________

-1ابٔ ت ،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً :ِٝفُٛع ايؿتا ، ٣ٚت :أْٛز ايباش ٚعاَس اؾصاز ،دازايٛؾا ، ٤ط.37/7: ّ2005/3
 -2ايسبٝع ،١ضعٛد قُد:املؿدز ايطابل.7-6/1:
ٜٓ-3عس:ايػٓكٝط ،ٞاملؿدز ايطابل ٚ،159/1:ايطعد،ٟعبد ايسمحٔ بٔ ْاؾس :تٝطرل ايهس ِٜايسمحٔ يف تؿطرل ن ّ٬املٓإ ،ت :عبد ايسمحٔ بٔ
َع ٬ايًٛحيل٪َ ،ضط ١ايسضاي ،١ط.116: ّ 2000/1
-4زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘ :ايبداز :ٟقُد بٔ إزلاع ،ٌٝاؾاَع املطٓد ايؿشٝض املدتؿس َٔ أَٛز زض ٍٛاهلل ٚ ضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘ ،ت:قُد شٖرل
بٔ ْاؾس،داز طٛم ايٓذا،٠طٖ1422/1ـ،نتاب املعامل ٚايػؿب،باب ايٓٗب ٢بػرل إذٕ ؾاسب٘ ،ز(.136/3:)2475
ٜٓ-5عس:ابٔ بطاٍ،أب ٛاؿطٔ عً ٞبٔ خًـ:غسح ؾشٝض ايبداز،٣ت:أبٛمتٜ ِٝاضسبٔ إبساَٖ،ِٝهتب١ايسغد -ايطعٛد،١ٜ
طٚ، 393-390/8:ّ2003/2ابٔ ت،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً:ِٝاٱميإ،ت:قُد ْاؾسايد ٜٔا٭يباْ ،ٞاملهتب اٱض -َٞ٬ا٭زدٕ،
ط.30:ّ1996/5
 -6ابٔ ت،١ُٝٝاٱميإ .30:
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َطأيْ : ١عس ٠عًُا ٤ا٫قتؿاد ا٫ض َٞ٬س ٍٛايتش:ٍٛ
قبٌ إٔ ْدخٌ يف َٛقٛع ايتهٝٝـ ايػسع ٞيعًُ ١ٝايتش٫ ٍٛبد َٔ بٝإ  ٚأخر آزا ٤بعض ايعًُاٚ ٤ايباسجني يف
ا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬عٝح إذا ْعسْا إىل ضاس ١ايعٌُ ا٫قتؿاد ٟايٚ ّٛٝخاؾ ١ا٫قتؿاد ا٫ضْ َٞ٬س ٣تطٛزات ٖا ١ً٥يف
اجملاٍ ٚايكطاع املايٚ ٞاملؿسيف ٫ضُٝا يف ظٌ ا٭شَ ١املاي ١ٝايعامل ١ٝسٝح أدت ٖر ٙا٭شَ ١باخذلام ٚاْٗٝاز ايعدٜد َٔ املؿازف
ايتكًٝد ١ٜبعهظ املؿازف اٱض ١َٝ٬اييت ناْت أثسٖا عًٖ ٢ر ٙاملؿازف قًٖٚ ١ًٝرا ٜسدع إىل عد ٠أضباب َٓٗا:
َساعا ٠ايد ٜٔاٱضَٗٓ َٞ٬ر ايػُٛي ١ٝيف ناؾ ١دٛاْب اؿٝا ٠اْ٫طاْ ١ٝاملادٚ ١ٜايسٚس ١ٝيف إطاز تٛاشٕ بُٗٓٝا يٝؿًض
تطبٝك٘ يف نٌ شَإ َٚهإ َٔٚ،داْب آخس َس ١ْٚايد ٜٔاٱض َٞ٬يف ايتطبٝل َٔ سٝح ايٛضاٚ ٌ٥ا٭دٚات ٚا٭ضايٝب
ايتطبٝك ١ٝيف نٌ ظسٚف ٚيف نٌ َسسً.١
ٚناْت ٖر ٙايطُات املتُٝص ٠يًُؿازف اٱضَ ١َٝ٬ؿدز قٚ ٠ٛلاح هلا ٚغذع ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜيًتؿهس يف َطأي١
ايتش ٍٛم ٛايؿرلؾ ١اٱضٚ ١َٝ٬ايعٌُ ٚؾل َبادٚ ٤ٟأضظ ايػسٜع ١اٱض َٔ ١َٝ٬داْب  َٔٚداْب آخس نإ ٖرا ايتشٍٛ
َؿدز إثسا ٤ؾهس ٟيًؿرلؾ ١اٱضٚ ١َٝ٬أد ٣إىل ابتهاز ايعدٜد َٔ املٓتذات املؿسؾ ١ٝاؾدٜد ٠اييت مل تهٔ َٛدٛد َٔ ٠قبٌ
ٚنإ ٖرا ٜسدع إىل اـدلٚ ٠املٗاز ٠اٱدازٚ ١ٜايؿٓٚ ١ٝايتطٜٛك ١ٝيًُؿازف ايتكًٝد ١ٜايعسٜكٚ ١نريو ايكدز ٠املايْ٫ ١ٝتاز
()1

ٚتطٜٛس املٓتذات ٚاـدَات املتٛاؾكَ ١ع ايػسٜع ١اٱض. ١َٝ٬

َٔ ٖرا املٓطًل ْس ٣إٔ َٛقٛع-ايتش ٍٛاملؿسيف -ؾاز قٌ دداٍ ْٚكاؽ بني عًُا ٤ا٫قتؿاد ا٫ضٚ َٞ٬خاؾ١
املدتؿ َِٗٓ ٕٛيف فاٍ ايؿرلؾ ١اٱضٚ،١َٝ٬نإ ٖرا ايٓكاؽ ٜؿدز عٔ َٓٗذٚ ١ٝإخ٬ف ٚؾدم َع املٓٗر اٱض َٞ٬ؾهٌ
ٚاسد َِٓٗ ٜسٜد ع٬ز ا٭شَ ١أ ٚاملطأي ١يف إطاز غسع ٞؾشٝض ست٫ ٢خيسز عٔ َطاز ٙايؿشٝض ايرٚ ٟقع٘ ايػسٜع١
اٱضٚ ،١َٝ٬إٔ ٜه ٕٛاؿٌ يف إطاز غسع ٞثابت ٜ٫ؿطدّ َع ايجٛابت ايد.١ٜٝٓ
ْس ٣إٔ فٌُ َ٪ضطات ٚعًُاٚ ٤باسجٛا ا٫قتؿاد اٱضٜ َٞ٬س ٣قسٚز ٠سٌ ٖر ٙاملػهًَٓ َٔ ١عٛز َكاؾدٜ ٟتؿل
َع دٖٛس ٚزٚح ايد ٜٔاٱض َٞ٬ايطُضٚ،ذيو بكسٚزٚٚ ٠دٛب ايك ٍٛظٛاش ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف
اٱض َٞ٬ضٛا ٤أنإ ؼ ٫ٛنًٝا أّ دصٝ٥ا أ ٚتدزجيٝا أ ٚناََٚ ٬باغسا،٭ٕ ٖرا ٖ ٛاملسٚ ١ْٚايطُاسٚ ١ايتٝطرل ٚعدّ ايتعطرل
اير ٟدا ٤ب٘ ايد ٜٔاٱض َٔٚ ،َٞ٬اير ٜٔقايٛا ظٛاش ايتش ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض: َٞ٬

_____________________________________________________________________________________________

ٜٓ-1عس:ايبدز،عبداهلل عبدايسمحٔ،ؼ ٍٛامل٪ضطات املاي ١ٝمٛا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ؾل املتطًبات ايؿكٗ ١ٝايػسع ١ٝعح َٓػٛز يف امل٪متس ايطٟٓٛ
ايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ-ٕٛداَع١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشدّ2015،٠
 ٚ،104-103:ايٜٓٛسإ،ثاَس عً،ٞظاٖس ٠ؼ ٍٛاملؿ ازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ املؿسيف اٱض،َٞ٬اٯثاز ٚاملػه٬ت،عح َٓػٛز يف امل٪متسايطٟٓٛ
ايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض :َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ-ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب١ٝ
املتشد.48:ّ2015،٠
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 ١٦ٖٝ -1احملاضبٚ ١املسادع ١يًُ٪ضطات املاي ١ٝاٱضٚ :١َٝ٬قعت ٖر ٙاهل ١٦ٝفُٛع َٔ ١املعاٜرل ايػسع ١ٝيهٝؿ ١ٝإدسا٤
ايتش ٚ ٍٛبٝإ اٯيٝات ٚاملعاؾات ايٛادب َساعاتٗا يٝتش ٍٛايبٓو ايتكًٝد ٟإىل َؿسف إضَ،َٞ٬اْؿٜ٘ٗ (:دف ٖرا املعٝاز
إىل بٝإ اٱدسا٤ات ٚاٯيٝات ٚاملعاؾات ايٛادب َساعاتٗا يٝتش ٍٛايبٓو ايتكًٝد ٟإىل َؿسف إضًٜ َٞ٬تصّ بأسهاّ َٚباد٨
ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬حيكل أٖداف ٚٚظا٥ـ ايعٌُ املؿسيف اٱض َٞ٬غؿا٥ؿ٘ َٔ سٝح ايتصاَ٘ ٚٚظا٥ؿ٘ ٚع٬قات٘ ،نُا
()1

ٜتكُٔ اٱغاز ٠إىل أِٖ أْػط ١ايعٌُ املؿسيف اٱض َٞ٬اييت متجٌ بدا ٌ٥يًتطبٝكات يًبٓو ايتكًٝد ٟقبٌ ايتش.ٍٛ

ْٚ -2س ٣إٔ ايدنتٛزعً ٞايكسداغٜٛ ٞؾٚ ٞحيح املؿازف ايتكًٝد ١ٜبتشَ ٌٜٛؿازؾٗا إىل َؿازف إض ١َٝ٬سٝح
ٜٛؾ ٞبٓو ايدٚس ١بتش ٌٜٛا٭خرل إىل بٓو إض َٞ٬بايهاٌَ ٚ،يف دٛاب ض٪اٍ س ٍٛايتشٚ ٍٛلاح ػسب ١ايبٓٛى اٱض١َٝ٬
ٚأثسٖا عً ٢ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜإىل املؿازف اٱضٜ ١َٝ٬ك:ٍٛ
((ْعِ ٖرا ايتش ٍٛمبجاب ١ا٫عذلاف بٓذاح ايتذسب ١ا٫ض ١َٝ٬يف ا٫قتؿاد ا٫ض،َٞ٬٭ٕ ٖر ٙايبٓٛى أَاَٗا ؾسؾٗا
اييت تعتدل أنجس ضٗٛيَٚ ،١ع ذيو ٜكسز فًظ إدازتٗا ؼًٜٗٛا إىل بٓٛى إض ،١َٝ٬ؾٗرا دي ٌٝعً ٢ؾدم ْٝات ٖر ٙاجملايظ،
ٚأِْٗ َأدٛز ٕٚأَاّ اهلل تعاىل بٌ آٌَ إٔ ٜدخًٛا يف ق ٍٛايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ َٔٚ ( :ضٔ يف ا٫ض ّ٬ضٓ ١سطٓ١
ؾً٘ أدسٖاٚ ،أدس َٔ عًٌُ بٗا إىل  ّٜٛايكٝاَٚ ) ١يف اؿدٜح ايٓب ٟٛايػسٜـ( :طٛب ٢ملٔ دعً٘ اهلل َؿتاساّ يًدرل َٚػ٬قاّ
()2

يًػس))) .

ٜ -3ك ٍٛايدنتٛز عبدايهس ِٜيبعداؽ يف عج٘(املتطًبات ا٫قتؿادٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض)َٞ٬
َاْؿ٘(مٔ ْ٫دع ٞبإٔ ايتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض َٞ٬ضٝتِ مبذسد عكد َ٪متس أ ٚاؽاذ قساز أْ ٚػس نتاب أ ٚإيكا ٤قاقس٠
 ....اخلٚ ،يهٔ يف ْؿظ ايٛقت ْك ٍٛإٕ نٌ ٖرا أ ٚبعك٘ ٖ ٛخط ٠ٛيف ايطسٜل ايؿشٝضَ،طرل ٠ا٭َِ ٫تكاع بايطٓٛات
ٚايعكٛدٜٚ ،هؿ ٞإٔ ْدغٔ اْط٬م املػسٚع ٚعً ٢ا٭دٝاٍ اي٬سك ١ايكٝاّ بٛادبٗا َٛٚاؾً ١املػسٚع ).

()3

ٜ -4ك ٍٛايدنتٛز:عبداهلل عبدايسمحٔ ايبدز يف عج٘ (:ؼ ٍٛامل٪ضطات املاي ١ٝمٛا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ؾل املتطًبات
ايؿكٗ ٞايػسعَ )١ٝاْؿ٘(:إٔ ْؿٛف ايػسع دا ٤ساث ١عً ٢ايتش ٍٛعٔ احملسّ َٔٚ،ذيو ايتش ٍٛؼ ٍٛامل٪ضطات املاي١ٝ
()4

ايتكًٝد ١ٜم ٛا٫قتؿاد ا٫ض َٞ٬املٛاؾل ٭سهاّ ايػسٜع ١اٱض.)١َٝ٬

ٜ-5تشدخ ايدنتٛزعُاز أمحد عبداهلل عٔ نٝؿ ١ٝايتشٖٚ ٍٛرا ق ٍٛؾسٜض يف دٛاش ايتشٚ ٍٛيهٔ ايتش ٍٛاملكؿٛد
عٓد ٖٛ ٙايتش ٍٛايػاٌَٚ ،أغاز إىل ذيو بكٛي٘ ( :إٕ ايتش ٍٛايرْ ٟعٓ ٘ٝيف فاٍ املؿازف ٖ ٛايتش ٍٛايػاٌَ،ايرٜ ٟػٌُ
ايتش ٍٛيف ايؿٝؼ ٚا٭ضايٝب املعتُد ٠يف كتًـ أْػط ١املؿسفٚ،يف كتًـ أْٛاع ايعكٛد..ايتش ٍٛيف ا٭ضايٝب
_____________________________________________________________________________________________

 ١٦ٖٝ -1احملاضبٚ ١املسادع ١يًُ٪ضطات املاي ١ٝاٱض ،١َٝ٬املعٝاز ايػسع،ٞاملعٝاز ايػسع،)6( ٞدازاملُٝإ-ايسٜاض.151:
َٛ -2قع ايدنتٛز عً ٞق ٞايد ٜٔايكسداغ . www.qaradaghi.com:ٞتأزٜذ ايصٜاز.2017/7/7 ٠
 -3بعداؽ،عبدايهس :ِٜاملؿدز ايطابل .163:
 -4ايبدز،عبداهلل عبدايسمحٔ،املؿدز ايطابل.132:
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احملاضب..١ٝايتش ٍٛيف اؾاْب اٱدازٚ ٟايتٓعٚ،)1()ُٞٝعً ٢زأ ٟايدنتٛز إٔ ٖرا ايتشٜ ٍٛتطًب أَسَُٗ ٜٔني ُٖا(:ا٭ٍٚ
ايتدزز يف تطبٝل أسهاّ ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬تٓؿٝرٖاٚ،ايجاْ:ٞتٛؾرل ايبد ٌٜاؿ ٍ٬يهٌ َاٖ ٛقسّ َٔ أْػط ١املؿسف ٚيف ناؾ١
()2

اجملا٫ت).

ٚنإ ٖرا آزا ٤بعض ايعًُاٚ ٤ايباسجني املٗتُني با٭َٛز املاي ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬املؿسؾ ١ٝيف َطأي ١ايتشٚ،ٍٛناْت ٖرٙ
اٯزا ٤تتبٓ ٢ؾهس ٠ايتش ٍٛاملؿسيف ٚخاؾ ١يف عؿسْا اؿاقس.

املطًب ايجاْ:ٞايتهٝٝـ ايػسع ٞيًتشٍٛ
أ -٫ٚايتهٝٝـ ايػسع ٞيف ايًػٚ ١ا٫ؾط٬ح:
قب ٌ ايتشدخ عٔ ايتهٝٝـ ايػسع٫ ٞبد َٔ تعسٜـ ٖرا املؿطًض َٔ سٝح ايًػٚ ١ا٫ؾط٬ح ستٜ ٢ؿِٗ ؾُٗا دقٝكا
ٜٛاؾل َع َاْسَ ٞإي ٘ٝيف ٖراايبشح ثِ ْك ّٛبايتهٝٝـ ايػسع ٞيًٛاقع ١اؾدٜد ٠بٓا ٤عً ٢ايٓؿٛف ٚا٭سادٜح ٚايكٛاعد
ايعاَ ١يف ايػسٜع ١اٱض:١َٝ٬
ايتهٝٝـ ايػسع ٞنًَُ ١سنب ١تته َٔ ٕٛنًُتني ُٖا(ايتهٝٝـ)(ٚايػسعْ،)3()ٞتشدخ أ ٫ٚعٔ املعٓ ٢ايًػٟٛ
يًتهٝٝـ ايػسع ٞثِ عٔ املعٓ ٢اٱؾط٬س ٞثاْ:١ٝ
ايتهٝٝـ يػَ:١أخٛذ َٔ(نٝٻـ)،ناف ايػٜ ٤ٞهٝؿ٘ تهٝٝؿاٖٛٚ،اٱْكاف ٚا٭خر َٔ ا٭طساف  ٖٛٚيف ا٭ؾٌ ٜدٍعً ٢ايكطع ٜ ،كاٍ:نٝٻـ ا٭َد ِٜأ ٟقطٖ ع٘ َ٘ٓٚ،ايهٝؿ ٖٞٚ١ايكطع َٔ ١ايكُاؽٜٚ،كاٍ يًدسق ١اييت ٜٴسقع بٗا ذ ٌٜايكُٝـ
ايكُدٸاّ:نٝؿ ،)4(١أَا يؿغ ايتهٝٝـ ٚايرٜ ٟأت ٞمبعَٓ ٢ا ٜدٍ عً ٢ساٍ ايػٚ ٤ٞؾؿت٘ ؾٗ ٛقٝاع ٫زلاع ؾٚ ،٘ٝأَا قٛهلِ ٖرا
ؾُٳعٹٚ ،)5(ٞقاٍ ابٔ ضٝد:ٙنٝٻـ ايػ ٤ٞؾٗ ٛنَٛ ّ٬يٖد(.)6
غٜ٫ ٤ٞهٝٸـ ؾٗ ٛنَٛ ّ٬يٖد ٳٖهَرٳا ٜٳكُ ٍٛاِيَأ ٵ
ايتهٝٝـ ايػسع ٞاؾط٬سا:ميهٔ تعسٜـ ٖرا ايًؿغ بٓا ٤عً ٢اْطذاَ٘ َع َٛقٛع ايبشح،٭ٕ ي٘ تعازٜـ نجرل٠ٚنٌ ٜعسؾ٘ سطب َٓٗذ٘ ٚطسٜكت٘ ٚاتؿاق٘ َع فاٍ عج٘:

_____________________________________________________________________________________________

 -1عبداهلل،عُاز أمحد،أثس ايتش ٍٛاملؿسيف يف ايعكٛد ايسب،١ٜٛدازنٓٛش إغبًٝٝا-املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد،١ٜط.609: ّ2009/1
 -2عبداهلل،عُاز أمحد،املؿدز ْؿط٘.
 -3بٓٝا ضابكا تعسٜـ َؿطًض ايػسٜع ١عٓد تعسٜؿٓا ملؿطًض ايبٓا ٤ايػسع.ٞ
ٜٓ-4عس:ابٔ َٓعٛز،قُدبٔ َهسّ:يطإ ايعسب،دازؾادز-برلٚت،طٖ1414/3ـٚ،313-312/9:ايؿرلٚشآباد ،٣املؿدز ايطابل،852:
ٚقًعذ ،ٞقُد زٚاع ٚآخسَ،ٕٚعذِ يػ ١ايؿكٗا.143:٤
-5ابٔ دزٜد،أبٛبهس قُد بٔ اؿطٔ :مجٗس ٠ايًػ، ١ت:زَصَٓ ٟرل بعًبه،ٞداز ايعًِ يًُٜ٬ني -برلٚت،ط970/2: ّ1987/1
-6ابٔ ضٝد،ٙعً ٞبٔ إزلاع:ٌٝاحملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ،ت:عبداؿُٝد ٖٓدا،ٟٚدازايهتب ايعًُ-١ٝبرلٚت،ط.115/7: ّ2000/ 1
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ٖ ٛايتؿٛز ايهاٌَ يًٛاقع ١ايعًُ ١ٝاملطتذدٚ ٠ؼدٜد طبٝعتٗا ٚسكٝكتٗا ٚزدٖا إىل أؾٛهلا ايػسع ١ٝبتدؿٝـ ٚؾؿٗا
ايػسعٚ ٞبكؿد إعطا ٤تًو ا٭ٚؾاف يًٛاقع ١ايعًُ ١ٝاملطتذد ٠عٓد ؼكل ا٭ٚؾاف بني ا٭ؾٌ ٚايٛاقع ١املطتذد ٠يف
()1

اؿكٝك.١

ثاْٝا :ايتهٝٝـ ايػسع ٞيعًُ ١ٝايتشٍٛ
بعد إٔ اضتعسقٓا يف املطًب ا٭ ٍٚايٓؿٛف ايداي ١عً ٢ؼس ِٜايتعاٌَ بايسبا ٚاملعاَ٬ت ٚايعكٛد احملسَٚ ١ا٫يتصاّ
بايهتاب  ٚايطٓ ١يف مجٝع اجملا٫ت ٚبٝإ أضاع ؾهس ٠ايتش،ٍٛضٓك ّٛؾُٝا  ًٜٞباضتعساض احملا٫ٚت ايؿكٗ ١ٝيتهٝٝـ ايتشٍٛ
املؿسيف ٚنريو َا ٜتعًل مبعاَ٬تٗا ايطابك٫ٚ ،١بد َٔ اٱغاز ٠إىل إٔ َطأي ١ايتشٚ ٍٛست ٢املؿازف اٱض َٔ ١َٝ٬ا٭َٛز
املعاؾسَ ٚ ٠تُٝص ٠عداثتٗا ٚقًَ ٬ٝالد سهُا ؾكٗٝاخاؾا يًعكٛد ٚاملعاَ٬ت املؿسؾ ١ٝيف ايهتب ايكدميٖٚ ١را َاٜؿعب ايٓعس
ؾٗٝا ٚمتاز إىل تسٜح ٚدقٚ ١ؾِٗ عُٝل ٚؾشٝض ستٜ ٢تبني اؿهِ ايػسع ٞهلر ٙاملطأي ١ايػا٥ه ٚ ١املعكد، ٠يرا ٫بد َٔ
دٛاب نٝؿ ١ٝايتعاَ ٌ َع زأع املاٍ املؿسف ٚايعكٛد املدلَ ١قبٌ ايتش ٌٖٚ،ٍٛميهٔ ايتعاٌَ َع أَٛاٍ ٚعكٛد املؿسف
نايتعاٌَ َع ا٭َٛاٍ ايسب ١ٜٛبعد ايتٛب َٔ ١ايسبا َٔ بكا ٤زأع املاٍ نُا قاٍ ضبشاْ٘:ط ٚٳإٕٔٵ تٴبٵتٴِٵ ؾَ ًَهُِٵ زٴ٤ٴٚعٴ أَ ٵَٛٳاٹيهُِٵ يَا
تٳعِ ٹًُٴٕٛٳ ٚٳيَا تٴعِ ًَُٴٕٛٳصأّ ٫بد يًُؿسف َٔ تؿؿ ١ٝا٭َٛاٍ ٚايعكٛد أٚإعطا ٤أَٛاٍ املؿسف يًُ٪ضطات اـرلٚ ١ٜؾطذ
ايعكٛد أ ٚايك ٍٛباضتُساز ١ٜاملُازضات ٚايٓػاطات ٚاملعاَ٬ت احملسَ ١يهٜ ٫ ٞتعسض إىل اْٗٝاز َاي.ٞ
يف قَ ٤ٛا ضبل ْك ٍٛإٔ ا٭ؾٌ ٚايرٜ ٟتٛاؾل َع ْؿٛف ايهتاب ٚايطٓ ١ايٓبٚ ١ٜٛؾِٗ ايؿكٗاٖٛ ٤ايتٛقـ عٔ
ايٓػاطات احملسَٚ ١عدّ ممازض ١املعاَ٬ت ٚايعكٛد ايسب ١ٜٛبعد ايتشٖٚ ،ٍٛرا َا تكتك ٘ٝزٚح َٚكاؾد ايػسٜع ١اٱض ١َٝ٬٭ٕ
اؿساّ يف ايػسٜع ١سساّ٫ٚ ،بد يًُؿسف بعد ايتش ٍٛاٱق٬ع  ٚايتٛقـ عٔ ايٓػاطات ٚايعًُٝات احملسَٚ ،١يهٔ ٫بد َٔ
ٚقع تؿٛز َ ِ٥٬يًٛاقع اير ٟانتطب٘  ٚا٫يتصاَات املاي ١ٝيًُؿسف قبٌ ايتشٚ ،ٍٛنريو ٫بد َٔ ايتهٝٝـ ايػسعٞ
يًتشٚ ٍٛايٛاقع املاي ٞيًُؿسف ؾُٔ ٖرا املٓعٛز ميهٔ ايك:ٍٛ
-1ايتٛب ١ايؿشٝش ١اييت ػب َا قبًٗا َٔ ايرْٛب:ؾاملؿسف نػدؿَ ١ٝعٓ ١ٜٛبعد ايتش ٫ ٍٛبدهلا َٔ
ايتٛب١ايؿشٝش ١يكٛي٘ تعاىلطإٔيٖا ايٖرٹٜٔٳ تٳابٴٛا ٚٳأَؾٵًَشٴٛا ٚٳبٳٝٻٓٴٛا َؾأُٚيَٹ٦وَ أَتٴٛبٴ عٳًَٝٵِٗٔٵ ٚٳأَْٳا ايٻتٛٻابٴ اي ٻسسٹِٝٴصضٛز ٠ايبكس٠

ٳدٍٴ ايًٖ٘ٴ ضٳ٦ِّٝٳاٹتِٗٔٵ ٳسطٳٓٳاتٺ ٚٳنَإٳ ايًٖ٘ٴ غَؿُٛزٶا ٳزسٹُٝٶا
ٚ،160:قٛي٘ ضبشاْ٘:ط إٔيٖا َٳٔٵ تٳابٳ ٚٳآَٳٔٳ ٳ ٚٳعُٹٌٳ ٳعُٳًّا ؾٳايٹشٶا َؾأُٚيَٹ٦وَ ٜٴب ِّ
(ٚ )70ٳَٳٔٵ تٳابٳ ٳ ٚٳعُٹٌٳ ؾٳايٹشٶا ؾَإْٔٻ٘ٴ ٜٳتٴٛبٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ َٳتٳابٶاصضٛز ٠ايؿسقإٚ،71-70:قٛي٘ ضبشاْ٘ط ٳٖٚٴٛٳ ايٖرٹٜ ٟٳكِبٳٌٴ ايٻتٛٵبٳ َ١عٳٔٵ عٹبٳادٹٙٹ
ٚٳٜٳعٵؿُ ٛٳعٔٔ ايطٻ٦ِّٝٳاتٹ ٚٳٜٳعٵًَِٴ َٳا تٳؿِعٳًُٕٛٳصضٛز٠ايػٛز،25:٣يف ٖر ٙاٯٜات ايهسميات د٫٫ت ٚاقش ١عً ٢أُٖ ١ٝايتٛبٚ ١ايتٛقـ
عٔ ممازض ١ا٭عُاٍ احملسَٚ ١إٔ ٜؿًشٛا َاأؾطد ٙٚقبٌ ايتٛبٚ ١أْٗا ٜ ٫هؿ ٞبذلى ايكبٝض ؾكط بٌ ٫بد َٔ ؼكٝٝل ا٭عُاٍ
_____________________________________________________________________________________________

 -1اضتؿاد ايباسح يف تعسٜؿ٘ يًتهٝٝـ ايػسع َٔ ٞفُٛع َٔ ١ايتعسٜؿات ايٛازد ٠يف بعض ايهتب َٓٗا :غبرل،قُد عجُإ ،ايتهٝٝـ ايؿكٗٞ
يًٛقا٥ع املطتذدٚ٠تطبٝكات٘ ايؿكٗٚ،30:١ٝايكشطاَْ،ٞطؿس بٔ عً:ٞايتهٝٝـ ايؿكٗ ٞيٮعُاٍ املؿسؾَ ١ٝؿٗٚ،َ٘ٛأُٖٝت٘ ٚقٛابط٘،عح َكدّ إىل
َ٪متس املؿازف اٱض ١َٝ٬بني ايٛاقع ٚاملأَ-ٍٛدا٥س ٠ايػ ٕٚ٪اٱض ٚ ١َٝ٬ايعٌُ اـرل ٟبدب.17-12:ّ2009،ٞ
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ايؿاؿٜٚ ،١ك ٍٛابٔ عاغٛز(:إٔ غسط نٌ تٛب ١إٔ ٜتدازى ايتا٥ب َا ميهٔ تدازن٘ مما أقاع٘ بؿعً٘ اير ٟتاب عٓ٘)(ٚ،)1ايتٛب١
عٔ املعاؾٚ ٞايرْٛب ٚؾعٌ ايطاعات ته ٕٛضببا يتبد ٌٜض٦ٝاتِٗ سطٓاتٜ ،ك ٍٛايػٝذ ايطعد ٟيف تؿطرل ٙيٰ (١ٜتتبدٍ
أؾعاهلِ ٚأقٛاهلِ اييت ناْت َطتعد ٠يعٌُ ايط٦ٝات تتبدٍ سطٓات،ؾٝتبدٍ غسنِٗ إمياْا َٚعؿٝتِٗ طاعٚ ١تتبدٍ ْؿظ
ايط٦ٝات اييت عًُٖٛا ثِ أسدثٛا عٔ نٌ ذْب َٓٗا تٛبٚ ١إْابٚ ١طاع ١تبدٍ سطٓات نُاٖ ٛظاٖساٯٚ،)2()١ٜايتٛب ١إٕ ناْت
ؾشٝش ١داشَ ١ؾإْٗا ػب َاقبًٗا يكٛي٘ ({:)أَا عًُت إٔ اٱضٜٗ ّ٬دّ َا نإ قبً٘ ٚإٔ اهلذس ٠تٗدّ َا نإ قبًٗا ٚإٔ
اؿر ٜٗدّ َا نإ قبً٘}(ٚ )3قٛي٘( {:)ايتا٥ب َٔ ايرْب نُٔ  ٫ذْب ي٘ }(،)4ؾايتٛب ١ايؿشٝش ١متش ٛنٌ ايتبعات اييت
عً ٢املطاُٖني ٚامل٪ضطني يًُؿسف ايسب ٟٛيف ايدْٝا ٚا٫خسٖٚ-٠را َا ٜتعًل عكٛم اهلل ،أَا سكٛم ايعُٚ ٤٬املٛدعني
ٚغرلِٖ ؾإْ٘ ٫بد َٔ إبسا ٤ايرَٚ ١إزداع اؿكٛم إيٖٚ ،-ِٗٝرا َٔ يطـ اهلل بعباد ٙإذ دعٌ باب ايتٛبَ ١ؿتٛسا،نُا أغساِٖ
بايسدٛع إي ٘ٝيف أضسع ٚقت َٔ قبٌ إٔ ٜدزنِٗ املٛت ظعٌ ايتٛب ١ايؿشٝش ١ػب َاقبًٗا(َٚ،)5ا ضبل ذنس ٙدي ٌٝعً ٢دٛاش
ايتش َٔ ٍٛسايٚ ١ؾؿٗا ايػسع بايتشس ِٜإىل ٚاقع َباح بعد ايتٛب.١
 -2ا٫ستؿاظ بسأع املاٍ:إٕ املؿسف بعد ايتشٚ ٍٛقساز ايعٌُ ٚؾل أسهاّ ايػسٜع ١اٱض ،١َٝ٬ؾإْ٘ ٜعد مبٓصي ١ايتا٥ب
َٔ ايرْب ٚا٫ض ّ٬جيب َاقبً٘ َٚا نإ بٝد َٔ ٙا٭َٛاٍ قبٌ ايتشٚ ٍٛنإ َٔ زأع َاي٘ تدخٌ ؼت ًَه٘ اـاف ٚتبك٢
ؼت تؿسؾ٘ ٚحيتؿغ بٗرا املاٍ بدي ٌٝقٛي٘ تعاىل:ط ٚٳإٕٔٵ تٴبٵتٴِٵ ؾًََهُِٵ زٴ٤ٴٚعٴ أَ ٵَٛٳايٹهُِٵ يَا تٳعِ ٹًُٴٕٛٳ ٚٳيَا تٴعِ ًَُٴٕٛٳص ٖٚرا قٝاضا عً٢
َطأي ١ايسبا ٚايتعاٌَ بٜ٘ ،ك ٍٛابٔ ت ١ُٝٝيف تؿطرل ٙيٰ ١ٜاملرنٛز(٠أَساهلل تعاىل بسد َا بك َٔ ٞايسبا يف ايرَِ ٚمل ٜأَس بسد َا
قبك ٙٛقبٌ اٱضٚ ّ٬دعٌ هلِ َع َا قبك ٙٛقبٌ اٱض ّ٬زٚ٤ع ا٭َٛاٍ ؾعًِ إٔ املكبٛض بٗرا ايعكد قبٌ اٱض ّ٬ميًه٘
ؾاسب٘)(ٚ، )6إْٓا ْس ٣أْ٘ ضبشاْ٘ قد أْصٍ آٜات عدٜد ٠يف َٛقٛع ايسبا ٚنٝؿ ١ٝايتعاٌَ با٭َٛاٍ ايسب ١ٜٛضٛا ٤زأع َاهلا أّ
ايصٜادات اييت تأت ٞبعد ايتعاٌَ،ؾشح ضبشاْ٘ عً ٢ايتٛبٚ ١اٱق٬ع عٔ ايسبا ٜك ٍٛايػٓكٝط ٞيف تؿطرل ٙيٰ ( :١ٜأ:ٟتسى
املعاًَ ١بايسبا ; خٛؾا َٔ اهلل تعاىل ٚاَتجا ٫٭َس ٙؾً٘ َا ضًـ أَ:ٟا َك ٢قبٌ ْص ٍٚايتشس َٔ ِٜأَٛاٍ ايسبا٪ٜٚ،خر َٔ ٖرٙ
اٯ ١ٜايهسمي ١إٔ اهلل ٪ٜ٫اخر اٱْطإ بؿعٌ أَس إ ٫بعد إٔ حيسَ٘ عًٚ،٘ٝقد أٚقض ٖرا املعٓ ٢يف آٜات نجرل،٠ؾكد قاٍ يف ايرٜٔ
_____________________________________________________________________________________________

-1ابٔ عاغٛز،قُد ايطاٖس:ايتشسٜس ٚايتٜٓٛس٪َ،ضط ١ايتازٜذ ايعسب-ٞبرلٚت،طٜٓٚ،71/2 :ّ2000/1عس :ايطعد ،ٟعبد ايسمحٔ بٔ
ْاؾس.77:
 -2ايطعد، ٟعبد ايسمحٔ بٔ ْاؾس.587/
 -3زٚاَ ٙطًِ يف ؾشٝشَ٘:طًِ بٔ اؿذاز أب ٛاؿطٔ:املطٓد ايؿشٝض املدتؿس بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إىل زض ٍٛاهلل(،)ت :قُد ؾ٪اد
عبد ايباق،ٞداز إسٝا ٤ايذلاخ ايعسب-ٞبرلٚت،نتاب اٱميإ،باب ن ٕٛاٱضٜٗ ّ٬دّ َا قبً٘ ٚنرا اهلذسٚ ٠اؿر.112/1:)192(،
 -4زٚا ٙابٔ َاد٘ يف ضٓٓ٘ :ابٔ َاد٘ ،قُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚين،ضٓٔ ابٔ َاد٘،داز ايؿهس-برلٚت،ت:قُد ؾ٪اد عبد ايباقٚ ،ٞا٭سادٜح َر١ًٜ
بأسهاّ ا٭يباْ ٞعًٗٝا،نتاب ايصٖد،باب ذنسايتٛب،١ز(،1419/2:)4250قاٍ ا٭يباْ:ٞسدٜح سطٔ.
 -5ايسبٝع ،١ضعٛد قُد 81-80/1:
 -6ابٔ ت،١ُٝٝفُٛع ايؿتا.412/29:٣ٚ
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ناْٛا ٜػسب ٕٛاـُسٜ ٚ،أنًَ ٕٛاٍ املٝطس قبٌ ْص ٍٚايتشس ِٜطيَ ٵٝظٳ عٳًَ ٢اٖيرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا ٳ ٚٳعُٹًُٛا ايؿٻايٹشٳاتٹ دٴٓٳاحٷ ؾٹُٝٳا طَ ٹعُٴٛا
شطٹٹٓنيٳصضٛز ٠املا٥د.)1()93: ٠
ٔإذٳا َٳا اتٻكَٛٵا ٚٳآَٳٓٴٛا ٳٚعٳُٹًُٛا ايؿٻايٹشٳاتٹ ثٴِٻ اتٻ َكٛٵا ٚٳآَٳٓٴٛا ثٴِٻ اتٻ َكٛٵا ٚٳَأ ٵسطٳٓٴٛا ٚٳايًٖ٘ٴ ٜٴشٹبټ ايُِٴ ٵ
بٓا ٤عًَ ٢اضبل ْك:ٍٛنُا أْ٘ جيٛش بكا ٤زأع املاٍ بعد ايتٛب ١يف ا٭َٛاٍ ايسبٚ ١ٜٛايبدأ ٚايتعاٌَ َٔ ددٜد يف
املعاَ٬ت املايٚ ١ٝايتش َٔ ٍٛساي ١ناْت قسَ ١إىل اٱباس ١نرا املؿسف ؾإْ٘ جيٛش ي٘ ايتش َٔ ٍٛساي ١ناْت قسَ ١ضابكا إىل
اٱباسٚ ١ايبد َٔ ٤ددٜد ٚعً ٢أضاع غسع ٞعٝح ٜهَ ٕٛعاَ٬ت٘ ٚعًُٝات٘ ْٚػاطات٘ َٛاؾكَ ١ع ايٓؿٛف َٔ ايهتاب
ٚايطٓٚ ١نريو َكاؾد ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
 -3ايتٛقـ ٚاْ٫تٗا َٔ ٤ايتعاَ٬ت ايسب ١ٜٛاحملسَ ١بعد املٛععْ:١س ٣إٔ اهلل ضبشاْ٘ أْصٍ آٜاتا ٚأسهاَا قهُ ١ؾٗٝا
أٚاَس ْٛ ٚاٖ ٞيعباد ٙيٝهْٛٛا عً ٢بٚ ١ٓٝبؿرل َٔ ٠أَسِٖ ٜ٫ٚتٗاْٛٚا أٜٓٚشسؾٛا عٔ ايد ٜٔايك ،ِٜٛؾاهلل ضبشاْ٘ أزغد عبادٙ
ٚٚععِٗ يؿعٌ اـرل ٚاْ٫تٗاٚ ٤ايتٛقـ عٔ ؾعٌ ايػس،ؾإذا ْعسْا إىل ؼس ِٜايسبا ْس ٣أْ٘ ضبشاْ٘ ٚععِٗ يف آٜات ي٬ق٬ع
ٚاْ٫تٗا َٔ ٤ايسبا َٓٗا قٛي٘ تعاىل:ط ٚٳَأسٳٌٻ ايًٖ٘ٴ ايِبٳٝٵعٳ ٳ ٚٳسسٻّٳ ايسِّبٳا َؾُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ ٳَ ٵٛعٹعََ ْ١ٹٔٵ زٳبِّ٘ٹ ؾَاْٵتٳٗٳ ٢ؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳ ٚٳأََٵسٴٙٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹ
ٚٳَٳٔٵ عٳادٳ َؾأُٚيَٹ٦وَ َأؾٵشٳابٴ ايٓٻازٔ ٖٴِٵ ؾٹٗٝٳا خٳايٹدٴٕٚٳص ٖرا يف سل َٔ أنٌ ايسبا ٚتاب بعداملٛعع ١اٱهلٚ١ٝزدع عٔ أنٌ ا٭َٛاٍ
احملسَٚ،١يف تؿطرل ٙيٰٜ ١ٜك ٍٛابٔ نجرل(:أ َٔ:ٟبًػ٘ ْٗ ٞاهلل عٔ ايسبا ؾاْتٗ ٢ساٍ ٚؾ ٍٛايػسع إي.٘ٝؾً٘ َا ضًـ َٔ
املعاًَ ،)2()١ؾٗر ٙاٯ ١ٜدي ٌٝعً ٢ؼس ِٜايسبا ٚاْ٫تٗا َ٘ٓ ٤بعد املٛعع ١بايترنرل  ٚاْ٫راز ٚايتدٜٛـ اير ٟذنسِٖ ب٘ يف آٟ
ايكسإٓٚ،نريو ؾ ٘ٝثٓا ٤ملٔ ازتدع عٔ ايتعاٌَ بايسبا ٚابتعد عٓ٘ ٚ ٚعٝد ملٔ خايـ ايٓـ ٚتعاٌَ بايسباٜٚ،ك ٍٛايطدل ٟيف قٛي٘
تعاىل((ؾً٘ َاضًـ))َ( :ا أنٌ ٚأخر ؾُك ٢قبٌ ف ٤ٞاملٛععٚ ١ايتشس َٔ ِٜزب٘ يف ذيو)(ٖٚ ،)3را املعٓ ٢ثابت ملٔ أزاد إٔ
ٜتٛب َٔ ا٭عُاٍ ايسب ١ٜٛضٛا ٤أنإ ؾسدا أ ٚمجاع ١أ٪َٚضط ١أٚدٚيٖٚ،١را ٜػٌُ نريو ايبٓٛى ايسب ١ٜٛإذا َا أزادٚا
ايتش ٍٛإىل ايبٓٛى اٱضٚ ١َٝ٬ا٫ق٬ع عٔ ايسبا ٚايؿٛا٥د غرلايػسع،١ٝ٭ٕ بعد ايتش ٫ ٍٛتباع ١عًٖٚ ِٗٝرا ايك ٍٛنريو دا٤
ب٘ ايكسطيب يف تؿطرل ٙيكٛي٘ تعاىلطؾً٘ َاضًـص(:أ َٔ ٟأَس ايسبا  ٫تباع ١عً َ٘ٓ ٘ٝيف ايدْٝا ٫ٚيف اٯخسٖٚ، )4()٠را ا٫ػاٙ
ضا٥د عٓد ايعًُا ٤يسغب ١ايٓاع يف ايتٛبٚ ١ايسدٛع إىل ؼه ِٝغسع اهلل ٚتطبٝل َكاؾد ايػسٜع ١يف سؿغ ا٭َٛاٍ ٚعدّ
تهدٜطٗا بني أٜد ٟبعض ا٭غٓٝا ٤ايرٜ ٜٔأنً ٕٛايسباٚ،يف ٖرا ٜك ٍٛابٔ ت(:١ُٝٝؾإْ٘-ايسبا ٜ -كس باحملاٜٚر قسزٶا ععُٝٶا
ظاٖسٶا ٖٚرا فسب ٚايػين ٜأنٌ أَٛاٍ ايٓاع بايباطٌ ٭ٕ َاي٘ زٳبٳا َٔ غرلْؿع سؿٌ يًدًل ٚهلرا دعٌ اهلل ايسبا قد

_____________________________________________________________________________________________

 -1ايػٓكٝط ،ٞاملؿدز ايطابلٜٓٚ،159/1:عس:ايػٛناْ ،ٞقُد بٔ عً :ٞؾتض ايكدٜس اؾاَع بني ؾين ايسٚاٚ ١ٜايدزا َٔ ١ٜعًِ ايتؿطرلداز ابٔ
نجرل ،دازايهًِ ايطٝب  -دَػل ،برلٚت،طٖ1414/1ـ.339/1:
-2ابٔ نجرل،املؿدز ايطابل.709/1:
-3ايطدل ،ٟقُد بٔ دسٜس:داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ،ت :د.عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايذلن ،ٞبايتعاَ ٕٚع َسنص ايبشٛخ  ٚايدزاضات
اٱض ١َٝ٬بداز ٖذسد.عبد ايطٓد سطٔ مياَ،١داز ٖذس ،ط.44/5:ّ 2001/1
-4ايكسطيب،قُد بٔ أمحد:اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ،تٖ:ػاّ زلرلايبداز،ٟدازعامل ايهتب-ايسٜاض.361/3:ّ 2003،
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ايؿدقات)(ٚ، )1يرا ؾإٔ ايتشَٗٓ ٍٛر ٚاقعٚ ٞؾشٝض ٚضً ِٝٱبعاد ايعباد عٔ ايٛقٛع يف اؿساّ ٚنرا امل٪ضطات املاي١ٝ
با٭خـ،ستٚ ٢ي ٛنإ ؾاسب امل٪ضطَ ١طًُا ٚيهٔ نإ َسابٝا ٜدخٌ قُٔ زمح ١اهلل ٚعؿٚ،ٙٛيف ٖرا املعٓٚ ٢املٓٗر ٜكٍٛ
ابٔ ت ١ُٝٝيف تؿطرل ٙيٰ ٚ(:١ٜايكسإٓ ٜدٍ عًٖ ٢را بكٛي٘ طؾَُٳٔٵ دٳا٤ٳٙٴ ٳَ ٵٛعٹعََ ْ١ٹٔٵ زٳبِّ٘ٹ ؾَاْٵٳتٗٳ ٢ؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳصٖرا عاّ يف نٌ
َٔ داَٛ ٙ٤عع َٔ ١زب٘ ؾكد دعٌ اهلل ي٘ َا ضًـ ٜٚدٍ عً ٢إٔ ذيو ثابت يف سل املطًِ َا بعد ٖراطٜٳاأَټٜٗٳا ايٖرٹٜٔٳ آَٳٓٴٛا
اتٻكُٛا ايًٖ٘ٳ ٳٚذٳزٴٚا َٳا بٳ ٹكٞٳ َٹٔٳ ايسِّبٳاصؾأَسِٖ بذلى َا بكٚ ٞمل ٜأَسِٖ بسٳدِّ َا قبك ٙٛؾدٍ عً ٢أْ٘ هلِ َع قٛي٘ طؾًََ٘ٴ َٳا ضٳًَـٳ
ٚٳأَ ٵَسٴٙٴ إٔيَ ٢ايًٖ٘ٹص ٚاهلل ٜكبٌ ايتٛب ١عٔ عباد.)2()ٙ
ٚبٓا ٤عًْ:٘ٝك ٍٛإٔ ايتش ٍٛاْتٗاٚ ٤تٛقـ عٔ ايتعاَ٬ت ايسب َٔ ١ٜٛقبٌ املؿازف ايتكًٝدٚ ١ٜايسدٛع إىل َباد٤ٟ
ٚأضظ ايػسٜع ١اٱضَٚ ١َٝ٬بدأ سؿغ املاٍ ٚتطبٝل املكاؾد ايػسعَٚ ١ٝساَٗٝا.
 -4قاعد( :٠اؿاد ١تٓصٍ َٓصي ١ايكسٚز ٠عاَ ١ناْت أ ٚخاؾ: )3()١
قبٌ إٔ ْبني َعٓ ٢ايكاعد٫ ٠بد َٔ إٔ ْٛقض َساد اؿادٖٓ ١ا،ؾكد نإ يًعًُا ٤يف َعٓ ٢اؿاد ١أقٛاٍ ٚآزا ٤عد٠
ٚيهٔ َتكازب ١املعٓٚ ٢املساد ؾُٔ ٖر ٙا٭قٛاٍ:
 ق ٍٛايػاطيب يف َعٓ ٢اؿاد:١بأْٗا َؿتكس إيٗٝا َٔ سٝح ايتٛضعٚ ١زؾع ايكٝل امل٪د ٟيف ايػايب إىل اؿسز ٚاملػك١()4

اي٬سك ١بؿٛت املطًٛب،ؾإذا مل تساع دخٌ عً ٢املهًؿني -عً ٢اؾًُ -١اؿسز ٚاملػك.١
-

ٚعٓد ايبٛزْ ٖٞ:ٛبًٛؽ اٱْطإ سداّ ي ٛمل جيد َا ٜأنً٘ مل ًٜٗو غرلأْ٘ ٜه ٕٛيف دٗد َٚػك،١ؾٗرا ٜ٫بٝض اؿساّ،
ٚيهٓ٘ ٜطٛؽ اـسٚز عً ٢بعض ايكٛاعد ايعاَٜٚ ١بٝض ايؿطس يف ايؿ.ّٛ

-

()5

ٚعٓد ايصس ٖٞ:ًٞٝاؿاي ١اييت تطتدع ٞتٝطرلاّ أ ٚتطٗ ّ٬ٝ٭دٌ اؿؿ ٍٛعً ٢املكؿٛد،ؾٗ ٞد ٕٚايكسٚزٚ ، ٠إٕ
()6

اؿهِ ايجابت ٭دًٗا َطتُس.

_____________________________________________________________________________________________

-1ابٔ ت،١ُٝٝأمحد بٔ عبد اؿً:ِٝتؿطرلآٜات أغهًت عً ٢نجرل َٔ ايعًُا٤ستٜٛ٫ ٢دد يف طا٥ؿ َٔ ١نتب ايتؿطرل ؾٗٝا ايك ٍٛايؿٛاب بٌ
ٜٛ٫دد ؾٗٝا إَ ٫اٖ ٛخطأ،ت:عبدايعصٜصبٔ قُد اـًٝؿَ،١هتب١ايسغد-ايسٜاض،ط598/2: ّ1996/1
-2ابٔ ت،١ُٝٝتؿطرل آٜات أغهًت عً ٢نجرل َٔ ايعًُا،٤املؿدز ايطابل.586/2:
-3اؾٜٛين،عبداملًو بٔ عبداهلل:غٝاخ ا٭َِ يف ايتٝاخ ايعًِ،ت:عبدايعع ِٝايدٜبَ،هتب ١إَاّ اؿسَني،طٖ1401/2ـٚ،479- 478:ابٔ
ل ،ِٝش ٜٔايعابد ٜٔبٔ إبساٖ ِٝاؿٓ ؿ،ٞا٭غباٚ ٙايٓعا٥سعًَ ٢رٖب أب ٞسٓٝؿ ١ايٓعُإ،خسز أسادٜج٘:شنسٜا عُرلات ،دازايهتب ايعًُ-١ٝبرلٚت
،طٚ ،78: ّ1999/1ايطٛٝط،ٞد ٍ٬ايد ٜٔعبدايسمحٔ:ا٭غباٚ ٙايٓعا٥س ،داز ايهتب ايعًُ -١ٝبرلٚت ،طٚ، 88:ّ1990/1املاد)32( ٠يف فً١
ا٭سهاّ ايعدي ،١ٝؾَٓ ١ه َٔ ١ْٛعد ٠عًُاٚ ٤ؾكٗا ٤يف اـ٬ؾ ١ايعجُاْ،١ٝت:لٝب ٖٛاٜٚينْٛ،ز قُد،نازخاْ٘ ػازتٹ نتب،آزاّ باؽ-نساتػٞ
.19:
-4ايػاطبـ،ٞإبساٖ ِٝبٔ َٛض:٢املٛاؾكات يف أؾ ٍٛايؿك٘،ت:أبٛعبٝدَ ٠ػٗٛزبٔ سطٔ،دازابٔ عؿإ،ط21/2:ّ1997/1
-5ايبٛزْ،ٛقُد ؾدق ٞبٔ أمحد،ايٛدٝص يف إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ايهً٪َ،١ٝضط ١ايسضاي-١برلٚت،ط.242: ّ 1996/4
 -6ايصس، ًٞٝقُد َؿطؿ:٢ايكٛاعد ايؿكٗٚ ١ٝتطبٝكاتٗا يف املراٖب ا٭زبع،١دازايؿهس-دَػل،ط.288/1:ّ2006/1
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ٖر ٙاملعاْٚ ٞغرلٖا مما ق ٌٝيف بٝإ املساد َٔ اؿاد ١نًٗا دي ٌٝعً ٢ايتٝطرل ٚايتدؿٝـ ْٚؿ ٞاؿسز ٚايكٝل عً٢
ايعباد ٚ٭ٕ ٖرا َٔ ممٝصات ايتػسٜع اٱضٚ،َٞ٬إٕ اهلل ٜ٫هًـ اٱْطإ مبا ٜ٫طٝل بٌ بايعهظ َٔ ذيو ٜهًؿِٗ مبا ٜطٝكٕٛ
ٚيف سدٚد طاقتِٗ اْ٫طاْٜٝٚ ١ٝطسهلِ طسم ايتعاٌَ ٚضبٌ ايعٝؼ ٚاؿٝاٜ٫ٚ ،٠سٜد ضبشاْ٘ بأسهاَ٘ ٚأٚاَس ٙايتكٝٝل
ٚايتػدٜد ٚايتعٓت ٖٚرا يطـ ٚزمح ١بايعبادٜ،ك ٍٛايػاطبـ ٞيف ٖر ٙاملطأيْ-١ؿ ٞاؿسز ٚايكٝل ٚاؿاد(-١إٕ ا٭دي ١عً٢
زؾع اؿسز يف ٖر ٙا٭َ ١بًػت َبًؼ ايكطع;نكٛي٘ تعاىل طَٚادعٌ عًٝهِ يف ايد َٔ ٜٔسسزص ضٛز٠اؿرٚ،78:ضا٥سَا ٜدٍ
عًٖ ٢را املعٓ ;٢نكٛي٘ :طٜسٜد اهلل بهِ ايٝطس ٜ٫ٚسٜد بهِ ايعطسص ايبكس185:٠طٜسٜداهلل إٔ خيؿـ عٓهِ ٚخًل اٱْطإ
قعٝؿاص ايٓطا،28:٤طَا نإ عً ٢ايٓبـ َٔ ٞسسز ؾُٝا ؾسض اهلل ي٘صا٭سصاب،38:طٜٚكع عِٓٗ إؾسِٖ ٚا٭غ ٍ٬اييت
()1

ناْت عًِٗٝص ا٭عسافٚ، 157:قد زلٖ ٞرا ايد"ٜٔاؿٓٝؿ ١ٝايطُش "١ملا ؾ َٔ ٘ٝايتطٗٚ ٌٝايتٝطرل).

يرا ْس ٣إٔ ٖر ٙايكاعد َٔ ٠ايكٛاعد املتعًك ١ببعض ايسخـ ايػسعٚ ١ٝاييت َٓشٗا اهلل يعباد ٙزمح ١بِٗ ٚتٝطرلا
٫ستٝاداتِٗ ٚغ ِْٗٚ٪ايدٚ ١ٜٝٓايدْ ١ٜٛٝيف ايعبادات ٚاملعاَ٬ت ٚايعكٛد ٚغرل ذيو.
املعٓ ٢ا٫مجاي ٞيًكاعد: ٠
ٜكؿد باؿاد ١ايعاَ(-١إٔ ٜه ٕٛا٫ستٝاز غاَ ٬ؾُٝع ايٓاع)ٚ-اـاؾ(-١إٔ ٜه ٕٛا٫ستٝاز غرل غاٌَ بٌ ٜتعًل
مبذُٛع ١أ ٚطا٥ؿ ١نأٌٖ بًد أ ٚسسؾ ١أ ٚؾٓعٖٓ)2(-)١ا َا نإ د ٕٚايكسٚز ٠إ ٫أْٗا تٓصٍ َٓصي ١ايكسٚز ٠ؾتعط ٢سهُٗا
َٔ سٝح إباس ١احملعٛز تٝطرلا عً ٢ايعباد يف غ ٕٚ٪د ٚ ِٜٗٓدْٝاِٖ َٚعادِٖ َ ٚعاغِٗ ٚ٭دٌ اؿؿ ٍٛعً ٢املكؿٛد،
ٖٚر ٙاؿاد ١تطتدع ٞتٝطرلا ٚتٛضعاّ ٚتطٗٚ ّ٬ٝعدّ قبطٗا  ٚاعتبازٖا ٚزعاٜتٗا ػعٌ سٝاَٚ ٠عٝػ ١اْ٫طإ عطرلٚ ٠قٝك١
َٚػك،١ؾإذا ؼككت اؿادٚ ١أؾبشت ٚاقعًَُٛٚ ١ض٪َ ٚ ١ثس ٠عً ٢اؿٝاٚ ٠ايٛاقع املعٝػ ٞيْ٬طإ ٚمل ميهٔ ؼكٝل املكاؾد
ايػسع ١ٝإ ٫بٗا،ؾؿٖ ٞر ٙاؿاي ١تأخر َٓصي ١ايكسٚز ٠يف إباس ١احملعٛز ٚدٛاش تسى ايٛادبٖ َٔٚ،ر ٙاؾٗٚ ١املٓعٛز-أ ٟيف
ايتأثرلعً ٢تػٝرل اؿهِ-تتؿل َع ايكسٚز ٠يف إباس ١احملعٛز ٚدٛاش تسى ايٛادب(ٜٚ،)3ك ٍٛايصزقا(:إٔ ايتطٗ٬ٝت ايتػسٜع١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

-1ايػاطبـ،ٞاملؿدز ايطابل.521-520/1:
ٜٓ-2عس:ايصزقاَ،ؿطؿ: ٢املدخٌ ايؿكٗ ٞايعاّ،دازايكًِ  -دَػل،ط.1005/2:ّ1998/1
 ايكسٚز:٠هلرا املؿطًض تعسٜؿات عدٜدٚ ٠يهٔ َتكازب ١املعَٓٗٓ ٢ا ٖٞ:اؿاي ١املًذ ١٦إىل َا ٫بدٻ َٓ٘ٚ،ايكسٚز ٠أغدټ دزدات اؿاد١
يٲْطإٜٚ،ذلتب عً ٢عؿٝاْٗا خطس،ندػ ١ٝاهل٬ى دٛعاّ ٚ،اٱنسا ٙاملًذٚ ،٧احملتاز إذا مل ٜؿٌ إىل سادت٘ ًٜٗ ٫وٜ ٫ٚ،ؿكد عكٛاّ َٔ
أعكاٚ،٘٥يهٓ٘ ٜه ٕٛبطبب ؾكدٖا يف دٗد َٚػك ١غدٜد .٠ايصس:ًٞٝاملؿدز ايطابل .288/1:
أ ٖٞ ٚبًٛؽ اْ٫طإ سدا ي ٛمل جيد َا حيتاد٘ َٔ طعاّ أ ٚغساب أ ٚيباع أَ ٚطهٔ أ ٚدٚاًٖ -٤و أ ٚقازبٖٚ .ر ٙاملستب ١تبٝض نجرلا َٔ
احملسَات .ايبٛزْ،ٛقُد ؾدقَٛ:ٞضٛع ١ايكٛاعد ايؿكٗ٪َ،١ٝضط ١ايسضاي-١برلٚت ،ط.68/3:ّ2003/1
 ٖٞٚبًٛؽ اٱْطإ سداّ إذا مل ٜتٓا ٍٚاملُٓٛع عٓ٘ ًٖو أ ٚقازب ٫ٚميهٔ ا٫ضتػٓا ٤عٓٗاٖٚ،را ٜبٝض تٓا ٍٚاؿساّ .ايبٛزْ:ٛاملؿدز ايطابل
.242:
ٜٓ-3عس:غبرل،قُد عجُإ:ايكٛاعد ايهًٚ ١ٝايكٛابط ايؿكٗ ١ٝيف ايػسٜع١اٱض،١َٝ٬دازايٓؿا٥ظ-ا٭زدٕ،ط ٚ ،216: ّ2007/2غشات،١
سطني
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ا٫ضتجٓا٫ ١ٝ٥تكتؿسعً ٢سا٫ت ايكسٚزات املًذ،١٦بٌ سادات اؾُاع ١مما د ٕٚايكسٚز ٠تٛدب ايتطٗ٬ٝت ا٫ضتجٓا١ٝ٥
أٜكا،نُا ٜتكض َٔ ايتؿازٜع ايتاي ٚ)١ٝذنس ايصزقا بعض ا٫ضتجٓا٤ات يف عكد ايبٝع ٚاملعاَ٬ت املايَٗٓ ١ٝا :ايطًِ ٚبٝع ايجُاز
قبٌ ايبدْ ٚ ٚص ٍٚاؿُاّ ،ؾكاٍ(ؾذلخٝـ ايػسٜع ١يف ايطًَِ،ع أْ٘ بٝع املعد ّٚايرَٓ ٟع٘ ايٓـ ايعاّ،إمنا ْٖ ٛعس ؿاد١
نجرلَٔ ايٓاع إىل بٝع َٓتٛداتِٗ ٚاضت٬ف أمثاْٗا قبٌ إْتادٗا ي٬ضتعاْ ١عً ٢اٱْتازٚ،يرا اغذلط ؾ ٘ٝتعذ ٌٝايجُٔ)ٚيف َٛقع
آخس ٜكٚ(ٍٛدٛشٚا بٝع ايٛؾا ٤اضتجٓا َٔ ٤ايكٛاعد يًشاد ١أٜكا)(.)1
ْٚس ٣إٔ َطأي -١ساد ١ايٓاع-أؾٌ يف تػسٜع ا٭سهاّ ٖٚرا ٜتؿل َع َا دا ٤يف َٚػصَ ٚ ٣كاؾد ايػسٜع١
اٱضٜٚ ١َٝ٬ك ٍٛايطسخط ٞيف املبطٛط(:ساد ١ايٓاع أؾٌ يف غسع ايعكٛد ؾٝػسع عًٚ ٢د٘ تستؿع ب٘ اؿادٜٚ ١هَٛ ٕٛاؾكا
٭ؾ ٍٛايػسع)(.)2
ٚبٓا ٤عًَ ٢اضبلْ :كٖٓ ٍٛا تطتدع ٞاؿاد-١ساد ١ايٓاع-إىل ؼ ٌٜٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜإىل املؿازف اٱض١َٝ٬
ٚذيو ـسٚز ايٓاع َٔ املأشم ٚا٭ شَ ١املايٚ ١ٝايػسعٚ ١ٝاٱداز ١ٜاييت ٚقع ؾٗٝا ايٓاع َٗٓٚا نٝؿ ١ٝايتعاٌَ  ٚإْػا ٤ايعكٛد َع
ايبٓٛى ايتكًٝد َٔ ١ٜدٗ َٔٚ ١دٗ ١أخس ٣ايتػٝرليف ايتعاَ٬ت ٚايٓػاطات  ٚاملعاَ٬ت املؿسؾ َٔ ١ٝساي ١ايتشس ِٜإىل ايسدٛع
إىل اؿَٛٚ ٍ٬اؾك ١ايٓؿٛف َٚكاؾد ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
َطتٓد ايكاعد: ٠
ا٭دي ١ايٓعسٚ ١ٜايػٛاٖد ايعًُٚ ١ٝايتطبٝك ١ٝعًٖ ٢ر ٙايكاعد ٠نجرل،٠ضٛا ٤ناْت َٔ ايهتاب أ ٚايطٓ ١أٚغرلُٖا َٔ
ٖر ٙا٭دي:١
ٖٓ-1اى أدي ١نجرل ٠يف ايهتاب تتشدخ عٔ إٔ َاؼدث٘ اؿاد َٔ ١غدٚ ٠سسز ٚعطس ٚقٝل خ٬ف ملكاؾد
ايتػسٜع َٚػصاٖاٚ،يريو جيب دؾع َانإ نريو عٓد اؿاد ١املاضٖ َٔٚ،١ر ٙا٭دي:١
 قٛي٘ تعاىلطَٳا ٴٜسٜٔدٴ ايًٖ٘ٴ يٹٝٳذٵعٳٌٳ عٳًَٝٵهُِٵ َٹٔٵ ٳسسٳزٕ ٚٳَيهٹٔٵ ٜٴسٜٔدٴ يٹٝٴطَِّٗسٳنُِٵ ٚٳيٹٝٴتٹِٻ ْٹ ٵعُٳتٳ٘ٴ عٳًَ ٵٝهُِٵ يَعٳًٖهُِٵػ ُهسٴٕٚٳصضٛز٠املا٥دَٗٓٚ،6:٠ا قٛي٘ تعاىل:ط ٚٳَٳا دٳعٳٌٳ عٳًَ ٵٝهُِٵ ؾٹ ٞايدَِّ ٜٔٔٹٔٵ ٳسسٳزٕص ضٛز٠اؿر َٗٓٚ،78ا قٛي٘ تعاىل:ط ٴٜسٜٔدٴ ايًٖ٘ٴ
ٳت ٵ
طسٳص ضٛز ٠ايبكس.185:٠
طسٳ ٚٳيَا ٴٜسٜٔدٴ ٹبهُِٴ ايِ ٴع ٵ
ٹبهُِٴ ايِٴ ٝٵ

يف ٖر ٙايٓؿٛف ٚغرلٖا إزغاد ٚسح عًَ ٢ساعا ٠أسٛاٍ أؾشاب ا٭عراز ٚاملػكٚ ١اؿسز ٚعدّ تٓؿٝر ا٭ؾٌ ايعاّ
عً ِٗٝبايٛدٛب أ ٚايتشسٚ ِٜايعد ٍٚعٓٗا ٚتٓؿٝر ا٫ضتجٓا٤ات ايػسعٖٚ ١ٝر ٖٞ ٙؼكٝل املكاؾد ايػسع َٔ ١ٝايٝطس

سطني:ايكٛاعد ايؿكٗٚ ١ٝايكٛابط ايػسع ١ٝيًُعاَ٬ت املاي ١ٝاملعاؾس،٠عح َٓػٛزيف َٛقع دازاملػٛز، www.darelmashora.com ، ٠
،تأزٜذ ايصٜاز.19:ّ2016/9/18 ٠
 -1ايصزقا :املؿدزايطابل.1006-1005/2:
 -2ايطسخط ،ٞقُد بٔ أمحد:املبطٛط ،داز املعسؾ -١برلٚت.75 /15:ّ1993،
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ٚايتطٗٚ ٌٝدؾع ايعطس ٚايكٝل ٚاملػك،١يرا ميهٔ ايك ٍٛبإٔ َععِ ايٓؿٛف تؿًض إٔ ته ٕٛدي ٬ٝعً ٢سذ ١ٝاؿاد١
َٚطتٓدا يًكاعد.٠
 -2ا٭دي َٔ ١ايطَٓٗٓ:١ا -:
أَ -ا زٚا ٙقتاد ٠إٔ أْطا  سدثِٗ  { :إٔ ايٓبـ  ٞزخـ يعبد ايسمحٔ بٔ عٛفٚ،ايصبرل يف قُٝـ َٔ
()1

سسٜس َٔ ،سه ١ناْت بُٗا}.

اؿدٜح دي ٌٝعً ٢إٔ يبظ اؿسٜس َع أْ٘ سساّ بايٓـ يًسداٍ ٚيهٔ ايٓبـٞأباس٘ ٚزخـ بًبط٘ يًسداٍ ٚ ،ضٓد
ٖر ٙاٱباس ٖٞ ١يًشادٚ ١يًهٌْٚ،س ٣إٔ عص بٔ عبدايطٜ ّ٬ك ٍٛيف ضٝام ن َ٘٬عٔ(قاعد َٔ ٠املطتجٓٝات َٔ ايكٛاعد
ايػسع )١ٝإٔ(يبظ ايرٖب ٚايتشً ٞب٘ قسّ عً ٢ايسداٍ إ ٫يكسٚزٚ ٠سادَ ١اضٚ ،١نريو ايؿك ١إ ٫اـامت ٚآ٫ت
()2

اؿسبٚ،نريو اؿسٜس  ٫جيٛش يًسداٍ إ ٫يكسٚز ٠أ ٚسادَ ١اض.)١

بَ-ازٚا ٙابٔ عباععٔ ايٓبـٞأْ٘ قاٍ{:إٕ اهلل سسٻّ َه،١ؾًِ ؼٌ ٭سد قبً٫ٚ،ٞؼٌ ٭سد بعدٚ ،ٟإمنا أسًت
ي ٞضاعْٗ َٔ ١ازٜ ٫،ٴدتً ٢خٳٖ٬اٜ ٫ٚ،عكد غذسٖآٜ ٫ٚ،ؿسؾٝدٖا ٫ٚ،تًتكط يكطتٗا،إ ٫ملعسف»ٚ،قاٍ ايعباعٜ:ا زضٍٛ
()3

اهلل،إ ٫اٱذخس ،يؿاغتٓا ٚقبٛزْا؟ ؾكاٍ « :إ ٫اٱذخس»}.

ٚد٘ ا٫ضتد َٔ ٍ٫اؿدٜح:ؼسَ ِٜهٚ ١ذيو يٓٗ ٞايٓبـ ٞعٔ أغٝا٫ ٤ػٛش ؾعًٗا يف َهْٝٗ ١ا عاَا ،٭ْٗا َٔ
احملعٛزات ايػسعٚ،١ٝيهٔ ايٓبـ ٞأباح هلِ اٱذخس بعد إٔ غه ٢ايعباع يف سادتِٗ إيٚ،٘ٝيف ذيو ٜك ٍٛد.قُد
ايؿسؾٛز(:يف ٖرا اؿدٜح  ٢ٜٗٓزض ٍٛاهلل ْٗٝاّ عاَاّ عٔ أخر غ ٤ٞمما ٜٓبت يف اؿسّ ،ثِ ٜطتجٓ ٢اٱذخس ؿاد ١ايٓاع إي٘ٝ
ٚعدّ اضتػٓا ِٗ٥عٓ٘)(ٖ َٔٚ،)4را ٜتبني إٔ ٖٓاط اضتجٓا٤ات َٔ ايكاعد ٠ايعاَ ١احملعٛزٚ ٠ذيو ؿاد ١ايعاَٜٚ ١كٍٛ
ايدنتٛزعبدا٫ي٘ ايعسؾر(:إٔ احملعٛزات  ٫ػٛش إ ٫يف ايكسٚزاتٚ،اضتدداّ اٱذخس يٝظ َٔ ايكسٚزاتٚ ،يهٓ٘ َٔ
اؿادٝاتَٚ ،ع ذيو أباس٘ ايٓبـ ٞهلِ)(.)5
ز-عٔ أب ٞضعٝد اـدز ٟعٔ ايٓبـ ٞقٛي٘{:إٜانِ ٚاؾًٛع عً ٢ايطسقات،ؾكايٛاَ:ايٓا بد،إمنا ٖ ٞفايطٓا ْتشدخ
ؾٗٝا ،قاٍ «:ؾإذا أبٝتِ إ ٫اجملايظ،ؾأعطٛا ايطسٜل سكٗا»،قايٛاَٚ:اسل ايطسٜل؟قاٍ«:غض ايبؿسٚ،نـ ا٭ذٚ،٣زد
_____________________________________________________________________________________________

-1زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘ نتاب اؾٗاد ٚايطرل،باب اؿسٜس يف اؿسب،ز(.42/4:)2919
 -2عصايد ٜٔبٔ عبدايط:ّ٬قٛاعد ا٭سهاّ يف َؿاحل ا٭ْاّ،ت :ط٘ عبدايسٚ٩ف ضعدَ،هتب ١ايهًٝات ا٭شٖس-١ٜايكاٖسّ 1991،٠
.167/2:
 -3زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘،نتاب دصا ٤ايؿٝد،باب ٜٓ ٫ؿس ؾٝد اؿسّ ،ز(.14/3:)1833
 -4ايؿسؾٛز،قُد عبدايًطٝـ ؾاحلْ:عس ١ٜا٫ضتشطإ يف ايتػسٜع اٱضٚ َٞ٬ؾًتٗا باملؿًش ١املسضً،١دازدَػل ،ط.43:ّ1987/1
 -5عبدا٫ي٘ ايعسؾر َ:كاي ١بعٓٛإ اؿاد ١تٴٳٓصٻٍ َٓصي ١ايكسٚز ،٠عاَ ّ١ناْت أ ٚخاؾَٛ ١دٛد ٠يف ؾشٝؿ ١ايسضاي ١املًشل ا٭ضبٛع ٞيؿشٝؿ١
املد،١ٜٓيف  ،http://www.al-madina.com/node/ risala،2013/3/29تأزٜذ ايصٜاز.2016/9/15 ٠
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ايطٚ،ّ٬أَس باملعسٚف  ْٞٗٚ ،عٔ املٓهس»}(،)1يف ايبدا ٢ْٗ ١ٜايٓبـٞعٔ اؾًٛع يف ايطسقات  ٚيهٔ عٓدَا دعت ساد١
ايٓاع إىل اؾًٛع ؾٗٝا أباح هلِ ايٓبـٚ ٞأزغدِٖ إىل نٝؿ ١ٝاؾًٛع يف ايطسقات  ٚإعطا ٤سكٗاٜ ٚ ،ك ٍٛايػسب(:ٞؾكد ْٗ٢
عً ٘ٝايؿٸٚ ٠٬ايطٸ ّ٬ايٓٸاع إٔ جيًطٛا يف ايطٓسقات ،غرل أْٸ٘ ملآ أظٗسٚا ي٘ سادتِٗ إيٗٝا ،ملكاؾد ؾشٝشٜ ١ذلدٸْٗٛا ،أباح هلِ
َا استادٛا إيَٗٓ ٘ٝا ٚأزغدِٖ إىل ػٓٸب َؿاضدٖا)(.)2
ٖر ٙايُٓاذز ايػت َٔ ٢ا٭دي ١ايعًُ ١ٝايتطبٝكٚ ١ٝغرلٖا نجرل ٠ؾٗٝا د٫يٚ ١اقش ١عً ٢ق ٠ٛأثس اؿاد ١يف تػٝرل ا٭سهاّ
َٔ املُٓٛع إىل اؾٛاشٚ،ؾٗٝا بٝإ َٔ إٔ ضبشاْ٘ زاع ٢ساد ١ايعباد ٚتعاٌَ َعٗا نتعاًَ٘ َع ايكسٚزٖٚ ،٠را املطًو  -ايٓعس
إىل َؿاحل ايعباد-ؾ ٘ٝإغاز ٠إىل إٔ ٖر ٙا٫ضتجٓا٤ات ٚزعا ١ٜايػسٜع ١هلا َؿتٛح ٚأْ٘ بام َا بك ٞتطبٝل آ٭سهاّ ايػسعٚ ١ٝأْ٘
ٜتذدد بتذدد ساد ١ايٓاعٖٚ ،ر ٙاؿاد ١ايػسع ١ٝدعت  ٚدعًت َٔ د ٌٝايؿشاب ١تٓصًٜٗا ٚزعاٜتٗا ؾُج:٬اٱَاّ عُس قاّ
بٛقع اـساز ٚتد ٜٔٚايدٚاٚ ٜٔٚاؽاذ ايطذٚ ٕٛغرلذيوٚ،إىل عؿسْا ٖرا تطبل ٚتعٌُ بٗا ٖٚرا َٔ زلاس ١ايػسٜع١
اٱض.١َٝ٬
ٚعًٖ ٢را ؾإْ٘ ميهٔ ايك َٔ-:ٍٛايٓعس ٠ا٭ٚىل-إٔ َػسٚع ١ٝا٭سهاّ املاي ١ٝايتطبٝكٚ ١ٝخاؾ ١املعاؾسَٓ ٠بجكَٔ ١
ساد ١ايٓاع إيٗٝا يف ايتعاٌَٚ،يف ٖرا ٜك ٍٛابٔ تٚ(:١ُٝٝا٭ؾٌ...أْ٘ ٫حيسّ عً ٢ايٓاع َٔ املعاَ٬ت اييت حيتاد ٕٛإيٗٝا إ٫
َادٍ ايهتاب ٚايطٓ ١عً ٢ؼسمي٘)(ٖٚ،)3ر ٙاملػسٚع ١ٝاضتجٓا َٔ ٤ايكٛاعد ايعاَٚ ١كايؿ ١يًكٝاع إ ٫أْ٘ َٛاؾل ملا دا٤يف َكاؾد
ايػسٜع َٔ ١سؿغ املاٍ ٚتداٚي٘ ٚتسٚجي٘ٚ،يف َٛقع آخس ٜك ٍٛابٔ تٚ(:١ُٝٝجيٛش يًشادَ ١ا  ٫جيٛش بدْٗٚا نُا داش بٝع
ايعساٜا بايتُس...نإ ايٓبـ ٞقد أزخـ يف ايعساٜا اضتجٓا َٔ ٤املصابٓ ١يًشادٚ،)4()....١نريو دا ٤يف املٛضٛع ١ايؿكٗ١ٝ
ايهٜٛتٚ(:١ٝبٝع اؾصاف اضتجين َٔ ا٭ؾٌ ؿاد ١ايٓاع ٚاقطسازِٖ إي،٘ٝمبا ٜكتك ٞايتطٗ ٌٝيف ايتعاٌَ)(ٚ)5قاٍ
ايدضٛق(:ٞا٭ؾٌ -يف بٝع اؾصافَٓ -ع٘ٚ ،يهٓ٘ خؿـ ؾُٝا غل عًُ٘ َٔ املعدٚد ،أ ٚقٌ دًٗ٘ يف املهٚ ٌٝاملٛش.)6()ٕٚ
ٚيف َٛقع آخس ٜك ٍٛابٔ تٚ(:١ُٝٝيٝظ يف أؾ ٍٛايػسع َا  ٢ٜٗٓعٔ بٝع نٌ َعد;ّٚبٌ املعد ّٚاير ٟحيتاز إىل بٝع٘
َ ٖٛٚعسٚف يف ايعاد : ٠جيٛش بٝع٘ نُا جيٛش بٝع ايجُس ٠بعد بد ٚؾ٬سٗا ; ؾإٕ ذيو ٜؿض عٓد مجٗٛز ايعًُا . ٤نُا ديت
()7

عً ٘ٝايطَٓ ١ع إٔ ا٭دصا ٤اييت ؽًل بعد َعدٚ ١َٚقد دخًت يف ايعكدٚ .نريو جيٛش بٝع املكاثٚ ٞغرلٖا عًٖ ٢را ايك.)ٍٛ

_____________________________________________________________________________________________

 -1زٚا ٙايبداز ٟيف ؾشٝش٘:نتاب املعامل ٚايػؿب،باب أؾٓ ١ٝايدٚز ٚاؾًٛع ؾٗٝا ٚاؾًٛع عً ٢ايؿعدات ز(.132/3:)2465
 -2ايػسب،ٞؾدلَ:ٟكاي ١بعٓٛإ اؿاد ١تٓصٸٍ َٓصي ١ايكٸسٚز ،٠يف َٛقع http://atscmsaken.forumactif.com
اؾُع ١ٝايتْٛط ١ٝيًعً ّٛايػسع ١ٝتأزٜذ ايصٜاز.ّ2016/9/20 :٠
-3ابٔ ت:١ُٝٝفُٛع ايؿتا.386/28:٣ٚ
-4ابٔ ت:ُ٘ٝٝفُٛع ايؿتا.480،483/29:٣ٚ
-5املٛضٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛتٚ:١ٝشاز ٠ا٭ٚقاف ٚايػ ٕٚ٪اٱض-١َٝ٬ايهٜٛت،دازايط٬ضٌ-ايهٜٛت ،طٖ1427/2ـ73/9:
-6ايدضٛق،ٞقُدبٔ أمحد بٔ عسؾ:١ساغ ١ٝايدضٛق ٞعً ٢ايػسح ايهبرل،ت:قُدعًٝؼ،دازايؿهس -برلٚت.20/3:
-7ابٔ ت:ُ٘ٝٝفُٛع ايؿتا.200/30:٣ٚ
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ٚيف قَ ٤ٛا ضبل ْك ٍٛإٔ ايٓاع يف عؿسْا عاد– ١إٕ مل ٜهٔ بأَظ اؿاد-١إىل ايتعاٌَ َع ايبٓٛى يف ْػاطاتِٗ
َٚعاَ٬تِٗ ٚعكٛدِٖٚٚ،دٛد ايبٓٛى ٚايتعاٌَ َعٗا ساد ١تٓصٍ َٓصي ١ايكسٚزٚ،٠يهٓ٘ ٫جيٛش ايتعاٌَ َع ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜملا
ؾٗٝا َٔ املعاَ٬ت  ٚايٓػاطات احملسَٖٚ، ١را َا أٚقع ايٓاع يف أشَٚ ١سادَٚ ١ػك ١ست ٢يف إٜداع أَٛاهلِ ٭ٕ ايبٓٛى
ايتكًٝد ١ٜتأخر ايؿٛا٥د ٚتعطٗٝا ٭ؾشاب ايٛدا٥ع،يرا ٫بد َٔ ايتػٝرل ٚايتبدٚ ٌٜايتش ٍٛيف أضاضٝات َ ٚبادٖ ٤٣ر ٙايبٓٛى
ٚؼًٜٗٛا إىل بٓٛى إضٚ،١َٝ٬نريو ٫بد هلرا املؿسف بعد ايتش ٍٛاٱق٬ع ٚايتٛقـ عٔ ايٓػاطات  ٚايعًُٝات احملسَٖٚ ،١را
َاتكت ك ٘ٝساد ١ايٓاع ،٭ٕ ايٓاع عاد ١إىل بٓٛى إض ١َٝ٬مبؿاٖٚ ِٝأضظ غسعٚ ١ٝبتطبٝكات َكاؾد ١ٜتًيب سادات ايٓاع يف
ايطٛم ستٜ٫ ٢كعٛا يف اؿساّ عٓد َعاَ٬تِٗ َع ٖر ٙايبٓٛى.

اـامتٚ ١ايٓتا٥ر:
تٓاٖ ٍٚرا ايبشح َطاٚ ٌ٥قاٚز كتًؿٚ،١يكد خًـ إىل مجًَ ١تٛاقع َٔ ١ايٓتا٥ر،ميهٔ تًدٝؿٗا يف ايٓكاط اٯت:١ٝ
-1إٕ ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱض:ٖٛ َٞ٬اْ٫تكاٍ ٚايتػٝرل َٔ ساي ١املؿسؾ ١ٝايتكًٝد١ٜ
املٛؾٛف يف ايػسع باؿساّ ٚاملبٓ ١ٝعً ٢ايسبا ٚايؿا٥د ٠املؿسؾ ١ٝاحملعٛز ٠غسعاّ إىل املؿسؾ ١ٝاٱض ١َٝ٬املباس ١غسعاّٚ،ذيو
بتطبٝل ٚٚقع ايعكٛد ٚاملعاَ٬ت  ٚا٭ْػط ١املطابك ١يًػسٜعٚ ١أسهاَٗا بد ٫عٔ املعاَ٬ت ٚاـدَات املؿسؾ ١ٝايتكًٝد١ٜ
احملعٛز ،٠عٝح تؿبض مجٝع أْػطَ ٚ ١عاَ٬ت املؿسف  ٚعكٛد ٙؽكع ملبادٚ٤٣قٛابط ايػسٜع ١اٱضٚ ١َٝ٬أسهاَٗا.
ٖٓ-2اى دٗات زٝ٥طٚ ١ٝأضباب ذات ١ٝؾعاي ١تدؾع باملؿازف ايتكًٝد ١ٜإؽاذ ايكساز اؿاضِ بايتش ٍٛم ٛاملؿازف
اٱض ٚ ١َٝ٬ايتدًـ َٔ اـدَات ٚا٭ْػطٚ ١املعاَ٬ت ايسبٖٚ ١ٜٛر ٙايدٚاؾع إَا غسع ١ٝأ ٚاقتؿاد ١ٜأٖٚ،...ٚر ٙاؾٗ ١ايداخً١ٝ
ٜته َٔ ٕٛايداؾع ٚايٛاشع ايدٜين ٚايداؾع ا٫قتؿادٖٛٚ :ٟايطع ٢م ٛتعع ِٝاٱزباح.
ٖٓ -3اى دٗات أخس ٣خازد ١ٝتعد ضببا َٔ أضباب ٚدٚاؾع ايتشٚ ٍٛهلا تأثرل ٚاقض يف اؽاذ ايكساز ايؿا٥ب بايتش ٍٛم ٛاملؿسف
اٱضٜٚ ،َٞ٬تُشٛز ذيو َٔ خ ٍ٬ايػسانَ ١ع أسد املؿازف اٱض ١َٝ٬أٚغسا ٤املؿسف ايتكًٝد َٔ ٟقبٌ دٗ ١خازد ١ٝأ ٚإٔ تدخٌ املؿسف
اٱض َٞ٬يف غسانَ ١ع َؿسف تكًٝد ٟأ ٚقد ته ٕٛإدسا ٤ايتش َٔ ٍٛقبٌ ايطًط ١ايعًٝا( ايدٚيٖٚ:) ١را ته ٕٛبعد قساز ٚمتطو ايدٚي ١بتطبٝل
أسهاّ ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
 -4إٕ ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًُؿسؾ ١ٝاٱض ١َٝ٬أَس ٚادب غسعا٫ٚ،بد ٭ؾشاب ٖر ٙاملؿازف ايسدٛع إىل اؿل ٚايتٛب١
ٚاٱق٬ع عٔ املعاَ٬ت ٚايٓػاطا ت ٚايعًُٝات احملسَ ١بػت ٢أْٛاعٗا ٚأدٓاضٗاٚ،إٔ ٖرا ايتشٜ ٍٛطاِٖ بػهٌ ؾعاٍ ٚنبرل يف تطٜٛس ؾٝؼ
ٚأضايٝب ايعكٛد ٚاـدَات املؿسؾ ١ٝاٱضٚ ١َٝ٬اضتكطاب ا٭َٛاٍ ٚتػػًٗٝا.
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ٖٓ -5اى أضاضٝات َٚباد ٤٣غسعَ ١ٝأخٛذ َٔ ٠ايٓؿٛف ايهسميٚ ١ايطٓ ١ايٓب ١ٜٛايػسٜؿ ١يبٓا ٤ايتؿهرل ايػسعٞ
ٚايتٓعرلايؿكٗ ٞملطأي ١ايتش َٔ ٍٛاملؿسف ايتكًٝد ٟإىل املؿسف اٱضٚ،َٞ٬يبٓا ٤ؾهسَٚ ٠كؿد ايتش ٍٛعٓد َٔ ي٘ اٱزاد٠
ٚأزاد ايتش ٚ ٍٛاٱق٬ع عٔ ايتعاٌَ باحملسَات.
-6جيٛش بكا ٤زأع املاٍ بعد ايتٛب١يف ا٭َٛاٍ ايسبٚ ١ٜٛايبدأ ٚايتعاٌَ َٔ ددٜد يف املعاَ٬ت املايٚ ١ٝايتش َٔ ٍٛساي١
ناْت قسَ ١إىل اٱباس ١نرا املؿسف ؾإْ٘ جيٛش ي٘ ايتش َٔ ٍٛساي ١ناْت قسَ ١ضابكا إىل اٱباسٚ ١ايبد َٔ ٤ددٜد ٚعً٢
أضاع غسع ٞعٝح تهَ ٕٛعاَ٬ت٘ ٚعًُٝات٘ ْٚػاطات٘ َٛاؾكَ ١ع ايٓؿٛف َٔ ايهتاب ٚايطٓٚ ١نريو َكاؾد ايػسٜع١
اٱض.١َٝ٬
-7إٕ ايٓاع عاد ١إىل ايتعاٌَ َع ايبٓٛىٚ،ايتعاٌَ َعٗا أؾبشت سادَ ١اض ٖٞٚ ١تٓصٍ َٓصي ١ايكسٚزٚ ،٠يهٓ٘ ٫
جيٛش ايتعاٌَ َع ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜملا ؾٗٝا َٔ املعاَ٬ت ٚايٓػاطات احملسَٖٚ، ١را َا أٚقع ايٓاع يف سادَٚ ١ػك ١ست ٢يف
إٜداع أَٛاهلِ ٭ٕ ايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜتأخر ايؿٛا٥د ٚتعطٗٝا ٭ؾشاب ايٛدا٥ع ،يرا ٫بد َٔ ايتػٝرل ٚايتبدٚ ٌٜايتش ٍٛيف
أضاضٝات َٚبادٖ ٤٣ر ٙايبٓٛى ٚؼًٜٗٛا إىل بٓٛى إضٖٚ،١َٝ٬را َاتكتك ٘ٝساد ١ايٓاع ،٭ٕ ايٓاع عاد ١إىل بٓٛى إض١َٝ٬
مبؿاٖٚ ِٝأضظ غسع ٚ ١ٝبتطبٝكات َكاؾد ١ٜتًيب سادات ايٓاع يف ايطٛم ستٜ٫ ٢كعٛا يف اؿساّ عٓد َعاَ٬تِٗ َع ٖرٙ
ايبٓٛى.
-9ؼدٜدايٛؾـ ايػسع ٞملطأي ١ايتش ٍٛاملؿسيف َٔ ايتكًٝد ٟإىل اٱض٫ٚ،َٞ٬بد َٔ تهٝٝؿٗا تهٝٝؿا غسعٝا ٚاقعٝا
َكاؾدٜا ستٜ ٢تُهٔ َٔ إجياد سهِ غسع ٞهلاٜ ٚ،تُهٔ ايعُ ٌٝايتعاٌَ َع املؿسف بعد ايتش ٍٛبؿٛز ٠ؾشٝشٚ ١غسع.١ٝ
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املؿادز ٚاملسادع:
 بعد ايكسإٓ ايهس. ِٜأ :٫ٚايهتب:
 -1إبٔ بطاٍ ،أب ٛاؿطٔ عً ٞبٔ خًـ:غسح ؾشٝض ايبداز،٣ت:أبٛمتٜ ِٝاضس بٔ إبساَٖ،ِٝهتب ١ايسغد -ايطعٛد،١ٜ
ط. ّ2003/2
 -2ابٔ ت،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً:ِٝاٱميإ،ت :قُد ْاؾسايد ٜٔا٭يباْ ،ٞاملهتب اٱض -َٞ٬ا٭زدٕ،ط.ّ1996 /5
 -3ابٔ ت،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً:ِٝتؿطرلآٜات أغهًت عً ٢نجرل َٔ ايعًُا ٤ستٜٛ ٫ ٢دد يف طا٥ؿ َٔ ١نتب ايتؿطرل ؾٗٝا
ايك ٍٛايؿٛاب بٌ ٜٛ٫دد ؾٗٝا إَ ٫اٖ ٛخطأ،ت:عبدايعصٜصبٔ قُداـًٝؿَ،١هتب ١ايسغد-ايسٜاض ،ط.ّ1996/1
 -4ابٔ ت ،١ُٝٝأمحد بٔ عبداؿً :ِٝفُٛع ايؿتا ، ٣ٚت :أْٛز ايباش ٚعاَس اؾصاز ،دازايٛؾا ، ٤ط. ّ2005/3
 -5ابٔ دزٜد،أب ٛبهسقُد بٔ اؿطٔ:مجٗس ٠ايًػ،١ت:زَصَٓ ٟرل بعًبه،ٞدازايعًِ يًُٜ٬ني -برلٚت،ط.ّ 1987/ 1
 -6ابٔ ضٝد،ٙأب ٛاؿطني عً ٞبٔ إزلاع:ٌٝاحملهِ ٚاحملٝط ا٭ععِ،ت:عبد اؿُٝدٖٓدا،ٟٚدازايهتب ايعًُ -١ٝبرلٚت،
ط.ّ2000/1
 -7ابٔ عاغٛز،قُد ايطاٖس بٔ قُد:ايتشسٜسٚايتٜٓٛس٪َ،ضط ١ايتازٜذ ايعسب -ٞبرلٚت،ط.ّ2000/1
 -8ابٔ ؾازع،أب ٞاؿطني أمحدَ :عذِ َكاٜٝظ ايًػ،١ت:عبدايط ّ٬قُد ٖاز،ٕٚدازاؾ -ٌٝبرلٚت ،ط.ّ1979/2
 -9ابٔ نجرل،ازلاع ٌٝبٔ عُس:تؿطرلايكسإٓ ايعع،ِٝت :ضاَ ٞبٔ قُد ض،١َ٬دازطٝب ١يًٓػس ،ط.ّ1999/2
 -11ابٔ َاد٘ ،قُد بٔ ٜصٜد ايكصٜٚين ،ضٓٔ ابٔ َاد٘، ،ت:قُد ؾ٪اد عبد ايباق،ٞداز ايؿهس -برلٚت.
 -11ابٔ َٓعٛز ،قُد بٔ َهسّ:يطإ ايعسب ،داز ؾادز -برلٚت،طٖ1414 /3ـ.
 -12ابٔ ل،ِٝش ٜٔايعابد ٜٔبٔ إبساٖ ِٝاؿٓؿ،ٞا٭غباٚ ٙايٓعا٥س عًَ ٢رٖب أب ٞسٓٝؿ ١ايٓعُإ ،خسز أسادٜج٘:شنسٜا
عُرلات ،دازايهتب ايعًُ - ١ٝبرلٚت،ط.ّ1999/1
 -13ايبداز،ٟقُد بٔ إزلاع، ٌٝاؾاَع املطٓد ايؿشٝض املدتؿسَٔ أَٛز زض ٍٛاهلل ٚ ضٓٓ٘ ٚأٜاَ٘،ت:قُد شٖرل بٔ
ْاؾس،دازطٛم ايٓذا ،٠طٖ1422/1ـ.
 -14ايبعً ،ٞعبد اؿُٝد:م ٛإيػا ٤ايؿا٥د َٔ ٠ايٓعاّ ا٫قتؿادٚ ٟايكاْ ،ْٞٛايًذٓ ١ا٫ضتػاز ١ٜايعًٝا ،ايدٜٛإ ا٭َرل-ٟ
ايهٜٛت.
 -15ايبًتاد،ٞقُد:املؿازف اٱض ١َٝ٬ايٓعس،١ٜايتطبٝل،ايتشدٜاتَ،هتب ١ايػسٚم ايدٚي-١ٝايكاٖس ،٠ط.ّ 2012/ 1
 -16ايبٛزْ،ٛقُد ؾدق ٞبٔ أمحد،ايٛدٝصيف إٜكاح قٛاعد ايؿك٘ ايهً٪َ،١ٝضط ١ايسضاي -١برلٚت،طّ1996/4
 ايبٛزْ،ٛقُد ؾدقَٛ:ٞضٛع ١ايكٛاعد ايؿكٗ٪َ،١ٝضط ١ايسضاي-١برلٚت،ط.ّ2003/1126
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 -17اؾٖٛس،ٟإزلاع ٌٝبٔ محاد،ت:ايؿشاح تاز ايًػٚ١ؾشاح ايعسب،١ٝت:أمحد عبد ايػؿٛزعطاز،دازايعًِ يًُٜ٬ني-
برلٚت ،ط.ّ1987/4
 -18اؾٜٛين،عبداملًو بٔ عبداهلل:غٝاخ ا٭َِ يف ايتٝاخ ايعًِ،ت:عبدايعع ِٝايدٜبَ،هتب١إَاّ اؿسَني،طٖ1401/2ـ
 -19خؿا،١ْٚأمحد ضًُٝإ:املؿازف اٱضَ ١َٝ٬كسزات ؾٓ ١باشٍ-ؼدٜات ايعٛمل-١اضذلاتٝذَٛ ١ٝادٗتٗا،عامل ايهتب
اؿدٜح ٚددازا يًهتاب ايعامل-ٞا٭زدٕ،ط.ّ2008/1
 -21ايدضٛق،ٞقُد بٔ أمحد بٔ عسؾ:١ساغ ١ٝايدضٛق ٞعً ٢ايػسح ايهبرل،ت:قُدعًٝؼ،داز ايؿهس -برلٚت.
 -21زقا ،قُد زغٝد بٔ عً:ٞتؿطرل ايكسإٓ اؿه( ِٝتؿطرل املٓاز)،اهل ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتاب.ّ1990،
 -22ايصس، ًٞٝقُد َؿطؿ:٢ايكٛاعد ايؿكٗٚ ١ٝتطبٝكاتٗا يف املراٖب ا٭زبع،١دازايؿهس-دَػل،ط.ّ2006/1
 -23ايصزقاَ،ؿطؿ: ٢املدخٌ ايؿكٗ ٞايعاّ،دازايكًِ  -دَػل،ط.ّ1998/1
 -24ايطسخط ،ٞقُد بٔ أمحد:املبطٛط ،داز املعسؾ -١برلٚت.ّ1993،
 -25ايطعد،ٟعبد ايسمحٔ بٔ ْاؾس:تٝطرل ايهس ِٜايسمحٔ يف تؿطرل ن ّ٬املٓإ،ت:عبد ايسمحٔ بٔ َع ٬ايًٛحيل٪َ ،ضط١
ايسضاي ،١ط. ّ 2000/1
 -26ايطٛٝط،ٞد ٍ٬ايد ٜٔعبدايسمحٔ:ا٭غباٚ ٙايٓعا٥س،دازايهتب ايعًُ -١ٝبرلٚت ،ط.ّ1990/1
 -27ايػاطيب ،إبساٖ ِٝبٔ َٛض:٢املٛاؾكات يف أؾ ٍٛايؿك٘،ت :أبٛعبٝدَ ٠ػٗٛزبٔ سطٔ آٍ ضًُإ،دازابٔ عؿإ،
ط.ّ1997/1
 -28غبرل،قُدعجُإ:ايكٛاعد ايهًٚ ١ٝايكٛابط ايؿكٗ ١ٝيف ايػسٜع ١اٱض،١َٝ٬دازايٓؿا٥ظ -ا٭زدٕ،ط .ّ2007/ 2
 غبرل،قُد عجُإ:ايتهٝٝـ ايؿكٗ ٞيًٛقا٥ع املطتذدٚ ٠تطبٝكات٘ ايؿكٗ،١ٝداز ايكًِ  -دَػل،ط.ّ2104/2 -29ايػٓكٝط،ٞقُد ا٭َني بٔ قُد املدتاز:أقٛا ٤ايبٝإ يف إٜكاح ايكسإٓ بايكسإٓ،دازايؿهس -برلٚت .ّ1995 ،
 -31ايػٛناْ،ٞقُد بٔ عً:ٞؾتض ايكدٜس اؾاَع بني ؾين ايسٚاٚ ١ٜايدزا َٔ ١ٜعًِ ايتؿطرل ،داز ابٔ نجرل ،داز ايهًِ ايطٝب
 دَػل ،برلٚت ،طٖ1414/1ـ. -31ايطدل،ٟقُد بٔ دسٜس:داَع ايبٝإ عٔ تأ ٌٜٚآ ٟايكسإٓ،ت:د.عبد اهلل بٔ عبد احملطٔ ايذلن،ٞبايتعاَ ٕٚع َسنص
ايبشٛخ ٚايدزاضات اٱض ١َٝ٬بداز ٖذسد.عبد ايطٓد سطٔ مياَ،١داز ٖذس ،ط.ّ2001/1
 -32عبدايط، ّ٬عصايد:ٜٔقٛاعد ا٭سهاّ يف َؿاحل ا٭ْاّ،ت:ط٘ عبدايسٚ٩ف ضعدَ،هتب ١ايهًٝات ا٭شٖس -١ٜايكاٖس،١ٜ
.ّ1991
 -33عبداهلل ،عُاز أمحد،أثس ايتش ٍٛاملؿسيف يف ايعكٛد ايسب،١ٜٛدازنٓٛش إغبًٝٝا-املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد،١ٜط.ّ2009/1
 -34ايؿساٖٝد،ٟأبٛعبدايسمحٔ اـً ٌٝبٔ أمحد:نتاب ايعني،ت :دَٗ.د ٣املدصٚ َٞٚد.إبساٖ ِٝايطاَسا،ٞ٥داز َ ٚهتب١
ٖ،ٍ٬د.ط.ع.
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 -35ايؿسؾٛز،قُد عبدايًطٝـ ؾاحلْ:عس ١ٜا٫ضتشطإ يف ايتػسٜع اٱضٚ َٞ٬ؾًتٗا باملؿًش ١املسضً ،١داز دَػل،
ط.ّ1987/1
 -36ايؿرلٚشآباد،٣فد ايد ٜٔأب ٛطاٖس قُد بٔ ٜعكٛب،تٖ817،ـ :ايكاَٛع احملٝط ،تَ :هتب ؼكٝل ايذلاخ يف َ٪ضط١
ايسضاي،١بإغساف :قُد ْع ِٝايعسقطٴٛض٪َ،ٞضط ١ايسضاي– ١برلٚت،ط.ّ2005/8
 -37ايكازل،ٞقُد مجاٍ ايد:ٜٔقاضٔ ايتأ،ٌٜٚت:قُد باضٌ ع ٕٛٝايطٛد،دازايهتب ايعًُ-١ٝبرلٚت،طٖ1418 /1ـ
 -38ايكسطيب،قُد بٔ أمحد:اؾاَع ٭سهاّ ايكسإٓ ،تٖ:ػاّ زلرلايبداز،ٟدازعامل ايهتب-ايسٜاضّ2003 ،
 -39قًعذ،ٞقُد زٚاع -قٓٝيب،ساَد ؾادمَ:عذِ يػ ١ايؿكٗا،٤دازايٓؿا٥ظ -ا٭زدٕ،ط.ّ1988 /2
 -41ناٌَ،ؾاحل:قاقسات يف ا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ا٭ضٛام املايَٓ،١ٝاز يًطباع - ١دَػل ،ط.ّ2003/1
 -41ايهؿ،ٟٛأبٛايبكا ٤أٜٛب َٛض ٢اؿطٝين:ايهًٝات َعذِ يف املؿطًشات ٚايؿسٚم ايًػ،١ٜٛت:عدْإ ايدزٜٚؼ  ٚقُد
املؿس٪َ،ٟضط ١ايسضاي-١برلٚت،ّ1998 ،د.ط.
 -42فً ١ا٭سهاّ ايعدي ،١ٝؾَٓ ١ه َٔ ١ْٛعد ٠عًُاٚ ٤ؾكٗا ٤يف اـ٬ؾ ١ايعجُاْ ،١ٝت :لٝب ٖٛاٜٚينْٛ،ز قُد ،نازخاْ٘
ػازتٹ نتب ،آزاّ باؽ-نساتػ. ٞ
َ -43طًِ بٔ اؿذاز أب ٛاؿطٔ ايٓٝطابٛز:املطٓد ايؿشٝض املدتؿس بٓكٌ ايعدٍ عٔ ايعدٍ إىل زض ٍٛاهلل(،)ت :قُد
ؾ٪اد عبد ايباق،ٞداز إسٝا ٤ايذلاخ ايعسب – ٞبرلٚت.
َ -44ؿطؿ ،٢إبساٖٚ ِٝآخس: ٕٚاملعذِ ايٛضٝط ،ت :فُع ايًػ ١ايعسب،١ٝداز ايدع.٠ٛ
 -45املٛضٛع ١ايؿكٗ ١ٝايهٜٛتٚ:١ٝشاز ٠ا٭ٚقاف ٚايػ ٕٚ٪اٱض، ١َٝ٬دازايط٬ضٌ-ايهٜٛت،طٖ1427/2ـ .73/9:
46- Waseem ahmed,Islamic banking in the UK:Challenges and Opportunities,Kingston
Business School ,London ,2009.

ثاْٝا :ايبشٛخ ٚايسضاٚ ٌ٥ا٭طازٜض اؾاَع:١ٝ
 .1أمحد ،عبدايسمحٔ ٜطس:ٟدٚزاملؿازف اٱض ١َٝ٬يف تعب ١٦املٛازد املاي ١ٝيًتُٓ،١ٝعح َكدّ يف ْد ٠ٚايبٓٛى اٱض١َٝ٬
ٚدٚزٖا يف تُٓ ١ٝاقتؿادٜات املػسب ايعسب -ٞايبٓو اٱض َٞ٬يًتُٓ.ّ1990ْٜٛٝٛ 22-18،١ٝ
 .2ايبدز،عبداهلل عبدايسمحٔ،ؼ ٍٛامل٪ضطات املاي ١ٝمٛا٫قتؿاد اٱضٚ َٞ٬ؾل املتطًبات ايؿكٗ ١ٝايػسع ١ٝعح َٓػٛز
يف امل٪متس ايطٓ ٟٛايجايح  ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً١ٝ
ايكاْ-ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب١ٝاملتشد،٠يف.ّ2015/10/7-6
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 .3بعداؽ،عبدايهس:ِٜاملتطًبات ا٫قتؿادٚ ١ٜا٫دتُاع ١ٝيًتش ٍٛم ٛا٫قتؿاد اٱض،َٞ٬عح َٓػٛز يف امل٪متس ايطٟٓٛ
ايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ -ٕٛداَع ١اٱَازات
ايعسب ١ٝاملتشد ٠يف.ّ2015/10 /7-6
 .4اؾسٜدإ ْ،اٜـ بٔ مجعإ :ؼ ٍٛا ملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ ٚؾل أسهاّ ايػسٜع ١اٱض" ١َٝ٬دزاض ١تٓعرل ١ٜتطبٝك،"١ٝ
فً ١ايػسٜعٚ ١ايكاْٚ ٕٛايدزاضات اٱض ،١َٝ٬ايعدد ( )23ؾدلاٜس.ّ2014
 .5خسٜٛؽ ،سطين عً:٢دٚز املؿازف اٱض ١َٝ٬يف اؿد َٔ تداعٝات ا٭شَ ١املاي ١ٝايعامل(١ٝدي ٌٝاملؿازف اٱض١َٝ٬
ا٭زدْٚ ،)١ٝزق ١عٌُ َكدَ ١إىل امل٪متس ايعًُ ٞايدٚي ٞايسابع،نً ١ٝاٱقتؿاد ٚايعً ّٛاٱداز-١ٜداَع١
ايهٜٛت.ّ2010،
 .6ايسبٝع،١ضعٛد قُد:ؼ ٍٛاملؿسف ايسب ٟٛإىل َؿسف إضَٚ َٞ٬كتكٝات٘،زضايَ١كدَ ١يٓ ٌٝدزد ١املادطترل
غرلَٓػٛز،٠ايطعٛد - ١ٜداَع ١أّ ايكس،٣ع .ّ1989
 .7ايصزقا َ،ؿطؿ ٢أمحد :املؿازف َعاَ٬تٗا ٚدا٥عٗا ؾٛا٥دٖا،فً ١اجملُع ايؿكٗ ٞا٫ض-َٞ٬فً ١دٚزب ١قهُٜٓ-١ؿدزٖا
اجملُع ايؿكٗ ٞا٫ض َٞ٬بسابط ١ايعامل اٱضَ-َٞ٬ه ١املهسَ ،١ع / 1ع،1ط.ّ2003/5
 .8ايعطٝاتٜ،صٕ خًـ ضامل:ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ ٚؾل أسهاّ ايػسٜع ١اٱض،١َٝ٬أطسٚس ١دنتٛزا ٙغرل
َٓػٛز،٠نً ١ٝايعً ّٛاملايٚ ١ٝاملؿسؾ - ١ٝا٭نادمي ١ٝايعسب ١ٝيًعً ّٛاملايٚ ١ٝاملؿسؾ. ّ2007 ، ١ٝ
 .9ايكشطاَْ،ٞطؿس بٔ عً:ٞايتهٝٝـ ايؿكٗ ٞيٮعُاٍ املؿسؾَ ١ٝؿٗٚ،َ٘ٛأُٖٝت٘ ٚقٛابط٘،عح َكدّ إىل َ٪متس
املؿازف اٱض ١َٝ٬بني ايٛاقع ٚاملأَ-ٍٛدا٥س ٠ايػ ٕٚ٪اٱضٚ ١َٝ٬ايعٌُ اـرل ٟبدب.ّ2009،ٞ
.10

املسشٚق،ٞأمحد عبدايسس ِٝآٍ قُٛدٚأمحد ؾاحل:ؼ ٍٛايبٓو ايتكًٝد ٟإىل إض–َٞ٬ايٓعسٚ ١ٜخطٛات
ايتطبٝل ،امل٪متسايطٓ ٟٛايجايح ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض:َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات ايتش،ٍٛنً١ٝ

ايكاْ– ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد.ّ2015 ،٠
.11

َؿطؿَ،٢ؿطؿ ٢ابساٖ ِٝقُد:تك ِٝٝظاٖس ٠ؼ ٍٛايبٓٛى ايتكًٝد ١ٜيًُؿسؾ ١ٝاٱض،١َٝ٬دزاض ١تطبٝك ١ٝعٔ
ػسب ١بعض ايبٓٛى ايطعٛد،١ٜزضايَ ١ادطترل ؾ ٢ا٫قتؿاد ا٫ض ،٢َ٬اؾاَع ١اَ٫سٜه ١ٝاملؿتٛس- ١قطِ ا٫قتؿاد

ا٫ضَ ،َٞ٬هتب ايكاٖس.ّ2006 ،٠
.12

ايٜٓٛسإ،ثاَس عً ،ٞظاٖس ٠ؼ ٍٛاملؿازف ايتكًٝد ١ٜيًعٌُ املؿسيف اٱض،َٞ٬اٯثاز ٚاملػه٬ت،عح
َٓػٛز يف امل٪متس ايطٓ ٟٛايجايح  ٚايعػس ٕٚبعٓٛإ ا٫قتؿاد اٱض :َٞ٬اؿاد ١إىل ايتطبٝل ٚقسٚزات

ايتش،ٍٛنً ١ٝايكاْ-ٕٛداَع ١اٱَازات ايعسب ١ٝاملتشد.ّ2015،٠
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ثايجا :املكا٫ت ا٫يهذل:١ْٝٚ
.13

غشات،١سطني سطني:ايكٛاعد ايؿكٗٚ ١ٝايكٛابط ايػسع ١ٝيًُعاَ٬ت املاي ١ٝاملعاؾس،٠عح َٓػٛز يف َٛقع

 www.darelmashora.comدازاملػٛز، ٠تأزٜذ ايصٜاز.ّ2016/9/18 ٠
.14

ايعسؾر ،عبدا٫يَ٘:كاي ١بعٓٛإ اؿاد ١تٴٳٓصٻٍ َٓصي ١ايكسٚز ،٠عاَ ّ١ناْت أ ٚخاؾَٛ ١دٛد ٠يف ؾشٝؿ١

ايسضاي ١املًشل ا٭ضبٛع ٞيؿشٝؿ ١املد،١ٜٓيف،/www.al-madina.com/node/ risala،2013/3/29
تأزٜذ ايصٜاز.2016/9/15 ٠
.15

ايػسب،ٞؾدلَ:ٟكاي١

بعٓٛإ

َٛقعhttp://atscmsaken.forumactif.com

اؿاد١

تٓصٸٍ

َٓصي١

ايكٸسٚز،٠يف

اؾُع ١ٝايتْٛط ١ٝيًعً ّٛايػسع ١ٝتأزٜذ ايصٜاز:٠

.ّ2016/9/20

.16

َٛقع ايدنتٛز عً ٞق ٞايد ٜٔايكسداغ . www.qaradaghi.com:ٞتأزٜذ ايصٜاز2017/7/7 ٠
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