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إطار احلىمَت اىشرعٍت ىيَظارف واىبْىك احمليٍت اىعاٍيت يف املَينت 
(دراست فقهٍت ّظرٌت) اىعربٍت اىسعىدٌت  

 (حمَد بِ سعىد اإلسالٍٍت اإلٍاً)جاٍعت اىطىٌرش  إمياُ بْج سالٍه بِ سيٌٍد. 
[6-60]  
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ٌ
ح ملا وافقه اىظحٍح سبب اىْسوهقاعدة

ِّ
رج

ُ
ٍِ أوجه  اىظرٌح ٍ

د"دراست ّظرٌت حطبٍقٍتد"اىخفسري  

 (حائو)جاٍعت   اىباحثت: وفاء حمَد ٍطًْ اىعْسي
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ٍْهج اإلٍاً أبً بنر األثرً يف خمخيف احلدٌث ٍِ خاله مخابه: ّاسخ 
وٍْسىخهاحلدٌث   

عًِد. 
ْ
س

َ
ٍ ٌِ

ِّ
ت) ّىر اىد

ّ
 (وزارة األوقاف اىنىٌخٍ

 

 (جاٍعت امليل خاىد)  ظافر بِ حسِ اىعَريد.  4
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ٌ
ت
َّ
ىعٍِ

ُ
ض

ْ
ى
َ
ٍ 

ٌ
ت
َ
اس

َ
رٌٌِِ  ِدر

َ
آُِ اىن

ْ
ر
ُ
 اىقىه اىطٍب ِفً اىق

 (جاٍعت اإلٍاً عبد اىرمحِ بِ فٍظو) شرٌفت بْج أمحد بِ ٍبارك اىغاٍديد. 
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اىشبه اىيغىٌت وأثرها عيى اىْض اىشرعً د"اىْظىص املخعيقت مبسأىت رؤٌت 
أمنىذجاد"اهلل حعاىل يف اَخرة   

 (جاٍعت اجملَعت) عاده بِ عبداىرمحِ طاحل اىعيٍاُد. 
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ٍىخِِه )ث
ُ
 ش

ْ
، عِ

ِّ
ً

ِّ
ارٍ اىرق

ّ
ٍ
َ
اٍِرِ بِِ س

َ
دٍ ع

َّ
حَ

ُ
 حدٌِث َأبً ٍ

ْ
 فٍِه ٍِ

ٌ
سء

ُ
-241ج

هـ( دراست وحتقٍق250  
(شقراءجاٍعت ) اىْرية بْج بدر بِ غساي اىعضٍاًّد.   

[61-97] 

[98-149] 

دراست فقهٍت د"اٍخداد عقد اإلجارة بعد اّخهاء ٍدحه وحطبٍقاحه اىقضائٍت  
 [209-150] ٍقارّت باىْظاً اىسعىدي

[210-254] 

[255-306] 

[307-355] 

[393-450] 

[351-392] 



ػ

 بدمػاضضهػاضرحطنػاضرحغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وصددددحسه وشددددؾم وظددددذ  فددددهملسو هيلع هللا ىلص احلؿددددد ل وافوددددمة وافسددددمم ظددددذ رشددددول ال 

 بعد:ثم أّمو                                                                                                                   تسؾقاًم ـثرًا. 

ـؾـو يعرف ذفك افشعور افؽسر افذي تؾتؼي حوفه وتـودي به ـل افدوائر ادشتغؾي بوفعؾم افؼظي: 

فسحوث افؼظقي هذا هل يعؽس واؿُع ا وافسمال ادطروح بنحلوٍح:. "اإلشمم صوفٌح فؽلِّ زموٍن ومؽون"

 األمر؟ أم أنَّ اكػووالً كؽدًا حيول بغ هذا افـوع من افدرس واالتوول بوفواؿع؟

بضؿٍر -من خمل متوبعتـو هلذا افػضوء ادعرذم، وتتسعـو فؾـتوج افسحثي ادعورص؛ يؿؽــو افؼول 

فسمال افذي يػرضه هذا بلن افسحٌ افؼظي ادعورص ال يعؽس هذه ادؼوفي بودؼدار افؽوذم. وا -مطؿئنٍ 

ـقف فـو أن كتجووز هذه افؼطقعي؟ ومو هو:  -بعد افتسوؤل ظن افسسى افؽومن خؾف هذا افضؿور-افواؿع 

 اآلفقوت افتي كؼسحفو دواـسي افسحٌ افؼظي مستجدات افعك؟

 أهم األشسوب افتي تؼفإػ  -من وجفي كظركو اخلوصي-وؿسل اإلجوبي ظذ هذا افسمال اهلوم؛ كشر 

مع افتلـقد ظذ أن هذه  ظن افدرس ادعورص، -ذم مسوحوت صوشعي-خؾف اكحسور افسحٌ افؼظي 

 إال فغؾسي افتؼؾقد من جفي، واشتقمء شوء افظن فدى 
ٍ
األشسوب ُمَعرضٌي فسوء افػفم من بعض افؼراء، ال فقء

فعؾفو أن دمد من يؾؼي  -رؽم هذا ـؾه-ظدٍد من ادشتغؾغ بوفسحٌ افؼظي من جفٍي أخرى. فؽــو َكذـرهو 

 ظؾقفو افضوَء افؽوذم ذم مؼوٍم أوشع من هذا ادؼوم.

  يؿؽن حكهو ذم ثمثي أشسوب: -ذم تؼديركو-هذه األشسوب 

حؼقؼته افتفقُّى من ـل جديد، واهلروب إػ ادـطؼي اآلمـي، ادتعؾؼي بوفكاع مع  أوهلو: شسى كػيس،

فو مئوت افسـغ، ال يؿؾك أصحوهبو افدؾوع ظن أكػسفم ادوتى، واكتؼود أصخوٍص وممفػوٍت مه ظؾق

وأؾؽورهم إال بوفوـوفي، من خمل بوحثغ  خرين يعقشون ذم افتوريخ، وال حيسـون شوى هذه ادعورك 

افتورخيقي؛ األمر افذي يشؽل افوؿود افؽوذم الشتؿرارهو. هذا افسعد افـػيس فؾفروب من افواؿع يؼدمه أصحوبه 

من كوع: االصتغول بعؾوم افسؾف، وافزهد ذم افواؿع، وأن افعؾم احلؼقؼي هو افذي يعقش  حتً ظـووين براؿي،

ذم تؾك احلؼى افتورخيقي. ومع ظؾؿـو بلن هذه افشعورات مغوفطي مـطؼقي؛ إذ فقس افسحٌ ذم أمهقي افعؾم 

أن  -هـو-د افتلـقد ادوروث ظن افسؾف، وال رضورة اإلدوم بوفتوريخ ذم ُبعديه افـظري وافتطسقؼي؛ فؽــو كري



هذا افـوع من االكسحوب مل َتُعد صعوراته تؾك تسعػه فتؿريره ذم دوائر افسحٌ افعؾؿي افرصغ. ويؽػي 

أصحوب هذا االدموه االظساف بعدم افؼدرة ظذ توطقف ظؾوم افسؾف ذم معوجلي مشؽمت افواؿع، وأن 

فعؾؿقي دشؽمت افواؿع إػ موورظي ضواحغ اهلروب مو هو إال حقؾي كػسقي تزر االكسحوب من ادعوجلي ا

 افتوريخ.

تؽؿن حؼقؼته ذم ضعف ـثر من ادشتغؾغ بوفسحٌ افؼظي وافدراشوت  ثوكقفو: شسى موضوظي، 

اإلشممقي. وفقس خوؾقًو ظذ أحٍد أن إدراك ادعـى افؼظي من خمل افـص أمٌر مقسور، وذم متـوول افؽثر من 

فؽن افشلن ذم تـؼقح ادـوط وحتؼقؼه وخترجيه، وهو األمر افذي يستدظي  أصحوب افتخوووت افؼظقي،

اصتامل ادشتغل بوفعؾم افؼظي ظذ ظدٍد من افعؾوم وادعورف بدًءا بعؾوم اآلفي، واكتفوًء بعؾوم افغويوت ِمن 

شواًء ظذ جفي - جفي، واإلدوم بوفواؿع ِمن جفٍي ثوكقي، ومعرؾي  فقوت افتـزيل من جفٍي ثوفثي. وهذه افثمثقي

حمل ضعٍف ـسر فدى رشحيٍي ظريضي من ادـتسسغ فؾعؾم افؼظي؛ األمر  -االكػراد، أو ذم هقئتفو ادجؿوظي

افذي جيعل اصتغوهلم بوفدرس ادعورص من خمل افرؤيي افؼظقي متعذرًا أو متعرسًا؛ وحقـفو يوسح اهلروب إػ 

يؼوم بقء شوى  -وإن ادظى افتحؾقل وافـؼد-د افسوحٌ ؾقفو مسوئل كوجزة، ؿوبعي ذم ؽقوهى افتوريخ، ال يؽو

 افوصف= هو ادتعغ فدى ضعوف افسوحثغ.

ويـضوف إػ هذا افضعِف افعوم ذم األؿسوم افعؾؿقي، وضؾسي افدراشوت افعؾقو: ضعُف  فقوت افؼسول 

افتػرغ افعؾؿي، وجوائز فؾرشوئل افعؾؿقي، وأبحوث افسؿقي ذم اجلومعوت، وظؿوم افـتوج افسحثي، ورشوط 

 افتؿقز، وـذا  فقوت ؿسول ادتؼدمغ إػ اجلومعوت، شواء فؾدراشي أو افتوطقف.

 هذا افسسى ادوضوظي يشؽل رــًو رـقـًو ذم ابتعود افدراشوت افؼظقي ظن ادعورصة واجلدة واالبتؽور.

حقٌ كرى ظدًدا ـسًرا ذم األؿسوم افعؾؿقي يعورض تسجقل افرشوئل ذم افػؾسػوت  ثوفثًو: افتشوه ادعرذم،

ذم حقوته -أو تلثرهم هبذه اددارس، وـلن افطوفى  -ذم زظؿه-خشقي اكحراف افطمب  -مثمً -ادعورصة 

ا ضحقًي أو ـوكو-أشٌر دو يؼسحه األشتوذ أو افؼسم من افؽتى ادؼررة. وؽػل همالء  -خورج أشوار اجلومعي

 معرذمٍّ ال حمدود، شواًء ظذ مستوى  -فؾتشوه ادعرذم فدهيم
ٍ
ظن أن همالء افطمب يتواصؾون مع ؾضوء

ادمفػوت، أو ظؿوم افـتوج ادعرذم ادرئي وادسؿوع، ادـشور ظذ افشسؽي افعـؽسوتقي، بل وشفوفي افتواصل مع 

ذا افػريق فعؾم بلن اصتغول افطوفى بوفدرس رّواد افػؽر افعودي من ادـظامت واألصخوص. وفو تلّمل ه

3 



 -حتً شؿع ادؼف وبكه، وتؼققم افؼسم ادختص، ثم كؼد ادـوؿشغ الحؼوً -ادعورص فألؾؽور وافػؾسػوت 

 أؾضل فه من جفٍي، وفؾـوتٍ ادعرذم من جفٍي أخرى.

إال  -ال ـّثرهم ال -افقوم وأشوأ من هذا افػريق وأـثر تشوهًو معرؾًقو، ؾريٌق  خر، وهو وإن ـون ؿؾقًم  

أكه ؾوظٌل وممثر: زمرة ترى أن االصتغول بودسوئل ادعورصة داخٌل ذم افسدظي، وأن هدي افسؾف ـون مـحًكا 

ذم االصتغول بوفوحي، واإلظراض افؽع ظام يػرضه افواؿع من رؤى وأؾؽور. واحلؼقؼي أكه فو ـون ثؿي ؿول من 

هذا افؼول، وفؽـو كؾػً افـظر إفقه؛ فؽوكه ممثًرا، وذا حضور ذم بعض األؿوال حؼقق بوإلظراض ظـه فؽون 

 األؿسوم افعؾؿقي، َيعرف هذا ـلُّ من يشورك ذم هذه األؿسوم األـوديؿقي.

 أّمو ـقف كتجووز هذه افؼطقعي؟ ومو افذي كؼسحه إلدخول افسحٌ افؼظي ذم ؿؾى ادسوئل ادعورصة؟

بؿؽوٍن جيعؾه حؼقًؼو بؿممتٍر ظؾؿي ُتدظى إفقه افعؼوُل افؽسرة افتي تدرك ؾوحلؼقؼي أن هذا افسمال من افضخومي 

خطورة هذا افواؿع، و ثوره ادؿتدة إػ األجقول افمحؼي، ـام كرى أكه من افرشوخ بؿؽوٍن حيتوج معه إػ ؿراٍر 

توؿد افشعؾي  جريء يتخذه موفك افؼرار ذم مثل هذا ادؾف. وفؽـو شـذـر ظدًدا من اإلضوءات افتي كرجو أن

أن تسفم ذم تؼديم أرضقي يؿؽن أن ُتسـى ظؾقفو افرؤى افتي من  -من وجفي كظركو-فدى ادفتؿغ، وفعؾفو 

 صلهنو أن حتدث افتغقر ادطؾوب.

افرؤيي افتي كؼسحفو ؿد تسدو فسعض ادتعجؾغ يسرًة، أو شفؾَي افتطسقق، وفؽـفو ظـد ادتلمل ذم ؽويي 

 من اآلفقوت وادـوهٍ، بل تستوجى ؿراًرا جريًئو ُتستسفل ذم شسقؾه ـلُّ ادؼوومي افوعوبي، وتستدظي افؽثر

افتي ؿد تواجفه من بعض افؼائح ادذـورة ذم بدايي حديثـو وَمن خيتسئ وراءهو من مجوهر ادؼؾدة، افتي يودق 

 إال ألهنو ال حتسن صقئًو ش"اجلامهر بم ظؼول"ظؾقفو ادثل ادشفور: 
ٍ
 وى إثورة افضوضوء.؛ ال فقء

هذه . "رضورة صقوؽي ؾؾسػي افسحٌ افعؾؿي افؼظي من جديد"هذه افرؤيي يؿؽن اختوورهو ذم  

افوقوؽي اجلديدة تستدظي َتشوُرك افؽثر من افعؼول ادعرؾقي ذم بـوء هذه افوقوؽي اجلديدة، من خمل افؽثر 

معوت افعومل وممشسوهتو افسحثقي، وفوال كػر من ـل من افؾؼوءات ادطوفي مع ادفتؿغ بوفعؾم ذم خمتؾف جو

جومعي مـفم ضوئػي فقتػؼفوا ذم هذا افسوب، وفقـذروا ؿومفم إذا رجعوا إفقفم؛ فؽون حسـًو ؽويي احلسن. 

الحًؼو إظودة افـظر ذم ـقػقي بـوء ادشتغل بوفعؾم افؼظي من جفي، وادطؾوب وشتػرض هذه افوقوؽي اجلديدة 

افؼظي ذم األؿسوم األـوديؿقي وادمشسوت احلؽومقي من جفٍي أخرى. وهذا بدوره يستدظي  من أشوتذة افعؾم

افؽثر من اآلفقوت اإلجرائقي ادتعؾؼي بد: ادـوهٍ، وضرائق افتدريس، ورشوط افتعوؿد، وافؼسول ذم اجلومعوت 
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وخطط األؿسوم شواًء فؾتوطقف أو افدراشي، ورشوط افسؿقوت، ومزرات افتػرغ واالتوول افعؾؿي، 

افعؾؿقي، وضسقعي ادشوريع افسحثقي ؾقفو شواًء افرشوئل افعؾؿقي، أو افـتوج افسحثي فألشوتذة، وـذا مـوؾذ افـؼ، 

 واالصساضوت ادتعؾؼي هبو ...افخ.

إشـودهو إػ افؽؾقوت أو األؿسوم؛ دو  -من وجفي كظري-واحلؼقؼي أن افرؤيي افتي كؼسحفو ال يؿؽن  

تعوكقه افقوم من ترهٍل أضحى يشؽل ظوئًؼو أموم اشتشعور خطورة افواؿع، ؾضًم ظن إدراك افرؤيي ادؼسحي 

افوزارة، ثم وـوالت فتغقر هي فسـوء ادستؼسل. وهلذا كرى أن افذي جيى ظؾقه محل افرايي ذم إحداث هذا ا

من خمل ظدٍد من اآلفقوت افتي يػرض افواؿُع اشتحداَثفو؛  اجلومعوت فؾدراشوت افعؾقو وافسحٌ افعؾؿي،

فؾخروج من ؿؿؼم االكعزال ظن افواؿع ذم افسحٌ افؼظي، بـوًء ظذ دراشوٍت معؿؼٍي من أشوتذة ظؾم االجتامع 

 إدارة افتغقر. وافػؾسػي وافتوريخ وادختوغ ذم ظؾم

هذا افذي كتؼدم به فؾؼراء كعؾم يؼقـًو أكه حمتوٌج إػ تػوقٍل ضويل، فؽـو كطؿع من خمفه أن كحدث 

رشارًة فعؾفو دمد من يـؼؾفو إػ صعؾي افتغقر، واالرتؼوء بوفسحٌ افؼظي إػ مستوى افشعور ادذـور ذم أول 

  ادؼول.

 وال أظؾم

  وظذ  فه وأصحوبه وشؾم تسؾقاًم ـثرا.ملسو هيلع هللا ىلص ؿد وصذ ال وشؾم ظذ كسقـو حم

   

 رـتحريْال سُـْـئيرَ 

 يّنِرْد القَمَّحَمُ نُبْ دُالِد. خَأ.
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 إطار احلىكوت الشرعٍت للوظارف والبٌىك احمللٍت العاهلت
 (دراست فقهٍت ًظرٌت) يف املولكت العربٍت السعىدٌت 

 
 إعداد

 إمياى بٌج سالهه بي سلٍن الطىٌرشد. 
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 ًَدص ايبشح

قيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م حلسم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سم٢مصدار )إـم٤مر اُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب  ٧مٜمٞمقمُ 

ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م(، يْمٛمـ هذا اإلـم٤مر شمٗمٕمٞمؾ 

ع ـمإٟمٔمٛم٦م اًمرىم٤مسمٞم٦م قمغم اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م> يمٛمرطمٚم٦م أومم شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد قمغم و

ًمٚمٌٜمقك واعمّم٤مرف اًمتل مت٤مرس ٟمِم٤مط اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ًمقوع طمد أدين  إـمر اإلذاومٞم٦م

 سمٞمئ٦مٛمزاوًم٦م ٟمِم٤مط اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وشمٕمزيز سمٛم٤ًمرات احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ذات اًمٕمالىم٦م عم

 آًمتزام سم٤مٕطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمنمقمٞم٦م

ره وهدف اًمٌح٨م ًمٚمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمل اعمٜم٤مزل إسمرز ًمٚم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م اعمتْمٛمٜم٦م ذم اإلـم٤م

ُم٤ًمئٚمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وإسمداء ُم٤م ىمد ي١ميمد أو  ٠مصٞمؾهذا اإلـم٤مر، و شم يتٛمؿواًمٕمٜم٤مي٦م سمام 

 .يًتدرك قمغم اإلـم٤مر

 :وُمـ أهؿ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م ُم٤م يكم

ِمؽمط ومٞمٛمـ خيت٤مر ًمٕمْمقي٦م اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ُمقاصٗم٤مت ذقمٞم٦م ظم٤مص٦م، وُمّمدره٤م ي -3

 .٦مسم٤مىم٦م، واًمرٌاًمنمع ومٞمٛمـ يتّمدى عمٜمّم٥م اًمٗمتقى، واحلً
دا ؾمًمٚمتخّمص ذم وم٘مف اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ل اًمٙمٚمٞم٤مت اًمنمقمٞم٦م سمت٠مهٞمؾ قم٤ملٍ ٜمأمهٞم٦م أن شمٕمت -4

 .فًمٚمح٤مضم٦م اًمتل ي٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م واىمع اعمّم٤مر
 ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًمًٕمقديشم٘مدير اًمدور اًمرىم٤ميب اإلذاذم هبذه اًمّمقرة اًمتل شم٘مقم هب٤م  -5

٦م ًؾم١مقمٞم٦م شمرشمٌط سم٤معمٞم٤مر إومْمؾ إذا أوٞمػ ًمف شمِمٙمٞمؾ هٞمئ٦م قمٚمٞم٤م ًمٚمرىم٤مسم٦م اًمنمخلوهق ا

 .ُم٤ٌمذة
حت٘م٘مف احلقيمٛم٦م ُمـ وٌط وشمٗمٕمٞمؾ ٕدوار  ٤مأمهٞم٦م قمٛمؾ احلقيمٛم٦م ٕقمامل اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م: عم -6

 .اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف
شم٘مدير اًمدور اًمٙمٌػم اًمذي شم٘مقم سمف ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًمًٕمقدي ذم ؾمٌٞمؾ وٌط وشمٗمٕمٞمؾ  -7

 .أقمامل اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م
 .اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم وصغم
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Abstract 

Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) is keen for issuing (a framework of 

the Sharia governance of the local banks operating in the Kingdom of Saudi 

Arabia). This includes activation of the control laws on the Islamic banking as 

the first stage that SAMA is working on to establish the supervision basics for 

the banks operating in Islamic banking field to put a minimum limit of practicing 

the Sharia governance that is related to practice of Islamic banking activities, and 

enhancing a commitment environment of the Sharia provision and principles. 

The research's objective is the jurisprudential rooting compared to the most 

prominent Sharia matters included in this framework, seeking to achieve it, 

rooting its matters in a jurisprudential aspect, and express what may confirm or 

redress the framework. 

The most important research results: 

1- Special Sharia specifications are required for those who are selected to the 

membership of the Sharia commissions, and its source is the Sharia law with 

respect to the position of 

Fatwa, Hisbah, and control. 

 2- The importance of Sharia colleges to consider a high preparation of the 

Islamic banking jurisprudence to meet the need demanded by banks reality. 

 3- Appreciate the role of control and supervision in same way that is applied by 

SAMA, which is the best choice if added to forming a high commission for 

Sharia control that is directly connected to SAMA. 

4- The importance of governance actions of the Sharia commissions due to 

controlling and 

activation of the Sharia commissions' role in the banks. 

5- Appreciate the significant role played by SAMA to vitalizing and controlling 

the works in the Sharia commissions in the Islamic banks. 

Blessings and Prayers shall be upon our Prophet Mohamed, his household and 

companions. 
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 ؾمٞمئ٤مت وُمـ أٟمٗمًٜم٤م، ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن

 اهلل إٓ إًمف ٓ أن وأؿمٝمد ُمرؿمدا، وًمٞم٤م ًمف دمد ومٚمـ يْمٚمؾ وُمـ اعمٝمتد، ومٝمق اهلل هيد ُمـ أقمامًمٜم٤م،

 . أمجٕملم وصحٌف آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم ورؾمقًمف قمٌده حمٛمًدا أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده

 >وسمٕمد

 ُمـ قمٚمٞمف ورشم٥م اعمحرُم٤مت، أيمؾ يمت٤مسمف ذم وقمّٔمؿ اًمٓمٞم٤ٌمت، ًمٕم٤ٌمده أطمّؾ  ؾمٌح٤مٟمف اهلل وم٢من

 هٜم٤م وُمـ اعمِمتٌٝم٤مت، ذم يقىمٕمف ىمد ُم٤م ًمٙمؾ وُمتتًٌٕم٤م طمريًّم٤م اعم١مُمـ جيٕمؾ ُم٤م واًمًٞمئ٤مت إوزار

 اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمًٕمقدي اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم هب٤م قُمٜمٞم٧م اًمتل إُمقر ُمـ يم٤من

 اعمٍمومٞم٦م قمغم اًمرىم٤مسمٞم٦م إٟمٔمٛم٦م شمٗمٕمٞمؾ يْمٛمـ اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمٛمّم٤مرف طمقيمٛم٦م إـم٤مر إصدار

 اًمنميٕم٦م، أطمٙم٤مم ُمقاوم٘م٦م حتري ذم اًمقاىمٕمٞم٦م إمم اًمّمقري٦م اطمتامًمٞم٦م ُمـ إلظمراضمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م>

 ًمٚمٌٜمقك اإلذاومٞم٦م إـمر وـمع قمغم اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ أومم ُمرطمٚم٦م اإلـم٤مر هذا وضم٤مء

 أدٟمك طمد ووع إمم اإلـم٤مر هذا وهيدف اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٍمومٞم٦م ٟمِم٤مط مت٤مرس اًمتل واعمّم٤مرف

 سمٞمئ٦م وشمٕمزيز اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٍمومٞم٦م ٟمِم٤مط سمٛمزاوًم٦م اًمٕمالىم٦م ذات اًمنمقمٞم٦م احلقيمٛم٦م عمامرؾم٤مت

 .اًمنمقمٞم٦م واعم٤ٌمدئ سم٤مٕطمٙم٤مم آًمتزام

 اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٌٜمقك ذم ًمٚمحقيمٛم٦م اًمرئٞم٦ًم اعم٤ٌمدئواإلـم٤مر اعمذيمقر ي٠ميت ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ 

ًمٚمٛمّم٤مرف  ،م4236/ُم٤مرس: سمت٤مريخ > طمٞم٨م صدر إصدار قم٤مماًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م

قمٛمقُم٤م، ومل يٕمرج قمغم اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل شمٜمٗمرد قمـ سم٤مىمل اعمّم٤مرف سم٠مؾمس ووقاسمط 

ذا اإلـم٤مر احلقيمٛمل ًمٞمٜمٔمؿ ويرشم٘مل سمٕمٛمؾ اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م قمغم قمٛمؾ، وجل٤من ُمٕمٞمٜم٦م، ومٙم٤من ه

 وضمف اًمتحديد، واًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف إظمرى يمذًمؽ.

وهيدف اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًمٌح٨م قمغم شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم إـم٤مر احلقيمٛم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف 

 اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ظمالل اًمتٕمرف قمغم اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م، واؾمتٕمراض أمهٞم٦م احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م،

ويمذًمؽ اؾمتٕمراض إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتِمٙمٞمؾ وشمٕمٞملم اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م وقمْمقيتٝم٤م، 
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واًمتٕمرف قمغم قمالىم٦م اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م سمٛم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًمًٕمقدي، واًمتٕمرف قمغم وقاسمط 

 اؾمت٘مالل اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م وإًمزام ومت٤موهي٤م.

ًمتٕمرف قمغم أهداف ُمع اًمتٕمري٩م ذم اًمٌح٨م قمغم طمقيمٛم٦م قمٛمؾ اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ ظمالل ا

 وطمٙمؿ طمقيمٛم٦م أقمامل اًمٚمج٤من، وقمرض إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م.

ؾم٤مئٚم٦م اعمقمم ضمّؾ ذم قماله، اًمتقومٞمؼ هلذا اًمٕمرض اًمٗم٘مٝمل إلـم٤مر طمقيمٛم٦م اعمّم٤مرف 

 إـم٤مر احلٙمقُم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م»اإلؾمالُمٞم٦م واعمقؾمقم سمـ 

   ش.اًمًٕمقدي٦م، دراؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ٟمٔمري٦م

 َشه١ً ايدزاس١:

شم٘مقم هذه اًمدراؾم٦م سم٤مإلضم٤مسم٦م قمـ اًمت٤ًمؤل طمٞم٤مل ُمدى اٟمًج٤مم )إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م 

ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م( ُمع إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمـ 

 شمْمٛمٜمٝم٤م هذا اإلـم٤مر. اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، ودراؾم٦م ٕسمرز اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل

 :ايدزاس١ َٔ اهلدف

 هٜم٤مك قمدد ُمـ إهداف ُمـ شمٚمؽ اًمدراؾم٦م شمتٛمثؾ ذم أيت:

 إفمٝم٤مر دور اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم وٌط إقمامل اعم٤مًمٞم٦م. -3

ٜم٦م اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ٕسمرز اعم٘م٤مَرن اًمٗم٘مٝمل اًمت٠مصٞمؾ -4  .اإلـم٤مر ذم اعمتْمٛمَّ

 ووقاسمٓمٝم٤م ُمـ ظمالل اإلـم٤مر.اؾمتٕمراض أهداف اعمامرؾم٤مت ًمٚمحقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م  -5

اًمتٕمرف قمغم ضمٝمقد اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ذم احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك  -6

 اعمحٚمٞم٦م هب٤م.

 :املٛضٛع أ١ُٖٝ

 اعمّم٤مرف سمف شم٘مقم قمام ُمٕمٓمٞم٤مهت٤م ذم خمتٚمٗم٦م قمٛمٚمٞم٤مت مت٤مرس اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف إن

 شمٜمٗمٞمذه٤م، وأصمٜم٤مء إىمراره٤م، ىمٌؾ اعمٍمومٞم٦م ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت ذقمٞم٦م وقاسمط وضمقد ُمـ ومالسمد اًمت٘مٚمٞمدي٦م،

 إـُمر ووع قمغم اًمًٕمقدي اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ أومم يمٛمرطمٚم٦م اإلـم٤مر هذا ومج٤مء

 اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٍمومٞم٦م ٟمِم٤مط مت٤مرس اًمتل واعمّم٤مرف ًمٚمٌٜمقك اًمرئٞمًٞم٦م واًمْمقاسمط اإلذاومٞم٦م



 إيامن سمٜم٧م ؾمالُمف سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓمقيرش : د.إقمداد.....       إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  
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 اعمٍمومٞم٦م ٟمِم٤مط سمٛمزاوًم٦م اًمٕمالىم٦م ذات اًمنمقمٞم٦م احلقيمٛم٦م عمامرؾم٤مت أدٟمك طمد ووع هبدف

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُم٤ًمئٚمف وشم٠مصٞمؾ اإلـم٤مر، هذا يتٛمؿ سمام اًمٕمٜم٤مي٦م اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ ومٙم٤من اإلؾمالُمٞم٦م>

ًمدور اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم شم٘مٕمٞمد  وذًمؽ >اإلـم٤مر قمغم يًتدرك أو ي١ميمد ىمد ُم٤م وإسمداء اًمٗم٘مٝمٞم٦م،

 اعم٤ًمئؾ اًمنمقمٞم٦م اعمْمٛمٜم٦م ذم إـم٤مر احلقيمٛم٦م، ٓ ؾمٞمام أن هذا اإلصدار هق إول، وىمد ضم٤مءت

هم٤مًم٥م سمٜمقده ُمٚمزُم٦م يتّؿ اًمتجٝمٞمز ُمـ ىمٌؾ اعمّم٤مرف ًمٚمٕمٛمؾ هب٤م ظمالل أؿمٝمر، وسمٜمقد أظمرى 

اؾمؽمؿم٤مدي٦م ًمٗمؽمة ُمٕمٞمٜم٦م صمؿ شمٜمت٘مؾ إمم يمقهن٤م إًمزاُمٞم٦م، وذًمؽ سمح٥ًم وضمقد إروٞم٦م واًم٘م٤مقمدة 

اعمٝمٞمئ٦م ًمٚمحقيمٛم٦م، واًمتل ختتٚمػ ذم اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م، قمٜمٝم٤م ذم اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م داظمؾ اًمٌٜمقك 

  ٦م.اًمت٘مٚمٞمدي

يمام شمٙمٛمـ أمهٞم٦م هذا اعمقوقع ذم اؾمتٕمراض دمرسم٦م اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م سمقوع إـم٤مر 

ًمٚمحقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اعمٍمذم سم٤مًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م واعمّم٤مرف اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم أراوٞمٝم٤م، طمتك 

شمٙمقن ُمث٤مًٓ حيتذى ذم ووع اًمْمقاسمط واعمٕم٤ميػم ًمألقمامل اعمٍمومٞم٦م طمتك شمتقاومؼ ُمع أطمٙم٤مم 

 ؾمالُمٞم٦ماًمنميٕم٦م اإل

 :ايشابك١ ايدزاسات

 اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمًٕمقدي اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم قمـ طمديًث٤م صدر مم٤م اإلـم٤مر يٕمدّ 

 اإلـم٤مر هذا قمٜمل سمدراؾم٦م قمٚمٛمل سمح٨م قمغم أىمػ ومل (، ه3663ذم رضم٥م ُمـ قم٤مم ) اًمًٕمقدي٦م،

 .وم٘مٝمٞم٦م دراؾم٦م

 َٚٔ ايدزاسات اييت عٓٝت ظاْب َٔ اجلٛاْب اييت ٜغطٝٗا ايبشح، ٖٞ:

اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اًمٌٜمقك اًمًٕمقدي٦م دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م شم٠مصٞمٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م،  اًمدراؾم٦م إومم:

(، سمح٨م شمٙمٛمٞمكم ُم٘مدم ًمٜمٞمؾ درضم٦م اعم٤مضمًتػم ُمـ ىمًؿ  ه3646ًمٕمٌد اهلل سمـ ومريح اًمٌٝمالل، )

 .اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤معمٕمٝمد اًمٕم٤مزم ًمٚم٘مْم٤مء سمج٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م

ومل شمتٜم٤مول إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م واهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م واحلقيمٛم٦م، وهل دراؾم٦م ُمٞمداٟمٞم٦م  

 إٟمام شمريمزت قمغم اجل٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل.



 إيامن سمٜم٧م ؾمالُمف سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓمقيرش : د.إقمداد.....       إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  

        34 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

، د. ؾمٕمد سمـ قمكم احلقيمٛم٦م اعم١مؾمًٞم٦م واًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمدراؾم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 (، جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًمتج٤مري٦م اعمٕم٤مسة.م4237اًمقاسمؾ، )

اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤محلقيمٛم٦م، وذًمؽ ُمـ ظمالل قمرض وهذا اًمٌح٨م هيدف عمٕم٤مجل٦م سمٕمض 

احلقيمٛم٦م ذم اًمّمٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م، واحلقيمٛم٦م اعم١مؾمًٞم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، واحلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م 

ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ويريمز اًمٌح٨م قمغم دور احلقيمٛم٦م ذم رومع يمٗم٤مءة اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، 

 ٦م سم٤مًمرىم٤مسم٦م أو احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م.ُمـ همػم شمٓمرق ًمٚمٛم٤ًمئؾ وإطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م

قمٌد  اًمٓم٤مهر ظمٚمٞمٗم٦م ،احلقيمٛم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ ُمٜمٔمقر وم٘مٝمل اًمدراؾم٦م اًمث٤مًمث٦م:

(، اعمجٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م، اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمٕمرسمٞم٦م م4238اًمًالم إؾمقد )

 ًمالؾمتِم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وشمٜمٛمٞم٦م اعمقارد اًمٌنمي٦م.

طمقيمٛم٦م اعمّم٤مرف اًمت٘مٚمٞمدي٦م واعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ويًٚمط  وهق يٌح٨م ذم اًمٗمرق سملم 

 اًمْمقء قمغم ُم٤ًممه٦م احلقيمٛم٦م ذم رومع يمٗم٤مءة اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م.

إن اإلـم٤مر اًمّم٤مدر قمـ ُم١مؾم٦ًم وئمٝمر اًمٗمرق سملم اًمٌح٨م واًمدراؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م 

ٟم٤مطمٞم٦م  اًمٜم٘مد اًمذي هق حمؾ اًمدراؾم٦م يِمّٙمؾ ضم٤مٟم٤ٌم ٟمٔم٤مُمٞم٤م ًمٚمٛمقوقع، وحمّؾ اًمٌح٨م ومٞمف هق ُمـ

 يريّمز قمغم اجلقاٟم٥م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم اإلـم٤مر. وم٘مٝمٞم٦م ٟمٔمري٦م شم٠مصٞمال ذقمٞم٤م

 :ايبشح َٓٗر

إن اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اعمٜم٤مؾم٥م عمثؾ هذه اًمدراؾم٤مت هق اعمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمكم اًمقصٗمل> طمٞم٨م إن 

اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ي٘مدُمٝم٤م هذا اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل شمٙمقن دىمٞم٘م٦م، يمام يٛمت٤مز سم٠مٟمف أيمثر ُمروٟم٦م ذم اًمقصػ 

 أراء وقء ذم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اًمٜمّمقص وحتٚمٞمؾ اًمٜمٔمري٦م، اعمٕمٚمقُم٤مت مجع شمؿّ  طمٞم٨م >ٚمٞمؾواًمتح

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 :أيت اعمٜمٝم٩م وومؼ ًمإلـم٤مر اًمٜمٔمري٦م اًمدراؾم٦م وشمًػم

 : أٚاًل

 اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م واًمٌٜمقك ًمٚمٛمّم٤مرف اًمنمقمٞم٦م احلقيمٛم٦م إـم٤مر اقمتامد -3

 آؾمت٘مرائٞم٦م، ًمٚمدراؾم٦م ُم٤مدة ، ه8/3663/:3 :سمت٤مريخ إول، سم٤مإلصدار اًمًٕمقدي٦م

 .اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م واعمّم٤مرف اًمٌٜمقك ذم ٤مُمٚمزُمً  ٤موٟمٛمقذضًم 
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 اعم١مرخ اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٌٜمقك ذم ًمٚمحقيمٛم٦م اًمرئٞم٦ًم اعم٤ٌمدئ اقمتامد -4

 .اؾمؽمؿم٤مدي٦م يمامدة ،م4236/ُم٤مرس: سمت٤مريخ

 وأسمقاب ُمقاد ُمـ اإلـم٤مر شمْمٛمٜمف ُم٤م اؾمت٘مراء سمٕمد اًمرئٞم٦ًم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ أهؿ اظمتٞم٤مر -5

 .وم٘مٝمل سُمٕمد ذات ووم٘مرات

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ذيمر سمٕمد اًمٌح٨م حمؾ سم٤معم٠ًمًم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمقارد اإلـم٤مر ٟمص إمم اإلؿم٤مرة -6

 .اإلـم٤مر ٟمّص  ذيمر سمٕمد - ذًمؽ حيت٤مج ومٞمام - اًمتٕم٘مٞم٥م -7

 : ثاًْٝا

 وضمف وسمٞم٤من إىمقال، أدًم٦م شمتٌع ُمع اًمٗم٘مٝمٞم٦م، آدم٤مه٤مت طم٥ًم اخلالف قمرض -

 .قمٜمٝم٤م سمف جي٤مب وُم٤م ُمٜم٤مىمِم٤مت، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يرد ُم٤م وذيمر آؾمتدٓل،

 .اعم٤مزم واجل٤مٟم٥م اًمنمقمل اجل٤مٟم٥م ذم إصٚمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مدر سم٤مًمرضمقع اًمٕمٜم٤مي٦م -

سمٜمّمف، وم٢مين أوٕمف سملم طم٤مسشملم، وأذيمر ذم  ٓىمتّم٤مدُمـ يمت٥م اًمٗم٘مف أو اقمٜمد ٟم٘مؾ اًمٙمالم  -

اهل٤مُمش اؾمؿ اعمرضمع ُم٤ٌمذة، وإذا يم٤من اًمٙمالم سم٤معمٕمٜمك، أو جمٛمققم٤م ُمـ أيمثر ُمـ ُمرضمع، 

وم٢مٟمف ُمـ مل أوصمؼ ؿمٞمئ٤م وم٢مين أوع ذم اهل٤مُمش أؾمامء اعمراضمع ُمًٌقىم٦م سمٙمٚمٛم٦م )يٜمٔمر(، وطمٞم٨م 

 اضمتٝم٤مد اًم٤ٌمطمث٦م.

 .آؾمتٓمراد ودمٜم٥م اًمٌح٨م، ُمقوقع قمغم اًمؽميمٞمز -

 .ؾمقره٤م وسمٞم٤من أي٤مت رىمٞمؿشم -

 أو اًمّمحٞمحلم ذم شمٙمـ مل إن - درضمتٝم٤م ذم اًمِم٠من أهؾ ذيمره ُم٤م وسمٞم٤من إطم٤مدي٨م ختري٩م -

 .سمتخرجيٝم٤م طمٞمٜمئذ وم٠ميمتٗمل يمذًمؽ يم٤مٟم٧م وم٢من - أطمدمه٤م

 .قمٚمٞمٝم٤م واحلٙمؿ إصٞمٚم٦م، ُمّم٤مدره٤م ُمـ أصم٤مر ختري٩م -

 .ٟمت٤مئ٩م ُمـ اًمدراؾم٦م شمْمٛمٜمتف ُم٤م شمٚمخص ًمٚمٌح٨م ظم٤ممت٦م ووع -

 .اًمٌح٨م عمّم٤مدر ومٝمرس ووع -
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 :ايبشح تكشُٝات

 :ُمٓم٤مًم٥م صمالصم٦م اًمتٛمٝمٞمد وومٞمف

 اًمتٕمريػ سم٤معمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م إول:

 اعمراد سم٤محلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م وأمهٞمتٝم٤م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

اًمتٕمريػ سم٢مـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م.

 اعمٌح٨م إول: إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمتِمٙمٞمؾ اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م وشمٕمٞمٞمٜمٝم٤م وقمْمقيتٝم٤م.

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 طمٙمؿ شمِمٙمٞمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م إول:

 ذوط أقمْم٤مء اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م. ٤مين:اعمٓمٚم٥م اًمث

 اعمٌح٨م اًمث٤مين: إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمٛمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م وقمالىمتٝم٤م سمٛم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد.

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 اًمتقصٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٕمٛمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م إول:

 اًمتقصٞمػ اًمٗم٘مٝمل ًمٕمالىم٦م اًمٚمج٤من سمٛم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مؾمت٘مالًمٞم٦م اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م.اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م: 

 وومٞمف صمالصم٦م ُمٓم٤مًم٥م:

 طمٙمؿ اإلًمزام سمٗمتقى اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م إول:

 وقاسمط اؾمت٘مالل اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

طمٙمؿ إومّم٤مح اًمٚمجٜمـ٦م اًمنمـقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾمًـ٦م سمٖمـرض إطم٤مـمتٝمـ٤م قمــ ارشمٙمـ٤مب  اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م:

 وُم٤ٌمدئ اًمنميٕم٦م. اعمٍمف عمخ٤مًمٗم٤مت ٕطمٙم٤مم

 اعمٌح٨م اًمراسمع: أهداف طمقيمٛم٦م قمٛمؾ اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م، وطمٙمٛمٝم٤م.

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 أهداف طمقيمٛم٦م أقمامل اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م إول:
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 طمٙمؿ طمقيمٛم٦م أقمامل اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 اعمٌح٨م اخل٤مُمس: اعمراد سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م، وطمٙمؿ اظمتالط إُمقال ومٞمٝم٤م.

 وومٞمف ُمٓمٚم٤ٌمن:

 اعمراد سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م إول:

 اظمتالط اعم٤مل ذم اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م. اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين:

 .اخل٤ممت٦م

 .ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع 
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 ايتُٗٝد

 ايشسع١ٝ: ٚايًذإ اإلسال١َٝ، باملصسف١ٝ األٍٚ: ايتعسٜف املطًب

 ٟمٔمًرا واعم٘م٤مُمرة، اًمرسم٤م خم٤مـمر ُمـ اعمٍمومٞم٦م اعمٜمٔمقُم٦م شم١مُمـ اًمتل هل اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م

 اعمٕم٤مسة سم٤معمٍمومٞم٦م ًمٚمخروج إُمؾ هل شمٕمتؼم وسم٤مًمت٤مزم واعمت٤مضمرة، اعمِم٤مريم٦م أؾم٤مس قمغم ًم٘مٞم٤مُمٝم٤م

 .(3)واًمٙمٗم٤مءة واًمرسمح واًمتٜمٛمٞم٦م آؾمتثامر ُمـ آوم٤مق ٟمحق هب٤م وآٟمٓمالق واًمديقن، اًمرسم٤م أزُم٦م ُمـ

 ًمدى إُمقال ومقائض مجع قمغم شمٕمٛمؾ ُم٤مًمٞم٦م، ُم١مؾم٦ًم ومٝمق اإلؾمالُمل اعمٍمف أُم٤م

 ٕطمٙم٤مم ووم٘م٤مً  اًمتٜمٛمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ واجلامقم٦م، اًمٗمرد ًمّم٤مًمح آؾمتثامر ذم وشمقضمٞمٝمٝم٤م إؿمخ٤مص،

 .واًمٙمٞم٤مٟم٤مت ًمألومراد واعمٍمومٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م اخلدُم٤مت شم٘مديؿ ُمع ،(4)وُم٘م٤مصده٤م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنميٕم٦م

 شمقضمٞمٝمٝم٤م صمؿ اعمدظمرات، دمٛمٞمع ذم اإلؾمالُمل اعمٍمف وفمٞمٗم٦م شمؽميمز اًمتٕمريػ ظمالل ُمـ

 .واًمدوًم٦م واعمجتٛمع اًمٗمرد قمغم وم٤مئدهت٤م شمٕمقد شمٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذم ًمتًٝمؿ >اإلٟمامئٞم٦م اتآؾمتثامر وضمفٕ

إن ٟمِم٤مط اعمٍمف اإلؾمالُمل إؾم٤مد هق إدارة إومراد داظمؾ اعمجتٛمع قمغم اٟمتٝم٤مج 

هل١مٓء إومراد أُمقاهلؿ اًمًٚمقك آىمتّم٤مدي اًمذي يتقاومؼ ُمع اًمنمع احلٙمٞمؿ> إُمر اًمذي حيٗمظ 

ويٕمٛمؾ قمغم شمٜمٛمٞمتٝم٤م، سمؾ ويٕمٛمؾ قمغم شمقضمٞمٝمٝم٤م اعمًتثٛمر ُمـ ظمالل سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م آدظم٤مر ويمٞمٗمٞم٦م 

 اإلٟمٗم٤مق طمتك يٙمقن آؾمتثامر ٟم٤مضمح وي١ميت صمامره آىمتّم٤مدي٦م.

وم٤معمٍمف اإلؾمالُمل يٕمقد اًمٜم٤مس قمغم ؾمٚمقك اىمتّم٤مدي إؾمالُمل، حيٗمظ هلؿ أُمقاهلؿ 

 .(5)ؼ، ويمٞمػ يدظمر، ويمٞمػ يًتثٛمرويٜمٛمٞمٝم٤م، ومٞمقضمٝمف، يمٞمػ يٜمٗم

 واعمراضمٕم٦م اعمح٤مؾم٦ٌم هٞمئ٦م اصٓمٚمح٧م ُم٤م ومٝمل اإلـم٤مر هذا ذم اعم٘مّمقدة اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من أُم٤م

 هٞمئ٦م: )وشمٕمريٗمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، سم٤مهلٞمئ٦م شمًٛمٞمتٝم٤م قمغم ُمٕم٤ميػمه٤م ذم اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت

                                                           

د. يمامل شمقومٞمؼ طمٓم٤مب،  ،يٜمٔمر: قمالىم٦م اًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًمٌٜمقك اعمريمزي٦م، )اعمِمٙمالت واًمتٕم٘م٤ٌمت ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م (3)

 . 344، ص ه3645ًمتٜمٛمٞم٦م، ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، سمح٨م ُم٘مدم ًمٜمدوة دور اعم١مؾم٤ًمت اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم آؾمتثامر وا

 ُمـ قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمدورة ُم٘مدم سمح٨م اًمًٕمد، حمٛمد أمحد .د اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف ذم وأصمره٤م اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م: يٜمٔمر (4)

 .4ص ،اإلؾمالُمل اعم١ممتر عمٜمٔمٛم٦م اًمت٤مسمع اًمدوزم اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف جمٛمع دورات

 .4ص ،اًم٤ًمسمؼاعمرضمع  (5)
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 اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت أٟمِمٓم٦م اًمتزام قمغم واإلذاف واعمراضمٕم٦م، اًمتقضمٞمف، سمقاضم٥م ُمٙمٚمٗم٦م ُمًت٘مٚم٦م

 .(3)(اإلؾمالُمٞم٦م واعمٍمومٞم٦م سم٤مًمتٛمقيؾ اعمتٕمٚم٘م٦م واًم٘مرارات اًمٗمت٤موى، وإصدار سم٤مًمنميٕم٦م، اإلؾمالُمٞم٦م

إن صمٛمرة اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م داظمؾ اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم هق اًمٕمٛمؾ قمغم ضمٕمؾ اًمٕمٛمؾ اعم٤مزم داظمؾ 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمٖمراء، يمام أن اعم١مؾم٦ًم اعمٍمومٞم٦م ُمٚمتزم إمم طمد يمٌػم سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتل حتدده٤م اًمنميٕم٦م 

شمٚمؽ اًمٚمج٤من حت٤مومظ دائام قمغم اعم٤ٌمدئ اًمتل أرؾم٤مه٤م اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ، ومٞمتؿ سمذًمؽ احلٗم٤مظ قمغم 

اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم اًمّم٤مذم اًمٌٕمٞمد قمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمنمقمٞم٦م، وشم٘مقم اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م سم٤مإلومت٤مء ذم 

ًتٛمرة قمغم اًمٕمٛمؾ اعم٤ًمئؾ اًمتل شُمٕمرض قمٚمٞمٝم٤م، يمام شم٘مقم شمٚمؽ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمرىم٤مسم٦م اعم

 اعمٍمذم.

 سم٠مطمٙم٤مم آًمتزام إمم اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم ٟمِم٤مط شمقضمٞمف وصمٛمرهت٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من ٖمرضوم

 ومٞمام اًمٗمتٞم٤م ظمالل ُمـ وذًمؽ >اًمنمقمٞم٦م اعمخ٤مًمٗم٤مت قمـ وطمٗمٔمٝم٤م وُم٤ٌمدئٝم٤م، اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنميٕم٦م

 اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم واًمتٜمٗمٞمذ آًمتزام وُمت٤مسمٕم٦م اًمالزُم٦م، اًمْمقاسمط وووع ُم٤ًمئؾ، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ُيٕمرض

  .(4)قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ٌمذة سم٤مًمرىم٤مسم٦م اعمٍمومٞم٦م

وهٜم٤مك رضورة عمثؾ شمٚمؽ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م طمٞم٨م إهن٤م شم٘مقم سم٤معمراضمٕم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمتٕم٤مُمالت 

اعمٍمومٞم٦م، إُمر اًمذي جيٕمٚمٝم٤م شمّمدر اًمٕمديد ُمـ اعمٕم٤ميػم ؾمقاء ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم أو ًمٚمٛمراضمٕم٦م أو طمتك 

سمِمٙمؾ ُمًتٛمر قمغم شم٘مٞمٞمؿ شمٚمؽ اعمٕم٤ميػم أظمالىمٞم٤مت اًمٕمٛمؾ داظمؾ اًمٍماوم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وشمٕمٛمؾ 

 طمتك يتؿ شم٘مديؿ اخلدُم٦م اعمٍمومٞم٦م ووم٘م٤ًم ًمألؾمس واًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م.

 

                                                           

 وإظمالىمٞم٤مت واحلقيمٛم٦م واعمراضمٕم٦م اعمح٤مؾم٦ٌم عمٕم٤ميػم اًمٙم٤مُمؾ اًمٜمص ) وإظمالىمٞم٤مت، واحلقيمٛم٦م واعمراضمٕم٦م اعمح٤مؾم٦ٌم ُمٕم٤ميػم (3)

 .اًمْمٌط ُمٕم٤ميػم ، إول اعمٕمٞم٤مر ،واًمتقزيع ًمٚمٜمنم اعمٞمامن داراًمري٤مض،  ، ه3659 صٗمر طمتك اقمتامده٤م شمؿّ  اًمتل

 اًمًٕمقدي٦م، ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم اًمٕم٤مُمر، وم١ماد سمـ اًمرمحـ قمٌد شمٓمٌٞم٘مٞم٦م، وم٘مٝمٞم٦م دراؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٤مت: يٜمٔمر (4)

 .64ص ، د.ت،اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم ضم٤مُمٕم٦م اًمنميٕم٦م، يمٚمٞم٦م
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 ايجاْٞ املطًب

 ٚأُٖٝتٗا ايشسع١ٝ باحلٛن١ُ املساد

 :يغ١ احلٛن١ُ

 (. government ) اإلٟمجٚمٞمزي ًمٚمٛمّمٓمٚمح شمرمج٦م وهق طمدي٨م، ًمٗمظ احلقيمٛم٦م

 :ُمٕم٤من قمغم شمدور اًمٚمٖم٦م ذم( طمٙمؿ) وُم٤مدة

 .سم٤محلََٙمٛم٦م ُمٜمٕمتٝم٤م :أي وأطمٙمٛمتٝم٤م، اًمداسم٦مَ  وطمٙمٛم٧م. اعمٜمع: احلُْٙمؿ إول: 

َ طَم٤ميمؿ اًمٜم٤َّمس سَملم ًمْٚمَح٤ميِمؿ ىمٞمؾ َهَذا َوُمـ ورددت، َُمٜمَْٕم٧م سمَِٛمْٕمٜمك وطمٙمَّٛم٧م ِٕ فُ >   ُمـ اًمٔم٤َّمملِ  يْٛمٜمَع ٟمَّ

 .(3)اًمٔمُّٚمؿ

 .(4)سم٤مًمٕمدل اًم٘مْم٤مء سمف ويراد احلٙمؿ ومٞمٓمٚمؼ اًم٘مْم٤مء> سمٛمٕمٜمك احلٙمؿ اًمث٤مين:

 .(5)وإطمٙم٤مُُمٝمام واًم٘مقل اًمٗمٕمؾ إشم٘م٤من: وهل احلٙمٛم٦م، سمٛمٕمٜمك احلٙمؿ اًمث٤مًم٨م:

 .(6)ًمألُمقر اعمت٘مـ: واحلٙمٞمؿ

 ًمٗمظ ُمـ اًمٕم٤مم ُمٕمٜم٤مه أن إٓ اًمقزن، هذا قمغم اًمٚمٖمقي٦م اًم٘مقاُمٞمس ذم يرد مل طمقيمٛم٦م ومٚمٗمظ

 .ُمقوٕمٝم٤م ذم إُمقر وووع واًمٗم٤ًمد، اًمٔمٚمؿ عُمٜم قمغم ؾمٌؼ يمام يدّل  اًمذي احلٙمؿ

 :ااصطالًس احلٛن١ُ

 ومح٤مي٦م ًمٚمٛمٍمف، اًمٕمٚمٞم٤م واإلدارة اإلدارة جمٚمس ىمٌؾ ُمـ إداء ُمراىم٦ٌم :هلاحلقيمٛم٦م، 

 اخل٤مرضمٞملم، سم٤مًمٗم٤مقمٚملم ه١مٓء سمٕمالىم٦م آهتامم إمم سم٤مإلو٤موم٦م واعمقدقملم، إؾمٝمؿ محٚم٦م طم٘مقق

 

                                                           

 اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ، سمػموت،3ط ُمرقم٥م، قمقض حمٛمد: حت٘مٞمؼ إزهري، سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلروي، اًمٚمٖم٦م، هتذي٥م: يٜمٔمر (3)

 .;6/8 ،م4223 اًمٕمريب،

 أمحد: حت٘مٞمؼ مح٤مد، سمـ إؾمامقمٞمؾ اجلقهري، اًمٕمرسمٞم٦م، وصح٤مح اًمٚمٖم٦م شم٤مج اًمّمح٤مح >;6/8، ، اهلرويهتذي٥م اًمٚمٖم٦م: يٜمٔمر (4)

 .8/4685 ،م9:;3- ه3629 ،ًمٚمٛماليلم اًمٕمٚمؿ دار، سمػموت، 6ط قمٓم٤مر، اًمٖمٗمقر قمٌد

 ، ه3646 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ، سمػموت،3ط اعمجددي، اإلطم٤ًمن قمٛمٞمؿ حمٛمد اًمؼميمتل، اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمتٕمريٗم٤مت: يٜمٔمر (5)

 .3:ص

 ، سمػموت،7ط حمٛمد، اًمِمٞمخ يقؾمػ: حت٘مٞمؼ اًم٘م٤مدر، قمٌد سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمق، اًمرازي، اًمّمح٤مح خمت٤مر: يٜمٔمر (6)

 .:9ص ،م;;;3- ه3642، اًمٕمٍمي٦م اعمٙمت٦ٌم
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 .(3)اًمرىم٤مسمٞم٦م اهلٞمئ٦م وؾمٚمٓم٤مت اًمتٜمٔمٞمٛمل اإلـم٤مر ظمالل ُمـ شمتحدد واًمتل

 وإدارات اعمراضمٕم٦م وجل٤من اًمنمقمٞم٦م، واًمٚمج٤من اهلٞمئ٤مت: ُمثؾ ،اًمرىم٤مسمٞم٦م اهلٞمئ٦م تضمٝم٤مو

 .وٟمحقه واعمح٤مؾم٦ٌم واعمراضمٕم٦م آًمتزام

ومٛمـ ُمالطمٔم٦م اًمتٕمريػ اًم٤ًمسمؼ ٟمٚمحظ أٟمف ي٘مّمد سم٤محلقيمٛم٦م ذم اصٓمالح آىمتّم٤مديلم هل 

اًمٌٜمؽ أو قمٛمٚمٞم٦م ُمراىم٦ٌم إداء اعم٤مزم ُمـ ظمالل اإلدارة اًمٕمٚمٞم٤م داظمؾ اعم١مؾم٦ًم اعم٤مًمٞم٦م، ؾمقاء يم٤من 

اعمٍمف اعم٤مزم واعمتٛمثؾ ذم أقمْم٤مء جمٚمس إدارهت٤م> هبدف مح٤مي٦م احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمقدقملم ومحٚم٦م 

إؾمٝمؿ سم٤معم١مؾم٦ًم اعمٍمومٞم٦م، هذا ومْمال قمـ آهتامم سمٕمالىم٦م إدارة اعمٍمف سم٤مًمٗم٤مقمؾ اخل٤مرضمل 

ٞم٦م يمام واًمذي يتحدد ُمـ ظمالل ؾمٚمٓم٦م اهلٞمئ٦م اًمرىم٤مسمٞم٦م واإلـم٤مر اًمتٜمٔمٞمٛمل داظمؾ اعم١مؾم٦ًم اعمٍموم

 ٟمّص قمٚمٞمف اًمتٕمريػ.

 :املصازف يعٌُ ايشسع١ٝ احلٛن١ُ َٔ املساد

 ُم١مؾم٤ًمت ظمالهل٤م ُمـ شمْمٛمـ اًمتل واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعم١مؾمًٞم٦م اًمؽمشمٞم٤ٌمت جمٛمققم٦م: هل

 اهلٞم٤ميمؾ ُمـ وطمدة يمؾ قمغم وُمًت٘مؾ ومٕم٤مل ذقمل إذاف وضمقد اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م اخلدُم٤مت

 هب٤م، اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٕمٚمقُم٤مت وٟمنم اًمنمقمٞم٦م، واًم٘مرارات اًمٗمت٤موى إصدار: أشمٞم٦م واإلضمراءات

 .(4)اًمداظمكم اًمنمقمل آًمتزام وُمراضمٕم٦م

 ووٌٓم٤م، ووقطم٤م أيمثر ًمتّمٌح ٕقمامهل٤م ًمقائح سمقوع اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من إًمزام: هل وىمٞمؾ

ـ واوح شمّمقر ذم اًمٗمّمؾ، ذم اًمنقم٦م سمًٌٌٝم٤م ويتٞمن اعمٝم٤مم، ُمٕمروم٦م ُمٕمف وشمًٝمؾ  أقمْم٤مء يٛمٙمِّ

 .(5)واوح٦م آًمٞم٦م وومؼ اًمتٍمف ُمـ اًمٚمجٜم٦م

                                                           

 .33ص، اًم٘مقُمل آؾمتثامر سمٜمؽ ،يقؾمػ طمًـ حمٛمد وُمٕم٤ميػمه٤م، احلقيمٛم٦م حمددات: يٜمٔمر (3)

يٜمٔمر: اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم اإلؾمالُمل اعم٤ٌمدئ واعمامرؾم٤مت، شمرمج٦م: يمرد ؾم٤مسمؽ دراؾم٤مت إؾمقاق اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، د.ط،  (4)

 قمْمقا سملم قم٤ممل ومم٤مرس. 87، وهق ُمـ شم٠مًمٞمػ ومريؼ قمٚمٛمل يمٌػم وؿ 997، ص ه3657اًمري٤مض، د.ن، 

، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمٛم١ممتر اًمث٤مًم٨م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمٌٕمكم احلٛمٞمد قمٌدد.  وآًمٞم٤مشمف، ُمٕم٤معمف اًمنمقمٞم٦م شم٘مٜملم أقمامل اهلٞمئ٤مت: يٜمٔمر (5)

 سمٙمر، داود حمٛمد. د ،(وآًمٞم٤مشمف ُمٕم٤معمف) :اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٤مت أقمامل شم٘مٜملم >:3-39ص،  ه3646ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

 .32-;ص،  ه3646، اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م



 إيامن سمٜم٧م ؾمالُمف سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓمقيرش : د.إقمداد.....       إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  
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 ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م، ًمْمامن واوح وهٞمٙمؾ إـم٤مر إمم حتت٤مج واضمٌٝم٤م أداء أصمٜم٤مء اًمنمقمٞم٦م وم٤مًمٚمج٤من

 اًمٚمجٜم٦م قمٛمؾ يٜمٔمؿ شمرشمٞم٥م أي يٕمدّ  إؾم٤مس هذا وقمغم ىمراراهت٤م، وإًمزاُمٞم٦م اؾمت٘مالًمٞمتٝم٤م، سم٤مًمذات

 .(3)اًمنمقمٞم٦م احلقيمٛم٦م ٟمٔم٤مم ُمـ ضمزءاً  إدارهت٤م، وآًمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م

 :أُٖٝتٗا

ضمقد و قمـ احلدي٨م يًتدقملووٌٓمٝم٤م  اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦مطمقيمٛم٦م  جم٤مل ذم اًمٕمٛمؾإن 

 واًمتنميٕمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م، اًمتٜمٔمػمي٦م، اعمًتقي٤مت قمغم طمدوده وٌطإـم٤مر وشمنميٕم٤مت هتدف إمم 

 .اإلؾمالُمل اًمنمقمل اعمٜمٔمقر ُمـشمٜمٓمٚمؼ 

 ًمٚمرىم٤مسم٦م ُمٕم٤ميػم وضمقد قمدم أو همٞم٤مب إن اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م جم٤مل ذم اًم٤ٌمطمثقن ويرى

 ٟمِم٤مـمٝم٤م اشمًع أن سمٕمد حمتٛمٚم٦م، سمٛمخ٤مـمر هيدد اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اعمّم٤مرف ذم اًمنمقمٞم٦م

 :وضمقده٤م يٜمٌٖمل اًمتل اعمٕم٤ميػم شمٚمؽ وُمـ شم٘مري٤ًٌم، اًمٕم٤ممل سمٚمدان مجٞمع وقمؿّ 

 -شمٕمديؾ اًمٜمٔمؿ إؾم٤مؾمٞم٦م وقم٘مقد اًمت٠مؾمٞمس ًمتتْمٛمـ اًمٜمص ساطم٦م قمغم: أوًٓ:

 اؾمت٘مالل اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م. -3

 .ىمراراهت٤م إًمزام -4

 .ُمٙم٤مومآهتؿ وحتديد قمْمقيتٝمؿ وُمدة أقمْم٤مئٝم٤م شمٕمٞملم -5

 قمٛمٚمٞم٦م وشمٜمٛمٞمطوُم١ًموًمٞمتٝم٤م،  اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٦م إذاف حت٧م داظمكم ذقمل شمدىمٞمؼ وضمقد: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .ودىمٞمؼ ُمٗمّمؾ وضمف قمغم اًمتدىمٞمؼ

 -صم٤مًمث٤ًم: رضورة آشمٗم٤مق قمغم ووع ُمٕم٤ميػم حمددة وواوح٦م حتدد:

 .اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٦م ٕقمْم٤مء اعمٓمٚمقب اًمت٠مهٞمؾ ُمًتقى

 اؾمت٘مالًمٞمتٝم٤م. شم١ميمد قمغم -

وحتدد إقمامل اعمٓمٚمقسم٦م ُمٜمٝم٤م واظمتّم٤مص٤مهت٤م قمغم وضمف اًمدىم٦م واًمتٗمّمٞمؾ وسمخ٤مص٦م طمؼ  -

اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتٗمتٞمش واًمٗمحص واًمتدىمٞمؼ جلٛمٞمع إقمامل، وإي٘م٤مف أي قمٛمٚمٞم٤مت خم٤مًمٗم٦م 

                                                           

 .998ص، يمرد :شمرمج٦م واعمامرؾم٤مت، اعم٤ٌمدئ -اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم اإلؾمالُمل: يٜمٔمر (3)
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عم٘مررات اهلٞمئ٦م وأطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م> وذًمؽ ًمتالذم رىم٤مسم٦م ُم٤م يٕمرض وم٘مط قمغم اهلٞمئ٦م 

 .(3)وُمٕم٤مُمالت، وأيْم٤ًم ًمتالذم أٓ شمٗمتل إٓ ومٞمام شمًتٗمتك ومٞمفُمـ قم٘مقد 

دوريـ وطم٥ًم اًمدراؾم٤مت وم٢من أمهٞم٦م احلقيمٛم٦م ًمٚمٕمٛمؾ اعمٍمذم اإلؾمالُمل، شمٜمٌع ُمـ 

 -ُمٝمٛملم شمْمٓمٚمع هبام احلقيمٛم٦م:

 .اًمنميٕم٦م ُمع شمتقاومؼ اعمٍمف أٟمِمٓم٦م سم٠من اعمّمٚمح٦م أصح٤مب ـمٛم٠مٟم٦م إول:

 ،سمٙمٗم٤مءة ُمقارده٤م وإدارة ىمٞمٛمتٝم٤م حتًلم قمغم اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف ىمدرة ُمـ اًمت٠ميمد اًمث٤مين:

 .(4)ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس وصم٘م٦م اعم١مؾم٦ًم اؾمت٘مرار قمغم واعمح٤مومٔم٦م

 

 ايجايح املطًب

  يًُصازف ايشسع١ٝ احلٛن١ُ بإطاز ايتعسٜف

 ايشعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف ايعا١ًَ احمل١ًٝ ٚايبٓٛى

 اعمٛمٚمٙم٦م ذم اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م ٟمِم٤مط مت٤مرس اًمتل واعمّم٤مرف ًمٚمٌٜمقك إذاذم إـم٤مر هق

 احلقيمٛم٦م عمامرؾم٤مت أدٟمك طمد ووع إمم هتدف أومم ُمرطمٚم٦م يٕمدّ  واإلـم٤مر اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م

 سم٤مٕطمٙم٤مم آًمتزام سمٞمئ٦م وشمٕمزيز اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٍمومٞم٦م ٟمِم٤مط سمٛمامرؾم٦م اًمٕمالىم٦م ذات اًمنمقمٞم٦م

 واًمٚمجٜم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م واإلدارة اإلدارة، جمٚمس وُم١ًموًمٞم٤مت أدوار وحتديد اًمنمقمٞم٦م، واعم٤ٌمدئ

 سم٤مًٓمتزام اعمتٕمٚم٘م٦م إظمرى اجلقاٟم٥م ُمـ ًمٕمدد سم٤مإلو٤موم٦م اًمداظمٚمٞم٦م، اًمرىم٤مسم٦م وإدارات اًمنمقمٞم٦م،

 .وُم٤ٌمدئٝم٤م اًمنميٕم٦م سم٠مطمٙم٤مم

 اًمّمالطمٞم٤مت إمم اؾمتٜم٤مدا اًمًٕمقدي> اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم ُمـ اإلـم٤مر هذا صدر وىمد

  .(6)اًمٌٜمقك ُمراىم٦ٌم وٟمٔم٤مم ،(5)ٟمٔم٤مُمٝم٤م سمٛمقضم٥م سم٤معم١مؾم٦ًم اعمٜمقـم٦م

                                                           

 اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمدورة ُم٘مدم سمح٨م اًمٌٕمؾ، حمٛمقد احلٛمٞمد قمٌد. د. أ اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م: يٜمٔمر (3)

 . 53-52ص ،اإلؾمالُمل اعم١ممتر عمٜمٔمٛم٦م اًمت٤مسمع اًمدوزم اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف جمٛمع دورات ُمـ قمنمة

 .979ص، ؾم٤مسمؽ يمرد :شمرمج٦م واعمامرؾم٤مت، اعم٤ٌمدئ -اًمٜمٔم٤مم اعم٤مزم اإلؾمالُمل: يٜمٔمر (4)

 . ه45/7/3599 :وشم٤مريخ ،(45) رىمؿ اعمٚمٙمل اعمرؾمقم سمٛمقضم٥م اًمّم٤مدر (5)

 /44 :وشم٤مريخ/7/م :رىمؿ اعمٚمٙمل سم٤معمرؾمقم اًمّم٤مدر اًمًٕمقدي، اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم ُمـ اًمّم٤مدر اًمٌٜمقك ُمراىم٦ٌم ٟمٔم٤مم (6)

 . ه4/35:8
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 ايدافع إلصداز اإلطاز:

 ذم اعمٚمحقظ اًمٜمٛمق هق اًمًٕمقدي اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم ُمـ اإلـم٤مر هذا إلصدار اًمداومع

 اعمتقاوم٘م٦م اعمٍمومٞم٦م واخلدُم٤مت اعمٜمتج٤مت ظمالل ُمـ وآؾمتثامر اًمتٛمقيؾ وٟمقاومذ ظمدُم٤مت طمجؿ

ظ وعم٤م اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اعمرظمّم٦م اًمٌٜمقك ذموُم٤ٌمدئٝم٤م  اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ُمع  شم٤ٌميـ ُمـ حُلِ

 اعمٜمٔمِّؿ ضمٕمؾ مم٤م >آظمر إمم ُمٍمف ُمـ ووقاسمٓمٝم٤م وإضمراءاهت٤م قمٛمٚمٝم٤م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من سملم

 احلد( إومم ُمرطمٚمتف ذم) يٛمثؾ اًمذي اإلـم٤مر هذا يّمدر( اًمًٕمقدي اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم)

 .اًمتٓمٌٞمؼ واضم٦ٌم اعمٕم٤ميػم ُمـ إدٟمك

 :إىل األٚىل َسسًت٘ يف احلٛن١ُ إطاز ٜٚٗدف

 احلد ُمـ خم٤مـمر قمدم آًمتزام سم٤مٕطمٙم٤مم واعم٤ٌمدئ اًمنمقمٞم٦م.  -3

 دقمؿ اؾمت٘مرار صٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٜمٛمق آىمتّم٤مدي. -4

 حتًلم اًمٙمٗم٤مءة اًمتِمٖمٞمٚمٞم٦م وصٜمع اًم٘مرارات ًمٜمِم٤مط وصٜم٤مقم٦م اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. -5

 ضمذب آؾمتثامرات اخل٤مرضمٞم٦م ذم إصقل اعمتقاوم٘م٦م ُمع أطمٙم٤مم وُم٤ٌمدئ اًمنميٕم٦م. -6

 إدارة رأس اعم٤مل اًمداظمكم. يمٗم٤مءة -7

حتًلم اًمث٘م٦م سملم أصح٤مب اعمّمٚمح٦م اًمرئٞمًٞملم، وهؿ أي ؿمخص ًمف ُمّمٚمح٦م ذم اعمٍمف،  -8

 ُمثؾ: اعم٤ًممهلم واعمقفمٗملم واعمًتثٛمريـ واًمدائٜملم واًمٕمٛمالء واعمقرديـ واعمنموملم. 

 .(3)واعمتٛمقًملم واعمًتثٛمريـ اعمقدقملم ُمع اًمٕمالىم٦م شمٕمزيز -9

 : ٚأقشاَ٘ اإلطاز ٚصف

 -:ُا ٜأتٞن أبٛاب تشع١ َٔ اإلطاز ٜتهٕٛ

 .متٝمٞمدي٦م أطمٙم٤مم: إول اًم٤ٌمب

 .اًمنمقمٞم٦م احلقيمٛم٦م إـم٤مر شمٙمقيـ :اًمث٤مين اًم٤ٌمب

 .اًمتٜمٗمٞمذي٦م واإلدارة اإلدارة جمٚمس ُم١ًموًمٞم٤مت :اًمث٤مًم٨م اًم٤ٌمب

 .وقمْمقيتٝم٤موشمٕمٞمٞمٜمٝم٤م  اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م شمِمٙمٞمؾ :اًمراسمع اًم٤ٌمب

                                                           

 .م4242 ومؼماير ،32 ،إصدار ،35-6ص، يٜمٔمر إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م (3)
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 .وُمٝم٤مُمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م ُم١ًموًمٞم٤مت :اخل٤مُمس اًم٤ٌمب

 .اعمٕمٚمقُم٤مت وهي٦م آؾمت٘مالًمٞم٦م :اًم٤ًمدس اًم٤ٌمب

 .اًمداظمٚمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م :اًم٤ًمسمع اًم٤ٌمب

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمقاومذ قمٛمٚمٞم٤مت :اًمث٤مُمـ اًم٤ٌمب

 .اًمنميٕم٦م وُم٤ٌمدئ أطمٙم٤مم ُمع اعمتقاوم٘م٦م اعمٍمومٞم٦م اعمٜمتج٤مت شمٓمقير إضمراءات: اًمت٤مؾمع اًم٤ٌمب

 :ٚاإليزاّ ايصدٚز أدا٠

 ، ه8/3663/:3 :وشم٤مريخ ،(:;632646): رىمؿ اًمًٕمقدي اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم ىمرار

 ذًمؽ ُمـ ويًتثٜمك ،م4242/:/; :ُمـ اقمت٤ٌمرا سمٛمقضمٌف واًمٕمٛمؾ ًمإلطم٤مـم٦م": ًمٚمٜمّص  واعمتْمٛمـ

 اًمٌٜمقك قمغم جي٥م يمام. هب٤م ًمالًمتزام اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ومؽمة سمقضمقد اإلـم٤مر وٛمـ إًمٞمٝم٤م اعُمِم٤مر اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعمقاد

 ."سمذًمؽ ًمٚمت٘مٞمد اًمٕمٛمؾ سمخٓم٦م شم٤مرخيف ُمـ ؿمٝمر ظمالل اعم١مؾم٦ًم شمزويد واعمّم٤مرف
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 األٍٚ املبشح

 ٚعضٜٛتٗا ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ ٚتعٝني بتشهٌٝ املتعًك١ ايفك١ٝٗ األسهاّ

 اإلسال١َٝ. املصازف يف ايشسع١ٝ ايًذإ تشهٌٝ سهِ: األٍٚ املطًب

 قمدد اؾمتحْم٤مر ظمالل ُمـ اعمّم٤مرف ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من شمِمٙمٞمؾ حلٙمؿ اًمقصقل يٛمٙمـ

 -:اًمنمقمل احلٙمؿ هلذا اعم٘مدُم٤مت ُمـ

 .اًمنميٕم٦م ذم أصؾ إُمقال قمغم اًمرىم٤مسم٦م أن اعم٘مدُم٦م إومم:

 :أشمٞم٦م إدًم٦م ُمـ دوره٤م اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م وشمًتٛمد

 ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّىم٤مل شمٕم٤ممم:  أوًٓ: 

 .[65]اًمٜمحؾ: َّ ينجه

٦َم قَمَٚمْٞمَٝم٤م شَمْ٘مٚمِٞمُد قُمَٚماَمِئَٝم٤م، ": ىم٤مل اًم٘مرـمٌل  وضمف آؾمتدٓل: َتٚمِِػ اًْمُٕمَٚماَمُء َأنَّ اًْمَٕم٤مُمَّ ْ خَيْ مَل

ُُؿ اعمَُْراُد سمَِ٘مْقِل اهللَِّ  َٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  ":َوَأهنَّ يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ  َئُٚمقا َأْهَؾ اًمذِّ ًْ واًمرىم٤مسم٦م قمغم إُمقال ٓ  .(3)"وَم

يٛمٙمـ أن شمٙمقن إٓ ممـ ًمف قمٚمؿ ووم٘مف ذم جم٤مل اًمتٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف، وهؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم 

وم٘مف اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م، ومٞمج٥م اًمرضمقع هلؿ وؾم١ماهلؿ، وطمٞم٨م وضم٥م ؾم١ماهلؿ> وم٢من شمٜمّمٞمٌٝمؿ 

 .(4)واضم٥م ٕٟمف مم٤م ٓ يتّؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف

 مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حضُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم:  ٤ًم:صم٤مٟمٞم

 .[344اًمتقسم٦م: ]َّ هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

                                                           

شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ أيب سمٙمر سمـ ومرح إٟمّم٤مري اخلزرضمل ؿمٛمس اًمديـ  (3)

 - ه35:6، 4، طاًم٘م٤مهرة، اعمٍمي٦م، حت٘مٞمؼ: أمحد اًمؼمدوين وإسمراهٞمؿ أـمٗمٞمش، دار اًمٙمت٥م  ه893اعمتقرم: ، اًم٘مرـمٌل

 .33/494 ،م86;3

يٜمٔمر: اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم اًمٗمرقمٞم٦م، قمكم سمـ حمٛمد سمـ قم٤ٌمس اًمٌٕمكم، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ  (4)

اًمرطمٞمؿ اًمتٛمٝمٞمد ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل، اإلؾمٜمقي، قمٌد  ،:;م، ص;;;3اًمٗمْمٞم٠ميت، د.ط، ُمٍم، اعمٙمت٦ٌم اعمٍمي٦م، 

> همٛمز قمٞمقن اًمٌّم٤مئر ذم 5:ص ، ه3622، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 3سمـ احلًـ سمـ قمكم، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ هٞمتق، ط

 .3/578م، 7:;3 - ه3627، سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 3ذح إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر، احلٛمقي، أمحد سمـ حمٛمد ُمٙمل، ط
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وذم هذه أي٦م أيْم٤م دًمٞمؾ وإرؿم٤مد وشمٜمٌٞمف ًمٓمٞمػ، ": ىم٤مل اًمًٕمدي وضمف آؾمتدٓل:

ًمٗم٤مئدة ُمٝمٛم٦م، وهل: أن اعمًٚمٛملم يٜمٌٖمل هلؿ أن يٕمدوا ًمٙمؾ ُمّمٚمح٦م ُمـ ُمّم٤محلٝمؿ اًمٕم٤مُم٦م ُمـ 

وٓ يٚمتٗم٧م إمم همػمه٤م> ًمت٘مقم ُمّم٤محلٝمؿ، وشمتؿ ي٘مقم هب٤م، ويقومر وىمتف قمٚمٞمٝم٤م، وجيتٝمد ومٞمٝم٤م، 

ُمٜم٤مومٕمٝمؿ، وًمتٙمقن وضمٝم٦م مجٞمٕمٝمؿ، وهن٤مي٦م ُم٤م ي٘مّمدون ىمّمدا واطمدا، وهق ىمٞم٤مم ُمّمٚمح٦م ديٜمٝمؿ 

وُمـ اعمّمٚمح٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمًالُم٦م أُمقال وذُمؿ اًمٜم٤مس أن شمتٝمٞم٠م ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهٚمؿ اًمٗم٘مف  .(3)"ودٟمٞم٤مهؿ

 ًمٚمتخّمص واًمٕمٜم٤مي٦م سمٗم٘مف إُمقر اعم٤مًمٞم٦م وشُمٕملّم ًمٚمرىم٤مسم٦م قمغم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف.

يتٗم٘مد إؾمقاق ويٗمحص اًمًٚمع ويراىم٥م اًم٤ٌمقم٦م. وُمـ ذًمؽ ُم٤م روى أسمق ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من  صم٤مًمث٤ًم:

قمغم صؼمة ـمٕم٤مم، وم٠مدظمؾ يده ومٞمٝم٤م، ومٜم٤مًم٧م أص٤مسمٕمف سمٚماًل، وم٘م٤مل: ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص  ىم٤مل: ُمر اًمٜمٌل هريرة 

هذا ي٤م ص٤مطم٥م اًمٓمٕم٤مم؟ وم٘م٤مل: أص٤مسمتف اًمًامء ي٤م رؾمقل اهلل، ىم٤مل: أومال ضمٕمٚمتف ومقق اًمٓمٕم٤مم يمل 

 .(4)"يراه اًمٜم٤مس. ُمـ همش ومٚمٞمس ُمٜمل

ُم٤مرس دورا رىم٤مسمٞم٤م ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص دّل احلدي٨م قمغم أن رؾمقل اهلل  وضمف آؾمتدٓل:

٤مُم٦م اًمًقق، وُمٜمع أي ظمٚمؾ ي١مدي إمم طمرُم٦م اًمٌٞمع واًمنماء، وأصدر اًمٗمتقى ًمٚم٤ٌمئع سم٠من يٌلم اؾمت٘م

 ُم٤م قمٓم٥م ُمـ سمْم٤مقمتف طمتك يراه٤م اعمِمؽمي ومٞمٙمقن سم٤مخلٞم٤مر.

وإذا ُم٤م أؾم٘مٓمٜم٤م هذا اعمٕمٜمك قمغم إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٕمٛمؾ اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م يتٌلم 

اًمنمقمٞم٦م> إلسمٕم٤مد اعمٍمف اإلؾمالُمل قمـ أي ًمٜم٤م أن اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م شمٕمٛمؾ قمغم شمٓمٌٞمؼ احلقيمٛم٦م 

ؿمٌٝم٦م ظمالل شمٕم٤مُمٚمف اعم٤مزم، وشمًتٕملم قمغم ذًمؽ سم٤مًمٗمت٤موى اًمتل شمّمدره٤م شمٚمؽ اًمٚمج٤من ُمـ أضمؾ 

 شمٓمٌٞمؼ اعمٕم٤ميػم قمغم قمٛمؾ اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م.

 .(5): ٓ يٌع ذم ؾمقىمٜم٤م إٓ ُمـ ىمد شمٗم٘مف ذم اًمديـىمقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب  راسمًٕم٤م:

                                                           

، اعمح٘مؼ: قمٌد  ه3598اعمتقرم: ، شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمًػم يمالم اعمٜم٤من، قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اًمًٕمدي (3)

 .577ص ،م4222- ه3642 ،3طاًمرمحـ سمـ ُمٕمال اًمٚمقحيؼ، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 

 (.69;أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، سم٤مب: ُمـ همش ومٚمٞمس ُمٜمل، سمرىمؿ ) (4)

 وىم٤مل همري٥م، طمًـ: اًمؽمُمذي ىم٤مل(. 6:9) رىمؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة :سم٤مب اًمقشمر، :أسمقاب ؾمٜمٜمف، ذم اًمؽمُمذي أظمرضمف (5)

 .4/579، اًمؽمُمذي ؾمٜمـ. اإلؾمٜم٤مد طمًـ: إًم٤ٌمين
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وقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م قمغم اعم٤مل، وآظمتّم٤مص إصٞمؾ واجل٤مُمع ذم ومام ؾمٌؼ ُمـ أدًم٦م ي١ميمد ُمنم

ومٝمام ضمقهر دور اهلٞمئ٦م اًمنمقمٞم٦م  "اًمٗمتقى واًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م"قمٛمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م يٙمٛمـ ذم: 

 .(3)وُم٤م يًتٚمزُمف يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ أقمامل وٟمِم٤مـم٤مت وإضمراءات

أن طمٗمظ اعم٤مل هق أطمد اعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م، واًميورات اخلٛمس اًمتل ضم٤مءت  اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 شمٕم٤مًمٞمؿ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمحٗمٔمٝم٤م، واحلٗمظ هل٤م يٙمقن سم٠مُمريـ:

ُم٤م ي٘مٞمؿ أريم٤مهن٤م ويث٧ٌم ىمقاقمده٤م سمٛمراقم٤مهت٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمقضمقد> أي: سمٗمٕمؾ ُم٤م سمف  إول:

 ىمٞم٤مُمٝم٤م وصم٤ٌمهت٤م.

تقىمع ومٞمٝم٤م سمٛمراقم٤مهت٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕمدم، أي: ُم٤م يدرأ قمٜمٝم٤م آظمتالل اًمقاىمع أو اعم اًمث٤مين:

 .(4)شمرك ُم٤م سمف شمٜمٕمدم

وم٤محلٗمظ ًمٚمامل يٙمقن ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمقضمقد سمٌٞم٤من اجل٤مئز ُمـ اعمٕم٤مُمالت وؾم٤مئر اًمتٍموم٤مت، 

 وُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕمدم سمٌٞم٤من اعمخ٤مًمٗم٤مت ًمدرء اعمحرم ُمٜمٝم٤م.

وقمٛمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف سمام حي٘م٘مف ُمـ طمٗمظ ًمٚمامل يٜمدرج وٛمـ اعم٘م٤مصد 

اًمنمقمٞم٦م اًمتل ضم٤مءت اًمنميٕم٦م سمحٗمٔمٝم٤م ورقم٤ميتٝم٤م. واًمٖم٤مي٦م ُمٜمف حت٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م سمحٗمظ اعم٤مل ُمـ 

ضم٤مٟم٥م اًمقضمقد، ودرء اعمٗمًدة قمٜمف سمّمٞم٤مٟمتف قمـ أؾم٤ٌمب وم٤ًمده. ومتِمٙمٞمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم 

اعمّم٤مرف يًتٛمد ُمنموقمٞمتف ُمـ إدًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م> ًمٙمل شمرقمك اًمٚمجٜم٦م ظمٓمقات اإلٟمِم٤مء، وشمراضمع 

 .(5)اءات اعمٍمف، واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعم٤مًمٞم٦م وآئتامٟمٞم٦م، وشمْمٌٓمٝم٤م سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦مأوًٓ سم٠مول إضمر

أن يمؾ شمٍمف ُمـ شمٍموم٤مت اعمٙمٚمٗملم ٓسمد أن خيْمع ٕطمد إطمٙم٤مم  اعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م:

اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م، وىمد طمٙمك سمٕمض اًمٕمٚمامء اإلمج٤مع قمغم أٟمف ٓ جيقز عمٙمٚمػ أن ُي٘مدم قمغم ومٕمؾ طمتك يٕمٚمؿ 

                                                           

 .38ص، اًمٌٕمؾ حمٛمقد احلٛمٞمد قمٌد، اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت: يٜمٔمر (3)

، 3ط ؾمٚمامن، آل طمًـ سمـ ُمِمٝمقر قمٌٞمدة أسمق: حت٘مٞمؼ اًمٚمخٛمل، حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿاًمِم٤مـمٌل،  اعمقاوم٘م٤مت،: يٜمٔمر (4)

 .6/36 ،م9;;3 - ه3639 قمٗم٤من، اسمـ دارد.م، 

 .7-6ص، اًمًٕمدأمحد  اإلؾمالُمٞم٦م، اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م وأصمره٤م ذم اعمّم٤مرف: يٜمٔمر (5)
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ـْ " ،(3)طمٙمَؿ اهلل ومٞمف ـْ آضَمَر َوضَم٥َم  وَمَٛم ٌَْٞمِع، َوَُم قَمُف ذِم اًْم سَم٤مَع َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمِف َأْن َيَتَٕمٚمََّؿ َُم٤م قَمٞمَّٜمَُف اهللَُّ َوَذَ

ـْ ىَم٤مَرَض َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمِف َأْن َيَتَٕمٚمََّؿ طُمٙمْ  ضَم٤مَرِة َوَُم قَمُف اهللَُّ شَمَٕم٤ممَم ذِم اإْلِ َؿ اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم قَمَٚمْٞمِف َأْن َيَتَٕمٚمََّؿ َُم٤م َذَ

اَلِة َويَمَذًمَِؽ اًمٓمََّٝم٤مرَ  ذِم  ـْ َصغمَّ َوضَم٥َم قَمَٚمْٞمِف َأْن َيَتَٕمٚمََّؿ طُمْٙمَؿ اهللَِّ شَمَٕم٤ممَم ذِم شمِْٚمَؽ اًمّمَّ ُة اًْمِ٘مَراِض، َوَُم

قَْماَملِ  ْٕ ىَْمَقاِل َوا ْٕ وقمٚمٞمف ومٞمج٥م قمغم يمؾ ومرد أو ُم١مؾم٦ًم أٓ ي٘مدُمقا قمغم أي شمٕم٤مُمؾ  .(4)"َومَجِٞمُع ا

ٚمؿ ُمـ ذوي اًمٙمٗم٤مءة وآظمتّم٤مص، وُمـ هٜم٤م ئمٝمر أن طمٙمؿ أو ٟمِم٤مط إٓ سمٕمد ؾم١مال أهؾ اًمٕم

شمِمٙمٞمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمٍمف هق اًمقضمقب> ٕن اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م هل اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مإلضم٤مسم٦م قمـ 

 اعم٤ًمئؾ واعمِمٙمالت اعمٍمومٞم٦م. 

أن يمثػمًا ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م شمروج خلدُم٤مهت٤م سمقصٗمٝم٤م سم٠مهن٤م إؾمالُمٞم٦م،  اعم٘مدُم٦م اًمراسمٕم٦م:

ورسمام ٓ شمٙمقن يمذًمؽ، ومتٖمرر اًمٕمٛمالء سمذًمؽ، وٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمتٛمٞمٞمز ذم هذا اعمج٤مل إٓ سمقضمقد 

ووقاسمط وُأـُمر قم٤مُم٦م ُمـ اجلٝم٤مت اًمرىم٤مسمٞم٦م، ُمثؾ: ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد، ًمتْمٌط  ،(5)جل٤من رىم٤مسم٦م ذقمٞم٦م

 اإلؾمالُمل وشمْمع احلد إدٟمك ُمـ اعمٕم٤ميػم اًمالزُم٦م. ُمٜمٔمقُم٦م اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم

 .(6)أن اًمٌٕمد قمـ احلرام واضم٥م، وُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م اعم٘مدُم٦م اخل٤مُم٦ًم:

ومم٤م يتّؿ سمف واضم٥م آسمتٕم٤مد قمـ احلرام، شمِمٙمٞمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف> إذ سمٕمٛمٚمٝم٤م يتًٜمك 

 ُمٕمروم٦م اعمحرم ُمـ اعمٕم٤مُمالت واًمٌٕمد قمٜمف.

                                                           

 اعمٜمّمقر، ظمٚمٞمؾ :حت٘مٞمؼ اًمّمٜمٝم٤مضمل، إدريس سمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق اًم٘مراذم، اًمٗمروق، أٟمقاء ذم اًمؼموق أٟمقار أو اًمٗمروق: يٜمٔمر (3)

 ؿمٝم٤مب اًمٕم٤ٌمس أسمق اًم٘مراذم، اًمٗمّمقل، شمٜم٘مٞمح ذح >:4/36 ،م:;;3- ه:363 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار د.ط، سمػموت،

 ،م95;3- ه5;35 اعمتحدة، اًمٗمٜمٞم٦م اًمٓم٤ٌمقم٦م ذيم٦م، د.م، 3ط ؾمٕمد، اًمرؤوف قمٌد ـمف: حت٘مٞمؼ إدريس، سمـ أمحد اًمديـ

 م،6;;3- ه3636، دار اًمٙمتٌل، 3، اًمزريمٌم، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر، طاًمٗم٘مف اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقل ،655ص

:/5:6. 

 .:4/36، ًم٘مراذما ،اًمٗمروق (4)

 سمح٨م اًمِمٌٞم٠ميت،د. يقؾمػ  اعمّم٤مرف، قمٛمؾ وٌط ذم ودوره٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م وقاسمٓمٝم٤م اعمّم٤مرف قمغم اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م: يٜمٔمر (5)

 .9ص ،اإلؾمالُمل اعم١ممتر عمٜمٔمٛم٦م اًمت٤مسمع اًمدوزم اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف جمٛمع دورات ُمـ قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمدورة ُم٘مدم

ذم ذح إؿم٤ٌمه  اًمٌّم٤مئر قمٞمقن همٛمز >5:ص، إلؾمٜمقيا ،اًمتٛمٝمٞمد >:;ص ،، اًمٌٕمكماًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦م: يٜمٔمر (6)

 .3/578، واًمٜمٔم٤مئر، احلٛمقي
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ٞمف ومٙمؾ ُم٤م حي٘مؼ هذا اعم٘مدُم٤مت اًمنمقمٞم٦م ُمـ اإلضمراءات اًمتل حت٘مؼ طمٗمظ اعم٤مل مم٤م ي٘مٞمؿ وقمٚم

أريم٤مهن٤م، ويدرأ قمٜمٝم٤م آظمتالل اًمقاىمع أو اعمتقىمع ومٞمٝم٤م ومٝمق ُمـ اعمّم٤مًمح اعمٕمتؼمة ذقم٤ًم، وُمـ ذًمؽ 

 شمِمٙمٞمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف.

 

 ايجاْٞ املطًب

 ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ أعضا٤ شسٚط

 اًمٚمج٤من، هذه قمْمقي٦م ًمِمٖمؾ ظم٤مص٦م ذوط اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من ًمٕمْمقي٦م خيت٤مر ومٞمٛمـ يِمؽمط

 إهداف حي٘مؼ سمام شمقصٞمٗمف اًم٤ًمسمؼ اًمٜمحق قمغم اًمٚمج٤من هذه قمٛمؾ ـمٌٞمٕم٦م إؾم٤مس ذم شمٗمروٝم٤م

 .اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من اؾمت٘مالًمٞم٦م حت٘مٞمؼ وامٟم٤مت أهؿ ُمـ شمٕمتؼم اعمقاصٗم٤مت وهذه ُمٜمٝم٤م، اعمرضمقة

 اًمنمقمل، اًمرأي وإسمداء ًمٚمٗمتٞم٤م يتّمدى ومٞمٛمـ اًمنمع ُمّمدره٤م اخل٤مص٦م اعمقاصٗم٤مت وهذه

 اًمٗمتقى، ُمٜمّم٥م ُمـ ويمٌؾ . ذقمٞملم ُمراىمٌلم وُمـ إومت٤مء هٞمئ٦م ُمـ شمتٙمقن اًمنمقمٞم٦م وم٤مًمٚمج٤من

 اًمنمقمٞم٦م، إهٚمٞم٦م يتقٓه٤م ومٞمٛمـ يِمؽمط اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمقٓي٤مت ُمـ هل واًمرىم٤مسم٦م واحل٦ًٌم،

 .(3)اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإهٚمٞم٦م

 اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت قمٛمؾ ـمٌٞمٕم٦م شمتٓمٚمٌٝم٤م اًمتل اعمٝمٜمٞم٦م اعمقاصٗم٤مت إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا 

 هذه مم٤مرؾم٦م ذم اعمٝمٜمٞم٦م واجلّدة اًمتٕمٛمؼ، سميورة شمتٕمٚمؼ اعمٝمٜمٞم٦م اعمقاصٗم٤مت وهذه اإلؾمالُمٞم٦م،

 اعمقاصٗم٤مت وهذه اًمالزم، وطمده اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مٝمل اًمتخّمص ومٚمٞمس اعمٍمومٞم٦م، اعم١مؾم٤ًمت

ؾ اًم٤ًمري٦م> واًم٘مقاٟملم اًمٜمٔمؿ ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمص يٜمٌٖمل اعمٝمٜمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م  وامٟم٤مت أهؿ ُمـ وامٟم٦م ًمتِمٙمِّ

 .(4)اعمٕمٜمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م اؾمت٘مالًمٞم٦م

 

 

                                                           

 .44ص، اًمِمٌٞم٠ميت يقؾمػ. د اعمّم٤مرف، قمٛمؾ وٌط ذم ودوره٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمّم٤مرف وقاسمٓمٝم٤م (3)

 .46ص، اًمٌٕمؾ حمٛمقد احلٛمٞمد قمٌد ،اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت: يٜمٔمر (4)
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 :(1)أْٛاع أزبع١ إىل ايصفات ٖرٙ تكشِٝ ٚميهٔ

  :أساس١ٝ صفات :أٚاًل

: وهل ،اًمتٙمٚمٞمػ أهؾ ُمـ ص٤مطمٌف ًمٞمٙمقن ذقمل> ُمٜمّم٥م أي ذم اعمٓمٚمقسم٦م اًمّمٗم٤مت وهل

 .(4)واًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ، اإلؾمالم،

  :سًٛن١ٝ صفات: ثاًْٝا

 ومٞمٝم٤م ويدظمؾ ،قمدًٓ  سمٙمقٟمف اًمِمخص وصػ هب٤م يتح٘مؼ اًمتل اًمّمٗم٤مت هب٤م وي٘مّمد

 َوَُمْٕمِروَم٦م اًمٍماُم٦م،)ـ سم يتحغم وأن سم٤معمروءة، واًمتحكم وإُم٤مٟم٦م واًمّمدق اًمديـ ذم آؾمت٘م٤مُم٦م

 ُمـ يم٤مف ىمدر وقمغم اًمقرع، ُمـ درضم٦م قمغم ومٞمٙمقن ،(5)(اًمٕمٛمقُمٞم٤مت اعمَّْم٤مًمح ووضمقه اعمُْٜمَْٙمَرات

 .(6)وقمٞمد أو سمققمد يت٠مصمر وأٓ اًمٜم٤مس، سم٠مطمقال واعمٕمروم٦م اًمذهـ وضمقدة اًمٞم٘مٔم٦م

 اًم٤ٌمب ذم اخل٤مُم٦ًم، اعم٤مدة ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م، اًمٗم٘مرة ذم هبذا يتٕمٚمؼ ُم٤م قمغم اإلـم٤مر ٟمّص  وىمد

 قمدم وُمراقم٤مة وٟمزاهتٝمؿ، اًمٚمجٜم٦م أقمْم٤مء أداء قمغم ًمإلذاف اعمتٌٕم٦م أًمٞم٦م قمـ اإلومّم٤مح: )اًمث٤مًم٨م

 .(7)(وإُم٤مٟم٦م سم٤مًمنمف خمٚم٦م ضمريٛم٦م أو ىمْم٤مئل سمحٙمؿ إداٟمتف ؾمٌ٘م٧م قمْمق أي شمرؿمٞمح

 

 

                                                           

 -44ص، اًمِمٌٞم٠ميت يقؾمػ. د اعمّم٤مرف، قمٛمؾ وٌط ذم ودوره٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمّم٤مرف وقاسمٓمٝم٤م: يٜمٔمر (3)

49. 

، 5ط أمحد، اعمٜمٕمؿ قمٌد وم١ماد: حت٘مٞمؼ اهلل، ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمداسمـ مج٤مقم٦م،  اإلؾمالم، أهؾ شمدسمػم ذم إطمٙم٤مم حترير: يٜمٔمر (4)

 .2;ص ،م::;3- ه:362 اًمث٘م٤موم٦م، دارد.م، 

 .3;صاسمـ مج٤مقم٦م،  اإلؾمالم، أهؾ شمدسمػم ذم إطمٙم٤مم حتريريٜمٔمر:  (5)

اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب، حت٘مٞمؼ: ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن، ، اًمٕم٤معملم إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب: يٜمٔمر (6)

 ذم اًمٗمٕم٤مًم٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ،8/335 ، ه3645، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، 3ط:

 أم ضم٤مُمٕم٦م -اإلؾمالُمل ًمالىمتّم٤مد اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤معمل اعم١ممتر إمم ُم٘مدم سمح٨م اًم٘مٓم٤من، قمكم أُملم حمٛمد. د اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف

 .32-;ص ، ه3647 ،اًم٘مرى

 اًمًٞم٤مؾم٤مت إدارة اًمًٕمقدي، اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم اعمٛمٚمٙم٦م، ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م واًمٌٜمقك ًمٚمٛمّم٤مرف اًمنمقمٞم٦م احلقيمٛم٦م إـم٤مر (7)

 .م4242 ومؼماير ،32 إصدار، ،8ص اًمٌٜمٙمٞم٦م،
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  :ع١ًُٝ صفات :ثايجًا

 اعم٘م٤مم ذم وشمٕمتٛمد ،واًمرىم٤مسم٦م واحل٦ًٌم اًمٗمتٞم٤م ُمٜمّم٥م يتٓمٚمٌف عم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمت٠مهٞمؾ هب٤م وي٘مّمد

 .اًمالزم اًمٕمٚمٛمل اًمتحّمٞمؾ قمغم إول

 صحٞمح ي٘مٔم٤مً  جمتٝمداً  وم٘مٞمٝم٤مً  يٙمقن أن: سمٞمٜمٝم٤م وُمـ ،اعمٗمتل صٗم٤مت قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمّص  وىمد

 ُمـ إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م اًمٗمتٞم٤م ذوط ُمع جيٛمع وأن سمف، يتٕمٚمؼ وُم٤م اًمٗم٘مف ذم واًمتٍمف واًمٗمٙمر اًمذهـ

 .(3)واخلالومٞم٦م اإلمج٤مقمٞم٦م وُم٤ًمئٚمٝم٤م واًمٗمرقمٞم٦م، إصقًمٞم٦م، قمٚمقُمٝم٤م،

 شمٕمٞملم شمقضم٥م اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م واًمت٠مُملم آؾمتثامر وذيم٤مت اًمتٛمقيؾ ُم١مؾم٤ًمت ومجٞمع

 ذم اًمدىمٞمؼ اًمتخّمص: اًمنمقمٞم٦م ًمٚمج٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم وهق ،اعمٝمٜمل اًمنمط قمغم شم١ميمد ذقمٞم٦م جل٤من

 اعمٕم٤مُمالت ذم اًمتخّمص اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض وشمْمٞمػ وأصقًمف، اًمٗم٘مف :أي >اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م

 .(4)اعم٤مًمٞم٦م

 ويٜمٌٖمل: اًمراسمع اًم٤ٌمب ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م، اعم٤مدة ذم اًمّمٗم٤مت هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م قمغم اإلـم٤مر ٟمّص  وىمد

 اًمتٕمٚمٞمؿ ُمًتقى ويٕمٙمًٝم٤م: اًمٙمٗم٤مءة*... )أشمٞم٦م اًمّمٗم٤مت اًمٕمْمق ُم١مهالت شمتْمٛمـ أن

 مخس قمـ شم٘مؾ ٓ ُمتٜمققم٦م ظمؼمة وشمقاومر اًمتٕمٚمؿ، ُمقاصٚم٦م ذم واًمرهم٦ٌم واعمٝم٤مرات واًمتدري٥م

 واًمتدىمٞمؼ وآًمتزام اإلؾمالُمٞم٦م، اعمٍمومٞم٦م جم٤مل ذم ظمؼمة وٛمٜمٝم٤م ُمـ ُمتٕمددة جم٤مٓت ذم ؾمٜمقات

 اعمالئٛم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤معمٕمروم٦م اًمتٛمتع يٜمٌٖمل: واعم٤مًمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٕمروم٦م. اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مُمالت اًمنمقمل

 .(5)(وومٝمٛمٝم٤م اعم٤مًمٞم٦م واًمت٘م٤مرير اًمٌٞم٤مٟم٤مت ىمراءة قمغم اًم٘مدرة إمم سم٤مإلو٤موم٦م

                                                           

، ، اسمـ مج٤مقم٦ماإلؾمالم أهؾ حترير إطمٙم٤مم ذم شمدسمػم ،8/334، اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، اًمٕم٤معملم إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب: يٜمٔمر (3)

 جلٜم٦م ُمٓمٌٕم٦مد.ط، د.م،  اهلل، قمٌد سمـ ٟمٍم سمـ اًمرمحـ قمٌداًمِمٞمزري،  اًمنميٗم٦م، احل٦ًٌم ـمٚم٥م ذم اًمٔمريٗم٦م اًمرشم٦ٌم هن٤مي٦م >2;ص

اعم٤موردي، قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ  اًمديٜمٞم٦م، واًمقٓي٤مت اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م إطمٙم٤مم >8ص ، د.ت،واًمٜمنم واًمؽممج٦م اًمت٠مًمٞمػ

  اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌٜمقك أقمامل دور اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم وٌط >428ص ، ه3627 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار طمٌٞم٥م، د.ط، سمػموت،

 اعم١ممتر عمٜمٔمٛم٦م اًمت٤مسمع اًمدوزم اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف جمٛمع دورات ُمـ قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمدورة ُم٘مدم سمح٨م محٞمد، سمـ أمحد د.

 .32-;ص، اًم٘مٓم٤من اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م >38ص ،اإلؾمالُمل

 ًمٚمٝمٞمئ٤مت إول ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م طم٤ًمن، طم٤مُمد طمًلم. د اخل٤مرضمٞملم، واعمراضمٕملم اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٤مت سملم اًمٕمالىم٦م: يٜمٔمر (4)

 .35ص ،اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م

 .م4242 ومؼماير 32 إصدار، ،:ص (5)



 إيامن سمٜم٧م ؾمالُمف سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓمقيرش : د.إقمداد.....       إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  

        53 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ومٞمٛمـ اعمنموط اًمنمقمل اًمت٠مهٞمؾ ُمـ إدٟمك احلد قمغم اًمٜمّص  اًمالئح٦م ذم ذيمره حيًـ ومم٤م

 .اعمٕم٤مس اًمقىم٧م ذم اعمٕمتؼم اًمنمقمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٠مهٞمؾ طم٥ًم اًمنمقمٞم٦م، اًمٚمج٤من ًمٕمْمقي٦م يٜمْمؿ

 :ع١ًُٝ صفات :زابعًا

 هبذا ًمٞم٘مقم شم١مهٚمف اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم اخلؼمة اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م قمْمق ًمدى يٙمقن أن هب٤م وي٘مّمد

 . اًمدور

 واًمٗملء، اخلراج أُمقر يتقمم عمـ واعم٤ًمطم٦م، احل٤ًمب ُمٕمروم٦م اؿمؽماط اًمٗم٘مٝم٤مء ذيمر وىمد

 .(3)واعمٗمتل واعمحت٥ًم، اًمرىمٞم٥م، سمف يْمٓمٚمع ومٞمام ًمٚمخؼمة ُمٜمٝمؿ اقمت٤ٌمر وهذا

 اًم٤ٌمب ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اعم٤مدة ذم اًمنمقمٞم٦م، اًمٚمجٜم٦م قمْمق ذم اخلؼمة اؿمؽماط قمغم اإلـم٤مر ٟمص وىمد

 يٙمقن أن يتقىمع ذًمؽ وًمتح٘مٞمؼ: )ومٞمف وضم٤مء ،(اًمنمقمٞم٦م احلقيمٛم٦م إـم٤مر أهداف: )سمٕمٜمقان ،إول

 ذم اًمقاؾمع وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م اًمنميٕم٦م عم٤ٌمدئ ُمٕم٘مقل ومٝمؿ ًمٚمٛمٍمف اًمتٜمٗمٞمذي٦م واإلدارة (4)اعمجٚمس ًمدى

ُمٕمروم٦م يم٤مومٞم٦م سم٤مجلقاٟم٥م اعم٤مًمٞم٦م  اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م ًمدى يٙمقن أن أيْم٤م ويتقىمع اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م

 اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ومٝمؿ ُمـ متٙمٜمٝم٤م واعمٍمومٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم، واعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمِمٙمؾ ظم٤مص.

 اًمنمقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذم سم٤معمٕمروم٦م اعمًتٛمر اًمتزود اًمٚمجٜم٦م ُمـ يتقىمع ذًمؽ إمم وإو٤موم٦م قمٚمٞمٝم٤م اعمٕمروو٦م

 واًمٗمٝمؿ اعمٕمروم٦م شمٕمزيز ذم وآؾمتٛمرار اًمّمٚم٦م ذات اًمتدريٌٞم٦م اًمؼماُم٩م وطمْمقر وإٟمٔمٛم٦م واعم٤مًمٞم٦م

 .(5)(اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م جم٤مل ذم اًمتٓمقرات آظمر وُمقايم٦ٌم

 

                                                           

 ومت٤موى ،428ص، عم٤مورديا ،إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ،37ص، ، اًمِمٞمزرياًمنميٗم٦م احل٦ًٌم ـمٚم٥م ذم هن٤مي٦م اًمرشم٦ٌم اًمٔمريٗم٦م: يٜمٔمر (3)

 ُمٙمت٦ٌم، سمػموت، 3ط اًم٘م٤مدر، قمٌد اهلل قمٌد ُمقومؼ: حت٘مٞمؼ اًمرمحـ، قمٌد سمـ قمثامناًمِمٝمرزوري، أسمق قمٛمرو  اًمّمالح، اسمـ

 .3/49 ، ه3629 واحلٙمؿ، اًمٕمٚمقم

 .اعمٍمف إدارة جمٚمس: سمف ي٘مّمد (4)

 .م4242 ومؼماير 32 إصدار، ،35-5ص (5)
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 ايجاْٞ املبشح

 ايٓكد مبؤسش١ ٚعالقتٗا ايشسع١ٝ ايًذإ بعٌُ املتعًك١ ايفك١ٝٗ األسهاّ

 .ايشسع١ٝ ايًذإ يعٌُ ايفكٗٞ ايتٛصٝف: األٍٚ املطًب

 :أؾم٤مؾمٞمتلم وفمٞمٗمتلم اعمٍمف ذم اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمرىم٤مسم٦م اعمٕمٜمل اجلٝم٤مز ي١مدي

 شم٠مظمذ اًمقفمٞمٗم٦م وهذه. اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم قمٛمؾ ًمْمٌط اًمنمقمٞم٦م اعمٕم٤ميػم ووع اًمقفمٞمٗم٦م إومم:

 ومٞمج٥م ذقمٞم٦م، أطمٙم٤مُم٤مً  يٕمد اخلّمقص هبذا اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م قمـ يّمدر ُم٤م ٕن اًمٗمتقى> طمٙمؿ

 .(3)ومٞمٝم٤م واعمٗمتل اًمٗمتقى سمْمقاسمط إظمذ

 ُمـ اًمّم٤مدرة وإطمٙم٤مم ًمٚمٛمٕم٤ميػم اعم١مؾم٦ًم شمٜمٗمٞمذ ؾمالُم٦م ُمـ اًمت٠ميمد واًمقفمٞمٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:

 .(4)أٟمِمٓمتٝم٤م مجٞمع ذم إطمٙم٤مم سمتٚمؽ اًمتزاُمٝم٤م ُمدى وومحص اًمنمقمٞم٦م، اًمٚمجٜم٦م

 واحل٦ًٌم، اهلل، طمٙمؿ قمـ اإلظم٤ٌمر :وهق ،اإلومت٤مء سمدور شم٘مقم اعمّم٤مرف ذم اًمنمقمٞم٦م وم٤مًمٚمج٤من

 واعم٤ًممهلم اإلدارة أُم٤مم اًمًٜمقي اًمت٘مرير شم٘مديٛمٝم٤م قمٜمد ظمّمقص٤م واًمتحٙمٞمؿ واًمتقصمٞمؼ، واًمِمٝم٤مدة

 .(5)ًمٚمٛمٍمف اعم٤مًمٞم٦م واًم٘مقائؿ اعم٤مًمٞم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت ذم أو اًمٕمٛمقُمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م ذم

 اًمٚمجٜم٦م وقمْمق اعمٍمف سملم اًمٕم٘مد سمٛمقضم٥م وشمٕم٤مىمدي٦م، ذقمٞم٦م ُم١ًموًمٞم٦م اعم١ًموًمٞم٦م وهذه

 قمٚمٞمف واضم٦ٌم وهل اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ذم اًمنمقمل اًمقاضم٥م متثؾ ومٝمل اًمنمقمٞم٦م،

 . اعمٍمف إدارة وسملم سمٞمٜمف اًمٕم٘مد سمٛم٘مت٣م

 

                                                           

اًمرىم٤مسم٦م دور  ،7ص، اًمِمٌٞم٠ميت اعمّم٤مرف، قمٛمؾ وٌط ذم ودوره٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمّم٤مرف وقاسمٓمٝم٤م: يٜمٔمر (3)

اًمٗمٕم٤مًم٦م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م  ،42ص، اًم٘مٓم٤من اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م >8ص، محٞمد سمـ أمحد ،اًمنمقمٞم٦م

 .52ص، اًمٌٕمؾ احلٛمٞمد قمٌد اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت

اًمرىم٤مسم٦م دور  ،8ص، اًمِمٌٞم٠ميت اعمّم٤مرف، قمٛمؾ وٌط ذم ودوره٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمّم٤مرف وقاسمٓمٝم٤م: يٜمٔمر (4)

اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م  ،42ص، اًم٘مٓم٤من اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م >8ص، محٞمد سمـ أمحد ،اًمنمقمٞم٦م

 .52ص، اًمٌٕمؾ احلٛمٞمد قمٌد اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت

ٓل  أيمرم حمٛمدوـمري٘م٦م قمٛمٚمٝم٤م(،  –ذوـمٝم٤م  –)أمهٞمتٝم٤م  اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف أقمامل دور اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم وٌط: يٜمٔمر (5)

ٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل، إُم٤مرة اًمِم٤مرىم٦م، ُمٜمٔم -اًمديـ، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمدورة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة عمجٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم

 .6ص م،;422



 إيامن سمٜم٧م ؾمالُمف سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓمقيرش : د.إقمداد.....       إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  

        55 

 م4243 - ه3665 اًمث٤ميندد ـاًمٕم  -اًمثـ٤مُمـ قمـنمٚمد ـاعمج                               قم اًمنمقمٞم٦م واًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦مـ٤مًمد ًمٚمٕمٚمـاعمٚمؽ ظم٤مُمٕم٦م ـ٦م ضمـجمٚم         

 

 ايجاْٞ املطًب

 ايٓكد مبؤسش١ ايشسع١ٝ ايًذإ يعالق١ ايفكٗٞ ايتٛصٝف

 ،(اعمريمزي اًمٌٜمؽ) إظمرى اًمٌٚمدان ذم قمٚمٞمف يٓمٚمؼ ُم٤م اًمًٕمقدي اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم متثؾ

 :أوضمف ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من دقمؿ ذم دور اعمريمزي٦م وًمٚمٌٜمقك

 اإلذاف قمغم هٞمئ٤مت اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م. إول:

قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمحص ًمألقمامل اعمٍمومٞم٦م> ًمٚمت٠ميمد ُمـ ؾمالُمتٝم٤م وشم٘مٞمد اعمٍمف سم٤مًمٜمٔمؿ  اًمث٤مين:

 واًم٘مقاقمد اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ك اعمريمزي٦م ذم ووع وقاسمط وُمٕم٤ميػم اظمتٞم٤مر وشمٕمٞملم أقمْم٤مء اًمٚمج٤من شمًٝمؿ اًمٌٜمق اًمث٤مًم٨م:

 .(3)اًمنمقمٞم٦م، طم٥ًم ُم٤م هق ُمٕمٝمقد ذم اًمٕمرف اًمٕمٚمٛمل ُمـ اًمت٠مهٞمؾ اًمٗم٘مٝمل

وُم٤م ضم٤مء ذم إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٢من  ،(4)وُمـ ظمالل اؾمت٘مراء ٟمٔم٤مم ُمراىم٦ٌم اًمٌٜمقك

ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًمًٕمقدي ضمٝم٦م ذات ؾمٚمٓم٦م رىم٤مسمٞم٦م وإذاومٞم٦م قمغم ىمٓم٤مع اعمّم٤مرف سمِمٙمؾ 

ُمـ ظمالل  -ذم اإلـم٤مر-قم٤مم، وقمغم قمٛمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ويتٌلم ذًمؽ 

 ُم٤م ي٠ميت:

واٟمتٝم٤مء قمْمقيتٝمؿ، وهق ُم٤م  اإلذاف قمغم شمٕمٞملم أقمْم٤مء اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م واؾمت٘م٤مًمتٝمؿ -3

جي٥م قمغم اعمٍمف "ضم٤مء ذم اًمٗم٘مرة اًم٤ًمدؾم٦م، ُمـ اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م، ذم اًم٤ٌمب اًمراسمع، وٟمّمٝم٤م: 

إؿمٕم٤مر اعم١مؾم٦ًم يمت٤مسم٦ًم قمٜمد ىمٌقل اؾمت٘م٤مًم٦م/اٟمتٝم٤مء قمْمقي٦م أي قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اًمٚمجٜم٦م ٕي 

 ( أي٤مم قمٛمؾ. يمام يتٕملم قمغم اًمٕمْمق اعمًت٘مٞمؾ رومع اؾمت٘م٤مًمتف ُمع7ؾم٥ٌم يم٤من ظمالل )

                                                           

 ضم٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واًمدراؾم٤مت اًمنميٕم٦م جمٚم٦ماًمٙمقي٧م،  اًمِمٛمري، ـمٕمٛم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمٌٜمقك اعمريمزي اًمٌٜمؽ قمالىم٦م: يٜمٔمر (3)

 اعمّم٤مرف ذم اًمنمقمل واًمتدىمٞمؼ اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م دورة شمٗمٕمٞمؾ ،349ص  م،8;;3 ريؾسمأ ،:4 اًمٕمدد ،33اعمجٚمد اًمٙمقي٧م،

 ،م;422 ديب، واعم٠مُمقل، اًمقاىمع سملم اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف ُم١ممتر ذم سمح٨م حمٛمد، زيدان .د اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت

 .93ص، اًمٕم٤مُمر اًمرمحـ قمٌد اعم٤مًمٞم٦م، اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ذم اعم١مؾم٤ًمت ،:5-59ص

 :وشم٤مريخ( 7/م) :رىمؿ اعمٚمٙمل سم٤معمرؾمقم اًمّم٤مدر اًمًٕمقدي، اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم ُمـ اًمّم٤مدر اًمٌٜمقك ُمراىم٦ٌم ٟمٔم٤مم: يٜمٔمر (4)

 .وهمػمه٤م ،:3 ،38/5 ،3،5: اعمقاد ، ه44/4/35:8
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ُمؼمراهت٤م إمم اعمجٚمس ويرؾمؾ ٟمًخ٦م ُمٜمٝم٤م ًمٚمٛم١مؾم٦ًم. يمام ٓ حيؼ إهن٤مء قمْمقي٦م أقمْم٤مء 

  .(3)"اًمٚمجٜم٦م ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء ُمدهت٤م إٓ سمٛمؼمر ُم٘مٌقل

 همػم اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م إٟمِمٓم٦م ُمٕم٤مجل٦م ومٞمٝم٤م شمتؿ ٓ اًمتل سم٤محل٤مٓت اعم١مؾم٦ًم إطم٤مـم٦م شم٠ميمٞمد -4

 ٕي اعمٍمف اخت٤مذ قمدم أو ،يم٤مف أو وم٤مقمؾ سمِمٙمؾ وُم٤ٌمدئٝم٤م اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ُمع اعمتقاوم٘م٦م

 اًم٤ٌمب ذم اًمٕم٤مذة، اعم٤مدة ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م، اًمٗم٘مرة ذم ضم٤مء ُم٤م وهق. سمِم٠مهن٤م شمّمحٞمحٞم٦م شمداسمػم

 .سمف اًم٘مٞم٤مم اًمٚمجٜم٦م قمغم جي٥م وُم٤م اًمنمقمٞم٦م، اًمٚمجٜم٦م ُم١ًموًمٞم٤مت وٛمـ اخل٤مُمس،

 اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م إٟمِمٓم٦م ُمٕم٤مجل٦م ومٞمٝم٤م شمتؿ ٓ اًمتل سم٤محل٤مٓت اعم١مؾم٦ًم إطم٤مـم٦م": وٟمّمٝم٤م

 شمداسمػم ٕي اعمٍمف اخت٤مذ قمدم أو ويم٤مٍف  وم٤مقمؾ سمِمٙمؾ اًمنميٕم٦م وُم٤ٌمدئ أطمٙم٤مم ُمع اعمتقاوم٘م٦م همػم

 .(4)"سمِم٠مهن٤م شمّمحٞمحٞم٦م

 ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من شمٕمٞملم ذم احل٤مصؾ اإلؿمٙم٤مل حيؾ اعم١مؾم٦ًم سمف شم٘مقم اًمذي اًمدور وهذا

 أن أيًْم٤م وٟمجد ظمرى،ٕ ُم١مؾم٦ًم ُمـ اظمتالومٝم٤م يالطمظ احل٤مًمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت إن طمٞم٨م اعمّم٤مرف

 .اإلدارة جمٚمس أو اًمٕمٛمقُمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م ذم اعم٤ًممهلم ىمٌؾ ُمـ ُمٕمٞمٜملم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من أقمْم٤مء

 ٕن اًمدقمقة هق اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٌحقث ُمـ قمدد ذم يمخٞم٤مر واعمٓمروح

 ُمـ شمًتٛمد أن سمد ٓ اهلٞمئ٦م اؾمت٘مالًمٞم٦م ٕن >اإلدارة ىمٌؾ ُمـ ٓ اعم٤ًممهلم ىمٌؾ ُمـ اًمتٕمٞملم يٙمقن

 اخلْمقع أو سم٤معمجٚمس اهلٞمئ٦م ارشم٤ٌمط يٚمزم ٓ يم٤من وإن اإلدارة جمٚمس ىمٌؾ ُمـ واًمتٕمٞملم اًمتٕمٞملم،

 سملم اًمٗمّمؾ ُمٌدأ ُمع اعمامرؾم٦م هذه شمتٜم٤مؾم٥م وٓ اًمٕمزل، طمؼ ًمدهي٤م أن سمام اًمِمٙمقك يثػم ًمْمٖمقـمٝم٤م،

 .(5)اعمّم٤مًمح سملم اًمتْم٤مرب ُمٕمف حيّمؾ مم٤م واًمتٜمٗمٞمذي٦م، اًمتنميٕمٞم٦م اًمًٚمٓم٦م

 ُمٜمٝمؿ، آظمتّم٤مص أهٚمٞم٦م قمدم هق اعم٤ًممهلم، ىمٌؾ ُمـ اًمتٕمٞملم قمغم يقرد اًمذي واإلؿمٙم٤مل

 .اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من أقمْم٤مء ٓظمتٞم٤مر هلؿ اعمٝمٞمئ٦م اعم١ًموًمٞم٦م ىمدر قمغم يٙمقٟمقا أن وصٕمقسم٦م

                                                           

 .م4242 ومؼماير ،32 إصدار، ،:ص (3)

 .م4242 ومؼماير ،32 إصدار، ،;ص (4)

 .;ص، أيمرم حمٛمد، اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف أقمامل دور اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم وٌط: يٜمٔمر (5)
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  اخلٞم٤مر هق اًمّمقرة هبذه طم٤مًمٞم٤م اعم١مؾم٦ًم مت٤مرؾمف اًمذي اإلذاذم اًمرىم٤ميب وم٤مًمدور

 وشمرشمٌط اًمٚمج٤من هذه أقمامل قمغم شمنمف اًمنمقمٞم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م قمٚمٞم٤م هٞمئ٦م شمِمٙمٞمؾ ًمف أوٞمػ إذا إومْمؾ

 .اإلـم٤مر هلذا اًم٘م٤مدم اًمتحدي٨م ذم اعم٘مؽمح هبذا شم٠مظمذ اعم١مؾم٦ًم وًمٕمّؾ  ُم٤ٌمذة، اًمٜم٘مد سمٛم١مؾم٦ًم
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 ايجايح املبشح

 ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ باستكالي١ٝ املتعًك١ ايفك١ٝٗ األسهاّ

 .ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ بفت٣ٛ اإليزاّ سهِ: األٍٚ املطًب

 : يغ١ اإليزاّ

 .(3)واًمٗمرض اإلضم٤ٌمر وهق ُمٜمف، اإلقمٗم٤مء يٛمٙمـ ٓ ُم٤م

 :ااصطالًس ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ بفت٣ٛ اإليزاّ

 قمغم اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٦م قمـ يّمدر ُم٤م إٟمٗم٤مذ إجي٤مب": هق ،اعمٍمذم اًمٕمرف ذم سم٤مإلًمزام اعمراد

 .(4)"شمريمف قمغم اجلزاء يؽمشم٥م وضمف قمغم اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم

 ُمدى ُمـ أمهٞمتٝم٤م شمًتٛمد إٟمام وىمٞمٛمتٝم٤م اهلٞمئ٦م ىمرارات أن ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اإلًمزام أمهٞم٦م وشمٔمٝمر

 ًمدى صم٘م٦م ُمـ شمقومره قمام ومْمال اإلؾمالُمل، اعمٍمذم اًمٕمٛمؾ أؾم٤مس متثؾ ٕهن٤م وذًمؽ إًمزاُمٞمتٝم٤م>

 .(5)اعمٍمف ذم واعم٤ًممهلم اعمتٕم٤مُمٚملم،

 :دٗتني َٔ ٜهٕٛ ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ عٔ ٜصدز مبا املصسف إيزاّ فإٕ ايتٓفٝر١ٜ ايٓاس١ٝ َٚٔ

 ١ٝ.ايشسع اجل١ٗ: األٚىل

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱٱىم٤مل شمٕم٤ممم:

 .[:42 ]اًمٌ٘مرة:َّمخجس جخ مح جح حجمج

، ىم٤مل: "ادظمٚمقا ذم اًمًٚمؿ يم٤موم٦م" :ٟم٘مؾ اًمٓمؼمي قمـ جم٤مهد ذم ىمقل اهلل  وضمف آؾمتدٓل:

٦ًم َأْي مَجِٞمًٕم٤م ْؿ يَم٤مومَّ ؾْماَلِم َوَأقْماَمهِلِ ومٚمٞمس ًمٚمٛمٍمف أن حيٞمد قمـ هذا  ،(6)ادظمٚمقا ذِم َأطْمَٙم٤مِم َأْهِؾ اإْلِ

                                                           

، د.م، قم٤ممل اًمٙمت٥م، 3، طقمٛمؾ ومريؼ سمٛم٤ًمقمدة قمٛمر احلٛمٞمد قمٌد خمت٤مر أمحدد.  اعمٕم٤مسة، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ُمٕمجؿ: يٜمٔمر (3)

 .5/4229  م،:422 - ه;364

، اخلٚمٞمٗمل، ري٤مض ُمٜمّمقر، رؾم٤مًم٦م ديمتقراه، ُمٍم، يمٚمٞم٦م دار اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مُمالت قمغم احلٙمؿ ُمٜمٝم٩م (4)

 .558ص م،4225اًمٕمٚمقم، ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمٞم٤م، 

 اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت إول ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م سمٙمر، داود حمٛمد. د اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمْمٌط ُمٕم٤ميػم: يٜمٔمر (5)

 .38ص ،اإلؾمالُمل اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت

يٜمٔمر: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن، حمٛمد سمـ ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكم، أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي )اعمتقرم:  (6)

 .6/479، م4222- ه3642، 3ط(، اعمح٘مؼ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م،  ه532
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إُمر، أو خيت٤مر ُمـ إطمٙم٤مم ُم٤م ًمٞمس ُمقاوم٘م٤م ًمٚمنميٕم٦م، سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أن يْمع اإلضمراءات اًمتل 

حتٛمٞمف ُمـ اًمقىمقع ومٞمام طمرم اهلل، وذًمؽ ٓ يت٠مشمك ذم ُمثؾ هذا اًمٕمٍم اًمذي شمٕم٘مدت ومٞمف اعمٕم٤مُمالت 

اىم٥م أقمامًمف وحتٛمٞمف ُمـ وشمِمٕم٧ٌم إٓ سمقضمقد جل٤من رىم٤مسم٦م ذقمٞم٦م، ومتٙمقيـ اعمٍمف هلٞمئ٦م شمر

ٕن ُم٤م  -وًمق مل يٙمـ صمٛم٦م إًمزام ُمـ اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م-احلرام، صمؿ اًمتزاُمف سمام يّمدر قمٜمٝم٤م واضم٥م 

 .(3)ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م

 .ايٓعا١َٝ ايشًط١: ايجا١ْٝ 

ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد  ًمقائح ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م ومت٤موى إًمزاُمٞم٦م قمغم اًمٜمص شمؿّ  طم٤مًم٦م ذم وذًمؽ

 ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اًمت٠مؾمٞمس قم٘مد ذم ريمِ ذُ  أو ،وىمقاٟمٞمٜمٝم٤م> يمقهن٤م شمِمٙمؾ اجلٝم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ًمٚمٛمّم٤مرفاًمٕمريب 

 . اعمٍمومٞم٦م

 ُمـ سم٤مًمنميٕم٦م آًمتزام أن إٓ اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م واضم٤ٌمت ُمـ اًمنمقمل اًمْمٌط أن ومٛمع

 ُمـ ودقمؿ وشم٠ميٞمد شمٕم٤مون سمدون وطمده٤م سمقاضمٌٝم٤م اًم٘مٞم٤مم ًمٚمجٜم٦م يٛمٙمـ وٓ اعم١مؾم٦ًم، واضم٤ٌمت

 .(4)اعمٍمف إدارة

وهذا اإلًمزام يًتٛمد ؾمٚمٓمتف اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة اًم٤ًمسمٕم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ، واًمتل 

شمٜمّص قمغم: )يًتٛمد احلٙمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م ؾمٚمٓمتف ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 .(5)ومه٤م احل٤ميمامن قمغم هذا اًمٜمٔم٤مم ومجٞمع أٟمٔمٛم٦م اًمدوًم٦م( ملسو هيلع هللا ىلص

 اعمّم٤مرف قمغم اًمرىم٤مسم٦م سمٛمقوقع اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم قمٜمٞم٧م وىمد

 ُمـ اإلًمزام يٙمقن اإلـم٤مر هذا سمّمدور أٟمف إذ اإلـم٤مر> هذا إصدار ذم ذًمؽ ويتٛمثؾ ،اإلؾمالُمٞم٦م

 ىمقي٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م صٗم٦م ايمت٥ًم وىمد اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م، اًمًٚمٓم٦م ُمـ ص٤مدرا ًمٚمٛمٍمف اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م ىمٌؾ

 .وٟم٤مومذة ُمٚمزُم٦م

 واًمرىم٤مسم٦م، اًمٗمتٞم٤م ذم دوره٤م مم٤مرؾم٦م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من اؾمت٘مالًمٞم٦م يٕمزز مم٤م هق اإلًمزام وهذا

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمت٠مصمػم مم٤مرؾم٦م دون وحيقل
                                                           

 .55ص، يٜمٔمر: اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م قمغم اعمّم٤مرف وقاسمٓمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م، اًمِمٌٞم٠ميت (3)

 .6ص، يٜمٔمر: دور اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم وٌط أقمامل اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، حمٛمد أيمرم (4)

 . ه3634/:/49، وشم٤مريخ: (2;أ/)  اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمّم٤مدر سم٤مُٕمر اعمٚمٙمل رىمؿاًمٜمٔم٤مم إؾم٤مد ًمٚمحٙمؿ ذم اعمٛمٚمٙم٦م  (5)
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 :ٜأتٞ َا ،اإليزاّ يتفعٌٝ اإلطاز أقسٖا اييت ايع١ًُٝ ايضُاْات َٚٔ

ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مًمث٦م قمنمة، ذم اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس: )ٓ جيقز شمٕمديؾ أو  :أوًٓ 

 .(3)دم٤مهؾ اًم٘مرارات اًمنمقمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ اًمٚمجٜم٦م دون ُمقاوم٘متٝم٤م(

ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة اًمراسمٕم٦م قمنمة، ذم اًم٤ٌمب اًم٤ًمدس: )ُمع قمدم اإلظمالل سمام  :صم٤مٟمٞم٤مً 

ذيمر أقماله ٓ يٕمد إومّم٤مح اًمٚمجٜم٦م قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ًمٚمٛم١مؾم٦ًم سمٖمرض إطم٤مـمتٝم٤م قمـ ارشمٙم٤مب 

 .(4)اعمٍمف عمخ٤مًمٗم٤مت ضمًٞمٛم٦م ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وُم٤ٌمدئٝم٤م> دم٤موزا عمٌدأ هي٦م اعمٕمٚمقُم٤مت(

ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ذم اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع: )إطم٤مًم٦م مجٞمع اعم٤ًمئؾ  ذم اًمٗم٘مرة إومم :صم٤مًمث٤مً 

اًمنمقمٞم٦م ظمالل قمٛمٚمٞم٦م شمٓمقير اعمٜمت٩م وشمّمٛمٞمؿ إضمراءاشمف إمم اًمٚمجٜم٦م. وجي٥م أن يتؿ شمقوٞمح 

 .(5)ُمقوقع ـمٚم٥م آؾمتِم٤مرة أو اًم٘مرار سمّمقرة ُمٗمّمٚم٦م ًمٞمتًٜمك ًمٚمجٜم٦م دراؾمتٝم٤م سمٗمٕم٤مًمٞم٦م(

ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مدة اًمث٤مُمٜم٦م قمنمة ذم اًم٤ٌمب اًمت٤مؾمع: )جي٥م ُمقاوم٘م٦م اًمٚمجٜم٦م قمغم  :راسمٕم٤مً 

 .(6)مجٞمع اعمٜمتج٤مت اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمراد شم٘مديٛمٝم٤م، وأي شمٕمديالت شمٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م ٓطم٘م٤م(

 

 ايجاْٞ املطًب

 ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ استكالٍ ضٛابط

 :ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ استكالٍ تعسٜف

 وقاسمط شم٘متْمٞمف ُم٤م وومؼ وومت٤موهي٤م ىمراراهت٤م إصدار قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م ىمدرة سمذًمؽ اعمراد

 هتٛم٦م شمقًمِّد أقمْم٤مئٝم٤م قمغم ُم١مصمرات هٜم٤مك شمٙمقن أن دون اإلومت٤مء، ذوط شمتٓمٚمٌف وُم٤م آضمتٝم٤مد،

  .(7)اعمح٤مسم٤مة أو اًمتٌٕمٞم٦م

                                                           

 .م4242ومؼماير 32، إصدار، 32ص (3)

 .م4242 ومؼماير32 إصدار، ،32ص (4)

 .م4242 ومؼماير32 إصدار، ،35ص (5)

 .م4242 ومؼماير32 إصدار، ،35ص (6)

 ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمث٤مُمـ ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م قمٞمًك، أدم ُمقؾمك. د اًمنمقمٞم٦م، اًمرىم٤مسم٦م هٞمئ٤مت أقمامل ذم اعمّم٤مًمح شمٕم٤مرض: يٜمٔمر (7)

 .;3 اًمدورة اإلؾمالُمل، اًمٗم٘مف جمٛمع ،;5/3 ،(399) رىمؿ ىمرار >39-38ص، اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م
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 : ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ الستكالٍ ايشسعٞ ايتأصٌٝ

 ًمٚمِم٤مهد اًمِمٝم٤مدة دمر أن اًمِمٝم٤مدة ىمٌقل ُمقاٟمع ُمـ أن قمغم -اهلل رمحٝمؿ- اًمٗم٘مٝم٤مء اشمٗمؼ

 .(3)ٟمٗمٕم٤م

 :األدي١

 [.374]إٟمٕم٤مم: ُمـ أي٦م ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميٱُّٱ ىم٤مل شمٕم٤ممم:

وإذا طمٙمٛمتؿ سملم اًمٜم٤مس ومتٙمٚمٛمتؿ وم٘مقًمقا إن ُمٕمٜمك أي٦م وُم٤م شمٗمٞمده:  وضمف آؾمتدٓل:

واحلٙمؿ، ذا ىمراسم٦م  احلؼ سمٞمٜمٝمؿ، واقمدًمقا وأٟمّمٗمقا وٓ دمقروا، وًمق يم٤من اًمذي يتقضمف احلؼ قمٚمٞمف

ًمٙمؿ، وٓ حتٛمٚمٜمٙمؿ ىمراسم٦م ىمري٥م أو صداىم٦م صديؼ طمٙمٛمتؿ سمٞمٜمف وسملم همػمه، أن شم٘مقًمقا همػم احلؼ 

 .(4)ومٞمام اطمتٙمؿ إًمٞمٙمؿ ومٞمف

٤م يٕملم قمغم حت٘مٞمؼ ومم واحل٦ًٌم، واًمٗمتٞم٤م، اًمِمٝم٤مدة وُمٜمٝم٤م إىمقال، ذم سم٤مًمٕمدل أُمر  ٤مهللوم

 ومٞمف اعمٗمتك سم٤معمقوقع اهلٞمئ٦م ًمٕمْمق ظم٤مص٦م ُمّمٚمح٦م وضمقد وقمدم آؾمت٘مالل، :اًمٕمدلو اإلٟمّم٤مف

 .ىمد دمٕمٚمف يٛمٞمؾ قمـ احلؼ سم٥ًٌم ذًمؽ

 ُمقاٟمع ُمـ أن قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ اشمٗمؼ وىمد. ٟمٗمٕم٤مً  ًمٜمٗمًف اًمِمٝم٤مدة هبذه جير أٟمف اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين:

 ذم ضم٤مء. اعم٤مل ذم ٓؿمؽمايمٝمام وضمف> ُمـ ًمٜمٗمًف ؿمٝم٤مدة ٕهن٤م >(5)ًمنميٙمف اًمنميؽ ؿمٝم٤مدة: اًمِمٝم٤مدة

                                                           

 احلٙم٤مم درر >4/452 ، ه3544 اخلػمي٦م، اعمٓمٌٕم٦م ، د.م،3ط حمٛمد، سمـ قمكم سمـ سمٙمر أسمق احلدادي، اًمٜمػمة، اجلقهرة: يٜمٔمر (3)

 اًمٌحر >;4/59 ،ت.د اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٙمت٥م إطمٞم٤مء دارد.ط، د.م،  ،قمكم سمـ ومراُمرز سمـ حمٛمد ُمال ظمنو، إطمٙم٤مم، همرر ذح

 >4:/9 ،ت.د اإلؾمالُمل، اًمٙمت٤مب دار، د.م، 4ط حمٛمد، سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمديـ زيـاسمـ ٟمجٞمؿ،  اًمدىم٤مئؼ، يمٜمز ذح اًمرائؼ

 حتٗم٦م >33/355 ،م6;;3 اإلؾمالُمل، اًمٖمرب دار، سمػموت، 3، طاًمرمحـ قمٌد سمـ إدريس سمـ أمحد اًم٘مراذم، اًمذظمػمة،

 ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمٙمؼمى اًمتج٤مري٦م اعمٙمت٦ٌم د.ط، ُمٍم، طمجر، سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اهلٞمتٛمل، اعمٜمٝم٤مج، ذح ذم اعمحت٤مج

 اًمديـ، صالح سمـ يقٟمس سمـ ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت، اإلرادات، ُمٜمتٝمك ذح >32/455 ،م5:;3 - ه3579 حمٛمد، ُمّمٓمٗمك

 سمـ يقٟمس سمـ ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت، اإلىمٜم٤مع، ُمتـ قمـ اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف >9;5/7 ،م5;;3 - ه3636 اًمٙمت٥م، قم٤ممل دار، د.م، 3ط

 اًم٘مري، حمٛمد. د اًمنمقمٞم٦م، اهلٞمئ٤مت اؾمت٘مالًمٞم٦م: ويٜمٔمر. 8/652 ، د.ت،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار ، د.ط، سمػموت،اًمديـ صالح

 .36ص، اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمث٤مين ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م

 .34/447 ،ت ؿم٤ميمر ،شمٗمًػم اًمٓمؼمييٜمٔمر:  (4)

 >;4/59 ،، ُمال ظمنوإطمٙم٤مم همرر درر احلٙم٤مم ذح >4/452 ،، احلداداًم٘مدوري خمتٍم اجلقهرة اًمٜمػمة قمغم: يٜمٔمر (5)

 اعمٜمٝم٤مج ذححتٗم٦م اعمحت٤مج ذم  >33/355 ،ًم٘مراذما ،اًمذظمػمة >4:/9 ،، اسمـ ٟمجٞمؿاًمدىم٤مئؼ يمٜمز اًمٌحر اًمرائؼ ذح



 إيامن سمٜم٧م ؾمالُمف سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓمقيرش : د.إقمداد.....       إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  

        62 
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 ذم ىم٤مل( ومٞمف ذيؽ هق ومٞمام ًمنميٙمف ؿمٝم٤مدشمف أو)": - اًمِمٝم٤مدة ومٞمف متٜمع ُم٤م ؾمٞم٤مق ذم -اعمٜمتٝمك ذح

 ؿمٝم٤مدة ٕهن٤م: ىم٤مل ،(اٟمتٝمك. اعمْم٤مرسم٦م سمامل ُمْم٤مرب ويمذا ٓهت٤مُمف، ظمالوم٤مً  ومٞمف ٟمٕمٚمؿ ٓ:)  اعمٌدع

 .(3)"ًمٜمٗمًف

 :االستكالٍ حتكل َعاٜري

 قمْمق قمٛمؾ اؾمت٘مالل ًمْمامن شمقاومره٤م اًمقاضم٥م اعمٕم٤ميػم ُمـ قمددا اعمٕم٤مسون اًمٗم٘مٝم٤مء ىمّرر

 :وهل اًمنمقمٞم٦م، اًمٚمجٜم٦م

 وضمقد قمدم يِمؽمط": وأظمالىمٞم٤مهت٤م اًمٗمتقى سمْمقاسمط اعمتٕمٚمؼ اًمنمقمل اعمٕمٞم٤مر أوًٓ:

 .(4)"ومٞمف اعمٗمتك سم٤معمقوقع اهلٞمئ٦م ًمٕمْمق ظم٤مص٦م ُمّمٚمح٦م

 ُمٕم٤مُمالشمف> سمٛمراىم٦ٌم ي٘مقم اًمذي اعمٍمف ذم أؾمٝمؿ ٕي اهلٞمئ٦م قمْمق ُمٚمؽ قمدم ذًمؽ وُمـ

 ٕن احَلَٙمؿ> سمٛمث٤مسم٦م هق اهلٞمئ٦م وقمْمق ومٞمف، طَمَٙمام يٙمقن أن يّمٚمح ٓ رء ُمـ ضمزءا يٛمٚمؽ ُمـ ٕن

 قمغم اًمٕمدو ؿمٝم٤مدة وٓ ،ٕسمٞمف آسمـ ؿمٝم٤مدة شم٘مٌؾ ٓ وهلذا اًمذرائع، ؾمد اًمنمقمٞم٦م اعم٤ٌمدئ ُمـ

 .(5)وقمدًمف ورقمف يم٤من ُمٝمام ُمّمٚمح٦م ومٞمٝم٤م ًمف ىمْمٞم٦م ذم يٜمٔمر أن ًمٚم٘م٤ميض جيقز ٓ سمؾ قمدوه،

 >اعمٜمت٩م قمقائد ُمـ ٟم٦ًٌم ُم٘م٤مسمؾ اعمٍمف عمٜمتج٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م قمْمق شمروي٩م قمدم صم٤مٟمًٞم٤م:

 .(6)اًمٗمتٞم٤م عم٘م٤مم ومح٤مي٦م اًمتٝمٛم٦م،: ُمـ ذًمؽ ذم عم٤م

 صٕمقسم٦م ُمـ ذًمؽ ذم عم٤م >ُم٤مًمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم ُمـ أيمثر ذم قمْمقا اًمٚمجٜم٦م قمْمق يٙمقن أٓ :٤مصم٤مًمثً 

 يمٌػم ضمٝمد إمم حيت٤مج اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من قمٛمؾ وٕن >ُمٍمف ًمٙمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت هي٦م قمغم احلٗم٤مظ

                                                                                                                                                                          

يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع  >9;5/7 ،، اًمٌٝمقيتذح ُمٜمتٝمك اإلرادات >32/455 ،، اسمـ طمجر اهلٞمتٛملواًمٕم٤ٌمدي اًمنمواين وطمقار=

 .8/652 ،، اًمٌٝمقيتاإلىمٜم٤مع ُمتـ قمـ

 .9;5/7 ،، اًمٌٝمقيتذح ُمٜمتٝمك اإلرادات (3)

 وإظمالىمٞم٤مت واحلقيمٛم٦م واعمراضمٕم٦م اعمح٤مؾم٦ٌم عمٕم٤ميػم اًمٙم٤مُمؾ اًمٜمص) وإظمالىمٞم٤مت، واحلقيمٛم٦م واعمراضمٕم٦م اعمح٤مؾم٦ٌم ُمٕم٤ميػم (4)

 .اخل٤مُم٦ًم اعم٤مدة ،(;4) رىمؿ اعمٕمٞم٤مر ،واًمتقزيع ًمٚمٜمنم اعمٞمامن داراًمري٤مض،  ، ه3659 صٗمر طمتك اقمتامده٤م شمؿّ  اًمتل

 .39-37ص، محٞمد سمـ أمحد ،اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م: يٜمٔمر (5)

 .36ص ،اًم٘مري حمٛمد اؾمت٘مالًمٞم٦م اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م،: يٜمٔمر (6)
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 ًمإلذاف اًمٙم٤مذم اًمقىم٧م ُمٕمف جيد ٓ ىمد ُمّم٤مرف قمدة ذم اًمٚمجٜم٦م قمْمق وقمٛمؾ اًمقىم٧م، ذم وؾمٕم٦م

 .(3)ذقم٤م اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مًمدىم٦م ُمٍمف يمؾ أقمامل قمغم

 :(2)ٖٚٞ ،ايًذ١ٓ يعضٛ االستكالي١ٝ فٝٗا تتشكل ال اييت احلاالت ع٢ً اإلطاز ّْص ٚقد

إطمدى اًمنميم٤مت اًمت٤مسمٕم٦م  % أو أيمثر ُمـ أؾمٝمؿ اعمٍمف أو ذم7أن يٙمقن ُم٤مًمٙم٤م عم٤م ٟمًٌتف  -3

 ًمٚمٛمٍمف.

 أؾمٝمؿ ُمـ أيمثر أو اعمئ٦م ذم مخ٦ًم ٟمًٌتف ُم٤م يٛمٚمؽ اقمت٤ٌمري٦م صٗم٦م ذي ًمِمخص ممثال يم٤من إذا -4

 .ًمٚمٛمٍمف اًمت٤مسمٕم٦م اًمنميم٤مت إطمدى أو اعمٍمف

 ذم أو اعمٍمف ذم اًمتٜمٗمٞمذيلم يم٤ٌمر أو اعمجٚمس أقمْم٤مء ُمـ أي ُمع ىمراسم٦م صٚم٦م ًمف يم٤مٟم٧م إذا -5

 .ًمٚمٛمٍمف اًمت٤مسمٕم٦م اًمنميم٤مت إطمدى

 جلٜمتف ًمٕمْمقي٦م اعمرؿمح ًمٚمٛمٍمف اًمت٤مسمٕم٦م اًمنميم٤مت إطمدى ذم إدارة جمٚمس قمْمق يٙمقن أن -6

 .اًمنمقمٞم٦م

 ـمرف أي أو اعمٍمف ًمدى اعم٤موٞملم اًمٕم٤مُملم ظمالل ُمقفمٗم٤م يٕمٛمؾ يم٤من أو يٕمٛمؾ أن -7

 اعمقرديـ ويم٤ٌمر احل٤ًمسم٤مت يمٛمراضمٕمل ًمٚمٛمٍمف، اًمت٤مسمٕم٦م اًمنميم٤مت إطمدى أو ُمٕمف ُمتٕم٤مُمؾ

 .اعم٤موٞملم اًمٕم٤مُمٞملم ظمالل إـمراف شمٚمؽ ُمـ أي ًمدى ؾمٞمٓمرة حلّمص ُم٤مًمٙم٤م يٙمقن أن أو

 حل٤ًمب شمتؿ اًمتل واًمٕم٘مقد إقمامل ذم ُم٤ٌمذة همػم أو ُم٤ٌمذة ُمّمٚمح٦م ًمف يم٤مٟم٧م إذا -8

 .اعمٍمف

 .اًمٚمجٜم٦م ذم قمْمقيتف ُمٙم٤موم٠مة أو أضمر قمغم قمالوة اعمٍمف ُمـ ُم٤مًمٞم٦م ُم٤ٌمًمغ يت٘م٤مى أن -9

 ئ٦مصمالصمام قمـ شمزيد أىم٤مرسمف أطمد سم٤مؾمؿ أو ،سم٤مؾمٛمف اعمٍمف ُمع ائتامٟمٞم٦م قمالىم٦م ًمديف يٙمقن أن -:

 .ؾمٕمقدي ري٤مل أًمػ

 اًمذي اًمٜمِم٤مط ومروع أطمد ذم يتجر أن أو اعمٍمف، ُمٜم٤موم٦ًم ؿم٠مٟمف ُمـ قمٛمؾ ذم يِمؽمك أن -;

 .اعمٍمف يزاوًمف

                                                           

 . 37ص ،محٞمد سمـ أمحد ،اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م >:ص ،اًم٘مٓم٤من اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٗمٕم٤مًم٦م: يٜمٔمر (3)

 .م4242 ومؼماير 32 إصدار، ،9ص (4)
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 قمْمقي٦م ذم ُمٜمٗمّمٚم٦م ؾمٜمقات شمًع أو ،ُمتّمٚم٦م ؾمٜمقات ؾم٧م قمـ يزيد ُم٤م أُم٣م ىمد يٙمقن أن -32

 .اًمٚمجٜم٦م

 

 ايجايح املطًب

 إساطتٗا بغسض يًُؤسش١ ايشسع١ٝ ايًذ١ٓ إفصاح سهِ

 ايشسٜع١ َٚبادئ ألسهاّ ملدايفات املصسف ازتهاب عٔ 

 واضم٥م هق اًمذي اعمٕمٚمقُم٤مت ذم اًمني٦م سمٛمٌدأ اًمٚمجٜم٦م اطمتٗم٤مظ سملم ُم٤م اًمتٕم٤مرض يتقهؿ ىمد

 وهق اعمخ٤مًمٗم٤مت، سمقضمقد اًمٜم٘مد عم١مؾم٦ًم إومّم٤مطمٝم٤م سملم وُم٤م اًمنمقمٞم٦م، اًمٚمجٜم٦م قمْمق واضم٤ٌمت ُمـ

 ًمٚمٛم١مؾم٦ًم، اعمخ٤مًمٗم٤مت قمـ اإلومّم٤مح وٟمٔم٤مُم٤م ذقم٤م اًمٚمجٜم٦م قمغم اًمقاضم٥م إذ ُمتقهؿ شمٕم٤مرض

 : ي٠ميت ُم٤م ذًمؽ قمغم وإدًم٦م

 يه ىه مه جه ين ىن منٱُّٱ:ىم٤مل شمٕم٤ممم اًمدًمٞمؾ إول:

 .[332]آل قمٛمران: ُمـ أي٦م َّ ىييي مي خي حي جي

، شم٠مُمرون سم٤مإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف، واًمٕمٛمؾ سمنمائٕمفإّن ُمٕمٜمك أي٦م:  وضمف آؾمتدٓل:

وهق ُمدح هلذه إُم٦م ُم٤م وشمٙمذي٥م رؾمقًمف، وقمـ اًمٕمٛمؾ سمام هنك قمٜمف، ، وشمٜمٝمقن قمـ اًمنمك سم٤مهلل

 .(3)أىم٤مُمقا ذًمؽ واشمّمٗمقا سمف

 وُمـ اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ُمـ أٟمف قمٚمٞمف يّمدق مم٤م اًمنمقمٞم٦م واًمرىم٤مسم٦م

 أطمٙم٤مم ُمـ اًمٚمجٜم٦م قمـ صدر ُم٤م اعمٍمف اًمتزام قمدم طم٤مل ذم ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اإلومّم٤مح ُمٙمٛمالهت٤م

 .ذقمٞم٦م

 [.3]اعم٤مئدة: ُمـ أي٦م  َّ ىقيق يف ىف يث ىث ٱُّٱشمٕم٤ممم: ىم٤مل اًمث٤مين:اًمدًمٞمؾ 

ُمٕمٜمك أي٦م: أوومقا سم٤مًمٕمٝمقد اًمتل قم٤مهدمتقه٤م رسمَّٙمؿ، وعمـ قم٤مىمدمتقه  وضمف آؾمتدٓل:

 .(4)ُمٜمٙمؿ، سمام أوضمٌتٛمقه ًمف هب٤م قمغم أٟمٗمًٙمؿ، وٓ شمٜمُٙمُثقه٤م ومتٜم٘مْمقه٤م سمٕمد شمقيمٞمده٤م

                                                           

 .6/395 ،، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل9/327، يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي (3)

 .669/;، ت ؿم٤ميمر ،يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي (4)
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 ُمقاوم٘م٦م ُمـ اًمتح٘مؼ ُمـ قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م أداء قمغم اعمٍمف ُمع ُمتٕم٤مىمد اًمنمقمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م قمْمقو

 ذم ًمٚمٛم١مؾم٦ًم اإلومّم٤مح اًمقاضم٥م هذا حيؼ ومم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، اًمنميٕم٦م ٕطمٙم٤مم اعمٍمف قمٛمٚمٞم٤مت

 .ذقمٞم٦م أطمٙم٤مم ُمـ اًمٚمجٜم٦م قمـ صدر ُم٤م اعمٍمف اًمتزام قمدم طم٤مل

٤مٟمِِف وَم٢مِْن مَلْ »طمدي٨م:  اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م: ًَ
َتٓمِْع وَمٌِٚمِ ًْ ُه سمَِٞمِدِه وَم٢مِْن مَلْ َي ْ ـْ َرَأى ُِمٜمُْٙمْؿ ُُمٜمَْٙمًرا وَمْٚمُٞمَٖمػمِّ َُم

ياَمنِ  َتٓمِْع وَمٌَِ٘مْٚمٌِِف َوَذًمَِؽ َأْوَٕمُػ اإْلِ ًْ  .(3)شَي

 اعمٜمٙمِر، ىمدرة سمح٥ًم ُمراشم٥م قمغم اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم ضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن :آؾمتدٓل وضمف

 وُمـ اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر ؿمٕمػمة ُمـ أٟمف قمٚمٞمف يّمدق مم٤م اًمنمقمٞم٦م واًمرىم٤مسم٦م

 قمـ صدر سمام اعمٍمف اًمتزام قمدم طم٤مل ذم ًمٚمٛم١مؾم٦ًم سم٤مإلومّم٤مح قمٛمٚمٞم٤م شمٖمٞمػمه اعمٜمٙمر شمٖمٞمػم ُمراشم٥م

 .ذقمٞم٦م أطمٙم٤مم ُمـ اًمٚمجٜم٦م

 اًم٤ٌمب ذم ،قمنمة اًمراسمٕم٦م اعم٤مدة ُمـ ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٘مرة ذم اعمقوقع هذا اإلـم٤مر طمًؿ وىمد

 ًمٚمٛم١مؾم٦ًم ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ اًمٚمجٜم٦م إومّم٤مح يٕمد ٓ أقماله ذيمر سمام اإلظمالل قمدم ُمع: )اًم٤ًمدس

 دم٤موزا اًمنميٕم٦م> وُم٤ٌمدئ ٕطمٙم٤مم ضمًٞمٛم٦م عمخ٤مًمٗم٤مت اعمٍمف ارشمٙم٤مب قمـ إطم٤مـمتٝم٤م سمٖمرض

 (.اعمٕمٚمقُم٤مت هي٦م عمٌدأ

 اًمٚمجٜم٦م شمٕمٓمل وم٤مقمٚم٦م رىم٤مسم٦م ويْمٛمـ ُمًت٘مٚم٦م، حلقيمٛم٦م ي١مؾمس اإلـم٤مر وم٢من اعم٤مدة وهبذه

 جيدر أٟمف إٓ خم٤مًمٗم٤مت، ومٞمٝم٤م يرشمٙم٥م اًمتل إطمقال ذم اعمٍمف قمغم وؾمٚمٓم٦م اؾمت٘مالٓ اًمنمقمٞم٦م

 اًمٚمج٤من، هذه أقمامل قمغم شمنمف اًمنمقمٞم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م قمٚمٞم٤م هبٞمئ٦م ورسمٓمف ًمذًمؽ آًمٞم٦م شمٜمٔمٞمؿ سم٤معم١مؾم٦ًم

 .اإلـم٤مر هلذا اًم٘م٤مدم اًمتحدي٨م ذم اعم٘مؽمح هبذا شم٠مظمذ اعم١مؾم٦ًم وًمٕمّؾ 



                                                           

أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف، سم٤مب: يمقن اًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ اإليامن وأن اإليامن يزيد ويٜم٘مص وأن إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل  (3)

 (.92قمـ اعمٜمٙمر واضم٤ٌمن، سمرىمؿ )
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  ايسابع املبشح

 ايشسع١ٝ، ٚسهُٗا ايًذ١ٓ عٌُ سٛن١ُأٖداف 

 .ايشسع١ٝ ايًذإ أعُاٍ سٛن١ُ أٖداف: األٍٚ املطًب

 احلقيمٛم٦م إـم٤مر شمٙمقيـ) اًمراسمٕم٦م اعم٤مدة اًمنمقمٞم٦م، احلقيمٛم٦م إـم٤مر شمٙمقيـ: اًمث٤مين اًم٤ٌمب ذم ورد

 :ي٠ميت ُم٤م إمم هتدف احلقيمٛم٦م أن ،(اًمنمقمٞم٦م

 واعم١ًموًمٞم٤مت، وإدوار اهلٞمٙمؾ شمنمح اًمتل واإلضمراءات اًمًٞم٤مؾم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م شمٙمقيـ -3

 .سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام آشمّم٤مل وآًمٞم٦م اًمٕمالىم٦م ذات اإلدارات وُمٝم٤مم

 ويِمٛمؾ احلقيمٛم٦م، إـم٤مر ُمتٓمٚم٤ٌمت ًمتٓمٌٞمؼ اشم٤ٌمقمٝم٤م اعمٍمف قمغم يتٕملم اًمتل أًمٞم٦م حتديد -4

 إقمداد وآًمٞم٦م وشمقصم٘مٝم٤م، اًم٘مرارات اخت٤مذ وآًمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م، اًمٚمجٜم٦م اضمتامقم٤مت قم٘مد يمٞمٗمٞم٦م: ذًمؽ

 .ورومٕمٝم٤م شم٘م٤مريره٤م

 أضمؾ ُمـ اًمرئٞمًٞم٦م اعمٍمف إدارات/وطمدات سملم ومٞمام اًمت٘م٤مرير ًمرومع رؾمٛمٞم٦م ىمٜمقات ووع -5

 .اعمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م وذم ومٕم٤مًم٦م سمّمقرة رومٕمٝم٤م وامن

 اًمنميٕم٦م ٕطمٙم٤مم وقمٛمٚمٞم٤مشمف اعمٍمف أهداف شمقاومؼ ًمْمامن اًمرىم٤مسمٞم٦م اًمْمقاسمط ووع -6

 .إطمقال مجٞمع ذموُم٤ٌمدئٝم٤م 

 وشم٠مهٞمؾ اًمنمقمٞم٦م، اًمٚمجٜم٦م واؾمت٘مالًمٞم٦م سمٛمٝم٤مُمٝم٤م، اًم٘مٞم٤مم ذم واإلدارة اعمجٚمس وم٤مقمٚمٞم٦م دقمؿ -7

 وإدارة اًمنمقمل، آًمتزام ذم اعمتٛمثٚم٦م اًمداظمٚمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م ُمٝم٤مم وم٤مقمٚمٞم٦م إمم سم٤مإلو٤موم٦م أقمْم٤مئٝم٤م،

 .اًمداظمكم اًمنمقمل واًمتدىمٞمؼ ،وُم٤ٌمدئٝم٤م اًمنميٕم٦م سم٠مطمٙم٤مم آًمتزام قمدم خم٤مـمر

 .وُم٤ٌمدئٝم٤م اًمنميٕم٦م سم٠مطمٙم٤مم اعمٍمف اًمتزام عمًتقى اعمًتٛمر اًمت٘مٞمٞمؿ -8

 اًمتّمحٞمحٞم٦م اًمتداسمػم وووع اًمنميٕم٦م، سم٠مطمٙم٤مم آًمتزام ًمٕمدم اعمحتٛمٚم٦م اعمخ٤مـمرة إدارة -9

 .اعمخ٤مـمر شمٚمؽ ُمـ ًمٚمحد اخت٤مذه٤م اًمقاضم٥م

 أٟمِمٓم٦م شمقاومؼ ُمدى ُمـ ًمٚمتح٘مؼ >وُمٜمتٔمؿ دوري سمِمٙمؾ اًمداظمكم اًمنمقمل اًمتدىمٞمؼ -:

 .وُم٤ٌمدئٝم٤م اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ُمع وقمٛمٚمٞم٤مشمف اعمٍمف
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 شمتقمم اًمنمقمٞم٦م، واًمدراؾم٤مت إسمح٤مث سم٢مضمراء شمٕمٜمك - اًمٚمجٜم٦م داظمؾ - وطمدة شمِمٙمٞمؾ -;

 قمغم اًمنمقمٞم٦م اًم٘مرارات وشمقزع واًمٚمجٜم٦م، اإلدارة سملم وشمٜمًؼ ًمٚمجٜم٦م، اًمًٙمرشم٤مري٦م ُمٝم٤مم

 .(3)اعمٍمف داظمؾ اعمّمٚمح٦م أصح٤مب

 

 ايجاْٞ املطًب

 ايشسع١ٝ ايًذإ أعُاٍ سٛن١ُ سهِ

  :أساسٝني أَسٜٔ إىل تٗدف -َٓٗا املساد بٝإ سبل نُا- احلٛن١ُ إٕ

 .حت٘مٞمؼ اًمِمٗم٤مومٞم٦م إول:

 اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ُمقاوم٘م٦م إمم اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمٍمومٞم٦م اًمقصقل وحت٘مٞمؼ اًمٕمٛمؾ، إشم٘م٤من اًمث٤مين:

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 َٚٔ ٖٓا فإٕ َشسٚع١ٝ عٌُ احلٛن١ُ ألعُاٍ ايًذإ ايشسع١ٝ، َشتُّد َٔ أدي١ شسع١ٝ، ٖٞ:

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّٱىم٤مل شمٕم٤ممم: اًمدًمٞمؾ إول:

 [.332قمٛمران: ُمـ أي٦م ]آل َّ ىييي مي خي

إّن ُمٕمٜمك أي٦م: شم٠مُمرون سم٤مإليامن سم٤مهلل ورؾمقًمف، واًمٕمٛمؾ سمنمائٕمف،  وضمف آؾمتدٓل:

وشمٜمٝمقن قمـ اًمنمك سم٤مهلل، وشمٙمذي٥م رؾمقًمف، وقمـ اًمٕمٛمؾ سمام هنك قمٜمف، وهق ُمدح هلذه إُم٦م ُم٤م 

 سم٤معمٕمروف إُمر ؿمٕمػمة ُمـ أٟمف قمٚمٞمف يّمدق مم٤م اًمنمقمٞم٦م واًمرىم٤مسم٦م (4). أىم٤مُمقا ذًمؽ واشمّمٗمقا سمف

 اًمقؾم٤مئؾ أطمد هل واحلقيمٛم٦م ذقم٤م، ُمٓمٚمقب أُمر اًمِمٕمػمة هلذه واإلشم٘م٤من اعمٜمٙمر، قمـ واًمٜمٝمل

 .ُمنموقم٦م ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمٛمؾ، إلشم٘م٤من واًمٓمرق

.[2;]اًمٜمحؾ: ُمـ أي٦م َّ يب ىب نب مب زب رب ُّٱٱىم٤مل شمٕم٤ممم: :اًمث٤ميناًمدًمٞمؾ   

اًمٕمدل أداء احل٘مقق يم٤مُمٚم٦م ُمقومرة سم٠من ي١مدي اًمٕمٌد ُم٤م أوضم٥م اهلل قمٚمٞمف إن  :آؾمتدٓل وضمف

ُمـ احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م واعمريم٦ٌم ُمٜمٝمام ذم طم٘مف وطمؼ قم٤ٌمده، ويٕم٤مُمؾ اخلٚمؼ سم٤مًمٕمدل اًمت٤مم، وُمـ 

                                                           

 .م4242 ومؼماير 32 إصدار، ،7ص (3)

 .6/395 ،، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل9/327، ت ؿم٤ميمر ،يٜمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي (4)
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اًمٕمدل ذم اعمٕم٤مُمالت أن شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ذم قم٘مقد اًمٌٞمع واًمنماء وؾم٤مئر اعمٕم٤موو٤مت، سم٢ميٗم٤مء مجٞمع ُم٤م 

وٓ شمٖمِمٝمؿ وٓ ختدقمٝمؿ وشمٔمٚمٛمٝمؿ. وم٤مًمٕمدل واضم٥م، واإلطم٤ًمن  ،طم٘م٤مقمٚمٞمؽ ومال شمٌخس هلؿ 

 ًمٚمرىم٤مسم٦م واإلشم٘م٤من اًمٕمٛمؾ، إطم٤ًمن ُمـيٕملم قمغم  مم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م وطمقيمٛم٦م، (3)ومْمٞمٚم٦م ُمًتح٥م

 ومٙم٤مٟم٧م اًمٕمٛمؾ، إلشم٘م٤من واًمٓمرق اًمقؾم٤مئؾ ىطمدإ هل واحلقيمٛم٦م ٤م،ذقمً  ُمٓمٚمقب أُمر اًمنمقمٞم٦م

 .ُمنموقم٦م

اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ُمـ أقمامل اخلػم واعمٕمروف واإلطم٤ًمن يتٌلم مم٤م ؾمٌؼ أن طمقيمٛم٦م أقمامل 

طمٞم٨م إهن٤م شمقضمف سم٤مٟمتٝم٤مج أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت 

واعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، ومٝمل حتٛمل اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ُمـ ومحش اًمتٕم٤مُمالت اًمرسمقي٦م، وحت٤مومظ قمغم 

ط وإقمامل اًمٗمت٤موى واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمتل اًمْمٌط واإلشم٘م٤من ذم اإلًمزام سم٠مطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ُمـ ظمالل وٌ

 شمٜمنمه٤م شمٚمؽ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م.

وُمـ ظمالل شمٓمٌٞمؼ شمٚمؽ اًمْمقاسمط اخل٤مص٦م سم٤مًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م، يٓمٛمئـ اًمٕمٛمٞمؾ قمغم شمٕم٤مُمالشمف 

ُمع اعمٍمف اإلؾمالُمل> ومٞمتؿ دمٜمٞم٥م اعمقدقملم وأصح٤مب إؾمٝمؿ ؿمٌٝم٤مت اًمقىمقع ذم ايمت٤ًمب 

ي٦م واًمدقمقى ذم ُمقاوم٘م٦م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م إمم أن اعم٤مل احلرام، وخيرج سمتٚمؽ اًمتٕم٤مُمالت ُمـ اًمّمقر

 شمٙمقن شمٕم٤مُمالت ذقمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م شمٕمقد قمغم آىمتّم٤مد وأومراد اعمجتٛمع سم٤مًمٜمٗمع واًمؼميم٦م.



                                                           

 .669ص، ًمٚمًٕمديشمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ  (3)



 إيامن سمٜم٧م ؾمالُمف سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓمقيرش : د.إقمداد.....       إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  
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 املبشح اخلاَص

 املساد بعًُٝات ايٓٛافر اإلسال١َٝ، ٚسهِ اختالط األَٛاٍ فٝٗا

 .اإلسال١َٝ ايٓٛافر بعًُٝات املساد: األٍٚ املطًب

 ًمٙمل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٗمرع ذم طمٞمز أو ومروع سمتخّمٞمص اًمت٘مٚمٞمدي اعمٍمف ىمٞم٤مم :سم٠مهن٤م قمروم٧م

 .(3)اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمٜمتج٤مت ُمـ اًمٗمرع هذا ي٘مدُمف ُم٤م ضم٤مٟم٥م إمم اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م اعمٜمتج٤مت ي٘مدم

 اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف قمٛمالء ضمذب اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمّم٤مرف شمًتٓمٞمع اًمٜمقاومذ ـمريؼ وقمـ

: ؾمقىملم ذم اًمٕمٛمؾ اعمّم٤مرف هذه وشمْمٛمـ اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمٛمّم٤مرف اًمًقىمٞم٦م احلّم٦م ُمـ ومت٠مظمذ

 اعمّم٤مرف إن طملم ذم اًمت٘مٚمٞمدي، اعمٍمذم اًمٕمٛمؾ وؾمقق اإلؾمالُمل، اعمٍمذم اًمٕمٛمؾ ؾمقق

 .(4)اإلؾمالُمل اعمٍمذم اًمٕمٛمؾ ؾمقق ذم شمٕمٛمؾ أن إٓ هل٤م ًمٞمس اإلؾمالُمٞم٦م

 اًمتٕم٤مُمؾ ذم اًمراهمٌلم اًمٕمٛمالء سمٕمض اطمتٞم٤مضم٤مت شمٚمٌٞم٦م إمم أؾم٤مؾم٤مً  إؾمٚمقب هذا وهيدف

 وُمـ .اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف ُمع اًمتٕم٤مُمؾ إمم يتحقًمقا ٓ طمتك اإلؾمالُمل اعمٍمذم ًمٚمٜمٔم٤مم ووم٘م٤م

 وم٘مد ًمذًمؽ >اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م ؾمقق ذم اعمٜم٤موم٦ًم ومرص٦م اٟمتٝم٤مز هق اًمٜمقاومذ هذه إٟمِم٤مء دواومع

 إمم ُمٕم٤مُمالهت٤م سمٕمض ذم شمتجف يمقهن٤م ورأوا اًمٜمقاومذ، هذه ذقمٞم٦م ذم اًم٤ٌمطمثلم سمٕمض اظمتٚمػ

 ٟمت٤مئ٩م ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م طم٘م٘متف ُم٤م هق قمٚمٞمٝم٤م اإلىم٤ٌمل وشمزايد شمٜم٤مُمٞمٝم٤م ذم واًم٥ًٌم اًمّمقري٦م،

 .(5)وُمٚمٛمقؾم٦م إجي٤مسمٞم٦م

 اعم٤مزم آؾمت٘مالل قمدم: اًمٜمقاومذ هذه ذم اًم٤ٌمطمثلم سمٕمض ٓطمٔمٝم٤م اًمتل اًمتٓمٌٞمؼ قمٞمقب وُمـ

 ُمّمداىمٞم٦م وضمقد وقمدم ،اعمٍمف ذم اًمت٘مٚمٞمدي اًمٕمٛمؾ وسملم ،اإلؾمالُمل اًمٕمٛمؾ سملم واإلداري

                                                           

 ُمٍم ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مضمًتػم،رؾم٤مًم٦م  حمٛمد، اسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك اإلؾمالُمٞم٦م، ًمٚمٛمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٌٜمقك حتقل فم٤مهرة شم٘مٞمٞمؿ: يٜمٔمر (3)

 .4:ص ،م4228 اًمدوًمٞم٦م،

 اًمزرىم٤مء جمٚم٦مد.م،  ،ظمريس ؾمٛمػم ٟمجٞم٥م إؾمالُمل، اىمتّم٤مدي ُمٜمٔمقر ُمـ اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمقاومذ: يٜمٔمر (4)

 .372صم، 4236 اًمث٤مين، اًمٕمدد قمنم، اًمراسمع اعمجٚمد اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًمدراؾم٤مت ًمٚمٌحقث

 .;36ص ،اًم٤ًمسمؼ اعمرضمع (5)



 إيامن سمٜم٧م ؾمالُمف سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمٓمقيرش : د.إقمداد.....       إـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛمّم٤مرف واًمٌٜمقك اعمحٚمٞم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  
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 قمغم اًم٘م٤مئٛملم ًمدى ضم٤مدة ٟمقاي٤م شمقضمد ٓ وىمد واؾمع، ٟمٓم٤مق قمغم واعمجتٛمع اًمٕمٛمالء ًمدى يمٌػمة

 .(3)اإلؾمالُمل اعمٍمذم ًمٚمٕمٛمؾ اًمٙم٤مُمؾ اًمتحقل ذم اًمت٘مٚمٞمدي اعمٍمف

إن قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف اًمت٘مٚمٞمدي٦م حتت٤مج إمم ُمزيد ُمـ اعمراضمٕم٦م اًمتل 

أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واخلروج سمٛمٕم٤مُمالهت٤م ُمـ اًمّمقري٦م إمم اًمتٓمٌٞمؼ شمرشم٘مل هب٤م إمم ُمقاوم٘م٦م 

 احل٘مٞم٘مل ًم٘مقاقمد اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وذوـمٝم٤م> وًمذًمؽ أومرد اإلـم٤مر هل٤م سم٤مسم٤م شمٜمٔمٞمٛمٞم٤م ُمًت٘مال.

 

 ايجاْٞ املطًب

 اإلسال١َٝ ايٓٛافر يف األَٛاٍ سهِ اختالط

 ظمدُم٤مهت٤م ًمت٘مديؿ اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعم١مؾم٤ًمت شمٜمتٝمجٝم٤م اًمتل واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اإلداري٦م إؿمٙم٤مل شمتٕمدد

 :وُمٜمٝم٤م ،اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م

 ومروع جمٛمققم٦م أو ،ومرع ظمالل ُمـ إؾمالُمٞم٦م ُمٍمومٞم٦م ظمدُم٤مت شم٘مدم ُم١مؾم٤ًمت أوًٓ:

 .ُمٜمٗمّمٚم٦م همػم أو اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٗمروع قمـ حم٤مؾمٌٞم٤م ُمٜمٗمّمٚم٦م

 ًمٚمخدُم٤مت وطمدات/وطمدة ظمالل ُمـ إؾمالُمٞم٦م ُمٍمومٞم٦م ظمدُم٤مت شم٘مدم ُم١مؾم٤ًمت :٤مصم٤مٟمٞمً 

 .(4)ُمٜمٗمّمٚم٦م همػمو أ إظمرى اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمقطمدات قمـ حم٤مؾمٌٞم٤م ُمٜمٗمّمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م

 إومّم٤مح وضمقب اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واعمح٤مؾم٦ٌم اعمراضمٕم٦م هٞمئ٦م رأت وىمد

 اعمتٕمٚم٘م٦م إُمقال ُمع اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م سم٤مخلدُم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م إُمقال ختٚمط يم٤مٟم٧م إذا قمام اعم١مؾم٦ًم

 .(5)قمٜمٝم٤م شمٗمّمٚمٝم٤م أو اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعم٤مًمٞم٦م سم٤مخلدُم٤مت

 سم٤محلرام، ُم٤مًمف اظمتٚمط ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م أضم٤مزوا اًمذيـ اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر رأي ُم١مداه اًمنمط وهذا

 طمرم ومٞمام وذًمؽ سم٤محلرام، احلالل ُم٤مًمف اظمتٚمط ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م قمــ  اهلل رمحٝمؿ ـ اًمٗم٘مٝم٤مء حتّدث وم٘مد

 

 
                                                           

 .4:ص ،، ُمّمٓمٗمك إسمراهٞمؿاإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٌٜمقك شم٘مٞمٞمؿ فم٤مهرة حتقل (3)

 .:93-939ص ،وإظمالىمٞم٤مت واحلقيمٛم٦م واعمراضمٕم٦م اعمح٤مؾم٦ٌم ُمٕم٤ميػم: يٜمٔمر (4)

 .942ص ،اًم٤ًمسمؼاعمرضمع  (5)
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 :ىمقًملم قمغم اعم٠ًمًم٦م ذم وظمالومٝمؿ ،(3)ًمٕمٞمٜمف ٓ ًمٙمًٌف،

، (4)احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م وهق اًمٙمراه٦م، ُمع طمرام، ُم٤مًمف أيمثر ُمـ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ضمقاز إول:اًم٘مقل 

 .(7)واحلٜم٤مسمٚم٦م ،(6)واًمِم٤مومٕمٞم٦م ،(5)واعم٤مًمٙمٞم٦م

 قمٜمد ووضمف ،(9)اًمِم٤مومٕمٞم٦م وسمٕمض ،(8)اعم٤مًمٙمٞم٦م سمٕمض ىمقل وهق اًمتحريؿ :اًمث٤مين اًم٘مقل

 .(:)احلٜم٤مسمٚم٦م

 

 

 

                                                           

 .6/555 ، ه3627 اًمٗمٙمر دار ، سمػموت،3، طحمٛمد سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد اًمديـ ُمقومؼ حمٛمد أسمق اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل،: يٜمٔمر (3)

 حمٛمد: حت٘مٞمؼ إؾمامقمٞمؾ، سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٓمحٓم٤موي، اإليْم٤مح، ٟمقر ذح اًمٗمالح ُمراىمل قمغم اًمٓمحٓم٤موي طم٤مؿمٞم٦م: يٜمٔمر (4)

 .57ص ،م9;;3 -  ه:363 ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار، سمػموت، 3ط اخل٤مًمدي، اًمٕمزيز قمٌد

 ،5/499 ،ت.د اًمٗمٙمر، دار د.ط، سمػموت، قمروم٦م، سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمدؾمقىمل، اًمٙمٌػم، اًمنمح قمغم اًمدؾمقىمل طم٤مؿمٞم٦م: يٜمٔمر (5)

 .5/589 ، د.ت،اعمٕم٤مرف دارد.ط، ُمٍم،  اخلٚمقيت، حمٛمد سمـ أمحد اًمّم٤موي، اعم٤ًمًمؽ، ٕىمرب اًم٤ًمًمؽ سمٚمٖم٦م

، 3ط:  اًمًٞمد، ومتحل ـم٤مرق: حت٘مٞمؼ إؾمامقمٞمؾ، سمـ اًمقاطمد قمٌد اًمروي٤مين، ،(اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م ومروع ذم) اعمذه٥م سمحر: يٜمٔمر (6)

: حت٘مٞمؼ قمكم، سمـ حمٛمد سمـ أمحداسمـ اًمرومٕم٦م،  اًمتٜمٌٞمف، ذح ذم اًمٜمٌٞمف يمٗم٤مي٦م >(6/782) ،م;422 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار سمػموت،

 اًمٙمٌػم، سم٤مًمنمح اعمٕمروف اًمقضمٞمز ذح اًمٕمزيز >(322/;) م،;422 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار، سمػموت، 3ط:  سم٤مؾمٚمقم، جمدي

 ، ه3639 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار، سمػموت، 3ط: قمقض، حمٛمد قمكم: حت٘مٞمؼ اًمٙمريؿ، قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اًمٙمريؿ قمٌداًمراومٕمل، 

 ، د.ت،اعمٜمٝم٤مج دار د.ط، ضمدة، قمٞمًك، سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمدُمػمي، اعمٜمٝم٤مج، ذح ذم اًمقه٤مج اًمٜمجؿ >(6/357)

، 3ط:  اًمّدي٥م، حمٛمقد اًمٕمٔمٞمؿ قمٌد، حت٘مٞمؼ: اهلل قمٌد سمـ اعمٚمؽ قمٌداجلقيٜمل،  اعمذه٥م، دراي٦م ذم اعمٓمٚم٥م هن٤مي٦م >(6/329)

 .(7/596) ،م4229 - ه:364 اعمٜمٝم٤مج، دار د.م،

سمـ قمٌده،  ؾمٕمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمًٞمقـمل، اعمٜمتٝمك، هم٤مي٦م ذح ذم اًمٜمٝمك أوزم ُمٓم٤مًم٥م ،(6/555) ، اسمـ ىمداُم٦ماعمٖمٜمل: يٜمٔمر (7)

 (.6/89)، م6;;3 - ه3637 اإلؾمالُمل، اعمٙمت٥م، د.م، 4 ط:

 ، اًمّم٤موياعم٤ًمًمؽ ٕىمرب سمٚمٖم٦م اًم٤ًمًمؽ ،(5/499) ، اسمـ قمروم٦م اًمدؾمقىملاًمنمح اًمٙمٌػمطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم : يٜمٔمر (8)

(5/589.) 

 (.6/329) ، اًمدُمػمياعمٜمٝم٤مج ذح اًمٜمجؿ اًمقه٤مج ذم: يٜمٔمر (9)

 ، ه:362 ،اعمٕمروم٦م دار، سمػموت، 3ط:  أمحد، سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمٗمرج أسمقاسمـ رضم٥م احلٜمٌكم،  واحلٙمؿ، اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع: يٜمٔمر (:)

(3/422.) 
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 :األدي١ 

 :األٍٚ ايكٍٛ ديٌٝ

ـْ  َ : »ىَم٤مًَم٧ْم  ، قَم٤مِئَِم٦مَ  قم ، قِمٜمْدَ  َُمْرُهقَٟم٦مٌ  َوِدْرقُمفُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرؾُمقُل  شُمُقذمِّ  سمَِثاَلصمِلمَ  هَيُقِديٍّ

ـْ  َص٤مقًم٤م  .(3)شؿَمِٕمػمٍ  ُِم

 يتٍمومقن أهنؿ يٕمٚمؿ يم٤من أٟمف ُمع اًمٞمٝمقد ُمع شمٕم٤مُمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن وضمف آؾمتدٓل:

 وأهؾ اعمنميملم يٕم٤مُمٚمقن وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٤من": رضم٥م اسمـ ىم٤مل .(4)وهمػمه واخلٛمر سم٤مًمرسم٤م

 .(5)"يمٚمف احلرام جيتٜمٌقن ٓ سم٠مهنؿ قمٚمٛمٝمؿ ُمع اًمٙمت٤مب

 :ايجاْٞ ايكٍٛ ديٌٝ

 [.4]اعم٤مئدة ُمـ أي٦م: َّحك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغٱُّٱ

 (6).أٟمف ٓ ي٠مُمـ ُمـ اإلقم٤مٟم٦م قمغم اعمٕمّمٞم٦م أو أظمذ احلرام وضمف آؾمتدٓل: 

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمٜمّص  ًمقرود وذًمؽ إول> اًم٘مقل هق أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل اًمراضمح اًمؽمضمٞمح:

 .اًمِمٌٝم٦م ىمقي٧م يمٚمام اًمٙمراهٞم٦م وشم٘مقى اًمٙمراه٦م، ُمع وصح٤مسمتف،

 رأي قمغم اًمتٕم٤مُمؾ يٛمٜمع ٓ اًمٙمثػم سم٤محلالل اًم٘مٚمٞمؾ احلرام اعم٤مل اظمتالط وم٢من ؾمٌؼ ُم٤م قمغم سمٜم٤مء

 .اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر

ـّ   ذم ضم٤مء ،سم٤محلالل احلرام خيتٚمط ٓ سمحٞم٨م اعمقضمقدات سمٗمّمؾ أًمزم ًمإلـم٤مر اعمٜمّٔمؿ وًمٙم

 اًمٜمقاومذ قمٛمٚمٞم٤مت: اًمث٤مُمـ اًم٤ٌمب ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٜمقاومذ قمٛمٚمٞم٤مت: قمنمة اًم٤ًمسمٕم٦م اعم٤مدة

 قمٛمٚمٞم٤مت ظمالل ُمـ اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م ٟمِم٤مط مم٤مرؾم٦م قمٜمد اعمٍمف قمغم يتٕملم: )اإلؾمالُمٞم٦م

 سملم وأدوات رىم٤مسم٦م داظمٚمٞم٦م يم٤مومٞم٦م ًمٚمٗمّمؾ سمِمٙمؾ ؾمٚمٞمؿ أٟمٔمٛم٦م وضمقد وامن اإلؾمالُمٞم٦م> اًمٜمقاومذ

                                                           

 سمرىمؿ احلرب، ذم واًم٘مٛمٞمص ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل درع ذم ىمٞمؾ ُم٤م :سم٤مب واًمًػم، اجلٝم٤مد :يمت٤مب صحٞمحف، ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف (3)

(4;38.) 

 اًمٜمقري، حمٛمد ىم٤مؾمؿ: حت٘مٞمؼ ؾم٤ممل، سمـ اخلػم أيب سمـ حيٞمك احلًلم أسمق اًمٕمٛمراين، اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم ُمذه٥م ذم اًمٌٞم٤من: يٜمٔمر (4)

 .7/342 ،م4222- ه3643 ،اعمٜمٝم٤مج دار، ضمدة، 3ط

 .3/422 ،، اسمـ رضم٥م احلٜمٌكمضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ (5)

 .322/; ،، اسمـ اًمرومٕم٦ماًمتٜمٌٞمف ذح يمٗم٤مي٦م اًمٜمٌٞمف ذم: يٜمٔمر (6)
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 واعمقضمقدات ضمٝم٦م، ُمـ وُم٤ٌمدئٝم٤م اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ُمع اعمتقاوم٘م٦م اًمتٛمقيؾ وُمّم٤مدر اعمقضمقدات

 إمم سم٤مإلو٤موم٦م أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ وُم٤ٌمدئٝم٤م اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم ُمع اعمتقاوم٘م٦م همػم اًمتٛمقيؾ وُمّم٤مدر

 .(3)(اإلـم٤مر هذا ُمـ إظمرى اعمتٓمٚم٤ٌمت

 قمـ اًمرسمقي٦م اًمتٛمقيؾ وُمّم٤مدر اعمقضمقدات، ومّمؾ قمغم اًمت٠ميمٞمد اإلـم٤مر ذم ٟمجد طمٞم٨م

  :ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًم٤ٌمطمث٦م اقمت٤ٌمرات قمدة شمٕمْمده اظمتٞم٤مر وهق اًمنميٕم٦م، أطمٙم٤مم ُمع اعمتقاوم٘م٦م

 ويِمجع اًمنمقمٞم٦م، اًمتٕم٤مُمؾ ٟمقاومذ ضمدي٦م ُمـ يٕمزز مم٤م اعمقضمقدات سمٗمّمؾ اإلًمزام إنإول: 

 .اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمٛمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمّم٤مرف حتقل ذم

 اًمداومع يٙمقن ٓ ىمد اًمتل اًمّمقري٦م قمـ إجي٤مده٤م خيرج اعمقضمقدات سمٗمّمؾ اإلًمزام إن :اًمث٤مين

 .اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف ُمٜم٤موم٦ًم إٓ هل٤م

 .اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمقاومذ سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕمٛمالء صم٘م٦م يٕمزز اعمقضمقدات سمٗمّمؾ اإلًمزام إن :اًمث٤مًم٨م

 سمام اًمٌمء قمغم اًم٘مٞم٤مم شمٕمٜمل اًمتل اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م ىمٌٞمؾ ُمـ هق اإلًمزام إن :اًمراسمع

إُمر يٚمزم هب٤م حتّمٞمال ًمٚمٛمّمٚمح٦م وصقٟم٤م ًمٚمٛمٍمومٞم٦م ، وهل ًمقزم واعمآل احل٤مل ذم يّمٚمحف،

 .اإلؾمالُمٞم٦م قمـ أن يدظمؾ ومٞمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م



                                                           

 .م4242 ومؼماير 32: إصدار ،34ص (3)
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 اخلامتــــ١

 وأؾم٠مًمف اًمٌح٨م، هذا ذم إقم٤مٟمتف قمغم شمٕم٤ممم أمحده اًمّم٤محل٤مت، شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل احلٛمد

 .قمكمّ  طمج٦م ٓ زم طمج٦م جيٕمٚمف أن شمٕم٤ممم

  :اًمٌح٨م سمٛمقوقع ُمتٕمٚم٘م٦م ٟمت٤مئ٩م ُمـ ًمف شمقصٚم٧م ُم٤م ٕهؿ ُمٚمخص وهٜم٤م

هتدف اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م إمم شمقضمٞمف ٟمِم٤مط اعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمالًمتزام سم٠مطمٙم٤مم  -3

 اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

 ُمنموقمٞم٦م شمِمٙمٞمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م> ٕهن٤م مم٤م ٓ ي٘مقم اًمقاضم٥م اًمنمقمل إٓ سمف. -4

يِمؽمط ًمٕمْمقي٦م اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ُمقاصٗم٤مت ذقمٞم٦م ومٞمٛمـ يتّمدى عمٜمّم٥م اًمٗمتقى،  -5

 واحل٦ًٌم، واًمرىم٤مسم٦م.

إن ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب اًمًٕمقدي ضمٝم٦م ذات ؾمٚمٓم٦م رىم٤مسمٞم٦م وإذاومٞم٦م قمغم ىمٓم٤مع اعمّم٤مرف  -6

سمِمٙمؾ قم٤مم، وقمغم قمٛمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، وئمٝمر ذًمؽ ُمـ ظمالل 

 اؾمت٘مراء ٟمٔم٤مم ُمراىم٦ٌم اًمٌٜمقك وإـم٤مر احلقيمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م. 

قمغم أن  -رمحٝمؿ اهلل  -نمقمٞم٦م هق اشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء إن اًمت٠مصٞمؾ اًمنمقمل ٓؾمت٘مالل اًمٚمجٜم٦م اًم -7

 ُمـ ُمقاٟمع ىمٌقل اًمِمٝم٤مدة أن دمر ًمٚمِم٤مهد ٟمٗمٕم٤م.

 وم٤مقمٚمٞم٦م وقاسمط اؾمت٘مالل قمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمتل أىمره٤م اإلـم٤مر. -8

واضم٥م قمْمق اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم اإلومّم٤مح ًمٚمٛم١مؾم٦ًم ذم طم٤مل قمدم اًمتزام اعمٍمف ُم٤م  -9

 صدر قمـ اًمٚمجٜم٦م ُمـ أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م. 

يمٛم٦م قمٛمؾ اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م> إًمزام اعمّم٤مرف سمقوع ًمقائح ٕقمامهل٤م> ًمتّمٌح ي٘مّمد سمحق -:

 أيمثر ووقطم٤م ووٌٓم٤م ذم أداء قمٛمٚمٝم٤م، وذم إًمزام إدارات اعمٍمف سمتٓمٌٞمؼ ُم٤م يّمدر قمٜمٝم٤م.

ُمنموقمٞم٦م قمٛمؾ احلقيمٛم٦م ٕقمامل اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م> عم٤م حت٘م٘مف احلقيمٛم٦م ُمـ وٌط وشمٗمٕمٞمؾ  -;

وشم٘مدير دور احلقيمٛم٦م ذم ؾمٌٞمؾ وٌط أقمامل اًمٚمج٤من ٕدوار اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف، 

 اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف وشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م.

إًمزام اعمّم٤مرف سم٘مرارات اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م وذًمؽ سم٢مجي٤مب إٟمٗم٤مذ ُم٤م يّمدر قمـ اًمٚمجٜم٦م  -32

 اًمنمقمٞم٦م قمغم وضمف يؽمشم٥م اجلزاء واعمح٤مؾم٦ٌم قمغم شمريمف.
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دوره٤م ذم اًمٗمتٞم٤م واًمرىم٤مسم٦م، إن اإلًمزام هق مم٤م يٕمزز اؾمت٘مالًمٞم٦م اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم مم٤مرؾم٦م  -33

 وحيقل دون اًمْمٖمقط قمٚمٞمٝم٤م.

 وم٤مقمٚمٞم٦م اًمْمامٟم٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل أىمره٤م اإلـم٤مر ًمتٗمٕمٞمؾ اإلًمزام. -34

إن إًمزام اًمٜمقاومذ اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف اًمرسمقي٦م سمٗمّمؾ ُمقضمقداهت٤م> ًمْمامن قمدم اظمتالط  -35

هب٤م قمـ جمرد  اعم٤مل احلالل سم٤محلرام هق مم٤م يٕمزز ُمـ ضمدي٦م اًمتٕم٤مُمؾ ذم شمٚمؽ اًمٜمقاومذ وخيرج

 اعمٜم٤موم٦ًم ًمٚمٛمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م.

شم٘مدير اًمدور اًمرىم٤ميب اإلذاذم هبذه اًمّمقرة اًمتل شم٘مقم هب٤م ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد اًمٕمريب  -36

 اًمًٕمقدي، واعم٤ٌمدرة اًمتل ىم٤مُم٧م اعم١مؾم٦ًم سم٢مصدار هذا اإلـم٤مر.

اًمت٘مّدم اإلجي٤ميب اعمٚمحقظ اًمذي طم٘م٘متف اعمّم٤مرف واعم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  -37

ٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م> إُمر اًمذي ٟمت٩م قمٜمف ووع إـم٤مر شمنميٕمل ُمقطمد متٝمٞمدا ًمرومع ُمًتقي٤مت اًم

 اًمْمٌط واًمرىم٤مسم٦م قمغم ُمدى آًمتزام سم٘مقاقمد اعمٍمومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

 ايتٛصٝات:

 ؾمدا اإلؾمالُمٞم٦م اعمٍمومٞم٦م وم٘مف ذم ًمٚمتخّمص قم٤ملٍ  سمت٠مهٞمؾ اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٤مت شمٕمتٜمل أن أمهٞم٦م -3

 اًمٕمْمقي٤مت شمٕمدد ٕمدمسم اجلديد آؿمؽماط فمّؾ  ذم اعمّم٤مرف واىمع قمٚمٞمٝم٤م ي٘مٌؾ اًمتل ًمٚمح٤مضم٦م

 .اًمنمقمٞم٦م اًمٚمج٤من ٕقمْم٤مء ُمٍمف ُمـ أيمثر ذم

 سم٤معم١مؾم٦ًم شمرشمٌط اًمنمقمٞم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦مأن شم٘مقم ُم١مؾم٦ًم اًمٜم٘مد سمتِمٙمٞمؾ هٞمئ٦م ذقمٞم٦م قمٚمٞم٤م  -4

، ويٙمقن دوره٤م اإلذاف قمغم شمٓمٌٞمؼ واًمتزام اعمّم٤مرف سم٤مإلـم٤مر وُم٤م يتٗمرع قمٜمف، ُم٤ٌمذة

 صدار اًمث٤مين ًمإلـم٤مر.ويٙمقن ذًمؽ ذم اإل

أن يتْمٛمـ شمٜمٔمٞمؿ اهلٞمئ٦م اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمرىم٤مسم٦م وشمِمٙمٞمٚمٝم٤م صٞم٤مهم٦م شمٜمٗمٞمذي٦م شمْمٌط قمٛمؾ اعمّم٤مرف  -5

اإلؾمالُمٞم٦م، وحتّد ُمـ اًمت٤ٌميـ ذم اًمٗمتقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م سملم اًمٚمج٤من اًمنمقمٞم٦م ذم اعمّم٤مرف 

 اعمختٚمٗم٦م.

 .أمجٕملم وصحٌف آًمف وقمغم حمٛمد ٟمٌٞمٜم٤م قمغم وسم٤مرك وؾمٚمؿ اهلل وصغم
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 املسادعٚ املصادز
 اًمتٜمٌٞمف، ذح ذم اًمٜمٌٞمف يمٗم٤مي٦م إٟمّم٤مري، قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اسمـ اًمرومٕم٦م، أسمق اًمٕم٤ٌمس .3

 .م;422 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار، سمػموت، 3ط سم٤مؾمٚمقم، هور حمٛمد جمدي: حت٘مٞمؼ

: حت٘مٞمؼ اإلؾمالم، أهؾ شمدسمػم ذم إطمٙم٤مم حترير اهلل، ؾمٕمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمداسمـ مج٤مقم٦م،  .4

 .م::;3 - ه:362 اًمث٘م٤موم٦م، دار، د.م، 5ط أمحد، اعمٜمٕمؿ قمٌد وم١ماد

، سمػموت، 3ط واحلٙمؿ، اًمٕمٚمقم ضم٤مُمع أمحد، سمـ اًمرمحـ قمٌد اًمٗمرج أسمقاسمـ رضم٥م احلٜمٌكم،  .5

 . ه:362 ،اعمٕمروم٦م دار

 سمـ أمحد اإلُم٤مم وم٘مف ذم اعمٖمٜمل، حمٛمد سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد اًمديـ ُمقومؼ حمٛمد أسمق اسمـ ىمداُم٦م، .6

 . ه3627 اًمٗمٙمر دار ، سمػموت،3ط اًمِمٞم٤ٌمين، طمٜمٌؾ

، حت٘مٞمؼ: اًمٕم٤معملم إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رباسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب،  .7

، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، دار اسمـ اجلقزي ًمٚمٜمنم 3ُمِمٝمقر سمـ طمًـ آل ؾمٚمامن، ط

 . ه3645واًمتقزيع، 

، د.م، 4ط اًمدىم٤مئؼ، يمٜمز ذح اًمرائؼ اًمٌحر حمٛمد، سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمديـ زيـاسمـ ٟمجٞمؿ،  .8

 .ت.د اإلؾمالُمل، اًمٙمت٤مب دار

 ـمف: حت٘مٞمؼ اًم٘مراذم، اًمٗمّمقل، شمٜم٘مٞمح ذح إدريس، سمـ أمحد اًمديـ ؿمٝم٤مب اًمٕم٤ٌمس أسمق .9

 .م95;3 - ه5;35 اعمتحدة، اًمٗمٜمٞم٦م اًمٓم٤ٌمقم٦م ذيم٦م، د.م، 3ط ؾمٕمد، اًمرؤوف قمٌد

 ذم ختري٩م اًمٗمروع قمغم إصقل، اًمتٛمٝمٞمدقمٌد اًمرطمٞمؿ سمـ احلًـ سمـ قمكم،  ،إلؾمٜمقيا .:

 . ه3622، سمػموت، ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م، 3حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمًـ هٞمتق، ط

 اًمٙمت٥م دار ، سمػموت،3ط اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمتٕمريٗم٤مت اعمجددي، اإلطم٤ًمن قمٛمٞمؿ حمٛمد اًمؼميمتل، .;

 .م4225 - ه3646 اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم  اًم٘مقاقمد واًمٗمقائد إصقًمٞم٦ماًمٌٕمكم، قمكم سمـ حمٛمد سمـ قم٤ٌمس،  .32

 م.;;;3اًمٗمرقمٞم٦م، حت٘مٞمؼ: قمٌد اًمٙمريؿ اًمٗمْمٞمكم، د.ط، ُمٍم، اعمٙمت٦ٌم اعمٍمي٦م، 
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 قم٤ممل دار، د.م، 3ط اإلرادات، ُمٜمتٝمك ذح اًمديـ، صالح سمـ يقٟمس سمـ ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت، .33

 .م5;;3 - ه3636 اًمٙمت٥م،

د.ط،  اإلىمٜم٤مع، ُمتـ قمـ اًم٘مٜم٤مع يمِم٤مف، اًمديـ صالح سمـ يقٟمس سمـ ُمٜمّمقر اًمٌٝمقيت، .34

 .، د.تاًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار سمػموت،

 حمٛمد أمحد: حت٘مٞمؼ اًمؽمُمذي، ؾمٜمـ اًمّمحٞمح اجل٤مُمع، قمٞمًك سمـ حمٛمدأسمق قمٞمًك  اًمؽمُمذي، .35

 .، د.تاًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء دار ، د.ط، سمػموت،وآظمرون ؿم٤ميمر

 ،3ط اًمنمقمٞم٦م، واًمرىم٤مسم٦م احلقيمٛم٦م سملم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك ًمٓمٗمل، اًمٕمزيز قمٌد ضم٤مد اهلل، .36

 . ه:365 واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م احلٙمٛم٦م داراًم٘م٤مهرة، 

 أمحد: حت٘مٞمؼ اًمٕمرسمٞم٦م، وصح٤مح اًمٚمٖم٦م شم٤مج اًمّمح٤مح مح٤مد، سمـ ؾمامقمٞمؾا اجلقهري، .37

 .م9:;3 - ه3629 ،ًمٚمٛماليلم اًمٕمٚمؿ دار، سمػموت، 6ط قمٓم٤مر، اًمٖمٗمقر قمٌد

 اعمذه٥م، دراي٦م ذم اعمٓمٚم٥م هن٤مي٦م، حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمٚمؽ قمٌداجلقيٜمل،  .38

 .م4229 - ه:364 اعمٜمٝم٤مج، دار ، د.م،3ط اًمّدي٥م، حمٛمقد اًمٕمٔمٞمؿ قمٌدحت٘مٞمؼ: 

 . ه3544 اخلػمي٦م، اعمٓمٌٕم٦م ، د.م،3ط اًمٜمػمة، اجلقهرة حمٛمد، سمـ قمكم سمـ سمٙمر أسمق احلدادي، .39

، 3، طواًمٜمٔم٤مئر إؿم٤ٌمه ذح ذم اًمٌّم٤مئر قمٞمقن همٛمزاحلٛمقي، أمحد سمـ حمٛمد ُمٙمل،  .:3

 م.7:;3 - ه3627سمػموت، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 

 اىمتّم٤مدي ُمٜمٔمقر ُمـ اًمرسمقي٦م اًمٌٜمقك ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٜمقاومذ ؾمٛمػم، ٟمجٞم٥مظمريس،  .;3

 اًمٕمدد قمنم، اًمراسمع اعمجٚمد اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًمدراؾم٤مت ًمٚمٌحقث اًمزرىم٤مء جمٚم٦مد.م،  إؾمالُمل،

 .م4236 اًمث٤مين،

، اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ذم اعم٤مًمٞم٦م اعمٕم٤مُمالت قمغم احلٙمؿ ُمٜمٝم٩ماخلٚمٞمٗمل، ري٤مض ُمٜمّمقر،  .42

 م.4225ديمتقراه، ُمٍم، يمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم، ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمٞم٤م، رؾم٤مًم٦م 

 د.ط، سمػموت، اًمٙمٌػم، اًمنمح قمغم اًمدؾمقىمل طم٤مؿمٞم٦م قمروم٦م، سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمدؾمقىمل، .43

 .ت.د اًمٗمٙمر، دار
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د.ط،  اعمٜمٝم٤مج، ذح ذم اًمقه٤مج اًمٜمجؿ قمكم، سمـ قمٞمًك سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمدُمػمي، .44

 .، د.تاعمٜمٝم٤مج دار ضمدة،

 يقؾمػ: ، حت٘مٞمؼاًمّمح٤مح خمت٤مر اًم٘م٤مدر، قمٌد سمـ سمٙمر أيب سمـ حمٛمد اهلل قمٌد أسمقاًمرازي،  .45

 .م;;;3 -  ه3642، اًمٕمٍمي٦م اعمٙمت٦ٌم ، سمػموت،7ط حمٛمد، اًمِمٞمخ

 سم٤مًمنمح اعمٕمروف اًمقضمٞمز ذح اًمٕمزيز اًمٙمريؿ، قمٌد سمـ حمٛمد سمـ اًمٙمريؿ قمٌداًمراومٕمل،  .46

 اًمٙمت٥م دار، سمػموت، 3ط اعمقضمقد، قمٌد أمحد قم٤مدل -قمقض حمٛمد قمكم: حت٘مٞمؼ اًمٙمٌػم،

 .م9;;3 - ه3639 اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 اعمذه٥م ومروع ذم) اعمذه٥م سمحر إؾمامقمٞمؾ، سمـ اًمقاطمد قمٌد اعمح٤مؾمـ أسمق اًمروي٤مين، .47

 .م;422 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار ، سمػموت،3ط اًمًٞمد، ومتحل ـم٤مرق: حت٘مٞمؼ ،(اًمِم٤مومٕمل

دار اًمٙمتٌل، ، 3، طاًمٗم٘مف اًمٌحر اعمحٞمط ذم أصقلاًمزريمٌم، حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ هب٤مدر،  .48

 م.6;;3 - ه3636

، 4ط اعمٜمتٝمك، هم٤مي٦م ذح ذم اًمٜمٝمك أوزم ُمٓم٤مًم٥م، قمٌده سمـ ؾمٕمد سمـ ُمّمٓمٗمك اًمًٞمقـمل، .49

 .م6;;3 - ه3637 اإلؾمالُمل، اعمٙمت٥مد.م، 

 سمـ ُمِمٝمقر قمٌٞمدة أسمق: حت٘مٞمؼ اعمقاوم٘م٤مت، اًمٚمخٛمل، حمٛمد سمـ ُمقؾمك سمـ إسمراهٞمؿاًمِم٤مـمٌل،  .:4

 .م9;;3 - ه3639 قمٗم٤من، اسمـ دار، د.م، 3ط ؾمٚمامن، آل طمًـ

 قمٌد ُمقومؼ: حت٘مٞمؼ اًمّمالح، اسمـ ومت٤موى اًمرمحـ، قمٌد سمـ قمثامناًمِمٝمرزوري، أسمق قمٛمرو  .;4

 . ه3629 واحلٙمؿ، اًمٕمٚمقم ُمٙمت٦ٌم، سمػموت، 3ط اًم٘م٤مدر، قمٌد اهلل

 احل٦ًٌم ـمٚم٥م ذم اًمٔمريٗم٦م اًمرشم٦ٌم هن٤مي٦م اهلل، قمٌد سمـ ٟمٍم سمـ اًمرمحـ قمٌداًمِمٞمزري،  .52

 .، د.تواًمٜمنم واًمؽممج٦م اًمت٠مًمٞمػ جلٜم٦م ُمٓمٌٕم٦مد.ط، د.م،  اًمنميٗم٦م،

 اعمٕمروف اعم٤ًمًمؽ ٕىمرب اًم٤ًمًمؽ سمٚمٖم٦م اخلٚمقيت، حمٛمد سمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق اًمّم٤موي، .53

 .، د.تاعمٕم٤مرف دارد.ط، ُمٍم،  اًمّمٖمػم، اًمنمح قمغم اًمّم٤موي سمح٤مؿمٞم٦م
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 ذح اًمٗمالح ُمراىمل قمغم اًمٓمحٓم٤موي طم٤مؿمٞم٦م إؾمامقمٞمؾ، سمـ حمٛمد سمـ أمحد اًمٓمحٓم٤موي، .54

 ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار، سمػموت، 3ط اخل٤مًمدي، اًمٕمزيز قمٌد حمٛمد: حت٘مٞمؼ اإليْم٤مح، ٟمقر

 م9;;3 -  ه:363

، د.م، قم٤ممل اًمٙمت٥م، 3ط اعمٕم٤مسة، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ُمٕمجؿ، احلٛمٞمد قمٌد خمت٤مر أمحدقمٛمر، د.  .55

 .م:422 - ه;364

 اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم ُمذه٥م ذم اًمٌٞم٤من ؾم٤ممل، سمـ اخلػم أيب سمـ حيٞمك احلًلم أسمق اًمٕمٛمراين، .56

 .م 4222 - ه3643 ،اعمٜمٝم٤مج دار، ضمدة، 3ط اًمٜمقري، حمٛمد ىم٤مؾمؿ: حت٘مٞمؼ

 أٟمقاء ذم اًمؼموق أٟمقار أو اًمٗمروق اًمّمٜمٝم٤مضمل، إدريس سمـ أمحد اًمٕم٤ٌمس أسمق اًم٘مراذم، .57

 .م:;;3 - ه:363 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار د.ط، سمػموت، اعمٜمّمقر، ظمٚمٞمؾ :حت٘مٞمؼ اًمٗمروق،

 ذم اإلطمٙم٤مم اعم٤مًمٙمل، اًمرمحـ قمٌد سمـ إدريس سمـ أمحد اًمديـ ؿمٝم٤مب اًمٕم٤ٌمس أسمق اًم٘مراذم، .58

 اًمٌِم٤مئر دار ، سمػموت،4ط واإلُم٤مم، اًم٘م٤ميض وشمٍموم٤مت إطمٙم٤مم قمـ اًمٗمت٤موى متٞمٞمز

 .م7;;3 - ه3638 واًمتقزيع، واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

، 3ط اًمذظمػمة،، اًمرمحـ قمٌد سمـ إدريس سمـ أمحد اًمديـ ؿمٝم٤مب اًمٕم٤ٌمس أسمق اًم٘مراذم، .59

 .م6;;3 اإلؾمالُمل، اًمٖمرب دارسمػموت، 

 احل٤موي اًمٌٖمدادي، اًمٌٍمي طمٌٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم احلًـ أسمقاعم٤موردي،  .:5

 .ت.د، اًمٗمٙمر دار د.ط، سمػموت، اًمٙمٌػم،

 اًمديٜمٞم٦م، واًمقٓي٤مت اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م إطمٙم٤مماعم٤موردي، قمكم سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ طمٌٞم٥م،  .;5

 . ه3627 اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمت٥م دار د.ط، سمػموت،

 ًمٚمٛمٍمومٞم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمٌٜمقك حتقل فم٤مهرة شم٘مٞمٞمؿ حمٛمد، اسمراهٞمؿ ُمّمٓمٗمك ُمّمٓمٗمك، .62

 .م4228 اًمدوًمٞم٦م، ُمٍم ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مضمًتػم،رؾم٤مًم٦م  اإلؾمالُمٞم٦م،

 دارد.ط، د.م،  إطمٙم٤مم، همرر ذح احلٙم٤مم درر ،قمكم سمـ ومراُمرز سمـ حمٛمد ُمال ظمنو، .63

 .ت.د اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٙمت٥م إطمٞم٤مء
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 إؾمقاق دراؾم٤مت ؾم٤مسمؽ يمرد :شمرمج٦م واعمامرؾم٤مت، اعم٤ٌمدئ اإلؾمالُمل اعم٤مزم اًمٜمٔم٤مم .64

 . ه3657 د.ط، اًمري٤مض، د.ن، اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م

، 3ط ُمرقم٥م، قمقض حمٛمد: حت٘مٞمؼ اًمٚمٖم٦م، هتذي٥م إزهري، سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلروي، .65

 .م4223 اًمٕمريب، اًمؽماث إطمٞم٤مء دار سمػموت،

 د.ط، ُمٍم،  اعمٜمٝم٤مج، ذح ذم اعمحت٤مج حتٗم٦م طمجر، سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أمحد اهلٞمتٛمل، .66

 .م5:;3 - ه3579 حمٛمد، ُمّمٓمٗمك ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمٙمؼمى اًمتج٤مري٦م اعمٙمت٦ٌم

 ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ًمٜمٛمط ظم٤مص٦م إؿم٤مرة ُمع وُمٕم٤ميػمه٤م، احلقيمٛم٦م حمددات، طمًـ حمٛمديقؾمػ،  .67

 .اًم٘مقُمل آؾمتثامر سمٜمؽ ُمٍم،

 :ايبشٛخ

 اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمٗمٕم٤مًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م حمٛمقد، احلٛمٞمد قمٌد. د. أاًمٌٕمؾ،  .68

 اًمت٤مسمع اًمدوزم اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف جمٛمع دورات ُمـ قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمدورة ُم٘مدم سمح٨م

 .اإلؾمالُمل اعم١ممتر عمٜمٔمٛم٦م

اًمٌٕمكم، قمٌد احلٛمٞمد، شم٘مٜملم أقمامل اهلٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ُمٕم٤معمف وآًمٞم٤مشمف، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمٛم١ممتر  .69

 . ه3646اًمث٤مًم٨م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اعم٤مًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، 

 ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م وآًمٞم٤مشمف، ُمٕم٤معمف اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٤مت أقمامل شم٘مٜملم داود، حمٛمد. دسمٙمر،  .:6

 . ه3646، اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمث٤مًم٨م

 ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمْمٌط ُمٕم٤ميػم، داود حمٛمد. دسمٙمر،  .;6

 .اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت إول

، اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك أقمامل وٌط ذم اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م دورسمـ محٞمد، د.أمحد سمـ قمٌد اهلل،  .72

 اًمت٤مسمع اًمدوزم اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف جمٛمع دورات ُمـ قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمدورة ُم٘مدم سمح٨م

 .اإلؾمالُمل اعم١ممتر عمٜمٔمٛم٦م

 سمح٨م اخل٤مرضمٞملم، واعمراضمٕملم اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٤مت سملم اًمٕمالىم٦م، طم٤مُمد طمًلم. دطم٤ًمن،  .73

 .اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت إول ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم
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 اعمِمٙمالت) اعمريمزي٦م، سم٤مًمٌٜمقك اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٜمقك قمالىم٦م، شمقومٞمؼ يمامل. دطمٓم٤مب،  .74

 اعمٍمومٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت دور ًمٜمدوة ُم٘مدم سمح٨م ،(قمٚمٞمٝم٤م اًمتٖمٚم٥م ويمٞمٗمٞم٦م واًمتٕم٘م٤ٌمت

 . ه3645 اًمِم٤مرىم٦م، ضم٤مُمٕم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م، آؾمتثامر ذم اإلؾمالُمٞم٦م

 ُم٘مدم سمح٨م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف ذم وأصمره٤م اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م حمٛمد، أمحد .داًمًٕمد،  .75

 اعم١ممتر عمٜمٔمٛم٦م اًمت٤مسمع اًمدوزم اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف جمٛمع دورات ُمـ قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمدورة

 .اإلؾمالُمل

 ذم ودوره٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م وقاسمٓمٝم٤م اعمّم٤مرف قمغم اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦ماًمِمٌٞمكم، د. يقؾمػ،  .76

 اًمٗم٘مف جمٛمع دورات ُمـ قمنمة اًمت٤مؾمٕم٦م ًمٚمدورة ُم٘مدم سمح٨م اعمّم٤مرف، قمٛمؾ وٌط

 .اإلؾمالُمل اعم١ممتر عمٜمٔمٛم٦م اًمت٤مسمع اًمدوزم اإلؾمالُمل

 اًمنميٕم٦م جمٚم٦ماًمٙمقي٧م،  اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مًمٌٜمقك اعمريمزي اًمٌٜمؽ قمالىم٦مـمٕمٛم٦م،  اًمِمٛمري، .77

 .م8;;3 أسمريؾ ،:4 اًمٕمدد ،33 اعمجٚمد اًمٙمقي٧م، ضم٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واًمدراؾم٤مت

 وم٘مٝمٞم٦م دراؾم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٤متاًمٕم٤مُمر، د. قمٌد اًمرمحـ سمـ وم١ماد،  .78

 ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم ضم٤مُمٕم٦م اًمنميٕم٦م، يمٚمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، ،رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم شمٓمٌٞم٘مٞم٦م،

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 اعمٍمومٞم٦م قمغم اًمنمقمٞم٦م واًمرىم٤مسم٦م آطمت٤ًمب، اهلل قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد. داًمٕمريٗمل،  .79

رؾم٤مًم٦م ديمتقراه،  شم٘مقيٛمٞم٦م، ُمٞمداٟمٞم٦م دراؾم٦م اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم اإلؾمالُمٞم٦م

 .اإلؾمالُمٞم٦م ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم ضم٤مُمٕم٦م وآطمت٤ًمب، ًمٚمدقمقة اًمٕم٤مزم اعمٕمٝمداًمًٕمقدي٦م، 

اًمٕمٚمٛمل، د. قمٌد اًمرطمٞمؿ، دور اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٜمٝمقض سم٤مًمٕمٛمؾ اعمٍمذم، سمح٨م ُم٘مدم  .:7

 . ه٠3663مُمقل، ديب، عم١ممتر اعمّم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سملم اًمقاىمع واعم

 ُم٘مدم سمح٨م اًمنمقمٞم٦م، اًمرىم٤مسم٦م هٞمئ٤مت أقمامل ذم اعمّم٤مًمح شمٕم٤مرضقمٞمًك، د.ُمقؾمك آدم،  .;7

 .اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمث٤مُمـ ًمٚمٛم١ممتر

 ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمث٤مين ًمٚمٛم١ممتر ُم٘مدم سمح٨م، اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٤مت اؾمت٘مالًمٞم٦م حمٛمد،. داًم٘مري،  .82

 .اإلؾمالُمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م
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 ُم٘مدم سمح٨م اإلؾمالُمٞم٦م، اعمّم٤مرف ذم اًمٗمٕم٤مًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م قمكم، أُملم حمٛمد. داًم٘مٓم٤من،  .83

 . ه3647 اًم٘مرى أم ضم٤مُمٕم٦م - اإلؾمالُمل ًمالىمتّم٤مد اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤معمل اعم١ممتر إمم

 اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف أقمامل دور اًمرىم٤مسم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم وٌطٓل اًمديـ، حمٛمد أيمرم،  .84

وـمري٘م٦م قمٛمٚمٝم٤م(، سمح٨م ُم٘مدم ًمٚمدورة اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة عمجٛمع اًمٗم٘مف  –ذوـمٝم٤م  –)أمهٞمتٝم٤م 

 .6ص م،;422ُمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل، إُم٤مرة اًمِم٤مرىم٦م،  -اإلؾمالُمل اًمدوزم

 اعمّم٤مرف ذم اًمنمقمل واًمتدىمٞمؼ اًمنمقمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م دورة شمٗمٕمٞمؾحمٛمد، د. زيدان،  .85

 واعم٠مُمقل، اًمقاىمع سملم اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف ُم١ممتر ذم سمح٨م اإلؾمالُمٞم٦م، اعم٤مًمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت

 .م;422 ديب،

 اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمنمقمٞم٦م اهلٞمئ٤مت ذم اًمٕمٛمؾ شمرؿمٞمداعمزيٜمل، د. ظم٤مًمد سمـ قمٌد اًمرمحـ،  .86

 اعم٤مًمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمٝمٞمئ٦م ٟمٔم٤مم ُمنموع صٞم٤مهم٦م ُمع اإلؾمالُمٞم٦م

 .م;422 ديب، واعم٠مُمقل، اًمقاىمع سملم اإلؾمالُمٞم٦م اعمّم٤مرف ُم١ممتر ذم سمح٨م اإلؾمالُمٞم٦م،

 :ٚاألْع١ُ ايًٛا٥ض

 اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم اعمٛمٚمٙم٦م، ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م اعمحٚمٞم٦م واًمٌٜمقك ًمٚمٛمّم٤مرف اًمنمقمٞم٦م احلقيمٛم٦م إـم٤مر .87

 .م4242 ومؼماير اًمٌٜمٙمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٤مت إدارة اًمًٕمقدي، اًمٕمريب

 اًمٕمريب اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمٌٜمقك سم٤مٕٟمٔمٛم٦م آًمتزام دًمٞمؾ .88

 . ه;364 احلج٦م ذو إول، اإلصدار اًمٌٜمٙمل، اًمتٗمتٞمش إدارة اًمًٕمقدي،

 اًمٜم٘مد ُم١مؾم٦ًم اًمًٕمقدي٦م، اًمٕمرسمٞم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٌٜمقك ذم ًمٚمحقيمٛم٦م اًمرئٞمًٞم٦م اعم٤ٌمدئ .89

 .م4236 ُم٤مرس إول، اًمتحدي٨م اًمٌٜمقك، قمغم ًمٚمرىم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م اإلدارة اًمًٕمقدي، اًمٕمريب
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