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 متٗٝد

٘  عبددٙ  ع٢ً ٚبارى ٚصًِ اهلل ٚؽ٢ً ، يًُتكني ٚايعاقب١ ، ايعاملني رب هلل اؿُد  ٚرصدٛي

 : ٚبعد ، أمجعني ٚؽشب٘ ٘آي ٚع٢ً قُد ْٚبٝٓا صٝدْا

ّ  ٚايعًُٞ ٚاؿقارٟ االقتؾادٟ ايتارٜذ تأٌَ نغـ ؾكد     ـ  يٓعدا ّ  يف ايٛقد  اإلصدم

ٕ  يف ايؿكٗدا٤  األ١ُ٥ ادتٗادات إٔ=  ٍ  بٝدا ٟ  املدا ٘  ٜضدٛؽ  ايدذ ٘  ٜٚؾدضٗ  ٚقؿد ـ  قدم٘  نْٛد =  يًٛقد

 ٛقٛؾددداتامل َدددٔ ددٜدددد٠ّ أْٛاعدددّا ، سقدددار١ٕٜ دٚر٠ٕ ندددٌ يف يتغدددٌُ ; ٚاملددددِّ بايتٛصدددع اتضدددُت

 . ٚاألسباظ

ٍ  بدددأ:  ٚؼبٝضدد٘ ٚقؿدد٘ ٜؾدضٗ  ملددا االقتؾددادٟ ؾايٛعدا٤        األرافددٞ َددٔ ، ايجابتدد١ بداألَٛا

ٌ  اتضع ثِ ، ٚايعكار ـ  يٝغدُ ٍ  ٚقد ِ  ، املٓكٛيد١  األَدٛا ٌ  ثد ـ "  دخد ٟ  َٚدا  ،"  ايٓكدٛد  ٚقد ٘  دندز  بد

 . ٜضتًٗو مما نإ ٚيٛ ، ايعزف

ٌٖ ٌيٝغددُ ؾاَتددٖد ، َغِزبددّا ايٛعددا٤ اصددتشاٍ ثددِ     ٍٕٔ ، ممًددٕٛى ندد ٗٛ ّٕ ، عزؾددّا َتُدد ٖٛ  َتكدد

  ٚاؿكدٛم  املٓداؾع  ٚٚقـ ، املباس١ ايؾهٛى ٚٚقـ ، ٚاألصِٗ اؿؾؿ ٚقـ ؾغٌُ عزعّا،

 . املغرتى اؾُاعٞ ٚايٛقـ ، املع١ٜٛٓ

 اإلصددمَٞ ايؿكدد٘ ُددعجمل ايعدداّ األَددني َعددايٞ َددٔ َغددهٛر٠ٕ َكددٖدر٠ٕ نزميدد١ ٚبدددع٠ٕٛ

 سؿعدد٘ ايعبددادٟ ايضددمّ عبددد ايدددنتٛر األصددتا  ، اإلصددمَٞ زاملدد مت ملٓعُدد١ ايتددابع ايدددٚيٞ،

 : َٛفٛع يف يًهتاب١ ، املٛىل

 " املع١ٜٛٓ ٚاحلكٛم ، ٚاملٓافع ، ٚايصهٛى األسِٗ ٚقف" 

ـ  ، ايؿكٗٝد١  املذاٖب خمٍ َٔ ، املٛفٛع ٖذا ؼت ، ايبشح ٖذا إعداد دز٣  ْٚؾدٛ

ٌ  ، ارٚاالعتبد  ، األسهاّ ٚعًٌ ، ايغزٜع١ َٚكاؽد ، ايؿكٗا٤  ايؾدٛر  ٚ ندز  ،  يدو  ٚتأؽدٝ

 . عًٝٗا ايزاعد٠ اإلداب١ ٚقاٚي١ ، َغهمت٘ يبعض ٚايتعٗزض ، ٚايتطبٝكات

ٛٗ أْددت ايًددِٗ . ٖٚددد٣ ٖٚؾددل َددا عًدد٢ ٚتعدداىل صددبشاْ٘ اهلل أمحددد  تبًٚػٓددا إٔ املضدد٦ٍٛ املزددد

ِ  . يددٜو  بزمحتدو  ْاؾعداّ  ، إيٝو َكزِّبّا صعٝٓا ٚػعٌ ، ٚعًُٓا قٛيٓا ٚتؾًض أًَٓا،  اغؿدز  ايًدٗ

ٟ  يٞ ٞ  ٚيٛايدد ٔ  ٚملغدارن ٘  ٚملد ٞ  سدل   يد ِ .  املضدًُني  ٚؾُٝدع  ، عًد ِّ  ايًدٗ ِ  ؽد  عًد٢  ٚبدارى  ٚصدً

 . أمجعني ٚؽشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُٕد ٚصٝدْا ْبٝٓا ٚرصٛيو عبدى

 : ٚنتب٘

 قٛت٘ ايكادر عبد بٔ عادٍ.د

 اإلسال١َٝ ٚايدراسات ايشزٜع١ قشِ

 جد٠ – ايعزٜز عبد املًو جاَع١

 ٖـ1430 صفز 10 ٝصاخلُ ي١ًٝ

 2002ّ فرباٜز 5
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  بٝإ يف متٌٗٝد

 ايٛقف عكد يف ايشزع١ٝ ٚاملبادئ املكاصد َٔ شذر٠ٍ

 منا٤ ْعاّ ٚإٔ ، ايغزٜع١ نًٝات قٛاعد َٔ األَٛاٍ سؿغ إٔ:  املكٖزر ايقزٚرٟ َٔ -1

 .  املايٞ ايتغزٜع َضا٥ٌ مج١ً إيٝ٘ تزدع دٚراْٗا ٚطزم ، األَٛاٍ

 ٜهٕٛ سؿع٘ ٚسؾٛي٘ ، هلا ٚتٛؾريٙ األ١َ َاٍ سؿغ=  ًٚ٘ن  يو يف األِٖ ٚاملكؾد

 ؾإٕ إدارتٗا; ٚأصايٝب ، األؾزاد أَٛاٍ سؿغ أصايٝب ٚبقبط ، عَُٛ٘ إدار٠ أصايٝب بقبط

 . دش٥ٝات٘ سؿغ ع٢ً ٜتٛقـ اجملُٛع سؿغ

 عًٝٗا عا٥ْد ، يأل١َ سل  ، اؾ١ًُ ٚد٘ ع٢ً إيٝ٘ ٜٚٓعز األ١َ بني ٜتداٍٚ ايذٟ ؾاملاٍ

 .  ايػري عٔ بايػ٢ٓ

 قدر األ١َ بني َٖٛسعّا ذنؿع٘ بأصًٕٛب إدارت٘ ْعاّ تقبط إٔ ايغزٜع١ عإٔ َٚٔ

 ب٘ املٓتؿع نٕٛ عٔ ايٓعز بكطع ، بأعٛاف٘ أٚ ْؿض٘ يف منا٥٘ ع٢ً تعني ٚإٔ ، املضتطاع

 . نرب٣ أٚ ؽػز٣ مجاعإت أٚ طٛا٥ـ أٚ ، خاؽ١ أؾزادّا َباعز٠ّ

 ثز٠ٚ ؾبٓضب١ ، ايجز٠ٚ د١ٗ:  ايعامل ٖذا ع٢ً طإايضً يف األَِ تٛاسٕ دٗات أِٖ َٚٔ

 ، قٛتٗا يف ايٓضب١ يتًو َٓاصب١ٕ درد١ٕ يف األ١َ تعٗد األَِ َٔ َعاؽزٜٗا ثز٠ٚ إىل األَِ

)غريٖا إىل ايقزاع١ عٔ ٚغٓاٖا ، َآربٗا ٚتضدٜد ، نٝاْٗا ٚسؿغ
1

 ). 

 ، األخ٠ٛ ملع٢ٓ ١َاـاد ، األ١َ أؾزاد بني املٛاصا٠ أصاظ ع٢ً قا١ُْ٥ ايتربعات عكٛد -2

ٌٕ إصمَٞٛ خًٕل ٚأثز ، د١ًًْٝ ساد١ْٝ َؾًش١ْ ؾٗٞ  َضاعؿ١ سؾًت ؾبٗا ، مجٝ

ِٓ ٚإقا١َ ، املكرتٜٔ ٚإغٓا٤ املعٛسٜٔ،  . املضًُني َؾاحل َٔ اؾ

 ؾاملكؾٛد ، ٚاُؿُبط األٚقاف ٖٞ ٚعا٥د٠ّ ٚأثزّا َد٣ّ ٚأبعدٖا ايتربعات عكٛد ٚرأظ

 . يأل١َ ايعا١َ املؾاحل ٚإقا١َ ، ٚاملعزٚف ايرٓب عاع١ٚإ ، ٚاإلغٓا٤ ايتًُٝو:  َٓٗا

 : ٚاُؿبط األٚقاف يف ايغزٜع١ َكاؽد َٚٔ -3

 ايرتغٝب ع٢ً ايغزٜع١ أدي١ ٚدٖيت ، ٚاـاؽ١ ايعا١َ املؾاحل َٔ ؾٝٗا ملا َٓٗا ايتهجرُي

 َٔ إال عًُ٘ اْكطع آدّ ابٔ َات إ ا: "  املٛت بعد ثٛاب٘ املٓكطع غري ايعٌُ َٔ ؾذعًتٗا.  ؾٝٗا

 ( . 1631:  َضًِ" )  اؿدٜح...  دار١ٜ ؽدق١ٕ:  ثمخ

    أؽشاب٘ ٚسَٔ  ايٓيب سَٔ يف ناْت اييت ٚاألٚقاف اؾار١ٜ ٚايؾدقات

 . بآثارٖا املضًُٕٛ اْتؿع نجري٠ْ،

 ايترٗبع إٔ:  املكؾد ٖذا ٚٚد٘ ، املتربِّعني رغب١ سضب  اْعكادٖا ٚصا٥ٌ يف ايتٛٗصع -4

ٞ  ٚداؾْع ، د١ْٜٝٓ أرذن١ْٝ عًٝ٘ ؾايباعح ، ايٓؿط ع٢ً عشْٜش باملاٍ  َع ٖٚٛ ، ععِٝ خًك

 نجري٠ خطزإت يف ايداؾع ٚ يو ١دداألرذنٝ تًو ايٓؿٛظ عض فا ب١ َٔ ًِدددٜض ال  يو

                                                           
1
 . باختؾار فُٛعّا ، 456-455:  عاعٛر ابٔ يإلَاّ/  زٜع١ايغ َكاؽد:   1 ( 
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 ُٕ َِٝطا ِِ ايَغ  ايترٗبعات اْعكاد نٝؿ١ٝ يف ايتٛٗصع ٚيفص .  268 ايبكز٠ط   ايَؿِكَز َٜٔعُدُن

 . (1) َٓٗا ايتهجري َٔ األٍٚ يًُكؾد خد١َْ

 :  يو ٚتكزٜز ، ايػزر ؾٝٗا دنتٓب ٚال ، اؾٗاي١ ؽشتٗا يف ٜ ثز ال ايترٗبعات عكٛد -5

 ، املعاٚفات عكٛد ٖٛ ايتؾزؾات َٔ إْغا٥٘ يف ٚاؾٗاي١ ايػزر ػٓب دنب َا إٔ

 . ٚؼؾًٝٗا األَٛاٍ ت١ُٝٓ بٗا ٜكؾد اييت ٚايتؾزؾات

ْٕ ٖٛ َا ٚإٔ  سه١ُ ؾاقتقِت – ايتربعات عكٛد ٖٛ –  يو ب٘ ٜكؾد ال ٔؽِزْف إسضا

ِّ ؾٝ٘ ايتٛصع١:  اإلسضإ ع٢ً ٘ٗجٚس ايغزع  أٜضز  يو ؾإٕ ، ٚاجملٍٗٛ باملعًّٛ ، طزٜل به

 . تكًًٝ٘ إىل ٚص١ًْٝ  يو َٔ املٓع ٚيف ، قطعّا ٚقٛع٘ يهجز٠

 رفز ال بٗا إيٝ٘ ُأسضٔ ََٔ ع٢ً ؾاتت إٕ ، ايتربعات َٔ ايتؾزؾات ٖذٙ إٔ:  ٚأٜقّا

 . َكابًٗا ع٦ّٝا ٜبذٍ مل ؾإْ٘ ، عًٝ٘

 . (2) َكابًتٗا يف املبذٍٚ املاٍ فاع ٚاؾٗاي١ بايػزر ؾاتت إ ا:  املعاٚفات غمف

 يف ايٛقـ َٛفٛع إٔ – املٛفٛع ٖذا يف ٖٓا – ٚاصتؾشاب٘ ، ب٘ ايتذنري ٜٓبػٞ مما -6

ٞٗ:  ْٚتا٥ذ٘ آثارٙ يف ٖٚٛ ، املع٢ٓ َعكٍٛ:  ٚطبٝعت٘ سكٝكت٘  . ٚايػزض كؾدامل َؾًش

ٍْ ؾٝٗا يًزأٟ ، ادتٗاد١ْٜ ايٛقـ أسهاّ َععِ ؾإٕ:  ٚعًٝ٘  ٚيف ؾٝٗا ٚيًٓعز ، فا

 . طٌٜٛ ٚصبْض َد٣ّ ػدٜدٖا

 تأَز اييت ايعا١َ ايٓؾٛـ َٔ أخذ َا:  َٓٗا ، ايؿك١ٝٗ األٚقاف أسهاّ ٚمج١ً

 بعض َٔ تٓبطاص َا:  َٚٓٗا ، األَاْات ٚأدا٤ اؿكٛم ٚبؾٝا١ْ ، اـري صبٌ يف باإلْؿام

 . ايع١ًُٝ أٚ ايكٛي١ٝ ايض١ٓ ْؾٛـ

ّْ :  األنجز األغًب ٖٚٛ – َٚٓٗا  بطزٜل ، ايعا١َ ايؿك١ٝٗ ايكٛاعد ع٢ً ُبِٓٝت أسها

 ٚايعٛا٥د األعزاف ع٢ً أٚ ، املبتد١٥ املزص١ً املؾاحل ع٢ً أٚ ، ايعًٌ يف أعباٖٗا ع٢ً ايكٝاّ

 . (3) ايتعاٌَ ٚأْٛاع

 :  ايٛقف تعزٜف

    ٌٖ  ؽًٛسّا ٚأنجزٖا ، َعكدٙ طبٝع١ ٚبٝإ ، ايٛقـ ؿكٝك١ ايتعزٜؿات أصًِ يع

 :  ايتايٝني ايتعزٜؿني أسد ٖٛ=  ألثزٙ ٚاملدِّ يؿكٗ٘ ايتشكٝل َٔ ، َٚكؾدٙ ايبشح ٖذا يػزض

 

 
                                                           

: "  بأْٗا املٛاصا٠ عٖزف ٚقد ، باختؾار 492-487 ، عاعٛر ابٔ/  ايغزٜع١ َكاؽد:  4 ، 3 ،2  (1)
 ابٔ/  اإلصمّ يف االدتُاعٞ ايٓعاّ أؽٍٛ ،"  اؿاٍ ؽمح ب٘ مما ، ايغ٤ٞ قتاز ساد١ نؿا١ٜ
 . 221:  عاعٛر

 يف ٚأثزٙ ايػزر ، 2/250:  ايتشؿ١ عزح ايبٗذ١ ، 24:  ايؿزم ، 348-1/347:  ايؿزٚم : اْعز  (2)
 . 586-585:  ايعكٛد

/ األٚقاف أسهاّ ، 18:  بٝ٘ بٔ اهلل عبد ايغٝذ ايعم١َ صٝدٟ/  ايٛقـ يف املؾًش١ إعُاٍ:  اْعز  (3)
 . ٚاختؾار تؾٗزٕف َع ، 20-19:  ايشرقا
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 : (1)"  ايثُز٠ ٚتشبٌٝ ، األصٌ حتبٝص"  -أ

=   ات َٔ ، ٚقؿ٘ ٜؾٗض َا:  ٚاألؽٌ ، املٓع ٖٚٛ اَؿِبط َٔ ، اإلَضاى:  ايتشبٝط

ِّ َٚٔ ، َٓؿع١ أٚ ، عني ٍٕ ن ٖٛ  املزاد ٜٚهٕٛ ، ايغزع يف َبإح ، ب٘ االْتؿاع ميهٔ َتُ

ِٓ ٖٛ َا – ٖٓا – باألؽٌ ِّ َٔ ، َعّٜٓٛا أٚ ، عّٝٓٝا سكّا َادّٜا ٜهٕٛ إٔ َٔ أع ٍٕ ن  َا

ّٕ ٖٛ  . َتك

 ،  يو ٚحنٛ ، ٚعا٥د٠ٕ ْٚؿٕع ٚغ١ًٕ رٜٕع َٔ ، املٛقٛف األؽٌ ؾٛا٥د إطمم:  ايتضبٌٝ

 . ايتعزٜـ ٖذا يف بايجُز٠ عٓٗا املعٖبز ٖٚٞ

 ايهزِٜ قٛي٘ يف ايٛاردتني ، ٚايتضبٌٝ ايتشبٝط يؿعيت بني اؾُع ايتعزٜـ ٖذا ٚيف

- يعُز   " :االبتدا٤ ساييت بٝإ ٚاملزاد.   (2)"  مثزتٗا ٚصبٌِّ ، أؽًٗا اسبط   

 تضبٌٝ:  ٚدٚاَّا ، ؼبٝض٘:  ابتدا٤ّ ٛقـاي سكٝك١ ؾإٕ ; ٚايدٚاّ ٚاالصتُزار ٚاإلْغا٤،

 .َٓؿعت٘

ٍٍ حبص" -ب َّ  :  (3) " املعترب٠ املكاصد ع٢ً ، ملد٠ٍ ٚيٛ ، َباٍح َتُ

 ٚقؿُت،:  أٟ ، أسباصّا أسبط َٚأسبضُت ، سبضّا أسبط َسبضُت:  ٜكاٍ ، املٓع:  اؿِبط

ِّ ع٢ً ٜكع ، ٚسبْٝط قٖبْط ؾٗٛ  سبا٥ُط:  ٚاؾُع ، ّاقٖزَ ٚقؿّا ؽاسب٘ ٚقؿ٘ ع٤ٕٞ ن

 . ُٚسُبط ٚأسباْظ

ٍٕ ٖٛ  .َٓ٘ باملٓع ٜأت مل أٚ ، أباس٘ ايغزع إٔ أٟ:  َبإح ، َااّل بعدِّٙ ايعزف دز٣ أٟ:  َتُ

 . تؿؾًٝ٘ ٜٚأتٞ ، امل قت ايٛقـ ؽش١ ؾٝ٘ يٝدخٌ:  ٕملٖد٠ ٚيٛ

 . زٚفاملع ٚؽٓا٥ع ايربِّ دٗات ٚتٓٛع اختمف ع٢ً ، عزعّا املعترب٠ أٟ:  املعترب٠

ٍٖٛ ، األٍٚ اؿدِّ يف"  األؽٌ"  بد ايتعبري يف ٜٚٓدرز.  ٖذا ـُ:  ايجاْٞ يف املباح ٚاملتُ  ٚق

ٕٖ ، ٚرٜعّا غ١ًّٖ هلا ألٕ ; املع١ٜٛٓ ٚاؿكٛم ٚاملٓاؾع ٚايؾهٛى األصِٗ  يف اعتبارّٜا َع٢ّٓ هلا ٚأل

 مما ٖٚٞ ، ؾٝٗا   ِْقا٥ - ايتؾٗزف ع٢ً ايكدر٠ ٖٚٛ – األٍٚ املًو أثز ؾإٕ ; األؽٌ سهِ

 " . املٓكٛي١ ايكِٝ"  أٚ"  املع١ٜٛٓ املٓكٛالت"  بد عٓ٘ ٜعٖبز

                                                           
" )  املٓؿع١ ٚتضبٌٝ: " ..  بكٛي٘ املكٓع يف ٚعٖزؾ٘ ،(  6/184)  املػين يف ٛؾلامل يإلَاّ ايتعزٜـ ٖذا  (1)

 ايهبٝضٞ قُد.د إيٝ٘ ٚاْت٢ٗ اختارٙ ايذٟ ايتعزٜـ ٖٚٛ(  16/361:  ٚاإلْؾاف ايغزح َع املكٓع
 املذاٖب تعزٜؿات مج١ً اصتعزاف٘ بعد ، اإلصم١َٝ ايغزٜع١ يف ايٛقـ أسهاّ نتاب٘ يف

 ( . 88-1/85)  َٚٓاقغتٗا
 صٝدْا سدٜح َٔ عًٝ٘ َتؿْل اؿدٜح ٚأؽٌ ،(  2396)  َاد٘ ٚابٔ(  6/232)  ايٓضا٥ٞ رٚا١ٜ ٖذٙ  (2)

 . 401-5/400:  ايبارٟ ؾتض:  ٚاْعز ،(  1632)  َضًِ ،(  2737)  ايبدارٟ ،    عُز
 َغريّا ، زٜؿاتتع َٔ عًٝ٘ ٚقؿُت َا مج١ً َٔ َكتبضّا ، ايبشح ٖذا راقِ إْغا٤ َٔ ايتعزٜـ ٖذا  (3)

:  اْعز – ايضابكني ايتعزٜؿني عزح ٚيف ، ٚقؿ٘ ٜؾٗض ؾُٝا املٛصِّعني اػاٙ َٔ ، املزٖدش١ األقٛاٍ إىل
 ، 98-4/97:  ايزٚض ع٢ً قاصِ ابٔ ساع١ٝ ، 4/271:  اي٢ٗٓ أٚيٞ َطايب ، ايضابك١ املؾادر
 . 4/34:  اـًٌٝ َٓض عزح ، 4/76:  ايدصٛقٞ ساع١ٝ
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 : (1) املٛقٛف املاٍ حدُّ=  ٚقف٘ ٜصحُّ َا ضابط

ٌٖ إٔ:  املكٖزر ايؿكٗٞ املبدأ  سهِ يجبٛت قابّم ٜهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ املغزٚع ايتؾزف ق

 . َٓ٘ ايغزع َٚكاؽد ، ٚأثزٙ املزاد ايتؾزف

 ع٢ً املرتتب اؿهِ َٔ ُتضتُد املٛقٛف املاٍ يف املطًٛب١ ايغزا٥ط ناْت:  ًٝ٘ع ٚبٓا٤ّ

 اسبط"   ايهزِٜ قٛي٘ ، ٚأٚؾاٙ تعبرٕي أٚفض عٓٗا عرب اييت ، ؾٝ٘ ايغزع َٚكاؽد ايٛقـ

 " . مثزتٗا ٚصبٌِّ ، أؽًٗا

 إبٝ يف ايؿك١ٝٗ املذاٖب أٚصع ؾإٕ ، صبل ملا ٚرعّٝا ، ايبشح ٖذا ملكؾد ٚاصتؾشابّا

ْٖٚاُت٘  نزت ٚقد – املايهٞ املذٖب ٖٛ – ٚقؿ٘ ٜؾٗض َا  ٜؾٗض ملا ٚسدٕٚد تعزٜؿإت مج١ً َد

 – ٚٚفٛس٘ ْؾاعت٘ إىل إفاؾ١ّ ، االْتكاد َٔ ٚأصًُٗا ، ٚأمجعٗا أٚدشٖا يعٌ – (2) ٚقؿ٘

 :  ايتايٞ ايتعزٜـ ٖٛ

ًَِو َا:  املٛقٛف"  َُ " (3) 

ٌٗ ٖٛ ٚقؿ٘ ٜؾٗض َا إٔ:   يو ٚبٝإ      =  ايذٚات َٔ أنإ صٛا٤ْ ، ميًو َا ن

ـٕ أٚ ، قٓطز٠ٕ أٚ ، سإْٛت أٚ ، دإر أٚ ، أرضٕٕ َٔ األعٝإ،  ، ثٝإب أٚ ، نتإب أٚ ، َؾش

 ٚٚقـ ، املجًٝات ٚقـ:  أٜقّا ٜٚؾٗض ، َكرب٠ّ أٚ رباطّا أٚ َضذدّا دنعٌ َا ٚنذا ، داب١ٕ   أٚ

 بكا٤ َٓشي١ بدي٘ أٚ َجً٘ رٗد ٜٚٓشٍ ، قتاْز إيٝ٘ استاز إٕ ، يًضًـ:  ايٓكٛد ٚٚقـ ، ايطعاّ

ِّ ٚقـ ٜؾٗض:  ٚأٜقّا ، عٝٓ٘  ٚميٖجٌ ، بٝع٘ دنٛس ال مما املًُٛى  يو نإ ٚيٛ ، ًَُٔو َا ن

 دش٤ّا املًُٛى  يو نإ ٚيٛ:  ٚأٜقّا.  اآلبل ٚايعبد ايؾٝد ٚنًب األفش١ٝ ظًد:  ي٘

 . (1) ايكض١ُ ٜكبٌ ؾُٝا ، عا٥عّا َغرتنّا

ٕٕ دار ًَهت نإٕ ، ايتعًٝل" :  ًَُٔو َا: "  قٛي٘ ٚمشٌ     ـْ ؾٗٞ ؾم  . ٚق

                                                           
: ايكدٜز ؾتض عزح ، 375-3/370:  عابدٜٔ ابٔ ساع١ٝ:  اْعز ، ٚاالختٝارات املذاٖب تؿؾٌٝ يف  (1)

:  ايكٓاع نغاف ، 2/377:  احملتاز َػين ، 315-5/314:  ايطايبني رٚف١ ، 5/35-37
 ، 392-1/351:  ايهبٝضٞ/  ايٛقـ أسهاّ:  يف َٓاقغت٘ َع ،  يو  ٚمج١ً ، 4/243-244

 .  اآلت١ٝ املؾادر:  أٜقّا ٚاْعز ، 172-24/161:  ايؿك١ٝٗ ٚاملٛصٛع١
 رادع ، 542-2/539:  سدٚدٙ ع٢ً ايزؽاع عزح َع اْعزٙ ، عزؾ١ ابٔ اإلَاّ تعزٜـ أعٗزٖا  (2)

 . اآلت١ٝ املؾادر يف َٓاقغت٘
 ايتعزٜـ ٖذا عزح ٚيف ، 165:  املضايو أقزب َتٓ٘ يف ايدردٜز يًعم١َ ٖٛ املدتار ايتعزٜـ ٖذا  (3)

:  ايدصٛقٞ ساع١ٝ َع ايهبري ايغزح ، 102-4/97:  ايؾاٟٚ ساع١ٝ َع ؾػرياي ايغزح اْعز
 ايؿٛان٘ ، 38-4/35:  اؾًٌٝ َٓض عزح ، 225-2/224:  ايتشؿ١ عزح ايبٗذ١ ، 4/75-77

 ٚيٛ..  ممًٕٛى ٚقـ ؽٓض: "  املدتؾز ؽاسب قٍٛ ع٢ً نتب َٚا ، 227 ، 225 ، 1/244:  ايدٚاْٞ
ّٕ ٚقـ ٚيف ،..  ٚرقٝكّا سٝٛاّْا  . 285 ـ"   تزدْد نطعا

 ٚع٢ً ، َزٖدشإ قٛالٕ ؾؿٝ٘ ايكض١ُ ٜكبٌ ال َا ٚأَا ، ايغزٜو أرادٖا إٕ ايٛاقـ عًٝٗا ٚدنرب  (1)
 ال أٚ ، ٚقؿ٘ َجٌ يف ايجُٔ دعٌ ع٢ً دنرب ٌٖ ، عزٜه٘ أراد إٕ ايبٝع ع٢ً ايٛاقـ دنرب:  ايؾش١

 عزح ع٢ً ايبٓاْٞ ٚساع١ٝ ، 4/76:  ٛقٞايدص َع ايهبري ايغزح:  اْعز ، قٛالٕ ؟  يو ع٢ً دنرب
ٌٕ ع٢ً ، املغاع ٚقـ ؽش١ اؾُٗٛر َٚذٖب ، 7/74:  ايشرقاْٞ  املٛصٛع١:  اْعز ،  يو يف تؿؾٝ
 . أٜقّا ٜٚأتٞ ، 172-44/169:  ايؿك١ٝٗ
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 عنٕي َٓؿع١ أناْت صٛا٤ْ:  املٓاؾع ًَٚو – صبل نُا – ايذٚات ًَو" :  ًَُٔو َا"  بد ٚأراد    

 ، ايٛاقـ    ميًهٗا ال عنٕي َٓؿع١ ناْت أّ ، دارٙ َٓؿع١ نتشبٝض٘ ، ايٛاقـ ميًهٗا

 ; باْتٗا٥ٗا ايٛقـ ٜٚٓتٗٞ ، املد٠ تًو يف َٓؿعتٗا ٚقـ ؾً٘ ، َع١ًَٛ َد٠ّ دارّا اصتأدز نُٔ

:  املد١ْٚ ؾؿٞ ، َضذدّا  املٛقٛف اؽذ ٚيٛ ، ٜأتٞ نُا ، ايتأبٝد ايٛقـ يف ٜغرتط ال ألْ٘

 يًذٟ ايٓٗكض نإ اْكقِت ؾإ ا ، صٓني عغز َضذدّا تتدذ إٔ أرف٘ ُٜهٔزٟ إٔ بأظ ٚال" 

 . (2)"  بٓاٙ

 أٟ=  اهلٛا٤ بٝع َايو َذٖب إٔ إىل سٖز٠ أبٛ قُد ايغٝذ ايؿكٝ٘ ايعم١َ ْٖب٘ ٚقد .ٖذا    

 . ايبٓا٤ ؾٛم أٚ أرٕض ؾٛم ، ايؿزاؽ

 ٚتهٕٛ ، دنٛس أْ٘ ايعاٖز:  ٚأداب ، َايٕو َذٖب يف اهلٛا٤ ٚقـ دنٛس ٌٖ:  ٚعًٝ٘    

 ٜتبع٘ ايذٟ ٚايٛقـ ، ضاألر عًٝٗا املٛقٛؾ١ ٚاؾ١ٗ ، األرض َايو بني َكض١َّٛ ايبٓا٤ َٓاؾع

 ٖذا يف ايكبض متاّ أَهٔ ؾإ ا ، ايكبض د١ٗ َٔ ؾٗٛ ْعْز املٛفٛع يف نإ ٚإ ا ، ايبٓا٤

 . (3)"  دنٛس ايٛقـ ؾإٕ

 : ٚقؿ٘ ٜؾض ؾُٝا ، املٛصِّع االػاٙ هلذا تغٗد اييت ، ٚاختٝاراتِٗ األ١ُ٥ ْؾٛـ َٚٔ     

:            - تعاىل اهلل رمح٘ – ْٞايغٝبا اؿضٔ بٔ قُد ايهبري ايؿكٝ٘ اإلَاّ قٍٛ -1

 ايٓاظ ٜتعارف مل َٚا ، اصتشضاّْا ; دنٛس ؾإْ٘ املٓكٍٛ َٔ ٚقؿ٘ ايٓاظ تعارف َا" 

 . (4)"  دنٛس ال ٚقؿ٘

                                                           
 املٓكٛض ايبٓا٤:  أٟ ، ايٓٗكض نإ ، صٓني ايعغز اْكقت ؾإ ا ، َضذدّا ٜٛقؿٗا ؾاملهرتٟ:  أٟ  (2)

 سهِ ٜعط٢ ؾم ، أدً٘ اْت٢ٗ ايٛقـ يهٕٛ ; عا٤ َا ب٘ ٜؿعٌ:  ٚظاٖزٙ ، بٓاٙ يًذٟ ، دّٖ إ ا
 4/36:  اؾًٌٝ َٓض ٚعزح ، 4/101:  ايؾػري ايغزح يف ْكً٘ املد١ْٚ ْٚٗؿ ، امل بد٠ املضذد أْكاض

. 
 اْعز ، اهلٛا٤ ؾٛم اهلٛا٤ ٚبٝع ، اهلٛا٤ بٝع ؽش١ ٖٛ َايو َٚذٖب ، 118 ـ ايٛقـ يف قافزات  (3)

 " . ايبٓا٤ ٚؽـ إٕ ، ٖٛا٤ٕ ؾٛم ٖٚٛا٤ٕ: "  189 ـ املدتؾز ؽاسب قٍٛ ع٢ً نتب َا
ـْ ٖٓاى  (4) :  ٚاهلدا١ٜ ، 12/45:  املبضٛط:  اْعز ايتأؽٌٝ، ٖذا يف قُد اإلَاّ عٔ َتعدد٠ْ ْؾٛ

 ضعٛداي أبٞ عؾزٙ يف اإلصمّ يغٝذ ، ايٓكٛد ٚقـ دٛاس يف ايك١ُٝ ايزصاي١ يف ٚمجًتٗا ، 2/927
 يف ايٛاقع١"  َا"  ن١ًُ إٔ اإلْؾاف أٌٖ ع٢ً رنؿ٢ ٚال: "  بكٛي٘ عًٝٗا ٚعًٖل ، 27-24:  ايعُادٟ

 كٖؾؾ١ ٚال املعٗٛد٠ املٓكٛالت بعض عٔ عبار٠ّ يٝضت – تعاىل اهلل رمح٘ - قُد اإلَاّ عبار٠
 ايتعارف َٔ ايؾ١ً شسِّ يف ٚقع َا عُّٛ سضب ، عَُٛٗا ع٢ً قزاْب ٖٞ بٌ ، األَج١ً يف ُ نز مبا

 . ٚايتعاٌَ
 أَج١ً بعض إؾزاد إٔ نُا ، باؾٛاس ايكٍٛ ؿؾز يٝط بايذنز اؾٛاس أَج١ً بعض ٚؽؾٝؿ         

 ايكضُني ساٍ تٛفٝض املزاد بٌ ، قطعّا عًٝٗا اؾٛاس بعدّ ايكٍٛ ؿؾز يٝط باإلٜزاد اؾٛاس عدّ
 . َ٘ٚعد ايتعارف َٔ عؾزٙ يف اتؿل َا سضب ع٢ً ، بايتُجٌٝ

ِّ َغاٜذ أخذ ؾًذيو              يف ٚدنٝبٕٛ ، ايعُّٛ  يو مبٛدب ٜعًُٕٛ َضًه٘ صًو ممٔ عؾز ن
ِّ  بني تؿزق١ٕ غري َٔ ، ٚعدَ٘ ايتعارف َٔ أعؾارِٖ يف عآٜٛا سضبُا ٚايٓؿٞ باإلدناب َاد٠ٕ ن

 – بعدَ٘ – تعاىل اهلل رمح٘ – قُد ؾٝ٘ ؽٖزح ؾُٝا باؾٛاس ؽزسٛا إِْٗ ست٢ ، َٚٓكٍٛ َٓكٍٛ
 " . ٚايجٝاب اؿٝٛإ ٚقـ يف نُا
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 ع٦ّٝا نإ إٕ: "  ؾكاٍ ، املا٤ ٚقـ عٔ ص٦ٌ ملا – تعاىل اهلل رمح٘ – أمحد اإلَاّ قٍٛ -2

 . (1)"   يو داس بِٝٓٗ اصتذاسٚٙ قد

 :  يو يف – تعاىل اهلل رمح٘ – ايدٜٔ تكٞ ايغٝذ اإلصمّ عٝذ اراتاختٝ َٚٔ -3

-  "ٌٗ       ايٛقـ بؾش١ قاٍ ، عًٝ٘ ٚبٓا٤ّ ، (2)" ٚقؿٗا ٜؾٗض عارٜٖتٗا ػٛس عني ن

 :  ًٜٞ ؾُٝا

 املع١ًُٖ ٚاؾٛارح املعًِٖ ايهًب ٚقـ ٜؾٗض . 

 تضًُٝ٘ ع٢ً ٜكدر ال َا ٚقـ . 

 َٚجًُ٘ ، ٚايزذنإ ، ٘ؾٝ يٝٛقد املضذد ع٢ً ايدٖٔ ٚقـ  :ٌٗ  ; طٕٝب ن

 . (3) املضذد أٌٖ يٝغُ٘

 ايتٛصع١ ٚؼؾٌ ، املقارب١ يف بزٜعٗا يٝٓتؿع ، ايٓكٛد ٚقـ ؽش١ ٚاختار 

 . (4) باإلقزاض بٗا

 (5) املٓاؾع ٚقـ ؽش١ ٚاختار . 

 ، املضتأدز٠ ايعني نُٓؿع١...  ميًهٗا َٓؿع١ ٚقـ ٚيٛ: "   يو يف نمَ٘ َٚٔ 

ْ٘ ؾٝ٘ يٝط ٖذا:  ٚعٓدٟ ، ٜؾض ال أؽشابٓا ٙ نز َا ؾع٢ً  ٖذا ٚقـ بني ؾزم ال ؾإْ٘ ، ؾك

 ، ٜزنبْٛٗا ؾزٕظ أٚ ، ًٜبضْٛ٘ ايؿكزا٤ ع٢ً ثٕٛب ٚقـ بني ؾزم ٚال ، ٚايػزاظ ايبٓا٤ ٚٚقـ

ٕٕ أٚ  ايطٝب إٔ ؾعًِ ، نضٛتٗا سهِ سهُ٘ ايهعب١ ٚطٝب ، املضذد أٌٖ ٜغُ٘ رذنا

 " .  يذيو أثز ٚال ، ٜكؾز ٚقد ايتطٝب َد٠ ٤بكا ٜطٍٛ قد يهٔ ، َكؾٛد٠ َٓؿع١

 إٔ:  ٚقؿ٘ يف ايٛاقـ اعرتاط ؽش١ ٚإىل ، عزٕط ع٢ً ايٛقـ تعًٝل ؽش١ ٚاختار -

 .  (1) عا٤ َت٢ ؾٝ٘ ٜزدع أٚ ٜٗب٘ أٚ ٜبٝع٘

    ٗٞ ْٔ ٚدً ِّ ٌٗ:  ٜغٌُ"  ًَُٔو َا"  بد ٚقؿ٘ ٜؾٗض ايذٟ املاٍ سٖد إٔ ، ٚتكزٜزٙ تكٖدّ مما ب  ن

ٖٛ  َٔ ، ايبشح  ٖذا سدٜح ٜضام إيٝ٘ َا  يو َٚٔ ، َٓ٘ باملٓع ايغزع ٜأت مل ، ُعزؾّا ٍَٕتُ

 . املع١ٜٛٓ ٚاؿكٛم ٚاملٓاؾع ٚايؾهٛى األصِٗ ٚقـ

                                                           
 يف ؾأدخٌ: "  16/363:  اإلْؾاف ؽاسب عًٝ٘ ٚعًٖل ،.. "  ايٛقـ يف اؿدٚد ٚأقزب: "  أٚي٘ يف قاٍ  (1)

 " . ٚاألؽشاب أمحد اإلَاّ عٓد ٚقؿ٘ دنٛس ال نجري٠ أعٝا٤ سدِّٙ
 يف ؾأدخٌ: "  16/363:  اإلْؾاف ؽاسب عًٝ٘ ٚعًٖل ،.. "  ايٛقـ يف اؿدٚد ٚأقزب: "  أٚي٘ يف قاٍ  (2)

 " . ٚاألؽشاب أمحد اإلَاّ عٓد ٚقؿ٘ دنٛس ال نجري٠ أعٝا٤ سدِّٙ
 . 379 ، 16/377:  ٚاإلْؾاف ، 171-170:  االختٝارات  (3)
 يف ؾأدخٌ: "  16/363:  اإلْؾاف ؽاسب عًٝ٘ ٚعًٖل ،.. "  ايٛقـ يف اؿدٚد ٚأقزب: "  أٚي٘ يف قاٍ  (4)

 " . ٚاألؽشاب أمحد اإلَاّ عٓد ٚقؿ٘ دنٛس ال نجري٠ أعٝا٤ سدِّٙ
 يف ؾأدخٌ: "  16/363:  اإلْؾاف ؽاسب عًٝ٘ ٚعًٖل ،.. "  ايٛقـ يف اؿدٚد ٚأقزب: "  أٚي٘ يف قاٍ  (5)

 " . ٚاألؽشاب أمحد اإلَاّ عٓد ٚقؿ٘ دنٛس ال نجري٠ أعٝا٤ سدِّٙ
 ،16/387:  اإلْؾاف ، 226:  ي٘/  ايعكٛد يف اعد٠ق/  ايعكد ْعز١ٜ ، 31/25:  ايؿتا٣ٚ فُٛع  (1)

397 ، 400-401 . 



 
 

9 

ٌٕ َشٜد ٚصٝأتٞ     ِّ ٚتؿؾٌٝ تأؽٝ  . َٛفع٘ يف َٓٗا ؾزٕد يه

 : ٚايشٓدات ايصهٛى ٚقف

 ٜٚٓؾزف ، عزعّا املكبٛي١ ٚايضٓدات ايؾهٛى ٖٞ ٖٓا املزاد٠ ٚايضٓدات ايؾهٛى    

 ايدٚيٞ اإلصمَٞ ايؿك٘ فُع قزار اْت٢ٗ ٚقد ، املكارف١ صٓدات إىل ابتدا٤ّ  يو يف ايتبادر

 :  أْٗا إىل تعزٜؿٗا يف

 ؽهٛى بإؽدار(  املقارب١)  ايكزاض َاٍ رأظ ػش١٥ ع٢ً تكّٛ ، اصتجُار١ْٜ أدا٠ْ"     

 بأمسا٤ َٚضذ١ًٕ ، ايك١ُٝ َتضا١ٜٚ ٕتٚسدا أصاظ ع٢ً ، املقارب١ َاٍ بزأظ ، ًَه١ٕٝ

ٍُ َٚا املقارب١ َاٍ رأظ يف عا٥ع١ سؾؾّا ميًهٕٛ باعتبارِٖ ، أؽشابٗا ٖٛ  ، إيٝ٘ ٜتش

 . (2)"  ؾٝ٘ َِٓٗ نٌٛ ًَه١ٝ بٓضب١

 . (3) املكارف١ ؽهٛى بد تضُٝتٗا اجملُع قزار ٚؾٖقٌ    

 : ٚاستثُارٖا ٚإعُارٖا األٚقاف متٌٜٛ يف تطبٝكاتٗا    

 املتٛقع١ ايهًؿ١ ؾٝ٘ تبِّٔ ، قٖدٕد ملغزٕٚع اقتؾاد١ٕٜ بدراص١ٕ األٚقاف إدار٠ تكّٛ إٔ    

 اإلمجاي١ٝ قُُٝتٗا صٓدإت=  ؽهٕٛى بإؽدار َتدؾِّؾ١ٕ ١ٕ٦ٖٝ عرب تكّٛ ثِ ، املتٖٛقع ٚايزبض

ِّيني ايؾهٛى ساًَٞ ع٢ً ٚتعزض ، يًبٓا٤ املتٛقع١ يًتهًؿ١ َضا١ْٜٚ  اقتضاّ يًبٓا٤ املُ

 إٔ ع٢ً ، يًُغزٚع االقتؾاد١ٜ ايدراص١ ف٤ٛ يف ٖٞ ؼدِّدٖا بٓضب١ٕ ، اإلدنار عا٥د

:  أٟ – ايؾهٛى أٚ ايضٓدات إلطؿا٤ األٚقاف إدار٠ متًه٘ ايذٟ ايعا٥د َٔ دش٤ْ رنؾؿ

 يًبٓا٤ ايها١ًَ املًه١ٝ - ايشَٔ َٔ ؾرت٠ بعد - تعٛد ست٢ ؾغ٦ّٝا ع٦ّٝا ساًَٗا َٔ عزا٥ٗا

 . األٚقاف إدار٠ إىل

 تهٕٛ ٚقد ، قدد٠ٕ ايشَٔ َٔ مبد٠ٕ َزتبْط ايضٓدات ٖذٙ إطؿا٤ إٔ َمسع١ َع    

 األٚقاف إدار٠ عذشت إ ا ، أدًٗا سًٍٛ عٓد ايضٓدات ٖذٙ إلطؿا٤ أٜقّا فا١َّٓ اؿه١َٛ

  إدار٠  ١َ يف ؾا٥د٠ بدٕٚ دّٜٓا اؿه١َٛ تدؾع٘ َا ٜهٕٛ إٔ ع٢ً ، بذيو ايكٝاّ عٔ

 . األٚقاف

 : ًٜٞ َا ايتطبٝل ٚؽٛر٠ ٚايتٛؽٝـ ايتعزٜـ َٔ صبل مما ٚظاْٖز    

1- ٖٕ  يف ايتًُٜٛٞ األصًٛب ٖذا َٔ االصتؿاد٠ ميهٓٗا اـريٟ ايعٌُ ٚدٗات األٚقاف أ

 اؾُٗٛر َٔ األَٛاٍ رؤٚظ دذب خمٍ َٔ ، ٚمتًٜٛٗا ٚاصتجُارٖا ممتًهاتٗا تعُري

 ع٢ً قادر٠ْ – تعاىل اهلل ٕبإ  - ٚأْٗا ، ايهرب٣ االقتؾاد١ٜ املغارٜع ٚإقا١َ ، ايعاّ

                                                           
 . عزعّا َكبٛي١ يتهٕٛ املكارف١ صٓدات يف تٛٗؾزٙ ًٜشّ َا تؿؾٌٝ ٚؾٝ٘ ،( 3/4)  30:  رقِ قزار  (2)
 ـ ، 3ز ، 4:ع:  اجملُع ٚف١ً ، إيٝ٘ املغار اجملُع قزار:  اْعز:  ٚٚقؿٗا ، املكارف١ ؽهٛى يف  (3)

 ايٛقـ يف االصتجُار َٛفٛع يف 5ع اجملُع ٚف١ً ،(  6/15( )  140: )  رقِ اجملُع ٚقزار ، 1809
. أ ايضعد، قُد أمحد.د/  ايٛقؿٞ االصتجُار تطٜٛز يف املعاؽز٠ االػاٖات ، ٚرٜع٘ غٖمت٘ ٚيف

 . 277-275:  قشـ َٓذر.د/  اإلصمَٞ ايٛقـ ، 138-131 ، 91-80:  ايعُزٟ عًٞ قُد
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 دردات اختمف ع٢ً ، اإلصم١َٝ ايبًدإ كتًـ يف إدناب١ٕٝ ت١ُٕٜٛٓ آثإر إسداخ

 مل صض١ اإلدنابٞ األثز إسٝا٤:  األٚىل ٚمثزت٘  يو ٚعإٔ ، ٚإَهاْاتٗا َعٝغتٗا

 . ددٜد َٔ املض١ًُ اجملتُعات يف ٚبعجٗا ، ايٛقـ

2- ٖٕ  ادتُاع ع٢ً ٜكّٛ ، األدٌ ٚايطٌٜٛ ايهبري ايتٌُٜٛ أدٚات َٔ املقارب١ ؽهٛى أ

 انتتاب خمٍ َٔ املم٠٤ ٚتعإٚ ، املقارب١ عإٔ ٖٛ نُا ، ٚايعٌُ املاٍ رأظ

 . ٚاالصتجُار اـرب٠ دٗات َع ، اؾُٗٛر

 األدز ٚابتػا٤ ، املعزٚف ؽٓع يف ٚاملغارن١ اـري إعاع١ ع٢ً ايؾٝػ١ ٖذٙ تعٌُ -3

 . يألؾزاد املتاس١ اإلَهاْات اختمف َع تٓضذِ بطزٜك١ٕ ، ٚايجٛاب

 ، هلا ايؿك١ٝٗ اجملاَع ٚإقزار ، تطبٝكٗا ٚإَهاْات املكارف١ ؽهٛى ؾهز٠ بٓا٤ إٔ -4

ٞ  إبداْع ٖٛ إعُاهلا ٚقٝٛد عزٚطٗا ٚبٝإ ، اعتبارٖا ٚتأؽٌٝ ٞ  عًُ  ٚادتٗاْد ، ؾكٗ

 . َتُِّْش َعاؽْز

5- ٖٕ ٍِّ ٜضُض ْٚعا٥زٖا ايؾٝػ١ ٖذٙ تطبٝل أ  بعد – املغزٚع َٔ تدردنّٝا باالْضشاب يًُُ

 َٔ ْؾٝب٘ إىل باإلفاؾ١ ، إلْغا٥٘ تهًؿ١ٕ َٔ قٖدَ٘ َا ٜٚضرتد – تكزٜبّا َع١ًَٕٛ َد٠ٕ

 . املهتتب ٚرغبات ، ايغزع َكاؽد ٜم٥ِ مما ، ايزبض

 ،" ايٛقؿ١ٝ ايؾٓادٜل"  يف هلا ْعرْي ٖٚٓاى ،"  ايٛقؿ١ٝ املغارٜع " تطبٝكات َٔ منٛ ْز ٖٚٞ    

 . ٜأتٞ ؾُٝا

 :  األسِٗ ٚقف

 قاب١ً ، ايك١ُٝ َتضا١ٜٚ ، عا٥ع١ْ سؾ١ْ: "  بأْ٘ ، املعاؽز االؽطمح يف ايضِٗ ٜعٖزف    

 يف ، ْكدٟٛ أٚ عٝينٛ يٓؾٕٝب إثباتّا ; املؾدر/  ايغزن١ َٔ يًُضاِٖ ؽٙو ميجً٘ ، يًتداٍٚ

 " . ايغزن١ َاٍ رأظ

 : ًٜٞ َا خمؽت٘ مبا ، صِٗاأل خؾا٥ؿ ايؾ١ً  ات ايتذار١ٜ ايكٛاْني ٚأٚفشت    

 عضبٗا ايغزنا٤ َض٦ٛي١ٝ ٚتضاٟٚ ، ٚايٛادبات اؿكٛم يف ايضِٗ ق١ُٝ تضاٟٚ -

 . نذيو

 . يًتذش١٥ ايضِٗ قاب١ًٝ عدّ -

 . (1) يًتداٍٚ ايضِٗ قاب١ً -

 ، ايعاّ االنتتاب خمٍ َٔ متًٜٛٗا ، ايّٝٛ األٚقاف متٌٜٛ ؽٝؼ أعٗز َٚٔ.  ٖذا    

 . باملضا١ُٖ ؾٝٗا ٚاملغارن١ ، باألصِٗ ّاٚاقتؾاد ؾكّٗا املهٖٝؿ١

                                                           
 ايؿك٘ يف ٚأسهاَٗا ٚايضٓدات األصِٗ:  اْعز ، خؾا٥ؾٗا ٚبٝإ ، باألصِٗ ايتعزٜـ يف  (1)

-1/113:  املعاؽز٠ املاي١ٝ األصٛام يف ايتعاٌَ أسهاّ ، 75-45:  اـًٌٝ أمحد.د/ اإلصمَٞ
:  إىل(  3/4)  28 رقِ قزارٙ ٚأعار ،(  7/ 1)  63 رقِ ايدٚيٞ اإلصمَٞ ايؿك٘ فُع ٚقزار ، 126

 . اـري١ٜ اؾٗات ٚأصِٗ ، اـريٟ ٛقـاي أصِٗ
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 : اثٓني مبضارٜٔ ٚاقْع"  األصِٗ ٚقـ"  تطبٝل إٔ ٜبدٚ ٚايذٟ    

  ْغاطٗا َضا١ُٕٖ عزن١ٕ يف ، ميًهٗا اييت أصُٗ٘ عدْؿ ٜٛقـ إٔ:  األٍٚ املضار    

ـْ نذا عزن١ يف أصُٗٞ:  - َجّم – قاٍ ؾإ ا َباْح،  ؼبٝط بذيو ٜزٜد ؾٗٛ ، ٚق

ِّ يف هلا ألٕ ; غًٖتٗا ٚتضبٌٝ ، ايتؾٗزف عٔ أصُٗ٘  ، رعّا أٚ غ١ًّٖ َاي١ٕٝ ص١ٕٓ أٚ دٚر٠ٕ ن

ـْ:  ؾٝكٍٛ  ؽٗؿ غ١ًّٖ أٚ أرباسّا تضًِٖ ؾهًُا ، ٚاملضانني ايؿكزا٤ ع٢ً أٚ املضادد ع٢ً ٚق

 . عًٝ٘ ٚقؿٗا ؾُٝا سااّل ؽزؾ٘ أصُٗ٘

 ، ايضٓني  َٔ ص١ٕٓ يف تزبض مل أٚ ، نضدت أٚ خضزت املٛقٛؾ١ األصِٗ ٖذٙ إٔ قدِّر ٚإ ا    

 . عًٝ٘ ع٤ٞ ؾم

 ع٢ً اؽطًض َا أٚ ،:  ايٛقؿ١ٝ ايؾٓادٜل"  أٚ ، ايٛقؿ١ٝ املغارن١ أصِٗ:  ايجاْٞ املضار    

 . تؿؾًٝ٘ ٜٚأتٞ ، املغرتى أٚ"  اؾُاعٞ بايٛقـ تضُٝت٘

 : عًٝ٘ ٚاحلهِ ، األٍٚ يًُشار ايفكٗٞ ايتهٝٝف    

 أْٗا ٜز٣ ٚايتٛؽٝـ ايتعزٜـ يف صبل نُا – املضا١ُٖ ايغزنات أصِٗ يف املتأٌَ -

 داّ َا – ٖٚٞ ، َعزٚؾ١ٕ ممتًهإت  ات ، اعتبار١ٕٜ عدؾ١ٕٝ يف عا٥ع١ّ سؾؾّا متجٌ

ٍْ – َباسّا ْغاطٗا ّٖٛ َا  . َتك

 .  املغاع  ٚقـ ؽش١:  ٚاملعاؽزٜٔ ايكدا٢َ ايؿكٗا٤ مجاٖري يد٣ املكٖدّ املزٖدض ايكٍٛ -

ٍْ ٖٚٛ ، اؿٓؿ١ٝ َٔ ٜٛصـ أبٞ ٚقٍٛ ، ٚاؿٓاب١ً ايغاؾع١ٝ ذٖبَ ٖٚٛ      يف َغْٗٛر قٛ

ٍْ ، املغاع َٔ ايكض١ُ ٜكبٌ ؾُٝا املايه١ٝ َذٖب  ٚيٛ ، املغاع ٚقـ ؽش١ يف آخز ٚقٛ

 . (2) ايعٌُ ب٘ ٚدز٣ ، املادغٕٛ ابٔ اختارٙ ، ايكض١ُ ٜكبٌ ال نإ

    ٍٖ  :  ًٜٞ مبا ، املزٖدض املكٖدّ ايكٍٛ هلذا ٚاصُتد

:  قٛي٘:  ايٛقـ عإٔ يف ، املعزٚف  اـطاب بٔ عُز صٝدْا سدٜح أيؿاظ بعض يف  -1

 . (1) اؿدٜح... "  غٝرب يٞ اييت ايضِٗ امل١٦ إٕ" 

 إٕ ، اهلل  رصٍٛ ٜا قًُت: "  ٚؾٝ٘ ، تٛبت٘ عإٔ يف املعزٚف  َايو بٔ نعب سدٜح  -2

َِٔضِو:  قاٍ ،  رصٛي٘ ٚإىل اهلل إىل ؽدق١ّ َايٞ َٔ أخنًع إٔ تٛبيت َٔ  بعَض عًٝو َأ

َِٔضُو:  قًُت.  يو خرْي ؾٗٛ ، َايو  " . غٝرب ايذٟ صُٗٞ ُأ

                                                           
 ، 16/372:  اإلْؾاف َع ايهبري ايغزح ، 5/714:  ايطايبني رٚف١:  اْعز – املغاع ٚقـ يف  (2)

:  املعٝار:  املايه١ٝ َذٖب تؿؾٌٝ ٚيف ، 5/197:  ايزا٥ل ٚايبشز ، 37-12/36:  املبضٛط
 ؼبٝط يف ايٓشاع رؾع: "  بعٓٛإ  ضٞايْٛغزٜ عجُإ بٔ اؿضٔ عًٞٛ ألبٞ رصاي١ يف ، 8/53-55

.  7/47:  ايشرقاْٞ عزح ع٢ً ايبٓاْٞ ٚساع١ٝ ، 141 -7/138:  ايزْٖٛٞ ٚساع١ٝ ،"  املغاع اؾش٤
/  األٚقاف أسهاّ ، 75-63:  املٛاد  ، 9 ايؿؾٌ:  ٚاإلْؾاف ايعدٍ قإْٛ:  املعاؽزٜٔ َٚٔ

 أبٛ/  يًٛقـ ايؿك١ٝٗ األسهاّ ، 392-1/384:  ايهبٝضٞ/  ايٛقـ أسهاّ ، 63-61:  ايشرقا
 . 66-65:  غد٠

 ( . 2396: )  َاد٘ ٚابٔ ،(  6/232)  ايٓضا٥ٞ أخزد٘  (1)
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ٖٛب  تؾٖدم إ ا:  باْب: "  بكٛي٘ ؽشٝش٘ يف – تعاىل اهلل رمح٘ – ايبدارٟ اإلَاّ عًٝ٘ ٚب

 . (2)"  دا٥ْش ؾٗٛ دٚابِّ٘ أٚ رقٝك٘ بعض ٚقـ أٚ

:  قٛي٘ َٓ٘ ايرتمج١ ٚعاٖد ، املغاع ٚقـ دٛاس َٓٗا ٜٚ خذ: "  سذز ابٔ اؿاؾغ قاٍ

 ، َاي٘ بعض ٚإَضاى ، َاي٘ بعض بإخزاز أَزٙ يف ظاْٖز ؾإْ٘ ;"  َايو بعض عًٝو أَضو" 

ٌٕ غري َٔ َٓع َٔ ؾٝشتاز ، َغاعّا أٚ َكضَّٛا ٜهٕٛ إٔ بني تؿؾٝ  ديٌٝ إىل املغاع ٚقـ ََ

 . (3)"  املٓع

 عُز دار َٔ ْؾٝب٘ عُز ابٔ ٚدعٌ: "  قاٍ سٝح ب٘ فشَٚاَّ ايبدارٟ اإلَاّ عًٖك٘ َا  -3

 . (4)"  اهلل عبد آٍ َٔ اؿادات يذٟٚ صه٢ٓ

 ٖٞ بٌ ، املؿزس يف نشؾٛهلا املغاع يف ؼؾٌ ٚاؿبط ايٛقـ َٔ ايغزع َكاؽد إٔ  -4

 . ظٗٛرّا ٚأد٢ً ، ؼككّا أنجز تهٕٛ قد املغاع يٛقـ املعاؽز٠ ايتطبٝكات َع

 قاٍ ، ايٛقـ ألسهاّ املٓع١ُ ايتغزٜعات مج١ً دا٤ت املدتار ايزأٟ ٖذا ٚع٢ً

 َٚ ؽِّّم ، َعًٚكّا ْاقّم – تعاىل اهلل رمح٘ – سٖز٠ أبٛ قُد ايغٝذ اؾًٌٝ ايؿكٝ٘ ايعم١َ

 َٚغزٚعّا،  دا٥شّا اصتػماّل املضتػ١ًٖ األَٛاٍ عزنات ٚأصِٗ سؾؿ ٚقـ دنٛس: "  َعًّٚم

 ٜكبٌ ال ؾُٝا ، عا٥ع١ٕ  ًَه١ٕٝ ع٢ً ٍٗتد ناْت ٚإٕ ، اؿؾؿ ٚتًو األصِٗ ٖذٙ ٚإٔ

 . ْشاع إىل ؾٝٗا ايغٝٛع ٜ دٟ ال=  ايكض١ُ

ٍْ ايتذار عزف يف ٖٚٞ ، ٚايغزا٤ ايبٝع ؾٝ٘ دنزٟ مما ٖٚٞ  تغب٘ ، بذاتٗا قا١ُْ٥ أَٛا

ٍٕ رداٍ ٖٚٓاى ، ؾٝٗا ُٜتٖذز إ  ; ايتذار٠ عزٚض  تغب٘  اتٗا يف ؾٗٞ ، ؾٝٗا االػار عًُِٗ َا

 َزنش بكدر إال عا٥ع١ْ سؾْؿ نْٛٗا إىل ٚايغزا٤ ايبٝع عٓد ؾٝٗا ًٜتؿت ٚال ٓكٛي١امل األَٛاٍ

 . (5)"  َٝشاْٝتٗا ٚق٠ٛ ، ٚاالصتػميٞ املايٞ ايغزن١

 : املشرتى/  اجلُاعٞ ايٛقف:  ايثاْٞ املشار    

 ، اـري إعاع١ ؾٝٗا تتذ٢ًٖ ، ٚايتك٣ٛ ايرب ع٢ً ايتعإٚ ؽٛر َٔ راق١ْٝ را٥ع١ْ ؽٛر٠ْ    

 إىل ايٛقـ ع٢ً ٚايكدر٠ ايتشبٝط إَها١ْٝ ْكٌ يف ٚتتُٖجٌ ، املعزٚف ؽٓا٥ع ع٢ً ٚاإلعا١ْ

ـٕ يف املضا١ُٖ عرب ، املضًُني عُّٛ ِٕ بغزا٤ ، خريٟ ٚق ِٕ عد٠ أٚ صٗ  ايكدر٠ سضب ، أصٗ

 ٚؾكّا ، احملدد٠ اـري أٚد٘ ع٢ً رٜع٘ ٜٓؿل ، َعني َغزٕٚع يف ، احملٖدد٠ ايؿ٦ات ٚسضب

 .  املضاِٖ رغب١ ٜم٥ِ مما ، املؾدر٠ اؾٗات ٚعزٚط ، اإلؽدار ْغز٠ٚ ، يًضِٗ

 ـد١َ ، احملدد٠ ٚاألْؾب١ ، ايؾػري٠ اؿؾؿ ٚػُٝع ، ايٛقـ يض١ٓ إسٝا٤ْ ؾٝٗا    

 . َٛاردٙ ٚت١ُٝٓ ٚمتٌٜٛ ، اـريٟ ايعٌُ َغزٚعات

                                                           
 . 5/386:  ايؿتض َع ايؾشٝض  (2)
 . 5/386:  ايبارٟ ؾتض  (3)
 . 5/106:  ايؿتض َع ايؾشٝض  (4)
 . 109:  ايٛقـ يف قافزات  (5)
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 ،"  املغرتى"  ٚأ"  اؾُاعٞ ايٛقـ"  بد املعاؽز ايؿكٗٞ االؽطمح يف عًٝٗا ٜطًل أؽبض    

ٌ  ٜضِٗ ، َتعدِّد٠ْ دٗاْت أٚ ايٓاظ َٔ مجاع١ْ ؾٝ٘ ٜغرتى ايذٟ ايٛقـ:  ب٘ ٜٚكؾد  َٓٗا ن

 . عًٝ٘ ٜكدر مبا ؾٝ٘

 :  املشرتى/  اجلُاعٞ ايٛقف َشزٚع١ٝ تأصٌٝ    

ٕ٘ ، ايٛقـ َغزٚع١ٝ يف ٜذنز َا نٌ ي٘ ٜغٗد اؾُاعٞ ايٛقـ َغزٚع١ٝ تأؽٌٝ      بٛد

 يف ايغزٜع١ َكاؽد َٔ  نزٙ صبل َا إيٝ٘ َقاؾّا ، املغاع ايٛقـ ١ؽش ٚأٜقّا ، عاّ

 . ايتربعات

 : ًٜٞ َا ٜذنز ، املغرتى اؾُاعٞ ايٛقـ عإٔ غؾٛـ يهٔ    

 ثآَْٛٞ ايٓذار بين ٜا: "  ؾكاٍ ، املضذد ببٓا٤  ايٓيب أَز:  قاٍ  إْٔط سدٜح -

 " .  ٚدٌ عش اهلل إىل إال مثٓ٘ ْطًب ال ، ٚاهلل ال:  قايٛا ، ٖذا عا٥طهِ

ٖٛب ٚقد  َغاعّا أرفّا مجاع١ْ ٚقـ إ ا:  باْب: "  – تعاىل اهلل رمح٘ – ايبدارٟ اإلَاّ عًٝ٘ ب

 . (1)"  دا٥ش ؾٗٛ

 َؿشؿ قدر ، َضذدّا هلل ب٢ٓ َٔ: "   اهلل رصٍٛ قاٍ:  قاٍ   رٛ أبٞ سدٜح -

 .   (2)"  ١ٓاؾ يف بٝتّا ي٘ اهلل ب٢ٓ ، قطا٠ٕ نُؿشؿ يٛ:  رٚا١ٜ ٚيف قطا٠ٕ،

 ايكطا٠ تؿشؾ٘ ايذٟ املهإ ألٕ ;"  قطا٠ٕ نُؿشؿ ٚيٛ: "  َٓ٘ ايغاٖد َٚٛفع

 قدرّا َضذٕد يف ٜشٜد أْ٘:  ؾاملع٢ٓ ، يًؾم٠ َكدارٙ ٜهؿٞ ال عًٝ٘ ٚتزقد بٝقٗا ؾٝ٘ يتقع

 سؾ١ ؾتكع ، َضذد بٓا٤ يف مجاع١ْ ٜغرتى أٚ ، ايكدر ٖذا ايشٜاد٠ ناْت ٚيٛ ، إيٝ٘ ذنتاز

ِّ  . (3)"  ايكدر  يو َِٓٗ سٕدٚا ن

 :  ايٛقف١ٝ يًصٓادٜل ايشزعٞ ٚاحلهِ ايفكٗٞ ايتهٝٝف    

 املايه١ٝ  َذٖب ٖٚٛ ، (1)"  ايٓكٛد ٚقـ"  َضأي١ ع٢ً ايٛقؿ١ٝ ايؾٓادٜل َغزٚع١ٝ تتٓدٖشٍ    

ْ٘ ، اؿٓؿ١ٝ عٓد ٚايعزف يًتعاٌَ ٚاملزٖدض ،  تكٞ ايغٝذ ٌَٝ ٚإيٝ٘ ، ايغاؾع١ٝ عٓد ٚٚد

                                                           
 . 399-5/398:  ايؿتض َع ايؾشٝض  (1)
: )  ٚايبشار ، 2/138:  ايؾػري يف ٚايطرباْٞ ،(  1611)  اإلسضإ ، سبإ ابٔ:  أخزد٘ اؿدٜح  (2)

)  ايبدارٟ:  عًٝ٘ َتؿْل ٚأؽً٘ ،   رٛ أبٞ عٔ ، ٚغريِٖ ، 2/437:  ٚايبٝٗكٞ ،(  401:  نغـ
 ( . 533)        َضًِ ،(  450

 . 1/690:  األٚطار ٌْٝ:  اْعز  (3)
 ساع١ٝ ، 15 ايدٚر٠ ، ايدٚيٞ اإلصمَٞ ايؿك٘ ف١ً أعاخ:  اْعز"  ايٓكٛد ـٚق"  َضأي١ يف  (1)

 اإلصمّ يغٝذ امل ٖؽ١ً ايك١ُٝ ٚايزصاي١ ، 375 ، 3/374:  عابدٜٔ ابٔ ٚساع١ٝ ، 4/77:  ايدصٛقٞ
:  ايؿتا٣ٚ ٚفُٛع ، 4/380:  ايطايبني رٚف١ ،"  ايٓكٛد ٚقـ دٛاس يف"  ايعُادٟ ايضعٛد أبٞ
ٌْ ٚؾٝ٘ ، 31/234-240 ـْ األ١ُ٥ ألقٛاٍ ٚتٛدٝ٘ تأؽٝ  صٛا٤ْ ؽشْٝض ايٓكٛد ٚٚقـ ، ْادر٠ ْٚؾٛ

 ٚتعًٝمت ، اجملُع قزار يف نُا ، ٚاالصتجُار يًت١ُٝٓ:  أٟ ، املقارب١=  ايكزاض أٚ ، يًكزض
:  ٚاملدتًط١ ايٓكد١ٜ األٚقاف َٔ ددٜد٠ ؽْٛر:  قشـ َٓذر.د/  اإلصمَٞ ايٛقـ:  رادع.  األ١ُ٥
193-203 . 
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 بغإٔ( 6/15)  140 رقِ قزارٙ يف ايدٚيٞ ايؿكٗٞ اجملُع قزار اْت٢ٗ ٚإيٝ٘ ، ت١ُٝٝ بٔ ايدٜٔ

 :  ًٜٞ َا ايٓكٛد بٛقـ ٜتعًٖل َا ؾٝ٘ دا٤ سٝح ، ٚرٜع٘ ٚغٖمت٘ ايٛقـ يف االصتجُار

 ٚتضبٌٝ األؽٌ سبط ٖٛ ايٛقـ َٔ ايغزعٞ املكؾد ألٕ ; عزعّا دا٥ش ايٓكٛد ٚقـ"   -1

 .َكاَٗا أبداهلا تكّٛ ٚإمنا بايتعٝني تتعني ال ٓكٛداي ٚألٕ ; ؾٝٗا املٓؿع١

 مبغارن١ أٚ ، َباعز بطزٜل إَا ٚيمصتجُار ، اؿضٔ يًكزض ايٓكٛد ٚقـ دنٛس -2

ِٕ إؽدار طزٜل عٔ أٚ ، ٚاسٕد ؽٓدٕٚم يف ايٛاقؿني َٔ عدد  تغذٝعّا ٚقؿ١ٕٝ ْكد١ٕٜ أصٗ

 . ؾٝ٘ اؾُاع١ٝ يًُغارن١ ٚؼكٝكّا ، ايٛقـ ع٢ً

 ب٘ ٜضتؾٓع أٚ عكارّا ب٘ ايٓاظز ٜغرتٟ نإٔ أعٝإ يف املٛقٛف ايٓكدٟ ملاٍا اصتجُز إ ا -3

 دنٛس بٌ ، ايٓكد َهإ بعٝٓٗا ٚقؿّا تهٕٛ ال ٚاألعٝإ األؽٍٛ تًو ؾإٕ ، َؾٓٛعّا

 " . ايٓكدٟ املبًؼ أؽٌ ٖٛ ايٛقـ ٜٚهٕٛ ، االصتجُار الصتُزار بٝعٗا

 :  (2) اجلُاعٞ يًٛقف ٚتطبٝكات صٛر    

  بأمسا٤ إؽدارٖا ٜتِ ، ايك١ُٝ قدد٠ ٚثا٥ل: "  بٗا ٜٚكؾد ، ٛقؿ١ٝاي ايؾهٛى -1

ِّيٝٗا  يتػط١ٝ ٚ يو ، قاّْْٛا ميجًِّٗا َٔ أٚ ، عًٝٗا املٛقٛف اؾ١ٗ يؾاحل ، مم

 " .  ٚإْؿاقّا ٚاصتجُارّا متٜٛمَّ ايغزٜع١ بأسهاّ االيتشاّ َع ، بٗا املٓٛط١ اؿادات

 . ايٛقؿ١ٝ املًه١ٝ اتصٓد إىل تٓؾزف املؿّٗٛ ٖذا يف ٖٚٞ 

 سذِ ؼدٜد ٜتِ ، خريٟ ٚقؿٞٛ َغزٚع متٌٜٛ ع٢ً قا١ُ٥ ٖٚٞ:  ايٛقؿ١ٝ ايضٓدات -2

 تطزسٗا ثِ ، َٓاصب١ امس١ٝ بك١ُٝ صٓدإت املع١ٝٓ اؾ١ٗ ٚتؾدر ، ي٘ ايمسّ ايتٌُٜٛ

 .  املغزٚع ٖذا يتٌُٜٛ ايمس١َ األَٛاٍ يتذُٝع ، ايعاّ يمنتتاب

 :  ٓٗاَ ؽٝؼ عد٠ يف ٜهٕٛ ٚ يو 

 . ايٛقؿ١ٝ املغارن١ صٓدات-أ  

 . امل دز٠ األعٝإ صٓدات-ب    

 . ايتشهري أصِٗ-ز    

 . اإلْتاز سؾؿ-د    

 . املكارف١ صٓدات-ٖد    

 تبتهزٖا غدت اييت"  ايٛقؿ١ٝ ايؾٓادٜل"  اؾُاعٞ ايٛقـ تطبٝكات أد٢ً َٚٔ   

  يو" :  ايٛقؿٞ بايؾٓدٚم"  ادٜٚز ، املدتًؿ١ ايبًدإ يف اـريٟ ايعٌُ َ صضات ٚتزعاٖا

 ، املعتُد٠ يًٓعِ ٚؾكّا ، اـريٟ ايعٌُ َ صض١ أٚ ايدٚي١ تٓغ٦٘ ايذٟ ايتٓعُٝٞ ايكايب

                                                           
 يًٛقـ ٚايكا١ْْٝٛ ايغزع١ٝ ايقٛابط"  عزداٟٚ َؾطؿ٢. د.أ:  عح:  ايتطبٝكات ٖذٙ يف اْعز  (2)

 33-30" : األٚقاف أَٛاٍ الصتجُار اؿدٜج١ ايؾٝؼ"  ايعًٟٝٛ راعد.د عح ، 36-35" : اؾُاعٞ
 . 277-265:  قشـ َٓذر.د/  اإلصمَٞ ايٛقـ ،
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ٍٕ يف ت١ُٜٛٓ مبغزٚعات ٚايكٝاّ ، َدرٚص١ٕ قدد٠ٕ أٖدإف يتٓؿٝذ  فاالٕت أٚ ، قٖدٕد فا

 . يغزٚطِٗ ٚتًب١ّٝ ، ايٛاقؿني ألغزاض ؼكٝكّا ، كتًؿ١ٕ خري١ٕٜ

 " : ايٛقف١ٝ ايصٓادٜل"  ٖذٙ أَث١ً َٚٔ    

 . ٚعًَٛ٘ ايهزِٜ يًكزإٓ ايٛقؿٞ ايؾٓدٚم -1

 . ايع١ًُٝ يًت١ُٝٓ ايٛقؿٞ ايؾٓدٚم -2

 . ايؾش١ٝ يًت١ُٝٓ ايٛقؿٞ ايؾٓدٚم -3

 . املضادد يزعا١ٜ ايٛقؿٞ ايؾٓدٚم -4

 . اـاؽ١ االستٝادات  ٟٚ يزعا١ٜ ايٛقؿٞ ايؾٓدٚم -5

 . األٜتاّ يزعا١ٜ ايٛقؿٞ ايؾٓدٚم -6

 . نجري  يو ٚغري.  املٓتؿع١ األصز يزعا١ٜ ايٛقؿٞ ؾٓدٚماي -7

 :  ٚؽٛرٙ اؾُاعٞ ايٛقـ ١أَجً َٔ إٔ نُا    

 اييت ايعٌُ ٚؾزم ، َٛصٛع١ٕ أٚ ، نتإب تأيٝـ يف يًُغرتنني اؾُاعٞ ايٛقـ -

 ْٚعا٥زِٖ اتؿكٛا إ ا ، ٖٓدصٞٛ ، ؽٓاعٞٛ ، عًُٞٛ اخرتإع أٚ ابتهإر يف اعرتنت

ـٕ يف ابتهاراتِٗ عٛا٥د اصتجُار ع٢ً ٌٕ بزٛ د١ٗ ع٢ً مجاعٞٛ ٚق  ٖٚذا ، خريٟٛ ٚعُ

 . ٜٚأتٞ ، املع١ٜٛٓ اؿكٛم ٚقـ تكزٜز بعد ٜتأٖت٢

 : احملز١َ ٚاألسِٗ ايصهٛى ٚقف حهِ    

ٍُ ، ٚايؾهٛى األصِٗ بٛقـ ٜتعًٖل مما      اييت ٚايؾهٛى األصِٗ ٚقـ عٔ ايض ا

 أؽّم بٗا ايترٗبع ٚإرادت٘ ، ًَهٖٝتٗا عٔ ايتدًٚٞ هٗاَاي عشّ ساٍ ، ؾٝٗا االعرتاى ذنزّ

 ؟ هلا ٚقؿ٘ ٜؾٗض ؾٌٗ ، ٚؼبٝضٗا ٚقؿٗا ٚقؾدٙ ، تٓكطع ال بزٛ ؾ١ٗ ٚرٜعّا

     ٞ    األ١ُ٥ َٔ مج١ً يد٣ َزٖدشّا َكٖدَّا اػاّٖا ٖٓاى إٔ - ايعًِ َبًؼ يف - دً

 :  (1) ٚاحملككني

 ال ، إمث٘ َٔ ٚايتشًٌٗ اؿزاّ خبح َٔ ايتدًٗؿ إراد٠ ، احملٖزّ ٍباملا ايتؾٗدم يإلْضإ إٔ    

 . (2)"  ٚايزمح١ يًٓع١ُ صببّا تهٕٛ ال ؾاملعؾ١ٝ"  ، ٚايجٛاب األدز ابتػا٤ بكؾد

                                                           
 ؾتا٣ٚ فُٛع:  اْعز – ؾزٚعٗا ٚبٝإ ْعا٥زٖا ٚ نز ٚتأؽًٝٗا ٖاٚأبعاد ، اؾ١ًًٝ املضأي١ ٖذٙ يف  (1)

 َٓتغْز نجرْي ْعا٥زٖا ٚيف ؾٝٗا ٚنمَ٘ ، 321 ، 309-29/307 ، 599-28/592:  ت١ُٝٝ ابٔ
 دنٌٗ اييت األَٛاٍ:  ٚقاعد٠ ، َٓٗا تاب ثِ ، احملز١َ ايعكٛد أٚقع ؾُٝٔ:  ؾؾٌ:   يو َٚٔ ،

ـْ ايكاعد٠ ٖذٙ ع٢ً ٜٚتؿزع: " ...  ؾٝٗا ٍٚقا ، َبُّٗا أٚ َطًكّا َضتشكٗا  ،" ايٛاقع١ املضا٥ٌ َٔ أي
:  ٚاؿهِ ايعًّٛ ٚداَع ،"  اإلصمّ قٛاعد َٔ عع١ُْٝ قاعد٠: " ..  عٓٗا ٚقاٍ ، 5/778:  املعاد ساد

:  إبزاِٖٝ ابٔ ايغٝذ ؾتا٣ٚ ، األخز٣ االػاٖات إىل اإلعار٠ صبل ٚؾُٝا ٚؾٝ٘ ، 1/263-269
 ، 182-166:  ايباس عباظ.د/  اؿزاّ املاٍ أسهاّ ، 1/527:  ايكزفاٟٚ ايغٝذ ؾتا٣ٚ ، 7/178

 املاٍ َٔ ايتشًٌٗ خؾٛـ ٚيف ، 412 ، 397 ، 387-396 ، 385 – 371 ، 369 ، 365 – 355
 . ٜأتٞ َٚا ، 65-64:  غد٠ أبٛ ايضتار عبد.د/  يًٛقـ ايؿك١ٝٗ األسهاّ:  اْعز – بايٛقـ اؿزاّ
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 عدّ:  - صبل َا إىل َقاؾّا - ؾٝ٘ ؾإٕ ، هلا ايٛقـ أَز االػاٙ ٖذا ٜغٌُ ٌٖ يهٔ    

 رنزد٘ ؾٗٛ ، ب٘ قبقٗا ايذٟ يًتؾٗزف ايغزعٞ كّٛايت يَؿِكد ; َايو عٔ هلا ايٛقـ ؽدٚر

َٖت٘ مباي٘ ؿل َخَبح أْ٘ ع٢ً ِّٗز ٚقؿ٘ ٜٚزٜد ، ٚ   .  َت٘ ٜٚربئ َاي٘ يٝط

 ، ايهزِٜ ايكزإٓ دٚر أٚ املضادد إقا١َ يف ٜهٕٛ بأال َكْٖٝد املزٖدض االػاٙ ٖذا يهٔ    

 . (3) ضاحمل ايتعٗبد ب٘ ٜكؾد َا ٚصا٥ز ، ايغزٜـ املؾشـ ٚطباع١

   ايؿكزا٤ َٔ عًٝ٘ ُٚٔقـ َٚٔ أثزٙ إىل بايٓعز َٚسِبضّا ؽدق١ّ ٜض٢ُ ٖذا ٚؾعً٘    

 إمنا ؾٗٛ ، ايٛاقـ أٚ املعطٞ إىل بايٓعز ال ، يًُضًُني ايعا١َ املؾاحل أٚ ٚاملضانني،

:  ٚطزٜك٘ ، َٓ٘ ُأٔخذ ََٔ يُعًِ ال ، َهضب٘ ـبح ؾدبج٘"  ، تٛبت٘ تكبٌ إٔ ألدٌ رنزد٘

 . (4)"  ب٘ ايؾدق١:  ايتٛب١ ٚمتاّ ، َٓ٘ ؿايتدً

ـٕ ع٢ً ٚقؿُت ٚقد      . احملٖزّ املاٍ ٚقـ يف  أمحد اؾًٌٝ اإلَاّ عٔ ْادر٠ٕ ْؾٛ

 اؿزاّ املاٍ ٚقـ عإٔ يف ٚسامس١ّ ، ايباسجني أَاّ َز٠ٕ ألٍٚ ػ٢ًٖ يعًٖٗا ٚيهْٛٗا    

 . ْعا٥زٖا إىل ٚأسٌٝ ، عًٝٗا أقتؾز ؾإْٞ ، احملٖزّ املاٍ َٔ ايتشًٌٗ بعُّٛ ال ، غؾٛؽ٘

 بابّا ، أمحد اإلَاّ ملضا٥ٌ ايهبري داَع٘ َٔ"  ايٛقٛف نتاب"  يف اـٖمٍ اإلَاّ عكد    

 . (5) األَٛاٍ َٔ عٓ٘ تٓدٖشٙ َا ٚقـ:  بعٓٛإ

ـٚؾٗا ، املع٢ٓ ٖذا يف ، أمحد اإلَاّ إىل ٚدِّٗت َضا٥ٌ مج١ً ٚؾٝ٘        ؾُٝا ٚأدٛبتٗا أ

ًٜٞ  : 

ٌٕ عٔ ص٦ٌ -  بعض ؾريٜد ، تهزٙ إَٔٛر يف ٜدخٌ نإ ٚقد ، فٝاعّا ٚتزى َات رد

ٟٗ ، املضانني ع٢ً أٚقؿٗا إ ا:  اإلَاّ ؾأداب ؟ ايتٓدٗشٙ ٚيدٙ  عًٝ٘؟ بكٞ ع٤ٕٞ ؾأ

 . املضانني ع٢ً تٛقـ إٔ ٚاصتشضٔ

ٌْ ٚصأي٘ - :  قاٍ   أٚ،  أرفني ٚرثُت ٚقد ، هل ال٤ دخٌ ٚقد ، َات أبٞ إٕ:  قاٍ رد

 أٌٖ ع٢ً:  قاٍ أٚ ، قزابتو ع٢ً أٚقؿٗا:  اإلَاّ ي٘ ؾكاٍ – ايضٛاد َٔ ٜعين – أرفّا

ََٔ ، بٝتو  . ايضرت أٌٖ َٔ عزؾَت ٚ

ٌٕ عٔ ٚص٦ٌ - ّْ أٚ أرْض ٜدٙ يف رد  ؽاسب٘؟ ٜعزف ٚال ، بطٝب يٝط أؽً٘ إٔ ٜعًِ ، نِز

 . املضانني ع٢ً ٜٛقؿ٘:  اإلَاّ ؾكاٍ

 ، عٓٗا  ٜٚتٓدٖشٙ َٓٗا رنزز إٔ ؾأراد ، ايكطٝع١ أٚ ضايٖزب يف دار ي٘ نإ ََٔ:  ٚص٦ٌ -

:  ايضا٥ٌ قاٍ ، ْعِ:  قاٍ ، هلل:  ايضا٥ٌ قاٍ ، ٜٛقـ:  اإلَاّ ؾكاٍ ؟ ٜؾٓع نٝـ

                                                                                                                                                                                
 . 21/486:  ٣ٚايؿتا فُٛع  (2)
 . 313 – 302:  اؿزاّ املاٍ أسهاّ:  اْعز  (3)
 . 411-405:  اؿزاّ املاٍ أسهاّ:  أ.ر ، 5/779:  املعاد ساد  (4)
 . 444-1/442:  اـٖمٍ اإلَاّ/  ايٛقٛف نتاب  (5)
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 إىل تزدع ، يًُضانني نإ إ ا ، ْعِ:  اإلَاّ قاٍ ؟ تٛقـ ايكطا٥ع عٔ ٚصأيت٘

 . (1) يًُضانني دعًٗا إ ا ، األؽٌ

 ; ايؿكٗا٤  عٓٗا عٖبز اإلرؽاد ٖٞ يًٛقـ َغاب١ْٗ ايترٗبع ؽٝؼ َٔ ز٣أخ ؽٝػ١ْ ٖٓاى إٕ ثِ    

 ؾٝٗا ٜتشكل ؾًِ ، قٓدد غري َايهٗا ألٕ ; ايعا١َ األَٛاٍ َٔ ايضمطني ٜٛقؿ٘ َا يتهٝٝـ

 . (2) اـبٝج١ األَٛاٍ يٛقـ تؾًض ٖٚٞ ، ٜكؿ٘ ملا ايٛاقـ ًَه١ٝ عزط

 سٍٛ ،(  13/1/3)  املٛقز اجملُع اٖذ قزار يف دا٤ َا ، أٜقّا يذيو ٜغٗد نُا    

 ٜقطز اييت ايٛدا٥ع ؾٛا٥د يف ايتؾٗزف غؾٛـ ، يًت١ُٝٓ اإلصمَٞ ايبٓو اصتؿضارات

 : ًٜٞ َا ايكزار ٖذا يف دا٤ ، األدٓب١ٝ املؾارف يف إلٜداعٗا يًت١ُٝٓ اإلصمَٞ ايبٓو

 ٚتٛؾري ، ٚايبشٛخ نايتدرٜب ، ايعاّ ايٓؿع أغزاض يف ايؿٛا٥د تًو تؾزف إٔ دنب" ..     

 ، هلا ايؿ١ٝٓ املضاعد٠ ٚتكدِٜ ، األعقا٤ يًدٍٚ املاي١ٝ املضاعدات ٚتٛؾري ، اإلغاث١ ٚصا٥ٌ

 " . اإلصم١َٝ املعزؾ١ بٓغز ٜتؾٌ َٚا ، ٚاملدارظ ٚاملعاٖد ايع١ًُٝ يًُ صضات نذيو

ُّٛهلا ، املٓافع تعزٜف      : ٚمت

ٍْ"  املٓاؾع"  إٔ رنتارٕٚ ٓاب١ًٚاؿ ٚايغاؾع١ٝ املايه١ٝ َٔ ايؿكٗا٤ مجٗٛر     ّْ َا ٖٛ  ٖٚٛ ، َتك

 . (1) املعاؽزٜٔ ايؿكٗا٤ مج١ً يد٣ املكٖدّ املزٖدض االػاٙ

 ايعكٛد َٔ ٚمج١ًْ ، يمصتجُار ق٘م ٚدعًٗا ، أَٛااّل املٓاؾع اعترب املٖطزد ايعاّ ؾايعزف    

 .  ٚاالصتؾٓاع ٚاؾعاي١ ناإلدار٠ ، املٓاؾع ع٢ً قا١ُٕ٥

ٖٛالت أؽٌ ٖٞ بٌ ، ؼؾًٝٗا يف األَٛاٍ ٚتبذٍ      َااّل اعتبارٖا عدّ ٚيف ، ٚمثزُتٗا ايتُ

 . املؾاحل َٔ يهجري فٝاْع

 " .  اصتعُاهلا بطزٜل األعٝإ َٔ تضتؿاد اييت ايعزف١ٝ ايؿٛا٥د: "  بأْٗا املٓؿع١ ٚتعٖزف    

 بٓٛعٝٗا ايؿٛا٥د:  كنياحملك بعض يد٣ ايؿكٗٞ ٚاالصتعُاٍ االختٝار يف تغٌُ ٚقد    

 . ٚاملاد١ٜ ايعزف١ٝ

                                                           
 املٌٝ يف ّانجري َرتدِّدّا نُٓت ٚقد.  5/316:  املبدع:  اْعز – غؾٛؽ٘ األخري ايٓؿ ٖذا بٝإ يف  (1)

ُُٛا َٚاَل :  تعاىل قٛي٘ َجٌ َٔ ، اؾ١ًًٝ ايٓؾٛـ َع ، االػاٙ  ٖذا إىل ُٖ َٝ ـَٔبَٝح َت ُ٘ ا ِٓ َٔ َٕ  ُتٓٔؿُكٛ
ِِ ٘ٔ ََٚيِضُت ِٕ ٔإاٖل ٔبآٔخٔذٜ ُُٔقٛا َأ ٘ٔ ُتِػ ٌِ :  تعاىل ٚقٛي٘ ،  ٔؾٝ ٟٛٔ اَل ُق ـَٔبُٝح َِٜضَت :   ٚقٛي٘ ،  َٚايٖطُِّب ا

 "ٖٕ ٌُ اَل َطِّْب اهلَل ٔإ  إىل ، املٓع ٚتك١ٜٛ ملٓاقغت٘ ٚقًُٞ رأٜٞ ٚأعددُت ،(  1015 َضًِ" )  َطِّبّا ٔإاٖل َِٜكَب
 إَاَت٘ إىل إفاؾ١ْ ؾٗٛ ، ؾهؿؿُت ، ٖذٙ – تعاىل اهلل رمح٘ – أمحد اإلَاّ ْؾٛـ ع٢ً ٚقؿُت إٔ
ّْ ايؿك٘ يف  . ايٛرع يف إَا

 َعذِ:  اْعز – اإلرؽاد َع٢ٓ ٚيف ، 65:  غد٠ أبٛ ضتاراي عبد.د/  يًٛقـ ايؿك١ٝٗ األسهاّ  (2)
 ، 363/ 1:  ايهبٝضٞ. د/  ايٛقـ أسهاّ ، 50-49:  ايؿكٗا٤ يػ١ يف االقتؾاد١ٜ املؾطًشات

 ، ٖد1/8/1425 ايعشٜش عبد املًو داَع١ ، اإلصمَٞ االقتؾاد أعاخ َزنش ، األربعا٤ سٛار ْٚد٠ٚ
 . املؾزٟ رؾٝل.د ،"  ايٛقـ؟ عٔ رنتًـ ٌٖ ، اإلرؽاد" 

 . 184-1/180:  ايعبادٟ ايضمّ عبد. د.أ/  املًه١ٝ:  يف عًٝ٘ َشٜد ال مبا  يو ؼكٝل اْعز  (1)



 
 

18 

 :  (2) ٚحتبٝشٗا املٓافع ٚقف    

 ٚقؿٗا ؽش١ يف  يو ٜٖطزد إٔ ايؿكٗا٤ مجٗٛر يد٣ املٓاؾع َاي١ٝ تأؽٌٝ تٛٗقع نإ    

 ٚقـ ؽش١ عٔ مجٗٛرٖا ٚتكاؽز ،  يو يف اختًؿت ايؿكٗا٤ َذاٖب يهٔ=  ٚؼبضٗا

 :  ًٜٞ نُا ؾهاْت ، املٓاؾع

 . ايزقاب=  األعٝإ دٕٚ املٓاؾع ٚقـ ٜؾشِّض ال:  األٍٚ ػاٙاال    

 ايغاؾع١ٝ َذٖب ٖٚٛ ، أَٛااّل يٝضت املٓاؾع ألٕ عٓدِٖ ٚاملٓع ، اؿٓؿ١ٝ َذٖب ٖٚٛ    

 نُا ، بكا٤ٖا َع بٗا ٜٓتؿع ، عّٝٓا املٛقٛف ٜهٕٛ إٔ العرتاطِٗ عٓدِٖ ٚاملٓع ، ٚاؿٓاب١ً

 . ايٛقـ تأبٝد ٜغرتطٕٛ مجٝعّا أِْٗ

     ، ٚاـد١َ ٚاؿٌُ نايزنٛب ، املٓاؾع ٚقـ ؽش١ إىل املايه١ٝ  ٖب:  ايجاْٞ االػاٙ    

 . املضتأدز٠ ايعني َٓؿع١ ٚقـ عٓدِٖ ٜٚؾٗض

 : املؤقت ايٛقف=  ايٛقف تٛقٝت ٚصخ١ ، املٓافع ٚقف َشزٚع١ٝ تأصٌٝ    

 يف ايتأبٝد عرتاطا عدّ يف أؽًِٗ ع٢ً املٓاؾع ٚقـ ؽش١ يف َذٖبِٗ املايه١ٝ ب٢ٓ    

 . ايٛقـ تأقٝت ٜؾض ٚأْ٘ ، ايٛقـ

 يًبكا٤ ؽاؿّا املٛقٛف ٜهٕٛ إٔ ٜغرتط ال ٘ؾإْ ، َ بد غري َ قتّا ايٛقـ ؽض ٚإ ا    

ٛٗهلا:  ٚأٜقّا ، ٚاؿكٛم املٓاؾع ٚقـ ؽش١:  ٚعًٝ٘ ، ٜتػري ال ايذٟ ايدا٥ِ  . ايٓاظ بني يتُ

 املاٍ يف ٚاالصتُزار ٚايدٚاّ ، ايٛقـ يف ايتأبٝد اعرتاط ايؿكٗا٤ مجاٖري َٚذٖب    

 " . اؾار١ٜ ايؾدق١"  ملع٢ٓ ؼكٝكّا ; املٛقٛف

 ، طّٜٛم أّ قؾريّا ايٛقت ٖذا أنإ صٛا٤ْ ، امل قت ايٛقـ ؽش١ إىل املايه١ٝ ٚ ٖب    

   َد٠ ايؿكزا٤ ع٢ً أصُٗٞ أٚ سدٜكيت ٚقؿُت:  نكٛي٘ ، س١َٕٝٓ مبد٠ٕ َكٖٝدّا أنإ ٚصٛا٤ْ

ٕٔ إَٔز ؼكل أٚ عدٚخ َكٝدّا نإ أّ ، ص١ٕٓ ٖٝ  َا ايؿكزا٤ ع٢ً َٛقٛؾ١ دارٟ:  نكٛي٘ ، َع

 . َعٖٝٔ عدٕؿ عٝا٠ قِّد أّ ، ايٛظٝؿ١ يف دَُت

 إٕ يًٛاقـ ًَهّا ٜزدع ، املعٖٝٔ َٛت أٚ ايكٝد اْتؿا٤ أٚ ، املد٠ اْتٗا٤ بعد ايٛقـ ؾريدع    

ِّ – عٓدٖا – ؾٝ٘ ايتؾٗزف ٚدنٛس ، َٝتّا نإ إٕ يٛرثت٘ أٚ ، سّٝا ٜشاٍ ال نإ  َا به

 . املٛقٛف غري يف ايتؾزف ؾٝ٘ دنٛس

ْ٘ ايٛقـ تٛقٝت بؾش١ ٚايكٍٛ      يف ٜٛصـ أبٞ عٔ ايزٚاٜتني ٚإسد٣ ، اؿٓاب١ً يد٣ ٚد

 . ايغاؾع١ٝ َٔ صزٜر بٔ ايعباظ ألبٞ ٜٚٓضب ، اؿٓؿٞ املذٖب

                                                           
 ، 6/220:  ايؾٓا٥ع بدا٥ع:  ٖٓا – ٚاْعز ، ٚقؿ٘ ٜؾٗض ؾُٝا ٚؼكٝك٘ بضط٘ تكدَََّ َا يشاَّا رادع  (2)

:  اإلرادات َٓت٢ٗ عزح ، 383-2/382:  احملتاز َػين ، 367-3/365:  عابدٜٔ ابٔ ساع١ٝ
 . 376-16/375:  اإلْؾاف ، 2/497
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    ٍٖ  : ًٜٞ مبا ، املزٓدض االػاٙ ٖذا أؽشاب ٚاصتد

 ع٢ً نشجِّ٘ ، عًٝٗا ايغزٜـ ايغزع سٖح ٚقد ،"  املٓؿع١ تضبٌٝ"  ايٛقـ سكٝك١ إٔ -

 نٕٛ ٜٛدب ديٌٝ ٚال ، َ ٖبد٠ ٚػٛس َ قت١ّ ػٛس ٚايؾدقات ، ايؾدقات صا٥ز

 . َ ٖبد٠ ايؾدق١

ِّ يف ب٘ ٜتكٖزب إٔ داس=  ببعق٘ أٚ مباي٘ ٜتكٖزب إٔ يًُز٤ إٔ نُا -  أٚ ، ايشَإ ن

 . امل قت ايٛقـ ٖٚٛ ، بعق٘

 ؾإ ا ، ٚغٖمت٘ ايٛقـ بأعٝإ االْتؿاع أٚد٘ بغزٚط٘ ٜكِّد إٔ ي٘ ايٛاقـ إٔ:  املكٖزر َٔ -

 . امل قت ايٛقـ ٖٚٛ ، مبد٠ٕ ايٛقـ تكٝٝد داس:  ايتكٝٝد ٖذا داس

 مبا ، مبد٠ٕ ايٛقـ تكٝٝد ايٛاقـ ٚاعرتاط ، امل قت ايٛقت يؾش١ ٜضتدٍ إٔ ٚميهٔ -

 بٔ ايزمحٔ عبد عٔ صعٝد بٔ ذن٢ٝ عٔ:  قاٍ ، َٛط٦٘ يف  َايو اإلَاّ رٚاٙ

ُِز٣ عٔ قُد بٔ ايكاصِ ٜضأٍ ايدَغكٞ َهشٛاّل مسع أْ٘:  ايكاصِ  ٜكٍٛ َٚا ، ايُع

 يف عزٚطِٗ ع٢ً ِٖٚ إال ايٓاظ أدرنُت َا:  قُد بٔ ايكاصِ ؾكاٍ ؟ ؾٝٗا ايٓاظ

 . (1)"  َأِعَطٛا ٚؾُٝا ، أَٛاهلِ

 ، املعزٚف يؾٓا٥ع ٚتٝضريّا ، ايربِّ ٚأٚد٘ اـري يضبٌ عّاتغذٝ امل قت ايٛقـ يف إٔ -

 . ثٛاب٘ ٚيهٌٛ ، َٚ بدّا َ قتّا ؾٝذٛس ، ٚاملعزٚف ٚاـري ايرب عٌُ َٔ ٚايٛقـ

 ايٛقـ تأبٝد اعرتاط ع٢ً بٗا ٜضتدٍ قد اييت ، ٚاآلثار األسادٜح َٔ ايٛارد٠ ايٓؾٛـ -

ٍٕ سها١ٜ سكٝكتٗا يف ٖٞ=    يو ارتق٢ ٚقد ، َ بدّا ٝٗاؾ ايٛقـ نإ ٚٚقا٥ع أقٛا

ٌْ ؾٝٗا ٚيٝط.  ٚٚرثتِٗ ايٛاقؿٕٛ ـ  ديٝ  ساٍ – ٚقؿ٘ يف ايٛاقـ ردٛع دٛاس عدّ ع٢ً ْا

 . ايتٛقٝت ؽش١ عدّ ع٢ً ٚال – اعرتاط٘

 َِٓٗ ، املعاؽزٜٔ ايؿكٗا٤ نبار َٔ سَز٠ْ ٚتأٜٝدٙ املزدض االػاٙ ٖذا إىل َاٍ ٚقد    

 اهلل رمحِٗ - (2) ايشرقا َٚؾطؿ٢ ، سٖز٠ أبٛ ٚقُد ، إبزاِٖٝ أمحد:  األدم٤ األصاتذ٠

 .  ٚغريِٖ - تعاىل

    

                                                           
 . 22/317:  االصتذنار ، 7/12:  ايتُٗٝد:  أ.ر ،(  2201)  303-2/302:  ذن٢ٝ رٚا١ٜ/  املٛطأ (1)
 أبٛ/  ايٛقـ يف قافزات ، 34:  إبزاِٖٝ أمحد ايهبري يألصتا /  أسهاَ٘ ٚبٝإ ايٛقـ:  اْعز  (2)

 األٚقاف أسهاّ ، 91-1/83:  ايضٓٗٛرٟ ؾزز قُد ايعم١َ/  ايٛقـ قإْٛ عزح ، 73:  سٖز٠
 . 252-1/246:  ايهبٝضٞ/  ايٛقـ أسهاّ ، 50-49 ٖاَػ:  ايشرقا/
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 : (1) ٚقفٗا ٜصحُّ اييت املٓافع 

١َٖٛ املٓاؾع ٖٞ املايهٞ املذٖب يف ٚقؿٗا ٜؾٗض اييت ٚاملٓاؾع      ، عزعّا املباس١:  أٟ ، املتك

 .  بٝع٘ ٜؾٗض ال مما ناْت ٚيٛ

 مل يهِٓٗ ، صبل نُا – املضتأدز٠ ايعني َٓؿع١ ٚقـ – ٞاملايه املذٖب يف ٜٚؾٗض    

 ٚقؿٗا تؾشٝض يف ألٕ ; ب٘ ايػري سل تعًل ساٍ َٓذشّا امل دز٠ ٚايعني املزٖٕٛ ٚقـ دنٝشٚا

 . ٚاملضتأدز املزتٗٔ ؿل إبطااّل

 تعًٝل ؾٝؾض ، ايٛقـ ٚقت يًٛاقـ ًَهّا املٛقٛف نٕٛ املايه١ٝ ٜغرتط ٚال. ٖذا    

 . عًٝ٘ عًٚل َا سؾٌ إ ا ددٜٕد إْغا٤ٕ إىل تازذن ٚال ، ايٛقـ

 :  ٚايتٛقٝت ايتأبٝد بني ايٛقف حه١ُ    

 ٚسادتِٗ ، ايٓاظ َؾاحل ايغزع رعٞ َٔ تأتٞ ايٛقـ يف"  ايتأبٝد"  َبدأ أ١ُٖٝ إٕ -

 .  عا١َ ٚاقتؾاد١ٕٜ ادتُاع١ٕٝ آثإر إلْتاز ; دا١ُ٥ َؾادر قٝاّ إىل

 يتٓكٌ ; أؾزإد يف املتُج١ً ٚثزٚاتٗا اجملتُعات َٛارد َٔ نجرٕي ؼزٜز يف ٜضِٗ أْ٘ نُا -

 قٓا٠ّ ايٛقـ ٜٚؾبض ، اجملتُع ًَه١ٝ إىل - ٜٓكطع ال ايذٟ ايدا٥ِ األدز يف رغب١ّ -

 ، ايؿكز ع٢ً ٚايتػًب ، ايتهاؾٌ يتشكٝل ; املٛارد ٖذٙ َٔ دش٤ْ عربٖا ٜتدؾل دار١ّٜ

 . ٚايعٛس اؿاد١ آثار ٚؽؿٝـ

 تضتٛعبٗا ال قد املعزٚف ٚؾعٌ يًدري أبٛابّا ٜؿتض َٚزاْت٘ ايٛقـ يف"  ايتٛقٝت"  َٚبدأ

 " . ايتأبٝد"  ؽزا١َ

 ٖاتني ع٢ً ٜكّٛ إٔ ميهٔ ايٛقـ إٔ تغٗد اـريٟ ايعٌُ يف املعاؽز٠ ٚايتذارب

ِّ ، َعّا ٚايتٛقٝت ايتأبٝد ايدعاَتني ـٕ ؾًه ِّ ، ٚإَهاْات٘ ٚقدرات٘ أسٛاي٘ ٚاق  عٌُ ٚيه

١َْٗ ٚٔيُهٌٛ  مبؾاؿٗا ٜٚكّٛ ، م٥ُٗاٜ َا بزٛ ٚد١ٗ خري َٛ ِٚٔد َٗا ُٖ َٛٚيٝ َِٝزأت َؾاِصَتٔبُكٛا َُ ـَ   ا

 َقِد ٌَ ِّ اهلُل َدَع ٤ِٕٞ ٔيهُُ  . َقِدرّا َع

 عا١َ سادات أٚدد قد ايؾعب ايشَٔ ٖذا يف ٚاؿٝا٠ ، املعاؽز٠ اجملتُعات إٕ -

ِْ ٖٛ َا َٓٗا نجري٠،  َا األٚقاف َٔ إٔ نُا ، دا٥ِ غري ٖٛ َا َٚٓٗا ، بطبٝعت٘ دا٥

 اْتٗا٤ عٓد ايٛاقـ إىل ايٛقـ َاٍ ؾٝ٘ ٜعٛد َا َٚٓٗا ، ْؿض٘ ايٛقـ َاٍ بؿٓا٤ ٜٓتٗٞ

 .  هلا ٚقـ اييت املد٠

  يو ; امل ٖبد ايٛقـ ْطام َٔ اتضاعّا ٚأنجز أمشٌ امل ٖقت ايٛقـ ْطام ؾإٕ:  ٚأٜقّا

 ملد٠ ٜهٕٛ ايذٟ امل قت ايٛقـ بُٝٓا ، ٚدٚاَٗا املٛقٛؾ١ املاد٠ اصتُزار ٜتطًب ٖذا ألٕ

 . هلا ايٛاقـ ٜضرتٗدٖا أٚ ، املٛقٛؾ١ املاد٠ سٝا٠ بعدٖا تٓتٗٞ قد ، قدد٠

 

                                                           
 . ٚقؿ٘ ٜؾٗض َا فابط عٓٛإ ؼت ، صبل َا - يشاَّا - رادع  (1)
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 :  (1) املٓافع يٛقف ٚتطبٝكات صٛر    

 َٚدارظ َزانش أٚ ، َؾًٝات أٚ ، َضذدّا ٚدعًٗا ، ايدارات أٚ ايغكل اصت٦ذار -

 املض١ًُ ٚاألقًٝات اؾايٝات َٔ نجرٕي ساٍ ٖٛ نُا ، َ قت١ّ َع١ًَّٛ َد٠ّ ، إصم١َٝ

 . (2) املضًُني غري بمد يف

 سَٔ ٚغاؽ١ ، ٚإصهاِْٗ ٚاملضانني ايؿكزا٤ إلٜٛا٤ – ٚاملضانٔ األب١ٝٓ ٚقـ -

 . ايطبٝع١ٝ ٚايهٛارخ اؿزٚب

 املزف٢ ملداٚا٠ ، ٚايعمد١ٝ اإلغاث١ٝ ٚاملزانش ايطب١ٝ ٚايٛسدات املضتغؿٝات ٚقـ -

ّٕ ؼدٜد أٚ ، يذيو سادتِٗ ٚقت ، ٚاملٓهٛبني  يزصّٛ – َجّم – األصبٛع ْٗا١ٜ يف ٜٛ

 . ايؿكزا٤ يًُزف٢ فاْٞ دخٍٛ أٚ كؿق١ٕ

 األٜتاّ يتعًِٝ ، ٚايعطمت اإلداسات يف أٚ َضا١ٝ٥ ، تع١ًُٝٝ َٚزانش ٚسدات ٚقـ -

 .  احملتادني ٚأٚالد

 إْتاد١ٝ ، ؽٓاع١ٝ أٚ سراع١ٝ َغزٚعات إلقا١َ األرافٞ َٔ مج١ً ٚمتٝٝش إؾزاد -

 . َع١ٓٝ ملد٠ ، قدٚد٠

 ٚايعُز٠ ناؿر ، ايعباد١ٜ املٛاصِ يف ، اـاؽ١ أٚ ايعا١َ ايٓكٌ ٚصا٥ٌ ٚقـ -

 ٖذٙ، ايٓكٌ ٚصا٥ٌ إٜكاف ٚنذا.  رَش١ٜ بأصعار هلِ تكدميٗا أٚ ايؿكزا٤ يٓكٌ ٚايشٜار٠،

 َٔ ٚحنٖٛا ، ٚايرتٜٚض يًؿضش١ ايؿكزا٤ ايطمب يٓكٌ ٚاإلداسات ايعطمت أٜاّ يف

 . املعترب٠ املكاؽد

ـْ -  ايٓٛادٟ أٚ املباس١ ايرتؾ١ٝٗٝ األَانٔ بدخٍٛ االْتؿاع أٚ االعرتاى جملا١ْٝ ٚق

 ٚايرتؾٝ٘ األيعاب َدٕ َجٌ ، َع١ٕٓٝ بأدز٠ٕ دخٛهلا ٜهٕٛ عاد٠ّ ٚاييت ، ايزٜاف١ٝ

 . اـاؽ١ االستٝادات  ٟٚ أٚ ، ايؿكزا٤ ٚأبٓا٤ األٜتاّ ع٢ً ، اؿٝٛاْات ٚسدا٥ل

 ٚحنٖٛا ، ٚاملٛٚيدات املٝاٙ َٚقٖدات ، ٚايهٗزبا١ٝ٥ ايطب١ٝ األدٗش٠ بعض ؾعَٓا ٚقـ -

 . َع١ّٓٝ َد٠ّ ، ٚاحملتادني ايؿكزا٤ ع٢ً

 ٚ ٟٚ ايؿكزا٤ ع٢ً ، نذيو ايغشٔ أٚ - املدتًؿ١ بٛصا٥ً٘ - ايٓكٌ خد١َ ٚقـ -

ّٕ أٚ فاّْا ، اـاؽ١ االستٝادات  . كٖؿق١ٕ بزصٛ

ّٕ أٟ دٕٚ – فاّْا ايعبٛر -  َٔ كزْز ي٘ ، َضذٕد إىل ، ايذاٖب١ ايضٝارات ؾُٝع – رصٛ

 . ب٘ َعزْٚف ، ايطزٜل ٖذٙ

ّٕ أٟ دٕٚ – فاّْا ايعبٛر -  األٜتاّ دٚر ٚصٝارات ، ٚاإلطؿا٤ اإلصعاف يضٝارات – رصٛ

 . ايعا١َ اـد١َ ٚصا٥ٌ َٔ ٚحنٖٛا ، ٚايعذش٠

 اييت ٚطزٜك٘ ، درصتَِٗ إىل األطؿاٍ عبٛر يٓشٛ ; عكارٙ يف ي٘ ملايٕو ايطزٜل سل ٚقـ -

 . غريٖا َٔ إيِٝٗ أقزب ميًهٗا

                                                           
 .192-183:  قشـ رَٓذ.د/  اإلصمَٞ ايٛقـ:  َٔ – ٚايتطبٝكات ايؾٛر ٖذٙ بعض يف – أؾدُت  (1)
 . ايتطبٝل ٖذا ؽش١ ع٢ً ، املايهٞ املذٖب ْٗؿ ْكٌ – ٚقؿ٘ ٜؾٗض َا فابط يف – تكٖدّ  (2)
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 ثمخ ملد٠ ، ايعٝدٜٔ أٚ يًذُع١ َؾ٢ًٖ يتهٕٛ ; ؾقا٤ بأرٕض االْتؿاع سلِّ ٚقـ -

 . ايؾًٛات ٖذٙ أٚقات يف ، َجّم صاعات

 ْشال٤ أٚ ، يألٜتاّ دإر يؾاحل – َجّم – أدزتٗا املدؾٛع١ اهلاتؿ١ٝ اـد١َ ٚقـ -

 . دٜارِٖ خارز املبتعجني احملتادني ١ايطًب أٚ ، املضتغؿ٢

 . ٚحنٖٛا ٚاملا٤ نايهٗزبا٤ ، األخز٣ ايعا١َ اـدَات َٔ  يو ْعا٥ز صا٥ز ٚنذا -

ُّي٘ ، املايٞ احلل َفّٗٛ  : (1) ٚاعتبارٙ ٚمت

 ايباسجني مجٗز٠ يد٣ تكدميٗا اصتكٓز اييت ، االؽطمس١ٝ"  اؿل"  تعزٜؿات أعٗز َٔ    

 : - تعاىل اهلل رمح٘ – ايشرقا َؾطؿ٢ ايهبري  األصتا تعزٜـ املعاؽزٜٔ

ـْ ٖٛ اؿل: "  قٛي٘ يف  .  (2)"  تهًٝؿّا أٚ صًط١ّ ايغزع ب٘ ٜكزر اختؾا

ـْ أْ٘ إال ، اؿدِّ هلذا ٚايتكدِٜ االستؿا٤ َغارنيت َٚع     ّ  تعزٜ ٌْ عا  أْٛاع ؾُٝع عاَ

 .  اؿكٛم

 ٚسدٙ املايٞ ٚاؿل ،"  املاي١ٝ اؿكٛم ٖٛ ":  ٘ددَٚٛفٛع ايبشح ٖذا يف ٖٓا ب٘ ٚاملعيٗن    

ـْ: "  بكٛي٘ ْؿض٘ ايشرقا األصتا  عزؾ٘ ٚقد  بني َاي١ٝ ق١ُٕٝ  ات مبٓؿع١ٕ َغزْٚع اختؾا

 . (3)"  ايٓاظ

 : ٚاالختصاص    

 ممٓٛس١ْ َٝش٠ْ ؾٝ٘ ٜتؾٛر عٓدَا إال يًشلِّ َع٢ٓ ال إ  ; بؿ١ٕ٦ أٚ َعنٕي بغدٕؿ رنتٗؿ َا    

 . غريٙ عٔ ع١ْٚممٓٛ ، يؾاسب٘

 ، ٚاالستطاب ناالؽطٝاد ، ايعا١َ اإلباسات قبٌٝ َٔ ؾٗٛ ؾٝ٘ اختؾاـ ال َا ٚأَا    

ْٕ َٓض إ ا يهٔ   يو ٜؾبض ، ب٘ ؾاحنؾز ، املباسات ٖذٙ َٔ ، ع٤ٞ باصتجُار اَتٝاسّا إْضا

 . ي٘ سكّا

 ، تبارٙاع أصاظ ٖٛ ايغزع سهِ ألٕ ; ايغزع بإقزار االختؾاـ ٚقِّد اعُتزط ٚإمنا    

ِّ إىل ساد١ ٚال ، َعتربّا سكّا ٜهٕٛ ؾم ال َٚا ، سكّا نإ سكّا ايغزع اعتربٙ ؾُا  ع٤ٕٞ ف

 . ٚإقزارٙ ايغزع اعتبار ع٢ً سا٥د

ـْ: "  بكٛيٓا ايتعزٜـ ٖذا اختؾار ٚميهٔ     ٖٛي١ مبٓؿع١ٕ َغزْٚع اختؾا  " . َتُ

 ٚيٝضت ، ع١ٝٓٝ َاد١ٜ أعٝا٤ ألْٗا ; األعٝإ َكاب١ً يف ٖٛ املايٞ اؿل إٔ صبل مما ٚتبني    

 . باملاٍ ٜتعًل َا ٖٛ املايٞ ٚاؿل ، ايؿكٗا٤ مجٗٛر ٚعًٝ٘ ، اختؾاؽّا

                                                           
/  املًه١ٝ:  اْعز – عًٝ٘ َشٜد ال مبا ٚايكإْٛ ايغزٜع١ بني ٚاعتبارٙ ، ٚتكضُٝات٘"  اؿل"  َؿّٗٛ يف  (1)

 . 118-1/92:  ايعبادٟ ايضمّ عبد. د.أ
 . 19:  ايعا١َ االيتشاّ ْعز١ٜ إىل املدخٌ  (2)
 . 21:  ْؿض٘ املؾدر  (3)
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 تكضِٝ ، ايبشح ٖذا َٛفُٛع إيٝ٘ ٚذنتاز ، املايٞ اؿل بتعزٜـ ايؾ١ً ٚثٝل ي٘ ٚمما    

 :  ايكاْْٛٝني يد٣ ٜكع نُا ، عدؾٞ ٚسلٛ عٝينٛ سلٛ إىل املايٞ اؿل

 . (1)"  آخز ع٢ً يغدٕؿ ايغزع ٜكٗزٙ َطًْب: "  بأْ٘ ٜعٖزف ايغدؾٞ املايٞ ؿلؾا    

 ػاٙ َهًٖؿّا ؾُٝٗا أسدُٖا ٜهٕٛ ، عدؾني بني عزع١ٕٝ عمق١ نٌ إٔ:  ٚتٛفٝش٘    

ٌٕ ٜكّٛ إٔ اآلخز ٌٕ عٔ ميتٓع إٔ أٚ ، يآلخز ق١ُٝ  ات َؾًش١ْ ؾٝ٘ بعُ  ملؾًشت٘    َٓإف عُ

 . ايعمق١ تًو َؾدر نإ َُٗا ،

 نُا ، َٓٗا يًُضتؿٝد ،"  ايغدؾٞ اؿل"  بد عٓ٘ ٜٚعرب ، االؽطمح يف ٜؿٖضز  يو ؾإٕ    

 .   بٗا املهًـ اآلخز ع٢ً"  ايتشاّ"  ْؿض٘ ايٛقت يف أْ٘

ٍٕ ع٢ً أٚ ، َع١ٕٓٝ َاي١ٕٝ عنٕي ع٢ً َباعز٠ْ صًط١ْ ٖٛ" :  ايعٝين اؿل" ٚ     ٖٛ  . (2) َعٖٝٔ َتُ

ٍٕ ع٤ٕٞ ٚبني – سهُّٝا أٚ سكٝكّٝا نإ صٛا٤ْ – عدٕؿ بني ٖٓا اؿكٛق١ٝ ؾايعمق١     ٖٛ  َتُ

ٕٔ  . قٖدٕد َعٖٝ

ٍٖٛ ايغ٤ٞ ٖذا ٚٚدٛد ، ؽاسبٗا ٚدٛد مبذزد َتشٚكْل َعٓاٖا ايضًط١ ٖذٙ      ، املعني   املتُ

ٍٕ َٔ ، املغزٚع١ بايتؾزؾات ٖذٙ صًطت٘ ممارص١ ؽاسبٗا ٜضتطٝع ٍٕ أٚ اصتعُا  أٚ ، اصتػم

ـٕ دٕٚ ، َسِبٕط أٚ ، اصتٗمٕى  . أسد ع٢ً تٛق

 : أْٛاع َٔ ايعٝين احلل حتت ٜٓدرج ٚمما    

 ٚاؿكٛم ، االْتؿاع ٚسل ، االرتؿام ٚسكٛم ، املٓؿع١ ًَٚو ،(  ايذات)  ايزقب١ ًَو سل    

 ( . ايؿهز١ٜ)  املع١ٜٛٓ

ٖٛالْت ٖٞ إ       . غريٙ ٕٚد ؽاسبٗا بٗا اختٖؿ ، خاؽ١ٕ َٝشإت  ات َتُ

ٍٖٛ ٖٚذا ، ؽاسبٗا بني ثابت١ْ اؿكٛق١ٝ ؾايعمق١      . املباعز٠ ٚايضًط١ املعٟٓٛ املتُ

    ٍُّ  : (1) ٚاعتبارٖا احلكٛم مت

 نشل ، باألَٛاٍ تتعًل ٚقد ، د١ٕٗ أٚ يؿزٕد ايغزع ٜكٗزٖا َٓاؾع – ايٛاقع يف – اؿكٛم    

 . املضٌٝ ٚسل ايغزب ٚسل ، ايطزٜل يف املزٚر ٚسل ، ايغؿع١ ٚسل االْتؿاع

ٍٕ يٝط مبا تتعًل ٚقد           اعتبارّٜا أَزّا تهٕٛ ٚقد ، ايكؾاـ ٚسل اؿقا١ْ نشل مبا

  ا أَزّا تهٕٛ ٚقد ، اؿقا١ْ ٚسل ايغؿع١ نشل ، ايغزع د١ٗ َٔ بؿزض إال ي٘ ٚدٛد ال

 . ايغزب ٚسل ، املزٚر ٚسل ، ايضه٢ٓ نشل ، خاردٞ ٚدٕٛد

                                                           
 . 26:  ْؿض٘ املؾدر  (1)
 . 31-27:  ْؿض٘ املؾدر:  اْعز  (2)
 فُٔ ، ايعجُاْٞ تكٞ قُد ايغٝذ يًعم١َ"  اجملٖزد٠ اؿكٛم بٝع"  عح:   يو تأؽٌٝ يف – اْعز  (1)

 " . املع١ٜٛٓ اؿكٛم ٚقـ"  يف ٜأتٞ َٚا ، 126-77 َعاؽز٠ ؾك١ٝٗ ققاٜا يف عٛخ
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    ّْ   ؟ ال أّ أَٛااّل ٚاملٓاؾع اؿكٛم اعتبار يف ؾكٗٝإ اػاٖإ اىٖٓ إٔ َٚعًٛ

 ٜغرتطٕٛ ِٖٚ ، سٝاستٗا إَهإ يعدّ ; أَٛااّل ٚاملٓاؾع اؿكٛم ٜعٗدٕٚ ال:  ؾاؿٓؿ١ٝ -

 . ٚاإلسزاس يمدخار قاب١ً ، َٛدٛد٠ّ َادّٜا عّٝٓا ٜهٕٛ إٔ َااّل ٜعٗد ؾُٝا

ٛٗهلا ، أَٛااّل ٚاملٓاؾع اؿكٛم ٜعٗدٕٚ:  ٚاؾُٗٛر -  األَٛاٍ ٚبذٍ ، ايٓاظ بني عزؾّا يتُ

:  ا٤دددايٓض َٗٛر يف - تعاىل قٛي٘ اٖددبغ ، أَٛااّل املٓاؾع اعترب زعدددددددٚايغ ، يتشؾًٝٗا

 ِٕ ِِ َتِبَتُػٛا َأ َٛأيُه َِ  ايزدٌ باب١ٓ ايضمّ عًٝ٘ َٛص٢ سٚاز قؾ١ ٚيف ،  َُِشٔؾٓٔنَي ٔبَأ

 . صٓٛات عغز َد٠ عٓدٙ ايضمّ ٝ٘عً َٛص٢ عٌُ املٗز نإ ، ايؾاحل

    ٖٔ ٍٛٗ ٜكؾزٕٚ اؾُٗٛر يه  يف املضتأدز نشل ، َتُٛي١ َٓؿع١ ب٘ أرٜد مبا اؿكٛم مت

 ع٢ً ، ايغؿع١ ٚسل ، املزٚر ٚسل ، عٓٗا االصتعاف١ أداسٚا ٚيذا ، اصتأدزٖا اييت ايعني

ٌٕ  . (2) ٖذا قًٗ٘ يٝط ٚخمٕف تؿؾٝ

 باعتبار إال هلا ٚدٛد ال اييت ، ايغزع١ٝ املع١ٜٛٓ األَٛر تًو بٗا أرٜد ٕإ أَٛااّل ٜعٗدْٚٗا ٚال    

 . ايكؾاـ ٚسل ، ايٛال١ٜ ٚسل ، اؿقا١ْ نشل ، ايغارع

ُّٛهلا َفَٗٛٗا:  املع١ٜٛٓ احلكٛم  :  (3) ٚمت

 ٚايؾٓاع١ٝ ٚاالقتؾاد١ٜ املد١ْٝ اؿٝات١ٝ األٚفاع أْتذت٘ املاي١ٝ اؿكٛم َٔ سدْٜح ْْٛع    

  االتؿاقات ًَهٝت٘ ٚفبطت ، ايعؾز١ٜ ايكٛاْني يتٓعُٝ٘ تعزفت ، اؿدٜج١ ١ٜٚايؿهز

 . ايدٚي١ٝ

 " . َادٟ غري ع٤ٕٞ ع٢ً يغدٕؿ صًط١: "  ٖٛ املع١ٜٛٓ اؿكٛم َٚؿّٗٛ    

 بزا٠٤ عًٝ٘ ٜطًل قد مما ٚايؿ١ٝٓ ٚاألدب١ٝ ايع١ًُٝ املؾٓؿات يف امل ٚيـ سل:  أؾزادٖا َٚٔ    

 باملًه١ٝ تضُٝت٘ ع٢ً اؽطًض َا ٖٛ ، اؿاصٛب بزاَر ٚيف ، عاتاملدرت يف ، االخرتاع

 . ايؾٓاع١ٝ

 باملًه١ٝ ٜعزف قد مما ايدٚرٜات إؽدار ٚاَتٝاسات ، ايتذار١ٜ ٚايعم١َ ايتذارٟ ٚاالصِ    

 . ايتذار١ٜ

    ٌٗ  ي٘ ، عًُٞ أٚ ؽٓاعٞ أٚ ؾين أٚ أدبٞ ، َضتكٌٛ َتُٕٝش دٕٗد أٚ ، َبتهٕز ألثز َُٓتٕر ؾه

 كتؾّا ٜٚهٕٛ.  بذيو ٚاالستؿاظ ، إيٝ٘ ايذٖين ٚاؾٗد ايؿهزٟ األثز ٖذا ْضب١ يف اؿل

 .  ٚتعُُٝ٘ ٚاألثز املٓتر ٖذا ْغز دزا٤ عًٝٗا اؿؾٍٛ ميهٔ اييت املاي١ٝ باملٓؿع١

                                                           
 . 182-1/186:  ايعبادٟ. د.أ/  املًه١ٝ:   يو تؿؾٌٝ يف – اْعز  (2)
ٛٗهلا ٚتأؽٌٝ ، ٚتؿؾًٝٗا"  املع١ٜٛٓ اؿكٛم"  أَز يف (3) :  ايعبادٟ ايضمّ عبد. د.أ/  املًه١ٝ:  اْعز – مت

 عٛخ"  فُٔ ، رٜينايد ؾتشٞ. د.أ/  املكارٕ اإلصمَٞ ايؿك٘ يف االبتهار سل ، 1/196-203
 ايعجُاْٞ تكٞ يًغٝذ/  اجملزد٠ اؿكٛم بٝع"  عح ، 83-2/5"  ٚأؽٛي٘ اإلصمَٞ ايؿك٘ يف َكار١ْ

 فُٔ ، داغٞ ايكزٙ ايدٜٔ قٞ عًٞ. د.أ/  املعاؽز٠ ٚتطبٝكاتٗا املع١ٜٛٓ اؿكٛم ، آْؿّا إيٝ٘ املغار ،
 . 440-393"  املعاؽز٠ املاي١ٝ املعاَمت ؾك٘ يف عٛخ" 
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ّْ ٚظاْٖز     ِّ اؿلِّ ٖذا ؽاسب إٔ َعًٛ  ، ٚأَٛااّل   ١ّٖٝٓ دٗٛدّا بذٍ قد األثز ٖٚذا ، املعٓٛ

 .   يو ٚحنٛ ، ٚكتربات ، أعاخ َٚزانش غربا٤ اصتعإ ٚرمبا ، اتّاٚأٚق

ٕٕ ٜتعًل قد املعٟٓٛ اؿل ٖذا إٔ:  أٜقّا ٚظاْٖز      ٚقد ، فٖزد٠ٕ  ١ٕٖٝٓ َٚدرنإت ، مبعا

 . يآلخزٜٔ ْٚؿع ؾا٥د٠ ي٘ نإ َادٟٛ مبؾٕٓٛع ٜتعًل

     ٞ  : ايتاي١ٝ اـؾا٥ؿ اؾٝٗ تٛاؾزت املع١ٜٛٓ اؿكٛم ٖذٙ إٔ:  صبل مما ٚدً

1-  ٍٗٛ  ، عزؾّا   ايٓاظ بني ق١ُْٝ ي٘ َا:  ٖٛ – ايغزع١ٝ اإلباس١ بعد – املاي١ٝ َٚٓاط ، ايتُ

ٍٛٗ أؽٌ ؾايعزف ِْ دإر ٖٚٛ ، ايتُ ٌٗ ، اؿكٛم ٖذٙ يف قا٥  ٚايذٟ ، املعٟٓٛ  اؿل ٚق

ٌْ ، املادٟ غري بايغ٤ٞ ايكإْٛ مٖساٙ ٍٛٗ سكٝك١ يف داخ ُٖ ، ايتُ  ايغزٜع١ يف املاٍ ٢َٚض

 ب٘ االختؾاـ قاّ ؾإ ا ، عزعّا ب٘ االْتؿاع ٜٚباح ، عزؾّا ايٓاظ بني ق١ُْٝ ي٘ إٔ  يو ;

 . ٚددت قد ي٘ املًو سكٝك١ تهٕٛ

ٍٛٗ أثز ٖٚٛ االختؾاـ  -2  االختؾاـ املعٟٓٛ اؿل ٖذا ؽاسب ؾٝضع ، ْٚتٝذت٘ ايتُ

 دٕٚ ي٘ االصتػمٍ أٚ عًٝ٘ تعدِّٟاي َٔ غريٙ َٚٓع ، ؾٝ٘ ايتؾٗزف ٚسٗل ، اإلْتاز بٗذا

 ؾٝٗا ٜكع اؿدٜج١ ؾايدٍٚ ، االختؾاـ  يو ذنُٞ ٚايكإْٛ ٚايكقا٤ ٚايغزع ، إ ْ٘

 ٚسؿعّا ، يمختؾاـ ؼكٝكّا ، ٚاإلٜداع ٚايتضذٌٝ اؿُا١ٜ ْعاّ خمٍ َٔ ،  يو

 ٖٙذ اْتشاٍ َٓع ع٢ً تأنٝدّا ٚايػزاَات ايعكٛبت ؾزفت ايدٚي١ٝ ٚاالتؿاقات.  يًشكٛم

 . اؿكٛم

ِّ ٚإسزاس االختؾاـ ٖذا إٔ -3  َكاّ ٜكّٛ ، املع١ٜٛٓ اؿكٛم ٖذٙ َٔ ٜم٥ُ٘ مبا ع٤ٞ ن

ٍْ اؿكٛم ٖذٙ إٔ نُا ، سه١ُْٝ اعتبار١ْٜ سٝاس٠ْ ؾٗٛ ، املاد١ٜ اؿٝاس٠ ٟ  َا  . اعتبار

 اؿٗل ٜٖٛقت إٔ بٖد ال نإ ؾإ ا ، املًو َع٢ٓ يتشكل ايتأبٝد ٜغرتط ال:  أٜقّا ايغزع  -4

 رنزد٘ ال ايتٛقٝت ٖذا ؾإٕ ، يذيو املٓٚع١ُ ايكٛاْني يف نُا ، َع١ٕٓٝ مبد٠ٕ املعٟٓٛ

 يف ، ايدٚيٞ اإلصمَٞ ايؿك٘ فُع قزار ؽدر ٚقد.  عزعّا املعترب٠ املًه١ٝ دا٥ز٠ عٔ

 :  ًٜٞ مبا ،  يو َ ٚندّا ،(  5/5 ،43)  املع١ٜٛٓ اؿكٛم عإٔ

 أٚ ٚاالخرتاع ٚايتأيٝـ ، ايتذار١ٜ ٚايعم١َ ، يتذارٟا ٚايعٓٛإ ، ايتذارٟ االصِ :  أٚاّل

 َاي١ْٝ ق١ُْٝ املعاؽز ايعزف يف هلا أؽبض ، ألؽشابٗا خاؽ١ْ سكْٛم ٖٞ ، االبتهار

ٍٛٗ َعترب٠ْ  . عًٝٗا االعتدا٤ دنٛس ؾم ، عزعّا بٗا ٜعتٗد اؿكٛم ٖٚذٙ.  هلا ايٓاظ يتُ

 أٟ ْٚكٌ ايتذار١ٜ ايعم١َ أٚ ايتذارٟ عٓٛإاي أٚ ايتذارٟ االصِ يف ايتؾزف دنٛس :  ثاّْٝا

 سكّا أؽبض  يو إٔ باعتبار ، ٚايػػ ٚايتديٝط ايػزر اْتؿ٢ إ ا ، َايٞٛ بعٕٛض َٓٗا

 . َايّٝا

 ايتؾزف سٗل ٚألؽشابٗا ، عزعّا َؾ١ْْٛ االبتهار أٚ ٚاالخرتاع ايتأيٝـ سكٛم :  ثايجّا

 . عًٝٗا االعتدا٤ دنٛس ٚال ، ؾٝٗا
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 :  املع١ٜٛٓ كٛماحل ٚقف    

 َا ع٢ً ٚبٓا٤ّ ، املضٖدد٠ ٚتعًٝمت٘ سٝجٝات٘ يف َٚا ، املٖٛؾل اجملُعٞ ايكزار ٖذا ع٢ً بٓا٤ّ    

ِّ يف تكزٜزٙ صبل  َٔ أَج١ًٕ يف املتعدد٠ ايؿكٗا٤ ٚيٓؾٛـ ، ٚقؿ٘ ٜؾٗض َٚا ايٛقـ عكد ق

ٛٗهلا اعتبارٖا دا٥ز٠ ٖٚصعٛا ، ٚايتؾزؾات اؿكٛم ٖٛسٚا ، اٚرعاٜتٗ ، ٚمت  ، عٓٗا االعتٝاض ٚد

ٌٕ ع٢ً ، بعٕٛض عٓٗا ايٓشٍٚ أٚ  :  األَج١ً ٖذٙ َٔ ،  يو يف املذاٖب بني ٚخمٕف تؿؾٝ

 االعتٝاض ٚدٛاس ، اؾدار ع٢ً اـغب غزس ٚسلِّ ، ايتعًٚٞ سل ٚبٝع ، املُزِّ سل بٝع 1

 . ايٓغزب سل ٚبٝع ، بعٛض ايطزٜل يف ايب٦ز ٚسؿز ، ٚايٓاؾذ٠ ايباب ؾتض عٔ

 ٚسل ، اـًٛ َضأي١ يف ، ٚايؾًض ايتٓاسٍ طزٜل عٔ بعقٗا عٔ االعتٝاض أٚ 2

 . ايٛقؿ١ٝ أٚ ايضًطا١ْٝ ايٛظا٥ـ يف االصتُزار

    ِّ  أَْز ٖٛ ، َ قت١ّ ناْت ٚيٛ ، ٚؼبٝضٗا ، املع١ٜٛٓ اؿكٛم ٚقـ ؾإٕ:   يو يه

 . اؾار١ٜ دق١ايؾ أدز يف – تعاىل اهلل ؾقٌ بعد – ٜٚدخٌ ، ٚاقؿ٘ َٔ ٜؾٗض َغزْٚع،

 : (1) ٚقؿ٘ ٜٚؾٗض ميهٔ مما ، املع١ٜٛٓ يًشكٛم ٚتطبٝكات ؽْٛر    

 : ايفهز١ٜ املًه١ٝ حكٛم -أ

 :  تغٌُ ٖٚٞ    

 ايع١ًُٝ – ايتاررن١ٝ – األدب١ٝ امل يؿات)  ايعًّٛ َٔ عًِ أٚ ؾٔٛ أٟ يف املهتٛب١ امل يؿات -1

 ... ( .ايؿًضؿ١ٝ – اؾػزاؾ١ٝ – ايؿك١ٝٗ –

 . البتهاراتٚا االخرتاعات -2

 . املدف١ ٚاألقزاـ األصطٛاْات َٔ ، املعًَٛات ٚأٚع١ٝ ايهُبٝٛتز بزاَر -3

 . اهلٓدص١ٝ ٚايزصّٛ اـزا٥ط -4

 . ٚاملز١ٝ٥ املضُٛع١ ٚايتضذٝمت ، ايتؾٜٛز١ٜ األعُاٍ -5

 . ايتاررن١ٝ أٚ األدب١ٝ ايك١ُٝ  ات ايغدؾ١ٝ املزاصمت -6

 داَعات أٚ عزنات أٚ ألؾزاد ناْتأ صٛا٤ْ ، َٚاد٠ّ تؾُُّٝا ، اإليهرت١ْٝٚ املٛاقع -7

 .  يو غري أٚ ، سهَٛٞ قطاع أٚ

 : ايتاي١ٝ األصايٝب بأسد ، ٚقـ إىل اؿكٛم ٖذٙ ؼٌٜٛ ٚميهٔ    

 قؿٛظ١ غري ٚايتٛسٜع ايطبع سكٛم=  ب٘ استؿاظ٘ بعدّ اؿل ٖذا ؽاسب َٔ تؾزٜض 

ِّ ٜضٛؽ ٚأْ٘ ،  . ٚتٛسٜع٘ طبع٘ عدٕؿ يه

 ايعًِ طًب١ ع٢ً ٜٛسع ، ايٓضذ َٔ عدٕد إٜكاف أٚ ، ْضذ َٔ ؽاسب٘ عًٝ٘ ذنؾٌ َا ، 

 . ٚحنٖٛا ٚاؾاَعات ، ايعا١َ ٚاملهتبات

                                                           
 عٔ ايػؿار عبد سضٔ ؽٗٝب.د ٚعح ، ايضابك١ املؾادر:  اْعز – ٚايؾٛر ايتطبٝكات ٖذٙ مج١ً يف  (1)

 . 214-208 ـ"  املعاؽز٠ ٚتطبٝكاتٗا ٚاؿكٛم املٓاؾع ٚقـ" 
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 عٝات٘ ٚقؿ٘ ٜعًٚل يهٔ ، سٝات٘ ط١ًٝ َادّٜا رٜع٘ َٔ اؿل ٖذا ؽاسب ٜضتؿٝد قد ، 

 بٗذا ي٘ تكٗز ايعامل١ٝ ايكٛاْني بإٔ عًُّا ، ؾٝ٘ سٚك٘ عٔ َتٓاساّل ، ٚقؿ٘ صز٣ َات ؾإ ا

 . ٚؾات٘ بعد ص١ّٓ مخضني إىل اؿل

 ٕ عٝح(  اإلْرتْت)  ايعٓهبٛت١ٝ ايغبه١ ع٢ً ٚفع٘ يف اؿل ٖذا ؽاسب ٜأ 

ِّ ، َغاعّا ٜهٕٛ  . َٓ٘ اإلؾاد٠ أراد َٔ يه

 ٕ ايٛقـ بذيو َزٜدّا ، َكابٌ دٕٚ ، أخز٣ يػات إىل ْٚكً٘ برتمجت٘ ٜأ . 

 ايٓاظ مجٝع ْؿع َٛفع ٜهٕٛ بإٔ ، ايتأيٝـ سل ٚقـ َجٌ االخرتاع بزا٠٤ ٚقـ ، 

 ايْٝٛاْٞ،   بايطب ٜعزف ملا املشاٚيني ، املدًؾني املضًُني األطبا٤ َٔ يهجرٕي ٚقع ٚقد

 ، قدد٠ عمد١ٝ ٚممارصات َع١ٓٝ ٚؽؿات ٚرثٛا أِْٗ ٚحنٖٛا ٚبانضتإ اهلٓد يف

 ، ايٛقـ مبجاب١ ٚدعًٖٛا ، بعدِٖ ملٔ ٖٚرثٖٛا إِْٗ ثِ ، ؽعب بعقٗا ، أَزاض ٚيعٖد٠

 . َٓٗا غريِٖ ميٓعٛا أٚ ، ذنتهزٖٚا إٔ دٕٚ ، ايٓاظ بٗا تؿعيٝٓ

 : ايتجار١ٜ ٚايعال١َ ايتجارٟ االسِ-ب

 بٗذا ٚعزف عٗز٠ّ انتضب ، ػارٟ يٓغإط املدؾؿ ايًكب ٖٛ:  ايتذارٟ االصِ    

 بني رٚاْز هلا ٚؽار خدَاتٗا ٚأؽاي١ ، َؾٓٛعاتٗا ظٛد٠ عزؾت عزنات ٖٚٓاى ايًكب،

 . ايٓاظ

    ٚاألرقاّ ، ٚاؿزٚف ايهًُات َٔ ، ممٖٝشّا عهّم اؽذ َا:  ايتذار١ٜ يعم١َٚا    

 َٓتٕر يتُٝٝش ؽاؿّا ٜهٕٛ مما ، أخز٣ إعار٠ أ١ٜ أٚ ، ٚايٓكٛؼ ٚايزصّٛ ، ٚايزَٛس

 . آخز قاْْٛٞ ْغإط أٟ أٚ سراعٞ أٚ ٔسَزيف أٚ ػارٟ أٚ ؽٓاعٞ

 ٚأَٛااّل ،  ١ٖٝٓ دٗٛدّا بذٍ قد ، ايتذار١ٜ ايعم١َ أٚ ايتذارٟ االصِ ؽاسب إٔ عو ٚال    

 االصِ ٖذا اعتبار ي٘ اصتكٖز ست٢ ، ٚاإلعمٕ يًدعا١ٜ َبايؼ ٚدؾع ، غربا٤ ٚاصتعإ ، ٚأٚقاتّا

 . ٚػارت٘ يٓغاط٘ ايطٝب١ ٚايضُع١ ، يضًعت٘ اؾٝد٠ املٛاؽؿات ٚسكٛم ، ايعم١َ ٖٚذٙ

 أٚ ، عٓ٘ ايتٓاسٍ صبٌٝ ع٢ً ٚقؿ٘ ملايه٘ داس قؿٛظّا َتكَّٛا غدا اؿل ٖذا إٔ ٚألدٌ    

 . رٜع٘ ٚقـ

 املد٠ باْتٗا٤ تٓتٗٞ ؾإْٗا ، َايهٝٗا َٔ ٚؼبٝضٗا ٚقؿٗا ساٍ – املع١ٜٛٓ اؿكٛم ٖٚذٙ    

 . ٜزْٚٗا اييت باملد٠ ابتدا٤ّ ٚقؿٗا تٛقٝت ملايهٝٗا إٔ نُا ، بٗا يًتُتع قاّْْٛا املكزر٠

  َكرتح١ ٚأجٛب١ٌ ، سِٗٚاأل ايصهٛى ٚقف حٍٛ ، فك١ٝٗ تشاؤالٌت

 ٚغريٖا يًتداٍٚ ايكاب١ً)  بأْٛاعٗا املٛقٛؾ١ ٚايؾهٛى األصِٗ يف ايتؾٗزف سهِ َا ، 

  ؟ ٚاالصتبداٍ باإلبداٍ ٚغاؽ١

 ٚيٛ املؾًش١ ظٗزت ؾإ ا ،  يو يف املؾًش١ ظاٖز داّ َا ٚاصتُزارٙ ايٛقـ بكا٤:  األؽٌ    

 ، ب٘ ٚاملٓاق١ً اإلبداٍ داس=  قدٚدٜت٘ أٚ االْتؿاع عٗذرت عٔ ؾقّم ، ايػ١ًٖ ٚت١ُٝٓ ايزٜع يشٜاد٠



 
 

28 

 يف داّ َا ، َايٞ عا٥ٕد أنرب ٜٛٚيد ايذٟ االصتجُار رنتارٕٚ االقتؾادٜني إٔ املعًّٛ َٚٔ

 . اؿمٍ دا٥ز٠

 ٚقؿٗا د١ٗ عٔ ، ٚايؾهٛى األصِٗ ٖٓا ٖٚٛ ، املٛقٛف األؽٌ إخزاز:  ٚاإلبداٍ    

ٌٕ بغزا٤ ٚاصتبداهلا ببٝعٗا،  . َٓٗا بداّل ٜهٕٛ آخز أؽ

 – تعاىل اهلل رمح٘ – ايدٜٔ تكٞ ايغٝذ اختٝاُر ، املزٖدض املكٖدّ االػاٙ ٖذا رأظ ٚع٢ً    

ٖٛٚ ٍْ  . (1) اؿٓاب١ً ٚبعض ، اؿٓؿ١ٝ يبعض قٛ

 اإلبداٍ أَز ذناٍ إٔ – املغرتى اؾُاعٞ ايٛقـ يف غاؽ١ –  يو تكٝٝد ٜٓبػٞ يهٔ    

 أَز ٜتدذ ي٦م ، ايكزار اؽا  يف َضتك١ًٕ ، ٚاـربا٤ ايؿكٗا٤ َٔ ١ٕٓؾ إىل ٚاالصتبداٍ

 . األٚقاف إبطاٍ إىل  رٜع١ّ ٚاالصتبداٍ اإلبداٍ

 االصتبداٍ يف عاٖدْا ٚقد ، ب٘ ْؿيت ال ٚحنٔ ،..  االصتبداٍ دنٛس"   : ايغزٜع١ ؽدر قاٍ    

 أٚقاف أنجز إبطاٍ إىل س١ًّٝ دعًٛٙ ايكقا٠ ظ١ًُ ؾإٕ ، ذنؾ٢ ٚال ٜعٗد ال    َا ايؿضاد َٔ

 . (2)"  ؾعًٛا َا ٚؾعًٛا ، املضًُني

 األصِٗ ٚقـ ٚاْتٗا٤ ، اـضار٠ اصتُزار ساٍ ٚيف ؾٝٗا ايتؾٗزف سهِ َا 

 ؟ ٚايؾهٛى

 . املضاِٖ ْٚؾٝب اؿؾؿ عضب تهٕٛ اؿاٍ ٖذٙ يف اـضار٠ إٔ املكٖزر َٔ    

 ع٤ْٞ َٓ٘ ؼٖؾٌ ٚإ ا.  ايٛقـ اْت٢ٗ ؾكد ، ع٤ٞ َٓ٘ ٜبل ٚمل ، املٛقٛف املاٍ ؾين ٚإ ا    

 . أٚاّل عًٝٗا املٛقٛف اؾ١ٗ َؾاحل دٓط يف دعً٘ يشّ

 املغزؾ١ اؾ١ٗ=  ايٛقـ ْاظز أٚ ، ٚؽهٛن٘ ألصُٗ٘ مبؿزدٙ ايٛاقـ ًٜذأ إٔ ٚميهٔ    

 . األسٛاٍ ٖذٙ َجٌ يف املتٛدِّ٘ املؾًشٞ ايٓعز عضب ٚاالصتبداٍ اإلبداٍ أَز إىل= 

 ٔ؟ ٚجد إٕ املؤسش١ أٚ ايشزن١ تصف١ٝ حاٍ يف األسِٗ ًَه١ٝ بدٍ ٜؤٍٚ مل 

 ، قٖدٕد َؾزٕف أٚ ، بعٝٓٗا د١ٕٗ ع٢ً ٚرٜعّا أؽّم أصُٗ٘ ٚقـ أٖبد قد ايٛاقـ نإ إٕ    

 َٔ دش٤ٕ أٚ ، َؾاؿٗا يف ، املؾزف أٚ اؾ١ٗ ٖذٙ إىل ٜ ٍٚ ، األصِٗ ًَه١ٝ بدٍ ؾإٕ

 . َؾاؿٗا دٓط َٔ ٜكزب ؾؿُٝا تعٖذر ؾإٕ ، َؾاؿٗا

ٍٕ أٚ ، مبد٠ٕ  يو قٖٝد إٕ ٚإال ، ع٦ّٝا ٜغرتط ٚمل ، ايٛقـ أبٖد إٕ ٖذا      اعرتط أٚ ، سا

 . تكٖدّ نُا ، نً٘  يو ؽٖض ع٦ّٝا

                                                           
:  عابدٜٔ ابٔ ساع١ٝ ، 5/223:  ايزا٥ل ايبشز ، 51-31/12:  ايؿتا٣ٚ فُٛع ، 182:  االختٝارات  (1)

 يف َتكاب١ً رصا٥ٌ  يو يف ؽِّؿت ٚقد ، 525-16/522:  اإلْؾاف ، 5/453 : املبدع ، 4/384
:  بٝ٘ بٔ اهلل عبد ايغٝذ ايعٖم١َ يضٝدٟ/  ايٛقـ يف املؾًش١ إعُاٍ رصاي١:  أ.ر ، ٚاملٓع اإلداس٠

 .ٚتؿؾًٝ٘  يو تأؽٌٝ يف ، 26-33
 . 1/736:  األعز فُع  (2)
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 املع١ٜٛٓ ٚاحلكٛم ٚاملٓافع ٚايصهٛى األسِٗ ٚقف يف َكرتح قزاٍر َشزٚع

 

 ٚع٢ً قُٕد صٝدْا ٚرصٛي٘ عبدٙ ع٢ً ٚبارى ٚصًِٖ اهلل ٚؽ٢ً ، ايعاملني رب هلل اؿُد    

 :  ٚبعد،  أمجعني ٚؽشب٘ آي٘

 : ًٜٞ َا ٜكزَّر    

 َزدع٘ املاٍ سٖد إٔ َٔ ٚاملعاؽزٜٔ املتكدَِّني ايؿكٗا٤ مج١ً يد٣ املزٖدض االػاٙ ع٢ً بٓا٤ّ    

ٍْ ؾٗٛ َااّل ايٓاظ عٖدٙ َٚا ، ايعزف  . ايغزع١ٝ اإلباس١ دا٥ز٠ يف داّ َا ، َا

ٌٖ يٝغٌُ ; ٚقؿ٘ ٜؾٗض َا دا٥ز٠ تٛصٝع يف املكٖدّ االػاٙ ع٢ً ٓا٤ّٚب     ٍٕ ممًٕٛى ن ٖٛ  َتُ

ّٕ عزؾّا، ٖٛ ٕ٘ ايتربعات َٔ ايغزع ملكاؽد االػاٙ ٖذا ٚيتشكٝل ، عزعّا َتك  ، عاّ بٛد

 : قٖزر اجملُع فًط ؾإٕ – اـؾٛـ ع٢ً ٚاُؿبط األٚقاف َٔ ايغزع ٚملكاؽد

 ، املع١ٜٛٓ ٚاؿكٛم ، ٚاملٓاؾع ، ايٛقؿ١ٝ ٚايؾهٛى ، ١املباس األصِٗ ٚقـ ؽش١ 1

ّٛٗ اإلباس١ دا٥ز٠ يف َاداَت  . ايغزعٞ ٚايتك

 ايٛقؿ١ٝ ٚايؾٓادٜل املغارٜع يف املضا١ُٖ طزٜل عٔ أٚ ، ؾزدّٜا ٚسبض٘  يو ٚقـ ؽش١ 2

 . املتٓٛع١

 تٗاغٖم تؾزف ؾإْ٘ ، املع١ٜٛٓ ٚاؿكٛم االرتؿام ٚسكٛم املٓاؾع ٚقـ ؽش١ ع٢ً بٓا٤ّ 3

 . املعترب٠ املكاؽد َٔ ايٛاقـ عزط ع٢ً أٚ ، ايربِّ ٚدٛٙ يف ٚرٜعٗا

 إٔ ٜؾٗض نُا ، ايتأقٝت صبٌٝ ع٢ً أٚ ، ايتأبٝد صبٌٝ ع٢ً نًٖ٘  يو ٜهٕٛ إٔ ؾٗضٜ 4

 ( . اؾُاعٞ)  املغرتى ايٛقـ صبٌٝ ع٢ً أٚ ، ؾزدّٜا ٚقؿّا ٜهٕٛ

 عضب ، ٚاسٕد اصتجُارٟٛ ٚعا٤ٕ يف املدتًؿ١ األٚقاف أَٛاٍ اصتجُار َٔ عزعّا َاْع ال 5

 يألٚقاف املضتشٖك١ ايذَِ ع٢ً احملاؾع١ َع ، يًٛاقـ املعترب ٜعارض ال ٚمما ، املؾًش١

. 

ِٕ عزا٤ يف املٛقٛف ايٓكدٟ املاٍ اصتجُز إ ا 6  األصِٗ تًو ؾإٕ ، ؽهٛى أٚ أصٗ

 ٛسٚدن ،  يو ايٛاقـ ٜكؾد مل َا ، ايٓكد َهإ بعٝٓٗا ٚقؿّا تهٕٛ ال ٚايؾهٛى

 ٖٛ ايٓكدٟ املبًؼ أؽٌ ٜٚهٕٛ ، ايٛقـ ملؾًش١ عا٥د٠ األنجز يمصتجُار بٝعٗا

 . احملٖبط املٛقٛف

ٍٕ يف تًٖبط ملٔ ميهٔ 7 َٖت٘ ٜربئ إٔ ، أؽشابٗا ٜعزف ال ، قٖز١َ أٚ َغتب١ٕٗ أَٛا   ِٖ  ٜٚت

 ب٘ ٜكؾد َا غري يف ، ايعا١َ ايربِّ أٚد٘ ع٢ً بٛقؿٗا ، خبجٗا َٔ ٜٚتدًٖؿ ، تٛبت٘

 . املؾاسـ طباع١ أٚ املضادد بٓا٤:  حنٛ َٔ ، ايتعٗبد
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 : ٜأتٞ مبا ٜٚٛصٞ  

 أٚع١ٝ تطٜٛز يف ايدٍٚ يبعض ايزا٥د٠ ٚاالبتهارات ايتذارب َٔ ٚاإلؾاد٠ ايرتسٝب 

 ايغزع١ٝ ٚاهل٦ٝات اجملاَع ع٢ً عزفٗا فزٚر٠ َع ، ايٛقـ ٚت١ُٝٓ ٚاصتجُار األٚقاف

 . إلقزارٖا

 يو ٚتأؽٌٝ ، األٚقاف متٌٜٛ ٚؽٝؼ ٚصا٥ٌ ٚتطٜٛز ، اـري بإعاع١ ٤االستؿا تكٗزر َع  

 ٚإظٗار ، ايؿك١ٝٗ ٚاملؾطًشات ايغزع١ٝ اؿكا٥ل ع٢ً احملاؾع١ َٔ بٖد ال أْ٘ إال ؾكّٗا

 ايغزع١ٝ ٚاملؿاِٖٝ اؿدٚد إيػا٤ ٜعين ال ٚقؿ٘ ٜؾٗض ملا ؾايتٛصع.  بٝٓٗا ٚايؿزٚم اؿدٚد

 . ٚايؿزٚع املضا٥ٌ متٝٝع ب٘ ٜزاد ال ٚايتطٜٛز ٚاملدِّ ، املضتكز٠

 اجملتُعات ت١ُٝٓ يف ثايجّا قطاعّا تهٕٛ إٔ َٓٗا ْٚزٜد ، اإلصم١َٝ يألٚقاف ْزٜد 

 . يأل١َ املؾاحل ٚإقا١َ ، املض١ًُ

ٍٖٛ إٔ هلا ْزٜد ال يهٔ  عٝح ، ٚاؿهَٛات   ايدٍٚ َٚض٦ٛيٝات ٚادبات عٔ بدا٥ٌ إىل تتش

 املض٦ٍٛ ٖٞ ألْٗا ; األٚقاف ظٗز ع٢ً أعبا٥ٗا ٚتقع ، نًٚ٘  يو َٔ ايدٍٚ تتدٖؿـ

 . ٚايبمد ايعباد َؾاحل رعا١ٜ عٔ األٍٚ

ٞٗ ٖٛ ، ٚآخزّا أٚاّل هلل ٚاؿُد  ِّ ٚي َُضدٟ ْع١ُٕ ن ٚ ِّ  ٚصًِٖٓ اهلل ٚؽ٢ًٖ ، خرٕي ن

 . أمجعني ٚؽشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُٕد ْٚبٝٓا صٝدْا ٚرصٛي٘ عبدٙ ع٢ً ٚبارى


