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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة البحث:

ملددد راحلمددد ربرالراملنيدددالصالر امللددد عر املشددد ألربيدددورملرددد نرانا حمددداعر ال  ددديصرا حم دددار مددد ر بيدددور 
  صح  ر منراهت ىرهب ي رإىلريوألرامل ينالر بني :

.رفهد رفت دةر ر[51املتغابن:ر]ر﴾الكمر مل الدكمرفت ةمنارملمواملإ﴿فق رجنيلرابرانموالرفت ةرمليني اد:ر
حتلددحميهار اكتشدداهبار  ربددنفار إا اهلهدداالر فددنارملىددهللرامل ددورصدديورابربيحمدد ر  دديمربدد  راملني دد ريشدد لربددنرماملدد ر

رال :رمنرملينراكتش  ؟ر فحممرملا ق ؟.ا ؤر
ن دهمالرفقد رار-ىاصدةر رد لراليدحماراملنيد ي- منراملقضدايارالاملحمدةراملدرربد  ار را  ادةرانىد عر

ملص حترح يثراجملاملسالر رغيترر حيةرك  عرمنرامل دا،الر هدناراالهتمداألرمدنركند رمدنرامل دا،رهبدنارامل دو ر
 امل ددداحنصالر مدددنره دددارهلامدددتركيحمدددةراملءددد ينيةررمدددنرانمدددوالريشدددت ب رميحمدددةرملحكامهددداراملءددد بحمةرمدددنراملنييمددداع

)مل دددددوارران ااررالاملحمددددددةرربني ددددددوا :ربطددددد ةرفكددددد عربقدددددد رمدددددؤ   املقدددددااو ر امنيدددددةرانمددددددااااراملني بدددددةرالتحدددددد عر
 دداحنصر الهتمددصررحددا ارالددؤ  الر كددا رمددنرالددحمور امل واصدداا:ر فددارر حتدد يااتالر ا ددتكت تربدد د ارمددنرامل

رامل حثرالني و ربد:ر)ان همراجلائزعر احملظواعترمنراحملواراملشابعرمنر ا ارالؤ  .
ةالر هلد ركاادترب دا ينرحمدةرم احدثر ىا دمل حدثرىطدة رتءدتملربيدورمق مدةر  اا هل ر ضنيترفنارا

رهنهرال احثربيورامل حورا يت:
رال حثران ل:رحقحمقةران همر ىلائلها.
رال حثراملناين:رانمهحمةراالهلتلاديةرملأل هم.
رال حثراملناملث:راملتكحمحمفرامل قه رملأل هم.

رال حثرامل ابع:ران همراجلائزعر احملظواعربابت اارحقوهلها.
رظواعربابت اارا ته كها.ال حثرالامس:ران همراجلائزعر احمل

رال حثراملشاد،:ران همراجلائزعر احملظواعربابت اارركيها.
رال حثراملشابع:ران همراجلائزعر احملظواعربابت اارهلحممتها.

ربابت ااراءاطها.رال حثراملنامن:ران همراجلائزعر احملظواع
رىا ةرامل حثالر تءملرملهمراتائارامل حث.

رفه ،راللادار ال اجع.
رالوضوباا.فه ،ر

ر
ر
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ر ملمارم هج ر رهنارامل حثالرفكا ربيورامل حورا يت:
تلددوي رالشدد ملةراملددررحتتدداارإىلرإيضدداةرتلددوي  اردهلحمق ددارمددنرامل اححمددةراملقااواحمددةر االهلتلدداديةر املءدد بحمةر .5

رف لربحما رحكمهارملحمتضحرال ادرهبا.
افحمئددااربدد ارا ااعر رالشددائلر اشدد ةركددلراملقرإىلرمددنرهلددالربدد رمددنرملصددحالرالددناه الر مددنر .2

راملنييمحمةر اجملامعرامل قهحمة.
رب ارملدملةرانهلوالالرمعربحما ر ج رامل الملةرإذاراحتاارانم رإىلرذملك. .3
رإي ادرال اهلءةربيوراندملةرمل راال ت اللرهبا.ر ملوركااترتيكرال اهلءةرمليقولراملنقرظه راجحاا . .4
ربحما رمارتوصيترإيلراجحاا رمنرا ااعرمعربحما ر   راملرتجحمح. .1
راار ملمساعراملشواراملواادعرفحمها.ذك رملاهلاألرا ي .6
خت يارانحاديثرمدنرملداداهاالرفدك ركدا راحلد يثر رامللدححمحصرمل ر رملحد مهارفد كت  ربداملنيز ر .7

رإملحم الر إالرى جت رمنركت راملش نر الشااحم ر ا ثاارم حم  ارداجت .
رىتمرامل حثرخبا ةرتتضمنرميخل ارمليموضو ر ملهمرمارتتضمنرمنراتائا. .8
 لادار ال اجعرالشت ادرم هار ركتابةرامل حث.تنيحملرامل حثرب ه ،رمليم .9

 بنيدددد :رفددددكاهللرملرددددك رابرتنيدددداىلربيددددورتوفحمقدددد ر إبااتدددد الرارملرددددك را ىددددوعرالشددددئوملصر ركيحمددددةراملءدددد ينيةر
 املقددااو ر امنيددةرا مددااااربيددورت ظددحممرهددنارالددؤ  ر اىتحمدداارهددنهرالوضددوباارالهمددةراملددررحتتدداارفددارانمددةالر

 راجلهودر يش درالطوالر صيورابر  يمربيورا حم ار مد ر بيدور ملد ر صدح  رر مل  لرابرتنياىلرمل ري ااك
رملمجنيص.

ر
ر
ر

رد.ر ني ربنرت ك رالن  ررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 55362امل ياا:رر291598ص.ل:رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 yahoo.com @ abouturkeyاملهللي را ملكرت ين:ر
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رمبحث األول: حقيقة األسهم وخصائصهاال
ر

 :مجددعر ددهمالرهلدددالرابددنرفددداا،:ر)املشددصر افدداعر الدددحمم:رملصدد  الريددد لررتعريــا األســـهم فــي الل ـــة
رهد.ارت5)بيورتغ ر رملو الر ا ى :ربيورحٍظر الحم ر ر ٍعرمنرانرحماعتر:ملح مها

املشددهمربيددو:رمل ددهمر مليشددهمر رملغددةراملنيدد لرمنيدداٍ رمتنيدد دعرت جددعرمجحمنيهددارإىلرهددنينرانصدديصالر  مددعر
ر.ت2)  هاألر  هما الر املشَّهمة:رامل لحم 

 :تني ي دداارمددنرملحشدد هارملوددا:رصددكوكر نددلرحلل ددار ررب ِّفددتربنيدد عرتعريــا األســهم اصــ الح ا
امل،رمدددالررددد كةالرمتشدددا يةراملقحممدددةالرجددد رهلابيدددةرمليتجزئدددةالر هلابيدددةرمليتددد ا لربددداملط رراملتجاايدددةالر  ندددلر

ر.ت3)رامل،رمافاحقوررالشامهصر راملء كااراملررمل هموار 
ر منرهناراملتني يفرميكنرمل راشتخيصرملب  رىلائصران همرفحمماري يت:

مةر تءكلر رجمموبهارامل،رمالراملءد كةالر هلد ر ضدنيتربنيدقراملقدوااصراملتجاايدةرملوارمتشا يةراملقحم .5
ارملدىنرملقحممةرامل ارملبيور ح ًّ شهمراالمسحمدةراملدرريلد ارهبداالر افد نرمدنرجنيدلران دهمرمتشدا يةرح ًّ

تشدددهحملربمدددلراملءددد كةالر تشدددهحملربميحمدددةرتو يدددعرانابددداةالر تشدددهحملرتقددد ي رانجي حمدددةر رراملقحممدددةرهدددو
 اجلمنيحمةراملنيمومحمةرمليء كةالر ت ظحممر ني راملشهمر رامل واصة.

تشا قرهلحممدةران دهمريقتضد رتشدا قراحلقدورربدصرالشدامهصالرإالرمل ربنيدقراملقدوااصرمحمدزرإصد اار .2
ديدددةراقدددورر الزايددداراملدددررتنيطحمهددداران دددهمراملنيمل دددهمرزتدددا عر ددد حرملصدددحاهبارحقوهل دددار مزايدددارت دددورراحل

 الر  حم يتربحما رحقحمقةرهنهران همر حكمهاراملء ب رإ رراعرابرتنياىل.اهبانصح

الرتشددا قرمشددئوملحمةراملءدد كاعالرملقرمل رمشددئوملحمةراملءدد كاعرتكددو رمقشددمةربيددحمهمر شدد رهلحممددةراملشددهم .3
 ف ريش لربنرديو راملء كةرمهماربيغترإالررق اارمل هم راملررمييكها.

االر   دددعراملقدددوااصرمدددنرتنيددد دربددد .4  ألرهلابيحمدددةراملشدددهمرمليتجزئدددةالرفددد ربددد رمل ريكدددو رماملدددكراملشدددهمر احددد  
مدداملك راملشددهمرملمدداألراملءدد كةالرفددكذارااتقيددترميكحمددةراملشددهمرإىلرملكندد رمددنررددخصراتحمجددةر ا رمل ر
ه ددةرمل ر صددحمةالرفددك رهددنهراملتجزئددةر إ ركااددترصددححمحةربددصرهددؤالعرإالرملوددارالرتق ددلرمدداهراملءدد كةالر

ارمينيهمرب د راملءد كةالر املغد ارمدنرم دعرمزئدةراملشدهم:ر يتنيصربيور هؤالعرمل رخيتاا اررخل ار اح  
 تشهحملرم ار عراحلقورر ملداعراملواج اارالت ادملةربصرالشاهمر املء كة.

                                                 
  همت.ترمادع:ر)3/555منيجمرمقايحمسرامليغة:ر)رت5)
تالرملشدددا ر513تالراللددد اةرال ددد :ر)ص/1/5916تالرامللدددحاة:ر)2/429ي ظددد رمدددادع:ر) دددهمتر :رامل هايدددةر رج يددد راحلددد يثر انثددد :ر)رت2)

 ت.5412تالراملقامو،راحملحمط:ر)ص/6/452املني ل:ر)
املتجددااقراملشدنيودقرحملمدد ررتالراملقدااو 5/311تالراملدوجحمزر راملقددااو راملتجدااقرللدط وركمددالرطد :ر)8ي ظد :ربحمدعران ددهمرمليزححميد :ر)ص/رت3)

 ت.577تالردملحملراللطيحاارامل قهحمةر االهلتلادية:ر)ص/397تالرالنياي راملء بحمة:ر)ص/19حشنراجلهلل:ر)ص/
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رهلابيحمةران همرمليت ا لالر هنهرالاصحمةرمنرملهمرىلائصران همالرفدكذارادصربيدورىد نرذملدك .1
ر.ت5)فق اراملء كةرص ةرالشامهة

                                                 
تالرردد كةرالشددامهةر رامل ظدداألر58تالران ددهمر املشدد  اارملني دد راملنيزيددزرالحمددا :ر)ص/553ي ظدد :رردد كاارالشددامهةرنير يدد راضددوا :ر)ص/رت5)

تالران دهمر املشد  اار ملحكامهدار رامل قد را  د م ر9تالربحمدعران دهمرملوه دةراملزححميد :ر)ص/334   هلد :ر)ص/املشنيودقرمللاحلربدنر ابدنرال
تالرملحكددداألران دددواررالاملحمدددةرحملمددد رصدددهللقرهددداا  :ر71تالر دددو رفقهحمدددةرمنياصددد عرحملمددد رب ددد راملغ دددااراملءددد يف:ر)ص/63نمحددد راليحمدددل:ر)ص/

 ت.563تالرالنيام ارالاملحمةرالنياص عرحملم رر  :ر)ص/35)ص/
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 الثاني: األهمية االقتصادية لألسهم المبحث
 

ملرتكددددنران ددددهمررني اهدددداراملدددد ااارا  رمني  فددددة رهل ددددلرهددددناراملقدددد  الر هدددد ر ملحمدددد عرامل هضددددةرامللدددد ابحمةرر
املكددهللىراملددرراافقددترظهددوارا ملددةر بدد   راملءدد كااراملكددهللىر را اتدداارامللدد اب ر املزاابدد ر املتجددااق ر ذملددكر

حل ينددةربدد ملارت ددز رملتضددخحممرامل،رمافدداربغحمددةراحللددولربيددورارمل رالءدد  بااراملتجاايددةر امللدد ابحمةر املزاابحمددة
ملكهللرهل ارمنرا اتاارب هللركي ةرزك ةالر هنهرالءاايعرزارتنيجزرب  راجلهودرامل  ديةر امل،رالدالرامل د دقر ر
املغاملدد  رملزيددادعركي تهددا...الر املءدد كةر إ ركااددترمني  فددةرب اوابهددار ملهلشددامهار رامل قدد را  دد م رإالرملوددارملر

راملضخامةر بيورهنارامل مطراملنقرظه ارب ر رهناراملق  .رتكنرهبنه
ارمددنرطدد رراملتمويددلر رامل يدد ا رالتق مددةالرر  ينيدد رإصدد ااران ددهمر تكددوينراملءدد كاارالشددامهةر احدد  

 ملق ر اهمرذملكر رامل موراالهلتلادقر رتيكرامل ي ا الر ملنيلرملهدمرمدارميتدا ربد :رملاد رميكدنرمدنرى ملد رمجدعر
صددغاارالشدتنم ينرتقدوألررءداايعرك دد عر راجملتمدعرمدنرتءدحمحم رال ءدد ارراؤ ،رملمدوالرضدخمةرمدنرمشدامهاا

املضددخمةر ب دداعرالطدداااار إاءدداعراللددااعر مءدداايعرماايددةر صدد ابحمةر  اابحمددةر ى محمددة...رإ ر املددرريلددني ر
ب قرط يقةرملى ىالر ملنارفدك رصدحمغةراملءد كاارالشدامهةر احد عرمدنرملهدمرالخرتبداارالاملحمدةر راملنيلد ر وييهار
يث.ر منرمزايارر كةرالشامهةرملوارتقوألربيورا تنماارانموالرد  رحاجدةرملوجدودرملصدحاهبارزداريشدمحراحل 

تد ا لرانمدوالر اردرتاكهار رمليكن ينربالءااكةرفحمهارمعراحت داظهمربنيميهدمرانصدي الرزدارملدىرإىلر دهوملةر
رى مةرمله انراملت محمة.

اللدددوص:ر يدددادعراملنددد  عراالهلتلددداديةرر مدددنرفوائددد راملءددد كااربموم ددداالر رددد كةرالشدددامهةربيدددور جددد رر
املنيامة رذملدكرناد رب د مارتتد فورملمدوالرالدواط صرإىلررد كاارالشدامهةريشدت حم رم هدارالشدامهو رمل ال الرححمدثر
تزيددد ردىدددوفمربقددد ار يدددادعرانابددداةرامل امدددةرمدددنرا اارا اتددداار اال دددته كالر يشدددت حم رم هددداراالهلتلدددادراملنيددداألر

خمابئهددددارملتجدددد ر دددد حميهاربوا ددددطةرهددددنهراملءدددد كاارإىلرال تجددددصراملددددنينررملي يدددد الرفتخدددد ارانمددددوالرالنيطيددددةرمددددن
يشدددتنم  وار رمءددداايعربامدددةرتنيدددودربدددامل  عراملنيددداألرملي يددد رفحمكنددد را اتددداار يتحشدددنالر يكنددد رتددد ا لرامل ضدددائعر
 املشددديعالر مدددنرمقومدددااروضدددةرانمدددم:رهلدددوعراهلتلدددادهاالر الرميكدددنرمل ريقدددوألراالهلتلدددادراملقدددوقرإالربا دددتنماار

اايعرا اتاجحمدةرالختي دةالر مدنره دارتدهلل رانمهحمدةراالهلتلداديةرمليءد كاارالشدامهةر ملث هداراملك د رانموالر رالء
ر.ت5) ردفعربجيةراالهلتلادرإىلرانماأل

                                                 
تالر ث:ر)ان همترملي كتوا:ر م ربي راملق قربنرب حمد الرم ءدوار268-264ي ظ :رر كةرالشامهةر رامل ظاألراملشنيودقرمليم   هل :ر)ص/رت5)

تالر ددثربني ددوا :رالتدداج عرب  ددهمرردد كاارج ضددهار598-597 رجميددة:رجممددعرامل قدد را  دد م راملدد  يلالراملدد  اعراملشددابنيةالراجمليدد ران ل:ر)ص/
جامنيددةراملكويددتالراملنيدد د:رر- تقددرتارمددنرامل  ددكالرنمحدد راحلجدد راملكدد دقالرم ءددوار رجميددةراملءدد ينيةر امل اا دداارا  دد محمةرم دداةرملكددنرتقدد ا

تالرمدهللااارإبدادعرامل ظدد ر رمل دهمراملءد كااراملددرريكدو رملصدلراءدداطهارم داةر ملك هددار6الر1تالربحمدعران دهمرمليزححميدد :ر)ص/543ت:ر)ص/44)
 ت.73مالرامل   عرامل قهحمةرالامشةرمل حمتراملتمويلراملكوير:ر)ص/تتنياملربامل وائ رالل فحمةرمل ظاألرينيقوي:رملب
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 المبحث الثالث: التكييا الفقهي لألسهم
 

  ورتني يفراملشهمرب اد :رحلدةر رامل،رمدالررد كةالر مل رجممدو ران دهمريءدكلررد كةالر املءد كةر رامل قد ر
م رم  اهاربيوراملوكاملةالرفاملء يكر كحملربدنرصداح  ر راملتلد نالر فدنارفدك رتلد نركدلر احد رمدنرا   

املءدد يكصرمل راملءدد كاعري  ددنر راملءدد كةر كددمراليددكر رالددحم  ر املوكاملددةر رالددحم رردد يك الرملكددنرلدداركااددتر
ميدةرمل دهمهاالرملحمشدترزيوكدةرحلرالشامهةربنيقراملقوااصرال ظمةرملنيملراملء كاارت صربيورمل رملموالراملء كة

ةرمشددددتقيةربددددنرذمددددةرلاملكددددم كهدددداالر ذمددددةراملءدددد كةراربددددنر مل راملءدددد كةرالشددددامهةررخلددددحمةرابت اايددددةرمشددددتقية
ر هلعرال نربصراملنييماعرالنياص ينر راملتكحمحمفرامل قه رمليشهمربيورهلوملص:فق راملء كاع.ر

حلدصر ررابت ااران دهمرب  ض دارماايدةالر الري ظد رإىلرمدار يد رهدنهران دهمرمدنالقول األول: 
ر.ت5) مجعرمنراملنييماعرالنياص ينر امل احنصر-رحمخران ه -ملموالراملء كة.ر ذه رإملحم راملءحمخرجادراحلور

مل راملشدهمرميندلرالدحم راملءد يكر رموجدودااراملءد كة.ر إملحمد رذهد رملكند راملنييمداعررالقول الثـاني:
ر.ت2)النياص ين

 أدلة القول األول:
حمةالر املقددوااصرتدد صربيددورمل رملمددوالراملءدد كةرملحمشددترمل راملءدد كاارالشددامهةرمددنراتددااراملقددوااصراملوضددني .5

زيوكددةرحلميددةرمل ددهمهاالر هلدد رملرددااراملشدد هواقر رردد ةراملقددااو رالدد ينرإىلرذملددكرفقددال:ر) الرينيتددهللر
دارردائني اربدصراملءد كاعالربدلرهدورميدكراملءد كةرذا داالرإذرر-امل،رالالر منداؤه-الالرزيوك ارمليء كةر ميك 

 هد.ارت3)املءحمو رمالراملء كةرماردامترهلائمةته ررخصرمني وق..ر املء يكرالرمييكر ر

ر ملجحم رب  رمنر جهص:
مل رإث دددااراملءخلدددحمةراالبت اايددددةرمليءددد كةر كوودددارذاارمشددددئوملحمةر ددد  دعرالرخي جهددداربددددنر -رمل

حقحمقةررد كةراملني دا الرفالدالرمليءد كاعرمجحمني دار املنيمدلريقدوألربد رموظ دو ر ي ىدن  رملجدواهمر
مددنرملصددحالرالددالالر املضددما ربيددورمددنرملصددحالرالددالالر جميددسرا دااعري ىددنرمكاف تدد ر

 ملصحالرالال.

                                                 
(1)

 ت.21ال26تالربحمعران همرمليزححمي :ر)ص/358ي ظ :رامل تا ىرا   محمةر راملقضاياراالهلتلاديةرجلادراحلو:ر)ص/ 

(2)
م رامل  يلالرامل  اعراملشابنية:رتالرم اهلءاارجميةرجممعرامل ق را   9/343ي ظ :رجميةرجممعرامل ق را   م رب ابطةراملنياملرا   م :ر) 
تالر ثرمليل يوراملض ي ربني وا :ر)هلر و رر اعرمل همراملء كاار اللاانرإذاركا ر ربنيقرمنيام  ارابا؟تالرجميةر712ر-5/695)

 ت.9/537اجملمعرامل قه ربامل ابطة:ر)

(3)
لربامل وائ رالل فحمةالرمل ظاألرينيقوي.رملبمالري ظ :رمهللااارإبادعرامل ظ ر رمل همراملء كااراملرريكو رملصلراءاطهارم اةر ملك هارتتنيام 

 ت.27ر-21تالربحمعران همرمليزححمي :ر)ص/76امل   عرامل قهحمةرالامشةرمل حمتراملتمويل:ر)ص/
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ملا رييزألرمنرهناراملقدولرمل رالريكدو ره داكرفد رربدصراملءد كاارالشدامهةراملدرريكدو رملصدلر -رل
اءاطهارح ال ر املء كااراملرريكو رملصلراءاطهارح ام االرفك مهدارتتلد فا ربءخلدحمةر

 .ت5)ماعابت اايةرمشتقيةربنرالشامهصالر هنارامل  ألرملريقلرب رملح رمنراملنيي

مل ران همرملموالراختنارمليتجااعر فارمل دواهلهاالر مدنريتجد رفحمهداربدامل حمعر املءد اعرهلد ريكشد رم هدار .2
 .ت2) هل رخيش الر م ا راملتنياملرفحمهارهورهلحممت راملتجاايةر ران واررالاملحمةالرفه رهبنارمنراملني  ا

جهدداربدددنررتربنيدد  ارالرخي رشدد  ددالربددنرذملددكرب ادد رىدداااربددنر ددلرالدد نالرفكووددارب  ض ددارمل رملحم
ركووارحلةر رموجودااراملء كة.

رأدلة القول الثاني:
هلدداملوارإ راملءدد كةر رامل قدد را  دد م رم  اهدداربيددوراملوكاملددةالرفاملءدد يكر كحمددلربددنرصدداح  ر راملتلدد نالر
 ي  نرتل نركلرمنراملء يكصرمل راملءد كاعر كدمراليدكر رالدحم  ر املوكاملدةر رالدحم ررد يك الر الرينيد نر

الرت3)ذمتهددداربدددنرذمدددمراملءددد كاعرمل رمليءددد كةررخلدددحمةرحكمحمدددةرمل رمني ويدددةرم  لدددية رتددداايخرامل قددد را  ددد م ر
ر فحمماري يترب ارملني ااااربنيقرامل قهاع:

ن راملءدددد اعر امل حمددددعربغدددد رإذ را ىدددد  ررهلددددالراملقدددد  اق:ر)إذارارددددرتكار رالددددالرجددددا رملكددددلر احدددد رم همددددا
رهد.ارت4)مقتضوراملء كة:راملتل نر املء اعر امل حمع...ت

ط :رمل ريكددو راملتلدد نرالنيقددودربيحمدد ربقدد راملءدد كةرهلدداب  رمليوكاملددة رملحمكددو رمددارهلددالرابددنرافمدداأل:ر) ردد  ر
رهد.ارت1)يشت ادرباملتل نرمءرتك اربحم همات

 هلدددالرابدددنرارددد :ر)...ريت دددزلركدددلر احددد رمدددنراملءددد يكصرم زملدددةرصددداح  رفحممدددارملددد ر فحممددداربيحمددد ر رمدددالر
رهد.ارت6)املتجااعت
ر

رت5)املوكاملدةت اح رم همار رحورر يك رحكدمر هلالرالا ادق:ر)بق راملء كةر  قربيحم ر رتل نركلر
رهد.ا

رهد.ارت2) هلالرامل و ق:ر)تل نراملء يكركتل نراملوكحملت

                                                 
(1)

تالرال مااراال تنماايةر راللاانر ملحكامهار716الر5/711ي ظ :رم اهلءاارجميةرجممعرامل ق را   م رامل  يلالرامل  اعراملشابنية:ر) 
 ت.2/261مليء حمي :ر)ر رامل ق را   م 

(2)
 ت.589الر588تالران همر املش  اار ملحكامهار رامل ق را   م رمليخيحمل:ر)ص/358ي ظ :رمل وارران ااررالاملحمة:ر)ص/ 

(3)
 ت.27ر-21ي ظ :ربحمعران همرمليزححمي :ر)ص/ 

(4)
 ت.6/3116املتج ي :ر) 

 ت.3/59تالر ااظ :راالىتحماارملتنييحملرالختاا:ر)6/511فتحراملق ي :ر)رت1)
 ت.2/593ب ايةراجملته :ر)رت6)
 ت.484الر6/483احلا قراملك  :ر)رت5)
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رهد.ارت3):ر)كلرمنراملء يكصر كحملربنرصاح  ر موكلرمل تامل م ق هلالر
 كدددمراليدددكر رالدددحم  رر-ملقراملءددد يكص-بدددنرهل امدددة:ر)ي  دددنرتلددد نركدددلر احددد رم همدددارا هلدددالرالوفدددور

رهد.ارت4)ك ت املوكاملةر رالحم رر ي
رهد.ارت1):ر)ب رازا تبقومل بيورهنهراملني ااعالررال دا ق بيور

مدددنرالمددد ر ال زيددد رهل دددلرمءدددااكةرالشددديمرجدددا رفدددمرر-ملقرملهدددلراملنمدددة- هلدددالرابدددنراملقدددحمم:ر) مددداربدددابوهر
رد كتهمر ر  د الر   د رحد ل رالبتقدادهمرحيد الر مداربدابوهرمل راردرت هرردالراملءد كةرفاملنيقد رفحمد رفا د  رفددك ر

رهد.ارت6)كر كحملالر املنيق ريقعرمليموكِّلالر الشيمرالرين ترميك ربيورالم ر ال زي تاملء ي
نراملتل نر رالالرمجحمني رمنركلراملء كاعر كمراليكر رالدحم  ر  كدمراملوكاملدةر رهلالرامل هويت:ر) ي  

رهد.ارت7)الحم رر يك  رنوارم  حمةربلراملوكاملةر انمااةت
ةر رملودمريدد   رمل راملءد كةرم  اهداربيددوراملوكاملدةالر مل راملءدد يكرهدنهرب دااااربنيددقرامل قهداعالر هد رصدد حي

 كحملربنرصاح  ر راملتل نالر ححم ئنراقول:رالشاهمرر يكالر املشهمرمينلرحلدةرالشداهمر رموجدوداار
راملء كة.

 الترجيح:
هلدولرمجهدوار-املقدولراملنداينرر- ابرملبيدم-بني رب ارهلويلراملنييماعر راملتكحمحمدفرامل قهد رمليشدهمريدرتجحر

هدددورحلددددةرمييكهدددارالشدددداهمر رالددددحم راملءددد يكر رموجدددودااراملءدددد كةرفرهدددو:رمل راملشددددهمرميندددلر-امل قهددداع
رموجودااراملء كة.

 ملمارمارذه رإملحم رملصدحالراملقدولران لرمدنرابت دااران دهمرب  ض دارماايدةر الري ظد رإىلرمدار نيد رمدنر
كمدار- را  د م ر الريني نرمل رملصلر رامل قدراملقااواحمصحلصر رملموالراملء كةرفهورإمنارملىنربنربنيقر

رالرارإا ريتنيااارمعرملحكاألرمت وربيحمهارملء كاارالشامهةالرم ها:-  و
مل رالشاهمرمل رحوراملتل نر ر هم ربامل حمعرمل راف ةر حنوهاالر هناردملحملراليدك رن را اشدا رالري حمدعر

رارت لربيحم .مارالرمييكالر الريلحرمل ريقالرملا ري حمعراملوثحمقة رن راملوثحمقةرالرهلحممةرفارإذارج دااهاربم
 م هددا:رمل رالشددداهمريشدددتحورالدددحم  ار رموجددودااراملءددد كةرب ددد رتلددد حمتهاالر هددناردملحمدددلر ىددد ربيدددورملاددد ر

ر.ت5)مييكرحلةر راملء كة
                                                                                                                                            

 ت.4/283ا ضةراملطامل ص:ر)رت2)
 ت.1/55امل جمراملوهاار رر ةرال هاا:ر)رت3)
 ت.54/9الق ع:ر)رت4)
 ت.54/55ا الان:ر)رت1)
 ت.5/274ملحكاألرملهلراملنمة:ر)رت6)
 ت.3/149ر ةرم تهورا ااداا:ر)رت7)
 ت.64الرص/2الر 1 ربيور ثراملق قالرجميةرداا ااراهلتلاديةرإ  محمة:ر)ألي ظ :رتنييحموراملض يرت5)
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 المبحث الرابع: األسهم الجائزة والمحظورة باعتبار حقوقها
 

 دد ورمل رذك اددارمل رمددنرملبدد  رىلددائصران ددهم:رتشددا قرهلحممتهدداالر مل رذملددكريقتضدد رتشددا قراحلقددورر
الرإالرمل ربنيقراملقوااصرمحمدزرإصد اارادو رمدنران دهمرختدتصررزيد رمدنراحلقدورر الزايداربدنرت5)صرالشامهصب

ربقحمةران همالر بيورهنارميكنرتقشحممران همربابت اارحقوهلهارإىلرهلشمص:
 هددد راملدددررتتشدددا ىر رهلحممتهددداالر ختدددولرالشدددامهصرحقوهل دددارمتشدددا يةالر حيلدددلرراألســـهم العاديـــة: .5

اربيورهل ارمنرامل بحريت ا  رمدعرمداردفنيد رمليءد كةرد  رملقر يدادعرمل رمزيدةرملىد ىالرالشاهمرروج ه
  يكو ربيحم رمنرالشااعررق اارمل هم .

رانصلرفحم راجلوا  رنا رم هللربيوراملني املةر تشا قراحلقورر املواج اا.روحكم هذا النوع:
ذملددكرمل راملءدد كةرهلدد ر هدد راملددررختددتصررزايددارالرتتمتددعرهبدداران ددهمراملنياديددةالر رراألســهم الممتــا ة: .2

ت ج ر ر يادعرامل،رمافارفتنيط ران همراجل ي عرامتحما اارالرتتمتعرهباران دهمراملق ميدةرملتءدويور
اجلمهددوارمل كتتددالرهبدداالرمل رمل راملءدد كةرتقدد ألرامتحمددا اارحلميددةران ددهمراملق ميددةرمل بنيضددهم رمكافدد عر

 .ت2)ةرإىلرمل همرامتحما فمربيورماربنملوهر ر  حملرإجناةراملء كةالر ذملكربتحويلرمل همهمراملنيادي

 هبددناريت ددصرمل ران ددهمرالمتددا عرهلدد رتلدد ارمددنرج يدد الر هلدد رتكددو رمل ددهم ارابتحماديددةر حتددولرإىلرمل ددهمر
رزتا ع.

ر تت و ران همرالمتا عر ش رمارتنيطحم رالشاهمرمنرامتحما اارإىلراناوا را تحمة:ر
هدارمدنرموجدودااراملءد كةرب د ران همراملررختولرملصحاهبارحوران ملويدةر را دتحم اعرهلحممتهداربكامي .5

 املتل حمةرهل لربقحمةرالشامهص.

 رالشدددااعرتكدددو رمدددنرامل،ر رن راملءددد كةرتقدددوألربيدددورالخددداط عرجددد رجدددائٍزررددد ب اروحكـــم هـــذا النـــوع:
الالالرفكذارضمنرنصحالرهنهران دهمرحدورا درتجا رهلحممتهداركدا رذملدكرم افحم دارلنيد،راملءد كةالر مدنر جد ر

ملصددحالرهددنهران ددهمر فدداعرمل ددهمهمرمددنرمل ددهمرا ىدد ينالر ذملددكرر ىدد رفددك راملءدد كةرإذارىشدد ارا ددرتد
ر.ت3)م اٍنرمليني املةر ظيمرمليمءااكصرا ى ين

ان دددهمراملددددررختددددولرملصددددحاهبارمل ملويدددةر راحللددددولربيددددورانابدددداةالر ذملدددكربدددد  ري ىددددن ارحلددددةر ر .2
 مدددد همر-ارتددددو  رانابدددداةربنيدددد رذملددددكربيددددورمجحمددددعرالشددددامهصرر%1انابدددداةرب شدددد ةرمنيحم ددددةرمنددددل:ر

 باملتشا ق.ر-ن همرالمتا عملصحالرا

                                                 
 ترمنرهنارامل حث.3ي ظ :ر)ص/رت5)
تالراملءدد كاار262تالراملقددااو راملتجددااقراملشددنيودقرحملمدد راجلددهلل:ر)ص/5/313ي ظدد :راملددوجحمزر راملقددااو راملتجددااقرللددط وركمددالرطدد :ر)رت2)

 ت.579الر578تالردملحملراللطيحاارامل قهحمةر االهلتلادية:ر)ص/318)ص/رتالرر كةرالشامهةر رامل ظاألراملشنيودق:2/96مليخحما :ر)
 ت.581الر17تالران همر املش  اار ملحكامهار رامل ق را   م :ر)ص/361ر-318ي ظ رر كةرالشامهةر رامل ظاألراملشنيودق:ر)ص/رت3)
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ج رجائزرر ب ا رن ران همرمتشدا يةراملقحممدةالر ملدحمسرنصدحالران دهمرالمتدا عرروحكم هذا النوع:
مددنربمددلرمل ر-مددالرمل ربمددلر ائدد ربددنرالشددامهصرا ىدد ينالر  يددادعراملدد بحرنحدد راملءدد كاعربدد   رمقابددلر

ر.ت2ت)5)الر و رب  ربامةرامل قهاعر-مال
 رميدد حرملصددحالران ددهمرالمتددا عران ملويددةر رانمدد ينرمني دداالرملقر رهلدد قر هلدد ريكددو راالمتحمددا ربدد  .3

 ابٍحرمنيصر  را رتدادرماردفعرمنرامل،رالالرب  راملتل حمة.

ر رلار  ورمنراملتوجحم ر رامل وبصران ملص.الر و رر ب اروحكم هذا النوع:
 ان همراملرر  حرملصحاهبارملكن رمنرصوار راجلمنيحمةراملنيمومحمة. .4

ج رجائزرر ب ا رن ران همرمتشا يةراملقحممةالر هناريقتض رتشا قراحلقورربصررالنوع: وحكم هذا
ر.ت3)الشامهصالر منرهنهراحلقور:راملتشا قر رانصواا

 هل ريكو راالمتحما رب  رينيطورملصحالران همرالمتا عرفائ عر  ويةرثابتة ر واعرا دتراملءد كةرملألر .1
 ىش ا.

ر
ر املظيم.رت5)ضم  رامل باالر و رر ب ارملتروحكم هذا النوع:

 هلدددد ريكددددو راالمتحمددددا رردددد حرملصددددحالران ددددهمراملقدددد امورحددددوران ملويددددةر راالكتتددددالر ران ددددهمر .6
 اجل ي ع رنومرهمراملء كاعران ملو .

                                                 
 ت.8/524تالراحمليو:ر)7/538غهلل:ر)الرالت3/288تالرمغهللراحملتاا:ر)7/82يحمل:ر)تالرمواه راجل4/352ي ظ رحارحمةرابنرباب ين:ر)رت5)
الءهوارمنرمنه راحل  حمةر احل ابية:رمل رهلشمةرامل بحر رر كةراملني ا ر ش راملء  الرفحمجو رمل ر نيد راملد بحربيدورهلد ارالداملصالر  دو رمل ررت2)

يكددو رملحدد مهارملبلدد ريت اضدد ر رمقدد ااراملدد بحرمددعرتشددا يهمار رالددالالر ملكددنرهددنارمءدد   ربوجددودر دد  ريقتضدد راملت ضددحملرنحدد مهاالركدد  ر
ت:ر) ملمداررد كةراملني دا الر هدو:رمل ريءدرتكربد اا رراملحمهمداالرفحمجدو ر7/538باملتجااعر ملكن رحنهل ار حنورذملك.رهلدالرالوفدورابدنرهل امدةر رالغدهلل:ر)

نارهلدالرملبدورح حم دة.رمل ر ني رامل بحربيورهل ارالاملصالر  دو رمل ريتشدا يارمدعرت اضديهمار رالدالالر مل ريت اضد رفحمد رمدعرتشدا يهمار رالدالالر هبد
 هلالرماملكر املءافني :رمنرر  رصحتهاركو رامل بحر الش ا ربيورهل ارالاملص رن رامل بحر رهنهراملء كةرت دعرمليمدالالربد ملحملرملاد ريلدحربقد ر

جدودراملنيمدلراملء كةر إط ررامل بحالرف ر و رتغحمد هرباملءد  ركاملوضدحمنية.ر مل دارمل راملنيمدلرزداريشدتحوربد راملد بحرفجدا رمل ريت اضد ر راملد بحرمدعر ر
م همداالركالضداابصرمل جددلر احد الر ذملددكرن رملحد مهارهلدد ريكدو رملبلدد رباملتجدااعرمددنرا ىد ر ملهلددوىربيدوراملنيمددلالرفجدا رملدد رمل ريءدرت ر يددادع ر ر
املدد بحر رمقابيددةربميدد الركمدداريءددرت راملدد بحر رمقابيددةربمددلرالضدداال.رحيققدد رمل رهددنهراملءدد كةرمنيقددودعربيددورالددالر املنيمددلرمجحمني دداالر ملكددلر احددٍ ر

رهمارحلةرمنرامل بحرإذاركا رم  د ارفكنملكرإذاراجتمنياترملهد.م 
 ي همرمنرب ااعرالوفورامح رابرمل راررتا راملزيادعر رامل بحرنح مهارإمندارتكدو رملشد  رمدنرهلدوعر راملنيمدلرمل ربلد رباملتجدااعر حندور

حمسرنصحالران همرالمتا عرماٌلرمل ربمٌلر ائ رذملكالر هنارالري ط وربيورهنارامل و رمنران همرالمتا ع رفك ران همرمتشا يةراملقحممةالر مل
بددنربقحمددةرالشددامهصرفتخلحملددهمربزيددادعر راملدد بحربدد   ر دد  ريقتضدد رتيددكراملزيددادعرم دداٍنرمليني املددةر ظيددمرمل قحمددةرالشددامهص.رااظدد :رال شددو :ر

تالرردددد كةرالشددددامهةر ر1/6)رتالرال دددد  :4/413تالرامل دددد   :ر)3/56تالراالىتحمدددداارملتنييحمددددلرالختدددداا:ر)3/358تالرت حمددددصراحلقددددائو:ر)55/516)
 ت.579تالران همر املش  اار ملحكامهار رامل ق را   م :ر)ص/361امل ظاألراملشنيودق:ر)ص/

ترمنراظاألراملء كااراملشدنيودقالرححمدثرجداعرفحمهدا:ر) الر دو رإصد اار513 هنارامل و رمنراالمتحما رم ني رامل ظاألراملشنيودقركمار رالادع:ر)رت3)
 مل همرتنيط رملصوات ارمتني دعت

 ت.7/541تالر الغهللرالبنرهل امة:ر)524 الرى نربصرامل قهاعر راررتا ردااهمرمشماعرمنرامل بح.رااظ :را مجا رالبنرال نا:ر)ص/رت5)



 11 

بدد ألرإدىددالرردد يكرج يدد رمنيهددمرملصدد الررجددائزرردد ب ارن رمليمشددامهصراحلددور روحكــم هــذا النــوع:
بد  ريكدو رفدمران ملويدةر راالكتتدالر ران دهمراجل يد ع..الرر منربالرمل ىلرفمراحلور رم حراالمتحما رفم

ارإ رحدددوراملءددد نيةرمقددد ار راملءددد  الر هدددوره دددارمليمشدددامهصراملقددد امورفهدددمرمل ىلرمدددنرالكتت دددصراجلددد دربءددد اعر
ر.ت2)ان همراجل ي ع

بددد  اعرمدددؤ  هرر-ال  ندددورمدددنرم ظمدددةرالدددؤ  را  ددد م - جددداعر رهلددد اارجممدددعرامل قددد را  ددد م راملددد  يلر
:ر)الر و رإص اارمل همرزتدا عرفدارىلدائصرماملحمدةرتدؤدقرإىلرضدما رامل،رالدالرت3)ملشابعرال نيق ر  عا

ر.ت4)مل رضما رهل ٍارمنرامل بحرمل رتق ميهارب  راملتل حمةرمل رب  رتو يعراناباةت

                                                 
تالر ملحكدددداألر365ر-319تالر ردددد كةرالشددددامهةر رامل ظدددداألراملشددددنيودق:ر)ص/2/223ي ظدددد :راملءدددد كاار راملءدددد ينيةرا  دددد محمةرمليخحمددددا :ر)رت2)

تالر امل بددددار رالنيدددددام ار585ر-578تالر ان دددددهمر املشدددد  اار ملحكامهدددددار رامل قدددد را  ددددد م :ر)ص/231ر-227ان ددددواررالاملحمددددة:ر)ص/
تالر الدد مااراال ددتنماايةرمليملدداانر ملحكامهددار ر83الر82تالر ددو رفقهحمددةرمنياصدد عرمليءدد يف:ر)ص/711ر-5/713اللدد فحمةرالنياصدد ع:ر)
 ت.228ر-2/226امل ق را   م :ر)

 هدرت.5452/ر55/رر52ر-7تالرج ع:ر)61/5/7هل ااراهلم:ر)رت3)
تربني وا :ر)ان ااررالاملحمةترضمنرالنياي راملء بحمةراملررتضنيهارهحمئةراحملا  ةر ال اجنيةرمليمؤ شاارالاملحمةر25 جاعر رالنيحمااراملء ب راهلم:ر)رت4)

مل رب د رتو يدعرانابداةالر  دو را   محمةرمارال :ر)الر و رإص اارمل همرزتدا عرفدارىلدائصرماملحمدةرتدؤدقرإىلرإبطائهداران ملويدةرب د راملتلد حمةر
 ت.384إبطاعربنيقران همرىلائصرتتنييوربانموارا ج ائحمةرمل را دااية..ترملهد.رالنياي راملء بحمة:ر)ص/
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 المبحث الخامس: األسهم الجائزة والمحظورة باعتبار استهالكها
 

صرإالرب دد رااقضدداعراملءدد كةر بنيدد راملوفدداعربدد يوواالرإذرمددنرانصددلرملادد رالرتدد درهلحممددةران ددهمرمليمشددامه
حدددوركدددلرمشددداهمرمل ري قدددور راملءددد كةرطحميدددةرفدددرتعرهلحمامهدددار مل ريتمتدددعربكافدددةرحقدددورراملءددد يكالرإالرمل ر
املء كةرهل رم رمنراملض  اقرا ته كران همر ربنيقراحلاالاالرفت صربيورذملدكر راظامهداالركمدار

ألربيددورحقددوررمؤهلتددةركءدد كاارال دداجمر املشدد نرمل راملءدد كاارإذاركددا رمءدد  بهاريهيددكرتدد ا حم ارمل ريقددور
احلاصدديةربيددورامتحمددا رحكددوم رتددؤ لرموجودا دداررقتضدداهرإىلرامل  ملددةرب دد روايددةرالدد عالر مددنره ددارميكددنر

رتقشحممران همربابت ااراال ته كرإىلرهلشمص:رر
ملقرملودارملرر هد ران دهمراملدررملريقد قرالشداهمرهلحممتهداراالمسحمدةرمدنراملءد كةالرأسهم رأس المـال: .5

 تشتهيك.

هدد راملددررحيلددلربيحمهددارالشدداهمربنيدد رمل ريشددتهيكرمل ددهم الر الدد ادربا ددته كرر:(6)أســهم التمتــع .2
املشددهمرهددو:رادرهلحممتدد راالمسحمددةرمليمشدداهمرملث دداعرححمدداعراملءدد كةالر يددتمرا ددته كران ددهمرإمدداربط يقددةر

عران دددهمر ددد وي ارمل ربددد درجدددزعرمدددنراملقحممدددةراالمسحمدددةرجلمحمدددراملق بدددةراملشددد ويةرحدددةروايدددةرمددد عراملءددد كةال
  حمثريتمراال ته كراملكي ربيورال ىراملزمهللراملنقرحي دهراظاألراملء كة.

 يظدددلرصددداح رمل دددهمراملتمتدددعر ت ظ ددداركءددد يكر راملءددد كةرحدددةربنيددد را دددته كرمل دددهم الرفحمءدددااكر ر
انابدددداةر  راملتلددددويتالر  راجلمنيحمددددةراملنيمومحمددددةر  رفددددائقراملتلدددد حمةالرإالرمل رحقدددد ر رانابدددداةر  رفددددائقر

 حمةرملهلدلرمدنرحدورملصدحالرمل دهمرامل،رالدالالر  رحاملدةرااقضداعراملءد كةريكدو رنصدحالرمل دهمرامل،راملتلد
ر.ت2)الالرمل ملويةراحللولربيورمارينيادلراملقحممةراالمسحمةرن هم رمنرفائقراملتل حمة

ملمددارمل ددهمرامل،رالددالرفهدد رانصددلر ران ددهمالر حكمهددارحكددمران ددهمراملنياديددةالررالحكــم الشــرعي:
ر.ت3)انصلرفحمهاراجلوا  املرر  وراملقولرب  ر

 وأما أسهم التمتع ففيها تفصيل:
إ ركاادددتراملءددد كةرالشدددامهةرتلددد ارادددوبصرمدددنران دددهم:رمل دددهم ارباديدددةالري قدددورملصدددحاهبارميتدددزمصر .5

باملتزامدددااراملءددد كةالر مل دددهمر تدددعالريشدددتهيكهارملصدددحاهباالر يتخيلدددو رمدددنرىشددداا االر ي قدددورفدددمر

                                                 
الرتشمحركن رمنراملقوااصربكاءاعرهنارامل و رمنران همرإالرإذاركا رجد اراملءد كةريتنييدوربا دتغ لرمدواادراملند  عراملط حمنيحمدةالرمل رم فدوربداألررت5)

لدددد عر دددد  دعالرمل ركااددددترملصددددوفارزدددداريشددددتهيكرباال ددددتنيمالرمل ريددددز لربنيدددد رمدددد عرمنيحم ددددة..رااظدددد :راملقددددااو راملتجددددااقرملنيزيددددزراملنيكحميدددد :ررز ددددوة
 ت.7/5/525تالرجميةرجممعرامل ق را   م :ر)284)ص/

تالراملقددااو راملتجددااقر284تالراملقددااو راملتجددااقرملنيزيددزراملنيكحميدد :ر)ص/263الر262ي ظدد :راملقددااو راملتجددااقراملشددنيودقرحملمدد راجلددهلل:ر)ص/رت2)
 ت.579تالردملحملراللطيحاارامل قهحمةر االهلتلادية:ر)ص/262الر265املشنيودقرحلمزعرال ين:ر)ص/

 ي ظ :ر)ص/ترمنرهنارامل حث.رت3)
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املفرلقتضدددوربقدد راملءدد كةرمدددنرالشددا اعربدددصرمددنرملاباحهددداالرفهددنارالر ددو ررددد ب ا رنادد رخمددالددحم ر
اجلمحمددعالر احتمددالرالخدداط عرمليجمحمددعالرفدد ر ددو رمل ري جددورمشددامهو رمددنرحتمددلرالشددااعر يتحمددلر

 .ت5)امل اهلو رالشااعركيها

مل ريدددتمراال دددته كرب شددد ةرمنيحم دددةرمدددنرمجحمدددعران دددهمركدددلربددداألربءدددكلرتددد ا  ر حمدددثرالرتلددد ار .2
اجلمحمدعر رهدناراال دته كالرفد ربد ،ربد ررد ب ارملتحقدورراملء كةراوبصرمنران همالر إمنداريتشدا ى

الشا اعربصرمجحمعرالشامهصالر مارينيطاهرالشامهو ريكحمَّفربيورملاد رجدزعرمدنرانصدولرمل رانابداةالر
مل رمل رذملدددكررنابدددةرتلددد حمةرجزئحمدددةرمشدددتم عر ركدددلر ددد ةرإىلرمل رت تهددد الر ت تهددد رمنيهدددارموجدددوداار

ر.ت2)املء كة

                                                 
 ةرت.رالنيداي راملءد بحمة:ر)هحمئدةراحملا د2/7تربني دوا :ر)ان ااررالاملحمدةتربيدوربد ألرجوا هدا:ر)52 هنهراحلاملةرهل رادصرالنيحمدااراملءد ب الراهلدم:ر)رت5)

 ت.384 ال اجنيةرمليمؤ شاارالاملحمةرا   محمةت:ر)ص/
تالران دددددهمر235الر2/231تالرالددددد مااراال دددددتنماايةرمليملددددداان:ر)375ر-367ي ظددددد :ررددددد كةرالشدددددامهةر رامل ظددددداألراملشدددددنيودق:ر)ص/رت2)

يدد ر حمدد راملدد ينراملقدد هرتالر ددث:ران ددواررالاملحمددةر رمحمددزا رامل قدد را  دد م رملني586ر-582 املشدد  اار ملحكامهددار رامل قدد را  دد م :ر)ص/
 ت.83تالر و رفقهحمةرمنياص عرمليء يف:ر)ص/523ر-7/5/525داج الرم ءوار رجميةرجممعرامل ق را   م :ر)
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 ائزة والمحظورة باعتبار شكلهاالمبحث السادس: األسهم الج
  وراملقولربد  رمدنرىلدائصران دهم:رهلابيحمتهدارمليتد ا لالر فدنارفد ربد رمل رتتخدنرردك  ريشدمحرر

ربت ا فاربشهوملةالر يت و رإىلراناوا را تحمة:
  ه راملررحتملرا مرالشاهمر تن ترميكحمت رفار ر جلراملء كة.رأسهم اسمية: .5

ا ددمرحاميهدداالر إمندداريدددنك رفحمهددارمل راملشددهمرحلاميدد الر ينيتدددهللر هدد راملدددررالرحتمددلررأســهم لحاملهــا: .2
 .ت5)حاملراملشهمرهورالاملكر راظ راملء كةالرفتل حرححما ت ردملحم  ربيوراليكحمة

كشددددائ رررت2) هددد رمل دددهمرتضدددمنرب ددددااع:ر)ملألمددد تالرفحمكدددو راملشدددهمرهلددداب  رمليتظهددد رأســـهم لألمـــر: .3
 املش  ااراملررحتملرر  رانم .

االمسحمددددةرفهدددد رانصددددلر ران ددددهمر هدددد رامل ددددو رالت ددددادارالنيدددد  نربددددصراحلكددددمراملءدددد ب :رملمدددداران ددددهمر
رالشامهصر الرح ارر ب ار رإص ااها.

ر  رمني اهاران همرنم الرالرح ار رإص ااهاركنملك.
ر ملماران همرحلاميهارفوهلعرفحمهارال نربصراملنييماعرالنياص ينربيورهلوملص:

ر.ت3)ملحم رذه رمجعرمنراملنييماعر امل احنصرالنياص ينحت ميرإص ااران همرحلاميها.ر إرالقول األول:
ر.ت4)جوا رإص ااها.ر إملحم رذه رملكن راملنييماعالر ملىنرب رجممعرامل ق را   م رامل  يلرالقول الثاني:

رررأدلة القول األول:
ا ت لرملصحالراملقولران لراملقائيو ربتح ميرإص اارهنارامل و رمنران همرب  رهدنهران دهمرم  اهدار

 املغ االر ماركا رم  حم اربيوراجلهاملةر املغ ارفكا رم ه رب د ررد ب اربيوراجلهاملة
الر  جد راملغد ار رهدنارامل دو رت1)

مددنران ددهم:رجهاملددةراحلامددلرفددنهران ددهمالر هددناريددؤدقرإىلرجهاملددةراملءدد كاعر رهددنهراملءدد كةرالكواددةرمددنر
 د هلترصدكوكرهدنهرجممو رهنهران همالر هنهراجلهاملةرت ض رإىلرامل زا ر اللومةر إضابةراحلقورالرفيور

                                                 
منيظددمراملقددوااصراملتجاايددةرحتظدد رهددنارامل ددو رمددنران ددهم ر ذملددكرنجددلراملتحقددورمددنرج شددحمةرالشددامهصر مددنرحلددةرالددواط صر رامل،رمددالررت5)

اعربيددوراملتهد لرمددنراملضدد ائ ر داعرخمدداط راملضددحما ر املشدد هلةالر مدنرهددنهراملقددوااص:راملقددااو راملتجددااقراللدد قراملءد كااالر  را ددسراملوهلددتراملقضدد
 املشدددواقر انادينر...الر الر املدددتربنيدددقراملقدددوااصرالر دددااعر رإصددد اارهدددنارامل دددو رمدددنران دددهمركاملقدددااو رامل  اشددد ر املي  ددداين.رااظددد :ررددد كاار

 ت561نيام ارالاملحمةرالنياص عرحملم رر  :ر)ص/تالرال556الر551الشامهةرنير ي راضوا :ر)ص/
املتظه رهو:راقلراليكحمةرلشت حم رج ي ربني ااعرت حم رذملك.ر املتظه رم ىوذرمنركيمة:ر)ظه تالرملق:رظه رامللدك رن راملني دااعراملدررين دتررت2)

املتجاايددددةرحملمدددد رحشددددهللرب ددددا،:رتالران اارر69هبدددداراملتظهدددد رتدددد   ربددددادعر رظهدددد رامللددددك.رااظدددد :راملشدددد  ااراملتجاايددددةرنمحدددد ر دددد  :ر)ص/
 ت.71)ص/

تالراملءددد كاار ر2/561تالردا ،ر راملقدددااو راملتجدددااقرنكدددنمرالدددويل:ر)556الر551ي ظددد :ررددد كاارالشدددامهةرنير يددد راضدددوا :ر)ص/رت3)
 ت.311تالرر كةرالشامهةر رامل ظاألراملشنيودق:ر)ص/2/225املء ينيةرا   محمةرمليخحما :ر)

 ت.752الر7/5/755جميةراجملمع:ر)رت4)
تربددنرمليره يدد عراضدد رابرب دد رمل رامل ددورصدديورابربيحمدد ر  دديمروددوربددنربحمددعراملغدد ا.ر ااظدد :راملغدد ار3/516كمددارجدداعر رصددححمحرمشدديم:ر)رت1)

 ت.18 ملث هر راملنيقودر رامل ق را   م رمليل يوراملض ي :ر)ص/
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دارفداالر  رهدنارتضدحمحمعرحلقدورراملني دادر ان همرمل رضابتر املتقطهار ى رفك رحاميهارهدوراملدنقريلد حرماملك 
الرارإ رجهاملدددةرالءدددرتكرهلددد رتدددؤدقرإىلرمل ريكدددو رالءدددرتكرفاهلددد رانهيحمدددةالر فاهلددد رانهيحمدددةرالريلدددحراردددرتاك ر

سرا دااعر بزملد ر تكدوينراملءد كةر  يدادعرامل،ريتمرهبمراملتنياهل ر تنيحمصرجميدب  ش الرارإ رالءرتكصرهمراملنينر
مافددار مددعرجهدداملتهمريتنيددنارحتقحمددورذملددكالر فددنارجندد رمل ربنيددقراملقددوااصرهلدد رم نيددترإصدد اارهددنارامل ددو رمددنر

ر.ت5)ان هم رنجلرال ا  رالرتت ةربيحمها
 القول الثاني: أدلةر

جمد درهد راملشدهمرملصحالرهناراملقدولرملقدوفمر دوا رإصد ااران دهمرحلاميهدا:ربد  رردهادعررا ت ل
 ثحمقددةرإث دداارا ددتحقاررالشدداهمر رحلددت رمددنراملءدد كةالر ملددحمسره دداكرمددارييددزألرردد ب ارمل ريدد   ربيحمهددارا ددمر

ردارمل رال حمدعر ر)املشدهمرحلاميد ترهدورحلدةرردائنيةر رموجدوداار»رالشتحوالر جاعر رهل ااراجملمدعرامل قهد :
لدددةرفددد رمدددااعررددد ب ارمدددنرإصددد ااراملءدد كةالر مل رردددهادعراملشدددهمرهددد ر ثحمقدددةر ث ددداارهدددناراال ددتحقارر راحل

ت2)مل همر راملء كةرهبنهراملط يقةر ت ا فا
رهد.ار«

 كمدددارملاددد ر دددو رإصددد ااراملءدددحمكرحلاميددد الر ان ااررامل ق يدددةر)حلاميهددداترباالت ددداررفكدددنملكرردددهادعرر
ر.ت3)ان هم

 الترجيح:ر
 رملر- ابرملبيدم-بني ربد ارالد نر رهدنهرالشد ملةالر مدارا دت لربد رملصدحالركدلرهلدولالريظهد رر

املقولراملد اجحر رالشد ملةرهدوراملقدولراملنداينر هدوراملقدولر دوا رإصد ااران دهمرحلاميهدا رملقدوعرمدارا دت ملواربد الر
الرامل ق يدةر ن رمارذك هرملصحالراملقدولران لرمدنرال ا د رتد دركدنملكربيدوراملءدحمكرحلاميد الر بيدوران اار

مدعرذملدكرملريقدلرملحد رمدنراملنييمداعرف دربيحمهارمن  :رملوارملور  هلترمل رضابترفك رحاميهارهورالاملكرفدار ر
ربني ألرجوا رإص ااهارفكنملكران همرحلاميها.

 ملمداراملقدولربدد  رذملدكري ضدد رإىلرجهاملدةراملءدد كاعرفغد رمشديمالرإذرمل راملءدد يكرجد رجمهددولربدلرهددورر
ب دااع:رركتد ررمنييوألر هورحاملررهادعراملشدهمالر جايدةرمدار رانمد رملاد ربد لرمل ريكتد رامسد ربيدوراملءدهادع

  ابرملبيم.ريوراحلكمراملء ب الإج اعرركي رالريؤث ربر)حلامي تالر هنا

                                                 
تالران ددهمر املشددد  اار233الر2/232اان:ر)تالرالدد مااراال ددتنماايةر راللدد311ي ظدد :رردد كةرالشددامهةر رامل ظدداألراملشدددنيودق:ر)ص/رت5)

 ت.577الر576 ملحكامهار رامل ق را   م :ر)ص/
 ت.536الر531تالرهل اااارجممعرامل ق را   م رال  نورمنرم ظمةرالؤ  را   م :ر)ص/ر7/ر5ت:ر)63هل ااراجملمعالراهلم:ر)رت2)
 ت.234الر233/ر2ااراال تنماايةر راللاان:ر)تالرال م221ي ظ :رملحكاألران واررالاملحمةالرحملم رصهللقرهاا  :ر)ص/ررت3)
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 المبحث السابع: األسهم الجائزة والمحظورة باعتبار قيمتها
 

رت قشمران همربابت اارهلحممتهارإىلرملابنيةرملهلشاأل:
املقحممةراالمسحمة:ر ه راملقحممدةراملدررتكدو رم حم دةر رامللدكرب د رإاءداعراملءد كةالرملقرمل رجممدو راملقدحممر .5

مالراملء كةرب  رإاءائهارالر إص ااران همرهبنهراملقحممدةرالرحد ارفحمد ررد ب االرراالمسحمةرتشا قرامل،
إذرمل رامللكراملنقر دجيتربيحمد رهدنهراملقحممدةر ثحمقدةر ث داارالءدااكةرهبدناراملقد ا.ر حيتشد رامل،ر

 .ت5)االمسحمةرجملمو ران همرةمالراملء كةرط ق ارمليقحمم

فدارملد بمرمءدااينيهارمل راملتو دعر رهلحممةرا ص اا:رتيج ربنيقراملءد كاارب د مارت يد ر يدادعرامل،رما .2
ملبمافارإىلرإص اارمل همرج ي عرمل كتتالرفحمهار تق ارفارهلحممةرمنيحم ةالر هلد رتكدو رمشدا يةرملقحممدةر
ان ددهمراالمسحمددةالر هلدد رتكددو رملبيددوالر هلدد رتكددو رملهلددلرم هدداالرملمددارإذاركااددترمشددا يةرملقحممددةران ددهمر

 رتشدددا قرهلحممدددةران دددهمرهددددور رناالمسحمدددةرفددد رإردددكالر رجدددوا رإصددد ااهارمددددنرامل اححمدددةراملءددد بحمة
 مقتضوراملني املةر هورملم رمطيولرحتقحمق رر ب ا.

فقدددد راىتيددددفر رجددددوا ررت2)ملمددددارإذاركااددددتران ددددهمراللدددد اعرملبيددددورمددددنراملقحممددددةراالمسحمددددةرمل رملهلددددلرم هددددا
رإص ااهاربيورهلوملص:
ن ائدلرالر و رر ب ارإص اارهنارامل و رمنران همرملني ألرحتقحمدوراملني املدةربدصرالشدامهصرارالقول األول:

 الشدددامهصراجلددد د رفدددك رمجحمدددعرالشدددامهصريتشدددا   ر راحلقدددورر فحممددداري ىن اددد رمدددنرانابددداةر هدددناريقتضددد ر
رتشا قرمجحمعران هم.ر إص اارهنارامل و رمنرران همرم اٍنرفنارالني،.

 ددو رإصدد اارهددنارامل ددو رمددنران ددهم رن رهلحممددةراملشددهمرا صدد ااقرتكددو رهل ي ددةرمددنررالقــول الثــاني:
ا د رمدعراملزيدادعرمل راملد قصر ر ملشوهلحمةرفاملزيادعرمل رامل قصر رهلحممةراملشهمرا ص ااقرإمناركاادترملتتاملقحممةرا

ر.ت3)املقحممةراملشوهلحمةرملأل همراملق ميةالر هنارالرمااعرم  رر ب ا رن رال ظوارإملحم رهوراملشهمرالر   
 الترجيح:

مل راملقددددولرر-يددددم ابرملب-بنيددد ربدددد ارالدددد نر رهددددنهرالشددد ملةالر  جهددددةرملصددددحالركددددلرهلدددولالريظهدددد ر
املدد اجحرهددوراملقددولراملندداينالر هددوراملقددولر ددوا رإصدد اارهددنارامل ددو رمددنران ددهمرملوجاهددةرمدداربييددواربدد الر ملمددارمددار

                                                 
تالر دو رفقهحمدةر231تالرملحكاألران واررالاملحمةالرحملم رصدهللقرهداا  :ر)ص/ر578ي ظ :ردملحملراللطيحاارامل قهحمةر االهلتلادية:ر)ص/ررت5)

 ت.84منياص عرمليء يف:ر)ص/ر
ء  رمل رالرتل اران همرب هللرمنرهلحممتهداراالمسحمدةر) م هداربنيقراناظمةرالرمحمزرإص ااران همرباملقحممةرا ص اايةر بنيضهار حمزرذملكربرت2)

 ت.235تالرملحكاألران واررالاملحمة:ر)ص/316اظاألراملء كااراملشنيودقترااظ :رر كةرالشامهةر رامل ظاألراملشنيودق:ر)ص/ر
 دددو رفقهحمدددةررتال235تالرملحكددداألران دددواررالاملحمدددةرحملمددد رهددداا  :ر)ص/ر317الر316ي ظددد :ررددد كةرالشدددامهةر رامل ظددداألراملشدددنيودق:ر)ص/رت3)

 ت.97تالرملبمالرامل   عرامل قهحمةرالامشةرمل حمتراملتمويلراملكوير:ر)ص/ر81منياص عرمليء يف:ر)ص/
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مددددنرمل رإصدددد اارهددددنارامل ددددو رمددددنران ددددهمريشددددتيزألربدددد ألرحتقحمددددوراملني املددددةربددددصران لرذكدددد هرملصددددحالراملقددددولر
مراملق ميدددددةر رانابددددداةرالشدددددامهصرفغددددد رمشددددديم رإذرمل راملشدددددهمرا صددددد ااقر إ ركدددددا ريتشدددددا ىرمدددددعران ددددده

 املتلددددويتر مجحمددددعراحلقددددوررإالرملادددد رب دددد رااتهدددداعراملءدددد كةري ىددددنركددددلرمشدددداهمرب شدددد ةرمقدددد اارمدددداردفددددعرهلحممددددةر
ملأل دددهمالرفدددكذاركاادددترهلحممدددةراملشدددهمرا مسددد ريشدددصرايددداال رمدددن  الر هلحممدددةراملشدددهمرا صددد ااقرمئدددةر الرفني ددد ر

ر.ت5)عرمليشهمااتهاعراملء كةري ىنركلرمشاهمرمنرموجودااراملء كةرب ش ةرماردف
املقحممةراحلقحمقحمة:ر ه رامل لحم راملنقريشتحق راملشدهمرمدنرصدا رملمدوالراملءد كةربنيد رىلدمرديوودار .3

فحمءملرذملكرمجحمعرملموالراملء كةرمنرامل،رالالرال فو ر موجودااراملء كةر ملاباحهدارخملدوم ارم د ر
 هارختتيدفربنيد رامل يو راملرربيوراملء كةالر هنهراملقحممةره راملقحممةراالمسحمةرب  رابت اعراملء كةالر ملك

ذملكر ش رمارتلادف راملء كةرمنرجناةر رفءلر رملبمافارفكذارحققتراملء كةرا  دارفدك راملقحممدةر
رةاحلقحمقحمدددةرتزيددد ربدددنراملقحممدددةراالمسحمدددةالر إذارىشددد اراملءددد كةرفدددك راملقحممدددةراحلقحمقحمدددةرتقدددلربدددنراملقحممددد

 ةرمعراملقحممةراالمسحمة.تحملرىشااعرفتتنيادلراملقحممةراحلقحمقحمت ملراالمسحمةالر إذارملرحتقوراملء كةرا  ار

دددار تو دددنيتر مندددترملموافدددار  ابت دددااراملقحممدددةراحلقحمقحمدددةرملمددد رجدددائزررددد ب ا رناددد رإ رصدددادفتراملءددد كةرجناح 
 موجودا ارباملط ررالء  بةريكو رامت كرجممو رالشدامهصرفدنهراملزيدادعرمدنرحقهدمالر هدورمقلدودهمرمدنر

  رتقضد ربد  ريتحمدلرالشدامهو رالشدااعرراملء كة.ر إ رصادفتراملء كةرىشدااعر رملبمافدارفدك رهلوابد راملءد
ر.ت2)كماري ىن  رامل بحالر ملنارتقلرهلحممةران همر ش رحج رالشااع

املقحممةراملشوهلحمة:ر ه رهلحممةران همرب  رب ضهارملي حمعالر ه رهلحممةرمتغد عر شد راملنيد ار املطيد ر .4
مسحمددةرختتيددفربددنراملقحممددةراال ملحددوالراملشددورر الضددااباار املظدد  نراملشحما ددحمةر االهلتلدداديةالر هدد ر

 ش رجناةراملء كةر رملبمافاالر ضخامةرموجودا داالر امل،رمافداراالحتحمداط الر  شد راملظد  نر
  ان ماارالاملحمةر املشحما حمةالر  ش رامل ج ةر ا هل الربيورر ائهارمل رب ألرامل ج ةر ا حجاألرب ها.

 .ت3) ري حمعر ينيت رب قر ني ريءاعرد  رملقرهلحم ربيحم  هنارملم رجائزرر ب االرفيإلاشا رمل

                                                 
 ت.317ي ظ :رر كةرالشامهةر رامل ظاألراملشنيودق:ر)ص/رت5)
ررالاملحمددةرتالرملحكداألران دوا578تالردملحمدلراللدطيحاارامل قهحمددةر االهلتلدادية:ر)ص/318ي ظد :ررد كةرالشدامهةر رامل ظدداألراملشدنيودق:ر)ص/رت2)

تالرملبمدددالرامل ددد  عرامل قهحمدددةرالامشدددةرمل حمدددتراملتمويدددلراملكدددوير:ر81الر84تالر دددو رفقهحمدددةرمنياصددد عرمليءددد يف:ر)ص/232حملمددد رهددداا  :ر)ص/
 ت.97)ص/

تالرملحكداألران دواررالاملحمددةر578تالردملحمدلراللدطيحاارامل قهحمددةر االهلتلدادية:ر)ص/318ي ظد :ررد كةرالشدامهةر رامل ظدداألراملشدنيودق:ر)ص/رت3)
تالرملبمدددالرامل ددد  عرامل قهحمدددةرالامشدددةرمل حمدددتراملتمويدددلراملكدددوير:ر81الر84تالر دددو رفقهحمدددةرمنياصددد عرمليءددد يف:ر)ص/232ا  :ر)ص/حملمددد رهدددا
 ت.97)ص/
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 لمبحث الثامن: األسهم الجائزة والمحظورة باعتبار نشاطهاا
 

رتت و رمل همراملء كااربابت ااراءاطهار جمالرا تنمااهارإىلرث ثةرملاوا :
 :أسهم الشركات ذات األنش ة المباحة النوع األول: .6

مدلرالر تتنيا ه رمل همراملء كااراملررتقعركلربميحما ار ردائ عراحل لالرححمثريكدو رامل،رالدالرحد ال ر
اظامهدددار بقددد هاراملت  حمشددد ربيدددورملودددارتتنيامدددلر رحددد  دراحلددد لر الرتتنيامدددلرر راناءدددطةرال احدددةالر يددد ص

   ربنيق.ارمل نيٍقردارماملحم رارمل رضماا رار الرتتضمنرامتحما  رار الراهلرتاض ربامل بارإهل اض ر
هار االكتتدددالرهبدددار بحمنيهددداررىددد نربدددصراملنييمددداعر رجدددوا رإاءدددائفهدددنارامل دددو رمدددنرمل دددهمراملءددد كاارال

ر.ت5)فحمهار ر ائهار اال تنماار التاج ع
 :أسهم الشركات ذات األنش ة المحرمة النوع الثاني: .4

 ه رمل دهمراملءد كااراملدرريكدو رجمدالرا دتنمااا ار رملمدوار  مدةركءد كاارالمدوار الخد ااار حلدوألر
رال زي ر حنورذملك.

 االكتتدددالرفحمهدددار بحمنيهدددارىددد نربدددصراملنييمددداعر رحتددد ميرإاءدددائهاررفهدددنارامل دددو رمدددنرمل دددهمراملءددد كاارال
ر.ت2) ر ائهار اال تنماار التاج عرفحمها

 :أسهم الشركات ذات األنش ة المختل ة النوع الثالث: .3

ددد ارالركددد  رت دددتار ددديني رار جمدددالرا دددتنمااهارحددد ال ر هددد رمل دددهمراملءددد كااراملدددرريكدددو رملصدددلرتنياميهدددارم اح 
اابحمدةر امللد ابحمةر املتجاايدةالرملك هدار ى ماارم احةرمنلرر كاارا مس تر املكه باعر اند يةر املء كااراملزر

رتااربامل بارمل رملىنرضماااارب وائ رمل رمنياميةربنيقودرفا د عرإىلرجد رذملدكرنرإهل اارمل راهلتتنياملرباحل األرم
راحلاض .راملوهلترمنرالنيام اراحمل مةالر هنارهورحالرمنيظمراملء كاار 

 كااالر ثداارجد لرك د رحدولرلشامهةر رهنارامل دو رمدنراملءد هل راىتيفراملنييماعرالنياص   ر رحكمرا
هددنهرالشدد ملةالر هلدد مترفحمهددارامل حددو ر ملهلحممددترفحمهددارامل دد  اار امليقدداعااراملنييمحمددةر ملكددنرملرخييددصرفحمهددارإىلر

                                                 
 ربا تن اعرهليةرمنراملنييماعرالنياص ينالرمنرملب  همرتق رامل ينرامل  هاينالرالري   رجوا راملء كاارالشامهةرملصد  .رااظد :رامل ظداألراالهلتلدادقررت5)

تالرامل بددار النيددام اراللدد فحمةالرمليمددرتك:رر)صر359تالرردد كةرالشددامهةر رامل ظدداألراملشددنيودق:ر)ص/ر533املدد ينرامل  هدداين:ر)ص/را  دد ألرملتقدد ر
 ت.375

تالرحكمراال تنماار ران همرملنيي ر حم رامل ينراملق هر531ي ظ :رهل اااارجممعرامل ق را   م رال  نورمنرم ظمةرالؤ  را   م )ص/ررت2)
 ت.15داج ر)ص/ر
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دداالر هددورىدد نرهلددوقالر هل ددلربدد ار ااعراملنييمدداعرت3)هلدد اارمت ددوربيحمدد  الر ملددنارفددك رالدد نرفحمهددارالريددزالرهلائم 
ر يت:فحمهار ملدملتهمالرحيشنرحت ي ر لرال نرفحمهاربيورماري

 تحرير محل الخالف:
الرىددددد نربدددددصراملنييمددددداعرالنياصددددد ينر رحتددددد ميرالشدددددامهةرمل رالتددددداج عر رمل دددددهمررددددد كاارج ضدددددهار .5

ان ا  ر  ألالرككاتاارالمدوار حندوهالر كدنارمل دهمراملءد كااراملدرريغيد ربيحمهدارالتداج عرباناءدطةر
 احمل مة.

لتددداج عر رمل دددهمراملءددد كاارذاارالرىددد نربدددصراملنييمددداعرى ف دددارمنيتدددهلل ار رجدددوا راال دددتنماارمل را .2
 اناءطةرال احةر الرتتنياملرباحل األرمطيق ا.

ك بضدداعرجميددسرا دااعر-الرىدد نربددصراملنييمدداعر رمل رمددنري اردد رإجدد اعراملنيقددودراحمل مددةرباملءدد كةر .3
 مل ربميهمر  أل.ر-امل اضصربنملك

احملددد ألرمددددنرالرىددد نربدددصراملنييمددداعر رمل رالشدددداهمرالر دددو رملددد رمل ريددد ىلر رماملدددد ركشددد راجلدددزعر .4
 املشهمالربلر  ربيحم راملتخيصرم  الرحةربيوراملقولر وا رمشامهت .

دارملك هدار إمنار  .1 لرال نر رحكمرالشامهةر راملء كاارالختيطةراملرريكو رملصلرتنياميهدارم اح 
 .ت5)تتنياملرتنيام ار  مةالرمنرا هل اار االهلرتااربامل بار حنورذملك

 سبب الخالف:
الش ملةرإىلراىت نرامل ظ ر امل ؤيدةالرفمدنراظد رإىلراملغد اران ا د رفدنهرينيودر   رال نر رهنهر

املءدددد كااالر اناءددددطةرانصدددديحمةراملغامل ددددةرفحمهدددداالر إىلربمددددوألرامل يددددوىالر احلاجددددةالر إىلرهلابدددد عراملكندددد عر املغي ددددةر
 انصداملةر املت نيحمددةالرملبداةرالشددامهةر املتنيامددلر رمل دهمهاالر مددنراظد رإىلر جددودراملني لدد راحملد ألر رملاءددطةرهددنهر

الر مل رالددااعرت2)فقيحميدد ر كندد هرحدد األتركندد هملءدد كاار ملددوركددا ريشدد  االر مل راحلدد لريت ددعراحلدد األالر)ر مددارمل ددك ررا
ر.ت3)مق ألربيور   رح ألرالشامهةر رامل و رمنراملء كاا

 أقوال العلماء في المسألة:
                                                 

جممدددعرامل قددد را  ددد م رال  ندددورمدددنرم ظمدددةرالدددؤ  ر راملتدددابعرمل ابطدددةراملنيددداملرا  ددد م الر ر هلددد ر ندددترهدددنهرالشددد ملةر رجممدددعرامل قددد را  ددد مرت3)
ديةالر=را  دد م الر هحمئددةراحملا دد ةر ال اجنيددةرمليمؤ شدداارالاملحمددةرا  دد محمةالر امليج ددةرامل ائمددةرملي حددو راملنييمحمددةر ا فتدداعربالميكددةراملني بحمددةراملشددنيور

 افحمئااراملء بحمةرملني درمنرامل  دوكرا  د محمةالر  دحم يتربحمدا رمدارتوصدلرإملحمد ركدلرف يدورزدار د ورذكد هرب د ربد ارالد نر رالشد ملةرإ ررداعر=
 اب.

تالرحكدددمراال ددتنماار ران دددهمالرملنييددد ر حمدد راملددد ينراملقددد هرداجددد :ر247ر-241ي ظدد :ر دددو ر راالهلتلدددادرا  دد م الالبنرم حمدددع:ر)ص/رت5)
 ت.2/238اراال تنماايةر راللاان:ر)تالرال ما16)ص/

هددنارمدد ىوذرمددنرحدد يثرصددححمحرا اهرجدداب ربددنرب دد رابراضدد رابرب همددارمل رامل ددورصدديورابربيحمدد ر  دديمرهلددال:ر)مددارمل ددك ركندد هرفقيحميدد ررت2)
مشددددد  ه:رتالر ملمحددددد ر ر3393تالر ابدددددنرماجددددد ر ر ددددد   :ر)5/342تالر املرتمدددددنقر رجامنيددددد :ر)3685حددددد األترملى جددددد رملبدددددوردا در ر ددددد   :ر)

 ت.2371تالراهلم:ر)8/42تالر صحح رانمل اينر رإا اعراملغيحمل:ر)8/296تالر امل حمهق ر راملش نراملكهللى:ر)3/343)
 ت.17ي ظ :رحكمراال تنماار ران هم:ر)ص/رت3)
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راىتيفراملنييماعرالنياص   ر رهنهرالش ملةربيورهلوملص:
هنارامل و رمنراملء كاارمطيق االر واعركا رذملدكربدنرط يدوراالكتتدالرحت ميرالشامهةر ررالقول األول:

مل راال دددتنماا.ر مدددنرملبددد  رمدددنرذهددد رإىلرهدددناراملددد ملق:رجممدددعررتالضددداابة رامل حمدددعرمل راملءددد اعرمل رالتددداج عر)هبدددارمل
ال  ندددورمدددنرم ظمدددةرالدددؤ  ر-الر جممدددعرامل قددد را  ددد م راملددد  يلرت5)امل قددد را  ددد م رمل ابطدددةراملنيددداملرا  ددد م 

الر افحمئددةراملءدد بحمةرت3)الر امليج ددةرامل ائمددةرملي حددو راملنييمحمددةر ا فتدداعربالميكددةراملني بحمددةراملشددنيوديةت2)-م ا  دد 
املءدددد بحمةرملي  ددددكرامل هلابددددةرهحمئددددةرالر رت1)الر افحمئددددةراملءدددد بحمةر رب ددددكرديرا  دددد م ت4)مل حمددددتراملتمويددددلراملكددددوير

ر.ت7)الر ملكن راملنييماعرالنياص ينت6)ا   م راملشوداين
 القول الثاني:

الرمدددعر جدددولراملدددتخيصرمدددنرت8)التددداج عر رمل دددهمرهدددنارامل دددو رمدددنراملءددد كااربضدددوابط ررالشدددامهةرجدددوا 
 املكش راحل األ.

                                                 
 ت.297:ر)ص/-اابطةراملنياملرا   م -ي ظ :رهل ااااراجملمعرامل قه را   م رت5)
 ت.531ا   م رال  نورمنرم ظمةرالؤ  را   م :ر)ص/ي ظ :رهل اااار توصحماارجممعرامل ق ررت2)
 ت.54/314تالر)53/417ي ظ :رفتا ىرامليج ةرامل ائمة:ر)رت3)
 ت.132ي ظ :امل تا ىراملء بحمةر رالشائلراالهلتلاديةالرفتوىراهلم:ر)رت4)
 ت.49ي ظ :رفتا ىرهحمئةرامل هلابةراملء بحمةرمل  كرديرا   م الرفتوىراهلم:ر)رت1)
 ت.56ىرهحمئةرامل هلابةراملء بحمةرملي  كرا   م راملشوداينالرفتوىراهلم:ر)ي ظ :رفتا ررت6)
ملا ررر-ان تاذرالءااكربقشمراالهلتلادر املنييوألرا داايةر ركيحمةراملء ينيةر امنيةرا ماألر م ربنر نيودرا   محمة–ذك رد.ر م راملنيلحمم ررت7)

هدددتربشددؤالراملنييمداعربددنرحكددمرهددنهر5421 امنيددةرا مداألربدداأل:ر)رترطاملد رمددنرطدد لرالشددتوىرامل ابدعر ركيحمددةراملءدد ينية311كيدفرحنددو ارمددنر)
ر-هددددر2/55/5426تالرامللددداداربتددداايخ:ر2123%رمددد همريددد   راملقدددولربددداملتح مي.رجميدددةراملددد بوعالراملنيددد د:ر)91الشددد ملةالرفوجددد رمل رملكنددد رمدددنر

 أل22/52/2111
ملضدوابطراملدررابتمد  ارهحمئدةراحملا د ةر ال اجنيدةربيورى نربصرملصحالرهنارامل ملقر رحت ي رهنهراملضدوابطالر مدنرملبد  رهدنهراملضدوابط:رارت8)

ر:ترمنرهنارالنيحماا3/4 ان همر املش  ااتالر جاعر رامل ق ع:ر)ر-تربني وا :ر)ان ااررالاملحمة25مليمؤ شاارالاملحمةرا   محمةر رالنيحمااراهلم:ر)
مدنراحمل مداارمدعركدو رملصدلراءداطهارراربامل بدارمل رحندوهارتتنيامدلرملححماا دانصلرح مةرالشامهةر املتنياملر)اال دتنماارمل رالتداج عتر رمل دهمررد كا

رم اح االر يشتن،رمنرهناراحلكم:رالشامهةرمل راملتنياملر)اال تنماارمل رالتاج عترباملء   را تحمة:
 مل رالرت صراملء كةر راظامهاران ا  رمل رمنرمله افهاراملتنياملربامل باالرمل راملتنياملرباحمل مااركال زي ر حنوه. .5

%رمدنراملقحممدةراملشدوهلحمةرجملمدو ر31ال يغرالقرتاربامل باالر واع رملكا رهل ض ارطويلرانجلرملألرهل ض ارهلل رانجلالررمل رالري يغرإمجايل .2
ارب  راالهلرتااربامل بارح األرمهماركا رم يغ .  مل همراملء كةالربيم 

نراملقحممدةراملشدوهلحمةرجملمدو ر%رمد31مل رالري يغرإمجايلرال يغرالدود ربامل بداالر دواع رملكاادترمد عرا يد ا رهللد عرمل رمتو دطةرمل رطوييدةر .3
ارب  را ي ا ربامل بارح األرمهماركا رم يغ .  مل همراملء كةالربيم 

%رمددنرإمجددايلرإيدد ادااراملءدد كةالر ددواع رملكددا رهددنارا يدد ادراام دداربددنر1مل رالريتجددا  رمقدد اارا يدد ادرامل دداتارمددنرب لدد ر دد ألراشدد ةر .4
 نيقرا ي اداارفحمجته ر رمني فتهار ي ابورجاا راالحتحما .زاا ةراءا ر  ألرملألربنر يكرحمل أل.ر إذارملريتمرا فلاةربنرب

 ي جعر رحت ي رهنهرامل ش رإىلر ى رمحمزااحمةرمل رم كزرمايلرم هلو. .1

   راملتخيصرزارخيصراملشهمرمنرا ي ادراحمل ألراملنقرىاملطربوائ رتيكراملء كاا. .6
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الرت5) مددنرملبددد  رمدددنرذهددد رإىلرهدددناراملددد ملق:رهحمئددةراحملا ددد ةر ال اجنيدددةرمليمؤ شددداارالاملحمدددةرا  ددد محمة
الرت4)ا  عراملهللكدةراملشاد دةالر رت3)الر افحمئةراملء بحمةرملي  كرا   م رانادينت2) افحمئةراملء بحمةرملء كةرامل اجح 
ر.ت1) ب درمنراملنييماعرالنياص ين

 أدلة القول األول:ر
رلرملصحالرهناراملقولرملقوفمربتح ميرالشامهةر رهنارامل و رمنراملء كاارراري يت: ا تر

بمددوألراندملددةرامل املددةربيددورحتدد ميرامل بدداالر م هددارهلوملدد رتنيدداىل:ر﴿يددارمليهدداراملددنينر م ددواراتقددوارابر ذا ارمددار .5
[الر271[الر﴿ ملحلرابرامل حمدعر حد ألرامل بدا﴾ر]امل قد ع:278مل بارإ رك تمرمؤم ص﴾ر]امل ق ع:ربق رمنرا

الر بدددنرجددداب رت6)كدددلرابدددارمدددنرابددداراجلاهيحمدددةرموضدددو تإ رر هلدددولرامل دددورصددديورابربيحمددد ر  ددديم:ر)ملالر ر
 .ت7)ملنينر كلرامل بار موكي ر كات  ر راه ي اض رابرب  رمل رامل ورصيورابربيحم ر  يمر

مددنرهددنهرامل لددوص:رملودداربامددةر راملتحدد ميرفتءددملرامل بددارهليحميدد ر كندد الرفكيمددة:ر)امل بدداتر ر  جدد رامل الملددةر
ا يتددصرمني فددةربددد)مللتراملددررت حمدد را ددتغ ارراجلدد سرفددتنيمالر كيمددة:ر)كددلتر رحدد يثرجدداب رمددنرصددحمغراملنيمددوألالر

لرامل بداركيد ر ) كلرامل بار موكي تراك تا رمضافتا رإىلرمني فةالر امل بار راحل يثرانى رمني نربدد)مللترفحمءدم
رهليحمي ر كن ه.

                                                                                                                                            

مراملءدد كاارالشددامهةرالختيطددةرمددعرت كحمدد همربيددور تنيتددهللرردد كةرامل اجحدد راللدد فحمةرمل لرهحمئددةرردد بحمةرمؤ شددحمةرتقددوألربتجددويزرتدد ا لرمل دده
رح مةرامل باالر هل رجو ارذملكربن ثةرضوابط:

 مل ريكو راءا راملء كةرم اح ا. .5

 مل رالريزي راملق ارامل بوقربنرثيثرامل،رماملحمةراملء كة.ر= .2

= 

 .مل ريطه رالفرابحراملق ارامل بوق .3

رطراملن ثةراملشابقةر  ادربيحمهارضابطصر ى ين:ارب لرهناراملق اارالتضمنرهنهراملضوابطربق اارج ي رملك ربيوراملضواب
 %رمنرإمجايلرانصول.51مل رالريزي راال تنمااراحمل ألر راملء كةربنر .5

%رمدنرإمجدايلرإيد ادراملءد كة.رااظد :رهلد اااارافحمئدةراملءد بحمةرملءد كةرامل اجحد راللد فحمةالر1مل رالريزي راجلزعراحمل ألر رامل بحرالدو  ربدنر .2
ر-5/239تالر ااظدددد :رححمنحمدددداار مشددددت  رهددددنهراملقدددد اااار رهلدددد اااارافحمئددددة:ر)481تر ر)351)رتر 582)رتر 13املقدددد ااراهلددددم:ر)

 أل.22/52/2111هدالر21/55/5426تالر تاايخ:ر2123تالرجميةرامل بوعالراملني د:ر)215
 ت.388ر-383ي ظ :رالنياي راملء بحمة:ر)ص/رت5)
 ت.215ر-5/239ي ظ :رهل اااارافحمئةراملء بحمةرملء كةرامل اجح رالل فحمة:ر)رت2)
 ت.5ي ظ :رامل تا ىراملء بحمةرملي  كرا   م رانادينالرفتوىراهلم:ر)رت3)
 ت.526ي ظ :رهل اااار توصحماارا  عراملهللكةراملشاد ةرمل هلتلادرا   م :ر)ص/رت4)
تالر ددو ر راالهلتلددادر687الر686 مددنرملبدد  هم:راملءددحمخر مدد ربددنرصدداحلربددنربنحممددصرامحدد راب.رااظدد :رفتددا ىربيمدداعرامل يدد راحلدد األ:ر)ص/رت1)

 ت.18تالرحكمراال تنماار ران هم:ر)ص/249ر-259ا   م رالبنرم حمع:ر)ص/
 ت.5258ملى ج رمشيمر رصححمح :ر)رت6)
 ترمنرح يثرمليرجححم ةراض رابرب  .2186تالر ملى ج رامل خااقر رصححمح :ر)5198ملى ج رمشيمر رصححمح :ر)رت7)
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 امل بارامل اتاربنرإهل اارمل راهلرتااراملء كاارالشامهةرهدورمدنرابداراجلاهيحمدةراملدنقرجداعراملقد   ربتح ميد الر
ر.ت5) بحم ترحكم رهنهرانحاديثراملء ي ةالر هناريقتض رحت ميرالشامهةر رهنارامل و رمنراملء كاا

ر د ربيحمد رفدوا اراملدتخيصرمدنرمقد اار بداالرإذب  رالشدتنم رالري ىدنراملرواعترض على هذا االستدالل:
ر.ت2)املكش راحل األر ص ف ر ر جوهراملهلل

ب ادد ر إ ركددا رالري كددلرامل بددارفهددوريؤكيدد  رن راملءدد كةرتتمددولرب وائدد رفتدد فعرامل بددارروأجيــب عــن ذلــ :
كيدد تالرارإ رتقدد ي رربيحمدد ر  دديم:ر)ملنيددنر كددلرامل بددار مؤرجلهددااراملتمويددلرفهددورداىددلر رملنيددنرامل ددورصدديوراب

حلدددد األر إى اجدددد رالري ددددحمحرردددد اعرمل ددددهمرهددددنارامل ددددو رمددددنراملءدددد كااالرارإ رهددددناراملتقدددد ي رم ددددهللربيددددوراحلدددد  را
 املتخمصالر الريشتطحمعرملقر ا  رمهماربيغرمنراملنييمرمل ريللرإىلرحشالرهلطنيد الر املتخمدصرالريك د ر

 ألرنقر راملنيقددودرامل بويددةالرارإ راملددتخيصرمددنراملكشدد راحملدد ألرإمندداريكددو رفددحممنرحلددلرملدد رهددناراملكشدد راحملدد
 ددد  رارتدددالالرفمدددنر ددداألراملتوبدددةراملدددتخيصرمدددنراملكشددد راحملددد ألالر هدددنارالري ط دددوربيدددورهدددنهرالشددد ملة رفدددك ر

إىلررالشاهمر رهنارامل و رمنراملء كااردملب رملىنراحل األرارإى اج الر الرتلحراملتوبدةرمدعراملنيدزألربيدوراملنيدودع
ر.ت3)إملحم راملنا ر الريني راادم ارمنراملنا رمعربزم ربيوراملنيودع

«تشتححملراملتوبةرمعرم ار عراملنا »ابنراملقحممرامح راب:رهلالر
ر.ت4)

هدورمد اٍلر رحقحمقدةرانمد  رن ريد راملءد كةرمل رالشاهمر ررد كةرتتنيامدلربامل بداراهلرتاض دارمل رإهل اض دار .2
بيورالالره را سري رالشاهمالرف قربملرتقوألرب راملء كةرفهورم شولرمليمشامهصالر كمدارحيد ألر

 رمنيدددام ار  مدددةالرفكدددنارحيددد ألربيحمددد رر- ملدددوريشددد  ا-ع ارمدددنرماملددد ربيدددورا اشدددا رمل ريشدددتنم رجدددزر
الءااكةر رر كاارتتنياملرباحل األالر املءد كةرم  اهداربيدوراملوكاملدةالرفاملءد يكر كحمدلربدنرصداح  ر ر

ملقرملهدلر- مداربدابوهر»الرهلدالرابدنراملقدحممرامحد راب:رت1)املتل نالرفتل نراملوكحملريقعرمليموكدلرا شد 
 دددددلرمءدددددااكةرالشددددديمرجدددددا رفدددددمررددددد كتهمر ر  ددددد الر   ددددد رحددددد لالرمدددددنرالمددددد ر ال زيددددد رهلر-املنمدددددة

البتقددادهمرحيدد الر مدداربددابوهر ارددرت هررددالراملءدد كةرفاملنيقدد رفحمدد رفا دد  رفددك راملءدد يكر كحمددلالر املنيقدد ر
«يقعرمليموكلالر الشيمرالرين ترميك ربيورالم ر ال زي 

 هد.ارت6)

املد راحلد لربداحل األرإمندارمدو ربيدورجد ر جد ر ك ألرابنراملقحممرامح رابرظاه ر رمل رال اير منراىدتيطرم
رلراملء كة.ةر ربمي راحمل ألالرملقرفحمماركا رهل الءااك

                                                 
 ت.2/217ي ظ :رال مااراال تنماايةر راللاان:ر)رت5)
 ت.516:راال تنماار ران هم:ر)ص/ي ظ رت2)
 ت.218الر2/217ي ظ :رال مااراال تنماايةر راللاان:ر)رت3)
 ت.5/582م اااراملشاملكص:ر)رت4)
 ترمنرهنارامل حث.51ي ظ :ر)ص/رت1)
 ت.5/247ملحكاألرملهلراملنمة:ر)رت6)
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ر. بيورهنارفك رجميسرا دااعرينيتهللر كحم  ربنرالشاهمر راملتل فاا
...ر ن ررددد اعرمل دددهمراملءددد كااراملدددررتتنيامدددلربامل بدددارمدددعربيدددمر»جددداعر رهلددد اارجممدددعرامل قددد را  ددد م :ر

رارددرتاكرالءددرتقرا شدد ر راملتنيامددلربامل بددا رن راملشددهمرمينددلرجددزع اررددائني ارمددنرامل،رمددالرالءدرتقربددنملكرينيددهلل
املء كةالر الشاهمرمييدكرحلدةرردائنيةر رموجدودااراملءد كةالرفكدلرمداٍلرتق ضد راملءد كةرب ائد عالرمل رتقرتضد ر

ملنيمدلراحمابدةرب ائ عالرفييمشاهمرالحم رم   رن راملنينري ار   را هل اار االهلرتااربامل ائ عريقومدو رهبدنارا
«ب  الر املتوكحملربنيملراحمل ألرالر و 

رهد.ات5)
مل رامل لوصراملء بحمةرملرتتشامحر ريش رامل باربلرر دارفحم الر م نيتربنيقرملاوا رامل حمدو رنجدلر .3

 رح يثر ني ربنرملير هلاصراض رابرب  رهلدال:ر دئلرامل دورصديورابربيحمد ررالركمارجاعت2)ذملك
ترهلدداملوا:رربيحمدد ر  دديم:ر)مليدد قصرامل طدد رإذاريدد س؟  دديمربددنربحمددعرامل طدد ربدداملتم الرفقددالرصدديوراب

 .ت3)انيمالرف هوربنرذملك

املتشدا قر راملكحمدلر املتقددابق رمدعرفيدمريد ىصرامل دورصديورابربيحمد ر  ديمر ربحمدعرامل طد ربداملتم ر ملدور
 ذملددكرملتنيددنارحتقحمددوراملتماثددلربيددور جدد ردهلحمددورملكددو رهددنارامل طدد ر ددونريدد قصرإذاريدد سالرمددعرمل رامل دد رر

ار معر ذملكرم عرم  رامل ورصيورابربيحم ر  يمالرف لرذملدكربيدورتءد ي راملءد ينيةرحدةر ربحم هماريش رج  
املحمشد رمدنرامل بدداالر هدناريقتضدد رحتد ميرالشددامهةر راملءد كاارالختيطدةراملددررتتنيامدلربامل بددارإهل اض دارمل راهلرتاض دداالر

ر ملوركااتراش ةرامل بارهليحمية.
ار مدددارملمددد ربددد ريدددؤتورم ددد ربقدددمل رامل لدددوصراملءددد بحمةرهلددد ردملدددتربيدددورمل رمددداروددد رب ددد ريدددرتكركيحمدددةالر ر .4

اال دددتطابةالركمدددار رهلدددولرامل دددورصددديورابربيحمددد ر  ددديم:ر)إذاروحمدددتكمربدددنررددد عرفددداجت  وهالر إذار
 .ت4)ملم تكمربء عرف توارم  رمارا تطنيتمت

الرالر دحممارامل بداراملدنقرفكلرر عروورب  رامل ورصديورابربيحمد ر  ديمرفاملواجد راجت ابد ر ت كد رباملكيحمدة
 هالر امل بددارموجددودر راملءدد كاارالختيطددةالر مقتضددوردالملددةرهددناراحلدد يثر مددار رهلدد رردد داراملءدد ينيةر رملمدد

رمني اه:رب ألرجوا رالشامهةر رهنارامل و رمنراملء كاا.

                                                 
بددعرمددنرهلدد ااااراملدد  اعرامل ابنيددةربءدد عرال نيقدد عر رمكددةرتالراملقدد اارامل ا297هلدد ااااراجملمددعرامل قهدد را  دد م رمل ابطددةراملنيدداملرا  دد م :ر)ص/رت5)

 أل.25/5/5991هدالر21/8/5451الك مة:ر
 ت.19ي ظ :ران همرالختيطةرملينيلحمم :ر)ص/رت2)
تالر ابددددددنرماجدددددد ر ر دددددد   :ر5/235تالر املرتمددددددنقر رجامنيدددددد :ر)2/259تالر امل شددددددائ ر ر دددددد   :ر)3319ملى جدددددد رملبددددددوردا در ر دددددد   :ر)رت3)
تالر ملدد ررددواه ر طددد رر1/294تالر امل حمهقددد ر راملشدد نراملكددهللى:ر)5/571تالر ملمحدد ر رمشدد  ه:ر)2/38لشددت اك:ر)تالر احلدداكمر را2264)

 ت.5312تالراهلم:ر)1/599متني دعري تق ررجموبهارإىلرداجةراحلشنرمل رامللححمح.رملاظ :رإا اعراملغيحمل:ر)
 ت.5337تالر مشيمر رصححمح :ر)7288ملى ج رامل خااقر رصححمح :ر)رت4)
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مل راملنييماعرك هدوارمءدااكةراملحمهدودقر امل لد اينر مدنرالرحيدرت رمدنراملءد هةالر بنيضدهمرحد ألرذملدكرإذارر .1
األالر هدنارإذارملريكدنرينييدمرب د رملاد ركا ربيور ج رخييوربالالالر ذملكرىءحمةرمل ريد ىلربيحمد راحلد ر

 .ت5)يشتنم رالالر راحل األالر ملمارإذاركا رينييمرفاملتح ميرمتنيص

هليدددت:رهدددلرتلدددحررددد كةرامل لددد اين:رالشددديمالر املحمهدددودق:ر»جددداعر رال  ادددةر ررددد كةرالشددديمرامل لددد اين:ر
رردد اعر الربحمددعالرالشدديمالر رهلددولرماملددك؟رهلددال:رالرإالرمل ريكددو رالريغحمدد رامل لدد اينر املحمهددودقربيددورردد عر 

 الرهلدد قالر الرصدد نالر الرتقاضدد رديددنرإالر ضدد عرالشدديمرمنيدد الرفددكذاركددا ري نيددلرهددناراملددنقر صدد ترملددكر
 إالرف ...الر)ابنر ه ترهلال:ر ملىهللينرملرهكربدنرحدابربدنرب د رابربدنرب دا،ر  د مل راجدل:رهدلريءدااكر

بنر ه تر بيغهللربدنربطداعربدنرمليراملحمهودقر امل ل اين؟رهلال:رالرت نيلالرفكومري بو الر امل بارالرحيلرملكالر)ا
«إالرمل ريكو رالشيمريءرتقر ي حمعر) هلالترامليحمثرمني اةرمني الرهلال:راب

ر.ت2)
هلدددالرملمحددد ريءدددااكراملحمهدددودقر امل لددد اينالر ملكدددنرالرخييدددوراملحمهدددودقر» هلدددالرالوفدددورابدددنرهل امدددةرامحددد راب:ر

ينيمددلربامل بدداالر هبددنارهلددالرر- اينملقراملحمهددودقرمل رامل لدد- امل لدد اينربالددالرد ادد الر يكددو رهددوراملددنقرييحمدد  رنادد ر
احلشددنر املنددواقالر كدد هراملءددافني رمءددااكتهمرمطيق ددا رنادد را قربددنرابددنرب ددا،راضدد رابرب همددارملادد رهلددال:ر
ملكد هرمل ريءدااكرالشديمراملحمهدودق.ر الرينيدد نرملد رخمداملفرمدنرامللددحابةالر ن رمدالراملحمهدودقر امل لد اينرملددحمسر

ف مدددارمددداريءدددرتي ر»الرهلدددالرامحددد راب:ر«هدددترمنيددداميتهم...بطحمددد  رفدددكومري حمنيدددو رالمددد ر يتنيددداميو ربامل بددداالرفك ر
االر بيحمد راملضدما  رن ربقد راملوكحمدلريقدعرمليموكدلالر  ي حمني رمنرالم ررالراملء كةرمل رالضاابةرفكا ريقدعرفا د  
 الشيمرالرين ترميك ربيورالم ر ال زيد الرف رد  رمدارملدوراردرتىربد رمحمتدةالرمل ربامدلربامل بدا.ر مدارى د رملمد هر

«صلرإباحت ر حي فيمرينييمرفان
رهد.ارت3)

كرالشدديمراملكتددايرإذار مداألرماملددكر ا مدداألرملمحد رمل ريءدداار اضدحرمددنرهددنينرامل لدصرملادد رالر ددو رب دد را ر
كددا راملكتددايري  دد درباملتلدد نربالددالالر الربدد رجلددوا رالءددااكةرمددنرمل رييدد رالشدديمراملتلدد نالر هددنارهلددولرابددنر

هناره رمل راملكتايري ايالر هل رجاعرذكد رهدنهراملنييدةرب ا،الر بطاعالر امليحمثالر احلشنالر املنواق.ر املنييةر ر
صدد احةر رهلددولرابددنرب ددا،ر ا مدداألرملمحدد الر ملمدداراملءددافني رفكادد ريكدد هرمءددااكتهمرمطيق ددار ملددوركددا رالشدديمرهددور

راملنقريتل نر رالال.
 هددناراحلكددمري ط ددوربيددورردد اعرالشدديمرمل ددهمراملءدد كااراملددرريدد ي هارجدد رالشدديمص رن راملءدد  رفحمهددار

ر.ت4)بامل باالر ي ط ورمنربالرمل ىلربيوراملء كااراملرري ي هارمشيمو ريتنياميو رفني  ربامل بااملتنياملر

                                                 
 ت.543تالران همر املش  اار ملحكامهار رامل ق را   م :ر)ص/2/264مااراال تنماايةر راللاان:ر)ي ظ :رال رت5)
 ت.6/52/71ال  اة:ر)رت2)
 ت.555ر-7/519الغهلل:ر)رت3)
مددعر ددثربني ددوا :ر)هددلر ددو رردد اعرمل ددهمراملءدد كاار اللدداانرإذاركددا ر ربنيددقرمنيام  ددارابددا؟تالرمليلدد يوراملضدد ي الرم ءددوار رجميددةراجملرت4)

 ت.539ر-537املش ةراملشابنيةالراملني دراملتا ع:ر)ص/ر-اابطةراملنياملرا   م –امل قه ر
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مل رالشامهةر راملء كاارالختيطةرفحم رإبااةرظاه عرفداربيدورا االر هلد رهلدالرابرتنيداىل:ر﴿ تنيدا اوار .6
هدنارامل دو ر[.ر املدنقريشداهمر ر2بيدوراملدهللر املتقدوىر الرتنيدا اواربيدورا ار املنيد  ا ﴾الر]الائد ع:ر

مددنراملءدد كاارمنيددصرفدداربيددورا ارفحمءددمي رامل هدد الر فددنارارددرت رامل قهدداعرمللددحةراملنيقدد رمل ريكددو ر
:رحد لالرملكدنرإذاركدا ربحمنيد رزدنريتخدنهريد  ارفهدور-مدن  ر-املش  رامل ابثرمء  ب االرف حمعراملني  ر

   ألالر مني ربحمعراملش ةرنهلراحل لرمل رملقطا راملط يورمل ر هلترامل ت ةر حنورذملك.

ينيلدد هريدد  اربددلرهلدد رملنيددنرا ددولرابررالر ددو ربحمددعراملني دد رلددن»رددحمخرا  دد ألرابددنرتحممحمددةرامحدد راب:رهلددالر
ر.ت5)«؟يتخنهري  ارفكحمفربامل ائعراملنقرهورملبظمرمنيواةرصيورابربيحم ر  يمرمنرينيل راملني  رلن

ملدكرن ر املنقريشداهمر رهدنهراملءد كاارملرد رإباادةربيدورا ارزدنري حمدعراملني د رزدنريتخدنهريد  ا ر ذ
ا بااددةربيددورا ار ربحمددعراملني دد رمظ واددة رن رالءددرتقرهلدد رالريتخددنهريدد  االرخبدد نرالشدداهمر راملءدد كةالر
فددك رمددنردمللراملءدد كةرطحميددةراملشدد ةرمل رتددود رفددائقر ددحموملتهار رامل  ددوكالر هددنارملمدد رمنييددوألرمقطددو ربدد الرارإ ر

كاددد ري ىدددنرمقابدددلراملني ددد ربوضددد الرالشددداهمرينيدددصراملءددد كةربيدددورا اربنيدددصرماملددد الرخبددد نرامل دددائعرمليني ددد الرف
ر.ت2) الءرتقرمييكراملني  الرفتل ف رفحم ربني رذملكرتل نر رميك 

 أدلة القول الثاني:
)مدددعرتطهددد رر-بضدددوابط-ا دددت لرملصدددحالرهدددناراملقدددولرملقدددوفمر دددوا رالشدددامهةر راملءددد كاارالختيطدددةر

راملق اراحمل ألترراري يت:
 دداةرفكادد رالريددؤث ر رصددحةراملتلدد فااراملءدد بحمةرمددنرمل راملحمشدد راحملدد ألرإذاركددا رمغمددوا ار راملكندد رال .5

امل ددورصدديورابربيحمدد ر  دديمركددا رينيامددلراملحمهددودررعر إجددااعر جدد رذملددكالر يدد لرملددنملك:رمل بحمددعر ردد ا
بحمني ار ر اع ر هل ض ار اه  داالر تدو ر دابد رم هوادةرب د ريهدودقر رطنيداألراردرتاهرنهيد 
الرمدعرمل رابرت3)

 ار ملكلرملموالرامل ا،ربامل اطل.تنياىلر ص همرب ومرملكاملو رمليشحتر امل ب

الر«اىدت  راجلدزعراحملد ألربداملكن رال داةرالر نيدلراجملمدو رح ام دا» ملينييماعرهلاب عر رهنارالنيد،ر هد رمل :ر
ر.«ملألكن رحكمراملكل» ه رمل :رر هلاب عرملى ىال

رالر منرذملك:ت4) هل رذك راملنييماعرتط حمقاارمتني دعرفاتصراملقاب تص
احل األرإذاراىتيطرباحل لرفهناراوبا :رملحد مها:رمل ريكدو ر»امح راب:ررمارهلامل ررحمخرا   ألرابنرتحممحمة

  م ارملنيحم  الركالحمتةالرفكذارارت  رالنكوربالحمتةرح مارمجحمني دا.راملنداين:رمدارحد ألرملكواد رجلد  ارمل رالق دواربنيقدودر

                                                 
 ت.3/442امل تا ىراملكهللى:ر)رت5)
 ت.2/219ي ظ :رال مااراال تنماايةر راللاان:ر)رت2)
 تالرمنرح يثربائءةراض رابرب ها.2119تالاهلم:ر)1/542ملى ج رامل خااقر رصححمح :ر)رت3)
 ت.31الر29اب ر حت ي رامل وائ الرالبنراج :ر)ص/ي ظ :رتق ي راملقوررت4)
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حملدد نرهددنارإىلر  مددةركامل بددار الحمشدد الرفهددنارإذارارددت  ر اىددتيطربغدد هرملرحيدد ألراجلمحمددعالربددلرميحمددزرهلدد ارهددناالرف
«مشتحق الر هنارإىلرمشتحق 

رهد.ارت5)
راىت  رال اةرباحملظوارهلشما :» هلالرابنراملقحممرامح راب:ر

رملح مها:رمل ريكو راحملظوار  م ارملنيحم  ركامل ألر امل ولر الم ر الحمتة.
-رررراملنداين:رمل ريكدو ر  م دارملكشد  الرالرملاد رحد األر ربحم د ركاملد اهمرالغلدولرمدن  الرفهدناراملقشددمرررر

الريوجددد راجت دددالراحلددد لر الرحت ميددد رامل تدددةالربدددلرإذارىددداملطرماملددد رداهدددمرحددد األرمل رملكنددد رم ددد رملىددد ارر-املنددداين
مقدد ااراحلدد األر حددلرملدد رامل دداهل ربدد رك اهددةالر ددواعركددا رالخدد اربددصراحلدد األرمل راظدد ه رن راملتحدد ميرملريتنييددور

نركلر ج رملري ورملتحد ميرمداربد اهربناارامل اهمر جوه هالر إمنارتنييور هةراملكش رفحم الرفكذارى اراظ هرم
«مني،الرهنارهورامللححمحر رهنارامل و الر الرتقوألرملاحلراليورإالرب 

رهد.ارت2)
«كلرر عرملفش هراحل األالر املغامل ربيحم راحل لرف رب ،رب حمني » هلالراملكا اين:ر

رهد.ارت3)
الرفددك ركددا رإذارجيدد ربيددورظ دد رمل رملكندد ربحمابدداارملهددلراملشددوررالرختيددوربددنرامل شدداد» هلددالرابددنرجنددحمم:ر

«املغامل رهوراحل األرت زهربنرر ائ الر ملكنرمعرهنارملوراررتاهريطحم رمل 
رهد.ارت4)

إ رجيدد راحلدد لربدد  راىددتيطرداهددمرحدد األربدد ملفرداهددمرحدد لالرجددا ار» هلددالراملنيددزربددنرب دد راملشدد أل:ر
«النيامية

رهد.ارت1)
- امل داهل رم هدارر ت  حم اربيورمار  والرفك رجزع اريش  ارمنرمل دهمرهدنارامل دو رمدنراملءد كاارهدوراحلد األال

ر.ت6)م اةالرفحمكو راحلكمرملألكن ر هورال اةر- هوراملكن 
بدد  رت زيددلرمددارذكدد هرامل قهدداعرحددولرمشدد ملة:راىددت  راحلدد لربدداحل األررواعتــرض علــى هــذا االســتدالل:

بيددورمل ددهمراملءدد كاارالختيطددةرجدد رصددححمحالرفكدد ألرامل قهدداعرحددولراىددت  راحلدد لربدداحل األرإمندداريقلدد ربدد ر
ىتيطرمامل رباحل األراملقيحمدلراحملد ألرملكشد  رالرملنيحم د الر فد رربدصرمدنريءدرتقر دهم ار ررد كةرصحةرمنياميةرمنرا

فحملدد حرردد يك ار رهددنهراملءدد كةالر بددصرمددنريتنيامددلرمددعرمددنراىددتيطرماملدد راحلدد لربدداحل األالر فدد رركددنملكربددصر
احلدد األالررالشداهمر ررد كةالر بدصرمددنرملاادرمل رخيد اراحلد األرمدنرماملدد رملحمطحمد رملد ربقحمدةرماملدد الرتوبدةربدنراملكشد 

فجددوا راملتلددد نر رالددالرالخدددتيطريلددحر رامللدددواعراملنااحمددةرد  ران ىلالر هدددنارهددوراملدددنقري هددمرمدددنركددد ألر

                                                 
 ت.29/321جممو رامل تا ى:ر)رت5)
 ت.3/217ب ائعرامل وائ :ر)رت2)
 ت.1/544ب ائعراملل ائع:ر)رت3)
 ت.5/243انر اهر امل ظائ :ر)رت4)
 ت.73الر5/72هلواب رانحكاأل:ر)رت1)
تالرال مااراال دتنماايةر96ال تنماار ران هم:ر)ص/تالرحكمرا234ر-232ي ظ :ر و ر راالهلتلادرا   م الرالبنرم حمع:ر)ص/رت6)

 ت.311الر2/349 راللاان:ر)
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رددحمخرا  دد ألرابددنرتحممحمددةر ابددنراملقددحممر  ددائ رامل قهدداعرامحهددمرابرتنيدداىلالرفءددحمخرا  دد ألرابددنرتحممحمددةريقددول:ر
«ميحمزرهل ارهنارمنرهل ارهناالرفحمل نرهنارإىلرمشتحق الر هنارإىلرمشتحق »

رهد.ارت5)
«خي ارمق ااراحل األر حيلرمل رامل اهل رب رك اهة» ابنراملقحممريقول:ر

رهد.ارت2)
فهددناراملكدد ألرإمنددارهددور ررددخصرملاادرمل ريتددولالرفددكذارملاادرذملددكرفهكددناري نيددلرملحمطحمدد رملدد ربدداهل رماملدد الر

ارمل ررد  ر ملحمسراملك ألر ررخصرمشتم ر راملتنياملررارالر و رمنرط رراملكش الر إالركدا رهدنارتشدويغ ر
 حمدا رطد رراملدتخيصرم هداالر فقهاؤادارملبنيد رامل دا،ربدنرهدنار ملكدنر ادرهدنارمدنرتشويغرمليمكا  رامل ا  عرب

ت زيلرك مهمربيورج ر ي الرفامل قهاعرالريقوملو ر وا را تم اارالشيمر رمنيام ارخمامل دةرمليءد ينيةالر إمندار
 ب ددداعربيدددورذملدددكرفمدددارذكددد هررالت3)مددد ادهمرجدددوا رمنياميدددةرالشددديمرملغددد هرزدددنراىدددتيطراحلددد لربددداحل األر رماملددد 

ملصحالرهناراملقولرمنرهدناراال دت اللرإمنداريلديحرمل  دت اللربد رجلدوا راملتنيامدلرمدعراملءد كاارالختيطدةالر
ر الريليحرمل  ت اللرب رجلوا رالشامهةرفحمها.

 ا ددت لرملصددحالرهددناراملقددولرملقددوفمر ددوا رالشددامهةر راملءدد كاارالختيطددةربدد  رمل ددهمراملءدد كاار .2
فحمهاراش ةريش عرمنراحل األرإالرمل رهنهرامل ش ةرهلد رجداعارت ني داالر ملحمشدترملصد  ررالختيطةر إ ركا 

ملادد ر ددو رت ني ددارمددارالر»مقلددود ارباملتميددكر املتلدد نالر مددنراملقوابدد رالنيتددهللعر راملءدد ينيةرا  دد محمة:ر
ار ملد رمدالرر« و را تق ال ر  هل ردلرفنهراملقابد ع:رهلدولرامل دورصديورابربيحمد ر  ديم:ر)مدنربدا رب د  

الرفدد لرهددناراحلدد يثربيددورجددوا ربحمددعراملني دد رمددعرماملدد رت4)فماملدد رمليددنقربابدد رإالرمل ريءددرتط رال تددا ت
ملددوركددا ربددنمنراقدد قرد  رم ابدداعرملءدد   رامللدد ن رن رالددالراملددنقرمددعراملني دد رتددابعرالرمقلددودالر ر

  رملريلحربحمني رإالربء   راملل نرالني  فة.بني ارمليني هنارالالرملحمسرتا

 فنهراملقاب عرتط حمقاارمتني دعالرم ها:رجوا ربحمعراحلاملر دواع ركاادترملمدةرمل رححموااداارمدعرمل راحلمدلر
الر دددو ربحمنيددد را دددتق ال الر ملكدددنرجدددا ربحمنيددد ره دددارت ني دددارنمددد رالقلدددودعربدددامل حمعالر  دددو ربحمدددعراملددد اارمدددعراجلهدددلر

رت ىلرت ني االرإىلرج رذملكرمنراملتط حمقااراملررذك هارامل قهاع.رب  ا ااراحلحمطا رملكووا
مدا  رجميدسرإداا دارصد ححمت راملءد بحمةربدا هل اارمل راالهلدرتاارهلاملوا:ر ميكنرابت ااربحمعر دهمر ررد كةر
ذاارانج اارال احةالرفحممكنرابت اارذملكرمدنررحجمراملء كةرامل بوقر حمثرينيتهللرذملكريش  ار مغمو  ار 

                                                 
 ت.29/321جممو رامل تا ى:ر)رت5)
 ت.3/217ب ائعرامل وائ :ر)رت2)
ي ظ :ر ثربني وا :ر)هلر و رر اعرمل همراملء كاار اللاانرإذاركا ر ربنيقرمنيام  ارابا؟تالرمليل يوراملض ي الرجميةراجملمدعرامل قهد الررت3)

رال513تالران ددددهمر املشدددد  اار ملحكامهددددار رامل قدددد را  دددد م :ر)ص/539اابطدددةراملنيدددداملرا  دددد م :ر)املشدددد ةراملشددددابنيةالراملنيدددد دراملتا ددددعالرص/
 ت.514

 ت.5143تالر مشيمر رصححمح :ر)2379ملى ج رامل خااقر رصححمح :ر)رت4)
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قابدد ع رإذراملغاملدد ربيددورهددنهراملءدد كةراال ددتنمااربطدد ررم احددةالر مددارطدد ملربيحمهددارمددنرمددا  رجزئحمدداارهددنهرامل
ر.ت5)إدااقر اربا هل اارمل راالهلرتاارامل بوقرينيتهللريش  االر يغت  ر راملت نيحمةرمارالريغت  ر راال تق ل

رب ادد رىدداااربددنر ددلرالدد نالرفهددنهراملقابدد عرالرت ط ددوربيددورهددنهرواعتــرض علــى هــذا االســتدالل:
الر-كمدار د ورتق يد رذملدك-الشد ملةالرفالشداهمر راملءد كاارالختيطدةرينيتدهللررد يك ار رمجحمدعرملبمدالراملءد كةر

 م هددددا:رامل بدددداالر امل بددددارالري دددداةرمطيق دددداالر الريشددددو رنحدددد رمل ريقددددولر ددددوا رامل بددددارإذاركددددا رهليددددحم  رمل رت ني ددددارالر
متهدارا دتق ال الر جوا هدارت ني داالررا تق ال الر إمنارت زلرهدنهراملقابد عربيدورمشدائلرم لدوصرمل رجممدعربيدورح ر

 حندورذملدكالرخبد نرهدنهرالشد ملةررالك حمعرمالراملني  رمعراملني  الر احلملرمعرملمد الر امليديفر راملضد  رمدعراملءداع
فك رامل بار إ ركا ريش  اري قور  م االرفكلرمدارجدا رت ني دارينيدودرإىلرمل رملصدي رجدائزر رحدصرر- لرال ن-

ا هل ااراملددنقرت نيدد رامل بددار اددتارب دد ر دد ألرملناتدد رالرحيددلرتابنيدد الر الرت ط ددورمل رامل ائدد عرامل بويددةر  مددةرملددنا االرفدد
ر.ت2)بيحم رهنهراملقاب ع

 ا دددت لرملصدددحالرهدددناراملقدددولرملقدددوفمر دددوا رالشدددامهةر راملءددد كاارالختيطدددةربددد  رحاجدددةرامل دددا،ر .3
تقتضددد راملقدددولر ددددوا رالشدددامهةر رهدددنارامل ددددو رمدددنراملءددد كاا ر ذملددددكرال دددتنماارملمدددوافمرفحممددددارالر

نيو راال ددتق لرباال ددتنماارفحمدد رإمددارملقيددةرمدد ى ا مرمل رملنيدد ألرمنيدد فتهمربكحم حمددةرتءددغحملرهددنهريشددتطحم
انموالالركمارمل رحاجةرامل  ملةرتقتض رتءغحملراملن  عراملءني حمةرفحممارينيودربيورامل  در املني دادربدامل  عر
 امل ىددداعر فحممدددارحي دددظرفدددارملم هدددارداىدددلر ىددداااراملددد  دالر املقدددولرر دددعرالءدددااكةر رهدددنارامل دددو رمدددنر

احلاجددةراملنيامددةرت ددزلر»املءدد كااريددؤدقرإىلراملضددحمور احلدد االر مددنراملقوابدد رالقدد اعرب دد رامل قهدداعرمل :ر
الر هل ردلرفدنهراملقابد عرهلدولرابرتنيداىل:ر﴿مدارجنيدلربيدحمكمر راملد ينرمدنرحد ا﴾الر«م زملةراملض  اع

راملءدد ينيةرمجحمنيهددارم  حمددةربيددورمل رال شدد ع»[.رهلددالررددحمخرا  دد ألرابددنرتحممحمددةرامحدد راب:ر78]احلددا:ر
«القتضحمةرمليتح ميرإذاربااضتهارحاجةرااجحةرملبحمحراحمل أل

 دو رمليحاجدةرمدارالر دو ر»ملهد.ر هلال:ررت3)
«ب  واركمارجا ربحمعراملني ايارباملتم 

 هد.ارت4)

ملددوربددمراحلدد األر راناار حمددثرالريوجدد رفحمدد رحدد لرجددا رمل ر» هلددالراملنيددزربددنرب دد راملشدد ألرامحدد راب:ر
 الريقفرحتيحملرذملكربيوراملض  ااا رنا رملدور هلدفربيحمهدارندىريشتحلرمنرذملكرمارت بورإملحم راحلاجةالر

                                                 
تالرحكدمر546امهدار رامل قد را  د م :ر)ص/تالران همر املشد  اار ملحك227ي ظ :ر و ر راالهلتلادرا   م الرالبنرم حمع:ر)ص/رت5)

 ت.79ر-77اال تنماار ران هم:ر)ص/ر
 ت.547تالران همر املش  اار ملحكامهار رامل ق را   م :ر)ص/515ي ظ :رحكمراال تنماار ران هم:ر)ص/رت2)
 ت.29/49جممو رامل تا ى:ر)رت3)
 ت.29/481جممو رامل تا ى:ر)رت4)
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اقطدعرامل دا،ربدنراحلد نر امللد ائعر ر املني دادربيدوربد درا  د ألالر الإىلرضنيفراملني ادالر ا تحم عرملهدلراملك د
« ان  الراملررتقوألرمللاحلرانااأل

رهد.ارت5)
 من وجهين: على هذا االستداللواعترض 

هلدالرالر«احلاجةراملنيامةرت زلرم زملدةراملضد  اع»ورى نرهنهراملقاب ع:راملوج ران ل:رمل رمجهواراملنييماعربي
«انكن رمل راحلاجةرالرتقوألرمقاألراملض  اع»:رائ رامل هحمة رر ةرامل ور

ر.ت2)
ملد رمنيد،رخيلد الرفد ررا يقوقرذملك:ر جودراالىت نرالني وقربصرحقحمقةراملضد  اعر احلاجدةالرفكدلرم هد

ر.ت3)يلحرتني يةرحكمرملح مهارإىلرا ى 
ر- دددلرالددد ن-ملدددور ددديم اربلدددحةرهدددنهراملقابددد عرفكودددارالرت ط دددوربيدددورهدددنهرالشددد ملةرملنددداين:راملوجددد را

رنم ين:
الريوجدد رحاجددةربامددةرإىلرالشددامهةر رهددنارامل ددو رمددنراملءدد كاارملصدد  الر مددنراملنابددترمل رملفدد ادر -رمل

انمددةرا  دد محمةرالرييحقهددمراحلدد ار الءددقةرمددنربدد ألرردد اعرمل ددهمرهددنارامل ددو رمددنراملءدد كاا ر
ء كاارملرتتنيصرط يق دارمليكشد رفحموجد رطد ررملىد ىرمدنراملكشد راحلد لرملفضدلرن رهنهرامل

الر مدداراقددلربددنراملنيددزربددنرب دد رت1ت)4)فن ددترهبددنارمل راحلاجددةرمتحققددةرملصدد  رم هدداالر تغددهللرب هدداالر
ملرينيدددمراحلددد األراناارفو دددائلرر- براحلمددد -املشددد ألرفيدددحمسرفحمددد ردملحمدددلربيدددوراملددد بوى رناددد ر

ا.  اال تنماارال احةركن عرج  

فحممدار ادر رحت ميد رادصرىداصالرهلدالراملءدحمخرملمحد راملزاهلدارراهنهراملقاب عرالريلدحرا دتنيمافمل ر -رل
الرمل ر هحاجدةرإمندار دو رفحممدار ادرفحمد رادصر دور املظداه رملمندار دو رملي» رر ةراملقواب رامل قهحمدة:ر

الرمل رملريدد درفحمدد رردد عرم هدداالر ملكددنرملريدد درفحمدد راددصرمي نيدد رخبلوصدد الر كددا رملدد راظدد ر رتنيامددل
«حلاهلدد ربدد الر جنيدلرمددار ادر راظدد هر ااد ارفحمدد املءد  رميكددنرإ

فحمدد رر ملمددارمددار اد».ر هلدالرمليض ددا:رت6)
«ادصرمي نيد رخبلوصد رفنيدد ألراجلدوا رفحمد ر اضددحالر ملدورظ دترفحمد رملدديحة رنودارححم ئدنر هددم

رت7)
 هد.ا

                                                 
 ت.2/588األ:ر)هلواب رانحكاألر رملاحلرانارت5)
 ت.5/288الواه راملش حمةرر ةرامل وائ رامل هحمةالرملني  رابراجل هزق:ر)رت2)
 ت.511ي ظ :ران همر املش  اار ملحكامهار رامل ق را   م :ر)ص/رت3)
 ت.2/244ي ظ :رال مااراال تنماايةر راللاان:ر)رت4)
الر ملكدنرهدنهرالءدقةرجد رمنيتدهللعررد ب االرإذرالرخييدورحكدمررد ب رمدنرهلد ارمدنرهدنهر هل ريقال:رإ رت كرالشامهةر رهدنارامل دو رمدنراملءد كاارفحمد رمءدقةرت1)

اربالرفددك رخمامل ددةرافددوىرملحمشددترمددنر»الءددقةالرهلددالراملءدداطورامحدد راب:ر املءدداا رإمنددارهللدد ربوضددعراملءدد ينيةرإحدد اارالكيددفربددنرات ددا رهددواهرحددةريكددو رب دد  
ادااالرإذرملدوركاادترمنيتدهللعرحدةريءد  راملتخ حمدفرنجدلرذملدكرملكدا رذملدكرم اهلض دارلدار ضدنيترالءقاارالنيتدهللعر راملتكيحمدفر إ ركاادتررداهلةر رجمدالراملنيد

 ت2/513الوافقاا:ر)رملهد.«راملء ينيةرمل الر ذملكرباطلالرفمارمل ىرإملحم رمني 
 ت.251ر ةراملقواب رامل قهحمة:ر)ص/رت6)
 ال جعراملشابو.رت7)
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را ا ت لرملصحالرهدناراملقدولركدنملكربد  رمل دهمرهدنارامل دو رمدنراملءد كاارالرميكدنراالحدرتا رم هد .4
 دد عرالهلتلددادرانمددةالر الرجدد،رنقرد ملددةرب هدداالر كددنملكرهدد رحاجددةرالربدد رم هدداراظدد  ارنمهحمتهدداراملك

بامل شددد ةرملألفددد ادالرملحمتمك دددوارمدددنرا دددتنماارمددد ى ا مالر مدددنرالقددد ارب ددد رامل قهددداع:رمل رمدددارالرميكدددنر
 .ت5)املتح  رم  رفهورب و

ار إمندددر- دددلرالددد ن-بددد  رهدددنهراملقابددد عرالرت ط دددوربيدددورالشددد ملةرر:واعتـــرض علـــى هـــذا االســـتدالل
ت ط دوربيددورمددارالربدد رملإلاشددا رم دد رمل ريءددور يلددني ربيحمدد راملتحدد  رم هدداالر  رتكيحم دد ربدداملتح  رم هددارب ددتر
 حدد اركمددارمنددلرامل قهددداعرملددنملكربحمشدد رامل جا دددااراملددررالرميكددنراملتحدد  رم هددداالر مل راملوكحمددلرالريضددمنرمدددار

ذملدكالر ملمدارالشدامهةر ريتغابنرامل ا،ررني ربادعالر ر اعراحلاملرمعراحتمالرمل راحلملر اح رمل رملكند ر حندور
هددنارامل ددو رمددنراملءدد كاارفددحممكنراملتحدد  رم هدداربنيدد ألراالكتتددالرهبددارمل رردد ائهاالر ملرتتنيددصرط يق ددارمليكشدد الر

ر.ت2)ى عرر كااراقحمةرذاارملاءطةرم احةرميكنراال تنماارمنرط يقهاىاصةرملا رهل ر ج ر را  اةران
امل دو رمدنراملءد كااربد  رفحمد رملديحةر ا ت لرملصحالرهناراملقدولرملقدوفمر دوا رالشدامهةر رهدنار .1

بظحممةرملألمةالر ذملكرملاد ربا دتني اار اهلدعراملءد كاارالشدامهةر ملث هداراحملشدو،ر رتد مصرالد ماار
املنيامدددةرمليمجتمنيددداارتنيتدددهللربدددنملكرب لددد  ارفنيددداال ر راجملدددالراالهلتلدددادقرملألمدددةالر الرجددد،رنقرملمدددةر

 مرفحمهددارحاجددةرتتلددفربا حلدداةرب هدداالركمددارمل رامليجددوعرإملحمهددارمددنرهل ددلرانفدد ادرال ددتنماارمدد ى ا
امل دداملغالرفهددنهراملءدد كاارتقددوألررءدداايعر ىدد ماارينيجددزربددنراملوفدداعررتطي ا دداراملكندد رمددنرمحمزااحمدداار

 م هددارمءدداايعراملدد قر امللدد نر املكه بدداعر الواصدد ارر-الر ددحمماراملدد  لراحملدد  دعراملدد ىل-املدد  لر
 رجمداملسرإداااارهدنهراملءد كاار االتلاالار مهحمزاارا اتااراملل اب ر املزااب ر احلحمدواينالر كدور

هلد رمدا  اربدا هل اارمل راالهلدرتاارامل بدوقرالرحيد ألرانمدةرمدنرامل  دعراملك د رفدنهراملءد كااالربددلرإ ر
املقدددولربتحددد ميرالشدددامهةر رهدددنارامل دددو رمدددنراملءددد كااريدددؤدقرإىلرااشدددحالرالشددديمصرمدددنراحلحمددداعر

 .ت3)االهلتلاديةرملحم   درهبارج رالشيمص

بدد  راللدديحةرإذاركااددترملددادمةرمليدد صرفهدد رميغدداعر الربددهللعرهبدداالررالل:واعتــرض علــى هــذا االســتد
الر إالرملدددورفدددتحرهدددنارامل دددالرمل ردددارهلحمدددلرإ رت4) هلددد راردددرت راملنييمددداعرملألىدددنرباللددداحلرمل رالرتنيدددااارامل لدددوص

ا هل اار االهلرتاارامل بوقرفحم رمليحةالر الرخي دورفشدادرهدناراملقدولالرارإ رهدنهراملءد كاارملرتتنيدصرط يق دار
ال تنماار رانمةالر ميكنرحتلحملراللداحلرالدنكواعربتلدححمحر ضدعرهدنهراملءد كاارمدنرامل اححمدةرمليكش ر ا

راملء بحمةالر ابرتنياىلرملبيم.

                                                 
 ت.99الر98اال تنماار ران هم:ر)ص/تالرحكمر238ي ظ :ر و ر راالهلتلادرا   م الرالبنرم حمع:ر)ص/رت5)
 ت.2/213تالرال مااراال تنماايةر راللاان:ر)511ي ظ :ران همر املش  اار ملحكامهار رامل ق را   م :ر)ص/رت2)
 ت.516تالران همر املش  اار ملحكامهار رامل ق را   م :ر)ص/239الر238ي ظ :ر و ر راالهلتلادرا   م الرالبنرم حمع:ر)ص/رت3)
(4)

 ت.5/539الشتل و:ر) 
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 الموا نة والترجيح:
بني رب ارهلويلراملنييماعر رهدنهرالشد ملةالر مدارا دت لربد رملصدحالركدلرهلدولالر مدارمل ادربيدورذملدكرمدنر

لرامل اجحر رهنهرالشد ملةرهدوراملقدولران لالر هدورحتد ميرمل راملقورر- ابرملبيم-ابرتاضاار م اهلءااالريظه ر
الشدامهةر رهدنارامل دو رمددنراملءد كااالر هدوراملقرملكندد راملنييمداعرالنياصد ينالر ذملددكرملقدوعرملدملتد الر  دد متهار ر
اجلميةالر ملضنيفرملدملةراملقدولراملنداينركمداريظهد رمدنرم اهلءدتهاالر هلد رت دصرمل رملصدحالرهدناراملقدولريشدت ملو ر

 دددلر-فقهحمددةرمقدد اعرب دد راملنييمددداعر ج هدداالرملك هددارالرت ط ددوربيدددورهددنهرالشدد ملةرب دملددةرصددححمحةرمددنرهلوابددد ر
 هددددورجددددوا رالشددددامهةر رهددددنارامل ددددو رمددددنر-الرارإ ربنيددددقراملنييمدددداعراملددددنينرملىددددن اربدددداملقولراملندددداينر-الدددد ن
 ملفتددواربدد رهلحمدد  ارذملددكرإىلراملوهلددتراملددنقريوجدد رفحمدد رامل دد يلرمددنراملءدد كاارامل قحمددةراملددررالرتتنيامددلرر-املءدد كاا
 هد ر رتزايد الر مدنره دارفحم  غد رفدمرإبدادعرامل ظد ر رر- براحلمد - هل ر ج رهدنار ر هلت داراحلاضد رربامل باال

امليهددددمالرارإ راملقددددولربتحدددد ميرالشددددامهةر راملءدددد كاارالختيطددددةالريدددد فعرجمدددداملسرإدااااراملءدددد كاارالشددددامهةر
رملتلححمحرمل ضابهار االبتنيادرهباربنراحملاذي راملء بحمة.ر ابرملبيم.
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 خاتمة البحث:
احلم ربراملنقريش ربيط  رإواعرهنارامل حثر كتابت الر ائ  رإياهرجلر بد رمل رملكدو رهلد ر فقدترفحمد الر

ر بني :
رفهنهرىا ةرملذك رفحمهارمارتوصيترإملحم ر رامل حثرمنراتائاالر ملللهارفحمماري يت:

 ان دددهمرهددد رصدددكوكر ندددلرحلل دددار رامل،رمدددالررددد كةالرمتشدددا يةراملقحممدددةالرجددد رهلابيدددةرمليتجزئدددةالر
 مليت ا لرباملط رراملتجاايةالر  نلرحقوررالشامهصر راملء كااراملررمل هموار رامل،رمافا. هلابيةر

 املءدد كةركااددترمني  فددةرب اوابهددار ملهلشددامهار رامل قدد را  دد م رإالرملوددارملرتكددنرباملضددخامةر املدد مطر
املنقرظه ارب ر رهناراملق  الر تني رمدنرملهدمرطد رراملتمويدلر راملوهلدتراحلاضد الر فدارملثد رك د ر ر

 يادعراملن  عراالهلتلاديةرملألمة. ر

 لرالحم راملء يكر رموجدودااراملءد كةالرفهدورحلدةرامللححمحر راملتكحمحمفرامل قه رمليشهمرملا رمين
 مييكهارالشاهمر رموجودااراملء كة.ر هوراملقرملكن راملنييماعرالنياص ين.

 ر.ران ددددهمرالمتددددا ع.رملمددددا2.ران ددددهمراملنياديددددة.ر5ت قشددددمران ددددهمربابت دددداارحقوهلهددددارإىلرهلشددددمص:ر
ان ددهمراملنياديددةرفانصددلرفحمهدداراجلددوا الر ملمدداران ددهمرالمتددا عرفهدد راملددررختددتصررزايددارالرتتمتددعرهبددار

.ران دهمراملدرر5ان همراملنياديةالر تت و ر ش رمارتنيطحم رالشداهمرمدنرامتحمدا اارإىلربد عرملادوا :ر
قحمدددةرختددولرملصددحاهبارحددوران ملويددةر را ددتحم اعرهلحممتهددارمددنرموجددودااراملءدد كةرب دد راملتلدد حمةرهل ددلرب

.ر هلد ريكدو راالمتحمدا ر3.ران همراملررختولرملصدحاهباران ملويدةر راحللدولرانابداة.ر2الشامهص.ر
.ر هلد ر1.ران همراملرر  حرملصحاهبارملكن رمنرصوار راجلمنيحمدةراملنيمومحمدة.ر4 رانم ينرمجحمني ا.ر

كيهدارجد ررريكو راالمتحما رب  رينيطورملصحالران همرالمتدا عرفائد عرثابتدة.ر هدنهرانادوا رالمشدة
جدائزعرردد ب ا.ر هلدد ريكددو راالمتحمددا رردد حرملصدحالران ددهمراملقدد امورحددوران ملويددةر راالكتتددالر ر

 ان همراجل ي عالر هنارامل و رجائزرر ب ا.

 ت قشمران همربابت اارا ته كهارإىلرمل همرامل،رالدالالر هد رجدائزعررد ب ا.ر مل دهمراملتمتدعر هد ر
مل ددهم ربدد درهلحممتهدداراالمسحمددةرملدد رملث دداعرححمدداعراملءدد كةالراملددررحيلددلربيحمهددارالشدداهمربنيدد رمل ريشددتهيكر
ب ش ةرمنيحم ةرمنرمجحمعران دهمربءدكٍلرتد ا  رفهدنارر ه رج رجائزعرر ب ارإالرمل ريتمراال ته ك

 الرب ،رب .

 ت قشددمران ددهمربابت ددااررددكيهارإىلرمل ددهمرامسحمددةر مل ددهمرحلاميهددار مل ددهمرملألمدد الر هددنهران ددهمر
امل اححمدددةراملءددد بحمةالرإالرملاددد ر هلدددعرالددد نر ران دددهمرحلاميهددددا.رب اوابهددداراملن ثدددةرالربددد ،رهبدددارمدددنر

  امل اجحرهوراملقولر وا ها.
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 راملقحممدددةراالمسحمدددةالر هددد :راملقحممدددةرال  ادددةر ر5ت قشدددمران دددهمربابت ددداارهلحممتهدددارإىلرملابنيدددةرملهلشددداأل:ر.
.راملقحممةراحلقحمقحمةالر هد :رهلحممدةراملشدهمرمدنرصدا رملمدوالراملءد كةربنيد ر2امللكرب  رإاءاعراملء كة.ر

.راملقحممةراملشوهلحمةالر ه :رهلحممةران همرب  رب ضدهارملي حمدع.ر هدنهرانهلشداألراملن ثدةر3ديووا.رىلمر
.رهلحممددةرا صدد ااالر هدد :ران ددهمراجل يدد عراللدد اعرمددنر4الرإرددكالرفحمهددارمددنرامل اححمددةراملءدد بحمة.ر

هل دددلراملءددد كةرمل كتتدددالرفحمهددداالرفدددك ركاادددترمشدددا يةرمليقحممدددةراالمسحمدددةرفددد رإردددكالرفحمهدددارمدددنرامل اححمدددةر
ملمددارإ ركااددتران دهمراللدد اعرملبيددورمل رملهلددلرمدنراملقحممددةراالمسحمددةرفهد ر ددلرىدد نربددصراملءد بحمة.ر

 املنييماعالر املنقرت جحرملي احثرهو:راملقولر وا ها.

 رمل همراملء كاارذااراناءطةرال احدةالر هدنار5ت قمران همربابت ااراءاطهارإىلرث ثةرملهلشاأل:ر.
همراملءدد كاارذااراناءددطةراحمل مددةالر.رمل دد2بددصراملنييمدداعر رجوا هددا.رر-منيتددهلل-املقشددمرالرىدد نر

.رمل همراملء كاارذااراناءطةرالختيطةراملدرريكدو رملصدلر3 الرى نربصراملنييماعر رحت ميها.ر
تنياميهارم اح ارملك هارتتنياملرباحل األرمنرإهلد اارمل راهلدرتااربامل بدار جد رذملدكرال هلد ر هلدعرامل دزا ربدصر

ارذهد رإملحمد رملكند راملنييمداعرالنياصد ينالراملنييماعرالنياص ينر رحكمهار املدنقرتد جحرملي احدثرهدورمد
  هوراملقولرباملتح مي.

  احلم ربراملنقرتتمرب نيمت رامللاحلاا.
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رمل وارران ااررالاملحمةالرملشم راضوا الرامل ار :رالنيه راملنيال رملي ك را   م . .51
انردد اهر امل ظددائ الرملددزينراملدد ينرابددنرجنددحممراحل  دد الرامل اردد :ردااراملكتدد راملنييمحمددةالربحمددواالر .55

 هد.5411

رأل5998ر-هد5459امل قهحمةرالامشةرمل حمتراملتمويلراملكويرالراملكويتالررملبمالرامل   ع .52
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ا الدددانر رمني فدددةراملددد اجحرمدددنرالددد نربيدددورمدددنه را مددداألرملمحددد ربدددنرح  دددلالرنير .54

احلشنرب عرامل ينربي ربنر ديحمما رالد دا قالرامل ارد :رمكت دةرابدنرتحممحمدةالراملقداه عالراملط نيدةران ىلر
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رالرامل ار :رداارامل ك الرب  ا.ار راحل حم ت
ر و رفقهحمةرمنياص عالرحملم رب  راملغ ااراملء يف. .58
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 دددو ر راالهلتلدددادرا  ددد م الرمليءدددحمخرب ددد رابربدددنر ددديحمما رال حمدددعالرامل ارددد :رالكتددد ر .59
رأل.5996ر-هد5456ا   م الرب  االراملط نيةران ىلالر

ر-هدددددددد5458بحمدددددددعران دددددددهمالرملوه دددددددةراملزححميددددددد الرداارالكتدددددددوالردمءدددددددوالراملط نيدددددددةران ىلالر .21
رأل.5997

ت حمصراحلقائورر ةرك زرامل هلائوالرمل خد راملد ينربنمدا راملزيينيد الرامل ارد :رالط نيدةرانم يدةالر .25
رمل الراملط نيةران ىل.

رتق ي راملقواب ر حت ي رامل وائ الرالبنراج راحل  ي الرداارالني فةالرب  ا. .22
ان ىلالراملتج يدد الرنيراحلشددصرملمحدد ربددنر مدد راملقدد  اقالردااراملشدد ألالراملقدداه عالراملط نيددةر .23

رأل.2114ر-هد5421
ر  نراملرتمنقالرنيربحمشور م ربنر واعراملرتمنقالرامل ار :رداارامل ك الرب  ا. .24
ادراحملتدددااربيدددوراملددد ارالختددداارالنيددد  نر اردددحمةرابدددنربابددد ينالرحملمددد رملمدددصربدددنربمددد ربدددنر .21

رباب ينالرامل ار :رداارإححماعراملرتا راملني يالرب  ا.
ني الرنيراحلشدنربدنر مد رح حمد رالدا ادقالراحلا قراملك  ر رفق رمدنه را مداألراملءداف .26

هدالرحتقحموربي رمنيواالر بدادلرب د ر5454امل ار :ردااراملكت راملنييمحمةالرب  االراملط نيةران ىلالر
رالوجود.

حكدددمراال دددتنماار ران دددهمالرملنييددد ر حمددد راملددد ينراملقددد هرداجددد الرمطدددابعرامل  حدددةالرهلطددد الر .27
رأل.2111

 را  ددد م الرملحمو ددفراملءددد حمي الرالدد مااراال دددتنماايةر راللدداانر ملحكامهدددار رامل قدد .28
رأل.2111هدالر5421داارابنراجلو قالرامل ماألالراملط نيةران ىلالر

رأل.5969دا ،ر راملقااو راملتجااقالرنكنمرالويلالرمط نيةرامل هضةراجل ي عالراملقاه عالر .29
دملحمددددددلراللددددددطيحاارامل قهحمددددددةر االهلتلدددددداديةالربحمددددددتراملتمويددددددلراملكددددددويرالراملط نيددددددةران ىلالر .31

رأل.5992ر-هد5452
ام اراللدد فحمةالرملنيمدد رالددرتكالردااراملنياصددمةرملي ءدد ر املتو يددعالرامل يددااالراملط نيددةرامل بددار النيدد .35

رهد.5454ان ىلالر
امل بددار رالنيدددام ارالاملحمددةرالنياصددد عالرملني ددد رابربددنر مددد راملشددنيحم قالرداارطحم دددةالرامل يدددااالر .32

رأل.5999ر-هد5421املط نيةران ىلالر
ارإححمدداعراملددرتا راملنيدد يالرا ضددةراملطددامل صالرنير ك يددارحيدد ربددنرردد نرامل ددو قالرامل اردد :ردا .33

رب  ا.
رأل.5991املش  ااراملتجاايةالرنمح ر   الرجامنيةراملقاه عالركيحمةراحلقورالر .34
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 ددددد نرمليردا دالرنيردا در ددددديحمما ربدددددنرانردددددنيثراملشجشدددددتاينالرامل ارددددد :رداارامل كددددد الر .31
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رب  ا.
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رهد.5417ب  االراملط نيةراملنااحمةالر
رأل.5997ا الراملقااو راملتجااقالرملنيزيزراملنيكحمي الرمكت ةردااراملنقافةرملي ء ر املتو يعالربمَّر .17
ر-هدد5419املقااو راملتجااقراملشنيودقالرحلمزعرال ينالرداارال ينالرجد عالراملط نيدةراملناملندةالر .18

رأل.5989
املقددااو راملتجددااقراملشددنيودقالرحملمدد رحشددنراجلددهللالراملدد ااراملوط حمددةرملي ءدد ر املتو يددعالراملط نيددةر .19

رأل.5994ر-هد5454املناملنةالر
 اعراملشاد دةربءد عتالراابطدةرهل ااااراجملمدعرامل قهد را  د م ر)مدنراملد  اعران ىلرإىلراملد  .61

راملنياملرا   م الرمكةرالك مة.
هلد اااار توصدحماارجممدعرامل قد را  د م رال  ندورمدنرم ظمدةرالدؤ  را  د م ر)املد  ااار .65

رأل.5998ر-هد5458تالردااراملقيمالردمءوالراملط نيةراملنااحمةالر51ر-5
الر5459ىلالرهلددد اااارافحمئدددةراملءددد بحمةرملءددد كةرامل اجحددد راللددد فحمةرمل  دددتنمااالراملط نيدددةران ر .62

رأل.5998
رهلواب رانحكاألر رملاحلرانااألالرملينيزربنرب  راملش ألالرمكت ةرابنرتحممحمةالراملقاه ع. .63
ملشددا راملنيدد لالرحملمدد ربددنرمكدد ألربددنربيدد ربددنرم ظددواالرامل اردد :رداارإححمدداعراملددرتا راملنيدد يالر .64

رهد.5452ب  االراملط نيةراملنااحمةالر
امل كددددد الربددددد  االرال شددددو الرنيربكددددد ر مددددد ربدددددنرملير ددددهلراملش ىشددددد الرامل ارددددد :رداار .61

رهد.5419
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ال د  ر رردد ةرالق ددعالرنيرإ دحاررب هددا راملدد ينرإبد اهحممربددنر مدد ربدنر مدد ربددنرهلا ددمر .66
ر اب  ر م الرامل ئا ةراملنيامةرملءئو رالشج راحل األر الشج رامل  وق.

جممددو رفتددا ىررددحمخرا  دد ألرابددنرتحممحمددةالرمجددعر ت تحمدد :رب دد راملدد محنربددنر مدد ربددنرهلا ددمر .67
راملنيامةرملءئو رالشج راحل األر الشج رامل  وق. اب  ر م الرامل ئا ةر

احمليددوالرنير مدد ربيدد ربددنرحددزألرانا ملشدد الرمكت ددةردااراملددرتا الراملقدداه عالرحتقحمددو:رملمحدد ر .68
رراك .

مددددد اااراملشددددداملكصالرالبدددددنرهلدددددحممراجلو يدددددةالردااراملكتددددد راملنييمحمدددددةالربددددد  االراملط نيدددددةران ىلالر .69
رأل.5983ر-هد5413

بددددداملراملكتددددد الرامل يدددددااالرر- دددددح و را ايدددددة-ال  ادددددةراملكدددددهللىرملإلمددددداألرماملدددددكربدددددنرملادددددسر .71
رأل.2113ر-هد5424

منيجمرمقايحمسرامليغةالرنيراحلشصر م رملمح ربدنرفداا،ربدنر ك يداالرامل ارد :رداارامل كد الر .75
رب  االرحتقحمو:رب  راملش ألرهاا  .

النيددددداي راملءددددد بحمةرفحمئدددددةراحملا ددددد ةر ال اجنيدددددةرمليمؤ شددددداارالاملحمدددددةرا  ددددد محمةالرامل حددددد ينالر .72
رأل.2114ر-هد5421

ل  الرنمح ربنر م رالق قرامل حمدوم الرامل ارد :رالط نيدةرانم يدةرب دوالرالرملد الرالل اةرا .73
رألالرتلححمحرمحزعرفتحراب.5913

النيام ارالاملحمةرالنياص ع رامل قد را  د م الرحملمد ررد  الرداارامل  دائسالراملط نيدةران ىلالر .74
رهد.5456

حلداكمرامل حمشدابواقالرالشت اكربيورامللححمحصرمليحدافظرمليرب د رابر مد ربدنرب د رابرا .71
رامل ار :رداارالني فةالرب  ا.

الشتلدد ور ربيددمرانصددولالرنبددورحامدد راملغددزايلالردااراملكتدد راملنييمحمددةالربدد  االراملط نيددةر .76
رهد.5413املنااحمةالر

مشددددد  را مددددداألرملمحددددد ربدددددنرح  دددددلرب  ايدددددةراب ددددد رب ددددد رابالرامل ارددددد :رداارصددددداداالربددددد  االر .77
رهد.5353

ملمحدددد ربددددنرهل امددددةرالق  دددد الرامل اردددد :رداارهجدددد الرالغددددهللالرلوفددددوراملدددد ينرمليرب دددد رابربددددنر .78
رهدالرحتقحمو:رب  رابراملرتك ر د.رب  رامل تاةراحليو.5416املقاه عالراملط نيةران ىلالر

مغددددهللراحملتدددداارإىلرمني فددددةرمنيدددداينرململ دددداارال هددددااالرحملمدددد رالطحمدددد راملءدددد بحمهللالرامل اردددد :رداار .79
رامل ك الرب  ا.

رحمةالراملقاه عالراملط نيةراملنااحمة.الق عالرمليموفورابنرهل امةرالق   الالكت ةراملشي  .81
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رالوافقاارنيرإ حاررإب اهحممربنرمو وراملءاطوالرداارالني فةالرب  ا. .85
مواهدد راجليحمددلرملءدد ةرخمتلدد رىيحمددلالرنيرب دد رابربددنر مدد ربددنر مدد رالغدد يرالنيدد  نر .82

رهد.5398باحلطالالرامل ار :رداارامل ك الرب  االراملط نيةراملنااحمةالر
امل هحمدددددةالرملني ددددد رابراجل هدددددزقالرداارامل ءدددددائ را  ددددد محمةالررالواهددددد راملشددددد حمةررددددد ةرامل وائددددد  .83

رهد.5455
املدد جمراملوهدداار رردد ةرال هددااالرملكمددالراملدد ينرمليرامل قدداعراملدد م قالرداارال هددااالرجدد عالر .84

رأل.2114ر-هد5421املط نيةران ىلالر
ر-هدددددد5372امل ظددددداألراالهلتلدددددادقر را  ددددد ألالرملتقددددد راملددددد ينرامل  هددددداينالراملط نيدددددةراملناملندددددةالر .81

رأل.5913
 رج يددد راحلددد يثر انثددد الرجملددد راملددد ينرمليراملشدددنياداارال دددااكر مددد ربدددنرانثددد ررامل هايدددة .86

راجلزاقالرامل ار :رملالااراملش ةراحملم يةالرباكشتا .
املددددوجحمزر راملقددددااو راملتجددددااقالرللددددط وركمددددالرطدددد الراملدددد ااراجلامنيحمددددةرمليط ابددددةر امل ءدددد الر .87

رأل.5988ب  االر
 المجالت:

هددددالرالنيهددد را  ددد م ر5456مسالراملنيددد دراملنددداينالرجميدددةرداا دددااراهلتلددداديةرإ ددد محمةالراجمليددد رالدددا .5
رملي حو ر املت اي الرامل  كرا   م رمليت محمة.

ذقراملقنيد عرر21تالر2123جميةراملد بوعالرمؤ شدةراملد بوعرا  د محمةرامللدح حمةالرامل يدااالراملنيد د:ر) .2
رهد.5426

جميدددةراملءدددد ينيةر امل اا ددداارا  دددد محمةالرجامنيددددةراملكويدددتالركيحمددددةراملءددد ينيةر امل اا دددداارا  دددد محمةالر .3
رت.44ني د:ر)امل
ر-هددد5456جميددةرجممددعرامل قدد را  دد م رمل ابطددةراملنيدداملرا  دد م الراملشدد ةراملشددابنيةالراملنيدد دراملتا ددعالر .4

رأل.5991
جميددةرجممددعرامل قدد را  دد م راملدد  يلرال  نددورمددنرم ظمددةرالددؤ  را  دد م الراملدد  اعراملشددابنيةالراجمليدد ر .1

ران ل.
ر
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