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 47 الدنتْز/ضامٕ بً إبسأٍه الطْٓله-أدّات مبتهسٗ ملعاجل٘ املداطس

 62 الدنتْز/صاحل بً ذلند الفْشاٌ–اجلنعٔات اخلريٓ٘ ّاضتجناز أمْال الصناٗ 

متْٓل اضتجنازات اجلَات اخلريٓ٘ مً خالل الػسان٘ مع الكطاع اخلاص لتفعٔل أداُٜ 

  بً ضلٔناٌ املكريٌاألضتاذ/عبداهلل-للنطؤّلٔ٘ االدتناعٔ٘
160 

جتسب٘ مجعٔ٘ حتفٔظ الكسآٌ الهسٓه مبشافظ٘ ددٗ يف االضتجناز ّأثسٍا يف دعه أٍداف 

 املَيدع عبدالعصٓص بً عبداهلل سيفٕ–اجلنعٔ٘ 
173 

 

 

 

 

 



 

  1                                                                                            للجَات اخلريية بامليطكة الصزقية الجامًاللكاء السيوي 

 بكله/ صاحب الفضيلة الصيخ حمند بً سيد آل سليناٌ

 رئيس اللجية التيفيذية جبنعية الرب بامليطكة الصزقية

 

احلند هلل ّالصالٗ ّالطالو علٙ املبعْخ زمح٘ للعاملني ّآلُ ّصشبُ أمجعني           

 ّبعد

مً ىعه اهلل ضبشاىُ ّتعاىل علٙ أم٘ اإلضالو أٌ دعلَا ) خري أمُ أخسدت للياع ( 

 ّأٌ دعل مً ٍرِ اخلريٓ٘ األمس باملعسّف ّاليَٕ عً امليهس.

ّالصدق٘ ٓأتٕ يف مكدم٘ املعسّف الرٖ  ّال خيفٙ علٙ أسد أٌ األمس بالصل٘         

ََٓتكَّسُب إىل اهلل ضبشاىُ ّتعاىل بفعلُ ّالكٔاو بُ سني ُىدلص  ُّ ٓؤمس بُ َُّٓشحُّ علُٔ 

 الئات لفعل ذلو نلُ طلبًا لسضٙ اهلل ضبشاىُ ّتعاىل ّأدسِ ّمجْبتُ.

مؤضطات ّقد ّفل اهلل ضبشاىُ ّتعاىل إىل ٍرا العنل يف دلتنعيا أفسادًا ّ         

ضعْا إلُٔ ببرل أمْاهله سٔيًا ّأّقاتَه ّدَْدٍه ّأفهازٍه أسٔاىًا أخسٚ، ّيف 

مكدم٘ ٍؤالٛ اجلنعٔات ّاجلَات ّاملؤضطات اخلريٓ٘ امليتػسٗ يف أحناٛ البالد، 

ّتصداد أعدادٍا عند اهلل ْٓمًا بعد ْٓو، ّتتطع خدماتَا لتػنل املصٓد مً أصشاب 

عناز مكدمً٘ هله ما تحتادْىُ ملْادَ٘ متطلبات احلادات مً رلتلف الفٝات ّاأل

 احلٔاٗ اليت ٓصعب علَٔه تلبٔتَا ملا ٓعاىْىُ مً غٔدْخ٘ أّ ٓته أّ فكس أّ مسض.

ّضعًٔا لتيطٔل العنل اخلريٖ ّتطْٓسِ ّصْاًل إىل أفطل اليتاٜر فكد دزدت مجعٔ٘ 

بامليطك٘  الرب بامليطك٘ الػسقٔ٘ علٙ عكد ٍرا اللكاٛ الطيْٖ للذَات اخلريٓ٘

الػسقٔ٘، عٔح ٓته يف نل دّزٗ مً دّزات ٍرا اللكاٛ عح مْضْع ذٚ صلُ 

 بأضباب التطْٓس ّالتشدٓح ّالتينٔ٘ اليت تطعٙ إلَٔا ٍرِ اجلَات.
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ّمً ٍرِ اللكاٛات اللكاٛ الجامً الرٖ ٓعكد حتت عيْاٌ )االضتجناز ّاجلَات 

ليت ىأمل أٌ ٓطاٍه االطالع اخلريٓ٘(، ّقد قدمت للنلتكٙ عدد مً أّزام العنل ا

علَٔا مً خالل ٍرا الهتاب يف تعنٔه الفاٜدٗ علٙ مً مل ٓتٔطس لُ سطْز اللكاٛ 

إضاف٘ إىل تْثٔل اجلَْد اليت برهلا الباسجٌْ ّالدازضٌْ ّتكدٓسًا هله ّحنطب 

 الكاٜنني علٙ اللكاٛ قد أسطيْا صيعًا برلو

 نلَه ٍّْ اهلادٖ إىل ضْاٛ الطبٔل.  ىطأل اهلل التْفٔل ّالطداد ّأٌ ٓيفع ظَدٍه ّع
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 بكله: الدنتور/ عبداهلل بً حسني الكاضي

 أمني عاو مجعية الرب بامليطكة الصزقية

 املصزف العاو على اللكاء

 

دأبت مجعٔ٘ الرب بامليطك٘ الػسقٔ٘ علٙ عكد اللكاٛ الطيْٖ للذَات اخلريٓ٘ 

لفسص٘ اللتكاٛ العاملني يف اجلَات اخلريٓ٘ ّالباسجني مير ضيْات زغب٘ يف إتاس٘ ا

املَتنني بالعنل اخلريٖ لٔتبادلْا األفهاز ّاآلزاٛ ّالتذازب فٔنا ٓتعلل بَنْو ٍرا 

العنل ّمػانلُ ّأضالٔب تطْٓسِ ّحتطٔيُ ّاالزتكاٛ بآلٔاتُ مبا ٓهفل حتكٔل 

َا، الضٔنا ّأٌ غآ٘ أٍدافُ الطامٔ٘ ّاملَاو اجللٔل٘ اليت ٓتصدٚ لتشنل مطؤّلٔات

 العاملني فُٔ الفْش باألدس ّالجْاب ّزضٙ اهلل ضبشاىُ ّتعاىل.

ّجيٞ اىعكاد اللكاٛ ٍرا العاو حتت عيْاٌ " االضتجناز ّ اجلَات اخلريٓ٘ "،  

ننا تتطنً ذلاّزِ مْضْعات ذات عالق٘ ّثٔك٘ بَرا العيْاٌ زغب٘ يف الْصْل إىل 

آلٔات االضتجناز ّفتح آفام ددٓدٗ لُ،  األفهاز ّالتْصٔات الهفٔل٘ بتشطني

ًُ مْازدٍا  ّصْاًل إىل أفطل اليتاٜر اليت تعْد علٙ اجلَات اخلريٓ٘ مبا َُٓشطِّ

ّميهيَا مً الْفاٛ بالتصاماتَا ّٓتياضب مع تطلعاتَا يف تكدٓه أفطل مطتْٓات 

اخلدم٘ للنطتفٔدًٓ ّمشْل أنرب عدد ميَه، حتكٔكًا ألٍداف ٍرِ اجلنعٔات ّما 

 يعكد علَٔا مً آمال ّتطلعات. ٓ

ّتأتٕ زعآ٘ صاسب الطنْ امللهٕ األمري ذلند بً فَد بً عبدالعصٓص أمري 

امليطك٘ الػسقٔ٘ زٜٔظ دللظ إدازٗ مجعٔ٘ الرب بامليطك٘ الػسقٔ٘ هلرا اللكاٛ لتطٔف 

ضببًا آخس مً أضباب اليذاح ّالدعه الرٖ اعتادتُ اجلَات اخلريٓ٘ يف امليطك٘ 

ّمسْ ىاٜبُ صاسب الطنْ األمري دلْٖ -سفظُ اهلل–مسِْ الهسٓه  الػسقٔ٘ مً

بً عبدالعصٓص بً مطاعد ىاٜب أمري امليطك٘ الػسقٔ٘ ىاٜب زٜٔظ إدازٗ اجلنعٔ٘ ّيف 

 مكدمُ ٍرِ اجلَات مجعٔ٘ الرب بامليطك٘ الػسقٔ٘.
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ننا ْٓفس ٍرا احلطْز مً املطْٝلني يف اجلَات اخلريٓ٘ ّالعاملني فَٔا 

باألعاخ ذات العالق٘ بعيْاٌ اللكاٛ ّالدزاضات اخلاص٘ بالعنل اخلريٖ ّاملدتصني 

ّدلاالتُ ّمؤضطاتُ فسص٘ لالضتفادٗ مً خرباتَه ّجتازبَه ّأعاثَه، مما ٓؤّمل 

أٌ ٓطاٍه يف تطْٓس أدّات ٍرا العنل ّآلٔاتُ ّتحكل أٍدافُ ّتطلعاتُ، ّمً أدل 

جلَات اخلريٓ٘ لالضتفادٗ ميَا، ّضع خالص٘ ذلو نلُ يف متياّل ٓد العاملني يف ا

فكد مت عسضَا يف ٍرا الهتاب الرٖ ىسدْ أٌ ٓهٌْ أداٗ أخسٚ مً أدّات تسضٔذ 

ثكاف٘ العنل اخلريٖ ّالتطْعٕ ّاالزتكاٛ بَرِ األدّات ّصْاًل إىل أفطل اليتاٜر بعٌْ 

 اهلل.

علُٔ ّاهلل ىطأل أٌ ٓيفع بَرا العنل ّٓجٔب املػازنني فُٔ إىُ ّلٕ ذلو ّالكادز 

 ّصلٙ اهلل علٙ ذلند ّآلُ ّصشبُ أمجعني.  
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 عار اللكاءش

 "عطاٛ ّمناٛ " 

 
 اهلدف العاو

 سصْل املػازنني علٙ معازف ّمَازات عنلُٔ الضتجناز مْازد دَاتَه اخلريٓ٘.
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  املتحدثوٌاملتحدثوٌ

 اجلَة االسه

 السٜاض٘ العام٘ لػؤٌّ احلسمني معالٕ الػٔذ / صاحل بً عبدالسمحً احلصني

 البيو اإلضالمٕ للتينٔ٘ معالٕ الدنتْز/ أمحد ذلند علٕ

 دللظ الػْزٚ بالسٓاض بد اهلل طٔبُمعالٕ املَيدع / ذلنْد ع

 دللظ الػْزٚ بالسٓاض معالٕ الدنتْز/عبدالسمحً الطْٓله

 غسن٘ أزامهْ الطعْدٓ٘ األضتاذ/خالد عبدالعصٓص الفاحل

 دللظ الػْزٚ بالسٓاض الػٔذ الدنتْز/عبدالسمحً صاحل األطسو

 لسٓاضٍٔٝ٘ سكْم اإلىطاٌ  با الدنتْز/عبدالعصٓص فْشاٌ الفْشاٌالػٔذ  

 بيو البالد الدنتْز/ْٓضف عبد اهلل الػبٔلٕالػٔذ 

 دلنْع٘ الصامل الدنتْز / عبدالسمحً بً عبداهلل الصامل 

 مؤض٘ اجلنٔح الكابط٘ بالسٓاض الدنتْز / أمحد علٕ الػامدٖ

 دامع٘ امللو فَد للبرتّل ّاملعادٌ األضتاذ/ خالد ذلند الصامل

 ع٘ الكصٔهدام الدنتْز / زاغد امحد العلْٖٔ

 البيو اإلضالمٕ للتينٔ٘ الدنتْز / ضامٕ ابسأٍه الطْٓله

 اهلٔٝ٘ اإلضالمٔ٘ العلنٔ٘ لالقتصاد ّالتنْٓل الدنتْز /ضلٔناٌ الصػري

 اجملنْع٘ العسبٔ٘ للددمات باخلرب الدنتْز / ضامٕ تٔطري ضلناٌ

 دامع٘ امللو ضعْد الدنتْز / صاحل ذلند الفْشاٌ 

 مؤضط٘ اجلنٔح الكابط٘ شٓد الفٔاض املَيدع/ طازم بً

 إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه بامليطك٘ الػسقٔ٘ ) بيني ( الدنتْز/عبدالسمحً ابسأٍه املدٓسع

 مجعٔ٘ حتفٔظ الكسآٌ الهسٓه ظدٗ املَيدع / عبدالعصٓص عبد اهلل سيفٕ

 دامع٘ امللو عبدالعصٓص ظدٗ الدنتْز /عصاو سطً نْثس

 ّشازٗ الػؤٌّ االدتناعٔ٘ الدنتْز / عبداهلل ىاصس الطدساٌ

 الػسف٘ الصياعٔ٘ ّ التذازٓ٘  األضتاذ / عبداهلل ضلٔناٌ املكريٌ

 دامع٘ امللو ضعْد  الدنتْز/ عبدالعصٓص بً عطُٔ الصٍساىٕ
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 اجلَة االسه

 دامع٘ امللو ضعْد  الدنتْز/ مطفس عتٔل الدّضسٖ

 دامع٘ امللو ضعْد  سأٍه األمحدالدنتْز/ مالو بً إب

 إدازٗ الرتبٔ٘ ّالتعلٔه ) بيني ( بالدماو الػٔذ / ذلند محد اخلنٔظ

 مؤضط٘ ذلند ّعبداهلل ابسأٍه الطبٔعٕ اخلريٓ٘  املَيدع /ذلند بً ىاصس السغٔد
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 اللجاٌ

    املصزف العاو على اللكاء 

    د.عبداهلل بً سطني الكاضٕ 

   األمني العاو للذنعٔ٘
   

  جلية التوصيات :  اللجية امليعنة :

 زٜٔطًا د. ذلند علٕ الػامدٖ  زٜٔطًا أ. خالد عبداللطٔف اجلٍْس

 عطًْا ضلطاٌ ذلند الدّٓؼ . أ ىاٜب د . ذلند علٕ الػامدٖ 

 عطًْا أ.د. عدىاٌ أمحد الباز عطًْا  أ . مسري بً عبدالعصٓص العفٔصاٌ 

د. ذلند عبدالعصٓص  عطًْا ىاصس السغادٗ  أ . أمحد

 اخلطريٖ

 عطًْا

 عطًْا و. فْشٖ علْٖٔ اجلعٔد عطًْا أ . داضه عتٔل أبْفالض٘

 ضهستريًا ذلند عبداهلل باّشٓس  

    اللجية العلنية :

  جلية التكيه : زٜٔطًا د.ذلند علٕ الػامدٖ

 علٕ الػامدٖأمحد دـ 

أ. إبسأٍه  عطًْا

 ريٖ عبدالعصٓصاخلط

 زٜٔطًا

 عطًْا و. تحٔٙ ضٔف صاحل    عطًْا د. عبدالعصٓص عطُٔ الصٍساىٕ

 عطًْا د. ىْح تحٔٙ الػَسٖ   عطًْا و.ذلند ىاصس السغٔد

 عطًْا د. مادد ذلند املادد    عطًْا د.مطفس عتٔل الدّضسٖ

 عطًْا د. عبداهلل ذلند العنساىٕ    عطًْا و ـ طازم شٓد الفٔاض

 عطًْا أـ عبداهلل صاحل الطدٓظ    عطًْا ٍٔه األمحدد. مالو إبسا

   ضهستريًا ىآف صاحل املرٌ 

    

    جلية استصارية:

   عطًْا و ـ ذلند ىاصس السغٔد

   عطًْا و ـ فْشٖ علْٖٔ اجلعٔد

   عطًْا دـ ىْح تحٔٙ الػَسٖ

   عطًْا أ ـ صاحل ْٓضف املكسٌ

   عطًْا أ ـ عامس دعٔر الدخٔل
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 للكاء السيوي الجامً للجَات اخلريية بامليطكة الصزقيةا

 بزىامج اليوو األول

 فيدم مريدياٌ اخلرب

 و42/3/4002ٍـ  املوافل 7243/  3/    71يوو الجالثاء بتاريخ                     
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 6-صباحًا بكاعة موعد 2400-1400التسجيل  

 املهاٌ رئيس اجللسة مكدو الورقة عيواٌ الورقة اليصاط املدة الوقت

 ص 3: 22:-2400

 متشدخ زٜٔظ ــ معالٕ الػٔذ صاحل بً عبدالسمحً احلصني  اجللسة األوىل    د 22
  الدنتْز/معالٕ معالٕ 

 عبدالسمحً الطْٓله
 د 30 الداى٘

 ْابط االضتجنازض
 دـ صاحل الفْشاٌ اجلنعٔات اخلريٓ٘ ّاضتجاز أمْال الصناٗ

 مياقػ٘ د 30

 اضرتاس٘ د30 ص 3422-70472

 ص70472-77430

 اجللسة الجاىية    د 30

متْٓل اضتجنازات اجلَات اخلريٓ٘ مً خالل 

الػسان٘ مع الكطاع اخلاص لتفعٔل أداُٜ 

 للنطؤّلٔ٘ االدتناعٔ٘

 عبداهلل املكريٌ أـ
  معالٕ الدنتْز/

 الداى٘ أمحد ذلند علٕ 

التنْٓل جملاالت  د 30

 االضتجناز

متْٓل االضتجنازات الْقفٔ٘ لبعض اجلامعات 

 العاملٔ٘ ّاحمللٔ٘
 دـ عصاو نْثس

 مياقػ٘ د 72
 

  77430 - 74400 

 د30 ظ
 صالٗ الظَس

 املصلٙ

 الداى٘ ح السمسٕ سفل األفتتا د30 ظ 7430 -74400

 ظ 7430-3:30
740

 د
 الػداٛ ّاضرتاس٘

 عهاظ

 املصلٙ صالٗ العصس د30  و 3:30-2:00

 املهاٌ املدرب الدورات التدريبية املدة الوقت

 و2400-1400
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 7-مْعد دـ ضامٕ تٔطري  مبادٚٛ دزاضات اجلدّٚ االقتصادٓ٘ 

 ـ عصاو نْثسد مبادٚٛ دزاضات اجلدّٚ االقتصادٓ٘
 -مْعد 

4 

 الدْٓاٌ د  ضلٔناٌ الصػري مبادٟ التشلٔل املالٕ للنػازٓع

 عهاظ د ـ إبسأٍه السبٔع٘  مبادٚٛ االضتجنازات االلهرتّىٔ٘

 املصلٙ صالٗ املػسب د30 و6400-6430

 و6430-2400

 املهاٌ مديز احملاضزة احملاضز احملاضزة األوىل املدة

األضتاذ/خالد  ب٘ ازامهْ الطعْدٓ٘ يف االضتجناز البػسٖ  جتس د60

 الفاحل

 الدنتْز/

 نً املدٓسععبداحل
 الداى٘

 مياقػ٘ د30

 املصلٙ صالٗ العػاٛ د30 و 2430 - 2400  
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 اللكاء السيوي الجامً للجَات اخلريية بامليطكة الصزقية

 بزىامج اليوو الجاىي

 اخلربفيدم مريدياٌ 

 و46/3/4002ٍـ  املوافل 7243/  3/    72وو األربعاء بتاريخ  ي

 املدة الوقت
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 مكدو الورقة عيواٌ الورقة اليصاط
رئيس 

 اجللسة

 ص 3: 30:-2400

 د30
اجللسة 

 الجالجة   
 دـ ضامٕ الطْٓله ملعاجل٘ املداطسأدّات مبتهسٗ 

معالي ادلهندس / 

 حممود روبه
 د30 الداى٘

جماالت 

 االستثمار 

 دـ زاغد العلْٖٔ الصوغ احلدوثة الدتثمار أموال الوقػ

 مداخالت د72

 مياقػ٘ د72

 اضرتاس٘ د30 ص 3430-70400

70400-

 ص77422

 د 30
اجللسة 

 الزابعة

عوة اخلريوة لتحفوظ القرآن الكروم مبحافظة جدة يف االدتثمار جتربة اجلم

 وأثرها يف دسم أهدافه

و ـ عبدالعصٓص 

 سيفٕ

الدكتور / 

 سبداهلل السدحان
 د 22 الداى٘

مناذج 

 استثمارية

 سرض نتائج ورذة العمل للجهات اخلريوة إلقامة مشاروع خريوة ادتثماروة
 أ  خالد الصامل 

 دـ ضامٕ تٔطري

 مداخالت د72

 مياقػ٘ د 72

  77422 - 

 ز 74472
 املصلٙ  صالٗ الظَس  د30

 عهاظ الػداٛ ّاضرتاس٘   د732 ز 3430 -74472

 املصلٙ  صالٗ العصس د30 م3430-2400

   بسىامر شٓازٗ مسنص ضلطاٌ بً عبدالعصٓص للعلْو ّ التكئ٘ " ضآتو " للنػازنني د30 م 2400-2430

 املهاٌ املدرب الدورات التدريبية املدة الوقت

24001400 

3
.0

0
س

 

 7-موسد دـ سايم تيسري مبادىء درادات اجلدوى االقتصادوة 

 مبادىء درادات اجلدوى االقتصادوة 
 دـ عصام كوثر 

 ـ موسد

4 

 الدووان د  سلامين الصغري مبادىء التحلول ادلالي للمشاروع

براهمي الربيعة  االدتثمارات االلكرتونوةمبادئ   سكاز د ـ ا 

 املصلٙ  صالٗ املػسب د30 م6400-6430

 م6430-2400

 املهاٌ مديز احملاضزة احملاضز احملاضزة الجاىية املدة

الدكتور/سبدالعزوز   ملاذا االضتجناز ؟ 60

 الفوزان

الشوخ / حممد 

 اخلموس
 الداى٘

 مياقػ٘ 30

 املصلٙ  صالٗ العػاٛ  د30 م 2430 - 2:00 
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 اللكاء السيوي الجامً للجَات اخلريية بامليطكة الصزقية

 بزىامج اليوو الجالح

 فيدم مريدياٌ اخلرب

                 و41/3/4002ٍـ  املوافل 7243/  3/    73يوو اخلنيس بتاريخ      
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 مديز  اليدوة املكدو  العيواٌ اليصاط

2:30-70:00 

 ص

 د60
اليدوة 

 األوىل

 الدكتور / سبدالرمحن الزامل جتازب يف االضتجناز
 الداى٘ الدكتور/ مسفر الدوسري

 مياقػ٘ د30

70:00-

 ص 70:30
 د30

 اضرتاس٘ 

70:30-

 ز 74:00

 د 22
اليدوة 

 اىيةالج

 فسص اضتجنازٓ٘

  الشوخ الدكتور/سبدالرمحن األررم 

 الدكتور/وودػ الشبولي الداى٘ الدكتور / أمحد الغامدي

 مياقػ٘ د 72

74:00-

 ز74:30
 الداى٘ التْصٔات ّ احلفل اخلتامٕ عطْز فطٔل٘ الػٔذ ذلند بً شٓد آل ضلٔناٌ د30
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 عنوان الورقة :

 الصيغ  احلديجة  الستجنار

 أموال  الوقف 

 

 

 مقدمها :

راشد بن أمحد العليوي/  الدكتور

 



  أمحد العليويأمحد العليوي  راشدراشدد.د.                                                                                                                                                                      الصيغ احلديجة الستجنار أموال الوقفالصيغ احلديجة الستجنار أموال الوقف

  

  

    4141                                                                                                                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الصرقيةللجهات اخلريية باملنطقة الصرقية  الجامنالجامناللقاء السنوي اللقاء السنوي 

  املقدمةاملقدمة

  ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ٚع٢ً اي٘ ٚأصشاب٘ َٚٔ اٖتس٣ بٗساٙ أَا بعس:ٚايصال٠ ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل، ٚع٢ً اي٘ ٚأصشاب٘ َٚٔ اٖتس٣ بٗساٙ أَا بعس:  اؿُس هللاؿُس هلل

ايباسح زاعٝا يًشسٜح يف بسا١ٜ ٖصا ايبشح عٔ تعطٜف ايٛقف، ٚؾطعٝت٘ ٚأضناْ٘ ايباسح زاعٝا يًشسٜح يف بسا١ٜ ٖصا ايبشح عٔ تعطٜف ايٛقف، ٚؾطعٝت٘ ٚأضناْ٘   ٣٣فال ٜطفال ٜط

إلغالَٞ قسميا إلغالَٞ قسميا ٚؾطٚط٘ ٚغري شيو َٔ أسهاّ ايٛقف املدتًف١ فصيو َفصٌ يف نتب ايفك٘ اٚؾطٚط٘ ٚغري شيو َٔ أسهاّ ايٛقف املدتًف١ فصيو َفصٌ يف نتب ايفك٘ ا

ٚسسٜجا غٛا٤ َا نإ َٓٗا ؾاَال ألبٛاب ايفك٘ َٚباسج٘، أٚ َا نإ كتصا مبٛضٛع ايٛقف ٚسسٜجا غٛا٤ َا نإ َٓٗا ؾاَال ألبٛاب ايفك٘ َٚباسج٘، أٚ َا نإ كتصا مبٛضٛع ايٛقف 

َٚكتصطا عًٝ٘ َٓعا يًتهطاض ٚألٕ شيو يٝؼ َٔ َكتطٝات عٓٛإ ايبشح بٌ األْػب إٔ  ْبسأ َٚكتصطا عًٝ٘ َٓعا يًتهطاض ٚألٕ شيو يٝؼ َٔ َكتطٝات عٓٛإ ايبشح بٌ األْػب إٔ  ْبسأ 

  َباؾطٙ مبفطزات عٓٛإ ايبشح فبعس ٖصٙ املكس١َ اييت ؾهًت أٚاًل. َباؾطٙ مبفطزات عٓٛإ ايبشح فبعس ٖصٙ املكس١َ اييت ؾهًت أٚاًل. 

ز باغتجُاض  أَٛاٍ ايٛقف ثِ ثايجا: املكصٛز اإلمجايٞ باجملاالت ٚايصٝؼ ز باغتجُاض  أَٛاٍ ايٛقف ثِ ثايجا: املكصٛز اإلمجايٞ باجملاالت ٚايصٝؼ املكصٛاملكصٛ  --ْٛضض ثاْٝاْٛضض ثاْٝا

اؿسٜج١ الغتجُاض أَٛاٍ ايٛقف، ثِ ثايجا:املكصٛز اإلمجايٞ باجملاالت ٚايصٝؼ اؿسٜج١ الغتجُاض اؿسٜج١ الغتجُاض أَٛاٍ ايٛقف، ثِ ثايجا:املكصٛز اإلمجايٞ باجملاالت ٚايصٝؼ اؿسٜج١ الغتجُاض 

َع َالسع١ إٔ َع َالسع١ إٔ --أَٛاٍ ايٛقف، ثِ ضابعا:تعساز أبطظ ٖصٙ اجملاالت ٚايصٝؼ تأصٝال ٚتفصٝالأَٛاٍ ايٛقف، ثِ ضابعا:تعساز أبطظ ٖصٙ اجملاالت ٚايصٝؼ تأصٝال ٚتفصٝال

ثِ ٜتِ ثِ ٜتِ --ٝؼ قٌ خالف بني ايفكٗا٤ مت اختٝاض َا ٜط٣ ايباسح ضدشاْ٘ٝؼ قٌ خالف بني ايفكٗا٤ مت اختٝاض َا ٜط٣ ايباسح ضدشاْ٘أسهاّ بعض تًو ايصأسهاّ بعض تًو ايص

إٜطاح أثط االغتجُاض ٚفل نٌ صٝػ٘ يف زعِ االقتصاز، ثِ خاَػا:صٝؼ اغتجُاض ايٓكٛز املٛقٛف١ إٜطاح أثط االغتجُاض ٚفل نٌ صٝػ٘ يف زعِ االقتصاز، ثِ خاَػا:صٝؼ اغتجُاض ايٓكٛز املٛقٛف١ 

  فطزٜا ٚمجاعٝا، ثِ غازغا:أثط ايٛقف إمجاال يف زعِ االقتصاز.فطزٜا ٚمجاعٝا، ثِ غازغا:أثط ايٛقف إمجاال يف زعِ االقتصاز.

نٌ شيو ع٢ً غبٌٝ اإللاظ يف نٌ شيو ع٢ً غبٌٝ اإللاظ يف ثِ اـامت١ ٚفٝٗا ًَدص، ايبشح ثِ اهلٛاَـ ٚايفٗاضؽ.ٚثِ اـامت١ ٚفٝٗا ًَدص، ايبشح ثِ اهلٛاَـ ٚايفٗاضؽ.ٚ

  ٜػُض ب٘ ايٛقت ٚاإلطاض ايصٟ سسزت٘ إزاض٠ ايٓس٠ٚ.ٜػُض ب٘ ايٛقت ٚاإلطاض ايصٟ سسزت٘ إزاض٠ ايٓس٠ٚ.  سسٚز َاسسٚز َا

  ٚاهلل املٛفل ..ٚاهلل املٛفل ..                                                                                          
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  املقصود باالستجناراملقصود باالستجنار

ٌ ٌ االغتجُاض يف ايًػ١:َصسض ايفعٌ اغتجُط، ٚايػني ٚايتا٤ يًطًب، ٖٚٛ َؿتل َٔ ايجُط أٟ محاالغتجُاض يف ايًػ١:َصسض ايفعٌ اغتجُط، ٚايػني ٚايتا٤ يًطًب، ٖٚٛ َؿتل َٔ ايجُط أٟ مح

  ((44))..ٙٙٙ، ٜٚكاٍ:مثط َاي٘ أٟ مناٙ ٚنجطٙ، ٜٚكاٍ:مثط َاي٘ أٟ مناٙ ٚنجطايؿذط ٚمناؤايؿذط ٚمناؤ

  َٛغع٘ َٚطٝك١.َٛغع٘ َٚطٝك١.تجُاض َعإ َٚفاِٖٝ َتعسز٠ َا بني تجُاض َعإ َٚفاِٖٝ َتعسز٠ َا بني ٚأَا يف االصطالح؛ فًالغٚأَا يف االصطالح؛ فًالغ

فُٔ َعاْٞ االغتجُاض :أٟ تٛظٝف يألَٛاٍ َُٗا قصط أدً٘ ،أٚ ىتص مبا نإ أدً٘ طٜٛال فُٔ َعاْٞ االغتجُاض :أٟ تٛظٝف يألَٛاٍ َُٗا قصط أدً٘ ،أٚ ىتص مبا نإ أدً٘ طٜٛال 

ٖٚصا ٖٛ املع٢ٓ ايػا٥س ٖٚصا ٖٛ املع٢ٓ ايػا٥س --ٚايػٓسات(ٚايػٓسات(ألٚضام املاي١ٝ)األغِٗ ألٚضام املاي١ٝ)األغِٗ ْػبٝا ،أٚ إقطاض ايٓكٛز بطبا،ٚؾطا٤ اْػبٝا ،أٚ إقطاض ايٓكٛز بطبا،ٚؾطا٤ ا

أٚ تٛظٝف األَٛاٍ يف أصٍٛ خاي١ٝ َٔ املداطط٠ أٚ مبداطط٠ أٚ تٛظٝف األَٛاٍ يف أصٍٛ خاي١ٝ َٔ املداطط٠ أٚ مبداطط٠ --يس٣ املصاضف ايتذاض١ٜ ايطب١ٜٛ يس٣ املصاضف ايتذاض١ٜ ايطب١ٜٛ 

  ((22))قػٛب١ .قػٛب١ .

ايطأمسايٞ إلْؿا٤ ايطأمسايٞ إلْؿا٤ )اإلْفام )اإلْفام   قتصازٟ ايعًُٞ فٝع ي ب٘قتصازٟ ايعًُٞ فٝع ي ب٘ٚأَا االغتجُاض يف االصطالح االٚأَا االغتجُاض يف االصطالح اال

ٚؼسٜح أصٍٛ َتكاز١َ، ٚنٌ ٚؼسٜح أصٍٛ َتكاز١َ، ٚنٌ   َؿطٚعات دسٜس٠، أٚ اغتهُاٍ َؿطٚعات قا١ُ٥، أٚ إسالٍَؿطٚعات دسٜس٠، أٚ اغتهُاٍ َؿطٚعات قا١ُ٥، أٚ إسالٍ

  إضاف١ صاف١ٝ إىل ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ٚاهلٝانٌ اإلْتاد١ٝ ٚضفع ايهفا٠٤ اإلْتاد١ٝ ايبؿط١ٜ.إضاف١ صاف١ٝ إىل ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ٚاهلٝانٌ اإلْتاد١ٝ ٚضفع ايهفا٠٤ اإلْتاد١ٝ ايبؿط١ٜ.

ٚع٢ً ٖصا فبعض أْٛاع االغتجُاض يف ايعطف ايػا٥س بني عا١َ ايٓاؽ الٜعترب اغتجُاضا باملع٢ٓ ٚع٢ً ٖصا فبعض أْٛاع االغتجُاض يف ايعطف ايػا٥س بني عا١َ ايٓاؽ الٜعترب اغتجُاضا باملع٢ٓ 

َٔ األصٍٛ اإلْتاد١ٝ َٔ األصٍٛ اإلْتاد١ٝ االقتصازٟ، فاملطاضب١ بايصٖب، ٚايفط١، ٚايعُالت ْٚكٌ ًَه١ٝ أصٌ االقتصازٟ، فاملطاضب١ بايصٖب، ٚايفط١، ٚايعُالت ْٚكٌ ًَه١ٝ أصٌ 

  ((11))أيكا٥ُ٘ يف اجملتُع َٔ ؾدص إىل آخط، ٚمٖٛا التعترب اغتجُاضا يف اإلصالح االقتصازٟ.أيكا٥ُ٘ يف اجملتُع َٔ ؾدص إىل آخط، ٚمٖٛا التعترب اغتجُاضا يف اإلصالح االقتصازٟ.

ٚاملكصٛز يف االغتجُاض يف ٖصا ايبشح ٖٛ: تٛظٝف يألَٛاٍ وكل ْفعا ٚمنا٤ ٚظٜاز٠ يًجط٠ٚ ٚاملكصٛز يف االغتجُاض يف ٖصا ايبشح ٖٛ: تٛظٝف يألَٛاٍ وكل ْفعا ٚمنا٤ ٚظٜاز٠ يًجط٠ٚ 

  ًٗا.ًٗا.أٚغع َعاْٞ االغتجُاض ٚأمشأٚغع َعاْٞ االغتجُاض ٚأمش  ٘٘فاملكصٛز بفاملكصٛز ب  ((11))بؿطط ايتعاَ٘ باألسهاّ ايؿطع١ٝبؿطط ايتعاَ٘ باألسهاّ ايؿطع١ٝ
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  بسا١ٜ ْٛز إٔ ْٛضض إٔ أَٛاٍ ايٛقف تتُجٌ يف ايػايب يف ؾهٌ:بسا١ٜ ْٛز إٔ ْٛضض إٔ أَٛاٍ ايٛقف تتُجٌ يف ايػايب يف ؾهٌ:

ٚعًز٢ سػزب ايؿزهٌ ايزصٟ     ٚعًز٢ سػزب ايؿزهٌ ايزصٟ       ((11))أضاض َٚبإ َٚزعاضع ٚيف أسٝزإ أقزٌ َزٔ شيزو يف ؾزهٌ ْكزٛز       أضاض َٚبإ َٚزعاضع ٚيف أسٝزإ أقزٌ َزٔ شيزو يف ؾزهٌ ْكزٛز       

  ..ٜتذػس فٝ٘ ايٛقف تهٕٛ ايصٝػ١ املال١ُ٥، أٚ األنجط َال٤َ٘ الغتجُاضٜٙتذػس فٝ٘ ايٛقف تهٕٛ ايصٝػ١ املال١ُ٥، أٚ األنجط َال٤َ٘ الغتجُاضٙ

ٜٚكصس بايصٝؼ اؿسٜج١ الغتجُاض أَٛاٍ ايٛقف تًو األغايٝب االغتجُاض١ٜ اييت مل تهٔ ٜٚكصس بايصٝؼ اؿسٜج١ الغتجُاض أَٛاٍ ايٛقف تًو األغايٝب االغتجُاض١ٜ اييت مل تهٔ 

َٛدٛز٠ يف ايعصٛض ايكسمي١، أٚ ناْت َٛدٛز٠ ٚيهٓٗا يٝػت َػتدسَ٘ بتٛغع أٚ يٝػت هلا َٛدٛز٠ يف ايعصٛض ايكسمي١، أٚ ناْت َٛدٛز٠ ٚيهٓٗا يٝػت َػتدسَ٘ بتٛغع أٚ يٝػت هلا 

  أ١ُٖٝ نرب٣.أ١ُٖٝ نرب٣.

ٚميهٔ يٓا إٔ ْصطًض ع٢ً املكصٛز بايصٝؼ اؿسٜج١ يف ٖصا ايبشح بأْٗا َا اغتذس بعس ٚميهٔ يٓا إٔ ْصطًض ع٢ً املكصٛز بايصٝؼ اؿسٜج١ يف ٖصا ايبشح بأْٗا َا اغتذس بعس 

إىل اآلٕ ٚنإ َٔ ايؿا٥ع قبٌ ٖصٙ ايفرت٠ اغتجُاض ممًه١ إىل اآلٕ ٚنإ َٔ ايؿا٥ع قبٌ ٖصٙ ايفرت٠ اغتجُاض ممًه١   ٟٟايكطٕ ايطابع عؿط اهلذطايكطٕ ايطابع عؿط اهلذطبسا١ٜ بسا١ٜ 

األٚقاف بتأدريٖا اإلداض٠ املعتاز٠، ٚخصٛصا يًُباْٞ، ٚاحملالت ايتذاض١ٜ ٚصطف إداضاتٗا يف األٚقاف بتأدريٖا اإلداض٠ املعتاز٠، ٚخصٛصا يًُباْٞ، ٚاحملالت ايتذاض١ٜ ٚصطف إداضاتٗا يف 

َصاضف ايٛقف، ٚظضاع١ األضاضٞ ايصاؿ١ ٚغكٞ أؾذاض  املعاضع، ٚبٝع ْتادٗا ٚغًتٗا ٚصطف َصاضف ايٛقف، ٚظضاع١ األضاضٞ ايصاؿ١ ٚغكٞ أؾذاض  املعاضع، ٚبٝع ْتادٗا ٚغًتٗا ٚصطف 

  ايٛقف اييت سسزٖا ايٛاقف، ٚمٛ شيو َٔ ايصٝؼ.ايٛقف اييت سسزٖا ايٛاقف، ٚمٛ شيو َٔ ايصٝؼ.شيو يف دٗات شيو يف دٗات 

ثِ يف عٗس ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ بست اؿاد١ إىل ؾ٤ٞ َٔ ايتشسٜح ٚايتطٜٛط ألغايٝب تجُري أَٛاٍ ثِ يف عٗس ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ بست اؿاد١ إىل ؾ٤ٞ َٔ ايتشسٜح ٚايتطٜٛط ألغايٝب تجُري أَٛاٍ 

ٜػ٢ُ بعكس اإلداظتني.ٜػ٢ُ بعكس اإلداظتني.  َٚٓٗا َاَٚٓٗا َا  ((11))ايٛقفايٛقف

ٜٚع ي ٖصا ايعكس: إٔ ٜتفل ْاظط ايٛقف َع ؾدص آخط ع٢ً إٔ ٜسفع ٖصا ايؿدص َبًػا َٔ ٜٚع ي ٖصا ايعكس: إٔ ٜتفل ْاظط ايٛقف َع ؾدص آخط ع٢ً إٔ ٜسفع ٖصا ايؿدص َبًػا َٔ 

ايتصطف يف ايتصطف يف   ببغًت٘ ٚال ٜٓاغغًت٘ ٚال ٜٓاغ  ٞٞٞ يتذسٜس عُاض٠ ايٛقف ايصٟ تعطض يًدطاب، ٚال تهفٞ يتذسٜس عُاض٠ ايٛقف ايصٟ تعطض يًدطاب، ٚال تهفاملاٍ ٜهفاملاٍ ٜهف

بعط٘ يتعُريٙ ٜٚػتدسّ ٖصا املاٍ املسفٛع يتذسٜس عُاض٠ ٖصا ايٛقف ٜٚهٕٛ املاٍ املسفٛع أدط٠ بعط٘ يتعُريٙ ٜٚػتدسّ ٖصا املاٍ املسفٛع يتذسٜس عُاض٠ ٖصا ايٛقف ٜٚهٕٛ املاٍ املسفٛع أدط٠ 

َعذ١ً ٜكاضب قسضٖا قسض قُٝت٘ يُٝهٔ ػسٜس عُاضت٘ بٗا أضاف٘ إىل تأدريٙ هلصا ايؿدص بأدط٠َعذ١ً ٜكاضب قسضٖا قسض قُٝت٘ يُٝهٔ ػسٜس عُاضت٘ بٗا أضاف٘ إىل تأدريٙ هلصا ايؿدص بأدط٠

  دسا ٜتذسز عًٝٗا ايعكس غٜٓٛا ٜٚهٕٛ ٖصا اؿل يًُػتأدط  زا٥ُا ٜٛضخ عٓ٘ ٜٚباع.دسا ٜتذسز عًٝٗا ايعكس غٜٓٛا ٜٚهٕٛ ٖصا اؿل يًُػتأدط  زا٥ُا ٜٛضخ عٓ٘ ٜٚباع.  َؤد١ً ض١ًٝ٦َؤد١ً ض١ًٝ٦

ٚقس ظٗط ٖصا ايعكس ع٢ً إثط اؿطا٥ل اييت أتت ع٢ً أنجط عكاضات ايكػطٓط١ٝٓٝ يف سسٚز ٚقس ظٗط ٖصا ايعكس ع٢ً إثط اؿطا٥ل اييت أتت ع٢ً أنجط عكاضات ايكػطٓط١ٝٓٝ يف سسٚز 

ٖزز فعذعت غالت ايعكاضات عٔ ػسٜسٖا ٚتؿٛٙ َٓعط املس١ٜٓ فابتهطت ٖصٙ املعاقس٠ ٖزز فعذعت غالت ايعكاضات عٔ ػسٜسٖا ٚتؿٛٙ َٓعط املس١ٜٓ فابتهطت ٖصٙ املعاقس٠ 41214121عاّ عاّ 

((88))..ملؿه١ًملؿه١ًااؿٌ ٖصٙ ؿٌ ٖصٙ 

َا َا --ٚإٕ نإ َٛدٛزا فُٝا غبل ع٢ً ْطام ضٝلٚإٕ نإ َٛدٛزا فُٝا غبل ع٢ً ْطام ضٝل  --ٚمما مت ايتٛغع فٝ٘ يف تًو اؿكب١ٚمما مت ايتٛغع فٝ٘ يف تًو اؿكب١

ٜػ٢ُ بعكس اإلسهاض ٜٚع ي ٖصا ايعكس:االتفام ع٢ً إعطا٤ أضض ايٛقف اييت ال بٓا٤ عًٝٗا يؿدص ٜػ٢ُ بعكس اإلسهاض ٜٚع ي ٖصا ايعكس:االتفام ع٢ً إعطا٤ أضض ايٛقف اييت ال بٓا٤ عًٝٗا يؿدص 



  أمحد العليويأمحد العليوي  راشدراشدد.د.                                                                                                                                                                      الصيغ احلديجة الستجنار أموال الوقفالصيغ احلديجة الستجنار أموال الوقف

  

  

    4848                                                                                                                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الصرقيةللجهات اخلريية باملنطقة الصرقية  الجامنالجامناللقاء السنوي اللقاء السنوي 

ٜكّٛ بايبٓا٤ عًٝٗا أٚ ظضاعتٗا َكابٌ َبًؼ ٜكاضب قُٝتٗا ع٢ً اعتباض أْ٘ أدط٠ َعذ١ً، ٚي٘ سل ٜكّٛ بايبٓا٤ عًٝٗا أٚ ظضاعتٗا َكابٌ َبًؼ ٜكاضب قُٝتٗا ع٢ً اعتباض أْ٘ أدط٠ َعذ١ً، ٚي٘ سل 

طاض فٝٗا، ٜٚٛضخ شيو عٓ٘ ٜٚباع ٜٚتِ ايتصطف يف ٖصا املبًؼ باغتدساَ٘ يف متٌٜٛ عكاضات طاض فٝٗا، ٜٚٛضخ شيو عٓ٘ ٜٚباع ٜٚتِ ايتصطف يف ٖصا املبًؼ باغتدساَ٘ يف متٌٜٛ عكاضات االغتُاالغتُ

ٚقف١ٝ أخط٣ يًٛاقف، أٚ اغتجُاضات يف أضض أخط٣ ٜصطف ضٜعٗا ع٢ً اؾ١ٗ اييت سسزٖا ٚقف١ٝ أخط٣ يًٛاقف، أٚ اغتجُاضات يف أضض أخط٣ ٜصطف ضٜعٗا ع٢ً اؾ١ٗ اييت سسزٖا 

يف ساٍ اإلسهاض ًَهُٗا يف ساٍ اإلسهاض ًَهُٗا   ايٛاقف، ٚايفطم بني اإلداضتني ٚاإلسهاض إٔ ايبٓا٤ ٚايؿذطايٛاقف، ٚايفطم بني اإلداضتني ٚاإلسهاض إٔ ايبٓا٤ ٚايؿذط

ٕ ًَهُٗا يًٛقف ألٕ ايعكس ٜطز ع٢ً عكاض وتاز إىل ٕ ًَهُٗا يًٛقف ألٕ ايعكس ٜطز ع٢ً عكاض وتاز إىل إإاإلداظتني فاإلداظتني فإَا يف ساٍ إَا يف ساٍ يًُػتشهط، يًُػتشهط، 

  ((99))ػسٜس.ػسٜس.

  ٚعٓس ايتأٌَ يف ٖصٜٔ ايعكسٜٔ ْالسغ إٔ :ٚعٓس ايتأٌَ يف ٖصٜٔ ايعكسٜٔ ْالسغ إٔ :

إتباع ايتعكٝس ٚايرتنٝب املٛدٛز فُٝٗا ايططٚض٠ إيٝ٘ ألْ٘ ميهٔ بٝع ٖصٙ ايعكاضات ٚاألضاضٞ إتباع ايتعكٝس ٚايرتنٝب املٛدٛز فُٝٗا ايططٚض٠ إيٝ٘ ألْ٘ ميهٔ بٝع ٖصٙ ايعكاضات ٚاألضاضٞ 

  ((4141))اييت تعطًت َٓافعٗا بإشٕ ايكاضٞ ٚؼٌٜٛ قُٝتٗا إىل َٛقع آخط.اييت تعطًت َٓافعٗا بإشٕ ايكاضٞ ٚؼٌٜٛ قُٝتٗا إىل َٛقع آخط.
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  ((4444.).)َأخٛش٠ َٔ َاز٠)صٓع(،ٚأصطٓع ايؿ٤ٞ أٟ زعا إىل صٓعَ٘أخٛش٠ َٔ َاز٠)صٓع(،ٚأصطٓع ايؿ٤ٞ أٟ زعا إىل صٓع٘  ٚاالغتصٓاع يػ١:ٚاالغتصٓاع يػ١:

نطًب صٓاع١ نطًب صٓاع١   ((4242)))عكس ع٢ً َبٝع يف ايص١َ َطًٛب عًُ٘ ع٢ً ٚد٘ كصٛص()عكس ع٢ً َبٝع يف ايص١َ َطًٛب عًُ٘ ع٢ً ٚد٘ كصٛص(  ٚاصطالسا:ٚاصطالسا:

  أٚ غف١ٓٝ، أٚ طا٥ط٠، ٚمٛ شيو.أٚ غف١ٓٝ، أٚ طا٥ط٠، ٚمٛ شيو.آ١ْٝ، أٚ باب، آ١ْٝ، أٚ باب، 

ٚيف فاٍ األٚقاف ميهٔ يٓاظط ايٛقف َٔ ؾدص أٚ ٚظاض٠ كتص١ باألٚقاف إٔ تعًٔ ٚيف فاٍ األٚقاف ميهٔ يٓاظط ايٛقف َٔ ؾدص أٚ ٚظاض٠ كتص١ باألٚقاف إٔ تعًٔ 

يًذٗات املُٛي١ َٔ َصاضف، أٚ ؾطنات، أٚ أؾداص أثطٜا٤، ٚمِٖٛ مما يسِٜٗ غٝٛي١ ْكس١ٜ يًذٗات املُٛي١ َٔ َصاضف، أٚ ؾطنات، أٚ أؾداص أثطٜا٤، ٚمِٖٛ مما يسِٜٗ غٝٛي١ ْكس١ٜ 

غهٓٝا، أٚ غهٓٝا، أٚ   ٜطغبٕٛ يف اغتجُاضٖا عٔ اؿاد١ إىل بٓا٤ أضض َٛقٛف١ يتهٕٛ فُعا ػاضٜا، أٜٚطغبٕٛ يف اغتجُاضٖا عٔ اؿاد١ إىل بٓا٤ أضض َٛقٛف١ يتهٕٛ فُعا ػاضٜا، أٚ

صفات اييت ٜطغبٗا يف ٖصا املؿطٚع، ٚتكّٛ صفات اييت ٜطغبٗا يف ٖصا املؿطٚع، ٚتكّٛ اامٛ شيو َٔ األغطاض ٜٚكسّ ْاظط ايٛقف مجٝع املٛمٛ شيو َٔ األغطاض ٜٚكسّ ْاظط ايٛقف مجٝع املٛ

اؾ١ٗ املُٛي١ ببٓا٤ املؿطٚع َباؾط٠ أٚ بٛاغط١ ايػري سػب املٛاصفات املتفل عًٝٗا ع٢ً إٔ ٜكّٛ اؾ١ٗ املُٛي١ ببٓا٤ املؿطٚع َباؾط٠ أٚ بٛاغط١ ايػري سػب املٛاصفات املتفل عًٝٗا ع٢ً إٔ ٜكّٛ 

ُتٗا ُتٗا ْاظط ايٛقف بسفع ق١ُٝ املؿطٚع سػب تعاقس ايططفني ع٢ً أقػاط َؤد١ً ؼسز قْٝاظط ايٛقف بسفع ق١ُٝ املؿطٚع سػب تعاقس ايططفني ع٢ً أقػاط َؤد١ً ؼسز قٝ

َٚٛاعٝسٖا بٓا٤ ع٢ً تٛقعات َكساض اإلهاض هلصا املؿطٚع؛ ضُاْا يتػسٜس األقػاط املػتشك١ يًذ١ٗ َٚٛاعٝسٖا بٓا٤ ع٢ً تٛقعات َكساض اإلهاض هلصا املؿطٚع؛ ضُاْا يتػسٜس األقػاط املػتشك١ يًذ١ٗ 

  ((4141.).)املُٛي١ يف ش١َ ايٛقف يف املٛاعٝس احملسز٠املُٛي١ يف ش١َ ايٛقف يف املٛاعٝس احملسز٠

إْؿا٤ إْؿا٤   ٢٢ٚقس قطض فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ايتابع ملٓع١ُ املؤمتط اإلغالَٞ إٔ ع١ًُٝ ايتعاقس عًٚقس قطض فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ايتابع ملٓع١ُ املؤمتط اإلغالَٞ إٔ ع١ًُٝ ايتعاقس عً

يف يف   11//11//2121ٖٛ َٔ قبٌٝ عكس االغتصٓاع، دا٤ يف قطاض اجملُع ضقِٖٛ َٔ قبٌٝ عكس االغتصٓاع، دا٤ يف قطاض اجملُع ضقِاملباْٞ بططٜك١ ايؿطا٤ املػبل املباْٞ بططٜك١ ايؿطا٤ املػبل 

ٖز يف َعطض تعساز ٖز يف َعطض تعساز 41414141ؾعبإ َٔ عاّ ؾعبإ َٔ عاّ   2121--4141زٚض٠  َؤمتطٙ ايػازؽ املٓعكس يف دس٠ بتاضٜذزٚض٠  َؤمتطٙ ايػازؽ املٓعكس يف دس٠ بتاضٜذ

ايططم ايؿطع١ٝ يتٛفري املػانٔ َا ًٜٞ)إٔ متًو املػانٔ عٔ ططٜل عكس االغتصٓاع ع٢ً أغاؽ ايططم ايؿطع١ٝ يتٛفري املػانٔ َا ًٜٞ)إٔ متًو املػانٔ عٔ ططٜل عكس االغتصٓاع ع٢ً أغاؽ 

ٔ قبٌ بٓا٥٘ عػب ايٛصف ايسقٝل املعٌٜ يًذٗاي١ املؤز١ٜ ٔ قبٌ بٓا٥٘ عػب ايٛصف ايسقٝل املعٌٜ يًذٗاي١ املؤز١ٜ اعتباضٙ الظَا ٚبصيو ٜتِ ؾطا٤ املػهاعتباضٙ الظَا ٚبصيو ٜتِ ؾطا٤ املػه

يًٓعاع،زٕٚ ٚدٛب  تعذٌٝ مجٝع ايجُٔ،بٌ هٛظ تأدًٝ٘ بأقػاط ٜتفل عًٝٗا َع َطاعا٠ ايؿطٚط يًٓعاع،زٕٚ ٚدٛب  تعذٌٝ مجٝع ايجُٔ،بٌ هٛظ تأدًٝ٘ بأقػاط ٜتفل عًٝٗا َع َطاعا٠ ايؿطٚط 

ص،ٚهلصٙ ايصٝػ١ ص،ٚهلصٙ ايصٝػ١ 4141ٚاألسٛاٍ املكطض٠ يعكس االغتصٓاع يس٣ ايفكٗا٤ ايصٜٔ َٝعٚٙ عٔ عكس ايػًِ(طٚاألسٛاٍ املكطض٠ يعكس االغتصٓاع يس٣ ايفكٗا٤ ايصٜٔ َٝعٚٙ عٔ عكس ايػًِ(ط

ٜت٦ٝٗا يًٛقف إَها١ْٝ عُاضت٘، ٚؼكل اإلٜطاز ي٘، ٚتٛيس زخٌ ٜت٦ٝٗا يًٛقف إَها١ْٝ عُاضت٘، ٚؼكل اإلٜطاز ي٘، ٚتٛيس زخٌ زٚضٖا ٚأثطٖا يف زعِ االقتصاز إش زٚضٖا ٚأثطٖا يف زعِ االقتصاز إش 

، ايرب ٚاإلسػإ اييت ، ايرب ٚاإلسػإ اييت ٜ٘٘طاف إىل ايسخٌ ايهًٞ ٚصطف شيو ع٢ً دٗات، ايٛقف ٚأٚدٜٗطاف إىل ايسخٌ ايهًٞ ٚصطف شيو ع٢ً دٗات، ايٛقف ٚأٚدٗ

غتػتفٝس َٓ٘ ٚنإ ميهٔ إٔ تتعطٌ يٛ مل ٜتٝػط شيو األغًٛب، أٚ ؼتاز إىل ؽصٝص َٛاضز غتػتفٝس َٓ٘ ٚنإ ميهٔ إٔ تتعطٌ يٛ مل ٜتٝػط شيو األغًٛب، أٚ ؼتاز إىل ؽصٝص َٛاضز 
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يسٚي١ ايعا١َ، أٚ كصصات َٔ أفطاز ٚدٗات يسٚي١ ايعا١َ، أٚ كصصات َٔ أفطاز ٚدٗات َٔ أَٛاٍ اجملتُع تٛد٘ يػسٖا عٔ ططٜل َٝعا١ْٝ أَ أَٛاٍ اجملتُع تٛد٘ يػسٖا عٔ ططٜل َٝعا١ْٝ ا

  ايفطص١ ايبس١ًٜ هلصٙ املٛاضز ٚاييت ٜفرتض تٛدٝٗٗا ملصاضف أخط٣.ايفطص١ ايبس١ًٜ هلصٙ املٛاضز ٚاييت ٜفرتض تٛدٝٗٗا ملصاضف أخط٣.  ععأخط٣، ٚغتطأخط٣، ٚغتط

نُا إٔ االقتصاز غٛف ٜػتفٝس إش غٝٛدس طًبًا ع٢ً ايعُاي١ اييت غتٓفص املؿطٚع فتتٛفط هلا نُا إٔ االقتصاز غٛف ٜػتفٝس إش غٝٛدس طًبًا ع٢ً ايعُاي١ اييت غتٓفص املؿطٚع فتتٛفط هلا 

فطص عٌُ.فطص عٌُ.

  سسػتًعَات ٖصٙ اإلْؿا٤ات َٚا ٜتٛيػتًعَات ٖصٙ اإلْؿا٤ات َٚا ٜتٛيإضاف١ إىل ظٜاز٠ ايطًب ايهًٞ يف اجملتُع ْتٝذ١ ؾطا٤ َإضاف١ إىل ظٜاز٠ ايطًب ايهًٞ يف اجملتُع ْتٝذ١ ؾطا٤ َ

  َٔ أضباح يبا٥عٗا.َٔ أضباح يبا٥عٗا.

نُا إٔ اؾٗات املُٛي١ َٔ َصاضف، ٚؾطنات، ٚأفطاز، ٚايصٜٔ يسِٜٗ غٝٛي١ ظا٥س٠ ٚدست نُا إٔ اؾٗات املُٛي١ َٔ َصاضف، ٚؾطنات، ٚأفطاز، ٚايصٜٔ يسِٜٗ غٝٛي١ ظا٥س٠ ٚدست 

هلِ ايفطص١ املٓاغب١ الغتجُاض ْكٛزِٖ بأغًٛب ؾطعٞ وكل هلِ أضباسا َعكٛي١ يف ظٌ كاطط٠ هلِ ايفطص١ املٓاغب١ الغتجُاض ْكٛزِٖ بأغًٛب ؾطعٞ وكل هلِ أضباسا َعكٛي١ يف ظٌ كاطط٠ 

  طّ بفا٥س٠ قسز٠ غًفا.طّ بفا٥س٠ قسز٠ غًفا.عاز١ٜ فأغ ي شيو عٔ أغًٛب اإلقطاض ايطبٟٛ احملعاز١ٜ فأغ ي شيو عٔ أغًٛب اإلقطاض ايطبٟٛ احمل

إضاف١ إىل إٔ ٖصٙ ايصٝػ١ تٛفط ع٢ً اؾ١ٗ ايٓاظط٠ ع٢ً األٚقاف َؤ١ْٚ ايكٝاّ بايطقاب١ إضاف١ إىل إٔ ٖصٙ ايصٝػ١ تٛفط ع٢ً اؾ١ٗ ايٓاظط٠ ع٢ً األٚقاف َؤ١ْٚ ايكٝاّ بايطقاب١ 

املباؾط٠ ع٢ً إزاض٠ غري ٚتٓفٝص ٖصٙ املؿطٚعات اإلْؿا١ٝ٥، خاص١ أْٗا المتتًو غايبا اإلَهاْات املباؾط٠ ع٢ً إزاض٠ غري ٚتٓفٝص ٖصٙ املؿطٚعات اإلْؿا١ٝ٥، خاص١ أْٗا المتتًو غايبا اإلَهاْات 

نفا٠٤ يف ؽصٝص نفا٠٤ يف ؽصٝص   مما ٜع يمما ٜع ي( ( 4141اإلزاض١ٜ، ٚايف١ٝٓ املتدصص١ ملباؾط٠ تٓفٝص أَجاٍ ٖصا املؿطٚع )اإلزاض١ٜ، ٚايف١ٝٓ املتدصص١ ملباؾط٠ تٓفٝص أَجاٍ ٖصا املؿطٚع )

  طاقات اجملتُع ٚتٛدٝ٘ نٌ طاق١ يًعٌُ ايصٟ ٜال٥ُٗا ٜٚٓاغبٗا.طاقات اجملتُع ٚتٛدٝ٘ نٌ طاق١ يًعٌُ ايصٟ ٜال٥ُٗا ٜٚٓاغبٗا.

ٚنٝفٝتٗا إٔ ٜكّٛ ْاظط ايٛقف باؾرتاى د١ٗ ممٛي١ نُصطف إغالَٞ أٚ ؾطن١ اغتجُاض١ٜ ٚنٝفٝتٗا إٔ ٜكّٛ ْاظط ايٛقف باؾرتاى د١ٗ ممٛي١ نُصطف إغالَٞ أٚ ؾطن١ اغتجُاض١ٜ 

تٛغع١ ايعُاض٠ فٝٗا ع٢ً إٔ تهٕٛ سص١ األٚقاف ق١ُٝ األعٝإ تٛغع١ ايعُاض٠ فٝٗا ع٢ً إٔ تهٕٛ سص١ األٚقاف ق١ُٝ األعٝإ بعُاض٠ أضض ٖصا ايٛقف، أٚ بعُاض٠ أضض ٖصا ايٛقف، أٚ 

اييت ٜطاز اغتػالهلا بإقا١َ املؿطٚع عًٝٗا أٚ تٛغعت٘ اييت ٜطاز اغتػالهلا بإقا١َ املؿطٚع عًٝٗا أٚ تٛغعت٘ --األضض َٚا قس ًٜشل بٗا َٔ بٓا٤األضض َٚا قس ًٜشل بٗا َٔ بٓا٤––املٛقٛف١ املٛقٛف١ 

ٚتهٕٛ سص١ اؾ١ٗ املُٛي١ األَٛاٍ ايالظ١َ إلقا١َ ٖصا املؿطٚع ٚتٛظٜع األضباح بُٝٓٗا ٚفكا ملا ٚتهٕٛ سص١ اؾ١ٗ املُٛي١ األَٛاٍ ايالظ١َ إلقا١َ ٖصا املؿطٚع ٚتٛظٜع األضباح بُٝٓٗا ٚفكا ملا 

ٜتطُٔ عكس ايؿطان١ بُٝٓٗا ايتعاًَا َٔ اؾ١ٗ املُٛي١ بايتٓاظٍ عٔ سصت٘ ٜتطُٔ عكس ايؿطان١ بُٝٓٗا ايتعاًَا َٔ اؾ١ٗ املُٛي١ بايتٓاظٍ عٔ سصت٘ ٜتفكإ عًٝ٘.ع٢ً إٔ ٜتفكإ عًٝ٘.ع٢ً إٔ 

يألٚقاف خالٍ فرت٠ ظ١َٝٓ ٜتِ ؼسٜسٖا سػب ق١ُٝ ايسفعات املاي١ٝ اييت تكسَٗا األٚقاف إىل يألٚقاف خالٍ فرت٠ ظ١َٝٓ ٜتِ ؼسٜسٖا سػب ق١ُٝ ايسفعات املاي١ٝ اييت تكسَٗا األٚقاف إىل 

  اؾ١ٗ املُٛي١.اؾ١ٗ املُٛي١.

َؤغػ١ ايٛقف يًذ١ٗ املػؤٚي١ يؿطن١ تٓكص سص١ ٖصٙ اؾ١ٗ َٔ ًَه١ٝ َؤغػ١ ايٛقف يًذ١ٗ املػؤٚي١ يؿطن١ تٓكص سص١ ٖصٙ اؾ١ٗ َٔ ًَه١ٝ   ععٚبكسض َا تسفٚبكسض َا تسف  

س سص١ املؤغػ١ ايٛقف١ٝ، َٚٔ ٖٓا دا٤ت تػ١ُٝ ٖصٙ ايصٝػ١ باملؿاضن١ املتٓاقص١ ، س سص١ املؤغػ١ ايٛقف١ٝ، َٚٔ ٖٓا دا٤ت تػ١ُٝ ٖصٙ ايصٝػ١ باملؿاضن١ املتٓاقص١ ، املؿطٚع ٚتعٜاملؿطٚع ٚتعٜ

غتٗالى ناٌَ املؿطٚع يًُؤغػ١ ايٛقف١ٝ، غتٗالى ناٌَ املؿطٚع يًُؤغػ١ ايٛقف١ٝ، صس بٗا االغتُطاض ، ثِ تٓتٗٞ باصس بٗا االغتُطاض ، ثِ تٓتٗٞ باإش ٖٞ َؿاضن١ ال ٜكإش ٖٞ َؿاضن١ ال ٜك



  أمحد العليويأمحد العليوي  راشدراشدد.د.                                                                                                                                                                      الصيغ احلديجة الستجنار أموال الوقفالصيغ احلديجة الستجنار أموال الوقف

  

  

    2424                                                                                                                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الصرقيةللجهات اخلريية باملنطقة الصرقية  الجامنالجامناللقاء السنوي اللقاء السنوي 

ٚخطٚز اؾ١ٗ ايؿطٜه١ املُٛي١ ْٗا٥ٝا َٓ٘ مبا ٜعازٍ ضأؽ َاهلا ٚأضباس٘، َٚٔ ٖٓا دا٤ت تػ١ُٝ ٚخطٚز اؾ١ٗ ايؿطٜه١ املُٛي١ ْٗا٥ٝا َٓ٘ مبا ٜعازٍ ضأؽ َاهلا ٚأضباس٘، َٚٔ ٖٓا دا٤ت تػ١ُٝ 

  ((4141.).)١ ايتػ١ُٝ بايتًُٝو ١ ايتػ١ُٝ بايتًُٝو ٖصٙ ايصٝػٖصٙ ايصٝػ

ٚقس اقط فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ظس٠ ٖصٙ ايصٝػ١ بايتٛص١ٝ ايصازض٠ عٓ٘ بتاضٜذ ٚقس اقط فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ظس٠ ٖصٙ ايصٝػ١ بايتٛص١ٝ ايصازض٠ عٓ٘ بتاضٜذ 

تعاّ بايٛعس  ميتًو د١ٗ ايٛقف ناٌَ املؿطٚع بإٔ اؿاد١ ايعا١َ تعاّ بايٛعس  ميتًو د١ٗ ايٛقف ناٌَ املؿطٚع بإٔ اؿاد١ ايعا١َ ييٖز، ٚعًٌ ايكٍٛ باالٖز، ٚعًٌ ايكٍٛ باال41184118\\44\\99

ٚض٠ اغتجُاضٙ ٚض٠ اغتجُاضٙ تٓعٍ َٓعي١ ايططٚض٠ نُا إٔ شيو فٝ٘ إعُاٍ ملكاصس ايؿاضع َٔ تأٜس ايٛقف ٚضطتٓعٍ َٓعي١ ايططٚض٠ نُا إٔ شيو فٝ٘ إعُاٍ ملكاصس ايؿاضع َٔ تأٜس ايٛقف ٚضط

  ((4141))ٚصطف عا٥سٙ ع٢ً ايٛد٘ املٛقٛف عًٝٗا .ٚصطف عا٥سٙ ع٢ً ايٛد٘ املٛقٛف عًٝٗا .

ٖٚصا ايٓٛع َٔ االغتجُاض هعٌ اؾ١ٗ املُٛي١  تػِٗ إغٗاَا فعااًل يف ع١ًُٝ إزاض٠ ٚتٓفٝص ٖٚصا ايٓٛع َٔ االغتجُاض هعٌ اؾ١ٗ املُٛي١  تػِٗ إغٗاَا فعااًل يف ع١ًُٝ إزاض٠ ٚتٓفٝص 

املؿطٚع نُا أْ٘ ٜتٛافل َع ضغب١ نٌ املؤغػات ايٛقف١ٝ، ٚاؾ١ٗ املػؤٚي١ يف عسّ اغتُطاضٖا املؿطٚع نُا أْ٘ ٜتٛافل َع ضغب١ نٌ املؤغػات ايٛقف١ٝ، ٚاؾ١ٗ املػؤٚي١ يف عسّ اغتُطاضٖا 

  ؾطٜهني يف املؿطٚع .ؾطٜهني يف املؿطٚع .

االقتصاز أٜطا يف تٛفري فطص عٌُ دسٜس٠ سٝح تٛسس اؿاد١ إىل األٜسٟ ايعا١ًَ االقتصاز أٜطا يف تٛفري فطص عٌُ دسٜس٠ سٝح تٛسس اؿاد١ إىل األٜسٟ ايعا١ًَ ثِ أْ٘ ٜفٝس ثِ أْ٘ ٜفٝس 

اييت تكِٝ ٖصا املؿطٚع . نُا تٛفط ايصٝػ١  إَها١ْٝ َٓاغب١ يتشٌٜٛ دع٤ َٔ ضأؽ املاٍ اؾاَس اييت تكِٝ ٖصا املؿطٚع . نُا تٛفط ايصٝػ١  إَها١ْٝ َٓاغب١ يتشٌٜٛ دع٤ َٔ ضأؽ املاٍ اؾاَس 

  ((4848))إىل ضأؽ َاٍ َتشطى ٜسخٌ غٛم اإلْتاز ٜٚعٌُ ع٢ً أسسخ ايتك١ٝٓ  يف اجملتُع .إىل ضأؽ َاٍ َتشطى ٜسخٌ غٛم اإلْتاز ٜٚعٌُ ع٢ً أسسخ ايتك١ٝٓ  يف اجملتُع .

ٚتتُجٌ ٖصٙ ايططٜك١ يف إٔ ٜؤدط ْاظط ايٛقف ملػتجُط أٚ َػتجُطٜٔ ملس٠ ط١ًٜٛ ْػب١ٝ نعؿط ٚتتُجٌ ٖصٙ ايططٜك١ يف إٔ ٜؤدط ْاظط ايٛقف ملػتجُط أٚ َػتجُطٜٔ ملس٠ ط١ًٜٛ ْػب١ٝ نعؿط 

؛  يٝكُٝٛا عًٝٗا بٓا٤ً، أٚ َصٓعًا، أٚ مٛ شيو يٝػتفٝسٚا َٔ إهاضٙ أٚ تؿػًٝ٘ ؛  يٝكُٝٛا عًٝٗا بٓا٤ً، أٚ َصٓعًا، أٚ مٛ شيو يٝػتفٝسٚا َٔ إهاضٙ أٚ تؿػًٝ٘ ((4949))غٓٛات ٚ مٖٛاغٓٛات ٚ مٖٛا

ٚ َٔ ايططٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ايبٓا٤ أٚ ٚ َٔ ايططٚضٟ إٔ ٜهٕٛ ايبٓا٤ أٚ   ٚ تهٕٛ األدط٠ ٖٞ ايبٓا٤، أٚ املصٓع ايصٟ غٝكاّ عًٝ٘ ،ٚ تهٕٛ األدط٠ ٖٞ ايبٓا٤، أٚ املصٓع ايصٟ غٝكاّ عًٝ٘ ،

املصٓع َعًّٛ املٛاصفات ٚ املكاٜٝؼ بهٌ زق١ ، ٚ ؼػب تهًفت٘، ٚ َعسٍ اإلٖالى ايػٟٓٛ ي٘ املصٓع َعًّٛ املٛاصفات ٚ املكاٜٝؼ بهٌ زق١ ، ٚ ؼػب تهًفت٘، ٚ َعسٍ اإلٖالى ايػٟٓٛ ي٘ 

  ((2121))ست٢ ميهٔ ؼسٜس َكساض األدط٠ ايها١ًَ يألضض ست٢ ميهٔ ؼسٜس َكساض األدط٠ ايها١ًَ يألضض 

ٚ غتٛفط ٖصٙ ايصٝػ١ إعُاضًا يًٛقف غٛف ٜؤٍٚ إيٝ٘ بايهاٌَ بعس غٓٛات، عٝح ميهٔ ٚ غتٛفط ٖصٙ ايصٝػ١ إعُاضًا يًٛقف غٛف ٜؤٍٚ إيٝ٘ بايهاٌَ بعس غٓٛات، عٝح ميهٔ 

  ، ٚ صطفٗا يف َصاضف ايٛقف اييت عٝٓٗا ايٛاقف.، ٚ صطفٗا يف َصاضف ايٛقف اييت عٝٓٗا ايٛاقف.٘٘ع٢ً ْاػع٢ً ْاػ  اغتػالي٘ ٚ اؿصٍٛاغتػالي٘ ٚ اؿصٍٛ

نُا غتٛفط يًُػتجُطٜٔ أضضًا مل تهٔ َتاس١ هلِ بػري ٖصا األغًٛب مما ٜع ي ؼكل ايفا٥س٠ نُا غتٛفط يًُػتجُطٜٔ أضضًا مل تهٔ َتاس١ هلِ بػري ٖصا األغًٛب مما ٜع ي ؼكل ايفا٥س٠ 

  يًططفني ٚ يًُذتُع.يًططفني ٚ يًُذتُع.
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ملعَع تٓفٝصٙ، ملعَع تٓفٝصٙ، ٚتتُجٌ ٖصٙ ايططٜك١ يف إٔ ٜكّٛ ْاظط ايٛقف بسضاغ١ اقتصاز١ٜ يًُؿطٚع اٚتتُجٌ ٖصٙ ايططٜك١ يف إٔ ٜكّٛ ْاظط ايٛقف بسضاغ١ اقتصاز١ٜ يًُؿطٚع ا

َٛضشًا فٝٗا ايتهًف١ املتٛقع١ . ٚ ْعطًا يعسّ ٚدٛز متٌٜٛ شاتٞ َٔ ايٛقف يًكٝاّ بٗصا املؿطٚع فإْ٘ َٛضشًا فٝٗا ايتهًف١ املتٛقع١ . ٚ ْعطًا يعسّ ٚدٛز متٌٜٛ شاتٞ َٔ ايٛقف يًكٝاّ بٗصا املؿطٚع فإْ٘ 

ٜكّٛ عرب ١٦ٖٝ َتدصص١ بإصساض صهٛى قُٝتٗا اإلمجاي١ٝ َػا١ٜٚ يًتهًف١ املتٛقع١ يًُؿطٚع، ٜكّٛ عرب ١٦ٖٝ َتدصص١ بإصساض صهٛى قُٝتٗا اإلمجاي١ٝ َػا١ٜٚ يًتهًف١ املتٛقع١ يًُؿطٚع، 

َع١ٓٝ ع٢ً إٔ ىصص َع١ٓٝ ع٢ً إٔ ىصص ٜٚفطض ع٢ً ساًَٞ ايصهٛى املُٛيني يًبٓا٤ اقتػاّ عا٥س اإلهاض بٓػب١ ٜٚفطض ع٢ً ساًَٞ ايصهٛى املُٛيني يًبٓا٤ اقتػاّ عا٥س اإلهاض بٓػب١ 

دع٤ َٔ ايعا٥س ايصٟ ميًه٘ ايٛقف يؿطا٤ ايصهٛى َٔ ساًَٝٗا ؾ٦ًٝا فؿ٦ًٝا، ٖٚٛ َا ٜعطف دع٤ َٔ ايعا٥س ايصٟ ميًه٘ ايٛقف يؿطا٤ ايصهٛى َٔ ساًَٝٗا ؾ٦ًٝا فؿ٦ًٝا، ٖٚٛ َا ٜعطف 

بإطفا٤ ايصهٛى، ٚ تهٕٛ اؿه١َٛ ضا١َٓ إلطفا٤ ٖصٙ ايصهٛى عٓس سًٍٛ أدًٗا يٛ بإطفا٤ ايصهٛى، ٚ تهٕٛ اؿه١َٛ ضا١َٓ إلطفا٤ ٖصٙ ايصهٛى عٓس سًٍٛ أدًٗا يٛ 

عذعت د١ٗ ايٛقف عٔ شيو، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َا تسفع٘ اؿه١َٛ قطضًا سػًٓا يف ش١َ ايٛقف عذعت د١ٗ ايٛقف عٔ شيو، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َا تسفع٘ اؿه١َٛ قطضًا سػًٓا يف ش١َ ايٛقف 

  ((2424))زٕٚ فا٥س٠.زٕٚ فا٥س٠.ٜػسز َٔ ٜػسز َٔ 

ّ . ٚ عكست ملٓاقؿتٗا ْس٠ٚ ّ . ٚ عكست ملٓاقؿتٗا ْس٠ٚ 49844984ٚ أصٌ ٖصٙ ايططٜك١ صسض بٗا قإْٛ خاص يف األضزٕ عاّ ٚ أصٌ ٖصٙ ايططٜك١ صسض بٗا قإْٛ خاص يف األضزٕ عاّ 

خاص١ أقاَٗا فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ظس٠ بايتعإٚ َع املعٗس اإلغالَٞ يًبشٛخ ٚ ايتسضٜب بايبٓو خاص١ أقاَٗا فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ظس٠ بايتعإٚ َع املعٗس اإلغالَٞ يًبشٛخ ٚ ايتسضٜب بايبٓو 

  ((2222))ٖززز .ٖززز .41184118/ /   44/ /   99--11اإلغالَٞ يًت١ُٝٓ ظس٠ بتاضٜذ اإلغالَٞ يًت١ُٝٓ ظس٠ بتاضٜذ 

١ ع٢ً فًؼ فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ظس٠ يف زٚضت٘ ايطابع١ املٓعكس٠ ١ ع٢ً فًؼ فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ظس٠ يف زٚضت٘ ايطابع١ املٓعكس٠ نُا عطضت ٖصٙ ايكطٝنُا عطضت ٖصٙ ايكطٝ

  ٖززز ٚقس صسض سٛهلا َا ًٜٞ :ٖززز ٚقس صسض سٛهلا َا ًٜٞ :41184118/ /   11/ /   2121  --4848بتاضٜذ بتاضٜذ 

غٓسات املكاضض١ ٖٞ أزا٠ اغتجُاض١ٜ تكّٛ ع٢ً ػع١٥ ضأؽ َاٍ ايكطاض )املطاضب١ ( غٓسات املكاضض١ ٖٞ أزا٠ اغتجُاض١ٜ تكّٛ ع٢ً ػع١٥ ضأؽ َاٍ ايكطاض )املطاضب١ (     --44

بإصساض صهٛى ًَه١ٝ بطأؽ َاٍ املطاضب١ ع٢ً أغاؽ ٚسسات َتػا١ٜٚ ايك١ُٝ بإصساض صهٛى ًَه١ٝ بطأؽ َاٍ املطاضب١ ع٢ً أغاؽ ٚسسات َتػا١ٜٚ ايك١ُٝ 

َٚػُا٠ بأمسا٤ أصشابٗا باعتباضِٖ ميًهٕٛ سصصًا ؾا٥ع١ يف ضأؽ َاٍ املطاضب١ ٚ َا َٚػُا٠ بأمسا٤ أصشابٗا باعتباضِٖ ميًهٕٛ سصصًا ؾا٥ع١ يف ضأؽ َاٍ املطاضب١ ٚ َا 

ٜتشٍٛ إيٝ٘، بٓػب١ ًَه١ٝ نٌ َِٓٗ فٝ٘، ٜٚفطٌ تػ١ُٝ ٖصٙ األزا٠ االغتجُاض١ٜ          ٜتشٍٛ إيٝ٘، بٓػب١ ًَه١ٝ نٌ َِٓٗ فٝ٘، ٜٚفطٌ تػ١ُٝ ٖصٙ األزا٠ االغتجُاض١ٜ          

  ) صهٛى املطاضب١ ( . ) صهٛى املطاضب١ ( . 

  تاي١ٝ:تاي١ٝ:ايصٛض٠ املكبٛي١ ؾطعًا يػٓسات املكاضض١ بٛد٘ عاّ البس إٔ تتٛافط فٝٗا ايعٓاصط ايايصٛض٠ املكبٛي١ ؾطعًا يػٓسات املكاضض١ بٛد٘ عاّ البس إٔ تتٛافط فٝٗا ايعٓاصط اي    --22

  ايعٓصط األٍٚ :ايعٓصط األٍٚ :

ا٥٘ أٚ ا٥٘ أٚ إٔ ميجٌ ايصو ًَه١ٝ سص١ ؾا٥ع١ يف املؿطٚع ايصٟ أصسضت ايصهٛى إلْؿإٔ ميجٌ ايصو ًَه١ٝ سص١ ؾا٥ع١ يف املؿطٚع ايصٟ أصسضت ايصهٛى إلْؿ

  ط١ًٝ املؿطٚع َٔ بساٜت٘ إىل ْٗاٜت٘.ط١ًٝ املؿطٚع َٔ بساٜت٘ إىل ْٗاٜت٘.  ١ٝ١ٝمتًٜٛ٘، ٚتػتُط ٖصٙ املًهمتًٜٛ٘، ٚتػتُط ٖصٙ املًه
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ؾطعا يًُايو يف ًَه٘ َٔ بٝع ٖٚب١ ؾطعا يًُايو يف ًَه٘ َٔ بٝع ٖٚب١   ٠٠ٚترتتب عًٝٗا مجٝع اؿكٛم ٚايتصطفات املُطضٚترتتب عًٝٗا مجٝع اؿكٛم ٚايتصطفات املُطض

  ٚضٖٔ ٚإضخ ٚغريٖا. ٚضٖٔ ٚإضخ ٚغريٖا. 

  جاْٞ :جاْٞ :ايعٓصط ايايعٓصط اي

ٜكّٛ ايعكس صهٛى املكاضض١ ع٢ً أغاؽ إٔ ؾطٚط ايتعاقس ؼسزٖا )ْؿط٠ اإلصساض(ٚإٔ ٜكّٛ ايعكس صهٛى املكاضض١ ع٢ً أغاؽ إٔ ؾطٚط ايتعاقس ؼسزٖا )ْؿط٠ اإلصساض(ٚإٔ 

  )اإلهاب( ٜعرب عٓ٘ )االنتتاب(يف ٖصٙ ايصهٛى تعرب عٓ٘ َٛافك١ اؾ١ٗ .)اإلهاب( ٜعرب عٓ٘ )االنتتاب(يف ٖصٙ ايصهٛى تعرب عٓ٘ َٛافك١ اؾ١ٗ .

ٚال بس إٔ تؿٌُ ْؿط٠ اإلصساض ع٢ً مجٝع ايبٝاْات املطًٛب١ ؾطعا يف عكس ايكطاض ٚال بس إٔ تؿٌُ ْؿط٠ اإلصساض ع٢ً مجٝع ايبٝاْات املطًٛب١ ؾطعا يف عكس ايكطاض 

املاٍ ٚتٛظٜع ايطبض َٔ بٝإ اـاص١ بصيو اإلصساض املاٍ ٚتٛظٜع ايطبض َٔ بٝإ اـاص١ بصيو اإلصساض   )املطاضب١(َٔ سٝح بٝإ َع١ًَٝٛ ضأؽ)املطاضب١(َٔ سٝح بٝإ َع١ًَٝٛ ضأؽ

  ع٢ً تتفل ٖصٙ ايؿطٚط َع األسهاّ ايفك١ٝٗ املعرب٠ .ع٢ً تتفل ٖصٙ ايؿطٚط َع األسهاّ ايفك١ٝٗ املعرب٠ .

  ايعٓصط ايجايح: ايعٓصط ايجايح: 

إٔ تهٕٛ صهٛى املكاضض١ قاب١ً يًتساٍٚ بعس اْتٗا٤ ايفرت٠ احملسز٠ يالنتتاب باعتباض إٔ تهٕٛ صهٛى املكاضض١ قاب١ً يًتساٍٚ بعس اْتٗا٤ ايفرت٠ احملسز٠ يالنتتاب باعتباض 

  شيو تصطفا َٔ املايو يف ًَه٘ َع َطاعا٠ ايطٛابط ايتاي١ٝ :شيو تصطفا َٔ املايو يف ًَه٘ َع َطاعا٠ ايطٛابط ايتاي١ٝ :

َاٍ ايكطاض املتذُع بعس االنتتاب ٚقبٌ املباؾط٠ يف ايعٌُ باملاٍ َاظاٍ َاٍ ايكطاض املتذُع بعس االنتتاب ٚقبٌ املباؾط٠ يف ايعٌُ باملاٍ َاظاٍ إشا نإ إشا نإ   --أأ  

  ٕ تساٍٚ صهٛى املكاضض١ ٜعترب َبازي١ ْكس بٓكس ٚتطبل ع١ًٝ أسهاّ ايصطف.ٕ تساٍٚ صهٛى املكاضض١ ٜعترب َبازي١ ْكس بٓكس ٚتطبل ع١ًٝ أسهاّ ايصطف.إإْكٛزا فْكٛزا ف

إشا أصبض َاٍ ايكطاض زْٜٛا تطبل ع٢ً تساٍٚ صهٛى املكاضض١ أسهاّ تساٍٚ إشا أصبض َاٍ ايكطاض زْٜٛا تطبل ع٢ً تساٍٚ صهٛى املكاضض١ أسهاّ تساٍٚ   --بب  

  ايٓكٛز .ايٓكٛز .

ايٓكٛز، ٚايسٜٕٛ، ٚاألعٝإ ٚاملٓافع ايٓكٛز، ٚايسٜٕٛ، ٚاألعٝإ ٚاملٓافع   إشا صاض َاٍ ايكطاض َٛدٛزات كتًف١ َٔإشا صاض َاٍ ايكطاض َٛدٛزات كتًف١ َٔ  --زز  

ْ٘ هٛظ تساٍٚ صهٛى املكاضض١ ٚفكا يًػعط املرتاضٞ عًٝ٘ ٚطبكا يألسهاّ ْ٘ هٛظ تساٍٚ صهٛى املكاضض١ ٚفكا يًػعط املرتاضٞ عًٝ٘ ٚطبكا يألسهاّ إإفف

  ايؿطع١ٝ ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايػايب يف ٖصٙ اؿاي١ أعٝاْا َٚٓافع. ايؿطع١ٝ ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ايػايب يف ٖصٙ اؿاي١ أعٝاْا َٚٓافع. 

  ايعٓصط ايطابع :ايعٓصط ايطابع :

إٔ َٔ ٜتًك٢ سص١ًٝ االنتتاب يف ايصهٛى الغتجُاضٖا، ٚإقا١َ املؿطٚع بٗا ٖٛ إٔ َٔ ٜتًك٢ سص١ًٝ االنتتاب يف ايصهٛى الغتجُاضٖا، ٚإقا١َ املؿطٚع بٗا ٖٛ 

َٔ املؿطٚع إالمبكساضَا قس ٜػِٗ ب٘ بؿطا٤ بعض َٔ املؿطٚع إالمبكساضَا قس ٜػِٗ ب٘ بؿطا٤ بعض   ووضب ،أٟ عاٌَ املطاضب١، ٚال ميًضب ،أٟ عاٌَ املطاضب١، ٚال ميًاملطااملطا

إىل إٔ املطاضب١ ؾطٜو يف ايطبض بعس ؼكك٘ إىل إٔ املطاضب١ ؾطٜو يف ايطبض بعس ؼكك٘   فٗٛ ضب َاٍ مبا أغِٗ ب٘ باإلضاف١فٗٛ ضب َاٍ مبا أغِٗ ب٘ باإلضاف١  ايصهٛىايصهٛى

  ..ؽؽبٓػب١ اؿص١ احملسز٠ ي٘ يف ْؿط٠ اإلصساض، ٚتهٕٛ ًَهٝت٘ يف املؿطٚع ع٢ً ٖصا ألغابٓػب١ اؿص١ احملسز٠ ي٘ يف ْؿط٠ اإلصساض، ٚتهٕٛ ًَهٝت٘ يف املؿطٚع ع٢ً ٖصا ألغا
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ت٘ االنتتاب يف ايصهٛى، ٚع٢ً َٛدٛزات املؿطٚع ٖٞ ٜس ت٘ االنتتاب يف ايصهٛى، ٚع٢ً َٛدٛزات املؿطٚع ٖٞ ٜس ٚإٔ ٜس املطاضب ع٢ً سصًٝٚإٔ ٜس املطاضب ع٢ً سصًٝ

يف يف   ١١َٔ أغباب ايطُإ ايؿطع١ٝ، َع َطاعا٠ ايطٛابط ايػابكَٔ أغباب ايطُإ ايؿطع١ٝ، َع َطاعا٠ ايطٛابط ايػابك  ببأَاْ٘ ال ٜطُٔ إال بػبأَاْ٘ ال ٜطُٔ إال بػب

  ايتساٍٚ :                                                ايتساٍٚ :                                                

ٚف ٚف يف أغٛام األٚضام املاي١ٝ إٕ ٚدست، ٚشيو ٚفكا يعطيف أغٛام األٚضام املاي١ٝ إٕ ٚدست، ٚشيو ٚفكا يعط  املكاضض١املكاضض١  ٜتِ تساٍٚ صهٛىٜتِ تساٍٚ صهٛى

ايعطض ٚايطًب، ٚىطع إلضاز٠ ايعاقسٜٔ .نُا ٜتِ ايتساٍٚ بكٝاّ اؾ١ٗ املصسض٠ ٚغريٖا يف ايعطض ٚايطًب، ٚىطع إلضاز٠ ايعاقسٜٔ .نُا ٜتِ ايتساٍٚ بكٝاّ اؾ١ٗ املصسض٠ ٚغريٖا يف 

بؿطا٤ بؿطا٤ َس٠ قسز٠ َس٠ قسز٠   بإعالٕ ٚإهاب ٜٛد٘ إىل اؾُٗٛض تًتعّ مبكتطاٙ خالٍبإعالٕ ٚإهاب ٜٛد٘ إىل اؾُٗٛض تًتعّ مبكتطاٙ خالٍزٚض١ٜ َع١ٓٝ زٚض١ٜ َع١ٓٝ فرتات فرتات 

ٖصٙ ايصهٛى بػعط َعني، ٚوػٔ إٔ تػتعني يف ؼسٜس ايػعط بأٌٖ اـرب٠ ٚفكا يعطٚف ٖصٙ ايصهٛى بػعط َعني، ٚوػٔ إٔ تػتعني يف ؼسٜس ايػعط بأٌٖ اـرب٠ ٚفكا يعطٚف 

  طنع املايٞ يًُؿطٚع .طنع املايٞ يًُؿطٚع .ايػٛم ٚاملايػٛم ٚامل

ع٢ً ْص بطُإ عاٌَ ع٢ً ْص بطُإ عاٌَ صهٛى املكاضض١ صهٛى املكاضض١   أٚأٚ  هٛظ أ ٕ تؿتٌُ ْؿط٠ اإلصساضهٛظ أ ٕ تؿتٌُ ْؿط٠ اإلصساض  الال  ..11

ْػب١ َع١ٓٝ َٔ ايطبض ٚإٕ ٚقع ايٓص ع٢ً شيو صطاس١ أٚ ضُٓا ْػب١ َع١ٓٝ َٔ ايطبض ٚإٕ ٚقع ايٓص ع٢ً شيو صطاس١ أٚ ضُٓا   املطاضب١ ضأؽ املاٍ أٚاملطاضب١ ضأؽ املاٍ أٚ

ٚتطبل عًٝ٘ أسهاّ ايكطض فال هٛظ زفع ظٜاز٠ عًٝ٘ ٚتطبل عًٝ٘ أسهاّ ايكطض فال هٛظ زفع ظٜاز٠ عًٝ٘   قطاضًاقطاضًا  قطضًا القطضًا النإ ايعكس نإ ايعكس 

  كساض. كساض. ٚيٛمل تهٔ قسز٠ املٚيٛمل تهٔ قسز٠ امل

عًٝٗا ع٢ً ْص ًٜعّ عًٝٗا ع٢ً ْص ًٜعّ   ٤٤ايصازض بٓاايصازض بٓااملكاضض١ املكاضض١   صوصو  ال هٛظ إٔ تؿتٌُ ْؿط٠ اإلصساض ٚالال هٛظ إٔ تؿتٌُ ْؿط٠ اإلصساض ٚال  ..11

بايبٝع ٚيٛ نإ َعًكا أٚ َطافا يًُػتكبٌ، ٚإمنا هٛظ إٔ ٜتطُٔ صو املكاضض١ ٚعسا بايبٝع ٚيٛ نإ َعًكا أٚ َطافا يًُػتكبٌ، ٚإمنا هٛظ إٔ ٜتطُٔ صو املكاضض١ ٚعسا 

املكسض٠ َٔ اـربا٤،  فإٕ املكسض٠ َٔ اـربا٤،  فإٕ   بايك١ُٝبايك١ُٝ  سس، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ال ٜتِ ايبٝع إال بعك، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ال ٜتِ ايبٝع إال بعكععًَعَا بايبًَٝعَا بايبٝ

ايطُإ ايطُإ   ّّخالٍ بايٛعس ضطض باملٛعٛز يعّ  ايٛاعس تعٜٛط٘ ٚفكا ألسهاخالٍ بايٛعس ضطض باملٛعٛز يعّ  ايٛاعس تعٜٛط٘ ٚفكا ألسهاتطتب ع٢ً اإلتطتب ع٢ً اإل

  ايؿطع١ٝ .ايؿطع١ٝ .

إىل إىل   ٟٟاملصسض٠ ع٢ً أغاغٗا ْصا ٜؤزاملصسض٠ ع٢ً أغاغٗا ْصا ٜؤز  ىىال هٛظ إٔ تتطُٔ ْؿط٠ اإلصساض ٚال ايصهٛال هٛظ إٔ تتطُٔ ْؿط٠ اإلصساض ٚال ايصهٛ  ..11

  ٚقع نإ ايعكس باطال، ٜٚرتتب ع٢ً شيو:ٚقع نإ ايعكس باطال، ٜٚرتتب ع٢ً شيو:  ٕٕفإفإ  استُاٍ قطع ايؿطن١ يف ايطبضاستُاٍ قطع ايؿطن١ يف ايطبض

صاسب ايصو املؿطٚع صاسب ايصو املؿطٚع   أٚأٚ  عس ّ دٛاظ اؾرتاط َبًؼ قسز ؿ١ًُ ايصهٛىعس ّ دٛاظ اؾرتاط َبًؼ قسز ؿ١ًُ ايصهٛى  --أأ  

    ايصازض٠ بٓا٤ عًٝٗاايصازض٠ بٓا٤ عًٝٗااملكاضض١ املكاضض١ يف ْؿط٠ اإلصساض ٚصهٛى يف ْؿط٠ اإلصساض ٚصهٛى 

عٔ ضأؽ املاٍ ٚيٝؼ عٔ ضأؽ املاٍ ٚيٝؼ   سسيعا٥يعا٥بعٓاٙ ايؿطعٞ، ٖٚٛ ابعٓاٙ ايؿطعٞ، ٖٚٛ ا  ضضايطبايطب  إٕ قٌ ايكػ١ُ ٖٛإٕ قٌ ايكػ١ُ ٖٛ  --بب  

ايتكِٜٛ يًُؿطٚع ايتكِٜٛ يًُؿطٚع   طف َكساض ايطبض، إَا بايتٓطٝض أٚطف َكساض ايطبض، إَا بايتٓطٝض أٚععٜٜٚٚأٚ ايػ١ً، أٚ ايػ١ً،   اإلٜطازاإلٜطاز
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 مح١ً  ايصهٛى،  مح١ً  ايصهٛى، ضأؽ املاٍ فٗٛ ايطبض ايصٟ ٜٛظع بنيضأؽ املاٍ فٗٛ ايطبض ايصٟ ٜٛظع بني  ٔٔعع  ظازظاز  بايٓكس، َٚابايٓكس، َٚا

  ٚعاٌَ املطاضب١، ٚفكا يؿطٚط ايعكس.ٚعاٌَ املطاضب١، ٚفكا يؿطٚط ايعكس.

إٔ ٜعس سػاب أضباح ٚخػا٥ط يًُؿطٚع، ٚإٔ ٜهٕٛ َعًٓا ٚؼت تصطف مح١ً إٔ ٜعس سػاب أضباح ٚخػا٥ط يًُؿطٚع، ٚإٔ ٜهٕٛ َعًٓا ٚؼت تصطف مح١ً   --زز  

  ايصهٛى .ايصهٛى .

، ٚبايٓػب١ ، ٚبايٓػب١ اإل بايكػ١ُاإل بايكػ١ُ  ّّايتكِٜٛ، ٚال ًٜعايتكِٜٛ، ٚال ًٜع  ٜػتشل ايطبض بايعٗٛض، ٚميًو بايتٓطٝض أٜٚػتشل ايطبض بايعٗٛض، ٚميًو بايتٓطٝض أٚ  11

ع٢ً ططيف ايعكس ع٢ً ططيف ايعكس   عع،َٚا ٜٛظ،َٚا ٜٛظ  غ١ً فإْ٘ هٛظ إٔ تٛظع غًت٘غ١ً فإْ٘ هٛظ إٔ تٛظع غًت٘  أٚأٚ  اًًايًُؿطٚع ايصٟ ٜسض إٜطازيًُؿطٚع ايصٟ ٜسض إٜطاز

  قبٌ ايتٓطٝض )ايتصف١ٝ (ٜعترب َبايؼ َسفٛع١ ؼت اؿػاب .قبٌ ايتٓطٝض )ايتصف١ٝ (ٜعترب َبايؼ َسفٛع١ ؼت اؿػاب .

يف ْٗا١ٜ يف ْٗا١ٜ   ١١ميٓع ؾطعا َٔ ايٓص يف ْؿط٠ اإلصساض ع٢ً اقتطاع ْػب١ َعٝٓميٓع ؾطعا َٔ ايٓص يف ْؿط٠ اإلصساض ع٢ً اقتطاع ْػب١ َعٝٓ  يٝؼ ٖٓاى َايٝؼ ٖٓاى َا  11

نٌ زٚض٠ إَا َٔ سص١ مح١ً ايصهٛى يف اإلضباح يف ساي١ ٚدٛز تٓطٝض زٚضٟ ،ٚإَا نٌ زٚض٠ إَا َٔ سص١ مح١ً ايصهٛى يف اإلضباح يف ساي١ ٚدٛز تٓطٝض زٚضٟ ،ٚإَا 

١ املٛظع١ ؼت اؿػاب ٚٚضعٗا يف استٝاطٞ خاص ١ املٛظع١ ؼت اؿػاب ٚٚضعٗا يف استٝاطٞ خاص ايػًايػً  َٔ سصتِٗ يف اإلٜطاز أَٚٔ سصتِٗ يف اإلٜطاز أٚ

  ضأؽ املاٍ .ضأؽ املاٍ .  ٠٠ملٛاد١ٗ كاطط خػاضملٛاد١ٗ كاطط خػاض

صهٛى املكاضض١ ع٢ً ٚعسصهٛى املكاضض١ ع٢ً ٚعس  ميٓع ؾطعا َٔ ايٓص يف ْؿط٠ اإلصساض أٚميٓع ؾطعا َٔ ايٓص يف ْؿط٠ اإلصساض أٚ  يٝؼ ٖٓاى َايٝؼ ٖٓاى َا  88

اـػطإ يف َؿطٚع َعني عًٞ إٔ ٜهٕٛ اـػطإ يف َؿطٚع َعني عًٞ إٔ ٜهٕٛ   ثايح مببًؼ بايتربع كصص ؾربثايح مببًؼ بايتربع كصص ؾرب  ططفططف

اَ٘ بايٛفا٤ بايتعاَ٘ يٝؼ ؾططا يف ْفاش اَ٘ بايٛفا٤ بايتعاَ٘ يٝؼ ؾططا يف ْفاش ايتعاَا َػتكال عٔ عكس املطاضب١ ،مبع٢ٓ إٔ قٝايتعاَا َػتكال عٔ عكس املطاضب١ ،مبع٢ٓ إٔ قٝ

ايعكس ٚتطتب أسهاَ٘ عًٝ٘ بني أططاف٘، َٚٔ ثِ فًٝؼ ؿ١ًُ ايصهٛى أٚعاٌَ ايعكس ٚتطتب أسهاَ٘ عًٝ٘ بني أططاف٘، َٚٔ ثِ فًٝؼ ؿ١ًُ ايصهٛى أٚعاٌَ 

قٝاّ قٝاّ   ّّاملطاضب١ ايسفع ببطالٕ املطاضب١، أٚ االَتٓاع عٔ ايٛفا٤ بايتعاَِٗ بٗا بػبب عساملطاضب١ ايسفع ببطالٕ املطاضب١، أٚ االَتٓاع عٔ ايٛفا٤ بايتعاَِٗ بٗا بػبب عس

تتٝض ٖصٙ ايٛغ١ًٝ تتٝض ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ب٘ عذ١ إٔ ٖصا االيتعاّ نإ قٌ اعتباض ((.ٚب٘ عذ١ إٔ ٖصا االيتعاّ نإ قٌ اعتباض ((.ٚ  ععاملتربع بايٛفا٤ مبا ترباملتربع بايٛفا٤ مبا ترب

  وواؾرتاى أنرب عسز ممهٔ َٔ املػتجُطٜٔ ٚخصٛصا صػاض ِٖ ْعطًا ألٕ صاؾرتاى أنرب عسز ممهٔ َٔ املػتجُطٜٔ ٚخصٛصا صػاض ِٖ ْعطًا ألٕ ص

املكاضض١ غٝهٕٛ يف َكسٚض أنجط َٔ تتٛفط يسِٜٗ َسخطات ق١ًًٝ ٜطغبٕٛ يف املكاضض١ غٝهٕٛ يف َكسٚض أنجط َٔ تتٛفط يسِٜٗ َسخطات ق١ًًٝ ٜطغبٕٛ يف 

إٔ ٜهٕٛ َٔ نباض األثطٜا٤، أٚ املصاضف، ٚايؿطنات إٔ ٜهٕٛ َٔ نباض األثطٜا٤، أٚ املصاضف، ٚايؿطنات   ّّاغتجُاضِٖ، ٚال ًٜٛاغتجُاضِٖ، ٚال ًٜٛ

ممهٔ َٔ أفطاز اجملتُع .ممهٔ َٔ أفطاز اجملتُع .عُّٛ ْفعٗا ألنرب عسز عُّٛ ْفعٗا ألنرب عسز   االغتجُاض١ٜ مما ٜع ياالغتجُاض١ٜ مما ٜع ي

متٌٜٛ املؿطٚعات ايطد١ُ ٚايهبري٠؛ ألْٗا متٌٜٛ املؿطٚعات ايطد١ُ ٚايهبري٠؛ ألْٗا   ١١يططٜكيططٜكاانُا أْ٘ ميهٔ بٛاغط١ ٖصٙ نُا أْ٘ ميهٔ بٛاغط١ ٖصٙ 

أؾب٘ َا تهٕٛ بؿطن١ املػا١ُٖ اييت فٝٗا أَٛاٍ ضد١ُ َٔ عسز نبري َٔ ايٓاؽ، أؾب٘ َا تهٕٛ بؿطن١ املػا١ُٖ اييت فٝٗا أَٛاٍ ضد١ُ َٔ عسز نبري َٔ ايٓاؽ، 
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ٜٚعٜس َٔ اط٦ُٓإ اؾُٗٛض يًُؿاضن١ ضُإ اؿه١َٛ إلطفا٤ ٖصٙ ايصهٛى يف ٜٚعٜس َٔ اط٦ُٓإ اؾُٗٛض يًُؿاضن١ ضُإ اؿه١َٛ إلطفا٤ ٖصٙ ايصهٛى يف 

  عٔ شيو.عٔ شيو.  ففايٛقايٛق  ساٍ عذعساٍ عذع

َتفطق١ ٚقفت يػطض ٚاسس، أٚ َتفطق١ ٚقفت يػطض ٚاسس، أٚ   ٠٠إٔ تهٕٛ يألٚقاف عكاضات صػريإٔ تهٕٛ يألٚقاف عكاضات صػري  ١١يصٝػيصٝػااٚنٝف١ٝ ٖصٙ ٚنٝف١ٝ ٖصٙ 

أغطاض كتًف١ ٚيٝؼ يف َكسٚض األٚقاف اغتجُاض نٌ عكاض َٓٗا مبفطزٙ يصػطٙ أٚ يعسّ أغطاض كتًف١ ٚيٝؼ يف َكسٚض األٚقاف اغتجُاض نٌ عكاض َٓٗا مبفطزٙ يصػطٙ أٚ يعسّ 

اع ٚػُع سصًٝتٗا اع ٚػُع سصًٝتٗا دس٣ٚ اغتجُاضٙ يٛسسٙ ٚنإ َٔ َصًش١ ٖصٙ األٚقاف املتفطق١ تبدس٣ٚ اغتجُاضٙ يٛسسٙ ٚنإ َٔ َصًش١ ٖصٙ األٚقاف املتفطق١ تب

فسٜا اقتصازٜا ٜٚػتػٌ ضٜع ٖصا املؿطٚع يصاحل ْفؼ فسٜا اقتصازٜا ٜٚػتػٌ ضٜع ٖصا املؿطٚع يصاحل ْفؼ   ٕٕٜٚؿرت٣ بٗا َؿطٚع أٚ أنجط ٜهٜٛٚؿرت٣ بٗا َؿطٚع أٚ أنجط ٜهٛ

املؿاضٜع ايهبري٠ املؿاضٜع ايهبري٠   اؾٗات اييت سسزٖا ايٛاقفٕٛ بٓػب١ إغٗاّ ايعكاضات ايػابك١ يف املؿطٚع أٚاؾٗات اييت سسزٖا ايٛاقفٕٛ بٓػب١ إغٗاّ ايعكاضات ايػابك١ يف املؿطٚع أٚ

((2121))..  

طٚع سٝح طٚع سٝح ٖٚصا األغًٛب ٜتبع َبسأ اقتصازٜا غًُٝا ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ باؿذِ األَجٌ يًُؿٖٚصا األغًٛب ٜتبع َبسأ اقتصازٜا غًُٝا ٖٚٛ َا ٜػ٢ُ باؿذِ األَجٌ يًُؿ

تٓدفض ايتهًف١ ٜٚعٜس ايعا٥س، مما ٜع ي إزاض٠ دٝس٠ ملٛاضز اجملتُع ٚبايتايٞ تععِٝ املٓفع١ تٓدفض ايتهًف١ ٜٚعٜس ايعا٥س، مما ٜع ي إزاض٠ دٝس٠ ملٛاضز اجملتُع ٚبايتايٞ تععِٝ املٓفع١ 

  ((2121))أٖساف املؿاضٜع . أٖساف املؿاضٜع .   سسايعاَ٘ ٖٚٛ أسايعاَ٘ ٖٚٛ أس

ٌ ٌ ٚنٝف١ٝ ٖصا األغًٛب ٜتُجٌ يف بٝع دع٤ َٔ ايٛقف بايكسض ايصٟ وتاز إىل قُٝت٘ َٔ أدٚنٝف١ٝ ٖصا األغًٛب ٜتُجٌ يف بٝع دع٤ َٔ ايٛقف بايكسض ايصٟ وتاز إىل قُٝت٘ َٔ أد

  عُاضٙ ٚإصالح اؾع٤ املتبكٞ بٛاغط١ ايك١ُٝ اييت مت ايبٝع بٗا.عُاضٙ ٚإصالح اؾع٤ املتبكٞ بٛاغط١ ايك١ُٝ اييت مت ايبٝع بٗا.إإ

َٚٔ خالٍ ٖصٙ ايططٜك١ ميهٔ اغتجُاض ايٛقف، ٚتؿػًٝ٘ بسال َٔ بكا٥٘ َعطال ٚغري َػتػٌ  َٚٔ خالٍ ٖصٙ ايططٜك١ ميهٔ اغتجُاض ايٛقف، ٚتؿػًٝ٘ بسال َٔ بكا٥٘ َعطال ٚغري َػتػٌ  

ْعطا يعسّ ٚدٛز ايػٝٛي١ ايالظ١َ، ٚيف ٖصا فا٥س٠ يًٛقف ٚيًُصاضف، ٚيًُذتُع عَُٛا ،َٚٝع٠ ْعطا يعسّ ٚدٛز ايػٝٛي١ ايالظ١َ، ٚيف ٖصا فا٥س٠ يًٛقف ٚيًُصاضف، ٚيًُذتُع عَُٛا ،َٚٝع٠ 

مٛ شيو، مما ٜع ي  مٛ شيو، مما ٜع ي    ممٛال أٚممٛال أٚ  طف آخط يٝسخٌ ؾطٜها أٚطف آخط يٝسخٌ ؾطٜها أٖٚصٙ ايططٜك١ عسّ اؿاد١ إىل طٖصٙ ايططٜك١ عسّ اؿاد١ إىل ط

  اغتػالي١ٝ ايٛقف ٚايكسض٠.اغتػالي١ٝ ايٛقف ٚايكسض٠.

مبا إٔ ايٛقف عٌُ خريٟ فُٔ املتٛقع يف ساي١ عسّ ايكسض٠ ع٢ً اغتجُاض أصٌ ايٛقف إٔ مبا إٔ ايٛقف عٌُ خريٟ فُٔ املتٛقع يف ساي١ عسّ ايكسض٠ ع٢ً اغتجُاض أصٌ ايٛقف إٔ                 

ٚع ايٛقف َا وتاز إيٝ٘ َٔ غٝٛي١ ال غُٝا ٚع ايٛقف َا وتاز إيٝ٘ َٔ غٝٛي١ ال غُٝا ٜٛدس َٔ اؿه١َٛ أٚ احملػٓني َٔ ٜكّٛ بإقطاض َؿطٜٛدس َٔ اؿه١َٛ أٚ احملػٓني َٔ ٜكّٛ بإقطاض َؿط

إشا اغتشطط املكطٚض َا يف ايكطض اؿػٔ َٔ أدط ٚثٛاب ععِٝ َٔ اهلل تعاىل، ٚنٕٛ اؾٗات إشا اغتشطط املكطٚض َا يف ايكطض اؿػٔ َٔ أدط ٚثٛاب ععِٝ َٔ اهلل تعاىل، ٚنٕٛ اؾٗات 
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اييت ٜصطف عًٝٗا ايٛقف دٗات عاَ٘ َٔ دٗات ايرب ٚاـري ٚاإلسػإ ، بٌ قطض بعض ايفكٗا٤ أْ٘ اييت ٜصطف عًٝٗا ايٛقف دٗات عاَ٘ َٔ دٗات ايرب ٚاـري ٚاإلسػإ ، بٌ قطض بعض ايفكٗا٤ أْ٘ 

ٚصٝاْت٘ ٚنإ ي٘ د١ٗ عا١َ َٔ دٗات ٚصٝاْت٘ ٚنإ ي٘ د١ٗ عا١َ َٔ دٗات   يف ساي١ نٕٛ ايٛقف ال ضٜع ي٘ عٝح ٜتُهٔ َٔ إعُاضٙيف ساي١ نٕٛ ايٛقف ال ضٜع ي٘ عٝح ٜتُهٔ َٔ إعُاضٙ

  ((2121))ايرب أْ٘ ٜٓفل عًٝ٘ َٔ بٝت َاٍ املػًُني .ايرب أْ٘ ٜٓفل عًٝ٘ َٔ بٝت َاٍ املػًُني .

إدطا٤ دٝس ألْ٘ ٜٛيس زخال إضافٝا إدطا٤ دٝس ألْ٘ ٜٛيس زخال إضافٝا ––إشا نإ َػتطاعا عًٝ٘ إشا نإ َػتطاعا عًٝ٘ ––ٖٚصا َٔ اؿه١َٛ املػ١ًُ ٖٚصا َٔ اؿه١َٛ املػ١ًُ 

  ٜصطف ع٢ً دٗات قس ٜهٕٛ مما ٜتشتِ أٚ ٜٓبػٞ ع٢ً ايسٚي١ إٔ تكّٛ بٓفػٗا َٚٛاضزٖا ايصات١ٝ.ٜصطف ع٢ً دٗات قس ٜهٕٛ مما ٜتشتِ أٚ ٜٓبػٞ ع٢ً ايسٚي١ إٔ تكّٛ بٓفػٗا َٚٛاضزٖا ايصات١ٝ.
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  صيغ استجنار النقود املوقوفة فرديا ومجاعياصيغ استجنار النقود املوقوفة فرديا ومجاعيا

  

ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٚاقف ايٓكٛز فطزا مل ٜؿرتى َع٘ غريٙ ٚميهٔ إٔ ٜؿرتى فُٛع١ يف ٚقف ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٚاقف ايٓكٛز فطزا مل ٜؿرتى َع٘ غريٙ ٚميهٔ إٔ ٜؿرتى فُٛع١ يف ٚقف 

  ٖصٙ ايٓكٛز ٚإٜطاح شيو فُٝا ًٜٞ:ٖصٙ ايٓكٛز ٚإٜطاح شيو فُٝا ًٜٞ:

ٓكٛز ٚيهٔ قطضت ٓكٛز ٚيهٔ قطضت بسا١ٜ ٜٓبػٞ إٔ ْعًِ أْ٘ قس قطضت طا٥ف١ َٔ ايفكٗا٤ عسّ صش١ ٚقف ايبسا١ٜ ٜٓبػٞ إٔ ْعًِ أْ٘ قس قطضت طا٥ف١ َٔ ايفكٗا٤ عسّ صش١ ٚقف اي

  ٖ٘٘ٚٛ ٚدٖٚٛ ٚد  ((2121))طا٥ف١ أخط٣ َٔ ايفكٗا٤ صش١ شيو ، ٚايكٍٛ بايصش١ ٖٛ املؿٗٛض َٔ قٍٛ املايه١ٝطا٥ف١ أخط٣ َٔ ايفكٗا٤ صش١ شيو ، ٚايكٍٛ بايصش١ ٖٛ املؿٗٛض َٔ قٍٛ املايه١ٝ

  ((1111))  ضمح٘ اهلل ضمح٘ اهلل ––ٖٚٛ اختٝاض ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ ٖٚٛ اختٝاض ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ   ((2929))ٚقٍٛ ٚيف َصٖب اؿٓاب١ًٚقٍٛ ٚيف َصٖب اؿٓاب١ً  ((2828))ايؿافع١ٝايؿافع١ٝ

  ..((1414))  ٚأيف بعض ايعًُا٤ ضغاي١ خاص١ يف ٖصا املٛضٛع تطدٝشا ؾٛاظ ٚقف ايٓكٛزٚأيف بعض ايعًُا٤ ضغاي١ خاص١ يف ٖصا املٛضٛع تطدٝشا ؾٛاظ ٚقف ايٓكٛز

اـاص١ اـاص١   اافإْ٘ بايٓعط إىل طبٝعتٗفإْ٘ بايٓعط إىل طبٝعتٗ––إٕ ؾا٤ اهلل إٕ ؾا٤ اهلل   ––ايٓكٛز ٖٚٛ ايطادضايٓكٛز ٖٚٛ ايطادض  ففٚع٢ً ايكٍٛ ظٛاظ ٚقٚع٢ً ايكٍٛ ظٛاظ ٚق

صٝؼ ؽتص بٗا ٚتٓاغبٗا اغتجُاضٖا ،فإضاف١ إىل صٝػ١ املطاضب١ اييت قطضٖا ايفكٗا٤ صٝؼ ؽتص بٗا ٚتٓاغبٗا اغتجُاضٖا ،فإضاف١ إىل صٝػ١ املطاضب١ اييت قطضٖا ايفكٗا٤   ىىفٗٓافٗٓا

ُٓٗا ُٓٗا يًٓكٛز املٛقٛف١، سٝح تكسّ ايٓكٛز املٛقٛف١ إىل ؾدص ٜكّٛ باالػاض بٗا ٜٚهٕٛ ايطبض بٝيًٓكٛز املٛقٛف١، سٝح تكسّ ايٓكٛز املٛقٛف١ إىل ؾدص ٜكّٛ باالػاض بٗا ٜٚهٕٛ ايطبض بٝ

( ( 1212))،ٜٚصطف املكساض ايصٟ ٜطع٘ ايٛقف يف املصطف ايصٟ عٝٓ٘ ايٛاقف،ٜٚصطف املكساض ايصٟ ٜطع٘ ايٛقف يف املصطف ايصٟ عٝٓ٘ ايٛاقف  ٘٘سػب َا ٜتفكإ عًٝسػب َا ٜتفكإ عًٝ

  ::((1111))فإْ٘ ميهٔ إٔ ْصنط ايصٝػ١ ايتاي١ٝفإْ٘ ميهٔ إٔ ْصنط ايصٝػ١ ايتاي١ٝ

َٓاغب١ ْعري دٗسٙ يف اغتجُاض ٖصٙ َٓاغب١ ْعري دٗسٙ يف اغتجُاض ٖصٙ   ٠٠َع َالسع١ أْ٘ ميهٔ إٔ ٜفرتض يٓاظط ايٛقف أدطَع َالسع١ أْ٘ ميهٔ إٔ ٜفرتض يٓاظط ايٛقف أدط--

  ((1111))--ايٓكٛز املٛقٛف١ايٓكٛز املٛقٛف١

  ..((1111))،ٖٚٛ ايُٓا٤ يف ايتذاض٠ ٖٚٞ اغِ ملا ضع٘ أٚ ضع٘ غًعت٘،ٖٚٛ ايُٓا٤ يف ايتذاض٠ ٖٚٞ اغِ ملا ضع٘ أٚ ضع٘ غًعت٘  ١١َأخٛش َٔ ايبشَأخٛش َٔ ايبش  ع١ يػ١:ع١ يػ١:اااملطاملط

  ..  ((1111)))بٝع ايؿ٤ٞ بطأؽ َاي٘ ٚضع٘ َعًّٛ ( )بٝع ايؿ٤ٞ بطأؽ َاي٘ ٚضع٘ َعًّٛ (   ٚيف االصطالح :ٚيف االصطالح :

ٚإشا ناْت ايػًع١ ٚإشا ناْت ايػًع١   --ضمحِٗ اهلل تعاىلضمحِٗ اهلل تعاىل  --ٖٚٞ دا٥ع٠ ع٢ً صشٝض َٔ نالّ ايفكٗا٤ٖٚٞ دا٥ع٠ ع٢ً صشٝض َٔ نالّ ايفكٗا٤

املؿرتٟ هلا فتػ٢ُ املطاع١ ايبػٝط١ ٖٚٞ املؿٗٛض٠ عٓس املؿرتٟ هلا فتػ٢ُ املطاع١ ايبػٝط١ ٖٚٞ املؿٗٛض٠ عٓس   َٛدٛز٠ يس٣ ايبا٥ع أصاًل قبٌ طًبَٛدٛز٠ يس٣ ايبا٥ع أصاًل قبٌ طًب

  اإلطالم يف نتب ايفكٗا٤ ايػابكني.اإلطالم يف نتب ايفكٗا٤ ايػابكني.

  ع١ املطنب١: ٖٚٞ املطاع١ يألَط بايؿطا٤ أٚ يًٛعس بايؿطا٤.ع١ املطنب١: ٖٚٞ املطاع١ يألَط بايؿطا٤ أٚ يًٛعس بايؿطا٤.ااٜٚٛدس َا ٜػ٢ُ باملطٜٚٛدس َا ٜػ٢ُ باملط
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ٚقس ؾاع  اغتدساَٗا يف ايٛقت اؿاضط ٚخصٛصا يف املصاضف اإلغال١َٝ ، ٚتهٕٛ ايػًع١ ٚقس ؾاع  اغتدساَٗا يف ايٛقت اؿاضط ٚخصٛصا يف املصاضف اإلغال١َٝ ، ٚتهٕٛ ايػًع١ 

َٛدٛز٠ يس٣ ايبا٥ع بٌ ٜكع ايٛعس ع٢ً إٔ ٜؿرتٟ ايططف األٍٚ غًع١ فسز٠ بعٝٓٗا َٛدٛز٠ يس٣ ايبا٥ع بٌ ٜكع ايٛعس ع٢ً إٔ ٜؿرتٟ ايططف األٍٚ غًع١ فسز٠ بعٝٓٗا يف اؿاي١ غري يف اؿاي١ غري 

  أٚ َٛاصفاتٗا َٔ قبٌ ايططف ايجاْٞ ، ثِ بعس ؾطا٥ٗا َٔ ايططف األٍٚ بطبض َعني .أٚ َٛاصفاتٗا َٔ قبٌ ايططف ايجاْٞ ، ثِ بعس ؾطا٥ٗا َٔ ايططف األٍٚ بطبض َعني .

إشا ٚقع ايبٝع ع٢ً ايػًع١ بعس إشا ٚقع ايبٝع ع٢ً ايػًع١ بعس --إٕ ؾا٤ اهلل تعاىلإٕ ؾا٤ اهلل تعاىل--ٖٚصٙ املعا١ًَ دا٥ع٠ ع٢ً ايصشٝض ٖٚصٙ املعا١ًَ دا٥ع٠ ع٢ً ايصشٝض 

  ا قبطا ؾطعٝا ا قبطا ؾطعٝا زخٛهلا يف ًَو املأَٛض ٚقبطٗزخٛهلا يف ًَو املأَٛض ٚقبطٗ

ٚتتٝض صٝػ١ املطاع١ يآلَط بايؿطا٤ َع االيتعاّ ايسقٝل بطٛابطٗا ايؿطع١ٝ فاال َطعا ٚتتٝض صٝػ١ املطاع١ يآلَط بايؿطا٤ َع االيتعاّ ايسقٝل بطٛابطٗا ايؿطع١ٝ فاال َطعا 

، فتػس ساد١ نجرئٜ ممٔ ٜطٜسٕٚ ايػًع ٚيٝؼ يسِٜٗ ايسخٌ ، فتػس ساد١ نجرئٜ ممٔ ٜطٜسٕٚ ايػًع ٚيٝؼ يسِٜٗ ايسخٌ با الغتجُاض ايٓكٛز املٛقٛف١با الغتجُاض ايٓكٛز املٛقٛف١َٚٓاغَٚٓاغ

  ..ف ايطب١ٜٛف ايطب١ٜٛحملطّ بايطبا َٔ املصاضحملطّ بايطبا َٔ املصاضايهايف يف ايٛقت اؿاضط ٚتػ ي عٔ ايًذ٤ٛ إىل االقرتاض اايهايف يف ايٛقت اؿاضط ٚتػ ي عٔ ايًذ٤ٛ إىل االقرتاض ا

  نُا أْٗا تٓؿط اؿطن١ ايتذاض١ٜ ٚيف شيو فٛا٥س اقتصاز١ٜ يًُٓتذني ٚاملػتًٗهني.نُا أْٗا تٓؿط اؿطن١ ايتذاض١ٜ ٚيف شيو فٛا٥س اقتصاز١ٜ يًُٓتذني ٚاملػتًٗهني.  

  َأخٛش َٔ ايكػط ٖٚٛ اؿص١ ٚايٓصٝب.َأخٛش َٔ ايكػط ٖٚٛ اؿص١ ٚايٓصٝب.  ايتكػٝط يػ١:ايتكػٝط يػ١:

)تأدٌٝ ايجُٔ بأدًني فصاعسًا(،ع٢ً إٔ َصطًض ايتكػٝط يٝؼ َػتدسَا يف )تأدٌٝ ايجُٔ بأدًني فصاعسًا(،ع٢ً إٔ َصطًض ايتكػٝط يٝؼ َػتدسَا يف   ٚيف االصطالح:ٚيف االصطالح:

ٚع٢ً ْطام ٚع٢ً ْطام   --ايتأدٌٝايتأدٌٝايػابكني بٌ نإ ٜػتدسّ َصطًض ايػابكني بٌ نإ ٜػتدسّ َصطًض ايفكٗا٤ ايفكٗا٤   يس٣يس٣--ت عًٝ٘ت عًٝ٘سسٚز َا أطًعسسٚز َا أطًع

  ٖٚٛ مبع٢ٓ ايتكػٝط.ٖٚٛ مبع٢ٓ ايتكػٝط.--ضٝل أٜطًاضٝل أٜطًا

: ٜطاز ب٘ ايتفطٜل ٚتكسٜط ايؿ٤ٞ ع٢ً أٚقات َع١ًَٛ َتتابع١ َؿاٖط٠ أٚ َػاْا٠ : ٜطاز ب٘ ايتفطٜل ٚتكسٜط ايؿ٤ٞ ع٢ً أٚقات َع١ًَٛ َتتابع١ َؿاٖط٠ أٚ َػاْا٠   ايتأدٌٝايتأدٌٝإش إٔ إش إٔ 

، ، يف َٛاطٔ َتفطق١يف َٛاطٔ َتفطق١، ٚإمنا نإ ٜطز ، ٚإمنا نإ ٜطز ع٢ً إٔ ايفكٗا٤ مل ٜهْٛٛا ٜفطزٕٚ ي٘ بابًا أٚ عجًا َػتكال ع٢ً إٔ ايفكٗا٤ مل ٜهْٛٛا ٜفطزٕٚ ي٘ بابًا أٚ عجًا َػتكال 

ٜٚطدع ٖصا إىل عسّ أُٖٝت٘ يف ايعصٛض ايػابك١ غالف ايعصط اؿاضط سٝح ؾاع أغتدسا١َ  ٜٚطدع ٖصا إىل عسّ أُٖٝت٘ يف ايعصٛض ايػابك١ غالف ايعصط اؿاضط سٝح ؾاع أغتدسا١َ  

ع٢ً ْطام ٚاغع. ٚايبٝع إىل أدٌ أٚ أدًني فأنجط َع ايعٜاز٠ يف ايجُٔ َٔ أدٌ ايتأدٌٝ دا٥ع إٕ ع٢ً ْطام ٚاغع. ٚايبٝع إىل أدٌ أٚ أدًني فأنجط َع ايعٜاز٠ يف ايجُٔ َٔ أدٌ ايتأدٌٝ دا٥ع إٕ 

  ((1414))ؾا٤ اهلل تعاىل.ؾا٤ اهلل تعاىل.

ا ٚفا٥ستٗا ٜكاٍ عٔ ٖصٙ ايصٝػ١ ست٢ ا ٚفا٥ستٗا ٜكاٍ عٔ ٖصٙ ايصٝػ١ ست٢ َٚا قٌٝ عٔ صٝػ١ املطاع١ يآلَط بايؿطا٤ َٚس٣ َال٤َتَٗٚا قٌٝ عٔ صٝػ١ املطاع١ يآلَط بايؿطا٤ َٚس٣ َال٤َتٗ

  إٕ ٖاتني ايصٝػتني تتُإ يف أسٝإ نجري٠ يف ع١ًُٝ ٚاسس٠ .إٕ ٖاتني ايصٝػتني تتُإ يف أسٝإ نجري٠ يف ع١ًُٝ ٚاسس٠ .
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  ((1212))يف ايًػ١ اإلعطا٤ ٚايسفع.يف ايًػ١ اإلعطا٤ ٚايسفع.  بُٗا بُٗا   بتشطٜو ايالّ يف نًُٝٗا ٜكصسبتشطٜو ايالّ يف نًُٝٗا ٜكصس  ايػًَِ ٚايػًَفايػًَِ ٚايػًَف

نإٔ نإٔ   ((1111))١  ببسٍ ٜسفع عاداًل( ١  ببسٍ ٜسفع عاداًل( فٝعطف ايػًَِ بأْ٘) بٝع َٛصٛف ايصَفٝعطف ايػًَِ بأْ٘) بٝع َٛصٛف ايصَ  ٚأَا يف االصطالحٚأَا يف االصطالح

ٜؿرتٟ اإلْػإ َجاًل ن١ُٝ َع١ًَٛ َٔ أْتاز ظضاعٞ مل ٜتِ أْتاد٘ بعس مببًؼ ٜػسز فٛضًا يًُعاضع ٜؿرتٟ اإلْػإ َجاًل ن١ُٝ َع١ًَٛ َٔ أْتاز ظضاعٞ مل ٜتِ أْتاد٘ بعس مببًؼ ٜػسز فٛضًا يًُعاضع 

،فٝػتفٝس املؿرتٟ انفاض ايػعط، ٜٚػتفٝس املعاضع تٛفط ايتٌُٜٛ يهٞ ٜكّٛ بايع١ًُٝ اإلْتاد١ٝ، ،فٝػتفٝس املؿرتٟ انفاض ايػعط، ٜٚػتفٝس املعاضع تٛفط ايتٌُٜٛ يهٞ ٜكّٛ بايع١ًُٝ اإلْتاد١ٝ، 

ٛا٥س املؿرتن١.ٚعكس ايػًِ دا٥ع بايهتاب ٛا٥س املؿرتن١.ٚعكس ايػًِ دا٥ع بايهتاب ٚتٛفط ايطُإ يتػٜٛل إْتاد٘، إىل غري شايو َٔ ايفٚتٛفط ايطُإ يتػٜٛل إْتاد٘، إىل غري شايو َٔ ايف

بايٓاؽ ساد١ إيٝ٘ ،ألٕ أضباب بايٓاؽ ساد١ إيٝ٘ ،ألٕ أضباب   ٚألٕٚألٕٚاإلمجاع، قاٍ ابٔ قساَ٘ يف بٝإ اؿه١ُ َٔ دٛاظٙ .)ٚاإلمجاع، قاٍ ابٔ قساَ٘ يف بٝإ اؿه١ُ َٔ دٛاظٙ .)ٚايػ١ٓ ٚايػ١ٓ 

ٚايجُاض ٚايتذاضات وتادٕٛ إىل ايٓفك١ ع٢ً أْفػِٗ، ٚعًٝٗا يتهٌُ ،ٚقس تعٛظِٖ ايٓفك١ ٚايجُاض ٚايتذاضات وتادٕٛ إىل ايٓفك١ ع٢ً أْفػِٗ، ٚعًٝٗا يتهٌُ ،ٚقس تعٛظِٖ ايٓفك١   ععايعض ٚايعض ٚ

  االغرتخاص (.االغرتخاص (.ايػًِ يريتفكٛا ٜٚطتفل املػًِ بايػًِ يريتفكٛا ٜٚطتفل املػًِ ب  ِِفذٛظ هلفذٛظ هل

فُٔ خالٍ ٖصٙ ايصٝػ١ ٚاألغًٛب ميهٔ متٌٜٛ املؿطٚعات ايعضاع١ٝ ٚمٖٛا ممٔ تٓكص فُٔ خالٍ ٖصٙ ايصٝػ١ ٚاألغًٛب ميهٔ متٌٜٛ املؿطٚعات ايعضاع١ٝ ٚمٖٛا ممٔ تٓكص 

ٚتػتفٝس َؤغػ١ ٚتػتفٝس َؤغػ١ ايفطص١ ايفطص١ ايالظ١َ يإلْتاز ٚتػِٗ ايٓكٛز املٛقٛف١ يف تٛفري ٖصٙ ايالظ١َ يإلْتاز ٚتػِٗ ايٓكٛز املٛقٛف١ يف تٛفري ٖصٙ ايػٝٛي١ ايػٝٛي١   أصشابٗاأصشابٗا

ايٛقف بؿطا٤ ٖصٙ ايػًع١ بػعط َٓدفض يتعٝس بٝعٗا بعس د ي احملصٍٛ ايعضاعٞ بػعط أع٢ً ايٛقف بؿطا٤ ٖصٙ ايػًع١ بػعط َٓدفض يتعٝس بٝعٗا بعس د ي احملصٍٛ ايعضاعٞ بػعط أع٢ً 

َػتفٝس٠ َٔ ايفطم بني ايػعطٜٔ مما ٜفٝس ايططفني ٚاالقتصاز بعاَ٘ .َػتفٝس٠ َٔ ايفطم بني ايػعطٜٔ مما ٜفٝس ايططفني ٚاالقتصاز بعاَ٘ .

  

يف ايعصط اؿسٜح فكس ٚدست ؾطنات املػا١ُٖ يف ايعصط اؿسٜح فكس ٚدست ؾطنات املػا١ُٖ   االقتصاز١ٜاالقتصاز١ٜ  َع تطٛض ايفهط ٚاملُاضغ١َع تطٛض ايفهط ٚاملُاضغ١

ِ اجملتُع١ يالغتجُاض يف ْؿاط أٚ ِ اجملتُع١ يالغتجُاض يف ْؿاط أٚ ايعا١َ اييت ٜؿرتى فٝٗا فُٛع١ نبري٠ َٔ ايٓاؽ تٛد٘ أَٛاهلايعا١َ اييت ٜؿرتى فٝٗا فُٛع١ نبري٠ َٔ ايٓاؽ تٛد٘ أَٛاهل

أْؿط٘ َتعسز٠ مما نإ ي٘ أثط٠ ايهبري يف ايكسض٠ ع٢ً ايسخٍٛ  يف َؿطٚعات اغتجُاض١ٜ نبري٠ أْؿط٘ َتعسز٠ مما نإ ي٘ أثط٠ ايهبري يف ايكسض٠ ع٢ً ايسخٍٛ  يف َؿطٚعات اغتجُاض١ٜ نبري٠ 

ٖٚا١ً٥ مل ٜهٔ ممهًٓا َٔ زٕٚ ٖصا األغًٛب ايكسض٠ عًٝٗا ،ْعطًا ألْٗا تتعس٣ املكسض٠ املاي١ٝ ٖٚا١ً٥ مل ٜهٔ ممهًٓا َٔ زٕٚ ٖصا األغًٛب ايكسض٠ عًٝٗا ،ْعطًا ألْٗا تتعس٣ املكسض٠ املاي١ٝ 

ادتُاع َسخطات صػري٠ عٝح ٜتهٕٛ َٓٗا ضأؽ َاٍ ضدِ ميهٓ٘ ادتُاع َسخطات صػري٠ عٝح ٜتهٕٛ َٓٗا ضأؽ َاٍ ضدِ ميهٓ٘   يًؿدص ايٛاسس، مما ٜع ييًؿدص ايٛاسس، مما ٜع ي

االغتجُاض يف ٖصٙ اجملاالت ايهبري٠، ٚنُا ٚدست ؾطنا ت املػا١ُٖ ٖصٙ فكس ٚدست االغتجُاض يف ٖصٙ اجملاالت ايهبري٠، ٚنُا ٚدست ؾطنا ت املػا١ُٖ ٖصٙ فكس ٚدست 

فٝٗا عسز نبري َٔ ايٓاؽ .ٖٚصٙ ايٓكٛز املٛقٛف١ مجاعًٝا ال فٝٗا عسز نبري َٔ ايٓاؽ .ٖٚصٙ ايٓكٛز املٛقٛف١ مجاعًٝا ال اؾرتى اؾرتى   عا١َعا١َٚقف١ٝ ٚقف١ٝ   ؾطنات َػا١ُٖؾطنات َػا١ُٖ

املٛقٛف١ فطزٜا إال أْٗا أفطزت بايبشح ْعطا املٛقٛف١ فطزٜا إال أْٗا أفطزت بايبشح ْعطا   ؽتًف صٝؼ اغتجُاضٖا عٔ صٝؼ اغتجُاض ايٓكٛزؽتًف صٝؼ اغتجُاضٖا عٔ صٝؼ اغتجُاض ايٓكٛز

  يتُٝعٖا، ٚسادتٗا إىل ؼًٌٝ َٚعاؾ١ خاص١.يتُٝعٖا، ٚسادتٗا إىل ؼًٌٝ َٚعاؾ١ خاص١.
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ٚميهٔ إٔ ٜعطف ايصٓسٚم ايٛقفٞ بأْ٘؛ طٚعا٤ ٜتِ فٝ٘ ػُٝع ايصسقات ايٛقف١ٝ ايٓكس١ٜ ٚميهٔ إٔ ٜعطف ايصٓسٚم ايٛقفٞ بأْ٘؛ طٚعا٤ ٜتِ فٝ٘ ػُٝع ايصسقات ايٛقف١ٝ ايٓكس١ٜ               

تكّٛ ٚتؿطف عًٝ٘ إزاض٠ تكّٛ ٚتؿطف عًٝ٘ إزاض٠ ––ٜهْٕٛٛ عاز٠ نجرئٜ ٜهْٕٛٛ عاز٠ نجرئٜ   ––َُٗا ناْت ق١ًًٝ َٔ َػاُٖني َتعسزٜٔ َُٗا ناْت ق١ًًٝ َٔ َػاُٖني َتعسزٜٔ 

ع٢ً اؾٗات ع٢ً اؾٗات   تكّٛ بٛظٝف١ ْاظط ايٛقف يٝتِ اغتجُاض ٖصٙ األَٛاٍ ٚايصطف َٔ ضٜعٗاتكّٛ بٛظٝف١ ْاظط ايٛقف يٝتِ اغتجُاض ٖصٙ األَٛاٍ ٚايصطف َٔ ضٜعٗاَتدصص١ َتدصص١ 

  ((1111))  صصاييت سسزٖا ايٛاقفٕٛاييت سسزٖا ايٛاقفٕٛ

ميتًهٕٛ ثطٚات َايٝ٘ ميتًهٕٛ ثطٚات َايٝ٘   ٚتتٝض ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ فطص١ نبري٠ يهجري َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ الٚتتٝض ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ فطص١ نبري٠ يهجري َٔ ايٓاؽ ايصٜٔ ال

نبري٠ متهِٓٗ َٔ االغتػالٍ بأٚقاف خاص١ ِٖ َع شيو ٜتُتعٕٛ مبػت٣ٛ دٝس َٔ ايسخٌ نبري٠ متهِٓٗ َٔ االغتػالٍ بأٚقاف خاص١ ِٖ َع شيو ٜتُتعٕٛ مبػت٣ٛ دٝس َٔ ايسخٌ 

َٓ٘  ؾٗطٜا ٜطعْٛٗا يف ٖصا ايصٓسٚم َٓ٘  ؾٗطٜا ٜطعْٛٗا يف ٖصا ايصٓسٚم   ٜػري٠ٜػري٠  ملٓتعِ ايصٟ ميهِٓٗ َٔ ازخاض ْػب١ ٚيٛملٓتعِ ايصٟ ميهِٓٗ َٔ ازخاض ْػب١ ٚيٛاا

ايٛقفٞ،نُا إٔ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ بطبٝعتٗا تتٝض أسهاّ ايطقاب١ اؿه١َٝٛ ٚايؿعب١ٝ ع٢ً ايٛقفٞ،نُا إٔ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ بطبٝعتٗا تتٝض أسهاّ ايطقاب١ اؿه١َٝٛ ٚايؿعب١ٝ ع٢ً 

احملاغب١ املعاصط٠ يف عًُٝاتٗا املدتًف١ احملاغب١ املعاصط٠ يف عًُٝاتٗا املدتًف١ ألتباع أْع١ُ ألتباع أْع١ُ األٚقاف عٔ ططٜل ضبط َعاَالتٗا املاي١ٝ األٚقاف عٔ ططٜل ضبط َعاَالتٗا املاي١ٝ 

ز٠ َٔ أغايٝب ٚططم احملاغب١ املتطٛض٠ ألعُاٍ ايؿطنات ٚاملؤغػات املاي١ٝ ٚصٓازٜل ز٠ َٔ أغايٝب ٚططم احملاغب١ املتطٛض٠ ألعُاٍ ايؿطنات ٚاملؤغػات املاي١ٝ ٚصٓازٜل ٚاالغتفاٚاالغتفا

االغتجُاض ٚاملصاضف  ٚمٖٛا َٔ اؾٗات اييت ميهٔ إٔ تؿهٌ مناشز ؼتصٟ يف ايطبط االغتجُاض ٚاملصاضف  ٚمٖٛا َٔ اؾٗات اييت ميهٔ إٔ تؿهٌ مناشز ؼتصٟ يف ايطبط 

اْعساَٗا نإ غببا ًَُٗا يطٝاع اْعساَٗا نإ غببا ًَُٗا يطٝاع   احملاغيب ٚايطقاب١ املاي١ٝ ،َٚٔ املعًّٛ إٔ ضعف ايطقاب١ ايعا١َ أٚاحملاغيب ٚايطقاب١ املاي١ٝ ،َٚٔ املعًّٛ إٔ ضعف ايطقاب١ ايعا١َ أٚ

ايتالعب بٗا نُا إٔ ايطقاب١ ع٢ً األٚقاف بصٝػٗا ايكسمي١ فٝٗا صعٛب١ ٚتهًف١ ٚهلصا ايتالعب بٗا نُا إٔ ايطقاب١ ع٢ً األٚقاف بصٝػٗا ايكسمي١ فٝٗا صعٛب١ ٚتهًف١ ٚهلصا األٚقاف ٚاألٚقاف ٚ

((1111))..قافقافناْت فهط٠ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ ْك١ً ْٛع١ٝ يف تطٛض األٚناْت فهط٠ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ ْك١ً ْٛع١ٝ يف تطٛض األٚ

ٚاألصٌ يف ٖصٙ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ إٔ تهٕٛ زا١ُ٥ َٚؤبس٠ ،ألٕ ايٛقف ع٢ً ايتأبٝس ،ٚيهٔ ٚاألصٌ يف ٖصٙ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ إٔ تهٕٛ زا١ُ٥ َٚؤبس٠ ،ألٕ ايٛقف ع٢ً ايتأبٝس ،ٚيهٔ 

ٝح ٜكف ايؿدص ايٓكٛز ٚمٖٛا َس٠ قسز٠ ٝح ٜكف ايؿدص ايٓكٛز ٚمٖٛا َس٠ قسز٠ شٖب بعض ايفكٗا٤ إىل صش١ ايٛقف املؤقت عشٖب بعض ايفكٗا٤ إىل صش١ ايٛقف املؤقت ع

  ((1111))أَٚت٢ استاز إيٝٗا اغرتزٖا .أَٚت٢ استاز إيٝٗا اغرتزٖا .

دع٤ دع٤ ٜفطط يف أَٛاي٘ أٚ ٜفطط يف أَٛاي٘ أٚ   َٔ ايٓاؽ الَٔ ايٓاؽ ال  نجريًانجريًا  ٚايكٍٛ بٗصا ٜٛفط يًُٛقف إَهاْات ٖا١ً٥،ألٕٚايكٍٛ بٗصا ٜٛفط يًُٛقف إَهاْات ٖا١ً٥،ألٕ

َٓٗا يف سٝات٘ خؿ١ٝ اؿاد١ إيٝٗا َػتكباًل،َع ضغبت٘ يف تكسِٜ اـري ٚاملػاعس٠ يآلخطٜٔ، فٗصٙ َٓٗا يف سٝات٘ خؿ١ٝ اؿاد١ إيٝٗا َػتكباًل،َع ضغبت٘ يف تكسِٜ اـري ٚاملػاعس٠ يآلخطٜٔ، فٗصٙ 

شيو بهٌ غٗٛي١ ٜٚػط .شيو بهٌ غٗٛي١ ٜٚػط .    ايصٝػ١ تٛفط ي٘ايصٝػ١ تٛفط ي٘

فاض َٔ َاي٘ ايٓكسٟ عٔ سادت٘ ايٛقت١ٝ يف ٖصا فاض َٔ َاي٘ ايٓكسٟ عٔ سادت٘ ايٛقت١ٝ يف ٖصا   شيو ميهٔ يًؿدص إٔ ٜطع َاشيو ميهٔ يًؿدص إٔ ٜطع َا  ٢٢إش بٓا٤ عًإش بٓا٤ عً

  ((1111))األؾٗط أٚ ايػٓٛات ثِ ٜػرتز َاي٘ إشا أستاز يصيو األؾٗط أٚ ايػٓٛات ثِ ٜػرتز َاي٘ إشا أستاز يصيو   األغابٝع أٚاألغابٝع أٚ  ايصٓسٚم يعسز َٔ األٜاّ أٚايصٓسٚم يعسز َٔ األٜاّ أٚ

ازٜل املطاضبات ايؿطع١ٝ ازٜل املطاضبات ايؿطع١ٝ ٜتِ تٛظٝف٘ يف صٜٓتِ تٛظٝف٘ يف صٓ  إشإش  ،،ايصٓسٚم قس اغتفاز َٔ ٖصا املاٍايصٓسٚم قس اغتفاز َٔ ٖصا املاٍ  ٚعٓسٖا ٜهٕٛٚعٓسٖا ٜهٕٛ
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ٚمٛ شيو مما ميهٔ ؼًٜٛ٘ إىل غٝٛي١ َع َطاعا٠ عسّ ٚمٛ شيو مما ميهٔ ؼًٜٛ٘ إىل غٝٛي١ َع َطاعا٠ عسّ --اؾا٥ع٠ ؾطعًااؾا٥ع٠ ؾطعًا––األغِٗ األغِٗ   يف ايبطا٥ع أٚيف ايبطا٥ع أٚ

  ايسخٍٛ يف اغتجُاضات شات كاطط٠ عاي١ٝ.ايسخٍٛ يف اغتجُاضات شات كاطط٠ عاي١ٝ.

ٚميهٔ إٔ ىصص ٚاسس أٚ أنجط َٔ ٖصٙ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ يًكطض اؿػٔ إىل احملتادني ٚميهٔ إٔ ىصص ٚاسس أٚ أنجط َٔ ٖصٙ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ يًكطض اؿػٔ إىل احملتادني 

ملٔ ملٔ ––َٔ زٕٚ فا٥س٠ َٔ زٕٚ فا٥س٠ ––ايٓكس١ٜ ثِ إقطاضٗا قطضا سػٓا ايٓكس١ٜ ثِ إقطاضٗا قطضا سػٓا عٝح ٜهٕٛ ْؿاط٘ :اغتكباٍ األَٛاٍ عٝح ٜهٕٛ ْؿاط٘ :اغتكباٍ األَٛاٍ 

ٚيهٓٗا ٚيهٓٗا   ااٜهٕٛ قتادًا إىل شيو،إش تٛدس ف١٦ َٔ اجملتُع ال ؼتاز ايصسق١ أٚ ايعنا٠ أٚال تكبًٜٗهٕٛ قتادًا إىل شيو،إش تٛدس ف١٦ َٔ اجملتُع ال ؼتاز ايصسق١ أٚ ايعنا٠ أٚال تكبًٗ

ؼتاز ٚتكبٌ ايكطض اؿػٔ  ايصٟ تػسزٙ بعس فرت٠ ظ١َٝٓ سٝح ٜػُض زخًٗا املٓتعِ بصيو، إش ؼتاز ٚتكبٌ ايكطض اؿػٔ  ايصٟ تػسزٙ بعس فرت٠ ظ١َٝٓ سٝح ٜػُض زخًٗا املٓتعِ بصيو، إش 

بٓا٤ َٓعٍ أٚ ؾطا٤ غٝاض٠  أٚ َػتًعَات َٓعي١ٝ ٚمٛ بٓا٤ َٓعٍ أٚ ؾطا٤ غٝاض٠  أٚ َػتًعَات َٓعي١ٝ ٚمٛ   تهٕٛ قتاد١ إىل متٌٜٛ يعٚاز أٚ إنُاٍتهٕٛ قتاد١ إىل متٌٜٛ يعٚاز أٚ إنُاٍ

فٝٛفط صٓسٚم فٝٛفط صٓسٚم   ((1818))--ساٍ ايطغب١ فٝٗا ساٍ ايطغب١ فٝٗا   ––زخًٗا نافٝا يػس ٖصٙ اؿاد١ زخًٗا نافٝا يػس ٖصٙ اؿاد١   ٕٕشيو ،ٚال ٜهٛشيو ،ٚال ٜهٛ

أقػاط أقػاط   ايكطض اؿػٔ ٖصا املبًؼ يًُشتاز ع٢ً أْ٘ قطض سػٔ ٜطزٙ بعس فرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ أٚايكطض اؿػٔ ٖصا املبًؼ يًُشتاز ع٢ً أْ٘ قطض سػٔ ٜطزٙ بعس فرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ أٚ

  سػب األْػب.سػب األْػب.

ٜػًب ع٢ً ايعٔ إَها١ْٝ إعاز٠ ٖصٙ األَٛاٍ ٜػًب ع٢ً ايعٔ إَها١ْٝ إعاز٠ ٖصٙ األَٛاٍ   َع ٚضع ايطٛابط ايسقٝك١ يإلقطاض عٝحَع ٚضع ايطٛابط ايسقٝك١ يإلقطاض عٝح

  عٌُ ايصٓسٚم .عٌُ ايصٓسٚم .  ضضاملكرتض١ ضُاْا الغتُطااملكرتض١ ضُاْا الغتُطا

ٚقس أْؿ٦ت يف بعض ايبالز اإلغال١َٝ صٓازٜل ٚقف١ٝ أزت زٚضا ْافعا َٚفٝسا يف إغاث١ نجري ٚقس أْؿ٦ت يف بعض ايبالز اإلغال١َٝ صٓازٜل ٚقف١ٝ أزت زٚضا ْافعا َٚفٝسا يف إغاث١ نجري 

يف ساٍ اؿطٚب أٚ اجملاعات أٚ يف ساٍ اؿطٚب أٚ اجملاعات أٚ   َٔ اجملتُعات اإلغال١َٝ ايعامل١ٝ ايتابع١ يطابط١ ايعامل األغال١ََٝٔ اجملتُعات اإلغال١َٝ ايعامل١ٝ ايتابع١ يطابط١ ايعامل األغال١َٝ

يهٛاضخ، فأغػت ١٦ٖٝ اإلغاث١ اإلغال١َٝ ايعامل١ٝ ايتابع١ يطابط١ ايعامل األغالَٞ يف َه١ يهٛاضخ، فأغػت ١٦ٖٝ اإلغاث١ اإلغال١َٝ ايعامل١ٝ ايتابع١ يطابط١ ايعامل األغالَٞ يف َه١ اا

يف يف   أغؼأغؼ  اـري( ٚنإ ي٘ زٚض دٝس ، نُااـري( ٚنإ ي٘ زٚض دٝس ، نُاغٓابٌ غٓابٌ املهط١َ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ صٓسٚم )املهط١َ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ صٓسٚم )

  َٔ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ املدتًف١ َجٌ :.َٔ ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ املدتًف١ َجٌ :.ايعسٜس ايعسٜس زٚي١ ايهٜٛت زٚي١ ايهٜٛت 

  ٘.٘.ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًكطإٓ ايهطِٜ ٚعًَٛايصٓسٚم ايٛقفٞ يًكطإٓ ايهطِٜ ٚعًَٛ  ((44

  ايصٓسٚم ايٛقفٞ يطعا١ٜ املػادس.ايصٓسٚم ايٛقفٞ يطعا١ٜ املػادس.  ((22

  ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًجكاف١ ٚايفهط.ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًجكاف١ ٚايفهط.  ((11

  ايصٓسٚم ايٛقفٞ يطعا١ٜ املعاقني ٚايف٦ات اـاص١ .ايصٓسٚم ايٛقفٞ يطعا١ٜ املعاقني ٚايف٦ات اـاص١ .  ((11

  ايصٓسٚم ايٛقفٞ يطعا١ٜ األغط٠.ايصٓسٚم ايٛقفٞ يطعا١ٜ األغط٠.  ((11

  ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًُشافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ .ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًُشافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ .  ((11

  ..  اإلغالَٞاإلغالَٞايصٓسٚم ايٛقفٞ يًتعإٚ ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًتعإٚ   ((11
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  ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًت١ُٝٓ ايصش١ٝ .ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًت١ُٝٓ ايصش١ٝ .  ((88

  ٛقفٞ يًت١ُٝٓ ايع١ًُٝ .ٛقفٞ يًت١ُٝٓ ايع١ًُٝ .ايصٓسٚم ايايصٓسٚم اي  ((99

  ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ .ايصٓسٚم ايٛقفٞ يًت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ .  ((4141

ٙ ايصٓازٜل أثطٖا ٚزٚضٖا يف ٙ ايصٓازٜل أثطٖا ٚزٚضٖا يف بك١ُٝ عؿط٠ زْاْري نٜٛت١ٝ ،ٚهلصبك١ُٝ عؿط٠ زْاْري نٜٛت١ٝ ،ٚهلص  ٚقس سسز ايػِٗ ايٛقفٞٚقس سسز ايػِٗ ايٛقفٞ

  بعا١َ.بعا١َ.اإلغالَٞ اإلغالَٞ اجملتُع احملًٞ ٚاجملتُع اجملتُع احملًٞ ٚاجملتُع 

ٚؼسخ ايصٓازٜل غٗٛي١ ٜٚػطًا يف ايٛقف ٚإدطا٤ات٘ ،ٚمتهٔ ايفطز املػًِ َُٗا قٌ سذِ ٚؼسخ ايصٓازٜل غٗٛي١ ٜٚػطًا يف ايٛقف ٚإدطا٤ات٘ ،ٚمتهٔ ايفطز املػًِ َُٗا قٌ سذِ 

َط١ْٚ يف إْفام ايٛقف ساٍ اؿاد١ ايطاض١٥ إيٝ٘ َط١ْٚ يف إْفام ايٛقف ساٍ اؿاد١ ايطاض١٥ إيٝ٘   ااملاٍ املٛقٛف يسٜ٘ َٔ املؿاضن١ ،ٚتٛفط طبٝعتٗملاٍ املٛقٛف يسٜ٘ َٔ املؿاضن١ ،ٚتٛفط طبٝعتٗاا

،مما ٜفٝس يف زعِ االقتصاز ٚتععٜعٙ ، ٚمتهٔ َٔ اضتٝاز فاالت اغتجُاض١ٜ ضد١ُ قس ٜعذع ،مما ٜفٝس يف زعِ االقتصاز ٚتععٜعٙ ، ٚمتهٔ َٔ اضتٝاز فاالت اغتجُاض١ٜ ضد١ُ قس ٜعذع 

  ايٛقف ايفطزٟ.ايٛقف ايفطزٟ.  ااعٓٗعٓٗ
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  أثر الوقف يف دعه االقتصادأثر الوقف يف دعه االقتصاد

  

١ٜ نٌ صٝػ١ َٔ إٜطاح أثطٖا اـاضدٞ ع٢ً االقتصاز فإْ٘ ميهٔ ١ٜ نٌ صٝػ١ َٔ إٜطاح أثطٖا اـاضدٞ ع٢ً االقتصاز فإْ٘ ميهٔ إضاف١ إىل َا غبل يف ْٗاإضاف١ إىل َا غبل يف ْٗا

  األَٛضاألَٛضٍ ٍ از َٔ خالاز َٔ خاليف زعِ االقتصيف زعِ االقتص  ––َٚٓٗا ٖصٙ ايصٝؼ اؿسٜج١ َٚٓٗا ٖصٙ ايصٝؼ اؿسٜج١   ––أثط ايٛقف أثط ايٛقف   ظظإٔ ْصنط بإهاإٔ ْصنط بإها

  ايتاي١ٝ :ايتاي١ٝ :

فايٛقف ٚاغتجُاضٙ ٜػِٗ يف بٓا٤ فايٛقف ٚاغتجُاضٙ ٜػِٗ يف بٓا٤   أثط ايٛقف يف تهٜٛٔ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ٚتُٓٝت٘أثط ايٛقف يف تهٜٛٔ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ٚتُٓٝت٘  ((44

َٔ خالٍ تٛفري املػادس اييت مياضؽ فٝٗا املػًِ َٔ خالٍ تٛفري املػادس اييت مياضؽ فٝٗا املػًِ   اإلْػإ ايبٓا٤ ايسٜ ي  اإلمياْٞاإلْػإ ايبٓا٤ ايسٜ ي  اإلمياْٞ

  ض ْفػ٘ ٚمسٛ ضٚس٘ ٚاط٦ُٓإ قًب٘.ض ْفػ٘ ٚمسٛ ضٚس٘ ٚاط٦ُٓإ قًب٘.عبازت٘، ٜٚٓعهؼ شيو إهابا ع٢ً اغتكطاعبازت٘، ٜٚٓعهؼ شيو إهابا ع٢ً اغتكطا

إٔ ايٛقف ٜػِٗ يف ْؿط املعطف١ ٚايتعًِٝ ، ٚاإلْفام يف ٖصا اؾاْب إْفام إٔ ايٛقف ٜػِٗ يف ْؿط املعطف١ ٚايتعًِٝ ، ٚاإلْفام يف ٖصا اؾاْب إْفام   نُانُا

٘ ٘ ًًععهه  َٔ ايكسض٠ ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ ٚايتسضٜب١ٝ يًُػًِ ممأَ ايكسض٠ ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ ٚايتسضٜب١ٝ يًُػًِ مماإش ٜطفع إش ٜطفع اغتجُاضٟ ، اغتجُاضٟ ، 

ايٛقف ع٢ً ايصش١ ٜػِٗ ايٛقف ع٢ً ايصش١ ٜػِٗ   ٚفتُع١ .ٚنصيو اإلْفام َٔ غ١ًٚفتُع١ .ٚنصيو اإلْفام َٔ غ١ًيٓفػ٘ يٓفػ٘   َؤٖال ْٚافعاَؤٖال ْٚافعا

ايكٍٛ َع ايكٍٛ َع   ٔٔٚدٛز ايفطز املٓتر، ٚمما ميهٚدٛز ايفطز املٓتر، ٚمما ميه  مما ٜع يمما ٜع ياألَطاض األَطاض   يف محا١ٜ ايفطز َٔيف محا١ٜ ايفطز َٔ

  دٝس٠.دٝس٠.  شيو :إٔ ايٛقف ٜؿاضى يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ بفاع١ًٝشيو :إٔ ايٛقف ٜؿاضى يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ بفاع١ًٝ

  أثط ايٛقف يف تأغٝؼ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ :أثط ايٛقف يف تأغٝؼ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ :  ((22

ٚاملساضؽ ٚاآلباض ٚقطات املٝاٙ ٚاملساضؽ ٚاآلباض ٚقطات املٝاٙ   ٚاملػتؿفٝاتٚاملػتؿفٝات  ٛقف يف إْؿا٤ املػادسٛقف يف إْؿا٤ املػادسٜػِٗ ايٜػِٗ اي  إشإش

ع٢ً ايٓؿاط ع٢ً ايٓؿاط اإلهابٞ اإلهابٞ ٚمٖٛا َٔ املطافل ايعا١َ . ٚاييت ٜهٕٛ هلا تأثريٖا ٚمٖٛا َٔ املطافل ايعا١َ . ٚاييت ٜهٕٛ هلا تأثريٖا 

  ((1111))االقتصازٟ ٚؼفٝعٙ .االقتصازٟ ٚؼفٝعٙ .

  أثط ايٛقف يف تٛظٝف ايعُاي١ :أثط ايٛقف يف تٛظٝف ايعُاي١ :  ((11

يعُاٍ يعُاٍ األٚقاف ٚاغتجُاض أَٛاي٘ ٜٛدس فطصًا ٜؿتػٌ فٝٗا املٛظفٕٛ ٚااألٚقاف ٚاغتجُاض أَٛاي٘ ٜٛدس فطصًا ٜؿتػٌ فٝٗا املٛظفٕٛ ٚاإعُاض إعُاض   إش إٔإش إٔ

ٚؾطا٤ َػتًعَاتِٗ ٚؾطا٤ َػتًعَاتِٗ   ِِاستٝاداتٗاستٝاداتٗ  ازازٜػتطٝعٕٛ َٔ خالي٘ غسٜػتطٝعٕٛ َٔ خالي٘ غس  هلِ زخاًلهلِ زخاًل  سسمما ٜٛيمما ٜٛي

،مما ٜع ي بايتايٞ َعٜسا َٔ االغتجُاضات اإلْتاد١ٝ ٚتكًٌٝ َعسال ت ايبطاي١ ،مما ٜع ي بايتايٞ َعٜسا َٔ االغتجُاضات اإلْتاد١ٝ ٚتكًٌٝ َعسال ت ايبطاي١ 

بآثاضٖا ايػًب١ٝ املتعسز٠.بآثاضٖا ايػًب١ٝ املتعسز٠.
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  أثط ايٛقف يف ايتدفٝف َٔ ايطػط ع٢ً املاي١ٝ ايعا١َ ))َاي١ٝ ايسٚي١ ((:أثط ايٛقف يف ايتدفٝف َٔ ايطػط ع٢ً املاي١ٝ ايعا١َ ))َاي١ٝ ايسٚي١ ((:  ((11

يف غس نجري َٔ اؿادات يًفكطا٤ ٚاحملتادني ٚاؾٗات اـري١ٜ يف غس نجري َٔ اؿادات يًفكطا٤ ٚاحملتادني ٚاؾٗات اـري١ٜ ٜػِٗ ايٛقف ٜػِٗ ايٛقف 

املدتًف١ ٚبعض ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ مما ىفف َٔ األعبا٤ املًكا٠ ع٢ً ايسٚي١ يف املدتًف١ ٚبعض ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ مما ىفف َٔ األعبا٤ املًكا٠ ع٢ً ايسٚي١ يف 

  ((1414))اإلْفام ع٢ً ٖصٙ املصاحل يٛ مل ٜهٔ ايٛقف َتٛفطًا.اإلْفام ع٢ً ٖصٙ املصاحل يٛ مل ٜهٔ ايٛقف َتٛفطًا.

  أثط ايٛقف يف تٓؿٝط اؿطن١ ايتذاض١ٜ :أثط ايٛقف يف تٓؿٝط اؿطن١ ايتذاض١ٜ :  ((11

تتِ عُاض٠ ايٛقف تتِ عُاض٠ ايٛقف   ّّٗصا االيتعاٗصا االيتعاإشٕ ْاظط ايٛقف ًَعّ باغتجُاض ايٛقف ٚبإشٕ ْاظط ايٛقف ًَعّ باغتجُاض ايٛقف ٚب

  تٛفريٖا.تٛفريٖا.  ٜع ي  شيو َٔ َؿرتٜات ٜتِٜع ي  شيو َٔ َؿرتٜات ٜتِ  ٚإصالس٘ ٚايتٛغع فٝ٘  َع َاٚإصالس٘ ٚايتٛغع فٝ٘  َع َا

َٔ األغٛام املتاس١ مما ٜؿهٌ إغٗاَا يف ظٜاز٠ ايطًب احملًٞ ٚبايتايٞ َٔ األغٛام املتاس١ مما ٜؿهٌ إغٗاَا يف ظٜاز٠ ايطًب احملًٞ ٚبايتايٞ 

  َعٜس َٔ سفع اإلْتاز ٚظٜاز٠ ايسخٍٛ ٖٚهصا يف أثط إهابٞ َرتانِ .َعٜس َٔ سفع اإلْتاز ٚظٜاز٠ ايسخٍٛ ٖٚهصا يف أثط إهابٞ َرتانِ .

تعطًٝٗا ٚانتٓاظٖا ٜع ي زخٛهلا تعطًٝٗا ٚانتٓاظٖا ٜع ي زخٛهلا نُا إٔ اغتتُا ض ايٓكٛز املٛقٛف١ ٚعسّ نُا إٔ اغتتُا ض ايٓكٛز املٛقٛف١ ٚعسّ 

  يف ايسٚض٠ االقتصاز١ٜ الغُٝا عٔ ططٜل ايبٝع اآلدٌ.يف ايسٚض٠ االقتصاز١ٜ الغُٝا عٔ ططٜل ايبٝع اآلدٌ.

وٍٛ ايٛقف بني اْتكاٍ األَٛاٍ املٛضٚث١ إىل ايٛاضثني بٌ تبكٞ قبٛغ١ األصٌ وٍٛ ايٛقف بني اْتكاٍ األَٛاٍ املٛضٚث١ إىل ايٛاضثني بٌ تبكٞ قبٛغ١ األصٌ   11

ٚكصص١ يإلْفام ع٢ً فاالت َع١ٓٝ مما ٜع ي تٛظٜعًا ألصٌ ايجطٚات يصاحل ٚكصص١ يإلْفام ع٢ً فاالت َع١ٓٝ مما ٜع ي تٛظٜعًا ألصٌ ايجطٚات يصاحل 

ٜػ٢ُ بإعاز٠ ايتٛظٜع سٝح ٜػ٢ُ بإعاز٠ ايتٛظٜع سٝح    ظٜاز٠ َا ظٜاز٠ َانُا إٔ ايٛقف ٜػِٗ يفنُا إٔ ايٛقف ٜػِٗ يف  ايف٦ات احملتاد١،ايف٦ات احملتاد١،

  ٜصب يف ايتهافٌ االدتُاعٞ املػًِ ٚظٜاز٠ زخٍٛ ايف٦ات احملتاد١ َٔ ايفكطا٤ٜصب يف ايتهافٌ االدتُاعٞ املػًِ ٚظٜاز٠ زخٍٛ ايف٦ات احملتاد١ َٔ ايفكطا٤

..((1212))  ٚاملػانني ٚمِٖٛٚاملػانني ٚمِٖٛ
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  اخلامتةاخلامتة

ٚيف اـتاّ ميهٔ إ ْكٍٛ : إٕ ٖصا ايبشح املعٕٓٛ ب طايصٝؼ اؿسٜج١ يف اغتجُاض أَٛاٍ ٚيف اـتاّ ميهٔ إ ْكٍٛ : إٕ ٖصا ايبشح املعٕٓٛ ب طايصٝؼ اؿسٜج١ يف اغتجُاض أَٛاٍ 

باالغتجُاض املع٢ٓ ايٛاغع ي٘ ٖٚٛ:أٟ تٛظٝف يألَٛاٍ وكل ضعًا باالغتجُاض املع٢ٓ ايٛاغع ي٘ ٖٚٛ:أٟ تٛظٝف يألَٛاٍ وكل ضعًا ايٛقفص ،قس أٚضض إٔ املكصٛز ايٛقفص ،قس أٚضض إٔ املكصٛز 

ٚمنا٤ ٚظٜاز٠ يًجط٠ٚ ٚإٔ املكصٛز  بايصٝؼ اؿسٜج١ تًو اييت اغتذست َٔ أٍٚ ايكطٕ ايطابع عؿط ٚمنا٤ ٚظٜاز٠ يًجط٠ٚ ٚإٔ املكصٛز  بايصٝؼ اؿسٜج١ تًو اييت اغتذست َٔ أٍٚ ايكطٕ ايطابع عؿط 

  ..ٚناْت َٛدٛز٠ قبً٘ ٚيهٓٗا مل تهٔ تػتدسّ ع٢ً ْطام ٚاغع ٚناْت َٛدٛز٠ قبً٘ ٚيهٓٗا مل تهٔ تػتدسّ ع٢ً ْطام ٚاغع اآلٕ اآلٕ   اهلذطٟ إىلاهلذطٟ إىل

ٚاملباْٞ ٚاملباْٞ األضاضٞ األضاضٞ   سٜج١ الغتجُاض أَٛاٍ ايٛقف َٔسٜج١ الغتجُاض أَٛاٍ ايٛقف َٔنُا تبني َٔ ٖصا ايبشح إٔ أِٖ ايصٝؼ اؿنُا تبني َٔ ٖصا ايبشح إٔ أِٖ ايصٝؼ اؿ

ٚاملعاضع ٚمٖٛا تتُجٌ يف ايصٝؼ ايتاي١ٝ :ٚاملعاضع ٚمٖٛا تتُجٌ يف ايصٝؼ ايتاي١ٝ :

ع٢ً أضض ايٛقف ،بإٔ تكّٛ دٗات شات غٝٛي١ ببٓا٤ فُعات ع٢ً أضض ايٛقف ،بإٔ تكّٛ دٗات شات غٝٛي١ ببٓا٤ فُعات األغتصٓاع األغتصٓاع   ((44

غه١ٝٓ ٚػاض١ٜ ٚمٛ شيو ع٢ً أضض ايٛقف بأقػاط َؤد١ً تػتٛف٢ َٔ غه١ٝٓ ٚػاض١ٜ ٚمٛ شيو ع٢ً أضض ايٛقف بأقػاط َؤد١ً تػتٛف٢ َٔ 

  اإلهاض املتٛقع هلصا ايٛقف.اإلهاض املتٛقع هلصا ايٛقف.

املٓت١ٝٗ بايتًُٝو ،سٝح تهٕٛ اؾ١ٗ املُٛي١ ؾطٜها يف املٓت١ٝٗ بايتًُٝو ،سٝح تهٕٛ اؾ١ٗ املُٛي١ ؾطٜها يف   املؿاضن١ املتٓاقص١املؿاضن١ املتٓاقص١  ((22

َؿطٚع ايٛقف ىطز َٔ ًَهٝت٘ بايتسضٜر ست٢ تعٛز ناٌَ املًه١ٝ إىل َؿطٚع ايٛقف ىطز َٔ ًَهٝت٘ بايتسضٜر ست٢ تعٛز ناٌَ املًه١ٝ إىل 

  ايٛقف .ايٛقف .

اإلداض٠ ايت١ًُٜٝٛ إلعُاض ايٛقف ، ٚشيو بإهاض ايٛقف ملس٠ ط١ًٜٛ ْػبًٝا بأدط٠ اإلداض٠ ايت١ًُٜٝٛ إلعُاض ايٛقف ، ٚشيو بإهاض ايٛقف ملس٠ ط١ًٜٛ ْػبًٝا بأدط٠   ((11

  تتُجٌ فُٝا غٝكاّ ع٢ً األضض َٔ بٓا٤ َٚصٓع ٚمٛ شيو .تتُجٌ فُٝا غٝكاّ ع٢ً األضض َٔ بٓا٤ َٚصٓع ٚمٛ شيو .

ميٍٛ بٗا إْؿاؤٖا ميٍٛ بٗا إْؿاؤٖا   ىىكاضض١، ٚشيو بططح تهًف١ املؿطٚع بصهٛكاضض١، ٚشيو بططح تهًف١ املؿطٚع بصهٛصهٛى املصهٛى امل  ((11

  ،ثِ تؿرت٣ ٖصٙ ايصهٛى َٔ عا٥س ايٛقف ؾ٦ٝا فؿ٦ًٝا.،ثِ تؿرت٣ ٖصٙ ايصهٛى َٔ عا٥س ايٛقف ؾ٦ٝا فؿ٦ًٝا.

بساٍ ايٛقف املػتكٌ بٛقف َؿرتى عٝح ٜهٕٛ مجعُٗا أدس٣ َٔ ايٓاس١ٝ بساٍ ايٛقف املػتكٌ بٛقف َؿرتى عٝح ٜهٕٛ مجعُٗا أدس٣ َٔ ايٓاس١ٝ إإ  ((11

  االقتصاز١ٜ االقتصاز١ٜ 

  بٝع بعض ايٛقف إلعُاض ايباقٞ ست٢ ال ٜبك٢ َعطاًل.بٝع بعض ايٛقف إلعُاض ايباقٞ ست٢ ال ٜبك٢ َعطاًل.  ((11

ْفػ٘ َٔ اؿه١َٛ أَٚٔ احملػٓني ٚملا ْفػ٘ َٔ اؿه١َٛ أَٚٔ احملػٓني ٚملا إقطاض ايٛقف قطضا سػٓا إلعُاض إقطاض ايٛقف قطضا سػٓا إلعُاض   ((11

نإ ايٛقف يف بعض األسٝإ  ٜهٕٛ ْكٛزا ٚدست صٝؼ َٓاغب١ الغتجُاضٖا نإ ايٛقف يف بعض األسٝإ  ٜهٕٛ ْكٛزا ٚدست صٝؼ َٓاغب١ الغتجُاضٖا 

  تتُجٌ يف: تتُجٌ يف: 
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  املطاع١ يآلَط بايؿطا٤ .املطاع١ يآلَط بايؿطا٤ .  ..44

  ..  ططايبٝع بايتكػٝايبٝع بايتكػٝ  ..22

  ايػزززَّزززًِ.ايػزززَّزززًِ.  ..11

ٚإشا ناْت ايٓكٛز املٛقٛف١ ألْاؽ َتفطقني ميهٔ اغتجُاضٖا عٔ ططٜل تأغٝؼ ايصٓازٜل ٚإشا ناْت ايٓكٛز املٛقٛف١ ألْاؽ َتفطقني ميهٔ اغتجُاضٖا عٔ ططٜل تأغٝؼ ايصٓازٜل 

  ييت تؿهٌ ٚعا٤ عاَا يًذُٝع ٜطع فٝ٘ ايٛاقفٕٛ ْكٛزِٖ .ييت تؿهٌ ٚعا٤ عاَا يًذُٝع ٜطع فٝ٘ ايٛاقفٕٛ ْكٛزِٖ .ايٛقف١ٝ اايٛقف١ٝ ا

ٜٚتُجٌ أثط ايٛقف ع٢ً االقتصاز يف دٛاْب  إهاب١ٝ نبري٠ ، ٚشيو  بإغٗاَ٘ يف تهٜٛٔ ٜٚتُجٌ أثط ايٛقف ع٢ً االقتصاز يف دٛاْب  إهاب١ٝ نبري٠ ، ٚشيو  بإغٗاَ٘ يف تهٜٛٔ 

ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ٚتُٓٝت٘ إمياْٝا ٚعًُٝا ٚصشٝا ٚنصيو يف املػاعس٠ يف تأغٝؼ ايب١ٝٓ ضأؽ املاٍ ايبؿطٟ ٚتُٓٝت٘ إمياْٝا ٚعًُٝا ٚصشٝا ٚنصيو يف املػاعس٠ يف تأغٝؼ ايب١ٝٓ 

تؿػٌٝ ايعُاي١ ٚايتكًٌٝ َٔ ايبطاي١ ، تؿػٌٝ ايعُاي١ ٚايتكًٌٝ َٔ ايبطاي١ ، ايتشت١ٝ ٚضأؽ املاٍ االدتُاعٞ ،ٚإتاس١ ايفطص  يايتشت١ٝ ٚضأؽ املاٍ االدتُاعٞ ،ٚإتاس١ ايفطص  ي

املٝعا١ْٝ ايعا١َ ،ٚاإلغٗاّ يف ظٜاز٠ اؿطن١ ايتذاض١ٜ يًُذتُع املٝعا١ْٝ ايعا١َ ،ٚاإلغٗاّ يف ظٜاز٠ اؿطن١ ايتذاض١ٜ يًُذتُع   َٔٔٔ  ايعب٤ عَٔ  ايعب٤ عدع٤ دع٤   ٚؼٌُٚؼٌُ

يصاحل ايفكطا٤ ٚايف٦ات احملتاد١ مما ٜع ي االقرتاب َٔ ايعساي١ يصاحل ايفكطا٤ ٚايف٦ات احملتاد١ مما ٜع ي االقرتاب َٔ ايعساي١ ايتٛظٜعٞ ايتٛظٜعٞ   ،ٚاألثط اإلهابٞ،ٚاألثط اإلهابٞ

  قسض ايطاق١ ٚاالغتطاع١ اهلٛاَـقسض ايطاق١ ٚاالغتطاع١ اهلٛاَـ

--411411ص ص   11سززسزز}}يػإ ايعطب يػإ ايعطب {{بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض   ضادع /مجاٍ ايسٜٔ قُسضادع /مجاٍ ايسٜٔ قُس  ((44))

  ،زاض صازض،بريٚت .،زاض صازض،بريٚت .  ذذ،بسٕٚ ضقِ طبع١ ٚال تاضٜ،بسٕٚ ضقِ طبع١ ٚال تاض411411ٜ

االغتجُاض( االغتجُاض( ––)املٛغٛع١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يًبٓٛى اإلغال١َٝ )املٛغٛع١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يًبٓٛى اإلغال١َٝ   ٟٟضادع / ز . غٝس اهلٛا ضضادع / ز . غٝس اهلٛا ض  ((22))

ٖزز َطابع االؼاز ايسٚيٞ يًبٓٛى اإلغال١َٝ ٖزز َطابع االؼاز ايسٚيٞ يًبٓٛى اإلغال١َٝ 41124112،عاّ ،عاّ   44،ط ،ط   418418  --4141ص ص 11ح ح 

  ،ايكاٖط٠ .،ايكاٖط٠ .

بالضقِ طبع١ بالضقِ طبع١ 111111.إمساعٌٝ  قُس ٖاؾِ  )االقتصاز ايتشًًٝٞ ( ص .إمساعٌٝ  قُس ٖاؾِ  )االقتصاز ايتشًًٝٞ ( ص   ضادع  /زضادع  /ز  ((11))

                      ّ ، ْؿط زاض اؾاَعات املصط١ٜ ،اإلغهٓسض١ٜ ٚ ز .عبس ايفتاح قٓسٌٜ ّ ، ْؿط زاض اؾاَعات املصط١ٜ ،اإلغهٓسض١ٜ ٚ ز .عبس ايفتاح قٓسٌٜ 49824982،عًِ ،عًِ 

ّ زاض ّ زاض 49194919،بال ضقِ طبع١ ، عاّ ،بال ضقِ طبع١ ، عاّ   1111ٚ ز. غ٣ًٛ غًُٝإ )ايسخٌ ايكَٛٞ  ص ٚ ز. غ٣ًٛ غًُٝإ )ايسخٌ ايكَٛٞ  ص 

  ايٓٗط١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ ايٓٗط١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ 

      أبٛ عًٞ ٚ ز. ٖٓا٤ خري  ايسٜٔ  ) أصٍٛ عًِ االقتصاز ( أبٛ عًٞ ٚ ز. ٖٓا٤ خري  ايسٜٔ  ) أصٍٛ عًِ االقتصاز (   ضادع / ز. قُس غًطإضادع / ز. قُس غًطإ  ((11))

  ّ  ، بال ْاؾط ٚال َهإ  ْؿط ..ّ  ، بال ْاؾط ٚال َهإ  ْؿط ..  49824982، عاّ ، عاّ   44، ط ، ط 111111ص ص 

ضغاي١ ضغاي١   2121ايُٓطٟ )ؾطن١ االغتجُاض اإلغال١َٝ ( ص ايُٓطٟ )ؾطن١ االغتجُاض اإلغال١َٝ ( ص   ٕٕضادع /ز .خًف بٔ غًُٝاضادع /ز .خًف بٔ غًُٝا  ((11))

االغالَٞ  به١ًٝ ايؿطٜع١ االغالَٞ  به١ًٝ ايؿطٜع١   ززَكس١َ إىل ؾعب١ االقتصاَكس١َ إىل ؾعب١ االقتصا  ––غري َٓؿٛض٠ غري َٓؿٛض٠   ––َادػتري َادػتري 
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ٖززز، ٖززز، 41114111ات اإلغال١َٝ ظاَع١ أّ ايكط٣ مبه١ املهط١َ، عاّ ات اإلغال١َٝ ظاَع١ أّ ايكط٣ مبه١ املهط١َ، عاّ ٚايسضاغٚايسضاغ

أثط اؿط١ٜ االقتصاز١ٜ ع٢ً االغتجُاض أثط اؿط١ٜ االقتصاز١ٜ ع٢ً االغتجُاض   ٚعبسايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ ايؿباْات )ٚعبسايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ ايؿباْات )

  غري َٓؿٛض٠ َكس١َ إىل االقتصازغري َٓؿٛض٠ َكس١َ إىل االقتصاز  ––، ضغاي١ َادػتري ، ضغاي١ َادػتري 1818  --1111( ص ( ص اإلغالَٞ اإلغالَٞ 

يطٜاض ، عاّ يطٜاض ، عاّ به١ًٝ ايؿطٜع١ ظاَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ  بابه١ًٝ ايؿطٜع١ ظاَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ  بااإلغالَٞ اإلغالَٞ 

  ٖزز ٖزز 41424142

عبس اهلل بٔ قسا٢َ املكسغٞ ؼكٝل ز. عبس اهلل بٔ عبس اهلل بٔ قسا٢َ املكسغٞ ؼكٝل ز. عبس اهلل بٔ   سسضادع / َٛفل ايسٜٔ أبٛ قُضادع / َٛفل ايسٜٔ أبٛ قُ  ((11))

، ، 211211  ––  229229،ص ،ص   88عبس احملػٔ ايرتنٞ ٚز. عبس ايفتاح قُس اؿًٛ )املػ ي (حعبس احملػٔ ايرتنٞ ٚز. عبس ايفتاح قُس اؿًٛ )املػ ي (ح

ٖزززز ، ٖذط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ٚاإلعالٕ ، ايكاٖط٠ . ٖزززز ، ٖذط يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ٚاإلعالٕ ، ايكاٖط٠ .   41194119، عاّ ، عاّ   44طط

  . . عح غري َٓؿٛضعح غري َٓؿٛض  2121  ––  88( ص( صاملٓكٍٛاملٓكٍٛ  ٚقفٚقفس اؿذٝالٕ )س اؿذٝالٕ )ز..عبسايععٜع بٔ قُز..عبسايععٜع بٔ قُٚٚ

ٚأبٛ ايػعٛز قُس بٔ قُس ايعُاضٟ ؼكٝل ٚتعًٝل/ أبٛ األؾباٍ صػري أمحس ٚأبٛ ايػعٛز قُس بٔ قُس ايعُاضٟ ؼكٝل ٚتعًٝل/ أبٛ األؾباٍ صػري أمحس 

  ٖزز ،زاض ابٖٔزز ،زاض اب41414141ٔ، عاّ ، عاّ   44ؾاغف ايبانػتاْٞ ) ضغاي١ يف دٛاظ ٚقف ايٓكٛز (طؾاغف ايبانػتاْٞ ) ضغاي١ يف دٛاظ ٚقف ايٓكٛز (ط

  طباع١  ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، بريٚت .طباع١  ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، بريٚت .سعّ يًسعّ يً

، ضُٔ ، ضُٔ   411411تجُاض األٚقاف ٚأغؼ إزاضتٗا ( ص تجُاض األٚقاف ٚأغؼ إزاضتٗا ( ص ضادع /ز ْعٜ٘ محاز )أغايٝب اغضادع /ز ْعٜ٘ محاز )أغايٝب اغ  ((11))

أعاخ ْس٠ٚ ) مٛ زٚض تُٟٓٛ يًٛقف ( بال ضقِ  طبع١ ٚال تاضٜذ ، ْؿط ٚظاض٠ األٚقاف أعاخ ْس٠ٚ ) مٛ زٚض تُٟٓٛ يًٛقف ( بال ضقِ  طبع١ ٚال تاضٜذ ، ْؿط ٚظاض٠ األٚقاف 

  ٚايؿؤٚ ٕ اإلغال١َٝ  ، ايهٜٛت . ٚايؿؤٚ ٕ اإلغال١َٝ  ، ايهٜٛت . 

املسخٌ إىل ْعط١ٜ االيتعاّ ايعا١َ املسخٌ إىل ْعط١ٜ االيتعاّ ايعا١َ ––ضادع / ايؿٝذ . َصطف٢ ايعضقا ) املسخٌ ايفكٗٞ ضادع / ايؿٝذ . َصطف٢ ايعضقا ) املسخٌ ايفكٗٞ   ((88))

، بال تاضٜذ ، ْؿط زاض ايفهط، بال َهإ ، بال تاضٜذ ، ْؿط زاض ايفهط، بال َهإ   11، ط، ط1212، ص ، ص 11يف ايفك٘ االغالَٞ  (حيف ايفك٘ االغالَٞ  (ح

  ْؿط . ْؿط . 

دتاض ؾطر تٜٓٛط األبصاض دتاض ؾطر تٜٓٛط األبصاض ضز احملتاض ع٢ً ايسض املضز احملتاض ع٢ً ايسض املضادع /قُس أَني بٔ عابسٜٔ )ضادع /قُس أَني بٔ عابسٜٔ )  ((99))

  ، َصط . َصطف٢ ايعضقا ، َصط . َصطف٢ ايعضقا ٖزز، طبع َصطف٢ اؿًيبٖزز، طبع َصطف٢ اؿًيب41814181،عاّ ،عاّ 22، ط، ط194194،ص،ص11(ح(ح

، ، 11الغالَٞ ( حالغالَٞ ( حاملسخٌ إىل ْعط١ٜ االيتعاّ ايعا١َ يف ايفك٘ ااملسخٌ إىل ْعط١ٜ االيتعاّ ايعا١َ يف ايفك٘ ا  ––) املسخٌ ايفكٗٞ ايعاّ ) املسخٌ ايفكٗٞ ايعاّ 

  َطدع غابل . َطدع غابل . 1414  --1111صص
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، َطدع غابل ٚ. فس امحس ، َطدع غابل ٚ. فس امحس 221221  ––  221221، ص ، ص   11ضادع /ابٔ قساَ٘ ) املػ ي ( حضادع /ابٔ قساَ٘ ) املػ ي ( ح  ((4141))

ٖز ،ز اض ايكًِ ، ٖز ،ز اض ايكًِ ،   41214121اّ اّ ، ع، ع44، ط، ط111111)فتا٣ٚ َصطف٢ ايعضقا( ص )فتا٣ٚ َصطف٢ ايعضقا( ص   َهَٞهٞ

  زَؿل.زَؿل.

    ..،  َطدع غابل،  َطدع غابل219219  ––  218218، ص ، ص   88ضادع / ابٔ َٓعٛض ) يػإ ايعط ب ( حضادع / ابٔ َٓعٛض ) يػإ ايعط ب ( ح  ((4444))

قٓسٟ ؼكٝل / قُس ظنٞ عبس ايرب ) ؽف٘ ايفتٗا٤ ( قٓسٟ ؼكٝل / قُس ظنٞ عبس ايرب ) ؽف٘ ايفتٗا٤ (   ضادع / عال٤ ايسٜٔ ايػُطضادع / عال٤ ايسٜٔ ايػُط  ((4242))

  ٖزز ، َطبع١ داَع١ زَؿل ، زَؿل . ٖزز ، َطبع١ داَع١ زَؿل ، زَؿل .   41194119، عاّ ، عاّ   44، ط، ط118118صص  22حح

ضُٔ ضُٔ     491491ضادع / ز. أْؼ ايعضقا ) ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض ( ص ضادع / ز. أْؼ ايعضقا ) ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض ( ص   ((4141))

أعاخ اؿًك١ ايسضاغ١ٝ يتجُري ممتًهات األٚقاف اييت عكست ظس٠ َٔ أعاخ اؿًك١ ايسضاغ١ٝ يتجُري ممتًهات األٚقاف اييت عكست ظس٠ َٔ 

يًبشٛخ ٚايتسضٜب يًبشٛخ ٚايتسضٜب اإلغالَٞ اإلغالَٞ   ٖزز بتٓعِٝ املعٗسٖزز بتٓعِٝ املعٗس41411111//11//22  --41114111//11//2121

  ٖز  َطابع غشط ، دسٙ . ٖز  َطابع غشط ، دسٙ . 41414141بايبٓو االغالَٞ يًت١ُٝٓ ، بال ضقِ طبع١،  عاّبايبٓو االغالَٞ يًت١ُٝٓ ، بال ضقِ طبع١،  عاّ

(ايسٚض٠ ايػازغ١ (ايسٚض٠ ايػازغ١   ٞٞضادع /فُع ايفك٘ اإلغالَٞ )ف١ً فُع ايفك٘ اإلغالَضادع /فُع ايفك٘ اإلغالَٞ )ف١ً فُع ايفك٘ اإلغالَ  ((4141))

  ٚال َهإ ْؿط .ٚال َهإ ْؿط .  ططٖززززز،بال ْاؾٖززززز،بال ْاؾ41414141طبع١ ،عاّ طبع١ ،عاّ   ِِ،بال ضق،بال ضق    488488__418418ز،صز،ص

، عاّ ، عاّ 44،ط،ط8888ز. عبس ايػتاض إبطاِٖٝ اهلٝيت )ايٛقف ٚزٚضٙ يف ايت١ُٝٓ (ص ز. عبس ايػتاض إبطاِٖٝ اهلٝيت )ايٛقف ٚزٚضٙ يف ايت١ُٝٓ (ص ضادع /ضادع /  ((4141))

ٖززززززز ، ْؿط َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات بٛظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٖززززززز ، ْؿط َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات بٛظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ 41494149

  ،قطط.،قطط.

  ..9191__8989ضادع /املطدع ايػابل ، ص ضادع /املطدع ايػابل ، ص   ((4141))

، ، 11، ز، ز21182118( ص( صاإلغالَٞاإلغالَٞ)ف١ً فُع ايفك٘ )ف١ً فُع ايفك٘ اإلغالَٞ اإلغالَٞ   ضادع /فُع ايفك٘ضادع /فُع ايفك٘  ((4141))

  ٚال َهإ ْؿط.ٚال َهإ ْؿط.  ططبال ضقِ طبع١ ٚال تاضٜذ ٚالْا ؾبال ضقِ طبع١ ٚال تاضٜذ ٚالْا ؾ  ايسٚض٠ ايطابع١ايسٚض٠ ايطابع١

، َطدع ، َطدع 9494__9191ضادع /ز. عبس ايػتاض إبطاِٖٝ اهلٝيت )ايٛقف ٚزٚضٙ يف ايت١ُٝٓ (صضادع /ز. عبس ايػتاض إبطاِٖٝ اهلٝيت )ايٛقف ٚزٚضٙ يف ايت١ُٝٓ (ص  ((4848))

  غابل.غابل.

َٓع نجري َٔ ايفكٗا٤ تأدري ايٛقف ملس٠ ط١ًٜٛ ٚسسز بعطِٗ املس٠ بجالخ غٓٛات ، َٓع نجري َٔ ايفكٗا٤ تأدري ايٛقف ملس٠ ط١ًٜٛ ٚسسز بعطِٗ املس٠ بجالخ غٓٛات ،   ((4949))

ًٝ٘ َع تطاٍٚ ايعٗس ًٝ٘ َع تطاٍٚ ايعٗس ٚعًًٛا املٓع َٔ املس٠ ايط١ًٜٛ غؿ١ٝ اغتٝال٤ املػتأدطٜٔ عٚعًًٛا املٓع َٔ املس٠ ايط١ًٜٛ غؿ١ٝ اغتٝال٤ املػتأدطٜٔ ع

ّ ايعَٔ  ٖٚصا  ايتعًٌٝ ٜصسم يف ساٍ ايتأدري مل٦ات ايػٓٛات ٚضمبا آالفٗا ّ ايعَٔ  ٖٚصا  ايتعًٌٝ ٜصسم يف ساٍ ايتأدري مل٦ات ايػٓٛات ٚضمبا آالفٗا ززٚتكاٚتكا

ٚأَا يعؿط غٓٛات  ٚعؿطٜٔ غ١ٓ ٚمٖٛا ٚأَا يعؿط غٓٛات  ٚعؿطٜٔ غ١ٓ ٚمٖٛا   __نُا وصٌ يف بعض األسٝإ نُا وصٌ يف بعض األسٝإ __
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فاستُاٍ شيو ْازض الغُٝا يف ظَآْا ٖصا َع ٚدٛز ايصهٛى ٚايٛثا٥ل ايطمس١ٝ فاستُاٍ شيو ْازض الغُٝا يف ظَآْا ٖصا َع ٚدٛز ايصهٛى ٚايٛثا٥ل ايطمس١ٝ 

تكٝٝس َس٠ اإلهاض مبا ال ٜعٜس ع٢ً ثالخ غٓٛات  تكٝٝس َس٠ اإلهاض مبا ال ٜعٜس ع٢ً ثالخ غٓٛات  ايسقٝك١ يس٣ اؾٗات ايطمس١ٝ . ٚايسقٝك١ يس٣ اؾٗات ايطمس١ٝ . ٚ

زيٌٝ عًٝ٘ . ٚاؿاد١ يف ساٍ املؿطٚعات االغتجُاض١ٜ ايطد١ُ تسعٛ غايبا زيٌٝ عًٝ٘ . ٚاؿاد١ يف ساٍ املؿطٚعات االغتجُاض١ٜ ايطد١ُ تسعٛ غايبا   ادتٗاز  الادتٗاز  ال

إىل عكس اإلداض٠  ايط١ًٜٛ ٚايكٍٛ  ظٛاظ اإلداض٠ ايط١ًٜٛ ْػبٝا ال غُٝا يًُصًش١ إىل عكس اإلداض٠  ايط١ًٜٛ ٚايكٍٛ  ظٛاظ اإلداض٠ ايط١ًٜٛ ْػبٝا ال غُٝا يًُصًش١ 

ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ ٚأَٔ املفػس٠ ٖٛ ايطادض  إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل . ضادع / مشؼ ٚأَٔ املفػس٠ ٖٛ ايطادض  إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل . ضادع / مشؼ 

بهط بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ ، تعًٝل ط٘ عبس ايطؤٚف غعس )إعالّ املٛقعني عٔ ضب بهط بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ ، تعًٝل ط٘ عبس ايطؤٚف غعس )إعالّ املٛقعني عٔ ضب 

اؾبٌٝ ، بريٚت اؾبٌٝ ، بريٚت   ، ْؿط زاض، ْؿط زاض  ذذ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاض292292ٜ__294294صص11سز سز   ايعاملني(ايعاملني(

، ، 182182__111111، ص، ص22ٚ ز. إبطاِٖٝ بٔ عبس ايععٜع ايػصٔ )ايتصطٜف يف ايٛقف ( سز ٚ ز. إبطاِٖٝ بٔ عبس ايععٜع ايػصٔ )ايتصطٜف يف ايٛقف ( سز 

اإلَاّ اإلَاّ   ١ يكػِ ايفك٘ به١ًٝ ايؿطٜع١ ظاَع١١ يكػِ ايفك٘ به١ًٝ ايؿطٜع١ ظاَع١ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ َكسَضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ َكسَ

  ٖزز ،ٖزز ،41194119قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ بايطٜاض عاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ بايطٜاض عاّ 

ز. ْعٜ٘ ز. ْعٜ٘ <<ٚ ٚ   499499قاضٕ  ب ز. أْؼ ايعضقا ) ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض ( ص قاضٕ  ب ز. أْؼ ايعضقا ) ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض ( ص   ((2121))

  ، َطدعإ غابكإ .، َطدعإ غابكإ .481481محاز ) أغايٝب اغتجُاض األٚقاف ٚأغؼ إزاضتٗا ( صمحاز ) أغايٝب اغتجُاض األٚقاف ٚأغؼ إزاضتٗا ( ص

  ..484811ضادع / املطدع ايػابل ص ضادع / املطدع ايػابل ص   ((2424))

، ، 41184118__21112111ضادع / فُع ايفك٘ اإلغالَٞ )ف١ً فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ( صضادع / فُع ايفك٘ اإلغالَٞ )ف١ً فُع ايفك٘ اإلغالَٞ ( ص  ((2222))

  ايسٚض٠ ايطابع١ .ايسٚض٠ ايطابع١ .  11ز ز 

                    ٚ ز. ْعٜ٘ محازٚ ز. ْعٜ٘ محاز  214214ضادع / ز. أْؼ ايعضقا ) ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ ٚاالغتجُاض( صضادع / ز. أْؼ ايعضقا ) ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ ٚاالغتجُاض( ص  ((2121))

  ، َطدعإ غابكإ . ، َطدعإ غابكإ . 481481__481481) أغايٝب اغتجُاض األٚقاف ٚأغؼ إزاضتٗا ( ص ) أغايٝب اغتجُاض األٚقاف ٚأغؼ إزاضتٗا ( ص 

ُإ إمساعٌٝ محٝس ) أغاؽ زضاغ١ اؾس٣ٚ االقتصاز١ٜ ٚقٝاؽ ُإ إمساعٌٝ محٝس ) أغاؽ زضاغ١ اؾس٣ٚ االقتصاز١ٜ ٚقٝاؽ ضادع / ز. قُس عجضادع / ز. قُس عج  ((2121))

ّ، ْؿط زاض ايٓٗط١ ّ، ْؿط زاض ايٓٗط١ 49814981، عززززاّ ، عززززاّ   22، ط، ط281281__284284كاطط االغتجُاض( ص كاطط االغتجُاض( ص 

  ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ . ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ . 

  ، َطدع غابل .، َطدع غابل .  224224، ص ، ص   88ضادع /ابٔ قساَ٘ )املػ ي( سززضادع /ابٔ قساَ٘ )املػ ي( سزز  ((2121))

شيو َٔ شيو َٔ ضادع / أمحس بٔ سػني بٔ قاضٞ اؾبٌ ) املٓاق١ً باألٚقاف َٚا ٚقع يف ضادع / أمحس بٔ سػني بٔ قاضٞ اؾبٌ ) املٓاق١ً باألٚقاف َٚا ٚقع يف     ((2121))

  ٖز ، زاض األصفٗاْٞ ، دس٠ .ٖز ، زاض األصفٗاْٞ ، دس٠ .41814181، عاّ ، عاّ   44، ط، ط  1919ايٓعاع ٚاـالف ( صايٓعاع ٚاـالف ( ص
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، ص ، ص   11) ايؿطح ايهبري ع٢ً كتصززط خًٌٝ ( ح) ايؿطح ايهبري ع٢ً كتصززط خًٌٝ ( ح  ططضادع / أمحس بٔ قُس ايسض زٜضادع / أمحس بٔ قُس ايسض زٜ  ((2121))

، َطبٛع ع٢ً ٖاَـ ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، ْؿط زاض ، َطبٛع ع٢ً ٖاَـ ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، ْؿط زاض   1111

  ايفهط ، بريٚت . ايفهط ، بريٚت . 

اف / ظٖري ايؿاٜٚـ )ضٚض١ ايطززززززززايبني ٚعُس٠ اف / ظٖري ايؿاٜٚـ )ضٚض١ ايطززززززززايبني ٚعُس٠ ضادع/ و٢ٝ بٔ ؾطف  اي٣ٚٛٓ إؾطضادع/ و٢ٝ بٔ ؾطف  اي٣ٚٛٓ إؾط  ((2828))

  ٖز، ْؿط املهتب اإلغالَٞ ، بريٚت . ٖز، ْؿط املهتب اإلغالَٞ ، بريٚت . 41114111، عاّ ، عاّ   22، ط، ط  141141، ص، ص  11املفتني ح املفتني ح 

  ، َطدع غابل . ، َطدع غابل .   229229، ص ، ص   88ضادع / ابٔ قساَ٘ )املػ ي( ح ضادع / ابٔ قساَ٘ )املػ ي( ح   ((2929))

قُس ) فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس بٔ قُس ) فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس بٔ ٚابٓ٘ ٚابٓ٘ بٔ قاغِ بٔ قاغِ   ٔٔضادع / عبسا يطمحضادع / عبسا يطمح  ((1111))

  ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ٚبال ْاؾط ٚال َهإ ْؿط . ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ٚبال ْاؾط ٚال َهإ ْؿط .   211211، ص ، ص   1414تُٝٝ٘( ز تُٝٝ٘( ز 

  ضادع/ أبٛ ايػعٛز قُس ايعُازٟ ) ضغاي١ يف دٛاظ ٚقف ايٓكٛز( َطدع غابل .ضادع/ أبٛ ايػعٛز قُس ايعُازٟ ) ضغاي١ يف دٛاظ ٚقف ايٓكٛز( َطدع غابل .  ((1414))

  ضادع / عبس ايطمحٔ بٔ قاغِ ٚابٓ٘ قُس )فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس بٔضادع / عبس ايطمحٔ بٔ قاغِ ٚابٓ٘ قُس )فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس بٔ  ((1212))

  ..، َطدع غابل، َطدع غابل211211، ص ، ص 1414تُٝٝ٘ ( ز تُٝٝ٘ ( ز 

ز٠ يف  فاٍ اغتجُاض ايٓكٛز املٛقٛف١ َٔ صٝؼ ٚأغايٝب ز٠ يف  فاٍ اغتجُاض ايٓكٛز املٛقٛف١ َٔ صٝؼ ٚأغايٝب هطز ايتٓبٝ٘ ٖٓا إىل االغتفاهطز ايتٓبٝ٘ ٖٓا إىل االغتفا  ((1111))

املصاضف اإلغال١َٝ اييت مت ابتهاضٖا أٚ ايتٛغع فٝٗا يف ايعصط اؿسٜح إش إٕ املصاضف اإلغال١َٝ اييت مت ابتهاضٖا أٚ ايتٛغع فٝٗا يف ايعصط اؿسٜح إش إٕ 

عُاز تًو املصاضف ٖٛ يف اغتجُاض ْكٛز املٛزعني ، ٚقس شنط ٖٓا أِٖ ايصٝؼ زٕٚ عُاز تًو املصاضف ٖٛ يف اغتجُاض ْكٛز املٛزعني ، ٚقس شنط ٖٓا أِٖ ايصٝؼ زٕٚ 

ملصاضف ملصاضف نتب عٔ انتب عٔ ا  االغتػطام يف ايتعساز ٚايتفصٌٝ . ٚميهٔ ايطدٛع إىل َااالغتػطام يف ايتعساز ٚايتفصٌٝ . ٚميهٔ ايطدٛع إىل َا

َٔ نتب ٚضغا٥ٌ  داَعٝ٘ ٚأعاخ َؤمتطات ْٚسٚات َٔ نتب ٚضغا٥ٌ  داَعٝ٘ ٚأعاخ َؤمتطات ْٚسٚات   __ٖٚٛ نجري دساٖٚٛ نجري دسا  __اإلغال١َٝ اإلغال١َٝ 

  ٚفالت ع١ًُٝ ٚمٛ شيو.ٚفالت ع١ًُٝ ٚمٛ شيو.

بٔ قاغِ ٚابٓ٘ قُس ) فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس بٔ بٔ قاغِ ٚابٓ٘ قُس ) فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس بٔ   ٔٔضادع / عبسا يطمحضادع / عبسا يطمح  ((1111))

  ، َطدع غابل .، َطدع غابل .  214214، ص ، ص   1414تُٝٝ٘ ( دزز تُٝٝ٘ ( دزز 

  دع غابل. دع غابل. ، َط، َط111111  __112112، ص، ص  22ضادع / ابٔ َٓعٛض )يػإ ايعطب( زضادع / ابٔ َٓعٛض )يػإ ايعطب( ز  ((1111))

  ، َطدع غابل .، َطدع غابل .499499، ص، ص11ضادع / ابٔ قساَ٘ ) املػ ي( دززز ضادع / ابٔ قساَ٘ ) املػ ي( دززز   ((1111))

باملطاع١ يآلَط بايؿطا٤ ابٔ قساَ٘ باملطاع١ يآلَط بايؿطا٤ ابٔ قساَ٘   ٢٢ضادع / يف تفصٌٝ أسهاّ املطاع١ َٚا ٜػُضادع / يف تفصٌٝ أسهاّ املطاع١ َٚا ٜػُ  ((1111))

، َطدع غابل . ز. ٜٛغف ايكطضا٣ٚ )بٝع املطاع١ ، َطدع غابل . ز. ٜٛغف ايكطضا٣ٚ )بٝع املطاع١ 241241__  498498، ص ، ص 11)املػ ي (دز )املػ ي (دز 

ٖزززز ، ْؿط ٖزززز ، ْؿط 41114111عاّ عاّ ،،22املصاضف اإلغال١َٝ ( ، طاملصاضف اإلغال١َٝ ( ، ط  ٘٘يآلَط بايؿطا٤ نُا ػطبيآلَط بايؿطا٤ نُا ػطب



  أمحد العليويأمحد العليوي  راشدراشدد.د.                                                                                                                                                                      الصيغ احلديجة الستجنار أموال الوقفالصيغ احلديجة الستجنار أموال الوقف

  

  

    1212                                                                                                                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الصرقيةللجهات اخلريية باملنطقة الصرقية  الجامنالجامناللقاء السنوي اللقاء السنوي 

َهتب١ ٖٚب١ ، ايكاٖط٠ .ز.  عبس اؿُٝس ايبعًٞ )فك٘ املطاع١ يف ايتطبٝل َهتب١ ٖٚب١ ، ايكاٖط٠ .ز.  عبس اؿُٝس ايبعًٞ )فك٘ املطاع١ يف ايتطبٝل 

االقتصازٟ املعاصط (،بال ضقِ طبع١ ، ٚبال تاضٜذ ، ْؿط َهتب١ ايػالّ ايعامل١ٝ االقتصازٟ املعاصط (،بال ضقِ طبع١ ، ٚبال تاضٜذ ، ْؿط َهتب١ ايػالّ ايعامل١ٝ 

  يًطبع ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايكاٖط٠.يًطبع ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايكاٖط٠.

  ، َطدع غابل.، َطدع غابل.111111، ص ، ص   11ضادع  / ابٔ َٓعٛض )يػإ ايعطب( ، زضادع  / ابٔ َٓعٛض )يػإ ايعطب( ، ز  ((1818))

، ، 11/ قُس عطف٘ ايسغٛقٞ )ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري يًسضزٜٛ(ز/ قُس عطف٘ ايسغٛقٞ )ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهبري يًسضزٜٛ(زضادعضادع  ((1919))

  ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، زاض ايفهط ، بريٚت .، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، زاض ايفهط ، بريٚت .111111صص

، َطدع ، َطدع 111111، ص ، ص   4242ْػب١ إىل ايؿٗط ٚايػ١ٓ ، ضادع/ ابٔ َٓعٛض )يػإ ايعطب( زْػب١ إىل ايؿٗط ٚايػ١ٓ ، ضادع/ ابٔ َٓعٛض )يػإ ايعطب( ز  ((1111))

  غابل.غابل.

، ، 491491__449191، ص ، ص 11ضادع / يف أسهاّ بٝع األدا ٚايتكػٝط :ابٔ قساَ٘ )املػ ي ( زضادع / يف أسهاّ بٝع األدا ٚايتكػٝط :ابٔ قساَ٘ )املػ ي ( ز  ((1414))

َطدع غابل ٚعبسايطمحٔ بٔ قاغِ ٚابٓ٘ قُس )فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس َطدع غابل ٚعبسايطمحٔ بٔ قاغِ ٚابٓ٘ قُس )فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس 

ؼًٌٝ ؼًٌٝ   __، ٚ ز. ضفٝل املصطٟ )بٝع ايتكػٝطز ، ٚ ز. ضفٝل املصطٟ )بٝع ايتكػٝطز 111111  __198198، ص ، ص   2929ابٔ ت١ُٝٝ (دزز ابٔ ت١ُٝٝ (دزز 

ٖززز زاض ايعًِ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، زَؿل ٖززز زاض ايعًِ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، زَؿل 41414141، عاّ ، عاّ 44( ط( ط__فكٗٞ اقتصازٟ فكٗٞ اقتصازٟ 

  ٛظٜع ، بريٚت.ٛظٜع ، بريٚت.ايساض ايؿا١َٝ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتايساض ايؿا١َٝ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايت

  ، َطدع غابل .، َطدع غابل .291291؛ ص ؛ ص   4242ضادع / ابٔ َٓعٛض )يػإ ايعطب( ، زضادع / ابٔ َٓعٛض )يػإ ايعطب( ، ز  ((1212))

  ، َطدع غابل.، َطدع غابل.111111، ص ، ص   11ضادع / ابٔ قساَ٘ ) املػ ي ( دزز ضادع / ابٔ قساَ٘ ) املػ ي ( دزز   ((1111))

ضادع /ز. قُس بٔ عًٞ ايكطٟ بٔ عبس )مٛ زٚض دسٜس يًٛقف يف سٝاتٓا املعاصط٠ ( ضادع /ز. قُس بٔ عًٞ ايكطٟ بٔ عبس )مٛ زٚض دسٜس يًٛقف يف سٝاتٓا املعاصط٠ (   ((1111))

  __غري َٓؿٛضغري َٓؿٛض__  1212ص ص 

  ..1111__  1111ضادع /)املطدع ايػابل ( ص ضادع /)املطدع ايػابل ( ص   ((1111))

بٔ ايكاغِ بٔ ايكاغِ   َٔٔايو بٔ أْؼ بطٚا١ٜ غشٕٓٛ بٔ غعٝس ايتٓٛخٞ عٔ عبسا يطمحَايو بٔ أْؼ بطٚا١ٜ غشٕٓٛ بٔ غعٝس ايتٓٛخٞ عٔ عبسا يطمح  ضادع /ضادع /  ((1111))

، بايطقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، زاض صازض، ، بايطقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، زاض صازض، 9999__9898، ص ، ص 11) املس١ْٚ ايهرب٣( دز ) املس١ْٚ ايهرب٣( دز 

  8888، ص ، ص 11) ايؿطح ايهبري ع٢ً كتصط خًٌٝ(ز ) ايؿطح ايهبري ع٢ً كتصط خًٌٝ(ز ططبريٚت ٚأمحس بٔ قُس ايسض زٜبريٚت ٚأمحس بٔ قُس ايسض زٜ

  َطدع غابل.َطدع غابل.

دسٜس يًٛقف يف سٝاتٓا دسٜس يًٛقف يف سٝاتٓا   ضادع /ز. قُس بٔ عًٞ ايكطٟ بٔ عٝس ) مٛ زٚضضادع /ز. قُس بٔ عًٞ ايكطٟ بٔ عٝس ) مٛ زٚض  ((1111))

  ، َطدع غابل.، َطدع غابل.1414  __1111املعاصط٠(ص املعاصط٠(ص 
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  ..  8181--1111ضادع/ املطدع ايػابل ص ضادع/ املطدع ايػابل ص   ((1818))

ايٓعاّ ايعاّ ٚال٥شت٘ ايتٓفٝص١ٜ(، ايٓعاّ ايعاّ ٚال٥شت٘ ايتٓفٝص١ٜ(، ––ضادع /األَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف )ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ ضادع /األَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف )ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ   ((1919))

ٖز  َطابع اـط ، ايهٜٛت ، ٚاألَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف : ٖز  َطابع اـط ، ايهٜٛت ، ٚاألَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف : 41414141بال ضقِ طبع١ ، عاّ بال ضقِ طبع١ ، عاّ 

  ..تتط٠ زاخ١ًٝ ، ايهٜٛت ، بال بٝاْاط٠ زاخ١ًٝ ، ايهٜٛت ، بال بٝاْاْؿط٠ ) ايٛقفٞ ( ْؿْؿط٠ ) ايٛقفٞ ( ْؿ

ضادع/ ز. ؾٛقٞ أمحس زْٝا )أثط ايٛقف يف إلاظ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ( ص ضادع/ ز. ؾٛقٞ أمحس زْٝا )أثط ايٛقف يف إلاظ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ( ص   ((1111))

ٖزززز ٖزززز 41414141عاّ عاّ 2121،ضُٔ ف١ً )ايبشٛخ ايفك١ٗٝ املتدصص١( ايعسز ،ضُٔ ف١ً )ايبشٛخ ايفك١ٗٝ املتدصص١( ايعسز 418418__411411

  ايطٜاض .ايطٜاض .

  . . 414414ضادع / )املطدع ايػابل ( ص ضادع / )املطدع ايػابل ( ص   ((1414))

) أثط ايٛقف يف ) أثط ايٛقف يف   َؿٗٛضَؿٗٛض  ففٚز. ْعُت عبس ايًطٝٚز. ْعُت عبس ايًطٝ  414414ضادع/ ) املطدع ايػابل ( صضادع/ ) املطدع ايػابل ( ص  ((1212))

ٖزززززز ، َطبع١ ٖزززززز ، َطبع١ 41414141، بال ضقِ طبع١ ، عاّ ، بال ضقِ طبع١ ، عاّ   442442  __  441441ت١ُٝٓ اجملتُع ( ص ت١ُٝٓ اجملتُع ( ص 

  َطنع صاحل ناٌَ ، ايكاٖط٠ .َطنع صاحل ناٌَ ، ايكاٖط٠ .
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  فهر س املراجعفهر س املراجع

  

ز.إبطاِٖٝ بٔ عبس ايععٜع ايػصٔ :)  ايتصطف يف املٛقف( ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠ ز.إبطاِٖٝ بٔ عبس ايععٜع ايػصٔ :)  ايتصطف يف املٛقف( ضغاي١ زنتٛضاٙ غري َٓؿٛض٠   ((44

اَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ بايطٜاض اَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ بايطٜاض َكس١َ يكػِ ايفك٘ به١ًٝ ايؿطٜع١ ظَكس١َ يكػِ ايفك٘ به١ًٝ ايؿطٜع١ ظ

  ٖزٖز41194119عاّ عاّ 

ّ ، ْؿط ّ ، ْؿط 49824982ز. إمساعٌٝ قُس ٖاؾِ : ) االقتصاز ايتشًًٝٞ ( ، بال ضقِ طبع١ ، عاّ ز. إمساعٌٝ قُس ٖاؾِ : ) االقتصاز ايتشًًٝٞ ( ، بال ضقِ طبع١ ، عاّ   ((22

  زاض اؾاَعات املصط١ٜ ، اإلغهٓسض١ٜ زاض اؾاَعات املصط١ٜ ، اإلغهٓسض١ٜ 

أمحس بٔ سػني بٔ قاضٞ اؾبٌ : ) املٓاق١ً باألٚقاف َٚا ٚقع يف شيو َٔ ايٓعاع أمحس بٔ سػني بٔ قاضٞ اؾبٌ : ) املٓاق١ً باألٚقاف َٚا ٚقع يف شيو َٔ ايٓعاع   ((11

  ٖز ، زاض األصفٗاْٞ ،دس٠ . ٖز ، زاض األصفٗاْٞ ،دس٠ . 41814181عاّ عاّ ، ،   44ٚاـالف ( طٚاـالف ( ط

: ) ايؿطح ايهبري ع٢ً كتصط خًٌٝ ( َطبٛع ع٢ً ٖاؾِ : ) ايؿطح ايهبري ع٢ً كتصط خًٌٝ ( َطبٛع ع٢ً ٖاؾِ   ططامحس بٔ قُس ايسض زٜامحس بٔ قُس ايسض زٜ  ((11

  ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، ْؿط زاض ايفهط ، بريٚت . ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ، بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، ْؿط زاض ايفهط ، بريٚت . 

ضقِ ضقِ ايٓعاّ ايعاّ ٚال٥شت٘ ايتٓفٝص١ٜ (، بال ايٓعاّ ايعاّ ٚال٥شت٘ ايتٓفٝص١ٜ (، بال   ––األَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف :) ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ األَا١ْ ايعا١َ يألٚقاف :) ايصٓازٜل ايٛقف١ٝ   ((11

، ، ٖززز َطابع اـط ، ايهٜٛت. ْؿط٠ ) ايٛقفٞ ( ْؿط٠ زاخ١ًٖٝززز َطابع اـط ، ايهٜٛت. ْؿط٠ ) ايٛقفٞ ( ْؿط٠ زاخ41414141١ًٝطبع١، عاّ طبع١، عاّ 

  ، بال بٝاْات . ، بال بٝاْات . ايهٜٛتايهٜٛت

ز.  أْؼ ايعضقا : ) ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض ( ضُٔ أعاخ اؿًك١ ايسضاغ١ٝ ز.  أْؼ ايعضقا : ) ايٛغا٥ٌ اؿسٜج١ يًتٌُٜٛ ٚاالغتجُاض ( ضُٔ أعاخ اؿًك١ ايسضاغ١ٝ   ((11

ٖززز ٖززز 41114111//22//11--ٖز ٖز 41114111//11//2121يتجُري ممتًهات األٚقاف اييت عكست ظس٠ َٔ يتجُري ممتًهات األٚقاف اييت عكست ظس٠ َٔ 

س االغالَٞ يًبشٛخ ٚايتسضٜب بايبٓو االغالَٞ يًت١ُٝٓ ، بال ضقِ طبع١ ، س االغالَٞ يًبشٛخ ٚايتسضٜب بايبٓو االغالَٞ يًت١ُٝٓ ، بال ضقِ طبع١ ، يتٓعِٝ املعٗيتٓعِٝ املعٗ

  ٖز ، َطابع غشط ، دس٠ .ٖز ، َطابع غشط ، دس٠ .41414141عاّ عاّ 

غري غري   ––خًف بٔ غًُٝإ ايُٓطٟ : )  ؾطن١ االغتجُاض اإلغال١َٝ ( ضغاي١ َادػتري خًف بٔ غًُٝإ ايُٓطٟ : )  ؾطن١ االغتجُاض اإلغال١َٝ ( ضغاي١ َادػتري   ((11

َكس١َ إىل ؾعب١ االقتصاز اإلغال١َٝ به١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ َكس١َ إىل ؾعب١ االقتصاز اإلغال١َٝ به١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايسضاغات اإلغال١َٝ   ––َٓؿٛض٠ َٓؿٛض٠ 

  ٖز  ٖز  41114111أّ ايكط٣ مبه١ املهط١َ عاّ أّ ايكط٣ مبه١ املهط١َ عاّ ظاَع١ ظاَع١ 

ٖززز ٖززز 41414141، عاّ  ، عاّ    44(ط(ط  --ؽًٌٝ فكٗٞ اقتصازٟؽًٌٝ فكٗٞ اقتصازٟ––ز. ضفكٞ املصطٟ : )  بٝع ايتكػٝط ز. ضفكٞ املصطٟ : )  بٝع ايتكػٝط   ((88

  زاض ايعًِ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايساض ايؿا١َٝ     يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، بريٚت . زاض ايعًِ يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، ايساض ايؿا١َٝ     يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، بريٚت . 
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، عاّ ، عاّ   44االغتجُاض( طاالغتجُاض( ط  ––١َٝ ١َٝ : ) املٛغٛع١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يًبٓٛى اإلغال: ) املٛغٛع١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يًبٓٛى اإلغال  ٟٟز. غٝس اهلٛا ضز. غٝس اهلٛا ض  ((99

  ٖز   . َطابع االؼاز ايسٚيٞ يًبٓٛى اإلغال١َٝ ، ايكاٖط٠ ٖز   . َطابع االؼاز ايسٚيٞ يًبٓٛى اإلغال١َٝ ، ايكاٖط٠ 41124112

ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ( ضُٔ ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ( ضُٔ إلاظ إلاظ   ز. ؾٛقٞ أمحس زْٝا : ) أثط ايٛقف يفز. ؾٛقٞ أمحس زْٝا : ) أثط ايٛقف يف  ((4141

  ٖززز ايطٜاض . ٖززز ايطٜاض . 41414141عاّ عاّ 2121ف١ً ) ايبشٛخ ايفك١ٝٗ املتدصص١ ( ايعسزف١ً ) ايبشٛخ ايفك١ٝٗ املتدصص١ ( ايعسز

املعاصط ( املعاصط (   ٟٟطبٝل االقتصازطبٝل االقتصازز. عبس اؿُٝس ايبعًٞ : ) فك٘ املطاع١ يف ايتز. عبس اؿُٝس ايبعًٞ : ) فك٘ املطاع١ يف ايت  ((4444

بال ضقِ طبع١ ، ٚبال تاضٜذ ، ْؿط َهتب١ ايػالّ ايعامل١ٝ يًطبع ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، بال ضقِ طبع١ ، ٚبال تاضٜذ ، ْؿط َهتب١ ايػالّ ايعامل١ٝ يًطبع ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع ، 

  ايكاٖط٠ ايكاٖط٠ 

ع٢ً ع٢ً   قتصاز١ٜقتصاز١ِٜٝ ايؿباْات : ) أثط اؿط١ٜ االِٝ ايؿباْات : ) أثط اؿط١ٜ االعبس ايطمحٔ بٔ  إبطاٖعبس ايطمحٔ بٔ  إبطاٖ  ((4242

  غري َٓؿٛض٠ َكس١َ إىل قػِ االقتصازغري َٓؿٛض٠ َكس١َ إىل قػِ االقتصاز  ––( ضغاي١ َادػتري ( ضغاي١ َادػتري اإلغالَٞاإلغالَٞاالغتجُاض  االغتجُاض  

ٖز ٖز ١ًٝ41424142 ايؿطٜع١ ظاَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ بايطٜاض ، ١ًٝ ايؿطٜع١ ظاَع١ اإلَاّ قُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ بايطٜاض ، بهبهاإلغالَٞ اإلغالَٞ 

 . .  

عبس ايطمحٔ بٔ قاغِ ٚاب١ٓ قُس )فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس عبس ايطمحٔ بٔ قاغِ ٚاب١ٓ قُس )فُٛع فتا٣ٚ ؾٝذ اإلغالّ أمحس   ((4141

  بٔ ت١ُٝٝ( ، بال ضقِ طبع١ ، ٚبال تاضٜذ ، ٚبال ْاؾط ٚ إلَهإ ْؿط . بٔ ت١ُٝٝ( ، بال ضقِ طبع١ ، ٚبال تاضٜذ ، ٚبال ْاؾط ٚ إلَهإ ْؿط . 

، عاّ ، عاّ   44: ) ايٛقف ٚزٚض٠ يف ايت١ُٝٓ ( ط : ) ايٛقف ٚزٚض٠ يف ايت١ُٝٓ ( ط اهلٝيت اهلٝيت   ز.عبس ايػتاض إبطاِٖٝز.عبس ايػتاض إبطاِٖٝ  ((4141

  ٖز ْؿط َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات بٛظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ، قطززززززط . ٖز ْؿط َطنع ايبشٛخ ٚايسضاغات بٛظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ، قطززززززط . 41494149

  ز.عبس ايععٜع بٔ قُس اؿذٝالٕ: )  ٚقف املٓكٍٛ ( عح غري َٓؿٛض .ز.عبس ايععٜع بٔ قُس اؿذٝالٕ: )  ٚقف املٓكٍٛ ( عح غري َٓؿٛض .  ((4141

عبس اهلل بٔ قساَ٘ املكسغٞ : ؼكٝل  ز. عبس اهلل بٔ عبس احملػٔ عبس اهلل بٔ قساَ٘ املكسغٞ : ؼكٝل  ز. عبس اهلل بٔ عبس احملػٔ   ((4141

ٖز ، ٖذط يًطباع١ ٚايٓؿط ٖز ، ٖذط يًطباع١ ٚايٓؿط   41194119،،44ططايرتنٞ ٚز. عبس ايفتاح قُس اؿًٛ ) املػ ي ( ايرتنٞ ٚز. عبس ايفتاح قُس اؿًٛ ) املػ ي ( 

  ٚايتٛظٜع ٚاإلعالٕ ، ايكاٖط٠ . ٚايتٛظٜع ٚاإلعالٕ ، ايكاٖط٠ . 

ٖز ، ٖز ، 41214121، عاّ ، عاّ   44فس أمحس َهٞ : ) فتا٣ٚ َصطف٢ ايعضقا( طفس أمحس َهٞ : ) فتا٣ٚ َصطف٢ ايعضقا( ط  ((4141

  زاض ايكًِ ، زَؿل .زاض ايكًِ ، زَؿل .

( ايسٚض٠ ايػازغ١ ( ايسٚض٠ ايػازغ١   اإلغالَٞاإلغالَٞ: ) ف١ً فُع ايفك٘ : ) ف١ً فُع ايفك٘ اإلغالَٞاإلغالَٞفُع ايفك٘ فُع ايفك٘   ((4848

  ٖز  ، بال ْاؾط ٚإلَهإ ْؿط .ٖز  ، بال ْاؾط ٚإلَهإ ْؿط .41414141، بال ضقِ طبع١ ، عاّ ، بال ضقِ طبع١ ، عاّ 
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مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ بهط بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ : تعًٝل ط٘ عبس مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ بهط بٔ قِٝ اؾٛظ١ٜ : تعًٝل ط٘ عبس   ((4949

ايطؤٚف غعس ) إ عال ّ املٛقعني عٔ ضب ايعاملني ( بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، ْؿط زاض ايطؤٚف غعس ) إ عال ّ املٛقعني عٔ ضب ايعاملني ( بال ضقِ طبع١ ٚبال تاضٜذ ، ْؿط زاض 

  اؾٌٝ ، بريٚت . اؾٌٝ ، بريٚت . 

قُس أَني بٔ عابسٜٔ : ) ضز احملتاض ع٢ً زاض املدتاض ؾطح تٜٓٛط األبصاض قُس أَني بٔ عابسٜٔ : ) ضز احملتاض ع٢ً زاض املدتاض ؾطح تٜٓٛط األبصاض   ((2121

  ًيب ، َصط .ًيب ، َصط .ٖز ، طبع َصطف٢ اؿٖز ، طبع َصطف٢ اؿ41814181، عاّ ، عاّ   22( ط( ط

ز فُس غًطإ أبٛعًٞ ٚز. ٖٓا٤ خري ايسٜٔ : ) أصٍٛ عًِ االقتصاز ( ز فُس غًطإ أبٛعًٞ ٚز. ٖٓا٤ خري ايسٜٔ : ) أصٍٛ عًِ االقتصاز (   ((2424

  ّ ،بال ْاؾط ٚإلَهإ ْؿط . ّ ،بال ْاؾط ٚإلَهإ ْؿط . 49824982، عاّ ، عاّ 44طط

ز. قُس عجُإ إمساعٌٝ محٝس : ) أغاؽ زضاغ١ اؾس٣ٚ االقتصاز١ٜ ز. قُس عجُإ إمساعٌٝ محٝس : ) أغاؽ زضاغ١ اؾس٣ٚ االقتصاز١ٜ   ((2222

  ّ ، ْؿط زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ ّ ، ْؿط زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ ، ايكاٖط٠ 49814981، ،   22ٚقٝاؽ كاطط االغتجُاض ( طٚقٝاؽ كاطط االغتجُاض ( ط

( (   ططيسغٛقٞ : ) ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ؾطح ايهبري يًسض زٜيسغٛقٞ : ) ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ؾطح ايهبري يًسض زٜقُس عطف١ اقُس عطف١ ا  ((2121

  ، بال ضقِ طبع١ ، ٚبال تاضٜذ ، زاض ايفهط ، بريٚت . ، بال ضقِ طبع١ ، ٚبال تاضٜذ ، زاض ايفهط ، بريٚت . 

قُس بٔ قُس ايعُازٟ : ؼكٝل ٚتعًٝل /أبٛ األؾباٍ صػري أمحس قُس بٔ قُس ايعُازٟ : ؼكٝل ٚتعًٝل /أبٛ األؾباٍ صػري أمحس   ((2121

ٖز، زاض بٔ سعّ ٖز، زاض بٔ سعّ 41414141، عاّ ، عاّ 44ؾاغف  ايبهػتاْٞ ) ضغاي١ يف دٛاظ ٚقف ايٓكٛز ( طؾاغف  ايبهػتاْٞ ) ضغاي١ يف دٛاظ ٚقف ايٓكٛز ( ط

  بريٚت . بريٚت .   يًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜعيًطباع١ ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع

قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض : ) يػإ ايعطب ( بسٕٚ ضقِ طاع١ ٚال تاضٜذ قُس بٔ َهطّ بٔ َٓعٛض : ) يػإ ايعطب ( بسٕٚ ضقِ طاع١ ٚال تاضٜذ   ((2121

  ، زاض صازض ، بريٚت .، زاض صازض ، بريٚت .

املسخٌ إ ىل ْعط١ٜ االيتعاّ  املسخٌ إ ىل ْعط١ٜ االيتعاّ    ––َصطف٢ ايعضقا : ) املسخٌ ايفكٗٞ ايعاّ َصطف٢ ايعضقا : ) املسخٌ ايفكٗٞ ايعاّ   ((2121

  ، بال تاضٜذ ، ْؿط زاض ايفهط ، بال َهإ ْؿط .، بال تاضٜذ ، ْؿط زاض ايفهط ، بال َهإ ْؿط .  11ايعا١َ يف ايفك٘ االغالَٞ ( طايعا١َ يف ايفك٘ االغالَٞ ( ط

غشٕٓٛ بٔ غعٝس ايتٓٛخٞ عٔ عبس ايطمحٔ بٔ غشٕٓٛ بٔ غعٝس ايتٓٛخٞ عٔ عبس ايطمحٔ بٔ   َايو بٔ أْؼ : بطا١َٜٚايو بٔ أْؼ : بطا١ٜٚ  ((2121

  قاغِ ) املس١ْٚ ايهرب٣ ( بال ضقِ طبع١ ، بال تاضٜذ ، زاض صازض ، بريٚت . قاغِ ) املس١ْٚ ايهرب٣ ( بال ضقِ طبع١ ، بال تاضٜذ ، زاض صازض ، بريٚت . 

( ضُٔ ( ضُٔ   إزاضتٗاإزاضتٗا  ز. ْع١ٜ محاز : ) أغايٝب اغتجُاض األٚقاف  ٚأغؼز. ْع١ٜ محاز : ) أغايٝب اغتجُاض األٚقاف  ٚأغؼ  ((2828

أعاخ ْس٠ٚ ) مٛ زٚض تُٟٓٛ يًٛقف ( بال ضقِ طبع١ ٚال تاضٜذ ، ْؿط ٚظاض٠ األٚقاف أعاخ ْس٠ٚ ) مٛ زٚض تُٟٓٛ يًٛقف ( بال ضقِ طبع١ ٚال تاضٜذ ، ْؿط ٚظاض٠ األٚقاف 

  اإلغال١َٝ ، ايهٜٛت . اإلغال١َٝ ، ايهٜٛت .   ٚايؿؤٕٚٚايؿؤٕٚ
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ز. ْعُت عبس ايطٝف َؿٗٛض: ) أثط ايٛقف يف ت١ُٝٓ اجملتُع ( بال ضقِ ز. ْعُت عبس ايطٝف َؿٗٛض: ) أثط ايٛقف يف ت١ُٝٓ اجملتُع ( بال ضقِ   ((2929

  ٖز ، َطبع١ صاحل ناٌَ ، ايكاٖط٠ .ٖز ، َطبع١ صاحل ناٌَ ، ايكاٖط٠ .41414141طبع١، عاّ طبع١، عاّ 

وٞ بٔ ؾطف اي٣ٚٛٓ : /إ ؾطاف ظٖري ايؿاٜٚـ )  ضٚض١ ايطايبني وٞ بٔ ؾطف اي٣ٚٛٓ : /إ ؾطاف ظٖري ايؿاٜٚـ )  ضٚض١ ايطايبني   ((1111

  ، بريٚت .، بريٚت .اإلغالَٞ اإلغالَٞ ٖز ، ْؿط املهتب ٖز ، ْؿط املهتب 41114111، ،   22ٚعُس٠ املفتٝني ( طٚعُس٠ املفتٝني ( ط

ٜٛغف ايكطضا٣ٚ : ) بٝع املطاع١ يآلَط  بايؿطا٤ نُا ػطٜٗا ٜٛغف ايكطضا٣ٚ : ) بٝع املطاع١ يآلَط  بايؿطا٤ نُا ػطٜٗا ز. ز.   ((1414

  ٖز ، ْؿط َهتب١ ٖٚب١ ، ايكاٖط٠ٖز ، ْؿط َهتب١ ٖٚب١ ، ايكاٖط41114111٠، عاّ ، عاّ   22املصاضف اإلغال١َٝ ( طاملصاضف اإلغال١َٝ ( ط
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 مقدمة

اذتنس هلل ضب العاملني    ّالالا ٗ ّالػا و  أاٙ  ؾاطب اءىؤاملٛ ّانيطغاأ    ىؤيامل ستناس          

 ّ أٙ آلُ ّصخوُ  مجع     ممل بعس : 

الػملح٘ انيمللٔ٘ منًْا مأخْظمًل لأتنْٓل ّاالغتثنملض اإلغ مٕ   ّمع اليناْ انيراطز زا ظ     تؿَسف

ّمااً  بااطظ ٍااصِ العووااملت :   ؛ت ّ غاامللٔت زعاامل  ماامل ْٓاجَااُ مااً العووااملت ّالالااعْبملت  اذتملجاا٘ ءزّا

 ٖ لكاً اذتملجا٘ قملٜنا٘ ماع شلاك       ؛انيدملططٗ   ٍّٕ مس٘ ال ميكً  ٌ ٓيفك  يَمل  ٖ ىؿملط اقتالاملز

ءغامللٔت زػاامل س  أاٙ احتااْاٛ انيدااملططٗ يانً انيعااملٓا ّالوْا اس الؿااط ٔ٘ الااي ميتاملظ بَاامل التنْٓاال      

 اإلغ مٕ . 

خ  انيسغػملت اإلغ مٔ٘  ي زرْٓط بع  اءزّات ذهصا الػط    لكاً اذتملجا٘ ال   ّقس صت

   ً ٍّاصِ الْضقا٘    ؛زعال قملٜن٘ ءزّات  خطٚ زأيب االحتٔملجملت انيتعسزٗ ّاءغاطا  انيتيْ ا٘ لأنػاتثنطٓ

  ٘ ٍّإ مورتحاملت    ؛زورتح  سزًا مً اءزّات انيمللٔ٘ ّزػتعط  جْاىوَمل الؿط ٔ٘ ّّظملٜفَامل االقتالاملزٓ

أٙ غؤل الوخث ّالسضاغ٘ ّالؿخص   خالْصمًل  ي زتملل معملدت٘ انيدملطط . ّقس مت زرْٓط موسم٘  

ٍصِ انييتجملت ينً خر٘ مطكع الوخث ّالترآْط بؿاطك٘ الطاجخإ انيالاطفٔ٘ ل غاتثنملض بؿا ٌ       

 (1)ّاهلل اذهملزٖ إىل غْاٛ الػؤل.  ؛زرْٓط اءزّات انيمللٔ٘ اإلغ مٔ٘

 

 

 

 

 

 

                                                 
ٔن٘  ي بأْضٗ كثاٗ مً انييتجملت انياصكْضٗ  ي ٍاصِ الْضقا٘     ؾكط السكتْض ىعُٓ محملز   مػتؿملض انيطكع    أٙ إغَملمملزُ الو  (1)

 . زووٙ العَسٗ  ي اليَملٓ٘  أٙ الكتملب . 
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مً التالْضات الؿملٜع٘  ٌ التؿطٓع اإلغ مٕ ٓػتَسب التعط  لأنداملططٗ   ّ ٌ انيداملططٗ   

فملنيدملططٗ زعين التعط  الحتنملل اذها     ؛موالْزٗ ؾط مًل   ٍّصا زالْض غا زقٔق  ي حؤو٘ اءمط

 ّ التأف   كنمل ٍْ معيٙ الكأن٘ لػ٘   ّكنامل ٍاْ مفَْمَامل االقتالاملزٖ   ّماً الثملبا  ٓؤيامًل  ٌ        

بال إٌ ماً موملصاس التؿاطٓع انيوراْع       ؛ؿطع ال ٓوالس زأف انيملل  ّ ٍ كُ   ّال التعاط  لأاَ    ال

 بَمل : حفغ انيملل   ٍّصا ٓيمل ي قالس التعط  لأَ    ّ انيدملططٗ . 

  ي فَه مْقف التؿطٓع مً انيؿو٘ ٍّصا الأوؼ  ي مْقف التؿطٓع مً انيدملططٗ ٓؿوُ الأوؼ

أْب٘ لأؿملضع   ّٓػتسلٌْ بوْلُ صأٙ اهلل  أٔاُ ّغاأه لعملٜؿا٘    فٔعً الوع   ٌ انيؿو٘ موالْزٗ ّمر

 (1)ضيٕ اهلل  يَمل : " جط   أٙ قسض ىالوك" 

نكأفااا    بااال جاااملٛ بطفعَااامل لكاااً حؤوااا٘ اءماااط  ٌ الؿاااطع ال ٓوالاااس انيؿاااو٘ ّالعيااا  لأ

 ( ّقملل : )ّممل جعل  أٔكه  ي2  كنمل قملل زعملىل : )ممل  ىعليمل  أٔك الوطآٌ لتؿوٙ ( )طُ :ّإظالتَمل

(   ّقملل صأٙ اهلل  أٔاُ ّغاأه فأنً ىاصض  أاٙ ىفػاُ ىاصضًا ؾاق  أٔاُ :          78()اذتج : جالسًٓ مً حط

 .(2))إٌ اهلل لػين  ً زعصٓت ٍصا ىفػُ ( 

منمل ّقع الأوؼ ماً جَا٘  ٌ كاثاًا ماً اء ناملل الفملياأ٘   كمللالاْو   ّاذتاج ّادتَاملز          إّ

يالْص الؿط ٔ٘   ّميَامل حاسٓث   ّغاٍمل   زالملحوَمل مؿو٘ ال ميكً االىفكمل   يَمل . فجملٛت ال

 ملٜؿ٘ الػملبق   لتو   ٌ ممل عتالل لأنكأف مً مؿو٘  ي ٍصِ اء نملل ٓعْيُ اهلل زعملىل باملءجط  

ّالثْاب   ال  ٌ انيؿو٘ ٍٕ انيوالْزٗ ابتساٛ . قملل ؾٔذ اإلغ و اباً زٔنٔا٘ ضمحاُ اهلل : )قاْل بعا       

ّلاْ قٔال : اءجاط  أاٙ قاسض ميفعا٘         اليملؽ : اءجاط  أاٙ قاسض انيؿاو٘ لأؼ مػاتؤه  أاٙ اإلطا          

ف ممل كٌْ مؿومًل فأٔؼ ٍْ غوومًل لفضل العنال ّضجخملىاُ . ّلكاً      العنل ّفملٜسزُ لكملٌ صخٔخمًل

نيعياٙ غاا مؿاوتُ . ّالالا   أٔاُ ماع انيؿاو٘ ٓعٓاس  ْاباُ           ُقس ٓكٌْ العنل الفمليل مؿومًل   ففضأ

                                                 
 متفق  أُٔ .  (1)

 متفق  أُٔ .  (2)
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قسض انيؿو٘ ّالتعات   ال ءٌ التعات    فكثاًا ممل ٓكثط الثْاب  أٙ  ّ جطِ   فٔعزاز الثْاب بملنيؿو٘

 .  (3) ّانيؿو٘ موالْز مً العنل   ّلكً ءٌ العنل مػتأعو لأنؿو٘ ّالتعت(

ّماااً ٍاااصا الواااملب انيداااملططٗ   فَااإ  ماااط الظو لأيؿاااملط االقتالاااملزٖ   فجاااملٛت اليالاااْص    

باال موالاااْز الؿااطع ٍاااْ اليؿاااملط    ؛بمل توملضٍاامل ماااً ٍااصا ادتملىااات   ال  ىَاامل ٍااإ بيفػااَمل موالاااْزٗ    

 ملزٖ اليملفع   ّجست انيدملططٗ  ّ مل زْجس . االقتال

ّمل ٓطز  ي الؿطع اءمط بمللتعط  لأندملططٗ   ّإمنمل ّضز اؾرتاط الضنملٌ   كوْلاُ صاأٙ   

ً   (4)اهلل  أُٔ ّغأه )ارتطاج بمللضنملٌ(  ّالضانملٌ ٓعاين    (5) ّىَُٔ  أُٔ الػ و  ً ضبح مامل مل ٓضان

فملنيوالْز لٔؼ التعط   ؛٘  مط م ظو لأنأكٍّٔ٘صِ انيػسّلٔ ؛حتنل مػسّلٔ٘ انيملل إشا زأف  ّ ٍأك

لأندملططٗ ّإمنمل حتوق انيأكٔ٘  أٙ صْضزَمل انيؿطّ ٘ . ّانيدملططٗ  ي ٍاصِ اذتمللا٘ غاووَمل مػاسّلٔ٘     

 الؿدص  ً انيملل لكْىُ ممللكمًل لُ . فملنيػسّلٔ٘ ٍٕ انيوالْزٗ ّلٔؼ زتطز انيدملططٗ . 

   ْ شتااملططٗ زتااطزٗ  ااً الؤناا٘   ّٓسكااس شلااك  ٌ الؿااطع جااملٛ بتخااطٓه الػااطض ّالونااملض   ٍّاا

االقتالملزٓ٘  فتخطٓه الونملض ّالػطض ال ٓيمل ي اؾرتاط الضنملٌ لأطبح   كنمل قس ٓػتؿاكأُ الاوع    

 مامل الضانملٌ الاصٖ      . ءٌ انيدملططٗ اجملطزٗ ٍٕ  ي شازَمل مميْ ٘ ؾط مًل ءىَمل زعاطٓ  انياملل لأاَ     

ٍّصِ انيػسّلٔ٘ زػاتأعو    ؤؤ٘ لأنمللاؾرتطُ الؿطع لأطبح فااز بُ انيػسّلٔ٘ ال ظم٘ لأنأكٔ٘ اذت

 ف  بس مً التفطٓق ب  اليْ   :  ؛ ي الػمللت التعط  لأندملططٗ

 ّقس  ؾملض ابً زٔنٔ٘ ضمحُ اهلل إىل  ٌ )ارترط خرطاٌ : 

  ٍّْ  ٌ ٓؿرتٖ الػأع٘ ٓوالس  ٌ ٓؤعَمل بطبح ّٓتْكال  أاٙ اهلل  ي شلاك       خرط التجملضٗ

 قس غتػط  حٔملىمًل   فمللتجملضٗ ال زكٌْ إال كصلك . فَصا ال بس ميُ لأتجملض ّإٌ كملٌ 

 . (6)انئػط الصٖ ٓتضنً  كل انيملل بمللوملطل   فَصا الصٖ حاطمُ اهلل ّضغْلُ(  : ّارترط الثملىٕ

                                                 
3

 . 229-2/222بملختالملض . ّاىعط : انيْافوملت  622 -15/625الفتملّٚ 

 ضّاِ  بْ زاّز ّاليػملٜٕ   ّصخخُ الرتمصٖ ّاذتملكه ّابً حوملٌ .  (4)

 ضّاِ  محس ّ صخملب الػيً .   (5)

 . 5/816  ظاز انيعملز  751-2/755زفػا آٓملت  ؾكأ     (6)
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فااملليْع اءّل ٍااْ انيدااملططٗ التملبعاا٘ لأنأكٔاا٘   ّالثااملىٕ ٍااْ انيدااملططٗ اجملااطزٗ . فملنيدااملططٗ    

 ؛ْاجوملت ) ّ انيْجْزات ّانيرأْباملت بملالصار ح اسملغايب(   التملبع٘ لأنأكٔ٘ زعين زْاظٌ اذتوْ  ّال

ءٌ مػسّلٔ٘ اذه   ّالتأف ٓوملبأَمل حق امت   الػأ٘ ّالعملٜس   ّلصلك قملل صاأٙ اهلل  أٔاُ ّغاأه :    

)ارتااطاج بمللضاانملٌ( . ّٓوملباال ٍااصا التااْاظٌ ططفااملٌ :  حااسٍنمل ياانملٌ باا  خااطاج   ٍّااْ مميااْع ءىااُ  

  خط ٍْ ارتطاج  ّ الطبح ب  ينملٌّالرطب اآل ؛صا حؤو٘ الػطضشتملططٗ زتطزٗ  ً انيأكٔ٘   ٍّ

ٍّصاٌ الرطفملٌ   الطبمل ّالػطض   ٍنمل  صْل انيعملم ت اسطم٘  ؛ٍّْ مميْع  ٓضمًل ءىُ حؤو٘ الطبمل

 ؾط مًل . 

ضمحاُ  -و الواطا ي  الفوَملٛ قٔن٘ الضنملٌ ّ ٍنٔتُ   فواس صاطح اإلمامل    مل ٓكً خملفٔمًل  أٙ

. ّالْاقااع ؾااملٍس  أااٙ  ٌ كااثاًا مااً اءىؿاار٘      (7)باا ٌ الضاانملٌ ميفعاا٘ موالااْزٗ لأعواا ٛ     -اهلل

 االغتثنملضٓ٘ زتعرل بػوت ختْب انيػتثنطًٓ مً ئملع  مْاذهه بػا حق . 

ّ ي انيوملباال فاا  ميكااً  ٌ ىيكااط  ٌ اءىؿاار٘ االقتالااملزٓ٘ اليملفعاا٘ ال ميكااً حتؤوَاامل  ي  

ل انيدااملططٗ . ٍّااصا ماامل ز اامل ضٜاأؼ ٍٔٝاا٘ االحتٔااملطٕ الفٔااسضالٕ اءمطٓكاإ آالٌ      الػمللاات زٌّ حتناا 

 و    ٌ ٓوْل :  1994جطٓيػوملٌ  ي كأن٘  لوملٍمل  ي 

)إٌ االغااتعساز لتخناال انيدااملططٗ ؾااطط يااطّضٖ لينااْ اقتالااملز الػااْ  اذتااط . لااْ  ٌ مجٔااع  

 سمياا٘ انيدااملططٗ  انيااسخطًٓ   ّمسغػااملت الْغااملط٘ انيمللٔاا٘   قالااطت اغااتثنملضازَمل  أااٙ اءصااْل       

 .  (8)لكملى  إمكملىٔ٘ الينْ االقتالملزٖ ممتيع٘ التخؤق ( 

  فملنيرأْب إشٌ ٍْ التْاظٌ ب  اليؿملط الفمل ل انيفٔس   ّب  اذتنملٓ٘ الضاطّضٓ٘ ل غاتثنملض  

.الؿطٓع٘ اإلغ مّٔ٘ فضل ّغٔأ٘ لتخؤق ٍصا االزعاٌ ٍٕ االلتعاو ب حكملو ّيْابط 

                                                 
 .  3/295  الفطّ   478الصخاٗ /   (7)
 ىص اءصل :  (8)

"The willingness to take the risk is essential to the growth of a free market economy. [I]f 

all savers, and their financial intermediaries, invested only in risk-free assets, the potential for 

business growth would never be realized." Bernestein (1966), p. 328. 
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 (9)الفوُ اإلغ مٕ ىْ ملٌ : الضنملٌ  ي 

مًل آخاط با ٌ ٓاْ ي    ينملٌ شما٘   ّقاس ٓػانٙ الكفمللا٘   ٍّاْ  ٌ ٓضانً ؾادص ؾدالا         – 1

  فإٌ مل ٓفعل ّّفٙ الضملمً  ّ الكفٔل السًٓ  ً انيكفْل    ه ضجع  أٔاُ بواسض   السًٓ الصٖ  أُٔ

 ممل  زٚ . 

 ّ   لتأفيانملٌ ماملل  ٍّاْ  ٌ ٓضانً ؾادص انيداملطط انيتعأوا٘ بػاأع٘  ّ  صال  كاامل          – 2

  ّ التعٔت ّضتْ شلك .   اذه  

 ّال خ ب ب  الفوَملٛ  ي  ٌ ك  ىْ ٕ الضنملٌ ال جتْظ انيعملّي٘  أُٔ . 

 ممل الكفملل٘ فمللكفٔل إشا كفل انيسًٓ موملبال  اْ    فإىاُ ٓطجاع  أاٙ انياسًٓ إشا قضاٙ        

ياُ بعٓاملزٗ     يُ السًٓ موساض السًٓ ظاٜسًا العْ  الاصٖ قوضاُ موملبال الكفمللا٘. فٔكاٌْ قاس  قط      

. ّءٌ الكفملل٘ اغتعساز لإلقطا   فإشا حاطو الؿاطع العاْ   أاٙ اإلقاطا         (15)ٍّصا ٍْ الطبمل 

 فألٌ عتطمُ  أٙ زتطز االغتعساز لإلقطا  مً بملب  ّىل . 

ّالوسٓل  ي ٍاصِ اذتمللا٘  ٌ زكاٌْ الكفمللا٘ موملبال ىػاو٘ ماً الاطبح   كنامل ٍاْ اذتاملل  ي            

باسٓل آخاط ٍّاْ  ٌ الكفٔال إشا ّفاٙ الاسًٓ  اً انيكفاْل         ٍّيمل    ؾطك٘ الْجِْ   كنمل غٔ زٕ

ضجع  أُٔ موساض ممل  زٚ ىملقالمًل موساض العاْ   ّ اءجاطٗ الاي  خاصٍمل . فا  ٓواع الطبامل ءٌ ٓكاٌْ         

قس  قطيُ بسٌّ ظٓملزٗ . ّاذتكه انيعأل ٓسّض مع  أتُ ّجْزًا ّ سممًل  فإشا اىتف   أ٘ التخطٓه  وا   

.  ٍّْ اذتلاءصل  ي انيعملم ت

 ممل انيعملّي٘  أٙ ينملٌ انيملل فَٕ مً الػطض انينياْع ؾاط مًل . ّشلاك  ٌ صاملحت انياملل ٓرأات       

ٍّصا الثنً برؤع٘ اذتاملل    الضنملٌ ّٓسفع لصلك مثيمًل ستسزًا   ّالضملمً ٓضنً انيملل موملبل الثنً

 فاإٌ ٍأاك انياملل غاطو الضاملمً الؤنا٘ كملمأا٘ فٔكاٌْ خملغاطًا  ّإٌ غاأه انياملل              قل مً قٔن٘ انيملل

غاطو صااملحوُ مثاً الضاانملٌ  فخالاأأ٘ انيعملمأا٘ خػااملضٗ  حاس الرااطف  ّال بااس  ٍّاصِ حؤواا٘ الػااطض      

 .  (11)اسطو ؾط مًل 

                                                 
 اىعط انيْغْ ٘ الفؤَ٘   ينملٌ .  (9)

 . 6/441انيػين  (15)

 اىعط حبث : )ّقفملت  ي قضٔ٘ الت م  ( لأكملزت .   (11)
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        ٌ   ّالوسٓل  ي ٍصِ اذتملل٘ ٓياوين  أاٙ اضزواملط الضانملٌ بملنيأكٔا٘  ّقمل اسٗ ارتاطاج بمللضانمل

 أٔااُ حٔيٝااص فااإشا كااملٌ الضاانملٌ مطزوراامًل بتنأااك انيااملل ّوطاجااُ ّغأتااُ ّ ملٜااسِ  مل زعااس انيعملّياا٘  

ستطم٘ إلمكملٌ اىتفملع ك  الرطف  مً انيوملزل٘  ّبَاصا ٓيتفإ  يالاط الػاطض ماً انيعملمأا٘  كنامل        

غٔ زٕ  ّإشا اىتفٙ الػطض فإٌ اءصل  ي انيعملم ت اذتل   فتكٌْ انيعملمأ٘ جملٜعٗ إال إشا ظَط فَٔامل  

لْقاْع  ي  ّغايطٚ فٔنامل ٓا زٕ كٔاف ميكاً حتؤاق مالاأخ٘ الضانملٌ زٌّ ا         ؛ممل ٓػاتْجت التخاطٓه  

 الػطض اسطو . 

ٍّٕ مً  بػط  زّات اذتنملٓ٘ مً انيدملططٗ انيتعأو٘ بملء ٔملٌ  غْاٛ شتملططٗ زأفَامل  ّ زػاا   

قٔنتَاامل . فااإشا  ضاز انيػااتثنط اذتالااْل  أااٙ  ملٜااس مااً  وااملض  مااثً    ّحتٔٔااس شتااملططِ الػااْقٔ٘  ّ  

سجال مااع اغاتثيملٛ مياملفع العوااملض ماسٗ العوااس  غاْاٛ كملىاا       الرؤعٔا٘  فٔنكياُ بٔااع العواملض بااثنً م   

ّاغتثيملٛ ٍاصِ انيياملفع ٓعاين  ٌ انيػاتثنط ال ٓاعال ميأكَامل        ؛انييملفع زتعأق بْحسات غكئ٘  ّ جتملضٓ٘

ّبيملٛ  أاٙ شلاك ميكياُ  ٌ ٓاسجط ٍاصِ الْحاسات ّاذتالاْل  أاٙ اءجاطٗ زٌّ التعاط             ؛مسٗ العوس

. (12)نيدملطط  صل العوملض 

نييملفع مً الع  انيومل ٘  جملظِ انيمللكٔ٘ ّاذتيملبأ٘  ّاغاتسلْا لاصلك حباسٓث جاملبط     ّاغتثيملٛ ا

ّاغااتثيٙ   ضياإ اهلل  يااُ  ي الالااخٔخ   ىااُ بااملع مجااً  لااُ لأااييب صااأٙ اهلل  أٔااُ ّغااأه  ي غاافط   

 .  (13)    ٖ ضكْبُ   إىل ح  الْصْل لأنسٓي٘ظَطِ

اضًا لاُ ّاؾارتط غاكيملٍمل ماسٗ     باملع ز -ضيإ اهلل  ياُ   -ّضّٚ ابً حعو  ٌ متٔنمًل الساضٖ 

فَاْ قاس    (14) حٔملزُ   ّقملل : )إمنمل مثإٔ مثل  و مْغاٙ   ضز  أَٔامل ّلاسٍمل ّ  رٔا   جاط ضيامل َمل(      

ضيإ  -مأك مثً الساض  ي ح  ال ٓعال ٓػاكيَمل ّٓيتفاع بَامل  ٍّاصا ؾاؤُ مامل حالال ءو مْغاٙ         

   ّ أٙ مْغٙ ّىؤيمل ّغملٜط اءىؤملٛ الال ٗ ّالػ و . -اهلل  يَمل 

كملى  الع   كنمل ميكً زرؤوَمل حتٙ لْ   ٍصِ الالٔػ٘ زالأح لكل    قملبأ٘ لأت جاّ

مسجطٗ ابتساٛ   فٔوْو انيمللك بؤع الع  ّاغتثيملٛ  جطزَمل نيسٗ ستسزٗ حبػت االزفمل  . ّبَصا ٓتخوق 

                                                 
 .  3/55اىعط : الكمل ي   (12)

 . 277   221  ىعطٓ٘ الؿطط  ي الفوُ اإلغ مٕ ص  262اىعط : الوْا س اليْضاىٔ٘  ص   (13)

 . 8/425اسأٙ   (14)
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لأنػتثنط االحتنملٛ مً شتملطط الع  مع االغتفملزٗ مً اءجطٗ  ٍّصا االغاتثيملٛ غأيعكؼ برؤعا٘    

ملل  ي الثنً  ّال ب ؽ بصلك طملنيمل كملٌ برتايٕ الرطف   ّقس ىص الفوَاملٛ  أاٙ  ٌ )الؿاطط    اذت

 (15) لُ قػط مً الثنً(.

ٍّصِ الالٔػ٘ امتساز لأالٔػ٘ الػملبو٘  لكيَمل زؿنل اءصْل انيثنطٗ  ّ انييتج٘ . فنً ميأك 

 ّ ىػاو٘ ؾاملٜع٘ مياُ نياسٗ ستاسزٗ متفاق         جُ مً الثنطمعض ٘ مثً  ميكيُ  ٌ ٓؤعَمل ّٓػتثين ممل زيت

: )ماً باملع طتاً  قاس  باط فثناطِ لأواملٜع إال  ٌ        ك حسٓث الييب صاأٙ اهلل  أٔاُ ّغاأه   ّ صل شل   أَٔمل

 . (16) ٓؿرتطُ انيوتملع (

ّباايفؼ انييرااق ميكااً نيااً ميأااك مؿااطّ مًل جتملضٓاامًل  ّ صاايمل ٔمًل  ٌ ٓؤااع ىالاأوُ  ي انيؿااطّع   

فملنيؿاطّع التجاملضٖ  ّ الالايمل ٕ ال غتتأاف ماً حٔاث انيواس           و٘ ميُ نيسٗ معٔيّ٘ٓػتثيٙ ضحبُ  ّ ىػ

ٍّاصا عتواق مالاأخ٘ انيػاتثنط  ي اذتنملٓا٘ ماً          ً انيؿطّع العضا ٕ  فملذتكه  ي ادتنٔع ّاحس

ّاالغتثيملٛ ميكً  ٌ ٓواع  أاٙ كال الاطبح  ّ      زوأوملت قٔن٘ اءصل مع االغتفملزٗ مً الطبح إٌ ّجس

   لعسو ّجْز ادتَملل٘ انيفضٔ٘ لأيعاع .   أٙ ىػو٘ ؾملٜع٘ ميُ

ّميكااً االغااتفملزٗ مااً ٍااصِ الالاأػ٘  ي زفعٔاال التنْٓاال بملنيؿااملضك٘ الااي زاارتزز كااثا مااً  

فٔوسو انيالطب التنْٓل بملنيؿملضك٘ نييؿا ٗ معٔيا٘   ّباصلك ٓالاوح      انيالملضب اإلغ مٔ٘  ي زرؤوَمل

ه ٓؤع انيالطب ىالٔوُ  ي انييؿ ٗ انيالطب ؾطٓكمًل  ي مأكٔ٘ ٍصِ انييؿ ٗ حبػت حجه التنْٓل .  

ّبَصا زالوح انيعملمأا٘ ىملفعا٘ دتنٔاع      لرطب  مللث بثنً مسجل   مع اغتثيملٛ ىػو٘ مً الطبح انيتخوق

اءططاب : فملنييؿ ٗ زيتفع حبالْل التنْٓل  ً ططٓق انيؿملضك٘ زٌّ  ٌ زطٍق مٔعاىٔتَمل بملنيسْٓىٔا٘ .  

إمكملىٔا٘ حتؤاق الاطبح . بٔينامل ٓيتفاع الراطب       ّٓيتفع انيالطب حبنملٓا٘ اغاتثنملضِ ماع االغاتفملزٗ ماً      

ٍّاصا ٓؿاا إىل حملجا٘ الػاْ  انيمللٔا٘ اإلغا مٔ٘ إىل        فطص٘ الطبح زٌّ زفاع الاثنً حملياطًا    الثمللث ب

 جَملت زتْىل زّض الرطب الثمللث  ي معملدت٘ انيدملطط . 

 

                                                 
 . 6/44انيػين  (15)

 متفق  أُٔ .   (16)
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  طبح الط مسمللٕ  أٙ الطبح انيْظعٍصِ الالٔػ٘ زيملغت اذتملالت الي ٓفضل فَٔمل انيػثتنط ال

فإشا كملٌ التخػً  ي قٔن٘ اءصل  ٍه  ي ىعط انيػتثنط ماً اءضباملح انيتخووا٘ خا ل ماسٗ العواس         

 فأً ٓكٌْ مً انييملغت اغتدساو الالٔػ٘ الػملبو٘ . 

   ٖ  ّ ىػاو٘ مياُ   باثنً مسجال   ّٓؿارتط         ي ٍصِ اذتملل٘ ٓؤع انيػاتثنط اءصال االغاتثنملض

ّبٔعُ ىٔملب٘  ً انيؿرتٖ    يس حتػً قٔنتُ الػْقٔ٘   ّشلك موملبل ىػو٘ مً   زػْٓوُ زْلُٔ إلزاضٗ

 ّ الطبح متفق  أَٔمل   فإشا  ضاز  ٌ ٓػتثنط  ي  ض  بٔضملٛ مثً     ماً   ي حتػاً قٔنتَامل      الؤن٘

الػااْقٔ٘   لكيااُ ٓطغاات  ي االحتنااملٛ مااً شتااملطط ٍوااْط الػااعط ٌ فٔنكيااُ  ٌ ٓؤعَاامل )بعااس  ٌ       

مأكَمل ّزخأ   ي يانملىُ( باثنً ماسخط لراطب  مللاث    أاٙ  ٌ ٓكاٌْ زػآْق اءض           ٓكٌْ قس

 ّزيفٔص بٔعَمل الحومًل مً خ ل انيػتثنط )الوملٜع( .

ٍّصا االؾرتاط ال ٓسخل  ي اليَٕ اليوْٖ  ً ؾطط   ي بٔع   ءٌ انييَٕ  يُ ٍْ الؿاطّط  

والْز العوس . فإشا كملىا  الؿاطّط    ّ الػطض    ّ الي زيملق  م  الي زسزٖ إىل ستطو    ممل الطبمل

زسزٖ إىل ىوس حمليط موملبل ظٓملزٗ  ي الصما٘ فَاصا ماً الطبامل انينياْع ؾاط مًل   ّزكاٌْ ماً الؿاطّط          

ّكااصلك إشا  زت إىل  ٌ ٓكااٌْ ضبااح  حااس الرااطف   أااٙ حػااملب اآلخااط   حبٔااث    انيعئاا٘ بااملليَٕ

طّط الاي زياملق  موالاْز    ٓكٌْ  حسٍنمل خملغطًا ّال بس   فَاصا ماً الػاطض اساطو ؾاط مًل   ّالؿا      

 .(17)العوس جتعل العوس لػًْا   فتكٌْ بملطأ٘ بملزفمل  الفوَملٛ 

 ممل  ي الالٔػ٘ انيورتح٘ فإٌ ك  الرطف  ٓطبح إشا حتػي  الؤن٘ الػْقٔ٘ لألصل   فَٕ 

ّمً الْايح  ىَامل ال زاسزٖ إىل ىواس حملياط       زػنح بملىتفملع الرطف    ف  زكٌْ مً الػطض انينيْع

ءحسٍنمل موملبل ظٓملزٗ  ي شمتُ لآلخط   ف  زاسخل  ي الطبامل   كنامل  ٌ الؿاطط ال ٓياملق  موالاْز       

العوس   إشا اؾرتط الْغملط٘  ّ التػْٓق ال ٓياملق  موالاْز الؿاطاٛ   بال ٍاْ ماتنه ّمكنال لاُ           

ْ موالاْز الؿاطاٛ اءّل ابتاساٛ   ٍّاصِ ٍإ      ءٌ الؤع الثملىٕ ال ٓكٌْ إال إشا ّجس الطبح   ٍّصا ٍا 

 التجملضٗ .

                                                 
 . 281   285الوْا س اليْضاىٔ٘ ص   (17)
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ّاءصل  ي الؿطّط  كنامل قاطضِ اباً زٔنٔا٘ ّغااِ ماً العأناملٛ  ٍاْ اذتال إال إشا  زت إىل          

ّإٌ كاملٌ    ستطو   كنمل قملل صأٙ اهلل  أُٔ ّغأه : )كل ؾطط لأؼ  ي كتاملب اهلل فَاْ بملطال    

ؾطط ٓيملق   حكملو الؿطع الْاجو٘   ٌ كل -ّاهلل   أه  -. ّمعيٙ اذتسٓث  (18) مملٜ٘ ؾطط(

قول الؿطط  فَْ بملطال  ٍّاصا ٓعاين  ٌ مامل  اسا شلاك ماً الؿاطّط فَاْ مؿاطّع ّظتات الْفاملٛ باُ              

 (19) (1 نً  بعنْو قْلُ زعملىل : )ٓمل  َٓمل الصًٓ آميْا  ّفْا بمللعوْز( )انيملٜسٗ :

قملل ممللك : )ّلْ    ففٕ انيْط صٔػ٘ قطٓو٘ مً ٍصِ- ضمحُ اهلل-ّقس  جملظ اإلمملو ممللك 

 ٌ ضجً  ابتملع غأع٘ فْجو  لُ    ه قاملل لاُ ضجال : اؾاطكين بيالاف ٍاصِ الػاأع٘ ّ ىامل  بٔعَامل لاك           

مجٔعمًل   كملٌ شلك ح اًل ال ب ؽ بُ . ّزفػا شلك  ٌ ٍصا بٔع جسٓس   بمل ُ ىالف الػأع٘  أٙ  ٌ 

 .(25)ٓؤع لُ اليالف اآلخط ( 

ّلاْ   .(21)لْغٔط متأك ىالف الػاأع٘ بيالاف مثيَامل مضاملفمًل إلٔاُ  نأاُ  ي زػآْوَمل         ٖ  ٌ ا

 . (22)ٍأك  الػأع٘ ٍأك  مً ينملىَمل معمًل 

فأْ اؾرتٚ ؾدص غأع٘ مملٜ٘   فجملِٛ الْغٔط ّقاملل لاُ :  ؾاطكين بيالافَمل ّ بٔعَامل لاك       

ّ أٔاُ العنال   موملبال متأكاُ ليالاف الػاأع٘        (55)مجٔعمًل   فْافق اءّل ٓالوح  ي شما٘ الْغأط   

موملبل مأكٔتُ ليالف الػأع٘   لكيُ ماسًٓ   (65)  فإٌ الْغٔط لُ  (125)لؤعَمل . فإشا بمل َمل با 

   ّالوملقٕ لأنمللك . ( 15)  فٔووٙ لُ ( 55)با 

ؿارت   فٔ  ٍّصِ الالٔػ٘ زَسب إىل متْٓل الْغٔط الصٖ قس ال ميأاك مامل ٓؿارتٖ باُ الػاأع٘     

 ُ ُ  يتٔجاا٘ اىت  فتكااٌْ المااع انيؿاارتٖ اءّل لؤعَاامل لاا   فااملع الرااطف : اءّل بعناال الْغاأط ّياانملى

 ّالْغٔط بملذتالْل  أٙ ضبح زٌّ اذتملج٘ لط ؽ مملل ىوسٖ . 

                                                 
 متفق  أُٔ .   (18)

 . 275 – 274الوْا س اليْاضىٔ٘ ص   (19)

 انيْط    بملب ممل جملٛ  ي الؿطك٘ ّالتْلٔ٘ ّاإلقملل٘ .   (25)

 . 419 – 5/418  ّاىعط الصخاٗ  19-21/18  االغتصكملض  5/85انييتوٙ   (21)

 . 4/83انيسّى٘   (22)
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ٍّصا اؾرتاط لعوس الػنػطٗ  ّ الْغاملط٘  ي  واس الؿاطاٛ   ٍّاْ ماً جايؼ االؾارتاط  ي        

  الطبح  ّ  الالٔػ٘ الػملبو٘   لكً الصٖ ٓتْىل الْغملط٘ ٍيمل  ٍْ الوملٜع  ي موملبل ىػو٘ مً الثنً

فاألٌ ظتاْظ    -ضمحُ اهلل -فإشا جملظ اؾرتاط الْغملط٘  أٙ انيسًٓ  ي الالٔػ٘ الي  جملظٍمل ممللك 

 اؾرتاطَمل  أٙ الساًٜ مً بملب  ّىل . 

صاأٙ اهلل  -ّٓؿَس لصلك ممل  ي صخٔح الودملضٖ  ً ظٍطٗ بً معوس   ّكملٌ ز مل لُ الييب 

ً  ناط ّابااً  لرعاملو   فٔأواملِ ابا      ىاُ كاملٌ غتااطج إىل الػاْ  فٔؿارتٖ ا    ٍّاْ صاػا  - أٔاُ ّغاأه   

ّ    الااعبا ضياإ اهلل  اايَه  غااأه قااس ز اامل لااك     فٔوااْالٌ لااُ :  ؾااطكيمل فااإٌ الااييب صااأٙ اهلل  أٔااُ 

. فمللاصٖ ٓتاْىل    (23)  فطممل  صملب الطاحأ٘ كنمل ٍإ فٔوعاث بَامل إىل انيياعل     بملل ك٘  فٔؿطكَه

 بعس  ٌ ٓكٌْ قس  ؾطكَه فَٔمل .  -ضيٕ اهلل  يُ-الؤع ٍيمل ٍْ ظٍطٗ 

ّإشا جملظ  ٌ ٓؤع اءّل ىالف الػأع٘ فأٔؼ ٍيمل  ممل مييع مً  ٌ ٓؤعَمل كملمأا٘   كنامل  ٌ   

  إش ٍْ بٔع جسٓس كنمل قاملل  ٛ  ّ ب كثط  حبػت زطايٕ الرطف الؤع ميكً  ٌ ٓته بثنً الؿطا

  فألٌ ظتاْظ بٔعَامل بثنيَامل    الػأع٘ ب كثط مً مثيَمل مع الؿطط ّإشا جملظ بٔع -ضمحُ اهلل-ممللك 

 . (24)و٘ مً الطبح مً بملب  ّىل   ءٌ االؾرتا   ي الطبح عتوق مالأخ٘ الرطف  موملبل ىػ

ٓق اءصل ّبٔعُ ىٔملب٘  اً  ّٓكً زرْٓط الالٔػ٘ الػملبو٘ ب ٌ ٓؿرتط الوملٜع لٔؼ زتطز زػْ

ثنملضٓ٘  خطٚ ّبٔعَامل    بل ٓؿرتط مع شلك إزاضٗ انيملل اليملزج مً الؤع ّزْظٔفُ  ي  صْل اغتانيؿرتٖ

ٖ     زتااسزًا نيػااتثنط  صااً  بااثنً مااسخط   فٔؤااع ا  فٔكااٌْ الوااملٜع متااملجطًا  ي انيااملل نيالااأخ٘ انيؿاارت

  موملبل ىػاو٘ ماً الاطبح    بملنيملل اليملزج مً بٔع ٍصا اءصل    أٙ  ٌ ٓتْىل انيػتثنط انيتملجطٗلأنؿرتٖ

 أاٙ  صال انيؿاطّ ٔ٘     فَاْ بامل     ٍّصا االؾرتاط ال ْٓجس ممل ٓسل  أاٙ ميعاُ    (25)  مثملب٘ انيضملضب 

 (26) ي الؿطّط . 

                                                 
 . 5/136صخٔح الودملضٖ مع الفتح   (23)

ب٘   ّلكيُ ظتٔع اجتنملع الؤع مع اإلجملضٗ . لكً إشا جملظ انيؿَْض مً مصٍت ممللك  ىُ ال ظتٔع الؤع مع ادتعملل٘  ّ انيضملض  (24)

 اؾرتاط اإلجملضٗ فجْاظِ ادتعملل٘ مً بملب  ّىل ءىَمل  قطب لتخؤق مالأخ٘ الرطف  . 

ٓيوػٕ  ٌ زكٌْ الع ق٘ ٍيمل مضاملضب٘ ّلٔػا  إجاملضٗ   لتجيات الْقاْع  ي معملّيا٘ اليواس بملليواس   ّجتآْع ممللاك اجتناملع الؤاع               (25)

 إمنمل ٍْ بمل توملض العنل جعٛ مً الثنً   ف  ٓتضنً اليوس بملليوس . ّاإلجملضٗ 

 ٓ حغ  ٌ الثنً انيسخط ٍيمل لٔؼ فُٔ ظٓملزٗ موملبل اءجل   بل ٓعملزل مثً الؿطاٛ   فَْ زْلٔ٘ .   (26)
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يفٔا٘ ّاذتيملبأا٘  ّذهامل صاْض     ّٓؿَس نيؿطّ ٔ٘ ٍصِ الالٔػ٘ ؾطك٘ الْجِْ الي ظتٔعٍامل اذت 

  ميَامل :  ٌ ٓؿارت  ضجال شّ ما ٛٗ ّّجملٍا٘  ي الػاْ  ماع آخاط لأؼ كاصلك لكياُ ٓتاْىل             متعسزٗ

ٛ إزاضٗ الؤع ّالؿطاٛ  ّٓػنٙ العململ  فٔوْو العملما  ُ     ل بؿاطا    اه ٓواْو   بضامل ٘ ىػأٝ٘ بملغاه الْجٔا

    ْ ُ     بؤعَمل  ّٓوتػنملٌ الاطبح بٔيَنامل بملالزفامل  . فٔكا   إش ٍاْ  ٌ يانملٌ الوضامل ٘ كملمأا٘  أاٙ الْجٔا

 ممللكَمل   ّموملبل شلك عتالل  أٙ ىػو٘ مً الطبح . 

 ٌ ٍصا ضبح موملبل الضنملٌ   ٍّْ ممياْع   –مً انيمللكٔ٘ ّغاٍه  –ّقس ظً بع  الفوَملٛ 

لكً ٍصا  (27)ع العْ   أٙ الضنملٌ ّالكفملل٘   ّذهصا ميعْا مً ؾطك٘ الْجِْ لإلمجملع  أٙ مي

 لٔؼ صخٔخمًل   ءٌ العْ   أٙ الكفملل٘ مميْع بػوت إفضملُٜ إىل الطبمل   كنمل غوق . 

ءٌ اإلقطا  ال عتالل إال إشا  ؛ ممل الضنملٌ موملبل ىػو٘ مً الطبح ف  ٓتالْض فُٔ اإلقطا 

ٓتخوااق إال بعااس ّفااملٛ ٓكااٌْ إال حااملل ارتػااملضٗ    ماامل الاطبح فاا     جاع انيااسًٓ  ااً الػااساز ٍّاصا ال  

  ّ الكفملل٘ موملبل الطبح ال ٓتالْض فَٔمل ّقْع الطبمل  صً  .   فمللضنملٌ السًٓ ابتساٛ؛

ّاذتملصل  ٌ ؾطك٘ الْجِْ زػنح ب ٌ ٓكٌْ ينملٌ الوضمل ٘ كاملمً   أاٙ الْجٔاُ   ّال    

الزفاامل    ّالفااط  باا  ٍااصِ الالااْضٗ مااً ؾااطك٘  ٓتخناال ميااُ العملماال ؾاأٝمًل ت   ااه ٓوتػاانملٌ الااطبح بمل 

الْجِْ ّب  صٔػ٘ انيضملضب٘ انيؿاطّط٘  ي الؤاع  ٌ العملمال  ي اءّىل ال ٓؤاع الوضامل ٘ لأْجٔاُ   بال        

ٓؿاارتَٓمل ىٔملباا٘  يااُ   ماامل  ي انيضااملضب٘ انيؿااطّط٘ فااإٌ العملماال  ّ انيضااملضب ٍااْ الااصٖ ٓؤااع الوضاامل ٘    

 لأْجُٔ  ه ٓتْىل بٔعَمل نيالأختَنمل . 

اذتمللت  فإٌ الضنملٌ كملمً   أٙ الْجُٔ   ّالعنل  أٙ انيضملضب  ّ العململ   ّكاٌْ   ّ ي

العململ ٓؿرتٖ الوضمل ٘ بملغاه الْجٔاُ  ّ ٓؿارتَٓمل ليفػاُ  اه ٓؤعَامل لأْجٔاُ   ال ٓواسّ  ىاُ ٓػاا ماً            

 حكه انيؿطّ ٔ٘   فملنيعملمأ٘ ال زسّل إىل الطبمل ّال إىل الػطّض   ّاءصل اذتل   كنمل غوق . 
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ٍصِ الالأػ٘ ّضزت  ي )انيسّىا٘( ّزيملقأتَامل كتات انيمللكٔا٘   ّمضانْىَمل  ٌ ٓؤاع الؿادص         

. فمللعنال ٍيامل    (28)غأع٘ آلخط بثنً حمليط    أٙ  ٌ ٓووٙ بٔاس انيؿارتٖ لٔتجاط باُ ىٔملبا٘  اً الواملٜع        

 جطٗ ٍيمل بمللثنً   ٍّيمل  بملنيؤع . ٍّٕ قطٓو٘ مً الالٔػ٘ الػملبو٘   إال  ٌ انيتمل  جعٛ مً مثً انيؤع

ّمثطٗ ٍصِ الالٔػ٘  ٌ ٓيتفع الواملٜع بملغاتثنملض ممللاُ   ّٓيتفاع انيؿارتٖ حبالاْلُ  أاٙ الػاأع٘         

بثنً ىوسٖ  قل مً مثً انيثل بػوت اؾرتاط العنل . لكً قٔن٘ الالأػ٘ ماً ىملحٔا٘ الضانملٌ زعَاط      

    ٖ   خملصاا٘ إشا كملىاا  الػااأع٘   مااً جَاا٘ حالااْل انيؿاارتٖ  أااٙ الػااأع٘ بااساًل مااً ض ؽ انيااملل اليوااس

 ّ غااأع٘ زوااملع بملءجاال   ّبااصلك ٓالااوح ياانملىمًل     مػااتوطٗ الااثنً  ّ مااسضٗ لأااسخل   كعوااملض مااسجط  

 لأنؿرتٖ بساًل مً  ٌ ٓػتثنط انيملل نيالأختُ ّٓتخنل ٍْ شتملططزُ كملمأ٘ . 

ّٓؿرتط ممللك دتْاظ ٍصِ انيعملمأ٘  ٌ الثنً إشا ٍأاك  ّ ىواص خا ل انياسٗ انيتفاق  أَٔامل  ىاُ        

فمللوملٜع ٓؤع الػأع٘ بثنً ستسز مضملفمًل إلٔاُ  نال     ّغوت شلك  ىَمل بٔع ّإجملضٗ   ّ ٓعْيُ  غتأفُ

انيؿرتٖ نيسٗ ستسزٗ . ّال بس مً حتسٓس مسٗ العنل لٔكٌْ الاثنً معأْمامًل . فأاْ ىواص انياملل  ّ ٍأاك       

 قول اىتَملٛ انيسٗ ىوص العنل   ٍّصا غتل معأْمٔ٘ الثنً . 

٘ ب ٌ ٓكٌْ لأنؿرتٖ ىػو٘ مً الطبح انيتخوق   حبٔاث زكاٌْ   ّميكً زرْٓط ٍصِ الالٔػ

فٔؿرتٖ انيػتثنط   بٔعمًل بؿطط انيضملضب٘   ّغوق  ٌ ٍصا  ّىل بملدتْاظ مً اؾرتاط اإلجملضٗ  ي الؤع

 صً  ميدف  انيدملطط  أٙ  ٌ ٓتْىل ٍْ اغتثنملض الثنً بيػو٘ مً الطبح بٔياُ ّبا  الواملٜع ّزكاٌْ     

ع .شتملططٗ بمللكململ  أٙ الوملٜ

قااس ٓعااط   أااٙ انيػااتثنط الااسخْل  ي مؿااطّع اغااتثنملضٖ   لكيااُ ٓاارتزز بػااوت احتنااملل       

فٔنكً لالملحت انيؿطّع  ٌ ٓعط   أُٔ  ٌ ٓؤعُ  صً  مػتوط الاثنً    واملضًا ماثً         ارتػملضٗ

ءصاال حالاا٘ متفااق موملباال مثااً ىوااسٖ    أااٙ  ٌ ٓكااٌْ لأنػااتثنط اذتااق الحواامًل  ٌ ٓػااتوسل بَااصا ا 
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 أَٔمل مً مأكٔ٘ انيؿطّع . ّبرؤع٘ اذتملل فإٌ انيػتثنط لً ٓيفص االغتوسال إال إشا زو   ٌ انيؿطّع 

 ىملجح ّمطبح   فتكٌْ اليتٔج٘ ضبح الرطف  معمًل   انيػتثنط ّصملحت انيؿطّع . 

َاصِ  فإشا احتملج صملحت انيؿطّع مثً  نيملٜا٘  لاف   فإىاُ ٓعاط   أاٙ انيػاتثنط ؾاطاٛ  واملض ب        

% ماثً   فاإشا صتاح انيؿاطّع     85الؤن٘   ّلأنؿرتٖ اذتق  ي  ٌ ٓػتوسل بمللعوملض ىػو٘ مً انيؿاطّع   

% ماً انيؿاطّع     85 لفامًل   ىفاص انيؿارتٖ ارتٔاملض   ّضز العواملض موملبال        155ّ صوخ  قٔنتُ زعاملزل  

ْ           125فتكٌْ قٔن٘ حالتُ   35  لفمًل .  مامل الواملٜع فٔكاٌْ قاس حالال  أاٙ متْٓال ّضباح الواملقٕ ٍّا

 ّإٌ مل ٓيجح انيؿطّع احتفغ انيػتثنط بمللعوملض ّخػط صملحت انيؿطّع جَسِ ّ نأُ .     لفمًل

ٍّصِ الالٔػ٘  ي اذتؤو٘ زرْٓط لؤع الْفملٛ الصٖ ميعُ ادتنَْض ّصسض ميعاُ قاطاض زتناع    

ّصٔػ٘ بٔع الْفملٛ ٍٕ  ٌ ٓؤع طمللت التنْٓل غأع٘ لسُٓ بثنً ىوسٖ     (66الفوُ اإلغ مٕ بطقه )

ّٓؿاارتط  ىااُ إٌ ضز الااثنً فااإٌ انيؿاارتٖ ٓااطز انيؤااع . ّموالااْز الرااطف  ٍااْ الػااأف  أااٙ  ٌ ٓيتفااع    

 انيؿرتٖ )انيوط ( بمللػأع٘ مسٗ الوط    ّذهصا ٓالوح مً بملب غأف جط ىفعمًل . 

 لكً الالٔػ٘ الي ضتً بالسزٍمل ختتأف مً جَت  : 

 ْجس  ي انيعملمأ٘  صً  .  ٌ طمللت التنْٓل )الوملٜع( ال ٓطز الثنً   فمللػأف ال ٓ – 1

 ٌ ارتٔملض  ي بٔع الْفملٛ صْضٖ   ءٌ موالْز الرطف  ٍْ الػأف بفملٜاسٗ   ّلاصا فاإٌ     – 2

 مامل  ي الالأػ٘   ا ِ فاإٌ ارتٔاملض        الوملٜع )انيورت ( ٓاطز الاثنً لٔػارتز انيؤاع ّال ٓػاتعنل ارتٔاملض      

 ع . حؤوٕ   إش ال ٓيفص انيؿرتٖ االغتوسال إال إشا زو  ضبح انيؿطّ

كنمل  ٌ اؾرتا  الرطف    فأٔؼ  ي ٍصِ الالٔػ٘ ممل ٓفضٕ إىل الطبمل االىتفملٛ اليوس بملليوس

 ي الااطبح  يااس حتووااُ ٓيفاإ  يالااط الػااطض . فَاإ زػاانح بملالؾاارتا   ي الااطبح مااع ّقملٓاا٘ ض مسااملل         

 انيػتثنط بملءصل انيؤع   زٌّ الْقْع  ي ستصّض ؾط ٕ . 

 

 

 

 

 



 مي بن إبراهيم  السويلمأدوات مبتكرة ملعاجلة املخاطر                                                                                            د. سا

 

                                                                                                       61                                                                                                            للجهات اخلريية باملنطقة الشرقية الثامناللقاء السنوي 

 خامتة

ٌ الضاانملٌ كااملٌ م ظماامًل لأنأكٔاا٘   كناامل كااملٌ العملٜااس  أااٙ    ض ٓياامل  ي الالاأؼ الػااملبو٘   

 ّ الثنطٗ   ٍّْ ممل ٓعين زْافاق مالاملا الراطف  . ّبَاصا ٓتاو          ّ الػأ٘  الضنملٌ مطزورمًل بمللطبح

 ٌ اذتنملٓ٘ مً انيدملططٗ ميكً حتؤوَمل ّفوامًل لأضاْابط الؿاط ٔ٘ زٌّ الْقاْع  ي ؾاوَ٘ الوناملض  ّ       

 الػطض . 

عملم ت اذتل   ّاءصل  ي الؿطّط ادتاْاظ ّالالاخ٘ مامل مل زاسز إىل     ّغوق  ٌ اءصل  ي اني

الطباامل  ّ الػااطض . ٍّااصا ٓعااين  ٌ زاٜااطٗ انييتجااملت انيووْلاا٘ ؾااط مًل  ّغااع بكااثا مماامل قااس ٓوااسّ ءّل        

 ٘ لكً اغتكؿااملب ٍااصِ الااساٜطٗ ٓترأاات ارتااطّج مااً زاٜااطٗ انياا لْب ّانيعتااملز   ّاالبتعااملز  ااً  ٍّأا

 أَٔاامل . إٌ االبتكااملض  ي كاال   توأٔسٓاا٘ مااع ستملّلاا٘ إياافملٛ الؿااط ٔ٘   ططٓواا٘ اغتيػااملر انييتجااملت ال 

  ٓترأاات الااتفكا )خااملضج الالاايسّ ( ّال ميكااً لأنيتجااملت اإلغاا مٔ٘  ٌ زينااْ ّزعزٍااط إشا زتااملل

 بؤ  حؤػ٘ ٍصا )الاليسّ ( . 

 ّاذتنس هلل ضب العملني  .
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 ملقدمةا

اؿُس هلل ضب ايعإٌ، ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾرطف ا٭ْيٝرا٤ ٚإطغرًٌ ، ْيٝٓرا قُرس ٚعًر٢  ير٘        

 ٚقحي٘ أْعٌ ، أَا بعس ...

ايعٌُ اـريٟ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً اغتكياٍ ا٭َٛاٍ َٔ إتربعٌ ٚإٜكاهلا إٍ إػتحكٌ  ؾإٕ

يًؿررطز ٚامتُررو ، ٚ هُررٔ أُٖٝرر١ ٖررصا ايعُررٌ ٚؾا٥س رر٘ ٗ غررس  ا رر١  َررٔ أعٛررِ ايكطبرراع ٚأْؿعٗررا 

إعٛظٜٔ َٚٛاغا٠ ايؿكطا٤ ٚإػانٌ َا ػٛز ب٘ أْؿؼ إٛغطٜٔ َرٔ ا٭َرٛاٍ ايٛا ير١ نايعنرا٠     

 ٚايهؿاضاع ٚايٓصٚض ايٛا ي١ أٚ إٓسٚب١ نايكسقاع ايعا١َ .

ا أٚ يعرسّ ٚقررٛهلا بؿررهٌ  غرري إٔ ٖررصٙ ا٭َرٛاٍ قررس ٫  ؿرٞ عا رر١ إػررتحكٌ إَرا يكًتٗرر    

َٓتِٛ ٖا ٜٛقو اؾُعٝاع ٚإ٪غػاع اـري١ٜ ٗ  طج بػري  عرسّ إَهاْٝر١  ػ ٝر١ ا٫ تٝا راع      

إتعاٜس٠ يًُػتحكٌ أؾطازّا ناْٛا أٚ أغرطّا ، َٚرٔ ٖٓرا نرإ َرٔ إٗرِ إٔ  يحرجل ٖرصٙ اؾُعٝراع          

هر٬ّ ٚ رٛز  را٫ع     ػِٗ ٗ اْتٛاّ ا٭َٛاٍ عٝجل  ٴكطف بؿرهٌ زٚضٟ يًُػرتحكٌ ؾ  عٔ ٚغا٥ٌ 

 طاض١٥ ٫ ؼتٌُ ايتأخري .

ٚأ س ٖصٙ اؿًٍٛ يتأٌَ َٛضز َايٞ ؾي٘ ثابت اغتثُاض ا٭َٛاٍ أٚ  رع٤ َٓٗرا ٚا٫غرتؿاز٠    

 َٔ ضٜعٗا ٚأضبا ٗا ٗ  أٌَ ْؿكاع إػتؿٝسٜٔ َٔ خسَاع اؾُعٝاع .

اييحرجل   ْٚٛطّا ٭ٕ ايعنا٠ أِٖ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٚأنثطٖرا ٚقر٫ّٛ يًعُعٝراع ؾرإْه ٗ ٖرصا     

ٛٸهلرا           غأغً٘ ايه٤ٛ ع٢ً  هِ اغرتثُاضٖا َرو إبرطاظ ايكرؿ١ ايؿرطع١ٝ يًعُعٝراع اـريٜر١ اير  ؽ

 ايتكطف ٗ أَٛاٍ ايعنا٠ با٫غتثُاض ٚمٛٙ.

ٛٸٕ ٖصا اييحجل َٔ َسخٌ ٚٔػ١  َيا جل ٚخا١ُ : ٜٚته

ِّس يًُٛنٛع بتعطٜـ ا٫غتثُاض إطاز ٗ اييحجل َو بٝإ أقػراّ ا٭  َرٛاٍ  إسخٌ : ٚؾٝ٘ أَ

اي   كٌ يًعُعٝاع اـري١ٜ ، ثِ ايرتنٝع ع٢ً ايعنا٠ بيٝإ ايكٛض إُهٓر١ ٗ اغرتثُاض أَرٛاٍ    

 ايعنا٠ ٚ هِ نٌ قٛض٠ بإهاظ.

 . اـري١ٜ كؿ١ ايؿطع١ٝ يًعُعٝاعاي إيحجل ا٭ٍٚ :

  هِ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اؾُعٝاع اـري١ٜ . إيحجل ايثاْٞ :

 ٘ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ .نٛاب إيحجل ايثايجل :
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 ّ َتعًك١ باغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠  ، ٚؾٝ٘ ؾطعإ :أ ها إيحجل ايطابو :

ُٕػتثُط٠                  ايؿطع ا٭ٍٚ : نُإ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ا

 ايؿطع ايثاْٞ : اؿكٛم إتعًك١ باغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠                 

 ١ٝ ٫غتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ .أَث١ً   يٝك إيحجل اـاَؼ :

 ٚ ؿٌُ أِٖ ايٓتا٥ج ٚايتٛقٝاع . اـا١ُ :

 ٚؼٟٛ قا١ُ٥ إطا و ٚؾٗاضؽ احملتٜٛاع . ايؿٗاضؽ :

ػرسض اٱؾراض٠ إٍ أْره نٓرت قرس أعررسزع عثرّا يٓٝرٌ زض ر١ إا ػرتري بعٓرٛإ  اغررتثُاض           

ٍ ايعنررا٠ َٚررا ٗ  هُٗررا َررٔ ا٭َررٛاٍ ايٛا يرر١  كررّا هلل  عرراٍُ ، ثررِ ُطيٹررو بعٓررٛإ  اغررتثُاض أَررٛا 

ا٭َٛاٍ ايٛا ي١  كّا هلل  عاٍُ ،  ٝجل  ٓاٚيت عٸس٠ أَٛاٍ نإ َٓٗرا أَرٛاٍ ايعنرا٠ ، إ٫ إٔ ٖرصا     

ٚع٬قتٗرا  اييحجل ٜطٓنع ع٢ً أَٛاٍ ايعنا٠ َو  ػًٝ٘ ايهر٤ٛ عًر٢ َرا ٜتعًرل باؾُعٝراع اـريٜر١       

ايػٟٓٛ ايثأَ يًعٗاع اـري١ٜ ايرصٟ  بإاٍ ٚقؿتٗا ايؿطع١ٝ ؛ شيو أْ٘ َكسّ يًُؿاضن١ ٗ ايًكا٤ 

  ُٓٛ٘ ْع١ٝ ايرب بإٓ ك١ ايؿطق١ٝ .

ٚاهلل أغأٍ إٔ هعٌ ٖصا اييحجل خايكّا يٛ ٗ٘ ٚإٔ ٜٓؿو ب٘ ، ٚاؿُس هلل ضب ايعإٌ .
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املدخل

اييحرجل  ٖصا ٜتعًل اييحجل بسضاغ١  هِ ا٫غتثُاض ؛ يصا ٫بس َٔ  كسِٜ  عطٜـ ا٫غتثُاض إطاز ٗ 

أؾري إٍ ا٭َٛاٍ اي   ػتكيًٗا اؾُعٝاع اـري١ٜ َو ايرتنٝع ع٢ً ايعنا٠ ٚبٝإ ايكرٛض   ، نُا

 إُه١ٓ ٗ اغتثُاضٖا َٚا ٜتعًل َٓٗا باؾُعٝاع اـري١ٜ .

، ٚقرس  را٤ ٗ بعر      1ُ ، ٚايترثُري : ايتُٓٝر١ ٚايتهرثري    ايثُرط٠  ٗ ايًػر١  أقٌ ا٫غرتثُاض 

ُٳط إعا ِ إعاقط٠ :    ُٻرطٙ   اغٵرتٳثٵ ٍٳ: ثٳ َٸرا َياؾرط٠    ، ا٫غرتثُاض: اغرتدساّ ا٭َرٛاٍ ٗ اٱْتراج     إرا ، إ

َٸا ب طٜل غري َياؾط نؿطا٤ ا٭غِٗ ٚايػٓساع ٝٸ١، ٚإ ٚٸي  .2ُ ُُبؿطا٤ اٯ٫ع ٚإٛاز ا٭

ٍٸ عًر٢ اي ًر       ٕٓا ناْت ظٜاز٠ ايػرٌ ٚايترا٤  رس ، ؾإْر٘ ّهرٔ  عطٜرـ ا٫غرتثُاض بأْر٘:       ٚ

 .3ُ ا٭ضباحمثط ٗا ٖٚٞ ، ٚاغتثُاض إاٍ: طً  اؿكٍٛ ع٢ً  ايثُط٠ طً  اؿكٍٛ ع٢ً

 ١ُٝٓ إاٍ بؿطٙ َطاعرا٠ ا٭ هراّ   عٴطِّف ا٫غتثُاض ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ بأْ٘:ٚقس 

اغررتػ٬ٍ إرراٍ بككررس ِا٥رر٘   :. نُررا عٴررطِّف ا٫غررتثُاض ايؿررطعٞ بأْرر4ُ٘ ُُايؿررطع١ٝ ٗ  ُٓٝترر٘

ْٴٗرٞ عٓر٘ برٓل قرطٜح أٚ َرا ٗ  هُر٘، ٚ ػر           ٚؼكٝل ضبح يكا ي٘، ٚشيو  زٕٚ َكاضؾر١ َرا 

ٝٸ١ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬  . 5ُ ُُايكٛاعس ايهً

أَا ٗ ا٫قتكاز إعاقط ؾ٬ًغرتثُاض عرسٸ٠  عطٜؿراع ، إ٫ إٔ َرٔ أٚٗطٖرا ٚأقطبٗرا مراٍ        

. 6ُ ُُايتعاٌَ با٭َٛاٍ يًحكٍٛ ع٢ً ا٭ضباح  اييحجل  عطٜؿ٘ بأْ٘

ُٹط إٍ ؼكٝكٗا، َٚٓٗا:ر٢ ا٫قتكازٟ يٚا٫غتثُاض بإعٓ ُٕػٵتث  ٘ عسٸ٠ أٖساف ٜػع٢ ا

 

                                                 
 . 664: ، ٚايكاَٛؽ احملٝ٘  ايثُطُ: م 6/206، ٚاْٛط: ايكحاح  مثطُ: 6/602يػإ ايعطب  مثطُ: ُ 1 

َٹرع هلرصا ايًؿرٜ برايطَع  َرجُ، ٖٚرٛ ضَرع يًٓؿرٜ ايرصٟ أقرطٸٙ فُرو ايًػر١ ايعطبٝر١ ٗ                600:م ،إععِ ايٛغٝ٘  مثطُُ  2  ، ٚقرس ضٴ

 َكط.

 نررُٔ أعرراع ٚأعُرراٍ ايٓررس٠ٚ ايثايثرر١ يكهرراٜا ايعنررا٠ إعاقررط٠    60:م ،اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ يًررسنتٛض قُررس ؾرريري  ُ  3 

 إٓعكس٠ ٗ ايهٜٛتُ.

 . 66ُ ا٫غتثُاض ٗ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ يًسنتٛض٠ أَري٠ َؿٗٛض: م4 

 . 626ُ اغتثُاضاع إكاضف اٱغ١َٝ٬ اـًٝع١ٝ  ضغاي١ زنتٛضاُٙ يعيساهلل اهلا طٟ: م5 

 . 666ض ٚايتٌُٜٛ ٕطٚإ عٛض: مُ ايع٬ُع ا٭ ٓي١ٝ، ا٫غتثُا6 
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 احملاؾ١ٛ ع٢ً ضأؽ إاٍ. -6

، ٫ٚ خ٬ف ٗ إٔ ٖصا ٖٛ اهلرسف ا٭غاغرٞ    ؼكٝل أنرب ْػي١ ٖه١ٓ َٔ ايطبح -6

 َٔ ا٫غتثُاض.

ُٹط َررٔ اغرررتزاز َايرر٘ ٚاغررتعُاي٘    ررٛٓؾط ايػررٝٛي١ إُهٓرر١  -6 ، عٝررجل ٜررتُٓهٔ إػررتث

 . 1ُ ت٢ ؾا٤ ٚنٝؿُا أضازَ

  ٛٚٝـ أَٛاٍ ايعنرا٠ُ َعٓر٢   ٖٚا هسض شنطٙ  إٔ بع  إعاقطٜٔ قس ٜعيٸط أ ٝاّْا بر

    ٔ ، عٝرجل   إزخاهلا ٗ َؿاضٜو غري اغتثُاض١ٜ نإْؿا٤ إػتؿرؿٝاع ٚإرساضؽ ٚزٚض  أٖٝرٌ ايعرا عٜ

    ٟ ـ   ٜػررتؿٝس إػررتحكٕٛ َٓٗرررا َياؾررط٠ زٕٚ َكابرررٌ َررازٸ ٓررر٘ يررٝؼ َرررٔ  ، يه ، ٖٚررصا َرررٔ ايتٛٚٝرر

 .  يٝؼ َطازّا ٗ ٖصا اييحجل؛ ٚيصا ؾٗٛ  ت١ُٝٓ ٚايتهثريا٫غتثُاض ايصٟ ٜؿٝس َع٢ٓ اي

ٛٸع١ّ َٔ ا٭َٛاٍ اي   ٴسؾو ٌ   ػتكيٌ اؾُعٝاع اـري١ٜ أقٓاؾّا َتٓ عًر٢ ٚ ر٘    َٔ إترربع

 ٞ :ايكطب١ هلل  عاٍ ، ّٚهٔ  كٓٝؿٗا إٍ َا ًٜ

ر ا٭َٛاٍ ايٛا ي١ : ٖٚٞ ا٭َٛاٍ اي  ه  ع٢ً إػًِ إخطا ٗا  كطبّا هلل  عراٍ ، َٚرٔ   6

أؾٗط أَث١ً ٖصٙ ا٭َٛاٍ ايعنا٠ ، ٖٚٞ أنثط ا٭َٛاٍ اي   ٴرسؾو يًعُعٝراع اـريٜر١ نُرا ٜؿٝرسٙ      

 ايعإًَٛ ٗ ٖصٙ اؾُعٝاع ٚإ٪غػاع  .

نايٓرصٚض ٚايهؿراضاع إايٝر١ إ٫ أْٗرا      ٚباٱناؾ١ إٍ ايعنا٠ ؾٗٓاى أَٛاٍ ٚا ير١ أخرط٣  

 َكاض١ْ بأَٛاٍ ايعنا٠ .بٌ ْازض٠ ق١ًًٝ 

ٖٚصا ٜؿٌُ ْٝو ايكسقاع إٓسٚب١ اي   ٴسؾو يًعُعٝراع ٚ ٴكرطف    ر ا٭َٛاٍ إٓسٚب١ :6

 ٗ أٚ ٘ اـري ٚاي اع١ زٕٚ َكاضف قسز٠ نُا ٗ ايعنا٠ .

 ٫  ٛ س ٗ غريٖا ، َٚٓٗا :َٚٔ خ٬ٍ َا  كسّ ٜتيٌ إٔ يًعنا٠ ٖٝعاع ٚخكا٥ل 

 

                                                 
 . 66ُ ا٫غتثُاض ايٓا ح يًسنتٛض عٝس اؾٗه : م1 
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 أ ر نثط٠ ٖصٙ ا٭َٛاٍ َكاض١ّْ بػريٖا نُا  سٍ عًٝ٘ غع٬ع اؾُعٝاع اـري١ٜ .

ب ر إٔ ٖصٙ ا٭َٛاٍ هر  زؾعٗرا بكرؿ١ زٚضٜر١  نرٌ  رٍُٛ ، ٖٚرصا ٜعره نرُإ ٚقرٍٛ            

أغرياب  قسض َٔ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٗ نٌ عاّ ، ٖٚصا غ٬ف غريٖا َٔ ا٭َٛاٍ ؾإْٗا ٫  ٴؿطع إ٫ ع٢ً 

خاق١ نايٓرصض ٚايهؿراض٠ ، أٚ  ٴؿرطع ٗ نرٌ ٚقرت عًر٢ ٚ ر٘ ا٫غرتحياب نايكرسقاع إٓسٚبر١           

 اي  ؽهو يطغي١ إػًِ ٗ ايتكطب إٍ اهلل زٕٚ إٔ ػ  عًٝ٘ .

ج ر إٔ يًعنا٠ َكاضف قسز٠ َعٝٸ١ٓ ٫ هرٛظ ػاٚظٖرا، ٜٚٴطاعر٢ شيرو عٓرس قرطف ٖرصٙ         

٫بس َٔ ايتحكل َرٔ نرٕٛ إراٍ إرسؾٛع ظنرا٠ّ أٚ قرسق١       ا٭َٛاٍ َٔ قيٌ اؾُعٝاع اـري١ٜ ؛ يصا 

 . َٓسٚب١

ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾإٕ ٖصٙ ا٭َٛاٍ قرس ٫  كرٌ يًعُعٝراع اـريٜر١ بكرٛض٠ َٓتُٛر١ ،       

ٚقرس  ط ٸر  عًر٢ شيرو     ٚقس وعِ بع  ا٭غٓٝا٤ عٔ إخطا ٗا  ٬ّٗ عهُٗا أٚ ططٜك١ إخطا ٗا ، 

يصا ؾإٕ ايٛا   ايعُرٌ عًر٢ ظٜراز٠ ٖرصٙ ا٭َرٛاٍ      ٌ ، عسّ نؿا١ٜ ٖصٙ ا٭َٛاٍ يػس  ا ١ إػتحك

 بعسٸ٠ ططم ، َٓٗا َا ًٜٞ :

ر  ٛع١ٝ إػًٌُ إٛغطٜٔ بٛ ٛب ايعنا٠ ٚؾهٌ إخطا ٗا َو بٝإ أ هاَٗا بؿرهٌ  6

 ٚانح ٚزقٝل .

6    ٕ ػرتحكٕٛ بأضبا ٗررا بؿررهٌ  رر ايعُررٌ عًر٢ اغررتثُاض ٖرصٙ ا٭َررٛاٍ أٚ  ررع٤ َٓٗرا يٝٓتؿررو ا

ؾرٝٛع َٛ ر١ َرٔ ايػر٤٬ طايرت ايػرًو ا٫غرت٬ٗن١ٝ        إتعاٜس٠ هلِ خاقر١ َرو   زٚضٟ يتؿٞ باؿا اع 

 اي  أثكًت ناٌٖ َػتحكٞ ايعنا٠ ظٜاز٠ ع٢ً ؾكطِٖ ٚ ا تِٗ .

ْٚٛطّا ٕا  كسّ ؾإْه ٗ ٖصا اييحجل غأضنع ع٢ً اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ٚبٝإ َا ٜتعًل 

 ايؿهط٠ .بصيو َٔ أ هاّ ؾه٬ّ عٔ عطض بع  ايتعاضب ايت يٝك١ٝ هلصٙ 

عًُّا بإٔ إككٛز ا٭َٛاٍ ايٓكس١ٜ ، أَا ا٭َٛاٍ ا٭خط٣ ؾٗٓاى  ٗاع ضمسٝر١ َٓرٛٙ بٗرا    

ْو ٚقطف ٖصٙ ا٭َٛاٍ ، ؾػا١ُ٥ ب١ُٝٗ ا٭ْعاّ ٚإْتاج إعاضع ٚعرطٚض ايتعراض٠ ٜرتِ  ياٜتٗرا عرٔ      

ٛٻٍ قُٝتٗررا إٍ ايهررُإ ا٫ تُرراعٞ بررٛظاض٠ ايؿرر٪ٕٚ ا٫ تُا       عٝرر١  ٝررجل  ططٜررل ٚظاض٠ إايٝرر١ ثررِ ؼرر

 ٴكطف ع٢ً إػتحكٌ ٚؾل ْٛاّ خام .
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 ايكٛض إُه١ٓ ٫غتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ أضبو :

اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ عٔ ططٜل َايو إاٍ ،  ٝجل ٫ ٜيازض إايٹرو برإخطاج    ايكٛض٠ ا٭ٍٚ :ر 6

 ٗا َو بك١ٝ َاي٘ .ايعنا٠ ، بٌ ٜ٪خِّط إخطا ٗا يٝػتثُطٖا غٛا٤ٶ ععهلا أٚ  طن

 ؛ ٚشيو ٕا ًٜٞ : ؾُٝا ٜٛٗط يٞ ٚ هِ ٖصٙ ايكٛض٠ ايتحطِٜ

إٔ ايطا ح َرٔ أقرٛاٍ أٖرٌ ايعًرِ ٚ رٛب إخرطاج ايعنرا٠ عًر٢ ايؿرٛض، ٚاغرتثُاض أَرٛاٍ             أ ر 

ايعنررا٠ ٜٴِؿهٹررٞ إٍ  ررأخري إخطا ٗررا؛ ٭ْرر٘ وترراج إٍ ٚقررت طٜٛررٌ ٱزاض٠ إرراٍ،ؾتٓتؿٞ 

 . ايؿٛض١ٜ

٤ ٜطٕٚ إٔ َايرو إراٍ ٜهرُٔ َرا  ًرـ َرٔ َراٍ ايعنرا٠ بعرس اؿرٍٛ           إٔ ْٗٛض ايؿكٗا ب ر 

ٓٵؿٳأ عٔ ا٫غتثُاض َٔ ا تُراٍ اـػراض٠   ٚايتُٗهٔ َٔ ا٭زا٤ ؛ ؾرإٕ َراٍ    ، ْٚٛطّا يٹُا ٜٳ

ُٳط قرس ٜتعرطٻض يًدػراض٠     ُٕػٵرتٳثٵ ٘     ايعنا٠  ا ، ؾٝهرٝو  رل    ، ؾٝععرع إايرو عرٔ  عٜٛهر

 ايؿكطا٤ بصيو .

،  ، ؾرإٕ ٖرصٙ ا٭َرٛاٍ قرس  رطبح أضبا رّا طا٥ًر١        ثُط أَٛاٍ ايعنا٠إٔ ضب إاٍ إشا اغت ج ر  

، ٚضَا عٳسٳٍ عٔ إخطاج ايعنا٠ طُعّا ٗ اغتثُاضٖا َو بك١ٝ  ؾٝكٝي٘ اي ُو ٚاؾؿو

َٻا إخطا ٗا ؾٛضّا ؾٗٛ أق و يً ُو َاي٘ يكاؿ٘  . ، ٚأبعس عٔ  ٛٛٚ ايٓؿؼ ، أ

ٚنٌٝ َايو إاٍ ، ٚشيو إَا بإشٕ إايو أٚ  اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ ايكٛض٠ ايثا١ْٝ :ر 6

عررسّ إشْرر٘ ، ٖٚررصٙ ايكررٛض٠ قطَرر١ نايكررٛض٠ ا٭ٍٚ ؛ ٭ٕ ا٫غررتثُاض إشا  ررطّ عًرر٢ ا٭قررٌٝ   

  طّ ع٢ً ايٛنٌٝ َٔ باب أٍٚ. 

اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ إػتحكٌ بعس قيهِٗ هلصٙ ا٭َٛاٍ ، ٖٚصٙ  ايكٛض٠ ايثايث١ :ر 6

  ٖ ط ؛ ٭ٕ إػرررتحكٌ إشا قيهرررٛا ا٭َرررٛاٍ أقررريحت نػرررا٥ط أَرررٛاهلِ     ايكرررٛض٠  ٛاظٖرررا ٚرررا

 . 1ُ ٜتكطؾٕٛ ؾٝٗا نُا ٜؿا٩ٕٚ ، ٚإِا أؾطع إٍ ٖصٙ ايكٛض٠ يته١ًُ ايكػ١ُ ايعك١ًٝ

                                                 
،  26ُ اْٛط  ؿكٌٝ ٖصٙ ايكٛض ٗ نتابٞ  اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٚا ٗ  هُٗا َرٔ ا٭َرٛاٍ ايٛا ير١  كرّا هلل  عراٍُ : م     1 

 .. ْؿط زاض نٓٛظ إؾيًٝٝا ر ايطٜاض 666،  604
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اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ َرٔ ٜٓٝير٘ َرٔ اؾٗراع ايطمسٝر١ ،       ايكٛض٠ ايطابع١ :ر 6

ٔ ، ٚقررس قررسض ؾٝٗررا قررطاضاع َررٔ بعرر  امرراَو     ٖٚررصٙ ايكررٛض٠ قررٌ خرر٬ف بررٌ إعاقررطٜ   

ٚاهل٦ٝرراع ايؿكٗٝرر١، ٚغأغررً٘ ايهرر٤ٛ عًٝٗررا ٗ ثٓاٜررا ٖررصا اييحررجل َررو ايتحكررل َررٔ اْررسضاج            

 اؾُعٝاع اـري١ٜ نُٔ ٖصٙ ايكٛض٠.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صاحل بً حمند الفوزاٌد.                                                     أموال السكاة واشتثنار اخلريية اجلنعيات
 
 

                                                                                                      60                                                                                                               للجهات اخلريية بامليطقة الشرقية الثامًاللقاء الصيوي 

 

 املبحث األول

 الصفة الشرعية للجنعيات اخلريية

ٌ َت٢ َرا  رٛؾطع ؾرطٚٙ ٚ رٛب ايعنرا٠ عًٝر٘،       ا٭قٌ إٔ إػًِ ايػه ٜسؾو ظنا ٘ إٍ إػتحك

يهٔ ايعنا٠ ّهٔ إٔ  كٌ إٍ إػرتحكٌ بٛاغر ١  تُثٻرٌ ٗ اٱَراّ  ٚيرٞ ا٭َرطُ ، ٚؾُٝرا ًٜرٞ         

أؾري إٍ َؿطٚع١ٝ زؾو ا٭َٛاٍ يٲَاّ ، ثِ أبرٌ إرطاز باٱَراّ َٚرٔ ٜٓٝير٘ ٗ شيرو ، َٚٓر٘ أْراقـ         

َٚس٣ اْرسضا ٗا نرُٔ ايٓٝابر١ عرٔ اٱَراّ ٗ       ايػعٛز١ٜٗ إًُه١ ايعطب١ٝ  قؿ١ اؾُعٝاع اـري١ٜ

 قي  أَٛاٍ ايعنا٠ ٚقطؾٗا ع٢ً إػتحكٌ .

  كطٻض عٓس ايؿكٗا٤ إٔ أَٛاٍ ايعنا٠  ٓكػِ قػٌُ:

ٖٚٞ َا ٫ ّهٔ ٔإخٵؿا٩ٙ، نايعضٚع ٚايثُاض ٚإٛاؾٞ.ا٭َٛاٍ ايٛاٖط٠:6

ٖٚررٞ َررا ّهررٔ ٔإخٵؿررا٩ٙ َررٔ ايررصٖ  ٚايؿهٻرر١ ٚعررطٚض ايتعرراض٠  َررٛاٍ ايياطٓرر١:ا٭6

.1ُ ٚمٖٛا

ع٢ً إٔ  كػِٝ إاٍ بٗصٙ اي طٜك١ َٚا ٜٓسضج ؼت نٌ قػِ ٖٛ  كػِٝ ا تٗرازٟ ٜٓ ًرل   

َٔ ايٛاقرو ا٫قتكرازٟ ايرصٟ نرإ غرا٥سّا ظَرٔ ايؿكٗرا٤ إتكرسٌَ ؛ يرصا ّهرٔ إٔ ٜكراٍ إٕ بعر              

، 2ُ باطٓرر١ قرراضع ٗ ٖررصا ايررعَٔ َررٔ أٚٗررط ا٭َررٛاٍ نعررطٚض ايتعرراض٠        ا٭َررٛاٍ ايرر  ناْررت   

َرررٔ ايػرررِٓ ٗ طرررطف قكرررٞ َرررٔ  ؾإؿررراضٜو ايتعاضٜررر١ إدتًؿررر١ أنرررحت أنثرررط ٚٗرررٛضّا َرررٔ ق ٝرررو

، ٖٚصا َا عًٝ٘ ايعٌُ ٗ نرثري َرٔ بر٬ز ايعراس اٱغر٬َٞ اير    يِّرل أ هراّ ايعنرا٠          ايكحطا٤

بٗررا  صا ّهررٔ إٔ  ٴعررس ا٭َررٛاٍ ايٓكسٜرر١ َٚررا ٜٴًحررل   نُررا ٗ إًُهرر١ ايعطبٝرر١ ايػررعٛز١ٜ ، ٖٚهرر  

ُ    بك١ٝ ا٭َٛاٍ ايعن١ٜٛ نايسٜٕٛ أَٛا٫ّ باط١ٓ ، أَا   نايعضٚع ٚايثُاض ٚإاؾر١ٝ ٚعرطٚض ايتعراض٠

 . أَٛاٍ ٚاٖط٠ؾٗٞ 

                                                 
 .666م :، ٚا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ ٭بٞ ٜع666٢ًم :ًُاٚضزٟا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ ي 6ُ 

ُ ٖٚصا َا اْتٗت إيٝ٘ ايٓس٠ٚ ايطابع١ عؿط٠ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط٠ اي  ُْٛٗا بٝت ايعنا٠ ايهرٜٛ  . اْٛرط أعراع ايٓرس٠ٚ :     2 

 . 626م 
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ْٚٗٛض ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ١ٜ٫ٚ ْو ظنا٠ ا٭َٛاٍ ايٛراٖط٠ ٚ ؿطٜكٗرا عًر٢ إػرتحكٌ إِرا                

، 1ُ أٚ ْا٥ي٘؛ ٚيصا ه  عًٝ٘ إٔ ٜيعجل ايػټعا٠ إٍ أقحاب ا٭َٛاٍ ؾيا١ٜ ايعنا٠ َِٖٓٗٛ يٲَاّ 

َٚررٔ ايؿكٗررا٤ َررٔ ٜررط٣  ررٛاظ إخررطاج ضب إرراٍ ظنررا٠ إرراٍ ايٛرراٖط بٓؿػرر٘، َررو  ررٛاظ زؾعٗررا إٍ          

 .2ُ اٱَاّ

أَا إخطاج ظنا٠ ا٭َرٛاٍ ايياطٓر١ ؾٗرٛ َررتٚى ٭ضبراب ا٭َرٛاٍ عٓرس اؾُٗرٛض، َرو  رٛاظ           

 . 3ُ ٗا إٍ اٱَاّزؾع

ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ إكاّ ٫ ٜكتهٞ اـٛض ٗ  ؿاقٌٝ خ٬ف ايؿكٗا٤ ٗ ٖصٙ إػرأي١،  

 إ٫ أْٓا ًْحٜ أِْٗ ٜهازٕٚ ٜتؿكٕٛ ع٢ً أَطٜٔ:

 ر إٔ يٲَاّ أٚ ْا٥ي٘ أخصٳ ظنا٠ ا٭َٛاٍ ايعن١ٜٛ ٗ اؾ١ًُ. 6

 ٱَاّ أٚ ْا٥ي٘، ٚ ربأ شَت٘ بصيو.ر إٔ يطب إاٍ زؾو ظنا٠ أَٛاي٘ ايٛاٖط٠ ٚايياط١ٓ إٍ ا 6

 ا ٜسٍ ع٢ً ١ٜ٫ٚ اٱَاّ ٗ أخص ٚ ؿطٜل ظنا٠ ا٭َٛاٍ ٗ اؾ١ًُ َا ًٜٞ:َٚٔ أٚٗط َ

ايؿع١ًٝ ، ؾكس نإ ٜيعجل ايعُاٍ إٍ اييًسإ ؾُو ايعنا٠ ،  غٓٻ١ ايطغٍٛ  .6

ط ٌ ٜٴكرراٍ رصيو اغررتعُاي٘ يرررررر، ٚن4ُ عًرر٢ ايكررسق١ َٚررٔ شيررو بعثرر٘ يعُررط 

ٝٻ١ُ٘: ابٔ اري  .1ُ ع٢ً ايكسق١ 5ُ يًٗتٵيٹ

                                                 
، 6/666ٚ اؾرر١ٝ ايسغررٛقٞ:  ،6/666، ٚإسْٚرر١ ايهرررب٣ ٕايررو: 6/66، ٚبررسا٥و ايكررٓا٥و: 40:م ،ُ اـررطاج ٭بررٞ ٜٛغررـ1 

 .666: م ،، ٚا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ ٭بٞ ٜع666٢ً: م ،ٚا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ يًُاٚضزٟ

 .6/666، 6/66، ٚإػه: 6/606، ٚضٚن١ اي اييٌ: 2/626ُ امُٛع يًٟٓٛٚ: 2 

، ٚا٭ هررراّ 6/666  ، ٚايرررصخري4/666:٠، ٚ ؿػرررري ايكرررطط :  6/60، ٚ اؾررر١ٝ ابرررٔ عابرررسٜٔ:  6/66ُ برررسا٥و ايكرررٓا٥و:  3 

، ٚنؿراف ايكٓراع:   666: م ،، ٚا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ ٭بٞ ٜع6/602٢ً، ٚضٚن١ اي اييٌ: 666: م ،ايػً ا١ْٝ يًُاٚضزٟ

6/666 . 

 6/666 ُ،ٚٗ ايطقررراب ٚايػررراضٌَ ٚٗ غررريٌٝ اهلل    ُ ضٚاٙ اييدررراضٟ ٗ قرررحٝح٘: نتررراب ايعنرررا٠ ، بررراب قرررٍٛ اهلل  عررراٍ      4 

ِ  6/262  : نتراب ايعنرا٠ ، براب ٗ  كرسِٜ ايعنرا٠ َٚٓعٗرا:      ُ، َٚػًِ ٗ قحٝح6666٘ضقِ  ُ َرٔ  رسٜجل أبرٞ    646 : ضقر

 ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘.

ٝٻ١ُ:  بهرِ اير٬ّ ٚغرهٕٛ ايترا٤، ٚقٝرٌ بؿتحٗرا،       5  ٝٻ١ بٔ ثعًي١ ا٭ظزٟ، ْٚػيت٘ إٍ أظز ؾ٠٤ٛٓ، ٚ ايًٗتٵيٹ ٚقٝرٌ  ُ ٖٛ عيس اهلل بٔ ايًٗتٵيٹ

ِّ٘، ؾعٴٔطف بٗا، ٚاؾتٗط اغتعُاٍ ايرٓ   بؿتح اي٬ّ ٚايتا٤ُ ْػي١ إٍ به ٘ عًر٢  رير   ُيتٵ ، ٖٚٞ قي١ًٝ َؿٗٛض٠ ، ٚقٌٝ ٖٛ اغِ أ

ِّ٘ أنثط ايطٚا٠، ٚمساٙ بعهِٗ:  عيس اهللُ.  ايكسق١، ٚس ٜػ
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، ؾكررس بعررس ضغررٍٛ اهلل   -ضنررٞ اهلل عررِٓٗ   -عُررٌ اـًؿررا٤ ايطاؾررسٜٔ    .6

 ناْٛا ٜأخصٕٚ ايعنا٠ َٔ أضباب ا٭َٛاٍ؛ ٚيصا  راضب أبرٛ بهرط ايكرسٜل     

ٓٳاقّا َاْعٞ ايعنا٠، ٚقاٍ: ْٹٞ عٳ ٛٵ ٓٳعٴ َٳ ٛٵ  ٚٳاهلل َي ٍٔ اهلل  2ُ   َناْٛا ٜٴ٪ٳزټْٳٗا ٔإٍ ضٳغٴٛ

 ٓٵعٹٗاَُيَك َٳ ِٵ عٳ٢ً  ٗٴ   . 3ُ ا ٳًِتٴ

ًَِ ١ ايعًٝررا ٗ ايسٚيرر١، ٖثٻًرر١ّ برٛيٞ ا٭َررط َٚررٔ ّثًِّرر٘ َررٔ     إرطاز باٱَرراّ أٚ َررٔ ٜٓٝيرر٘: ايػٴر

ٚ ؿطٜكٗرا عًر٢ إػرتحكٌ     ضمسّٝا بكي  أَٛاٍ ايعنرا٠  اي   ٴَهًٖـايٛظاضاع ٚايسٚا٥ط اؿه١َٝٛ 

ٛٻيرر١ َررٔ  ٗرر١ ا٫ختكررام ٗ ْررو ٚ ؿطٜررل  ، أَررا ا ُٕدٳ ؾإْٗررا ٫  عررسٚ إٔ  ٖررصٙ ا٭َررٛاٍؾٗرراع غررري ا

 .غً ت٘ ع٢ً َاٍ ايعنا٠ ، ٚ ػطٟ عًٝٗا أ هاّ ٚنٌٝ َايو إاٍ ٗ إايو هٕٛ ٚن٬ّٝ عٔ 

َٚررا غرريل إِررا ٖررٛ ٗ ايسٚيرر١ اٱغرر١َٝ٬ ايرر  ؼهررِ بؿررطع اهلل ٗ ٖررصٙ ا٭َررٛاٍ، أَررا    

ٍ غري اٱغ١َٝ٬، أٚ ٗ  اي١ ايؿطاؽ ايػٝاغٞ، ٚشيو إشا س ٜٛ س  ه١َٛ  رسٜط  إػًُٕٛ ٗ ايسٚ

ا٭َٛض، نُا ٗ بع  ايي٬ز اي   عاْٞ َٔ قطاعاع قيًٝر١ أٚ  رطٚب طا٥ؿٝر١، أٚ ٗ ايري٬ز اير       

ٜكررّٛ ؾٝٗررا إػررًُٕٛ ظٗرراز أعررسا٥ِٗ ؼررت ضاٜرر١ إغرر١َٝ٬، ؾايٛا رر  عًرر٢ أٖررٌ اؿررٌ ٚايعكررس َررٔ    

، عٝرجل ٜهرٕٛ َرٔ أٖرٌ ايعًرِ      أَرٛاٍ ايعنرا٠   ِّٓٛا َٔ ٜكرّٛ َكراّ اٱَراّ ٗ قري      إػًٌُ إٔ ٜٴعٳ

 َطنعّا إغ٬َّٝا ٜتٖٛي٢ أَط ٖصٙ ا٭َٛاٍ. ّٚايهؿا١ٜ ٚا٭َا١ْ، غٛا٤ٶ أنإ ؾدكّا أّ نإ  ١ّٗ أ

ّٚهٔ ا٫غتؿٗاز ٗ شيو َا شنرطٙ بعر  ايؿكٗرا٤ ٖرا هر  عًر٢ إػرًٌُ إشا خر٬         

                                                                                                                       
 ُ.6/622 ، ٚؾتح ايياضٟ: 6/666، ٚاٱقاب١: 66/664 ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ: اْٛط :      

 6/662َرو اٱَراّ:    إكسقٌ ٚقاغي١   ٚايعاًٌَ عًٝٗا ُ :  عاٍتاب ايعنا٠، باب قٍٛ اهلل ضٚاٙ اييداضٟ ٗ قحٝح٘: ن 1ُ 

ُ َرٔ  رسٜجل أبرٞ ٓٝرس     6466ضقرِ   6/6626ُ، َٚػًِ ٗ قحٝح٘: نتاب اٱَاض٠، باب ؼرطِٜ ٖرساٜا ايعُراٍ:    6666ضقِ 

 .ايػاعسٟ 

ُ: قٝرٌ إْر٘ اغرِ يكرسق١ ايعراّ، ٚقٝرٌ برٌ ٖرٛ اَؿيٵرٌ ايرصٟ ٜٴعٵُكرٌ بر٘             ُ ايعٳٓام: ا٭ْث٢ َٔ ٚيس إعع، ٚايعٹكاٍ  نُا ٗ يؿٜ َػ2ًِ 

ٛٻب٘ نثري َٔ احملككٌ. اْٛط: ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً َػًِ:  . 66/664، ٚؾتح ايياضٟ: 6/606 اييعري، ٚق

ُ، َٚػررًِ ٗ قررحٝح٘: نترراب   6666ضقررِ  6/606ُ ضٚاٙ اييدرراضٟ ٗ قررحٝح٘: نترراب ايعنررا٠ ، برراب ٚ ررٛب ايعنررا٠:      3 

ُ َرٔ  رسٜجل أبرٞ ٖطٜرط٠     60ضقرِ   6/66       ٫ إير٘ إ٫ اهلل قُرس ضغرٍٛ اهللُ:     :، باب ا٭َط بكتاٍ ايٓاؽ  ت٢ ٜكٛيرٛا اٱّإ

 .ُٚايًؿٜ يًيداضٟ، ٚيؿٜ َػًِ:  عٹكا٫ُّ بسٍ  عٳٓاقّا ، 
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ثرِ نرٌ أَرط ٜتعاطراٙ اٱَراّ ٗ ا٭َرٛاٍ       " ٖررُ: 664: ٔ شيرو قرٍٛ اؾرٜٛه  ع   ايعَإ َٔ إَراّ، َٚر  

ٕٕ شٟ لرس٠ٺ ٚنؿاٜر١ٺ ٚزضاٜر١ٺ،             ٛٻن١ إٍ ا٭١ُ٥، ؾرإشا ؾرػط ايعَرإ عرٔ اٱَراّ، ٚخر٬ عرٔ غرً ا َُٕؿ ا

ؾا٭َٛض َٛنٛي١ْ إٍ ايعًُا٤، ٚ ل ع٢ً اـ٥٬ل ع٢ً اخرت٬ف طيكرا ِٗ إٔ ٜط عرٛا إٍ عًُرا٥ِٗ،     

ٖٴررسٴٚا إٍ غررٛا٤ ايػرريٌٝ،    ٜٚكررسضٚا ٗ ْٝررو قهرراٜا اي٫ٜٛرراع عررٔ ضأٜٗررِ، ؾررإٕ ؾعًررٛا شيررو، ؾكررس 

ثِ إشا ناْت اي١ٜ٫ٛ َٓٛط١ّ بصٟ ايهؿا١ٜ ٚاهلسا١ٜ، "، إٍ إٔ ٜكٍٛ: "ٚقاض عًُا٤ ايي٬ز ٠َ٫ٚ ايعياز

ؾرررا٭َٛاٍ َطبٛطررر١ْ به٤٬ ررر٘ ْٚعٹررر٘ ٚ ؿطٜكٹررر٘ ٚضعاٜتررر٘؛ ؾرررإٕ عُررراز ايسٚيررر١ ايط ررراٍ، ٚقرررٛاَِٗ     

 ُ.1 "ٛاٍا٭َ

 

ٖرٛ اؾٗر١ إهًٖؿر١ َرٔ     :  كسّ إٔ إطاز بٓا٥  اٱَاّ ايصٟ ي٘ غً ١ ع٢ً أَرٛاٍ ايعنرا٠   

 . ٚيٞ ا٭َط بكٛض٠ ضمس١ٝ ظُو أَٛاٍ ايعنا٠ أٚ قطؾٗا أٚ بُٗا َعّا

ٚٗ إًُهرر١ ٚيررصيو قررٛض َعاقررط٠ ٗ عررسز َررٔ ايررسٍٚ ايرر    يِّررل ؾطٜهرر١ ايعنررا٠ ،     

 ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ّهٔ شنط بع  اؾٗاع اي  ٜٓ يل عًٝٗا َا  كسّ :

: ٖٚررٞ  ٗرر١ ٚبعرر  اٱزاضاع ا٭خررط٣ كررًح١ ايعنررا٠ ٚايررسخٌ  ٚظاض٠ إايٝرر١ ٖثًرر١ َأ ر    

َٴهًٖؿ١ ظُرو أَرٛاٍ ايعنرا٠ ٚ ياٜتٗرا ٚاٱيرعاّ برصيو ، ٚعًُرٗا ٜكرّٛ عًر٢  ياٜر١ ا٭َرٛاٍ             ضمس١ٝ 

ايتعاض٠ ٚإاؾ١ٝ ٚايعضٚع ٚايثُاض َرو  عرإٚ بعر  اؾٗراع ايطمسٝر١ نرٛظاض٠        ايٛاٖط٠ ٖٚٞ عطٚض

 ايساخ١ًٝ ٚمٖٛا .

ايهرُإ ا٫ تُراعٞ ايتابعر١ يرٛظاض٠ ايؿر٪ٕٚ ا٫ تُاعٝر١ : ٖٚرٞ  ٗر١ ضمسٝر١          ٚناير١  ب ر   

ٛٻٍ إيٝٗرا َرٔ َكرً        ح١ ايعنرا٠ ٚايرسخٌ عًر٢ إػرتحكٌ ،     َهًٖؿ١ بكطف أَرٛاٍ ايعنرا٠ اير   ٴحر

ٛٻٍ إيٝٗا َٔ ٚظاض٠ إاي١ٝ . هُإ ا٫ تُاعٞسٚي١  سعِ َٝعا١ْٝ اينُا إٔ اي  َيًؼ قس ٜعٜس عٔ احمل

ْٚٝابرر١ ٖررا ٌ اؾٗررتٌ عررٔ اٱَرراّ ٗ قرري  أَررٛاٍ ايعنررا٠ ٚقررطؾٗا ٚرراٖط ؛ ٚيررصا ؾررإٕ     

 . 2ُ ايؿت٣ٛ ع٢ً إٔ َا ٜٴسؾو ٕكًح١ ايعنا٠ ه  اعتياضٙ َٔ ايعنا٠ ايٛا ي١

                                                 
ًَِٛٗ  ايػٝاثُٞ: م1   . 666 - 660:ُ غٝاع ا٭َِ ٗ ايتٝاع اي

 . 66/626تا٣ٚ ايؿٝذ عيس ايععٜع بٔ باظ ضٓ٘ اهلل  ْو ز.قُس ايؿٜٛعطُ : ُ اْٛط ع٢ً غيٌٝ إثاٍ : فُٛع ؾ2 
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ٖٞ ْا٥ي١ عٔ اٱَاّ عٝجل  ربأ ش١َ ايساؾو إيٝٗا؟ أّ أْٗا ْا٥ي١  أَا اؾُعٝاع اـري١ٜ ؾٌٗ

 عٔ إعٓنٞ ؾك٘ ، ؾ٬  ربأ شَت٘ إ٫ بسؾو اؾُعٝاع ايعنا٠ يًُػتحل؟

 يًعٛاب ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ٫ بس إٔ ْؿري إٍ إٔ اؾُعٝاع ع٢ً ْٛعٌ :

، ٖٚصٙ   تُاع١ٝر اؾُعٝاع اـري١ٜ ايطمس١ٝ نعُعٝاع ايرب ايتابع١ يٛظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا6٫

  عٌُ بٓا٤ٶ ع٢ً إشٕ َٔ ايٛظاض٠ ٗ قي  أَٛاٍ ايعنا٠ ٚقطؾٗا ع٢ً إػتحكٌ .

قر٬ ٝاع   ااـري١ٜ اـاق١ ايتابع١ ييع  ايؿطناع ٚا٭ثطٜا٤ ، ٖٚصٙ هلر  ٪غػاعر ا6ٕ

 قسٚز٠ ضغِ اٱشٕ ايطمسٞ هلا بايعٌُ .

 ٕ نايعراًٌَ عًر٢   ٚايصٟ ٜٛٗط يرٞ أ

ٕ ٖصٙ اؾُعٝاع ٫  عٌُ بكري  ا٭َرٛاٍ ٚقرطؾٗا إ٫ برإشٕ ضمسرٞ ٚؾرل ْٛراّ        ٭؛ ٚشيو 1ُ ايعنا٠

َعٝٻٔ ٚؼت إؾطاف ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا٫ تُاع١ٝ اي   ٴعس ْا٥ي١ عٔ اٱَراّ ؾُٝرا ىرل قرطف أَرٛاٍ      

ٚقرطؾٗا عًر٢ إػرتحكٌ ٚؾرل نرٛاب٘       ايعنا٠ ، إش هٛظ هلا ٚؾل ٖصا ايٓٛاّ اغرتكياٍ ايتربعراع  

 ٚ ي١ٝ َعٝٸ١ٓ .

ٖٚرررصا َرررا ْكٸرررت عًٝررر٘ ٥٫حررر١ اؾُعٝررراع ٚإ٪غػررراع اـريٜررر١ ايررر  قرررسضع بتررراضٜذ        

إش ُ ايكازض عٔ فًؼ ايٛظضا٤ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، 606ٖر ٗ قطاض ضقِ  66/2/6660

     ٛ از  ررسٍ بؿررهٌ ٚانررح عًرر٢  يعٝرر١     ررا٤ ٗ ٖررصٙ اي٥٬حرر١ ايرر  ٫ ٜررعاٍ ايعُررٌ بٗررا قا٥ُررّا عررسٸ٠ َرر

 اؾُعٝاع يًٛظاض٠ َٔ ايٓا ٝتٌ اٱزاض١ٜ ٚإاي١ٝ ، ٚؾُٝا ًٜٞ  ؿكٌٝ شيو :

 

 ٓؿأ اؾُع١ٝ اـري١ٜ إشا  كسّ ب ً   أغٝػٗا عؿطٕٚ ؾدكّا، أٚ أنثط إاز٠ ا٭ٍٚ:"

١ أٟ َرِٓٗ ٗ  طّر١ كًر١ بايؿرطف ،     غعٛزٜٛ اؾٓػ١ٝ ، ناًَٛ ا٭١ًٖٝ ، س ٜكسض  هِ بإزاْ

أٚ ا٭َا١ْ َرا س ٜهرٔ قرس ضز إيٝر٘ اعتيراضٙ ، ٚشيرو بعرس َٛاؾكر١ ٚظاض٠ ايعُرٌ ٚايؿر٦ٕٛ ا٫ تُاعٝر١            

                                                 
ُ ٚقس شنط عسز َٔ اييا ثٌ ٗ ايٓس٠ٚ ايػازغ١ ييٝت ايعنا٠ ايهٜٛ  إٔ إ٪غػ١ ايعن١ٜٛ ايطمس١ٝ إأشٕٚ هلا ٗ اغتكياٍ 1 

،  620اْٛط : أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايػازغ١ : مأَٛاٍ ايعنا٠ ْا٥ي١ عٔ اٱَاّ ، ٚ ٴعس بصيو ٚن٬ّٝ عٔ إعنٞ ٚايؿكري . 

، نُا إٔ ايٓرس٠ٚ ايطابعر١ اير  ْاقؿرت َكرطف  ايعراًٌَ عًٝٗراُ اْتٗرت ٗ  ٛقرٝا ٗا إٍ عرس ايًعرإ ٚاهل٦ٝراع              666،  666

يطابعر١ :  إطخٸك١ َٔ قيٌ ايسٚي١ َرٔ ايعراًٌَ عًر٢ ايعنرا٠ ، ٜٚرسٖا ٜرس أَاْر١ نٝرس اٱَراّ . اْٛرط : أعراع ٚأعُراٍ ايٓرس٠ٚ ا             

 . 266م
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 ع٢ً إْؿا٥ٗا.

ا٫عتياضٜرر١ بتػررعًٝٗا ٗ ايػررعٌ اـررام ايررصٟ  عررسٙ ٚظاض٠   ٚ هررٕٛ يًعُعٝرر١ ايؿدكرر١ٝ

َٛاايعٌُ ٚايؿ٦ٕٛ ا٫ تُاع١ٝ هلصا ايػطض ، ٚ  َٗا ٗ اؾطٜس٠ ايطمس١ٝ...ٜٓؿط ْ

 ٓؿرر٧ ؾطٚعررّا هلررا إ٫ َٛاؾكرر١ ٚظاض٠ ايعُررٌ ٚايؿرر٦ٕٛ   ٫ هررٛظ يًعُعٝرر١ إٔ إرراز٠ ايثايثرر١ :

ا٫ تُاع١ٝ ، ٚه   ػعٌٝ ايؿرطع ، أٚ أٟ  عرسٌٜ ٜرتِ إزخاير٘ عًر٢ ايٓٹٛراّ ا٭غاغرٞ، ٚشيرو ٚؾرل          

 ."ا٭ هاّ إتكس١َ

ايطمسٝر١  ابعر١ بؿرهٌ َياؾرط يرٛظاض٠       ٖٚا  كرسّ َرٔ َرٛاز ٜٛٗرط إٔ اؾُعٝراع اـريٜر١      

ايؿ٪ٕٚ ا٫ تُاع١ٝ ، ٚأْٗا  عٌُ ٚؾل ْٛاّ خام ، ٖٚصا ٜرسٍ عًر٢ إٔ هلرا اي رابو ايطمسرٞ ُاَرّا       

نُا ٖٛ ايؿإٔ يٛظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا٫ تُاع١ٝ ؛ ٚيصا ؾٗٞ ْا٥ي١ عٔ اٱَاّ ٗ  سٚز َرا أٚنرٌ هلرا َرٔ     

 َٗاّ ٚٚٚا٥ـ.

َا ًٜٞ :إاز٠ ايثا١َٓنُا  ا٤ ٗ

اؾُعٝررررر١ َرررررٔ قيرررررٌ اؾُعٝررررر١ ايعَُٛٝررررر١    ٜرررررتِ اختٝررررراض أعهرررررا٤ فًرررررؼ إزاض٠  -6

 ايعٌُ ٚايؿ٦ٕٛ ا٫ تُاع١ٝ. ايػطٟ ، ٚعهٛض َٓسٚب عٔ ٚظاض٠ ا٫قرتاع ب طٜك١

 وسز ايٓٹٛاّ ا٭غاغٞ يًعُع١ٝ َس٠ فًؼ اٱزاض٠ ع٢ً أ٫  تعاٚظ أضبو غٓٛاع. -6

بأمسررا٤ إطؾررحٌ يعهرر١ٜٛ فًررؼ  ايعُررٌ ٚايؿرر٦ٕٛ ا٫ تُاعٝرر١  هرر  إبرر٬ؽ ٚظاض٠ -6

اٱزاض٠ ، ٚشيو قيٌ إٛعس ٫ْتداب أعها٤ امًؼ بتػعٌ َّٜٛا عًر٢ ا٭قرٌ ، ٚإشا س  يًرؼ ايرٛظاض٠     

١ َٛاؾكرر١ َررٔ ايررٛظاض٠  اؾُعٝرر١ ٬َ ٛا ٗررا قيررٌ َٛعررس ا٫ْتدرراب بررث٬ثٌ َٜٛررّا أعترررب شيررو َثابرر     

 ايرتؾٝح . ع٢ً

هلصٙ اؾُعٝاع ٜتِ إٛاؾك١ ع٢ً  عِٝٝٓٗ َٔ قيٌ  ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ أعها٤ فًؼ اٱزاض٠

ع٢ً إٔ "يرٛظٜط ايعُرٌ ٚايؿر٦ٕٛ ا٫ تُاعٝر١ إٔ ٜعرٌ فًرؼ إزاض٠       إاز٠ ايتاغع١، بٌ ْكتايٛظاض٠ 

َ٪قت يًعُع١ٝ ٗ اؿا٫ع اي   كتهرٝٗا َكرًح١ اؾُعٝر١ ٚأٖرساؾٗا" ؛ ٚيرصا ؾرإٕ أعهرا٤ فًرؼ         

 اي   ٴسؾو يًعُع١ٝ . اي١ٜ٫ٛ ع٢ً أَٛاٍ ايعنا٠َثاب١ ايٓا٥  عٔ ايٛظٜط  ٗ  اٱزاض٠

نُا اؾتٌُ ايؿكٌ ايثايجل َٔ اي٥٬ح١  ِٓٛٝ  رٌ اؾُعٝر١ َرٔ قيرٌ ايرٛظاض٠ َٚرا ٜرت ر         

َرٔ  ٝرجل اٱْؿرا٤ ٚاؿرٌ     ع٢ً شيو ، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ اؾُعٝاع خانع١ بؿهٌ ناٌَ يًرٛظاض٠  
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 ٚايٓؿاطاع.

 

 

اير    إراز٠ ايثاْٝر١  ع٢ً أٖساف اؾُعٝاع اـريٜر١ ، ٚقرس  را٤ شيرو ٗ      أ ر ْكٸت اي٥٬ح١ 

 -ْكرسّا أٚ عٝٓراّ   – ٓل عًر٢ َرا ًٜرٞ : " ٗرسف اؾُعٝر١ اـريٜر١ إٍ  كرسِٜ اـرسَاع ا٫ تُاعٝر١          

ٚاـسَاع ايتع١ًُٝٝ، أٚ ايثكاؾ١ٝ، أٚ ايكرح١ٝ ٖرا ير٘ ع٬قر١ باـرسَاع اٱْػرا١ْٝ زٕٚ إٔ ٜهرٕٛ        

يررطبح إررازٟ ، ٚوررسز ايٓٹٛرراّ ا٭غاغررٞ يًعُعٝرر١ أٖررساؾٗا. ٚوٛررط عًرر٢     ٖررسؾٗا اؿكررٍٛ عًرر٢ ا 

 اؾُع١ٝ ػاٚظ أٖساؾٗا احملسز٠، أٚ ايسخٍٛ ٗ َهاضباع َاي١ٝ".

ْكٸررت اي٥٬حرر١ عًرر٢ إؾررطاف ايررٛظاض٠ عًرر٢ اؾُعٝرراع َررٔ ايٓا ٝرر١ إايٝرر١ َٚطاقيرر١       ب ر     

ؾُعٝرر١ إٔ ٜكررسّ يررٛظاض٠ ايعُررٌ فًررؼ إزاض٠ ا عًرر٢" :إرراز٠ ايعاؾررط٠نُررا  ررا٤ شيررو ٗ ػررابا ٗا 

ٚايؿرر٦ٕٛ ا٫ تُاعٝرر١ قررٛض٠ َررٔ اؿػرراب اـترراَٞ يًعرراّ إررايٞ إٓكررطّ ، ٚقررٛض٠ َررٔ إٝعاْٝرر١       

ايتكسٜط١ٜ يًعاّ اؾسٜس ٗ إٛعس ايصٟ ؼسزٙ ايكٛاعس ايتٓؿٝص١ٜ َٛقعّا ع٢ً نٌ َُٓٗا َرٔ ض٥رٝؼ   

ّ   فًؼ اٱزاض٠ أٚ ْا٥ير٘ ، ٚأَرٌ ايكرٓسٚم ، ٚقاغر  اؾُعٝر١      ٗ   "، ٚا٭َرٌ ايعرا ، نُرا  را٤ 

 َ ايي١ اؾُعٝاع بعسٸ٠ إ طا٤اع َٓٗا : إاز٠ اؿاز١ٜ عؿط٠

إٔ  سٕٚ  ػابا ٗا ٗ زؾا ط  يٌ ع٢ً ٚ ٘ ايتؿكرٌٝ إكرطٚؾاع ، ٚاٱٜرطازاع َرا      -6

 ٗ شيو ايتربعاع َٚكسضٖا.

 إٔ ٜهٕٛ هلا قاغ  قاْْٛٞ َطخل. -6

ٗا يس٣ أ س اييٓٛى ٗ إًُه١ ، ٚأ٫ ٜتِ ايػح  َٔ إٔ  ٛزع أَٛاهلا ايٓكس١ٜ بامس -2

ٖرررصٙ ا٭َرررٛاٍ إ٫ بتٛقٝرررو اثرررٌٓ َرررٔ إػررر٪ٚيٌ ٗ اؾُعٝررر١ ، ٚؼرررسز ايكٛاعرررس ايتٓؿٝصٜررر١ ٖررر٪٤٫   

 إػ٪ٚيٌ.

ج ر ٚنٸحت اي٥٬ح١ ططم ٌُٜٛ اؾُعٝاع ، ٖٚصا إَا عٔ ططٜرل اٱعاْراع اير   كرسَٗا      

إاز٠ ايثا١ْٝ عؿط٠نا٠ُ ، ٚقس  ا٤ شيو ٗايٛظاض٠ أٚ ْو ايتربعاع  َٚٓٗا ايع

 كررسّ ٚظاض٠ ايعُرررٌ ٚايؿررر٦ٕٛ ا٫ تُاعٝررر١ يًعُعٝرر١ إػرررع١ً اٱعاْررراع إكرررطض٠    .6
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َٛاَّا. ْ 

هررٛظ يًعُعٝرر١ اـريٜرر١ ْررو ايتربعرراع ، ٚقيررٍٛ اهليرراع ، ٚايٛقرراٜا َررا ٫          .6

 ٜتعاضض َو ا٭١ُْٛ، ٚايتعًُٝاع ايكازض٠ بٗصا ايؿإٔ".

ٕتعًل باؾُعٝاع اـري١ٜ بتأنٝس إؾطاف ايرٛظاض٠ عًر٢ ٖرصٙ اؾُعٝراع     ٚقس خٴتِ ايياب ا

     ٗ إراز٠  َٚطاقي١  ػابا ٗا ٚٚقـ  ٓؿٝص َا ٜكسض عٓٗا كايؿّا ٭ هراّ ٖرصٙ اي٥٬حر١ نُرا  را٤ 

ايػابع١ عؿط٠

إٔ ٜرسٖا عًر٢ أَرٛاٍ    شيرو  َرٔ  ثراض   ْا٥ير١ عرٔ اٱَراّ ؾرإٕ     اـري١ٜ  ٚإشا  كطض إٔ اؾُعٝاع

١ْ نٝس اٱَاّ ْؿػ٘، ٚقس أؾت٢ بٗصا بع  إعاقطٜٔ ، َٚٔ شيو َا شنطٙ ايؿٝذ ايعنا٠ ٜس أَا

ع٢ً اؾُعٝاع بعر  أَٛاهلرا ؾدػرطع     ع٢ً غ٪اٍ عُا إشا اغتثُط ايكا٥ِبٔ  ربٜٔ  ٛابّا عيس اهلل 

 . 1ُ ؾأ اب بأْ٘ ٫ نُإ عًٝ٘ إشا س ٜؿطٙ ٭ْ٘ أٌَ ، ٚا٭ٌَ ٫ ٜهُٔ

ِ إٔ اي٥٬ح١ غراٚ ٗا باؾُعٝراع اـريٜر١ ٗ نرثري َرٔ ا٭ هراّ إ٫ إٔ  ػرابا ٗا ٫        ضغ

 ٴطاق  َٔ قيٌ ايٛظاض٠ نُا أْ٘ ٫ هٛظ هلا ْو ايتربعاع ٫ٚ  ػتؿٝس َٔ إعاْراع ايرٛظاض٠ ، ٖٚرصا    

ٜسٍ ع٢ً إٔ قؿتٗا ايؿطع١ٝ ٫  طق٢ إٍ زض ١ ايٓٝابر١ عرٔ اٱَراّ ٗ غرً تٗا عًر٢ أَرٛاٍ ايعنرا٠        

ُا ٜٛٗط يٞ ، ٚاهلل أعًِ .ؾٝ

 م بٌ اؾُعٝاع اـري١ٜ َٚا ٜؿابٗٗا َٔ  ٗاع ضمس١ٝٚايؿط

ؾطٚقرّا   قس ٜٴكاٍ إٕ بٌ اؾُعٝاع اـري١ٜ ٚاؾٗاع ايطمس١ٝ ا٭خط٣ نُكرًح١ ايعنرا٠  

 ٛ   عسّ اعتياض اؾُعٝاع ْا٥ي١ عٔ اٱَاّ نُا ٖٞ َكًح١ ايعنا٠ ، ٚؾُٝا ًٜٞ أؾري إٍ أبطظ 

 ؾٛاب عٔ  أثريٖا ع٢ً ايكؿ١ ايؿطع١ٝ يًعُعٝاع اـري١ٜ :ايؿطٚم َو ا

 ٴًرعّ َرٔ ٚ يرت عًرِٝٗ ايعنرا٠      ٚاٱزاضاع ا٭خط٣ ٗ ٚظاض٠ إايٝر١  ر إٔ َكًح١ ايعنا٠ 6

 بسؾعٗا بُٝٓا اؾُعٝاع  ػتكيٌ َا ٜكًٗا َٔ أَٛاٍ زٕٚ إيعاّ .

                                                 
-http://www.ibnُ اْٛط عسٸ٠ ؾترا٣ٚ يًؿرٝذ عيرس اهلل برٔ  رربٜٔ ٗ ٖرصا إٛنرٛع عًر٢ َٛقعر٘ عًر٢ اٱْرتْرت عًر٢ ايرطاب٘:              1 

jebreen.com/book.php?cat=6&book=28&toc=1343&page=1265&subid=32470 
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ٝرراع ٚإٕ س ٜٚٛٗررط يررٞ إٔ ٖررصا ايؿررطم غررري َرر٪ثط ؛ شيررو إٔ ٚقررٍٛ أَررٛاٍ ايعنررا٠ يًعُع 

ٜهٔ إيعاَّٝا إ٫ أْ٘ َأشٕٚ ؾٝ٘ ضمسٝرّا ؛ ٚيرصا ؾرإٕ اؾٗراع ٚاؾُعٝراع غرري ايطمسٝر١ ٫ ٜٴػرُح هلرا          

باغتكياٍ ايتربعاع ، ؾسٍ شيو ع٢ً إٔ اؾُعٝاع ُاضؽ ع٬ُّ ضمسّٝا بكي  ٖصٙ ا٭َرٛاٍ ، ٖٚرٞ   

ا٤ ؾهر٬ّ عرٔ عًُرٗا    ٭ْٗرا  ٓٓؿرص برصيو اي٥٬حر١ ايكرازض٠ عرٔ فًرؼ ايرٛظض          ٓٛب عٔ اٱَاّ ٗ شيرو 

 ؼت إؾطاف ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ا٫ تُاع١ٝ اي  ُثٌِّ ٚيٞ ا٭َط .

ٍ  ررر إٔ َكررًح١ ايعنررا٠ ٚغريٖررا َررٔ اٱزاضاع ايتابعرر١ يررٛظاض٠ إايٝرر١    6  ػرر  ْٝررو أَررٛا

ايٛاٖط٠ نإاؾ١ٝ ٚايعضٚع ٚايثُاض ٚعطٚض ايتعاض٠ ٫ٚ ػ  ا٭َرٛاٍ ايياطٓر١  ايٓكرٛزُ ،     ايعنا٠

 ؾايػاي  أْٗا  ػتكيٌ ايٓكٛز ؾك٘ .أَا اؾُعٝاع 

ٖٚصا ؾطم غري َ٪ثِّط ؛ شيو إٔ ا٭َٛاٍ ايٛاٖط٠ ّهٔ ايتحكل َٓٗا ٚإ كا٩ٖا ؾهاْت 

 ياٜتٗا إيعا١َٝ عٔ ططٜل ٚظاض٠ إاي١ٝ ، أَا ا٭َٛاٍ ايياط١ٓ  ايٓكٛزُ ؾعنا ٗا َرتٚن١ ٭قحابٗا 

 ٗرا إٍ اؾُعٝراع ؾًر٘ شيرو ، ٚإٕ أضاز     ٭ْٗا قس ؽؿ٢ ٫ٚ ٜٴعًرِ بٗرا ، ؾرإٕ أضاز َايهٗرا زؾرو ظنا     

 .َا ؾا٤ عػ  َا ٜطاٙ َٔ إكًح١ زؾعٗا بٓؿػ٘ ؾٗٛ ٚ

"ٚيٝؼ يرٛايٞ ايكرسقاع ْٛرط ٗ ظنرا٠ إراٍ اييراطٔ ، ٚأضبابر٘        ٚٗ شيو ٜكٍٛ إاٚضزٟ : 

 أ ل بإخطاج ظنا ٘ َٓ٘ إ٫ إٔ ٜيصهلا أضباب ا٭َٛاٍ طٛعّا ؾٝكيًٗا َِٓٗ ، ٜٚهٕٛ ٗ  ؿطٜكٗا عّْٛا

 . 1ُ هلِ ، ْٚٛطٙ كتل بعنا٠ ا٭َٛاٍ ايٛاٖط٠ ٜ٪َط أضباب ا٭َٛاٍ بسؾع٘ إيٝ٘"

 هًٝـ اؾُعٝاع باغرتكياٍ ظنرا٠ ا٭َرٛاٍ ايٛراٖط٠ ٚإ كرا٩ٖا       َٚٔ ْا ١ٝ أخط٣ ؾإٕ

ٚ ؿٛٗررا ثررِ قررطؾٗا ؾٝرر٘ َؿرررك١ نرريري٠ عًرر٢ ٖررصٙ اؾُعٝررراع ، ؾهررإ َررٔ إٓاغرر  اقتكررراض           

 أٜػط ٗ اؾيا١ٜ ٚاؿؿٜ ٚايكطف . اؾُعٝاع ع٢ً اغتكياٍ ايٓكٛز ٭ْٗا

ر إٔ َكًح١ ايعنا٠ ٫ ػ  إ٫ أَٛاٍ ايعنا٠ ؾك٘ ، أَرا اؾُعٝراع ؾتػرتكيٌ ْٝرو     6

 ا٭َٛاٍ اـري١ٜ نايعنا٠ ٚايهؿاضاع ٚايٓصٚض ٚايكسقاع إٓسٚب١ .

ٚإِا ٜسٍ ع٢ً إٔ ْؿاٙ اؾُعٝراع  ٖٚصا ٫ ٜسٍ ع٢ً إٔ اؾُعٝاع ٫  ٓٛب عٔ اٱَاّ ، 

ٛٸع أٖرساؾٗا   شيرو  ٜعهرؼ   ١ أعرِ َرٔ فراٍ عُرٌ َكرًح١ ايعنرا٠ َرٔ ٖرصٙ اؿٝثٝر١ ، إش         اـريٜ  ٓر

، ع٢ً أْ٘ هر  عًر٢ ايكرا٥ٌُ عًر٢ ٖرصٙ اؾُعٝراع ايتؿطٜرل برٌ أَرٛاٍ ايعنرا٠           ٗا ٚمشٍٛ فا٫ 

                                                 
 . 666ُ ا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ : م1 
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َكرراضف قررسز٠ ٫ هررٛظ أ هاَررّا خاقرر١ ٚٚغريٖررا ٚٚنررو  ػرراب َررايٞ ٭َررٛاٍ ايعنررا٠ ٭ٕ هلررا  

 ػاٚظٖا .

ٛٻٍ يًهررُإ  ايعنررا٠ َعٓٝرر١ ظياٜرر١ ايعنررا٠ ؾكرر٘ زٕٚ قررطؾٗا ،   ١ ررر إٔ َكررًح6 بررٌ ؼرر

 أَا اؾُعٝاع ؾٗٞ ػُو ايعنا٠ ٚ كطؾٗا ع٢ً إػتحكٌ .ا٫ تُاعٞ  ٝجل  ٴكطف ٖٓاى ، 

ٗ أَٛاٍ ايعنا٠ أٚغرو ؛ إش  ػرتكيٌ   اؾُعٝاع اـري١ٜ   سٚز  كطفٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ 

   ٌ  إيٝٗررا ثررِ  كررطض قررطف  ررع٤ َررٔ ا٭َررٛاٍ عػرر      ا٭َررٛاٍ ثررِ ؼؿٛٗررا ٚ ررسضؽ  ررا٫ع إتكررسَ

ايهررُإ ٚنايرر١  ررا تِٗ، ٖٚررصا غرر٬ف َكررًح١ ايعنررا٠ ايرر  ٫ ؾررإٔ هلررا بايكررطف ، ٚنررصا     

ٛٻٍ إيٝٗا َٔ َكًح١ ايعنا٠ باٱنراؾ١ إٍ   ا٫ تُاعٞ اي  ٫ ؾإٔ هلا باؾيا١ٜ ٚإِا  كطف َا و

ُعٝرراع اـريٜرر١ أقررسض َررٔ غريٖررا عًرر٢   َررا  ػررِٗ برر٘ ايسٚيرر١ يتععٜررع َٛاضزٖررا ، ٖٚررصا ٜعرره إٔ اؾ   

ايتكطف ٗ أَٛاٍ ايعنا٠ ٚاغتثُاضٖا ٭ْٗا  تٍٛ اؾُو ٚاؿؿٜ ٚايكطف .

ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ بع  اييا ثٌ شنط إٔ اؾُعٝاع اـري١ٜ  ت٢ ٚإٕ ناْت ضمسٝر١  

ٖٚصا ٜع٢ٓ أْٗرا يٝػرت ْا٥ير١ عرٔ اٱَراّ       ، 1ُ ٫  ٴعس ٚن٬ّٝ عٔ إػتحكٌ إ٫ بأخص  ٛنٌٝ َِٓٗ

 زٕٚ ايتٛنٌٝ اـام َٔ إػتحكٌ .

ٜٚٛٗط يٞ أْ٘  ت٢ ع٢ً ؾطض عسّ ْٝاب١ اؾُعٝاع عٔ اٱَاّ بؿرهٌ ناَرٌ ؾرإٕ ٖرصا     

ايتٛنٌٝ ٜٴعس َتٛٓؾطّا ؛ شيو إٔ ا٭غط إػتؿٝس٠ َٔ أَٛاٍ ايعنا٠ َػعٸ١ً يس٣ اؾُعٝراع ، ٚيرس٣   

ٝاع ٭َٛاٍ ايعنا٠ ، ّٚهٔ عس شيو  ٛن٬ّٝ يًعُعٝراع ٗ قري    ٖصٙ ا٭غط عًِ بكي  اؾُع

                                                 
ؾرص٠ اـرري عًر٢ اٱْرتْرت ،  ٝرجل شنرط ايرسنتٛض ٖراْٞ اؾريري إٔ اؾُعٝراع ٚايًعرإ ر ٚإٕ             ُ اْٛط ع٢ً غيٌٝ إثراٍ : َٛقرو ْا  1 

ناْت َطخٸك١ َٔ ايسٚي١ ر ٚن١ًٝ عٔ إعٓنرٞ ، ٫ٚ  ٴعرس ٚنًٝر١ عرٔ ايؿكرري إ٫ بتٛنٝرٌ خرام ، اْٛرط َٛقرو ْاؾرص٠ اـرري             

ا إٔ بعرر  ؾتررا٣ٚ ايًعٓرر١   ،  نُررhttp://www.insanonline.net/news_details.php?id=806  عًرر٢ ايررطاب٘ :  

ايسا١ُ٥ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ قرس ٜٴؿٗرِ َٓٗرا إٔ اؾُعٝراع اـريٜر١ يٝػرت ٚنًٝر١ عرٔ ايؿكرري ،  ٝرجل س ػرع ايًعٓر١             

يًعُعٝاع  أخري قطف ظنا٠ ايؿ ط ٕرا بعرس قر٠٬ ايعٝرس ، ٚعًًرت شيرو برإٔ "اؾُعٝر١ َثابر١ ايٛنٝرٌ عرٔ إعن رٞ" ، ٖٚرٛ              

 . 6/666نا٠ قيٌ ايك٠٬ . اْٛط : ؾتا٣ٚ ايًع١ٓ ايسا١ُ٥ : كاط  بإخطاج ايع
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، ؾإٕ س ّهٔ زؾعٗا إٍ ٖصٙ ا٭غرط َياؾرط٠ّ ، ؾرإٕ اؾُعٝراع هلرا غرً ١ عًر٢ ٖرصٙ          1ُ ا٭َٛاٍ

 ا٭َٛاٍ إٍ إٔ وٌ َٛعس قطؾٗا ع٢ً إػتحكٌ ، ٚاهلل أعًِ .

                                                 
ُ ػسض اٱؾاض٠ إٍ إٔ بع  ؾطٚع ْعٝاع ايرب  أخص ٚناي١ّ َٔ ا٭غط إػع١ً يسٜٗا يكي  ظنرا٠ ايؿ رط ، ٚبٗرصا ٜٴعرس قري       1 

عًر٢ َرساض ايعراّ ٚؾرل     اؾُعٝاع قيهّا يٮغط إػتحك١ ؛ ٚيصا ؾإٕ اؾُعٝاع ؼؿٜ ظنرا٠ ايؿ رط ، ثرِ  كرطؾٗا عًر٢ ا٭غرط       

 . ؾت٣ٛ ظٛاظ ٖصا ايعٌُ
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 املبحث الثاىي

 ت اخلريية السكاة مً قبل اجلنعياحكه اشتثنار أموال 

 كررسّ إٔ اؾُعٝرراع اـريٜرر١  ٴعررس ْا٥يرر١ عررٔ اٱَرراّ ؛ يررصا ؾررإٕ  هررِ  كررطؾٗا ٗ أَررٛاٍ    

ٜتؿطٸع عٔ  هِ  كرطف اٱَراّ ٗ ٖرصٙ ا٭َرٛاٍ ، ٚؾُٝرا ًٜرٞ أعرطض هلرصٙ إػرأي١ بيٝرإ           ايعنا٠ 

 ا٭قٛاٍ ٚا٭زي١ ٚإٓاقؿاع َو  ط ٝح َا ٜٛٗط يٞ ، َٚا  ٛؾٝكٞ إ٫ باهلل .

 ناؾُعٝاع اـري١ُٜ  ٛاظ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ َٔ ٜٓٝي٘

فُو ايؿك٘ اٱغر٬َٞ ايترابو ُٕٓٛر١ إر٪ُط اٱغر٬َٞ ٗ زٚض ر٘       : ٚقس اختاض ٖصا ايكٍٛ

ُٛٓٗرا بٝرت ايعنرا٠ ٗ ايهٜٛرت          1ُ ايثايث١ ، 2ُ ، ٚايٓرس٠ٚ ايثايثر١ يكهراٜا ايعنرا٠ إعاقرط٠ اير  ْ

ٚؾ١ٓ ايؿت٣ٛ برٛظاض٠   ،4ُ ، ٚاهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ييٝت ايعنا٠ ٗ ايهٜٛت 3ُ هٜٛ ٚبٝت ايتٌُٜٛ اي

 .5ُ ا٭ٚقاف ايهٜٛت١ٝ

نرثري َرٔ إعاقرطٜٔ نايؿرٝذ     اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠     ٚباٱنراؾ١ إٍ شيرو ؾكرس شٖر  إٍ  رٛاظ     

 يرس ، ٚايؿرٝذ ع 8ُ ٚايسنتٛض ٖٚي١ ايع ًٝٞ،  7ُ ٚايؿٝذ عيس اهلل بٔ  ربٜٔ، 6ُ َك ؿ٢ ايعضقا

 .11ُ باٱنراؾ١ إير٢ غريِٖ َٔ إعاقطٜٔ، 10ُ ، ٚايسنتٛض ٜٛغـ ايكطنا9ُٟٚ سٻ٠ُغايؿتاح أبٛ

 .11ُ إعاقطٜٔ

                                                 
 . 666م6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  ايكطاضُ : ع1 

 .666م ،ُ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط٠ 2 

 . 6/606 ،ُ ايؿتا٣ٚ ايؿطع١ٝ ٗ إػا٥ٌ ا٫قتكاز١ٜ  بٝت ايتٌُٜٛ ايهٜٛ 3ُ 

 .662: م ،كسقاع  ؾتا٣ٚ اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ييٝت ايعنا٠ُُ أ هاّ ٚؾتا٣ٚ ايعنا٠ ٚاي4 

 . 6/666 ،ُ ايؿتا٣ٚ ايؿطع١ٝ ٗ إػا٥ٌ ا٫قتكاز١ٜ  بٝت ايتٌُٜٛ ايهٜٛ 5ُ 

 .  606: م6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  ايسنتٛض َك ؿ٢ ايعضقاُ: ع6 

 http://www.ibnَُٛقع٘ ع٢ً اٱْرتْت:7 

jebreen.com/book.php?cat=6&book=28&toc=1343&page=1265&subid=32470- 
 . 46 ايسنتٛض ٖٚي١ ايع ًُٝٞ: م ُ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط8٠ 

 .66: ُ: م666ُ ف١ً امتُو ايهٜٛت١ٝ: ايعسز 9 

، 66: م ،ٗ ايهٜٛرت  ُ عجل   ثاض ايعنرا٠ ٗ ا٭ؾرطاز ٚامتُعراعُ نرُٔ أعراع ٚأعُراٍ َر٪ُط ايعنرا٠ ا٭ٍٚ إٓعكرس         10 

 .  642: م   6ج6ٚاْٛط: ف١ً فُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  ايسنتٛض ٜٛغـ ايكطناُٟٚ: ع

 اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ُ نُٔ أعراع ٚأعُراٍ ايٓرس٠ٚ ايثايثر١:      عجل : ُ ٖٔ ٜط٣ ٖصا ايكٍٛ: ايسنتٛض قُس عثُإ ؾيري11 

ُ، ٚايؿرٝذ ػراْٞ قرابٕٛ قُرس،     666 : م  ُ،ًُٚٝهٗاٚايسنتٛض خايس عيس ايطظام ايعاْٞ  َكاضف ايعنا٠  ُ،66م 
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عسّ  ٛاظ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ َٔ ٜٓٝي٘

ٚقس اختاض ٖصا ايكٍٛ امُو ايؿكٗٞ اٱغ٬َٞ ايتابو يطاب ١ ايعراس اٱغر٬َٞ ٗ زٚض ر٘    

، 2ُ ٚفُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ َس١ٜٓ يهٓاٚ ٗ اهلٓس ٗ ْسٚ ٘ ايثايث١ عؿط٠، 1ُ اـاَػ١ عؿط٠

 . 3ُ ٚايًع١ٓ ايسا١ُ٥ يًيحٛع ايع١ًُٝ ٚاٱؾتا٤ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ

   ٌ ، ضٓر٘ اهلل  4ُ نُا شٖ  إٍ ٖصا ايكٍٛ بع  إعاقطٜٔ نايؿٝذ قُرس برٔ عثرُٝ

 .6ُ ، ٚغريُٖا5ُ ٚايؿٝذ بهط أبٛ ظٜس

ٍٻ يهٌ قٍٛ بعسز َٔ ا٭زي١، ٚشيو ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ:  اغتٴس

 

 أزٓي١ ايكٍٛ ا٭ٍٚ

ٚخًؿا٤ٙ ايطاؾسٜٔ ناْٛا ٜػتثُطٕٚ أَٛاٍ ايعنرا٠ َرٔ إبرٌ ٚبكرط ٚغرِٓ،       إٔ ايٓ  ر 6

ؾكس نإ يتًو اؿٝٛاْاع أَرانٔ خاقٸر١ يًحؿرٜ ٚايطعرٞ ٚايرسٳضٸ ٚايٓػرٌ، نُرا نرإ هلرا ضعرا٠           

                                                                                                                       
     ٙ أعراثِٗ   : اْٛرط  .ٚايسنتٛض قُس عيس ايً ٝـ ايؿطؾٛض، ٚايسنتٛض  ػٔ عيساهلل ا٭َرٌ، ٚايرسنتٛض عيرس ايععٜرع اـٝرا

أعراع ٚأعُراٍ ايٓرس٠ٚ    : ُ، ٚايرسنتٛض قُرس ا٭ؾركط    622،666 ،666،664:م 6ج6ع   ٗ ف١ً فُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ:

ُ، ٚايررسنتٛض قُررس ؾرراضٚم  64: م6606ُ، ٚايررسنتٛض ععٝررٌ ايٓؿررُٞ  فًرر١ امتُررو ايهٜٛتٝرر١: ايعررسز    62: م ايثرر١ايث

ُ، نُا اختاض ٖصا ايكٍٛ بعر  أعهرا٤ فُرو    666،644: م ،ايٓيٗإ  ا٫ػاٙ اؾُاعٞ ٗ ايتؿطٜو ا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ

 ُ. 6 ، 6ٛاٍ ايعنا٠ يٮغتاش عتٝل اييػتٟٛ: مايؿك٘ اٱغ٬َٞ ٗ َس١ٜٓ يهٓاٚ ٗ اهلٓس  َصنط٠ اغتثُاض أَ

ُ قرررطاضاع امُرررو ايؿكٗرررٞ يطاب ررر١ ايعررراس اٱغررر٬َٞ ايسٚض٠ اـاَػررر١ عؿرررط٠ ايررر  اْعكرررسع ٗ َهررر١ إهطَررر١ بتررراضٜذ             1 

 .66:م ُٖر66/6/6666

ضٜذ ُّ بترررررا6646ُ اْعكرررررسع ٖرررررصٙ ايٓرررررس٠ٚ ٗ َسٜٓررررر١ يهٓررررراٚ ٗ اهلٓرررررس  َهرررررإ امُرررررو ايؿكٗرررررٞ ايرررررصٟ  أغٻرررررؼ غررررر١ٓ    2 

ٖر، ٚقس نإ أ س قاٚض ٖصٙ ايٓرس٠ٚ اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠،  ٝرجل ُقرسِّّ ؾٝر٘ ٚا رس ٚث٬ثرٕٛ عثرّا، ٚس           66/6/6666ر66

ٜتٝػط يٞ ا٫طر٬ع عًر٢ ٖرصٙ ا٭عراع؛  ٝرجل ُنتٹيرت بايًػر١ اُ٭ضٵزٜر١، إ٫ٖ إٔ ا٭غرتاش عتٝرل أٓرس اييػرتٟٛ قرسٻّ  ًدٝكرّا هلرصٙ                

 .6:م ،ط٠ بعٓٛإ  اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ُ. اْٛط  ضا٤ ايكا٥ًٌ بعسّ اؾٛاظ ٗ إصنط٠ا٭عاع بايًػ١ ايعطب١ٝ ٗ َصن

 . 6/666ُ ؾتا٣ٚ ايًع١ٓ ايسا١ُ٥ : 3 

 . 6/66ُ : 62ُ ايًكا٤ ايؿٗطٟ : ايػ٪اٍ  4 

 . 664م6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  ايؿٝذ بهط أبٛ ظٜسُ : ع5 

اهلل عًٞ ، ٚايؿٝذ  كٞ عثُاْٞ ، ٚايؿٝذ خًٝرٌ إرٝؼ  فًر١ فُرو ايؿكر٘ اٱغر٬َٞ :       ُ ٖٔ ٜط٣ عسّ اؾٛاظ:  زّ ؾٝذ عيس 6 

ُ ، ٚايسنتٛض عٝػ٢ ظنٞ ؾكط٠  عجل اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ُ نُٔ أعراع ٚأعُراٍ ايٓرس٠ٚ    666 ،644 ،666م6ج6ع

 ُ.62: ، ٚايسنتٛض عيس اهلل عًٛإ  أ هاّ ايعنا٠ : م 62ايثايث١: م
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 ٕ ٓٳر١ َقرسٹَٛا عًر٢ ضغرٍٛ اهلل            ٜطعْٛٗا ٜٚؿرطؾٛ ٜٵ  إسٜٓر١َ  عًٝٗرا، َٚرٔ شيرو َرا ٚضز إٔ ْاغرّا َرٔ عٴطٳ

ٚٵٖا ٛٳ :، ؾكاٍ هلِ ضغٍٛ اهلل  1ُ ؾا ٵتٳ

ّ  عٳحټٛا، ثِ َايٛا ع٢ً ايطټكٳؾؿعًٛا، َؾ   2ُ ٚزٳٛا شٳٚغراقُ  ،ا٠ ؾكتًِٖٛ ، ٚاض سٚا عرٔ اٱغر٬

ٌ  ِٗ ٚأض ًَٞ بِٗ، ؾك و أٜسٜٳ، ؾُأ ٹِٵٖٹٔطثٵٔإٗ  جلٳعٳ، ؾيٳ ، ؾيًؼ شيو ايٓ ٻضغٍٛ اهلل  ُٳ  3ُ ٗرِ ٚغٳر

. 4ُ ِٗ ٚ طنِٗ ٗ اَؿطٻ٠  ت٢ َا ٛآٳأعٝ

ٍٸ عًرر٢ إٔ ايررٓ     رراٍ ٚقررٛهلا س ٜكػٹررِ إبررٌ ايكررسق١ عًرر٢ إػررتحكٌ   ؾاؿررسٜجل ٜررس

ٜٴكٵرطف يًُػرتحكٌ؛ ٚيرصا     ٕٔيٳإيٝٗا، ٚإِا ٚنو هلا ضاعّٝا، ٚاغتثُطٖا َا ٜٓؿأ عٓٗا َٔ  ٓاغٌ َٚير 

"ؾإٕ قٌٝ: نٝرـ َأشٹٕ هلرِ ٗ ؾرطب يري ايكرسق١؟ ؾراؾٛاب: إٔ أيياْٗرا         ٖرُ،262قاٍ ايٟٓٛٚ  ع: 

 .5ُ يًُحتا ٌ َٔ إػًٌُ، ٖٚ٪٤٫ إشٵ شاى َِٓٗ"

ؾررطب ييٓررّا ؾأععيرر٘،   ٚضز إٔ عُررط بررٔ اـ رراب  ٔ شيررو َررا، َٚررٖٚهررصا خًؿررا٩ٙ 

ُٻاٙ ؾرإشا ْٳعٳرِ َرٔ ْٳعٳرِ ايكرسق١ ٖٚرِ ٜٳ        ؾػأٍ عٓ٘ ؾأخربٙ ايصٟ غكاٙ أْ٘ ٚضز ع٢ً َا٤ٺ  ٕٛ، ُكػٵر قس غٳر

.6ُ ٜسٙ ؾاغتكا٤ٙ كا٥ٞ، ؾٗٛ ٖصا، ؾأزخٌ عُط ؾحًيٛا يٞ َٔ أيياْٗا ؾععًت٘ ٗ غٹقاٍ: 

ٚٳضٳز إٔ عُط   .8ُ يٓٳعٳِ ايكسق١  7ُ يطٻبٳصٳ٢٠ اُٳ ٳ نُا 

ُٳ٢: َٓرررو ايطعرررٞ ٗ أضض ككٛقررر١ َرررٔ  466قررراٍ ابرررٔ  عرررط  ع:  ٖررررُ، "إرررطاز بررراؿٹ

                                                 
ٚٵا إُ  1  ٛٳ َٳطٳض، ٚشيو إشا س ٜٛاؾكِٗ ٖٛا٩ٖا. ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜ  اؿسٜجل ٫بٔ ا٭ثري: ا ٵتٳ  .6/664س١ٜٓ: أقابِٗ اَؾ٣ٛ، ٖٚٛ 

ٚٵزٴ َٔ اٱبٌ: َا بٌ ايثٓتٌ إٍ ايتػو، ٚقُٝ  2   .6/666ط . إكسض ايػابل: رر٢ ايعؿررا بٌ ايث٬ع إيررٌ: َررايصٻ

ٌٳ أعِٝٓٗ:  أٟ: َؾَكَأٖا عسٜس٠ٺُ 3  ُٳ  .6/606َٴحٵُا٠ٺ أٚ غريٖاُ. إكسض ايػابل:  غٳ

ٔ واضبٕٛ اهلل  :اييداضٟ ٗ قحٝح٘ : نتاب احملاضبٌ َٔ أٌٖ ايهؿط ٚايطز٠ ، باب قٍٛ اهلل  عاٍأخط ٘ ُ  4   إِا  عا٤ ايصٜ

 6/6662ُ، َٚػًِ ٗ قحٝح٘ : نتاب ايكػا١َ، باب  هرِ احملراضبٌ ٚإط رسٜٔ:    2666ضقِ  2/6666 :...ُ اهلل ٚضغٛي٘

 ، ٚايًؿٜ ٕػًِ .ُ َٔ  سٜجل أْؼ بٔ َايو 6266ضقِ 

 . 66/666ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قحٝح َػًِ : ُ  5 

ُ ، ٚاييٝٗكرٞ  202ضقرِ   6/626أخط ٘ َايو ٗ إٖٛطأ : نتاب ايعنا٠ ، باب َا  ا٤ ٗ أخرص ايكرسقاع ٚايتؿرسٜس ؾٝٗرا :     ُ 6 

 ٞ اٱقًرِٝ ايعٛرِٝ ايرصٟ ٫ ًٜرٞ قري  ايكرسق١ يرٝؼ         ٚاييٝٗكٞ ٗ ايػٓٔ ايهرب٣ : نتاب قػِ ايكسقاع ، باب اـًٝؿ١ ٚٚاير

ضٚاٙ اييٝٗكررٞ "ُ : 6/606ُ ، ٚقراٍ عٓر٘ ايؿرطبٝه ٗ َػره احملتراج       66666ضقرِ   6/66هلُرا ٗ غرِٗ ايعراًٌَ عًٝٗرا  رل :      

ٚٔ عٓر٘.      ، يهٓ٘ َٓك و ؛ ٭ْ٘ َٔ ضٚا١ٜ َايو عٔ ظٜس بٔ أغًِ عٔ عُرط  "بإغٓاز قحٝح ًِرل عُرط، ٚس ٜرط ٜٳ اْٛرط:  ، ٚظٜرسٷ س 

 . 6/666 ٗصٜ  ايتٗصٜ  : 

 . 6/66ايطٻبٳصٳ٠: َٔ قط٣ إس١ٜٓ ع٢ً َػري٠ ث٬ث١ أٜاّ، قطٜي١ َٔ شاع عٹطٵم ع٢ً ططٜل َه١. َععِ اييًسإ: ُ 7 

، ُ َرٔ  رسٜجل ابرٔ عُرط     6666ضقرِ   6/606أخط ٘ ابٔ أبٞ ؾٝي١ ٗ إكٓٻـ: نتاب اييٝٛع، براب ٓر٢ ايهرٮ ٚبٝعر٘:     ُ 8 

 .6/606، ٌْٚٝ ا٭ٚطاض يًؿٛناْٞ: 6/666، ٚغيٌ ايػ٬ّ يًكٓعاْٞ: 6/66 إغٓازٙ . اْٛط:ؾتح ايياضٟ: ٚقحٻح ابٔ  عط
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 .1ُ بطعٞ بٗا٥ِ ايكسق١ َث٬ّ"  إيا اع، ؾٝععًٗا اٱَاّ ككٛق١ّ

س ٜيازض إٍ َقػٵِ بٗا٥ِ ايكسق١، ٚإِا  عٌ  ؾؿٞ ٖصٜٔ ا٭ثطٜٔ َا ٜسٍ ع٢ً إٔ عُط 

ُٳ٢ ٚض  عا٠، ٜٚٓؿأ عٔ شيو  ٓاَٝٗا ٚنثط ٗا، ٖٚصا ْٛع َٔ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠.هلا  ٹ

تثُطٕٚ أَرٛاٍ ايعنرا٠ َرٔ إبرٌ ٚبكرط      ػر ٚخًؿرا٤ٙ ايطاؾرسٜٔ نراْٛا ٜ     ايكٍٛ بإٔ ايرٓ ٻ  

ٚغِٓ غري َػًِٖ؛ ٭ٕ َا  ا٤ ٗ ٖصٙ ا٭ ازٜجل ٚاٯثاض نإ فطز  ؿرٜ يًحٝٛاْراع ؿرٌ  ٛظٜعٗرا     

ٍٸ ٖرصا ايرسيٌٝ      يٳٌ، َٚا وكٌ َٔ  ٛايس ٚزض يي ؾٗٛ أَط َطع٢ً إػتحك عٞ غري َككرٛز، ؾر٬ ٜرس

 .2ُ ع٢ً  ٛاظ إْؿا٤ َؿاضٜو إْتا ١ٝ ط١ًٜٛ ا٭ ٌ

ٍٸ ع٢ً َيسأ  ُٓٝر١ ا٭َرٛاٍ ٚ هثريٖرا     ٚع٢ً ايطغِ َٔ شيو ؾإٕ ٖصٙ ا٭ ازٜجل ٚاٯثاض  س

ٍ بٗرا عًر٢  رٛاظ اغرتثُاض أَرٛاٍ      ٚقت اؿؿٜ ٕا ؾٝ٘ ْؿو َٚكرًح١ إػرتحكٌ، ؾرُٝهٔ ا٫غرتس٫    

 ،ايصٟ قرس ٜترأخٻط عرسٸ٠ أؾرٗط    ايعنا٠ ٗ أ س إكاضف اٱغ١َٝ٬ َث٬ّ إٍ إٔ وٌ َٛعس قطؾٗا 

ٖٚرصٙ ايكرٛض٠ ٚراٖط٠    أٟ إٔ أَٛاٍ ايعنا٠  ٴػٵتثُط يتأخټط قطؾٗا، ٫ٚ ٜٴ٪خٻط قرطؾٗا يتٴػرتثُط،  

ؼكٝرل ايٓؿرو   ، ٖٚرٛ  كرطف ٜٴككرس بر٘     اؾٛاظ خاق١ َو نُإ ا٭َٛاٍ ٚ رٛٓؾط نرٛاب٘ ا٫غرتثُاض   

ْٚؿو ٜكٍٛ: يًُػتحكٌ بأضباح ٖصٙ ا٭َٛاٍ، ٚايطغٍٛ 

 .4ُ ْٚؿو إػتحكٌ باغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠  ٚاٖط

ايًرِٗ إْرٞ   ايجل: سٜجل ايث٬ث١ ايصٜٔ  ٚاِٖ إيٝت إٍ ايػاض، ٚايؿاٖس َٓ٘ قٍٛ ايث -6

َٔ أضظ، ؾًُرا قهر٢ عًُر٘ قراٍ: أع ره  كرٞ، ؾعطنرت عًٝر٘          5ُ نٓت اغتأ طع أ ريّا بَؿطٳم

َؾطٳق٘ ؾطغ  عٓ٘، ؾًِ أظٍ أظضع٘،  ت٢ ْعت َٓ٘ بكرطّا ٚضعا٤ٖرا، ؾعرا٤ْٞ ؾكراٍ: ا رل اهلل ٫ٚ      

                                                 
 . 6/66ؾتح ايياضٟ: ُ 1 

 .60: م ،اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري  نُٔ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١ُُ 2 

ُٵًَر١ ٚاؿُر١ ٚايٓٛرط٠:    ضٚاٙ َػًِ ٗ قحٝح٘: نتاب ايػ٬ّ، باب اغتحياب ايطقٝر١ َرٔ ايعرٌ ٚاي   ُ 3  ُ 6666ضقرِ   6/6662   ٓٻ

 ُ َٔ  سٜجل  ابط بٔ عيس اهلل ضنٞ اهلل عُٓٗا .6666ضقِ 

 . 66: م ،اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيريُ 4 

َٴرسّا، ايٓٗاٜر١ ٗ غطٜر  اؿرسٜجل      ُ 5  َٹِهٝاٍ ٜٳػٳو غت١ عؿط ٔضِط٬ّ، ٖٚٞ اثٓرا عؿرط  ٍ   . 6/666:  ايَؿطٳم بايتحطٜو:   :ٚايَؿرطٳم ٜعراز

 .660م:  َععِ يػ١ ايؿكٗا٤ اَّا. غط 2662
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ع٨ بٞ، ؾكًت: صٵٖا، ؾكاٍ: ا ل اهلل ٫ٚ  ػتٗدٴٗا ؾ٥ ًُٛه  كٞ، قًت: اشٖ  إٍ  ًو اييكط ٚضعا

إْٞ ٫ أغتٗع٨ بو، خص شيو اييكط ٚضعا٤ٖا، ؾأخصٙ ٚشٖ  ب٘، ؾإٕ نٓت  عًِ أْٞ ؾعًت شيرو  

.1ُ ُ ، ؾَؿطٳجٳ اهلل َا بكٞج يٓا َا بكٞطٴابتػا٤ ٚ ٗو ؾاِؾ

إشْر٘؛ ٚيرصا قراٍ ايٓرٟٛٚ  ع:      بػرري إٔ ايط ٌ ايثايجل قس  كرطٸف ٗ َراٍ ا٭ رري ٚمثٻرطٙ ير٘       

ٖٓررٔ هٝررع بٝررو اٱْػررإ َرراٍ غررريٙ  ٖرررُ: 262 "ٚا ررتج بٗررصا اؿررسٜجل أقررحاب أبررٞ  ٓٝؿرر١ ٚغريٖررِ 

 .2ُ ٚايتكطٸف ؾٝ٘ بػري إشٕ َايه٘ إشا أ اظٙ إايو بعس شيو" 

َٸرا إشا نرإ ير٘  رل      ف يرٝؼ ير٘  رل ايٓٛرط ٚايتكرطټ     ٖٚصا إشا نإ إتكرطِّ  ف ٗ إراٍ، أ

    ٍ ايعنرا٠  راظ ايتكرطٸف زٕٚ اؿا ر١ إٍ إ راظ٠       ايتكطٸف ٚايٓٛط ٗ إراٍ ناٱَراّ بايٓػري١ ٭َرٛا

 .3ُ ايؿكطا٤

 إشْ٘ َا ًٜٞ: بػريْٛقؿت ز٫ي١ ٖصا اؿسٜجل ع٢ً  ٛاظ  كطٸف ايؿدل ٗ َاٍ غريٙ 

"إٔ ٖررصا إخيرراض عررٔ ؾررطع َررٔ قيًٓررا، ٚٗ نْٛرر٘ ؾررطعّا يٓررا خرر٬ف َؿررٗٛض            -أ 

 .4ُ يٮقٛيٌٝ، ؾإٕ قًٓا يٝؼ بؿطع يٓا ؾ٬  ٴعٸ١" 

غرراق٘   ٖرررُ بكٛيررر٘: "يهررٔ ٜتكررطٻض بررإٔ ايررٓ    466شيررو ابررٔ  عررط  ع:   زٻٚضٳ

        ٘ ٝٻٓر  ،َػام إسح ٚايثٓا٤ ع٢ً ؾاعًر٘، ٚأقرطٙ عًر٢ شيرو، ٚيرٛ نرإ ٫ هرٛظ يي

 .5ُ ؾيٗصا اي طٜل ٜكح ا٫غتس٫ٍ ب٘ ٫ َعطٸز نْٛ٘ ؾطع َٔ قًيٓا"

                                                 
ُ، َٚػرًِ ٗ  6606 : ضقِ 6/666أخط ٘ اييداضٟ ٗ قحٝح٘: نتاب اييٝٛع، باب إشا اؾرت٣ ؾ٦ّٝا يػريٙ بػري إشْ٘ ؾطنٞ: ُ 1 

 6/6066قحٝح٘: نتاب ايصنط ٚايسعا٤ ٚايتٛب١ ٚا٫غتػؿاض، باب قكر١ أقرحاب ايػراض ايث٬ثر١ ٚايتٛغٸرٌ بكراا ا٭عُراٍ:        

 ُ َٔ  سٜجل عيس اهلل بٔ عُط ضنٞ اهلل عُٓٗا، ٚايًؿٜ ٕػًِ.6666 : ضقِ

 .66/64ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قحٝح َػًِ: ُ 2 

 .66 م:اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري ُ 3 

 . 66/66ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قحٝح َػًِ: ُ 4 

 .6/606ؾتح ايياضٟ: ُ 5 
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َٸرر١، ٚس ٜػررً ِ       -ب  إيٝرر٘ بررٌ  إٔ اؿررسٜجل "قُررٍٛ عًرر٢ أْرر٘ اغررتأ طٙ بررأضظ ٗ ايص

ؾيكرٞ عًر٢   قي  قرحٝح،  َٔ غري عطن٘ عًٝ٘، ؾًِ ٜكيً٘ يطزا٤ ٘، ؾًِ ٜتعٝٻٔ 

ٝٻٔ إ٫ بكري  قرحٝح،        ثرِ إٕ إػرتأ ط   ًَو إػرتأ ٹط؛ ٭ٕ َرا ٗ ايصَر١ ٫ ٜتعر

 كطٸف ؾٝ٘، ٖٚٛ ًَه٘، ؾكرحٸ  كرطٸؾ٘ غرٛا٤ٶ اعتكرسٙ يٓؿػر٘ أّ يٮ رري، ثرِ        

ِ ٚايطقٝرل عًر٢ ا٭ رري برتانرُٝٗا"      ربٻع َا ا تُو َٓر٘ َرٔ اٱبرٌ ٚاييكرط ٚايػرٓ     

 1ُ. 

       ٌ ٘  ٚع٢ً نٌ  اٍ، ؾع٢ً ؾرطض  ػرًِٝ ٖرصٙ إٓاقؿراع ؾرإٕ ٱَراّ إػرًُ ناؾُعٝراع    أٚ ْا٥ير

ف ٗ أَرٛاٍ ايعنرا٠ يكراا    َٔ ١ٜ٫ٚ ايٓٛط ٚايتكطټ ُاي   كطض ْٝابتٗا عٔ اٱَاّ ايطمس١ٝ اـري١ٜ

 . يعنا٠ نتكطٸف ايؿدل ٗ َاٍ غريٙإػتحكٌ َا يٝؼ يػريٙ، ؾًٝؼ  كطٸؾ٘ ٗ أَٛاٍ ا

زٜٓاضّا ٜؿررتٟ ير٘ بر٘ ؾرا٠ّ، ؾاؾررت٣ ير٘ بر٘           2ُ  ٢ عط٠ٚ اييأضقٹٞعأ إٔ ايٓ   -6

ؾرسعا يرر٘ بايربنر١ ٗ بٝعر٘ ٚنررإ يرٛ اؾرررت٣     ، ؾرا ٌ، ؾيراع إ ررساُٖا برسٜٓاض ٚ را٤ٙ بررسٜٓاض ٚؾرا٠     

 .3ُ ايرتاب يطبح ؾٝ٘. اؿسٜجل

عاض ب٘، ؾٝسٍ شيو ع٢ً  رٛاظ اغرتثُاض َراٍ ايػرري بػرري      ٗ َاٍ س ٜٖٛنٌ با٫ ٻط عٳا ٻ إٔ عط٠ٚ 

 بػرري ٚإشا  راظ اغرتثُاض إراٍ اـرام      ٙ ع٢ً شيو ٚزعرا ير٘ بايربنر١،   أقطٻ إشٕ َايه٘؛ ٭ٕ ايٓ  

إشٕ  بػرري اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠    ناؾُعٝاع اـريٜر١ ايطمسٝر١   إشٕ قا ي٘،  اظ يٲَاّ أٚ ْا٥ي٘ 

ٜٚسؾو ايهرطض  يًُػتحكٌ ح١ ًٌ؛ ٭ٕ اٱَاّ ير٘  ل ايٓٛط ٚايتكطٸف بإاٍ َا وكل إكإػتحك

                                                 
 .66/66ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قحٝح َػًِ: ُ 1 

اٍ ابٔ أبٞ اؾعسُ ا٭ظزٟ ايياضقٞ، ْػيت٘ إٍ باضم، ٖٚٛ  يٌ ْعي٘ غعس بٔ عسٟ بٔ َراظٕ، ض٣ٚ عرٔ   ٖٛ عط٠ٚ بٔ اؾعس  ٜٚكُ 2 

ٚعٔ عُط ٚغعس بٔ أبٞ ٚقام ضنٞ اهلل عُٓٗا ، ٚض٣ٚ عٓ٘ ْاعر١، ٚنرإ ؾرُٝٔ  هرط ؾترٛح ايؿراّ، ْٚعهلرا، ثرِ          ايٓ  

 .اغتعًُ٘ عُط ع٢ً قها٤ ايهٛؾ١

 ُ.6/624، ٚاٱقاب١: 6/664، ٚ ٗصٜ  ايتٗصٜ : 6/66اْٛط  طْت٘ ٗ:  أغس ايػاب١:  

 3 ُ     ِ ِ  6/6666، ُ 64  :أخط ٘ اييداضٟ ٗ قرحٝح٘: نتراب إٓاقر ، براب ضقر ٌٻ بعر  احملرسثٌ ٖرصٙ        ُ.6666 : ضقر ٚقرس َأعٳر

          ُ ّا، ايكك١ با٫ْك اع ٚأْٗا يٝػت ع٢ً ؾطٙ اييداضٟ، يهٔ أ اب اؿاؾٜ ابرٔ  عرط عًر٢ شيرو برإٔ َرا ُأعٹًٖرت بر٘ يرٝؼ َػرًٖ

 .2/266ؾه٬ّ عٔ ايؿٛاٖس اي   سٍ ع٢ً قحتٗا. اْٛط: ؾتح ايياضٟ: 
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 .1ُ عِٓٗ

إشْر٘ برإٔ اؿرسٜجل     بػرري ٛقؿت ز٫ي١ اؿسٜجل ع٢ً  ٛاظ  كطٸف ايؿردل ٗ َراٍ غرريٙ    ْ

 . 2ُ ٚن٬ّٝ ٗ اييٝو ٚايؿطا٤ َعّا ٚاقع١ عٌ، ؾٝٴحٵتٌُ إٔ ٜهٕٛ عط٠ٚ 

اب شيررو بررإٔ ٖررصا ا٫ تُرراٍ غررري ٚرراٖط، بررٌ ٚرراٖط اؿررسٜجل أْرر٘ نررإ    ّٚهررٔ إٔ ٜٴعٳرر

 .3ُ ؾك٘؛ ٭ٕ اؿا ١ َٔ ايتٛنٌٝ ناْت زاع١ٝ إٍ ايؿطا٤ زٕٚ اييٝو ٤ٖن٬ّ بايؿطاَٛ

عُرط برٔ    اهلل ابره  اهلل ٚعيٝرس  ٗ إٖٛطأ: إٔ عيرس ٖرُ 666:  عَا ضٚاٙ اٱَاّ َايو  -6

ـ  ر خط ا  ضنٞ اهلل عِٓٗر اـ اب   م،ؾًُرا قؿر٬ َرطٻا عًر٢ أبرٞ َٛغر٢ ا٭ؾرعطٟ        اإٍ ايعط ٗ  رٝ

  ثررِ قرراٍ: يررٛ أقررسض يهُررا عًرر٢ أَررط أْؿعهُررا برر٘   4ُ ٌٗٻٖٚررٛ أَررري اييكررط٠، ؾط ٻرر  بُٗررا ٚغٳرر ،

ٌ          ،يؿعًت، ثِ قاٍ: ب٢ً ٜٚهرٕٛ ايرطبح    ،ٖٗٓرا َراٍ َرٔ َراٍ اهلل أضٜرس إٔ أبعرجل بر٘ إٍ أَرري إر٪َٓ

 ٍ  عُرط برٔ اـ راب إٔ ٜأخرص َُٓٗرا إراٍ، ؾًُرا قرسَا         يهُا، ؾكا٫: ٚززْا شيو، ؾؿعٌ ٚنتر  إ

ٌٻ اؾرٝـ أغرًؿ٘ َثرٌ َرا أغرًؿهُا؟ قرا٫: ٫،             باعا ؾُأضٵبٹحا، ؾًُا زؾعرا شيرو إٍ عُرط، قراٍ: أنر

ٍٳ اهلل ؾػرهت،   ٘، ؾأَرا عيرس  ٚضَع ؾكاٍ عُط بٔ اـ اب: ابٓا أَري إ٪ٌَٓ ؾأغًؿهُا. َأزِّٜا إا

يو ٜا أَري إ٪ٌَٓ ٖصا، يٛ ْكل ٖصا إاٍ أٚ ًٖو يهُٓٸاٙ، ؾكراٍ   اهلل ؾكاٍ: َا ٜٓيػٞ ٚأَا عيٝس

يرٛ   ..اهلل، ؾكاٍ ض ٌ َٔ  ًػا٤ عُط: ٜا أَري إ٪ٌَٓ اهلل ٚضا ع٘ عيٝس عيس عُط: أزٜاٙ، ؾػهت

 ؾكاٍ عُط: قس  عًت٘ قطانّا، ؾأخص عُط ضأؽ إاٍ ْٚكـ ضعر٘، ٚأخرص عيرس     5ُ  عًت٘ قٹطٳانّا؟

.6ُ بٓا عُط بٔ اـ اب ْكـ ضبح إاٍاهلل ا اهلل ٚعيٝس

                                                 
 .66: اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري: مُ 1 

 .2/266ؾتح ايياضٟ: ُ 2 

 .6/664اْٛط:  ٛنٝح ا٭ هاّ َٔ بًٛؽ إطاّ يًؿٝذ عيس اهلل اييػٻاّ: ُ 3 

ٗٻٌ: بتؿسٜس اهلا٤، أٟ: قاٍ: أ٬ّٖ ٚغ٬ّٗ. أٚ ع ا4ٕ   . 66/606ػايو إٍ َٛطأ َايو يًهاْسًٖٟٛ: ُ غٳ

ِّٝ٘ أٌٖ ايعطام  َهاضب١ُ. ا٫غرتصناض ٫برٔ   ُ  5  ُټْٛ٘  قٹطانّاُ، بُٝٓا ٜػ ُٕهٳاضٳبٳ١ . ٚأٌٖ اؿعاظ ٜػ ايكٹطاض اغِ يعكس ؾطن١ ا

 .66/666عيس ايرب: 

ِ  6/246أخط ٘ َايو ٗ إٛطأ: نتاب ايكطاض، باب َا  را٤ ٗ ايكرطاض:   ُ 6  ُ، ٚايرساضق ه ٗ ايػرٓٔ: نتراب    6666 : ضقر

ُ، ٚا٭ثرررط قرررحٝح 66646 : ضقرررِ 2/660، ٚاييٝٗكرررٞ ٗ ايػرررٓٔ ايهررررب٣: نتررراب ايكرررطاض: 6/26ُ: 666 : اييٝرررٛع ضقرررِ

اٱغٓاز، قاٍ عٓ٘ ابٔ نثري:  ٖٚٛ أقٌ نيري اعتُس عًٝ٘ ا٭١ُ٥ ٗ ٖصا ايياب َو َا ٜعهسٙ َٔ اٯثاضُ. َػٓس ايؿراضٚم ٫برٔ   

 .6/66ُا قحٻح إغٓازٙ ابٔ  عط ٗ  ًدٝل اؿيري: ، ن6/662نثري: 
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ٍٻ        شيرو عًر٢  رٛاظ َثرٌ      إٔ ابه عُط اغرتثُطا َرا٫ّ َرٔ أَرٛاٍ اهلل  نُرا ٗ ا٭ثرطُ، ؾرس

 ، ٚأَٛاٍ ايعنا٠ َٔ أَٛاٍ اهلل  عراٍ، ؾٝعرٛظ اغرتثُاضٖا، ٚٗ ا٭ثرط إٔ عُرط      1ُ ٖصٙ ايكٛض٠

خكٻرُٗا    اٍ، ٚإِرا اعررتض عًُٝٗرا؛ ٭ٕ أبرا َٛغر٢     إر ٖرصا  س ٜعرتض ع٢ً ابٓٝر٘ ٫غرتثُاضُٖا   

ٚاهلل ؾٝررسٍ شيررو عًرر٢ إقررطاض عُررط هلُررا عًرر٢ ا٫غررتثُاض،     ، زٕٚ غريُٖررابإرراٍ يٝٓتؿعررا َررٔ ٚضا٥رر٘   

 .2ُ أعًِ

إٔ ا٭ثط يٝؼ ؾٝ٘ ْل ع٢ً إٔ إاٍ نإ َٔ أَٛاٍ ايعنا٠، ٚإِرا نرإ ييٝرت إراٍ، ؾر٬       -أ 

 .3ُ ع٬ق١ ي٘ بايعنا٠

ٚٴقٹـ بأْر٘  َراٍ اهللُ، ٖٚرصا ايٛقرـ ٜٓ يرل      ّٚ ُٳط  ُٕػٵتٳث هٔ إٔ ٜٴعاب شيو بإٔ إاٍ ا

ع٢ً ايعنا٠، ٚع٢ً ؾطض أْ٘ س ٜهٔ ظنرا٠ّ، ؾإْر٘ ّهرٔ قٝراؽ َراٍ ايعنرا٠ عًٝر٘ ظراَو إٔ         

 ن٬ّ َُٓٗا  ل َايٞ هلل  عاٍ.

 

ٝت إاٍ ابترسا٤ٶ،  إٔ ٖصا ا٭ثط ّهٔ إٔ ٜٴٓاقـ بإٔ ا٫غتثُاض ايٛاضز ؾٝ٘ س ٜهٔ يكاا ب -ب 

ٌٸ اييحجل  اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ُ ؾإطاز بٗرا إٔ ٜهرٕٛ ا٫غرتثُاض يكراا      َٸا إػأي١ ق ٚأ

 إػتحكٌ.

غري َ٪ثِّط، ؾإشا  اظ ا٫غتثُاض يكاا غري إػتحكٌ،  اظ ٜيسٚ ا٫عرتاض ٖصا ع٢ً إٔ 

 يكاؿِٗ َٔ باب أٍٚ.

إراٍ، ّٚهرٔ اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠       ًْٚحٜ ٗ ٖصا ا٭ثط إٔ ابه عُط ٜهُٓإ ٖرصا 
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بٗصٙ ايكٛض٠، ٚشيو بإٔ  ٴسؾو ا٭َٛاٍ ٕٔ ٜػتثُطٖا ظع٤ َٔ ايطبح ع٢ً إٔ ٜهُٓٗا نُا ٗ ٖرصا  

 ا٭ثط ٭ْٗا َاٍ اهلل.

إْؿرا٤ إكراْو اؿطبٝر١ َرٔ غرِٗ       ايهرطٚض٠ عٓرس  ا٫غت٦ٓاؽ بكٍٛ َرٔ أ راظ يٲَراّ     -6

و نايٛقٛف عًر٢ َكراا إػرًٌُ، ٜٚػرتٓس ٖرصا ايرطأٟ       ، ٚإٔ هعٌ ٖصٙ إكاُْ ٚٗ غيٌٝ اهلل 

إٕ ؾرا٤ غٳرًِٖ ايؿرطؽ     اٱَراّ باـٝراض:  ْك٬ّ عٔ بع  ايؿاؾع١ٝ:  ٖرُ 262إٍ َا شنطٙ ايٟٓٛٚ  ع: 

٘     ٚايػ٬ح ٚاٯ٫ع إٍ ايػاظٟ، ٚإٕ  ؾًُٝهر٘، ٚإٕ ؾرا٤ اغرتأ ط شيرو ير٘،      أٚ مثرٔ شيرو ًُٝهرّا ير

ٜٚع رِٝٗ   ٚ ٫ع  رطب، ٚ عًرٗا ٚقؿرّا ٗ غريٌٝ اهلل،     ؾطاغراّ أ ٚٗ غيٌٝ اهللُ ؾا٤ اؾرت٣ َٔ غِٗ 

ْٚ٘ إشا اْكهت  ا تِٗ، ٚؽتًـ إكًح١ ٗ شيو عػ  ق١ًٓ زعٓس اؿا ١ َا وتا ٕٛ إيٝ٘ ثِ ٜط

 . 1ُ إاٍ ٚنثط ُ٘ 

ٝٸر١ ٚٚقؿٗرا عًر٢ َكراا اؾرٝـ اٱغر٬َٞ َرٔ ايعنرا٠،            ٚإشا  اظ إْؿرا٤ إكراْو اؿطب

غررتثُاض١ٜ َرٔ أَررٛاٍ ايعنرا٠ إشا زعررت ايهرطٚض٠ أٚ اؿا رر١ ٚٚقؿٗرا عًرر٢      راظ إْؿررا٤ إ٪غػراع ا٫  

.2ُ إػتحكٌ يًعنا٠ 

ِ، َٚرٔ ٚ رٛٙ    ٛاظ إْؿا٤ إكاْو اؿطب١ٝ َٔ غِٗ  ٗ غيٌٝ اهللُ عٓس ايهطٚض٠ َػًٖ

ًٝحٗا ايهطٚض٠ خًٛ بٝت إاٍ َٔ ا٭َٛاٍ اي   ؿٞ بصيو؛ ٭ٕ ع ٤ ػٗٝع اؾٝٛف ايٓٛا١َٝ ٚ ػ

إاٍ؛ ٕا ٜت ًٓي٘ شيو َٔ ْؿكاع ٖا١ً٥  ٤ٛٓ بٗا  ك١ًٝ ايعنا٠  تٚاٱْؿام عًٝٗا ٜكو ع٢ً عا ل بٝ

.4ُ َاْو َٔ ػٗٝعِٖ َٔ ايعنا٠ ، ؾإشا ععع بٝت إاٍ عٔ ػٗٝع اماٖسٜٔ ؾ3ُ٬ 

أٟ إٔ قطف أَٛاٍ ايعنا٠ ٱْؿا٤ إكاْو اؿطب١ٝ  اير١ اغرتثٓا١ٝ٥ اقتهرتٗا ايهرطٚض٠،     

صا غري َٛ ٛز ٗ إْؿرا٤ إ٪غػراع ا٫غرتثُاض١ٜ ٚإكراْو اٱْتا ٝر١ َرٔ أَرٛاٍ ايعنرا٠ يكراا          ٖٚ

 إػتحكٌ.
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قٝرراؽ اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ َررٔ قيررٌ اٱَرراّ أٚ ْا٥يرر٘ عًرر٢ اغررتثُاض إػررتحكٌ      -2

    ٌ  يًعنا٠ بعس قيهٗا ٚزؾعٗا إيِٝٗ، ؾإشا  اظ يًُػتحكٌ اغتثُاض ايعنا٠ بعرس زؾعٗرا إيرِٝٗ يترأَ

 ضټسٹنؿاٜتِٗ ٚؼكٝل إغٓا٥ِٗ،  اظ اغتثُاضٖا عٔ ططٜل اٱَاّ أٚ ْا٥ي٘ ٚإْؿرا٤ إؿرطٚعاع اير   ٴر    

ٓٵَؿرر  ٜٴ ِّعًرر٢ إػررتحكٌ ضٜعررّا زا٥ُررّا  ٔ هلررِ أعُررا٫ّ زا٥ُرر١  تٓاغرر  َررو إَهاْررا ِٗ  ل ٗ  ررا تِٗ، ٜٚرر٪

 .1ُ ٚقسضا ِٗ 

ٕػررتحكٌ ؾأ رراظٚا ٖٚررصا ٚقررس قررطٸح ايؿكٗررا٤ ظررٛاظ اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ َررٔ قيررٌ ا   

نُررا أ رراظٚا يًػرراضّ   ،2ُ ًُٝررو ايؿكررري بعرر  أزٚاع ايكررٓاع١ ٚايتعرراض٠ يتررسض عًٝرر٘ ضٜعررّا زٚضٜررّا      

 . 3ُ ٚإها   ا٫ػاض ؾُٝا أخصاٙ َٔ ايعنا٠ ؼك٬ّٝ ٕا ٚ   عًِٝٗ 

ٖصا قٝاؽ َو ايؿاضم، ؾؿٞ اغتثُاض إػرتحكٌ ٭َرٛاٍ ايعنرا٠ ؼكرل ؾرطٙ ايتًُٝرو،       

أِْٗ اغتثُطٖٚا بعس إٔ ًَهٖٛا ٚقاضع َٔ ١ًْ أَرٛاهلِ، ٚيرٝؼ ٖرصا قر٬ّ يًيحرجل، ٖٚرصا        أٟ

 .4ُ ل ؾطٙ ايتًُٝو غ٬ف اغتثُاض ا٭َٛاٍ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ ْا٥ي١،  ٝجل س ٜتحٖك

إٔ ٖررصا َرريه عًرر٢ اؾرررتاٙ ايتًُٝررو ٗ زؾررو ايعنررا٠، ٖٚررصا يررٝؼ َػررًُّٖا بررإط٬م،           

ٜتحٖكل ايتًُٝو اؾُاعٞ يًُػتحكٌ عٓرس اغرتثُاض أَرٛاهلِ َرٔ قيرٌ اٱَراّ أٚ        ْ٘أؾُٝهٔ ايكٍٛ ب

، نُا ّهٔ ؼكٝل ايتًُٝو يًُػتحكٌ عٔ ططٜل ايتٛنٌٝ اـام يًُػرتؿٝسٜٔ   5ُ َٔ ٜٓٝي٘ 

 َٔ خسَاع اؾُع١ٝ اـري١ٜ ايطمس١ٝ ، عٝجل ٜهٕٛ قيهٗا يًُاٍ قيهّا َٔ قيٌ إػتحكٌ .
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ايعنا٠ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ َٔ ٜٓٝي٘ ع٢ً اغتثُاض أَٛاٍ ايٝتا٢َ َٔ قٹيٳٌ  قٝاؽ اغتثُاض أَٛاٍ -6

٭ْ٘ ْٛع َٔ  ؿٜ َاي٘ َٔ ايتًـ  ؛1ُ ا٭ٚقٝا٤، ٚقس ا ؿل ايؿكٗا٤ ع٢ً  ٛاظ اغتثُاض َاٍ ايٝتِٝ 

ٌٻ ٚايتكطٸف ٚؾل إكًح١ يكٍٛ، َكٝٻس بأَإ ايعاقي١ٖٚٛ  ،ٚا٫غت٬ٗى َوال )    :اهلل ععٻ ٚ 

 .2ُُ   (ىا َماَل اْنَيِتيِم ِإالَّ ِبانَِّتي ِهَي َأْحَسُنَتْقَرُب
 

، ٖٚٞ ًٖٛن١ هلِ  كٝك١ّ،  اظ اغتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠   ٚإشا  اظ اغتثُاض أَٛاٍ ا٭ٜتاّ

 .3ُ  قيٌ زؾعٗا إٍ إػتحكٌ يتحكٝل َٓاؾو هلِ، ؾٗٞ يٝػت بأؾس  ٴط١َّ َٔ أَٛاٍ ايٝتا٢َ

 ٝاؽ ٕا ًٜٞ:٫ ٜٴػٳًِٖ ٖصا ايك

إٔ اغررتثُاض َرراٍ ايٝتررِٝ خررام بررا٭َٛاٍ ايعا٥ررس٠ عررٔ  ا ا رر٘ ا٭قرر١ًٝ بررسيٌٝ ٚ ررٛب     ُأ 

ايعنا٠ ؾٝٗا، أَا أَٛاٍ ايعنا٠ ؾايػاي  أْٗا ٫  عٜرس عرٔ  ا راع إػرتحكٌ، ٚيرٛ ظازع ّهرٔ       

ٌ ْكًٗا إٍ َهإ  خرط؛ ٚيرصا ٫ هرٛظ قٝراؽ اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ إؿرػٛي١ عا راع إػرتحك          

 .4ُ  ع٢ً اغتثُاض أَٛاٍ ايٝتا٢َ ايعا٥س٠ عٔ  ا تِٗ

إٔ َاٍ ايعنا٠ ٚا   ايسؾو إٍ إػتحكٌ ع٢ً ايؿٛض، ٫ٚ ٜٴحعرط عًرِٝٗ ايتكرطف     ُب 

ٓٵتٳٛط ؾٝ٘ بًٛغ٘ ايطؾس ٚؼكل أ١ًٖٝ ايتكطف ؾٝ٘، ؾ٬ ه  ايسؾو إيٝر٘   ٜٴ ؾٝ٘، أَا َاٍ ايٝتِٝ ؾإْ٘ 

تؿاز َٔ اغتثُاضٙ ٚ ُٓٝت٘  ت٢ ٫ ٜٓكل باٱْؿام عًٝ٘ ٚبإخطاج ؾٛضّا، بٌ ٖٛ ع٢ً ايرتاخٞ؛ ٚيصا ٜٴػ

 .5ُ  ايعنا٠ َٓ٘

ّٚهٔ إٔ ٜٴعاب شيو بإٔ ايؿٛض١ٜ إ ًٛب١ ر نُا غٝأ ٞ ر ٖٞ ٗ زؾو إعن ٞ يعنا ر٘    
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2/664. 
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إٍ ْا٥  اٱَاّ ناؾُع١ٝ اـري١ٜ ، أّ اؾُع١ٝ ؾإْٗا ػتٗس ٗ قطف إاٍ  ػ  إكًح١ ، ٫ٚ 

 ُاضٙ أٚ بعه٘ إٍ إٔ وٌ قطؾ٘ .َاْو َٔ اغتث

قٝاؽ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ َٔ ٜٓٝي٘ عًر٢ اغرتثُاض َراٍ ايٛقرـ      -4

ظاَو إٔ نر٬ّ َُٓٗرا َراٍ  عًٖرل بر٘ اغرتحكام ٜٴككرس بر٘ ايررب ٚايتكرطټب إٍ اهلل  عراٍ، ؾتعًٗرل  رل              

ُررا أْرر٘ هررٛظ  ُٓٝرر١ َرراٍ ايٛقررـ    ايؿكررري َرراٍ ايعنررا٠، ٚ عًٗررل  ررل إٛقررٛف عًٝرر٘ بررايٛقـ، ؾه    

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ َٓؿعت٘، ؾهصا هٛظ ٖصا ٗ َاٍ ايعنا٠، ٚإشا  راظ يًٓراٚط ايتكرطف ٗ ا٭ٚقراف     

بتُٓٝتٗا ٚاغتثُاضٖا ٕكًح١ إٛقٛف عًِٝٗ،  راظ يٲَراّ ايتكرطف ٗ أَرٛاٍ ايعنرا٠ باغرتثُاضٖا       

 .1ُ ٕكًح١ إػتحكٌ

 ٭ْ٘ قٝاؽ َو ايؿاضم؛ ٚشيو ٕا ًٜٞ:ٖصا ايكٝاؽ غري َعترب؛ 

 ٳيٵؼ ايعٌ ع٢ً ًَو ايٛاقـ ٚايتكسټم "عطٻف ايؿكٗا٤ ايٛقـ بتعطٜؿاع عس٠، َٚٓٗا:  ُأ 

َٴعٵ ٝر٘ ٚيرٛ  كرسٜطاّ     "، َٚٓٗا: 2ُ "بإٓؿع١ ، 3ُ "إع ا٤ٴ َٓؿع١ٹ ؾ٤ٞٺ َس٠َ ٚ ٛزٹٙٹ ٫ظَّا بكرا٩ٙٴ ٗ ًَرو 

ٍٕ ّهرٔ ا٫ْتؿراع بر٘ َرو ب    "َٚٓٗا:  كرا٤ عٝٓر٘ بك رو ايتكرطف ٗ ضقيتر٘ عًر٢ َكرطف َيراح          يؼ َا

 .5ُ " ٳحٵيٹٝؼ ا٭قٌ ٚ ٳػٵيٹٌٝ إٓؿع١" ، َٚٓٗا:4ُ "َٛ ٛز

ٖٚصٙ ايتعطٜؿاع َو اخت٬ف عياضا ٗا َتؿك١ ع٢ً إٔ إككرٛز َرٔ ايٛقرـ َٓؿعر١ إٛقرٛف      

      ٘ ٫ ٜرتُهٔ َرٔ    ٚضٜع٘ َو بكا٤ ضقيت٘ ٚعٝٓ٘، ْٚٛطّا ٭ٕ إٛقرٛف عًٝر٘ ٫ ًّرو ضقير١ إٛقرٛف؛ ؾإْر

٘ اغررتثُاضٖا، أَررا ايعنررا٠ ؾررإٕ إػررتحكٌ هلررا     را٫ْتؿرراع بٗررا إ٫ ب ًرر  غًتٗررا ٚمثط ٗررا، ؾعرراظ يرر     

                                                 
 . 66: ، ٚاغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري: م66: ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يعٝػ٢ ؾكط٠: م1 

 .6/606ُ اييحط ايطا٥ل: 2 

 .6/666ٔ عطؾ١ يًطقٻاع: ُ ؾطح  سٚز اب3 

 .6/662ُ َػه احملتاج: 4 

، َٚع٢ٓ  ؼيٝؼ ا٭قرٌُ: إَػراى ايرصاع عرٔ أغرياب ايتًُٓهراع َرو ق رو         62/626ُ إكٓو  َو اٱْكاف ٚايؿطح ايهيريُ: 5 

ايكٓرراع: ًَهرر٘ ؾٝٗررا، َٚعٓرر٢   ػرريٌٝ إٓؿعرر١ُ: إطرر٬م ؾٛا٥ررس ايعررٌ إٛقٛؾرر١ َررٔ غًرر١ ٚمثررط٠ ٚغريٖررا يًعٗرر١ إعٝٓرر١. نؿرراف      

6/666. 
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 .1ُ ًّهٕٛ ضقي١ ا٭َٛاٍ َٚا ٜٓؿأ عٓٗا َٔ َٓؿع١ ؾاؾرتقا َٔ ٖصا ايٛ ٘

إٔ َٔ أضنإ ايٛقـ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ٚاقـ، ٚٗ اغتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ ٫ ٜٛ رس     ُب 

ايعنا٠ قيٌ قيهٗا َٔ قيٌ إػتحكٌ يٝػت ًٖٛن١ّ هلِ  كٝك١ّ  ت٢ ٜكؿٖٛا،  ٚاقـ؛ ٭ٕ أَٛاٍ

 .2ُ نُا أْٗا يٝػت ًٖٛن١ يًُعنٌ أٚ يٲَاّ

٘ رٚقس أ ٝ  شيو بإٔ ٖصٙ اؿاي١ شاع ؾي٘ بايٛقـ َٔ بع  ايٛ رٛٙ، ٚيٝػرت َ ابكر١ّ ير    

 .3ُ ؾطٚطَ٘ٔ نٌ ايٛ ٛٙ، َٚازاّ ا٭َط نصيو، ؾًٝػت عا ١ يتٛٗؾط أضنإ ايٛقـ ٚ

ايكٝاؽ ع٢ً  كسِٜ ايعنرا٠ قيرٌ اؿرٍٛ ٕكرًح١ إػرتحكٌ ٚغٳرسِّ  را تِٗ، ٖٚرصا          -6

، َررو إٔ ا٭قررٌ زؾررو ايعنررا٠ عٓررس َهررٞ اؿررٍٛ ٫ قيًرر٘ ، يهررٔ   4ُ ٖٖررا أ رراظٙ ْٗررٛض ايؿكٗررا٤ 

 ُٓٝتٗرا  نصيو ٚإشا  اظ  كسِٜ ايعنا٠ يكاا إػتحكٌ،  اظ خٛيـ شيو ٕكًح١ إػتحكٌ ، 

 .5ُ ضٖا يكاؿِٗٚاغتثُا

ٗ ٖصا إػأي١ خ٬ؾّا يًكٝاؽ، ؾا٭قٌ عسّ  ٛاظ  رأخري   6ُ ايعٌُ با٫غتحػإ -60

 ررأخري قررطف أَررٛاٍ ايعنررا٠ ٫غررتثُاضٖا، إ٫ إٔ اؿا رر١ َاغٻرر١ إٍ شيررو ٗ ٖررصا ايعكررط ْتٝعرر١ّ      

ث١ًِّ ٫خت٬ف ايي٬ز ٚأ١ُْٛ ايعٝـ ٚأِاٙ اؿٝا٠، ٕٚا ٜرت   ع٢ً شيو َٔ َكًح١ إػتحكٌ إتُ

.7ُ ٗ  أٌَ َٛاضز َاي١ٝ ثابت١ يػس  ا ا ِٗ إتعاٜس٠ 

ِّؽ ؾطعٞ  .8ُ إٔ ا٫غتحػإ ٫ بس إٔ ٜهٕٛ َيّٓٝا ع٢ً زيٌٝ أٚ َػ

                                                 
 .66: ُ اْٛط: اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يعٝػ٢ ؾكط٠: م1 

 .66: ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري: م2 

 . 626: م، 6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘  عجل ايسنتٛض  ػٔ ا٭ٌَُ: ع3 

 .6/66، ٚإػه: 2/662، ٚامُٛع: 6/662ُ إيػٛٙ: 4 

 .666: ُ َكاضف ايعنا٠ ًُٚٝهٗا يًعاْٞ: م5 

ُ ي٬غتحػإ عٓس ا٭قٛيٌٝ  عطٜؿاع نثري٠ َٓٗا:  ايعسٍٚ عٔ َٛ ٹ  ايكٝراؽ إٍ زيٝرٌ أقر٣ٛ َٓرُ٘. ايتُٗٝرس ٭برٞ اـٖ راب:        6 

، ٚاٱ هرراّ يَٰررسٟ:  626: ، ٚإ هرراّ ايؿكررٍٛ يًيررا ٞ: م 6/6ٚاْٛررط: نؿررـ ا٭غررطاض يًيدرراضٟ:    . 6/66اـٖ رراب: 

 .6/666، ٚضٚن١ ايٓاٚط: 6/626

 .66، ،ٚاغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري: م666: م، 6ج6جل ايؿطؾٛضُ: ع ع ُ ف١ً فُو ايؿك7٘ 

 . 66، ُ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١  قُس ضأؾت عثُإُ: م8 
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ّٚهٔ إٔ ٜٴعاب شيو َا غيل َٔ ا٭زي١ ايؿطع١ٝ ع٢ً  رٛاظ اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠،     

 ؾه٬ّ عٔ اؿا ١ إٍ شيو.

ِِ     :قٍٛ اهلل  عاٍ -6 ِإنََّما انصََّدَقاُت ِنْهُفَقَراِء َواْنَمَساِكيِن َواْنَعاِمِهيَن َعَهْيَها َواْنُمَؤنََّفة

ُِ َعِهةي         ِِ َوانهَّة ِن ِمةْن انهَّة ًَة ِِ َوِاْبةِن انسَّةِبيِم َفِرة ٌم ُقُهىُبُهْم َوِفي انرَِّقاِب َواْنَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِم انهَّة

  ُ .1 َُحِكيٌم

إٔ َكرراضف ايعنررا٠  ررا٤ع ٗ ايكررط ٕ ايهررطِٜ ب طٜررل اؿكررط، ٚيررٝؼ ٖٓرراى َكررطف  

 .2ُ  اغو يًعنا٠، ٚٗ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ خطٚج عٔ ٖصٙ إكاضف

إٔ ا٫غتثُاض عٌُ ٚانح ايٓؿو يًُػتحكٌ، ٖٚٛ   يٝل يًعنا٠ زاخٌ ا٭قٓاف احملسٻز٠ 

ضف، ٚيٝؼ خطٚ ّا عٓٗا، ٖٚصٙ ا٭َٛاٍ إػرتثُط٠ َهلهلرا إٔ  ط رو يًُػرتحكٌ     ، ؾٗٛ يكاا إكا

َررو أضبا ٗررا، ٚنررٌ َررا عًُرر٘ اٱَرراّ أٚ َررٔ ٜٓٝيرر٘ ظٜرراز٠ ٖررصٙ ا٭َررٛاٍ با٫غررتثُاض يتًيِّررٞ  ا رراع        

 .  3ُ  إػتحكٌ إتعاٜس٠

ا تٗرراز ٗ نٝؿٝٸرر١ قررطف   اؾُعٝرراع اـريٜرر١ َررث٬ّ ؾاغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ َررٔ قيررٌ   

َٛاٍ يًُػتحكٌ، ٚيٝؼ اخرتاعّا ٕكطٳف  سٜس، ا٭

إٔ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ٗ َؿاضٜو قٓاع١ٝ أٚ ظضاع١ٝ أٚ ػاض١ٜ ٜ٪زٟ إٍ  رأخري   -6

قررطف ايعنررا٠ يًُػررتحكٌ؛ ٚشيررو ٭ٕ إْؿاقٗررا ٗ  ًررو إؿرراضٜو ٜرر٪زٟ إٍ اْتٛرراض ا٭ضبرراح إرت ٸيرر١  

                                                 
 ُ. 20ُ غٛض٠ ايتٛب١، اٯ١ٜ  1 

 . 622،664،م6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ  عجل ايسنتٛض  ػٔ ا٭ٌَ ٚايؿٝذ بهط أبٛ ظٜس ُ: ع2 

، َٚكررراضف ايعنرررا٠ 622-666: م، 6ج6بل عجل ايرررسنتٛضايؿطؾٛض ٚعرررجل ايرررسنتٛض  ػرررٔ ا٭َرررٌُ:ع إكرررسض ايػررراُ 3 

 .664: م ،ًُٚٝهٗا يًعاْٞ
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ٗا ٖٚصا ٜٓاٗ ايؿٛضٜٸ١ ايٛا ي١ ٗ إخطاج ايعنا٠، نُا ٖٛ َصٖ  اؾُٗٛض، ٖٚٛ ايطا ح؛ ٚيصا عًٝ

 ُ.1 ٫ هٛظ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠

إ٫ٓ إٔ ٖررصٙ ، 2ُ ٚضغررِ إٔ ايؿكٗررا٤ شنررطٚا  ررا٫ع هررٛظ ؾٝٗررا  ررأخري إخررطاج ايعنررا٠       

 ُ.3 ٕاٍ ٗ إؿاضٜو ايتعاضٜٸ١ اؿا٫ع ٫  ٓ يل ع٢ً ا٫غتثُاض؛ ؾٗٛ وتاج إٍ ظَٔ طٌٜٛ ٱزاض٠ ا

 ْٛقـ ٖصا ايسيٌٝ َا ًٜٞ: 

إٔ قا   إاٍ  إعن ُٞ ٖٛ إداَط  برإخطاج ايعنرا٠ ؾرٛضّا، ؾايؿٛضٜٻر١  تعًٖرل بر٘ ٫        ُأ 

    ٘  إعترررب ناؾُعٝرراع اـريٜرر١ ايطمسٝرر١   باٱَرراّ، ؾررإشا غررًِٖ إعن ررٞ ايعنررا٠ إٍ اٱَرراّ أٚ ْا٥يرر

 أخري قػرُتٗا يًُكرًح١، ٫ٚ هر   ٛظٜعٗرا ؾرٛضّا،       هلصٙ اؾُعٝاعيؿٛضٜٻ١، ٚ ٦ٓٝصٺ هٛظ ؼٖككت ا

 4ُ بعيرس اهلل برٔ أبرٞ طًحر١      قراٍ : غرسٚع إٍ ضغرٍٛ اهلل     ٚزيٌٝ شيو  سٜجل أْؼ بٔ َايرو  

ٝٵػٳِ 5ُ يٝٴحٳَِّٓه٘ ٕٹ  . 7ُ ٜٳػٹِ إبٌ ايكسق١  6ُ ؾٛاؾٝت٘ ٗ ٜسٙ ا

ؾٝر٘  رٛاظ  رأخري ايكػر١ُ؛ ٭ْٗرا يرٛ عٴعًِّرت ٫غرتػ٢ٓ عرٔ          ٚ"ٖررُ:  466: قاٍ ابرٔ  عرط  ع  

 . 8ُ "ايٛغِ

ٚبٓرررا٤ٶ عًررر٢ شيرررو ٫ ٜتٛ ٸررر٘ ا٫غرررتس٫ٍ بؿٛضٜٸررر١ ايعنرررا٠ عًررر٢ َٓرررو اغرررتثُاضٖا َرررٔ قيرررٌ  

                                                 
، َٚررصنط٠ 66: ، ٚاغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ يؿرريري: م 666: م، 6ج6ُ فًرر١ فُررو ايؿكرر٘  عررجل ايؿررٝذ  زّ عيررس اهللُ: ع  1 

 .6: م ، اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ُ يٮغتاش عتٝل اييػتٟٛ

 َٔ ٖصا اييحجل. 62: ُ ضا و: م2 

 .26 : ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يعٝػ٢ ؾكط٠: م3 

ٚٴيٹس، ٖٚٛ أخٛ أْؼ ٭َر٘، ناْرت أَر٘     ٖٛ عيس اهلل بٔ أبٞ طًح١ ظٜسٹ بٔ غٌٗ ا٭ْكاضٟ ايٓعٻاضٟ إسْٞ،  ٓٻه٘ ايٓ   4ُ  ٕا 

ٝٵِ بٓت ًَحإ  ا٬َّ ب٘ ّٜٛ  ٴٓٳٌ، اغتؿٗس بؿاضؽ، ٚق  ٖرُ .46بإس١ٜٓ غ١ٓ   ٌٝ  ٛٗأّ غٴًَ

 ُ.  6/26، ٚاٱقاب١: 6/626اْٛط  طْت٘ ٗ:    ٗصٜ  ايتٗصٜ :       

َٳهٳػٳ٘ ٚزٳَيو ب٘  ٳٓٳَه٘.5  ُٵط: أٟ  ٘ٴ بايتٻ  . 6/666ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜ  اؿسٜجل:   ُ  ٳٓٻَه

ٝٵػٳِ: اؿسٜس٠ اي  ٜٴِه٣ٛ بٗا.6  ٕٹ  .  6/646إكسض ايػابل:   ُ ا

ِ  6/662اييداضٟ ٗ قحٝح٘: نتاب ايعنا٠ ، باب ٚغِ اٱَاّ إبٌ ايكسق١ بٝسٙ:  ُ ضٚا7ٙ  ُ، َٚػرًِ ٗ قرحٝح٘:   6666  ضقر

 6/6266 باب  ٛاظ ٚغِ اؿٝٛإ غري اٯزَٞ ٗ غري ايٛ ٘ ْٚسب٘ ٗ ْعِ ايعنا٠ ٚاؾع١ٜ: قحٝح٘: نتاب ايًياؽ ٚايع١ٜٓ،

 ُ، ٚايًؿٜ يًيداضٟ.  6666  :ضقِ

 . 6/626ُ ؾتح ايياضٟ: 8 
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 .1ُ اٱَاّ

ٛٸظٚا يٲَاّ  أخري ايعنا٠ عٓس إعن رٞ َطاعرا٠ّ ؿا تر٘ ، َٚرٔ شيرو        ُب  ر إٔ ايؿكٗا٤  

 ٚأَرا ضٚاٜر١  "عًر٢ ايكرسق١:    عٓس ؾطح  سٜجل بعرجل عُرط    2ُ ٖر662ُ :قٍٛ إاظٳٔضٟ إايهٞ  ع

ٞٻ َٚثًٗاُ، ؾٝٴحتٌُ إٔ ٜهٕٛ أخٻطٖا   عٓ٘ إٍ عاّ  خرط ؽؿٝؿرّا ْٚٛرطّا، ٚيٲَراّ  رأخري       ٖٞ عً

 ُ.3 "شيو  ٜعه ايعنا٠ُ إٍ اؿٍٛ ايثاْٞ إشا أزٻاٙ ا٫ تٗاز إيٝ٘

٘ٺ      هٛظ يٲَاّ ٚايػراعٞ  رأ  "ٚقاٍ بع  اؿٓاب١ً:  خري ايعنرا٠ عٓرس ضبٗرا ٕكرًح١ نَكحٵر

 .4ُ "ٚمٛٙ

    ٘  ٚإشا  اظ  أخري ايعنا٠ عٓس إعنٞ ٕكًحت٘، ؾإْ٘ هٛظ  أخريٖرا عٓرس اٱَراّ أٚ ْا٥ير

ٕكررًح١ إػرتحكٌ َررٔ براب أٍٚ؛ ٭ٕ َطاعرا٠ َكررًح١ إػرتحكٌ أٍٚ َررٔ      ناؾُعٝراع اـريٜر١  

 َطاعا٠ َكًح١ إعنٞ.

ا ٗا يًُكًح١ ؾاغتثُاضٖا ؾٝر٘ َكرًح١ عُٛٝر١ يًُػرتحكٌ     ٚإشا  اظ  أخري اٱَاّ ٱخط

ِّٛغّا يتأخري قطؾٗا.  ٕا ٜرت ٻ  عًٝ٘ َٔ ِا٤ ايعنا٠ ٚ هثريٖا بصيو، ؾٝهٕٛ شيو َػ

 أغًر  اؾُعٝراع اـريٜرر١  عنرا٠ ؾرٛضّا ٗ بعرر  ا٭ ٝرإ، ؾ   أْر٘ قرس ٜتعررصٻض قرطف اي    رُ ر  

 ًياع إكسٸ١َ َٔ إػتحكٌ عا ١ إٍ زضاغ١  أ ٝٗا ا٭َٛاٍ، ٫ٚ  تُٖهٔ َٔ قطؾٗا  ا٫ّ؛ ٭ٕ اي

َتأ١ْٝ يتٛثٝكٗا َٚعطؾ١ ا٭ ل َٓٗا، ٖٚصٙ اٱ طا٤اع  أخص ٚقتّا يٝؼ بايٝػري، ٚيٝؼ َٔ إكرًح١  

 ع ٌٝ ا٬ٌٕٜ َٔ أَٛاٍ ايعنا٠ نٌ ٖرصا ايٛقرت، برٌ ّهرٔ إٔ  ٴػٵرتثُط يتعٜرس خاقر١ إٔ ايكر٠ٛ         

 .5ُ ايؿطا١ٝ٥ يًٓكٛز قس  تسٖٛض

ؾ١ إٍ شيو ؾرإٕ اؾُعٝراع اـريٜر١ ٫  كرّٛ بكرطف ناَرٌ َرا  ػرتحك٘ ا٭غرط٠          ٚباٱنا

                                                 
 .644: م، 6ج6ع، ، ٚف١ً فُو ايؿك٘  ايكطنا66ُٟٚم ،ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري1 

ُ ٖٛ قُس بٔ عًٞ بٔ عُط ايتُُٝٞ، أبٛ عيس اهلل إاظٳٔضٟ، ايؿكٝ٘ إرايهٞ احملرسِّع ا٭قرٛيٞ ا٭زٜر  إرتهً ِ، نرإ ٜٴعرطف        2 

ٓٵػ ، ٚنإ ٚٴيٹس َاظٳض ٗ  عٜط٠ قك١ًٝ، ٚإيٝٗا ٜٴ  ٖرُ. 662إَاّ إايه١ٝ ٗ عكطٙ، ٚ ٛٗ غ١ٓ   ٜٴعطف باٱَاّ، 

ُٕعٵًٹررِ بؿٛا٥رس َػرًُِ، ٚ إٜهرراح احملكرٍٛ ٗ بطٖرإ ا٭قررٍُٛ              ٗ أقرٍٛ ايؿكر٘، ٚ ؾررطح ايرتًكٌ يًكانرٞ عيررس      َرٔ َ٪يؿا ر٘:  ا

 ايٖٛابُ ٗ ؾك٘ إايه١ٝ.

 .666: م، ايعن١ٝ ؾعط٠ ايٓٛض، 6/660ٚ، ٚايسٜياج إصٖ : 6/646اْٛط  طْت٘ ٗ:  ٚؾٝاع ا٭عٝإ :       

 .   6/4ُ إعًِ بؿٛا٥س َػًِ : 3 

 . 6/600، ٚاْٛط : إيسع ٫بٔ َؿًح :  6/666ُ اٱْكاف يًُطزاٟٚ : 4 

 . 642م6ج6ُ ف١ًٓ فُو ايؿك٘   ايكطناٟٚ ُ : ع5 
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  .  ٘ ع٢ً َساض ايعاّ  ػ   ا ١ ا٭غطإػعٸ١ً زؾع١ ٚا س٠، بٌ ٜتِ قطؾ

إٔ َ٪غػرراع ايعنررا٠ ٚاؾُعٝرراع ٚاهل٦ٝرراع ايرر   كررّٛ باغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ ٫      ُز 

يكراا ايؿكرطا٤ يترسض عًرِٝٗ      أٚ اغتثُاض  ع٤ٺ َٓٗرا   ٪خٸط ٖصٙ ا٭َٛاٍ، ٚإْٸُا  كّٛ ؾٛضّا باغتثُاضٖا

أضبا ّا زٚضٜٸ١، ؾكطاض ٚإ طا٤اع ا٫غتثُاض  ٴتٻدرص ؾرٛض ٚقرٍٛ ا٭َرٛاٍ، ٚعًر٢ ٖرصا ٫ ٜهرٕٛ ٖٓراى         

 .1ُ  أخري يًعنا٠ 

ّٚهررٔ إٔ ٜٴعٳرراب شيررو بررإٔ إككررٛز ٚقررٍٛ ا٭َررٛاٍ إٍ إػررتحكٌ يػررس  ررا تِٗ،        

ا إيِٝٗ يتهطٸضِٖ بصيو، ؾايؿٛضٜٸ١ إ ًٛب١ ؾٛض١ٜ قطؾٗا إيرِٝٗ ٫  ٜٚتحٓكل ايتأخري عٓس  أخٸط ٚقٛهل

 ؾٛض١ٜ اغتثُاضٖا.

ٛٸض اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ زٕٚ  أخري، ٚشيو ؾُٝا إشا ُقسَِّت ايعنا٠  ُٖر  أْ٘ ّهٔ  ك

باغرتثُاضٖا، عٝرجل  رسض أضبا رّا عٓرس  ًرٍٛ اؿرٍٛ، ٖٚرصٙ ايكرٛض٠           تقيٌ اؿرٍٛ ؾكاَر   يًعُعٝاع

 . 2ُ  يكطف ا٭َٛاٍ، ؾٝٓيػٞ إٔ ٜهٕٛ  ٛاظٖا قٌ  ػًِٝيٝؼ ؾٝٗا  أخري

 ُٚ  كرررسّ إٔ اؾُعٝررراع ّهرررٔ إٔ  أخرررص  رررٛن٬ّٝ خاقرررّا َرررٔ ا٭غرررط إػرررعٸ١ً يرررسٜٗا  

بايتكطف با٭َٛاٍ إٍ إٔ وٌ َٛعرس قرطؾٗا ، ٚبٗرصا ؾرإٕ ٜرس اؾُعٝراع نٝرس إػرتحكٌ ؾرإشا          

 قيهت إاٍ ؾهإٔ إػتحكٌ قيهٛٙ .

أَٛاٍ ايعنرا٠ ٜعطِّنرٗا يًدػراض٠ ؛ ٭ٕ ا٫غرتثُاض ٚإترا ط٠ ٜٓؿرأ عٓٗرا        إٔ اغتثُاض  -6

، ؾٝتهرطض إػررتحكٕٛ برصيو يهرٝاع ا٭َررٛاٍ    ، ؾطَرا ؽػررط ا٭َرٛاٍ إػرتثُط٠    ايرطبح أٚ اـػراض٠  

 3ُ. 

 

 ْٛقـ ٖصا ايسيٌٝ َا ًٜٞ: 

ٝكر١ قيرٌ اٱقرساّ    إٔ اغتثُاض ا٭َٛاٍ ىهو ٗ ٖصا ايٛقت إٍ زضاغراع اقتكراز١ٜ زق   ُأ 

ع٢ً أٟ َؿطٚع اغتثُاضٟ، ٜٚتِ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغراع ايتحكرل َرٔ ايؿرطم ا٫غرتثُاض١ٜ ٚاؾرس٣ٚ       

                                                 
 .666: م ،ُ َكاضف ايعنا٠ ًُٚٝهٗا يًعا1ْٞ 

 .666 :م ،ُ إكسض ايػابل2 

، َٚررصنط٠  اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ُ يٮغررتاش عتٝررل    666: م، 6ج6ايؿكرر٘  عررجل ايؿررٝذ  زّ عيررس اهللُ : ع  ُ فًرر١ فُررو  3 

 . 6: اييػتٟٛ: م
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،  ٝررجل  ررتِ ٖررصٙ ايسضاغرراع قيررٌ اؽرراش قررطاض ا٫غررتثُاض َررٔ قيررٌ أٖررٌ اـرررب٠           1ُ ا٫قتكرراز١ٜ 

ٛاٍ أَرر ٚا٫ختكررام، ٖٚررٞ نؿًٝرر١ ر إٕ ؾررا٤ اهلل ر بتهررٝٝل زا٥ررط٠ ا تُرراٍ اـػرراض٠ ٗ اغررتثُاض         

 . 2ُ ايعنا٠ 

عًُررّا بررإٔ أبررطظ نررٛاب٘ اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ عٓررس ايكررا٥ًٌ ظررٛاظٙ  ررٛاؾط ايهررُاْاع  

ايهاؾ١ٝ يًيعس عٔ اـػا٥ط، عٝجل ٜتِ  ٛٚٝـ ا٭َرٛاٍ ٗ اغرتثُاضاع قًًٝر١ إدراطط، ٚغٝتهرح      

 .عٓس عطض نٛاب٘ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ شيو 

ض أَررٛاٍ ايعنررا٠  كررسِٜ نررُإ َررايٞ إشا     ّهررٔ يًعٗرر١ إهًؿرر١ ضمسٝررّا باغررتثُا     ُب 

 .3ُ خؿٝت َٔ اـػاض٠ ا تٝاطّا ؿل إػتحكٌ 

 إٕ ؾا٤ اهلل  عاٍ . غتأ ٞ اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٫ كّاع٢ً إٔ نُإ ا٭َٛاٍ إػتثُط٠ 

إٔ اـػاض٠ احملت١ًُ ٗ اغتثُاض اٱَاّ أٚ َٔ ٜٓٝي٘ ٭َٛاٍ ايعنا٠ قتًُر١ نرصيو    رُ  

 .4ُ إػتحكٌ ، َٚو شيو س ٜكٌ أ س َٓعِٗ َٔ اغتثُاض أَٛاهلِ ٗ اغتثُاضٖا َٔ قيٌ 

ّٚهٔ إٔ هاب شيو بايؿطم بٌ اؿرايٌ، ؾإػرتحكٕٛ إشا اغرتثُطٚا أَرٛاٍ ايعنرا٠،      

  ٘ َٸا اٱَراّ أٚ ْا٥ير ناؾُعٝراع    ؾِٗ ٜػتثُطٕٚ َا٫ّ ًَهٛٙ نػا٥ط أَٛاهلِ، ؾٗٛ ٗ نُاِْٗ، أ

 ًه٘، ؾإاٍ يًُػتحكٌ، ِٖٚ إتهطٸضٕٚ ٗ  اٍ خػاض ٘.ػتثُط َا٫ّ ٫ّٜ  ؾإْ٘ ُاـري١ٜ

إٔ أَررٛاٍ ايعنررا٠ أَررٛاٍ ْاَٝرر١، ؾررُٝهٔ  عررٜٛ  خػرراض٠ إؿررطٚعاع َررٔ أَررٛاٍ         ُز 

 .5ُ ايعنٛاع ايتاي١ٝ ٚغسازٖا َٔ ايطبح ايكازّ 

ّٚهٔ إٔ هاب شيرو برإٔ  عرٜٛ  اـػراض٠ َرٔ ايعنرٛاع ايتايٝر١ ؾٝر٘ إنراع١ ٭َرٛاٍ           

 ٗ غري َكاضؾٗا. ايعنا٠ ٚقطف هلا

إٔ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ ْا٥ير٘ ٜر٪زٟ إٍ عرسّ ًُٓرو إػرتحكٌ       -6

                                                 
 . 2/604ُ اْٛط: إٛغٛع١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يًيٓٛى اٱغ١َٝ٬: 1 

 . 66- 62: م ، ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري2 

  . 662: م ، ُ َكاضف ايعنا٠ ًُٚٝهٗا يًعا3ْٞ 

 . 666: م، 6ج6ُ ف١ًٓ فُو ايؿك٘  عجل اـٝاُٙ : ع4 

 ُ إكسض ايػابل ٗ إٛنو شا ٘ .5 
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ُ؛ٚيرصا ٫  1يًعنا٠، ٖٚصا كايـ ٕا عًٝ٘ ْٗٛض ايؿكٗرا٤ َرٔ اؾررتاٙ ايتًُٝرو ٗ أزا٤ ايعنرا٠      

 . 2ُ هٛظ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ ْا٥ي٘ 

 ا ايسيٌٝ َا ًٜٞ: ْٛقـ ٖص

إٔ اؾرتاٙ ايتًُٝو يٝؼ َتؿكّا عًٝ٘، ؾكس شٖ  بع  ايعًُرا٤ إٍ عرسّ اؾررتاط٘ إشا     ُأ 

ٛض زعت اؿا ١ إٍ شيو؛ ٚيرصا أ راظ نرثري َرٔ ايعًُرا٤ قرطف ايعنرا٠ بػرري ًُٝرو ٗ بعر  ايكر           

 .3ُ نكطؾٗا ٗ ؾطا٤ ايعيٝس ٚعتكِٗ

ٗ    ُب  اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠، ٚشيرو      ع٢ً ؾطض اؾرتاٙ ايتًُٝرو، ؾايتًُٝرو  اقرٌ 

 َٔ خ٬ٍ قٛض َٓٗا: 

    ُٔٳًٖررو إػررتحكٕٛ ايعنررا٠ بؿررهٌ ؾررطزٟ ّهرر ٜٴ ايتًُٝررو اؾُرراعٞ، ؾيررس٫ّ َررٔ إٔ 

ًُرررٝهِٗ إؿرررطٚع ا٫غرررتثُاضٟ، عٝرررجل  ٴرررساض ا٭َرررٛاٍ ايررر  ًّهْٛٗرررا ٗ ٖرررصا       

 . 4ُ إؿطٚع

       أٚ إ٪غػر١ ؾردل    ًُٝو اٱَاّ أٚ َرٔ ٜٓٝير٘ َرٔ إ٪غػراع أٚ اؾُعٝراع، ؾايسٚير١

٘ إٔ ٜتًُٖو ْٝاب١ عرِٓٗ إٍ إٔ ٜكرطف عًرِٝٗ أَرٛاٍ     ر هُٞ ٜٓٛب عٔ إػتحكٌ، ٚي

ُٳطٳ٠ ُٕػٵتٳثٵ  . 5ُ ايعنا٠ ا

          ٗ ٌٛنٝررٌ إػررتحكٌ ؾٗرر١ ايعنررا٠ ايرر   ػررتثُط ا٭َررٛاٍ، ؾٗررصٙ اؾٗرر١ ٚنٝرر 

 .6ُ ايكي  ٚايتكطټف يكاا إػتحكٌ، ًُٚٝهٗا ًُٝو يًُػتحكٌ

                                                 
، 6/662، ٚاٱْكرراف: 6/602، ٚأ هرراّ ايكررط ٕ  ٔٱِيهٹٝررا اهَلطٻاغررٞ:    6/666، ٚإٗررصب: 26-6/66ُ بررسا٥و ايكررٓا٥و:  1 

 .6/666ٚإيسع: 

، َٚرصنط٠  اغرتثُاض أَرٛاٍ    66: م ،ٚاغتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ يؿريري    ،644: م، 6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘   كٞ عثُاُْٞ: ع2 

 .6: ايعنا٠ُ يٮغتاش عتٝل اييػتٟٛ: م

 .6: ، َٚصنط٠  اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ُ يٮغتاش عتٝل اييػتٟٛ: م60: م ،ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري3 

صنط٠  اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ُ يٮغرتاش عتٝرل      ، َٚر 666،666: م، 6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘  عجل اـٝراٙ ٚايعيرازُٟ : ع  4 

 .  6،  6: م، اييػتٟٛ

 . 666م6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘  عجل اـٝاُٙ : ع5 

 .6: م ،، َٚصنط٠  اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ُ يًيػتٟٛ 606: م ،ُ إكسض ايػابل6 
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ٜٴػٳًِٖ َٓاؾا٠ اغتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ َرٔ قيرٌ اٱَراّ أٚ ْا٥ير٘ ٕيرسأ ايتًُٝرو؛ ٭ٕ          ٫ رُ  

ا٭َٛاٍ إػتثُط٠ َرو أضبا ٗرا غرت٪ٍٚ إٍ ًَرو إػرتحكٌ، غاٜر١ َرا ٖٓايرو  رأخري قرطؾٗا، ٚقرس            

 غيل اؿسٜجل عٔ ايتأخري ٗ ايسيٌٝ ايثاْٞ.

ٕو أٚ غرريٙ ٫برس َرٔ إشْٗرِ،     إٔ َاٍ ايعنا٠ ًَو ٕػتحكٝ٘، ٚعٓس ايتكطف ؾٝر٘ بيٝر   -6

ٖٚصٙ ا٭َٛاٍ أَا١ْ ٗ أٜسٟ إػ٪ٚيٌ عٓٗا  ت٢ ٜػًُٖٛا إٍ أًٖٗا، ٚؾإٔ ا٭َا١ْ اؿؿٜ ؾك٘، 

 . 1ُ ٚيٝؼ يٲَاّ أٚ ْا٥ي٘ ايتكطف ؾٝٗا قيٌ قطؾٗا ٭ًٖٗا

قرراٍ أقرحابٓا: ٫ هرٛظ يٲَرراّ ٫ٚ يًػراعٞ بٝررو    "ٖررُ:  262: ٜٚ٪ٜرس شيرو قررٍٛ ايٓرٟٛٚ  ع   

ٍ ايعنا٠ َٔ غري نطٚض٠، بٌ ٜٛقًٗا إٍ إػرتحكٌ بأعٝاْٗرا؛ ٭ٕ أٖرٌ ايعنرا٠ أٖرٌ      ؾ٤ٞ َٔ َا

 .2ُ "إشِْٗ ضؾس ٫ ١ٜ٫ٚ عًِٝٗ، ؾًِ هع بٝو َاهلِ بػري

 

 ْٛقـ ٖصا ايسيٌٝ َا ًٜٞ: 

إٔ اٱَراّ إشا أخرص ايعنرا٠ َررٔ ايػره يٝع ٝٗرا يًؿكرري، ؾإْرر٘ ٜأخرصٖا عهرِ ٫ٜٚترر٘          ُأ 

ابت٘ عٔ ايػه ٗ زؾو ايعنا٠ ٚعٔ ايؿكري ٗ قيهرٗا َرٔ ايػره، ٚ ٦ٓٝرصٺ ؾر٬ وتراج َرو        ايعا١َ ْٚٝ

 ، ٚقس  كسّ إٔ اؾُعٝاع اـري١ٜ ايطمس١ٝ ناٱَاّ ٗ ٖصٙ اي١ٜ٫ٛ . 3ُ ٫ٜٚت٘ إٍ إشٕ ايؿكري

إٔ ايؿكٗا٤ أ اظٚا يٲَاّ أٚ ْا٥ي٘ ايتكطف ٗ َاٍ ايعنا٠ باييٝو ٚغريٙ يًهرطٚض٠ أٚ   ُب 

ٚإشا أخص ايػاعٞ ايكسق١، ٚا تاج إٍ بٝعٗا ٕكًح١ٺ " ٖرُ:١:260، نُا قاٍ ابٔ قسا١َ  عاؿا 

 .4ُ "ً٘ شيوررَٔ نًؿ١ٺ ٗ ْكًٗا أٚ َطنٗا، أٚ مُٖٛا ؾ

ٚاغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يتعٜس ٚ تٓا٢َ َكًح١ ػٝع يٲَراّ أٚ ْا٥ير٘ ايتكرطف ٗ أَرٛاٍ     

 ايعنا٠ باييٝو ٚغريٙ.

يعنا٠ قس ٜرت ٻ  عًٝ٘  طَإ ايؿكطا٤ َٔ  ا ا ِٗ ا٭ق١ًٝ َرٔ  إٔ اغتثُاض أَٛاٍ ا -2

                                                 
 . 26: ايعنا٠ يعٝػ٢ ؾكط٠: م، ٚاغتثُاض أَٛاٍ 666: م، 6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘  عجل ايؿٝذ  زّ عيس اهللُ: ع1 

 .2/666ُ امُٛع: 2 

 .60: ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يعٝػ٢ ؾكط٠: م3 

 .62: ، ٚاْٛط: ايتٛ ٝ٘ ا٫غتثُاضٟ يًعنا٠: م6/666ُ إػه: 4 
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غصا٤ٺ ٚنػا٤ٺ ٚمٛ شيو، ٚغس  ا ١ إػتحكٌ ٖٛ اهلسف ا٭مسر٢ يؿطٜهر١ ايعنرا٠، ؾر٬ هرٛظ      

ُٕتٖٛقرو، ؾا٭قرٌ إٔ ايعنرا٠  عرا           طَإ ايؿكطا٤ َٔ أ ٌ اغتثُاض ا٭َٛاٍ ؿرٌ َؿره١ً ايؿكرط ا

 .1ُ ايؿكط ايٛاقو ٫ إتٛقو

 ْٛقـ ٖصا ايسيٌٝ َا ًٜٞ : 

إٔ َٔ ؾطٚٙ  ٛاظ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ عٓس ايكا٥ًٌ ب٘ إٔ ٜهٕٛ ا٫غرتثُاض بعرس    ُأ 

ًُٕٹحٻ١ ٚايؿٛض١ٜ يًُػتحكٌ ، ؾٝع  غس  ا تِٗ أ٫ّٚ، ثِ ايرتؿهري ٗ اغرتثُاض   2ُ  ًي١ٝ اؿا اع ا

    ٛ ٛٻض ايؿكرطا٤   اع ايعنرا٠ ا٭َرٛاٍ   عرّا، بُٝٓرا  هرسِّؽ َ٪غػر    ا٭َٛاٍ، ٚيٝؼ َرٔ إعكرٍٛ إٔ ٜتهر

 . يًُتا ط٠ بٗا!

إٔ ايػي  ٗ عسّ  ًي١ٝ أَٛاٍ ايعنا٠ ي٬ تٝا اع إتعاٜس٠ يًُػرتحكٌ ٖرٛ اَتٓراع     ُب 

بع  ا٭غٓٝا٤ عٔ إخطاج ظنرا٠ أَرٛاهلِ، ٚيرٛ ُأِيرٔعّ ٖر٪٤٫ برسؾو ظنرا ِٗ يتحكٻرٌ َرٔ شيرو أَرٛاٍ            

كٌ، نُررا ّهررٔ اغررتثُاض بعهررٗا يتررٛؾري أضبرراح زٚضٜرر١   نررثري٠ ّهررٔ إٔ  ًيِّررٞ  ا رراع إػررتح 

 يكاا إػتحكٌ.

إٔ اغتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ ٜٓؿرأ عٓر٘ أضبراح زٚضٜر١ ّهرٔ قرطؾٗا عًر٢ إػرتحكٌ            رُ  

َت٢ َا عععع ايعنا٠ امُٛع١ َٔ ا٭غٓٝا٤ عرٔ  ًيٝر١  ا راع إػرتحكٌ، ٖٚهرصا ؾا٫غرتثُاض       

 ٫ ٜ٪زٟ إٍ  طَإ إػتحكٌ َٔ  ًي١ٝ ا تٝا ا ِٗ.ٜعا  َؿه١ً ْكل ا٭َٛاٍ ايعن١ٜٛ، ٚ

إٔ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اٱَاّ أٚ َرٔ ٜٓٝير٘ ٜر٪زٟ إٍ إْؿرام أنثطٖرا ٗ       -6

ا٭عُاٍ اٱزاض١ٜ يتِٓٛٝ َٚتابع١ ايعًُٝاع ا٫غتثُاض١ٜ، ٖٚرصا ٜهرط بإػرتحكٌ، نُرا قرس ٜرت ٻر        

 . 3ُ عًٝ٘ قطف ايعنا٠ يػري َػتحكٝٗا

                                                 
 .666: م، 6ج6، ٚف١ً فُو ايؿك٘  ايؿٝذ خًٌٝ إٝؼُ : ع666: م ،ُ َكاضف ايعنا٠ ًُٚٝهٗا يًعا1ْٞ 

 .666: م ،يعنا٠ ًُٚٝهٗاُ َكاضف ا2 

 .660: م، 6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘   كٞ عثُاُْٞ: ع3 
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 ْٛقـ ٖصا ايسيٌٝ َا ًٜٞ :

ِإنََّمةا انصَّةَدَقاُت ِنْهُفَقةَراِء َواْنَمَسةاِكيِن َواْنَعةاِمِهيَن        اهلل  عراٍ:  إٔ ٖصا َٓاق  يكٍٛ  ُأ 

ِ         (،1) َُعَهْيَها ، 2ُ ؾايعإًَٛ عًٝٗا  ع٤ َرٔ أقرٓاف أٖرٌ ايعنرا٠، ٚايكرا٥ُٕٛ عًر٢ ا٫غرتثُاض َرٓٗ

 ٚغٝأ ٞ َعٜس بٝإ يصيو .

ّهٔ يٛيٞ ا٭َط  ػ ١ٝ ْؿكاع ا٫غتثُاض َٔ بٝت إاٍ إشا َنثٴطع ٖصٙ ايٓؿكراع،   ُب  

 َا ٗ شيو ْؿكاع ايكا٥ٌُ ع٢ً ا٫غتثُاض .

إٔ اغررتثُاض ا٭َررٛاٍ ٗ َؿرراضٜو شاع ضٜررو يررٝؼ ْاظيرر١ َررٔ ايٓررٛاظٍ ايرر  س  هررٔ         -4

ٖٚررـ ٗ َؿرراضٜو اغررتثُاض١ٜ     ٛٳ ، ٚيهررٔ امٝررعٜٔ َعٗررٛز٠ عٓررس ايػررًـ، ؾكررس نررإ ٖٓرراى أَررٛاٍ  ٴ

 .3ُ ٫غتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ س ٜصنطٚا غابك١ ٗ شيو

 ْٛقـ ٖصا ايسيٌٝ َا ًٜٞ:

ٚخًؿا٥ر٘  ٫ ٜٴػٳًِٖ عسّ ٚ ٛز غابك١ ٫غتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠، ؾكس ْٴكٹٌ عٔ ايطغرٍٛ   ُأ 

 ايطاؾسٜٔ أِْٗ اغتثُطٚا ْٳعٳِ ايكسق١، نُا َه٢ ٗ أزي١ ايكٍٛ ا٭ٍٚ.

ٛ غًُٖٓا عسّ ٚ ٛز اغتثُاض ٭َٛاٍ ايعنا٠ عٓس ايػًـ، ؾُرطزټ شيرو عرسّ اؿا ر١     ي ُب 

ْتٝع١ ؿا ١ ايؿكطا٤ إاغٻ١، خاقر١ َرو    صا ايعكطٗ ٖإ٫ إٍ ا٫غتثُاض، ؾٗصٙ ايؿهط٠ س  ٴ طح 

ٛټع   ؾح أَٛاٍ ايعنا٠ ٚعسّ اْتٛاّ زؾعٗا َٔ قيٌ ا٭غٓٝا٤، ؾه٬ّ عٔ   ٛض اؿٝا٠ ا٫ تُاع١ٝ ٚ ٓر

 .4ُ أغايٝ  ايعٌُ ٚاٱْتاج، ٚٚٗٛض ا٭ؾهاٍ اؾُاع١ٝ ٚبطٚظٖا ٗ فاٍ اٱْتاج ٚا٫غتثُاض

ع٢ً ٚاؾُعٝاع اـري١ٜ إٔ ٖٓاى َؾطٵقّا بٌ ١ٜ٫ٚ اٱَاّ ١ٜ٫ٚٚ إ٪غػاع ايعن١ٜٛ  -6

ايعنررا٠، غررٛا٤ٶ أْؿررأ اٱَرراّ ٖررصٙ إ٪غػرراع، أّ أْؿررأٖا ا٭ؾررطاز ٚأشٕ هلررا اٱَرراّ بايعُررٌ ٚ ًك ررٞ     

 ايعنا٠ َٔ ايٓاؽ ٚقٳطٵؾٗا يًُػتحكٌ.

                                                 
 ُ .20ُ غٛض٠ ايتٛب١،  ع٤ َٔ اٯ١ٜ  1 

 .664: م، 6ج6ُ ف١ً فُو ايؿك٘  اـٝاُٙ: ع2 

 .646م:  ُ إكسض ايػابل3 

 . 660م:  ُ َكاضف ايعنا٠ ًُٚٝهٗا4 
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ؾاٱَرراّ ٚنٝررٌ عررٔ ايؿكررطا٤ ٗ قرري  ايعنررا٠ َررٔ ا٭غٓٝررا٤، ٚٚنٝررٌ عررٔ ا٭غٓٝررا٤ ٗ     

قطف ايعنا٠ ٕػتحكٝٗا، ٚي٘ اؿل ٗ أخص ايعنا٠ َٔ ايػه َٚعاقي١ إُتٓو عٔ أزا٥ٗا ٚأخرصٖا  

 َٓ٘ قٗطّا.

ت ٝو نررُإ اغررتٝؿا٤  ررل  أَررا إ٪غػرراع ايعنٜٛرر١ ؾًررِ  ٴعرر٘ ٖررصا اؿررل، ؾٗررٞ ٫  ػرر    

ايؿكطا٤ ٗ أَٛاٍ ا٭غٓٝا٤، ٚإشا س  ػت و شيو، ؾُٔ باب أٍٚ إٔ  هٕٛ عا ع٠ عٔ نُإ أَٛاٍ 

ايعنا٠ عٓس  ًؿٗا ٚنٝاعٗا بػي  اـػراض٠ احملتًُر١ ايٓاؾر١٦ عرٔ اغرتثُاضٖا، ٖٚرصا ٖرا ٜٴهٵرعٹـ         

 .1ُ اهل٬ى ٚايهٝاع اْ  ٚنايتٗا عٔ ايؿكطا٤ ٗ احملاؾ١ٛ ع٢ً  كِٗ ٗ َاٍ ايعنا٠ َٔ 

إشا أْؿرأٖا اٱَراّ     ناؾُعٝاع اـريٜر١ ايطمسٝر١ُ   إٔ اهل٦ٝاع ٚإ٪غػاع ايعن١ٜٛ ُأ 

ؾُو أَٛاٍ ايعنا٠ ٚقطؾٗا يًُػتحكٌ، ؾإْٗا  هٕٛ َثاب١ ايٓا٥  عٔ اٱَراّ ٗ شيرو، ٚ ٓيثرل    

مسٝٻ١ ُثِّرٌ اٱَراّ   ا٠، ؾٗٞ  ٗاع ضٳغٴًَِ تٴٗا َٔ غً ت٘، ٚ ٦ٓٝصٺ ؾ٫ٜٛتٗا ن١ٜ٫ٛ اٱَاّ ع٢ً ايعن

، َٚررٔ إعًررّٛ إٔ اٱَرراّ ٫ ٜكررّٛ باغررتكياٍ ا٭َررٛاٍ ٚ ياٜتٗررا ٚقررطؾٗا بٓؿػرر٘!! ٚإِررا    ٚ ٓررٛب عٓرر٘

 ٜهٌ شيو يًُ٪غػاع ٚاؾُعٝاع ايطمس١ٝ .

ٛٻي١ َٔ قٹيٳٌ اٱَاّ ٗ  ًك رٞ ايعنرا٠ َرٔ     ٚإ٪غػاع اـاق١ أَا اهل٦ٝاع اـري١ٜ غري إد

 . قٳطٵؾٗا يًُػتحكٌ، ؾٗٞ ٫  ٓٛب عٔ اٱَاّ، ٚإِا ٖٞ ٚنٌٝ عٔ إعن ٞ ؾك٘ايٓاؽ ٚ

يررٛ ؾطنٵررٓا عررسّ قررسض٠ إ٪غػرراع ايعنٜٛرر١ عًرر٢ أخررص ايعنررا٠ َررٔ إُتررٓعٌ عررٔ        ُب 

أزا٥ٗا، ؾإٕ شيو ٫ ٜعه عععٖا عٔ نُإ أَٛاٍ ايعنا٠ عٓس  ًؿٗا أٚ خػراض ٗا، ؾر٬  ر٬ظّ برٌ     

 ا٭َطٜٔ.

٬ٍ ايٓٛط ٗ ا٭زي١ َٚا  ٛ ٻ٘ إيٝٗا َٔ َٓاقؿاع ٚإ اباع، ٜتيٝٻٔ إٔ ا٭قٌ قٳطٵف َٔ خ

ٛٵض ٚقررٛهلا إٍ اٱَرراّ أٚ ْا٥يرر٘ َطاعررا٠ّ ؿا رر١ إػررتحكٌ، ٚعُرر٬ّ          أَررٛاٍ ايعنررا٠ ٕػررتحكٝٗا َؾرر

                                                 
 . 60م : ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يعٝػ٢ ؾكط1٠ 
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بايٓكٛم ايؿطع١ٝ ايساي١ ع٢ً إيرازض٠ ٗ إخرطاج ايعنرا٠ ٚعرسّ  رأخري ٚقرٛهلا إٍ أًٖرٗا، ٚعًر٢         

٘         اي  طغِ َٔ شيو، ؾإْ٘ ٜٛٗط يٞ ر ٚاهلل أعًِ ر  ٛاظ اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ َرٔ قٹيٳرٌ اٱَراّ أٚ ْا٥ير

يعٜاز٠ ا٭َٛاٍ ِٚا٥ٗا يكاا إػتحكٌ، ٚشيو إشا زعت اؿا ١   ناؾُعٝاع اـري١ٜ ايطمس١ُٝ

 إٍ شيو َو  ٛٗؾط عسز َٔ ايؿطٚٙ ٚايهٛاب٘ اي  غٝأ ٞ  ؿكًٝٗا؛ ٚشيو ٕا ًٜٞ:

ق٠ٛ أزي١ ايكٍٛ ا٭ٍٚ   ٛاظ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ُ ٗ َكابٌ نعـ أزي١ ايكرٍٛ ايثراْٞ  عرسّ    

اؾرٛاظُ؛ ٚشيرو يػر١َ٬ بعر  أزيرر١ ايكرٍٛ ا٭ٍٚ َرٔ إٓاقؿر١، نُررا إٔ بعهرٗا غٳرًٹِ َرٔ إٓاقؿرر١           

ٚٴ ِّ٘ إيٝ٘ َٔ َٓاقؿر١، ٖٚرصا ٗ َكابرٌ إٓاقؿراع ٚا٫عرتا     نراع إٛ ٻٗر١   إ٪ثِّط٠،  ٝجل أ ٝ  عُا 

ٖٖا أنعـ ز٫يتٗا.   إٍ أزي١ ايكٍٛ ايثاْٞ، 

ٌٻ شنرط إٜترا٤ ايعنرا٠ ٚأقرٓاف أًٖرٗا، ٚس ٜٛ ر  ططٜكر١ّ َعٝٓر١ّ ٗ نٝؿٝر١             إٔ اهلل ععٻ ٚ ر

قطؾٗا، بٌ ٖصا َٛنٍٛ ٫ تٗاز اٱَاّ ْٚٛطٙ َا وك ل َكًح١ إػتحكٌ، َٚا ٫ ٜتعاضض َو 

شنط ايؿكٗا٤ عٓس  رسٜثِٗ عرٔ َكراضف ايعنرا٠ َرا ٜرسٍ عًر٢ أخرص ا تٗراز          ا٭زي١ ايؿطع١ٝ، ٚقس 

 اٱَاّ ْٚٛطٙ با٫عتياض.

ا٭َرط عٓرسْا ٗ َقػٵرِ ايكرسقاع إٔ شيرو ٫ ٜهرٕٛ إ٫ عًر٢        "َٚٔ شيو قٍٛ اٱَاّ َايو: 

ٚٵثٹط شيو ايكٓـ بكسض َا ٜط٣  ٚ ٘ ا٫ تٗاز َٔ ايٛايٞ، ؾأٟ ا٭قٓاف ناْت ؾٝ٘ اؿا ١ ٚايعسز ُأ

 . 1ُ "يٞايٛا

يٲَاّ إٔ ىل َٓؿع١ َاٍ ايعنا٠ زٕٚ ايطقي١ "ٖرُ: 466: ٜٚكٍٛ اؿاؾٜ ابٔ  عط  ع

 .2ُ "قٓؿّا زٕٚ قٓـ عػ  ا٫ تٝاج

ٖٚررصا ٜررسٍ عًرر٢  ؿررٜٛ  اٱَرراّ ٗ ا٫ تٗرراز ٗ قٹػٵرر١ُ أَررٛاٍ ايعنررا٠، ؾررإشا ضأ٣ اٱَرراّ  

، ؾرإٕ ْٛرطٙ ٚا تٗرازٙ هر  إٔ      ا ١ إػتحكٌ إٍ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يكاؿِٗ يتُٓٛ ٚ عٜرس 

، َٚٔ ٜٓٛب عٔ اٱَاّ ناؾُعٝاع اـري١ٜ   ٜتعاضض َو ا٭زي١ ايؿطع١ٜٝهٕٛ قٌ اعتياض َا ٫

                                                 
 . 6/624ُ إٖٛطأ : 1 

 . 6/622ُ ؾتح ايياضٟ : 2 
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ايطمس١ٝ ناٱَاّ ٗ شيو .

إٔ ايؿكٗررا٤ أ رراظٚا يٲَرراّ أٚ ْا٥يرر٘ ايتكررطټف ٗ أَررٛاٍ ايعنررا٠ برراييٝو ٚغررريٙ يًهررطٚض٠ أٚ       

 اؿا ١ أٚ إكًح١.

إشا قًٓرا بٓكرٌ ايعنرا٠ إٍ اييًرس احملتراج، ٚا تا رت إٍ       "قٍٛ بعر  إايهٝٻر١:    َٚٔ شيو

نٹررطا٤ ٜهررٕٛ َررٔ ايؿرر٤ٞ...، ؾررإٕ س ٜهررٔ ٤ٗ، أٚ نررإ ٫ٚ أَهررٔ ْكًررٗا، ؾإْٗررا  ٴيٳرراع ٗ بًررس       

ٓٵكٌ إيٝٗا إٕ نإ خريّا  .1ُ "ايٛ ٛب، ٜٚٴؿٵرت٣ بثُٓٗا َثًٗا ٗ إٛنو ايصٟ  ٴ

إشا ٚقعت نطٚض٠، بإٔ أؾرطؾت بعر  إاؾر١ٝ عًر٢ اهلر٬ى،      " ٖرُ:262: ٚقاٍ ايٟٓٛٚ  ع

 .3ُ "أٚ إٍ َ٪١ْٚ ْكٌ، ؾح٦ٓٝصٺ ٜيٝو 2ُ أٚ نإ ٗ اي طٜل خ ط، أٚ ا تاج إٍ ضز  ٴيٵطإ 

ٚإشا أخص ايػاعٞ ايكسق١،ٚا تاج إٍ بٝعٗا ٕكًح١ٺ َٔ ، "ٖر260ُ:  ع ٚقاٍ ابٔ قسا١َ

 .4ُ "شيونًؿ١ٺ ٗ ْكًٗا أٚ َطنٗا، أٚ مُٖٛا ؾً٘ 

ؾإشا  اظ يٲَاّ أٚ ْا٥ي٘ بٝو بع  أَٛاٍ ايعنرا٠ يًحا ر١، ؾرإٕ اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠       

ِّؽ بٝو بع  ا٭َٛاٍ ٚإتا ط٠ بٗا يكاا إػتحكٌ.  ٚ ُٓٝتٗا ٚ هثريٖا  ا ١  ػ

أْ٘ قس ثيت كايؿ١ ا٭قٌ ٗ بع  أ هاّ ايعنرا٠ َطاعرا٠ّ ٕكرًح١ إػرتحكٌ،َٚٔ شيرو       

قرررٌ إخرررطاج ايعنرررا٠ بعرررس اؿرررٍٛ، َٚرررو شيرررو  ررراظ  كرررسِٜ إخطا ٗرررا قيرررٌ اؿرررٍٛ ٕكرررًح١   إٔ ا٭

إػتحكٌ، ٚنصيو ؾا٭قٌ إخطاج ايعنا٠ َٔ  ٓؼ إاٍ، َٚو شيو  اظ إخطاج ايك١ُٝ ٗ بع  

؛ ٭ْ٘ أضؾل باحملترا ٌ، ؾهرصيو ا٭قرٌ    5ُ ايكٛض نعنا٠ عطٚض ايتعاض٠ عٓس ْٗٛض ايؿكٗا٤

ِّٛظ  رأخري قرطؾٗا          قطف ايعنا٠ ٚإٜكاهلا إ ٍ إػرتحكٌ ؾرٛضّا، يهرٔ نرايـ ٖرصا ا٭قرٌ، ٚلر

٫غتثُاضٖا ٚ ُٓٝتٗا ٚ هثريٖا يكراا إػرتحكٌ يٹُرا ٚضز ٗ  رٛاظ شيرو َرٔ أزير١ خاقر١ خايؿٓرا          

                                                 
 .6/666ُ ؾطح اـطؾٞ: 1 

ٌّٔ ٚيٝػت عٓسٙ، ؾً٘ إٔ ٜٴدٔطج غّٓا أع٢ً َٓٗرا، ٜٚأخرص اُؾيٵرطإ، ٖٚرٛ ؾرا إ      2  ُ إطاز بصيو إٔ َٔ ٚ يت عًٝ٘ ٗ ظنا٠ اٱبٌ غٹ

إ، ٖٚررٛ ؾررا إ أٚ عؿررطٕٚ زضُٖررّا. اْٛررط ٗ  ؿكررٌٝ:  أٚ عؿررطٕٚ زضُٖررّا، ٚيرر٘ إٔ ٜٴدررٔطج غررّٓا أْررعٍ َٓٗررا، ٜٚررسؾو َعٗررا اؾرررب  

 .6/66، ٚإػه: 6/606امُٛع: 

 .6/666ُ ضٚن١ اي اييٌ: 3 

 .6/660، ٚاْٛط: نؿاف ايكٓاع: 6/666ُ إػه: 4 

 . 6/660 ، ٚإػه:2/24، ٚامُٛع: 6/626، ٚبسا١ٜ امتٗس: 6/66ُ بسا٥و ايكٓا٥و: 5 
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 ا٭قٌ َٔ أ ًٗا. 

إٔ  ا رر١ َػررتحكٞ ايعنررا٠ ٗ ايعرراس اٱغرر٬َٞ  تعاٜررس َٜٛررّا بعررس ٜررّٛ،  ٝررجل  تٓررا٢َ      

ؿكط ٚإطض ٚايهٛاضع اي اض١٥، ٜٴهاف إٍ شيو ؾح نثري َرٔ ا٭غٓٝرا٤ ٚاَتٓراعِٗ    َؿه٬ع اي

عرٔ إخررطاج ايعنرا٠، ٚعررسّ ٚقرٍٛ أَررٛاٍ ايعنرا٠ يًُػررتحكٌ بؿرهٌ َٓررتِٛ، ٚاغرتثُاض أَررٛاٍ       

َٴررسٳزٺ ظَٓٝرر١       ايعنررا٠  أ ررس اؿًررٍٛ إ طٚ رر١ يتررأٌَ َررٛضز َررايٞ زا٥ررِ ٜػررس  ا رر١ إػررتحكٌ ٗ 

قطف ْٝو أَٛاٍ ايعنا٠ ٗ َس٠ َع١ٓٝ، بُٝٓا  يك٢  ا ر١ إػرتحكٌ    َتؿاٚ ١، ٖٚصا أؾهٌ َٔ

 َاغٻ١ ٗ أٚقاع أخط٣.

 ٚع٢ً ايطغِ ٖا غيل ؾإْ٘ ٜٓيػٞ ايتُٝٝع بٌ  ايتٌ:

، ؾتكرّٛ  ناؾُعٝراع اـريٜر١    إٔ  ترأخٻط ا٭َرٛاٍ يرس٣  ٗراع ايعنرا٠      

قطؾٗا، أٟ أْٗا  ٴػتثُط بػري   رأخٸط قرطؾٗا،    باغتثُاضٖا ٗ فا٫ع َأ١َْٛ إٍ إٔ وٌ َٛعس 

ُٕػٵتثُط٠.  ٫ٚ  ٪خٻط يتٴػتثُط، ٚقس  كسٻّ إٔ  ٛاظ ٖصٙ اؿاي١ ٚاٖط  سّا خاق١ َو نُإ ا٭َٛاٍ ا

ؽكررٝل  ررع٤ َررٔ أَررٛاٍ ايعنررا٠ ٫غررتثُاضٖا ٚيررٛ  ط ٻرر  عًرر٢ شيررو    

 . ّا أخريٖا، َٚا َه٢ ٜسٍ ع٢ً  ٛاظ ٖصٙ اؿاي١ أٜه

ٚعٓسَا غ٦ٌ ؾه١ًٝ ايؿٝذ عيس اهلل بٔ  ربٜٔ عٔ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ اؾُعٝاع 

هٛظ شيو، ٚيهٔ ْط٣ أْٗا  ؿطم ٗ عاَٗا، ؾُت٢ ا تُعت أَٛاٍ  اـري١ٜ أ اب َا ْك٘ : "

 ايعنا٠ ؾًًُ٪غػ١ إٔ ُػهٗا يتٓؿل َٓٗا ع٢ً إػتهعؿٌ ؾٗطٜا، ٚٗ  اٍ نثري٠ َٔ

ٚأضبا ٗا  ابع١  ّ ٫ َاْو َٔ اغتثُاضٖا بؿ٤ٞ ٫   ٍٛ َس ٘ أنثط َٔ غ١ٓإَػانٗا شيو ايعا

ٚقس  كسٸّ إٔ اؾُعٝاع اـري١ٜ هلا ١ٜ٫ٚ ؾطع١ٝ َعترب٠ ع٢ً أَٛاٍ ايعنا٠ ، ٜٚسٖا نٝس . 1ُ "هلا

اٱَاّ ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛاٍ ؛ ٚيصا ؾإْ٘ هٛظ هلا اغتثُاضٖا بؿطٙ ايتكٝٸس بهٛاب٘ ا٫غتثُاض اي  

ايتٛنٌٝ اـام هلصٙ  ٕيحجل ايكازّ إٕ ؾا٤ اهلل  عاٍ خاق١ َو إَها١ْٝٝٗا ٗ اغأؾري إي

ٗ ايتكطف با٭َٛاٍ َا وكل إكًح١ نا٫غتثُاض ، اؾُعٝاع َٔ قيٌ ا٭غط إػتؿٝس٠ 

ؾتهٕٛ ٖصٙ اؾُعٝاع ٚن١ًّٝ عٔ إػتحكٌ ب٬ خ٬ف ، ٚهلا إٔ  ػتثُط بع  ٖصٙ ا٭َٛاٍ ٚؾل 

                                                 
-http://www.ibnعيرس اهلل برٔ  رربٜٔ ٗ ٖرصا إٛنرٛع عًر٢ َٛقعر٘ عًر٢ اٱْرتْرت عًر٢ ايرطاب٘:             ُ اْٛط عسٸ٠ ؾترا٣ٚ يًؿرٝذ  1 

jebreen.com/book.php?cat=6&book=28&toc=1343&page=1265&subid=32470 
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 .ايهٛاب٘ ايؿطع١ٝ 

 املبحث الثالث

 ضوابط اشتثنار أموال السكاة 

 كسّ إٔ  ٛاظ اغتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ َرٔ قيرٌ اٱَراّ أٚ ْا٥ير٘ ناؾُعٝراع اـريٜر١ ير٘          

ؾطٚٙ ٚنٛاب٘ ٫ بس َرٔ  ٛاؾطٖرا ؾرٛاظ ٖرصا ايتكرطف ، ْٚٛرطّا ٭ُٖٝتٗرا ؾكرس أؾطز ٗرا ٗ ٖرصا           

 إيحجل .

ٝجل ٫  ٛ س ٚ ٛٙ قرطف عا ًر١  كتهرٞ ايكرطف ايؿرٛضٟ      َطاعا٠  ا ١ إػتحكٌ ، ع

، ؾر٬ برس َرٔ غرسِّ اؿا راع ايهرطٚض١ٜ يًُػرتحكٌ قيرٌ اغرتثُاض          1ُ يٮَٛاٍ نايػصا٤ ٚايهػا٤

 أَٛاٍ ايعنا٠ .

ٚقس اعرتض بع  اييرا ثٌ عًر٢ ٖرصا ايهراب٘،  ٝرجل ٜرطٕٚ أْر٘ ٜر٪زٟ إٍ ايكرٍٛ بعرسّ           

َرث٬ّ  ػرتٛع  نرٌ ا٭َرٛاٍ ايعنٜٛر١ إٛ رٛز٠ ٗ        ٛاظ ا٫غتثُاض؛ ٭ٕ  ا ١ إػتحكٌ يًعنرا٠  

ايعاس اٱغ٬َٞ، بٌ   ً  إعٜس، ؾهإٔ ايؿتا٣ٚ ٚايكطاضاع امٝع٠ ي٬غتثُاض ؼُرٌ ٗ طٝا ٗرا   

 .2ُ ؾطٙ عسّ ايعٌُ بٗا

ٚأَا ايعنٛاع، إٕ اْت٢ٗ َػتحكٖٛا إٍ "ٖرُ: 664 : ٚضَا اغتأْػٛا بكٍٛ اؾٜٛه  ع

ٛا َا ْايٛٙ َٓٗا، ؾ٬ غيٌٝ إٍ ضزِّ ؾانٌ ايعنٛاع عًِٝٗ؛ ؾإٕ أغياب َكاضب١ ا٫غتك٬ٍ، ٚانتؿ

ظاٍ ا٫غررتحكام بعٚاهلررا،   ررا ِٗ، ؾررإشا ظاٍ أغررياب ا٫غررتحكاماغررتحكاقِٗ َررا ا كررؿٛا برر٘ َررٔ  ا 

ِّٛض اغررتػٓا٤ َػررتحكٞ ايعنررا٠ ٗ ُقِ ررٕط ْٚا ١ٝررر َٓكررٍٛ إٍ             ؾايؿانررٌ عٓررس ٖررصا ايكا٥ررٌ ر إٕ  ٴكٴرر

                                                 
ايؿكر٘   ا٤ ٖصا ايهاب٘ ٗ ْٝرو ايؿترا٣ٚ ٚايكرطاضاع ٚا٭عراع اير  أ راظع اغرتثُاض أَرٛاٍ  ايعنرا٠ ، اْٛرط: قرطاض فُرو             ُ  1 

 ،، ٚأعراع ٚأعُراٍ ايٓرس٠ٚ ايثايثر١ يكهراٜا ايعنرا٠ إعاقرط٠       666: م، 6ج6ايتابو ١ُٕٛٓ إ٪ُط اٱغ٬َٞ: ف١ًٓ امُو: ع

 .  666: م، َٚكاضف ايعنا٠ ًُٚٝهٗا يًعا66ْٞ: م، ، ٚاغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري666: م

، ٚايتٛ ٝر٘ ا٫غرتثُاضٟ   602، 46:م،غٌ ٚايسنتٛض عٝػ٢ ؾكط٠ ُأعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١   ايسنتٛض قُس ْعِٝ ٜاُ 2 

 .66: م ،يًعنا٠ يًسنتٛض عيس ايؿتاح ؾطح
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ـٹٖ رر١َػررتحكٞ ايعنررا٠ ٗ ْا ِّٛضٷ  ٗ  كررٜٛط ؾٴررػٴٛض ا عررٔ َػررتحكٞ  1ُ  ٝرر١ أخررط٣، ٚإٕ بررايؼ َكرر

ؾٗصا خٳطٵم ايعٛا٥س، ٚ كرٜٛط عٳػٹرط، ٚيهرٔ ايعًُرا٤ ضَرا ٜؿطنرٕٛ قرٛضّا         ايعنا٠ ٗ ْا ١ٝ أخط٣

ٛٸض شيرو، ؾايؿانرٌ َرٔ     بعٝس٠، ٚغطنِٗ بؿطنٗا ٚ كسٜطٖا ُٗٝس  كا٥ل إعاْٞ، ؾإٕ ا تًُٓا  ك

 .  2ُ " طزٚز إٍ غِٗ إكاا ايعا١َايعنٛاع عٓس ٖ٪٤٫ َ

ؾاؾٜٛه ٜػتيعس ظٜاز٠ أَٛاٍ ايعنرا٠ عرٔ  ا راع إػرتحكٌ ٗ ظَٓر٘، ٜٚعترربٙ خاضقرّا        

 . 3ُ يًعاز٠، ؾهٝـ بعَآْا ايصٟ ؾٳحٻ ؾٝ٘ نثري َٔ ا٭غٓٝا٤ عٔ إخطاج َا ٚ   عًِٝٗ َٔ ظنا٠

 اير  هر  َطاعا ٗرا عٓرس     ّٚهٔ إٔ ٜٴعٳاب ٖصا ا٫عرتاض بإٔ إطاز عا ١ إػتحكٌ

غتثُاض اؿٛا٥ج ا٭ق١ًٝ ايهطٚض١ٜ ايؿٛض١ٜ اي   ٫ ؼتٌُ ايتأخري نايػرصا٤ ٚايهػرا٤ بايٓػري١    ا٫

يًؿكطا٤ ٚإػانٌ، ٖٚصا أخل َٔ عُّٛ  ا ر١ َكراضف ايعنرا٠ اير  ّهرٔ  أ ٝرٌ بعهرٗا،        

َعٓرر٢؛ ٭ٕ ٖررصا ٚيررٛ نررإ إررطاز إٔ  ؿررٝ  ا٭َررٛاٍ عررٔ َكرراضف ايعنررا٠، س ٜهررٔ ي٬غررتثُاض    

ِّؽ ؾررطعٞ إشا س  تحكررل اؿا رر١ َٓرر٘، ؾهرر٬ّ عررٔ ْررسض٠ أٚ اغررتحاي١    ا٫غررتثُاض يررٔ ٜهررٕٛ يرر٘ َػرر

 . 4ُ اغتػٓا٤ إػتحكٌ ُاَّا نُا شنط اؾٜٛه خاق١ ٗ ٖصا ايعكط

ٚيتحكٝل ٖصا ايهاب٘ ّهٔ اغتثُاض  ع٤ قًٝرٌ َرٔ ا٭َرٛاٍ ٗ اييساٜر١ ٚقرطف اؾرع٤       

، َٚرو  رٛايٞ قري  ا٭َرٛاٍ ٚ ؿرػٌٝ  رع٤ َٓٗرا ٗ         5ُ  ا را ِٗ ايؿٛضٜر١  ا٭نرب يًُػتحكٌ يػس 

َؿرراضٜو اغررتثُاض١ٜ، غررتهٕٛ ا٭ضبرراح ٚايعٛا٥ررس ايسٚضٜرر١ ناؾٝرر١ّ بررإشٕ اهلل يػررس اؿا رر١ إتٛقعرر١      

 يًُػتحكٌ.

ؾا٭َٛاٍ اي   ت ًٖ  قطؾّا ؾٛضٜرّا يػرس  ا راع نرطٚض١ٜ  ٴكرطف يًُػرتحكٌ َياؾرط٠،        

 سٻز هلا أٚقاع قطف   ١ً ؾُٝهٔ اغتثُاضٖا  ػ  أٚقاع قطؾٗا .أَا ا٭َٛاٍ اي  ٜٴحٳ

 قس  هٕٛ قكري٠ ٫  تعس٣ بهرع١ أؾرٗط   ضعًِ ا٫قتكاز إٔ   اٍ ا٫غتثُاَٚٔ إكطٻض ٗ 

ُٹط، ؾررا٭َٛاٍ ايرر   أخررص ٚقتررّا طرر٬ّٜٛ     أٚ أقررٌ َررٔ شيررو   ، ٚقررس  هررٕٛ طًٜٛرر١  ػرر  ضغيرر١ إػررتث

                                                 
ـٹٖ ١  بهػط اـا٤ُ: ا٭ضض. ُ  1   .6/644يػإ ايعطب  خ ُ٘:  ا

 . 664غٝاع ا٭َِ ٗ ايتٝاع ايًِٛ  ايػٝاثُٞ : مُ 2 

 . 66اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري : مُ 3 

 . 66يتٛ ٝ٘ ا٫غتثُاضٟ يًعنا٠ : ماْٛط : اُ 4 

 . 666: م، 6ج6ف١ً فُو ايؿك٘  ايسنتٛض عيس ايععٜع اـٝاُٙ : عُ 5 
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، بُٝٓرا  ػررتثُط ا٭َرٛاٍ ايرر   أخررص ٚقترّا قكررريّا قيررٌ    يكرطؾٗا ّهررٔ اغرتثُاضٖا ٗ   رراٍ طًٜٛرر١  

، ٖٚررصا ٜتررٝح اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ َررو َطاعررا٠  ا رر١    1ُ قررطؾٗا ٕػررتحكٝٗا ٗ   رراٍ قكررري٠ 

 إػتحكٌ. 

ٖٓرٔ ٚ يرت عًرِٝٗ ٚقرطف بعهرٗا         ُٳطٳ٠، ٚ ٛايٞ قري  ا٭َرٛاٍ  ُٕػٵتث َٚو  ٓاَٞ ا٭َٛاٍ ا

 ٫غتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ٗ غس  ا ١ إػتحكٌ. ٚاغتثُاض بعهٗا، ٜٳتٸهح ايسٚض ايهيري

ِّؽ ٫غتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠، ٚيٝػت َاْعّا َٓ٘!.  ٖٚهصا ٜتيٌ إٔ  ا ١ إػتحكٌ َػ

ٚقس شنط بع  ا٫قتكازٌٜ عس٠ ٚغا٥ٌ يتٌُٜٛ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠، عٝجل ٫ ٜر٪ثِّط  

 ، َٚٔ ٖصٙ ايٛغا٥ٌ:2ُ ا٫غتثُاض ع٢ً  ا ١ إػتحكٌ

ٚإطاز بصيو إٔ أَٛاٍ ايعنا٠ احملكٻر١ً  يكر٢ ٗ  ػراب    6

ٚقتّا قيٌ إٔ  ٴكٵطف ٗ َكاضؾٗا ايؿطع١ٝ، ٖٚصا ّه ٔ ايكا٥ٌُ ع٢ً ٖصٙ ا٭َٛاٍ َٔ  اؾُعٝاع

 اغتثُاضٖا إٍ إٔ وٌ َٛعس قطؾٗا.

 هرٔ  ٴِكػرِ ٗ عٗرس ايرٓ      ٚقس  كسٻّ َا ٜسٍ ع٢ً إٔ أَٛاٍ ايعنا٠ ني١ُٝٗ ا٭ْعراّ س  

           َعطٸز قيهٗا، بٌ ناْت  يكر٢ َرسٸ٠ قيرٌ  ؿطٜكٗرا عًر٢ إػرتحكٌ؛ ٚيرصا نرإ ضغرٍٛ اهلل 

ٜػُٗا ي٬٦ ؽتً٘ بػريٖا، ؾه٬ّ عٔ إٔ ايتحكل َٔ أ١ًٖٝ إتكسٌَ ؾٗاع  ٛظٜرو ايعنرا٠ َٚرس٣    

 . اغتحكاقِٗ وتاج إٍ ٚقت

ع٢ً ؾهٌ   ساٍٚ ظ١َٝٓ يكطف أَٛاٍ ايعنا٠ هو ٜؿٝس أْٗا اؾُعٝاع اـري١ٜ ٚٚاقو 

ٗ    ٗ  ػاب اؾُعٝراع ٗ اييٓرٛى   ا٭َٛاٍ ع  ٝجل  ٛزٳ، َط ياع ؾٗط١ٜ   اقيرٌ إٔ ورٌ َٛعرس قرطؾ

 إكطٻض، ٚإٍ إٔ وٌ شيو إٛعس ٜكرّٛ اييٓرو ر نُرا ٫ ىؿر٢ ر باغرتثُاض ٖرصٙ ا٭َرٛاٍ يكراؿ٘!!          

ٕػرتحكٌ َرو ايهرُاْاع ايهؿًٝر١ بتعٓر       ٚنإ َٔ إُهٔ إٔ ٜهرٕٛ ٖرصا ا٫غرتثُاض يكراا ا    

اـػاض٠ .

ٝٻٔ َررٔ أَررٛاٍ ايعنررا٠      6 ٚإررطاز بررصيو إٔ ىكٻررل قررسض َعرر

ي٬غتثُاض، ٜٚٓيػٞ عسّ ا٫عتُاز ع٢ً ٖصٙ ايٛغ١ًٝ ٗ  اي١ اؿا ١ اي اض١٥ اي   كتهرٞ ايكرطف   

                                                 
 .66: م، أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١  ايسنتٛض عيس ايػتاض أبٛ غس٠ُ ُ  1 

 َٚا بعسٖا . 66م:  ُ يًسنتٛض عيس ايؿتاح ؾطحايتٛ ٝ٘ ا٫غتثُاضٟ يًعنا٠  اْٛط ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ٚغريٖا ُٗ 2 
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  . ايعا ٌ

رتض  ٗرر١ ايعنررا٠ َررا٫ّ  ػررتثُطٙ  ٚإررطاز بررصيو إٔ  كرر 6

 يكاا َػتحكٞ ايعنا٠، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٚؾا٤ ايكطض َٔ َاٍ ايعنا٠.

ـٳ َرٔ    ّٚهٔ إٔ ٜٴػٵتسٍ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ٖصٙ ايٛغر١ًٝ َرا ثيرت إٔ ضغرٍٛ اهلل      اغٵتٳػٵرًَ

إٔ ٜكهرٞ ايط رٌ      2ُ ، ؾكرسَت عًٝر٘ إبرٌ َرٔ إبرٌ ايكرسق١ ، ؾرأَط أبرا ضاؾرو          1ُ ض ٌ بٳِهرطاّ 

ٝٳراضّا ضٳبٳاعٹٝراّ        بٳِهطٳٙٴ ٕٻ    3ُ ، ؾط و إيٝر٘ أبرٛ ضاؾرو، ؾكراٍ: س أ رس ؾٝٗرا إ٫ خٹ ٜٻراٙٴ، ٔإ ٘ٹ ٔإ ،  ؾكراٍ:  َأعٵ ٹر

ِٵ َقهٳا٤ٶُ ٗٴ ٓٴ ٝٳاضٳ ايٓٻأؽ َأ ٵػٳ  . 4ُ  خٹ

ٚؾٝ٘ إٔ ا٫قرتاض ٗ اييٹطِّ ٚاي اعر١ ٚنرصا ا٭َرٛض    "ٖرُ: 466: قاٍ اؿاؾٜ ابٔ  عط  ع

إٔ ٜكرتض ع٢ً بٝت إاٍ ؿا ١ بعر  احملترا ٌ يٝرٛٗ شيرو َرٔ َراٍ       إيا ١ ٫ ٜٴعاب، ٚإٔ يٲَاّ 

 .5ُ " ايكسقاع

ٚا٫قرتاض َٔ أ ٌ ا٫غتثُاض يكاا َػتحكٞ ايعنا٠ ٜٴعسټ َٔ ايرب ٚاي اع١، ؾ٬ ٜٴعاب 

 نُا قاٍ ابٔ  عط، ّٚهٔ ايٛؾا٤ ب٘ َٔ أَٛاٍ ايعنا٠.

١ٗ ايعنا٠ قي  بع  ا٭َٛاٍ ٚإطاز بصيو إٔ  تععٻٌ   6

 قيٌ  ًٍٛ اؿٍٛ ٫غتثُاضٖا، عٝجل ٫ ىٌ شيو عا ١ إػتحكٌ عٓس  ًٍٛ اؿٍٛ. 

ٚقس أ راظ ْراٖري ايؿكٗرا٤  ععٝرٌ ايعنرا٠ قيرٌ  ًٛهلرا َرو اْعكراز غري  ايٛ رٛب  ًَرو             

                                                 
ٞټ َٔ اٱبٌ َٓعي١ ايػٴ٬ّ َٔ ايٓاؽ.ُ 1   .6/666ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜ  اؿسٜجل:   اييٳِهط: ايَؿتٹ

، اختٴًٹـ ٗ امس٘، ؾكٌٝ: أغًِ، ٚقٌٝ: إبطاِٖٝ، ٚقٌٝ غري شيو، نإ ٍَٛ يًعيراؽ  ٖٛ أبٛ ضاؾو ايكٹيٵ ٞ ٍَٛ ضغٍٛ اهلل ُ 2 

، ٚقٝرٌ: برٌ  رٛٗ ٗ خ٬ؾر١     أ رسّا ٚإؿراٖس بعرسٖا، ٚ رٛٗ ٗ خ٬ؾر١ عثُرإ        ، ٚؾرٗس ، ؾٖٛي٘ يًرٓ   بٔ عيس إٓ ً  

 .عًٞ 

 ُ.6/24، ٚاٱقاب١: 2/606، 666، 6/662، ٚأغس ايػاب١: 6/26، 6/26اْٛط  طْت٘ ٗ:  ا٫غتٝعاب:  

ٕ ا٭ضبر   ُ  3  ٓا ٞ إ رس٣ ا٭غر ٖٚ ، ًعت ضٳبٳاعٹٝٳت٘ٴ ٟ ط ٌ ايص ٞ: اؾُ ٚايطٻباع ُٕدٵتاض،  ٝاض: ا ـٹ ١ٓ ايػرابع١.       ا ٗ ايػر  ٌ ٚشيرو إشا زخر را،  ٜٓا ٞ ايث ر ٗ    و اير  ً  ر١  ٜٗا آي

ٕ ايعطب6/66،644  غٜط  اؿسٜجل: ٚيػا  ،  :ُ  .4/604 ضبو

 4  ُ     ٚ  أ ػررٓهِ قهررا٤ٶُ:   خرينررِأخط رر٘ َػررًِ ٗ قررحٝح٘: نترراب إػرراقا٠، برراب َررٔ اغتػررًـ ؾرر٦ّٝا ؾكهرر٢ خررريّا َٓرر٘ 

 . ُ َٔ  سٜجل أبٞ ضاؾو 6200 : ضقِ 6/6666

 .6/66ؾتح ايياضٟ:  ُ 5 
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ٍٻ عًر٢ شيرو َرا  را٤ ٗ  رسٜجل عًرٞ برٔ أبرٞ طاير           1ُ  ايٓكابُ  : إٔ ايعيراؽ برٔ عيرس   ، ٚقس ز

ِّ، ؾطٳخٻل ي٘ ٗ شيو غأٍ ايٓ   إ ً    .               2ُ ٗ  ععٌٝ قسقت٘ قيٌ إٔ  ٳحٹ

إٔ ٜتحكل َٔ اغتثُاض ا٭َرٛاٍ َكرًح١  كٝكٝر١ ضا حر١ يًُػرتحكٌ، ٚشيرو برإٔ ٜهرٕٛ         

      ٔ ، ؾر٬  ا تُاٍ اْتؿاع إػتحكٌ با٭ضباح أض ح َٔ ا تُراٍ اـػراض٠، ٜٚهؿرٞ ٗ شيرو غًير١ ايٛر

 .3ُ هٛظ ا٫غتثُاض ٗ فا٫ع ٜتػا٣ٚ ؾٝٗا ايطبح ٚاـػاض٠، أٚ ٜهٕٛ ا تُاٍ اـػاض٠ أض ح

ٜٚررتِ ايتحكررل َررٔ شيررو بررإٔ ٜػرريل قررطاض ا٫غررتثُاض زضاغرراع ٜعررسټٖا كتكررٕٛ ٗ امرراٍ    

ا٫قتكازٟ يسضاغ١ اؾس٣ٚ ا٫قتكاز١ٜ؛ ٚشيو يًتأٓنس َٔ َس٣ ضعٝٸ١ إؿطٚعاع ٚاما٫ع اير   

 از اغتثُاض ا٭َٛاٍ ؾٝٗا.ٜط

 ّٚط أٟ َؿطٚع اغتثُاضٟ بث٬ع َطا ٌ نرب٣: 

 ر َط ١ً ايسضاغ١ أٚ َط ١ً َا قيٌ ا٫غتثُاض.6

 ر َط ١ً ايتٓؿٝص أٚ اٱْؿا٤ أٚ َط ١ً اٱْؿام ا٫غتثُاضٟ.6

 ر َط ١ً ايتؿػٌٝ أٚ اٱْتاج. 6

 ٚ ؿٌُ َط ١ً ايسضاغ١ عسٸ٠ َطا ٌ ؾطعٝٸ١:

َٚرٔ خ٬هلرا ٜرتِ ايتعرطف عًر٢ ؾهرط٠ إؿرطٚع، ٚؾٝٗرا ٜرتِ          طقر١، َط ١ً زضاغر١ ايؿ  ُأ 

ُٕتٖٛقررو أٚ اؿا رراع ا٭غاغرر١ٝ يًُػررتًٗٹو، ٚغررري   ؼًٝررٌ إررٛاضز ايرر  ّهررٔ اغررتدساَٗا ٚاي ًرر  ا

 شيو.

ؾٗررصٙ إط ًرر١ عيرراض٠ عررٔ زضاغرر١ خ ررٛٙ عاَرر١، ٚ عتُررس عًرر٢  كررسٜطاع إْايٝرر١ ٫ عًرر٢   

                                                 
، 6/66، ٚإػره:  6/662، َٚػه احملتاج: 2/666، ٚامُٛع: 6/60، ٚا٭ّ: 6/60، ٚبسا٥و ايكٓا٥و: 6/666إيػٛٙ: ُ 1 

 .6/626، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/666ٚاٱْكاف: 

ِ  6/666أخط ٘ أبرٛ زاٚز ٗ غرٓٓ٘: نتراب ايعنرا٠ ، براب ٗ  ععٝرٌ ايعنرا٠ :        ُ 2  ٟ ٗ غرٓٓ٘: نتراب   ُ، ٚايرتَرص 6266  :ضقر

ٗ غٓٓ٘: نتاب ايعنا٠، باب  ععٌٝ ايعنرا٠ قيرٌ    ُ٘، ٚابٔ َا 264  :ضقِ 6/26ايعنا٠، باب َا  ا٤ ٗ  ععٌٝ ايعنا٠: 

ِ  6/666قًرٗا:   ، نُررا 2/666ٚقرس  ػٻرٔ إغرٓازٙ ايٓرٟٛٚ نُرا ٗ امُرٛع:        . 6/606ُ، ٚأٓرس ٗ إػرٓس:   6666  :ضقر

 .6/666ٚاْٛط: َػٓس اٱَاّ أٓس  ْؿط َ٪غػ١ ايطغاي١ُ:   ُ.666  :ضقِ 6/606َصٟ:  ػٻٓ٘ ا٭يياْٞ ٗ قحٝح غٓٔ ايرت

 . 664: م، 6ج6ف١ً فُو ايؿك٘  ايسنتٛض قُس ايؿطؾٛضُ: عُ 3 
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ق١ بع  إعاٜا ايها١َٓ ٗ َؿطٚع َا، ٜتيو شيو ايكٝراّ  ؼًٌٝ  ؿكًٝٞ، ٚإشا أٚٗطع زضاغ١ ايؿط

بسضاغ١  س٣ٚ َيس١ٝ٥.

، َٚررٔ خ٬هلررا ٜررتِ  كررِٜٛ ؾهررط٠ إؿررطٚع  كّٛررّا َيررس٥ّٝا    اؾررس٣ٚ  َط ًرر١ زضاغرر١ ُب 

 يًتحكل ٖا إشا ناْت ايؿطق١ ا٫غتثُاض١ٜ َؿعع١ّ أٚ غري َؿعع١.

 رر٪ثِّط عًرر٢ إؿررطٚع نررإٛقو   ٚٗ ٖررصٙ إط ًرر١ ٜررتِ زضاغرر١ ٚؼًٝررٌ بعرر  ايعٓاقررط ايرر   

 ٚاي اق١ اٱْتا ١ٝ ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚايعا٥س إايٞ ٚمٛ شيو.

َٚٔ خ٬هلا ٜٴعط٣ ؼًٌٝ زقٝل َٚؿكٻٌ يعسز َٔ َط ١ً زضاغ١ اؾس٣ٚ ايتؿك١ًٝٝ رُ  

 اؾٛاْ  ايؿ١ٝٓ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ اي٬ظ١َ ٫ؽاش ايكطاض ا٫غتثُاضٟ.

ايسضاغرر١ إٍ ضأٟ ْٗررا٥ٞ عررٔ اي اقرر١ اٱْتا ٝرر١ ٚإٛقررو ٚايتكٓٝرر١        ٫ٚ بررس إٔ  ٓتٗررٞ ٖررصٙ  

إػررتدس١َ َٚػررتًعَاع ايتؿررػٌٝ ٚإدرراطط احملػرررٛب١، باٱنرراؾ١ إٍ ؼًٝررٌ اٯثرراض ا٫قتكررراز١ٜ        

 .1ُ ٚا٫ تُاع١ٝ يًُؿطٚع بؿهٌ ٚانح ٚقسٻز

٫ختكرام  ٚنٌ ٖرصٙ ايسضاغراع  رتِ قيرٌ اؽراش قرطاض ا٫غرتثُاض، ٚ ٴعٳرسټ َرٔ قٹيٳرٌ أٖرٌ ا           

ٚاـرب٠ ٗ اماٍ ا٫غتثُاضٟ،ٖٚٞ نؿ١ًٝ ر إٕ ؾا٤ اهلل  عاٍ ر بتهٝٝل زا٥ط٠ ا تُاٍ اـػاض٠ ٗ   

 .أَٛاٍ ايعنا٠َؿطٚع اغتثُاض 

ٚيعٌ ايتكًياع اؿاز٠ اي  أقابت بع  اما٫ع ا٫غرتثُاض١ٜ نأغرٛام ا٭غرِٗ  ٪ن رس     

ري إأ١َْٛ؛ إش اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ؾٝٗا أ١ُٖٝ زضاغ١ اؾس٣ٚ ا٫قتكاز١ٜ ٚاؿصض َٔ اما٫ع غ

 ٜٴعس نطبّا َٔ نطٚب اٱُٖاٍ ٚايتؿطٜ٘.

ٖٚررا هررسض شنررطٙ إٔ ايؿكٗررا٤ قررس أؾرراضٚا إٍ َيررسأ ا٫ تٝرراٙ عٓررس ا٫غررتثُاض ٚأُٖٝرر١     

َطاعرا٠ اؾررس٣ٚ ا٫قتكراز١ٜ ػٓيررّا يًدػرراض٠، ٚشيرو عٓررس  رسٜثِٗ عررٔ اغررتثُاض ٚيرٞ ايٝتررِٝ ٕايرر٘،      

 ٛض  ط و إٍ  ٛخِّٞ اؿصض ٚعسّ إداطط٠ َاٍ ايٝتِٝ. ٝجل شنطٚا عس٠ أَ

ٜٚيتراع ير٘ ايعكراض؛ ٭ْر٘ ٜيكر٢ ٜٚٓتؿرو بػًٖتر٘،        " ،2ُ  ٖر662ُ: َٚٔ شيو قٍٛ ايؿِّرياظٟ  ع

                                                 
 .666ر2/604إٛغٛع١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يًيٓٛى اٱغ١َٝ٬  ا٫غتثُاضُ يػٝس ٖٛاضٟ: ُ 1 

ٚٴيٹس بؿريٚظ  باز بؿراضؽ، ٚ ؿكر٘ ٗ   ٖٛ أبٛ إغحام إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـُ 2  ، ْاٍ ايسٜٔ ايؿريٚظ  بازٟ ايؿرياظٟ ايؿاؾعٞ، 

 ٖرُ.662ؾرياظ، ثِ اغتٛطٔ بػساز، ٚنإ َهطب إثٌ ٗ ايؿكا ١ ٚإٓاٚط٠، ٚاْتٗت إيٝ٘ ض٥اغ١ إصٖ ، ٚ ٛٗ غ١ٓ  

 ٗ اؾسٍ. ٗ أقٍٛ ايؿك٘، ٚ إع١ُْٛ ُ، ٚ ؾطح ايًُوُٗ ايؿك٘، ٚ ايتيكط٠ُ، ٚ ايًُو   ايتٓيُٝ٘، ٚ إٗصٻبَُٔ َ٪يؿا ٘:      
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٫ٚ ٜيتاع٘ إ٫ َٔ َإَٔٛ؛ ٭ْر٘ إشا س ٜهرٔ َأَْٛرا س ٜر٪َٔ إٔ ٜيٝرو َرا ٫ ًّهر٘، ٫ٚ ٜيتاعر٘ ٗ         

ٍ   َٛنو قس أؾطف ع٢ً اـطاب أٚ ى ، ٜٚكرٍٛ ابرٔ   1ُ " اف عًٝ٘ اهل٬ى؛ ٭ٕ ٗ شيرو  ػطٜرطّا بإرا

ُ 260: قسا١َ  ع ٘       : "ٖرر ، 2ُ " ٫ ٜٳتٻعٹرط إ٫ٓ ٗ إٛانرو اٯَٓر١، ٫ٚ ٜسؾعر٘ إ٫ٓ ٭َرٌ، ٫ٚ ٜػرطِّض َاير

٘ٴ ٕا ٖٛ َ"ٖرُ:    6066: ٜٚكٍٛ اييٗٛ ٞ  ع رتزز ٫ٚ ٜػطِّض ايٛيٞ َاهلُا  ايٝتِٝ ٚامُٕٓٛ بإٔ ٜٴعٳطِّنٳ

 .3ُ " بٌ ايػ١َ٬ ٚعسَٗا

َٔ باب  أَٛاٍ ايعنا٠ٚإشا ٚ   َثٌ شيو ٗ َاٍ ايٝتِٝ  ؿاّٚا ع٢ً َاي٘، ؾإْ٘ ه  ٗ 

أٍٚ؛ ٭ٕ  ا ١ إػتحكٌ أؾس، َٚطاعا٠ َكًحتِٗ ٚغس خًٓتِٗ أٍٚ.

ُٳطٳ        ٠ ٚأضبا ٗا يكاا إػتحكٌ، اؽاش اٱ طا٤اع ٚا٫ تٝاطاع ايهؿ١ًٝ بيكا٤ ا٭َٛاٍ إػتث

 .4ُ َٚت٢ َا بٝعت ا٭قٍٛ إػتثُط٠ ؾإْٗا ه  إٔ  كطف يكاا إػتحكٌ

ٜٚكرتح بع  اييا ثٌ يتحكٝل ٖصا ايػطض إٔ ٜٴٓٳلٻ ٗ ٚثا٥ل  ؿرػٌٝ ٖرصٙ ا٭َرٛاٍ عًر٢ أْٗرا              

، ٚعٓرس اْتٗرا٤ أ رٌ    َاٍ يًُػتحكٌ ٚ ل خايل هلِ؛ ٚإٔ ٖصا ا٫غتثُاض َ٪ٖقت زعت إيٝر٘ اؿا ر١  

ا٫غتثُاض ه  ضز ضأؽ إاٍ إٍ  ٗر١ ا٫غرتحكام، ٜٚٛق رو عًر٢ شيرو ايكرا٥ُٕٛ عًر٢ ا٫غرتثُاض َرو          

ٗٸس ضمسٞ بصيو، ٖٚصٙ اٱ طا٤اع نطٚض١ٜ؛ ي٬٦ ٜهٕٛ ا٫غتثُاض َسعا٠ّ ٫خت٬ؽ ٖصٙ ا٭َرٛاٍ    ع

 .5ُ باٱ اض٠ اي ١ًٜٛ ٚاغتكابٗا َو َطٚض ايعَٔ نُا  كٌ ييع  ايعكاضاع ايٛقؿ١ٝ إ٪ ٻط٠

ٚ ٛٗط أ١ُٖٝ َثٌ ٖصا ايهاب٘ عٓس َطٚض َرسٸ٠ ظَٓٝر١ طًٜٛر١ عًر٢ إؿرطٚع ا٫غرتثُاضٟ،       

، ٚإٔ هلرصٙ  أَرٛاٍ ايعنرا٠   ؾكس ٜٓػ٢ أٚ ٜتٓاغ٢ بع  ايكا٥ٌُ ع٢ً إؿطٚع أْ٘ َ٪غٻرؼ َرٔ أ رٌ    

  . ا٭َٛاٍ  ٗاع اغتحكام ٫ هٛظ عاٍ َٔ ا٭ ٛاٍ ٚنعٗا ٗ غريٖا

                                                                                                                       
 ُ.6/666، ٚطيكاع ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣: 6/66، ٚٚؾٝاع ا٭عٝإ: 6/666  ٗصٜ  ا٭مسا٤ ٚايًػاع: اْٛط  طْت٘ ٗ:  

 .6/666إٗصب: ُ 1 

 .2/666إػه: ُ 2 

 .6/666نؿاف ايكٓاع: ُ 3 

، ٚف١ًٓ فُو ايؿكر٘  ايرسنتٛض   66 :م ،، ٚاغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري666: م ،ُ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١  ايكطاض4ُ 

 .646: م، 6ج6عيس ايػتاض أبٛ غس٠ُ: ع

 .664: م، 6ج6ُ ف١ًٖ فُو ايؿك٘  ايسنتٛض قُس ايؿطؾٛضُ: ع5 
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ٝٵ  ٓٵهٹررر ا٭قرررٍٛ إػرررتثُط٠ إشا اقتهرررت  ا ررر١ إػرررتحكٌ ٚقرررطؾٗا    1ُ إيرررازض٠ إٍ  ٳ

، ٚشيو نُا ٗ ايهٛاضع اي اض١٥، اي   ت ًٖ  أَٛا٫ّ ٚؾري٠ّ يػس َرا ٜػرتعس َرٔ  ا راع     2ُ هلِ

 ٫  هؿٝٗا ا٭َٛاٍ اي   ٴكٵطف بؿهٌ زٚضٟ ٚؾل  ساٍٚ َٓت١ُٛ. 

ا٭قٍٛ إػتثُط٠ ٖا ٜكيٌ ايتٓهرٝ  ٚاييٝرو بؿرهٌ    ٚيصيو ؾُٔ إػتحػٔ إٔ  هٕٛ 

 َٚا ٫ ٜعٛز ع٢ً إػتحكٌ بايهطض بػي  اـػاض٠ احملت١ًُ َٔ بٝو  ًو ا٭قٍٛ.غطٜو، 

   ٔ ٖٖر ير٘ ٫ٜٚر١ عاَر١ نرٛيٞ ا٭َرط أٚ َرٔ ٜكرّٛ َكاَر٘ َرٔ شٟٚ           إٔ ٜٴتٻدص قرطاض ا٫غرتثُاض 

ُ ، ؾاٱَرراّ ٖررٛ ايٓا٥رر  عررٔ إػررتحكٌ،     3ٝابرر١ ايؿررطع١ٝ  ا٫ختكررام؛ ٚشيررو َطاعررا٠ّ ٕيررسأ ايٓ   

  رراظ يرر٘ ايتكررطٸف ؾٝرر٘ يكرراا إػررتحكٌ َرراٍ ايعنررا٠َٚكتهرر٢ ٫ٜٚترر٘ ايعاَرر١ ٚؾعررٌ ا٭قررًح ٗ 

ٖٓرٔ  ترٛؾط ؾٝر٘        ٕا  كسّ َٔ أزي١ ع٢ً  رٛاظ شيرو  با٫غتثُاض ٚغريٙ  ، ْٚا٥ير٘ ٗ شيرو َثًر٘ إشا نرإ 

 ايعساي١ ٚايهؿا١ٜ. 

ؾُعٝراع اـريٜر١ ٜكرسم عًٝر٘ ٚقرـ ايٓٝابر١ عرٔ اٱَراّ َتر٢ َرا  كرًت            ٚقس  كسٸّ إٔ ا

 ع٢ً ايرتخٝل ايطمسٞ بايعٌُ ٚقي  أَٛاٍ ايعنا٠ ٚقطؾٗا .

؛ 4ُ إٔ ٜٴػٵٓس اٱؾطاف ٚإزاض٠ اغتثُاض ٖصٙ ا٭َٛاٍ إٍ شٟٚ اـررب٠ ٚا٭َاْر١ ٚا٫غرتكا١َ   

أٚ اخرت٬ؽ ؾر٤ٞ َٓٗرا؛ ٭ٕ اٱؾرطاف      صٙ ا٭َٛاٍٚشيو يهُإ عسّ خٝا١ْ ايكا٥ٌُ ع٢ً اغتثُاض ٖ

إياؾط ع٢ً ا٭َٛاٍ إػتثُط٠ ١َٓٛ اـٝا١ْ َٔ قٹيٳرٌ نرعٝؿٞ اٱّرإ، نُرا إٔ ا٫غرتثُاض وتراج       

ٝٵطٳٙ َا وكل ايؿا٥س٠ ٚإكًح١.  إٍ زضا١ٜ ٚنؿا١ٜ اقتكاز١ٜ  هؿٌ غٳ

                                                 
ٓٵهٹررٝ  إرراٍ:   كررٝري إترراع ْٳِكررسّا بيٝررٕو أٚ َعاٚنرر١ُ. 1  ٖٓرراز:َععررِ إكرر ًحاع ا٫قتكرراز١ٜ يٓ ُ  ٳ . ٚأقررً٘: ايررٓٻ ټ 662م عٜرر٘ 

ُٻ٢ ْان٘ا إشا قاض ْكسّا بعس إٔ نإ َتاعّا. ايكاَٛؽ احملٝ٘  .466 ْه ُ: م ٚايٓٻاضټ، ٖٚٛ ايٓٻِكس، ٚقٌٝ: إِا ٜٴػٳ

 .646: م، 6ج6، ٚف١ًٓ فُو ايؿك٘  ايسنتٛض عيس ايػتاض أبٛ غس٠ُ: ع666: ُ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١  ايكطاضُ: م2 

، َٚكراضف ايعنررا٠ ًُٚٝهٗررا  66، ٚاغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنرا٠ يؿرريري: م  666ُ أعراع ٚأعُرراٍ ايٓرس٠ٚ ايثايثرر١  ايكرطاضُ : م   3 

 .666يًعاْٞ: م

 ، ٚفًٖر١ فُرو ايؿكر٘  ايرسنتٛض    66 :م، ، ٚاغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري666: ُ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١  ايكطاضُ: م4 

 . 66: ، ٚايتٛ ٝ٘ ا٫غتثُاضٟ: م664: م، 6ج6ع، ايؿطؾٛضُ
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ٛٻ٠  ايهؿا١ٜ ٚاـرب٠ُ ٚا٭َا١ْ، ؾُٗا  نعٓا ٞ طا٥ط، ٫ٚ غ٢ٓ يًعٌُ ٖٚهصا ؾ٬ بس َٔ ايك

 .(ِإنَّ َخْيَر َمْن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِمنُي ) ا٫غتثُاضٟ عُٓٗا

 ؾر٬ برس   كايؿ١ يٮ هراّ اـاقٸر١ بٗرصٙ ا٭َرٛاٍ.     أَٛاٍ ايعنا٠أ٫ٓ ٜرت ٻ  ع٢ً اغتثُاض 

َررٛاٍ ايرر  ػرر  ؾٝٗررا،    ، َٚررا ٜتعًررل بأ هرراّ ٚؾررطٚٙ ا٭    َررٔ َطاعررا٠ ؾررطٚٙ ٚ ررٛب ايعنررا٠   

 ا٫غتثُاض. قطف عٛا٥س باٱناؾ١ إٍ ايتحكل َٔ َكاضؾٗا عٓس

إٔ ٜهٕٛ ا٫غتثُاض ٗ فا٫ع َؿرطٚع١ نايتعراض٠ ٚايكرٓاع١ ٚايعضاعر١ ٚمٖٛرا، ؾر٬       

ٗ فررا٫ع قطَرر١، نتؿررػًٝٗا ٗ ايؿررطناع ٚإكرراضف ايرر       أَررٛاٍ ايعنررا٠ هررٛظ اغررتثُاض  

، أٚ إ٪غػرراع ايتعاضٜرر١ ايرر   عُررٌ ٗ ْؿرراٙ قررطٻّ نيٝررو إررٛاز احملطَرر١ ؾررطعّا     تعاَررٌ بايطبررا

 .1ُ ناـُط ٚا٭قٓاّ ٚ ٫ع ايًٗٛ، أٚ  كّٛ بتأ ري ؾ٤ٞ َٔ ٖتًها ٗا ٭غطاض قط١َ

ٜٚٓررسضج نررُٔ ٖررصا ايهرراب٘ أٜهررّا َٓررو ايتعاَررٌ بٗررصٙ ا٭َررٛاٍ ٗ عكررٛز قطَرر١ ؾررطعّا،  

ساع ٚايػطض ٚغريٖا َٔ أْٛاع اييٝٛع احملطَر١ اير  بٳػٳرَ ٗا ايؿكٗرا٤     ناييٝٛع ايكا١ُ٥ ع٢ً ايػـ ٚاـ

 ٗ نتيِٗ .

، بررٌ ٖررٛ عرراّ يهررٌ اغررتثُاض، ٚإِررا  ررا٤   أَررٛاٍ ايعنررا٠ يررٝؼ خاقررّا باغررتثُاض   ٖٚررصا

 ايتأنٝس عًٝ٘ ٖٓا ٕا ًٜٞ:

 هلا َكاضف ؾطع١ٝ، ٚقطؾٗا ٕػتحكٝٗا ُقطٵب١ْ ٜٴتٳَكطٻب بٗرا إٍ اهلل  أَٛاٍ ايعنا٠إٔ  -أ

ٌٻ، ؾ٬بس إٔ  هٕٛ طِّير١ ٫ خيٝثر١، ٚقرس قراٍ ضغرٍٛ اهلل       ٕٻ اهلَل َطِّر ٷ ٫    ": ععٻ ٚ  ٜټٗرا ايٓٻراؽٴ! ٔإ َأ

ِّيّا ٌٴ إ٫ٖ َط  .2ُ "ٜٳِكيٳ

                                                 
، َٚكراضف ايعنرا٠ ًُٚٝهٗرا    66: ، ٚاغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ يؿريري: م    666: ُ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١  ايكرطاضُ: م 1 

 .66: م ،، ٚايتٛ ٝ٘ ا٫غتثُاضٟ يًعنا666٠: م ،يًعاْٞ

ُ 6066ضقرِ    6/606:  ايكرسق١ َرٔ ايهػر  اي ِّر  ٚ طبٝتٗرا      ٍٛرراب قيررعنا٠ ، براب ايررتر٘:نررػًِ ٗ قحٝحرر٘ َررُ أخط 2 

 .َٔ  سٜجل أبٞ ٖطٜط٠ 
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ؾٝ٘ اؿجل ع٢ً اٱْؿرام َرٔ اؿر٬ٍ، ٚايٓٗرٞ عرٔ اٱْؿرام َرٔ        "ٖرُ: 262: قاٍ ايٟٓٛٚ  ع

 .1ُ "غريٙ

هثريٖا يكاا إػتحكٌ قس ؼٌُ بع  ايكرا٥ٌُ  إٔ ايطغي١ ٗ  ١ُٝٓ ا٭َٛاٍ ٚ  -ب

ع٢ً ا٫غتثُاض ع٢ً غًٛى أٟ ططٜل وك ل ٖصا اهلسف ٚإٕ نإ قطَّا أٚ نرإ ؾٝر٘ ؾٴريٵ١ٗ؛ ٚيرصا     

ِّؽ  ٛٚٝـ ا٭َٛاٍ ٗ فا٫ع قط١َ.  نإ ٫ بس َٔ ايتأنٝس ع٢ً إٔ َكًح١ إػتحكٌ ٫  ٴػٳ

 اض١ٜ َٓاغي١ ٫غتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ، َٚٓٗا:ٚقس شنط بع  اييا ثٌ عسٸ٠ فا٫ع اغتثُ

إ ررراض٠ ايعكررراضاع ٚاييهرررا٥و ٚايػرررًو ا٫غرررت٬ٗن١ٝ،  ٝرررجل ٜكرررّٛ قرررٓسٚم ايعنرررا٠   رررر1

بإ اض ٗررا ٕرررٔ ٜطغرر ، ّٚهرررٔ إ اض ٗرررا يرريع  إػرررتحكٌ بررأ ٛض ظٖٝرررس٠ يٝكَٛرررٛا     

 با٫ْتؿاع بٗا إٍ إٔ ٜػتػٓٛا.

٠ قٛض، َٓٗا َؿاضن١ إػرتحكٌ  ٌُٜٛ إػتحكٌ عٔ ططٜل إؿاضن١، ٚيصيو عسٸر 2

ايكازضٜٔ ع٢ً ايعٌُ ٗ َؿاضٜو إْتا ١ٝ ٜعٛز  ع٤ َٔ ضٜعٗا إيِٝٗ، ّٚهٔ ًُٝهِٗ 

ٖصٙ إؿاضٜو بعس َسٸ٠ ظ١َٝٓ، نُا ّهٔ ًُرٝهِٗ عرسٸ٠ أغرِٗ ٗ َ٪غػر١ قرػري٠      

أٚ َتٛغٸرر ١ ٜهْٛررٕٛ عُررا٫ّ ؾٝٗررا يٝحٓؿررعِٖ شيررو عًرر٢ ايطؾررو َررٔ اٱْتا ٝرر١ ٚؼػررٌ  

 . ايٓٛع١ٝ

ٌُٜٛ إػتحكٌ ايكازضٜٔ ع٢ً ايعٌُ ٗ ايعضاع١ عٔ ططٜل إعاضع١ ٚإػاقا٠،  ٝرجل  ر 3

 ٜهٕٛ يًُػتحل  ع٤ َٔ ايعضع أٚ ايثُط٠ .

ٜٚٓيػررٞ ايرتنٝررع عًرر٢ إؿرراضٜو شاع ا٭بعرراز ا٫ تُاعٝرر١ ايرر   ػررِٗ ٗ خسَرر١ امتُررو     

١ٝ ٚايعضاعٝررر١ ٚاٱْتا ٝررر١  ٚ طؾرررو ايؿكرررط ٚاؿا ررر١ عرررٔ إػرررتحكٌ نإؿررراضٜو اي يٝررر١ ٚايكرررٓاع     

 . 2ُ بأْٛاعٗا

ّهٔ  هٜٛٔ ؾ١ٓ  هِ  أَٛاٍ ايعنا٠ٚيًتحٗكل َٔ  ٛاؾط ٖصٙ ايهٛاب٘ عٓس اغتثُاض 

عًُرررا٤ ؾرررطعٌِّ ، ٚخرررربا٤ ٗ امررراٍ ا٫قتكرررازٟ ؛ يتكرررّٛ ٖرررصٙ ايًعٓررر١ بايطقابررر١ عًررر٢ ايعًُٝررراع   

                                                 
 . 6/600ُ ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً قحٝح َػًِ : 1 

ُ اْٛط  ؿكٌٝ ٖصٙ اما٫ع ٗ عجل  اغرتا ٝع١ٝ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ُ يًسنتٛض ؾاضؽ َػرسٚض ر عًر٢ َٛقرو ٚظاض٠ ايؿر٪ٕٚ      2 

 ُ .www.marwakf-dz.org/Majaletmasjeedٱْرتْت ر ف١ً ضغاي١ إػعس  ايس١ٜٝٓ ٚا٭ٚقاف باؾعا٥ط ع٢ً ا
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ا٫غرتثُاض َؿرطٚٙ بترٛاؾط ٖرصٙ      ا٫غتثُاض١ٜ ، ٚايتحكل َٔ  ٛاؾط ٖصٙ ايهٛاب٘ ، خاق١ إٔ  ٛاظ

 .  ايهٛاب٘ ، ؾإشا س  تٛؾط س ّهٔ ايكٍٛ باؾٛاظ

 

 

 املبحث الرابع

 أحكاو متعلقة باشتثنار أموال السكاة

بهررٛاب ٘ إتكسَرر١ ؾررإٕ مثرر١   َررٔ قٹيررٌ اؾُعٝرراع اـريٜرر١  إشا  كررطض  ررٛاظ اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ 

ُٕػٵرتثُط٠ ٚاؿكرٛم إتعًكر١ بٗرا َرٔ ْؿكراع         تعًرل بهرُإ ا٭  أ هاَّا  عطض هلصا ا٫غتثُاض  َرٛاٍ ا

 ا ًٜٞ أعطض هلصٙ إػا٥ٌ بإهاظ .ايكا٥ٌُ عًٝٗا ٚ هِ إخطاج ظنا ٗا، ٚؾُٝ

ؾإْر٘ قرس ٜٓؿرأ عرٔ شيرو خػراض٠ أٚ        ت اؾُعٝاع اـري١ٜ باغتثُاض أَٛاٍ ايعنرا٠ إشا قاَ

ٖرصٙ  ، ؾٝتهطض إػرتحكٕٛ يرٓكل    ٍ أٚ ْكل ٗ قُٝتٗا أثٓا٤ ايعًُٝاع ا٫غتثُاض١ٜ ًـ هلصٙ ا٭َٛا

، ٖٚصا ٜسعٛ إٍ اييحجل ٗ نُإ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ير٬٦ ٜهرٝو  رل     ا٭َٛاٍ اي  ناْت غتكطف هلِ

 إػتحكٌ .

ْٛطّا ٭ٕ َرٔ أبرطظ أزير١ إراْعٌ ٫غرتثُاض       ا٭َٛاٍ إػتثُط٠ ٚ تأٖنس أ١ُٖٝ عجل نُإ

، ٚٗ ٖرصا  نُرا  كرسّ    ا٠ إٔ شيو ٜٴعٳطِّض ا٭َٛاٍ يًدػاض٠، ؾٝتهطض إػتحكٕٛ بػري  شيرو  ايعن

   ٕ ، َررو ايتأنٝررس عًرر٢ أُٖٝرر١ ايكٝرراّ   إيحررجل ٜررتِ عررطض ٖررصا ا٫ تُرراٍ َٚررا ٜٓؿررأ عٓرر٘ َررٔ نررُا

بسضاغاع زقٝك١ يًتحكل َٔ ايؿطم ا٫غتثُاض١ٜ ٚاؾس٣ٚ ا٫قتكاز١ٜ قيٌ اؽاش قطاض اغتثُاض ٖصٙ 

 .؛ ٚشيو يتهٝٝل زا٥ط٠ ا تُاٍ اـػاض٠ ا٭َٛاٍ 

ٚقس ْل ايؿكٗا٤ ٗ نتاب ايعنا٠ ع٢ً إٔ ٜس اٱَاّ ع٢ً أَٛاٍ ايعنا٠ ٜس أَاْر١، ؾر٬   

 .1ُ نُإ عًٝ٘ إشا  ًـ إاٍ بٝسٙ َٔ غري  ؿطٜ٘، ٜٚهُٔ إٕ  ًـ بتؿطٜ٘ َٓ٘

ٗ شيو، ٚايػاعٞ ايصٟ ٜٓٝي٘ اٱَاّ ٗ ْو ايعنا٠ ٚ ؿطٜكٗا ع٢ً َػتحكٝٗا ناٱَاّ 

                                                 
 .6/624، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/44، ٚإػه: 6/666،َٚػه احملتاج: 2/666ُ امُٛع يًٟٓٛٚ: 1 
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 ٝجل ْلٻ ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ ٜسٙ نٝرس اٱَراّ ٗ ايهرُإ، ؾرإشا  ًرـ إراٍ بٝرسٙ َرٔ غرري  ؿرطٜ٘ س           

 .1ُ ٜهُٔ؛ ٭ْ٘ أٌَ

ٚٳضٵزٹٟ  ع ٚإشا ًٖهت ايعنا٠ ٗ ٜس ايعاٌَ قيرٌ قػرُتٗا أ رعأع    ": 2ُ ٖر660ُ: قاٍ إا

 .3ُ "ضبٻ إاٍ، ٚس ٜهُٓٗا ايعاٌَ إ٫ بايعسٚإ

 اي  ض ٖا ايؿكٗا٤ َٛ ي١ّ يتهٌُ اٱَاّ أٚ ايػاعٞ: َٚٔ قٛض ايتؿطٜ٘

 .4ُ ر إٔ ٜككِّط ايػاعٞ ٗ  ؿٜ أَٛاٍ ايعنا٠  ت٢  تًـ أٚ  هٝو أٚ  ٴػٵطم 6

ر إٔ ٜ٪خِّط اٱَاّ أٚ ايػاعٞ  ؿطٜل أَرٛاٍ ايعنرا٠ بػرري عرصض، ؾرإشا أخٻرط ايتؿطٜرل ٚقرس           6

ُٹٔ إاٍ إ ٚٴ ٹرس  عٳطٳف إػتحكٌ ٚأَهٓ٘ ايتؿطٜل عًِٝٗ نٳ شا  ًـ أٚ ناع أٚ غٴٔطم، ٫ٚ ٜهُٔ إشا 

 .5ُ عصض يتأخريٙ ناْتٛاض ا تُاع ايؿكطا٤ أٚ ا تُاع ايعنا٠

ر إٔ ٜكرتض اٱَاّ أٚ ايػاعٞ ايعنرا٠ قيرٌ  ًرٍٛ اؿرٍٛ ؾتتًرـ ٗ ٜرسٙ، غرٛا٤ٶ أنرإ         6

ٗ  6ُ اقرتان٘ بػ٪اٍ َٔ ايؿكطا٤  ٖرصٙ  أٚ ضب إاٍ أّ س ٜهٔ بػ٪اهلِ، ع٢ً خ٬ف بٌ ايؿكٗرا٤ 

 .7ُ ايكٛض٠

ر إٔ ٜأخص ايػاعٞ بع  أَٛاٍ ايعنا٠ قيٌ ٚقت إخطا ٗرا، نُرا يرٛ أخرص ايثُراض قيرٌ       6

                                                 
 ، ٚايؿطح ايهريري 6/666، ٚإػه: 2/666،ٚامُٛع: 666: ، ٚا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ يًُاٚضزٟ: م6/666ُ اييحط ايطا٥ل: 1 

 .662، 6/626، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/606، ٚاٱْكاف: 6/666يؿُؼ ايسٜٔ ابٔ قسا١َ: 

ٚٳضٵزٹٟ ايكانرٞ، ايؿكٝر٘ ايؿراؾعٞ ا٭قرٛيٞ إؿػِّرط ا٭زٜر . ْػريت٘ إٍ بٝرو َرا٤                2  ُ ٖٛ ع٢ً بٔ قُرس برٔ  يٝر ، أبرٛ اؿػرٔ إرا

ٛٳضٵز. زضٻؽ ٗ اييكط٠ ٚبػرساز، ٚ رٖٛي٢ ايكهرا٤ ٗ بًرسإ نرثري٠، ٚنر       إ َرٔ ٚ رٛٙ ؾكٗرا٤ ايؿراؾع١ٝ ٚنيراضِٖ، ٚير٘ َهاْر١        اي

 ٖرُ.660ضؾٝع١ عٓس اـًؿا٤، ٚنإ َربظّا ٗ غا٥ط ايعًّٛ ٚايؿٕٓٛ، ٚ ٛٗ ٗ بػساز غ١ٓ  

  اؿاٟٚ ايهيريُ، ٚ اٱقٓاعُ ٗ ايؿك٘، ٚ ا٭ هاّ ايػً ا١ُْٝ، ٚ أزب ايسْٝا ٚايسُٜٔ، ٚ قإْٛ ايٛظاض٠ُ. َٔ َ٪يؿا ٘:       

 ُ.6/626 ، ٚطيكاع ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣: 6/646، ٚٚؾٝاع ا٭عٝإ: 666:  طيكاع ايؿكٗا٤: م ط  طْت٘ ٗ:اْٛ      

 .666: ُ ا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ: م3 

 .2/666ُ امُٛع 4 

 .6/626، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/666، َٚػه احملتاج: 2/666ُ امُٛع 5 

، ٚعرراز٠ ا٭قررحاب إطرر٬م ٖررصٙ ايًؿٛرر١ ٗ َثررٌ ٖررصا ايػررٝام ٱضاز٠      ُ قرراٍ ايٓررٟٛٚ:  إررطاز بررايؿكطا٤: ْٝررو أقررٓاف ايعنررا٠    6 

ا٭قٓاف، ٖٚٛ َٔ باب ايتعيري باييع  عٔ اؾُٝو، ٚخكٛا ب٘ ايؿكطا٤؛ ٭ْٗرِ أٖرِ ا٭قرٓافُ. ؼطٜرط أيؿراٚ ايتٓيٝر٘ يًٓرٟٛٚ:        

 .664: م

 .6/624، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/46، ٚإػه: 6/666، ٚضٚن١ اي اييٌ: 2/666، ٚامُٛع: 6/66ُ بسا٥و ايكٓا٥و: 7 
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 .2ُ ، َٚثً٘ يٛ أخص إعسٕ ايصٟ ٚ يت ؾٝ٘ ايعنا٠ قيٌ  ٓكٝت٘ ؾتًـ1ُ إٔ ػـ ؾتًؿت ٗ ٜسٙ

ٚقس  كسّ إٔ اؾُعٝاع اـري١ٜ إطخٸك١ َٔ قيرٌ ايسٚير١  كرّٛ َكراّ اٱَراّ ٗ ايتكرطف       

ع عًر٢ أَرٛاٍ ايعنرا٠ ٜرس أَاْر١، ؾر٬       ُعٝرا ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو  هٕٛ ٜرس ٖرصٙ اؾ   أَٛاٍ ايعنا٠ ، ٗ

، ٚ ٦ٓٝصٺ ّهٓٓا ايكٍٛ بإٔ ٖرصٙ اؾٗراع ٫  هرُٔ اـػراض٠ أٚ       هُٔ َا  ًـ َٓٗا إ٫ بايتؿطٜ٘

عرٔ اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ إشا س ٜهرٔ شيرو بتؿرطٜ٘ َٓٗرا، أَرا إشا ؾططرت ؾإْٗرا             ٧ايتًـ ايٓاؾ

 ؛ ٚشيو ٕا ًٜٞ:3ُ هُٔ 

ٖصٙ ، ؾإشا اؽصع اؾُعٝاع اـري١ٜأ٫ّٚ: َا َه٢ َٔ  ٛاظ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ 

، ٚأ رطع َرا ًٜرعّ َرٔ زضاغراع اقتكراز١ٜ،        ا٫ تٝاطاع اي٬ظ١َ يًحًٝٛير١ زٕٚ اـػراض٠   اؾُعٝاع

سّ  ؿطٜ ٗا، ٚقرس  ؾإْٗا ٫  هٕٛ َؿطط١ّ يٛ  سثت خػاض٠ أٚ  ًـ يًُاٍ، ؾ٬  هُٔ ٖصا ايتًـ يع

، ٚ هررُٔ َررو  هرر٢ شيررو أْٗررا ٫  هررُٔ إشا س  ؿررطٙ كررسٻّ إٔ ٜررسٖا عًرر٢ ا٭َررٛاٍ ٜررس أَاْرر١، َٚكت

 ايتؿطٜ٘ ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ خػاض٠ ا٭َٛاٍ أٚ  ًؿٗا .

ُ. ٚايكاعس٠ بٗرصا ايًؿرٜ   ثاّْٝا: إٔ َٔ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ إعترب٠:

ٝٻ66١  ٖٞ إازٻ٠ ضقِ  .4ُ ُ َٔ ف١ًٖ ا٭ هاّ ايعٳسٵيٹ

: أْر٘ ٫ ٜرت ر  عًر٢    ايتعاّ بتعرٜٛ  َرايٞ عرٔ نرطض يًػرري،      ٚايهُإ ٗ ايكاعس٠:

ؾدل نُإ بػي  ؾعً٘ أٚ عسّ ؾعً٘ ؾ٦ّٝا إشا نرإ شيرو َٓر٘  را٥عّا ؾرطعّا؛ ٭ٕ  ػرٜٛؼ ايؿراضع        

  ا٥عّا. شيو ايؿعٌ أٚ ايرتى ٜكتهٞ ضؾو ايهُإ عٓ٘، ٚإ٫ س ٜهٔ شيو

                                                 
 .2/666     ، ٚايؿطح ايهيري ٚاٱْكاف:6/640، ٚإػه: 6/642، َٚػه احملتاج: 6/622ُ امُٛع: 1 

 .6/666، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/666، َٚػه احملتاج: 2/46ُ امُٛع 2 

ٛقررٝاع إتعًكرر١ َكررطف ايعرراًٌَ عًرر٢  ُ أعرراع ٚأعُرراٍ ايٓررس٠ٚ ايطابعرر١ يكهرراٜا ايعنررا٠ إعاقررط٠ إٓعكررس٠ ٗ اييحررطٜٔ  ايت   3 

 .266: ايعنا٠ُ: م

ُٳس َررٔ ايؿكرر٘ اؿٓؿررٞ، ٚ ؿررتٌُ عًرر٢ فُٛعرر١ َررٔ  أ هرراّ إعررا٬َع ٚايررسعا٣ٚ     4  َٴػٵررتٳ ُ ٖررصٙ امًرر١ عيرراض٠ عررٔ قررإْٛ َررسْٞ 

ٝٸٓرراع أضقرراّ ٖررر، ٚقررٝػت ا٭ هرراّ عًرر٢ ؾررهٌ َررٛاز شاع   6642، ٚقررس ٚنررعتٗا ؾٓرر١ عًُٝرر١ ٗ ايسٚيرر١ ايعثُاْٝرر١ غرر١ٓ    ٚايي

 ٌ َرراز٠، ٚقٴررسِّضٳع امًرر١ َررصن ط٠ إٜهررا ٝٸ١ عررٔ ا٭غررياب    6466اؿسٜثرر١، ٚ ررا٤ فُٛعٗررا ٗ  َتػًػرر١ً عًرر٢ ِرر٘ ايكررٛاْ

إٛ يرر١ يٛنررعٗا، ثررِ َكسَرر١ ؾكٗٝرر١، ثررِ شنررطع طا٥ؿرر١ َررٔ ايكٛاعررس ايهًٝرر١ ايؿكٗٝرر١ ٗ  ػررو ٚ ػررعٌ َرراز٠، ٚقررسض ا٭َررط     

ٌ   6666ايػً اْٞ ٗ ؾرعيإ غر١ٓ    بامًر١ ٚ  يٝرل أ هاَٗرا ٗ قرانِ ايسٚير١. اْٛرط: إرسخٌ ايؿكٗرٞ ايعراّ           ٖرر بًرعّٚ ايعُر

 . 666ر6/662يًعضقا: 
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: يٛ  ٳَؿط إْػإ ٗ ًَه٘ اـام  ٴِؿط٠ّ، ؾرتزٻ٣ ؾٝٗا  ٝٛإ يػريٙ، 

ؾإْرر٘ ٫ ٜهررُٓ٘؛ ٭ٕ  ٳِؿررطٳٙ ٖررصا  ررا٥ع، غرر٬ف َررا يررٛ  ٳَؿررط ٗ اي طٜررل ايعرراّ؛ ٭ْرر٘ ٜهررٕٛ  ٦ٓٝررصٺ  

 .1ُ َعتسّٜا ع٢ً  ل ايعا١َ، ؾٝهُٔ ايهطض

نُا  ا٭بٛاب ايؿك١ٝٗ ٗ نت  ايؿكٗا٤ إتكسٌَ، ٚؾطٚع ٖصٙ ايكاعس٠ نثري٠ َيثٛث١ ٗ

 .2ُ ْل ع٢ً شنطٖا َٚا ٜتؿطع عٓٗا بع  إكٓؿٌ ٗ ايكٛاعس ايؿك١ٝٗ

ٍ  ُعٝع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ ؾإٕ اؾٚبٓا٤ٶ  ايعنرا٠ ٫ هر  عًٝٗرا     ١ اي   ػرتثُط أَرٛا

عرررٔ  ٧٭ٕ شيرررو ْاؾرررا٫يترررعاّ بتعرررٜٛ  َرررايٞ عٓرررس  رررسٚع  ًرررـ أٚ خػررراض٠ يٮَرررٛاٍ إػرررتثُطٳ٠؛   

ا٫غررتثُاض، ٖٚررٛ  ررا٥ع ؾررطعّا نُررا  كررسّ، إ٫ إٔ شيررو َؿررطٚٙ بررإٔ ٜٴطاعرر٢ ٗ ٖررصا ا٫غررتثُاض        

ايهٛاب٘ اي  غيل شنطٖا ٗ ايؿكٌ ايثايجل، ٚعرسّ َطاعرا٠ ٖرصٙ ايهرٛاب٘ ٜٴعٳرسټ  ؿطٜ رّا ٜٛ ر         

 ايهُإ عٓس اـػاض٠ أٚ ايتًـ.

 :إٛ ي١ يًهُإ َٚٔ قٛض ايتؿطٜ٘ 

س٠ أَٛاٍ ايعنا٠ َث٬ّ ٗ إكاضف َو عسّ قطؾٗا ٕػتحكٝٗا  تر٢  كرٌ قُٝتٗرا    ر ػُٝس أضق6

 بػي   ػري ق١ُٝ ايع١ًُ، خاق١ ٗ ايي٬ز اي   عاْٞ َٔ ان طاب ٗ ق١ُٝ ايع١ًُ .

ر إٜساع ا٭َٛاٍ ٗ أَانٔ غري  ١َٓ غٛا٤ٶ أناْت ْكرٛزّا أّ ناْرت أعٝاْرّا نإاؾر١ٝ ٚاـراضج      6

 . شيو  ًؿٗا أٚ غطقتٗا ٚمٛ شيو َٔ ا٭ضض، عٝجل ٜٓؿأ عٔ

ر عسّ إ طا٤ ايسضاغاع ايهاؾ١ٝ يًتحكل َٔ اؾس٣ٚ ا٫قتكاز١ٜ، عٝرجل  ٴِكرسٹّ  ٗر١ ايعنرا٠     6

ز١ٜ، ؾٝٓؿرأ عرٔ   ع٢ً  ؿرػٌٝ ا٭َرٛاٍ ٗ َؿراضٜو ػاضٜر١ قيرٌ ايتحكرل َرٔ  رسٚاٖا ا٫قتكرا         

ُٹطع ٗ شيو خػاض٠ ا٭َٛاٍ نُا  سع ٗ ا٭َٛاٍ اي  ُاغتث

ر إداطط٠ با٭َٛاٍ بتؿػًٝٗا ٗ فا٫ع غرري َأَْٛر١ فاًَر١ّ ؾٗراع َايٝر١ أٚ ؼكٝكرّا ٭ٖرٛا٤        6

 ؾدك١ٝ.

                                                 
َٴِ ًَكرّا، أَرا         6/6066ُ إسخٌ ايؿكٗٞ ايعاّ يًعضقا: 1  ٝٻرس٠ْ برإٔ ٜهرٕٛ اؾرٛاظ ايؿرطعٞ  رٛاظّا  َٴَك . ٚقس شنط ايعضقا إٔ ايكاعس٠ 

ٝٻس ؾإْ٘ ٫ ٜٓاٗ ايهُإ؛ ٚيصيو ٜ َُٕك هُٔ إه ط ق١ُٝ طعراّ ايػرري إشا أنًر٘ يرسؾو اهلر٬ى عرٔ ْؿػر٘ َرو إٔ ا٭نرٌ          اؾٛاظ ا

 ررا٥ع بررٌ ٚا رر ، يهررٔ ٖررصا اؾررٛاظ َكٝررس ؾررطعّا عؿررٜ  كررٛم ايػررري، ٚقررس  عررٌ بعرر  ؾٴررطٻاح امًرر١ ٖررصا إثرراٍ ٚغررريٙ َررٔ    

 .6/46اغتثٓا٤اع ايكاعس٠. اْٛط: زضض اؿهاّ ٗ ؾطح ف١ً ا٭ هاّ يعًٞ  ٝسض: 

 .62،660: ، ٚايكٛاعس ٫بٔ ض  : م6/602، 666، 6/666ٕٓثٛض يًعضنؿٞ: ُ اْٛط: ا2 
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ر عسّ اختٝاض شٟٚ ايهؿا١ٜ ٚا٭َا١ْ يٲؾطاف ع٢ً اغتثُاض ا٭َٛاٍ، ٖا قس ٜٓؿأ عٓ٘ خٝاْر١  6

 أٚي٦و ايكا٥ٌُ ع٢ً ا٫غتثُاض ٚاخت٬ؽ ؾ٤ٞ َٔ ا٭َٛاٍ.

َٔ ايتؿطٜ٘، ؾإٕ ايرصٟ  كرٌ ايتؿرطٜ٘ َرٔ  ٗتر٘ ٖرٛ إػر٪ٍٚ عرٔ          ٚإشا َا  كٌ ؾ٤ٞ

 ايتعٜٛ  إايٞ ٕا ْؿأ عٔ  ؿطٜ ٘ َٔ خػاض٠ أٚ  ًـ.

أَا َو عسّ ايتؿطٜ٘ ٚ ٛاؾط نٛاب٘ ا٫غتثُاض ؾإٕ ا تُاٍ اـػراض٠ ٜهرٕٛ قًر٬ّٝ، ٚٗ    

ايسٚضٜرر١   ايرر١ ٚقٛعرر٘ ؾررإٕ  ٗرر١ ا٫غررتثُاض ٫  هررُٔ اـػرراض٠، بررٌ ّهررٔ  عٜٛهررٗا َررٔ ايعٛا٥ررس    

 ٫غتثُاض ا٭َٛاٍ ا٭خط٣، عٝجل ٜتِ  ػ ١ٝ اـػا٥ط َٔ ا٭ضباح بؿهٌ  سضهٞ.

ٚقس غ٦ٌ ؾه١ًٝ ايؿٝذ عيس اهلل بٔ  ربٜٔ عرٔ نرُإ َٛٚرـ اؾُعٝر١ ٗ  اير١ خػراض٠       

ْط٣ أْ٘ ٫ غطا١َ عًٝ٘ ٫ٚ نرُإ، بؿرطٙ أ٫ ٜتعرس٣ ٫ٚ ٜؿرطٙ     أَٛاٍ ايعنا٠ إػتثُط٠ ؾأ اب : "

ٚٓر٘   َتابع١ شيو إاٍ، ٚبؿطٙ أ٫ ٜكسّ ع٢ً شيرو ا٫غرتثُاض إ٫ بعرس إٔ ٜػًر  عًر٢      ٫ٚ ٜتػاٌٖ ٗ

 .ُ 1 ٠"ٚ ٛز ايطبح ؾٝ٘ ٚعسّ اـػاض

ٖٚرررصٙ اؿكرررٛم  ؿرررٌُ َكررراضٜـ ا٫غرررتثُاض ْٚؿكررراع ايكرررا٥ٌُ عًٝررر٘ ٚظنرررا٠ ا٭َرررٛاٍ     

ُٕػتثُط٠ ، ٚؾُٝا ًٜٞ أ عطض يهٌ ٚا س َٓٗا .ا

أ٫ّٚ : إكاضٜـ إتعًك١ با٫غتثُاض

نررأ ط٠ َهررإ إ٪غػرر١ ا٫غررتثُاض١ٜ ٚأ ررط٠ اـررسَاع      ٚ ؿررٌُ َكرراضٜـ ا٫غررتثُاض   

ٚا٭ ٗع٠ ٚاٯ٫ع ٚمٖٛا، يهٔ ٖصٙ َكاضٜـ ٫ ىًٛ َٓٗا أٟ َؿطٚع اغتثُاضٟ، ٖٚرٞ َرأخٛش٠   

 . فُٛع ا٭ضباح  ٝجل ٜتِ  ػُٗا َٔ ، ٗ ا٫عتياض عٓس  كسٜط ايعٛا٥س

ّٚهٔ إٔ  ٴػٳٖ ٢ ٖرصٙ ايٓؿكراع َرٔ غرِٗ ايعراًٌَ عًر٢ ايعنرا٠ قٝاغرّا عًر٢ َرا شنرطٙ            

ُٕحٵترراج إيٝٗررا ٗ غررِٗ      ٚايؿكٗررا٤ َررٔ زخررٍٛ َ٪  ٚٳظٵْٗررا ٚمررٛ شيررو َررٔ ايٓؿكرراع ا ٝٵررٌ ايعنررا٠ ٚ ْرر١ َن

 .2ُ ايعاًٌَ عًٝٗا إشا نإ شيو عٓس زؾعٗا ٭ٌٖ ايعنا٠

                                                 
-http://www.ibnُ اْٛط عسٸ٠ ؾترا٣ٚ يًؿرٝذ عيرس اهلل برٔ  رربٜٔ ٗ ٖرصا إٛنرٛع عًر٢ َٛقعر٘ عًر٢ اٱْرتْرت عًر٢ ايرطاب٘:              1 

jebreen.com/book.php?cat=6&book=28&toc=1343&page=1265&subid=32470 

 .6/666 ، ٚنؿاف ايكٓاع:6/606، َٚػه احملتاج:  6/666، ٚضٚن١ اي اييٌ: 2/644ُ امُٛع: 2 
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ٖرُ بعس إٔ شنط بعر  أقرٓاف ايعراًٌَ عًر٢     260: سا١َ  عٜٚ٪ٜس شيو َا شنطٙ ابٔ ق

ٌټ َرررٔ ٜٴحٵتررراج إيٝررر٘ ؾٝٗرررا ؾإْررر٘ ٜٴعٵَ ررر٢ أ ط ررر٘ َٓٗرررا   ْٳتٹٗرررا، ؾٗرررٛ  ايعنرررا٠:  ٚنررر َٴ٪ٵ ؛ ٭ٕ شيرررو َرررٔ 

 .1ُ نعًؿٗاُ

خاقرر١ ٗ بساٜرر١   إررٛاضز ا٭خررط٣ ٖررصٙ ايٓؿكرراع َررٔ    ػ ٝرر١ يًعُعٝرراع اـريٜرر١ ّٚهررٔ 

ٌ   ي٬٦ ٜثكٌ شيو إؿطٚع ا٫غتثُاضٟ  خاقر١ إٔ ٖرصٙ ايٓؿكراع    ناٌٖ ايعنا٠ إكرطٚؾ١ يًُػرتحك

 .2ُ اؾُع١ٝ ١ً َو غا٥ط َكاضٜـَتساخ

 ثاّْٝا : ْؿكاع ايكا٥ٌُ ع٢ً ا٫غتثُاض

ٜٴعٳسټ ايعٓكط اييؿطٟ َٔ أِٖ عٓاقط إؿطٚع ا٫غتثُاضٟ؛ ٚيصا ؾإٕ َٔ ا٭١ُٖٝ َهرإ  

  ٚ شيرو يٝكرّٛ برسٚضٙ ايؿعٻراٍ ٗ  ػرٝري إؿرطٚع       ايعٓا١ٜ بٗصا ايعٓكط ٚؼكٝل َ ايي٘ ٚ رأٌَ ْؿكا ر٘؛ 

ٚ ٛ ٝٗ٘ ايٛ ١ٗ ايكحٝح١ إٓتٹع١، خاق١ َرو  أنٝرس ايؿراضع اؿهرِٝ عًر٢ ا ررتاّ  رل ايعاَرٌ         

 ٚإع ا٥٘ َا ٜػتحك٘ ع٢ً عًُ٘.

نػريِٖ هلِ َت ًيا ِٗ ْٚؿكا ِٗ اير  ؼتراج إٍ    أَٛاٍ ايعنا٠ٚايكا٥ُٕٛ ع٢ً اغتثُاض 

أْررٝ٘ بٗررِ َررٔ  ُٓٝرر١ ٖررصٙ ا٭َررٛاٍ ٚ هثريٖررا يكرراا إػررتحكٌ عًرر٢    ررٛؾري؛ ٚشيررو يٝكَٛررٛا َررا 

  ٕ ٫ برس َرٔ  ٓراٍٚ ْؿكرا ِٗ باييحرجل ٚايسضاغر١ يًتحكرل َرٔ َكرسض ٖرصٙ            أنٌُ ٚ ٘؛ َٚٔ ٖٓرا نرا

عًُرّا   ا٭َرٛاٍ َٚكرساض َرا ٜأخصْٚر٘ َٓٗرا      ايٓؿكاع َٚس٣ َؿطٚع١ٝ أخصٖا َرٔ عٛا٥رس اغرتثُاض ٖرصٙ    

ٲؾررطاف عًرر٢ ريٜرر١ ، ٚقررس  تعاقررس اؾُعٝرر١ َعٗررِ ي ١ اـقررس ٜهْٛررٕٛ َررٔ َٓػررٛبٞ اؾُعٝرر  ِٗبررأْ

 ا٫غتثُاض .

ٖٔ ٜأخرصٕٚ ضٳظٵقرّا  َط ٻيرّاُ َرٔ بٝرت      قس ٜهْٕٛٛ ايكا٥ُٕٛ ع٢ً اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ٚ

إاٍ؛ ٚشيو ٫ْتػابِٗ إٍ  ٗر١ ضمسٝر١، ٚ ٦ٓٝرصٺ ؾٗرِ عٓرسَا ٜكَٛرٕٛ عًر٢ ا٫غرتثُاض إِرا ٜٳؿٵرػٳًٕٛ           

  ٗ  َكابًررٗا َأ ٵررطّا ٗ أٚقرراع زٚضٜٻرر١، نُررا إٔ ٖرر٪٤٫ ايكررا٥ٌُ عًرر٢        ٚٚٝؿرر١ّ  هَٛٝرر١ ٜتكانررٕٛ 

ِّٛعٌ، ٫ٚ ٜؿررػًٕٛ ٚٚٝؿرر١ّ ٗ  ٗرر١ٺ  َررا، ٫ٚ ٜأخررصٕٚ أ ررطّا ٗ َكابررٌ   ا٫غررتثُاض قررس ٜهْٛررٕٛ َت رر

                                                 
 .6/666ُ إػه: 1 

ُ أ رراظع ايٓررس٠ٚ ايطابعرر١ ييٝررت ايعنررا٠ ٗ  ٛقررٝا ٗا  عٜٚررس َ٪غػرر١ ايعنررا٠ َررا ؼتا رر٘ َررٔ ػٗٝررعاع َٚكرراضٜـ َررٔ غررِٗ     2 

٬قر١ ظياٜر١ ايعنرا٠ أٚ قرطؾٗا أٚ  ُٓٝر١ َٛاضزٖرا.       ايعاًٌَ إشا س ّهٔ  ٛؾريٖا َرٔ َكرازض أخرط٣ بؿرطٙ إٔ ٜهرٕٛ هلرا ع      

 .266أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايطابع١ : م
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عًُِٗ، ٚ ٦ٓٝصٺ ؾًًكا٥ٌُ ع٢ً ا٫غتثُاض  ايتإ، ٚيهٌٍّ َُٓٗا  هِ خام، ٚؾُٝا ًٜرٞ  ؿكرٌٝ   

 شيو:

ٕ ٜأخص ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ا٫غتثُاض َط ٻيّا َٔ بٝت إاٍأاؿاي١ ا٭ٍٚ:

ْل بع  ايؿكٗا٤ ع٢ً إٔ يٲَاّ إٔ هعٌ أ ط٠ ايعاٌَ َٔ بٝت إراٍ، أٚ هعرٌ ير٘ ضظقرّا     

، ؾرإشا نرإ ايعاَرٌ عًر٢ ايعنرا٠ ٜأخرص       1ُ ؾٝ٘، عٝجل ٜكػرِ َراٍ ايعنرا٠ عًر٢ بكٝر١ ا٭قرٓاف      

 ايعنا٠ ٗ َكابٌ عًُ٘ عًٝٗا.  ٘ إٔ ٜأخص ؾ٦ّٝا َٔرَط يّا َٔ بٝت إاٍ ؾًٝؼ ي

ٛٵٕ َٓٗرا ٗ َكابرٌ عًُرِٗ،        إ٫ٓ إٕ "ٚبٓا٤ٶ ع٢ً شيو ؾا٭قٌ إٔ ايعاًٌَ عًر٢ ايعنرا٠ ٜٴعَ ر

نإ ٚيٞ ا٭َط قس ض ٻ  هلِ ضٚا   َٔ بٝرت إراٍ عًر٢ ٖرصا ايعُرٌ، ؾر٬ هرٛظ إٔ ٜٴعٵَ رٛا ؾر٦ّٝا َرٔ           

ٕٛ َرٔ قيرٌ ايسٚير١، ؾٝأخرصٕٚ اْترساباع      ايعنا٠ نُا ٖٛ اؾاضٟ ٗ ٖصا ايٛقت، ؾإٕ ايعُاٍ ٜٴعٵَ 

ع٢ً عًُِٗ ٗ ايعنرا٠، ؾٗر٪٤٫  رطاّ عًرِٝٗ إٔ ٜأخرصٚا َرٔ ايعنرا٠ ؾر٦ّٝا عرٔ عًُرِٗ؛ ٭ْٗرِ قرس             

 .  2ُ "ُأعٵُ ٛا أ ط٠ عًُِٗ َٔ غريٖا

نُا شنط بع  ايؿكٗا٤ إٔ َرٔ ير٘ ٫ٜٚر١ عاَر١ ناٱَراّ ٚايرٛايٞ ٚايكانرٞ ٚمرِٖٛ ٫         

ٜٴعٵَ ٕٛ َٔ ايعنا٠ إشا قاَٛا ع٢ً ْعٗا ٚ ؿطٜكٗا؛ ٭ِْٗ س ٜؿطٸغٛا أْؿػِٗ يًعُرٌ عًر٢ ايعنرا٠،    

 .3ُ ٚ٭ِْٗ ٜأخصٕٚ ضظقّا َٔ بٝت إاٍ

خٵرصٳ ايكرسق١ ٚقػرُتٗا س ٜػرتحل     ٚإٕ  رٖٛي٢ اٱَراّ أٚ ايرٛايٞ َرٔ قيًر٘ أَ     "قاٍ ابٔ قسا١َ: 

 .4ُ "َٓٗا ؾ٦ّٝا؛ ٭ْ٘ ٜأخص ضظق٘ َٔ بٝت إاٍ

ٚإشا نإ ايعإًَٛ ع٢ً ايعنا٠ ٫ ٜأخصٕٚ ؾ٦ّٝا َٓٗا إشا ناْٛا ٜأخصٕٚ َط يّا َٔ بٝرت  

إراٍ ٗ َكابررٌ عًُرِٗ، أٚ س ٜؿطٸغررٛا أْؿػرِٗ هلررصا ايعُرٌ، ؾايكررا٥ُٕٛ عًر٢ ا٫غررتثُاض إشا نرراْٛا      

 ٜػرتحكٕٛ ا٭خرص َرٔ َراٍ ايعنرا٠ قٝاغرّا عًر٢ ايعراًٌَ عًٝٗرا، ؾرإشا غرك٘  رل             نصيو ؾرإِْٗ ٫ 

 ايعاًٌَ ضغِ أِْٗ َٓكٛم عًِٝٗ ٗ  ١ٜ إكاضف، ؾايكا٥ُٕٛ ع٢ً ا٫غتثُاض أٍٚ بصيو. 

                                                 
 .6/662 ، ٚنؿاف ايكٓاع:6/666، ٚإػه: 6/606، َٚػه احملتاج: 2/644ُ امُٛع يًٟٓٛٚ: 1 

 .6/666ُ إًدٻل ايؿكٗٞ يًؿٝذ قاا ايؿٛظإ: 2 

 . 6/666، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/662ٚاٱْكاف: ، 6/666، ٚإػه: 6/606ُ َػه احملتاج: 3 

 .6/666ُ إػه: 4 
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 .أ٫ٓ ٜأخص ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ا٫غتثُاض َط يّا َٔ بٝت إاٍاؿاي١ ايثا١ْٝ:

، ؾٗرِ ٫ ٜأخرصٕٚ َط يرّا    ضمسٝر١  ٢ ا٫غتثُاض ٚٚٝؿ١ّ ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜؿػٌ ايكا٥ُٕٛ عً

ٛٸعٕٛ يًعٌُ ع٢ً اغتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠   ، ؾٗرٌ هلرِ  رل ٗ     َٔ ايسٚي١ ٗ َكابٌ عًُِٗ، ٚإِا ٜت 

 ا٭خص َٓٗا ع٢ً أِْٗ َٔ ايعاًٌَ عًٝٗا؟.

ِٻ  رٛا    ظ ٕٚعطؾ١ َس٣ اْسضاج ايكا٥ٌُ ع٢ً ا٫غتثُاض نُٔ ايعاًٌَ ع٢ً ايعنا٠، َٚرٔ ثٳر

أخررصِٖ َٓٗررا، ٫بررس َررٔ بٝررإ إررطاز بًؿررٜ  ايعرراًٌَ عًٝٗرراُ ايررٛاضز ٗ  ٜرر١ إكرراضف خاقرر١ عٓررس      

 إؿػطٜٔ ٚايؿكٗا٤. 

ُٳرٌ،      َٹٌ، ٖٚٛ اغرِ ؾاعرٌ َرٔ ايعٳ ٚإشا نإ َع٢ٓ ايعاًٌَ ٗ ايًػ١ ٚاٖطّا، ؾٗٛ ْو عا

٠ ايررصٜٔ ٜيعررثِٗ ؾررإٕ ْرراٖري إؿػررطٜٔ أطيكررٛا عًرر٢  ؿػررري ايعرراًٌَ عًرر٢ ايكررسقاع بررأِْٗ ايػررعا  

 ٍ ٖررُ عرٔ ابرٔ    466: ، برٌ ْكرٌ اؿراؾٜ ابرٔ  عرط  ع     1ُ اٱَاّ يتحكٌٝ ايعنا٠ َٔ أضباب ا٭َرٛا

 . 2ُ "ا ؿل ايعًُا٤ ع٢ً إٔ ايعاًٌَ عًٝٗا ايػعا٠ إتٛٗيٕٛ يكي  ايكسق١"ٖرُ قَٛي٘: 666، بٖ اٍ  ع

ايعراًٌَ،   أَا ايؿكٗرا٤ ؾكرس نراْٛا أنثرط  ؿكر٬ّٝ،  ٝرجل شنرطٚا عرس٠ أقرٓاف هلر٪٤٫          

 ٖرُ إٔ ايعاًٌَ ع٢ً ايعنا٠ قٓؿإ:660:ؾكس شنط إاٚضزٟ  ع

 أ سُٖا: إكُٕٝٛ بأخصٖا ٚ ياٜتٗا.

 . 3ُ ايثاْٞ: إكُٕٝٛ بكػُتٗا ٚ ؿطٜكٗا َٔ أٌَ َٚياؾط َٚتيٛع ٚ ابو

ٚإشا نإ ٖصا ايتكٓٝـ  كٓٝؿّا إْايٝ٘ا يًعاًٌَ عًر٢ ايعنرا٠، ؾرإٕ ْراٖري ايؿكٗرا٤       

 ٚ ا أقررٓاؾّا نررثري٠ يًعرراًٌَ إػررتحكٌ يٮخررص َررٔ ايعنررا٠، ٚ عررسٸز أقررٓاؾِٗ يتعررسٸز         قررس شنررط

ِِّٗ، ٚقرررس  تعرررسٻز ٫خرررت٬ف ايؿكٗرررا٤ ٗ  ػرررُٝتِٗ، ٚضغرررِ ايتؿررراٚع ايٝػرررري برررٌ ايؿكٗرررا٤ ٗ     َٗرررا

، ؾإٕ َٔ أقٓاؾِٗ باٱناؾ١ إٍ ايػاعٞ: ايعاؾٹرط: ٖٚرٛ َرٔ ْكري٘ اٱَراّ عًر٢ اي طٜرل        4ُ عسِِّٖ

                                                 
، ٚظاز إػرري ٫برٔ   6/666   ، ٚأ هاّ ايكط ٕ ٫بٔ ايعطبٞ:6/666، ٚأ هاّ ايكط ٕ يًعكٻام: 60/620ُ  ؿػري اي ربٟ:1 

 .  6/626ري: ، ٚ ؿػري ابٔ نث4/666، ٚاؾاَو ٭ هاّ ايكط ٕ يًكطط : 62/660، ٚ ؿػري ايطاظٟ: 6/666اؾٛظٟ: 

 .6/626ُ ؾتح ايياضٟ: 2 

 .666: م ،ُ ا٭ هاّ ايػً ا3١ْٝ 

 ُ ععا ايسنتٛض عُط ا٭ؾكط اخت٬ف ايؿكٗا٤ ٗ عسِِّٖ إٍ أغياب َٓٗا:4 
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اع َررٔ ايتعٻرراض إرراضِّٜٔ بررأَٛاهلِ، ٚايها رر : ٖٚررٛ ايررصٟ ٜهترر  َررا أع رراٙ أضبرراب      يٝأخررص ايكررسق

ايكسق١ َٔ إاٍ، ٜٚهت  هلِ بطا٠٤ با٭زا٤، ٜٚهت  َا ٜٴسٵَؾو يًُػتحكٌ، ٚاؿاؾٜ: ٖٚرٛ ايرصٟ   

وؿٜ ايكسق١  ت٢  ٴعٵ ٢ ٕػتحكٝٗا، ٚاؿاغ : ٖٚٛ ايصٟ ٜعسټ أَٛاٍ  ايعنا٠، ٚاؿاؾرط: ٖٚرٛ   

أضبراب ا٭َرٛاٍ ٚإػرتحكٌ، ٚايكاغرِ أٚ إؿرطِّم: ٖٚرٛ ايرصٟ ٜكػرِ َراٍ ايعنرا٠ عًر٢             ايصٟ هُرو 

 .  1ُ َػتحكٝ٘

ٚبايٓٛط ؾُٝا شنطٙ ايؿكٗا٤ َٔ أقرٓاف ٚٚٚرا٥ـ َتعرسز٠ يًعراًٌَ عًر٢ ايعنرا٠ ًْحرٜ        

أِْٗ ٫ ىتكٕٛ َٔ هُو ايعنا٠ َٔ أضبراب ا٭َرٛاٍ ٜٚؿطقٗرا عًر٢ إػرتحكٌ، برٌ ٜٓرسضج ؾرِٝٗ         

ٝٻرر١ ٗ ٖررصا ايؿررإٔ؛ ٚ ٦ٓٝررصٺ ؾررا٭ٚٗط ر ٚاهلل أعًررِ ر إٔ          بعرر  ايعرر اًٌَ ايررصٜٔ ٜكَٛررٕٛ بررأزٚاض  اْي

ايكا٥ٌُ ع٢ً اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ٚ ُٓٝتٗا ٜٴعٳسټٕٚ َٔ ايعاًٌَ عًٝٗا، ٚهلرِ إٔ ٜأخرصٚا َٓٗرا إشا    

؛ ٚشيو ٕا ًٜٞ:2ُ س ٜهْٛٛا ٜأخصٕٚ َط يّا َٔ بٝت إاٍ ٗ َكابٌ عًُِٗ

ٌٻ س ٜرررصنط ٗ  ٜررر١ إكررراضف أقرررٓاؾّا َعٝٻٓررر١ َرررٔ ايكرررا٥ٌُ عًررر٢   أ٫ّٚ: إٔ اهلل عرررعٻ ٚ ررر

ايعنا٠، ٚإِا شنطِٖ بًؿٜ   ايعاًٌَ عًٝٗاُ، ٖٚصا ٜؿٌُ نٌ َٔ ٜ٪زٟ زٚضّا ٗ أخص ايعنرا٠  

َٔ ا٭غٓٝا٤ ٚضزِّٖا ٗ إػتحكٌ،  تر٢ إٕ َرٔ ايؿكٗرا٤ َرٔ شنرط اؾٓرسٟ ٚايطاعرٞ ٚمُٖٛرا َرٔ          

، ٫ٚ ؾو إٔ ايكا٥ٌُ ع٢ً ا٫غرتثُاض ٜر٪زټٕٚ زٚضّا َُٗرّا ٗ  ُٓٝر١ أَرٛاٍ      3ُ ًٌ عًٝٗاأقٓاف ايعاَ

 ايعنا٠ ٚ هثريٖا يكاا إػتحكٌ.

: إٔ َرٔ ُطرطٴم إثيراع عًٖر١ ايكٝراؽ َرٔ ايرٓل غرري ايكرطٜح ب طٜرل ايتٓيٝر٘ ٚاٱّرا٤ ر              ثاّْٝا

                                                                                                                       
 ر ا٫خت٬ف ٗ بع  ا٭عُاٍ ٌٖ ٖٞ ٫ظ١َ ٭قحاب ا٭َٛاٍ أٚ يًعاًٌَ.  6       

 بع  ا٭عُاٍ. ر َس٣ ا تٝاج ْو ايعنا٠ ٚ ؿطٜكٗا إٍ 6       

 . 66،66: م ،أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايطابع١ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط٠  عجل ايسنتٛض عُط ا٭ؾكطُ      

، ٚامُرٛع:  6/606، ٚ اؾر١ٝ ايسغرٛقٞ:   6/666، ٚايرصخري٠:  6/20، ٚ اؾر١ٝ ابرٔ عابرسٜٔ:    6/664،666ُ اييحط ايطا٥ل: 1 

، ٚاْٛرط : َكراضف ايعنرا٠     6/666، ٚنؿاف ايكٓاع :  6/666، 6/604  ، ٚإػه:6/666، ٚضٚن١ اي اييٌ: 2/644

 . 666ر666: ًُٚٝهٗا يًعاْٞ: م

 .  266: ُ اْٛط: أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايطابع١ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط٠  ايتٛقٝاع إتعًٓك١ َكطف ايعاًٌَ ع٢ً ايعنا٠ُ: م2 

 .6/666، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/666، ٚاٱْكاف: 6/666ػه: ، ٚا6/604ٕ، َٚػه احملتاج: 6/666ُ ضٚن١ اي اييٌ: 3 
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ؾٝرسٍ شيرو عًر٢ إٔ ٖرصا     ، 1ُ نُا ٗ أقرٍٛ ايؿكر٘ ر إٔ ٜٴرصنط اؿهرِ َكطْٚرّا بٛقرـ َٓاغر         

ٍ رنكٛير ايٛقـ ٖٛ ع١ًٓ اؿهِ، ٖٚرصا   َُُاوا َِْْاهَُِِاَ ر(     :  ٘  عرا َِِة   َاارْة ُ  َوالسَّار ِِ ،  ٝرجل  2ُ  َوالسَّار

ٍٸ ع٢ً إٔ ايػطق١ ع١ًٓ ايك و  .3ُ ُقٔطٕ  هِ ايك و بٛقـ ايػطق١، ؾس

ـ ٚٗ  ٜرر١ إكرراضف شنررط اهلل ايكررا٥ٌُ عًرر٢ ايعنررا٠ إػررتحكٌ يٮخررص َٓٗررا ب          ٛقرر

، ٚايعٌُ ع٢ً ايعنا٠ ٚقـ َٓاغ ؛ ٚيصيو ؾٗٛ ع١ً إع ا٤ ايكا٥ٌُ ع٢ً ايعنرا٠  ُوالارملني عليار 

َُّٗا ٗ ايعٌُ عًر٢ ايعنرا٠، ؾٝكاغرٕٛ عًر٢ ايػراعٞ       َٓٗا، ٚايكا٥ُٕٛ ع٢ً ا٫غتثُاض ٜ٪زٕٚ زٚضّا

 إٓكٛم عًٝ٘ ظاَو ايعٌُ ع٢ً ايعنا٠ ٗ نٌٍّ.

أقرٓاف ايعراًٌَ عًرر٢ ايعنرا٠ نايها ر  ٚاؿرراؾٜ     : إٔ َرا ٜرصنطٙ ايؿكٗررا٤ َرٔ    ثايثراّ 

ٖررُ بعرس   260: ع  ٚاؿاؾط ٚغريِٖ إِا ٖٛ ع٢ً غيٌٝ ايتُثٌٝ ٫ اؿكط؛ ٚيصيو قاٍ ابرٔ قساَر١   

ٌټ َررٔ ٜٴحترراج إيٝرر٘ ؾٝٗررا ؾإْرر٘ ٜٴعٵَ رر٢ أ ط رر٘ َٓٗررا؛ ٭ٕ شيررو َررٔ    "إٔ شنررط بعرر  ٖررصٙ ا٭َثًرر١:   ٚنرر

ْٳتٹٗا، ؾٗٛ نعًؿٗا  .4ُ "َٴ٪ٵ

إٍ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ٕا ؾٝ٘ َٔ َكاا ع١ُٝٛ؛ ٚيصا ؾإٕ ايكرا٥ٌُ   ٚاؿا ١ قا١ُ٥

 عًٝ٘ ٜٴعٳسټٕٚ َٔ ايعاًٌَ ع٢ً ايعنا٠، ؾٝٴعٵ ٕٛ أ ط ِٗ َٓٗا.

: إٔ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ ؾٝ٘ َٔ إكاا َرا هعرٌ ايكرا٥ٌُ عًٝر٘ أْؿرو يًعنرا٠       ضابعّا

 ا ؾِٗ أ ل با٭خص. َٔ بع  أقٓاف ايعاًٌَ ايصٜٔ شنطِٖ ايؿكٗا٤؛ ٚيص

َٚررٔ ْا ٝرر١ أخررط٣ ؾررإٕ َررٔ أٖررساف ا٫غررتثُاض عٓررس ا٫قتكررازٌٜ احملاؾٛرر١ عًرر٢ ضأؽ        

، ٚايكا٥ُٕٛ ع٢ً ا٫غتثُاض وككٕٛ ٖصا اهلسف، ؾٗرِ ٗ شيرو نايعراًٌَ ايرصٜٔ ٜكَٛرٕٛ      5ُ إاٍ

 عؿٜ أَٛاٍ ايعنا٠  ت٢  ٴكٵطف ٕػتحكٝٗا.

                                                 
ُ يًٛقـ إٓاغ  عسٻ٠  عطٜؿاع عٓس ا٭قٛيٌٝ، َٓٗا أْ٘  ٚقـ ٚاٖط َٓهي٘ ًٜعّ َٔ  ط ٝ  اؿهِ ع٢ً ٚؾك٘  كٍٛ َرا  1 

 .6/666      . اٱ هاّ يَٰسٟ:ُٜكًح إٔ ٜهٕٛ َككٛزّا َٔ ؾٳطٵع شيو اؿهِ

 ُ.64  :١ُٜ غٛض٠ إا٥س٠،  ع٤ َٔ اٯ2 

 .6/466، ٚضٚن١ ايٓاٚط ٫بٔ قسا١َ: 6/646ُ اٱ هاّ يَٰسٟ: 3 

 . 6/666ُ إػه: 4 

 .66: م ،ُ ا٫غتثُاض ايٓا ح يًسنتٛض عٝس اؾٗه5 
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ٍ ايعنرا٠ ٜأخرصٕٚ َٓٗرا إشا س ٜأخرصٚا َط يراع      ٚإشا  كطٻض إٔ ايكا٥ٌُ ع٢ً اغتثُاض أَٛا

َررٔ بٝررت إرراٍ، ؾررإٕ اٱَرراّ يرر٘ إٔ ٜع ررِٝٗ َررٔ بٝررت إرراٍ، عٝررجل ٫ ٜأخررصٕٚ ؾرر٦ّٝا َررٔ ايعنررا٠،    

ٚ ٴكٵطف ا٭َٛاٍ ييك١ٝ إػتحكٌ خاق١ ٗ بساٜر١ إؿرطٚع ا٫غرتثُاضٟ ير٬٦ ػحرـ ْؿكراع ٖر٪٤٫        

 . 1ُ ٚإػانٌ ٚغريِٖ ٖٔ ِٖ أؾس  ا ١ّايعاًٌَ بعٛا٥س ا٫غتثُاض إكطٚؾ١ يًؿكطا٤ 

ع٢ً إٔ ايػاير  عًر٢  ٗراع اغرتثُاض ايعنرا٠ إٔ ايكرا٥ٌُ عًر٢ ا٫غرتثُاض ٖرٔ ٜأخرصٕٚ           

َط يّا ٗ َكابٌ عًُِٗ؛ ٚيصا ؾإِْٗ ٫ ٜػتحكٕٛ ا٭خص َٔ ايعنا٠، ٚبٗصا ٜتيٝٻٔ إٔ ْؿكاع ايكا٥ٌُ 

ٛاٍ ايعنرا٠، ؾهر٬ّ عرٔ إٔ ٖرصٙ ايٓؿكراع  ٴعٳرسټ       ع٢ً ا٫غتثُاض ٫  ؿه ٌ عا٥كّا ٗ ٚ ٘ اغتثُاض أَ

 أ سٳ إكاضف ايؿطع١ٝ هلصٙ ا٭َٛاٍ.

أَررا َكررساض َررا ٜٴع رر٢ ايكررا٥ُٕٛ عًرر٢ ا٫غررتثُاض ؾررإٕ شيررو ىهررو يًدرر٬ف إؿررٗٛض بررٌ     

ايؿكٗا٤ ٗ َكساض َا ٜٴع ٢ ايعاٌَ ع٢ً ايعنا٠ ، ٚا٭ض ح أْر٘ ٜٴع ر٢ أ رطٙ بكرسض عًُر٘ زٕٚ  كٝٝرس       

 . 2ُ بايثُٔ

ؾايكرا٥ِ عًر٢ اغرتثُاضٖا ٜٴعٳرسټ َرٔ ايعراًٌَ        شا نإ ٖصا  هِ ايعاَرٌ عًر٢ ايعنرا٠،   ٚإ

عًٝٗا؛ ٚيصا ؾٗٛ ٜٴعٵ ٢ أ طٙ َٓٗا بكسض عًُ٘  ػ  َا ٜرطاٙ ٚيرٞ ا٭َرط إشا س ٜهرٔ ٜأخرص أ رطّا أٚ       

 َط يّا َٔ بٝت إاٍ ٗ َكابٌ عًُ٘. 

ؾإْٗا خط ت  ايطمس١ٝ ناؾُعٝاع اـري١ٜ عنا٠ بٝس اٱَاّ أٚ ْا٥ي٘إشا ناْت أَٛاٍ اي

َٔ ًَِو إايٹو ا٭قًٞ، ٚس  سخٌ ًََِو إػتحكٌ بٳعٵسٴ، ٖٚصا ٜعه إٔ ٖصٙ ا٭َٛاٍ يٝؼ هلا َايو 

 َعٝٻٔ ٗ ٖصٙ إط ١ً؛ شيو إٔ ٜس اٱَاّ أٚ ْا٥ي٘ عًٝٗا ٜس  ؿٜ ٚأَا١ْ، ٚيٝػت ٜس ًَو.

ؾايررصٟ ٜٛٗررط يررٞ ر ٚاهلل أعًررِ ر إٔ ايعنررا٠ ٫ ػرر  ٗ أَررٛاٍ ايعنررا٠        ٚبٓررا٤ٶ عًرر٢ شيررو 

ُٕػٵتثُط٠ َٔ قيٌ   ؛ ٚشيو ٕا ًٜٞ:اؾُعٝاع اـري١ٜ ايطمس١ٝ ا

                                                 
 .66: ُ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري : م1 

، ٚايهراٗ ٫برٔ عيرس    6/624إٛطرأ:  ٚ، 6/666، ٚا٫ختٝراض يتعًٝرٌ إدتراض:    6/666ؼؿر١ ايؿكٗرا٤:   ُ اْٛط ٖصٙ إػرأي١ ٗ :  2 

 .6/666، ٚاٱْكاف: 6/666 ،6/606إػه:  ، ٚ 6/666، ٚضٚن١ اي اييٌ: 2/644: يًٟٓٛٚ  ٚامُٛع ،6/662ايرب: 
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، 1ُ إٔ َرررٔ ؾرررطٚٙ ٚ رررٛب ايعنرررا٠ ٗ إررراٍ عٓرررس ْررراٖري ايؿكٗرررا٤ َرررٔ اؿٓؿٝررر١  رررر6

ُٕعٳٖن  ،4ُ ، ٚاؿٓاب3ُ١ً ، ٚايؿاؾع2ُ١ٝ ٚإايه١ٝ ٢ ًٖٛنّا ًَهّا  اَّا، ؾ٬ إٔ ٜهٕٛ إاٍ ا

ُٵًرو ًَهرّا  اَرّا نُراٍ           ٜٴ ظنا٠ ٗ ا٭َٛاٍ ايعا١َ؛ ٭ْٗا غرري ًٖٛنر١ ٭ رس، ٫ٚ ظنرا٠ ؾُٝرا س 

َُٕها ٳ  بايٓػي١ يًػِّس؛ ٭ٕ ايػِّس ٫ ًّو ايتكطٻف ؾٝ٘.  ا

ٓٳعٻا اؿٓيًٞ  ع ُٕ ايؿطٙ بأْر٘  إًو ايتاّ ٗ ٖصا  5ُ ٖر202ُ: ٚقس ؾػٻط أبٛ إعايٞ ابٔ ا

عياض٠ عُا نإ بٝسٙ س ٜتعًل ب٘  رلټ غرريٙ، ٜتكرطٻف ؾٝر٘ عًر٢  ػر  اختٝراضٙ، ٚؾٛا٥رسٙ  اقر١ً          "

 َٚٔ ا٭زي١ ع٢ً ٖصا ايؿطٙ َا ًٜٞ: .6ُ "ي٘

إٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ أناؾت ا٭َٛاٍ إٍ أضبابٗا عٓس إهابٗا يًعنا٠، ٖٚصا نكٍٛ 

ِٵ قٳسٳَق١ّ ايطغٍٛ  ٚقٍٛ ،(7)(ُخْذ ِمْن َْْمَواِلِاْم َصَهَةً ): اهلل  عاٍ ٔٗ ٝٵ ٕٻ اهلل اِؾتٳطٳضٳ عٳًَ ِٵ َأ ٗٴ ُٵ :  َؾَأعٵًٹ

ٔٵ َأ َٹ ِٵ  ٴ٪ٵخٳصٴ  ٔٗ ٛٳايٹ َٵ ٞٵ َأ ِٵُؾٹ ٔٗ ٚٳ ٴطٳزټ عٳ٢ًَ ُؾَكطٳا٥ٹ ِٵ  ٔٗ ٝٳا٥ٹ ٓٹ  . ِغ

اي  هلِ، ٫ٚ  هٕٛ هلرِ إ٫   : ا٭َٛاٍَُْْمَواِلِاْم إشٵ َع٢ٓ ٖٚصٙ اٱناؾ١  كتهٞ إًه١ٝ؛ 

ْٛا ًّهْٛٗررا، عٝررجل ؽررتل بٗررِ ٚ هرراف إيررِٝٗ، ّٚترراظٕٚ عًرر٢ غريٖررِ عررل ا٫ْتؿرراع    إشا نررا

 .8ُ بٗا

إٔ ايعنا٠ ؾٝٗا ًُٝو إاٍ يًُػتحكٌ هلا َٔ ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ٚغريِٖ، ٚايتًُٝو ؾرطع   -أ 

                                                 
 .6/666، ٚؾتح ايكسٜط: 6/6، ٚبسا٥و ايكٓا٥و: 6/66ُ إيػٛٙ : 1 

 .6/662ٛقٞ: ، ٚ اؾ١ٝ ايسغ6/644، ٚايؿطح ايكػري: 6/46ُ َٛاٖ  اؾًٌٝ: 2 

 .6/666، ٚضٚن١ اي اييٌ: 6/666، ٚامُٛع: 6/6060ُ ايٛغٝ٘: 3 

 . 6/660  ، ٚنؿاف ايكٓاع:6/666، ٚايؿطٚع: 6/44، ٚايهاٗ: 666: م ،ُ اٱضؾاز ٫بٔ أبٞ َٛغ4٢ 

َٕعٳطِّٟ، إكطٟ ا٭قٌ، ثِ ايسَؿر 5  َٻٌ ايتٻٓٴٛخٹٞ ا ُٕ٪ٳ ٓٳعٻا بٔ بطناع بٔ ا ُٕ كٞ اؿٓيًرٞ، أبرٛ إعرايٞ ٚ ٝر٘ ايرسٜٔ،      ُ ٖٛ أغعس بٔ ا

 ٖرُ.202اضؼٌ إٍ بػساز، ٚبٗا  ؿٖك٘، ٚٚيٞ قها٤  طٻإ، ٚأخص عٓ٘ ْاع١ َِٓٗ إٖٛؾل ابٔ قسا١َ، ٚ ٛٗ بسَؿل غ١ٓ  

  ايهؿا١ٜ ٗ ؾطح اهلسا١ُٜ، ٚ اـ٬ق١ُ، ٚ ايعُس٠ُ ْٚٝعٗا ٗ ايؿك٘ اؿٓيًٞ.َٔ َ٪يؿا ٘:       

 ُ. 6/64، ٚؾصضاع ايصٖ : 6/66، ٚشٌٜ طيكاع اؿٓاب١ً: 66/662 غري أع٬ّ ايٓي٤٬:  ت٘ ٗ:اْٛط  طْ      

 ، 6/660، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/666ُ إيسع: 6 

 ُ.606  :ُ غٛض٠ ايتٛب١،  ع٤ َٔ اٯ7١ٜ 

 .6/666ُ ؾك٘ ايعنا٠ يًكطناٟٚ: 8 
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ٛٻض ًُٝو ٗ غري إًو  .1ُ إًو، إشٵ ٫ ٜٴتٳك

ا َررٔ ا٫ْتؿرراع بإرراٍ إًُررٛى ٚ ُٓٝترر٘  إٔ إًررو ايهاَررٌ ْعُرر١ عُٛٝرر١ ٜررتُٖهٔ اٱْػررإ بٗرر   -ب 

ٚ ثُريٙ، ٖٚصٙ ايٓع١ُ  ػتٛ   ايؿهط بأزا٤ ظنا٠ َا ًّه٘ إػًِ، ؾإشا س ٜهٔ إًو 

 .2ُ نا٬َّ س  هتٌُ ايٓع١ُ، ؾ٬ ػ  ايعنا٠  ٦ٓٝصٺ

: إٔ ْٗٛض ايؿكٗا٤ ٜطٕٚ إٔ ايعنا٠ ٫ ػ  ٗ إاٍ إٛقٛف ع٢ً غري َعٝٻٔ، نُا ثاّْٝا

ـ َا٫ّ ع٢ً إػانٌ زٕٚ  عٌٝ أٚ ع٢ً إػا س ٚمٛ شيو َٔ أٚ ٘ ايرب ايعاَر١؛ ٚشيرو ٭ٕ   يٛ ٚق

 .3ُ ٖصا إاٍ إٛقٛف يٝؼ ي٘ َايٹو َعٝٻٔ

ٝٻٔ   ٚعًرررر٢ ايررررطغِ َررررٔ إٔ بعرررر  ايؿكٗررررا٤ أٚ رررر  ايعنررررا٠ ٗ إٛقررررٛف عًرررر٢ غررررري َعرررر

٫ٚ َعٓر٢ ٕرٔ أٚ يٗرا عًر٢     ": ٖرُ ضزٻ شيو بكٛي666٘: ، إ٫ إٔ ابٔ ضؾس إايهٞ  ع4ُ نإايه١ٝ

 ع٢ً إػانٌ؛ ٭ْ٘ هتُو ٗ شيو ؾ٦ٝإ اثٓإ: 

: أْٗا ًَو ْاقل.

أْٗا ع٢ً قّٛ غري َعٌٝٓ َٔ ايكٓـ ايصٜٔ  كطف إيِٝٗ ايكرسق١ ٫ َرٔ ايرصٜٔ     ٚايثاْٞ:

 .5ُ "ػ  عًِٝٗ

اع اؾُعٝررٚبٓررا٤ٶ عًرر٢ َررا غرريل ٫ ػرر  ايعنررا٠ ٗ أَررٛاٍ ايعنررا٠ إػررتثُط٠ َررٔ قيررٌ      

قٝاغّا ع٢ً عسّ ٚ ٛبٗا ٗ إاٍ إٛقٛف ع٢ً غرري َعرٌ ظراَو إٔ نر٬ّ َُٓٗرا  رل َرايٞ         اـري١ٜ

 ٚا   هلل  عاٍ يٝؼ ي٘ َايو َعٝٻٔ.

ُٕػٵرتثُط٠ يٛ ر  ٗ ٖررصٙ ايعنرا٠ ظنررا٠ْ        ثايثرّا:  إٔ ايعنرا٠ يررٛ ٚ يرت ٗ أَرٛاٍ ايعنررا٠ ا

ٌ    أٜهّا إشا عٴٔعيت ٚس ٜٴيازٳض بكطؾٗا  ت٢  راٍ عًٝٗرا ا   ، ٖٚرٛ  6ُ ؿرٍٛ، ٖٚرصا ٜٴؿهرٞ إٍ ايتػًػر

باطٌ، ؾُا أؾه٢ إيٝ٘ ؾٗٛ باطٌ أٜهّا.

                                                 
 .6/666، ٚؾك٘ ايعنا٠ يًكطناٟٚ: 6/6ُ بسا٥و ايكٓا٥و: 1 

 .6/666، ٚؾك٘ ايعنا٠ يًكطناٟٚ: 6/660، ٚنؿاف ايكٓاع: 6/666سع: ُ إي2 

، ٚإيرررسع: 2/666، ٚاٱْكررراف: 6/66، ٚ ًٝررر١ ايعًُرررا٤:  6/660، ٚامُرررٛع: 6/6، ٚبرررسا٥و ايكرررٓا٥و:  6/66ُ إيػرررٛٙ: 3 

6/666. 

 .6/666، ٚ اؾ١ٝ ايسغٛقٞ: 6/606ُ َٛاٖ  اؾًٌٝ: 4 

 .6/666ُ بسا١ٜ امتٗس: 5 

 .66: ٌ:  ط ٝ  أَٛض غري َتٓا١ٖٝ. ايتعطٜؿاع يًعط اْٞ: مُ ايتػًػ6 
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إٔ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ايعن١ٜٛ إػتثُط٠ هلا َكاضف َع١ٓٝ، ٚيٛ أٚ يٓا ايعنرا٠ ؾٝٗرا،   ضابعّا:

ؾإٕ َكاضف ٖصٙ ايعنا٠ ايٛا ي١ ٖٞ بعٝٓٗرا َكراضف ا٭َرٛاٍ إػرتثُط٠، ؾر٬ ؾا٥رس٠ َرٔ اقت راع         

 .1ُ ٍ باغِ ايعنا٠؛ ٭ٕ َكاضؾُٗا ٚا س٠ؾ٤ٞ َٔ ٖصٙ ا٭َٛا

ُٕعٳسٻ٠ يٲْؿام ٗ أٚ ر٘ ايررب ايعاَر١ َرٔ قرسقاع ٚظنرٛاع ٚغريٖرا        ٚ ٖصا  هِ ا٭َٛاٍ ا

ٖا يٝؼ ي٘ َايٹو َعٝٻٔ، ٚقس غر٦ًت ايًعٓر١ ايسا٥ُر١ يًيحرٛع ايعًُٝر١ ٚاٱؾترا٤ ٗ إًُهر١ ايعطبٝر١         

ٜرر١ إعررسٻ٠ يٲْؿررام ٗ أٚ رر٘ ايررربِّ ايعاَرر١  ايػررعٛز١ٜ عررٔ خهررٛع أَررٛاٍ إ٪غػرراع ٚاؾُعٝرراع اـري 

يًعنررا٠ ؾأ ابررت َررا ْكټرر٘:  بٓررا٤ٶ عًرر٢ َررا شٴنٹررط َررٔ إٔ أَررٛاٍ إ٪غػرر١ إررصنٛض٠ يٝػررت ًَهررّا   

٭ ررس، بررٌ ٖررٞ أَررٛاٍ خريٜرر١ َعررسٻ٠ يٲْؿررام ٗ أٚ رر٘ ايرررب ايعاَرر١ َررٔ ايررسع٠ٛ إٍ اٱغرر٬ّ ٚإْؿررا٤    

ايسا٥ُر١  ؿر  بأْر٘ ٫ ظنرا٠ ؾٝٗرا ٫ٚ ٗ َرا ؾرابٗٗا َرٔ         إػا س ٚاٱْؿام ع٢ً ايؿكطا٤؛ ؾإٕ ايًع١ٓ 

ُٵًو ٭ س َٚعس٠ يٲْؿام ٗ ٚ ٛٙ ايرب ايعا١َ يهْٛٗا ٚاؿاي١ َا شٴنٹط ٗ  هرِ   ا٭َٛاٍ اي  ٫  ٴ

 . 2ُ ايٛقـُ

ٚػرسض اٱؾرراض٠ إٍ إٔ ٖررصا اؿهررِ إِررا ٖررٛ ٗ  ايرر١ اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ ؿػرراب  

يػاي ُ، أَا إشا خٴكِّل ضٜو ٖصٙ ا٭َٛاٍ يؿكرطا٤ َعٝرٌٓ، عٝرجل  رسض     إػتحكٌ زٕٚ  عٌٝ  ٖٚٛ ا

عًِٝٗ أضبا ّا بؿرهٌ زٚضٟ، ؾرإٕ ايعنرا٠ ػر  عًرِٝٗ ٗ ٖرصٙ ا٭ضبراح َتر٢ َرا انتًُرت ؾرطٚٙ            

.3ُ ٚ ٛب ايعنا٠؛ ٭ِْٗ ًّهٕٛ ٖصٙ ا٭َٛاٍ ًَهّا  اَّا

 

 

 

 

                                                 
ُ اْٛط: أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثا١َٓ يكهراٜا ايعنرا٠ إعاقرط٠  ظنرا٠ إراٍ ايعراّ ر َٓاقؿر١ ايرسنتٛض ضؾٝرل ٜرْٛؼ إكرطُٟ:             1 

 . 664 - 664: م

  664: ٜا ايعنا٠ إعاقط٠  ظنا٠ إاٍ ايعاُّ: م، ٚاْٛط: أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثا١َٓ يكها6/666ُ ؾتا٣ٚ ايًع١ٓ ايسا١ُ٥: 2 

، 664. 

 .66اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ يؿيري، م: ُ 3 
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 املبحث اخلامض

 تطبيقية الشتثنار أموال السكاة أمثلة

 كسّ بٝإ  هِ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ َٔ قيٌ إ٪غػاع ٚاؾُعٝاع اـري١ٜ َرو ايتأنٝرس عًر٢    

نررٛاب٘ ٖررصا ا٫غررتثُاض َٚررا ٜتعًررل برر٘ َررٔ أ هرراّ ، ٚايٛاقررو إٔ ٖررصٙ ايؿهررط٠ س  كررـ عٓررس  ررس  

اي طح ايٓٛطٟ ، بٌ  عسٸع شيو إٍ ايت يٝل ايعًُٞ ٗ بع  ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاٱغر١َٝ٬ ؾهر٬ّ عرٔ    

طانع اٱغ١َٝ٬ ٗ ايسٍٚ غري اٱغ١َٝ٬ ، ٚؾُٝا ًٜٞ أقسِّّ عسٸ٠ ِاشج   يٝك١ٝ ٫غرتثُاض أَرٛاٍ   إ

ايعنا٠ خاق١ َا نإ َٓٗا بٛاغ ١ اؾُعٝاع ٚإ٪غػاع ايطمسٝر١ اير   ؿري٘ ٚنرو اؾُعٝراع      

 اـري١ٜ ٗ إًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ .

ٖررر 6606مت إْؿررا٤ بٝررت ايعنررا٠ ٗ ايٝررّٛ اؿررازٟ ٚايعؿررطٜٔ َررٔ ؾررٗط ضبٝررو ا٭ٍٚ غرر١ٓ   

ّ ن٦ٝٗر١  هَٛٝر١ َػرتك١ً شاع َٝعاْٝر١ َػرتك١ً      6646إٛاؾل يًػازؽ عؿط َٔ ؾٗط ٜٓاٜط غ١ٓ 

عٝرجل  هرٕٛ هلرا ايؿدكر١ٝ اؿهُٝر١، ٚؽهرو ٱؾرطاف ٚظٜرط ا٭ٚقراف            ، باغِ بٝرت ايعنرا٠  

 ٚايؿ٪ٕٚ اٱغ١َٝ٬. 

 ١٦ٖٝ  ه١َٝٛ َػتك١ً، ضغايت٘ ْو ٚ ١ُٝٓ َٛاضز ايعنا٠  ٚ ٓل ضغاي١ اييٝت ع٢ً أْ٘

، ٚإْؿاقٗررا قًٝررّا ٚخاض ٝررّا ٚؾكررّا ٭ هرراّ ايؿررطٜع١ اٱغرر١َٝ٬ بررأع٢ً َػررت٣ٛ َررٔ     1ُ ٚاـرررياع

 ايهؿا٠٤ ٚايتُٝعُ.

                                                 
 ُ ٜٴطاز باـرياع ر  ػ  إؾاز٠ َػ٪ٚيٞ بٝت ايعنا٠ ر ايكسق١ إػتحي١، ٖٚٞ ٗ َكابٌ ايعنا٠ ايٛا ي١.1 
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 ًٜٞ:ٚ٭زا٤ ٖصٙ ايطغاي١ ٚنو إػ٪ٚيٕٛ عٔ اييٝت عس٠ غاٜاع ٚأٖساف ّهٔ إْاهلا ؾُٝا 

 ر ْو أَٛاٍ ايعنا٠ ٚاـرياع. 6

 ر  ١ُٝٓ َٛاضز ايعنا٠ ٚاـرياع، ٚشيو َٔ خ٬ٍ َا ًٜٞ: 6

 .ِٗععٜع ثك١ إتربعٌ ٚ ٛطٝس ايع٬قاع َع  

 .ٌاغتك اب ؾ٦اع ٚأعساز  سٜس٠ َٔ إتربع 

 .١ُٝٓ ٚاغتثُاض أَٛاٍ اييٝت  

طع١ٝ غرسَاع ٚأغرايٝ    ر إْؿام َٛاضز اييٝت َٔ ايعنا٠ ٚاـرياع ٚؾل َكراضؾٗا ايؿر    6

 َت ٛض٠.

 ر ايتٛع١ٝ بؿطٜه١ ايعنا٠ ٚإبطاظ زٚض اييٝت إع٬َٝا. 6

ر ايتٓػٝل ٚايتهاٌَ َو إ٪غػاع ايهٜٛت١ٝ ٚايسٚي١ٝ ٗ فاٍ ايعُرٌ اـرريٟ قًٝرّا      6

 ٚزٚيّٝا. 

 بجل ضٚح ايتهاؾٌ ٚايرتا ِ بٌ أؾطاز امتُو.  -2

 ٠ ا١ٕٝٓٗ يًعاًٌَ.ر   رررٜٛط ايي١ٝٓ إ٪غػ١ٝ ٚضؾو ايهؿا٤ 6

قسض عٔ اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ييٝت ايعنرا٠ عرس٠ ؾترا٣ٚ ٚ ٛقرٝاع بؿرإٔ  رٛاظ اغرتثُاض        ٚقس 

أَٛاٍ ايعنرا٠ َرو ا٭خرص بريع  ايهرٛاب٘، ٖٚرصا ٜٛاؾرل ؾتر٣ٛ ؾٓر١ ايؿتر٣ٛ برٛظاض٠ ا٭ٚقراف َٚرا              

 .1ُ  ٛقًت إيٝ٘ ايٓس٠ٚ ايثايث١ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط٠

٠ قس بسأ باغتثُاض ايكسقاع إػتحي١ َٔ عس٠ غٓٛاع إ٫ ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ بٝت ايعنا

، ٚقرس أْؿرأ اييٝرت َهتيرّا      6006أْ٘ س ٜيسأ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنرا٠ إ٫ ٗ َ ًرو ايعراّ إر٬ٝزٟ     

خاقّا ٜتٍٛ عًُٝاع اغتثُاض أَٛاٍ اييٝت َٚٔ ًْتٗرا أَرٛاٍ ايعنرا٠ ، نُرا أعرس ٥٫حر١ خاقر١        

 يتِٓٛٝ ا٫غتثُاض .عؿط٠ َاز٠  با٫غتثُاض  تهٕٛ َٔ َكس١َ ٚأضبو

ٚقررس أٓنررسع اي٥٬حرر١ عًرر٢ نررطٚض٠ زضاغرر١ اؾررس٣ٚ ا٫قتكرراز١ٜ يًُعررا٫ع ا٫غررتثُاض١ٜ    

ٚ ٜٓٛعٗا ٚعسّ ا٫غتثُاض ٗ اما٫ع اي   تػِ باض ؿاع ْػي١ إداطط٠ ؾه٬ّ عٔ   يٝل َا ٜكسض 

  عٔ اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ يهي٘ ع١ًُٝ ا٫غتثُاض .

                                                 
  . 666ر666: ُ أ هاّ ٚؾتا٣ٚ ايعنا٠ ٚايكسقاع  اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ر بٝت ايعنا٠ُ: م1 
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 : 1ُ ا٫غتثُاض ٗ أضقاّ

عٓس اغتثُاض َا قسضٙ َا٥تا أيـ زٜٓاض نٜٛ   ًَْٝٛرإ ٚأضبعُا٥ر١ ٚٔػر١ ٚٔػرٕٛ      ُأ 

أيـ ضٜراٍ غرعٛزُٟ ٗ أ رس امرا٫ع ا٫غرتثُاض١ٜ ٕرس٠ ث٬ثر١ أؾرٗط بًرؼ َكرساض ايعٛا٥رس ث٬ثر١  ٫ف             

 ٚغتُا١٥ زٜٓاض نٜٛ   أضبع١ ٚأضبعٌ أيؿّا َٚا١٥ ٚ ػعٌ ضٜا٫ّ غعٛزّٜاُ.

ُٕػٵتثُط، ٖٚصٙ ْػي١  ٝس٠ ع ؿّا عًر٢  6.4ػي١ ايعٛا٥س بًػت ٖٚصا ٜعه إٔ ْ % َٔ إيًؼ ا

% ٗ  راٍ اغرتثُاض إيًرؼ ْؿػر٘ خر٬ٍ      6.6َس٠ ا٫غتثُاض  ث٬ث١ أؾرٗطُ؛ شيرو إٔ ٖرصٙ ايٓػري١  يًرؼ      

 ُ. 2غ١ٓ ٗ اماٍ ا٫غتثُاضٟ ْؿػ٘ 

ٜٛ   ٔػر١  عٓس اغتثُاض َيًؼ َرٔ ايعنرا٠ قرسضٙ أضبعُا٥ر١ ٚمثرإْٛ أيرـ زٜٓراض نر         ُب 

٬ٌَٜ ٚمثاِا١٥ ٚاثٓإ ٚ ػعٕٛ أيـ ضٜاٍ غعٛزُٟ ٗ فاٍ اغتثُاضٟ  خط ٕس٠ ؾٗطٜٔ بًؼ َكساض 

 ايعٛا٥س أضبع١  ٫ف زٜٓاض نٜٛ    ػع١ ٚأضبعٌ أيؿّا َٚا١٥ ضٜاٍ غعٛزُٟ.

% 6.4%، ٖٚررصا ٜعرره إٔ ايٓػرري١  يًررؼ  0.4أٟ إٔ ْػرري١ ايعٛا٥ررس ٗ ٖررصا ا٫غررتثُاض بًػررت  

ٜٚيسٚ إٔ ٖصا اماٍ ا٫غتثُاضٟ أقٌ ؾا٥س٠ َٔ اماٍ ايػابل، إ٫ٖ إٔ غٝاغر١ َهتر     خ٬ٍ غ١ٓ،

ا٫غتثُاض  كّٛ ع٢ً  ٜٓٛو اما٫ع ا٫غتثُاض١ٜ زض٤ّا يًُداطط إتٖٛقع١ َرو اييعرس عرٔ امرا٫ع شاع     

 إداطط ايعاي١ٝ ٚإٕ ناْت عٛا٥سٖا َط ؿع١.

ع١ خاقر١ َرو قكرط َرس٠ ا٫غرتثُاض،  ٝرجل  كرّٛ        ٚإْا٫ّ ؾإٕ ا٭ضقاّ ايػابك١  ٴعرسټ َؿرعِّ  

ُٕػررتثُط٠ ٗ عًُٝرراع شاع   رراٍ قكررري٠ ؿررٌ إْؿاقٗررا ٗ     غٝاغرر١ إهترر  عًرر٢  ٛٚٝررـ ا٭َررٛاٍ ا

 أٚ ٗٗا، َو اؿطم ع٢ً اختٝاض ا٫غتثُاضاع اي   تُتٻو با٭َإ ٚايكاب١ً يًتػٌٝٝ بػٗٛي١.

اض أضبع١ ٬ٌَٜ زٜٓاض نرٜٛ    ػرع١   أؾاضع  ٛقعاع إهت  إٍ أْ٘ ٗ  اي١ اغتثُ رُ  

ٚأضبعررٌ ًَْٝٛررّا َٚا٥رر١ أيررـ ضٜرراٍ غررعٛزُٟ، ؾررإٕ ا٭ضبرراح غررتيًؼ  ررٛايٞ َررا٥تٌ ٚمثرراٌْ أيررـ زٜٓرراض   

 . نٜٛ   ث٬ث١ ٬ٌَٜ ٚأضبعُا١٥ ٚغيع١ ٚث٬ثٌ أيـ ضٜاٍ غعٛزُٟ

ُٕػرتثُط، ٖٚرٞ ْػري١  ٝرس٠ نُر     6ٖٚصا ٜعه إٔ ْػي١ ايعٛا٥س غتيًؼ  ا غريل  % َٔ إيًؼ ا

                                                 
 ُ .ٖر6666 ُ  كًت ع٢ً ٖصٙ ا٭ضقاّ َٔ َسٜط َهت  ا٫غتثُاض ٗ بٝت ايعنا٠ بٛاغ ١ َها١ٕ ٖا ؿ١ٝ  عا1ّ 

ُٳط خ٬ٍ غ١ٓ، ؾإٕ ٖرصا ٜعره إٔ ٖرصا امراٍ ا٫غرتثُاضٟ      6ُ ٜط٣ بع  إػتثُطٜٔ إٔ عا٥س ا٫غتثُاض إشا بًؼ 2  ُٕػٵتث % َٔ إاٍ ا

َٴطٵبح.  فاٍ  ٝس ٚ
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  ٝجل  سضټ أضبا ّا ٚؾري٠ ّهٔ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا ٗ  ١ُٝٓ ا٭َٛاٍ إكطٚؾ١ يًُػتحكٌ.

ٚإشا ناْررت أَررٛاٍ ايعنررا٠ ٗ بٝررت ايعنررا٠ ايهررٜٛ   عررس بررا٬ٌٕٜ، ؾررإٕ ا٫غررتثُاض       

غٝهٕٛ أٚؾط أضبا ّا ٗ  اٍ اغتثُاض أَٛاٍ  عس بإًٝاضاع نُا ٗ ا٭َٛاٍ ايعنٜٛر١ ٗ إًُهر١   

، ؾؿٞ  اٍ اغتثُاض ًَٝاض ضٜاٍ غعٛزٟ ٗ َسز ظ١َٝٓ كتًؿ١ خ٬ٍ غ١ٓ ؾإٕ ٖصا  ١ ايػعٛز١ٜايعطبٝ

، ٖٚٛ َيًؼ  ٝس َرٔ   %6ُ ع٢ً اؾرتاض إٔ ْػي١ ايعا٥س  ٜعه  ٛؾري َا ٜكطب َٔ غيعٌ ًَٕٝٛ ضٜاٍ

ؾأْ٘ إٔ ٜػس ا تٝا اع نثري َرٔ َػرتحكٞ ايعنرا٠ برس٫ّ َرٔ ػُٝرسٙ ٗ اييٓرٛى ٚاغرتؿاز٠ ٖرصٙ          

 ٓٛى َٔ أضقس٠ ايعنا٠ باغتثُاضٖا يكاؿٗا ! .ايي

بؿهٌ َػتكٌ، ٚقس ْلٻ قرإْٛ ٖرصا   ٗ ايػٛزإ زٜٛإ ايعنا٠  ٧ٖر أْؿ6602ٗ عاّ 

 ؾكًٗا عٔ ايهطا٥ .ٚ ايسٜٛإ ع٢ً إيعا١َٝ زؾو ايعنا٠

ّ إرأخٛش َرٔ ْكرٛم    6000قإْٛ ايعنا٠ يًعاّ ٚبعس عسز َٔ إطا ٌ ايت ٜٛط١ٜ قسض 

ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚاٱْراع ٚا٭خرص برايطا ح َرٔ أقرٛاٍ ايؿكٗرا٤، ٜٚٴعرس ٖرصا ايكرإْٛ  تٛهرّا يٓعراح            

 ايسٜٛإ ٗ ايت يٝل إعاقط يؿطٜه١ ايعنا٠.

ٜٚٴعس زٜٛإ ايعنا٠ ٚؾل ٖصا ايكإْٛ ١ّ٦ٖٝ  ه١َّٝٛ َػتك١ًّ هلرا ؾدكرٝتٗا اؿهُٝر١،    

 ؾطاف ٚظٜط ايتد ٝ٘ ا٫ تُاعٞ.ٚؽهو ٱ

ّ عًر٢ إٔ َرٔ   6000ْكٻت ايؿكط٠  ىُ َرٔ إراز٠ اـاَػر١ َرٔ قرإْٛ ايعنرا٠ يعراّ        ٚقس 

ق٬ ٝاع ايسٜٛإ:  ايعٌُ ع٢ً ًُٝو ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ٚغا٥ٌ يًهػر  َرا أَهرٔ شيرو  تر٢      

 ٜػتػٓٛا عٔ ايعنا٠ُ.

ٚإػرانٌ ٗ ًُرٝهِٗ ٚغرا٥ٌ    ٚإطاز بصيو إٔ ٜكطف ايسٜٛإ  ع٤ّا َٔ غِٗ ايؿكطا٤ 

يٲْترراج َٚؿرراضٜو يٲعاؾرر١، عٝررجل ٜكررّٛ إػررتحكٕٛ َررٔ ايؿكررطا٤ ٚإػررانٌ خاقرر١ بررإزاض٠ ٖررصٙ   

ايٛغررا٥ٌ ٚايعُررٌ ٗ ٖررصٙ إؿرراضٜو َررا ٜطؾررو اؿا رر١ عررِٓٗ، ؾٝكرريحٕٛ أؾررطازّا َٓررتعٌ، ٚأغٓٝررا٤    

ُٻ٢ ٗ ايرسٜٛإ بايكرطف ايطأغرٞ،     زاؾعٌ يًعنا٠ بس٫ّ َٔ إٔ ٜهْٛٛا َػتحكٌ هلا، ٖٚصا َا ٜٴػٳ

ٚشيو ٗ َكابٌ ايكطف ا٭ؾكٞ إتُثِّرٌ ٗ قرطف أَرٛاٍ ايعنرا٠ ْكرسّا أٚعٝٓرّا، ٚشيرو قاٚير١ َرٔ          

 ايسٜٛإ حملاضب١ ايؿكط بكٛض٠ أنثط إهاب١ٝ.
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 :ايتًُٝو ايؿطزٟ

ُٳًٖرو         ٜٴ ٗ بسا١ٜ   يٝل ايسٜٛإ هلصٙ ايؿهرط٠ نرإ ايتًُٝرو ؾطزٜرّا، أٟ إٔ نرٌ َػرتحل 

، عٝررجل ٜررسض شيررو زخرر٬ّ يٮغررط ايؿكررري٠، ٚ تٓررٛع ٖررصٙ إؿرراضٜو     ١ إْترراج أٚ َؿررطٚعّا يٛ ررسٙ ٚغررًٝ

ٝٻٔ َررو َطاعررا٠ ايٛررطٚف ايي٦ٝٝرر١   ٚايٛغررا٥ٌ  ػرر  ٚررطٚف ا٭غررط٠ َٚكررسض ٗا عًرر٢ إزاض٠ إؿررطٚع إعرر

يًُػتؿٝس َٚهإ اغتػ٬ٍ إؿرطٚع  زضاغر١  رس٣ٚ اقتكراز١ُٜ، ٜٚرتِ شيرو  ػر  أٚيٜٛراع ايؿكرط          

ٕ ا٭ٚيٜٛرر١ يٮغررط٠ ا٭ؾررس ؾكررطّا ؾررطٜ ١ إٔ ٜهررٕٛ ؾٝٗررا َررٔ ٜػررت ٝو إزاض٠ ٚ ؿررػٌٝ     عٝررجل  هررٛ

إؿررطٚع بهؿررا٠٤، ؾيررسأ ايررسٜٛإ بتًُٝررو ا٭غررط بعرر  اٯ٫ع نررهل٫ع اـٝاطرر١ ، باٱنرراؾ١ إٍ      

ُح٬ع ييٝو اـهط ٚايؿان١ٗ، ٚعطباع ْكٌ نإع ا٤ ا٭غط ضأؽ َاٍ ييع  إؿاضٜو ايكػري٠، 

.إٝاٙ ٚغريٖا 

 :ًٝو اؾُاعٞايتُ

َٚرو   ررٛض  طنر١ امتُررو ٚاغرتعاب١ّ يًُررتػرياع ا٫ تُاعٝر١ ٚا٫قتكرراز١ٜ؛ قراّ ايررسٜٛإ      

نُؿراغٌ اـٝاطر١     إطانرع اٱْتا ٝر١ُ  بتًُٝو فُٛع١ َٔ ا٭غرط َؿراضٜو يٲعاؾر١ اؾُاعٝر١     

 ٝس .َٚعاضع ا٭ييإ ٚايسٚا ٔ َٚكاْو ا٬ٕبؼ اؾاٖع٠ ٚ ؿط ايرتع ايعضاع١ٝ ًُٚٝو قٛاضب ايك

بُٝٓرا ٜرتِ   ٚٗ ٖصٙ إؿاضٜو ٜعٌُ ايؿكطا٤ ايصٟ ٜػت ٝعٕٛ ايعُرٌ برأ ط بكرسض إْترا ِٗ ،     

 بٝو اٱْتاج ٚقطف قُٝت٘ ع٢ً ايؿكطا٤ ٚإػانٌ ايصٜٔ ٫ ٜػت ٝعٕٛ ايعٌُ.

 :أضقاّ ٚإ كا٥ٝاع

ؾُٝا ًٜٞ أعطض بعر  ا٭ضقراّ ٚاٱ كرا٥ٝاع اير  أعرسٖا زٜرٛإ ايعنرا٠ نُرا  را٤ ٗ          

 ٱْرتْت:َٛقع٘ ع٢ً ا

بًػت َػا١ُٖ ايسٜٛإ ٗ َؿطٚع  ؿط  طع١ اٱْكاش بٓٗط ع رب٠ ٔػ١ ٬ٌَٜ زٜٓاض  ُأ  

غٛزاْٞ  غيع١ ٚغيعٌ أيؿّا ٚٔػُا١٥ ضٜراٍ غرعٛزُٟ، ٚعٓرس اؿكراز اغرت اع ايرسٜٛإ إٔ هر         

أنثط َٔ غرت١ ٬َٜرٌ زٜٓراض غرٛزاْٞ  ث٬ثر١ ٚ ػرعٌ أيرـ ضٜراٍ غرعٛزُٟ َرٔ ٖرصٙ ا٭ضانرٞ اير               

 ضعت ٚأْتعت اـري ايٛؾري.ظٴ

ٖٚصا ٜسٍ بؿهٌ ٚانح ع٢ً أ١ُٖٝ ٖصٙ إؿاضٜو ا٫غرتثُاض١ٜ ٚؾا٥رس ٗا ٗ  ُٓٝر١ أَرٛاٍ     

ايعنا٠ ٚظٜاز٠ عٛا٥سٖا،  ٝجل اغت اع ايسٜٛإ َٔ خر٬ٍ ٖرصا إؿرطٚع إٔ هره أضبا رّا  ؿرٛم َرا        
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ُٕػٵتثُط.60ٜعازٍ   % َٔ إاٍ ا

٪غػاع ع٢ً عٌُ إعاؾاع اي٬ظ١َ يرتع١ َهًٞ قاّ ايسٜٛإ با٫ ؿام َو إ س٣ إ ُب 

أغرط٠   6000ؾرسإ مت  ٛظٜعٗرا عًر٢     2000ب١ٜ٫ٛ نػ٬، ْٚؿأ عٔ شيو اغتك٬ح  َرا ٜعٜرس عرٔ    

بٛاقررو ؾررساٌْ يهررٌ أغررط٠، ٚقررس ناْررت نًؿتٗررا إايٝرر١  ػررع١ ٚعؿررطٜٔ ًَٝررٕٛ زٜٓرراض غررٛزاْٞ          

س بًؼ ايعا٥س ايكراٗ يهرٌ َرعاضع َرٔ      أضبعُا١٥ ٚ ػع١ ٚأضبعٌ أيؿّا ٚٔػُا١٥ ضٜاٍ غعٛزُٟ، ٚيك

زٜٓاض غٛزاْٞ  غت١  62000إعاضعٌ ايصٜٔ زعُِٗ ايسٜٛإ با٭ضض ٚايتحهري يًعضاع١ َيًػّا قسضٙ 

 .1ُ ٚأضبعٕٛ أيـ زٜٓاض غٛزاْٞ ٜٚعازٍ شيو غيعُا١٥ ٚث٬ث١ عؿط ضٜا٫ّ غعٛزّٜاُ

    َ كررسضّا َتعررسزّا  ٖٚررصا ٜعرره إٔ ايررسٜٛإ بٗررصٙ ايػٝاغرر١ اغررت اع إٔ ٜع رر٢ نررٌ أغررط٠ 

ٚٴظِّع إيًرؼ عًر٢ ٖرصٙ ا٭غرط يهرإ ْكرٝ  نرٌ أغرط٠ َيًػرّا ٫ ٜعٜرس عرٔ عؿرط٠  ٫ف               يًسخٌ، ٚيرٛ 

زٜٓاض غٛزاْٞ  َا١٥ ٚٔػ١ ٚٔػٌ ضٜرا٫ غرعٛزّٜاُ ، ٖٚرٛ َيًرؼ ٜػرري قرس ٫ ٜهؿرٞ ا٭غرط٠ ٕرس٠          

 ؾٗط ٚا س!.

ٟ    ٖا  كسّٚ ، برٌ أقريح ٚاقعرّا    ٜتيٌ إٔ اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ س ٜعس فرطز طرطح ْٛرط

لراح ٖررصٙ ايؿهرط٠،  ٝررجل    ًَُٛغرّا ٜٴٖٓؿررص ٗ أنثرط َررٔ  ٗر١، ٚقررس أثيترت ٖررصٙ ايتعراضب ٚغريٖررا     

أغُٗت ٗ ِا٤ أَٛاٍ ايعنا٠ ٚغس  ا ر١ نرثري َرٔ إػرتحكٌ، َرو ايتٜٓٛر٘ إٍ أُٖٝر١ إطا عر١         

ايؿهررط٠،  ايسا٥ُرر١ ٭ُْٛرر١ ٖررصٙ إؿرراضٜو ٚايتحكررل َررٔ  ررٛاؾط ايهررٛاب٘ إؿرررتط١ ؾررٛاظ ٖررصٙ           

 .2ُ ٚ ؿهٌٝ ايًعإ ايطقاب١ٝ يًتأنس َٔ َطاعا٠ شيو عٓس ايت يٝل

                                                 
 ُ.www.zakat-sudan.orgَا ٜتعًل بتعطب١ زٜٛإ ايعنا٠ ٗ ايػٛزإ ٗ َٛقو ايسٜٛإ ع٢ً اٱْرتْت:   ُ اْٛط1 

ٖٚٓاى ػاضب أخط٣ نُؿطٚع  غٛبط َاضنتُ ْابًؼ بؿًػ ٌ ٫غتثُاض أَٛاٍ ايعنرا٠ ، َٚؿرطٚع ظنرا٠ ايعرطام يتؿرػٌٝ      ُ 2 

 . www.islamonline.netُ ٕٚ ٫ٜٔ ايعاطٌ ٚنؿاي١ ايؿكري ، اْٛط : قؿح١ ِا٤ ع٢ً  َٛقو إغ٬ّ أ
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اخلامتة

ايعنرررا٠ُ ،   اؾُعٝررراع اـريٜررر١ ٚاغرررتثُاض أَرررٛاٍ َٛنرررٛععرررطض مت ٗ ٖرررصا اييحرررجل 

 ّٚهٔ اغتد٬م ايٓتا٥ج ايتاي١ٝ :

رررر ا هرررح إٔ اؾُعٝررراع اـريٜررر١ ايطمسٝررر١ ايررر  أشْرررت ايسٚيررر١ ٗ إْؿرررا٥ٗا ٚاغرررتكياهلا   6

ربعاع ٚقطؾٗا ع٢ً إػرتحكٌ  ٴعرس ٖرصٙ اؾُعٝراع ْا٥ير١ عرٔ اٱَراّ ، ٚغرً تٗا عًر٢ ا٭َرٛاٍ           يًت

ٖٞ ٚنًٝر١ عرٔ إرعنٌ ٚإػرتحكٌ ، ٖٚرصا غر٬ف إ٪غػراع اـريٜر١ اـاقر١          نػً ت٘ ، ٚ

 ؾًٝػت ْا٥ي١ عٔ اٱَاّ ، ٚيٝػت ٚن١ًٝ عٔ إػتحكٌ .

6 ٔ إػررتحكٌ برر٬ خرر٬ف : َررا يررٛ  ررر َررٔ ايكررٛض ايرر   هررٕٛ ؾٝٗررا اؾُعٝرراع ٚنًٝرر١ عرر

 كًت َٔ ا٭غط إػتؿٝس٠ ع٢ً  ٛنٌٝ خام ٗ قي  أَٛاٍ ايعنا٠ ٚايتكطف ؾٝٗا َرا وكرل   

 َكًح١ إػتحكٌ .

بؿررطٙ ايتكٝرررس  ررر  ررط ٸح  ررٛاظ اغررتثُاض أَررٛاٍ ايعنررا٠ َررٔ قيررٌ اؾُعٝرراع اـريٜرر١           6

 َو اٱؾاض٠ إٍ  ايتٌ :بايهٛاب٘ اي  ٚضزع ٗ إيحجل ايثايجل 

باغرتثُاضٖا ٗ فرا٫ع   اؾُعٝراع  ، ؾتكرّٛ  ٜتأخط قطف أَٛاٍ ايعنا٠ : إٔ 

ٚ رٛاظ ٖرصٙ اؿايرر١ ٚراٖط  رسّا خاقر١ َرو ايعٓاٜر١ بهررٛاب٘        ،  َأَْٛر١ إٍ إٔ ورٌ َٛعرس قرطؾٗا    

ُٕػتثُط٠ .  ا٫غتثُاض ٚنُإ ا٭َٛاٍ ا

 ط ٻ  عًر٢ شيرو  أخريٖرا،    : ؽكٝل  ع٤ َٔ أَٛاٍ ايعنا٠ ٫غتثُاضٖا ٚيٛ 

 .  ٛاظ ٖصٙ اؿاي١ أٜهّا ٚقس  ط ٸح

ايتكٝرس  ر ؾٛاظ اغرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ َرٔ قيرٌ اؾُعٝراع اـريٜر١ نرٛاب٘ ٫ برس َرٔ           6

 ، َٚٔ أُٖٗا :بٗا

َطاعررا٠  ا رر١ إػررتحكٌ، عٝررجل ٫  ٛ ررس ٚ ررٛٙ قررطف عا ًرر١  كتهررٞ ايكررطف      -أ 

 ايؿٛضٟ يٮَٛاٍ نايػصا٤ ٚايهػا٤.

َٔ اغتثُاض ا٭َٛاٍ َكًح١  كٝكٝر١ ضا حر١ يًُػرتحكٌ، ٜٚرتِ ايتحكرل      إٔ ٜتحكل   -ب 

 َٔ شيو بإ طا٤ زضاغاع اؾس٣ٚ ا٫قتكاز١ٜ.

ُٳطٳ٠ ٚأضبا ٗرا يكراا        -ج  اؽاش اٱ طا٤اع ٚا٫ تٝاطاع ايهؿًٝر١ بيكرا٤ ا٭َرٛاٍ إػرتث
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إػرررتحكٌ، َٚتررر٢ َرررا بٝعرررت ا٭قرررٍٛ إػرررتثُط٠ ؾإْررر٘ هررر  إٔ  كرررطف يكررراا   

 إػتحكٌ.

ٝٵ    ػررٌُٝٝ ا٭قرررٍٛ إػررتثُط٠ إشا اقتهرررت  ا رر١ إػرررتحكٌ     إ -ز  ٓٵهٹررر يررازض٠ إٍ  ٳ

 ٚقطؾٗا هلِ.

 إٔ ٜٴػٵٓس اٱؾطاف ٚإزاض٠ اغتثُاض ٖصٙ ا٭َٛاٍ إٍ شٟٚ اـرب٠ ٚا٭َا١ْ. -ٙ 

 كايؿ١ يٮ هاّ اـاقٸ١ بٗصٙ ا٭َٛاٍ. أَٛاٍ ايعنا٠أ٫ٓ ٜرت ٻ  ع٢ً اغتثُاض  -ٚ 

ؿطٚع١ نايتعراض٠ ٚايكرٓاع١ ٚايعضاعر١ ٚمٖٛرا،     إٔ ٜهٕٛ ا٫غتثُاض ٗ فا٫ع َ -ظ 

 ٗ فا٫ع أٚ عكٛز قط١َ. أَٛاٍ ايعنا٠ؾ٬ هٛظ اغتثُاض 

ُٕػتثُط٠ َو ايتكٝس بهرٛاب٘ ا٫غرتثُاض خاقر١ َرا ٜتعًرل بسضاغر١       6 ر إشا خػطع ا٭َٛاٍ ا

أَرا إشا  اؾس٣ٚ ا٫قتكاز١ٜ ٚاييعس عٔ اما٫ع عاي١ٝ إداطط ؾرإٕ اؾُعٝر١ ٫  هرُٔ اـػراض٠ ،     

ٚس   يل ايهٛاب٘ ايػابك١ نإقحاّ ا٭َٛاٍ ٗ فا٫ع غري َأ١َْٛ ؾإْٗا  هُٔ  ؾططت اؾُع١ٝ

 خػاض٠ ا٭َٛاٍ .

ر ّهٔ  ػ ١ٝ ْؿكاع ا٫غتثُاض ٚايكا٥ٌُ عًٝر٘ َرٔ أَرٛاٍ ايعنرا٠ ٭ٕ شيرو زاخرٌ ٗ       2

ايعنررا٠ قررسض َكررطف ايعرراًٌَ عًٝٗررا ، إ٫ إٔ ا٭ؾهررٌ  ررأٌَ ٖررصٙ ايٓؿكرراع َررٔ َررٛضز  خررط غررري      

 اٱَهإ .

4ُٕ  ػتثُط٠ َا س ٜكيهٗا إػتحكٕٛ .ر ٫ ظنا٠ ٗ أَٛاٍ ايعنا٠ ا

ر ٖٓراى عرسز َرٔ ايُٓراشج ايت يٝكٝر١ ايٓا حر١ ٫غرتثُاض أَرٛاٍ ايعنرا٠ خراضج إًُهر١            6

ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ، ّٚهٔ يًعُعٝراع ايػرعٛز١ٜ ايطمسٝر١ إٔ ؼرصٚ  رصٚ ٖرصٙ ايُٓراشج ٚإٔ ؼكرل         

 ١ يكاا إػتحكٌ .أضبا ّا فعٜ
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 التوصيات

 َٔ أبطظ ايتٛقٝاع اي  خط ت بٗا َٔ ٖصا اييحجل :

ايتأنٝس ع٢ً اؾُعٝاع اـري١ٜ بأ١ُٖٝ ايعٓا١ٜ برأَٛاٍ ايعنرا٠ َرٔ ْا ٝر١ ٚنرع٘ ٗ      ر 6

 ػاب خام ٚعسّ ٖسضٖا ؾُٝا ٫  ا ١ ي٘ َٚطاعا٠ إكرًح١ ٗ قرطؾٗا ٚايتحكرل َرٔ ٚنرعٗا ٗ      

 ؾطعّا .َكاضؾٗا إعٝٸ١ٓ 

رر  ررجل اؾُعٝراع عًرر٢ زضاغر١ اغررتثُاض بعرر  أَرٛاٍ ايعنررا٠ ٗ فرا٫ع َطعرر١ قًًٝرر١      6

إداطط َو أ١ُٖٝ ا٫يتعاّ بهٛاب٘ ا٫غرتثُاض ٚعرسّ ا٫نتؿرا٤ بٛنرعٗا ٗ  ػراباع اييٓرٛى اير         

  ػتثُطٖا يكاؿٗا .

6  ٍ عا ر١   ر زع٠ٛ اييا ثٌ إٍ  ػًٝ٘ ايه٤ٛ ع٢ً أ هاّ ايعنا٠ إعاقرط٠ ، إش ٫  رعا

إٍ َعٜس َٔ اييحجل ايؿكٗٞ ايصٟ هُو بٌ ايتكٛض ايسقٝل يًٛاقو ٚايؿِٗ ايعُٝل يٓكرٛم ايؿرطع   

 َٚكاقسٙ .

 ٚضام ايعًُٝرر١ إؿرراضن١ ٗ ايًكررا٤ ررر ايررسع٠ٛ إٍ  ؿعٝررٌ ايتٛقررٝاع ايرر   كررسض عررٔ ا٭    6

 اع اـريٜرر١ ٚ  يٝررل َررا ّهررٔ   يٝكرر٘ َررٔ أؾهرراض ٚبررطاَج َٚؿررطٚعاع  ٗررسف إٍٗررايػررٟٓٛ يًع

 .َٚٛ ٛزا ٗا اؾُعٝاع َٛاضز   ١ُٝٓ

ر اؿطم ع٢ً  ٛثٝل ايع٬ق١ باييا ثٌ ٚاؾٗاع ا٫قتكراز١ٜ إتدككر١ يتكرسِٜ ايعرٕٛ     6

 ٍ ايٓكٝح١ ؾُٝا ؼتا ٘ اؾُعٝاع خاق١ ٗ امايٌ ايؿكٗٞ ٚا٫قتكازٟ .ٚبص
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قائنة املراجع

 أ هاّ ايكط ٕ :  1

ٖرُ ، ؼكٝل : قُس ايكازم 660ٞ ايطاظٟ اَؾكٻام  ع٭بٞ بهط أٓس بٔ عً

ّ .6666ٖر ر 6666قُحاٟٚ ، زاض إ ٝا٤ ايرتاع ايعطبٞ ر بريٚع ، 

 أ هاّ ايكط ٕ :  2

ٖرُ ، ؼكٝل : عًٞ قُس 666٭بٞ بهط قُس بٔ عيس اهلل إعطٚف بابٔ ايعطبٞ  ع

ٖر ر 6646 يع١ ايثا١ْٝ اييعاٟٚ ،َ يع١ عٝػ٢ اييابٞ اؿً  ٚؾطناٙ ر ايكاٖط٠ ، اي

6262. ّ

  ؿػري اي ربٟ   اَو اييٝإ عٔ  أٌٜٚ  ٟ ايكط ُٕ :  3

ٖرُ ، َهتي١ َٚ يع١ 660٭بٞ  عؿط قُس بٔ  طٜط بٔ ٜعٜس بٔ خايس اي ربٟ ع

ّ .6624ٖر ر 6644َك ؿ٢ اييابٞ اؿً  ٚأ٫ٚزٙ ر ايكاٖط٠ ، اي يع١ ايثايث١ 

  ؿػري ايكط ٕ ايعِٛٝ :  4

ٖرُ ، زاض 774ايسٜٔ أبٞ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ نثري ايكطؾٞ ايسَؿكٞ  ع يًحاؾٜ عُاز

 ايؿهط ر بريٚع .

 ايتؿػري ايهيري :   5

ٖرُ ، زاض إ ٝا٤ 202يٲَاّ أبٞ عيس اهلل قُس بٔ عُط بٔ  ػٌ ؾدط ايسٜٔ ايطاظٟ  ع

ٖر .6606ايرتاع ايعطبٞ ر بريٚع ، اي يع١ ايثايث١ 

 اؾاَو ٭ هاّ ايكط ٕ :  6

ٖرُ، زاض ايهت  266ّ أبٞ عيس اهلل قُس بٔ أٓس ا٭ْكاضٟ ايكطط  عيٲَا

ٖر .6666إكط١ٜ ر ايكاٖط٠ ، اي يع١ ايثا١ْٝ 



 صاحل بً حمند الفوزاٌد.                                                     أموال السكاة واشتثنار اخلريية اجلنعيات
 
 

                                                                                                      666                                                                                                               للجهات اخلريية بامليطقة الشرقية الثامًاللقاء الصيوي 

ظاز إػري ٗ عًِ ايتؿػري :  7

يٲَاّ أبٞ ايؿطج ْاٍ ايسٜٔ عيس ايطٓٔ بٔ عًٞ بٔ قُس اؾٛظٟ ايكطؾٞ اييػسازٟ 

ّ .6646ٖر ر 6606ؿل ، اي يع١ ايثايث١ ٖرُ ، إهت  اٱغ٬َٞ ر بريٚع ، ز666َ ع

 أٚ ع إػايٹو إٍ َٖٛطأ َايٹو : 8

يًع١َ٬ٖ قُس ظنطٜا ايهاْسًٖٟٛ، إهتي١ اٱَساز١ٜ ر َه١ إهط١َ، اي يع١ 

ّ.6646ٖر ر 6606ايثايث١ 

  ٛنٝح ا٭ هاّ َٔ بًٛؽ إطاّ : 9

ٓٔ اييػٻاّ ، َهتي١ ايٓٗه١ اؿسٜث١ ر َه١ إهط١َ ، يًؿٝذ عيس اهلل بٔ عيس ايط

ّ .6666ٖر ر 6666اي يع١ ايثا١ْٝ 

 غيٌ ايػ٬ّ ؾطح بًٛؽ إطاّ َٔ ْو أزي١ ا٭ هاّ : 11

ٖرُ ،  عًٝل ٚؽطٜج : ؾٛاظ 6646يًؿٝذ اٱَاّ قُس بٔ إمساعٌٝ ا٭َري ايكٓعاْٞ  ع

ايعطبٞ ر بريٚع ، اي يع١ ايػابع١ أٓس ظَطيٞ ٚإبطاِٖٝ قُس اؾٌُ ، زاض ايهتاب 

ّ .6666ٖر ر 6666

 غٓٔ ايرتَصٟ : 11

ٖرُ، ؼكٝل: نُاٍ 666يٲَاّ أبٞ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ بٔ غٛض٠ ايرتَصٟ  ع

ٖر .6604ٜٛغـ اؿٛع ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 غٓٔ ايساضق ه : 12

ًٜ٘ : ايتعًٝل إػه ع٢ً ايساضق ه ٖرُ ، ٚبص646يٲَاّ عًٞ بٔ عُط ايساضق ه  ع

٭بٞ اي ٝ  قُس مشؼ اؿل ايعِٛٝ  بازٟ ، ؼكٝل ٚ طقِٝ : ايػٝس عيس اهلل ٖاؾِ 

ّ .6622ٖر ر 6642ايُٝاْٞ إسْٞ ر إس١ٜٓ ، زاض احملاغٔ يً ياع١ ر ايكاٖط٠ ، 
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غٓٔ أبٞ زاٚز : 13

،إعساز ٚ عًٝل: ععع عيٝس  ٖر666ُيٲَاّ أبٞ زاٚز غًُٝإ بٔ ا٭ؾعجل ايػعػتاْٞ  ع

ٖر .6666ايسعٻاؽ ، ْؿط : قُس عًٞ ايػٝس ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 ايػٓٔ ايهرب٣ : 14

ٖرُ ،ٚٗ شًٜ٘ : 664يٲَاّ اؿاؾٜ أبٞ بهط أٓس بٔ اؿػٌ بٔ عًٞ اييٝٗكٞ  ع

ٖرُ 666اؾٖٛط ايٓكٞ يع٤٬ ايسٜٔ عًٞ بٔ عثُإ إاضزٜه ايؿٗري بابٔ ايرتنُاْٞ  ع

إعطؾ١ ر بريٚع ، َ يع١ فًؼ زا٥ط٠ إعاضف ايعثُا١ْٝ عٝسض  باز ايسنٔ ر اهلٓس  ، زاض

ٖر .6666، 

غٓٔ ابٔ َا ٘ : 15

ٖرُ ، ؼكٝل ٚ طقِٝ : قُس 666يًحاؾٜ أبٞ عيس اهلل قُس بٔ ٜعٜس ايكعٜٚه  ع

ؾ٪از عيس ايياقٞ ، َ يع١ عٝػ٢ اييابٞ اؿً  ٚؾطناٙ ر ايكاٖط٠ . 

اضٟ :قحٝح اييد 16

ٖرُ ،  طقِٝ: ز. 662يٲَاّ اؿاؾٜ أبٞ عيس اهلل قُس بٔ إمساعٌٝ اييداضٟ  ع

ّ .6646ٖر ر 6606َك ؿ٢ اييٴػا ، زاض ايكًِ ر زَؿل ، بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 قحٝح غٓٔ ايرتَصٟ : 17

يًؿٝذ قُس ْاقط ايسٜٔ ا٭يياْٞ ، بإؾطاف : ظٖري ايؿاٜٚـ ، َهت  ايرتب١ٝ ايعطبٞ 

 ٖر .6604ًٝج ، إهت  اٱغ٬َٞ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ يسٍٚ اـ

 قحٝح َػًِ : 18

ٖرُ ، ؼكٝل ٚ عًٝل 626يٲَاّ أبٞ اؿػٌ َػًِ بٔ اؿعٻاج ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ  ع

 .ٚ طقِٝ : قُس ؾ٪از عيس ايياقٞ ، زاض إ ٝا٤ ايرتاع ايعطبٞ ر بريٚع

 ؾتح ايياضٟ بؿطح قحٝح اييداضٟ : 19

ٖرُ ،  طقِٝ 466ٞ ايؿهٌ ؾٗاب ايسٜٔ أٓس بٔ عًٞ بٔ  عط ايعػك٬ْٞ  عيًحاؾٜ أب

: قُس ؾ٪از عيس ايياقٞ ،  كحٝح : ق  ايسٜٔ اـ ٝ  ، إ يع١ ايػًؿ١ٝ َٚهتيتٗا 

 ٖر .6640ايكاٖط٠ 
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 َػٓس اٱَاّ أٓس بٔ  ٓيٌ : 21

:  ٖرُ ، ٚبٗاَؿ666٘يٲَاّ أبٞ عيس اهلل أٓس بٔ قُس بٔ  ٓيٌ ايؿٝياْٞ  ع

 َٓتد  نٓط ايعُاٍ ٗ غٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍُ ، زاض قازض ر بريٚع .

 َػٓس اٱَاّ أٓس بٔ  ٓيٌ : 21

ٖرُ ، أؾطف ع٢ً 666يٲَاّ أبٞ عيس اهلل أٓس بٔ قُس بٔ  ٓيٌ ايؿٝياْٞ  ع

ّ 6666ٖر ر 6660ؼكٝك٘ : ايؿٝذ ؾعٝ  ا٭ضْ٪ٚٙ ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

.

 ضٚم أَري إ٪ٌَٓ عُط بٔ اـ اب ٚأقٛاي٘ ع٢ً أبٛاب ايعًِ :َػٓس ايؿا 22

ٖرُ ، 666يًحاؾٜ عُاز ايسٜٔ أبٞ ايؿسا٤ إمساعٌٝ بٔ نثري ايكطؾٞ ايسَؿكٞ  ع

ٖر ر 6666ؼكٝل : ز. عيس إع ٞ قًععٞ ، زاض ايٛؾا٤ ر إٓكٛض٠ ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

6666ّ.

ُٕعٵًٹِ بؿٛا٥س َػًِ : 23  ا

ٖرُ ، ؼكٝل : ايؿٝذ قُس ايؿاشيٞ 662هلل قُس بٔ عًٞ إاظٳٔضٟ  عيٲَاّ أبٞ عيس ا

ّ .6666ايٓٝؿط ، زاض ايػطب اٱغ٬َٞ ر بريٚع ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

 إٖٛطأ :  24

ٖرُ ،  كحٝح ٚ طقِٝ ٚ عًٝل : قُس ؾ٪از عيس 666يٲَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قيحٞ  ع

َ يع١ عٝػ٢ اييابٞ اؿً  ٚؾطناٙ ر ايياقٞ ، زاض إ ٝا٤ ايهت  ايعطب١ٝ ر بريٚع ، 

ايكاٖط٠ .

 ْك  ايطا١ٜ ٭ ازٜجل اهلسا١ٜ :  25

ٖرُ ، امًؼ ايعًُٞ ر نعطاع ر 626يٲَاّ ْاٍ ايسٜٔ عيس اهلل بٔ ٜٛغـ ايعًٜعٞ  ع

ٖر .6666اهلٓس ، إهت  اٱغ٬َٞ ر بريٚع ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

 س ا٭خٝاض :ٌْٝ ا٭ٚطاض ؾطح َٓتك٢ ا٭خياض َٔ أ ازٜجل غٝ 26

ٖرُ ، َهتي١ زاض ايرتاع ر 6666يٲَاّ امتٗس قُس بٔ عًٞ بٔ قُس ايؿٛناْٞ  ع

ايكاٖط٠ .
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 اٱ هاّ ٗ أقٍٛ ا٭ هاّ : 27

ٖرُ ، ؼكٝل : ز.غٝس اؾًُٝٞ ، زاض 266يػٝـ ايسٜٔ عًٞ بٔ قُس اٯَسٟ  ع

ّ .6642ٖر ر 6602ع١ ايثا١ْٝ ايهتاب ايعطبٞ ر بريٚع ، اي ي

 إ هاّ ايؿكٍٛ ٗ أ هاّ ا٭قٍٛ : 28

ٖرُ ، ؼكٝل : ز.عيس اهلل قُس 666يٲَاّ أبٞ ايٛيٝس غًُٝإ بٔ خًـ اييا ٞ  ع

ّ .6646ٖر ر 6606اؾيٛضٟ ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 إع٬ّ إٛقعٌ عٔ ضب ايعإٌ : 29

ُس بٔ أبٞ بهط ايعضعٞ ايسَؿكٞ ايؿٗري بابٔ قٝٻِ اؾٛظٜٻ١ يٲَاّ أبٞ عيس اهلل ق

ٖرُ ،  كسِٜ ٚ عًٝل : ط٘ عيس ايط٩ٚف غعس ، َهتي١ ايهًٝاع ا٭ظٖط١ٜ ر 666 ع

ّ .6624ٖر ر 6644ايكاٖط٠ ، 

 ايتُٗٝس ٗ أقٍٛ ايؿك٘ : 31

ٖرُ ، ؼكٝل : 660يٲَاّ أبٞ اـ اب قؿٛٚ بٔ أٓس بٔ اؿػٔ ايهًٛشاْٞ  ع

س بٔ عًٞ بٔ إبطاِٖٝ ، َطنع اييحجل ايعًُٞ ٚإ ٝا٤ ايرتاع اٱغ٬َٞ ر ن١ًٝ ز.قُ

ايؿطٜع١ ٚايسضاغاع اٱغ١َٝ٬ ر  اَع١ أّ ايكط٣ ر َه١ إهط١َ ، زاض إسْٞ ر  س٠ ، 

 ّ .6646ٖر ر 6602اي يع١ ا٭ٍٚ 

ٚٹط ٗ أقٍٛ ايؿك٘ : 31 ُٕٓا  ضٚن١ ايٓاٚط ٚ ٴٓٻ١ ا

ٖرُ 260بٔ أٓس بٔ قُس بٔ قسا١َ إكسغٞ اؿٓيًٞ  عيٲَاّ َٛؾل ايسٜٔ عيس اهلل 

، ؼكٝل : ز.عيس ايهطِٜ بٔ عًٞ اي١ًُٓ ، َهتي١ ايطؾس ر ايطٜاض ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

ّ .6666ٖر ر6666

 ايكٛاعس ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ : 32

ٖرُ ، َطا ع١ ٚ عًٝل : ط٘ 666يًحاؾٜ أبٞ ايؿطج عيس ايطٓٔ بٔ ض   اؿٓيًٞ  ع

 ّ .6644ٖر ر 6604غعس ، زاض اؾٌٝ ر بريٚع ، اي يع١ ايثا١ْٝ  عيس ايط٩ٚف
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 نؿـ ا٭غطاض عٔ أقٍٛ اييعزٟٚ : 33

ٖرُ ، ني٘ ٚ عًٝل ٚؽطٜج : قُس 660يع٤٬ ايسٜٔ عيس ايععٜع بٔ أٓس اييداضٟ  ع

ٖر ر 6666إعتكِ باهلل اييػسازٟ ، زاض ايهتاب ايعطبٞ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

6666ّ.

 ثٛض ٗ ايكٛاعس :إٓ 34

ٖرُ ، ؼكٝل : ز. ٝػري ؾا٥ل 666ييسض ايسٜٔ قُس بٔ بٗازض بٔ عيس اهلل ايعضنؿٞ  ع

أٓس قُٛز ، َطا ع١ : ز.عيس ايػتاض أبٛ غس٠ ، ْؿط ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚايؿ٪ٕٚ 

ّ .6646ٖر ر 6606اٱغ١َٝ٬ ر ايهٜٛت ، طيو َ٪غػ١ اـًٝج ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 أر ايؿك٘ اؿٓؿٞ :

ُٕدٵتاض : 35  ا٫ختٝاض يتعًٌٝ ا

ٖرُ ، ٚعًٝ٘  عًٝكاع يًؿٝذ 246يعيس اهلل بٔ قُٛز بٔ َٛزٚز إٛقًٞ اؿٓؿٞ  ع

ّ .6666ٖر ر 6666قُٛز أبٛ زقٝك١ ، زاض إعطؾ١ ر بريٚع ، اي يع١ ايثايث١ 

 اييحط ايطا٥ل ؾطح نٓع ايسقا٥ل : 36

ٖرُ ، زاض 660بٔ قُس إعطٚف بابٔ ْٴعٳِٝ اؿٓؿٞ  ع يًع١َ٬ ظٜٔ ايسٜٔ بٔ إبطاِٖٝ

إعطؾ١ ر بريٚع .

 بسا٥و ايكٓا٥و ٗ  ط ٝ  ايؿطا٥و : 37

ٖرُ ، زاض ايهتاب ايعطبٞ ر 646يع٤٬ ايسٜٔ أبٞ بهط بٔ َػعٛز ايهاغاْٞ اؿٓؿٞ  ع

ّ . 6646ٖر ر 6606بريٚع ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

 اييٓا١ٜ ٗ ؾطح اهلسا١ٜ : 38

ٝٵه  ع٭بٞ قُ ٖرُ ، َو  عًٝكاع إٛيٟٛ قُس عُط 466س قُٛز بٔ أٓس ايعٳ
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ّ .6660ٖر ر 6666ايؿٗري بايطاَؿٛضٟ ، زاض ايؿهط ر بريٚع ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

 ؼؿ١ ايؿكٗا٤ : 39

ٖرُ ، زاض ايهت  666يٲَاّ ع٤٬ ايسٜٔ قُس بٔ أٓس ايػُطقٓسٟ اؿٓؿٞ  ع

ّ .6646ٖر ر 6606ايع١ًُٝ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 اؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ = ضز احملتاض ع٢ً ايسض إدتاض 41

 اـطاج : 41

ٖرُ ، إ يع١ ايػًؿ١ٝ 646يًكانٞ أبٞ ٜٛغـ بٔ إبطاِٖٝ بٔ  يٝ  ا٭ْكاضٟ  ع

ٖر .6666َٚهتيتٗا ر ايكاٖط٠ ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

ُٕدتاض : 42  ضز احملتاض ع٢ً ايسټض ا

ٖرُ ، ٚبٗاَؿ٘:  ايسض إدتاض 6666ؿٗٛض بابٔ عابسٜٔ عيًع١َ٬ٖ قُس أٌَ بٔ عُط إ

ٖرُ ، زاض 6044ٗ ؾطح  ٜٓٛط ا٭بكاضُ يع٤٬ ايسٜٔ قُس بٔ عًٞ اؿكهؿٞ  ع

ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع .

 ؾتح ايكسٜط يًعا ع ايؿكري : 43

يٲَاّ نُاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عيس ايٛا س بٔ عيس اؿُٝس ايػٝٛاغٞ إعطٚف بابٔ 

ٖرُ ، َو  هًُت٘ :  ْتا٥ج ا٭ؾهاض ٗ نؿـ ايطَٛظ ٚا٭غطاضُ يًٍُٛ 246اهلُاّ  ع

ٖرُ،زاض إ ٝا٤ ايرتاع ايعطبٞ ر بريٚع .644مشؼ ايسٜٔ أٓس إعطٚف بكانٞ ظازٙ ع

 إيػٛٙ : 44

ٖرُ ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع ، 660يؿُؼ ايسٜٔ قُس بٔ أٓس ايػطخػٞ  ع

ّ .6666ٖر ر 6666اي يع١ ا٭ٍٚ 

 اهلسا١ٜ ٗ ؾطح بسا١ٜ إيتسٟ : 45

ٝٵٓاْٞ  ع َٕطٵغٹ ٖرُ ، اعت٢ٓ بتكحٝح٘: ط٬ٍ ٜٛغـ 666يربٖإ ايسٜٔ عًٞ بٔ أبٞ بهط ا

ّ .6666ٖر ر 6662، زاض إ ٝا٤ ايرتاع ايعطبٞ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 
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ب ر ايؿك٘ إايهٞ :

 ق اض :ا٫غتصناض اؾاَو ٕصاٖ  ؾكٗا٤ ا٭َكاض ٚعًُا٤ ا٭ 46

ُٳطٟ ع ٖرُ، ؼكٝل: 626يٲَاّ اؿاؾٜ أبٞ عُط ٜٛغـ بٔ عيس اهلل بٔ عيس ايرب ايٓٳ

ٖر ر 6666ز.عيس إع ٞ أٌَ قًععٞ ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

6666. ّ

 بسا١ٜ امتٗس ْٚٗا١ٜ إكتكس : 47

ر بريٚع ، اي يع١ ٖرُ ، زاض إعطؾ١ 666يٲَاّ قُس بٔ ضؾس ايكطط  إايهٞ  ع

6642ٖر ر 6602ايثا١َٓ 

 ايتاج ٚاٱنًٌٝ ٕدتكط خًٌٝ : 48

ٛٻام  ع ٖرُ ، بأغؿٌ  َٛاٖ  اؾًٌٝ يؿطح 466٭بٞ عيس اهلل قُس بٔ ٜٛغـ إ

كتكط خًٌُٝ .

ـُطٳؾٞ ع٢ً كتكط خًٌٝ : 49   اؾ١ٝ ا

كط غٝسٟ ٖرُ ع٢ً كت6606يٲَاّ قُس بٔ عيس اهلل بٔ عًٞ اـطؾٞ إايهٞ  ع

ٖرُ، ٚبأغؿً٘ :  اؾ١ٝ ايعسٟٚ 626خًٌٝ يٲَاّ خًٌٝ بٔ إغحام بٔ َٛغ٢ إايهٞ  ع

ٖرُ ، ني٘ ٚؽطٜج : ايؿٝذ ظنطٜا عُرياع ، َٔ َٓؿٛضاع قُس عًٞ 6666 ع

ّ . 6666ٖر ر 6666بٝهٕٛ ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

  اؾ١ٝ ايسغٛقٞ ع٢ً ايؿطح ايهيري : 51

ٖرُ ، ٚبٗاَؿٗا :  ايؿطح ايهيري ع٢ً كتكط 6660س بٔ عطؾ١ ايسغٛقٞ  عحملُ

ٖرُ ، إ يع١ ا٭َري١ٜ بي٫ٛم ر َكط ، اي يع١ 6606خًٌُٝ ٭ٓس بٔ قُس ايسضزٜط  ع

ٖر .6666ايثايث١ 

 ايصخري٠ : 51
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ٖرُ ، ؼكٝل ا٭غتاش : 246يٲَاّ ؾٗاب ايسٜٔ أٓس بٔ إزضٜؼ ايكطاٗ إايهٞ  ع

ّ .6666خيع٠ ، زاض ايػطب اٱغ٬َٞ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ قُس بٛ 

 ايؿطح ايكػري ع٢ً أقطب إػايو إٍ َصٖ  اٱَاّ َايو : 52

ٖرُ ، ٚبٗاَؿ٘ : 6606يًع١َ٬ٖ أبٞ ايربناع أٓس بٔ قُس بٔ أٓس ايسضزٜط  ع

ضف ٖرُ ، ؽطٜج ٚ عًٝل : ز.َك ؿ٢ نُاٍ ٚقؿٞ ، زاض إعا6666 اؾ١ٝ ايكاٟٚ  ع

ر ايكاٖط٠ .

 ايكٛاٌْ ايؿك١ٝٗ : 53

ٟٸ ايهً   ع ٖرُ .666٭بٞ ايكاغِ قُس بٔ أٓس بٔ  ٴعٳ

 ايهاٗ ٗ ؾك٘ أٌٖ إس١ٜٓ : 54

ُٳطٟ ع ٖرُ، ؼكٝل: 626يٲَاّ اؿاؾٜ أبٞ عُط ٜٛغـ بٔ عيس اهلل بٔ عيس ايرب ايٓٳ

ايطٜاض ، اي يع١  ز.قُس قُس أ ٝس ٚيس َازٜو إٛضٜتاْٞ، َهتي١ ايطٜاض اؿسٜث١ ر

ّ .6640ٖر ر 6600ايثا١ْٝ 

ٚٻ١ْ ايهرب٣ : 55  إس

ٖرُ ، ضٚا١ٜ اٱَاّ غحٕٓٛ بٔ غعٝس ايتٓٛخٞ 666يٲَاّ َايو بٔ أْؼ ا٭قيحٞ  ع

ٖرُ ، َٚعٗا َكسَاع ابٔ ضؾس 666ٖرُ عٔ اٱَاّ عيس ايطٓٔ بٔ قاغِ  ع660 ع

ض ايؿهط ر بريٚع .ٖرُ ، زا660٭بٞ ايٛيٝس قُس بٔ أٓس بٔ ضؾس اؾس  ع

 َٛاٖ  اؾًٌٝ يؿطح كتكط خًٌٝ : 56

٭بٞ عيس اهلل قُس بٔ قُس بٔ عيس ايطٓٔ إػطبٞ إعطٚف باؿٖ اب ايطعٝه 

ٖرُ، ٚبأغؿً٘: ايتاج ٚاٱنًٌٝ ٕدتكط خًٌُٝ٭بٞ عيس اهلل قُس بٔ ٜٛغـ 666 ع

ٛٻام  ع ايهت  ايع١ًُٝ ر  اع ، زاضٖرُ ، ني٘ ٚؽطٜج: ايؿٝذ ظنطٜا عُري466إ

ّ .6666ٖر ر 6662، اي يع١ ا٭ٍٚ بريٚع

ج ر ايؿك٘ ايؿاؾعٞ :
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 ا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ ٚاي٫ٜٛاع ايس١ٜٝٓ : 57

ٖرُ،زاض ايهت  660يٲَاّ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ  يٝ  إاٚضزٟ اييكطٟ  ع

ايع١ًُٝ ر بريٚع .

 ا٭ّ : 58

ٖرُ ، إؾطاف ٚ كحٝح : قُس 606ٞ  عيٲَاّ أبٞ عيس اهلل قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾع

ظٖطٟ ايٓعٻاض ، زاض إعطؾ١ ر بريٚع .

 اؿاٟٚ ايهيري ٗ ؾك٘ َصٖ  اٱَاّ ايؿاؾعٞ : 59

ٖرُ، ؼكٝل : عًٞ 660يٲَاّ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ  يٝ  إاٚضزٟ اييكطٟ  ع

 يع١ ا٭ٍٚ قُس َعٛض ٚعازٍ أٓس عيس إٛ ٛز ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع ، اي

ّ .6666ٖر ر 6666

  ١ًٝ ايعًُا٤ ٗ َعطؾ١ َصاٖ  ايؿكٗا٤ : 61

ٖرُ ، ؼكٝل : ز.ٜاغٌ 606يػٝـ ايسٜٔ أبٞ بهط قُس بٔ أٓس ايؿاؾٞ ايكٖؿاٍ  ع

ُٻإ ، اي يع١ ا٭ٍٚ  ّ .6644أٓس إبطاِٖٝ زضازن٘ ، َهتي١ ايطغاي١ اؿسٜث١ ر ع

 ضٚن١ اي اييٌ ٚعُس٠ إؿتٌ : 61

ٖرُ ، إؾطاف : ظٖري ايؿاٜٚـ ، 262َاّ أبٞ ظنطٜٻا و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ  عيٲ

ّ .6646ٖر ر 6606إهت  اٱغ٬َٞ ر بريٚع ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

 امُٛع ؾطح إٗصٻب : 62

ؾطح  ٖرُ ، ًٜٚٝ٘:  ؾتح ايععٜع262يٲَاّ أبٞ ظنطٜٻا و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ع

أبٞ ايكاغِ عيس ايهطِٜ بٔ قُس ايطاؾعٞ  ، ٖٚٛ ايؿطح ايهيري يٲَاّايٛ ٝعُ

ٖرُ ، زاض ايؿهط ر بريٚع .266 ع

 َػه احملتاج إٍ َعطؾ١ َعاْٞ أيؿاٚ إٓٗاج : 63

ٖرُ ، َو  عًٝكاع يًؿٝذ  ٛبًٞ بٔ إبطاِٖٝ 666يًؿٝذ قُس اـ ٝ  ايؿطبٝه  ع

ايؿاؾعٞ ، زاض ايؿهط ر بريٚع .

 إٗصٻب ٗ ؾك٘ اٱَاّ ايؿاؾعٞ : 64
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ٖرُ ،ٚبصٌٜ قحا٥ؿ٘ :  ايِٓٛ 662بٞ إغحام إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايؿرياظٟ  ع٭

بٔ قُس بٔ ب اٍ ايُٝه إػتعصب ٗ ؾطح غطٜ  إٗصٻبُ حملُس بٔ أٓس 

، ني٘ ٚ كحٝح : ايؿٝذ ظنطٜا عُرياع ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع، ٖر266ُ ع

ّ .6666ٖر ر 6662اي يع١ ا٭ٍٚ 

 اج إٍ ؾطح إٓٗاج :ْٗا١ٜ احملت 65

بٔ ؾٗاب ايسٜٔ ايطًَٞ  يؿُؼ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ ايعياؽ أٓس بٔ ٓع٠

ٖرُ ، ٚ اؾ١ٝ إػطبٞ 6046، َٚع٘  اؾ١ٝ ْٛض ايسٜٔ ايؿرباًَػٞ  عٖر6006ُ ع

ّ .6666ٖر ر 6666ٖرُ ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع ، 6062ايطؾٝسٟ  ع

 ايٛغٝ٘ ٗ إصٖ  : 66

ٖرُ ، زضاغ١ ٚؼكٝل : ز.عًٞ قٝٞ 606قُس بٔ قُس ايػعايٞ  ع يٲَاّ أبٞ  اَس

ٖر ر 6666ايسٜٔ ايكطٙ زاغٞ ، ٚظاض٠ ا٭ٚقاف ٚايؿ٪ٕٚ اٱغ١َٝ٬ ر ق ط ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

6666. ّ

ز ر ايؿك٘ اؿٓيًٞ :

 ا٭ هاّ ايػً ا١ْٝ : 67

ٖرُ ،  كحٝح 664يًكانٞ أبٞ ٜع٢ً قُس بٔ اؿػٌ بٔ ايؿطٻا٤ اييػسازٟ اؿٓيًٞ  ع

ٖر ر 6606ٚ عًٝل : قُس  اَس ايؿكٞ ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

6646. ّ

 ا٫ختٝاضاع ايؿك١ٝٗ َٔ ؾتا٣ٚ ؾٝذ اٱغ٬ّ ابٔ  ١ُٝٝ : 68

ٖرُ 406اختاضٖا : ع٤٬ ايسٜٔ أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ عياؽ اييعًٞ ايسَؿكٞ  ع

يس ايطٓٔ  ػٔ قُٛز ، َٔ َٓؿٛضاع إ٪غػ١ ، أؾطف ع٢ً  كحٝح٘ : ايؿٝذ ع

ايػعٝس١ٜ بايطٜاض .

 اٱقٓاع ي اي  ا٫ْتؿاع : 69

ٖرُ ، 624يؿطف ايسٜٔ َٛغ٢ بٔ أٓس بٔ َٛغ٢ بٔ غاس أبٛ ايٓعا اَؿعٻاٟٚ  ع

ؼكٝل : ز.عيس اهلل بٔ عيس احملػٔ ايرتنٞ بايتعإٚ َو َطنع اييحٛع ٚايسضاغاع 
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ّ .6666ٖر ر 6664ٖعط ، زاض ٖعط ر ايكاٖط٠ ، اي يع١ ا٭ٍٚ  ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ بساض

 اٱْكاف ٗ َعطؾ١ ايطا ح َٔ اـ٬ف : 71

ٖرُ ، َ يٛع َو 446يع٤٬ ايسٜٔ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ غًُٝإ بٔ أٓس إطزاٟٚ  ع

إكٓو ٚايؿطح ايهيري  اْٛط : إكٓو

ُٕػٵتٳِكٓٹو 71 ُٕطٵبٹو ؾطح ظاز ا ٚٵض ا  :  اؾ١ٝ ايطٻ

ُّ ، اي يع١ ايطابع١ 6666ْو : عيس ايطٓٔ بٔ قُس بٔ قاغِ ايعاقُٞ ايٓعسٟ  ع

ٖر .6660

 ايػًػيٌٝ ٗ َعطؾ١ ايسيٌٝ  اؾ١ٝ ع٢ً ظاز إػتكٓوُ :  72

يؿه١ًٝ ايؿٝذ قاا بٔ إبطاِٖٝ اييًٝٗٞ ، َهتي١ إعاضف ر ايطٜاض ، اي يع١ ايطابع١ 

 ّ .6642ٖر ر 6606

 ايؿطح ايهيري : 73

أٓس بٔ قسا١َ إكسغٞ  ايسٜٔ أبٞ ايؿطج عيس ايطٓٔ بٔ قُس بٔ يؿُؼ

، َ يٛع َو إكٓو ٚاٱْكاف  اْٛط : إكٓوُ .ٖر246ُ ع

ُٵتٹو ع٢ً ظاز إػتكٓو : 74 ُٕ  ايؿطح ا

يًؿٝذ قُس بٔ قاا ايعثٌُٝ ضٓ٘ اهلل ، بإؾطاف : ز.غًُٝإ بٔ عيس اهلل أبا اـٌٝ 

ٖر .6666َ٪غػ١  غاّ ر ايطٜاض ، اي يع١ ا٭ٍٚ ٚز.خايس بٔ عًٞ إؿٝكح ، 

 ؾطح َٓت٢ٗ اٱضازاع : 75

ٖرُ ، عاس ايهت  ر بريٚع 6066يًؿٝذ ايع١َ٬ َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ اييٗٛ ٞ  ع

.

 ايؿطٚع : 76

ٖرُ ، ضا ع٘ : عيس 626يٲَاّ مشؼ ايسٜٔ إكسغٞ أبٞ عيس اهلل قُس بٔ َؿًح  ع

ّ .6646ٖر ر 6606يهت  ر بريٚع ، اي يع١ ايطابع١ ايػتاض أٓس ؾطاج ، عاس ا

 ايهاٗ : 77

ٖرُ 260يٲَاّ َٛؾل ايسٜٔ عيس اهلل بٔ أٓس بٔ قُس بٔ قسا١َ إكسغٞ اؿٓيًٞ  ع
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، ؼكٝل : ز.عيس اهلل بٔ عيس احملػٔ ايرتنٞ بايتعإٚ َو َطنع اييحٛع ٚايسضاغاع 

ّ .6666ٖر ر 6666ط٠ ، اي يع١ ا٭ٍٚ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ بساض ٖعط ، زاض ٖعط ر ايكاٖ

 نؿاف ايكٓاع عٔ ًَ اٱقٓاع : 78

ٖرُ ، عاس ايهت  ر بريٚع 6066يًؿٝذ ايع١َ٬ َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ بٔ إزضٜؼ اييٗٛ ٞ  ع

.

ُٕيٵسٹع ٗ ؾطح إكٓو : 79  ا

ٖرُ 446٭بٞ إغحام بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ عيس اهلل بٔ قُس بٔ َؿًح  ع

ٖر .6600  اٱغ٬َٞ ر زَؿل ، بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ ، إهت

ُٕحٳطٻض ٗ ايؿك٘ ع٢ً َصٖ  اٱَاّ أٓس بٔ  ٓيٌ : 81  ا

ٖرُ ، 266يٲَاّ فس ايسٜٔ أبٞ ايربناع عيس ايػ٬ّ بٔ  ١ُٝٝ اؿطاْٞ اؿٓيًٞ  ع

َٚع٘ :  ايٓهت ٚايؿٛا٥س ايػ١ٝٓ ع٢ً َؿهٌ احملطضُ يؿُؼ ايسٜٔ ابٔ َؿًح 

زاض ايهتاب ايعطبٞ ر بريٚع . ٖرُ،626 ع

 إػه : 81

ٖرُ 260يٲَاّ َٛؾل ايسٜٔ عيس اهلل بٔ أٓس بٔ قُس بٔ قسا١َ إكسغٞ اؿٓيًٞ  ع

، ؼكٝل : ز.عيس اهلل بٔ عيس احملػٔ ايرتنٞ ٚز.عيس ايؿتاح اؿًٛ، زاض ٖعط ر ايكاٖط٠ 

ّ .6666ٖر ر 6666، اي يع١ ايثا١ْٝ 

 إكٓو : 82

ٖرُ 260يسٜٔ عيس اهلل بٔ أٓس بٔ قُس بٔ قسا١َ إكسغٞ اؿٓيًٞ  عيٲَاّ َٛؾل ا

، َٚع٘  ايؿطح ايهيريُ يؿُؼ ايسٜٔ أبٞ ايؿطج عيس ايطٓٔ ابٔ قُس بٔ أٓس بٔ 

ٖرُ ، َٚعُٗا:  اٱْكاف ٗ َعطؾ١ ايطا ح َٔ اـ٬فُ يع٤٬ 246قسا١َ إكسغٞ  ع

ٖرُ ، ؼكٝل : ز.عيس اهلل 446اٟٚ  عايسٜٔ أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ غًُٝإ بٔ أٓس إطز

بٔ عيس احملػٔ ايرتنٞ ٚز.عيس ايؿتاح اؿًٛ ، زاض ٖعط ر ايكاٖط٠ ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

ّ .6666ٖر ر 6666

 إًدٻل ايؿكٗٞ : 83
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يًؿٝذ قاا بٔ ؾٛظإ بٔ عيس اهلل  ٍ ؾٛظإ ، زاض ابٔ اؾٛظٟ ر ايسَاّ ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

6666ّٖر ر 6666

 ايػيٌٝ ٗ ؾطح ايسيٌٝ : َٓاض 84

ٖرُ ، ؼكٝل : ظٖري ايؿاٜٚـ ، 6666يًؿٝذ إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ غاس بٔ نٜٛإ  ع

ّ .6646ٖر ر 6606إهت  اٱغ٬َٞ ر بريٚع ، زَؿل ، اي يع١ اـاَػ١ 

ٖر ر ايؿك٘ ايٛاٖطٟ :

 احمل٢ً : 85

: ؾ١ٓ إ ٝا٤ ٖرُ ، ؼكٝل 662يٲَاّ أبٞ قُس عًٞ بٔ أٓس بٔ غعٝس بٔ  عّ  ع

 ايرتاع ايعطبٞ ٗ زاض اٯؾام اؾسٜس٠ ، زاض اٯؾام اؾسٜس٠ ر بريٚع .

 ا٫غتٝعاب ٗ أمسا٤ ا٭قحاب : 86

ُٳطٟ ع ٖرُ،  َو 626يٲَاّ اؿاؾٜ أبٞ عُط ٜٛغـ بٔ عيس اهلل بٔ عيس ايرب ايٓٳ

طبٞ ر بريٚع .اٱقاب١ ٫بٔ  عطُ ، زاض ايهتاب ايع

 أغس ايػاب١ ٗ َعطؾ١ ايكحاب١ : 87

ٖرُ ، ؼكٝل:ز.عًٞ 260يعع ايسٜٔ ابٔ ا٭ثري أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس اؾٛظٟ  ع

قُس عٛض ٚعازٍ أٓس عيس إٛ ٛز، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

ّ .6666ٖر ر 6666

 اٱقاب١ ٗ ُٝٝع ايكحاب١ : 88

ٖرُ ، َٚع٘ 466ٌ ؾٗاب ايسٜٔ أٓس بٔ عًٞ بٔ  عط ايعػك٬ْٞ  عيًحاؾٜ أبٞ ايؿه

 ا٫غتٝعاب ٗ أمسا٤ ا٭قحابُ يٲَاّ اؿاؾٜ أبٞ عُط ٜٛغـ بٔ عيس اهلل بٔ عيس 

ُٳطٟ ع ٖرُ ، زاض ايهتاب ايعطبٞ ر بريٚع .626ايرب ايٓٳ

  ٗصٜ  ا٭مسا٤ ٚايًػاع : 89

رُ ، عٓا١ٜ ٚ كحٝح ٚ عًٝل : إزاض٠ 262ٖيٲَاّ أبٞ ظنطٜٻا و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ ع

اي ياع١ إٓري١ٜ ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع .
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  ٗصٜ  ايتٗصٜ  : 91

ٖرُ ، 466يًحاؾٜ أبٞ ايؿهٌ ؾٗاب ايسٜٔ أٓس بٔ عًٞ بٔ  عط ايعػك٬ْٞ  ع

َ يع١ فًؼ زا٥ط٠ إعاضف ايٓٛا١َٝ عٝسض  باز ايسنٔ ر اهلٓس ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

ٖر .6666

ٖٳ  ٗ َعطؾ١ أعٝإ إصٖ  :ايسٜ 91 ُٕصٵ  ياج ا

ٖرُ ، ؼكٝل ٚ عًٝل: ٫666بٔ ؾط ٕٛ بطٖإ ايسٜٔ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ إسْٞ إايهٞ  ع

ز. قُس ا٭ٓسٟ أبٛ ايٓٛض، زاض ايرتاع يً ياع١ ٚايٓؿط ر ايكاٖط٠ .

 غري أع٬ّ ايٓي٤٬ : 92

ُ ، ؼكٝل: ؾعٝ  ٖر664يًحاؾٜ مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أٓس بٔ عثُإ ايصٖ   ع

ٖر 6606ا٭ضْ٪ٚٙ ٚقُس ْعِٝ ايعطقػٛغٞ ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

ّ .6646ر 

 ؾعط٠ ايٓٛض ايعن١ٝ ٗ طيكاع إايه١ٝ : 93

ٖر .6666يًؿٝذ قُس بٔ قُس كًٛف ، إ يع١ ايػًؿ١ٝ ر ايكاٖط٠ ، 

 ؾصضاع ايصٖ  ٗ أخياض َٔ شٖ  : 94

ٖرُ ، َهتي١ ايكسغٞ ر 6046ايؿ٬ح عيس اؿٞ بٔ ايعُاز اؿٓيًٞ  ع يًُ٪ضر ايؿكٝ٘ أبٞ

ٖر .6660ايكاٖط٠ ، 

 طيكاع ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣ : 95

ٖرُ ، ؼكٝل : عيس 666يتاج ايسٜٔ عيس ايٖٛاب بٔ عًٞ بٔ عيس ايهاٗ ايػيهٞ  ع

ٖر ر 6646ايؿتاح اؿًٛ ٚقُٛز اي ٓا ٞ ، َ٪غػ١ قططي١ ر ايطٜاض ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

6622. ّ

 َععِ ا٭زبا٤ : 96

يٲَاّ ؾٗاب ايسٜٔ أبٞ عيس اهلل ٜاقٛع بٔ عيس اهلل اؿُٟٛ ايطَٚٞ اييػسازٟ 

ٖرُ ، زاض إ ٝا٤ ايرتاع ايعطبٞ ر بريٚع .262 ع

 ٚؾٝاع ا٭عٝإ ٚأْيا٤ أبٓا٤ ايعَإ : 97
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ٖرُ ، ؼكٝل : 246٭بٞ ايعياؽ مشؼ ايسٜٔ بٔ أٓس بٔ قُس بٔ خًهإ  ع

ياؽ ، زاض قازض ر بريٚع .ز.إ ػإ ع

 ؼطٜط أيؿاٚ ايتٓيٝ٘ : 98

ٖرُ ، ؼكٝل : عيس ايػه ايسقط ، زاض 262 ع يٲَاّ أبٞ ظنطٜٻا و٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ

ّ .6644ٖر ر 6604ايكًِ ر زَؿل ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 ايتعطٜؿاع : 99

ٖرُ ، ني٘ ٚؾٗطغ١ : قُس بٔ عيس 462 اْٞ  عيًع١َ٬ عًٞ بٔ قُس بٔ عًٞ اؾط

اؿهِٝ ايكانٞ ، زاض ايهتاب إكطٟ ر ايكاٖط٠ ، زاض ايهتاب ايًيٓاْٞ ر بريٚع ، 

ّ .6666ٖر ر 6666اي يع١ ا٭ٍٚ 

ؾطح  سٚز ابٔ عطؾ١ إٛغّٛ  اهلسا١ٜ ايهاؾ١ٝ ايؿاؾ١ٝ ييٝإ  كا٥ل اٱَاّ ابٔ عطؾ١  111

 ايٛاؾ١ُٝ :

ٖرُ ، ؼكٝل : قُس أبٛ ا٭ ؿإ 894ُس ا٭ْكاضٟ ايطقٻاع  ع٭بٞ عيس اهلل ق

 ّ .1993ٚاي اٖط إعُٛضٟ ، زاض ايػطب اٱغ٬َٞ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 ايكحاح   اج ايًػ١ ٚغط ايعطب١ُٝ : 111

ٖرُ ، ؼكٝل : أٓس عيس ايػؿٛض عٖ اض، زاض ايعًِ 666ٱمساعٌٝ بٔ ٓاز اؾٖٛطٟ  ع

ّ .6666ٖر ر 6666، اي يع١ ايثا١ْٝ ي٬ًٌُٜ ر بريٚع

 ايؿا٥ل ٗ غطٜ  اؿسٜجل : 112

ٖرُ ، ؼكٝل : عًٞ 664يًع١َ٬  اض اهلل أبٞ ايكاغِ قُٛز بٔ عُط ايعكؿطٟ  ع

قُس اييعاٟٚ ٚقُس أبٛ ايؿهٌ إبطاِٖٝ ، زاض إعطؾ١ ر بريٚع ، اي يع١ ايثا١ْٝ .

 :ايكاَٛؽ احملٝ٘ 113

ٖرُ ، ؼكٝل : َهت  ؼكٝل 466ٜعكٛب ايؿريٚظ بازٟ  عيًع١َ٬ فس ايسٜٔ قُس بٔ 

ٖر ر 6602ايرتاع ٗ َ٪غػ١ ايطغاي١ ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 
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6642. ّ

 يػإ ايعطب : 114

يٲَاّ أبٞ ايؿهٌ ْاٍ ايسٜٔ قُس بٔ َهطّ بٔ َٓٛٛض ا٭ؾطٜكٞ إكطٟ 

ّ .6624ر ر 6644ٖٖرُ، زاض قازض، زاض بريٚع ر بريٚع ، 666 ع

 َععِ اييًسإ : 115

يٲَاّ ؾٗاب ايسٜٔ أبٞ عيس اهلل ٜاقٛع بٔ عيس اهلل اؿُٟٛ ايطَٚٞ اييػسازٟ 

ّ .6646ٖر ر 6606ٖرُ ، زاض قازض ، زاض بريٚع ر بريٚع 262 ع

 َععِ يػ١ ايؿكٗا٤  عطبٞ ر إلًٝعُٟ : 116

ر بريٚع ، اي يع١  ٚنو : أ.ز.قُس ضٚاؽ قًع٘  ٞ ٚز. اَس قازم قٓٝ  ، زاض ايٓؿا٥ؼ

6644ّٖر ر 6604ايثا١ْٝ 

 َععِ إكاٜٝؼ ٗ ايًػ١ : 117

ٖرُ ، ؼكٝل : ؾٗاب ايسٜٔ عُطٚ ، 666٭بٞ اؿػٌ أٓس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا  ع

ّ .6666ٖر ر 6666زاض ايؿهط ر بريٚع ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜ  اؿسٜجل ٚا٭ثط : 118

ٖرُ ، ؼكٝل : طاٖط 202إياضى بٔ قُس اؾعضٟ  ع يٲَاّ ابٔ ا٭ثري أبٞ ايػعازاع

أٓس ايعاٟٚ ٚقُٛز قُس اي ٓا ٞ ، إهتي١ ايع١ًُٝ ر بريٚع .

  ثاض ايعنا٠ ٗ ا٭ؾطاز ٚامتُعاع : 119

عجل يًسنتٛض ٜٛغـ ايكطناٟٚ  نُٔ أعاع ٚأعُاٍ َ٪ُط ايعنا٠ ا٭ٍُٚ .

 ُاعٞ ٗ ايتؿطٜو ا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ :ا٫ػاٙ اؾ 111

ٖر ر 6606يًسنتٛض قُس ؾاضٚم ايٓيٗإ ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ر بريٚع ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

6646ّ

 أ هاّ ايعنا٠ ع٢ً ن٤ٛ إصاٖ  ا٭ضبع١ : 111



 صاحل بً حمند الفوزاٌد.                                                     أموال السكاة واشتثنار اخلريية اجلنعيات
 
 

                                                                                                      666                                                                                                               للجهات اخلريية بامليطقة الشرقية الثامًاللقاء الصيوي 

6642ّٖر ر 6602يًسنتٛض عيس اهلل عًٛإ، زاض ايػ٬ّ ر ايكاٖط٠، اي يع١ ايطابع١ 

 ايعنا٠ ٚايكسقاع : أ هاّ ٚؾتا٣ٚ 112

ّ .6666ٖر ر 6666اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ييٝت ايعنا٠ ر بٝت ايعنا٠ ر ايهٜٛت ، 

 اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ : 113

يًسنتٛض عٝػ٢ ظنٞ ؾكط٠  نُٔ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١ يكهاٜا ايعنا٠ 

إعاقط٠ إٓعكس٠ ٗ ايهٜٛتُ .

 اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ : 114

ؾيري نُٔ أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١ يكهاٜا ايعنا٠ يًسنتٛض قُس عثُإ 

إعاقط٠ إٓعكس٠ ٗ ايهٜٛتُ.

 اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ : 115

عجل يًسنتٛض عيس اهلازٟ ٜعكٛب نُٔ إ٪ُط ايعًُٞ ايعإٞ ايثاْٞ ٭عاع ايعنا٠ 

ٖر .66/4/6666ر66ايصٟ ُْٛ٘ زٜٛإ ايعنا٠ ٗ ايػٛزإ ٗ إس٠ : 

 َٛاٍ ايعنا٠ َٚا ٗ  هُٗا َٔ ا٭َٛاٍ ايٛا ي١  كّا هلل  عاٍ :اغتثُاض أ 116

يًسنتٛض قاا بٔ قُس ايؿٛظإ ، زاض نٓٛظ إؾيًٝٝا ر ايطٜاض ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

ّ .6006ٖر ر 6662

 ا٫غتثُاض ٗ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ : 117

سبٛيٞ يًسنتٛض٠ أَري٠ عيس ايً ٝـ َؿٗٛض ،  كسِٜ : ايؿٝذ قُس ايػعايٞ ، َهتي١ َ

ّ .6666ٖر ر 6666ايكاٖط٠ ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

 ا٫غتثُاض ايٓا ح ٗ ا٭غِٗ ٚايػٓساع ٚغريٖا : 118

يًسنتٛض عٝس بٔ َػعٛز اؾٗه ، َ ابو ايؿطظزم ايتعاض١ٜ ر ايطٜاض .

 اغتثُاضاع إكاضف اٱغ١َٝ٬ اـًٝع١ٝ ر زضاغ١   يٝك١ٝ : 119

 بٔ ضاؾس اهلا طٟ ر قػِ ا٫قتكاز ضغاي١ زنتٛضاٙ َكسٻ١َ َٔ اي اي  : عيس اهلل

ّ .6606ٖر ر 6604اٱغ٬َٞ ر ن١ًٝ ايؿطٜع١ ٚايسضاغاع اٱغ١َٝ٬ ر  اَع١ أّ ايكط٣ ر 

 أَٛاٍ ايعنا٠ أَا١ْ : 121



 صاحل بً حمند الفوزاٌد.                                                     أموال السكاة واشتثنار اخلريية اجلنعيات
 
 

                                                                                                      664                                                                                                               للجهات اخلريية بامليطقة الشرقية الثامًاللقاء الصيوي 

يًسنتٛض ايؿٝذ ؾ٪از عًٞ كُٝط ، اؾُع١ٝ ايؿطع١ٝ ايط٥ٝػ١ يتعإٚ ايعاًٌَ 

١ اؿسٜث١ ر ايكاٖط٠ .بايهتاب ٚايػ١ٓ احملُس١ٜ ر ايكاٖط٠ ،إ يع١ ايعطبٝ

 ايتٛ ٝ٘ ا٫غتثُاضٟ يًعنا٠ : 121

يًسنتٛض عيس ايؿتاح قُس ؾطح ، َ يع١ بٓو زبٞ اٱغ٬َٞ ر زبٞ ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

6666. ّ

  ٛٚٝـ ايعنا٠ ٗ َؿاضٜو شاع ضٜو ب٬ ًُٝو ؾطزٟ يًُػتحل : 122

 نُٔ ف١ً فُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ، ايعسز ايثايجل ، اؾع٤ ا٭ٍُٚ .

 زضض اؿهاّ ٗ ؾطح ف١ً ا٭ هاّ : 123

 أيٝـ : عًٞ  ٝسض،  عطٜ : احملاَٞ ؾُٗٞ اؿػٝه ، زاض ايهت  ايع١ًُٝ ر بريٚع .

 ايع٬ُع ا٭ ٓي١ٝ ، ا٫غتثُاض ٚايتٌُٜٛ : 124

ُٻإ  ٛٳض، ْٴؿٹط بسعِ َٔ َعٗس ايسضاغاع إكطؾ١ٝ ر ع ّ.6644ٕطٚإ عٳ

ًَِٛٗ  اي 125  ػٝاثُٞ :غٝاع ا٭َِ ٗ اِيتٝاع اي

ٖرُ ، ؼكٝل : ز.عيس 664ٱَاّ اؿطٌَ أبٞ إعايٞ عيس إًو بٔ عيس اهلل اؾٜٛه  ع

ٖر .6606ايعِٛٝ ايسٜ  ، َ يع١ ْٗه١ َكط ر ايكاٖط٠ ، اي يع١ ايثا١ْٝ 

 ايؿتا٣ٚ ايؿطع١ٝ ٗ إػا٥ٌ ا٫قتكاز١ٜ : 126

ت ، اي يع١ ايثا١ْٝ بٝت ايتٌُٜٛ ايهٜٛ  ر ١٦ٖٝ ايؿت٣ٛ ٚايطقاب١ ايؿطع١ٝ ر ايهٜٛ

ّ.6646ٖر ر 6606

 ؾتا٣ٚ ايًع١ٓ ايسا١ُ٥ يًيحٛع ايع١ًُٝ ٚاٱؾتا٤ : 127

ْو ٚ ط ٝ  : أٓس بٔ عيس ايطظام ايسٜٚـ ، طيو ْٚؿط : ض٥اغ١ إزاض٠ اييحٛع ايع١ًُٝ 

ّ .6662ٖر ر 6666ٚاٱؾتا٤ ر اٱزاض٠ ايعا١َ يً يو ٚايرت١ْ ر ايطٜاض ، اي يع١ ا٭ٍٚ 

ا٠ :ؾك٘ ايعن 128

يًسنتٛض ٜٛغـ ايكطناٟٚ ، َ٪غػ١ ايطغاي١ ر بريٚع ، اي يع١ ايطابع١ ٚايعؿطٕٚ 

ّ .6666ٖر ر 6664

 َصنط٠  اغتثُاض أَٛاٍ ايعنا٠ُ : 129
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يٮغتاش عتٝل اييػتٟٛ   ًدٝل يٮعاع إؿاضن١ ٗ ايٓس٠ٚ ايثايث١ عؿط٠ مُو ايؿك٘ 

سُ.ٖر ر يهٓاٚ ر اهل66/6/6666ٓر66اٱغ٬َٞ إٓعكس ٗ 

 َكاضف ايعنا٠ ًُٚٝهٗا ٗ ن٤ٛ ايهتاب ٚايػ١ٓ : 131

ُٻإ ، اي يع١ ا٭ٍٚ  ّ .6666يًسنتٛض خايس بٔ عيس ايطظام ايعاْٞ ، زاض أغا١َ ر ع

 إٛغٛع١ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يًيٓٛى اٱغ١َٝ٬  ا٫غتثُاضُ : 131

ّ .6646ٖر ر 6606يًسنتٛض غٝس اهلٛاضٟ ، ا٫ؼاز ايسٚيٞ يًيٓٛى اٱغ١َٝ٬ ، 

 أعاع ٚأعُاٍ َ٪ُط ايعنا٠ ا٭ٍٚ : 132

ٖر،  ِٓٛٝ: بٝت ايعنا٠ ر ايهٜٛت .6/4/6606ر66/6إٓعكس ٗ ايهٜٛت ٗ إس٠: 

 أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ا٭ٍٚ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط٠ : 133

١٦ٝ ايؿطع١ٝ ايعا١ٕٝ ٖر ،  ِٓٛٝ : اهل62/6/6606ر66إٓعكس٠ ٗ ايكاٖط٠ ٗ إس٠ : 

يًعنا٠ ر ايهٜٛت ، اغتهاؾ١ : َطنع قاا عيس اهلل ناٌَ يٮعاع ٚايسضاغاع 

ايتعاض١ٜ اٱغ١َٝ٬ .

 أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثايث١ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط٠ : 134

ٖر ،  ِٓٛٝ : اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ايعا١ٕٝ 6/2/6666ر4إٓعكس٠ ٗ ايهٜٛت ٗ إس٠ : 

َا١ْ ايعا١َ ، بٝت ايعنا٠ ر ايهٜٛت .يًعنا٠ ر ا٭

 أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايطابع١ يكهاٜا ايعنا٠ إعاقط٠ : 135

ٖر ،  ِٓٛٝ : اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ايعا١ٕٝ 66/60/6666ر66إٓعكس٠ ٗ اييحطٜٔ ٗ إس٠ : 

يًعنا٠ ر ا٭َا١ْ ايعا١َ ، بٝت ايعنا٠ ر ايهٜٛت .

 ا ايعنا٠ إعاقط٠ :أعاع ٚأعُاٍ ايٓس٠ٚ ايثا١َٓ يكهاٜ 136

ٖر ،  ِٓٛٝ : اهل١٦ٝ ايؿطع١ٝ ايعا١ٕٝ 62/66/6664ر66إٓعكس٠ ٗ ق ط ٗ إس٠ : 

 يًعنا٠ ر ا٭َا١ْ ايعا١َ ، بٝت ايعنا٠ ر ايهٜٛت .

 ُ :2115ر2111اغرتا ٝع١ٝ بٝت ايعنا٠   137

ّ .6000إزاض٠ ايت ٜٛط اٱزاضٟ ٚايتسضٜ  ر بٝت ايعنا٠ ، اٱقساض ا٭ٍٚ ٜٛيٝٛ 
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 قطاضاع امُو ايؿكٗٞ يطاب ١ ايعاس اٱغ٬َٞ : 138

ضاب ١ ايعاس اٱغ٬َٞ ر ا٭َا١ْ ايعا١َ ر َه١ إهط١َ ، ايسٚض٠ اـاَػ١ عؿط٠ 

6664ّٖر ر 6666

 ف١ً فُو ايؿك٘ اٱغ٬َٞ ايتابو ١ُٕٛٓ إ٪ُط اٱغ٬َٞ : 139

ُٻإ :    ٛٚٝـ ايعنا٠ ٗ َؿاضٜو ٖرُ ، عجل بعٓٛإ 66/6/6606ر4ايسٚض٠ ايثايث١  ع

شاع ضٜو بسٕٚ ًُٝو ؾطزٟ يًُػتحلُ، ايعسز ايثايجل، اؾع٤ ا٭ٍٚ .

 www.islamonline.netَُٛقو  إغ٬ّ إٔٚ ٫ُٜٔ ع٢ً اٱْرتْت :   141

 ُ .www.zakathouse.org.kwَٛقو بٝت ايعنا٠ ع٢ً اٱْرتْت :   141

 ُ .www.zakat-sudan.orgاٱْرتْت :  َٛقو زٜٛإ ايعنا٠ ع٢ً  142

 www.ibn-jebreen.comَُٛقو ايؿٝذ عيس اهلل بٔ  ربٜٔ :   143

 www.insanonline.netَُٛقو ْاؾص٠ اـري :    144

َٛقو ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ ٚا٭ٚقاف باؾعا٥ط ع٢ً اٱْرتْت ر ف١ً ضغاي١ إػعس :  145

 www.marwakf-dz.org/Majaletmasjeedُ 
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 مقدمة

تتصاٜد َٜٛا بعد ّٜٛ أ١ُٖٝ خد١َ اجملتُع ٚأدا٤ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ دباٙ أفسادٙ ، تتصاٜد َٜٛا بعد ّٜٛ أ١ُٖٝ خد١َ اجملتُع ٚأدا٤ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ دباٙ أفسادٙ ، 

ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ   ،،خاص١ ذٟٚ االستٝادات اشباص١ ، َع األخر يف االعتباز عٓصس ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝخاص١ ذٟٚ االستٝادات اشباص١ ، َع األخر يف االعتباز عٓصس ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ

  نٗدف ز٥ٝطٞ َٔ أٖداف أدا٤ ٖرٙ املطؤٚي١ٝ .نٗدف ز٥ٝطٞ َٔ أٖداف أدا٤ ٖرٙ املطؤٚي١ٝ .

رباَر املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚأدا٥ٗا نٛادب إْطاْٞ ٚايتصاّ رباَر املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚأدا٥ٗا نٛادب إْطاْٞ ٚايتصاّ َٚع االٖتُاّ املتصاعد يَٚع االٖتُاّ املتصاعد ي

أخالقٞ ٚيٝظ عُال اختٝازٜا ، فكد أصبح َطت٣ٛ اْتػاز ٖرٙ ايرباَر ٚايصٜاد٠ ايٓطب١ٝ يعدد أخالقٞ ٚيٝظ عُال اختٝازٜا ، فكد أصبح َطت٣ٛ اْتػاز ٖرٙ ايرباَر ٚايصٜاد٠ ايٓطب١ٝ يعدد 

  ١ االدتُاع١ٝ َٚؤغسا يًدالي١ ع٢ً تكدّ األَِ .١ االدتُاع١ٝ َٚؤغسا يًدالي١ ع٢ً تكدّ األَِ .ٝٝاملطتفٝدٜٔ َٓٗا ؛ َكٝاضا ز٥ٝطٝا يًسفاٖاملطتفٝدٜٔ َٓٗا ؛ َكٝاضا ز٥ٝطٝا يًسفاٖ

دٚز ازبٗات ايكا١ُ٥ بأدا٤ ٖرٙ املطؤٚي١ٝ ٚاييت دٚز ازبٗات ايكا١ُ٥ بأدا٤ ٖرٙ املطؤٚي١ٝ ٚاييت   ْٚتٝذ١ ملا تكدّ فكد تصاٜدت أ١ُْٖٝٚتٝذ١ ملا تكدّ فكد تصاٜدت أ١ُٖٝ

ترتنص بػهٌ ز٥ٝطٞ يف ايكطاع اشبريٟ مبا ٜطُ٘ َٔ مجعٝات، ٚزبإ، َٚؤضطات خري١ٜ ، ترتنص بػهٌ ز٥ٝطٞ يف ايكطاع اشبريٟ مبا ٜطُ٘ َٔ مجعٝات، ٚزبإ، َٚؤضطات خري١ٜ ، 

نُا تصاٜدت يف ْفظ ايٛقت أ١ُٖٝ ايدٚز االدتُاعٞ يًكطاع اشباص بعد إٔ أصبح ايكطاع نُا تصاٜدت يف ْفظ ايٛقت أ١ُٖٝ ايدٚز االدتُاعٞ يًكطاع اشباص بعد إٔ أصبح ايكطاع 

كٝل أٖداف ايت١ُٝٓ بػكٝٗا كٝل أٖداف ايت١ُٝٓ بػكٝٗا ايس٥ٝطٞ يف َععِ دٍٚ ايعامل ٜٚتٛىل املطؤٚي١ٝ ايهرب٣ يف ذبايس٥ٝطٞ يف َععِ دٍٚ ايعامل ٜٚتٛىل املطؤٚي١ٝ ايهرب٣ يف ذب

  ٘٘االقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ ، ٚأٜطا دعِ َٚطاْد٠ ازبٗات اشبري١ٜ يف تٓفٝر أْػطتٗا ، ٚاضطالعاالقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ ، ٚأٜطا دعِ َٚطاْد٠ ازبٗات اشبري١ٜ يف تٓفٝر أْػطتٗا ، ٚاضطالع

  بػهٌ َباغس  يف تٓفٝر بساَر املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ .بػهٌ َباغس  يف تٓفٝر بساَر املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ .

االٖتُاّ برباَر املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ؛ إال إٔ اشدٜاد ايطًب ع٢ً االٖتُاّ برباَر املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ؛ إال إٔ اشدٜاد ايطًب ع٢ً ٖرا ٖرا   ٚزغِ ايتذاٚب َعٚزغِ ايتذاٚب َع

يالش١َ اييت تتٓا٢َ َع يالش١َ اييت تتٓا٢َ َع ٚاتطاع ْطاقٗا ٜٛادٗ٘ عكب١ صعٛب١ تٛفري املصادز ايت١ًُٜٝٛ اٚاتطاع ْطاقٗا ٜٛادٗ٘ عكب١ صعٛب١ تٛفري املصادز ايت١ًُٜٝٛ اٖرٙ ايرباَر، ٖرٙ ايرباَر، 

؛ ْعسا يعدّ ثبات ٖرٙ املصادز ٚضبدٚدٜتٗا ؛ األَس ايرٟ ٜتطًب ايبشح عٔ اضرتاتٝذ١ٝ ؛ ْعسا يعدّ ثبات ٖرٙ املصادز ٚضبدٚدٜتٗا ؛ األَس ايرٟ ٜتطًب ايبشح عٔ اضرتاتٝذ١ٝ ٖرا ايطًبٖرا ايطًب

ددٜد٠ يتٛفري َصادز َط١ُْٛ يًتٌُٜٛ تعتُد ع٢ً َبادزات ايكطاع اشباص، ٚتبٓٝ٘ يًُػازٜع ددٜد٠ يتٛفري َصادز َط١ُْٛ يًتٌُٜٛ تعتُد ع٢ً َبادزات ايكطاع اشباص، ٚتبٓٝ٘ يًُػازٜع 

  از١ٜ اشبري١ٜ اييت تطسسٗا ازبٗات اشبري١ٜ .از١ٜ اشبري١ٜ اييت تطسسٗا ازبٗات اشبري١ٜ .االضتجُاالضتجُ

ٜٚطس ايػسف١ ايتذاز١ٜ ايصٓاع١ٝ بايسٜاض إٔ تكدّ ٖرٙ ايٛزق١ يف ايًكا٤ ايطٟٓٛ ايجأَ ٜٚطس ايػسف١ ايتذاز١ٜ ايصٓاع١ٝ بايسٜاض إٔ تكدّ ٖرٙ ايٛزق١ يف ايًكا٤ ايطٟٓٛ ايجأَ 

يًذٗات اشبري١ٜ ؛ َتط١ُٓ إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ ؛ ٚاييت تستهص ع٢ً قٝاّ غسان١ يًذٗات اشبري١ٜ ؛ َتط١ُٓ إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ ؛ ٚاييت تستهص ع٢ً قٝاّ غسان١ 

 َٔ خالاها ايكطاع اشباص اسإضٗاّ يف ومٌٜٛ  َٔ خالاها ايكطاع اشباص اسإضٗاّ يف ومٌٜٛ فعاي١ بني ايكطاع اشباص ٚازبُعٝات اشبري١ٜ ؛ ٜتٛىلفعاي١ بني ايكطاع اشباص ٚازبُعٝات اشبري١ٜ ؛ ٜتٛىل

املػازٜع االضتجُاز١ٜ اشبري١ٜ يف إطاز اٖتُاَ٘ بأدا٤ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ .املػازٜع االضتجُاز١ٜ اشبري١ٜ يف إطاز اٖتُاَ٘ بأدا٤ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ .
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  ::تتٓاٍٚ ٖرٙ ايٛزق١ أزبع١ ضباٚز ز٥ٝط١ٝ ٖٞ تتٓاٍٚ ٖرٙ ايٛزق١ أزبع١ ضباٚز ز٥ٝط١ٝ ٖٞ 

  املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايػسان١ يف أدا٥ٗا بني ازبٗات اشبري١ٜ ٚايكطاع اشباص.املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚايػسان١ يف أدا٥ٗا بني ازبٗات اشبري١ٜ ٚايكطاع اشباص.  

  ٚاقع ومٌٜٛ بساَر األعُاٍ اشبري١ٜ.ٚاقع ومٌٜٛ بساَر األعُاٍ اشبري١ٜ.    

حنٛ غسان١ فاع١ً بني ازبُعٝات اشبري١ٜ ٚايكطاع اشباص يتٌُٜٛ املػازٜع حنٛ غسان١ فاع١ً بني ازبُعٝات اشبري١ٜ ٚايكطاع اشباص يتٌُٜٛ املػازٜع     

  االضتجُاز١ٜ اشبري١ٜ.االضتجُاز١ٜ اشبري١ٜ.
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  أوال : املسؤولية االجتناعية والشراكة يف أدائها بني اجلهات اخلريية والقطاع اخلاص : أوال : املسؤولية االجتناعية والشراكة يف أدائها بني اجلهات اخلريية والقطاع اخلاص : 
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ٜعترب ايعٌُ االدتُاعٞ َٔ أِٖ اجملاالت اييت تعتُد عًٝٗا ايدٍٚ يف خد١َ اجملتُع ٜعترب ايعٌُ االدتُاعٞ َٔ أِٖ اجملاالت اييت تعتُد عًٝٗا ايدٍٚ يف خد١َ اجملتُع 

َٚعا١ْٚ ايف٦ات ذٟٚ االستٝادات َٔ ضهاْٗا ، ٚأصبح ٜػهٌ قطاعا سٜٝٛا ي٘ تأثريٙ يف َٚعا١ْٚ ايف٦ات ذٟٚ االستٝادات َٔ ضهاْٗا ، ٚأصبح ٜػهٌ قطاعا سٜٝٛا ي٘ تأثريٙ يف 

َٔ َٔ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ يًدٍٚ ٜٚفسض ْفط٘ يف عاملٓا املعاصس  ، نُا تطٛز ت ايٓعس٠ إيٝ٘ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ يًدٍٚ ٜٚفسض ْفط٘ يف عاملٓا املعاصس  ، نُا تطٛز ت ايٓعس٠ إيٝ٘ 

  ايػهٌ ايتطٛعٞ ٚاشبريٟ إىل صف١ املطؤٚي١ٝ ايٛادب١ .ايػهٌ ايتطٛعٞ ٚاشبريٟ إىل صف١ املطؤٚي١ٝ ايٛادب١ .

ٚاييت ٚاييت   SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyyَٚٔ ٖٓا ْػأ َا ٜعسف باملطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ َٚٔ ٖٓا ْػأ َا ٜعسف باملطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ 

تصاٜد اسبدٜح عٓٗا ٚبٛد٘ خاص يف ايطٓٛات ايعػس األخري٠، سٝح أصبشت املطؤٚي١ٝ تصاٜد اسبدٜح عٓٗا ٚبٛد٘ خاص يف ايطٓٛات ايعػس األخري٠، سٝح أصبشت املطؤٚي١ٝ 

ا٥ٗا ْتا٥ر إجياب١ٝ ملٛاد١ٗ ا٥ٗا ْتا٥ر إجياب١ٝ ملٛاد١ٗ االدتُاع١ٝ َٔ املبادئ اييت ٜتطًع اجملتُع إىل إٔ ٜتشكل َٔ أداالدتُاع١ٝ َٔ املبادئ اييت ٜتطًع اجملتُع إىل إٔ ٜتشكل َٔ أد

املػهالت االدتُاع١ٝ اييت شاد تفاقُٗا ٚتأثريٖا  يف ايعامل، ٚأبسشٖا اشدٜاد َعدالت ايفكس، املػهالت االدتُاع١ٝ اييت شاد تفاقُٗا ٚتأثريٖا  يف ايعامل، ٚأبسشٖا اشدٜاد َعدالت ايفكس، 

  ٚايبطاي١، ٚاملسض.ٚايبطاي١، ٚاملسض.

  ٜٚتٛىل أدا٤ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ نٌ َٔ :ٜٚتٛىل أدا٤ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ نٌ َٔ :

َٔ خالٍ بساَر ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ، ٚاسإعاْات، ٚبساَر َٔ خالٍ بساَر ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ، ٚاسإعاْات، ٚبساَر   

عٞ، ٚغريٖا َٔ ايرباَر اييت تكدَٗا اسبهَٛات ملٛاد١ٗ ايفكس، عٞ، ٚغريٖا َٔ ايرباَر اييت تكدَٗا اسبهَٛات ملٛاد١ٗ ايفكس، ايطُإ االدتُاايطُإ االدتُا

ٚايبطاي١، ٚاملسض َٚعا١ْٚ ايف٦ات احملتاد١، إال إٔ ٖرٙ ايرباَر اسبه١َٝٛ قد أخرت ٚايبطاي١، ٚاملسض َٚعا١ْٚ ايف٦ات احملتاد١، إال إٔ ٖرٙ ايرباَر اسبه١َٝٛ قد أخرت 

املٗاّ ايطٝاد١ٜ نايدفاع املٗاّ ايطٝاد١ٜ نايدفاع   يف ايتكًص ْطبٝا َع تٛد٘ اسبهَٛات يًرتنٝص ع٢ًيف ايتكًص ْطبٝا َع تٛد٘ اسبهَٛات يًرتنٝص ع٢ً

، ٚتسغٝد املٛاشْات ايعا١َ .، ٚتسغٝد املٛاشْات ايعا١َ .ٚاألَٔٚاألَٔ

يرٟ تصاٜد دٚزٙ االدتُاعٞ خاص١ َع تكًص دٚز يرٟ تصاٜد دٚزٙ االدتُاعٞ خاص١ َع تكًص دٚز ٚاٚا    

اسبهَٛات يف ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ،ٚاالدتُاع١ٝ، ٚادباٖٗا حنٛ ايتدصٝص، ٚربًٝٗا اسبهَٛات يف ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ،ٚاالدتُاع١ٝ، ٚادباٖٗا حنٛ ايتدصٝص، ٚربًٝٗا 

، ٚاْتكاٍ ، ٚاْتكاٍ ع١ٝ، ٚايتصاَاتٗا دباٙ املٛاطٓنيع١ٝ، ٚايتصاَاتٗا دباٙ املٛاطٓنيعٔ ايهجري َٔ أدٚازٖا ايتكًٝد١ٜ االدتُاعٔ ايهجري َٔ أدٚازٖا ايتكًٝد١ٜ االدتُا

  ٖرٙ األدٚاز إىل َٓعُات األعُاٍ .ٖرٙ األدٚاز إىل َٓعُات األعُاٍ .
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األٖايٞ ازبُاعٞ ايتطٛعٞ ايرٟ عسفت٘ األٖايٞ ازبُاعٞ ايتطٛعٞ ايرٟ عسفت٘ ٜٚػٌُ ْػاط ٜٚػٌُ ْػاط     

ايبػس١ٜ َٓر أقدّ ايعصٛز ، ٚٚصٌ يف ٚقتٓا اسباضس إىل ْػاط ميجٌ قطاعا ايبػس١ٜ َٓر أقدّ ايعصٛز ، ٚٚصٌ يف ٚقتٓا اسباضس إىل ْػاط ميجٌ قطاعا 

ز٥ٝطٝا َٓعُا ي٘ نٝاْ٘ َٚكَٛات٘، ٜٚعسف اآلٕ بايكطاع ايجايح دٓبا إىل دٓب ز٥ٝطٝا َٓعُا ي٘ نٝاْ٘ َٚكَٛات٘، ٜٚعسف اآلٕ بايكطاع ايجايح دٓبا إىل دٓب 

َع ايكطاعني اسبهَٛٞ ٚاشباص، ٚقد غٗد ٖرا ايكطاع منٛا َتطازعًا َٔ عكد َع ايكطاعني اسبهَٛٞ ٚاشباص، ٚقد غٗد ٖرا ايكطاع منٛا َتطازعًا َٔ عكد 

بح ميجٌ يف َععِ دٍٚ ايعامل سٝصا َُٗا ع٢ً َطت٣ٛ ايدٚي١، بح ميجٌ يف َععِ دٍٚ ايعامل سٝصا َُٗا ع٢ً َطت٣ٛ ايدٚي١، إىل آخس، ست٢ أصإىل آخس، ست٢ أص

االعتُاد عًٝٗا بػهٌ ز٥ٝطٞ يف اجملتُع؛ يتٛفري خدَات االعتُاد عًٝٗا بػهٌ ز٥ٝطٞ يف اجملتُع؛ يتٛفري خدَات ٜتِ ٜتِ   ٚضسٚز٠ أضاض١ٝٚضسٚز٠ أضاض١ٝ

ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ، ٚايصش١ٝ، ٚايتع١ًُٝٝ، ٚأعُاٍ اسإغاث١ ٚغريٖا َٔ األعُاٍ ايسعا١ٜ االدتُاع١ٝ، ٚايصش١ٝ، ٚايتع١ًُٝٝ، ٚأعُاٍ اسإغاث١ ٚغريٖا َٔ األعُاٍ 

ٚتٛفري املٓافع ٚتٛفري املٓافع   ٚاملطاعدات يرٟٚ اسباد١ إىل داْب اسإضٗاّ يف ايت١ُٝٓ احمل١ًٝٚاملطاعدات يرٟٚ اسباد١ إىل داْب اسإضٗاّ يف ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ

ٚاشبدَات ايعا١َ ، نُا إٔ اْتػاز مجعٝات َٚؤضطات ايعٌُ اشبريٟ أصبح َٔ ٚاشبدَات ايعا١َ ، نُا إٔ اْتػاز مجعٝات َٚؤضطات ايعٌُ اشبريٟ أصبح َٔ 

املكاٜٝظ امل١ُٗ اييت ٜكاع بٗا دزد١ تكدّ اجملتُعات، َٚطت٣ٛ ايٛعٞ االدتُاعٞ املكاٜٝظ امل١ُٗ اييت ٜكاع بٗا دزد١ تكدّ اجملتُعات، َٚطت٣ٛ ايٛعٞ االدتُاعٞ 

  بايدٍٚ .بايدٍٚ .
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داد ايف٦ات احملتاد١، ٚاتطاع أْػط١ ٚصباالت ايعٌُ االدتُاعٞ داد ايف٦ات احملتاد١، ٚاتطاع أْػط١ ٚصباالت ايعٌُ االدتُاعٞ َع تصاٜد ْٛعٝات ٚأعَع تصاٜد ْٛعٝات ٚأع

ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ، اشدادت اسباد١ إىل تٛفري َصادز يتٛفري اسإَهاْات املاي١ٝ، ٚاملاد١ٜ، ٚايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ ، اشدادت اسباد١ إىل تٛفري َصادز يتٛفري اسإَهاْات املاي١ٝ، ٚاملاد١ٜ، 

ٚايبػس١ٜ؛ يتٓفٝر َا تكتطٝ٘ ٖرٙ األْػط١ ٚاجملاالت َٔ بساَر ، خاص١ َع تٛد٘ اسبهَٛات ٚايبػس١ٜ؛ يتٓفٝر َا تكتطٝ٘ ٖرٙ األْػط١ ٚاجملاالت َٔ بساَر ، خاص١ َع تٛد٘ اسبهَٛات 

ا يف األدا٤ االقتصادٟ، ٚاالدتُاعٞ، ٚإْاط١ ايدٚز ايس٥ٝطٞ إىل ا يف األدا٤ االقتصادٟ، ٚاالدتُاعٞ، ٚإْاط١ ايدٚز ايس٥ٝطٞ إىل يرتغٝد َٝصاْٝاتٗا ٚتكًص دٚزٖيرتغٝد َٝصاْٝاتٗا ٚتكًص دٚزٖ

  ايكطاع اشباص .ايكطاع اشباص .

ٚيف ظٌ تكًص ايدٚز اسبهَٛٞ يف ٚيف ظٌ تكًص ايدٚز اسبهَٛٞ يف   --َٚٔ ٖٓا أصبح َطت٣ٛ جناح ايعٌُ االدتُاعٞ َٚٔ ٖٓا أصبح َطت٣ٛ جناح ايعٌُ االدتُاعٞ 

ٜتٛقف بدزد١ نبري٠ ع٢ً َد٣ ايتعإٚ ايكا٥ِ ٚاملستكب بني نٌ َٔ ايكطاع اشباص ٜتٛقف بدزد١ نبري٠ ع٢ً َد٣ ايتعإٚ ايكا٥ِ ٚاملستكب بني نٌ َٔ ايكطاع اشباص   --أدا٥ــ٘ أدا٥ــ٘ 

  ايكطاع اشبريٟ . ايكطاع اشبريٟ . ٚازبٗات اشبري١ٜ اييت ٜطُٗا ٚازبٗات اشبري١ٜ اييت ٜطُٗا 

ٚيكد نإ املفّٗٛ ايتكًٝدٟ يدٚز ايكطاع اشباص يف أدا٥٘ يًُطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ قاصسا ٚيكد نإ املفّٗٛ ايتكًٝدٟ يدٚز ايكطاع اشباص يف أدا٥٘ يًُطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ قاصسا 

ع٢ً قٝاّ املٓػأ٠ خبًل فسص عٌُ، ٚزفع قدزات ايعاًَني، ٚضُإ أدٛز صبص١ٜ اهِ ملٛاد١ٗ ع٢ً قٝاّ املٓػأ٠ خبًل فسص عٌُ، ٚزفع قدزات ايعاًَني، ٚضُإ أدٛز صبص١ٜ اهِ ملٛاد١ٗ 

ٔ طسٜل ٔ طسٜل تهايٝف املعٝػ١ ٚاملػازن١ يف ايتأَني االدتُاعٞ ، ثِ أضٝف إىل ذيو ايبعد اشبريٟ عتهايٝف املعٝػ١ ٚاملػازن١ يف ايتأَني االدتُاعٞ ، ثِ أضٝف إىل ذيو ايبعد اشبريٟ ع
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اسإضٗاّ بايتربعات املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ ملطاعد٠ بعض ف٦ات اجملتُع، ٚساالت ايهٛازخ، ٚايٓهبات ، اسإضٗاّ بايتربعات املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ ملطاعد٠ بعض ف٦ات اجملتُع، ٚساالت ايهٛازخ، ٚايٓهبات ، 

إال إٔ أبعاد املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ قد دباٚشت صف١ ايعطا٤ ايعػٛا٥ٞ يف صباالت ايعٌُ االدتُاعٞ إال إٔ أبعاد املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ قد دباٚشت صف١ ايعطا٤ ايعػٛا٥ٞ يف صباالت ايعٌُ االدتُاعٞ 

  ١ .١ .؛ يتصبح َٓػآت ايكطاع اشباص َطايب١ مبطؤٚي١ٝ أضاض١ٝ يف املػازن١ االدتُاعٝ؛ يتصبح َٓػآت ايكطاع اشباص َطايب١ مبطؤٚي١ٝ أضاض١ٝ يف املػازن١ االدتُاعٝ

فشت٢ ٚقت قسٜب نإ ٜٓعس إىل املٓػأ٠ غسن١ أٚ َؤضط١ ع٢ً أْٗا صبسد َٓػأ٠ فشت٢ ٚقت قسٜب نإ ٜٓعس إىل املٓػأ٠ غسن١ أٚ َؤضط١ ع٢ً أْٗا صبسد َٓػأ٠ 

اقتصاد١ٜ ٜتشدد جناسٗا مبكداز أزباسٗا ٚٚضعٗا املايٞ ، إال إٔ ٚد١ٗ ايٓعس ٖرٙ قد أخرت يف اقتصاد١ٜ ٜتشدد جناسٗا مبكداز أزباسٗا ٚٚضعٗا املايٞ ، إال إٔ ٚد١ٗ ايٓعس ٖرٙ قد أخرت يف 

ايتػري سٝح ادب٘ األخر يف االعتباز إىل املكاٜٝظ غري املاي١ٝ نُؤغسات يًشهِ ع٢ً َد٣ ايتػري سٝح ادب٘ األخر يف االعتباز إىل املكاٜٝظ غري املاي١ٝ نُؤغسات يًشهِ ع٢ً َد٣ 

اجملتُع ايكا١ُ٥ اجملتُع ايكا١ُ٥   يفيفعطًٛا عطًٛا   غسات بٓٝت ع٢ً أضاع نٕٛ ايػسن١ أٚ املؤضط١غسات بٓٝت ع٢ً أضاع نٕٛ ايػسن١ أٚ املؤضط١ايٓذاح، َٚٓٗا َؤايٓذاح، َٚٓٗا َؤ

ب٘، ٚومازع أْػطتٗا فٝ٘؛  مما ٜٛيد عٔ ذيو سكٛقا يًُذتُع َٔ املفرتض إٔ تؤدٜٗا ، ٚإٔ تتب٢ٓ ب٘، ٚومازع أْػطتٗا فٝ٘؛  مما ٜٛيد عٔ ذيو سكٛقا يًُذتُع َٔ املفرتض إٔ تؤدٜٗا ، ٚإٔ تتب٢ٓ 

َٓٗذا غاَال فُٝا خيص َػازنتٗا  يف فعايٝات ُّٖٚٛ اجملتُع .َٓٗذا غاَال فُٝا خيص َػازنتٗا  يف فعايٝات ُّٖٚٛ اجملتُع .

غِ أْٗا تتطًب بساَر ٚاعتُادات غِ أْٗا تتطًب بساَر ٚاعتُادات ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ٚاضشا إٔ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ زٚجيب إٔ ٜهٕٛ ٚاضشا إٔ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ز

َاي١ٝ ٚع١ٝٓٝ يًٛفا٤ بٗا َٔ قبٌ املٓػأ٠ إال أْ٘ َٔ اشبطأ ايٓعس إيٝٗا ع٢ً أْٗا عب٤ ع٢ً املٓػأ٠، َاي١ٝ ٚع١ٝٓٝ يًٛفا٤ بٗا َٔ قبٌ املٓػأ٠ إال أْ٘ َٔ اشبطأ ايٓعس إيٝٗا ع٢ً أْٗا عب٤ ع٢ً املٓػأ٠، 

تكًٌ َٔ أزباسٗا ، سٝح أثبتت ايدزاضات اييت أعدت يف ٖرا ايصدد عهظ ذيو ، ٖٚٛ إٔ  قٝاّ تكًٌ َٔ أزباسٗا ، سٝح أثبتت ايدزاضات اييت أعدت يف ٖرا ايصدد عهظ ذيو ، ٖٚٛ إٔ  قٝاّ 

ٜطاِٖ يف ذبطني صٛز٠ َٚسنص املٓػأ٠ يف ٜطاِٖ يف ذبطني صٛز٠ َٚسنص املٓػأ٠ يف   املٓػأ٠ مبطؤٚيٝتٗا االدتُاع١ٝ دباٙ اجملتُع ٚف٦ات٘املٓػأ٠ مبطؤٚيٝتٗا االدتُاع١ٝ دباٙ اجملتُع ٚف٦ات٘

أعني املطتًٗهني ٚازبُٗٛز ٚايعاًَني باملٓػأ٠ ذاتٗا ، مما ٜٓعهظ إجيابٝا ع٢ً مسعتٗا، أعني املطتًٗهني ٚازبُٗٛز ٚايعاًَني باملٓػأ٠ ذاتٗا ، مما ٜٓعهظ إجيابٝا ع٢ً مسعتٗا، 

ٚبايتايٞ زحبٝتٗا؛  ٚيرا فإٕ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يًُٓػآت ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ تعترب اضتجُازا طٌٜٛ ٚبايتايٞ زحبٝتٗا؛  ٚيرا فإٕ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يًُٓػآت ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ تعترب اضتجُازا طٌٜٛ 

ايبعٝد .ايبعٝد .  األدٌ ي٘ عا٥د ع٢ً املد٣األدٌ ي٘ عا٥د ع٢ً املد٣

يػسنات ايهرب٣ يف نجري َٔ دٍٚ ايعامل إىل تفعٌٝ ايػسان١ َع يػسنات ايهرب٣ يف نجري َٔ دٍٚ ايعامل إىل تفعٌٝ ايػسان١ َع ٚقد ادبٗت اٚقد ادبٗت ا

ازبٗات اشبري١ٜ ٚتبين بساَر املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يف صباالت َتٓٛع١ َٚتطٛز٠ َجٌ: إْػا٤ ازبٗات اشبري١ٜ ٚتبين بساَر املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يف صباالت َتٓٛع١ َٚتطٛز٠ َجٌ: إْػا٤ 

صٓادٜل يدعِ أَساض عامل١ٝ ضبدد٠ َجٌ: اسإٜدش، ٚاملالزٜا، ٚايدزٕ، ٚدعِ ايبشٛخ ايع١ًُٝ، صٓادٜل يدعِ أَساض عامل١ٝ ضبدد٠ َجٌ: اسإٜدش، ٚاملالزٜا، ٚايدزٕ، ٚدعِ ايبشٛخ ايع١ًُٝ، 

ألفساد ع٢ً انتطاب ٚممازض١ املٗٔ، ٚبساَر ضبازب١ ايفكس ألفساد ع٢ً انتطاب ٚممازض١ املٗٔ، ٚبساَر ضبازب١ ايفكس ٚتكدِٜ املٓح ايدزاض١ٝ، ٚتدزٜب اٚتكدِٜ املٓح ايدزاض١ٝ، ٚتدزٜب ا

ٚربصٝص دص٤ َٔ األزباح يدعِ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاملسافل، ٚإْػا٤ ايطسم، ٚاملتٓصٖات، ٚدعِ ٚربصٝص دص٤ َٔ األزباح يدعِ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ٚاملسافل، ٚإْػا٤ ايطسم، ٚاملتٓصٖات، ٚدعِ 

أْػط١ ايتٛع١ٝ ايد١ٜٝٓ ٚايتجكٝف١ٝ، ٚتعُٝل املٛاط١ٓ ، ٚدعِ األْػط١ ايسٜاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ أْػط١ ايتٛع١ٝ ايد١ٜٝٓ ٚايتجكٝف١ٝ، ٚتعُٝل املٛاط١ٓ ، ٚدعِ األْػط١ ايسٜاض١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ 

٤ املطانٔ يًفكسا٤ ٚذٟٚ ايدخٌ احملدٚد، ٚغريٖا َٔ ٤ املطانٔ يًفكسا٤ ٚذٟٚ ايدخٌ احملدٚد، ٚغريٖا َٔ يًػباب ٚف٦ات اجملتُع األخس٣، ٚإْػايًػباب ٚف٦ات اجملتُع األخس٣، ٚإْػا

ايرباَر ، ٚذيو باسإضاف١ إىل االيتصاّ بايطًٛى األخالقٞ يف ايعٌُ باعتبازٙ َٔ َبادئ املطؤٚي١ٝ ايرباَر ، ٚذيو باسإضاف١ إىل االيتصاّ بايطًٛى األخالقٞ يف ايعٌُ باعتبازٙ َٔ َبادئ املطؤٚي١ٝ 
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االدتُاع١ٝ َجٌ االيتصاّ بكٛاعد َٚعاٜري محا١ٜ املطتًٗو، ٚعدّ املتادس٠ يف املٛاد ايطاز٠، ٚايبعد االدتُاع١ٝ َجٌ االيتصاّ بكٛاعد َٚعاٜري محا١ٜ املطتًٗو، ٚعدّ املتادس٠ يف املٛاد ايطاز٠، ٚايبعد 

ػٛغ١، ٚااليتصاّ مببدأ تهافؤ ايفسص ٚإضٓاد ايٛظا٥ف إىل األنجس نفا٠٤ ػٛغ١، ٚااليتصاّ مببدأ تهافؤ ايفسص ٚإضٓاد ايٛظا٥ف إىل األنجس نفا٠٤ عٔ املٛاد املكًد٠ ٚاملػعٔ املٛاد املكًد٠ ٚاملػ

  ٚتأٖٝال .ٚتأٖٝال .

ٚتكّٛ املٓػآت بٗرٙ املبادزات ٚفكا يطبٝع١ ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا ْٚطام ْػاط املٓػأ٠ ٚتكّٛ املٓػآت بٗرٙ املبادزات ٚفكا يطبٝع١ ايب١٦ٝ احملٝط١ بٗا ْٚطام ْػاط املٓػأ٠ 

ٚأغهاي٘ ، َٚا تتُتع ب٘ َٔ قدز٠ َاي١ٝ، َٚاد١ٜ، ٚبػس١ٜ باسإضاف١ إىل َد٣ ازتباط َصاسبٗا ٚأغهاي٘ ، َٚا تتُتع ب٘ َٔ قدز٠ َاي١ٝ، َٚاد١ٜ، ٚبػس١ٜ باسإضاف١ إىل َد٣ ازتباط َصاسبٗا 

اجملتُع، ٚضاْدت اسبهَٛات ٖرٙ املبادزات بٛضا٥ٌ َتعدد٠ َٓٗا اسإعفا٤ات ايطسٜب١ٝ يًهجري اجملتُع، ٚضاْدت اسبهَٛات ٖرٙ املبادزات بٛضا٥ٌ َتعدد٠ َٓٗا اسإعفا٤ات ايطسٜب١ٝ يًهجري َع َع 

  َٔ املطاُٖات االدتُاع١ٝ أٚ ايتػذٝع عًٝٗا .َٔ املطاُٖات االدتُاع١ٝ أٚ ايتػذٝع عًٝٗا .

  ثانيًا : واقع متويل برامج األعنال اخلريية :ثانيًا : واقع متويل برامج األعنال اخلريية :

ٜعترب ايتٌُٜٛ ايعٓصس ايس٥ٝطٞ يف ذبكٝل أٖداف ٚتٓفٝر بساَر األعُاٍ اشبري١ٜ ، سٝح ٜعترب ايتٌُٜٛ ايعٓصس ايس٥ٝطٞ يف ذبكٝل أٖداف ٚتٓفٝر بساَر األعُاٍ اشبري١ٜ ، سٝح 

َػه١ً ايتٌُٜٛ ٚعدّ ثبات٘ ٚعدّ اضتكسازٙ ميجٌ ايعكب١ ايس٥ٝط١ٝ يف ربطٝط ٚتٓفٝر ٖرٙ َػه١ً ايتٌُٜٛ ٚعدّ ثبات٘ ٚعدّ اضتكسازٙ ميجٌ ايعكب١ ايس٥ٝط١ٝ يف ربطٝط ٚتٓفٝر ٖرٙ   ثبت إثبت إ

  األعُاٍ سٝح جيعٌ ازبٗات اشبري١ٜ غري قادز٠ ع٢ً ٚضع ٚضبط املٝصاْٝات املٓاضب١ .األعُاٍ سٝح جيعٌ ازبٗات اشبري١ٜ غري قادز٠ ع٢ً ٚضع ٚضبط املٝصاْٝات املٓاضب١ .

00

  ٢ ايرتتٝب :٢ ايرتتٝب :تعتُد ازبُعٝات اشبري١ٜ ع٢ً املصادز ايتاي١ٝ يتٌُٜٛ بساصبٗا ٖٚٞ عًتعتُد ازبُعٝات اشبري١ٜ ع٢ً املصادز ايتاي١ٝ يتٌُٜٛ بساصبٗا ٖٚٞ عً

  أَٛاٍ ايصنا٠ .أَٛاٍ ايصنا٠ .  --

  ايتربعات ايٓكد١ٜ َٔ املٓػآت ٚاألفساد .ايتربعات ايٓكد١ٜ َٔ املٓػآت ٚاألفساد .  --

  اسإعا١ْ املكد١َ َٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ .اسإعا١ْ املكد١َ َٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ .  --

  إٜسادات األْػط١ اييت تكّٛ بٗا ازبُعٝات .إٜسادات األْػط١ اييت تكّٛ بٗا ازبُعٝات .  --

  ايتربعات ايع١ٝٓٝ .ايتربعات ايع١ٝٓٝ .  --
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ازبُعٝات اشبري١ٜ َستب١ حبطب سذِ ازبُعٝات اشبري١ٜ َستب١ حبطب سذِ فُٝا ًٜٞ أٚد٘ اسإْفام ع٢ً بساَر ٚأْػط١ فُٝا ًٜٞ أٚد٘ اسإْفام ع٢ً بساَر ٚأْػط١ 

  املصسٚف عًٝٗا :املصسٚف عًٝٗا :

  



  عبداهلل بن سلينان املقرينعبداهلل بن سلينان املقرين..أأ                                                      من خالل الشراكة مع القطاعمن خالل الشراكة مع القطاع  متويل استجنارات اجلهات اخلرييةمتويل استجنارات اجلهات اخلريية

  اخلاص لتفعيل أدائه للنسؤولية االجتناعيةاخلاص لتفعيل أدائه للنسؤولية االجتناعية

  056056                                                                                                                ات اخلريية باملنطقة الشرقيةات اخلريية باملنطقة الشرقيةللجهللجه  الجامنالجامناللقاء السنوي اللقاء السنوي 

  

  املطاعدات ايعا١َ .املطاعدات ايعا١َ .  --

  بساَر ايسعا١ٜ ايصش١ٝ .بساَر ايسعا١ٜ ايصش١ٝ .  --

  إْػا٤ ٚذبطني املطانٔ .إْػا٤ ٚذبطني املطانٔ .  --

  بساَر ايتعًِٝ، ٚايتأٌٖٝ، ٚايتدزٜب .بساَر ايتعًِٝ، ٚايتأٌٖٝ، ٚايتدزٜب .  --

  بساَر اشبدَات األخس٣ .بساَر اشبدَات األخس٣ .  --

  بساَر زعا١ٜ ايعذص٠، ٚاملعٛقني .بساَر زعا١ٜ ايعذص٠، ٚاملعٛقني .  --

  ايعٓا١ٜ باملسافل ايعا١َ .ايعٓا١ٜ باملسافل ايعا١َ .  --

  بساَر زعا١ٜ ايطفٛي١ .بساَر زعا١ٜ ايطفٛي١ .  --

  اَر ايجكاف١ ايعا١َ .اَر ايجكاف١ ايعا١َ .بسبس  --
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  تٛاد٘ ازبُعٝات اشبري١ٜ ايعدٜد َٔ ايصعٛبات ايت١ًُٜٝٛ َٔ أبسشٖا :تٛاد٘ ازبُعٝات اشبري١ٜ ايعدٜد َٔ ايصعٛبات ايت١ًُٜٝٛ َٔ أبسشٖا :

  ضعف فاع١ًٝ صبٗٛدات ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ .ضعف فاع١ًٝ صبٗٛدات ت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ .  --

  صعٛب١ ايتٜٓٛع يف َصادز ايتٌُٜٛ .صعٛب١ ايتٜٓٛع يف َصادز ايتٌُٜٛ .  --

  ملاي١ٝ .ملاي١ٝ .عدّ تٛافس نٛادز َتدصص١ يت١ُٝٓ املٛازد اعدّ تٛافس نٛادز َتدصص١ يت١ُٝٓ املٛازد ا  --

  ضعف اْتعاّ زضّٛ االغرتاى .ضعف اْتعاّ زضّٛ االغرتاى .  --

  اشدٚاد١ٝ ٚتهساز األْػط١ ايت١ًُٜٝٛ .اشدٚاد١ٝ ٚتهساز األْػط١ ايت١ًُٜٝٛ .  --

  ((11))  عدّ دد١ٜ دزاضات ازبد٣ٚ يًُػازٜع االضتجُاز١ٜ .عدّ دد١ٜ دزاضات ازبد٣ٚ يًُػازٜع االضتجُاز١ٜ .  --

                                                                          
بريٜو .ٚفا٤ ، ٚزق١ عٌُ ايتٌُٜٛ يف ازبُعٝات اشبري١ٜ ايٓطـا١ٝ٥ ، قـدَت إىل ْـد٠ٚ ازبُعٝـات اشبريٜـ١ يف املًُهـ١       امل( 1)

 ٖـ .7/2/5221-6اسإجناشات ٚاملعٛقات ، ايسٜاض ، 



  عبداهلل بن سلينان املقرينعبداهلل بن سلينان املقرين..أأ                                                      من خالل الشراكة مع القطاعمن خالل الشراكة مع القطاع  متويل استجنارات اجلهات اخلرييةمتويل استجنارات اجلهات اخلريية

  اخلاص لتفعيل أدائه للنسؤولية االجتناعيةاخلاص لتفعيل أدائه للنسؤولية االجتناعية

  057057                                                                                                                ات اخلريية باملنطقة الشرقيةات اخلريية باملنطقة الشرقيةللجهللجه  الجامنالجامناللقاء السنوي اللقاء السنوي 

ثالجااًا :  ااو ةااراكة باعلااة بااني اجلنعيااات اخلرييااة والقطاااع اخلاااص لتنوياال املشاااريع االسااتجنارية   ثالجااًا :  ااو ةااراكة باعلااة بااني اجلنعيااات اخلرييااة والقطاااع اخلاااص لتنوياال املشاااريع االسااتجنارية   

  اخلريية :اخلريية :

11

ددٜد٠ يتٌُٜٛ بساَر ايعٌُ االدتُاعٞ ٚايرٟ ددٜد٠ يتٌُٜٛ بساَر ايعٌُ االدتُاعٞ ٚايرٟ يألخر باضرتاتٝذ١ٝ يألخر باضرتاتٝذ١ٝ   ٖٓاى ساد١ َاض١ٖٓاى ساد١ َاض١

تتٛىل َطؤٚيٝت٘ ايس٥ٝط١ٝ ازبٗات اشبري١ٜ ، ٜعصش ٖرٙ اسباد١ ايدٚافع ايتاي١ٝ :تتٛىل َطؤٚيٝت٘ ايس٥ٝط١ٝ ازبٗات اشبري١ٜ ، ٜعصش ٖرٙ اسباد١ ايدٚافع ايتاي١ٝ :

ــ١        -- ــ١ خاصــ١ ضبدٚدٜ ــ١ ايــيت تٛادٗٗــا ازبٗــات اشبريٜ ــ١      ٚدــٛد ايصــعٛبات ايتًُٜٛٝ ــ١ خاصــ١ ضبدٚدٜ ــ١ ايــيت تٛادٗٗــا ازبٗــات اشبريٜ ٚدــٛد ايصــعٛبات ايتًُٜٛٝ

  ١ ٚعدّ ثباتٗا .١ ٚعدّ ثباتٗا .َصادز املٛازد املايَٝصادز املٛازد املايٝ

ــ١،      -- ــ١، ٚايصـــش١ٝ، ٚايتعًُٝٝـ ــ١ االدتُاعٝـ ــد ايطًـــب عًـــ٢ خـــدَات ايسعاٜـ ــ١،    تصاٜـ ــ١، ٚايصـــش١ٝ، ٚايتعًُٝٝـ ــ١ االدتُاعٝـ ــد ايطًـــب عًـــ٢ خـــدَات ايسعاٜـ تصاٜـ

  ٚايتأ١ًٖٝٝ، ٚاتطاع ْطام ْٚٛعٝات ٚأعداد ذٟٚ اسباد١ .ٚايتأ١ًٖٝٝ، ٚاتطاع ْطام ْٚٛعٝات ٚأعداد ذٟٚ اسباد١ .

اسباد١ يتٜٓٛع املصادز ايت١ًُٜٝٛ يًذٗات اشبري١ٜ مبا ٜعـصش قـدزاتٗا عًـ٢ تٓفٝـر     اسباد١ يتٜٓٛع املصادز ايت١ًُٜٝٛ يًذٗات اشبري١ٜ مبا ٜعـصش قـدزاتٗا عًـ٢ تٓفٝـر       --

  ايرباَر َٚٛاد١ٗ ايطًب املتصاٜد ع٢ً خدَاتٗا .ايرباَر َٚٛاد١ٗ ايطًب املتصاٜد ع٢ً خدَاتٗا .

االدتُـاعٞ َـٔ قبـٌ    االدتُـاعٞ َـٔ قبـٌ      ٌٌشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ يًدسٚز َٔ َباغس٠ ايعُشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ يًدسٚز َٔ َباغس٠ ايعُتٛد٘ ٚتٛد٘ ٚ  --

ــٞ ٚاشبــاص      ــ١، ٚإضــٓادٙ يًكطــاع اشبــريٟ ٚاألًٖ ــٞ ٚاشبــاص     ايدٚي ــ١، ٚإضــٓادٙ يًكطــاع اشبــريٟ ٚاألًٖ ــاد٠     ((22))ايدٚي ــاد٠   ، ممــا ٜعــين شٜ ، ممــا ٜعــين شٜ

  املطؤٚيٝات ٚايٛادبات ع٢ً ٖرٜٔ ايكطاعني .املطؤٚيٝات ٚايٛادبات ع٢ً ٖرٜٔ ايكطاعني .

اسبادــ١ إىل تفعٝــٌ ايػــسان١ بــني ازبٗــات اشبريٜــ١ ٚايكطــاع اشبــاص يف أدا٤     اسبادــ١ إىل تفعٝــٌ ايػــسان١ بــني ازبٗــات اشبريٜــ١ ٚايكطــاع اشبــاص يف أدا٤       

  املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝاملطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ

22

ٚنُجاٍ اها ٚنُجاٍ اها   --إٕ ذبكٝل األٖداف االدتُاع١ٝ جيب إٔ ٜتدط٢ اجملاالت ايتكًٝد١ٜ إٕ ذبكٝل األٖداف االدتُاع١ٝ جيب إٔ ٜتدط٢ اجملاالت ايتكًٝد١ٜ 

إىل بساَر ضبدد٠ تتبٓاٖا إىل بساَر ضبدد٠ تتبٓاٖا   --ايتربعات ٚاملٓح اييت تكدّ يألفساد احملتادني ٚازبٗات اشبري١ٜ ايتربعات ٚاملٓح اييت تكدّ يألفساد احملتادني ٚازبٗات اشبري١ٜ 

                                                                          
عـدد  سدٜح ملعايٞ ٚشٜس ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ يف يكا٥٘ بأعطا٤ ازبُع١ٝ ايٛط١ٝٓ سبكٛم اسإْطإ ، دسٜد٠ ايسٜـاض ، اي   (2)

 ّ .2006فرباٜس  27ٖـ املٛافل 5227ضبسّ 28ايصادز بتازٜذ  56762



  عبداهلل بن سلينان املقرينعبداهلل بن سلينان املقرين..أأ                                                      من خالل الشراكة مع القطاعمن خالل الشراكة مع القطاع  متويل استجنارات اجلهات اخلرييةمتويل استجنارات اجلهات اخلريية

  اخلاص لتفعيل أدائه للنسؤولية االجتناعيةاخلاص لتفعيل أدائه للنسؤولية االجتناعية

  058058                                                                                                                ات اخلريية باملنطقة الشرقيةات اخلريية باملنطقة الشرقيةللجهللجه  الجامنالجامناللقاء السنوي اللقاء السنوي 

ز٠ ، ٚبساَر يتأٌٖٝ ايػباب ز٠ ، ٚبساَر يتأٌٖٝ ايػباب املٓػآت، ٚتكّٛ بتٓفٝرٖا َجٌ: تبين بساَر يتعًِٝ ذٟٚ عدّ املكداملٓػآت، ٚتكّٛ بتٓفٝرٖا َجٌ: تبين بساَر يتعًِٝ ذٟٚ عدّ املكد

يًتٛظٝف ، ٚبساَر سبُا١ٜ ايب١٦ٝ ٚتطٜٛسٖا ، ٚبساَر يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ ، ٚبساَر يعالز َػهالت يًتٛظٝف ، ٚبساَر سبُا١ٜ ايب١٦ٝ ٚتطٜٛسٖا ، ٚبساَر يًب١ٝٓ ايتشت١ٝ ، ٚبساَر يعالز َػهالت 

ادتُاع١ٝ ضبدد٠ ربص اجملتُع أٚ ْٛعٝات َٔ أفسادٙ َجٌ بساَر َهافش١ املددزات، َٚهافش١ ادتُاع١ٝ ضبدد٠ ربص اجملتُع أٚ ْٛعٝات َٔ أفسادٙ َجٌ بساَر َهافش١ املددزات، َٚهافش١ 

، أٚ املػسٚعات اسبسف١ٝ ، أٚ املػسٚعات اسبسف١ٝ ايتدخني، أٚ إْتاز بعض ايطًع ٚتكدِٜ بعض اشبدَات يرٟٚ االستٝاداتايتدخني، أٚ إْتاز بعض ايطًع ٚتكدِٜ بعض اشبدَات يرٟٚ االستٝادات

  ٚاسإْتاد١ٝ ايصػري٠ األخس٣، ٚغريٖا َٔ ايرباَر.ٚاسإْتاد١ٝ ايصػري٠ األخس٣، ٚغريٖا َٔ ايرباَر.

َٚٔ ثِ فإٕ االضرتاتٝذ١ٝ املكرتس١ يت١ُٝٓ املصادز ايت١ًُٜٝٛ يرباَر ازبٗات اشبري١ٜ َٚٔ ثِ فإٕ االضرتاتٝذ١ٝ املكرتس١ يت١ُٝٓ املصادز ايت١ًُٜٝٛ يرباَر ازبٗات اشبري١ٜ 

ترتنص يف ايتٛد٘ إىل طسح بساَر ٖرٙ ازبٗات يف غهٌ َػازٜع اضتجُاز١ٜ ٜتبين تٓفٝرٖا ايكطاع ترتنص يف ايتٛد٘ إىل طسح بساَر ٖرٙ ازبٗات يف غهٌ َػازٜع اضتجُاز١ٜ ٜتبين تٓفٝرٖا ايكطاع 

ذيو  أدا٤ٙ يًُطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ بكٝاَ٘ بتٓفٝر ٖرٙ ايرباَر ٚبػهٌ ذيو  أدا٤ٙ يًُطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ بكٝاَ٘ بتٓفٝر ٖرٙ ايرباَر ٚبػهٌ   اشباص ، ٜٚعصش َٔ خالٍاشباص ، ٜٚعصش َٔ خالٍ

  َدزٚع َٚٓعِ .  َدزٚع َٚٓعِ .  
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  يتشكٝل ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ فإْٓا ْٛصٞ مبا ًٜٞ :يتشكٝل ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ فإْٓا ْٛصٞ مبا ًٜٞ :

ــطتٗا        ..00 ــٔ أْػـ ــ١ َـ ــ١ ٚاملستكبـ ــات ايكا٥ُـ ــس االستٝادـ ــ١ حبصـ ــات اشبريٜـ ــّٛ ازبٗـ ــطتٗا      إٔ تكـ ــٔ أْػـ ــ١ َـ ــ١ ٚاملستكبـ ــات ايكا٥ُـ ــس االستٝادـ ــ١ حبصـ ــات اشبريٜـ ــّٛ ازبٗـ إٔ تكـ

  ٚخدَاتٗا .ٚخدَاتٗا .

ب األعُاٍ َٔ خالٍ ايًكـا٤ات املػـرتن١، ٚٚضـا٥ٌ االتصـاٍ األخـس٣      ب األعُاٍ َٔ خالٍ ايًكـا٤ات املػـرتن١، ٚٚضـا٥ٌ االتصـاٍ األخـس٣      إغساى أصشاإغساى أصشا  11

..ٜتشكل يًُذتُع ْعري ذيوٜتشكل يًُذتُع ْعري ذيوضٛف ضٛف   يف ايتفهري يف ضبٌ تًب١ٝ ٖرٙ االستٝادات ، َٚايف ايتفهري يف ضبٌ تًب١ٝ ٖرٙ االستٝادات ، َٚا

إعــداد دزاضــات دــد٣ٚ عــٔ َػــازٜع ايــرباَر ايــيت تًــو ٖــرٙ االستٝادــات ٚايتُٜٛــٌ   إعــداد دزاضــات دــد٣ٚ عــٔ َػــازٜع ايــرباَر ايــيت تًــو ٖــرٙ االستٝادــات ٚايتُٜٛــٌ     ..22

  ..٥د املتٛقع ع٢ً ايف٦ات املطتٗدف٥١د املتٛقع ع٢ً ايف٦ات املطتٗدف١املطًٛب اها، ٚايعااملطًٛب اها، ٚايعا

هٌٝ زبـإ َػـرتن١ يف ايػـسف ايتذازٜـ١ ايصـٓاع١ٝ تطـِ يف عطـٜٛتٗا ممـجًني         هٌٝ زبـإ َػـرتن١ يف ايػـسف ايتذازٜـ١ ايصـٓاع١ٝ تطـِ يف عطـٜٛتٗا ممـجًني         تػتػ  ..33

يًذٗات اشبري١ٜ، ٚأصشاب األعُاٍ ٚٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ يبشح ٖرٙ املػازٜع يًذٗات اشبري١ٜ، ٚأصشاب األعُاٍ ٚٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ يبشح ٖرٙ املػازٜع 

ٚطسح تبين أصشاب األعُـاٍ يتًُٜٛـٗا نذـص٤ َـٔ أدا٤ ايكطـاع اشبـاص يًُطـؤٚي١ٝ        ٚطسح تبين أصشاب األعُـاٍ يتًُٜٛـٗا نذـص٤ َـٔ أدا٤ ايكطـاع اشبـاص يًُطـؤٚي١ٝ        

  االدتُاع١ٝ.االدتُاع١ٝ.
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ــٛف   ..44 ــ١ يتـ ــؤٕٚ االدتُاعٝـ ــع٢ ٚشاز٠ ايػـ ــٛف إٔ تطـ ــ١ يتـ ــؤٕٚ االدتُاعٝـ ــع٢ ٚشاز٠ ايػـ ــاع  إٔ تطـ ــآت ايكطـ ــٗٝالت ملٓػـ ــٛافص ٚتطـ ــاع  ري سـ ــآت ايكطـ ــٗٝالت ملٓػـ ــٛافص ٚتطـ ري سـ

  اشباص اييت تتٛىل ومٌٜٛ تٓفٝر َػازٜع ازبٗات اشبري١ٜ .اشباص اييت تتٛىل ومٌٜٛ تٓفٝر َػازٜع ازبٗات اشبري١ٜ .

تٛضـع١ ايػـسان١ بــني ايكطـاع اشبــاص ٚازبٗـات اشبريٜــ١ عًـ٢ ضــ٤ٛ ٖـرٙ ايتذسبــ١؛       تٛضـع١ ايػـسان١ بــني ايكطـاع اشبــاص ٚازبٗـات اشبريٜــ١ عًـ٢ ضــ٤ٛ ٖـرٙ ايتذسبــ١؛         ..55

يٝتٛىل ايكطاع اشباص اضتجُاز دص٤ َٔ املصادز  املاي١ٝ املتاس١ يد٣ ازبٗات اشبري١ٜ يٝتٛىل ايكطاع اشباص اضتجُاز دص٤ َٔ املصادز  املاي١ٝ املتاس١ يد٣ ازبٗات اشبري١ٜ 

  عا٥دا َطُْٛا ٜطتفاد َٓ٘ يف تٓفٝر ايرباَر اشبري١ٜ .عا٥دا َطُْٛا ٜطتفاد َٓ٘ يف تٓفٝر ايرباَر اشبري١ٜ .  يف َػازٜع اضتجُاز١ٜ ذبكليف َػازٜع اضتجُاز١ٜ ذبكل
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  ::  اخلالصةاخلالصة

أصبشت املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ َٔ املبادئ اييت تصاٜدت أُٖٝتٗا ٚضسٚز٠ االيتصاّ بأدا٥ٗا أصبشت املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ َٔ املبادئ اييت تصاٜدت أُٖٝتٗا ٚضسٚز٠ االيتصاّ بأدا٥ٗا 

َٔ قبٌ قطاع األعُاٍ؛ َٔ أدٌ ايٛفا٤ باملتطًبات اسإْطا١ْٝ يًُذتُع ٚذبكٝل األٖداف االدتُاع١ٝ َٔ قبٌ قطاع األعُاٍ؛ َٔ أدٌ ايٛفا٤ باملتطًبات اسإْطا١ْٝ يًُذتُع ٚذبكٝل األٖداف االدتُاع١ٝ 

ٖا، َٚع ٖرٙ األ١ُٖٝ فإْ٘ تٓػأ اسباد١ يت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ ايالش١َ يتٓفٝر بساَر ٖا، َٚع ٖرٙ األ١ُٖٝ فإْ٘ تٓػأ اسباد١ يت١ُٝٓ املٛازد املاي١ٝ ايالش١َ يتٓفٝر بساَر اييت ٜتٛخااييت ٜتٛخا

املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ، خاص١ َع ضبدٚد١ٜ ٚعدّ ثبات َٛازد ازبٗات اشبري١ٜ ، َٚٔ ثِ فكد املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ، خاص١ َع ضبدٚد١ٜ ٚعدّ ثبات َٛازد ازبٗات اشبري١ٜ ، َٚٔ ثِ فكد 

اضتٗدفت ٖرٙ ايٛزق١ ايبشح عٔ ٚضا٥ٌ غري تكًٝد١ٜ يتٌُٜٛ ٖرٙ ايرباَر َٔ خالٍ تفعٌٝ اضتٗدفت ٖرٙ ايٛزق١ ايبشح عٔ ٚضا٥ٌ غري تكًٝد١ٜ يتٌُٜٛ ٖرٙ ايرباَر َٔ خالٍ تفعٌٝ 

  ٗات اشبري١ٜ ٚايكطاع اشباص . ٗات اشبري١ٜ ٚايكطاع اشباص . ايػسان١ بني ازبايػسان١ بني ازب

ٚيف ٖرا اسإطاز ضعت ٖرٙ ايٛزق١ إىل إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ٚيف ٖرا اسإطاز ضعت ٖرٙ ايٛزق١ إىل إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً أ١ُٖٝ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ   

نُبدأ إْطاْٞ ٚايػسان١ يف أدا٥ٗا بني ايكطاعات ايكا١ُ٥ يف اجملتُع خاص١ ايكطاعني اشباص نُبدأ إْطاْٞ ٚايػسان١ يف أدا٥ٗا بني ايكطاعات ايكا١ُ٥ يف اجملتُع خاص١ ايكطاعني اشباص 

يتعصٜص ٖرا ايتعإٚ ، َع يتعصٜص ٖرا ايتعإٚ ، َع   ٚاشبريٟ ،  ٚايعٓاصس اسإجياب١ٝ يف أدا٤ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ْتٝذ١ٚاشبريٟ ،  ٚايعٓاصس اسإجياب١ٝ يف أدا٤ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ْتٝذ١

ايرتنٝص ع٢ً حبح َصادز ومٌٜٛ بساَر األعُاٍ اشبري١ٜ َٚا تٛادٗ٘ ازبُعٝات اشبري١ٜ، َٔ ايرتنٝص ع٢ً حبح َصادز ومٌٜٛ بساَر األعُاٍ اشبري١ٜ َٚا تٛادٗ٘ ازبُعٝات اشبري١ٜ، َٔ 

  صعٛبات وم١ًٜٝٛ .صعٛبات وم١ًٜٝٛ .

ٚقد طسست ايٛزق١ َكرتسا باضرتاتٝذٝ٘ ددٜد٠ يت١ُٝٓ املصادز ايت١ًُٜٝٛ يرباَر ازبٗات ٚقد طسست ايٛزق١ َكرتسا باضرتاتٝذٝ٘ ددٜد٠ يت١ُٝٓ املصادز ايت١ًُٜٝٛ يرباَر ازبٗات   

الضتجُاز١ٜ اهرٙ ازبٗات ، َع إٜطاح الضتجُاز١ٜ اهرٙ ازبٗات ، َع إٜطاح اشبري١ٜ َٔ خالٍ تبين ايكطاع اشباص يتٌُٜٛ املػازٜع ااشبري١ٜ َٔ خالٍ تبين ايكطاع اشباص يتٌُٜٛ املػازٜع ا

اآليٝات املٓاضب١ يتٓفٝر ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ يف إطاز تفعٌٝ ايػسان١ بني ازبٗات اشبري١ٜ ٚايكطاع اآليٝات املٓاضب١ يتٓفٝر ٖرٙ االضرتاتٝذ١ٝ يف إطاز تفعٌٝ ايػسان١ بني ازبٗات اشبري١ٜ ٚايكطاع 

  اشباص ٚتعصٜص أدا٥٘ يًُطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ . اشباص ٚتعصٜص أدا٥٘ يًُطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ . 
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  املراجعاملراجع

  ّ .  ّ .  11121112، ، ، ايكاٖس٠ ، ايكاٖس٠ " اضطالع اجملتُع املدْٞ بدٚزٙ "" اضطالع اجملتُع املدْٞ بدٚزٙ "١٦ٖٝ ازبٛد٠ ايب١ٝ٦ٝ ، دزاض١ بعٓٛإ ١٦ٖٝ ازبٛد٠ ايب١ٝ٦ٝ ، دزاض١ بعٓٛإ   ((00

  ..اسإيهرتْٚٞاسإيهرتْٚٞ، َٛقع ايٛشاز٠ ، َٛقع ايٛشاز٠ ع١ٝ ، تكسٜس عٔ ازبُعٝات اشبري١ٜع١ٝ ، تكسٜس عٔ ازبُعٝات اشبري١ٜٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُا  ((11

َصــًش١ اسإسصــا٤ات ايعاَــ١ ٚاملعًَٛــات ، ايهتــب اسإسصــا١ٝ٥ ايطــ١ٜٛٓ ايصــادز٠ عــٔ ايفــرت٠     َصــًش١ اسإسصــا٤ات ايعاَــ١ ٚاملعًَٛــات ، ايهتــب اسإسصــا١ٝ٥ ايطــ١ٜٛٓ ايصــادز٠ عــٔ ايفــرت٠       ((22

  ٖـ .ٖـ .03160316//03150315  --ٖـ ٖـ 03140314//03130313

اضـ١ عـٔ ضـبٌ ٚآيٝـات     اضـ١ عـٔ ضـبٌ ٚآيٝـات     َسنص ايبشٛخ ٚايدزاضـات بايػسفـ١ ايتذازٜـ١ ايصـٓاع١ٝ بايسٜـاض ، دز     َسنص ايبشٛخ ٚايدزاضـات بايػسفـ١ ايتذازٜـ١ ايصـٓاع١ٝ بايسٜـاض ، دز       ((33

  ّ( .ّ( .11161116ٖـ )أنتٛبس ٖـ )أنتٛبس 03170317تفعٌٝ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يًكطاع اشباص ايسٜاض ، غٛاٍ تفعٌٝ املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ يًكطاع اشباص ايسٜاض ، غٛاٍ 

ــد٠ٚ       ((44 ــا١ٝ٥ ، قـــدَت إىل ْـ ــ١ ايٓطـ ــات اشبريٜـ ــٌ يف ازبُعٝـ ــٌ ايتُٜٛـ ــ١ عُـ ــا٤ ، ٚزقـ ــد٠ٚ     املبريٜـــو .ٚفـ ــا١ٝ٥ ، قـــدَت إىل ْـ ــ١ ايٓطـ ــات اشبريٜـ ــٌ يف ازبُعٝـ ــٌ ايتُٜٛـ ــ١ عُـ ــا٤ ، ٚزقـ املبريٜـــو .ٚفـ

  ٖـ .ٖـ .03140314//11//66--55ازبُعٝات اشبري١ٜ يف املًُه١ اسإجناشات ٚاملعٛقات ، ايسٜاض ، ازبُعٝات اشبري١ٜ يف املًُه١ اسإجناشات ٚاملعٛقات ، ايسٜاض ، 
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 عنوان الورقة :

جتربة مجعية حتفيظ الكرآن الكريم مبحافظة جدة يف جتربة مجعية حتفيظ الكرآن الكريم مبحافظة جدة يف 

  االستجمار وأثرها يف دعم أهداف اجلمعية االستجمار وأثرها يف دعم أهداف اجلمعية 

 

 مقدمها :

عبدالعزيز بن عبداهلل حنفي/  املوندس
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  مكدمةمكدمة

  

اذتُد هلل زب ايعاملني ٚايضال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚاملسضًني ضٝدْا ستُد ٚع٢ً آي٘ اذتُد هلل زب ايعاملني ٚايضال٠ ٚايطالّ ع٢ً أغسف األْبٝا٤ ٚاملسضًني ضٝدْا ستُد ٚع٢ً آي٘ 

  ٚصشب٘ أمجعني ٚبعدٚصشب٘ أمجعني ٚبعد

: ق١ً املٛازد، ٚعٝل ضبٌ اإلْفام ع٢ً : ق١ً املٛازد، ٚعٝل ضبٌ اإلْفام ع٢ً ادتُعٝات ارترل١ٜادتُعٝات ارترل١ٜإٕ َٔ أِٖ ايعكبات اييت تكف يف طسٜل إٕ َٔ أِٖ ايعكبات اييت تكف يف طسٜل 

  ٙٙ، فبٗر، فبٗرٖٛ االجتاٙ يالضتجُاز، ٚخاص١ً يف األٚقافٖٛ االجتاٙ يالضتجُاز، ٚخاص١ً يف األٚقافب١ ب١ ٚاذتٌ يًتػًب ع٢ً ٖرٙ ايعكٚاذتٌ يًتػًب ع٢ً ٖرٙ ايعك  ٗا،ٗا،َػازٜعَػازٜع

    ..ٜتِ تأَني املٛازد املاي١ٝ اييت ميهٔ َٔ خالهلا تػط١ٝ ْفكات املػسٚعات ايدع١ٜٜٛتِ تأَني املٛازد املاي١ٝ اييت ميهٔ َٔ خالهلا تػط١ٝ ْفكات املػسٚعات ايدع١ٜٛ  ايطسٜك١ايطسٜك١
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  أهداف االستجمار باجلمعية:أهداف االستجمار باجلمعية:

  شٜاد٠ ايدخٌ ايجابت يًذُع١ٝ.شٜاد٠ ايدخٌ ايجابت يًذُع١ٝ.  --33

  احملافع١ ع٢ً أٚقاف ادتُع١ٝ ٚتطٜٛسٖا.احملافع١ ع٢ً أٚقاف ادتُع١ٝ ٚتطٜٛسٖا.  --44

  ٚسطٔ إدازتٗا.ٚسطٔ إدازتٗا.  إجياب١ٝ يد٣ املتدلعني عٔ أٚقاف ادتُع١ٝإجياب١ٝ يد٣ املتدلعني عٔ أٚقاف ادتُع١ٝصٛز٠ صٛز٠   إجيادإجياد  --55

تكّٛ ادتُع١ٝ باضتجُاز ايطٝٛي١ املتٛفس٠ بٗا َٔ َبايؼ َاي١ٝ، ٚ أَالى، ٚ عكازات غرل املطتػ١ً تكّٛ ادتُع١ٝ باضتجُاز ايطٝٛي١ املتٛفس٠ بٗا َٔ َبايؼ َاي١ٝ، ٚ أَالى، ٚ عكازات غرل املطتػ١ً 

ٚتكّٛ أٜغًا بإجياد َضادز دخٌ َتٓٛع١ ثابت١، ٚ غرل ثابت١ يًذُع١ٝ، ٚقد زنصت ادتُع١ٝ يف ٚتكّٛ أٜغًا بإجياد َضادز دخٌ َتٓٛع١ ثابت١، ٚ غرل ثابت١ يًذُع١ٝ، ٚقد زنصت ادتُع١ٝ يف 

  ضتجُاز ايعكازٟ فكط يهْٛ٘ أنجس أَاًْا َٔ اجملاالت األخس٣ يالضتجُاز.ضتجُاز ايعكازٟ فكط يهْٛ٘ أنجس أَاًْا َٔ اجملاالت األخس٣ يالضتجُاز.االاال

ٚ َٔ اٖتُاّ ادتُع١ٝ بٗرا اجملاٍ ٚست٢ تهٕٛ اضتجُازاتٗا أنجس أَاًْا فكد مت تػهٌٝ دت١ٓ ٚ َٔ اٖتُاّ ادتُع١ٝ بٗرا اجملاٍ ٚست٢ تهٕٛ اضتجُازاتٗا أنجس أَاًْا فكد مت تػهٌٝ دت١ٓ 

  َتدضض١ بايعكاز ٚأضعازٙ تتهٕٛ َٔ:َتدضض١ بايعكاز ٚأضعازٙ تتهٕٛ َٔ:

ٖـ ٖـ 36463646عاّ عاّ   دت١ٓ ايتجُني ايعكازٟ: ٖٚٞ دت١ٓ اضتػاز١ٜ َتدضض١ بايعكاز ٚأضعازٙ، ْػأت َٓردت١ٓ ايتجُني ايعكازٟ: ٖٚٞ دت١ٓ اضتػاز١ٜ َتدضض١ بايعكاز ٚأضعازٙ، ْػأت َٓر

ٚتتهٕٛ َٔ ثالث١ جتاز يًعكاز مبشافع١ دد٠، ٚتعسض عًِٝٗ ايعسٚض ايعكاز١ٜ عٓد زغب١ ادتُع١ٝ ٚتتهٕٛ َٔ ثالث١ جتاز يًعكاز مبشافع١ دد٠، ٚتعسض عًِٝٗ ايعسٚض ايعكاز١ٜ عٓد زغب١ ادتُع١ٝ 

  ببٝع عكاز َا تابع هلا أٚ ايػسا٤ ٚقسازاتٗا باألغًب١ٝ.ببٝع عكاز َا تابع هلا أٚ ايػسا٤ ٚقسازاتٗا باألغًب١ٝ.

  ٚقد قاَت ادتُع١ٝ بعد٠ جتازب يف ٖرا اجملاٍ:ٚقد قاَت ادتُع١ٝ بعد٠ جتازب يف ٖرا اجملاٍ:

بح بح غسا٤ ادتُع١ٝ ألزبعني غك١ ضه١ٝٓ مبه١ املهس١َ ٚبٝعٗا باألقطاط بسغسا٤ ادتُع١ٝ ألزبعني غك١ ضه١ٝٓ مبه١ املهس١َ ٚبٝعٗا باألقطاط بس  --33

  ( زٜاٍ.( زٜاٍ.402220222402220222))

غسا٤ َب٢ٓ َهٕٛ َٔ تطع١ طٛابل مبه١ املهس١َ ٚتأدرلٖا نػكل ضه١ٝٓ غسا٤ َب٢ٓ َهٕٛ َٔ تطع١ طٛابل مبه١ املهس١َ ٚتأدرلٖا نػكل ضه١ٝٓ   --44

( زٜاٍ ٚبعد ( زٜاٍ ٚبعد 222222،،722722يًُعتُسٜٔ، ٚاذتذاز عدل َطتجُس دخٌ املب٢ٓ ضًٜٓٛا )يًُعتُسٜٔ، ٚاذتذاز عدل َطتجُس دخٌ املب٢ٓ ضًٜٓٛا )

  ( زٜاٍ.( زٜاٍ.407220222407220222عد٠ ضٓٛات مت بٝع املب٢ٓ بسبح قدزٙ )عد٠ ضٓٛات مت بٝع املب٢ٓ بسبح قدزٙ )

ٟ ٖٚاّ ٖٚٛ ٟ ٖٚاّ ٖٚٛ ع٢ً غازع جتازٟ سٝٛع٢ً غازع جتازٟ سٝٛ  95:295:2ّّ44غسا٤ أزاعٞ اضتجُاز١ٜ مبطاس١ غسا٤ أزاعٞ اضتجُاز١ٜ مبطاس١   --55

غازع املًو عبداهلل مبشافع١ دد٠، ٜٚعّد املٛقع َٔ املٛاقع املضسح هلا ببٓا٤ أبساز غازع املًو عبداهلل مبشافع١ دد٠، ٜٚعّد املٛقع َٔ املٛاقع املضسح هلا ببٓا٤ أبساز 

  ضه١ٝٓ جتاز١ٜ، ٚجيسٟ يف ايفذل٠ اذتاي١ٝ إعداد دزاض١ الضتجُازٙ.ضه١ٝٓ جتاز١ٜ، ٚجيسٟ يف ايفذل٠ اذتاي١ٝ إعداد دزاض١ الضتجُازٙ.

غسا٤ أزاعٞ يف َٛاقع س١ٜٛٝ ثِ بٝعٗا بعد فذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايصَٔ، َجٌ أزض مت غسا٤ أزاعٞ يف َٛاقع س١ٜٛٝ ثِ بٝعٗا بعد فذل٠ ط١ًٜٛ َٔ ايصَٔ، َجٌ أزض مت   --66

  ( زٜاٍ.( زٜاٍ.902220222902220222بسبح قدزٙ )بسبح قدزٙ )  غساؤٖا بعغٗا مت بٝع٘ بعد مخظ ضٓٛاتغساؤٖا بعغٗا مت بٝع٘ بعد مخظ ضٓٛات
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  ع٢ً ايتربرب املادٟع٢ً ايتربرب املادٟ  أْ٘ ٜكغٞأْ٘ ٜكغٞ  ادتُعٝات ارترل١ٜادتُعٝات ارترل١ٜ  يد٣يد٣  االضتجُاز )بضف١ٍ عا١َ(االضتجُاز )بضف١ٍ عا١َ(  جياب١ٝجياب١ٝإإ  ََٔٔإٕ إٕ 

إىل غعٛز اآلخسٜٔ إىل غعٛز اآلخسٜٔ يًسبح ٚارتطاز٠ باإلعاف١ يًسبح ٚارتطاز٠ باإلعاف١ َٚٔ َػانٌ االضتجُاز قاب١ًٝ املػسٚع َٚٔ َػانٌ االضتجُاز قاب١ًٝ املػسٚع ، ، يدٜٗا يدٜٗا 

إسذاّ ايٓاع إسذاّ ايٓاع يدٜٗا اضتجُازات مما ٜؤدٟ إىل يدٜٗا اضتجُازات مما ٜؤدٟ إىل   ّّٕٕألأل  ا يًُطاعد٠ ْعسًاا يًُطاعد٠ ْعسًابانتفا٤ ادتُع١ٝ ٚعدّ سادتٗبانتفا٤ ادتُع١ٝ ٚعدّ سادتٗ

َجٌ َػازٜع َجٌ َػازٜع ـ ) ـ ) َطو ايعضا َٔ املٓتضف َطو ايعضا َٔ املٓتضف املتٛضط ٚنُا ٜكٛيٕٛ ـ املتٛضط ٚنُا ٜكٛيٕٛ ـ اذتٌ اذتٌ ٚيعٌ ٚيعٌ ، ، عٔ ايتدلع يًذُع١ٝعٔ ايتدلع يًذُع١ٝ

  (.(.عًٝ٘عًٝ٘  باإلغسافباإلغسافادتُع١ٝ ادتُع١ٝ   ايٛقف سٝح تكّٛايٛقف سٝح تكّٛ

تسنٝصًا تسنٝصًا يريو اٖتُت مجع١ٝ حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبشافع١ دد٠ بايٛقف ٚزنصت عًٝ٘ يريو اٖتُت مجع١ٝ حتفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبشافع١ دد٠ بايٛقف ٚزنصت عًٝ٘ 

  نبرلًا، فأصبح حيكل أسد أٖدافٗا اإلضذلاتٝذ١ٝ )ٖٚٛ حتكٝل االضتكساز املايٞ(.نبرلًا، فأصبح حيكل أسد أٖدافٗا اإلضذلاتٝذ١ٝ )ٖٚٛ حتكٝل االضتكساز املايٞ(.

ٚسسصًا َٔ ادتُع١ٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ األٚقاف ايتابع١ هلا ع٢ً املطت٣ٛ املطًٛب فكد مت تهٜٛٔ دت١ٓ ٚسسصًا َٔ ادتُع١ٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ األٚقاف ايتابع١ هلا ع٢ً املطت٣ٛ املطًٛب فكد مت تهٜٛٔ دت١ٓ 

  َطاْد٠ َٚتطٛع١ ٚتط٢ُ "دت١ٓ األٚقاف االضتػاز١ٜ" :َطاْد٠ َٚتطٛع١ ٚتط٢ُ "دت١ٓ األٚقاف االضتػاز١ٜ" :

ٖـ تٗتِ باألٚقاف، ٚتبدٟ ٖـ تٗتِ باألٚقاف، ٚتبدٟ 36433643، ْػأت َٓر عاّ ، ْػأت َٓر عاّ ٖٚٞ دت١ٓ اضتػاز١ٜ إداز١ٜ ٚف١ٝٓ َتدضض١ٖٚٞ دت١ٓ اضتػاز١ٜ إداز١ٜ ٚف١ٝٓ َتدضض١

آزا٤ٖا ٚأفهازٖا يتطٜٛس ايٛقف اإلْػا٥ٞ ٚاإلغساف ع٢ً املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ ٚاملٓاقضات ارتاص١ آزا٤ٖا ٚأفهازٖا يتطٜٛس ايٛقف اإلْػا٥ٞ ٚاإلغساف ع٢ً املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ ٚاملٓاقضات ارتاص١ 

  باإلْػا٤ات ادتدٜد٠ ٚايذلَُٝات. َٚٗاَٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:باإلْػا٤ات ادتدٜد٠ ٚايذلَُٝات. َٚٗاَٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

  اذتسظ ع٢ً إٔ تهٕٛ املباْٞ املٓػأ٠ ع٢ً أع٢ً املٛاصفات ايكٝاض١ٝ.اذتسظ ع٢ً إٔ تهٕٛ املباْٞ املٓػأ٠ ع٢ً أع٢ً املٛاصفات ايكٝاض١ٝ.  ..33

  َٛاصفات ف١ٝٓ دٝد٠ َٔ خالٍ االضتعا١ْ باملهاتب اهلٓدض١ٝ املتدضض١.َٛاصفات ف١ٝٓ دٝد٠ َٔ خالٍ االضتعا١ْ باملهاتب اهلٓدض١ٝ املتدضض١.  إعدادإعداد  ..44

ٚعع األْع١ُ يًُٓاقضات بني املكاٚيني، ٚاذتضٍٛ ع٢ً أقٌ األضعاز دٕٚ ايتأثرل ع٢ً ٚعع األْع١ُ يًُٓاقضات بني املكاٚيني، ٚاذتضٍٛ ع٢ً أقٌ األضعاز دٕٚ ايتأثرل ع٢ً   ..55

  املٛاصفات.املٛاصفات.

َسادع١ عكٛد اإلجيازات، ٚاملُتًهات، ٚإصداز ايتٛصٝات، يتضشٝح أٚعاع األَالى َسادع١ عكٛد اإلجيازات، ٚاملُتًهات، ٚإصداز ايتٛصٝات، يتضشٝح أٚعاع األَالى   ..66

  مبا خيدّ َضًش١ ادتُع١ٝ.مبا خيدّ َضًش١ ادتُع١ٝ.

  

  

  

  

  



  عبدالعزيز عبداهلل حنفيعبدالعزيز عبداهلل حنفي..مم                                                                                          جتربة مجعية حتفيظ الكرآن الكريم مبحافظة جدةجتربة مجعية حتفيظ الكرآن الكريم مبحافظة جدة

  يف االستجمار وأثرها يف دعم أهداف اجلمعيةيف االستجمار وأثرها يف دعم أهداف اجلمعية

  399399                                                                                                                      قيةقيةللجوات اخلريية باملنطكة الشرللجوات اخلريية باملنطكة الشر  الجامنالجامناللكاء الشنوي اللكاء الشنوي 

  

  طرق استجمار األوقاف:طرق استجمار األوقاف:

ٜتِ اضتجُاز ايٛقف بإعاد٠ ايٓعس يف األٚقاف، ٚاألَالى، ٚاضتػالهلا االضتػالٍ األَجٌ، ٜٚتهسز ٜتِ اضتجُاز ايٛقف بإعاد٠ ايٓعس يف األٚقاف، ٚاألَالى، ٚاضتػالهلا االضتػالٍ األَجٌ، ٜٚتهسز 

ذيو يف فذلات َتفسق١ القتٓاظ ايفسظ املتاس١ يف تًو ايفذلات ٚمبا حيكل أندل عا٥د يًذُع١ٝ، ذيو يف فذلات َتفسق١ القتٓاظ ايفسظ املتاس١ يف تًو ايفذلات ٚمبا حيكل أندل عا٥د يًذُع١ٝ، 

٘؛ يرا اخترت ادتُع١ٝ ٘؛ يرا اخترت ادتُع١ٝ ٜٚهٕٛ نريو باحملافع١ ع٢ً ايٛقف ٚصٝاْت٘ ٚتسَُٝ٘ ست٢ تدّٚ خدَتٜٚهٕٛ نريو باحملافع١ ع٢ً ايٛقف ٚصٝاْت٘ ٚتسَُٝ٘ ست٢ تدّٚ خدَت

  ايعدٜد َٔ اإلدسا٤ات الضتجُاز األٚقاف َٓٗا:ايعدٜد َٔ اإلدسا٤ات الضتجُاز األٚقاف َٓٗا:

33  

ذٛز٠ ٚايضػرل٠ غرل املٓتفع بٗا ٚإْػا٤ َباْٞ ددٜد٠ ذات عا٥د ذٛز٠ ٚايضػرل٠ غرل املٓتفع بٗا ٚإْػا٤ َباْٞ ددٜد٠ ذات عا٥د إشاي١ ايعكازات املٗإشاي١ ايعكازات املٗ    ((  أأ

  َٚسدٚد أفغٌ ، َٚٔ أَج١ً ذيو :َٚسدٚد أفغٌ ، َٚٔ أَج١ً ذيو :

( زٜاٍ ( زٜاٍ 0622:0622:إشاي١ فٝال َٗذٛز٠ صػرل٠ ٚسٛش ٚستٌ جتازٟ دخًٗا ايطٟٓٛ )إشاي١ فٝال َٗذٛز٠ صػرل٠ ٚسٛش ٚستٌ جتازٟ دخًٗا ايطٟٓٛ )  

  ( زٜاٍ. ( زٜاٍ. 65202226520222ٚإْػا٤ َهاْٗا عُاز٠ ضه١ٝٓ جتاز١ٜ دخًٗا )ٚإْػا٤ َهاْٗا عُاز٠ ضه١ٝٓ جتاز١ٜ دخًٗا )

( زٜاٍ ٚإقا١َ عُاز٠ ( زٜاٍ ٚإقا١َ عُاز٠ 222222..2;2;إشاي١ إسد٣ ايفًٌ املؤدس٠ بإجياز ضٟٓٛ قدزٙ )إشاي١ إسد٣ ايفًٌ املؤدس٠ بإجياز ضٟٓٛ قدزٙ )  

ٚسد٠ ضه١ٝٓ دازٟ تػطٝبٗا ٚاملتٛقع ٚسد٠ ضه١ٝٓ دازٟ تػطٝبٗا ٚاملتٛقع   5454ضه١ٝٓ َه١ْٛ َٔ ضت١ أدٚاز بٗا ضه١ٝٓ َه١ْٛ َٔ ضت١ أدٚاز بٗا 

  ( زٜاٍ ضًٜٓٛا.( زٜاٍ ضًٜٓٛا.82202228220222بإٔ ٜهٕٛ دخًٗا بإذٕ اهلل تعاىل أنجس َٔ )بإٔ ٜهٕٛ دخًٗا بإذٕ اهلل تعاىل أنجس َٔ )

  ََٔٔ  املطتٛدعات املًشك١ بايعُا٥س ايطه١ٝٓ ٚاييت َٓع ايدفاع املدْٞاملطتٛدعات املًشك١ بايعُا٥س ايطه١ٝٓ ٚاييت َٓع ايدفاع املدْٞ  إشاي١إشاي١  ((  بب

  اضتدداَٗا نُطتٛدعات َٚٔ أَج١ً ذيو.اضتدداَٗا نُطتٛدعات َٚٔ أَج١ً ذيو.

اي١ َطتٛدعات ًَشك١ بعُا٥س ضه١ٝٓ ٚإْػا٤ َهاْٗا ثالخ عُا٥س ضه١ٝٓ اي١ َطتٛدعات ًَشك١ بعُا٥س ضه١ٝٓ ٚإْػا٤ َهاْٗا ثالخ عُا٥س ضه١ٝٓ إشإش  ((  تت

  ( زٜاٍ.( زٜاٍ.97202229720222دخًٗا ايطٟٓٛ )دخًٗا ايطٟٓٛ )

ز( بٝع املباْٞ اهلايه١ ٚاييت ال ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا يٛقٛعٗا يف َٓطك١ إٜساداتٗا ز( بٝع املباْٞ اهلايه١ ٚاييت ال ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا يٛقٛعٗا يف َٓطك١ إٜساداتٗا 

اإلجياز١ٜ َٓدفغ١ أٚ َطاس١ أزاعٝٗا صػرل٠ ددًا ٚختضٝط َبايػٗا إلْػا٤ اإلجياز١ٜ َٓدفغ١ أٚ َطاس١ أزاعٝٗا صػرل٠ ددًا ٚختضٝط َبايػٗا إلْػا٤ 

 ٍٕ ٍٕ َبا   زاعٞ األخس٣ ادتٝد٠ يًذُع١ٝ.زاعٞ األخس٣ ادتٝد٠ يًذُع١ٝ.ددٜد٠ يف األددٜد٠ يف األَبا
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د( بٝع األزاعٞ ايبعٝد٠ ٚاييت ال تضًٗا ارتدَات، ٚال ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا ع٢ً د( بٝع األزاعٞ ايبعٝد٠ ٚاييت ال تضًٗا ارتدَات، ٚال ميهٔ االضتفاد٠ َٓٗا ع٢ً 

ٍٕاملد٣ ايكسٜب ٚختضٝط َبايػٗا إلْػا٤ املد٣ ايكسٜب ٚختضٝط َبايػٗا إلْػا٤  ٍَٕبا ددٜد٠ يف أزاعٞ ادتُع١ٝ األخس٣ ددٜد٠ يف أزاعٞ ادتُع١ٝ األخس٣ َبا

  ادتٝد٠، ٚبٗرا  ارتضٛظ قاَت ادتُع١ٝ ببٝع أزبع عكازات َٔ أَالنٗا.ادتٝد٠، ٚبٗرا  ارتضٛظ قاَت ادتُع١ٝ ببٝع أزبع عكازات َٔ أَالنٗا.
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  أْٛاع:أْٛاع:ٚتتِ ايضٝا١ْ ع٢ً أزبع١ ٚتتِ ايضٝا١ْ ع٢ً أزبع١ 

  ::ٚقا١ٝ٥ٚقا١ٝ٥  صٝا١ْصٝا١ْ ـ ـ  أأ

  ع٢ًع٢ً  ؛؛ايضٝا١ْايضٝا١ْ  غعب١غعب١  بٗابٗا  كّٛكّٛتت  دٚز١ٜدٚز١ٜ  َعا١َٜٓعا١ٜٓ  ع٢ًع٢ً  ايضٝا١ْايضٝا١ْ  أعُاٍأعُاٍ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖراٖرا  ٜستهصٜستهص

  عًُٗاعًُٗا  َٚساقب١َٚساقب١  ٚايهٗسبا١ٝ٥ٚايهٗسبا١ٝ٥  ٚايضش١ٝٚايضش١ٝ  املٝهاْٝه١ٝاملٝهاْٝه١ٝ  ناألدٗص٠ناألدٗص٠  يًعكازيًعكاز  ارتدَاتارتدَات  أدٗص٠أدٗص٠

  ..املطتأدسٜٔاملطتأدسٜٔ  ضال١َضال١َ  ع٢ًع٢ً  يًشفاظيًشفاظ  باضتُساز ٚذيوباضتُساز ٚذيو

  ::تضشٝش١ٝتضشٝش١ٝ  صٝا١ْصٝا١ْ  --بب

  بػهٌبػهٌ  تعٗستعٗس  ملػهالتملػهالت  آ١ْٝآ١ْٝ  تضًٝشاتتضًٝشات  ع٢ًع٢ً  ايضٝا١ْايضٝا١ْ  أعُاٍأعُاٍ  ََٔٔ  ايٓٛعايٓٛع  ٖراٖرا  ٜستهصٜستهص

  الال  نٞنٞ  ممهٔ،ممهٔ،  ٚقتٚقت  ٚبأضسعٚبأضسع  َباغس٠َباغس٠  يتضًٝشٗايتضًٝشٗا  ايضٝا١ْايضٝا١ْ  غعب١غعب١  تشسىتشسىتتفف  َفاد٧َفاد٧

  ممامما  ايػكلايػكل  إسد٣إسد٣  يفيف  املٝاٙاملٝاٙ  نتطسبنتطسبٔ )ٔ )آخسٜآخسٜ  َطتأدسَٜٔطتأدسٜٔ  إىلإىل  عسزٖاعسزٖا  ٜٚٓتكٌٜٚٓتكٌ  تتفاقِ،تتفاقِ،

  ..))ايطف٢ًايطف٢ً  ايػك١ايػك١  يفيف  ٜؤثسٜؤثس

  ::دٚز١ٜدٚز١ٜ  صٝا١ْصٝا١ْ  --زز

  َٛادَٛاد  بعضبعض  تآنٌتآنٌ  عٔعٔ  ْاجت١ْاجت١  دٚز١ٜدٚز١ٜ  تضًٝشاتتضًٝشات  ا١ْ ع٢ًا١ْ ع٢ًٜستهص ٖرا ايٓٛع َٔ أعُاٍ ايضٜٝستهص ٖرا ايٓٛع َٔ أعُاٍ ايضٝ

  حتطٝٓ٘حتطٝٓ٘  إىلإىل  اذتاد١اذتاد١  ٚٚأأ  ٚايهٗسبا١ٝ٥،ٚايهٗسبا١ٝ٥،  املٝهاْٝه١ٝاملٝهاْٝه١ٝ  أدٗصت٘أدٗصت٘  ٖالىٖالى  أٚأٚ  ،،يًعكازيًعكاز  ايبٓا٤ايبٓا٤

  ..َطتكب١ًَٝطتكب١ًٝ  َػهالتَػهالت  أ١ٜأ١ٜ  يتفادٟيتفادٟ  ((املضاعداملضاعد  تصٜٝتتصٜٝت  ––  تٓعٝفتٓعٝف  ––  دٖإدٖإ))  دٚزٟدٚزٟ  بػهٌبػهٌ

  ::حتطٝٓاتحتطٝٓات  صٝا١ْصٝا١ْ  ––  دد

َجٌ: َجٌ:   املطتأدسٕٚ،املطتأدسٕٚ،  أٚأٚ  ايعكازايعكاز  بٗابٗاٜتطًٜتطً  أعُاٍأعُاٍ  ٜستهص ٖرا ايٓٛع َٔ أعُاٍ ايضٝا١ْ ع٢ًٜستهص ٖرا ايٓٛع َٔ أعُاٍ ايضٝا١ْ ع٢ً

باب َدخٌ ايعُاز٠، ٚدٖإ املدخٌ، ٚايطالمل َٔ ايداخٌ بػهٌ مجٌٝ ٚدراب، باب َدخٌ ايعُاز٠، ٚدٖإ املدخٌ، ٚايطالمل َٔ ايداخٌ بػهٌ مجٌٝ ٚدراب،   تػٝرلتػٝرل

  ٚطال٤ ايعُاز٠ َٔ ارتازز ٚغرلٖا َٔ ايتشطٝٓات.ٚطال٤ ايعُاز٠ َٔ ارتازز ٚغرلٖا َٔ ايتشطٝٓات.
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ٚتٗدف ادتُع١ٝ َٔ تٓٛع أعُاٍ ايضٝا١ْ إىل شٜاد٠ عُس ايٛقف، ٚزعا ايٛاقفني يًعكاز ٚتٗدف ادتُع١ٝ َٔ تٓٛع أعُاٍ ايضٝا١ْ إىل شٜاد٠ عُس ايٛقف، ٚزعا ايٛاقفني يًعكاز 

عا املطتأدس ٚغعٛزٙ بايساس١ مما ٜدعٛٙ إىل دفع عا املطتأدس ٚغعٛزٙ بايساس١ مما ٜدعٛٙ إىل دفع املٛقٛف يًذُع١ٝ، نُا ٜصداد زاملٛقٛف يًذُع١ٝ، نُا ٜصداد ز

  اإلجياز املطتشل عًٝ٘.اإلجياز املطتشل عًٝ٘.

َٚٔ اإلدسا٤ات اييت اخترتٗا ادتُع١ٝ يًتدفٝف َٔ األعبا٤ املاي١ٝ يًضٝا١ْ اضتالّ تأَني َٚٔ اإلدسا٤ات اييت اخترتٗا ادتُع١ٝ يًتدفٝف َٔ األعبا٤ املاي١ٝ يًضٝا١ْ اضتالّ تأَني 

زٜاٍ ٜتِ اضذلداع٘ عٓد زٜاٍ ٜتِ اضذلداع٘ عٓد   32223222--722722ع٢ً ايػك١ املؤدس٠ َٔ املطتأدس تذلاٚح َا بني ع٢ً ايػك١ املؤدس٠ َٔ املطتأدس تذلاٚح َا بني 

ٟ تػرلات طسأت ْتٝذ١ ض٤ٛ اضتدداَ٘ يًػك١، أٚ ٟ تػرلات طسأت ْتٝذ١ ض٤ٛ اضتدداَ٘ يًػك١، أٚ إخال٤ املطتأدس يًػك١ ض١ًُٝ َٔ أإخال٤ املطتأدس يًػك١ ض١ًُٝ َٔ أ

ٚدٛد َطتشكات َاي١ٝ عًٝ٘ َٔ غسن١ ايهٗسبا٤، فإٕ ٚددت إصالسات خضُت َٔ ٚدٛد َطتشكات َاي١ٝ عًٝ٘ َٔ غسن١ ايهٗسبا٤، فإٕ ٚددت إصالسات خضُت َٔ 

  َبًؼ ايتأَني، ٜٚتِ إزداع ايباقٞ يًُطتأدس.َبًؼ ايتأَني، ٜٚتِ إزداع ايباقٞ يًُطتأدس.

ٚنريو قاَت ادتُع١ٝ بتكًٝط َضسٚفات ايضٝا١ْ َٔ خالٍ االضتعا١ْ باألٜدٟ املاٖس٠ ٚنريو قاَت ادتُع١ٝ بتكًٝط َضسٚفات ايضٝا١ْ َٔ خالٍ االضتعا١ْ باألٜدٟ املاٖس٠ 

  ٚعدّ ٚعع سًٍٛ َؤقت١.ٚعدّ ٚعع سًٍٛ َؤقت١.  ٚقطع َػانٌ ايضٝا١ْ َٔ درٚزٖاٚقطع َػانٌ ايضٝا١ْ َٔ درٚزٖا
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  أ( إعاد٠ ايٓعس يف اإلجيازات َٔ ٚقت آلخس مبا ٜتٛافل َع ٚعع ايطٛم ايعكازٟ.أ( إعاد٠ ايٓعس يف اإلجيازات َٔ ٚقت آلخس مبا ٜتٛافل َع ٚعع ايطٛم ايعكازٟ.

ب( االضتفاد٠ َٔ َباْٞ ادتُع١ٝ مبا حيكل أقض٢ عا٥دًا َٓٗا، َجاٍ ذيو: مت حتٌٜٛ ب( االضتفاد٠ َٔ َباْٞ ادتُع١ٝ مبا حيكل أقض٢ عا٥دًا َٓٗا، َجاٍ ذيو: مت حتٌٜٛ 

إسد٣ ايعُا٥س ايطه١ٝٓ ايكدمي١ إىل ستٌ جتازٟ نبرل مت تأدرلٙ إسد٣ ايعُا٥س ايطه١ٝٓ ايكدمي١ إىل ستٌ جتازٟ نبرل مت تأدرلٙ َطتٛدع يف َطتٛدع يف 

  )َسنص تطٜٛل(، إعاف١ َالسل يبعض َباْٞ أٚقاف ادتُع١ٝ.)َسنص تطٜٛل(، إعاف١ َالسل يبعض َباْٞ أٚقاف ادتُع١ٝ.

ز( تكطِٝ ايٛسدات ايعكاز١ٜ إىل ٚسدات أصػس مما حيكل عا٥د أندل َجاٍ ذيو: ز( تكطِٝ ايٛسدات ايعكاز١ٜ إىل ٚسدات أصػس مما حيكل عا٥د أندل َجاٍ ذيو: 

قاَت ادتُع١ٝ بتكطِٝ ستٌ جتازٟ ي٘ ضت فتشات إىل ستًني يهٌ ستٌ ثالخ قاَت ادتُع١ٝ بتكطِٝ ستٌ جتازٟ ي٘ ضت فتشات إىل ستًني يهٌ ستٌ ثالخ 

أيف أيف مخطني مخطني ٌُ بعض ايذلَُٝات، مما أد٣ إىل شٜاد٠ ايدخٌ مببًؼٌُ بعض ايذلَُٝات، مما أد٣ إىل شٜاد٠ ايدخٌ مببًؼفتشات َع عفتشات َع ع

  زٜاٍ.زٜاٍ.

د( تسَِٝ ٚحتطني املباْٞ ايكدمي١ ٚاملتٗايه١ مما ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ ايدخٌ باإلعاف١ د( تسَِٝ ٚحتطني املباْٞ ايكدمي١ ٚاملتٗايه١ مما ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ ايدخٌ باإلعاف١ 

إىل إعطا٤ اْطباع ٚتضٛز إجيابٞ َٔ ايٛاقفني ٚاملتدلعني ٚقد قاَت ادتُع١ٝ إىل إعطا٤ اْطباع ٚتضٛز إجيابٞ َٔ ايٛاقفني ٚاملتدلعني ٚقد قاَت ادتُع١ٝ 

  بذلَِٝ عدد أزبع عُا٥س.بذلَِٝ عدد أزبع عُا٥س.

ْٞ ذات املٛاقع االضذلاتٝذ١ٝ يذلنٝب ٚتأدرل يٛسات إعال١ْٝ ْٞ ذات املٛاقع االضذلاتٝذ١ٝ يذلنٝب ٚتأدرل يٛسات إعال١ْٝ ٖـ( اضتػالٍ أضطح املباٖـ( اضتػالٍ أضطح املبا

  عًٝٗا أٚ أبساز ادتٛاٍ.عًٝٗا أٚ أبساز ادتٛاٍ.



  عبدالعزيز عبداهلل حنفيعبدالعزيز عبداهلل حنفي..مم                                                                                          جتربة مجعية حتفيظ الكرآن الكريم مبحافظة جدةجتربة مجعية حتفيظ الكرآن الكريم مبحافظة جدة

  يف االستجمار وأثرها يف دعم أهداف اجلمعيةيف االستجمار وأثرها يف دعم أهداف اجلمعية

  3:23:2                                                                                                                      قيةقيةللجوات اخلريية باملنطكة الشرللجوات اخلريية باملنطكة الشر  الجامنالجامناللكاء الشنوي اللكاء الشنوي 

                66  

أٚيت ادتُع١ٝ اٖتُاًَا بايػًا باملطتأدس، ٚذيو ألْ٘ ٜعد أسد عُال٤ ادتُع١ٝ؛ فتطع٢ أٚيت ادتُع١ٝ اٖتُاًَا بايػًا باملطتأدس، ٚذيو ألْ٘ ٜعد أسد عُال٤ ادتُع١ٝ؛ فتطع٢ 

ايدخٌ ايدخٌ   رتدَت٘ ٚزاست٘ ٚزعاٙ؛ ألٕ ذيو ٜضب يف املضًش١ ايعا١َ َٔ ايٛقف ٖٚٛ شٜاد٠رتدَت٘ ٚزاست٘ ٚزعاٙ؛ ألٕ ذيو ٜضب يف املضًش١ ايعا١َ َٔ ايٛقف ٖٚٛ شٜاد٠

  ارتدَات هلرا ايعٌُٝ ٚاييت َٓٗا:ارتدَات هلرا ايعٌُٝ ٚاييت َٓٗا:ايعا٥د َٓ٘، يريو ضعت ادتُع١ٝ ع٢ً تٛفرل نجرل َٔ ايعا٥د َٓ٘، يريو ضعت ادتُع١ٝ ع٢ً تٛفرل نجرل َٔ 

  تبين فهس٠ تٛفرل املا٤ يألٚقاف اييت تعاْٞ َٔ ْكط املٝاٙ َكابٌ َبًؼ زَصٟ ضٟٓٛ.تبين فهس٠ تٛفرل املا٤ يألٚقاف اييت تعاْٞ َٔ ْكط املٝاٙ َكابٌ َبًؼ زَصٟ ضٟٓٛ.    

سدٜجًا َٔ ِقبٌ سدٜجًا َٔ ِقبٌ إْػاؤٖا إْػاؤٖا إدخاٍ خد١َ ايػاش املسنصٟ يًعُا٥س ادتدٜد٠ اييت مت إدخاٍ خد١َ ايػاش املسنصٟ يًعُا٥س ادتدٜد٠ اييت مت     

  ادتُع١ٝ.ادتُع١ٝ.

  الق١ بني ادتُع١ٝ َٚطتأدسٟ األٚقاف ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:الق١ بني ادتُع١ٝ َٚطتأدسٟ األٚقاف ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:تك١ٜٛ ايعتك١ٜٛ ايع    

ٚت٦ٓٗتِٗ باألعٝاد، سٝح ٚت٦ٓٗتِٗ باألعٝاد، سٝح : َٔ خالٍ ايتٛاصٌ َعِٗ يف أفساسِٗ : َٔ خالٍ ايتٛاصٌ َعِٗ يف أفساسِٗ ادتُاعٝاادتُاعٝا

قاَت ادتُع١ٝ بتصٜٔ َداخٌ األٚقاف ٚٚعع يٛسات ت١٦ٓٗ ٚتطًِٝ نٌ قاَت ادتُع١ٝ بتصٜٔ َداخٌ األٚقاف ٚٚعع يٛسات ت١٦ٓٗ ٚتطًِٝ نٌ 

بطاق١ ت١٦ٓٗ، ٚ بايْٛات، ٚس٣ًٛ، ٚأغسط١ بطاق١ ت١٦ٓٗ، ٚ بايْٛات، ٚس٣ًٛ، ٚأغسط١ حتٟٛ حتٟٛ   َطتأدس ٖد١ٜ َٔ ادتُع١َٝطتأدس ٖد١ٜ َٔ ادتُع١ٝ

ٚسٌ ٚسٌ ، ، أسصاِْٗأسصاِْٗعًٝٗا غعاز ادتُع١ٝ، ٚنريو َػازنتِٗ يف عًٝٗا غعاز ادتُع١ٝ، ٚنريو َػازنتِٗ يف ، ، َطبٛعَطبٛع  دع١ٜٛدع١ٜٛ

املػانٌ ايكا١ُ٥ بِٝٓٗ.املػانٌ ايكا١ُ٥ بِٝٓٗ.

دعـًٜٛا: َٔ خالٍ تسنٝب قٓٛات اجملد بٓعاّ َسنصٟ، ٚتٛشٜع بعض دعـًٜٛا: َٔ خالٍ تسنٝب قٓٛات اجملد بٓعاّ َسنصٟ، ٚتٛشٜع بعض 

  ..زت١ً َٛانبزت١ً َٛانبإصدازات ادتُع١ٝ َجٌ إصدازات ادتُع١ٝ َجٌ تٛشٜع تٛشٜع   األغسط١ ايدع١ٜٛ،األغسط١ ايدع١ٜٛ،

  إعاف١ خصاْات َٝاٙ ملطاعد٠ املطتأدسٜٔ يف َٛاد١ٗ أش١َ املٝاٙ .إعاف١ خصاْات َٝاٙ ملطاعد٠ املطتأدسٜٔ يف َٛاد١ٗ أش١َ املٝاٙ .  

دٚات تسغٝد املا٤ املطت١ًُ َٔ إداز٠ ايعني ايعصٜص١ٜ يف مجٝع أٚقاف دٚات تسغٝد املا٤ املطت١ًُ َٔ إداز٠ ايعني ايعصٜص١ٜ يف مجٝع أٚقاف تسنٝب أتسنٝب أ  

  ٚأَالى ادتُع١ٝ.ٚأَالى ادتُع١ٝ.

زش مجٝع األٚقاف باملبٝدات اذتػس١ٜ دٚزًٜا )نٌ ضت١ أغٗس( يًُشافع١ ع٢ً زش مجٝع األٚقاف باملبٝدات اذتػس١ٜ دٚزًٜا )نٌ ضت١ أغٗس( يًُشافع١ ع٢ً   

  ايضش١ ايعا١َ يًُطتأدسٜٔ.ايضش١ ايعا١َ يًُطتأدسٜٔ.
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ٚقاف ٚقاف تتابع ادتُع١ٝ بني ايف١ٓٝ ٚاألخس٣ ايٛعع ايعكازٟ بضٛز٠ عا١َ ٚباألخط سٍٛ أتتابع ادتُع١ٝ بني ايف١ٓٝ ٚاألخس٣ ايٛعع ايعكازٟ بضٛز٠ عا١َ ٚباألخط سٍٛ أ

ٚأَالى ادتُع١ٝ َٚتابع١ أْع١ُ ايبًد١ٜ ٚآخس املطتذدات فٝٗا َجٌ: حتٌٜٛ ايػازع ايرٟ ٚأَالى ادتُع١ٝ َٚتابع١ أْع١ُ ايبًد١ٜ ٚآخس املطتذدات فٝٗا َجٌ: حتٌٜٛ ايػازع ايرٟ 

ٜكع عًٝ٘ ايعكاز إىل غازع جتازٟ أٚ ايطُاح بصٜاد٠ عدد األدٚاز ْٚطب ايبٓا٤ ٚغرلٖا َٔ ٜكع عًٝ٘ ايعكاز إىل غازع جتازٟ أٚ ايطُاح بصٜاد٠ عدد األدٚاز ْٚطب ايبٓا٤ ٚغرلٖا َٔ 

  األْع١ُ ادتدٜد٠ يالضتفاد٠ َٓٗا يف شٜاد٠ ايدخٌ ايعا٥د َٔ ايعكاز.األْع١ُ ادتدٜد٠ يالضتفاد٠ َٓٗا يف شٜاد٠ ايدخٌ ايعا٥د َٔ ايعكاز.
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١ٝ املعًَٛات بادتُع١ٝ بسْاَر تكين خاظ إلداز٠ األَالى ٚصٝاْتٗا ٚذيو١ٝ املعًَٛات بادتُع١ٝ بسْاَر تكين خاظ إلداز٠ األَالى ٚصٝاْتٗا ٚذيوأعدت إداز٠ تكٓأعدت إداز٠ تكٓ

ايسدٛع إىل املعًَٛات ٚعبطٗا عٔ طسٜل اذتاضب.ايسدٛع إىل املعًَٛات ٚعبطٗا عٔ طسٜل اذتاضب.يتطٌٗٝ يتطٌٗٝ 
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غسعت ادتُع١ٝ يف إجياد فسظ أندل يصٜاد٠ دخًٗا َٔ خالٍ ايتشايف َع بعض غسعت ادتُع١ٝ يف إجياد فسظ أندل يصٜاد٠ دخًٗا َٔ خالٍ ايتشايف َع بعض 

١َ َع تًو ادتٗات، ٚباتفام ١َ َع تًو ادتٗات، ٚباتفام ادتُعٝات األخس٣ إلداز٠ أَالنٗا ٜٚهٕٛ ذيو بعكٛد َدلادتُعٝات األخس٣ إلداز٠ أَالنٗا ٜٚهٕٛ ذيو بعكٛد َدل

بني ايطسفني حيدد فٝٗا ايٓطب َٔ عا٥د اإلٜسادات، ٚتدٜس ادتُع١ٝ سايًٝا عكازٜٔ بني ايطسفني حيدد فٝٗا ايٓطب َٔ عا٥د اإلٜسادات، ٚتدٜس ادتُع١ٝ سايًٝا عكازٜٔ 

  دتٗات أخس٣.دتٗات أخس٣.

  طرق متويل األوقاف:طرق متويل األوقاف:

ْعسًا ملا تتطًب٘ املباْٞ ادتدٜد٠ َٔ تأَني َبايؼ زأزلاي١ٝ نبرل٠، يرا فكد قاَت ادتُع١ٝ ْعسًا ملا تتطًب٘ املباْٞ ادتدٜد٠ َٔ تأَني َبايؼ زأزلاي١ٝ نبرل٠، يرا فكد قاَت ادتُع١ٝ 

ٛ َػسٚع زا٥د ضعت ادتُع١ٝ َٔ خالي٘ٛ َػسٚع زا٥د ضعت ادتُع١ٝ َٔ خالي٘بابتهاز ٚتطٜٛل َػسٚع )ٚقف يف نٌ سٞ( ٖٚبابتهاز ٚتطٜٛل َػسٚع )ٚقف يف نٌ سٞ( ٖٚ

ع٢ً أٚقاف يف أسٝا٤ َتفسق١ َٔ ستافع١ دد٠ ٜتِ ٚقفٗا َٔ أصشابٗا يضاحل ع٢ً أٚقاف يف أسٝا٤ َتفسق١ َٔ ستافع١ دد٠ ٜتِ ٚقفٗا َٔ أصشابٗا يضاحل يًشضٍٛ يًشضٍٛ 

ادتُع١ٝ، ٚ ٜضسف دخًٗا ع٢ً اذتًكات ايكسآ١ْٝ يف ذيو اذتٞ، نُا أقاَت ادتُع١ٝ ادتُع١ٝ، ٚ ٜضسف دخًٗا ع٢ً اذتًكات ايكسآ١ْٝ يف ذيو اذتٞ، نُا أقاَت ادتُع١ٝ 

ُات ُات أٜغًا ضًط١ً َػازٜع )ٚقف بس ايٛايدٜٔ( ٚ ٖٛ َٔ املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ ذات املطاٖأٜغًا ضًط١ً َػازٜع )ٚقف بس ايٛايدٜٔ( ٚ ٖٛ َٔ املػازٜع اإلْػا١ٝ٥ ذات املطاٖ

أزبعأزبع  نبرل٠ َٔ اجملتُع ٚقد مت االْتٗا٤ َٔ بٓا٤ عددنبرل٠ َٔ اجملتُع ٚقد مت االْتٗا٤ َٔ بٓا٤ عددف١٦ ف١٦   ادتُاع١ٝ ٚاييت ٜػازى فٝٗاادتُاع١ٝ ٚاييت ٜػازى فٝٗا

( زٜاٍ ضًٜٓٛا ٚدازٟ ايعٌُ سايًٝا ع٢ً إْػا٤ ( زٜاٍ ضًٜٓٛا ٚدازٟ ايعٌُ سايًٝا ع٢ً إْػا٤ 303:20222303:20222عُا٥س اضتجُاز١ٜ دخًٗا سايًٝا )عُا٥س اضتجُاز١ٜ دخًٗا سايًٝا )

عُازتني، ٚقد سسصت ادتُع١ٝ يف بٓا٤ ٖرٙ األٚقاف يف أع٢ً املٛاصفات ٚاملكاٜٝظ، عُازتني، ٚقد سسصت ادتُع١ٝ يف بٓا٤ ٖرٙ األٚقاف يف أع٢ً املٛاصفات ٚاملكاٜٝظ، 

يهٞ خيدّ ايٛقف ادتُع١ٝ فذل٠ أطٍٛ َٔ ايصَٔ ٚتهٕٛ ذات دخٌ يهٞ خيدّ ايٛقف ادتُع١ٝ فذل٠ أطٍٛ َٔ ايصَٔ ٚتهٕٛ ذات دخٌ   ٚأفغٌ ايتضاَِٝ،ٚأفغٌ ايتضاَِٝ،

أع٢ً، ٚتهًف١ صٝا١ْ أقٌ،نُا سسصت إداز٠ ت١ُٝٓ املٛازد يًشضٍٛ ع٢ً متٌٜٛ يتًو أع٢ً، ٚتهًف١ صٝا١ْ أقٌ،نُا سسصت إداز٠ ت١ُٝٓ املٛازد يًشضٍٛ ع٢ً متٌٜٛ يتًو 

  املػازٜع َٔ خالٍ ايدلاَر ايتاي١ٝ:املػازٜع َٔ خالٍ ايدلاَر ايتاي١ٝ:
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ف َجٌ: "ٚقف األٜا٢َ "ٜٓاضب ف َجٌ: "ٚقف األٜا٢َ "ٜٓاضب أ(اختٝاز اضِ َٓاضب يًٛقف َٔ سٝح ادت١ٗ املطتفٝد٠ َٔ ايٛقأ(اختٝاز اضِ َٓاضب يًٛقف َٔ سٝح ادت١ٗ املطتفٝد٠ َٔ ايٛق

املػسٚع ارترلٟ يًصٚاز، أٚ إٔ ٜهٕٛ ستفصًا يًتدلع نتط١ُٝ ٚقف "بس ايٛايدٜٔ" يضاحل املػسٚع ارترلٟ يًصٚاز، أٚ إٔ ٜهٕٛ ستفصًا يًتدلع نتط١ُٝ ٚقف "بس ايٛايدٜٔ" يضاحل 

  سًكات ايكسإٓ ايتابع١ يًذُع١ٝ ارترل١ٜ يتشفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبشافع١ دد٠.سًكات ايكسإٓ ايتابع١ يًذُع١ٝ ارترل١ٜ يتشفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبشافع١ دد٠.
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  ب(تٓعِٝ مح١ً إعال١َٝ َهجف١ تػتٌُ ع٢ً:ب(تٓعِٝ مح١ً إعال١َٝ َهجف١ تػتٌُ ع٢ً:

  يدٜٔ "اْكطع عًُٞ ٚأْت أًَٞ".يدٜٔ "اْكطع عًُٞ ٚأْت أًَٞ".غعاز َٓاضب يًٛقف َجاٍ: غعاز ٚقف بس ايٛاغعاز َٓاضب يًٛقف َجاٍ: غعاز ٚقف بس ايٛا  --

  تضُِٝ دراب َٚٓاضب.تضُِٝ دراب َٚٓاضب.  --

  ––إعالٕ ايتًفاشإعالٕ ايتًفاش  ––يٛسات ايػٛازعيٛسات ايػٛازع  ––بسغٛزاتبسغٛزات  تٜٓٛع ٚضا٥ٌ ايسعا١ٜ اإلعال١َٝ َٔ)تٜٓٛع ٚضا٥ٌ ايسعا١ٜ اإلعال١َٝ َٔ)  --

  إعالْات ايضشف ٚاجملالت . . إخل(. إعالْات ايضشف ٚاجملالت . . إخل(. 

  ْػس ايتضُِٝ اهلٓدضٞ يًُب٢ٓ عُٔ اذت١ًُ.ْػس ايتضُِٝ اهلٓدضٞ يًُب٢ٓ عُٔ اذت١ًُ.  --

  ْػس فتا٣ٚ عٔ ايٛقف، ٚطسق٘، ٚأُٖٝت٘، َٚعٓاٙ، ٚأثسٙ.ْػس فتا٣ٚ عٔ ايٛقف، ٚطسق٘، ٚأُٖٝت٘، َٚعٓاٙ، ٚأثسٙ.  --
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  أ(حتدٜد أزقاّ سطابات خاص١ بايٛقف تطتددّ يف اذتُالت.أ(حتدٜد أزقاّ سطابات خاص١ بايٛقف تطتددّ يف اذتُالت.

املطتٗدف١ باملػسٚع عٝح تػٌُ األفساد، َٔ ذٟٚ ايدخٌ احملدٚد، ٚنباز املطتٗدف١ باملػسٚع عٝح تػٌُ األفساد، َٔ ذٟٚ ايدخٌ احملدٚد، ٚنباز ايف٦ات ايف٦ات ب(تكطِٝب(تكطِٝ

  فُجاًل:فُجاًل:ف١٦ ف١٦   ايتذاز ٚايػدضٝات عٝح ٜتِ تكطِٝ أضِٗ املػازن١ يف األٚقاف سطب نٌايتذاز ٚايػدضٝات عٝح ٜتِ تكطِٝ أضِٗ املػازن١ يف األٚقاف سطب نٌ

ٚضِٗ ٚضِٗ   --(زٜاٍ(زٜا722722ٍتٛعع أضِٗ يألفساد ذٟٚ ايدخٌ احملدٚد ع٢ً ثالخ ف٦ات: ضِٗ )تٛعع أضِٗ يألفساد ذٟٚ ايدخٌ احملدٚد ع٢ً ثالخ ف٦ات: ضِٗ )

  (زٜاٍ، ٜٚستفع املبًؼ يف غسحي١ ايتذاز ٖٚهرا.(زٜاٍ، ٜٚستفع املبًؼ يف غسحي١ ايتذاز ٖٚهرا.422422ٚضِٗ )ٚضِٗ )  --(زٜاٍ(زٜا522522ٍ))

  ز(محالت ايصٜازات يهباز ايػدضٝات بػسض اذتح ع٢ً املطا١ُٖ يف ايٛقف.ز(محالت ايصٜازات يهباز ايػدضٝات بػسض اذتح ع٢ً املطا١ُٖ يف ايٛقف.

  تدلع( ٚذيو يتطذًٝٗا يف ايضو.تدلع( ٚذيو يتطذًٝٗا يف ايضو.  ––د(إزغاد ايٛاقف بتشدٜد ْٛع ايتدلع بايعكاز بإٔ ٜهٕٛ )ٖب٘ د(إزغاد ايٛاقف بتشدٜد ْٛع ايتدلع بايعكاز بإٔ ٜهٕٛ )ٖب٘ 

55  

  أ(ايتدلعات ايع١ٝٓٝ َجٌ:أ(ايتدلعات ايع١ٝٓٝ َجٌ:

  ايتدلع بايعكاز ناَاًل أٚ أزض فغا٤.ايتدلع بايعكاز ناَاًل أٚ أزض فغا٤.  --

  َسادع١ بعض املٛزدٜٔ يًُطا١ُٖ يف َٛاد ايبٓا٤.َسادع١ بعض املٛزدٜٔ يًُطا١ُٖ يف َٛاد ايبٓا٤.  --

  اذتضٍٛ ع٢ً عسٚض ٚخضَٛات خاص١ َٔ املٛزدٜٔ ملػازٜع ادتُع١ٝ.اذتضٍٛ ع٢ً عسٚض ٚخضَٛات خاص١ َٔ املٛزدٜٔ ملػازٜع ادتُع١ٝ.  --

  ب( ايتدلعات املاي١ٝ:ب( ايتدلعات املاي١ٝ:

  ..ايٓكد١ٜايٓكد١ٜ  --

  ايرٖب ٚاجملٖٛسات.ايرٖب ٚاجملٖٛسات.  --

  أضِٗ َاي١ٝ.أضِٗ َاي١ٝ.  --
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ٚتعتدل أِٖ َسس١ً َٔ سٝح إبساش ايٓتا٥ر َضٛز٠ َٚٛثك١ بٌ ٚافتتاح ايٛقف بصخِ إعالَٞ ٚتعتدل أِٖ َسس١ً َٔ سٝح إبساش ايٓتا٥ر َضٛز٠ َٚٛثك١ بٌ ٚافتتاح ايٛقف بصخِ إعالَٞ 

  َٓاضب عٝح ٜهتطب املػسٚع ثك١ أندل يد٣ املتدلعني.َٓاضب عٝح ٜهتطب املػسٚع ثك١ أندل يد٣ املتدلعني.

  

  أثس األٚقاف يف دعِ أٖداف ادتُع١ٝ:أثس األٚقاف يف دعِ أٖداف ادتُع١ٝ:

األخرل٠ ست٢ أصبح ْػاطٗا ٜػطٞ أزدا٤ ستافع١ دد٠ األخرل٠ ست٢ أصبح ْػاطٗا ٜػطٞ أزدا٤ ستافع١ دد٠ اتطع ْػاط  ادتُع١ٝ خالٍ ايفذل٠ اتطع ْػاط  ادتُع١ٝ خالٍ ايفذل٠ 

( ( 222222،،55( طايب ٚطايب١ ٚعدد ايكا٥ُني ع٢ً تدزٜطِٗ )( طايب ٚطايب١ ٚعدد ايكا٥ُني ع٢ً تدزٜطِٗ )222222،،6666فكد بًؼ عدد طالبٗا أنجس َٔ )فكد بًؼ عدد طالبٗا أنجس َٔ )

( َطذدًا ٚزتُع، ( َطذدًا ٚزتُع، 898898َعًِ َٚعًُ٘، ٚعدد املطادد ٚاجملُعات اييت تػسف عًٝٗا  ادتُع١ٝ )َعًِ َٚعًُ٘، ٚعدد املطادد ٚاجملُعات اييت تػسف عًٝٗا  ادتُع١ٝ )

  ا َٔ األٚقاف ٚايتدلعات ٚاييت َٓٗا :ا َٔ األٚقاف ٚايتدلعات ٚاييت َٓٗا :ٚأصبشت يًذُع١ٝ َػازٜعٗا ايطُٛس١ ٚاييت مت تػطٝتٗٚأصبشت يًذُع١ٝ َػازٜعٗا ايطُٛس١ ٚاييت مت تػطٝتٗ

  ضًط١ً َػازٜع ٚقف بس ايٛايدٜٔ .ضًط١ً َػازٜع ٚقف بس ايٛايدٜٔ .  ..33

  دبًّٛ َعٗد اإلَاّ ايػاطيب.دبًّٛ َعٗد اإلَاّ ايػاطيب.  ..44

  بطاق١ األدا٤ املتٛاشٕ .بطاق١ األدا٤ املتٛاشٕ .  ..55

  املكسأ٠ اإليهذل١ْٝٚ.املكسأ٠ اإليهذل١ْٝٚ.  ..66

  ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ ٚايتطٜٛس.ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ ٚايتطٜٛس.  ..77

  ايدلاَر ايتك١ٝٓ ايدلاَر ايتك١ٝٓ   ..88

دتُع١ٝ ع٢ً إجياد دتُع١ٝ ع٢ً إجياد ْٚتٝذ١ً هلرا ايتٛضع ايرٟ ٜػهٌ عب٦ًا َايًٝا نبرلًا ع٢ً ادتُع١ٝ فكد سسصت اْٚتٝذ١ً هلرا ايتٛضع ايرٟ ٜػهٌ عب٦ًا َايًٝا نبرلًا ع٢ً ادتُع١ٝ فكد سسصت ا

%( َٔ َٝصا١ْٝ ادتُع١ٝ %( َٔ َٝصا١ْٝ ادتُع١ٝ 3232دخٛالت ثابت١ َٔ خالٍ االضتجُاز يف األٚقاف ست٢ أصبشت تػطٞ )دخٛالت ثابت١ َٔ خالٍ االضتجُاز يف األٚقاف ست٢ أصبشت تػطٞ )

إىل تأَني مجٝع املٛازد املاي١ٝ يًذُع١ٝ َٔ خالٍ األٚقاف؛ مبا حيكل إىل تأَني مجٝع املٛازد املاي١ٝ يًذُع١ٝ َٔ خالٍ األٚقاف؛ مبا حيكل   --بإذٕ اهللبإذٕ اهلل--ْٚتطًع ْٚتطًع 

مجٝع املٛازد مجٝع املٛازد   االضتكساز املايٞ هلا، ٚميهٔ ادتُع١ٝ َٔ ايتدطٝط ألعُاهلا ٚأْػطتٗا ٚاضتػالٍاالضتكساز املايٞ هلا، ٚميهٔ ادتُع١ٝ َٔ ايتدطٝط ألعُاهلا ٚأْػطتٗا ٚاضتػالٍ

  اإلعاف١ٝ يصٜاد٠ أْػطتٗا يف خد١َ نتاب اهلل ايهسِٜ.اإلعاف١ٝ يصٜاد٠ أْػطتٗا يف خد١َ نتاب اهلل ايهسِٜ.

ٜٚبني ايسضِ ايبٝاْٞ ايتايٞ َد٣ تطٛز دخٛالت األٚقاف خالٍ األعٛاّ األخرل٠ ٚاييت شادت بٓطب١ ٜٚبني ايسضِ ايبٝاْٞ ايتايٞ َد٣ تطٛز دخٛالت األٚقاف خالٍ األعٛاّ األخرل٠ ٚاييت شادت بٓطب١ 

ٖـ ٖـ :364:364إٔ ٜهٕٛ ايدخٌ يف عاّ إٔ ٜهٕٛ ايدخٌ يف عاّ   --بإذٕ اهللبإذٕ اهلل--ٖـ ٚاملتٛقع ٖـ ٚاملتٛقع 36493649ٖـ إىل ٖـ إىل 36463646%( َٔ عاّ %( َٔ عاّ 7:7:))

  ٖـ.ٖـ.36493649%( عٔ عاّ %( عٔ عاّ 4747أيف زٜاٍ أٟ بصٜاد٠ )أيف زٜاٍ أٟ بصٜاد٠ )ثالث١ َالٜني ٚمثامنا١٥ ثالث١ َالٜني ٚمثامنا١٥ 
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