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 قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي أمنوذجا منهجية حتقيق ادلناط: دراسة أصولية

 البحث ملخص

خصىفددا   تعد  نهجنةدحت ٖتقةدمل ا١تهداملس ا١تاددئي اإلدداة  لفد اى اإلومداوى اهىندا وامدداوى اإلقوداا ا١تعافدد  و ىا ٢تدا 

ٖتقةدددمل ا١تهدددامل: أىالدددحت افدددىإلةحت مدددداىا  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت وتطبةقجدددا ائدددق اإلىامددد  اإلعهئدددذ  ومددد  مددداة  ددد ا اإلب ددد   نهجنةدددحت  

وبةدددان ناددداإلي ٖتقةدددمل ا١تهدددامل  يف نوجدددىم ٖتقةدددمل ا١تهدددامل   ٖتديدددد نهدددا ل ا فدددىإلةُت ٔتصددددل اإلدام دددذ ا٪تىدمدددا   ددد ل  

ةدحت نهجن بىفد  وند    جمدداة اإل ىالدحت اإلمطبةقةدحت   ققدذ ا١تهداملٔت ند  ىبطجدا   بطبةعحت ا١تىضدى  ْتاب تعئقجانجا امااو 

ا١تددهجل و ومدد  اامهدد  اإلب دد  ائددق ا١تددهجل انلددمقدااذ  وبةددان اهد ددا.  اتطبةقاتدد وأىالددحت  ٖتقةددمل ا١تهددامل يف نصدددل اإلدام ددذ

اإلب دد  جُف ادد    مدداال وندد  ابد  دداس ان ٖتقةددمل ا١تهددامل اممجدداأ لهبددا  ٤تدد   . وتىفدد  اإلم ئةئددذ ا١تددهجل اإلىفددوذو  اإلهقدد ي

قةدمل ا١تهدامل تقادم ْتادب تعئقجدا اهدا كدان نمعئقدا نإلومدىى اف ده يهدم م يف ٖت وان ناداإلي  اٟتكم ا١تعئىم ٔت اىكه اإل دداةحت  

يهدد ىيف يف نادداإلي اٟتنددايف ونددا كددان نمعئقددا نإلك دد  ادد  وامدد  ف دده نإلقودداة ا اإل ددداةحت ونددا كددان نمعئقددا  نادداإلي ا أإلددحت 

ا١تهددامل اهادداإلي اأإلددحت اإلىمددى   وان ٤تققددذ ا١تهددامل ندتبطددىن ٔتادداإلي ٖتقةددمل  يهدد ىيف يف نادداإلي اأإلددحت ف دده وحقةقمدده ا ا نددد 

وا١تويت وناداإلي اٟتندايف ٭تقدمل ا١تهدامل اةجدا اإلقاضدذ بةههدا ناداإلي اأإلدحت ومدى   واجملمج   ا حكام ٭تقمل ا١تهامل اةجا ا١ت د  

كدا٠تبَت وا ندحت ووِّف ا ندد وا١تكئد  وا١تقئد  واإلعدانذ ك دوا اد  اإلىامد  وتهوةدد ا  ا١تخاطدب  دا  ا حكدام ٭تقدمل ا١تهدامل اةجدا 

ونهجددا ٕت يدد  انممجدداأ اةدده وومدد  اٟتكددم وتعئةقدده وانخددمهل بددُت اإلعئهدداة  اآاثى  وان إلم قةددمل ا١تهددامل  ام  وتطبةقددا إلكحكدد

  وندد  بددُت  مدداال اإل ىالددحت اإلمطبةقةددحت تىفدد  اإلب دد  جُف ان ٤تققددذ ا١تهددامل يف ٔتهجنةمدده وا٠تطدديف يف اإلومددىى حددال الخددهل 
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ةحت واجملهىادددحت اإل دددداةحت ويف ناددداإلي اٟتندددايف اإلقوددداة ٦تددد ه اإلدام دددذ  دددم ا٢تةبدددحت اإل ددددا ٔتصددددل   اإل دددداةحت ناددداإلي ا أإلدددحت 

اإلقودااذ وكد إلي ٞتهدحت تادىيحت ا١تها ادا  اإلبهكةدحت ويف ناداإلي  اإلقىاا  اإلعانحت يف انخمصدا   ٖت أه  ناكم اإل داةحت ونا 

٢تةبدحت اإل ددداةحت ائددق او ند  يهددىن اهدده والأاى  اإلمهوة يدحت إلئ دددكحت ّتهةدد  نادمىاتا  ومدد  اامهدد   ا وِف ا نددد   اأإلدحت اإلىمددى 

ا فدئةحت ومدىل اإلصد اا واجملمجد ي  ند  ا د   ا١تمهىاحت كاإلكمدان واإلادهحت واإلقةداا والٚتدا  واإلد اة   نااإلي اأإلحت ا حكام 

تبددُت ان إلم قةددمل  مطبةقةددحتاإل مددداىا  اجملددان  اإلوقجةددحت  ونإل ىالددحت كدد إلي اامهدد   ائددق ٔتدد  ب نعددُت و  اإلعئددم أون اإلمقةدد  

يف  إت أ انممجداأ  كهدا ان إلده اهدد  ا٢تةبحت اإل داةحت اإلىاح    وك إلي إله اهد يف  اإلوماوى حىت ضه  يف اخمهل  اا١تهامل اهد 

اإلمىل  ب ىالحت وام  ا١تااا  ا١تطدوححت ند  ا١ت داىكحت يف اإله دد  دا ند  مبد  ا٠تد اة  ا٠تطيف نإلومىى  وإلعهيف دإلي ن ب  ن  

     .نىح   امهاأ نعايَت جضااحت ن    تبةاان واإلوقجاة تهزيه
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 منهجية حتقيق ادلناط: دراسة أصولية قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي أمنوذجا

Abstrak  

        Metodologi tahqiq al-manat dianggap sebagai suatu kaedah utama dalam 

mengeluarkan fatwa secara umum dan fatwa bagi isu-isu kontemporari secara khusus dan 

juga sebagai satu kaedah dalam pelaksanaannya terhadap realiti kehidupan. Kajian ini, 

(metodologi tahqiq al-manat: kajian usuli terhadap keputusan badan Syariah di Bank al-

Rajhi) bertujuan untuk menjelaskan metodologi ulama’ usul fiqh di dalam pentakrifan 

tahqiq, tanqih dan takhrij al-manat di samping menerangkan hubungkait dan perbezaan 

antara ketiga-tiga perkara tersebut.Kajian ini turut menerangkan metodologi tahqiq al-

manat di Bank al-Rajhi.  Kajian ini menggunakan metode induktif, deskriptif dan analisis 

kritikal. Pengkaji telah menemukan beberapa dapatan utama, antaranya adalah tahqiq al-

manat merupakan suatu ijtihad untuk menetapkan hukum menerusi metodologi yang 

diterima Syariah. Manakala masalik tahqiq al-manat dibahagikan kepada beberapa kategori 

berdasarkan hubungkaitnya. Apa-apa yang berkaitan dengan  fatwa maka ia dikategorikan 

dalam masalik dalil-dalil syarak. Manakala apa yang berkaitan dengan kehakiman maka ia 

dikategorikan di bawah masalik al-hijaj. Seterusnya, apa-apa yang berkaitan dengan 

pendedahan realiti sesuatu perkara maka ia dikategorikan di bawah masalik dalil-dalil al-

wuqu’. Justeru, kesemua pihak-pihak yang melalukan tahqiq al-manat terikat dengan 

masalik tahqiq al-manat. Oleh itu, masalik dalil Syarak ditentukan manatnya oleh 

penggubal undang-undang, mujtahid dan mufti. Manakala masalik al-hijaj ditentukan 

manatnya oleh hakim/qadhi. Seterusnya masalik dalil realiti hukum ditentukan manatnya 

oleh pihak yang ditaklifkan seperti para pakar, ummah, pemerintah, mukallaf, muqallid 

serta orang awam bagi menjelaskan realiti serta melaksanakan hukum/perintah. Tahqiq al-

manat mempunyai beberapa implikasi, antaranya pembaharuan ijtihad, memberhentikan 
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hukum serta menangguhkannya, perbezaan di antara ulama’ dan kemungkinan berlaku 

kesilapan di dalam fatwa ketika berlaku kepincangan dalam metodologinya. Antara dapatan 

terhadap aplikasi kajian ini ialah pihak-pihak yang melakukan tahqiq al-manat di Bank al-

Rajhi adalah Badan Syariah dan sekretariat syariah. Manakala pihak yang melakukan 

masalik al-hijaj ialah badan yang membuat keputusan yang mewakili fungsi mahkamah 

syar’iyyah serta apa yang ditetapkan oleh kaedah-kaedah am dalam ikhtisas kehakimam 

termasuk juga jawatankuasa penyelesaian pertikaian di peringkat bank. Manakala masalik 

dalil al-wuqu’ ditentukan oleh pemerintah atau pihak yang menggantikannya, badan 

eksekutif syarikat pada semua peringkat. Badan Syariah Bank al-Rajhi dalam penentuan 

pelbagai masalik hukum berpegang kepada pelbagai sumber hukum seperti al-Quran, 

Sunnah, Qiyas, Ijma’, al-bara’ah al-asliyyah, qawl sahabat, pandangan para mujtahid tanpa 

terikat dengan sesuatu mazhab yang tertentu serta resolusi Akademi Fiqh. Seterusnya 

melalui kajian aplikasi didapati tahqiq al-manat memberikan kesan kepada perbezaan 

pandangan walaupun daripada satu badan Syariah yang sama. Di samping itu ia juga 

memberikan kesan kepada proses pembaharuan ijtihad , bahkan juga ia turut memberi 

kesan kepada kemungkinan berlakunya kesilapan dalam mengeluarkan fatwa. Justeru, 

untuk menyelesaikan semua masalah yang telah dinyatakan, perlu dilakukan kajian secara 

mendalam terhadap masalah yang berlaku dengan mengambilkira pandangan daripada para 

pakar dan fuqaha’ di samping merujuk kepada suatu standard yang disepakati. 
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 منهجية حتقيق ادلناط: دراسة أصولية قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي أمنوذجا

 Abstract 

        Method of tahqiq al-manat is considered as a primary approach to issue fatwas in general, and 

fatwas on contemporary issues in particular as well as to apply it in the practical reality. This 

research as entitled (Method of  Tahqiq al-Manat: A Study of Its Application in the Resolutions of 

Al-Rajihi Bank Shariah Board) aims to analyze the approaches of shariah scholars in relation to the 

concept of tahqiq al-manat. Furthermore, it examines the categories of tahqiq al-manat in 

accordance with the related association. This research will then conduct the applied study by 

describing manhajiyat of tahqiq al-manat in al-Rajihi Bank, and studying its application along with 

stating its impact. The research has been based on the inductive and critical methods as well as 

descriptive and analitical methods. This research has reached several findings most notably; tahqiq 

al-manat is a type of ijtihad to prove the subject matter of the shariah ruling as detected by shariah’s 

evidence; and that the routes of tahqiq al-manat can be divided accordingly to its relevance, i.e. 

what is related to the fatwa shall be included under the category of evidences of Shariah; and what 

is related to jurisdiction shall be classified under the routes of al-hijaj (methods of investigating and 

verifying the issue and the ruling); and what is related in uncovering  the reality and its truth shall 

be classified under the approaches of occurrence evidences. Furthermore, the experts of tahqiq al-

manat are bound to the approaches of tahqiq al-manat. For example the approaches of the 

evidences provision’ to achieve al-Manat will be carried out by the legislator, mujtahid and mufti. 

As for the approaches of al-hijaj in verifying al-manat, it will be carried out by the judge. While the 

approaches of al-wuqu’ (occurrence) evidences  to achieve al-manat it will be carried out by those 

are addressed to such as the expert, the ummah, the ruler, al-mukallaf, al-muqallid and the 

commoner uncovering the reality and carrying out and applying the provisions. Tahqiq al-manat 

has its owm impacts, i.e. renewing the ijtihad, stopping legal rulings and its suspension, 

disagreement among scholars, mistakes in the fatwa if it breaches its correct methodology. Among 

other findings of the applied study, the research has reached that the muhaqiqi al-manat in the 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



vii 
 

approaches of the shariah evidence in al- Rajihi Bank are the Shariah board, the shariah committee 

and the shariah working team. As for the approaches of the al-hijaj, they are represented in the 

shariah courts and by what is determined by the general rules in jurisdiction and by the Committee 

for Settlement of Bank Disputes. In al-wuqu’ (occurance) evidence approaches, it is done by the 

ruler or its representative and the company executive administration at all levels. The Shariah 

Committee relied on the various provisions’ evidence approaches based on al-Quran al-Sunnah, al-

qiyas, al-Ijma’ and al-bara’a al-asliyyah, the companion’s statement and mujtahidin without 

restriction to a specific madhhab (school of thought) and Fiqh Council resolutions. By applied study 

it became clear that tahqiq al-manat has an impact on the fatwa diversity, even within one Shariah 

board itself, and also it has an impact on ijtihad renewal and possibility of fatwa mistakes. In order 

to overcome this scenario, there must be an extensive study on such raised issues involving experts 

in the related fields and Muslim jurists as well as to rely on one unified standards.  
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 اإلىداء

   :جُف ا  ي   ا اإلعه  ا١تمىاض 
 

  بةها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا١تهق  ن  ظئها  اٞتج  جُف  ىى اإلعئم اإلادايف ا١تهَت ولا١تعئم ا 
 اإلطديمل انانذ اإليت اضاة هىى اإلا  اجُف الات يت ون اٮتذ ن 

 اإلب ل واإلعطاة واإلمو ةا  واإلةهابة  اإليت اٙتد  ائىنا اناعحت نجه لذجُف 
    

   وىمذ جُف اا فاحب اإلوو  يف ومىأي وتعئهذ و 
 واإلص  واإلدضق واإلقهااحت وىنز اإلمو ةحت واإلعطاةاٟتهان وابحت  ب  وانذ 

 ىحانذ ٚتةعا اف ان اإلصه  وا١تادا  واواخىايت وجخىيت 
 

   ىاةقحت أىا دا  اإل ِّي  واإلمطئ  ١تامقب  ائهذ ن دق  وميتوجُف 
 واإل ى  ابهااذ وبهايت  يهحت اٟتةا  اإل  ةا ائ ا  كب ي مد  اةٍت 

 ا١تمطئعحت ١تامقب  ائهذ ن هد اٟتاا حت ا٠تئىمحت ا١تموىمحت  ااطهحتابهيت 
     واإلعئم اإلهاا  واإلداضحت ا١توة    دي ا١تامقب  اإلىاا  وا ن  ا١ت دق دمحم بكدابٍت 

  ا١تامقب      ه لحتاإلئطة  اإلطهىح  نىلق
   اجمل   ىاا  اإل إلوقةجحتاانَت  اإلعاائحت  ناىيحت

 
 يفونعاى  نهاذ اف مااذ و جُف 

 ا١تعداحت جُف طهن اإلعئم و 
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 الشكر كالتقدير

  بدهعم ك دَت   ونهجدا ج٧تدا   د ا اإلب د  اإلعئهدذ  ائده اٟتهد  ائدق ندا ا عدم ائدذ  وااود َ  ا عدماٟتهُ   اإلد ي 
َوَائَدق َواإلِدَ ي  َواَْن اَْاَهدَ  َىّن اَْو ِْاٍِت اَْن َاْشُكَد  ِْعَهَمَي اإل يِت اَ ْدَعْهَت َاَئذ  ونا يهعم  واأاىه تباىك وتعاُف مااه: 

 واليفإله تعاُف الخه .    19 :اإلهه    َفاِٟتًا تَدْدَضاُه َواَْأِخْئٍِت ِبَدْٛتَِمَي يف ِاَباِأَك اإلص اٟتُِِتَ 
هللا     وا طهماً ند  مدىل اإلهّدل فدئق7   جبدا ةم: إلَِبْ  َشَكْدُُتْ َ َ ِيَ   ُكمْ واهه بقىل هللا تباىك وتعاُف: 

اندُت اٛتد  اإلد كمىى   امّ م شكدي إلصداحل اإلوودةئحت ا لدماد  1 "ن ي كد هللا  ن  ن ي كد اإلهااائةه ولئم: "
  إلمووددئجها نلشدددال ائددق ج٧تددا   دد ا اإلب دد  ابدد  اإلكددده بدد  ائددذ وا لددماد اإلدد كمىى  اإلهجدداىيمالددم ابدد هللا 

دلداإلحت ٢تد ه اإل نادي ا٠تمدام ئنهدحت ا١تهام دحتشدكدي إلاإلعئهذ  وائق نا م نا ن  مج  واطاة وىاايحت. وك إلي ام م 
اإلد اتى اإلد كمىى دمحم يعقدىن دو اإلكود   لدمادا   افد ان اإلوودةئحت:  ايفشكد ىاة  اإلئنهحت وااواة ا و م اإلعئهّةحت

  اإلددد كمىى  بدددىتدي ىولدددئةها بهدددت ابددد  اإلىاحددد   ٦ت ئدددحت ٣تئددد  لدددمادا   و بددد  حندددذ دمحم يىلددد   ىادددة  اٞتئادددحت 
 لددمادا   و  وماددم اإلوقدده وافددىإله اإل ىالددا  اإلعئةددا ٦ت دد ادداا  اإلدد كمىى دمحم اددى ي بدد  ٛتدد   ا١ت لددمادا   و اإل ددةى  

ا١تادداا  اإلدد كمىى دمحم فدد ي  لددمادا   و اإلد كمىى ابدد  اجملةدد  اإلصددهحُت  اإْلُهْهددَمِ   ا٠تدداىمذ  ند  اٞتانعددحت ا ىأ ةددحت
 اإلدد كمىى إلقهددان بدد  حنددذ ابدد  هللا  و   UKM ا٠تدداىمذ  ندد  اٞتانعددحت اإلىطهةددحت ندداإلةزا    بدد   دداىون  اإْلُهْهددَمِ  

كهددددا اشددددكد ىاددددة  ماددددم اإلوقدددده وافددددىإله  واهةدددد  اإل ىالددددا  اإلعئةددددا  وندددد يد اكاأٯتةددددحت  اإلدددد اخئذ .    اإْلُهْهددددَمِ  
  ونىظوةجددا  واتىمددده واهدد اَة ا  والددات َتا و٣تئددد  شددةىخجا    ىؤلدداَة ا اإل ىالددا  اللددهنةحت  ومانعددحت نددها

إلطدهن  ااُ مل  ٢تا ان تكىن نقصد   إلئىاا ي  جإلةجاو   اإليت  ةيف  اٞتانعا   بهااجا  نإل كد اٞتزي  إل وإلحت ناإلةزا
واشكد اوةئحت اإلد كمىى ابد  اإلبداىي ن دع  ائدق  صد ه نخمةداى نىضدى  اإلدلداإلحت يف نهجنةدحت ٖتقةدمل ا١تهدامل  اإلعئم.

ن١تاإلةحت اللدهنةحت  كهدا اشدكد ا لدماد اإلد كمىى اداىل ائدذ اداىل  ند  اٞتانعدحت اللدهنةحت اإلعا١تةدحت ٔتداإلةزا  ائدق 
م اللدهنةحت ا١تاإلةزيدحت  ائدق  صد ه وت دنةعه  صاا ه اإلقةهحت  وا لماد اإل كمىى ٤تهىأ دمحم ائذ  ن  مانعحت اإلعئى 

 وىاايمه  واشكد اوةئحت اإل ةخ ا١تدا ٣ت  نكذ ائق ت نةعه ا١تامهد واطااه ا١تباىك. 
وخمانا اشكد ك  ن  لا م يف ج٘تام   ا اإلب   اإلعئهّذ ا١تمىاضد   ند  اٞتهد  اجملجدىإلُت واإلعئهداة ا خوةداة  

   2 ١ت دو  اإلعئهذ ان يهنح أوهنم  مااهً إلئنهةد : مدزاكم هللا خدَتاواف ان اإلب ل واإلعطاة اإل ي  َف يك  ٢ت ا ا
    ف محت ماىيحت يف ف اا  ااهاإلكم. واحا  جإلةكم وامزل ن ىبمكم ومع    ا اإلب
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 خطة البحث :التمهيدم بابال

 ادلقدمة

دد  وائددق آإلدده  اإلعددا١تُت  ائددق  عهدده اانددحت وائددق  عهددحت اإلعئددم خافددحت  وفددئق هللا اٟتهدد   ىنِّ  ائددق  بةهددا ٤ته 
 .جُف يىم اإل ي  ون  تبعجم إبحاانواف ابه 

إلئ ددديعحت اللددهنةحت ٝتددا  ك ددَت  وندد  ابد  ددا اإلعهددىم  حةدد  جن هللا اددز ومدد  اكهئجددا وا٘تجددا واىتوددا ا أيهددا 
اإْلةَددددْىَم َاْكَهْئدددُت إَلُكدددْم ِأيدددَهُكْم َواَْ٘تَْهدددُت َائَدددْةُكْم  ِْعَهددديِت َوَىِضدددةُت إَلُكدددُم ااندددا  واوضدددح دإلدددي بقىإلددده تبددداىك وتعددداُف: 

فدح بعهىنجا إلك  اإلهاا ٔتخمئ  امهالدجم وااددامجم واإلادهمجم واإلدىاهنم ودإلدي  . و 3   ا١تاا  : اِلْلهَم ِأيًها
َوَندا اَْىَلدْئَهاَك ِجن َكاا دحًت يف خطابه تباىك وتعاُف إلهبةه دمحم ائةه ااو  اإلصه  واُت اإلاهم  حة  مدال ادز ومد : 

  ودإلددي اةهددا ىواه ابددى  ديددد  ىضددذ خدداُت ا  بةدداةا دده بددُت  اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص كهددا ان . 28   لددبيف: إلِئه دداِا َبِ ددَتًا َو َددِ يدًا
مدددال: "كا دددت بهدددى جلددددااة  تاىلدددجم ا  بةددداة  كئهدددا  ئدددي  دددل خئوددده  دددل  وج ددده ن  دددل  اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص انهللا اهددده 

نإلمدداِف اجددذ شددديعحت كانئددحت  نددحت . و١تددا كددان ملسو هيلع هللا ىلص خدداُت ا  بةدداة اددفن شدديعمه خا٘تددحت اإل ددداا   و  3 بعد ي". نموددمل ائةدده
 إلئب ديحت ٚتعاة يف ك   نان ونكان جُف يىم اإلقةانحت. 

  حةدد   نددان ونكددان افهنددا اانددحت يف احكانجددا ايودداوكهددا ان اإل ددديعحت اللددهنةحت اانددحت إلكدد  اإلهدداا يف كدد  
جهندددا َف تدددهص ائدددق حكدددم كددد  حاأهدددحت ووامعدددحت وناددديفإلحت وفدددىى  وادددُت وشدددخص وحاإلدددحت ائدددق حددد    وج٪تدددا مددداة  

اٟتدددىاأث واإلىمددداا  وا١تاددداا  واإلصدددىى وا اةدددان وا شدددخا  بهصدددى  ااندددحت تهددد ىيف ٖتمجدددا ااددد اأ ن ته صدددد نددد  
ملسو هيلع هللا ىلص ان ا٠تطدان اإل دداذ يهدم م اةده   اإلهدل اوضدحي  واإلد  ةا  ومد  وا حىال يف ٥تمئ  ٣تان  اٟتةا  ا١تمعئقدحت نإلد ِّ 

اتةدت اإلهدل فدئق هللا "ماائدحت:    ودإلدي اةهدا ىو  انةهدحت بهدت ىمةقدحت اك  نائم ونائهحت نجها بئغت اا اأ م
ائةددده ولدددئم  يف  اددداة  بايعددده  ايفخددد  ائةهدددا ندددا يف اإلقددددآن: ان ن   ددددك ن شدددةبا ا يدددحت  مدددال: "اةهدددا الدددمطع  

ق "  مئها: هللا وىلىإله اىحم بها ن  ا واها  مئهدا: ا ىلدىل هللا  ان تصداا هاا مدال: "جن ن افدااح اإلهاداة  واط
 .   4 جلهاأه ف ةح .ج٪تا مىِف نندا  واح    كقىِف ١تااحت اندا "

                                       
. 3455  ىمم اٟت ي  169   4. كمان احاأي  ا  بةاة  نن نا دكد ا  بٍت جلدااة   يفصحيح البخارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 3- 

  ىمدم 1842   3كمان الناى   نن ا ند نإلىااة ببةعحت ا٠تئواة  ا ول اا ول  يفصحيح مسلم.  د . 261نائم  اب  اٟتنايف   ا١تمىىف: 
 .1842اٟت ي  

. ناده  اإلهاداة  حد ي  انةهدحت بهدت ىمةقدحت  ٖتقةدمل: شدعةب ا ى داومل  مسند اإلماـ أمحد بن حنبػل.  دد 241اب  حهب   اٛت  ب  دمحم  ا١تمىىف: 4- 
  559   44. يف1م  مل2001 - دد1421وااأل ندش   وآخددون  جشددال: أ ابد  هللا بد  ابد  ااد  اإلًتكدذ   أ.م   نالادحت اإلدلداإلحت  

 . 27009ىمم اٟت ي  
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وإلمطبةددددمل اهىنةددددا  اإل ددددديعحت اللددددهنةحت ائددددق اإلىمدددداا  واٟتددددىاأث واإلصددددىى وا اةددددان وا شددددخا  واإلهددددىا ل 
امن   وا حىال اإل خصةحت وا١تكا ةحت واإلزنا ةحت يف ك  ٣تمه   وغدَت دإلدي ند  ا ندىى اإلديت ن ٯتكد  حصدد ا  ن ا١ت

ب  ن  انممجاأ واإله د يف ك  نايفإلحت ائق ح    وتعةُت اإلهى  اإل ي  ذ نهه  إلةطبمل ائةجا اٟتكدم ا١تهالدب ٢تدا  
كئد  لدىاة اكدان ٣تمجد ا ام ماضدةا ام نومةدا ام اقةجدا إب زاإله ن  اٟتةدز اإله ددي اإلعدام جُف اإلىامد  اإلعهئدذ ا٠تدا  ن١ت

 ام نقئ ا ام اانةا  وامل نهجنةحت يصطئح ائةجا ائهاة ا فىل ٖتقةمل ا١تهامل. 
ون  ابد  اإلهىا ل ا١تعافد  اإليت لعت ا نحت اللهنةحت إلم قةمل ا١تهدامل اةجدا  دىا ل ا١تصداىل اللدهنةحت  واإلديت 

 اا  اإل دددداةحت ٢تدددا  ومددد  ادضدددت  ددد ه اإله ددديف  وامعددداً نادددمن اً دا  دددىا ل ا  دددبت إلاددد  ا١تصددداىل اإلدبىيدددحت وتقددد ه اإلبددد
اصددديحت تدد اى إلهممجدداأ اإلدد ي ادضدده هللا اددز ومدد  ائددق ا نددحت  نلددمهداى اإلعهدد  نإل ددديعحت اللددهنةحت  ايفلاددت 

ِنُهىَن إلِةَدْهِودُدوا  َوَنا َكاَن اإْلُهاْ ا١تداكز اإلعئهةحت وا٢تةبا  اإل داةحت  إلمقىم بىامب انممجاأ  اههً بقىل هللا از وم : 
ُجْم طَااَِودحٌت إلِةَدمَدَوق ُجدىا يف اإلد ِّيِ  َوإلِةُدْهدِ ُىوا مَددْىَنُجْم ِجَدا   َىَمعُدىا جإلَدْةِجْم إَلَعئ ُجدْم ٭َتْدَ ُىونَ  َكاا حًت اَدئَدْىَن  َدَودَد ِندْ  ُكد ِّ ِاْدمَدحٍت ِندهدْ

 . 122لىى  اإلمىبحت:  
ةبدا  اإل دداةحت ننممجداأ اٞتهدااذ  نلضدااحت إلئنجدىأ اإلودأيدحت وشدات اجملان  اإلوقجةحت وا١تداكدز اإلعئهةدحت وا٢ت 

ند  مبد  اإلبداح ُت واإلوقجداة  ودإلدي ند  خدهل أىالدحت اإلهدىا ل اإلعصدديحت إلئهعدانه  ا١تصدداةحت  وتطبةقاتدا ا١تمعدد أ   
ُت وج زا٢تددا ائدددق اإلصدددىى ا١تعدوادددحت يف اإلدددًتاث اإلوقجدددذ  ننامهددداأ ائدددق ٖتقةدددمل ا١تهدددامل  واإلددد ي يعمددد  فدددئحت اإلىفددد  بددد

 اإل ديعحت وااعال ا١تكئوُت.
تددد وى حدددىل  نخدددمهل اإلومددداوى يف ا١تاددداا  ا١تم دددا حت وا١تمهاهئدددحت  غدددَت ان تئدددي اٞتجدددىأ مى دددت ن مقددداأا 

ٖتقةددمل ا١تهددامل اةجددا  ومدد  ااددد   دد ا اإلىامدد  ن ددكئحت تمه دد  يف نعداددحت نهجنةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل يف اإل ددديعحت اللددهنةحت 
 اهىنا ويف ا١تصاىل اللهنةحت خصىفا.

وإلددد إلي كدددان ن بددد  نددد  أىالدددحت ٖتددد  ا١ت دددكئحت اإلادددابقحت  ببةدددان نهجنةدددحت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل يف ما بةجدددا اإله ددددي 
  واإلمطبةقذ  و  ا نا يهىي اإلباح  اإلقةام به نامعةهاً ن از وم  ونمىكهً ائةه.
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 مشكلة البحث

هل حدىت يف ا١تاداا  ننخدم حة  تمادم نإله د يف اماوى اإلقواا ا١تعافد  و ىا ٢تا ن كئحت اإلب     جدت
معددددض ٦تدددا معئجدددا ت   ويف ا١تصددداىل اللدددهنةحت خصىفدددا  ا١تخمئودددحت اهىندددا ا١تمهاهئدددحت وا١تم دددا حت  يف نةددداأي  اٟتةدددا 

 افددد ان اإلكوددداةا  نددد   ائدددق  ددد ا انخدددمهل يف اإلومددداوى  ومددد  مددداة  تئدددي ان مقددداأا  ن مقددداأا  شددد ي  
ا١تصدداىل اللدهنةحت نددا ا مقد   اةدده أب ده الددم هااذ انتددل  ائددق ُتاإلقدااه م يدددب  اقىبئدتاودده اد  اإلعددىام   اإلعئهةدحت

نددددد   ماددددد  ا١تهجنةدددددحت ا١تىضدددددىاةحت يف تعددددداطةج وااةطدددددحت ن١تصدددددداةحت اللدددددهنةحت  و ددددد ا حددددداأ اددددد  اإل ددددددول اإل وإلةدددددحت 
  . 5 كدا ١تزي  ن  انخمهل وان مقاأ٦تا  ان مقاأا  ا١تىمجحت ٢تا  

هنددا ا١تادئي اإلددداة  لفدد اى ودإلدي   ٖتقةدمل ا١تهددامل نةددحت وتهب دمل ادد   د ه ا١ت ددكئحت ن دكئحت تدد وى حدىل نهج
نهجنةددحت   ونإله ددد يف خصىفددا  وتطبةقجددا ائددق اإلىامدد  اإلعهئددذ امدداوى اإلقودداا ا١تعافددد  و ىا ٢تدداو  اإلومدداوى اهىنددا
 تهقة ددده وٗتد٬تددده ندددا إلددده فدددئحت بددده نددد  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل و  نوجدددىم يف ي جدددد اخدددمهل نهدددا ل ا فدددىإلةُت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل

ياددم اذ  ٦تددا ٢تددا اهدددىن مدد  يكدد يتواإلدد ويمنئددق  دد ا انخددمهل يف اإلقةددىأ اإلدديت ُت جأىامجددا يف تئددي ا١تصددطئ ا  
 ٖتديد ا.
كها ان نااإلي ٖتقةمل ا١تهامل ماهجا اإلغزاِف جُف ناداإلي شدداةحت  قئةدحت  وإلغىيدحت  واداةدحت  واقئةدحت  وحادةحت     

شددداةحت  اددهجا بعددض ا١تعافدددي  جُف نادداإلي  قئةددحت واشدداى جُف ومددىأ نادداإلي اخدددى يطددىل تعدد اأ ا  وم وطبةعةددحت   
  اوده اد  جمدداةا  تطبةقاتدااثبمحت  ونااإلي   ديدحت اقئةدحت  وناداإلي ح ي دحت  و د ا اإلمقادةم ٬تعئجدا ٔتعدزل اد   

جمدداةا    ودإلدي ند  خدهل تدتةبجدا وادمل ٬تعئجدا يف ادى  إلمقادةم نهجندذ م يد ا ه ن يىطئ ١ت  لدة ققجا  ٦تدا 
  بةان ن  ٭تققجا.   واإلمىطبحت إلتطبةقاتا

ند  افد ان اإلكوداةا  اإل دداةحت وغدَت م ند  افد ان  ا د  اإلعئدم خهل بُت وم اهو  ائق دإليس اق  
  ويمنئق دإلديس ند  حىل ٤تققذ ا١تهامل  وأوى ك  نهجم اةها ٭تققهاإلكواةا  اإلعئهةحت اوه ا  اهىم ا١تكئوُت 

 وغَت م ياعىن إلم قةمل ا١تهدامل ٔتعدزل اد  اإلوقجداة خهل اإلىام  اإل ي يُْ ِجُد نكئوُت ن  انممصاأيُت واإلاةالةُت
نم ىاُت ّتج  اإلوقجاة يف اإلىام   ويقاب  دإلي يف اٞتا ب ا خد اقجاة يمطئعىن إلم قةمل ا١تهدامل ٔتعدزل اد  اإلىامد  

 وا   ا٠ت   واإلمخصص نم ىاُت ّتج  اوإلبي نإلوقه. 

                                       
ن  طئبحت اإل ىالا  اإلعئةا    و  اٞتهعحت  مادم اإلوقده  اق    " قضااي جدلية يف التمويل اإلسالمي"ن ع س اب  اإلباىي  مئاحت  قاشذ بعهىان: 5- 

ن  اإل ىالحت  م  وم  طدح يف ا١تهام حت ن كه  ْت ةحت ٜتاحت تام مل نزيً ا 2014/ 5/ 22ناإلةزا  بماىيخ  وافىإله  اٞتانعحت اللهنةحت اإلعا١تةحت يف 
واااأن ٔتزي  نعئىنا  اد   د ه ا١ت دكئحت نىضدى  اإلب د    اإلةحت ا١تعافد   واقب اٞتئاحت امديت نعه نقابئحت ونهجا: ٖتقةمل ا١تهامل يف ا١تعانه  ا١ت
  وكدان مد  أادان إلئ ودىى وا١تقابئدحت اداىل ائدذ اداىل  انزا٫تدا هللا خدَتا  ند  حودظ ا إلقدان ٖتقةدمل ا١تهدامل و صح ب ىالمجا ن  خهل نهجنةحت 
    نقابئحت شخصةحت .   اإلعئهةحتاإلعئهةحت ٢تها واإليت ن ت كد يف اإلدلاا
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هجنةددحت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل  حةددد  لدددةقىم ١ت  ق يدددحت الدددمقدااةحتولددةعاًف اإلباحددد   ددد ه ا١ت دددكئحت ندد  خدددهل أىالدددحت 
ٖتقةددمل ا١تهددامل وتهقة دده وٗتد٬تدده  وبةددان نادداإلي ٖتقةددمل ا١تهددامل  واماددانجا ندد   هددا ل ا فددىإلةُت يف نوجددىمبم ديددد ن
كهددا ا دده لددةقىم ببةددان ٤تققددذ ا١تهددامل    ٭تقددمل ا١تهددامل اةجددا ىطئ ١تددتددو   جمددداةا  تطبةقاتددات جددد بطديقددحت  تقاددةهجا

ودإلددي ندد  خددهل اإلدددبط بددُت ا١تادداإلي واققددُت  نلضددااحت إلئك دد  ادد  اهددد نددا  ه ٭تققى دداإلدد ي واماددانجم ونددا 
   لبمل دكده يف ٖتقةمل ا١تهامل.  

ويف نا يمعئمل ن١تصاىل اللهنةحت  لةطبمل اإلباح  أىالمه ائق مداىا  ا٢تةبدحت اإل دداةحت ٔتصددل اإلدام دذ  
عداددددحت نددد ى نىااقمجددددا او اخمهاجدددا ندددد     دددددا إلئ امدددحت ١ت  و تطبةقاتددددا واهد دددانهجنةمجدددا يف ٖتقةددددمل ا١تهدددامل و صددد  إلة

مداىاتدا حةد  كا دت  ٔتقاى دحت اإلباحد  لدةقىماإلوماوى ا١تمهاهئدحت او ا١تم دا حت اإلصداأى  اد  ا٢تةبدا  اإل دداةحت ا خددى 
ا١تقاى دددحت ٦تكهدددحت نددد  ا١تعدددايَت اإل دددداةحت جضدددااحت ١تقاى مجدددا بومددداوى ومدددداىا  وضدددىابط ا٢تةبدددا  اإل دددداةحت إلبةدددت اإلمهىيددد  

  ائق اإلمطبةقا .  ٖتقةمل ا١تهامل أإلحت اإل كحت وبهي اإلبهأ  ودإلي إلئىمىل ائق اهداإلكىييت و٣تهىاحت 
وندد  انائددحت اإلقددىلس اف دده لةمىفدد  إلهمدداال ونقًتحددا  وتىفددةا  تاددا م يف تصدد ةح نادداى نهجنةددحت ٖتقةددمل 

 ا١تهامل اهىنا  ويف ا١تصداةحت اللهنةحت خصىفا.

 أسئلة البحث

 اإلب    تهب مل ا   البئحت  ياعق اإلباح  إلممابحت ائةجا  فااغاً جّا ا ن يت: ئحتكن ن  خهل 
  ديف ىت ن  و   ونا اإلصه  واإلودوق بةهجاىم ٖتقةمل ا١تهامل وتهقة ه وٗتد٬تهنا نهجنةحت ا فىإلةُت يف نوج .1

 وكةوةحت ٖتقةقه واهدها  واأإلمها٫تةمه واٟتامحت جإلةه واماانه نا ٖتقةمل ا١تهامل  و 
 اوتىطئ ١ت  ٭تققجااإله د اةجا  جمداةا نا نااإلي ٖتقةمل ا١تهامل  ونا اماانجا اإليت تبُت  .2
 اه٭تققى اإل ي ونا   ن  ٤تققى ا١تهامل  ونادا ا  اماانجم .3
 ايف نصدل اإلدام ذنا نهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل  .4
 نا تطبةقا  نهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل يف نصدل اإلدام ذ ونا اهد اا .5

 أىداؼ البحث

 إلم قةمل ا  ال ك َت  وٯتك  تئخةص ا٫تجا يف اإلهقامل اإلماإلةحت:يج ل اإلب   
إلصدددده  نلضددددااحت إلبةددددان اوتهقة دددده وٗتد٬تدددده   ٖتديددددد نهجنةددددحت ا فددددىإلةُت يف نوجددددىم ٖتقةددددمل ا١تهددددامل .1

واأإلمددده وكةوةدددحت    ددديف  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل  وا٫تةمددده واٟتامدددحت جإلةددده وامادددانهاإلك ددد  اددد    و واإلوددددوق بةهجدددا
 .ٖتقةقه واهده

  ويددددىطئ إلئك ددد  ادددد  اإله ددددد اةجدددا جمدددداةا بددددُت ي وتقاددددةهجا ٔتددداناددداإلي ٖتقةددددمل ا١تهدددامل  بةدددان  .2
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 ٤تققةجا.
 ن  بةان نا ٭تققى ه. ا١تهامل  واماانجم ذ٤تققاإلك   ا   .3
 .صدل اإلدام ذيف ننهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل  وف  .4
 وبةان اهد ا. يف نصدل اإلدام ذ تطبةقا  ٖتقةمل ا١تهاملأىالحت  .5

 أمهية البحث

 :ا تةحتتمنئق ا٫تةحت اإلب   ن  خهل اإلهقامل 
دددحت إل ىالدددحت  .1  ائددددق  واهد دددداس أىالدددحت افدددىإلةحت تطبةقةدددحت ١تهجنةدددحت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل  ق يددددحت الدددمقدااةحتاٟتامدددحت ا١تال 

ا١تعانه  ا١تصداةحت اللهنةحت وغَت ا    دا إلك د  اإلهىا ل وا١تامن ا  اإلعصديحت  اوده اد  اإلمطبةقدا  اإلةىنةدحت يف 
 ةا   واإليت ٯتك  نعاٞتمجا ن  خه٢تا. ٥تمئ  شاون اٟت

ضبط اإلوماوى اهىنا واماوى ا١تعانه  ا١تصداةحت اللهنةحت خصىفا  ن  خدهل اإلمقةد  ٔتهجنةدحت ٖتقةدمل  .2
 .اإلص ة حتا١تهامل 
تقىه اإلوماوى اهىنا واماوى ا١تعانه  ا١تصداةحت اللهنةحت خصىفا  ن  خهل نهجنةحت ٖتقةدمل ا١تهدامل   .3

 ا.وبةان ن ى ف مج
جهبددا  جنكا ةددحت نىاكبددحت تطددىى اإلعصددد  واإلمندداون ندد  ظدوادده  يف جطدداى اإلومدداوى ا١تمقةدد   ٔتهجنةددحت ٖتقةددمل  .4
 .  اإلص ة حت ا١تهامل

تزوي  ا٢تةبا  اإل دداةحت وا١تومدُت واإلقودا   ٔتدمد  شدان  يادمهبط ٢تدم نهجنةدحت ٖتقةدمل ا١تهدامل يف ا١تعدانه   .5
 ا١تصداةحت اللهنةحت وغَت ا.  

يف ا١تعانه  ا١تصداةحت اللهنةحت وغَت ا  ند   واهد ا  ب ىالحت شانئحت ١تهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل ا ا١تكمب جهداة .6
 تطبةقاتا ائق مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت ١تصدل اإلدام ذ كيف٪تىديف. 

اإلباحد  ائدق اإلقةدام  د ه  ٛتد ونا لبمل ي ل ائق حةىيحت ا١تىضدى   وا٫تةمده واٟتامدحت إلئب د  اةده  و د ا ندا 
 اإل ىالحت.

 لبحث حدكد ا

اإلب دد    ىالة ددمه   دد ا اإلب دد  ائددق مددا بُتس ما ددب   دددي وآخددد تطبةقددذ  اوددذ اٞتا ددب اإله دددي لددة
 نهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل أىالحت افىإلةحت.
مددداىا  يف نصددل اإلدام ددذ ندد  خددهل  نهجنةددحت ٖتقةددمل ا١تهدداملاإلب د    ىاواندا يف اٞتا ددب اإلمطبةقددذ ااددة
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ندد  خدد   يف ٣تددال ٖتقةددمل ا١تهددامل يف ا١تصددداةحت اللددهنةحت  اكماددبمجا   ودإلددي   ددداً ١تددا إلمئددي ا٢تةبددحت  6 اإل ددداةحت مددهةب 
ن  ادامحت ا١تصدل ا١ت كىى  كى ه ن  نكىى  ا١تصاىل اللهنةحت يف اإلعاَف  اوه ا  ا ه اول نصدل يعهد  وادمل 

اىا   ةبمدده اإل ددديعحت اللددهنةحت يف ا١تهئكددحت اإلعدبةددحت اإلاددعىأيحت  جضددااحت جُف ا دده مدد  ُت   ددد اٞتددزة ا ول واإل ددان ندد  مددد 
 اإل داةحت  واإليت حى  نعئىنا  هديحت تىاد إلئب   ا١تعئىنا  ا١تطئىبحت إلئ ىالحت.

ا٢تةبحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام ذ واإليت تبد ا ند  اإلقدداى  ائق أىالحت اٞتزة ا ول ن  مداىا اإلب   لةقمصد و 
  ه1422/ 10/ 26  اإلصداأى بمداىيخ 500ه وتهمجذ نإلقداى ىمم  1409/ 7/ 17  اإلصاأى بماىيخ 1ىمم  

شكئت ا لاا اإل ي مام ائةه ٖتقةدمل ا١تهدامل  كا ت م  ااهو  ائق اهن مه  دا  وأيم  اممصد اإلب   ائةجا و 
 يف نصدل اإلدام ذ.

و  دددا إلئ امددحت ١تعداددحت ندد ى نىااقمجددا او اخمهاجددا ندد   اإلومدداوى ا١تمهاهئددحت او ا١تم ددا حت اإلصدداأى  ادد  ا٢تةبددا  
امداوى ومدداىا  و ا١تعدايَت اإل دداةحت   قاى دحت مداىاتدا حةد  كا دت ا١تقاى دحت ٦تكهدحت ند ا خدى لدةقىم اإلباحد  ٔت اإل داةحت 
  ودإلددي إلئىمددىل ائددق اهددد  7 ا٢تةبددا  اإل ددداةحت إلبةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت و٣تهىاددحت أإلددحت اإل كددحت وبهددي اإلددبهأ وضددىابط 

  ائق اإلمطبةقا .   ٖتقةمل ا١تهامل 

 منهج البحث

 ا تةحت:  ا١تها ل ه اإل ِّىالحت ائق     لةعمه  اإلب
: حةددد  يقدددىم اإلباحددد  نلدددمقداة ا١تصددداأى ا فدددئةحت  بغةدددحت ٚتددد  وتَدمَدب ددد   امدددىال سػػػتقرا يادلػػػنهج اال .1

 اإلعئهاة واإلباح ُت واأإلمجم وحننجم اةها يمعئمل ٔتىضى  اإلب  .
اهدددددا اةجدددددا  نددددد  وٖتئةئجدددددا واإلك ددددد   : ودإلدددددي ب ىالدددددحت امدددددىال اإلعئهددددداة واأإلدددددمجمنقػػػػػدمادلػػػػػنهج ال .2

 .نهام مجا
: يص  اإلباح  ن  خهإله  نهجنةحت ٖتقةدمل ا١تهدامل إلد ى ا٢تةبدحت اإل دداةحت التحليلي الوصفي ادلنهج .3

   وند    ٭تئئجدا ن١تقاى دحتوبةان جمداةاتا اإلمطبةقةحت ون  يقدىم  دا مداىاتا ب ىالحتٔتصدل اإلدام ذ  
                                       

 -ه1431. ا١تهئكدددحت اإلعدبةدددحت اإلادددعىأيحت: أاى كهدددى  اشدددبةئةا  قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػياجملهىادددحت اإل دددداةحت ٔتصددددل اإلدام دددذ. 6- 
 م.2010

 ةبدحت اإلومدىى واإلدمابدحت اإل دداةحت   م.2014   -ه1435. اإلب ددي :  أ.مل   ادلعػاي  الشػرعية ةبحت االبحت وا١تدامعدحت إلئهالادا  ا١تاإلةدحت اللدهنةحت. 7- 
. فتػػاكل نػػدكات ال كػػة٣تهىاددحت أإلددحت اإل كددحت. . م1979 أ.مل     . اإلكىيددت: الفتػػاكل الشػػرعية يف ادلسػػا ل االقتصػػاديةإلبةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت. 

ل كػػػػة لالقتصػػػػاد قػػػػرارات كتوصػػػػيات نػػػػدكات ا. ٣تهىاددددحت أإلددددحت اإل كددددحت. 5مل م  مدددد  :  أ.ن   1997 -ه1417اإلهدددد وا  اإلدددد هث ا ددددد   
  2.  أ.م   ملفتػػػػاكل اذليئػػػػة الشػػػػرعية لل كػػػػة٣تهىاددددحت أإلددددحت اإل كددددحت. م  إلئهدددد وا  اإلع دددددي . 2001 -ه1422. مدددد  :  أ  ن   اإلسػػػػالمي
أاى ا١تةهددان   .  أ.م   الضػػوابا ادلستخلصػػة مػػن قػػرارات اذليئػة الشػػرعية لبنػػك الػػبالدانا دحت ا٢تةبددحت اإل دداةحت إلبهددي اإلدبهأ. . م2003 -1423

  م.2013 -ه1434  1مل
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هىاحت أإلدحت ا٢تةبا  اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت و٣ت واماوى ومداىا  وضىابط ا١تعايَت اإل داةحت ن  
  اإل كحت وبهي اإلبهأ.  

 مصطلحات البحث

 ذ ٣تهىاحت اإلقىاا  ا١تقدى  إلئمه ةم واإلىلداا  واإلب دىث اإلديت يمىفد   دا جُف : "ادلنهجية اإلسالمية .1
 كهددا اداجددا  . 8 "باددئىك ال اددان وااعاإلدده يف ٣تمهعددها حكددام اإل ددداةحت اإلعهئةددحت اإلدديت تمعئددمل  نعداددحت 
 .إلئعئىم اإلائىكةحت اللهنةحتا١تهجنةحت يف ابى اإلاعىأ  ٤تهىأ

 اممجاأ لهبا  ٤ت  اٟتكم ا١تعئىم ٔت اىكه اإل داةحت.: حتقيق ادلناط .2
: " ددددددى نالاددددددحت ناإلةددددددحت  تقددددددىم بمعببددددددحت ا١تدددددد خدا   وتىظةوجددددددا  ن١ت دددددداىكحت ادلصػػػػػػرؼ اإلسػػػػػػالمي .3

انلدددم هاىيحت  ٔتعدددزل اددد  لدددعد اإلوااددد    ننامهددداأ ائدددق الددداإلةب ا١توددداىبحت  وا١ت ددداىكحت  وا١تمدددامد   
وانلدددم هاى ا١تباشدددد  نددد  تقددد ه كاادددحت ا   دددطحت  وا٠تددد نا  ا١تصدددداةحت اإل دددانئحت  يف جطددداى اإل دددديعحت 

 .   9 اللهنةحت  ونقاف  ا"
و٬تدى  ان    ذ مجا  نامق  ن  اإلوقجداة ا١تمخصصدُت يف اقده ا١تعدانه : "ىيئة الرقابة الشرعية .4

٣تدال ا١تالادا  ا١تاإلةدحت  يكدىن احد  ا اوداة ند  غدَت اإلوقجداة ائدق ان يكدىن ند  ا١تمخصصدُت يف
ويعجد  ٢تةبدحت اإلدمابدحت اإل دداةحت تىمةده   داطا  اإلبهدي وندامبمجدا  .اللهنةحت وإله ج١تام بوقده ا١تعدانه 

وتكدىن اماوا دا ومداىاتدا   والشدال ائةجا إلئميفك  ن  اإلمزانجا أبحكام ونبداأ  اإل دديعحت اللدهنةحت
 . 10 "نئزنحت إلئبهي

إلعدددداَف  ونقددددده يف اإلددددداض ن١تهئكددددحت اإلعدبةددددحت نلددددهنةحت اكددد  ا١تصدددداىل ال ندددد : مصػػػػرؼ الراجحػػػػي .5
م  ويمهم  ٔتدكز ناِف مىي  وإل يده اكد  مااد   اهدهة بدُت 1957اإلاعىأيحت  وم  ب ا   اطه اام 

 . 11 ا١تصاىل اإلاعىأيحت
                                       

. منهجيػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػػث يف العلػػػػػػػػػػػػـو اإلنسػػػػػػػػػػػػانية يف الفكػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػػالمي  ادلػػػػػػػػػػػػنهج كادلنهجيػػػػػػػػػػػػة يف االصػػػػػػػػػػػػطالحمانعدددددددددددحت ام اإلقدددددددددددددى. 8- 
https://uqu.edu.sa/page/ar/109045 : م. 17/7/2014   ىيخ انطه 

. ىلداإلحت نامادمَت  مانعدحت الوساطة ادلاليػة يف ادلصػارؼ اإلسػالمية دراسػة تطبيقيػة علػا بيػي التمويػل الكػويي يف مػالي اياب  هللا  خاإل  دمحم. 9- 
رللػػة جامعػػة ادللػػك عبػػد . اإلاددىيئم  لددانذ جبدددا ةم. "ندامعددحت ائهةددحت إلكمددان: ا١تصددداةحت اللددهنةحت". 5م   2013اإلعئددىم اللددهنةحت ا١تاإلةزيددحت  
 .130م   1998 -ه1418اجملئ  اإلعاشد  مي. الع ي : االقتصاد اإلسال

نددداىا  27 دددد  ا١تىاادددمل: 1423  ٤تددددم 14. اإلمددداىيخ: معػػػاي  الضػػػبا للماسسػػػات ادلاليػػػة اإلسػػػالميةفددد يمل دمحم اٛتددد   وىابعدددحت اٛتددد  ا٠تئةودددحت. 10- 
  .  http://www.kantakji.com م. 2002

   ىيدددددددخ us/pages/default.aspx-http://www.alrajhibank.com.sa/ar/about. نبػػػػػػػذة عنػػػػػػػانصددددددددل اإلدام دددددددذ.  -11
 م.17/7/2014انطه : 
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 الدراسات السابقة

ندا مد نت  تىم  اإلع ي  ن  اإل ىالا  اإلاابقحت اإليت تهاوإلت نىضى  ٖتقةمل ا١تهامل ت كد  جها وت كد ائق 
   . 12 وم  ب ل اإلباح  مج اً يف المقصااجا  اع د ائق اإل ىالا  ا تةحت

حددىل  جُف ماددهُتس اإلقاددم ا ول اإل ىالددا  ا١تمعئقددحت نٞتا ددب اإله دددي اإل ىالددا  اإلاددابقحت لةقاددم اإلباحدد و 
اإل ددداةحت ٔتصدددل مددداىا  ا٢تةبددحت مطبةقددذ ائددق   واإلقاددم اإل ددان اإل ىالددا  ا١تمعئقددحت نٞتا ددب اإلنهجنةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل

ْتاب ٣تا٢تا نق نا اإلدلاا  اٞتانعةحت   اجمله  اكهدحت  اإلباح  عدضجانىضىااتا لة   دا إلم اخ و   اإلدام ذ
ندددد  حةدددد  اإلددددزن  نقدددد نا ا حدددد ث ْتاددددب ٣تانتددددا تبجا لددددَت   اإلهدددد وا  وا١تددددا٘تدا    اإلب ددددىث الإلكًتو ةددددحت  و 

 .  اا ح ث  ودإلي اتبااا إلئههجنةحت اٞتانعةحت يف ادضجا
 دراسات يف حتقيق ادلناطالقسم األكؿ: 

حتقيػػق ادلنػػاط عنػػد اإلمػػاـ احدد ث اإلدلدداا  اٞتانعةددحت اإلدديت تعدضددت إلم قةددمل ا١تهددامل ىلدداإلحت ناماددمَت بعهددىان "
  ومد  تهاوإلدت اةجدا  13 إلواطهدحت نادٍت  "الشاطيب كأثره يف االجتهاد دراسة تطبيقية يف قضااي األسرة ادلعاصػرة

ئك دد  اهدده واهددده يف بعددض نباحدد  إلوددىابط اإلطدددق و اإلنعا١تدده و٣تانتدده ونداتبدده و جضددااحت جُف نوجددىم ٖتقةددمل ا١تهددامل 
انممجددداأ اهددد  اإل ددداطل  كهدددا تطدمدددت إلدددبعض اإلمطبةقدددا  اإلوقجةدددحت ا لدددديحت ا١تعافدددد  يف ضدددىة اإلمىلددد  يف ٖتقةدددمل 

  كهدا اوفدت نإلعهايدحت يف ا١تهامل. واوفت اإلباح حت ب ىالحت اف  نه يف ٖتقةمل ا١تهامل وا٫تةمه وا ىااه ونداتبه ومىا بده
 المخه  اإلودو  اإلوقجةحت وىبطجا بم قةمل ا١تهامل  وخصىفاً يف اإلقواا ا١تعافد .
إلدااد    "ادلنػاط يف أصػوؿ الفقػووند  اإلدلداا  اٞتانعةدحت اإلديت تهاوإلدت ٖتقةدمل ا١تهدامل  ىلداإلحت نامادمَت بعهدىان "

هدامل واخمصافده نإلعئد  ا١تهصىفدحت واهدده يف اإلوصد  اإل دان إلمعديد  تهقدةح ا١ت  حةد  تطددق يف  14 اب هللا ٪تدد بد يد
اخدددمهل اإلوقجددداة  كهدددا تعددددض يف اإلوصددد  اإل اإلددد  إلمعديددد  ٗتدددديل ا١تهدددامل واخمصافددده نإلعئددد  ا١تادددمهبطحت واهدددده يف 
اخدددمهل اإلوقجددداة  وأىا يف اإلوصددد  اإلدابددد  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل نعدادددا إلددده ونبةهدددا افددد  ماا تددده واهدددده يف اإلمكئةددد  ويف 

 وا٠تطط اإلم ديعةحت اإليت تودات اهه واهد ا ائةه. اخمهل اإلوقجاة واماانه 
حتقيػق ادلنػاط كأثػره يف وكد إلي ند  اإلدلداا  اٞتانعةدحت اإلديت ْت دت يف ٖتقةدمل ا١تهدامل  ىلداإلحت نامادمَت بعهدىان "

  واإلدديت أىا اةجددا نوجددىم ٖتقةددمل ا١تهددامل  وا إلودداب دا  اإلصددئحت بدده  وا٫تةمدده  15 إلعصددام شددديد  "اخػػتالؼ الفقهػػاء
                                       

 م.7/6/2014كمبه اإلباح  بماىيخ 12- 
ىلداإلحت نامادمَت   يف قضػااي األسػرة ادلعاصػرة. حتقيق ادلناط عند اإلماـ الشػاطيب كأثػره يف االجتهػاد دراسػة تطبيقيػةناٍت  ااطهحت ااشىىي. 13- 

 م.  2014اٞتانعحت اللهنةحت اإلعا١تةحت ناإلةزا  
م  افد   د ا اإلكمدان ىلداإلحت نامادمَت  ىم دت 2006 -ه1427. اإلقدا د : أاى ابد  اٞتدى ي  ادلناط يف أصػوؿ الفقػوب يد  ىاا  اب هللا ٪تد. 14- 

 م. 14/2/2003يف مانعحت اإلهناح اإلىطهةحت بماىيخ 
 م.2009 -ه1430غز    -. ىلاإلحت نامامَت  اٞتانعحت اللهنةحتحتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاء شديد, اصام فب ذ فاٌف.15- 
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ماددانه وولدداائه وحنةمدده  واهممدده نإلقىاادد  اإلوقجةددحت وا فددىإلةحت  واهددده يف تىمةدده اإلدد إلة   واهددده يف واٟتامددحت جإلةدده وا
 ون    اوفق نٞته  بُت اإلميففة  اإله دي واإلمطبةمل اإلوقجذ.  اخمهل اإلوقجاة

االجتهػاد بتحقيػق ادلنػاط ون  اول  اإلدلاا  اٞتانعةحت اإلديت أىلدت ٖتقةدمل ا١تهدامل  ىلداإلحت نامادمَت بعهدىان "
  حةدد  تهدداول يف اإلوصدد  اإل ددان ندد  اإلبددان ا ول  انممجدداأ يف نهددامل اٟتكددم   16 "  إلعبدد اإلدٛت   ايدد يكسػػلطانو

وٗتد٬تددده  كهدددا تطددددق إلئعهمدددحت بدددُت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل   هبدددُت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل وتهقة دددواددددل ٖتقةدددمل ا١تهدددامل ودكدددد اإلودددىاىق 
ا١تهددامل ن يهقوددذ    دكددد ا ددىا  ا١تهددامل  ونوجددىم اإلمن يدد   ويف اإلوصدد  اإل اإلدد  ْتدد  نادديفإلحت انممجدداأ بم قةددمل 

وتطدق ١تا ٯتك  ان يعًتض اجملمج   ويف اإلبان اإل ان تهاول نايفإلحت مدان ا١تهدامل يف ٚتئدحت اإل دديعحت  وتعددض إلئه دد 
يف ا١تهامل نبةهاً ا ىااه يف اإلقدآن  وضددوى  اإله دد يف ا١تهدامل  واٟتامدحت جُف ٖتقةقده  كهدا أىا بعدض اإلقىااد  ا١تمعئقدحت 

ا١تهددامل  وْتدد  ٖتقةددمل ا١تهددامل يف بعددض ادددو  اإل ددديعحت  ودكددد بعددض ا حكددام اإلدديت ٖتمددايف جُف ٖتقةددمل ا١تهددامل  بم قةدمل
 يف وام  ا١تائهُت.

مػػتالت تطبيػػق مػػنهج حتقيػػق وندد  اإلب ددىث اكهددحت ا١تخمصددد  اإلدديت تعدضددت إلم قةددمل ا١تهددامل ْتدد  بعهددىان "
  وم  اامم ه بم  ي  ٖتقةدمل ا١تهدامل وضدبطه   17 م"  ه  كهال اإل ي  جناادلناط يف أتجيل األحكاـ أك تعليقها

وا١تداح  اإليت ٯتد  دا  كهدا تعددض إلوقده اإلمهزيد   وتكئدم اد  ا دىا  اإلمد ىيف يف تطبةدمل ا حكدام قمدةهً وتعئةقداً وادمل 
 ا١تآل وٖتقةمل ا١تهامل.

". فقهػاءحتقيػق ادلنػاط كأثػره يف اخػتالؼ الأىلدت ٖتقةدمل ا١تهدامل ْتد  بعهدىان "اإلديت  ون  اإلب ىث اكهدحت
ومددددد  تعددددددض اةددددده إلمعديددددد  ٖتقةدددددمل ا١تهدددددامل  واإلوددددددق بةهددددده وبدددددُت غدددددَته نددددد     18 إلعددددداأل  اشدددددم ٛتدددددىأي اإلهعةهدددددذ

ا١تصطئ ا   ونداتب ٖتقةمل نهامل اٟتكم يف اإلىماا  ا١تامن   وا ىااه  وٖتقةدمل ا١تهدامل واهدده يف اخدمهل اإلوقجداة 
 ا دن إلئصاام. ٦ت ه إل إلي ٔتايفإليت ٗتئةص ا١تصة  حةا ونىته مب  دكاته  ومطد 

حتقيػػق ادلنػػاط كتطبيقاتػػو يف فقػػو وندد  ا ددم اإلب ددىث اكهددحت اإلدديت اهةددت نٞتا ددب اإلمطبةقددذ ْتدد  بعهددىان "
  حةد  تهداول  19 " إلعد انن ٤تهدىأ اإلعادالادلعامالت ادلالية ادلعاصػرة دراسػة يف ختػريج الفػركع علػا األصػوؿ

ةداا  وتطدددق إلمخدديل اإلوددو  ائددق ا فدىل  وا٫تةمجددا يف اةده تعديد  ٖتقةددمل ا١تهدامل وان ئمدده واإلمعبد  بده واهممدده نإلق

                                       
م  افدد   دد ا اإلكمددان ىلدداإلحت ناماددمَت  ىم دددت يف 2005اإلقددا د : أاى اٟتدد ي    االجتهػػاد بتحقيػػق ادلنػػاط كسػػلطانو. ايدد ي  ابدد اإلدٛت . 16- 

 م. 13/11/2001ه ا١تىاامل 1422شعبان  27ىححت نإلقا د   وم  دكد اإلباح  اقب  ماال اإلب   ا ه ُت اإلوداغ نهه اٞتانعحت ا نديكةحت ا١توم
لدبمه   30  148  اإلعد أ رللػة ادلسػلم ادلعاصػرجنام  دمحم كهال اإل ي . "نآن  تطبةمل نهجل ٖتقةمل ا١تهامل يف قمةد  ا حكدام او تعئةقجدا". 17- 

 م.2013
 م.2010  21  اإلع أ رللة البحوث كالدراسات اإلسالميةاإلهعةهذ  ااأل  اشم ٛتىأي. "ٖتقةمل ا١تهامل واهده يف اخمهل اإلوقجاة". 18- 
رللػة دراسػات علػـو اإلعاال  ا انن ٤تهىأ. "ٖتقةمل ا١تهامل وتطبةقاته يف اقه ا١تعانه  ا١تاإلةحت ا١تعافد  أىالحت يف ٗتديل اإلودو  ائق ا فىل". 19- 

 م.2009  1  اإلع أ 36  اجملئ  ة كالقانوفالشريع
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ومد  وقده ا١تعدانه  ا١تاإلةدحت ا١تعافدد   اإلب   اإلوقجذ ا١تعافد  ويف اٞتا ب اإلمطبةقذ ْت  بعدض ا١تاداا  ا١تمعئقدحت ب
 .انما    ا اإلب   ب ىالحت بعض تطبةقا  ٖتقةمل ا١تهامل يف اقه ا١تعانه  ا١تاإلةحت ا١تعافد 

  بددُت  20 إلصداٌف بد  ابدد  اإلعزيدز اإلعقةد   "حتقيػق ادلنػػاطاكهددحت ا١تهةدز  ْتد  بعهددىان "وكد إلي ند  اإلب دىث 
ٖتقةدمل ا١تهدامل وندا إلده اهمدحت بده حةد  تطددق إلمهقدةح ا١تهدامل وٗتد٬تده كهدا تطددق إلئقةداا ومداىن بةهجدا نبةهدا اةده نعدٌت 

واصد  يف ناديفإلحت   ٖتقةدمل ا١تهداملاومه انتواق وانخمهل بةهجدا وبدُت ٖتقةدمل ا١تهدامل  وند    تعددض  أإلدحت اامبداى 
اددهو  ائددق دإلدديس اقدد    ا ددىا  ٖتقةددمل ا١تهددامل واأىيف اةجددا ندد  يقددىم بم قةددمل ا١تهددامل إب٬تددا  كهددا ا١تددح إلدده يف اإلب دد 

أىا ولاا  ٖتقةمل ا١تهامل نبةها اهنا اههما ا د  ولةئحت  وبعد  دإلدي ْتد  يف احكدام ٖتقةدمل ا١تهدامل نمعدضدا إلعهممده 
نلدم نل واناددًتاض والددبان ا٠تددهل  وبعدد  دإلدي تهدداول اهمددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل بعئدم ا٠تددهل ندد  حةدد  تىمةدده ا

ويمهةدز  د ا اإلب د  أب ده حد  انممجداأ واإلمقئةد  واٟتامدحت إلده  نإلقىاا  ا فىإلةحت واإلوقجةحت  كهدا تهداول اهممده ٔتبا
 .ن  بىاكَت اإلب ىث ا١تعافد  اإليت أىلت ٖتقةمل ا١تهامل وتىلعت اةه

  ومدد   21 "  إلئعدددا دمحم الأىياددذحتقيػػق ادلنػػاط دراسػػة أصػػولية تطبيقيػػةن "٤تكددم بعهددىا كهددا يىمدد  ْتدد 
تهاول يف ا١تب   ا ول نهه تعدي  ٖتقةمل ا١تهامل وا١تصطئ ا  دا  اإلصدئحت بده واإلوددوق بةهجدا  كهدا تهداول حنةدحت 

ئدذ و كداح اإلم ئةد  ٖتقةمل ا١تهامل وا ىااه وا٫تةحت انممجاأ اةه   وتعددض إلدبعض ا١تاداا  اإلمطبةقةدحت ا١تمعئقدحت بزكدا  اٟت
 اش.ب  واإلموديمل بُت اإلزومُت إلماااى يف اإلهوقحت ولدمحت اإلهد  

"  حتقيػػق ادلنػػاط عنػػد األصػػولييف كأثػػره يف اخػػتالؼ الفقهػػاءاكهددحت ا١تجهددحت ْتدد  بعهددىان " وندد  اإلب ددىث
١تهجنةددحت ا فددىإلةُت يف نوجددىم ٖتقةددمل ا١تهددامل واإلودددق بةهدده وبددُت   حةدد  تطدددق اةدده  22 اإلكددةهنجبدددا ةم اإلدٛت  إلعبدد 

غددَته ندد  ا١تصددطئ ا   وا٫تةمدده وتقاددةهاته  ونعددايَت اإلم قددمل ندد  ومددىأه يف اإلوددد  واإلدديت المخئصددجا ندد  اإلغددزاِف 
هدا ا ده نبةها اهنا لمحت تمه   يف ا أإلحت اإلهقئةحت وا١تقموةا  اإلئغىيحت واإله د اإلعقئذ واإلعدل واٟت  وطبةعحت ا شدةاة  ك

 اإلوقجاة.  بُت خمهلننتهاول اهد انخمهل يف ٖتقةمل ا١تهامل 
وم  اقد    د و  نادمن ا  اإلوكدد اللدهنذ اٟتاأيدحت ا دد   ٖتدت اهدىان: انممجداأ بم قةدمل ا١تهدامل اقده 

 م  وم نت اةجا ْتىث ا ي   ون  ا٫تجا:2013ه/ 1434اإلىام  واإلمىم   يف اإلكىيت 
أىا اةددده نوجدددىم اإلىامددد    حةددد   23 " إلعبددد هللا بددد  بةدددهادلنػػػاط أتصػػػيالن  االجتهػػػاد بتحقيػػػقْتددد  بعهدددىان " 

                                       
  ىبةد  ا خدد 26ه  واٞتدزة اإل دان  اإلعد أ 1424  شدىال 20اٞتدزة ا ول  اإلعد أ   رللػة العػدؿاإلعقة   فاٌف ب  اب  اإلعزيز. "ٖتقةمل ا١تهدامل"  20- 

 ه.1426
 ه.1426  ية ادلعاصرةرللة البحوث الفقهالأىياذ  اإلعدا دمحم. "ٖتقةمل ا١تهامل أىالحت افىإلةحت تطبةقةحت". 21- 
  58  اإلعدد أ رللػػة الشػػريعة كالدراسػػات اإلسػػالميةاإلكدةهن  ابدد  اإلدددٛت  جبدددا ةم. "ٖتقةدمل ا١تهددامل اهدد  ا فددىإلةُت واهددده يف اخدمهل اإلوقجدداة". 22- 

 م.2004لبمه   -ه1425  ىمب 19اإلاهحت 
الفكػػر اإلسػػالمي احلاديػػة عشػػرة: االجتهػػاد بتحقيػػق ادلنػػاط فقػػو نػػدكة مسػػتجدات ابدد  بةدده  ابدد هللا. " انممجدداأ بم قةددمل ا١تهددامل قفددةهً ". 23- 
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واإلمىم  نمعدضا ٟتامحت اإلعاَف جُف نعداحت اإلىام  و ى  اإلىام  اإلد ي ٭تمدايف ١تعدامده وولداا  اإلمعددل ائةده  وند    ادد يف 
تهددداول ا٫تةدددحت ائددق قهدددَت اإلىامددد  يف ا حكددام  نمطدمدددا إلكةوةدددحت جامددداة اإلصدد ابحت وحكهجدددم  ادددهو  ائدددق دإلدديس اقددد  

   دكددد نهجنةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل ٖتقةددمل ا١تهددامل ونوجىندده ندد  دكددد شددذة ٦تددا اوىأه اإلغددزاِف يف نادداإلكه اإله ديددحت  وندد 
 قفةه وتهزيه  وَن  ٭تققه  واجملان  ا١تقًتححت إلم قةقه  وفهااحت ا١توا ةم. 

ٕتداو ا اإلقاإلدب ا فدىِف اٟتافددد ومد  تىفد  جُف ان اإلغدزاِف واإل داطل مد  ولدعا نوجددىم ٖتقةدمل ا١تهدامل  واهنهدا 
إلم قةددمل ا١تهددامل يف اإلقةدداا جُف ٖتقةددمل ا١تهددامل يف أااددد  نقابئددحت إلقةدداا اإلعئددحت  وان اٞت يدد  اهدد ٫تا  ددى اإلعهددىم قفددةه 

  دىا  وا شدخا  كفضدااحت افدىإلةحت  واممودق اهدد اإلغدزاِف يف نابد  ٖتقةمل ا١تهامل  م  واإل هىل توديعا  وان اإل اطل
   مل ١تقدد نمُت ا وُف   ديددحت واإل ا ةددحت  قئةددحت  ويف كدد  دإلددي بددٌت اإل دداطل ائددق اإلغددزاِف والددمئجم نهددهاامقدداى ٖتقةددمل ا١تهددا

 كها تىف  جُف ان اول ٤تقمل إلئههامل  ى ن  يمىمه جإلةه ا٠تطان.  

" إلعنةدددد  مالددددم حتقيػػػػق ادلنػػػػاط كتنقيحػػػػو كخترجيػػػػو يف ادلصػػػػطلح األصػػػػويوكدددد إلي مُدددد َِّم ْتدددد  بعهددددىان "
ديدد  ٖتقةدمل ا١تهددامل وحكهده واٟتامددحت جإلةده وإلزوندده إلوقده اإلددهو  وتقىا دا وفددئمه نإلقةدداا   تهدداول اةده تع   24 اإله دهذ

كهدددا تعددددض إلمعديددد  تهقدددةح ا١تهدددامل وحكهددده وفدددئمه نإلقةددداا واإلاددد  واإلمقادددةم وندددا  دددى يف نعدددٌت اإلدددهص  وتطددددق 
 إلمعدي  ٗتديل ا١تهامل وحكهه وفئمه نلخاإلحت  واإلعهمحت بُت ٖتقةمل ا١تهامل وتهقة ه وٗتد٬ته.

آليػػات حتقيػػق ادلنػػاط ككسػػا لو كمسػػلك ا تهػػد   بددُت ا ْتدداث اإلدديت مدد نت يف اإلهدد و  ْتدد  بعهددىان "وندد
وأنإلددحت اإلًتكةددب الضددايف  واٟتامددحت جإلةدده وا٫تةمدده   ومدد  تعدددض اةدده إلم قةددمل ا١تهددامل  25 "  إلع هددان ابدد  اإلدددحةمفيػػو

قةددمل ا١تهددامل جُف ماددهُت: اإلقاددم وشدددوطه  وولدداائه ٥تئدده دإلددي ٔتاددئي اجملمجدد  اةجددا إب٬تددا   ومدد  ماددم ولدداا  ٖت
 ا ول اإلىلاا  اإله ديحت اإلق ٯتحت نمه ئحت بىلاا   قئةحت وولاا  اقئةحت  واإلقام اإل ان اإلىلاا  اٟت ي حت.  

  ومد  اممصدد ائدق ناديفإلحت َند   26 " إلعبد  اٟتهةد  ا داقمػن ققػق ادلنػاطكها ُم َِّم اةجا ْت  نجدم بعهدىان "
انممجاأ إب٬تا  ندكزا ائق تقاةم اإل اطل إله  وند    تطددق ١تاديفإلحت اخدمهل ٭تقمل ا١تهاملا  حة  تهاول تقاةم 

اِقمل نخمهل ا  ا١تداأ اإلم قةمل اةه  كها ْت  يف اٞتجا  اإلقااهحت بم قةمل ا١تهامل  وىاى اهنا تمه   يف ا١توديت 
وند    امدًتح ٖتقةدمل ا١تهدامل   ٖتقةدمل ا١تهدامل   وا نحت  وا١تح خهل دإلي إلكةوةحتووِف ا ند وا٠تبَت واإلقاضذ وا١تكئ

                                                                                                                     
 .43 -42م   20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8. اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت  الواقع كالتوقع

عشػرة: االجتهػاد  ندكة مستجدات الفكر اإلسػالمي احلاديػةاإله هذ  انة  مالم. "ٖتقةمل ا١تهامل وتهقة ه وٗتد٬ته يف ا١تصطئح ا فدىِف". 24- 
 م.20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8  اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت  بتحقيق ادلناط فقو الواقع كالتوقع

نػػدكة مسػػتجدات الفكػػر اإلسػػالمي احلاديػػة عشػػرة: االجتهػػاد ابدد  اإلدددحةم  ا هددان. "آإلةددا  ٖتقةددمل ا١تهددامل وولدداائه وناددئي اجملمجدد  اةدده". 25- 
 م.20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8  اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت  الواقع كالتوقعبتحقيق ادلناط فقو 

  ندكة مستجدات الفكر اإلسالمي احلاديػة عشػرة: االجتهػاد بتحقيػق ادلنػاط فقػو الواقػع كالتوقػعا اق  اب  اٟتهة . "ن  ٭تقمل ا١تهدامل". 26- 
 م.20/2/2013 -18مل ه ا١تىاا10/4/1434 -8اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت  
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 ند  ة اإل دديعحت وخد اة اإلقدا ىن ونمخصصدُتيف اإل اون اإلعانحت ّتج  ٚتااذ نالاذ ن  خدهل ٣تئد  يودم اقجدا
ومددد  امددداأ اإلباحددد  وااددداأ ٔتدددا مددد م وامدددًتح نددد  حئدددىل ائهةدددحت حت يف ا١تىضدددى  ا١تدددداأ اإلم ددددي  إلددده  ا ددد  ا٠تددد   واإل ىايددد

 .نوة  
  تعددض اةده  27 " إلعبد  اجملةد  اإلهنداىقيق ادلناط يف كقػ  تن يػل األحكػاـأثر حتوك إلي م م ْت  بعهدىان "

١تصطئح ٖتقةمل ا١تهامل  وابعاأه يف ا ىا  ا اعال وااداأ ا اعدال وتهزيد  ا حكدام  كهدا تهداول أوى ٖتقةدمل ا١تهدامل يف 
إلعىان  ا١تداهد  يف وم  ا حكام  وتطدق ١تايفإلحت اإلم قةمل ا١تآِف لبةه إلىم  ا حكام  ون    أىا اإلم قةمل يف ا

 ايئىإلحت ا١تقاف   واإلم قةمل يف نااإلي اإلك   ا  نآن  ا١تقاف .

مػػتالت اإلخػػالؿ مبػػنهج حتقيػػق ادلنػػاط إمهػػاالن أك وندد  بددُت ا ْتدداث اإلدديت مدد نت يف اإلهدد و  ْتدد  بعهددىان "
اةدده انممجدداأ    نجدد  اةدده ببةددان نعددٌت ٖتقةددمل ا١تهددامل إب٬تددا     تطدددق ١تددا يقدد  28 " ٢تددان اٛتدد  ابدد  اإل ددكىىإسػػاءة

ونددا يمهاوإلدده ٖتقةددمل ا١تهددامل  واٟتكددم اإل ددداذ اهدد  ا فددىإلةُت واهممدده بم قةددمل ا١تهددامل  ونعدداَف نددهجل ٖتقةددمل ا١تهددامل  
 وضدن ن ه ائق نآن  الخهل بمطبةمل نهجل ٖتقةمل ا١تهامل ن  خهل اإلمىل  يف ادض نايفإلحت اإلىنة واإل اة. 

حتقيػػػق ادلنػػػاط يف اخػػػتالؼ ا تهػػػدين منػػػاذج دالػػػة قد ػػػة  أثػػػر االخػػػتالؼ يفومُددد َِّم اةجدددا ْتددد  بعهدددىان "
  تعددض اةده  لدبان انخدمهل يف ٖتقةدمل ا١تهدامل وافدىل اإلم بدت نهده  كهدا  29 اإلدٛت  اإلكدةهن"  إلعب كمعاصرة

بعض اإلوقجداة  وتطددق إلدبدُت خدمهل انتهاول بعض اإلههاديف اإلوقجةحت اإلق ٯتحت  هدد انخدمهل يف ٖتقةدمل ا١تهدامل يف 
 .  اإلعصديحتنخمهاا  اإلوقجةحت ناإلههاديف اإلوقجةحت  هد انخمهل يف ٖتقةمل ا١تهامل 

ادلفػػاىيم األصػػولية بػػيف الػػرتاث مدد م إلئهددا٘تد اإلدد وِف اإل اإلدد  إلئعئددىم اللددهنةحت بعهددىان " ويىمدد  ْتدد  ٥تمصددد
 بدى  اإل دديعحت وتغدَت   تعددض اةده إل 30 " إلعهد ب  شدي  اإلادئهذكادلعاصرة حتقيق ادلناط اخلاص كمثالو أمنوذجان 

وام  ال اان  وتطدىى اإلوقده وافدىإله  واضددن انممجداأ يف اإلعئدحت و دذ تهقدةح ا١تهدامل وٗتدديل ا١تهدامل وٖتقةدمل ا١تهدامل 
 وتعديوجا  ون    تهاول نايفإلحت اإلميفأيب نإلودن يف اإلمعئةم يف ا١ت اىا ا٪تىدما ائق ٖتقةمل ا١تهامل ا٠تا . 

                                       
ندكة مستجدات الفكر اإلسالمي احلادية عشرة: االجتهػاد بتحقيػق ادلنػاط اإلهناى  اب  اجملة . "اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف وم  تهزي  ا حكام". 27- 

 م.20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8  اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت  فقو الواقع كالتوقع
نػػػدكة مسػػػتجدات الفكػػػر اإلسػػػالمي احلاديػػػة عشػػػرة:  . "ندددآن  الخدددهل ٔتدددهجل ٖتقةدددمل ا١تهدددامل ج٫تدددانً او جلددداة ". ابددد  اإل دددكىى   دددان اٛتددد28- 

 م.20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8  اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت  االجتهاد بتحقيق ادلناط فقو الواقع كالتوقع
ندكة مسػتجدات الفكػر اإلسػالمي ا١تهامل يف اخمهل اجملمج ي  ٪تاديف أاإلحت م ٯتحت ونعافدد ".  اإلكةهن  اب  اإلدٛت . "اهد انخمهل يف ٖتقةمل29- 

 -18ه ا١تىاادددمل 10/4/1434 -8  اإلكىيدددت: اهددد ق شدددَتاتىن اإلكىيدددت  احلاديػػػة عشػػػرة: االجتهػػػاد بتحقيػػػق ادلنػػػاط فقػػػو الواقػػػع كالتوقػػػع
 م.20/2/2013

ادلػػػادتر الػػػدكي الثالػػػث للعلػػػـو ًتاث وا١تعافدددد  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل ا٠تدددا  ون اإلددده ا٪تىدمددداً". اإلادددئهذ  اهدددد بددد  شددددي . "ا١تودددا ةم ا فدددىإلةحت بدددُت اإلددد30- 
 م.6/3/2007 -4  نصد: كئةحت اإلعئىم  مانعحت ا١تهةا  اإلسالمية كالعربية كقضااي اإلعجاز يف القرآف كالسنة بيف الرتاث كادلعاصرة
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االجتهػػاد الفقهػػي مػػن أىالددا  نىمدد  ٣تئددحت الحةدداة بعهددىان " ندد  وندد  اإلب ددىث الإلكًتو ةددحت ْتدد  ٥تمصددد
   ومدد  تهدداول اةدده نوجددىم ٖتقةددمل ا١تهددامل   31 " إلوديدد  شددكدياالسػػتنباط إا التن يػػل: فقػػو حتقيػػق ادلنػػاط منوذجػػا

 وضىابطه وانخمهل يف ٖتقةمل ا١تهامل واهده يف تهزي  ا حكام اإلوقجةحت.

  مصرؼ الراجحيالقسم الثاين: دراسات علا 
س ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ٔتصدددل اإلدام ددذَف يع ددد اإلباحدد  ائددق أىالددا  تطبةقةددحت ١تهجنةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل يف مددداىا  

يف  أىالددا  تهاوإلددت كدد  واحدد   نهجددا نىضددىاا ائددق حدد    أون اإلمطدددق اةدده ١تهجنةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل وإلكهدده ومدد 
مىا دددا حةددد  جهندددا ن تمعئدددمل   وإلددد إلي لدددة كد ا اإلباحددد  لددددأا أون ٤تمدددداىا  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت ٔتصددددل اإلدام دددذ

      .ٔت كئحت   ا اإلب  
اح ث أىالحت تطبةقةحت ائق نصدل اإلدام ذ  تهاوإلدت نىضدى  ا١تاداوإلةحت انممهااةدحت إلئهصداىل نقافد ا 

ػاادل"بعهىان:    "ساكلية االجتماعية للمصارؼ اإلسالمّية يف ضػوء مقاصػد الشػريعة: مصػرؼ الراجحػي منوذجن
 م. 2016  اٞتانعحت اللهنةحت اإلعا١تةحت ا١تاإلةزيحت   وخديحت بهت جبدا ةمإل

دلضػػاربة ادلشػػرتكة يف حسػػاتت االسػػتثمار يف ا"وكدد إلي أىالددحت نقاى ددحت تطدمددت ١تىضددى  ا١تودداىبحت بعهددىان: 
  جبددددا ةم ىٛتددد  ابددد  اإلقددداأ   "ادلصػػػارؼ اإلسػػػالمية: دراسػػػة مقارنػػػة بػػػيف مصػػػرؼ الراجحػػػي كبنػػػك معػػػامالت

 م. 2016  ا١تاإلةزيحت اٞتانعحت اللهنةحت اإلعا١تةحت 
لتػػػورؽ ادلصػػػريف كتطبيقاتػػػو يف ادلصػػػارؼ اإلسػػػالمية: بنػػػك ا "وتىمددد  أىالدددحت اددد  نىضدددى  اإلمدددىىق بعهدددىان: 

 م. 2012  اٞتانعحت اللهنةحت اإلعا١تةحت ا١تاإلةزيحت   اب ان هللا ٥تماى  إل"الراجحي مبالي اي منوذجا
عقػود ادلراةػة يف البنػػوؾ اإلسػالمية: دراسػػة ضػػوابا "و هداك أىالدحت نقاى دحت حددىل نىضدى  ا١تداْتدحت بعهدىان: 
  اٞتانعددحت اللددهنةحت اإلعا١تةددحت ٛتد  ابدد  اإلقدداأى جبددا ةم   "مقارنػة بػػيف مصػػرؼ الراجحػػي كبنػػك معػػامالت مػػالي اي

 م.2010ا١تاإلةزيحت  كئةحت اٛت  جبدا ةم  ىلاإلحت نامامَت  
  يقػػػات للتمويػػػل الشخصػػػي:بػػػادئ كتطبم"وكددد إلي تىمددد  أىالدددحت نقاى دددحت اددد  اإلمهىيددد  اإل خصدددذ بعهدددىان: 

اٞتانعدحت اللدهنةحت   هد  ابد هللا جلد اق    "دراسة مقارنة بيف مصرؼ الراجحػي مبػال اي كبنػك إسػالـ ادلػالي م 
  م.2010 اإلعا١تةحت ا١تاإلةزيحت  كئةحت اٛت  جبدا ةم  ىلاإلحت نامامَت  

هجنةدحت ٖتقةدمل ا١تهدامل يف ن ند ي جدد خئى دا  ائدق نصددل اإلدام دذ  اإلادابقحت اإلمطبةقةحت  ىالا ونإله د يف اإل
 .   مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام ذ

                                       
  ا١تهئكدحت ا١تغدبةدحت: اإلدابطدحت دراسػات دلوقػع رللػة اإلحيػاءشكدي  ادي . "انممجاأ اإلوقجذ ن  انلمهبامل جُف اإلمهزي : اقه ٖتقةمل ا١تهامل ٪تىدماً". 31- 

يى ةدددددددددى  24: انطددددددددده     ىيدددددددددخhttp://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5707#div_Formاه يدددددددددحت إلئعئهددددددددداة. 
 م.2014
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يف اٞتا دب اإله ددي اةبدٍت ائةجدا ويودة   جداةادموة  نهبع  ادض اإل ىالا  اإلاابقحت ي جدد إلئباحد  ا ده لو 
جإلةجددا  جد ن تددزال اٟتامددحت نالددحت ١تزيدد  ندد  اإل ىالددا  يف  دد ا ا١تىضددى   حةدد  اوفددت  دد و  ناددمن ا  اإلوكدددد 

اٟتاأيدددحت ا دددد  ٔتخاطبدددحت "كئةدددا  اإل دددديعحت واإلقدددا ىن وامادددام اإلوقددده وافدددىإله يف اٞتانعدددا  اللدددهنةحت  اللدددهنذ 
  ودإلددي   ددداً ١تددا  32 بمىمةدده  بجدداة اإلطئبددحت واإلبدداح ُت ندد  امدد  ج٧تددا  اطدوحدداتم ا كاأٯتةددحت يف ٣تددال ٖتقةددمل ا١تهددامل"

 ك دددد  يف ظدد  اإلمطدددىى اإلعئهددذ ا١تماددداى  ٢تدد ا ا١تىضددى  نددد  تعئددمل يف اإلهدددىا ل اإلعصددديحت وا١تادددمن ا  اإلوقجةددحت  اإلدديت
 وا١تامهد.

ىم ٖتقةدمل ا١تهدامل هجنةحت ا فدىإلةُت يف نوجد١ت ْتامحت ١تزي  ن  انلمقداة واإلم ديداإل ىالا  اإلاابقحت   اه تزال
س نلضدددااحت إلبةدددان اهدددد ٖتقةدددمل ا١تهدددامل يف اإلمطبةقدددا   كهدددا ان اإل ىالدددا  اإلددديت ْت دددت يف ناددداإلي وتهقة ددده وٗتد٬تددده

  جضدااحت جُف ان اإل ىالدا  جمدداةا  اإله دد اةجدا  وتدىطئ ١تد  ٭تقدمل ا١تهداململس َف تقادهجا بطديقدحت ت جدد ٖتقةمل ا١تها
ا اهدد يكدىن ٢تدمد  اإلديت   و ي وَف تىضح ا نىى اإليت ٭تققىهندااإليت تهاوإلت ٤تققذ ا١تهاملس َف تدبط بُت اققُت وا١تااإل

اماوى ٥تمئوحت يف ا١تايفإلحت اإلىاح    ادهو  ائدق  دايفوجخ يف انخمهل حىل نهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل وتطبةقاتا واهد ا
  واهد ددا خئددى كدد  اإل ىالددا  اإلاددابقحت ندد  أىالددحت تطبةقةددحت ١تهجنةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل وتطبةقاتددا يف نصدددل اإلدام ددذ

  حة  جهنا َف تك  ن  ا  ال اإلباح ُت.
حةدد  لددةقىم ب ىالددحت و دد ا نددا لددةقىم بدده اإلباحدد  ناددمعةها ن تبدداىك وتعدداُف ونعمصددها بدده ونمددىكه ائةدده  

 نهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل أىالحت افىإلةحت  نمخ ا ن  مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام ذ ا٪تىدماً.
  ىم ٖتقةددددمل ا١تهدددامل وتهقة دددده وٗتد٬تددددهودإلدددي ندددد  خدددهل مةددددام اإلباحدددد  بم ديدددد نهجنةددددحت ا فدددىإلةُت يف نوجدددد
 ددديف  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل  واأإلمددده وا٫تةمددده نلضدددااحت إلبةدددان اإلصددده  واإلوددددوق بةهجدددا  كهدددا ا ددده لدددةهجض نإلك ددد  اددد   

  اددهو  ائددق دإلدديس اف دده لددةبُت نادداإلي ٖتقةددمل ا١تهددامل  ندد  تقاددةهجا واهدددهواٟتامددحت جإلةدده واماددانه وكةوةددحت ٖتقةقدده 
١تهددامل   اودده ادد  ا دده لةك دد  ادد  ٤تققددذ اإلئك دد  ادد  ٤تققةجددا  وتددىطئ اإله ددد اةجددا جمددداةا بطديقددحت ت جددد 

   .م ٔتااإلي ٖتقةمل ا١تهامل  ودإلي إلةهجض ك  ٔتا ٮتصه  ن  ىبطجواماانجم ونا اإل ي ٭تققى ه
نهجنةدددحت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل يف نصددددل اإلدام دددذ وأىالدددحت  وفددد ويف اٞتا دددب اإلمطبةقدددذ لدددةعه  اإلباحددد  ائدددق 

لددةقاىن مددداىا  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ٔتصدددل اإلدام ددذ حةدد  كا ددت ا١تقاى ددحت ٦تكهددحت ندد  ا١تعددايَت كهددا    اواهد ددتطبةقاتددا 
ا٢تةبدددا  اإل ددداةحت إلبةدددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت و٣تهىادددحت أإلددحت اإل كدددحت وبهددي اإلدددبهأ   وضددىابط  وامدداوى ومدددداىا  اإل ددداةحت 

   اإلمطبةقا .   يف ائق اهد ٖتقةمل ا١تهامل  ودإلي إلئىمىل 
  

                                       
. اإلكىيت: اه ق ندكة مستجدات الفكر اإلسالمي احلادية عشرة: االجتهاد بتحقيق ادلناط فقو الواقع كالتوقعاإلبةان ا٠تمانذ واإلمىفةا . 32- 

 .7م   20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8شَتاتىن اإلكىيت  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



15 
 

 ىيكل البحث العاـ

 الباب التمهيدم: خطة البحث
  الباب األكؿ: مفهـو حتقيق ادلناط كما لو صلة بو كمسالكو كزلققوه

  مفهـو حتقيق ادلناط كتنقيحو كخترجيوالفصل األكؿ: 
  ا١تب   ا ول: نوجىم ٖتقةمل ا١تهامل
  ا١تب   اإل ان: نوجىم تهقةح ا١تهامل
  ا١تب   اإل اإل : نوجىم ٗتديل ا١تهامل

  ا١تب   اإلداب : اإلصه  واإلودوق بُت ٖتقةمل ا١تهامل وتهقة ه وٗتد٬ته ونهجل اإلغزاِف يف نصطئ جا
  ادلناط كأمهيتو كاحلاجة إليو كأقسامو كأدلتو ككيفيتو كأثره الفصل الثاين: نشأة حتقيق

  ا١تب   ا ول:   يف  ٖتقةمل ا١تهامل وا٫تةمه واٟتامحت جإلةه
  ا١تب   اإل ان: اماام ٖتقةمل ا١تهامل واأإلمه وكةوةمه واهده

  الفصل الثالث: مسالك حتقيق ادلناط
  ا١تب   ا ول: تعدي  نااإلي ٖتقةمل ا١تهامل واماانجا

   ا١تب   اإل ان: نااإلي ٖتقةمل ا١تهامل أبأإلحت ن دواةحت ا حكام
  نٟتنايف ا١تب   اإل اإل : نااإلي ٖتقةمل ا١تهامل 

ا١تب   اإلداب : نااإلي ٖتقةمل ا١تهامل أبأإلحت ومى  ا حكام  
  الفصل الرابع:  زلققو ادلناط كأقسامهم

  عافدي ا١تب   ا ول: اماام ٤تققذ ا١تهامل اه  اإلعئهاة اإلق انق وا١ت
  ا١تب   اإل ان: ٤تققى ا١تهامل ٔتااإلي اأإلحت ا حكام

  ا١تب   اإل اإل : ٤تققى ا١تهامل نٟتنايف
  ا١تب   اإلداب : ٤تققى ا١تهامل ٔتااإلي ومى  ا حكام

 الباب الثاين: منهجية حتقيق ادلناط مبصرؼ الراجحي كتطبيقاهتا كأثرىا
  لراجحيالفصل األكؿ: منهجية حتقيق ادلناط يف مصرؼ ا
  ا١تب   ا ول: ٤تققى ا١تهامل يف نصدل اإلدام ذ

  ا١تب   اإل ان: كةوةحت ٖتقةمل ا١تهامل ٔتصدل اإلدام ذ
  الفصل الثاين: حتقيق ادلناط يف اخلدمات مبصرؼ الراجحي

  ا١تب   ا ول:  ٖتقةمل ا١تهامل يف انامهاأا  ا١تامه يحت واإلوهاان  واإل يىن
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  يف اإلبطاما ا١تب   اإل ان: ٖتقةمل ا١تهامل 
 ا١تب   اإل اإل : ٖتقةمل ا١تهامل يف اإلصدل واإلقدض واٟتىاإلحت واإلىكاإلحت

  ا١تب   اإلداب : ٖتقةمل ا١تهامل يف اإلميفنُت
 الفصل الثالث: حتقيق ادلناط يف التمويل مبصرؼ الراجحي
  ا١تب   ا ول: ٖتقةمل ا١تهامل يف بةى  ا م  وا١تداْتحت واإلائم

  يف الماى  ا١تب   اإل ان: ٖتقةمل ا١تهامل
  ا١تب   اإل اإل :  ٖتقةمل ا١تهامل يف ا١ت اىكحت وا١تواىبحت وانلمصها 

  ا١تب   اإلداب : ٖتقةمل ا١تهامل يف اإلقبض واإلودااب
  الفصل الرابع: حتقيق ادلناط يف االستثمار مبصرؼ الراجحي

  ا١تب   ا ول: ٖتقةمل ا١تهامل يف ا لجم
  اأيمل انلم هاىيحتا١تب   اإل ان: ٖتقةمل ا١تهامل يف اإلصه

  ا١تب   اإل اإل : ٖتقةمل ا١تهامل يف ا٢ت اا إلئ اان 
  الفصل اخلامس: حتقيق ادلناط يف ادلعامالت ادلنهي عنها مبصرؼ الراجحي

  ا١تب   ا ول: ٖتقةمل ا١تهامل ن١تعانه  اإلدبىيحت
 ا١تب   اإل ان: ٖتقةمل ا١تهامل يف ا٠ت نا  واإلقدوض واإلصدل

  اخلادتة
 اإلب   ماال 

  تىفةا  اإلب  
  ادللحقات

  ا١تصاأى وا١تدام 
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 مفهـو حتقيق ادلناط كما لو صلة بو كمسالكو كزلققوه :الباب األكؿ

 تنقيحو كخترجيومفهـو حتقيق ادلناط ك  :الفصل األكؿ

 حتقيق ادلناط مفهـو :ادلبحث األكؿ

 : تعري  التحقيق لغة كاصطالحااألكؿادلطلب 

 التحقيق لغةتعري  
ومدىن  واٟتقةقدحت: ندا يصدَت جإلةده  ٬تدب وىأ يف نن اٟتاة واإلقال يف ناأ   حدمل  حدمل ٭تدمل حقدا اي: ومدب

 اكد اٟتدمل ه  و جحكانائق ف حت اإل ذة و اٟتمل ي ل و  .حمل ا ند وومىبه  وبئغت حقةقحت   ا: اي يقُت شيف ه
مل : واحد  اٟتُقدىِق  واٟتامدحت: اإلقةاندحت  ٝتةدت . واٟتَداٟتاد    واإلمئوةدملاٞتةد  نلدمخدايفن  جإلةده و ودد اإل وتدمد اإلباط   

بددد إلي  ن  اةجدددا َحدددىاّق ا ندددىى  وَحَقْقدددُت ا ندددد وَاْحَقْقمُدددُه ايوددداً  جدا َٖتَق ْقمُدددُه وفدددد  نهددده ائدددق يقدددُت  واحققدددت 
 ا ندد حقددا وحددمل هللااي: فد  مت   َحق َقددُت مىإلَده وظه ده َٖتْقةقددااإل دذة اي: اومبمده  واْلددَمْ َقْقُمُه اي: الدمىمبمه  و 

مددىل نهدده : وموددت ائددق حقةقمدده  و اي وحقىمددا  وحققددت ا٠تدد  احقدده  اتدده حقددا  وحددمل ا نددد باهبمددهو  اومبدده اي:
  وحققدت إلكدم اائهده وااددل حقةقمده :: اان احدمل إلكدم ا٠تد   ايخد  بئغجدما ن  َف يامةقهى  ناإلدم   ف ابه ج

وٖتققددت ا نددد  اداددت حقةقمدده  ووموددت ائددق حقدداامل ا٠تدد  اي اداددت بدد إلي  واحددمل هللا اٟتددمل: اظجددده واهبمدده  
 . 33 انىىه  واحققت ائةه اإلقواة: اومبمه  واحققت ح ىه وحققمه جدا اعئت نا كان ٭ت ى

واحقه اي: ٖتققده وفداى نهده ائدق يقدُت  وٖتقدمل اهد ه ا٠تد  فدح  وكدهم ٤تقدمل اي: ىفدُت  واٟتقةقدحت ضد  
   وحقددمل اإلقددىل واإلقوددةحت واإل ددذة وا نددد احكهدده  ويقددال اجملددا   وحقددمل ا نددد اهبمدده وفدد مه  يقددال: حقددمل اإل دد

حقدددمل اإل دددىن احكدددم  ادددنه  وكدددهم ٤تقدددمل اي: ٤تكدددم اإلصدددهعحت ىفدددُت  واإلم قةدددمل: نددد  حقدددمل  الهبدددا  نإلددد إلة  
واإل  ددان  وحقددمل ا نددد: اهبمدده وفدد مه. وحق ددمَل ٭تقِّددمل ٖتقةًقددا اجددى ٤ُتقِّددمل  وا١توعددىل ٤ُتق ددمل  ومدد  حق ددمل  مدداال ْت دده 

  .  34 اّك  ا  ودإلي بطُدق اإلّم قةمل ا١تخمئوحت  كاإلب   واإلم دي واإلم مةمل واإلم ّبتاهَبمجا و 

                                       
. ٖتقةددمل: نجد ي ا١تخزونددذ  وجبددا ةم اإلادداندااذ.  أ.م   أاى ونكمبدحت ا٢تددهل  العػػيف دد . 170  ا٠تئةد  بدد  اٛتد  بدد  اهددو   ا١تمددىىف: اإلودا ةد ي33- 
. ٖتقةددمل: ابدد  اإلاددهم دمحم  دداىون.  أ.م   أاى معجػػم مقػػاييس اللغػػة ددد . 395ابدد  ادداىا  اٛتدد  بدد  ادداىا بدد   كددداة   ا١تمددىىف:  .6   3يف

. ٖتقةدمل: الصػحاح جج اللغػة كصػحاح العربيػة دد . 393اٞتى دي  جٝتااة  بد  ٛتداأ   ا١تمدىىف:  .15  2م  يف 1979 - د1399اإلوكد  
اإلز٥ت دددي  ٤تهددىأ بدد  اهدددو  .1462- 1460   4  يف4م  مل1987 -  ددد1407اٛتدد  ابدد  اإلغوددىى اطدداى. بددَتو : أاى اإلعئددم إلئههيددُت  

  1م  مل1998 - دد1419 نل  اةىن اإلاىأ. بَتو   إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةدحت  . ٖتقةمل: دمحمأساس البالغة د . 538ب  اٛت    ا١تمىىف: 
 .204 -203  1يف 

. ٖتقةددمل: يىلدد  اإل ددةخ دمحم. بددَتو   فددة ا: ا١تكمبددحت سلتػػار الصػػحاح ددد . 666 يدد  اإلدد ي  اإلدددا ي  دمحم بدد  اا بكددد بدد  ابدد  اإلقدداأى   ا١تمددىىف: 34- 
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ونإله د جُف نا ماة يف ا١تعدامم واإلقدىانة   يمبدُت ان اإلم قةدمل نصد ى إلئوعد  حقدمل  وإلده نعدان ا يد   وند  
واإل  دان  واإلب د  ابد  ا: اإلىمدىل ائدق حقةقدحت ا ندد  واإلعئدم بده  ونعدامده  وجظجداىه  وجحكانده  وجهباتده نإلد إلة  

واإلم ددي واإلمد مةمل واإلم بّدت  واإل د  واإلةقددُت واإلمصد يمل واإلىمدىن  وكئجدا نعددان نقصدىأ   جهدا  وجن كدان ا١تقصددىأ 
نهجدددا نإل ىمدددحت ا وُف الهبدددا   ادددفن نمدددذ ا١تعدددان ن يادددمغٌت اهجدددا  جد جهندددا جندددا نقددد نا  إلمهبدددا  او  مددداال إلددده  

إلئىمدددىل ائدددق حقةقمددده واإلعئدددم بددده  ونعدامددده وجظجددداىه   مةمل واإلم بّدددت افهبدددا  ا ندددد يمق نددده اإلب ددد  واإلم ددددي واإلمددد
 وجحكانه  ون    اإلمص يمل به ظها او يقةها ل٬تابه.   

 التحقيق اصطالحا تعري  
  ومد  مداة يف ا١تىلدىاحت اإلوقجةدحت اإلكىيمةدحت يف  35 ب ل اٞتج  لهبا  ا١تايفإلحت  وجمانحت اإلد إلة  ائةجدا اإلم قةمل:

  . 36 واإلم بت افطهحا: تودي  اإلىل  واٞتج  ١تعداحت حقةقحت اٟتال ا١تداأناأ  ٖتقمل ا  د: ت بت. 

 الثاين: تعري  ادلناط لغة كاصطالحا ادلطلب
 تعري  ادلناط لغة

مددداة يف نددداأ   اإلهدددىمل كهددداا١تهدددامل: ائدددق و ن َنْوَعددد  الدددم نكدددان الانطدددحت واإلهةاطدددحت ن دددممل نددد  اإلوعددد  انمل  و 
  واددهن نهددىمل بهةاطجددا  ىطددا  اي: ائقمجددا  طددت اإلقدددن بهةاطجدداونهدده مددى٢تم:   إلئوعدد  انمل يهددىملنصدد ى   ددىمل  

بوددهن جدا احبدده وتعئددمل ْتبدده  ومدد  مةدد  إلبعدد  ا١توددا  :  ةددامل   هنددا نهىطددحت بودده  اخدددى تمصدد   ددا ن تكدداأ تهقطدد   
ومددال ا٠تئةدد : ا١تدد ا  اإلدد هث نهىطددا  ن٢تهددز اي: نمعئقددا   ددا  وكدد  نددا ائددمل ندد  شددذة اجددى  ددىمل  وا  ددىامل: 

 اإلةمل  ويقال:  ةط ائةه اإل ذة ائمل ائةهس مال ىما  ب  مة  ا ل ي:ا١تع
    "بهأ  ا  ةطت ائذ ٘تااهذ                                واول اىض ن  مئ ي تدا ا"

ونهده اي: ائقت ائذ حدو ي. والانطحت اإلمعئةمل والإلصاق  و ذ تعئةمل اإل دذة ائدق اإل دذة  وجإلصدامه بده. 
يعئقددىن  ددا    ودا  ا ددىامل: شددند  كددا ىااي: اائقدده تعئةقددا ا ىطدده  ىطدداو  اي: ائقمدده  إلىتدد  :  طددت اٟتبدد  نمددى٢تم

                                                                                                                     
  1.  أ.م   أاى اإلدد اى   يفادلعجػػم الوسػػيا٣تهدد  اإلئغددحت اإلعدبةددحت نإلقددا د .  .77   5  ملم1999 - ددد1420اإلدد اى اإلههىدمةددحت   -اإلعصددديحت

  2م  مل1988 - دد1408. أاى اإلهوداا  إلئطباادحت واإله دد واإلمى يد   معجػم لغػة الفقهػاءمئعنذ  دمحم ىواا. وحان  فاأق مهةدل.  .188 
. اهدد  اٛتد  94   2م  مل1993م  تصدىيد: 1988 - دد1408. أن دمل: أاى اإلوكدد. القػاموس الفقهػيةدب  لدع ي. ابى م .123 

 .531   1  يف1م  مل2008 - د1429.  أ.م   ااَف اإلكمب  معجم اللغة العربية ادلعاصرة د . ٥1424تماى اب  اٟتهة    ا١تمىىف: 
أاى اإلكمددب اإلعئهةدددحت  . بددَتو   إلبهددان: هنايػػػة السػػوؿ نػػرح منهػػاج الوصػػػوؿ ددد . 772اللددهىي  ابدد  اإلدددحةم بدد  اٟتاددد  بدد  ائددذ   ا١تمددىىف: 35- 

 -ه1407. كدات دددددذ: اإلصددددد ل ببئ دددددد   قواعػػػػػد الفقػػػػػواإل كددددديت  دمحم اهدددددةم الحادددددان اجملددددد أي.  .336    1م مل1999 - دددددد1420
 .221   1م  مل1986

  10يف  2 دد   مل1427 -1404اإلكىيدت: أاى اإلاهلد    ند  و اى  ا ومدال واإل داون اللدهنةحت اإلكىيمةدحت. . ادلوسوعة الفقهية الكويتيػة36- 
 .228   10. يف142 
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ٟتدد ي   وانمل اكدد  نددامل: اهددامل جدا ائددمل  ونددامل جدا طدددح  ونهدده:  ددا ندكد مدداة   ومدد  اام اٞتا ئةددحت اإلاددهح
 .    37 انامل هللا اهي ا لىا اي: ا ا٢تا

أ  ا هدا اإلمعئةدمل  ند  تعئةددمل اإل دذة ائدق اإل دذة اي: تعئةددمل اا١تهدامل  دى اإلمعئةدمل والإلصداق وانتصددال  وا١تددا
 حكم نايفإلحت ائق حكم كئذ. 

 ادلناط اصطالحا تعري 
اإلعئدحت اإلديت ىتدب ائةجدا  دإلدي   وند ق اٟتكدماهندحت ائد معئده  و واضااه جإلةده به اإل د  اٟتكم ائملنا ا١تهامل: 

وائددمل ائةجددا   هنددا نكددان  ىطدده اي  ومدد  ىبددط  ددا اٟتكددماٟتكددم يف ا فدد   ااإلعئددحت يف اإل ددداةا  نهددامل اٟتكددم  
 .   38 تعئةقه

 َ اوةوددذ ان  ابدد  اإلددد اق ويف ا١تىلددىاحت اإلوقجةددحت اإلكىيمةددحت  نهددامل اٟتكددم اهدد  ا فددىإلةُت: ائمدده ولددببه  وبدَددُت 
نهدددامل اٟتكدددم ونمعئقددده كهدددا يكدددىن ائدددحت نهصىفدددحت او نادددمهبطحت يكدددىن مااددد   كئةدددحت نهصىفدددحت او ٣تهعدددا ائةجدددا  "

  ود ددب اإلدد ىيٍت جُف ان ا١تهددامل يطئددمل ائددق نوددهىن اإلقاادد    39 اددَت إلدده بددبعض ا ىاادده"امواددَت ا١تهددامل نإلعئددحت تو
اإلم ددديعةحت او اإلوقجةددحت  او نعددٌت ا فدد  اإلكئددذ اإلدد ي ىبددط بدده حكددم نهجددا  ويطئددمل كدد إلي ائددق ائددحت حكددم اإلددهص 

                                       
. ٖتقةدمل: دمحم ادىض ندادب  هتػذيب اللغػة دد . 370. ا   دي  دمحم ب  اٛت    ا١تمىىف: 455   7. يفالعيف د . 170اإلودا ة ي   ا١تمىىف: 37- 

. لعػػربلسػػاف ا ددد . 711. ابدد  نه ددىى  دمحم بدد  نكدددم بدد  ائددق   ا١تمددىىف: 22   14  يف1م  مل2001بددَتو : أاى جحةدداة اإلددًتاث اإلعدددا  
. نػػرح تنقػػيح الفصػػوؿ ددد . 684ددد اإلقدددايف  اٛتدد  بدد  جأىيدد  بدد  ابدد  اإلدددٛت    ا١تمددىىف: 418   7  يف3ه  مل1414بددَتو : أاى فدداأى  

. اإلقدايف  اٛت  ب  جأىي    ا١تمىىف: 388   1م  مل1973 - د1393ٖتقةمل: طه اب  اإلدؤول لع    أ.م   شدكحت اإلطبااحت اإلوهةحت ا١تم     
. ٖتقةدددمل: اددداأل اٛتددد  ابددد  ا١تىمدددىأ  وائدددذ دمحم نعدددىض   أ.م   نكمبدددحت  دددزاى نصدددطوق اإلبدددا   صػػػوؿ يف نػػػرح ا صػػػوؿنفػػػا س األ دددد . 684

. نػػػرح سلتصػػػر الركضػػػة دددد . 716. اإلطدددىيف  لدددئةهان بددد  ابددد  اإلقدددىي بددد  اإلكدددده   ا١تمدددىىف : 3086   7  يف1م  مل1995 - دددد 1416
ابد  ابد  هللا  حاد  بد  اهدد   .232   3  يف2م  مل1987 - دد1407إلدلداإلحت  ٖتقةمل: اب  هللا ب  اب  ااد  اإلًتكدذ   أ.م   نالادحت ا

  3  يف1م  مل1928. تددى  : نطبعددحت اإلهجوددحت  األصػػل امػػامع إليضػػاح الػػدرر ادلنلومػػة يف سػػلك  ػػع اموامػػع ددد . 1347 ا١تمددىىف: بعدد  
 21. 

. ٖتقةدمل: نىادمل بد  ابد  هللا بد  ابد  اإلقداأى  نكدحت ا١تكدندحت: ورسػالة يف أصػوؿ الفقػ د . 428اإلُعْكَ ي  اٟتا  ب  شجان ب  اٟتا    ا١تمىىف: 38- 
. ٖتقةدددمل: دمحم ابددد  ادلستصػػػفا دددد . 505اإلغدددزاِف  دمحم بددد  دمحم بددد  دمحم   ا١تمدددىىف:  .83 -79   1م  مل1992 -ه1413ا١تكمبدددحت ا١تكةدددحت  

ائددددذ بدددد  اا ائددددذ بدددد  دمحم   ا ندددد ي  .282 -281   1م  مل1993 - ددددد 1413اإلاددددهم ابدددد  اإل ددددايف   أ.م   أاى اإلكمددددب اإلعئهةددددحت  
  3أن ددمل: ا١تكمددب اللددهنذ.  أ.     أ.مل   يف -. ٖتقةددمل: ابدد  اإلددد اق اوةوددذ  بددَتو اإلحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـ ددد . 631 ا١تمددىىف: 

. نػرح تنقػيح الفصػوؿ دد . 684اإلقددايف   ا١تمدىىف:  .3086   7. يفنفا س األصوؿ يف نرح ا صػوؿ د . 684اإلقدايف      .302 
التحبػ  نػرح  دد . 885. ا١تددأاوي  ائدذ بد  لدئةهان   ا١تمدىىف: 232   3. يفنرح سلتصر الركضػة دد . 716: اإلطىيف   ا١تمىىف .388 

م  2000 - دد1421. ٖتقةمل: اب  اإلدٛت  اٞت ي   واىض اإلقدن  واٛت  اإلاداح  اإلدداض  اإلادعىأيحت: نكمبدحت اإلدشد   التحرير يف أصوؿ الفقو
. ا١ت يهددحت ا١تهددىى : مػػذكرة يف أصػػوؿ الفقػػو دد . 1393هقةطذ  دمحم ا نددُت بد  دمحم ا١تخمدداى بدد  ابد  اإلقدداأى   ا١تمددىىف: اإل د. 3451   7  يف1مل

 .291   5م  مل2001نكمبحت اإلعئىم واٟتكم 
 . 1.  ا٢تانشس تعئةمل ىمم 302   3. يفاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ د . 631ا ن ي   ا١تمىىف: 39- 
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 .   40   لىاة اهبمت نإلهص او الٚتا  او اإلقةاااإلم ديعذ اٞتزاذ
ائددق اإلقاادد   اإلكئةددحتس ج٪تددا  دى ندد  مبةدد  اإلمىلدد  يف افدد  ا١تصددطئح نبةهدداً وىاى اإل دهقةطذ ان جطددهق ا١تهددامل 

ان: "ا١تهددامل  هددا إلددة  ٔتعهدداه انفددطهحذ   دده إلددة  ا١تددداأ بدده اإلعئددحت  وج٪تددا ا١تددداأ بدده اإلددهص اإلعددام وتطبةددمل اإلددهص يف 
اححت يف ااددددداأه  ددددى  دددد ا اإلهددددى  ندددد  ٖتقةددددمل ا١تهددددامل  ون ٮتوددددق ان يف ادددد ه ندددد  ٖتقةددددمل ا١تهددددامل ناددددا٤تحت  ون ن دددد

 . 41" انفطهح
  واإلدد ااذوا ندداى  وا١تاددم اذ ا١تهددامل واإلدد إلة   وإلئعئددحت اٝتدداة ك ددَت  ٗتمئدد  نخددمهل انفددطهحا   ونهجددا:

اوضح ىشة  اإلد ي  اٟتدىاىي يف إلبدان اإلقةداا ان اإلعئدحت م  و   وا١تىمبوا١تاهد  واٟتان  واإلباا  وا١تقموذ اإلابب و 
اددا١تداأ نإلعئددحت  ا هددا اإلىفدد  ا١تعدددل إلئ كددم   نعداددحت إل بددى  اٟتكددم.يف  دد ه ا١تىاضدد  كدد  نددا معئدده اإل ددد  اندداى  

وكئجدا نعدان فد ة حت   ائها أبن اإلعئهاة اخمئوىا يف تعديوجا ائق امىال ا يد    دكدد نهجدا اإل دىكان لدبعحت امدىال
كى ده   ونقبىإلحت  وانخمهل اةجا نبٍت ائق نايفإلحت تعئة  ااعال هللا واحكانه  وم  اخماى اإلباح  اإلمعدي  اإلادابمل

 . 42 اامد ا جُف اإلص حت وامئجا ااًتاض
كد  حكدم او اندد كئدذ او مودةحت كئةدحت توجدم نهجدا احكدام اٞتزاةدا  اإلديت تهد ىيف "وا١تقصىأ نإلقاا   اإلكئةحت: 

ائهدا أبن اإلعئهداة مد  اداى دا بمعداىي  ك دَت   و كئجدا نمقاىبدحت توةد  نعدٌت نم د اً  " ٖتت نىضىاجا وتهطبمل ائةجا
 .   43 اباىاتا  ونإلماِف اجذ ن ٗتديف ا  ا١تعٌت اإلاابملوجن اخمئوت 

ونإله ددد يف ا ن ئددحت اإلدديت ضددد ا ا فددىإلةىن إلدد ى قفددةئجم إلم قةددمل ا١تهددامل  ي جددد ان ا١تهددامل ن يقمصددد ائددق 
 اإلعئحت  وج٪تا ي ه  اإلقاا   اإلكئةحت  وا١ت ىك اإل داذ ايواً.   

                                       
. أن مل  بَتو : نالادحت اإلدلداإلحت  ةوث مقارنة يف الفقو اإلسالمي كأصولواإل ىيٍت  ام ذ.  .232   10يف .تيةادلوسوعة الفقهية الكوي40- 
  .1.  ا٢تانشس تعئةمل ىمم 119   1  يف2م  مل2008 -ه1429  2مل
 .292.  مذكرة يف أصوؿ الفقو د . 1393اإل هقةطذ   ا١تمىىف: 41- 
إرناد الفحػوؿ إا  د . 1250إل ىكان  دمحم ب  ائذ ب  دمحم   ا١تمىىف: ا .244    3. يفنرح سلتصر الركضة د . 716: اإلطىيف   ا١تمىىف42- 

اإلههئددحت   .110   2  يف1م  مل1999 - دد 1419. ٖتقةددمل: اٛتد  اددزو اهايدحت   أ.م   أاى اإلكمدان اإلعدددا  حتقيػق احلػػق مػن علػػم األصػوؿ
. 2016    5م  يف1999 - دددد1420. اإلددداض: نكمبدددحت اإلدشدد   الِفْقػػػِو اْلُمَقػػػاَرفِ اْلُمَهػػػذ ُب يف ِعْلػػِم ُأُصػػػوِؿ ابدد  اإلكدددده بدد  ائدددذ بدد  دمحم. 

. اإلدداض  ا١تهئكدحت اإلعدبةدحت اإلادعىأيحت  نكمبدحت امامع دلسا ل أصػوؿ الفقػو كتطبيقاهتػا علػا ادلػذىب الػراجحاإلههئحت  اب  اإلكده ب  ائذ ب  دمحم. 
. إلئقددايف جػ ء مػن نػرح تنقػيح الفصػوؿ يف علػم األصػوؿ  انفدد. . اإلغان ي  انفد ب  ائذ بد66    1م  مل2000 - د 1420اإلدش   
. ادلطلػق كادلقيػد. اإلصداا ي  ٛتد  بد  ٛتد ي. 365    2م  يف2000 - دد 1421 د . ىلاإلحت نامامَت  مانعحت ام اإلقدى  684 ا١تمىىف: 

 .347    1م  مل2003 -د 1423ا١تهئكحت اإلعدبةحت اإلاعىأيحت: اهاأ  اإلب   اإلعئهذ نٞتانعحت اللهنةحت ن١ت يهحت ا١تهىى   
  1  يف1م  مل2003 - دددد1424. إلبهدددان  بدددَتو : نالادددحت اإلدلددداإلحت  ُمْوُسػػػوَعة الَقواِعػػػُد الِفْقِهي ػػػةآل بىى دددى  دمحم فددد مذ بددد  اٛتددد  بددد  دمحم. 43- 
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   تدلناطكجو التسمية 
انلمعاى  واإلم بةهس  ن اٟتكم ائمل ائةجا و دةط  دا  وٝتةدت ائدحت  هندا غدَت  ٝتةت اإلعئحت نهاطا ائق ومه 

 . 44 حال ا   اخ ا ن  ائحت ا١تديض   هنا امموت تغَت حاإله

 ادلطلب الثالث: تعري  حتقيق ادلناط اصطالحا
 أون تعدد أ  نهددا ل اإلعئهدداة يف بةددان ا١تعددٌت ا١تددداأ ندد  نصددطئح ٖتقةددمل ا١تهددامل  ومدد  دكددد بعوددجا اإلكددةهن

تقادةها ههااةداً  تقاةم   مام بم ئةئجا وبةان اومه انتوداق وانخدمهل بةهجدا  ومادهجا الأىيادذ وابد  اإل دكىى 
 . 45 اصام واب  اإلدحةم تقاةها هههةا  وماهجا شكدي تقاةها ىناةاوماهجا اإلعقة  و 

ويدى اإلباح  ان اخمهاجا يف بعض اإلموافة  ن ٮتدمجدا اد  هههدحت نهدا ل ىاةادحت  لدة كد ا ندتبدحت ْتادب 
اإلًتتةب اإلزنان ٢تا  ودإلي حواظا ائق احقةحت ا لبمل يف اإلمقد ه  نلضدااحت إلئك د  اد  اول ند  الدمخ م  د ا 

 ا١تصطئح. 
 ذكر صورتيف من صور حتقيق ادلناطأكال: 

ىى  ا١تها ل ا فىإلةحت اإليت تطدمت ١تصطئح ٖتقةمل ا١تهدامل واد ادت بده  واول ند  دكدده يع    ا ا١تهجل ن  نك
  اشدداى إلدد إلي مبئدده  ومدد  بددُت ان ٖتقةددمل ا١تهددامل َندد ائددقاإْلُعْكددَ ِيِّ واإلدد ي لددبمل اإلغددزاِف بدد إلي  وَف يطئدد  اإلباحدد  

اٟتكدم  ا١تعدوادحت عئحتاإل تبةُت اجملمج  :إلود   واإل اننائةجا  اجمله اإلقاا   اإلكئةحت  : انممجاأ يف ٖتقةملا ول س ىاان
 . 46 نممجاأودإلي نيف اإلود   أبهنا نىمىأ بهص او جٚتا  

                                       
رَفْػُع النَِّقػاِب  دد . ١899تمدىىف: اإلدمدامذ  اٟتاُت ب  ائذ ب  طئ حت   ا .83 -79.  رسالة يف أصوؿ الفقو د . 428اإلُعْكَ ي   ا١تمىىف: 44- 

. ٖتقةمل: َاْٛتَ  ب  ٤ته د  اإلادداح  وابد  اإلددٛت  بد  ابد  هللا اٞتد ي   اإلدداض  ا١تهئكدحت اإلعدبةدحت اإلادعىأيحت: نكمبدحت اإلدشد  إلئه دد َعن تنِقيح الّشهابِ 
نام دمحم ب  لدعىأ اللدهنةحت نإلدداض   د  مانعحت ال1407  افئه ىلاإلحت نامامَت إلئاداح   ىم ت لهحت 1م  مل2004 - د1425واإلمى ي   

  3. يفاألصػل امػامع دد . 1347. ابد  ابد  هللا   ا١تمدىىف: بعد  388.  نرح تنقػيح الفصػوؿ د . 684. اإلقدايف   ا١تمىىف: 286   5يف
 21. 

"ٖتقةدددمل ا١تهدددامل أىالدددحت افدددىإلةحت الأىيادددذ  اإلعددددا دمحم.  .83 -77اإلكدددةهن. "ٖتقةدددمل ا١تهدددامل اهددد  ا فدددىإلةُت واهدددده يف اخدددمهل اإلوقجددداة".  45- 
اب  اإل كىى   ان اٛتد . "ندآن  الخدهل ٔتدهجل ٖتقةدمل ا١تهدامل ج٫تدانً  .15 -11  ه.1426  رللة البحوث الفقهية ادلعاصرةتطبةقةحت". 

شددَتاتىن    اإلكىيددت: اهدد قنػػدكة مسػػتجدات الفكػػر اإلسػػالمي احلاديػػة عشػػرة: االجتهػػاد بتحقيػػق ادلنػػاط فقػػو الواقػػع كالتوقػػعاو جلدداة ". 
حتقيػػق ادلنػػاط كأثػػره . شددديد .97 -84اإلعقةدد . "ٖتقةددمل ا١تهددامل".   .7  م.20/2/2013 -18ه ا١تىااددمل 10/4/1434 -8اإلكىيددت  

شدكدي  اديد . "انممجداأ  .13 -9اب  اإلدحةم. "آإلةا  ٖتقةمل ا١تهامل وولاائه ونائي اجملمج  اةده".   .25 -23.  يف اختالؼ الفقهاء
  ا١تهئكدددددددددحت ا١تغدبةدددددددددحت: اإلدابطدددددددددحت اه يدددددددددحت إلئعئهددددددددداة. رللػػػػػػػػػة اإلحيػػػػػػػػػاءاإلوقجدددددددددذ نددددددددد  انلدددددددددمهبامل جُف اإلمهزيددددددددد : اقددددددددده ٖتقةدددددددددمل ا١تهدددددددددامل ٪تىدمددددددددداً". 

http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5707#div_Form4 -2  م.2014يى ةى  24انطه :     ىيخ. 
 .79.  رسالة يف أصوؿ الفقو د . 428اإلعك ّي   ا١تمىىف: 46- 
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 . 47 واإل هقةطذاب  ب ىان ن  ا١تعافدي  و٦ت  اخ    ا ا١تهجل  ا ا١تهجل لاى اب  م انحت واإلطىيفوائق   
 : االقتصار علا صورة كاحدة من صور حتقيق ادلناطاثنيا

اممصددد  دد ا ا١تددهجل ائددق فددىى  ندد  فددىى ٖتقةددمل ا١تهددامل  ومدد  مدداة  بعددض اإلصددىى نقةدد   ندد  اخددمهل يف 
 اإلمقةة   وبعوجا نطئقحت  إل ا ىاى اإلباح  تقاةم   ا ا١تهجل جُف هههحت اماام: 

 بنص أك إ اع ادلناطالقسم األكؿ: تقيد 
نهدامل اٟتكدم اةده  ا١تهدامل: انممجداأ اةهدا كدان ون  اواا  ن  تبٌت   ا ا١تهجل اإلغزاِف نبةهدا أبن ا١تدداأ بم قةدمل

 . 48 بهص او جٚتا  ن حامحت جُف المهباطه  إلك  تع ى  نعدامه نإلةقُت االم ل ائةه أبناىا  ظهةحت انعئىن
ه: انممجدداأ يف بةددان ان وتبعدده يف  دد ا ا١تددهجل اإلاددبكذ واإلزىك ددذ واإل ددىكانس حةدد  اداددىا ٖتقةددمل ا١تهددامل أب دد

اإلكهدال لاى اب  نوئدح  و  ائق   او    49 اإلهزا  ٤ت  صىى اإليف  نىمىأبهص او جٚتا   مهائةاإلىف  ا١تمومل ائق 
 . 50 هاماب  ا٢ت

 القسم الثاين: تقيد ادلناط بنص أك إ اع أك استنباط
  ٖتقةمل ا١تهامل أب ده "اإله دد يف نعدادحت ومدىأ اإلعئدحت يف يعد بُت تن  اواا  ن  اخ    ا ا١تهجل ا ن ي حة  

وائةدده لدداى ابدد     51 نعدامجددا يف  واددجا  ولددىاة كا ددت نعدواددحت بددهص او جٚتددا  او الددمهبامل"آحدداأ اإلصددىى بعدد  

                                       
. ركضػة النػا ر كجنػة ادلنػا ر يف أصػوؿ الفقػو علػا مػذىب اإلمػاـ أمحػد بػن حنبػل دد . 620اب  م انحت  اب  هللا ب  اٛت  ب  دمحم   ا١تمدىىف: 47- 

نػػػػرح  دددد . 716: اإلطددددىيف   ا١تمدددىىف .145 -144   2  يف2م  مل2002 - دددد1423اإلددددّان إلئطباادددحت واإله ددددد واإلمى يددد    أ.م   نالادددحت 
ادلدخل إا مذىب اإلماـ أمحػد  د . 1346اب  ب ىان  اب  اإلقاأى ب  اٛت  ب  نصطوق   ا١تمىىف:  .235 -233  3. يفسلتصر الركضة

إل ددددهقةطذ   ا١تمددددىىف: ا .303 -302   2ه  مل1401ذ  بدددَتو : نالاددددحت اإلدلدددداإلحت  . ٖتقةددددمل: ابددد  هللا بدددد  ابدددد  اادددد  اإلًتكددددبػػػػن حنبػػػػل
 .292.  مذكرة يف أصوؿ الفقو د . 1393

 .281.  ادلستصفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 48- 
إلئبةوددداوي ا١تمدددىيف .  نهجدددايف اإلىفدددىل جُف ائدددم ا فدددىل  اإلهبػػػاج يف نػػػرح ادلنهػػػاج دددد . 771ابددد  إلادددبكذ   يف اإلددد ي  ابددد  اإلى دددان   ا١تمدددىىف 49- 

البحػر ا ػيا يف  دد . 794اإلزىك دذ   ا١تمدىىف:  .83 -82   3م   أ.مل   يف1995 - دد 1416 د . بَتو : أاى اإلكمدب اإلعئهةدحت  785
. ٖتقةددمل: لددة  ابدد  تشػػني  ادلسػػامع امػػع اموامػػع ددد . 794. اإلزىك ددذ  دمحم بدد  ابدد  هللا بدد   دداأى   ا١تمددىىف: 324   7. يفأصػػوؿ الفقػػو

اإل ددددىكان   ا١تمددددىىف:  .320   3م  يف1998 - ددددد1418وابدددد  هللا ىبةدددد    أ.م   نكمبددددحت مدطبددددحت إلئب دددد  اإلعئهددددذ وجحةدددداة اإلددددًتاث   اإلعزيددددز 
 .142   2. يفإرناد الفحوؿ د . 1250

ددَ َحان   أ.م   نكمبددحت اإلعبأصػػوؿ الفقػػو ددد . 763ابدد  نوئددح  دمحم بدد  نوئددح بدد  دمحم   ا١تمددىىف: 50-   - ددد  1420ةكددان  . ٖتقةددمل: اجدد  بدد  دمحم اإلا 
التقريػػر  ددد . 879ابدد  انددَت حددايف  دمحم بدد  دمحم بدد  دمحم  ويقددال إلدده ابدد  ا١تىمددت اٟتهوددذ  ا١تمددىىف:  .1301 -1300   3  يف1م  مل1999

  3  يف2م  مل1983 - دددد1403 دددد . اإلهاشدددد: أاى اإلكمدددب اإلعئهةدددحت  861. إلئكهدددال ابددد  ا٢تهدددام  ا١تمدددىىف:كالتحبػػػ  يف نػػػرح كتػػػاب التحريػػػر
م  1932 - ددد 1351 -. نصددد: نصددطوق اإلبدداا اْٟتئَددِل تيسػػ  التحريػػر ددد .  972َت نأشدداه  دمحم انددُت بدد  ٤تهددىأ   ا١تمددىىف: . اندد193 

 .43   4 أ.مل   يف
 .302   3. يفاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ د . 631ا ن ي   ا١تمىىف: 51- 
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 . 52 اإلزا  يو  اإل كيتن  ا١تعافدي  اإل ي  اخ وا   ا ا١تهجل و  وا١تدأاويواإلموما ان  اإلاااايت 
 القسم الثالث: إطالؽ ادلناط

   53 أب ده: "ٖتقةدمل اإلعئدحت ا١تمودمل ائةجدا يف اإلودد "وم  اخ    ا ا١تهجل اإلقدايف واللهىي  اعدادا ٖتقةدمل ا١تهدامل 
 . 54 و بعجم ائق دإلي هئحت ن  ا   اإلعئم ن  اإلق انق وا١تعافدي 

 : الشموؿ كالتوسعاثلثا
ومد  مداة  دد ا ا١تدهجل شددانه إلئههجندُت اإلاددابقُت  ونىلدعا ٢تهدا يف اإلمطبةددمل  ند  اإلميففددة  واإلموصدة   وندد  

قةدمل ا١تهدامل "ان يدهص هللا ائدق تعئةدمل اٟتكدم ٔتعدٌت ادام كئدذ  اةه دد يف ىواأ   ا ا١تهجل اب  تةهةحت حةد  اددل ٖت
واداده يف ندىط  آخدد "ان يعئدمل اإل داى  اٟتكدم ٔتعدٌت كئدذ اةه دد    55 هبىته يف آحاأ اإلصىى او ا ىا  دإلي اإلعام"

 .   56 يف هبىته يف بعض ا  ىا  او بعض ا اةان"

                                       
. ٖتقةددمل: لددع  بدد  غديددد بدد  )أك: هنايػػة الوصػػوؿ إا علػػم األصػػوؿ  بػػديع النلػػاـ ددد . 694ابدد  اإلاددااايت  اٛتدد  بدد  ائددذ بدد  تغئددب  ا١تمددىىف 52- 

اإلمومددا ان  ناددعىأ بدد  اهددد   ا١تمددىىف:  .626   2  يف أ. .م م  ىلدداإلحت أكمددىىاه  مانعددحت ام اإلقدددى  1985 - ددد1405نجدد ي اإلاددئهذ  
التحب  نػرح  دد . 885. ا١تدأاوي   ا١تمىىف: 154    2. نصد: نكمبحت فبةح   أ.     أ.مل   يفنرح التلويح علا التوضيح د . 793

 -ه1407. كدات ددذ: اإلصدد ل ببئ ددد   قواعػػد الفقػػواإل كدديت  دمحم اهددةم الحاددان اجملدد أي.  .3452   7. يفالتحريػػر يف أصػػوؿ الفقػػو
  1م  مل1994 - دد1414دكز ا١تخطىطدا  واإل دداث واإلىاثادمل  . اإلكىيت: نتلخيص األصوؿاإلزا  ي  ههاة هللا.  .221   1م  مل1986

 42. 
 .3089   7.يفنفػا س األصػوؿ يف نػرح ا صػوؿ دد . 684. اإلقددايف     389.  نػرح تنقػيح الفصػوؿ دد . 684اإلقدايف   ا١تمىىف: 53- 

 .336.   هناية السوؿ نرح منهاج الوصوؿ د . 772اللهىي   ا١تمىىف: 
الغيػػث   دد .826ابد  اإلعدامدذ  اٛتد  بد  ابد  اإلددحةم    :  .320   3. يفتشػني  ادلسػامع امػع اموامػػع دد . 794اإلزىك دذ   ا١تمدىىف: 54- 

اإلدمدامددذ   ا١تمددىىف:  .588م    2004 - ددد1425. ٖتقةددمل: دمحم  نددد حنددا ي   أ.م   أاى اإلكمددب اإلعئهةددحت  اذلػػامع نػػرح  ػػع اموامػػع
نػػرح الكوكػػب  ددد . 972ابدد  اإلهندداى  دمحم بدد  اٛتدد  بدد  ابدد  اإلعزيددز  ا١تمددىىف:  .294   5. يفالّشػػهابِ رَفْػػُع النَِّقػػاِب َعػػن تنِقػػيح  ددد . 899
اإلعطدداى  حادد  بدد   .201 -200   4  يف2نددد  مل1997 - ددد1418. ٖتقةددمل: دمحم اإلزحةئددذ  و زيدده ٛتدداأ   أ.م   نكمبددحت اإلعبةكددان  ادلنػػ 

ابد   .338    2. أاى اإلكمدب اإلعئهةدحت  يفامػالؿ ا لػي علػا  ػع اموامػع حانية العطار علا نػرح دد . 1250دمحم ب  ٤تهىأ   ا١تمىىف: 
علػم أصػوؿ الفقػو كخالصػة  دد . 1375خدهل  ابد  اإلى دان   ا١تمدىىف: . 22   3. يفاألصػل امػامع دد . 1347اب  هللا   ا١تمدىىف: بعد  

االجتاىػات الفقهيػة عنػد أصػحاب احلػديث يف اجملة . . اب  اجملة   ٤تهىأ اب  75. نصد: نطبعحت ا١ت ن   أ.     أ.مل    جريخ التشريع
م  مانعددحت 1968م   أ.مل   ا فدد  ىلدداإلحت أكمددىىاه   ىم ددت يف يى ةددى 1979 - ددد 1399. نصددد: نكمبددحت ا٠تددا٧تذ  القػػرف الثالػػث اذلجػػرم
 .63   1م  مل2001 - ددد1421. نكمبددحت اإلعبةكددان  علػػم ادلقاصػػد الشػػرعية. ا٠تدداأنذ   ددىى اإلدد ي  بدد  ٥تمدداى. 382ا   ددد نإلقددا د    

  1م  مل1997 - ددد1418. إلبهدان  بددَتو : نالادحت اإلدددان إلئطباادحت واإله ددد واإلمى يد   تيسػػُ  علػػم أصػوؿ الفقػػو  ابد  هللا بدد  يىلد . اٞتد ي 
 187- 188. 

. ٖتقةدمل: دمحم شيعة القدريػةمنهاج السنة النبوية يف نقض كالـ ال د . 728 ا١تمىىف:  اٟتهبئذ  اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم 55- 
 .474    2  يف1م  مل1986 -ه1406ىشاأ لاَف  مانعحت النام دمحم ب  لعىأ اللهنةحت  

. ٖتقةمل: اب  اإلدٛت  ب  دمحم ب  مالم  ا١ت يهحت اإلهبىيحت: ٣تهد  ا١تئدي رلموع الفتاكل د . 728اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف: 56- 
 .16    19م  يف1995 - د1416ص   اإل دي   اج  إلطبااحت ا١ت
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ان ي بددت اٟتكددم ٔت ىكدده اإل ددداذ  إلكدد  يبقددق " ا١تهددامل: ٖتقةددمل اإل دداطل نبةهدداً نعددٌت وائددق  دد ا ا١تددهجل لدداى
ا أإلدحت ا١تهدامل ند  خدهل بةا ده ان كد   قةدملويمنئق نهجل اإل اطل يف اإلمىل  ٔتوجىم ٖت   57 اإله د يف تعةُت ٤تئه"

تدمد  جُف  ق ندحت اإل ا ةدحت  قئةدحتنهدامل اٟتكدم  وا١ت ٖتقةدملتدمد  جُف  ا١تق نحت ا وُف   ديدحتائق نق نمُت: تقىم  حت داةاإل
قةددد    ا١تطئقدددحت و كئجدددا ا١تد  حكدددم ائدددق ااعدددال ا١تكئودددُت  ان ا١ت ددد ونقمودددق ا١تق ندددحت اإلهقئةدددحت وددد  اٟتكدددم اإل دددداذ  
مد  اكد  إلمقةةد   و نلطدهق او ن إلي اٟتكدم إلدل اٟتكدم  دا ائدق ندا ٖتقدمل ا ده نهدامل ا ز ج نقموق ا١تق نحت اإله ديحتو 

 . 58 إل داةا نا١تايفإلحت ظا د  ان 
 . 59 نبةها ا ه تهزي  اإلهق  ائق اإلئوظوتطدق ا١تىاق إلم قةمل ا١تهامل 

اممجداأ ١تعدادحت ٤تد  حةد  بةهدت نعدٌت ٖتقةدمل ا١تهدامل  نىلدىاحت اإلوقده اللدهنذ ا١تصدديحت اخ    و  ا ا١تهجل
ٟتاأهددحت ناإله ددد قددىم ندد  خددهل ياإلدد ي اإلمكةةدد   و نلددم   دد ا اإلعصددداإلعهدد  ْتكددم هللا ا١تعدددول  و ددى نددا يعدددل 

 . 60 اٟتكم ائةجامل ةطبمإل ا نهج ذ  يت  اإلا  ى ا  جا ن وتعةةه
: "جهبددا  نوددهىن اإلقاادد   حةدد  ادددل ٖتقةددمل ا١تهددامل أب ددهاإلدد ىيٍت مدد  اخمدداى  دد ا ا١تددهجل ندد  ا١تعافدددي  و 

اإلعانحت  او ا فد  اإلكئدذ  او اإلعئدحت يف اٞتزاةدا  واإلوددو  جنن اإلمطبةدمل  ب ددمل ان يكدىن كد  ند  ا١تودهىن واإلعئدحت 
 .    62   ا ا١تهجل ك َت ن  ا١تعافدي  وائق   61 نموًقا ائةه"

 تعاري  حتقيق ادلناط  مناقشة
  دا إلم اخ  نها ل اإلعئهاة يف تعديوجم إلم قةمل ا١تهدامل  ادفن اإلباحد  لةهام دجا ويهقد  ا ند  بعودجا  أون 

 جاداأ إلك  نهجل بهق .

                                       
 - دددد1417. ٖتقةدددمل: ن دددجىى بددد  حاددد  آل لدددئهان  أاى ابددد  اودددان  ادلوافقػػػات دددد . 790اإل ددداطل  جبددددا ةم بددد  نىلدددق بددد  دمحم   ا١تمدددىىف: 57- 

 .12   5  يف1م  مل1997
 .233 -231   3. يفادلوافقات د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 58- 
 - دد1416.  أ.م   أاى اإلكمدب اإلعئهةدحت  التػاج كاإلكليػل دلختصػر خليػل دد . 897ا١تىاق  دمحم ب  يىلد  بد  اا اإلقالدم  ا١تداإلكذ   ا١تمدىىف 59- 

 .13 -12   1  يف1م  مل1994
 ئحت ..  ا١تكمبحت اإل ان4   1نىم  و اى  ا ومال ا١تصديحت. يفو اى  ا ومال ا١تصديحت. . موسوعة الفقو اإلسالمي ادلصرية 60- 
 .120 -119   1.ىلةوث مقارنة يف الفقو اإلسالمي كأصولواإل ىيٍت. 61- 
دد  بدْ  حَاددُْت بد  َحاددْ .  62- . 468 -467   5 ددد  مل1427. أاى ابد  اٞتددى ي  معػا  أصػػوؿ الفقػػو عنػػد أىػل السػػنة كامماعػػةاٞتةدزان  ٤ته 
م  افددد   ددد ا اإلكمدددان ىلددداإلحت نامادددمَت  ىم دددت يف 2005 ي   اإلقدددا د : أاى اٟتددد االجتهػػػاد بتحقيػػػق ادلنػػػاط كسػػػلطانو.ايددد ي  ابددد اإلدٛت .   

م. 13/11/2001ه ا١تىاادمل 1422شدعبان  27اٞتانعحت ا نديكةحت ا١تومىححت نإلقا د   وم  دكد اإلباح  اقدب  مداال اإلب د  ا ده ُت اإلودداغ نهده 
"ٖتقةدمل ا١تهدامل اهد  ا فدىإلةُت واهدده يف اخدمهل اإلكدةهن.  .97اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهدامل".  . 139. ادلناط يف أصوؿ الفقوب يد.  .180 

 .61 -41ابدد  بةدده. " انممجدداأ بم قةددمل ا١تهددامل قفددةهً ".   .26.  حتقيػػق ادلنػػاط كأثػػره يف اخػػتالؼ الفقهػػاءشددديد.  .83اإلوقجدداة".  
 .13اب  اإلدحةم. "آإلةا  ٖتقةمل ا١تهامل وولاائه ونائي اجملمج  اةه".  
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خئدت كئهدحت اإلم قةدمل اأ يهحدظ ا دهون  ا١تها ل اإلادابقحت ي جدد ان ٖتقةدمل ا١تهدامل ٭تمدايف جُف   دد واممجداأ  و 
  يددداأي جُف تىمدد  نعدادددحت اإلم قةدددمل ائدددق اإلم قةددمل  واإلصدددىان الدددمخ ام كئهدددحت  63 ىي  و ددد ا أوىااإلمعدددبعددض يف 

  و هدداك كئهددا  اخدددى ك ددَت ندد  ا فددىإلةُتاخدددى تدداأي اإلغدددض يف اإلمعديدد  ككئهددحت  جهبددا   اإلدديت الددمخ نجا  
 ٠تاأنذ.ٯتك  المخ انجا يف اإلمعدي  ككئهحت  اإلميفك   واإليت المخ نجا ا

اإلقاادد   أبن تكددىن ٤تدد  جٚتددا     اإلقاادد   اإلكئةددحت ائددق اهنددا نهددامل يم قددمل اةجددا اإلوددد   ومةدد   دَ كِددومدد  دُ 
اخددديف  دد ا اإلقةدد  اإلقاادد   ا١تخمئدد  اةجددا  وإلكدد  اإلىامدد  ي جددد ان اإلوقجدداة اهئددىا نإلقىاادد  ا١تخمئدد  اةجددا ضدده  
ا١ت  ب اإلىاح   وائق لبة  ا١ت الس افن نع م اإلقىاا  يف ا١ت  ب ا١تداإلكذ ٥تمئد  اةجدا  وإلد إلي مداة  بصدةغحت 

اةجدا  وائدق اإلددغم ند  دإلديس اقد  اهد   دا اقجداة ا١تاإلكةدحت واد و ا نهاطدا  انلموجام  إلمشاى  جُف انخمهل 
ته ىيف ٖتمجا مزاةا  ك َت   كقاا    اإلغاإلب  د   دى كداقمل ام نا   حةد  اأىمدىا ٖتمجدا ناداا  ك دَت  ونهجدا: 

جن كا دت  ن  ائمل طهق انداتده ائدق اٟتدةض او اٟتهد   اةقد  اإلطدهق ائةده انمدزاً يف اٟتدال  إلغئبدحت اإل د  بىمىاده
ا١تدا  ٦ت  ٖتةض  و٦ت  يمىم  نهجا اٟته  و ى يطا ا  تهزيهً إلئغاإلب نهزإلحت اقمل  و ى اإلددامح  ومدال اشدجب: ن 

  ونإلمداِف اددفن اإلقاادد   ا١تخمئدد   64 يهندز ائةدده اإلطددهق جُف ان ٖتدةض  و ددى نبددٍت ائددق ان اإلغاإلدب إلددة  كدداقمل
 اه  ن  يقىل  ا.  اةجا تصئح  ن تكىن نهاطا ته ىيف ٖتمه اٞتزاةا 

بعودجم ةد  ميف تطبةمل ٖتقةمل ا١تهامل ان يكىن ا١تهدامل ا١تدداأ الٟتداق بده نعئىندا  و ك َت ن  ا فىإلةُت شًتمل  او 
آخدددون نددهجم    واطئددملك ددَت نددهجم انلددمهباملاضددال  بةههددا طدددق نعداددحت اإلعئددحت ا١تددداأ الٟتدداق  ددا بددهص او جٚتددا   

ًتمل ان ت بدت اإلعئدحت ا١تدداأ الٟتداق  دا بدهص او جٚتدا  او الدمهبامل    ويدى اإلباح  ا ه ن ي نااإلي هبى  ا١تهامل
 ٖتقةدملان اإلعئدحت يف  د ا د دب ا١تددأاوي نبةهداً جُف   و كدان ند  ناداإلكجاأبي نادئي   إبهبدا  اإلعئدحتب  ٭تقدمل ا١تهدامل 

أىا  يف تعئةقددده ائددق تعديدد  اإل ددداطل   كهددا د ددب جُف دإلددي هص او جٚتدددا  او غَت٫تددا ندد  اإلطددددقبدد ا١تهددامل ت بددت
إلم قةمل ا١تهامل حة  مال: "و  ا ن يئزنه ان تكىن اإلعئحت اةه هبمت نإلهص او الٚتا   ب  أبي طديمل ند  اإلطددق 

 . 65 اإلماعحت ت بت"
  وإلك  اإلهاظد يف تطبةقا  اإلعئهاة إلم قةمل ا١تهدامل ٬تد  ئحت ا١تداأ الٟتاق  اانتواق ائق اإلعبعوجم واشًتمل 

ان يكدددىن ٤تدد  وادداق ومبدددىل ندد  ٚتةددد   -حددىت يب ددد  يف ٖتقةقدده -"ادده ي دددًتمل يف ا١تهدداملا نددد خددهل دإلدددي  

                                       
 .21.   اختالؼ الفقهاءحتقيق ادلناط كأثره يفشديد. 63- 
 -865    2  يف1م  مل2006 - د1427. أن مل: أاى اإلوكد  القواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعةاإلزحةئذ  دمحم نصطوق. 64- 

866. 
يف افددىل  يػػرالتحبػػ  نػػرح التحر  ددد   885ا١تدددأاوي  ائددذ بدد  لددئةهان   ا١تمددىىف:  .12   5. يفادلوافقػػات ددد . 790اإل دداطل   ا١تمددىىف: 65- 

    7  يف1م  مل2000 - ددد1421اإلددداض: نكمبددحت اإلدشدد    -ٖتقةددمل: ابدد  اإلدددٛت  اٞتد ي   واددىض اإلقدددن  واٛتدد  اإلاددداح  اإلادعىأيحت .اإلوقده
3454. 
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اإلوقجدداةس دإلددي  هدداك ان اإلع يدد  ندد  اإلعئدد  وا١تهاطددا  اإلدديت اخمئدد  ا فددىإلةىن يف تعةةهجددا  وىغددم دإلددي ْت ددىا يف 
١تطعىنددحت ا ىبعددحت: ٖتققجدا يف آحدداأ اإلصددىى وا١تاداا   ن دد  اخددمهاجم يف تعةدُت ائددحت ٖتددده ىن اإلوود  يف ا فددهال ا

ندد  اإلدد  واإل ددعَت واإلمهددد وا١تئددح  اقدد  اخمئدد  اإلعئهدداة يف ٖت يدد  اس ااٟتهوةددحت يدد  بىن جُف ان اإلعئددحت  ددذ اإلكةدد  او 
اإلى ن ن  اٖتاأ اٞته   انا ا١تاإلكةحت ااإلعئحت اه  م  ذ: كىن تئي ا شةاة ند  ا١تقمدا  وا١تد خد ند  اٖتداأ اٞتده   

فددهال ندد  ا١تطعىنددا  ندد  اٖتدداأ اٞتدده . وندد  ان كدد  ائددحت ندد  اإلعئدد  واهدد  اإل ددااعةحت اإلعئددحت  ددذ: كددىن تئددي ا 
اإلاددددابقحت َف ٬تددددد انتودددداق ائةجددددا بددددُت اإلوقجدددداة اددددفن دإلددددي َف ٯتهدددد  ندددد  اإله ددددد يف ٖتققجددددا يف اٞتزاةددددا  ا١تعدوضددددحت  

 . 66 اانخمهل يف تعةُت ا١تهامل ن يا  اإلبان انام اإله د يف ٖتقةقه"
يت تعدددٍت اادددداأ ندددىاأ ٖتقدددمل اإلعئدددحت  ومددد  ا مقددد  ا اإلعطددداى نبةهدددا ان   واإلدددبعودددجم ابددداى  آحددداأ اإلصدددىى والدددمخ م

ا وُف الددمخ ام ابدداى  جحدد ى اإلصددىىس  ن كئهددحت آحدداأ تقموددذ ا دده ن ياددهق ٖتقةددمل ا١تهددامل جن جهبددا  اإلعئددحت يف 
  وإلددد إلي  67 آحدداأ نددد  فددىى ا  وإلدددة   ا ندددد كدد إلي بددد  ياددهق ٖتقةدددمل ا١تهدددامل جهبددا  اإلعئدددحت يف جحدد ى فدددىى ا

  ابددد  هللا  والدددمخ م ابددد  اإلادددااايت ابددداى  بعدددض اإلصدددىى  والدددمخ م ابددد  تةهةدددحت يف ندددىط  آخدددد  الدددمخ نجا ابددد
 واٞتةزان اباى  بعض ا  ىا  او بعض ا اةان.

ويامخ م ٖتقةمل ا١تهامل يف اإلصىى  اإليت ٗتوق اةجا اإلعئحت  وتكىن ٤ت   دزا   ومد  اشداى جُف دإلدي ابد  اإلعدامدذ 
الم ددك  تئددي اإلعبدداى   نبةهددا ان ٦تددا ن شددي اةدده ظجددىى ا٫تةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل وابدد  بدد ىان واإلعطدداى  إلكدد  اإلكددةهن 

حدددال خوااددده يف جحددد ى اإلصدددىى واإلىمددداا   اإلددديت تادددم اذ نددد  اإلباحددد  اإله دددد لهباتددده اةجدددا  غدددَت ان  ددد ا ن يوةددد  
ىغددم حصدد اهئةدحت ٖتقةدمل ا١تهدامل بمئدي اإلصدىى  جد تىمد  فددىى وومداا  ي جدد اةجدا ا١تهدامل يف اٞتزاةدحت مئةدا واضد ا و 

ووااقددده يف انلم دددكال اصدددام  نددداون دإلدددي اإلقةددد  أب ددده خدددديف ٥تدددديف   دإلدددي تكدددىن ن دددهىإلحت بعهئةدددحت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل
اإلغاإلب  كىن اك د اٞتزاةا  واإلودو  ٦تا ٮتوق اةجا ظجىى ا١تهامل ام مدايف جُف اممجداأ  ود دب اإلعقةد  جُف ان  د ا 

. ومددد  شددددح  ددد ه اإلعبددداى  اإلغدددزاِف مدددااًه:  68 جددداأاإلقةدد  يوةددد  ان ٖتقةدددمل اإلقااددد   يف اإلصدددىى اٞتزاةدددحت يادددم اذ انمم
ان اإلددن نهدىمل بىفد  اإلطعدم  -ند ه -"اإله د يف ٖتقةمل ومىأ ا١تهامل يف ٤ت  اإلهزا : ون اإلده ا ده جدا نن إلهدا نإلدهص

 اةمصدد ى إلهددا طداددان يف اإلهوددذ -أب دده  مدد  اإلطعددم -ندد ه -  او بمصددد٭ته 69 بقىإلدده: "ن تبةعددىا اإلطعددام نإلطعددام"

                                       
 .80اإلكةهن. "ٖتقةمل ا١تهامل اه  ا فىإلةُت واهده يف اخمهل اإلوقجاة".  66- 
حانية العطار علا نرح امالؿ ا لي علػا  د . 1250اإلعطاى   ا١تمىىف:  .43   4يف. تيس  التحرير د .  972انَت نأشاه   ا١تمىىف: 67- 

 .338    2. يف ع اموامع
 .22 -21.  حتقيق ادلنػاط كأثػره يف اخػتالؼ الفقهػاءشدديد.  .81اإلكةهن. "ٖتقةمل ا١تهامل اه  ا فىإلةُت واهده يف اخمهل اإلوقجاة".  68- 

 .91اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".  
  واإلدد اىمطٍت يف لددههه 6/400  واٛتدد  يف نادده ه 1214مددال اإلادد حان: "َف امدد ه  دد ا اإلئوددظ  وج٪تددا ومدد   نددا اخدمدده ناددئم يف فدد ة ه/69- 
  ادد  نعهددد بدد  ابدد  هللا  مددال: كهددت اٝتدد  ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقددىل: 5/283  واإلبةجقددذ يف لددههه 4/3  واإلط دداوي يف شدددح نعددان ا اثى 3/24

. أساس القيػاس د . 505اإل عَت. ا١تعم ". اإلغزاِف  دمحم ب  دمحم ب  دمحم  اإل ااعذ   ا١تمىىف:  -يىنب  -نإلطعام ن ًه ٔت  "  وكان طعانها "اإلطعام
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واضددد ان: احددد ٫تا: اإل ةدددان واإلعبةددد  واإلددد وى وا وان  افهندددا إلةادددت نطعىندددحت مطعددداً. واإل دددان: ا مدددىا  والهبدددا  
واإلوىاكه وا أويحت  افهندا نطعىندحت مطعداً. وبةهجهدا اولدامل نم دا حت إلدة  اٟتكدم اةجدا نإلهودذ والهبدا  مئةداً كد    

ا١تطعىندا  ام نا اة مدايف جُف  دى  ند  اإله دد  اإلكمان وأ   اإلبهوال واإلطُت ا ىندٍت واإلز اَوددان واهندا نعد وأ  ند 
. ونإله د ١تا ماإله اإلغزاِف  افن ا١تهامل يف اإلود  اهد نا يكدىن واضد اً   70 يف ٖتقةمل نعٌت اإلطعم اةجا او  وذ اهجا"

اف ه يكىن ٤تققاً يف ا١تايفإلحت مطعاً  ونه ىما كنزاذ ٖتدت كئدذ  أون حامدحت إلهممجداأ اةده ودإلدي إلىضدىحه  كهدا 
مددىا  اإلدديت ٖتقددمل اةجددا نهددامل اإلطعهةددحت  ويكددىن غددَت ٤تقددمل يف ا١تادديفإلحت مطعدداً  ونإلمدداِف اجددى غددَت نهدد ىيف يف ن ددال ا 

ٖتمجددا  ودإلددي إلىضددىح انخددمهل بةهدده وبددُت ا١تهددامل ا فددئذ  كهددا يف ن ددال اإل ةددان  اإلدديت ن يم قددمل اةجددا نهدددامل 
اجدذ ٖتمدايف إله دد إلم قةدمل ا١تهدامل اةجدا  اإلطعهةحت  غَت ان  هاك اشةاة اخدى ٤تد   دزا  ٠توداة ا١تهدامل اةجدا  ونإلمداِف 

لأىامجددا ٖتمددده او جخدامجدددا نهددده  كددد    اإلكمدددان  ونإلمدداِف اددده جشدددكال يف اإلعبددداى  جد جن احكدددام اإلوددددو  واإلصدددىى 
 واٞتزاةا  ته ىيف ٖتت اإلكئةا  بىضىح ا١تهامل اةجا او إبهباته ن  مب  اجملمج . 

هللا ائددق تعئةددمل اٟتكددم ٔتعددٌت اددام كئددذ"  ويف نددىط  ودكددد ابدد  تةهةددحت يف تعديودده إلم قةددمل ا١تهددامل: "ان يددهص 
آخددد "ان يعئددمل اإل دداى  اٟتكددم ٔتعددٌت كئددذ"  وا ول نقصددىى ائددق بعددض تطبةقاتدده  واإل ددان شددان  إلكدد  تطبةقاتدده  

 وائةه اإلعه  اه ه.
ويف تعديددد  اإل ددداطل إلم قةدددمل ا١تهدددامل مدددال: "ان ي بدددت اٟتكدددم ٔت ىكددده اإل دددداذ"  ومددد  الدددمعه  ا فدددىإلةىن 

نإلهصدى  وانممجداأ  للدم نانحة   اإليت تكىننىاض  طئب ا حكام  و  ومص وا  اة َن اىك اإل د   واإلوقجا
ا١تصدئ حت ندلدئحت واإلعداأ  او اإلعُددل  وغَت دا ند  ند اىك اإل دد . او  دذ ٔتعدٌت آخدد اأإلددحت واإلقةداا ومدىل اإلصد اا و 

   ا١ت ىكحت ن  ا أإلحت اإل داةحت. 71 ا حكام
 تعديدد  اإل دداطل نبةهددا ان ا١تددداأ إبهبددا  اٟتكددم ٔت ىكدده اإل ددداذ  تطبةددمل و دد ا ا١تعددٌت اخدد  أىا  حةدد  شدددح

  وىاى الأىيادددذ ان  قةدداابٚتددا  ام إباٟتكددم بددهص ام هبددت   لدددىاة ااٞتزاةددا و  ائددق اٟتددىاأث ا٠تاىمةددحت اٟتكددم
١تد اىك   ويهحظ ان أىا  اممصد ائق اإلهص والٚتا  واإلقةاا  ند  ا 72 ا١تداأ ن١ت ىك اإل داذ: اإلهص او الٚتا 

اإل داةحت  بةهها اممصد الأىياذ ائق اإلهص والٚتا   وٯتك  ٗتدديل ندا د بدىا جإلةده ائدق ا ده اتبدا  ١تد  لدبقجم ند  
اإلعئهدداة اإلدد ي  مةدد وا جهبددا  اإلعئددحت نإلددهص والٚتددا  وانلددمهبامل يف ٖتقةددمل ا١تهددامل  ددا  و دد ا بةددان إلئهدد اىك اإل ددداةحت 
                                                                                                                     

 .38م   أ.مل   اإلقام اإل ان   1993 -ه1413ٖتقةمل: اج  ب  دمحم اإلا حان  اإلداض: نكمبحت اإلعبةكان  
 .38 -37ا١تص ى  واه   70- 
. 192    1. بدَتو : ا١تكمبدحت اإلعئهةدحت  يفادلصػباح ادلنػ  يف غريػب الشػرح الكبػ  دد . 770اإلوةىنذ  اٛت  ب  دمحم ب  ائدذ   ا١تمدىىف: ٨تدى 71- 
إ اؿ اإلصابة يف أقػواؿ  د . 761اإلعهاذ  خئة  ب  كةكئ ي ب  اب  هللا   ا١تمىىف:  .355 -353   2. يفادلوسوعة الفقهية الكويتيةو

ُمْوُسػػػوَعة الَقواِعػػػُد . آل بىى دددى. 69    1  مل1407قةدددمل: دمحم لدددئةهان ا شدددقد  اإلكىيدددت: ٚتعةدددحت جحةددداة اإلدددًتاث اللدددهنذ  . ٖتالصػػػحابة
 .19 -17   8. يفالِفْقِهي ة

 .14الأىياذ. "ٖتقةمل ا١تهامل أىالحت افىإلةحت تطبةقةحت".   .12   5. يفادلوافقات د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 72- 
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 ببعض مزاةاتا.     
ان اف ان ا١تدهجل اإل دان ادادىا ٖتقةدمل ا١تهدامل ن خدص  ودإلدي إلد ى تعئةقده ائدق اوةوذ  اب  اإلد اق وىاى

   وتعاىيوجم اإليت لامى ا تاك  نا د ب جإلةه.  73 تعدي  ا ن ي

ويدى اب  بةه ان: "انخمهل يف تعديد  ٖتقةدمل ا١تهدامل   دى اخدمهل ابداى  وجشداى   وإلدة  اخدمهل أنإلدحت 
يمبددُت اهنددا ن ددًتكحت بةددهجم ٦تددا يدد ام  دد ا ا فددىإلةىن اإلدديت الم ددج   ددا  ١تهدداملٖتقةددمل ا ان ئددحت  ونإله ددد يف  74 وجاإلددحت"
آإلت إلمطبةمل فىى  ٖتقةدمل ا١تهدامل ٖتدت ٗتد٬تده   يف تعاىي  ٖتقةمل ا١تهامل تاإلقةىأ اإليت وضعبعض ان  كها  اإلقىل

حت ٖتددت اددمهبططبقددىا فددىى  ٖتقةددمل ا١تهددامل يف اإلعئددحت ا١ت  ااإلدد ي  مصدددوا هبددى  اإلعئددحت ائددق اإلددهص والٚتددا  او تهقة دده
      ٦تا مع  نآ٢تا واح ا ٖتت ناهق آخد.ٗتديل ا١تهامل

وبعدد  ان مددام اإلباحدد  نلمقصدداة نهددا ل اإلعئهدداة يف ٖتقةددمل ا١تهددامل ونهام ددحت تعدداىيوجم إلدده و قدد  ا واإله ددد يف 
مدد  ا ن ئدحت اإلديت دكدو ددا واإلمطبةقدا  اإلديت امدو ددا  اف ده يدددى ان ا١تدهجل اإل اإلد  واإلدد ي مدام ائدق اإل ددهىل واإلمىلد  

مداة شداىحا ونطبقداً ١تدا توددههه ا١تدهجل ا ول  ند  شدذة ند  اإلمىلدد  واإل دهىل  كهدا ان ا١تدهجل اإل دان ن يمعدداىض 
يف ان ئمه وتطبةقاته ن  ا١تهجنُت ا خدي   وج٪تا يقمصد ائق بعض تطبةقاتها اقط  وبهداة ائدق ندا لدبملس اف ده ن 

ك  ادام  وج٪تدا انخدمهل يف بعدض اإلقةدىأ  واإلديت مد  اخمهل بُت نهدا ل اإلعئهداة يف تطبةقدا  ٖتقةدمل ا١تهدامل ب د
ُت الددمةعا ا يف ا١تددهجل اإل اإلدد  اإلقدداام ائددق اإل ددهىل واإلمىلدد   و دد ا اضددال ا١تددهجل اإل اإلدد  جضددااحت افددىإلةحت ائددق 

     ا١تهجنُت اإلاابقُت.

 لتحقيق ادلناط ادلختارالتعري  
 داةحت.ٖتقةمل ا١تهامل: اممجاأ لهبا  ٤ت  اٟتكم ا١تعئىم ٔت اىكه اإل 

 ادلختار لتحقيق ادلناط نرح التعري 
  اا١تطئىن ب ل اإلىل  ند  اجملمجد   75 : ب ل اإلىل  يف بئىغ اإلغدضس ا١تقصىأ ن  اإلعئم إلة ص  إلهاممجاأ

 وا١تويت واإلقاضذ وفاحب اإلصهعحت واإلعانذس إلبةان ن ى تهزل اٟتكم اإل داذ ائق اٟتاإلحت اإلقااهحت. 
: إلئب   واإلم ددي واإلمد مةمل  واإلىمدىل ائدق حقةقدحت اٟتدال ا١تدداأ واإلعئدم بده ونعدامده وتصدىىه وتكةةوده لهبا 

 وجظجاىه وتعةةهه وجحكانه  ون    اإلمص يمل به ظها او يقةها نإل إلة  واإل  ان  وتهزي  اٟتكم وتهزإله اي تهوة ه.    
اإلصدددىى او بعدددض ا شددددخا   او  اإلودددد   او بعدددض ا  ددددىا  او بعدددض ا اةدددان او بعدددض٤تددد : ويقصددد  بددده 

                                       
 .302   3. يفاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ د . 631ىف: ا ن ي   ا١تمى 73- 
 . 54 اب  بةه. " انممجاأ بم قةمل ا١تهامل قفةهً ". 74- 
. ٖتقةدمل: حادام اإلد ي  بد  نىلدق اوا دحت  ائادطُت: نػرح الورقػات يف أصػوؿ الفقػو دد . 864ائذ  دمحم ب  اٛت  ب  دمحم  اإل ااعذ  ا١تمدىىف: 75- 
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 اٟتاأهحت او اإلها إلحت او ا١تايفإلحت اه  اإلمطبةمل.
 اإلعئحت او اإلقاا   اإلكئةحت او ا١تعٌت اإلعام.اٟتكم: 
 : ا١تعدول نابقاً.ا١تعئىم

أبأإلحت ا حكامس كاإلهصى  والٚتا  واإلقةاا ومىل اإلصد اا وا١تصدئ حت ا١تدلدئحت واإلعداأ  او  ٔت اىكه اإل داةحت:
  ا١تقاف  اإل داةحت.اإلُعدل  جضااحت جُف

ند  اإل داطل خافدحت  وند  غدَته ند  اإلعئهداة اإلد ي  ْت دىا يف  جاه ا ةادموخماى اإلباحد   د ا اإلمعديد  نوم  ا
   ن  جضااحت افىإلةحت تىلعةحت.   ١تا لبقه ن  أىالا  إلئهىضى  هىإله إل ودإليٖتقةمل ا١تهامل  

 كجو التسمية بتحقيق ادلناط
هبدا  ومدىأه ل   إلكهه ْتامدحتىف  او حكم كئذ او ن ىك شداذبا١تهامل  ه م  ائمٝتذ ٖتقةمل ا١تهاملس   

 .   76  ن  خهل اإله د وانممجاأ إلصىى  ا١تعةهحتن

 ادلطلب الرابع: أمثلة حتقيق ادلناط

 حتقيق مناط العدالة يف الشهودمثاؿ: 
  .  2 اإلطهق:  َوَاْشِجُ وا َدَوْي َاْ ٍل ِنْهُكمْ مال هللا از وم : 

اإل ددجىأ  ومعد  اإلع اإلددحت نهدامل ومددىن مبدىل اإل ددجاأ      ند  ددجاأطئدب اإليدحت انددد هللا ادز ومدد  بيف  د ه ا 
. واوضدح  77 وم  هبت دإلي نلٚتا   ونعداحت ا اإلحت اإل خص ا١تعُت ن هى حت   ن جأىاك ومىأ دا اةده ننممجداأ

    "تعةدُت ند  حصدئت اةده  د ه اإلصدوحت وإلدة  اإلهداا  78 اإل اطل ان انممجاأ اةجا  يكىن ٔتعداحت نعدٌت اإلع اإلدحت
يف وف  اإلع اإلحت ائق ح  لدىاة  بد  دإلدي ٮتمئد  اخمهادا نمبايهداس ادفان جدا قنئهدا اإلعد ول ومد ان نتصدااجم  دا 

                                       
  7  يف1م  مل1994 - دددد1414. أاى اإلكمدددل  البحػػػر ا ػػػيا يف أصػػػوؿ الفقػػػو دددد . 794اإلزىك دددذ  دمحم بددد  ابددد  هللا بددد   ددداأى   ا١تمدددىىف: 76- 

 .142   2. يفإرناد الفحوؿ د . 1250. اإل ىكان   ا١تمىىف: 324 
اإلحكػػػاـ يف أصػػػوؿ  دددد . 631. ا نددد ي   ا١تمدددىىف: 146 -145   2. يفركضػػػة النػػػا ر كجنػػػة ادلنػػػا ر دددد . 620ابددد  م اندددحت   ا١تمدددىىف: 77- 

 دددد . 771. ابددد  اإلادددبكذ    ا١تمدددىىف 255 -254   13. يفرلمػػػوع الفتػػػاكل دددد . 728. ابددد  تةهةدددحت   ا١تمدددىىف: 302   3. يفاألحكػػػاـ
. ابددد  اندددَت 201 -200   4. يفنػػػرح الكوكػػػب ادلنػػػ  ددد . 972. ابددد  اإلهنددداى   ا١تمدددىىف: 83 -82   3. يفاإلهبػػػاج يف نػػػرح ادلنهػػػاج

  7. يفالتحبػػ  نػػرح التحريػػر يف أصػػوؿ الفقػػو ددد . 885. ا١تدددأاوي     ا١تمدىىف: 193   3. يفالتقريػػر كالتحبػػ  ددد . 879حدايف   ا١تمددىىف: 
 3452. 

وندا ي دةهجا اهد  اإلع اإلحت: "نئكحت ٖته  ائق نه نحت اإلمقىى وا١تدوة   ونه نحت اإلمقىى تكىن نممهان اإلكبااد  وا١تدوة  فىن اإلهو  اد  ا أانا 78- 
جددا اإلهدداا  واإل دددمل يف اإلدوايددحت واإل ددجاأ  اأان ددا  و ددى تدددك اإلكبددااد  وتدددك الفددداى ائددق فددغَت   وتدددك الفددداى ائددق نددا ٮتدد  ن١تدددوة    كدد ا ادا

  . 3.  اٟتاشةحت  تعئةمل ىمم13   5. يفادلوافقات د . 790ا فىإلةىن". اإل اطل   ا١تمىىف: 
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طدددداُت ووالدددطحت: طددددل اائدددق يف اإلع اإلدددحت ن جشدددكال اةددده كددديفا بكدددد اإلصددد يمل  وطددددل آخدددد و دددى اول أىمدددحت يف 
كاجملدددداو  ١تدتبددددحت اإلكوددددد جُف اٟتكددددم ٔتندددددأ اللددددهم  اودددده ادددد  ندددددتكل اإلكبددددااد   ا٠تدددددويف ادددد  نقموددددق اإلىفدددد س

ادددد وأي  اةجددددا  وبةهجهددددا نداتددددب ن ته صددددد  و دددد ا اإلىلددددط غددددانض  ن بدددد  اةدددده ندددد  بئددددىغ حدددد  اإلىلدددد   و ددددى 
 . 79 انممجاأ"
 حتقيق ادلناط يف األعياف    مثاؿ:

إلدي انلدم كد خىل ا شددبحت ا١تادكد  ند  غدَت انممجداأ يف أخدىل بعدض ا  دىا  يف نادهق دودإلي ن د : "
ادبمل بغدَت ٤تئد  يف اإلعهب واإلهخ  يف نادهق ا٠تهدد وأخدىل اإل دطد ل واإلهددأ و٨تى٫تدا يف نادهق ا١تةادد وأخدىل اإل

اَدمَدَةه ُهددىا َفددِعة اً اإلدد ي يف مىإلدده تعدداُف:  اإله ددان يف دإلددي وأخددىل اإلدندد  و٨تددىه يف اإلصددعة  ذلددباق ا٠تةدد  وىندد
ددددُمْم ُمُهبدددداً اَدددداط ج ُدوااالدددد  يف مىإلدددده:  ديف نهدددده نددددٍتوأخددددىل ندددد  خدددد طَةِّبدددداً  وأخددددىل اإلادددداا  يف مىإلدددده:  َوِجْن ُكهدْ
 ُاَاْنَاُ ىا ِبُىُمىِ ُكْم َواَْيِ يُكْم ِنْهه  :وأخىل اإلبةاض اإل ي بدُت اإلعد اى وا دن يف مىإلده ْاَاْغِادُئىا ُوُمدىَ ُكم 

وأخدىل ا١تداا  اإلد ي  اَدَئْم ٕتَِدُ وا َنداةً وأخىل ا١تاة ا١تمغَت نإلطجاىا  او نا اومعت به ٨تالحت وَف تغَته يف مىإله: 
يف  -كاإلدطدب واإلعهدب وغدَت دإلدي -َف يغَته نا نا  اةه ند  اإلطةبدا  او ا٠تبااد  وأخدىل لداىق ا ندىال اإلدطبدحت

ددداىَِمحتُ مىإلددده:  ددداىُِق َواإلا  ش يف دإلدددي وأخدددىل اٟتئودددحت ٔتدددا يئدددزم  يف نادددهق الٯتدددان  وأخدددىل وأخدددىل اإلهبدددا َواإلا 
 .  80"ُحّدَِنْت َاَئْةُكْم اُن َجاُتُكْم َوبَدَهاُتُكمْ بها  اإلبها  واٞت ا  يف مىإله: 

 حتقيق مناط الطواؼ يف احلشرات   مثاؿ:
م او اإلطىااددا ". حدد ي  فدد ةح  مددال ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "جهنددا إلةاددت بددهن   ج٪تددا  ددذ ندد  اإلطددىااُت ائددةك

   . 81 اخدمه ناإلي واإلئوظ إله  واف ان اإلاه  ا ىبعحت  وغَت م
يف  دد ا اٟتدد ي  بددُت اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص ان ا٢تددد  إلةاددت ٧تاددحت إلكىهنددا ندد  اإلطىااددا  ائددق اإلهدداا أخددىن و٥تاإلطددحت  و 

 . 82 فغاى اٟت دا   اجذ طا د اههامل حكم طجاى  ا٢تد  اإلطىال  واإلطىال نىمىأ يف اإلويفى  و٨تى ا ن  
  

                                       
 . 13   5ا١تص ى  واه. يف79- 
 .54 -53.  الرد علا ادلنطقييف د . 728ب  تةهةحت   ا١تمىىف: ا80- 
 .54  ىمم اٟت ي 25   1. نن اإلطجىى إلئىضىة. يفموطأ مالك ركاية أيب مصعب ال ىرم د . 179ناإلي   ا١تمىىف: 81- 
. َسػػم ا ِإكَمػػاُؿ ادلُْعِلػػِم بَفَوا ِػػِد ُمْسػػِلمَنػػْرُح َصػػِحيح ُمْسػػِلِم لِلَقاِضػػا ِعيَػػاض ادلُ  ددد . 544اةدداض  ابدد  نىلددق بدد  اةدداض بدد  اهدددون  ا١تمددىىف: 82- 

. ابددد  م انددحت   ا١تمدددىىف: 25   2  يف1م  مل1998 - ددد1419ٖتقةددمل: اإلدد كمىى ٭ْتدددَِت ِجْٝتَاِاةدد   نصدددد: أاى اإلىادداة إلئطباادددحت واإله ددد واإلمى يددد   
. ابدد  236 -233   3يف .نػػرح سلتصػػر الركضػػة ددد . 716. اإلطددىيف   ا١تمددىىف: 146 -145   2. يفركضػػة النػػا ر كجنػػة ددد . 620

 . 303 -302.  ادلدخل إا مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل د . 1346ب ىان   ا١تمىىف: 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



31 
 

 ادلطلب اخلامس: حجية حتقيق ادلناط
٦تد  مودمل ائةده بدُت ا١تادئهُت   اجدى ند  ا١تمبىإلدهو  انحمندايف بدهٖتقةمل ا١تهامل اممجاأ ن خهل بُت ا ندحت يف 

اةها يمبعى ه ن  شدداا  أيدهجم وطاادحت  اوه ا  دإليس اف ه ن  ا١تمومل ائةه بُت اإلعقهة ي بت اإلقةاا و٦ت  يهوةه 
 .   83 ون  انىى م ونصاٌف أ ةا م وآخدتم

واص  بعض ا   اإلعئم يف حنةدحت ٖتقةدمل ا١تهدامل نبةهدُت ان ندا كدان إبهبدا  اإلقااد   اإلكئةدحت ا١تهصدى  ائةجدا 
حةد  ديعحت س اجد ا نمودمل ائةده بدُت ا ندحت  ون خدهل يف مدىا ه  و دى ند  ضددوىا  اإل دا١تمومل ائةجدااو  يف اإلود 

 ونددا ص ايوددا كدد  شددخالددم اإلحت اإلددهص ائددق  جُف ما ددب   ى  ائددق مزاةددا  اإلقىاادد  اإلكئةددحت صددن تىمدد  اةجددا 
اإلقةدداا   ا كدددوا  ٦تددمةدداا مئددذ  ومدد  امددد بدده ٚتااددحت كددان إبهبددا  ومددىأ اإلعئددحت ا١تهصددى  ائةجددا يف اإلوددد   اجددى 

ةدده ا دده مةدداا ام ن  بةههددا اإلدد ي مبئدده وىغددم دإلددي اددفن ندتبمدده أون لددابقه اإلدد ي ن خددهل اةدده    دده مدد  اخمئدد  ا
ن  ا١تمومل ائةه غَت ا١تخمئ  اةده  إلد ا افهنهدا نمغدايدان  وكه٫تدا ند  ٖتقةدمل ا١تهدامل  وجن اخمئد  ان احد ٫تا مةداا 

 . 84 أون ا خد  وٖتقةمل ا١تهامل اام ن  اإلقةاا
ن  ناهق اإلقةاا  اإل ي اخمئ  يف كى ده أإلدةه نمعبد ا بده او ن  واوضدح ان ا ك دد ائدق  اإلصهعانوا ه 

َف ان اإلهجدددوان واإلقاشددان  ا١تعدداِف اا ادد ابدد  نوئددح   قدد و    85 ا دده غددَت ٦تمهدد  اقدده ووامدد  شددداا و٬تددب اإلعهدد  بدده
قدىل اإلدداوي:  م ندااز كحت  و ائدق الدم ن دممل كآيدحت اإلاددماةده ب اٟتكدم تدتدٔتدا إله د يف نااإلي اإل د  ِجن ن خ اأي

  اشدمابى  ائدق دإلدي انة   فبه يف ا١تاة  ووااقجهداإبِ اإلبىل ه     د ك أونا١تهصى  كنا ائم ا ه  ك إلي و   ادمم
 نبةهداٟتصدد  ن    ىأ ائدةجم   يف اإلصدة  د١تنو  دا  انشدمباه  حدالبطئدب اإلقبئدحت  نبةها إله نإلمه ة  و اأ ماها اثإل ًا

                                       
ا١تصد ى  واده.  .16   19  يفرلمػوع الفتػاكل دد   728ابد  تةهةدحت   ا١تمدىىف:  .282 -281.  ادلستصػفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 83- 
 .140   6ا١تصد ى  وادده. يف .474   2يفمنهػػاج السػػنة النبويػػة.  دد . 728ابد  تةهةدحت   ا١تمددىىف:  .329   22يف .111   13يف

. إلبهانس بدَتو : أاى ا١تعدادحت   أ.     أ.مل   الرد علا ادلنطقييف د . 728اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف: 
. ٖتقةدمل: دمحم ازيدد ،د   جشددال: جػامع ادلسػا ل دد . 728ب  اب  اإلاهم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف: اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم  .54 -53 

اإلهبػاج  دد . 771 ا١تمدىىف ابد  اإلادبكذ   .336   7  يف1 دد  مل1422بكد ب  اب  هللا ابدى  يد    أ.م   أاى اداَف اإلوىااد  إلئه دد واإلمى يد   
البحػػػر ا ػػػيا يف  دددد . 794اإلزىك دددذ   ا١تمدددىىف:  .12   5. يفادلوافقػػػات دددد . 790اإل ددداطل   ا١تمدددىىف:  .83    3. يفيف نػػػرح ادلنهػػػاج

إرنػاد  دد . 1250اإل دىكان   ا١تمدىىف:  .193   3. يفالتقريػر كالتحبػ  دد . 879اب  انَت حايف   ا١تمدىىف:  .324   7. يفأصوؿ الفقو
 .468 -467.  معا  أصوؿ الفقو عند أىل السنة كامماعةاٞتةزان.  .142   2. يفالفحوؿ

  2. يفركضػػة النػػا ر كجنػػة ادلنػػا ر ددد . 620ابدد  م انددحت   ا١تمددىىف:  .83 -79.  رسػػالة يف أصػػوؿ الفقػػو ددد . 428اإلُعْكددَ ي   ا١تمددىىف: 84- 
ادلػدخل إا مػذىب  دد . 1346ابد  بد ىان   ا١تمدىىف:  .226   3. يفنرح سلتصػر الركضػة د . 716اإلطىيف   ا١تمىىف:  .146 -145 

 .303 -302.  بن حنبلاإلماـ أمحد 
. ٖتقةدمل: حادُت بد  اٛتد  أصوؿ الفقو ادلسػما إجابػة السػا ل نػرح بغيػة ا مػل دد . 1182اإلصهعان  دمحم ب  جٝتااة  ب  فهح   ا١تمىىف: 85- 

 .172   1م  مل1986اإلاةاغذ  وحا  دمحم نقبىِف ا   ل  بَتو : نالاحت اإلدلاإلحت  
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ابددددد   م ن ٮتدمدددددىن الٚتدددددا  كهدددددا مدددددال اوأ وافددددد ابه واهندددددكدددددهصدددددى  ِجن ح دددددىيحت  اإل ان ددددده َف يهكدددددد ِجٟتددددداق نعدددددا
 . 86 اإلبامهن

حت بددهص او ن كا ددت اإلعئددحت نعدوادد  جم قةددمل ا١تهدداملود ددب آخدددون جُف ا دده ن يعدددل خددهل يف انحمنددايف ب
مةدداا مئددذ ودكددد ا١تىاددمل ان ٖتقةددمل ا١تهددامل   انلددمهبامل ىك ٘تددت ٔتددنعدامجددا ت كا دد  نا ججددوج٪تددا ا٠تددهل اة جٚتددا  

نموقدددىن  نهكددددي اإلقةددداا نبةهدددا انمةالدددا إلدددة  دإلدددي  ان ىاى ابددد  ماضدددذ اٞتبددد  إلكددد   امدددد بددده ٚتاادددحتوا ددده مددد  
إلة  ن  اإلقةاا يف شدذة  واإلقةداا ٥تمئد  اةده  ون يمصدىى ان يكدىن مةالدا  او   وبُت اإلغزاِف ان دإلي  87 ائةه

إلكدد  شددديعحتس و ن اإلمهصددةص ائددق ا شددخا  ٤تددال  اهدد  يهكددد اإلقةدداا ج٪تددا  ان يكددىن ٥تمئوددا اةدده    دده ضدددوى 
ٚتااددحت ائددق  حةد  ا كددد ابدد  تةهةددحتومدد  اوضددح دإلدي    88 يهكدده  بهدداة ائددق ان اٟتكدم  ددى اإلددهص ادةط ٔتناىيدده

كددديفا ا١تعددداِف وغدددَته ٦تددد  مدددال: أبن اإلهصدددى  ن تودددذ بع دددد نع ددداى اإل دددديعحت  وبدددُت ان  اإلكدددهمو نددد  ا ددد  اإلدددداي 
   دداتوددذ هندا ا يدددى  بد  نددهجم ند  هددااال اإلاهدٔتع دم احكددام ا توددذان اإلهصدى   د بددىا جُف ٚتجدىى ااهددحت ا١تادئهُت

ااندددحت  واحددد   مانعدددحت  كئهدددحتكدددان يدددمكئم بمىانددد  اإلكئدددم  اوااطددداه  ملسو هيلع هللا ىلص بةهدددا دمحما  اىلددد ن هللا    ودإلدددي كئجدددا
 ددد ا و صدددق  ٭تن  نددد  ا اةدددان ندددا  ددده تئدددي ا  دددىا  تا ىاادددا ك دددَت  و    ت ددده مودددةحت كئةدددحتو  مااددد   ااندددحت امصدددبح

إلددد إلي اخطددديف اإلعئهددداة اإلددد ي  مددداإلىا بم دددده كددد  نادددكد بطديدددمل   هدددااال اإلهددداإلهصدددى  أبحكدددام اا ةطٖتددد مقديدددداإل
يف حكهجددا كدد  ناددكد   ،دد  ها٠تهددد اةدد اهدد نا دكددد اإلقدددآن ا اهددحت: ان كبدداى  اإلصددىان اإلدد ي ائةددهبدد  اإلقةدداا  

ؤت د    ائدق مزاةاتده  ٔتادئي ٖتقةدمل ا١تهدامل   ودإلي ن طبداق اإلدهص اإلعدامك  ناكد  ٖتده فاى اإلهص اإلعامو  ا 
بدددُت ا١تادددئهُت  اهصدددى  اإلكمدددان واإلادددهحت شدددانئحت إلعاندددحت  ا   ائةجددداهدددماددداا  ا١تاهدددىم ا١تاإلكدددهم يف يكدددىن دإلدددي 

ئدي ا  دىا  اإلكئةدحت  احكانجا  ون ٯتك  اند اح  ٔتا انده هللا به  وهنةده اهدا هنداه هللا اهده  جن َف يعئدم أخىإلده يف ت
 ا اإلكئةدداحكدام ا١تعةهدحت ٖتددت  ادداا ا١ت ىايفاإلد ي ٭تمددايف اةده جُف جأ ننممجدداأ انحمندايف اإلهدداا نموقدىن ائددقكد  و 

 بددُتق ااتودد  ددى نىضدد    إلدد إلي دد ا انممجدداأ ضدددوىي يف كدد  شددديعحت  إلمطبةقجددا ائددق ا  ددىا  وا اةددانو   اإلعانددحت
مد  اشدك    يف اإلقبئدحت ومدزاة اإلصدة  و٨تدىه هاإلقددآن ٔت ئد ٣تدذةو  ها ٔت ئا١ت بمُت إلئقةا اإلعئهاةاحمنايف  إلك   اإلعئهاة 

ضددوىي ن كهدا ا ده اةده    خدهلن  هون حندحت يف ندا د بدىا جإلةده  ودإلدي   دائق بعدض ا د  اإلعئدم اعد ه مةالدا  
بده ا اةددان   تد خ مةداا اإل دهىل ان ي جددد إلم قةدملن  و أو دهاإلهدى   او جهبدا  حكددم اإلعدُت جد ن ٯتكد هده  غدٌت ا

                                       
 .3455   7. يفالتحب  نرح التحرير د . 885ا١تدأاوي   ا١تمىىف:  .1301   3. يفقوأصوؿ الف د . 763اب  نوئح   ا١تمىىف: 86- 
. نػػرح التلػػويح علػػا التوضػػيح ددد . 793اإلمومددا ان   ا١تمددىىف:  .302   3. يفاإلحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـ ددد . 631ا ندد ي   ا١تمددىىف: 87- 
 -3453    7. يفالتحبػ  نػػرح التحريػػر يف أصػػوؿ الفقػػود .  دد885ا١تدددأاوي   ا١تمدىىف:  .221اإل كديت. مىاادد  اإلوقده.   .154   2يف

 .201 -200   4. يفنرح الكوكب ادلن  د . 972اب  اإلهناى   ا١تمىىف:  .3454
 .282 -281.  ادلستصفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف:  88- 
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اإلعهدىم نادئي بدبعض  إلكد   ا اةدانو ٘ت ةد  بعدض ا  دىا  يد خ  اةده  مةاا اإلمه ةد    وان 89 ن١تعٌت اإلعام إلئهص
يف اإلعهدىم  وجن  ا  نعجدمز  داإلقةداا ن اإل ي  يهوىن ان ائها يغٍت ا  مةاا اإلمه ة   و   كئجا  باإلوا تئي    هي

ٝتذ مةالاً  ااإلهزا  اةه يكىن إلو ةاً  واه تم اةده المصد ان اٟتدال  وند  ان   يف اإلقةداا واإلعهدىم نعداً كدبعض 
ادهو  ائدق دإلديس ادفن    90 اإل ةعحت  اق  ل وا ائق ا واجم نائي اإلىفىل إلكحكام  ازاهىا اإلقىل ن١تعصدىم

جهباتددده نددد  َف يودددعىا الدددم ٖتقةدددمل ا١تهدددامل إلئه دددد يف  حهدددالوا   مددد  نددد  ن يقدددىل نإلقةددداا يقدددىل بم قةدددمل ا١تهدددامل
 .   91 انتواق يف ا١تاهق وٖتققه

ائهداة اإل دديعحت اوده مومل ائةه بُت ناممجاأ  يدى اإلباح  ا ه ٖتقةمل ا١تهاملوبع  ادض امىال ا   اإلعئم يف 
اهو  ائق دإلديس ادفن ندا اشداى جإلةده   ن  ضدوىا  اإل ديعحت اإليت ن تقب  اإلهزا  نتواق اإلعئهاة   اجىاإلعقهةا  

 بدد بدهص او جٚتددا   إلةادت ٦تددا ائددماإلعئددحت  اواإلقااد   اإلكئةددحت بعدض اإلعئهدداة ند  ا دده يقدد  نىضد  خددهل جن كا ددت 
حقةقحت   ا اإلقىل ن ٘تد  فدىى  ٖتقةدمل ا١تهدامل  وج٪تدا ت دَت جُف ا ده ندا أاندت اإلقااد   اإلكئةدحت   او غَته نلمهباملن

ةقاتا لمكىن نىض  خهل ايوا  ونإلماِف افن   ا اإلقدىل ن اادًتاض اةده ائدق او اإلعئحت نىض  خهل افن تطب
ٖتقةددمل ا١تهددامل يف تئددي اٟتددان   وج٪تددا  ددى بةددان إلىامدد  تطبةقاتددا أب دده لددةكىن ضدده  أااددد  ا٠تددهل  وإلددة  ٢تدد ا 

 اإلقىل اهد ائق نا ُت اإلمائةم به ن  انتواق ائق اإلعه  يف ٖتقةمل ا١تهامل.  
  

                                       
مةدداا اإل ددهىل يقددىم ائددق اشددًتاك ا اددداأ يف اٟتكددم و،ىإلدده ٢تددا. ومةدداا اإلمه ةدد  يقددىم ائددق اشددًتاك ا فدد  واإلوددد  يف اٟتكددم. وٯتكدد  ىأ كدد  ندد  89- 

 اإلقةالددُت جُف ا خدددس اوددذ اإلمه ةدد  يقددال: اإلهبةدد  حدددام كددا٠تهد  ّتددان  اللددكاى  ويف اإل ددهىل يقددال: اإلهبةدد  ناددكد  وكدد  ناددكد حدددام  ااإلهبةدد 
 .112   1. يفاْلُمَهذ ُب يف ِعْلِم ُأُصوِؿ الِفْقِو اْلُمَقاَرفِ اإلههئحت.  حدام.

. جػامع ادلسػا ل دد . 728ابد  تةهةدحت   ا١تمدىىف:  .61   31يف .285 -280   19. يفرلمػوع الفتػاكل دد . 728اب  تةهةحت   ا١تمدىىف: 90- 
ٖتقةددمل: دمحم  . درء تعػػارض العقػػل كالنقػػل ددد . ١728تمددىىف: ابدد  تةهةددحت  اٛتدد  بدد  ابدد  اٟتئددةم بدد  ابدد  اإلاددهم   ا  .1  .337 -336   7يف

 .172   10يف  .2م  مل1991 - د1411  ىشاأ لاَف  ا١تهئكحت اإلعدبةحت اإلاعىأيحت: مانعحت النام دمحم ب  لعىأ اللهنةحت  
  بدد    ددام اإلدد ي  دمحم دمحم اإلعئددذ ابدد   اإلئ ْكهَددىي .427   1. يفالفكػػر السػػامي يف جريػػخ الفقػػو اإلسػػالمي ددد . 1376اَٟتْنددىي   ا١تمددىىف: 91- 
 . ضدبطه وفد  ه: ابد  هللا ٤تهدىأ دمحم اهدد. بدَتو   إلبهدان: أاى اإلكمدب اإلعئهةدحت فػواتح الرمحػوت بشػرح مسػلم الثبػوت.  د 1225 ا١تمىىف: 
 .350   2يف
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 مفهـو تنقيح ادلناط  :ادلبحث الثاين

 ادلطلب األكؿ: تعري  تنقيح ادلناط لغة كاصطالحا

 التنقيح لغة
نددهقح اي: ن  واإلمهةةددز واإلمصددوةحت  واخمصدداى اإلئوددظ ندد  وضددىح ا١تعددٌت  وكددهماإلمهقددةح: اإلمخئددةص واإلمجدد يب 

 . 92 جإلةه٭تمايف وجبقاة نا  ن ٭تمايف جإلةهج اإلحت نا واإلمهقةح     ن  تهقةح ا١تهخ ح ى اةه  واإلمهقةح اخ
 تنقيح ادلناط اصطالحا

 تع أ  نها ل اإلعئهاة يف نصطئح تهقةح ا١تهامل  وٯتك  تقاةهجا جُف ٜتاحت نها ل و ذ: 
 : حذؼ ما ال يصلح لالعتبار يف العلةأكال

اددددل اإلعكددد ي تهقدددةح ا١تهدددامل: "ان يودددة  اإل ددداى  اٟتكدددم جُف شدددبه تقدددًتن بددده اوفدددال ن نددد خ  ٢تدددا يف 
  و ددددد ا ا١تدددددهجل اخددددد  ك دددددَت نددددد  اإلعئهددددداة اإلقددددد انق  93 حددددد اجا اددددد  انامبددددداى إلةاددددد  اٟتكدددددم"الضدددددااحت  اةندددددب 

 . 94 وا١تعافدي 

                                       
.   ادلسػامع امػع اموامػعتشػني دد . 794اإلزىك دذ   ا١تمدىىف:  .241 -236   3يف. نػرح سلتصػر الركضػة . دد 716اإلطىيف   ا١تمىىف: 92- 
. ابد  اإلددٛت  اٞتد ي   وادىض التحب  نرح التحرير يف أصوؿ الفقػو دد . 885ا١تدأاوي  ائذ ب  لئةهان   ا١تمىىف:  .319 -318   3يف

 دددد . 972ابددد  اإلهندداى   ا١تمدددىىف:  .3451   7  يف1م  مل2000 - دددد1421اإلدددداض: نكمبدددحت اإلدشدد    -اإلقدددن  واٛتددد  اإلادددداح  اإلاددعىأيحت
مػػذكرة يف  ددد . 1393. اإل ددهقةطذ   ا١تمددىىف: 188 -187.  تيسػػُ  علػػم أصػػوؿ الفقػػو. اٞتدد ي   .200   4. يفنػػرح الكوكػػب ادلنػػ 

  7يف .البحػػػر ا ػػػيا يف أصػػػوؿ الفقػػػو . دددد 794. اإلزىك دددذ   ا١تمدددىىف: 239 . قواعػػػد الفقػػػو. اإل كددديت .293 -292.  أصػػػوؿ الفقػػػو
 .21   3يف .األصل امامع د   1347ب  اب  هللا   ا١تمىىف: بع  ا. 322 

 دد   ىلداإلحت يف افدىل اإلوقده  ٖتقةدمل: نىادمل بد  ابد  هللا بد  ابد  اإلقداأى  نكدحت ا١تكدندحت: 428اإلُعْكَ ي  اٟتا  بد  شدجان بد  اٟتاد    ا١تمدىىف: 93- 
 .84 -83   1م  مل1992 -ه1413ا١تكمبحت ا١تكةحت  

إلطددىيف   ا١تمددىىف: ا .148   2يفركضػػة النػػا ر كجنػػة.  ددد . 620. ابدد  م انددحت   ا١تمددىىف: 281.  ادلستصػػفا ددد . 505اإلغددزاِف   ا١تمددىىف: 94- 
. ادلػػدخل إا مػػذىب اإلمػػاـ أمحػػد بػػن حنبػػل ددد . 1346ابدد  بدد ىان   ا١تمددىىف:  .241 -236   3يف. نػػرح سلتصػػر الركضػػة . ددد 716
. تشػػػني  ادلسػػػامع امػػػع اموامػػػع دددد . 794اإلزىك ددذ   ا١تمدددىىف:  .20 -19   5. يفادلوافقػػػات دددد . 790 ا١تمدددىىف:  اإل دداطل  .303 
  ٖتقةدمل: ابد  اإلددٛت  اٞتد ي   وادىض التحب  نػرح التحريػر يف أصػوؿ الفقػو دد   885ا١تدأاوي  ائذ ب  لئةهان   ا١تمىىف:  .318   3يف

 ددد . 972. ابدد  اإلهندداى   ا١تمددىىف: 3454    7  يف1م  مل2000 - ددد1421اإلددداض: نكمبددحت اإلدشدد    -اإلقدددن  واٛتدد  اإلاددداح  اإلاددعىأيحت
 دد . 1375. خدهل   ا١تمدىىف: 192   3. يفالتقريػر كالتحبػ  دد . 879ابد  اندَت حدايف   ا١تمدىىف:  .203   4. يفنرح الكوكب ادلن 

 - دد1414. اإلكىيدت: ندكدز ا١تخطىطدا  واإل دداث واإلىاثادمل  تلخػيص األصػوؿاإلزا د ي.  .74.  علم أصوؿ الفقو كخالصة جريخ التشريع
امػػامع دلسػػا ل أصػػوؿ الفقػػو . اإلههئددحت  ابدد  اإلكددده بدد  ائددذ بدد  دمحم. 187.  تيسػػُ  علػػم أصػػوؿ الفقػػو. اٞتدد ي  .42   1م  مل1994

. علم ادلقاصد الشرعية. ا٠تاأنذ. 358   1م  مل2000 - د1420. اإلاعىأيحت  اإلداض: نكمبحت اإلدش   كتطبيقاهتا علا ادلذىب الراجح
 .468   5 د  مل1427. أاى اب  اٞتى ي  معا  أصوؿ الفقو عند أىل السنة كامماعة. اٞتةزان. 4مم  اٟتاشةحت  تعئةمل ى 63 
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 تعييف ما يصلح لالعتبار يف العلة: اثنيا
و  ا ا١تهجل اخ  اٟتصدكوذ واإلم يدزي وغَت٫تدا ند  اٞتد إلةُت حةد  ادادىا تهقدةح ا١تهدامل أب ده: "تعةدُت وفد  

   . 96 واإلموما ان   كها اخ    ا ا١تهجل اإلطىيف 95 كم"إلئعئحت ن  اوفال ن كىى  يف أإلة  اٟت

 حذؼ ما ال يصلح لالعتبار يف العلة كتعييف ما يصلح : اثلثا
"اإله ددد وانممجدداأ يف تعةددُت نددا أل اإلددهص ائددق كى دده  عدددل تهقددةح ا١تهددامل أب دده:و دد ا ا١تددهجل اخدد  ا ندد ي ا

ائدق  د ا ا١تدهجل   ائحت ند  غدَت تعةدُت ْتد ل ندا ن ند خ  إلده يف انامبداى ٦تدا امدًتن بده ند  ا وفدال"  كهدا لداى
 . 97 ك َت ن  ا فىإلةُت

 حذؼ ما ال يصلح كزايدة ما يصلح: رابعا
عددض ا وفددال  هنددا ن تصددئح  و ى  بددزاأ  نعددٌت تهقددةح ا١تهددامل أب دده " ى  يكددىن ْتدد ل ب اإل ددهقةطذبددُت 

بعدددض ا وفدددال  هندددا فددداٟتحت إلئمعئةددد   ومددد  اممهددد  ن ا٢تهدددا يف مصدددحت ا ادددداا ا١تددد كىى . اقددد   قدددح اةجدددا ا١تهدددامل 
اإل ددااعذ واٛتدد  نددد  واحدد   و ددذ تهقة دده ْتدد ل بعددض ا وفددال كهددا مئهددا. و ق دده ناإلددي وابددى حهةوددحت ندددتُت: 

 ا ةددددحت  ددددذ تهقة دددده بددددزاأ  بعددددض ا وفددددال و ددددذ: ان ناإلكددددا وان حهةوددددحت اإلوةددددا ا وُف  ددددذ  دددد ه اإلدددديت دكدددددان  واإل
خصدددى  اإلىمدددا  واانطدددا اٟتكدددم ن مجددداك حدندددحت ىنودددان ايفومبدددا اإلكوددداى  يف ا كددد  واإل ددددن اهددد ا ادددزاأا ا كددد  

 . 98 "واإل دن ائق اإلىما  تهقة ا بزاأ  بعض ا وفال
 إلغاء الفارؽ: خامسا

  ووااقده اللدهىي حةد  مدال: "وتهقدةح نهداطذ  99 ن يبدُت جإلغداة اإلوداىق"ادل اإلبةواوي: "تهقدةح ا١تهدامل أب
  وجُف دإلدي  100 اإلعئحت  ى ان يبُت ا١تام ل جإلغاة اإلواىق بُت ا فد  واإلودد   وحةهبد  اةئدزم اشدًتاكجها يف اٟتكدم"

                                       
 .3088   7. يفنفا س األصوؿ يف نرح ا صوؿ د . 684اإلقدايف     95- 
  2. يفالتوضػػػيحنػػػرح التلػػػويح علػػػا  دددد . 793اإلمومدددا ان   ا١تمدددىىف:  .243   3يف. نػػػرح سلتصػػػر الركضػػػة . دددد 716اإلطدددىيف   ا١تمدددىىف: 96- 

 154. 
. بػديع النلػػاـ ددد . 694ابدد  اإلادااايت   ا١تمدىىف  .239.  قواعػػد الفقػواإل كديت.  .303   3. يفاإلحكػاـ يف أصػػوؿ األحكػاـا ند ي. 97- 
اإلهبػػاج يف  ددد . 771ابدد  إلاددبكذ   ا١تمددىىف  .322   7. يفالبحػػر ا ػػيا يف أصػػوؿ الفقػػو ددد . 794اإلزىك ددذ   ا١تمددىىف:  .627   2يف

اب  ابد  هللا   ا١تمدىىف: بعد   .588 -587.  الغيث اذلامع نرح  ع اموامع د . 826اب  اإلعدامذ    :  .82    3. يفادلنهاجنرح 
ابدددد  اإلعدامددددذ    :  .192   3. يفالتقريػػػػر كالتحبػػػػ  ددددد . 879ابدددد  انددددَت حددددايف   ا١تمددددىىف:  .21   3. يفاألصػػػػل امػػػػامع ددددد   1347
حانػية العطػار علػا  دد . 1250إلعطاى  حا  ب  دمحم ب  ٤تهىأ   ا١تمدىىف: ا .588 -587.  معالغيث اذلامع نرح  ع اموا د . 826

 .338 -337   2.  أ.م   أاى اإلكمب اإلعئهةحت   أ.     أ.مل   يفنرح امالؿ ا لي علا  ع اموامع
 .293 -292.  مذكرة يف أصوؿ الفقو د . 1393اإل هقةطذ   ا١تمىىف: 98- 
 .80   3. يفاإلهباج يف نرح ادلنهاج د . 771ىف  ا١تمى اب  اإلابكذ  99- 

 .335.  هناية السوؿ نرح منهاج الوصوؿ د . 772اللهىي   ا١تمىىف: 100- 
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اإلوددداىق  أبن ونعددٌت تهقدددةح ا١تهددامل اهددد  ا فددىإلةُت: جٟتددداق اإلوددد  ن فددد  إبإلغدداة د ددب اإل دددىكان  حةدد  مدددال: "
يقدددال: ن اددددق بدددُت ا فددد  واإلودددد  جن كددد ا  ودإلدددي ن نددد خ  إلددده يف اٟتكدددم اإلبمدددحت  اةئدددزم اشدددًتاكجها يف اٟتكدددم 
نشددًتاكجها يف ا١تىمددب إلدده  كقةدداا ا نددحت ائددق اإلعبدد  يف اإلادددايحت  اف دده ن ادداىق بةهجهددا جن اإلدد كىى   و ددى نئغددق 

 . 101 "نلٚتا س جد ن ن خ  إله يف اإلعئةحت
اإلاددبكذ مددىل اإلبةودداوي نبةهدداً ان "جٟتدداق ا١تاددكى  اهدده ن١تهصددى  ائةدده إبإلغدداة اإلودداىق ياددهق  وشدددح ابدد 
  كهددا لدبمل دكدده يف  د ا اإلب دد   ويف وَف أيخد  بمعديد  اإلبةودداوي وج٪تدا اداده بمعديد  آخدد   102 تهقدةح ا١تهدامل"

 ا١تادئي اإلعاشدد  اإلوداىقاة ٚت  اٞتىان  اص  بةهجها  ومع  تهقةح ا١تهامل ا١تائي اإلمال  ن  نااإلي اإلعئحت  وجإلغ
 اإلم قةددددملوىاى ان   اإلودددداىق إبإلغدددداةتهقددددةح ا١تهددددامل  ااددددد يف ا١تهجددددايفوايدددد ه اإلزىك ددددذ يف دإلددددي نبةهدددداً ان اإلبةودددداوي 

ا ومدده  وجن َف يمغددايدا " ائددق اهندداوكدد إلي ايدد  اإلعطدداى نغددايد  ابدد  اإلاددبكذ بةهجهددا    103 اإلمغددايد بةهجهددا يقموددذ
 ن جإلغاة اإلواىق يعم اإلقطعذ واإل ٍت  وتهقدةح ا١تهدامل خدا  نإل دٍت اَتمد  جُف  تغايدا كئةا جد بةهجها اهىم نطئملس

  واكمودددددق ابدددددد  اإلعدامددددددذ يف الشددددداى  ١تغددددددايد  ابدددددد  اإلادددددبكذ بةهجهددددددا خهاددددددا  104 "ا ددددده ماددددددم نددددد  جإلغدددددداة اإلودددددداىق
 . 105 ئبةواويإل

د ند  ناداإلي ن معئده اإلادبكذ اإلعاشدجو  :إلغاة اإلوداىق مادم ند  تهقدةح ا١تهدامل مدالج انشاىح اإلاعىأ " وىاى
اإلودداىق ا١تهطددىق بدده يف اٟتكددم ن بددت  قهددَتو ددى تبةددُت ادد م  :اإلودداىق وجإلغدداة  وياددهق حةهبدد  تهقددةح ا١تهددامل  اإلعئددحت

اةهدا ن يداهد يهبغدذ اشدًتاكجها يف ا١تداهد اةئدزم ند  هبدى   جن ا فد دا َف يوداىق اإلودد  ج   ه  اٟتكم ١تا اشًتكا اةه
 :ائ ا مال يف   هه  خدآهقةح ا١تهامل نا كان بغَت اإلواىق ب  ب إلة  ون  ت  هبىته يف اإلود  ا ف اٟتكم يف 

 ونا بغَت ن  أإلة  ىاامل           اإلواىق  إبإلغاةاههه نا كان  
 اااي اإلكهددال ابدد   :مددال ا ددذ  وياددهق حةهبدد  تهقددةح ا١تهددامل اقددط  ىااددمل نعنددب إلصدد مه ونعددٌت :مددال

ن حد ل و دى اهد  اإلم قةدمل مادم ند  تهقدةح ا١تهدامل   سنا إلو ه  إلغاة اإلواىقجاإلعاشد  :شدي  اه  مىل اإلابكذ
 . 106 "خدآاإلواىق وم  يكىن ب إلة   إبإلغاةخصى  اإلىف  ا  انامباى م  يكىن 

جإلغدداة اإلودداىق إلددة  اةدده تعةددُت إلئعئددحت  وج٪تددا ٭تصدد  الٟتدداق "وُت اإلموديددمل بةهجهددا يف ا١تىلددىاحت اإلوقجةددحت اإلكىيمةددحتس أبن 

                                       
 .141   2. يفإرناد الفحوؿ د . 1250اإل ىكان   ا١تمىىف: 101- 
 .80   3. يفاإلهباج يف نرح ادلنهاج د . 771 ا١تمىىف اب  اإلابكذ  102- 
. تشػػني  ادلسػػامع امػػع اموامػػع ددد . 794اإلزىك ددذ   ا١تمددىىف:  .82   3. يفاإلهبػػاج يف نػػرح ادلنهػػاج ددد . 771 ا١تمددىىف ابدد  اإلاددبكذ  103- 
 .322 -318   3يف
.  أ.م   أاى اإلكمددب حانػػية العطػػار علػػا نػػرح امػػالؿ ا لػػي علػػا  ػػع اموامػػع ددد . 1250اإلعطدداى  حادد  بدد  دمحم بدد  ٤تهددىأ   ا١تمددىىف: 104- 

 .338   2 أ.مل   يف اإلعئهةحت   أ.   
 .589.  الغيث اذلامع نرح  ع اموامع د . 826اب  اإلعدامذ    : 105- 
 .21   3. يفاألصل امامع د . 1347اب  اب  هللا   ا١تمىىف: بع  106- 
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 .   107 "١تهامل اوةه اممجاأ يف تعةُت اإلبامذ ن  ا وفال إلئعئةحتٔتندأ الإلغاة  انا تهقةح ا

 و٦تا لبمل ي جد ان تهقةح ا١تهامل يقىم ائق اٟت ل واإلمعةُت  بةهها الإلغاة يقىم ائق اٟت ل اقط. 

 ادلناط  تنقيحري  اتع مناقشة
نهددا ل اإلعئهدداة يف تعديدد  تهقددةح ا١تهددامل ونهام دداتم اةجددا  ٬تهدد   ا هددا امددىا٢تم بعدد  ان المقصددق اإلباحدد  

اف ا ا م  ىكز ك  نهجم ائق اٞتا دب ا  دم اإلد ي يقدىم  ون  ا١تها ل اإلاابقحت ي جد اننخمصاى أىةا إلئمكداى  
حت  و د ا مدال إلهامبداى يف اإلعئدبه دد م  حةد  ىاى بعودجم ا ده يقدىم ائدق حد ل ندا ن يصدئح  ا١تهدامل تهقدةح ائةه

تعةُت نا يصدئح إلهامبداى يف اإلعئدحت  ومد  تبدٌت  د ا اإلدداي اإلعك ي واك د اإلعئهاة  بةهها ىاى آخدون ا ه يقىم ائق 
  وٚت  بُت اإلقدىإلُت ك دَت ند  ا د  اإلعئدم نبةهدُت ا ده يقدىم ائدق حد ل ندا ن يصدئح واإلموما ان اٟتصكوذ واإلم يزي
  وتوددأ اإل دهقةطذ بئودظ اإلدزاأ  بد ل اإلمعةدُت نبةهدا ان تهقدةح ا١تهدامل يقدىم ائدق وتعةُت نا يصدئح إلهامباى يف اإلعئحت

 ح ل نا ن يصئح و اأ  نا يصئح. 
وافد ان  د ه ا١تهدا ل اإلادابقحت يادئكىن اد   طددق يف اإلىفدىل إلمهقدةح ا١تهدامل ودإلدي ْتد ل ندا ن يصددئح 

إلماِف افن ا١تاأى واح  وجن اخمئودت اإلطددق إلهامباى او تعةُت نا يصئح إله او اإلمصديح نٟت ل واإلمعةُت نعا  ون
 او اإلعباىا .

 التعري  ادلختار لتنقيح ادلناط
 دددص اإل ددداى  ائدددق حكدددم نودددال جُف وفددد  نددد كىى نعمددد   نعددده وفددد  او اك دددد غدددَت نعمددد   اة ددد ل 

 اجملمج  نا ن يعم  ويعُت اإلىف  ا١تعم . 

 ادلختار لتنقيح ادلناطنرح التعري    
 يف اإلوطد بدنوان.   ك  ي  ا اداا  أ  ص يف اإلقدآن اإلكده او اإلاهحت اإلهبىيحت  ص اإل اى : ودإلي بىىو 

بده  ىنودانهجداى ب اإلد ي ااطدد ائق اإلصداامىمىن اإلكواى  ك :ائق حكم نوال جُف وف  ن كىى نعم 
 ا ى. 

ه يهمد  شدعد    وا ه كاناادابةا: ودإلي كها ماة يف اٟت ي  ان اإلااا  ىمه نعه وف  او اك د غَت نعم 
   وا ه مان  يف اههاة اإلصةام بهجاى ىنوان.  ا١تىطىة  انداته  إلي كىنوك  :  ئي ا بع يقىلو   ويودن ٨تده

ه دد  ومدىل:  ئدي ا بعد   اإل دعد وضددن اإل مد  و ادداا  ا  : ك  ل وف اة  ل اجملمج  نا ن يعم 

                                       
 .78   14ا١تىلىاحت اإلوقجةحت اإلكىيمةحت  يف107- 
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  وكىن ا١تىطىة  انداته.  

اٛتد  يف جحدد ى اإلدددوايمُت واٟتادد  واإل ددااعذ يف امدد ه : كمعةددُت وفد  اإلدمدد  حةدد  اويعدُت اإلىفدد  ا١تعمدد 
حةد  ىنودان . وتعةدُت وفد  اإل ااعذ واٛتد  يف ا١ت دجىى اهده. وتعةُت وف  اٞتها  حة  اام ه اح  اإلقىإلُت

  . اٛت. وتعةُت وف  النااك اإلىامب حة  اام ه اٞتهجىى اام ه

 ا  إلئهىضى   ن  تباةط إلكئهاته.   وم  اخماى اإلباح    ا اإلمعدي  كى ه شان  ١تا لبقه ن  أىال

 تنقيح ادلناطب كجو التسمية
ت دد يب اكماددب ا١تصددطئح  دد ا اإلئقددب إلكددىن اإلعئددحت نهصىفددا ائةجددا  وإلكهجددا ٥تمئطددحت بغَت ددا  ٤تمامددحت جُف 

  . 108 وتعةةهه وتصوةحت  وج اإلحت نا يامغٌت اهه  وجبقاة نا ٭تمايف جإلةهوٗتئةص ت يب و 

 رمضاف مثاؿ: تنقيح مناط كفارة الفطر يف
ك دددَت نددد   اخدمدددهمددد  و يددد كد نع دددم ا فدددىإلةُت ن دددان إلمهقدددةح ا١تهدددامل  يصدددطئ ىن ائةددده حددد ي  ا ادددداا. 

  وٮتمداى اإلباحد  نهجدا ىوايديت اإلبخداىي وناإلدي  إلمودههجها ا إلوداب  109 بدواا  نمعد أ  ا هُت نطىن و٥تمصدا
 ا١ت كىى  اه  ا فىإلةُت يف تهقةح ا١تهامل ح ااً وتعةةهاً.  

مددداة ىمددد  جُف اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص اقدددال:  ئكدددت. مدددال: "وندددا "مدددال:  هنع هللا يضر ا ددده اددد  اا  ديدددد  : ىوايدددحت اإلبخددداىياونً 
شددديف يا" مدددال: ومعدددت ائدددق انددددايت يف ىنودددان  مدددال: "تادددمطة  تعمدددمل ىمبدددحت" مدددال: ن. مدددال: "اجددد  تادددمطة  ان 
تصدددىم شددددجدي  نممددددابعُت" مدددال: ن. مددددال: "اجدددد  تادددمطة  ان تطعددددم لددددمُت نادددكةها" مددددال: ن. مددددال: "امئدددد " 

مدال: "خد   دد ا امصد ق بده" مددال: اائدق ااقددد  -اإلوددخم  َواإلَعدَدُق ا١تِْكمَد ُ  -اةده ٘تددد بَِعدَدقٍ ملسو هيلع هللا ىلص انئد   اديفيت اإلهددل 
 . 110 يف ف ة ه . اخدمه اإلبخاىينهاا او ي اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص حىت ب    ىام ه  مال: "اطعهه اةاإلي"

داا جُف ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يهمدد  شددعده ويودددن مدداة اادد"ا دده مددال:  اث ةدداً: ىوايددحت ناإلددي ادد  لددعة  بدد  ا١تاددةب
٨تددده  ويقددىل:  ئددي ا بعدد   اقددال ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ونددا داكا اقددال: افددبت اندددايت يف ىنوددان واان فدداام  اقددال 

حتا مددددال: ن  مددددال: ىلددددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  دددد  تاددددمطة  ان تعمددددمل ىمبددددحتا مددددال: ن  مددددال: اجدددد  تاددددمطة  ان تدددد ي ب  دددد
اامئ  ايفيت ىلىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعددق ٘تدد  اقدال: خد   د ا امصد ق بده  اقدال: ندا احد  احدىيف جإلةده ندٍت  مدال: كئده  

                                       
 .322   7. يفالبحر ا يا يف أصوؿ الفقو د . 794اإلزىك ذ   ا١تمىىف: 108- 
 . 7291  ىمم اٟت ي  239 -237   12  يفناه  اا  ديد  هنع هللا يضر .مسند اإلماـ أمحد بن حنبل.  د 241 ا١تمىىف:   ب  حهب ا109- 
  ا١تاهق: اٞتان  ا١تاه  اإلص ةح ا١تخمصد ن  انىى ىلىل هللا صحيح البخارم د . 256اإلبخاىي  دمحم ب  جٝتااة  ب  جبدا ةم   ا١تمىىف: 110- 
[ 2]اإلم ده:  ﴿َمْ  اَدَدَض اَّلل ُ إَلُكْم ٖتَِئ حَت اٯَْتَاِ ُكْم  َواَّلل ُ َنْىَنُكْم  َوُ َى اإْلَعِئةُم اٟتَِْكةُم﴾  ولههه واانه. كمان كواىا  ا ٯتان  نن مىإله تعاُف:ملسو هيلع هللا ىلص

طىق اإلهنا س نصىى  ا  اإلائطا ةحت إبضااحت تدمةم دمحم اااأ نىت ٕتب اإلكواى  ائق اإلغٍت واإلوقَت  ٖتقةمل: دمحم   َت ب  انفد اإلهافد   أ.م   أاى 
 .6709  ىمم اٟت ي  144   8  يف1 د  مل1422اب  اإلبامذ  
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: كدم يف دإلدي اإْلُهَاةِّبِ وفم يىنا نكان نا افبت. مال ابى نصعب: مال ناإلي  مال اطاة: اايفإلت لعة  ب  
حدد ي  ندلدد   اخدمدده ناإلددي يف  ."ل: نددا بددُت ٜتاددحت ا ددد فددااا جُف اإلع دددي ندد  اإلمهدددا اقددا -اإلز بةدد  -اإْلَعددَدقِ 
 . 111 ا١تىطيف

ْتددد ل ندددا ن نددد خ  إلددده يف اإلمددديفهَت ومددد  طبدددمل ٚتجدددىى ا فدددىإلةُت ندددهجل اٟتددد ل واإلمعةدددُت يف تهقدددةح ا١تهدددامل 
واحكاندده    ن حكدام إلعدد م فدهحةمه إلئمعئةدد  وتعةدُت نددا إلده قهددَت اةجدا  ٦تددا ائدم بعدداأ  اإل دد  يف نصدداأىه وندىاىأه

 وٯتك  تىضةح دإلي ن  خهل اإلمطبةمل ائق ح ي  ا اداا  جهاس وامل ا يت:
اادابةدددا ن اهدددد إلددده  جد إلدددى كدددان اإلاددداا  نددد  ةاً ١تدددا اخمئددد  اٟتكدددم  ااإلمكددداإلة  تعدددم كدددىن اإلاددداا   .1

 ا شخا .
 ووماى ١تا اخمئ  اٟتكم.  ِبَاِكةَهحتوكى ه يهم  شعده ويودن ٨تده ن اهد إله  جد إلى ماة  .2
 مىإله:  ئي ا بع  ن اهد إله  جد إلى كان ي كد هللا إلكان حاها و١تا اخمئ  اٟتكم. و  .3
وكددىن ا١تىطددىة  انداتدده ن اهددد إلدده  جد إلددى  ان أب  ددق او  ةهددحت يف مُدبُدد  او ُأبُددد او نمل بدد كد  إلكددان  .4

ائةدده ج  اىتكددان تئددي اإلواح ددحت  و١تددا اخمئدد  اٟتكددم يف ومددىن كودداى  جاادداأ اإلصددةام بدد  إلكددان 
   اوُف.

 ونا لبمل ن  فوا  ن اهد ٢تا كىهنا غَت فاٟتحت إلئمعئة   وانا نا كان فاٟتا إلهامباى اجى:
 ناإلديو حهةودحت  بدىا جُف ا ه ن اهد إلده  كىن اإلااا  ىمه اق  اخمئ  اةه    إله اهد ام نا ا  ب  .1

  هندددا  مكدددت فدددىم  ودإلدددي هدددىى وابددد  ا١تهددد ى بدددىوا واٛتددد  يف جحددد ى اإلددددوايمُت واخماى دددا ابدددى بكدددد
اٛتد    اهدد هإلد كدىن اإلاداا  ىمده  جُف ان   ود دبىنوان نٞتها   اىمبت ائةجا اإلكواى  كاإلدمد 

اإلدىاطئ اإلدمد  اندد   ودإلدي  ن اإلهدل ملسو هيلع هللا ىلص  ُتقدىإليف احد  اإلإل دااعذ ااٟتاد  و و  يف جح ى اإلدوايمُت
  و  ده حدمل ندال طبجدايمعئدمل ننداتده اإلديت و  ب دذة هأيندد  َف إلكهده  عمدمل ىمبدحتقىم بىنوان ان يب جد 

 .  يمعئمل نإلىملة ن  بُت مهاه  اكان ائق اإلدم  كا١تجد
وانا مىل اإلااا : افبت اي مانعت اف ه ناهد  واخمئ  اةه    ا١تهامل ٓتصى  اإلادببا و دى  .2

ا  ب اإل ااعذ واٛتد  يف ا١ت دجىى اهده  ه نلاطاىسجاااأ جاااأ اإلصةام نٞتها  ام بعهىنها و ى
ها   ود ب ناإلي وابى حهةوحت واٛت  يف ىوايحت جُف ان ا١تداهد مده  ا١توطدد  جُف مصد ا هد ائق اٞت

 وابى حهةوحت مصد ا ائق ا١توطد ٔت مجق ائم يىمب اإلكواى  يف ابمه  اٟتصا  واإلهىا .
ومىإلدددده: يف ىنوددددان  اوةدددده توصددددة : جد ن اهددددد إلدددده يف اددددُت شددددجد ىنوددددان اإلدددد ي ومدددد  اةدددده جاادددداأ   .3

                                       
. نن كواى  ن  ااطد يف ىنودان. ٖتقةدمل: ب داى ادىاأ موطأ مالك ركاية أيب مصعب ال ىرم د . 179ناإلي  اب  ا   ب  ناإلي   ا١تمىىف:  111- 

 .803  ىمم اٟت ي  311   1 د   أ.مل   يف1412الاحت اإلدلاإلحت  نعدول  و٤تهىأ خئة    أ.م   ن
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وددددان يف اإلاددددهىا  ا خدددددى إلىمبددددت اإلكودددداى   وإلدددده اهددددد يف اإلصددددةام  ائددددى ااادددد  فددددةانه يف اي ىن
اإلموديددمل بددُت جاادداأ فددةام ىنوددان وجاادداأ فددةام مودداة ىنوددان  اوددذ اٟتاإلددحت ا وُف ائةدده اإلكودداى  
اتواما ٟتدنحت اإل جد  ويف اٟتاإلحت اإل ا ةحت ائةه اإلقواة أون اإلكواى  اه  اٞتهجدىى خهادا إلقمداأ  حةد  

 .   اإلقالم واب  و ب ان ائةه يىنُت مةالاوىوي ا  اب  اومب اإلقواة واإلكواى 
ومىإلده: واان فدداام  ائده اهددد واةده توصددة : جن كدان نوطدددا يف ىنودان بعدد ى كادود ادده كوداى  ائةدده   .4

وانا جن ااطدد بده اد ى ااإلىامدب ائةده الناداك ون ٭تد  إلده اٞتهدا   ويهب دمل اد  دإلدي خدهل يف  
 وبعدد  دإلددياكدد  ٙتددد  ا٠تددهل اددةه   كددىن ا١تدداهد جاادداأ فددةام فدد ةح ام جنادداك وامددبا وت جددد

  اددد  ب اٛتددد  جُف ومدددىن مدددان  ونددد    دَ و دددكَ او    مدددان  وبعددد  دإلدددياو َف يهدددى اإلصدددىم   مدددان 
اإلكوددداى  اةهدددا لدددبمل إلكى ددده جااددداأ يف جناددداك وامدددب  ود دددب اإل دددااعذ وغدددَته جُف اددد م ومدددىن 

 .  اإلكواى  ودإلي إلوااأ اإلصةام مب  اٞتها 
ا١تهدامل  يمعُتو   اإلاابمل ح اا وتعةةهاا٠تهل  ق  مدى اةجا  احتن هى  ا١تاهد  اإلاابقحت ا وفالو  داً إلكىن 

 . 112 نإلىملةيف هناى ىنوان  ةاماإلص ا١تكئ  جاااأ ا١تمومل ائةه أب ه

 : حجية تنقيح ادلناطينادلطلب الثا
٦تددا ٮتددمص  ددا مهدداول كدد  حكددم تعئددمل بعددُت نعةهددحت  ندد  ا دده ن ينن والدد    دكددد ابدد  تةهةددحت ان تهقددةح ا١تهددامل

 دَت ند  اإلعئهداة  بةههدا كا اإلهدى  يادهةه بعدض اإلهداا مةالداس و د ان يعدل ا١تهامل اإل ي يمعئمل بده اٟتكدم   يام اذ
ن يادددهى ه مةالددداس و٢تددد ا كدددان ابدددى حهةودددحت وافددد ابه يادددمعهئى ه يف ا١تىاضددد  اإلددديت ن  كددديفا حهةودددحت و ودددا  اإلقةددداا

بد   دى ند  ا١تمودمل ائدق اإلعهد   يامعهئىن اةجا اإلقةاا  واإلصىان ا ه إلة  ن  اإلقةاا اإل ي  ى نىض  خدهل 
هجندددُت  ىاى ابددد  م اندددحت ان اإلقةددداا يف ا لدددبان ٦تكددد  نددد  خدددهل ن. و ن بددد  نهددده يف اإل دددداا  بددده بدددُت اإلهددداا جد

                                       
  4  يفتيسػػػ  التحريػػػر دددد    972. اندددَت نأشددداه   ا١تمدددىىف: 245 -243   3. يفنػػػرح سلتصػػػر الركضػػػة دددد . 716اإلطدددىيف   ا١تمدددىىف: 112- 
 -19   5. يفادلوافقػات دد . 790. اإل داطل   ا١تمدىىف: 468 -467.  معا  أصوؿ الفقو عند أىل السنة كامماعة. اٞتةدزان. 42 
  نػػػػرح تنقػػػػيح الفصػػػػوؿ ددددد   684. اإلقددددايف   ا١تمددددىىف: 293 -292.  مػػػػذكرة يف أصػػػػوؿ الفقػػػػو ددددد . 1393. اإل دددهقةطذ   ا١تمددددىىف: 20
 امامع دلسا ل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتػا علػا ادلػذىب. اإلههئدحت  84 -83   رسالة يف أصوؿ الفقو د   428. اإلُعْكَ ي   ا١تمىىف: 389 

. ابددد  م اندددحت  192   3  يفالتقريػػػر كالتحبػػػ  دددد   879. ابددد  اندددَت حدددايف   ا١تمدددىىف: 359 -358  ا١تهئكدددحت اإلعدبةدددحت اإلادددعىأيحت   الػػػراجح
. ادلغػػي . ددد 620 ا١تمددىىف:   ابدد  هللا بدد  اٛتدد  بدد  دمحم  بدد  م انددحتا .149 -148   2. يفركضػػة النػػا ر كجنػػة ادلنػػا ر ددد . 620 ا١تمددىىف: 
. نرح التلويح علا التوضيح دد . 793. اإلموما ان   ا١تمىىف: 137 -134   3   أ.مل   يفم1968 - د 1388   د نكمبحت اإلقا أ.م   

  رلمػوع الفتػاكل دد   728. اب  تةهةدحت   ا١تمدىىف: 303   3. يفاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ د . 631. ا ن ي   ا١تمىىف: 154   2يف
 - دد1425ى اٟتد ي   اإلقدا د : أا .بدايػة ا تهػد كهنايػة ادلقتصػد دد . 595 ا١تمدىىف:   دمحمدمحم ب  اٛت  ب  اب  ىش  اٟتوة    .15   19يف
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Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



41 
 

احدد ٫تا: تهقددةح ا١تهددامل. ودكددد اإلقدددايف ان ئددحت لإلغدداة اإلودداىق اهدد  ندد  يعدد ه تهقة ددا إلئههددامل  وائددمل ائةدده أب دده مةدداا 
ٖتدددت نطئدددمل  يهددد ىيفا٢تهددد ي ان تهقدددةح ا١تهدددامل مةددداا خدددا   دكددددو  .يادددهق تهقدددةح ا١تهدددامل ائدددق افدددطهح  دددانة

ه خددداىيف اددد  اإلقةددداا. ودكدددد اإل ددداطل ان ا ددد بةددداىينادددهق اإلقةددداا. بةههدددا ىاى ا اإلقةددداا. واددد ه اإلصدددهعان نددد  
وٝتدداه اإلعئهدداة بةهددىا ا دده خدداىيف ادد  نن اإلقةدداا  ىامدد  جُف  ددى  ندد  قويدد  اإل ددا د  وإلدد إلي اخدد  بدده ابددى حهةوددحت 

ا ده ن   و  مهقدةح ا١تهداملأيخ  ب اإلقةاا ن  يهكداإلغزاِف ان اك د ودكد . نإلكواىا اإلقةاا ا ه يهكد  ىغم سالم نن
حةدد  ج دده ه  يددهكد ناإلقةدداا و  ن بدديتخددهل اةدده بددُت   هدداك ندكددد أباإلعبدد ىي إلكدد  ىا ه  يف مدد بددُت ا نددحت خددهل
جُف اإلقةاا. وىاى ٚتجىى ا   اإلعئم جُف ان اك دد نهكددي اإلقةداا مداإلىا بده  والدمه وا جإلةده يف نىاضد   وٝتدىه  يدم 

 . 113 بغَت اٝته كاإلمهبةه
واٟتهوةددحت َف يدد كدوا تهقددةح ا١تهددامل ون ٖتقةقدده ون ٗتد٬تدده  ودإلددي إلعهئجددم ٔتعا ةجددا ٔتاددهةا  اخدددى  ويف دإلددي 

: " واامد ى بعدض اٟتهوةدحت  و دى فد ى اإل دديعحت  اد  اد م دكدد م  اي اٟتهوةدحت  تهقدةح ا١تهدامل اب  اندَت حدايفيقىل 
كد٫تا ١تدمعجهددددا جُف اإلددددهص ن خددددد . مددددال أبن ندمعدددده جُف اإلددددهص  او الٚتددددا  او ا١تهالددددبحت  وكدددديفن ا١تصدددده  َف يدددد  

ا١تصدده   ون شددي ان نعددٌت تهقددةح ا١تهددامل وامددب ائددق كدد  ٣تمجدد  حهوددذ وغددَته وجن  إلددىن تهقددةح اٟتهوددذ وغددَته 
ا١تهدامل ا١تهصددى  ائةدده كاٞتهدا  اة دد ل كددىن اإلوااد  اادابةددا وكددىن اجملانعدحت  وممدده  نهدد  اٟتكدم يف نىضدد  ومددىأ 

كواى  يف ٚتا   دى  ان و٨تدىه  غدَت ان اٟتهوةدحت َف يودعىا إلده  اي ١تعدٌت تهقدةح ا١تهدامل اإلعئحت  اي إلقة  بع م ومىن اإل
 اٝتددا افدددطهحةا كهددا َف يودددعىا ا١تهودددأ  ١تدددا وضدد  ١تعدددٌت واحددد  اقددط كهدددا وضددعىا ا١ت دددًتك ١تددا وضددد  ١تعدددان  و  َف 

  ٔتدا كدان ند  ٗتدديل ا١تهدامل يوعىا  ٗتديل ا١تهامل وٖتقةقده  اي ا١تهدامل  ند  اإلعهد  ٔتعدان اإلكد   غاإلبدا إلهودةجم اإلعهد
 . 114 جخاإلحت وإلى تعدض إله إلكان اوُف  وكىن ندم  انلم نل جدا  قح اإلهص ا١تهامل "

إلدة  ند  مبةد  ا١تداهد  ن ودهام أإلةد  اٟتد ل ان تهقدةح ا١تهدامل  د دب جُف بعض اٞت إلةُت اناإلزىك ذ  دكدو 
  و د ا  دى ا ده ند  مبةد  ا١تداهدإلكد  اإل ددي  اخمداى يف م إلده  ده ائدحت  ااإل دا د نإل نإلدحت ائدق  جإلةه  وا م المقداى

اإل دا د اكدان  ج٪تدا  دىاإلبدامذ ندداأا  بةههدا اإلد ي ااداأ أبناٟت ل غدَت ندداأ   اااأ أبن ن أإلة  اٟت ل اإلص ةح  

                                       
  2  يفركضػػػة النػػػا ر كجنػػػة ادلنػػػا ر دددد . 620. ابددد  م اندددحت   ا١تمدددىىف: 329   22. يفرلمػػػوع الفتػػػاكل دددد . 728ابددد  تةهةدددحت   ا١تمدددىىف: 113- 
  7  يفالبحػػر ا ػيا يف أصػػوؿ الفقػػو دد   794. اإلزىك ددذ   ا١تمدىىف: 388   نػرح تنقػػيح الفصػوؿ  ددد  684. اإلقددايف   ا١تمدىىف: 296 
  7  يفالبحػػػر ا ػػػيا يف أصػػػوؿ الفقػػػو دددد   794. اإلزىك دددذ   ا١تمدددىىف: 172.  أصػػػوؿ الفقػػػو دددد . 1182. اإلصدددهعان   ا١تمدددىىف: 323 
 تشػػني  ادلسػػامع امػػع اموامػػع. ددد . 794زىك ددذ   ا١تمددىىف: اإل .21   5. يفادلوافقػػات ددد   790. اإل دداطل.  ا١تمددىىف: 324 -323 
إرنػػاد الفحػػوؿ.  ددد . 1250. اإل ددىكان   ا١تمددىىف: 15   19. يفرلمػػوع الفتػػاكل ددد . 728ابدد  تةهةددحت   ا١تمددىىف:  .319 -318   3يف
 .245 -243. و 123 -122   3. يفنرح سلتصر الركضة د . 716. اإلطىيف   ا١تمىىف: 142   2يف
 .192   3. يفالتقرير كالتحب  د . 879اب  انَت حايف   ا١تمىىف: 114- 
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 دد تهقةح ا١تهامل أون ٖتقةدمل ا١تهدامل يف اإلدتبدحت  ىغدم جمدداى اكوإل إلي مع  اإلعئهاة    115 إلك  ىتبمه أون ا١تاهدناهدا 
  اهو  ائق دإلي اف ه ن  انممجاأ اإل ي ٯتك  ان يهقط  مب  آخد اإلزندان  ائهدا أبن وظةودحت نهكدي اإلقةاا به

اجملمجددد  يف تهقدددةح ا١تهدددامل  افدددعب نددد  وظةومددده يف ٖتقةدددمل ا١تهددداملس ودإلدددي   ددده يبددد ل مجددد ا يف جظجددداى ائدددحت حكدددم 
 . 116 ا ف  وتعةةهجا    ٬تمج  ند  اخدى يف ٖتقةقجا يف اإلود 

ان تهقةح ا١تهامل اح  الدبان اخدمهل اإلوقجداة يف ا حكدام اإل دداةحت  ويمنئدق دإلدي يف مصدحت  اٞت ي د ودك
فددوحت ا١تىامد   وممدده يف فددةام ىنوددان  اقدد  مدداة  اوفددال ك ددَت  يف نددىىأ اإلقصددحت  غددَت اهنددا الددُمبع   ٚتةعددا جن 

نمعه ا يف هنداى ىنودان ّتهدا  او اكد  اٟتهوةحت وا١تاإلكةحت اعئقىا  ا اإلكواى   واومبى ا ائق ن  ااطد اه   الاطاى
او شدددن  وحدد ل اإل ددااعةحت واٟتهابئددحت ٚتةدد  ا وفددال جن فددوحت اٞتهددا  اعئقددىا اإلكودداى  ٓتصىفددجا  أون ا كدد  

 . 117 واإل دن

و٦تددا لددبمل ي جددد ان تهقددةح ا١تهددامل إلددة  ندد  اإلقةدداا  وان ٚتددا َت ا دد  اإلعئددم مدداإلىا بدده  وندد  َف يقدد  بدده اقدد  
 ٟتهوةحت اإل ي  اهئىا به ٖتت ناهق انلم نل.  اه  به ٔتاهةا  اخدى  كا

تنقيح ادلناطمسالك إثبات العلة يف : ثالثادلطلب ال  
اإلطدىيف وابد  بد ىان  بةههدا   ووااقده ائدق دإلدي ىاى اٟتىاىي ان اإلعئحت يف تهقةح ا١تهامل تعدل نإلا  واإلمقاةم 

إلد إلي  دى نادئي اإلاد  واإلمقادةم ج٪تا وىاى اإلدا ي ان   ا ا١تائي  ا ه اإلههئحت مديباً ن  نائي اإلا  واإلمقاةم 
  واصددد  اإل دددهقةطذ يف ا١تاددديفإلحت نبةهددداً أبن تهقدددةح ا١تهدددامل نإلدددهقص  دددى اإلاددد  واإلمقادددةم بعةهددده   يعددد   ىادددا آخددددن

إلدي وتهقة ه نإلزاأ   ى نوجىم ا١تىااقحت بعةهده  و دى ا١تعددول اهد  اإل دااعذ نإلقةداا يف نعدٌت ا فد   وىأ ائدق د
إلمعةددُت اإلعئددحت  يكددىن  نإلددحت اإلادد  واإلمقاددةم باٟتصددد  حةدد  جن  يىمدد  ادددق ظددا د بةهجهددا هاإلزىك ددذ واإل ددىكان أب دد

إلمعةدُت اإلوداىق وجبطاإلده  ووااقجهدا ائدق اإلموديدمل بةهجهدا اإلعطداى نعئدهً دإلدي أبن اإلاد  يكدىن يف تهقةح ا١تهامل إلكهه 
إلغاؤ ا نا ا ا نا اأاق ائمده  بةههدا تهقدةح ا١تهدامل يهحدظ ٬تب اةه حصد ا وفال ا١تامهبطحت اإلصاٟتحت إلئعئةحت   ج

اةدده ا وفددال اإلدديت أل ائةجددا ظددا د اإلددهص و ددذ ٤تصددىى  اةدده  كهددا وااقجددم ائددق دإلددي خدده ل نبةهدداً أبن تهقددةح 
ا١تهامل خا  نإلهص اإل ي أل ائق ائحت ٖتمايف إلمج يب ن  غَت ا  وانا اإلا  واإلمقاةم اةكدىانن حةد  ن يىمد  

ا١تىلدددىاحت اإلوقجةدددحت  مل  اةمىفددد   هدددا جُف نعدامددده  ادددهو  ائدددق دإلددديس اقددد  ُت اإلموديدددمل بةهجهدددا يف دددص ائدددق ا١تهدددا

                                       
 .325   7. يفالبحر ا يا يف أصوؿ الفقو  د .794اإلزىك ذ   ا١تمىىف: 115- 
. نػػرح التلػويح علػػا التوضػػيح دد . 793. اإلمومددا ان   ا١تمدىىف: 303   3. يفاإلحكػاـ يف أصػػوؿ األحكػاـ ددد . 631ا ند ي   ا١تمدىىف: 116- 
. نػرح سلتصػر الركضػة دد . 716اإلطدىيف   ا١تمدىىف: 116- .43   4. يفتيسػ  التحريػر دد .  972اندَت نأشداه   ا١تمدىىف:  .154   2يف
 .241 -236   3يف
 .188 -187.  تيسُ  علم أصوؿ الفقو. اٞت ي 117- 
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 .   118 يكىن خهل دإلي يف اإلا  واإلمقاةم بةهها  يف تهقةح ا١تهامل ائةه انهصىف يكىنن اإلىف  س أباإلكىيمةحت

ٟتكدم. ود دب ناإلصدىىتُت   وج٪تا ي ل ائق اشًتاك ائق اإلعئةحت بعةههوىاى اإلزىك ذ ان تهقةح ا١تهامل ن ي ل 
 ناددداإليإلدددة  ندد  وا ددده ن فدد    جٟتدداق ا١تادددكى  اهدده ن١تهطددىق ناددداإليا فددوجان جُف ان تهقددةح ا١تهدددامل ندد  

. وىاى ا١تدأاوي ان تهقدةح ا١تهدامل ند كىى ضدهها يف غدَته ند  ناداإلي اإلعئدحت ا خددى وإلدة   119 جهبا  اإلعئحت بعةهجا
 ناددداإلي اإلعئدددحت لدددمحت تبعدددا نبددد  نوئدددح  وابددد  اٟتامدددب   هددداك أا  لادددداأه ٔتادددهق نادددمق  حةددد  مدددال: "دكددددان

وغَت٫تددا  ودكد ددا يف "ٚتدد  اٞتىاندد "  و "نه ىنددحت اإل ندداوي وشدددحجا"  وغددَت م ا ددد   اددزاأوا: جإلغدداة اإلودداىق بددُت 
 .  120 اإلود  وا ف   وتهقةح ا١تهامل  واإلطدأ  والٯتاة  و ذ ن كىى  ضهها يف ا١تااإلي اإلامحت"

تهقدةح ا١تهدامل يكدىن ائهدا أبن بعض ائهداة ا فدىل اد  ند  ناداإلي اإلعئدحت تهقدةح ا١تهدامل  دكد خه ل ان و 
تعئةد  اٟتكدم  حةد  جنإلدة  نادئكا إلئمىفد  بده جُف تعئةد  اٟتكدمس  اجدىأال ائق اإلعئحت ن  غَت تعُت   اةه اإلهص

٢تددددا  فددددئحتاإلدددديت ن و  ا١تقًت ددددحت  ددددا  ناددددمواأ ندددد  اإلددددهص  وج٪تددددا  ددددى ناددددئي إلمخئددددةص ائددددحت اٟتكددددم ندددد  ا وفددددال
     . 121 إلعئحتن

ونإله د يف نا دكدد اإلعئهداة ي جدد ان تهقدةح ا١تهدامل يودًتق اد  اإلاد  واإلمقادةم ند  حةد  كدىن اإلىفد  اةده 
يكددىن نهصىفددا ندد  غدددَت تعةددُت  اة مددايف إلمجددد يب نإلمعةددُت واٟتدد ل  بةههددا اإلاددد  واإلمقاددةم ن يكددىن اإلىفددد  

ن يصدئح وجبقداة ندا يصدئح  ادهو  ائدق دإلدي ادفن ن كىىا يف اإلهص وج٪تا يقىم ائق حصد ا وفال   جإلغداة ندا 
تهقددةح ا١تهددامل ندد  ٣تدداىي انممجدداأ يف اإلعئددحت  واإلدديت  ددذ ندد  نادداإلي جهبددا  اإلعئددحت  ون ي ددًتمل يف دإلددي ان تكددىن 
اإلعئددحت نهصىفددحت او غددَت نهصىفددحت  وج٪تددا انلددمقداة يوةدد  ان نادداإلي اإلعئددحت تمودده  كدد  طديددمل يىفدد  جإلةجددا لددىاة 

ىفحت  ولىاة اكدان دإلدي نإلمخئدةص ام ننلدمهبامل ام بغدَته  و د ا يبطد  ندا ٖتودظ اكا ت نهصىفحت ام غَت نهص
    ائةه خهل ن  دكد تهقةح ا١تهامل ضه  نااإلي اإلعئحت.

                                       
ادلػػدخل إا مػػذىب اإلمػػاـ  ددد . 1346ابدد  بدد ىان   ا١تمددىىف:  .244 -238   3يف. نػػرح سلتصػػر الركضػػة . ددد 716اإلطددىيف   ا١تمددىىف: 118- 

اإلههئحت  اب  اإلكده ب  ائدذ بد  دمحم  اٞتدان  ١تاداا  افدىل اإلوقده وتطبةقاتدا ائدق ا١تد  ب اإلددامح  ا١تهئكدحت  .304 -303.  أمحد بن حنبل
ؿ مػذكرة يف أصػو  دد . 1393اإل دهقةطذ   ا١تمدىىف:  .359 -358   1م  مل2000 - دد1420اإلعدبةحت اإلاعىأيحت  اإلدداض: نكمبدحت اإلدشد   

 دددد . 1250. اإل دددىكان   ا١تمدددىىف: 325   7. يفالبحػػػر ا ػػػيا يف أصػػػوؿ الفقػػػو دددد . 794اإلزىك دددذ   ا١تمدددىىف:  .293 -292.  الفقػػػو
. اإل دددددىكان   ا١تمدددددىىف: 325   7. يفالبحػػػػػر ا ػػػػػيا يف أصػػػػػوؿ الفقػػػػػو دددددد . 794اإلزىك دددددذ   ا١تمدددددىىف: . 142   2. يفإرنػػػػػاد الفحػػػػػوؿ

حانػػية العطػػار علػػا نػػرح امػػالؿ  ددد . 1250اإلعطدداى  حادد  بدد  دمحم بدد  ٤تهددىأ   ا١تمددىىف:  .142   2. يفإرنػػاد الفحػػوؿ ددد . 1250
علػم أصػوؿ  دد . 1375خدهل   ا١تمدىىف:  .338 -337   2.  أ.م   أاى اإلكمب اإلعئهةحت   أ.     أ.مل   يفا لي علا  ع اموامع

 .79   14يف .ادلوسوعة الفقهية الكويتية. 75.  الفقو كخالصة جريخ التشريع
 .325   7. يفالبحر ا يا يف أصوؿ الفقو  د .794اإلزىك ذ   ا١تمىىف: 119- 
 .3456   7. يفالتحب  نرح التحرير د . 885ا١تدأاوي   ا١تمىىف: 120- 
 .74.  علم أصوؿ الفقو كخالصة جريخ التشريع د . 1375خهل   ا١تمىىف: 121- 
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 مفهـو ختريج ادلناط :ادلبحث الثالث

 ادلطلب األكؿ: تعري  ختريج ادلناط لغة كاصطالحا

 لغةتخريج ال
 ىإلد : خدديف اإلاإلقدىل ا ٣تدوند    ٗتد٬ًتا  اجى ٥تديف  وا١توعىل ٥تد يف وِخدِّيلخد يَف ٮتديف      ى يفوىأ يف ناأ   

 اةدده تدكددتو  كمدداناإل جدا كمددب وكدد إلي مددى٢تم: كمددان ٥تددديفس  هوتدددك بعودد بعوددهكمددب   نج   ودإلددياإلئددىح ٗتد٬تددا
ودددحت نددد  ٥تمئ اإلدددىاان وا ىاادددا اهئددده: خدددديف اإلعهددد  ٗتد٬تدددا  جدا وايودددا مدددى٢تم  أون كمابدددحت نىاضددد  اإلوصدددىل وا بدددىان

  و دى ن دممل ند  الخددايف واإلمخدديل:   122 جا  وَف يهبدت بعودا نداك  بدت بعدض  نواام اةده ٗتدديل: ج  بعوجا
 و  ا ا١تعٌت ا خَت  ى ا١تداأ  جها.   123 انلمخدايف وانلمهبامل

 اصطالحا ادلناط ختريج
 تع أ  نها ل اإلعئهاة يف نصطئح ٗتديل ا١تهامل  وٯتك  تقاةهجا جُف ٜتاحت نها ل يف ا يت: 

 : كص  غ  مذكورأكال
  اةاددمهبط نإلددداي أون اإلمعدددض ١تهاطدده دد   ٔتائددق حكددم   ددد هص ا١ت: يددادددل اإلُعْكددَ ي ٗتددديل ا١تهددامل أبن

 .   125 اك د ا فىإلةُت و  ا ا١تهجل اخ    124 واإله د

                                       
واإلزىك ددذ   .89.   سلتػػار الصػػحاح ددد . 666 يدد  اإلدد ي  اإلدددا ي   ا١تمددىىف: و  .28    7. يفهتػػذيب اللغػػة ددد . 370ا   دددي   ا١تمددىىف: 122- 

. القػػػاموس ا ػػػيا دددد . 817إلودددَتو آنأى  دمحم بدد  يعقدددىن   ا١تمددىىف: ا. و 325   7. يفالبحػػر ا ػػػيا يف أصػػػوؿ الفقػػػو دددد   794 ا١تمددىىف: 
 - دد1426بدَتو   إلبهدان: نالادحت اإلدلداإلحت إلئطباادحت واإله دد واإلمى يد   نكمب ٖتقةمل اإلًتاث يف نالادحت اإلدلداإلحت. جشددال: دمحم  عدةم اإلعدمُاىلدذ. 

. جج العركس من جواىر القػاموس د . 1205ندتوق اإلز بة ي  ٤تّه  ب  ٤تّه  ب  اب  اإلد ّاق   ا١تمىىف: و  .186    1  يف8م  مل2005
    1. يفمعجػػػم اللغػػػة العربيػػػة ادلعاصػػػرة دددد . 1424اهدددد   ا١تمدددىىف: و  .516    5اقددمل: ٣تهىادددحت نددد  اققدددُت   أ.م   أاى ا٢ت ايدددحت  يف

626. 
. التحبػ  نػرح التحريػر يف أصػوؿ الفقػو د   885وا١تدأاوي   ا١تمىىف:  .242   3. يفنرح سلتصر الركضة د   716اإلطىيف   ا١تمىىف : 123- 
 .200   4. يفنرح الكوكب ادلن  د . 972واب  اإلهناى   ا١تمىىف:  .3451   7يف
 .86 -85.  رسالة يف أصوؿ الفقو د . 428اإلُعْكَ ي   ا١تمىىف: 124- 
. ركضة النا ر كجنة ادلنػا ر د . 620 د . اب  م انحت   ا١تمىىف: 631ا ن ي   ا١تمىىف:  .282.  ادلستصفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 125- 
امػػامع دلسػػا ل أصػػوؿ الفقػػو كتطبيقاهتػػا علػػا إلههئددحت. . وا468.  معػػا  أصػػوؿ الفقػػو عنػػد أىػػل السػػنة كامماعػػة. اٞتةددزان. 150   2يف

  3. يفالتقريػػػر كالتحبػػػ  دددد . 879. ابددد  اندددَت حدددايف   ا١تمدددىىف: 303   3. يفاإلحكػػػاـ يف أصػػػوؿ األحكػػػاـ. 360.  ادلػػػذىب الػػػراجح
 ددد . 716 ا١تمددىىف: . اإلطددىيف  223.  قواعػػد الفقػػو. واإل كدديت. 43   4. يفتيسػػ  التحريػػر ددد .  972. انددَت نأشدداه   ا١تمددىىف: 192 

. ابدددد  بدددد ىان   ا١تمددددىىف: 200   4. يفنػػػػرح الكوكػػػػب ادلنػػػػ  ددددد . 972. ابدددد  اإلهندددداى   ا١تمددددىىف: 242   3. يفنػػػػرح سلتصػػػػر الركضػػػػة
. التحبػػ  نػػرح التحريػػر يف أصػػوؿ الفقػػو ددد . 885. ا١تدددأاوي   ا١تمددىىف: 304.  ادلػػدخل إا مػػذىب اإلمػػاـ أمحػػد بػػن حنبػػل ددد . 1346

 .83    3. يفاإلهبػػاج يف نػػرح ادلنهػػاج ددد . 771. ابدد  اإلاددبكذ   ا١تمددىىف 188.  تيسػػُ  علػػم أصػػوؿ الفقػػو .ي اٞتد . 3452   7يف
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 غ  مذكورة أكصاؼ: اثنيا
أب دده: "تعةددُت اإلعئددحت ندد  اوفددال غددَت ندد كىى  يف  ددص  و دد ا ا١تددهجل اخدد  اإلقدددايف حةدد  ادددل ٗتددديل ا١تهددامل

 . 127   ؤت   دإلي اخ  اٟتصكوذ يف م إله نبةها أب ه: "المخدايف اإلعئحت ن  اوفال غَت ن كىى " 126 اٟتكم"
 كص  مطلق دكف التعرض لكونو مذكور أك غ  مذكور: اثلثا

ا١تددهجل اخدد  ابدد  اإلاددااايت اعدددل تهقددةح ا١تهددامل أب دده: "اإله ددد يف جهبددا  ائددحت اٟتكددم اإل ابددت بددهص او و دد ا 
   . 129   كها اخ    ا ا١تهجل ك َت ن  ا فىإلةُت 128 جٚتا  ٔتندأ انلمهبامل"

 الوص  امامع أك أكصاؼ غ  مذكورة: رابعا
ا ول:  ددى ندا دكددده ا١تصدده  يف ا١تدد  و ددى: وائددمل ائةدده اإلغاندد ي أبن " دكدد اإلقدددايف يف ٗتددديل ا١تهددامل مدىإلُت 

الدددمخدايف اٞتدددان  نددد  ا فددد . واإل دددان:  دددى ندددا دكدددده يف اإل ددددح  قددده اددد  اٟتصدددكوذ و دددى: الدددمخدايف اإلعئدددحت نددد  
 . 130 اوفال غَت ن كىى . واإلقىنن ٔتعٌت واح "

 الفارؽ أك ادلشرتؾ: خامسا
مص اٟتكدم  دا  اةادم ل ائدق ان غَت دا بُت اب  تةهةحت نعهاه: "ان يهص ائق حكم يف انىى م  ي   ا ه ٮتد

ن ئجدددا  جنددددا ن مودددداة اإلودددداىقس او إلهشددددًتاك يف اإلىفدددد   اإلدددد ي مددددام اإلدددد إلة  ائددددق ان اإل دددداى  ائددددمل اٟتكددددم بدددده يف 
 . 131 ا ف "
مال اب  اٟتامب: "جن الخاإلحت  ذ ا١تهالبحت و ذ ا١تاهق بمخديل ا١تهامل اي تهقةح ندا ائدمل اإل داى  اٟتكدم و 

اإلمقاددةم أب دده ن بدد  إلئ كددم ندد  ائددحت  و ددذ جنددا اإلىفدد  اإلودداىق او ا١ت ددًتك  إلكدد  اإلودداىق نئغددق  بدده  ونآإلدده جُف 
 . 132 اةمعُت ا١ت ًتك اة بت اٟتكم إل بى  ائمه"

                                                                                                                     
. البحػر ا ػيا يف أصػوؿ الفقػو دد . 794. اإلزىك دذ   ا١تمدىىف: 320   3. يفتشني  ادلسامع امػع اموامػع د . 794اإلزىك ذ   ا١تمىىف: 

علػػم أصػػوؿ الفقػػو  ددد . 1375. خددهل   ا١تمددىىف: 22   3. يفاألصػػل امػػامع ددد . 1347ابدد  ابدد  هللا   ا١تمددىىف: بعدد   .325   7يف
 .305.  ادلدخل إا مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل د . 1346. اب  ب ىان   ا١تمىىف: 75.  كخالصة جريخ التشريع

 .3089   7. يفنفا س األصوؿ يف نرح ا صوؿ د . 684اإلقدايف     126- 
 .243   3. يفنرح سلتصر الركضة د . 716. اإلطىيف   ا١تمىىف: 389.  نرح تنقيح الفصوؿ د . 684اإلقدايف   ا١تمىىف: 127- 
 .627   2. يفبديع النلاـ د . 694اب  اإلاااايت   ا١تمىىف 128- 
يػػػث اذلػػػامع نػػػرح  ػػػع الغ دددد . 826ابددد  اإلعدامدددذ    :  .336.  هنايػػػة السػػػوؿ نػػػرح منهػػػاج الوصػػػوؿ دددد . 772اللدددهىي   ا١تمدددىىف: 129- 

ابدد  ابدد  هللا   ا١تمددىىف: بعدد   .3454    7. يفالتحبػػ  نػػرح التحريػػر يف أصػػوؿ الفقػػو ددد . 885ا١تدددأاوي   ا١تمددىىف:  .588.  اموامػػع
 .63.  علم ادلقاصد الشرعيةا٠تاأنذ.  .41.  تلخيص األصوؿاإلزا  ي.  .22   3. يفاألصل امامع د . 1347

  .10.  اٟتاشةحت تعئةمل ىمم 318    2. يفتنقيح الفصوؿ يف علم األصوؿج ء من نرح اإلغان ي.  130- 
 .17   19. يفرلموع الفتاكل د . 728اب  تةهةحت   ا١تمىىف: 131- 
 .154   2. يفنرح التلويح علا التوضيح د . 793اإلموما ان   ا١تمىىف: 132- 
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 مناقشة تعاري  ختريج ادلناط 
ا١تهددامل ونهام دداتم اةجددا  ٬تهدد   ا هددا امددىا٢تم  ديلبعدد  ان المقصددق اإلباحدد  نهددا ل اإلعئهدداة يف تعديدد  ٗتدد

ان ٚتجددىى ا فددىإلةُت د بددىا جُف ان ٗتددديل ا١تهددامل يقددىم  ا١تهددا ل اإلاددابقحت ي جدددنإله ددد يف ىةا إلئمكددداى  و نخمصداى أ
  اوفدال غدَت ند كىى جُف ا ده يقدىم ائدق الدمهبامل اإلقددايف واٟتصدكوذ ود دب وفد  غدَت ند كىى  ائق المهبامل 

ندد كىى او غددَت ندد كىى   أون اإلمعدددض إلكى ددهود ددب آخدددون ندد  ا فددىإلةُت جُف ا دده يقددىم ائددق الددمخدايف وفدد  
اإلغاندد ي اإلىفدد  اٞتددان  وا خددد اوفددال غددَت ندد كىى   وىاى حدد ٫تا ا ُتيف ٗتددديل ا١تهددامل مددىإلان اإلقدددايف  ودكددد

 .  ا١ت ًتكبةان اإلواىق او  اب  اٟتامب جُف ا ه يقىم ائق جإلغاةاب  تةهةحت و اهنها ٔتعٌت واح   ود ب 
فدال  يف اإلمعديد  "مئددت: واةده   دد  جد ن يئددزم واقدب اإلطدىيف ائددق جأىايف اٟتصدكوذ يف م إلده كئهددحت  او 

يف ٗتددددديل ا١تهددددامل تعدددد اأ ا وفددددال  بدددد  مدددد  ن يكددددىن يف ٤تدددد  اٟتكددددم جن وفدددد  واحدددد   ددددى اإلعئددددحت  اماددددمخديف 
 . 133 ننممجاأ  اا وُف ان يقال:  ى المخدايف اإلعئحت غَت ا١ت كىى  ننممجاأ"

  دده جن كددان نهصىفددا اجددى ندد   غددَت ندد كىىالددمهبامل وفدد   و٦تددا لددبمل ي جددد ان ٗتددديل ا١تهددامل يقددىم ائددق
 ابد  تةهةدحت وابد  اٟتامدب ٖتقةمل ا١تهامل وجن كان ن كىىا و٭تمايف إلم  يب اجى ن  تهقةح ا١تهامل  وانا نا اشداى جإلةده

ودإلدي  ن  اجى يهطبمل ائق تهقةح ا١تهامل ائق ن  ب ند  امانده ائدق جإلغداة اإلوداىق ون يهطبدمل ائدق ٗتدديل ا١تهدامل
 ه افه حىت يكىن  هاك جإلغاة او اشًتاك وج٪تا تامهبط المهباطا.  اإلعئحت غَت ن كىى  اة

 لتخريج ادلناط ادلختارالتعري  
 نإلداي واإله د. جا اجملمج   اةامهبطأون دكد ائمه ص اإل اى  ائق حكم يف ٤ت   

 نرح التعري  ادلختار لتخريج ادلناط
يف حكددددم ندددد   او اإلاددددهحت اإلهبىيددددحت ددددص اإل دددداى  ائددددق حكددددم يف ٤تدددد : ودإلددددي بددددىىوأ  ددددص يف اإلقدددددآن اإلكددددده 

َدددا ا٠ْتَْهدددُد َواإْلَهْةِادددُد َواْ َْ َصددداُن َواْ َْ َنُم مدددىل هللا ادددز ومددد :  ا حكدددام  كم دددده ا٠تهدددد يف َااَيد َجدددا اإل دددِ يَ  آَنهُدددىا ِج٪ت 
 .90  لىى  ا١تاا    ا يحت ىِْمٌ  ِنْ  َاَهِ  اإل  ْةطَاِن اَاْمَمِهُبىُه إَلَعئ ُكْم تُدْوِئُ ىنَ 

 .  ائحت اإلم ده أون دكدئخهد إل هد واإل ي اةه ٖت  اَاْمَمِهُبىهُ   مىإله تباىك وتعاُف: يفكها أون دكد ائمه:  
اإلُاددْكد  بةههددا  ا٠تهددد أبهنددا بعددض ا فددىإلةُت ائددحت ٖتدددهودإلددي كالددمهبامل  :اةاددمهبطجا اجملمجدد  نإلددداي واإله ددد

ُ  اإْلُهْطدِبحتُ  أبهناافىإلةىن آخدون ىاى      .اإل ِّ  
ا١تهدامل  ادهو  ائدق ا ده شدان  ١تدا لدبقه  ديلوم  اخماى اإلباح   د ا اإلمعديد  كى ده مدان  ندا   ١تصدطئح ٗتد

 ن  أىالا  إلئهىضى   ن  تباةط إلكئهاته.   

                                       
 .244   3. يفنرح سلتصر الركضة د . 716اإلطىيف   ا١تمىىف: 133- 
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 تخريج ادلناطكجو التسمية ب
َف يمعددض إلئههددامل ْتدال  واإلدد ي بقددذ يف  اإلددهص اإلدد ال ائدق اٟتكددمس  ن مخددديل ا١تهداملب ٝتدذ  دد ا ا١تصدطئح

  .134 ائحت اٟتكميف  اإلب   واإله دنلمهبامل اإلقاام ائق واة نا٠تن  جطاى ا١تامىى حىت اخدمه اجملمج  

 حترمي اخلمر : ختريج مناط مثاؿ
َددا ا٠ْتَْهددُد َواإْلَهْةِاددُد َواْ َْ َصداُن مدال هللا اددز ومدد :  َواْ َْ َنُم ىِْمددٌ  ِنددْ  َاَهددِ  اإل  ددْةطَاِن َااَيد َجددا اإل دِ يَ  آَنهُددىا ِج٪ت 
 .90لىى  ا١تاا    ا يحت  اَاْمَمِهُبىُه إَلَعئ ُكْم تُدْوِئُ ىنَ 

يف  دد ه ا يددحت حدددم هللا تبدداىك وتعدداُف ا٠تهددد  إلكهدده َف يددهص ائددق ائددحت اإلم ددده  ادد  ب بعددض ا فددىإلةُت جُف 
ُ  اإْلُهْطدِبَددحتُ  جُف  بةههددا د ددب افددىإلةىن آخدددون اإلُاددْكدان ائددحت ٖتدٯتجددا  دد     ومدداا كدده اإلوددديقُت ان ائددحت ٖتدٯتجددا اإل ِّ

اإلهبة  ا١تاكد ائق ا٠تهد ا دنىه  ودإلدي إلكى ده نادكداً ائدق ىاي اإلوديدمل ا ول  وإلكى ده يمصد  نإل د   ا١تطدبدحت 
 .  135 ائق ىاي اإلوديمل اإل ان

د فدوحتٍ  س ا٠تهدد ٥تدمص ٔتعهةدُت" وادق ا١تاوىأي بُت اإل    ا١تطدبحت واإلُاْكد نبةهاً ان    ا١تطدبدحت  ِٓتَئِّدِه و دذ اإل ِّ
  ااإل د    136 "ويدزول نىتوااجدا الدم ا٠تهدد وٖتدٯتده  ي بت  ا الم ا٠تهد وٖتدٯتده  دكْ ٭ت ث اهه و ى اإلاُ  وقهَتٍ 

ٟتدداق اإلهبةدد  اإلقددىل إب ا١تطدبددحت  ددذ اإلعئددحت اهدد ه واإلُاددْكد اهددد ٢تددا  وبعكدد  دإلددي اخدد  اإل ددهقةطذ حةدد  د ددب جُف
  ونإلمدداِف اقدد  معدد  اإلُاددْكد ائددحت اإلدد ي  ددى اإلعئددحت إلملددكاى هنددا نئزونددحت   ّتددان  اإل دد   ا١تطدبددحت  ن٠تهددد يف ا١تهدد 

اإل ددد   ا١تطدبدددحت وَف يوددددق بعدددض اإلوقجددداة بدددُت اإلادددكد واإل ددد   ا١تطدبدددحت  حةددد  ااددددوا واإل ددد   ا١تطدبدددحت نددد  إلىا نددده. 
 هقموددةا ئتدد  عدد م ان وددباملإل ا ددحتن  ددى  ندد  واائةّددحت اإلعقدد   إل اإلادداتد   واادددوا اإلاددكد نإل دد   ا١تطدبددحت للددكاىن

اللددكاى يطئددمل ويددداأ بدده نطئددمل تغطةددحت اإلعقدد   " ان ابدد  حنددد ا٢تةمهددذىاى و     137 اإلئةامددحتنددا تاددم اةه اإلدشدد  و 

                                       
  3. يفتشػػني  ادلسػػامع امػػع اموامػػع ددد . 794اإلزىك ددذ   ا١تمددىىف:  .242   3. يفنػػرح سلتصػػر الركضػػة ددد . 716 ا١تمددىىف: اإلطدىيف  134- 
م  1994 - دد1414أاى اإلكمدل   .البحر ا يا يف أصوؿ الفقػو . د 794اإلزىك ذ  دمحم ب  اب  هللا ب   اأى   ا١تمىىف:  .321 -320 
. ادلوافقػػات ددد   790. اإل دداطل   ا١تمددىىف: 83    3. يفاإلهبػػاج يف نػػرح ادلنهػػاج ددد . 771ىف . ابدد  إلاددبكذ   ا١تمددى 325   7  يف1مل
 .22 -21   5يف
ا ند ي   ا١تمدىىف:  .282.  ادلستصػفا دد . 505اإلغدزاِف   ا١تمدىىف:  .86 -85.  رسالة يف أصوؿ الفقو دد . 428اإلُعْكَ ي   ا١تمىىف: 135- 

 .245 -242   3. يفنػػػػرح سلتصػػػػر الركضػػػػة ددددد . 716اإلطددددىيف   ا١تمدددىىف:  .303   3. يفاإلحكػػػػاـ يف أصػػػػوؿ األحكػػػػاـ دددد . 631
امػامع دلسػا ل أصػوؿ الفقػو كتطبيقاهتػا علػا ادلػػذىب اإلههئدحت   .155   2. يفنػرح التلػويح علػا التوضػيح دد . 793اإلمومدا ان   ا١تمدىىف: 

. تيسػ  التحريػر دد .  972اندَت نأشداه   ا١تمدىىف:  .192   3. يفالتقريػر كالتحبػ  دد . 879اب  انَت حايف   ا١تمىىف:  .360إلدامح   ا
 .20   5  يفادلوسوعة الفقهية الكويتية .43   4يف
 .389   13. يفاحلاكم الكب  . د 450: ا١تمىىف   ا١تاوىأي136- 
اإلز َحْةئِددددّذ  َوْ بَددددحت بدددد   .29   5  يفادلوسػػػػوعة الفقهيػػػػة الكويتيػػػػة .322.  مػػػػذكرة يف أصػػػػوؿ الفقػػػػو ددددد . 1393اإل ددددهقةطذ   ا١تمددددىىف: 137- 

ت الفقهي ػة كحتقيػق األحاديػث نصطوق.  . الن بوي ػة كخترجيهػا الِفْقُو اإلسالميُّ كأدل ُتُو )الش ػامل لؤلدلّػة الش ػرعي ة كا راء ادلذىبي ػة كأىػّم الن لػراي 
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و دى ا١تدداأ ند  اللدكاى   ويطئمل ويداأ به تغطةحت اإلعق  ند    دى  وطددن  و د ا جطدهق اخدص  و  ا جطهق اام
 . 138 "حة  اطئمل

 نا كان ناكدا  و ى ائق هههحت اضدن:" :٭ت  و٭تدم ن  اإلهبا نا ودكد ا١تاوىأي يف 

احدد  ا: ان يكددىن اةدده ندد  اإلاددكد شدد   نطدبددحت  ايفكئدده حدددام  وائددق آكئدده اٟتدد   ون ٬تددى  ان ياددمعه  يف 
 أواة ون غَته كا٠تهد  وبةعه حدام.

كئدده  و٬تددى  ان واإلودددن اإل ددان: ان ياددكد ون تكددىن اةدده شدد   نطدبددحت كدداإلبهل  ايفكئدده حدددام ون حدد  ائددق آ
ياددمعه  يف اإلدد واة اهدد  اٟتامددحت  وجن ااوددق جُف اإلاددكد جدا َف يىمدد  ندد  جلددكاىه بدد   ويه ددد يف بةعدده  اددفن كددان 

 يامعه  يف ا أويحت غاإلبا ما  بةعه وَف يكده  وجن كان يامعه  اةجا انأىا كده بةعه وجن ما .

نا شاكئه اةه د اةه  افن َف يهمود  بده ند  واإلودن اإل اإل : نا الكد ن  غَته وَف ياكد ن وداأه كاإل ادي و 
اكئدده تدد اوا ومددا  بةعدده      أواة ون غددَته  حدددم اكئدده وبةعدده تغئةبددا إلغاإلددب احىاإلدده  وجن ا مودد  أبكئدده يف اإلدد واة َحدد

وكدددان نكدو دددا جن كدددان اغئدددب احىاإلددده الدددمعهاإله يف ا١تادددكد  وَف يكدددده جن كدددان اغئدددب احىاإلددده الدددمعهاإله نددد  غدددَت 
 . 139 "ا١تاكد

ةكدان و ددى كاٟت ة ددحت وا اةددىن واإلَ دداإلهبددا   ا١تاددكد    اكدد   ان ندد  اإلكبددااد ابدد  حنددد ا٢تةمهددذح واوضدد
  جها تغطةحت اإلعقد  ن ند  اإل د   ا١تطدبدحت نللكاى  اإلوقجاة نداأبُت ان اإلبهل وكاإلعه  واإلزاودان ومى   اإلطةب  و 

د ا١تاا    د  جد جن ا١تداوىأي معد  اإلهدى  ويف ٗتصةصه اإل    ا١تطدبحت ن١تاك   هنا ن  خصىفةا  ا١تاكد ا١تاا 
ا ول ن  اإلهبا   ا١تاكد  نا كان نمودهها اإل د   ا١تطدبدحت  ويدزول الشدكال جن كدان ندداأ ابد  حندد اهندا كد إلي 

ن حد  إلكد  حددام    اف ده دق ا٠تةد ا  إلدن اإلّدَِنداِك اي ئدنغاإلباً  جد جن بعض ا١تاكد ا١تاا  إلدة  اةده شد   نطدبدحت ك
  وإلددى كددان ناددكدا ندد    ددى  نطدبددحت إلىمددب اٟتدد  اةدده  وٯتكدد  اإلموديددمل بددُت ا١تاددكد ندد  اإل دد   ا١تطدبددحت شدداىبهائددق 

اإلادكد ن٠تهدد وا١تاكد ن  غَت شد   نطدبدحت ند  خدهل ا١تقاى دحت بدُت آاثى اإلادكد ن٠تهدد واإلادكد نٟت ة دحت ادفن 
يهدمل اإلادكد نٟت ة دحت  ةههداب و  ا  ى اإلادكد ند  اإل د   ا١تطدبدحت    ى  و  امل وطدن وادب   وٛتةحت  يهمل اهه

ه  و دد ا  ددى اإلاددكد أون اإل دد   ىندد و  نمعاطةدده طددىل لددكى يو  وددًتيمخدد ى اإلبدد ن و ي حةدد  نددا لددبملاضدد اأ  اهدده

                                                                                                                     
الفقػو ادلنهجػي علػا مػذىب اإلمػاـ  .ائدذ اإلّ دْدّتذو ُنصدطوق اإلُبغدا  و ُنصدطوق    ا٠تِد ْ  .2629    4  يف4أن مل  لدىىي حت: أاى اإلوكدد  مل

 .77    3  يف4  ملم1992 - د1413  أن مل: أاى اإلقئم . الشافعي
م  1987 - ددد1407.  أ.م   أاى اإلوكددد  ال كاجػػر عػػن اقػػرتاؼ الكبػػا ر ددد . 974ابدد  حنددد ا٢تةمهددذ  اٛتدد  بدد  دمحم بدد  ائددذ   ا١تمددىىف: 138- 
 .356    1  يف1مل
 .178   15. يفاحلاكم الكب  . د 450: ا١تمىىف   ا١تاوىأي139- 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



49 
 

 .     140 ا١تطدبحت  وكه٫تا كبَت  ٤تدنحت  ويوًتمان أبن ا ول اةه اٟت  أون اإل ان

اأق ند  تعئةئجدا نإلُادْكد  ودإلدي يب و إلئباح  ان تعئة  حدنحت ا٠تهد نإل    ا١تطدبدحت  وبهاة ائق نا لبملس 
  إلكا ددت نهصىفددحت غددَت ناددمهبطحت  حةدد  اإلُاددْكد ن اإلعئددحت تب دد   جهددا يف نددىط  انلددمهبامل  وإلددى كا ددت اإلعئددحت 

"  نمودددمل كددد  شددددان الدددكد اجدددى حددددام"مدددال:  ا ددده اددد  اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلصا  ااا دددحت ام ا١تدددانهُت اددد  وىأ  دددا حددد ي  
خددهل ندد  اإلهاحةددحت اإلمطبةقةددحت  يف ادد  ائددحت ٖتددده ٙتددد  إلئإلددة  ٙتددحت و   كهددا ان اٟتدد   ددةط نإل دد   ا١تطدبددحت   141 ائةدده

كده اإلودديقُت ي دًتطان اإل د   ا١تطدبدحت ند  اإلادكد لماندحت اٟتد   ادفدا ااىمدت  ا٠تهد اإل    ا١تطدبدحت او اإلادكد   ن
       اه ن اححت يف انفطهح.   ونآل امىا٢تم واحاإل    ا١تطدبحت اإلاكد ااٟتكم اإلم ده أون اٟت 

 : حجية ختريج ادلناطينادلطلب الثا
ٗتددديل ا١تهددامل  ددى اإلهددى  اإل اإلدد  ندد  ا ددىا  انممجدداأ يف اإلعئددحت اإل ددداةحت  و ددى ندد  انممجدداأ اإلدد ي ٯتكدد  ان 
 يهقط   ووظةوحت اجملمج  اةده افدعب ند  ٖتقةدمل ا١تهدامل وتهقدةح ا١تهداملس حةد  جن اجملمجد  يقدىم نلدمهبامل اإلعئد  اإلديت
ٯتك  ان يعئ   ا اٟتكم وٮتم  ا    يدمح اح  ا    يم قمل ند  ومىأ دا يف اإلودد . كهدا ا ده اخدص ند  ٖتقةدمل 

  اددهو  ائددق دإلدديس اف دده يف اإلدتبددحت أون إلدده كدد  ٗتددديل نهددامل ٖتقةددملإلدده إلكدد    ئددة  كدد  ٖتقةددمل نهددامل ٗتددديلاا١تهددامل 
 .   142 ٖتقةمل ا١تهامل وتهقةح ا١تهامل

ائق ٗتديل ا١تهامل الدم انممجداأ اإلقةالدذ  وٝتداه ابد  تةهةدحت واٞتةدزان اإلقةداا وم  اطئمل ك َت ن  ا فىإلةُت 
  وم  امد به ٚتدا َت اإلعئهداةاض  وٝتاه اإلههئحت: اإلقةاا ا٠توذ  وماإلىا:   ا  ى اإلقةاا اإل ي وم  ا٠تهل اةه  

اإل ا ديحت واإل ةعحت واإله ام  وطااوحت ن  نعمزإلحت بغ اأ  و م: ٭تِت اللكايف  ومعودد بد   وا كده  وا  اإلقةاا  و م:
د  ائدق ندا خداإل   صدا   واهد  ا  143 نب د  ومعود ب  حدن. وم  اونيف جُف ج كاى اإلقةاا اٛت  ب  حهب   وٛتُِ

                                       
 . 356 -355    1. يفال كاجر عن اقرتاؼ الكبا ر د . 974اب  حند ا٢تةمهذ   ا١تمىىف: 140- 
  ىمدددم اٟتددد ي  58   1  يفنن ن ٬تدددى  اإلىضدددىة نإلهبةددد   ون ا١تادددكد. كمدددان اإلىضدددىة   صػػػحيح البخػػػارم دددد . 256اإلبخددداىي   ا١تمدددىىف: 141- 

.  ادلسند الصحيح ادلختصر بنقل العدؿ عػن العػدؿ إا رسػوؿ هصحيح مسلم  ادلسما:  . د 261 ا١تمىىف:     اٟتنايفبا  نائم .242
   أ.مل   : أاى جحةددداة اإلدددًتاث اإلعددددابدددَتو   : دمحم ادددااأ ابددد  اإلبددامذ  ٖتقةدددملنن بةدددان ان كددد  ناددكد ٜتدددد وان كددد  ٜتدددد حدددامكمددان ا شددددبحت  

 .2001  ىمم اٟت ي 1586    3 أ.    يف
 -236   3. يفنػػرح سلتصػػر الركضػػة ددد . 716اإلطددىيف   ا١تمددىىف:  .242   3. يفنػػرح سلتصػػر الركضػػة ددد . 716اإلطددىيف   ا١تمددىىف: 142- 

امػامع دلسػا ل أصػوؿ الفقػو كتطبيقاهتػا علػا ادلػذىب اإلههئدحت.  .192   3. يفالتقريػر كالتحبػ  د . 879اب  انَت حايف   ا١تمىىف:  .241
التقريػر  دد . 879. ابد  اندَت حدايف   ا١تمدىىف: 155   2. يفنرح التلػويح علػا التوضػيح د . 793ا ان   ا١تمىىف: اإلموم .360.  الراجح
اإلحكػاـ يف أصػوؿ  د . 631ا ن ي   ا١تمىىف:  .43   4. يفتيس  التحرير د .  972. انَت نأشاه   ا١تمىىف: 192   3. يفكالتحب 
 .223.  وقواعد الفق. اإل كيت. 303   3. يفاألحكاـ

. ا نددد ي   ا١تمدددىىف: 150   2. يفركضػػػة النػػػا ر كجنػػػة ادلنػػػا ر دددد . 620. ابددد  م اندددحت   ا١تمدددىىف: 282.  ادلستصػػػفا دددد . 505اإلغدددزاِف   ا١تمدددىىف: 143- 
. ابد  تةهةدحت   ا١تمدىىف: 245 -236   3. يفنرح سلتصر الركضة د . 716. اإلطىيف   ا١تمىىف: 303   3. يفاإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ د . 631
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 ل ائدق ا ده إلدة  يكىن مةالا اال ا  وائق   ا اه جشكال يف نا  ق  اههس اوهً ا  ان اإلهقد  بئودظ اونديف  يد
 . 144 فديح مىإله

ي اإلىفدد  ائددحت   فددَتوى : دونيددحةدد  جهنددم الخاإلددحتس  إلهوددةجموُ ِاددَب إلئ هوةددحت  وددذ اإلقددىل بمخددديل ا١تهددامل  
ٚتدا . ومد  الهص او ند  خدهل اإلدإل دد  ن ان يكدىن نعمد ان بد  ند    ونإلماِف اند شداذ ج٪تا  ى حكم شداذ 

جُف اإلهص او الٚتا  وا١تهالدبحت اد كد ا  دإلي مهقةح ا١تهامل نبةهاً أبن ندم إلع م دكد اٟتهوةحت إلاام ى ف ى اإل ديعحت 
م وغدَت  حتهوةدند  اٟتىامدب ائدق كد  ٣تمجد  ا ه ن  اإليغٍت ا  دكده  واي  اإلكهال اب  ا٢تهام دإلي انام اى نبةهاً 

 مهقدةح ا١تهدامليودعىا إلَف  ٟتهوةدحتان ا وىغدم  ودإلي إلمطبةمل ا حكام يف نىاض  ومىأ اإلعئحت  نعٌت تهقةح ا١تهاملمبىل 
يمه دددد   ندددددأ ادددد م وضدددد  ا ٝتدددداة انفددددطهحةحت ٢تهددددا هددددا  و  اهئددددىا إلكددددهجم ون إلم قةددددمل ا١تهددددامل اٝتددددا افددددطهحةا

 . 145 نحًتا  ا  تك َت انفطهحن
وبهدددداة ائددددق ندددددا لددددبملس ٯتكددددد  اإلقددددىل: أبن اإلعهددددد  بمخددددديل ا١تهددددامل كددددداأ ان يقدددداىن الٚتدددددا  اهدددد  ٚتدددددا َت 

 .   146 اإلعئهاة
  

                                                                                                                     
. درء تعػػارض العقػػل كالنقػػل ددد . 728ابدد  تةهةددحت  اٛتدد  بدد  ابدد  اٟتئددةم بدد  ابدد  اإلاددهم   ا١تمددىىف:  .17   19. يفرلمػػوع الفتػػاكل ددد . 728

ابدد  . 340   7  يف2م  مل1991 - ددد1411ٖتقةددمل: دمحم ىشدداأ لدداَف  ا١تهئكددحت اإلعدبةددحت اإلاددعىأيحت: مانعددحت النددام دمحم بدد  لددعىأ اللددهنةحت  
 د . 794. اإلزىك ذ   ا١تمىىف: 22   5. يفادلوافقات د . 790. اإل اطل   ا١تمىىف: 83   3. يفاإلهباج يف نرح ادلنهاج د . 771اإلابكذ   ا١تمىىف 

امػػامع . اإلههئدحت. 305   ادلػدخل إا مػػذىب اإلمػاـ أمحػد بػػن حنبػل دد . 1346. ابد  بد ىان   ا١تمددىىف: 325   7. يفالبحػر ا ػيا يف أصػػوؿ الفقػو
 .468 -467.  معا  أصوؿ الفقو عند أىل السنة كامماعة. اٞتةزان. 360.  دلسا ل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا علا ادلذىب الراجح

اإلدديت َف تهاددب جإلةدده  -ىٛتدده هللا -ابدداى   اوندديف جإلةدده اٛتدد   ندد  اإلمهبةجددا  اإلددىاىأ  يف كمددب اٟتهابئددحت. "واإلمهبةجددا   اهدد  م   ددذ امددىال النددام اٛتدد 144- 
جإلةده اٛتد    بعباىا  فد٭تحت أاإلحت ائةجا  ب  يوجم نهجا اهنا امىال النام ٦تا تىحذ جإلةه اإلعباى   وي ل ائةه اإلاةاق. ويع ون ا  دإلدي بقدى٢تم: اونديف

هػاء كاألصػولييف )دراسػة التخػريج عنػد الفقاو اشاى جإلةه  او أل كهنه ائةه  او تىم  اةه". اإلباحاُت  يعقىن ب  ابد  اإلى دان بد  يىلد . 
 د347ه   أ.مل    1414.  أ.م   نكمبحت اإلدش   نلرية تطبيقية أتصيلية 

 .43   4. يفتيس  التحرير د .  972. انَت نأشاه   ا١تمىىف: 193   3. يفالتقرير كالتحب  د . 879اب  انَت حايف   ا١تمىىف: 145- 
 ٚتا َت اإلعئهداة: نصدطئح يقصد  بده ااندحت اإلعئهداة  و دى يكداأ يقداىن الٚتدا   وغاإلبداً ن يقدال: ٚتدا َت جن جدا ُضدّع  ا١تخداإل    ن ا٠تدهل146- 

عدددحت إلدددة  بدددُت ا ىبعدددحت ا وادددجم  ومددد  ااددداأ بددد إلي اإل دددهقةطذ  ويايددد   ددد ا ابددداى  ا١تددددأاوي  واإلددديت مدددال اةجدددا: "ٚتدددا َت اإلعئهددداة  ندددهجم: ا اهدددحت ا ىب
. اإل ددهقةطذ  دمحم بدد  دمحم ا١تخمدداى. 917   2. يفالتحبػػ  نػػرح التحريػػر يف أصػػوؿ الفقػػو ددد . 885تبددااجم  وغددَت م". ا١تدددأاوي   ا١تمددىىف: وا

. 3   341اإلدد ىا ىمددم  http://www.islamweb.net . أىوا فددىتةحت مددام بموديغجددا نىمدد  اإل ددبكحت اللددهنةحت.نػػرح زاد ادلسػػتقنع
  ا١تكمبحت اإل انئحت .
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 : مسالك إثبات العلة يف ختريج ادلناطثالثادلطلب ال
اإلكهدال بد  ا٢تُهدام  ىاىن ٗتديل ا١تهدامل  دى ا١تهالدبحت والخاإلدحت  و أباب  اٟتامب ونىااقىه ن  ا فىإلةُت  ىاى

ن ٗتددديل ا١تهددامل ااددم ندد  الخاإلددحت  وبددُت ابدد  انددَت حددايف وانددَت نأشدداه لددبب اهىندده أب دده يصدد ق ائددق نددا ي بددت أب
ن طديقدده اإلادد  واإلمقاددةم  وىاى اإل ددهقةطذ ا دده اددُت ا١تهالددبحت والخاإلددحت  وان ظددا د كددهم أب اٞتدد ي نإلادد   وىاى 

ناددئكه نإلادد  واإلمقاددةم واإلدد وىان اإلىمددىأي واإلعدد نذ ندد  ا١تهالددبحت  -اي: ابدد  م انددحت يف ىوضددحت اإلهدداظد -ا١تاإلدد 
  نادددداإلي أبي ناددددئي نددددجُف اإلقددددىل بمخددددديل ا١تهددددامل  والخاإلددددحت  ود ددددب ابدددد  اإلاددددبكذ ابدددد  اإلى ددددان  وآخدددددون

   . 147 اإلعئحت
ود ددددب اإلطددددىيف جُف ان اإلعئددددحت يف اإلقةدددداا اإل ددددداذ ت بددددت نإلددددهص والٯتدددداة  وتاددددمخديف ننلددددم نل وٗتددددديل 
ا١تهددامل. ود ددب ىشددة  اإلدد ي  اٟتددىاىي يف إلبددان اإلقةدداا جُف ان اإلعئددحت يف  دد ه ا١تىاضدد  كدد  نددا معئدده اإل ددد  اندداى  

ا   ويف تهقددةح ا١تهددامل نإلادد  واإلمقاددةم  ويف ٗتددديل نعداددحت إل بددى  اٟتكددم  اوددذ ٖتقةددمل ا١تهددامل تعدددل بددهص او جٚتدد
 .   148 ا١تهامل ننممجاأ

ومال اإلغزاِف: "اإلعئحت ا١تامهبطحت ايوا اه ان ن ٬تى  اإلم كم  ا  ب  م  تعئم نلٯتاة  وجشداى  اإلدهص  امئ دمل 
ندد ه  ويبطدد  ن١تهصددى   ومدد  تعئددم نإلادد  حةدد  يقددىم أإلةدد  ائددق ومددىن اإلمعئةدد   وته صددد ا ماددام يف هههددحت 

ماددهان  اةمعددُت اإل اإلدد   امكددىن اإلعئددحت اثبمددحت بهددى  ندد  انلددم نل ادده تودداىق ٖتقةددمل ا١تهددامل  وتهقددةح ا١تهددامل  ومدد  
يقىم اإل إلة  ائق كىن اإلىف  ا١تامهبط ناهدا نلٚتا   اةئ مل بده ندا ن يواىمده جن اةهدا ن ند خ  إلده يف اإلمديفهَت  

  اةئ دمل ن١تدال اإلبود  جد هبدت نلٚتدا  قهدَت اإلصدغد يف مئدب اٟتكدم  كقىإلها: اإلصغَت يىُف ائةده يف ناإلده إلصدغده
 مخديل ا١تهامل ت بت ننممجاأ أبي نائي كان. باإلعئحت ا . 149 ون يواىق اإلبو  ا١تال يف نعٌت ناهد يف اٟتكم"

  

                                       
ابد  اندَت حدايف   .188 -187.  تيسُ  علم أصػوؿ الفقػو. اٞت ي  .293.  مذكرة يف أصوؿ الفقو د . 1393اإل هقةطذ   ا١تمىىف: 147- 

بددد  اإلادددااايت  ا .43   4. يفتيسػػػ  التحريػػػر دددد .  972. اندددَت نأشددداه   ا١تمدددىىف: 192   3. يفالتقريػػػر كالتحبػػػ  دددد . 879 ا١تمدددىىف: 
اإلزىك ددذ   .154   2. يفنػػرح التلػػويح علػػا التوضػػيح ددد . 793. واإلمومددا ان   ا١تمددىىف: 621   2. يفبػػديع النلػػاـ ددد . 694 ا١تمددىىف 
حانية العطار علا نرح امػالؿ  دد . 1250اإلعطاى   ا١تمىىف:  .321 -320   3. يفتشني  ادلسامع امع اموامع د . 794 ا١تمىىف: 

قواعػػد . اإل كدديت. 22   3. يفاألصػػل امػػامع ددد . 1347. ابدد  ابدد  هللا   ا١تمددىىف: بعدد  338 -337   2. يفع اموامػػعا لػػي علػػا  ػػ
اإلهبػػاج يف  ددد . 771ابد  اإلاددبكذ   ا١تمدىىف  .209   2. يفركضػػة النػػا ر كجنػػة ادلنػػا ر دد . 620ابدد  م اندحت   ا١تمددىىف:  .223.  الفقػو

 ددد . 1375خددهل   ا١تمددىىف:  .336.  هنايػػة السػػوؿ نػػرح منهػػاج الوصػػوؿ ددد . 772مددىىف: للددهىي   ا١ت. ا83    3. يفنػػرح ادلنهػػاج
 . 41.  تلخيص األصوؿاإلزا  ي.  .75.  علم أصوؿ الفقو كخالصة جريخ التشريع

 .245 -243   3يف .479   1. يفنرح سلتصر الركضة د . 716اإلطىيف   ا١تمىىف: 148- 
 .282.  ادلستصفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 149- 
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  هاكمنهج الغ اي في قيق ادلناط كتنقيحو كخترجيوحت الصالت كالفركؽ بيف: رابعال حثبادل

 حتقيق منهج الغ اي يف مصطلح حتقيق ادلناط كتنقيحو كخترجيو  :كؿاألادلطلب 
دكد اإلدا ي اإلطدق اإل اإلحت ائق ائةحت اإلىفد  يف ا فد   ومعئجدا ا دد   ودكدد نهجدا تهقدةح ا١تهدامل    مدال: 

دايف "اإلوص  اإلمال  يف تهقةح ا١تهامل مال اإلغزاِف ىٛتده هللا جٟتداق ا١تادكى  اهده ن١تهصدى  ائةده مد  يكدىن نلدمخ
اٞتددان  ومدد  يكدددىن إبإلغدداة اإلوددداىق و ددى ان يقدددال ن ادددق بددُت ا فددد  واإلوددد  جن كددد ا وكدد ا ودإلدددي ن قهددَت إلددده يف 
اٟتكددم اإلبمددحت اةئددزم اشددًتاك اإلوددد  وا فدد  يف دإلددي اٟتكددم و دد ا  ددى اإلدد ي ياددهةه افدد ان اا حهةوددحت ىٛتدده هللا 

 . 150 ننلم نل ويودمىن بةهه وبُت اإلقةاا"
وىاى اإلطدىيف ا ده "ن أبا    151 "ان تهقدةح ا١تهدامل اهد  اإلغدزاِف  دى جإلغداة اإلوداىق" إلقددايف:و ق  اإلطىيف اد  ا

بماهةحت جإلغاة اإلواىق تهقة اً  جد اإلمهقةح  ى اإلمخئةص واإلمصوةحت  وإبإلغاة اإلوداىق يصدوى اإلىفد   وٮتئدص إلئعئةدحت  
 . 152 اإلواىق ضدن ن  تهقةح ا١تهامل"اه يكىن   ا مىن اث ةا يف تهقةح ا١تهامل  كها مال اإلقدايف  ب  يكىن جإلغاة 

    153 ا١تهددامل ببةددان ومددىأ اٟتكددم اإلكئددذ يف آحدداأ اإلصددىى ٖتقةددمل  اددب بعددض ا١تعافدددي  إلئغددزاِف ا دده يوادددو 
  ٦تدا يعدٍت ا ده تىلد  يف ٖتقةدمل  154 كها دكد بعوجم ان اإل اطل تب  اإلغدزاِف يف اإلعهدىم قفدةه واإل دهىل توديعدا

 .   155 ناٍت حة  ىا  ان اإلغزاِف َف يمىل  يف ٖتقةمل ا١تهاملا١تهامل  وخهاا إل إلي تىفئت ااطهحت 

 ادلناقشة
 قدد  اإلقددددايف ندددا  ادددبه اإلددددا ي إلئغدددزاِف حدددىل تادددهةمه جإلغددداة اإلوددداىق بمهقدددةح ا١تهدددامل  واددد ه نددد  انخدددمهل يف 

 جإلغداة مدال ا١تصده :   وَف يادئم إلئددا ي  د ا اإلهقد  بد  انم ده مدااًه: "ا١تصطئح  ويف نىط  آخد ا ه ن  باً اث ةاً 
اإلواىق تهقدةح ا١تهدامل اهد  اإلغدزاِف   واإلد ي ماإلده اإلغدزاِف يف  ا١تامصدوق  ان تهقدةح ا١تهدامل تعةدُت اإلعئدحت ند  اوفدال 

ون د  ٗتدديل ا١تهدامل بمعةدُت  ن كىى   ون ئه ْت ي  ا ادااس افن تعةُت اإلعئدحت اةده إبااداأ اإلصدىم  دى تهقدةح ا١تهدامل.
وٖتقةدمل ا١تهدامل بطئدب ا١تهدامل ا١تمودمل ائةده يف فدىى   ائق ٖتده ا٠تهدد.اإلعئحت ن  اوفال غَت ن كىى   ون ئه بمعةُت 

                                       
 - دددد1418. ٖتقةدددمل: طددده مدددابد اةددداض اإلعئدددىان  أ.م   نالادددحت اإلدلددداإلحت  ا صػػػوؿ دددد . 606اإلددددا ي  دمحم بددد  اهدددد بددد  اٟتاددد    ا١تمدددىىف: 150- 

 .230 -229 و .137   5  يف3م  مل1997
 .244   3يف. نرح سلتصر الركضة . د 716اإلطىيف   ا١تمىىف: 151- 
 .244   3يف. الركضةنرح سلتصر  . د 716اإلطىيف   ا١تمىىف: 152- 
 . 86اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".  153- 
 . 53اب  بةه. "انممجاأ بم قةمل ا١تهامل قفةهً ".  154- 
ىلداإلحت نامادمَت   حتقيق ادلناط عند اإلماـ الشاطيب كأثره يف االجتهاد دراسة تطبيقية يف قضػااي األسػرة ادلعاصػرة.ناٍت  ااطهحت ااشىىي. 155- 

 .31م.  2014اإلعا١تةحت ناإلةزا  هنةحت اٞتانعحت الل
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اإلهددددزا   وَف امدددد  اإلغددددزاِف خدددداإل  اٞتهااددددحت يف انفددددطهح  كهددددا تقدددد نت اٟتكايددددحت اددددهجم  ونددددا اأىي كةدددد   دددد ا 
 . 156 "اإلهق 

ا فدددىل  و ددد ا  بددده اإلقددددايف جُف ان ندددهجل اإلغدددزاِف يف تهقدددةح ا١تهدددامل وٗتد٬تددده وٖتقةقددده نىاادددمل ١تدددا ائةددده ائهددداة 
 وتااةل نمعنبا ا  كةوةحت اإلهق  ا  اإلغزاِف خهل نا فدح به.

واندددا ندددا دكدددده اإلطدددىيف اددد  اإلقددددايف أب ددده حكدددق ان تهقدددةح ا١تهدددامل اهددد  اإلغدددزاِف  دددى جإلغددداة اإلوددداىق اف ددده ٭تمهددد  
 إلئقددايف  ومجدُتس او٢تهدا: ا ده اىاأ الشداى  جُف ان  د ا اإلقدىل حكايدحت إلئقددايف اد  غدَته  واث ةجهدا: ا ده اىاأ بده مدىن

ويب و ان اإلىمه ا ول  ى اإلصىان  ودإلي  ن اإلقدايف  ق  دإلي اإلقىل ا  اإلدا ي يف اصىل كهدا فددح بد إلي 
 لابقاً وانمش   ا اإلقىل اناةا إله.

  اد  ٖتقةدمل ا١تهدامل نلضدااحت  157 ونإلدمى  جُف ا ن ئحت اإليت لامجا اإلغزاِف يف ا١تامصدوق ويف الداا اإلقةداا
 إلمعديوه إله يمبُت ان نا  به ائةه اإلقدايف ف ةح.  

وانا نا  ابه بعض ا١تعافدي  إلئغزاِف حىل تىلدعه يف ٖتقةدمل ا١تهدامل ااإلهداظد اةده ٬تد  ان اإلغدزاِف َف يمىلد  يف 
مل ا١تهدامل ند  أاادد  ٖتقةمل ا١تهامل ب  مصده ائق ندا هبمدت ائمده بدهص او جٚتدا   ومد  لدبمل اإلعكد ي يف جخددايف ٖتقةد

  وبدٌت  158 اإلقةاا ن  شذة ن  اإلموصدة   ومداة ابد  تةهةدحت اىلد  نوجدىم ٖتقةدمل ا١تهدامل إبضدااحت ا  دىا  وا اةدان
 اإل اطل ائق تىل  اب  تةهحت واضال ا١ت ىك اإل داذ  وائق   ا ا١تهجل نع م ا١تعافدي .

  

                                       
 د   شدح تهقةح اإلوصىل  ٖتقةمل: طه اب  اإلدؤول لع    أ.م   شدكحت اإلطبااحت اإلوهةدحت 684اإلقدايف  اٛت  ب  جأىي  ب  اب  اإلدٛت    ا١تمىىف: 156- 

  صػػػوؿنفػػػا س األصػػػوؿ يف نػػػرح ا  دددد   684اإلقددددايف  اٛتددد  بددد  جأىيددد      . 389 -388   1م  مل1973 - دددد1393ا١تم ددد    
 . 3089   7  يف1م  مل1995 - د 1416ٖتقةمل: ااأل اٛت  اب  ا١تىمىأ  وائذ دمحم نعىض   أ.م   نكمبحت  زاى نصطوق اإلبا   

 . 43 -36. اإلقام اإل ان   أساس القياس د . 505. اإلغزاِف   ا١تمىىف: 281.  ادلستصفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 157- 
. ٖتقةددمل: ابدد  اإلدددٛت  بدد  دمحم بدد  مالددم  ا١ت يهددحت اإلهبىيددحت: ٣تهدد  رلمػػوع الفتػػاكل ددد . 728ةم  اٟتهبئددذ   ا١تمددىىف: ابدد  تةهةددحت  اٛتدد  بدد  ابدد  اٟتئدد158- 

 .16    19م  يف1995 - د1416ا١تئي اج  إلطبااحت ا١تص   اإل دي   
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 جيو: الصالت كالفركؽ بيف حتقيق ادلناط كتنقيحو كختر ثاينادلطلب ال
بعدد  ان ا مجددق اإلباحدد  ندد  بةددان نوجددىم ٖتقةددمل ا١تهددامل وتهقة دده وٗتد٬تدده  يدد كد  ا هددا اومدده اإلصددئحت واإلودددق 

 بةهجا  ودإلي ١تزي  ن  اإلمىضةح ٢تا. 

 أكال: أكجو الصلة بيف حتقيق ادلناط كتنقيحو كخترجيو
ا١تهددامل  وتعدد  ٖتقةددمل ا١تهددامل فددىى  ندد  فددىى انممجدداأ يف اإلعئددحت  جُف ما ددب تهقددةح ا١تهددامل  وٗتددديل  .1

ومدد  مددد  ادداأ  ا دد  ا فددىل واٞتدد ل ان يدد كدو ا لددىيحت   ٚتددا  انممجدداأ  دد ه اإلصددىى اإلدد هث 
 ودإلي إلمقاى ا وتعئقجا ٔتىضى  واح  و ى ا١تهامل. 

َف يودد  اٟتهوةددحت إلم قةددمل ا١تهددامل وتهقة دده وٗتد٬تدده اٝتددا افددطهحةا  غددَت اهنددم يعهئددىن ٔتعا ةجددا ٚتةعددا  .2
 ٔتاهةا  اخدى. 

 امل وتهقة ه وٗتد٬ته ٚتةعجا ن  ٚتئحت البان اخمهل اإلوقجاة يف ا حكام اإل داةحت. ٖتقةمل ا١ته .3

 اثنيا: أكجو الفرؽ بيف حتقيق ادلناط كتنقيحو كخترجيو
اإلم قةمل إلغدحت  ا هدا جهبدا  ا ندد نإلد إلة  واإل  دان  واندا اإلمهقدةح اجدى اإلمخئدةص ْتد ل ندا يادمغٌت  .1

 اجى انلمخدايف وانلمهبامل.اهه وجبقاة نا ٭تمايف جإلةه  وانا اإلمخديل 
تهقدةح ا١تهدامل ا١تهامل يف ٖتقةمل ا١تهامل يكدىن نعئىندا ٔت اىكده اإل دداةحت و٭تمدايف إله دد يف ٤تئده  بةههدا يف  .2

ٗتدديل ا١تهدامل اف ده غدَت ند كىى اف ه يكىن ند كىىا ند  غدَته و٭تمدايف ٟتد ل ندا نعده وتعةةهده  واندا يف 
 و٭تمايف نلمهبامل.  

ا١تهامل اممجاأ ن يهقط  جُف يىم اإل ي  بةهها تهقةح ا١تهامل وٗتديل ا١تهامل افهنها ن  انممجداأ  ٖتقةمل .3
 اإل ي ٯتك  ا قطااه. 

 . 159 انممجاأ يف ٖتقةمل نهامِل اٟتكم ضدوى  انا يف ٗتديل ا١تهامل وتهقةح ا١تهامل ائة  بودوى  .4
بةهها تهقدةح ا١تهدامل اقد  مدال بده   وانحمنايف به اممجاأ ن خهل بُت ا نحت يف مبىإله ا١تهاملِ  ٖتقةمل .5

 ٚتا َت ا   اإلعئم  وانا ٗتديل ا١تهامل اق  كاأ ان يقاىن الٚتا  ائةه بُت ٚتا َت اإلعئهاة. 
 ندتبحت ٖتقةمل ا١تهامل اائق ن  ندتبحت تهقة ه وٗتد٬ته  وندتبحت تهقةح ا١تهامل اائق ن  ندتبحت ٗتد٬ته. .6
إلئههامل او ٗتديل إلئههامل يمبعه ٖتقةمل إله  وإلدة   ا١تهامل اام ن  تهقة ه وٗتد٬ته  اك  تهقةح  ٖتقةمل .7

 ك  ٖتقةمل نهامل يكىن نابىما بمهقةح او ٗتديل ب  ىٔتا كان نابىما بهص او جٚتا .

                                       
 .285.  ادلستصفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 159- 
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ا١تهددامل يف بعددض فددىىه يعدد  ندد  نادداإلي اإلعئددحت  ودإلددي اهدد نا يمهدداول جهبددا  ائددحت اإلوددد  يف  ٖتقةددمل .8
. غدَت ان ٖتقةدمل  160 ااإلي اإلعئحتا ف   و  ا نا أاا اإل ىكان إلع ه ا١تائي اٟتاأي ا د ن  ن

ا١تهامل يف اإلصىى ا خدى يكىن ٣تدأ تطبةمل إلئ كم يف ٤تئده اده يكدىن ند  ناداإلي اإلعئدحت و د ا ندا 
ٛتددد  شددداىح اإلادددعىأ ائدددق اإلقدددىل أبن: "ٖتقةدددمل ا١تهدددامل إلدددة  نددد  ا١تاددداإلي بددد   دددى أإلةددد  ت بدددت بددده 

ي اإلعئحت غدَت ان خدهل . وانا تهقةح ا١تهامل اق  ا ه ك َت ن  ا فىإلةُت ن  نااإل 161 ا حكام"
.  162 ىاى ا دده إلددة  ناددئكا إلئمىفدد  بدده جُف تعئةدد  اٟتكددمس  ن تعئةدد  اٟتكددم ناددمواأ ندد  اإلددهص

ونإله د إلطبةعحت تهقدةح ا١تهدامل اف ده ٮتئِّدص اإلعئدحت ٦تدا ائدمل  دا وند    يعةِّهجدا  و د ا نادئي إلئىفدىل 
خددهل اةدده ائددق ا دده ندد   إلئعئددحت نهق ددحت  ونإلمدداِف اف دده ندد  نادداإلي اإلعئددحت  وانددا ٗتددديل ا١تهددامل ادده

نااإلي اإلعئحت  وبهاة ائق نا لبمل افن نااإلي اإلعئحت تموه  ك  طديمل يىفد  جإلةجدا لدىاة اكا دت 
 نهصىفحت ام غَت نهصىفحت  ولىاة اكان دإلي نإلمخئةص ام ننلمهبامل ام بغَته.  

وظةوددحت اجملمجدد  يف ٗتددديل ا١تهددامل افددعب ندد  ٖتقةددمل ا١تهددامل وتهقددةح ا١تهدداملس حةدد  جن اجملمجدد  يقددىم  .9
نلمهبامل اإلعئ  اإلديت ٯتكد  ان يعئد   دا اٟتكدم وٮتم  دا    يددمح احد  ا    يم قدمل ند  ومىأ دا 

 يف اإلود . 
ٗتد٬تده كد  ٣تمجد  تهقدةح ا١تهدامل و بةههدا س اخدمهاجما١تهامل ا١تصةب اةه اح  اجملمجد ي  حدال  ٖتقةمل .10

نصددددةب اةدددده  ومدددد  مددددال اإل ددددااعذ: كدددد  ٣تمجدددد  نصددددةب. ومددددال يف نىضدددد  آخددددد: ا١تصددددةب احدددد  
اجملمجددد ي . و٬تهددد  بدددُت اإلقدددىإلُت أبن كددد  ٣تمجددد  يف تهقدددةح ا١تهدددامل وٗتد٬تددده نصدددةب  واندددا يف ٖتقةدددمل 
 ا١تهددامل اددفن ا١تصددةب اةدده واحدد  ندد  اجملمجدد ي   وٯتكدد  تىضددةح دإلددي ندد  خددهل ا١ت ددال اإلمدداِف: اإلدد 
ىبددىي و دد ا اثبددت نإلددهص والٚتددا   و٭تمددايف نممجدداأ يف ٗتددديل اإلعئددحت  و جهددا كدد  ٣تمجدد  نصددةب 
اهدد  هللا  جد إلددة  اهدد  هللا ائددحت نمعةهددحت مبدد  انممجدداأ  و ددذ بعدد  انممجدداأ يف ٗتددديل ا١تهددامل اإلطعددم 
اهدد  اإل ددااعذ  واإلكةدد  اهدد  اا حهةوددحت  وكدد  نهجهددا نصددةب  واهدد  اإلمطبةددمل ائددق نعددُت  دد   ددى 

 . 163 ىم ام نا او     ى نكة  ام نا اجها أييت أوى ٖتقةمل ا١تهامل وا١تصةب اةه واح نطع
 
 

                                       
. ابدد  142   2. يفإرنػاد الفحػػوؿ ددد . 1250. اإل ددىكان   ا١تمدىىف: 329   22. يفرلمػوع الفتػػاكل ددد . 728ابد  تةهةددحت   ا١تمدىىف: 160- 

 .382.  االجتاىات الفقهية عند أصحاب احلديث يف القرف الثالث اذلجرماجملة   
 .22   3. يفاألصل امامع د . 1347اب  اب  هللا   ا١تمىىف: بع  161- 
 .74.  جريخ التشريععلم أصوؿ الفقو كخالصة  د . 1375خهل   ا١تمىىف: 162- 
 .262 -260   1. يفتقومي النلر يف مسا ل خالفية ذا عة كنبذ مذىبية انفعة  د .592اب  اإل    ان   ا١تمىىف: 163- 
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 نشأة حتقيق ادلناط كأمهيتو كاحلاجة إليو كأقسامو كأدلتو ككيفيتو كأثره  :الفصل الثاين

 نشأة حتقيق ادلناط كأمهيتو كاحلاجة إليو  :كؿادلبحث األ

 : نشأة حتقيق ادلناطاألكؿادلطلب 
ندا يدشد  جُف مد  مداة يف اإلقددآن اإلكدده عج  اإلدلىل ملسو هيلع هللا ىلص  و بقةمل ا١تهامل ن  ب ايحت اإلم دي  اللهنذ    يف ٖت

    : َوُخدددْ  بِةَدددِ َك ِضدددْغ ًا اَاْضدددِدْن بِدددِه َوَن َٖتْهَددد ْ   مىإلددده تبددداىك وتعددداُف: يف اإلومدددىى ونددد  دإلددديٖتقةدددمل ا١تهدددامل 
  بةهةهده  حةد  كدان مد  غودب ائدق  وممده وومد  ائةجدا إلةددإلي جاماة إلهل هللا ايىن ائةده اإلادهم  يف  . و 44

ند   اإلوددن مزاؤ دا ذ َف يكد   ائهدا شدوجن شدواه هللا نااحت مئد   ا ه لةود ايف اند اعئمه  اهنجا ائةه وحئ  
اي:  -خد  ضدغ أب بداىك وتعداُفتاامداه هللا إلد ا   والحادان اإلدٛتدحتو  إل دوقحتن ن دوىاحت ندحت نا مد نت ند  خ ندحت 

اةه نااحت موةب اةود ا به ضددبحت واحد    وبد إلي يكدىن مد  بدد بةهةهده  -،دا  ٩ت  و ى حزنحت ن  موبان إلطةوحت
 .   164 وخديف ن  حه ه  و  ا ن  اإلوديف وا١تخديف ١ت  اتقق هللا واانن جإلةه

م قةدمل ا١تهدامل ن يك دد وىوأه يف اإلقددآن اإلكدده  ودإلدي  ن اإلقددآن اإلكدده يمهداول ا حكدام تهدداون  الىشداأ إلو 
َ كئةدداً  إلةقددىم اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص ببةاهنددا بةدداان توصددةئةاً  ومدد  اوضددح هللا اددز ومدد  دإلددي مددااًه:  َواَ ْدزإَْلهَددا جإلَْةددَي اإلدد ِّْكَد إلِمُدبَدددُتِّ

َ ٢َتُددُم  . كهددا ا دده تبدداىك وتعدداُف مددال: 44   اإله دد : ْةِجمْ إلِئه دداِا َنددا  دُددّزَِل جإلَدد َوَنددا اَ ْدزإَْلهَددا َاَئْةددَي اإْلِكمَدداَن ِجن  إلِمُدبَدددُتِّ
  .64   اإله  : اإل ِ ي اْخمَدَئُوىا ِاةِه َوُ ً ى َوَىْٛتَحًت إلَِقْىٍم يُدْاِنُهىنَ 

إلئقدآن اإلكده وإلكحكام اإل داةحت اإلكئةحت  ون  دإلدي ٖتقةقده ٖتقةمل ا١تهامل ن  مب  اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص  تبةاان  وم  ماة
ادد م اإلوطددد نإلُقبئددحت كا١توهوددحت  حةدد  جن ا١توطددد  دددى اٞتهددا  وإلةاددت اإلقبئددحت ٚتااددا  كهددا ان ا١توطددد  دددى نهددامل 

   ت يىنا اقبئت واان فداام  ايفتةدت "اهد ب  ا٠تطان هنع هللا يضر: اإل دن وإلةات ا١توهوحت شدن. ويف دإلي مال 
   اقئت: فهعت اإلةىم اندا ا ةها  مَدبد ْئُت واان فاام  اقدال ىلدىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "اىايدت إلدى ٘توهودت ٔتداةاإلهل ملسو هيلع هللا ىلص

 .   165 وا ت فااما "مئت: ن أبا ب إلي  اقال ىلىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "اوةما"

اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص  ون  دإلي ٖتقةمل نهامل الناداك اد  عج  بوم  هنض اإلص ابحت ىضىان هللا ائةجم بم قةمل ا١تهامل 
َ إَلُكدددُم ا٠ْتَدددْةُط ١تدددا  زإلدددت: "اإلطعدددام اهددد  اإلوندددد إلئصدددةام  نددد  مبددد  اددد ي بددد  حددداُت هنع هللا يضر  ومددد  مدددال:  َحدددىت  يَدمَدبَددددُت 

ابدددةض  انعئمجهدددا ٖتدددت    اهددد   جُف اقدددال الدددىأ  وجُف اقدددال 187 اإلبقدددد :  اْ َبْددددَةُض ِندددَ  ا٠ْتَدددْةِط اْ َْلدددَىأِ 

                                       
 - دد1420. اقدمل: لدانذ بد  دمحم لدهنحت  أاى طةبدحت إلئه دد واإلمى يد   تفسػ  القػرآف العلػيم دد . 774اب  ك َت  جٝتااة  ب  اهد  ا١تمدىىف: 164- 

 . 76   7  يف2م  مل1999
 . 138  ىمم اٟت ي  286   1. ناه  اهد ب  ا٠تطان هنع هللا يضر  يفمسند اإلماـ أمحد بن حنبل د . 241اب  حهب    ا١تمىىف: 165- 
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ولدداأيت  انعئددت ا  ددد يف اإلئةدد   ادده ياددمبُت ِف  اغدد و  ائددق ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ادد كد  إلدده دإلددي اقددال: "ج٪تددا 
. ويف  ددد ا اٟتددد ي  حقدددمل اددد ي نهدددامل  166 يف فددد ة ه . اخدمددده اإلبخددداىيدإلدددي لدددىاأ اإلئةددد  وبةددداض اإلهجددداى"

النااك ٔتا ظجد إله ن  اإلدهص  ظهدا نهده ان ا١تدداأ بد خىل ومدت الناداك ٘تةةدز اٟتبد  ا بدةض ند  اٟتبد  ا لدىأ 
 يف اإلدؤيحت  اص ح إله اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص نبةها أبن ا١تداأ لىاأ اإلئة  وبةاض اإلهجاى اي ظجىى اإلوند اإلصاأق. 

 ائةجم ٖتقةمل ا١تهامل بع  اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص  ون  دإلي ٖتقةمل نهدامل اإلاداىق يف اإلهبداش ند  هللا ىضذو ب  اإلص ابحت 
َواإلا دداىُِق َواإلا دداىَِمحُت اَدداْمطَُعىا اَيْددِ يَدُجَها َمددزَاًة ٔتَددا َكَاددَبا َ َكدداًن ِنددَ  اَّللِ  مبدد  ااا ددحت ا  حةدد  مددال هللا اددز ومدد : 

ُ َازِيددٌز حَ   . وحكددم يف  دد ه ا يددحت بقطدد  اإلةدد  يف اإلادددمحت  ومدد  ماإلددت ام ا١تددانهُت ااا ددحت 38   ا١تاادد  : ِكددةمٌ َواَّلل 
 . ٤تققحت ب إلي نهامل اإلااىق يف اإلهباش.  167 ا: "لاىق انىاتها كااىق احةااها"

ندد  مدداة بعدد  م ندد  اجملمجدد ي  و كدد ا الددمهد ٖتقةددمل ا١تهددامل بعدد  اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص  ندد  مبدد  اإلصدد ابحت   اإلمددابعُت و 
وا١تومُت واإلقوا  وا١تكئوُت  وا ن ئحت ائق دإلي اك د ن  ان ٖتصق  حة  ج ه اممجداأ نادمهد ن يهقطد  جُف يدىم 

 اإلقةانحت. 

ند  دكدده ند  ا فدىإلةُت اإلعكد ي  ويبد و ا ده كدان اول ٖتقةمل ا١تهامل ن  ابدد  نىاضدة  افدىل اإلوقده  و ويع  
واإلدديت تهطبددمل ائددق ٖتقةددمل إلددي نإله ددد يف ا ن ئددحت اإلدديت كا ددت تادداق يف اإلقةدداا  مبدد  دإلددي يدد كد ضدده  اإلقةدداا ود

 ا١تهامل  واجا  ايفخدمه اإلعك ي ن   طاق اإلقةاا ومع  نامقه اهه. 

 ادلطلب الثاين: أمهية حتقيق ادلناط

ل إلم قةمل ا١تهامل ا٫تةحت ا هق يف اإل ديعحت واٟتةا   ن  مىا دب ا يد    وٯتكد  جظجداى  د ه ا ٫تةدحت ند  خده
 اإلىمىل ائق ا يت: 

يعدد  ٖتقةددمل ا١تهددامل ناددئكا ىاةاددا إلئه ددد يف طبةعددحت اإلمكئةدد  واحددىال ا١تكئوددُت  حةدد  معئدده اإلغددزاِف: تاددعحت  -1
اا ددداى   دددد اإلوقددده. ومددد  اشددداى ابددد  ااشدددىى جُف دإلدددي نبةهددداً ا٫تةمددده يف ا مدددزا  احكدددام اإلوددددو  نددد  ا فدددىل  

 ا شدانه واامهداأا كدانه  واحكام اٞتزاةا  ن  اإلكئةا . كها اشاى جُف دإلي ابد  بةده نبةهداً ا ده افدبح "نبد
ي دددددده  ٣تهددددددد  ا أإلددددددحت إلةادددددددمعه  اأوا  أنن  ا إلودددددداب  كهدددددددا ياددددددمعه  اأوا  نعقدددددددىل اإلددددددهص  ج ددددددده  
كاإلوةئاىل يب   ا  اٟتقةقحت  اجى نح  ا  اإلىام  ي َت نإلبهان جإلةه إلةهدزل اٟتكدم ائةده. ونٞتهئدحت ادفن 

مهعدددداً وااددددداأاً  اجددددى ٣تهدددد  اإلعددددزاام ونهبدددد  ٖتقةدددمل ا١تهددددامل  ددددى   ددددد يف طبةعددددحت اإلمكئةدددد   واحددددىال ا١تكئوددددُت ٣ت
                                       

ا٠تدةط . كمان اإلصىم  نن مىل هللا تعاُف: }وكئىا واشدبىا حىت يمبدُت إلكدم ا٠تدةط ا بدةض ند  صحيح البخارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 166- 
 .1916  ىمم اٟت ي  28   3[  يف187ا لىأ ن  اإلوند   ا٘تىا اإلصةام جُف اإلئة { ]اإلبقد : 

. كمددان اإلادددمحت  اإلهبدداش  ٖتقةددمل: ابدد  ا١تعطددذ انددُت مئعنددذ   معرفػػة السػػنن كا اثر ددد . 458اإلبةجقددذ  اٛتدد  بدد  اٟتاددُت بدد  ائددذ   ا١تمددىىف: 167- 
 . 17183  ىمم اٟت ي  409   12  يف1م  مل1991 - د1412  وآخدون  كدات ذ  نكامان: مانعحت اإل ىالا  اللهنةحت
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َ َحددمل  تُقاتِددهاإلدددخص  ج دده  َ َنددا اْلددَمطْعُممْ    وج دده102.  آل اهدددان: اتد ُقددىا اَّلل  .  اإلمغدداب : اَدداتد ُقىا اَّلل 
 . ج دده حكددم ائددق ا اعددال وائددق ا شددةاة  و ددى ا١تدد    ائددق أٯتىنددحت اإل ددديعحت وفددئىحةمجا إلكدد   نددان 16

 . 168 ونكان"

ا ا دده احدد  ماددهذ انممجدداأ  حةدد  جن انممجدداأ يهقاددم جُف ماددهُت: ا ول  ددى انممجدداأ ١تعداددحت حكددم كهدد -2
هللا  و ى نا يعدل ننممجاأ انلمهباطذ  واإل ان  ى انممجداأ ١تعدادحت ٤تد  اإلعهد  ْتكدم هللا ا١تعددول  و دى 

اإلهددى  اإلددد ي  دددذ نهددده   ُتتعةددديف اٟتاأهدددحت  و واإله ددد  ممجددداأيكدددىن نناإلددد ي نددا يعددددل نإلمكةةددد  اإلوقجددذ  و 
ا١تعئىندحت وند    اإلعهد   إلمعةدُت حكدم ند  ا حكدام يكدىن مل اٟتكدم ا١تهالدب ٢تدا. وانممجداأ اةدهةطبمإلودإلي 

 . 169 به يف حاأهحت نعةهحت  وإلة  إلئىفىل ٟتكم غَت نعئىم

اهو  ائق دإليس افن ٖتقةمل ا١تهامل ضدوىي إلمطبةدمل اإل دديعحت اللدهنةحت  وج زا٢تدا ند  اٟتةدز اإله ددي اإلعدام جُف  -3
اإلىام  اإلعهئذ ا٠تا   ن  بقااجا شديعحت حةحت خاإل    ٖتقمل نقاف  اإل د   وتداق نصداٌف اإلعبداأ  ومد  اكد  

وامعددددحت يف كدددد      ددددصونإلمدددداِف َف أيإلعبدددداأا  وا اهددددال ن ته صددددد  ناٟتددددىاأث و اإل جدلددددمان ان اإلىمدددداا  
اف ه ن لدبة  إلمحاطدحت  دا  اإلهصى  نمها ةحت   بةهها اٟتىاأث غَت نمها ةحت اإلىماا  و   و١تا كا ت نهجاحاأهحت و 

   و  ا بعةهه ٖتقةمل إلئههامل.  170 جن ننممجاأ  ودإلي شان  إلك  حاأهحت ووامعحت ائق ح  

ىمددىل ائددق الددبان اخددمهل اإلعئهدداة  وىادد  ا١تددهم اددهجم وندد  ا٫تةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل ا دده ولددةئحت ندد  ولدداا  اإل -4
واإلماددانح نعجددم  ااإلهدداظد يف اممجدداأاتم وامدداويجم مدد ٯتا وحدد ي ا ٬تدد  ا دده ندد  بددُت ابددد  الددبان انخددمهل 
بةهجم  اخمهاجم يف ٖتقةمل ا١تهامل يف ا١تايفإلحت اإلديت يب  دىن اةجدا  حةد  ن يكدىن انخدمهل يف نهدامل اٟتكدم 

 . 171 ق ا١تايفإلحتوج٪تا يف تطبةقه ائ

وندد  ا ن ئددحت ائددق دإلددي انخددمهل يف نطئدد  اإلقدددن ا١تاضددذ يف ا وىاق ا١تاإلةددحت انفددطهحةحت  حةدد  حقددمل 
اةجا ٚتجىى اإلوقجاة نهامل ا ٙتان ايفومبىا اةجا اإلزكا  وامدوا ائةجا احكام اإلصدل وحدنىا اةجدا اإلددن  وشد  بعدض 

جدا  و د ا ج دزال إلئ كدم يف غدَت نىضدعه  اداإلوئىا َف ٖتد  اإلعئهاة ائم يىمب اةجا نا لبمل ٤تققا نهدامل اإلوئدىا اة
٤تدد  اإلدد  ب واإلووددحت وج٪تددا كا ددت ىأيوددحت ٢تددا يف حةهجددا  بةههددا ا وىاق اإلهق يددحت حئددت ٤تدد  اإلدد  ب واإلووددحت ب ددك  

                                       
 ددد . 1393ابدد  ااشددىى  دمحم اإلطددا د بدد  دمحم بدد  دمحم اإلطددا د   ا١تمددىىف:  .40. اإلقاددم اإل ددان   أسػػاس القيػػاس ددد . 505اإلغددزاِف   ا١تمددىىف: 168- 

  3م  يف2004 - دددددد1425ا ومدددددال واإل ددددداون اللدددددهنةحت  . ٖتقةدددددمل: دمحم اٟتبةدددددب ابددددد  ا٠تىمدددددحت  مطدددددد: و اى  مقاصػػػػػد الشػػػػػريعة اإلسػػػػػالمية
 .42اب  بةه. "انممجاأ بم قةمل ا١تهامل قفةهً ".   .149 -148 
 .  ا١تكمبحت اإل انئحت .4   1. يفموسوعة الفقو اإلسالمي ادلصرية169- 
  2.  أ.م   نالادددحت اٟتئدددل   أ.     أ.مل   يفادللػػػل كالنحػػػل دددد . 548اإل جدلدددمان  دمحم بددد  ابددد  اإلكدددده بددد  او بكدددد اٛتددد    ا١تمدددىىف: 170- 
 4  . 
 .  .حتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاءشديد. 171- 
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شددبه كاندد  حاإلةددا  و دد ا اإلقددىل جن كددان إلدده ندد ى يف ب ايددحت ظجددىى اإلعهئددحت اإلىىمةددحت جُف ما ددب اإلهقدد ي  ندد  اإلدد  ب 
 يعدد  يئموددت جإلةدده بعدد  ان فدد ى  مددداىا  اجملددان  اإلوقجةددحت يف ادد  ا وىاق اإلهق يددحت اٙتدداان  نلضددااحت واإلووددحت اف دده َف

ٟتئى٢تددددا ٤تدددد  اإلدددد  ب واإلووددددحت وامعددددا واهدددده  اددددهو  ائددددق تعدددداىض اإلقددددىل بعدددد م ٙتهةمجددددا ندددد  ا١تقافدددد  اإل ددددداةحت 
 .     172 نهجا

 ادلطلب الثالث: احلاجة لتحقيق ادلناط 
مل  اددده بددد  نهددده إلئهنمجددد  واإلقاضدددذ وا١توددديت  بددد  إلكددد  نكئددد  حدددىت وجن كدددان اٟتامدددحت نالدددحت إلم قةدددمل ا١تهدددا

 اانةاً  ودإلي بغةحت تطبةمل اإل ديعحت ائق اإل وام  وتمنئق حامحت ك  نهجم إلم قةمل ا١تهامل ن  خهل نا يئذ:
 أكال: حاجة ا تهد لتحقيق ادلناط

اةحت ائدددق اإلىمددداا  واٟتدددىاأث ٭تمدددايف اجملمجددد  إلم قةدددمل ا١تهدددامل  ودإلدددي نددد  امددد  ج دددزال نهاطدددا  ا١تددد اىك اإل دددد 
 واإلهىا ل ا١تامن   يف ك  اصد و٣تمه   وجهبا  ن ى ٖتقمل تئي ا١تهاطا  اةجا  إلبةان اٟتكم اإلمكئةوذ اةجا.

وٯتكدد  اإلمه ةدد  إلدد إلي نإلمددىىق ا١تصددديف ا١تدده م  اجددى ندد  ناددمن ا  اإلعصددد  واجملمجدد  يه ددد اةدده إلةهددزل ائةدده 
كدانهً اةوديت ّتدىا ه  او ي بدت اد م ٖتقدمل نهدامل بةد  اإلمدىىق اٞتدااز اةده  نهامل بة  اإلمىىق اٞتااز وي بت ومىأه اةده  

 اةه د ن ى ٖتقمل نهامل بة  اإلعةهحت اةه افن اهبت ٖتققه اةه ااىت ْتدنمه.  
 حاجة القاضي لتحقيق ادلناط: اثنيا

ئد اهنا  ٭تمايف اإلقاضذ إلم قةمل ا١تهامل  إلئه د يف حكم اإلقوداا ا١تعدوضدحت ائةده  واحدىال افد ا ا  وااددال ب
وظدواجا ا١تكا ةحت واإلزنا ةحت  واإلقداا  ا١تمصئحت  ا  واإلقىاا  اإلقودااةحت ا١تهطبقدحت ائةجدا  وغدَت دإلدي ند  ا ندىى اإلديت ن 
ٯتك  حصدد ا  ون ٯتكد  اإلمقئةد  اةجداس  ن كد  مودةحت نهجدا ان إلدحت نادميف وحت يف  وادجا  وإلدة  ٢تدا   دَت لدابمل  او 

ندد  مبدد   او   ددد اةجددا وإلكهدده ٭تمددايف لادداأ  اإله ددد لهبددا  اهنددا قخدد  ٢تددا   ددَت لددابمل إلكدد  اإلقاضددذ َف يه ددد اةجددا 
  و  اٟتكم او ن.

 وقددا  اإلزومددا  و اىوش اٞتهدداا   مددةم ا١تمئوددا  و وندد  ا ن ئددحت ائددق دإلدديس اإله ددد اةهددا اةدده حكىنددحت ندد  
فن الددم اددواإلقدددان   وٯتكدد  تىضددةح ا١تادديفإلحت اك ددد ندد  خددهل باددط  دد ا ا١ت ددال: جدا اوفددق ىمدد  ٔتاإلدده إلئوقددداةس 

فن الدم اإلوقدد ن يم قدمل ه نال يغهةه  ا يإلكان ن   وانا    اإلىفةحت  أب اة خ   إل يه نال إلة   ٔت اإلوقد يم قمل
:  د  اإلقاضدذ يف حاإلدهيه دد جد ا س ك دخص إلده ندال أون اإلىلد س اطبقدا   وبةهجهدا اه ي خ  أب   اإلىفدةحت به

 اإلىفةحت.ا   يف  اإلوقد اة خ حكم  ئةهم اإلغاإلب ااإلىفةحت  ا ا   يف ه ي خ ا اغٌتائةه حكم اإل يغئب

                                       
نػدكة مسػتجدات الفكػر اإلسػالمي احلاديػة عشػرة: اإلقده أاغذ  ائذ ٤تةذ اإل ي . اإلموخم اٞتانح واإلهقىأ اٟتاإلةحت     ذ ن ئةا  او مدةما. 172- 

م. 20/2/2013 -18ه ا١تىاادددمل 10/4/1434 -8  اإلكىيدددت: اهدد ق شدددَتاتىن اإلكىيدددت  كالتوقػػػعاالجتهػػاد بتحقيػػػق ادلنػػػاط فقػػػو الواقػػػع 
 51- 57  . 
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 حاجة ادلفي لتحقيق ادلناط: اثلثا
٭تمدددايف ا١توددديت ٖتقةدددمل ا١تهدددامل  إلئه دددد يف ا١تاددداا  ا١تعدوضدددحت وفدددىى ا وااةاهندددا واشدددخا  افددد ا ا واحدددىا٢تم  

 والاماة ٢تم بمهزي  نهاطا  ا حكام ا١تهالبحت إلمئي ا١تااا  واإلصىى وا اةان وا شخا  وا حىال. 
كدد  نادديفإلحت وفددىى  واددُت وشددخص وحاإلددحت ائددق حدد    وج٪تددا احكددام  ائددق اةجددا  ددص ن دإلددي  ن اإل ددديعحت و 
  وىغددددم دإلددديس يبقددددق إلكددد  ٦تددددا لددددبمل ٢تدددا حصددددداإلوددداب نطئقددددحت تعددداًف اادددد اأا ن كئةددددحت و   قودددااباإل ددددديعحت مددداة  

اةددده لٟتامددده خصىفدددةمه اإلددديت يهوددددأ  دددا اددد  غدددَته  جد يهقادددم كددد  نهجدددا جُف مادددهُت  وبةهجهدددا مادددم اثإلددد  يه دددد 
  حدددىت ي بدددت ٖتدددت اي نددد  فدددعب او لدددج    دددد ن يبقدددق شدددذة ٦تدددا لدددبمل جن وإلئهوددديت اةددده أبحددد ٫تا  ونإلمددداِف

  خ   وكئها  اأ اإل به نإلقاهُت فعب اإله د يف ا١تايفإلحت. ياإلقاهُت 
وا ن ئددحت ائددق دإلدددي اك ددد ندد  ان ته صدددد  اكدد  اإلوقدده اإلمطبةقدددذ نهدد ىيف ٖتددت ٖتقةدددمل ا١تهددامل  وكئهددا مددداة 

جُف ا١تويت ن ب  ن  ان يه د يف نايفإلمه وحاإله    يهزل اٟتكم ا١تهالب إلمئي ا١تاديفإلحت وحاإلدحت فداحبجا  ادفدا لاا  
مدداة شددخص ياددمويت يف شددداة بةددت نإلقدددض اإلدبددىي  اددفن ا١تودديت يه ددد يف حددال ا١تاددمويت  دد   ددى نوددطد إلدد إلي 

  خدهل انلدمبناى  اةومةده بعد م اٞتدىا   اةومةه نٞتىا   ام ا ه غَت نوطد وٯتكهده انلدمغهاة اد  اإل دداة نإلددن ند
 و ك ا.   
 حاجة كل مكل  لتحقيق ادلناط: رابعا

٭تمددايف كدد  نكئددد  جُف ٖتقةددمل ا١تهددامل حدددىت وجن كددان اانةددا  ودإلدددي إلودددوىته إلئقةددام نإلمكئةددد   ندد  خدددهل 
إلوقةدده ان  اأ  ن اإلعددانذ جدا ٝتدد  ندد  اتهوةدد  ا حكددام اإل ددداةحت ا١تخاطددب  ددا وتطبةقجددا  وٯتكدد  اإلمه ةدد  إلدد إلي أب

س اف دده اههدداة فددهته ا دد هت نعدده  اأ   ياددَت جن كا ددت تغموددد   و ن تغموددد جن كا ددت ك ددَت  إلصدده  لددجىااعدد  ن
يه د اةجا     ذ  اأ  ياَت  ام نا افن تبُت إله حا٢تا اق  ٖتقدمل إلده نهدامل اٟتكدم اةجداس و كد ا لدااد تكاإلةوده. 

إلكددد  نكئددد   جد إلدددىنه ١تدددا الدددمطا  نكئددد  ان ٯتم ددد  إل دددد  هللا و٦تدددا لدددبمل ت جدددد اٟتامدددحت ا١تئ دددحت إلم قةدددمل ا١تهدددامل 
 . 173 واوانده و ىا ةه

  

                                       
حتقيق ادلناط كأثره شديد. . 17 -14   5. يفادلوافقات د . 790. اإل اطل   ا١تمىىف: 285.  ادلستصفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 173- 

 .  41م قةمل ا١تهامل قفةهً ".  اب  بةه. "انممجاأ ب .64 -60.  يف اختالؼ الفقهاء
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 أقساـ حتقيق ادلناط كأدلتو ككيفيتو كأثره :ادلبحث الثاين

 أقساـ حتقيق ادلناط: كؿادلطلب األ
انممجدداأ يف ا ول: س حةدد  د بددىا جُف ا دده  ىاددان: وآخدددونما ددم ٖتقةددمل ا١تهددامل ْتاددب نىضددىاه اإْلُعْكددَ ِيِّ 

جٚتدددا  أبهندددا  ٖتقةدددمل اإلقااددد   اإلكئةدددحت اجملهددد  ائةجدددا نإلودددد   واإل دددان: تبةدددُت اجملمجددد  اإلعئدددحت ا١تعدوادددحت اٟتكدددم بدددهص او 
 .نىمىأ  يف اإلود  ودإلي ننممجاأ

  مِ َاَندزَاٌة ِن ْدُ  َندا مَدمَدَ  ِندَ  اإلدهد عَ  ون ئىا إلئهى  ا ول نإلقىل: يف ٛتاى اإلىحش بقد   ودإلي إلقىإلده تعداُف: 
ودكددددوا نددد   ددد ا اإلهدددى  انممجددداأ يف اإلقبئدددحت وتعةدددُت الندددام واإلعددد ل ونقددد اى اإلكوايدددحت يف اإلهوقدددا   . 95 ا١تااددد  : 
 و٨تىه. 

ون ئدددىا إلئهددددى  اإل ددددان نإلقددددىل: اإلطددددىال ائددددحت إلطجدددداى  ا٢تددددد   واإلطددددىال نىمددددىأ يف اإلودددديفى  و٨تى ددددا ندددد  فددددغاى 
ن اٟتةداة ائدحت انكموداة ند  اإلبكدد يف تزو٬تجدا نإلصدها   اجذ طا د  كا٢تد . وند   د ا اإلهدى  اإلقدىل: أباٟت دا   

 . 174   اجذ ن ئجا يف اٟتكمو ى نىمىأ اةه   اإلت بكاىتا بغَت  كاح
كدديفنده نلدمقبال اإلكعبددحت وكدديفنده ومادهه ابدد  تةهةددحت تقادةهاً آخددد ْتاددب ا  دىا  وا اةددان وضدددن إلده ان ئددحت "

وكم دٯتده ا٠تهدد وا١تةاددس وكودضده ٖتئةد  اإلةهدُت نإلكوداى  نلم جاأ شجة ي  ن  ىماإلهدا ٦تد   دضدق ند  اإل دج اة 
وكموديقده بددُت اإلو يدحت واإلطددهقس وغدَت دإلددي. اةبقدق اإله ددد يف بعدض ا  ددىا :  د   ددذ ٜتدد وٯتددُت ونةادد وا يددحت او 
طددهقا ويف بعددض ا اةددان:  دد   ددذ ندد   دد ا اإلهددى ا و دد   دد ا ا١تصددئذ ناددمقب  اإلقبئددحتا و دد ا اإل ددخص ادد ل 

 . 175 ندضذا و٨تى دإلي"
 ومام اإل اطل ٖتقةمل ا١تهامل جُف ماهُت:

اإلصددة    اإلدد ي مدداة ّتددزاة ٖتقةددمل ا١تهددامل يف ا  ددىا : و ددى نددا ٮتددمص ن  ددىا  ن ا شددخا . كا١ت دد  .1
 . حةدد  اومددب اإلددهص اإلقدددآن 95 ا١تاادد  :  َاَنددزَاٌة ِن ْددُ  َنددا مَدمَددَ  ِنددَ  اإلددهد َعمِ يف مىإلدده تعدداُف: 

كمعةدُت    ا١تقمدىل اٟتةدىان إلهى    ن  اٟتةىاان   وبةان ا ه ن   ا١ت تعةُت  ى  ودإلي يام اذا١ت  س 
واإلبقدد   اإل بداة  واإل دا  ند ه إل دا  اإلكدبش ند ه إلئودب  و اإلعهز ن ه إلئغدزال  و  اإلعهاق ن ه إلكى ب 
اإلبئدىغ نعدادحت عمدمل اإلكوداىا   و باإلدمبدحت اإلىامبدحت  ند  انممجداأ يف ا  دىا  نعدادحت  و ن ه إلبقد  اإلىحش

                                       
 -144   2. يفركضة النا ر كجنة ادلنا ر د . 620. اب  م انحت   ا١تمىىف: 79.  رسالة يف أصوؿ الفقو د . 428اإلعك ّي   ا١تمىىف: 174- 

مػػػذىب  ادلػػػدخل إا دددد . 1346. ابددد  بدد ىان   ا١تمدددىىف: 235 -233  3. يفنػػػرح سلتصػػػر الركضػػػة دددد . 716اإلطددىيف   ا١تمدددىىف:  .145
 .292.  مذكرة يف أصوؿ الفقو د . 1393. اإل هقةطذ   ا١تمىىف: 303 -302.  اإلماـ أمحد بن حنبل

 .16    19. يفرلموع الفتاكل د . 728اب  تةهةحت   ا١تمىىف: 175- 
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أباةدددان ا شدددخا  نددد  انممجددداأ  ادددمغٌت اددد يائهدددا أب ددده ن  دإلدددي  وان دددال  اإلغدددهمو  يف اٞتاىيدددحت
   ىا .ن خهل انممجاأ

ٖتقةددددمل ا١تهددددامل يف ا شددددخا : وٮتددددمص بم قةددددمل ا١تهددددامل اةهددددا ٖتقددددمل نهددددامل حكهدددده. ويهقاددددم جُف  .2
 ماهُت: اام  وخا .

ن ئدحت ائدق دإلدي   دد معةدُت ا١تهدامل إلئهكئد  ب دك  ادام. وند  ا اممجاأ ب ى ٖتقةمل ا١تهامل اإلعام:  - ا
ان مصدان إلئدىنا  اإلعاندحت  فد ان  اإلع اإلحت ونقموا ا ن  اإلمكاإلة  ا١تمعئقحت نإلع اإلدحتاجملمج  يف 
  وندد    تهزيئجدا ائددق اإل ددخص ا١تمصد   ددا ْتادب اإل ددا د ائةدده   اإل دجاأا وكدد إلي  او ا٠تافدحت

ا١تكئوددُت و   وومدد  ا١تخدداطبُت باحددحتا١ت شددةاة  وا ه وبددحتوانددد ا١تهددىا ذ وا إلن  ددد اجملمجدد   نج إليكدد و 
أون  ندحتاا صدىى ب ائدةجم  اإلىامبدا و  صدى  ادندا   كف زاإلده   ائدةجم جا  ا زل احكاناةجا لىاة

 حكام تئي اإلهصى . نمااوون يف اإله د أب ك  ا١تكئوُتخا  غَت ظا د  و   ند ه داإل
ندد   ايمهدزل ائةجدد هددااة به ددد  خافدحتكدد  نكئد    حتاإلدْته دد اجملمجدد  ان يٖتقةدمل ا١تهددامل ا٠تدا : و ددى  - ن

  وا١تد اخ  اإل دةطا ةحت وا٢تدىى اٟت دىب اإلعامئدحت ائدق ندا يمعئدمل ْتاإلمده ند عددل إلةماإلمكئةوةدحت   أإلحتا 
. اوغَت د حتإلة  اإلىامبدااإلمكد اةهدا ٮتدص  و د ا حىت يهز٢تا ائةه ن  انحًتا  ٦تا يمعئمل ْتاإلمه ا٠تافدحت

شخصدددةحت أون   ْتاددب ب اتددهكددد  نكئدد  إل هالددبنإله ددد اةهددا ي حتغددَت اإلىامبددداإلمكدداإلة  مص ٗتددو 
ننلدمنابحت نمواوتدحت  اإلب دديحت اإلهودىا ودإلدي  ن ظددل أون ظددل  و   حتأون حاإلد حتوحاإل شخصةحت  

بومدددىى او أون غدددَته  إل دددخص مددد  تمادددبب حتصددداٟتاإلل ااهدددا  حةددد  جن بعدددضكاهدددال ا٠تافدددحت  إل
ُت ٥تمئد  بد ا ٮتدص ا١تكئد ٔتد ااةجاإلهو  و  يكىن حظ اإل ةطانم  ل ااهكها جن بعض ا    ضدى

  يهالددبهندا  ائدق كدد  نكئد  ندد  احكدام اإلهصدى  ويطبدملحاإلدحت اًتاادق كدد    ااهدالااهدال أون 
 ددد ا   دددد خدددا  ادددال وأمةدددمل  و   ةدددحتةوانلدددمنابحت إلكندددىى اإلمكئيف  حت  اإل دددداةافدددا١تق نددد دإلدددي و 

 . 176 انشقة ا  اإلمقىى واٟتكهحت
ابدد  ٖتقةدمل م  واخ  بمقاةم اإل اطل ن  ا١تعافدي  الأىياذ واإلهعةهذ وناٍت  وىاى اب  بةه ان اإل اطل 

م ندده اإلغددزاِف والددمقق نهدده  ااٞت يدد  اهدد ٫تا  اإلدد يفضددااحت افددىإلةحت  حةدد  بددٌت ائددق ك وا  ددىا   شددخا نا١تهددامل 
وضدا  ا ندم  ونقمودةا  اإلزندان وا١تكدان  او  ى اإلعهىم قفةه واإل هىل توديعاً  كها أادا جُف ٖتقةدمل ا١تهدامل يف ا

حدددال اإلىمدددت كهدددا يقدددىل اإل ددداطل  نلضدددااحت جُف ا  دددىا  وا شدددخا  وا اةدددان  إلةصدددبح ٖتقةدددمل ا١تهدددامل نوماحددداً 
 . 177 إلئومىى اإلكئةحت يف اوضا  اإلعصد اإلاةالةحت وانممصاأيحت وانممهااةحت واإلعهما  اإل وإلةحت

                                       
 .25 -12   5. يفادلوافقات  د .790اإل اطل   ا١تمىىف: 176- 
. 33 -28. اإلهعةهددذ. "ٖتقةددمل ا١تهددامل واهددده يف اخددمهل اإلوقجدداة".  210 -194 الأىياددذ. "ٖتقةددمل ا١تهددامل أىالددحت افددىإلةحت تطبةقةددحت". 177- 

. ابد  بةده. "انممجداأ 41 -34.  حتقيق ادلناط عند اإلماـ الشاطيب كأثػره يف االجتهػاد دراسػة تطبيقيػة يف قضػااي األسػرة ادلعاصػرةناٍت. 
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  وكدةهن وشدديد اقاددهىه ْتادب داتده ونددا يدداأ ٖتقةقده ونداتبدده ومد  اخد  بمقادةم آخددد ند  ا١تعافددي  اإلعقةدد
  ولددةمهاول اإلباحد  تئدي اإلمقاددةها   178 وند  فد ى اهدده وند  يقدىم بم قةقدده وند  يقد  ائةدده وولدةئمه وحكهده

 ٖتت اهاوي  اخدى أاعاً إلئمكداى. 
ان اإل ددداطل الدددمواأ نددد  ابددد  تةهةدددحت يف تقادددةهه إلم قةدددمل ا١تهدددامل حةددد  لدددبقه إلمقادددةهه جُف ا  دددىا   بددد ووي

 . خهل ا١تق نمُت واإلطداُت واإلىلط المواأ ن  اإلغزاِف يف اإلم قةمل ن  كها  وا اةان 

 : أدلة حتقيق ادلناطادلطلب الثاين
حةد  جن ا أإلدحت ائدق ٖتقةدمل ا١تهدامل ك دَت   ند  اإلقددآن واإلادهحت والٚتدا  وا١تعقدىل  يام ل ائق ٖتقةمل ا١تهامل 

كد  اإلعدام   يهد ىيف ٖتدت اأإلدحت ٖتقةدمل ا١تهداملوم  لبمل دكد بعوجا يف ا ن ئحت ائق ٖتقةمل ا١تهامل ويف حنةدحت ا١تهدامل  و 
اماانه وا ىااه  ائق اخمهل اإلمقاةها  اإليت المخ نجا اإلعئهاة  لدىاة اكدان اإلمقادةم مااهدا ائدق ا١تىضدى  يف 

ان  نبةهدددا اإل ددداطلوجُف  ددد ا اشددداى اإلكئةدددحت واإلعئدددحت  ام كدددان مااهدددا ائددق ا شدددخا  وا اةدددان  نددا يمعئدددمل نإلقااددد   
  وك د  ان ىم ٖتقةدمل ا١تهداملخ  ٖتت اهدوي   ه ىيف ٖتت نطئمل اإل نإلحت ائةهي انممجاأ بم قةمل ا١تهامل ا٠تا  

   .ا أإلحت ائةه ك َت   ودكد ٚتئحت نهجا
مئددةه مىلدد  ولة  وا٠تددا  جد جهنهددا ي ددههن نددا لددىا٫تا ولدة كد اإلباحدد  ا أإلددحت ٖتددت تصددهة  ا١تهددامل اإلعددام

  كهدددا ا١تدددح إلدددد إلي َف تددد كد ك دددَتا اهددد  ا فدددىإلةُت ودإلددددي  هندددا ٖتقةدددمل ا١تهدددامل ا٠تدددا  نددد  اإلادددهحت اأإلدددحت يف دكدددد 
 اإل اطل.

 كالسنة القرآف منأدلة حتقيق ادلناط أكال: 
 من القرآفأدلة حتقيق ادلناط العاـ 

 ددد ه ا أإلدددحت  صدددى  ا حكدددام يف اإلقددددآن اإلكدددده  كئةدددحت وااندددحت يددد خ  ٖتمجدددا اادددداأ ك دددد  وكئجدددا تصدددئح  ن 
َااَيد َجددا اإل ددِ يَ  آَنهُددىا ُكئُددىا ِنددْ  تكددىن أإلددةه ائددق ٖتقةددمل ا١تهددامل  ونهجددا ائددق لددبة  ا١ت ددال مددىل هللا تبدداىك وتعدداُف: 

ُه تَدْعُبُ وَن  طَةَِّباِ  َنا َىَ مْدَهاُكْم َواْشُكُدوا َّللِِ   ُمْم ِجا  َمحَت َواإل  َم َوَٟتْدَم ا٠ْتِْهزِيدِد َوَندا اُِ د   172ِجْن ُكهدْ َا َحد َم َاَئْةُكُم اإْلَهةدْ   ِج٪ت 
َد َنٍغ َوَن َااٍأ َاَه ِجْ َ َاَئْةِه ِجن  اَّلل َ َغُوىٌى َىِحةمٌ    .  173 -172   اإلبقد : بِِه إلَِغَْتِ اَّللِ  َاَهِ  اْضطُد  َغةدْ

اوذ   ه ا يحت انح هللا تباىك وتعاُف ك  اإلطةبا  وحدم ا١تةمحت واإل م وٟتم ا٠تهزيد وندا دبدح إلغدَت هللا والدم ٌت 
ن  اٟتكم ا١توطد يف ح وأ انضطداى  وك  نا لبمل اام ي خ  ٖتمه ا ىا  ك َت   ن  خهل ٖتقةدمل ا١تهدامل اإلد ي 

                                                                                                                     
 . 58 -53بم قةمل ا١تهامل قفةهً ".  

 شددديد. .112 -94. اإلكددةهن. "ٖتقةددمل ا١تهددامل اهدد  ا فددىإلةُت واهددده يف اخددمهل اإلوقجدداة".  146 -109اإلعقةدد . "ٖتقةددمل ا١تهددامل".  178- 
 .94 -72.  حتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاء
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 م اإلكئةحت واإلعانحت يف اإلقدآن اإلكده.   ى ضدوى  إلمطبةمل   ه ا حكام وغَت ا ن  ا حكا

 أدلة حتقيق ادلناط العاـ من السنة
اإلاددهحت مدداة  تبةدداان إلئقدددآن اإلكددده وتبئةغددا إلئ ددديعحت اإلغددداة  ومدد  مدداة  أبإلودداب كئةددحت واانددحت يدد خ  ٖتمجددا 

نةهدحت بهدت ىمةقدحت  اشخا  وا ىا  ك دد  ودإلدي ند  خدهل ٖتقةدمل ا١تهدامل  ومد  بدُت اإلهدل ملسو هيلع هللا ىلص دإلدي  حةد  ىو  ا
اتةددت اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص  يف  ادداة  بايعددده  ايفخدد  ائةهددا نددا يف اإلقددددآن: ان ن   دددك ن شددةبا ا يددحت  مدددال: "ا  ماائددحت: 

"اةها المطع  واطق "  مئها: هللا وىلىإله اىحم بها ند  ا وادها  مئهدا: ا ىلدىل هللا  ان تصداا هاا مدال: "جن ن 
 .   179 ح اإلهااة  ج٪تا مىِف نندا  واح    كقىِف ١تااحت اندا "افاا

 أدلة حتقيق ادلناط اخلاص من القرآف
َ َوَىُلددددىإَلُه َوَيْاددددَعْىَن يف اْ َْىِض َاَادددداًأا اَْن يُدَقمد ئُددددىا اَْو مددددال هللا تبدددداىك وتعدددداُف:  َددددا َمددددزَاُة اإل ددددِ يَ  ٭ُتَدددداىِبُىَن اَّلل  ِج٪ت 

َوْىا ِنَ  اْ َْىضِ ُيَصئ ُبىا اَْو تُدَقط     .  33.  ا١تاا  : َ  اَْيِ يِجْم َواَْىُمُئُجْم ِنْ  ِخَهٍل اَْو يُدهدْ

يف   ه ا يحت ٭تقمل اٟتاكم نهامل اقىبحت اٟتدابحت اةمخَت ندا يهالدب ند  اإلعقىبدحت مدمه او فدئبا او  وةدا  ودإلدي 
وامل ندا د دب جإلةده بعدض ا د  اإلعئدم  بةههدا د دب آخددون جُف ان اٟتداكم ٭تقدمل نهدامل اقىبدحت اٟتدابدحت ْتادب حدال 

ا إلئمخةدَت كداإليت ند  مىإلدي مداإل   يد ا ااىن  ويف دإلي مال اب  اإلاة  اإلبطئةىلذ: "د دب مدىم اُف ان او  جهد
او اهدا اقاإلىا اإلائطان ٥تَت يف   ه اإلعقدىن  يوعد  بقداط  اإلادبة  ايجدا شداة و دى مدىل اٟتاد  اإلبصددي واطداة 

ُف ان او  جها إلئموصة  واإلمبعةض اه  حاىن ومم  واخد  ا١تدال ُفدِئب جوبه مال ناإلي ىٛته هللا  ود ب آخدون 
  ون  اخ  ا١تال وَف يقم  ُمِطعدت يد ه وىمئده ند  ِخدهل و دى مدىل اا ٣تئدز وحندايف ون  مم  وَف أيخ  ا١تال مُمِ 

 .   180 ب  اىطا  ا  اب  اباا وبه مال اإل ااعذ وابى حهةوحت ىٛتجها هللا تعاُف"

واإلهددداظد يف كددده اإلقدددىإلُت يددددى اهنهدددا نبهةدددان ائدددق   دددد خدددا  يف حدددال اددداىبُت  اودددذ اإلقدددىل ا ول يكدددىن 
زال جح ى اإلعقىن  اإل هث ائق اداىبُت ْتادب ندا يددى يف حدا٢تم  بةههدا اإلقدىل اإل دان يكدىن اٟتاكم ٥تَتا يف ج 

 اٟتاكم نئزنا إب زال اإلعقىبحت ا١تىا يحت إلوع  ااىنس ااإلقات  يقم  واإلااىق يقط  ن  خهل و ك ا. 

 أدلة حتقيق ادلناط اخلاص من السنة
خددددَت  ٥تمئوددددحت  اددد  ب ددددول وحدددان لددددب   ددددَت  ونهجدددا: ا ددده   كحدددانا١تهددددامل ا٠تدددا  يف اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص  حقدددمل

ئدى ٛتد  ا وماة  امىبمه نمع أ  ونمهىاحت   يف بعض اإل دول لاالأون دإلي بُت    و وااو  ا اهال ا اهال

                                       
  ىمددم اٟتدد ي  559   44. نادده  اإلهادداة  حدد ي  انةهددحت بهددت ىمةقددحت  يفمسػػند اإلمػػاـ أمحػػد بػػن حنبػػل ددد . 241ابدد  حهبدد    ا١تمددىىف: 179- 

27009 . 
. ٖتقةدمل: أ. اإلنصاؼ يف التنبيو علا ادلعاين كاألسباب الي أكجبي االخػتالؼ د . 521اب  اإلاة  اإلبطئةىلذ  اب  هللا ب  دمحم   ا١تمىىف: 180- 

 .48   2  مل1403دمحم ىضىان اإل ايحت  بَتو : أاى اإلوكد  
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  ونإله دد اةجددا ي جدد ان تئددي ند  غددَته إلمووددة ننممودق اإلموداأ او جطهمدده  اهىنده ائددق نهجدا  مددىانكد  ائدق  
 ت امىبحت حافحت تدااذ حال اإلااا  او اإل دل.   ا مىبحت كا 

لددب  اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص اي ا اهددال ااودد ا مددال: "جٯتددان "وندد  ا ن ئددحت ائددق دإلددي نددا ىواه ابددى  ديددد  هنع هللا يضر  مددااه: 
واإلئوددظ ن وىلدىإله" مةدد :   ندداداا مدال: "مجدداأ يف لددبة  هللا" مةدد :   نداداا مددال: "حددل ند وى". نموددمل ائةدده  

 . 181 إلئبخاىي
ان ىمدده لديفل اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص اي ا اهددال ااود ا مددال: "اإلصده  إلىممجددا  وبددد "وكد إلي ىوى ابدد  نادعىأ هنع هللا يضر: 

 . 182 اإلىاإل ي     اٞتجاأ يف لبة  هللا". نمومل ائةه  واإلئوظ إلئبخاىي
اي اإلعهد  ااود ا مدال: "ائةدي نإلصدىم اف ده ن اد ل إلده". ا ه لديفل ىلدىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص "كها ىوى ابى انانحت  

 .   183 اخدمه اإلهاااذ واب  حبان وغَت٫تا  واإلئوظ إلئهاااذ  مال شعةب ا ى اومل: جلهاأه ف ةح
كان ىلىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ياَت يف طديدمل نكدحت اهدد ائدق مبد  يقدال إلده ٚتد ان  اقدال: ": هاوىوى ابى  ديد   ما

َ اُن لددددددددبمل ا١تودددددددددأون" مدددددددداإلىا: ونددددددددا ا١تودددددددددأونا ا ىلددددددددىل هللا مددددددددال: "اإلدددددددد اكدون هللا ك ددددددددَتا  "لددددددددَتوا  دددددددد ا ُٚتْدددددددد
 . 184 واإل اكدا "

مال: "ن  مال: ن جإلده جن هللا  وحد ه ن شدديي إلده  إلده ا١تئدي ا ه ىلىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص   ا ايوا هنع هللا يضر   كها ىوى
م نااددحت نددد   كا ددت إلدده ادد ل ا ددد ىمددان  وكمبددت إلدده نااددحت حاددهحت  وإلدده اٟتهدد   و ددى ائددق كدد  شددذة مدد يد  يف يددى 

و٤تةت اهه نااحت لدةبحت  وكا دت إلده حدد ا ند  اإل دةطان يىنده دإلدي حدىت ٯتادذ  وَف أي  احد  أباود  ٦تدا مداة بده  
 .   185 جن اح  اه  اك د ن  دإلي" نمومل ائةه  واإلئوظ إلئبخاىي

                                       
. نادددئم  1519  ىمدددم اٟتددد ي  133   2 وى  يف. كمدددان اٟتدددل  نن اوددد  اٟتدددل ا١تدددصػػػحيح البخػػػارم دددد . 256اإلبخددداىي   ا١تمدددىىف: 181- 

 .83  ىمم اٟت ي  88   1. كمان الٯتان  نن بةان كىن الٯتان ن تعاُف ااو  ا اهال  يفصحيح مسلم د . 261 ا١تمىىف: 
. 7534  ىمدم اٟتد ي  156   9  يف. كمان اإلمىحة   نن وٝتق اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص اإلصده  اهدهصحيح البخارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 182- 

 . 85  ىمم اٟت ي  88   1. كمان الٯتان  نن بةان كىن الٯتان ن تعاُف ااو  ا اهال  يفصحيح مسلم د . 261نائم   ا١تمىىف: 
ةام  دكدد انخدمهل   وياهق اإلاه  اإلصدغدى إلئهادااذ. كمدان اإلصدا تىب من السنن د . 303اإلهاااذ  اٛت  ب  شعةب ب  ائذ   ا١تمىىف: 183- 

 –1406ائق دمحم ب  اا يعقىن يف ح ي  اا انانحت  يف او  اإلصاام  ٖتقةمل: اب  اإلوماح ابى غد    حئدب: نكمدب ا١تطبىادا  اللدهنةحت  
اإلحسػاف يف تقريػػب صػػحيح  ددد . 354. ابدد  حبدان  دمحم بدد  حبدان بد  اٛتدد    ا١تمدىىف: 2222  ىمدم اٟتد ي  165   4. يف2  مل1986

 ددد . كمددان اإلصددىم  دكددد اإلبةددان أبن اإلصددىم ن يع إلدده شددذة ندد  739تدتةددب: ا نددَت اددهة اإلدد ي  ائددذ بدد  بئبددان اإلواىلددذ  ا١تمددىىف:  .ابػػن حبػػاف
  ىمددم 213   8. يف1م. مل1988 - ددد1408اإلطااددا   حققدده وخددديف احاأي دده وائددمل ائةدده: شددعةب ا ى دداومل. بددَتو : نالاددحت اإلدلدداإلحت  

 .3426اٟت ي  
  ىمدم 2062    4. كمان اإل كد واإل ااة واإلمىبحت وانلمغواى  نن اٟت  ائق دكد هللا تعداُف  يفصحيح مسلم د . 261نائم   ا١تمىىف: 184- 

 .2676اٟت ي  
. نائم  3293  ىمم اٟت ي  126   4. كمان ب ة ا٠تئمل  نن فوحت جبئة  ومهىأه  يفصحيح البخارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 185- 

  ىمددم 2071   4. كمددان اإلدد كد واإلدد ااة واإلمىبددحت وانلددمغواى  نن اودد  اإلمجئةدد  واإلماددبةح واإلدد ااة  يفصػػحيح مسػػلم ددد . 261 ا١تمددىىف: 
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 مدددددال: "إلدددددة  شدددددذة اكددددددم ائدددددق هللا لدددددب ا ه نددددد  اإلددددد ااة".  جلدددددهاأه ايودددددا هنع هللا يضر  اددددد  اإلهدددددل  ملسو هيلع هللا ىلص ىوىو 
 .   186 حا 

لددب  ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص اي اإلدد ااة ااودد ا مددال: "أادداة ا١تدددة إلهوادده". "ااا ددحت ا ماإلددت: ام ا١تددانهُت وادد  
 .   187 مال اٟتاكم:   ا ح ي  ف ةح اللهاأ  وَف ٮتدماه

اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص مال: "نا شذة اهقد  يف نةدزان ا١تدان  يدىم اإلقةاندحت ند  خئدمل حاد   وجن هللا وا  اا اإل ىأاة  ان 
 .    188 إلةبغض اإلواحش اإلب ية". مال اإلًتن ي: و  ا ح ي  حا  ف ةح

٫تدددا اخددد   إلقدددذ ىلدددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ان دى اقدددال: "ا ان دى  ان اأإلدددي ائدددق خصدددئمُت"واددد  ا ددد  هنع هللا يضر مدددال: 
ائددق اإل جددد واهقدد  يف ا١تةددزان"ا مددال: بئددق ا ىلددىل هللا. مددال: "ائةددي ْتادد  ا٠تئددمل وطددىل اإلصددهت  اددى اإلدد ي 
 واددذ بةدد ه نددا اهدد  ا٠تهاددمل ٔت ئجهددا". مددال اإلبىفددَتي:  دد ا جلددهاأ ىماإلدده هقددا   ىواه ابدد  اا اإلدد  ةا واإلطدد ان 

 . 189 واإلبزاى ن    ا اإلىمه

ماإلىا ا ىلىل هللا  اي اللهم ااو ا مدال: "ند  لدئم ا١تادئهىن ند  إلادا ه  "مال: وا  اا نىلق هنع هللا يضر  
 . 190 وي ه". نمومل ائةه  واإلئوظ إلئبخاىي

ان ىمددده لددديفل اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص: اي اللدددهم خدددَتا مدددال: "تطعدددم "واددد  ابددد  هللا بددد  اهددددو ىضدددذ هللا اهجهدددا  

                                                                                                                     
 . 2691اٟت ي  

. ابددىان اإلدد ااة  نن أادداة ىلددىل هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  ٖتقةددمل: شددعةب ا ى دداومل  ادداأل سػػنن ابػػن ماجػػة ددد . 273ابدد  نامددحت  دمحم بدد  يزيدد    ا١تمددىىف: 186- 
 . 3829  ىمم اٟت ي  6   5. يف1م  مل2009 - د1430كان  مده بئئذ  َاب  اإلّئطة  حد  هللا  أاى اإلدلاإلحت اإلعا١تةحت    ندش   ٤ته  

. كمددان اإلددد ااة  واإلمكبدددَت  واإلمجئةددد   واإلمادددبةح واإلددد كد  ادلسػػػتدرؾ علػػػا الصػػػحيحيف ددد . 405اٟتدداكم  دمحم بددد  ابددد  هللا بددد  دمحم   ا١تمدددىىف: 187- 
 . 1992  ىمم اٟت ي  727   1. يف1  مل1990 -1411ى اطا. بَتو : أاى اإلكمب اإلعئهةحت  ٖتقةمل: نصطوق اب  اإلقاأ

  363 -362   4. ابىان اإل  واإلصئحت اد  ىلدىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نن ندا مداة يف حاد  ا٠تئدمل  يفسنن الرتمذم د . 279اإلًتن ي   ا١تمىىف: 188- 
 .2002ىمم اٟت ي  

.  ناه  اا ٛتز  ا   ب  ناإلي. ٖتقةمل: مسند الب ار ادلنشور تسم البحر ال خار د . 292ب  ا٠تاإلمل   ا١تمىىف: اإلبزاى  اٛت  ب  اهدو ب  ا189- 
   وفد ي ابد  ا٠تداإلمل اإل دااعذ  حقدمل 17جُف  10   واداأل بد  لدع   حقدمل ا مدزاة ند  9جُف  ٤1توىب اإلدٛت   ي  هللا   حقمل ا مزاة ند  

. 7001  ىمدددددم اٟتددددد ي  359   13  يف1م  مل2009م  وا مجدددددت 1988اإلعئدددددىم واٟتكدددددم   بددددد ا      ا١ت يهدددددحت ا١تهدددددىى : نكمبدددددحت18اٞتددددزة 
  كمدان ا أن وغدَته  نن إحتاؼ اخل ة ادلهرة ب كا د ادلسانيد العشػرة د . 840اإلبىفَتي  اٛت  ب  اا بكد ب  جٝتااة   اإل ااعذ  ا١تمىىف: 
ئ ودنده. تقدد ه: اودةئحت اإل ددةخ اإلد كمىى اٛتدد  نعبد  ابدد  اإلكدده  ٖتقةددمل: أاى ا١ت ددكا  اإلًتغةدب يف ا٠تئددمل اٟتاد  واوددئه واإلًت ةدب ندد  ا٠تئدمل اإلاددة

  ىمدددم اٟتددد ي  18   6. يف1م  مل1999 - دددد1420إلئب ددد  اإلعئهدددذ إبشددددال ابدددى ٘تدددةم الدددد بددد  جبددددا ةم  اإلدددداض: أاى اإلدددىط  إلئه دددد  
5214. 

. ناددددئم  11  ىمددددم اٟتدددد ي  11   1ي اللددددهم ااودددد ا  يف. كمددددان الٯتددددان  نن: اصػػػػحيح البخػػػػارم ددددد . 256اإلبخدددداىي   ا١تمددددىىف: 190- 
 . 42  ىمم اٟت ي  66   1. كمان الٯتان  نن بةان تواض  اللهم  واي انىىه ااو   يفصحيح مسلم د . 261 ا١تمىىف: 
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 . 191 عدل". نمومل ائةهاإلطعام  وتقدا اإلاهم ائق ن  ادات ون  َف ت

ان انلا ن  ا  صاى ليفإلىا ىلدىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ايفاطدا م    لديفإلىه  ايفاطدا م  "وا  اا لعة  ا٠ت ىي هنع هللا يضر: 
  ليفإلىه  ايفاطا م حىت  و  نا اه ه  اقال: "نا يكىن اه ي ن  خَت ائ  اأخده ادهكم  وند  يادمعو  يعوده 

  وند  يمصد  يصد ه هللا  وندا ااطدذ احد  اطداة خدَتا واولد  ند  اإلصد ". نمودمل ائةده  هللا  ون  يامغ  يغهده هللا
 . 192 واإلئوظ إلئبخاىي

 .   193 وا  ا هان هنع هللا يضر  ا  اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص مال: "خَتكم ن  تعئم اإلقدآن وائهه". اخدمه اإلبخاىي

ملسو هيلع هللا ىلص: "لدئىا هللا ند  اودئه  ادفن هللا ادز ومد  ٭تدب ان  وا  اب  هللا ب  ناعىأ هنع هللا يضر  مدال: مدال ىلدىل هللا
 . 194 يايفل  وااو  اإلعباأ  ا م اى اإلوديف"

و  ه ا ن ئحت ٚتةعجا ت ل ائدق ان اإلموودة  إلدة  نطئقدا  وج٪تدا مداة ْتادب ومدت اإلاداال او ْتادب حدال 
ك َت  ٢تد ا اإلهدى  ند  ٖتقةدمل ا١تهدامل  اجدى اإلااا   حة  حقمل ا١تهامل يف ك  نهجا ْتاب نا يهالبجا  و هاك ان ئحت  

يف اإل دديعحت  ا ندد نإلدزوايف ٦تا اتومل ائةه يف اٞتهئحت  ون  دإلي ٖتقةمل ا١تهامل يف اإلزوايف ْتمل شخص نعُت  وم  وىأ
هددا يصددئح إلدده  و دد ا   ددد اةمل كدد  نكئدد  ْتددا٠تهاددحت  اه دددوا  اإل ددداةحت   وحقددمل اإلعئهدداة اةدده ا حكددامحتندد  اإلادده

 نإله دددد اإل خصدددذ  اإلددد ي يداادددذ حاإلدددحت كددد  شدددخص ائدددق حددد    و٭تقدددمل اةجدددا نهدددامل اٟتكدددم دددىاذس ن يدددمم جن 

 .   195 ا١تهالب ٟتا٢تا

 اثنيا: أدلة حتقيق ادلناط من اإل اع
اإلهدااُت ئقةداا و إل ا١ت بمدُتائةه بدُت ا١تادئهُت  نمومل  اجى ٖتقةمل ا١تهامل وانحمنايف بهن خهل بُت ا نحت يف 

  ا١تموددمل ائةجددا او ن نددا كددان نهدده إبهبددا  اإلقاادد   اإلكئةددحت ا١تهصددى  ائةجددا. ود ددب بعددض ا دد  اإلعئددم جُف ا 196 إلدده
                                       

. نادئم  12اٟتد ي    ىمدم 12   1. كمدان الٯتدان  نن: جطعدام اإلطعدام ند  اللدهم  يفصػحيح البخػارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 191- 
 . 39  ىمم اٟت ي  65   1. كمان الٯتان  نن بةان تواض  اللهم  واي انىىه ااو   يفصحيح مسلم د . 261 ا١تمىىف: 

. نادئم  1469  ىمدم اٟتد ي  122   2. كمان اإلزكا   نن انلدمعوال اد  ا١تاديفإلحت  يفصحيح البخارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 192- 
 . 1053  ىمم اٟت ي  729   2. كمان اإلزكا   نن او  اإلمعو  واإلص   يفصحيح مسلم .  د261 ا١تمىىف: 

  ىمدم اٟتدد ي  192   6. كمدان اوداا  اإلقدددآن  نن: خدَتكم ند  تعئدم اإلقددآن وائهده  يفصػحيح البخػارم دد . 256اإلبخداىي   ا١تمدىىف: 193- 
5027 . 

خىإل  يف ىوايمه  وٛتاأ ب  وام    ا  ى: اإلصواى إلة  نٟتااظ  وىوى ابى  عةم   مال اإلًتن ي: " ك ا ىوى ٛتاأ ب  وام    ا اٟت ي   وم 194- 
ا١تمددىىف:  دد ا اٟتدد ي  ادد  جلدددااة   ادد  حكددةم بدد  مبددَت  ادد  ىمدد  ادد  اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص ندلدده وحدد ي  اا  عددةم اشددبه ان يكددىن افددح". اإلًتندد ي   

 . 3571  ىمم اٟت ي  565   5ى اإلوديف وغَت دإلي. يف. ابىان اإل اىا   نن يف ا م اسنن الرتمذم د . 279
 .40 -24   5. يفادلوافقات د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 195- 
. ا١تصد ى  واده. 16   19  يفرلموع الفتػاكل د   728. اب  تةهةحت   ا١تمىىف: 282 -281.  ادلستصفا د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 196- 
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إلود س اج ا نمومل ائةه بُت ا نحت  ونا كان إبهبا  ومىأ اإلعئحت ا١تهصى  ائةجا يف اإلود   اجدى مةداا مئدذ  امدد ن
 ٚتدا إب دوادحتكا دت اإلعئدحت نع  ن. ود ب آخدون جُف ا ه ن يعدل خهل اةده  ج 197 ئقةااإل  هكديا١تبه ٚتااحت ن  

مةداا مئدذ بدُت ا١تىادمل ان ٖتقةدمل ا١تهدامل   وم   ى ن ىك نعدامجا انلمهباملكان وام  اةها    وج٪تا ا٠تهل  صاو 
 .  198 ندد  نهكدددي اإلقةدداا حةدد  ج دده نموددمل ائةددهمةالددا إلددة  دإلددي  ان بددُت ابدد  ماضددذ اٞتبدد ٚتااددحت. و  بدده امدددمدد  

أاوأ -ٟتدددداق نعددددٌت ا١تهصددددى  ِجن ح ددددىيحت ن يبدددداَُف  ددددم و قدددد  ابدددد  نوئددددح ادددد  اا ا١تعدددداِف مىإلدددده: "ِج دددده َف يهكددددد جِ 
 .   199 وان اب  اإلبامهن مال: ن ٮتدمىن اِلٚتا " -واف ابه

ونإلمداِف اددفن ٖتقةددمل ا١تهددامل ٣تهدد  ائةده  ونددا اشدداى جإلةدده بعددض اإلعئهدداة ند  ا دده يقدد  نىضدد  خددهل جن كا ددت 
لمهبامل او غَته  حقةقدحت  د ا اإلقدىل ن اادًتاض اةده اإلقاا   اإلكئةحت او اإلعئحت إلةات ٦تا ائم بهص او جٚتا  ب  نن

ائق ٖتقةمل ا١تهامل يف تئي اٟتان   وج٪تا  ى بةان إلىام  تطبةقاتا أب ه لةكىن ضده  أاادد  ا٠تدهل  وإلدة  ٢تد ا 
 اإلقىل اهد ائق نا ُت اإلمائةم به ن  انتواق ائق اإلعه  به.  

 ادلعقوؿ: أدلة حتقيق ادلناط من اثلثا
 ا أإلحت اإلعقئةحت اإليت تقموذ اإلعه  بم قةمل ا١تهامل ك َت  ون  ابد  ا ا يت: 

ٖتقةددمل ا١تهددامل ضدددوى  لاهددال اإلهصددى  وا حكددام اإل ددداةحت  وإلددىنه إلبقةددت اإل ددديعحت يف ا د ددان   .1
 حة  جهنا كئةا  واهىنةا  تومقد جُف ٖتقةمل ا١تهامل إلمعةُت ٤تئجا. 

ٟتىاأث غَت نه صد   اوده اد  اهندا تادمن  بدُت اٟتدُت ا أإلحت اإل داةحت نه صد   بةهها اإلىماا  وا .2

                                                                                                                     
. 140   6. ا١تصد ى  وادده. يف474   2يفمنهػػاج السػػنة النبويػػة.  دد . 728. ابد  تةهةدحت   ا١تمددىىف: 329   22. يف111   13يف

 أ.مل   . إلبهانس بدَتو : أاى ا١تعدادحت   أ.    الرد علا ادلنطقييف د . 728اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف: 
. ٖتقةدمل: دمحم ازيدد ،د   جشددال: جػامع ادلسػا ل دد . 728. اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف: 54 -53 

اإلهبػاج  دد . 771. ابد  اإلادبكذ   ا١تمدىىف 336   7  يف1 دد  مل1422بكد ب  اب  هللا ابدى  يد    أ.م   أاى اداَف اإلوىااد  إلئه دد واإلمى يد   
البحػػػر ا ػػػيا يف  دددد . 794. اإلزىك دددذ   ا١تمدددىىف: 12   5. يفادلوافقػػػات دددد . 790. اإل ددداطل   ا١تمدددىىف: 83    3. يف نػػػرح ادلنهػػػاجيف

إرنػاد  دد . 1250. اإل دىكان   ا١تمدىىف: 193   3. يفالتقريػر كالتحبػ  دد . 879. اب  انَت حايف   ا١تمدىىف: 324   7. يفأصوؿ الفقو
 .468 -467.  معا  أصوؿ الفقو عند أىل السنة كامماعةن. . اٞتةزا142   2. يفالفحوؿ

  2. يفركضػػة النػػا ر كجنػػة ادلنػػا ر ددد . 620. ابدد  م انددحت   ا١تمددىىف: 83 -79.  رسػػالة يف أصػػوؿ الفقػػو ددد . 428اإلُعْكددَ ي   ا١تمددىىف: 197- 
ادلػدخل إا مػذىب  دد . ١1346تمدىىف: . ابد  بد ىان   ا226   3. يفنرح سلتصػر الركضػة د . 716. اإلطىيف   ا١تمىىف: 146 -145 

 .303 -302.  اإلماـ أمحد بن حنبل
. نػػرح التلػويح علػػا التوضػػيح دد . 793. اإلمومددا ان   ا١تمدىىف: 302   3. يفاإلحكػاـ يف أصػػوؿ األحكػاـ ددد . 631ا ند ي   ا١تمدىىف: 198- 
 -3453    7. يف نػػرح التحريػػر يف أصػػوؿ الفقػػوالتحبػ  ددد . 885. ا١تدددأاوي   ا١تمدىىف: 221. اإل كديت. مىاادد  اإلوقده.  154   2يف

 .201 -200   4. يفنرح الكوكب ادلن  د . 972. اب  اإلهناى   ا١تمىىف: 3454
 .3455   7. يفالتحب  نرح التحرير د . 885. ا١تدأاوي   ا١تمىىف: 1301   3. يفأصوؿ الفقو د . 763اب  نوئح   ا١تمىىف: 199- 
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 وا خد  وا١تائي إله م اٟتىاأث واإلىماا  ٖتت ا أإلحت  ى ٖتقةمل ا١تهامل.
اإلهصى  اإل داةحت كئةحت اانحت  ويام ة  اإلهص ائق حكم ك  حاأهحت ووامعحت ائق حد    اكدان ن  .3

 ب  إلمحاطحت  ا ن  اإلعه  بم قةمل ا١تهامل.
  قطاادددهإلدددى اددددض او  كددد   ندددان بكئدددذ كهدددا ا ددده   او اك د دددا  ىاأثاٟتدددهةددد  ّتٖتقةدددمل ا١تهدددامل ادددام  .4

 .   ااو ٚتةعج حتإلة  اإل داةانع م اإلمك  قطعتن
  او حت ائددددق ا مدددد ةااإلودددددو  اإل ددددد  يصددددةب نع ددددميدددداأي جُف تعطدددد   هدتعطدددد  ٖتقةددددمل ا١تهددددامل ا١تاددددم .5

 . ونإلماِف اه ب  نهه ون غٌت اهه. 200 ٚتةعجا

 كأثره علا الفتول : كيفية حتقيق ادلناطثالثادلطلب ال

 كيفية حتقيق ادلناطأكال:  
ند  خدهل  إبهبا  اإلوقةه اإلهمةنحت أبي طديقدحت افدىإلةحت  وند  اشدجد اإلطددق ا١تمبعدحت ٖتقةدمل ا١تهدامل يم قمل ا١تهامل

نق نمُت  ا وُف تكىن إلئهايفإلحت ا١تداأ ٖتقةدمل ا١تهدامل اةجدا  واإل ا ةدحت تكدىن إلئ كدم ائةجدا  اداإله د يكدىن يف ا١تق ندحت 
  وإلددد إلي انددددان هللا ادددز ومددد  حاكهدددحت ائةجدددا ا ا١تق ندددحت اإل ا ةدددحت اةهبغدددذ ان تكدددىن نددد  ا١تادددئ ها  كىهنددداا وُف  وانددد

 جإلةدده اإلدد ي ٬تددب اإلدمددى اإلدد إلة  و هددا ا فدد  هنودإلددي    اةجددا مهددا  ادداا  ا١تا١تيف   اإلكمددان واإلاددهحتنإلم دداكم جُف 
 س ااإلكمددان 59   اإلهادداة: ُدأ وُه ِجَُف اَّللِ  َواإلد ُلددىلِ اَددِفْن تَدهَدداَ ْاُمْم يف َشددْذٍة اَددداقددال تبدداىك وتعدداُف:  إلوددض اإلمهددا  

واإلاددهحت ندد  ا١تاددئها  اإلدديت ن خددهل اةجهددا اهدد  ا دد  اللددهم  وائددق  دد ا يهبغددذ ان تكددىن ا١تق نددحت اإل ا ةددحت ندد  
 اندد اىك اإل ددد  كهصددى  اإلكمددان او اإلاددهحت او الٚتددا   او غددَت دإلددي ندد  ا١تدد اىك اإل ددداةحت ا خدددى  ودإلددي مطعدد

إلددة  إلئمائاد  واإلىفدىل إلئهمةندحت. وا١تدداأ ن١تقد نمُت  دا  هدا اإلىفد  إلئ كدم ا١تطئدىن وادمل ندا مداة يف اإل دديعحت  و 
   . 201 ا   ا١تهطمل وضعهنا وامل 

ون اائهده جن اد  "مدال:   ىضدذ هللا اهجهدا ابد  اهدددإلي يف شدحه ١تدا ىواه نادئم اد   ا١تا ىيوم  اوضح 
  ان كدددّ  نادددكد حددددام سُت ا١تقددد نمُتات٢تدددهمةندددحت اإلا   202 "نادددكد ٜتدددد  وكددد  ٜتدددد حددددامكددد  "اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص  مدددال: 

ن يكددىن اإلقةددداا ون دون ا ددده يف دد  ا١تهطدددمل يدد  اا١تهطدددمل ندددزيف ا فددىل ب دددذة ندد  اىاأ  ةُتبعدددض ا فددىإل يبدد و انو 
 اإلىفددىل اةاددّجئى إلا١تهطددمل   دد ا و دد ا ندد  افددىل  ن تهددمل شددةبا اإلىاحدد   ق نددحتا١ت   وانتصددّح اإلّهمةنددحت جن ٔتقددّ نمُت

هع ددم ا  وتطبةقاتددا امةاددمجا كدد ن ياددمهّد يف   اف ددهطبددمل دإلددي يف نىاضدد  جن يف اإل ددديعحت  إلكدد ئهمدداال واإلقةدداا  إل
                                       

  40  -38  و 17   5. يفادلوافقػػات ددد . 790. اإل دداطل   ا١تمددىىف: 4   2. يفادللػػل كالنحػل.  ددد 548اإل جدلدمان   ا١تمددىىف: 200- 
 .2وتعئةمل ىمم 

 . 420 -414   5. يفادلوافقات د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 201- 
 . 2003  ىمم اٟت ي  1587   3  يفنن بةان ان ك  ناكد ٜتد وان ك  ٜتد حدام .صحيح مسلم د . 261نائم   ا١تمىىف: 202- 
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 إلمئدي اإلطديقدحتَف يكد  طديقدحت  ّي أب نإلهمةندحت ائدى مداة اإلوقةده  ا١تادئي دإلياةجا  يمب ا مةاحت اإلوقجةحت ن  نااإلي
ا١تقدددّ نمُت ندد  غدددَت  إلمئددي. و دد ا  مةندددحت  203 كددّ  ناددكد حددددام"يف بعدددض طدددق نادددئم " مدداةومددد    نزيّددحت ائةجددا

 اثإل دحت حتطديقد كهدا ا ده يف  ن  غدَت  مةندحت اإلاابقحتطديقحت اإلا١تق نمان يف  اهو  ائق دإلي اق  دكد  تئي دكد٫تا 
ناددكد كدد  "ملسو هيلع هللا ىلص مددال:  اإلهددلان  ابدد  اهددد  ىضددذ هللا اهجهددا  ىوى دكددد  جحدد ى ا١تقدد نمُت ندد  اإلهمةنددحت  حةدد 

 . 205 زم بمئي ا١تق نمُت إلئىفىل إلئهمةنحتاّن اإل د  ن يئ ي ل ائق و  ا   204 "ٜتد  وك  ناكد حدام

   أثر حتقيق ادلناط علا الفتولاثنيا: 
 إلم قةمل ا١تهامل اهد يف اإلومىى ويف تطبةقاتا ون  دإلي ا يت:

 بسبب تغ  ادلناط جتديد االجتهادأكال: 
اد م ٖتقدمل ا١تهدامل يف اإلىامعدحت اٞت يد    وائدق  د ا ٖتهد  ا ن ئدحت  يف حدال يمن أ انممجاأ يف ٖتقةمل ا١تهامل 

اإلدديت يدد كد ا اإلعئهدداة يف تغددَت ا حكددام إلمغددَت ا  نددان او ا حددىال  حةدد  جن اٟتكددم اإل ددداذ ن يمغددَت  وج٪تددا اإلدد ي 
 ن ئددحت ائددق يمغددَت  ددى ا١تهددامل واإلدد ي يكددىن نىمددىأا يف اإلصددىى  اإلاددابقحت وغددَت نىمددىأ يف اإلصددىى  اإلهحقددحت  وندد  ا

دإلي  وقحت اإلزومحت واإلاكٌت  اجدذ غدَت ٤تد أ  شدداا وج٪تدا نًتوكدحت إلئعددل  وإلقد ى  اإلدزويف ويادده او اادده  واٟتكدم 
 . 206 اةجا ن يمغَت شداا  وج٪تا اإل ي يمغَت ادل ا   اإلبئ  وااأاتم  وحال اإلزويف يادا او اادا

 اثنيا: كق  احلكم
انددَت ا١تددانهُت شدددمل او ومددىأ نددا    كهددا حصدد  يف اجدد  إلوددىا   بم قةددمل ا١تهددامل ٯتكدد  ومدد  اٟتكددم ودإلددي

اهد ب  ا٠تطان هنع هللا يضر  حة  غئب اضطداى اإلهاا إلئطعام يف اام اجملااحتس ائدم يقطد  يف اإلاددمحت إلىمدىأ ا١تدا   ند  
 .اٟت  اةجا  و ى انضطداى إلئطعام

 اثلثا: تعليق احلكم
اإلهجدددذ اددد   ونددد  ان ئدددحت دإلدددي نإله دددد يف ا لدددبان واإل ددددومل وا١تىا ددد س تعئةدددمل اٟتكدددم  بم قةدددمل ا١تهدددامل ٯتكددد  

  ابدداإله د يف نددآن  جمانددحت اٟتدد وأ يف اىض اإلعدد و مدد  يدتدد  ندد  لددةقام ائةدده اٟتدد   تطبةددمل اٟتدد وأ يف اىض اإلعدد و

                                       
 . 1733  ىمم اٟت ي  1586   3يفا١تص ى  واه  203- 
 . 2003  ىمم اٟت ي  1587   3  يفنن بةان ان ك  ناكد ٜتد وان ك  ٜتد حدام .صحيح مسلم د . 261نائم   ا١تمىىف: 204- 
ا١تاّلادددحت اإلىطهةدددحت إلئكمدددان   اإل دددادِف اإلهةودددد: دمحم . ٖتقةدددملادلُْعلػػػم بفوا ػػػد مسػػػلم.  دددد 536ا١تددداإلكذ  ا١تمدددىىف:   دمحم بددد  ائدددذ بددد  اهدددد  ا١تدددا ىي205- 

 م.1991م  واٞتدزة اإل اإلد  فد ى بمداىيخ 1988  بةدت اٟتكهدحت :ا١تاّلاحت اإلىطهةحت إلئًتٚتحت واإلم قةمل واإلّ ىالدا   و اإل اى اإلمى اةحت إلئه د :نٞتزااد
 . 105   3  يف3مل
 1426هئكدحت اإلعدبةدحت اإلادعىأيحت  اإلدداض: أاى اإلم نديددحت  . ا١تأصػػوؿ الفقػو الػذم ال َيسػع الفقيػػو جهلػواإلادئهذ  اةداض بد  انندذ بد  ادىض. 206- 
 .474 -470   1م  مل2005 - د
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   . 207 إل ا امموت ا١تصئ حت تعئةمل اٟتكم جُف اإلعىأ   ىض اللهم اإليت تقام اةجا اٟت وأ
 بيف العلماء: االختالؼ رابعا

  ودإلددي إلكى دده اٞتزاةددا  واإلودددو  تهزيدد  ا حكددام ائددق الددبان اخددمهل اإلوقجدداة يف بددد ندد  اٖتقةددمل ا١تهددامل 
ودإلددي   ا١تمهىاددحت اٟتددىاأث واإلىمدداا ا١تاددمن   و    ائددق اإلودددو ا١تدد ىك اإل ددداذيف تطبةددمل  ندد  انممجدداأ نإلددداي  ددى 

  ا١تد ىك اإل ددداذفد  ايفإلحت اإلىاحد    ىغدم اتودامجم ائدق اجملمجد ي  يف ا١تاددا  داى اخدمهل  بطبةعدحت اٟتدال يداأي جُف
وا طبامدده  ا١تهددامل اةجددا  ندد ى ٖتقددمل  و ا٠تددهل يف اإلمطبةددمل ائددق اإلىمدداا يكددىن  وج٪تددا ا فدد يف  ن يكددىن هلاددا٠ت
ودإلي إلئموداو  بدُت اجملمجد ي  يف . اإلىامعحت اإلىاح   حكم يف ا ىاة ةهب امخمئ  ح ةا  اإلىماا  واٞتزا بعض ائق

. ادهو  ائدق  208 وا١تئكا  واإلمق يد اإلعقئذ إلئىامعحت او اٟتاإلحت  وتكةةوجدا وطبةعدحت اإل ددل او اٟتاإلدحت ا١تعةهدحتا   اى 
ا١تهددامل  ودإلددي  ن اجملمجدد  يبددٍت ا١تدد ىك اإل ددداذ ائددق نددا  وتهقددةحا١تهددامل يمدديفهد يف ٗتددديل دإلددي اددفن ٖتقةددمل ا١تهددامل 

تىفددد  جإلةددده اههددداة ٗتد٬تددده او تهقة ددده  ادددفدا تعددد أ  ا ىاة يف ا١تددد ىك نإلمخدددديل او اإلمهقدددةح افهندددا تمعددد أ ايودددا يف 
 .  اإلم قةمل

 : اخلطأ يف الفتولخامسا
ا ا دده يقئدد  انخددمهل بددُت جن اإلمقةدد  ن١تهجنةددحت اإلصدد ة حت إلم قةددمل ا١تهددامل يعصددم ندد  اإلىمددى  يف ا٠تطدديف  كهدد

اإلعئهدداة  اددفدا ومدد  الخددهل ن١تهجنةددحت اإلصدد ة حت اددفن نآنتدده تددهعك  لددئبا ائددق اإلومددىى امدداأي جُف اإلىمددى  يف 
 ا٠تطيف وجُف  اأ  انخمهل بُت اإلعئهاة  وبةان دإلي يف ا يت.

جاهدال اإله دد يف اإلصدىى  ائدقا حكدام  واةه يبٍت اإلوقةه ا حكام ائق اإلىماا   تهزل يقىم ائقٖتقةمل ا١تهامل 
 ىك يُده دد يف اإلصدىى اٞتزاةدحت وَف   ادفدا َف يطدأيجدا ويعهد  نعم  دا ذاةئغد اوفدال ن   توههمهوجأىاك نا   اٞتزاةحت

دكددد ابدد  اإلدد مةمل ان انددَت جاديقةددحت الددموىت الدد  ابدد  اإلودددا  يف أخىإلدده يف "٠تطدديف يف اإلومددىى ومدد  ناوفددااجا  ومدد  
جن مدا  إلدي  :مدااه إلده  وامابه اب  ٤تد  ٔته  دإلي  ايفمابه ّتىا ه  هن  نئكه  مىاىيه اٟتهام أون لاتد إله و٢ت 

ايفغودد  الدد  جاهددال اإله ددد يف   َف ٬تددز   ددد بعوددج  جُف بعوددج  كدد إلي  و  ددد   جإلةددي كدد إلي    ددد   كدد إلي
إلد ا ااإلىامدب ائدق اإلوقةده ان  . 209 "  ه اإلصىى  اٞتزاةدحت ائدم يد ىك حدا٢ت  اةهدا بةدهج  واامد ه ابد  ٤تدد  ايففدان

يه دددد يف كددد  فدددىى  مزاةدددحت نمعئقدددحت نإلىامعدددحت ا١تدددداأ تهزيددد  اٟتكدددم ائةجدددا  وان يددد ىك اوفدددااجا كانئدددحت  اةئغدددذ ندددا ن 
 ن خ  إله يف اٟتكم  ويعم  نا إله ن خ  اةه    يهزل اٟتكم ائةه  ودإلي ٕتهبا إلئىمى  يف ا٠تطيف نإلومىى. 

                                       
  .72اب  بةه. "انممجاأ بم قةمل ا١تهامل قفةه".  207- 
بد يد.  .210  اإلهعةهدذ. "ٖتقةدمل ا١تهدامل واهدده يف اخدمهل اإلوقجداة". .127   1يف .ةوث مقارنة يف الفقو اإلسػالمي كأصػولواإل ىيٍت. 208- 

 .158.  يف أصوؿ الفقوادلناط 
. ٖتقةددمل: ائددذ لددانذ اإله دداى  اإلعددداق: و اى  الاددهم  بػػدا ع السػػلك يف طبػػا ع ادللػػك ددد . 896ابدد  ا  ىق  دمحم بدد  ائددذ بدد  دمحم   ا١تمددىىف: 209- 
 .257   1  يف1مل
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ط مسالك حتقيق ادلنا :لثثاالفصل ال  

 كأقسامهامسالك حتقيق ادلناط تعري   :ادلبحث األكؿ

  مسالك حتقيق ادلناطادلطلب األكؿ: تعري  

 تعري  ادلسالك لغة كاصطالحا

 ادلسالك لغة
  هغدَت و  اةده ولدئكه  كقعدىأ وُلدُئىًكا نإلودمحا١تكان ياُئُكُجها َلْئًكا و  اإلطديمل لئي  ا ل كوىأ يف ناأ   

ولدددئكه تادددئةكا:   لدددئكت اإلطديدددمل  ولدددئكمه غدددَتي  و٬تدددى : الدددئكمه غدددَتيو جاه وائةددده إلغمدددان  و  اةددده والدددئكه
وند    وا١تادئي: اإلطديدمل  واٞتهد  ا١تاداإلي  والئكجا: اأخئجا اةده  اٞتةب و٨تى٫تاو  نإلاقاةولئي ي ه   الئكه 
 . 210 اٟتملخ  يف نااإلي    ومى٢تم:  ا اإلكهم ىمةمل اإلائي خوذ ا١تائي: مى٢تم اجملا 

 اصطالحا دلسالك ا
بعودددجم نإلددد كد واإلمعددد اأ  تهاو٢تدددا  وج٪تدددا  ناددداإلي ٖتقةدددمل ا١تهدددامل افدددطهحامعديددد  إلن ى ا فدددىإلة َف يمعددددض

ونإله د يف نا دكدوه حى٢تا  يب و اهنا ن ٗتديف ا  اإلمعدي  اإلئغىي أبهندا طددق تىفد  إلم قةدمل ا١تهدامل  ومد  اداجدا 
.  211 "مجد  يف لدبة  جهبدا  ومدىأ ا١تهدامل يف اإلوددو  واٞتزاةدا اإلطدق وا١تااإلي اإليت يمبعجا اجملاصام شديد أبهنا "

وياخ  ائق   ا اإلمعديد  ا ده اوىأ كئهدحت ا١تاداإلي اةده  اعددل اإل دذة نإل دذة  كهدا ا ده مصدد ٖتقةدمل ا١تهدامل ائدق 
 اجملمج   ومصد ا١تهامل ائق اإلودو  واٞتزاةا .

 التعري  ادلختار دلسالك حتقيق ادلناط
   تىاد  اةه نئكحت دإلي.  مب  نَ لهبا  ا١ت ىك يف ٤تئه نِ اإلطدق واإلىلاا  ا١تمبعحت 

 التعري  ادلختار دلسالك حتقيق ادلناطنرح 
 اإلطدق واإلىلاا :  ذ ا أإلحت اإل داةحت واأإلحت اإلىمى  واٟتنايف. 

 ا١ت ىك: اٟتكم اإل داذ اإل ي ُت جأىاكه ب إلةئه نابقا.

                                       
ادلعجػم غدحت اإلعدبةدحت نإلقدا د . ٣تهد  اإلئ .208 -205   27يف .جج العػركس مػن جػواىر القػاموس دد . 1205ندتوق اإلز بة ي   ا١تمىىف: 210- 

 .445   1. يفالوسيا
 .96.  حتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاء شديد.211- 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



73 
 

 ن اىكحت او تهوة ا.  : اي ٤تقمل ا١تهامل اممجاأا اون  مب  ن  تىاد  اةه نئكحت دإلي

ٞتهعددده بدددُت اإلمعديددد  انفدددطهحذ إلئهاددداإلي واإلمعديددد  انفدددطهحذ ومددد  اخمددداى اإلباحددد   ددد ا اإلمعديددد  
 إلم قةمل ا١تهامل  ٤تققا ب إلي اإلمعدي  الضايف ٢تها.

 أقساـ مسالك حتقيق ادلناط: ثاينادلطلب ال
اإلغئةدد  اإلطدددق اإلدديت يعدددل  ددا يعدد  اإلغددزاِف اول ندد  ك دد  ادد  بعددض تئددي ا١تادداإلي  حةدد  بددُت يف شددواة 

ٖتقةمل ا١تهامل مدااه: "اجد ا يعددل  ى  نٟتد : جن كدان اإلىفد  حادةاس ومد  يعددل نإلعددل  ومد  يعددل نإلئغدحت  
  ومد  اضدال ائةجددا  212 ومد  يعددل بطئدب اٟتد  وتصددىى اإل دذة يف  واده  ومد  يعددل ن أإلددحت اإل دداةحت اإلهقئةدحت"

 دددد ه ا١تادددداإلي غددددَت نه صددددد  اإلعدددد أ  نئه ددددا بدددد إلي جُف ان يف الدددداا اإلقةدددداا ناددددئي اإلعقدددد   واشدددداى جُف ان 
"اجدد ه ٜتاددحت افددهال ندد  اإله دددا  و ددذ: المقصدداة ا ٦تددا يطددىل تعدد اأه  ونكموةددا بدد كد بعوددجا  حةدد  مددال: 

وضدددن ٢تددا ان ئددحت  .  213 اإلئغىيددحت  واإلعداةددحت  واإلعقئةددحت  واٟتاددةحت  واإلطبةعةددحت  واةدده افددهال اخدددى يطددىل تعدد اأ ا"
س جهبددا  كددىن اإلعقدداى نغصددىن  ودإلددي ١تددا  اددب جُف اإلهددل فددئق هللا ا أإلددحت اإل ددداةحت اإلهقئةددحتنبةهددا ان ن ددال ناددئي 

ن ال نائي طئدب اٟتد  وتصدىى اإل دذة يف  واده  اإلقدىل . و  214 "ىضا َ ش  ن  مة  ن  غصب ائةه ولئم: "
غدحت يف ندا ن دال نادئي اإلئو  أبن وإل  ا١تغصىن نغصىن  ودإلي إل بدى  يد  اإلغافدب ائةده وا موداة يد  ا١تاإلدي اهده 

يف ا ٯتدددان واإلهددد وى وٚتئدددحت نددد  احكدددام اإل دددد   ون دددال نادددئي اإلعددددل واإلعددداأ  كهدددا يف  اإلقدددىليهبدددٍت ائدددق انلدددم 
  ون ال نائي اإله دد اإلعقئدذ اإله دد يف اخدمهل ا مهداا وا فدهال  يف ا١تعانه  ا١تعانئحت كم قةمل نعٌت اإلغدى

ان  عدددل   ابدداٟت  ي95َنددا مَدمَددَ  ِنددَ  اإلددهد َعِم﴾   ا١تاادد  : : ﴿َاَنددزَاٌة ِن ْددُ  تبدداىك وتعدداُف مىإلدده ون ددال ناددئي اٟتدد 
 ال تغددَته  بددىن و   اإلهنالددحتغَتتدده  ن١تدداة اإلك ددَت جناإله ددد  طبةعددحت ا شددةاةب اإلهعانددحت  ون ددال ناددئي اإله دددكاإلب  ددحت  
ن يدمدد  طددا داً   هنهددا  اف دده نا١تاددي و  إبإلقدداة اإلزاودددانتغددَته جن  ال انددا دمدد  طددا داً  و اف دده ياإلددزن  ندددوى اإلددديح و 

                                       
 .438 -436.  نفاء الغليل د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف:  -212
 .42   . اإلقام اإل انأساس القياس د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف:  -213

بغدَت حقده"  واتوقدا ائةده ند  حد ي  ااا دحت بئودظ "ند  ظئدم"   -و اأ -ويف ىوايدحت "ند  اممطد مال اب  حند: اخدمده نادئم بئودظ "ند  اخد " 214- 
وا  لعة  ب   ي  بئوظ "ن  اممط "  واإلبخاىي ا  اب  اهد وإلده اهد ٫تا اإلوداب. ويف اإلبدان اد  يعئدق بد  ندد  يف فد ةح ابد  حبدان وناده ي 

ةئددذ يف  ىيددخ اإلوددعواة  وشدد اأ بدد  اوا يف اإلطدد ان اإلكبددَت  وحكددم ابددى  ىاددحت أب دده اا بكددد بدد  اا شددةبحت واا يعئددق  وا١تاددىى بدد  ٥تدنددحت ىواه اإلعق
ا خطيف ولع  ب  اا وما  يف اإلًتن ي واٟتكم ب  اٟتاىث اإلائهذ يف اإلط ان ايوا  واا شديح ا٠تزااذ اةه واب  ناعىأ اه  اٛت   واب  ابا

يف اإلط ان ن  ح ي  واا  ب  حند "ند  غصدب ىمده اىضدا إلقدذ هللا و دى ائةده  يف اإلط ان. تهبةه: َف يدوه اح  نهجم بئوظ "ن  غصب"   عم
أاى . التلخػيص احلبػ  يف ختػريج أحاديػث الرافعػي الكبػ .  دد 852 ا١تمىىف:   اٛت  ب  ائذ ب  دمحم ب  اٛت   ب  حند اإلعاقهنا غوبان".

 .1269  ىمم اٟت ي  130 -129    3  يف1  ملم1989 - د1419  اإلكمب اإلعئهةحت
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 . 215 اياًتاهن ب  إلداا حتيزيهن ا
وأاا لانذ اإلصهحا  جُف اجم اإلىام  ننلمواأ  ن  اإلعئىم ا١تعافد  نداادا  إلطبةعدحت اإلعصدد اٟتداِف  حةد  
مدددال: "يف اصددددان اٟتاضدددد كددد إلي  ددددى ا ددده نددد  ا مددد ى بهدددا و٨تددد  ٨تددداول تىظةددد  اإلدددهص اإل دددداذ يف نصدددئ حت 

  ندد  بعددض اإلعئددىم وا١تهددا ل كعئددم انممهددا  واإلاةالددحت وانممصدداأ  وغَت ددا إلةمجةدديف إلئهكئدد  ا١تكئوددُت  ان  اددموة
إلعئدددددىم اإل دددددداةحت واإلعئدددددىم ال ادددددا ةحت جن تىظةددددد  ا -حةددددد  -إلئدددددهص اإل دددددداذ...اجدددددم نهالدددددب وتطبةدددددمل ا ادددددب 

اإلعئدىم"  وانلمواأ  نهه نا يف اجم اإلىامد  اندد نئدح ونداا  و دى ندا يادهق يف اصددان اٟتاضدد "انلدمعاى  ند  بدُت
نلةها وا ها يف اقه اإلىام  ن  معان  ن  احكام مان   او  صى  خافحت تطبدمل ائدق وامد  ٪تدىدمذ ون داِف  بد  

او  - طبقدده ائددق اشددخا  وٚتااددا  وأول وانددم ٘تددد ب دددول  نا ةددحت ونكا ةددحت ٥تمئوددحت  اهددا يهالددب  دد ا ا١تكئدد 
 . 216 ن او نكان نعُت"ن يهالب مديهه او   َته يف  نا -اٞتهااحت او اإل وإلحت او ا نحت

نااإلي ٖتقةمل ا١تهدامل جُف ناداإلي شدداةحت  قئةدحت  وإلغىيدحت  واداةدحت   مام ونإله د يف نا لبمل ي جد ان اإلغزاِف
  ومادهجا بعدض ا١تعافدددي  جُف  217 واقئةدحت  وحادةحت  وطبةعةدحت  واشداى جُف ومدىأ نادداإلي اخددى يطدىل تعد اأ ا

   . 218 اإلي ح ي حتنااإلي  قئةحت شداةحت اثبمحت  ونااإلي   ديحت اقئةحت  ونا
ويدى اإلباح  تقاةم نااإلي ٖتقةمل ا١تهامل ْتاب تعئمل ا١تائي ا١تداأ اإله دد اةده  ادفن كدان نمعئقدا نإلومدىى 
اةهدددم م يف ناددداإلي ا أإلددددحت اإل دددداةحت  وجن كدددان نمعئقددددا نإلقوددداة اةهددد ىيف يف نادددداإلي اٟتندددايف  وجن كدددان نمعئقددددا 

ا١تاداإلي ادد   د ه ا ماددام اإل ههددحت نإلك د  ادد  وامد  ا نددد وحقةقمده اةهدد ىيف يف ناداإلي اأإلددحت اإلىمدى   ون ٗتددديف 
وج٪تا يه ىيف ٖتمجا ادو  ك َت  بعوجا ٤تصىى  كها يف ا أإلدحت اإل دداةحت واٟتندايف  وبعودجا غدَت ٤تصدىى  كهدا يف اأإلدحت 

 اإلىمى .   

ومددد  تطددددق اإلقددددايف إلكأإلدددحت اإل دددداةحت واأإلدددحت اإلىمدددى  واٟتندددايف  نبةهدددا ان ا أإلدددحت اإل دددداةحت ٤تصدددىى  ونهصىفدددحت 
ايفأإلددحت ن دددواةحت ا حكددام ٤تصددىى  شددداا تمىمدد  ائددق اإل دداى  و ددذ ومدد  دكددد دإلددي مددااًه: "بمىمةدد  ندد  اإل دداى   

ايفأإلحت ن ددواةمجا اإلكمدان واإلادهحت واإلقةداا والٚتدا  واإلد اة  ا فدئةحت وجٚتدا  ا١ت يهدحت وجٚتدا  ا د  ... ٨تى اإلع دي 
  اا بكدد واهدد اإلكىاحت ائق ىاي وانلم ادان وانلمصد ان واإلعصدهحت وا خد  ن خد  واعد  اإلصد اا واعد

واع  ا٠تئواة ا ىبعحت وجٚتااجم والٚتا  اإلاكىيت وجٚتدا  ن مااد  نإلوددق اةده ومةداا ن اداىق و٨تدى دإلدي ٦تدا مددى 

                                       
 .42 -41. اإلقام اإل ان   أساس القياس د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف:  .441 -436.  نفاء الغليل د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف:  -215
يى ةدى  - دد1425  اإلعد أ اٟتداأي واإلع ددون  ىبةد  ا خدد رللة الشػريعة كالقػانوفاإلصهحا   لانذ. "اقه اإلىام  ن  نه ىى اإلقط  واإل د ".  -216

 .195 -194 م. 2004
 .438 -436.  نفاء الغليل د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف:  .42. اإلقام اإل ان   أساس القياس د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف:  -217

ابددد  اإلدددحةم. "آإلةدددا  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل وولددداائه  .97.  حتقيػػػق ادلنػػػاط كأثػػػره يف اخػػػتالؼ الفقهػػػاءشدددديد.  .73اإلعقةدد . "ٖتقةدددمل ا١تهدددامل".  218- 
 .35 -34اجملمج  اةه".  ونائي 
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يف افددىل اإلوقدده و ددذ ٨تددى اإلع دددي  يمىمدد  كدد  واحدد  نهجددا ائددق ندد ىك شددداذ يدد ل ائددق ان دإلددي اإلدد إلة   صددبه 
ن اٟتندايف ٗتدمص نإلقودا  واهندا تومقدد جُف جمدا   ند  كها ا ه اوضح ا . 219 "فاحب اإل د  نلمهبامل ا حكام

ائعدد  » -ائةدده اإلاددهم  -وانددا اٟتنددايف اجددذ نددا يقوددذ بدده اٟتكددام وإلدد إلي مددال: ا١ت ددد   ومدد  مددال ويف دإلددي: "
ااٟتنددايف تمىمدد  ائددق  صددب ندد  « بعوددكم ان يكددىن اٟتدد  ْتنمدده ندد  بعددض ايفموددذ إلدده ائددق ٨تددى نددا اٝتدد  نهدده

مددداى واإل ددا   واإلةهددُت واإل ددا   واإلهكددىل واإلةهددُت واإلهكددىل وا١تدددا ن واإلةهددُت مجددحت فدداحب اإل ددد  و ددذ اإلبةهددحت وال
وا١تدددا ن واإلهكددىل وا١تدددا ن اةهددا ٮتددمص نإلهادداة واىبدد   اددى  اهدد  اإل ددااعذ وشددجاأ  اإلصددبةان و٣تدددأ اإلم دداإل  اهدد  

قودددذ  دددا ناإلدددي اةقمادددهان بعددد  اٯتاهنهدددا اهددد  تاددداويجها اهددد  ناإلدددي اددد إلي ٨تدددى ا دددد  نددد  اٟتندددايف  دددذ اإلددديت ي
وبُت  ان ا أإلحت اإلكاشوحت ا  اإلىامد  واحكانده  إلةادت نه صدد  يف اد أ كهدا اهندا إلةادت نمها ةدحت   . 220 "اٟتاكم

واأإلدحت " يف دإلدي:ومد  مدال اهو  ائق اهنا غَت نهصىفحت شداا  اك  نا أل ائق اإلىام  يصئح  ن يكىن نهجدا  
البا ا وحصدىل شددوطجا وا موداة نىا عجدا... واندا  ومى  ا حكام  ذ ا أإلحت اإل اإلحت ائق ومى  ا حكام اي ومى 

اأإلحت ومىاجا اجذ غَت نه صد  ااإلزوال ن ه أإلة  ن ددواةمه لدببا إلىمدىن اإل جدد اهد ه مىإلده تعداُف }امدم اإلصده  
[ وأإلةدددد  ومددددى  اإلددددزوال وحصددددىإله يف اإلعدددداَف ا ن  اإل اإلددددحت ائةدددده وغددددَت ا ن   78إلدددد إلىك اإل دددده { ]اللددددداة: 

ن وىبدد  اإلدد ااد  واإل ددكاىيحت واإلزىماإلةددحت واإلبهكددام واإلدخانددحت اإلباددةطحت واإلعةدد ان ا١تدكددى   يف ا ىض كا لددطدنن وا١تةددزا
وٚتة  آن  اإل هل وٚتة  آن  ا١تةاه وآن  اإلطهن كاإلطهنجاى  وغَت دا ند  آن  ا١تداة وآن  اإلزندان واد أ 

إلدديت ن هنايددحت ٢تددا وكدد إلي ٚتةدد  تددهو  اٟتةددىان جدا مدد ى بقدد ى اإلاددااا  وغددَت دإلددي ندد  ا١تىضددىاا  وا١تخًتاددا  ا
 ا لددبان واإل دددومل وا١تىا دد  ن تمىمدد  ائددق  صددب ندد  مجددحت اإل ددد  بدد  ا١تمىمدد  لددببةحت اإلاددبب وشدددطةحت اإل دددمل
ونا عةحت ا١تا   انا ومى    ه ا نىى اه يمىم  ائق  صب ند  مجدحت فداحب اإل دد  ون ته صدد تئدي ا أإلدحت يف 

ق ب ائةجا نبةهاً ان اإلواا   ن  تقاةهجا نعداحت ن  يقدىم ائةجدا  وا . 221 "ا أ ون ٯتك  اإلقواة ائةجا نإلمها ذ
بم قةدمل  حة  يقىم بم قةمل ا١تهامل يف ا أإلحت اإل داةحت اجملمج ون  ويقىم بم قةمل ا١تهامل يف اٟتنايف اإلقوا   ويقدىم

ائدق ا١ت ددواةحت ااٟتندايف امد  ند  ا أإلدحت اإل اإلدحت " يف دإلدي:ومد  مدال اأإلحت اإلىمى  ا١تكئوىن اإلعداىاىن  دا   ا١تهامل يف
واأإلحت ا١ت دواةحت امد  ند  اأإلدحت اإلىمدى  كهدا تقد م اااد    د ه اإل ههدحت ا  دىا  نى ادحت يف اإل دديعحت ائدق هدهث طىااد  
اا أإلددحت يعمهدد  ائةجددا اجملمجدد ون واٟتنددايف يعمهدد  ائةجددا اٟتكددام وا لددبان يعمهدد  ائةجددا ا١تكئوددىن كدداإلزوال وىؤيددحت 

 . 222 "ا٢تهل و٨تى٫تا

  
                                       

 .128   1. يفالفركؽ د . 684اإلقدايف   ا١تمىىف: 219- 
 .129   1. يفالفركؽ د . 684اإلقدايف   ا١تمىىف: 220- 
 .129 -128   1ا١تص ى  واه. يف221- 
 .129   1ا١تص ى  واه. يف222- 
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 دلة مشركعية األحكاـ أب حتقيق ادلناطمسالك  :ينالثا بحثادل

 امانده ا١ت دد اإلد إلة    د انهجا ائق ند ىك شدداذ  يد ل ائدق ان  أإلة اأإلحت ن دواةحت ا حكام: يمىم  ك  
فدىل ُت تقديدده أبندا وادمل  وان دال دإلديواإلد اة  ا فدئةحت   واإلقةداا نلمهبامل ا حكام  كاإلكمان واإلادهحت والٚتدا  

. وٖتقةمل ا١تهدامل يعمهد  ائدق ا أإلدحت اإل دداةحت كئجدا  ون يقمصدد ائدق اإلدهص  223 ٤تصىى  شداااإلوقه  و ذ تىمةوةحت 
ويعمهددد  ائةجدددا اجملمجددد  وا١توددديت  ولدددة كد  . 224 او الٚتدددا   بددد  ي بدددت أبي طديدددمل نددد  اإلطددددق اإل دددداةحت ا خددددى

 اإلباح  ا٫تجا يف ا يت.

 مسلك حتقيق ادلناط تلكتاب: ادلطلب األكؿ
ن اهدد  وىوأ افدد  كئددذ يف اإلقدددآن اإلكددده او اهدد  وىوأ  ددص مدددآن يف وامعددحت نعةهددحت  يم قددمل ا١تهددامل نإلكمددا

و ددد ا اةهدددزل اجملمجددد  حكهددده ائدددق وامعدددحت ندددا  وا ول  دددى اإلغاإلدددب يف اإلقددددآن اإلكدددده بةههدددا اإل دددان انأى اإلدددىىوأ اةددده  
 .يام ل ن  اإلقدآن اإلكده ائق هبى  ا١تهامل وٖتققه يف تئي اإلىامعحت ا١تعةهحت

 ق ادلناط تلكتابحتقي :مثاؿ
ان ىلدىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مدال: "جن هللا  ىضدذ هللا اهجهدا اب  اباا ٖتقةمل نهامل ىا  ال  يف حاإلحت الكداه  ١تا ىواه
     225 "  جلهاأه ف ةحٕتاو  ا  انيت ا٠تطيف واإلهاةان ونا المكد ىا ائةه

 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
مىإله ملسو هيلع هللا ىلص: "ونا المكد ىا ائةه"  حةد  اةده أنإلدحت ائدق ىاد  ال  يف حاإلدحت الكدداه  ومد  مددى ٖتقةدمل نهدامل 

َندْ  َكَودَد ِنَّللِ  ِندْ    ا اٟتكم و ى الكداه وتهزيئه ائق فىى  نعةهحت يف اإلقدآن اإلكده  يف مىل هللا تباىك وتعداُف: 
ٯتَداِن َوإَلِكدْ  َندْ  َشددََح ِنإْلُكْودِد َفدْ ىًا اَدَعئَدْةِجْم َغَودٌب ِندَ  اَّللِ  َو٢َتُد بَدْعِ  ِجٯتَا ِِه ِجن  َن ْ  ْم َادَ اٌن اُْكدَِه َومَدْئُبُه ُنْطَهِب ٌّ ِنْلِ

. اوذ   ه ا يحت ىا  اإلقدآن اإلكده ال  ا  ا١تكده ائق اإلكودد  و د ا ند  مبةد  ٖتقةدمل  106اإله  :    َاِ ةمٌ 
 .   226 ا١تهامل نإلكمان

                                       
 .129 -128   1. يفالفركؽ د . 684اإلقدايف   ا١تمىىف: 223- 
اإل داطل  جبددا ةم بد  نىلدق بد   .3454    7. يفالتحب  نرح التحرير يف أصوؿ الفقػو د . 885ا١تدأاوي  ائذ ب  لئةهان   ا١تمىىف: 224- 

 .12   5. يفادلوافقات د . 790دمحم   ا١تمىىف: 
حبدان   ابد  ىمدال اإلبخداىي. جلهاأه ف ةح ائق شدمل اإلبخاىي  ىماإله هقا  ىمال اإل ةخُت غَت ب د بد  بكدد  اهد  مال شعةب ا ى اومل:225- 

 دد . نن اود  739. تدتةب: ا ندَت ادهة اإلد ي  ائدذ بد  بئبدان اإلواىلدذ  ا١تمدىىف: اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف د . 354 ا١تمىىف: 
 .7219  ىمم اٟت ي  202   16ا نحت  دكد الخباى اها وض  هللا بووئه ا    ه ا نحت  يف

. ابددد  اإلددددحةم. "آإلةدددا  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل وولددداائه 98.  حتقيػػػق ادلنػػػاط كأثػػػره يف اخػػػتالؼ الفقهػػػاءشدددديد.  .75اإلعقةددد . "ٖتقةدددمل ا١تهدددامل".  226- 
 .36ونائي اجملمج  اةه".  
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 : مسلك حتقيق ادلناط تلسنة الثاينادلطلب 
 .   227 ن  خهل بةان اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص ٖتقةقه إلئههامل يف فىى  نعةهحتيم قمل ا١تهامل نإلاهحت 

 حتقيق ادلناط تلسنة :مثاؿ
ادضدٍت ىلدىل ": مدااهً  اب  اهد ىضدذ هللا اهجهدا ٖتقةمل نهامل اإلمكئة  ببئىغ ل  ٜت  ا د  لهحت ١تا ىواه

هللا ملسو هيلع هللا ىلص يددىم احدد  يف اإلقمددال  واان ابدد  اىبدد  ا ددد  لددهحت  ائددم ٬تددزن  وادضددٍت يددىم ا٠تهدد ق  واان ابدد  ٜتدد  ا ددد  
لهحت  ايفما ن  مال انا : اق نت ائق اهد ب  اب  اإلعزيز و ى يىنب  خئةوحت  ا  همه  د ا اٟتد ي   اقدال: جن 

ن يودضدىا ١تد  كدان ابد  ٜتد  ا دد  لدهحت  وند  كدان أون دإلدي   ا ٟت  بُت اإلصغَت واإلكبَت  اكمب جُف اهاإله ا
 نمومل ائةه  واإلئوظ ١تائم. . 228 "اامعئىه يف اإلعةال

اوددذ  دد ا اٟتدد ي  ادد  اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص ابدد  اهددد ىفدددذ هللا اهجهددا يف حكددم اإلدمددال ببئىغدده ٜتدد  ا ددد  لدددهحت  
ل ائددق ندد   ددى يف حكددم اٞتهدد   وندد  كددان أون واامهدد  اهددد بدد  ابدد اإلعزيز  دد ا اإلادد  يف جمددداة اى اق بةددت ا١تددا

 . 229 دإلي يوم ى مه إلعاائمه  حة  كا ىا يودمىن يف اإلعطاة بُت اٞته  وغَت م

 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
يف   ا اٟتد ي  ببئدىغ ٜتد  ا دد  نهامل اإلبئىغ  اإلبئىغ نهامل تعئمل ا حكام اإلمكئةوةحت  وم  حقمل اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص

 مكئة  ١ت  بئ    ا اإلا  أون احمهم.    و ى نهامل اإللهحت

 تإل اع: مسلك حتقيق ادلناط لثالثاادلطلب 
 . 230 يم قمل ا١تهامل نلٚتا  ودإلي ببةان ٖتقةمل ا١تهامل نلٚتا  يف فىى  نعةهحت

 حتقيق ادلناط تإل اع :مثاؿ
ِجان  جٚتا  اإلص ابحت ائق ومىن حوظ اإلقدآن اإلكده بكاادحت اإلىلداا  ا١ت ددواحت اهده بقدىل هللا ادز ومد : 

اهدددد بددد  ا٠تطدددان هنع هللا يضر ائدددق اإلقددددآن  ال. ودإلدددي اهددد نا خددد 9اٟتندددد:    ٨َتْدددُ   َدز إْلهَدددا اإلددد ِّْكَد َوِجان  إلَدددُه َٟتَددداِا ُىنَ 

                                       
اب  اإلدحةم. "آإلةا  ٖتقةمل ا١تهدامل وولداائه  .77 -76اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".   .99.  حتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاء .شديد227- 

 .37اةه".   ونائي اجملمج 
 .2664  ىمددم اٟتدد ي  177   3أتم  يفكمددان اإل ددجاأا   نن بئددىغ اإلصددبةان وشددجا  .صػػحيح البخػػارم ددد . 256اإلبخدداىي   ا١تمددىىف: 228- 

 .1868  ىمم اٟت ي  1490   3كمان الناى  نن بةان ل  اإلبئىغ  يف. صحيح مسلم د . 261نائم   ا١تمىىف: 
شددح دمحم اٟتاشدةحت   .1868  ىمدم اٟتد ي  1490   3. كمان الناى  نن بةان ل  اإلبئىغ  يفمسلمصحيح  د . 261نائم   ا١تمىىف: 229- 

 . اااأ اب  اإلبامذ
اب  اإلدحةم. "آإلةدا  ٖتقةدمل ا١تهدامل وولداائه  .99.  حتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاء .شديد .80 -78اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".  230- 

 .37 ونائي اجملمج  اةه". 
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ةنهدد  اإلقدددآن اإلكددده  وىاى يف دإلددي إلا بكددد هنع هللا يضر   اقًتحددقدد م نااإلكددده ندد  ان يمدديفهد حو دده نلم ددجاأ مداادده 
 حو ا إله  ون    تمابعت نىااقحت اإلص ابحت مهنع هللا يضر حىت ا عق  جٚتااجم ائق دإلي.  

اىلدد  جِف ابددى بكدددد نقمدد  ا ددد  اإلةهانددحت  ادددفدا اهددد بددد  ": ها يدد  بددد  اثبددت هنع هللا يضر  مددداومدد  ىوى مصددحت دإلدددي 
  مددال ابددى بكددد هنع هللا يضر: جن اهددد ا ن اقددال: جن اإلقمدد  مدد  الددم د يددىم اإلةهانددحت بقددداة اإلقدددآن  وجن "ا٠تطددان اهدد ه

اخ ق ان يام د اإلقم  نإلقداة ن١تىاط   اة  ب ك َت ن  اإلقددآن  وجن اىى ان قندد ّتهد  اإلقددآن  مئدت إلعهدد: 
ائددم يددزل اهددد يدددامعٍت حددىت شدددح هللا "اهددد:  دد ا وهللا خددَت  مددال  "كةدد  توعدد  شددةبا َف يوعئدده ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلصا"

  مدال  يد : مدال ابدى بكدد: ج دي ىمد  شدان اامد  ن  مجهدي  "ف ىي إلد إلي  وىايدت يف دإلدي اإلد ي ىاى اهدد
اددىهللا إلدى كئوددىن  قدد  مبد  ندد  اٞتبدال نددا كددان "ومد  كهددت تكمدب اإلددىحذ إلدلدىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  اممبدد  اإلقدددآن ااٚتعده  

  مددال:  ددى وهللا "كةدد  توعئددىن شددةبا َف يوعئدده ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلصا"  مئددت: "اهقدد  ائددذ ٦تددا اندددن بدده ندد  ٚتدد  اإلقدددآن
خددَت  "ائددم يددزل ابددى بكددد يدددامعٍت حددىت شدددح هللا فدد ىي إلئدد ي شدددح إلدده فدد ى اا بكددد واهددد ىضددذ هللا اهجهددا  

ال  حدددىت ومددد   آخدددد لدددىى  اإلمىبدددحت نددد  اا خزٯتدددحت اممبعددت اإلقددددآن اٚتعددده نددد  اإلعادددب واإلئخدددال  وفددد وى اإلدمددد
  .128اإلمىبددحت:    َاهِددم مْ  إَلَقددْ  َمدداةَُكْم َىُلدىٌل ِنددْ  اَ ْدُوِاددُكْم َازِيددٌز َاَئْةدِه َندداا  صداىي َف امدد  ا ندد  احد  غددَته  

حىت خا٘تحت بداة   اكا ت اإلص   اه  اا بكد حدىت تىاداه هللا    اهد  اهدد حةاتده    اهد  حوصدحت بهدت اهدد 
 . 231 . اخدمه اإلبخاىيهنع هللا يضر"

 ة يف اإلقدداة  قدداخدمهل اإلائدق اإلقددآن اإلكدده ند  ان يمديفهد حو ده ن الخدح يوحت بد  اإلةهدان هنع هللا يضر كها ان 
عجد  اا بكدد باديفند ا هدان هنع هللا يضر بهادخ ا١تصد   اإلد ي ٚتد    يم اىك ا ندهنع هللا يضر ان  ا هان ب  اواناامًتح ائق 

 .   ُت جٚتا  اإلص ابحت مهنع هللا يضر ائق دإلي  ون    ئقدآن اإلكدهوىاى يف دإلي حو ا إل هنع هللا يضر اإلص يمل 

كدددان يغدددا ي ا ددد  اإل ددديفم يف ادددمح ائدددق ا هدددان و "  هنع هللا يضر ح يودددحت بددد  اإلةهدددان ومصدددحت دإلدددي بددد ا  اهددد نا مددد م
اىنةهةدحت  وادىبةنددان ندد  ا د  اإلعددداق  ادديفاز  ح يوددحت اخدمهاجم يف اإلقددداة   اقددال ح يودحت إلع هددان: ا انددَت ا١تددانهُت  

ان اىلدئذ "اأىك   ه ا نحت  مب  ان ٮتمئوىا يف اإلكمدان اخدمهل اإلةجدىأ واإلهصداىى  ايفىلد  ا هدان جُف حوصدحت: 
  ايفىلددئت  ددا حوصددحت جُف ا هددان  ادديفند  يدد  بدد  اثبددت  "ح      دأ ددا جإلةدديجإلةهددا نإلصدد    هاددخجا يف ا١تصددا

وابدد  هللا بددد  اإلددزبَت  ولدددعة  بددد  اإلعددا   وابددد  اإلدددٛت  بددد  اٟتددداىث بدد    دددام اهاددخى ا يف ا١تصددداح "  ومدددال 
اف٪تدا جدا اخمئومم ا مم و ي  ب  اثبت يف شذة ن  اإلقددآن اداكمبىه بئادان مدديش  "ا هان إلئد ط اإلقدشةُت اإل ههحت: 

اوعئددىا حددىت جدا  اددخىا اإلصدد   يف ا١تصدداح   ىأ ا هددان اإلصدد   جُف حوصددحت  واىلدد  جُف كدد   " ددزل بئادداهنم
". اخدمددددده اادددددمل ٔتصددددد   ٦تدددددا  ادددددخىا  واندددددد ٔتدددددا لدددددىاه نددددد  اإلقددددددآن يف كددددد  فددددد ةوحت او نصددددد    ان ٭تددددددق

                                       
 .4986  ىمم اٟت ي  183   6دآن  يفكمان اواا  اإلقدآن  نن ٚت  اإلق .صحيح البخارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 231- 
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 . 232 اإلبخاىي
 يف ادلثاؿ موطن الشاىد

 إلدده  وكدد إلي بهاددخ ا هددان بدد  اوددان هنع هللا يضر نددا ٚتعدده ابددى بكددد ٖتقةددمل نهددامل حوددظ اإلقدددآن ّتهدد  اا بكددد هنع هللا يضر
 هنع هللا يضر  وجٚتا  اإلص ابحت مهنع هللا يضر ائق نىااقمجها.

 لقياسحتقيق ادلناط تمسلك : رابعادلطلب ال
 . 233 يم قمل ا١تهامل نإلقةاا ودإلي ببةان ٖتقةمل ا١تهامل نإلقةاا يف فىى  نعةهحت

 اسحتقيق ادلناط تلقي :مثاؿ
مدال: "ٜتد  ا ده ااا دحت ا  اد  اإلهدل ملسو هيلع هللا ىلص  ٖتقةمل نهامل اإلودى يف اٟتةىاان  ا١تمىح حت ١تا ىوته ام ا١تدانهُت 

 .نمومل ائةه . 234 اىالمل  يقمئ  يف اٟتدم: اإلويفى   واإلعقدن  واٟت ا  واإلغدان  واإلكئب اإلعقىى"

اددقج  اي ضدددى    ويدد خ  يف دإلددي ندد  اٟت دددا  و دد ا اٟتدد ي  يددهص ائددق مددىا  ممدد   دد ه ا٠تهدد  إلو
و١تا مال ائةده اإلادهم:  ٜتد  : "اب  بطالواٟتةىاان  واإلطةىى ن  تم قمل اةه ائحت اإلودى مةالا ائةج   وم  مال 

اىالددمل يقددمئ   ااددها   اىالددمل إلواددقج  وخدددومج  ١تددا ائةدده لددااد اٟتةددىان  ١تددا اددةج  ندد  اإلودددى  ادديفنح مددمئج  
اوُفس   ده جدا  دص ائدق  ا ل  واإلههد واإلوج  اا م  اجى نإلوامل وجنححت اإلقم  يف٢ت ه اإلعئحت  كان اإلودى اإل ى 

واتوددمل ومددال اإلهددىوي: " . 235 " ددى اك ددد ضدددىًا اوُف بدد إلي ياٞتدده  اإلدد  إلودددىه  اف٪تددا  بدده بدد إلي ائددق ان شددذة
ٚتددددا َت اإلعئهدددداة ائددددق مددددىا  مددددمئج  يف اٟتدددد  واٟتدددددم والحدددددام واتوقددددىا ائددددق ا دددده ٬تددددى  إلئه دددددم ان يقمدددد  نددددا يف 

 . 236 "نعها  
 موطن الشاىد يف ادلثاؿ

اى  تقم  إلم قمل اإلعئحت اةجدا  ويف ائحت مم  اإلوىالمل ا٠ته  يف اٟت ي   ذ اإلودى  ااٟتةىاان  ا١تمىح حت اإلو

                                       
 .4987  ىمم اٟت ي  184 -183   6دآن  يفكمان اواا  اإلقدآن  نن ٚت  اإلق .صحيح البخارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 232- 
ابدد  اإلدددحةم. "آإلةددا  ٖتقةددمل ا١تهددامل وولدداائه  .106.  ق ادلنػػاط كأثػػره يف اخػػتالؼ الفقهػػاءحتقيػػ .شددديد .81اإلعقةدد . "ٖتقةددمل ا١تهددامل".  233- 

 .39 ونائي اجملمج  اةه". 
  ىمددم 129   4كمددان بد ة ا٠تئددمل  نن: ٜتدد  ند  اإلدد وان اىالددمل  يقدمئ  يف اٟتدددم  يف .صػػحيح البخػػارم دد . 256اإلبخداىي   ا١تمددىىف: 234- 

كمدان اٟتدل  نن ندا يهد ن إلئه ددم وغدَته ممئده ند  اإلد وان يف اٟتد  واٟتددم  يف . صػحيح مسػلم دد . 261نائم   ا١تمىىف:  .3314اٟت ي  
 .1198   ىمم اٟت ي 857   2
  اإلدداض  ٖتقةمل: ابى ٘تةم الد بد  جبددا ةم. البن بطاؿ البخارمنرح صحيح  . د 449 ا١تمىىف:   ائذ ب  خئ  ب  اب  ا١تئي  اب  بطال235- 

 .492 -491   4  يف2  ملم2003 - د1423  نكمبحت اإلدش : اإلاعىأيحت
  2ه  مل1392  بدَتو : أاى جحةداة اإلدًتاث اإلعددا. ادلنهػاج نػرح صػحيح مسػلم بػن احلجػاج . دد 676 ا١تمدىىف:   ٭تِت ب  شددل  اإلهىوي236- 
 .113   8يف
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 دإلي ٖتقةمل إلئههامل نإلقةاا.

 بقوؿ الصحايب: مسلك حتقيق ادلناط امسادلطلب اخل
 . 237 ببةان ٖتقةمل ا١تهامل بقىإله يف فىى  نعةهحت ا١تهامل بقىل اإلص اايم قمل 
 حتقيق ادلناط بقوؿ الصحايب :مثاؿ

َواإلا اىُِق َواإلا داىَِمحُت اَداْمطَُعىا اَيْدِ يَدُجَها َمدزَاًة م : ٖتقةمل نهامل اإلقط  نإلادمحت يف اإلهباش حة  مال هللا از و 
ُ َازِيٌز َحِكةمٌ    .38ا١تاا  :    ٔتَا َكَاَبا َ َكاًن ِنَ  اَّللِ  َواَّلل 

ام اد  وم  حكدم هللا ادز ومد  يف  د ه ا يدحت بقطد  اإلةد  يف اإلاددمحت  ومد  هبدت ٖتقدمل  د ا ا١تهدامل يف اإلهبداش 
 . 238 "لاىق انىاتها كااىق احةااها"ماإلت: وم   ا ااا حتا١تانهُت 

 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
  ويف دإلددددي ٖتقةددددمل ا١تهددددامل بقددددىل ام ا١تددددانهُت ااا ددددحت اٖتقةددددمل نهددددامل اإلادددددمحت يف اإلهبدددداش  ودإلددددي بقددددىل  

 اإلص اا هنع هللا يضر.

 تألخبارحتقيق ادلناط مسلك : سادسادلطلب ال
 . 239 ن يمبُت ٖتقمل ا١تهامل يف فىى  نعةهحت بىالطحت ا٠ت ن خباى أبيم قمل ا١تهامل 

 حتقيق ادلناط تألخبار :مثاؿ
بةهددا اإلهدداا ": اها  مدداهددابدد  هللا بدد  اهددد ىضددذ هللا اهج ٖتقةددمل نهددامل الددمقبال اإلكعبددحت بدد ل ا مصددق ٔتددا ىواه

 مد  ا دزل ائةده اإلئةئدحت مددآن ومد  اندد ان يادمقب  جن ىلدىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص"بقباة يف فه  اإلصبح  جد مداة م آ  اقدال: 
  .   240 "  وكا ت ومى جم جُف اإل يفم االم اىوا جُف اإلكعبحت"اإلكعبحت االمقبئى ا

 ٓت  اإلىاح  اإل قحت. بم ىل اإلقبئحت ن  بةت ا١تق ا جُف اإلكعبحت اوذ   ا اٟت ي  ُت اإلعه 

 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
 .كعبحت ب ل ا١تان  ا مصق ٓت  اإل قحت ودإلي ٖتقةقا إلئههامل ن خباىاإلمىمه إلئقبئحت ننٕتاه إلئٖتقةمل نهامل 

                                       
. ابدد  اإلدددحةم. "آإلةددا  ٖتقةددمل ا١تهددامل وولدداائه 100.  قهػػاءحتقيػػق ادلنػػاط كأثػػره يف اخػػتالؼ الفشددديد. . 87اإلعقةدد . "ٖتقةددمل ا١تهددامل".  237- 

 .38ونائي اجملمج  اةه".  
   : ابدد  ا١تعطددذ انددُت مئعنددذٖتقةددمل كمددان اإلادددمحت  اإلهبدداش   .معرفػػة السػػنن كا اثر.  ددد 458 ا١تمددىىف:   اٛتدد  بدد  اٟتاددُت بدد  ائددذ  اإلبةجقددذ238- 

 . 17183   ىمم اٟت ي 409   12  يف1  ملم1991 - د1412  وآخدون  مانعحت اإل ىالا  اللهنةحت: نكامان  كدات ذ
 . 99اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".  239- 
نن نا ماة يف جما   خ  اإلىاح  اإلص وق يف ا دان واإلصه  واإلصىم   كمان اخباى ا حاأ  .صحيح البخارم د . 256اإلبخاىي   ا١تمىىف: 240- 

 . 7251  ىمم اٟت ي  87   9  يفواإلودااض وا حكام
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 لنلر يف ادلتالتت: حتقيق ادلناط مقاصداي سابعادلطلب ال
واإلد ي يعد  ٙتدد  ند  ٙتداى ائدم اإل داطل حةد  ج ده  ن  نقاف  اإل ديعحت اللهنةحت اإله د يف نآن  ا اعدال 

: "اإله دد يف ندآن  ا اعددال نعمد  نقصدىأ شدداا كا ددت اةده وند  ا دم ندا مددال اول ند  دكدده فدداححت وااددأه ْت ددا 
ا   بَ ادبد  هُ اإلْ  شد  ا لدبان  مد  د  م  ا١ت  وم  اوضح اب هللا أىا  دإلي شاىحا ان ا اعال نىااقحت او ٥تاإلوحت"

و د ا ندا    241 نديفدوان اةجدااو  نهجةدا اهجدا   لدىاة اكا دت  ا١تصئ حت ا١تاب بحتةإلم صاو  بحت ىا ا١توا   ا١تاب  إلاي: 
 ٬تب اامباىه يف ٖتقةمل ا١تهامل ايوا.

هدا اةجن بعد  اإله دد  نٞتدىا  او ن١تهد ا١تكئودُت  اهدالند  ا اهد بدُت اإل داطل ان اجملمجد  ن ٭تكدم ائدق م  و 
وىٔتددا يكددىن غددَت ن دددو  ٞتئددب نصددئ حت  او     حةدد  ج دده ىٔتددا يكددىن ن دددواا إلدد ىة نوادد  عهدداإل  دد ايدداول جإلةدده 

ا  نصددئ حت بدده  غددَت ان نآنتدده تدداأي ٠تددهل نددا مصدد  نهدده  و جهددا ىٔتددا يدداأي اإلقددىل إله ددىة نوادد   اهدده او ا دد ا
جُف نوادد   نٞتدىا  او ا١تهد  جُف نوادد   ناداويحت إلئهصددئ حت وا١تواد   او  اادد   ائةجهدا  ٦تدا ٯتهدد  اإلقدىل ٔتددا يداأي  

غددَت ان اىامبدده و دد ا ٦تددا يصددعب ائددق اجملمجدد  اودده ادد  غددَته   حت وا١توادد   او  اادد   ائةجهددا  نادداويحت إلئهصددئ
  وإل إلي ائق ٤تقمل ا١تهامل ان يه د يف ندآن  ندا ٭تققده جاهدان  242 ٤تهىأ   كها ا ه ماى ائق نقاف  اإل ديعحت

 ١تقاف  اإل ديعحت يف ا حكام.
دكدددد نددد  ناددداإلي ٖتقةدددمل ا١تهدددامل نقافددد ا ٖتقةقددده نإلقىااددد  اإل دددداةحت ا١تبهةدددحت ائدددق اإله دددد يف ا١تدددآن   ومددد  و 

مااد   اإلد ىاا  واٟتةد  ونداادا  ا٠تدهل  سوند  ابد  دا إله دد يف ا١تدآن  اد   مىااد  شدداةحتاإل اطل ا ه يهبٍت ائق ا
 .   243 وانلم اان والم ام ائق مئب ا١تصاٌف

  

                                       
 . 1. واٟتاشةحت: تعئةمل ىمم 177   5يف .ادلوافقات د . 790 ا١تمىىف: اإل اطل  241- 
 . 178 -177   5يف . واها١تص ى 242- 
 .200 -180    5يف  واه. ا١تص ى243- 
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  حلجاجت حتقيق ادلناط مسالك  :ادلبحث الثالث

 تعري  احلجاج لغة كاصطالحاادلطلب األكؿ: 

 جاج لغةاحلِ 
دحًت ماطعدحتحة  يقال:   اُٟتن حت نإلوم: اإل إلة  واإل  ان ندا أاد  بده ا٠تصدم   اٟتندحت ومةد :  مّ م إلئقاضدذ ُحن 

ايودا  كهدا قيت  حمندايفوقيت اٟتندحت ٔتعدٌت انومال ا   دي: اٟتنحت اإلىمه اإل ي يكىن به اإل ود اه  ا٠تصىنحت. 
يُدمَدَ ىّ   اإلديت  ىيعحتاإل اىى او وك إلي تدأ اٟتنحت ٔتعٌت اإل  له  يُ َبت به حمل  ا مقاِل ا١تئكة حتاي:   في اإلبة ٔتعٌت 

  اددهو  ائددق تعدد  أ  ان قددهن  اإلعاددكدي حت ْتّنددحت ج قدداد اإلددىط ويف دإلددي يقددال:    ددا لخودداة اإلا ددبب اٟتقةقددذّ 
  دى اإلد ي اٟتندحت ج ه ُحن دحت يف  د ا اجملدال. َواهد  اإْلُه د هُتاةقال:  قحت اإلو٤تّ   اإلعاَف اإل بت دإلي افن اٟتنحت تعٍت

وج٪تددا ٝتةددت  .ندد  ا١تدد  واللددهاأ واحددىال اإلدددوا  ٢تددا ندد  اٞتدددح واإلمعدد ي  واإلمدديفىيخ ي حدد اإلدد   ههٙتااددحتعئهدده ب يئددم
 . 244 ايفنَ حِ و ل نَ حت حُ ن  اإلقص  ٢تا وجإلةجا  وٚت  اٟتُ  حة حنحت  هنا ٖتل اي تقص   

 جاج اصطالحااحلِ 
وغَت ددا  اٟتنددايف:  ددذ نددا يعمهدد  ائةدده اإلقاضددذ يف جهبددا  اٟتقددىق وجفدد اى ا حكددام اإلقوددااةحت يف اٟتدد وأ 

 .   245 وتكىن نلمداى  او اإلبةهحت  او ا ٯتان... جٍف
بعودجا   ولاا  الهبا   وا أإلحت ا١ت بمحت إلئ اىى  وطددق اإلقوداة  و دذ نمعد أ اٟتنل اإل داةحت ق يطئمل ائ

نمودمل ائةجددا بدُت اإلعئهدداة  وبعودجا ٥تمئدد  اةجدا  ومدد  حصددد ا ٚتجدىى اإلعئهدداة يف اد أ نعددُت  بةههدا د ددب بعددض 
ولدددة كد اإلباحددد  ا٫تجدددا يف .  246 هجم ابددد  تةهةدددحت وابددد  اإلقدددةم جُف اهندددا إلةادددت ٤تصدددىى  يف اددد أ نعدددُتاإلعئهددداة ونددد

 ا يت.
جٍف  و ذ اإليت يقوذ  دا  ...نإلبةهحت والمداى واإل ا   واإلةهُت تمه  ا١ت د س و  طدلن   جمانحتوتمىم  ائق 

وإلعد  بعودكم اٟتد  ْتنمده ند  بعدض  اهد  مودةت إلده   ومد  مدال اإلهدل ملسو هيلع هللا ىلص: "ج كدم ٗتمصدهىن جِف   247 اٟتداكم
. ويعمهدد   248 ْتدمل اخةده شدةبا  بقىإلدده: اف٪تدا امطد  إلدده مطعدحت ند  اإلهداى ادده أيخد  ا" نمودمل ائةدده  واإلئودظ إلئبخداىي

 ولة كد اإلباح  ا٫تجا يف ا يت.  ائةجا اإلقاضذ يف ٖتقةمل ا١تهامل
                                       

. ادلعجػػم الوسػػيا. ٣تهدد  اإلئغددحت اإلعدبةددحت نإلقددا د . 464   5. يفجج العػػركس مػػن جػػواىر القػػاموس ددد . 1205ندتوددق اإلز بةدد ي  ا١تمددىىف: 244- 
 .445   1. يفمعجم اللغة العربية ادلعاصرة د . 1424 ا١تمىىف:   اهد .157   1يف
 .101اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".   .129   1. يفالفركؽ د . 684اإلقدايف   ا١تمىىف: 245- 
 . 270   2م  مل1994د -ه1415. أاى اإلبةان  النلاـ القضا ي يف الفقو اإلسالميا هان  دمحم ىاات. 246- 
 .129   1. يفالفركؽ د . 684   ا١تمىىف: اإلقدايف 247- 
 .2680  ىمدم اٟتد ي 180   3. كمدان اإل دجاأا   نن ند  امدام اإلبةهدحت بعد  اإلةهدُت  يفصػحيح البخػارم دد . 256اإلبخاىي   ا١تمدىىف: 248- 

 .1713اٟت ي   ىمم 1337   3. كمان ا موةحت  نن اٟتكم نإل ا د واإلئ   نٟتنحت  يفصحيح مسلم د . 261نائم   ا١تمىىف: 
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 : مسلك حتقيق ادلناط تإلقرارثاينادلطلب ال

 تعري  اإلقرار
 . 249 "الخباى ا  هبى  حمل إلئغَت ائق ا١تخ  المداى اه  ٚتجىى اإلوقجاة:"

 ويم قمل ا١تهامل نلمداى ن  خهل الخباى ا  هبى  حمل إلئغَت ائق ا١تخ   يف وامعحت نعةهحت. 
 حتقيق ادلناط تإلقرار :مثاؿ

ن  اإلهداا و دى  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىم ٌ  "اتق ىلىلَ ٖتقةمل نهامل هبى  اإلزان نلمداى حة  ىوى ابى  ديد  هنع هللا يضر  مااًه: 
ه  اددديفادض اهددده اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص امه دددق إل دددمل ومجددده اإلددد ي   يديددد   وَاددديف ا١تادددن   اهددداأاه: ا ىلدددىل هللا  جن   ةدددتُ 

 ي اادددض اهدده  ائهددا ااددض مبئدده  اقددال: ا ىلددىل هللا  جن   ةددت  ادديفادض اهدده  اندداة إل ددمل ومدده اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص اإلدد
شج  ائق  واه اىب  شجاأا   أااه اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص اقال: "ابدي مهدىن"  مدال: ن ا ىلدىل هللا  اقدال: "احصدهت" 

 . 250 مال:  عم ا ىلىل هللا  مال: "اد بىا به ااىٚتىه"
 ددي  اجددى حنددحت وي جددد ندد  اٟتدد ي  ان المددداى حنددحت إل بددى  اٟتدد وأ وغَت ددا   ن المددداى يهموددذ نعدده اإل

 .   251 نىمب إلئ كم
 موطن الشاىد يف ادلثاؿ

ٖتقةدددمل نهدددامل هبدددى  اإلدددزان إبمدددداى شدددخص بددده وجماندددحت اٟتددد  ائةددده  ٦تدددا يددد ل ائدددق ان المدددداى نادددئي إلم قةدددمل 
 ا١تهامل.

 تلشهادة: مسلك حتقيق ادلناط لثلثاادلطلب ا
 تعري  الشهادة

 . 252 "جخباى ْتمل إلئغَت ائق اإلغَت بئوظ اشج اإل جاأ : "
   يف فىى  نعةهحت. خباى ْتمل إلئغَت ائق اإلغَت بئوظ اشج ويم قمل ا١تهامل نإل جاأ  ن  خهل ال

                                       
 .216   26. يفادلوسوعة الفقهية الكويتية249- 
  ىمدددم اٟتددد ي  167   8. كمدددان اٟتددد وأ  نن لددداال الندددام ا١تقدددد:  ددد  احصدددهت  يفصػػػحيح البخػػػارم دددد . 256اإلبخددداىي   ا١تمدددىىف: 250- 

  ىمدم 1318   3م  يفكمدان اٟتد وأ  نن ند  اادًتل ائدق  واده نإلدز صػحيح مسػلم.  دد . 261نائم  اب  اٟتنايف   ا١تمىىف:  .6825
 .1691اٟت ي  

 .108.  حتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاء. شديد. 102اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".  251- 
بدَتو : . حانيتا قليويب كعم ة علا نػرح ادلنهػاج. ه 957 ا١تمىىف:   اٛت  اإل إلاذ  واهَت  . ه1069 ا١تمىىف:   اٛت  لهنحت  اإلقئةىا252- 

 . 319   4   أ. مل   يفم1995 - د1415  أاى اإلوكد

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



84 
 

 حتقيق ادلناط تلشهادة :مثاؿ
وكدان ند  افد ان ىلدىل هللا   ان اهده اخد ه"اهداى  بد  خزٯتدحت  حةد  ىوى نإل دجاأ  ا١تئكةدحت هاملنٖتقةمل 

ايفلددد    االددممبعه ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلةقوددذ ٙتدد  ادلدده  بمددا  ادلددا ندد  ىمدد  ندد  ا ادددانملسو هيلع هللا ىلص ان ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا
ون ي دعدون ان ىلدىل   اطومل ىمدال يعًتضدىن ا ادداا وياداونى ه اإلوددا  وابطيف ا اداا  ىلىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا١ت ذ
انأى ا ادددداا ىلدددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: جن كهدددت   ائهدددا  اأوا  ادددداا يف اإلادددىمحدددىت  اأ بعودددجم ا   هللا ملسو هيلع هللا ىلص مددد  ابمااددده

اقدددام ىلدددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص حدددُت ٝتددد   ددد اة ا ادددداا حدددىت اتدددق ا ادددداا اقدددال:   وجن بعمددده  نبماادددا  ددد ا اإلوددددا اابمعددده
اطودمل اإلهداا يئدىدون بدلدىل هللا   مده نهدي"مدال: "بد  ابمع  نا بعمكده  وهللا  مال: ن  "اوإلة  م  ابمعت نهيا"

اقدددال خزٯتدددحت: اان اشدددج  ا دددي   اطودددمل ا ادددداا يقدددىل:  ئدددم شدددجة ا ان نيعمدددي  ملسو هيلع هللا ىلص ون ادددداا و٫تدددا يًتامعدددان
 شددجاأ  انعدد  ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  مددال: بمصدد يقي  ايفمبدد  ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ائددق خزٯتددحت اقددال: "  ت ددج ا"  نيعمدده

 .   253 "خزٯتحت شجاأ  ىمئُت
ويف  دد ا اٟتدد ي  مدداة  اإل ددجاأ  إلم قددمل نهددامل ا١تئكةددحت  اددهو  ائددق دإلدديس اقدد  تودده  اٟتدد ي  اإلمزكةددحت 
إلئ جىأ  حة   كق اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص خزٯتحت  ومع  شجاأته تع ل شجاأ  ىمئُت  و  ه وامعحت اُت خافحت به اده يقداا 

 ائةجا. 
تىابدد  اإل ددجاأ  اإلمزكةددحت اجددذ ولددةئحت يم قددمل  ددا نهددامل ا اإلددحت اإل ددا   ا١تعددُت  حةدد  جن اإلع اإلددحت نهددامل وندد  

 . 254 إلقبىل اإل جاأ   واإلمزكةحت ولةئحت إلم قةمل نهامل اإلع اإلحت

افن ادل اإلقاضذ ا اإلحت اإل جىأ او مدحجم موق ب إلي اتواما  وجن مج  حا٢تم موق ب دا د اإلع اإلدحت ندا 
 ا اٟت وأ واإلقصدا  اهد  اا حهةودحت جضدااحت إلئهدال اهد  اٛتد  يف ىوايدحت  وٕتدب اإلمزكةدحت َف يطع  بع اإلمجم  يف نا ا

ىوايدحت. ومد  وىأ يف ا١تىلدىاحت اإلوقجةدحت اإلكىيمةدحت: اٛتد  يف و يىلد  ودمحم واإل دااعةحت   ناإلدي واا يف كد  ا ندىى اهد 
  جن جدا طعد  ا٠تصدم يف د ب النام ابى حهةوحت  وجح ى اإلددوايمُت اد  الندام اٛتد : ا ده يقودذ ب دا د اإلع اإلدحت"

واهد  الندام  ا اإلحت ن  شج   والم ٌت ابى حهةوحت اٟت وأ واإلقصا   ايفومب اةجها اإلمزكةدحت وجن َف يطعد  ا٠تصدم.
ومدال الندام ناإلدي وابدى يىلد  ودمحم واإل دااعةحت  والندام  اٛتد  يف اإلدوايدحت ا١تد كىى : يادمىي يف دإلدي اٟتد  وا١تدال.

اإلمزكةدحت وامبدحت يف كد  ا ندىى  إلكد  دإلدي ن ددومل ٔتدا جدا َف يعددل اإلقاضدذ حدال  اٛت  يف اإلدوايحت ا خدى اهه: جن
اإل ددجىأ  اددفن ادددل ادد اإلمجم ادده حامددحت جُف اإلمزكةددحت. وجن ادددل اهنددم ٣تدوحددىن ىأ شددجاأتم  ودإلددي اهدد  ٚتةدد  

 ."اإلوقجاة

                                       
: دمحم ابد  ٖتقةدملكمان اإل جاأا   نن ا ند نلشجاأ  . السنن الك ل.  د 458 ا١تمىىف:   اٛت  ب  اٟتاُت ب  ائذ ب  نىلق  اإلبةجقذ253- 

 .20515  ىمم اٟت ي  246   10يف  3  ملم2003 - د1424 أاى اإلكمب اإلعئهةحت ن: إلبها  بَتو   اإلقاأى اطا
 . 104 -103اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".  254- 
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 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
 نإلمزكةحت. ٖتقةمل نهامل اإلبةهحت نإل جاأ  واإليت يمم ٖتقةمل نهامل اإلع اإلحت اةجا 

 تلكتابة: مسلك حتقيق ادلناط رابعادلطلب ال
 يم قمل ا١تهامل نإلكمابحت ن  خهل جهبا  اٟتمل  ا يف فىى  نعةهحت. 

 حتقيق ادلناط تلشهادة :مثاؿ
ُمْم بِد َ  ﴿اَ ٖتقةدمل نهدامل جهبدا  اٟتقدىق نإلكمابدحت يف مدىل هللا تبداىك وتعداُف:  ْيٍ  ِجَُف اَيد َجدا اإل دِ يَ  آَنهُدىا ِجَدا تَدَ ايَدهدْ

ددَهُكْم َكاتِددٌب ِنإْلَعددْ ِل َوَن أَيَْن َكاتِددٌب اَْن َيْكمُددَب َكَهددا َائ َهددُه ا ُ اَدْئَةْكمُددْب َوإْلُةْهئِددِ  َاَمددٍ  ُنَاددَهق اَدداْكمُدُبىُه َوإْلَةْكمُددْب بَدةدْ َّلل 
ًبا اَد َ َىب دُه َوَن يدَدْبَخْ  ِنْهددُه َشدةدْ ِفْن َكدداَن اإل دِ ي َاَئْةدِه اْٟتَددمل  َلدِوةًجا اَْو َضدِعةًوا اَْو َن َيْاددَمِطةُ  اإل دِ ي َاَئْةدِه اْٟتَدمل  َوإْلةَدم ددمِل اَّلل 

ُْتِ اَدَدُمٌ  َواْندَاََ ِن ٦ت ْ  تَدْدَضدْىَن اَْن ٯتُِ   ُ َى اَدْئُةْهِئْ  َوإلِة ُه ِنإْلَعْ ِل َواْلَمْ ِجُ وا َشِجةَ ْيِ  ِنْ  ىَِماإِلُكْم اَِفْن ََفْ َيُكىاَن َىُمئَ 
دددَجَ اُة ِجَدا َندددا ُأاُدددىا َوَن ِنددد دددَجَ اِة اَْن َتِوددد   ِجْحدددَ ا٫ُتَا اَدمُددد َكَِّد ِجْحدددَ ا٫ُتَا اْ ُْخدددَدى َوَن أَيَْن اإل    َتْاددديَفُنىا اَْن َتْكمُدبُدددىُه َ  اإل  

ددددَجاَأِ  َواَأْ  َم َان  تَدْدَ بُددددىا ِجن  اَْن َتُكددددىَن ِٕتَدددداىًَ  َحاِضدددددًَ  َفددددِغَتًا اَْو َكبِددددَتًا ِجَُف َاَمئِددددِه َدإِلُكددددْم اَْمَاددددُط ِاْهددددَ  اَّللِ  َواَمْدددددَىُم إلِئ  
َهُكْم اَدَئْةَ  َاَئْةُكْم ُمَهاٌح َان  َتْكمُدُبىَ ا َوَاْشِجُ وا ِجَدا تَدَبايَدْعُمْم َوَن ُيَواى  َكاتِ  ٌب َوَن َشِجةٌ  َوِجْن تَدْوَعُئىا اَِف  دُه تُِ يُدو َدَجا بَدةدْ

ُ وَ ُاُاىٌق ِبُكْم َواتد   َ َويُدَعئُِّهُكُم اَّلل  ُ ِبُك ِّ َشْذٍة َاِئةمٌ ُقىا اَّلل   .   282   اإلبقد : ﴾اَّلل 
كد    ااوذ   ه ا يحت اىش  هللا ادز ومد  جُف ولدةئحت اإلكمابدحت لهبدا  اإلد ي   ائهدا أبن  د ه اإلىلدةئحت ت بدت  د

  كهدا اهندا ند   255 اٟتقىق  و ذ دا  ا ىا  نمعد أ  اههجدا اإلصدكىك واإلىاثادمل واإلادنه  وأاداتد اإلباادحت ...جٍف
اإلىلاا  ا١تمطىى  ْتاب نامن ا  اإلعصد  اوذ   ا اإلعصد ي خ  اةجا اإلعقىأ الإلكًتو ةحت واإليت تدمم ند  خدهل 

 ولاا  اإلمىاف  اٟت ي حت.
 موطن الشاىد يف ادلثاؿ

 هبا  اٟتقىق نإلكمابحت يف فىى  نعةهحت.ٖتقةمل نهامل ج

 تليميف : مسلك حتقيق ادلناط امسادلطلب اخل

 تعري  اليميف 
 .   256 ائق ومه ٥تصى   ئىل به٤تب كد نع م   تىكة  حكم ٤تئىل ائةه

                                       
ابد  اإلدددحةم. "آإلةدا  ٖتقةددمل ا١تهدامل وولدداائه  .109.  حتقيػػق ادلنػػاط كأثػره يف اخػػتالؼ الفقهػػاء. شدديد. 104اإلعقةد . "ٖتقةدمل ا١تهددامل".  255- 

 .47ونائي اجملمج  اةه".  
  ا١تكمدددب اللدددهنذ. أكي النهػػػا يف نػػػرح غايػػػة ادلنتهػػػامطالػػػب .  دددد 1243اٟتهبئدددذ  ا١تمدددىىف:   نصدددطوق بددد  لدددع  بددد  ابددد ه اإلدحةبدددان 256- 

 .357   6  يف2  ملم1994 - د1415
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يم قددددددمل ا١تهددددددامل نإلةهددددددُت يف فددددددىى  نعةهددددددحت  ٔتودأ ددددددا  او ندكبددددددحت ندددددد  غَت ددددددا  كاإل ددددددا    او اإلهكددددددىل ادددددد  
 .(258)اإلةهُت ن  شخص واح   او ن  ا أ كيفٯتان اإلقاانحت  وتكىن  257 اإلةهُت

 حتقيق ادلناط تليميف :مثاؿ
إلددى يعطددق اإلهدداا "  ان اإلهدل ملسو هيلع هللا ىلص مددال: ىضددذ هللا اهجهددا اد  ابدد  ابدداا ٔتددا ىواه نإلةهددُتاإلدد اة  هددامل نٖتقةدمل 

 . 259 اخدمه نائم " ب اىا م  نأاق انا أناة ىمال وانىا٢تم  وإلك  اإلةهُت ائق ا١ت اق ائةه
  ودإلددددي  واددده إلدددد ا  اإلمجهدددحت ادددد اإلةهدددُت  ان ٭تئدددد  نددد  حددددمل ا١تددد اق ائةددده ها دددد ائدددقاٟتدددد ي  اقددد   دددص 

اإل ددديعحت ائددق امددىى ا١تمدد ااةُت  يفاإلةهدُت  ا١تددا ىي: " ومدد  مددالَف تكدد   هداك بةهددحت  نددا  المصد ان إلئدد اة  ا فددئةحت 
لدددبباً. و١تدددا كدددان ا فددد  اددد م ا اعدددال وا١تعدددانه  المصددد بها دإلدددي  اكدددان اإلقااددد  ندددا يطدددابمل  ددد ا ا فددد   دددى 

ك دَت ند  اإلد ااوى  حدىت اضدال   يفا١ت اق ائةه اىمب تص يقه  وإلك  َف يقمصد اإل د  ائق اإل قحت   ا ا فد  
 .   260 "ف س إلمميفك  غئبحت اإل   بص مهجإلةه ٯتُت ا١ت اق ائةه ا١تامهاي   ا ا 

 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
 .يف حال ا م جهبا  ا١ت اذ حقه نإلبةهحتٯتُت ا١ت اق ائةه   ٖتقةمل نهامل اإل اة  ا فئةحت ن  خهل

 بعلم القاضي كخالفو: مسلك حتقيق ادلناط سسادادلطلب ال
ائةه  واإليت يىض جا اإلباح  ند  خدهل ا ن ئدحت يم قمل ا١تهامل بعئم اإلقاضذ يف بعض اٟتان  واإلىماا  ا١تعدوضحت 

 اإلماإلةحت.

                                       
  7. يفالِفْقػػػُو اإلسػػػالميُّ كأدل تُػػػوُ اإلز َحْةئِدددّذ. . اإلهكدددىل اددد  اإلةهدددُت:  دددى اننمهدددا  اددد  حئددد  اإلةهدددُت ا١تىمجدددحت جُف ا١تددد اق ائةددده بطديدددمل اإلقاضدددذ257- 
 5804. 

اي اإلةهددُت. وشددااً:  دذ ا ٯتددان ا١تكددى  يف أاددىى اإلقمد   و دذ ٜتاددىن ٯتةهداً ند  ٜتاددُت ىمدًه. يقاددهجا إلغدحت: نصدد ى ٔتعدٌت اإلقادم " :اإلقادانحت -258
ائ حت اإليت وم  اةجا اإلقمة  ويمخَت م وِف اإل م  إلهودذ تهدحت اإلقمد  اد  ا١تدمجم  اةقدىل اإلىاحد  ندهجم: ن ندا ممئمده ون ائهدت إلده  اه  اٟتهوةحت: ا  

اإل يحت. واه  اٞتهجىى غَت اٟتهوةحت: ٭تئوجا اوإلةداة اإلقمةد  لهبدا  تهدحت اإلقمد  ائدق اٞتدان  أبن يقدىل كد  واحد  ندهجم: ن  ماتًه. افدا حئوىا غدنىا
اإلدد ي ن جإلدده جن  ددى: إلقدد  ضدددبه اددهن اهددا   او إلقدد  ممئدده اددهن. اددفن  كدد  بعوددجم  اي وىهددحت اإلقمةدد   ادد  اإلةهددُت  حئدد  اإلبددامذ ٚتةدد  ا ٯتددان  

حت. وجن  ك  اإلك  او َف يك   هاك إلىث  مديهحت ائق اإلقم  او اإلع او  اإل ا د   تدأ اإلةهُت ائق ا١ت اق ائةه إلة ئ  اوإلةداؤه واخ  حصمه ن  اإل ي
 -5805   7يف. الِفْقػػُو اإلسػػالميُّ كأدل تُػػوُ اإلز َحْةئِددّذ.  ."ٜتاددُت ٯتةهدداً. اددفن َف يكدد  إلدده اوإلةدداة  اامئددحت  حئدد  ا١تددمجم  اٞتددان  ا٠تهاددُت  وبددد 

 .105اإلعقة . "ٖتقةمل ا١تهامل".   .5806
  ىمددم اٟتدد ي  1336   3كمددان ا موددةحت  نن اإلةهددُت ائددق ا١تدد اق ائةدده  يف  صػػحيح مسػػلم.  ددد . 261ناددئم  ابدد  اٟتنددايف   ا١تمددىىف:  -259

1711. 
٭ْتددَِت . ٖتقةددمل: ْعِلػػِم بَفَوا ِػػِد ُمْسػػِلمَنػػْرُح َصػػِحيح ُمْسػػِلِم لِلَقاِضػػا ِعيَػػاض ادلَُسػػم ا ِإكَمػػاُؿ ادلُ .  ددد 544 ا١تمددىىف:   اةدداض بدد  نىلددق  اةدداض260- 

 . 555   5  يف1  ملم1998 - د1419 نصد: أاى اإلىااة إلئطبااحت واإله د واإلمى ي    ِجْٝتَاِاة 
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 حتقيق ادلناط بعلم القاضي :مثاؿ
حدا٢تم  ودإلدي بده خدهل ياديفل غدَته اهدا ائهده ند   مواة اإلقاضذ بعئهه يف ا اإلحت اإل دجىأ ومددحجم  أون ان

دوايدحت ا١ت دجىى  ا ده اإل :ودذ ند  ب اٛتد  هدهث ىواا ا  بةهجم يف نا اد ا دإلديل همخبُت اإلعئهاة  وج٪تا وم  ان
و فدددد ان  واإل اإل دددحت: ٭تكددددم بعئهددده جن يف اٟتددد وأ.  نطئقدددا ا ددده ٭تكدددم بعئهددددهواإل ا ةددددحت: إلئمجهدددحت   ن ٭تكدددم بعئهددده

  دده يقوددذ ب ددا  ي   اإلقددىإلُت   ائددق اظجددد يقوددذ بعئهدده واإل ددان:  اإل ددااعذ طديقددان: احدد ٫تا: يقوددذ بعئهدده
ومدال ابد  ا١تئدي نطئقدا  اإلي: ن يقوذ بعئهه يف ا١ت اق به ن  ب نيف و   ودإلي يوة  ظها  ااإلعئم اوُف نٞتىا 

 نددد  ونيمددده يقودددذ بعئهددده ونددد  ب اا حهةودددحت    ولددد هىن: ٭تكدددم بعئهددده اةهدددا ائهددده بعددد  اإل ددددو  يف ااكهدددحت
و٤تئجددا  يف حقددىق اإلعبدداأ وحدد  اإلقدد ل ويعدد ى ن١تاددكد  وانددا نددا ائهدده مبدد  ونيمدده  او يف غددَت ٤تدد  ونيمدده ادده 

 ومدال ابدى يىلد  ودمحم: يقودذ بده  كهدا يف حدال ونيمده و٤تئجدا.يف   ا ا١تىط  شدا   ن حداكم     ه يقوذ به
واإلقصددا   واإلودددويف  ٭تكددم بعئهدده يف اإلدد ناة  وا نددىال اددفن اإلقاضددذ بدد  حددزم كهددا دكددد اا دد  اإل ددا د    وندد  ب

 . 261 واٟت وأ  لىاة اائم دإلي مب  ونيمه او بع  ونيمه
 علم القاضيالؼ خب القضاءعدـ حتقيق ادلناط  :مثاؿك 

أبهنهددا  ددج  شددا  ان اةاو طددهق نادد     بدضددا  ندد ه ان ائددق بعوددجها٤تدندد اددهن واه ددحت  اناإلقاضددذ يعئددم ان 
ن  حتيف  دد ه اٟتاإلددو   نلٚتددا  كهددا دكددد اإلهددىوي ٓتددهل ائهددهان ٭تكددم ئقاضددذ إلى  ويف  دد ه اٟتاإلددحت ن ٬تدد   ومددان

دادد  اإلدد اىى جُف مدداض ي ي جددد ااددمل اإل ددجىأ  اددة كم بعئهدده او   بدد  يمىمدد  ادد  اٟتكددم حددىتايودداً  ٭تكددم بعئهدده
 . 262 آخد غَته

 تخل ة كادلعاينة: مسلك حتقيق ادلناط سابعادلطلب ال

 كادلعاينةتعري  اخل ة 
" ددذ انامهدداأ ائددق ىاي ا١تخمصددُت يف حقةقددحت اإلهدددزا  بطئددب اإلقاضددذ. وا١تعايهددحت:  ددذ انامهدداأ ائددق ندددا ا٠تدد  : 

بهواده او بهاابده ند  ٤تد  اإلهدزا  اإلد ي ٮتمصدم اةده ا٠تصدهان. و د ان ٬تدى  الهبدا   هدا نتوداق ي دا  ه اإلقاضدذ 
  ن اإل ديعحت اللهنةحت قخ  أبمىال ا   ا٠ت    ون  دإلي مبىل اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص مىل اإلقاا ..  263 اإلوقجاة"

 ١تعايهحت ن  ا١تمخصصُت  يف اإلىماا  ا١تعدوضحت. يم قمل ا١تهامل ن٠ت   وا١تعايهحت  ن  مب  اإلقاضذ او ا   ا٠ت   وا
 حتقيق ادلناط تخل ة كادلعاينة :أمثلة

 مىل اإلطبةب اإل داذ يف لبب اإلىاا   وغَت دإلي ٦تا ٮتمص ٔتعدامه اإلطبةب.  .1
                                       

 . 165 -163   أ.     أ.مل    نكمبحت أاى اإلبةان. الطرؽ احلكمية . د 751 ا١تمىىف:   دمحم ب  اا بكد ب  ايىن  اب  مةم اٞتى يحت261- 
 . 504 -501   2  ملم1994د -ه1415  أاى اإلبةان. النلاـ القضا ي يف الفقو اإلسالمي. دمحم ىاات  ا هان262- 
 . 6288   8. يفالِفْقُو اإلسالميُّ كأدل ُتوُ اإلز َحْةِئّذ. 263- 
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مىل ا١تجه لُت واإلواحصُت وا١تخمصُت ٔتعداحت ا٠تطىمل واإلبصها   كٌ  اةهدا يمعئدمل ويمصد  ٔتندال  .2
 ٗتصصه. 

 . 264  اةىن اٟتةىان وأااهمىل اإلبةطاى يف .3
 . 265 نعايهحت اإلقاضذ او انابه إلئبةت اإل داذ ا١تهالب إلئزومحت .4

 موطن الشاىد يف األمثلة 
 ٖتقةمل نهامل الهبا  ن٠ت   وا١تعايهحت ن  مب  ا   اإلمخصص.

 تلقرا ن كاألمارات: مسلك حتقيق ادلناط منالثا ادلطلب

 تعري  القرينة 
 ك  اناى  ظا د  تقاىن شةباً خوةاً ام ل ائةه. 

يم قددمل ا١تهددامل نإلقديهددحت ندد  ومددىأ اإلبةهددحت او المددداى حددال ومددىأ اإلمجهددحت  ن دد  مدابددحت اإل ددا   إلئه ددجىأ إلدده  او كددىن 
المداى يف ندض ا١تى   وم  تامخ م اه  تعاىض اإلبةها  ن   وض  اإلة  ائق اإل ذة  وم  قيت اإلقديهدحت ٔتودأ دا 

 .   اإلقواة نإلقداا  اف  ن  افىل اإل د ائها أبن  وأ أإلة  لىا ا حال ا م وى 
 حتقيق ادلناط تلقرا ن كاألمارات :أمثلة

اٟتكدددم إلئدمددد  ٔتدددا يصدددئح إلئدمدددال كا إلبادددحت اإلدماإلةدددحت  وإلئهددددا  ٔتدددا يصدددئح إلئهاددداة كددداٟتئذ  اهددده  .1
 نإل ا د واإلعدل واإلعاأ   ودإلي اه  اخمهل اإلزومُت يف نئكةحت نما  اإلبةت.

 كم نإل ذة ١ت  كان يف ي ه  حة  جن وض  اإلة  مديهحت ائق ا١تئي ْتاب اإل ا د. اٟت .2
واددد  د دددب ٚتجدددىى اإلوقجددداة جُف اددد م اٟتكدددم نإلقدددداا  يف اٟتددد وأ  هندددا تددد ىا نإل دددبجا   ون يف اإلقصدددا  جن يف 

ومددىأ بةهددحت   اإلقاددانحت احمةاطددا إلئدد ناة واإلهوددىا  و٭تكددم  ددا يف ا١تعددانه  ا١تاإلةددحت وا حددىال اإل خصددةحت حددال ادد م
ود ب ا١تاإلكةحت جُف جهبا  شدن ا٠تهد نإلداا دحت  واإلدزان نٟتهد   ووااقجدم ابد  اإلقدةم يف جهبدا  اإلدزان نٟتهد   بةههدا 
اددق اٟتهابئددحت  بدُت ا١تمزومددحت وغدَت ا١تمزومددحت  اقداإلىا: ٖتدد  اٟتاندد  نإلدزان  جدا كا ددت نمزومدحت و ومجددا بعةد  اهجددا نددا َف 

 . 266 ه ي بت  ان ا ْتهئجات ّ  شبجحت  وانا غَت ا١تمزومحت ا
 موطن الشاىد يف ادلثاؿ

 ٖتقةمل نهامل الهبا  نإلقداا  وهبىته يف اإلىماا  ا١تعدوضحت.

                                       
 .118   64 -63اإلع أ   رللة امامعة اإلسالمية تدلدينة ادلنورةابى بكد  اىض اب  هللا. "  ام الهبا  يف اإلوقه اللهنذ". 264- 
 -48اب  اإلدحةم. "آإلةا  ٖتقةمل ا١تهامل وولاائه ونائي اجملمج  اةه".   .112 -111ٖتقةمل ا١تهامل واهده يف اخمهل اإلوقجاة.   شديد.265- 

50. 
 .6129 -6127    8يف. الِفْقُو اإلسالميُّ كأدل ُتوُ اإلز َحْةِئّذ. 266- 
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  كقوع األحكاـأبدلة  حتقيق ادلناطمسالك  :الرابع بحثادل

 تعري  أدلة كقوع األحكاـادلطلب األكؿ: 
شددوطجا وا موداة  ومى البا ا و  ح وثا حكامس اي  ح وثائق  نا يام ل بهاأإلحت ومى  ا حكام:  ذ 

امدددم . ون ا٢تدددا اإلدددزوال حةددد  ج ددده لدددبب إلىمدددىن اإل جدددد إلقىإلددده تعددداُف:  وأ  بعددد أغدددَت ٤تددد  ددد ه ا أإلدددحتو  نىا عجدددا 
   داائةده وغَت يت تد ل ا ن  اإلد ومىاهاإلزوال و  ائق ح وث إلة  اإل . و 78   اللداة: اإلصه  إل إلىك اإل ه 

  وكد إلي ٚتةد  ا لدبان واإل ددومل وا١تىا د  يصدعب حصدد ااإلديت  إلىلاا اا أوا  و وا١تخًتاا  و  ا١تصهىاا  ن 
ا د   ى مل ونا عةدحت ا١تو ن وشددطةحت اإل دد الدبا١ت دد   وج٪تدا اإلمدىمةوذ نهجدا  دى لدببةحت ا ند  مبد  وكئجا إلةادت تىمةوةدحت 

 . 267 انا ومىاجا ائة  نمىموا ائق ولةئحت نعةهحت ن  ا١ت د   و ذ إلةات نه صد  ون نمها ةحت
و دد ه ا١تادداإلي كهددا اهنددا طديددمل إلئىفددىل جُف جهبددا  ومددى  ا لددبان وحصددىل اإل دددومل وا مودداة ا١تىا دد   اجددذ 
ايوا ولةئحت إلوجم اإلىام  واإلىامب اةه  ون غٌت اهجا إلئهنمجد  وا١توديت واإلقاضدذ اوده اد  ا١تكئد  اهىندا  ومد  

إلومدددىى واٟتكدددم نٟتدددمل جن بهدددىاُت نددد  "ون يدددمهك  ا١توددديت ون اٟتددداكم نددد  امدددااًه:  ابددد  مدددةم اٞتى يدددحتاوضدددح دإلدددي 
اح ٫تا: اجم اإلىام  واإلوقه اةه والمهبامل ائم حقةقحت نا وم  نإلقدداا  وا نداىا  واإلعهندا  حدىت ٭تدةط بده  اإلوجم:
واإلهى  اإل ان: اجم اإلىامب يف اإلىام   و دى اجدم حكدم هللا اإلد ي حكدم بده يف كمابده او ائدق إلادان مىإلده يف  ائها.

مل احدد ٫تا ائددق ا خدددس اهدد  بدد ل مجدد ه والددمودغ ولددعه يف دإلددي َف يعدد م امدددي  او امددداس  دد ا اإلىامدد     يطبدد
ااإلعاَف ن  يمىف  ٔتعداحت اإلىام  واإلموقه اةه جُف نعداحت حكم هللا وىلىإله  كها تىف  شدا   يىلد  ب دمل اإلقهدةص 

 ا  وند  لدئي غدَت ن  أبد جُف نعداحت بداةته وفد مه ... وند  قند  اإل دديعحت وموداا اإلصد ابحت ومد  ا طاا دحت  د
 . 268   ا اضا  ائق اإلهاا حقىمجم  و ابه جُف اإل ديعحت اإليت بع  هللا  ا ىلىإله"

  ولدددة كد اإلباحددد  ا٫تجدددا يف ويعمهددد  ائةجدددا كددد  نكئددد  يف ندددا ومددده جإلةددده نددد  خطدددان إلم قةدددمل ا١تهدددامل اةددده
 .ا يت

 مسلك حتقيق ادلناط تلعرؼ: ثاينادلطلب ال
 . 269  فىى  نعةهحتيم قمل ا١تهامل نإلعدل ببةا ه يف 

                                       
 .129 -128   1. يفالفركؽ د . 684اإلقدايف   ا١تمىىف:  267- 
 .69   1. يفإعالـ ادلوقعيف عن رب العادليف د . 751اب  مةم اٞتى يحت   ا١تمىىف: 268- 
ابددد  اإلدددحةم. "آإلةددا  ٖتقةددمل ا١تهدددامل  .104.  حتقيػػق ادلنػػاط كأثػػػره يف اخػػتالؼ الفقهػػاءشدددديد. .  91 -89اإلعقةدد . "ٖتقةددمل ا١تهددامل".  269- 

 .43وولاائه ونائي اجملمج  اةه".  
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 حتقيق ادلناط تلعرؼ :أمثلة
تعددداُف:  تبددداىك . ومىإلددده 228   اإلبقدددد : ﴿ َو٢َتُددد   ِن ْدددُ  اإل دددِ ي َائَدددْةِج   ِنإْلَهْعدددُدوِل﴾مدددىل هللا تبددداىك وتعددداُف: 

﴿َوَنمِّعُدددىُ    َائَددددق عدددداُف: ت تبددداىك . ومىإلدددده 233   اإلبقدددد : ﴿َوَائَدددق اإْلَهْىإلُددددىِأ إلَدددُه ىِْ مُدُجدددد   وَِكْادددَىتُدُج   ِنإْلَهْعددددُدوِل﴾
َوإلِْئُهطَئ َقدداِ  َنمَدداٌ  ومىإلدده تبدداىك تعدداُف:   .236   اإلبقددد : اإْلُهىِلددِ  مَددَ ىُُه َوَائَددق اإْلُهْقددًتِ مَددَ ىُُه َنَماًاددا ِنإْلَهْعددُدوِل﴾

  َاِقددَتًا اَدْئَةيْفُكددْ  ِنإْلَهْعددُدولِ  َوَنددْ  َكددانَ  ومىإلدده تبداىك تعدداُف: . 241اإلبقددد :    ِنإْلَهْعدُدوِل َحَقددا َائَددق اإْلُهم ِقددُتَ 
َوآتُددىُ     . ومىإلدده تبدداىك تعدداُف: 19   اإلهادداة: َوَااِشددُدوُ    ِنإْلَهْعددُدولِ  ومىإلدده تبدداىك تعدداُف:  .6 اإلهادداة: 

    .25   اإلهااة: اُُمىَىُ    ِنإْلَهْعُدولِ 
اإلدزومُت وبعودجا يف حقدىق ا ونأ وبعودجا اج ه آا  ا   تهاوإلت احكانا إلقواا ٥تمئودحت  بعودجا يف حقدىق 

 يف انىال ا يمام  وائقت تطبةقجا ائق نا يقموةه اإلعدل.

 موطن الشاىد يف األمثلة
ٖتقةدددمل نهدددامل ٚتئدددحت نددد  اٟتقدددىق ْتادددب نقمودددق اإلعددددل ٟتدددال اإل دددخص او ا١تكدددان او اإلزندددان  ويف دإلدددي ٖتقةدددمل 

 إلئههامل نإلعدل.  

 ستحل: مسلك حتقيق ادلناط لثادلطلب الثا
 يم قمل ا١تهامل إبح ى اٟتىاا ا٠ته : اإله د واإلاه  واإل م واإلئه  واإل وق  يف فىى  نعةهحت.

 حتقيق ادلناط تحلس :أمثلة
حةا  ا١تىإلدىأ  ولةئحت إلم قةمل نهاملاإله د ولةئحت إلم قةمل نهامل ج هل  هل ىنوان إلىمىن فىنه  واإلاه  

نهددامل طجاىتدده  و١تدد  ا١تدددا  ولددةئحت إلم قةددمل نهددامل لىهدده  ودإلددي باددها  بكاادده  وشددم ىاا ددحت ا١تدداة ولددةئحت إلم قةددمل 
  قض اإلىضىة  واإل وق ولةئحت إلم قةمل نهامل ا١تاة ا١تطئمل اإلبامذ ائق اف  خئقمه.

وانخمبدددداىا  اإلطبةددددحت واإلعئهةددددحت ولددددةئحت اصددددديحت إلم قةددددمل ا١تهددددامل يف بعددددض اإلىمدددداا  اإلدددديت يطئددددب اةجددددا اٟتكددددم 
 .   270 نعم  اإل داذ  كم قةمل نهامل اٟته  بىالطحت ٖتئة  اإل م نندا  

 تلعقل: مسلك حتقيق ادلناط رابعادلطلب ال
 يم قمل ا١تهامل نإلعق  ببةان اإلعق  ٖتقةقه إلئههامل يف فىى  نعةهحت.

و ددد ا ا١تادددئي تومقدددد جإلةددده ٚتةددد  ا١تاددداإلي اإلددديت يمىفددد   دددا جُف ٖتقةدددمل ا١تهدددامل  اةادددمخ م اجملمجددد  اقئددده يف 

                                       
. ابدد  اإلدددحةم. "آإلةددا  ٖتقةددمل 103 -102.  حتقيػػق ادلنػػاط كأثػػره يف اخػػتالؼ الفقهػػاء. شددديد. 98 -95"ٖتقةددمل ا١تهددامل".  اإلعقةدد . 270- 

  .41ا١تهامل وولاائه ونائي اجملمج  اةه".  
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نإلعقد   ومد  اوضدح اإلزىك دذ  د ا ا١تادئي مدااًه:  نق نيت اإلك   اد  اإلهمةندحت ا١تىفدئحت إلئ كدم اإل دداذ ا١تد ىك
ًتتب اإلهمةنحت بع  ا١تق نمُت حكدم شدداذ اأىكده اإلعقد   كا١تداأ به ان اإلعق  ن ىك إلئ كم  ن ا ه حاكم  ودإلي  "

وم  اطئمل اإل ااعذ يف "ا١تخمصد" اإلقىل بمعصةحت اإلهامش  و ى اإلد ي يزيد  يف اإلادئعحت ن إلغددض  ون يقال: اومبه
ه. وشدمل يف تعصدةحت ند  ن  ائدق بةد  اخةده اإلعئدم بدىىوأ اإلهجدذ اهده. اقدال اإل داىحىن: اإلادبب يف ب  إلةخ   غَت 

دإلي ان اإلهنش خ يعحت  وٖتده ا٠ت يعحت واضح إلك  اح   وجن َف يعئم اةه خد  ٓتصىفده  واإلبةد  ائدق بةد  ا   
 .   271 "ج٪تا ادل ن  ا٠ت  اإلىاىأ اةه اه يعداه ن  ن يعدل ا٠ت 

 حتقيق ادلناط تلعقل :مثاؿ
يت اَْىَضددْعَهُكْم َوَاَخدَىاُتُكْم ِندَ  اإلد َضدداَاحِت﴾مدال هللا تبداىك تعدداُف:   . اجد ه ا يددحت 23   اإلهاداة: ﴿َواُن َجداُتُكُم اإلده 

ي دًتمل حدنت ا م ن  اإلدضا   ونهامل اإلم ده  ى اإلدضا   وح  اإلدضا  ادم وفىل اإلئن جُف اٞتىل  حةد  "
واإلصددب يف اٟتئددمل  ويقددال إلدده: اإلىمددىى  او اإلصددب يف ا  دد    .جُف ا١تعدد   او اإلدد ناغ بىالددطحت اإلوددم اإلئددن ان يصدد 

ؤتدددا ان إلدددن ا١تدضددد  يصددد  جُف ا١تعددد   او اإلددد ناغ نإلىمدددىى  . 272 "ويقدددال إلددده: اإلادددعىمل  وبددد إلي يهوددد  جُف اإلددد ناغ
   .   273 واإلاعىمل اق  حقمل اةه اإلعئهاة نهامل اإلم ده نإلدضا  ودإلي نإله د اإلعقئذ

 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
 ٖتقةمل نهامل اإلم ده نإلدضا  ا  طديمل اإلىمىى واإلاعىمل ن١تائي اإلعقئذ.

 تللغة : مسلك حتقيق ادلناط امسادلطلب اخل
 . 274  يم قمل ا١تهامل نإلئغحت ببةان اإلئغحت ٖتقةقه يف وامعحت نعةهحت

يبدٌت ائدق انلدم كهدا يف ا ٯتدان واإلهد وى  وم  بُت  اإلغزاِف ان  مةنحت ٖتقةمل ا١تهامل " ى  تقمب  ن  اإلئغدحت اةهدا
 .  275 وٚتئحت ن  احكام اإل د "

 حتقيق ادلناط تللغة :مثاؿ
ُ ِنإلئ ْغِى يف اٯَْتَاِ ُكْم َوإَلِكْ  يُدَااِخ ُُكْم ٔتَا َاق ْ ُُتُ اْ َٯْتَانَ مىل هللا از وم :    .89 ا١تاا  :   ﴿َن يُدَااِخ ُُكُم اَّلل 

                                       
 .193   1. يفالبحر ا يا يف أصوؿ الفقو د . 794اإلزىك ذ   ا١تمىىف: 271- 
 - ددد1424. بددَتو   إلبهددان: أاى اإلكمددب اإلعئهةددحت  الفقػػو علػػا ادلػػذاىب األربعػػة ددد . 1360ىف: اٞتزيدددي  ابدد  اإلدددٛت  بدد  دمحم اددىض   ا١تمددى 272- 

 .232 -231   4  يف2م  مل2003
ابدد  اإلدددحةم. "آإلةددا  ٖتقةددمل ا١تهددامل وولدداائه  .105.  حتقيػػق ادلنػػاط كأثػػره يف اخػػتالؼ الفقهػػاء. شددديد. 92اإلعقةدد . "ٖتقةددمل ا١تهددامل".  273- 

 .44ونائي اجملمج  اةه".  
ابددد  اإلددددحةم. "آإلةدددا  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل وولددداائه ونادددئي اجملمجددد  اةددده". . 102 -101.  حتقيػػػق ادلنػػػاط كأثػػػره يف اخػػػتالؼ الفقهػػػاء .شدددديد274- 
 40. 
 .41  .. اإلقام اإل انأساس القياس د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 275- 
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وإلددددى مددددال "  هعقدددد نٯتددددُت  كودددداى  يف اإلةهددددُت ا١تهعقدددد   اي ا١تقصددددىأ   اههددددامل اإلكودددداى يف  دددد ه ا يددددحت ٕتددددب اإل
ومدددال اإل دددااعةحت إلدددى مدددال:  واه هللا  او  إلعهدددد هللا   اٟتددداإل :  واه هللا  كدددان ٯتةهددداً وكددد إلي جدا مدددال:  إلعهدددد هللا .

 :  واه هللا  او  اٯتد  هللا  اي بدكمده  ومال ا١تاإلكةحت واٟتهابئحت كاٟتهوةدحت: جدا مدال اٟتداإل و ىى به اإلةهُت  كان ٯتةهاً.
 .   276 "وك ا جدا حئ  بقىإله  إلعهد هللا  اجى ٯتُت ٕتب كواىتهس  ن اٟتئ  ب إلي نمعاىل

اجدى نهعقد  نقصدىأ يف اإلةهدُت  نمعاىاداإلكى ه إلو داً  ئوظ  واه هللا  و  إلعهد هللا  اومبىا اإلكواى  ب ااٞتهجىى
دإلددي ٖتقةددمل ا١تهددامل يف  ومدد  ُتاإل ددااعةحت جُف ا دده إلوددظ ٣تددا ي ن يىمددب اإلكودداى  جن نإلهةددحت  اهدد  م  بةههددا د ددب 
 .ننامهاأ ائق اإلئغحت

 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
جن نإلهةددحت ودإلددي كى دده إلو دداً ٣تددا اً  ومدد    واه هللا  و  إلعهددد هللا  بةددان اإل ددااعةحت ادد م ا عقدداأ اإلةهددُت بئوددظ 

 ٖتقمل ا١تهامل يف دإلي نإلئغحت.

 تحلساب كالعدد: مسلك حتقيق ادلناط سادسادلطلب ال
 ودإلي ببةان اٟتاان واإلع أ ٖتقةقه يف فىى  نعةهحت. ا١تهامل نٟتاان واإلع أ يم قمل
  حتقيق ادلناط تحلساب كالعدد :أمثلة
 . 78: اللداة   ﴿اَِمِم اإلص َهَ  إِلُ إُلىِك اإل  ْه ِ ل هللا تباىك وتعاُف: مى 

وٖتقةدمل  د ا ا١تهدامل    خىل ومدت فده  اإل جددل اإل ده  نهدامل إلد وايف   ه ا يحت بُت  هللا تباىك وتعداُف ان 
 اإلوئكذ  وغَته ن  ولاا  اٟتاان وضبط اإلىمت كاإلاااحت وغَت ا. ج٪تا يمم نٟتاان

ام  وك ددَت ندد  ا حكددام اإل ددداةحت ج٪تددا يم قددمل نهاطجددا نٟتاددان  كدد خىل ومددت النادداك او اإلوطددد يف اإلصددة
وكا مجدداة شددجد ىنودددان وأوخدد  شدددىال ندد ه يف حدددال ومددىأ اإلغددةم ٔتودددذ هههددُت يىنددداً ندد  ىؤيدددحت ا٢تددهل اإلادددابمل  

 .   277 وا مجاة ا   ا١تعم   اإلصغَت   او ا ياحت ٔتوذ هههحت اشجد... جٍف

 موطن الشاىد يف األمثلة
 ٖتقةمل نهامل بعض ا حكام اإل داةحت ٔتائي اٟتاان واإلع أ.

  

                                       
 . 2462   4. يفالِفْقُو اإلسالميُّ كأدل ُتوُ اإلز َحْةِئّذ  َوْ َبحت ب  نصطوق. 276- 

حتقيػػق ادلنػػاط كأثػػره يف اخػػتالؼ . شددديد .107 -106اإلعقةدد . "ٖتقةددمل ا١تهددامل".   .128   1. يفالفػػركؽ ددد . 684مددىىف: اإلقدددايف   ا١ت -277
 .45اب  اإلدحةم. "آإلةا  ٖتقةمل ا١تهامل وولاائه ونائي اجملمج  اةه".   .106.  الفقهاء
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 بطبيعة األنياء : مسلك حتقيق ادلناط سابعادلطلب ال
 .يف فىى  نعةهحت يم قمل ا١تهامل يف طبةعحت ا شاة ومبئمجا وخافةمجا اإلوطديحت ببةاهنا

 حتقيق ادلناط بطبيعة األنياء :مثاؿ
"ا١تاة اإلك دَت جدا تغدَت نإلهنالدحت    ال تغدَته  بدىن اإلدديح وطدىل اإلزندان اداأ طدا دا  وإلدى  ال إبإلقداة ا١تادي 

ن َف يعد  طدا دا   هنهدا لداتدان إلئداا دحت ن ندزيهن ٢تدا  وإلدى  ال إبإلقداة اإلدًتان اوةده مدىنن   : نه ديف  د ا واإلزاودا
اإله د ان اإلًتان نزي  او لاتدا وجن ااإلعئحت نعئىنحت ٤تدى  و ى  وال اإلمغَت  افن كان اإلًتان يف ائدم هللا ندزيه اجدى 

طجداى  مطعدا  اطديدمل نعدادحت دإلدي اإلب د  اد  طبةعدحت اإلدًتان نعة  إلئطجاى  مطعا  وجن كدان لداتدا  دى غدَت نعةد  إلئ
 . 278 ونهالبمه إلئهاة و ى   د اقئذ ٤تض"

 موطن الشاىد يف ادلثاؿ
ٖتقةدددمل نهدددامل طجددداى  ا١تددداة نإله دددد يف طبةعدددحت ا شدددةاة اإلددديت اهدددد  اةددده اطجدتددده او َف تطجدددده  ويف دإلدددي ٖتقةدددمل 

 إلئههامل ن  خهل طبةعحت ا شةاة.

 مبناىج البحث العلميقيق ادلناط : مسلك حتثامنادلطلب ال
تعد  نهددا ل اإلب دد  اإلعئهددذ ندد  ابددد  ا١تادداإلي اإلدديت تعدُت اجملمجدد  واإلباحدد  ائددق اجددم ا١تىضددى  ا١تددداأ أىالددمه 

وتطبةقاته ولد  اغدىاىه والحاطدحت بده  وتمهدى  نهدا ل اإلب د  اإلعئهدذ ْتادب طبةعدحت  ووامعهواإلىمىل ائق حقةقمه 
  وا١تددهجل  281 ا١تددهجل اإلىفددوذ  و  280   وا١تاددح وانلددمقداة 279 أىالددحت اٟتاإلددحتا١تىضددى  ا١تددداأ اإلب دد  اةدده ونهجددا: 

                                       
 .42 -41اإل ان   . اإلقام أساس القياس د . 505اإلغزاِف   ا١تمىىف: 278- 
او أىالدحت  جدانه اإلمعهدمل يف أىالدحت ندحئدحت نعةهدحتو   او ظدا د  ندا اددأاً او نالادحًت او   انداً    لىاة كا تا٠تافحت بعُت اٟتاإلحته  اإلبةاان  ّت ودإلي279- 

اإلعئدحت  ضده  جطداى يادمواأ نهده   واإلد يو  ا ا١تهجل يوة  ن  انحةحت انلمقداة اٞتزاذ او اإلقةاا اإلوقجدذٔتا ي بججا. و  ا حت إلمحاط  نداحئجاٚتة  
اإلصددهحا . "اقدده اإلىامدد  ندد  نه ددىى . ا١تخدد ىا  ا١تعافددد  أىالددحت حاإلددحتوندد  ا ن ئددحت  ٚتةدد  ا اددداأ يف اإلىامدد . جطددهق اٟتكددم ائددق أونا١ت ددًتكحت  

 .198 -197  اإلقط  واإل  ".
ومد  اامهد  اهجدا  بغةدحت حصدد ا وتقد ه اٟتئدىل ٢تدا. ااةدحت ك ٚتد  بةداان  ونعئىندا و  ندا او مودةحت ندا او ن دكئحت  ندا ١تهطقدحت نة ا ةدحتو ى أىالدحت 280- 

اإلوقددده واإله دددى واإلصددددل ك ودإلدددي يف اإلعئدددىم اإله ديدددحت   دددا ووضددد  اإلقىااددد  ٢تدددام صدددة  بعدددض اإلعئدددىم  وقطَت اإلعئهددداة واإلوقجددداة ائدددق  ددد ا ا١تدددهجل إل
احكانجددا إلبةددان ٚتةدد  ا ددىا  ا١تةدداه  اإلوقجدداة  جحصدداة   ون ددال دإلدديكاإلكةهةدداة واإلوةددزاة وا حةدداة وغَت ددا  وكدد إلي يف اإلعئددىم اإلمطبةقةددحت   واإلعدددوض
 . 202 -199  .ا١تص ى  واه ن اىك اإلقط . ن ن انلمقداة اإلمام ى ا فىإلة. اهو  ائق دإليس اق  ا  اإل داةحت

ويغئددب ائدق  دد ا ا١تدهجل اإل ىالددا   .كهةداً أبىمانجددا  كةوةداً او ٓتصااصددجا  وفدوجا وفددواً أمةقداً  و يف اإلىامدد     دذأىالددحت اإل دا د  كهددا  ند  خدهل281- 
إلدد ا يىفددذ بعددض  اإلمهبددا. و٤ت وأيددحت   ندد  اإلمدديفهد نإلعةهددحت ا١ت ىولددحت م ةددزإلئ   وياخدد  ائةدده ا دده ادضددحت إلهامهدداأ ائددق نعئىنددا  خاطبددحت  اوال اددا ةحت

 إلمكددىن دا  نصددد امةحت.  اإلم ةدددز وادد م ا١تىضدددىاةحتتمنهددب   ن ادأيدددحت  ٚتااةددحتنالاددا  اهددد   ندد  خدددهل اإلبدداح ُت إبمددداة اْتددداث  دد ا ا١تدددهجل
 . 204 -202 ا١تص ى  واه. 
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  وغَت دددا نددد  ا١تهدددا ل اإلعئهةدددحت اإلددديت تعددد  نددد   284 ندددهجل ٖتئةددد  ا١تودددهىنو    283 ا١تدددهجل اإلمددداىٮتذ  و  282 ا١تقددداىن
 دا ا١تااإلي اإلكاشوحت ا  اإلىام  وحقةقمده  وإلكد  نهجدا طديقدحت وان ئدحت خافدحت دكد دا اإلباحد  يف ا٢تدانش. ومد  اوىأ

  ونإله ددد اةجددا يُعئَددم اهنددا نهددا ل ناددمخ نحت ندد  اإلقدد ه  وإلةاددت  285 ا أوا  اٟت ي ددحتٖتددت اهددىان  ابدد  اإلدددحةم
 ون  اإلت يف تطىى شيفهنا شيفن نمذ اإلعئىم.   أبأوا  ح ي حت  غَت اهنا تطىى  شةبا ا ذة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                       
م و ددى أىالددحت تى يدد  اإل ددىا د انممهااةددحت يف ٣تمهعددا  ٥تمئوددحت  او ا٪تددامل ٤تدد أ  ندد  اجملمهعددا   او نقاى ددحت اجملمهعددا  ببعوددجا  او نقاى ددحت اإلدده 282- 

". ااإلوقددده ا١تددد ا ب لدددا  اإل دددداةحت ائدددق "ا١تقاى دددحت بدددُتانممهااةدددحت اإلداةادددةحت نددد  حةددد  انلدددمهداى واإلمطدددىى  واإلمغدددَت. ويقدددىم  ددد ا ا١تدددهجل يف اإل ىا
عصددد اللدهنذ مدداام ائدق غئبددحت اإل د  يف ا حكددام  ونددأ انخمهاددا  اةجدا يدمدد  جُف طديقدحت ا فددىإلةحت ا١تمبعدحت يف اإلمعاندد  ند  ا حكددام. وطبةعدحت اإل

ند  ب ند   اٟتاضد اإل ي ك د  اةده اإلهدىا ل  توددض ائدق اإلعئهداة اإل ىالدا  ا١تقاى دحت بدُت ا١تد ا ب  وانلدمواأ  نهجدا ٚتةعدا  أون انممصداى ائدق
 .207 -204 ا١تص ى  واه. يويت ويه د. 

واإلدد ي يقددى  ائددق ٚتدد  ا١تعئىنددا  حددىل ا حدد اث واٟتقدداامل ا١تاضددةحت  وا صددجا او  قدد  ا وٖتئةئجددا واإلم بددت نهجددا  وادضددجا وتدتةبجددا وته ةهجددا 283- 
  يف  دد ا ا١تددهجل يف اإل ىالددا  اإل ددداةحت  ١تعداددحت وتوادَت ا  إلئىفددىل جُف الحاطددحت ن حدد اث ا١تاضددةحت  وتىظةوجددا ٠ت نددحت اٟتاضددد وا١تاددمقب . ويعمهدد

ا  اإلهالددخ وا١تهاددى   واإلمددد ىيف يف تطبةددمل اإل دددديعحت  نلضددااحت ١تدااددا  اإلىامددد  ا١تعافددد  ونددد  ا ن ئددحت ائددق دإلدددي اإلمدد ىيف يف ٖتدددده ا٠تهددد  و ادددخ آ
 .209 -208 ا١تص ى  واه. ٖتئةئه  وك إلي تغَت نوجىم ىنمل ا٠تة  ا١تيفنىى  به ا نحت ن  اصد جُف اصد. 

غددَت ويقددىم ائددق ٖتئةدد  ا وضددا  انممهااةددحت وانممصدداأيحت واإلاةالددةحت اإلقااهددحت يف اجملمهدد   و٢تدد ا ا١تددهجل اىاادد  ادد   نهجددا اإلىمددىل ائددق اىاندد  اإلم284- 
اق  نغددايدا إلئوقدده انممهددااذ  وىأوأ ا اعددال ائددق اإلقددداىا . ويعدد  النددام اإل ددااعذ ندد  ىواأ  دد ا ا١تددهجل  واإلدد ي معئدده يهددمل اقجددا مدد ٯتا يف اإلعددد 

 . 211 -210  ا١تص ى  واه. اٞت ي  يف نصد.
 .55اب  اإلدحةم. "آإلةا  ٖتقةمل ا١تهامل وولاائه ونائي اجملمج  اةه".  285- 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



95 
 

 كأقسامهم زلققو ادلناط :الفصل الرابع

  عند العلماء القداما كادلعاصرين ادلناط يققأقساـ زل :كؿألادلبحث ا

 عند العلماء القداما ادلناطأقساـ زلققي ادلطلب األكؿ: 
أىيف اإلعئهاة اإلق انق ائق اإلهص يف تعدي  ٖتقةمل ا١تهامل ائق ا ه اممجاأ او   دد  ويف دإلدي جشداى   جُف ان 

ىأو دا واإلديت ته صدد يف   دد اجملمجد  اجملمج   ى ن  يقدىم بم قةدمل ا١تهدامل  ويمودح دإلدي ند  خدهل ا ن ئدحت اإلديت او 
. جُف ان مددداة اإل ددداطل إبضدددااحت افدددىإلةحت تمه ددد  بمىلدددعه يف ٖتقةدددمل ا١تهدددامل اإلعدددام وا٠تدددا  وكددد إلي ادددةَه   286 اةجدددا

٭تققه حة  َف يقصد ٖتقةمل ا١تهامل ائق اجملمجد  وج٪تدا معئده نطدوحدا إلكد  نكئد  ند  شدذة ند  اإلموصدة  إلكةوةدحت 
  ائق ح  .      اإل اطلاإلباح  ىاي   كدوإل إلي لة  هنىض ا١تكئوُت به

    الشاطيب أقساـ زلققي ادلناط عند  
٭تققده نىضد ا ا ده  ا١تهامل اإلعام وا٠تا  وكد إلي يف َند ٘تةز اإل اطل ا  اإلعئهاة اإلق انق بمىلعه يف ٖتقةمل 

ىت وجن كدان نقئد ا ٭تقمل ا١تهامل اةه كد  ند  اجملمجد  واإلقاضدذ وا١توديت واإلعداَف اإلددنن وا٠تبدَت وا١تكئد  اةهدا ٮتصده حد
او اانةدددا  ويبددد و نددد  ا ن ئدددحت اإلددديت دكد دددا ان ندددداأه بم قةدددمل ا١تهدددامل نددد  مبددد  نددد  لدددبمل دكدددد م ٮتمئددد  ْتادددب 

  وامل ا يت: ا١تىضى  ا١تداأ ٖتقةمل ا١تهامل اةه
جن كددان ا١تىضددى  نمعئقددا ن أإلددحت اإل ددداةحت اف دده ٭تقددمل ا١تهددامل اةدده اجملمجدد  وضدددن إلدد إلي ندد ه مىإلدده  .1

 . وبدُت ا ده نإله دد يف اإلع اإلدحت واإلعد ول ادفهنم 2   اإلطهق: ُ وا َدَوْي َاْ ٍل ِنْهُكمْ َوَاْشجِ تعاُف: 
ائدددق يف اإلع اإلدددحت  ا طددددل ولدددط بةهجهددداس احددد ٫تا اإلإلةادددىا لدددىاة يف اتصدددااجم  دددا بددد   دددم طدادددان و 

 وبددُت  اإلد ي  امدةم ائددةجم اٟتد  اةجداكهددتكل اإلكبددااد   ا أمطددل ا خددد اإل  و هنع هللا يضراا بكدد ه د  ك
ه ا طددددال اإلددديت ٘ت ددد  اإلىلدددط   و ددد اطددددال غدددَت ٤تصدددىى  بعددد أ اإلطددددل ا ائدددق واإلطددددل ا أم

 . إلئه د اةجا انممجاأ ىتبحت بئىغ   ن ب  ن حتغانو بةهجها ج٪تا  ذ
ه ائدق دإلدي نإلىفدةحت وجن كان ا١تىضى  نمعئقا نإلقوداة اف ده ٭تقدمل ا١تهدامل اةده اإلقاضدذ وضددن ند  .2

إلهاا إلة  إله نال اجى أاخ  يف اإلىفدةحت  وبعودجم إلدة  ٤تمامدا ون اقدَتا ها ان بعض اإلئوقداةس نبة
: يف حاإلده اجى غَت أاخ  يف اإلىفدةحت  وبةهجهدا ولدااطس كهد  إلده ندال أون اإلادعحتس اةه دد اإلقاضدذ

 حكم اإلغٌت اه ي خ  اةجا. يغئب ائةه  محكم اإلوقد اة خ  يف اإلىفةحت ا يغئب ائق حاإله   
ن  ددىا  ن ا شددخا  اف دده يصددح إلئهقئدد  ان يقئدد  اجملمجدد ي  اةهددا وانددا جن كددان ا١تىضددى  نمعئقددا  .3

                                       
 نهام حت تعاىي  ٖتقةمل ا١تهامل  وان ئحت ٖتقةمل ا١تهامل يف ا١تب   ا ول ن  اإلوص  اإل ان يف   ا اإلب  .286- 
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َاَندزَاٌة ِن ْدُ  َندا مَدمَدَ  حققىا اةه ا١تهدامل  ودإلدي كا١ت د  يف مدزاة اإلصدة  اإلدىاىأ بقىإلده تبداىك وتعداُف: 
واإلعهدز   اإلعهداق ند ه إلكى دب  . ومد  تىفد  اجملمجد ون اإلادابقىن جُف ان95   ا١تاا  : ِنَ  اإلهد َعمِ 

   اا١تقئ  يعه  ٔتا دكده اجملمج ون ا وإلىن يف دإلي. اإلكبش ن ه إلئوب و  إلئغزال  ن ه
وانا جن كان ا١تىضى  نمعئقا ٔتا ٮتص ا١تكئد  اف ده ٭تقدمل ا١تهدامل اةده وجن كدان اانةدا ويقمصدد ائدق  .4

  اإل ي إلة  ند  مده  عهاإل الموىت يف نايفإلحت نتطبةمل نا ااماه به اإلعاَف  ون ال دإلي ان اإلعانذ ج
يادَتا ائدة  اإلعهد  ام نا ايفامداه اإلعداَف ا ده جن كدان  جن اهئه ا١تصئذ    تبط  به اإلصه   سه اإلص

  اإلةاددَت هدديودددق بددُت اإلع ا١تاددمويت اإلعددانذ   اددفن٢تددا نبطدد ف دده ك ددَتا ااإلعهدد   ٔتبطدد  ٢تددا  وجن كددان 
 واإلك َت  و٭تقمل ا١تهامل اةه تطبةقا. 

ه ٭تقدمل ا١تهدامل اةده  ودإلدي كاد ث بدىل ااإلعداَف اإلعد وانا جن كان ا١تىضى  نمعئقا ن٠ت   افن ا٠تبدَت .5
قبدددىل انحمندددايف بددده نددد  نمىهندددا وا١ت  واإلادددقةمجدددا نه صددد ةحاإل  و واحىا٢تدددا  لدددا ة  وطدمجددداَف ناإلعدددا

   واإلصددا  واأااجددا  اإلقددداةاىمددىه ب اإلعدداَفبدده  وكدد إلي اإلقدداى   َف  اف دده ٬تمجدد  اةهددا  ددى ادداوا١تدددأوأ
اإلعداىاُت اإلعةىن  واداداة ا لدىاق ا نداض و و  ويحتن أ اإلعاَفعةىن اإلصهااا   واإلطبةب ب اإلعاىل

 اضددذمقدد يد ا ى بصدد حت اإلقاددهحت  وا١تالددح ب الددباإلعةددىن اةجددا  واٟت اإلىمددىل ائددقم اإلاددئ  و ةقةددبم
كددد  إلكددد  واحددد  نددد   دددانة ٭تقدددمل ا١تهدددامل اةهدددا  دددى خبدددَت اةددده. ودإلدددي   ددده ن بددد  نهددده اا  ان ا٢تدددو 

 .   287 نومةا ام نقئ ا ام اانةا ام خبَتانكئ  لىاة اكان ٣تمج ا ام حاكها ام 

  ادلعاصرين : أقساـ زلققي ادلناط عند العلماءثاينادلطلب ال
 ب  اإلعئهاة ا١تعافدون اإل اطل اةها د ب جإلةه ن  ا ه ٭تقمل ا١تهامل ك  ن  اجملمجد  واإلقاضدذ وا١توديت واإلعداَف 
اإلدددنن وا٠تبددَت وا١تكئدد  اةهددا ٮتصدده حددىت وجن كددان نقئدد ا او اانةددا  ومدد  تهدداوإلىا دإلددي ٖتددت اهدداوي  شددىت ن دد : 

ند   ا١تهدامل ائدق ٖتقةدمل واكد واه او اماانه او ا ىااده  ا٫تةحت ٖتقةمل ا١تهامل او اٟتامحت إله او ولاا  ٖتقةقه او نعايَت 
 .   288  مب  اجملمج  ن  انلمعا حت ن٠ت اة واإلىلاا  ا١تعافد 

اٟتهةدد  ا دداق بىىمددحت ْت ةددحت  اكددان اك ددد ندد  تىلدد  اةدده ندد  ا١تعافدددي   حةدد   ابدد   دد ا ا١تىضددى  ومدد  اادددأ

                                       
 د . 790اإل اطل  جبدا ةم ب  نىلق ب  دمحم   ا١تمىىف:  .129 -128. و 17 -12   5. يفافقاتادلو  د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 287- 

  3  يف1م  مل2008 - ددددد1429. ٖتقةدددمل: دمحم بدددد  ابدددد  اإلدددددٛت  اإل ددددقَت  وآخدددددون  اإلادددعىأيحت: أاى ابدددد  اٞتددددى ي إلئه ددددد واإلمى يدددد   االعتصػػػػاـ
 83- 84. 
اإلكددةهن. "ٖتقةددمل ا١تهددامل اهدد  . 26. اإلعدد أ 137 -136  و 107 -73و   20. اإلعدد أ 134 -120  اإلعقةدد . "ٖتقةددمل ا١تهددامل".288- 

حتقيػػػػق ادلنػػػػاط كأثػػػػره يف اخػػػػتالؼ  شددددديد. .138 -137  و 120 -113  و 93 -90  ا فددددىإلةُت واهددددده يف اخددددمهل اإلوقجدددداة".
  25 -20  اجملمجد  اةده".اب  اإلدحةم. "آإلةا  ٖتقةدمل ا١تهدامل وولداائه ونادئي  .112 -95  و 83 -80  و 64 -60  .الفقهاء
 .62 -34و 
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اقجددداة ٭تقدددمل ا١تهدددامل ودددذ اجملدددال اإل دددداذ اوضدددح ان ٤تقدددمل ا١تهدددامل ٮتمئددد  نخدددمهل اددد  ْتادددب ٣تدددال اإلب ددد  ا
٭تقدمل  ادا ةحت يف ٣تدال اإلعئدىم الو   ٭تقدمل ا١تهدامل اإلوقةده الدمهاأا إلقدىل ا٠تبدَتاإلطبةعةحت ٣تال اإل ا د  ٥تمصىن به  ويف 

٭تقدمل ا١تهدامل اإلوقةده جن كا دت ويف ٣تال اإلقوةحت ا١تعةهدحت او ا١تاديفإلحت اد أ    ا١تهامل اإلوقةه ن  انلمبهاا بقىل ا٠تبَت
مااهدددحت ائدددق اإلمكدددداى وانطدددداأ  واجملمجددد  او اجملدددان  اإلوقجةدددحت جن كا دددت نادددمن   او م ٯتدددحت اٞتددده  ح ي دددحت اإلهدددى   
وٚتجددىى اإلعئهدداة و٣تهددى  ا نددحت جن كا ددت نمعئقددحت بقودداا ا نددحت و ددىا ل اإلعقةدد    واشدداى جُف ا دده الددمقق اإلمصددهة  

قااهدحت بم قةدمل ا١تهدامل ٗتمئد  نخدمهل ند  ٮتاطبده ا١تمعئمل ٔتنال اإلقواا ن  اب  بةه  ون    ىاى ان اٞتجا  اإل
ووِف ا ندد تهوةد ا وا٠تبدَت بةداان ١تدا  دى ٥تدمص  اممجداأا  اإل د   وىاى اهنا ته صد يف لت مجا  وتمه   ن١توديت

وا ندددحت يف اإل دددىىى  ونددد    امدددًتح ٖتقةدددمل ا١تهدددامل يف   وا١تكئددد  تطبةقدددا إلكحكدددام ووىادددا ٟتندددايف بددده واإلقاضدددذ ن
ّتجدد  ٚتددااذ نالاددذ ندد  خددهل ٣تئدد  يوددم اقجدداة اإل ددديعحت وخدد اة اإلقددا ىن ونمخصصددىن ندد   اإل دداون اإلعانددحت

 . 289 ا   ا٠ت   واإل ىايحت يف ا١تىضى  ا١تداأ اإلم دي  إله
وا ودددأ ابدد  بةدده بدايدده نبةهددا ان اول ٤تقددمل إلئههددامل  ددى ندد  يمىمدده جإلةدده ا٠تطددان  ونإلمدداِف اجددى يقددىم بم قةددمل 

اقدط  أون اإلوقةده   ده ااددل نإلىامد  نهده  وإلد إلي لدةهامش اإلباحد  ىاي ابد   ا١تهامل تهزيه إلئ كم وإلدة  تهوةد ا
 بةه ائق ح  .     

 أقساـ زلققي ادلناط عند ابن بيو 
دكددد ابدد  بةدده نددا مدددىه اإل دداطل أبن ٖتقةددمل ا١تهددامل ن ٮتددمص نجملمجدد  ا١تطئددمل اقددط  وج٪تددا يقددىم بدده اجملمجدد  يف 

ا٠تددا   وا١تكئدد  حددىت وجن كددان اانةددا اةهددا ٮتصدده  وافدد ان اإلصددهاا  يف  ا١تهددامل اإلعددام  واإلعدداَف اإلدددنن يف ا١تهددامل
-ندددا يمعئدددمل ببةدددان وامددد  فدددهاااتم    تبدددٌت ىاا ا وددددأ بددده حةددد  مدددال: " وليوددداح نددد  ٭تقدددمل ا١تهدددامل  قدددىل اون 

 ن خطدان اإل داى  نادمىا  ونداتدب" اههده ندا   جن اول ٤تقمل إلئههامل  ى ند  يمىمده جإلةده ا٠تطدان -نخمصاى
جُف  يمىمددددهجُف مجددددحت وناةدددحت موددددااةحت  ونهددده نددددا  يمىمدددهجُف اٞتهااددددحت  ونهددده نددددا  يمىمدددهاإلودددددأ  ونهددده نددددا  مددده جُفيمى 

اإلاددئطان ا كدد   ناكدد ا أبن ندد  ومدده جإلةدده ا٠تطددان ٭تقددمل ا١تهددامل تهددزيه إلئ كددم وإلددة  تهوةدد ا اقددط  أون اإلوقةدده 
   . 290 مل نا فدح  اهو  ائق ان اإلوقةه ن فهحةحت إله اةه وا  ه اادل نإلىام  نهه

 مناقشة رأم ابن بيو يف َمن ققق ادلناط
يمنئق نا ا ودأ به اب  بةه ن  ان َن  ومه جإلةه ا٠تطان ٭تقمل ا١تهامل اةده تهدزيه إلئ كدم وإلدة  تهوةد ا اقدط  
ودإلدي أون اإلوقةده   دده ااددل نإلىامد  نهدده  ادهو  ائددق ان اإلوقةده ن فدهحةحت إلدده اةده  ند  خددهل نهام دحت ٖتقةددمل 

                                       
 .31 -4ا اق. "ن  ٭تقمل ا١تهامل". 289- 
 .77 -65 اب  بةه. " انممجاأ بم قةمل ا١تهامل قفةهً ". 290- 
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ا١تهددامل يف نادديفإلمُت ىكددز ائةجهددا اههدداة ادضدده إلدايدده  و٫تددا نادديفإلحت اإلودددااب ونادديفإلحت اٟتدد وأ  ويهددامش اإلباحدد  كدد  
 نايفإلحت نخمصاى ائق ح   إلةبُت ن  ٭تقمل ا١تهامل اةجا  ن  ومه جإلةه ا٠تطان اقطا ام اإلوقةه اقطا ام  َن ا. 

 حتقيق ادلناط يف الضرا ب عند ابن بيو
ىناةددحت ا١تخمصددحت ٖتقددمل ا١تهددامل يف كدد  اإلقودداا اإلعانددحت إلكنددحتس وندد  بددُت تئددي اإلقودداا يدددى ابدد  بةدده ان اٞتجددحت اإل

ادددض اإلودددااب ٟتامددحت نةزا ةددحت اإل وإلددحت  حةدد  مدددى جنددام اٟتدددنُت واإلغددزاِف ان  إلئ دداكم اْن يودددض اإلودددااب اهدد نا 
اددهىن "ا١تدتزمددحت" اي د بةددت ا١تددال  إلودددوى  اإلهجددىض أبابدداة اإل وإلددحت وخصىفددا ىواتددب اٞتهدد   واإلدد ي  كددا ىا يوِّ َصدديُ 

يف  دد ا اإلعصددد حةدد  يطئددمل ائددق ا١تقدداتئُت  لددئل وإلئهصددطئح ندد إلىل آخددد -اٞتهددىأ اًتاددىن ندد  غددَت ا١تمطددىاُت
وم  مدى  زا  بُت اإلوقجاة يف ا  د إل  حدىل اددض اإلوددااب ائدق ا١تادئهُت   -إلئهال ن  خاىيف اٞتةىش اإلدٝتةحت

ب  واهد نا احمدايف إلئهعى دحت ا١تاإلةدحت اندَت ا١تدانهُت يىلد  بد  ايفاىت بودضجا اإل اطل وخاإلوه شةخه ابى لدعة  بد  إلد
 شددوُت يف اإلقدددن ا٠تددان  ا٢تندددي  ااددىت إلدده اإلبددامذ وغددَته أبخدد  ا نامبدداىه ٤تقددمل ا١تهددامل  إلكدد  ائهدداة ا١تديددحت ندد  

قددمل ٦تددا يدد ل ائددق ان النددام  ددى اإلدد ي ٭ت  ااددًتااجم ا دده اٞتجددحت اققددحت طئبددىا نهدده ٯتةهددا  اأ  يف اإلمىهددمل إلةاددمىمبجا
 .   291 ا١تهامل يف   ه اإلقواا وان ا٢تا

اف    ه اإلقصحت ىوا ا ابُ  خئكان يف تدٚتحت يىل  ب   شوُت حة  دكد "ان اندَت ا١تادئهُت طئدب ند  و 
ائدق ندا  دى بصد أه  اىفد  كمابده جُف ا١تديدحت يف  د ا ا١تعدٌت  ودكدد اةده ان ٚتاادحت  -اإلوددااب -ا   اإلدبهأ ا١تعى دحت

بعهد ب  ا٠تطان هنع هللا يضر  اقال ا   ا١تديحت إلقاضذ بئ  م و دى ابدى ابد  هللا ابد  اإلودداة  اامىه ّتىا  طئب دإلي امم اة
ان يكمدددب مىابددده  وكدددان  ددد ا اإلقاضدددذ نددد  اإلددد ي  واإلدددىى  ائدددق ندددا يهبغدددذ  اكمدددب جإلةددده: اندددا بعددد  ندددا دكدددده اندددَت 

واإلوقجداة نإلعد و  وا  د إل  ا١تائهُت ن  اممواة ا١تعى حت وقخدي ا  دإلي  وان ان اإلىإلة  اإلبامذ وٚتةد  اإلقودا  
اامددىا أبن اهددد بدد  ا٠تطددان هنع هللا يضر امموددا ا  وكددان فدداحب ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وضددنةعه يف مدد ه ون ي ددي يف ا إلدده  
ائة  انَت ا١تائهُت بصاحب ىلىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ون بونةعه يف م ه  ون ند  ن ي دي يف ا إلده  ادفن كدان اإلوقجداة 
واإلقوا  ا زإلىك ٔتهزإلمه يف اإلع ل اا لاائجم ا  تقئ  م اةي  ونا اممودا ا اهدد حدىت أخد  نادن  ىلدىل هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص وحئدد  ان إلددة  اهدد ه أى ددم واحدد  ندد  بةددت نددال ا١تاددئهُت يهوقدده ائددةجم  ائمدد خ  ا١تاددن  اٞتددان   هاإلددي 

 بةددت نددال ا١تاددئهُت  وحةهبدد  تاددمىمب دإلددي  ْتوددد  ا دد  اإلعئددم  وٖتئدد  ان إلددة  اهدد ك أى ددم واحدد   ون يف
 . 292 واإلاهم"

ونإله د يف   ه اإلقصحت ي جد ان اإلقوا  واإلوقجاة نإلع و  وا   إل  اامىا اٟتاكم ّتدىا  اخد  اإلوددااب وند  

                                       
 .76. و 68 -67 . ا١تص ى  واه291- 
. ٖتقةدمل: جحادان ابداا. بدَتو : كفيػات األعيػاف كأنبػاء أبنػاء ال مػاف دد . 681اب  خئكان  اٛت  ب  دمحم ب  جبدا ةم ب  اا بكد   ا١تمدىىف: 292- 

 .119 -118   7  يف1م  مل1994أاى فاأى. 
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عجد  اهدد بد  ب  مام بطئبجا  ااإلقوا  واإلوقجاة حققىا ا١تهامل اةجا تهزيه إلىامد  اٟتدال يف ا  د إل  ائدق ندا مددى 
ان هنع هللا يضر  واٟتاكم مدام بمهوةد  ندا اامدىا ومودىا بده  إلكد  ماضدذ ا١تديدحت ان ابد  هللا ابد  اإلودداة ىاى ان ندا د دب ا٠تط

غوددد  اددد  نهزإلدددحت اهدددد بددد  ا٠تطدددان هنع هللا يضر يف اإلعددد ل واهدددا مدددام بددده حدددىت  اإلعددد و و   ددد إل  نجإلةددده اإلقودددا  واإلوقجددداة 
كعهد ب  ا٠تطان هنع هللا يضر يف اإلع ل  وا ه يهبغدذ ائةده ان ٭تئد  الم مل طئب اإلوديبحت  ابُت ان انَت ا   إل  إلة   

بةدت ندال ا١تادئهُت  حدىت يادم مل طئبجدا  يىم  با ه إلة  اه ه أى م واح   ون  اإلعئهاة ْتوىى١تان  اٞتان  ن
بدده اهددد بدد   كهددا اعدد  اهددد بدد  ا٠تطددان هنع هللا يضر  و جهددا ماضددذ ا١تديددحت حقددمل ا١تهددامل يف اإلوددديبحت تهددزيه نطابقددا ١تددا مددام

ا٠تطددان هنع هللا يضر حددُت طئبجددا  اهددا كددان ندد  حدداكم ا  دد إل  جن ان تدددك اإلوددديبحت ادد  ا دد  ا١تديددحت تهوةدد ا ١تددا ااددىت بدده 
ماضدددةجم نددد  اددد م الدددم قاق اإلودددديبحت ائدددةجم  وإلدددى كدددان ٖتقةدددمل ا١تهدددامل ىامددد  جُف اٞتجدددحت اإلادددئطا ةحت تهدددزيه وإلدددة  

  بةده  خد  حداكم ا  د إل  اإلودديبحت ند  ا د  ا١تديدحت وَف يًتكجدا  إلئهويت ون اإلوقةه فدهحةحت يف دإلدي كهدا يقدىل ابد
وإلكهه َف يوع  دإلي وج٪تا اخ  ا ن  ا   اإلبهأ اإليت حقمل ا١تهامل اةجدا اقجاؤ دا وموداتا ّتىا  دا  وَف أيخد  ا ند  

 ا   ا١تديحت وك  دإلي ٖتقةمل إلئههامل تهوة ا.     

ىي أب ده "اادىت حدُت طاإلدب الندام ند  اإلداةدحت ا١تعى دحت وم  اشاى اإلزىمان جُف   ه اإلقصحت حة   ق  اد  ا بةدا
ا ددده ن لدددبة  إلددد إلي  ن ا اإلمددده ن دددكىك اةجدددا وا١تومدددىن أبن اهدددد مددد  اممودددا ا يبع دددىن نددد  مبدددىى م يف اإلهددداى بددده 
 ن ةددحت". ودكددد اإلبهددان اإلقصددحت ندد  شددذة ندد  اإلموصددة  اةجددا و٦تددا مددال: "ن دد   دد ا ومدد  إلاددئطان ا١تغدددن يىلدد  بدد  

. ويف   293 "جُف ا  دد إل  بقصدد  غددزو الاددد ل اقدداتئجم يف نىضدد  ياددهق اإلزنمددحت مدددن بطئةددىا شددوُت حددُت ادد  
كدهم ا بةداىي نزيد  جيوداح إلئهاديفإلحت أبن اإلوددااب نهىطدحت بعد ل اٟتداكم ايودا ادفن كدان ن دكىكا يف ا اإلمده اف ده 

ا٠تطددان هنع هللا يضر مدد  إلدة  إلدده طئددب اإلوددديبحت  ومدد  حدد ى ٦تدد  يومددىن إلئه دكىك يف ا اإلمدده ّتىا  ددا ْتنددحت ان اهددد بدد  
امموددا ا  أبن نددآ٢تم ان يبع ددىا ندد  مبددىى م يف اإلهدداى بدده  ن ةددحت  ويبدد و ا دده فدددح ببعدد جم يف اإلهدداى بدده  ن ةددحت قكةدد ا 

 ا بةداىي ائق ا م نا امًتاىه ن  اإلد  ب  وإلدى كدان اٟتداكم ٭تقدمل ا١تهدامل يف اإلودديبحت تهدزيه إلئ كدم ائةجدا ١تدا دكدد
  ا إلئه كىك يف ا اإلمه. يف حمل ن  ااىت  هنا دكد 

وندا لددبمل يدد ل ائددق ان ٖتقةددمل ا١تهددامل يف اإلودددااب تهددزيه ج٪تدا  ددى ندد  اخمصددا  اإلوقجدداة وانددا ٖتقةددمل ا١تهددامل 
اةجدددا تهوةددد ا اجدددى ىامددد  جُف اٟتددداكم  ونإلمددداِف ادددفن ندددا اوىأه ابددد  بةددده  جهدددا إلمقىيدددحت ومجدددحت   دددده أبن نددد  ومددده جإلةددده 

ةده يقدىم بمهزيد  ا حكدام وا١تكئد  يدهجض ا٠تطان ٭تقمل ا١تهامل اي نطئقا ج٪تا  ى حنحت ائةه حة  هبت أبن اإلوق
 بمهز٢تا اي بمهوة  ا. 

                                       
ونعه: اإلومح اإلدنن اةهدا د د  اهده اإلزىمدان. نرح ال ُّرقاين علا سلتصر خليل.  د . 1099اإلزىمان  اب  اإلبامذ ب  يىل  ب  اٛت   ا١تمىىف: 293- 

ٖتقةددددمل: ابدددد  اإلادددهم دمحم انددددُت  بددددَتو   إلبهددددان: أاى اإلكمددددب اإلعئهةددددحت    ددددد .1194و دددى حاشددددةحت دمحم بدددد  اٟتادددد  بدددد  نادددعىأ اإلبهددددان  ا١تمددددىىف: 
 .328   2  يف1م  مل2002 - د1422
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 ابن بيوعند  يف احلدكد ادلناطحتقيق 
تىل  اب  بةه يف ادضه ١تايفإلحت َن  ٭تقمل ا١تهامل يف اٟت وأ  نبةها أبن ن  ٭تقمل ا١تهامل اةجا  ى ند  ومده جإلةده 

ن ا دده: " نبةهددائ دد وأ إل تطدمدده اهدد  ةدداهذنإلغا٠تطددان و ددى  جهددا وِف ا نددد  ناددم ن ائددق دإلددي ٔتددا دكددده اٞتددىيٍت 
يمىن ددا جن ا٠تئةوددحت او انابدده  إلكهدده ن خددَت  إلدده يف تدكجددا او ج زا٢تددا"  وكدد إلي بوعدد  ا٠تئودداة اإلداشدد ي  اإلدد ي  حققددىا 

 . 294 ا١تهامل يف شىت اٟتقىل  ن    ام اٟتكم جُف مبايحت ا نىال جُف اٟت وأ واإل ناة

ونددد    تىفددد  جُف ان "ا١تطئدددىن ٖتقةدددمل ا١تهدددامل نددد  اٞتجدددا  ا١تاددداوإلحت ا١تا٘تهدددحت ائدددق اإلدددبهأ واإلعبددداأ  وإلدددة   
نإلودوى  ان يكىن اإلوقةده اإلد ي ن يعددل مئةدحت ا ندد ون نبدان  ا اعدال ون الشدكان  اإل اخئةدحت اإلديت تقدًتن 

ا١تعاأإلحت يف اإلقدداىا  اإلىطهةدحت. ند  الشداى  جُف ن  اٟتدن ا  ئةحت ون اإلم خه  ا٠تاىمةحت اإليت  افب ت مزةاً ن  
جهنددا نادديفإلحت  انددحت ائددق اٞتجددا  اإلىناةددحت ان  -وندد    خددمم مددااه: -ماادد    ن ياددقط ا١تةاددىى باددقىمل ا١تعاددىى 

. ويبدد و ا دده  295 ٖتقددمل ا١تهددامل اةجددا  وإلددة  ا١تودديت ون اإلوقةدده اإلدد ي ن فددهحةحت إلدده يف ٖتقةددمل ا١تهددامل. كهددا الددئوها"
   ن   قئه ا  اٞتىيٍت يف اإلغةاهذ أبن اٟت وأ ن يمىن ا جن ا٠تئةوحت او انابه. يقص  ٔتا الئ

كها ا ه تعدض ١تايفإلحت تعئةمل اٟت وأ واإليت ن يما  اجملال ١تهام مجا  جها  إل ا يقمصدد اإلباحد  ائدق نهام دحت 
 ا١تايفإلحت ا فئةحت و ذ ن  ٭تقمل ا١تهامل يف اٟت وأا.  

جد ا ه َف يبمِل إلئوقةه أوى يف ٖتقةمل ا١تهامل  حة  خئط بدُت ٖتقةدمل ا١تهدامل ونإله د اةها د ب جإلةه اب  بةه ي 
تهزيه واإل ي يدم  إلئهنمج  وا١تويت   ده نمعئدمل أبأإلدحت ا حكدام  وبدُت ٖتقةقده تهوةد ا واإلد ي يدمد  إلئهكئد  و دى 

ئدده يمىفدد   جهددا وِف ا نددد    دده نمعئددمل ن لددبان واإل دددومل وا١تىا دد   انعدد  كئةجهددا إلئهكئدد   و دد ا ا٠تئددط مع
 جُف ا ه إلة  نإلودوى  ان يكىن اإلوقةه ٤تقمل ا١تهامل ب  ن فهحةحت إله يف ٖتقةقه وامل اباىته. 

وإبنعدددان اإله دددد يف ابددداى  اٞتدددىيٍت يمودددح ان أوى وِف ا ندددد يف ٖتقةدددمل ا١تهدددامل يف اٟتددد وأ ج٪تدددا يقمصدددد ائدددق 
  إلده يف تدكجدا او ج زا٢تدا" اقىإلده: ن خدَت  إلده  اإلمهوة  حة  مال: "جهنا ن يمىن دا جن ا٠تئةودحت او انابده  إلكهده ن خدَت 

يدد ل أنإلددحت واضدد حت ائددق ا دده نهودد  ٢تددا  وكدد إلي اٟتددال إلكدد  نكئدد  ومدده جإلةدده ا٠تطددان اف دده يقددىم بدده تهوةدد ا اي 
تطبةقا إلده  إلكد  إلدة  إلكد  نكئد  ان يهود  كد  ا حكدام بد  كد  نكئد  يهود  نهجدا ندا  دى ناداول اهده   ومد  

ا حكددام وتطبةقجددا نبةهددا ان تصددداا  اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص بعوددجا كددان بصددومه حاكهددا وبعوددجا  تطدددق اإلقدددايف ١تادديفإلحت تهوةدد  
كان بصومه ماضةا وبعودجا كدان بصدومه نبئغدا  اهدا مدام بده بصدوحت الناندحت ن يهود ه جن الندام  وندا مدام بده بصدوحت 

"اكد  ندا انا او احناندا  حةد  مدال: اإلقواة ن يهو ه جن اإلقاضذ  ونا مام به بصوحت اإلمبئة  يهو ه ك  احد  جمد 

                                       
 .76 -65اب  بةه. "انممجاأ بم قةمل ا١تهامل قفةهً ".  294- 
 .76 -75ا١تص ى  واه.  295- 
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او اعئه ائق لبة  اإلمبئة  كان دإلي حكها ااندا ائدق اإل قئدُت جُف يدىم اإلقةاندحت ادفن كدان نديفنىىا بده  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ماإله 
ائةده  -ام م ائةه ك  اح  بهواه وك إلي ا١تباح وجن كان نهجةا اهه اممهبه كد  احد  بهواده وكد  ندا تصددل اةده 

و ن لدبب  -ائةده اإلادهم  -ىف  النانحت ن ٬تدى   حد  ان يقد م ائةده جن إبدن الندام اممد اة بده ب -اإلاهم 
بىف  اإلقواة ن ٬تدى   حد  ان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تصداه اةه بىف  النانحت أون اإلمبئة  يقموذ دإلي ونا تصدل اةه 

بىفد  اإلقوداة  -ملسو هيلع هللا ىلص  - ن اإلادبب اإلد ي  مئده تصددل اةده و  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يق م ائةه جن ْتكم حاكم امم اة بده 
 . 296 يقموذ دإلي"

وانددا نإلهاددبحت نحمنامدده بوعدد  ا٠تئودداة  اف دده احمنددايف يف غددَت نىضددعه حةدد  جن ا٠تئودداة  كددا ىا ٣تمجدد ي   
دإلدددي كدددا ىا  اجدددم يادددمطةعىن ٖتقةدددمل ا١تهدددامل تهدددزيه بصدددوحت انممجددداأ وكددد إلي ٭تققى ددده تهوةددد ا بصدددوحت اٟتكدددم  وىغدددم

 ٬تهعىن اإلص ابحت إلم قةمل ا١تهامل اةها ٭تمامى ه وم  كان اإلص ابحت نا بُت ٣تمج  واقةه.  
واندددا نإلهادددبحت نحمنامددده نإلىامددد  وان ون  ا ندددد ااددددل نإلىامددد  نددد  اإلوقةددده  اف ددده احمندددايف ٥تددداإل  إلئىامددد  

إلوقجدداة حققددىا ا١تهددامل يف اٟتددةض ب اتدده  حةدد  جن اإلىامدد  يك دد  اهدده ا٠تبددَت وندد    يهددزل اٟتكددم ائةدده اإلوقةدده  وا
واإلهودداا  وَف يقدد  احدد  ندد  ا دد  اإلعئددم أبن اإلهادداة اادددل نإلىامدد  نددهجم ادده ٬تددى  ٢تددم اإلكددهم يف دإلددي وج٪تددا  ددى 
ن إلئهادداة كددىهن  اأىى نإلىامدد  ندد  اإلوقةدده  كهددا ان اإلوقجدداة حققددىا ا١تهددامل يف اٟت ددةش وا١تخدد ىا   اجدد  يقددال أب

طبعدا ن  ومد  كدان اإلوقجداة ياديفإلىن  ا! اٟت دةش وا١تخد ىا  كدىهنم اائدم نإلىامد    ه اإلقواا يه د اةجدا نمعداطى
اإلهادداة ادد  احددىال اٟتددةض واإلهودداا  وكدد إلي يادديفإلىن نمعدداطذ اٟت ددةش وا١تخدد ىا    يهزإلددىن ا حكددام ائةجددا  

حت اإلقدددىل: جن و كددد ا يف لدددااد ا اهدددال ااإلمهزيددد  إلئوقةددده واإلىامددد  إلئخبدددَت واإلم هدددز ل اي اإلمطبةدددمل إلئهكئددد   ونددد  انائددد
اإلىامد  ي دج  خددهل ندا د دب جإلةدده ابد  بةده حةدد  جن اإلده م ا١تعافدد  تقددىم اإلةدىم ائدق تقاددةم اإلادئطا  تقاددةها 
هههةا: اإلائطحت اإلم ديعةحت واإلادئطحت اإلقودااةحت واإلادئطحت اإلمهوة يدحت  نلضدااحت إلئوصد  بةهجدا  ويكدىن اٟتداكم اةجدا دو 

اإلادئطحت اإلم دديعةحت جُف ما دب ا٠تد اة واإلقدا ى ةُت  ادهو  ائدق لئطحت تهوة يحت  ون  اإلطبةعدذ ان يكدىن اإلوقجداة يف 
دإليس افن اإله م ا١تعافد  تقىم ائق ىمابحت اإلائطحت اإلمهوة يحت إلم كم ائدق ند ى تقةد  ا نإل لداتَت واإلقدىا ُت و د ه 

عةحت اإلدمابحت ت ده  حدىت ا مخدان  اٟتداكم ايودا يف اإلد ول اإلديت يدمم تد اول اإلادئطحت اةجدا  ادفن كا دت اإلقدىا ُت اإلىضد
تومقددد جُف ىمابددحت اادده تكددىن اإلم ددديعا  اللددهنةحت نومقددد  جُف   ددد اإلوقةدده  و دد ا نددا معدد  ا١تالاددا  اإلدديت تاددعق 

شددداةحت أاخئةددحت واخدددى خاىمةددحت  و دد ا نددا   إلمطبةددمل اإل ددديعحت اللددهنةحت ان تكددىن خاضددعحت ٢تةبددا  شددداةحت وىمددان
م نإلمد مةمل واإلدمابدحت وٗتود  إلدمابدحت ا٢تةبدحت اإل دداةحت ائةه ا١تصاىل اللهنةحت اإلةىم حة  تكىن اةجا  ةبدحت شدداةحت تقدى 

إلئبهددي ا١تدكددزي ودإلددي إلم قةددمل إلئههددامل  اددفن كا ددت نالاددحت فددغَت  كاإلبهددي ٖتمددايف كدد  دإلددي اهدد  نن اوُف ان 
وبهاة ائةهس افن ٖتقةمل ا١تهدامل يف اٟتد وأ ج٪تدا  دى إلئوقةه اإلمهزي  وإلئ اكم اإلمهزل  يامغٍت اٟتاكم ا  اإلوقةه اةكىن 

                                       
 .206 -205   1. يفالفركؽ د . 684اإلقدايف   ا١تمىىف: 296- 
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   اٟتاكم تهوة ا  وانا ٖتقةمل ا١تهامل اةجا تهزيه اجى ن  اخمصا  اإلوقةه. ن  اخمصا

 تعقيب حسيف حامد حساف علا ابن بيو
بعدد  ادضدده  اقددب حاددُت حاندد  حاددان ائددق ىاي ابدد  بةدده أبن ندد  ومدده جإلةدده ا٠تطددان ٭تقددمل ا١تهددامل ودإلددي

اٟتاأيددحت ا ددد س انممجدداأ بم قةددمل ا١تهددامل إلدايدده يف اإلىىمددحت اإلميفطَتيددحت اإلدديت مدد نجا إلهدد و  ناددمن ا  اإلوكددد اللددهنذ 
 -18ه ا١تىااددددددددمل 10/4/1434 -8 اقددددددده اإلىامددددددد  واإلمىمددددددد    اإلددددددديت ا عقددددددد   بد لدددددددمه يف اإلكىيدددددددت بمددددددداىيخ 

م  ومدد  اصدد  حاددُت حاندد  حاددان يف تعقةبدده ٔتددا خهفددمه ا دده ن ٯتكدد  ابدد ا ان يكددىن ا٠تطددان 20/2/2013
ا١تعهةدددىن يف ٖتقةدددمل ا١تهدددامل اقدددط  ودإلدددي   ددده  دددى  نددد  ا دددىا  نىمددده جُف ٚتاادددحت او جُف وِف ا ندددد ويقدددال جهندددم  دددم 

انممجدداأ اإلدد ي ٭تمددايف جُف اإلعئهدداة ايوددا  اا٠تطددان جدا ومدده جُف وِف ا نددد اددفن أوىه يف ٖتقةددمل ا١تهددامل إلددة  ائددق 
مد   جطهمه  وج٪تا يقمصد أوىه ائق اإلمهوة  واإلمطبةمل ١تا يق نه اإلعئهاة  حة  جن إلئعئهاة تهزي  ا حكدام ائدق اإلىا

وإلىِف ا ند تهوة  ا وتطبةقجا  ونإلهابحت إلئىام  اف ه يدااق ند  حةد  اإلوددوىا  واإلمةادَت واإلمد ىيف  وإلدة  إلًتتةدب 
 .   297 احكام م ي    ن اإلىام  ٯتئةجا  حة  جن اإلىحذ ماة إلمغةَت اإلىام 

 االجتهاد بتحقيق ادلناط بياف ندكةأقساـ زلققي ادلناط ب
اددمن ا  اإلوكددد اللددهنذ اٟتاأيددحت ا ددد س انممجدداأ بم قةددمل ا١تهددامل  اقدده مدداة يف اإلبةددان ا٠تمددانذ إلهدد و  ن

"جن م  20/2/2013 -18ه ا١تىااددمل 10/4/1434 -8اإلىامدد  واإلمىمدد    اإلدديت ا عقدد   يف اإلكىيددت بمدداىيخ 
 ٖتقةدمل ا١تهددامل يف نع دم اإلقودداا ا١تعافدد  لددىاة كا ددت يف اجملدان  اإلاةالددةحت انلدًتاتةنةحت او يف اجملددان  اإلوكديددحت

 وانممهااةحت وانممصاأيحت م يد أبن يكىن انشبا ا  مج  ٚتااذ ونهب قا ا  نالاحت توم ههث ابا :
 اإلوبحت ا وُف: اقجاة اإل ديعحت ٦ت  ٢تم ن  يف اإلوقه وافىإله  ونعداحت والعحت ٔتعطةا  اإلعصد وطباا  اإلعهدان.

 إلم دي  وفةاغحت اإلقىا ُت.اإلوبحت اإل ا ةحت: خ اة ن  ا   اإلقا ىن ٦ت  ٢تم اإلة  اإلطىُف يف فهااحت ا

اإلوبددحت اإل اإل ددحت: ائهدداة نمخصصددىن يف ا١تادداا  وا١تىاضددة  اإلدديت يددداأ ٖتقةددمل نهاطجددا وتكةةوجددا  ودإلددي إلةقدد نىا 
 اإلبةاان  اإله نحت يف تصىى ا١تىضى  اإل ي يداأ نعداحت حكهه.

جن ٖتقةددددمل نهاطددددا  ا حكددددام اإل ددددداةحت بعوددددجا نىكددددىل جُف اإلعئهدددداة  وبعوددددجا ا خددددد يقدددد  ٖتددددت جشدددددااجم 
اامهاأاً ائق تقاىيد ا٠ت اة وجاداأا  ا١تمخصصدُت وخد ا  نالادا  اإل وإلدحت و ةباتدا  وبعودجا نىكدىل جُف اهدىم 

                                       
نػدكة مسػتجدات الفكػر اإلسػالمي احلاديػة عشػرة: االجتهػاد حاُت حان  حاان. تعقةدب ائدق كئهدحت ابد هللا بد  بةده حدىل ٖتقةدمل ا١تهدامل. 297- 

م. 20/2/2013 -18ه ا١تىاادددددددمل 10/4/1434 -8. اإلكىيدددددددت: اهددددددد ق شدددددددَتاتىن اإلكىيدددددددت  بتحقيػػػػػػػق ادلنػػػػػػػاط فقػػػػػػػو الواقػػػػػػػع كالتوقػػػػػػػع
https://www.youtube.com/watch?v=0E0INCGcbEE  . 
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 .   298 ااداأ ا نحت يف شبىهنم ا٠تافحت"
ونإله ددد يف اإلبةددان اف دده َف يمددَن ىاي  ابدد  بةدده أبن ندد  ومدده جإلةدده ا٠تطددان ٭تقددمل ا١تهددامل وج٪تددا اصدد  نبةهددا ان 
اإلقودداا ا١تعافددد  اانددحت ٭تقددمل ا١تهددامل اةجددا اقجدداة اإل ددديعحت نإلمعدداون ندد  خدد اة اإلقددا ىن إلئصددةاغحت اإلم ددديعةحت واإلعئهدداة 

جددداة تهزيددد  ا حكدددام ائدددق اإلىمددداا  وإلئقدددا ى ةُت فدددةاغمجا ا١تمخصصدددىن يف اجملدددال ا١ته دددىى اةددده إلبةدددان حقةقمددده  ائئوق
 ت ديعةا وإلئهمخصصُت بةان وامعجا. 

وبهاة ائق نا لبمل افن نا د ب جإلةه اب  بةه ن  ان ند  ومده جإلةده ا٠تطدان ٭تقدمل ا١تهدامل نطئقدا أون اإلوقةده 
ان ندددا كدددان نمعئقدددا ن أإلدددحت ن تعوددد ه ا أإلدددحت اإل دددداةحت ون امدددىال ا فدددىإلةُت ون اإلىامددد   وج٪تدددا ت دددج  ا أإلدددحت جُف 

  واددمل اإلموصددة  اإل ددداةحت ادداإله د اةدده إلئوقجدداة وتطبةقدده إلئهكئوددُت ونددا كددان نمعئقددا أبأإلددحت اإلىمددى  امهوةدد ه إلئهكئوددُت
   ا يت.

 : الرأم ادلختار يف أقساـ زلققي ادلناطادلطلب الثالث
بةهجهددا  اددفن نادداإلي اأإلددحت يدددى اإلباحدد  ان ٤تققددذ ا١تهددامل ندتبطددىن ٔتادداإلي ٖتقةددمل ا١تهددامل وا دده ن ا وكدداك 

ا١تودديت ودإلددي نامقاى ددا إله ددد واممجدداأ يف ا أإلددحت اإل ددداةحت  ن دددواةحت ا حكددام ٭تقددمل ا١تهددامل اةجددا ا١ت ددد  واجملمجدد  و 
ا١تخاطدب  دا  ٭تقدمل ا١تهدامل اةجدا  اإلقاضدذ  بةههدا ناداإلي اأإلدحت ومدى  ا حكدامونااإلي اٟتندايف ٭تقدمل ا١تهدامل اةجدا 

ا١تقئد  واإلعدانذ ودإلدي  هندا نمعئقدحت ن لدبان واإل ددومل وا١تىا د  اجدذ مااهددحت كئد  و وا١ت ا ندحت ووِّف ا نددكدا٠تبَت و 
 نإلوقةه.  اائق ٣تدأ اإلمهوة  واإلمطبةمل إلكحكام  افن اامقد نهجا شذة إلئه د اإل داذ كان دإلي ٥تمص

"اٟتنددايف امدد  ندد  بددُت ان حةدد  ويمنئددق دإلددي بىضددىح إلدد ى تطدددق اإلقدددايف إلئودددق بددُت ا أإلددحت واٟتنددايف  
ا أإلحت اإل اإلحت ائق ا١ت دواةحت  واأإلحت ا١ت دواةحت ام  ن  اأإلحت اإلىمى  كها تق م  ااا    د ه اإل ههدحت ا  دىا  نى ادحت يف 

ائةجددا اٟتكددام وا لددبان يعمهدد   اجملمجدد ون واٟتنددايف يعمهدد اإل ددديعحت ائددق هددهث طىاادد س اا أإلددحت يعمهدد  ائةجددا 
  و دد ا يعددٍت ان اجملمجدد  ٭تقددمل ا١تهددامل يف اأإلددحت ا١ت دددواةحت  واإلقاضددذ "و٨تى٫تدداائةجددا ا١تكئوددىن كدداإلزوال وىؤيددحت ا٢تددهل 

٭تقمل ا١تهامل يف اٟتنايف  وك  نكئ  ٭تقمل ا١تهامل يف اأإلحت اإلىمى . وٯتك  تىضدةح دإلدي ند  خدهل ا ن ئدحت حةد  
. وم  بدُت ابد  اأإلحت ا١ت دواةحت كاإلهصى  اإل داةحت  واأإلحت اإلىمى  كا لبان  واٟتنايف كاإلبةهحت والمداى واإل ا  جن 

 -ا١ت دد  -طدان الخبداى "و دى ان يقدىلاإل    ان ان ك  نكئ  ٭تقمل ا١تهدامل يف ا لدبان  ودإلدي إلد ى تهاوإلده ٠ت
وضددعت  دد ا لددببا  و دد ا شدددطا ادده ياددم اذ  دد ا ا٠تطددان مةددام اإلعقدد  واإلوجددم  بدد  كدد  ندد  اممهدد  إلدده اإلاددبب 

 . 299 ب دطه حص  إله اٟتكم"

                                       
.  د و  نادمن ا  اإلوكدد اللدهنذ اٟتاأيدحت ا دد : انممجداأ بم قةدمل ا١تهدامل اقده اإلىامد  واإلمىمد . اإلكىيدت: اهد ق البياف اخلتامي كالتوصػيات298- 

 .5م.  20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8شَتاتىن اإلكىيت  
. اإلقدددايف  اٛتدد  بدد  260 -259   1. يفذا عػػة كنبػػذ مذىبيػػة انفعػػةتقػػومي النلػػر يف مسػػا ل خالفيػػة   ددد .592ابدد  اإلدد    ان   ا١تمددىىف: 299- 
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ققدددذ ا١تهدددامل جُف هههدددحت امادددام: ٤تققدددى ا١تهدددامل ٔتاددداإلي اأإلدددحت ن ددددواةحت وبهددداة ائةددده ادددفن اإلباحددد  لةقادددم ٤ت
 ا حكام  و٤تققى ا١تهامل ٔتااإلي اٟتنايف  و٤تققى ا١تهامل ٔتااإلي اأإلحت ومى  ا حكام. 

  

                                                                                                                     
.  أ.م   اددداَف اإلكمدددب  أنػػػوار الػػػ كؽ يف أنػػػواء الفػػػركؽ  كادلسػػػما اختصػػػارا: الفػػػركؽ دددد . 684جأىيددد  بددد  ابددد  اإلددددٛت   ا١تددداإلكذ   ا١تمدددىىف: 

الفكػػر السػػامي  ددد . 1376ي   ا١تمددىىف: . اَٟتْنددى 17 -16   5. يفادلوافقػػات ددد . 790. اإل دداطل   ا١تمددىىف: 129   1 أ. .مل . يف
 .427   1. يفيف جريخ الفقو اإلسالمي
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 سالك أدلة األحكاـزلققو ادلناط مب :حث الثاينبادل

 قق ادلناط مبسالك أدلة األحكاـق : ادلشرعادلطلب األكؿ
إلاددددهحت احةدددداان  ووكدددد  ٖتقةقدددده جُف اإلعئهدددداة احةدددداان اخدددددى و ددددى اإلغاإلددددب يف اإل ددددديعحت نهددددامل حقددددمل ا١ت ددددد  ا١ت

اللهنةحت  ااإلهاظد يف ٖتقةمل ا١تهامل يف اإلكمان ٬ت ه ام  ند  ٖتقةقده يف اإلادهحت  وٖتقةقده يف اإلادهحت امد  ند  ٖتقةدمل 
بىيددحت  واإلاددهحت مانددت بم قةددمل اإلعئهدداة إلدده  ودإلددي  ن اإلقدددآن مدداة نإلكئةددا  واإلعهىنةددا  ووكدد  اإلمبةددان إلئاددهحت اإله

ا١تهددامل يف بعددض ا نددىى نلضددااحت ١تددا احمددةل جإلةدده يف اجدد  اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص  وتدكددت اإلبددامذ إلئعئهدداة إلةهجوددىا بدده جُف يددىم 
اإلقةاندددحت  ودإلدددي نىاكبدددحت إلئ دددىاأث واإلىمددداا  وا١تادددمن ا  يف كددد  اصدددد وخئدددىأا إلئ دددديعحت اللدددهنةحت  و٦تدددا حققددده 

  ددداى ا١ت نهاطددده إلزكدددا   حةددد  ج ددده ٮتمئددد  نخدددمهل ا حدددىال  ا قدددملاإلددد ي ٕتدددب بددده اإلغدددٌت ا١ت دددد  نإلادددهحت حددد  ا
 . كها حقمل ك َتا ن  ا حكام واإليت يطىل دكد ا.  300 بع دي  أيهاىا او ناايت أى م

 ققق ادلناط مبسالك أدلة األحكاـ : ا تهدثاينادلطلب ال

 كاصطالحا لغة  ا تهد يتعر 
 لغة ا تهد

ااا  ن ممل ن  انممجاأ. وانممجاأ إلغحت: ب ل اإلىل  اةها اةده كئودحت  ومدال ا١تداوىأي: نديفخىد  اجملمج  الم
نددد  مجددداأ اإلدددهو  وكددد  ا يف طئدددب ا١تدددداأ  ويف انفدددطهح ندددا دكدددده ا١تصددده  اإلادددبكذ: الدددموداغ اإلوقةددده اإلىلددد  

  اإلوقةدده اإلدد ي إلم صددة  ظدد  ْتكددم. اي بدد ل ٘تددام اإلطامددحت ْتةدد  ٖتدد  اإلددهو  نإلعنددز ادد  ا١تزيدد   ويكددىن ندد  مبدد
. ااجملمجدد  إلغدحت:  دى ند  يبدد ل  301 تدىاد  اةده شددومل انممجداأ  وٮتددمص ن١ت هدىان  جد ن اممجداأ يف اإلقطعةدا 

 المطاامه إلئىفىل ١تداأه.

 ا تهد اصطالحا
ادددل ا فددىإلةىن اجملمجددد  بمعدداىي  نمعددد أ  بعوددجا ٥تمصدددد  وبعوددجا ن دددمهئحت ائددق بعدددض شدددومل اجملمجددد   

  ويقمصددد ائددق  دد ي  ائددق بعددض شدددومل اجملمجدد  ن ددمههويدد كد اإلباحدد  نهجددا تعددديوُت احدد ٫تا ٥تمصدددا وا خددد 
 اإلمعديوُت كىن نمذ اإلمعاىي  ن ٗتديف اهجها.  

 . 302" : "ا١تامودغ ولعه يف أىك ا حكام اإل داةحتاجملمج  افطهحا أب ه اإلزىك ذادل و 

                                       
 .86   3. يفاالعتصاـ د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 300- 
 .566 -563   4. يفتشني  ادلسامع امع اموامع د . 794اإلزىك ذ   ا١تمىىف: 301- 
 .394.  هناية السوؿ نرح منهاج الوصوؿ د . 772اللهىي   ا١تمىىف: 302- 
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أب ه: "اإلوقةه ا١تامودغ إلىلعه إلم صة  ظ  ْتكم شداذ  ون ب  ان يكىن نإلغا ادامه  مد   اللهىيواداه 
 . 303 هبت إله نئكحت يقم ى  ا ائق المخدايف ا حكام ن  نآخ  ا"

ا ول ائددق دكددد مددى د اجملمجدد  و ددى ا١تاددمودغ واإلهدداظد يف كدده اإلمعددديوُت ٬تدد  اهنهددا نمقدداىنن  حةدد  اممصددد 
اإلىل  إلئىفىل إلئ كم اإل داذ  بةههدا اصد  ا خدد داكددا ا دم شددومل اجملمجد  ند  حةد  كى ده اقةجدا نإلغدا ادامه 

 دو نئكحت تا ئه المهبامل ا حكام اإل داةحت اإل هةحت. وٮتماى اإلباح  اإلمعدي  اإل ان كى ه اٚت  وانه  ن  ا ول.

 ما قققو ا تهد   
اٟتدددىاأث واإلهدددىا ل وا١تادددمن ا   يف ا اةدددان  نددد ا حكدددام  مهزيددد ٭تقدددمل اجملمجددد  ا١تهدددامل يف كددد  ندددا يومقدددد إل

وا شخا   افن تعئمل ا ند ٔتدا يومقدد جإلةده ند  خد   الدمعان ن٠تد اة ا١تخمصدُت ا١تمهكهدُت إلة دةط ن١تاديفإلحت ائهدا 
 يف دإلددي ةهبغددذ ان يم دداوى اجملمجدد وناهددد اإلعددام  إلقودداا اإلعانددحت دا  ا   يهددزل اٟتكددم ائةجددا  وجن تعئددمل ا نددد ن

 .  اجملان  اإلوقجةحت وا٢تةبا  واإلدوابط اإل داةحت  جد ا٠تطيف اةجا ام ها ائةه يص ىوا اإلوماوى اٞتهااةحت  كو 
حةدددد  جن طديددددمل نعداددددحت ومددددىأ ا١تهددددامل يف ا حدددداأ وا اةددددان اإله ددددد ا١تاددددمنه  شدددددااط اإلصدددد حت  إلدددد ا اأىيف 

دإلددي يف تعديدد  ٖتقةددمل ا١تهددامل حةدد  دكدددوا انممجدداأ واجملمجدد  واإله ددد واإلهدداظد  ا فددىإلةىن اإلكئهددا  اإل اإلددحت ائددق
اي اجملمجد  اإلد ي مداىن الحاطدحت نإلكمدان واإلادهحت    وبةهىا ا ه ٬تمج  اةه ن   ى ا د  إلئب د  اد  ند اىك اإل دد 

 . 304 وٚتة  ن اىك اإل ديعحت
وكئها كا ت اإلها إلحت ش ي   اإلصئحت ب نإلحت اإلهصى  وتواَت ا وانلدمهبامل نهجدا  ااجملمجد   دى ا وُف بم قةدمل 
ا١تهددامل اةجدداس ودإلددي ١تددا إل يدده ندد  نئكددا  ياددمطة   ددا نعداددحت اقدده اإلهصددى  وجأىاك ائئجددا ونقموددةاتا  حةدد  ن 

ا د ىامجا ٖتددت   حدىت ٭تقدمل حتبى او فدع حتإلى جلددو  اممجدداأ و  دداةجدا ا١تعةهدحت جن وإلئعداَف  ا١تاداا ند   ناديفإلحتتىمد  
اددفن نقددام ٖتقةددمل ا١تهددامل  سوائددق اإلعهددىم  شددبه بطددداُتس اددا ند اةجددا افددعب إلئهادديفإلحت  اددفن كددان   ا أإلددحتأإلةدد  ندد

اإلعددد ول يف اتصدددااجم تهدددزيه إلدددة  ن ندددد اإلادددج   وٯتكددد  تىضدددةح دإلدددي نددد  خدددهل اإله دددد يف اإلع اإلدددحت نددد ه  ادددفن 
نإلع اإلددحت  أم ا طدددل اإل  و هنع هللا يضركدديفا بكددد   إلددة  نىضدد  جشددكالإلع اإلددحت نائددق  اطدددل اإل نإلع اإلددحت طددداُت وولددطس
ند  بئددىغ  ا  ن بد  اةجدحتاإلىلدط غانودد ه ا طددال  و د أىمدا  غدَت نه صددد  اإلطدداُت كهد  الدئم حد ي ا  وبددُت

                                       
 .206    2. يفإرناد الفحوؿ د . 1250اإل ىكان   ا١تمىىف: 303- 
  2. يفركضػػػة النػػػا ر كجنػػػة ادلنػػػا ر دددد   620. ابددد  م اندددحت   ا١تمدددىىف: 43   4. يفتيسػػػ  التحريػػػر دددد .  972اندددَت نأشددداه   ا١تمدددىىف: 304- 
  5. يفاألصػػػوؿ يف نػػػرح ا صػػػوؿ نفػػػا س دددد . 684. اإلقددددايف     164.  ادلستصػػػفا دددد . 505. اإلغدددزاِف   ا١تمدددىىف: 145 -144 
. ٖتقةدمل: ٤تهدىأ بد  دمحم اإليضاح لقوانيف االصطالح يف امدؿ كادلنػا رةه . 656اب  اٞتى ي  يىل  ب  اب  اإلدٛت    ا١تمىىف:  .1964 

  1م  مل1995 -ه1415  اإلقدا د : نكمبدحت ند بىِف  1991اإلاة  اإل غةم   ا ف  ىلاإلحت نامامَت  مانعحت لداإلوىىأ  ٔتا  مادد ب يطا ةدحت  
 .54 -53.  الرد علا ادلنطقييف د . 728اب  تةهةحت   ا١تمىىف: . 127 
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يف اإلمكداإلة  نهدامل  ا يقموةهاإلهص ائةه  ٦ت نقموةا انممجاأ لهبا  اتصال اإل خص ا١تعُت  ا  وتهزي   ىتبحت
  . 305  اإل جاأاإلعانحت و او ا ٠تافحتان مصان إلئىنا  ان    اإلحتاإلع 

 بوجددم كّئةددا  اإل ددديعحت واهددىم اأإلّمجددا وابمكدداى ا حكددام ا١تهالددبحت ائددق ضددىاجا  واجملمجدد  ٭تقددمل ا١تهددامل اإلعددام 
ودإلددددي إلدددد ممجا حةدددد  ن  نهجددددا بصددددىى انلم اددددانوخصىفددددا نددددا يمعئددددمل وتهزيئجددددا ائددددق ا١تكئوددددُت وا١تخدددداطبُت  

جد جن ا١تبدداح ن يبدداح إبطددهق  ا١تهددامل يف ا١تباحددا  يقم هجددا جن اجملمجدد  اٟتددادق ا١تددمهك   واأق ندد  دإلددي ٖتقةقدده 
 ب  يباح نٞتزة  وانا نإلهابحت إلئك  اجى جنا نطئىن اإلوع  او نطئىن اإلًتك.

اة قددمل اةجددا نهددامل انحمهددال اقِّددمل  و٦تددا ٭تقددمل اجملمجدد  ا١تهددامل اةدده ا١ت هددىان  اإلدديت ٖتمهدد  اك ددد ندد  نعددٌت 
إلئهصئ حت نإله د جُف تغَت احىال اإلهاا اإلزنا ةحت وا١تكا ةحت وا خهمةحت  ون ال دإلي نا د دب جإلةده ابد  اإلقدةم يف اد ِّ 
اإلطهَق ههاث بئوظ واحٍ  طئقحًت واح    كىهنا ا فئح إلئهائهُت    دا إلمغدَت اإلّزندان وبُعد  اإلعجد  ند  اإلادهحت وآاثِى 

 .ومةام لىق اإلم ئة  وا م اى ا بُت اإلهاا اإلقىم 
 حددىال  ودددىاأب ا١تعدادددحت  ددىى ه هللااجملمجدد  ٭تقددمل ا١تهدددامل ا٠تددا  حةددد  ج دده اأق وافددعب  ويقدددىم بدده نددد  ى مددو 
او  ة اإلمكددداإلة ابددداأب اإلهجدددىضإلمكددداإلة   وفددد  ا ائدددق تدددا ائدددق ٖتهددد  اجأىاكجدددا  ومى  اخدددمهل أىمدددا و  اإلعبددداأ
كد   ود  ندا يهالدب   ٭تهد  ائدق  اه قدمل ا١تهدامل  جهدا ٕتهبجدااإلعامئدحت او ئ  دىب إل   د ا  ون ى أوهنا ضعوجا
 يف جطاى ا١تقصىأ اإل داذ يف تئقذ اإلمكاإلة . ن  احكام اإلهصى  حا٢تا 

ويقدددددىم اجملمجددددد  ا١تقةددددد   او فددددداحب انممجددددداأ اٞتزادددددذ  نإله دددددد يف ا ندددددىى ا١تادددددمن    واإلقوددددداا اإلطاىادددددحت  
اة  إلةكىن انممجاأ اةجا ٚتااَةا واإلومدىى شدىىى  ادهو  ائدق دإلديس ويام ب إله يف   ه اٟتاإلحت ان ي اوى اإلعئه

٬تب ائةده ان يادمعُت أب د  ا٠تد   وانخمصدا  إلةك دوىا إلده حقةقدحت ندا ٮتودق ائةده يف اإلقوداا ا١تادمن    إلةهدزل 
   اٞتهااذ.ٖتقةمل ا١تهامل اةجا ننممجاأ نا اإلقواا اإلعانحت اعئق اجملمج    وا 306 اٟتكم اإل داذ ا١تهالب ائةجا

 ققق ادلناط مبسالك أدلة مشركعية األحكاـ: ادلفي ثالثادلطلب ال
 تعري  ادلفي

 دى اإلد ي أىا اإلوقدده ائدق احدد  ا١تد ا ب اإلوقجةددحت  واددل احكانده  وفدداى اإلهداا يقصدد و ه ١تعدادحت احكددام 
اةدده ان يكددىن اإل ددد   ويادديفإلى ه ادد  انددىى اإلدد ي . و دد ا اإلمعديدد  يهطبددمل ائددق اصدددان اٟتاضددد  واإلدد ي ن ي ددًتمل 

                                       
. ابددد  مدددةم اٞتى يدددحت  دمحم بددد  اا بكدددد بددد  ايدددىن   ا١تمدددىىف: 25 -13   5. يف226   1. يفادلوافقػػػات  دددد .790اإل ددداطل   ا١تمدددىىف:  305- 

  3  يف1م  مل1991 - دد1411بددا ةم  بدَتو : أاى اإلكمدب اإلعئهةدحت  . ٖتقةدمل: دمحم ابد  اإلادهم جإعالـ ادلوقعيف عن رب العػادليف د . 751
 .11 -7  . ا اق. "ن  ٭تقمل ا١تهامل".44 
  2م  مل2006 - دد1427. أن مل  لىىا: أاى ا٠تدَت إلئطباادحت واإله دد واإلمى يد   الوجي  يف أصوؿ الفقو اإلسالمياإلزحةئذ  دمحم نصطوق. 306- 
 . 380   2يف

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



108 
 

 . 307 ا١تويت ٣تمج ا نطئقا  ودإلي خهاا إلئقدون ا وُف اإليت كان ا١تويت اةجا  ى اإلوقةه اجملمج 

 ما قققو ادلفي
ندا  ا١تويت ٭تقمل ا١تهامل  نإله د يف ا١تااا  ا١تطدوححت ائةه  وتعةُت اإلبان اإليت ته ىيف ٖتمه  إلةطبمل ائةجدا حكدم

إلمعةدُت حكدم ند  ا حكدام  ج٪تدا يكدىن  و غدَت نعئدىمعدادحت حكدم ١تإلئىفدىل   يكىننممجاأ  جها ناو   أخئت ٖتمه
 . 308   واه  ا١تويت   ا يعدل اإلةىم نإلمكةة  اإلوقجذ أ نايفإلحت ٤ت ائقه ئىنحت إلةطبقا١تع

 

ادداإلومىى يف  ددد ه اٟتاإلددحت ٗتدددمص بمهزيدد  اٟتكدددم اإل ددداذ ا١تعددددول ائددق ناددديفإلحت نعةهددحتس ومددد  تكددىن نادددمن   
ائةجدددا ٭تمدددايف ١تزيددد  نددد  جاهدددال اإله دددد يف اإلصدددىى اٞتزاةدددحت  وجأىاك ندددا اشدددمهئت ائةددده نددد  واهددد  ا تهزيددد  ا حكدددام 

اوفددال  إلةقددىم ا١تودديت إبإلغدداة نددا خدداإل  مىاادد  اإل ددد   وجبقدداة نددا وااقجددا  و دد ا ٭تمددايف جُف اقدده خددا ٍّ  وإلدٔتددا ن 
 .   309 ااحتيمقهه كّ  اإلوقجاة  وإلدٔتا يعنز اهه ن  إلة  إله ن  طىي  اةه   ن اإلومةا أىبحت وفه

ه  حددىت ن يقدد  اإلهدداا يف هللا ونددا حدندد هئوصدد  بددُت نددا احئددويعمددٍت ا١تودديت بم قةددمل نهددامل ا حكددام اٞتزاةددحت  إل
اإلوقجدداة بمقديددد اٟتدد وأ وا حكددام اٞتزاةددا  اإلدديت  ددذ  -اي: ا ددمم -اٟتدددام  ويف دإلددي يقددىل اإل دداطل: "وج٪تددا َاددٌَت 

هدد  ٔتقموددق اإلطددىاى  اإلعاىضددحت  وكدديفهنم واموددىن إلئهدداا يف ن ددان اإلمهددا   وا١ت دداححت وا خدد  نٟت ددىب ا٠تافددحت  واإلع
اممجاأ م ائق خط اإلوص  بدُت ندا احد  هللا وندا حددم  حدىت ن يمنداو وا ندا احد  هللا جُف ندا حددم  اجدم ٭تققدىن 
إلئهدداا نهددامل  دد ه ا حكددام ْتاددب اإلىمدداا  ا٠تافددحت  حددُت فدداى اإلم دداح ىٔتددا اأى جُف نقاىبددحت اٟتدد  اإلوافدد   اجددم 

نقاىبمدده وٯتهعددىهنم ادد [ ن اخئددحت اٟتهددق  وجدا  ل احدد  م يبددُت إلدده اإلطديددمل ا١تىفدد  جُف ا٠تدددويف ادد  يزاددىهنم ادد  ]
دإلددي يف كدد  مزاةددحت آخدد ي  ْتنددز م  ى  نإل دد    و ى  نإلئددُت اجدد ا اإلددههط  ددى كددان ٣تددال اممجدداأ اإلوقجدداة وجاه 

 . 310 ٖتدوا"

كبددَت  اإلاثى ا  دا نإلاةالددحت اإل ددداةحت   ا١تمعئقددحتكاإلقودداا ن بدد   جهددا ندد  اإلمهبةدده ائددق ان اإلقودداا اإلعانددحت   و 
اجملددددان  اإلوقجةددددحت  او  ندددد  خددددهلإلومدددداوى اٞتهااةددددحت  ن اإله ددددد  ددددا يفهجددددىض ٬تددددب اإلائددددق شددددعب او مددددىم او انددددحت 
ندد  ٚتةدد   ا١تطدوحددحت ةه دددوا يف ا١تادديفإلحتإل  واإلاةالددةُتندد  اإلعئهدداة وا٠تدد اة  ادد أا كبددَتا ا١تددا٘تدا  اإلكدد ى واإلدديت توددم

اه د   د ه اإلومداوى ا١تمعئقدحت  اداأل اةجدا داي إلد اإلعهد  ائدق اإلمىفد و  إلي ٕتهبا إلآلاثى اإلائبةحت اإلعاندحت ود  اٞتىا ب
ب عب او طااوحت كبَت   كهايفإلحت جادهن اإلوة ىاإلةدحت يف جمئدةم ند  ا مداإلةم  ن يهبغدذ ان يهوددأ  دا اداَف واحد   نجهدا 

                                       
 .380 -379   2ا١تص ى  واه. يف307- 
 .  ا١تكمبحت اإل انئحت .4   1. يفموسوعة الفقو اإلسالمي ادلصرية308- 
 .7  ا اق. "ن  ٭تقمل ا١تهامل".309- 
 .239 -238   5. يفادلوافقات د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 310- 
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. ي ده  ٚتدا َت ائهداة اإلبئد  ا١تدداأ اإله دد  311 ائت ندتبمه  ب  ٬تب ادضجا ائق اجملان  اإلوقجةدحت  او ندا٘تد كبدَت
      يف موةمه  او ي ه  ٚتا َت ائهاة ا نحت ا١تداأ اإله د يف موةمجا.

  

                                       
.  ىيخ  http://www.majlis-iq.com/details-726.html. 2/2/2013. بياف يف حكم الفيدرالية٣تئ  ائهاة اإلعداق. 311- 

 .31/3/2016انطه : 
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 تحلجاج  زلققو ادلناط :الثالث بحثادل

 ققق ادلناط تحلجاج : القاضيادلطلب األكؿ
 تعري  القاضي

تعدي  اإلقاضذ ا  تعديد  اإلقوداة جد ج ده اهئده  إلد ا بعدض اإلعئهداة يكمودذ بمعديد  اإلقوداة أون  ن يهوي 
. وبعدض اإلعئهداة  312 ا  دد: موداةدُكِدَد  ماضدذاإلقاضذ  و  ا اهئت ا١تىلىاحت اإلوقجةحت اإلكىيمةحت  اوذ نصدطئح 

 اادأ إله تعديوا نامقه كا١تهاوي. 
أب ه: "ن   صبه النام بهاحةحت ٥تصىفحت  إلةهود   دا ا حكدام  وأيخد  ائدق ايد ي نددتكل  ا١تهاوياداه وم  

 . 313 "خهل اٟتمل
 . 314 "ن  يقوذ بُت اإلهاا ْتكم اإل د " ةب أب ه:مواداه ابى 

  وند  يقودذ بدُت اإلهداا ْتكدم اإل دد   اإلقداط  إلكندىى اكدم ٢تدا" أب ده: اإلقاضدذ اُددِّل ا١تعنم اإلىلةطويف 
ونقدددده اإلدٝتدددذ  .ونددد  تعةهددده اإل وإلدددحت إلئه دددد يف ا٠تصدددىنا  واإلددد ااوى وجفددد اى ا حكدددام اإلددديت يدا دددا طبقدددا إلئقدددا ىن

 .   315 "جح ى أوى اإلقواة  يف  موا 
ونإله د يف اإلمعاىي  اإلادابقحت ي جدد ان ا١تهداوي مصدد اإلقاضدذ ائدق ند  يعةهده حداكم اإلبئد   حةد  ان تعةدُت 

ئدد  ندد  حدداكم ومددب ائددق ا دد  اإلبئدد   صددب مدداض إلئودددوى . ومدد  مصددد اإلقوددا  ندد  نجددام اٟتكددام  اددفن خئددت اإلب
اإلقاضذ ائق ن  ٭تكم نإل ديعحت  ودإلي اهه ٔتدا ائةده اإلوقجداة ادفهنم اهد نا يمهداوإلىن احكدام اإلقاضدذ  ةبمابى 

يقصدد ون ندد  ٭تكدددم نإل ددديعحت. ويف ا١تعنددم اإلىلدددةط ٚتدد  بدددُت اإلمعديدد  اإلئغددىي وانفدددطهح اإل ددداذ واإلقدددا ىن  
مددال ابددى بكددد: مددال ا دد  اٟتندددا : " . و دد ا تعديددد  إلغددىي حةدد اإلقدداط  إلكنددىى اكددم ٢تدداذ أب دده اعدددل اإلقاضدد

  ون    دكدد ان اإلقاضدذ اإلد ي ٭تكدم نإل دديعحت و د ا ندا  316 "اإلقاضذ يف اإلئغحت نعهاه: اإلقاط  إلكنىى اكم ٢تا
اة اإلقدا ىن  ادفن كدان اإلقدا ىن ائةه اإلوقجاة  وك إلي دكد ان اإلقاضذ ن  ٭تكم نإلقا ىن  و  ا ائق ندا ائةده ائهد

 وضعةا اةاهق اإلقاضذ اه  اإلوقجاة ماضذ اإلودوى . 
اإلىامدب تىاد دا يف اإلقاضدذ  ونهجدا ان يكدىن ٣تمجد ا اي:  ماضذ اإلودوى   ى ند  اقد  اةده بعدض اإل ددوملو 

جدى ماضدذ بئ  ىتبحت انممجاأ يف ا حكدام اإل دداةحت واإلقوداة  دا  وادمل شددومل انممجداأ ا١تعمد    ادفن كدان نقئد ا ا

                                       
 . 242    32. يفادلوسوعة الفقهية الكويتية312- 
اب  ا٠تاإلمل  38: ااَف اإلكمب اإلقا د . التوقي  علا مهمات التعاري  . د 1031  اب  اإلدؤول ب   يف اإلعاىاُت ب  ائذ   ا١تمىىف: ا١تهاوي313- 

 . 266   1م  مل1990 - د1410هدو   
 . م1993تصىيد:   2  ملم1988 - د1408 أاى اإلوكد.: لىىيحت  أن مل. لغة كاصطالحاالقاموس الفقهي  .لع ي  مةبابى 314- 
 . 743   2. يفادلعجم الوسيا٣ته  اإلئغحت اإلعدبةحت نإلقا د . 315- 
 . 170   9يف .هتذيب اللغة د . 370   ا١تمىىف: ا   دي316- 
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. وندددد  نن اوُف ان ندددد  ٭تكددددم نإلقددددا ىن اإلىضددددعذ اجددددى نهدددد ىيف يف ناددددهق ماضددددذ اإلودددددوى  اهدددد   317 اإلودددددوى 
 اإلوقجاة. 

 نركط القاضي زلقق ادلناط
اإلقاضذ اإل ي ٭تقمل ا١تهامل  ى ن  تدىاد  اةده شددومل فد حت تدىِف اإلقوداة  و دذ ان يكدىن نادئها  ادامه  

دكدددا  اطهددا  نكئوددا  ٣تمجدد ا  دا كودداة  ناقددحت نإلقودداة. و٬تددب تىإلةددحت  نإلغددا  حدددا  نمكئهددا  ٝتةعددا  بصددَتا  ادد ن 
ا ن   اا ن   حادب النكدان  ويف حدال َف يمدىاد ا ن د س ااإلوددوى  تقمودذ ان يدىُف ااد ل ا١تقئد ي  وااداجهدا 

ان  . ائهدا 318 نإلمقئة   وا ود  اإلوالدقُت وامئجهدا شددا... و كد ا  ودإلدي حدىت ن تمعطد  ا حكدام وٮتمد  اإله دام
 بعض اإل دومل اإلاابقحت نىض  خهل بُت ا   اإلعئم.

 ما قققو القاضيادلطلب الثاين: 
٭تقددمل اإلقاضددذ ا١تهددامل يف اٟتنددايف إلكدد  موددةحت تعدددض ائةدده لددىاة اتعئقددت إبهبددا  حاأهددحٍت نعةهددحت  او بوصددِ  

 ا٠تصىنا  او بقطِ  ا١تها اا  ... جٍف  ٦تا يه ىيف ٖتت نن اإلقواة. 
اإل ااوى اعئةه ٖتقةمل نهدامل اإلقااد   اإلقودااةحت "اإلبةهدحت ائدق ا١تد اذ  واإلةهدُت ائدق ا١تد اق افدا اىاأ اإله د يف 

افد  اإلقوداة    اا١تد اذ ند  ا١تد اق ائةده  و د حدىت يعددل حاأهحتاإله د يف  س حة  ن ٯتك  إلئقاضذ 319 ائةه"
قدداة  اف ده يه دد ودإلي ننممجداأ يف ىأ اإلد ااوى جُف ا أإلدحت    اإله دد يف خصدى  اإلقودةحت ادفن كا دت وفدةحت إلئو

يف ااةددان ا شدددخا  إلة قدددمل ادددةجم نهددامل اإلوقدددد  ويف دإلدددي طدددداُت وولدددطس طدددل اائدددق و دددى دو اإلغدددٌت واإلادددعحت 
اإل ي خاىيف اإلوقد مطعا  وطدل اأم و ى ن  ن ٯتئي شذة و ى أاخ  اإلوقد مطعدا  وبةهجهدا ك دَت ٦تد   دم ٤تد  

إلي يف مودداا  وقددا  اإلزومددا  واإلقدددان س نإله ددد ٖتقةددمل نإله ددد وانممجدداأ لٟتددامجم أبحدد  اإلطددداُت  وا نددد كدد 
قدةم بكىندحت اٟت نإله دد يفٟتال ا١تهَومل ائةه وا١تهِومل  وحال اإلىمت واإلبةبحت واجملمه  وانىى اخدى ن ته صد  وكد إلي 

 ولااد اإلقواا.  اىوش اٞتهاا  و ا١تمئوا  
 -بُت دإلدي اإلقددايف مدااًه: "ندا اعئدهوٮتمص اإلهجىض أباباة اإلقواة نإلقوا  اإل ي  يعةهجم ون  ا نىى  وم  

بطديددمل اٟتكددم كاإلمهئةددي نإل ددوعحت  وااددى  ا  ك ددحت واإلعقددىأ  واإلمطئةددمل نلاادداى اهدد   -ائةدده اإلصدده  واإلاددهم

                                       
. ونعدده: حاشددةحت النددام ابدد  اٟتهةدد  اإل دددوان  يف نػػرح ادلنهػػاجحتفػػة ا تػػاج  ددد . 974ابدد  حنددد ا٢تةمهددذ  اٛتدد  بدد  دمحم بدد  ائددذ   ا١تمددىىف: 317- 

 -114   10م   أ.مل   يف1983 - دد1357نصدد: ا١تكمبدحت اإلمناىيدحت اإلكد ى    .992وحاشةحت النام اٛت  بد  مالدم اإلعبداأي   ا١تمدىىف: 
 .166   13. يفادلوسوعة الفقهية الكويتية .115

 . 293 -291   33ا١تص ى  واه. يف318- 
 ددد ا حددد ي  يف جلدددهاأه نقدددال ودمحم بددد  ابةددد  هللا اإلعد ندددذ يودددع  يف اٟتددد ي  نددد  مبددد  حو ددده  ضدددعوه ابددد  ا١تبددداىك  وغدددَته.  اإلًتنددد ي:مدددال 319- 

  3. نن نددا مددداة يف ان اإلبةهدددحت ائدددق ا١تدد اذ  واإلةهدددُت ائدددق ا١تددد اق ائةددده. يفسػػػنن الرتمػػػذم ددد . 279وفدد  ه ا إلبدددان. اإلًتنددد ي   ا١تمدددىىف: 
 .1341  ىمم اٟت ي 618 
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تعدد ى ال ودداق واليددهة واإلوةبددحت. و٨تددى دإلددي: ادده ٬تددى   حدد  ان يقدد م ائةدده جن ْتكددم اٟتدداكم يف اإلىمددت اٟتاضددد  
  -ملسو هيلع هللا ىلص -َف يقدددددددى تئددددددي ا نددددددىى جن نٟتكددددددم  امكددددددىن انمدددددده بعدددددد ه -ائةدددددده اإلاددددددهم -    دددددده-ملسو هيلع هللا ىلص -اممدددددد اة بدددددده
 .   320 ك إلي"

واندددا ندددا يقدددىم بددده ا ددد  اإلعئدددم واإلصدددهح واإلىما دددحت نددد  اإلادددعذ يف حددد  اإلهزاادددا  بدددُت اإلهددداا اجدددى نددد  نن 
اإلصددئح ن اإلقودداة  حةدد  ج دده ن جإلددزام اةدده  ادده ٯتهدد  نهدده نددا أام يف الطدداى اإل ددداذ  اددفن تعدد اه إلم كددةم اادددال 

 تمعاىض ن  ا حكام اإل داةحت اف ه يصبح اهه غَت مااز.  
ا  هدحت اٟتكددام اإلدديت ٕتددي ائددق ايدد يجم ا حكدام  ْتاددب نددا تقمودةه ا حددىال وا ندداك   واإلقوداة   ددام ندد 

وا  نددان  اقدد  ٕتدددي اإلقودداا كئجددا يف ٤تكهددحت واحدد    او مدد  ٗتددمص بعددض ادداكم بددبعض اإلقودداا  إبمددداةا  
ََت دإلدددي ون وولددداا  نمهىادددحت  وىٔتدددا يادددهق اٟتددداكم ماضدددةا او ٤تمادددبا  او واإلددددَذ ن اإلددددم او فددداحَب شددددطحت  او غددد

   .   321 ن اححت يف انفطهح  واإلىامب يف ك  دإلي ٖتقةمل نهامل اإلع ل ٔتقموق اإل ديعحت اللهنةحت

 الفرؽ بيف القضاء كاإلفتاء 
يمنئددق اإلودددق بددُت اإلقودداة والامدداة أبن مددداى اإلقاضددذ نئددزم  بةههددا امددىى ا١تودديت نعئهددحت غددَت نئزنددحت  اكه٫تددا 

 .   322 اإلقواة ا  اإلومىى نلإلزام ي جدان حكم اإل د  يف اإلىامعحت  ويمهةز
و٬تددب ائددق اإلقوددا  ن دداوى  ا١تومددُت  يف مودداا اإلهددىا ل اإلدديت َف يمقدد م اةجددا مددىل ١تمبددى   او نددا اخمئدد  اةدده 

اممددد اة نإلصددد ابحت  وٞتدددىا  ان ٮتودددق ائدددق اإلقاضدددذ نددد  احكدددام اٟتدددىاأث  نددد  ناددداا  انممجددداأ  ودإلدددياإلعئهددداة 
  كهدددا دكدددد اجملمجددد  يف اممجددداأه ن دإلدددي نددد  اإلمقصدددذ اإلىامدددب ائدددقواإلهدددىا ل ندددا يكدددىن ائهددده اهددد  غدددَته  وإلكدددى 

جملئددد  شددددىىى  ومددد  اشددددمجد ا ددد  ا  دددد إل  بمه دددةم اإل ددددىىى وتطىيد دددا  واخمةدددداى خدددَت  اإلعئهدددداةا١تددداوىأي وغددددَته  
اإلعئهاة يف ٣تئ  شدىىى ا حكدام مبد  جفد اى ا حكدام يف اإلقوداا ا١تعدوضدحت  ا حكام  وجإلزام اإلقوا  أبخ  ىاي

 .   323 ائةجم
ونا لبمل م  مة  يف اإلقوا  اإل ي  وفئىا ىتبحت انممجداأ  واهد نا تمعددض كمدب اإلوقده  حكدام اإلقاضدذ ج٪تدا 
تقصدد  بدد إلي ندد  تددىاد  اةدده اإل دددومل اإله نددحت إلئقودداة ندد  انممجدداأ وغددَته  اهدد  نن اوُف ان موددا  اإلودددوى  

 ٬تب ائةجم ن اوى  ا١تومُت واجملمج ي  ايوا. 

                                       
. اإلحكاـ يف دتيي  الفتاكل عن األحكاـ كتصػرفات القاضػي كاإلمػاـ د .  684اإلقدايف  اٛت  ب  جأىي  ب  اب  اإلدٛت   ا١تاإلكذ   ا١تمىىف: 320- 

 .108   2م  مل1995 - د1416اامٌت به: اب  اإلوماح ابى غ    بَتو   إلبهان: أاى اإلب ااد اللهنةحت إلئطبااحت واإله د واإلمى ي   
  .389   35. يفرلمػػػػػوع الفتػػػػػاكل دددددد . 728. ابددددد  تةهةدددددحت   ا١تمدددددىىف: 15 -12   5يفادلوافقػػػػػات.  دددددد . 790اإل ددددداطل   ا١تمدددددىىف:  321- 

 .  ا١تكمبحت اإل انئحت . 4   1. يفموسوعة الفقو اإلسالمي ادلصرية
 . 284 -283   33يف .ادلوسوعة الفقهية الكويتية322- 
 .9  ا اق. "ن  ٭تقمل ا١تهامل".323- 
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 دلناط مبسالك كقوع األحكاـزلققو ا :بحث الرابعادل

 ققق ادلناط مبسالك كقوع األحكاـ : اخلب ادلطلب األكؿ

 تعري  اخلب  لغة كاصطالحا
 اخلب  لغة 

ونهه مى٢تم: خ   ائق حقةقمه   به اإلعئمو  ندن  عداحتا٠ت   بكاد ا٠تاة وضهجاس نص ى خ   وتعٍت ا١ت
  اجذ اإلعئم ب ماامل انىى اإل ذة  وا١تعداحت ببىاطهه. وا   ا٠ت   اف ا ا  ودو ا٠ت   مهادات حقةقنإل ذةس اي 

اإل ي ٮت  اإل ذة بعئهه. وا٠تبَت: فةغحت نباإلغحت  ن   ائةم  واٞته  خ اة. والمعه  يف نعداحت كهه اإل ذة 
ن  اٝتاة هللا تعاُف  و ى ا١تطئ     وا٠تبَت الم 59   اإلودمان: اَاْليَفْل بِِه َخِبَتًاوحقةقمه  مال هللا تعاُف: 

  اإلعاَف ٔتا كان ونا يكىن. وا٠تبَت نإل ذة اإلعاَف به  وم  ماة يف ا١ت    ائق حت اإل ذة واإلعاَف بكهجهائق حقةق
 ا٠تبَت لقطت . 

 اخلب  اصطالحا 
 واد ىاطهده. اإلئغدىي  ادا٠تبَت: اإلعداَف ْتقةقدحت اإل دذة وأمااقده وب نعهاها   ن ٮتديف ا١تعٌت انفطهحذ إلئخبَت 

اإله دد يف مةهدحت و  ا١تعدادحت اب  ااب ي  ان ا   اإلبصدَت   دم ا د  م  بُت  و إلبصَت ون ١تعداحتبعض اإلوقجاة ا  ا٠ت   ن
   . 324  ا شةاةيف تق يد مةهحت  جإلةجم اإلقاضذ يدم ودكد ان  شةاة ا 

 نركط اخلب  
ٔتقافددد  ا١تىضدددى  ا١تخدددمص بددده وب مااقددده ي دددًتمل يف ا٠تبدددَت اإلهددداظد يف ناددداا  ٖتقةدددمل ا١تهدددامل ان يكدددىن اا١تدددا 

وا ندداض واإلعةدىن   ويدحتا أيف إلعئدم نا  واإلطبةدب اةى دوحاهجا و  وبىاطهه  ااإلصا   ٮتمص نإلعئم يف اإلصهااا 
يف فد حت اإلقادهحت  وا١تالدح يف  الدباإلعةدىن اةجدا  واٟت اإلىمدىل ائدقاإلادئ  و  حتمةهد نإلعئدم يف لىاق ن اإلعاىلو 

 وان ا٢تم ٦ت  ٭تققىن ا١تهامل يف اخمصافجم  تكوةجم ا٠ت   يف اخمصافجم.   اك   انةاضذتق يد ا ى 
ون ي دًتمل يف ا٠تد اة ان يكى ددىا ائهداة نإلعدبةددحت ون ٔتقافد  اإل دديعحت  ودإلددي إلكدىن اخمصافددجم ٤تد  ا٠تدد   

 ن يومقد إل إلي  وٯتك  انلم نل ائق دإلي ٔتا يئذ:

                                       
. اقدمل: ضدبطه وفد  ه ٚتاادحت ند  اإلعئهداة إبشددال اإلهاشدد  التعريفػات دد . 816ائذ ب  دمحم ب  ائدذ اإلدزي  اإل ددي    ا١تمدىىف:  اٞتدمان 324- 

جج العػػركس مػػن جػػواىر  ددد . 1205. ندتوددق اإلز بةدد ي   ا١تمددىىف: 97   1م. مل1983 - ددد1403بددَتو س إلبهددان: أاى اإلكمددب اإلعئهةددحت. 
. مئعندذ  112. ابى مةب. اإلقدانىا اإلوقجدذ.  215   1. يفادلعجم الوسياحت اإلعدبةحت نإلقا د . . ٣ته  اإلئغ128   11. يفالقاموس

 .17   19. يفادلوسوعة الفقهية الكويتية .193.  معجم لغة الفقهاءوحان  فاأق مهةل. 
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اإلعدبةدحت واإل ددديعحت يداأي جُف اقدد اهنم او  د ىتم  ٦تددا  جإلدزام ا٠تد اة يف كدد  ائدم وفددهااحت  نإلعئدم بعئددىم .1
 يىم  يف اإلوةمل واٟتديف.

ائدددم وفدددهااحت  نإلعئدددم ٔتقافددد  اإل دددديعحت  يددداأي جُف اددد م اددد  م خددد اة أون  جإلدددزام ا٠تددد اة يف كددد  .2
  عدبةددحت واإل ددديعحتاإلعئددىم ندد  اٞتجددال نإل ىلحصدد اإلدد ي يدد ل ائددقائهجددم  ددا  ودإلددي خددهل اإلىامدد  

 إل ديعحت.   يهكدون ااإل ياإلكواى  اوه ا 
ٔتدددا مئددد وا اةددده  نددد  دوي ا١تعدادددحت واإلعئدددمندددا أاندددىا إلئخددد اة ن ندددىى اإلددديت ٖتمدددايف ٠تددد    اإلعئهددداة  تقئةددد  .3

 . 325 تقئة  إلئخ اة يف ٖتقةمل ا١تهاملويف دإلي خافحت  
اهو  ائق دإليس افن ا٠ت اة يف ك  ائم وفدهااحت نطئدىن ندهجم اإلدمكئم يف ٣تدال اإلود  اإلد ي اخمصدىا اةده  

المهبامل ا حكام وتهزيئجا ائق اإلىماا  اج ا اجملال يبقق ند  اخمصدا  اجملمجد ي  واإلوقجداة  وا١تطئدىن  جهدا  وانا
اإلمعاون بُت ا٠تبدَت واإلوقةده  تعداوان يقدىم ائدق اإلمكاند  ن اٟتئدىل  اةقد م ا٠تبدَت ا١تدا د فداحب اإلمخصدص اإلد مةمل 

وقةده إلمهزيد  اٟتكدم ائةجدا  وند    يطبدمل حكهجدا نا اهد ه ند  نعئىندا  اد  ا١تاديفإلحت ا١تخدمص  دا  ويه دد اةجدا اإل
ا١تخاطب اةجا  ون ٭ت  اإلوقةه ٤ت  ا٠تبَت  ون ٭ت  ا٠تبَت ٤ت  اإلوقةه  وج٪تا يمعداوانن ويمكدانهن  ويف دإلدي يقدىل 

ن يعددٍت أبي حددال  –ابدد  اٟتهةدد  ا دداق: "اإلدمددى  جُف ا دد  ا٠تدد   يف ٖتقةددمل ا١تهددامل يف ا١تادداا  ا١تمعئقددحت بعئددىنجم
إلددة      ن اإله ددد اإلوقجددذ كهددا  ددى نعئددىمجاطدداة م لددئطحت تقديددد اٟتكددم اإل ددداذ يف  دد ه ا١تادداا  –حددىالندد  ا 

نقمصددداً ائددق ٖتقةددمل ا١تهددامل ا اددب  بدد  يمطئددب نه ىنددحت نمكانئددحت ندد  ائددىم اإلىلدداا  وا١تقافدد س كدداإلعئم ن أإلددحت 
٬تهدد  بددُت افددىل اإله ددد اإلوقجددذ اإل دداةحت  ومىاادد  اإلئغددحت اإلعدبةددحت  وافددىل اإلوقدده  ونقافدد  اإلم دددي   اددفن ومدد  ندد  

 . 326 واٟت ق بعئم نمخّصص يمعئمل ن١تايفإلحت ا١تب ىهحت  ابجا و عهت"
ونإلماِف اعه  اإلمىمه إلهلمعا حت ن٠تبَت لىاة اكا ت انلمعا حت ن  مب  اإلوقةه او ا١تامويت ن ب  ند  اإلب د  

  ن ب  ند  اإلب د  واإلم ددي ا  ا٠تبَت ا١تا د فاحب اإلمخصص اإل مةمل  ون يكوذ اإلدمى   ي ٥تمص كان  ب
ا  ا٠تبَت ا١تمهةز يف ٣تاإله  و  ا حة ها احمةل  ف ان ا٠ت ا   وانا ا١تااا  اإلباةطحت واإليت ٯتك  جأىاكجدا ند  
مب  اإلوقةه او اإلااا  اج ه ن ٬تى  اإلمقئة  اةجا  وم  ن   ٢تا اإلقدايف بقىإله: "ون ٬تدى  إلعداَف ون ما د  اإلمقئةد  يف 

 .   327 ن ا  " وال اإل ه    ه 
 و كاخلب التعاكف بيف الفقي مسالك

دكددد بعددض ا دد  اإلعئددم ناددئكُت  وننلمقصدداة تىفدد  اإلباحدد  جُف  بددُت اإلوقةدده وا٠تبددَت يف نادداإلي اإلمعدداون

                                       
 .129 -128   5. يفادلوافقات د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 325- 
 .19  ا اق. "ن  ٭تقمل ا١تهامل".326- 
. اقدمل: دمحم حندذ  وآخددون  بدَتو : أاى اإلغددن اللدهنذ  الػذخ ة دد . 684قدايف  اٛت  ب  جأىي  بد  ابد  اإلددٛت  ا١تداإلكذ   ا١تمدىىف: اإل327- 

 .143   1  يف1م  مل1994
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   نائي اثإل  ت م  اٟتامحت جإلةه يف اإلهىا ل وا١تامن ا .
اإله دد اةده  وند    يقدىم اإلوقةده : ان يق م ا٠تبَت ندا اهد ه ند  نعئىندا  حدىل ا١تىضدى  ا١تدداأ ا١تائي ا ول

 بمصىىه وتكةةوه  ل زال اٟتكم ائةه  وغاإلبا نا يكىن دإلي يف اإلهىا ل وا١تامن ا  وا١تااا  اإلعانحت.
واهنددا جن َف تاددقطه اددفن   ددىه نهددُت ّت تعدداًف طبةبددحت ٥تمصددحت نددا د  اندددا  امخ  ددا اهنددا حاندد  ناون ددال دإلددي: 

يف تقديددد اإلطبةبددحت واإلدد ي يددهص ائددق ان بقدداة اٞتهددُت يف  ا١تودديت اةه ددد حةاتددا ٖتددت خطددد ٤تقددمل    ٖتةئجددا إلئهودديت
  اةودديت ٢تددا ّتددىا  جلددقامل اٞتهددُت حددىت وجن كددان اهددده اك ددد ندد  اىبعددحت اشددجد بطدد  اندده خطددد ٤تقددمل ائددق حةاتددا 

  ودإلي  ن حةاتا ٤تققحت وحةا  مهةهجا ن هى حت واٟتواب ائق اقمل نق م ائق ا١ت هىن.

يبددُت اإلوقةده اٟتكددم اإل دداذ يف ا١تىضددى  ا١تطددوح    ٭تةدد  ا١تادمويت ائددق ا٠تبدَت ا١تخددمص اإل دان: ان ا١تادئي 
 لهبا  ا١تهامل اةه.

ون ال دإلي: ان تايفل اٟتان  ا  حكم جلدقامل اٞتهدُت ا١ت دىه  اةبدُت ٢تدا ا١توديت ا ده ن ٬تدى  جلدقامل اٞتهدُت 
ق حةاتدددا    ٭تةئجدددا ائدددق اإلطبةبدددحت جن كدددان اهدددده اىبعدددحت اشدددجد اهدددا ادددىق  جن جن كدددان يف دإلدددي خطدددد ٤تقدددمل ائددد

ا١تخمصددحت ا١تددا د  واإلدديت تقددىم بدد وى ا إبهبددا  ا٠تطددد اقددمل ائةجددا اماددقط اٞتهددُت او بهوةدده ادده تاددقطه  وكدد  دإلددي 
 ا١تويت  و ك ا يف ك  ا١تااا .  ا ١تا ااىت بهتطبةق

ك دد  ا٠تدد اة ادد  طبةعددحت ا١تاددئي اإل اإلدد : ان ٬تمهدد  ا٠تدد اة واإلوقجدداة ويمهام ددىن يف ا١تادديفإلحت ا١تطدوحددحت  اة
ا١تىضدددى  وحقةقمددده  ويبدددُت اإلوقجددداة اٟتكدددم اةددده  وتادددمهد ا١تهام دددحت حدددىت تمودددح ا١تاددديفإلحت ويكمهددد  تصدددىى ا  اةهدددزل 

 اإلوقجاة اٟتكم ائةجا  وت م  اٟتامحت ٢ت ا ا١تائي يف ا١تااا  اإلها إلحت وا١تامن  .

خددد  أون ان ٭تدد  اإلوقجدداة نكددان وبدد إلي ٭تصدد  اإلمكاندد  بددُت اإلوقجدداة وا٠تدد اة  اةمعدداون كدد  نددهجم ندد  ا 
 ا٠ت اة او ا٠ت اة نكان اإلوقجاة  اةقىم ا ند ائق اإلمكان  واإلمعاون ن الإلغاة والمصاة.

 ما قققو اخلب 
٭تقمل ا٠تبَت ا١تهامل يف ك  نا يومقد جإلةه اجملمجد  وا١توديت واإلقاضدذ ند  نعدادحت حقةقدحت ا١تاديفإلحت ا١تدداأ اإله دد اةجدا  

   .ُت ا٠تبَت وبُت اجملمج  وا١تويت واإلوقةهن دإلي نإلمعاون بويكى 

 حتقق ادلناط مبسالك كقوع األحكاـ : ادلاسساتثاينادلطلب ال
  دا إلئمطىى ا٢تاا  اإل ي ي ج ه اإلعصد وك د  ا١تامن ا  وتعامبجا وت ابكجا اقد  ن  اإلعهد  ائدق ٖتقةدمل 
ا١تهامل اةجا ٭تمايف ٞتج  ٚتااذ  و  ا نا أىمت ائةه اجملان  اإلوقجةحت يف اإلعصدد اٟتد ي   كهدا ان  د ا ندا تىفد  

بةهددددىا أبن "ٖتقةددددمل ا١تهددددامل يف نع ددددم جإلةددده اإلعئهدددداة يف  دددد و  ناددددمن ا  اإلوكدددد اللددددهنذ اٟتاأيددددحت ا ددددد   حةددد  
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اإلقودددددداا ا١تعافددددددد  لددددددىاة كا ددددددت يف اجملددددددان  اإلاةالددددددةحت انلددددددًتاتةنةحت او يف اجملددددددان  اإلوكديددددددحت وانممهااةددددددحت 
 وانممصاأيحت م يد أبن يكىن انشبا ا  مج  ٚتااذ ونهب قاً ا  نالاحت توم ههث ابا :

افددددىإله  ونعداددددحت والددددعحت ٔتعطةددددا  اإلعصددددد وطبدددداا  : اقجدددداة اإل ددددديعحت ٦تدددد  ٢تددددم ن  يف اإلوقدددده و األكا الفئػػػػة
 اإلعهدان.

 : خ اة ن  ا   اإلقا ىن ٦ت  إله اإلة  اإلطىُف يف افىل اإلم دي  وفةاغحت اإلقىا ُت. الثانية الفئة
: ائهدداة نمخصصددىن يف ا١تادداا  وا١تىاضددة  اإلدديت يددداأ ٖتقةددمل نهاطجددا وتكةةوجددا  ودإلددي إلةقدد نىا الثالثػػة الفئػػة

ٖتقةدمل نهاطدا  ا حكدام اإل دداةحت  -كهدا بةهدىا ان  -صىى ا١تىضدى  اإلد ي يدداأ نعدادحت حكهده.اإلبةاان  اإله نحت يف ت
بعوجا نىكىل جُف اإلعئهاة  وبعوجا ا خدد يقد  ٖتدت جشددااجم اامهداأاً ائدق تقداىيد ا٠تد اة وجاداأا  ا١تمخصصدُت 

 .   328 افحت"وخ ا  نالاا  اإل وإلحت و ةباتا  وبعوجا نىكىل جُف اهىم ااداأ ا نحت يف شبىهنم ا٠ت
و٦تا يهبغذ ان ته د اةه   ه ا١تالاا  نا يمعئمل بقواا ا نحت اإلعانحت و ىا ل اإلعقة    وم   قد  ا داق اد  
اب  بةه ا ه دكد يف كمابه "فهااحت اإلومىى" ان نا يمعئمل بقواا ا نحت و دىا ل اإلعقةد   ن ٭تدمل ان ٭تقدمل ا١تهدامل اةجدا 

قددمل ا١تهددامل اةجددا نالاددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل ا١ته ئددحت ٞتهجددىى اإلعئهدداة مجددحت نهودددأ  لددىاة اكا ددت ادددأا ام ٚتااددحت  بدد  ٭ت
  و دد ا يعددٍت ان نالاددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل يف مودداا ا نددحت واإلعقةدد   ٬تددب ان توددم ٚتددا َت ائهدداة  329 و٣تهددى  ا نددحت

ا نددحت  إلئه ددد يف تئددي اإلقودداا واإلهددىا ل  اددفدا تعئقددت اإلها إلددحت بقوددةحت ٗتددص ا دد  اإلاددهحت واٞتهااددحت ٬تددب ان يدد اق 
١تهام مجا ٚتا َت ائهاة ا   اإلاهحت واٞتهاادحت  ادفن الدمبع  نهجدا طددل ند  ا د  اإلادهحت واٞتهاادحت افهندا ن ٘ت د  جن 

ا٘تد اإلد ي ا عقد  يف ن يهدحت غددو ن لئبةحت ائق ا نحت  ون ال دإلي: ا١ت آن ن  ن ن  حود ا  نلضااحت ١تا إل إلي
"ندددد   دددددم ا ددددد  اإلادددددهحت ت اهدددددىان   ٖتددددد2016اغادددددط / آن  27جُف  25اافددددهحت ٚتجىىيدددددحت اإل ة دددددان  ندددد  

واإلدد ي كددان مافدددا يف أاىتدده إلئه دداىكحت اةدده  ٦تددا اومعدده يف مصددىى ببةا دده ا٠تمددانذ واإلدد ي مدداة اةدده ان  واٞتهااددحتا" 
 .   330 "ا   اإلاهحت واٞتهااحت  م ا شااد  وا١تاتدي يحت يف انامقاأ"

أوأ ا اعددال ندد  مبدد  ا دد  اإلاددهحت وندد  تهامدد  ولدداا  الاددهم ١تددا مدداة يف اإلبةددان ا٠تمددانذ إلئهددا٘تد  اهناإلددت ى 
واٞتهااحت ائق   ا اٟتصد اإلقافد  واإل ي اجم نهه ا ه تعديض أب   اٟت ي  وا هد وجخدايف ٢تم ن  نادهق ا د  
اإلاددهحت واٞتهااددحت  اعئقددت ا نا ددحت اإلعانددحت ٢تةبددحت كبدداى اإلعئهدداة يف اإلاددعىأيحت ائددق دإلددي ٤تدد ى  ندد  اإلدد اىا  ا٢تاأاددحت 

اف ده إلدة  ند   اومدب امهدحت او بُت اإلودق اللهنةحت  وناك   ان ك  ندا اوىث ادمدحت  جاثى  اإلهعدا و  دكاة اإلعصبةحتل
                                       

 .4.  كالتوقعندكة مستجدات الفكر اإلسالمي احلادية عشرة: االجتهاد بتحقيق ادلناط فقو الواقع اإلبةان ا٠تمانذ واإلمىفةا . 328- 
 . 6ا اق. "ن  ٭تقمل ا١تهامل".  329- 
مادتر "من ىم أىل السنة كامماعة  بياف كتوصي  دلنهج أعل السنة كامماعة اعتقادا كفقها كسلوكا كأثر االضلراؼ عنو اإلبةان ا٠تمانذ   330- 

    دد يف فدو حت اةادبىك اإلدداة  2016اغادط / آن  27جُف  25  ا عقد  يف ن يهدحت مددو ن اافدهحت ٚتجىىيدحت اإل ة دان  ند  علا الواقػع"
 م.2016/ 8/ 29اإل ة ان ىنوان م يدول. بماىيخ 
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 .   331 اإل ي  اللهنذون ن   هنل اإلهل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وابدد ى ىاددة  انٖتدداأ اإلعددا١تذ إلعئهدداة ا١تاددئهُت ا زاامدده ندد  ا١تددا٘تد وا  اادده واهىا دده  وطبةعددحت ا١تدد اىوي  جإلةدده 
ندا٘تد ضددداى إلئموديددمل بددُت ا١تدانهُت  نبةهددا ا دده "مدداة  ج٪تددا  ددى ٢تد ا ا١تددا٘تد ان اإلىفدد  ا١تهالددب وا١ت داىكُت اةدده  وىاى

اإلبةددان ا٠تمددانذ نعدد ا ادد   ددى  لدد ةقحت ٭تةا ددا ا١تددا٘تدون واإلداددا  ٢تدد ا ا١تددا٘تد اإلبدداا   ابدد ن ندد  ان ياددعق إلمنهةدد  
يدد   لةالددةا ندد  اإلعدداَف  وا١ت اىنددحت ن١تددال ا دد  اإلاددهحت واٞتهااددحت فددوا واحدد ا انددام اإلودددق ا١ته داددحت ادد  اللددهم  ا١تا 

واإلاددهح  جدا بدده يهوددذ فددوحت ا دد  اإلاددهحت ادد  ا دد  اٟتدد ي  واإلاددئوةُت ندد   اإلى ددابةُت   و ددم نكددىن ىاةاددذ ندد  
نكددىان  ا دد  اإلاددهحت واٞتهااددحتس وكيف دده مدد  كمددب ائددق انمهددا ان ت دد  يف  دد ه اإلدد ااد  اإلدديت ن تهمجددذ  يهوددذ بعوددها 

اةجا اا اؤان  ون   دم خداىمىن اد  نئمهدا واقةد تها  إلةىمعدىا بدبهأ ا١تادئهُت بئد ا  بعوا  يف اإلىمت اإل ي يمعاون
 .   332 تئى اخدى"

اهو  ائق دإليس اق  ومجت ا مقاأا  ا   إلئ وىى يف   ا ا١تا٘تد ون  ابد  دا ا ده مد  غئدب ائدةجم اهندم 
 ن  ن ىلحت دا  إلىن واح   اوه ا  ا ه َف ي   إلئها٘تد اي نالاحت ن  ا١تالاا  اإلدٝتةحت اإلاعىأيحت. 

اوىامجدم اإلديت مد نى ا ون  تىاِف تئي ان مقاأا  إلئها٘تد  نأى بعض ند  حودد ا١تدا٘تد به دد نقمطودا  ند  
يف ا١تدددا٘تد واهندددم اوىأوا اةجدددا ان ا ددد  اٟتددد ي  وا هدددد نددد  ا ددد  اإلادددهحت واٞتهاادددحت نام دددج ي  ٔتدددا دكدددده اإلادددواىيٍت 

هنع هللا يضر  وا شددعديحت وجنددانجم ابددى  -اٟتهبئددذ ان "ا دد  اإلاددهحت واٞتهااددحت هددهث ادددق: ا هديددحت وجنددانجم اٛتدد  بدد  حهبدد 
  وك إلي نا  ص ائةه اب  َاِقةه ُاص دحت  333 اتدي يحت وجنانجم ابى نهصىى ا١تاتدي ي"ىٛته هللا  وا١ت -اٟتا  ا شعدي

   334 اٟتهبئددذ أبن "طىاادد  ا دد  اإلاددهحت هههددحت: اشددااد   وحهابئددحت  وناتدي يددحت"  وا١تقصددىأ  نٟتهابئددحت ا دد  اٟتدد ي 
ن واإلصددددىاةحت وا شددددااد  نلضدددااحت ١تددددا دكددددده ندتوددددق اإلزبةددد ي ان "ا١تددددداأ أب دددد  اإلاددددهحت  ددددم اإلوددددق ا ىبعددددحت: ادددد هى 

 .   335 وا١تاتدي يحت"

                                       
تعليق علا البياف اخلتامي للمادتر الذم عقد مبدينة غركزين  الشيشاف بعنواف:)من ىم أىػل ا نا حت اإلعانحت ٢تةبحت كباى اإلعئهاة يف اإلاعىأيحت. 331- 

 .http://spa.gov.sa/1533492م  9/2016/ 1 ا١تىاامل -ه1437دو اإلقع    29. اإلداض: واا  السنة 
م. 1/9/2016.بيػػػػػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػادتر "مػػػػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػػػػػػػػػػػػم أىػػػػػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػػػػػنة كامماعػػػػػػػػػػػػػػػػة" اػػػػػػػػػػػػػػػػركزيناإلقدضدددددددددددددددداوي  يىلدددددددددددددددد . 332- 

http://www.qaradawi.net/new/Articles-9840. 
سػرار األثريػة لشػرح الػدرة ادلضػية يف عقػد لوامع األنػوار البهيػة كسػواطع األ د . 1188اإلاواىيٍت  دمحم ب  اٛت  ب  لاَف  اٟتهبئذ  ا١تمىىف: 333- 

 .73   1  يف2م  مل1982 - د1402. أن مل: نالاحت ا٠تااقُت ونكمبمجا  الفرقة ادلرضية
. ٖتقةدمل: اصدام العػيف كاألثػر يف عقا ػد أىػل األثػر دد . 1071اب  َاِقةه ُاص حت  اب  اإلبامذ ب  ابد  اإلبدامذ بد  ابد  اإلقداأى  اٟتهبئدذ   ا١تمدىىف: 334- 

 .2  واٟتاشةحت  تعئةمل ىمم 53   1 د  مل1407عنذ   أ.م   أاى ا١تيفنىن إلئًتاث  ىواا مئ
. بَتو   إلبهان: نالاحت اإلمداىيخ إحتاؼ السادة ادلتقيف بشرح إحياء علـو الدين د . 1205ندتوق اإلزبة ي  دمحم ب  دمحم اٟتاةٍت.  ا١تمىىف: 335- 

 . 86   2  يف1994 -ه1414اإلعدا  
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كئهمده يف ا١تدا٘تد ان نوجدىم "ا د  ب دكددوم  اف ى ا١تدكز الاهنذ ن   د بةداان دكدد اةده ان شدةخ ا   دد  
 ادد  نددد  ب ا   دددد يف  ددد ه اإلقودددةحت اددد اإلا ددهحت واٞتهاادددحت" يُْطئَدددمل ائدددق ا شددااد   وا١تاتدي يدددحت  وا ددد  اٟتددد ي   و 

  الددمقداى "ٚتجددد  ا نددحت" واإلاددىاأ ا ا ددم نهجددا ائددق نعددٌت  دد ا ا١توجددىم نددا ياكدد  ائددقلدداق يف ٤تاضدددته حةدد  
 . 336 او اىيٍت  وا  ندتوق اإلز بة يودإلي ٔتا  قئه ا  اإل

واوض ت جأاى  ا١تا٘تد ا ه   دًا إلهشمباه اإل ي حصد  حىإلدهس اىق  جضدااحت ابداى  تىضدة ةحت يف بةدان نعمقد  
: "ا ددد  اإلادددهحت واٞتهاادددحت  دددم ا شدددااد  وا١تاتدي يدددحت  وندددهجم ا ددد  اٟتددد ي  ا ددد  اإلادددهحت إلمكدددىن ائدددق اإله دددى اإلمددداِف

 .   337 ا١توىضحت  يف انامقاأ"

وكددان اإلعددىن مدد  أاددا يف ْت دده ا١تقدد م ن١تددا٘تد جُف تىلددة  إلقددب ا دد  اإلاددهحت واٞتهااددحت يف اإلعصددد اٟتدد ي  واددمل 
ندددد  ا ّددددم اإلاددددهحت واإلصدددد ابحت  نصدددداٟتجم يف واأ انمممددددال واإلمودددددق اإلعقدددد ي وا١تدددد  ل  نقًتحددددا "ان ي دددده : كدددد 

واإلائ : ن  نعم ِف ا شعديحت وا١تاتدي يحت واإلادئوةحت واإلصدىاةحت  وند  إلدزم تع دةهجم اإلادهحت واإلصد ابحت واإلادئ  وإلدزم 
اامدد ا٢تم: بعدد م تكوددَت ٥تدداإلوجم ندد  ا دد  اإل ددجاأتُت  جن بهددامض يقطدد  أب دده مدد   قوددجا  و٦تدد  ن يمدد ي  باددئب 

ودكددد  بعدد  .  338 "حقددىق اخددىتم اللددهنةحت ٔتطئددمل ٥تدداإلومجم وحدد  ا ا١تخدداإلوُت ندد  ا دد  اإل ددجاأتُت شددةًبا ندد 
ا مجاة ا١تا٘تد ا ده كدان حديصدا ائدق َفّ اإل ده  وٚتد  اإلكئهدحت وىان اإلصد   بدُت ا١تادئهُت  وا ده حداول يف اد أ ند  

دإلدي  ا١ت اخه  واإلمعقةبا  ان ٯتهد  المصداة اإلد ي يزيد  ند  اإلودمدحت  وإلكد  كدان اإلمىمده اإلعدام يف ا١تدا٘تد ٓتدهل 
 . 339 وواامل دإلي تىمه اام إل ى اإل ة ان حكىنحت وشعبا

واإلهداظد يف ندا لدبمل يمنئدق إلده ا دم ا٠تطديف اإلد ي ومد  اةده افد ان اإلمىمده اإلعدام ٦تد  حودد ا١تدا٘تد  وند ى 
ٗتبطجم يف ٖتقةمل نهامل نوجدىم ا د  اإلادهحت واٞتهاادحت  حةد  جهندم مصددوا ا١توجدىم ائدق ا شدااد  وا١تاتدي يدحت ب ايدحت  

اإلدت ىأوأ ا اعددال ند  ٥تمئدد  ائهداة ا د  اإلاددهحت واٞتهاادحت اإلدد ي  ىاودىا  د ا اإلموددةةمل إلئهوجدىم  بدد ا وبعد  ان اهن
بعض ن  حودد ا١تدا٘تد يد ى ا ده مد  دكدد يف ْت ده ا١تقد م  هداك ان ا د  اٟتد ي  وا هدد ند  ا د  اإلادهحت واٞتهاادحت  

م ا شدااد  وا١تاتدي يدحت  وندهجم ااقب دإلي ف وى تىضةح ن  جأاى  ا١تا٘تد يهص ائق ان "ا د  اإلادهحت واٞتهاادحت  د

                                       
/ 30  بيػاف اإلمػاـ األكػ  نػص  علػا أف أىػل السػنة ىػم األنػاعرة كادلاتريديػة كأىػل احلػديثو ةحت, اخباى شةخ ا   دد, بىابحت ا   د الإلكًت 336- 
 م.2016/ 8
اٟتبةدب  Alhabib Ali Al Jifriم  فدو حت اةادبىك 31/8/2016. توضيح إدارة مػادتر مػن ىػم أىػل السػنة اٞتودي  اٟتبةب ائذ. 337- 

 ائذ اٞتودي. 
. نا٘تد ن   م ا   اإلادهحت واٞتهاادحت  بةدان وتىفدة  ١تدهجل ااد  مفهـو السنة كامماعة يف لقب أىل السنة كامماعةاإلعىن  اإل دي  حاُت. 338- 

 27جُف  25اإلاددهحت واٞتهااددحت اامقدداأا واقجددا ولددئىكا واهددد ان٨تدددال اهدده ائددق اإلىامدد . ا عقدد  يف ن يهددحت مدددو ن اافددهحت ٚتجىىيددحت اإل ة ددان  ندد  
 . 29.  2016 اغاط / آن

 م.  2016/ 8/ 30اإلعىن  اإل دي  حاُت. فو حت اةابىك اإل دي  حاُت اإلعىن. 339- 
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 ا   اٟت ي  ا١توىضحت  يف انامقاأ"  وىغم دإلي اه  اإلت ان مقاأا  إلئها٘تد نامهد .

وكان يعصهجم ند  داك ا٠تطديف  اإلمقةد  ن١تهجنةدحت اإلصد ة حت إلم قةدمل ا١تهدامل  واإلديت تقدىم ائدق أادى  كد  ند  
لادددا  اإلدٝتةدددحت نددد  أوى جامددداة و٣تدددان  اقجةدددحت يهمادددب جُف ا ددد  اإلادددهحت واٞتهاادددحت أون جمصددداة  وائدددق ىالدددجا ا١تا 

 ا. و٣تمهعات ونداكز ْت ةحت ن  ٥تمئ  أول ا   اإلاهحت واٞتهااحت

إلدد ا يدددى اإلباحدد  ا دده كئهددا كددان  هدداك اهددد اددام ١تىضددى  ٖتقةددمل ا١تهددامل كئهددا الددم ات ا١تهجنةددحت اإلصدد ة حت 
ندىا ا إلكهدد اإلعدام إلم قةدمل ا١تهدامل  تىلة  اإلقااهُت ائةه  وأاى  ٚتا َت اإلعئهاة إلئه دد اةده  إلةكدىن اد أ حودىى م

يف ا١تىضددى  اإلعددام  ٦تددا يعصددم ندد  اإلىمددى  يف ا٠تطدديف او يقئئدده  وبهدداة ائددق دإلددي يبدد و ا دده ن بدد  ندد  جادداأ  ا عقدداأ 
  دددد  اإلاددددهحت  "ندددا٘تد ندددد   دددم ا دددد  اإلاددددهحت واٞتهاادددحتا" ٔتهجنةددددحت فددد ة حت تعهدددد  ائددددق ٚتددد  اإلكئهددددحت وَف اإل ددده 

 .  واٞتهااحت

 حتقق ادلناط مبسالك كقوع األحكاـ: األمة لثادلطلب الثا
ا ددزل هللا اددز ومدد  اإل ددديعحت اللددهنةحت  انظهددحت ٟتةددا  اإلودددأ واجملمهدد   اىمدده خطابدده اإلقدددآن جُف ا نددحت ب ددك  

. وم  تكدى  د ا ا٠تطدان يف اإلقددآن اإلكدده تادعحت وٙتدا ُت ندد    َااَيد َجا اإل ِ يَ  آَنُهىاٚتااذ مااًه تباىك وتعاُف: 
. وكددى  د ا  ا٠تطددان َااَيد َجدا اإله دااُ كهدا ومده خطابده إلئهداا ااندحت إلةهم هدىا ند  ا١تددانهُت مدااهً تبداىك وتعداُف: 

 م دددام يف نن قةجاس اندددحت انلددمنابحت واندددحت اإلددد اى يف اإلقدددآن اإلكدددده ا ددددي  نددد   و ددد ا ا٠تطدددان اإلزندددت ا نددحت ب ددد
ناددداإلي اإل دددديعحت اللدددهنةحت ائهدددا واهددده  تهدددزيه وتطبةقدددا  اجهدددا وانم دددان  ااإلمكددداإلة  اللدددهنةحت نىمجدددحت إلئوددددأ 
واجملمه  آبن واح   وبعوجا يهجض  ا ا اداأ ك  بعةهه وبعودجا يدهجض  دا طااودحت ند  ا ندحت كوايدحت اد  ا خددي  

 وبعوجا يهجض  ا ٚتجىى ا نحت.
ندد  ٖتقةددمل ا١تهددامل  ن ٮتددص طااوددحت اجملمجدد ي  وحدد  م  ون اوِف ا نددد وحدد  م  ون   ددى و جهددا  كددىن انددام 

ا ددد  ا٠تددد   وحددد  م  وج٪تدددا يادددم اذ ن ددداىكحت اإلوقجددداة واإلعئهددداة وا٠تددد اة واإلعقدددهة نعدددا  ودإلدددي  ن تهزيئجدددا ائدددق 
حقااقجددا اإلهواددةحت اإلىمدداا  ا١ت خصددحت  وٖتقةددمل نهاطاتددا اإلعهئةددحت يمطئددب ن دداىكحت ندد  خدد   دد ه اإلىمدداا  أببعاأ ددا و 

جد إلكنددحت حددمل يف نهام ددحت وانممهااةددحت وانممصدداأيحت  نلضددااحت ١تدد  لددمطبمل ائةدده ندد  اهددىم ااددداأ ا نددحت اإلعقددهة  
اإلقودداا اإلعانددحت و٘ت ةصدددجا وجمداى ددا  ونعدادددحت آإلةددا  تطبةقجدددا وا١تصددئ حت ا١تًتتبدددحت ائةجددا  واإلىمدددىل ائددق نقافددد  ا 

ه تعئدددددمل ن ندددددىى اإلعقئةدددددحت اإلكئةدددددحت اإلددددديت ي دددددًتك اإلعقدددددهة يف اجهجدددددا ٦تدددددا إلددددد اإلهاظهدددددحت إل ددددداوهنم واٟتاكهدددددحت  اعدددددا٢تم 
 نة ان ٖتقةمل ا١تهامل ن  مب  ا نحت ن يت:  تكىن  وٯتك  حصد اإلقواا اإلعانحت اإليت . 340 وأىكجا

 . ومىإلدددده: 159   آل اهدددددان: َوَشدددداِوْىُ ْم يف اْ َْندددددِ ودإلددددي إلقددددىل هللا اددددز ومدددد :  الشػػػػورل: .1

                                       
 .29 -26  ا اق. "ن  ٭تقمل ا١تهامل".340- 
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 دهَدُجمْ َواَْندُُ ْم ُشىَىى  . واإل دىىى تكدىن يف اإلقوداا اإلعاندحت اإلديت ٢تدا اهدد ائدق 38   اإل دىىى: بَدةدْ
ا نددددحت  كاخمةدددداى اإلددددداة  وا دددد  اٟتدددد  واإلعقدددد  وجمددددداى اإل لددددمىى واإلدددده م واإله ددددد يف اإلهددددىا ل اإلعانددددحتس  
كا١ت ددداىكحت يف حئددد  حددددا وان ودددهام جُف كةدددان لةالدددذ او اممصددداأي ...جٍف  وٯتكددد  إلكندددحت ان 

يف اإلعصددد اٟتدداِف نإلطدددق ا١تعافددد  ندد  خددهل انلددموماة اإلعددام  و٣تئدد  ا ّنددحت  او ٘تدداىا اإل ددىىى 
وٮتودد  كدد  نددا لددبمل إلوددىابط اإل ددىىى اإل ددداةحت خافددحت  واإلوددىابط اإل ددداةحت .  341 ٣تئدد  اإلهددىان

ااودداة اانددحت  ااٟتدداكم ٮُتمَدداى ٦تدد  تددىاد  اةدده شدددومل النانددحت ا١تعدواددحت  وكدد إلي ا دد  اٟتدد  واإلعقدد  و 
ادةجم شددومل تددا ئجم إلد إلي كاإلع اإلددحت واإلكوداة  وا نا ددحت ...جٍف    تددىاد ىون ٦تد  ٣تئد  ا ندحت  ٮُتمددا
ْلدَهَم ويطبمل نا لبمل يف  جطاى اإْلةَدْىَم َاْكَهْئُت إَلُكْم ِأيَهُكْم َواَْ٘تَْهُت َاَئْةُكْم  ِْعَهيِت َوَىِضةُت إَلُكُم اْلِ

  .  3   ا١تاا  : ِأيًها
ئعقددد  اددد  إلادددزل او تقةةدد  ا  ائدددق  دددص أون ا١تطئقدددحت و دددذ ا ندددىى ا١ت دددواحت الكليػػات ادلطلقػػػة:  .2

تقديد ددا. وج٪تددا ٕتدددي واددمل ٣تدداىي اإلعدداأا  اهدد  اإلعقددهة  ونكدداىم ا خددهق  و٤تالدد  اإلعدداأا   ندد  
  ادديفك د دإلددي نىكددىل جُف ا١تهكدددا و  اهدده ندد  اإلوددىاحش ق ا١ت ددد اممهددان كدد  نددا  ددى نهكددد ٦تددا هندد

ٔتددا يئةددمل بدده ونددا يقدد ى  نكئدد  كدد   عهدد  م إلة  ددد مئددي اإلعدداأا   ونصدددول جُف با١تكئوددُت  اممجدداأ
ائةددده نددد  تئدددي االددد  اإلكئةدددا   وندددا يادددمطة  نددد  تئدددي ا١تكددداىم  ااإلعئهددداة َف يوصدددئىا اإلقدددىل يف 

ك ددَت يف   نإلعهدد  ال اددانياددمق  إلموصددة   بد  ن ٖتمددايف  اافدىل نكدداىم ا خددهق اعدده وتدكدا   هندد
 فهندداا جدداهددا اعئاكةوممجدداأهس ن  دداخمةاى ن إلدد إلي ُت تىكةدد  ا١تكئدد س ندد   دد ه ا نددىى واددمل ن اىكدده

  وهنةدده  ندد  اإلميفكةدد  ائددق اممهددان اإلعدداأا  اٞتا ئةددحت لددىاة يف اٞتا ئةددحت تقدد  نمىااقددحت ندد  انددد ا١ت ددد 
 ق ا١تكئد غَت ا ه م  ت دمبه ائد ا١تهمزمحت ٔتوال  ن ئجا او اك د  ا وُف او ا١تعافد   تئي اإلعاأا 

فدةئجا. وبهداة ائةده ادفن اإله دد يف اإلكئةدا  ا١تطئقدحت يكدىن يدم  اةجا إلئوقجاة إلبةدان توا هانىى  اج 
 .   342 ن١ت اىكحت بُت اٞتهجىى واإلعئهاة  وانا اإله د يف اٞتزاةا  اةخمص نإلعئهاة

 مبسالك كقوع األحكاـ ادلناطققق  : كّي األمررابعادلطلب ال

 تعري  كي األمر 
وىاددة  اإل وإلددحت وىاددة  اإلددى ىاة    343 وا نددَت واإلددىاِفاإلىنيددحت اإلعانددحتس كا٠تئةوددحت واإلاددئطان وا١تئددي  ددى فدداحب 

 وىاة  ٣تئ  ا نحت  وك  ن  إله ونيحت اانحت  وامل اإله م ا١تمبعحت... جٍف.

                                       
 ا١تص ى  واه.341- 
 .241 -240   5. يفادلوافقات د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 342- 
 .189   6. يفادلوسوعة الفقهية الكويتية343- 
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 ما قققو كالة األمر
 ٭تقمل ون  ا ند ا١تهامل يف نا ٬تب ائةجم اإلقةام به  ك  وامل نا  ى نااول اهه  وٯتك  جٚتاإله ن يت:

وجمانددحت اٟتندددحت ائدددق افددد ان   وا فدددىل ا١تادددمقد  ا نددحت ئ لددد نددا اٚتددد  ائةددده وادددملحوددظ اإلددد ي   .1
نهدد  و  وحدالددحت اإلدد ي  ندد  ا٠تئدد   ائددةجم اٟتقددىق واٟتدد وأ وجمانددحت  ٢تددم اإلصددىان وتبةددُت اإل ددبجا 

 ا نحت ن  اإلزإل .
 .إلدأ  اإل اَف وج صال ا١ت ئىم  نإلع لبُت ا١تم امدي  مط  ا٠تصام و تهوة  ا حكام  .2
 .أينهىا يف جمانمجم ولود ماإلهاا أباها٢تم  و هجض  إلةىط  واإل اا  اههٛتايحت اإل .3
جتهاجددا او ندد   إلئعبدداأقددىق اٟتحوددظ اإلمعدد ي  و تعدداُف ادد  تبدداىك و ٤تدداىم هللا  صددةا حتاٟتدد وأ  إل تهوةدد  .4

 المجهكجا.
ا اد اة  يصد   حدىت ن اإلديت ٘تهد  ا مجاكجدا وتد ا  اهجداواإلقدى   ىلداا اإلا يئزم ن  ٔت  وأٖتصُت اٟت .5

 إل ناة ويهمجكىن  ا ا اداض وا نىال.اهغد  ياوكىن اةجا جُف 
 إل نحت.ن ىا  او ي خئتم جإلةه حىت يائهىاملهم بع  أاى إل ا١تعا  ي مجاأ  .6
 . اإل وإلةحت كعق  ا٢ت  حتعقىأ اإل  وتىمة  ا١تعا  ا  و وااىبُت قومطا  اإلطد  اإلبغا ممال  .7
جإلددةجم ا نددىى ا١تىكئددحت  هةدد ّت يقىنددىن حةدد  اهددال اإلعانددحت  نونيددمجم اانددحت تكددىن تعةددُت اإلددى ىاة  و  .8

 أون ٗتصةص.
ونيدددمجم ااندددحت تكدددىن   و او اإلدددىنا  او ااا دددا  اددداا ُت إلكمددداإلةماو اإلدددىن  او تعةدددُت ا ندددداة  .9

 ا نىى. ك اام يف  ب ك  ا خصىا به ن  ا اهال ٔت حة  يه دوناهال خافحت  أب
 ا اهدددحت تعةدددُتإلي وكددد  اٞتدددةش وضدددبامل   وىؤلددداة وىؤلددداة اإلقىااددد  تعةدددُت اإلقودددا  واندددداة اٟتدددل .10

يقمصددد كدد  واحدد  نددهجم ا اهددال اإلعانددحت  نونيددمجم خافددحت تكددىن و   إلئصددئىا  ا٠تهدد  واٞتهعددحت
 .  ا١تىكئحت جإلةه هة  ا اهالّت ا ا٠ته د اإل ائق

 .  أون جلدال او تقمَتاطاة بةت ا١تال  ا١تةزا ةحت اإلعانحت  انلم قاق ن  تق يد  .11
ودبط  ندىال  إلن مكئجى يوىض جإلةجم ا اهدال  ويد ٦ت  واإلهصح خمةاى اف ان اإلكواة  وا نا حتا .12

 ا نىال.وحوظ ا اهال 
لةالدددحت قمودددةا  ٔت ئهجدددىضإل اإلدددبهأ وا ئجدددا احدددىالائدددق  اإل قدددا  الشددددال بهواددده او ٔتاددداا يه .13

 .  وىاايمجا ا نحت
 واإلقىاا  ا لالدةحت ن  ا م ا١تباأ  اإل ىىىحة  جن  وا٠ت    اإلدايا    اوى  ٔتتطبةمل اإل ىىى  .14

َوَشددداِوْىُ ْم يف ومددد  أادددا جإلةجدددا هللا تعددداُف بقىإلددده:   اإلدددىنا  اإلعاندددحتاندددىى وموددداا اللدددهنةحت  يف 
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هَدُجمْ    وبقىإله: 159   آل اهدان: اْ َْندِ   . 344  38   اإل ىىى: َواَْندُُ ْم ُشىَىى بَدةدْ
و  ه ا١تجام تهامل بىن  ا نىى  ن  نهطئدمل اإلاةالدحت اإل دداةحت  واإلديت  دذ ٤تدط   دد واممجداأ ْتادب احدىال 
اإلهاا واإلبهأ وا  نان  حة  جن تئي ا١تجام تكىن ٣تمهعدحت بةد  اٟتداكم او نودمدحت بةهده وبدُت ند  يقمادم نعده ونيدحت 

ةدددحت ٔتددا يىاادددمل اإل ددديعحت اللدددهنةحت و ددد ا ُاا  ا نددىى كهدددا  ددى اإلغاإلدددب يف  ددد ا اإلعصددد  إلئقةدددام نإلعدد ل ونصددداٌف اإلدا
 اإلقوةحت.  

وٖتقةددمل ا١تهددامل يف  دد ه ا نددىى وان ا٢تددا ٦تددا ٬تددب ائددق وِف ا نددد اإلقةددام  ددا  ويقمصددد تهوةدد  ا ائةدده ون ٬تددى  
 -ائةده اإلادهم -"اهدا اعئده ح  غدَته ان يقد م ائةجدا جن بمكئةد  نهده او إبدن نهده  ومد  مدال اإلقددايف يف دإلدي: 

مل النانددحت كقاددهحت اإلغهدداام  وتوديددمل انددىال بةددت ا١تددال ائددق ا١تصدداٌف  وجمانددحت اٟتدد وأ  وتدتةددب اٞتةددىش  وممددال بطديدد
اإلبغددا   وتى يدد  المطااددا  يف اإلقدددى وا١تعدداأن  و٨تددى دإلددي: ادده ٬تددى   حدد  المدد ام ائةدده جن إبدن جنددام اإلىمددت 

وندددا الدددمبةح جن إبد ددده  اكدددان دإلدددي شدددداا نقددددىا إلقىإلددده تعددداُف:  ج٪تدددا اعئددده بطديدددمل الناندددحت  -ملسو هيلع هللا ىلص -اٟتاضدددد    ددده
 ََوات ِبُعىُه إَلَعئ ُكْم تَدْجَمُ ون :345  "158   ا ادال . 

وٖتقةددمل وِف ا نددد إلئههددامل ج٪تددا يقددىم ائددق اإلعدد ل وا١تصددئ حت واددمل اإلوددىابط اإل ددداةحت  ويف نهدداظد  بددُت بعددض 
: "ن لةالددحت جن نددا وااددمل اإل ددد "  ومددال ابدد  اقةدد :  ددااعةحتاحدد  ائهدداة اإل  مددال اا اإلىادداة ابدد  اقةدد اإلوقجدداة و 

"اإلاةالدحت ندا كدان اعده يكدىن نعدده اإلهداا امددن جُف اإلصدهح وابعد  ادد  اإلواداأ وجن َف يودعه اإلدلدىل ون  دزل بدده 
نددا  -جن -وحددذ اددفن اىأ  بقىإلددي جن نددا وااددمل اإل ددد   اي: َف ٮتدداإل  نددا  طددمل بدده اإل ددد  اصدد ةح  وجن اىأ 

حةدد    يف  دد ا ا١تىضدد  امدد ام ه مدد   إلددتا دد ابدد  مددةم اٞتى يددحتاغئددط وتغئددةط إلئصدد ابحت"  وك دد   طددمل بدده اإل ددد  
ائدق اإل دديعحت  اإلوندد  ائدق اإلواداأ  واأ  جُف مصدد ا اٟتقدىق ومدد  تاٟتد وأ  وضدةعت عطئداطااودحت  ت بدهادط

 اهندددا ت ن دددصددداٌف اإلعبددداأ  اادددىغىا ندددا يهدددايف حكدددم هللا وىلدددىإله  واٟتدددمل يف دإلدددي ا ددده حة هدددا ٔت اددد م اإلهجدددىض
 اإلقااهدددحت ائدددق اإلعددد لاإلاةالدددحت ا   تبددداىك وتعدداُف أيددد و كددان  اجهددداك شدددد    نادددئيأبي  ومىأ دددااإلعدد ل  وتبدددُت 

١تدددا مددداة بددده اإل دددد   بددد   دددذ مدددزة نددد  امزااددده  وإلددد إلي شدددىا   ك دددَت  نددد  ااهدددال اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص  وا٠تئوددداة  طابقدددحتن
اإلديبددحت ائددق  اهنددا مجهددحت ١تددا ظجددد  ب امدددى اإلعقىبددحت يف ٪تةهددحت  و اإلداشدد ي  ندد  بعدد ه  ومدد  حددب  ىلددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ا١تمجم  اهه نإلاةالحت اإل داةحت  وك إلي حدق اهد ب  ا٠تطان هنع هللا يضر حا ى  ا٠تهاى ومدبحت ٜتدد  وحددق فاحبجا 
اجددذ ااهددحت ائددق اإلعدد ل اإلقاةالددحت اإلا هددان هنع هللا يضر اإلصدد   ا١تخاإلوددحت إلئاددان مددديش  ونإلمدداِف اددفن اإلاةالددحت  ىاددان: 

 كهددا انإلئ ددديعحت    تقدد  نىمدد  اإلودد اجددذ  اإلقااهددحت ائددق اإلبطدد اةالددحت اإلمددزة ندد  اإل ددديعحت وماددم ندد  اماددانجا  و 

                                       
 .193 -191   6. يفويتيةادلوسوعة الفقهية الك344- 
 .108.  اإلحكاـ يف دتيي  الفتاكل عن األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ د .  684اإلقدايف   ا١تمىىف: 345- 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



123 
 

 . 346 إلئع ل يق  نىم  اإلو  اإل ئم

  وبددُت اإلزحةئددذ ان " دد ه "اإلمصدددل ائددق اإلداةددحت نهددىمل ن١تصددئ حت"مدد   صددت اإلقاادد   ا فددىإلةحت ائددق ان و 
اإلعاندددحت واإلاةالدددحت اإل دددداةحت يف لدددئطان اإلدددىن  وتصددددااتم ائدددق اإلداةدددحت  اموةددد  ان  اإلقااددد   تدلدددم حددد وأ الأاىا 

ااهال اإلىن  اإلهاا   ائق اإلداةحت ٬تب ان تبٌت ائق ا١تصدئ حت إلئنهاادحت وخَت دا   ن اإلدىن  ند  ا٠تئةودحت اهد  أو ده 
 ل  وأاد  اإل ئدم  وفدةا حت إلةادىا اهدانً   وادجم  وج٪تدا  دم وكدهة اد  ا ندحت يف اإلقةدام أبفدئح اإلمد ابَت لماندحت اإلعد

اٟتقددىق وا خدددهق  وضدددبط ا نددد   و  دددد اإلعئدددم  وتطجدددَت اجملمهددد  نددد  اإلواددداأ  وٖتقةدددمل كددد  خدددَت إلكندددحت أباوددد  
اإلىلاا   ٦تا يع  اهه ن١تصدئ حت اإلعاندحت  اكد  اهد  او تصددل ند  اإلدىن  ائدق خدهل  د ه ا١تصدئ حت ٦تدا يقصد  

اإلادئطان  مةدامأ   ى غَت مااز". ون دال اإلمصددل غدَت اٞتدااز: به الم هاى او المب اأ  او ياأي جُف ضدى او ااا
 نإله دد الندام انادب  وند  ن وِف إلده يكدىن ٟتقده تعئدمل نإلعاندحت  و١تدا كدان وِف ة  إلدهإل إل خصقات  اإلا  نإلعوى 

نهدده يف  عوددىاإلن يصددح  س اف ددهوج٪تددا اإلقصددا  او اإلصددئح يف نصدداٟتجم جلددقامل حقجددم وإلددة  ندد  اإله ددد اإلعانددحت ادد 
 .   347 بعوىه ون ياقط اإلقصا    ه اٟتاإلحت

 وٖتقةمل وِف ا ند إلئههامل يف ضىة اإلىام  ا١تعافد يهطئمل ن  ا١تهطئقا  ا تةحت:
واإلددديت ٘تدددهح وِف ا ندددد فدددهحةا   نداادددا  ا وضدددا  اإلم دددديعةحت واإلقا ى ةدددحت ا١ته هدددحت إلئ وإلدددحت ا١تعافدددد   .1

 المعهال اإلائطحت.بوىابط واض حت ٘ته  ن  اإلمعا  يف  ٤ت أ  نإل لمىى 
ٖتقةدمل وِف ا ندد إلئههدامل ٭تمدايف جُف ن دددو  اممجداٍأ اهئدٍذ واقدٍه أمةددمٍل يداادذ وامد  ا ندحت وا   هددحت  .2

 اإلم ديعةحت واإلمه ةهةحت اإلقااهحت يف نع م بهأ ا١تائهُت  ونا ٖتمامه ن  ا   لفهحجا.
واإلقددىا ُت وجاهددال  يقمصددد وِف ا نددد يف اإلىامدد  ا١تعافددد اهدد  ٖتقةقدده إلئههددامل ائددق تهوةدد  ا حكددام .3

ا نددا نهح ده احدد  اإلبدداح ُت و دد  . 348 اإلاةالدا  حةدد  ن ندد خ  إلده يف اإلم دددي  ون ياددمق  بده
اإلةان ةُت يف ح وأ اإلائطحت ا١تههىححت إلئ داكم يف ا حدىال ا١ت  ةدحت حةد  مدال: "جن اإلوقجداة ا١تاإلكةدحت 

 . 349 حاوإلىا ان ٬تعئىا اإلائطان ٣تدأ نهو   حكام اإلقاضذ"
و دد ا نددا ائةدده اإلدده م ا١تعافددد  اإلدديت يددمم اةجددا تقالددم اإلاددئطحت بددُت هددهث مجددا  تهوة يددحت وت ددديعةحت وموددااةحت  
وإلك  مجحت ونتا  واةجا يقىم اٟتكم ائق اإلوص  بُت اإلائطا   و  ا ن يعٍت ا م انلمواأ  ند  خد ا  ىاا 

                                       
 .156 -152    3. بَتو   إلبهان: أاى اإلكمان اإلعددا  يفبدا ع الفوا د د . 751اب  مةم اٞتى يحت  دمحم ب  اا بكد ب  ايىن   ا١تمىىف: 346- 

  4يف .إعػػالـ ادلػػوقعيف عػػن رب العػػادليف ددد . 751ابدد  مددةم اٞتى يددحت   ا١تمددىىف:  .12 . الطػػرؽ احلكميػػة ددد . 751ابدد  مددةم اٞتى يددحت   ا١تمددىىف: 
 283. 
 .493   1. يفالقواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعةاإلزحةئذ. 347- 
 .17 -16  ا اق. "ن  ٭تقمل ا١تهامل".348- 
 . 12ا١تص ى  واه.  349- 
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 ن١ت اىكحت.   اإلائطحت ب  ي اىك يف نا إل يه ن  خ ا  تطبةقا إلئ ىىى وٖتقةقا إلئههامل
مددىل هللا اددز ومدد : ﴿َوِجن ددا َٗتَدداَا   وندد  ا ن ئددحت اإلقدآ ةددحت اإلدديت تىضددح كةوةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل ندد  مبدد  وِف ا نددد  

اجدد ه ا يددحت تقدددى إلددىِف ا نددد ٖتقةددمل ا١تهددامل يف   .58ِنددْ  مَدددْىٍم ِخَةا َددحًت اَا ْبِددْ  جإلَددْةِجْم َائَددق َلددَىاٍة﴾   ا  وددال  ا يددحت:
إلةددحت  أب دده جدا نددا ظجددد  إلدده اهنددا  ا٠تةا ددحت و قددض ا١تعا دد ا  ندد  مبدد  أوإلددحت نددا  ائدده ان يددهقض اإلعهمددا  اإل و 

اإلعجد  نعجددم نعانئددحت ٢تددم ن١ت دد   واإلهدداظد يف  دد ا اٟتكددم يددى ا دده ندد  مبةدد  ٖتقةددمل ا١تهددامل يف ا لددبان اددفدا ظجددد  
اةهدا  دى ٥تاطدب بده  حدىت  اهنا  ا٠تةا حت ُت اإلهقض  وٖتقةمل ا١تهامل يف ا لبان واإل دومل نب ول إلكد  نكئد 

وجن كدددان اانةدددا  ااإلعدددانذ جدا ىاى ان اإل ددده  غدبدددت ائددده اإلوطدددد جن كدددان فدددااها وائةددده فددده  ا١تغددددن إلددد خىل 
وممجا  و د ا ند  ٖتقةدمل ا١تهدامل يف ا لدبان واإل ددومل  وبهداة ائةده ادفن ٖتقةدمل وِف ا ندد إلئههدامل ج٪تدا يقمصدد ائدق 

 اإلمهوة  ن اإلمهزي .    

نإلعهدد  ائددق ٖتقةددمل ا١تهددامل يف جطدداى طااددحت هللا وىلددىإله  واإلبعدد  ادد  نعصددةحت هللا وىلددىإله  وكدد  نددا لددبمل نقةدد  
ابدد  اهددد ىضدددذ هللا اددفن َف يددمم اإلمقةدد  بددد إلي ائددة  إلددىِف ا نددد ائدددق اإلداةددحت ٝتدد  ون طااددحت  ومددد  ىوى يف دإلددي 

احدب وكدده ندا َف يداند ٔتعصدةحت  ادفن اندد اهجها  ان ىلىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مال: "اإلاده  واإلطاادحت ائدق ا١تددة ا١تادئم اةهدا 
 . 350 ٔتعصةحت اه ٝت  ائةه ون طااحت". و  ا ح ي  حا  ف ةح

 ققق ادلناط مبسالك كقوع األحكاـ: ادلكل  امسادلطلب اخل

 تعري  ادلكل 
ا١تكئد  يف ا١تىلىاحت اإلوقجةدحت اإلكىيمةدحت: ". وماة  351 ادل اب  اإلعدا ا١تكئ  أب ه: "اإلباإل  ا١تم اىك اإلعق "

. وكده اإلمعدديوُت  352  ى ا١تخاطب نإلمكاإلة  اإل داةحت ن  اواند و دىاه و دذ اإلديت يًتتدب ائةجدا اإل دىان واإلعقدان"
. واه نا يطئمل ا١تكئد  يقصد  بده اإلبداإل  اإلعامد   ادفن اىيد  نهده  353 ٔتعٌت حة  جن شدمل اإلمكئة  اإلبئىغ واإلعق 

 ... و ك ا. ى  ن  ا١تكئوُت ي كد بصومه كاجملمج  واإلقاضذ وا١تويت وا٠تبَت

وَف يمطدددق تعديدد  ا١تكئدد  إلملددهم ودإلددي  ن اإلكودداى ٥تدداطبىن بودددو  اإل ددداا   اهدد  ٚتجددىى ا فددىإلةُت  
وناإلي واإل ااعذ وجح ى اإلدوايمُت ا  اٛت  ب  حهب   نلضااحت ٞتهاادحت ند  اٟتهوةدحت ندهجم اإلكدخدذ واٞتصدا   

                                       
  3. ابدددىان اٞتجددداأ اددد  ىلدددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص  نن ندددا مددداة ن طاادددحت ١تخئدددىق يف نعصدددةحت ا٠تددداإلمل  يفسػػػنن الرتمػػػذم دددد . 279اإلًتنددد ي   ا١تمدددىىف: 350- 
 .1707  ىمم اٟت ي  261 
. ٖتقةددمل: حاددُت ائددذ اإلةدد ىي  لددعة  اددىأ   اهددان: أاى قػػوا صػػوؿ يف أصػػوؿ الف ددد . 543ابدد  اإلعدددا  دمحم بدد  ابدد  هللا  ا١تدداإلكذ  ا١تمددىىف: 351- 

 . 23   1م  مل1999 - د1420اإلبةاىق  
 . 54   15. يفادلوسوعة الفقهية الكويتية352- 
 .   2077   3. يفالِفْقُو اإلسالميُّ كأدل ُتوُ . اإلز َحْةِئّذ. 138   1. يفتشني  ادلسامع امع اموامع د . 794اإلزىك ذ   ا١تمىىف: 353- 
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نكئوددُت. ويف ىوايددحت ادد  اٛتدد  بدد  حهبدد   وبعددض  وبدد إلي مددال ا١تعمزإلددحت ايودداً. ويدددى اك ددد اٟتهوةددحت ان اإلكودداى غددَت
 .   354 اٟتهوةحت اهنم نكئوىن ن١تهجةا  أون ا١تيفنىىا . و ق  اهنم نكئوىن ن١تيفنىىا  أون ا١تهجةا 

 ما قققو ادلكل 
ا١تكئددد  ٭تقدددمل ا١تهدددامل يف ندددا ن ٭تمدددايف جُف اممجددداأ افدددىِف او خددد   او نعدادددحت خافدددحت  وج٪تدددا يكدددىن نمعئقددده 
نإل ددددددومل وا لدددددبان ٦تدددددا يىمددددده ا٠تطدددددان اةددددده إلئهكئددددد  اةهدددددا ٮتصددددده يف اإلعبددددداأا  او ا١تعدددددانه  او ا حدددددىال 

 اإل خصةحت...جٍف. 
 دى ان يقدىل وضدعت  د ا لدببا  و د ا وم  بُت اب  اإل  ان   ا اإلهى  ن  ا٠تطدان أب ده: "خطدان جخبداى و 

شدددددطا ادددده ياددددم اذ  دددد ا ا٠تطددددان مةددددام اإلعقدددد  واإلوجددددم  بدددد  كدددد  ندددد  اممهدددد  إلدددده اإلاددددبب ب دددددطه حصدددد  إلدددده 
 .   355 "اٟتكم

َوَنْ  ََفْ َيْاددَمِطْ  ِنددْهُكْم طَددْىًن اَْن يدَددْهِكَح ﴿وندد  ا ن ئددحت ٢تدد ا اإلهددى  ندد  ا٠تطددان إلئهكئدد  مىإلُدده تبدداىك وتعدداُف:
اادد اإلزحةئدذ ومد    .25﴾   اإلهاداة: إْلُهْاِنَهاِ  َاِهْ  َنا َنَئَكْت اٯَْتَا ُُكْم ِنْ  اَدمَدةَداِتُكُم اإْلُهْاِنهَداِ ...اإْلُهْ َصَهاِ  ا

ن نحت  نبةها ا ه ٭ت  إلئ د اإلزوايف ند  ا ندحت ا١تانهدحت جن خدال اإلىمدى  يف اإلدزم  او ا يحت ٖتت اهىان شدومل اإلزوايف 
. اموددده  ا٠تطدددان ا١تىمددده إلئهكئددد  يف ا يدددحت لدددببا وشددددطا إلدددزوايف  356 ذَف يادددمط  نجدددد اٟتدددد   يف ىاي اإل دددااع

ا١تكئد  اٟتدد ند  ا ندحت  ااإلاددبب  دى خدىل اإلىمدى  يف اإلددزان واإل ددمل اد م اإلقد ى  ائددق نجدد اٟتدد . وا١تكئد   ددى 
 ن  يق ى وفىل حاإله جُف ح  ا٠تىل ن  اإلىمى  يف اإلزان ون ى م ىته ائق أا  نجد اٟتد . 

فَػاْنِكُحوا َمػا طَػاَب َلُكػْم ِمػَن النَِّسػاِء َمثْػػََل َكثُػاَلَث َكرَُتَع فَػِتْف ِخْفػُتْم َأال  تَػْعػِدُلوا ﴿ ومىإله لب ا ه وتعاُف:
 . ويف  دد ه ا يددحت انح هللا تعدد أ اإلزومددا  إلئدمدد  جُف اىبدد   ومددا   وشدددمل ائددق ندد  3﴾   اإلهادداة: فَػَواِحػػَدةن 

ى٫تا  ٦تا ن تعئمل إله يف ا نىى اإلقئبةدحت واإلهوادةحت كاٟتدب  ادفن َف اىاأ اإلمع أ اإلق ى  ائق اإلع ل نإلهوقحت واإلقاهحت و٨ت
 .   357 يك  ماأىا ائق جمانحت اإلع ل بةهج   اعئةه انممصاى ائق  ومحت واح  

واان ن اىيد  ان اأ  ند   -ملسو هيلع هللا ىلص -وح ي  وابصحت ب  نعب  ا ل ي هنع هللا يضر  واإل ي مال اةه: "مبت ىلدىل هللا
شةبا جن ليفإلمه اهه  ايفتةمه و ى يف اصابحت ند  ا١تادئهُت حىإلده  انعئدت اٗتطدا م  أ دى نهده  ادا مجدن  اإل  وال 

                                       
 . 3. وا٢تانش  تعئةمل ىمم 113.  نرح الورقات يف أصوؿ الفقو د . 864ائذ   ا١تمىىف: 354- 
. ٖتقةدمل: فداٌف بد  انفدد ذا عة  كنبذ مذىبية انفعة تقومي النلر يف مسا ل خالفية  د . 592اب  اإل    ان  دمحم ب  ائذ ب  شعةب   ا١تمىىف: 355- 

 .260   1يف  .1م  مل2001 - د1422اإلدش    ب  فاٌف ا٠تزه  اإلداض  اإلاعىأيحت: نكمبحت 
 -15   5  يف2 ددد  مل1418. أن ددمل: أاى اإلوكددد ا١تعافددد  التفسػػ  ادلنػػ  يف العقيػػدة كالشػػريعة كادلػػنهجاإلزحةئددذ  و بددحت بدد  نصددطوق. 356- 

16 . 
ام دمحم بد  لددعىأ اللدهنةحت: اهداأ  اإلب دد  . مانعدحت الندالتػ ْفِسػُ  الَبِسػػْيا ددد . 468اإلهةادابىىي  ائدذ بد  اٛتدد  بد  دمحم  اإل دااعذ  ا١تمدىىف: 357- 

  . 5.  اٟتاشةحت: تعئةمل ىمم 308    6  يف1 د  مل1430اإلعئهذ  
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: -ملسو هيلع هللا ىلص -اقئددت: جن احدب ان اأ ددى نهده  اقددال ىلددىل هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -بعودجم اقددال: جإلةدي ا وابصددحت اد  ىلددىل هللا
حةد  كهدت بدُت ي يده  اقدال: "اتاديفإلٍت ام اخد كا". اقئدت: ن. بد   "أاىا وابصحت  اأن نٍت ا وابصحت". اديفأانن

 دد  يف فدد ىي ومددال: ". مئددت:  عددم. انهدد  اانِنئَدده انعدد  يَدْهُكددُ  "مبددت تادديفل ادد  اإلدد  وال ٗتدد ن. اقددال: 
. "اإل  نا اطهيف دت جإلةده اإلدهو   واطهديفن جإلةده اإلقئدب  وال  ندا حداك يف اإلدهو  وتددأأ  وجن اامداك اإلهداا واامدىك"

 . 358 ىواه اإلط ان  واٛت  نخمصاى اهه  وىمال اح  جلهاأي اإلط ان هقا 
ويف  دد ا اٟتدد ي  بدددُت اإلهددل ملسو هيلع هللا ىلص ا١تعدددٌت اإلعددام إلئددد  وال    اىشدد  مبةصدددحت إلم قةددمل نهاطددده يف خافددحت  واددده  

   ةد  اإلقئدلا١تاو  ةحتطهيف ةهدحت اإلهواداإلواوضح اإل اطل جُف ان   ا اٟت ي  ن يعدٍت الدمخدايف ا حكدام اإل دداةحت ند  
كهددا ن يعددٍت تدددك ا حكددام اإل دددداةحت ا١توددىت  ددا او ا١تهقىإلددحت إلئهكئدد  نددد  اإلهدداا  واإله ددد جُف امددىى اإلقئدددب جد جن 
دإلي نط   ب  نعهاه ىام  جُف تطبةمل تئي ا١توا ةم اإلعانحت إلئ  وال   جضااحت جُف تطبةمل ا حكدام ند  اإلطهيف ةهدحت  

: "نئددي ٟتددم شددا  دكةددحت حدد  إلدده اكئدده   ن حئةمدده ظددا د  اهدد ه   جد  حصدد  إلدده شدددمل وضدددن إلدد إلي ندد هً ندد 
اٟتئةددحت  ام قددمل  نهاطجددا نإلهاددبحت جإلةدده  او نئددي ٟتددم شددا  نةمددحت َف ٭تدد  إلدده اكئدده   ن ٖتدٯتدده ظددا د ندد  مجددحت اقدد ه 

ُف ندددا ومددد  شدددمل اٟتئةدددحت  و ددى اإلددد كا   ام قددمل  نهاطددده  نإلهاددبحت جإلةددده  وكددد  واحدد  نددد    دد ي   ا١تهددداطُت ىامدد  ج
بقئبده  واطهيف ددت جإلةدده  واده  ن ْتاددب ا نددد يف  وادده  ان تددى ان اإلئ ددم مدد  يكددىن واحد ا بعةهدده اةعمقدد  واحدد  
حئةمدده بهدداة ائددق نددا ٖتقددمل إلدده ندد   نهاطدده  ْتاددبه  ويعمقدد  آخددد ٖتدٯتدده بهدداة ائددق نددا ٖتقددمل إلدده ندد  نهاطدده ْتاددبه  

 . 359 اما"اةيفك  اح ٫تا حهن و٬تب ائق ا خد انممهان   ه حد 

وٯتك  تىضدةح اإلوقدد  ا خدَت  يف ا١ت دال ند  حةد  اٟتكدم ائدق  ود  اإلئ دم نٟتدندحت واٟتد  آبن واحد  إل خصدُت  
ودإلي ند  خدهل اإلمعددض ٟتكدم اكد  اإلودب  واإل عئدبس ايفكئجهدا حدهل اهد  اإل دااعةحت  ونكددوه تهزيجدا يف اإلقدىل 

حت ادد ا ابددى يىلدد  ودمحم  واإلوددب  حددهل اهدد  ا١ت ددجىى اهدد  ا١تاإلكةددحت  وحدددام يف مددىل اهدد  م  وحدددام اهدد  اٟتهوةدد
. ائددى افددطاأ شخصددان ضددبعا وكددان احدد ٫تا يدددى حدد  ٟتهدده اهدده ٔتددا  360 اٟتهابئددحت  ويف اإل عئددب ىوايددحت نلنحددحت

ائةه اإل ااعةحت واٟتهابئحت وابى يىل  ودمحم ن  اٟتهوةحت وا١ت جىى اه  ا١تاإلكةحت  وا خد يددى حدندحت اكئده اهده بدداي 
اإلكةددحت  اددفن اكئدده يكددىن حددهن ائددق ا ول حدانددا ائددق اإل ددان  وكدد  نهجهددا نطهددب  اإلددهو  اٟتهوةددحت ومددىل اهدد  ا١ت

 نطهب  اإلقئب.

  والشدددكال  اإل دددي حددد ثوجدا اشدددك  اندددد ائدددق ا١تكئددد  كددداخمهمل ٟتدددم ا١تةمدددحت بئ دددم اإل كةدددحت  اجا هدددا مددد  

                                       
. ٖتقةددمل: حاددام اإلدد ي  اإلق لددذ  اإلقددا د : نكمبددحت رلمػػع ال كا ػػد كمنبػػع الفوا ػػد ددد . 807ا٢تة هددذ  ائددذ بدد  اا بكددد بدد  لددئةهان   ا١تمددىىف: 358- 

 .18115  ىمم اٟت ي 294   10م   أ.مل   يف1994 د  1414اإلق لذ  
 .84   3. يفاالعتصاـ  د .790اإل اطل   ا١تمىىف: 359- 
 .134 -133   5. يفادلوسوعة الفقهية الكويتية360- 
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 اإلقئدب نهده اإل دي  حكهده  حةد  حصد  يف ي جدد إلة  شدداذ إلمايف ٭تا١تهامل  ونإلماِف افن   اواإل بجحت   حتاإلديبو 
و ا هدا ٖتقةدمل ا١تهددامل ند  مبدد  ا١تكئد  إلئهادديفإلحت ا٠تافدحت بدده اوُف ند  ٖتقةددمل غدَته إلدده جدا كدان ن ئدده. ا ة هدا حصدد  
اإل ي اداإلم قةمل يكدىن بدًتك ا١ت دكىك اةده وطئدب اإلومدىى يف ا١تاديفإلحت ند  اإلعئهداة  ومد  ن يكدىن إلئ دخص أىبدحت 

 . 361  اةه او ا   يف ٖتقةمل ا١تهامل اة ققه إله غَته  ويقئ ه

 مبسالك كقوع األحكاـ: ادلقلد ققق ادلناط سادسادلطلب ال
 لغة كاصطالحا تعري  ادلقلِّد 

ن  يمب  غَته نعمق ا فدىابه ند  و ى الم ااا      بوم ا١تةم وكاد اإلهمقئِّ هُ اإلْ  :نعنم إلغحت اإلوقجاةماة يف 
 . 362 غَت أإلة 

"  ووااقده ومافدد اد  تقديدد اأإلمده  ااىل بغىانودهن  حوظ ن  ب جنانه إلكهه غَت واداه اإل دبةٍت أب ه: "
 .   363 ائق   ا اإلمعدي  دمحم ب  اإلدنئذ ون  بع ه ن  اإل ااعةحت

ان يئمدزم ا١تقئِّدد  مددىل ا١تقئ د  شدددًاا وأيهًددا  ويعمقد  نددا حدندده حداًنددا " ٦تدا لددبمل يعئددم أبن نداأى ا١تقئدد  واإلمقئةدد و 
وإلدى فداى  ادم ل بده ائدق شدذة ند  دإلدي غدَت مدىل ند  مئّد ه.ند  غدَت أإلةد  ي  ونا اومبه وامًبا ونا انحه نباًحا

 .   364 "جإلةه ب إلة   اف ه ادض ن  ن ٭تا  اإله د وانلم نل  ون إله آإلحت

 ما قققو ادلقلد
ا١تقئددد  ٭تقدددمل ا١تهدددامل يف ا  دددىا  أون ا شدددخا   حةددد  جن اإلمقئةددد  يف ا  دددىا  اإلددديت اممجددد  اةددده اإلادددابقىن 
مااز  ودإلي  ن ا  ىا  نمهاهئحت واثبمدحت  اداإلبقد  ن د  إلئبقدد  اإلىح دةحت  واإلكدبش ن د  إلئودب   واإلعهدز ن د  إلئغدزال  

 نكان و نان. واإلعهاق ن   إلكى ب  واإل ا  ن   إلئ ا  ن  اإل باة  ودإلي يف ك  
وانددا اإلمقئةدد  يف ٖتقةددمل ا١تهددامل يف ا شددخا  ا١تعةهددحت اغددَت مدداازس  ن ا شددخا  ٥تمئوددىن ونادداائجم نمهىاددحت 
جد إلك  نايفإلحت ن  نااائجم ان إلحت نادمن   غدَت نادبىمحت  وجن كا دت نادبىمحت ام مدايف إله دد كىهندا ن ئجدا. اده بد  

                                       
 .85   3. يفاالعتصاـ  د .790اإل اطل   ا١تمىىف: 361- 
  . 454.  معجم لغة الفقهاءمئعنذ  ومهةل. 362- 
 - دد1415. أاى اإلكمدب اإلعئهةدحت  مغي ا تاج إا معرفة معاين ألفػاظ ادلنهػاج دد . 977اإل دبةٍت  دمحم ب  اٛت  ا٠تطةب  اإل ااعذ  ا١تمىىف: 363- 

. ونعددده: هنايػػػة ا تػػػاج إا نػػػرح ادلنهػػػاج دددد . 1004. اإلدنئدددذ  دمحم بددد  اا اإلعبددداا اٛتددد  بددد  ٛتدددز    ا١تمدددىىف: 263   6  يف1م  مل1994
 دد . 1096 دد . حاشدةحت اٛتد  بد  ابد  اإلدد اق ا١تعددول ن١تغددا اإلدشدة ي  1087اإلوةاة  ىى اإل ي  بد  ائدذ اإل  انئادذ ا مجددي  حاشةحت اا 

 .238  8م  يف1984 - د1404بَتو : أاى اإلوكد  
أاى : إلبهددان  بدَتو    مل: دمحم حاد  دمحم حاد  جٝتااةدٖتقةدد. احلػدكد يف األصػوؿ.  دد  474 ا١تمدىىف:   لدئةهان بد  خئد  بد  لددع   اإلبدامذ364- 

 .118   1  ملم2003 - د1424 اإلكمب اإلعئهةحت 
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ودض  وقا  اإلزوما  واإلقددان   ك  ودإلي   هأو اإلمكئة    وثن ٯتك  ح حة ن  انممجاأ يف ا شخا   
نإلمقئةد س اده  انكموداة اةجدانااا  نمعئقحت ْتدىاأث ا شدخا  ون ٯتكد   ه  اج حت نا اتئ  و ك امةه يف ه دواإل
   وبهاة ائةه افن اإل ي ٭تقمل ا١تهامل يف ا شخا   ى اجملمج . 365 ن  انممجاأ إلئه د اةجاب  

 ققق ادلناط مبسالك كقوع األحكاـ : العاميسابعادلطلب ال

 تعري  العامي لغة كاصطالحا
 العامي لغة

ادل اإلاةىطذ اإلعانذ نقدوان ن٠تا  نبةهدا ان اإلعدانذ: ند  ىضدذ ند  ا١تعداىل نإلمقئةد ا . وا٠تدا : ند  
ٗتصددص ندد  ا١تعدداىل نإلم قةقددا  أون اإلمقئةدد ا . ومةدد : اإلعددانذ ندد  ن يهخدددم نامقدداأه شددذة ندد  انددىى اإلبئدد   
وا٠تددا  ندد  ٗتصددص يف انددىى اإلبئدد  ٔتددا يهخدددم نامقدداأه جحدد ى اإلاةالددا  ا١ت  ةددحت. ومةدد : اإلعددانذ ندد  يادداا ون 

 . 366 ياىا  واإلىلط ن  ياىله ن  اىمه  وياىا  ى ن  أو ه  وا٠تا  ن  ياىا وإلى يااا
اإلعددىام  وندد  اانددحت واإلعددانِّذ: بكاددد ا١تددةم  ا١تهاددىن جُف اإلعانددحت اإلدد ي   ددم خددهل ا٠تافددحت  ويقددال إلدده: ندد  

 .   367 اإلهاا  واإلعانذ ن  اإلكهم نا  طمل به اإلعانحت ائق غَت له  اإلكهم اإلعدا

 العامي اصطالحا
دد  ندد  اإلوقدده شددةبا يجمدد ي بدده جُف اإلبددامذ  وإلددة  ن ددمغه نإلوقدده"   ادددل اإلدنئددذ اإلعددانذ أب دده: "ندد  َف ٭ُتصِّ

 .   368 و بعه ائق   ا اإلمعدي  ابهه دمحم وآخدون ن  اإل ااعةحت
ون  ا ن ئحت اإليت تىضح حال اإلعانذ نا  قئه اإلهىوي ا  اإلغزاِف ا ه مدال يف اإلومداوى: "اإلعدانذ اإلد ي ن ٯتةدز 
ادااض فهته ن  لههجا  تصح فهته ب دمل ان ن يقص  اإلمهو  ٔتا  ى اددض  ادفن  دىى اإلمهود  بده َف يعمد  بده  

م اإلغددزاِف. و ددى اإلصدد ةح اإلدد ي يقموددةه ظددا د وإلددى غودد  ادد  اإلموصددة  اهةِّددحت اٞتهئددحت يف انبمدد اة كااةددحت   دد ا كدده
ه  احىال اإلص ابحت مهنع هللا يضر اه  بع  م  وَف يهق  ان اإلهل ملسو هيلع هللا ىلص اإلزم ا ادان وغَت م   ا اإلمهةةز  ون اند إباداأ  فد

                                       
 . 19 -17.  14 -12   5. يفادلوافقات د . 790اإل اطل.  ا١تمىىف: 365- 
 . ٖتقةدمل: دمحم جبددا ةم ابداأ   اإلقدا د   نصدد:معجم مقاليد العلـو يف احلدكد كالرسـو د . 911اإلاةىطذ  اب  اإلدٛت  ب  اا بكد   ا١تمىىف: 366- 

 .200 -199   1م  مل2004 - د1424نكمبحت ا أان  
.  قئده جُف اإلعدبةدحت وائدمل تكملة ادلعاجم العربية دد . 1300. ُأو ِي  ىيهجاى  بةًت آن  ا١تمىىف: 302.  معجم لغة الفقهاءمئعنذ  ومهةل. 367- 

ددد  َلددئةم اإلهَعةهدددذ  وٚتددال ا٠تةدددامل  اٞتهجىىيددحت اإلعدامةدددحت: و اى  اإل قااددحت وال . ٣تهددد  301  ا7  يف1م  مل2000 -1979ادددهم  ندد  ائةدده: ٤ته 
 .629   2. يفادلعجم الوسيااإلئغحت اإلعدبةحت نإلقا د . 

 دد . 957اإلدنئذ  اٛت  ب  ٛتز  ا  صاىي  اإل ااعذ  ا١تمدىىف:  .217   6. يفهناية ا تاج إا نرح ادلنهاج د . 1004اإلدنئذ   ا١تمىىف: 368- 
 د .  أ.م   ا١تكمبحت اللهنةحت  1004 ب  اا اإلعباا اٛت  ب  ٛتز  شجان اإل ي  اإلدنئذ  ا١تمىىف: . ٚتعجا: ابهه  ،  اإل ي  دمحمفتاكل الرملي
 .150 -149   3. ويف140   1 أ. .مل   يف
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 .   369 ن  ن يعئم   ا  وهللا اائم"

  لدههجا  بةههدا اإلعداَف يف احكانجدا  دى اإلد ي ااإلعانذ يف احكام اإلصه   ى اإل ي ن ٯتةز اددااض اإلصده  ند
 . 370 ٯتةز ا نهجا  اةغمود يف حمل اإلعانذ نا ن يغمود يف حمل اإلعاَف

ونإلمدداِف اددفن اإلعددانذ يف احكددام اإلصدده  ندد  َف ي ددمغ  بعئىنجددا  نهددا تقوددذ اإلعدداأ  أبن ٯتةددز اةدده بددُت اإلودددض 
   . 371 اإلعاأ  اةه أبن ٯتةز اإلودض ن  اإلهو  واإلهو   بةهها اإلعاَف يف احكانجا ن  اشمغ  نإلعئم  نها تقوذ

وبُت دمحم بد  اإلدنئدذ وابد  حندد ا٢تةمهدذ واإلبنَتندذ ان ا١تدداأ نإلعدانذ يف ندىط  احكدام اإلصده  ند  كدان ن 
ٯتةز اإلودض ن  اإلهو  اةجا كها لبمل. ونداأ م ب إلي بةدان فدوحت اإلعدانذ وإلدة  تعديوده  اةبقدق تعديد  اإلعدانذ ا ده 

 شةبا يجم ي به. ن  َف ٭تص  ن  اإلوقه 

 ما قققو العامي
٭تقددمل اإلعددانذ ا١تهددامل يف نددا ٝتعدده ندد  اإلعئهدداة اهدد  تطبةقدده إلدده او يف نددا الددموىت بدده ٦تددا يمعئددمل بدده اهدد  تطبةقدده 

"اإلعانذ جدا ٝت  يف اإلوقه ان اإلزاأ  اإلوعئةحت يف اإلصه  لجىا ن  غَت مده  ااعدال اإلصده  او ند  ون ال دإلي ان 
اهغمود   وجن كا ت ك َت  اه  اىمعدت إلده يف فدهته  اأ س اده بد  ند  اإله دد اةجدا حدىت مهاجا جن كا ت ياَت  

يدأ ا جُف اح  اإلقاهُت  ون يكىن دإلي جن نممجاأ و  د  افدا تعُت إلده مادهجا ٖتقدمل إلده نهدامل اٟتكدمس اديفمداه 
 . 372 ائةه  وك إلي لااد تكئةواته"

 الفرؽ بيف العامي كادلقلد 
ا فدددىإلةُت ُدِ ئدددىا اددد  حددد  اإلمقئةددد  اقددداإلىا أبن اإلعدددانذ نقئددد  إلئهوددديت ٔتدددا أيخددد  نهددده دكدددد اٞتدددىيٍت ان نع دددم 

ادديفأىمىه ٖتددت ا١تقئدد   وخدداإلوجم يف دإلددي اإلقاضددذ نبةهددا ان اإلعددانذ إلددة  نقئدد ا افدده   ن مددىل اإلعدداَف حنددحت يف 
                                       

  3.  أ.م  أاى اإلوكددد  يفا مػػوع نػػرح ادلهػػذب  مػػع تكملػػة السػػبكي كادلطيعػػي ددد . 676اإلهددىوي  ٤تةددذ اإلدد ي  ٭تددِت بدد  شدددل  ا١تمددىىف: 369- 
 524. 
 دددد .  أ.م   ا١تكمبدددحت 1004. ٚتعجدددا: ابهددده  دمحم  ا١تمدددىىف: فتػػػاكل الرملػػػي دددد . 957اإلدنئدددذ  اٛتددد  بددد  ٛتدددز  ا  صددداىي  اإل دددااعذ  ا١تمدددىىف:  370- 

بددد  ا .4   2. يف155   1. يفهنايػػػة ا تػػػاج إا نػػػرح ادلنهػػػاج دددد . 1004. اإلدنئدددذ   ا١تمدددىىف: 140   1اللدددهنةحت   أ. .مل   يف
. ونعده: حاشدةحت الندام ابد  اٟتهةد  اإل ددوان  حتفػة ا تػاج يف نػرح ادلنهػاج دد . 974دمحم ب  ائذ اب  حند ا٢تةمهدذ  حند ا٢تةمهذ  اٛت  ب  

 .109   2م   أ.مل   يف1983 - د1357 . نصد: ا١تكمبحت اإلمناىيحت اإلك ى  992وحاشةحت النام اٛت  ب  مالم اإلعباأي  
َدِنددّذ  لددئةهان بدد  دمحم بدد  اهددد  اإل دد 371-  .  نددهجل اإلطددهن اخمصددده  كدددا حانػػية البج مػػي علػػا نػػرح ادلػػنهج ددد . 1221ااعذ  ا١تمددىىف: اإلُبَنةدْ

  1م   أ.مل   يف1950 - دددددد1369ا  صدددداىي نددددد  نهجددددايف اإلطددددداإلبُت إلئهددددىوي   شددددددحه يف شددددددح نددددهجل اإلطدددددهن .  أ.م   نطبعددددحت اٟتئدددددل  
 - دد1418. أاى اإلوكدد  الطػالبيف علػا حػل ألفػاظ فػتح ادلعػيف إعانة د . 1310اإلبكدي  ا هان ب  دمحم شطا  اإل ااعذ  ا١تمىىف:  .236 

 .261   1  يف1م  مل1997
 . 17 -16   5. يفادلوافقات د . 790اإل اطل   ا١تمىىف: 372- 
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اَف اإلعهددد  حدددمل ا١تادددمويت ويف حدددمل اإلعدددانذ ٔتدددا  صدددبه هللا تبددداىك وتعددداُف نىمبدددا اإلعهددد  بددده  كهدددا اومدددب ائدددق اإلعددد
نممجدداأه  وإلدددى لددداغ تادددهةحت اإلعددانذ نقئددد ا ٞتدددا  ان يادددهق ا١تمهادددي نإلهصددى  والٚتدددا  واأإلدددحت اإلعقدددىل نقئددد ا 
ايوا  وإلدة  ا ندد كد إلي جد اإلمقئةد   دى انتبدا  اإلد ي َف تقدم بده حندحت  بةههدا مدىل اإلعداَف يف حدمل اإلعدانذ وامدب 

 .   373 انتبا  ٔت ابحت اٟتنحت
ا١تقئددد  نددد  حددد  اإلوقةددده  اقةددد  ٮتدددديف ٔتعدادددحت ا أإلدددحت اإلموصدددةئةحتس ودإلدددي شددددمل ومددد  اخمئددد  اإلعئهددداة ٔتدددا ٮتدددديف 

اإلوقةه  بةهها ا١تقئ  إله نعداحت ببعض ا حكام أون اأإلمجا. ومة  ٮتديف بقة  انلدم نلس   ده يعئدم بعدض ا حكدام 
 .   374 اإل داةحت أون   د والم نل

نقئددد ا  ود دددب اإلادددئهذ جُف اددد م مدددىا  ود دددب ابددد  حدددزم وآخددددون جُف ان اإلعددداىل نإلددد إلة  نمبعدددا وإلدددة  
اإلماىيحت بُت اإلعانذ اإل ي ن يوجم اإل إلة   وا١تمعئم اإل ي ٯتكهه نعداحت اإل إلة  وومه أنإلمده  وإلكد  إلدة  إل يده مد ى  

 .   375 ائق نهام حت اأإلحت ا١تخاإلوُت. اا ول نقئ   وا خَت نمب  إلئ إلة 
قئد   ااإلعددانذ ند  َف ٭تصد  ند  اإلوقده شددةبا ونإله دد يف ندا لدبمل ي جدد ان  هداك ادددق واضدح بدُت اإلعدانذ وا١ت

يجم ي به جُف اإلبامذ  وإلة  ن مغه نإلوقه  و ى يقئ  اإلعداَف ْتندحت و دذ ومدىن اتبدا  مدىل اإلعداَف يف حقده  بةههدا 
ا١تقئددد  إلددده اقددده يجمددد ي بددده إلكددد  إلدددة  إلددده نعدادددحت ن أإلدددحت اإلموصدددةئةحت  اجدددى يمبددد  اجملمجددد  أون اإلىمدددىل ائدددق اأإلمددده 

 إليس ادفن ا١تقئد  جدا بئد  ندتبدحت اةجدا ن  ند  اإلعئدم ٕتعئده ائدق نعدادحت ن أإلدحت اإلموصدةئةحت  ٮتدديف إل جضااحتاإلموصةئةحت  
 ا  ح  ا١تقئ  جُف اإلوقةه  ويب و ان   ا نا ياهةه اب  حزم نمبعا. وهللا اائم. 

 
  

                                       
. ٖتقةددمل: ابدد  اٟتهةدد  ابددى االجتهػػاد )مػػن كتػػاب التلخػػيص إلمػػاـ احلػػرميف  ددد . 478اٞتددىيٍت  ابدد  ا١تئددي بدد  ابدد  هللا بدد  يىلدد    ا١تمددىىف: 373- 

 .98 -95   1ه  مل1408  ة   أن مل, بَتو : أاى اإلقئم, أاى  اإلعئىم اإل قااةحت. 
 .172   1. يفالتحب  نرح التحرير يف أصوؿ الفقو د . 885ا١تدأاوي   ا١تمىىف: 374- 
 .478 -477.  أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلواإلائهذ. 375- 
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 كأثرىا  كتطبيقاهتامنهجية حتقيق ادلناط مبصرؼ الراجحي  :ثاينال بابال

 حتقيق ادلناط يف مصرؼ الراجحي منهجية  :ألكؿالفصل ا

 ادلناط يف مصرؼ الراجحيققو زل :ادلبحث األكؿ

  مبصرؼ الراجحي لك األدلة الشرعيةامس يفادلطلب األكؿ: زلققو ادلناط 

  مبصرؼ الراجحي حتقق ادلناط اذليئة الشرعيةأكال: 
  مبصرؼ الراجحي  ة جرخيية عن اذليئة الشرعية

حت ةحكدام اإل دداا  وادمل انعانهتد ٕتدديان    انالادى  مددىشددكحت اإلدام دذ ا١تصدداةحت إلهلدم هاى نه  قلدة  
 دددد  1404  / 9/ 6كاتدددب اإلعددد ل يف اإلدددداض بمددداىيخ   اهددد  ُت ت بةدددت دإلدددي يف اقددد  اإلميفلدددة مددد  و اللدددهنةحت  

 ىيددددخ    59م/ د وا١تدلددددىم ا١تئكدددذ ىمدددم  ددده10/1407/ 26 ىيدددخ     245  وفددد ى مدددداى ٣تئددد  اإلددددى ىاة بددددمم 
 دددد إبادددهن 1409  /4/ 5 ىيدددخ  3198 دددد نإلًتخدددةص إلئ ددددكحت  كهدددا فددد ى اإلقدددداى اإلدددى اىي ىمدددم 3/11/1407

ىض ٔتدا ن يمعدا إل ددكحتا عدانه ن كد  جمدداةوإلم قةدمل   كحت ناا٫تحت لدعىأيحتشدكحت اإلدام ذ ا١تصداةحت إلهلم هاى شد 
 اامهددداأوُت   ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت وٝتدددت ااوددداة اا  ددديف  اٞتهعةدددحت اإلعاندددحت إلئ ددددكحت   اللدددهنةحت  يعحتاإل دددد  احكدددام نددد  

 . 376 ه7/3/1409 بماىيخا٢تةبحت اإل داةحت يف اٞتهعةحت اإلميفلةاةحت إلئ دكحت  ت كة 
افدد ى  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ندد كد  تواددَتيحت  غددداض اإل دددكحت ت دددح نددا اٚتدد   وتقةدد  نددا اطئددمل  وتددهص ائدددق و 

إلدبىيددحت   دددا إلئم ددابه بددُت ٯتةز ددا ادد  اإلبهددىك ااإلوددىابط اإلعانددحت إلعهدد  اإل دددكحت  كددذ تبقددق يف ا٠تددط اللددهنذ اإلدد ي 
وبةهت ان تَدَقُةَ  اإل دكحت واإلمزانجا  ا وبقداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت ٬تعئجا بعةد   اد  اإلددن وشدبجاته  واد  كد  اغداضجا  

  ان طديمل ٤تدم يف ا١تعانه   نباىكحت يف ااها٢تا وٙتداتا  وم و  إلئهالادا  ا١تاإلةدحت انممصداأيحت ون دانً اهئةدا يد  
وجخدامجدا  طباامجدا كها ان اةه تقىى هللا وكاب ىضاه  وكئوت انُت ا٢تةبدحت ٔتمابعدحت  اإل د  اللهنذ ام ى ٙتد  

 . 377  عههةاإلبُت ا١تاا٫تُت و  اإل دكحت ه د ااإلهجااذ  إلم

نا دددحت ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت اإلددديت    ُت اامهددداأ دددد1419/ 11/ 27اٞتهعةدددحت اإلعهىنةدددحت اٟتاأيدددحت ا دددد  بمددداىيخ  يف و 
  احكددام اإل ددديعحت اللددهنةحت يف ٚتةدد  نعانهتدد  اإل دددكحت اإلم قددمل ندد  انم ددالجُف تدد ل بةهددت ان ا٢تةبددحت اإل ددداةحت 

اإل دددددكحت ١تىااقددددحت ا٢تةبددددحت اإل ددددداةحت  ٚتةدددد  نعددددانه   إلدددد ا ٗتودددد   ةحتقافدددد  اإل ددددداا١تاإلهصددددح واإلمىمةدددده ٢تددددا ٔتددددا ٭تقددددمل و 

                                       
 .9 -6   1يف . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي376- 
         . 156   1يف   مواَتيحت  غداض اإل دكحتاإل كد  حىل ا١ت  د  ا١تىضى :1411/ 10/ 5ماىيخ: اإل   90  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه377- 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



132 
 

 .    378 انئزنحت ٢ت حة  جهنا قداىا  ا٢تةبحتب ن  تقة  اإل دكحتوندامبمجا  
وي جد ٦تا لبمل ان نصدل اإلدام ذ ىخدص ائدق ا ده شددكحت نصدداةحت  وإلد إلي يف مدداىا  ا٢تةبدحت اإل دداةحت تددأ  

شددددكحت نصدددداةحت جلدددهنةحت يف ك دددَتا كئهدددحت شددددكحت اإلدام دددذ او اإل ددددكحت  كهدددا ي جدددد ان شددددكحت اإلدام دددذ كا دددت اول 
 كا ت ٖتقمل ا١تهامل اةجا ا٢تةبحت اإل داةحت.اإلعدبةحت اإلاعىأيحت  وم    يف  نمقة   ن حكام اإل داةحت اإليت  ا١تهئكحت 

ندا ْت ت ا٢تةبحت يف نهةنحت اٝتجا إلىظةومجدا اىم تده مافددا اد  ا دم    ةبحت اإلدمابحت اإل داةحت  وم  ٝتةت حةهجا
  ببةدان ند ى نىااقمجدا إلكحكدام اإل دداةحت تقدىم بده  و دى جبد اة اإلدداي اإل دداذ يف المدداةا  اإلديت تقدىم  دا اإل ددكحت

 . 379 ح ات كئهحت اإلدمابحت وٝتت  واجا ا٢تةبحت اإل داةحتإل ا بةهها اإلدمابحت ٕتدي بع ه  ااأ  يابمل اإلمطبةمل  دإليو 
ونددد  اإلىاضدددح ان فدددهحةا  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت وااها٢تدددا اولددد  نددد  اإلدمابدددحت بك دددَت حةددد  جن اإلدمابدددحت مدددزة نددد  

  طبةعحت ااها٢تا  كهدا ا ده افدبح اٝتدا ااها٢تا  ونإلماِف افن اإلمع ي  اإل ي امدته ا٢تةبحت ائق اٝتجا ماة نهانها ن
 نع ا ا  ا١تاهق ب ك  اأق.
  مبصرؼ الراجحي  ىػ 1430  -ق1409 اذليئات الشرعية ما بيف 

  ويد كد اإلباحد  اٝتداة ااوداة ه1430  -ه1409 ةبدا  يف ندا بدُت  ٜتد تعامب ائدق ا٢تةبدحت اإل دداةحت 
  انحموداب ن إلقدان اإلعئهةدحت واإلديت ن تد كد يف اإلدلداا  ا٢تةبا  اإل داةحت بًتتةبجم اإلزنٍت واإلىظةوذ كها وىأ   ند

 اٞتانعةحت. 
  مبصرؼ الراجحي أمساء أعضاء اذليئة الشرعية األكا

مد  ت دكئت و    دد1409/ 3/ 7 بمداىيخيف اٞتهعةحت اإلميفلةاةحت إلئ دكحت ا وُف ا٢تةبحت اإل داةحت   كة   تاامه
  فدداٌف بدد  ابدد  اإلدددٛت  اٟتصددُت  وانابدده ابدد  اإلعزيددز بدد  اقةدد ابدد  هللا بدد  ندد  ا دد  اإلعئددم بد لددحت لددمحت ندد  ا٢تةبددحت 

يىلدددد  و هللا بدددد  لددددئةهان ابدددد و   بدددد  ابدددد  اإلدددددٛت  اإلباددددامهللاابدددد و  نصددددطوق بدددد  اٛتدددد  اإلزىمدددداواوددددىيحت كدددد  ندددد  
  اإلقدضاوي.

  ٦تددا ي ددَت جُف ا دده َف ٯتكدد  28  مددداىا آخد ددا اإلقددداى ىمددم  23اإلقدضدداوي ومدد  ائددق   ان وننلددمقداة ي جددد
 بحت ن   طىيئحت.يف ا٢تة

  مبصرؼ الراجحي لثانيةاذليئة الشرعية ا  أمساء أعضاء
  ا٢تةبدحت اإل دداةحت  دكة ُت اامهاأ جااأ  ت   ه1419/ 11/ 27يف اٞتهعةحت اإلعهىنةحت اٟتاأيحت ا د  بماىيخ و 

هللا بدد  ابدد وانابده  هللا بدد  ابدد  اإلعزيدز بدد  اقةدد ابد واإلديت ت ددكئت ندد  ٙتا ةدحت ندد  ا دد  اإلعئدم بد لددحت إلئد وى  اإل ا ةددحت 

                                       
 .6   1يف  .اإلص ى  واه378- 
ا١تىضدى : تعد ي  الدم  ةبدحت اإلدمابدحت اإل دداةحت جُف   ه1409  / 10/ 15مداىيخ: اإل   14  اإلقداى ىمم . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي379- 
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اٛتد  و  هللا اإلزايد ابد هللا بد  ابد و  هللا بد  ابد  اإلددٛت  اإلبادامابد و  نصطوق ب  اٛت  اإلزىماواوىيحت  لئةهان ا١تهة 
  اوىاً وانةهاً إلئجةبحت.واإل ي كان  اب  اإلدٛت  ب  فاٌف ا طدمو  اب  هللا ب  ٛتة فاٌف ب  و  ب  ائذ لَت ا١تباىكذ

وابد هللا ويهحظ يف   ه اإل وى  خديف اإلقدضاوي واٟتصُت ن  ا٢تةبدحت وا ودم جإلةجدا اىبعدحت ااوداة مد أ و دم: 
   .ب  اب هللا اإلزاي  واٛت  ب  ائذ لَت ا١تباىكذ وفاٌف ب  اب  هللا ب  ٛتة  واب  اإلدٛت  ب  فاٌف ا طدم

ٛتةدددد  إل دوادددده  فدددداٌف بدددد   اامدددد ى ه1422يف اددددام و ىٛتدددده هللا   تددددىيف نصددددطوق اإلزىمددددا ه1420ويف اددددام 
  اإلعهئةحت.

اٛتد  بدد  و دم: ااودداة مد أ هههدحت ُت تعةدُت    دد5/12/1422ويف اٞتهعةدحت اإلعهىنةدحت اإلدابعدحت ا دد  بمدداىيخ 
  اٞتدبى .هللاجبدا ةم ب  اب و  هللا ب  دمحم ب  خهُتاب و  هللا ب  ٛتة اب 

  هللا اإلزاي .ى اب هللا ب  اب دٛت  باام ىٛته هللا  واام اإل د تىيف اب هللا ب  اب 1423ويف اام 
  مبصرؼ الراجحي ثالثةاذليئة الشرعية ال  أمساء أعضاء

ا٢تةبددحت اإل ددداةحت  ت ددكة ُت اامهدداأ جادداأ    ه28/12/1423ويف اٞتهعةددحت اإلعهىنةددحت ا٠تاناددحت ا ددد  بمدداىيخ 
اٛتد  بد  ائدذ لدَت واودىيحت هللا بد  لدئةهان ا١تهةد  ابد وانابه  اإلعزيز ب  اقة اب هللا ب  اب بد لحت إلئ وى  اإل اإل حت  

اإلدٛت  بد  فداٌف ابد و  هللا اٞتدبدى جبددا ةم بد  ابد و  هللا بد  دمحم بد  خهدُتابد و  هللا بد  ٛتةد اٛت  ب  ابد و  ا١تباىكذ
  اوىاً وانةهاً إلئجةبحت. وم  كان ا طدم

   د اام ى اب  هللا ب  لئةهان ا١تهة .1427ويف اام 
  مبصرؼ الراجحي رابعةاذليئة الشرعية ال  أمساء أعضاء

ويف اٞتهعةددددحت اإلعهىنةددددحت اإلعاأيددددحت اإل انهددددحت ا ددددد  واٞتهعةددددحت اإلعانددددحت غددددَت اإلعاأيددددحت اإلااألددددحت يددددىم اإلاددددبت بمدددداىيخ 
ابدد هللا بدد  ابدد اإلعزيز بد لددحت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ١تصدددل اإلدام ددذ إلئدد وى  اإلدابعددحت   ددكة ُت جادداأ  ت د دده2/1427  /4

جبددا ةم و  هللا ب  دمحم ب  خهدُتاب و  هللا ب  ٛتة اٛت  ب  اب واوىيحت  ب  ائذ لَت ا١تباىكذاٛت    وانابه ب  اقة
  اوىاً وانةهاً إلئجةبحت. وم  كان اإلدٛت  ب  فاٌف ا طدماب   و ب  اب هللا اٞتدبى 
  اإلدٛت  ب  فاٌف ا طدم. اب  و اام ى ك  ن  جبدا ةم ب  اب  هللا اٞتدبى    ه 1428ويف اام 
إلئجةبدحت اإل دداةحت  ي  يدم  اودىي  ُت جضدااحت  ه13/2/1428ةحت اإلعهىنةحت اإلمالعحت ا دد  بمداىيخ ويف اٞتهع

  اوىاً وانةهاً إلئجةبحت.وم  كان  هللا اإلئ ة انفاٌف ب  اب و  يىل  ب  دمحم اإلغوةصو٫تا:  
  مبصرؼ الراجحي امسةاذليئة الشرعية اخل  أمساء أعضاء

ا٢تةبددددحت اإل ددددداةحت   ددددكة ُت جادددداأ  ت   ددددد1430/ 2/ 28بمدددداىيخ ويف اٞتهعةددددحت اإلعهىنةددددحت اٟتاأيددددحت واإلع دددددي  
 هللا بددد  دمحم بددد  خهدددُتابددد وانابددده  اإلعزيز بددد  اقةددد ابددد هللا بددد  ابددد بد لدددحت اإلدام دددذ إلئددد وى  ا٠تانادددحت   ١تصددددل 
هللا فددداٌف بددد  ابددد و  هللا بددد  انفدددد اإلادددئهذابددد و  يىلددد  بددد  دمحم اإلغودددةصو  هللا بددد  ٛتةددد اٛتددد  بددد  ابددد واودددىيحت 
  اوىاً وانةهاً ااناً إلئجةبحت. كانوم    اإلئ ة ان
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اٛتدد  بدد  ائددذ لددَت اإلاددئهذ يف ا٢تةبددحت بةههددا ُت خدددويف ابدد هللا بدد  انفددد ويهحددظ يف  دد ه اإلدد وى  ُت أخددىل 
ونإله دددد يف ندددا كمدددب حدددىل اامهددداأ تئدددي ا٢تةبدددا  ي جدددد ان اإلمعددد ي  كدددان ٬تددددي بادددبب اامددد اى بعدددض   .ا١تبددداىكذ
  ا٢تةبحت او واا  بعوجم.  ااواة 

  اٝتاة اإلعئهاة يف ا٢تةبا  اإل داةحت اإلاابقحت ا ه كان ادةجم كبداى اإلعئهداة ند  ا١تخمصدُت ن١تعدانه  وي جد ن
ا١تاإلةحت اللهنةحت و٦ت  ٢تم ن  نإلوقه وافىل اإلوقه  وبهاة ائةه اق  كا ت مداىا  تئي ا٢تةبا  تص ى ند  اقجداة 

 ن  دوي اإلعئم وانخمصا .

  جحيمبصرؼ الرا اذليئة الشرعية تقراراعدد 
  ومد  ُت ند  مدداىاً    901 دد   1430/ 12/ 31ا٢تةبدحت اإل دداةحت نهد    ديفتا جُف  ىيدخ   اد أ مدداىا وف 

ادد أ  نلضددااحت إلممابددحت ائددق ىظددا  شددداةحت  نئ حتعاٞتددكهددا ٘تددت ناقددىأ واتوامةددا  و٪تدداديف   جمددا   ادد    خه٢تددا
  . 380 ن  انلموااىا  ا١تىمجحت ن  جأاىا  اإل دكحت

  مبصرؼ الراجحي الشرعيةما حتققو اذليئة 
ٖتقدددمل ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت ا١تهدددامل اةهدددا يمعئدددمل بدددديفأإلحت ا حكدددام اإل دددداةحت ونقافددد  اس ويمنئدددق دإلدددي واضددد ا نددد  

 خهل اإلاةالحت اإل داةحت إلئ دكحت اإليت فاغمجا ا٢تةبحت اإل داةحت ومدىتا. 
حكددام ا مطبةددمل بنهدد  ج  ددااجا جددا ناإلمز هص ائددق اتدد اإلاةالددحت اإل ددداةحت إلئ دددكحت ومدد  مدددى  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ان

  ا ةبددحت شددداةحت ناددمقئحت ادد  ٚتةدد  جأاىاتدد اإل دددكحت  إلي ا  دديف وإلدد  يف ٚتةدد  نعانهتددا ةحت وندااددا  نقافدد  ااإل دددا
 اإل ددددكحت يف نهمندددا  ددد ا انإلمدددزام ا دددم نعدددايَت اٞتدددىأ  يعددد  و   وٗتوددد  ٚتةددد  تعدددانه  اإل ددددكحت ١تىااقمجدددا وندامبمجدددا

  ومداىاتددا جددا  ان يف ضددىةاإلقةدداأا  واإلعددانئُت نإل دددكحت انإلمددزام  دد ه اإلاةالددحت  اعئددق سوخدد ناتا ا١تق نددحت إلعههاجددا
 ون  نقموةا  دإلي ا يت:

   .قداىا  ا٢تةبحت اإل داةحتب ٚتة  امجز  اإل دكحت وجأاىتاجإلزام  .1
 . تطبةمل مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحتنااوإلحت ا  أاىا  اإلمهوة يحت ال .2
 ن  ا٢تةبحت اإل داةحت. اي نهمل او خ نحت جن بع  جمداىه ا م تق ه .3
 ا٢تةبحت اإل داةحت.مداىا  اي مداى ن   حتن ٬تى  ٥تاإلو .4
  او ٥تاإلوحت جمداة شداذ ماام  او تق ه نهمل او خ نحت أون ي مداى ن  مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت٥تاإلوحت ا .5

 ٥تاإلوحت تامىمب اٞتزاة يف حمل ندتكبجا.  جما   ن  ا٢تةبحتس ك  ن  دإلي يع

                                       
  .12 -9   1يف . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي380- 
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ابحت ممجا  جأاى  اإلد  ن  خهلتهوة  مداىاتا   تماب ا٢تةبحت ااهال اإل دكحت ن  اإلهاحةحت اإل داةحت و  تدامب .6
 .فاٟتا إل إلياإل داةحت ا١تدتبط ن٢تةبحت  ون  تداه ا٢تةبحت 

 .ن  مىاا  اإل ديعحت ونقاف  ا نإلمىاامل سائةحت واإل وإلةحتنعانه  اإل دكحت  اقىأتطىيد فة  و  .7
 ل ا١تصداةحت وانلم هاىيحت نإلىلاا  ا١تهالبحت.  د اإلىاذ اللهنذ يف ا اها .8
مىمه اإل دكحت وانلمع اأ إلمهوة  ب اإلداغبُت ن اإلقةاأا  وخصىفا اإلعهايحت نخمةاى اإلعانئُت يف اإل دكحت  .9

   ه اإلاةالحت  وان مهام نإلم ىيب اإل داذ ١تهاىا اإل دكحت.
واإلدديت فدد اى ا أإلدحت ا١تهالددبحت  إب    اإلدمابددحت ائةدهةادجتلدهنحت تطبةددمل اإلقدداىا  اإل ددداةحت و  يف جطدداىاإلعهد   .10

 . 381 اإلعه   ا ا أإلة  اإلدمابحت اإل داةحت وأإلة  اإلوىابط اإل داةحت    طحت اإل دكحت وجمداةابد  ا 
ونإله دددد اةهدددا لدددبمل جضدددااحت جُف تطبةقدددا  مدددداىا  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت ي جدددد اهندددا ٖتقدددمل ا١تهدددامل يف كددد  ندددا يمعئدددمل 

 ن حكام اإل داةحت ونقاف  ا ن  خهل ا يت:
 . تقىم به اإل دكحت  ببةان ن ى نىااقمه إلكحكام اإل داحت نااإلداي اإل داذ يف  تق ه .1
 اإل داةحت إلئ دكحت واامهاأ ا.  اإلوماوى واإلقداىا جف اى  .2
انلموادددداىا   لمابددددحت ائددددق وا ددددداةحت  اإلئ ىظددددا  ا١تنعاٞتددددحت و ههدددداديف  اإلتوامةددددا  و انعقددددىأ و اإلجمددددا     .3

  ا١تىمجحت ن  جأاىا  اإل دكحت.
  واإلهصدح واإلمىمةده ٢تدا وندامبمجدا ٚتة  نعانه  اإل ددكحت يف ال احكام اإل ديعحت اللهنةحت اإلم قمل ن  انم .4

  نقاف  اإل د  اٟتهة .   ٔتا ٭تقمل 
 ودإلي جضااحت ١تا ٖتققه اجملهىاحت اإل داةحت واإليت تدتبط ن٢تةبحت اإل داةحت وتمب  ٢تا كها لة كد يف ا يت. 

 حتقق ادلناطا موعة الشرعية  اثنيا:
  اإل داةحت جح ى اجملهىاا  الأاىيحت يف نصدل اإلدام ذ  وتمكىن ن : اجملهىاحت
ااهدال  م وَتب واإل ي  يقىنىن  ن  ا١تام اىي  اإل داةُت ا أ  مه  ائقت :انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت  .1

 .ا٢تةبحت اإل داةحت
ت دددمه  ائدددق اددد أ نددد  ا١تددددامبُت اإل دددداةُت ا١تخمصدددُت نإل دددديعحت وانممصددداأ   جأاى  اإلدمابدددحت اإل دددداةحت:  .1

نطابقدددددحت ااهدددددال ا١تالادددددحت ا١تاإلةدددددحت اللدددددهنةحت  حكدددددام اإل دددددديعحت   إلميفكددددد  نددددد    وتقدددددىم نواالدددددبحت
ٔتىمدددب مدددداى ٣تئددد   اُت ج  ددداؤ  ومددد   امددداوى ومدددداىا  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت إلئهصددددل. وادددمل  اللددهنةحت

  ن  حة  اإلمعةُت والاواة.  اهةا ووظةوةادتبط ن٢تةبحت ت د  و ٗٔٗٔ/ٔٔ/ٕٗالأاى  بماىيخ 
                                       

  1  يف١تىضدددى : اإلاةالدددحت اإل دددداةحت إلئ ددددكحته  ا1419/ 7/ 7مددداىيخ: اإل   317  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي381- 
 486- 488  . 
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    موعة الشرعيةققو اما حت
 ن  خدهل ا١تجدامبم قةمل ا١تهامل  جأاى  اإلدمابحت اإل داةحت و انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت ن  خهل   اجملهىاحت اإل داةحت تقىم

 ا تةحت:
  .نٗتاد اإله م أبند ائجةبحت اإل داةحت إل ٖتوَت اأىالحت نعانه  ا١تصدل وا  طمه و   .1
 .تطبةمل مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحتإلئميفك  ن  ندامبحت ٚتة  ااهال ا١تصدل اإل اخئةحت وا٠تاىمةحت   .2
  احكام اإل ديعحت اللهنةحت. جطاىتطىيد اإلصة  واإلعقىأ وا١تهمنا  يف   .3
  ننممصاأ اللهنذ أاخ  ا١تصدل وخاىمه. اإلمىاةحت  .4
  اإل داةحت. جام اجملهىاحتٔت ا١تطئىبحت إلئهجىضتطىيد ا١تعئىنا  وانتصان    .5

بم قةدددمل ا١تهدددامل نددد   نا دددحت ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت وجأاى  اإلدمابدددحت اإل دددداةحت أب ا١ته ئدددحت اجملهىادددحت اإل دددداةحت وتدددهجض امجدددز  
  .ٖتت ك  مام نهجا ا١تجام ا تةحتتقالم خهل 

   ما حتققو أمانة اذليئة الشرعية
  مل ا١تهامل ن  خهل ا١تجام ا تةحت:ةم قبانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت  تقىم 
  ائق ا٢تةبحت. إلئ ىالحت واإلعدض  ما زيمجائجةبحت اإل داةحت  واإلميفك  ن  إل ا اهال ا١تق نحتا ص   .1
ا٢تةبدددددحت اإل دددددداةحت يف ا١تىضدددددىاا   ا١تطئىبدددددحت نددددد  مبددددد   بةددددداان اإلو  عئىندددددا ا١تيوددددداحا  و الالدددددمةواة   .2

 ا١تعدوضحت ائةجا.
   . ول ااهال ا٢تةبحت اإل داةحتٞت جاأىالحت ا اهال وانلموااىا  وٕتجةز ن كدا  ادض  .3
 جاأىالددددحت اإلصددددة  وا أوا  وا١تهمنددددا  انلددددم هاىيحت واإلمهىيئةددددحت اٞت يدددد    وٕتجةددددز ندددد كدا  ادضدددد  .4

   ول ااهال ا٢تةبحت.ٞت
إلئجةبدددحت   ول ااهدددال انممهدددا  اإلددد وىي ٞتدددا وإلدددىا   وادددمل ندددا يدددمم ٕتجةدددزه نددد  ا اهدددالتصدددهة    .5

  اإل داةحت.
    جا.ا١ت اىكحت اة ن  ا٢تةبحت اإل داةحت  ٧تاح اممهااالهام ا١تتةبحت   .6
  .مجا وحو جاواجدل جاتصهةوو ٖتديد ٤تاضد اممهااا  ا٢تةبحت اإل داةحت    .7
  أىالمجا إلئهىضىاا .وامل ىؤيمجا حال جا اأ ناىأا  مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت   .8
  أاى .الجُف  امىمةججإلمداىا  وغَت ا ن  ا٢تةبحت اإل داةحت  نا يص ى ا جا اأ   .9

قدداىا  اإل  وادملعهدهة ا١تصددل ونىظوةده إلاىا  اإل وىيحت واإلم ديديحت لموانلبئحت وا  ئقالمابحت ا  .10
  .ةبحت اإل داةحتا٢تاإلصاأى  ا  
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 إدارة الرقابة الشرعية  ما حتققو
  ا يت:  جأاى  اإلدمابحت اإل داةحت بم قةمل ا١تهامل يف  تقىم 
٣تدددا  نددد  ا٢تةبدددحت  ا ددده بددده يف ا١تصددددل نعهدددىل  دددامل او نهدددمل او خ ندددحت او اقددد   كددد اإلم قدددمل نددد    .1

  اإل داةحت. 
ودإلددي  اإلههدداديف واإلعقددىأ وانتوامةددا  ٓتصددى اإلصدداأى  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت مددداىا   تطبةددملإلميفكدد  ندد  ا  .2

  مب  تهوة  ا. ادامعحت جمداةاتنلضااحت ١ت مب  المخ انجا  ن  خهل ندامعمجا
توامةددا  وجمددداةا  اإلعهدد  إلئههدداديف واإلعقددىأ وان واقددا مهوةدد  اإلقددداىا  اإل ددداةحت بم اإلمددز اناإلميفكدد  ندد    .3

   .ته اإل اخئةحت وا٠تاىمةحت وشدكاته اإلمابعحتاادو  ا١تصدل وجأاى  يف ك   ساجملا   ن  ا٢تةبحت اإل داةحت
  اإلميفك  ن  اإلمزام ا١تصدل باةالمه اإل داةحت.  .4
  زاىا  ىمابةحت نة ا ةحت أوىيحت لأاىا  ا١تصدل وادواه أاخئةاً وخاىمةاً. ب اإلقةام  .5
  ادددد  كدددد  ندددد   ىمابةددددحت يمودددده   مدددداال اإلدمابددددحت ا١تة ا ةددددحت إلك  ددددطحت واإلعهئةددددا   جادددد اأ تقديددددد أوىي   .6

 .حت إلئدمابحت اإل داةحتةنجملان  اإلداةاا١تمعئقحت اإل داةحت  ا١تئ ىظا   بم  ي 
يف ندا  و دهَت المواداىا  اهدهة ا١تصددل ونىظوةده وجشدكانتم  ونمابعدحت ندا ي ب ديفن  اإلقةام ٔتا يئزم  .7

 . ن  اإلهاحةحت اإل داةحت أاخ  جأاىا  ا١تصدل وادواه ةا بعض اإلعهئ تهوة  ص حت ب يمعئمل
وادوادده  نددد     لأاىا  ا١تصدددل بم قةددمل ا١تهددامل نددد  خددهل اإلددزاىا  ا١تة ا ةدددحت   اإل دددداةحت اإلدمابددحتجأاى  وتددهجض 

  ادهو  المخ ام اوىاق اهد  و٪تداديف  واتبدا  جمدداةا  نعمهد   و٤تد أ   وادمل اإلودىابط اإل دداةحت وافدىل ا١تدامعدحت
إبادد اأ   كهددا اهنددا تقددىم إلدمابددحت ا إلةددحت يف ادد   ا  ددطحت إلئهصدددل ٦تددا يقبدد   دد ا ا لددئىننائددق دإلددي افهنددا تقددىم 

ا٢تةبددحت اإل ددداةحت     اإلمقدداىيد اإل وىيددحت ادد   مدداال ااها٢تددا وا ددم نئ ىظاتددا خددهل اددًت  ا١تدامعددحت  وندد    تداعجددا  نددُت 
  ٘تجة اً إلعدضجا ائق ا٢تةبحت اإل داةحت.

أباهدددال نمائادددئحت ونم اخئدددحت يكهددد  بعودددجا اإلدددبعض  تقدددىم جأاىا  اجملهىادددحت اإل دددداةحت  بمل ي جدددد انو٦تدددا لددد
إلم قةدمل  دد اجا نللددجام يف ٖتقةددمل الددًتاتةنةحت ا١تصدددل  أبن يكددىن ا١تصدددل اللددهنذ اإلداادد  ا١تئمددزم ن١تعددانه  

  . 382 ا١تصداةحت وامل احكام اإل ديعحت اللهنةحت
أاى  اإلدمابدحت اإل ددداةحت لأاى  ا١تدامعدحت اإل اخئةددحت يف جبوددم  ىن نكمددب اإلداشد ند  االددب اإلقدا  ىأ امددًتاحمد  و و 

ومىن نىافئحت انحمواب نإلئنهحت اإل ااهدحت إلئدمابدحت اإل دداةحت اإلمابعدحت ٢تدا كنجدا  نادمق  ٖتدت  اإل دكحت  اقدى  ا٢تةبحت
ئددق  اأ  اعاإلةددحت اٟتودداب ا بد  دداا وندد  ٖتقةددمل ١تصدداٌف ا يدد   نبةهددحت ان يف دإلدديجشدددااجا ندددتبط نإلعوددى ا١تهمدد ن  

أاى  اإلمهوة يددددحت  وضددددهان احددددًتام ل  وقكةدددد  الددددمقهإلةحت اإلدمابددددحت ادددد  ا اإل دددددكحت الددددى  نإلبهددددىك اللددددهنةحتاإلدمابددددحت يف

                                       
 .16 -13   1يف. قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي382- 
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 . 383 ائق فومجا اللهنةحت قكة اتىمةجاتا ن  مب  اإلعانئُت يف اإل دكحت  و اأ  هقحت اإلعههة ٔتص امةمجا 
ويبدد و ان نددا د بددت جإلةدده ا٢تةبددحت اإل ددداةحت يف اإلميفكةدد  ائددق الددمقهل جأاى  اإلدمابددحت اإل ددداةحت ادد  جأاى  ا١تدامعددحت 
اإل اخئةحت ن  بقاة تبعةمجا إلئجةبحت اإل داةحتس يكاب ا١تصدل نزي ا ن  اإل وااةحت إل ى اإلعههة جضااحت ١تا  ى ت جإلةده 

 ا٢تةبحت.  

  مبصرؼ الراجحي الثاين: زلققو ادلناط يف مسالك احلجاج طلبادل
وندا ٖتد أه اإلقىااد   بةهت ا٢تةبحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام ذ ان نا يمعئمل نٟتندايف ٭تقدمل ا١تهدامل اةده اإلقوداة   

اإلعانحت يف انخمصا  اإلقوااذ  واإليت ٯتك  ان تهص ائق تكئة  مجحت إلم قةمل ا١تهامل يف بعدض اٟتندايف كئنهدحت 
ائددق انلموادداىا  يف حددال ومددى  خددهل ندد  اإلعهددهة   جمابمجددا ودإلددي ندد  خددهل  تاددىيحت ا١تها اددا  اإلبهكةددحت 

 س كها يف ا يت.جا إلئبهىأ ا١تمعئقحت نإلقا ىن وانخمصا  اإلقوااذ بمىمةه خا ةصصٗتوك إلي ن  خهل 

 الشرعية ققق ادلناط يف احلجاج ت اكمالقضاء شلثال  -أكال
 ان تدمم ا١تىااقدحتأاعدحت نق ندحت ند  اإلعهةد  بعد  اخد  د اناب ا١ت يد اإلعدام إلئهمدامد  واإلمهىيد  اد  حكدم الموا
 ددداة لدةاى   وحكددم بةعجددا إلعهةد  آخددد يف حددال ٗتئودده اد  جمددداةا  ج٘تددام بةعجدا  وحكددم اإل اعددحت اإلدديت بائدق طئبدده 

 م نجا.
إب٘تددام جمددداةا  تىهةددمل اإلبةدد    مةاندده وادد ماإلعهةدد    تدددن اهدد بةهددت ا٢تةبددحت اةهددا يمعئددمل نٞتا ددب اإلقوددااذ و 

تطاإلب ب ه  ا١تبة  وتائم ا١ت ًتي ١تا اشًتاه  ن  خهل ىاد  اإلقودةحت إلئه كهدحت اإل دداةحت إلدم كم إلئ دكحت اٟتمل ان 
  . 384 اةجا

 و  ا يموح ان ا٢تةبحت اإل داةحت تىمه جُف ٖتقةمل ا١تهامل يف اٟتنايف ن  خهل ااكم اإل داةحت.

 حلجاجتلقواعد العامة يف االختصاص القضا ي ققق ادلناط ت ا دد -اثنيا
اإلاده ا  الد ةدحت و  اإل دكحت خئد  اإلكهبةدان   وهناا٢تةبحت اإل داةحت إل دكحت اإلدام ذ ا  اإلصةغحت اإليت ت لبئت

  حدال ا٠تدهل ئنهدحت ا وىاق اإلمناىيدحتإلتدهص ائدق اإلدمدى   حةد  جهندامعان   ا أاخد  ا١تهئكدحت  إلئ اإلصاأى  اهجا  
 ئه اكم اإل داةحت.إلاقىأ اإل دكحت ائق اإلدمى  تهص بةهها 

ا١تدمد    يديدمم ٖت  اجداهاهاحد  يهبغذ كمابحت دإليس ويف حال ومى  خهل بُت اإل ددكحت و ن ابةهت ا٢تةبحت ا ه 
                                       

 -411   1ه  ا١تىضدددى : تقدددىه أإلةددد  ا١تدامعدددحت اإل اخئةدددحت اإلددد ي ااددد ه  يف1418/ 2/ 16   اإلمددداىيخ: 260  اإلقدددداى ىمدددم  . ا١تصددد ى  واددده383- 
412 . 

 د  ا١تىضى : مىا  اخ  أاعحت نق ندحت ند  اإلعهةد  بصدوحت 20/1/1412   اإلماىيخ 99  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي384- 
  .169 -168   1وبقذ تىهةمل جمداةاته  يف ادبىن جدا ُت اإلبة  
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 . 385 نخمصا  اإلقوااذنن  خهل اإلقىاا  اإلعانحت اةه 
واكدد   ا٢تةبددحت يف ادد   نددىاط  ان نددا يمعئددمل نإلبهددىأ اإلقا ى ةددحت وانخمصددا  اإلقوددااذ ائددق اإل دددكحت ان تعهدد  

 .   386  د1422/ 1/ 25و 24و 23يف اممهااجا اإلااب  واإل ههُت بماىيخ اةه بمىمةه ا٢تةبحت 
ان اإلدددهص اإلدددىاىأ يف    بةددد َ إلئباحددد  انطددده  ائدددق ندددا مددداة يف انممهدددا  ا١تددد كىى نددد  تىمةجدددا  اددد َ وَف يم

اإلادداال  جهددا يوةدد  ان اقددىأ اإل دددكحت تددهص ائددق اإلدمددى  إلئه دداكم اإل ددداةحت  ٦تددا يدد ل ائددق ان اإلقىاادد  اإلعانددحت يف 
انخمصددا  اإلقوددااذ توةدد  بدد إلي  ويف  دد ا أنإلددحت ائددق ان ٖتقةددمل ا١تهددامل نٞتجددحت اإلدديت توصدد  يف مودداا اٟتنددايف 

 يدم  إلهخمصا  اإلقوااذ.

 حتقق ادلناط  ازعات البنكيةمنة تسوية ادلن -اثلثا
  ٓٓٓشدداة نبئد  ٜتادُت اإلد  أيهداى ادامدذ  بطئدب  حدىل تقد م احد  اإلعهدهة اإلدام دذ المواد  شدكحت

بعدد   انلددمهمائددق   اىااددمل اإلعهةدد  ا يف اإلوددد اد وحةهجددا َف يكدد  ا١تطئددىن نمددى ىال إلئدد يهاى   ٘  ٘٘  باددعد ٓ٘
 بئددد  ا١تطئدددىن نددد  اإلصددده وق اإلعدددام إبأاى  اإل ددددكحت ّتددد  مئدددب ا١ته  وبعددد  ١ٓٗٔ/ ٔ/ ٕٔاىبعدددحت اام اي بمددداىيخ 

طاإلبددداً اادددخ اإلبةددد  و ا وإلددده اددد  اإل دددداة  نبةهدددا ١ٓٗٔ/ ٔ/ ٔٔاإلعهةددد  بمددداىيخ  حودددد  ١ٓٗٔ/ ٔ/ ٓٔبمددداىيخ 
بعدد   بددىمل لددعد  ائهدا أبن مددداىه  دد ا مداةاادداأوه أبن  دد ه ا١تعانئدحت غددَت مددااز  شددداا  بعددض ا دد  اإلعئدم ْتندحت ان 

طئبده إبإلغداة َف تىاادمل ائدق حةد  جن اإل ددكحت اإلعهة  جُف ٞتهحت تادىيحت ا١تها ادا  اإلبهكةدحت  وم  تق م    اإل يهاى اإلعدامذ
صداٌف اإلعهةد  او إلاإلئنهدحت  اإل ي يص ى ند  كماٟت ك ا اهئةا  بغض اإله د ا  وليفإلت ا  حكم جإلغاة    اإلبة 
 .ض ه

و  ددا إلعد م ٖتقدمل نئد  اإلعقد   ٔتجدا اإلقدبض اة ملًت  د د ه ا١تعانئدحت نبةهدحت ا ده يصاىاحت ا١ت نهاملا٢تةبحت  حققتو 
جن كا دت و ه ٬تدى  إلئ ددكحت جإلدزام اإلعهةد   د ه ا١تعانئدحت  ا  غَت مااز  شداا نصاىاحت نطئحت اإلقبض افن   ه ا١تعانئحت

ومد   اإلعهه  اإلىىمةحت ٤ت  اإلهق ي  نشًتاكجا نعجدا يف اإل هةهدحت  دإلي ٟتئىل و   نهه شةبا اعئةجا جااأته إله المئهت
"اإلد  ب نإلد  ب واإلووددحت نإلوودحت واإلد  نإلد   واإل دعَت نإل ددعَت واإلمهدد نإلمهدد وا١تئدح ن١تئددح  : مدال ىلدىل هللا 

ىواه نادئم   ن ه ٔت    لىاة باىاة  ي اً بة   افدا اخمئوت  د ه ا فدهال ابةعدىا كةد  شدبمم جدا كدان يد  بةد " 
لددىاة ٞتهددحت تاددىيحت ا١تها اددا  اإلبهكةددحت  بغددض اإله ددد ادد  اٟتكددم اإلدد ي يصدد ى ندد وائددق اإل دددكحت اإلعهدد   دد ا اإلقددداى 

"ج كم ٗتمصهىن جِف  وإلع  بعودكم يكدىن اٟتد  ْتنمده ند  بعدض اامودذ : إلقىإله   اكان إلصاٌف اإل دكحت ام ن

                                       
  .174   1خئ  اإلكهبةاإلحت  يف  د  ا١تىضى : ا م جما   كمابحت اي فةغحت 20/1/1412   اإلماىيخ 103  اإلقداى ىمم  ا١تص ى  واه. 385- 
  1   يف304    دد  ا١تىضدى : جمدا   تعد يه  ائدق اتوامةدحت بةد  نعداأن اجملدا   نإلقدداى 10/5/1422   اإلمداىيخ: 473. اإلقدداى  ا١تص ى  واه386- 
 -704  1 د  ا١تىضدى : جمدا   اتودامةيت شدداة وبةد  الدجم ن مد  ونئ قاتهدا  يف10/5/1422   اإلماىيخ: 474اإلقداى    .703 -702 

 .727 -726   1د  ا١تىضى : جما   اتوامةحت "اإلقة  اإلهجااذ"  يف 26/10/1422   اإلماىيخ: 489اإلقداى    .705
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نمودمل  إله ائق ٨تى ٦تا اٝت  نهه  اه  مطعت إله ن  حمل اخةه شةباً  اه أيخ ه اف٪تا امط  إله به مطعدحت ند  اإلهداى"
 . 387 ائةه

تقددىم بم قةددمل ا١تهددامل يف اٟتنددايف  واددمل اإلقىاادد  اإلقوددااةحت  ٞتهددحت تاددىيحت ا١تها اددا  اإلبهكةددحتو٦تددا لددبمل ي جددد ان 
خددهل اإله ددد يف اإلقوددةحت واٟتكددم اةجددا  ويبقددق إلئجةبددحت اإل ددداةحت  ندد   حددال ا٠تددهل بددُت ا١تصدددل واإلعهةدد   ودإلددي 

  اإله د يف اٟتكم ن  اإلهاحةحت اإل داةحت.

  مبصرؼ الراجحي الوقوع مسالك أدلة  الثالث: زلققو ادلناط يف طلبادل
٭تقددمل ا١تهددامل يف نادداإلي اأإلددحت اإلىمددى  ا٠تدد اة والأاى  اإلمهوة يددحت بكااددحت ناددمىاتا واالددب اإلقددا ىن وندامبددى 

يه صددد أوى ٤تققددذ ا١تهددامل يف نادداإلي اأإلددحت اإلىمددى  ببةددان اإلىامدد  او بمهوةدد  اٟتكددم او ندامعددحت حاددان  اإل دددكحت  و 
 نا يمعئمل به او ندامبمه.

  مبصرؼ الراجحي اخل اء قققوف ادلناط -أكال
ا١تد يد     وند  ا ن ئدحت ائدق دإلدي مةدامتبةداان إلئىامد  او تهوةد ا إلئ كدم  ا٠ت اة يف اإل دكحت بم قةدمل ا١تهدامليهجض 
تىهةقةدحت  أون بهااجدا ائدق شدجاأا  اإلبهدىك بعدض اإلبوداا  نداْتدحت ند  تبةاان إلىام  شداة  مل ا١تهاملة قبماإلعام إلئ دكحت 

  .اعًه إل يجات بت ومىأ اإلبواا   نهجا
اإلديت تبد ا ند  هنايدحت و   اطئعت ا٢تةبحت اإل داةحت ائق ا٠تطدحت اإلزنهةدحت إلهلدم هاىا  إل ددكحت اإلدام دذودإلي اه نا 

ا ومىأ نبئ  نئةىن أونى يف شجد يىإلةى اأىيف ٖتدت الدم ٢تتبُت و م  1991م حىت هنايحت يى ةى 1990يى ةى اام 
ون  وحقةقمجددا اهنددا نداْتددحت تمعاندد   ددا شدددكحت اإلدام ددذ ندد  اإلبهددىك ا٠تاىمةددحت شددداًة بدد ون شددجاأ  ٥تددز  نمددامد  نإلاددئ  
ائدددق شدددجاأا  تىهةقةدددحت نددد  تئدددي اإلبهدددىك ت بدددت ان تئدددي اإلبوددداا  واإلادددئ  ٤تددد   بهااجدددان ئةدددحت أون  وبةعددداً يف لدددئ  

شدددكحت اإلدام ددذ اهنددا وبةهددت  .  وتُوددد  وُ٘تةددز وُٖتنددز اعددًه  تهوةدد اً اةهةدداً إلعقدد  ا١تداْتددحتإلدد يجااإلمعامدد  نىمددىأ  اعددهً  
ندد   دإلددي  ىاإلمدبهىكدداً اخددى ٖتمددايف ندد    غددَت انمقدد ه تئددي اإل دجاأا   إلتوا٫تدت ندد  اد أ ندد  اإلبهددىك ا١تد كىى  

اشجد كذ تمئقق نىااقدحت تئدي  اإلقا ى ةُت  وىغبت شدكحت اإلدام ذ ان تعطةجا ا٢تةبحت اإل داةحت نجئحت ٙتا ةحت  نام اىيجا 
  اإل داةحت. إلمصبح اهئةحت ا١تداْتحت ا١تبهةحت ائةجا نىااقحت إلئقداىا  ا١تاممحت إلئجةبحت   اإلبهىك ائق تق ه اإل جاأا  ا١ت كىى 

اهندم نقمهعدىن  بدُّت و  حت اإلدام ذ اإل دةخ لدئهان بد  ابد  اإلعزيدز اإلدام دذ إل ى ا٢تةبحت ا١ت يد اإلعام إل دك  ودا 
تئددي اإلبهددىك ن تاددمطة   أبن اإلبودداا  اإلدديت ي ددًتوهنا ويبةعىهنددا نداْتددحت ندد  تئددي اإلبهددىك نىمددىأ  اعددهً إلدد يجا  وإلكدد  

  .٭تمايف ومماودإلي ولىا م   جىلال اإل جاأا  ا١تطئىبحت جن بع  الم اى  نام اىيجا اإلقا ى ةُت وانممصاأيُت 
                                       

ه  ا١تىضى : مبىل ىمدى  احد  اإلعهدهة اد  شدداة اهئدحت 4/1410/ 4   اإلماىيخ 21   اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي387- 
 .49 -48   1بابب ا م اإلمقابض  يف
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تد ا٢تةبحت نا عاً ن  جاطداة شددكحت اإلدام دذ ا١تجئدحت ا١تطئىبدحت و دذ ٙتا ةدحت اشدجد ند  ب ايدحت شدجد يىإلةدى ادام  إل ا َف 
عانه  اإلائ  ائق شجاأا  ت بدت ومدىأ نٚتة   بٌتت  ون   م  1991هنايحت شجد ا ايد اام وحىت م  1990  

ندد    وتعدد اإلعقددىأ ا١تاممددحت اإلدديت اما تددا ا٢تةبددحت اإل ددداةحت إلئ دددكحت  ا١تمعامدد  ائةجددا بصددىى  نىهقددحت ونموقددحت ندد   اإلبوددااحت 
حددىت  1410/ 10/ 20ضدده  اإلاددهىا  اإلدد هث اإلدديت حدد أتا اٞتهعةددحت اإلعانددحت يف  ندد ا شددجد اإل ها ةددحت ا١تطئىبددحت  
حت اةجددددا وتدضددددا ا ا٢تةبددددحت ا٢تةبددددحت اإل ددددداةحت جُف اقددددىأ ن شددددبج اجملددددا   ندددد ٗتددددديف شدددددكحت اإلدام ددددذ ندددد  اإلعقددددىأ ا١تاممددددحت  
 . 388 اإل داةحت 

  مبصرؼ الراجحي اإلدارة التنفيذية حتقق ادلناط   -اثنيا
تهوةدد اس حةدد  بةهددت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت إلدد ى تطدمجددا إلئاةالددحت    الأاى  اإلمهوة يددحت يف اإل دددكحت بم قةددمل ا١تهددامل   تقددىم

 .  389 ا٢تةبحت اإل داةحتتطبةمل مداىا  نااوإلحت ا  ئ دكحت ّتهة  نامىاتا إل الأاى  اإلمهوة يحتاإل داةحت إلئ دكحت ان 

  مبصرؼ الراجحي ققق ادلناط ا اسب القانوين  -اثلثا
لموادد ا  افن اشدك  ائةده شدذة ند  دإلدي تهوة ا وندامعحت وت مةقا مل ا١تهاملة قبماالب اإلقا ىن يهجض 

 .ن  ا٢تةبحت اإل داةحت ا  كةوةحت تطبةقه او نداأه
االددب اإلقددا ىن  و  دددا ١تددا إلئه الددب اإلقددا ىن ندد  مطبةقددا  ٖتقةددمل ا١تهددامل ندد  مبدد  ا ن ئددحت إلو دد ه بعددض 

 أوى نجم يف اإلم مةمل افن اإلباح  لة كد ا   تطبةقا  إلمىضةح   ا اإل وى واإلىمىل ائق طبةعمه.
  لتطبيقات حتقيق ادلناط من قبل ا اسب القانوينأمثلة 

 حتقيق ادلناط يف تطبيقات مواد القرارات
حةد      217و 208و 173  ا  بعض ا١تىاأ ا١تمعئقحت نإلقدداىا  دا  ا ىمدام المواد االب اإلقا ىن

إلد إلي  ادان ٮتصدص ْتاإل دان حصدمه يف ا١ت داىكحت  ا١تقصىأ إبي ا  اإلطددل ا   173المواد ٓتصى  اإلقداى  
   .يف حاان ٥تصص إلئه اىكحت جاجي اا أونه انةحت اإل تاحاان تامخ ماإل دكحت نبةها ان 

  اةدهن داىكحت وتادنة  ٚتةد  مةىأ دا اهئةدحت ومح حاان نامق  إلكد  باإل دكحت  صىأ مةاما١تقن اابةهت ا٢تةبحت 
 .ن  ب ايمجا إلهجايمجا
 نئ دمل اقد  : اإلعهىاناد اإلقدداى   وبدُت فدةغحت 208قدداى ىمدم  اإلانخدمهل بدُت اهدىان  ا  دوك إلي الموا

   بة  ن اىكحت  بةهها  ص اإلقداى يمعئمل ببة  ا١تداْتحت.

                                       
ئددق الدددم هاىا  ادددام  ددد  ا١تىضدددى : اطدده  ا٢تةبدددحت ا6/12/1410مددداىيخ: اإل   45  قدددداى ىمددم اإل . قػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػػي 388-
 .91 -90   1  يفم.1991م/1990  

 .486   1ه  ا١تىضى : اإلاةالحت اإل داةحت إلئ دكحت  يف7/7/1419   اإلماىيخ: 317اإلقداى ىمم   .ا١تص ى  واه389- 
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 نئ دددمل اقددد  بةددد   وان اإلعهدددىان يعددد ل جُف:  لدددجىاً  ومددد وضددد  كئهدددحت  ن ددداىكحت  يف اإلعهدددىان ان ا٢تةبدددحت ابةهدددت 
 .نداْتحت 

مل ادد م بةدد  ًت شددا اإلدد يو   43مددداى ا٢تةبددحت ىمددم    واإلدد ي لددبقه  217حددىل مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   دكهددا الموادد
   ائهدا 217إلقدداى ىمدم  بةههدا َف يددأ دإلدي ننباشدد او غدَت نباشدد    دك   اشًتتا اإل ددكحت نهده ب١تاإلعُت ا١تامد  

 .  يمهاونن نىضىاا نم ا ا اأبهنه
   . 390  217  نئ ىب يف اإلقداى  43  ابةهت ا٢تةبحت ان اإل دمل اإلىاىأ يف اإلقداى 

  258) ك  173) العالقة بيف القرارين حتقيق ادلناط يف
ان ٖتصد  ئ ددكحت إلن يهبغدذ أب ده    258  وىأ يف مداى ا٢تةبحت ىمدم حىل نا االب اإلقا ىن إلئ دكحتس  المواد

ومد  تبدُت . جاإلحت اإلد ه  و د ا ن ٬تدى  شددااً ٞتياول  ه   س ه  اإلبوااحتإلشذة اي ضااحت ل ن  اإلعهة  ائق تعج    
ن يكددىن ااتوددمل اإلطداددان ائددق    173  ندد  اإلقددداى ىمددم    4  ا١تدامعددحت إلقددداىا  ا٢تةبددحت ا دده مدداة يف ا١تدداأ  اةهددا  ندد  

مددد  اتوقددا ائدددق ان ايدددحت نصددداىي  او ٥تددداطد ته ددديف بعددد  و ةهددداة..... يف اإلادددعىأيحت  ئه دددًتي  دددى نإلتاددئةم اإلبودددااحت 
 .اإلقداىي  اإلاابقُت ا  اإلعهمحت بُت االب مااةلا  وح ه ا١ت ًتياإلمائةم يم هئجا 

ائددددق ا١تصدددددواا      واىأ173ندددد  اإلقددددداى    4اا١تدددداأ    ابةهددددت ا٢تةبددددحت ان اإلعهمددددحت بددددُت اإلقددددداىي  واضدددد حت 
مبد  تىمةد  اقد  اإلبةد  ند   ا١تىمدىأ واىأ ائدق ا١تصددواا   258بع  اقد  اإلبةد  وتادئةم اإلبودااحت  واإلقدداى  اإلهاشبحت
 . 391 وم  ائهت اه  تصوةحت ا١ت اىكحت  اإلعهة 

 وضوعات متشاهبةمبتعددة ادلقرارات الالعالقة بيف  حتقيق ادلناط يف 
جدا تعدد أ  مددداىا  ا٢تةبددحت يف   292  ةحت ىمددما دده وىأ يف مددداى ا٢تةبدحت اإل دددانحدظ االددب اإلقددا ىن إلئ دددكحت  
١تدامعدحت ومدىأ اخمهادا  بدُت اقد  ند  اومد  تبدُت  اسنهادىخ ويعد  ندا مبئدهنىضى  واح  ااإلعه   ائق آخد مدداى 

  و 211  وَف تددددد خ  ائةددددده اإلمعددددد يه  اجملدددددا   نإلقدددددداىا    170  اإلبةددددد  ا١تادددددمخ م واإلههدددددىديف اجملدددددا  نإلقدددددداى
  .92  ا  بُت ٪تىديف اإلىا  نإل داة ا١تامخ م واإلههىديف اجملا  نإلقداىوك إلي ومىأ اخمها   227 

ان اإل ددكحت الدمخ نت اقد  اإلبةد  اجملدا   ٢تدا تبدُتو إلههاديف ا١تخماى  ند  االدب اإلقدا ىن اا٢تةبحت  ىامعت م و 
  اإلقدداىي  فد ةح ي  قدى  ان اه  اإل دكحت     ا 61    والمخ نت اإلىا  نإل داة اجملا  نإلقداى  24  نإلقداى

  ونإلمدداِف ن يعدد  اإلقددداىان  92   واإلقددداى  170  ن نددا ُت الددمخ انه اةجهددا  ددى  آخددد غددَت اجملددا  آِخدددا نإلقددداى 
 . 392 ا خَتان نئغةان او نع نن ٢تها

                                       
الموااى االدب اإلقدا ىن حدىل تطبةدمل ا١تىضى :  د  12/6/1417ماىيخ اإل   238  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي390- 

 .385 -338   1  يف 217و 208و 173اإل داةحت ىمم   حت مداىا  ا٢تةب
 .   512 -511   1  يف258و 173ه  ا١تىضى : اإلعهمحت بُت اإلقداىي  1420/ 3/ 6   اإلماىيخ: 337  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه391- 
  1ه  ا١تىضدددددى : اإلعهمددددحت بدددددُت مدددددداىا  نمعدددد أ  يف نىضدددددىاا  نم دددددا حت  يف1420/ 3/ 6   اإلمددددداىيخ: 339  اإلقدددددداى ىمددددم  ا١تصدددد ى  واددددده. 392- 
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 وضوع كاحدمبتعدد الصيغ ا ازة من اذليئة  حتقيق ادلناط يف 
  اجملدددا   نددد  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت يف نىضدددى  واحددد   واي االدددب اإلقدددا ىن إلئ ددددكحت حدددىل تعددد أ اإلصدددة الموادددد

 اإلصة  يعمه  ا يف ندامعمه إلئميفك  ن  تطبةمل اإل دكحت إلقداىا  ا٢تةبحت.
  تصد ى مداى دا إبمدا   فدةغحت نعانئدحت او اقد  ند  اإلعقدىأ اإلديت تمعاند   دا اإل ددكحت اهنا اه نا ا٢تةبحت وم  بةهت

ويف ضددىة إبفدد اى مددداى م يدد    تقددىم ا٢تةبددحت فنادد اة ىايجددا  تددىىأ اإل دددكحت اشددةاة ناددمن   وتطئددب ندد  ا٢تةبددحت جبدد  
  وتعددد  جدا تعددد أ  مدددداىا  ا٢تةبدددحت يف نىضدددى  واحددد  ااإلعهددد   ائدددق آخدددد مدددداى فددد ى حدددىل  ددد ا ا١تىضدددى  دإلدددي

 إلي اهد  ندامعمده بد اإلعهد ائق االدب اإلقدا ىن و ائق جأاى  اإل دكحت اامهاأ دإلي  و   اإلقداىا  اإلاابقحت نهاىخحت
  اإل دكحت إلقداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت. ١ت ى تطبةمل 

موددده   ادددخ اإلقدددداىا  اإلادددابقحت ا١ت   292  وبهددداة ائدددق ندددا اجهددده االدددب اإلقدددا ىن إلئ ددددكحت نددد  اإلقدددداى ىمدددم 
اقدد  تبددُت إلدده ومددىأ اخمهاددا  بددُت بعددض اإلعقددىأ واإلههدداديف ا١تاددمخ نحت أون أخددىل نٞت يدد   يف دا  ا١تىضددى   

 اإلمع يه  اجملا   نحقا ائةجا.
ا فد  يف مدداىا  ا٢تةبددحت اهندا كئجددا اناد ً  ونعهددىل " اإلددهص: د ا   292مداى دا دي اإلدددمم   ا٢تةبددحت اد إلتإلد ا 

 ا  وجدا ىا  ا٢تةبحت نا يىمب تع يهً كئةداً او مزاةداً تبةهده يف حةهده  وجدا ظجدد جشدكال ادا١تدم  يف بةا ده جُف ا٢تةبدحت 
 . 393 "اإل داةحت

مل نددا بددُت مددداىا  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ندد  اإلهاحةددحت اإله ديددحت ونددا بددُت ويهحددظ  جهددا ان االددب اإلقددا ىن كددان يدد م
المداةا  ا١تعهدىل  دا يف ا١تصددل ند  اإلهاحةدحت اإلعهئةدحت  ادفن اشدك  ائةده شدذة ىمد  إلئجةبدحت اإل دداةحت  ويف دإلدي 

 نزي  ضبط إلمطبةقا  مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت.

 تفس  عبارتيف يف قرارات سابقة حتقيق ادلناط يف 
  133  مدداى ا٢تةبدحت ىمدما ده مداة يف ئهدامعدحت إلاإلعةهدا  ا١تخمداى  ند  خدهل االب اإلقدا ىن إلئ ددكحت  نحظ

نُت ائددددق يفو ىلددددىم لددددىى اإلمددددان تطاإلبدددده اإل دددددكحت أبي نصدددداىي  اانامهدددداأ كئةددددا اهدددد  اإلعدددد ل  اإلعهةدددد  غطددددق جن
إلكدد   .  288  إلددي نإلقددداى ىمددم   دةددقكمدد  ُت   و طةئددحت اددًت  انامهدداأ ناددموة   نهدده اإلبوددااحت إلىمددىأ ا١تبئدد  إلدد يجا

  .خ  ىلىم ن  اإلعهة  ونصاىي  امح انامهاأ ن  بدي  وتئك ان اإل دكحت قتبُت 
  وابداى   ان ند    288     و 133  . جٍف  اإلدىاىأ  يف اإلقدداى س ان اباى   ن  اإلعد ل..ويف دإلي مدى  ا٢تةبحت

 . 394 ن توة  ا م اٞتىا   وج٪تا توة ان ا او  وا وُف   288  جٍف  اإلىاىأ  يف اإلقداى  ا أان اللهنةحت...
                                                                                                                     

 515- 516    .  
   292ه  ا١تىضدى : اإلعد ول اد  اإلقدداى دي اإلددمم  1420/ 3/ 6   اإلماىيخ: 340  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي393- 
 .518 -517   1يف
  .    520 -519   1ه  ا١تىضى : تواَت اباىتُت يف مداىا  لابقحت  يف1420/ 3/ 6    ىيخ: 341  اإلقداى ىمم  ا١تص ى  واه. 394- 
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  278القرار رقم ) حتقيق ادلناط يف 
نا  صه: "انا اخ  اإل دكحت تعج اً ن  اإلعهةد  اةده   278 وىأ يف اإلقداى ا ه االب اإلقا ىن إلئ دكحت  نحظ

مبد  تىمةد  اإلعقد  وندا شدابه دإلدي ٦تدا إلده فوحت الإلزام او نىااقحت نابقحت ٖت أ اةه  ابحت اإلدبح يف اق  ا١تداْتحت نق ناً 
فددوحت الإلددزام اغددَت مددااز يف   ددد ا٢تةبددحت" ومدد  تبددُت ندد  ا١تخمدداى ١تدامعددحت مددداىا  ا٢تةبددحت ان اإل دددكحت مانددت ٔتددهح اهةدد  
خددط تاددجة  بوددمح اامهدداأ نداْتددحت  حدد أ  اةدده  اددبحت اإلدددبح  وشدددومل اددمح اامهدداأ ا١تداْتددحت  ومدد  ُت اخدد  نىااقددحت 

 اإلعهة  ائةه نابقاً.
جشداى   -ان دإلي ن يع  نئ ىظحت  وان اه  اإل ددكحت ن يعداىض مدداىي ا٢تةبدحت ا١تد كىىي  يف   ا مدى  ا٢تةبحتو 

 . 395  ن   ا اإلههىديف ا١تىم  ائةه ن  اإلعهة  إلة  إله فوحت الإلزام -278  واإلقداى ىمم 133إلئقداى ىمم 

 قققوف ادلناط  حساتت الشركة بومراق -رابعا
حةددد   ٢تةبدددحت اإل دددداةحت   كهدددا بةهدددت اندامبدددحت وندامعدددحتو  اهوةددد بم قةدددمل ا١تهدددامل ت ندامبدددى حادددان  اإل ددددكحت يقدددىم  

اٟتاان  اةها يمعئمل نإلميفك  ن  تطبةدمل اإل ددكحت إلقدداىا  أوى م يف ندامعحت حاان  اإل دكحت ا   ىندامبالمواد 
اإلميفك  ن  نطابقحت المداةا  إلئه دام  ندامبى حاان  اإل دكحت  ن  ضه  وامبا  انابةهت ا٢تةبحت  اإل داةحت ا٢تةبحت 

 اإل دداةحت اإل ددكحت إلقدداىا  ا٢تةبدحت  ند  ا  ا١تمخ  ن  نطابقحت المداة اإلميفك  و  ا يمطئب نهجم إلئ دكحت ا لالذ 
ميفكد  ضده  اإلمقديدد اإلى تقديدد بهمةندحت افد ند  ج اإل ددكحت ن  نطابقحت المداةا   ي مزة آخد ن    ام  ميفك كاإل

إلعبداى  اإلماإلةدحت  َف ي جدد إلهدا ند  ق نيكموديف حدال اد م ومدىأ ٥تاإلودحت و  ا٠تمانةحت اإل ي يص ى ا  حاان  اإل دكحت 
 . 396  ندامعحت ااهال اإل دكحت اي ٥تاإلوحت إلقداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت

  

                                       
ه  ا١تىضددى : حكددم اخد  ا١تىااقددحت ند  اإلعهةدد  ائددق 1420/ 3/ 6   اإلمداىيخ: 342  اإلقدداى ىمددم  . قػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي395- 

  .    522 -521   1ماجة  اإل ي ح أ  اةه  ابحت اإلدبح  يفخط اإل
  .55   1  يفه ةم وٖت ي  اه  ندامعذ اٟتاان  د  ا١تىضى : ت6/7/1410ماىيخ: اإل   26  اإلقداى ىمم . ا١تص ى  واه396- 
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 مبصرؼ الراجحي كيفية حتقيق ادلناط: ادلبحث الثاين

اإلقدداىا  واإلومداوى اٞتهااةدحت ند  مبد   ذ بم قةمل ا١تهدامل نصد ى  يف دإلدي تقىم ا٢تةبحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام
اإلصد ةح   ٚتدااذ يدىاد اإلمصدىى  ا٠ت اة وا١تخمصُت ننممصداأ  بعد  أىالدا  نىلدعحت واممجداأ    نإلمعاون ن اإلوقجاة 

يف اإل دديعحت اللدهنةحت   ه ا١تعدانه  ا١تاإلةدحتموعة  اقد  حة  تقىم بىام  وك  نا يمعئمل ٔتنال اإلومىىإلئههمنا  واإل
  اأوا  ناإلةدحت نادمىحا  ُف ٣تدال اٟتةدا  اٟتاضدد  اإلىالدعحت  امعمهداإلمقئة يدحت  ج  وجحةااه وتىظةوه إبخدامه ن  فىىته  

اٟتددهل وانلدددم هاى   كمددب اإلوقدده اللددهنذ  وتطددىيد اأوا  تقئة يددحت نددد  تهقة جددا وتدشددة  ا  إلم قددمل اإلدددبح   ندد  
 .   397 اةحت اللهنةحتاإلقىاا  اإل د  اٟتهل يف جطاى
 ن  خهل خطىا  ا ي   وابد  ا ا يت: ا٢تةبحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام ذ بم قةمل ا١تهامل وتهجض 

 كاالستيضاحاالستفسار السااؿ ك ادلطلب األكؿ: 
تب ا اول ندحئحت ن  نداح  ٖتقةمل ا١تهدامل ند  مبد  ا٢تةبدحت اإل دداةحت ٔتصددل اإلدام دذ نلمابدحت ائدق لداال او 

م ا٢تةبددحت اإل دددداةحت حت يف شددددكحت اإلدام ددذس ادددفن كددان اإلاددداال ٭تمددايف ١تزيددد  شدددح تقدددى ئددجدددا  اإلعانالموادداى جحدد ى اٞت
ن بدد وى م اةقدد نىن نزيدد  تىضددةح حددىل واإلدد ي  يقىنددى  هندد  خدد اة اٞتجددحت اإلدديت ومجمدد ننلمةودداح حددىل اإلادداال

   إلةمنئق تصىىه ن  مب  اإلوقجاة و٭تققىا اةه ا١تهامل ا١تهالب إله.اإلااال ا١تطدوح
والمةودداح ا٢تةبددحت اإل ددداةحت نهدده  حةدد  لدديفل  نكمددب اددد  اإلدام ددذ يف إلهدد ن ا ن ئددحت ائددق دإلددي لدداالوندد  

  وضدددن نإلدددبح وا٠تادداى  اإلهإتددحت ادد  بةدد  ا١تعدد ا  بعدد  هنايددحت اقدد  ال٬تدداى ا١تاددميفمد اددا٫تحت ا١تكمددب ادد  حكددم ن
لدهىا   وإلم دنةعجا ائدق شدداة ميفمَته نع ا  نعةهدحت ١تد   هههدحت باإل دكحت  جُفاهة  : امًتاح نق م ن  هإل إلي ن 

% ندد  ا٠تادداى  او اإلدددبح اإلهدداتل ادد  بةدد  ا١تعدد ا  بعدد  هددهث لددهىا   50ا١تعدد ا   ادددض ائةجددا ان ياددا م بددد 
و ودد  اإل ددذة نإلهاددبحت   % ندد   دد ه ا٠تادداى 50اددفدا كددان لددعد اإلبةدد  امدد  ندد  تكئوددحت ا١تعدد ا  لددا م اإلعهةدد  بددد 

 إلئدبح.
اإلهقطدددحت ا وُف: انلمةوددداح اددد  نقةددداا اإلددددبح  ح  قطمدددُت اةجددداسدا  ا٢تةبدددحت ان ا١تاددديفإلحت تادددم اذ المةودددا اددد

واإلهقطدحت اإل ا ةدحت: ائدق اي الداا   وا٠تااى  إلئهع ا  اإليت لم ًتى م ي      تبا  نامعهئحت بع  ههث لدهىا 
ادض اإلعهة  أب ه لدةم ه   صد  ا٠تاداى  جن ومعدت بعد  هدهث لدهىا   ولةادم مل  صد  اإلددبح جن   يمخديف 

 .يفمد ن اهمحت إله ٔتئكةحت اإلعُتىْتتا ن  ا ه نام
وبع  المةواح ا٢تةبحت  اتوةداً ند  نكمدب ادد  اإلدام دذ يف إلهد ن فداحب اإلاداال امدان اد  اإلهقطدحت انوُف 

طددح ند  مةهدحت ا١تعد ا  اٞت يد    ادبحت نبىيدحت اد  كد  لدهحت حةد  يأبن نقةاا اإلدبح وا٠تاداى  يمبد  مىااد  نعدوادحت 
                                       

 .5   1. يفقرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي397- 
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 امكىن م  بةعت به ىبح ون خااى .األ اإلبامذ افدا بةعت بع  انلمعهال ٔتا يع  المعهال
١تدد  ب ا١تدداإلكذ نوادد  ندد  ا١تاددميفمد نئددزم ائددق ان دإلددي  جامددىا  شدددط ىا إلهقطددحت اإل ا ةددحت اددفن ا٢تةبددحت وانددا ا

 َف تددد ةددهوبهدداة ائ  اإلدد ي ٬تعدد  اإلىادد  نئزنددا إلئىاادد  أا ددحت ومودداة جدا أخدد  ا١تىاددىأ يف اإلمددزام بهدداة ائددق  دد ا اإلىادد 
 . 398 شداةاً ن  مىا    ه ا١تعانئحتعاً ا٢تةبحت نا 

ادددداال او  دددد ا اإلبددددان ندددد  اإلب دددد  اا١تقصددددىأ بدددده اإلوبهدددداة ائةددددهس ا ة هددددا دكددددد اإلادددداال او انلموادددداى يف 
 .  ا٢تةبحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام ذ جُف  اإلدام ذ جح ى اٞتجا  اإلعانحت يف شدكحت ا١تىمه ن  لموااى نا

 إعداد البحوث حوؿ ادلوضوع : ثاينادلطلب ال
ان تعقددد  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت مئادددمجا لفددد اى اإلقدددداى ن١تىضدددى  ا١تطددددوح إلممابدددحت ائةددده  ادددفن انا دددحت ا٢تةبدددحت  مبددد  

 اإل داةحت ٕتجز ْتىاث حىإله  ٕته  اةجا نا يمعئمل به ن  اماوى وامىال     اإلعئم  وت كد نا تىفئت جإلةه اةه.
بعدد  اٗتدد   ه  وىأ يف مددداىه ا ددوندد  ا ن ئددحت ائددق دإلدديس اإلب دد  ا١تعدد  حددىل طئبددا  اٞتهعةددا  ا٠تَتيددحت  حةدد

ٔتقابد    بعهىان: "تقد ه بعدض ا١تهداا  إلصداٌف اٞتهعةدا  ا٠تَتيدحت اإل داةحت انطه  ائق اإلب   ا١تع  ن  انا حت ا٢تةبحت
 . 399 اٟتاان  اٞتاىيحت ٢تا"

 االطالع علا القرارات كالفتاكل امماعية كأقواؿ ادلذاىب  : لثادلطلب الثا
تطئد  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ائدق اإلقددداىا  واإلومدداوى اٞتهااةددحت اإلصداأى  ادد  ا٢تةبددا  اإل دداةحت وادد  اجملددان  اإلوقجةددحت  

  حددددىل ا١تادددديفإلحت   تقددددىم ننممجدددداأ يوكدددد إلي تطئدددد  ائددددق امددددىال ا١تدددد ا ب اإلوقجةددددحت واإلعئهدددداة اإلقدددد انق وا١تعافددددد 
  ب ندد  ا١تدد ا ب  او ناددئي ندد  ا١تادداإلي وانخمةدداى نهجددا إلم قةددمل ا١تهددامل يف ا١تادديفإلحت ا١تطدوحددحت أون اإلمقةدد  ٔتدد

 وج٪تا تهج  نهجا ٚتةعا  شيفهنا يف دإلي شيفن ا٢تةبا  اإل داةحت اإلهاظد  يف ا١تعانه  ا١تاإلةحت اللهنةحت.   
ٔتادئي اإلادهحت ومدىل اإلصد اا واجملمجد ي  ند  ا د  اإلعئدم أون اإلمقةد   ون  ا ن ئحت ائدق دإلديس ٖتقةدمل ا١تهدامل 

   واإل ي بةهت ا٢تةبحت اةه مىا  جااأ  مزة ن  ا١تام مل ائدق اإلعهةد  1داى ىمم  يف اإلق ٔت  ب نعُت  حة  ماة 
تعنةد   نقابد   ن  اإل ي  عض ا١تام مل ائةهب  وطئبه وض  اإل ي  ام  مب  حئىل  ائعحتب ا  مةهحت اإلىغبمه  حال 
 اخدد ندد  ا١ت يهددحت  بددٍت اإلهوددَت  هةجمدد وااددمل ائددق ا دده ١تددا  ملسو هيلع هللا ىلص ادد  ىلددىل هللا مدداة  والددم إلت ا٢تةبددحت إلدد إلي ٔتددا هأاعدد

وكد إلي  اإلقدةم يف جغاهدحت اإلئجودان     اديفند م ان يودعىا ويمعنئدىا. ومد  احدمل بده ابد  بةهجم وبُت اإلهداا بىمىأ أيىن
  كهدا ا ده بىمده اإل دااعةحتو   يف ىوايدحت اٛتد و لَتي    ٔتا ىوي ن  مىا  دإلي ا  اب  اباا واإلهخعذ واٟتا  واب  

                                       
ه  ا١تىضدددى : مدددىا  نادددا٫تحت ا١تادددميفمد يف اإلددددبح 1412/ 6/ 1   اإلمددداىيخ: 114  ىمدددم اإلقدددداى  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي398- 

 .188 -187   1وا٠تااى  اه  بة  اإلعُت ا١تيفمىى   يف
  .739   1طئبا  اٞتهعةا  ا٠تَتيحت  يف  د  ا١تىضى : 1422/ 10/ 26   اإلماىيخ: 497. اإلقداى  ا١تص ى  واه399- 
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واب  اإلدٛت  ب  لع ي. ون  ا ن ئحت ائدق ٖتقةدمل ا١تهدامل ٔتادئي اإلومداوى اٞتهااةدحت    اإلقةم  اباخمةاى اب  ٘تةهةحت و 
واإل ددةي  واإلدد ي ُت اةدده ٖتقةددمل نهددامل اإلقددبض نإلقةدد      5بقددداىا  اجملددان  اإلوقجةددحت  نددا مدداة يف اإلقددداى ىمدم   ا١تمه ئدحت 

قةدد  او اإل ددةي نقبددىل اللددهنذ ان اإل  حةدد  مدددى ٣تهدد  اإلوقدده اللددهنذ إلدابطددحت اإلعدداَف نقبددىل اإلدد ا  يف ا١تصدداىاحت  
  .  400 ن مبواً ف ة اً  ايع اإل ا  

 كالتوصية هبااحلالؿ تقدمي البدا ل  : رابعادلطلب ال
إلئصدىى  ا١تعدوضدحت ائةجدا إلئه دد اةجدا جن كا دت تئدي اإلصدىى  ٤تدندحت  كهدا   اإلبد اا  اٟتدهل ا٢تةبدحت اإل دداةحتتق م 

تىفذ نتبا  جمداةا  ٤ت أ  إلمنهب الشكان  اإليت ٕتعد  ا١تعانئدحت ٤تدندحت  وند  اإلمقةد  بمئدي اإلمىفدةا  تصدبح 
 حهن. 
حةدد    حددىل اإل اعددحت ا١تق نددحت ندد  اإلعهةدد  اإلددىاىأ  ا٢تةبددحت إلمنهددب الشددكان  حتوفددةندد  ا ن ئددحت ائددق دإلددي و 
ن يطئب ن  اإلعهة  أاعحت نق نحت ادبىان  ن  ٖت ي  ند   نعةهدحت ل٘تدام اإلبةد   واشدًتامل اخد  اإلعدبدىن نهده أب اوفت

 . 401 وااخ اإلبة  واإلمصدل ن١تبة  يف حال ٗتئوه ا  ج٘تام انمداةا  يف ا١ت   ا أ 

  لي ية الشرعية بصورة موثقة تللغتيف العربية كاإلصلت كيد اذليئة  : امسادلطلب اخل
إلئعهئةا  ا وُف ند  ا١تعانئدحت يف حدال   بصىى  نىهقحت نإلئغمُت اإلعدبةحت وال٧تئةزيحت تطئب ا٢تةبحت اإل داةحت تزوي  ا  

 كا ت  هاك حامحت إلًتٚتمجا.
أاخد  نلم شدكحت  بعحت ٢تدا  بعهئةا  ٕتاىيحت  اإلدام ذ شدكحتىضى  مةام ون  ا ن ئحت ائق دإليس نا وىأ يف ن

  و  ددددا إلكدددىن  ددد ه اإلعهئةدددا  اإلمناىيدددحت لدددممم ببئددد  امهدددل بادددبب اإلودددداابودإلدددي  ديكةدددحتاإلدددىنا  ا١تم ددد   ا ن
  ٕتديجدا د ا اإلهدى   ند   نعانئدحت ول  سبصدىى  نىهقدحت نإلئغمدُت اإلعدبةدحت وال٧تئةزيدحت  داان تزوأطئبت ا٢تةبحت ن  اإل ددكحت 

 . 402 اإلهاحةحت اإل داةحت نإله د يف اجهإلئميفك  نودإلي 
  

                                       
ه  ا١تىضى : شداة د ب او اوحت ن  شدكحت اإلدام دذ  15/10/1409   اإلماىيخ: 5اإلقداى ىمم   . جحيقرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الرا400- 
 .23 -22   1يف
وبقددذ   ددد  ا١تىضددى : مددىا  اخدد  أاعددحت نق نددحت ندد  اإلعهةدد  بصددوحت ادبددىن جدا ُت اإلبةدد  20/1/1412   اإلمدداىيخ 99  اإلقددداى ىمددم  . ا١تصدد ى  وادده401- 

 .169 -168   1تىهةمل جمداةاته  يف
نلدم شددكحت  بعدحت ٢تدا بادبب اإلوددااب     ا١تىضدى : مةدام اإل ددكحت بعهئةدا  ٕتاىيدحت   57  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصػرؼ الراجحػي402- 
 .119 -118   1يف
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 الشرعية حوؿ ادلوضوع ضواباالصياغة  : سادسادلطلب ال
تصددىغ ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ضددىابط شددداةحت حددىل ا١تىضددى  ا١تطدددوح إلئادداال جن كا ددت  هدداك حامددحت إلدد إلي  بغةددحت 

 تقةة  نعانه  اإل دكحت بمئي اإلوىابط إلمكىن حهن.
 ا٢تةبحت اإل داةحت ضىابط بة  اإلائ  اإلىامب نداااتا حال اإلمعان   ا  وامل ا يت: ون  ا ن ئحت ائق دإلي ٖت ي 

 ان تكىن اإلائ  ٦تئىكحت إلئ دكحت ونمعةهحت ٔتىمب اإلىاثامل ا١تعةهحت ٢تا  ودإلي مب  بةعجا إلئعهة . -1
 ان يكىن ٘تئي اإل دكحت إلمئي اإلائعحت ا١تبةعحت وامل فةغحت ن  اإلصة  اجملا   ن  ا٢تةبحت اإل داةحت. -2
ان يكىن اإلعهة  اإل ي تبة  ائةه اإل دكحت اإلائعحت آمًه   ى اإل ي ن  اإلائعحت ائق اإل دكحت بصومه ناإلكاً ٢تا  -3

 او  ك د اس إلبه يكىن دإلي ن  بة  اإلعةهحت.
 ان تكىن اإلائعحت ا١تبةعحت آمهً د باً او اوحتس   ه ن ٬تى  بة  بعوجها ببعض ون نإلهقىأ  اةبحت. -4
  . 403 يف  او حةئحت ائق اإلمهىي  نإلواا   اإلدبىيحتان تكىن  هاك نىاط -5

 الشرعية يف تطبيق قرارات اذليئة التدرج: بعساادلطلب ال
ىاات ا٢تةبحت اإل داةحت ١تصدل اإلدام ذ اإلىام  اإل ي تعة ه ا١تصاىل اللهنةحت يف ظ  لةطد  اإلبةبحت اإلدبىيدحت  

دإلدددي بعدد  اإلدمدددى  إلئخدد اة وا١تخمصدددُت اعهئددت ائددق اإلمددد ىيف يف تطبةددمل مداىاتدددا يف حددال أادددت اٟتامددحت إلدد إلي  و 
 وانلمها  ٢تم  حة  كا ت تعق  انممهااا  ا١ت ًتكحت نعجم إل إلي.

نإله د يف وامد  اهد  ا٢تةبدحت اإل دداةحت وخطدىا  اإل ددكحت يف تطبةدمل مدداىا  ا٢تةبدحت  ولدعةا إلمصد ةح نعانهتدا و 
اإل ددددداةحت و٣تئدددد  جأاى  اإل دددددكحت ْتوددددىى إلعقدددد  اممهددددا  ن دددًتك بددددُت ا٢تةبددددحت ا٢تةبددددحت وتطبةدددمل اإلعقددددىأ اإل ددددداةحت أاددددت 

االب اإلقا ىن إلئ ددكحت  ودإلدي ١تهام دحت ا٠تطدىا  اإلديت اٗتد تا اإل ددكحت إلمطبةدمل مدداىا  ا٢تةبدحت اإل دداةحت وغَت دا ند  
المدددداةا  اإلددديت تصددد ح الدددم هاىا  اإل ددددكحت ونعانهتدددا  وٕتعئجدددا تمه دددق نددد  اإلعقدددىأ اإل دددداةحت  ائدددق ان يكدددىن 

 . 404  عقاأ اٞتهعةحت اإلعهىنةحت اإلقاأنحت إلئ دكحت ىيخ   ا انممها  مب  ا
وند  ا ن ئدحت ائددق اإلمد ىيف يف تطبةدمل مددداىا  ا٢تةبدحت اإل دداةحت اهنددا ااطدت نجئدحت ٙتا ةددحت اشدجد ١تصددل اإلدام ددذ 

ت نجئددحت هددهث لددهىا  طددإلئمقةدد  نٟتصددىل ائددق شددجاأ  جهبددا  ٥تددزون اهدد  اإلمعاندد  ندد  اإلبهددىك ا خدددى  كهددا اا
 ا ا نىض  شبجحت جُف نعانه  بعة   ا  اإل بجحت.إلئخدويف ن  ا١تعانه  اإليت تد 

م 1990إل ى اطه  ا٢تةبحت اإل داةحت ائق ا٠تطدحت اإلزنهةدحت إلهلدم هاىا  اإلديت تبد ا ند  هنايدحت يى ةدى ادام ودإلي 
تبدددُت ٢تدددا ومدددىأ نمدددامد  نإلادددئ  أون شدددجاأ  ٥تدددزون ت بدددت ان تئدددي اإلبوددداا   حةددد  م 1991حدددىت هنايدددحت يى ةدددى 

                                       
   304إلقددداى   ددد  ا١تىضددى : جمددا   تعدد يه  ائددق اتوامةددحت بةدد  نعدداأن اجملددا   ن10/5/1422   اإلمدداىيخ: 473اإلقددداى ىمددم   . ا١تصدد ى  وادده403- 
 .703 -702   1يف
   . 56   1 د  ا١تىضى : نهام حت ا٢تةبحت اإل داةحت  يف17/6/1410   اإلماىيخ: 27  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه404- 
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 ٦تا ٬تعئجا فوقحت فىىيحت.نىمىأ  إل ى اإلبهىك اإلبااعحت  
وم  بةهت اإل دكحت اهنا توا٫تت ن  ا أ ن  اإلبهدىك إلمقد م تئدي اإل دجاأا  يف اقدىأ ا١تداْتدحت اإلديت ٕتديجدا      

نعجددا  غددَت ان بعددض اإلبهددىك ٖتمددايف ندد   إلمدد ىا ندد  نام دداىيجا اإلقددا ى ةُت ا١تىضددى   وطئبددت اإل دددكحت ندد  ا٢تةبددحت 
 حت تئي اإلبهىك.اإل داةحت نجئحت ٙتا ةحت اشجد كذ تمئقق نىااق

وم  حود اه  ا٢تةبحت ا١ت يد اإلعام إل دكحت اإلدام ذ اإل ةخ لئهان ب  اب  اإلعزيز اإلدام ذ واوضدح اهندم      
نقمهعىن بىمىأ اإلبواا  إل ى اإلبهىك اإليت يمعانئىن نعجا  وإلكهجدا ٖتمدايف وممدا إلئم داوى ند   نام داىيجا اإلقدا ى ةُت 

 إله نحت.وانممصاأيُت ولىا م إلمص ى شجاأا  ا١تخزون ا
ائددم تددَد ا٢تةبددحت نا عدداً ندد  جاطدداة شدددكحت اإلدام ددذ ا١تجئددحت ا١تطئىبددحت و ددذ ٙتا ةددحت اشددجد ندد  ب ايددحت شددجد يىإلةددى اددام 

م  ائددق ان ندد   1991م  ْتةدد  يهمجددذ ا مدد  وتصددوق  دد ه ا١تعددانه  كئةددحت بهجايددحت شددجد ا ايددد اددام 1990
إلكدذ  1410/ 10/ 20ا اٞتهعةدحت اإلعاندحت يف ا شجد اإل ها ةحت ا١تطئىبحت وامعحت ضه  اإلادهىا  اإلد هث اإلديت حد أت

ٗتدددديف شددددكحت اإلدام دددذ نددد  اإلعقدددىأ ا١تاممدددحت اإلددديت اما تدددا ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت جُف اقدددىأ ن شدددبجحت اةجدددا وتدضدددا ا ا٢تةبدددحت 
 . 405 اإل داةحت

 كالتوصية تلعدؿ االىتماـ تلسمعة: ثامنادلطلب ال
جلدددهنةا  واوفدددت إلم قةدددمل دإلدددي وفددداا ا مهدددت ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت بادددهعحت شددددكحت اإلدام دددذ بىفدددوجا نصدددداا 

 ا ي   ون  ابد  ا اإلىفةحت نإلع ل.
ندااا  ٖت ي   ابحت ا١تباإل  اإليت يم هئجا ا١ت دًتكىن إلهشدًتاك  اإل داةحت ىا  ا٢تةبحت ون  ا ن ئحت ائق دإليس ان

 نامباىا  ا تةحت:ا وامل مل وتكاإلة  الأاى  اإليت ٖتصئجا شدكحت اإلدام ذ إلمأاى  اأييف اإلصه
يىمدددب اإلمعانددد  ائدددق  ٦تدددا  حت  ونهجدددا انإلمدددزام نإلعددد ل ا١تطئدددملخهمةدددحت اللدددهنة ن١تبددداأ  ا امانإلمدددز  .1

ٕتدداو  نددا يم هئدده ا١ت ددًتك يف اإلصدده وق اٟتدد  ا أم  مددد ا١ت دد  ادده يهبغددذ الدداا اددىض ا١ت دد   
 ا١تعهىل به إل ى اإلصهاأيمل ا١ت ا حت يف اإلاىق ائةحت.

اإلصدهاأيمل   د ه انشدًتاك يف موىغبدمج موتقىا  مىاجو حة  ي اعجم   إلهااالمغهل حامحت ا ٕتهب .2
 .إلئ به ٕتهبا

م دىيه ٝتعدحت يداأي إلاإل دكحت نا يىمب اتانجا نلمغهل حامحت اإلعهةد س  ن اتانجدا بد إلي  يتواأ .3
 مجابصددو اإلم ددد  نهددهاإل دددكحت  ائددقا١تصدداىل اللددهنةحت  ونإلمدداِف ت ددىيه اللددهم  ودإلددي اهدد  آ  

 بهأ اٟتدنُت. يف اجلهنة انصداتق م  واجا 
                                       

 ددد  ا١تىضدددى : اطدده  ا٢تةبدددحت ائددق الدددم هاىا  ادددام 6/12/1410   اإلمددداىيخ: 45  اإلقدددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػػي 405-
 .91 -90   1م  يف1991م/1990  
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ائةجدددا اهددد  اددد م ىبدددح اإلصددده وق او اهددد  خاددداىته ٗتودددةض امدددد الأاى  ٔتدددا يدددمهةم نددد  ادددهو  ائدددق دإلددديس 
 . 406 دإلي

 حتقيق مقاصد الشريعة تلنلر يف ادلتالت: تاسعادلطلب ال
مداة يف اإلقدداى ىمدم  اإله د ن١تآن   ون  ا ن ئحت ائق دإليس نا  ا٢تةبحت اإل داةحت ا١تهامل نقاف ا ٔتائي  ٖتقمل

 بةدد  لدديفإلت شدددكحت اإلدام ددذ ادد  حكددم     واإلدد ي ُت اةدده ٖتقةددمل نهددامل اإلدد ىاا  نإله ددد يف ا١تددآن   حةدد  110 
نددد   اإلمعانددد   يفجم م دددنةعإل  ادددىق اإلعهددده باإلاددداا    امددد  نددد  ادددعدب  اهددده  امهبةدددحت ةعهدددهاإلإلدددبعض  اإل ددددكحت
  ا ا لئىن تئنيف جإلةه بعض اإلبهدىك اإلدبىيدحت  ند  اههاجدا اإلد ي  يمىىادىن  ويف دإلي نح ت ا٢تةبحت "ان   اإل دكحت.

وأااعجم اإلدبىيحت إل يجا  ودإلي إلمعىيوجم ا  اإلوىاا  اإلدبىيدحت اإلديت تدكى دا إلمئدي اإلبهدىك وتىىادىا  اىاا  ائق  ا  اخ  
لدددماى اإلبةددد   ؤتدددا ان  ددد ا اإلطديدددمل يودددمح ننً  كددد  اإلددددن ٖتدددت   نلدددمهداى جيددد اااتم إلددد يجا.مبودددجا ولغددددااجم  اددد   

وي ددن  ائدق  اأ  جيدد ااا   يكدىن دىيعدحت جُف ا١تدددان  بطديدمل آخدد   إلئهدىأاُت اهدهٍ  أبمدد  ند  لدعد ا  اي ا دده 
 دددذ ا١تصدددداةحت إلهلدددم هاى  ددد ا شددددكحت اإلدام ن تددددى ا٢تةبدددحت ان تادددئي   دددانة اإلعهدددهة إلددد ى اإلبهدددىك اإلدبىيدددحت  إلددد إلي 

  .  407 ا لئىن ا١تديب"

 ؤىاإلغاك تعديل القرارات السابقة ك  إجازة العقود :عانرادلطلب ال  
تقدددىم ا٢تةبدددحت اإل ددددداةحت بم قةدددمل ا١تهددددامل نددد  خددددهل جمدددا   اإلعقددددىأ ا١تعدوضدددحت ائةجددددا كهدددا  ددددذ او نددد  جأخددددال 

اإلقداىا  اإلاابقحت اهد  ٕتد أ ا١تعئىندا  حى٢تدا ند  تع يه  ائةجا و  ا اإلغاإلب اةجا  وك إلي تقىم بمع ي  بعض 
اٟتامحت إلمع ي  نا لبمل اةجا يف ضىة ا١تعئىنا  اٞت ي    كها تقىم إبإلغاة بعدض اإلقدداىا  اإلادابقحت إلد ا  اإلادبب 

 ايوا.
ك ددددَت ندددد  اإلعقددددىأ   مددددداىا  كهددددا ُت تعدددد ي   152ومدددد  ُت جمددددا   ك ددددَت ندددد  اإلعقددددىأ وانتوامددددا  ندددد  خددددهل  

  واإلقددداىا  ندد  خددهل   ك ددَت ندد  اإلعقددىأ وانتوامددا  مددداىا  ومدد  ُت جإلغدداة  42  اىا  ندد  خددهلواإلقددد   وانتوامددا 
مدددداىا  ومددد  ُت جأىايف  ددد ه اإلقدددداىا  كههحدددمل إلئب ددد   حةددد  جهندددا تمعئدددمل ٔتداقدددا  غدددَت نىمدددىأ  يف اٞتدددزة    57 

                                       
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   فددةغحت فدده وق اإلدام ددذ 1414/ 5/ 22   اإلمدداىيخ: 168  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي406- 

 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   فدددةغحت فددده وق اإلدام دددذ إلئههحدددحت 1414/ 9/ 20   اإلمددداىيخ: 177واإلقدددداى ىمدددم   . 268 -267   1إلئعهددده   يف
 دددد. ا١تىضددددى : جمدددا   فدددةغحت فددده وق اإلدام دددذ إلئعقدددداىا  1414/ 9/ 20   اإلمددداىيخ: 178. واإلقدددداى ىمدددم  278 -277   1اإل وإلةدددحت  يف 
 .280 -279   1ا نديكةحت.  يف  

  ٢1تم  يفبة  اهه  امهبةحت ائق اههة أبم  ن  لعد ا ت نةعا   د. ا١تىضى :1412/ 6/ 1اإلماىيخ:     110اإلقداى ىمم   . ا١تص ى  واه407- 
 182. 
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مدداى يف اٞتدزة ا ول ند    500  مدداىا ند  افد   251إلئباحد  أىالدمجا  ويبئد  ٣تهىاجدا    َ ا١تطبى  إل ا َف يما
مددداىا  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ٔتصدددل اإلدام ددذ  واإلدديت ُت اخمةاى ددا إلئ ىالددحت  بةههددا نددا تبقددق ندد  اإلقددداىا  اقدد  أىلددت 

 فىى ونااا  نعةهحت توههت ا١تعئىنا  ا٠تافحت  ا ٦تا ا ح إلئباح  أىالمجا.

 جتديد حتقيق ادلناط  :عشرادم ادلطلب احل  
قةددمل ا١تهدامل اهد نا تادمن  إلدد يجا نعئىندا  نغدايد  حدىل ا١تىضددى  اإلد ي لدبمل ٖتقةددمل ٕتد أ ا٢تةبدحت اإل دداةحت ٖت 

 ا١تهامل اةه  ويف   ه اٟتاإلحت تقىم ا٢تةبحت بمع ي  اإلقداىا  اإلاابقحت او جإلغااجا.
   بم قةددمل ا١تهددامل يف شددداة اإلدد  ب واإلووددحت نإلبطامددا  انامها ةددحت وندد  ا ن ئددحت ائددق دإلدديس ٕتدد أ انممجدداأ 

حةددد  طئبدددت اجملهىادددحت ا١تصدددداةحت جاددداأ  اإله دددد يف حكدددم شدددداة اإلددد  ب واإلوودددحت      465مدددم  ودإلدددي يف اإلقدددداى ى 
يف اددددداجم مبودددداً  انامها ةددددحت  واوضدددد ت اٞتجددددحت ا١تعهةددددحت يف اإل دددددكحت بمئددددي اإلبطامددددا   ان اإلمعاندددد   ددددا  نإلبطامددددا  

اإلبهدي ا١تصد ى يدمم  ا ند  اإلقبدىل ائةجد كاإل ةي ا١تص ق  ب  جهنا امىى نهه  و ذ كاإلقةد  ا١تصدديف  جد ٣تددأ جاطداة  
وَف تدد ا٢تةبددحت نا عدا ند  شدداة اإلدد  ب    ادىىا. خصدم اإلقةهدحت حدان ند  لددق  اإلبطامدحت انامها ةدحت  امكدىن مابئددحت إلئد ا  

مبوداً حكهةداً  ائهدا أبهندا كا دت مد  نهعدت دإلدي نإلقدداى  اإلد ا   دا يعد   وحت نإلبطامدا  انامها ةدحت  حةد  جنواإلو
اإلقداىي  اإلاابقُت كاان م  ىبطدا اٟتكدم بعئمدهس     ايفوض ت  جها ان 302إلدمم     واإلقداى دي ا183دي اإلدمم  

إلكد  تبدُت بعد  اإل ىالدحت ان دإلدي يعد  مبوداً اهد  ا د  اإلعددلس  أبن اإل داة نإلبطامحت ن يع  مبواً يف ٣تئ  اإلعق   
يدد وى ندد   واٟتكددم  نإلبطامددا  واتودداح اند ددا  ؤتددا ان اإلقددبض يدمدد  اةدده جُف اإلعدددل  خصىفددا بعدد  تطددىى اإلمعاندد   

اإلاددابقُت  وادد ناً  ادفن اإلدد ا  بمئدي اإلبطامددا  يعد  مبوددا حكهةدا  إلدد ا ادفن  دد ا اإلقدداى اإلغددق اإلقدداىي   ائمده ومدىأاً 
  . 408  302  و 183ا١تمعئقُت   ا ا١تىضى  و٫تا بدمهذ  

 وقيع علا القراراتالت :عشر ثاينادلطلب ال 
أبٝتدداة ا١تددىمعُت ائةدده ندد  ا٢تةبددحت  ومدد  نحددظ  اإلقددداى  ُ َزيّددوتدُ   جددا كدد  مددداى يصدد ى اهائددق   ا٢تةبددحت اإل ددداةحتتىمدد  
دإلديس  ان بعض اإلقداىا  م   ُيِّئدت أبٝتداة بعدض ا٢تةبدحت أون دكدد ٚتةد  ااوداة ا٢تةبدحت  وند  ا ن ئدحت ائدق  اإلباح  

 ابدد هللا بدد  اقةدد  ومدد  ائةدده   199 حةدد  ومدد  ائةدده ابدد هللا بدد  اقةدد  اقددط  واإلقددداى ىمددم   176 اإلقددداى ىمددم 
ومدد  ائةدده اىبعددحت ندد  ا٢تةبددحت   6 ومدد  ائةدده هههددحت ندد  ا٢تةبددحت اقددط  واإلقددداى ىمددم   2  ونصددطوق اإلزىمددا  واإلقددداى ىمددم 

                                       
ا١تىضددددى : اددد م شدددداة اإلددد  ب واإلووددددحت  دددد  1414  / 28/10   :اإلمددداىيخ   183ىمدددم  اإلقددددداى  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي408- 

ا١تىضدددى : اددد م مددددىا    ددددد 1419/ 3/ 28 :اإلمددداىيخ   302ىمدددم   اإلقدددداى. و 465واإلعهددده  بىالدددطحت بطامدددحت اإلوةددددزا  نئغدددق نإلقدددداى دي اإلدددددمم 
ه  19/3/1422   اإلمددداىيخ: 465واإلقدددداى ىمدددم   . 465نئغدددق نإلقدددداى دي اإلددددمم  ام بطامدددحت اةدددزا يف شددددا اإلددد  ب واإلوودددحت واإلعهددده   الدددمخ

 نإلبطامحت.شدا اإل  ب واإلووحت ا١تىضى : 
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   187     و 186  ند  ومد  اإلقدداىا  ىمدم  وم  ائةه ٜتاحت ن  ا٢تةبحت اقط  بةههدا َف يُد َكد   9 اقط  واإلقداى ىمم 
ند  ا د  اإلعئدم  ويبد و ان اإله دام ا١تعمهد  ند  مبد   ند  لدمحت   وم  كا ت ا٢تةبدحت يف كد  ندا لدبمل نكى دحت   330   و

مئاحت اإلقداى  ويدم وظ اإلباحد  ائدق دإلديس حةد  ج ده يددى ند  ا١تجدم  ا٢تةبحت يقىم ائق اإلمىمة  ن  مب  ن  ٭تود 
  . 409 ا٢تةبحت حىت يكىن مداىا ٚتااةا ٤تققا اإلغدض ن  تكىيهجا تىمة  اإلقداى ن  مب  ٚتة  

 لتحفظ علا القراراتا عشر:  ثالثادلطلب ال  
جن كددان إلددبعض ا٢تةبددحت ٖتو ددظ اف دده يُدد َكد الددم ا١تددم وِّظ  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ائددق اإلقددداى اإلصدداأى ادد اهدد  اإلمىمةدد    
   .ٖتو ه  بُت ا١تىمعُت ائق اإلقداى و ص 

 ا١تهددامل يف شددداة افدد    قمددَته   ٘تئةكدده واإلدد ي ُت اةدده ٖتقةددمل    43   وندد  ا ن ئددحت ائددق دإلدديس اإلقددداى ىمددم
 جدحتيفمَت دا إلدهو  اٞتمتقدىم ب بع  دإلدي  و كطااد شذة ٤ت أ   إلئهاميفمد  حة  المواد  اإل دكحت ا  حكم شداة 

  وبعدد  ا مجداة ادًت  اإلمدديفمَت يدمم  قد  نئكةددحت ا فد  إلئهادميفمد ٔتبئدد  ىال ىخدد ا مجدحتاو  ي  ا ُت اإل دداة نهجدديتاإلد
 نئكدداً شددداةاً  ندداً   تامد ددا اددفن ا٢تةبددحت ن دإلددي مدددى  ا٢تةبددحت: "جدا كا ددت اإل دددكحت لددمهئي اإلعددُت واحدد  ندد ه  ويف 

نهدده بطديددمل  تدددى نا عدداً شددداةاً ندد  ا١تعانئددحت ا١تادداول اهجددا  ب دددمل ان تبةدد  اإل دددكحت اإلعددُت ا١تددامد  جُف ندد  اشددًتتا  
اإلومدددىى ابددد هللا بددد  اقةددد    نباشدددد  حةددد  ان دإلدددي ٯتكددد  ان يمخددد  ولدددةئحت نادددمىى  إلقددددض ىبدددىي"  وومددد  ائدددق 

و ددص ٖتو دده: "ِف ومجددحت   ددد ٥تاإلوددحت"  كهددا  نصددطوق اإلزىمددا  بةههددا ٖتوددظ ابدد هللا بدد  نهةدد   وفدداٌف اٟتصددُت  و 
 .   410 بةعجا   ن فوحت ا١تبة  تغَت  انا " ٖتوظ اب هللا اإلباام  و ص ٖتو ه: "اىى مىا  

  ٖتدت 4 ئ دمل ىمدم   مداىا ن  مبد  بعدض ا٢تةبدحت اإل دداةحت  ودكد دا اإلباحد  يف ا١ت11وم  ُت اإلم وظ ائق   
أنإلحت ائق اهد ٖتقةدمل ا١تهدامل يف انخدمهل    ا اإلم وظويف     اإليت ٖتوظ ائةجا بعض ا٢تةبحت اإل داةحتااإلقداى  الم

 اإلىاح   ويف  و  ا١تالاحت. وا١تالاحتيف اإلومىى حىت ضه  ا٢تةبحت 

                                       
ا١تىضددى : تعدد ي  اقدد  ا١تمددامد  اإلعددام وٗتد٬تدده ائددق اقدد  ا١تداْتددحت إلآلنددد نإل ددداة    ددد 1409  / 17/7  اإلمدداىيخ:    2  ىمددماإلقددداى  . ا١تصدد ى  وادده409- 
  اإلماىيخ:   9اإلقداى ىمم  . و 25 -24   1ا١تىضى : شداة اهه   ق يحت  يف د  1409  / 15/10   :اإلماىيخ    6اإلقداى ىمم  و   .19   1يف
دكحت إلبةعجا باعد اائق آنه ان يهخوض اإلاعد بع  دإلدي   يدأ دا جُف اإل ددكحت جمداض اح  اإلعههة اهئحت ن  اإل    د  ا١تىضى :1409  / 15/10  

جما   فةغحت فه وق   د  ا١تىضى :1414  / 5/7  اإلماىيخ:   176اإلقداى ىمم  . و 30   1وتىكة  اإلعهة  يف بة    ه اإلعهئحت إله   َت امد  يف
مدىا   قد  اإلد ي  ا١تادم مل إلئ ددكحت ند  اهةد    دد  ا١تىضدى :1414   /28/10    اإلمداىيخ:   186اإلقدداى ىمدم  . و 276   1اإلوهح اإلعقاىي  يف
فدددةغحت اقددد  انلمصدددها  بدددُت اإل ددددكحت   دددد  ا١تىضدددى : 1414  / 5/12    اإلمددداىيخ:   187اإلقدددداى ىمدددم  و   .301 -300   1جُف اهةددد  آخدددد  يف

نالادددحت  نددد    ةددحت تادددىيمل بطامددحت اإلدام دددذ  اةددزا  ددد  ا١تىضدددى : اتوام1415  / 2/6    اإلمددداىيخ:   199واإلقدددداى ىمددم  . 302   1وشدددكحت  ي   يف
جمددا   ٪تددىديف اقدد  بةدد  نإلمقاددةط  نئغددق نإلقددداى دي اإلدددمم   ددد  ا١تىضددى : 1420  / 7/2    اإلمدداىيخ:   330اإلقددداى ىمددم  و   .325   1  يف ا 
 .500   1  يف702

ند ى مدىا  شدداة افد  نعدُت ُت قمدَته   دد  ا١تىضدى :1410  / 6/12     اإلمداىيخ: 43اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي410- 
 .88   1و٘تئةكه إلئهاميفمد بع  ا مجاة ن   اإلميفمَت  يف
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 ادلراجعتهيئة الشرعية أبكؿ عملية ت كيد اذل :عشر رابعادلطلب ال   
 ندددد  اإلهاحةددددحت اإل ددددداةحت تدددد مةقجإتةز ددددا ودإلددددي بغةددددحت  نعانئددددحتبعقددددىأ اول تطاإلددددب ا٢تةبددددحت اإل ددددداةحت بمزويدددد  ا 

 واإلميفك  نهجا. وندامعمجا
 ىا  أخدىل اإل ددكحت شدديكا ند  اهةد  إلمىىيد  بودااحت اهد نا افد ى  ا٢تةبدحت مدداىا ّتد ون  ا ن ئدحت ائدق دإلديس

 . 411   ١تدامعمجا ن  اإلهاحةحت اإل داةحتول اهئةحت تمم ن    ا اإلهى ابعقىأ   ا يمزو طاإلبت ب

 التقيد آبداب كضوابا الفتول عشر:  امسادلطلب اخل  
وندد  دإلددي جضددااحت ١تددا لددبمل يف جمددداةا  آبأان وضددىابط اإلومددىى يف جفدد اى اإلقددداىا    اإل ددداةحت تئمددزم ا٢تةبددحت

ائةددده ولدددئم  كهدددا ٗتدددمم  واإلصددده  ائدددق اإلهدددل فددئق هللا  تبددد ا كددد  مدددداى نٟته إلددحت  ٖتقةددمل ا١تهدددامل ادددفن ا٢تةبدددحت اإل ددداةحت
 ا إلئقددداى تىضدةدإلددي و   اإلمدداىيخ  واهدىان نىضددى  اإلقدداى تعطدذ كدد  مدداى ىمهددا ند  دكدد و    ملسو هيلع هللا ىلص  ئدق اإلهددلنإلصده  ا

نهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل يف نصدل اإلدام ذس تقىم ائق اإلعهد  ا١ت دًتك بدُت  وي جد ٦تا لبمل ان و٘تةةزا إله ا  غَته  
  ونقاف  ا. انإلمزام أبحكام اإل ديعحت اللهنةحت اإلغداة  اإلوقجاة وا٠ت اة  وامل جمداةا  تكانئةحت تاول جُف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                       
  1ه  ا١تىضددددى : مددددىا  أخددددىل اإل دددددكحت شددددديكا ندددد  اهةدددد  إلمىىيدددد  بوددددااحت  يف1412/ 6/ 1   اإلمدددداىيخ:115  اإلقددددداى ىمددددم  . ا١تصدددد ى  وادددده411- 
 189- 190. 
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 حتقيق ادلناط يف اخلدمات مبصرؼ الراجحي  :الفصل الثاين

 ت كالديوفالضماانك  حتقيق ادلناط يف االعتمادات ادلستندية :األكؿ ادلبحث

 خطاب الضمافادلطلب األكؿ: حتقيق ادلناط يف االعتمادات ادلستندية ك 

 ادلناط يف االعتمادات ادلستندية كرسومها حتقيق
إلميفكد   انامهاأا  ا١تامه يحت فةغحت نام  هحت ن  فة  أا  ٙت  اإلبواا  نإلمناى  اإل وإلةدحت اٟت ي دحت  ا  دبت 
بودهان  ١تص ى اإلبوااحت تائةم مةهمجا إلده  بىالدطحت بهدي نعدًتل بده  ويف بعدض اٟتدان  أاعدا إلئ دي يعدز  دإلدي 

  هق: اإلبهي ا١تدال .بهي ن جىى يف بئ  ا١تص ى يا
واإلمكةةددد  اإل دددداذ إلهامهددداأ ا١تادددمه ي ا ددده اقددد  يكوددد  بددده اإلبهدددي ا١تصددد ى انامهددداَأ إلبددداا  بودددااحت ندددا او 
نصدد ِّى ا أادد  نبئدد  نعددُت  ةابددحت ادد  اإلعهةدد  اهدد  ٖتقددمل شدددوطه ا١تموددههحت بوددمح انامهدداأ  ويمودده  اإلعقدد  تىكةدد  

  ث ي دمه  ائدق كواإلدحت ووكاإلدحت نعداً  ون ندا   نهده شددااً اإلعهة  إلئبهي أبأاة نا ائةه إلئهصد ِّى  اجدى اقد  نادم
 شديطحت خئىه ن  اإلوىاا  اإلدبىيحت.

وجن كددان انامهدداأ نغطددق مزاةددا ادده نددا   شدددااً ندد  طئددب ضددهاان  ندد  اإلعهةدد   وكدد إلي ٖت يدد  نبددداإل  
حت  ائدق ان تعك  هقحت اإل دكحت اةه  وإلئ دكحت اٟتصىل ائق نصاىي  انامهاأ اٟتقةقةحت اإلوعئةد -تاجةه  -نعةهحت

 تكىن نقطىاحت غَت ندتبطحت نإلزن   وإلئ دكحت ان تطئب ن  اإلعهة  قنةها ائق اإلبوااحت إلصاٟته وائق حاابه.
انددا جن كددان انامهدداأ نغطددق كئةددا اهدد  اإلعدد ل نطاإلبددحت اإلعهةدد  نإلمدديفنُت ائددق اإلبوددااحت اقددط  ودإلددي إلىمددىأ 

 اإل دكحت طةئحت اًت  انامهاأ ناموة   نهه. ىا١تبئ  إل 
اىاادد  ادد  ا١تبئدد  غددَت  اإلدد ي يديدد  شددداة بوددااحت وإلةاددت اهدد ه مةهمجدداس ٖتماددب ائةدده اإلبهددىك اإلدبىيددحت ااإلعهةدد  

ا١تغطددقس نهدد  مةددام اإلبهددي ا١تدالدد  بدد ا  نبئدد  انامهدداأ جُف اإلبدداا  او نصدد ى اإلبوددااحت  كدداإلقدض اإلمهددىيئذ بوىاادد  
 ىبىيحت.

نإل دددداة  حةددد  يقدددىم اإلبهدددي بودددمح واإلبددد ي  اهددد  اإلبهدددىك اللدددهنةحت ٬تددددي نددد  خدددهل اقددد  ا١تداْتدددحت إلآلندددد 
انامهاأ ٟتاان  واه  اةكىن  ى ا١ت ًتي  ويامىىأ اإلبوااحت إلهواه  واه  وفى٢تا يبئ  اإلعهةد  اةو صدجا    

ب ه  نام  او نقاط  ويائهجا إلئعهة   وبعدض اإلبهدىك اللدهنةحت تادمخ م اقد  ا١ت داىكحت   يىم  نعه اق  اإلبة 
 غَت ا١تغطق اه  امح انامهاأ.ٞتزة نامح انامهاأ  ن  يطئبن  

وم  ىا  ا٢تةبحت ان انامهاأا  ا١تامه يحت ن١تداْتحت إلآلند نإل داة اإلديت كا دت ٕتددي ائةجدا اإل ددكحت غدَت لدئةهحت 
اددمىى   إلدد ا مدددى  ا٢تةبددحت ان تمىمدد  اإل دددكحت اددىىا ادد  ا١تندد  اإلهاحةددحت اإل ددداةحت  هنددا تدداول جُف ٘تىيدد  نإلواادد   اإلدبىيددحت  
 تئي اإلطديقحت. 
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مددددى  ا٢تةبدددحت ا ددده يف ا١تداْتدددحت ن ٬تدددى  إلئ ددددكحت ان تمخددد  ا٠تطدددىا  اإلددديت تمخددد  ا اددداأ  نددد  اإلعهدددهة يف كهدددا 
  . 412  ا١تامه يحت  وج٪تا ائةجا انإلمزام نإلقىاا  وا٠تطىا  اإليت ٕتع  ا١تداْتحت تقىم ائق اإلىمه ا١ت دو  انامهاأا  

ه  مت دحةد  تبدُت ٢تدا اهندا و واىأ  ااأى  انامهداأا  ا١تادمه يحت فدون    م أ  ا٢تةبدحت اإله دد يف نىضدى  
 :ا يتائق 

ادده يف انامهدداأ اإلددىاىأ   وانددا حددمل ا١تاددموة  يف انامهدداأ اإلصدداأىبوددهان اإلمددزام اإل دددكحت نإلادد اأ:  .1
 .خدآن  بهي  فاأىاً  از   اامهاأاً  جدا جن توه  ٟتقه

وطئدددب     اإلعهمدددحتمدددداة انتصدددان  داجفددد اى انامهددداأ وتبئةغددده و إبا٠تددد نا  ا١تطئىبدددحت: تمه ددد   .2
  وا ددص ا١تاددمه ا  وتدد مةقجا وتبئةغجددا إلئهاددموة   اإلمعدد يه  ائددق انامهدداأ وتبئةغجددا إلئهاددموة 

ُف انطدددددال دا  اإلصددددئحت اهدددد  جىلددددال ا٠تطددددان  جو   ىلددددا٢تا إلددددهجوا ددددص ا١تاددددمه ا  وتدددد مةقجا و 
 .وٖتصة  ا١تباإل  ا١تام قحت إلئهاموة   اٟتامحت

أوا  ا١تكمبةددحت وتكئوددحت ا   و٨تددى دإلددي ندد  ولدداا  انتصددال اإلمكدداإلة  اإلوعئةددحت: ن دد  تكئوددحت اإل يدد  .3
 إل إلي.ا١تامخ نحت وتكئوحت ا١تىظوُت ا١تخصصُت 

مل يف نقدد اى تئددي اإلدلددىم بددُت انامهدداأا  يددتود  أونىلددىم اددمح انامهدداأ ا١تاددمه ي اإل دددكحت  قخدد  .4
 .غَت ا١تغطا  كئةاً او و اإلكان  ا دا  اإلغطاة اإلهق ي اٞتزاذ

 ١تخمئوددحت ندد  فددكىك و٨تددى دإلددي نقابدد  اٞتددزة غددَت ا١تغطددق ندد  اإلماددجة اإل دددكحت اإلوددهاان  ا قخدد  .5
 . إلئعهة  هاه  نه 

اإلادد اأ  اهدد  نغطددقو غددَت ا مزاةدداً  جن كددان نغطددقتدد ا  اإل دددكحت غاإلبددا نبئدد  انامهدداأ ادد  اإلعهةدد     .6
 بموىيض نهه. ن  نبئ  نىمىأ يف حاابه

و ابكدددىن انامهددداأ نغطدددق  ادددمه ي ا٠تددد نا  ا١تطئىبدددحت واإلمكددداإلة  اإلوعئةدددحت يف انامهددداأ ا١ت تمددديفهدن  .7
 .غَت نغطق

 اخد كهدا ٬تدى  ٢تدا    هامهداأا  ا١تادمه يحتإلاإلمكداإلة  اإلوعئةدحت  اخد ٬تدى  إلئ ددكحت ا ده  مددى  ا٢تةبدحت وبهاة ائةده
اإلمعد ي  بدزاأ  ند   فدىى   إلكد  يف  هادبحت ند  نبئد  انامهداأب اوبئد  نقطدى  ٔت  اإله ندحتئقةدام ن٠تد نا  إلمد  ا 

 بئ  نقطى  ن  ابحت نبىيحت.ٔت  ا١تصاىي  اإلوعئةحت اقط ائق اخ  اخ  امد  وج٪تا تقمصدانامهاأ ن ٬تى  ٢تا 
يف حددال  ونإلمدداِف  مددد  يف انامهدداأا  ا١تاددمه يحتما ددب اإلوددهان اهدد  تقديددد ا  ندد  ندااددا  ادد م نهح ددحت

 ن تعزيدز انامهداأ    اخد   اأ  ائدق ا١تصداىي  اٟتقةقةدحتا ٢تدن ٬تدى   آخد نامهاأ فاأى ن  بهي  اإل دكحت تعزيز
 .إلةجاجدىيعحت  اٗتادهو ائق دإلي اااا   ىبىيحت    وك إلي ن  ندااا  ا م تدتةبضهان ٤تض

                                       
  1ه  ا١تىضددددى : انامهدددداأا  ا١تاددددمه يحت  يف1413/ 3/ 8   اإلمدددداىيخ: 133اإلقددددداى ىمددددم   . مبصػػػػرؼ الراجحػػػػيقػػػػرارات اذليئػػػػة الشػػػػرعية 412- 
 212- 223. 
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  اةهددددا يمعئددددمل 133و١تددددا وىأ يف اإلقددددداى دي اإلقددددداى     288 دددد ا اإلقددددداى نعدددد ل إلئقددددداى دي اإلدددددمم  يعدددد  و 
  . 413 ن١تصاىي  اقط

اد  حكدم توداو  نقد اى اإلدلدم  دكحت انلموااى حىل ىلىم انامهاأا  ا١تامه يحت نماداائحت وم  اااأ  اإل
وحكددم اخدد  ىلددم ائددق تعدد ي  انامهدداأ   ا١تدديفخىد ائددق اددمح انامهدداأ  و اأتدده يف اامهدداأا  اإلقبددىل وانطدده  

  بزاأ  ن ته.
 ددد ب دديفن ادد م 1421  / 4/ 21  واإلمدداىيخ 419"مدددى  ا٢تةبددحت اإلميفكةدد  ائددق نددا وىأ يف مداى ددا دي اإلدددمم  

ندااددا  اإلددزن   انددا نقدد اى نددا  مددىا  اخدد  ىلددم ائددق تعدد ي  انامهدداأ بددزاأ  ا١تدد    ودإلددي بعدد اً ادد  شددبجحت اإلدددن يف 
اامهداأا  اإلقبدىل وانطده  ادا ند اةده  ياخ  ن  اإلدلدم ابمد اة اهد  ادمح انامهداأ واإلموديدمل يف نقد اى اإلدلدم بدُت 

 . 414  "419دو اإلدمم   شدااً  و  ا أاخ  اةها أل ائةه اإلقداى ااا  إلئ دكحت  ون نا   نهه 
حققددددت نهدددامل اإلكواإلددددحت واإلىكاإلددددحت نعددددا يف انامهدددداأ ا١تاددددمه ي كعقدددد  وي جدددد ٦تددددا لددددبملس ان  ةبددددحت اإلدام ددددذ 

ومدد أ  اإله ددد ادد   ندددا  يف ٖتقةددمل ا١تهددامل ن مددد  ائددق جفدد اى خطددان اإلوددهان  ايفمددا   اخدد   ناددم  ث  
ا١تغطددق نإلكاندد  كهددا امددا   اخدد  ا مددد  ائددق اٞتددزة ا١تغطددق ايوددا جن كددان غددَت  ا مددد  ائددق خطددان اإلوددهان

نغطدددق كدددانه  حةددد  حققدددت اةددده نهدددامل اإلىكاإلدددحت  بةههدددا اإلغدددَت نغطدددق حققدددت اةددده نهدددامل اإلودددهان و  دددد  اةددده 
نقافدد ا بادد  دىيعددحت اإلدددن ا دنددت ا مددد ائددق اإلوددهان حددىت ن تدداول جُف مدددض مددد  وددا    مدد أ  اإله ددد يف 

ايفمددا   اخدد  ا١تصدداىي  الأاىيددحت اٟتقةقةددحت ائددق خطددان اإلوددهان  واكدد   دإلددي بعدد  ٕت يدد  اإله ددد يف  ا١تىضددى 
 ا١تىضى  اقة   مىا  اخ  نق اى ا١تصاىي  ب دمل ان يكىن ا مد نقطىاا أون   د ١تبئ  اإلوهان ون ته.

  ندد  شددذة ندد  ه يحتاإلكواإلددحت واإلىكاإلددحت نعددا يف انامهدداأا  ا١تاددم قةددمل نهدداملوكدد إلي ُت يف ا١تعددايد اإل ددداةحت ٖت
اإلمىل  يف تطبةقاتا حة   صت ائق ا ه "ن ٬تى  اخ  ا مد  ائق خطدان اإلودهان إلقداة ٣تددأ اإلودهان  واإلديت 
يدااق اةجا ااأ  نبئ  اإلوهان ون ته  لىاة اكان بغطاة ام ب و ده"   كهدا بةهدت ان "ٖتهةد  ا١تصددواا  الأاىيدحت 

خطددان اإلوددهان بهىاةدده  انبمدد ااذ وان مجددااذ  مددااز  ىونقابدد  ا٠تدد نا  ائددق طاإلددب خطددان اإلوددهان لفدد ا
شددداا  ندد  ندااددا  ادد م اإلددزاأ  ائددق امددد  ا١ت دد . ويف حاإلددحت تقدد ه غطدداة كئددذ او مزاددذ ٬تددى  ان يدااددق يف تقدد يد 

ا١تعدددايد  ا١تصددددواا  لفددد اى خطدددان اإلودددهان ندددا مددد  تمطئبددده ا١تجهدددحت اإلوعئةدددحت  أاة دإلدددي اإلغطددداة"  ومددد  الدددمه  
  والددمه   اةهددا يمعئددمل خ نددحت ياددىغ ا مددد ائةجددا كى ددهفدد اى خطددان اإلوددهان  لامددد  اخدد    مددىا يف اإل ددداةحت

ن٠تدد نا  ا١تق نددحت ندد  ا١تالاددحت بصددومجا وكددةه إلئعهةدد  ائددق نددا مدددىه ٚتجددىى اإلوقجدداة يف مددىا  اخدد  ا مددد  ائددق 

                                       
انامهداأا  ا١تادمه يحت  اإلدلدىم ائدق   ا١تىضدى : ه1421/ 4/ 25   اإلمداىيخ: 419 اإلقداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي413- 
    . 628 -624   1يف
واٟتكددم يف  ا١تىضدى : حكدم اخد  اإلدلدم ائددق تعد ي  انامهداأ بدزاأ  ا١تد    ه  26/10/1422   اإلمدداىيخ: 499اإلقدداى ىمدم   . وادها١تصد ى  414- 

       .743   1  يفانامهاأ تواو  اإلدلم ا١تيفخىد ائق امح 
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ا١تعدددول   كى دده كواإلددحت  و ددذ ندد  اقددىأ  اإلىكاإلددحت  كهددا الددمه   ائددق ادد م مددىا  اخدد  ا مددد  ائددق ٣تدددأ اإلوددهان
اإلودهان  وائدق دإلددي مدداى ٣تهدد   ائددق عدىضند  اإل هدد ا١تاتوقدت ا١تد ا ب ا ىبعددحت ائدق و   هندا الدمع اأ إلممددداض 

امددىى  ةبددحت بهدي اةصدد  اللددهنذ نإلاددىأان  نلضددااحت إلقدداى  ةبددحت اإلدام ددذ  هددا ومددداى كدد إلي اإلوقده اللددهنذ و 
 .  415  ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت

اإل دددداةحت نهعدددت ا مدددد ائدددق ٣تددددأ اإلودددهان وامدددا   ا مدددد ائدددق خددد نا  جفددد اى و ددد ا يبددد و ان ا١تعدددايَت 
 خطان اإلوهان ائق ان تزي  ا  امد ا١ت  . 

ىل حددؤت د  دإلدي حققدت ا١تهدامل  ةبدحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت ودإلدي نإله دد يف ٣تهدى  امداوى فد ى  اهجدا 
 . 416 ى ض  ا ا١تى 

وم  اصئت  ةبحت بهي اإلبهأ ا  بت جُف مىا  "اخ  ا مد  ائدق جفد اى خطدان اإلودهان بهادبحت او ٔتبئد  
نقطددى   لددىاة اكددان نغطددق ندد  اإلعهةدد  ام غددَت نغطددق نددا َف يددال اإلوددهان جُف مدددض"    بةهددت ا دده: "جدا لددة  

 اإلبهي خطان ضهان  اةه د: 
 ىلىم الفد اى جن اإلمكئودحت اإلوعئةدحت اإلديت تكبد  ا جدا كان غَت نغطق  اه يام مل اإلبهي ن  امد  اإلوهان 

لفدد اى ا٠تطددان  كدلددىم اإل يدد  واإلددمئك  واإلادددىيوت  ونصدددواا  اإلم صددة   وا١تطاإلبددحت اإلقا ى ةددحت جن ومددد    
 و٬تب ىأ نا  اأ ا  دإلي إلئعهة .

 جدا كان نغطق  اةام مل اإلبهي كان  ا مد   ويع  اإل ا  حةهب  ن  مب  اإلىكاإلحت أبمد. .1

 غطق مزاةا  اَتأ ن  ا مد  نا  اأ ا  اإلمكئوحت اإلوعئةحت بق ى اٞتزة غَت ا١تغطق. جدا كان ن .2

 . 417 ن  نهح حت ان اإلماةة  مزاةا اةعان  نإلهابحت واإلمهالب"
واإلىكاإلددحت يف انامهدداأا  ا١تاددمه يحت  ون  ن خددهل يف ٖتقةددمل نهددامل اإلكواإلددحتونإله ددد اةهددا لددبمل  ي جددد ا دده 
  اخددد  امدددد  ائدددق ٣تددددأ ٬تدددى  أب ددده نخطدددان اإلودددهان  كهدددا ا ددده ن خدددهل  خدددهل يف ٖتقةدددمل نهدددامل اإلكواإلدددحت يف

اإلودددهان  وندددا اددد ا دإلدددي اجدددى ٤تددد    دددد حةددد  نهعدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ وبهدددي اإلدددبهأ نددد  اخددد  امدددد  ااددد  اددد  
ا١تصدداىي  اإلوعئةددحت لدد ا إلئ ىيعددحت  بةههددا اإلدد ي يبدد و ندد  ا١تعددايَت اإل ددداةحت و ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت اهنددا امددا   

                                       
  وا١تاددمه   238    3/1/1       اإلبهدد  14ىمددم   ا١تعةدداى اإل ددداذ . ا١تعددايَت اإل ددداةحت. ىيئػػة ا اسػػبة كادلراجعػػة للماسسػػات ادلاليػػة اإلسػػالمية415- 
 247- 248.  
  ىمدم اإلاداال 263    75اإلاداال  ىمدم . الفتػاكل الشػرعية يف ادلسػا ل االقتصػادية ةبحت اإلومدىى واإلدمابدحت اإل دداةحت إلبةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت. 416- 
   306  ىمدددددددم اإلاددددددداال  297 -296     304  ىمدددددددم اإلاددددددداال  290 -288    297  ىمدددددددم اإلاددددددداال  273 -271    282 

  .175   4يف   734  ىمم اإلااال  299 -298 
   365  و  364  و  361اإلودابط  . الضوابا ادلستخلصػة مػن قػرارات اذليئػة الشػرعية لبنػك الػبالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 417- 
 106- 107. 
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ا١ت ددد  ائدددق جفددد اى خطدددان اإلودددهان  ومصدددد  ا١تهددد  ائدددق اخددد  ا مدددد ائدددق اإلودددهان اقدددط  ويبددد و  اخددد  امدددد
إلئباحددد  ا ددده توصدددة  نىاادددمل ١تقافددد  اإل دددديعحت وٯتكددد  جضدددااحت مةددد  ائدددق ان تكدددىن ا مدددد  يف حدددال اددد م اإلمغطةدددحت  

 ن.كا مد  يف حال اإلمغطةحت و  ا تا  دىيعحت اإلدن  وتقمصد ا مد  ائق خ نا  جف اى خطان اإلوها

 حتقيق ادلناط يف األجرة علا إصدار خطاب الضماف
 تىفئت ا٢تةبحت اإل داةحت يف اهئةحت جف اى خطان اإلوهان جُف ا يت:

٬تى  اخ  امد  ائدق جفد اى خطدان اإلودهان ا١تغطدق نإلكاند  ند  مبد  اإل دخص ا١تكودىل  إلكد   .1
 اهئةا ن يهبغذ ١تص ى ا٠تطان طئب امد س   ه لةام هد نبئ  اإلمغطةحت.

اإلوددهان جن كددان غددَت نغطددق افددهس   دده مدد  يدداأي جُف  او اإلكواإلددحت  اخدد  امددد  ائددق اى ٞتددومدده ن  .2
 ق اإلعهةددد لدددَتم  ائددداف ددده اإلددددن حةددد  جن اإلكوةددد  اإلودددان  جن اضدددطد إلددد ا  اإلددد ي  اددد  اإلعهةددد   

 حدام.اجى ئ دام إلنقاب   ونا ياأي  أونلابقا ىن  ا تقاضا يتاإل  بقق ا مد لم  و هأاع إل ين
 ا اٞتدددزة نددد  ا١تدددال ٢تدددأاة ا مدددد  اددد  اٞتدددزة ا١تغطدددق اقدددط  كىكةددد  ٓت ندددحت ا ٬تدددى  إلئودددان  اخددد   .3

إلكددد  ن ٬تددى  اخددد   ا١تكوددىل  ودإلددي يف حدددال تغطةددحت خطدددان اإلوددهان تغطةدددحت مزاةددحت غدددَت كانئددحت  
 . 418 امد  ائق اٞتزة غَت ا١تغطق    ه ياأي جُف اإلدن كها لبمل بةا ه

مددىا  اخدد  ا١تصدداىي  "قدددى  انىضددى  اخدد  ا مددد ائددق خطددان اإلوددهان يف وندد    اادداأ  ا٢تةبددحت اإله ددد 
واندا حكدم ا مدد ائدق اإلودهان  واده   الأاىيحت اٟتقةقةحت ائق خطان اإلوهان لىاًة اكان نغطق او غدَت نغطدق

 . 419 "29اق  بةهه مداى ا٢تةبحت اإل داةحت دو اإلدمم 
خدد  ان ٬تددى  ا دده مدددى  و   خدد  اإلعددىض ائددق اإلوددهانيف حكددم اواكدد   ائددق دإلددي حةدد  مدد أ  اإله ددد 

وائددق دإلددي   وابدد  ىشدد  اٞتدد   وابدد  مطددان  ابدد  ا١تهدد ى كهددا  قدد ٚتددا   لن  اددىض ائددق اإلوددهان  وادده نطئقدداً 
كددان واندا جن   .ُف مددض مدد  وعداً جيدداأي  حةد  ج ده ىٔتداودإلدي لدد ا إل ىيعدحت اإلددنس   ىبعدحت ا ب اناهدحت ا ٔتد اٟتكدم

 وياددمىي بدد إلي   اإلعهئةددحت ا١تصدداىي  دد ه خدد  ا اةنددى  ةحت ئوددهان نصدداىي  اهئةددحت كخطددان  اإلوددهان ا١تصددداإل
ن ا شدددديطحت  اإلودددهان  واددده اهددد  ن نقابددد  ه ددد   غطدددقا١ت وكددد إلي غدددَت و مزاةددداً ا كئةددداً   غطدددقا١تخطدددان اإلودددهان 

 ويف دإلي ن ال إلمن ي  ٖتقةمل ا١تهامل ن١تايفإلحت. . 420 و ن تهابئ  اإلوهان ١ت أون اإله د بئ  نقطىااً ا١تيكىن 

                                       
 ددد  ا١تىضددى : حكدم اخدد  امددد ائددق جفدد اى خطددان 1410/ 8/ 4إلمدداىيخ:    ا29اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي418- 

 .59 -58   1  يفاإلوهان
  .546   1اخ  انمد ائق خطان اإلوهان  يف   ا١تىضى :ه1420/ 8/ 6   اإلماىيخ: 357  اإلقداى ىمم . ا١تص ى  واه419- 
  ا١تىضدى : حكدم اخد  اإلعدىض ائدق اإلودهان  ه1421/ 4/ 25   اإلمداىيخ: 418  اإلقدداى ىمدم . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي420- 
      .623 -622   1يف
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 كالرىوف حتقيق ادلناط يف الضماانتطلب الثاين: ادل

 كسا ل التوثقحتقيق ادلناط يف 
  أ و اٟتامدددحت ٔتبددداإل  ٤تددد  حدددالك ددد  اٟتادددان  اٞتاىيدددحت باإل ددددكحت إلدددبعض اإلعهدددهة تادددجةه  تمه ددد   تقددد م

وإلوددهان حقددىق اإل دددكحت نلضددااحت  مةهددحت اتوامةددحت ا١تداْتددحت.  و اددمه يحتناامهدداأا  وددهان واددمح اإلجفدد اى خطددان  و 
  صددكىك ا نددهكتمه دد  باإلوددهاان  ا١تقبىإلددحت و   إلماددجةه مئددي ااٟتصددىل ائددق ضددهان إل ن بدد  ندد  ا١تمبدد  إلئه ددام

اإلمهدددا ل اددد  نامخئصدددا    و الدددجم اإل ددددكا  واإلبهدددىك اددد ا ا لدددجم ا٠تافدددحت نإلبهدددي  واددده  و لددده ا  اٟتكىندددحتو 
 كواإلحت مجحت اخدى.  و كواإلحت ن  بهي  و بواا  او نىاأ ٕتاىيحت  و ا١تقاون 
ند  ولدداا  ندا   ن اإلادابقحت بةهدت ا٢تةبدحت ا ده ئوددهاان  ا إل ددكحت بةدان اإلىمده اإل دداذ يف مبى٢تدطئدب اإلإلد ى و 
مددااز    و٦تددا  ددى غددَتلددابقا نهجددا نددا ٬تددى  ونهجددا نددا ن ٬تددى اإلوددهاان  ا١تدد كىى   ٞتددااز  شددداا  ائهددا أبناإلمىهددمل ا

 ٬تددى  نكهددا ى   ٬تددن اإلمعاندد   ددا حت  احت ائددق اإلواادد   اإلدبىيددحت  وكدد إلي الددجم اإلبهددىك اإلدبىيددةددهاإلادده ا  اٟتكىنةددحت ا١تب 
ندددد  شدددداا نددددا   ن   وندددا ادددد ا دإلدددي نددد  ولدددداا  اإلمىهدددمل ا١تددد كىى  ىيددددحتاإلدب حت ا  دددطمجاإلطبةعددد   دددددا إلئمىهدددمل  مبى٢تدددا
 . 421 مبى٢تا

مل اههعدت ند  مبدىل اإلىلداا  اإلدبىيدحت  ؤت د  دإلدي مداة لداا  اإلمىهدحققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل ا١تد ىن يف و 
"ي ددًتمل يف ا١تد ددىن ان يكددىن نددان نمقىنددا ٬تددى  ٘تئةكدده وبةعدده  وان يكددىن  اإل ددداةحت حةدد  بةهددت ا دده:  يف ا١تعددايَت  

نعةها نلشاى  او اإلمادهةحت او اإلىفد   وان يكدىن نقد وى اإلمادئةم. و٬تدى  ى د  ا١ت دا  ند  ٖت يد  اإلهادبحت ا١تد ى دحت 
وا١تادمه  يف دإلدي  مد  اإلدمهك  ند   شدداا ا١تداأ نإلمقىه كى ه نباح اإلمعاند  بده نهه  ون  دإلي ى   ا لجم". و 
 . 422 انلمةواة ون ٭تص  بغَت دإلي

"٬تدددى  ى ددد  اإلعقددداىا  وا لدددجم ا١تباحدددحت   ؤت ددد  دإلدددي وىأ يف ضدددىابط بهدددي اإلدددبهأ ايودددا  واإلددديت  صدددت ا ددده:
ووحدددد ا  اإلصددددهاأيمل انلددددم هاىيحت واإلدددد يىن واٟتاددددان  اٞتاىيددددحت وانلددددم هاىيحت  وكدددد  نبدددداح ٬تددددى  الددددمةواة اإلدددد ي  

"ن ٬تدددى  مبددىل ى دددىن ٤تدنددحت يف اإلعقدددىأ  كاإلادده ا  اإلدبىيدددحت والددجم اإل ددددكا   كهدددا  صددت ائدددق ا دده:     423 نهدده"
 . 424 دنحت"ا

"٬تدى  اخد  اإلىأيعدحت اإلديت إلد ى اإلبهدي اإلدبدىي    وخاإلوت يف دإلي  ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت حة  بةهت ا ده:

                                       
 دد  ا١تىضدى : اإلودهاان  اإلديت ٬تدى  اخد  ا ند  اإلعهدهة 4/1410/ 4   اإلماىيخ: 19  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي421- 

  .45 -44   1  يفنه جم تاجةه  اامها ةحت اه  
 . 69  وا١تامه   58    4/2  اإلبه    5. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 422- 
 . 81    263اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 423- 
 . 85    280اإلوابط  . ا١تص ى  واه424- 
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و دد ا اقدد  حققددت نهددامل    425 ملسو هيلع هللا ىلص إلئةجددىأ" كددد   .. وان  ائددق فدداحب اإلىأيعددحت مةالددا ائددق نعانئددحت اإلدلددىل
  اٟتدنحت يف اإلىأيعحت اإلدبىيحت ب نحت ا١تىأ  ن بعُت ا١تال ايفما   مبى٢تا كد  .

"٬تددى  إلئبهددي اللددهنذ مبددىل الددجم بهددي يمعاندد  نإلدددن ضددهاان   وكدد إلي مدداة يف امدداوى  دد وا  اإل كددحت ا دده:
 وأ اإلقةهحت انٝتةدحت اإلديت فد ى  دا اإلادجم   ن  د ا اإلادجم ٯت د  حصدحت يف١ت يى ةحت اح  ا١تمعانئُت ن  اإلبهي يف ح 

دن و ن اإلد   يغمود اةه نا ن يغمود يف اإلبة   اقد  امدا  ا١تاإلكةدحت ى د  ندا ن ٬تدى  ىاا ا١تال مب  اإلمعان   ا يف اإل
ااإلغاإلددب ان يقددىم ا١تدد ي   بةعدده  كاإل هدداى ا١تع ونددحت وا١تبةدد  ا١ت ددمه  ائددق غدددى  و ن اإلددد   ن يدداول حمهددا جُف اإلبةدد 

   426 كدددىن تطبةددمل  ددد ا يف حددد وأ اٟتامدددحت  حةدد  ن تمدددىاد ضدددهاان  ب يئدددحت اخددددى"يبادد اأ اإلددد ي   و٬تدددب ان 
 و  ا اق  حققت نهامل ى   نا ن ٬تى  بةعه يف ا لجم اإلدبىيحت ايفما   مبى٢تا كد  .

  ونا لبمل ي ل ائق اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف انخمهل يف اإلمطبةقا .

 مناط الضماف يف األسهمحتقيق 
نهوصدددئحت  لددديفإلت اإل ددددكحت اددد  حكدددم مبدددىل الدددجم شددددكحت ندددا  كودددهان إلهإلمزاندددا  اإلمعام يدددحت إل ددددكحت اخددددى 

وناددمقئحت ادد  اإل دددكحت اإلوددانهحت  اددفن اخئددت اإل دددكحت و ددمل ادد  دإلددي خادداى  ناأيددحت  إلئدام ددذ اٟتددمل ببةدد  الددجم 
  حئت نإلدام ذ.اإل دكحت اإلوانهحت يف اإلاىق ْتاب لعد اإلاىق  بقةهحت ا٠تااى  اإليت 

شددااً  وإلئ ددكحت اإلمىفد  يف  وَف تد ا٢تةبحت نا عاً ن  دإليس طا١تا اإله امل انممصاأي إلئ دكحت اإلوانهحت غَت ٤تدم  
 . 427 حقىمجا نباشد   حال انز اإل دكحت ا١توهى حت ا  ل اأ اإلمزاناتا اتوامةحت اإلوهان جُف ولةئحت إلم صة  

اإلودانهحت إل ددكحت اخددى  كهدا حققدت نهدامل اإل ددمل يف  حققت  ةبحت اإلدام دذ نهدامل اإلدد   يف الدجم اإل ددكحت
 طديقحت ٖتصة  حقجا نباشد  حال انز اإل دكحت ا١توهى حت ا  ل اأ اإلمزاناتا. 

وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا يىاامل دإلي حة   صت ائق ا ه: "إلئ اا  ان ي دًتمل ائدق ا١تد ي  توىيوده  
ؤت ددد  دإلدددي مددداة يف    428 ون اإلدمدددى  جُف اإلقوددداة"ببةددد  اإلدددد   اهددد  حئدددىل امددد  اإلددد ي  إلهلدددمةواة نددد  ٙتهددده أ

 .   429 ضىابط بهي اإلبهأ

                                       
  .390    404   . ىمم اإلااال الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 425- 
  . 193      11/7  . فتاكل ندكات ال كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 426- 
ا١تىضددى : مددىا  مبددىل الددجم نددا ضددهاانً إل دددكحت ه  1415/ 2/ 9   اإلمدداىيخ: 192  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي427- 

  .309   1  يفاخدى
 .   59    4/4/4      65 . ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 428- 
 .81    262اإلوابط  . صة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدالضوابا ادلستخلانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 429- 
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 حتقيق ادلناط يف توقيع كفالة الغـر قبل العقد مع ادلكفوؿ
ند  اإلكوةد  اإلغداىم  أاة كواإلدحت اإلغددم وا تىمةد   المواد ا١تد يد اإلمهوةد ي إلئهنهىادحت اإلمناىيدحت اد  ند ى مدىا  

إلددزام إلئكوةدد   دد ه اإلكواإلددحت جن بعدد  تىمةدد  اإلعهةدد  ائددق اإلعقدد  واإلادده  ن جائددق ا دده مبدد  تىمةدد  اإلعقدد  ندد  اإلعهةدد   
 ند  وتىمة  اإلكوة  ائق اإلاه   ند  وك إلي ٚتةد  ا١تادمه ا  ا١تق ندحت مبد  تىمةد  اإلعقد  إلدة  ٢تدا اي اإلمدزام جن 

 بع  تىمةعه. 
 . 430 ا١ت ًتيوَف تد ا٢تةبحت نا عا ن  تىمة  اإلكوة  كواإلحت اإلغدم وانأاة مب  تىمة  اإلعق  ن  

"٬تددى  ان يكددىن اقدد  اإلكواإلددحت ضدده    اةجددا: دكددددإلددي حةدد   نددا يىااددمل ائددق ا١تعددايَت اإل ددداةحت مدداة يفومدد  
 . 431 اق  ا١ت ايهحت او نامقه اهه  او مبئه او بع ه"

   اإلد   مبد  حد وث اإلد ي   ايفمابدت:امى ا  بةهها نهعت  ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت دإلي حة  لبئت 
تدمدب اإلد ي   وإلدة   هداك أيد  مبد  اإلبةد   وإلدة   هداك بةد  مبد  اإلمهئدي واٟتةدا   وائدق  د ا "ن ٭تمل اإلد   مبد  

اه ٬تى  اخ  ى   ن  اإلعهة  مب  تدمب انمداةا  اإلادابقحت  او يكدىن ند  شددومل اقد  اإلبةد  شددمل اإلدد   و دى 
 . 432 يىهمل اق  اإلبة "

 و  ا ي جد اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف انخمهل يف اإلمطبةقا .

 حتقيق ادلناط يف الديوفالثالث: ادلطلب 

 حتقيق ادلناط يف قلب دين ذكم ادلالءة كاليسار
إله ك ددال نقابددد  كهبةددان  ن ددداىكحت او  بعددض اإلعهدددهة معدددض حادددان وىأ خطددان نددد  اإل دددكحت أب ددده ت

ون توددمح إلدده اامهدداأا    مىمدد  اإل دددكحت تاددجةه  اإلعهةدد   اكددىأ اإلاددىقكد   إل دددول طاىاددحت ودإلددي   دددا   نداْتددحت
اإل ددكحت تادجةه   ند ةطئدب اإلعهةد  ا    دامل اإلعهةد  ٦تدا يداأي إلمىمد   م ي   نلمَتاأ بواا  إلئهىلم اإلقاأم

فد اى اامهداأ ن داىكحت إبودإلدي   إلم دغة  ولد اأ نادم قا  اإل ددكحتإلةقدىم ن  اخدى إلمهىي  أوى  اإله امل اٞتداىي
بةعجدا ند    و  ند هادمح اامهداأ نداْتدحت أاخئدذ إل دداة لدةاىا  و   و نداْتحت نلمَتاأ بواا  خافحت به امل اإلعهةد ا

اإلوددهاان  اإله نددحت يقدد نىن أبن  ددانة اإلعهددهة  ائهدداً   و كدد  ا١ت يى ةددحت اإلقااهددحت ائةددهأتعداددحت اإلعهةدد  إلادد اأ مددزة 
لدةمم احمادان  ادب اإلددبح   جضااحت إلد إلي اف ده اإلةحتا١تكواة  اإلهة  و ا١تدوي  حة  جهنم ن   ١ته جم اإلماجةه 

                                       
ه  ا١تىضدى : تىمةد  اإلكوةد  كواإلدحت اإلغددم وا أاة مبد  1420/ 2/ 7   اإلمداىيخ: 334اإلقدداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي430- 

  .505   1  يفاإلعق  ن  اإلعهة  تىمة  
 .  58    3/3/3    اإلبه   5. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 431- 
  . 391    406   . ىمم اإلااال الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 432- 
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 .خاااد قخَت اإلا اأ ائق انامهاأا  اٞت ي   بهو  اإلهاب ا١تمعاىل ائةجا أون  اأ  إلمعىيض
ومدد  بةهددت ا٢تةبددحت ا دده ٬تددى  إلئ دددكحت بةدد  لددئ  نامئددحت إلئعهةدد  ا١تدد ي  ٢تددا بدد ي  آخددد جن كددان ندد  دوي ا١تددهة  

 . 433 ا ول واإلةااى  ن  ا م انشًتامل او الإلزام ببة  اإلائعحت اامًه إلةا أ ن  ٙتهجا اإل ي 
خددد آان يكددىن ا١تدد ي  بدد ي   ويف دإلددي حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل بةدد  ا مدد  يف اإلدد ي  اٞت يدد  ن ددًتطحت

اشدًتطت اد م انشدًتامل  واإلةااى أىةا إلصىى  اإلعاد  ا١تىمبدحت إله م داى ٟتدال اإلةاداى  كهدا  هة إلئ دكحت ن  دوي ا١ت
  ُف اإلدن.جإلصىى  مئب اإل ي  واإليت تاول  ااو الإلزام ب ا  اإل ي  اإلاابمل ودإلي أىة

"ن ٬تدى  م وإلدحت أيدىن  :ندا يبدُت اإلصدىى  ا١تههىادحت شدداا حةد   صدت ا ده وم  ماة يف اماوى  د وا  اإل كدحت
  و دد ه اإلصددىى  ندد  ىن اإلهاددةبحت  بةههددا نددا د بددت جإلةدده  434 ا١تداْتددحت او غَت ددا بددزاأ  نقدد اى اإلدد ي  و اأ  ا مدد "

  ةبحت اإلدام ذ ٯتك  ا ه ن  ا١تخاىيف اإل داةحت وامل اإلوىابط ا١ت كىى .  

 حتقيق مناط الصلح يف احلا من الدين ادلاج ل مقابل السداد ادلبكر
 إل دددكحته انامدد   حةدد نقابدد  تعنةدد  اإلدد ا  ق اهةدد جادداأ  مددزة ندد  ا١تاددم مل ائدد لدديفإلت اإل دددكحت ادد  حكددم

 ا  مةهدحت اإلبودااحت مبد  بدتىمةد  اإلعقد  ىغدب اإلعهةد   ائدقشدجدي   دوىبع  لمحت اشجد  وبع  ني ا   وٙتهجابوااحت 
  اإل ا . هام مل ائةه نقاب  تعنةئنا ي  وطئب وض  بعض نىا  ا 

  جداامئ وبةهت ا٢تةبحت مىا  جااأ  مزة ن  ا١تام مل ائق اإلعهة  حال ىغبمه ب ا  مةهحت اإلبوااحت مب  حئدىل 
 اإل ا . هام مل ائةه نقاب  تعنةئنا يوطئبه ان يىض  اهه بعض 

بدٍت اإلهودَت ند   واادمل ائدق جمدهةا ده ١تدا  اد  ىلدىل هللا  ىوى ابى أاووأ وغدَتهوالم إلت ا٢تةبحت إل إلي ٔتا 
. ومدد  احددمل بدده ابدد  اإلقددةم يف جغاهددحت ادديفند م ان يوددعىا ويمعنئددىا  ه تىمدد  أيددىن بةددهجم وبددُت اإلهددااا دد ١ت يهددحت اخدد ا

  اإلئجوان. 
 اإل دااعةحتو   يف ىوايدحت اٛتد و وك إلي ٔتا ىوي ن  مىا  دإلدي اد  ابد  ابداا واإلهخعدذ واٟتاد  وابد  لدَتي   

 اب  اإلقةم  واب  اإلدٛت  ب  لع ي.ا ا ه اخمةاى اب  ٘تةهةحت و   كهيف ومه
مل ؤتددا دكددده ابدد  مالددم يف حاشددةمه ائددق اإلدددوض ان ابدد  اإلقددةم بددُت ان  دد ا اكدد  اإلدددن  جد حقةقمدده لددقى 

بعض اإلعىض نقاب  لقىمل بعض ا م   واإل ي  حدنىه مالىه ائق اإلدن  و دى مةداا ند  اإلوداىق بدُت اٟتدط  هدا 
 واإلزاأ  يف اإلدن  ون  ص يف ٖتده دإلي ون جٚتا  ون مةاا ف ة اً. 

ؤتددا اوضدد ه ابدد  اإلدددٛت  بدد  لددع ي يف كمابدده ا١تخمدداىا  اٞتئةددحت ندد  ا١تادداا  اإلوقجةددحتس ان اإلصدد ةح مددىا  
                                       

 دد   ا١تىضدى : ا ك دال حادان  اإلعهدهة نقابد   1420/ 8/ 6   اإلمداىيخ: 356اإلقدداى ىمدم   . لشػرعية مبصػرؼ الراجحػيقػرارات اذليئػة ا433- 
 .   545 -544   1  يفكهبةان  ن اىكحت ونداْتحت

 .137    8/5 . فتاكل ندكات ال كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 434- 
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صئح ا  ا١تام  ببعوه حداًنس حةد  ن أإلةد  ائدق نهعده نلضدااحت ١تدا ند  اةده نصدئ حت إلئقاضدذ وا١تقمودذ  يف اإل
 . 435 حُت ان ا١تا عُت إل إلي مالىه ائق مئب اإل ي  ائق ا١تعاد و  ا ن  ابع  ا مةاحت

دإلدي  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل اإلصئح يف اٟتط ن  اإل ي  ا١تام  نقاب  اإلا اأ ا١تبكد  والم إلت ائدق
اإلمددددابعةُت وااهددددحت ا١تدددد ا ب واإلعئهدددداة اإلقدددد انق  أؤتاددددئي مددددىل اإلصدددد اا  جضددددااحت نممجددددا ٔتاددددئي اإلاددددهحت اإلهبىيددددحت  
  وا١تعافدي . 

٬تددى  إلئهالاددحت ان تمهددا ل ادد  مددزة ندد  اإلدد ه  اهدد  " : هُف  دد ا د بددت ا١تعددايَت اإل ددداةحت حةدد  بةهددت ا ددجو 
نامه  مدىا  اإلمهدا ل " كها بةهت ان     436 "ائةه يف اإلعق  تعنة  ا١ت ًتي ل اأ اإلمزاناته ادا َف يك  ب دمل نمومل 

مد  ند  اإلد ي   اائدق  ا  مزة ن  اإل ه  بمعنة  اإلا اأ ان اإلىضد  نقابد  اإلمعنةد  نصداٟتحت بدُت اإلد اا  وا١تد ي  
ومد  فد ى ب ديف ه     ضد  شدطد أيهدي و  ا ن  اإلصئح ا١ت دو  كها هبدت يف حد ي  اا بد  كعدب هنع هللا يضر و صده: 

  . 437 "لهنذ اإل وِف٣ته  اإلوقه ال مداى ن 
 اإلد ه  ند  مدزة ا  يمها ل ان إلئبهي٬ تى " ؤت   دإلي ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ حة   صت ائق ا ه: 

 اه  تعنة ا١ت ًتي ل اأ  اإلمزاناتده ون  اشدًتامل ٬تدى اإلمهدا ل يف   اإلعقد  بد يكدىن ْتادب ندا يموقدان ائةده  اهد 
 ٬تب" وبةهت ا ه:    438 "اإلمعنة الاصاح  إلئعهة  ا طديقحت احمادان اإلاد اأ ا١تبكدد شدانه اإلددبح واٟتادم يف 

 انتوداق٬ تدى "  كهدا بةهدت ا ده:    " 439بغَت٫تدا ام اإل ابدت نإلددبح ام اإلمهامصدذ نٟتادان اكا دت لدىاة ا١تداْتدحت 
حدىت يف اقدىأ  اومعئدت دإلدي مدااز    440 "اإلاد اأ تعنةد  اهد  اإلد ي  ند  اللدقامل ائدق ا١تمعامد ي  بدُت ا١تادبمل

 ند  مدزة حدط ند  ندا   اده الٚتاإلةدحت  ا مدد  ند  مدزة لد اأ ا١تادميفمد اند  جدا"  المداى  حةد  بةهدت ا ده:
 ا مد  او حةهب  اأ    ن  اإلعق  نقاب  اإلمعنة" 441 . 

"ن نددا   ند  جادداأ  حاددان  دانش ىبددح اإلبهددي يف حددال   ؤت د  دإلددي اخدد    ةبدحت اإل كددحت حةدد  بةهدت ا دده:
تعنةددد  لددد اأ ا مادددامل ائدددق الددداا ا١تددد   اإلوعئةدددحت إلئاددد اأ جدا ىغدددب اإلبهدددي يف مبدددىل تعنةددد  اإلاددد اأ وَف يكددد  

 .   442 اإلعق   وم  ف ى يف دإلي مداى ن  ٣ته  اإلوقه اللهنذ" انإلمزام نإلمخوةض ن دوطا يف

                                       
اإلد ي  ا١تامد  نقابد  تعنةد  وضد  بعدض  دد  ا١تىضدى : 17/7/1409   اإلمداىيخ: 1. اإلقدداى ىمدم  قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي435- 

  .  18 -17   1  يف   1  يفاإل ا 
 . 116    5/9 اإلبه     8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 436- 
 .  127    8اإل داذ ىمم  . ا١تعةاى ا١تص ى  واه437- 
 .40     123اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 438- 
 .41     124اإلوابط  . ا١تص ى  واه439- 
 .91     309اإلوابط  . ا١تص ى  واه440- 
 .61     202اإلوابط  . ا١تص ى  واه441- 
 .293    13/6 . فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت.  442- 
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ند  اإلد ي  أون شددمل نئودىب او  ا٠تصدمإلك   ةبحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت كدان ٢تدا ىاي آخدد حةد  امدا   
ومدد  ىا  دإلددي حةدد  لددبئت ادد     وج٪تددا ائددق لددبة  اإلمدد   او ا٢ت يددحت ندد  اإلدد اا  إبىاأتدده أون جإلددزام إلدده نئ ددىب  

اإل ج اة ب ا  كان  اإلقةهحت  ق ا نميفنئحت اٟتصىل ائدق خصدم ند  مةهدحت لدةاىا  كا دت مد  اشدًتتا ىغبحت ٞتهحت الد 
٬تدى  دإلدي جدا َف يكد   هاإلدي شددمل نئودىب تقاةطا ن  بةت اإلمهىي  اإلكىييت  لدد اإل دج اة  ايفمابدت ا٢تةبدحت: "

 ه  ا١تمودددمل ائةددده أاعدددحتوالدددمىىف اإلددد  اإلمخودددةض نهجدددا   كانددد  اإلقةهدددحت نقابددد  او نئ دددىب ادددفن َف يمودددمل ائدددق تاددد ي 
  وند   443 ن  مةام بةت اإلمهىي  اإلكىييت نإلم    لد اإل ج اة واقا ١تدا يقددىه وأون جإلدزام ائةده" واح   اه نا  

ادد  حكددم  بددحت اإلعهةدد    يددحت اةهةددحت او  ق يددحت  ١تدد  يوددذ أيهدده مبدد  حئددىل  بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت   لددبئت  ةبددحت 
مدددىا  دإلدددي بددد ون ان ي دددًتمل اإلعهةددد  ا٠تصدددم جدا تعنددد    ا٢تةبدددحت: "ا١تىاددد   ودإلدددي نددد  نن حاددد  ا أاة  اددددا

شدداة أون  او بعدد ه  وج٪تددا يكددىن إبىاأ  نهودددأ  ندد  اإلدد اا  جن يف اإلعقدد   نىتبددامل شددوىي او كمدداا  نإلدد ا  ون يه دديف
 . 444 ب"شدمل نئوىب او نئ ى 

 و٦تا لبمل ي جد اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف اخمهل اإلمطبةقا .

 اإلحالةحتقيق ادلناط يف 
وىأ الموادداى ادد  حكددم اهئةددحت نواأ ددا جن ناددت شدددكحت اإلدام ددذ  لددئعحت  ائددق احدد  اههاجددا وإلددةك   ا  
بدد ه   آمدد    وىغددب اإلعهةدد   ا  بم ىيدد   ٙتدد  اإلاددئ  ا١تامدد   جُف شدددكحت اخدددى وإلددمك   ن   ٔتخاإلصددحت هنااةددحت 

 إلئعهة  ا فئذ  ا  ن  مب  شدكحت اإلدام ذ.
ند  ان ٭تةد  اهةد  شددكحت اإلدام دذ  ا  أيهده ا١تادم مل إل ددكحت اإلدام دذ ائدق  وم  مددى  ا٢تةبدحت ا ده "ن ندا   

يكىن اال ائةه  ن  ن يهاً إلئعهة   ا  بهو  ا١تبئ   وان يكىن اإل يهان ن  مده  واحد   ويف  آخد  ب دمل ان 
ائةدده ائددق ادال   د ه اٟتاإلدحت ٬تددى  ان ت دطب شددكحت اإلدام ددذ ند  لددنهتا اإلد ي  ند  دنددحت اإلعهةد   ا  وتادنئه 

 . 445  ن "
  ااشددًتطت ان يكددىن اددال ندد يها بددهو  يف  د ه ا١تادديفإلحت ومد  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اٟتىاإلددحت ا١تقةدد  

  واح  ودإلي ٕتهبا إلئدن. اإل يهان ن  مه    ن يكىن اا١تبئ  و 
اي يمغددَت  قدد  اإلدد ي  ندد  دنددحت اةدد  جُف دنددحت اددال ائةدده " أبهنددا:حىاإلددحت اإلدد ي   اداددت ا١تعددايَت اإل ددداةحتومدد  

 حتن ددوا"  وبةهدت اهندا اٟتمل اإليت  ذ حئدىل أااد  ٤تد  أااد  آخدد ن ي  آخد  وٗتمئ  ا  حىاإلحت  اةجا ا١ت ي  جُف 

                                       
 .28 -27   4يف        558     اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 443- 
 .216   4يف        780     اإلااال  . ىمم ا١تص ى  واه444- 
إلئ ددكحت  ا١تىضدى : مدىا   قد  اإلد ي  ا١تادم مل  ه 1414/ 10/ 28   اإلمداىيخ: 186اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي445- 

  .301 -300   1  يفن  اهة  جُف آخد
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 . 446 ٔتااإلي اإلاهحت والٚتا  وا١تعقىل

  نددد  اإلموصدددة  حةددد  بةهدددت ان ذةمددداة يف ا١تعدددايَت اإل دددداةحت نددد  شددد ندددا د بدددت جإلةددده  ةبدددحت اإلدام دددذؤت ددد  
اال ائةده و دذ  يقة  اةجا اال ائةه بقواة أي  اٟتىاإلحت ن  أي  او اُت إلئه ة  إل ى ة    ذ اإليت قاٟتىاإلحت ا١ت"
ٕتددى  اٟتىاإلددحت ا١تامئددحت و ددذ اإلدديت ٬تددب اةجددا اإلدد ي  نددامه ائددق اددال ائةدده  لددىاة  " كهددا بةهددت ا دده:"   مددااز  شددداا 

مل حىاإلمده ندامه اده يطاإلدب ادال م كان حان ااشدًت اُف اال ائةه نامه  ج كان اإل ي  نامه اا مق  نٟتىاإلحت 
و اإلقددد ى ادددال نهددده ان يكدددىن اإلدد ي  ادددال اةددد   قي ددًتمل يف اٟتىاإلدددحت ا١ت" وا ددده:    447 "مددد ن يف ا جةدده حةهبددد  ئا

م  ائدق اإلد ي  ا ك دد  ه تصح الحاإلحت نإل ي  ا اوفوحت وم ىا  ائق  نمااوا ن  اإل ي  اال ائةه مهاا و ىاا 
ن يكددىن اناددمه  اشددًتامل اإلوقجدداة " واوضدد ت ان:    448 "ن نددا ٯتاهدد  اإلدد ي  اددال بددهجن ياددم مل اددال اائددق 

  وإلكد   دى ٕتهدب اإلددن   ىاا وفدوحت ومد ىاو اإلق ى اال نهه نمااوا ن  اإل ي  اال ائةه مهاا و ااإل ي  اال 
اإلمودداو  يف مدد ى    امنددى  اٟتىاإلددحت ندد  ائةدده مدد ىاائددق اددال  ن يددداأ  دد ا اإل دددمل ان يكددىن نددا ائددق اةدد  ن دد  نددا

 قائد ئةده ائدق ا دد  ند  ا ددي  ن ٭تةد  بع دد  اا ده ٬تدى  ان تمم اٟتىاإلحت ائدق  ود  اإلقد ى ٔتعدٌت ااإل يهُت ب دمل 
  ااإل دددمل  ددى ان ياددم مل اددال جن نددا ٯتاهددد  ندد  ا ددد  ائةدده ائددق ٜتاددحت ائددق غدٯتددهن ٭تةدد  ٓتهاددحت ا  و غدٯتدده
دا ا عقدد   اٟتىاإلددحت فدد ة حت  جيدد ا اةدد  ندد  اإلدد ي  وا١تطاإلبددحت نعددا "   وبةهددت ا دده:  449 "ا إلئدددن  نهعدداددال   اإلدد ي

 دده َف يكدد  نئةبددا  اةكددىن إلدده انددهة  اددال ائةدده ا جددد امبددُت  دا اشددًتمل جن جوإلددة  إلئه ددال اإلدمددى  ائددق اةدد  
ن ٯتددى  ا ددى  يواإلمددى  –مل اإلدمددى وإلددى َف ي ددًت  –اإلدد ي   يدا تددى ج٭تددمل إلئه ددال اإلدمددى  ائددق اةدد    -و -اإلدمددى 

و ٬ت   اال ائةه اٟتىاإلحت و٭تئد  ائدق  وةجدا اأاة اإل ي   او تمم تصوةحت ا١تالاحت نوئاحت مب  ا اال ائةه نوئاا 
  . 450 "و يص ى حكم إباها ا١تالاحتا٭تكم ائةه نلاها حال حةاته   و اوَف تك  ٙتحت بةهحت  ا  

  

                                       
 .  100   وا١تامه  92    2اإلبه      7. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 446- 
 .  92    5/1/4 و    5/1/1    اإلبه     7. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه447- 
 .  93    6/6   اإلبه     7. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه448- 
 .  101    7داذ ىمم  . ا١تعةاى اإل ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 449- 
 .  93    7/2     و 7/1 اإلبه      7ا١تعةاى اإل داذ ىمم    ا١تص ى  واه450- 
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 البطاقاتحتقيق ادلناط يف  :ادلبحث الثاين

 ادلطلب األكؿ: حتقيق ادلناط يف البطاقات

 اخلصم علا قابل البطاقة اال تمانية
اخد   ادبحت ائدق اإلمدامد ند  مةهدحت ندا يبةعده بىالدطحت اإلبطامدا  انامها ةدحت  ائهدا أبن  وىأ تااؤل حىل حكدم  

حت ا٠ت نددحت ندد  اإل دددكحت تقدد م إلئمددامد ادد   خدد نا  يًتتددب ائةجددا امددىى وىلددىم تدد اعجا اإل دددكحت  وندد  دإلدديس ج حدد
ا١ته هددحت اإلعا١تةددحت  إب٬تدداى شددجدي ت اعدده اإل دددكحت  واٟتصددىل ائددق نىااقددا  ادد  كدد  اهئةددحت  بدلددم ادد  كدد  نىااقددحت 
ت اعدده اإل دددكحت  وخدد نا  ا١تمابعددحت واإلمدد مةمل وٖتصددة  جيصددان  اإلعهئةددا  إلئعهددهة ندد  اإلمندداى وٛتئددحت اإلبطامددا   

نتصدددان  الإلكًتو ةدددحت نددد   قدددامل اإلبةددد   وا١تطبىادددا  وا٢تدددات  اجملدددان  اإلىلدددةط  اإلددد ي تدددىاده اإل ددددكحت ٠تددد نا  ا 
  وشداة ا مجز  واإل انل وفةا مجا.  وشدااط اإلم بَت  اإليت تىاد ا اإل دكحت ١تكاا   قامل اإلبة  اه  اإلمناى 

تددىاَت وتقئةدد  تكئوددحت   كهددا ان اإلمددامد ياددموة  ندد  مبىإلدده إلئمعاندد  بمئددي اإلبطامددا  ٚتئددحت ندد  اإلوىاادد  ونهجدداس 
كدداإلمزويد  وا عدد ام ن ددكه   إلدديت ٭تصدد  ائةجددا اإلمددامد  وا عدد ام اغئددب ن ددكه  اإلهقددىأ اإلىىمةددحت حوددظ ا نددىال ا

  وحصىل ا نان ائق ا نىال  نلضااحت إلمادي  أوى  ىاا نال اإلمامد. اإل ةكا  اإل خصةحت كع م اإلدفة   
 دد  1410/ 12/ 6بمداىيخ    47ويف دإلي مدى  ا٢تةبحت اإلميفكةد  ائدق ندا د بدت جإلةده يف مداى دا دي اإلددمم   

نددا يموددمل ائةدده  ودإلددي نقابدد  ا٠تدد نا   بعدد م ا١تهدد  ندد  اخدد  اإل دددكحت ندد  مابدد  اإلبطامددحت  اددبحت ندد  نبةعاتدده ْتاددب 
 . 451 اإلوهان ا١تق نحت  وا١تصدواا  اإلوعئةحت  وإلة  نقاب  

ومدد  حققددت ا١تعددايَت اإل ددداةحت نهددامل اإلاهاددد  واإلماددىيمل وا٠ت نددحت يف  دد ه اإلصددىى  ايفمددا   تقاضددذ اإلعهىإلددحت 
٬تى  إلئهالاا  ان تمقاضق ن  اٞتجحت اإلقابئحت إلئبطامدحت اهىإلدحت نقمطعدحت ند  اٙتدان اإلادئ  او " ائق دإلي نبةهحت ا ه:  

  . 452"اإلاهاد  واإلماىيمل وامد خ نحت ٖتصة  اإل ي  ا٠ت نا :  هنا ن  مبة  امد 

  ا نبةهدحت ا ده:وحققت مدداىا  وتىفدةا  اإل كدحت يف  د ه اإلصدىى  نهدامل ا٠ت ندحت واإلىكاإلدحت ايفمدا   اإلعهىإلدحت ائةجد
"٬تى  إلئبهي ا١تص ى إلبطامحت انامهان  وبهي اإلمامد  اإلبهي اإلمامد  تقاضدذ اهىإلدحت ند  اإلمدامد اإلقابد  إلئبطامدحت يف 

او تقدد ه ا٠ت نددحت  ودإلددي نقابدد  ا٠تدد نا  ا١تق نددحت إلئمددامد يف نددهح اإلبطامددحت  ومبددىل اإلدد ا   ددا  وتددىاَت  بةدد  اإلاددئ  
ون ندا   ندد  اممادام  دد ه اإلعهىإلدحت بدُت اإلبهددي ا١تصد ى وبهددي     اإلمدامد.ا١تاددم قا  نإلىكاإلدحت ادد اإلعهدهة  وٖتصدة  

                                       
  ا١تىضدى : ا٠تصدم ائدق مابد  اإلبطامدحت انامها ةدحت دد 1422/ 3/ 19   اإلمداىيخ: 464اإلقدداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحػي451- 
      .687 -685   1يف
 .26 -25     5 اإلبه      2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 452- 
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  . 453 اإلمامد  نشًتاكجها يف تق ه ا٠ت نا  ا١ت اى جإلةجا"

 اٟتادم   المداضدةحت   انامها ةدحت اإلبطاما  يف٬ تى "  وحققت اةجا  ةبحت بهي اإلبهأ نهامل اإلاهاد  نبةهحت ا ه:
ائق  اإلمناى لىاة كانا اٟتام   454 "ويع  دإلي ن  مبة  ا مد  ائق اإلاهاد  بهابحت ام ٔتبئ  نقطى .  

  اإلعهىإلحت ن  اإلمامد اإلقاب  إلئبطاما . اخ وبهاة ائق نا لبمل اه خهل يف مىا  

 عموالت بطاقة )في ا  العادليةحتقيق ادلناط يف رسـو ك 
شدددًتاكجا يف جفدددد اى بطامددددحت اةددددزا اإلدام ددددذ ناإلدلدددىم واإلعهددددىن  اإلدددديت تادددم مل إل دددددكحت ادددد  اإل دددددكحت  لددديفإلت

شددًتاكجا يف جفدد اى بطامددحت اةددزا تهقاددم جُف ن دددكحت ئئجةبددحت ان اإلدلددىم واإلعهددىن  اإلدديت تاددم مل إلإل   ومدد  تبددُتاإلعا١تةددحت
 :وامل ا يتاىبعحت اماام 
او جفد اى بطامدحت  لدهىاً عهةد  نقابد  جفد اى اإلبطامدحت إلده او ٕت يد  ا اإلائق إلئ دكحت  تام ملىلىم  .1

مدااز  إلئ ددكحت و د ه اإلدلدىم  بطاممده  اقد  جناابه إلزوممه او اونأه او جف اى بطامحت ب يئحت ائق ح
 .ن  اإلعهة 

  بطامدحت اةدزابىلىم واهىن  تادم مل إلئ ددكحت ائدق اإلغدَت نقابد  خ ندحت او ن دًتا  اإلعهةد  ندهجم  .2
 إلئ دكحت ٦ت  م م ا٠ت نحت إلئعهة . ذ مااز و   اإلدلىم ٢ت هٖته  اإلعهة   أون

و دددذ   بئددد إلإلمىلدددط يف اهئةدددا  ا١تصددداىاحت واإلم ىيددد  نددد  بئددد  ن  تادددم مل إلئ ددددكحت ىلدددىم واهدددىن .3
 إلئ دكحت ن  اإلعهة  او غَته. مااز 

اوددذ  اةددزا إل ددخص ٭تهدد  بطامدحت   قد امداضدجا نبئغدداً إبىلدىم واهددىن  تادم مل إل دددكحت اإلدام ددذ  .4
كا دت اإلوةدزا ند  شددكحت اإلدام دذ ولدن  ن  ادف اإلقددض إلقاة  د ا  شذة ذن ٬تى  تقاض   ه اٟتال

اإلدلىم إلعهةئجا يف حادابه اإلد اا  اي تدأ دا  تئيتانة   ةجااعئ اهجا ٢تا ندكز اةزا اإل وِف ىلىناً 
كا ددت اإلوةددزا ندد  نصدد ى آخددد ولددن  ندكددز اإلوةددزا إل دددكحت اإلدام ددذ ىلددىناً ادد   دد ا ن  انددا ج  جإلةدده

 . 455 خدوما ن  اإل بجحتاان ا اهال ا٠تَتيحت ْتاإلدلىم  تئيمة   ةجااإلقدض اعئ
يف اإلدلددىم واإلعهددىن  ا١تاددم قحت إلئ دددكحت ندد  بطامددحت اةددزا ايفمددا   نددا ٖتقددمل    ةبددحت اإلدام ددذ   ددد ويبدد و ان 

  اإلىلاطحت  ونهعت اإلدلىم واإلعهىن  ا١تام قحت إلئ دكحت ن  مداة اإلقدوض. ا٠ت نحت او  اةه نهامل 

إلبطامدا  انامها ةدحت اإلا ب اإلهقد ي ن يفوم  ماة يف مداىا  وتىفةا    وا  اإل كحت ٖتقةمل نهامل ا٠ت نحت 
                                       

 .204 . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 453- 
 .99 -98     334اإلوابط  . اذليئة الشرعية لبنك البالدالضوابا ادلستخلصة من قرارات انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 454- 
ه  ا١تىضى : اإلدلدىم واإلعهدىن  اإلديت تادم مل إلئ ددكحت 2/1411/ 20   اإلماىيخ: 50اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي455- 
 د102 -101   1  يفن  مداة اشًتاكجا يف جف اى بطامحت  اةزا  اإلعا١تةحت 
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إلصدداحبجا  لددىاة اكددان    امجددز  اإلصدددل ا ِف ا١تهم ددد  يف اإلعدداَفو    ند  اإلبهددي ا١تصدد ى او ادوادده او اإلبهددىك ا اودداة
إلصدداٌف اإلبهددي  حصدد  ائددق تاددجةه  أون اىاادد   ايفمدا   اخدد  اإلدلددىم واإلعهددىن  ائددق ندا يمعئددمل  ددا ىفدة  ام 

ن  اإلبهىك ا اواة  ٔتبئ  نقطى  او بهابحت نبىيدحت ند  ا١تبئد   شدديطحت ان تزيد  اإلعهىإلدحت يف  ا١تص ى إلئبطامحت او غَته
تقابددد  خ ندددحت اعئةدددحت بمىفدددة  ا١تدددال إلئاددداحب  أون اإله دددد ١تقددد اى  حاإلدددحت اإلاددد ب ائدددق ا١تك دددىل   ن اإلعهىإلدددحت 

إلدب اودىيمجا  وىلدىم اإل ي  ون ام  اإلىااة به  كها ا ه ٬تى  إلئبهي ا١تص ى إلئبطامدحت اٟتصدىل ائدق ىلدىم ند  طا
الددمب ال  نقابدد  ا٠تدد نا  ا١تق نددحت ٟتاندد  اإلبطامددحت  و٬تددى  اخددمهل اإلدلددىم نخددمهل ا٠تدد نا  او ا١تددزاا  أون 

  . 456 اإله د نخمهل نق اى اإل ي  او امئه

  ِفآاامها ةدحت جمداضدةحت وبطامدا  فدددل  ا ُف بطامدجومد  اصدئت  ةبدحت بهدي اإلدبهأ  يف اإلبطامددا  اقادهمجا 
انامها ةددحت نهددامل اإلقدددض وامددا   اخدد  اإلمكئوددحت اإلوعئةددحت ائددق نددا يمعئددمل  ددا  ودإلددي ٔتبئدد   ا ققددت يف اإلبطامددا   
ِف ايفمددا   اخدد  اإلدلددىم وا مدددىى نهددامل ا٠ت ندددحت يف بطامددا  اإلصدددل ا  نقطددى  ن  اددبحت نبىيددحت  بةههددا حققددت  
  . 457 ضىابط اف ىتا اة دإلي يف ا   وم  م نا َف ت مه  ائق ٤تدم كاإلدن  واإلعهىن  ائق نا يمعئمل  ا  

  ا ده: وم  حققت ا١تعايَت اإل داةحت نهامل ا٠ت نحت يف اإلبطاما  ايفما   اخ  اإلدلىم ائةجا حة   صت ائدق 
٬تددى  إلئهالاددا  ان تمقاضددق ندد  حاندد  اإلبطامددحت ىلددىم اوددىيحت او ٕت يدد  او الددمب ال:  ن  دد ه اإلدلددىم  ددذ "

٬تدددى  إلئهالادددحت ا١تصددد ى  إلئبطامدددحت ان   كهدددا ا ددده: " 458 نددد  خددد ناتااإلادددهاح إلئعهةددد  ْتهئجدددا وانلدددمواأ     دددَت 
وكد إلي    459 "ا١تبئد  ا١تاد ىن تودض ىٝتا نقطىاا نمهالدبا ند  خ ندحت اإلاد ب اإلهقد ي  وإلدة  ندتبطدا ٔتقد اى 

٬تدددى  إلئهالادددا  "  حققددت اةجدددا نهدددامل ا٠ت نددحت واإلىلددداطحت ايفمدددا   اخددد  اإلعهىإلددحت نددد  مابئجدددا اهصدددت ائددق ا ددده:
ويبد و اهندا َف توددق    460 "ان تمقاضق اهىإلحت ن  مابد  اإلبطامدحت بهادبحت ند  ٙتد  اإلادئ  وا٠تد نا ا١تص ى  إلئبطامحت 

بةهدت  حت ند  اإلددن حةد  ةداإلعهئ يف اإلدلىم واإلعهه  بُت ل ب اإلعهة  ن  ىفدة ه او مدضدا ند  اإل ددكحت ند  خئدى 
ناإلده. و٬تدى  إلده ان ياد ب  ٬تى  ٟتان  اإلبطامحت ان يا ب نإلبطامحت ن  ىفدة ه ا١تصدديف:   ده الدمةواة ند " ا ه: 
ا١تالاددحت  قدد ا اك ددد ندد  ىفددة ه جدا ٝت ددت إلدده ا١تالاددحت بدد إلي وَف ت ددًتمل ائةدده اىاادد  ىبىيددحت ائددق ا١تبدداإل  اإلدديت  ندد  

  . 461 "حةهب  مدض ن دو     هل بجا: 

                                       
 . 206 -203 . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالميإل كحت. ٣تهىاحت أإلحت ا456- 
   336  و   335  و   333اإلوددابط  . الضػػوابا ادلستخلصػػة مػػن قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية لبنػػك الػػبالدانا ددحت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت إلبهددي اإلددبهأ. 457- 
 .102 -98      355 و   352 و 

 .25    6   ا١تامه    2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 458- 
 .21      ن    4/5اإلبه       2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه459- 
 .20     4/2   اإلبه    2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه460- 
 .26     8  ا١تامه     2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 461- 
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واإلدلددىم ائدددق اإلعهئةدددا  ا١تمعئقددحت نإلبطامدددا  حدددال  ىادددفن ا٠تددهل يه صدددد يف ا مدددى  سوبهدداة ائدددق نددا لدددبمل
حةد  امددا    ةبددحت بهدي اإلددبهأ اإلدلددىم يف حد وأ اإلمكئوددحت اإلوعئةددحت  بةههدا امددا   مددداىا   ائددق اإلقدددوض  حصدى٢تا  
ا ٔتقد اى اإلد ي  ون أبفد  اإلىاداة جدن دًتطحت اد م  اأتدا اد  ن ةئمجدا واد م اىتباط إل كحت اإلعهىإلحت ائةجدا ا واماوى أإلحت  
بةههددا  ةبددحت اإلدام ددذ ٘تهدد  اإلدلددىم  جهددا لدد ا إل ىيعددحت   ويبدد و ان ا١تعددايَت اإل ددداةحت تايدد  دإلددي ايوددا   ٠ت نددحتنوج٪تددا   
   ويف   ا أنإلحت ائق اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف اخمهل اإلمطبةقا .اإلدن 

       من بنوؾ غ  الراجحي     حتقيق ادلناط يف اقرتاض حامل بطاقة في ا 
امًتضددىا يف لددود م ندد  احدد  ا١تصدداىل ا٠تاىمةددحت  اددفن  حددانئى بطامددحت اإلوةددزا اإلصدداأى  ندد  شدددكحت اإلدام ددذ جدا 

ااادد   ائددق نبئدد  اإلقدددض ياددم مل ائددق اإلعهةدد  حاندد  بطامددحت اإلوةددزا ولموددطد اإل دددكحت إل اعدده  ندكددز اإلوةددزا لةاددن  
    ن  حاابه إل يجا. اهه   ٖتصةئه نهه او 

نهجدددا: احددد ٫تا  دكحت ادددمح حادددابُت إلعههاجدددا حدددانئذ بطامدددحت اةدددزا اإلصددداأى  وٟتددد   ددد ه ا١ت دددكئحت امًتحدددت اإل ددد
إلئوىاا  ا١تًتتبدحت إلئدام دذ ائدق اههاجدا   حاان ا١ت ي  إلئوىاا  ا١تقًتضحت ن  مب  اإلعههة  واإل ان حاان اإل اا  

  . اإل اا  نا يًتتب ائق اإلعههة ن  حاان ا١ت ي  إلئوىاا ون    تىيف شدكحت اإلدام ذ ن  حاان اىاا  
ومدد  بةهددت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ان  دد ا انمددًتاح ن ومدده إلقبىإلدده شدددااًس حددىت وجن َف قكدد  نهدده اإل دددكحت شددةباً   دده  

تعانددد  ْتادددان  ىبىيدددحتس ومددد  إلعددد  ىلدددىل هللا ملسو هيلع هللا ىلص آكددد  اإلددددن ونىكئددده وكاتبددده وشدددا  ه  ادددهو  ائدددق ان ن ٬تدددى  
ىنً ٤تدناً تدتب ائق اههاجا ادفن اعئدت دإلدي اجدذ ضدانهحت ٢تدا  اإل اا   إلئ دكحت ان تاأي ن  نىمىأا  اٟتاان 
   هنا نام قحت إلئوقداة واٞتجا  ا٠تَتيحت.

كهددا ا دده ن ٬تددى  إلئ دددكحت ان تكودد  وتددىيف اإلقدددوض اإلدبىيددحت ٟتددانئذ بطامددحت اإلوةددزا اإلصدداأى  نهجددا   هنددا بدد إلي  
  ا وإلىيحت. ت خ  ٖتت اٟت ي  اإلهبىي ا١ت اى جإلةه بطديمل 

ب ي  بداي ا٢تةبحت ان قخ  اإل دكحت ن  اههاجا حانئذ بطامحت اإلوةزا اإلصاأى  اهجدا  تعجد اً خطةداً أبن واٟت  اإل 
ن يقددًتض  ددا اي نبئدد  ندد  غَت ددا  ويف حددال جخهإلدده بمعجدد ه واضددطداى اإل دددكحت بدد ا  اإلوىاادد  اإلدبىيددحت اهدده  افهنددا  

    ا خدى نهجا. انلمواأا   لما بجا نهه وتئغةجا وٖتدنه 
يف ا١تقبددددىل اتودددداق اإل دددددكحت ندددد  ندكددددز اإلوةددددزا اإلعددددا١تذ إلمادددد ي  تئددددي اإلقدددددوض بدددده  اأ  جن كددددان دإلددددي وا١تخددددد 

 . 462 ٦تكها
حت يف اإلوىااد  اإلدبىيدحت اههعدت ند  أاعجدا ١تدا مد  يادم مل ند  اىااد  بدحت اإلدام دذ نهدامل ا ندىال اجملهحققت  ةبد

ند  كواإلدحت اإلعهةد  يف لد اأ اإلوىااد   فداحبجا  كهدا حققدت نهدامل انممهدان يف اإلعقدىأ اإلدبىيدحت اههعدت ىبىيحت ائق  
                                       

ند   ه دد ا١تىضدى : حدىل امدًتاض حاند  بطامدحت اةدزا 1411/  8/ 29   اإلمداىيخ: 87  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي462- 
  .    154 -152   1يف  بهىك غَت اإلدام ذ
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معجددد  اإلعهةددد  بعددد م الدددمخ ام اإلبطامدددا  يف اإلقددددوض اإلدبىيدددحت  كهدددا مددد نت ٥تدمدددا باإلدبىيدددحت  ومددد نت حددده بددد يه  
  اإلقدوض به اىاا . نتواق اإل دكحت ن  ندكز اةزا بما ي   

ندد  اإلقدددوض وجن َف  ا  فدداحبجكِّددويبدد و إلئباحدد  ان دإلددي كددان يف ب ايددحت جفدد اى اإلبطامددا  واإلدديت كا ددت ٘تُ 
اإلةددىم اإلبطامددا  ا ددىا  نمعدد أ  ونهجددا نددا ن ٯتكدد  فدداحبجا ندد  اإلادد ب جن ندد  ىفددة ه     بةههددا يكدد  إلدده ىفددة  
كها ٯتكهجا مصدد اإلقددوض إلدبعض اإلعهدهة ند  اإل ددكحت اقدط حةد  نتدت  وٯتك  إلئ دكحت انامهاأ ائق   ا اإلهى   
  ا٠تةاىا  اول . 

ُف ا١تهدد  ندد  جفدد اى اإلبطامددا  اإلدديت ٘تكدد  فدداحبجا ندد  اإلقدددوض جىييت ومدد  د بددت  ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكدد
جفد اى ا ند  مبد  بةدت اإلمهىيد  ومبى٢تدا  هندا ن ٬ تدى   ببطامدحت اإلاد ب  اةدزا اإلكدًتون اةهدا ٮتدمص" اإلدبىيحت نبةهدحت:  

انددا اةهددا  .اإلبهددي ا١تىمددىأ يف ىفددة ه اإلدد اا  بىالددطمجا جن يف حدد وأ حانئجددا ندد  اٟتصددىل ائددق اي نبئدد   ٘تكدد  
٬تددى  ان  ادده  كهلددةي  اددفدا كا ددت ادد  طديددمل انامهددان واإلقدددض بواادد    -اةددزا اإلعاأيددحت  ببطامددحت اإلادد بٮتددمص
و٬تدى  اخد  نصداىي  ائدق اإلاد ب  .حىت ن يق  ٖتت طاائحت اإلدن بصدومه نعةهدا ائدق مددض بوااد   اإلبهي يقبئجا

  463  . "إلعهئةحت اإلا ب ئوحت اعئةحتببطامحت  اةزا اإلكًتون  ائق ان تكىن اإلمك

 او   المداضدةحت   انامها ةدحت اإلبطامدا  حاند  ائدق انشدًتامل٬ تدب"  ومد  مداة يف ضدىابط بهدي اإلدبهأ ا ده:
بطامحت اإلصدال ا ِف المخ انجا ا م يف ٤تدم" 464 .

اٟتادددم  حتول: بطامدددُف هههدددحت امادددام اإلقادددم ا جاقادددهمجا  يف ا دددىا  اإلبطامدددا  حتومددد  اصدددئت ا١تعدددايَت اإل دددداة
٬تدددى  إلئهالادددا  جفددد اى بطامدددحت اٟتادددم اإلودددىىي ندددا أام حانئجدددا ياددد ب نددد  "ا ددده:  اةجدددا اإلودددىىي  ومددد   صدددت  

ومددد    مددد بطامدددحت انامهدددان واٟتادددم ا  :واإلقادددم اإل دددان   465 "ىفدددة ه ون يًتتدددب ائدددق اإلمعانددد   دددا اااددد   ىبىيدددحت
 ا  ان ي ددًتمل ائددق حاندد  اإلبطامددحت اىاادد  ىبىيددحت يف حددال قخددده ادد  لدد اأ   "نإل دددومل ا تةددحت: امددا   جفدد اى ا 

 ن  يف حاإلددحت جإلددزام ا١تالاددحت حاندد  اإلبطامددحت إبيدد ا  نبئدد   قدد ي ضددهاان ن ٯتكدد  ٟتاندد    ا١تبدداإل  ا١تاددم قحت ائةدده.
اممادددام اإلددددبح بةهددده وبدددُت  اهندددا تادددم هده إلصددداٟته ائدددق ومددده ا١توددداىبحت نددد  اةددده ٬تدددب اإلدددهص ائدددق  اإلبطامدددحت اإلمصددددل 

 يف  ان ت دددًتمل ا١تالادددحت ائدددق حانددد  اإلبطامدددحت اددد م اإلمعانددد   دددا اةهدددا حدنمددده   اددد أ . ا١تالادددحت ْتادددب اإلهادددبحت 
  بطامددحت انامهددان ا١تمندد أ :واإلقاددم اإل اإلدد    466 "تئددي اٟتاإلددحت لدد ب اإلبطامددحت يف  اإل ددديعحت  وا دده ٭تددمل إلئهالاددحت 

ى بطامدددا  انامهدددان دا  اإلددد ي  ا١تمنددد أ اإلددد ي ياددد أه حانددد  ن ٬تدددى  إلئهالادددا  جفددد ا"  :ا ددده و صدددت اةجدددا

                                       
  .160   4يف     718  اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 463- 
  .98     331اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 464- 
 .20 -19     3/1  اإلبه     2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 465- 
 .20 -19     3/2  اإلبه     2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 466- 
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  . 467 "مئحت بوىاا  ىبىيحتآماام ااإلبطامحت ائق 

  .خ ام اإلبطاما  يف اإلقدوض اإلدبىيحتخهل يف ا١ته  ن  ٘تكُت اإلعهة  ن  المن وائق   ا 

 حتقيق ادلناط يف خدمة نقاط البيع يف ادلتاجر 
خ ام اإلعهةدد  بطامددحت اإلصدددل ا ِف ا١تههىحددحت إلدده ندد  اإلبهددي  حةدد  خ نددحت  قددامل اإلبةدد  يف ا١تمددامد  تددمم نلددم

اإلبهددي  ي ددًتي حاماتدده ندد  ا١تمنددد  وندد    ٯتدددى بطاممدده يف آإلددحت ن١تمنددد ٗتصددم مةهددحت ن ددًتاته ندد  حاددابه إلدد ى 
 وتىأاجا يف حاان ا١تمند آإلةاً  و  ا يامغٍت نإل ا  ا ِف ا  ٛت  اإلهقىأ واإل ا  اإلهق ي.

ٖتصددة  لددمُت  ئئددحت  كهددا  اإلدديت ٘تئددي شددبكحت انتصددان  بددُت اإلبهددىك ادد  كدد  اهئةددحت وقخدد  نالاددحت اإلهقدد  
 ونا  اأ اد  ناادحت ىال أيخد  ىاإلدُت واىبعدُت ا  ك  اهئةحت أون ا١تااحت ىال  اواح  ىان أيخ  اإلبهي ا١تاإلي إلآلإلحت 

   ئئحت  وك    ه اإلدلىم تم هئجا اإلبهىك وإلة  ائق اإلعهة  نهجا شذة.
 .   468 وتعانئجا يف   ه ا٠ت نحت نا عا شداةا ن  أخىل اإل دكحت وَف تَد ا٢تةبحت  

 ةبددحت بهددي اإلددبهأ حةدد  بةهددت  وجُف  دد ا د بددت   ومدد  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ يف  قددامل اإلبةدد  نهددامل ا٠ت نددحت
ويبد و ا ده ن خدهل يف  ، 469 "اإلبةد   قدامل امجدز  خ ندحت تقد ه نقابد  اإلمدامد ند  امدد اخد  إلئبهدي٬ تدى "  ا ده:

  مىا    ه ا١تعانئحت.

  بطاقة ادلسافر الدكي )إايتن  حتقيق مناط الغرر يف
ٟتدانئذ بطامدحت اإلدام دذ اإلوودةحت    جانً بطامدحت ا١تادااد اإلد وِف اد  حكدم جفد اى شددكحت اإلدام دذ  المواد 

 .انديكةاً  ىه ٜتاحت ولبعىن أونىاً ادلم لهىي نق ب    اةزا
هندا جحةد    تقىم يف ٣تهئجا ائق اإلغدى واٞتجاإلحت هنا " اإل دكحت ٢تا  ا م نهالبحت جف اىابةهت ا٢تةبحت اإل داةحت 

ندُت ائدق اٟتةدا  وتعدىيض يدًتاوح ندا وق واٟتدىاأث خطداى نةها  ض  ا ن ن  ي ًتك اةجا ٭تص  ائق قات اذ 
كها تا د  حانئجدا إلمخودةض   تم قمل ن ادا ٖتققت شدومل نعةهحت ن  اإلهاأى جإل  أونى ابُت نئةىن أونى وناايت 

 .   470 اإلبواا "مد  اإلاةاىا  ومةهحت بعض ااإلوهاأق و  إلمكاإلة ٤تمه  
ن ا١تعدددايَت اإل دددداةحت ٘تهعجدددا ايودددا اومددد  حققدددت اةجدددا  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل اإلغددددى واٞتجاإلدددحت اههعمجدددا  ويبددد و 

                                       
 .20 -19     3/3  اإلبه     2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه467- 
  1  يفه دد ا١تىضدى : خ ندحت بطامدحت اإلصددل ا ِف1414/ 5/ 15   اإلمداىيخ: 169  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي468- 
 269   .  
 .102     350اإلوابط  . اذليئة الشرعية لبنك البالد الضوابا ادلستخلصة من قراراتانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 469- 
ادد م مددىا  جفدد اى اإل دددكحت إلبطامددحت   ا١تىضددى : ه1414/ 6/ 24   اإلمدداىيخ: 175 اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي470- 

 .275   1  يف ا١تاااد اإل وِف  جانً 
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ن ٬تددى  ان ٘تددهح ا١تالاددا  حاندد  اإلبطامددحت انمةددا ا  " اة يف ا١تعددايَت:اإلمدديفنُت اإلمقئةدد ي  حةدد  مدد نشددمها٢تا ائددق 
  . 471 "ا ناك  ا ىى   او تق ه ا٢ت اا ادنحت ٖتدنجا اإل ديعحت: ن   اإلميفنُت اإلمقئة ي ائق اٟتةا   او أخىل 

 شرتكي بطاقة الفي ا الذىبيةدل رلاانن   إايتن )بطاقة  حتقيق مناط اخلدمة يف
ندددد  بعددددض  اةاددددموة   ددددانة اإلعهددددهة  عهددددهة بطامددددحت اةددددزا اإل  بةددددحتإل ٣تدددداان  جاًن    بطامددددحتةددددزا ندكددددز اإلويقدددد م 

 اإلاةاىا .و المبناى اا٠تصىنا  يف اإلوهاأق 
  جانً  ببطامددحت ا١تاددااد اإلدد وِف  سعههاجددا ندد  ٛتئددحت بطامددحت اةددزا اإل  بةددحتاإل دددكحت إلتزويدد  وَف تددد ا٢تةبددحت نا عددا ندد  

 .   472 خ نحت إلعههة اإل دكحتحة  جهنا 
وجُف دإلدددي   اجملا ةدددحت ١ت دددًتكذ بطامدددحت اإلوةدددزا اإل  بةدددحت  جان حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل ا٠ت ندددحت يف بطامدددحت 

٬تددى  نددهح حاندد  اإلبطامددحت ٦تةددزا  ن ٖتدنجددا اإل ددديعحت: ن دد  ان " د بددت ا١تعددايَت اإل ددداةحت حةدد   صددت ائددق ا دده: 
عاى إلددد ى حندددى ا  اإلوهددداأق وشددددكا  ٗتودددةض يف ا لددد يكدددىن ٟتانئجدددا اوإلىيدددحت يف اٟتصدددىل ائدددق ا٠تددد نا   او 

  . 473 "و ا١تطاام و٨تى دإليااإلطَتان 

بةههددا كددان ٢تةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت ىاي آخددد يف اإلمدديفنُت ٟتهئددحت بطامددحت اةددزا اإل  بةددحت  حةدد  امددا   اةدده 
ق اإلميفنُت ض  اٟتىاأث ْت وأ اإل يحت اإل داةحت ونا  اأ يصددل يف ومدىه ا٠تدَت  اهصدت ائدق ا ده: "٬تدى  اإلمديفنُت ائد

أبمادامل غدَت ندٕتعددحت  ودإلدي  بطامدحت اةدزا اإل  بةدحت ضد  اٟتدىاأث اإلىامعدحت خددهل اإلادود أبمدىى ن اىادحت نإلبطامدحت  ٛتئدحت
اإلوةددزا ان ٮتصددص  نه هددحت  اإلدد ي ٖتدد أه  يدد اعجا بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت ائددق ان يمودده  اإلعقدد  نإلهاددبحت إلئمعددىيض

ومدى  الفدابحت  يعاأ٢تدا يدىم  كةئى غدام وىب  ن  اإل  ب او نا  إلئهاموة ي  اإل ي ٭ت أ م حان  اإلبطامحت نبئ  اىب 
  وٮتصص اإلبامذ إلئصدل يف ومىه ا٠تَت ن  تكداى ٤تاوإلحت اٟتصىل ائدق اإلبطامدحت اإل داةحت  و ى اٟت  ا ائق إلئ يحت

مل   وندد    اادداأ  اإله ددد يف امىا دددا نبةهددحت ان اإلمعددىيض ندد  حددمل اإلىىهددحت ون ٭تددد 474 أون شدددمل اإلمدديفنُت" اإل  بةددحت
إلئعهة  اإلمها ل اها  اأ ا  اإل يحت كى ه إلئىىهحت  و  ا أات ١تزي  ن  اإله دد يف  د ه ا١تاديفإلحت حةد  دكدد  ا ده: "ن 

ي بددت   ن اإلمعددىيض إلددة  حقددا إلدده. وج٪تددا  ددى حددمل إلئىىهددحت ون ان يمهددا ل اهددا  اأ ادد  اإل يددحت اإل ددداةحت اإلعهةدد ٯتئددي
اإلاددابمل. وجادداأ  اإله ددد يف اإلومدددىى اإلوةدددزا اأ  اإله ددد يف اقدد نددىىهجم اعئةدده ٬تدددب جادد دإلددي اٟتددمل ٢تددم جن بعددد  واددا  

                                       
 .21      ا      4/6  اإلبه     2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعيةنةحت.  ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت الله471- 
ُف جفد اى اإل ددكحت بطامدحت جان ٣تداان ج  ا١تىضدى : ه1414/ 8/ 10   اإلمداىيخ: 179اإلقدداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصػرؼ الراجحػي472- 

 . 281   1ن ًتكذ بطامحت اإلوةزا اإل  بةحت  يف
 .21     ن      2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 473- 
 .257         271     اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 474- 
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اد  انتوداق ند  شددكحت إلمقد ه خد نا  جضدااةحت ٟتهئدحت    وبع  دإلي لبئت " 475اإليت اما   دإلي اإلعق  اإلاابقحت  
ى  ا٢تةبحت ا ده ٬تدبطامحت اةزا اإل  بةحت  ائها أبن انتواق يموه  اإلميفنُت ائق اٟتةا   ويق م كخ نحت إلئعههة  ادا  "

يف ومددىه ا٠تددَت بعدد    اإل يددحت اإل ددداةحت يصدددل  اإلمعددىيض ادد  اإلطددىاى  يف حدد وأ اإل يددحت اإل ددداةحت ونددا  اأ ادد  حدد وأ
او وىهمدده  بطامددحت اإلوةددزا ويكمددب  دد ا اإلددهص إلئهاددموة  حاندد  .او افدد ان اإل يددحت ا اإلوةددز   جشددعاى فدداحب اإلعهمددحت

معددىيض ا١تىضددى  بعدد  جضددااحت بهدد  م يدد  ائةجددا  ادددا  اإل  وندد    مدد أ  ا٢تةبددحت اإله ددد يف  دد ا  " 476ا١تاددموة ي 
 ااإلمعدددىيض اهجدددا نقةددد   يكدددىن أون اإلدددهو    ويف اٟتدددىاأث ا١تصددداىي  اإلوعئةدددحتيف حددد وأ اددد  ا ضدددداى والفدددان  
بةدددت اإلمهىيددد  اإلعهةددد    نبئددد  اإلمعدددىيض اددد  مةهدددحت اإل يدددحت اإل دددداةحت يودددىض  اأ    ويف حدددالبقىااددد  اإل يدددحت اإل دددداةحت  

اإلحت اإلىاا   وانا ندا أون دإلدي ْتىا  ا٢تةبحت الم هاة أا  اإلمعىيض  و  ىمىه ا٠تَتب   ه اإلزاأ  اإلكىييت نإلمصدل يف
  و ك ا اق  م أ   ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت ٖتقةمل ا١تهدامل يف  د ه ا١تاديفإلحت  477 حت وأ اإل يحت اإل داةْت ايفما ته

ائةدده اث ةددحت نٟتامددحت ١تزيدد  أىالددحت   ادد   ندددا  حةدد  خئددت ا١تددد  ا وُف الحاطددحت ن١تىضددى   ٦تددا الددم اق اإلمعقةددب
 و٦تا لبملس ي جد اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف اخمهل اإلمطبةقا .  ون    ُت اإله د اةجا بع  جضااحت به  م ي  ٢تا

 حتقيق ادلناط يف إصدار بطاقة ماسرت كارد
ا٢تةبدحت  ىغبت شدكحت اإلدام ذس إبف اى بطامحت نالًت كداىأ  وتادىيقجا إلعههاجدا  بدهو  ا لد  اإلديت اما تدا

  اإل داةحت  إلئمعان  ببطامحت اةزا  وبهو  اإلههاديف  نا ا ا تغةَت الم اإلبطامحت  ونا يمعئمل ب إلي ن  اباىا . 
جفد اى  وَف تد ا٢تةبحت "نا عاً شداةاً ن  مةام اإل دكحت إبف اى اإلبطامدحت ا١تادها  نالدًت كداىأ ندا أاندت لدمئمزم يف 

ٔتددا افدد ىته ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ندد  مددداىا  تمعئددمل ببطامددحت اةددزا  ائددق ان اإلبطامددحت وتاددىيقجا وٖتصددة  ا١تبدداإل  ا١تمعئقددحت  ددا 
تقددىم اإل دددكحت بدد ا  وٖتصددة  اىاادد  ىبىيددحت  مةنددحت جفدد اى  دد ه اإلبطامددحت او اإلمعاندد   ددا  وائددق ان تاددمخ م اإلههدداديف 

 . 478 اإليت لبمل ان اما تها ا٢تةبحت إلبطامحت اإلوةزاس إلم ابه اإلبطاممُت يف امىى وا هد"
ا٢تةبحت نهامل بطامحت اإلوةدزا يف بطامدحت نالدًتكاىأ ايفما تدا  ومد  مداة يف ضدىابط بهدي اإلدبهأ ندا و ك ا حققت 

 -ونالدًتكاىأ اةدزا كبطامدحت-انامها ةدحت  المداضدةحت   اإلبطامدا  جفد اى٬ تدى " ت ائدق ا ده: صد  يايد  دإلدي حةد   
ب دمل ا م  او اخ جاطاة اي   ااا ٤تدنحت" 479 . 

                                       
 .258         272     اإلااال  . ىمم ا١تص ى  واه475- 
  .164   4يف       723    اإلااال  . ىمم ا١تص ى  واه476- 
 .166 -164   4يف       724    اإلااال  . ىمم ا١تص ى  واه477- 
  1  يفا١تىضدددى : جفددد اى بطامدددحت نالدددًت كددداىأ  دددد1417/ 2/ 6   اإلمددداىيخ: 228اإلقدددداى ىمدددم   . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي478- 
 368.  
 .98     329اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 479- 
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 نراء الذىب كالفضة تلبطاقةحتقيق ادلناط يف 
طئبدددت اجملهىادددحت ا١تصدددداةحت جاددداأ  اإله دددد يف حكدددم شدددداة اإلددد  ب واإلوودددحت نإلبطامدددا  انامها ةدددحت  واوضددد ت   

يف اددداجم مبودداً كاإل ددةي ا١تصدد ق  بدد  جهنددا امددىى نهدده     ان اإلمعاندد   ددا اإلبطامددا مئددي ب اٞتجددحت ا١تعهةددحت يف اإل دددكحت
اإلقبدىل ائةجدا ند  اإلبهدي ا١تصد ى يدمم خصدم اإلقةهدحت حدان ند  لدق  اإلبطامدحت  جد ٣تدأ جاطاة  و ذ كاإلقة  ا١تصديف 

  اىىا. انامها ةحت  امكىن مابئحت إلئ ا  
وَف تد ا٢تةبحت نا عا ن  شداة اإل  ب واإلووحت نإلبطاما  انامها ةدحت  حةد  جن  اإلد ا   دا يعد  مبوداً حكهةداً   

  واإلمدداىيخ 302 ددد  ومداى ددا دي اإلدددمم  1414/ 28/10  اإلمدداىيخ   و 183واوضدد ت ان مددداى ا٢تةبددحت دي اإلدددمم  
 ددد  كددان مدد  ىبددط اٟتكددم بعئمددهس أبن اإل ددداة نإلبطامددحت ن يعدد  مبودداً يف ٣تئدد  اإلعقدد   إلكدد  تبددُت 1419/ 3/ 28

خصىفا بع  تطىى اإلمعان  نإلبطاما  واتواح اند دا  ؤتدا ان  بع  اإل ىالحت ان دإلي يع  مبواً اه  ا   اإلعدلس 
يددد وى نددد  ائمددده ومدددىأاً واددد ناً  ادددفن اإلددد ا  بمئدددي اإلبطامدددا  يعددد  مبودددا  بض يدمددد  اةددده جُف اإلعددددل  واٟتكدددم اإلقددد

 . 480  302  و 183حكهةا  إل ا افن   ا اإلقداى اإلغق اإلقداىي  اإلاابقُت ا١تمعئقُت   ا ا١تىضى  و٫تا بدمهذ  
نهعدت ند  شدداة اإلد  ب واإلوودحت حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل ا م اإلقبض يف اجملئد  نإل دداة نإلبطامدحت إلد ا 

ض اٟتكهدددذ  ب  بعددد  تطدددىى اإلمعانددد  نإلبطامدددا  ا ققدددت اةجدددا نهدددامل اإلقدددى اإله دددد يف ا١تىضددد  دددا  ونددد    مددد أ   
شددداة اإلدد  ب واإلووددحت  ددا واإلغددت اإلقددداىا  اإلاددابقحت ا١تا عددحت إلدد إلي   ندد  خددهل ناددئي اإلعدددل  ايفمددا    ودإلددي 

  ا١تهامل اةه.    ياهد ائق ٖتقةمل ا١تىضى يف ائق ان ا م الحاطحت ب ايحت  و  ا ي ل 
 اإلمقدابض اةده ي دًتمل ندا كد  شدداة٬ تدى "  و د ا اخد    ةبدحت بهدي اإلدبهأ  حةد   صدت يف ضدىابطجا ا ده:

 ٔتنئ  اإلعق  نإلبطاما وبطاما    المداضةحت  انامها ةحت اإلصدال 481 "ا ِف . 
٬تى  شداة اإل  ب او اإلووحت او اإلهقدىأ ببطامدحت اٟتادم "  ا ه: ؤت   دإلي اخ   ا١تعايَت اإل داةحت حة  بةهت
ُف جٯتك  اةجدا أاد  ا١تالادحت ا١تصد ى  ا١تبئد   م  يف اٟتاإلحت اإليت اإلوىىي  كها ٬تى  دإلي ببطامحت انامهان واٟتام ا 

ادفدا اإل داة ببطامحت اٟتام اإلوىىي اةه تقابض حكهذ نعمد  شدداا  "  :ودإلي  ن   482 "ماب  اإلبطامحت ب ون ام 
م اإلبطامحت وومد  ائدق مادةهحت اإلد ا  ٟتادان اٞتجدحت ا١ت ًتا   والمخ  وحت او اإلعهه  تائم ا١ت ًتي اإل  ب او اإلو

ن اإلقةد  الدهنذ اإلد وِف اإلد ي  دص ائدق ل٣تهد  اإلوقده ا اإلقابئحت إلئبطامحت حص  اإلقبض اٟتكهذ: ٗتد٬تا ائدق مدداى 
نإلبطامددحت يف شددداة اإلدد  ب او اإلووددحت او  معاندد  اٟتادداا يعمدد  مبوددا حكهةددا. وبدد إلي يم قددمل اإل دددمل اإل ددداذ إلئ

                                       
  1  يفا١تىضى : شداة اإل  ب واإلووحت نإلبطامدحت د  1422/ 3/ 19   اإلماىيخ: 465اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي480- 
 688- 689.      
  .99     339اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 481- 
 .20     4/4   اإلبه    2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه482- 
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   484 "يعدد  ندد  اإلقددبض اٟتكهددذ اإلدد ا  ببطامددحت انامهددان"  وكدد إلي بةهددت ا دده:   483 "اإلعهدده   و ددى اإلمقددابض
  . 485  ى اإلعدل ا١تصديف  وم  اك  دإلي مداى ٣ته  اإلوقه اللهم اإل وِفدإلي نامه   واوض ت ان

"٬تدى   حت نا ياي  دإلدي ند  شدذة ند  اإلموصدة  حةد  بةهدت ا ده: إل كام  ماة يف مداىا  وتىفةا    وا  و 
الدمخ ام بطامدحت انامهدان يف شدداة اإلدد  ب واإلوودحت وفددل اإلعهده  ب دددمل اد م اإلميفمةد  او اإلمديفخَت ننشددًتامل 

لددااحت  ائددق نددا  ددى ا١تمبدد  يف  72اإلعدددل  ندد  ندااددا  ا دده ن ٭تصدد  اخددمهل اإلمقددابض نإلمدديفخَت غددَت ا١تقصددىأ   او 
ودإلي  ن ماةهحت اإل ا  ا١تىمعحت ند  حاند  اإلبطامدحت تقدىم نقدام   ١تصداةحت  طبقا إلقداى ٣ته  اإلوقه اللهنذ.ا اإلقةىأ 

نئزنحت إلئمامد وت ا  ا دندحت حاند  اإلبطامدحت ند  اإلد ي   اإلقبض  كاإل ةي  ب   ذ امىى نهه كها اااأ اإلوهةىن   هنا 
  . 486 حان  وإلة  إله اناًتاض ائق اإلىااة بقةهمجا"

   ه َف يع   هاك خهل يف مىا  شداة اإل  ب واإلووحت نإلبطاما . ويب و ا

 حتقيق ادلناط يف الشيكاتادلطلب الثاين: 

 حتقيق مناط الصرؼ يف الشيكات
  شدددااجايف يددىم ا١تادد ىبحت  ددا  باددعد فدددل اإلعهئددحت حددىان حكددم شدددااجا  ادد اإلدام ددذ شدددكحت المواددد  

ا١تدالدددئُت ائددق  اإلعهددهةب ددةكا  نادد ىبحت إلصدداٌف  اإلدام ددذ  اددد   ى فددائهددا أبن تئددي اٟتددىان  كا ددت مدد  
  .َف يامعهئى ااإلعههة  إلك ا٠تاىمةحت   ا ما ب ن  اإلبهىك 
  دا ند ى وَف يصدداجا حانئ  اهجدا اإلديت فد ى  دةكا  اإل ددكحت إلئ داذ ن  شدداة اإلا   ا١ت ا مواةوبةهت ا٢تةبحت 

نئدد  ٔتاإلقدبض  ند  نداادا   اإلد ي لماددًتأ ا اةدهةدىم اإل يف أ تئددي اإل دةكا  بادعد اأالدًت ا  ونإلمداِف ٢تدا ةعهدهاإل
كددال بددال   اإلعهئدحت يف حاإلحت اٖتاأ مه  هاه اإلم ْتاان اإلعهة  إل ى اإل دكحت  وك إلي ندااا اإلعق  او اإلمانة  

 . 487 ن هً 
وندددد    نحددددظ االددددبىن اإلقددددا ى ةىن ادددد م اإلمددددزام اإل دددددكحت إبادددداأ  شددددداة اإل ددددةكا  اإلصدددداأى  نهجددددا باددددعد 

  .  65إلاعد ا١ت بت يف اإله د  ا١تبئغحت ن  الأاى  اإلعانحت إلئودو  خهاا إلئقداى ىمم  انلًتأاأ ن
وم  بةهت ا٢تةبحت ان اإلع ل يقموذ مةام اإل دكحت ب داة وبةد   د ه اإل دةكا  ن لدعاى ا١تعئهدحت ند  مبد  الأاى  

                                       
 .26 -25     7  ا١تامه     2. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه483- 
 .310    5/2   اإلبه   18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم   واها١تص ى 484- 
 .318    18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه485- 
  . 207 . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 486- 
جادداأ  شددداة اإل ددةكا  اإلصدداأى  ندد  ا١تىضددى : ه  1411/ 8/ 29   اإلمدداىيخ: 65  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي487- 

  .     127   1ونا ىبحت ائق ندالئةجا يف ا٠تاىيف  يفاإل دكحت 
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 . 488 اإلداةاةحت إلئودو  يف يىم انلًتأاأ
ئ ددةكا  اإلصدداأى  ندد  إلاددعد يددىم انلددًتأاأ الموادداىا  تمعئددمل باالددب اإلقددا ىن إلئ دددكحت  مدد م وبعدد  دإلددي 

مددداىيخ اإلقةدد  اهددد  ٖتصدددة  بلدددعد اإلصدددل  نلضدددااحت إلهلمواددداى ادد  ن٠تدداىيف اإل دددكحت وا١تاددد ىبحت ائددق ندالدددئةجا 
اددد  لدددعد انلدددًتأاأ يف شدددداة اإل ددددكحت اإل دددةكا  كددد إلي انلمواددداى و  امهبةدددحت اإل دددةكا  ا١تاددد ىبحت ائدددق بهدددىك 

 اإلاةاحةحت.
 جدا اإلبةد  واإل دداة أبي لدعد نه إلده ٬تدى   نإل ددكحت ُف اإلود جحال تع أ ا لعاى ا١تبئغحت ا ه يف  ا٢تةبحت مدى وم  

 . 489 او اك د نهه حال اإل داة اإلبة  يعطذ اإلعهة  ام  ن  لعد اإلاىق اإلعا١تذ حال  انائق 
اإلصددل    ومل شدد    يف اإل دةكا   وإلد إلي اشدًتطت يف شددااجا  ا ٙتدانحققدت  ةبدحت اإلدام دذ نهدامل اإلهقدىأ 

انلموادداى حدىل الددعاى ا نددتُت  ابةهددت ا٢تةبدحت ان اإلعدد ل     ومدد  ااداأ االددب اإلقدا ىنونهجدا اإل دداة باددعد اإلةدىم
  ويف حددال تعدد أ ا لددعاى ا١تبئغددحت إلئوددد  إلدده ان يبةدد  أبي لددعد  ندد  الأاى  يقموددذ اإلبةدد  واإل ددداة ن لددعاى ا١تعئهددحت 

عددا١تذ وان يزيدد  ائةدده حددال اإل ددداة  ويف دإلددي توصددة  نهب ددمل ادد  وامدد  ادد  لددعد اإلاددىق اإل نهجددا  شددديطحت ان يقدد  
  اإلةىنةحت ونووذ إلم  ي  ٖتقةمل ا١تهامل.  ا١تهاىلحت 

 ويعد  اإلهقدىأ  احكدام ائةجدا وٕتددي اإلهقدىأ  وظداا  تداأي اإل دةكا " ومد  مداة يف ضدىابط بهدي اإلبئد : 
مبوجا مبوا  نا مىا ا َف ي ل اإلعدل ائق خهل دإلي" 490 ،:ن"  كها ماة اةجا  ٬تى فدل اإل ةي  أبمد 
 ن مةهمه جدا فدل نإلعهئحت 491 " واجا . 

وغدَت نامد   وا ندد نإلد ا  غدَت ا١تامد   اإلد ا   "جاطداة شدةي وامدب  وىا   ةبدحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت ان 
بهقد  غدَت اإلهقد  اإلد ي فد ى بده اف ده يبدا   اإل دةي مبًودا  وجدا ُت ٖتىيد  او بةد اإلمئةودىن دإلدي يعمد   او اد  طديدمل

. 492 "اإلقبض يف ٣تئ  اإلعق  باعد يىنه ائق ان يكىن
  وائق   ا اه خهل يف ٖتقةمل نهامل اإلهقىأ يف اإل ةكا   وجمداة احكانجا ائةجا.

 حتقيق مناط الوكالة يف حتصيل الشيكات 
ٖتصة  اإل ةكا  اإلصداأى  ند  اإلبهدىك بعهده  امهبةدحت  حةد  يقد نجا اإلعهةد  جُف    د  ا٢تةبحت يف نىضى   

جإلةدده نبئغجددا او تاددنئه يف حاددابه إلدد يجا  ائهددا أبن اإل دددكحت ن ت اعدده او تاددنئه إلئعهةدد  جن بعدد   اإل دددكحت إلمدد ا  
                                       

  .    442 -441   1  يفشداة وبة  اإل ةكا  اإلاةاحةحته  ا١تىضى : 1418/ 11/ 11   اإلماىيخ: 287  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه488- 
و ا١تداأ نإلاعد اإل ي يكىن به شداة اإل ةكا  اإلصداأى  ند  اإل ددكحت اه  ا١تىضى : 1420/ 3/ 6   اإلماىيخ: 335  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه489- 

    .508 -506   1اصئحت او اإلاةاحةحت ا١تاًتأ   يف
 .125     414. اإلوابط  الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 490- 
  .(420،  126 اإلوابط  . ا١تص ى  واه491- 
  .156   4يف    712    اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 492- 
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   ىبحت ائةه.إلةقىم بم صة  نبئغجا ن  اإلبهي ا١تا، 493 ا١تدال  جىلا٢تا جُف اإلبهي 
أيهددده  ومدد  ىا  ا٢تةبددحت مددىا  دإلددي  حةدد  جن ا١تعانئددحت وكاإلدددحت ندد  اإلعهةدد  حاندد  اإل ددةي إلئ دددكحت يف ٖتصددة   

 . 494 واأااه جإلةه  وبةهت ان إلئ دكحت اخ  امد  نهه ا  اإلىكاإلحت جن اىاأ 
ٔت د  و   ا مدد  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل اإلىكاإلدحت يف ٖتصدة  اإل دةكا  ايفما تدا كهدا امدا   ائةجدا اخد  

 اإل دةكا   ٖتصدة  ائدق نإلهادبحت او نقطىادحت امدد  اخد ٬ تدى "دإلي اخ    ةبحت بهي اإلبهأ حةد  بةهدت ا ده: 
 وتع  ن  مبة اإلىكاإلحت  وإلةات أبمد  ن نن اإلوهان ون  ن نن حام ا وىاق 495 "اإلمناىيحت .   

اإلىكاإلدحت يف ٖتصدة  ا وىاق اإلمناىيدحت ونهجدا اإل دةكا  حةد   صدت ائدق  وم  حققت ا١تعايَت اإل دداةحت نهدامل
ا مدد   ا١تالاحت  ٖتصة  ا وىاق اإلمناىيحت يعم  وكاإلحت ن  ا١تاموة  إلئهالاحت يف ٖتصة  مةهمجا إله  وتام ملان: "

يف  ا١تموددددمل ائةجددددا بةهجددددا وبددددُت ا١تادددددموة   وجدا َف يىمدددد  اتودددداق بةهجهددددا اةعهددددد  نإلعدددددل اإلادددداا  بددددُت ا١تالادددددا 
بةهدت    جُف نصدل إله اةه حاان حةد  هةاإلع ن كها اهنا حققت نهامل اٟتىاإلحت يف اإل ةي ا١تىمه   . 496 "دإلي
ُف نصددددل إلددده اةددده حادددان ا ددده يعمددد  حىاإلدددحت  اةددد  اةجدددا: جنادددمه  ن ددددواةحت اإل دددةي ا١تىمددده نددد  اإلعهةددد  "ان: 

وائددق  دد ا اقدد  اصددئت ا١تعددايَت يف    497 "اإلادداحب  واددال: ا١تاددموة   واددال ائةدده  ا١تصدددل ا١تادد ىن ائةدده 
   ك د.  ا ا١تىضى  ا

 حتقيق مناط ادلصارفة كاحلوالة يف إصدار الشيكات السياحية
 ليفإلت اإل دكحت ا  حكم جف اى اإل ةكا  اإلاةاحةحت وت او٢تا.

وتبُت إلئجةبحت ان اإل ةكا  اإلاةاحةحت  ذ جحاإلحت اانحت ن  نص ى ا ائق شدكا  او بهىك اا١تةدحت تعد  ا مابئدحت 
ا١تبئددد  ا١ت دددمهئحت ائةددده اهددد  تقددد ٯتجا نددد  حانئجدددا  واإل ددددكحت ا١تصددد ى  ٢تدددا تبةعجدددا إلئعهدددهة  ةابدددحت اددد  تئدددي  إلصددددل

 اإل دكا  او اإلبهىك اإلعا١تةحت.
واإل دددكحت اهدد نا تبةعجددا إلعههاجددا تقددبض نددهجم ن دد  ا١تبئدد  ا١ت ددمهئحت ائةدده  وتاددئهجم جا ددا إلةاددمعهئى ا بدد يهً 

ا١ت دمهئحت ائةده ادىى جبدا  دا إلمئدي اإل ددكا  واإلبهدىك اإلعا١تةدحت  ونإلمداِف ادفن ا  اإلهقىأ  وند  تد ا  جإلةده يقدبض ا١تبئد  
 ددد ه اإل ددددةكا  قخدددد  حكددددم اإلهقدددىأ وبةعجددددا وتاددددئةهجا  و دددد ه اإلعهئةددددحت تموددده  ا١تصدددداىاحت واٟتىاإلددددحت بددددُت اإلعهةدددد  

                                       
انا دحت ا٢تةبدحت    وا٠تداىيف" اإلد اخ  يف نإلعهدهة واإلاد ىن  ا٠تافدحت ا٠تد نا  إلمغطةدحت اإلدداة  اإلبهدي نعده يمعاند  اإلد ي اإلبهدي "اإلبهي ا١تدال :  ى 493- 

 .120     402اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالداإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 
إلئ ددةكا  اإلصدداأى  ندد   ا١تىضددى : ٖتصددة  اإل دددكحت   ه1411/ 8/ 29   اإلمدداىيخ: 69اإلقددداى ىمددم   مددداىا  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ٔتصدددل اإلدام ددذ. 494- 

  .131   1  يفبهىك ٤تئةحت او امهبةحت
  .(416   125 اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 495- 
 .273    4   اإلبه   16. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 496- 
  .278     16. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه 497-
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    واإل دكحت.
ونى ادددفن كا دددت بهقدددىأ ٦تاهئدددحت إلئ دددةي اجدددذ لدددومنحت مدددااز   وجن كا دددت بهقدددىأ اخددددى نددد ه اإل دددةكا  نإلددد 

 . 498 واإل ه  ا١ت اى  اهجا نإلدال  افهنا نصاىاحت ُت اةجا اإلمقابض. وبهاة ائةه افن جف اى ا وت او٢تا مااز شداا
ا١تصدداىاحت واٟتىاإلددحت  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلهقددىأ يف اإل ددةكا  كهددا لددبمل  وحققددت يف تدد او٢تا نهددامل 

انخمهل يف اإلهقىأ يم قمل اةجدا نهدامل  حت  ويف حال نومانبةهحت اهنا يف حال اإلمهاه  نإلهقىأ يم قمل اةجا نهامل اإل
  ا١تصاىاحت ا١ت مهئحت ائق اإلقبض اٟتكهذ. 

ومددد  حققدددت اةجدددا ا١تعدددايَت اإل دددداةحت نهدددامل اٟتىاإلدددحت يف حدددال اإلمهاهددد   ونهدددامل ا١تصددداىاحت يف حدددال انخدددمهل  
ا١تددداأ ٖتىيئدده ندد  مدده  شددةكا  اإلم ددىيه  ا١تصددداةحت ٬تددى  اإلمعاندد   ددا جدا كددان ا١تبئدد  حةدد   صددت ائددق ان: "

جدا كدان ند  غدَت مده  اإلهقد  ا١تد اى  اده بد  ند  جمدداة اهئةدحت اإلصددل بدُت اإلعهئمدُت اونً ند   اإلهق  ا١تد اى   اندا 
  . 499 "ٖتىيئه بع  دإلي انكمواة نإلقبض اٟتكهذ   

 ان ائدق  دا اند واإلمع اإل ةكا  جف اى٬ تى " وم  اما    ةبحت بهي اإلبهأ   ه اإلعهئةحت حة  ماة اةجا: 
يًتتب ائق دإلي ٥تاإلوحت شداةحت" 500 . 

 حتقيق مناط الوساطة ادلالية يف الشيكات السياحية
حدىل بدداننل اٟتدىااز واإلعهدىن  اإلديت تد اعجا شددكحت  ش  نإلددال اإلادعىأي يف حاإلدحت بةد  المواد  اإل دكحت 

  اإلاعىأي.شدكحت اإلدام ذ اإل ةكا  اإلاةاحةحت نإلدال  و الًتأاأ ا
وىا  ا ده ن ندا   شددااً ند  جفد اى وتد اول اإل دةكا     82  مداى دا ىمدم  لدابقا افد ى  وبةهت ا٢تةبدحت اهندا

ت اعجا اإل دكحت  ش  ا١تص ى  إلئ دةكا  إل ددكحت اإلدام دذ يف  جها  اٟتىااز او اإلعهىن  ا١تااول اهجا و  . اإلاةاحةحت
كحت اإلدام ددذ  ةابددحت ادد  اإل دددكحت  ش  ببةدد  اإل ددةكا  حاإلددحت بةعجددا او الددًتأاأ ا إلمئددي اإل ددةكا   حةدد  تقددىم شددد 

   ا١تص ى  نهجا إلئعههة ون    تقىم بم ىي  مةهمجا ٢تا  او تقىم نلًتأاأ تئي اإل ةكا   ةابدحت اد  اإل ددكحت  ش 
 ويف كه اٟتاإلمُت تع  اهنا تقىم نإلىلاطحت بُت اإل دكحت  ش  واإلعههة نقاب  اهىإلحت او حىااز.    

شددداةاً ندد  دإلددي ندد  ندااددا  ومددىن ٖت يدد  اإلعهىإلددحت لددئوا  أون اىتبددامل نإلددزن  ا١تاددمغدق  وَف تددد ا٢تةبددحت نا عدداً 
بُت أا  شدكحت اإلدام دذ مةهدحت تئدي اإل دةكا  إلئعهةد  والدًتأاأ ا إلئقةهدحت ند  شددكحت  ش   حةد  جن الدم قامجا 

قددد  نددد  شددددكحت إلمئدددي اٟتدددىااز ن ددددومل أبن تكدددىن ولدددةطاً ٤توددداً ن ن دددًتاً إلهواددده ون ناعددداً ب دددك  واضدددح يف اإلع

                                       
 -146   1جفد اى اإل دةكا  اإلادةاحةحت  يفه  1411/ 8/ 29   اإلمداىيخ: 82  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصػرؼ الراجحػي498- 

147     .  
 .274     6/3   اإلبه    16. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعيةدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  ةبحت االبحت وا١ت 499-
  .(415،  125 اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 500- 
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 .   501  ش 
اإلىلدداطحت يف  هددامل اإلهقددىأ يف اإل ددةكا   وحققددت نهددامل نإلدام ددذ ائددق نددا لددبمل ندد  ٖتقةقجددا اكدد    ةبددحت ا

لدددئوا واددد م اىتباطجدددا نإلدددزن   حت  ش  ن دددًتطحت ٖت يددد  اإلعهىإلدددحت كببةددد  والدددًتأاأ اإل دددةكا  إلصددداٌف شدددد مةدددام اإل ددددكحت 
  ودإلي ل ا إل ىيعحت اإلدن ونهعا ن  مجاإلحت اإلعهىإلحت.

كا  اإلادةاحةحت  و٬تدى  إلئنجددحت ةإل د"ن مداة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت ندا يىاادمل دإلدي حةد  امدا   اإلمعاند : ومد  
  . 502 "ان تموه  ااا   ىبىيحت خ  اهىإلحت نقاب  اإلىلاطحت يف جف اى ا او اه  فداجا ائق اا١تص ى  ٢تا 

هىيدد  اإلكددىييت ان "إلبةددت اإلم ؤت دد  دإلددي مدداة  امددىى  ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت واإلدديت  صددت ائددق ا دده: 
دإلدددي  شدددديطحت ان يكدددىن اإلادددةاحةحت   اإل دددةكا اإلددد ي افددد ى اإلبهدددي أيخددد  اهىإلدددحت نقطىادددحت او  ادددبحت ٤تددد أ  نددد 

 اإلدددد ي افدددد ى إلئبهددددي نوىضددددحت  نعئىنددددا ناددددبقا بم  يدددد  اإلقدددد ى ا١تقطددددى  او اإلهاددددبحت  ون ٬تددددى  بقاؤ ددددا ٣تجىإلددددحت او 
فددل  اإلد ي اإلعهةد  نعةهدحت ند  هىي  ان أيخ  نبئغدا ٤تد أا  او  ادبحت اإلاةاحةحت. كها ا ه ٬تى  إلبةت اإلم اإل ةكا 

و د ا اإلىضد  ن ندا    إلئ دةكا  ا١تصد ى اإلبهدي نلضدااحت جُف ندا أيخد  ند  اإل دةكا   د ه المب ل  ا  او  اإلعهئحت
يغئددب ائددق  ٖتققددت بطديقددحتمدد   نددا يصددةب بةددت اإلمهىيدد  ندد  اىنح  اددفن كا ددت  دد ه ا ىنح  ائددق ان  نهدده  شددداا
ٖتققدت ند  نعدانه  ٤تدندحت اةندب  يمهئكجا  انا جدا غئب ائق اإل د  ان  د ه ا ىنح ن دواةمجا ائه ان  اإل   

. 503 وا١تصاح " وفداجا يف ا١تصاٌف اإلعانحت إلئهائهُت ا ا ا١تاام  ا١تمعان     اإلبهي   ن  اخ  ا 
 اإل دةكا  بةد  يف اإلىكاإلدحت اد  ا مد  اخ ٬ تى "يت  صت ائق ا ه: وك إلي وىأ يف ضىابط بهي اإلبهأ واإل

 اإلاةاحةحت لىاة اكا ت ابحت  ام نقطىادا نبئغًدا" 504  كما،" ٬تدى  اخد اٟتدىااز  اد اإلىلداطحت يف  بةد  اإل دةكا 
اإلاةاحةحت  ن  اإل دكا  ا١تص ى ٢تا" 505 .

خهل يف مىا  اإلىلاطحت يف اإل ةكا  اإلاةاحةحت.وائةه اه 

 بيع الشيكات الصادرة تلعمالت األجنبية حتقيق ادلناط يف 
 ائددقادد ىبحت ا١تنإلعهدده  ا مهبةددحت ة عهددهاإلاإلصدداأى  نهجددا إلصدداٌف  اإل ددةكا  نىضددى لدديفإلت اإل دددكحت ادد  

  .تق ٯتجا إلئبهي ا١تدال  اه ام قحت اإل ا  ا١تو   ئ دكحتا٠تاىمةحت ا١تدالئحت إل كى بهاإل

                                       
مىا  حصىل شدكحت اإلدام دذ ائدق ه  ا١تىضى : 1413/ 11/ 14   اإلماىيخ: 155  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي501- 

  .    253 -252   1ة  او الًتأاأ اإل ةكا  اإلاةاحةحت  يفاهىإلحت يف حاإلحت ب
 .272   ه  2/3   اإلبه   16. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 502- 
 .183 -182         186     اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 503- 
   .129    437اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ.  504-
 .129    438اإلوابط  . ا١تص ى  واه505- 
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مادئةم ك ي فدد اعوقجداة ا١تاإله دد ك دَت ند  ب فداىفد ة حت  طديقدحتوىا  ا٢تةبحت ان تائةم اإل ةكا  اإلصاأى  ب
اإلادئم  ومد  اقد  اإلصددل و عقد  اإل دداةحت ك ند  اإلعقدىأاإلقبض  اإلمقابض اإلوىىي او ي ًتمل اةه ك  نا  نوهىهنا يف

اةجدددا  مددددى ناإل دددةكا  إلئعهدددهة ج تئددديبةددد  ب شدددداةابدددحت نا عدددا ا٢تة نادددبقا اددد   نددددا   وَف تدددد٢تةبدددحت دإلدددي بةهدددت ا
 . 506 ا١تصاىاحت اإلمقابض شداا ١تا اةجا ن  اةجا حة  ٬تب  اإلمقابض

يف اإل دةكا   اك    ةبحت اإلدام ذ يف   ا اإلقداى ائق مداىاتدا اإلادابقحت واإلديت حققدت اةجدا نهدامل اإلعهده  
  اٟتكهذ. اإلمقابض  وامد  ائةجا احكانجا ون  دإلي اإلمقابض ٤تققحت اةه نهامل

يعمد  تادئم اإل دةي اٟتدال اإلد ا  مبوداً "  وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا يايد  دإلدي حةد   صدت ائدق ا ده:
ا١تصدد ق  ودإلددي أبن تادد ب اإل ددةكا  بددُت  و يف حكددم احكةهدداً مددىاه جدا كددان شددةكاً نصددداةاً او كددان نصدد ماً 

ي دددًتمل اةددده اإلقدددبض كصددددل    اإلمعانددد  نإل دددةي اةهدددا ا١تصددداىل او بةهجدددا وبدددُت ادواجدددا  وبهددداة ائدددق دإلدددي ٬تدددى 
ناددمه  اامبدداى "  واوضدد ت ان:    507 "اإلعهدده   وشددداة اإلدد  ب او اإلووددحت بدده  ومعدد  اإل ددةي ىاا نددال إلئاددئم

ٕتعد  اإلقدابض إلده  اإل ةي يف نعٌت اإلقبض جدا كدان نصد ما او يف مدى  ا١تصد ق  ان اإل دةي ٭تدامل بودهاان  كبدَت  
مىيدحت ند  مبد   اموة  نهه ان يمصدل اةه اةبة  به وي ًتي ويجدب  كهدا ان  هداك ٛتايدحت ناإلكا مىاه  ويامطة  ا١ت

حكىنددا  اإلدد ول تدد ام اإل قددحت نإل ددةي    جن اامهدداأ اإل ددةي يعددٍت ومددىأ ىفددة  كددال إلمغطةمدده. واإلقددبض ندمعدده 
اف ده يبد و وكهدا لدبمل  . 508 "اإلعدل  وم  ف ى مداى ٣ته  اإلوقه اللهنذ نامبداى تادئم اإل دةي ا١تصد ق مبوداً  

   .ان ن خهل يف دإلي

 حتقيق ادلناط يف حتصيل الشيكات الصادرة من بنوؾ زللية كأجنبية
يددمم  الموادد  اإل دددكحت حدىل ٖتصددة  اإل دةكا  اإلصدداأى  ندد  اإلبهدىك ائةددحت او اإل وإلةدحت بعهئددحت امهبةدحت  حةدد  

يف حادابه إلدد يجا  امقدىم اإل دددكحت ٖتصدةئجا ند  خددهل تقد ٯتجا ندد  اإلعهةد  جُف اإل دددكحت إلمد ا  جإلةدده ا١تبئد  او تاددنئه 
اإلبهددي ا١تادد ىن ائةدده  و  دددا نلددمخ ام اإل دددكحت  إبىلددال اإل ددةي جُف اإلبهددي ا١تدالدد  إلةقددىم بم صددة  ا١تبئدد  ندد  

  دددام  اإلكددداش إلهدددز  نددد  بعدددض اإلبهدددىك  ادددفن اإلبهدددي ا١تدالددد  يودددة  نبددداإل  اإل دددةكا  إلئ ددددكحت يف اإلةدددىم اإلمددداِف او 
ون    ٭تص  اإلبهي ا١تدال  مةهحت اإل ةكا  ن  اإلبهىك ا١تا ىبحت ائةجدا   اإل اإل  ن   ىيخ جىلاإله ن  اإلاعىأيحت 

تد ا   ا١تدال  ٓتصم مةهمجدا ند  حادان اإلدام دذ وجااأتده إلده  ائهدا أبن اإل ددكحت ن  ويف حاإلحت ىاوجا يقىم اإلبهي 
ادحت ا دد او تان  إلئعهة  جن بع  جىلال اإل دةكا  جُف اإلبهدي ا١تدالد   وإلمقئةد  ٥تداطد اإلدداض يدمم ان م داى ٜت

                                       
بةدد  اإل ددةكا  اإلصدداأى  نإلعهدده  ه  ا١تىضددى : 1411/ 9/ 24   اإلمدداىيخ: 88   اإلقددداى ىمددم . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي506- 
  .      155   1نمهبةحت ا١تا ىبحت ائق ا١تدالئُت  يفا

 .273    6/1    اإلبه  16. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 507- 
 .280    16. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه 508-
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مةهدحت اإل دةكا  غدَت ا١تداىضدحت  جىلال اإل ةي ن  الأاى  اإلعانحت جُف اإلبهي ا١تدال   ون    تودال  يىنا ن   ىيخ 
  ٟتاان  اف ا ا  وبعض اإلعههة ا١تهةزي  توال مةهحت اإل ةكا  ٟتاانتم مب  جىلا٢تا إلئم صة .

ة  اإل ددةي الددمهاأا ٠تدد   اإل دددكحت  اددفن ومدد  ىا  ا٢تةبددحت ا دده ن نددا   ندد  معدد  ندد   ٜتاددحت ا ددد يىنددا إلم صدد
وف  نبئ  اإل ةي إلئ ددكحت مبد  دإلدي يدىأ  يف حادان اإلعهةد  ادىىا  ويف حدال مةدام اإل ددكحت بمادنة  مةهدحت بعدض 
اإل ةكا  إلعههاجا مب  ٖتصةئجا افهنا تق م دإلي ٖتت اإلقددض اٟتاد  جُف حدُت وفدىل مةهدحت اإل دةي جإلةجدا  ويف 

 . 509 ًتأاأ ا١تبئ  ن  حاان اإلعهة  ن  جشعاىه ب إليحال ا م وفىل مةهحت اإل ةي ائئ دكحت ال
ان   دام  اإلكداش إلهدز    دام ٖتصدة     نبةهدحت 226ىمدم   اقددا  اإلقدداى وم  اااأ  اإل دكحت المواداى ا اد 

و د ا  اإلدام دذ  قدىم ٓتصدم اإلقةهدحت ند  حادانت   مم ىاوده  وند  يدك اٟتمل يف جااأ  اي شدةي ى ئئبهاغَت هنااذ 
  وجضددااحت إلدد إلي تاددمخ م اإل دددكحت   ددام اإلم صددة  اإلهجددااذ واإلدد ي  اإله ددام ياددمخ م يف اإلبهددىك ا وىبةددحت وا نديكةددحت

واهدد   يادمخ م غاإلبددا ندد  اإلبهددىك اإلعدبةددحت ويكدىن اإلم صددة  اةدده هنااةددا  إلكهدده ياددمغدق اك دد ندد  ٜتاددحت ا ددد يىندداً  
  .وىوأ جشعاى الضااحت إلئ دكحت توال اإل ةكا  ٟتاان اإلعههة

  واضدددح وفدددديح يف ا ددده جدا وىأ الشدددعاى نددد  226"ىمدددم   ااددداأ  ا٢تةبدددحت قكةددد  مداى دددا نبةهدددحت ان مداى دددا   
ُت ٖتصدةئه وتادنةئه تادنةهً هنااةداً يف حادان اإل ددكحت إل يده  ادفن ائدق  ا١تدال  أبن اإل ةي ا١تطئىن ٖتصدةئه مد  

ن تاددن  إلدده نبئغدده يف حاددابه إلدد يجا أون اندد  اإل ددةي نبئغدده  او  اإل دددكحت ان تدد ا  ندد  اىى ددا إلئعهةدد  ا١تاددموة  
جإلةه اىىاً حةهب  نعهداه الدمعهال او الدمغهل اندىال اإلهداا نإلباطد   ٜتاحت ا د يىناً   ن ا م أاعه ا م اى نوذ 

اإل دكحت يف   ا ا١تىضى  ن يمعاىض ن  مداى ا٢تةبدحت ا١تد كىى  اعئدق  و ى حدام. وجن   ام  اإلكاش إلهز  اإل ي تطبقه 
  .  510 ا١تىض " اإل دكحت انإلمزام واإلمقة  ب إلي يف نعانهتا   ا 

ايفما تددا  يف ا١تدد   ا١تقدد ى  ٓتهاددحت ا ددد يىنددا إلم صددة  اإل ددةي  اٟتامددحت هدداملنومدد  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ 
اإلبهدي ا١تدالد  أون ا م داى ا١تقد ى   المهاأا إلداي ا٠ت اة يف   ا ا١تىضى   واوفت بصدل ا١تبئد  حدال وفدىإله ند  

الشدعاى ند  اإلبهدي ا١تدالد  أب ده مد  نىض حت ا ه حال وفىل  ون    اااأ  اإلميفكة  ائق دإلي   جن وف  مبئجا
جن وفد  مبئجددا اد أ  ائددق اإل ددكحت اإلمادئةم إلصداحب اإل دةي أون ا م دداى ا١تد    ُت ٖتصدة  وتادنة  ا١تبئد  هنااةدا 

كهددا حققددت نهددامل اإلقدددض اٟتادد  يف اإلماددئةم إلصدداحب اإل ددةي مبدد     انددىال اإلهدداا نإلباطدد  ودإلددي ٕتهبددا  كدد  
 انلمهم ن  اإلبهي ا١تدال .  

                                       
صدة  اإل دةكا  اإلصداأى  ند  بهدىك ٖت  دد  ا١تىضدى : 1417/ 2/ 6   اإلمداىيخ: 226  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي509- 

  . 366 -365   1  يف٤تئةحت وامهبةحت
ا١تمعئدمل بم صدة  اإل دةكا     226ه  ا١تىضى : حىل مداى ا٢تةبحت اإل داةحت ىمدم  1417/ 6/ 12   اإلماىيخ: 237اإلقداى ىمم   . ا١تص ى  واه510- 

 .382 -381   1  يفا١تا ىبحت ائق بهىك خاىمةحت
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 يف اإل دةي تقةة  يكىن ان ا ف " ائق ان:  ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ نا يىاامل دإلي حة   صت  وم 
حاان  اإلعهة تقةة ا  هنااةا ون   نا  ن انتواق ائدق   نعةهدحت ند بدُت اإلبهدي  واإلعهةد ائدق  ٖتصدة  اإل دةكا 
 اةجا وجدا وىأ  ا١تبئ  مب دإلي اعئدق جي ااده اإلبهدي يف حادان  اإلعهةد ادىىا" 511    :٬تدى "  كهدا  صدت ائدق ا ده 
ان  يقة اإلبهي  نبئ اإل ةي يف حاان  اإلعهة  مب  ٖتصةئه  ويع دإلي جمداضا  اإلبهي ن  إلئعهة جُف حُت وىوأ 
مةهحت اإل ةي  إلئبهي و٭تمل إلئبهي  اإلدمى ائق  اإلعهة اةها نطئقا تع ى ائةه 512 "المةواؤه .   

 حتقيق مناط الوكالة بيف الشركة كادلراسل
اتوامةدددحت اإلقةددد  اإلهجدددااذس اتوامةدددحت بدددُت ا١تدالددد  واإل ددددكحت يف ٣تدددال ٖتصدددة  اإل دددةكا  نإلعهئدددحت بةهدددت اإل ددددكحت ان 

 ْتاان اإل دكحت جضااحت هنااةحت بع  ندوى ا١ت   ا أ  يف انتوامةحت.ا مهبةحت  وتكىن جضااحت ا١تدال  إلقةهحت اإل ةي 
ا٢تةبددحت ان ٖتصددة  اإل ددةكا  نإلعهئددحت ا مهبةددحت  يقددىم ائددق اإلىكاإلددحت بددُت اإل دددكحت وا١تدالدد   حةدد  يكددىن  ىا و 

ا١تدالدد  اةجددا وكددةهً إل دددكحت اإلدام ددذ يف ٖتصددة  اإل ددةكا  أبمددد  ون يعدد  دإلددي ندد  نن اإلوددهان ون ندد  نن 
 وىاق اإلمناىيحت  كها اوضد ت ا٢تةبدحت ان اٟتدان  اإلديت يكدىن اةجدا ا١تدالد  ناداون اد  جىمدا  اإل دةكا  حام ا

 . 513 بع  ندوى اإلزن  ا أ  ندمعجا إلموديطه وتقصَته اةجا
اإلدام دذ  ومد  مداة  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل اإلىكاإلحت يف ٖتصة  اإلبهدي ا١تدالد  اإل دةكا  إلصداٌف شددكحت 

 ٖتصدة  ائدق نإلهادبحت او نقطىادحت امدد  اخد ٬ تدى "  ابط بهي اإلبهأ واإليت  صدت ائدق ا ده:نا يىاامل دإلي يف ضى 
  اإل ةكا  وتع  ن  مبة اإلىكاإلحت  وإلةات أبمد  ن نن اإلوهان ون  ن نن حام ا وىاق 514 "اإلمناىيحت .  

 مستحقات ادل ارعيفعقد مبايعة نهادات حتقيق ادلناط يف 
ناعداً    لدىاة كدان اهةئجدا عههاجداإل شدجاأا  نادم قا  ا١تدزاىاُت المواد  اإل دكحت ا  حكم  ق  نئكةحت 

ىمدددب ومدددىأ طدددداُت ٫تدددا اإلبددداا   حدددااز اإل دددجاأ  اإلصددداأى  نددد  و اى  ا١تاإلةدددحت  من اقددد  ا١تبايعدددحت يجحةددد  ام ن دددًتاً  
أوى شدكحت اإلدام ذ أبن تقة  بادنهتا مةهدحت اإل دجاأ  اإلصداأى    ويه صد   طاإلب شداة   ه اإل جاأ      وا١ت ًتي 

ىال  وإل ددكحت اإلدام دذ 100إلئ ددكحت اإلادعىأيحت إلمادنة  ا لدجم نقد اى ا   ند  و اى  ا١تاإلةدحت  نقابد  ىلدىم خ ندحت 
 ىال . 200 

ا   ند  ا ول  اإلبدا اإلطددل  الدمهم  ساق   نبايعحت  شجاأا  نام قا  ا١تزاىاُت وتموه  اإلوقد  اإل ا ةحت ن 
                                       

  .(422   126 اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدإلبهأ. انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي ا511- 
  .126      423اإلوابط  . ا١تص ى  واه512- 
  ه. ا١تىضددى : جمددا   اتوامةددحت "اإلقةدد  اإلهجددااذ"1422/  10/ 26   اإلمدداىيخ: 489  اإلقددداى ىمددم   قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي.513- 
  . 443   1يف
  .(416   125 اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 514- 
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ىال يف اإل دددجاأ   ىال اددد  كددد   اإلطددددل اإل دددان  ا١ت دددًتي  نبئغددداً ومددد ىه  مةهدددحت اإل دددجاأا  اإلزىااةدددحت  بادددعد  ...  
   اإلباا  .  ق ا  تىمة   ٔتىمب شةي نص ق ىمم ... نا ىن ائق بهي ... اد ...   اإلىاح  

ومدىأ تعدانه   سته صدد يف ا يتو كحت اإل دد  البان اإلبةد  بدُت اإلطدداُت يدمم انتوداق ائةجدا خداىيف حد وأ ائها أبن 
  دىة تعدانه  او   اإلدى اى .  لابقحت بُت اإلباا  وا١ت ًتي بقةهحت ام  او ٘تاه  او اك  ن  مةهحت اإل جاأ  اإلصداأى  ند  

ومددىأ أيدد  او   اإلددى اى .  نحقددحت بددُت اإلبدداا  وا١ت ددًتي بقةهددحت امدد  او ٘تاهدد  او اكدد  ندد  مةهددحت اإل ددجاأ  اإلصدداأى  ندد  
ىغبدحت ا١ت دًتي يف اإلددبح او   إلئه ًتي بقةم ام  او ٘تاه  او اك  ن  مةهحت اإل جاأ  اإلصاأى  ند  اإلدى اى .ائق اإلباا  

حئدددىل  ىيدددخ انلدددم قاق   نددد  اإل دددجاأ  ب ددددااجا ٔتبئددد  امددد  نددد  مةهمجدددا اإلصددداأى   دددا نددد  اإلدددى اى  وان م ددداى حدددىت 
  وفدل اإلقةهحت ا١ت كىى  نإل جاأ .

ندد  تىهةددمل اإل دددكحت ٢تدد ه اإل ددجاأا  جدا كددان اإلمىهةددمل ٢تددا ائددق لددبة  اإلدد نل ٢تدد ه وَف تددد ا٢تةبددحت "نا عددا شددداةا  
واثاددمل  اإل ددجاأا  او ائددق لددبة  تقاددةهجا او ائددق لددبة  اإلمهددا ل إبهبددا   نىهقددحت إلدد ى اإل دددكحت توددم فددىى ا ندد   

 دد ه اإل ددجاأا  ائددق  انددا تىهةددمل  اإلمهددا ل بىمددىأ تعاندد  بددُت ا١تمهددا ِل وا١تمهدداَ ل إلدده جدا كددان ندد  غددَت امدداىن ا١تمهددا ِل.
ببةد   د ه اإل دجاأا  بدهو  مةهمجدداس و ن  لدبة  اإلبةد  اده تددى ا٢تةبدحت اإل دداةحت مدىا هس إلعدد م تصدىى ان يقدىم احد  

 . 515 ن     ا  ى ن  مه  اإلدن جدا بةعت أبم  ن  مةهمجا او أبك د"

تىهةقجددا أ٣تددا او  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل ا وىاق اإلمناىيددحت يف شددجاأ  ناددم قا  ا١تددزاىاُت  ايفمددا   
  ٕتز تىهةقجا بةعا ودإلي ل ا إل ىيعحت اإلدن. َف تقاةها او تها ن  و 

امئدحت ٔت د  نبئغجدا  ىن اإلهادةبحت  ون أبك دد ن ٬تدى  بةد  اإلىىمدحت اإلمناىيدحت ا١ت"  وم  ماة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت ا ده:
ٖتدده خصدم ا وىاق اإلمناىيدحت   دى ان نادمه  " كها بةهت ا١تعايَت اإل دداةحت ان:     516 "نهجا  ىن اإلهاةبحت واإلوو  

ان اإلواا   ا١تيفخىد  ائق ا٠تصدم ٗتمئد  تبعدا إلقةهدحت  حقةقحت خصم ا وىاق اإلمناىيحت مدض بواا    و٦تا ياي  دإلي: 
  . 517 "اإلىىمحت اإلمناىيحت ونىا  الم قامجا  واإلقدض بواا   ٤تدم ننتواق

  

                                       
ا١تىضدى : اقد  نبايعدحت شدجاأا  نادم قا   ه 1417/ 11/ 13   اإلمداىيخ: 249اإلقداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي515- 

 .399 -398   1  يفا١تزاىاُت
 .273    5/2    اإلبه  16. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 516- 
 .279    16. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه 517-
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 ة كالوكالةكالقرض كاحلوال حتقيق ادلناط يف الصرؼ :ادلبحث الثالث

 ادلطلب األكؿ: حتقيق ادلناط يف الصرؼ

 حتقيق مناط القبض تلقيد كالشيك مقبوؿ الدفع يف ادلصارفة
 اإلودد  هيفاداأا د دب او اودحت  شدداة  بهي اإلدام دذ  و اد اح   ن اهة   طئبليفإلت اإل دكحت ا  اٟتكم يف  
  وند  ئ ددكحت او ند  غَت داإل الأاى  اإلعاندحت ند  ة ا١تطئدىن شددا هٯتكهد هوإلكه د ب او اوحت  إلة  إل يه هأب  ا١ت كىى

لدددمهم ائدددق ان يدددمم ان  إلئ ددددكحت او نددد  غَت دددا وناددده ائدددق اإلعهةددد  نددد  الأاى  اإلعاندددحت  ا١تطئدددىن ًتى اإلودددد شدددا   
  .  ب او اإلووحتاإلبع  جحواى ا١تطئىن ن  مائةم اإلو 

بض اإلعىضدُت يف ٣تئد  اإلعقد  ان   ه ا١تعانئدحت نصداىاحت وافد  اإلعقد  مدااز  وحةد  جن مد"  وبةهت ا٢تةبحت ان  
واإلبد ي  اإلدد ي  دداه  ددى   فدد حت اإلعقد  اف ده واٟتددال ندا دكدد يبطدد  اإلعقد  بموددق اإلطددداُت جدا َف يمقابودا. شددمل إلمهدام 

ا١ت ددًتي مةهددحت نددا يديدد  شددداةه ندد   ان اإلقةدد  يعمدد  مبودداً فدد ة اً  وكدد إلي اإل ددةي نقبددىل اإلدد ا   اددفدا كددان ندد  
ب دةي نقبدىل اإلد ا  ادفن اإلعقد  فد ةح  ٭تادم نهده مةهدحت ندا اشدًتاه او أاد   د ب او اوحت او إله ىفة  يف اإل دكحت

اللددهنذ اإلمدداب  إلدابطددحت اإلعدداَف اللددهنذ ان  ويقةدد  إلدده اإلعقدد  نإلعىضددُت وفدد ت ا١تعانئددحت  ومدد  مدددى ٣تهدد  اإلوقدده 
ؤت دد  دإلدي امابددت ا٢تةبدحت حةدد  لدبئت ادد   ودد    . 518 "اإلقةد  او اإل ددةي نقبدىل اإلدد ا  يعمد ان مبودداً فد ة اً 

 . 519 ا١تعانئحت جن كان نطئىن اإلعهة  اهئحت وىمةحت امهبةحت كاإل ونى ن ه
اإلقددبض  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلصدددل يف بةدد  اإلدد  ب او اإلووددحت او اإلعهدده  كهددا حققددت نهددامل 

إلي مددد نت بدد يه ن ددددواا اددد  وبددد  اإلعددددل ا١تصددديف   ٔتادددئياٟتكهددذ يف اإلقةددد  ا١تصددديف واإل دددةي نقبدددىل اإلدد ا  
ندد  اإلدد  ب او اإلووددحت او اإلعهدده  و ددذ فددىى   اإلصددىى  اإلدديت يددمم اةجددا انلددمهم واإلماددئةم بعدد  جحودداى ا١تطئددىن 

جدا ُت اإلمعام  ائدق بةد  "  ائق ا ه: وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا يىاامل دإلي واإليت  صت   ٦تهىاحت إلع م اإلمقابض
 قدمل يم" ائدق ا ده: و    520 "ةم ومبض ٚتة  ا١تباإل  نىضى  ا١تمدامد  مبد  اإلموددقنبئ  ن  اإلعهه  اه ب  ن  تائ
  وٗتمئدد  كةوةددحت مددبض ا شددةاة ْتاددب حا٢تددا واخددمهل انادددال اةهددا يكددىن اإلقددبض ْتصددىإله حقةقددحت او حكهدداً 

هددداً نإلمخئةدددحت نددد  اإلمهكدددُت نددد  كيم قدددمل اإلقدددبض اٟتكهدددذ اامبددداىاً وح" كهدددا  صدددت ائدددق ا ددده:     521 "مبوددداً ٢تدددا 
  ا   اإلقةد  ا١تصدديف  اإلقبض اٟتكهدذ ا١تعمد   شددااً واداداً ندا أييت:  مصدل وإلى َف يىم  اإلقبض حااً  ون  فىى اإل

                                       
ا١تىضدددى : شدددداة د دددب او اودددحت نددد  شددددكحت ه  1409/ 10/ 15   اإلمددداىيخ: 5  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي518- 

 .23 -22   1  يفاإلدام ذ
 .25 -24   1  يفا١تىضى : شداة اهه   ق يحت ه 1409/ 10/ 15   اإلماىيخ: 6  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه519- 
 .5    2/6/1       اإلبه  1. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  اي  الشرعيةادلع ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 520- 
 .5    2/6/3       اإلبه  1. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 521- 
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 ب ادد ن  تاددئم اإل ددةي جدا كددان إلدده ىفددة  مابدد  إلئ  ...تةددحت١تبئدد  ندد  ا١تددال يف حاددان اإلعهةدد  يف اٟتددان  ا 
يف اإلصدىى  –اإلقدبض اٟتكهدذ "اوضد ت ان: و    522 إلده"  وُت حندز ا١تالادحت إلعهئدحت ا١تكمدىن  دا اهد  الدمةوااهن

اَتمد  اةده ١تدا تعداىل ائةده  ن اإل دد  َف ٭تد أ طديقدحت نعةهدحت إلئقدبض  ٔتهزإلدحت اإلقدبض اٟتقةقدذ:   –ا١ت كىى  يف ا١تعةداى
ودإلددي كاإلصدددىى  اإلهدداا ٦تددا ٭تصدد  بدده اإلددمهك  ندد  اإلمصدددل اإلدد ي  دددى اإلغدددض ندد  اإلقددبض ويمعئددمل بدده اإلوددهان  

  اإلد وِف لدهنذ وم  ف ى ب يفن ا أ ن  فدىى اإلقدبض اٟتكهدذ مدداى ند  ٣تهد  اإلوقده الإلةجا يف ا١تعةاى. جا١ت اى 
مددان  دإلدينادمه    وبةهت ان  523 "واٟتقت  ا بعض  ةبا  اإلومىى فىىاً اخدى نهجا ماةهحت بطامحت انامهان

  . 524 يف مداى ٣ته  اإلوقه اللهنذ اإل وِف هوم  ماة قية  به ل ا١تصديف واإلمعان  اإلمناىي د اإلع

  حتقيق ادلناط يف بيع الذىب كالفضة كالعمالت 
بعددض اإلودددو  اإلدديت ن يمددىاد  اٞتاىيددحت يفانا ددحت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت حددىل طديقددحت بةدد  اإلدد  ب واإلعهدده  المواددد  

معامد  ند  اإلعهةد  والدمهم مةهدحت اإلد  ب نإلتقدىم بعدض اإلوددو   حةد  إلئعهةد  و اإلعهده  ا١تطئىبدحت ااةجا اإل  ب 
ن اإلقدبض يف ٣تئد  اىغدم  جاه   احواى نا اشدًتاه اإلعهةد  بعد  ادًت  ند  اإلدزن  وتادئةهه  ن ادبى و او اإلعهه  ا

 ا١تصاىاحت شدمل إل داة اإل  ب واإلووحت واإلعهه .
وبةهت ا٢تةبحت حال تق م اهة  بطئب شدداة د دب او اودحت او اهده  ند  احد  اددو  شددكحت اإلدام دذ  جن  

ض اإلدد ه  نهدده  ندد  تاددئةهه اإلعددُت ا١تبااددحت  قدد اً او تاددنةئجا يف كددان نددا طئبدده نمددىادا اهدد  اإلوددد  يقددىم ببةعدده إلدده ومددب
 حاابه إل يه.

وجن َف يك  ا١تطئىن نىمىأا إل ى اإلود  إلكهه نىمىأ يف خزيهدحت ا١تدكدز اإلداةادذ إلئ ددكحت  يصد  اإلودد  اإلعهةد  
اإلداةاددةحت بماددنة  نلأاى  اإلداةاددةحت ن٢تددات  إلة ددًتي اإلعهةدد  ندد  الأاى  اإلكهةددحت ا١تطئىبددحت إلدده  وندد    تقددىم الأاى  

نددا اشدددًتاه اإلعهةددد  يف حادددان انددداان  يودددمح إلئعهةددد  إلددد يجا  وياددئم اإلعهةددد  إلئودددد  اإلىلدددةط مةهدددحت ندددا اشدددًتاه نددد  
بقةدد  اإل دددكحت إلئعهةدد  نددا اشددًتاه يف حاددان  ا ندداان   وجيصددال  الأاى  اإلداةاددحت  وياددمئم ندد  جأاى  اإلوددد  جيصددان

 نلمهم اإل دكحت مةهحت نا اشًتاه.  ةااث 
اإل ددددكحت ان تبةددد  اإلعهةددد  جن ٦تدددا ٘تئكددده اعدددهً يف حةا تدددا وخزيهمجدددا  نددد  اإلمزانجدددا بعددد م اإلمصددددل اةهدددا وائدددق 

 نامه.
ومدددد  تىفددددئت ا٢تةبددددحت ١تددددا لددددبمل نإلدمددددى  إلقددددداى ٣تهدددد  اإلوقدددده انلددددهنذ ٔتكددددحت ا١تكدنددددحت ندددد  ان اإلقةدددد  مددددبض  

انددحت ٕتعدد  اإلقةدد  يف لددنه  ا١تالاددا  مددداىا  ا٢تةبددحت يف نادديفإلحت اإلقددبض  اودده ادد  ان اٟتامددحت اإلع   ونإلدمددى  جُف 

                                       
 .5     2/6/5      اإلبه  1. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه522- 
  . 12     1ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ا١تص ى  واه523- 
 .318    18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه524- 
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نقام اإلقبض اإلوعئذ بهق  اإلعهه  وا١تعاأن اإلهوةادحت اد  اإلقداىا   كهدا ان  ويف حاان انشخا  إل يجا  مااها 
افب ت ت م بىلاا  انتصال ا إلةحت كا٢تدات  واإلوداك   ودإلدي   ددا إل ددول اإلمنداى  يف اإلعداَف  نع م ا١تعانه  

 . 525 ونقموةاتا ا١تعافد 
اشدًتاه ند   حققت ا٢تةبحت نهامل اإلمقابض يف   ه ا١تعانئدحت اههعدت مدبض اإل ددكحت اإلد ه  أون مدبض اإلعهةد  ندا 

اإلمعامدد  بىلدداا  انتصددال  اإلدد  ب او اإلووددحت او اإلعهدده  مبوددا حقةقةددا او حكهةددا  ومدد نت اإلبدد ي  ندد  خددهل 
  امحت اإلعانحت.  دا إلئ  ون  خهل اإلقة  ا١تصديف واإل ي ٭تقمل نهامل اإلمقابض حكها   اٟت ي حت

 ا  اإلمعامد  بىلداا  انتصدال اٟت ي ددحت " ومد  مداة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت ندا يىاادمل دإلددي حةد   صدت ائدق ان: 
  . 526 "جمداة اإلعق  يف نكان واح  اثى ا١تًتتبحت ائق بُت طداُت يف نكا ُت نمباا ي  ته يف اهه  و  ا 

ىأ  دى ان الاا اإلعقد   نبةهحتإلعهه ند  المخ ام ولاا  انتصال اٟت ي حت يف ا١تمامكها اوض ت نامه  
ند   ىامددا افد ى ب ديفهن   واإلديتولداا  انتصدال اٟت ي دحتن  دإلدي عم  به وإلى اداا  و ياإلًتاضذ  اك  نا ي ل ائةه 

ي دده    و والشدداى  ا١توجىنددحت ١تددا مدددىه اإلوقجدداة ندد  فدد حت اإلمعامدد  نإلكمابددحت  اقكةدد   لددهنذ اإلدد وِف٣تهدد  اإلوقدده ال
 . 527 ٍف...جوان ًت ت كاإل مةا  واإلواك اٟت ي حت  ىلاا  اإلدإلي 

 يف٬ تدب ندا اةجدا و٬تدب اٟت ي دحت  انتصدال ولداا  اد  ا١تصداىاحت ٕتدى ومداة يف ضدىابط بهدي اإلدبهأ: "
ا١تصاىاحت  ويًتتب اإلعاأيحت ائةجا ا اثى ذلك. 528 " واجايفخالفالأنهويبدو. 

 ادلصارفة الفورية يف العمالت كالذىب كالفضةحتقيق ادلناط يف 
 س ادددفناإلوىىيدددحت إلئعهددده  وبةددد  اإلددد  ب واإلوودددحت ا ئهعدددانه  اإل وإلةدددحت وا١تصددداىاإلاإلىامددد  اإلعهئدددذ نإله دددد يف 

نجئدحت تهوةد  ند تا  يموده   spot pricesلعاى اٟتاضد  غَت ا١تامئحت يف ااَف اإلعهه  اإلةدىم  كإل اإلعدل اٟتاِف
مم بىالددطحت نالاددا  نصددداةحت وناإلةددحت يف بئدد ان ودإلددي   دددا  هنددا تدد  ن شدددمل او تصددديحيىنددان ندد  اام اإلعهدد  أو 

ادهو    واىق اإلىمت بُت لدااا  اهد  ا١تصداىل اإل وإلةدحت يف اإلدبهأ ا١تخمئودحتإلجضااحت   ٥تمئوحت تهىن ا  ا١تمعام ي 
هأ فددهحةحت إلئهصدددل ا١تدكددزي يف بعددض اإلددبا  كهددا ان تمطئددب وممدد المددداةا  الأاىيددحت ضدده  ا١تصدداىلائددق ان 

ظجدد اإلعددل اإلعدا١تذ  ا  ودحت اإلد كدإلكلدبان   و ايوداً  أيخد  وممداً  ٦تدا  انطه  ائق اإلصدوقا  اإلكبدَت  مبد  جمداى دا
 خه٢تها.   ٚتة  اإلصوقا  اإلوىىيحتةمهوإلإبنجال يىنذ اه  

                                       
ا١تىضدددى : بةددد  اإل ددددكحت إلئددد  ب واإلوودددحت ه  1413/ 11/ 14   اإلمددداىيخ: 159  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي525- 

    .259 -258   1  يفواإلعهه  إلعههاجا
 .6     8/2   اإلبه    1. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  526-
  . 12     1. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه527- 
  .135     451اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 528- 
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 ا يت:ا٢تةبحت اإل داةحت  ويف دإلي مدى 
باشددد  بددُت ا١تا١تصدداىاحت  يف دإلدديب و٬تدد  نئدد  اإلعقدد ٔت١تصدداىاحت ومددىن اإلمقددابض نفدد  اإل ددداذ ا  .1

واودحت حاضددي   او د دب  و اودةحتاو اهده  حاضدد  د بةدحت اطداُت حاضدي  ائق اوىاق  ق يحت 
   غَت ناكىكُت.

ادددفن الدددمهم اإل دددةي يعمددد    جدا كدددان احددد  اإلبددد إلُت او كه٫تدددا شدددةكاً وامدددب ا أاة ادددىى انطددده  .2
 مبواً حكهةاً و٬تب المهنه يف ٣تئ  اإلعق .

و بة  اإلد  ب واإلوودحت يدمم اإلمقدابض اةجهدا نإلقةد  يف اٟتادان  بدُت ا١تصداىل ا١تصاىاحت جدا كا ت ا .3
جئددحت ٔت  spotاإلمبدداأل اإلوددىىي   يفإلعدددل اإلادداا  ن ج٘تانجددا نددا   ندد ادده   أون الددمخ ام شددةكا 

 :ا تةحتودإلي إلهامباىا    يىنذ اه  يهنز خه٢تها مة  اإلب إلُت يف حااا اإلطداُت
نددد  و   ادداا طددديف اإلعقددد  يف بئدد ي  ٥تمئودددُت خددهل ٣تئدد  اإلعقددد   واددهْتمةدد  اإلعىضدددُت تعدد ى  . ا

ندد  ومددى   بدد ادده   ىمددت واحدد  خددهل اإلةددىم  وادده او اإلةددىم اإلمدداِفبا١تمعدد ى ضددبط ومددى  اإلقةدد ي  
ضددداق  جداواإلقاادد   اإل ددداةحت تقددىل "جن اننددد   اإلقةدد ي  يف لدداامُت ٥تمئومددُت وىٔتددا يددىنُت ٥تمئودددُت

واجملئدد  ٬تهدد    تعدد  نجئددحت يددىنذ اهدد  ٔت ابددحت انمدد اأ جملئدد  اإلعقدد  فددحتا٠تا اٟتاإلددحتيف  دد ه و   اتادد "
 ا١تمودما .

غدَت ا١تصاىاحت نٟتاان  ا١تصدداةحت يف اإلادااحت  وادجا و   إلةه اانحتجا١تصاىاحت اق  نباح واٟتامحت  . ن
 دد ه اٟتامددحت اإلعانددحت تهز٢تددا نهزإلددحت و   ن ددقحت وكئوددحت  اادد  ندد  إلةددىم  وادده ن تكددىن ٦تكهددحتومدد   ٦تكهددحت 

ٟتامدحت اإلعاندحت ندد  ا١تمعئددمل ناةعودق ادد  نجئدحت اإلةدىنُت إلودددوى  ٖتقةدمل  د ا اإلمعاند    ا٠تافدحتاإلوددوى  
 اهنا خهل ا ف .

 معدد اددةهك    نجئددحت اإلةددىنُت يمودده  ا اإلهددى  ندد  ا١تصدداىاا   ددمددبض اإلعىضددُت اإلعدددل يف  .  
 حت.نداااً  ٟتامحت حقةقة ئشاهاإل  ومىاه يف   ه ا١ت   تقابواً اىىاً حكها ٔتقموق   ا اإلعدل

احمهددال انمهددا  اإلقددبض اإلوعئددذ لاددها ا١تصدددل ندد هً مبدد  و   اإلقددبض اٟتكهددذ ٔتددا دكدددٖتقددمل  . ث
ا ائددددق اإلغاإلددددب ج٪تددددحكددددام ن تبددددٌت ائددددق اإلهدددداأى و وا  احمهددددال انأى مدددد اً   اإلقددددبض بىالددددطحت اإلقةدددد 

 ا غئب.
  ومددى  اي بعدد   ن ٬تددى  إلئ دددكحت  او ا١ت ددًتي اهىندداً  بةدد  نددا اشددًتاه جن بعدد  اإلقددبض اإلوعئددذ اإلعددديف .4

  اهجئحت يىنذ اهد  ن تئغدذ  د ا اإل ددمل اإل دداذ ا لالدذ  اإلمانة  اعًه يف حاان  اإلطداُت
 اةها اشًتى مب  ٘تام اإلمانة  يف حاابه. اإلمصدلون تبةح إلئه ًتي 

نبهةددحت كئجددا ائددق مةددام   عقدد  اإلصدددلباإلمخد٬تددا  ا١تمق نددحت ّتددىا  تودداو  ا نهددحت اإلقةدد  يف اٟتاددان   .5
ادفدا ا مودت اٟتامدحت اده    زإلت نهزإلحت اإلودوى  واٟتامدحت او اإلوددوى  تقد ى بقد ى ا اٟتامحت اإلعانحت اإليت
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اإلعهئةدا  ك  ١تعدانه  اإلديت ٯتكد  إلئ ددكحت انلدمغهاة اهجدانوتهموذ اٟتامحت   ٣تال ٢ت ه اإلمخد٬تا 
دإلي  هندا ند  و   إلهلم هاى طديقاً  واٗتاد ا  و اإل  ب واإلووحتااإليت يقص   ا ا١تواىبحت نإلعهه  

يف   أ اأون و    مدايفلمةهدحت نودااحت يف ا وأون جاطاة  إلمههةحتن أون ااا  نن ا١تقاند  وبة  اٟتظ 
ادداىا   واإلدديت تاددببت ٓت  ومدد  حدد ى كبدداى انممصدداأيُت يف اإلعدداَف ندد   دد ه ا١تودداىبحت   مددايف اإلاددئ ج

غددَت افهنددا إلدد إلي و  جددا نددداض إلئهمعددانئُت اةأباددببت تكهددا    كبددَت  إلئ كىنددا  واإل دددكا  وا اددداأ
 معان  ن١تواىبحت نإلعهه  واإل  ب واإلووحت.ت انإل دكحت ائق ايهبغذ و واممصاأاً  ندغىبحت شدااً 
ابد  هللا بد  اقةد  و دص ٖتو ده: "ا١تىضدى  ٭تمدايف جُف نزيد  ند  اإلميفندد "   ند  اإلدم وظومد  ومد  ائدق اإلقدداى 

 . 529  ب  نهة   واب هللا اإلباام  واب هللاٖتوظ فاٌف اٟتصُت  ونصطوق اإلزىماووم  ائق اإلقداى أون 
اإلد  ب   شدداةو بةد  و حققت  ةبحت اإلدام ذ نهدامل اٟتامدحت اإلعاندحت اإلديت تهدزل نهزإلدحت اإلوددوى  ايفمدا   ا١تصداىاحت 

اهدد  يهنددز  ٔتجئددحت يددىنذ  SPOT  اإلمبدداأل اإلوددىىيواإلووددحت واإلعهدده  نإلقةدد  ا١تصددديف واددمل اإلعدددل اإلادداا  يف 
اإلودددوى  تقدد ى بقدد ى ا اههعددت ندد  ا١تودداىبحت  كهددا حققددت نهددامل اٟتامددحت او    خه٢تهددا اإلقةدد  يف حادداا اإلطددداُت

   .او ج مامةحت اممصاأيحتوبة  ا٠تط أون ااا   تههىيحت او  نإلعهه  ودإلي نإله د يف نآنتا ا١تاأيحت إلئهقاند  
ومددد  ٖتودددظ ائدددق اإلقدددداى ابددد هللا بددد  اقةددد   ويبددد و ان اإلدددم وظ مددداة   ددددا ٟت اهدددحت ا١تاددديفإلحت حةهجدددا جد  دددص 

 .ا١تىضى  ٭تمايف جُف نزي  ن  اإلميفن  ائق ان إلم وظا
يغمودد "  :ائدق ا دها١تعدايَت حةد   صدت  نا د بدت جإلةده  ةبدحت اإلدام دذوم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا يىاامل 

ُف ا١تد   ا١تمعداىل ائةجدا يف الدىاق ج -نإلصىى  اإلديت يدمهك  ا١تادموة   دا ند  اإلمادئم اإلوعئدذ -قخَت اإلقة  ا١تصديف
جن بعددد  ان ٭تصددد  اهدددد اإلقةددد    ن يمصددددل يف اإلعهئدددحت خدددهل ا١تددد   ا١تغمودددد ا ددده ن ٬تدددى  إلئهادددموة  ا   ائدددق اإلمعانددد 

    . 530 "اإلمائم اإلوعئذ ا١تصديف إبنكان 
 حدال يف الدم هاة-يغمودد"  :كهدا مداة يف ضدىابط بهدي اإلدبهأ ندا يايد  دإلدي ايودا حةد   صدت ائدق ا ده

 اإلودوى- اإلميفخد يف تادىيحت اإلمادئم   اإلقةدىأ  اإلوعئدذ  إلئعهئدحت ا١تد   جُف ا١تمعداىل ائةجدا يف الدىاق اإلصددل  اإلعامد 
 يىم  او يدىنذ   اهد   ب ددمل  تقةةد مةدً ا اإلعهئةدحت ا ابمد ااة اهد   اإلمعامد واد م تصددل  ا١تادموة يف اإلعهئدحت خدهل 
  ند  اإلقةد انبمد ااذ  بعد  بد اإلمادىيحت   اإلقةد   اإلهجدااذ " 531 ،ن: "كهدا بةهدت ا ده  ٕتدى  ا١تمدامد يف  اإلعهده 
 بقص انحمكاى او ٔتا يًتتب ائةه ضدى ن اداأ او  532 "اجملمهعا . 

                                       
ا١تىضدددى : ا١تصددداىاحت اإلوىىيدددحت يف اإلعهدددده   ه 1415/ 2/ 17   اإلمددداىيخ: 195  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي529- 

  .319 -314   1  يفواإل  ب واإلووحت
 .5     2/6/5     اإلبه  1 داذ ىمم  . ا١تعةاى اإلادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 530- 
  .134     447اإلوابط   . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 531- 
 .134     444اإلوابط  . ا١تص ى  واه532- 
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 القرض احلسنحتقيق ادلناط يف ادلطلب الثاين: 

 حتقيق مناط القرض احلسن يف إقراض عمالء ادلصرؼ 
طئددب اهةدد  مدضددا بعهئددحت آندده بةعجددا نإلاددعد ا١تدتودد   كهددا ا دده أيندد  لدديفإلت اإل دددكحت ادد  اٟتكددم يف نادديفإلحت  

شداة ا اةها بع  نإلاعد ا١تهخوض إلةا أ إلئ ددكحت مدضدجا  ويددبح اددق اإلادعد  ومد  تهدىن اهده اإل ددكحت يف بةد  ندا 
 اإلبة .امدضمه وتمقاضق اهىإلحت 

وبةهت ا٢تةبحت "ان   ه اإلعهئةحت مدض حاد  ند  اإل ددكحت إلعهةئجدا  ون ٬تدى  ٢تدا احمادان اهىإلدحت ائدق اإلعهئدحت 
اإليت تقدضدجا إلده  وجن نامجدا إلده تكدىن وكةئدحت اهده و٢تدا ان تمقاضدق اإلعهىإلدحت ا١تعمداأ  اإلديت ٖتمادبجا اهد  مةانجدا ٔت د  

 . 533 ىى  ااا   نامًت  ائق اإلقدض ا١ت كىى"  ه اإلعهئةحت ب ون مدض  ب دمل ان تموه  اإلعهىإلحت أبي ف
بعدددض اإلعهدددهة اهئدددحت امهبةدددحت نددد  اددد م تدددىاد كانددد  مةهمجدددا إل يددده  ونددد    الموادددد  اإل ددددكحت حدددىل حامدددحت 

 اةطئب مدضا ١تا ٭تمامه ن  ٙتهجا.
او بةعجدا ٟتادابه ائجدا تقاضدذ  اإلعهئدحتوم  ىا  ا٢تةبحت مىا  دإلي  ويف حال  ةابحت اإل دكحت اد  اإلعهةد  ب دداة 

إلددحت نهدده  كاإلعهىإلددحت اإلدديت تمقاضددا ا يف ن دد   دد ا اإل ددداة او اإلبةدد  أون مدددض  ودإلددي ٕتهبددا إلئواادد   ا١تاددمًت  ائددق اهى 
 . 534 اإلقدض ا١ت كىى

كها المواد  اإل دكحت اد  حكدم جمدداض اهةئجدا نبئغداً ٤تد أا  بودهان نئكةمده  لدجم يمد او٢تا ند  خدهل 
  ن  خهل اإل دكحت أون غَت ا. اقطاإل دكحت  وحكم انشًتامل ائةه نإلمعان  به يف ا لجم 

٬تددى  إلئ دددكحت جمددداض اهةئجددا ندد  حقدده يف اإلمصدددل نإلقدددض واددمل جىاأتدده أون شدددمل  ومدد  بةهددت ا٢تةبددحت ا دده 
اإل ددكحت  انشًتامل ائةده نإلمعاند  يف ا لدجم اقدط اد  طديدمل    إلك  إلة  ٢تاضهان وحقجا بمىهةمل اإلقدض بد   او 

    . 535 غَت ا  إل خىل دإلي يف اإلقدض اإل ي مّد  وعاً  و ى ٤تدم أون 
او  حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل اإلقددددض اٟتاددد  يف جمدددداض اإل ددددكحت إلئعهةددد  اهئدددحت إلةمدددامد  دددا نإلعهددده  

شدداة إلمئدي اإلعهده   ابحت اإل ددكحت اد  اإلعهةد  بةعدا او يكه  لعد نا ٭تمامه نهجا  كها حققت نهامل اإلىكاإلحت يف  ة
اإلواادد   اإلدبىيددحت ا١تاددمًت  ائددق اإلقدددض  ايفمددا   ٢تددا اخدد  اهىإلددحت ا١ت دد  ائددق  دد ه اإلىكاإلددحت  شددديطحت خئددى اإلعهئةددحت ندد  

طديددمل اإل دددكحت  ن  دد ا اإل دددمل يووددذ جُف مدددض  وكدد إلي شددديطحت ادد م انشددًتامل ائددق اإلعهةدد  ن١تمددامد  اةجددا ادد  
                                       

جمداض اح  اإلعههة اهئدحت ند  اإل ددكحت ا١تىضى :   د 1409/ 10/ 15   اإلماىيخ: 9. ىمم اإلقداى:  قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي533- 
 .  30   1يف بة    ه اإلعهئحت إله   َت امد  يف وتىكة  اإلعهة  إلبةعجا باعد اائق آنهً ان يهخوض اإلاعد بع  دإلي   يدأ ا اُف اإل دكحت 

اإلعهة  نبئغا إل داة اهئحت امهبةدحت وتىكةد  اإلعهةد  إلئ ددكحت يف ا١تىضى : جمداض   د 1409/ 10/ 15   اإلماىيخ: 10  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه534- 
   .31   1إل داة إله أبمد  يفا

بغددددض الدددم هاىه يف بةددد  ا لدددجم  ا١تىضدددى : جمدددداض اإل ددددكحت إلعهةئجدددا نبئغددداً ه  1419/ 8/ 7   اإلمددداىيخ: 319  اإلقدددداى ىمدددم  . ا١تصددد ى  واددده535- 
       .490   1  يفوشدااجا ن  خهل اإل دكحت
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 .ه ٤تدنامد  وعا و٬تعئ
اٟتادهحت إلده   وم  اصئت ا١تعايَت اإل داةحت يف   ه ا١تايفإلحت اههعت اإلماجةه  ا١تاإلةحت إلئعهة  وامدا   اإلقددوض

 ا  ندد  اإلصددىى ا١تههىاددحت " شددديطحت ادد م انشددًتامل ن١تمددامد  نإلعهدده  نعجددا أون غَت ددا  حةدد   صددت ائددق ا دده: 
ا١تالادددحت اإلددديت تددد يد ا١تمدددامد   ي نددد  خدددهل ندددهح شددددااً نمدددامد  اإلعهةددد  نإلعهددده  ٔتبددداإل  اك دددد ٦تدددا ٯتئكددده  ودإلددد

 ن  ن ٬تى  إلئهالاحت جمدداض اإلعهةد  نبداإل  ت دًتمل   تاجةه  ناإلةحت إلئعهة  إلةمامد أبك د ن  ا١تبئ  ا١تق م نهه.
  . 536 "ت ًتمل دإلي اه نا   نهه شدااً  ائةه اةجا اإلمعان  ن١تمامد  نإلعهه  نعجا أون غَت ا  افن َف 

اإلادددهاح  نهددد  اإلمادددجةه  ٖتقةدددمل نهدددامل بةددد  ندددا ن ٯتئدددي يف  ددد ه ا١تعانئدددحت  ونادددمه  واوضددد ت ان نادددمه  
اإل ددكحت ا١تقدضدحت اقدط ٖتقدمل  وانا نامه  ا١ته  ند  انشدًتامل ن١تمدامد  ند    نإلقدض ٖتقةمل نهامل اإلقدض اٟتا  اةه

  . 537 نهامل اٞته  بُت اإلقدض وا١تعاوضحت ا١تووذ إلقدض مد  وعا
 يف ا١تمدامد  إلعهةد    مددوض   ناإلةدحت تادجةه  تقد ه إلئبهدي٬ تدى  ن" ا ده: بةههدا ىا   ةبدحت بهدي اإلدبهأ 

  اإلعهه جدا ه توههت    اإلعهئةا نهوعحت ن دوطحت  إلئبهي  ون دإلي: 
 .بواا   اإلقدض يكىن ان .1

2.   ان ي ًتمل ان تكىن  نمامد  اإلعهة  ن خهل  امجز اإلبهي. 

3.   ان  أيخ  اهىن  نقاب  اهئةا  538 "اإلعهة .

ومدددد  حققددددت  ةبددددحت بةددددت اإلمهىيدددد  اإلكددددىييت نهددددامل اإلقدددددض اإلدددد ي مددددد  وعددددا يف اإلقدددددض إلئعهةدددد  إلئهمددددامد  
 ن  ان ن ددد   ددد ه ا١تعانئدددحت ن ٕتدددى  نددد  اإلهاحةدددحت اإل دددداةحت " :ىا  نإلعهددده    اههعمددده نإله دددد يف نآنتددده حةددد   

واإلبةدد  اإلدديت يقددىم  ددا اهىإلددحت ندد   دد ا اإلعهةدد  ائددق اهئةددا  اإل ددداة ائددق   دد ا اإلقدددض  ددى اٟتصددىل  ا٢تدد ل ندد 
و  ا اقد  نهعدت    539 "ا١تقدض  و ى اند نهجذ اهه  وًعا ائق ا١تقدضحت إله  اةكىن   ا اإلقدض م  مد  ن نىال 

خدهل يف دإلدي  كهدا اهندا نهعدت  ويبد و ا ده ن اإلعهىإلحت ائق اإلقدض وانشًتامل ن١تمامد  ن  خهل ا١تقدض اقط 
ندا لدبمل و     و د ا ٤تد  خدهلاإلد ي مدد  وعدا اةجدا قددض ن  اإلعهىإلحت ائق اهئةا  اإلعهة  أىةا إلم قدمل نهدامل اإل
  ي جد اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف انخمهل يف اإلمطبةقا . 

 

                                       
 .7     2/12     اإلبه  1. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 536- 
  . 13     1. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه537- 
  .134     446اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 538- 
 -150   4يف        702    اإلادداال  . ىمددم الفتػػاكل الشػػرعية يف ادلسػػا ل االقتصػػادية ةبددحت اإلومددىى واإلدمابددحت اإل ددداةحت إلبةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت. 539- 

151. 
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 حتقيق مناط القرض احلسن يف اإلقراض كاالقرتاض
اى أب١تا ةدددا ن١تددداىك ١تددد   لدددهحت  مددددى امدددًتاض ا١تددداىك نقابددد  جيددد ا  نبئددد  نددد  نلدددم هاى بهدددي اإلدام دددذ يف اقددد

اإل ونىا  إل ى اإلبهي ا١تقًتض نهه  ون    بع  ج٘تام اهئةحت انلم هاى ياد أ نهجدا ندا امًتضده ن١تداىك ويادًتأ ندا 
 اوأاه ن  اإل ونىا   ودإلي إلمنهب ٥تاطد اإلعهئحت اإلةىنةحت  واٟتهايحت ن  ت ب نتا.

ا٢تةبددددحت ن دددددواةحت دإلدددديس  ن اممهددددان  بددددىمل الددددعاى اإلهقددددىأ ن لدددداإلةب ا١تقبىإلددددحت شدددددااً غدددددض  ومدددد  مدددددى 
ن ددو   و ن الدمقداض ا١تاىكدا  ا ١تا ةدحت وجمدداض اإلدد ونىا  ا نديكةدحت أون اىااد  ىبىيدحت الدئىن ن ددو  ايوددا  

 . 540  نممهان ٥تاطد  بىمل لعد ا١تاىكا س واٟتهايحت ن  خطد اإلموخم اإلهق ي ائق   ه اإلمناى 
٭تدمل إلئهالادحت إلمدىمذ " وم  اما   دإلي ا١تعايَت اإل داةحت شدديطحت اد م اإلددبط بدُت اإلقدضدُت حةد  بةهدت ا ده 

 ا  جمددداة مدددوض نمباأإلددحت بعهدده  ٥تمئوددحت بدد ون اخدد  ااادد   او  ُف نددا أييت: جا٩تودداض اإلعهئددحت يف ا١تاددمقب  اإلئنددىة 
  . 541 "جبدام اهئةا  نداْتحت اإلعهئحت  ن  شداة بواا   او  جاطااجا شديطحت ا م اإلدبط بُت اإلقدضُت.

ابدداإلدغم ندد  ان اكددده ا١تعانئددحت ندد  " اماويجددا: يف وجُف دإلددي د بددت  ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت حةدد  مدداة 
وٟتامددحت اجملمهدد  جُف اإلمعاندد  نعجددا  ن  ا١تعانئددحت غددَت ىبىيددحت  وإلكدد  إلعهددىم اإلبئددىى  اإلبهددىك اإلدبىيددحت  حددىت وإلددى كا ددت

كهدا اكد       542 "ا١تعانئدحت غدَت اإلدبىيدحت  اها  وانمدًتاض نهجدا كد إلي ت دنةعا ٢تدا ائدق ن  جمداضجا مدضا ح أبا
  . 543 دإلي نحقا حة  اما   تباأل انمًتاض بُت ا١تصاىل ب ون اىاا  او شدومل
"ن نددا   ندد  جمددداة مدددوض نمباأإلددحت  كهددا امددا   دإلددي مددداىا  وتىفددةا   دد وا  اإل كددحت حةدد   صددت ا دده: 

اإل انهددحت   إلئ ئقددحت اإلوقجةددحت  ٥تدداطد اإلصدددل  ائددق اإله ددى ا١تبددُت يف اإلومددىى اإلعاشددد  إلئهدد و   بعهدده  ٥تمئوددحت إلمغطةددحت
  . 544 اإل ا ةحت  "

 اإلعهئدحت ا٩توداض ند  إلئم دىمل-إلئبهدي٬ تدى " وماة يف ضىابط بهي اإلبهأ نا ياي  دإلي حةد   صدت ا ده: 
يف  ا١تادمقب- جمدداة مددوض نمباأإلدحت  ٥تمئودحت بعهده أون  اخد   اااد او  جاطااجدا شدديطحت اد م اإلددبط بدُت 
اإلقدضُت" 545 . 

 

                                       
ناىكدا  ا١تا ةدحت وجمدداض أونىا  مدىا  امدًتاض ه  1412/ 1/ 21   اإلمداىيخ: 105  اإلقداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي540- 

  .     178 -177   1  يفانديكةحت نقابئجا إلمنهب تقئبا  ا لعاى
  .4     2/4     اإلبه  1. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 541- 
 .399         414    اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 542- 
 .146   4يف        697     اإلااال  . ىمم ا١تص ى  واه543- 
  .156 . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 544- 
  .136     454اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 545- 
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 حتقيق مناط القبض تلقيد خالفا للتسهيالت

اغئددددب اإلبهددددىك ا١تدالدددددئحت تعطددددذ شددددددكحت اإلدام ددددذ تادددددجةه  ٤تدددد أ   إلهمدددددًتاض نهجددددا مدضدددددا حاددددها  ومددددد  
الموادددد  اإل ددددكحت جن كدددان ٬تدددى  ٢تدددا بةددد  اههاجدددا اهئدددحت كا١تددداىك ا ١تدددان  بادددعد ٤تددد أ نددد  اإلقدددبض نددد  اإلعهةددد  

لددددال خطددددان ندددد  اإلقدددددض ندددد  اإلبهددددي ا١تدالدددد   ودإلددددي بعدددد  جى   spotوتاددددئةم اإلعهئددددحت ا١تبااددددحت يف يددددىنذ اهدددد  
 نإلواك  إلئبهي ا١تدال  إلىض  نبئ  ٤ت أ ن  اإلقدض ا١تمومل ائةه يف حاا ا نعجم  ن يمناو  نبةعا  اإل دكحت.

ومدد  بةهدددت ا٢تةبددحت ان اإلقددددض اقدد   ولدددبب نه ددئ ٟتكدددم  ٬تعدد  ا١تقدددًتض ندد يهاً إلئهقددددض  وا١تقدددض أااهددداً 
حت لدد ب ا١تبئدد  ا١تموددمل ائةدده اقددط  وجُف  هددا إلئهقددًتض ٔتبئدد  اإلقدددض. بةههددا تاددجةه  ا١تدالددئُت ٘تددهح اإلبهددي لددئط

يبقددق ا١تبئدد  نئكددا إلئهدالددئُت وإلددة  ٙتددحت ندد ي  وأاادد   اددفدا لددن  ا١تدالدد  ا١تبئدد  مدضددا حاددها يف حاددان اإل دددكحت 
اباتدددت ن يهدددحت إلددده بددده حقةقدددحت   جهدددا تكدددىن مددد  ٘تئكمددده  حةددد  جن اإلقةددد  اإلوعئدددذ يف حادددان  اإلبهدددىك يعددد  مبودددا. 

 .ا ةهب  ٢تا اإلبة  ٦تا ٘تئكمه
  واممهدددان ا١توددداىبحت كاإلىاددداة ننإلمزاندددا  وىا  ا٢تةبددحت اممصددداى اإل ددددكحت ائدددق اٟتامدددا  ا لالددةحت إلئعهددده 

اةجددا إلئدددبح  كىهنددا الددىا طدددق انلددم هاى إل ددبججا نإلقهدداى ائددق تقئددب الددعاى اإلعهدده   اودده ادد  اهنددا ن ٗتدد م 
 . 546 ان مايفاإلمههةحت ون ٕتٍت نهوعحت اممصاأيحت إلئهنمه   ون توة  مةهحت يف 

يف جطداى  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل اد م ا١تئكةدحت يف اإلمادجةه  اههعدت ند  بةد  اإلعهده  حدال وضدعجا 
نممهدددان ا١توددداىبحت يف  اإلماددجةه   وامدددا   بةعجدددا بعدد  تقةددد  ا إلئ ددددكحت مدضدددا ندد  اإلبهدددي ا١تدالددد  ٢تددا  واوفدددت 

  بع  نقاف ي. دي ا١تىضى   د يف اإلعهه  إل بججا نإلقهاى وا م خ نمجا إلهممصاأ  ويف دإلي نزي    
احددد   نتوددداق بدددُت اإلبهددىك شدددديطحت اددد م تىمددد  اومدد  مددداة يف مدددداىا  وتىفدددةا   ددد وا  اإل كددحت  مدددىا   ددد ا 

  نبةهدحت ا ده "جدا اتودمل بهكدان ائدق ان يدىاد كد  نهجهدا إلآلخدد ا١تبداإل  اإلقدضُت ائق ا خد ٖتقةقا ١تهامل اإلقددض اةده
اهئحت اخدى  افن   ا انتوداق مدااز  توداأا  اإلقدض  ن   و  اإلعهئحت  او ن  اإليت يطئبجا اي نهجها ائق لبة  

تىمدد  تقدد ه احدد  اإلقدضددُت  إلئمعاندد  نإلواادد   اخدد ا او جاطدداة ائددق اٟتاددان  ا١ت يهددحت بددُت اإلبهكددُت شددديطحت ادد م 
 . 547 ائق ا خد"

حةد  مداة  م ند  اإلبهدي  ئدز وبةهت  ةبحت بهي اإلبهأ ان اتوامةدحت اإلمادجةه  يم قدمل اةجدا نهدامل اإلىاد  غدَت ا١ت
 نق ندحت ٘تىيئةدحت اقدىأ ند  يادمقب ١ تدا ندااا اتوامًدا  انامها ةدحت    ا١تصدداةحت اإلمادجةه  اتوامةدحت تعد " يف ضدىابطجا: 

  إلئعهة  وتكة شدًاا أبهنا  وا غَت نئدزم  ند اإلبهدي إلعهةئده ٔته ده لدقًوا ي ده  ااامها ةد بةىًادا آمئدحت  وجمداىا 

                                       
امددًتاض اإل ددكحت ندد  اإلبهددىك ا١تدالددئحت ه  ا١تىضددى : 1415/ 2/ 17   اإلمدداىيخ: 196  اإلقددداى ىمدم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي546- 

  .    323 -320   1يف بة  وشداة اإلعهه   يف المخ انه ب ون اىاا 
  .142  . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 547- 
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 ون اىكا  وضهاان  واامهاأا ومدوًضا حاهحت 548 "وغَت ا .
٬تدى  بةد   ويب و ٦تدا لدبمل ا ده ن خدهل يف مدىا  اإلمادجةه  بدُت اإلبهدىك أون اااد   ون شددمل  ونإلمداِف ن 

 اإلعهه  بهاة ائق اإلماجةه  نا َف تمقة  يف حاان فاحبجا. 

 حتقيق ادلناط يف احلساب امارم ادلطلب الثالث:

 حتقيق مناط صرؼ احلساتت القليلة يف األعماؿ اخل ية 
  ىال  نبةهدحت اهندا تمطئدب 100المواد  اإل دكحت حىل اٟتاان  اٞتاىيدحت دا  ا ىفد   اإلقئةئدحت ٦تدا أون  

ىا  أون حدكدحت مةهمجا  وإلعهيف دإلدي يف حدال نودق ائدق تئدي ا ىفد   اىبد  لده نمابعحت أوىيحت تكئ  اك د ن  
ٖتديكجدددا  ويف حدددال تعددد ى انتصدددال بددده  يدددمم تدحةئجدددا ومةددد  ا ٟتادددان  بصددداحبجا ١تعدادددحت اددد م  ٕتددددى انتصدددان  

فاحبجا ا١تصدل وطئب جااأ  ا١تبئ  ٟتاابه  يعاأ إله نباشد  بقةد  حادان ا اهدال  افدا ىام    ا اهال ا٠تَتيحت  
  ا٠تَتيحت.  

ا أام ا١تبئدد  نوددهىان ندد  اإل دددكحت حددال طئددب فدداحبه او ندد  يهددىن ومدد  ىا  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت مددىا  دإلددي ندد
اهدده  واوضدد ت ان إلئ دددكحت جضددااحت ابدداى   ٪تددىديف اددمح اٟتاددان اٞتدداىي ٗتى٢تددا نإلم ىيدد  نهدده ٟتاددان ا اهددال 

 . 549 وند  ائةه ن   ٤ت أ  أون حدكحت ا٠تَتيحت  يف حال كان ىفة ه يف ح وأ نااحت ىال 
ىبددد  اامل اإلئقطدددحت يف ا ىفددد   اإلددديت أون ناادددحت ىال اإلددديت نودددق ائةجدددا ويبددد و ان  ةبدددحت اإلدام دددذ حققدددت نهددد

ايفمدددددا   تدحةئجدددددا اٟتادددددان ا اهدددددال ا٠تَتيدددددحت  نددددد  ضدددددهاهنا   وتعددددد ى انتصدددددال أبفددددد ا ا لددددهىا  أون حدكدددددحت 
ند  افد ان اٟتادان  إلم ىيد  ندا  ملب يه نٟتصدىل ائدق تودىيض نادب ا ح ف ا ا جن طئبى ا  وم نت نقًت 

   .ا٠تَتيحت   ُف اٟتاانجومل ن  ا١تباإل  اإلقئةئحت د طبمل ائةه اإل هت
وجُف  ددد ا د بدددت  ةبدددحت بةدددت اإلمهىيددد  اإلكدددىييت حةددد  لدددبئت اددد  حادددان  اإلمدددىاَت انلدددم هاىي واإلىأااددد  

اف ا ا نابقا وَف يادمئهىا اىنحجدا ون ٯتكد  إلبةدت اإلمهىيد  انلدم نل ائدق اهداويهجم   انلم هاىيحت اإليت اموئجا 
يعئدد  اإلعهةدد  وبعدد  اىٕتددا  ا ىنح إلعدد م وفددى٢تا جُف اإلعهةدد  يددمم جىلددال ا ىنح ائددق اهددىان"  :ابةهددت ا٢تةبددحت ا دده
ا١تدىأاُت ندامعدحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت نلدمهم اىنحجدم   اإلةىنةحت إباهن اام شدان  يطئدب ند   اهجا يف اٞتداا  
اإلئقطدحت  ادةهك  إلبةدت اإلمهىيد  ان يمصد ق  دا  يامئهجا اف ا ا تطبمل ائةجدا احكدام وم   َف    بع  دإلي جدا 

تصد ق  دا ادفن  واه  ظجىى اف ا ا وإلى بع  حُت وطاإلبىا  دا يعئهجدم بةدت اإلمهىيد  أب ده مد   ا٠تَتا    يف ومىه

                                       
 .93     319اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 548- 
تصددل اإل ددكحت يف اٟتادان  اإلقئةئدحت ه  ا١تىضدى : 1413/ 7/ 29   اإلمداىيخ: 149اإلقداى ىمم   . الشرعية مبصرؼ الراجحيقرارات اذليئة 549- 

        .245 -244   1  يفان  ضهان اإل دكحت ٢ت
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 . 550 "واإل ىان ٢تم وجن َف ٬تز ا ضههجا اإلبةت ٢تم  اما وا تصداه اةجا 

 حتقيق ادلناط يف احلواالتادلطلب الرابع: 

 تلتلكس كال يد احلواالتق مناط اخلدمة ا مودة إبصدار حتقي
بطئددددب بعددددض اههاجددددا ١تصددددئ حت ناددددموة  يف بئدددد  آخددددد  بطديددددمل    551 اإلدام ددددذ حددددىان  تصدددد ى شدددددكحت 

  ٤تئةحت او امهبةحت  وتمقاضق اإل دكحت ن  اإلعهئةحت مةهحت اإلمئك  او اإل ي . اإلمئك  او اإل ي  ا١تهما   بعهئحت 
ونإلماِف إلئ ددكحت جمداة دا  ان   ه ا١تعانئحت خ نحت ٤تهىأ  تاج  اأاة اٟتقىق وٖتصةئجا  وىا  ا٢تةبحت اإل داةحت  

 .   552 ٣تاانً او إلقاة امد نلضااحت إلدلىم اإلمئك  او اإل ي  ا١تهما 
ايفمدا   ائةجدا ا مدد    اهىأ  يف اٟتىان  ا  اإلىلاا  اٟت ي دحت ا٠ت نحت وم  حققت  ةبحت اإلدامذ نهامل 

ونهدامل اٟتىاإلددحت ندد    اإلادومنحت يف  دد ه اإلعهئةدحت جن كا ددت بدهو  اإلعهئددحت نهددامل اٟتىاإلدحت ندد   إل دداةحت وحققدت ا١تعددايَت ا
اإلم ىيدد  يف  دد ه اٟتاإلددحت  كهددا اهنددا امددا   اخدد  ا مددد   نغددايد  واشددًتطت اإلصدددل مبدد  اإلصدددل جن كا ددت بعهئددحت 

بةههدا د بدت    554 اٟتىاإلدحتبهادبحت او نبئد  نقطدى  ائدق  ائةجدا وم  اما    ةبحت بهي اإلبهأ اإلعهىإلدحت    553 ائةجا
خدددي  د بددت آ ُف مددىا  اخدد   اددبحت نعةهددحت كعهىإلددحت ائددق خ نددحت اٟتىاإلددحت  ويف نددىطهُت جاإلمهىيدد  اإلكددىييت  بةددت  ةبددحت

  ويبدد و ا دده ن خددهل يف ٖتقةددمل نهددامل ا٠ت نددحت نلددمخ ام  555 خدد  امددد نقطددى  يف حدد وأ اإلمكئوددحت اإلوعئةددحتا ُف ج
ولاا  انتصال اٟت ي حت يف اٟتىاإلحت  وج٪تا ا٠تهل يف ا مد  ائةجدا بقةد  اإلمكئودحت اإلوعئةدحت ام ب و ده وادمل ندا ومد  يف 

     اماوى بةت اإلمهىي  اإلكىييت  و  ا ي ل ائق اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف اخمهل اإلمطبةقا  حىت يف ا٢تةبحت اإلىاح  .

                                       
 .186         190     اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 550- 
  قد   اجدذ: اإلوقجةدحت اٟتىاإلدحت واندا  خدد  نكدان ن  ا١تال أبمد إلهق  ا١تصداةحت: وكاإلحت ااٟتىاإلحت اإلوقجةحت  اٟتىاإلحت ا  ا١تصداةحت اٟتىاإلحت نوجىم "ٮتمئ  551- 

 اإل ي  ن دنحت جُف "397اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. .  اخدى    
 119. 
نددد  مبددد  اإل ددددكحت   دددد ا١تىضدددى : جفددد اى اٟتدددىان  1411/ 8/ 29   اإلمددداىيخ: 71  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي552- 

  .   133   1  يفنإلمئك  واإل ي 
وا١تعةدداى     13  و 7     2/11  اإلبهد     1ا١تعةدداى اإل دداذ ىمددم  . ادلعػػاي  الشػرعية ةبدحت االدبحت وا١تدامعددحت إلئهالادا  ا١تاإلةددحت اللدهنةحت.  553-

   .280  وا١تامه   274     6/3   اإلبه   16ا١تعةاى اإل داذ ىمم  و     103  و 96    12/6     اإلبه  7اإل داذ ىمم  
 .119     399اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدحت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. انا 554- 
        177   و     721 و    714 اإلادداال  . ىمدم الفتػػاكل الشػرعية يف ادلسػػا ل االقتصػػادية ةبدحت اإلومدىى واإلدمابددحت اإل دداةحت إلبةددت اإلمهىيد  اإلكددىييت. 555- 
 .176   و 162   و 157   4يف
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حتقيق ادلناط يف الوكالةادلطلب اخلامس:   

 حتقيق مناط الوكالة يف دفع فوات  اذلات  كالتلكس كادلاء كالكهرتء
 ا٢تددات  واإلددمئك  ائددق ا١ت ددًتكُتاإلكجدددنة وا١تدداة و ١تالاددا   اإلىامبددحتاددىاتَت اإلدلددىم     ددد  ا٢تةبددحت يف نادديفإلحت 

  ا١تعهةحت.   حاانتم   ٖتىيئجا جُف ا١تالاا  ا١ت ًتكُت  او حاهجا ن ن    ا  ومبض تئي اإلدلىم
 مبةد  اإلىكاإلدحت اد  ا١تالادا  يف اإلم صدة   وم  ىا  ا٢تةبحت مىا  مةام شدكحت اإلدام ذ ب إليس حة  ج ه ن   

نوة   تموه  ا١تعاو دحت يف تةادَت اأاة اٟتقدىق  و٢تدا اإلقةدام بد إلي ٣تداانً  و ذ ااهال حاهحت ا  ا١تكئوُت ن أاة  و 
 . 556 جا او اخ  امد٠ت نحت اهها

 ددًتكُت وٖتصددةئجا إلئهالاددا   واههددت ائددق ادد  ا١تحققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلىكاإلددحت يف اأاة اإلوددىاتَت 
    ه ا٠ت نحت ٣تاان او أبمد.   واما   اإلقةام  دإلي

ن تقددىم بهدداة ائددق طئددب ااددحت لإلئها " ومدد  مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت نددا يىااددمل دإلددي حةدد   صددت ائددق ا دده: 
اإل دددةكا  واإلكهبةدددان   بم صدددة  حقدددىمجم إلددد ى اإلغدددَت  وأاددد  انإلمزاندددا  اإلددديت ائدددةجم  ن ددد  ٖتصدددة  اإلعهدددهة 

يد ا  جاإلعهدهة  و  لدجم واإلصدكىك اإلديت ٯتمئكجدا اد  ا  واإلكدبىان دن  ٦ت   ذ ائةه ند  له ا  الوله ا  ا 
ن ا تم  و٭تدمل ٢تدا انادحو ب ا  ا١تام قا  ائةجم ند  دإلدي  وخصدهجا ند  امةهمجا يف حاا م إل ى ا١تالاحت  

  . 557 "إلةجمجو ن  وكهاجم ائق   ه ا٠ت نا  اه  تق ٯتجا امدا ن  ا١تاموة ي  ا قخ 
 ٬تدى " : نبةهدحت ا ده كهدا حققدت  ةبدحت بهدي اإلدبهأ نهدامل اإلىلداطحت يف  د ه اإلعهئةدا  وامدا   ائةجدا اإلدلدىم

إلئبهي ان  أيخ ىٝتا - اه ولاطمه يف ل اأ اإلوىاتَت- ن اإل دكحت ا١تا أ  ودإلي ٢تا  نقاب ج حمه د ه  ا٠ت ندحت 
لىاة اكان ا   اإلدلم نبئغا نقطىاا ام ابحت  ن  ٥تصىنحت  ا١تبئ 558 "ا١تا أ . 

 حتقيق مناط الوكالة مع النلر تدلتالت
  امد نعدُت يمودمل ائةده نادبقاً  وامل المواد  شدكحت اإلدام ذ ا  حكم شداة بواا  إل خص بعق  وكاإلحت 

ائددق اإل دد    وانتودداق ائددق اقدد  اإل دد    وكدد إلي أادد  اإلدد ه   لددمهىن ادد  ا١تىكدد  إبمددداة اإلمدديفنُتحةدد  جهنددا 
نلددًتأاأ اإلددد ه  نددد     واإل ددد   اإلمددديفنُت ا١تاددمه ا  اإلهامئدددحت إلئهئكةدددحت وبددىاإلةص كددد اإلميفكددد  ندد  فددد حت   بعددد إلئبدداا  

 ٕتدحتٚتة  ٥تاطد وتبعحت ا١تئكةحت ا ا ا١تااوإلةحت ا١تًتتبحت ائدق ا خطداة اإلهاا١تاإلي ا١تىك  اه  اإلمائةم  واإل ي لةم ه  
                                       

إلوىاتَت ا٢تات  واإلمئك   ا١تىضى : ٖتصة  اإل دكحت ه  1411/ 8/ 29   اإلماىيخ: 70اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي556- 
     .132   1  يفوا١تاة واإلكجدنة

 .471    2/5/1  اإلبه      28داذ ىمم  . ا١تعةاى اإل ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 557- 
 .114     384اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 558- 
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  إلمعئةها  ا١تىك  افهنا لمم هئجا.حت خاإلوا١تا  ااهال شدكحت اإلدام ذ و 
 ةابدحت اد  ا١تىكد   شدديطحت ان يكدىن  وَف تد ا٢تةبحت نا عاً ن  تقاضذ اإل دكحت امداً نعةهاً إلقةانجدا بمئدي ا اهدال  

اإلدام دذ أبي ند  ا١تبداإل  اإلديت تاأيجدا اهده    ده جن كدان ند يها ٢تدا أبي ند  تئدي ا١تبداإل   ادفن  ا١تىك  ن يها إل ددكحت
جضدددااحت إلئقدددددض  اددددفن كا ددددت ا١تدددد   اإلزنهةدددحت بددددُت أادددد  اإل دددددكحت ادددد  ا١تىكدددد   امد دددا لددددةكىن نقابدددد  تئددددي ا اهددددال 

  ند  تقاضدةجا امدد  اد  والمةوااجا مصَت  م اً  وم  مد  ااأ  اإل دكحت ائق اإلمادانح  دا ند  اههاجدا اده ندا 
تقاضدذ ا مدد ائدق  د ه اإلىكاإلدحت  ااهال اإلىكاإلحت  انا جن كا ت ا١ت   اإلزنهةحت طىيئحت و٘ت   اهئةاً ٘تىيه إلئهىك   افن  

 . 559 ا١تخمئطحت بقدض ن ٬تى 
خدد  امددد  احققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلىكاإلددحت يف مةددام اإل دددكحت إبمددداةا  شددداة بوددااحت إلئعهةدد   وامددا   

 وعددا   دشددديطحت ادد م ن يى ةددحت ا١تىكدد  إل دددكحت اإلدام ددذ  ودإلددي لدد ا إل ىيعددحت اإلدددن ندد  مددداة مدددض مدد إلددحت  ائددق اإلىكا 
اددفن أاعددت اإل دددكحت ادد  ا١تىكدد  وندد    مبوددت نهدده خددهل اددًت   نهةددحت مصددَت    ىبددىي حت إلمهىيدد  ةددٖتةدد  اإلعهئ اإلدديتو  
  ى  ل ا إل ىيعحت اإلدن.ٕت ائق اإلىكاإلحت اقط  وجن افهنا ن يماانح  ا ااأ  اه نا   ن  اخ  ا مد   

  وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت ان اإلىكاإلحت ا١تموههحت ا مد  يم قدمل اةجدا نهدامل المداى  حةد   صدت ائدق ا ده:
  . 560 " ى ماحكام الاجدا كا ت اإلىكاإلحت أبمد تطبمل ائةجا "

  

                                       
ٟتاان شدخص  بواا  ا١تىضى : شداة اإل دكحت ه  1411/ 10/ 13   اإلماىيخ: 94اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي559- 

       .162 -161   1  يفآخد وامل اق  وكاإلحت
 . 392    ن    4/2  اإلبه    23. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 560- 
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 التأميفيف ناط ادلحتقيق  :ادلبحث الرابع

 التجارمادلطلب األكؿ: حتقيق ادلناط يف التأميف 

 حتقيق مناط احلاجة ادللحة يف التأميف التجارم
  ائهدددددا أبن يف تعانهتدددددا ا٠تاىمةدددددحت   561 الموادددددد  اإل ددددددكحت اددددد  حكدددددم الدددددمخ انجا اإلمددددديفنُت اإلمنددددداىي

 .  اإلميفنُت اإلمناىيا١تعانه  ا٠تاىمةحت ن ٯتك  ان تمم أون 
ن خدددهل يف مدددىا ه بدددُت ائهددداة اإلعصدددد  إلكددد   -اإلمبددداأِف -ومددد  بةهدددت ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت ان اإلمددديفنُت اإلمعددداون

اةده بدُت النحدحت وا١تهد  واإلمىمد  واإلمهةةدز بدُت  آىاؤ دماإلميفنُت اإلمناىي اخمئ  اةده اإلعئهداة ا١تعافددون  امعاكادت 
ي جدد اٟتامدحت ا١تئ دحت إله دام اإلمديفنُت واد م بعض ا ىااه  وإلك  حنمه ائها أبن حننجدم تبد و نمكاابدحت  واإلىامد  

ومىأ ٚتعةا  إلئميفنُت اإلمعاون يف اإلبهأ اللهنةحت تامىاب ٚتة  اٟتامحت  جضااحت جُف ان نع دم اإل دبجا  ا١ت داى  
 م  تدأ ائق اإلميفنُت اإلمعاون ايوا.افهنا يدأ ا اجملةزون اإليت ن  ا١تا عُت إلئميفنُت اإلمناىي و 

شددددكحت  ٦تاىلدددحتَف تدددد ندددا يىمدددب انادددًتاض ائدددق إلددد ا  اإلمنددداىي  ده اإلمددديفنُتي جدددد إلئجةبدددحت ندددا يىمدددب ٖتددد وَف
ن ي دده  اإلمدديفنُت  و دد ا اإلكددهم -اإلمدديفنُت مندداىي يف نعانهتددا اإل ددداةحت اإلدديت ٖتمددايف اةجددا جُفاإلمدديفنُت إلئاإلدام ددذ 
انممصداأيحت اٟتندل نمعاىضدحت يف اإلمديفنُت اإلمنداىي  واٟتامدحت نئ دحت جإلةده يف ٚتةد  اجملدان  ودإلي  ن  -ائق اٟتةا 

 اإلعانحت  واإلىمااةحت ا٠تافحت. 

واوفددت ا٢تةبددحت إبي دداى جمددداة اإلميفنةهددا  إلدد ى نالاددا  اإلمدديفنُت اإلمعدداون  كئهددا كددان دإلددي نةاددىىاً إلئ دددكحت 
 ونماعاً ٟتنم اقىأ ا وحاماتاس جد ن خهل اةه بُت اإلعئهاة.

ابد هللا  ب  نهة   ومد  ٖتودظ ووم  ائق اإلقداى اب هللا ب  اقة   وفاٌف اٟتصُت  ونصطوق اإلزىما  واب هللا
 . 562 اإلباام  و ص ٖتو ه: نمىم 

ذ نهدامل اٟتامدحت ا١تئ دحت يف اإلمديفنُت ايفمدا   اإلمديفنُت اإلمنداىي أون اإلمديفنُت ائدق اٟتةدا    حققت  ةبحت اإلدام
  اةده ام نمىمودا بااب هللا اإل ىداقاإلمعاون حال تةاده خدوما ن  ا٠تهل  وم  ٖتوظ ائق   ا اإل واوفت نإلميفنُت  

   ا١تهامل يف انخمهل يف اإلمطبةقا  حىت ضه  ا٢تةبحت اإلىاح  . ٦تا ي ل ائق اهد ٖتقةمل 

                                       
ياهد اةجا  ا١تعاوضا  ا١تاإلةحت اإليت  اإلمقئة ي: " ى اق  نعاوضحت ناإلةحت يامج ل اإلدبح ن  اإلميفنُت  واه  وتطبمل ائةه احكام  اإلمناىي او اإلميفنُت561- 
. ا١تعةدداى اإل ددداذ ىمددم ادلعػػاي  الشػػرعية ةبددحت االددبحت وا١تدامعددحت إلئهالاددا  ا١تاإلةددحت اللددهنةحت. .  اإلغدددى  وحكددم اإلمدديفنُت اإلمقئةدد ي ا دده ٤تدددم شددداا" 
 .  438   2اإلبه     26 

الدددمخ ام اإل ددددكحت إلئمددديفنُت مدددىا  ا١تىضدددى :   دددد  1410/ 12/ 6   اإلمددداىيخ: 40اإلقدددداى ىمدددم   . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي562- 
 . 78 -76   1اإلمناىي  يف
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يف اإلمديفنُت  انشدمهال ائدق اٞتا دب اإلمعداونوم  حققت  ةبحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت نهدامل اإلغددى اإلةادَت ند  
واحش يف اإلميفنُت ائدق اٟتةدا   اإلوعئذ ايفما ته  بةهها حققت نهامل اإلغدى اإل يكىن يف ح وأ اإلودى  اإلمناىي اإل ي 

يف دإلددي ناددئي  ئكتطه اههعمدده  ومدد  لددضددبجضددااحت إلعدد م  اةدده نقدد اى اإلقاددط أون اإله ددد إلئودددى   قكى دده يداادد
   مدىا ه يف اد   كد  وا 563 ىمدحت وناديفإلحت اإلب تعاو ةا ناميف احت ٔتادئي   دام اإلعامئدحت وونة ا١تدىان   تى ي  ا١تخاطد 

 .  564اماوى
اد م  إلوعئدذ حدال  جما   اإلميفنُت اإلمناىي يف حال اٟتامحت جن كان ٔتق اى اإلوددى اُفجوم  د بت  ةبحت اإل كحت  

"جدا َف تمددىااد شدددكا  قنددُت جلددهنةحت  وكا ددت  هدداك حامددحت لمددداة  لددهنذ حةدد  دكددد  ا دده: ال تددىاد اإلمدديفنُت 
ت اد   وال وند    ك دو   565 اإلميفنُت  وكا ت اإلمعىيودا  ٔتقد اى اإلوددى اإلوعئدذ اده أبا بد إلي جن شداة هللا"
"تبدُت إلئنهدحت ا م داى شددكا  اإلمديفنُت  اٟتامحت إلئميفنُت اإلمناىي يف ظ  ا م اى اإلمديفنُت اللدهنذ اههعمده نبةهدحت ا ده: 

مددا  نعجددا اإلمعاندد  ندد   اللددهنةحت وكدد إلي شدددكا  جادداأ  اإلمدديفنُت اللددهنةحت  ٦تددا تدتددب ائةدده  وال اٟتامددحت اإلدديت 
ي تىفدذ اإلئنهدحت ا١تادئهُت وا١تصداىل وا١تالادا  اللدهنةحت أبن وبهداة ائدق دإلد  شدكا  اإلمديفنُت غدَت اللدهنةحت.

  . 566 اللهنةحت حة ها وم    اإلمزانا نإلمعان  اٟتهل" يكىن تعانئجا نىمجا جُف شدكا  اإلميفنُت 
إلكهجددا ، 567 ُف ٖتددده اإلمدديفنُت اإلمندداىي كهددا  صددت ائددق دإلددي يف ادد   ضددىابطجد بددت  ةبددحت بهددي اإلددبهأ و 

نإلغدددض  وأاددت اٟتامددحت ا١تالددحت جإلةدده  كددالإلزام ندد  مجددحت  حاإلددحت ادد م ومددىأ قنددُت تعدداون وال يف  ةها اما تدده الددم 
 تعداون قندُت شدكا  يىم  َف جدا" تق يد اٟتامحت بق ى ا  حة   صت ائق دإلي نبةهحت ا ه:  جشدااةحت  ن  ندااا   
توذ  نإلغدض اةام ٌت  ن ٖتده اإلميفنُت نا اإلمناىي ت اى جإلةه حامحت  نالحت كاإلميفنُت اإلص ذ  ن غدهة الدعاى 
اإلعدهيف واإلد واة اإلد خ  إلد وي  اد وأ وكدالإلزام  ند  اٞتجدا  الشددااةحت ائدق ان يداادق يف دإلدي تقد يد اٟتامدحت 

 . 568 "بق ى ا
اإلمددديفنُت اإلمنددداىي  جضدددااحت إلم قةدددمل نهدددامل اإل دددبه  اهددده يف ذحققدددت ا١تعدددايَت اإل دددداةحت نهدددامل اإلغددددى ا١تهجدددبةههدددا 

                                       
وا دد   وا١تالاددا   واإل دددكا   ن كدداإلى اىا  ا٠تطدديف  حددىت ٬تعدد  نهجددا ا دد  اإلدد يىا   يىلدد  تطبةقددا  اإلعامئددحت  اإلدديت تدد ا  أيددحت اهدد  ندد     ددام اإلعامئددحت 563- 

تعداون يف أاد  اإلد ا   وبعدض اإلوقجداة يىىهده جدا َف يكد   بةهجهدا  اةكدىن    اإلهقان  . ونة ا١تىان :  ى اٗتاد ن  ن مبةئحت إله شخصا يهافدده اٟتدل
 ةبدحت اإلومدىى واإلدمابدحت اإل دداةحت إلبةدت   وٛتايمجدا ند  اإلغداىا  واإلئصدى .  إلدداة  اإلع دَت  ٠توداى  اإلقىااد  نا يعطدق   ذ  . واإلب ىمحت:  هاك مديب واىث
 .259    273  اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصاديةاإلمهىي  اإلكىييت. 

  236 -235         245     ادداال اإل ىمددم . الفتػػاكل الشػػرعية يف ادلسػػا ل االقتصػػادية ةبدحت اإلومددىى واإلدمابددحت اإل ددداةحت إلبةدت اإلمهىيدد  اإلكددىييت. 564- 
  .602 -600 و   260         274     اإلااال  ىمم   259         273  اإلااال   ىمم 
 . 339    14/7 . فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 565- 
  .63 . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 566- 
اإلوددابط   111     369اإلوددابط  . الضػػوابا ادلستخلصػػة مػػن قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية لبنػػك الػػبالدانا ددحت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت إلبهددي اإلددبهأ. 567- 
 .183     603اإلوابط    181     593اإلوابط    159     527اإلوابط     158     523 

 .181     593اإلوابط  . ارات اذليئة الشرعية لبنك البالدالضوابا ادلستخلصة من قر انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 568- 
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ُف ناددئي اإلاددهحت حةدد  ىوى ناددئم وافدد ان جدنمدده ناددمه   يف دإلددي  بعددض اإلعئهدداة  ا وا١تقدداند  اهدد   نإلددد   
كهدددا    ائةددده ولددئم اددد  بةدد  اإلغددددى  هنع هللا يضر مددال:  هندددق ىلددىل هللا فدددئق هللا   ديدددد   اإلادده  وغدددَت م بادده  م اددد  اا 

 وىتدده بنهجددا اإلقددداى اإلصدداأى ادد  ٣تهدد  اإلوقدده اٍللددهنذ و مددداىا  اجملددان  اإلوقجةددحت  ُف ناددئي جدإلددي  يف الددمه   
يف  وىتدده اإلعاشددد  ب١تهئكددحت اإلعدبةددحت اإلاددعىأيحت نمددداى ٣تئدد   ةبددحت كبدداى اإلعئهدداة واإلدد ي اكدد  ه  1398  ا وُف اددام 

  . 569   9/2  9ىمم اللهنذ اإل وِف  ومداى ٣ته  اإلوقه  ه  1397/ 4 /4 بماىيخاإلداض 

 واةها لبملس بةان  هد ٖتقةمل ا١تهامل ائق اخمهل اإلمطبةقا . 

 إصدار بطاقة )في ا  بتأميف تلقا يحتقيق ادلناط يف 
تئقدااذ ٟتاند  اإلبطامدحت اإل  بةدحت  قندُت  يف جحوداىن  شدومل ندكدز اإلوةدزا لفد اى اإلبطامدا  اإل  بةدحت  انإلمدزام 

انديكددذ  و  دددا إلطئددب شدددكحت  حدد وأ نااددحت وٜتاددُت اإلدد  أونى  ضدده ىاأث اإلاددود ْتدداددداأ الدددته ضدد  اإلىاددا   و 
اخطداى اخددى نمعئقدحت نإلادود  حةد  امدًتح قندُت  اإلدام ذ جاواة دا نهده  اقد  ُت اإلمىاادمل ائدق تقد ه قندُت ضد  

اإلهوقدا  ة إلقداأونى  وقندُت   وأ ناايت اإلد  خهل اإلاود او ا١تدض ْتان  الفابحت نٟتىاأث ْتاإلعهيف  يغطذ
  اإلاود. يفاإلبطامحت اههاة اإلاود  وقنُت ض  اق ان وجتهل ا نمعحت  عهالنلم دتبطحتاإلقا ى ةحت ا١ت

   .40مداى ا ىمم  ٔتىضى  اإلميفنُت يف هجا أتا ف ى  ان تكموذويف دإلي مدى  ا٢تةبحت  
وددظ اإل ددةخ ابدد  هللا ٖت  ابدد  هللا بدد  نهةدد   و اقةدد   فدداٌف اٟتصددُت  نصددطوق اإلزىمدداا١تىمعددىن: ابدد  هللا بدد  

 . 570 اإلباام و ص ٖتو ه: "نمىم "
نُت اإلمنداىي  وادد  اإلمدديفنُت ائددق يفاإلمدد ادد  اكد    ةبددحت اإلدام ددذ يف  دد ا اإلقدداى ائددق نددا فدد ى نهجدا ناددبقا

وادددمل ىاي   يف ا١تاددديفإلحت جن ٖتقدددمل اةجدددا نهدددامل اإلمددديفنُت ائدددق اٟتةدددا أ ى اى إلددد ددد ه اإلصدددىى  ا اٟتةدددا   ويوجدددم نددد  دإلدددي ان 
  اإلميفنُت ائق اٟتةا  افهنا ٕتى . ن   تن خئجو   ٕتى هنا ن فا ا٠ت اة 

بةههددا كددان ٢تةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت ىاي آخددد يف اإلمدديفنُت ٟتهئددحت بطامددحت اةددزا اإل  بةددحت  حةدد  امددا   اةدده 
اإلميفنُت ض  اٟتىاأث ْت وأ اإل يحت اإل داةحت ونا  اأ يصدل يف ومدىه ا٠تدَت  وند    ااداأ  اإله دد يف امىا دا نبةهدحت 

ض ن  حدمل اإلىىهدحت ون ٭تدمل إلئعهةد  اإلمهدا ل اهدا  اأ اد  اإل يدحت كى ده إلئىىهدحت  و د ا أادت ١تزيد  ند  اإله دد ان اإلمعىي
يف   يصددل  جداوندا  اأ اه    اإلمعىيض ا  اإلطىاى  يف حد وأ اإل يدحت اإل دداةحتامى يف   ه ا١تايفإلحت  وبع  دإلي ىا  

بطامدحت  ويكمدب  د ا اإلدهص إلئهادموة  حاند  ،او افد ان اإل يدحت" اإلوةدزا "ومىه ا٠تدَت بعد  جشدعاى فداحب اإلعهمدحت
  وندد    مدد أ  ا٢تةبددحت اإله ددد يف  دد ا ا١تىضددى  بعدد  جضددااحت بهدد  م يدد  ائةجددا  ادددا  او وىهمدده ا١تاددموة ي  اإلوةددزا

                                       
 .  447    26. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 569- 
  بطامددحت  اةددزا  بمدديفنُت تئقددااذا١تىضددى : جفدد اى  ه 1410/ 12/ 6   اإلمدداىيخ: 46اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي570- 
  .93 -92   1يف
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اإلمعدىيض اهجدا   يكدىن أون اإلدهو    ويف اٟتدىاأث ا١تصداىي  اإلوعئةدحتيف حد وأ معىيض اد  ا ضدداى والفدان  اإل
بةددت اإلمهىيدد    إل ددداةحت  اددفدا  اأ نبئدد  اإلمعددىيض ادد  مةهددحت اإل يددحت اإل ددداةحت اددفن اإلعهةدد  يوددىض بقىاادد  اإل يددحت ا انقةدد 

حاإلحت اإلىاا   واندا ندا أون  ىا  ا٢تةبحت الم هاة أا  اإلمعىيض يف و  اإلكىييت نإلمصدل يف   ه اإلزاأ  يف ومىه ا٠تَت
هىيدد  اإلكددىييت ٖتقةددمل ا١تهددامل يف   و كدد ا اقدد  مدد أ   ةبددحت بةددت اإلم 571 حتيف حدد وأ اإل يددحت اإل ددداة ايفما تددهدإلددي 

 دد ه ا١تادديفإلحت ادد   ندددا  حةدد  خئددت ا١تددد  ا وُف الحاطددحت ن١تىضددى   ٦تددا الددم اق اإلمعقةددب ائةدده اث ةددحت نٟتامددحت 
 ١تزي  أىالحت  ون    ُت اإله د اةجا بع  جضااحت به  م ي  ٢تا.

 ادلطلب الثاين: حتقيق ادلناط يف التأميف التعاكين

  نركة أتميف تعاكنية جبعة لشركة الراجحيإنشاء  حتقيق ادلناط يف 
   بعددحت إل دددكحت اإلدام ددذ كئةددا او  572 المواددد  اإل دددكحت ادد  حكددم ج  ددااجا شدددكحت قنددُت تعدداون او تبدداأِف

 ن اىكحت ن  جح ى ا٢تةبا .  
ويف دإلدددي بةهدددت ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت ان ا١تدددا عُت إلئمددديفنُت اإلمنددداىي يددددون ج  ددداة نالادددا  قنةهةدددحت إلاددد  اٟتامدددحت 

ن يقصددد  نهددده انلدددًتنح  بددد  تددددأ ا ندددىال اإلزااددد   اددد  تعىيودددا  ا ضدددداى جُف  -تبددداأِف -بمددديفنُت تعددداون ٤تدددض
ٗتوددض ا ماددامل وندد    ا او تىلددةعجا  مطددىيد ااها٢تددبامددا  ا١تالاددحت اإلميفنةهةددحت  او ْت يددمم ج وامجدداا١تاددميفنهُت او 
ون شددددي ان اإلعهدددد  اإلمعدددداون اإلدددد ي يقصدددد  بدددده لدددد  حامددددحت اجملمهدددد   وجغهدددداؤه ادددد  شدددددكا  اإلمدددديفنُت إلئهاددددمقب . 

مددد  و  اإلمنددداىي والدددمب اأ ا وم دددعجا   دددى نددد  ا اهدددال اٞتدددااز  شددددااً  بددد  إلددده ومددده أب ددده نددد  وامبدددا  اإلكوايدددحت.
 عدبةحت اإلاعىأيحت اإلميفنُت اإلمعاون وأات جإلةه. اما    ةبحت كباى اإلعئهاة يف ا١تهئكحت اإل

اقةددام شدددكحت اإلدام ددذ إب  دداة شدددكحت قنددُت تعدداون يادد  هغددد  يف اجملمهدد  اللددهنذ  ويددىيف حامددحت الالددةحت 
يدمددددق ان ت ددددان ائةجددددا  ائددددق ان تئمددددزم شدددددكحت اإلمدددديفنُت اإلمعدددداون إبمددددداة نعانهتددددا ٔتددددا ن يمعدددداىض ندددد  اإل ددددديعحت 

 . 573 اخ اً وجاطاةً  اللهنةحت  وتمنهب اإلدن
نبةهددحت أبن إلدده ومدده ٬تعئدده ندد   ه حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل لدد  هغددد  اٟتامددحت يف اإلمدديفنُت اإلمعدداون ايفما تدد

                                       
اإلاداال  ىمم   .257         271     اإلااال  ىمم . الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 571- 
 .166 -164   4يف       724    اإلااال  ىمم   .164   4   يف    723    اإلااال  ىمم   .258         272     

ا خطداى  ودإلدي  اللهنذ: " ى اتواق اشخا  يمعدضىن  خطاى نعةهحت ائق تهيف ا ضداى اإلهاشبحت اد   د ه  اإلمعاون او اإلمباأِف او اإلميفنُت572- 
نادمقئحت   فده وق   إلده دندحت ناإلةدحت اإل خصدةحت انامباىيدحت  و  ائق الاا انإلمزام نإلم    ويمكىن ن  دإلي فه وق قنُت إله حكدم  اشًتاكا   ب ا  
جأاى   دد ا  ودإلددي طبقددا إلئددىااح واإلىاثاددمل. ويمددىُف  ا١ت ددًتكُت ندد  مددداة ومددى  ا خطدداة ا١تددان  نهجددا   نهدده اإلمعددىيض ادد  ا ضددداى اإلدديت تئ ددمل احدد   يددمم 

 ةبدحت االددبحت .  اإلصده وق" لدم هاى نىمددىأا  تقدىم إبأاى  ااهددال اإلمديفنُت وا ٥تمدداى  ند  ٛتئدحت اإلىاثاددمل  او تد يده شددكحت ناددا٫تحت أبمدد  اإلصده وق  ةبدحت 
 .  438   2   اإلبه  26. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعيةوا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 

 ةدحت  بعدحت  دد. ا١تىضدى : مدىا  ج  داة شددكحت قندُت تعاو 1410/ 12/ 6   اإلمداىيخ: 42اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي573- 
  .87 -86   1  يفإل دكحت اإلدام ذ 
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  واإليت يدمق نهجا اإل ىان  ن ًتطحت انإلمزام ن حكام اإل داةحت وٕتهب اإلدن أبشكاإله. وامبا  اإلكوايحت   
ن "نامه  ن دواةحت اإلمديفنُت اإلمعداون اإلمبداأِف وانممهدااذ وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا ياي  دإلي نبةهحت ا

إل ى اإلوقجاة ان اإلغدى غَت نداهد يف اقدىأ  ا١تعئىم  ا ه ماام ائق اإلمعاون واإلم    وإلة  ائق الاا ا١تعاوضحت  ون  
ومدد    ون.ا نددد نإلمعددا وا حاأيدد  اإل اإلددحت ائددق  اإلم اددا  اهدد  ا١تاإلكةددحت  وتدد ل ائددق  دد ه ا١ت دددواةحت ا ا  اإلك ددَت  

ف ى ٔت دواةمه مداىا  ن  ٣ته  اإلب ىث اللهنةحت اإلماب  إلك  دد اإل ددي   ومدداى ٣تهد  اإلوقده اللدهنذ اإلمداب  
  حةدد   ددص ائددق:  ان اإلعقدد  9/2  9اللددهنذ ا١ت دداى جإلةدده آ وددا  ومددداى ٣تهدد  اإلوقدده اللددهنذ  إلدابطددحت اإلعدداَف  

ُت اإلمعداون اإلقداام ائدق الداا اإلمد   واإلمعداون...  كهدا ا ده َف اقد  اإلمديفن افىل اإلمعان  اللهنذ  دى  اإل ي ٭تًتم 
    . 574 ن  اقجاة اإلعصد" ٮتمئ  يف مىا ه اح  

  

                                       
 .  447   ا١تامه   26. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 574- 
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 حتقيق ادلناط يف التمويل مبصرؼ الراجحي  :الفصل الثالث

  كادلراةة كالسلم بيوع األجلحتقيق ادلناط يف  :ادلبحث األكؿ

   يف بيوع األجلادلطلب األكؿ: حتقيق ادلناط 

 حتقيق مناط بيع األجل تلتقسيا يف بيع السلع 
ائددق بةعجددا    مجددا مةه  ا كاندد لدد اأندد    وبودداا   الددمجهكةحت الددئع اجاشدددا المواددد  اإل دددكحت ادد  حكددم

 .نإلاعد اإل ي ٭تقمل اإلدبح إلئ دكحت  و اههاجا نإلمقاةط ا١تديح
 . 575 شدااً نإلمقاةط مااز  ام  ان شداة اإل دكحت إلبوااحت وبةعجا ائق اهةئجا بة وم  بةهت ا٢تةبحت 

بدددُت  حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل بةددد  ا مددد  تقادددةطا يف  ددد ه اإلصدددىى   ويبددد و ا ددده ن خدددهل يف دإلدددي 
كه٫تدددا  ا١تامددد  او اإلبةددد بةددد  اإلمقادددةط" ا٢تةبدددا  اإل دددداةحت  حةددد  د بدددت  ةبدددحت بةدددت اإلمهىيددد  اإلكدددىييت جُف ان: 

بودددض  اأ  ائددق ا١تدد ي   اإل دددكا  اإلمناىيددحت تمعاندد   ددا فدد ةح وإلددة   هاإلددي نددا   شددداذ  غددَت ان اإلصددىى اإلدديت 
انددا جدا كدددان لدد اأ اٟتدددمل نهنهددا ائدددق  ٤تدندددا   جدا قخددد ادد  اإلاددد اأ بعدد ى او بغدددَت ادد ى  دددى اإلدد ي ٬تعددد  اإلعقدد 

 . 576 "ها شجد او اإلاهىا  اه شذة اة

  ادلراةة لآلمر تلشراء يف مسألة بيع السياراتحتقيق مناط 
حددىل ىغبددحت بعددض وكددان  بةدد  اإلاددةاىا  نلاددهن ادد  بةدد  لددةاىاتا يف اإلصدد   واجملدده   وىأ الموادداى 

حة  تى   وكاإلحت بة  اإلاةاىا  الادهان  ا٠تافدحت ب ددكحت اإلدام دذ  وند    تىمده  نإلمعاون ن  شدكحت اإلدام ذ  
دام دددذ اإلادددةاى  جُف شددددكحت اإلدام دددذ  ونددد    تبةعددده شددددكحت اإل اإلداغدددب ب دددداة تئدددي اإلادددةاىا  نإلمقادددةط إلةددد  ب 
  ا١تطئىبحت  ن  المةواة اإل دومل اإل داةحت اإله نحت إلئبة .

جن بعدد  ٘تئكجدددا  وَف تددد ا٢تةبددحت نا عدداً شددداةاً ندد  دإلدديس طا١تدددا ان شدددكحت اإلدام ددذ نئمزنددحت أبن تبةدد  اي لددةاى  
 . 577 وحةا تا اٟتةا   اإل داةحت

ن  قكة  ا ائق اإلمهئدي واإلقدبض مبد  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل ا١تداْتحت إلآلند نإل داة يف   ه اإلصىى   
مددااز جن َف تكدد  تئددي اإلاددئ  " اإلقددبض  بوددااحت مبدداإلبةدد  اإلبةدد   بةههددا د بددت  ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت جُف ان 

                                       
 .43   1  يفا١تىضى : اإلبة  نإلمقاةط ه 1410/ 1/ 1   اإلماىيخ: 18  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي575- 
  .55    598اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 576- 
 ددددكحت يف اادددهن ا١تىضدددى : وضددد  الدددم اإله  1412/ 10/ 27   اإلمددداىيخ: 120  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي577- 

      .195   1  يفن  وكان  بة  اإلاةاىا  نإلمقاةط نإلص   
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   ويف دإلي اهد إلهخمهل يف اإلمطبةقا .  578   "طعانا  ن اإلهجذ ا  بة  نا َف يقبض نهصب ائق اإلطعام

   راء تلبورصةيف بعض صور البيع كالشحتقيق مناط 
ا٢تةبددددحت إل دددددكحت اإلدام ددددذ إلئخدددددويف ندددد  ا١تداْتددددحت جُف فددددة  الددددم هاىيحت الددددئم شددددداا  ا ىإلددددت اإل دددددكحت  ومجددددت 

ندد   ا١تمدامد  ا١تباشددد  نإلبوداا  اد  طديددمل بىىفدحت اإلبوداا  وا١تعدداأن يف إلهد ن   الدم هاى ا جُف الداإلةب اخدددى ونهجدا 
ادمىأاا  تعدًتل وت ددل ٔتنىمدىأ   إل ددكحت بوداا خهل احد  اإلىلدطاة ا١تعدًتل  دم نإلبىىفدحت  حةد  ت دًتي ا

ندا بدُت يدىنُت جُف اد   الدابة        ٖتدموظ نإلبوداا  أون طئدب ند  اهةد   وتقدىم اإل ددكحت بد إلي ائةجدا اإلبىىفدحت 
 نمعدضحت إلئهخاطد  اًتبح او ٗتاد او ٗتديف أون ىبح ون خااى . 
شداة كهةحت ٤ت أ   ٔتىافدوا   إلةىم ا ول ائق ون  ا ن ئحت ائق دإليس إل داة ا١تى ةىم ن ه  تمعام  اإل دكحت ن

نعئىنددحت  وبدد ه  نعئددىم  ويف اإلةددىم اإل ددان تاددمئم ادداتىى  اإلبةدد  وبةددان و٪تدداديف ندد  شددجاأا  ا١تخددزون اإلدديت توةدد  ٘تئددي 
بةههددا تكددىن تكئوددحت  ا ١تى ةدىم  ونهدد  شددداة اإلدام ددذ إلك١تى ةدىم ٖتاددب امددد  ٗتزيدده ائةده يف ا١تخددا ن ادد  كدد  إلةئدحت  

ائق اإلىلةط إلئبة  ائق شدكحت اإلدام ذ  حة  يودةوه ند  تكداإلة  اإلبةد  ائدق حادان شددكحت اإلدام دذ  قنةهجا 
وندد    تب دد  اإل دددكحت ادد  ن ددًتي  ٢تدد ه اإلبوددااحت  وتبددا  ائددق ااودد  ادددض يقدد م إلئ دددكحت  ويددمم اإلبةدد  ادداأ  يف 

حت ا١تعةهددددحت واإلدددديت ٗتىإلدددده ا١تخددددزون ا١ت بمددددحت نئكةددددحت حانئجددددا إلئبودددداا اإلةددددىم اإل اإلدددد   وتاددددئم اإلبودددداا  بماددددئةم شددددجاأا  
  المهنجا ن  ا١تامىأ .

وَف تددد ا٢تةبددحت اإل ددداةحت نا عدداً ندد  دإلددي  حةدد  جن تاددنة  اإلبودداا  يف اإلبىىفددحت نلددم ا١ت ددًتي وتاددئم ادداتىى   
ا١تبةد   ناداوإلةحتا١تامىأ  بمائةم اإلبواا  ا١تبةعحت يع  بةعاً ومبواً ٢تا  انمه إلئه ًتي  اإلبة  واإل جاأا  اإلصاأى  ن  

حاممجدا  اهد ٢تد ه ا١تعانئدحت جن  ىةئنداد م اإلوائدق اإل ددكحت  لدئطحت ائةده كا دت إلئبداا   قدهً كدانًه. نا تموههه ن  و 
مددداى  لاإلادددئم واانلمصدددها  و ا٢تةبدددحت ك اىشددد   جإلةجدددانلدددم هاى ا ندددىال اإلددديت َف تادددمط  الدددم هاى ا نإلطددددق اإلددديت 

  بمىاطدا لدابمل بدُت اإل ددكحت وا١ت دًتي لدماىاً إلمهىيد  ىبدىي اإلعهئةدحت وان ا٢تدا  د ه  ند  ٕتهدب اٗتدادا. ان ا٢تدوا١ت اىكحت و 
ائها أبن اإلمىل  يف   ه ا١تعانئحت مد  يعدىق اأاة اإل ددكحت إلىظداا  ا١تالادا  ا١تاإلةدحت   نهجا بقص  اإلمهىي  نإلواا  . 

 . 579 اللهنةحت وٖتقةمل غاا  انممصاأ اللهنذ
واإل ددجاأا   لددم ا١ت ددًتي وتاددئم اإلودداتىى  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلقددبض واإلبةدد  بماددنة  اإلبودداا  ن

يعمد  مدبض ا١تادمه ا  اإلصداأى  نلدم " اإلصاأى  ن  ا١تامىأ   وائق  د ا اإلعهد  حةد  مداة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت: 
اإلمعةددُت إلئاددئ  واإلبودداا  وا١تعدد ا  و٘تكددُت  اإلقددابض او ا١ت جددد  إلصدداٟته مبوددا حكهةددا ١تددا ٘ت ئدده جدا كددان ٭تصدد   ددا 

                                       
   . 98     6/15  . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 578- 
نددد   اإلمعانددد  يف شددداة اإلبودداا  ا١تىضددى : ه  1412/ 10/ 30   اإلمدداىيخ: 125  اإلقددداى ىمدددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػػي579- 

  .201 -199   1  يفخهل بىىفحت إله ن
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  . 580 "ل  ا  ن   بىإلةصحت اإل    وشجاأا  ا١تخا ن اإلعهىنةحتاإلقابض ن  اإلمصد 

 حتقيق ادلناط يف البيع مع أتجيل تسليم البضاعة كالثمن
س حةد   ىيدخ نادمقبئذ ُف جبةد  ند  قمةد  أاد  اإلبودااحت واإلد ه  بةهدت شددكحت اإلدام دذ اهندا ٕتددي اهئةدا   

ودددظ شدددجاأا  وٖت ن اإلبوددداا ٗتدددز ونددد     جدددا.ٙته وتددد ا  ا   نددد هو ولدددةط او بوددداا  نددد  ندددىىأ انعددداأن ت دددًتي 
نهجدا  ابة  اإلكهةدحت ا١ت دًتا  او مدزةون    تاح  اإلبهىك كيفناان .  ا١تخزون إل ى جح ى شدكا  حوظ ا وىاق او 

ائهدا  ند ه  ههحت اشجد ببع  اًت  ٤ت أ  إلئ دكحت ئه ًتي واإل ه  إل ائق ان تائم اإلبواا  ن    ن هطدل آخد إل
بدُت   ى  اإلبواا  ونىافواتا وٙتهجا الاداأي والٚتاِف وك إلي  ىيخ أاعجا والدمهم ٙتهجدا يموه ن اق  اإلبة  أب

شدددددكحت اإلدام ددددذ نصدددداىي  اإلمخددددزي  واإلمدددديفنُت وحوددددظ  تدددد ا  خددددهل اددددًت  اإلمخددددزي  و   اإلدام ددددذ وا١ت ددددًتي  ن .
   ا.ا١تهئىكحت ٢ت اإل جاأا  ائق اإلبواا  

ن يكدىن بةد  كداإلئ  حدىت  بده يف اإل ندحت واد م انإلمدزاما١تبةد   عةدُتشديطحت ت يف دإليستد ا٢تةبحت نا عاً شداةاً وَف  
 . 581 بكاإلئ    ه نهجذ اهه

وادد م  حققدت  ةبددحت اإلدام دذ نهددامل اإلبةدد  ند  قمةدد  تادئةم اإلبوددااحت واإلدد ه  ن دًتطحت يف دإلددي تعةدُت ا١تبةدد  
 .  انإلمزام به يف اإل نحت

نىفددىاحت يف  اإلبدد إلُت غددَت مددااز  لددىاة اكا ددت اإلاددئعحت بةههددا د بددت ا١تعددايَت اإل ددداةحت جُف ان اإلعقددىأ ا١تامئددحت 
٬تدى  قمةد  ىاا ندال اإلادئم  اإل ندحت ام نعةهدحت  ٤تققدحت يف دإلدي نهدامل تعهدَت اإلد نمُت  وندا دكدده اإلوقجداة ند  ا ده ن 

وجُف دإلددي د بددت  ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت حةدد  لددبئت ادد  اإلبةددى     582 و١تخاإلوددحت اإل دددمل ١تقموددق اإلعقدد 
 د ه ا١تعانئدحت يف حقةقمجدا اتوداق ائدق ج  داة اقد  بةد  وشدداة يف "اإلائعحت واإل ه  نعا ايفمابدت  ام  اةجا تائةما١ت

واهد  ند  يددى ان اإلىاد  نئدزم يدمم اإلبةد  نإلمعداطذ و دى اإلمادئةم إلئادئعحت واإلمادئةم   ا١تىا  ا أ ن  اإلىا  نإل داة.
  . 583 "إلئ ه 

و اإلىادد  ا١تئددزم إلئبدداا  او إلئداغددب نإل ددداة  ومدد  واإلبدد ي  اإل ددداذ إلدد إلي بةدد  اإلعدبددىن او اإلبةدد  ٓتةدداى اإل دددمل ا
  .  584 اإلباح  ٦تا وىأ يف ا١تعايَت اإل داةحت حىل اإلب ي  اإل داذ إلهخمةاىا  المواأ ا

                                       
 .308    3/5     اإلبه  18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  580- 
ا١تىضى : اهئةحت بة  ن  قمة  تائةم اإلبودااحت  ه 1417/ 6/ 12   اإلماىيخ: 236  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي581- 

  .380 -379   1  يفواإل ه 
 .349  ا١تامه    20. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  582-
  .106     6/22  . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 583- 
 .344    20. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  584-
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 آجال ضوابا بيع السلع  ناط يفادلحتقيق 
 ا تةحت: لئ  اإلوىابطائق اإل دكحت ان تدااذ يف اتوامةحت بة  

 اإلىاثامل ا١تعةهحت ٢تا  مب  بةعجا إلئعهة .ان تمهئي اإل دكحت اإلائعحت ن  تعةهجا ٔتىمب  .1
 ان تمهئي اإل دكحت إلئائعحت ا١تبةعحت بصةغحت ن  اإلصة  اجملا   ن  ا٢تةبحت اإل داةحت. .2
ٕتهب اإلعةهحت  اه ٬تى  ان يكىن اإلعهة  اإل ي تبة  ائةه اإل دكحت اإلائعحت آمًه   ى اإل ي ن   .3

 اإلائعحت ائق اإل دكحت بصومه ناإلكاً ٢تا او  ك د ا.
 ئعحت ا١تبةعحت آمًه د باً او اوحتس   ه ن ٬تى  بة  بعوجها ببعض ون نإلهقىأ  اةبحت.ان تكىن اإلا .4
 . 585 ٕتهب ا١تىاطيف  او اٟتةئحت ائق اإلمهىي  نإلواا   اإلدبىيحت .5

كهدا مداة يف ضدىابط بهدي اإلدبهأ ندا يىاادمل    مد نهامل اإل دومل اإلعانحت إلئبةد  ا  جها حققت  ةبحت اإلدام ذ 
كهدا     586 "ى  بةد  لدئعحت نعةهدحت جن بعد  ٘تئكجدا ومبودجا اإلقدبض ا١تعمد  شدداان ٬تد" دإلي حة   صت ائق ا ده: 

 . 587 "ن ٬تدددى  جمدددداة ا١تداْتدددحت ا١تامئدددحت اةهددددا ي دددًتمل اةددده اإلمقدددابض  كاإلددد  ب واإلوودددحت واإلعهدددده " دكدددد  ا ددده: 
دطا او شددد  بقةهمددده يودددال جُف دإلدددي ان يموددده  اإلعقددد  شددددطا ٯتهددد  ا١ت دددًتي نددد  تادددئم ا١تبةددد  ويئزنددده ن١تقافدددحت و 

يموه  قمة  اإلب إلُت اإل ه  وا١تبة    ن دإلي ٥تاإل  ١تقموق اإلعقىأ  نا َف يك  اإلعق  المصهااا اف ده ٬تدى  ند  
   . 588 و  ا تصبح نمىااقحت ن  نا ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت حىل بةى  اإلائ قمة  اإلب إلُت إلئ امحت  

وي جدد اهدد   د ه اإلهقطدحت نىضد  خدهل   إلك   ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكدىييت ٕتةدز اإلبةد  مبد  اإلقدبض  ٦تدا ٬تعد 
  ٖتقةمل ا١تهامل يف انخمهل يف اإلمطبةقا .  

 حتقيق مناط الوكالة تلشراء كالبيع
حكم شدااجا إلاكد ا١تان وبةعه يف اإل تغدال  وتىكةد  شددكحت ندا أبمدد نعئدىمس  المواد  شدكحت اإلدام ذ ا  

ُت ائةدده  نلددم اإلدام ددذ وائددق  وقمدده  وندد    بةعدده بعدد  إل ددداة اإلاددكد ندد  ا١تا ةددا و قئدده إلئ تغددال وٗتزيهدده واإلمدديفن
وا اً نإل داة  وند    بعد  وفدىل  حةا ته يف ا١تخا ن نإل تغال ائق طاإلب اإل داة  اإل ي يكىن م  لبمل ان وم  

اإلادددكد ائدددق أاعدددا   كهدددا ان اإلىكةددد  يقدددىم بودددهان ان يددد ا   اإلادددكد إلئ تغدددال يىمددد  اقددد  بةددد   ونددد    يادددمئم 
    يف حةهه.ا١ت ًتي اإل ه

                                       
ه. ا١تىضددى : جمددا   تعدد يه  ائددق اتوامةددحت بةدد  1422/ 5/ 10   اإلمدداىيخ: 473اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي585- 

  .703 -702   1  يف  304نإلقداى   اجملا   نعاأن 
 . 31    76اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 586- 
 . 17    2اإلوابط  . ا١تص ى  واه587- 
 .342 -341    3اإلبه      20ا١تعةاى اإل داذ ىمم  . ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  588-
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 . 589 وَف تد ا٢تةبحت نا عاً شداةاً ن  دإلي 
إلئه ددًتي  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلىكاإلددحت يف شددداة اإلاددكد وبةعدده  ونهددامل اإلكواإلددحت يف ضددهان اإلىكةدد  

وم  ماة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت ا١تهد  ند  اٞتهد  بدُت اإلىكاإلدحت واإلكواإلدحت  إلم قدمل نهدامل اإلقددض    ب اعه اإل ه  إلئدام ذ
اد  اإلىكاإلدحت  وعا اةجا  انا جن كا ت اإلىكاإلحت غَت ن دوطحت اةجا اإلكواإلحت  وكا دت بعقد  نهوصد  ونادمق  مد   اإل ي 

ن ٬تدى  اٞتهدد  بددُت اإلىكاإلدحت واإلكواإلددحت يف اقدد  واحد   إلمهددايف نقموددا٫تا  و ن " افهندا ٕتددى   حةدد   صدت ائددق ا دده: 
ىبىيدحت بادبب ضدهان ا فد  ند  اٟتصدىل  ُف مدض بوااد  جننلم هاى ٭تىل اإلعهئةحت  اشًتامل اإلوهان ائق اإلىكة  

اإلىكاإلددحت غددَت ن دددوطحت اةجددا اإلكواإلددحت    كودد  اإلىكةدد  ندد  يمعاندد  نعدده بعقدد   دا كا ددت ج. انددا انلددم هاىائددق ااادد   
  . 590 "حىت إلى ازل ا  اإلىكاإلحت يبقق كوةه نهوص  اف ه يكىن كوةه ن بصوحت كى ه وكةه  

 ند  نداادا  امدىى اٟتئقدحت اإل اإل دحت " حت حة   صدت ائدق ا ده: وجُف دإلي د بت مداىا  وتىفةا    وا  اإل ك
١تادددم هد ائدددق اإلمىكةددد   ن ٬تدددى  ان ي دددًتمل ا ّتدددىا  كواإلدددحت ا١تصددددل إلئهددد يهُت أون اشدددًتامل تئدددي اإلكواإلدددحت يف اقددد  

إلكددد  إلدددى مةددد   نددد يٍت اإلعهئةدددا  اإلددديت  دددذ نىضدددى  اإلىكاإلدددحت.  ا١تصددددل  يف اقددد  اإلىكاإلدددحت كواإلدددحت اإلىكةددد  ننلدددم هاى  
اإلىكةددد  اف ددده يكدددىن ضدددانها  د اإلىكاإلدددحت نإلبةددد  أبن ن يكدددىن ن مددد   او بغدددَت دإلدددي نددد  اإلقةدددىأ  اخددداإل  ا١تادددم ه
  . 591 "إلمع يه

جدا كدددان اقددد  اإلمىكةددد  شدددانه " وادمدددت  ةبدددحت بةدددت اإلمهىيددد  اإلكدددىييت بدددُت حددداإلمُت حةددد   صدددت ائدددق ا ددده: 
جدا اممصدد اإلمىكةد  اندا  .اإلىكةد  كودةه ايوداتائةم اإلائعحت والمهم اإل ه  اف ه ٬تدى  ان يكدىن  إلئمعام  واإلقبض اي

 . 592 "اإلىكاإلحت واإلكواإلحت ائق اإلمعام  اقط أون اإلقبض اه ٬تى  ان ٬ته  اإل خص بُت
 اإلمطبةقا . وَف ي جد إلئباح  ومه اإلموديمل بُت اٟتاإلمُت  ونا لبمل ي ل ائق اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف اخمهل 

 مالءحتقيق مناط الت ع يف اذلدااي ادلقدمة للع
المواد  اإل دكحت حىل اإل ةكا  اإلاةاحةحت اإليت تى اجا  ائق ان ن  اشًتى نهجدا بقةهدحت اإلودذ ىال يكدىن 
ن  ا١تام قُت إلئج اا ا١تىضىاحت ٢تد ا اإلغددض  ومد  اىادمل انلمواداى بومدىى ند  ا١توديت اإلعدام إلئهئكدحت وىادة   ةبدحت  

 كباى اإلعئهاة. 
 ند  اإلقهداى  دى ٌ   ٤تد أ ً   اا ا١تق ندحت ند  اإلبداا  ١تد  ي دًتي كهةدحتً ا٢ت تع    وم  بةهت ا٢تةبحت ان اإلومىى ا١ت كىى 

                                       
ا١تىضددى : تىكةدد  شدددكحت... ب ددداة لددكد ا١تددان ه  1411/ 8/ 29   اإلمدداىيخ: 75اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي589- 
  .137   1  يفوبةعه يف اإل تغال 

 .56    2/2/2     اإلبه  5. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 590- 
  . 219     13/1  . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 591- 
  .366 -365    381اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 592- 
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واإلبغوداة بدُت نقد م ا٢تد اا اٞتادبدحت إلئه دًتي  وبدُت اإلمنداى ا خددي   يدىىث اإلعد او  و  ياأي  ك  ا نىال نإلباط 
اإلبااددحت  ا١تق نددحت ندد تهطبددمل ائددق بعددض ا ددىا  ا٢تدد اا اإلومددىى ا١تدد كىى  ٯتكدد  ان ان   وتدددى ا٢تةبددحت اإلدد ي  ن يقدد نىهنا

ا١تدد كىى  ن تهطبددمل   اإلومددىى    إلكدد أبهنددا كاإلقهدداى اةجددا او اإلةا صددةب  امئددي ٯتكدد  اإلقددىل بطديددمل ت ددبه شددداة اٟتددظ 
ا١تدد كىى  ن   اإلومىىادد   نعةهددحت ندد  بودداامجم١تدد  ي ددًتي كهةددحًت  ويقدد نىهنا اإلدديت يعئدد  اهجددا بعددض اإلبااددحت ا٢تدد اا ائددق
 امباىا  ا تةحت:إله نا تقىم به اإل دكحت  ائق تهطبمل

إلددة  ٢تددا اي شددبه نإلقهدداىس  ن  ا١تق نددحت ندد  اإلبدداا  ١تدد  ي ددًتي كهةددحت ٤تدد أ  ندد  اإلبوددااحت ا٢تدد اا  .1
اإلقهاى يكىن بُت طداُت احد ٫تا ىابدح وا خدد خالدد نٟتدظ ادض  بةههدا ا٢تد اا ا١تد كىى  ن تمبد  

 اٟتظ. 
اإلعددد او  اإلبغوددداة ا١ت ددداى جإلةجدددا يف اإلقددددآن اإلع دددةم أبن اإل دددةطان يىمعجدددا نإلقهددداى  ج٪تدددا يىمعجدددا بدددُت  .2

ا٠تالد واإلدابح ا١تمقاندي   بةهها  د ه ا٢تد اا تىهدمل ا١تدىأ  بدُت اإلبداا  وا١ت دًتي  و دذ ولدةئحت وأاايدحت 
ي أنإلددحت ائددق ونهاااددحت نيفإلىاددحت اا١تةددا ونومىحددحت إلكدد  اإلمندداى واةجددا نصددئ حت إلئهاددمجئكُت  ويف دإلدد

 اهنا ن تاأي جُف اإلع او  بُت اإلبااعُت ايوا. 
اإلقدددىل أبن  ددد ه ا٢تددد اا مهددداى واكددد  إلئهدددال نإلباطددد   ٬تعددد  ٗتوةودددا  اإلمنددداى  لدددعاى اإلبوددداا   .3

وجاددهان  اإلدددخص ندد  مبدد  اإلمندداى اا١تةددا يف نىالددم ٤تدد أ  ٤تدنددحت ايوددا   هنددا ن هددحت جىث اإلعدد او  
ًتي   ندد  ان ٚتددا َت اإلهدداا ندد  ا١تاددمجئكُت يف اإلعدداَف ي ددًتون بددُت اإلمندداى اك ددد ندد  ا٢تدد اا إلئه دد
 حامةاتم ن  تئي اإلمخوةوا .

  ه ا٢ت اا ن  مبة   اأ  اإلبداا  يف ا١تبةد  إلئه دًتي بعد  ج٘تدام اقد  اإلبةد   ومد   دص اإلوقجداة ائدق  .4
  يف اإلدد ه  مددىا   اأ  اإلبدداا  يف ا١تبةدد  إلئه ددًتي ت ادداً نهدده بعدد  اإلعقدد  ومددىا   اأ  ا١ت ددًتي إلئبدداا

بع  اإلعق  ايوا  وبةهىا ان   ه اإلزاأ  ن  اإلبداا  او ند  ا١ت دًتي بعد  اإلعقد  تئم دمل أبفد  اإلعقد    
إل ا ٬تدب بةاهندا يف اإلبةد  ن١تداْتدحت  وجن كا دت نداْتمده ائدق ا١تبةد  ا فدئذ ب ههده ا فدئذ أون دكدد 

 . 593 تئي اإلزاأ  خةا حت يف ا١تداْتحت
و وددت  اإلبةدد    ج٘تددام اقدد  أ  اإلبدداا  يف ا١تبةدد  إلئه ددًتي بعددإلبدداا  نهددامل  احققددت  ةبددحت اإلدام ددذ يف  دد اا ا

اإلعئهاة نهدامل اإلقهداى واكد   يحت وىاة   ةبحت كباى أاإل به ا١ت اى  حى٢تا  بةهها حقمل ا١تويت اإلعام إلئهئكحت اإلعدبةحت اإلاعى 
إلمنددداى ا خددددي  اإلددد ي  ن اإلمنددداى وبددُت ا ا نددىال نإلباطددد  واإلددد ي يددىىث اإلعددد او  واإلبغوددداة بدددُت نقدد م ا٢تددد اا نددد  

أإلةدد   ويبدد و ان نددا د بددت جإلةدده  ةبددحت اإلدام ددذ نمىااقددا ندد  ا حكددام اإل ددداةحت ونقافدد  ا  واةهددا لددبمل   يقدد نىهنا

                                       
ا٢تددد اا اإلددديت تقددد نجا اإل ددددكحت ه  ا١تىضدددى : 1414/ 10/ 28   اإلمددداىيخ: 184اإلقدددداى ىمدددم   . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي593- 

 .299 -297   1نقاب  شدااجم شةكاتا اإلاةاحةحت  يف إلعههاجا
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 ائق اهد ٖتقةمل ا١تهامل يف اخمهل اإلمطبةقا .

 حتقيق ادلناط يف ادلراةة لآلمر تلشراءادلطلب الثاين: 

 تلشراءضوابا ادلراةة لآلمر حتقيق ادلناط يف 
مددددددى  ا٢تةبدددددحت ا ددددده يف ا١تداْتدددددحت ن ٬تدددددى  إلئ ددددددكحت ان تمخددددد  ا٠تطدددددىا  اإلددددديت تمخددددد  ا اددددداأ  نددددد  اإلعهدددددهة يف 

 انامهاأا  ا١تامه يحت  وج٪تا ائةجا انإلمزام نإلقىاا  وا٠تطىا  ا تةحت إلمقىم ن١تداْتحت ائق اإلىمه ا١ت دو :
ادده ٬تددى  إلئ دددكحت ان قخدد  ندد  اإلعهةددد  ا١تداْتددحت إلآلنددد نإل ددداة غددَت نئزنددحت إلئعهةدد  ا نددد نإل ددداةس  .1

ضهاان مب  تىمة  اقد  ا١تداْتدحت  كهدا ن ٬تدى  ٢تدا ان تطئدب نهده كودةه او وكاإلدحت بقةهدحت ا١تداْتدحت   ن 
دإلددي ٭تةدد  ا١تداْتددحت ندد  اإلىادد  غددَت ا١تئددزم جُف اقدد  بةدد  اعئددذ ىغددم ا دده َف يددمم بعدد    ن ومىادده نقةدد  

 حت وتائهجا مب  بةعجا إلآلند.بمهئي ا١تيفنىى نإل داة إلئعُت ٤ت  ا١تداْت
يف ا١تداْتددحت اإل ددددكحت  دددذ اإلددديت تودددمح انامهددداأ وت دددًتي اإلبودددااحت  إلددد ا ائةجدددا ان تطئدددب نددد  اإلعهةددد   .2

اإلمىمةدد  ائددق طئددب اددمح انامهدداأ  وان ٖتاددم ندد  حاددابه شددةبا او تطاإلبدده بدد ا  اإلغطدداة اإلهقدد ي 
 إلهامهاأ.

واإلهقدد  واإلمدديفنُت ائددق اإلبوددااحت وغَت ددا   ائددق اإل دددكحت ادد م الشدداى  إلئعهةدد  يف ٚتةدد  واثاددمل اإل ددداة .3
 ن اإل دكحت  ذ ا١ت ًتيحت إلئبوااحت و ذ ا١تاداوإلحت اهدا يقمودةه شدداؤ ا ند  تبعدا  واإلمزاندا   بةههدا 

  اإلعهة  َف ي ًت اإلبوااحت بع . 
ائدددق اإل ددددكحت ان تقةددد  ائدددق حادددان اإلعهةددد  او تطاإلبددده بددد ا  اي نددد  نصددداىي  ا١تداْتدددحت او امدددىى  .4

 شا جا  وج٪تا توةوجا جُف مةهحت اإلبوااحت وتكئومجا. اإل ي  او اإلمئك  ونا
ائددق اإل دددكحت ان تددان  ائددق اإلبوددااحت او تطئددب ندد  ا١تصدد ى اإلبدداا  ائةجددا ان يددان  ائددق اإلبوددااحت   .5

 وإلئ دكحت جضااحت تكئوحت اإلميفنُت ائق اإلمكئوحت اإلكئةحت إلئبوااحت.
 نص ى ا.يقمصد أوى اإلعهة  ائق تق ه بةان ا   ى  اإلبوااحت اإليت يدي  ا ومةهمجا و  .6
 ائق اإل دكحت انتصال نإلباا  او ا١تص ى وتع ي  شدومل انامهاأ وتدتةبه ودإلي المبعاأا إلئصىىيحت. .7
بع  وفىل اإلبودااحت والدمهم اإل ددكحت ٢تدا  وائدم اإلعهةد   دا  وتىمةعده ائدق اقد  شددااجا نداْتدحت ند   .8

 لىم اإلهق .اإل دكحت  ٬تى  إلئعهة  المخدايف اإلبوااحت ن  ا١تةهاة  وأا  اإلدلىم اٞتهدكةحت  وى 
ن ٬تى  إلئ دكحت امح اامهاأ نامه ي بطئب اهة  وٟتاابه    بع  وفىل اإلبودااحت نٝتده  تبد ل  .9

انامهدداأ اإلادددابمل جُف نداْتدددحت  حةدد  ت دددًتي نهددده اإلبوددااحت  قددد ا   تبةعددده جا ددا ن١تداْتدددحت جُف امددد   
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 . 594  هنا ب إلي تم ىل جُف بة  اإلعةهحت اإل ي  ى احمةال إلئهدان 
امددا   إلئ دددكحت ان تمىهددمل ندد  حقىمجددا اإلدديت ا٢تةبددحت اإله ددد يف نىضددى  ا١تداْتددحت إلآلنددد نإل ددداة و  وندد    اادداأ 

لمه يف وتطئب ن  اههاجا ضهاان   ائق ان تامخ نجا يف اقىأ ا١تداْتدحت ند  اههاجدا جن بعد  تدىمةعجم نعجدا 
مةددد  اقدددىأ ا١تداْتدددحت ندددد  اقدددىأ ا١تداْتدددحت  نددد  كمابدددحت ادددد م احقةدددحت اإل ددددكحت يف الدددمخ ام  ددد ه اإلوددددهاان  جن بعددد  تى 

 اإلطداُت  اي بع  ٘تئي اإل دكحت اإلبوااحت وتائهجا   بةعجا إلئعهة .
٘تكددد  شددددكحت اإلدامدددذ اإلعهةددد  نددد  ن دددا    اإلبودددااحت اإلددديت طئبجدددا نددد  ا٠تددداىيف  اةددد  ب نه وبددده ١ت دددا  تا و 

اثادمل ا١تخىإلدحت دإلدي تىمد  اإلعقد  ند  اإلعهةد  وتادئهه اإلى واإلميفك  ن  نطابقمجدا إلئهىافدوا  واإلعد أ ا١تطئدىن  وبعد  
 إله المهم اإلبوااحت ن  لاححت اٞتهدك.

ن ندددا   شددددااً نددد  طئدددب اإل ددددكحت نددد  اإلىكةددد  ا١تهحدددذ ان يدددزوأ اإلعهةددد  طاإلدددب اإل دددداة بهادددخحت نددد  وهةقدددحت و 
 اإل    تبُت نىا  وفىل اإلبوااحت ودإلي إلمحاطحت.

يت لة دًتيجا ند  ون ٬تى  اخ  أاعحت نق نحت ضهاانً ن  اإلعهة  طاإلب اإل داة ائق حاان مةهحت اإلبودااحت اإلد
اإل دكحت  إلع م ومىأ تعام  بةهجها مب  تىمة  اق  اإلبة   ونإلماِف ا م ومىأ اإلمزام ن  اإلعهة  ٕتداه اإل ددكحت مبد  ان 

 شداة اإلبوااحت نهجا.يمم 
ائدق ٖتودظ ابد هللا بد  نهةد  بةههدا   ةد   وفداٌف اٟتصدُت  ونصدطوق اإلزىمداووم  ائق اإلقدداى ابد  هللا بد  اق

  .595)ن  حقىق اإل دكحت اإليت لمه يف ن  اإلمعان  ن  اإلعههةإلئمىهمل اإلوهان اخ  

يف اامهداأا  ا١تداْتدحت اقدط  ون    المواد  اإل دكحت ا  ن ى ف حت دكد الم اإلعهة  يف بىإلةصدحت اإل د   
  أبن ا٢تةبددحت ن تدددى نا عددا 146ا دده وىأ يف اإلوقددد  اإلدابعددحت ندد  اإلقددداى   االددب اإلقددا ىنإلمخطدداى  حةدد  نحددظ 

اإلىكة  ا١تهحذ ان يزوأ اإلعهة  طاإلب اإل داة بهاخحت ن  وهةقحت اإل     تبدُت نىاد   اإل دكحت ن  شداةا ن  طئب 
٬تدب جخطاى ددا  اإلبودااحت إلمحاطدحت. ومدد  اجدم ند  دإلديس ان يدد كد الدم اإلعهةد  يف بىإلةصدحت اإل دد   كنجدحت  وفدىل 

  Notify Party .   
 . 596 جملدأ الحاطحتبىإلةصحت اإل     قدى  ا٢تةبحت ا ه ن نا   ن  دكد الم اإلعهة  يف ا

لددئعحت ٔت دد  اإلدد ه  اإلدد ي اشددًتا ا بدده اإلبدداا  ندد   اأ  ىبددح نعئددىم " اداددت ا١تعددايَت اإل ددداةحت ا١تداْتددحت أبهنددا: ومدد  
  لدابمل و دذ ا١تداْتدحت اإلعاأيدحت  او ومعدت ادٔتبئ  نقطدى  لدىاة ومعدت ند  أون و  او نمومل ائةه  بهابحت ن  اإل ه   

                                       
  1يف  ه  ا١تىضددددى : انامهدددداأا  ا١تاددددمه يحت1413/ 3/ 8اإلمدددداىيخ:    133  اإلقددددداى ىمددددم  . قػػػػرارات اذليئػػػػة الشػػػػرعية مبصػػػػرؼ الراجحػػػػي594- 
 212- 223 . 
 .240 -239   1انامهاأا  ا١تامه يحت  يف  ا١تىضى :  ه 1413/ 4/ 9   اإلماىيخ: 146  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه595- 
  1  يفيف بىإلةصحت اإل    يف اامهاأا  ا١ت اىكحت ا١تىضى : دكد الم اإلعهة ه  1421/ 4/ 25   اإلماىيخ: 415اإلقداى ىمم   . ا١تص ى  واه596- 
   .اامهاأا  ا١تداْتحت :إلصىاناويهحظ ا ه كمب يف ا١تىضى  اامهاأا  ا١ت اىكحت و   .617 -616 
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ادحت و دذ ا١تداْتدحت ا١تصدداةحت  و دى احد  لاٟتصىل ائق اإلائعحت اد  طديدمل ا١تا  بهاة ائق وا  نإل داة ن  اإلداغب يف 
  . 597 "اإل داة او اإلمكئوحت  إبفااحت ا١تصدواا  ا١تعماأ   بةى  ا نا حت اإليت يعمه  اةجا ائق بةان ٙت  
ان  ن ٬تدى " اودذ ا١تىااد   مددى  ا ده:  ندا د بدت جإلةده  ةبدحت اإلدام دذوم  مداة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت ندا يىاادمل 

  . 598 "ت مه  وهةقحت اإلىا  او نا يف حكهجا ائق نىاا   نئزنحت إلئطداُت  ا١تالاحت واإلعهة  
إلئهالاددحت اامبدداى  ن ٬تدى  "واكد   ائددق تىمةد  اقدد  ا١تداْتددحت بعد  ٘تئددي اإلادئعحت أون جإلددزام حةدد  بةهدت ا دده: 

نإل دداة بمادئم  ندداإلعهةد  ا  ا جإلدزام هدا ن ٬تدى  ٢تدكند نإل داة ن نا تئقااةدا ٔتنددأ ٘تئكجدا اإلادئعحت   اق  ا١تداْتحت إلآل
  . 599 "اإلائعحت ول اأ ٙت  بة  ا١تداْتحت يف حاإلحت انمهااه ا  جبدام اق  ا١تداْتحت

وب ددديفن اإلىاددد  ا١تئدددزم اقددد  مددد أ  ٣تهىادددحت أإلدددحت اإل كدددحت اإله دددد اةددده حةددد  ىا  ب ايدددحت يف مدددداىا  وتىفدددةا  
إلئدد وى  ا٠تانادددحت    2 لددهنذ ّتدد   يف اإلقددداى ىمددم بهدداة ائددق نددا ا مجددق جإلةددده ٣تهدد  اإلوقدده ال"   دد وا  اإل كددحت ا دده: 

ا٠تةداى   هندا   حد ٫تايكدىن  ب يفن ا١تداْتحت إلآلند نإل داة  ن  نه  ا١تىاا   ن  اإلطداُت ائق الإلدزام ٢تهدا أون ان  
 إلكددذ تهموددذ ا١تىاادد   ا١تئزنددحت ندد  –اددفن اإلئنهدحت تدددى ان اإلطدددل ا وُف إباطدداة ا٠تةدداى إلده  حةهبد  ت ددبه اإلبةدد   وادده.

نإل دددداة او يف حدددمل   دددى ا ندددد نإل دددداة  اةهبغدددذ ان تمىمددده ا١تصددداىل جُف اددد م انإلمدددزام يف حدددمل ا ندددد  –اإلطدددداُت 
    .  600 "اإلطداُت كئةجها

 بةهدت ا ده: اإلىاد  ا١تئدزم ند  احد  اإلطدداُت حةد    ةبحت اإل داةحت إلئ كحت ندا يوةد  ّتدىاون    ماة يف اماوى ا٢ت  
ن ان تئدزم  وادجا  غدَت  ١تداْتحت ا١تصداةحت  ادفن حامدحت اإلبهدىك ان تئدزم ا ندد نإل دداة نإلهابحت لإلزام اإلىا  يف اقىأ ا"

حدىت يم هد  اإلبهدي  دى ا١تخداطد  وإلكد  ندا أام  ان ٣ته  اإلوقه اللهنذ مال ا ه يوو  ان يكىن الإلدزام إلئبهدي 
اإلطدداُت ايجهدا كدان  ونهد  و د ا ٔتىمدب مدداى اجملهد  اإلد ي امدا  جإلدزام احد   اح  اإلطداُت  ى نئزم اا ند نقبىل. 

  .  601 "نعا جإلزام اإلطداُت 
مدداة يف امدداوى ا٢تةبددحت اإل ددداةحت  شددداة اإلبهددي اإلاددئ  يف ا١تداْتددحت افدداإلحت ادد   وادده وإلددة   ةابددحت ادد  اإلىاادد  ويف 
ي دًتي و ةابدحت  ماة يف اتوامةحت اإلىا  نإل داة أبن اإلىاا  يقد ٔتىااقمه ائق ا ده مد  طئدب ند  اإلبهدي ان " إلئ كحت ا ه: 

 ن اإلبهددي يقددىم ب ددداة اإلاددئعحت افدداإلحت  وىا  ا٢تةبددحت حدد ل كئهددحت " ةابددحت اهدده"   هدده اإلاددئ  ا١تبةهددحت يف ا١تئ ددمل ا١تداددملا
 .   602 "ا   واه وإلة   ةابحت ا  اإلعهة 

                                       
 .122    8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 597- 
  .109    2/3/1    اإلبه   8اإل داذ ىمم  . ا١تعةاى ا١تص ى  واه598- 
 .114    4/2    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه599- 
  . / 12     164 9  . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 600- 
  . 140     5/10   .فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 601- 
  . 144     5/13    .فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 602- 
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ن ٬تدى  يف ا١تداْتدحت ان يكدىن اإلىاد  " وم  ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ نا يىاامل دإلي حة   صت ائق ا ه: 
ان أيخدد  ندد  اإلعهةدد  تعجدد ا نئزنددا ب ددداة اإلاددئعحت  ون ان  ٬تددى  ندد  اإلبهددي إلئطددداُت او  حدد ٫تا  وائةدده ادده نئزنددا

ومبدد  شددداة اإلبهددي إلئاددئعحت جدا كددان  دد ا ا١تبئدد  غددَت ناددًتأ كئةددا او مزاةددا  أيخدد  اي نبئدد   قدد ي يف ندحئددحت اإلىادد 
ويبد و    603 "أاعدحت نق ندحت  ام ادبدىان اد  اإل دداة  لدىاة اٝتدذ  د ا ا١تبئد   دانش م يدحت  ام حدال اد ول اإلعهةد 

   .ان  ةبحت اإلدام ذ تقىل ب إلي
بىإلةصدحت اإل د   جملددأ الحاطدحت حةد   وم  ماة يف ضدىابط بهدي اإلدبهأ ندا يىاادمل ائدق دكدد الدم اإلعهةد  يف 

نددد   اهددد  شددداة اإلبهدددي اإلاددئعحت يف ا١تداْتدددحت -ن ٬تدددى  تاددنة  اإلىاثادددمل او اإلعقدددىأ او ا١تاددمه ا "  : ا دده صددت ائدددق 
    ويبد و ان 604 "الحاطدحت نلم ا ندد نإل دداة نامبداىه ناإلكدا ٢تدا  إلكد  ٬تدى  دكدد اٝتده اةجدا جملددأ -اا  ا ولاإلب

امل واإلعقىأ وا١تادمه ا  اإلصداأى  اهد  جبددام اثا ف  ان تكىن اإلى " : ن تعاىض دإلي  هنا ىا  ان ا١تعايَت اإل داةحت 
ودإلدي  ن اإل دداة     605 "ى كدان  د ا ا خدَت وكدةه اهجداإلئعهةد   حدىت إلد اق  شداة اإلائعحت نلم ا١تالاحت وإلة  

  . 606 يمم إلصاٌف ا١تالاحت  واجا

 حتقيق مناط الربح يف بيع ادلساكمة كبيع ادلراةة
ويداقدددىن نددد  طئدددبجم ادضددداً  بعدددض اهدددهة اإل ددددكحت شدددداة لدددئعحت نعةهدددحت    بةعجدددا ائدددةجم نإلمقادددةط   يطئدددب  

وندد    ٖتصدد  اإل دددكحت ّتجدد  ا ائددق تئددي اإلاددئعحت   ىال    5000نإلاددعد اإلدد ي حصددئىا ائةدده ندد  ا١تددىىأ ندد ه  
اإلادعدي   إلوددق بدُت اخد  ا وم  ليفإلت اإل دكحت ا  حكدم   ىال  4800باعد ام  ن  اإل ي اىاقه اإلعهة   ن ه  

 اإل ي حصئت ائةه ّتج  ا.
ويف دإلدددي مددددى  ا٢تةبدددحت "جدا َف تددد كد اإل ددددكحت إلئعهةددد  اهندددا اشدددًت  اإلادددئعحت اإلددديت طئبجدددا بادددعد اإلعددددض اإلددد ي  

وبةهه ٢تا  واهنا تدي  جضااحت  ابحت اإلدبح ائق دإلي اإلاعد اإلد ي بةهده اإلعهةد  ائدق اهندا مد   تىف   ى جإلةه ن  اإلباا  
ا عداً ند  وج٪تدا نامده اإلادئعحت ا١تطئىبدحت بادعد تمودمل نعده ائةده  ادفن ا٢تةبدحت يف  د ا اٟتدال ن تددى ن  اشًت  اإلائعحت به 

تىف   ى جإلةه ن  اإلبداا   هندا اه اد  ج٪تدا  اهنا اشًتتا نإلاعد اإل ي  –ن  تئقاة  واه –اامق  اإلعهة  دإلي  وجن 
  جدا نامده اإلادئعحت ا١تد كىى  نداْتدحت ائدق ىاا إلكد  تبةعه بة  نااونحت غَت نبٍت ائق ىاا نال اإلائعحت اإلد ي أاعمده.

اشًت  اإلائعحت به   ن ا١تداْتحت يف بةى  ا نا دحت اإلد ي ٬تدب  نا٢تا افهنا حةهبٍ  ٬تب ان تمقة  نإلاعد اإلىامعذ اإل ي 
خهادده يكدددىن خةا ددحت  وإلدددى ان اإلودددق اإلدد ي تىفدددئت اإلةدده ج٪تدددا  ان يبددٌت اةجددا اإلددددبح ائددق ىاا ا١تدددال اٟتقةقددذ  وان 

                                       
 . 25    40اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 603- 
 . 33    84اإلوابط  . ا١تص ى  واه604- 
 .112    3/1/6    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعيةلاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئها 605- 
 .125    ا١تامه  8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه606- 
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تاددىغ اإلكدد ن بددُت بةددان ىاا ا١تددال  بدد  ٢تددا ان تطئددب  اأ  يف  جىأ ددا ندد  اإلبدداا   اددفن  دد ه اٞتجددىأ ن حصدد  ّت
 . 607 اإلدبح نقاب  تئي اٞتجىأ"

بدددُت  حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل ا١تاددداونحت إلآلندددد نإل دددداة يف اخددد  ا ندددا حصدددئت ائةددده نددد  اددددق اإلادددعد 
نهددامل ا١تداْتددحت إلآلنددد  اهنددا تبةدد  ا نددد نداْتددحت  وحققددت اإلعدددض اإلدد ي م ندده ا نددد وبددُت نددا اشددًت  بدده وجن َف تدد كد 

  وج٪تا ياموة  ا ند نهه.  نإل داة يف نه  اإل دكحت ن  اخ  دإلي اإلودق جن ٘تت اهئةحت اإلبة  نداْتحت  
 ٬تددى  إلئعهةدد  ان ٭تصدد  ائددق ادددوض أبلددعاى اإلاددئعحت لددىاة كا ددت نىمجددحت"  ومدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت ا دده:  

اإلمىمةده  واهد  دإلدي تعمد  جىشداأيحت وإلدة  ٢تدا فدوحت ال٬تدان  ويوود  ان تكدىن تئدي  حت ن  نٝته ا٠تا  او خاإلة
ن  اإلباا  ي   مااها اُف ا مجداة ا١تد   اد أ  اةده  ادفدا فد ى مدىان نإلقبدىل  اإلعدوض نلم ا١تالاحت إلمعم  ج٬تان 

هدد إلده اقدد ا ندا َف يقددًتن نإلقبدىل ندد  ن ا" دده       ودإلدي 608 "ند  ا١تالادحت ا عقدد  اإلبةد  تئقااةددا بةهجدا وبدُت اإلبدداا 
ي فدد ى  امددىى نصدددل مطددد اللددهنذ إلوبدد   اوإلىيددحت تىمةجدده نلددم ا١تالاددحت أادد  انإلمبدداا اإلعهةدد . وناددمه  

  . 609 "وبةت اإلمهىي  اإلكىييت
كها ماة اةجا ان ا ند نإل داة يف ا١تداْتحت ياموة  ن  ادق اإلاعد بدُت اإلعددض وبدُت اإلادعد اإلد ي ُت اإل دداة 

جدا حصئت ا١تالاحت ائق حام ن  اإلباا  ائق اإلائعحت ا١تبةعحت  وادجا وإلدى بعد  اإلعقد     صت ائق ا ه: "به حة
٬تدب ان يكدىن  ودإلدي   ده     610 "اٟتادم بمخودةض اإلد ه  الٚتداِف بهادبحت اٟتادم افن اإلعهةد  يادموة  ند  دإلدي 

  حةدد  جن ا١تداْتددحت   611 لٚتددالن  نددد نإل ددداة ون يكوددذ انممصدداى ائددق بةدد  اإلدد هعقدد  ا١تداْتددحت إلآلب نعئىنددااإلدددبح 
بعد  اإلمخودةض  دى اخد  ندا  ادفنئد ه  ا فدئذ اإلادابمل إل ُت اٟتصدىل ائدق ٗتودةض اأ  ائق اإلد ه  ا فدئذ ادفدا 

  . 613 ئنجاإلحت واإلغدىإل ا وةاإلدبح ٖت ي  ٖت ي  اإل ه  و   إل ا ٬تب  612 به ا١تداْتحت ٕتدياإل ه  اإل ي 
بةد  ا١تاداونحت ن مد  إلدة   اإلكدىييت ندا يىاادمل دإلدي حةد  بةهدت ان وم  مداة يف امداوى  ةبدحت بةدت اإلمهىيد  

يف بةد    بةههدا  614 تهمجدذ جإلةده ا١تاداونحت بدُت اإلطدداُت بة  نااونحت ن م  ٭ت أ اةده اإلادعد واقدا ١تدا  ب  بة  نداْتحت
مدددى  اإلبةدد  نادداونحت او بطديقددحت ا١تداْتددحت  اددفدا و٬تددى ا١تداْتددحت ن بدد  ندد  نعداددحت كئوددحت اإلبوددااحت واإلدددبح ا١توددال جإلةجددا 

                                       
ا١تىضدى : جضدااحت  ادبحت ىبدح ائدق اددض لدعد  ه 1414/ 6/ 24   اإلمداىيخ: 174  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي607- 

  .274 -273   1  يفإلائعحت يدغب اإلعهة  شداة ا نداْتحت ن  اإل دكحت
 .108    2/1/4    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 608- 
 .123 ١تامه     ا8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه609- 
  .114    4/5    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه610- 
 .114    4/7    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه611- 
 .126    ا١تامه  8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه612- 
 .126    ا١تامه  8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه613- 
  .27   4يف   557اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 614- 
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 615 . نامه ماإلبة   ق ا ا أك نئدبح ا١تمومل ائةه لىاةإلجضااحت يكىن باعد اإلمكئوحت  اإلبة  نداْتحت ٬تب ان 

 يف عقد ادلراةة حتقيق مناط الربح
حكددم اإل دددكحت ادد    لمواددد اا نقدد ناً ١تداْتددحت نائددق ٖت يدد   اددبحت اإلدددبح  ئ دددكحتاالددب اإلقددا ىن إل ااددًتض

  .61ا٢تةبحت اما   اإلىا  نإل داة نإلقداى ىمم   دإلي حة  جن
جُف ا دده ن نددا   ندد  تبئةدد  اإل دددكحت إلعهةئجددا بهاددبحت اإلدددبح اإلدديت لم صددئجا نهدده اهدد  ا٢تةبددحت  ويف دإلددي تىفددئت

 اددبحت اإلدددبح   61ن نددا   ندد  ان يدد كد اإلعهةدد  بىادد  اإل ددداة اجملددا  ندد  ا٢تةبددحت نإلقددداى ىمددم  كدد إلي و  تعانئجددا نعدده 
    ن نا لبمل غَت نئزم.ب داة بوااحت نعةهحت باعد آم   حال تىمةعه اق اً نئزناً ن  اإل دكحت اإليت لةق نجا 

١تداْتدحت مبد  تىمةد  ن ادبحت اإلددبح  بم  يد ند  اإلعهةد   نئدزم او نىااقدحت نادبقحت تعجد اخ  ئ دكحت إل إلك  ن ٬تى 
 . 616 ان مجاة ا  دإليئق اإل دكحت ااةنب نهح حت االب اإلقا ىن افن كا ت   ه   اإلعق 

ٖت يدد  ا نقدد نا   حقددمل االددب اإلقددا ىن إلئ دددكحت نهددامل اأإلددحت اإلىمددى  يف  اددبحت اإلدددبح ن١تداْتددحت اددااًتض ائددق 
غددَت ا١تئددزم إباصدداح اإل دددكحت ادد   اددبحت  اقانددت  ةبددحت اإلدام ددذ بموصددة  اٟتكددم يف ا١تىضددى  ا ققددت نهددامل اإلىادد  

جاصدداح اإلعهةدد  اهددا لددةق نه ندد   اددبحت ىبددح إلئ دددكحت حددال  وكدد إلي  اْتددحت اإلدددبح اإلدديت لددميفخ  ا ندد  اإلعهةدد  يف ا١تد 
و د ا هنودت  ن  تعج  نئزم او نىااقحت نابقحت ن  اإلعهة  ائق  ابحت اإلددبح  ا١ته   تىمة  اإلعق    كها حققت نهامل 

   .بم قةمل ا١تهامل يف اأإلحت اإل د  وهنض االب اإلقا ىن بم قةمل ا١تهامل يف اأإلحت اإلىمى   ةبحت اإلدام ذ 
 جاهم اإلعهة  ا  اإلدبح يف ا١تداْتحت نقد نا ج٪تدا" وجُف   ا د بت  ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت حة  بةهت ان 

 نإلادعد اإلد ي واد  بده إل دداة اإلبودااحت نداْتدحت يكىن  مةنحت لخباى اإلىاا  نإل دداة  ومد  يودذ بىاد ه اةم قدمل دإلدي
  617 . " اإلدبح  وم  ن يوذ بىا ه ون جإلزام ائةه

ن ٬تى  إلئبهي اخ  نىااقحت ند  اإلعهةد  ٭تد أ " ماة توصة  دإلي يف ضىابط بهي اإلبهأ حة  بةهت ا ه:  وك إلي
  كهددا بةهددت ا دده  618 "اإلعقدد   او نددا شددابه دإلددي ٦تددا إلدده فددوحت الإلددزام اةجددا  اددبحت اإلدددبح يف اقدد  ا١تداْتددحت مبدد  تىمةدد 

 . 619 "اهئةحت اإلبة  اإل ي لةقمط  بع  ٬تى  إلئبهي ان ٮت  اإلعهة   ا ند نإل داة  يف ندحئحت اإلىا  نإلدبح"

                                       
  .29 -28   4يف   560اإلااال   . ىمم ا١تص ى  واه615- 
  ى : ٖت يد   ادبحت اإلددبح يف اقد  ا١تداْتدحتا١تىضد  ه1418/ 8/ 20   اإلمداىيخ: 278  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي616- 
      .433   1يف
  .15 -14   4يف   540اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 617- 

 
 . 25    43اإلوابط  . الشرعية لبنك البالدالضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 618- 
 . 26    44اإلوابط  . ا١تص ى  واه619- 
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 حتقيق مناط األجرة يف تثميف العقار 
يف اقدىأ ا١تداْتددحت إلآلنددد نإل ددداة  يطئددب بعدض اإلعهددهة شددداة اقدداىا  إلبةعجددا ائدةجم  امطئددب اإل دددكحت ت هددُت تئددي 

ئدق ان تكدىن اإلعقاىا  ن  مب  نكاتب اقاىيحت ٥تماى  ن  مبئجا ٠ت تا و زا مجا  وم  اتوقت ند  تئدي ا١تكاتدب ا
تطاإلدب اإلعهةدد  بد ا  ا١تبئد  نقدد ناً ند  ناددمه ا   امدتدا ائدق اإلم هددُت نبئد  ٜتادهااحت ىال  ومدد  ىا  اإل ددكحت ان 

 نعانئمه ا وإلةحت. 
واوض ت ا٢تةبحت ان اإلطديقحت ا١تعماأ  إلعق  ا١تداْتحت إلآلند نإل داة تمم بمعةدُت اإلعهةد  إلئادئعحت اإلديت يديد  شدداة ا  

  يبةعجا إله بدبح نمومل ائةه و٤ت أ. يطئب ن  ا١تيفنىى شداة ا إلهواه وتائهجا    ن  بةان لعد ا  ون    
اددفن كددان ا١تطئددىن اقدداىاً واحمددةل إلمقددىه ا دد  ا٠تدد   إلم  يدد  لددعده  والددمئزم اإلمقددىه امددد   وَف يقدد م ا نددد  

اإلدد ي لددةقىِّم اإلعقدداى  نإل ددداة ان تطئددب ندد  ا نددد أادد  امددد  ا٠تبددَت نإل ددداة اإلاددعد وكددان ن نددا  ائئ دددكحت كهدديفنىى 
 . 620 إلةمهك  ا١تيفنىى ن  تهوة  طئبه

ايفمدا    ندد نإل دداة بد ا  امدد  ا٠تبدَت ا١تقدىم إلئعقداى ام ذ نهامل اٟتامحت يف اإلطئدب ند  ا حققت  ةبحت اإلد 
وأادد   مددا    ةبددحت بهددي اإلددبهأ طئددب اإلبهددي ندد  اإلعهةدد  جحودداى تقةددةم إلئعقدداى ندد  مجددحت ٤تدد أ  اوكدد إلي   دإلددي

٬تدى  إلئبهدي ان ي دًتمل ائدق اإلعهةد  ا ندد نإل دداة " دإلي نهدامل اإل ددمل حةد   صدت ائدق ا ده: تكئومه ٤تققحت يف 
ويدد ا  اإلعهةدد  تكدداإلة  اإلمقةددةم نباشددد  إلمئددي اٞتجددا   وإلددة  إلئبهددي  جحودداى تقةددةم اقدداىي ندد  مجددا  ٤تدد أ  

 . 621 "لىاة اا ل اإلعهة  ا  اإل داة ام َف يع ل اهمحت   ه اإلمكاإلة 

 إجراءات بيع عقار مراةةحتقيق ادلناط يف 
بعد  ٘تئدي اإل ددكحت إلئعقداى  المواد  اإل دكحت ا  اٟتكم ببةعجا اإلعقاى نداْتحت إلعههاجا  جن مددى اةجدا ا يت: 

نىااقمده ٠تصدم اإل اعدحت ا١تق ندحت واتعدان اإلمقدىه مبد  تىمةعده ائدق اقد  اإلبةد   ا١تطئىن ن  اإلعهة   تمص  به وقخد  
وإلدد ا    م يدد اعىن نبئدد  اإلاددعذ ١تكمددب اإلعقدداى مبدد  جاددداغ اإلعقدداى إلئ دددكحت.نعجددا. و  دددا ٞتجدد  بعددض اإلعهددهة اددفهن

    اإلابب افن بعض اإلعههة يىمعىن اق  اإلبة  بةهجم وبُت ا١تاإلي مب  ان يمم جاداغ اإلعقاى إلئ دكحت.
ومدد  بةهددت ا٢تةبددحت ان ا فدد  يف ا١تداْتددحت  اإلدد ي يقةجددا ندد  اإلصددىىيحت اإلدديت ٖتةئجددا إلعقدد  غددَت شددداذس ان يمعاندد  

إلب اإل دداة ند  ند  لدةبةعه اإلعقداى نداْتدحت  و دى  جهدا شددكحت اإلدام دذ  بةههدا يكدىن انتصدال واإلمعاند  واإلمعامد  طا
وبعدد  ٘تئددي شدددكحت اإلدام ددذ بطئددب ندد    وندد  ٯتمئددي اإلعقدداى افددًه. -اي: اإلدام ددذ -لة ددًتي اإلعقدداى بددُت ندد  

اإلعقدد   أون  ق ندحت ا١تهصددى  ائةجدا يف اإلعهةد  بىادد  غدَت نئددزم  تىمد  اقدد  بةد  ندد  اإلعهةد    قخدد  نهده اإل اعددحت ا١ت
                                       

ا١تىضدى : اخد  اهىإلدحت ند  اإلعهةد  نقابد  ت هدُت ه  1415/ 2/ 9   اإلمداىيخ: 191  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحػي620- 
  .308 -307   1  يفاإل ي يطئب ن  اإل دكحت ان ت ًتيه   تبةعه جاه نداْتحت اإلعقاى 

 . 24    35اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 621- 
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   ه ا١تعانئحت. المةواة اي شذة ن  نامئزنا  اإلعق  مب  تىمةعه    ا  ى ا ف  يف 
ويف حال ومى  حان  الم هااةحت ن    ا ا ف   كد ا  اإلعهةد  اإلاهادد  إلاهاداى اإلعقداى اإلد ي لم دًتيه  

  شدكحت اإلدام ذ نلمكهال جمداةاتا.أاعه  وتقىم  شدكحت اإلدام ذ إلمبةعه إله  ائةه ان ياًتأ نا 
ا١تعددددانه   وتزويدددد  م  وائددددق شدددددكحت اإلدام ددددذ ت قةدددد  اههاجددددا بطديقددددحت اإلمعاندددد  اإل ددددداذ اإلصدددد ةح ٢تدددد ه  

 . 622 ن٠تطىا  ا١تطئىبحت وا١تههىاحت كمابةاً ٕتهبا إلئه  وى
شدداةحت    بصدىى  احققت  ةبحت اإلدام دذ نهدامل ا١تداْتدحت إلآلندد نإل دداة  ابةهدت المدداةا  اإلديت تدمم ند  خه٢تد

ا١تدديفنىى ويبةعجددا إلآلنددد   كهددا حققددت نهددامل اإلصددىىيحت يف تعاندد  ا نددد نإل ددداة ندد  فدداحب اإلعددُت اإلدديت لة ددًتيجا 
  ابةهت ا ه جن وم  تعان  بةهجها ائق ا ند ان يئغةه وياًتأ نا أاعه. 

مل اقد ي لدابمل  اىتبدا٬تدب جإلغداة اي " وم  ماة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت ندا يايد  دإلدي حةد   صدت ائدق ا ده: 
تكدىن  د ه الماإلدحت ند  اإلطدداُت حقةقدحت وإلةاددت  ندد نإل دداة واإلبداا  ا فدئذ جن ومد   وي دًتمل ان بدُت اإلعهةد  ا 

اإلعهمدددحت اإلمعام يدددحت بةهجهدددا شددددمل  حدددىت ن تددداول ا١تعانئدددحت جُف ٣تددددأ مددددض ىبدددىي   ن ا موددداة "   ودإلدددي  623 "فدددىىيحت
  . 624 "نإل داة إلآلندإلص حت تهوة  ا١تالاحت اهئةحت ا١تداْتحت 

جدا مبد  اإلعهةد  ج٬تدان اإلبداا  ا ول ا١تىمده "ؤت   دإلي ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ حة   صت ائق ا ده: 
إلئبهددي حةهبدد  جمددداة اهئةددحت ا١تداْتددحت ائددق اإلاددئعحت  واددجا جن بعدد   نٝتدده ا٠تددا  او ا٠تدداِف ندد  اي تىمةدده ادده ٬تددى 

 . 625 " ولبُت اإلعهة  واإلباا  ا جإلغاة حقةقذ  ي تعام  لابمل

   بشراء حصة نريك ا مرادلراةة حتقيق مناط 
  دداة حصدحت شدديكه ند  ن ددو  ٤تطدحتبىغبحت اح  اإلعههة  إلمئبةحت اإلصةغحت اإل داةحت ا١تهالبحت ا  اإل دكحت  ليفإلت
  ائهددا أبن ا١ت دددو  ٦تئددىك نهافددوحت بددُت اإل ددديكُت  إل دددكحتنإلئخدد نا  إبحدد ى فددة  اإلمهىيدد  اإل ددداةحت  شدددكحت  ا 

ئ ددددكحت ب دددداة حصدددحت إلبطئدددب  اإلعهةددد  تقددد مومددد   ىال   3460000اإلداٝتاإلةدددحت إلئه ددددو  ْتدددىاِف وتقددد ى اإلمكئودددحت 
  .ىال 1730000نبئ   حصمه تعاأل  و غب يف ا٠تدويف ن  ا١ت اىكحته إلصاٟته حة  جن شديكه يد شديك

يطئدب ْتةد  ٦تكهدحت أبلدئىن ا١تداْتدحت إلآلندد نإل دداة إلد إلي ن اإلطديقدحت ا١تقبىإلدحت شددااً جُف اا٢تةبحت وم  تىفئت 
وند   يمودمل ائةده.نقادط  نهجا ب ه  ب دااجاغَت نئزم  بىا  نهه  شديكه شداة حصحتاإل ديي ن  شدكحت اإلدام ذ 

                                       
  1  يفا١تىضددددى : جمددددداةا  بةدددد  اقدددداىه  1419/ 1/ 15   اإلمدددداىيخ: 301  اإلقددددداى ىمددددم  . قػػػػرارات اذليئػػػػة الشػػػػرعية مبصػػػػرؼ الراجحػػػػي622- 
 456- 457.     
  .109    2/2/2    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 623- 
 .123    ا١تامه  8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه624- 
 . 18    8اإلوابط  . لبنك البالد الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعيةانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 625- 
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 بدت نئكةدحت   اممهئكجدا وتادمئهجا وتد خئجا يف اجد تا وتاٟتصحت ب ه  نمودمل ائةده تئيشدكحت اإلدام ذ   ت ًتي 
نقاددط  طاإلددب اإل ددداة بدد ه  نموددمل ائةددهبةعجددا إل  وندد    تاإلعدد ل حتن ددااا إلدد ى كمابدد إلمئددي اٟتصددحتشدددكحت اإلدام ددذ 

   . 626 جا ا ماامل نعئىنحت وتائههأب

   .دإلي   بةعجا إله ايفما    هإلآلند نإل داة يف شداة حصحت شديك حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل ا١تداْتحت
ان نددد  اٞتدددااز شدددداة حصدددص اإل ددددكاة ائدددق "ىا   وجُف دإلدددي د بدددت  ةبدددحت بةدددت اإلمهىيددد  اإلكدددىييت حةددد  

بة  تئي اٟتصص ائق اإل ديي اإلىاا  نإل دداة ائدق شددمل  نإل داة نداْتحت  ون     نلم هاة حصحت اإلىاا اإل ةى  
 . 627 اقط" بةت اإلمهىي  ٦تىن ان يكىن

٬تددى  إلئبهددي شددداة حصددحت شدددكاة اإلعهةدد  " ؤت دد  دإلددي مدداة يف ضددىابط بهددي اإلددبهأ حةدد   صددت ائددق ا دده: 
 . 628 "ائق اإلعهة  ن م  اإليت اشًتا ا ند نإل داة يف لئعحت    بة  اٟتصحت 

 حتقيق مناط جهالة الثمن إبضافة مبلغ إليو بعد العقد 
جا بعد  تىمةد  اإلعقد  نصددواا  ٗتصد حان  اقىأ ا١تداْتحت وا١ت داىكحت اإلديت تددأ المواد  اإل دكحت حىل بعض  

حددال وىوأ ددا  ندد  اإلعهةدد   ويدد وى انلموادداى حددىل حكددم خصددم تئددي ا١تصدددواا  ندد  حاددان اإلعهةدد  اٞتدداىي 
وندد ى مددىا  اٟتصددىل ائددق تعجدد  ندد  اإلعهةدد  اهدد  تىمةدد  اقدد  اإلبةدد  ن١تىااقددحت ائددق خصددم تئددي ا١تصدداىي  حددال 

 وىوأ ا. 
وم  تىفئت ا٢تةبحت جُف ا ه "ن يهبغذ ان ٖتص  اإل دكحت ند  اإلعهةد  ن يف اإلعقد  ون خداىيف اإلعقد  ائدق تعجد   

مجاإلدحت اإلد ه   و د ا ن ٬تدى  شددااً  كهدا ن ٬تدى  إلئ ددكحت ان اإلبودااحت   ن دإلدي يداول جُف  إبضااحت شذة جُف ٙتد  
 . 629 اإلزاا   ائق اإلعق  ن  حاان اإلعهة  أون ائهه وىضاه" ٗتصم ا١تصاىي  

إبضدااحت  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل نعئىنةحت اإل ه  يف ا١تبةد   اههعدت ند  اٟتصدىل ائدق تعجد  ند  اإلعهةد  
اإلعهةدد  أون ائهدده او  نهعددت ندد  حاددم اي شددذة ندد  حاددان شددذة جُف ٙتدد  اإلبوددااحت بعدد  تىمةدد  اإلعقدد   كهددا 

  ىضاه. 
ن ٬تددى  حاددم اي نصدددواا   اادد   ائددق اقدد  " ؤت د  دإلددي مدداة يف ضددىابط بهددي اإلددبهأ حةدد  بةهددت ا دده: 

                                       
ا١تىضددى : شددداة حصددحت يف شدددكحت خدد نا    ه1415/ 12/ 23   اإلمدداىيخ: 206  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي626- 

  .340 -338   1  يفوبةعجا نداْتحت
  .25 -24   4يف   552اإلااال   . ىمم ا ل االقتصاديةالفتاكل الشرعية يف ادلس ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 627- 
 . 38    114اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 628- 
مددىا  اخدد  تعجدد  ندد  اإلعهةدد   ا١تىضددى : ادد مه  1418/ 2/ 7   اإلمدداىيخ: 258  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي629- 

       .409   1  يفحتاإليت تدأ بع  تىمة  اقىأ ا١ت اىكحت وا١تداْت ٓتصم ا١تصدواا  
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 . 630 "وىضاه ا١تداْتحت ن  حاان ا١ت ًتي أون ائهه

 حتقيق ادلناط يف الدفعة ادلقدمة من العميل 
ا١تىااقدحت ائدق طئبده   اقبأاعحت نق نحت ن  اإلعهة   اخ مد  واإلمهىي  ا  حكم اناب ا١ت يد اإلعام إلئهماليفل 

   حت.ق ناإل اعحت ا١ت ئه  تاولا جن وم  دإلي   بةعجا ائةه َف يمهم وحكم بةعجا ائق اهة  آخد جن   داة لةاى ب
اإلعهةد  تبقدق إلده  وبةهت ا٢تةبحت ان ا١تواوضا  أون ج٘تام اإلبة  تبقذ ا١تبة  نئكا إلئ دكحت  واإل اعدحت ا١تق ندحت ند  

ند  اإلمهىيدده ا دده إلددة  إلئ دددكحت اخد  اي نبئدد  مبدد  تىمةدد  اقدد  اإلبةدد . ادفن ُت اإلبةدد  وبقةددت جمددداةا  اإلمىهةددمل ااإل اعددحت 
ا١تق نحت ن  اإلعهة  جن كا ت ادبىان وا ل ا١ت ًتي ا  اإل داة يف ند   ا٠تةداى ا١تمودمل ائةجدا  اجدذ إلئ ددكحت كهدا ان 

أون خةدداى ااإل اعدحت ا١تق نددحت ند  اإلعهةدد  تعدد  مدزةاً نقدد ناً ند  اإلدد ه  وا١تبةدد   ا١تبةد  يبقددق ٢تدا. وجن كددان اإلبةد  نهنددزا
 . 631 يبقق إلئه ًتي  وإلئ دكحت ان تطاإلب اإلعهة  إب٘تام اإلبة 

اإلبةد    حققت  ةبحت اإلدام دذ نهدامل اإلىاد  غدَت ا١تئدزم يف ا١تداْتدحت اههعدت ند  اخد  اي نبئد  مبد  تىمةد  اقد  
اإلعدبدىن يف ا١تبئد  ا١تقد م بعد   ع  تىمة  اإلعق  جن كان اإلبة  نهنزا  ونهامل وحققت نهامل اإل ه  يف اإل اعحت ا١تق نحت ب
  يكىن   ا ا١تبئ  إلئباا .  حال اإلع ول ا  ا٠تةاى  يفاإلعق  جن كان اإلبة  ن مهه ائق ا٠تةاى و 
م ٬تى  نطاإلبحت ا١تالاحت إلئعهة  بمق ه شدةكا  او لده ا   ندد مبد  جبدداوم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت ا ه: "

إلئه يى ةددددحت اإلددديت لمه دددديف بعدددد  جبددددام اإلعقدددد   شدددديطحت اإلددددهص ائدددق ا دددده ن ٭تددددمل  ندددد نإل ددددداة ضدددهاان اقددد  ا١تداْتددددحت إلآل
نىااةد  الددم قامجا  و٘تمهد  ا١تطاإلبدحت نإل دةكا  يف اإلدبهأ اإلدديت  إلئهالادحت الدمخ ام اإل دةكا  او اإلاده ا  جن يف 

  . 633 بة  اإلمىهةمل ١تا م  يئ مل ن  ضدن  م  ودإلي   ه   632 "ٯتك  اةجا تق ٯتجا إلئ ا  مب  نىا  ا
ندد نإل دداة ند  اإلعهةد   ون ٬تدى  ٬تى  إلئهالاحت اخ  اإلعدبىن بع  اق  بة  ا١تداْتدحت إلآلكها ماة اةجا ا ه: "

اإلىا . وا وُف ان تمها ل ا١تالاحت اها  اأ ن  اإلعدبىن ا  نق اى اإلودى اإلوعئذ  و دى اإلوددق بدُت  دإلي يف ندحئحت 
اخد  اإلعدبدىن اهد  جبددام اإلعقد  اعد  "  ادمه ن بةهدت انو   . 634 "ُف اإلغدَتجاإلد ي يدمم بةعجدا بده   تكئوحت اإلائعحت واإل ه 

فد ى ب ديفن اإلعدبدىن مدداى ٣تهد  اإلوقده اللدهنذ  اهد هنع هللا يضر ٔت ود ن  اإلص ابحت  وم  اخ  بده الندام اٛتد . ومد  
  . 635 "اإل وِف

                                       
 . 28    56اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 630- 
 د  ا١تىضى : مىا  اخ  أاعحت نق ندحت ند  اإلعهةد  بصدوحت 20/1/1412   اإلماىيخ 99قداى ىمم  اإل . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي631- 

  . 169 -168   1  يفوبقذ تىهةمل جمداةاته ادبىن جدا ُت اإلبة  
 . 115    3/5    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 632- 
 .124    ا١تامه  8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه633- 
 . 111    2/5/6    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه634- 
 .124    ا١تامه  8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه635- 
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 عقد  اإلبةد  او ٘تئديب اإلقةداممبد   بودااحتن ائدق اإلا ده ن ٬تدى  اخد  اإلعدبدى  بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت ةبدحت ىا  و 
636 اإلبوااحت وأوضحت، 637 ة  اخ  اإلعدبىن ن  اإلىاا  نإل داهٯت وجبعاأا إلئ بجا  ل ا إلئ ىاا  ه ا .  

٬تى  ان ي ا  ا ندد نإل دداة اهد  ا١تىااد   نبئغدا ائدق ان يكدىن " :مداىا  وتىفةا    وا  اإل كحتوماة يف 
  . 638 "جبدام اإلعق  ائق ان يعاأ كئه جُف ا ند نإل داة جدا َف يمم اإلبة  ُت  مزةا ن  ٙت  اإلبة  جدا

٬تددى  إلئبهددي ان يطئددب ندد  اإلعهةدد  يف ندحئددحت اإلىادد  يف ا١تداْتددحت جيدد ا  نبئدد  ومدداة يف ضددىابط بهددي اإلددبهأ "
ا١تبئد   ويعد   د ا ٙت  اإلائعحت واٟت وأ انامها ةحت إلئعهة س إلئميفك  ن  نهةته وم ىته ائدق اإل دداة  يعاأل اإلودق بُت

اإلبهدددي ان يددددأه كدددانًه  أاعدددحت نق ندددحت جن اشدددًتى اإلعهةددد  اإلادددئعحت نددد  اإلبهدددي  واندددا يف حدددال ا وإلددده اةندددب ائدددق
 . 639 "إلئعهة 

 الدفعة األكا يف بيوع ادلراةة   حتقيق ادلناط يف
مل اشدًت ان جأاى  اإل ددكحت ىا    ومد   بةعه ائةجم نإلمقادةط  شداة اقاى بطئبئ دكحت إليمق م بعض اإلعههة 

إلعقدىأ ند  ا٢تةبدحت ن٣تدا   دكدد  ان دإلديو   % ند  مةهدحت اإلعقداى30 -20 حدىاِف أاعدحت نق ندحت هق تائق اإلعهة  
   .اخ  اإلعهة  نإلمزاناته لقط حقه يف ا١تطاإلبحت  ا افن  مل اإل اعحت ا١تق نحت ادبىانً اشًت الأاى  اىا  كها   اإلاابقحت

اشدًتامل  حدىلواإلاداال  اإلعقداى   مبةد  ا١تداْتدحت إلآلندد ب دداة اإلعهئةدحت ا١تعدوضدحت ندان ا٢تةبحت اإل داةحت  وم  بةهت
وذ ا١تداْتحت إلآلند نإل دداة  ا١تديفنىى ي دًتي س ا اعحت ا وُف ن  اإل ه  ادبىانً اةه خئط بُت بة  ا١تداْتحت وبة  اإلعدبىناإل

ان ي ددًتمل يف ا١تداْتددحت  ا١تداْتددحت  ونإلمدداِف ن ٬تددى  اإلعقدداى إلهوادده بهوادده   يبةعدده إلآلنددد  وا نددد غددَت نئددزم نإل ددداة يف 
   وَف ٕتز ا٢تةبحت يف دإلي اشًتامل أاعحت نق نحت ون ادبىان.أاعحت نق نحت ون ادبىانً  ن   ا انشًتامل ٬تعئه نئزناً 

ويف بةدد  اإلعدبدددىن ٬تدددب تادددهةمه ادبدددىانً ون ٬تدددى  تادددهةمه أاعدددحت نق ندددحت نددد  اإلددد ه   وكددد إلي اإلعكددد   هنهدددا 
دبىن ٥تمئ  يف مىا  خااىته حال اإلهكىل ن  أااعه  بةههدا اإل اعدحت ا١تق ندحت ٥تمئوان ن١توجىم اإلعديف واإلوقجذ  ااإلع

 ددذ ندد  اإلدد ه  مطعددا ون ٮتاددد ا أااعجددا وإلددى ادد ل ادد  اإل ددداة  كهددا ان اإل اعددحت ا وُف مدد  تكددىن ضددخهحت تعدداأل 
 . 640 هئ  اإل ه  او  صوه خهاا إلئعدبىن

بمقدد ه شددةكا  او لدده ا   نددد مبدد  جبدددام ٬تددى  نطاإلبددحت ا١تالاددحت إلئعهةدد  ومدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت ا دده: "
إلئه يى ةددددحت اإلددديت لمه دددديف بعدددد  جبددددام اإلعقدددد   شدددديطحت اإلددددهص ائدددق ا دددده ن ٭تددددمل  نإل ددددداة ضدددهاان  إلآلندددداقددد  ا١تداْتددددحت 

                                       
  .54   4يف   596اإلااال   . ىمم تصاديةالفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االق ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 636- 
  .63   4يف   609اإلااال   . ىمم ا١تص ى  واه637- 
  . 162    9/10   . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 638- 
 . 24    37اإلوابط  . البالدالضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 639- 
ا١تىضى : ا م مىا  مبىل اإل اعحت ا وُف ن  اإل ه    د1415/ 7/ 2   اإلماىيخ: 202  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي640- 

  .330 -329   1  يفيف بةى  ا١تداْتحت ادبىانً 
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و٘تمهد  ا١تطاإلبدحت نإل دةكا  يف اإلدبهأ اإلدديت  الددم قامجا  إلئهالادحت الدمخ ام اإل دةكا  او اإلاده ا  جن يف نىااةد  
  . 641 " ا  مب  نىا  اٯتك  اةجا تق ٯتجا إلئ

 حتقيق ادلناط يف خصم الدفعة ادلقدمة كحتمل ا مر للمخاطر
 –يف حاإلدحت اإلىاد  نإل ددداة  –الموادد  اإل ددكحت اد  حكددم تودىيض اإلعهةد  ا نددد نإل دداة يف ا١تداْتدحت إلئ دددكحت

إلعهةد  إلمخصم ن  حادابه مةهدحت اإل اعدحت ا١تق ندحت جن كا دت نمودههحت ننامهداأ  كهدا الموادد  اد  حكدم تقد ه ا
يف انامهداأا  ا٠تاىمةدحت  –ُف ا١تةهداة جُف حدُت وفدى٢تا جا ند نإل داة تعج اً بم ه  ٥تاطد اإلبوااحت بعد  شد هجا 

 ن  طئبه بع م اإلميفنُت ائق اإلبوااحت نىضى  ا١تداْتحت. –يف انامهاأا  اإل اخئةحت  –او جُف نامىأاه  –
ب ندد  اإلعهةدد  ا نددد نإل ددداة أادد  اإل اعددحت ا١تق نددحت وبةهددت ا٢تةبددحت ا دده ن ٬تددى  إلئ دددكحت يف اقدد  ا١تداْتددحت ان تطئدد

ا١تطئىبحت إل داة اإلبوااحت ٤ت  وا  اإلبة   هنا  ذ ا١ت ًتيحت وإلة  اإلعهة   كها ان اإلعهة  ن يدزال طاإلبداً إلئ دداة غدَت 
 نئزم نإل داة ن  اإل دكحت.

ن ا١تخدداطد   كهددا ا دده ن ٬تددى  إلئ دددكحت ان تقبدد  تعجدد  اإلعهةدد  بم هدد  ٥تدداطد اإلبوددااحت اإلدديت طئددب شددداة اس
 دذ مددزة ند  تبعددحت اقد  شددداة اإل دددكحت إلئبودااحت  واإلغددهم نإلغددم. اجددذ تدددبح إلم هئجدا ٥تاطد ددا  ادفن ٖتهئجددا اإلعهةدد  

 . 642 ُف فىى  ن  فىى اإلدنجُف اق  فىىي ياول جطاإلب اإل داة افن اإلعق  يم ىل 
ن ٬تى  ٖتهة  اإلعهة  انند نإل داة ضدهان ندا يطددا ائدق اإلادئعحت ند  اضدداى " وماة يف ا١تعايَت اإل داةحت ا ه: 

او اإلمخزي . ون ٯتك  اامباى  د ا ند  مبةد  كواإلدحت حاد  اأاة اإلبداا  اإلديت تقمصدد ائدق  و هك خهل اًت  اإل    
  . 643 "ن يم هئجا ناإلي اإلائعحتاضهان ٥تاطد اإلطديمل اإليت ٬تب  ُف جحا  تهوة  انإلمزانا  ون تمع ى 

 حتقيق ادلناط يف السلمادلطلب الثالث: 

 حتقيق ادلناط يف السلم كالوكالة 
ندد  مبدد  نالاددحت    ويمعجدد ون  ا١تددزاىاُت بةدد  ٤تصددى٢تم ندد  اإلقهددح أبمدد  ندد  ا لددعاى ادد أ   يعدددض بعددض

معجدد  م إل نلضددااحت يًتتددب ائددق دإلددي  نددا كدد امددىى اإلهقدد  و وٖتهدد     اإل دددكحت بماددئةم اصددىل إلئصددىان   ةابددحت ادد
  .ن  مب  اإلصىان  خووت جنا لعاى  بم ه  اىاىق 

 جن خووددتاإلعهةدد  اددىاىق ا لددعاى  ٖتهدد ضددههجا شدددمل    ائددق ان يكددىن ندد  دإلدديندد   انا عدد وَف تددد ا٢تةبددحت 
                                       

 . 115    5/3 اإلبه     8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 641- 
 73 دد. ا١تىضدى : المواداى حدىل مدداىي ا٢تةبدحت ىمدم  1417/ 8/ 8   اإلمداىيخ: 240  اإلقداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي642- 
 .  388 -387   1   يف133و 

 .111    2/5/2    اإلبه   8. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعيةللهنةحت.  ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت ا643- 
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كهدا ان ا٢تةبدحت   .ودإلدي إلعد م ومدىأ نادىغ شدداذ إلد اك اإل ددملاإلعانحت إلئغهل ونطاح  اإل مةمل   ن  مب  ا١تالاحت 
حةد    مةدام اإلبداا  ببةد  اإلقهدح وتادئةهه إلئهالادحت اإلعاندحت إلئغدهل ونطداح  اإلد مةمل والدمهم مةهمدهَف تد نا   ن  

 . 644 وكةه ا  اإل دكحت ج ه 
اإلىكاإلدحت يف مةدام  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل اإلائم يف شداة اإل دكحت اإلقهح ن  ا١تزاىاُت  كهدا حققدت نهدامل 

  صاٟتجا. اإلباا  إلئ دكحت بمائةم اإلقهح وتائم ٙتهه ن  ا١ت ًتي إل
واإلعدد أا   ا ىواددز ٬تددى  اإلاددئم يف ا١ت ئةددا   كددا١تكةه  وا١تددزوان  وا١ت" ومدد  مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت ا دده: 

ا فدد  ان ٭تدد أ ٤تدد  تاددئةم ا١تاددئم " كهددا مدداة اةجددا ان:     645 "تودداو  يعمدد  بدده حاأ ددا آا١تمقاىبددحت اإلدديت ن تمودداو  
ُف ج هجدا تعد ى دإلدي اةصداى يف ٖت يد  اإلعقد  نكداان إلئمادئةم جن اةه  افدا لكت ا١تمعام ان ا  دإلي اامد  نكدان 

  . 646 "اإلعدل

 حتقيق مناط السلم يف السلم ادلوازم
بعد  ادًت   والدمهنجاحدانً  حت اإلائعحتب ا  مةه  شداة لئ  كبًتول او غَته شداة لئمالمواد  اإل دكحت حىل 

 بماىيخ نحمل. جاتائةهو  جا اه  بةع همجاودإلي نلمهم مة  اإل دكحت   ه اإلائ  بة  لئم وم  تبة    نهةحت
  لددددئعحت ن ئةدددددحت اي ددددده اقدددد  ائددددق شدددددذة نىفددددىل يف اإل ندددددحت ٮتددددمص أباقدددد  اإلادددددئم ان  ا٢تةبدددددحتومدددد  بةهددددت 

ا١تمه ئدحت إلىظةودحت ا لالدةحت إلئهصددل نكوداة  ااإلةدحت إلئىاداة دو  اقد   دى و وغَت دا  ا١تدىاأ ا٠تدام و ا١تهمنا  اإلزىااةحت ك
  كهددا ا دده مئددي ا٠ت نددحتإلاددىض ا مدد   ائددق ا١تعمهدد   ا١تصدددل نددىاىأ  دده يئددلوتمنئددق كواةتدده أب انامهددان  نددحت ٓت

واإلمنداى ٦تدا يدىاد اهدهة ك ددد ا١تقداوإلُت و اإلصدهااةُت و حامدا  شددااح ٥تمئودحت ند  اإلعهدهة اإلدزىااةُت اقد  نددن يئدل 
  كهدا ا لدىاقاطد ٥تداإلودهاان  اإلكااةدحت ضد  ند  لدىاق مم دام ا وآنهدحت نولةئحت حةىيدحت و اندحت و ى  إلئمعان  به 

  .بةاد اٟتصىل ائةه يمما١تائم اةه ن  اإلائ  ااأ   ان
 إلوااد  ناإلمهىيد  بةههدا   اٟتدهل إلددبحن اإلائم يعىأ  انإلواا   اإلدبىيحت  نإلائم واإلمهىي  نواإلودق بُت اإلمهىي  

   اإل دداة  قد ا وٙتد إلوددق بدُت ٙتداإلادئم نىهدىق اإلددبح ن ادفن كا دت اإلوااد   نودهى حت اإلعااد  ادفن   يعىأ نإلدن اٟتددام
اخد  اإلدد   او اإلكواإلدحت   كهدا ان إلئهصددل ئ صدىل ائدق اإلددبحإل ددول اإل وتةبدحتإل ىالدحت اإلئهصددل اإلبة  آمه  و 

ا١تودىت بده و دى ىاي ا١تد ا ب اإل ههدحت كهدا ا ده  اٟتهبئدذ اإلص ةح ن  ا١تد  بو ى مااز يف   ١تائم اةه  اإلبوااحت ن
 .  ا خدى

                                       
  1  يفا١تىضدى : شدداة اإل ددكحت إلئه افدة  اإلزىااةدحت ه 1410/ 6/ 4   اإلمداىيخ: 20  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي644- 
 46- 47.  
 . 155    3/2/1    اإلبه   10. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 645- 
 .156    3/2/10      اإلبه 10ا١تعةاى اإل داذ ىمم  . ا١تص ى  واه646- 
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أبن ٭تددد  ا١ت دددًتي ٤تددد   واإلددديت تموددده  بةددد  اقددد  اإلادددئم  واددده لدددمهنجا بةددد  بودددااحت اإلادددئم مبددد  اون ٬تدددى  
إلكد  تهمق  جإلةه اٟتقىق وانإلمزانا  اإلديت إلئهصددل ٕتداه ا١تادئم جإلةده  جد ن ٬تدى  بةد  اإلد ي  مبد  مبوده  و ا١تصدل 

نادئها جإلةده  صدبحبُت  ىيخ اق  اإلائم و ىيدخ مدبض ا١تادئم اةده ان ي -ا١ت ًتيو ى  ها ا١تصدل  -إلئهائم٬تى  
نع إلحت  وم  ضددبت ا٢تةبدحت ٜتادحت او  إلئعق  اإل ي انواه نائها اي ن ًتا ب دومل ٦تاهئحتو   ائعحت ٦تاهئحتإلناعاً اي 

  ان ئحت إلصىى مااز  بعق  اإلائم. 
إلئمهىيد   واإلد ي ٭تدىل أون اٟتةئدحتاىىيحت أا  اإلد ه    جاا٫ت  ون  عق  اإلائمإل و٬تب اإلمقة  نإل دومل اإل داةحت

 . 647 يحتنإلواا   اإلدبى 
حققددت  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلاددئم يف شددداة اإلاددئعحت حددان والددمهنجا آمدده  ايفمددا   دإلددي كهددا 

  الددمهم نددا اشددًت   نهدامل اإلاددئم ا١تددىا ي يف اإلبةدد  لددئها ند  مبدد  اإل دددكحت لددئعحت ٦تاهئددحت إلئاددئعحت اإلديت اشددًتتا  وندد  
  وتائةهه ١ت  نامه ن  ندااا  اإل دومل اإل داةحت إلعق  اإلائم. 

ن ٬تددى  إلئهاددئم  ا١ت ددًتي  ان يبةدد  "   مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت نددا يىااددمل دإلددي حةدد   صددت ائددق ا دده: ومدد
٬تددى  إلئهادئم ان يعقدد  لددئها ندىا ا ناددمقه ندد  طدددل " ومدد نت اإلبدد ي  نبةهدحت ا دده:    648 "ا١تادئم اةدده مبدد  مبوده

جا يف اإلادئم ا ول إلةدمهك  ند  اإلىاداة ا١تمعامد  ائدق تادئةه اثإل  إلبة  لئعحت نطابقحت يف نىافواتا نطابقدحت إلئادئعحت 
ن ٬تدى  "  واوض ت ا ده:    649 "اإلائم اإل ان نإلمزانه اةه  ويف   ه اٟتاإلحت يكىن اإلباا  يف اإلائم ا ول ن ًتا يف 

خدددد يف ٚتةددد  حقىمددده يكدددىن كددد  واحددد  نهجهدددا نادددمقه اددد  ا  خدددد  بددد  ٬تدددب ان آىبدددط اقددد  لدددئم بعقددد  لدددئم 
خدد  ا١تموددى نلخدهل  نإلمزانده ن ٭تدمل إلئطددل ا  اإلطدداُت يف اقد  اإلادئم ا ول  واإلمزانه  وائةه ادفن اخد  احد 

   . 650 "قخَت اإلمهوة  ُف ن  اق  نعه لئها نمىا ا  لىاة نإلواخ او جان ٭تة  دإلي اإلودى 
ا ده ن ٬تدى  بةد  ا١تادئم اةده مبد  "  ؤت   دإلي ماة يف اماوى  ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت حةد   صدت ائدق:

    651 "اإلادئم اإلادابمل وب ددومل اقد  اإلادئم ا١تعدوادحت لئم نامق  نهوصد  اد  اقد  وه  وإلك  ٬تى  جبدام اق مب
 . 652 كها اك   دإلي ند  اخدى

ن ٬تدددى  بةددد  ا١تادددئم اةددده مبددد    . اؤت ددد  دإلدددي مددداة يف مدددداىا  وتىفدددةا   ددد وا  اإل كدددحت حةددد  بةهدددت ا ددده: "
اإلادئم بدُت ندا  وإلكد  ٬تدى  إلددن اإلادئم ان يبةد  لدئها ند  مده  ندا الدئم اةده أون ان يددبط يف بةد    . ن اإلقدبض. 

                                       
ا١تىضدى : شدداة لدئ  بعقد  لدئم وبةعجدا إلعهدهة   ه1410 /12/ 6   اإلمداىيخ: 41  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي647- 

 .85 -79   1  يفآخدي 
 .156    4/1      اإلبه 10ا١تعةاى اإل داذ ىمم  . ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 648- 
 . 157    6/2      اإلبه 10. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه 649-
 .157    6/3      اإلبه 10. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 650- 
  .34 -33   4يف   565اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 651- 
  .34   4يف   566اإلااال   ىمم  .ا١تص ى  واه652- 
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م ئإلكهجدا خاإلودت  ةبدحت اإلدام دذ ائدم ٕتدز اٗتداد اإلاد " الئم اةه يف اإلعق  ا ول وبدُت ندا اإلمدزم بده يف اإلعقد  ا خدد
ن ٬تددى  اٗتدداد  دد ا اإلعهدد   اٞتددااز يف اإلوقددد  "  حةدد   صددت ائددق ا دده:  امةددز الددم هاة  ا١تددىا ي ٕتدداى  نبةهددحت ان اإلاددئم

ن  اإلقىاا  ا فئةحت ٟتامحت ا١تهمنُت ويا  ا مدىا  اإلادئم ك دان  ادأيدحت  اإل ا ةحت  ٕتاى .  ن اإلائم امةز الم هاة 
انٕتداى بدده  اى جُف   ى تدد دا. اددفدا ومد   ظدددول اممصداأيحت يف بعددض اإلدبهأ اللدهنةحت ونصددئ حت كد أون انٕتداى 

اإلددديت تقددد ى ا  ةبدددا  اإلومدددىى واإلدمابدددحت  يف حدددان  خافدددحت أاعدددا إلئ ئدددم اإلىامددد . مدددا  دإلدددي ٢تددد ه ا١تصدددئ حت اإلكددد ى 
  .  653 "اإل داةحت

يف اإلمعاندد   ويبدد و إلئباحدد  ان نددا د بددت جإلةدده  ةبددحت اإلدام ددذ نهاددنها ندد  ا حكددام اإل ددداةحت ونقافدد  ا
  بعد م مدىا  اٗتداد يدم وظ ائدق ندا د بدت جإلةده مدداىا  وتىفدةا   د وا  اإل كدحت ونإلمداِف   ىا يا١تدنإلائم واإلائم 

     ا اإلعه  ٕتاى  جن يف حان  خافحت. 

                                       
  . 36     2/2    . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 653- 
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 حتقيق ادلناط يف اإلجارة :ادلبحث الثاين

 حتقيق ادلناط يف اإلجارة ادلطلب األكؿ:

 حتقيق مناط ل ـك اإلجارة يف ادلبيع ادلاج ر  
نع ا  كاإلطاادا  ١ت   ا د لهىا  ن ًه  نادموة   ند  الاوداة اإلودديل   بعض اإل دكا  ا وىبةحت قمد  

وبعدد  ا مجدداة اددًت  الاودداة اإلوددديل  تبةدد  تئددي ا١تعدد ا  ٤تهئددحت بعقدد  ال٬تدداى  ندد  الددمهداى ا إبأاىتددا إلمهددام اإلعقدد   
  وضهاهنا إلئه ًتي اٞت ي  ٚتة  اإلمزانا  ا١تاميفمد.

ع ا   ٤تهئحت بعق  ال٬تاى واإل ي يامهد جُف ٘تانده كدىن المداى  اقد  وبةهت ا٢تةبحت مىا  بة  وشداة تئي ا١ت 
وضدهان واداة ا١تادميفمد نإلمزاناتده   إلئه دًتي اٞت يد ن م  ون نا   ن  مةام ا١تامد ا ول إبأاىتا وٖتصة  امدتدا  

 . 654 ا١تائهُت إلك  يهبغذ ائق اإل دكحت الم هاى انىا٢تا يف بهأ 
بقااجددا  اى  ايفمدا   شددداة ا ندد  م المدداى  يف شددداة ادُت ٤تهئددحت بعقدد  ال٬تددحققدت  ةبددحت اإلدام ددذ نهدامل إلددزو 

إبأاىتددا وٖتصددة  امدتددا  نددامد  جُف ان يهمجددذ اقدد  المدداى   كهددا يبدد و اهنددا حققددت نهددامل اإلىكاإلددحت يف مةددام اإلبدداا  
ائدددق    وحودددتها١تادددميفمد نإلمزاناتددد واددداة  اإلبددداا  إلئه دددًتي اٞت يددد   وكددد إلي حققدددت نهدددامل اإلكواإلدددحت يف ضدددهان

  نقاف ي.  الم هاى انىال اإل دكحت ببهأ ا١تائهُت ويف دإلي   د 
اقدد  المدداى  اقدد  ن م ن  ومدد  مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت نددا يىااددمل ائددق إلددزوم اقدد  المدداى  حةدد  بةهددت ان 

وإلكدد  ٯتكدد  ااددخ المدداى  نإلعدد ى اإلطدداى    خدددأ بواددخه او تع يئدده أون نىااقددحت ا ٯتئددي احدد  اإلطددداُت ان ودددا
اوادىا     ومد  مداة يف نادئي اإلكمدان مىإلده تعداُف لماى  ائق اهنا ن  اقىأ اإلمهئةديوالمه   يف إلزوم ا   655 

ا١تدال إلهلدمغهاة اد   كها اهنا اما   اإلومح إلكا اى نامه   ائق ا ه إلىن اإلومح  أى دإلدي لتدهل    نإلعقىأ
   . 656 ا١تهوعحت

اقد  المداى  اقد  ن م ن ٯتئدي احد  اإلطدداُت ان ودداأ " وم  ماة يف امداوى  ةبدحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت ان 
ا خد  و٬تى   حد  اإلطدداُت او كئةجهدا اشدًتامل مدىا ه يف اإلعقد  او اشدًتامل ا٠تةداى  بواخه او تع يئه أون نىااقحت

اإلصدددةا حت إلةادددت واحددد    وٗتمئددد  احكانجدددا اإل دددداةحت "  واةهدددا يمعئدددمل نإلمزاندددا  ا١تدددامد ادددفن  657 "نعئىندددحت نددد  
اإلصدددةا حت اإلددديت ن يدددمم ان مودددا  جن  دددا اددده يم هئجدددا -:يئدددذا ىااجدددا ندددا  واظجدددد   دددا  ا ىااجدددا  واإلقددداام نخدددمهل

                                       
ا١تىضددى : أخددىل اإل دددكحت يف شددداة نعددد ا   ه 1409/ 10/ 15   اإلمدداىيخ: 11  اإلقدددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي654- 
  .33 -32   1  يفإل دكا  اخدى ج٬تاى٤تهئحت بعق   كاإلطاادا  و٨تى ا و ذ 

 .134    4/1/1     اإلبه  9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 655- 
 . 145 ا١تامه     9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه656- 
 . 46    134اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 657- 
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ان مودا  اف ده ٬تدى  إلئهادميفمد  اإلصةا حت اإلعاأيحت اإل وىيحت اإليت ن يًتتب ائق اد م اإلقةدام  دا  قدص يف أم -ا١تاميفمد
   يف  د ه اٟتاإلدحت  مدزةا ند  ا مدد   يعدو نعئىندا  اكان نبئغن  ج ١تاميفمدن  ا اإلميفنُت اخ و٬تى     " 658ان يقىم  ا

 بددحت نعئقددحت ائددق لدد اأ  تكددىنو   المدداى  اقدد د  اهدد  ا مجدداة اإلعددُت ا١تدديفما١تاإلددي إلئهاددميفمد   بددحت ىادد اإل٬تددى  كهددا 
ى  جفدد اى ج٬تددان وكدد إلي ٬تدد  اإل اإل ددحت تددهأوى يف  مددداى ٣تهدد  اإلوقدده اللددهنذمدداة  إلي وبدد  ا مددد ا١تاددميفمد كاندد  

ئطددل بةههدا يكدىن إل    اد أ  ا١تدا١تىمدب نئزندا نل٬تدان طةئدحت   ويع  ٤ت أإلبة  شذة باعد  نعُت ٤ت أ بىمت
اةهدا كهدا مداة اهجدا ، 659 اقجاة ا١تاإلكةحت اه و  ا ا١تب ا نعم   .ه خهل ا١ت  مبىإل او ا مال٬تان مبىل ا خد 

دإلددي مددااز ندد  اإلهاحةددحت اإل ددداةحت  جدا ُت " إلئه ددًتي ان:  يمعئددمل بمىكةدد  اإلبدداا  إبأاى  اإلعددُت ا١تددامد  وٖتصددة  ا مددد 
 . 660 "اإل داة م  ُت مب  اإلمىكة  اإل داة بعق  نهوص  ا  اق  اإلىكاإلحت  وكان

اإلصدددةا حت ا لالدددةحت   اٞتى ديدددحت واإلطاىادددحت   اإلددديت يمىمددد  ائةجدددا اأاة اإلعدددُت " كهدددا مددداة يف امددداوى  ةبدددحت اإل كدددحت 
انددا اإلصدةا حت اإلعاأيددحت واإل وىيددحت اجددذ ائدق ا١تاددميفمد  هنددا نهوددبطحت  ائددق ا١تاإلددي. ا١تقصددىأ  ندد  ال٬تدداى  دذ  إلئههوعدحت 

اإلميفنُت ائق اإلعدُت ا١تدامد   دى ائدق حادان ا١تدامد  ون ندا   " جا ان: وماة اة   661 "المعهاإله واإلغاإلب اهنا ن  
 . 662 "إبمداة دإلي وإلك  ٬تب ان يكىن ائق حاان ا١تامد نامباىه ا١تاإلي ن  تكئة  ا١تاميفمد 

٬تب اه  اإلميفنُت ائق اإلعُت يف اق  الماى  ان يكدىن قنةهدا تعاو ةدا وائدق : "وماة يف ضىابط بهي اإلبهأ
٬تدددى   و٬تدددى  إلئهدددامد اامبددداى مةهدددحت اإلمددديفنُت ضدددهها اهددد  ٖت يددد  ا مدددد  يف اقددد  المددداى   وإلكددد  ن  وقدددحت ا١تدددامد 

 . 663 "مد  ي  ا ٖت كان نمىمعا اه إلئهامد ٖتهة  ا١تاميفمد بع  اإلعق  اي تكئوحت جضااةحت  اأ  ائق نا  
"٬تددى  ١ت ددًتي ٤تو ددحت واةهددا يمعئددمل نإلىكاإلددحت يف ٖتصددة  ا مددد  واإلكواإلددحت  مدداة يف ضددىابط بهددي اإلددبهأ ا دده 

المداى  ان يىكدد  ناعجددا نلأاى  وٖتصدة  ا مددد  ندد  ا١تادميفمدي   ون ٬تددى  ان يئزندده بودهان أاعددا  المدداى  او 
اإلددد ي يديددد  جمدداى  اإلعدددُت اإلددديت  -٬تدددى  إلئهاددميفمد  كهدددا مددداة اةجددا " 664 يفمدي "مددزة نهجدددا اهدد  اددد م واددداة ا١تاددم

وكدددددةه إلددددده يف ٖتصدددددة  ا مدددددد  ائدددددق ان يوددددده  اإلىكةددددد  أاعدددددا   تعةدددددُت ا١تدددددامد  ا١تاإلدددددي  او غدددددَته -الدددددميفمد ا
 . 665 "الماى 

تكددىن ان  إلدده اهددد يف اإلمطبةقددا   ويدددى اإلباحدد  ا دده ٬تددب  واإلدد يإلئهادديفإلحت  حويف دإلددي نزيدد  توصددة  وتىضددة
                                       

  .85 -84    632اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 658- 
  .229 -228    241اإلااال   . ىمم ا١تص ى  واه659- 
  .83 -82    629اإلااال   . ىمم  واها١تص ى 660- 
 . 198     9/2      .فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 661- 
 . 197     9/1    .ا١تص ى  واه662- 
 . 53    165اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 663- 
 . 61    203اإلوابط  . ص ى  واها١ت664- 
 . 57    187اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 665- 
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ن ددومل اةده  وكد إلي يكددىن  إلده وغدَت  ااد  اقد  اإلىكاإلدحت ولدابق ْتةد  يكدىن اقد  اإلبةد  نهوصده  اإلعقدىأ نهوصدئحت
قددىأ نم اخئددحت ون دددوطحت افهنددا ن كا ددت اإلع اقدد  اإلىكاإلددحت نهوصدد  ادد  اقدد  اإلكواإلددحت وغددَت ن دددومل اةدده دإلددي  اددفن 

  . نعائق وكاإلحت وكواإلحت ونشمها٢تا ا ح ١تهاااتا ١تقموق المقهل اإلمصداا  يف اإلعقىأ تص

 حتقيق مناط الشرط يف بقاء أجرة ادلبيع للشركة 
 ودد  اإلبدداا  إلوددًت   نهةدحت  وندد    بةعدده إلطدددل  لديفإلت اإل دددكحت ادد  حكددم شددااجا اقدداىا  وندد    قمددَته ائدق 

آخدددد  نددد  انشدددًتامل يف اقددد  اإلبةددد  أبن مةهدددحت ال٬تددداى خدددهل ادددًت  اإلمددديفمَت ائدددق اإلبددداا   لدددمكىن إلئ ددددكحت وإلدددة  
  إلئه ًتي.

  حةدد  جن اإل ددمل ا١تدد كىى ن يقددده نع دم ا اهددحت اإلوقجدداة  بدد  ٘تدداىا اإل ددكحت  دد ا ا لددئىنوَف تدد ا٢تةبددحت ان 
ادىض ا١تهوعددحت ند  حددمل ا١ت دًتي اٞت يدد  كى ده ا١تاإلددي  ادهو  ائددق ا دده  يددون اادداأ اإلبةد   دد ا اإل ددملس  ن ا مددد  

  شدمل نامغدن. 
س يددمم ببةدد  ٞتهجددىى ا اهددحت يف اإل دددومل اإلمعام يددحت ٥تاإلوددحت  بدده غدابددحت ونواإلبدد ي  ا١تهاددنم ندد  اإلقىاادد  اإل ددداةحت  

ماددهُت: اإلقاددم ا ول ا١تبئدد  اإلهقدد ي اإلدد ي لددةاخ  اهدد  اإلبةدد   واإلقاددم اإل ددان نبئدد   اإلعقدداى ا١تدديفمىى بدد ه  يقاددم 
  ا مد  نقاطا ائق اإلاهىا  اإلبامةحت ن  ن   ال٬تاى.

ٖتودددظ اإل دددةخ ابددد  هللا بددد  نهةددد   و دددص و   نصدددطوق اإلزىمدددا اقةددد   فددداٌف اٟتصدددُت ا١تىمعدددىن: ابددد  هللا بددد  
ٖتودددظ اإل دددةخ ابددد  هللا اإلبادددام و دددص و   ٖتو ددده: "اإلعقددد  فددد ةح وانلمصدددها  مدددااز ون اىى وما دددحت نهددد  دإلدددي".

 . 666 "٥تاإل  واىى ف حت اإلعق  وانلمصها "ٖتو ه: 
ندددد    ىاًتي ونهعدددد ددددا حقددددا إلئه دددى  مدددد  انعئحقدددمل بعددددض ائهددداة  ةبددددحت اإلدام ددددذ نهدددامل نئددددي ا١تهوعددددحت يف ا

المدداى   بةههددا ٖتوددظ  نىا اإلبدد ي  ّتعدد  ا مددد  مددزةا ندد  ٙتدد  ا١تبةدد  نقاددطا واددمل ندد   اقدد     ومدداشددًتاطجا إلئبدداا 
وَف يدد اإلباحد  ومجدا إلد كد انلمصدها   ائق دإلي اب هللا ا١تهة  واب هللا اإلباام  نبةهُت ف حت اإلعق  وانلمصها  

  حة  اما   دإلي ٤تققحت نهامل اإل ددمل ٔتادئي اإلادهحت ا يهقض دإلي  جها  وم  ماة يف اماوى  ةبحت اإلدام ذ ن
ا فد  ان ٭تد  ا١تاإلدي اٞت يد  إلئعدُت ا١تدامد  ٤تد  ا١تاإلدي اإلادابمل يف الدم قاق " وماة يف ضىابط بهي اإلدبهأ ان: 

 . 667 "ا١ت   اإلبامةحت يف اق  الماى  ا مد  ا 
ا١تهددامل يف  و٦تددا لددبمل ي جددد اهددد ٖتقةددمل ويبدد و ندد  دإلددي ا دده ٬تددى  اإلعهدد  خددهل ا فدد  جن كددان ن دددوطا  

  اخمهل اإلمطبةقا . 

                                       
ن   ٤تههً بعق  جما   ا١تىضى : بة  اإل دكحت اقاىاً ه  1410/ 12/ 6   اإلماىيخ: 39  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي666- 

  .75 -74   1  يفبقاة ا مد  إلئ دكحت
 . 60    201اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 667- 
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 نراء طا رة نقل زلملة بعقد إجيار  حتقيق ادلناط يف
 .إلهق  اإلدكان ٤تهئحت بعق  ج٬تاى نىم   ن  شدكحت  م المواد  شدكحت اإلدام ذ ا  حكم شدااجا طااد  

   وبةهت ا٢تةبحت اإل داةحت مىا  دإلي شداا  ن  اإلمقة  نإلوىابط ا تةحت:
 .عق  بة  وشداة إلئطااد  ا١تقصىأ  حقةقةاً ن فىىاً ب ٘تئي اإل دكحت اإلطااد  نئكاً شداةاً  ناً  .1
 ٕتهب اإلدن اخ اً او جاطاة يف ك  اإلعقىأ بصىى  نباشد  او غَت نباشد . .2
تم هددد  شددددكحت اإلدام دددذ ناددداوإلةحت ا١تاإلدددي ا١تدددامد شدددداا نددد  ضدددهان اإلطدددااد  و٤تدكاتدددا طةئدددحت ادددًت   .3

  وكددد إلي تم هددد  اإلصدددةا حت اإلىامبدددحت إل ددددكحت  م  بمىكةددد بهوادددجا او تكئودددحت اإلمددديفنُت   اإلمددديفمَت  وأاددد 
ا١تمه ئددحت ٔتددا يمىمدد  ائةدده ا١تدديفمىى نلددمةواة نهوعمدده ا١تعقددىأ ائةجددا  كمبدد ي  نددا يمئدد   -ائددق ا١تاإلددي

  ون نددا   ندد  -باددبب ادداىض ندد  ا مددزاة اإلدديت تدد وم طددىيهً ون تمئدد  ادداأً  جن باددبب ادداىض
 دددددكحت  م  ائددددق اإلقةددددام نإلصددددةا حت ا١تدددد كىى  نىفددددىاحت بعقدددد  ناددددمق  او نئ ددددمل بعقدددد  اإلمعامدددد  ندددد  اإل

 ال٬تاى  وت ا  ٢تا نبئغاً نعئىناً.
 تع ي  اإلعقىأ ا١تمعئقحت نإلطااد  إلمصبح اقىأا نعم   ونقبىإلحت شدااً. .4
   لأاى  اهئةددحت اإلمدديفمَت وبةدد إل دددكحت اإلدام ددذن نددا   ندد  اإلمعامدد  ندد  اإل دددكحت اإلدديت ناددت اإلطددااد   .5

 .     668 اإلطااد  جن مدى  دإلي شدكحت اإلدام ذ  ن  ندااا    ه اإلوىابط
نهدامل اإلىكاإلدحت  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل إلزوم الماى  ايفما   شداة طدااد  ٤تهئدحت بعقد  ال٬تداى  وحققدت 

منهددب وتبعاتددا ايفوفددت ب   كهددا حققددت نهددامل ا١تئكةددحت   اهئةددحت اإلمدديفمَت واإلبةدد  ايفما تددايف اإلمعامدد  ندد  اإلبدداا  لأاى 
ا١تدامد  وفدةا مجا وقنةهجدا  وكد إلي اوفدت  اإلصىىيحت واإلدن  كها اوفت بم ه  نااوإلةحت ا١تامد يف ضدهان اإلعدُت 

  بمب ي  اإلعقىأ إلمهانم ن  ا حكام اإل داةحت. 
٭تدمل إلئهدامد بةد  اإلعدُت ا١تدامد  " وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت اةها يمعئمل ب داة اُت ٤تهئحت بعقد  جمداى  ا ده: 

ون ي ًتمل ىضا ا١تادميفمد  اندا ا١ت دًتي اف ده  اميفمد  وتهمق  نئكةمجا ٤تهئحت بعق  ال٬تاى    ه حمل إلئغَت  إلغَت ا١ت
ا١تاإلددي اإلادابمل يف الددم قاق ا مددد   ه حددمل اادخ اإلبةدد   وجدا ائددم ومبد  اف دده ٭تد  ٤تدد  ئددجدا َف يعئدم بعقدد  ال٬تداى ا

اإلددي ن ٮتدد  ْتددمل ا١تاددميفمد ن١تهوعددحت  وائددق ا دده والددمه   يف دإلددي ائددق ا دده تصدددل إلئه   669 "ادد  ا١تدد   اإلبامةددحت
  كهدددا الددمه   ائددق امدداوى  ةبددحت اإلدام ددذ و ةبددحت اإلبهدددي ئىبحت ا١تهوعددحت جُف ا قودداة المدداى نادد اإلعددُت  ٬تددى  ٘تئددي 

وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت ان اإلصدةا حت ا لالدةحت إلئعدُت اإلديت يمىمد  ائةجدا بقداة ا١تهوعدحت   . 670 اللهنذ ا ىأن 
                                       

مدىا  شدداة طدااد   قد  ٤تهئدحت بعقد  ج٬تداى ى :   ا١تىضد د1411/ 4/ 2   اإلماىيخ: 54  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي668- 
  .      115 -114   1  يف  م   ن  شدكحت 

  .137    7/1/2     اإلبه  9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 669- 
 . 148 ا١تامه     9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه670- 
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   . 671 ائق ا١تامد  بةهها اإلصةا حت اإلم غةئةحت او اإل وىيحت تكىن ائق ا١تاميفمدتكىن 
ناإلكددا إلئعددُت نئكددا  نددا ٮتىإلدده حددمل  ن ا١ت ددًتي يكددىن" ومدد  بةهددت  ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت مددىا  دإلددي 

اأ وغئددحت اإلعددُت  دد ه اإلصددوحت ياددموة  بكدد  نددا يدتبدده ا١تئددي إلئهاإلددي  وندد  دإلددي جيددد  و ددى اإلمصدددل وان موددا  والأاى  
  . 672 "حتا١تهئىك 

نددد   اإلعدددُت ا١تدددامد  تكدددىن ائدددق ضدددهان ا١تدددامد طةئدددحت نددد   المددداى  ندددا َف يقددد  "ومددداة يف ا١تعدددايَت اإل دددداةحت ان 
٦تكهدددا. و وقدددحت  ا١تادددميفمد تعددد ي او تقصدددَت  و٬تدددى  ان يدددان  ائةجدددا اددد  طديدددمل اإلمددديفنُت ا١ت ددددو  كئهدددا كدددان دإلدددي 

 .   673 "ا مد  هاخ  ا يف انامباى ضهها اه  ٖت ي   وٯتك  إلئهامد امداإلميفنُت ائق ا١ت

 حتقيق ادلناط يف نراء طا رة كإجيارىا كبيعها
ازندددت اإل ددددكحت ائدددق شدددداة طدددااد  وج٬تاى دددا وبةعجدددا  ْتةددد  ت دددًتي طدددااد  م يددد   نددد  شددددكحت  ا  وتمهئكجدددا 

ْتةددد  تددد ا   كحت  يف     تامد دددا ائدددق شددددكحت  ن  ١تددد   ادددانُت. وخدددهل ادددًت  المددداى  تبةعجدددا إل دددد   نئكةددحت كانئدددحت.
و دى %  85ن  لعد ا اىى تىمة  اإلعق  ك اعحت نق ندحت ند  اإلد ه   واهد نا تادمئهجا تد ا   % 15اإل دكحت  يف  

نمدددذ لدددعد ا  ائهدددا أبن اإلمادددئةم إلئ ددددكحت  يف  لدددةكىن بعددد  ادددانُت اي بعددد  ا مجددداة ادددًت  ال٬تددداى إل ددددكحت  ن   
 يحت لمكىن نااوإلةمجا ائق شدكحت اإلدام ذ.ا١ت ًت  وخهل اًت  ال٬تاى وحىت تائةم اإلطااد  إلئ دكحت 

ويف دإلددي مدددى  ا٢تةبددحت مددىا   دد ه ا١تعانئددحت جن كا ددت شدددكحت اإلدام ددذ لم ددًتي اإلطددااد  وتمهئكجددا وتماددئهجا 
وتم ه  نااوإلةاتا اإل داةحت  ون    تامد ا إل دكحت  ن   ن  ٖته  نااوإلةا  ا١تامد كاإلصدةا حت و٨تدى دإلدي ند   

إلطددااد  إلئه ددًتي اٞت يدد   اددفن تئوددت اإلطددااد  ضدده  اددًت  المدداى  يهواددخ اإلعقدد س نادداوإلةا  ا١تاإلددي  جُف تاددئةم ا
 . 674 ويدم  ك  ن  ا١تاميفمد وا١ت ًتي ائق اإلدام ذ ْتقىمه

ايفما تدا ند   حققت  ةبحت اإلدام دذ نهدامل ا١تئكةدحت   نهدامل المداى    نهدامل اإلبةد  يف  د ه ا١تاديفإلحت ا١تعدوضدحت 
  ا١تاميفمد وا١ت دًتي ائدق اإلبداا  يف حال تئ  اإلعُت ا١تامد  وا١تبااحت يدم   اإلمقة  أبحكام تئي اإلعقىأ  وبةهت ا ه

    ْتقىمه إلمع ى المةواة ا١تهوعحت إلئهاميفمد وا١تئكةحت إلئه ًتي. ك
اإلكئدددذ  يف حاإلددحت ا٢تددهك "حددال تئدد  اإلعدددُت ا١تددامد   مدداة يف ا١تعددايَت اإل دددداةحت   واةهددا يمعئددمل ن واددا  اإلعقددد
ا٢تدددهك اإلكئدددذ إلئعدددُت  كا ددت المددداى  إلعدددُت نعةهدددحت  ون ٬تدددى  ان ي ددًتمل يف حاإلدددحت إلئعددُت يهوادددخ اقددد  المددداى  جدا  

                                       
 . 136    5/1/7إلبه   ا   9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه671- 
  .83    630اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 672- 
 . 136    5/1/8إلبه   ا   9ا١تعةاى اإل داذ ىمم  . ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 673- 
  1  يفا١تىضددى : حددىل شددداة طددااد  وج٬تاى دداه  1411/ 8/ 29   اإلمدداىيخ: 81  اإلقددداى ىمددم . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي674- 
 144- 145  . 
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ونادددمه  دإلدددي ان ا مدددد  نقابددد  ا١تهوعدددحت  ادددفدا  ئكدددت اإلعدددُت َف يبدددمل نادددىغ    675 "ا١تدددامد  اأاة بقةدددحت ا مادددامل
  . 676 نلم قاق ا مد 

إلدد إلي  واإلعددُت  ويدددى ان اإلبدد ي  ويددم وظ اإلباحدد  ائددق بةدد  اإلعددُت ا١تددامد  ندد  قخددد تاددئةم اإلبدد إلُت اإلدد ه  
ا١تهوعدحت ويبقدق مدزة  يم قمل ن  خهل بة  اإلعدبىن ند  ٖت يد  ن تده ن مجداة اقد  المداى  او ند  تادئةم اإلعدُت أون 

  اإل ه  نامه. 

 حتقيق مناط اإلجارة يف نراء عيف مث أتج ىا لنفس البا ع
اثبدت ٤تد أ    قمَت دا جُف اإل دخص   المواد  اإل دكحت ا  حكم شداة ااةدان ندا  كاإلطداادا  ند هً بادعد

او  إلعدد   لددهىا   وبعدد  ا مجدداة المدداى  إلئ دددكحت بةعجددا او ج٬تاى ددا جُف طدددل م يدد   اإلدد ي ناجددا  ١تدد   نعةهددحت ىٔتددا 
  و  اإلطدل اإلاابمل.

وم  مدى  ا٢تةبدحت جن نئكدت اإل ددكحت اإلعدُت نئكداً شدداةاًس اده ندا   ند  قمَت دا نإل ددومل ا١تعمد   شدداا ائدق  
 . 677 نهجها إلئم ة  ائق الم هل اإلدن تىاطًُااشًتته نهه  نا َف تك  اإلعهئةحت ن  ا

نهده اإلعدُت   بةهت  ةبحت اإلدام ذ مىا    ه ا١تايفإلحت جن ٖتقمل اةجا نهامل ا١تئكةحت  ونهامل الماى  ١ت  اشدًتيت 
  ونقاف  ا.  ن  ندااا  ٕتهب ا١تىاطيف  واٟتة  اإلدبىيحت  ويف دإلي ٖتقةمل إلكحكام اإل داةحت 

ان دإلدددي مدددااز ائدددق ان ن يكدددىن ٙت دددحت شددددمل نئودددىب او نئ دددىب "مددد  بةهدددت  ةبدددحت بةدددت اإلمهىيددد  اإلكدددىييت و 
 اإلد ي ٮتدىل ا١تاإلدي اإلمديفمَت إلئبداا  او إلغدَته وبعقد  نهوصد  اإلمهئي  وان يكىن اإل داة بهةحت   ننإلمزام نإلميفمَت إلئباا 

 ا  اق  اإلبة" 678 . 
ُف ندد  ٘تئكجددا ج٬تددى  ٘تئددي اإلعددُت ندد  شددخص او مجددحت   جماىتددا  واددجا " ومدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت ا دده: 

ونادمه  دإلدي اهندا     679 "المداى  يف اإلبةد  اإلد ي حصد  بده ٘تئدي ا١تالادحت إلئعدُت ا١تالاحت نهه  ون ٬تى  اشًتامل 
تدا جإلةده جدا كا ت اإلعُت ا١تدامد  ن دًتا  ند  ا١تادميفمد مبد  جماى : "كها بةهت ا ه    680 فىى  ن تم قمل اةجا اإلعةهحت

اإلعةهددحت ندد  نوددذ ندد   تمغددَت اةجددا اإلعددُت ا١تددامد  او مةهمجددا نددا بددُت  جمدداى  نهمجةددحت نإلمهئةددي ادده بدد  إلمنهددب اقدد  

                                       
 . 138    7/1/3إلبه   ا   9اى اإل داذ ىمم  . ا١تعةادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 675- 
 . 148  ا١تامه    9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه676- 
ا١تىضى : شداة اُت   قمَت ا ند  اخدى ائدق  ه 1410/ 10/ 26   اإلماىيخ: 36  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي677- 

 .69   1  يف و  اإلباا 
 .103   4يف        655     اإلااال  . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 678- 
 . 133   )3/2 (   اإلبه  9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 679- 
 . 145 ا١تامه     9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم   واها١تص ى 680- 
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اإلعدُت او تغدَت مةهمجدا ٔتودذ ا١تد   ٬تعئجدا  تغدَت ونادمه  دإلدي ان     681 "ُف ا١تاميفمدجاق   الماى  ونىا  بةعجا 
  . 682 ٔت ابحت اُت اخدى

جدا كا دددت اإلعدددُت ا١تدددامد  ن دددًتا  نددد  "  :بهدددي اإلدددبهأ حةددد   صدددت ائدددق ا دددهؤت ددد  دإلدددي مددداة يف ضدددىابط 
اده ٬تدى  ان يكدىن ٘تئةكجدا إلبااعجدا ا ول بعدىض ٤تد أ اهد   ا١تاميفمد مب  قمَت ا ائةه جماى  نهمجةدحت نإلمهئةديس

كددان اشددًتيت بدده نهدده  لددىاة اكا ددت اإلددزاأ  نوددههحت يف اإلدد ه  او  مددد   ولددىاة ا اإلعقدد  يزيدد  ادد  اإلدد ه  اإلدد ي
يف  و٬تددى  جدا كا ددت اإلددزاأ   اإلىادد  او اإلعقدد  اإلصددديح  او إبأخددال طدددل اثإلدد  ندد  ومددىأ اإلمىاطددا اإلمهئةددي ادد 

او ٔتدا يهمجدذ بده ا١تدزاأ  او  نقاب  ااهال لةقىم  ا ا١تامد يف اإلعدُت ا١تدامد   وكد ا جدا كدان اإلمهئةدي بادعد اإلادىق
 . 683 "نإل ه  اإل ي يموقان ائةه يف حةهه

ي دًتمل  ي جد ا ه إلم قةمل نهامل ا١تئكةدحت والمداى  وٕتهدب اإلصدىىيحت وا١تىاطديف  ائدق اإلددن يهبغدذ ان ن و٦تا لبمل 
َت ناإلكدا إلئعدُت ي دًتمل تغد اإل ي كان  انإلمزام نإلميفمَت إلئباا   وان تكىن اإلعقىأ نهوصئحت ويف حال اإلبة  إلئهاميفمد

  .اإلعُت او مةهمجا ٔت    نهةحت او نلمصها 

  الباطن  أج  من حتقيق ادلناط يف الت
١تددد   ٜتددد  لدددهىا  او اك دددد وأاددد  ا مدددد   إلعدددُت ندددا  كطدددااد  نددد ه   االدددمبناى لددديفإلت اإل ددددكحت اددد  حكدددم 

   .مجحت اثإل حتائق قمَت ا اشًتامل و  إلئهامد 
بةهددت ا٢تةبددحت ن دددواةحت الددمبناى اإل دددكحت إلعددُت نددا  كطددااد  ندد ه  وندد    قمَت ددا ائددق مجددحت اثإل ددحت  ائددق ان 

 .   684 قمَت اإلعُت ١ت  الميفمدتا نههس إلمنهب اإلىمى  يف اإلعةهحت نلماى تمنهب اإل دكحت 
اإلمديفمَت إلئهدامد  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل نئكةحت ا١تهوعحت يف اإلعُت ا١تاميفمد  ايفما   قمَت ا  ن  ٕتهب 

يامد دا إلغدَت ٬تدى  ١تد  الدميفمد اةهدا ان " ومداة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت ندا يىاادمل دإلدي حةد   صدت ا ده:    ٕتهبا إلئعةهحت
ياددهق اإلمدديفمَت ندد  اإلبدداط   نددا َف ي ددًتمل    ا مددد  او أبمدد  او أبك ددد أبمددد  حاإلددحت او نامئددحت  و ددى نددا  ددا١تاإلددي ٔت

ان ا١تادميفمد  والمه   يف دإلدي ائدق:    685 "ائةه ا١تاإلي اننمها  ا  ال٬تاى إلئغَت او اٟتصىل ائق نىااقحت نهه
نددددا َف تقةددد  نئكةدددحت ا١تهوعدددحت نددد  مبددد  ا١تدددامد نشدددًتاطه ادددد م   دا دددا٘تئةكددده ن مدددد  اإلددديت ي نئدددي ا١تهوعدددحت اة دددمل إلددده 

                                       
  . 139    8/5      اإلبه 9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه681- 
 . 149 ا١تامه     9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه682- 
 . 48    143إلوابط  ا. الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 683- 
١تدد   نعةهددحت وقمَت ددا  الددمبناى اددُت ه  ا١تىضددى :1411/ 8/ 29   اإلمدداىيخ: 73  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي684- 

 .135   1إلطدل اثإل   يف
 . 133    3/3     اإلبه  9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 685- 
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  . 686 قمَت ا
٬تدى  ١تد  الدميفمد اةهدا " وصة  حة   صت ائدق ا ده: موك إلي ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ ن  شذة ن  اإل

بعد ه   او نامئدحت  مبد  مدبض اإلعدُت ا١تدامد  او ان يامد ا إلغَت ا١تدامد ٔت د  ا مدد  او أبمد  او أبك دد  أبمدد  حاإلدحت
 ُي ًتمل إلص حت اإلميفمَت ن  اإلباط :"  كها ماة اةجا ا ه  687 "و ى نا ياهق نإلميفمَت ن  اإلباط 

 او ام . ان يكىن ا١تاميفمد اإل ان ن   ا١تاميفمد ا ول يف اإلودى  انلمجهك  -ٔ

 ان يكىن ا١تامد ا ول م  اشًتمل يف اإلعق  نه  جااأ  اإلميفمَت. -ٕ

 نهه. إلميفمَت ن  اإلباط   ٔت   ن   اإلعق  ا ول او ام ان يكىن اإلعق  اإل ان  ا - ٖ

 . 688 "ان يكىن دإلي حةئحت ائق اإلدن -ٗ

 ناط التابع يف أتج  عقار لعمل يتخللو ا ـرمحتقيق 
ندددُت او لدددىق قمدددَت مدددزة او كانددد  اقددداى نددد  ٦تمئكاتددداس إلبهدددي او شددددكحت ق الموادددد  اإل ددددكحت اددد  حكدددم 
  عدوضحت اةه لمكىن ن  ا٠تهىى.ندكزي  ائها أبن مزةا ن  اإلائ  ا١ت

فددد  ان تدددامد  ددد ه حت اقددداىا  تدغدددب يف قمَت دددا ادددفن ا "جدا كدددان إلئ ددددك ود بدددت ا٢تةبدددحت يف دإلدددي جُف ا ددده 
اه ٬تى  قمَت ا إلعهد  ٤تددم كبهدي ىبدىي او ٜتداى  او ندا شدا جا ند  ادندا  اندا  اإلعقاىا  جن اةها يباح شدااً  

بةد  بعدض اإلادئ  ادندحت ادفن  –تبعداً  –إلبةد  ٣تهىادحت ند  ا فدهال مد  يد خ  اةجدا ندكدزاً  جدا امد  اإل ددكحت لدىماً 
 . 689 "ن  دإليس  هنا غَت نقصىأ  نإل ا  يف اق  ال٬تاى ا٢تةبحت ن تدى نا عاً 

ائدق ند  يقد م ا٠تهدد  طداادا  قمدَت  وجُف دإلي د بت  ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت حة  لبئت اد  حكدم
٬تى  إلئ دكحت ا١تاإلكحت إلئطااد  ان تامد طااداتدا إل ددكحت طدَتان اخددى جدا  " ابةهت ا ه:   ُت وغَت ما١تائه بةعا إلئدكان
ان اإل ددكحت  اإلدكدان او اإلبوداا  غدَت ادندحت حدىت إلدى ائهدت اإل ددكحت ا١تدامد  ند  المداى  نباحدا كهقد   كدان اإلغددض

نىضدى  المداى  ا فدئذ نبداح  وندا  دإلدي  ناإلدكان ٭تهئىن ا٠تهد نعجم و  ا١تاميفمد  تقىم بمق ه ا٠تهىى او ان 
وجٙتدده ائددق ااائدده. ائددق ان ا وُف ان ت ددًتمل اإل دددكحت  يف نىضددى  المدداى   ٭تصدد  ندد  تقدد ه ا٠تهددىى إلددة  أاخدده 

اندا جدا كدان اإلغددض  .طااداتدا اإل ددكحت ا١تادميفمد  اد  تقد ه ا٠تهدىى وادندا  ائدق اقد  المداى  انمهدا  ا١تامد  يف
تئدي المداى  وأي    اد اة اللدهم اده ٕتدى   ا لالذ ن  انلمبناى ٤تدنا ك د   ا٠تهدىى او شد   ا لدئ حت

                                       
 . 145 ا١تامه     9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه686- 
 . 51    157اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 687- 
 . 51    158اإلوابط  . ا١تص ى  واه688- 
ا١تىضددى : قمدددَت مدددزة او كددد  اقددداى ٦تئدددىك  ه 1412/ 4/ 22   اإلمددداىيخ: 107  اإلقدددداى ىمدددم  . مبصػػػرؼ الراجحػػػيقػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية 689- 

 .180   1  يفإلئ دكحت

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



231 
 

وبهاة ائق دإلي اما   قمَت بعض اندهك اإلبهدي إلادواى  امهبةدحت    690 ي"وك  ن  إله اهمحت ب إل اإلطااد  ناإلي
تقددىم  اإلمدديفنُت شدددكا  ودإلددي  ن   ٕتدداىيقمددَت اقدداى ١تكاتددب شدددكحت قنددُت نهعددت ندد  بةههددا ، 691 حتغددَت ناددئه

 . 692 ون خص يف اإلبهأ ا مهبةحت أباهال اك د ا ٤تدم
:أنااه :علةاانهعاياا يشيفمل يف ي ددًتمل يف اإلعددُت ا١تددامد  ان ٯتكدد  ان موددا   ددا ندد  بقدداة اإلعددُت. وي ددًت "وجاا يف

٤تددددم نقصددىأ ندد  المددداى   كهقددد إلبهدددي   اددده ٬تددى  جمدداى  نادددك  او اأا  إلعهدد  ا١تهوعددحت ان تكددىن نباحدددحت شددداا
  . 693 "ن ٭ت   او لةاى  إلهق  نا ن ٬تى  يمعان  نإلواا    او حا ى  إلبة  او ٗتزي  نا 

٘تئددي إلدد ى لدداا٢تا ادد  حكددم  نددا يدد اى إلئه ددد اةهددا د بددت جإلةدده ا٢تةبددحت اإل ددداةحت إلئ كددحت ىامدداو  يف إلكدد  مدداة
"ن ندددا   نددد  شدددداة بعدددض اإلعقددداىا  او اددده  ن١تداْتدددحت   بةهدددت ا ددده:اقددداىا  ندددامد  ددددم بقصددد  بةعجدددا ن١تداْتدددحت 

  ودإلددي بقصدد  بةعجددا ن١تداْتددحت  ن اإلبدداا   و ددى بقا ١تدد  ياددمخ نجا يف اشددةاة ٤تدنددحتنادد إلئعهددهة جدا كا ددت نددامد  
 ا ول  وجن اإلوددًت  اإلدديت ٘تئددي اإلبهددي  ن اهمددحت ٢تددا نإلمصدددل ادددم اإلدد ي مدددى ائددق نادداوإلةحت ا١تاددميفمد وا١تاإلددي  

ىادد  إلهقدد  اإلعقدداى جُف نئددي والددمهداى اإلمدديفمَت بدد  ُت اإل خه٢تددا اإلبهددي اإلعقدداى  ددذ غددَت نقصددىأ  ددا الددمهداى ا١تئددي 
جدا ا مجددق اقدد  اإلمدديفمَت إلئغدددض ادددم خددهل اددًت  ٘تئددي اإلبهددي ادده ٬تددى  إلئبهددي    ندد  اإلميفكةدد  ائددق ا دده ا١ت ددًتي
ق ا م اإل خىل يف ن     ه اإلعهئةدحت جن بعد  اإلدمدى  جُف وتاك  ا٢تةبحت ائ ٕت ي  اق  ال٬تاى إلئغدض ادم. حةهب  

  .  694 اإل داذ إلئهصدل والمهداى نمابعمه إلمهوة  ا" ا١تام اى 

 زايدة أجرة األج  ب ايدة نسبة الربح حتقيق ادلناط يف
 ادبحت نعةهدُت بصدىى  تصداا يحت   بقد ى او  تدزأاأ  و انعةه اامد  ا مَت نبئغ المواد  اإل دكحت ا  حكم مع 

  ا  اأ اإلدبح اإلهاتل ا  اهئه  ابحت نعةهحت.كئه
ن ٮتداإل  مااد   شدداةحت  إلقدىل  فد ةح نئدزم شددمل حةد  ج ده  دإلديا٢تةبدحت اإل دداةحت نا عداً شدداةاً ند   وَف تد 

 اأ     ويداادددق يف دإلدددي كدددىن احددد  حدانددداً  او حددددم حدددهًن" اإلدلدددىل ملسو هيلع هللا ىلص: "ا١تادددئهىن ائدددق شددددوطجم جن شددددطاً 
  .695 ٤ت أي  بصىى  ن مجاإلحت اةجاىمب ٢تا وتصاا  اإلدبح ا١ت ا١تقاأيد او اإلهاب يف ا مد  

 اددبحت  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإل دددمل يف معدد  امددد  ا مددَت تددزأاأ كئهددا  اأ اإلدددبح اإلهدداتل ادد  اهئدده 
٬تددب ان تكددىن ا مددد  " :حةدد   صددت ائددق ا دده دإلدديومدد  مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت نددا يىااددمل ا  نعةهددحت  ايفما تدد

                                       
  .231 -230    243اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 690- 
  .224    235اإلااال   . ىمم ا١تص ى  واه691- 
  .97    645اإلااال   . ىمم ا١تص ى  واه692- 
 .135    5/1/1     اإلبه  9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 693- 
 . 219    9/12.  فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 694- 
ا١تىضدى : حدىل  اأ  امدد  ا مدَت بدزاأ   ادبحت ه  1411/ 8/ 29   اإلمداىيخ: 78  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي695- 
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تكدىن ٔتبئد  اثبدت  او  نعئىنحت ائها يهمودذ نعده اإلمهدا   لدىاة كا دت  قد ا  ام لدئعحت  ام نهوعدحت  خ ندحت  و٬تدى  ان  
   . 696 "نمغَت ماام ائق طديقحت نعئىنحت إلئطداُت

 حتقيق ادلناط يف اإلجارة ادلنتهية تلتمليكادلطلب الثاين: 

 لكلتماإلجارة ادلنتهية تحتقيق ادلناط يف 
  ددد  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت يف نىضددى  المدداى  ا١تهمجةددحت نإلمهئةددي  وتىفددئت جُف ا دده ١تاإلددي اإلعددُت قمَت ددا إلعدد    

٤تدد أ  ونى اددحت ائددق اماددامل تدد ا  ٔتىااةدد  ٤تدد أ   ندد  اشددًتامل اإلطددداُت اإلمددزام ا١تاإلددي ا١تددامد ببةدد   لددهىا  أبمددد  
ال٬تددداىس    نلضدددااحت إلهإلمدددزام بادددااد نىمبدددا  اقددد  ىبددد ل ال٬تدددااإلعدددُت ا١تدددامد  إلئهادددميفمد أبمادددامل يف نىااةددد  ا 
  إل ى بعض اقجاة اإلائ  ونا  ص ائةه ا١ت  ب اٟتهبئذ. ويع    ا اإل دمل ف ة ا نئزنا المهاأاً ١تا اهد 

وآاثىا  وخصىفددا اإلمددزام ا١تاإلددي  مدداى  واإلبةدد  ا١ت دددومل يف ا١تاددمقب  مصدد ا ونعددٌت ندد  ندااددا  حقةقددحت اقدد  ال 
ون نددا   ندد  اشددًتامل   بم هدد  تبعددا  ا١تئددي كهوقددا  اإلمدديفنُت ائةجددا اإلىامبددحت شدددااً ائددق ا١تاإلددي.خددهل المدداى  

مع  تكاإلة  اإلصةا حت اإلعاأيحت ا١تعدواحت ااأ  ائق ااتمل ا١تاميفمد  وانا ندا يطددا ائدق ا١تديفمىى ند  غدَت انلدمعهال 
   . 697 اإلطبةعذ افن فةا مه تبقق ن  نااوإلةحت ا١تاإلي ا١تامد

المداى  طةئددحت   دذ نهدامل المداى  يف المداى  ا١تهمجةدحت نإلمهئةدي ايفومبدت انإلمدزام أبحكدام حققدت  ةبدحت اإلدام
ا١تددامد ببةدد  اإلعددُت ا١تددامد   اددًت  اقدد  المدداى   كهددا حققددت نهددامل اإل دددمل ايفمددا   اشددًتامل اإلطددداُت اإلمددزام ا١تاإلددي 

   ب اٟتهبئذ.ا١ت إلئهاميفمد ودإلي بهاة ائق نائي بعض اقجاة اإلائ  ونا نوق ائةه 
هنددا اقد  جمدداى  تدتبددت ائةدده نبةهددحت االمدداى  ا١تهمجةدحت نإلمهئةددي   نهددامل اإلىادد  يفا١تعددايَت اإل دداةحت  بةههدا حققددت

بقدداى ٣تهد  اإلوقده  حت دإلديقكد   ن ددواة مد و   نإلمهئةدي يف هنايدحت ند تا بىاد ا امًتاهندند  ٚتةد  احكدام المداى  
يف  ا ده ا١تعدايَت اإل دداةحت وبةهدت   698 جدا نإلموصدة نه وغَت اٞتدااز  اإلصىى اٞتااز    اوضح   حة اللهنذ اإل وِف

ن حةدد  ج دده  تهوةد  اإلىادد    حددالاقد  اإلمهئةددي  مددداةإلىاد  ن٢تبددحت او نإلبةدد   ن بد  ندد  جنٚتةد  حددان  اإلمهئةددي 
ةقدحت هٖت يد  طديقدحت ٘تئةدي اإلعدُت إلئهادميفمد بى " جدا٬تدب اةإلد ا     699 تهمق  نئكةدحت اإلعدُت ٔتنددأ وهةقدحت اإلىاد  ا وُف

ه  ىندزي  او بد ه  حقةقدذ  او واد   وا  نإلبة  بد  ا   تةحت:ويكىن إبح ى اإلطدق ا  نامقئحت ا  اق  الماى   
 ن  وادد  ن٢تبددحت.  يف  اقدد   بددحت نعئددمل ائددق   نإلبةدد  يف اههدداة ندد   المدداى  أبمددد  ا١تدد   اإلبامةددحت او باددعد اإلاددىق.

ةدد  او اقدد   بددحت نعئددمل ٔتاددمه ا  ناددمقئحت ن شدددمل لدد اأ ا ماددامل. ويف حددان  جفدد اى وادد  ن٢تبددحت او وادد  نإلب
                                       

 .555    5/2/1     اإلبه  34. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 696- 
  1  يفا١تىضددى : ان٬تدداى ا١تهمجددذ نإلمهئةدديه  1411/ 10/ 31   اإلمدداىيخ: 95  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي697- 
 163- 164    . 
 . 144    9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 698- 
 .139    8/3      اإلبه 9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه699- 
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ندد  طدددل  يكددىن اإلىادد  وبةهددت ان   700 "المدداى  ا١تهمجةددحت نإلمهئةددي٬تددى  ان يدد كد اهنددا مددزة ن يمنددزا ندد  اقدد  
  8/1"اإلىاد  نإلمهئةدي إبحد ى اإلطددق ا١تد كىى  يف اإلبهد      حةد   صدت ائدق ان واح  أون ا١تىاا   ند  طدداُت
اإلىادد  ائددق طدددل واحدد   انددا اإلطدددل ا خددد اةكددىن ٥تددَتا  ٕتهبددا إلئهىاادد    قمصددد نئددزم ١تدد  فدد ى نهدده و٬تددب ان ي

ومدد    ن ا١تىاادد   تدداأي جُف اإلمعامدد  مبدد  اإلمهئددي     701  هنددا حةهبدد  يف حكددم اإلعقدد " ا١تئزنددحت إلئطددداُت ا١تههىاددحت  
مدداى  تطبةددمل احكددام ال كهددا اكدد   ائددق ومددىن    702 فدد ى ب دديفن دإلددي مددداى ٣تهدد  اإلوقدده اللددهنذ اإلدد وِف

 وندد  ا١تاددميفمد نإلمهئةددي  ا ىادد ب ان اإلعددُت اشددًتيت   ىيعددحتإلمئددي ا حكددام ب ةجددا  ونإلمدداِف ن تصددح اي ٥تاإلوددحتائ
ةحت او نعدايَت عاو ان اإلقدىا ُت اإلىضد  ه نئمزم أبماامل تزي  ا  امد  ا١ت   وت به اماامل اإلبة   اإلةه  او جاهنا لماول 

  . 703 ن  قخد ا١تئكةحت عم  ا بةعا ن مااملتاالبحت اإلمقئة يحت 
اق  ال٬تداى ا١تهمجدذ نإلمهئةدي جدا ُت اةده اإلمهئدي بعقد  " وم  ماة يف اماوى  ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت ان: 

ال٬تاى مااز لىاة كان نابىمًا بىا  واح  او بىا ي  او اك دد  ن اإلعد   نإلعقد   بة  يف حةهه نامقه ا  اق 
اإلمهىيدد  اإلكددىييت ادد  حكددم شددداة اددُت وقمَت ددا إلئبدداا  إلوددًت  ٤تدد أ   ومدد  لددبئت  ةبددحت بةددت . 704 "نإلىادد  ن

  واد      المداى   ايفمدا   ا٢تةبدحت  د ه ا١تعانئدحت ادًت لهىا  ن  اإلىا   بمجا إله وكمابدحت اقد  ا٢تبدحت مبد  هنايدحت  ب هث 
 706 .ايفما   دإليجماى  ن  اإلىا  نإلمهئةي   كها لبئت ا  ، 705 اإلىا  ن٢تبحت نئزنا أا حت ٬تب اإلىااة به
تاددددي احكدددام المددداى  ائدددق اقددد  المددداى  ا١تهمجةدددحت نإلمهئةدددي اههددداة نددد   " ومددداة يف ضدددىابط بهدددي اإلدددبهأ: 

٬تددب ان تكددىن اإلصددةا حت ا لالددةحت يف " وإلدد إلي:    707 "اإلعانددحت إلممدداى  ائددق  دد ا اإلعقدد  اإلمدديفمَت  وتطبددمل اإلقىاادد 
 -أون اإلعقدد  -اطجا ائددق ا١تاددميفمد  ويبطدد   دد ا اإل دددملاشددًت  المدداى  ا١تهمجةددحت نإلمهئةددي ائددق ا١تاإلددي  ون ٬تددى 

تىمةدد  ا١تاإلددي اقدد  اإلصددةا حت ندد  شدددكحت خاىمةددحت تكددىن  ددذ ا١تادداوإلحت ادد  اإلصددةا حت  او  حددال اشددًتاطه  ون نددا   ندد 
٬تب يف الماى  ا١تهمجةحت نإلمهئةي ٖت ي  طديقحت ٘تئةدي اإلعدُت إلئهادميفمد  " وبةهت ا ه:    708 "ا١تاميفمد  واه ن 

 اإلطدق ا تةحت: ىودإلي إبح 
 امد  ا١ت   اإلبامةحت او باعد اإلاىق. وا  نإلبة  ب ه  ٤ت أ او بمعنة  -ٔ
 وا  ن٢تبحت. -ٕ

                                       
 .139    8/1     اإلبه  9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 700- 
 .149  امه    ا١ت9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه701- 
 .139    8/1     اإلبه  9داذ ىمم  . ا١تعةاى اإل ا١تص ى  واه702- 
 .140    6/8     اإلبه  9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه703- 
  .225 -224    236اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 704- 
  .89 -88   4يف   639اإلااال   . ىمم ا١تص ى  واه705- 
  .93 -92   4يف   641اإلااال   . ىمم ا١تص ى  واه706- 
 . 47    137اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 707- 
 . 53    164اإلوابط  . ا١تص ى  واه708- 
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  بحت نعئقحت ائق شدمل ل اأ اإل اعا  الماىيحت. -ٖ
يف حدددال امدددًتان اقددد  " كهدددا اوضددد ت ا ددده:     709 "بةددد  نعئدددمل ائدددق شددددمل لددد اأ اإلددد اعا  الماىيدددحت -ٗ

الماىيددحت  امهمقدد  نئكةددحت اإلعددُت إلئهاددميفمد جدا  ائددق شدددمل لدد اأ ٚتةدد  اإلدد اعا المدداى  بعقدد   بددحت او بةدد  نعئددمل 
آخدد  اندا جدا ٗتئد  ا١تادميفمد اد  اإلاد اأ وإلدى إل اعدحت واحد    اده  ٖتقمل اإل دمل أون اٟتامحت  ي جمداة تعامد ي

 . 710 "يم قمل اإل دمل تهمق  إله ا١تئكةحت جُف ان
مدداى  ا١تهمجةددحت نإلمهئةددي واإلدد ي يئددزم اإلطددداُت  اإل دددمل نلنهددامل حققددت و٦تددا لددبمل ي جددد ان  ةبددحت اإلدام ددذ 

بةهها حققت ا١تعايَت اإل داةحت نهدامل اإلىاد  أون ا١تىااد   ٦تدا ٬تعد   حد  طدديف اإلعقد  حدمل ا٠تةداى  كهدا ان ا١تعدايَت 
عئددمل بةههددا ا١تبددحت ا٢تاإل ددداةحت اشددًتطت الددمقهل ناددمه ا  اإلىادد  ن٢تبددحت او اإلىادد  نإلبةدد  ادد  اقدد  المدداى  او اقدد  

نعئددمل  ونإلمدداِف اددفن إلم قةددمل ا١تهددامل اهددد ائددق ابط بهددي اإلددبهأ امددًتان اقدد  المدداى  بعقدد   بددحت او بةدد  امددا   ضددى 
 اإلمطبةقا  ٬تعئجا نىض  اخمهل.

 مع حق ادلستأجر بشراء العيف ادلاجرة حتقيق ادلناط تإلجارة
ا١تدددامد  خدددهل نددد   تاددداةإلت شددددكحت اإلدام دددذ اددد  أخى٢تدددا بعقددد  جمددداى  ٯتدددهح ا١تادددميفمد اٟتدددمل ب دددداة اإلعدددُت  

اددًتا  نمادداويحت كدد  لددمحت اشددجد ندد ًه  واددمل اإلعدددض ا١تقدد م نهدده  او انلددمهداى نلمدداى  حددىت ا مجدداة  المدداى  ائددق 
  ن تا.
المداى   وا٠تئدى ند  لدماى اإلمهىيد   وَف تد ا٢تةبحت نا عداً شدداةا ند  دإلديس ند  نعئىنةدحت اإلد ه  اهد  تىمةد  اقد   
 . 711 اإلدبىي

اإلعددددُت  هددددامل المدددداى  ا١تهمجةددددحت نإلمهئةددددي ايفمددددا   نددددهح ا١تاددددميفمد اٟتددددمل يف شددددداة حققددددت  ةبددددحت اإلدام ددددذ ن
اإلدبددىي ويف دإلددي ٖتقةددمل  ا١تاددميفمد   ن ددًتطحت نعئىنةددحت اإلدد ه  اهدد  تىمةدد  اقدد  المدداى   وا٠تئددى ندد  لددماى اإلمهىيدد  

   حكام اإل ديعحت ونقاف  ا. 
إلىاد  وطديقدحت اإلمهئةدي اد  اقد  المداى  الدمقهل وهةقدحت ا ن  اإلميفكةد  ائدق ومدىن ا١تعايَت اإل داةحت ماة يف

ام احكدد اةجددا ت بددت اإلىادد  نإلمهئةددي َف ٗتددديف ادد  كىهنددا جمدداى     حةدد  جهنددا ندد م قةددمل ادد م اإلدددبط بددُت اإلمصددداا إل
ندددد  ٣تهدددد  اإلوقدددده اللددددهنذ  ١تهدددد  تدددد اخ  اإلعقددددىأ  اإلبةدددد  والمدددداى   ومدددد  فدددد ى بدددد إلي مددددداىجضددددااحت   المدددداى 

  . 712 "اإل وِف 

                                       
 . 66    228اإلوابط  . ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدالضوابا انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 709- 
 . 65    224اإلوابط  . ا١تص ى  واه710- 
ٯتدددهح  ه  ا١تىضدددى : اإلددد خىل يف اقددد  جمددداى  1411/ 10/ 13   اإلمددداىيخ: 93  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي711- 

        .160   1  يفا١تاميفمد حمل شداة اإلعُت ا١تامد 
 . 149 ا١تامه     9. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 712- 
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الدمبناى اإلعدُت ا١تاإلةدحت ١تد   " ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت نا يىاادمل دإلدي حةد  بةهدت ان: وم  ماة يف اماوى  
نل٬تداى بادعد يمودمل ائةده  ند   ال٬تداى ا١تعةهدحت جندا ان يادمهد  نعةهحت  ائق ان يكدىن ا١تادميفمد ن٠تةداى حدال ا مجداة

 ال٬تداى اندد مدااز وإلدة  اةده حت اقد  اإلعدُت ا١تدامد   وادجا بادعد ٤تد أ ونمودمل ائةده نهد  ب ايد حةهب   او ان ي ًتي
 ويدد ه ٤تدد وى شددداذ    دددا  ن ا١تمعامدد  ن٠تةدداى بددُت ٘ت يدد  ندد   المدداى  اةكددىن ناددميفمدا   يدد  انا ددحت  او ان يعقدد

 . 713 ن"ضها ال٬تاى امصَت ي ه اه ا  ي   اق  اإلبة  ائق   ه اإلعُت نإل ه  ا١تمومل ائةه اه  جبدام اق 

 اإلجيار ادلقركف بوعد تلبيع حتقيق ادلناط يف عقد
ومدد  تاددداةإلت اإل دددكحت اددد  ندد ى اندددمهك  نقدددون بىادد  نإلبةددد   ندد  اقددىأ اإل ددددكحت اقدد  ج٬تددداى ١تدد   ٤تددد أ    

 اإلعق  وجهناة اإلميفمَت بع  تىمة  اإلعق  بوًت   ونا يًتتب ائق ىغبمه يف دإلي.   اإلعهة  اٟتمل يف ااخ 
او ٔتىمدب بهدىأ  ا١تمعامد  ائةجدا  ون يوادخ جن نإلًتاضدذ  واوضد ت ا٢تةبدحت ان اقد  ال٬تداى اقد  ن م إلئهد  

اإلعق   واه  وإلئ دكحت الضااحت إلئوقد  اإليت تعطةجا حمل اإلواخ جدا اخد  اإلعهةد  نإلعقد  ابداى  تعطةجدا حدمل اإلوادخ 
  او اإلمدديفمَت ائددق حاددان اإلعهةدد   والددمةواة حقجددا  ويكددىن نددا  اأ إلئعهةدد  ونددا  قددص ائةدده. ندد  تقةدد  اإل دددكحت  

 . 714   حال ااخ اإلعق ٢131تةبحت ىمم  بقداى ا
ا١تاددميفمد جن    ايفمددا   إلئ ددكحت انشددًتامل ائدق هدامل إلددزوم المداى  يف اقدد  المداى حققدت  ةبدحت اإلدام ددذ ن

  اخ  نإلعق  ان تواخ اإلعق  او قمد اإلعُت ائق حاان اإلعهة  وتامىيف حقجا. 
ت غةئةا او نهمجةدا نإلمهئةدي إلئهادميفمد  كهدا  ٬تى  بة  اإلعُت ا١تامد  ج٬تاىاوماة يف ضىابط بهي اإلبهأ ا ه "

ددد ٬تدددى  بةعجدددا وٚتةددد     ائدددق اإلبةددد  ائدددق غدددَت ا١تادددميفمد  و٬تدددب يف  ددد ه اٟتدددال جادددهم ا١ت دددًتي بعقددد  ال٬تددداى اه 
ا١ت دددًتي أاعدددا  ا مدددد   اإل ددددومل ا١تودددههحت يف اإلعقددد   ون تهوادددخ المددداى   وإلدددة  إلئهادددميفمد خةددداى  ويادددم مل

 . 715 "إلئه   ا١تمبقةحت
  

                                       
  .80 -79   4يف   624اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 713- 
ا١تىضددى : المواداى حددىل اقد  ال٬تدداى ا١تقدددون  ه 1413/ 3/ 8   اإلمداىيخ: 141  اإلقددداى ىمددم  . قػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػي714- 

        .234 -233   1  يفبىا  نإلبة 
 . 67 -66    229اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 715- 
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 كادلضاربة كاالستصناع حتقيق ادلناط يف ادلشاركة :ادلبحث الثالث

 ادلطلب األكؿ: حتقيق ادلناط يف ادلشاركة

 بصيغ سد العج  ادلاي الطارئ علا مي انية الدكلةحتقيق ادلناط 
   .ائق نةزا ةحت اإل وإلحت  ى اطاإلا  اإلعنز ا١تاِف ب مجاكةوةحت ن اىك اإل دكحت ا    المواد  
يددمم  بدد  اإلقدددوض نإلواادد   كاإلادده ا    ن يقمصددد ائددقإلددبهأ ا١تمق نددحت اممصدداأاً نن اإلمهىيدد  وبةهددت ا٢تةبددحت ا 
ٖتقدمل  بد ي  اد  لده ا  ا٠تزيهدحت و دذنإلمهئةي   والماى  ا١تهمجةحت ماى  اإلعاأيحتال دإليون  نقبىإلحت شداا  بصة  

 . 716 اإلبة  ن١تداْتحتو   م  نإلمقاةطاإلبة  ا١تا و   ا١ت اىكحت ا١تمهاموحتون  اإلب اا  اإل داةحت ا خدى:   اإلغدض نهجا
المدداى   اإلعنددز ا١تدداِف ١تةزا ةددحت اإل وإلددحت ندد  خددهل   نهددامل اإلصددة  ا١تقبىإلددحت شددداا يف لدد حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ

 ا  اإلاه ا  اإلدبىيحت.  وا١ت اىكحت ا١تمهامصحت واإلبة  ا١تام  نإلمقاةط واإلبة  ن١تداْتحت و  ا م نت ب اا  ن دواحت 
  اةجا اح  اإل ددكاة ب دداة حصدحت اباى  ا  شدكحت يمعجأبهنا: "ا١ت اىكحت ا١تمهامصحت وم  ادات ا١تعايَت اإل داةحت  

ا١ت ًتي ا١ت دو  بكانئه. وجن   ه اإلعهئةدحت تمكدىن ند  اإل ددكحت يف اول ا ندد    اإلبةد   خد ت ى٬تا جُف ان ٯتمئي ا 
 ًتمل اةجا اإلبة  واإل داة  وج٪تا يمعج  اإل ديي بد إلي بىاد  ان تكىن اإل دكحت غَت ن واإل داة بُت اإل ديكُت  ون ب  

عقد  نهوصد  اد  اإل ددكحت  ون ٬تدى  ان ي دًتمل احد  اإلعقد ي  يف بواإل دداة  نهوص  ا  اإل دكحت  وك إلي يقد  اإلبةد  
٬تددب ان تطبددمل ائددق ا١ت دداىكحت ا١تمهامصددحت ا حكددام اإلعانددحت إلئ دددكا   وٓتافددحت احكددام   وبةهددت ا دده: " 717 "خدددا 

نددد  طدددديف ا١ت ددداىكحت اٟتدددمل يف الدددًتأاأ  اا٬تدددى  ان يموددده  اقددد  اإل ددددكحت اي  دددص يعطدددذ  ن. وائةددده ن شددددكحت اإلعهدددا
 . 718 "حصمه ن  ىاا نال اإل دكحت

 حتقيق ادلناط بتحديد نسبة الربح مسبقا تدلشاركة
المواد  اإل دكحت ا  حكم اخ  نىااقدحت اإلعهةد  ائدق  ادبحت ندا لدًتْته ند  اإلبودااحت بعقد  ن داىكحت لدمىمعه  
  كها يف ا١تداْتحت.نعه   
وم  بةهدت ا٢تةبدحت ا ده "ن ٬تدى  مةداا ا١ت داىكحت ائدق ا١تداْتدحت يف مدىا  ٖت يد   ادبحت اإلددبح نادبقاً يف اقد  اإلبةد   

شدددكحت اإلدام ددذ ندد  اإلعهةدد    ن ىاا ا١تددال نعئددىم يف ا١تداْتددحت و ددذ ندد  اقددىأ ا نا ددحت  اهدد   اإلدد ي لددىل ٕتديدده 
هده اهد نا تبةعده ندا اشدًتته بطئبده  اندا يف ا١ت داىكحت ادفن مةهدحت اإلبودااحت يف اإلدبح اإل ي تدي ه اإل ددكحت ن ا١تهك  ٖت ي  

                                       
يف لد  اإلعندز  ا١تىضدى : كةوةدحت ن داىكحت اإل ددكحت ه  1409/ 10/ 15   اإلمداىيخ: 12  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي716- 

      .35 -34   1  يفا١تاِف اإل ي طدا ائق نةزا ةحت اإل وإلحت
 .201    5/1    اإلبه   12. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 717- 
 .201    5/2    اإلبه   12. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه718- 
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٣تجىإلددحت  اقدد  تددبط مةهددحت اإلبوددااحت ا١ت ددًتكحت بددُت  –جدا اىاأ  اإل دددكحت بةدد  حصددمجا ائددق شددديكجا  –اإل دددكحت  هنايددحت 
 . 719 اإل دكحت واهةئجا اه يبقق ٣تال إلئدبح اه  جىاأ  اإل دكحت بة  حصمجا ائق شديكجا" 

ودإلددي ائددق  اإلدام ددذ نهددامل نعئىنةددحت اإلدددبح يف ا١تداْتددحت نبةهددحت مددىا  ٖت يدد   اددبحت اإلدددبح ناددبقا  حققددت  ةبددحت 
الالدجا يدمم اإلددبح اههعدت ند   ا ه وا  غَت نئزم  وحققت نهامل اإلقةهحت اإلاىمةحت إلئبوااحت يف ا١ت داىكحت واإلديت ائدق 

ومدد  مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت نددا  ائددق ا١تداْتددحت. ٖت يدد  اإلدددبح ناددبقا يف ا١ت دداىكحت  ناكدد   ائددق ادد م مددىا  مةالددجا 
٬تددددى  ان يصدددد ى احدددد  اطدددددال اإل دددددكحت وادددد ا نئزنددددا ب ددددداة " يىااددددمل دإلددددي ٓتصددددى  ا١ت دددداىكحت حةدددد  بةهددددت ا دددده: 
نإلقةهددحت اإلاددىمةحت او ٔتددا يموددمل ائةدده اهدد  اإل ددداة  ون ٬تددى  اإلىادد   نىمددىأا  اإل دددكحت خددهل ندد تا او اهدد  اإلمصددوةحت 

  . 720 "ٝتةحتنإل داة نإلقةهحت ان
ن ٬تدددى  ان يمعجددد  احددد  طدددديف اقددد  " دإلدددي د بدددت  ةبدددحت بهدددي اإلدددبهأ حةددد  مددداة يف ضدددىابطجا ا ددده:  وجُف

ج  دداة اإل دددكحت  بدد  يمعددُت ان يددمم ٖت يدد  ٙتدد  اٟتصددحت نإلقةهددحت  ا١ت دداىكحت ب ددداة حصددحت شددديكه ٔت دد  مةهددحت اٟتصددحت اهدد 
 . 721 "اه  اإلبة  اإلاىمةحت او ٔتا يموقان ائةه

 ب ادلشاركةحتقيق ادلناط يف ضماانت العميل طال
لددديفإلت اإل ددددكحت اددد  حكدددم اخددد  ضدددهاان  نددد  اإلعهةددد  طاإلدددب ا١ت ددداىكحت نعجدددا  نقابددد  نه ددده خدددط تادددجة   

 إلمهوة  اقىأ ن اىكحت بةهجها  ويف حاإلحت اٞتىا  نا اإلوىابط إل إلي.  ن اىكحت  
"ن نا ان تمىهددددمل اإل دددددكحت ندددد  اههاجددددا أبخدددد  ضددددهاان  نددددهجم مبدددد  اإلدددد خىل يف  ومدددد  بةهددددت ا٢تةبددددحت ا دددده  

اةهددددددا يمعئددددددمل بعقددددددىأ ا١تداْتددددددحت او انلمصددددددها  او اإلاددددددئم او المدددددداى  او انامهدددددداأا     نعجددددددم  ودإلددددددي نعددددددانه
انا اقىأ ا١ت اىكحت افهنا ٗتمئ  ا  اإلعقىأ ا١ت كىى  اادهه أبهندا تقدىم ائدق ا نا دحت  واإلوهاان  وان ا٢تا ن  اإلعقىأ. 

ا١تهكددد  ان أيخددد  ائةددده ضدددهاانً بعددد م اخددد  اإل دددديي نددد  شدددديكه ضدددهاانً  وإلكددد  نددد   ون ٬تدددى  نددد  حةددد  ا١تبددد ا 
اخ   اإل ددكحت ند  اهةئجدا ضدهاان  ت ده  اقدىأ ا١ت داىكحت ادفن ائةجدا ان تدهص ائدق ا ده  اإلمع ي واإلموديط  افن 

 . 722 المخ انجا اةها يمعئمل بعقىأ ا١ت اىكحت جن يف حاإلحت اإلمع ي او اإلموديط" ن ٭تمل ٢تا 
وانلمصدددددها  واإلادددددئم والمددددداى  ايفمدددددا   اخددددد   حققدددددت  ةبدددددحت اإلدام دددددذ نهدددددامل اإلمىهدددددمل يف اقدددددىأ ا١تداْتدددددحت

ابةهدددت ان  اإلودددهاان  ندددهجم مبددد  اإلددد خىل يف ا١تعدددانه  نعجدددم  كهدددا حققدددت نهدددامل ا نا دددحت يف اقدددىأ ا١ت ددداىكحت  
                                       

ا١تىضددى : ٖت يدد   اددبحت اإلدددبح نقدد ناً يف اقددىأ ه  1418/ 2/ 7   اإلمدداىيخ: 257  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي719- 
      .408   1يف  ا١ت اىكحت

 .193    3/1/6/2    اإلبه   12. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 720- 
 . 73    242اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 721- 
نقابدد   ا١تىضددى : اخدد  ضددهاان  ندد  اإلعهةدد  ه  1418/ 3/ 3   اإلمدداىيخ: 267  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي722- 

       .421 -420   1  يفخطىمل اإلماجةه  ا٠تافحت بمهوة  اامهاأا  اإل دكحت
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اإلمعد ي او اإلمودديط  وحد أ     إلكد  إلده ان أيخد  نهده ضدهاان بعد م   ا م اخ  اإل ديي ضهاان ن  شديكها ف
  اإلمع ي او اإلموديط.  ا ن تامخ نجا جن يف حاإلحت إل إلي ضابطا ن  خهل اإلهص ائق اهن

يد  اإل ددكاة ائدق ندال اإل ددكحت يد  انا دحت " وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا يىاامل دإلي حة   صت ائق ا ده: 
ي دددًتمل ضدددهان اي شدددديي إلدددداا ندددال شدددديي  اددده ضدددهان ائدددق اإل دددديي جن نإلمعددد ي او اإلمقصدددَت. ون ٬تدددى  ان 

وةد  او كخدد تقد ه   ٬تدى  ان ي دًتمل احد  اإلطدداُت يف اإل ددكحت ائدق اإلطددل ا" ا ده: كها  صت ائق     723 "خدآ
  . 724 "اإلمقصَت او ٥تاإلوحت مةىأ اإل دكحت ى   إلوهان اإلمع ي او 

وجُف دإلددددي د بددددت  ةبددددحت بهددددي اإلددددبهأ حةدددد  مدددداة يف ضددددىابطجا: "ن ٬تددددى  يف اقددددىأ ا١ت دددداىكحت الددددمخ ام 
   . 725 إل ديي"اإلوهاان  جن يف حال اإلمع ي او اإلموديط ن  ا

 سليم بضاعة ادلشاركة خارج ادلملكةحتقيق ادلناط يف ت
يف  وبةددت اهنددا شددكان  تمصدد  بماددئةم بوددااحت ا١ت دداىكحت خدداىيف ا١تهئكددحت ج ادد  اجملهىاددحت ا١تصددداةحت المواددد 

 -بىالددطحت اإلعهةدد  -ااددىى حصددى٢تقددىم ت  ةهدداة خدداىيف ا١تهئكددحتٔتا تاددئةم اإلبوددااحت جددعهةدد  اإل ددديي نعاإلطئددب حاإلددحت 
صدحت ٟتو وكةئه إلمصوةحت ا١ت اىكحت وتىمةد  اقد  بةد  ااإل ديي  اةلم ان  ُف ا١تةهاة ا أجوفىل اإلبوااحت  جااأ ائق 

هو  بئددد  بدددعهةددد  تادددئةم اإلبودددااحت إلىكةئددده اإلطئدددب ويف حاإلدددحت  ادددمئم اإلبودددااحت.إلةاإل ددددكحت ائةددده وٕتدددَت إلددده ا١تادددمه ا  
عهةد  اإليصال المهم نىم  ند  وكةد  جة  تق ه يمم وض  شدمل ننامهاأ يطئب اةه ن  ا١تامو  ا١تاموة   ا١تىىأ 

ا١تاددمه ا  ا١تدلددئحت ندد  ا١تدالدد   يصددال ندد الا ائددق واددىى حصددى٢ت ا١تاددموة  لددمهنه إلئبوددااحت ندد  ناددمىأاا  ن
جضااحت ١تدا لدبمل  عهة  إلئبوااحت.اإلماىيخ المهم وكة  بصحت اإل دكحت ائق اإل ديي ٟتتصوذ ا١ت اىكحت وتىم  اق  بة  

  يف  دد ه اٟتاإلددحت  381٪تددىديف تعجدد  تاددئةم بوددااحت خدداىيف ا١تهئكددحت اجملددا  نإلقددداى ىمددم   نددا ندد ى مددىا  الددمخ ام
   إلئبوااحت.يغطذ ا١تخاطد مب  تائم اإلعهة   ا١تمه ئحت ن١ت اىكحت  حة  ج ه

 لدددىاة لدددئهت   ا١ت ددداىكحت حتوتصدددوة  حصدددمجا ائدددق اهةئجدددا اإل دددديي بةددد ٬تدددى  إلئ ددددكحت ا ددده  مددددى  ا٢تةبدددحتومددد  
ندد   ناددمه اتا اإلاددئعحت مدد  تعةهددت وتاددئهت اإل دددكحت  طا١تددا ان آخددد  ام يف بئدد    اإلبدداا بئدد  ا١تاددموة  باإلبوددااحت 

 ون تصددداا انمدده إلئهئكةددحت مبدد  ج٘تددام اإلبةدد  ائةدده ندد  مبدد  اإل دددكحت.نإلبوددااحت و وكةئدده اتصدددل اإل ددديي  ندااددا  ادد م
 اامهدداأا  ا١ت دداىكحتس   يف381اجملددا  نإلقددداى ىمددم   سا١تهئكددحت خدداىيف٬تددى  الددمخ ام ٪تددىديف تعجدد  تاددئةم اإلبوددااحت 

 . 726 يم ه  ٥تاطد حصمه شديي ن ك  

                                       
  .191    3/1/4/1    اإلبه   12ا١تعةاى اإل داذ ىمم  . ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 723- 
  .191    3/1/4/2    اإلبه   12. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه724- 
 . 75    253اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 725- 
ا١تىضددى : جشددكان  تمصدد  بماددئةم بوددااحت  ددد  1421/ 4/ 25   اإلمدداىيخ:414 اإلقددداى ىمددم  . صػػرؼ الراجحػػيقػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مب726- 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



239 
 

حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلقددبض اٟتكهددذ يف تعةددُت اإلاددئعحت وتاددئم ناددمه اتا  ايفمددا   اقددب دإلددي 
بةعجا حصمجا إلعهةئجا اإل ديي  واوفت ان يمصدل اإل ديي او وكةئه نإلبوااحت تصداا كانه إلئهئكةحت مبد  اإلبةد  

ٕتهبا إلئصىىيحت اإليت ٖتة  ا١تعانئحت ١تعانئحت ٤تدنحت  وحققت نهامل ٖته  ا١تاإلدي ١تخداطد حصدمه  ائةه ن  اإل دكحت ودإلي
 اههعت ٦تا ٮتاإل  دإلي. 

ومدد  مدداة يف ضددىابط بهددي اإلددبهأ نددا يىااددمل دإلددي حةدد   صددت ائددق ا دده: "ن ٬تددى  إلئ ددديي يف اامهدداأا  
  كهدددا  727 تادددئم ا١تادددمه ا  ا١تعةهدددحت ٢تدددا"ا١ت ددداىكحت ان يبةددد  حصدددمه او مدددزةا نهجدددا بددددبح جن جدا مبودددجا حقةقدددحت او 

 صت ائق ا ه : "ن ٬تى  ان يكىن اإلماعَت يف اامهاأا  ا١ت اىكحت خاىمةا  شديطحت ان يم قدمل اإلبهدي ند  ومدىأ 
 .   728 اإلائعحت"

 قيق مناط ادلشاركة يف البضاعة الواردة مستندات حتصيلها تسم العميلحت
اهةئجددددا يف اإلبوددددااحت اإلدددديت وىأ  ناددددمه ا   ندددد المواددددد  شدددددكحت اإلدام ددددذ ادددد  جنكددددان أخى٢تددددا شددددديكا 

 . نامه ا ااامهاأ ٖتصةئجا نٝته وش هت نٝته أون ان يومح ٢تا 
 ددددددكحت ن دددداىكحت اهةئجدددددا يف اإلبوددددااحت اإلددددديت وىأ  ناددددمه ا  ٖتصدددددةئجا نٝتددددده ويف دإلددددي مددددددى  ا٢تةبددددحت ان إلئ

ان   ائددق ان تكددىن اإلاددئعحت ندد  اإلاددئ  اٞتددااز  شددداا  وائددق ناددمه ا اوشدد هت نٝتدده أون ان يوددمح ٢تددا اامهدداأ
تبةدد  اإل دددكحت  صددةبجا بدد ه  نامدد  إلئ ددديي اإلدد ي اشددًت  نهدده تئددي اٟتصددحت او ١تدد  إلدده تعئددمل بدده كىإلدد ه او واإلدد ه او 
وكةئه او نالاا  اإلعهة  ا خدىس كذ ن يكىن دإلي ن  بة  اك  اإلعةهحت واكد  اإلعةهدحت كاإلعةهدحت يف اإلم دده  

 . 729 إلطدل اثإل  أون اٟتةئحت وا١تىاطيف  اه نا   نهه وانا اإلبة 
حققت  ةبدحت اإلدام دذ نهدامل اإلمهئدي ند  اإلعهةد  إلئبودااحت اإلديت وىأ  نادمه ا  ٖتصدةئجا نٝتده وشد هت 
نٝتدده ايفمددا   ن دداىكمه اةهددا ٘تئكدده ن ددًتطحت ادد م بةعدده حصددمجا نددامه ودإلددي ٕتهبددا إلعكدد  اإلعةهددحت  ومدد  مدداة يف 

دإلي غَت اهنا بةهدت جن ن  اإل دديي حصدمه اإلديت اشدًتا ا ند  شدديكه ائدق شدديكه اجدذ ا١تعايَت اإل داةحت نا يىاامل 
٬تى  إلئهالاحت ان ت اىك اإلعهة  اةها اشًتاه إلهواده  شدديطحت اةهحت وإلةات اك  اإلعةهحت حة   صت ائق ا ه: "

 . 731 ا١تههى  شداا بة  اإلعةهحت   ودإلي ٕتهبا إل 730 "ان تبة   صةبجا جإلةه ن م 

                                                                                                                     
 .   615 -614   1  يفا١ت اىكحت خاىيف ا١تهئكحت

 . 72    238اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 727- 
 . 73    239اإلوابط  .  واها١تص ى 728- 
كحت ائددق جنكددان تطبةددمل   ددام ا١ت دداى ه  ا١تىضددى : 1421/ 4/ 25   اإلمدداىيخ: 417اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي729- 

  .    621 -620   1نامه ا  اإلم صة  اإلىاىأ   يف
  .241    3/6/2    اإلبه   12. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  الشرعيةادلعاي   ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 730- 
 .248ا١تامه      14. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه731- 
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 يف اعتماد ادلشاركة متعدد الشحناتتثبيي نسبة الربح ب حتقيق ادلناط
المواددد  اإل ددددكحت اددد  حكددم ت بةدددت  ادددبحت اإلدددبح يف اامهددداأ ا١ت ددداىكحت نمعدد أ اإل ددد ها   حةددد  نح دددت 

مس  اددبحت ىبددح ائددق جحدد ى اإلدد اعا  يف اامهدداأ ن دداىكحت 2000  اإلدمابددحت اإل ددداةحت ادد  اددًت  اإلدبدد  اإل ددان ندد  اإلعددام 
ا دده اخدد   اددبحت اإلدددبح ائددق اإل دد هحت ا وُف  واامهدد  اإلهاددبحت  واددجا يف بقةددحت  إلوددد  نمعدد أ اإل دد ها   ومدد  امددان ا

  اإل  ها   حة  جن  ابحت اإلدبح ٢ت ا اإلعهة  اثبمحت.
تبةعجددا ائددق اهةئجددا ندد   ويف دإلددي "مدددى  ا٢تةبددحت ا دده ن نددا   ندد  ت بةددت  اددبحت ىبددح اإل دددكحت يف حصددمجا اإلدديت  

 . 732 اإلبوااحت ٤ت  اامهاأ ا١ت اىكحت نمع أ اإل  ها "
يف حصدددمجا اإلددديت تبةعجدددا ائدددق حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل اإلًتاضدددذ يف ت بةدددت  ادددبحت ىبدددح اإل ددددكحت و ددد ا 

 .  اهةئجا
يف حاإلددحت ن دداىكحت ا١تالاددحت " ويف ن دداىكحت اإلعهةدد  نإلعدددض ندد  ا١تددىىأ واإلبةدد  ائةدده  مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت: 

امح انامهاأ نلدم اي ند   اإلعق  ن  ا١تص ى ٬تى   إلئعهة  يف شداة اإلبوااحت مب  امح انامهاأ ومب  جبدام اإلعهة 
نداْتدحت ادامه او  طديف ا١ت داىكحت  و٬تدى  إلئهالادحت بعد  تادئم اإلبودااحت ان تبةد   صدةبجا إلطددل اثإلد  او إل دديكجا 

  . 733 "مه ب دمل ان يكىن اإلبة  إلئ ديي بىا  نئزم ون ن دوطا يف اق  ا١ت اىكحتآ
٬تى  ان يموه  اقد  ا١ت داىكحت ادمح "إلبهأ حة   صت ا  ا ه: كها ماة نا يىاامل دإلي يف ضىابط بهي ا
اة دًتك اإلبهدي ند  اإلعهةد   طاإلدب نامهداأ  يف شدداة اإلادئعحت يف  اامهاأ نامه ي نلمَتاأ اإلائعحت ٤ت  ا١ت داىكحت 

ب ددددمل ان  -بعددد  ٘تئددي اإلبهدددي ومبودده ٟتصدددمه -يبةددد  اإلبهدددي حصددمه ائدددق اإلعهةدد  ن مددد  اٞتددزة غدددَت ا١تغطددق   
بددُت اإلعهةدد   اإلبةدد  إلئعهةدد   اإل ددديي  بىادد  نئددزم  ون ن دددوطا يف اقدد  ا١ت دداىكحت  وان ياددبمل دإلددي تعامدد  يكددىن
 . 734 "وا١تىىأ
  

  

                                       
يف اامهدداأ  ا١تىضددى : حكددم ت بةددت  اددبحت اإلدددبح   25/1/1422   اإلمدداىيخ: 456اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي732- 

       .672   1يف  ا١ت اىكحت نمع أ اإل  ها 
  .241    3/6/1    اإلبه   12. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 733- 
 . 71    230اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 734- 
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 حتقيق ادلناط يف ادلضاربةادلطلب الثاين: 

 دخوؿ مع نركة )أ  التجارية كمضارب اهدهحتقيق ادلناط تل
خبدَت ٕتداىي يد اق شددكحت  ا   و دى  ه  أخى٢تا ن  شديي نواىن ّتج تااةإلت شدكحت اإلدام ذ ا  حكم 

ط  لكد اد ادذ اإلصده   وبةعده ائدق شددكحت  ن  بد ه  مد ىه ٜتادىن نئةدىن أونى   130. 000إل داة  ودإلي 
% ند  مةهدحت اإلصدوقحت 90ائق ان تومح  ن  اامهداأاً نادمه اً ن١تطئدىن اد  طديدمل بهدي اد ادذ  إلودهاهنا أاد   

% ند  فدايف ا ىنح إلئ دديي ا١توداىن  ادفن ٘تدت اإلصدوقحت 30 إلئ ديي ا١تواىن  ا   ولم ا  شدكحت اإلدام دذ
ىاا  بعد  ٖتصددة   ولدةى   اإلددبح % ند  فددايف اإلددبح  52وادمل ندا تدتودةه افهندا لددمزي   ادبحت ا١توداىن ّتجد ه جُف 

   ا .ا١تال ا١تام هد
 . 735 وَف تد ا٢تةبحت نا عاً ن  دإلي  شديطحت ا م ٗتئ    ه اإلعهئةحت ااا   ىبىيحت ظا د  او نامىى 

الموادددد  شددددكحت اإلدام دددذ اددد  حكدددم معددد   صدددةب ا١توددداىن ّتجددد ه نددد  اإلددددبح يمددد ىيف تصددداا اً   كهدددا
% ند  اإلددبح  30% فدايف ند  ىاا نا٢تدا ادفن إلده 10ا١توداىبحت  بمصاا  اىنح ا١تواىبحت  ون ال دإليس جن ىْتدت 

  % و ك ا تصاا اً.35  افن إله %15ا١تواىبحت  ىْتت وجن  
ا١تم قدمل  ند  مدىا  كدىن  صدةب ا١توداىن ّتجد ه نمد ىماً تصداا اً وندتبطداً نإلددبح  وَف تد ا٢تةبحت نا عاً شداةاً 

 . 736 ن  اهئةحت ا١تواىبحت
حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل نعئىنةددحت اإلدددبح ايفمددا   وضدد   اددب نمعدد أ  ٟتاددان اإلدددبح  كهددا اهنددا ومدد  

ي دددًتمل يف اإلددددبح ان " ةحت ا ددده: اشدددًتطت اددد م ٗتئددد  اإلعهئةدددحت اااددد   ىبىيدددحت  ويف تى يددد  اإلددددبح مددداة يف ا١تعدددايَت اإل ددددا 
ااحت ندد   دالداا  ادبحت ن يكدىن دإلدي ائددق  نتكدىن  كةوةدحت تى يعده نعئىنددحت ائهدا اناةدا إلئنجاإلدحت ونا عددا إلئهها ادحت وا

ن ندا   ند  وضد  نعدد ن  " كهدا مداة اةجدا:     737 "نقطدى  او  ادبحت ند  ىاا ا١تددال  اإلددبح ن ائدق الداا نبئد
احد  اإلطدداُت  ادبحت نعةهدحت  ىبدح واىبحت تبعا إلوًتا  ن تا  او تبعا إلبئدىغ او  اب نمع أ  ٟتاان ىبح اإلمهىي  ن١ت

ا١تودددداىبحت اإلبهدددد     ب ددددان 13ندددد  ىاا ا١تددددال بصددددىى  ن تقطدددد  ا١ت دددداىكحت يف اإلدددددبح  ويه ددددد ا١تعةدددداى اإل ددددداذ ىمددددم  
  ونإلدمددددى  إلئبهدددد  ا١تدددد كىى مدددداة اةدددده: "جدا شدددددمل احدددد  اإلطددددداُت إلهوادددده نبئغددددا نقطىاددددا  اادددد    738 " 8/5 
وددداىبحت. ون ي ددده   ددد ا ا١تهددد  جدا اتودددمل اإلطدادددان ائدددق ا ددده جدا  اأ  ا ىنح اددد   ادددبحت نعةهدددحت ادددفن احددد  طدددديف ا١ت

                                       
ا١تىضدددى : اإلددد خىل نددد  شددددكحت  ا  اإلمناىيدددحت   ه 1411/ 8/ 29   اإلمددداىيخ: 76  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي735- 

  .138   1  يفكهواىن ّتج ه
 .139   1  يفا١تىضى : حىل  اأ  امد  ا١تواىن بزاأ  اإلدبح ه 1411/ 8/ 29   اإلماىيخ: 77  اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه736- 
  .220    8/1    اإلبه   13. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 737- 
  .767    7/1    اإلبه   47. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه738- 
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ا١تواىبحت ٮتمص نإلددبح اإلزااد  اد  تئدي اإلهادبحت  ادفن كا دت ا ىنح بمئدي اإلهادبحت او أوهندا امى يد  ا ىنح ائدق ندا 
 .   739 اتوقا ائةه"

٬تدب ٖت يد  حصدحت شدااعحت ند  ا ىنح إلكد  بةهدت ا ده: " وماة يف ضىابط بهي اإلبهأ نا يىاامل دإلدي حةد 
ان ٭تد أ  صدةب احد ٫تا ٔتبئد  نقطدى  او  ادبحت ند  ىاا ا١تدال  او ان  ن  اإلطداُت يف حاان ا١تواىبحت  ون ٬تى 

٬تددى  ان ي ددًتمل ا١تودداىن حدداازا ائددق اأاادده  اأ  ائددق   كهددا مدداة اةجددا: " 740 "اإلصددوقا  ي ددًتمل ىبددح جحدد ى
 ا١تواىبحت  ودإلي أبن يكىن اٟتدااز نبئغدا ٤تد أا  او  ادبحت نعئىندحت ند  اإلددبح  او جاداأ   اق  ابمه ا١تمومل ائةجا يف

وإلئهوداىن ندا  اأ ائدق  إلمقاةم ا ىنح بهاب م يد    او ٖت يد ا إلادق  ىبدح ىن ا١تدال نهادىن جُف ىاا ا١تدال
 . 741 "دإلي

 حتقيق ادلناط تلكفالة كالتنضيض
 دددداة   بإلصدددوقحت ٕتاىيدددحت واحددد  جن كا دددت ا١توددداىبحت اددد  اٟتكدددم حدددىل   ددددكحت اإلدام دددذإلادددد  إلهددد ن الموادددد 

بدد ه  نامددد   وبةعجددا  وادددمل اإلصددىى  ا تةددحت: يقدددىم ا١تودداىن ب ددداة اإلبودددااحت   بةعجددا٤تدد أ  كددداإلهوط ندد ه  بوددااحت
ىن  هوددضيو بدد وهنا اندد   دد ه اإلكواإلددحت و   ئدد ه  يف نىادد  الددم قامها١ت ددًتي إل ىن ا١تددال قأيددحتس ويكودد  وبدددبح
  ند  ا١ت دًتي هصد  اإلد ه  يف نىاد و٭ت بد إليا١توداىبحت  وجهنداةحصمه  أبأاةحت ا١تواىن ن  ىبح اإلصوقحت حص ا١تال

ند  ا١ت دًتي   صد٭تي اإلد ه  وَف ى تد ادفن س١تواىن إلددن ا١تدال اإلد ه  اإلد ي يف دندحت ا١ت دًتييكو  ا ويف   ه اٟتال
 إلدن ا١تال. ا نال اإلصوقحت ن  كان  ىْتجااى  إبااأ ا١تواىن  يئمزم

 ا٢تةبحت اإل داةحت يف دإلي ا يت: وم  مدى 

كواإلدددحت نهددده ٟتصدددحت     ويعددد  دإلددديأاة اإلددد ه  ا١تامددد أبىن ا١تدددال يف ا١توددداىبحت ا١ت دددًتي  كواإلدددحتن ندددا   نددد    .1
 اإل ديي ا١تواىن ن  ىبح اإلصوقحت.

 تهوةودداً    دإلدديىن ا١تددال ائددق ا١تودداىن حصددمه ندد  ىبددح اإلصددوقحت مبدد  مبوددجا ويعدد قأيددحتن نددا   ندد   .2
َف    إلكدد  جناإلدد ه  ندد  ا١ت ددًتي ناددمقه ىن ا١تددال صدد ٭تاهدد  ا و   إلئهودداىبحت وااددخاً  ا١تدد كىى  ٟتصددمه 

 كان ىن ا١تال م  كو  ا١ت ًتي.  ندمى  ائق ا١تواىن جاإلٖتصةئه إلة  إله  ن  هك مي
  دده يهددايف   ا ندال اإلصددوقحت وىْتجددااد ا١تمه دد   جهددا بددا١تودداىن إلدددن ا١تدال اإلدد ه  ان يكودد   ن ٬تدى  شددداا .3

 مح اإلبان إلئهدان  ٖتت لماى ا١تواىبحت.نقموق اق  ا١تواىبحت ويو

                                       
  .220    8/5    اإلبه   13عةاى اإل داذ ىمم  . ا١تادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 739- 
 . 174    573. اإلوابط  الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 740- 
 . 175    578. اإلوابط  ا١تص ى  واه741- 
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 –يكددىن اإلىكةدد  غددَت اإلبدداا و  –خددد ب ددداة اإلبوددااحت ا١تددداأ  وبةعجددان يىكدد  ىن ا١تددال اإلطدددل ا ااإلبدد ي   .4
ئىكةد  اإل دداة واإلبةد  نٝتده إل٬تدى    و ن أاأ لدعد اإلبةد  واإلددبح نعئىنحتبصىى   يزأاأ  مد  ال ن  اإلدبحأب

وكدد إلي ٬تددى  ان   وت بددت آاثى اإلعقدد  إلئدام ددذ ا١تىكدد   اإلدام ددذ ادد  يهددىن دده مصددديح أباإل جد ن ٬تددب
 . 742 ناه ي ه  نام  جنا  ا١ت ًتي ٙت  ا١تبة   يكو  اإلىكة  إلئدام ذ

حققددت  حققدت  ةبددحت اإلدام دذ نهددامل اإلكواإلدحت يف كواإلددحت ىن ا١تدال ن١تودداىبحت إلئه دًتي ايفمددا   دإلدي  كهددا 
ائةده جن تدىي ا١تدال ودإلدي   ا١تواىن حصمه  ونهعت ند  اإلدمدى  نهامل اإلمهوةض اٟتكهذ يف اأاة ىن ا١تال ائق 

كواإلدددحت ا١توددداىن إلئهدددال   ا١توددداىبحت يف اقددد   مودددقكدددىن ىن ا١تدددال كودددةه إلئه دددًتي  كهدددا حققدددت نهدددامل ٥تاإلودددحت نق
  نت اإلىكة  ن  خهل اإلىكاإلحت ننلم هاى. وىْته  وم 

بدُت  ٬تدى  تقادةم ندا ظجدد ند  ىبدح " ه: وماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا يىاامل دإلي يف اإلمهوةض حةد  بةهدت ا د
يددى   اإلدددبح  اإلطددداُت ٖتددت اٟتاددان ويدمدد  نددا أادد  نقدد نا ٖتددت اٟتاددان اهدد  اإلمهوددةض اٟتقةقددذ او اٟتكهددذ.

هنااذ بهاة ائق الداا اإلد ه  اإلد ي ُت بةد  ا١تىمدىأا  بده  و دى ندا يعددل نإلمهودةض اٟتقةقدذ  و٬تدى  ان  ب ك  
هذ و ى اإلمقىه إلئهىمىأا  نإلقةهحت اإلعاأإلحت. وتقداا اإلد نم ا١ت يهدحت نإلقةهدحت الاا اإلمهوةض اٟتك يى   اإلدبح ائق 

ون تاخدد  يف مةدداا اإلدد نم ا١ت يهددحت   بعدد  حاددم  اددبحت اإلدد يىن ا١ت ددكىك يف ٖتصددةئجا اإلهق يددحت ا١تمىمدد  ٖتصددةئجا  اي 
بددد  ٗتوددةض نبئددد  اٟتادددم ائددق الددداا اإلقةهددحت اٟتاإلةدددحت  اي نددا يقا اإلقةهددحت اإلزنهةددحت إلئددد ي   لددعد اإلوااددد     ون نبدد ا 

  . 743 "اإل ي  إلمعنة  ل اأه 
نقمودق اإلعقدد  ادده  ان شددمل ضددهان اإلعاندد  إلدداا ا١تددال يهددايف  ومد  مدداة يف مددداىا  وتىفدةا   دد وا  اإل كددحت 

اندددُت ن  ا١توددداىن دإلدددي  ن ضدددهان   ا١توددداىن   إلدددداا ا١تدددال  و ا ددده ن ٬تدددى   واكددد   دإلدددي نبةهدددحت    744 ٬تدددى 
  .  745 اإلمقصَتيوه  ىاا ا١تال جن نإلمع ي او 

اإلىكاإلدحت يف  وم  ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ نا يىاامل نا د بت جإلةه  ةبحت اإلدام ذ بمقد ه اإلبد ي  ند  خدهل 
٬تب ان يكىن ادىض اإلىكةد  يف انلدم هاى نعئىندا اهد  اإلمعامد  او ٤تد أا " انلم هاى حة   صت اإلوىابط ا ه: 

 ٞتااز  ان يكىن اإلعىض:اإلعئم ب ك  يقط  اإلهزا   ون  اإلصىى ا ٔتا ياول جُف
 نبئغا نقطىاا. -ٔ
  ابحت ن  ىاا ا١تال ا١تام هد. -ٕ

                                       
ا١تىضى : مىا  كواإلحت ىن ا١تال إلئه ًتي يف اأاة  ه 1412/ 1/ 20اإلماىيخ:    98اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي742- 

        .167 -166   1  يفاإل ه  ا١تام  يف ا١تواىبحت
  .221    8/8    اإلبه   13. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 743- 
  .  71     5/1      . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي ٣تهىاحت أإلحت اإل كحت.744- 
  .  15     1/2      . ا١تص ى  واه745- 
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  ابحت ن  فايف ا فىل. -ٖ
  ابحت ن  اليداأا . -ٗ
 امد  ا١ت   جن كا ت نمعاىاا ائةجا. -٘
 ندبىطا ٔتاشد نهوبط ٯتك  اإلدمى  جإلةه  ن  : لايبىى او نيبىى. -ٙ

ان يكدىن اإلعدىض  ومه ن ياأي جُف ٤ت ىى شداذ  كها ٯتك وٯتك  اٞته  بُت بعض اإلصىى اإلاابقحت ائق 
 اأ اددد  حددد  نعدددُت  لدددىاة اكدددان دإلدددي  إبحدد ى اإلصدددىى اإلادددابقحت نلضدددااحت جُف حدددااز اأاة يادددم مل بددده اإلىكةدد  ندددا

 . 746 "اٞتعاإلحت بهابحت نعئىنحت ام ٔتبئ  نعئىم  ويكىن دإلي ن  مبة 
اإلدددددبح ائددددق ا١تودددداىن   مددددزة نعددددُت ندددد   ن ٬تددددى  ان ي ددددًتمل ضددددهان ىاا ا١تددددال او"ا دددده: جددددا مدددداة اةكهددددا 

   . 747 "بةهجها يف اإلعق  وإلئهواىن اإلم   بم ه  ا٠تااى  او مزة نهجا اه  ومىاجا  أون شدمل 

 حتقيق مناط ادلضاربة يف التمويل امماعي
واإلديت   ا ٤تد أ  ند  اااد  نقابد   ادبحت  ٕتاىيدحت اهئةدحتيف  اإلمهىي  اٞتهااذ: يقىم نشًتاك ٣تهىاحت ن  اإلبهدىك

كىن م  اتة ت إلبهي نعُت  كفمداة نداْتحت إلآلند نإل داة ند ه  إلصداٌف اهةد  نعدُت  وبعد  اإلموداوض نعده ائدق ت
ا لددعاى وا١تدد   واإل دددومل وا حكددام ا لالددةحت  يدد اى بهىكدداً اخدددى إلئه دداىكحت نعدده اةجددا  إلمنهةدد  ا١تددىاىأ ا١تخمئوددحت   

  وتى يدددد  حندددددم ا١تخدددداطد وٖتادددددُت مدددددىأ  كددددا نىال واإلكوددددداةا   وا١ت دددداىكحت يف ٘تىيددددد  اهئةددددا  ضدددددخهحت ا١تبددددداإل
  انامهان.

اإلبهدي ا١تهود  إلئعهئةدحت وي مه  اإلمهىي  اٞتهااذ وامل احد  اإلههداديف ائدق اقد ي  شدداةُت ٫تدا: ا١توداىبحت بدُت 
ا١تهودد  إلئعهئةددحت واإلعهةدد  ا نددد نإل ددداة. ويم صدد     وا١تداْتددحت إلآلنددد نإل ددداة بددُت اإلبهددي  واإلبهددىك ا١تدد اى  إلئه دداىكحت

ودد  إلئعهئةددحت ائددق نصدداىي  واتعددان اثبمددحت ندد  جٚتدداِف نبئدد  اإلمهىيدد   إلقدداة تهوةدد ه اإلعهئةددحت  نلضددااحت جُف اإلبهددي ا١ته
حصمه ن  ىْتجا  ويقىم اإلبهي ا١تهو  إلئعهئةحت بمىكة  اإلعهة  ا ند نإل داة ب داة اإلبوااحت وبةعجا إلهواه  ةابدحت اد  

  اإلبهي ا١تهو  يف الاا ا١تداْتحت. 
طديقدددحت ناددداا   إلمددد إلة   ةا نددد  اإلمهىيددد  اٞتهدددااذ نإلودددىابط اإل دددداةحت  وبةهدددت اهندددا وَف تدددد ا٢تةبدددحت نا عدددا شددددا 

ان أيخدد  ندد  ىاا ا١تددال شددةبا  ن ٬تددى  إلئهودداىن  هكهددا بةهددت ا دد   نصددااب اإلمهىيدد  اإلكبددَت ٖتددت اقدد  ا١تودداىبحت.
ادد  حصددحت  مدد  مجدد ه يف ا١تودداىبحت  اأ  حصددمه ندد  ا ىنح  إلهوادده  وج٪تددا أيخدد  ندد  ا ىنح  وإلدده ان ي ددًتمل 

اإلعااد  ائددق ىاا ا١تددال يموددمل ائةجددا. واوضدد ت ان اإلعهمددحت بدُت اإلبهددي ا١تهودد  واإلبهددىك ا خدددى ا١ت دداىكحت تقددىم ائددق 
بمهوةد  ا١توداىبحت أبي اقد  ند   . وإلئهوداىن ان يقدىم واىبحتاق  ن إل ا تكةةوجا اإل داذ ا١تاا٫تحت بداا ا١تال اقط 

                                       
 . 168 -167    553. اإلوابط  الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 746- 
 . 174    574. اإلوابط  ا١تص ى  واه747- 
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ندد  انإلمددزام ٔتددا لددبمل ان مدىتدده ا٢تةبددحت   اإل ددداةحت. وا١تداْتددحت ب دددوطجا اإلعقددىأ اإل ددداةحت كانلمصددها  واإلاددئم والمدداى  
اإل ددداةحت ندد  ضددىابط إلمهوةدد   دد ه اإلعقددىأ  وندد  دإلددي ادد م مددىا  تىكةدد  اإلعهةدد  يف شددداة اإلبوددااحت وبةعجددا إلهوادده  
 . 748 واإلقةام بك  المداةا   ودإلي إلمهوة  اإلعقىأ ائق ومججا اٟتقةقذ اإلص ةح  وإلمنهب اإلصىىيحت 

اإلبهددي  مل ا١تودداىبحت اةهددا بددُت  ةبددحت اإلدام ددذ ا١تهددامل يف اإلمهىيدد  اٞتهددااذ نبةهددحت أب دده يم قددمل اةجددا نهدداحققددت 
وبةهدددت ا ددده ن ٬تدددى  إلئهوددداىن ان أيخددد  نددد  ىاا ا١تدددال شدددةبا إلهواددده وج٪تدددا أيخددد  نددد     واإلبهدددىك ا خددددى ودددا١ته

واوفددت نإلمقةدد  بوددىابط اإلعقددىأ     واإلعهةدد  وددىأ ا١ت دددواحت اةهددا بددُت اإلبهددي ا١تهنهددامل اإلعقددكهددا حققددت  ا ىنح  
  ا١ت دواحت حال تهوة  ا ودإلي إلمنهب اإلصىىيحت. 

ٯتكدد  ان "  :نددا يىااددمل دإلددي ندد  شددذة ندد  اإلمىلدد  واإلموصددة ومدد  مدداة يف مددداىا  وتىفددةا   دد وا  اإل كددحت 
اد أ نٗتدا١توداىبحت  بقةدام احد  ا١تصداىل بد وى ا١توداىن ويهودد   .1   يقىم ٕته  ا١تصاىل ائق جح ى اإلصة  اإلماإلةدحت:

  ك يف اإلمهىي  ام َف ي ًتك. شًت ااإلقداىا  الأاىيحت  لىاة 
 اةجا ٚتة  ا١تصاىل ا١ت اىكحت.  ا١ت اىكحت  نشًتاك ا١تصاىل يف جأاى  اإلعهئةا   واخمةاى ٞتهحت إلئمهوة  ٘ت     .2 
  ىاا ا١تددال نقطىاددا او  اددبحت ندد اإلىكاإلددحت أبمددد  ندد  ندااددا  ا حكددام اإل ددداةحت إلممدداى  أبن يكددىن ا مددد   .3 

  ودها مداة اةجدا مدىا  اخد  اإلبهدي ا١تهك  " اإلزنهةحت إلمكىن ا مد  نعئىنحت ن  تق يد اإلعه  نإلىف  ا أ او اإلوًت  
ائدق نقابد  اهجدا بدهو   ا اهال اإلم وَتيحت اإليت يقىم  ا ا١تصدل ا١تىم  إلئعهئةحت ٬تى  إله اٟتصىل "  : مد  ائق

أىالددحت اٞتددد وى وجاددد اأ اإلصدددة  واإلعقدددىأ وانتصدددال نٞتجدددا   إلم ودددَتيحت اإلمكئوددحت او امددد  او اك دددد ونددد  ا اهدددال ا
     ويب و اهنا ا     ه ا اهال خاىيف جطاى ا١تواىبحت. 749 "ون١تصاىل اإلطاإلبحت إلئمهىي  

: "ا فددد  ادددد م مدددىا  اٞتهددد  بددددُت اإلددددبح يف ا١تودددداىبحت توصدددة   ددد ه ا١تادددديفإلحت أبنومددداة يف ا١تعدددايَت اإل ددددداةحت 
اتومل اإلطدادان ائدق مةدام احد ٫تا بعهد  إلدة  ند  ااهدال ا١توداىبحت أبمدد ٣تددأ وكدان انتوداق جدا  وا مد    ائق ا ه 

ودإلدي    750 نهوص  ا  اق  ا١تواىبحت ْتة  تبقق جدا ُت ازإله ا  دإلي اإلعهد  اده ندا   ند  دإلدي شدداا" بعق  
 .   751 ب إلي ا١ت اىكحت يف ا ىنح   ه م  ن يص  ن  اإلدبح اك د ن  ا مد  ا١تقطىاحت امهقط  

  

                                       
 -350   1  يفا١تىضى : اإلمهىيد  اٞتهدااذه  1416/ 2/ 20   اإلماىيخ: 215اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي748- 

352.       
  . 152 -151     9/1      . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 749- 
  .220    8/2    اإلبه   13. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 750- 
  .230  ا١تامه    13. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه751- 
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 حتقيق ادلناط يف االستصناعادلطلب الثالث: 

 حتقيق مناط االستصناع 
اهد   شدااجا لدت طداادا  ند  شددكحت  ا   بد ا  مدزة ند  اإلد ه   المواد  شدكحت اإلدام ذ ا  ن ى مىا  

تىمةدد  اإلعقدد  نعجددا  واإلبددامذ ائددق أاعددا   ائددق ان يددمم تاددئةم اإلطدداادا  ٔتداحدد   نهةددحت نموددمل ائةجددا. وتىمدد  شدددكحت 
كهامصددده   إلبةعجدددا لدددت طددداادا  بدددهو  نىافدددوا  ندددا ُت   ن   دام دددذ كصدددا   اقددد  المصدددها  نددد  شددددكحت اإل

وتد ا   ن  أاعدحت نق ندحت  واإلبدامذ ائددق أاعدا . ادفن ىغبدت  ن  بعد م ج٘تدام اإلعقد   اددفن  اإلمعامد  ائةده ند   ا   
% ندد  ٙتدد   2.5ودإلددي ٔتىمددب اإلعقدد   وٖتصدد  ائددق  اددبحت  كىكةدد  ادد   ن شدددكحت اإلدام ددذ لددمبة  اإلطدداادا   

نددا تطاإلددب بدده  ن  ندد  ا١ت ددًتي اٞت يدد   اددفن  اأ بعدد  دإلددي شددذة ندد  ٙتهجددا يعدداأ جُف  بةدد  اإلطدداادا   وتاددمىيف 
  ائق  ن  به.  قص ٙتهجا اها تطاإلب به تعىأ   ن  وجن 

وَف تد ا٢تةبحت نا عاً ن  دإلي  ب دمل ٖتهد  شددكحت اإلدام دذ تبعدا  ا١تاإلديس كجدهك اإلعدُت  و وقدا  اإلصدةا حت   
 . 752 اإلعُت جُف حُت تائةهجا إلئه ًتي اإلميفنُت ائق و 

كهددا  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل انلمصددها  يف شددداة طدداادا   بدد ه  نقاددط  والددمهنجا بددزن  نعئددىم  
وبدددد ه  نقاددددط   حققددددت نهددددامل انلمصددددها  ا١تددددىا ي يف بةدددد  طدددداادا  بددددهو  نىافددددوا  اإلطدددداادا  اإلدددديت اشددددًتتا 

ىغبدت بعد م ج٘تدام اإلعقد   واكد    طداادا  ائدق حادان اإل ددكحت ا١ت دًتيحت جن وحققت نهامل اإلىكاإلحت يف بة  تئي اإل
  تائةهجا إلئه ًتي.  ائق ٖته  شدكحت اإلدام ذ نااوإلةحت ا١تاإلي ائق اإلعُت جُف حُت 

٬تدى  إلئصدا   تادئةم ندا فدهعه  دى مبد  " وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا يىاامل دإلي حة   صت ائق ا ده: 
اإلصدددا   بهواددده  ون يمخددد  دإلدددي دىيعدددحت إلميفمةددد   ندددا فدددهعه غدددَته  جدا َف ي دددًتمل ائةددده  جبددددام اقددد  انلمصدددها   او

٬تددددى  اإلددددهص يف اقدددد  " كهددددا  صددددت ائددددق ا دددده:     753 "اإلبدددد إلُت يف بةدددد  نىفددددىل يف اإل نددددحت غددددَت نقصددددىأ فددددهعه
 نعةهدحت  اةبةعده ائدق حادان انلمصها  ائق تىكة  ا١تامصه  إلئصدا   ببةعده جدا قخدد ا١تامصده  اد  تادئهه ند   

ائددددددق  ا١تامصدددددده  ويدددددددأ اإلددددددزاأ  جإلةدددددده جن ومدددددد    او يدمدددددد  ائةدددددده نإلددددددهقص جن ومدددددد . وتكددددددىن تكئوددددددحت اإلبةدددددد  
٬تى  اإلهص ائق حمل ا١تامصه  يف تهوة  انلمصها  ائدق حادان اإلصدا   يف   واوض ت ا ه: " 754 "ا١تامصه 

ال٘تددام خددهل ندد   ٤تدد أ  تبدد ا نهدد  اإلمىمدد  ادد  اإلعهدد  يف حاإلددحت المصددها  نبددان او  حددال انمهاادده ادد  اإلمهوةدد  او 

                                       
  1  يفىضددى : اهئةددحت شددداة لددت طدداادا ا١ته  1411/ 8/ 29   اإلمدداىيخ: 80  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي752- 
 142- 143.  
 . 171    3/1/5    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 753- 
 .175    6/6    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه754- 
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٬تى  قمة  ٙت  انلمصها   او تقادةطه جُف امادامل نعئىندحت " ودكد  ا ه:   755 "  ائق اىض ا١تامصه آنه 
وتا ي  نمدذ اإلد ه  ائدق أاعدا  نمىااقدحت ند  نىااةد  اإلمادئةم  مدزاة ند   م  ٤ت أ   او تعنة  أاعحت نق نحت  ا

كا ددددت تئددددي ا١تداحدددد  نهوددددبطحت يف اإلعدددددل ون يه دددديف اهجددددا  ا١تصددددهى . و٬تددددى  ىبددددط ا ماددددامل ٔتداحدددد  ال٧تددددا  جدا 
  نامددد   ه بددصددها  ندد  اهةدد  ٬تددى  ان ٕتدددي ا١تالاددحت بصدددومجا فددا عا اقدد  الم"واوضدد ت ا دده:    756 " ددزا 

  ا١تىفدىاا  بد ه  حدال  ونهده ننلمصدها  ا١تدىا ي ١تصدهىاا  او نبدان بده وتمعام  ن  فا   او نقداول إلئ دداة 
واإلدد ي  ددص ائددق ا دده: "٬تددى  ان     757 "3/1/4مدداة يف اإلبهدد   ب دددمل ادد م اإلدددبط بددُت اإلعقدد ي   ندد  ندااددا  نددا 
١تالاددحت  واددجا  ويف  دد ه اٟتاإلددحت ٬تددب ائةجددا اإلمقةدد  بدد إلي  ون ي ددًتمل يف اقدد  انلمصددها  ان يددمم اإلصدده  ندد  ا

٬تددب ان تم هدد  ا١تالاددحت  مةنددحت جبدانجددا اقدد  " واكدد   ائددق ا دده:    758 ٭تددمل ٢تددا ان تعجدد  نل٧تددا  جُف غَت ددا"
ُف ا١تامصده   اإلعهةد    ون ٭تدمل جاإلمادئةم  المصها  بصومجا فدا عا تبعدا  ا١تاإلدي و وقدا  اإلصدةا حت واإلمديفنُت مبد  

  . 759 "ُف اإلصا   يف اق  انلمصها  ا١تىا يجا ان ٖتىل اإلمزاناتا ن  اإلعهة  ٢ت

 حتقيق مناط االستصناع كادلقايضة كالبيع
إله ن إل دكحت اإلدام ذ ا  حكم مةام شدكحت اإلدام ذ ب داة كهةحت ن  خام نعد ن اإله داا  المواد نكمب  

ويف  ودد  اإلةددىم   ا٠تددام ندد  نىمدد  شدددكحت  ا .ندد ه  تدد ا  اهدد  تاددئةم  أونى إلئطدد   100ندد  ا١تصدد ى  قدد ا باددعد 
 100ا١تىافوا  اإلعا١تةحت إلئهع ن  بكهةدحت هنااةدحت  تمعام  شدكحت اإلدام ذ ن   ا  إلمصوةحت ا٠تام وٖتىيئه إله اا وامل 

يف ٥تدددا ن نعدددًتل  دددا  –10/6/1992اي يف   –يىندددا 180نددد ه  ائدددق ان يكدددىن اإلمادددئةم بعددد   إلئهعددد نطددد  
 10/1/1992ائهدددا أب ددده يف   اهددد  انلدددمهم بعددد  اإلمصدددوةحت. وةحت اإلطددد  تددد ا  أونى إلمصددد 50نإلادددىي   نقابددد  

طدد  ٨تدداا ٥تددزن نإلاددىي   100تدد خ  شدددكحت اإلدام ددذ ٔتىاادد   يف نقايوددحت ندد  شدددكحت  ن   ٔتىمبجددا يددمم تبدداأل 
 ويف  .1999  /10/6ط  ٥تزن يف ٥تا ن نقبىإلحت ن  بىىفحت إلهد ن إلئهعداأن ائدق ان تدمم ا١تباأإلدحت بمداىيخ  100  ن  
طدددددددد  ندددددددد  اإله دددددددداا يف بىىفددددددددحت إلهدددددددد ن إلئماددددددددئةم يف  100ايوددددددددا تبةدددددددد  شدددددددددكحت اإلدام ددددددددذ  1992/ 1/ 10
نقبدددىنً إلدد ى بىىفددحت إلهددد ن جد ن  أونى إلئطدد  نددد ه  بىالددطحت  ن  إلكىهنددا أننَ  1150باددعد  10/6/1992

 100م  تاددئم  ا  شدددكحت اإلدام ددذ 10/1/1992ويف   .نباشددد  تاددمطة  شدددكحت اإلدام ددذ اإلمعاندد  ندد  اإلبىىفددحت
وادددمل ا١تىااددد    أونى إلئطددد     تقدددايض شددددكحت اإلدام ددذ ا١تعددد ن نددد   ن   50  طدد  ٨تددداا ٥تدددزن نإلادددىي  نقابدد  

                                       
  .173    4/2/3    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 755- 
 .172    3/2/2    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه756- 
  .175    2/7    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه757- 
  .171    3/1/4    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ها١تص ى  وا758- 
  .175    3/7    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه759- 
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  تادددئم شددددكحت اإلدام دددذ بىىفدددحت إلهددد ن إلئهعددداأن ا١تعددد ن ا١تخدددزن يف ٥تدددا ن نقبىإلدددحت إلبىىفدددحت إلهددد ن   اإلقااهدددحت بةهجهدددا.
  أونى إلئط . 1150نقاب   تهوة ا إلعق  اإلبة  

يكدىن اإلعقدد  اإلد ي تبةد  بده شدددكحت اإلدام دذ اإله داا يف بىىفدحت إلهدد ن  وَف تدد ا٢تةبدحت نا عدا ندد  دإلديس ائدق ان  
 . 760 بىالطحت  ن  اق  المصها 

حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل اإلمهئدي ب دداة خدام نعد  ند  اإله داا  وحققدت نهدامل انلمصدها  يف تصدوةمه 
مل انلمصددها  ا١تددىا ي يف بةدد  ٨تدداا ببىىفددحت إلهدد ن مبدد  الددمهم اإله دداا ا١تامصدده    وٖتىيئدده إله دداا وحققددت نهددا

 كها اهنا حققت نهامل ا١تقايوحت ن١تىاا   يف نباأإلحت اإله اا نإلاىي  به اا يف إله ن. 
ائددق  واةهددا يمعئددمل ننلمصددها  وانلمصددها  ا١تددىا ي مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت نددا يىااددمل دإلددي حةدد   صددت 

  وإلكد  ٬تدى  اقد  المصدها  6/4بة  ا١تصهى  مب  تائهه ن  اإلصا   حقةقحت او كها   ا  د اإلبهد   ن ٬تى "ا ه: 
خددد ائددق شددذة نىفددىل يف اإل نددحت ٦تاهدد  ١تددا ُت شددداؤه ندد  اإلصددها  وياددهق  دد ا انلمصددها  ا١تددىا ي  ا  ددد اإلبهدد  آ 

7 " 761 . 
اإلبةددى   وا١تىاادد   ٔت ابددحت  احكددام  ويددم وظ اإلباحدد  ائددق ا١تقايوددحت ن١تىاادد    ودإلددي  ن ا١تقايوددحت ٕتدددي اةجددا

اإلعقددد   جضدددااحت جُف ان  ددد ه اإلصدددىى   ودإلدددي خدددهل نقمودددق     ونإلمددداِف اقددد  ُت اإلمعامددد  نددد  قخدددد اإلبددد إلُتاإلعقددد 
دإلدي  ويددى اإلباحد  ان اإلبد ي  يف دإلدي اإلد خىل    اهد  ند  ٯتهعدىن ائق بة  ندا ن ٯتئدي وندا َف يقدبض اشمهئت

  ون    ٕتدي ا١تقافحت يف اإل ه .   ن ايوا  يف إله  ن بعق  المصها  ن  اإل دكحت 

 تناقضةادلشاركة ادلستصناع ك تال حتقيق مناط البدا ل الشرعية
  وضدددهاان إلصددداٟتجم ق اىاضدددةجمنبدددان ائددد ج  ددداةطئدددب ب نعةهدددحت ىاضدددذا نددد  افددد انتقددد م بعدددض اإلعهدددهة 

 ااديفإلت اإل ددكحت اد  حكدماخددى. ن ٯتئكدىن ضدهاان    هندم ١تام قا  اإل دكحت لةودغىن تئي ا ىاضذ نٝتجا
إلصدداٌف اإل دددكحت ضددهاان  اادغجدداىض انبددان ائددق  ل  دداة ندد  افدد ان ا ىاضددذ اقدد  المصددها  ندد  اهةدد  جدداتىمةع

 . جهاإلبة  نقدون بىا  ن٬تاى جالمخ ام اق  ١تام قاتا  وا  جنكا ةحت 
اإلعهةدد   ياددمطة هدد  اإلهاحةددحت اإل ددداةحت  ا ان يوةدد ان جاددداغ ا ىاضددذ اإلاددابقحت نلددم اإل دددكحت ا٢تةبددحت ومدد  بةهددت 

ومد  ىا   فداحبه بةد  اقداى ن دغىل بادكٌت إلفدعىن    هداكند  اإلهاحةدحت اإلعهئةدحت و  فدىىيحت اإلبةد  اةبطئده  جهبا 
 :ا تةمُت ح ى اإلطديقمُتإب ان اإلب ي  يم قمل ا٢تةبحت

 وندا ائةجدا ضدهاانً  ىض اإلديت ٯتئكجدا وتد هجداتىم  اإل دكحت ن  اإلعهةد  اقد  المصدها  ائدق ا  وُف:اإلطديقحت ا 

                                       
  1  يفا١تىضددى : شدداة نعدد ن وتصدهةعه   بةعدده ه 1412/ 6/ 1   اإلمداىيخ: 111  اإلقدداى ىمددم  . قػرارات اذليئػػة الشػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي760- 
 183- 184.       
  . 175    6/8    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 761- 
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 .عق  انلمصها  نا فهعمه اإل دكحت إلهب اإلعهة هئي مةا  ٟتقجا
  ىض بقةهمجددا اإلاددىمةحتا يقدد م اإلعهةدد  ا ستىمدد  اإل دددكحت ندد  اإلعهةدد  اقدد  ن دداىكحت نمهاموددحت اإلطديقددحت اإل ا ةددحت:

ويدددهص   لدددجها حادددب نددا مددد م  ويكدددىن إلكدد  انماددداويحت الددجهاوتدددى   ا١ت ددداىكحت   تكددداإلة  اإلبهدداة تقددد م اإل دددكحتو 
ةهمجدددذ اإلعقددد  إلئعهةددد  شدددداة حصدددحت اإل ددددكحت ومدددزة نهجدددا بعددد  كددد  تقدددىه أوىي إلئهبدددٌت نددد  اإلعقددداى إلمل ٭تددد ه ددداإلعقددد  ن

 . 762 بمهئي اإلعهة  إلكان  اإلعقاى
  ةددح حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل فددىىيحت اإلبةدد  يف جاددداغ ا١تاإلددي اقدداىا نلددم اإل دددكحت ضددهاان ١تاددم قاتا 

 حتاإلهاحةدحت اإل دداةحت واإلعهئةد ان   ه اإلصىىيحت ٖتىل أون ضهان حمل اإل دكحت ند  لمبٍت ائةجا نه يف  ١تاإلكجا  وبةهت 
وندا ائةجدا ضدهاان ١تادم قاتا  وكد إلي ند   وىا  ان اإلب ي  يم قمل ن  خهل اق  انلمصدها  ند  ى د  ا ىض 

  خهل اق  ا١ت اىكحت ا١تمهامصحت. 
٬تدى  " نلمصدها  حةد  بةهدت ا ده: وم  ماة يف اماوى  ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكدىييت ندا يىاادمل دإلدي يف اقد  ا

ائددق  ا١تاإلددي  انتودداق ندد  إلبةددت اإلمهىيدد  اقدد  نقاوإلددحت لمانددحت بهدداة إل ددخص ائددق اىض ٦تئىكددحت إلدده ائددق  وقمدده بعدد 
وإلئبةددت ان ياددمعُت ٔتدد  ي دداة ائددق لددبة  ا١تقاوإلددحت اإل ا ةددحت ويطبددمل .مةهددحت نقطىاددحت ٢تدد ا اإلعهدد  وائددق تاددئةم ادبددىن 

 يعمد  ند  اقدىأ انلمصدها  ون ندا   شدداا ند  قمةد  أاد  و د ا  اق ا٠تافدحت  دا.. انتود ائدق كد  نقاوإلدحت شددومل
 المددداةا  اإلكوةئددحت ْتوددظ حقددىق بةددت  اإلقةهددحت او تقاددةطجا وتىفددذ اإلئنهددحت نٗتدداد كااددحت  اإلمهىيدد  اإلكددىييت لددىاة

 .   " 763ننىتان او نإلكواإلحت او غَت ا

 حتقيق مناط االستصناع علا األرض ادلأجورة
لددكهةحت  بطئددب إب  دداة نبددان تتقدد نو   ٦تئىكددحت إلئ وإلددحت بعقددىأ ج٬تدداى طىيئددحتالددميفمد  اىاض  اإل دددكا  بعددض

بةدد  نه ددآ  ٖتددت اإلم ددةة  ندد   دد ه  جأاى  ٘تىيدد  ا١ت دداىي  ادد  حكددم تىمةدد  اقددىأ  ائةجددا  ومدد  تادداةإلت وجأاىيددحت
 اإل دكا . 

س جن كددان اقدد  ج٬تدداى ا ىض صددها عقدد  المباإلعهةدد   ويف دإلددي مدددى  ا٢تةبددحت ا دده ٬تددى  إلئ دددكحت اإلدد خىل ندد   
 . 764 ائق ا١تاميفمد بهاة ن   تئي ا١تبان ائق ا ىض ا١تيفمىى  اإل ي ٔتىمبه الميفمد اإلعهة  ا ىض ن ٭ت د 

المداى   لدكهةحت ائدق اىض نادميفمد  جن كدان اقد   انلمصها  يف ج  اة نبدان حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل
                                       

ا١تىضدددى : أخدددىل اإل ددددكحت يف اقددد  المصدددها    ه1413/ 3/ 8   اإلمددداىيخ: 140  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي762- 
      .232 -231   1  يفهاجاون اىكحت نمهاموحت ن  اه

 .371 -370         386     اإلااال . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 763- 
 

اإل ددددكحت نإلبهددداة ائدددق اىض ا١تىضدددى : مةدددام ه  1413/ 7/ 29   اإلمددداىيخ: 148  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي764- 
  . 243 -242   1  يفناميفمد  إلعهةئجا
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  ن ٯته  ن  اإلبهاة ائةجا. 
انلمصدها  يف ا١تبدان لمانمجدا ائدق اىض نعةهدحت ٦تئىكدحت إلئهامصده   ٬تدى " ١تعدايَت اإل دداةحت ا ده: وم  ماة يف ا 

ن ا١تامصده  اةده  دى ا١تبدان ا١تىفدىاحت ااإليت نئي اح ٫تا نهوعمجا  ودإلي ائدق اامبداى  او إلئصا    او ائق ا ىض 
  . 765 "وإلة  ا١تكان ا١تعُت

 ادلرافق التعليميةبعقود استصناع جت  ة العا دات اخلاصة 
جُف اإلعاادد ا  ا٠تافددحت بعقددىأ انلمصددها   وىأ الموادداى بطئددب ندد  االددبُت اإلقددا ى ةُت حددىل حكددم ٕتزاددحت  

  داطجا تموده  ادًت  تهوةد  وادًت     ودإلدي  ن طبةعدحت مزاُت  مزة ٮتص اًت  اإلمهوة  واإل ان ٮتدص ادًت  انلدم هاى
  الم هاى.

اإل ددكحت  جُف ا ده ن  ىى االبُت اإلقدا ى ةُت وناداوِف اإل داون ا١تاإلةدحت يف وم  تىفئت ا٢تةبحت بم اول اإلداي ْتو
 ددد ه  المصددها   حاددب نددد   اإلعقدد   ٔتددا ٭تقدددمل الددمقداى تدد امل اىنح اإل ددددكحت ندد    نددا   ندد  تى يددد  ىبددح كدد  اقددد

 . 766 اإلعقىأ بطديقحت ااأإلحت
اإلىمددى  واإلدديت   اأإلددحت  المصددها   ودإلددي ٔتاددئي  هددامل اإلع اإلددحت يف تى يدد  ىبددح كدد  اقددحققددت  ةبددحت اإلدام ددذ ن

ندد  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت تدد اول    حودددوا ةددك دد  اهجددا ا٠تدد اة ندد  اٟتالددبُت اإلقددا ى ُت ونادداوِف اإل دداون ا١تاإلةددحت  ح
  .اإلداي حىل   ا اإلقداى ويف دإلي تعاون وتكان  بُت اإلوقجاة وا٠ت اة

ن ندددا   شدددداا نددد  اتبدددا  اإلطددددق " ومددد  مددداة يف ا١تعدددايَت اإل دددداةحت ندددا يىاادددمل دإلدددي حةددد   صدددت ائدددق ا ددده: 
ىبدددح ا١تعدددانه  ا١تامئدددحت ائدددق اإلودددًتا   إلمى يددد  وحادددان  ةحتالشدددداااالدددبةحت ا١تمعددداىل ائةجدددا اإلددديت تقدى دددا اٞتجدددا  

اإلصددداأى  اددد   ةبدددحت االدددبحت  ا١تاإلةدددحت  ندددا َف تمعددددض نددد  احكدددام اإل دددديعحت نددد  اإلعهددد  ائدددق تطبةدددمل ا١تعدددايَت االدددبةحت 
  . 767 "نك  دإلياةحت انلهنةحت نا وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإل

  

                                       
 .171    3/1/8    اإلبه   11. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 765- 
بعقدددىأ  ا١تىضدددى : ٕتزادددحت اإلعااددد ا  ا٠تافدددحت ه  1414/ 9/ 20   اإلمددداىيخ: 180  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي766- 

       .282   1  يفالمصها  ا١تداامل اإلمعئةهةحت
  .767    8/1    اإلبه   47. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 767- 
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 كالضرا ب حتقيق ادلناط يف القبض :ادلبحث الرابع

  حتقيق ادلناط يف القبضادلطلب األكؿ: 

 قبض البضاعة كتسليمهاحتقيق ادلناط يف 

ناددمىأاا   إلددة  اةجدداهدداطمل نبةدد  اإل دددكحت إلبودداا  يف  حددىلواإلمهىيدد   اناددب ا١تدد يد اإلعددام إلئهمددامد  المواددد 
  مبوجا والمهنجا و قئجا. وكةوةحت  دكحت إلئ

ن يكددىن ٦تئىكددا ٢تددا نىمددىأا يف ناددمىأااتا تبةعدده انددا جنددا تبةعدده شدددكحت اإلدام ددذ إلعههاجددا وبةهددت ا٢تةبددحت ان " 
ن تكدددىن اإلبودددااحت اإلددديت طئبجدددا اإلعهةددد  غدددَت اندددا جاإلددديت تادددَت ائةجدددا واجملدددا   نددد  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت  و  نمدددامد  نإلطددددق 
طئب اإلعهة  امكموذ اإل دكحت بقةام اإلعهةد  نإلمىمةد  ائدق طئدب اإل دداة اجملدا  ند  ا٢تةبدحت  اإل دكحت اه  نىمىأ  إل ى 

تقىم اإل دكحت ب داة نا طئبه اإلعهة  وتبع  نهد و ا إلةقدىم نلدمهنه ووضد  اهندحت ائةده ٘تةدزه ند  غدَته ند   ون    
جددا ندد  بودداا  تقددىم بمىمةدد   دده نبددا  إل دددكحت اإلدام ددذ وبعدد  الددمهم اإل دددكحت إلئبوددااحت ندد  نددا ي بددت ٘تئكمهادده وأب 
ُف ٤تدد  جو باددةاىا  ناددميفمد  ائددق حاددا ا وائددق اجدد تا ااإلعقدد  ندد  اإلعهةدد  وندد    تىفدد  اإلبوددااحت باددةاىاتا  
 . 768 "ن تقىم اإل دكحت نلمعهال ا١تامىأاا  اإلمابعحت ٢تاا ه ن  ا١تام ا  ااهةئجا ا١ت ًتي  ائق  

 ز  ائددق اإلعهددهة اإلدد ي  يطئبىهنددا  حةدد  ي ددًتيجا المواددد  اإل دددكحت ادد  حكددم بةدد  ا٠تدلددا حت اٞتدداوندد    
اإلدام دددددذ نددددد  ا١تصددددده   ونددددد    يدلدددددئجا ا١تصددددده  جُف اإلعهةددددد  ا١ت دددددًتي نددددد  اإلدام دددددذ  أون أخى٢تدددددا يف اجددددد   
اإلدام ددذ  وامًتحددت شدددكحت اإلدام ددذ تزويدد  ا١تصدده  ن١تكددىان  ا لالددةحت إلئخدلددا حت  واهدد  طئددب اإلعهددهة تصدد ى 

 ا١تطئىبحت. دلا حتاواند بمصهة  ا٠تشدكحت اإلدام ذ 
وم  بةهت ا٢تةبحت ان   ا ا١تقًتح غَت اهئذ    دا إلع م جنكا ةحت ازل تئي ا١تكىان  ا  ٥تصصدا  ا١تصده     

جد اإلىامدد  اإلعهئددذ اةدده ٗتددزي  تئددي ا١تكددىان  بصددىى  لدداابحت  جضددااحت إلئصددعىن  اإلعهئةددحت ا١تمه ئددحت بعدد م نعداددحت طئددب 
 اق  اتواما  نمع أ  وغَت دإلي ن  فعىن . اإلعههة  واخمهل ا١ت ن وا١تصا    اإل ي يمطئب

إلدد ا ىا  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت ان تموددمل شدددكحت اإلدام ددذ ندد  شدددكا  ا٠تدلددا حت ائددق بةعجددا ائةجددا نقدداأيد ا٠تدلددا حت 
ويادميفمد   ائق ان تائهجا ن  ا١تصه  باةاىا   حانئحت وضخاخحت  ائق حادان اإلدام دذ. اإليت تدي  ا ما ز   

نقدد اى ا٠تدلددا حت اإلدديت اشددًتا ا  اةصددبح اإلدام ددذ  صدده  او غددَته  يماددئم اةجددا اإلدام ددذ لددةاىا  ونوددخا  ندد  ا١ت
يف اإلادةاىا  اإلديت الدميفمد ا    يدلدئجا بمئدي اإلادةاىا  جُف اإلعهةد   نمائهاً ٢تا ائدق اج تده وناداوإلةمه بىضدعجا 

نددد  نصددده  وبددد إلي يكدددىن اإلدام دددذ مددد  الدددمئم ائدددق اج تددده ندددا اشدددًتاه   ا١تطئدددىن. امودددخ إلددده ا٠تدلدددا حت يف ا١تىمددد  

                                       
ا١تىضى : بة  اإل دكحت إلبواا  يف نهداطمل ن تىمد   ه 1413/ 3/ 8   اإلماىيخ: 134  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي768- 

       .224   1  يفإل يجا نامىأاا  إلئ دكحت وكةوةحت مبوجا والمهنجا
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 . 769 ا٠تدلا حت  ون    لئم جُف اإلعهة  نا ناه جاه
حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اإلقددبض اٟتكهددذ بمعةددُت ا١تبددا  ٢تددا و٘تةةددزه ادد  مهادده  وحققددت نهددامل و دد ا 

  اإلوهان إبيصال اإلبواا  إلئه ًتي باةاىا  شدكحت اإلدام ذ او باةاىا  ناميفمد  ائق حاا ا.  
ا فددد  يف ٖت يددد  كةوةدددحت مدددبض ا شدددةاة اإلعددددل  و٢تددد ا " ومددد  مددداة يف ا١تعدددايَت اإل دددداةحت حدددىل اإلقدددبض ان: 

يم قددمل اإلقددبض   اخددمهل اادددال اإلهدداا اةجددا. يف  واددجا  وْتاددب  اخمئدد  اإلقددبض يف ا شددةاة ْتاددب اخمهاجددا 
هقددىل نإلماددئم اٟتاددذ. ويددمم يم قددمل اإلقددبض اٟتقةقددذ يف ا١ت  اٟتقةقددذ يف اإلعقدداى نإلمخئةددحت واإلمهكددُت ندد  اإلمصدددل.

بعددد  تعةةهددده إبحددد ى اإلطددددق ا١تمعددداىل ائةجدددا  –اإل ندددحت وا١تهقدددىل ا١تىفدددىل يف  اإلقدددبض اٟتكهدددذ يف ا١تهقدددىل ا١تعدددُت 
غدددَت ندددا   وإلدددى َف ٭تصددد  اإلهقددد   ائدددق ومددده يدددمهك  بددده نددد  تادددئهه نددد   نإلمخئةدددحت بةهددده وبدددُت ا١تادددم مل  –إلئمعةدددُت

إبحد ى اإلىحد ا  اإلقةالدةحت  ام كان ٦تدا ي دًتمل اةده اإلمىاةدحت  الاددا    اأ   واإلم ىي   لىاة اكان ٦تا يمهاول نإلة  ا
دإلددي إلعدد م  و٨تى ددا  ام كددان ندد  اإلاددئ  اإلدديت ن يعمدد  اةجددا شددذة ندد   اإلعداةددحت: اإلكةدد  او اإلددى ن او اإلدد ى  او اإلعدد  
  . 770 "اإلمق يد  ن   بة  اٞتزال جنكا ه  او ن  جنكا ه إلكهه َف يدا  اةجا 

بطئددب  بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت ندد  با آخددد حةدد  لددبئت ادد  تقدد م اهةدد  واادد  نإل ددداة  ت  ةبددحتبددبةههددا د 
ا١ت ددًتي بقبوددجا ندد  اإلبدداا   بوددااحت اة ددًتيجا بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت   يبةعجددا إلئىاادد  نإل ددداة مبدد  مبوددجا  وأينددد 

داة اإلد ي ابدنده ند  اإل د أبن اإلبوااحت أخئدت يف نئدي بةدت اإلمهىيد  ا ومدال اإلًتكدذ ٔتنددأ اقد "يفمابت ا ا ول 
ا١تمودمل ائةجدا  و٬تددى  بةد  نددا َف يقدبض نددا َف  ا ول  ائدق ان تكددىن لدا١تحت ندد  اإلعةدىن وحادب ا١تىافددوا  اإلبداا  
 . 771 طعانا" يك  

ند  ئكجدا ٯتشدداة بودااحت ن  ا طددالبعدض  وماة يف مداىا  وتىفدةا   د وا  اإل كدحت المواداىا اد  طئدب 
َف  ندامدااز   ابةهدت ان دإلدي اإلطاإلبدحت طددالبةعجدا إلك  ي ا١تطئىبدحت اإلبودااحت  دًتيين لىاق و ةمص  اطئبت نههس 
  . 772 اإلطعام به   نقصىأاإلهجذ ا  بة  نا َف يقبض  حة  جن طعانا بواا تك  تئي اإل

ن ٬تدى  بةد  : "وماة يف ضىابط بهدي اإلدبهأ ندا يىاادمل ندا د بدت جإلةده  ةبدحت اإلدام دذ حةد   صدت ائدق ا ده
٬تددب ان يكددىن اإلقددبض إلئاددئعحت " وبةهددت ا دده:    773 "ئكجددا ومبوددجا اإلقددبض ا١تعمدد  شددداالددئعحت نعةهددحت جن بعدد  ٘ت

اإلعهةددددد   ويكدددددىن دإلدددددي واضددددد ا يف كدددددد   نهمندددددا  هدددددده ن مقدددددال اإلودددددهان نددددد  اإلبددددداا  ا ول إلئبهدددددي  ونهددددده جُف
                                       

  1  يفا١تىضى : بة  اإل دكحت ا٠تدلا حت اٞتا ز ه  1413/ 11/ 14   اإلماىيخ: 157  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي769- 
 255- 256    .  
   3/3  و  3/2و    3/1   اإلبهددد   18. ا١تعةددداى اإل دددداذ ىمدددم  ادلعػػػاي  الشػػػرعية ةبدددحت االدددبحت وا١تدامعدددحت إلئهالادددا  ا١تاإلةدددحت اللدددهنةحت. 770- 
  308.  

  .51    592اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 771- 
  .   98     6/15  . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 772- 
 . 31    76اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 773- 
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  ن ٬تددددى  إلئبهددددي تىكةدددد  اإلبدددداا  ا ول او ا نددددد نإل ددددداة يف تاددددئم اإلاددددئعحت ٤تدددد" واوضدددد ت ا دددده:    774 "ا مقددددال
 . 775 "ا١تداْتحت

ونإله ددد اةهددا د بددت جإلةدده  ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت و٣تهىاددحت أإلددحت اإل كددحت ندد  مددىا  بةدد  غددَت اإلطعددام مبدد  
اإلقددبض خهاددا ١تددا د بددت جإلةدده  ةبددحت اإلدام ددذ وا١تعددايَت اإل ددداةحت وضددىابط بهددي اإلددبهأ ي جددد اهددد ٖتقةددمل ا١تهددامل يف 

 اخمهل اإلمطبةقا .

 الستالـكادلعاينة حتقيق ادلناط يف ا
  واد  مبد  اإلبةد  ائدق اإلعهةد  جااإلوىابط اإل داةحت إلئ ةا   وا١تعايهحت وانلمهم ن  مبئالمواد  اإل دكحت ا  

  نددد  اطددده  ومبدددىل ونداْتدددحت وفدددةغحت 133اجملدددا   يف اإلقدددداى   اإل وإلةدددحت مدددىا  الدددمخ ام فدددة  انامهددداأا نددد ى 
 .دإليضىابط   و ا١تهئكحت  يف اإلعهئةا  ائةحت أاخ  173ا١ت اىكحت اجملا   يف اإلقداى  

 ا يت:ا٢تةبحت  وم  بةهت
وإلدددة  ٔتنددددأ اإلقدددىل   ا١تعايهدددحت إلئبودددااحت أب ىااجدددا وامزااجدددا اعدددهً  ومدددى  :اإلودددابط اإل دددداذ إلئهعايهدددحت .1

 .مجاوالمداى ٔتعايه
  وبةهجداه اإلمخئةحت بةهد ان تصبح اإلبوااحت يف حى   مابوجا بع   :اإلوابط اإل داذ إلئ ةا   وانلمهم .2

ان كد  ندا يصدةب اإلبودااحت بعدد   ْتةد  ا١ت دًتي بعمجدا ند  اجد   اإلبداا  جُف اجدد   ل ٖتهد  توا مقدا
 اإلباا .  نائق نابىإلةحت ا١ت ًتي اإلقابض  ق دإلي ن   هك او تعةب او  قص طاى  ي

ُف نادمىأااتا جاإل دكحت انامهاأا  ا١تادمه يحت أاخد  ا١تهئكدحت اعئةجدا حةدا   اإلبودااحت ن المعهئت ج .3
ويهبغدذ اد م  ا ا نهجا تائةهجا ١ت  اشًت و  قئجا ائق حاا ا ونااوإلةمجا و  ناعجا  و المهنجا نا

    شداةحت اإلمعان .  يف ا١تاهد ئصىىيحت ٕتهبا إلاإلماا   يف دإلي 
٬تددب ادد م ا٠تئدددط بددُت انامهددداأا     إلكددد شدددومل ا١تداْتددحت ا٠تاىمةدددحت تهطبددمل ائددق ا١تداْتدددحت اإل اخئةددحت .4

ادد  ٬تددب جاداأ ددا و  بعوددجا ادد   حت٥تمئودد  هندداا١تاددمه يحت وبددُت ا١ت دداىكحت وا١تداْتددحت ندد  ا نددد نإل ددداة 
 . 776  لبئحتنبعوجا 

اٟتةدددا    حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل ا١تعايهدددحت بىمدددى  ا١تعايهدددحت إلئبودددااحت أب ىااجدددا وامزااجدددا  وحققدددت نهدددامل 
وناداوإلةمجا جُف ا١ت دًتي  ائق حةا   اإلبوااحت جُف نامىأااتا او  قئجا ائق حاا ا  اك  و وانلمهم نإلقبض  

                                       
 . 33    85اإلوابط  . ا١تص ى  واه774- 
 . 33    87اإلوابط  . ا١تص ى  واه775- 
ا١تىضدى : اإلوددق بدُت اإلودابط اإل دداذ إلئهعايهدحت  ه 1417/ 2/ 6   اإلمداىيخ: 229  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي776- 

  .371 -369   1  يفواإلوابط اإل داذ إلهلمهم
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إبادداأ اإلعقدىأ يف    كها حققت نهامل ا١تداْتحت ا٠تاىمةحت يف اإل اخئةحت واوفدت يف انامهاأا  اإل اخئةحت ٕتهبا إلئصىىيحت
   .ا لبئحت

  . 777 "يف حكهجا ٔتقموق اإلعدل حةا   اإل ذة وناوم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت تعدي  اإلقبض أب ه "
إلئ ددددذة  وان موددددا  اإلددد ي ياددددمه  جُف نعايهدددحت  تعددددٍت اإلقدددبض" :وىا   ةبدددحت بةددددت اإلمهىيددد  اإلكددددىييت ان اٟتةدددا  

اإلدديت اإلبوددااحت  اددزلنددا     ىىأنددنإل ددداة ندد   واهدد نا لددبئت ادد  انكمودداة ، 778 "ا١تقبددىض ونعدامدده واإلقبددىل بدده
  ندد  ٥تددا ن ا١تددىىأ جددااإلعهةدد  أون  قئ ائددق  جددابةع وبعدد  دإلددي  ٥تددا ن ا١تددىىأندد  مبدد  بةددت اإلمهىيدد  أاخدد  اشددًتيت 
اةندى   جدا ازإلت اإلبوااحت نلدم بةدت اإلمهىيد  ْتةد  إلدى تئودت يكدىن ضدهاهنا ائدق بةدت اإلمهىيد  "ا ه:  امابت
. 779 "دإلي

ق  وقمجدا خهادا و  ا ي جدد ان  ةبدحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت ن ت دًتمل  قد  اإلبودااحت جُف نادمىأااتا او ائد
 ١تا د بت جإلةه  ةبحت اإلدام ذ ويف دإلي اهد نخمهل اإلمطبةقا .

 تعتمادات ادلراةة كادلشاركة الداخليةيف الناقل اخلارجي حتقيق ادلناط 
ائدق انمده  إلئعهةد  او ا١تدىىأس  المواد  اإل دكحت ا  حكم  ق  اإلبودااحت يف اامهداأا  ا١تداْتدحت وا١ت داىكحت   

 طبةعحت بعض اإلائ س كا أويحت واإلبًتول ون مقاته و٨تى دإلي.  دا ١تا تقموةه 
اإلهقد  بىالدطحت ا١تدىىأ ام اإل ددكحت ام اإلعهةد   مدى  ا٢تةبدحت مدىا   قد  اإلادئعحت ْتادب انتوداقس لدىاة اكدان وم  

ندد  ندااددا  اإلم قددمل ندد  تعددُت اإلاددئعحت إلئ دددكحت  حددال بةعجددا آمددهً ائددق اإلعهةدد  اإلىاادد  نإل ددداة يف    ام بهامدد  آخددد
اإل دددديي يف ا١ت ددداىكحت  و٦تدددا ٭تصددد  بددده اإلمعدددُت ادددد  اإلادددئعحت  او وضدددعجا يف اإلهدددامه  ك اإلدددحت بةددد   ْتدددحت او ائدددق ا١تدا

اإل دداذ  او    او ا١تدامدب اداولعايهحت ن  ا١تىظ  ا١تا١تشجاأ  ن  خهل اإلبًتول  و٬تب اإلميفك  ن  تعُةهجا إلئ دكحت 
دكحت  ند  ت بةدت دإلدي أبوىاق ا١تعانئدحت  أون انكموداة ت بت تعُت تئي اإلائعحت إلئ دواإليت ىهقحت ن  اإلباا  ا١ت جاأ  إلن

او  عدد اإلاو  ى ناإلداو  كةد إلبد  ند  مبودجا ن اده  ااو دىاد ااو اد  او و ان ٖتمدايف كدةهاإلادئعحت ادفن كا دت   نإلودىاتَت.
 . 780 المجهك واه  اإلبة  ن ب  ن  ان تكىن اإلائعحت يف نئي شدكحت اإلدام ذ َف يمصدل اةجا ببة  او    . ى اإل

إلةم قدمل اإلقدبض  حققت ا٢تةبحت نهامل انتواق يف  ق  اإلائعحت  ن  قكة  ا ائق تعةُت اإلائعحت إلئ دكحت ودإلدي 
  ويبدد و ان دإلددي خددا  مبوددجا ونددا ياددمئزنه ندد  جمددداةا  جضددااحت إلميفكةدد  ا ائددق نئكةددحت اإلدام ددذ إلئاددئعحت مبدد  

                                       
  .308     2   اإلبه   18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  دلعاي  الشرعيةا ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 777- 
  .33 -31    564اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 778- 
  .63 -62    608اإلااال   . ىمم ا١تص ى  واه779- 
ه. ا١تىضدى : اإلهامد  ا٠تداىمذ يف اامهداأا  ا١تداْتدحت 1421/ 4/ 25   اإلمداىيخ:413  اإلقدداى ىمدم . مبصرؼ الراجحػيقرارات اذليئة الشرعية 780- 

  .613 -612   1  يفاإل اخئةحت وا١ت اىكحت 
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اإلهامددد  اإلددد اخئذ حةددد  جن نإلهامددد  ا٠تددداىمذ كهدددا مددداة يف اهدددىان ا١تىضدددى   ويددددى اإلباحددد  مدددىا  دإلدددي حدددىت يف 
   اإلقبض اٟتكهذ ٭تص  نإلمعةُت.

جدا اشددًتمل ا١ت ددًتي ائددق اإلبدداا  ان "  ومدد  مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت نددا يىااددمل دإلددي حةدد   صددت ائددق ا دده:
يكددىن دإلددي ائددق  وقددحت اإلبدداا  اةئددزم  ومددت اإلعقدد  وان  يكددىن تاددئةم ا١تبةدد  يف نكددان نعددُت غددَت ا١تكددان ا١تىمددىأ اةدده 

ندا  والدمه   يف دإلدي ائدق    781 "اإلمادئةم ائدق اإلبداا  هه اةده  وتكدىن نصددواا  جيصداإله جُف نكدان اإلباا  تائة
ند  "  كهدا مداة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت:    782  ص ائةه اٟتهوةحت واٟتهابئحت ن  اهنا ائدق اإلبداا  يف حاإلدحت اشدًتاطجا ائةده

وتادئم شدجاأ  اإلمخدزي  إلئبوداا   فىى اإلقبض ا١تعافد  إلبعض اإلائ : تادئم نادمه ا  اإل د   إلئادئ  ا٠تاىمةدحت 
اإلبوااحت ٔتعايهحت ا١ت ًتي  وتائم اوىاق ت بت نئكةحت اإلادئ   اإليت تعُت اإلائ  يف ا١تخا ن وت اى بطدق نىهىمحت  واد 

 . 783 "ولنئت نلم ا١ت ًتي ا١تود   جدا كا ت اإلائ  ندمهحت

 حتقيق ادلناط يف بيع العقار قبل إفراغ الصك تسم الشركة
 اإلعقددداى ١تاإلكددده تادددئم ٙتددد اددد  شدددداة اإلعقددداىا  وبةعجدددا حةددد  ت دددًتي بعدددض اإلعقددداىا   و  الموادددد  اإل ددددكحت 

مبدد  فدد وى اإلصددي و     وددد اإلوددبط إلدد ى كاتددب اإلعدد لٔتاإلدد ه    بددت اإلبةدد  وتاددئم وتجمددداىه بدد إلي وٖتصدد  ائددق 
 .اإل داة طاإلب  ةئجاإلعهتبةعه   نٝتجا
طا١تدا اهندا ٘تئكمدهس نبةهدحت ان اإلصدي تىهةدمل  نٝتجا وَف تد ا٢تةبحت نا عا ن  بة  اإل دكحت اإلعقاى مب  ف وى اإلصي  

 . 784 إلئبة  وإلة  ج  اةاً إله  ونىض حت ان إلئ دكحت بة  اإلعقاى اإل ي ٘تئكمه  وجن َف يىهمل يف ٤تود اإلوبط
اإلمخئةدددحت يف  حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل نئكةدددحت اإلعقددداى نإلمخئةدددحت  ونهدددامل اإلمىهةدددمل يف فدددي اإلعقددداى  وتعددد  

ض اإلعقاى نإلمخئةحت مددان اإلعددل  بنامه  ٖتقمل م: "وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت ان اإلعقاى ن  اإلقبض اٟتقةقذ 
واٟتهابئدحت واإل ا ديدحت وغدَت م ند  ان مدبض اإلعقداى  وا١تاإلكةحت واإل دااعةحت  و ى نا د ب جإلةه ٚتجىى اإلوقجاة ن  اٟتهوةحت 
ن إلدده مودد   اةكوددذ يف مبودده كددا  ددص اٟتهوةددحت ائددق ان اإلعقدداى جدا  يكددىن نإلمخئةددحت واإلمهكددُت ندد  اإلمصدددل. ومدد  

كهددا مدداة اةجددا ان اإلصددي اإلعقدداىي ندد      785 "ندد  غددَت تكئدد  تاددئةم ا١تومدداح ندد  ٗتئةمدده  ْتةدد  يمجةدديف إلدده ام دده 
نادددمه  اامبدداى اإلادددن  اإلعقددداىي مبودددا حكهةددا يف اإلدددد   مددددان اإلعددددل واإلعهددد   يف "  نبةهدددحت ان اإلقددبض اٟتكهدددذ

ق اامبداى تادنة  ى د  اإلعقداى يف فد ةومه ند  اإلادن  اإلعقداىي ائد لدن  و  دام اقداىان   بهأ اإلديت يىمد  اةده اإل
                                       

  .308     3/1/4    اإلبه  18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 781- 
  .317     ا١تامه  18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه782- 
 . 30    67اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 783- 
ا١تىضدى : بةد  اإلعقداى مبد  جادداغ اإلصدي نلدم ه  1422/ 10/ 26   اإلماىيخ: 500  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي784- 

       .744   1  يفاإل دكحت
  .314     ا١تامه  18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 785- 
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و مااندده  حددىت إلددى كددان اإلعقدداى ن ددغىن أبنمعددحت   حكهةددا  يقددىم نقددام اإلماددئةم اإلوعئددذ يف احكاندده   تاددئةها ما ى ةددا 
  . 786 "ناميفمد دإلي اإلعقاى  اف ه يعم  ك إلي حكها وتق يدا اإلباا  او ْتقىق 

ند  مدىا   اإلدام دذ  حتاٟتكهذ اةب و ا ه ن خهل اةها د بدت جإلةده  ةبد و١تا كان اإلقبض اٟتقةقذ اائق ن 
بعد  ج٘تدام " ا ده:  يف اإلعقداى وجُف   ا د بت  ةبدحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت حةد  ىا   بة  اإلعقاى مب  ف وى فكه

و٬تدددى    دددًتي  وا١ت دددًتي يعمددد  ا١تبةددد  نئكدددا إلئه ا١تعايهدددحت اإلوعئةدددحت  وج٘تدددام اقددد  اإل دددداة يف أادددًت اإلددد نل بدددُت اإلبددداا 
تىهةقدده يف لدددنه  اإل وإلددحت  ويادددا    ددد ا اإلددداي  دددص ا١تدداأ  اإلادددابعحت نددد   اإلمصدددل يف بةعددده او قمددَته حدددىت مبددد 

٬تدى  " ؤت   دإلي ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ واإليت  صدت ائدق ا ده: ،" 787 اإلعقاىي ن  شدحجا ما ىن اإلمانة  
حدىت وإلدى َف يوددغ اإلعقداى  ان يبةد  اإلعقداى ائدق اإلعهةد   -اإلعقداىبع  تىمة  اق  اإل داة بُت اإلبهي وناإلدي -إلئبهي 

 . 788 "اجى تىهةمل إلئعق  لاداغاإلصاٌف اإلبهي  ا داة اإلبهي م  ُت نل٬تان واإلقبىل  وانا 

 حتقيق ادلناط يف الضرا ب كالغراماتادلطلب الثاين: 

 حتقيق مناط ادلخرج القانوين للضرا ب
نامد  نعئدىم  ند  بقداة نئكةدحت  ى  وبةعه ائق طدل آخد  باعد بةد  المواد  اإل دكحت ا  حكم شداة اقا 

ى فدي بةد  إلدىنا  ا١تم د    ائهدا أب ده لدة د ن اإل دول اإلوداابةحت  قموةجااإلعقاى نلم اإلطدل اإلباا   لبان ت
  خمصحت.ا١ت ا ججح ى اٞتن   نلم اإلدام ذنىهمل 
غ اً ٨تى اإلقا ىن يف اإلبئ  اإلد ي تدمم اةده اإلعهئةدحت  و دذ وم  بةهت ا٢تةبحت "جن كا ت اإلطديقحت ا١تقًتححت ن تعم   

والمواأ  ن  هغد  ن  هغدا  اإلقا ىن  اه ي جد إلئجةبدحت ندا   شدداذ ند  ا خد   دا  ويهبغدذ ان تدزوأ  ٥تديف ما ىن 
 . 789 ا٢تةبحت بصىى  نىهقحت  ول نعانئحت ن    ا اإلهى  ١تدامعمجا ن  مب  ا٢تةبحت" اإل دكحت 
ندااددا   هددامل ا١تخددديف اإلقددا ىن يف  دد ه اإلصددىى   ودإلددي إلئددمخئص ندد  اإلودددااب ندد  حققددت  ةبددحت اإلدام ددذ نو 

أون اإلماددنة  نلددم  ادد م اإلغددش  ومدد  مدداة يف ضددىابط بهددي اإلددبهأ نددا يىااددمل نددا د بددت جإلةدده ا٢تةبددحت يف اإلمهئددي 
هددي  يصددح ٘تئددي اإلبهددي إلئعدُت ا١تىاددىأ نلددمبناى ا وإلددى َف يددمم تاددنةئجا نلددم اإلب" اإلبهدي حةدد   صددت ائددق ا دده: 

   . 790 "لهبا  ا١تئكةحت اٟتقةقةحت إلئبهي  له  ض   قاٟتصىل ائ وإلك  يهبغذ

                                       
  .315     ا١تامه  18. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه786- 
  .21 -20    545اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصاديةبحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت.  ةبحت اإلومىى واإلدما787- 
 . 31    75اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 788- 
ا١تىضددى : شددداة اقدداى ندد  اإلبدداا  وبةعدده ائددق ه  1410/ 10/ 26   اإلمدداىيخ: 35  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي789- 

  .68   1  يفاإلودااب باعد نام  نعئىم ونئكةحت اإلعقاى نلم ا ول بابب  آخد 
 . 49    146اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 790- 
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 حتقيق مناط عدـ الرت بيف العبد كسيده يف الشركة كشلتلكاهتا
 مودداأيا نديكةددحت  وإل المواددد  اإل دددكحت ادد  حكددم شددداة نعدد ا  وقمَت ددا ائددق اهددهة نإلددىنا  ا١تم دد   

  لمالد  شددكحت اخددى نإلدىنا  ا١تم د   ا نديكةدحت  مد  دإلدي  ا نديكةدحتأا  ضدااب جُف نصدئ حت اإلوددااب 
تالددد  خدددداىيف اإلدددىنا  ا١تم ددد    واإلدددديت  بادددعد ااادددد   اثبدددت نددد  شدددددكحت ولدددةطحت  انعةهددد اواإلددديت لمادددمقدض نبئغدددد

  شدكحت اإلدام ذ. لمامقدض  و  ا١تبئ  وبهو  اإل دومل ن  
دضدجا اإل ددكحت ن تعمد  غ داً ٨تدى اإلقدا ىن يف اإلبئد  اإلد ي وم  بةهت ا٢تةبحت ا ه "جدا كا ت  د ه اإلطديقدحت اإلديت تع

وج٪تا تعم  ٥تدماً ما ى ةاً والمواأ  ن  هغد  ن  هغددا  اإلقدا ىن  وان اإل ددكحت ا١تىمدىأ  يف اإلدىنا   تمم اةه اإلعهئةحت  
اى  جدا كددان واإل دددكحت اإلىلددةطحت اإلدديت ته دديف يف بئدد  آخددد ٦تئىكمددان حقةقددحت إل دددكحت اإلدام ددذ ا١تصددداةحت إلهلددم ه ا١تم دد   
كها دكد اه ي جد إلئجةبحت نا   شداذ ن  ا خ    ه اإلطديقحت  ١تا  ص ائةه اإلوقجاة ند  ان اإلددن ن ٬تددي  ا ند 

 . 791 بُت اإلعب  ولة هس   ه ونا ٯتئي إلاة هس وك إلي اإل دكحت نإلهابحت ١تا ٘تئكه ن  اإل دكا " 
حققدت  إلغدش يف ج  داة شددكحت ولدةطحت  كهدا حققت  ةبدحت اإلدام دذ نهدامل ا١تخدديف اإلقدا ىن ند  نداادا  اد م ا

كا ددت كئمددا اإل دددكمُت  نهددامل ادد م مدددان اإلدددن بددُت اإلعبدد  ولددة ه يف الددمقداض شدددكحت ندد  شدددكحت بقدددض ىبددىي جن 
  ٦تئىكمُت إل دكحت واح  . 

نٖتدداأ  هددامل اإلصددىىيحت اٞتددااز  وجُف مددىا  دإلددي د بددت مددداىا  وتىفددةا   دد وا  اإل كددحت واإلدديت حققددت اةجددا ن
جدا امًتضددددت شدددددكحت ندددد  شدددددكحت اخدددددى بواادددد   إلغدددددض انلددددمواأ  ندددد  " ةددددحت  حةدددد   صددددت ائددددق ا دددده: حت ا١تاإل ندددداإل

ه حقةقدددحت  اددديفن  ددد ا اددد ددددواحت بعةددد ا اددد  اخددد  اإلددددن وجاطااو إلغدددَت دإلدددي نددد  ا غدددداض ا١ت الاوددداةا  اإلودددديبةحت  
ٖتددداأ اإل ندددحت ا١تاإلةدددحت ن انمدددًتاض ن يعددد  ىن جدا كا دددت اإل ددددكمان ٦تئدددىكمُت ١تاإلدددي واحددد    ن  ددد ه نعانئدددحت فدددىىيحت   

    . 792 "إلئ دكمُت و ذ ن  تعان  اإل خص ن   واه
٬تدى  إلئبهدي ان يد ا  لحد ى شددكاته اإلمابعدحت اإلديت " ون   دإلي ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ واإليت بةهدت ا ده: 

 . 793 "كها ٬تى  دإلي بُت جأاىا  اإلبهي  ون تع    ه اإلزاأ  ن  اإلدن ٯتئكجا نإلكان  نبئغا تعة ه إله بزاأ  

 حتقيق مناط ضماف ادلصاحل العامة بفرض الغرامة 
  ىالس ادد  كدد  اهئةددحت بةدد  الددجم  ائددق 100المواددد  اإل دددكحت ادد  حكددم ادددض غدانددحت قخددَت نقدد اى ا  

بةدد  وشددداة ا لددجم اإلدديت  اإلبهددي اإلدد ي يمدديفخد يف تاددئةم واثاددمل اإلماددىيحت ا١تطئىبددحت  يف نىادد  ا ادد أ  يف اهئةددا  

                                       
ا١تىضدى : مدىا  جمدداض اإل ددكحت إل ددكحت ٘تئكجدا  ه 1410/ 10/ 26   اإلمداىيخ: 37  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي791- 

  .71 -70   1  يفغ اً ٨تى اإلقا ىن يف اإلبئ  اإل ي تمم اةه اإلعهئةحت مدضاً ىبىاً يف اإل ا د تواأاً إلئودااب جدا كان دإلي ن يعم  
  . 141     8/9  . قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 792- 
 . 93    321اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 793- 
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   .اإلاعىأي ادضمجا نالاحت اإلهق  اإلعدا ٕتديجا اإلىح ا  ا١تدكزيحت إلكلجم يف اإلبهىك ن١تهئكحت  حة  
٬تدى  إلدىِف ا ندد او  ه  ودإلي   د ه اإلغدانحت جن الم قت ائةجا٢تا٢تةبحت اإل داةحت نا عاً ن  أا  اإل دكحت  وَف تد 

 . 794 انىىهوا م ام  ن  يهىن اهه ادض غدانحت إلوهان ا١تصاٌف اإلعانحت إلئهنمه  
 ايددهجض  دد واإلديت تهدد ىيف ضده  نادداإلي اأإلدحت اإلىمددى  اإلديت   حتانددحققدت  ةبددحت اإلدام دذ نهددامل ا١تصدئ حت يف اإلغد 

ومدد  مدداة يف ضددىابط بهددي اإلددبهأ نددا يىااددمل دإلددي ٖتقةقددا ١تهددامل اإل دددمل اٞتزااددذ حةدد     وِف ا نددد وندد  يهددىن اهدده
خوددددداق يف اإلىاددددداة نإلمزاندددددا  غدددددَت ٬تدددددى  انتوددددداق ائدددددق اددددددض شددددددمل مزاادددددذ نددددداِف اهددددد  ال"  صدددددت ائدددددق ا ددددده: 

 . 795 "ناإلةحت

 حتصيل الشركة لغرامات أتخ  علا ادلقاكليف ادلنفذين دلشركع ادلدارس
نددد  ا١تقددداوإلُت حصدددئت ائةجدددا قخددَت المواددد  شددددكحت اإلدام دددذ اددد  حكددم احمواظجدددا إلصددداٟتجا بغداندددا    

ائهدا أبهندا ُغدِندت اد    ها  وو اى  ا١تعداىل اإلب ن اىا إلمعئةم  ا١تمعام ي  نعجا ن  اإلباط   إلمهوة  ن دواا  بهاة 
  وإلةا  طىيئحت ٔتىمب اإلمعام .ض  كها اهنا تم ه  ناا غدانا  أون تعىي 

ومددد  تىفدددئت ا٢تةبدددحت جُف ان "جاوددداة اٟتكىندددحت إل ددددكحت اإلدام دددذ نددد  غداندددحت اإلمددديفخَت بعددد  الدددم قامجا ٔتىمدددب 
اإلعق  شدمل اإلمدزام شددكحت اإلدام دذ بغداندحت اإلمديفخَت   يف ومىن توهُت 147ا٢تةبحت ىمم   اإلعق  ن يمعاىض ن  مداى 

تودهةهه شددومل اإلعقد  ند  اٟتكىندحت ٖتقةقداً ٞت يدحت اإلعقد  واد م فدىىيمه  ادفدا ااودت اٟتكىندحت  اإل ي اومبت ا٢تةبدحت 
ن  غدانا  اإلميفخَت ا١تام قحت افن نا حصئمه شدكحت اإلدام ذ ن  ا١تقداوإلُت ند  اإلبداط  يكدىن ند   شدكحت اإلدام ذ 

 . 796 اإل دكحت" حمل 
حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل اإل ددددمل اٞتزاادددذ يف غداندددا  اإلمددديفخَت ا١تادددم قحت ائدددق ا١تقددداوإلُت نددد  اإلبددداط   

 ةبددحت بةددت  ايفمددا   إلئ دددكحت ٘تئكجددا ؤت دد  دإلددي مدداة يف ضددىابط بهددي اإلددبهأ  وكدد إلي يوجددم مىا  ددا ندد  امدداوى  
اإلمدديفخَت  هنددا  ددذ اإلدديت تاددببت يف  غدانددحت وح  دددا -ا١تماددببحت -تم هدد  اإل دددكحت" اإلمهىيدد  اإلكددىييت حةدد  وىأ ا دده: 

  . 797 "اإلبوااحت بع م ٕت ي  ن   فهحةحت بقاة اإلبوااحت يف ا١تةهاة قخَت
 

                                       
تادىيحت اهئةدا   ا١تىضدى : أاد  غداندحت قخدَت اد   ه 1413/ 3/ 8  اإلمداىيخ:  138اإلقداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي794- 

  .230   1  يفبة  وشداة انلجم
 . 180    585اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 795- 
ائدق  ا١تىضدى : ٖتصدة  اإل ددكحت إلغداندا  قخدَت ه  1418/ 8/ 20   اإلمداىيخ: 279اإلقداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي796- 

      .434   1  يفا١تقاوإلُت ا١تهو ي  ١ت دو  ا١ت اىا
  .217    324اإلااال   . ىمم الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 797- 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



259 
 

 حتقيق ادلناط يف االستثمار مبصرؼ الراجحي  :الفصل الرابع

 األسهمحتقيق ادلناط يف  :ادلبحث األكؿ

 حتقيق مناط البيع يف األسهم مع اجتناب عكس العينة ادلطلب األكؿ:
الموادددد  اإل ددددكحت حدددىل اددددض اٞتجدددا  ا١تاددداوإلحت نٟتكىندددحت  بةددد  اٟتكىندددحت ائدددق شددددكحت اإلدام دددذ بعدددض 
ا لجم ا١تهئىكحت ٢تا يف جح ى اإل دكا   وت ا  اإل دكحت إلئ كىندحت اإلقةهدحت  قد اً  وإلئ ددكحت اٟتدمل يف انحموداب  د ه 

 ا لجم ضه  افى٢تا او بةعجا يف اإلاىق اه نا تدي  إلئ كىنحت او غَت ا.
  ا٢تةبحت اإل داةحت مدىا   د ه ا١تعانئدحت  ند  نداادا  اد م بةد  اإل ددكحت تئدي ا لدجم إلئ كىندحت أبك دد ٦تدا وم  ىا

اشًتتا نهجا  جن َف يمغَت لعد ا اههاة ٘تئي اإل دكحت ٢تا بىف  او ا٩توداض لدعد او اىتوااده وَف ٘تدض ند   يادمبع  
نهجددا حددال ادد م تغددَت اإلاددعد تكددىن ومعددت يف اةجددا اإلم ايدد  ائددق م يددحت اإلبةدد    هنددا جن نامجددا أبك ددد ٦تددا اشددًتتا 

   . 798 اك  اإلعةهحت  وم   ص اإلعئهاة ائق ان اك  اإلعةهحت كاإلعةهحت يف اإلم ده إلكحاأي  اإلىاىأ  يف دإلي

و  ا حققت  ةبدحت اإلدام دذ نهدامل بةد  ا مد  يف بةد  ا لدجم  ودكدد  ضدىابط بةعجدا نحقدا حدىت ن تقد  
 يف اإلعةهحت.

"٬تدى  شدداة الدجم اإل ددكا  ا١تادا٫تحت وبةعجدا  حت نا يىاامل دإلي حة  دكدد  ا ده:وم  ماة يف ا١تعايَت اإل داة
حددان او آمدده اةهددا ٬تددى  اةدده اإلميفمةدد  جدا كددان غدددض و  ددامل اإل دددكحت نباحددا  لددىاة اكددان الددم هاىا  اي اممهدداة 

 . 799 اإلاجم بقص  ىْته  ام نمامد   اي بقص  انلمواأ  ن  ادوق ا لعاى "

 مناط ادلراةة لآلمر تلشراء يف األسهمحتقيق : ثاينادلطلب ال
   تبةعجا ائةه أبم . طئب اح  اههة اإل دكحت ان ت ًتي اإل دكحت الجها  ون  

وبةهت ا٢تةبحت ان ٬تدى  "إلئ ددكحت ان ت دًتي الدجهاً إل ددكا  ٬تدى  شددااً تد اول الدجهجا بةعداً وشدداةاً جدا كدان  
اً شداةاً  ناً ٬تى  ٢تا بع  دإلي بةعجدا ١تد  ت داة  قد ا او اإلدام ذ ياهح ب إلي  وبع  ٘تئكجا ٢تا نئك   ام شدكحت 

 . 800 نإلمقاةط" 

                                       
شددداة الددجم شدددكا  ٦تئىكددحت إلئ وإلددحت   ه  ا١تىضددى : 1410/ 1/ 1   اإلمدداىيخ: 17  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي798- 

 .42   1  يف بةعجا ائةجا مااز ب دومل
 .355    3/2إلبه      ا21. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 799- 
  بةعجدا إلئعهةد   ا١تىضدى : شدداة اإل ددكحت  لدجم ه  1411/ 2/ 20   اإلمداىيخ: 51اإلقدداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي800- 

      .103   1  يفاإل ي طئب ن  اإل دكحت شداة ا وبةعجا ائةه
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  ويف دإلي حققت ا٢تةبحت نهامل بة  ا م  يف بة  ا لجم نداْتحت  ن  اإلمقة  بوىابط ا١تداْتحت.

"٬تددى  شددداة ا لددجم وبةعجددا ن١تداْتددحت ا١تامئددحت اإلدد ه     ؤت دد  دإلددي مدداة يف  دد وا  اإل كددحت حةدد  بةهددت ا دده:
 . 801 ب دوطجا اإل داةحت ن   ٘تئي اإلباا   واإلقبض بهابحت  وبةان ىاا ا١تال واإلدبح"

 أسهم الشركات ادلسامهة حتقيق ادلناط يف : ثالثادلطلب ال
عق إلعهددداى  تادددو أوإلدددحت ا ندددحت  اهجدددا فدددب ت اإل ددددكا  ا١تادددا٫تحت حامدددحت نئ دددحت ن غدددٌتاعصدددد اٟتاضدددد اإليف 
نددىال اىؤوا نحمةامجددا    دددا  اإلكجدنة وا١تىافدده كدد مددايف اإلك ددَت   دداىي  ا٠تدد نا  اإلعانددحت والٔت إلئقةددام ا ىض 
ائدق  إلئادجم بقةهدحت فدغَت   ا نا٢تا الجهاً ااةى   ى   اداأ ااأ  وتوةمل  ا نةزا ةا  اإل ولا  تعنز اهجاضخهحت 

 .ا١تال اإلوخم ا١تطئىن إلداا إتهةعو   إلصغاى ا١ت خدي وىْتا  االم هاى  ٦تا يىاد  اداأ اإل عبا٣تهى   اإلداغبُت ن 
 يودىت بم دده انا٢تةبدحت اإل دداةحت مد  ىا  و   اطداةً جو  خد اً ااها٢تدا ايف بعدض  اإلددن   ه اإل دكا  يد خ ووام  

هصدد الدمبعاأ اإلعند   حامدحت اإلهداا جإلةجدابد  يداادق يف دإلدي  نطئقدحت لجم   ه اإل ددكا  بصدىى  ات اول  او جنححت
 وامل اإلموصة  ا يت: جاىنحااٟتدام ن  

وشدددددكا  اإلبهددددىك  ا٠تهددددىى  مددددايف جدم ك دددددكا  ادددده ددددامل انممصدددداأي اإل دا اإل دددددكا  ا١تاددددا٫تحت  .1
 ىنحجا.اٖتدم و  جا واإلمىلط اة اجا وت او٢تنه لجمااج ه اإل دكا  ٤تدنحت و٭تدم انمهك  اإلدبىيحت 

  وا٠تد نا  ا١تباحدحت  مامةدحت إلئادئ كادااد ا١ت داىي  ال   هلاٟتد اإل ددكا  دا  اإله دامل انممصداأي  .2
و الددجم بصددىى  أمةقددحت ن ٭تاددب ناإلددي ا اب دددمل  اىنحجددا خدد  الددجهجا وتدد او٢تا و ايبدداح انددمهك 

ومدده اويى ادده يف  ا اةوددد  نقدد اىه ندد  ااادد ات ىْتدده ندد  اإلعهصددد اٟتدددام يف  ةجددانددا أخدد  ائ تقديبةددحت
 حدىت وجن كا دتودديبحت بصد محت ون بون  بزكدا  نهوعحت ا١ت هأبي ومه ن  ومى ن يهمو  به اا٠تَت أون 

 .ون لىى دإليمااد  ظا١تحتس ضديبحت 
ند خداتم   ويف دإلي تةاَت ائق اإلهاا  وٕتهةب ٢تدم إلئ ددام  أون حدنداهنم ند  الدم هاى ن بد ي  إلده إلصدغد 

ادددد م اإلموددددةةمل ائددددق  ندددد   دددد ى  ا نا ددددحت اإلدددديت تعدضددددجا إلئمآكدددد  يف  دددد ا اإلزنددددان  جضددددااحت جُف ان ا١تصددددئ حت تقموددددذ 
ا١تاددئهُت  ندد  جنكا ةددحت الددمبعاأ اإلعهصددد ادد وى  وجن تودددأ بدد إلي غددَت م واأى إلوددعوجم  و٬تدد ى اإلمهبةدده  جهددا جُف  
ادفن  انلدم هاى اٟتدهل   ا ه ٬تب ائق ا١تامطة  جإلزام اإل دكحت بع م اإلمعان  نإلدن اخ اً او جاطاًة  وانممصاى ائدق  

ا دده  تقددىم بدده اإل دددكحت ندد  اإلمعاندد  نإلدددن  كهددا  جأاىتددا او يف ٚتعةمجددا اإلعهىنةددحت نددا بصددىته يف ٣تئدد   ائةعدداىضانددز 
حدددال تدددىاد  ا١تادددئهُت اددد م اإلمعانددد  نددد  اإل ددددكا  ا١تادددا٫تحت اإلددديت تقدددًتض نإلددددن وتدددىأ  انىا٢تدددا بوااددد    ٬تدددب ائدددق 

  شدكا  ناا٫تحت تا  اٟتامحت وتئمزم بع م اإلمعان  نإلدن. 

                                       
  .143    8/11.  ل كةا ندكاتفتاكل ٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 801- 
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هىم اإلبئىى وىا  اٟتديف  وماا   اٟتامحت اإلعانحت  ومااد   اإلمداب  ن يوددأ نٟتكدم  ونامه    ا اإلقداى ماا   ا
حكددم  ومااد   يغمودد يف اإلمىابدد  ندا ن يغمودد يف غَت ددا  اي ندا يد خ  تبعددا ن مصد ا  وندا مدددىه اإلوقجداة ان إلكك دد  
دام نإلوىاادددد  اإلدبىيددددحت يمعئددددمل اإلكددد   واإلعدددد   إلكغئددددب  واإلقئةدددد  يمبددد  اإلك ددددَت يف اإلعقددددىأ  جضددددااحت جُف ان اإلعهصدددد اٟتدددد 
 . 802 ن بعُت ا١تال خهاا ١تال ا٠تهد وا٠تهزيد حة  يمعئمل اٟتدام بعةهه -اي ب نحت ا١تداا -ٔتاإلةمجا 

وادضدددت ندددا لدددبمل حى٢تدددا نددد  تىفدددة     الدددجم اإل ددددكا  ا١تادددا٫تحتونددد    ااددداأ  ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت أىالدددحت 
  جضددااحت حكددم حدداإلمُت ُت اإله دددد اةجهددا الددمكهان ٟتدددان  إلىامعجددا  وبةددان  حكددام اٟتددداإلمُت اإلاددابقمُت اةجددا  نددد

الجم اإل دكا  ا١تاا٫تحت  ن  انلمهاأ إل ا  اإلقىاا  اإل داةحت يف اإلقداى اإلاابمل وندا ٗتئئجدا ند  امدىال إلئوقجداة ند  
 ُت اإله د اةجها ٫تا: ناْ اإلّئمَ شذة ن  اإلمىل   واٟتاإلمان 

  ك دددكحت ىاا نا٢تددا الددجها  ندد  اهصدددي اٟتددهل واٟتدددام ا١تاددم هد  ا١تاإلوددحتنددىال ا  دا اإل دددكا   .1
طديقدددحت  ائدددقاهصدددد اٟتددددام  وامًتضدددت اىمددده ٔتقددد اىه بوااددد   ىبىيدددحت  اودددذ اٟتاإلدددحت اإلددديت مبئجدددا يقمصدددد

يمكددىن ندد   اإل دددكحت ىاا نددال بةههددا يف  دد ه اٟتاإلددحت  كئدده حددهنا١تددال إلكى دده ا اى أون لددم هاى نا
 ناإلةمجدا ن يمنداو  هئد   اندىال اإل ددكحتاٟتددام يف ٣تهدى   دا كان اإلعهصددافاهصدي اٟتهل واٟتدام  

و ددى  هددا  ندد  ىبددح اإلعهصددد اٟتدددام  إلكدد  ٬تددب اإلددمخئص وشددداةاً  لددجهجا بةعدداً ان ٭تدددم تدد اول  هاف دد
ىبدح  ائدق ا٠تب  يقمصدا واإلعه  ا ا١تال ان اإلدبح يهمل ن  اهصدي ى اؤتا  اإلاجم ا١تيفخىد نإلدنس

 صد  ند    يقادم ىبدح اإلادجم  صدوُت إل ا   اتهبنا اإلعه  اجى نباح اخىد نإلدن يفٞتزة ا١تناإلاجم 
اددم و د ا ٬تدب بطديدمل اإلددن  ا١تديفخىدال اإلاجم نا او ص  ن  مزة ى  اجى إلصاحبه اإلعه  ا١تباح

 .اإلمخئص نهه يف اومه ا٠تَت وامل نا لبمل
إلوىاادد  ناتا تمعاندد  يف ٚتئددحت نعانهتددا واحمةاماتددا وندد ايهٓتطمجددا ان لددة  شدددكا  يفمبانشددًتاك  .2

ونددا   ٞتددىا ه شدددااً  ومجدداً  ن تدددى ن ا٢تةبددحت اإل ددداةحتفادد  ائددق مددىا  دإلددييددهص و   انجددا ا  اإلدبىيددحت
خددددا  بمدددد اول الددددجم اإل دددددكا  ا١تاددددا٫تحت بةعددددا وشددددداة واخدددد  يف اٟتددددان  اإلاددددابقحت لددددبمل تقديددددده 

    .   803 اىنحجا
حةد  ادضدت ندا ُت تقديدده لدابقا    إلئهدد  اإل اإل دحت اااأ  ا٢تةبحت اإل داةحت أىالحت الجم اإل دكا  ا١تادا٫تحت كها

  تهودذ اد  ا١تادا م ا ندىى ٔتقافد  امااد   ن  شذة ن  اإلمىل  يف امىال ا   اإلعئم واإل دح  واكد   ائدق ان 
ن  ان يكىن ندابةا اهد  نادا٫تمه يف اإل ددكا  اإلديت ٘تدت جمدا   ا١تادا٫تحت اةجدا  واوضد ت اإلمكةةد  اإلوقجدذ ٢تد ه 

 نهنددا ااإلدددامح إلدد ى طااوددحت ندد  اإلوقجدداة وانممصدداأيُت واإلقددا ى ةُت ا١ته دددي  إل دددكا  ا١تاددا٫تحت اإل دددكا  نبةهددحت ان 
                                       

 دد  ا١تىضدى : مدىا  شدداة الدجم اإل ددكا  ا١تادا٫تحت وبةعجدا 1/3/1411    ىيخ: 53 اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي802- 
  .113 -105   1  يفبوىابط ٤ت أ  نإلقداى 

 . 294 -283   1الجم اإل دكا  ا١تاا٫تحت  يف  ا١تىضى : ه1414/ 10/ 7   اإلماىيخ: 182 اإلقداى ىمم  . ا١تص ى  واه803- 
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 .حكام شدكحت اإلعهان ب   ذ شدكا  ح ي حت دا  طبةعحت ٥تمئوحت ا  شدكحت اإلعق اائق ٚتة   تقاا
 . 804  53ب ًن ن  فةغحت اإلقداى ىمم   مهواامهاأ فةغ   ا اإلقداى اإلعه  ٔتىمب وخمهت ا٢تةبحت بمقديد

حققدت  ةبددحت اإلدام دذ يف اإل دددكا  ا١تادا٫تحت نهددامل اٟتامدحت اإلعانددحت  ومادهمجا ماددهُت اههعدت اإل دددكحت دا  
 ٤تققدحت بد إلي نهدامل  ب ددمل اإلدمخئص ند  اإلعهصدد اٟتددام  ما   اإل ددكا  دا  اإله دامل اٟتدهلااإله امل ادم  و  

ومااد   يغمودد يف اإلمىابد   يوددأ نٟتكدم   ماا   اهىم اإلبئىى وىا  اٟتديف  وماا   اٟتامحت اإلعاندحت  ومااد   اإلمداب  ن
اإلكد   واإلعدد   إلكغئددب   حكددم  ن يغموددد يف غَت دا  اي نددا يدد خ  تبعدا ن مصدد ا  وندا مدددىه اإلوقجدداة ان إلكك دد  ندا 

ن  -اي ب ندحت ا١تددداا -ٔتاإلةمجدا واإلقئةد  يمبد  اإلك دَت يف اإلعقددىأ  جضدااحت جُف ان اإلعهصدد اٟتدددام نإلوىااد  اإلدبىيدحت يمعئددمل  
ندا  ضداات مادهُت ائدق اكا  وم أ  ٖتقةمل ا١تهدامل اةجدا  حةد  د ااأ  اإله د يف وام  اإل اون     .بعُت ا١تال 

اهصدد  ايفمدا   اإلمعاند  ٔتدا َف يمنداو   سإلد  ند  اهصددي اٟتدهل واٟتدداما ول نا كان ىاا نا٢تدا نلبمل  اإلقام ا 
 مدهخط ند  ومدىن اإلدمخئص ند  ىْتده ٤تققدحت يف دإلدي نهدامل اإلقئدحت  واإلقادم اإل دان ندا كدان يف   اٟتدام هئ  نا إلةمجا

 د ا اقد     وائدق تقديدده واناةدحت إلئ دبه حىإلده  ناكد  سا لدبملهداداأ  اإله دد اةاوند     .اإلمعان  نٟتددام ومد  نهعمده
  .ا   ندا  م أ  ٖتقةمل ا١تهامل يف ا١تايفإلحت

نددد  اإلموصدددة  حةددد   شدددذةإلةددده  ةبدددحت اإلدام دددذ  نددد  جاادددمل ندددا ا مجدددت ومددد  مددداة يف ا١تعدددايَت اإل دددداةحت  ندددا يى 
 ٚتدداِفج% ندد   5يددداأ ندد  اإلعهصددد ادددم ن ن يمندداو  نقدد اى الا - ةبددحت اإلدام ددذ  ضددااحت ١تددا دكددد ج -اشددًتطت 

"ا فددد  حدندددحت ا١تادددا٫تحت واإلمعانددد   انلدددم هاى او ا١تمدددامد   يف الدددجم شددددكا  تمعانددد   ن: ااإل ددددكحت نبةهدددحت  داأا  جيددد
ان نإلدددن او ٨تددىه ندد  ادنددا  ندد  كددىن افدد    دداطجا نباحددا  وياددم ٌت ندد   دد ا اٟتكددم ا١تاددا٫تحت او اإلمعاندد  احةددا

  انلم هاى او ا١تمامد   نإل دومل ا تةحت:

ان ن  تدددهص اإل ددددكحت يف   انجدددا ا لالدددذ ان نددد  ا ددد ااجا اإلمعانددد  نإلددددن  او اإلمعانددد  ندندددا    3/4/1
 كا٠تهزيد و٨تىه. 

يبئددد  جٚتددداِف ا١تبئددد  ا١تقدددًتض نإلددددن  لدددىاة اكدددان مدضدددا طىيددد  ا مددد  ام مدضدددا مصدددَت ا مددد   ان  3/4/2
  اجملهى  الجم اإل دكحت ائهدا أبن انمدًتاض نإلددن حددام  نجهدا كدان market cap% ن  اإلقةهحت اإلاىمةحت  30

 نبئغه.

% 30او نمىلدطحت او طىإلةدحت لىاة اكا دت ند   اليد ا  مصدَت   بئ  جٚتاِف ا١تبئ  ا١تىأ  نإلدن ان ي 3/4/3
   جملهى  الجم اإل دكحت ائها أبن الي ا  حدام نجها كان نبئغه. (market capن  اإلقةهحت اإلاىمةحت 

                                       
  1  يفا١تىضدددى : الدددجم اإل ددددكا  ا١تادددا٫تحت  ه1419/ 4/ 6   اإلمددداىيخ: 310 اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي804- 
 470- 483.    

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



263 
 

% ندد  جٚتدداِف جيددداأا  اإل دددكحت لددىاة 5ان ن يمندداو  نقدد اى اليددداأ اإلهدداتل ندد  اهصددد ٤تدددم  اددبحت  3/4/4
ادددم  وجدا َف يددمم الاصدداح ادد  بعددض اليددداأا   اكددان  دد ا اليددداأ انٕتددا ادد  ٦تاىلددحت   ددامل ٤تدددم او ادد  ٘تئددي

 اةنمج  يف نعدامجا ويدااذ ما ب انممجاأ.

 يدم  يف ٖت ي    ه اإلهابحت جُف آخد نةزا ةحت او ندكز ناِف ن ممل. 3/4/5

 . 805 ىكان"ادم اإل ي خاإلط اىاا  ٘تئي ا  ٬تب اإلمخئص ٦تا ٮتص اإلاجم ن  اليداأ 3/4/6

نع دددم  ةبدددا  اإلومددداوى واإلدمابدددحت اإل دددداةحت و ومددد  الدددمه   يف دإلدددي ائدددق ندددا الدددمه   ائةددده  ةبدددحت اإلدام دددذ 
ؤت دد  دإلددي وىأ يف    806 بعددض اإلوقجدداة انامهدداأ ائددق نادديفإلحت توديددمل اإلصددوقحت اهدد    جضددااحت جُف لددهنةحتإلئبهدىك ال

 .   807 ضىابط بهي اإلبهأ
ندا "ُف قيةد  ج اةجدا بعدض اإلوقجداة ا١ت داىكُت اد  ب   كحتىاة اإلعئهاة ا١ت اىكُت يف   وا  اإل  آبةهها اخمئوت 

د دب جإلةده غاإلبةدحت اإلعئهدداة ا١ت داىكُت بهد و  اإل كدحت اإلااألددحت نٞتزاادد ّتدىا  مةدام ا١تالاددا  ا١تاإلةدحت اللدهنةحت ب ددداة 
الدددجم  اإل ددددكا  دا  اإلغددددض ا١ت ددددو  واإلددديت تمعانددد  احةددداان نإلوااددد   جمداضدددا وامًتاضدددا  ودإلدددي بقصددد  تىظةددد  

ض اإلاةىإلحت وتاةةئجا اه  اٟتامحت  ودإلي ٟتاممجا  اإل  ي   إلئقةام  د ا اإله دامل حدىت تادمهد يف اأاة ىلداإلمجا ااا
 -دمحم تقدذ اإلع هدان واب اإلادماى ابدى غد   بةههدا ىاى  -ا٢تاأاحت جُف ٗتئةص ا١تائهُت ن  ا١تعانه  غَت شداةحت... 

  نإلوااد   والدمبعاأ ا ند  اىنح اإلبهدي  ودإلدي ان دإلي مدااز ب ددمل احمادان اإلهادبحت اإلعااد   إلئبهدي ند  اإلمعاند
ان شددددداة الددددجم اإل دددددكا  دا  اإلغدددددض  -اإلصدددد يمل اإلوددددديد حةدددد  ىاى وخدددداإلوجم -بصددددداجا يف اومدددده ا٠تددددَت...

ا١ت ددددو  واإلددديت تمعانددد  احةددداان نإلددددن نددد  امددد  الدددم هاى ادددااض اإلادددةىإلحت وتادددةةئجا اهددد  اٟتامدددحت اندددد غدددَت مدددااز 
 . 808 شداا"

   مسامهةشركة ب حتقيق مناط األجرة مع ادلشاركة: رابعادلطلب ال  
المواددددد  شدددددكحت اإلدام ددددذ حددددىل قلددددة  شدددددكحت الددددم هاىيحت ناددددا٫تحت  ١تدددد    نهةددددحت ٤تدددد أ   ولددددمبة  شدددددكحت 

كها اهندا لم صد  ند  طددل اإلدام ذ الجم اإل دكحت ا١تام  هحت  ن  جضااحت نبئ  ائةجا إلقاة اإلميفلة  واإلماىيمل   
ئ ددكحت إل تدا  ودإلدي وادمل  دص اإله دام ا لالدذ ىنح إلقداة جأاى ا    ابحت ن  آخد ٗتماىه ائق امد نقطى  اثبت ن

 .ا١تام  هحت

                                       
  . 356    3/4      اإلبه  21. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 805- 
   .364    21. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه806- 
  .154    505. اإلوابط  الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 807- 
  .127    7/8.  ل كةندكات افتاكل ٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 808- 
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وَف تد ا٢تةبحت نا عاً شداةاً ن  دإليس اها يوةوه ا١تالاىن ائدق لدعد ا لدجم ج٪تدا  دى إلقداة اتعدا م  كهدا ا ده  
 ادبحت ٤تد أ  ند  اإلددبح   أخدىل   و٬تدى  يف ا مددد  وإله اٟتمل ن مد إلقاة الأاى ن ي ن    دكا  ا١تاا٫تحت نب  إلئ

 . 809 ا مد تهموذ اٞتجاإلحت ا    وبم  ي  ا
ومددد  حققدددت  ةبدددحت اإلدام دددذ نهدددامل اإل ددددكا  يف قلدددة  اإل ددددكحت وجفددد اى الدددجم ٢تدددا  كهدددا حققدددت نهدددامل 

ا مدددد  اةهدددا يودددال ائدددق لدددعد اإلادددجم  وكددد إلي يف امدددد  الأاى   وحققدددت نهدددامل نعئىنةدددحت ا مدددد نإلهادددبحت نددد   
  اإلدبح. 

   810 جدا كان اإلغدض اإل ي ا  بت اإل ددكحت ند  امئده ن ددواا   ا١تعايَت اإل داةحت جف اى ا لجم وم  اما
 . 811 ٤تققحت ب إلي نهامل اإل دكحت ا١تاا٫تحت واهىم اأإلحت اإلعقىأ واإل دومل واإل دكا 

كهددا امددا   "جضددااحت  اددبحت نعةهددحت جُف مةهددحت اإلاددجم اهدد  انكممددان إلمغطةددحت نصدددواا  الفدد اى نددا أانددت 
 . 813 . ؤت   دإلي ماة يف ضىابط بهي اإلبهأ 812 ى  تق يدا نهالبا"تئي اإلهابحت نق 

وكددد إلي امدددا   ا١تعدددايَت اإل دددداةحت: "اٟتصدددىل ائدددق نقابددد  اددد  اإلعهددد  ن ددد  جيددد ااا  إل ىالدددا  او تادددىيمل 
 . .814 انلجم"

ؤت ددد  دإلدددي اخددد    ةبدددحت بهدددي اإلدددبهأ حةددد  امدددا   "١تددد يد انكممدددان اٟتصدددىل ائدددق نقابددد  نددداأي إلقددداة 
 . 815 انكماان واإل ىالا  وتاىيمل ا لجم و٨تى دإلي"جيداأا  

"٬تددب ان تكددىن امددد  ندد يد انكممددان نعئىنددحت اهدد  اإلمعامدد   و٬تددى  ان تكددىن نبئغددا نقطىاددا   :وبةهددت ا دده
 .   816 ا  ك  طئب اكممان" ن   انكممان  و٬تى  ان ٭ت أ ىلميائم هنايحت 

  

                                       
ا١تىضدى : مدىا  ان قخد  شددكحت اإلدام دذ امدداً ه د 1412/ 1/ 20   اإلماىيخ: 100  اإلقداى ىمم  . مبصرؼ الراجحيقرارات اذليئة الشرعية 809- 

       .170   1  يفطدل آخد ن  اىنح شدكحت ناا٫تحت ته بجا وت يد ا ن   و ابحت ٤ت أ  
  .354    2/1   اإلبه   21اى اإل داذ ىمم  . ا١تعةادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 810- 
  . 363    21. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه811- 
  . 354    2/2    اإلبه    21. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه812- 
  .153    500 اإلوابط  . الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 813- 
  . 354    2/4    اإلبه    21. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 814- 
  .151    4 9 1. اإلوابط  الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 815- 
 .152    495اإلوابط   .ص ى  واها١ت816- 
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 ةحتقيق ادلناط يف الصناديق االستثماري :ادلبحث الثاين

 حتقيق ادلناط يف االستثمار بضماف رأس ادلاؿ ادلطلب األكؿ:
اهةد  إل دداة ٤تو دحت ٥تمداى  ند  ا لدجم   يادم هد  المواد  اإل دكحت ا  حكم ضهان ىاا ا١تال وامل ا يتس

اة ًتك كودأ ن  نام هدي  آخدي . ويوه  طددل بهكدذ اثإلد  جىمدا  ىاا  حة  ي ًتي وح ا  يف فه وق  
وإلئهاددم هد ا٠تدددويف مبدد  ا قودداة اددًت  اإلدد هث لددهىا   ندد  ٖتهدد    هددهث لددهىا . دوى اددًت  نددال ا١تاددم هد  بعدد  ندد

وجن َف ٮتدددديف اودددذ هنايدددحت اإلددد هث   اإلددددبح وا٠تاددداى  اإلىامعدددحت خدددهل ا١تددد   نددد   ىيدددخ اشدددًتاكه وحدددىت  ىيدددخ الدددًتأاأه.
أ  اإلدديت حدد هت يف لددهىا  يودده  إلدده اٟتصددىل ائددق ىاا ناإلدده كددانًه. جضددااحت إلدد إليس اددفن إلدده اٟتصددىل ائددق اإلددزا

  لهىا . انلم هاى اههاة اًت  اإل هث 
وٯتكدد  تعد ي  اإلوددًت  ْتةدد  تعطددذ   لددهىا . 10 –1و جهدا نهح ددا  حةدد  يموداو  اهددد ا١تهددمل نددا بدُت 

 كها ٯتك  أا  نبئ  اإلوهان ن  اىنح الجم او حت.    %  ك   امصق ن ه.10ا١تام هد خااى   
توددًتض ندد   اإلصدده وق هددهث لددهىا  ندد ًه  اةوددىض ا١تاددم هدون   ويقددًتح إلدد إلي فددةغمُتس اإلصددةغحت ا وُف: 

% ن ًه  ١تام هد خاىمذ ب ه  نام  يمودمل ائةده  ْتةد  ٭تد  70ن  افىإله   جأاى  اإلصه وق إلبة  حصحت شااعحت 
%  وإلئهادددم هد 70م هدي  اإلددد ه  بعددد  هدددهث لدددهىا   ويدددى   اإلددددبح بدددُت ا١تادددم هدي  وا١تادددم هد ا٠تددداىمذ إلئهاددد

ي دددًتي اإلصددده وق اقددداىا مدددابه   واإلصدددةغحت اإل ا ةدددحت:  يف اإلعقددد  بةهجهدددا. % نددد ًه  او ْتادددب اإلًتاضدددذ 30ا٠تددداىمذ 
 اهد اإلصه وق  ا١تىا يحت  م  اإل ه .  إلئميفمَت    يبةعه إلطدل اثإل  ب ه  نام  ن  الم هاة امدته ن   

دا كان اإلطدل اإل اإل  اإلوان  يوه  بعدىض يد ا  إلدهس  ن وم  مدى  ا٢تةبحت ا م مىا  ضهان ىاا ا١تال ج
اندا جن كدان اإلطددل اإل اإلد  اإلودان  يوده  ائدق لدبة  اإلمد   وإلدة  ادادا إلئ ددكحت    اإلوان  حةهجا  دى ا١تادم هد.

ونإلهاددبحت إلئمواضدد  يف اإلدددبح بددُت افدد ان ىاا ا١تددال   طدددل اثإلدد  ناددمق  اهجهددا ٔتاإلةمدده اجدد ا مددااز. وج٪تددا  ددى 
ائدق احد  م   دإلي جن ٔتد ى  كديفن يكدىن اإلعهد   ن ٬تى  ا١تقًتححت ا وُف اف ه  اإلصه وق وامل اإلصةغحت  ا١ت ًتكُت يف

واندا نإلهادبحت إلبةد  اإلعقداى بد ه  نامد  ند  الدم هاة نهوعمده ند     ويكىن اإلمواض  نإلدبح نقاب  اإلعه  حةهجا ٬تدى .
مدابد ا ده كدان يادَت ائدق ٚتد  إلده مد  ااةدا     بد إلة  حد ي اف ده مدااز إلصةغحت ا١تقًتححت اإل ا ةدحتدإلي ا م   وامل ا

ياةبه  مال: "بِعِهةه بىمّةحٍت" مئت: ن    مال: "بِعِهةه" ابعمه بىمةحت والم هةت ائةه ُٛته ه جُف ا ئدذ  ائهدا  ايفىاأ ان 
بئغدددت اتةمددده نٞتهددد   اهقددد ن ٙتهددده    ىمعدددت  ايفىلددد  يف اهددددي  اقدددال: "اتددددان ندددا كادددُمي  خددد  ٚتئددديا خددد   
 . 817 أىا٫تي  اجى إلي" نمومل ائةه واإلئوظ ١تائمٚتئي و  

ما تده ند  مبد  او   ا ا١تال يف اإل دكحت ن  مب  اإل ددكاةاو  ا حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل ا١ته  ن  ضهان ى 

                                       
  ا١تىضدى : حكدم انلدم هاى بودهان ىاا ا١تداله  1419/ 8/ 7   اإلمداىيخ: 321اإلقدداى ىمدم   . قرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي817- 
       .494 -492   1يف
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  مدا  دإلديات ند  ودو د ا خاإل ى ونهعت ند  اإلمواضد  نإلددبح أون ند   غَت م به اىض ٤تققحت اةه نهامل اإلم    
  عقدداى ند  الدم هاة نهوعمده ١تدد   نعئىندحت ٤تققدحت بد إلي نهدامل مددىا  اإلبةد  ند  الدم هاة ا١تهوعددحتمدا   بةد  اإلاهندا اكهدا  

و دد ا افهنددا تكددىن مدد    دإلدديندد   مددا   دإلددي  إلكدد  لددبمل إلئجةبددحت ونهعددت ا١تاددئي اإلاددهحت اإلهبىيددحت اإلدديت  أننلددمها
  . ا١تايفإلحت  ه م أ  ٖتقةمل ا١تهامل يف 

   دده:ا تإلةدده ب دديفن اإلوددهان حةدد  بةهددجومدد  مدداة يف ا١تعددايَت اإل ددداةحت نددا يىااددمل  ةبددحت اإلدام ددذ اةهددا د بددت 
ن اشدديطحت  طدال اإل دكحت بم ه  ا٠تاداى  ا٬تى  اإلمعج  ن  طدل اثإل  نهوص  يف شخصةمه ودنمه اٟتاإلةحت ا  "

يكددىن اإلطدددل اإل اإلدد   ا١تمعجددد   نااإلمعجدد  اإلمزانددا ناددمقه اددد  اقدد  ا١ت دداىكحت  وندد  أون نقابدد  وشدددديطحت  يكددىن 
وائةدده ن ٭تددمل إلئ ددديي ا١تاددموة  ندد    إلئنجددحت ا١تمعجدد  ٢تددا اإلهصدد  اأ ادد  ا و ٦تئىكددحت ٔتددا نإلوددهان  مجددحت ناإلكددحت 

ن ااة ٔتدا تد   بده ْتندحت ادنإلى  اد  اإلىاداة نإلمزانده بادبب اد م مةدام ا١تمد   و اننمهدا  ااإلمعج  اإل ا  ببطهن اإل ددكحت 
 ائدق اقد  اإل ددكحت ن يداهد  والدمه   ائدق دإلدي أب ده تد      818 "اامبداى يف اقد  اإل ددكحت  ا انإلمدزام كدان ٤تد  
 .   819  5/4  30لهنذ اإلع أ ىمم مداى ٣ته  اإلوقه ال كها المه   ائق 

 ُف مدددىا  اإلمواضدددد  نإلددددبح ٤تققددددحت نهدددامل اإلًتاضددددذ يف دإلدددي حةدددد  بةهددددت:جإلكددد  ا١تعددددايَت اإل دددداةحت د بددددت   
 ادبحت ٥تمئودحت  انتوداق ائدق  طددال اإل ددكحتنمىااقحت ن   ادبحت اٟتصدحت يف ىاا ا١تدال و بح د ن تكىن  ابحت اإلاف  ا "

ندا ند  َف ي دًتمل اد م اإلعهد  ائده اشدًتامل ان تكدىن اإلهادبحت اإلزااد   ند  اٟتصدحت ١تد  اشددمل اد م اإلعهد  ااهجا ائدق 
ان ادددفدا ٖتقدددمل و اإلودددهاو اإلعهددد  ان١تدددال " والدددمه   ائدددق دإلدددي أبن اإلددددبح يم قدددمل    820 "اإلدددزاأ  وإلدددى َف يعهددد  
  . 821 "ن  ب اٟتهوةحت واٟتهابئحت ذ و ى ضاًت ح  م اه نا   ن  انتواق ائق اإلدبح حاب اإلا

   .هد ٖتقةمل ا١تهامل ائق انخمهل يف اإلمطبةقا اويف دإلي يمنئق 

 حتقيق ادلناط يف االنرتاؾ بصناديق االستثمار: ثاينادلطلب ال
اإلادددعد ا١تعئددد   اإلمقدددىه اإلادددابمل   ويدددمم انلدددًتأاأ وادددمل اإلادددعد وادددمل  يف اإلصددهاأيمل انلدددم هاىيحت يدددمم انشدددًتاك 

 اإل ي لةم  أ يف اإلمقىه اإلهحمل.
ومددد  طئبدددت اإل ددددكحت اإلمغةدددَت إلةكدددىن انشدددًتاك وادددمل اإلادددعد اإلددد ي لدددةم  أ يف اول تقدددىه نحدددمل الدددى  ْتاإلدددحت 

 إلئع اإلحت.  اانلًتأاأ  حة  جهنا تدى يف دإلي ٖتقةق

                                       
  .191    3/1/4/3اإلبه      12اإل داذ ىمم  ا١تعةاى  . ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 818- 
  .209    12ا١تعةاى اإل داذ ىمم   . ا١تص ى  واه819- 
  . 192    3/1/5/3         اإلبه  12. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه820- 
  . 209    12. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه821- 
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واد  اإلعقد  واوضد ت ان انشدًتاك يف  د ه اإلصدهاأيمل انلدم هاىيحت أخدىل وم  ىا  ا٢تةبحت ان دإلي اإلمغةَت ي
 . 822 يف اق   وىبطه نإلاعد اإل ي لةم  أ يف اإلمقىه اإلهحمل اجملجىلس ٬تع  يف اإلعق  مجاإلحت نوا  

ويبدد و ندد  اهددىان نىضددى   دد ا اإلقددداى ان اإلادددعد ا١تعئدد  إلهشددًتاك يف فددهاأيمل انلددم هاى يددمم ائددق الددداا 
 .و  ا تكىن  ةبحت اإلدام ذ حققت اةه نهامل نعئىنةحت اإل ه مت اإل داة اإلاعد اٞتاىي و 

"٬تدى  جفد اى الدجم م يد   إلدزاأ  ىاا ندال  ده: اوم  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت نا يىاادمل دإلدي حةد  بةهدت 
 اإل دددكحت جدا افدد ى  نإلقةهددحت اإلعاأإلددحت إلكلددجم اإلق ٯتددحت  جنددا حاددب تقددىه ا٠تدد اة ١تىمددىأا  اإل دددكحت  وجنددا نإلقةهددحت

 . 823 اإلاىمةحت لىاة بعهو  جف اى او حام جف اى"
  و نإلقةهحت اإلاىمةحت.ان اإلع اإلحت تم قمل اةجا بمقىه ا٠ت اة او   لجمحت اإل ه  إلكة ه ن ب  ن  نعئىناويوجم نهه 

  

                                       
ه  ا١تىضى :دد انشدًتاك يف فدهاأيمل انلدم هاى ائدق 1419/ 4/ 6   اإلمداىيخ: 308اإلقدداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصػرؼ الراجحػي822- 

  .   468 -467   1  يفالاا اإلاعد اٞتاىي ومت اإل داة
  .354    2/3    اإلبه    21. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 823- 
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 حتقيق ادلناط يف اذلدااي للحساتت :ادلبحث الثالث

 حتقيق ادلناط يف برانمج التمّي ادلطلب األكؿ: 
إلئ ادان  اٞتاىيدحت او بعودجا ندا اةده  بحت ا م مىا  اإلمق هإلكباى اههة شدكحت  مدى  ا٢تة اإلمهّةز ويف بداننل 

لددود و٨تى ددا  كىهنددا ندد  فددىى  ندداأي او خ نددحت ن تمعئددمل بوددمح اٟتاددان او اإلىادداة إلئعهةدد   كمقدد ه تدد اكد  بدد ل 
  مبةدد  ا نددىى ا١تعهىيددحت  او تقدد ه نددا كدان ندد وجُف ما ددب دإلددي مددى  مددىا  اإلقددض اإلدد ي مددد  وعدداً  و دذ ٤تدنددحت  

كهدا ٬تدى  تقد ه بدداننل    اٟتاان وجيواة اإلعهة   كاإل ةكا  وان مهام نإلعهة  و٨تى دإلدي. ا٠ت نحت ا١تمعئقحت بومح 
 . 824 اإلمهةز إلئ اان  انلم هاىيحت  ن مواة ا١تا   كىهنا إلةات مدضا  ن  ندااا  ان يكىن ن  نال ا١تام هد

ن كدان اٟتادان جدض اإلد ي مدد  وعدا قبداننل اإلمهةةز إلكباى اإلعئهاة نهامل اإل ةبحت اإلدام ذ يف وم  حققت 
  إلة  مدضا.   هوحققت نهامل ا٢ت يحت إلئ اان انلم هاىي   ئق اإلقدض انبٍت   ه  ماىا
٬تدى  إلئبهدي "  حةد  مداة يف ضدىابطجا:  إلموصة  واإلمىل اُف دإلي د بت  ةبحت بهي اإلبهأ ن  شذة ن  جو   

اهمدا  ٘تىيئةدحت  دا كان تصهةوجم ضه  كباى اإلعههة نبهةا ائق ٣تهى  جاواة كباى اإلعههة ن  ىلىم ا٠ت نا   ج
اودددداة ال كددددان اإلمصددددهة  نبهةددددا ائددددق اٟتاددددان اٞتدددداىي اقددددط ادددده ٬تددددى   دا جنددددا اوحاددددان  الددددم هاىيحت وماىيددددحت. 

  . 825 "حةهب 

 ء الشركةحتقيق ادلناط يف اذلدااي العينية لعمال: ثاينادلطلب ال
عهدددهة اٟتادددان  إلاإلادددااا   كاةهةدددحت     تدددى    ددد اا ا١تزيددد والدددمقطان  ةعهدددهاإلمىطةددد  اهمدددحت اإل ددددكحت نددد  إل

اإلاةالدحت و    ْتادب نمىلدط ىفدة  م  و٥تصصدا  ا٢تد اا و اإلمادجةه  انامها ةدحتاانامهان  اٞتاىيحت او بطاما  
 .اإلماىيقةحت

فددىى  ندد  ا كىهنددا و بعوددجانددهح  دد اا اةهةددحت خافددحت نٟتاددان  اٞتاىيددحت ادد م مددىا   مدددى  ا٢تةبددحتويف دإلددي  
 دد اا اإل اايددحت والاددهن ندد  امددهم  وبةهددت ا دده ن يدد خ  يف دإلددي اٟتكددمس    و ددى ٤تدددم.اإلدد ي مددّد  وعدداً  اإلقدددض 

 يف ا١تهد  ٟتادان  انلدم هاىيحتا ا م أخىل س كىهنا   اا اانحت. كها اوض توتقاوه و٣ته  وكمب و٨تى دإلي
 . 826 ن  نال ا١تام هدي ن  ا٢ت اا ن مواة ا١تا   كىهنا إلةات مدوضاس ن  ندااا  ان تكىن 

مداىا   نهامل اإلقدض اإل ي مد  وعدا جن كدان اٟتادان  ا٢ت اا إلعههة اإل دكحتوم  حققت  ةبحت اإلدام ذ يف 
                                       

  1  يفا١تىضدددى : اٟتكدددم يف بدددداننل اإلمهةّدددزه  1420/ 8/ 6   اإلمددداىيخ: 354  اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي824- 
 540- 541    .  
 . 111    270اإلوابط   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 825- 
  ا١تىضددى : حكدم ا٢تد اا اإلعةهةددحت إلعهدهة اإل دددكحته  1420/ 8/ 6   اإلمداىيخ: 355  اإلقددداى ىمدم  . اذليئػػة الشػرعية مبصػػرؼ الراجحػي قػرارات826- 
  .    543 -542   1يف
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    ه نبٍت ائق اإلقدض  وحققت نهامل ا٢ت يحت إلئ اان انلم هاىي   ه إلة  مدضا.

"ن ٬تددى  إلئهالاددحت ان تقدد م  فدد ان اٟتاددان     دده:اُف  د ا د بددت ا١تعددايَت اإل ددداةحت حةدد  مدداة اةجددا جو 
اٞتاىيدددحت بادددبب تئدددي اٟتادددان  وحددد  ا  ددد اا اةهةدددحت او نةدددزا  ناإلةدددحت او خددد نا  او نهددداا  ن تمعئدددمل نليددد ا  

امهدان وفدهاأيمل ا نداان  واإلا ب ون  دإلي الاواة ن  اإلدلىم او بعوجا ن   الاواة ن  ىلدىم بطامدا  ان
وىلددىم اٟتددىان  وىلددىم خطددان  اإلوددهان وانامهدداأا  وإلددة  يف حكهجددا اٞتددىااز وا١تددزاا اإلعانددحت اإلدديت ن ٗتددمص 

 . 827 أبف ان اٟتاان  اٞتاىيحت"

ويف دإلددي حققددت نهددامل ا٢ت يددحت إلئهقدددض مبدد  اإلىادداة اههعددت نددا اىتددبط نٟتاددان  اٞتاىيددحت  وامددا   نددا َف 
  ٦تدددا يددد ل ائدددق  828 ن موددداة اإل دددبجحت  والدددمه   كددد إلي ائدددق ندددا مددداة يف مدددداى  ةبدددحت اإلدام دددذ  جهدددايددددتبط  دددا   

    . 829   ةبحت بهي اإلبهأ كها ماة يف ضىابطجا ا١تعايد اإل داةحت نهجا  ؤت   دإلي اخ    المواأ  

و ادوطحت  ددنَف تكدد   مددا   تقدد ه اٞتددىااز وا٢تدد اا ندداات نددا لدبمل  و وددإلكد   ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت خاإل
فد ان اٟتادان  اٞتاىيدحت ند  ابدحت ا٬تدى  ٗتصدةص   حةد  مددى  ا ده: "نئ ىظحت ٤تققدحت اةجدا نهدامل ا٢ت يدحت اٞتدااز  

ن يكددىن دإلددي ن دددوطا ون نئ ىظددا اهدد   ن او ا٢تدد اا  ائددق اطهمددا بددبعض ا١تددزاا ائددق لددبة   اٞتددىااز جو انعةهددحت 
  . 830 "امح اٟتاان

طداى جتق ه مىااز  ف ان اٟتاان  اٞتاىيحت وادمل ضدىابط ٗتدمجدا ند  ما   ا٢تةبحت اإل داةحت إلئ كحت اكها    
 ىنح ائدق اٟتادان  اٞتاىيدحت نداان ٬تى  تى ي    حة  بةهت ا ه: "ل ا١تاا٫تُتاى انإلزام وتقصد ا ائق دمل وال اإل 

  اٞتاىيدددحت نائدددق  ددد ه اٟتادددا وإلكددد  ٬تدددى  إلئبهدددي تقددد ه مدددىااز  أاندددت نودددهى حت وغدددَت نمودددمل ائدددق الدددم هاى ا 
 :نإلوىابط اإلماإلةحت

  ي ن يىم  شدمل.ا يىم  اتواق نابمل ائق دإلي  ان .1

  ندا ن نا نمعاىاا ائةه.ان يصبح   ا اإلمى ي  ا  .2

  ف ان اٟتاان  اٞتاىيحت يف ا١تطاإلبحت به.ااإلمزانه   ا اإلمى ي  وا م حمل  مح اإلبهي بع د ن يصا .3

                                       
  .326    10/2      اإلبه  19. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 827- 
   .335     19. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ا١تص ى  واه828- 
   373  و   372 و   371اإلودابط   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشػرعية لبنػك الػبالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 829- 
 112.   
 . 446    463 ىمم اإلااال . ادلسا ل االقتصادية الفتاكل الشرعية يف ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 830- 
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حت نددد  حةددد  اإلهادددبحت ا١تى ادددحت ونبددداإل  اٟتادددان   اددده يقمصدددد ائدددق تدددن يكدددىن اإلمى يددد  بصدددىى نمواو ا  .4
ادان ادًت  ٤تد أ  بد  ٟتو ١تد  ٯتكد  يف ااند  إلده ىفدة  ن يقد  اد  حد  نعدُت ند ه   اإلمى ي  ائدق 

  نمغَت . ن تكىن مىاا  اإلمى ي  ا٭تبب 

ُت ٔتىااقدحت ىنح ا١تادا٫تاا ند  ج٪تدفد ان حادان  انلدم هاى و اىنح ان   حتكىن ا١تباإل  ا١تى اتن ا  .5
  أاى .و ى ٣تئ  ال ن  ٯت ئجم 

  .  831 "ن تعئ  نقدو حت   ه اإلوىابطاائ  ا    ه اٞتىااز اة ب ادا ج  .6

  و  دا إلهخمهل يف ٖتقةمل ا١تهامل اق  اخمئوت اإلمطبةقا  اةجا.

 حتقيق ادلناط يف طلبات اممعيات اخل ية: ثالثادلطلب ال
إل ددكحت  كمى يد  نطدىا  او نطبىادا  خافدحت  د ه اٞتهعةدا  تطئب بعض اٞتهعةا  ا٠تَتيدحت طئبدا  ند  ا 

وكد إلي تطئدب امجدز  حالدب آِف وبددانل   اهدهة اإل ددكحت  ا  طديمل اإلودو  او جىاامجا ضه  ك ىل حاان  
ومد  تاداةإلت اإل ددكحت اد  حكدم تئبةدحت تئدي اإلطئبدا  إلدزاأ  اإلمعاند  ند  اٞتهعةددا    نعةهدحت إلعد  اإلهقدىأ و٨تدى دإلدي.

 طااجا ن  حاان اإلمطجَت  اٟتاان ا٠تَتي .ا٠تَتيحت  وحكم جا
اٞتاىيدحت     أب ه ن ٬تدى  ندهح  د اا اةهةدحت إلئ ادان  355  و  354ا٢تةبحت نا وىأ يف مداىيجا   وم  اك  

إلددد ا ن ٬تدددى  إلئ ددددكحت ان تئدددل تئدددي   نن اإلقددددض اإلددد ي مدددد  وعددداً. ويميفكددد  ا١تهددد  حدددال اشدددًتامل دإلددديس كى ددده نددد  
اندددا جن كدددان   تعطةجدددا نددد  اإلدفدددة  اجملهدددبس  مددد  ام جدددا حادددان  ماىيدددحت إلددد ى اإل ددددكحت.اإلطئبدددا   ون ٬تدددى  ان 

إلئنهعةا  حاان  الم هاىيحت  اةنى  جاطاة دا ن موداة ا١تدا   كىهندا إلةادت مدوضدا  ند  نداادا  ان يكدىن دإلدي 
  ن  نال ا١تام هد. 

  ا تةحت: ائها أب ه ن ي خ  يف ا١ته  نا َف يك   م  امح اٟتاان  ون  دإلي اإلصىى
اإلم اا  وا١تعىان  اإليت كا ت نعمداأ  ونعجدىأ  بدُت اإل ددكا  وتئدي اٞتهعةدا  مبد  ام جدا إلئ ادان  -"ا

  اٞتاىي إل يجا. 
جدا ت ادت اإل ددكحت ت ادا  غدَت ٥تصىفدحت بمئدي اٞتهعةددا  اإلديت ٢تدا حادان  ماىيدحت إلد يجا  اده نددا    -ن

  تم   ٢تا كغَت ا. ان 
اإلددديت ن ٗتدددمص بعهدددهة اٟتادددان  اٞتاىيدددحت وج٪تدددا تكدددىن ٢تدددم وإلغدددَت مس كدددا١تىاأ ادددهن  ددد اا اإل اايدددحت وال -يف

  اإل اااةحت ن  امهم وتقاوه و٣ته  وكمب و٨تى دإلي. 
وإلئ ددددكحت ان تادددجم يف تى يددد  ندددا طبعمددده اٞتهعةدددا  ا٠تَتيدددحت نددد  ٪تددداديف ونطدددىا  اددد  طديدددمل اددددو  اإل ددددكحت 

                                       
  .259    12/1.  فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 831- 
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  و٨تى ا.
حاددان  تئددي اٞتهعةددا  نددا َف يكدد  دإلددي ن ددًتطاً اهدد  اددمح  ا٢تدد اا وا١تعددىان  اإلدديت تكددىن بعدد  جموددال -أ

 . 832 اٟتاان" 
حققدت  ةبدحت اإلدام دذ نهدامل اإلقددض اإلد ي مدد  وعدا يف ا٢تد اا واإلعطداة ند  حادان  اإلمطجدَت واةها لدبمل 

دا  اٟتاددان  اٞتاىيدحت كىهنددا مددوض  بةههددا حققددت نهدامل ا٢ت يددحت ا١تباحدحت يف ا٢تدد اا إلئنهعةددا  دا   إلئنهعةدا  
انلدددم هاىيحت  والدددم هت نددد   ددد اا اٞتهعةدددا  دا  اٟتادددان  اٞتاىيدددحت حدددان  جاطااجدددا ٔتدددا ن يددددتبط  ن  اٟتادددا

  ودإلي ن مواة ا١تا   وا م ٖتقمل نهامل اإلقدض اإل ي مد  وعا ن  خه٢تا. ْتاابمجا اٞتاىيحت 
اٞتهعةددا  ا٠تَتيددحت اطدداة جن يكددىن ان ٬تددى  "حةدد  مدداة يف ضددىابطجا: ُف دإلددي د بددت  ةبددحت بهددي اإلددبهأ جو 

 .  833 "شةبا ن  حاان اإلمطجَت نقاب  امح حاان  ماىيحت إل ى اإلبهي

بةهها د بت  ةبحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت جُف مدىا  جاطداة اٞتهعةدا  ا٠تَتيدحت ند  ا٢تد اا وغَت دا ٤تققدحت نهدامل 
اٟتاددان  اٞتاىيددحت نددا َف اإلدفدد  إلئخددَت  أون اإله ددد ٟتاددانتا اٞتاىيددحت  ائهددا أبهنددا امددا   بقددداىا  اخدددى جاطدداة  
  يك  اإلعطاة ن دوطا او ن نا.  

ندد  وتادداا  يف ن دداىي  والددعحت وتقدد نت  إلةجددا ائةجددا اإلمزانددا  خَتيددحت طىيئددحت اجدا كا ددت ا٢تةبددا  ا١ت دداى "ج
  .  834 "و اقد ااُف غها ا جن ا٢تةبحت ا١تدف   إلئخَت ن يه د اطااجا  جنا   شداا ن   بطئب نااا ا  اه 

  اخمئوت اإلمطبةقا  يف   ه ا١تايفإلحت.و  ا اق  
  

                                       
  1  يفا١تىضدى : طئبدا  اٞتهعةدا  ا٠تَتيدحته  1422/ 10/ 26   اإلمداىيخ: 497  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي832- 
 738- 740    .  
   .112    374اإلوابط   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 833- 
 . 446 -445    462 ىمم اإلااال . الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 834- 
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 حتقيق ادلناط يف ادلعامالت ادلنهي عنها مبصرؼ الراجحي: الفصل اخلامس

 تدلعامالت الربوية  حتقيق ادلناط :ادلبحث األكؿ

 كالتخلص من األمواؿ ا نبة حتقيق ادلناط تلتعامل مع البنوؾ الربوية ادلطلب األكؿ: 

 حتقيق ادلناط تلتعامل مع البنوؾ الربوية 
بد   اإلبهدي اىااد  نةده وددض ائاة ه إلابب ندا ٟتااب  ك ال يق  ااإلبهىك ا مهبةحت   يف تعان  اإلدام ذ ن 

و د ا الدم اق إلهلمواداى اد  ند ى   اإلد يج   اإلدام دذاىااد  ائدق اىفد تد ا   اإلبهدىك  تئي كها انن  أاعجا   
يف  ا١تمبقدددذ قا ودددوج   ا ك دددال اإلدفدددة  نهجدددا حدددال  اإلوىااددد  ياددد تو  اإلدام دددذ  اإلوااددد   ائدددق اىفددد  مدددىا  اخددد 

 .ا اهال ا٠تَتيحت
ٯتكدد  اإلمعاندد  و    اإلعهدد ضدددوى  يقمصددد مددىا ه ائددق  اإلدبىيددحتا١تصدداىل  اهدد اددان  اٟتن اددمح وبةهددت ا٢تةبددحت ا 
أون اىااددد  ائةجدددا  اإلدام دددذاهددد  ١تعانئدددحت ن١ت ددد   اي ان تدددىأ  تئدددي اإلبهدددىك وأااعجدددا ناإلبهىك اللدددهنةحت كددد نعجدددا

جيد ا  ا ندىال إلد ى  دام ذضطداى إلئمعان  ن  اإلبهىك اإليت ن تقب  جن اإلواا   ائئانف ةح  ويف حاإلحت  واإلعك  
اإلبهدددىك  ائدددق ان  واددد م تدكجدددا إلمئدددي ةئجاٖتصددد ةدددهئدام دددذ اعئإل فن الدددم قت اىااددد  ادددوااددد    إلئ أىةااإلبهدددىك  تئدددي

حادددان خدددا  يصددددل نهددده ائدددق ا اهدددال  وج٪تدددا ٕتهدددب يف   واىنحددده ذاإلدام ددد ندددىاىأ يفاإلوىااددد   تئددديتددد خ   
 . 835 ا٠تَتيحت
  ويف حدددان  معانددد  ن١ت ددد س حدددال ا ك دددال اإلدفدددة غدددَت ان بعدددض اإلبهدددىك ا١تدالدددئحت ن يقبئدددىن ن١تقافدددحت واإل 

 ا  اإلدٝتةدحت او ا٠تطديف  ٦تدا يودطده إلد اضطداىيحت خداىيف جىاأ  اإلدام دذ  ٭تصد  اد م تهوةد  اإلد ا  إلادبب ندا كاإلعطد  
  اإلوىاا  اصئحت. اىاا  ا  ن   اإلميفخَت  وإل إلي وىأ الموااى حىل حكم أا  تئي اإلوىاا  ن  

وَف تدددد ا٢تةبدددحت ا١تىااقدددحت ائدددق دإلدددي    ددده يموددده  جمدددا   اكددد  اإلددددن وجيكاإلددده  ودإلدددي ن ٬تدددى  شدددداا إبٚتدددا   
َت  يف لددبة    ادده اإلاددانذ  ا١تاددئهُت  و ددص اإلقدددآن واإلاددهحت اإلهبىيددحت  اعئددق اإلدام ددذ ٖتهدد  تئددي ا١تصدداىي  اإلةادد

 . 836  16كهصدل جلهنذ نعافد  كها ان ائةه انإلمزام نإلقداى اإلاابمل ىمم  

ومدد  حققددت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت نهددامل اإلودددوى  يف مددىا  اإلمعاندد  ندد  اإلبهددىك اإلدبىيددحت  كهددا حققددت نهددامل ادد م 
ودددوى  ائددق اإلبهددىك اإلدبىيددحت  نبةهددحت اإلمعدداون ائددق ال  نىمبددحت بدد إلي ادد م تدددك اإلوىاادد  اإلدبىيددحت ا١تاددم قحت ٢تددا حاإلددحت اإل

                                       
يف حاددانتا ندد   ا١تىضددى : طديقددحت تعاندد  اإل دددكحت ه  1410/ 1/ 1   اإلمدداىيخ: 16اإلقددداى ىمددم   . الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػيقػػرارات اذليئػػة 835- 

  .41 -40   1  يفاإلبهىك ا١تدالئحت ٢تا
  .247 -246   1  يفا١تىضى : أا  اإلوىاا  إلئبهىك ا١تدالئحت ومبوجا ه 1413/ 7/ 29   اإلماىيخ: 150اإلقداى ىمم    .ا١تص ى  واه836- 
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ومدىن ٕتهدب ٘تئكجدا ونهد  انلدمواأ  نهجدا بد اعجا إلئوىااد  ا١تًتتبدحت ائةجدا ٤تققدحت بد إلي نهدامل ٕتهدب اكد  اإلدددن او 
 جيكاإله  وج٪تا تصدل يف ومىه ا٠تَت.

مهد  ؤت   دإلي حققت ا١تهامل  ةبحت اإلومىى ببةت اإلمهىي  اإلكدىييت حةد  بةهدت "إلعهدىم اإلبئدىى  وٟتامدحت اجمل
جُف اإلمعانددد  نعجدددا  ن أبا نددد  جمداضدددجا مدضدددا حادددها  وانمدددًتاض نهجدددا كددد إلي ت دددنةعا ٢تدددا ائدددق ا١تعانئدددحت غدددَت 

 . 837 اإلدبىيحت"

ويهحدظ ان  ةبددحت اإلدام ددذ مدد  حققددت نهددامل اإلودددوى  يف اإلمعاندد  ندد  اإلبهددىك اإلدبىيددحت نإلقدددض اٟتادد  بةههددا 
إلئباح  ان ا١تداأ نٟتامحت  جها اٟتامحت اإلديت تهدزل نهزإلدحت  حققت ا٢تةبحت اإل داةحت نهامل اهىم اإلبئىى واٟتامحت  ويب و

 اإلودوى  ن اٟتامحت اإلم اةهةحت.

حةدد  بةهددت ا دده "يهبغددذ انممصدداى ائددق امدد  مدد ى ندد  ا ىفدد   إلدد ى  ٣تهىاددحت أإلددحت اإل كددحتجُف دإلددي د بددت 
اإلبهدددىك اإلدبىيدددحت  وجدا تدتبدددت إلئبهدددي اللدددهنذ اىااددد  تبعدددا إلطديقدددحت اإلبهدددىك اإلدبىيدددحت ادددفن اإلبهدددي اللدددهنذ أيخددد  ا 

    واصئت اإلقىل يف ٖتقةمل ا١تهامل ب ا  اإلوددااب ند  اإلوىااد 838 ويصداجا يف ومىه اإل  ون ي اجا إلمئي اإلبهىك"
حةدد  اوضدد ت ان "اإلودددااب ا١تًتتبددحت ائددق تئددي اإلوىاادد  ادنددحت ٬تددى  أاعجددا ندد  دإلددي اإلكاددب ا٠تبةدد   انددا جدا  

  وي جدددد نددد  دإلدددي اهندددا وااقدددت  ةبدددحت  839 كا دددت اإلوددددااب نًتتبدددحت ائدددق اي   دددامل آخدددد اف ددده ن ٬تدددى  دإلدددي"
 اإلدام ذ ٔته  أا  اإلوىاا  ن  اإلوىاا  ايوا.

 واؿ ا نبةحتقيق ادلناط يف التخلص من األم
بعددض ا١تبدددان اإلصددغَت   او ج  ددداة  تطئددب مجددا  ىٝتةدددحت وغددَت ىٝتةددحت نددد  اإلدام ددذ ت اددا  اةهةدددحت  كم ددةة   

ويكهد  اإلاداال يف حكدم اإلصددل إلمئدي ا شدةاة ند  اىااد  اٟتادان  ا١تومىحدحت   بعض اٟت اامل اإلعانحت وغَت دإلي.
  ن٠تاىيف إلمةاَت ج٧تا  ااهاإله.اإلبهىك اإل وإلةحت ا١تدالئحت  وا١تمه ئحت ْتاان  إلئدام ذ  إل ى 

ومدد  مدددى  ا٢تةبددحت ا دده "ن ٬تددى  ان تصدددل ا نددىال اإلدديت ٖتصدد  ائةجددا اإل دددكحت ندد  اىاادد  حاددان  ا١تدالددئُت 
غدددض غددَت اقددداة ا١تاددئهُت ومجددا  ا٠تددَت اللددهنةحت وكدد إلي ن ٬تددى  فدددل  دد ه اإلوىاادد  ائددق  ونددا شددا جا  ي 

 . 840 ق اإل دكحت او نا يىاد ائةجا  وقحت نا"نإلهو  ا١تاأي او ا١تعهىي ائ شذة يعىأ 
جُف ا ده "٬تدب ان تصددل اإلوىااد  وغَت دا ند     ةبدحت االدبحت وا١تدامعدحت إلئهالادا  ا١تاإلةدحت اللدهنةحتود بت 

                                       
  .399   414  ىمم اإلااال 1. يفالفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 837- 
 .192    11/6  .فتاكل ندكات ال كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 838- 
  .20.  ا١تص ى  واه839- 
ا١تىضدى : اد م مدىا  فددل اىااد  حادان  ه  1412/ 10/ 30   اإلماىيخ: 124   اإلقداى ىمم . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي840- 

      .198   1  يفا١تدالئُت ائق غَت اإلوقداة ومجا  ا٠تَت اللهنةحت
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اإلكاب غَت ا١ت دو  يف ومىه ا٠تدَت واغدداض اإلهود  اإلعدام  ون ٕتدى  انلدمواأ  نهجدا أبي طديقدحت نباشدد  كا دت او 
ا دت او نعهىيدحت. وند  ان ئدحت ومدىه ا٠تدَت: اإلمد ىيب واإلب دىث  وتدىاَت ولداا  الغاهدحت  وتدىاَت غَت نباشد   ناأيحت ك

ا١تاددداا ا  ا١تاإلةدددحت وا١تاددداا ا  اإلوهةدددحت إلئددد ول اللدددهنةحت وكددد إلي إلئهالادددا  اإلعئهةدددحت وا١تعا ددد  وا١تددد اىا  وندددا 
   . 841 اإل داةحت إلئهصدل" يمص  به د ا١تعداحت اللهنةحت وغَت دإلي ن  اإلىمىه  طبقا ١تا تقدىه  ةبحت اإلدمابحت

ا ه "٭تدم ائق اإلبهي ان ٭تهذ اإلقةهحت اٟتقةقةحت  نىاإلده ند  آاثى ت بد ن اإلعهده    ٣تهىاحت أإلحت اإل كحتوبةهت 
بىالددطحت اإلوىاادد  ا١تهنددد  ندد  جي اااتدده. وإلدد ا ٬تددب ان تصدددل تئددي اإلوىاادد  يف اغددداض اإلهودد  اإلعددام كاإلمدد ىيب... 

حت... ويهبغدذ نداادا  ٖتقةدمل اإلهود  اإلعدام يف اإلمد ىيب ندا انكد   ودإلدي شديط ان يكدىن اإلمد ىيب وامبدا ائدق اإل ددك
إب حددددحت اإلودفددددحت إلغددددَت نددددىظوذ اإل دددددكحت... ائددددق ان ي دددداى أب دددده ندددد  فدددده وق اإلدددد  يف اإل دددددكحت وإلددددة  ندددد  اإل دددددكحت 

 . 842  واجا"
اإلكادب ا٠تبةد  ند  ومدىن اإلدمخئص نهده  وا ده   اندمهك وي جد ٦تدا لدبمل ا ده ن خدهل يف ومدىن ٕتهدب  
  وج٪تدا ٬تدب فدداه يف  او نا يىاد ائةه  وقدحت ندا ا١تمخئص نهها١تعهىي ائق  نإلهو  ا١تاأي او  يعىأ  ٔتا هى  فدان ٬ت

وقدددداة ا١تادددئهُت ومجدددا  ا٠تدددَت . ويهحدددظ ان  ةبدددحت اإلدام دددذ مةددد   اإلصددددل ب ومدددىه ا٠تدددَت واغدددداض اإلهوددد  اإلعدددام
  و٢تد ا اإلقةد  والطدهق  اغدداض اإلهود  اإلعدامكدحت ائدق   بةهها اطئقت اإلقة   ةبحت االبحت و٣تهىاحت أإلحت اإل  اللهنةحت

فده وق  مةد   نلشداى  جُف ان  د ه ا ندىال ند  ٣تهىادحت أإلدحت اإل كدحت اهد ائق اإلهاحةحت اإلمطبةقةحت  كهدا يهحدظ ان 
  ويبدد و ان  دد ا اإلقةدد  مدداة ٖتقةقددا ١تهددامل ا١تهدد  ندد  اإلهودد  ا١تعهددىي إلئ دددكحت اإلدد  يف اإل دددكحت وإلددة  ندد  اإل دددكحت  واددجا

 ددد ه ا ندددىال  و ددد ا اإلقةددد  يدتوددد  اٟتدددديف اددد  اإل ددددكحت يف الدددمنابمجا إلئددد ا  نددد   ددد ه ا ندددىال إلئنجدددا  اإلددديت نددد  
 يم قمل اةجا نهامل الم قامجا. 

  ند  اإلدام دذ ت ادا  اإليت تطئبنجا  ويب و إلئباح  ان  ةبحت اإلدام ذ نهعت فدل ا نىال اجملهبحت إلئ
اإلمدد   وج٪تددا اإلددمخئص  اودده ادد  ندد ى ٖتقةقجددا إلئقةددىأ ا خدددى  ودإلددي  ن  دد ه ا نددىال ن يم قددمل اةجددا نهددامل 

 افن حققمجا وبةهت اإل دكحت اهنا تق م ن  ا نىال اجملهبحت وإلة  ن  اإلم اا  اه نا   ن  دإلي.

   
  

                                       
ىل   ٖتد6م  ا١تعةداى اإل دداذ  2014   -ه1435. اإلب ددي :  أ.مل   ادلعػاي  الشػرعية ةبحت االبحت وا١تدامعدحت إلئهالادا  ا١تاإلةدحت اللدهنةحت. 841- 

  .81 -80    10/2اإلبهىك اإلمقئة يحت جُف نصدل جلهنذ   
  .289 -287     13/2.  فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 842- 
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 حتقيق ادلناط يف التمويل تلستار الربومطلب الثاين: ادل

 حتقيق ادلناط يف عقد مع )ش    
  اة شددكحت تد اق  ا  إلئدام دذ نهجدا إب سلم هاى اإلدام ذ ن  شدكحت  ش ىل ااطئعت ا٢تةبحت ائق نعانئحت ح

ائهدا أبن  لدهىا  ئهد ن ٤تهدهً بعقد  جمداى  ١تد   ٜتد  بإل داة نبٌت ولدًت اوا    %15   وإل َتاتىن   % 85  
لةصددل نهجدا  وج٪تدا    حةد  جن اإلدام دذ إلد  أيخد  ند  ا مدد  الدجم  ش ٥تمئودحت اد  لجم اإلدام ذ نةدزا  

زم لدةكىىتةز ب دداة مدتئ ؤتىمبده ا٠تةداىي ئدام ذ حدمل اإلبةد  إل . بةهها  ش لميفخ هواإلبامذ  ا١تبٌت نامئزنا  ائق
جضدااحت  اإلدام دذ نقد اى الدم هاى  وادمل ا يتسدكدب نب ه   لهىا  حصحت اإلدام ذ ن  ا١تبٌت اه  ا قواة ٜت  

ن لدعد بةد  اإلدام دذ إلدد ش  إلد  يكدىن اف اهو  ائق دإليس ن  مةهحت اإلزاأ  يف اإلعقاى جن وم  . % 10  جُف
ا٩تووددت جن اإلدام ذ إلدد  ٮتاددد ادد اشددجد نقدد اى اإلواادد   ا١تدكبددحت كدد  لددمحت  جضددااحت جُف اإلدام ددذ امدد  ندد  ىاٝتددال 

شدداة  صدةب اإلدام دذ يف اي ومدت  ؤتىمبده إلدهٯتدهح  ش  حدمل اإل دداة ا٠تةداىي   اإلدام دذ كهدا ان .مةهحت اإلعقاى
نقدد اى اإلواادد   ا١تقدددى  يف بهددىك  جضددااحت جُفنقدد اى الددم هاى اإلدام ددذ   ا يتسبدد ه  واددمل   خددهل ا٠تهدد  لددهىا 

جضدااحت   ند   اأ  لدعد اإلعقداى جن ومد    % 10  جضدااحت جُف إله ن ندكبحت حىت  ىيدخ ٦تاىلدحت  ش  ٟتدمل اإل دداة  
اددب اإلمدداىيخ اإلدد ي ْتندد  الددم هاى اإلدام ددذ  % 1.5 -1 هاددبحت بددُت ب  كدد  دإلددي ىلددم حددمل اإل ددداة ا٠تةدداىيإل

 ه  ش  اإلعقاى.ي ًتي اة
يقصددد  بددده اإلبةددد   َف ه ددد  اددد م مدددىا   ددد ا اإلعقددد   وومدددىن تىمددد  اإل ددددكحت نإلددد خىل ٔت ئددده  ا٢تةبدددحتومددد  ىا  

وااددد   ىبىيدددحت بىلدددةئحت إلقدددض ٯته ددده اإلدام ددذ  ش  اإلادددماى و اإلمصددد  بدده  بدد   شدددداةاً  اٟتقةقددذ و٘تئدددي اإلعقدداى ٘تئكددداً 
 ٤تدنحت.

ٖتوددظ اإل دةخ ابدد  هللا بد  نهةدد   و ددص ومد    اإلزىمددانصدطوق  اٟتصددُت فداٌف  اقةدد  ا١تىمعدىن: ابدد  هللا بد  
ٖتودظ اإل دةخ ابد  هللا اإلبادام و دص كهدا   ٖتو ه: "اإلعق  ف ةح وانلمصها  مدااز ون اىى وما دحت نهد  دإلدي".

 . 843  ٖتو ه "٥تاإل   واىى ف حت اإلعق  وانلمصها "
م اإلدام ددذ واإلدديت اةجددا يبدد و ان  ةبددحت اإلدام ددذ حققددت نهددامل اإلمهىيدد  نإلاددماى اإلدبددىي  ودإلددي ٔتةددزا  الددج

حدنان إله ن  اىنحه  وك إلي نإله دد جُف اإلبةد  بغدَت اإلقةهدحت اإلادىمةحت وج٪تدا بطديقدحت توده  ىاا ا١تدال واإلددبح ايودا   
 ونا لبمل ٦تهى  شداا.

"٬تى  ان يص ى اح  اطدال اإل دكحت وا ا نئزنا ب دداة نىمدىأا  اإل ددكحت   اق  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت ا ه:
اهدد  اإلمصدددوةحت نإلقةهددحت اإلادددىمةحت او ٔتددا يمودددمل ائةدده اهددد  اإل ددداة  ون ٬تدددى  اإلىادد  نإل دددداة نإلقةهدددحت  خددهل نددد تا او

                                       
ا١تىضددددى : ادددد م مددددىا  شددددداة اإل دددددكحت نبددددٌت  ه 1410/ 12/ 6   اإلمدددداىيخ: 38اإلقددددداى ىمددددم   . قػػػػرارات اذليئػػػػة الشػػػػرعية مبصػػػػرؼ الراجحػػػػي843- 

  .73 -72   1  يفولًت اوا ن اىكحت ن  شدكحت لةكىىتةز
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انٝتةددحت"   دده ضددهان إلددداا ا١تددال و ددى ٦تهددى  شددداا  كهددا ا دده: "ن ٬تددى  جفدد اى الددجم ٦تمددا   ٢تددا خصددااص ناإلةددحت 
اة بعددض ا لددجم خصددااص تمعئددمل تدداأي جُف جاطااجددا ا وإلىيددحت اهدد  اإلمصددوةحت او اهدد  تى يدد  ا ىنح. و٬تددى  جاطدد

ا١تهددد  نددد  ُت و    844 ن ندددىى المدااةدددحت او الأاىيدددحت  نلضدددااحت جُف حقدددىق ا لدددجم اإلعاأيدددحت ن ددد  حدددمل اإلمصدددىيت"
  ا لجم ا١تهما   ١تا اةجا ن  اإل ئم.

 ونإله د جُف ٖتوظ بعض ا١تىمعُت ن   ةبحت اإلدام ذ ي جد ان إلم قةمل ا١تهامل اهد يف اإلهاحةحت اإلمطبةقةحت.

 حتقيق مناط الرت يف التمويل تلفا دة ادلسترتة   
مهددا ل ادد  اقدد  ا اٟتدداِف ندد  شدددكحت م ا  إل ددداة طدداادا   إل  مددىا  تقدد ه ادددض إل دددكحت المواددد اإلدام ددذ ادد  

اإلدام دددذ اقددد  المصددها  نددد  شددددكحت  يىمدد   ونددد    ُف اإلدام ددذ.جوانإلمزاندددا    ن  تهمقدد  ٔتىمبددده ٚتةدد  اٟتقدددىق 
وبعدد  ٘تئددي اإلطدداادا    و اإلطدداادا  يف اددًتا   نهةددحت نمماإلةددحت.اتاددئةم اإلطددااد  جُف نهدده  ا ا  اإلدد ه  او مددزةويدد ن   

  نئزم إل دكحت  ا  نإل داة. غَتجُف شدكحت  ا  ٔتبئ  نمومل ائةه  ائهاً أبن اإلعق    آمهشداةا تبةعجا بةعاً 
بدُت  ن  و  مصدها ٖتىيد  اقد  انلا ندد ا ول:   سانددي    ا اإلعددض ي دمه  ائدقنح ت ا٢تةبحت ان وم   
مىاادد  اإلصددةاغحت اإلوقجةددحت يف   دد ا ا نددد ن يمىااددمل ندد و  ةدده.قددىق جإلاٟتمزانددا  و إلهقدد  انبُف اإلدام ددذ  جندد   ا    ا 

واإلدام دذ    ن   اإلمعامد  بدُت وند     ن  و  ا  ا١تمعامدَ ي  اإلموالدخ بدُت  واإلب ي  اإل داذ إلهىبعحت  ا١ت ا ب ا 
: اإلىادد  ا١تهحددظ ندد  ا٢تةبددحت ا نددد اإل ددان. و حتةقىاادد  اإل دددااإلندد   تىااقجددا شددديطحتاٟتقددىق وانإلمزانددا   تئددي  دد  ٔت 

  به اإلدام ذ إل دكحت  ا . ا١تئمزمنإلمعام  
هئددي اإلطدااد  بعدد  فددهعجا  إلمنإلوااد   إل دددكحت  ا   اإلمهىيدد ُ  اإلعهئةدحتِ  قصددىأَ نان  ا٢تةبددحتونإله دد اةهددا لدبمل ىا   

ه. خةداىاً إل ددكحت  ا  يف اد م تهوةد ن تدًتك عاأيدحت اإل إلك  ظدواه ا  غَت نئزم بهص فديح إل دكحت  اماى وا  نإلبة ب 
ا١تخدديف  اهال نإلهةا   واإلهةحت  ذ نهدامل اإلموديدمل بدُت ا ك إلي و   نىى ٔتقاف  اا افن  اب اإلقاا   اإل داةحت وْت

اإلمهىيددد   و  ددددا إلعددد م انخدددمهل يف اإلطبةعدددحت انممصددداأيحت واإلهمددداال اإلادددئبةحت بدددُت  اإل دددداذ واٟتةئدددحت غدددَت ا١ت ددددواحت
إلدده اٟتكم ائددق اإلعهئةددحت أبهنددا ٘تىيدد  نإلواادد   ا١تاددمًت  ادداإلمهىيدد  نإلواادد   اإلصددد٭تحت و نإلواادد   ا١تاددمًت  بغطدداة شددداذ 

 . 845 افن ا٢تةبحت اإل داةحت َف تد ناىغاً ١تىااقمجا ائق   ه اإلعهئةحتاإلاابقُت ا ندي  وبهاة ائق   .ناىغ
واإلديت تدهص   د ه ا١تعانئدحت ند  خدهل نادئي اإلقااد   اإل دداةحتحققت ا٢تةبحت اإل دداةحت نهدامل اٟتةئدحت اإلدبىيدحت يف 

 ا نىى ٔتقاف  ا  جضااحت جُف نائي اإله د يف ا١تآن  اهجت اهجا. ائق ان

                                       
    4/1/2/14  و    3/1/6/2    اإلبهد    12. ا١تعةداى اإل دداذ ىمدم  ادلعػاي  الشػرعية ةبدحت االدبحت وا١تدامعدحت إلئهالادا  ا١تاإلةدحت اللدهنةحت. 844- 
 193- 197.  
ا١تىضدى : اد م مدىا  أخدىل شددكحت اإلدام دذ  ه 1412/ 11/ 10   اإلمداىيخ: 128اإلقداى ىمم   . مبصرؼ الراجحيقرارات اذليئة الشرعية 845- 
  .206 -205   1  يف ن  إلمصهة  اإلطاادا   يف اق  ن  شدكحت  ا  تمها ل ٔتىمبه ا  اق  ا ن  شدكحت  
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"ن ٬تدى  ان يكدىن أوى ا١تالادحت ٘تىيد  اقد  المصدها  ابددم بدُت نامصده     م  ماة يف ا١تعايَت اإل داةحت ا ه:و 
م قا  تئددي اٞتجددحت  لددىاة كددان دإلددي مبدد  اإل دددو  ام بعدد ه"  ومجددحت اخدددى  ون لددةها اهدد  انددزه ادد  لدد اأ نادد

و"نادمه  ادد م مددىا  ان تددمم اقددىأ او جمددداةا  انلمصددها  بصدىى  ٕتعدد  اإلعهئةددحت حةئددحت ائددق اإلمهىيدد  اإلدبددىي  ددى 
 . 846 ٕتهب اإلىمى  يف اإلدن او شبجمه او بةى  اإلعةهحت ادنحت"

 حتقيق ادلناط يف الشراء كالبيع مع تقييد العمالء   
ليفإلت شدكحت اإلدام ذ ا  حكم اتواق ن  شددكحت  ا  يادهح اةجدا إلئدام دذ ب دداة نهمندا  نهجدا  حدال 

كئها ٝت دت اإل ددول.  تىاد تئي ا١تهمنا  أبلعاى ٖت أ ا شدكحت  ا   واإليت لمه د يف جاطاة حام ن لعاى 
ٯتكد  و  ا  ائدةجم.   حت ُياهح إلئدام ذ ببةد  تئدي ا١تهمندا  إلعهدهة ٤تد أي  او اهدهة آخددي  بعد  نىااقدحت شددكو  

  ٢تا جحاإلحت اإلعههة اُف شدكحت اإلدام ذ إلممعان  نعجم نباشد .
وتددمم اإلصددوقحت إبىلددال شدددكحت  ا  جُف اإلدام ددذ تئكدد  او ادداك   نلددم اإلعهةدد  اإلداغددب نإل ددداة ندد  بةددان 

ل إلئههمندددا   وإلئ ددددكحت  ا  مبدددى  وإل ددددكحت اإلدام دددذ اإلب ددد  اددد  ن دددًتٍ   .واٟتادددم ائدددق ا لدددعاى شددددومل اإلبةددد   
  او ىاوجا ْتاب تىاد اإلائ  ْتام او ب و ه. اإلصوقحت 
اإلدديت  ومدد  ىا  ا٢تةبددحت ادد م مددىا  دإلددي  حةدد  تبددُت ٢تددا ان جمددداةا   دد ه ا١تعانئددحت ندد  فددة  ٘تىيدد  ا١تبةعددا   

فد ى مدداى ا٢تةبدحت اإل دداةحت بىمدىن خدددويف اإل ددكحت اهجدا خدهل لدمحت وهههددُت شدجداً  ومد  وااقدت اٞتهعةدحت اإلعهىنةددحت 
  إلي واإلمزنت اإل دكحت به.إلئ دكحت ائق د

اإل ددداذ نقًتحددحت شددداة ا١تهمنددا  ندد  شدددكحت  ا   مبدد  ٖت يدد  اإلعهةدد    بةعجددا ائددق  ومدد نت ا٢تةبددحت اإلبدد ي   
جن كددددان ٢تددددا غدددددض فدددد ةح يف  اإلعهددددهة  ون نددددا   ندددد  تقةةدددد  اإلبةدددد  ائددددق اإلعهددددهة ٔتىااقددددحت شدددددكحت  ا  ائددددةجم   

 . 847 دإلي
بعدض  د ه  حت كىهندا ن ٖتقدمل نهدامل ضدىابط ا١تداْتدحت  ومد  دكدد  حققت  ةبحت اإلدام ذ ا١ته  ند   د ه ا١تعانئد

: "ضددوى  اإلمدزام ا١تصداىل يف تطبةدمل بةد  ا١تداْتدحت إلآلندد نإل دداة نإلودىابط اإل كدحت ناكد   ائدق حتاإلوىابط ٣تهىاحت أإلد
 ئذ: اإليت ت جد أوى ا١تصدل يف اإلعهئةحت وتامبع  جإلقاة ٚتة  اابااجا ائق ا ند نإل داة ون    ه اإلوىابط نا ي

وأادد  ٙتدد  اإل ددداة نباشددد   -او بىكةدد  اهدده غددَت ا نددد نإل ددداة -تددىِف ا١تصدددل شددداة اإلاددئ  بهوادده .1
 نهه جُف اإلباا  أون تىلط ا ند نإل داة.

                                       
  .180  -170    2/1/3       اإلبه 11ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 846- 
ا١تىضددى : انتودداق بددُت شدددكحت اإلدام ددذ وشدددكحت  ه 1413/ 3/ 8   اإلمدداىيخ: 135  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي847- 

 . 226 -225   1  يف  ا 
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 تائم ا١تصدل اإلائعحت  ْتة  ت خ  يف ضها ه. .2

 . 848 جىااق ا١تامه ا  ا١ت بمحت إلعهئةحت شداة ا١تصدل اإلائعحت وتائهه جا ا" .3

ويدى اإلباح  ان ا١تخديف ٢ت ه ا١تعانئدحت يدمم ند  خدهل ا١تداْتدحت إلآلندد نإل دداة ند  حصدىإله ائدق اددض لدعد   
نددد ا١تداْتددحت إلآل إل ددداةحت ا خدددى إلبةدد  شددديطحت ٖتقةددمل اإلوددىابط ا سوٯتكدد  اإلقةددام بدد إلي ندد  خددهل ا١تدالدده  اٟت ي ددحت

ق اددددوض أبلدددعاى اإلادددئعحت لدددىاة كا دددت "٬تدددى  إلئعهةددد  ان ٭تصددد  ائددد  :حةددد  مددداة يف ا١تعدددايَت اإل دددداةحت  نإل دددداة
نىمجدددحت نٝتددده ا٠تدددا  او خاإلةدددحت نددد  اإلمىمةددده  واهددد  دإلدددي تعمددد  جىشددداأيحت وإلدددة  ٢تدددا فدددوحت ال٬تدددان  ويووددد  ان 
تكددىن تئددي اإلعدددوض نلددم ا١تالاددحت إلمعمدد  ج٬تددان ندد  اإلبدداا  ي دد  مااهددا جُف ا مجدداة ا١تدد   ادد أ  اةدده  اددفدا فدد ى 

اإلبةدد  تئقااةددا بةهجددا وبددُت اإلبدداا "  وكدد إلي: "٬تددى  ان يددمم تعامدد  ا١تالاددحت ندد  مددىان نإلقبددىل ندد  ا١تالاددحت ا عقدد  
اإلبداا  اد  طديددمل إلقداة اإلطددداُت وجبددام اقدد  اإلبةد  نباشددد  بعد  نهام دحت توافددةئه  كهدا ٬تددى  ان يدمم دإلددي اد  طديددمل 

١تمعدداىل ائةجددا جشددعاىي  إب٬تددان ومبددىل نمبدداأإلُت نإلكمابددحت او ا١تدالددئحت أبي شددك  ندد  اشددكال انتصددال اٟت ي ددحت ا
 .  849 بوىابطجا ا١تعدواحت"

 حتقيق مناط الرت بضماف نراء حصة الشريك برأس ماذلا  
بةد  وحد ا  نعةهددحت ب  منهةد  ىاا ندال نعدُتإلج  داة فدده وق اقداىي  اد  ازنده  إلهد ن  اإلدام دذ الموادد

مدد  أبإل ددكحت نعةهدحت  هئدمب ندامد ند  و اقاى ٦تئىك إلبهي  م   وائق ادض ومىأ   إلئداغبُت يف انلم هاى اللهنذ.
نددا  ند  ا مدد  اإلاددهىيحت يمهالدب ند لدة خئه مددزة اإلعقدداى ونإلمداِف داك ةقىم اإلصده وق ب ددداة مدزة ند  لد  لدهىيحت.

بهدي اإلن اضده ند ى مدىا  و جهدا يد وى اإلماداؤل حدىل   مدد .لمهداى اضها حت ن ائها ا ه إلة   هاك  .اشًتاه نهه
نئكةمده  ند بةد  مدزة ب او  قصدان  حدال ىغبمده أون  اأ  ناه ائةده اإل ي اعداإلبهو    داة ن  اإلصه وقاإل م  

    .او كئجا يف اإلعقاى
ند  فدىى اإلمهىيد   ضهان بهي  م  شداة حصحت اإلدام ذ بدداا نا٢تدا  ن دإلدي ا م مىا ا٢تةبحت وم  مدى  

 . 850   افن ُت اإل خىل يف   ه اإلعهئةحت أون اإلوهان ا١ت كىى افهنا ٕتى  حةهجانإلواا  
يف    و دددد ا اخدددد    ةبددددحت بهددددي اإلددددبهأ حةدددد  وىأ حتهددددامل اإلدددددن بوددددهان ىاا نددددال اإل دددددك١تٖتقةددددمل   دددد اويف 
: "ن ٬تى  ان يمعج  اح  طديف اق  ا١ت اىكحت ب داة حصحت شديكه ٔت   مةهحت اٟتصحت اهد  ج  داة اإل ددكحت  ضىابطجا

                                       
 .160    9/8.  اد اإلسالميقرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتص٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 848- 
  .112-108    2/1/4 و  3/1/2     8ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 849- 
  1  يفا١تىضددى : ج  دداة فدده وق إل ددداة اقدداى ه 1415/ 2/ 9   اإلمدداىيخ: 193اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي850- 
 د311 -310 
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 .   851 ب  يمعُت ان يمم ٖت ي  ٙت  اٟتصحت نإلقةهحت اإلاىمةحت او ٔتا يموقان ائةه اه  اإلبة "

 قيق ادلناط تلدخوؿ بشركة أكثر رأس ماذلا ربومحت
إلميفلدددددة  و٘تىيددددد  ج مدددددايف نددددداأ     ك   ال شددددددكحت ندددددا١تادددددا٫تحت ْتصدددددحت يف ىاا  حكدددددم الموادددددد اإلدام دددددذ اددددد 

  MBte   ةكددد  ا يت:ا٢ت وادددملأخدددان ادددىاأم اإلادددةاىا      اإلددديت ٗتئدددط نددد  اٞتدددا وإلُت إلمقئةددد  اإلمئدددىث اإلهددداتل اددد 
  ندددد  ا١تاددددا٫تُت  ندددد  مدددددوض بدددده اىاادددد     ٘تددددىل %14    داا نددددال شدددددكحت  ك بددددا١تاددددا٫تُت  ندددد ٘تددددىل    25%  
  قدوض ن  اإلبهىك اإلمناىيحت.٘تىل ب    %43    قدض ن  فه وق اإلمههةحت اإلصهااةحت  ٘تىل ب 13%  

  . 852  ىاا نا٢تا مدوض ىبىيحت نع م  اإل خىل   ه اإل دكحت حة  جن ا م مىا ا٢تةبحت  وم  مدى 
: "مددىا  انلددم هاى ومدد  مدداة يف امدداوى  ةبددحت اإل كددحت  اددمقةددمل ١تهددامل ماادد   اٟتكددم ا غئددب وا ويف دإلددي ٖت

بةعا وشداة  لجم اإل دكا  اإليت يكىن غدضدجا ا لالدذ ن ددواا  ون يزيد  حندم اإله دامل اددم اةجدا اد   ادبحت 
نددا ن يغموددد يف ا١تمبددى   وا دده % بهدداة ائددق اإلقىاادد  اإلعانددحت يف ان اٟتكددم إلكغئددب وا اددم وا دده يغموددد يف اإلمدداب  25

٬تدددددى  تبعدددددا ندددددا ن ٬تدددددى  الدددددمقهن. ويف  ددددد ه اٟتاإلدددددحت ٬تدددددب اإلدددددمخئص نددددد  اإلعااددددد  اإلهاشدددددئ نددددد   ددددد ه ا   دددددطحت 
"ان يبئد  جٚتداِف ا١تبئد  ا١تقدًتض نإلددن  لدىاة اكدان مدضدا طىيد  ا مد    اإل داةحت:عايَت ا١توماة يف    853 ا ىى "

جملهددى  الددجم اإل دددكا  ائهددا أبن   Market Capهددحت اإلاددىمةحت  % ندد  اإلقة30ام مدضددا مصددَت ا مدد   
 . 854 الي ا  نإلدن حدام نجها كان نبئغه"

عدددايَت ا١تبةههدددا امدددا     %25ويهحدددظ ان  ةبدددحت اإل كدددحت اشدددًتطت اددد م  اأ  حندددم اإله دددامل اددددم ائدددق 
امل إلددده اهدددد يف اخدددمهل ٦تدددا يددد ل ائدددق ان ٖتقةددمل ا١تهددد  ودإلدددي ىامددد  جُف ٖتقةدددمل نهددامل ا مددد   %30جُف    اإل ددداةحت

    .اإلمطبةقا  

 حتقيق مناط الرت يف ال ايدة تألجل مع ال ايدة تألرتح
المواددد  اإل دددكحت ادد  اهةدد  تعامدد  نعجددا ائددق اقدداى بعقدد  قمددَت نقدددون بىادد  نإلبةدد   وندد  قخددد اإلعهةدد  

ا فدددئةحت نددد   اأ  اددد  اإلاددد اأ تقددد م بطئدددب  ٗتودددةض نبئددد  ال٬تددداى اإل دددجدي  وجطاإلدددحت نددد   اإلمعامددد  اددد  ا١تددد   
  ا ىنح.

  ندد  ادد م مددىا   اأ  جطاإلددحت ندد   اإلمعامدد    وكدد إلي مددىا ٬تدداى اإل ددجدينبئدد  الومدد  مدددى  ا٢تةبددحت مددىا  ٗتوددةض 
                                       

 .73    242  اإلوابط ىمم. الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 851- 
    اإلد خىل يف ن ددو  ند  شددكحت  ك ا١تىضدى : ه  1413/ 3/ 8   اإلمداىيخ: 136  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي852- 
 .227   1يف
 .116    3/4 . فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 853- 
 .356    3/4/3   اإلبه   21ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 854- 
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ا ىنح ا  اإلعقد  ا فدئذ   ن حقةقمده بةد  ندآن وجن ٝتدذ آمداىا اقد ا  ٦تدا ٬تعد  اي  اأ  اةده أاخئدحت يف نن 
 .   855 اإلدن

: "ن ٬تدى  اشددًتامل  اأ  ائددق ومداة يف ا١تعددايَت اإل دداةحت ا دده  نقافدد ا نإله دد يف ا١تددآن ويف  د ا ٖتقةددمل إلئههدامل 
: "ن ٬تدى  م وإلدحت  دهامداة يف امداوى  ةبدحت اإل كدحت  كها   856 ا مد  يام قجا ا١تامد يف حال اإلميفخد يف اإلا اأ"

 . 857 أيىن ا١تداْتحت او غَت ا بزاأ  نق اى اإل ي  و اأ  ا م "

 بح ما   يضمنحتقيق مناط ر  
وطديقدحت تهوةد  اهئةدحت اإلبةد    وبةعه ائق شدكحت  ا   داة ومىأ إلئطاادا  إلخطان  يف نوهىن ا٢تةبحت    د 

تبددُت ٢تددا ان ومددىأ اإلطدداادا  اإلدد ي يوددخ يف طدداادا  شدددكحت  ا  ن يدد خ  يف نداحدد  اإل ددداة او اإلبةدد  و   واإل ددداة
 اد ما٢تةبدحت  ىا إلد ا   يف ضدهاهنا   ون يد خ  هاطد إلد  تادمئهه وإلد  تم هد  ٥تد  حةد  جهندا شددكحت اإلدام دذ عجد   ب

ىواه ابدى أاوأ واإلًتند ي ومدال:  " يوه  ا  ىبح نا َف "  ملسو هيلع هللا ىلص مىا  اإلمعان  نإلصىى  ا١تعدوضحت  اق  هنق ىلىل هللا 
 .   858 ح ي  حا  ف ةح

ند   د ه ا١تعانئدحت  وَف َف يوده  اههعدت  حققت  ةبحت اإلدام ذ نهامل ا م اإلقبض واإلد ي يداول جُف ىبدح ندا
 ددده يددددى ان إلئقدددبض نعدددايَت يطئددد  اإلباحددد  ائدددق نودددهىن ا٠تطدددان  يف  ددد ا اإلاددداال كىهندددا َف تددد كد اةددده  غدددَت ا 
"يم قدددمل اإلقدددبض اٟتقةقدددذ يف   ومددد  مددداة يف ا١تعدددايَت اإل دددداةحت:  جن ٖتققدددت اددده ندددا   نددد   ددد ه ا١تعانئدددحت وضدددىابط 

بعد  تعةةهده إبحد ى  -١تهقىل ا١تعُت وا١تهقىل ا١تىفىل يف اإل ندحتهذ يف اكا١تهقىل نإلمائم اٟتاذ. ويمم اإلقبض اٟت
نإلمخئةدحت بةهده وبدُت ا١تادم مل ائدق ومده يدمهك  بده ند  تادئهه ند  غدَت ندا   وإلدى  -اإلطدق ا١تمعاىل ائةجا إلئمعةُت

 ى َف ٭تصدد  اإلهقدد  واإلم ىيدد   لددىاة اكددان ٦تددا يمهدداول نإلةدد  ادداأ   ام كددان ٦تددا ي ددًتمل اةدده اإلمىاةددحت  الادددا   إبحدد
اإلىح ا  اإلقةالةحت اإلعداةدحت: اإلكةد  او اإلدى ن او اإلدزى  او اإلعد  و٨تى دا  ام كدان ند  اإلادئ  اإلديت ن يعمد  اةجدا شدذة 

 .   859 ن  دإلي إلع م جنكا ه او ن  جنكا ه إلكهه َف يدا  اةجا اإلمق يد  ن   بة  اٞتزال"

ةدا  وندمد  دإلدي اإلعددل : "٬تدى  ان يكدىن اإلقدبض إلئادئعحت حادةا او حكهوماة يف ضدىابط بهدي اإلدبهأ ا ده
ا١تعم "  ون  دإلي ا ه: "يعد  تعةدُت اإلزيدت ْتصدحت ن دااحت ند  فدجديل نعدُت يف بىىفدحت  يدت اإلهخةد  مبودا نعمد ا 

                                       
ا١تىضددى : ادد م مددىا  اإلددزاأ  يف ا مدد  ندد  ه  1419/ 1/ 15   اإلمدداىيخ: 299اإلقددداى ىمددم   . الراجحػػيقػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ 855- 

  .  454 -453   1  يفاإلزاأ  يف ا ىنح
 .137    6/3   اإلبه   9ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 856- 
 . 136    8/4  .فتاكل ندكات ال كةاإل كحت.  ٣تهىاحت أإلحت857- 
وبةعده ائدق شددكحت  ا١تىضدى : شدداة ومدىأ إلئطداادا    ه1411/ 8/ 29   اإلمداىيخ: 67  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي858- 

  . 129   1  يف ا 
 .308    3/3   اإلبه   18ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .الشرعيةادلعاي   ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 859- 
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شدداا"  ائهدا أب دده: "٬تدب ان يكددىن اإلقدبض إلئاددئعحت نهمندا  هددده ن مقدال اإلوددهان ند  اإلبدداا  ا ول إلئبهدي  ونهدده 
 .   860 "جُف اإلعهة   ويكىن دإلي واض ا يف ك  ا مقال

 الصوريةادلطلب الثالث: 

 حتقيق مناط الصورية بشراء الوكيل تسم الشركة لو   
اناددب ا١تدد يد اإلعددام إلئعهمددا  ا٠تاىمةددحت ادد م الإلددزام بم ىيدد  ا١تاددمه ا  وواثاددمل نئكةددحت اإلبودداا  اإلدديت  طئددب

إل دداة  ن جدااه ه وكدةهً ت ًتيجا شددكحت اإلدام دذ نٝتجدا  وج٪تدا ٭تدى دا اإلبداا  نلدم ا١ت دًتي ند  شددكحت اإلدام دذ كى د
 إل دكحت اإلدام ذ. ائق نامه ا  واثامل ا١تئكةحت ا ه اشًتى   ه اإلبوااحت بىفوه وكةهً  وب وىه يكمب

وبعددد  قنددد  ا٢تةبدددحت وندامعمجدددا إلهصددددى  انتوددداق اإلعدددام إلئهمدددامد  ن١تداْتدددحت مدددددى  اددد م ا١تىااقدددحت ائدددق  دددد ا "
ا  إلمهئكجدددا إلئبوددداا  اإلددديت ٖتىيجدددا  ددد ه اإلىاثادددمل اإلطئدددب  حةددد  جن كمابدددحت اإلىاثادددمل نلدددم شددددكحت اإلدام دددذ  دددى جهبددد

  وادد م اإلددهص ائةدده يدداأي نإلعهئةددحت جُف اإلصددىىيحت  خصىفددا وان اإلطدددل ا١تقابدد   ددى ا١تاددموة  نمعدداىل ائةدده أوإلةدداً 
 ."ن    ه اإلبواا  حة  لماول جإلةه نئكةحت اإلبواا 

صدُت  و دص ٖتو ده: "ٖتودظ: ا١تىمعىن: ابد  هللا بد  اقةد   ابد  هللا بد  نهةد . ومد  ٖتودظ اإل دةخ فداٌف اٟت
 . 861  بع م ا١تىااقحت افه"

وم  حققت  ةبحت اإلدام ذ بد إلي نهدامل ا١تهد  ند  اإلصدىىيحت ا١توودةحت إلئ دندحت  ؤت د  دإلدي اخد    ةبدحت بهدي 
اهد  شدداة اإلبهدي اإلادئعحت يف ا١تداْتدحت  -اإلبهأ  حة  بةهت ا ه: "ن ٬تدى  تادنة  اإلىاثادمل او اإلعقدىأ او ا١تادمه ا 

دكدد اٝتده اةجدا جملددأ الحاطدحت"  إلكد  لدبمل  نلدم ا ندد نإل دداة نامبداىه ناإلكدا ٢تدا  إلكد  ٬تدى  -ن  اإلباا  ا ول
جمدداة  "تانة  اإلائعحت يف ا١تداْتحت بغَت الم اإلبهي  ونئكةحت اإلادئعحت ٖتصد  إببددام اإلعقد   واإلمادنة  ٣تددأ واما   

  ويبد و ند  دإلدي اهندا ادمدت بدُت جبددام اإلعقدىأ اإلديت ٖتصد  اةجدا ا١تئكةدحت وبدُت تادنة   862   انذ إلمىهةمل ا١تئكةحت"
 ص  اةجا اإلمىهةمل.اإلائعحت اإليت ٭ت

 حتقيق ادلناط يف توكيل العميل 
 ددداة لددةاىا  نإلمقاددةط ادد  طديددمل اإل دددكحت  ب المواددد  اإل دددكحت ادد  ندد ى مددىا  مةددام احدد  كبدداى اإلعهددهة 

                                       
   85  و  69  و  64اإلوددابط ىمددم   .الضػػوابا ادلستخلصػػة مػػن قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية لبنػػك الػػبالدانا دحت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت إلبهدي اإلددبهأ. 860- 
 29- 33 .  
  1  يف دددد. ا١تىضدددى : شدددداة اإلىكةددد  نلدددم اإل ددددكحت1410/ 8/ 4    اإلمددداىيخ:31   اإلقدددداى ىمدددم  . قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية مبصػػػرؼ الراجحػػػي861- 
 62- 63  . 
 . 33    83  و  84اإلوابط ىمم   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 862- 
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ا١تطئدىن  بم  ي  والمهم اإلاةاىا  نباشد  ن  اإلىكة   ون    يمم ٖت ي  مةهدحت اإلقادط اإلادهىي يوىض ائق ان 
   .نهه

أخدددىل  نددد  ن اإلدام دددذ إلددد  يقدددىم نإلمزاندددا  ووامبدددا  اإلبددداا  شددددااً   م مدددىا  دإلدددي ومددد  ىا  ا٢تةبدددحت اددد 
اإلعهئةدحت فدىىيحت تادًت  ٬تعد اإلصدىى  ا١تقًتحدحت وادمل  تىكة  ا١ت ًتياهو  ائق ان  ه ٢تا ضها  او  هاإلاةاىا  يف نئك

 . 863 ىبىاً  ٘تىيهً 
يف نداْتحت اإلادةاىا  ان يىكد  اإلعهةد  وجُف   ا د بت  ةبحت اإلبهأ حة  ماة يف ضىابطجا: "ن ٬تى  إلئبهي 

ا ند نإل داة يف شداة لةاى  ٟتاان اإلبهي  ون ٬تى  إلئعهة  ا ند نإل دداة ان يىكد  اإلبهدي يف شدداة لدةاى   ةابدحت 
اهدده"  كهددا مدداة اةجددا ا دده: "ن ٬تددى  إلئبهددي ان يىكدد  اإلعهةدد  نإل ددداة إلصدداٌف اإلبهددي    يبةدد  اإلعهةدد  إلهوادده بدددبح 

    864 يف ح وأ لق  نمومل ائةه  و ى نا يعدل ن١تداْتحت ا١ت وى "٤ت أ ونمومل ائةه 

وكا ددت  ةبددحت اإل كددحت امددا   دإلددي    نهعددت نهدده ٖتددت ناددهق ا١تداْتددحت ا١تدد وى  ضدده  لددق  واحدد   حةدد  
المه   اون ائق "مىا  تىكة  اإلبهي إلئعهةد  نإل دداة نإلىكاإلدحت اد  اإلبهدي ائدق الداا ان يبةد  إلهواده ندا اشدًتاه 

وددمل ائةدده ناددبقا ودإلددي يف حدد وأ اإلاددق  ا١تموددمل ائةدده    دد ا ىاي ا غئبةددحت " ويف ا٢تددانش ته ددد بدددبح ٤تدد أ ونم
  اإليت مة     ه اإلومىى  وم  ماة اةجا: "ان تئي اإلومىى  ذ يف اإلمىكةد  بىمده ادام يف اإلبةد   9/7 اإلومىى ىمم  

داْتدحت  دإلدي  ن إلبةد  ا١تداْتدحت اامبداىا  ا١تطئمل  واهنا ن تمهاول حاإلحت تىكة  ا١تصدل إلعهةئه ا ند نإل داة يف بة  ا١ت
خافدددحت ٗتمئددد   دددا اددد  اإلبةددد  ا١تطئدددمل  حةددد  ٬تدددب ان يكدددىن إلئهصددددل اةددده أوى نى  الالدددذ يف شدددداة اإلادددئعحت 
إلهواه اون وتائهجا   بةعجا إلآلندد نإل دداة إلهبمعداأ اد  فدىى  اإلمهىيد  اإلدبدىي  وإلكدذ ن ٗتمودذ فدىى  اإلودهان 

اإلئنهددحت ا خدد  نإلددداي اإلقاادد  بعدد م مددىا   دد ا اإلمىكةدد  ٓتصددى  بةدد  ا١تداْتددحت إلآلنددد اإلدد ي ٭تدد  بدده اإلدددبح. إلدد ا ىا  
 .   865 نإل داة"

و دد ا ي جددد ان إلم قةددمل ا١تهددامل اهددد يف اخددمهل اإلمطبةقددا  حددىت ضدده  ا١تالاددحت اإلىاحدد    وا دده ندد  جنعددان 
 اإله د ٯتك  اإلع ول اها لبمل وٕت أ ا١تهامل اةه.

 ادلقابل )الواعد تلشراء حتقيق ادلناط يف صور توكيل الطرؼ 
  بةهدددت ا٢تةبدددحت ان ندددد نإل دددداة  يف اهئةدددا  ا١تداْتدددحتو ا اتىكةددد  اإلطددددل ا١تقابددد   اإلىااددد  نإل دددداة  يف حكدددم 

                                       
بم  يد    ددكحت ا١تىضدى : تودىيض ا١ت دًتي ند  اإل  1413/ 7/ 29   اإلمداىيخ: 151 اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي863- 

 . 248   1  يف هوالمهم نا لة ًتي
 -31     82  و  73اإلودابط ىمددم   .الضػوابا ادلستخلصػة مػػن قػرارات اذليئػة الشػرعية لبنػك الػبالدانا دحت ا٢تةبدحت اإل دداةحت إلبهدي اإلدبهأ. 864- 

33. 
 .159 -158   9/7    و90    6/7  .لل كةفتاكل اذليئة الشرعية ٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 865- 
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غاإلبددا.  ئصددىىيحتإل كمئددي اإلدديت تدداأي   لدد اً إل ىيعددحت اإلدددنإلكدد  ٘تهدد  بعددض فددىىه ١تآنتدده   فدد  يف اإلمىكةدد  اٞتددىا ا 
ي جدد اهندا و ا ندد نإل دداة ا١تادهق بدد  اإلطددل ا١تقابد   اإلئعهةد  اإلىااد  نإل دداة  دام ذتىكة  اإلونإله د يف فىى 

اإل ا ةدحت: تىكةدد  و   اإلصدىى  ا وُف: تىكةد  اإلطدددل ا١تقابد  نإل دداة واإلقددبض واإلبةد  ائدق  وادده.لدب  فدىى واددمل ا يتس 
اإلدابعددحت: و   واإلبةدد  ائددق  وادده.اإل اإل ددحت: تىكةدد  اإلطدددل ا١تقابدد  نإلقددبض و   اإلطدددل ا١تقابدد  نإل ددداة واإلبةدد  ائددق  وادده.

  ا٠تاناحت: تىكة  اإلطدل ا١تقاب  نإل داة واإلقبض أون اإلبةد  ائدق  واده.و   تىكة  اإلطدل ا١تقاب  نإلبة  ائق  واه.
  اإلاابعحت: تىكة  اإلطدل ا١تقاب  نإلقبض اقط.و   اإلااألحت: تىكة  اإلطدل ا١تقاب  نإل داة اقط.و 

إل ىيعدددحت  لدد اً  وٖتدٯتجدددا ستىكةدد  اإلطددددل ا١تقابدد  نإلبةدد  ائدددق  وادده قا١ت ددمهئحت ائددداإلصددىى ا ىبددد  ا وُف وٖتدددم 
اإلصىى  ا٠تاناحت ا١ت مهئحت ائق تىكة  اإلطدل ا١تقاب  نإل داة واإلقبض اا٢تةبحت ن تدى اإلعه   دا لد اً وانا   اإلصىىيحت.
لددمه د ا٢تةبددحت يف   حةهجدا  جن اإلعهةد   وادده  إلئمعاند  ندد  ا١تددىىأطديددمل  إلئدام دذ  يكدد اددفن َف ايودا  اإلصددىىيحت إل ىيعدحت 

تىكةدد  اإلطدددل  ا١ت ددمهئمان ائددق اإلصددىى  اإلااألددحت واإلاددابعحت وانددا   وددهان ادد م فددىىيمجا.إل كدد  حاإلددحت ائددق حدد  
ائددق  مددبضمددبض اإلعهةدد  إلئاددئعحت ا دده  ائددق ان يدااددق يف ادده نددا   نهجددا  ا١تقابدد  نإل ددداة اقددط او نإلقددبض اقددط

جن بعددددد  اإلبةددددد  ائةددددده نددددد   ااو الدددددمجهك ابةعددددد اإلعهةددددد  تصددددددلاددددد م  توددددده  اوىاق ا١تعانئدددددحت حت  نددددد لدددددبة  ا نا ددددد
 . 866 دام ذاإل

ؤت   دإلي اخ    ةبحت بهي اإلبهأ حة  ماة يف ضىابطجا ا ده: "ن ٬تدى  إلئبهدي ان يىكد  اإلعهةد  نإل دداة 
إلصاٌف اإلبهي    يبة  اإلعهة  إلهواه بدبح ٤ت أ ونمومل ائةه يف ح وأ لق  نمودمل ائةده  و دى ندا يعددل ن١تداْتدحت 

وى " وكدددد إلي وىأ اةجددددا: "ن ٬تددددى  إلئبهددددي ان يىكدددد  اإلبدددداا  ا ول او ا نددددد نإل ددددداة يف تاددددئةم اإلاددددئعحت ٤تدددد  ا١تدددد 
 .   867 ا١تداْتحت"

بةهها د بت  ةبدحت بةدت اإلمهىيد  اإلكدىييت جُف مدىا  تىكةد  مجدحت ب دداة بودااحت  ند  نهعجدا ند  اإلبةد  إلهوادجا 
إلي جن كان اإلد ه  ٤تد أا نادبقا ند  مبد  ا١تىكد   إلئمعاىض بُت ان تكىن ناعحت ون ًتيحت بهو  اإلىمت  واما   د

  و دد ا اقدد  الددم هت  868 ندد  ندااددا  ان يقمصددد أوى ا١تىكدد  ائددق ٘تىيدد  اإلصددوقحت بدد  ٬تددب ان يكددىن إلدده أوى اةجددا
 حاإلحت ٖت ي  اإلاعد نابقا ن  مب  ا١تىك  ايفما تا  ن  مة  ظجىى أوى إلئهىك  يف ا١تداْتحت. 

ود بدددت  ةبدددحت اإل كدددحت جُف ان: "ا فددد  يف اقدددىأ ا١تداْتدددحت اددد م مدددىا  تىكةددد  اإلبهدددي اإلىااددد  نإلقةدددام نإل دددداة 

                                       
ا١تىضى : حكم تىكة  اإلطدل ا١تقاب   اإلىاا  ه  1421/ 10/ 30   اإلماىيخ: 431 اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي866- 

  .  643 -642   1  يفنإل داة 
 -31    87  و  82اإلودابط ىمددم   .اذليئػة الشػرعية لبنػك الػبالدالضػوابا ادلستخلصػة مػػن قػرارات انا دحت ا٢تةبدحت اإل دداةحت إلبهدي اإلدبهأ. 867- 

33. 
 -356    370  و  369ىمدم اإلاداال    .الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصػادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 868- 

357. 
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واإلماددئم   ن دإلددي يوقدد  اهئةددحت ا١تداْتددحت نعها ددا و٬تعدد  اإلبهددي بعةدد ا ادد  اي ٥تدداطد  وادد  ٖتهدد  اإلوددهان اإلدد ي 
يف بعض ا نىى ن   ان يكدىن إلئبودااحت ٔتىمبه يطةب إله اإلدبح. وإلك  ٯتك  مبىل تىكة  اإلىا  نإل داة كالم هاة 

وكةددد  ىٝتدددذ ن ٯتكددد  تادددىيمل اإلبودددااحت إلغدددَته  ون ددد  اٟتدددان  اإلددديت يادددهح اةجدددا اإلمىكةددد  توددداأي ٖتهةددد  اإلبودددااحت 
ضددديبمُت نددد  نلددم اإلبهددي ونددد  اخدددى نلددم اإلىاادد  ا١ت ددًتي... اوددذ ن دد   دد ه انلددم هاةا  ٬تددى  تىكةدد  اإلىاادد  

   واإلقدددداى 5/11 ددداى اإل دددداذ  دددا مبددد  تهوةددد  ا"  واكددد   دإلدددي يف اإلقدددداى  نإل دددداة ون بددد  نددد  اطددده  ا١تام
 5/12  869 . 

واصئت ا١تعايَت اإل داةحت يف ا١تايفإلحت ا  بت جُف ا ه: "٬تى  إلئىكة  ان ي ًتي ن  ا١تىك  نا اشًتاه إلده ودإلدي 
يف ضدهان اإلىكةد   إب٬تان ند  اإلىكةد  ومبدىل ند  ا١تىكد  ْتةد  ن يمد اخ  اإلودهاانن  وتصدبح اإلادئعحت بعد  اإل دداة

 "  ونإله ددد اةدده اقددد   ددص ائددق ا ددده: 3/1/5  ب دديفن ا١تداْتدددحت اإلبهدد   8بصددومه ن ددًتا. ويه ددد ا١تعةددداى اإل ددداذ  
"٬تدب اإلوصد  بدُت اإلودها ُت: ضدهان ا١تالادحت  وضدهان اإلعهةد  اإلىكةد  اد  ا١تالادحت يف شدداة اإلادئعحت إلصداٟتجا  

ْتددحت إلآلنددد نإل ددداة ندد  خددهل الشددعاى ندد  اإلعهةدد  بمهوةدد  ودإلددي بمخئدد  ندد   بددُت تهوةدد  اإلىكاإلددحت وجبدددام اقدد  ا١تدا
 .    870 اإلىكاإلحت واإل داة    الشعاى ن  ا١تالاحت نإلبة "

  و٦تا لبمل ي جد جُف ان إلم قةمل ا١تهامل اهد يف اخمهل اإلمطبةقا .

 العينة كعكس العينةحتقيق ادلناط يف : ادلطلب الرابع

 ادلاجر حتقيق مناط عكس العينة يف االستئجار لتأج 
 المبناى اُت نا ن  شخص    جااأ  قمَت ا ائق  و  اإل خص  ن  ى هجا. ليفإلت اإل دكحت ا  حكم 

وىا  ا٢تةبددحت اددد م مددىا  دإلددديس حةددد  جهنددا فدددىى  نددد  فددىى اكددد  اإلعةهددحت ادندددحت  ومددد  مددال بم دددده اإلعةهدددحت 
وبةهدددىا ان اكددد  اإلعةهدددحت  يف ٖتدٯتجدددددددا   ٚتجددىى ا ددد  اإلعئدددم  نادددم إلُت بهصددى  فددد ة حت ندويدددحت اددد  ىلددىل هللا 

 .   871 كاإلعةهحت يف اٟتكم نإلم ده
: "٬تددى  إلئهادميفمد جمدداى  اإلعددُت ١تاإلكجدا  وادده يف ندد   يف ا١تادديفإلحت حةدد  بةهدت ا دده ا١تعددايَت اإل دداةحتواصدئت 

المدداى  ا وُف أبمدد  ندد  ا مددد  او ٔت ئجددا او أبك ددد نهجددا جدا كا ددت ا مددد ن نعنئمددُت. ون ٬تددى  دإلددي جدا كددان 
 يًتتب ائةجا اق  اةهحت: بمغةَت يف ا مد  او يف ا مد   ن د  ان تقد  المداى  ا وُف ٔتاادحت أيهداى حاإلدحت    يامد دا
ا١تاددميفمد جُف  وددد  ا١تدددامد ٔتااددحت وا دددد  نامئدددحت  او ان تقدد  المددداى  ا وُف ٔتاادددحت وا ددد  نامئدددحت   تقددد  المددداى  

                                       
 . 143 -139    5/9 . فتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 869- 
  .394و  112     6/1/4   اإلبه   23ىمم  ا١تعةاى اإل داذ  .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 870- 
الددمبناى اددُت ندد  شددخص   جادداأ   ددد  ا١تىضددى : 1409/ 10/ 15   اإلمدداىيخ: 4. اإلقددداى ىمددم  قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي871- 

  .  21   1  يف ا ائق  و  اإل خص ن  ى   اإلعُتقمَت 
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اإل ا ةددددحت ٔتااددددحت  قدددد ا  او ان تكددددىن ا مددددد  يف المدددداىتُت واحدددد    غددددَت اهنددددا يف ا وُف نامئددددحت ب ددددجد  ويف اإل ا ةددددحت 
 .  872 ب جدي "

  نهجدا ندا خدديف اد  اكد  اإلعةهدحت ونهعدت ندا أخد  اةجدا  ويف ونإله د يف   ه اإلصىى يب و ان ا٢تةبحت امدا  
  دإلي ٥تديف إلبعض اٟتان  اإليت م  تق  إلئخدويف ن  اإلودااب ما ى ةا او غَت دإلي ٦تا ٖتمامه اإلصىى اٞتااز . 

"بةددد  لدددئعحت أبمددد    شدددداؤ ا نددد  ا١ت دددًتي أبمددد  نددد  ٙتهجدددا  ادادددت  ةبدددحت بهدددي اإلدددبهأ بةددد  اإلعةهدددحت أب ددده: ومددد  
: بةددد  لددئعحت بهقددد    شددداؤ ا ندد  ا١ت دددًتي أبك ددد ندد  ٙتهجدددا آمددهس وكه٫تدددا -اكددد  اإلعةهددحت أب ددهواداددت  - قدد ا.
 .   873 ٤تدم"

 حتقيق مناط عكس العينة يف نراء األسهم نقدا كبيعها آجال دلالكها األكؿ
٦تئىكدحت إلئ وإلدحت    بةعجدا  الد  اندز نةزا ةدحت اإل وإلدحت ب ددااجا الدجهحكم نادا٫تمجا يف المواد  اإل دكحت ا  

 ائق اإل وإلحت ب ه  اك   ائق ان تقىم اإل وإلحت با اأ مةهمجا بع  اًت  ن  اإلزن .
اإلم ددد يد نددد   ومددد  ىا  ا٢تةبدددحت ان  ددد ه اإلصدددىى  اكددد  اإلعةهدددحت ادندددحت شددددااً  واإلددديت مددداة اددد  اإلهدددل     

تم تلػ رع كتػركتم امهػاد سػلا ه "إذا تبػايعتم تلعينػة كأخػذذ أذانب البقػر كرضػي اإلمعان   ا  حة  مال 
ح ي  ف ةح ىواه النام اٛتد  وابدى أاوأ  كهدا ا ده مداة  عليكم ذالن ال ين عو نيء حىت ترجعوا إا دينكم".

يف ٖتدٯتجا ا   احاأي  ا  ام ا١تدانهُت ااا دحت وابد  ابداا وا د  مهنع هللا يضر  ومد   دص اإلعئهداة ائدق ان اكد  اإلعةهدحت  
 . 874 كاإلعةهحت يف اإلم ده

"ن ٬تدى  اممهدا    ؤت   دإلي اخ    ةبحت بهي اإلبهأ ٤تققحت نهدامل اإلددن يف اإلعةهدحت حةد  مداة يف ضدىابطجا:
اإلعقىأ ائق ومه ياول جُف اإلدن  كيفن ي ًتي شخص لئعحت ن  نا  بد ه  نامد    يبةعجدا ائةده بد ه  حدال امد  

 . 875 ام  اك د ن  اٟتال"ن  ا١تام   او يبة  لئعحت ائق شخص ب ه  حال   ي ًتيجا نهه ب ه  ن

 حتقيق مناط عكس العينة تلشراء من نركة شللوكة لآلمر تلشراء 
لدديفإلت اإل دددكحت ادد  نئكةددحت ا نددد نإل ددداة ٞتددزة ندد  شدددكحت ا١تددىىأ ناإلددي اإلبوددااحتس نامواددد  جن كددان يدداأي 
دإلي جُف ا م المقهل اإل نم ا١تاإلةحت إلكد  ند  اإل خصدُت  ونماداائحت اد  نقد اى اٞتدزة ا١تهئدىك ند  ا ندد نإل دداة 

                                       
 .133    3/4   اإلبه   9ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 872- 
 .39 .  118اإلوابط   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 873- 
اد م مدىا  نادا٫تحت اإل ددكحت يف لدد  ا١تىضدى :   دد  1409/ 10/ 15   اإلمداىيخ: 15  اإلقدداى ىمددم  . قػرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي874- 

 .39 -38   1 ةحت اإل وإلحت ب دااجا  لجم شدكا   يفاإلعنز يف نةزا
 .38 .  115اإلوابط   .من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدالضوابا ادلستخلصة انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 875- 
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 ا١تاأي إلئ كم بع م المقهل اإل نم ا١تاإلةحت او المقه٢تا.
كددان ا نددد نإل ددداة ناإلكدداً إلئ دددكحت ا١تددىىأ  واوضدد ت ا٢تةبددحت اإل ددداةحت يف فددىى بةدد  ا١تداْتددحت إلآلنددد نإل ددداة جن  

إلئبودداا  نئكدداً كددانًه  اا١تعانئددحت ن ٕتددى   هنددا اكدد  اإلعةهددحت  واكدد  اإلعةهددحت كاإلعةهددحت ا١تهجددذ اهجددا شدددااً  وكدد إلي 
  اددفن     غئددب ك كدم اإلكدد  وادمل اإلقاادد   اإلوقجةدحتاٟتكدم جن كدان ا نددد نإل دداة ٯتئددي اغئدب اإل دددكحت   ن حكدم ا

كان ا ند نإل داة ٯتئي مزةاً يادَتاً ند  اإل ددكحت ااإل دا د مدىا   د ه اإلعهئةدحت  ند  اإلميفكد  ند  اد م ومدىأ فدىىيحت 
 . 876 توا  اإلعهئةحت

"ن ٬تدددى  ان   ؤت ددد  دإلدددي اخددد    ةبدددحت بهدددي اإلدددبهأ ٤تققدددحت نهدددامل اإلددددن يف اإلعةهدددحت حةددد  مددداة يف ضدددىابطجا:
 . 877 اإلباا  ا ول يف ا١تداْتحت  ى  واه اإلعهة  ا ند نإل داة او وكةئه"يكىن 

  دلراةة أك ادلشاركة ا جل تيف حتقيق مناط ملكية ام ء اليس  
عهةد  لدئعحت ٯتئكجدا او ٯتئدي اك د دا بد ه  حدال اإلند  اد م مدىا  اإل دداة  مدى  ا٢تةبحت يف ا١تداْتدحت او ا١ت داىكحت  

  ن  اإلبةى  اإلدبىيحت. ن دإلي ن  بة  اإلعةهحت  و ذ ب ه  نام س   إله جا  بةع 
جدددا  ويقددد ى اٞتدددزة اإلةادددَت بهادددبحت نهجن كدددان اإلعهةددد  ٯتئدددي مدددزةاً يادددَتاً   ن ندددا   نددد  بةعجدددا ائةدددهائهدددا ا ددده   
  ايفم س  هنا ام  ن  اإل ئ   ويف اٟت ي :  واإل ئ  ك َت . % 30

ندا كيفحد  تكدىن نالادحت اإلعهةد  او شددكمه نلدم  كديفناإلم ة  ائق بةد  اإلعةهدحت    ا م مىا  كها بةهت ا٢تةبحت
إلمئددي  آمدده ان تبةدد  حددال ائهجددا ئ دددكحتإلن ٬تددى  ويف  دد ه اٟتاإلددحت إلئعهةدد   وادده   حتةددإلكدد  نئكةمجددا اٟتقةق  اماىبدده

  . س  ن دإلي ن  بة  اإلعةهحتا١تاإلي اٟتقةقذ ٢تا اإلعهة داك ن    ا١ت اىكحتاشًتته ن١تداْتحت او  ا١تالاحت نا
ند  كى ده  ناإلكدا حقةقةدا ٢تدا كئجدا او اك د دا    جن كدان ١تد  كا دت اإل ددكحت نٝتدها   ند  بةعجدا ائها ا ه ن ن  

ويف دإلدي      ن دندحت كد  نهجهدا نادمقئحت اد  دندحت ا خدد.ن  اماىن اإلعهةد  اإلد ي اشدًت  نهده نداْتدحت او ن داىكحت
 . 878  ١417تا وىأ يف اإلقداى   تع ي 

"٬تددب ائددق ا١تالاددحت ان تميفكدد  ان اإلدد ي يبةدد  اإلاددئعحت   دده:وجُف  دد ا د بددت ا١تعددايَت اإل ددداةحت حةدد  بةهددت ا
جإلةجا طدل اثإل  غَت اإلعهة  او وكةئه. اه يصح ن ه ان يكىن اإلعهة  ا ند نإل داة  دى  واده او وكةئده ا١تاإلدي 
ا فئذ إلئائعحت  او ان تكىن اٞتجحت اإلبااعحت إلئائعحت ٦تئىكحت إلئعهة . افن ومد  ن د  دإلدي اإلبةد    تبدُت ا ندد كا دت 

                                       
٘تئدي طاإلددب اإل دداة نداْتددحت مدزةاً ندد  ه  ا١تىضدى : 1418/ 3/ 3   اإلمدداىيخ: 266  اإلقددداى ىمدم  . قػرارات اذليئػػة الشػرعية مبصػػرؼ الراجحػي876- 

       .419 -418   ١1تطئىن شداؤ ا  يفشدكحت ا١تىىأ ناإلي اإلبوااحت ا
 .35 .  99اإلوابط   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. انا حت ا٢تة877- 
ه. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف "جادداأ  بعدد م ٘تئددي 1422/ 3/ 21   اإلمدداىيخ: 469اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي878- 

  .698 -696   1  يفنلمخ انه يف ا١تداْتحت او ا١ت اىكحت" ا١تىىأ او مزة غاإلب اةجاس اإلعهة  إل دكحت 
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 .   879 إلعهئةحت نطئحت"ا
"ن ٬تى  بة  لئعحت ا١تداْتحت إلآلند نإل داة جدا كان ا ند نإل دداة ٯتئدي   بةهها د بت  ةبحت بهي اإلبهأ جُف ا ه:

% ن  ا١تالاحت اإليت تبة  اإلبهي  وم  ح أ ا ند نإل دداة ىغبمده نإل دداة ند  تئدي ا١تالادحت بعةهجدا  50اك د ن  
"٬تدى  بةد  لدئعحت ن١تداْتدحت إلآلندد نإل دداة وإلدى    كها د بدت جُف ا ده:    880 ن  تىااد اإلائعحت إل ى نالاا  اخدى"

كا ددت اإلاددئعحت لم ددًتي ندد  نالاددحت ٯتئكجددا ا نددد نإل ددداة ن دداىكحت ندد  غددَته جدا كا ددت نئكةددحت ا نددد نإل ددداة يف 
% او كددان اخمةدداى تئددي ا١تالاددحت ندد  مبدد  اإلبهددي وإلددة  ندد  مبدد  ا نددد نإل ددداة  او  50تئددي ا١تالاددحت امدد  ندد  

 . 881 ا١تىافوا  جن اه  تئي ا١تالاحت" كا ت اإلائعحت ن تىم  بمئي
% كى ده أون اإل ئد   واإلد ي 30ونإله د اةهدا لدبملس ي جدد ان  ةبدحت اإلدام دذ حققدت نهدامل ا مد  ْتد وأ 

%  وامدا   بعدض اإلصدىى حدىت 50مد  ٔتدا كدان أون  َت  بةهها حققت  ةبحت بهي اإلدبهأ ا ا ه اإل د  أون اإلك
دمح اإلباحددد  ندددا د بدددت جإلةددده  ةبدددحت اإلدام دددذ حةددد  جهندددا الدددمه   وجن كا دددت ا١تئكةدددحت كانئدددحت إلآلندددد نإل دددداة  ويددد

ٟت ي   بىي ٭ت أ نعةاى ندا كدان أون اإلك دَت  جضدااحت جُف ا ده نإله دد يف ندآن  ندا د بدت جإلةده  ةبدحت بهدي اإلدبهأ 
 يف   ه ا١تايفإلحت افهنا تاول جُف جما   بعض فىى اإلعةهحت  و ذ ٦تهىاحت شداا ون الم هاة اةجا.

  

                                       
 .109    2/2/3   اإلبه   8ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 879- 
 .36 .  100اإلوابط   .البالدالضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 880- 
 .36 .  101اإلوابط   .ا١تص ى  واه881- 
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 كالقركض كالصرؼ اخلدماتحتقيق ادلناط يف  :ادلبحث الثاين

 حتقيق ادلناط يف اخلدماتادلطلب األكؿ: 

 نرتاؾ يف الشركة السعودية لتسجيل األسهمحتقيق ادلناط يف اال
اإلدام ددذ انشددًتاك اةجددا ناددا٫تحت ندد  اإلبهددىك ا١تىمددىأ  يف  اإل دددكحت اإلاددعىأيحت إلماددنة  ا لددجم ائددق امًتحددت 

ذ شددا ٤تد وى ويف دإلدي  ىهمل وتادن  إلكلدجم اهىنداً لدماإل ددكحت  انتبدُت اإلاعىأيحت  ونطده  ا٢تةبدحت ائدق اإلعقد  
 هاد م تعانئد جظجداى  وائةده اإل ددكحت تئدي يف  اإلدام دذ شدًتاكاىا  ا٢تةبدحت اد م إلد ا   واإلادهحت  صدى  اإلكمدان وامل 

 . 882 هشةباً  اىضه هللا خَتاً نه ه  تدكا  ن  اوئه هللا هولةغهة  أبلجم اإلبهىك وجإلزام نىظوةه ب إلي
  انجدددا يددددهص ائددددق تىهةددددمل  حققدددت  ةبددددحت اإلدام ددددذ نهدددامل ا١تهدددد  ندددد  اإلدددددن ٤تدندددحت ا١تاددددا٫تحت نإل دددددكا  اإلدددديت

 لجم اإلدبىيحت.وتانة  ا لجم اهىنا أون اإلمقة  ٔته  ا 
م هاى او ومدد   صددت ائددق دإلددي ا١تعددايَت اإل ددداةحت حةدد  بةهددت ان: "ا فدد  حدنددحت ا١تاددا٫تحت واإلمعاندد   انلدد

ا١تمامد   يف الجم شدكا  تمعان  احةاان نإلدن او ٨تىه ن  ادنا  ند  كدىن افد    داطجا نباحدا  ويادم ٌت ند  
ان ن تدهص اإل ددكحت يف   انجدا  3/4/1  ا اٟتكم ا١تاا٫تحت او اإلمعان   انلدم هاى او ا١تمدامد   نإل ددومل ا تةدحت: 

 .   883 عان  ندنا  كا٠تهزيد و٨تىه"ا لالذ ان ن  ا  ااجا اإلمعان  نإلدن او اإلم

 السندات تركيج كبيعحتقيق ادلناط يف 
  نإل ونى ا نديكذ. ناا٫تحت شدكحت اإلدام ذ يف تدويل وبة  له ا      ت بعض اإلبهىك طئب 
اإلعندز يف نةزا ةدحت  وم  بةهت ا٢تةبحت ان تئي اإلاه ا  له ا  ىبىيحت فاأى  ن  اإلبهي ا١تدكدزي ا١تصددي  إلاد   

ه ٬تدى  اإلمعاند   دا بةعداً اداإلصدديح اددم نإلكمدان واإلادهحت واٚتدا  ا١تادئهُت   ا اهنا ن  اإلدن ٔتاٟتكىنا   و جح ى 
 . 884 ًتو٬تجاإلاو شداًة او تىلطاً 

"ن ٬تدى  تدد اول اإلادده ا  اإلدبىيددحت بةعدا وشددداة وى هددا وغددَت   ادد كد  ا دده: ؤت د  دإلددي اخدد   ا١تعدايَت اإل ددداةحت 
 . 885 دإلي"

                                       
يف  ا١تىضددى : ادد م مددىا  اشددًتاك شدددكحت اإلدام ددذ  ه 1409/ 7/ 17   اإلمدداىيخ: 3اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي882- 

  .20   1  يفاإل دكحت اإلاعىأيحت إلمانة  ا لجم
 .356    3/4  اإلبه   21ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعيةلاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئها 883- 
ا١تىضدى : اد م مدىا  تددويل اإل ددكحت إلاده ا   ه 1410/ 10/ 26   اإلمداىيخ: 33اإلقدداى ىمدم   . قرارات اذليئػة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي884- 

  . 66   1  يف    
  .359    5  اإلبه   21. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 885- 
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 التعاكف علا اإلمث يف التحويل لالستثمار تحلساتت الربويةحتقيق مناط 
تقددىم شدددكحت اإلدام ددذ إبىلددال اٟتددىان  ١تخمئدد  ا٨تدداة اإلعدداَف بطئددب ندد  اإلعهددهة  ائهددا أبن طديقددحت فدددل  

تئدي اٟتدىان  ٗتمئد  ند  اهةد   خدد  وند  دإلديس جىلدال حدىان  ٟتادان  تدىاَت  واخددى ٟتادان  وأااد  
    الم هاى  واخدى إل داة شجاأا  الم هاى. م   واخدى ٟتاان

"ن ٬تدى  إلئ ددكحت ان ٖتدىل نبئغدا ند  ا١تدال إل دخص او شددكحت بغددض الدمخ ام  وم  مدى  ا٢تةبحت يف دإلي ا ه 
شدااً و ذ تعئم دإلي ن  اإلىاثامل إل يجا ن  ٤تىل ا١تبئ س  ن دإلي جاا دحت ائدق ٤تددم   ا١تبئ  اىل المخ اناً ٤تدناً 

 . 886 "اإل دكحت يف خطا ا ااهه ه ون  دإلي نا دكدت
حةدد  مدداة يف   ندد  بةاهنددا ا دده ن يهبغددذ ٢تددا اإلادداال ادد  غدددض اٟتىاإلددحت  وجُف دإلددي د بددت  ةبددحت بهددي اإلددبهأ

ا فدد  ا دده ن يهبغددذ ان يادديفل  -ائهددا أبن -ضددىابطجا: "ن ٬تددى  إلئبهددي تهوةدد  اٟتىاإلددحت جدا ائددم اهنددا إلغدددض ٤تدددم
 . 887 عئم ان غدضجا ٤تدم"اإلعهة  ا  اإلغدض ن  اٟتىاإلحت نا َف ي

 بتحويل أك إيداع أك تقدمي خدمات للحساتت ربوية حتقيق مناط التعاكف علا اإلمث 
تىىيددد   إلبهدددىك ىبىيدددحت  إلاددد اأ امادددامل مددددوض ىبىيدددحت  او  إلددد ى لددداال ا٢تةبدددحت اددد  طئدددب اإلعهدددهة ٖتىيددد  نبددداإل   

 دددذ  اكددد   ا٢تةبدددحت مداى دددا ىمددددم شدددةكا  اىنح  لدددجم بهدددىك ىبىيدددحت  وجيددد ااجا يف حادددانتم إلدددد ى شددددكحت اإلدام
ئىمس ١تدا يف دإلدي ٖتصة  نباإل  تاأي جُف ادم ا١تع    نبةهحت ا ه ن ٬تى  تق ه خ نا  كفي ا  او ٖتىي  او 223 

 . 888  ن  تعاون ائق ال
إلددددبعض اإلعهددددهة ٦تدددد  إلدددد يجم حاددددان  تددددىاَت او  حت ادددد  حكددددم تقدددد ٯتجا خدددد نا ككهددددا المواددددد  اإل ددددد   

٭تمامىن خ نحت ٟتاانتم تمه   ننلموااى ا  اىفد تم اةجدا   حاان  وأاا   م  يف بهىك ىبىيحت خاىمةحت  
 ْتاب ىغبحت اإلعههة.  او ل ب مزة نهجا او كانئجا 

جمودال دم  إلكد  ٬تدى  تقد ه اد ابةهت ا٢تةبحت ا م مىا  تق ه دإليس ١تا اةه ن  ادىن وت دنة  ائدق اإلمعاند  
 . 889 ائق اإلمخئص ن  اإلمعان  ادميف تئي اإلبهىك ١تا اةه ن  اىن  إلئعهة  اإلدبىي ااناٟت

                                       
ا١تىضددى : ادد م مددىا  ٖتىيدد  اإل دددكحت نبدداإل   ه 1416/ 11/ 27   اإلمدداىيخ: 223اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي886- 

 .363 -362   1م اإلدبىيحت  يفإلموال ٟتاانت إلعههاجا
   401  و  400. اإلودددابط ىمدددم  الضػػػوابا ادلستخلصػػػة مػػػن قػػػرارات اذليئػػػة الشػػػرعية لبنػػػك الػػػبالدانا دددحت ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت إلبهدددي اإلدددبهأ. 887- 
 119.  
دكحت بم ىي  او جي ا  او ا١تىضى : ا م مةام اإل ه  1419/ 1/ 15   اإلماىيخ: 300اإلقداى ىمم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي888- 

      .455   1  يفخ نا  اخدى إلئعههة ٟتاان  ىبىيحت
ا١تىضدى : مةدام اإل ددكحت ٓتد نا  تمعئدمل أبىفد    ه 1417/ 2/ 15   اإلمداىيخ: 230اإلقداى ىمدم   . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي889- 

  .372   1  يفإل ى بهىك ىبىيحت اإلعههة 
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اإل دددداةحت "٬تددب ائدددق ا١تالاددحت اننمهدددا  ادد  اإلم صددة  جدا تبدددُت ٢تددا اشدددمهاإله ائددق ٤ت دددىى  عددايَت ا١تومدداة يف 
 . 890 شداا"

ا١تهدد  ندد  اإلعددىن    اإل ددداةحت ن ٬تددى  تقدد ٯتجا ٖتقةقددا ١تهددامل وندد   دد ا ظجددد ان ا٠تدد نا  اإلدديت تمعئددمل ن ددىىا
   .ائق ال 

 حتقيق ادلناط يف تسجيل األسهم رىنان مبعامالت ربوية
واإلعهما  اإل وإلةحتس ا  حكم تادنة  شددكحت اإلدام دذ ١تدا يقدىم اإلعهةد  بد هده  المواد  ٣تهىاحت انلم هاى 

  جدا كان اإلد   يف نعانه  ىبىيحت. ن  الجهجا  
ى هدا يف اي تعاند  ىبدىي  وائدق اإل ددكحت  ويف دإلي مدى  ا٢تةبحت ا م مدىا  تادنة  شدذة ند  الدجم اإل ددكحت 

جن كدددان اإلددد   ١تالاددا  يغئدددب  ندد  ان ا١ت يى ةدددحت اإلدديت تددد   ا لدددجم ندد  امئجددا إلةادددت ن يى ةددحت ىبىيددحت  اإلميفكدد  
 . 891 ائةجا اإلمعان  اإلدبىي

كددا١تىهمل    -يف  دد ه اٟتاإلددحت -: "نىمدد  بةددت اإلمهىيدد انوجُف  دد ا د بددت  ةبددحت بةددت اإلمهىيدد  اإلكددىييت نبةهددحت 
بُت اإلبهي اإلدبىي وا١تقًتض بواا   ىبىيحت وبةت اإلمهىي  اإلكىييت يف   ه اإلعهئةدحت يىهدمل اقد ا ىبدىا ن تقدده اإل دديعحت 
اللهنةحت اإلاه اة  ب  ٖتدنه وتعامب ائةه وتعم  ن  مام ٔت     ا اإلعه  كه  شاىك ولا م اةده بصدىى  اعئةدحت 

اة باددىاة إلددد ا اهدد  ا وُف وا مددد ى إلبةددت اإلمهىيدد  ان ٯتمهددد  ادد  تىهةدددمل وى دد  الددجهه إلصددداٌف اي ندد  اإلبهدددىك لددى 
: "ن ٬تدى  اإلمىهةدمل نإلكمابدحت او اإل دجاأ  ومداة يف ا١تعدايَت اإل دداةحت . 892 اإلدبىيحت حىت ن  ق  اةهدا حدنده هللا تعداُف"

جددحت ٞتنددا لددبملس ي جددد ا دده ن خددهل أبن اإلددد    وبهدداة ائددق . 893 إلئمصددداا  ادنددحت  كددانمًتاض بواادد   ىبىيددحت"
  تىهةمل اقىأ ا  ودإلي ٦تهى  شداا. ٭تقمل نهامل ا١ت اىكحت او ا١تاا٫تحت يف  ىبىيحت

 القركضادلطلب الثاين: حتقيق ادلناط يف 

 حتقيق مناط الرت يف نلاـ التسهيالت للمتاجرة تلعمالت
اٟتاددد " ونهعمددده ا٢تةبدددحت  "  دددام اإلقددددض اون اإل ددددكحت  ٝتمددده    دددام اإلمادددجةه  إلئهمدددامد  نإلعهددده  ا مهبةدددحت 

  ددددام وبعدددد  تاددددهةمه اإل ا ةددددحت " مدددددض مددددد  وعدددداً إلئ دددددكحت. حةدددد  ج ددددهشددددبجحت اإلدددددن    إلموددددههه 171بقداى ددددا ىمددددم  
                                       

  .471    2/5/4  اإلبه   28. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 890- 
ا١تىضددى : حكددم تاددنة  اإل دددكحت إل ددذة ندد  ه  1422/ 5/ 14   اإلمدداىيخ: 477  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي891- 

       .708   1  يف  ىبىيحتى هاً يف نعانه الجهجا 
  .390   405  ىمم اإلااال 1. يفالفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 892- 
  .57    2/4/3  اإلبه   5. ا١تعةاى اإل داذ ىمم  ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 893- 
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"  اااأ  ا٢تةبحت اإلميفكة  ائق نهعده يف  د ا اإلقدداى  وبةهدت ا ده ن ٮتمئد  اإلماجةه  إلئهمامد  نإلعهه  ا مهبةحت
 لابقا جن ننلم.ا  اإل ي نهعمه 

بةدد  تمه دد  ب  –اإل ددداذ  ٔتوجىنجددا ا١تعافددد ن –نإلعهدده طبةعددحت   ددامل ا١تودداىبحت  انا٢تةبددحت  كهددا اوضدد ت 
د كبداى ي د إلم نلضدااحت  هممصداأإل جُف ما ب خئىه ن  جضااحت اإلقةهدحت اجمل يدحت ىوح ا١تقاند   ا١تموه  اهٟتظ وشداا

 إلد ا  .ممئدمل وتدمدب والدم اى   اصدا  ند   واندداض إلئهمعدانئُت اةده  اداىا  كبدَت ٓت  هادببإلمإلعاَف نهه نانممصاأيُت 
ك  دطحت ا١تعمد   إل تمىلدط ٢تدم وتدىمججم بد بىالدطمجاس ةده   اههاجدا ائةون ت دن حت دإلدي اىلد٦تن يهبغذ إلئ ددكحت 

 . 894 صة  ا١تقبىإلحت شدااً واممصاأاً وامل اإلنلم هاى ا١تال يف انممصاأ اللهنذ  
: "ن ٬تدى  تقد ه تادجةه  ناإلةدحت  مددوض  إلعهةد   ةبحت اإلبهأ حة  ماة يف ضىابطجاؤت   دإلي اخ     

ان يكددىن اإلقددددض  -1ا١تمددامد  يف اإلعهدده   جدا تودددههت  دد ه اإلعهئةددا  نهوعدددحت ن دددوطحت إلئبهددي  ونددد  دإلددي: 
ان أيخدددد  اهددددىن  نقابدددد   -3ان ي ددددًتمل ان تكددددىن نمددددامد  اإلعهةدددد  ندددد  خددددهل امجددددز  اإلبهددددي.  -2بواادددد  . 

 .   895   اإلعهة "اهئةا

"فىى ن  ا١تمامد  نإلعهده  اد  طديدمل ا١تالادا   ا    تطدمت جُفحة   ا١تعايَت اإل داةحتوجُف   ا د بت 
اإلصىى ا١تههىاحت شداا نمامد  اإلعهة  نإلعهه  ٔتباإل  اك دد ٦تدا ٯتئكده  ودإلدي خدهل ندهح ا١تالادحت اإلديت تد يد  ن  

ا١تبئ  ا١تق م نهه.  ن  ن ٬تى  إلئهالاحت جمدداض اإلعهةد  نبداإل  ا١تمامد  تاجةه  ناإلةحت إلئعهة  إلةمامد أبك د ن  
 .   896 ت ًتمل ائةه اةجا اإلمعان  ن١تمامد  نإلعهه  نعجا أون غَت ا  افن َف ت ًتمل دإلي اه نا   نهه شداا"

 حتقيق مناط الرت مببلغ عن أتخر السداد يف بطاقة في ا
 جم اددد م اإلمدددزام ك دددَت نددده   ومددد  إلدددىحظا١تادددم قحت ائدددةجماإل  إلاددد اأ ا١تبددد يىنددداً   50  ٯتدددهح اهدددهة اإلوةدددزا ادددًت  

شددددااح ا١تبددداإل  غدددَت  ْتادددب  جم إلمدددزانااددد م  اهددد خصدددم نصددداىي  قخدددَت وإلعدددهيف دإلدددي امدددًُتِح  يف وممددده  أااددد إلن
  ا أ  شجداً بهابحت اثبمحت.ا١ت

اشدًتاه ببطامدحت اةدزا بعد   مديفخده اد  لد اأ مةهدحت ندا إلعهة  حاند  بطامدحت اةدزا ٔتبداإل  اإلنطاإلبحت  مىا ا٢تةبحت وَف تد  
 . 897 نا ان توذ او تدا"جعٌت "ٔت ادم  واإل يفديح اإلدن  ن   ا أ   حة  ج هاًت  اإلاهاح 

                                       
  ا١تىضى :   ام اإلماجةه  إلئهمدامد  نإلعهده  ه 1415/ 2/ 9   اإلماىيخ: 189  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي894- 
 .305 -304   1يف
  . 134    446اإلوابط   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 895- 
 .7    2/12   اإلبه   1ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 896- 
ا١تىضددى : ادد م مددىا  نطاإلبددحت اإل دددكحت اهةئجددا  ه 1415/ 2/ 9   اإلمدداىيخ: 194اإلقددداى ىمددم   . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي897- 
  د      313 -312   1ةزا ٔتباإل  إلقاة قخده ا  اإلا اأ  يفحان  بطامحت ا 
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ؤت د  دإلدي مداة  نعدايَت  ةبددحت   و د ا حققدت  ةبدحت اإلدام دذ نهدامل اإلددن يف نصداىل اإلمديفخَت اد  اإلاد اأ
 ا  ان  -ونهجدا -٬تى  جف اى بطاما  انامهان واٟتادم ا مد  نإل ددومل ا تةدحت:"  االبحت واإليت  صت ائق ا ه: 

  .  898 ي ًتمل ائق حان  اإلبطامحت اىاا  ىبىيحت يف حال قخده ا  ل اأ ا١تباإل  ا١تام قحت ائةه"

"ن ٬تددى  يف اإلبطامددا  انامها ةددحت  المداضددةحت  جادداأ    حةدد  ىا  ا دده:  وجُف  دد ا د بددت  ةبددحت بهددي اإلددبهأ
حت اإلددد ي  اإل ابدددت يف دندددحت اإلعهةددد  بدددزاأ  يف مددد ى اإلددد ي   لدددىاة اكدددان دإلدددي نباشددددا ام بقئدددب اإلددد ي  بعهئةدددحت م وإلددد
 .   899 اخدى"

"٬تدى  اشدًتامل غداندحت نقطىادحت او بهادبحت ٤تد أ  ائدق   بةهها د بت  ةبحت اإل كدحت ند  با آخدد حةد  بةهدت ا ده:
ي ائددق الدداا فدددل  دد ه اإلغدانددحت يف ا١تبئدد  يف حددال قخددد حاندد  اإلبطامددحت ادد  اإلادد اأ أون ادد ى ن دددو   ودإلدد

ومىه اإل  ون يمهئكجا نام مل ا١تبئ . وياميف   إل إلي نإلقىل نإلمعزيد ن١تال اه  بعض اإلوقجاة  ؤتا د دب جإلةده 
 -اهد  اننمهدا  -بعض ا١تاإلكةحت ن  ف حت اإلمزام ا١تقدًتض نإلمصد ق جن قخدد اد  اإلاد اأ  وتكدىن ا١تطاإلبدحت بد إلي

صاٌف مجحت اإل  ا١تئمزم نإلمص ق ائةجا. ويدى واح  ند  اإلوقجداة ا١ت داىكُت مدىا  ائق الاا أاىى اٟتابحت اها إل
اشًتامل اإلغداندحت ائدق ان يادم قجا اإلد اا  ويدمم ٖت يد  نقد اى ا اد  طديدمل اإلقوداة او اإلم كدةم. ويددى واحد  آخدد 

إلم كددةم ندد  اإلوقجدداة نهدد  انشددًتامل وإلكدد  ياددم مل اإلدد اا  اإلمعددىيض ادد  اإلودددى ويددمم ٖت يدد  نقدد اىه ادد  طديددمل ا
 .   900 ننلمبهاا ٔتامىى اإلدبح يف ا١تالاا  اللهنةحت"

واةهدددا د بدددت جإلةددده  ةبدددحت اإل كدددحت يبددد و واضددد ا اهدددد ٖتقةدددمل ا١تهدددامل يف اخدددمهل اإلمطبةقدددا  حدددىت ضددده  ا٢تةبدددحت 
  اإلىاح  . 

 الصرؼادلطلب الثالث: حتقيق ادلناط يف 

 outright) ك ) (forward) حتقيق مناط الرت يف عقود الصرؼ
ند  دنمجدا  او   ند ه ونى كاإلدإلهواجا او إلعههاجا اهه    شدااجا او بةعجا المواد  اإل دكحت ا  حكم 

تادمئم  اإلدحت اإل دداة او ْتم ا  اإل دكحت مزةا ن  ا١تبئد  ل  او ىمت نحمللةمم بن اإلقبض وانلمهم أب   ائهاىايت  
يطئب اإلعهةد  بةد    وم   بة اإلاو  ة دانإل قصىأإلمنهب  زول او اىتوا  لعد اإلعهئحت ا١ت  اإلحت اإلبة ْتمزةا ن  ا١تبئ  

 .َف يامئهجا ىغم ا ه  ه اإلعهئحت 

                                       
 .19    3/2   اإلبه   2ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت. 898- 
 .100    344اإلوابط   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدأ. انا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبه899- 
 .209   12/8 . فتاكل ندكات ال كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت. 900- 
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  او forwardوبةهت ا٢تةبحت ان  د ه ا١تعانئدحت نصداىاحت  وان اقدىأ اإلصددل ا١تادها  اقد  اإلصددل ا مد   
  واددددمل انفدددطهح اإلمندددداىي تهوددد  اةهددددا بدددُت هههددددحت اام جُف هههدددحت اشددددجد  outright   اقددد  اإلصدددددل اإلعامددد

 تموه  قخَت اح  اإلهق ي  او كئةجها.و 
ويف  دد ا ٥تاإلوددحت إل دددمل اإلقددبض إلئعهدده  ا١تصدددواحت يف ٣تئدد  اقدد  اإلصدددل  و ددى شدددمل إلمهددام فدد حت اقدد  

اددد  دإلدددي يف اددد   احاأيددد   اإلصددددل  واددد م مدددبض اإلهقددد ي  او كئةجهدددا يواددد  اقددد  اإلصددددل  إلهجدددذ اإلهدددل 
وودددحت كةددد  شدددبمم يددد ا بةددد "  كهدددا ان ا ددد  اإلعئدددم اٚتعدددىا ائدددق ان فددد ة حت ونهجدددا مىإلددده ملسو هيلع هللا ىلص: "بةعدددىا اإلددد  ب نإل

 ا١تمصاىاُت جدا ااًتما مب  ان يمقايوا َف يصح اإلصدل.

وا وىاق اإلهق يددددحت ّتهةدددد  امهالددددجا قخدددد  احكددددام اإلدددد  ب واإلووددددحت كىهنددددا اٙتدددداانً إلئاددددئ  وا٠تدددد نا   ومةهددددا 
ئةم اإلعهده  او اإلد  ب واإلوودحت اهد  بةعجهدا إلئهمئوا  ونقةالاً إلئقةم  وائق دإلي ن ٬تى  قخَت الدمهم او تاد

 او شدااجها جد ن ب  ن  اإلقبض ٞتى ا ا.

وا١تقصىأ نإلقبض يف اق  اإلصدل مبض اُت نا مد  ا١تصاىاحت ائةه ند  اهئدحت وىمةدحت او د دب او اودحت او 
 . 901 ب ةي نقبىل اإل ا  كى ه اأا  إلئىااة كا وىاق اإلهق يحت او بقة  يف حاان نصديف نغطق

: "٭تددم اإلصددل ا مد   وإلدى كدان إلئم دىمل ند  ا٩توداض  ا د بت  ةبحت بهي اإلبهأ حة  بةهت ا دهوجُف    
ىبح اإلعهئةحت اإليت تمم بعهئةحت يمىم  ا٩توداض مةهمجدا  لدىاة اكدان بمبداأل حدىان  آمئدحت  ام إببددام اقدىأ نامئدحت ن 

   903 نإلعهدده  يف ا لدىاق ا مئددحت": "ن ٕتددى  ا١تمدامد   دهاواكدد      902 يم قدمل اةجددا مدبض اإلبدد إلُت كئةجهدا"
"٭تددددم اإلمعانددد  يف لدددىق اإلصددددل ا مددد  لدددىاة اُت بمبددداأل حدددىان  آمئدددحت ام إببددددام اقدددىأ نامئدددحت ن وبةهدددت ا ددده 

 .   904 يم قمل اةجا مبض اإلب إلُت كئةجها"

 حتقيق مناط سد الذرا ع يف العمالت تلنلر يف ادلتالت
اددىق اإلاددعد اإلادداا  بةددحت إلددبعض اههاجددا  أبمدد  ندد  بةعجددا اهدده  امهب شدددكحت اإلدام ددذ ادد  حكددم  لدديفإلت
  ن  اإل دكحت. جم ائق اإلمعان  إلم نةعاإلعهه   

ويف دإلددي نح ددت ا٢تةبددحت "ان  دد ا ا لددئىن تئندديف جإلةدده بعددض اإلبهددىك اإلدبىيددحت  ندد  اههاجددا اإلدد ي  يمىىاددىن 
تدكى دا إلمئدي اإلبهدىك وتىىادىا  اىاا  ائق وأااعجم اإلدبىيحت إل يجا  ودإلي إلمعىيوجم ا  اإلوىاا  اإلدبىيدحت اإلديت ا  اخ  

                                       
شدداة  ا١تىضدى : اد م مدىا  مةدام اإل ددكحت ببةد  اوه  1409/ 10/ 15    اإلمداىيخ: 8  اإلقدداى ىمدم  . قرارات اذليئة الشػرعية مبصػرؼ الراجحػي901- 

  .29 -28   1  يفاإلقبض يف ومت نحمل إلهواجا او إلعههاجا ن  دنمجا ائق ان يمم  اهه   ق يحت 
 .136    453اإلوابط   .الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعية لبنك البالدانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ. 902- 
 .134    445اإلوابط   .ا١تص ى  واه903- 
 .4    2/2   اإلبه   1ا١تعةاى اإل داذ ىمم   .ادلعاي  الشرعيةحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  ةبحت االب904- 
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ؤتدددا ان  ددد ا اإلطديدددمل يودددمح ننً  كددد  اإلددددن ٖتدددت لدددماى اإلبةددد    مبودددجا ولغددددااجم نلدددمهداى جيددد اااتم إلددد يجا. اددد  
يكدىن دىيعدحت جُف ا١تدددان  بطديدمل آخدد  وي ددن  ائدق  اأ  جيدد ااا   إلئهدىأاُت اهدهٍ  أبمدد  ند  لدعد ا  اي ا دده 

ن تددددى ا٢تةبدددحت ان تادددئي شددددكحت اإلدام دددذ ا١تصدددداةحت إلهلدددم هاى  ددد ا  دبىيدددحت  إلددد إلي  دددانة اإلعهدددهة إلددد ى اإلبهدددىك اإل
 . 905 ا لئىن ا١تديب"
دا  ا لدعاى   ا  حكم بة  اإلعهه  أبلعاى ام  جن كا دت ند  اإلعهده انلموااى اإل دكحت  وم  اااأ 

اك ددد ندد  ٜتدد   إلةددىم ننىضدد حت ا دده تىمدد  اهدده  امهبةددحت غددَت اثبمددحت اإلاددعد  حةدد  تمغددَت الددعاى ا    ا١تاددمقد   غددَت 
اإلادعىأي   غَت ٤ت أ  ن  مب  نالاحت اإلهقد  اإلعددا  تئي اإلعهه  ندا  ْتاب اإلعدض واإلطئب  كها ان العاى

كد إلي هكد   ند  ا١تا١تىمدىأا   و ئ  حت اإلبة  ند  ببة  اإلعهة  باعد ام  ن  اإلاعد  و٭تمه كاإل ونى ا نديكذ  
ٗتودد  إلئبةدد    تعدددضاإلعهدده  كدديفي لددئعحت  تغطةمدده نحقددا باددعد امدد  ندد  لددعد اإلبةدد  ائددق اإلعهةدد   جد تعدد  تئددي 

إلئعدددض واإلطئددب  ائهددا ان ا لددعاى اإلم ددنةعةحت ا١تق نددحت إلئعهددهة ن تصدد  ادومجددا جُف نددا يعددىأ ائددةجم إلددى اخدد وا 
 .اٞتاىيحت اىاا  ىبىيحت ائق وأاا  حاانتم 

  واإلددد ي يقودددذ اددد م مدددىا  بةددد  اإل ددددكحت ائدددق  110 وَف تدددد ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت جاددداأ  اإله دددد يف مداى دددا ىمدددم 
لدىاة كا دت اإلعهئدحت أونىاً او غدَته  ودإلدي  اههاجا ا١تىأاُت اه  ا  اهه  أبمد  ند  لدعد اإلبةد  حدال جمدااده  

 . 906 نتواق اإلعئحت يف نا دكد ن  ن ىا  إلئقداى
٦تددا الددم اق   اإلمكئوددحت ائددق اإل دددكحت اددعد اإلاددىق لددعدُ ا١تقصددىَأ بن ى اَدُوِجددَم نهدده اومدد  الم ددك   دد ا اإلقدددا

ق ى اإلادد ن لدعدَ اا٢تةبدحت ابةهددت  اد  كةوةددحت ٖت يد  لدعد اإلاددىق إلئعهده  اإلديت تبةعجددا اإل ددكحت إلعههاجدا  انلمواداى 
ادددب  دددى  ْتطدددا ن لدددعد اإلادددىق ا١تعئددد  يىنةددداً مابددد  إلئمغدددَت فدددعىأا و بى جحةددد   سلدددعد اإلمكئودددحت ائدددق اإل ددددكحت غددَتُ 

و ددد ا حققدددت  ةبدددحت    907  110قدددداى ىمدددم  نإللدددعد اإلادددىق  نقصدددىأو ددد ا  ائةجدددا اإلعهئدددحت واإلعىانددد  اإلددديت تددداهد 
 .اإلدام ذ نهامل ل  اإل ىاا  يف اٟتان  اإلاابقحت

حة  المواد بةت اإلمهىي  اإلكىييت ا  حكم شداة   ةبحت بةت اإلمهىي  اإلكىييت جُف ىاي آخد  بةهها د بت
ند  احد  اإلبهدىك اإلديت يدمم اإلمعاند  نعجدا ائدق  طداق  جدا كدان اإل دداة  عد ام  ند  اإلادعد اإلاداا اإلعهه   ق ا وبا

ايفمابت ا٢تةبحت "جن َف يك   هاك ٖت ي  ن  وِف ا ندد إلادعد  د ه اإلعهده  اداإلع   ٔتدا اتودمل ائةده اإلطدادان وال   

                                       
أبمد   ا١تىضدى : بةد  اهده  امهبةدحت ائدق اهدهة ه  1412/ 6/ 1   اإلمداىيخ: 110  اإلقداى ىمم  . قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحي905- 

       .182   1  يفن  لعد ا ت نةعاً ٢تم
اإلددديت ن قخددد   ا١تىضدددى : بةددد  اإلعهددده  إلئعهدددهة أبلدددعاى امددد  إلئعهددده  ه  1412/ 11/ 2   اإلمددداىيخ: 127  اإلقدددداى ىمدددم   .ا١تصددد ى  واددده906- 

  .204 -203   1  يفالعاى ا فوحت اإل با 
  لددعد اإلاددىق إلئعهدده  ا١تبااددحت كةوةددحت ٖت يدد   ه1418/ 8/ 20   اإلمدداىيخ: 282  اإلقددداى ىمددم  . قػػرارات اذليئػػة الشػػرعية مبصػػرؼ الراجحػػي907- 

     .436   1  يفإلئعههة
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 . 908 اإلطداُت اىىا"ائق ان يكىن اإلهق  ي ا بة  او نا يقىم نقام دإلي ن  تقةة  اٟتاان ن  خهل 
اإلدددن او   كدد َف تكدد   دد ه ا١تعانئددحت لددماىا  ويدددى اإلباحدد  مددىا  دإلددي جن ٖتققددت ضددىابط بةدد  اإلعهدده  نددا

 ه.وجيكاإل 
  

                                       
 .165    168ىمم اإلااال  . الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت. 908- 
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 اخلادتة
بوودد  هللا اددز ومدد  اُت اإلباحدد  نددا شددد  اةدده ندد  أىالددحت ١تهجنةددحت ٖتقةددمل ا١تهددامل  حةدد  أىا نوجددىم ٖتقةددمل 

واإلودوق بةهجا  كها تطدق إله يف  ٖتقةدمل ا١تهدامل واأإلمده وا٫تةمده واٟتامدحت جإلةده ا١تهامل وتهقة ه وٗتد٬ته  وابد  اإلصه  
كهدددا أىا  واماددانه  وكةوةددحت ٖتقةقددده وآاثىه  اددهو  ائدددق دإلدديس اقددد  ْتدد  يف ناددداإلي ٖتقةددمل ا١تهدددامل واماددانجا 

ا واهد دا وتطبةقاتدويف اٞتا ب اإلمطبةقذ أىا نهجنةحت ٖتقةمل ا١تهامل يف نصدل اإلدام ذ  ٤تققذ ا١تهامل واماانجم 
  نقاى حت بغَت ا.

 نتا ج البحث

  إلهماال ا   ون  ابد  ا ا يت:  اإلباح  تىف 
وا قاددهت جُف هههددحت نهددا ل تعدد أ  نهددا ل اإلعئهدداة يف بةددان ا١تعددٌت ا١تددداأ ندد  نصددطئح ٖتقةددمل ا١تهددامل   .1

ا ائدق ىاةاحتس وتهد ىيف ٖتدت ا١تهدا ل اإل ههدحت اد   امادام نهب قدحت ند  مةدىأ اأىمدت اةجدا  تداول جُف اتوامجد
تطبةدددمل فدددىى ٖتقةدددمل ا١تهدددامل وجن كدددان ٖتدددت نادددهةا  اخددددى كددداإلمهقةح واإلمخدددديل  ومددد  اخمددداى اإلباحددد  

  .  ٖتقةمل ا١تهامل أب ه: اممجاأ لهبا  ٤ت  اٟتكم ا١تعئىم ٔت اىكه اإل داةحتا١تهجل اإل اإل  اعدل 
ن  ابد  اومه اإلصئحت بُت ٖتقةمل ا١تهامل وتهقة ه وٗتد٬ته ان ك  واح  نهجدا فدىى  ند  فدىى انممجداأ يف  .2

ا١تصدةب يف ٖتقةدمل ا١تهدامل احد  اجملمجد ي  ون  ابد  اومه اإلودق بةهجا ان كها اهنا ٚتا  انممجاأ  اإلعئحت   
 تهقةح ا١تهامل وٗتد٬ته ك  ٣تمج  نصةب اةه.  بةهها حال اخمهاجمس 

مددد  مددداة يف اإلقددددآن اإلكدددده قةدددمل ا١تهدددامل نددد  ب ايدددحت اإلم ددددي  اللدددهنذ  يف اجددد  اإلدلدددىل ملسو هيلع هللا ىلص  و   ددديف ٖت .3
الىشاأ جُف ٖتقةمل ا١تهدامل يف اد   ندىاط  غدَت اهندا إلةادت ك دَت   بةههدا ك دد ٣تدذة ٖتقةدمل ا١تهدامل ند  مبد  

ومددد  هندددض اإلصددد ابحت ىضدددىان هللا ائدددةجم اإلكئةدددحت  اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص  تبةددداان إلئقددددآن اإلكدددده وإلكحكدددام اإل دددداةحت 
ونددد     بعدددىا اإلم قةدددمل نددد  بعددد ه ملسو هيلع هللا ىلص  و كددد ا الدددمهد نددد  مبددد  بم قةدددمل ا١تهدددامل يف اجددد  اإلهدددل ملسو هيلع هللا ىلص  

 اإلص ابحت   اإلمابعُت ون  ماة بع  م ن  اجملمج ي  وا١تومُت واإلقوا  وا١تكئوُت. 
حدد  افددىل اإلوقدده  واول ندد  اادددأه بب دد  افددىِف اإلعكدد ي    إلوددت اإلغددزاِف يعدد  ٖتقةددمل ا١تهددامل ندد  نبا .4

ان مباه جإلةه ن  تىلعه يف تهقةح ا١تهامل وَف ٮتاإل  ا فىإلةُت يف انفطهح كها  بده ائدق دإلدي اإلقددايف  
 يف حُت ان اول ن  تىل  اةه اب  تةهةحت ون    اإل اطل واإل ي بٌت ائق نا لبمل.  

نقددد نمُت  ا وُف تكدددىن إلئهاددديفإلحت ا١تدددداأ ٖتقةدددمل ا١تهدددامل اةجدددا  واإل ا ةدددحت تكدددىن يم قدددمل ا١تهدددامل نددد  خدددهل  .5
إلئ كدددم ائةجدددا  اددداإله د يكدددىن يف ا وُف  بةههدددا تكدددىن اإل ا ةدددحت حاكهدددحت ائةجدددا  ودإلدددي وادددمل ندددا مددداة يف 
اإل ديعحت  وإلة  وامل نا وضعه ا د  ا١تهطدمل  ائهدا أبن اإل دد  ن يئدزم بمئدي ا١تقد نمُت إلئىفدىل إلئهمةندحت  
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 اإلوقةه نإلهمةنحت أبّي طديقحت  َف يك  إلمئي اإلطديقحت نزيحت ائةجا. ائى ماة 
ن  آاثى ٖتقةمل ا١تهاملس ٕت يد  انممجداأ اةده  وومد  اٟتكدم  وتعئةقده  وانخدمهل بدُت اإلعئهداة  وا٠تطديف  .6

 . ٔتهجنةمهيف اإلومىى حال الخهل 
حت  واقئةددددحت  وحاددددةحت  اإلغددددزاِف نادددداإلي ٖتقةددددمل ا١تهددددامل  جُف نادددداإلي شددددداةحت  قئةددددحت  وإلغىيددددحت  واداةدددد ماددددم .7

وطبةعةحت  واشاى جُف ومىأ نااإلي اخددى يطدىل تعد اأ ا. ومادهجا بعدض ا١تعافددي  جُف ناداإلي  قئةدحت 
ود ددب اإلباحدد  جُف تقاددةهجا ْتاددب تعئقجددا   شددداةحت اثبمددحت  ونادداإلي   ديددحت اقئةددحت  ونادداإلي ح ي ددحت.

معئقددا نإلقودداة اةهدد ىيف يف اهددا كددان نمعئقددا نإلومددىى اف دده يهددم م يف نادداإلي ا أإلددحت اإل ددداةحت  ونددا كددان ن
 نااإلي اٟتنايف  ونا كان نمعئقا نإلك   ا  وام  ا ند وحقةقمه اةه ىيف يف نااإلي اأإلحت اإلىمى .    

أىيف اإلعئهدداة اإلقدد انق ائددق اإلددهص يف تعديدد  ٖتقةددمل ا١تهددامل ائددق ا دده اممجدداأ او   ددد  ويف دإلددي جشدداى    .8
جُف ان اجملمجدد   ددى ندد  يقددىم بم قةددمل ا١تهددامل  جُف ان مدداة اإل دداطل اك دد  ا دده ٭تقددمل ا١تهددامل كدد  ندد  

١تهدامل ا٠تدا  وا٠تبدَت اةهدا اجملمج  يف ا١تهامل اإلعام واإلقاضذ يف اٟتكم وا١تويت يف الامداة واإلعداَف اإلددنن يف ا
 بددد  اإلعئهددداة ا١تعافددددون ٮتدددمص بددده وا١تكئددد  اةهدددا ٮتصددده تطبةقدددا حدددىت وجن كدددان نقئددد ا او اانةدددا. ومددد  

اإل دداطل اةهددا د ددب جإلةدده ندد  تدكةددز م ائددق ٖتقةقدده ندد  مبدد  اجملمجدد ي  ندد  انلددمعا حت ن٠تدد اة واإلىلدداا  
 .ا١تعافد 

أبن ن  ومه جإلةده ا٠تطدان ٭تقدمل ا١تهدامل تهدزيه إلئ كدم ىاى  اب  بةه بدايه اةه  ٭تقمل ا١تهاملس حة ا ودأ  .9
وإلة  تهوة ا اقط  ودإلي أون اإلوقةه   ه اادل نإلىام  نهه  اهو  ائق ان اإلوقةه ن فدهحةحت إلده اةده 

ٖتقةددمل ا١تهددامل ندد  مبدد  وِف ا نددد اقددب حاددُت حاندد  حاددان ائددق ابدد  بةدده نبةهددا أبن و واددمل نددا فدددح. 
د أوىه ائدق اإلمهوةد  واإلمطبةدمل ١تدا يق نده اإلعئهداة  حةد  جن إلئعئهداة تهزيد  إلة  ائق جطهمده  وج٪تدا يقمصد

 ا حكام ائق اإلىام   وإلىِف ا ند تهوة  ا وتطبةقجا.
٤تققددى ا١تهددامل ندتبطددىن ٔتادداإلي ٖتقةددمل ا١تهدددامل أون ا وكدداك بةهجهددا  اكهددا ان نادداإلي ٖتقةددمل ا١تهدددامل  .10

إلي اأإلحت ن ددواةحت ا حكدام ٭تقدمل ا١تهدامل اةجدا هههحت افن اماام ٤تققذ ا١تهامل هههحت ايوا  حة  جن ناا
 اإلقاضذ  بةهها ناداإلي اأإلدحت ومدى  ا حكداما١تويت  ونااإلي اٟتنايف ٭تقمل ا١تهامل اةجا ا١ت د  واجملمج  و 
ا١تقئد  واإلعدانذ ودإلدي  هندا نمعئقدحت وا١تكئد  و  ا ندحت ووِّف ا نددا١تخاطدب  دا كدا٠تبَت و ٭تقمل ا١تهامل اةجدا 

ن لددبان واإل دددومل وا١تىا دد  اجددذ مااهددحت ائددق ٣تدددأ اإلمهوةدد  واإلمطبةددمل إلكحكددام  اددفن اامقددد نهجددا شددذة 
 إلئه د اإل داذ كان دإلي ٥تمص نإلوقةه. 

ٖتقدددمل ا٢تةبدددحت اإل دددداةحت ٔتصددددل اإلدام دددذ ا١تهدددامل ٔتاددداإلي اأإلدددحت ن ددددواةحت ا حكدددام ا١تمهىادددحت كاإلكمدددان  .11
ةاا والٚتا  واإلد اة  ا فدئةحت ومدىل اإلصد اا  وامدىال اجملمجد ي  ند  ا د  اإلعئدم أون اإلمقةد  واإلاهحت واإلق

كهددا ٖتقددمل ا٢تةبددحت اإل ددداةحت قددداىا  اجملددان  اإلوقجةددحت   ٔتدد  ب نعددُت  وكدد إلي نإلومدداوى اٞتهااةددحت نمه ئددحت ب

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



298 
 

 اإله د ن١تآن . ا١تهامل نقاف ا ٔتائي 
ُت اإلوقجدداة وا٠تدد اة كدد  نخمصافددهس اوددذ نادداإلي ا أإلددحت ٔتصدددل اإلدام ددذ ن١ت دداىكحت بددا١تهددامل ٭ُتََقددمل ُ  .12

٭تقمل ا١تهامل ا٢تةبحت اإل داةحت واجملهىاحت اإل داةحت  ودإلي بمهزيد  ا حكدام ائدق ٤تئجدا  ويف ناداإلي    اإل داةحت
انخمصدددددا   اإلقوددددداة ٦تدددد ه نددددداكم اإل ددددداةحت  وندددددا ٖتدددد أه اإلقىااددددد  اإلعانددددحت يف  اٟتنددددايف ٭تقدددددمل ا١تهددددامل 
س ٭تقددمل ا١تهددامل وِف ا نددد او تاددىيحت ا١تها اددا  اإلبهكةددحت  ويف نادداإلي اأإلددحت اإلىمددى  اإلقوددااذ  وكدد إلي ٞتهددحت

ند  يدهجض بد إلي يف الأاى   ن  يهىن اهه وك إلي الأاى  اإلمهوة يحت إلئ دكحت ّتهة  نامىاتا  ون  ابد  
تهوةدد     ودإلددي ندد  خددهل  إلئ دددكحت  واالددب اإلقددا ىن وندامبددى حاددان  اإل دددكحت اإلمهوة يددحت ا١تدد يد اإلعددام 

 اإلمطبةقا . مداىا  ا٢تةبحت اإل داةحت وندامبحت تطبةقاتا وندامعحت تئي 
ك  مداى يص ى ا  ا٢تةبحت اإل داةحت يُدَزي دُ  أبٝتداة ا١تدىمعُت ائةده ند  ا٢تةبدحت  ادفن كدان إلدبعض ا٢تةبدحت ٖتو دظ  .13

ومد  نحدظ    ائدق اإلقدداى ائق اإلقداى اإلصاأى اهجاس اف ه يُ َكد الم ا١تم وِّظ و دص ٖتو ده  بدُت ا١تدىمعُت 
اإلباح  ان بعض اإلقداىا  م   ُيِّئت أبٝتاة بعض ا٢تةبحت أون دكد ٚتة  ااواة ا٢تةبدحت  ويبد و ان اإله دام 
ا١تعمه  ن  مب  ا٢تةبحت يقىم ائق اإلمىمة  ن  مب  ن  ٭تود مئاحت اإلقداى  ويم وظ اإلباح  ائدق دإلديس 

ىن مددداىا ٚتااةددا ٤تققددا اإلغدددض ندد  حةدد  ج دده يدددى ندد  ا١تجددم تىمةدد  اإلقددداى ندد  مبدد  ٚتةدد  ا٢تةبددحت حددىت يكدد
 تكىيهجا.

تئمزم ا٢تةبحت آبأان وضدىابط اإلومدىى يف جفد اى اإلقدداىا   حةد  تبد ا كد  مدداى نٟته إلدحت واإلصده  ائدق  .14
اإلمداىيخ   تعطدذ كد  مدداى ىمهدا ند  دكدد و    ملسو هيلع هللا ىلص  ائةه ولئم  كهدا ٗتدمم نإلصده  ائدق اإلهدل اإلهل فئق هللا 

. ويادبمل اٗتدداد اإلقدداى جادد اأ اإلب ددىث ىضددة ا إلئقدداى و٘تةةددزا إلده ادد  غددَتهتدإلددي و   إلقدداىواهدىان نىضددى  ا
وا١ت كدا  ا١تمعئقحت به ن  مب  انا حت ا٢تةبحت  ويكىن اإلقداى ائق شك  مىان نمودهها نعدايَت وضدىابط او 

بعقددىأ  كددان اإلقددداى نمعئقددا بعقدد  م يدد  طئبددت ا٢تةبددحت تزويدد  ا وجن   بدد اا  نقًتحددحت جن أاددت اٟتامددحت ٢تددا 
اإلهاحةددحت اإل ددداةحت  وجن كددان اإلعقدد  نًتٚتددا إلئغددحت  اول اهئةددحت ٕتديجددا اإل دددكحت ندد   دد ا اإلهددى  ١تدامعمجددا ندد  

 حت وال٧تئةزيحت  ول اهئةحت نهه.  اإلعدبة اإل داةحت فىى  نىهقحت نإلئغمُت  اخدى كال٧تئةزيحت ن ه  طئبت ا٢تةبحت 
ا٢تةبحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام ذ جإلغداة ك دَت ند  إلم قةمل ا١تهامل اهد يف ٕت أ انممجاأ  ون  آاثىه إل ى  .15

اإلقددداىا  وتعدد ي  ك ددَت نهجددا ايوددا  وندد  ا ن ئددحت ائددق دإلدديس ٕتدد أ انممجدداأ بم قةددمل ا١تهددامل يف شددداة 
 .  حة  نهعمه ب ايحت   اما ته واإلغت اإلقداىا  اإليت نهعمه لابقا اإل  ب واإلووحت نإلبطاما  انامها ةحت

إلم قةددددمل ا١تهددددامل اهددددد يف اخددددمهل اإلومدددداوى دام ددددذ وغَت ددددا ي جددددد ان بددددُت تطبةقددددا   ةبددددحت اإل ن١تقاى ددددحت .16
واإلمطبةقددا   حددىت ضدده  ا٢تةبددحت اإل ددداةحت اإلىاحدد    وندد  دإلددي ٖتقةددمل ا١تهددامل يف اإلمدديفنُت اإلمندداىي  حةدد  

ندد  ٖتوددظ ابدد هللا اإلباددام واإلدد ي تىمدد  اةدده   حققددت اةدده  ةبددحت اإلدام ددذ نهددامل اٟتامددحت ا١تئ ددحت ايفما تدده
قجةحت وك َت ن  ا٢تةبا  اإل داةحت واإلعئهاة ا١تعافدي  نهدامل اإلغددى واإلددن يف اإلمديفنُت بةهها حققت اجملان  اإلو
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 اإلمناىي اههعىه.
يدمدد  انخددمهل يف ٖتقةددمل ا١تهددامل جُف اإله ددد يف وامدد  ا١تادديفإلحت وتصددىى ا  وكدد إلي جُف انخددمهل بددُت  .17

نددد  مبددد  ا٠تددد اة  ا١تددد ا ب اإلوقجةدددحت وامدددىال اجملمجددد ي   ودإلدددي يادددمئزم اإلمعهدددمل يف أىالدددحت وامددد  ا١تاددداا 
وا١ت اىكحت ن  اإلوقجاة يف نهام مجا وجيواحجا إلمهزي  اٟتكم ائةجا ند  مبد  اإلوقجداة  كهدا يادمئزم اامهداأ 

 .نعايَت نىح   بُت ا٢تةبا  اإل داةحت كاامهاأ ا١تعايَت اإل داةحت ن ه
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 توصيات البحث

  يت: بع  ان مجاة ن  اإلب   بوو  هللا از وم  وكدنه يطةب إلئباح  ان يىفذ ن
ان طهق يف أىالحت ٖتقةمل ا١تهامل ند  ا١تاداإلي  واإلددبط بةهجدا وبدُت ٤تققةجدا  ْتةد  يدهجض كد  ندهجم يف  .1

  ندددهجم نكدددان ا خدددد وج٪تدددا اخمصافددده بعهئةدددحت ت ددداىكةحت بدددُت اإلوقجددداة وا٠تددد اة وا١تكئودددُت  اددده ٭تددد  احددد
اإل دداةحت يدهجض بد إلي اجملمجد  س اوذ تهزي  ا حكام ائق اإلىمداا  ٦تدا يمعئدمل ن أإلدحت يمعاو ىن ويمكانئىن

وا١تويت  ويف اٟتندايف ٦تدا يمعئدمل نإلقوداة يدهجض بد إلي اإلقاضدذ  ويف اإلمهدز ل اي اإلمطبةدمل واإلمهوةد  واإلد ي 
 يمعئمل أبأإلحت اإلىمى  يهجض ب إلي ك  نكئ . 

جمداة اإل ىالدا  اإلمطبةقةدحت ١تهجنةدحت ٖتقةدمل ا١تهدامل يف كاادحت اجملدان   ند  اإلمعهدمل نإلب د  يف نعدادحت وامد   .2
 ١تااا  يف اجملان  ا١تطدوححت إلئ ىالحت كاجملان  انممصاأيحت او اإلاةالةحت او انممهااةحت او غَت دإلي.  ا
اإلقةددام ب ىالددا   ىٮتةددحت ندد  خددهل الددمقداة تطبةقددا  ٖتقةددمل ا١تهددامل إلدد ى ندد  ب ندد  ا١تدد ا ب او ادداَف  .3

 او اصد ن  اإلعصىى او ٣تال ن  اجملان  و ك ا. ن  اإلعئهاة 
وام  ا١تااا  ا١تطدوححت  وحوىى ا٠ت اة مئاا  اإلهطدمل نإلقدداىا  ونهام دحت نىاضدةعجا  اإلمىل  يف أىالحت .4

 ن  اإلوقجاة  إلئمكان  بُت ا٠ت اة واإلوقجاة إبيواح ا٠ت اة اإلىام  وتهزي  اإلوقجاة اٟتكم ائةه.
اامهدداأ ا٢تةبددا  اإل ددداةحت   ددام تىمةدد  ٚتةدد  ااوددااجا ودإلددي إلم قددمل اإلغدددض ندد  تكىيهجددا  حةدد  ن   .5

 شخصدةاجه ن  ا م اى ولاا  اإلمىاف  اٟت ي حت ا دىت وجن َف ٭تودد اٞتئادحت كاادحت ااوداة ا٢تةبدحت دإلي ل
ٯتكددهجم حوددىى ا ادد  ولدداا  انتصددال اٟت ي ددحت  كهددا ٯتكددهجم انطدده  ائددق  ددص اإلقددداى وا١ت دداىكحت بدده 

 واإلمىمة  ائةه ايهها كا ىا.
لددهنةحت ائددق شددك  ضددىابط كوددىابط فددةاغحت مددداىا  وامدداوى ا٢تةبددا  اإل ددداةحت يف ا١تالاددا  ا١تاإلةددحت ال .6

 بهي اإلبهأ او نعايَت كا١تعايَت اإل داةحت. 
اامهاأ نعايَت شداةحت نىح   إلكااحت نالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت  كاامهاأ ا١تعايَت اإل داةحت ند هس واإلعهد   .7

 ائق ندامعمجا وتطىيد ا ٔتا يىاكب ا١تامن ا   ودإلي بغةحت توةةمل أااد  انخمهل يف اإلمطبةقا .
د ا١تصاىل اللهنةحت اماوى ومداىا   ةباتا اإل داةحت وك إلي   د اقىأ ا وج حمجا إلئبداح ُت  بغةدحت    .8

 تىاَت ا١تىاأ اإلعئهةحت اإلمطبةقةحت  ١تدامعمجا واإلعه  ائق تطىيد ا. 
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 ادللحقات

 القرارات الي ذ إجازة عقود أك اتفاقات هبا  1)ادللحق رقم 

 ا١تىضى : جما   طئب امح حاان ماى بع  تع يئه. د. 1410/ 4/ 4   اإلماىيخ: 22ىمم اإلقداى:   .1
ا١تىضدددددى : جمدددددا   تعددددد ي  انتوددددداق اإلعدددددام إلئهمدددددامد   دددددد. 1410/ 4/ 4   اإلمددددداىيخ: 23اإلقدددددداى ىمدددددم:   .2

 .  ن١تداْتحت
 .  مقاةطا١تىضى : جما   ٪تاديف واقىأ اإلبة  نإل د. 1410/ 4/ 4   اإلماىيخ: 24مداى ىمم:  .3
ه. ا١تىضددى : ن دداىكحت اإلدام ددذ يف ج  دداة اإل دددكحت اللددهنةحت ٓٔٗٔ/ 7/ 6   اإلمدداىيخ: 25مددداى ىمددم   .4

 إلئمناى  ن  بعض اإلبهىك اللهنةحت.

 ا١تىضى : جما   طئب امح حاان الم هاى.  د. 1410/ 8/ 4   اإلماىيخ: 28مداى ىمم   .5

   ن١تداْتحت يف اإلبواا  اإل وإلةحت. ه. ا١تىضى : اإلمعان1410/ 8/ 4   اإلماىيخ: 30مداى ىمم   .6

 ه. ا١تىضى : جف اى بطامحت اإلماىق  اةزا .1410/ 10/ 27   اإلماىيخ: 32مداى ىمم   .7

 ددد  ا١تىضددى : اتوامةددحت تىكةدد  إلمهوةدد  اهئةددا  ا١تمددامد  يف 1410/ 10/ 26  اإلمدداىيخ:   34مددداى ىمددم   .8
 اإلعهه  ا مهبةحت وا١تعاأن اإلهوةاحت.

ه. ا١تىضى : ا م مىا  اشًتاك اإل دكحت يف شددكحت اإل دةكا  1411/ 2/ 20   اإلماىيخ: 49مداى ىمم   .9
 اإلاةاحةحت اإلاعىأيحت.   

 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   اتوددداق ادددام ائدددق بةددد  وشدددداة بطديدددمل 1411/ 4/ 2   اإلمددداىيخ: 55مدددداى ىمدددم   .10
 اإلمىىي . 

 ما   فةغحت اق  بة  مطعحت اىض.  د. ا١تىضى : ج1411/ 5/ 22   اإلماىيخ 59مداى ا٢تةبحت ىمم   .11
 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   فدددةغحت اقددد  بةددد  مطعدددحت اىض 1411/ 5/ 22   اإلمددداىيخ: 60مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .12

 نإلمقاةط. 
 دد. ا١تىضدى : جمدا   فدةغحت اقد  بةد  اقداى نبدٍت ند  1411/ 5/ 22   اإلمداىيخ: 62مداى ا٢تةبدحت ىمدم   .13

 خةاى اإل دمل إلئباا . 
 ددد. ا١تىضدددى : جمددا   فددةغحت اقدد  بةدد  اقدداى نبدددٍت 1411/ 5/ 22اىيخ:    اإلمدد63مددداى ا٢تةبددحت ىمددم:   .14

 نإلمقاةط. 
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   فددةغحت اقدد  شددداة اقدداى اىض 1411/ 5/ 22   اإلمدداىيخ: 64مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .15
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 وبهاة. 
  د. ا١تىضى : شداة ههث طاادا    قمَت ا.    1411/ 8/ 29   اإلماىيخ: 79مداى ا٢تةبحت ىمم   .16
 ددددد. ا١تىضددددى : جمددددا   فدددده وق ا١تودددداىبحت اإل ددددداةحت 1411/ 8/ 29   اإلمدددداىيخ: ٢84تةبددددحت ىمددددم  مددددداى ا .17

 ن لجم.    
ه. ا١تىضى : فه وق ا١تواىبحت اإل دداةحت يف اهئةدا  1411/ 8/ 29   اإلماىيخ: 85مداى ا٢تةبحت ىمم   .18

 ال٬تاى. 
 .حت اإل داةحت نإلعقاى د. ا١تىضى : فه وق ا١تواىب1411/ 8/ 29   اإلماىيخ: 86مداى ا٢تةبحت ىمم   .19
ه. ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تدددىدمذ اقددد  بةددد  لددددةاى  1411/ 10/ 12   اإلمددداىيخ: 92مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .20

 ووا  نإل داة.
ه. ا١تىضددددى : مددددىا  ا١تاددددا٫تحت ندددد  مانعددددحت  ا  1412/ 1/ 21   اإلمدددداىيخ: 104مددددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .21

 إلمطىيد اهيف اإلادطان.    
 ه. دا١تىضى : اتوامةحت اإلا ب ائق ا١تك ىل. 1412/ 4/ 22   اإلماىيخ: 106مداى ا٢تةبحت ىمم   .22
 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   اتوامةدددحت واقددد  شدددداة إلدددبعض 1412/ 6/ 1   اإلمددداىيخ: 113مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .23

 وح ا   ا  واق  ج٬تاى نقدون بىا  نإلمهئةي.
معامدد  ه. دا١تىضى : جمددا   المددداةا  ا٠تافددحت ب1412/ 6/ 29   اإلمدداىيخ: 116مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .24

 اإل دكحت ن  ا مجز  اإلمعئةهةحت إلبهاة ا١ت اىا.
 دددددد. ا١تىضدددددى : اتوامةدددددحت ن ددددداىكحت بدددددُت شددددددكحت 1412/ 10/ 26   اإلمددددداىيخ: 117مدددددداى ا٢تةبدددددحت ىمدددددم   .25

 اإلدام ذ ونالاحت  ا . 
  د. ا١تىضى : جأاى  ٤تو حت الجم.     1412/ 10/ 30   اإلماىيخ: 122مداى ا٢تةبحت ىمم   .26
 ه. ا١تىضى : جما   فةغحت اق  تىىي  اإلاةاىا .1413/ 4/ 3ماىيخ:    اإل143مداى ا٢تةبحت ىمم   .27
  د. ا١تىضى : جما   فةغحت اق  انلمصها .1413/ 4/ 3   اإلماىيخ: 144مداى ا٢تةبحت ىمم   .28
 د. ا١تىضى : جما   اق  ج٬تاى نع ا  نقددون بىاد  1413/ 4/ 3   اإلماىيخ: 145مداى ا٢تةبحت ىمم   .29

 نإلبة . 
 ددددد. ا١تىضددددى : حدددىل فددددةغيت اقدددد ي انلمصددددها  1413/ 5/ 2   اإلمددداىيخ: 147 مدددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم  .30

 وا١تقاوإلحت إلبهاة نداامل تعئةهةحت.
 دد. ا١تىضدى : طئدب ادمح حادان مداٍى ن١تعداأن 1413/ 11/ 14   اإلمداىيخ: 158مداى ا٢تةبحت ىمم   .31

 اإلهوةاحت.
ه. ا١تىضدددى : جمدددا   فدددةغحت فددده وق اإلدام دددذ 1414/ 4/ 26   اإلمددداىيخ: 166مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .32

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



303 
 

 إلهلم هاىا  ائةحت. 
 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   فدددةغحت فددده وق اإلدام دددذ 1414/ 5/ 22   اإلمددداىيخ: 168مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .33

 إلئعهه . 
غحت فددددده وق اإلودددددهح  دددددد. ا١تىضدددددى : جمدددددا   فدددددة1414/ 7/ 5   اإلمددددداىيخ: 176مدددددداى ا٢تةبدددددحت ىمدددددم   .34

 اإلعقاىي. 
 

 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   فدددةغحت فددده وق اإلدام دددذ 1414/ 9/ 20   اإلمددداىيخ: 177مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .35
 إلئههححت اإل وإلةحت. 

 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   فدددةغحت فددده وق اإلدام دددذ 1414/ 9/ 20   اإلمددداىيخ: 178مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .36
 إلئعقاىا  ا نديكةحت.

 دد. ا١تىضددى : فدةغحت اقد  انلمصدها  بدُت اإل دددكحت 1414/ 12/ 5خ:    اإلمداىي187مدداى ا٢تةبدحت ىمدم   .37
 وشدكحت  ي .

  د. ا١تىضى : جما   نئ مل اق  انلمصها . 1415/ 2/ 17   اإلماىيخ: 198مداى ا٢تةبحت ىمم   .38
ا١تىضدى : اتوامةدحت تادىيمل بطامدحت اإلدام دذ  اةدزا   دد. 1415/ 6/ 2   اإلمداىيخ: 199مداى ا٢تةبحت ىمدم   .39

 .  ن  نالاحت  ا 
 دددد. ا١تىضدددى : شددددومل جفددد اى بطامدددحت فددددال 1415/ 12/ 23   اإلمددداىيخ: 209مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .40

 اإلدام ذ اإل وإلةحت.
 دددد. ا١تىضدددى : شددددومل واحكدددام اتوامةدددحت خددد نا  1416/ 2/ 13   اإلمددداىيخ: 212مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .41

  ات  اإلدام ذ ا١تصداةحت. 
: اقدد  المصددها  واقدد  تىىيدد  ااثث ا١تىضددى  ددد. 1416/ 8/ 13   اإلمدداىيخ: 219مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .42

 .  إلئه اىا
 دددد. ا١تىضدددى : اتوامةدددحت  قئةدددا  خدلدددا حت مددددا ز  1416/ 8/ 13   اإلمددداىيخ: 220مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .43

 ون ًتا  خدلا حت ما ز .
 دددد. ا١تىضدددى : اتوامةدددحت فددددل شدددةكا  اٟتدددل 1416/ 11/ 12   اإلمددداىيخ: 222مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .44

 ا١تا ىبحت ائق اإلبهىك ائةحت.
ا١تىضدى : جمدا   فده وق اإلدام دذ إلكلدجم  دد. 1416/ 12/ 24   اإلمداىيخ: 224مداى ا٢تةبحت ىمدم   .45

 .  اإلعا١تةحت
ا١تىضددددى : ٪تددددىديف تصددددوةحت اامهدددداأ ن دددداىكحت  ددددد. 1417/ 2/ 15   اإلمدددداىيخ: 231مددددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .46
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 .  ونداْتحت
 .  هىإلحتا١تىضى : اق  ولاطحت نإلع د. 1417/ 3/ 7   اإلماىيخ: 232مداى ا٢تةبحت ىمم   .47
 .  ا١تىضى : فه وق اإلدام ذ إلكلجم ا٠تئةنةحت د. 1417/ 3/ 7   اإلماىيخ: 233مداى ا٢تةبحت ىمم   .48
ا١تىضى : جما   فةغحت تعج  يمعج  اةده اإلعهةد   د. 1417/ 6/ 12   اإلماىيخ: 239مداى ا٢تةبحت ىمم   .49

 اه  شدااه شةكا  لةاحةحت ن  اإل دكحت. 
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   فدده وق اإلدام ددذ إلهلددم هاى 1417/ 8/ 8   اإلمدداىيخ: 243مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .50

 يف ا لجم ا١تصديحت. 
 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   فددده وق اإلدام دددذ إلئمددديفمَت 1417/ 8/ 8   اإلمددداىيخ: 244مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .51

 ا١تمهى .
ه. ا١تىضدددددى : اإلددددد خىل نددددد  ٣تهىادددددحت بهدددددىك 1417/ 11/ 13   اإلمددددداىيخ: 246مدددددداى ا٢تةبدددددحت ىمدددددم   .52

 ن  ن دو .جلهنةحت إلمهىي  مزة 
ه. ا١تىضى : ج  اة فده وق خدا  بدُت اإل ددكحت 1417/ 11/ 13   اإلماىيخ: 247مداى ا٢تةبحت ىمم   .53

 وشدكااجا إل داة شدكا  نمع د  وطديقحت اه  اإلصه وق.   
 دد. ا١تىضددى : جمدا   فددةغحت اتوامةدحت جٟتامةددحت إلعقدد  1417/ 11/ 13   اإلمدداىيخ: 248مدداى ا٢تةبددحت ىمدم   .54

 فةغحت اتوامةحت جٟتامةحت إلعق  ا١تقاوإلحت ن  شدكحت    . انلمصها  ن  شدكحت  ي  و 
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   فددةغحت اتوامةددحت انشددًتاك يف 1417/ 11/ 15   اإلمدداىيخ: 250مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .55

 ٤تااظ اإلدام ذ انلم هاىيحت. 
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   اإل دددومل اإلعانددحت ٠تطددان  1417/ 11/ 15   اإلمدداىيخ: 251مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .56

 اإلوهان. 
ه. ا١تىضى : ا م مدىا  طئدب اإل دداة ا١تادمخ م يف 1418/ 2/ 7   اإلماىيخ: 256مداى ا٢تةبحت ىمم   .57

 اإلبة  نإلمقاةط يف اق  اإلميفمَت ا١تقدون بىا  اإلبة .    
ه. ا١تىضى : جما   فة  ٠تطان اإلودهان وخطدان 1418/ 3/ 1اإلماىيخ:    261مداى ا٢تةبحت ىمم   .58

 اإلوهان انبم ااذ وخطان اإلوهان اإلهجااذ.
 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   فدددةغحت نىااقدددحت اإلعهةددد  ائدددق 1418/ 3/ 3   اإلمددداىيخ: 265مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .59

 توىيض اإل دكحت ٔتىمب اإلمعئةها  اإلصاأى  نإلدلاإلحت ا٢تاتوةحت  اإلواك  .
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   بعددض فددة  اإلمىهةددمل اإلدديت تزندد  1418/ 3/ 3   اإلمدداىيخ: 268ةبددحت ىمددم  مددداى ا٢ت .60

 اإل دكحت المخ انجا اه  اإلمعان  ن  اههاجا.
  د. ا١تىضى : فه وق اإلدام ذ إلكلجم ائةحت.1418/ 6/ 6   اإلماىيخ: 273مداى ا٢تةبحت ىمم   .61
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ى : فددده وق اإلدام دددذ  لدددجم اإل ددددق ه. ا١تىضددد1418/ 6/ 6   اإلمددداىيخ: 274مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .62
 ا ولط.

 ددددددد. ا١تىضددددددى : فدددددده وق اإلدام ددددددذ إلئعقدددددداىا  1418/ 6/ 6   اإلمدددددداىيخ: 275مددددددداى ا٢تةبددددددحت ىمددددددم   .63
 ا نديكةحت.

 ددد. ا١تىضددى : امددا  طديقددحت تصددوةحت فدده وق اإلوددهح 1418/ 6/ 6   اإلمدداىيخ: 276مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .64
 اإلعقاىي.

  د. ا١تىضى : جما   فةغحت كواإلحت حوىىيحت. 1418/ 11 /11   اإلماىيخ: 291مداى ا٢تةبحت ىمم   .65
ه. ا١تىضددددى : جمددددا   فددددةغيت طئددددب اشددددًتاك 1418/ 11/ 11   اإلمدددداىيخ: 294مددددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .66

 وطئب الًتأاأ ا٠تافحت بصهاأيمل انلم هاى. 
  د. ا١تىضى : جما   ٪تىديف جمداى ٥تاإلصحت.1418/ 11/ 11   اإلماىيخ: 296مداى ا٢تةبحت ىمم   .67
 ددد. ا١تىضددى : جمددداى وتعجدد  ندد  اإلعهةدد  طاإلددب 1418/ 11/ 11   اإلمدداىيخ: ٢297تةبددحت ىمددم  مددداى ا .68

 امح حاان ماى نإلعهه  وا١تعاأن اإلهوةاحت.
 ددد. ا١تىضددى : أخددىل اإل دددكحت ندد  شدددكحت  ا  وبهددي 1419/ 3/ 28   اإلمدداىيخ: 305مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .69

  ن  يف اق  شدكحت ٤تافحت.
  د. ا١تىضى : اص  المداى يف اٟتاان  ا١ت ًتكحت.1419/ 4/ 6:    اإلماىيخ306مداى ا٢تةبحت ىمم   .70
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف خطددان ضددهان اإل اعددحت 1419/ 4/ 6   اإلمدداىيخ: 307مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .71

 ا١تق نحت. 
 .  ا١تىضى : جما   اتوامةيت اإلمصهة  وا١تعاٞتحت د. 1419/ 6/ 4   اإلماىيخ:311مداى ا٢تةبحت ىمم   .72
ا١تىضدددى : ٪تدددىديف جمدددداى نددد  ا١تكمدددب اإلعقددداىي  دددد. 1419/ 4/ 6   اإلمددداىيخ: 312م  مدددداى ا٢تةبدددحت ىمددد .73

 .ا١تاموة  ن  اإلاعذ
ا١تىضى : جما   ٪تىديف طئدب تادجة  إلودهان حادان  د. 1419/ 8/ 7   اإلماىيخ: 318مداى ىمم   .74

 .الم هاى
مددد  ائةددده ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تدددىديف  جمدددداى وتعجددد   يى  دددد. 1419/ 8/ 7   اإلمددداىيخ: 320مدددداى ىمدددم   .75

  ا نذ واإلكوة   اه  امح حاان ماِى إله.اإلعهة  
 .  ا١تىضى : جما   ٪تىديف خطان ضهانه. 1419/ 8/ 7   اإلماىيخ: 322مداى ا٢تةبحت ىمم   .76
ا١تىضى : جما   امح حاان مداِى إلىكةد  اإل ددكحت  د. 1419/ 8/ 7   اإلماىيخ: 323مداى ا٢تةبحت ىمم   .77

  .  309  وا١تع ل نإلقداى  284بحت ىمم  اجملا   بقداى ا٢تة يف اتوامةحت اإلىكاإلحت
ا١تىضى : جمدا   ٪تدىديف اندد شدداة الدجم  و٪تدىديف ه. 1419/ 8/ 7   اإلماىيخ: 324مداى ا٢تةبحت ىمم   .78
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 و٪تىديف بةاان  ا١تام هد  و٪تىديف تع ي  ا واند.اند بة  الجم 
ها  اإل ي تزند  ا١تىضى : جما   اق  انلمصه. 1419/ 11/ 12   اإلماىيخ: 325مداى ا٢تةبحت ىمم   .79

 . ن  شدكحت  ك اإل دكحت تىمةعه 
ا١تىضددى : جمددا   اقدد  ا١تقاوإلددحت اإلدد ي تزنددد   ددد. 1419/ 11/ 12   اإلمدداىيخ: 326مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .80

 .اإل دكحت تىمةعه ن   ا 
 ا١تىضى : جما   ٪تىديف طئب شداة.  د. 1420/ 2/ 7   اإلماىيخ: 332مداى ىمم   .81
 .  ا١تىضى : جما   ٪تىديف طئب نعايهحت وحنز د. 1420/ 2/ 7   اإلماىيخ: 333مداى ىمم   .82
 .ا١تىضى : جما   ٪تاديف واق ي شداة وبة  يف إله ن د. 1420/ 6/ 8   اإلماىيخ: 346مداى ىمم   .83
ا١تىضددى : جمددا   خطددان اامهدداأ ن دددومل غددَت مابدد   ددد. 1420/ 6/ 8   اإلمدداىيخ: 347مددداى ىمددم   .84

 .إلئهقص
ا١تىضددددى : جمددددا   ٪تددددىدمذ طئددددب جفدددد اى خطددددان  ددددد. 1420/ 6/ 8   اإلمدددداىيخ: 348مددددداى ىمددددم   .85

 .  وطئب تع ي  خطان ضهانضهان 
 .  ا١تىضى : جما   ٪تىديف تقديد تقةةم وتاعَت اقاى د. 1420/ 8/ 6   اإلماىيخ: 352مداى ىمم   .86
ا١تىضدددددى : جمدددددا   اتوامةدددددحت تقددددد ه خددددد نا  ا١تمدددددامد   دددددد. 1420/ 8/ 29   اإلمددددداىيخ: 359اإلقدددددداى   .87

 و٪تىديف طئب شداة الجم و٪تىديف طئب بة  الجم. وحوظ ا١تىمىأا  ن لجم 
  د. ا١تىضى : جما   اتوامةحت حوظ. 1420/ 8/ 29   اإلماىيخ: 360اإلقداى   .88
 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تدددىديف بةددد  اهئدددحت امهبةدددحت/ شدددةكا  1420/ 9/ 28   اإلمددداىيخ: 362اإلقدددداى   .89

 لةاحةحت/ شةكا  امهبةحت  و٪تىديف شداة اهئحت امهبةحت/ شةكا  لةاحةحت.
ه. ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تدددىديف طئدددب جيقدددال شدددةي اهةددد   1420/ 9/ 28   اإلمددداىيخ: 363داى  اإلقددد .90

 و٪تىديف طئب جيقال فدل شةي فاأى. 
ه. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف طئددب جفدد اى شددةي نصددديف/ 1420/ 9/ 28   اإلمدداىيخ: 364اإلقددداى   .91

 حىاإلحت. 
 بةاان  ا لالةحت إلئعههة.  د. ا١تىضى : جما   ٪تىدمذ اإل1420/ 9/ 28   اإلماىيخ: 366اإلقداى   .92
   بددده  ىيدددخ. ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تددداديف جشدددعاىا  اإلعهدددهة اددد  اإلعهئةدددا  ا١تصدددداةحت واقددداً 367اإلقدددداى   .93

 إله ام اإلمايف.
  د. ا١تىضى : جما   اق  وكاإلحت نإلبة  واإلم صة .1420/ 11/ 29   اإلماىيخ: 371اإلقداى   .94
مددا   ٪تددىديف  خطددان اامهدداأ ناددمه ي غددَت  ددد. ا١تىضددى : ج1421/ 1/ 14   اإلمدداىيخ:372اإلقددداى   .95

 ماب  إلئهقض . 
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 ددد. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف  جشددعاى ٓتصددم اإلغطدداة اإلهقدد ي 1421/ 1/ 14   اإلمدداىيخ:374اإلقددداى   .96
 وخصم نصاىي  انامهاأ .

 دددددد. ا١تىضدددددى : جمدددددا   ٪تدددددىديف  جشدددددعاى بمددددد اول/ وفدددددىل 1421/ 1/ 14   اإلمددددداىيخ:375اإلقدددددداى   .97
 نامه ا  

 ددددددددد. ا١تىضددددددددى : جمددددددددا   ٪تددددددددىديف  جشددددددددعاى اخددددددددمهل يف 1421/ 1/ 14اإلمدددددددداىيخ:   376اإلقددددددددداى   .98
 ا١تامه ا  . 

  د. ا١تىضى : جما   ٪تىديف  ك   تائةم نامه ا  . 1421/ 1/ 14   اإلماىيخ:377اإلقداى   .99
 ددددد. ا١تىضدددى : جمددددا   ٪تددددىديف  جشدددعاى خصددددم مةهددددحت 1421/ 1/ 14   اإلمدددداىيخ:378اإلقدددداى   .100

  ي . ا١تامه ا  انمصا اإلغطاة اإلهق
ه. ا١تىضدددددددى : جمدددددددا   ٪تدددددددىديف ب ددددددديفن مبدددددددىل كهبةاإلدددددددحت 1421/ 1/ 14   اإلمددددددداىيخ:379اإلقدددددددداى   .101

 واإلمعئةها  اإله نحت ٢تا.
  د. ا١تىضى : جما   ٪تىديف  جشعاى بىإلةصحت ش   . 1421/ 1/ 14   اإلماىيخ:380اإلقداى   .102
  بمادددئةم  دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تدددىديف  تعجددد  نددد  اإلعهةددد1421/ 1/ 14   اإلمددداىيخ:381اإلقدددداى   .103

 اإلبوااحت خاىيف ا١تهئكحت . 
  د. ا١تىضى : جما    خطان اإلمزام نإلا اأ . 1421/ 1/ 14   اإلماىيخ:382اإلقداى   .104
 د. ا١تىضى : جمدا   أندل اإلههدىدمُت اإلئد ي  لدبمل جما تهدا 1421/ 1/ 8   اإلماىيخ:383اإلقداى   .105

   يف ٪تىديف واح .349نإلقداى  
د. ا١تىضى : جمدا   أندل اإلههدىدمُت اإلئد ي  لدبمل جما تهدا  1421/ 1/ 8   اإلماىيخ:384اإلقداى   .106

   يف ٪تىديف واح .362نإلقداى  
 د. ا١تىضى : جمدا   أندل اإلههدىدمُت اإلئد ي  لدبمل جما تهدا 1421/ 1/ 8   اإلماىيخ:385اإلقداى   .107

   يف ٪تىديف واح . 363نإلقداى  
 جادداأ  إلئعهةدد  إبإلغدداة انامهدداأ  ددد. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف 1421/ 2/ 2   اإلمدداىيخ:387اإلقددداى   .108

 ا١تامه ي .
  د. ا١تىضى : جما   ٪تىدمذ  جشعاى بقبىل ا١تامه ا  . 1421/ 2/ 2   اإلماىيخ:388اإلقداى   .109
 ددددد. ا١تىضددددى : جمددددا   ٪تددددىديف  حاا ددددحت جىلددددال ناددددمه ا  1421/ 2/ 2   اإلمدددداىيخ:390اإلقددددداى   .110

 اامهاأ واىأ . 
ىضددددى : جمددددا   ٪تددددىدمذ  تعدددد ي  اامهدددداأ ناددددمه ي  ددددد. ا١ت1421/ 2/ 2   اإلمدددداىيخ:391اإلقددددداى   .111

 فاأى . 
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 د. ا١تىضى : جمدا   ٪تدىديف  جشدعاى تعد ي  اامهداأ نادمه ي 1421/ 2/ 2   اإلماىيخ:392اإلقداى   .112
 واىأ . 

  د. ا١تىضى :  جما     امل نامه ا  اإلم صة  . 1421/ 2/ 2   اإلماىيخ:393اإلقداى   .113
ىضى : جما   ٪تداديف  جشدعاى بمادئم اإل ددكحت نادمه ا   د. ا١ت1421/ 2/ 2   اإلماىيخ:394اإلقداى   .114

 ٖتصة  واىأ  .
 ددددد. ا١تىضددددى : جمددددا   ٪تددددىديف  ك دددد  تاددددئةم ناددددمه ا  1421/ 2/ 2   اإلمدددداىيخ:395اإلقددددداى   .115

 ٖتصة  واىأ  إلئعهة  . 
 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تىدمذ جشدددعاى اإلبهدددي ا١تدلددد  بقبدددىل  1421/ 2/ 2   اإلمددداىيخ:396اإلقدددداى   .116

  كهبةاإلحت واىأ  .
 دد. ا١تىضدى : جمدا   ٪تدىديف  جشدعاى اإلعهةد  إلماد ي  كهبةاإلدحت 1421/ 2/ 2   اإلماىيخ:397اإلقداى   .117

 اإلم صة  اإلىاىأ  . 
  د. ا١تىضى : جما   ٪تىديف  تقديد ا  نىم  اإلم صة  . 1421/ 2/ 2   اإلماىيخ:398اإلقداى   .118
  جفدد اى خطدددان ه. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف  تعجدد  نقابدد1421/ 2/ 2   اإلمدداىيخ:399اإلقددداى   .119

 ضهان نهحذ ١تامه ا  ٖتصة  .
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف  جشددعاى اإلعهةدد  بمدديفخد وفددىل 1421/ 2/ 2   اإلمدداىيخ:400اإلقددداى   .120

 نامه ا  اإلم صة  ا فئةحت . 
 دد. ا١تىضدى : جمدا   ٪تدىديف  تاد ي  نصداىي  اإلبهدي ائدذ 1421/ 2/ 2   اإلمداىيخ:401اإلقداى   .121

 .نمائم نامه ا  اإلم صة  
  د. ا١تىضى : جما   ٪تىديف  اند ٖتصة  فاأى . 1421/ 2/ 2   اإلماىيخ:402اإلقداى   .122
 ددد. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف إلعدددض ىغبددحت اهددهة ندد  أاخدد  1421/ 2/ 2   اإلمدداىيخ:403اإلقددداى   .123

 ا١تهئكحت يف شداة نعاأن ن م  ٦تا ٘تئكه اإل دكحت.
اإل ددكحت إلمهوةد  اواندد اإلعهدهة بىالدطحت ه. ا١تىضدى : تودىيض 1421/ 4/ 8   اإلمداىيخ:405اإلقداى   .124

 ا٢تات  إلئمعان  ن لجم.
  د. ا١تىضى : اإلدلىم ائق نامه ا  اإلم صة .1421/ 2/ 24   اإلماىيخ:406اإلقداى   .125
ا١تىضددى : جمدا   تعدد ي  ٪تددىديف جبدهغ بىفددىل بوددااحت ه. 1421/ 2/ 24   اإلمدداىيخ:408اإلقدداى   .126

 ٤ت  اق  ا١ت اىكحت.
 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تدددىديف جبدددهغ بىفدددىل بودددااحت ٤تددد  1421/ 2/ 24   اإلمددداىيخ:409اإلقدددداى   .127

 اإلىا  نإل داة. 
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ه. ا١تىضى : جما   ٪تىديف جشدعاى إلعهةد  ا١تداْتدحت/ ا١ت داىكحت 1421/ 2/ 24   اإلماىيخ:410اإلقداى   .128
 إلا اأ مةهحت اإلكهبةاإلحت.

 .   انتوامةحت ا١تىح   إلصهاأيمل ا لجما١تىضى : جما د. 1421/ 8/ 22   اإلماىيخ: 426اإلقداى   .129
اهئةددا  ا١تىضددى : جمددا   فددةغحت نطددىى  ندد  ٪تدداديف ه. 1421/ 10/ 30   اإلمدداىيخ: 427اإلقددداى   .130

 .ا١تمامد  ن١تعاأن يف بىىفحت إله ن
ا١تىضى : جما   ٪تىديف جمدداى وتعجد  و٪تدىديف أاخئدذ ه. 1421/ 12/ 27   اإلماىيخ: 434اإلقداى   .131

 .اإل دكحتنلمكهال بةاان  نىظوذ 
ا١تىضدددددددى : جمدددددددا   لدددددددبعحت ٪تددددددداديف إله دددددددامل جأاى  ه. 1421/ 12/ 27   اإلمددددددداىيخ: 435اإلقدددددددداى   .132

 اإلعهئةا .
ا١تىضددى : جمددا   تاددعحت ٪تدداديف ب دديفن: آإلةددحت اإلمعاندد  ه. 1421/ 12/ 27   اإلمدداىيخ: 436اإلقددداى   .133

 ن  ن يٍت اإلمقاةط ا١تميفخدي .
  ٙتا ةددحت ٪تدداديف ب دديفن ٖتىيدد  اإلداتددب ا١تىضددى : جمددا  ه. 1421/ 12/ 27   اإلمدداىيخ: 437اإلقددداى   .134

 ونا يمص  به يف نعانه  اإلمقاةط. 
طئددددب ا١تىضددددى : ادددد م الإلددددزام نلددددمخ ام ٪تددددىديف ه. 1421/ 12/ 27   اإلمدددداىيخ: 439اإلقددددداى   .135

 .  333نعايهحت وحنز اجملا  نإلقداى 
ووكددهة ا١تىضددى : جمددا   اتوامةددحت تعدداون بددُت اإل دددكحت ه. 1421/ 12/ 27   اإلمدداىيخ: 440اإلقددداى   .136

 . اإلاةاىا 
 .  ا١تىضى : جما   اتوامةحت شداة لةاىا  ونئ قاتاه. 1421/ 12/ 30   اإلماىيخ: 441اإلقداى   .137
ا١تىضدددى : جمددددا   ٪تددددىدمُت ب ددديفن تاددددئم اإلاددددةاى   ددددد. 1421/ 12/ 30   اإلمدددداىيخ: 442اإلقدددداى   .138

 .  ا١تبااحت
ض لددعد وجاداأ  ب دديفن ا١تىضدى : جمددا   ٪تدىديف ادد  ددد. 1421/ 12/ 30   اإلمداىيخ: 443اإلقدداى:   .139

 و٪تىديف ٤تود بة  ن١تزاأ اإلعئٍت.اإلاعذ 
ا١تىضدددى : جمدددا   تعددد يه  ائدددق ٪تدددىديف خطدددان ه. 1421/ 12/ 30   اإلمددداىيخ: 448اإلقدددداى   .140

 اامهاأ ن دومل غَت ماب  إلئهقض.
طئدب اشدًتاك ا١تىضى : جما   تعد يه  ائدق ٪تدىديف ه. 1422/ 1/ 25   اإلماىيخ: 450اإلقداى   .141

 .253امها ةحت اجملا  نإلقداى يف اإلبطاما  ان
ا١تىضدددددددى : اددددددد م تىحةددددددد  ٪تددددددداديف ٖتىيددددددد  اإلداتدددددددب ه. 1422/ 1/ 25   اإلمددددددداىيخ: 454اإلقدددددددداى   .142

 .وشجاأا  اإلمعدي  ا١تق نحت ن  اإلعههة
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 ا١تىضى : جما   ٪تىديف وكاإلحت. ه. 1422/ 1/ 25   اإلماىيخ: 457اإلقداى   .143
 ةحت ٘تىي  بة  اىاض يف...     اتوام. ا١تىضى : ه1422/ 2/ 9   اإلماىيخ: 458اإلقداى   .144
 .ا١تىضى : جما   ٪تىديف "٥تاإلصحت هنااةحت"ه. 1422/ 19/3   اإلماىيخ: 468اإلقداى   .145
"طئددب ٖتىيدد  بددُت فددهاأيمل ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف ه. 1422/ 5/ 14   اإلمدداىيخ: 480اإلقددداى   .146

 اإلدام ذ انلم هاىيحت". 
إلئ ددددل  جمددددا   جفدددد اى بطامددددحت اإلاددددعىأيحته. ا١تىضددددى : 1422/ 5/ 17   اإلمدددداىيخ: 484اإلقددددداى   .147

 .  واإلعهد 
"طئددددب ا١تىضددددى : جمددددا   تعدددد يه  ائددددق ٪تددددىدمذ ه. 1422/ 5/ 14   اإلمدددداىيخ: 479اإلقددددداى   .148

 اشًتاك" و"طئب الًتأاأ" يف فهاأيمل انلم هاى.
ا١تىضددددى : جمددددا   تعدددد ي  ائددددق اتوامةددددحت "خدددد نا  ه. 10/1422/ 26   اإلمدددداىيخ: 490اإلقددددداى   .149

 .433نإلقداى  اجملا  الم اىيحت" 
ا١تىضددددددى : جمددددددا   ٪تدددددداديف إلئىلدددددداطحت يف ا لددددددجم ه. 1422/ 10/ 26   اإلمدددددداىيخ: 491اإلقددددددداى   .150

 .اإل وإلةحت
 . ا١تىضى : جما   ٪تىديف "بطامحت اإلىلةط"ه. 1422/ 10/ 26   اإلماىيخ: 488اإلقداى   .151
    تغةدَت كوةد  ا١تىضدى : جمدا   تعد ي  ائدق ٪تدىديف ه. 1422/ 10/ 26   اإلمداىيخ: 495اإلقداى   .152

  .438اجملا  نإلقداى  
  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



311 
 

 القرارات الي ذ تعديلها   2 )ادللحق رقم 

اإلعددام وٗتد٬تدده ائددق اقدد  ا١تىضددى : تعدد ي  اقدد  ا١تمددامد   ددد. 1409/ 7/ 17   اإلمدداىيخ: 2مددداى ىمددم   .1
 ا١تداْتحت إلآلند نإل داة.

 هاى جُف  ددد. ا١تىضددى : طئددب تغةددَت ناددهق اددمح حاددان الددم4/1411/ 5   اإلمدداىيخ: 58مددداى ىمددم:   .2
 ناهق  اتوامةحت امح حاان الم هاى .

  د. ا١تىضى : تع ي  ٪تىديف اإلىا  نإل داة.1411/ 5/ 22   اإلماىيخ: 61مداى ا٢تةبحت ىمم   .3

 دددد. ا١تىضدددى : جمدددداة بعدددض اإلمعددد يه  ائدددق فدددة  1411/ 12/ 2   اإلمددداىيخ: 97مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .4
 واإلميفمَت فهاأيمل ا١تواىبحت اإل داةحت نإلعهه  واإلبواا  وا لجم

 دد. ا١تىضدى : تعد ي  اقد  ال٬تداى ا١تقددون بىاد  اإلبةد  1413/ 3/ 8   اإلمداىيخ: 131مداى ا٢تةبحت ىمدم   .5
 ونعانئحت اإلعهة  بع ل اه  ااخ اإلعق .

 ددددد. ا١تىضددددى : طئددددب اإل ددددكحت تعدددد ي  ٪تددددىديف طئددددب 1413/ 4/ 3   اإلمددداىيخ: 142مدددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .6
 اإل داة. 

 ددد. ا١تىضددى : جضددااحت ابدداى  إلئوقددد  اإلااألددحت ندد  1413/ 11/ 14   اإلمدداىيخ: 156مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .7
 اتوامةحت تىكة  إلمهوة  اهئةا  ا١تمامد  يف اإلعهه  ا مهبةحت وا١تعاأن اإلهوةاحت. 

 دددد. ا١تىضدددى : ٪تدددىديف نىحددد  إلودددمح حادددان مددداى 1414/ 1/ 26   اإلمددداىيخ: 164مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .8
 هه  وا١تعاأن. نإلدال واإلع

  د. ا١تىضى : تع ي  اق  تىىي  لةاىا .1414/ 4/ 26   اإلماىيخ: 167مداى ا٢تةبحت ىمم   .9
 د. ا١تىضى : تعد ي  اقد  بةد  لدةاى  جُف اقد  بةد  1414/ 5/ 15   اإلماىيخ: 170مداى ا٢تةبحت ىمم   .10

 اام  ي لئعحت اخدى. 
ى : جمدا   جضدااحت بعدض اإلعبداىا  إلطئدب  د. ا١تىضد1415/ 9/ 14   اإلماىيخ: 205مداى ا٢تةبحت ىمم   .11

  .  146اإل داة  انامهاأا  ا١تامه يحت  اجملا  نإلقداى  
  د. ا١تىضى : نئ مل اق  اامهاأ ا١تداْتحت. 1415/ 12/ 23   اإلماىيخ: 208مداى ا٢تةبحت ىمم   .12
 ددد. ا١تىضددى : تعدد ي  اقدد  ج٬تدداى اقدداى نقدددون 1415/ 12/ 23   اإلمدداىيخ: 210مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .13

 إلىا  نإلبة  وجما   فةغحت ا١تئ مل ا١تدامل به.ن
 دد. ا١تىضدى : تعد ي  ا١تداأ  اإلمالدعحت ند  اقد  اإلبةد  1416/ 2/ 13   اإلماىيخ: 211مداى ا٢تةبحت ىمم   .14

  .170اجملا  بقداى ا٢تةبحت ىمم  
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 دددد. ا١تىضدددى : تعددد ي  اقددد  ج٬تددداى نقددددون بىاددد  1416/ 2/ 20   اإلمددداىيخ: 214مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .15
 نإلبة .

 ددد. ا١تىضددى : تعدد ي  مةهددحت اإلىحدد   واٟتدد  ا أم 1416/ 2/ 20   اإلمدداىيخ: 216داى ا٢تةبددحت ىمددم  مدد .16
 إلهشًتاك يف فه وق ا١تواىبحت اإل داةحت نإلبواا .

 د. ا١تىضى : تع يه  ائق اق  اإلبة  اجملا  نإلقدداى 1417/ 2/ 6   اإلماىيخ: 227مداى ا٢تةبحت ىمم   .17
 170  .  
  د. تع ي  اق  ال٬تاى ن  اإلىا  نإلبة .1417/ 8/ 8ماىيخ:    اإل241مداى ا٢تةبحت ىمم   .18
 دددد. ا١تىضدددى : تعددد ي  فدددةغحت طئدددب اإل دددداة اجملدددا  1418/ 2/ 7   اإلمددداىيخ: 259مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .19

  .142نإلقداى  
 دددد. ا١تىضدددى : تعددد ي  فدددةغحت طئدددب اإل دددداة اجملدددا  1418/ 3/ 1   اإلمددداىيخ: 264مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .20

  .  259نإلقداى  
 د. ا١تىضى : تع ي  اق  بة  مطعدحت اىض نإلمقادةط 1418/ 3/ 6   اإلماىيخ: 269داى ا٢تةبحت ىمم  م .21

  .242اجملا  نإلقداى  
 د. ا١تىضى : تع ي  اق  بة  مطعدحت اىض نإلمقادةط 1418/ 3/ 6   اإلماىيخ: 270مداى ا٢تةبحت ىمم   .22

  242اجملا  نإلقداى  
  .246 د. ا١تىضى : تع ي  مداى ا٢تةبحت ىمم  1418/ 6/ 6   اإلماىيخ: 272مداى ا٢تةبحت ىمم   .23
 دددد. ا١تىضدددى : تعددد ي  ا١تددداأ  اإل اإل دددحت نددد  انتوامةدددحت 1418/ 6/ 6   اإلمددداىيخ: 277مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .24

 الٟتامةحت إلعق  انلمصها  ن  شدكحت يهب  اإلصهااةحت.
اتوامةدددحت  دددد. ا١تىضدددى : تعددد ي  شددددومل واحكدددام 1418/ 11/ 11   اإلمددداىيخ: 298مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .25

 خ نا   ات  اإلدام ذ ا١تصديف.
وجإلغاة حط اىنح اإلدىاىأ ا١تىضى : تع ي  شدمل مزااذ  د. 1420/ 2/ 7   اإلماىيخ: 331مداى ىمم   .26

  .  170يف اإلقداى  
ا١تىضدددى : طئددب تعدد يه  ائددق اإلصدده وق ا١توددداىبحت  ددد. 1420/ 8/ 6   اإلمدداىيخ: 351مددداى ىمددم   .27

 .نإلبواا 
نددددد  وكدددددهة ا١تىضدددددى : جمدددددا   آإلةدددددحت جضدددددااةحت إلئمعانددددد   دددددد. 1420/ 8/ 6   اإلمددددداىيخ: 358اإلقدددددداى   .28

 اإلاةاىا  ا١تعمه ي  و٪تاديف نداقحت به.
 د. ا١تىضى : طئب تع يه  ائق اإلههداديف اجملدا   نإلقدداىي  1420/ 11/ 8   اإلماىيخ:368اإلقداى   .29

ى  اإلمعانددد  نددد  ا١تدددىىأي  يف بىىفدددحت   اإلغدددق كددد  ندددا اددد اه ٦تدددا يمصددد  ٔتىضددد699مدددداى    350و 344 
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 إله ن إلئهعاأن. 
واقددد ي بةددد  ا١تىضدددى : طئدددب تعددد يه  ائدددق ٪تددداديف  دددد. 1420/ 11/ 8   اإلمددداىيخ:369اإلقدددداى   .30

  .345وشداة يف إله ن اجملا   نإلقداى  
ه. ا١تىضددددى : جمددددا   تعدددد يه  ائددددق اتوامةددددحت ا٠تدددد نا  1421/ 8/ 22   اإلمدددداىيخ: 424اإلقددددداى   .31

 .421ا   نإلقداى انلم اىيحت اجمل
ا١تىضدددى : تعددد يه  ائدددق ٪تدددىدمذ اإلىاددد  نإل دددداة  دددد. 1421/ 10/ 30   اإلمددداىيخ: 428اإلقدددداى   .32

 .345واإلىا  نإلبة  اجملا ي  نإلقداى 
اجملددددا ي  ا١تىضددددى : تعدددد ي  ائددددق خطدددداا انامهدددداأ  ددددد. 1421/ 10/ 30   اإلمدددداىيخ: 429اإلقددددداى   .33

 .382و 347بقداىي ا٢تةبحت 
بىهةقددحت  ا١تئ قدحتا١تىضددى : تعد ي  ائددق ٪تدىديف اإلقااهددحت  دد. 1421/ 11/ 12إلمدداىيخ:    ا432اإلقدداى   .34

 .  345ا١تئ مل بعق  اإل داة اجملا  نإلقداى دي اإلدمم ا١تئكةحت 
ا١تىضدى : تعد يه  ائدق اتوامةدحت خد نا  الم داىيحت  دد. 1421/ 11/ 25   اإلماىيخ: 433اإلقداى   .35

 .  421اجملا   نإلقداى دي اإلدمم 
ا١تىضدى : تعدد ي  ٪تدىدمذ "ك دد  تادئةم ناددمه ا "  ددد. 1422/ 1/ 25   اإلمداىيخ: 453اإلقدداى   .36

 و"حاا حت جىلال نامه ا  اامهاأ واىأ".
ا١تىضدددى : حددد ل بهددد  اإلقدددا ىن نددد  اتوامةدددحت خددد نا   دددد. 1422/ 1/ 25   اإلمددداىيخ: 455اإلقدددداى   .37

 .433اجملا   نإلقداى الم اىيحت 
اجملدا   ا١تىضى : تع ي  ائدق "اتوامةدحت شدداة لدةاىا "  د. 1422 /10/ 26   اإلماىيخ: 493اإلقداى   .38

 .462و 441نإلقداىي  
وتعجد  فداحب ا١تىضدى : تعد ي  ائدق ٪تدىديف "جمدداى  دد. 1422/ 10/ 26   اإلمداىيخ: 494اإلقدداى   .39

  .  283اإلماجةه  ا فئذ" اجملا  نإلقداى  
١تمددددددامد  يف الددددددجم اإل دددددددكا  ه. ضددددددىابط انلددددددم هاى وا1422/ 8/ 23   اإلمدددددداىيخ: 485اإلقددددددداى   .40

نعدددد ل ٓتطددددان ىاددددة  ا٢تةبددددحت اإل ددددداةحت دي اإلدددددمم  ددددد.ش. ٔت دددددم واإلددددمخئص ندددد  ادددددم اةجددددا ا١تخمئطددددحت 
/425/14. 
 دددد. تعددد ي  اقددد  انلمصدددها  ا١تىمددد  بدددُت اإل ددددكحت 1414/ 12/ 5   اإلمددداىيخ: 188مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .41

 واح  اإلعههة.    
  حكم طئب انلًتأاأ ن  نعانه  اإلبة  ا م . .ه1422/ 10/ 26   اإلماىيخ: 498اإلقداى   .42
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 القرارات الي ذ إلغاؤىا  3)ادللحق رقم 

 ددد. ا١تىضددى : جمددا   اقدد  انلمصددها  ا٠تددا  ن١تبددان. 1411/ 3/ 1   اإلمدداىيخ: 52مددداى ىمددم   .1
 .  774نئغق نإلقداى اإلدمم 

ا١توددداىبحت اإل دددداةحت  دددد. ا١تىضدددى  جمدددا   فدددةغحت فددده وق 1411/ 4/ 2   اإلمددداىيخ: 56مدددداى ىمدددم   .2
نإلعهه  واإلبواا  وفه وق ا١تواىبحت اإل داةحت نإلعهه   وفده وق ا١توداىبحت اإل دداةحت نإلبوداا . 

 .  516نئغق نإلقداى دي اإلدمم 
 دددد. ا١تىضدددى : اقددد  اإلمدددزام أبأاة خددد نا  1413/ 10/ 22   اإلمددداىيخ: 154مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .3

 .659اقاىيحت. نئغق نإلقداى دي اإلدمم 
 ددددد. ا١تىضددددى : اقدددد  المصددددها  إلبهدددداة نهددددزل 1414/ 1/ 26   اإلمدددداىيخ: 162حت ىمددددم  مددددداى ا٢تةبدددد .4

 .  774إلئعهة  ائق اىض تق نجا اإل دكحت. نئغق نإلقداى دي اإلدمم 
 د. ا١تىضدى : فدةغحت اقد  ا١ت داىكحت بدُت اإل ددكحت 1414/ 1/ 26   اإلماىيخ: 163مداى ا٢تةبحت ىمم   .5

 .  740واإلعهة . نئغق نإلقداى دي اإلدمم 
 ددددد. ا١تىضددددى : طئددددب تعدددد ي  فددددةغحت اقدددد  1414/ 6/ 24   اإلمدددداىيخ: 172مددددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .6

 .  774 . نئغق نإلقداى دي اإلدمم 162المصها  اجملا  ن  ا٢تةبحت نإلقداى ىمم  
 ددد. ا١تىضددى : تعدد ي  اقدد ي اإلبةدد  وا١ت دداىكحت 1414/ 6/ 24   اإلمدداىيخ: 173مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .7

 .  740 . اق  ا١ت اىكحت نئغق نإلقداى دي اإلدمم 163بقداى ا ىمم   اإلئ ي  لبمل جما تها ا٢تةبحت
 دددد. ا١تىضدددى : اددد م مدددىا  شدددداة اإلددد  ب 1414/ 10/ 28   اإلمددداىيخ: 183مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .8

 .  465واإلووحت واإلعهه  بىالطحت بطامحت اإلوةزا. نئغق نإلقداى دي اإلدمم 
: تعددد ي  اقددد  خددد نا  اقاىيدددحت.  دددد. ا١تىضدددى 1415/ 2/ 9   اإلمددداىيخ: 190مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .9

 .  659نئغق نإلقداى دي اإلدمم 
 ددددد. ا١تىضدددى : بطامدددحت فددددال اإلدام ددددذ 1415/ 9/ 14   اإلمددداىيخ: 204مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .10

اإل وإلةددحت واإلدلددىم ا١تمعئقددحت  ددا إلم  يدد  نبئدد  اإلدلددم ائددق اهئةددا  اإلادد ب اإلهقدد ي. نئغددق نإلقددداى 
 .  466دي اإلدمم 

 ددد. ا١تىضددى : جمددا   اقدد  قمددَت فدده وق 1416/ 2/ 20ىيخ:    اإلمددا213مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .11
 .571ا ناان . نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

 ددددد. ا١تىضددددى : ٪تدددداديف انلددددم هاى يف اإلبةدددد  1417/ 3/ 7   اإلمدددداىيخ: 234مددددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .12
 .  595ا م : ٪تىديف طئب الم هاى يف اإلبة  ا م . نئغق نإلقداى دي اإلدمم 
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 ددددد. ا١تىضددددى : جمددددا   شدددددومل واحكددددام 1418/ 1/ 22   اإلمدددداىيخ: 253مددددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .13
 .  463جف اى بطامحت اإلدام ذ. نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

 دد. ا١تىضدى : جمدا   تعد ي  إلههدىديف طئدب 1418/ 1/ 22   اإلمداىيخ: 254مداى ا٢تةبحت ىمدم   .14
 .  551بطامحت فدال اإلدام ذ اإل وإلةحت. نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

 دددد. ا١تىضدددى : اددد م مدددىا   اأ  اإلدلدددىم 1418/ 1/ 22   اإلمددداىيخ: 255مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .15
 .466ائق اإلا ب اإلهق ي ببطامحت "اةزا اإلدام ذ". نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

 دددد. ا١تىضددددى : جمدددا   فددددةغحت ٪تدددىديف تعجدددد  1418/ 3/ 1   اإلمدددداىيخ: 262مدددداى ا٢تةبددددحت ىمدددم   .16
نددد: ٪تددىديف تعجدد  نقابدد  جفدد اى نقابدد  جفدد اى خطددان ضددهان ْتدددي و٪تددىديف شددجاأ  ١تدد  يجهدده ا 

 .  674خطان ضهان ْتدي. نئغق نإلقداى دي اإلدمم 
 ددددد. ا١تىضددددى : اقدددد  اإلماددددجةه . نئغددددق 1418/ 3/ 1   اإلمدددداىيخ: 263مددددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .17

 .  811نإلقداى دي اإلدمم 
ا١تىضددى : جمددا   فددةغحت تىكةدد  أاخئددذ.  ددد. 1418/ 6/ 3   اإلمدداىيخ: 271مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .18

 .  555إلقداى دي اإلدمم نئغق ن
ا١تىضددددى : شددددداة اإل دددددكحت إلئ ددددةكا   دددد. 1418/ 8/ 20   اإلمدددداىيخ: 281مدددداى ا٢تةبددددحت ىمددددم   .19

 .  589نئغق نإلقداى دي اإلدمم نإلعهئحت ا مهبةحت. 
 دد. ا١تىضدى : اإلههداديف ا١تادمخ نحت ند  مبد  1418/ 8/ 20   اإلماىيخ: 283مداى ا٢تةبحت ىمم   .20

مددددددداى بكواإلددددددحت غدددددددم واأاة وتعجدددددد   وجمددددددداى وتعجدددددد  ناددددددمخ م جأاى  انامهددددددان نإل دددددددكحت.  ٪تددددددىديف ج
 .810اإلماجةه   و٪تىديف جمداى بد   ىفة  حاان الم هاىي  نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

ا١تىضدددى : تعددد ي  اقددد  اإلمدددزام أبأاة  دددد. 1418/ 10/ 13   اإلمددداىيخ: 285مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .21
 .  659نئغق نإلقداى دي اإلدمم خ نا  اقاىيحت. 

ا١تىضدددى : تعددد ي  اقددد  بةددد  مطعدددحت  دددد. 1418/ 11/ 11   اإلمددداىيخ: 289بدددحت ىمدددم  مدددداى ا٢تة .22
 .  334٪تىديف كواإلحت غدم واأاة نئغق نإلقداى دي اإلدمم اىض نإلمقاةط ونئ قاته. 

ا١تىضدددددى : تعددددد ي  شددددددومل ادددددمح  دددددد. 1418/ 11/ 11   اإلمددددداىيخ: 295مدددددداى ا٢تةبدددددحت ىمدددددم   .23
طئددب اددمح اامهدداأ ناددمه ي نئغددق نإلقددداى  ٪تددىديفانامهدداأ وجمددا   طئددب اددمح اامهدداأ ناددمه ي. 

 .  674دي اإلدمم 
ا١تىضدى : ادد م مدىا  الددمخ ام بطامددحت  ددد. 1419/ 3/ 28   اإلمدداىيخ: 302مدداى ا٢تةبددحت ىمدم   .24

 .  465نئغق نإلقداى دي اإلدمم اةزا يف شداة اإل  ب واإلووحت واإلعهه . 
نئغددق حت بةدد  نعدداأن. ا١تىضددى : اتوامةدد ددد. 1419/ 3/ 28   اإلمدداىيخ: 304مددداى ا٢تةبددحت ىمددم   .25
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 .   766نإلقداى دي اإلدمم 
 د. ا١تىضى : تع ي  اتوامةحت اإلىكاإلحت ا لالدةحت 1419/ 4/ 6   اإلماىيخ: 309مداى ا٢تةبحت ىمم   .26

  وجمدا   فدةغحت نع إلدحت نهجدا إلئعهد   دا ند  مبد  جأاى  اإل ددكحت يف اإلدداض. 284اجملا   نإلقداى ىمم  
 .  425نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

ا١تىضدددددى : جمدددددا   ٪تدددددىديف اقددددد  بةددددد   دددددد. 1420/ 2/ 7   اإلمددددداىيخ: 330حت ىمدددددم  مدددددداى ا٢تةبددددد .27
 .  702نئغق نإلقداى دي اإلدمم نإلمقاةط. 

ا١تىضددى : تعد ي  بهدد  ند  اقدد  بةد  اإلمقاددةط.  دد. 1420/ 20/4   اإلمدداىيخ:343مدداى ىمدم   .28
   .702نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

جمدددا   ٪تددداديف اهئةدددا  ا١تمدددامد   ا١تىضدددى : دددد. 1420/ 4/ 20   اإلمددداىيخ: 344مدددداى ىمدددم   .29
  اإلغق كد  ندا اد اه ٦تدا يمصد  ٔتىضدى  اإلمعاند  ند  ا١تدىىأي  699. مداى  ن١تعاأن يف بىىفحت إله ن

 يف بىىفحت إله ن إلئهعاأن. 
ا١تىضددى : جمددا   ٪تدداديف واقدد ي شددداة وبةدد  ه. 1420/ 4/ 20   اإلمدداىيخ: 345مددداى ىمددم   .30

 .  432م يف إله ن اق  اإل داة. نئغق نإلقداى دي اإلدم
: ا١تىضدددى : جمدددا   ٣تهىادددحت نددد  ٪تددداديف اإلمدددايف دددد. 1420/ 3/ 6   اإلمددداىيخ: 349مدددداى ىمدددم   .31

 .  587٪تىديف جي ا   ق / شةكا   ىال لعىأي . نئغق نإلقداى 
ا١تىضى : طئب تعد يه  ائدق اإلههداديف اجملدا    د. 1420/ 8/ 6   اإلماىيخ: 350مداى ىمم   .32

اد اه ٦تدا يمصد  ٔتىضدى  اإلمعاند  ند  ا١تدىىأي  يف بىىفدحت اإلغق كد  ندا  699مداى    344نإلقداى  
 إله ن إلئهعاأن. 

ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تدددىديف ادددمح حادددان مددداى.  دددد. 1420/  9/ 28   اإلمددداىيخ:365اإلقدددداى   .33
 .  566نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

. ا١تىضددى : جمددا   ٪تددىديف  جشددعاى بوددمح اامهدداأ  ددد. 1421/ 1/ 14   اإلمدداىيخ:373اإلقددداى   .34
 .  674نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

 دددد. ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تدددىديف  جمدددداى وتعجددد  اهددد  اددد م 1421/ 2/ 2   اإلمددداىيخ:386اإلقددداى   .35
 .674ىغبحت اإلعهة  يف اإلميفنُت . نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

ا١تىضدددددى : جمدددددا   ٪تدددددىديف  جبدددددهغ انامهددددداأا   دددددد. 1421/ 2/ 2   اإلمددددداىيخ:389اإلقدددددداى   .36
ىديف جبدددهغ اإلعهةددد  نامهددداأ واىأ  و٪تدددىديف ابدددهغ اإلعهةددد  نامهددداأ واىأ اددد  ٪تدددا١تادددمه يحت اإلدددىاىأ  : 

 .674طديمل بهي. نئغا  نإلقداى دي اإلدمم 
 344ه. ا١تىضددى : جمددا   تعدد يه  ائددق اإلقددداىا   1421/ 2/ 2   اإلمدداىيخ:404اإلقددداى   .37
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يف  اإلمعانددد  نددد  ا١تدددىىأي  –اإلغدددق كددد  ندددا اددد اه ٦تدددا يمصددد  ٔتىضدددىاه  699  مددداى 368و 350و
 بىىفحت إله ن إلئهعاأن.  

ا١تىضددى : جمددا   تعدد ي  ٪تددىديف طئددب ن دداىكحت.  ددد. 1421/ 2/ 24   اإلمدداىيخ:407اإلقددداى   .38
 .  740نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

ه. ا١تىضى : جما   اتوامةيت شداة وبة  بًتول. مدداى 1421/ 7/ 17   اإلماىيخ: 422اإلقداى   .39
 ان  ن  ا١تىىأي  يف بىىفحت إله ن.اإلمع –اإلغق ك  نا ا اه ٦تا يمص  ٔتىضىاه  699

ا١تىضددى : جمددا   تعدد يه  ائددق اتوددامةيت شددداة  ددد. 1421/ 8/ 22   اإلمدداىيخ: 423اإلقددداى   .40
اإلغددق كدد  نددا ادد اه ٦تددا يمصدد  ٔتىضددىاه اإلمعاندد   699مددداى  – 422اجملددا تُت نإلقددداى وبةدد  بددًتول 

 ن  ا١تىىأي  يف بىىفحت إله ن. 
ه. ا١تىضدددى : جمدددا   اىبعدددحت ٪تددداديف نمهىادددحت ٗتدددص 1421/ 12/ 27   اإلمددداىيخ: 438اإلقدددداى   .41

 .598  امل اإلم صة . ٪تىديف جهبا  ل اأ ن يى ةحت بة  نإلمقاةط نئغق نإلقداى 
ا١تىضددى : جمددا   تعدد يه  ائددق اقدد ي بةدد   ددد. 1421/ 12/ 30   اإلمدداىيخ: 444اإلقددداى   .42

 نهجهدا اقد  ن ًتك   وائق ٪تىديف جمدداى بدد   اىض نئ دمل بكد  –مطعحت اىض نإلمقاةط  ادأي 
اىض نإلمقاددددةط ن ددددًتك. نئغةددددان نإلقددددداى بةدددد  مطعددددحت اىض نإلمقاددددةط ادددددأي  واقدددد  بةدددد  مطعددددحت 

580.   
ا١تىضدى : جمدا   تعد يه  ائدق اقد ي بةد   دد. 1421/ 12/  30   اإلماىيخ: 445اإلقداى   .43

ن دًتك  وجمدا   ٪تدىديف جمدداى بدد   اقداى نئ دمل بكد  نهجهدا اقد   – اددأي اقاى نبٍت نإلمقاةط 
 .  580نئغةان نإلقداى اقاى نبٍت نإلمقاةط ادأي  واق  بة  اقاى نبٍت نإلمقاةط ن ًتك  بة  

 ا١تىضددى : جمددا   آإلةددحت إلبةدد  ا لددجم ن مدد . ددد. 1421/ 12/ 30   اإلمدداىيخ: 446اإلقددداى   .44
٪تىديف "جب اة ىغبحت يف شداة الدجم ن مد "  و"اقد  بةد  الدجم ن مد " نئغةدان نإلقدداى دي اإلددمم 

660  . 
مدداى ا١تىضدى : جمدا   ٪تداديف ا١تمدامد  نإلبهتدُت  د. 1421/ 12/ 30   اإلماىيخ: 447داى  اإلق .45

 اإلغق ك  نا ا اه ٦تا يمص  ٔتىضىاه اإلمعان  ن  ا١تىىأي  يف بىىفحت إله ن إلئهعاأن.  699
ا١تىضدددى : تعددد ي  وجمدددا   ٙتا ةدددحت ٪تددداديف نمعئقدددحت  دددد. 1422/ 1/ 25   اإلمددداىيخ: 451اإلقدددداى   .46

٪تدددىديف جيدددد ا   قددد / شددددةكا   و٪تددددىديف طئدددب اشددددًتاك يف ا٠ت ندددحت الإلكًتو ةددددحت  وانددددد به دددام اإلمددددايف 
 .  590  481  732نام ه  نئغا  نإلقداىا  دا  ا ىمام 

ا١تىضدددددددى : جمدددددددا   ٪تدددددددىدمذ "طئدددددددب أادددددددًت  دددددددد. 1422/ 1/ 25   اإلمددددددداىيخ: 452اإلقددددددداى   .47
 .  612نئغق نإلقداى و"جمداى بمائم أاًت شةكا " ٪تىديف "جمداى بمائم أاًت شةكا " شةكا " 
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ه. ا١تىضددددى : جمددددا   تعدددد يه  ائددددق اقدددد  بةدددد  1422/ 2/ 23   اإلمدددداىيخ: 461اإلقددددداى   .48
  ٪تىديف ادض العاى  و٪تىديف مبدىل ند  ا١ت دًتي نئغةدان نإلقدداى 446الجم ن م  اجملا  نإلقداى 

 .660دي اإلدمم 
اتوامةددحت شددداة  ا١تىضددى : جمددا   تعدد يه  ائددق ددد. 1422/ 3/ 19   اإلمدداىيخ: 462اإلقددداى   .49

   .588 . نئغق نإلقداى دي اإلدمم 441لةاىا  اجملا   نإلقداى  
ا١تىضدددددى : تعددددد يه  ائدددددق ٪تدددددىديف "شددددددومل  دددددد. 1422/ 3/ 19   اإلمددددداىيخ: 463اإلقدددددداى   .50

٪تددىديف "شدددومل واحكددام جفدد اى بطامددا  اإلدام ددذ انامها ةددحت". واحكددام جفدد اى بطامددحت اإلدام ددذ" 
 .  737نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

ا١تىضدددددددى :  اأ  ىلدددددددم اإلاددددددد ب اإلهقددددددد ي  دددددددد. 1422/ 3/ 19   اإلمددددددداىيخ: 466اى  اإلقدددددددد  .51
  .735. نئغق نإلقداى دي اإلدمم نإلبطاما  انامها ةحت اها ح أته اإل دكحت اإلعا١تةحت

ا١تىضددى : جمددا   "٪تددىديف ااددًتاض ائددق اهئةددحت  ددد. 1422/ 3/ 19   اإلمدداىيخ: 467اإلقددداى   .52
 .  603دمم اةزا/ نالًت كاىأ". نئغق نإلقداى دي اإل

ه. ا١تىضددددى : جمددددا   "خطددددان جٟتددددامذ إلئههدددداديف 1422/ 3/ 21   اإلمدددداىيخ: 470اإلقددددداى   .53
اإلغق كد  ندا اد اه ٦تدا يمصد  ٔتىضدىاه اإلمعاند   699  مداى 345واإلعقىأ اجملا   نإلقداى دي اإلدمم 

 ن  ا١تىىأي  يف بىىفحت إله ن إلئهعاأن.
   تعددد يه  ائدددق اتوامةدددحت بةددد  ا١تىضدددى : جمدددا دددد. 1422/ 5/ 10   اإلمددداىيخ: 472اإلقدددداى   .54

  اإلغددق كدد  نددا ادد اه ٦تددا يمصدد  ٔتىضددىاه اإلمعاندد  نددد  699. مددداى   304نعدداأن اجملددا   نإلقددداى 
 ا١تىىأي  يف بىىفحت إله ن إلئهعاأن. 

ا١تىضددى : جمددا   تعدد يه  ائددق ٪تددىديف طئددب  ددد. 1422/ 5/ 14   اإلمدداىيخ: 481اإلقددداى   .55
 .  867نئغق نإلقداى دي اإلدمم . 451إلقداى يف ا٠ت نحت انإلكًتو ةحت اجملا  ناشًتاك 

ا١تىضدددى : جمدددا   ٪تددداديف   دددام تددد اول ا لدددجم ه. 1422/ 8/ 26   اإلمددداىيخ: 486اإلقدددداى   .56
 .  601اإلاعىأيحت "ت اول". ٪تىديف بةاان  ا١تام هد نئغق نإلقداى دي اإلدمم 

اقد  بةد  ا١تىضى : تعد ي  ا١تداأ   اثإل داً  ند  "ه. 1422/ 10/ 26   اإلماىيخ: 492اإلقداى   .57
 .  702 . نئغق نإلقداى دي اإلدمم 330نإلمقاةط" اجملا  نإلقداى دي اإلدمم  
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 القرارات الي حتفظ عليها بعض اذليئة الشرعية  4)ملحق رقم 

ا١تىمعىن: ابد     د  ا١تىضى : شداة اإلىكة  نلم اإل دكحتٓٔٗٔ/ ٨/ ٗ   اإلماىيخ:  ٖٔ اإلقداى ىمم   .1
ٖتوددظ فدداٌف اٟتصددُت  و ددص ٖتو دده: "ٖتوددظ: بعدد م ا١تىااقددحت و نهةدد  هللا بدد  اقةدد   وابدد  هللا بدد  

 . افه"
  دددددد  ا١تىضدددددى : اددددد م مدددددىا  شدددددداة اإل ددددددكحت نبدددددٌت 1410/ 12/ 6   اإلمددددداىيخ: 38  ىمدددددماإلقدددددداى  .2

ة   وفاٌف اٟتصدُت  ونصدطوق ولًت اوا ن اىكحت ن  شدكحت لةكىىتةز  ا١تىمعىن: اب  هللا ب  اق
و ص ٖتو ده: "اإلعقد  فد ةح وانلمصدها  مدااز ون اىى وما دحت  ٖتوظ اب  هللا ب  نهة    و اإلزىما

 ٖتوظ اب  هللا اإلباام و ص ٖتو ه "٥تاإل   واىى ف حت اإلعق  وانلمصها ".نه  دإلي"  و 
جمددا    دد  ا١تىضدى : بةدد  اإل ددكحت اقداىاً ٤تهددهً بعقد   1410/ 12/ 6   اإلمدداىيخ: 39اإلقدداى ىمدم   .3

ٖتودظ   و ةد   وفداٌف اٟتصدُت  ونصدطوق اإلزىمداهللا بد  اقن  بقداة ا مدد  إلئ ددكحت  ا١تىمعدىن: ابد  
ابدد  هللا بدد  نهةدد   و ددص ٖتو دده: "اإلعقدد  فدد ةح وانلمصددها  مددااز ون اىى وما ددحت نهدد  دإلددي"  

  وٖتوظ اب  هللا اإلباام و ص ٖتو ه: ٥تاإل  واىى ف حت اإلعق  وانلمصها .
إلئمددديفنُت  مخ ام اإل ددددكحت دددد  ا١تىضددى : مدددىا  الددد 1410/ 12/ 6   اإلمددداىيخ: 40اإلقددداى ىمدددم:   .4

  وابد  هللا بد  نهةد   ةد   وفداٌف اٟتصدُت  ونصدطوق اإلزىمداا١تىمعدىن:  بد  هللا بد  اق اإلمناىي 
  واب  هللا اإلباام ٖتوظ  و ص ٖتو ه: نمىم .

  ددددد  ا١تىضددددى : ندددد ى مددددىا  شددددداة افدددد  نعددددُت ُت1410/ 12/ 6   اإلمدددداىيخ: 43اإلقددددداى ىمددددم   .5
ا مجداة ند   اإلمديفمَت  ا١تىمعدىن: ابد  هللا بد  اقةد   فداٌف اٟتصدُت  قمَته و٘تئةكه إلئهادميفمد بعد  

  ابدد  هللا بد  نهةد   ابدد  هللا اإلبادام  وٖتودظ ابدد  هللا اإلبادام  و دص ٖتو دده: "اىى اإلزىمدا نصدطوق
  مىا  بةعجا   ن فوحت ا١تبة  تغَت  انا ".

 ةدزا  بمديفنُت تئقدااذ  د  ا١تىضدى : جفد اى بطامدحت  ا 1410/ 12/ 6   اإلماىيخ: 46اإلقداى ىمم:   .6
  وابد  هللا بدد  نهةد   وٖتوددظ ابدد  ةدد   وفداٌف اٟتصددُت  ونصدطوق اإلزىمدداا١تىمعدىن: ابدد  هللا بد  اق

  هللا اإلباام و ص ٖتو ه: "نمىم ".
 د  ا١تىضى : انامهداأا  ا١تادمه يحت  ا١تىمعدىن:  1413/ 4/ 9   اإلماىيخ: 146مداى ا٢تةبحت ىمم   .7

ٖتودددظ اإل دددةخ ابددد  هللا بددد  نهةددد  و دددص   و   ونصدددطوق اإلزىمدددااٟتصدددُتابددد  هللا بددد  اقةددد   وفددداٌف 
 ٖتو ه: "ن  اإلم وظ نإلهابحت  خ  اإلوهان اإلىاىأ دكده يف اإلوقد  اإل ا ةحت ن    ا اإلقداى".

 دددد  ا١تىضدددى : ا١تصددداىاحت اإلوىىيدددحت يف اإلعهددده  1415/ 2/ 17   اإلمددداىيخ: 195مدددداى ا٢تةبدددحت ىمدددم   .8
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  وابد هللا بد  نهةد   وابد هللا اإلبادام  ونصطوق اإلزىمدا ٟتصُت واإل  ب واإلووحت  ا١تىمعىن: فاٌف ا
  وٖتوظ اإل ةخ اب  هللا ب  اقة   و ص ٖتو ه: ا١تىضى  ٭تمايف اُف نزي  ن  اإلميفن .

: تعدد يه  ائددق ٪تددىديف "شدددومل واحكددام  ددد  ا١تىضددى 1422/ 3/ 19   اإلمدداىيخ: 463اإلقددداى   .9
نئغدق  –ما  اإلدام ذ انامها ةدحت" ٪تىديف "شدومل واحكام جف اى بطا –جف اى بطامحت اإلدام ذ" 

ا١تىمعددددىن: ابدددد هللا بدددد  اقةدددد   وابدددد هللا اإلزايدددد   وابدددد هللا بدددد  نهةدددد     –737نإلقددددداى دي اإلدددددمم 
وابدد هللا اإلباددام  واٛتددد  ا١تبدداىكذ  وٖتوددظ ابددد  اإلدددٛت  ا طدددم: واىى ان تقددد ى اإلدلددىم اإلدديت تاخددد  

إلهقددد ي نددد  نكددداا  اإلصددددل يف واإلمن يددد  وىلدددم اإلاددد ب ا ائدددق حانددد  اإلبطامدددحت كدلدددم انفددد اى 
  ح وأ اإلمكئوحت اإلوعئةحت واتىم  اةها  اأ ا  دإلي..

  دددددددد  ا١تىضدددددددى :  اأ  ىلدددددددم اإلاددددددد ب اإلهقددددددد ي1422/ 3/ 19   اإلمددددددداىيخ: 466اإلقدددددددداى   .10
  ا١تىمعدددىن: -735نئغدددق نإلقدددداى دي اإلددددمم  –نإلبطامدددا  انامها ةدددحت اهدددا ح أتددده اإل ددددكحت اإلعا١تةدددحت

وٖتودددظ  ايددد   وابددد هللا بددد  نهةددد   وابددد هللا اإلبادددام  واٛتددد  ا١تبددداىكذ ابددد هللا بددد  اقةددد   وابددد هللا اإلز 
انامها ةدحت  اب اإلدٛت  ا طدم: و ص ٖتو ه: "ِف ٖتوظ: "ان اإلدلم ائق اإلاد ب اإلهقد ي نإلبطامدحت 

  يق ى نإلمكئوحت اإلوعئةحت  ن نا  اأ ائق دإلي ياأي اُف مدض مد  وعا".
ضىابط انلم هاى وا١تمدامد  يف الدجم  ا١تىضى :ه  1422/ 8/ 23   اإلماىيخ: 485اإلقداى   .11

نع ل ٓتطان ىاة  ا٢تةبحت اإل دداةحت دي اإلددمم  –اإل دكا  ا١تخمئطحت ٔت دم واإلمخئص ن  ادم اةجا
 14/ 425  ومددددد  مجدددددت ا٢تةبدددددحت اإل دددددداةحت يف خطا دددددا دي اإلددددددمم  دددددد ش /425/14 دددددد. ش. /

اإلقدددداى إلةكدددىن ائدددق اإله دددى ا يت: "ان  ا١تددداأ  اون نددد     نددد  2بمعددد ي  اإلودددابط اإلدددىاىأ يف اإلوقدددد   
 –انمدد  ام مدضددا مصددَت انمدد    لددىاة اكددان مدضددا طىيدد   –يمندداو  جٚتدداِف ا١تبئدد  ا١تقددًتض نإلدددن 

اإلودددابط اإلدددىاىأ يف   % نددد  اٚتددداِف اإلقةهدددحت اإلادددىمةحت ندددا َف تقددد  اددد  اإلقةهدددحت اإل اًتيدددحت.." وحددد ل 30
ائدق  دد ا  ا١تىمعددىن: ابدد  هللا بدد  اقةدد   ابدد  ندد  ا١تدداأ   اون  ندد  اإلقددداى. واإلعهدد  مدداى  4اإلوقدد  

ٖتوددظ اإل ددةخ ابدد  اإلدددٛت  ا طدددم: هللا اإلزايدد   ابدد  هللا بدد  نهةدد   ابدد  هللا اإلباددام  اٛتدد  ا١تبدداىكذ  و 
  نمىم  يف اف  ا١تىضى .

 

  
Univ

ers
ity

 of
 M

ala
ya



321 
 

 ادلصادر كادلراجع
 اإلقدآن اإلكده. .1
ٖتقةددمل: ائددذ  يف طبػػا ع ادللػػك.بػػدا ع السػػلك  ددد . 896ابدد  ا  ىق  دمحم بدد  ائددذ بدد  دمحم   ا١تمددىىف:  .2

 .1لانذ اإله اى  اإلعداق: و اى  الاهم  مل
اإليضػػػاح لقػػػوانيف االصػػػطالح يف امػػػدؿ ه . 656ابددد  اٞتدددى ي  يىلددد  بددد  ابددد  اإلددددٛت    ا١تمدددىىف:  .3

ٖتقةددمل: ٤تهددىأ بدد  دمحم اإلاددة  اإلدد غةم   ا فدد  ىلدداإلحت ناماددمَت  مانعددحت لدداإلوىىأ  ٔتا  ماددد  كادلنػػا رة.
 .  1م  مل1995 -ه1415  اإلقا د : نكمبحت ن بىِف  1991ب يطا ةحت  

تقػومي النلػر يف مسػا ل خالفيػة ذا عػة  كنبػذ  د . 592اب  اإل    ان  دمحم ب  ائذ ب  شعةب   ا١تمىىف:  .4
 - دد1422ٖتقةمل: فاٌف ب  انفد ب  فداٌف ا٠تدزه  اإلدداض  اإلادعىأيحت: نكمبدحت اإلدشد    مذىبية انفعة.

 .1م  مل2001
ديع النلاـ )أك: هناية الوصوؿ إا علم  د . ن694اٛت  ب  ائذ ب  تغئب  ا١تمىىف اب  اإلاااايت   .5

م  ىلاإلحت أكمىىاه  مانعحت ام 1985 - د1405ٖتقةمل: لع  ب  غديد ب  نج ي اإلائهذ  األصوؿ . 
 اإلقدى   أ. .م.مل .

ج الوصوؿ  . اإلهباج يف نرح ادلنهاج. )منها  د771اب  اإلابكذ   يف اإل ي  اب  اإلى ان   ا١تمىىف  .6
م  1995 - د 1416 د . بَتو : أاى اإلكمب اإلعئهةحت  785إلئبةواوي ا١تمىيف  إا علم األصوؿ 

  أ.مل .
اإلنصاؼ يف التنبيو علا ادلعاين  د . 521اب  اإلاة  اإلبطئةىلذ  اب  هللا ب  دمحم   ا١تمىىف:  .7

  1403اإلوكد   ٖتقةمل: أ. دمحم ىضىان اإل ايحت  بَتو : أاى كاألسباب الي أكجبي االختالؼ.
 .2مل

ٖتقةمل: حاُت ا صوؿ يف أصوؿ الفقو.  د . 543اب  اإلعدا  دمحم ب  اب  هللا  ا١تاإلكذ  ا١تمىىف:  .8
 . 1م  مل1999 - د1420ائذ اإلة ىي  لعة  اىأ   اهان: أاى اإلبةاىق  

ةمل: ٖتقاإلقناع يف مسا ل اإل اع.  د . 628اب  اإلقطان  ائذ ب  دمحم ب  اب  ا١تئي   ا١تمىىف:  .9
 . 1م  مل2004 - د1424حا  اى ي اإلصعة ي   أ.م   اإلواىوق اٟت ي حت إلئطبااحت واإله د  

ٖتقةمل: دمحم نرح الكوكب ادلن .  د . 972اب  اإلهناى  دمحم ب  اٛت  ب  اب  اإلعزيز  ا١تمىىف:  .10
 .2ند  مل1997 - د1418اإلزحةئذ  و زيه ٛتاأ   أ.م   نكمبحت اإلعبةكان  

التقرير كالتحب   د . 879 ب  دمحم  ويقال إله اب  ا١تىمت اٟتهوذ  ا١تمىىف: اب  انَت حايف  دمحم ب  دمحم .11
 د . اإلهاشد: أاى اإلكمب اإلعئهةحت  861إلئكهال اب  ا٢تهام  ا١تمىىف: يف نرح كتاب التحرير.
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 م. 1983 - د1403
أمحد ادلدخل إا مذىب اإلماـ  د . 1346اب  ب ىان  اب  اإلقاأى ب  اٛت  ب  نصطوق   ا١تمىىف:  .12

 .2ه  مل1401ٖتقةمل: اب  هللا ب  اب  اا  اإلًتكذ  بَتو : نالاحت اإلدلاإلحت  بن حنبل. 
. نرح صحيح البخارم البن بطاؿ د . 449اب  بطال  ائذ ب  خئ  ب  اب  ا١تئي   ا١تمىىف:  .13

 .2م  مل2003 - د1423ٖتقةمل: ابى ٘تةم الد ب  جبدا ةم  اإلداض  اإلاعىأيحت: نكمبحت اإلدش   
  و  نامن ا  اإلوكد اللهنذ اٟتاأيحت . "االجتهاد بتحقيق ادلناط أتصيالن ".   اب هللااب  بةه .14

 -8ا د : انممجاأ بم قةمل ا١تهامل اقه اإلىام  واإلمىم . اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت  
 م.20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434

درء تعارض العقل كالنقل.  د . 728اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم   ا١تمىىف:  .15
 - د1411ٖتقةمل: دمحم ىشاأ لاَف  ا١تهئكحت اإلعدبةحت اإلاعىأيحت: مانعحت النام دمحم ب  لعىأ اللهنةحت  

 . 2م  مل1991
منهاج السنة النبوية يف  د . 728اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف:  .16

قةمل: دمحم ىشاأ لاَف  مانعحت النام دمحم ب  لعىأ ٖتنقض كالـ الشيعة القدرية. 
 .1م  مل1986 - د1406اللهنةحت 

رلموع الفتاكل   د   728اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف:  .17
ٖتقةمل: اب  اإلدٛت  ب  دمحم ب  مالم  ا١تهئكحت اإلعدبةحت اإلاعىأيحت: ٣ته  ا١تئي اج  إلطبااحت ا١تص   

 م   أ.مل .1995 - د1416 دي   اإل
الرد علا ادلنطقييف.  د . 728اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف:  .18

 إلبهانس بَتو : أاى ا١تعداحت   أ.     أ.مل .
ٖتقةمل:  جامع ادلسا ل. د . 728اب  تةهةحت  اٛت  ب  اب  اٟتئةم ب  اب  اإلاهم  اٟتهبئذ   ا١تمىىف:  .19

 د  1422 ازيد ،   جشدال: بكد ب  اب  هللا ابى  ي    أ.م   أاى ااَف اإلوىاا  إلئه د واإلمى ي   دمحم
 .1مل
اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف.  د . 354اب  حبان  دمحم ب  حبان ب  اٛت    ا١تمىىف:  .20

احاأي ه وائمل ائةه:  د . حققه وخديف 739تدتةب: ا نَت اهة اإل ي  ائذ ب  بئبان اإلواىلذ  ا١تمىىف: 
 .1م. مل1988 - د1408شعةب ا ى اومل. بَتو : نالاحت اإلدلاإلحت  

التلخيص احلب  يف ختريج  د . 852اب  حند اإلعاقهن  اٛت  ب  ائذ ب  دمحم ب  اٛت    ا١تمىىف:  .21
 .1م  مل1989 - د1419أاى اإلكمب اإلعئهةحت  أحاديث الرافعي الكب . 

حتفة ا تاج يف نرح  د . 974ب  حند ا٢تةمهذ  اٛت  ب  دمحم ب  ائذ اب  حند ا٢تةمهذ  ا .22
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 . 992ونعه: حاشةحت النام اب  اٟتهة  اإل دوان  وحاشةحت النام اٛت  ب  مالم اإلعباأي  ادلنهاج. 
 م   أ.مل .1983 - د1357نصد: ا١تكمبحت اإلمناىيحت اإلك ى  

.  أ.م   ال كاجر عن اقرتاؼ الكبا ر د . 974ائذ   ا١تمىىف:  اب  حند ا٢تةمهذ  اٛت  ب  دمحم ب  .23
 .1م  مل1987 - د1407أاى اإلوكد  

ٖتقةمل: شعةب ا ى اومل   مسند اإلماـ أمحد بن حنبل. د . 241اب  حهب   اٛت  ب  دمحم  ا١تمىىف:  .24
حت  وااأل ندش   وآخدون  جشدال: أ اب  هللا ب  اب  اا  اإلًتكذ   أ.م   نالاحت اإلدلاإل

 .1م  مل2001 - د1421
اإلقا د : بداية ا تهد كهناية ادلقتصد.  د . 595اب  ىش  اٟتوة   دمحم ب  اٛت  ب  دمحم   ا١تمىىف:  .25

 م   أ.مل .2004 - د1425أاى اٟت ي   
البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل   د .520اب  ىش  اإلقدطل  دمحم ب  اٛت    ا١تمىىف:  .26

 - د1408ٖتقةمل: دمحم حنذ وآخدون  بَتو   إلبهان: أاى اإلغدن اللهنذ   ة.دلسا ل ادلستخرج
 . 2م  مل1988

مقاصد الشريعة اإلسالمية.  د . 1393اب  ااشىى  دمحم اإلطا د ب  دمحم ب  دمحم اإلطا د   ا١تمىىف:  .27
 م. 2004 - د1425ٖتقةمل: دمحم اٟتبةب اب  ا٠تىمحت  مطد: و اى  ا ومال واإل اون اللهنةحت  

األصل امامع إليضاح الدرر ادلنلومة يف  د . 1347اب  اب  هللا  حا  ب  اهد   ا١تمىىف: بع   .28
 .1م  مل1928تى  : نطبعحت اإلهجوحت  سلك  ع اموامع. 

. ٖتقةمل: اإل كمىى الواضح يف أصوؿ الفقو د . 513اب  اقة   ائذ ب  اقة  ب  دمحم   ا١تمىىف:  .29
 ا  اإلًتكذ  

ُ
 - د1420بَتو   إلبهان: نالاحت اإلدلاإلحت إلئطبااحت واإله د واإلمى ي . َاب  هللا ب  َاب  ا١ت

 .1م  مل1999
ٖتقةمل: اب  اإلاهم معجم مقاييس اللغة.  د . 395اب  ااىا  اٛت  ب  ااىا ب   كداة   ا١تمىىف:  .30

 م.1979 - د1399دمحم  اىون.  أ.م   أاى اإلوكد  
العيف  د . 1071اإلقاأى  اٟتهبئذ   ا١تمىىف:  اب  َاِقةه ُاص حت  اب  اإلبامذ ب  اب  اإلبامذ ب  اب  .31

 د  1407ٖتقةمل: اصام ىواا مئعنذ   أ.م   أاى ا١تيفنىن إلئًتاث   كاألثر يف عقا د أىل األثر.
 .1مل
 د   1406 اإلحكاـ نرح أصوؿ األحكاـ. د . 1392اب  مالم  اب  اإلدٛت  ب  دمحم  ا١تمىىف:  .32

 .2مل
ركضة النا ر كجنة ادلنا ر يف  د . 620ب  دمحم   ا١تمىىف: اب  م انحت ا١تق لذ  اب  هللا ب  اٛت   .33

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



324 
 

 - د1423. نالاحت اإلدّان إلئطبااحت واإله د واإلمى ي   أصوؿ الفقو علا مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل
 .2م  مل2002

 د 1388 أ.م   نكمبحت اإلقا د    ادلغي. د . 620اب  م انحت  اب  هللا ب  اٛت  ب  دمحم   ا١تمىىف:  .34
 م   أ.مل .1968 -
 إعالـ ادلوقعيف عن رب العادليف. د . 751اب  مةم اٞتى يحت  دمحم ب  اا بكد ب  ايىن   ا١تمىىف:  .35

ٖتقةمل: ابى ابة   ن جىى ب  حا  آل لئهان  وابى اهد اٛت  اب  هللا اٛت   ا١تهئكحت اإلعدبةحت 
 . 1 د  مل1423مى ي   اإلاعىأيحت: أاى اب  اٞتى ي إلئه د واإل

نكمبحت أاى اإلبةان   الطرؽ احلكمية. د . 751اب  مةم اٞتى يحت  دمحم ب  اا بكد ب  ايىن   ا١تمىىف:  .36
  أ.     أ.مل . 

بَتو   إلبهان: أاى  بدا ع الفوا د. د . 751اب  مةم اٞتى يحت  دمحم ب  اا بكد ب  ايىن   ا١تمىىف:  .37
 اإلكمان اإلعدا.

اقمل: لانذ ب  دمحم لهنحت   تفس  القرآف العليم. د . 774اهد  ا١تمىىف:  اب  ك َت  جٝتااة  ب  .38
 .2م  مل1999 - د1420أاى طةبحت إلئه د واإلمى ي   

ٖتقةمل: شعةب ا ى اومل  ااأل  .وسنن ابن ماج د . 273  دمحم ب  يزي    ا١تمىىف: هاب  نام .39
 .1م  مل2009 - د1430دلاإلحت اإلعا١تةحت  ندش   ٤ته   كان  مده بئئذ  َاب  اإلّئطة  حد  هللا  أاى اإل

ٖتقةمل: اج  ب  دمحم اإلا َ َحان   أصوؿ الفقو. د . 763اب  نوئح  دمحم ب  نوئح ب  دمحم   ا١تمىىف:  .40
 .1م  مل1999 - د  1420 أ.م   نكمبحت اإلعبةكان  

بَتو : أاى فاأى   لساف العرب. د . 711اب  نه ىى  دمحم ب  نكدم ب  ائق   ا١تمىىف:  .41
 .3ه  مل1414

دَ  ب  دمحم   ا١تمىىف:  .42 ٖتقةمل: اإلاة   اختالؼ األ مة العلماء. د . 560اب  ُ بَدةدْدَ   ٭تِت ب  ُ بَدةدْ
 .1م  مل2002 - د1423يىل  اٛت   بَتو   إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةحت  

. ٖتقةمل: ٣تهىاحت امامع دلسا ل ادلدكنة د . 451اب  يى   اإلمهةهذ  دمحم ب  اب  هللا   ا١تمىىف:  .43
نح ُت يف ىلاا  أكمىىاه  نعج  اإلب ىث اإلعئهةحت وجحةاة اإلًتاث اللهنذ  مانعحت ام اإلقدى  اإلمى ي : 

 . 1م  مل2013 - د1434أاى اإلوكد إلئطبااحت واإله د واإلمى ي   
٣تئحت اٞتانعحت اللهنةحت ن١ت يهحت "نلاـ اإلثبات يف الفقو اإلسالمي". ابى بكد  اىض اب  هللا.  .44

 .64 -63اإلع أ  هىى  ا١ت
"اذليئات الشرعية كاإلدالء تلشهادات يف ا اكم يف مرافعات العمالء ابى غ    اب  اإلاماى.  .45

 -9نا٘تد  ةبا  اإلدمابحت اإل داةحت اإل اإل   اإلب دي : اه ق كداون به ا   ضد ادلصارؼ اإلسالمية".
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 م.6/10/2003 -5ه ا١تىاامل 1424شعبان  10
٣تئحت اإلب ىث اإلوقجةحت ا١تعافد    "حتقيق ادلناط دراسة أصولية تطبيقية".الأىياذ  اإلعدا دمحم.  .46

 ه.1426
ٖتقةمل: دمحم اىض نداب  بَتو : أاى  هتذيب اللغة. د . 370ا   دي  دمحم ب  اٛت    ا١تمىىف:  .47

 .1م  مل2001جحةاة اإلًتاث اإلعدا  
. هناية السوؿ نرح منهاج الوصوؿ د . 772مىىف: اللهىي  اب  اإلدحةم ب  اٟتا  ب  ائذ   ا١ت .48

 . 1م مل1999 - د1420بَتو   إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةحت  
. إلبهان  بَتو : نالاحت اإلدلاإلحت  ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهي ةآل بىى ى  دمحم ف مذ ب  اٛت  ب  دمحم.  .49

 .1م  مل2003 - د1424
تعليق علا البياف اخلتامي للمادتر الذم عقد مبدينة إلاعىأيحت. اا نا حت اإلعانحت ٢تةبحت كباى اإلعئهاة يف  .50

 1ا١تىاامل  -ه1437دو اإلقع    29اإلداض: واا     اإل ة ان بعهىان: ن   م ا   اإلاهحت .غركزين
 .http://spa.gov.sa/1533492م  9/2016/
. لبنك البالد الضوابا ادلستخلصة من قرارات اذليئة الشرعيةانا حت ا٢تةبحت اإل داةحت إلبهي اإلبهأ.  .51

  م.2013 -ه1434  1أاى ا١تةهان  مل  أ.م   
ٖتقةمل: اب   اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ. د . 631ا ن ي  ائذ ب  اا ائذ ب  دمحم   ا١تمىىف:  .52

 أن مل: ا١تكمب اللهنذ.  أ.     أ.مل . -اإلد اق اوةوذ  بَتو 
نصد: نصطوق اإلباا اْٟتَئِل  التحرير.تيس   د .  972انَت نأشاه  دمحم انُت ب  ٤تهىأ   ا١تمىىف:  .53

 م   أ.مل .1932 - د 1351 -
ٖتقةمل: دمحم حا   احلدكد يف األصوؿ. د .  474اإلبامذ  لئةهان ب  خئ  ب  لع    ا١تمىىف:  .54

 .1م  مل2003 - د1424دمحم حا  جٝتااة   بَتو   إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةحت  
تخريج عند الفقهاء كاألصولييف )دراسة نلرية الاإلباحاُت  يعقىن ب  اب  اإلى ان ب  يىل .  .55

 ه   أ.مل .1414 أ.م   نكمبحت اإلدش    تطبيقية أتصيلية .
َدِنّذ  لئةهان ب  دمحم ب  اهد  اإل ااعذ  ا١تمىىف:  .56 حانية البج مي علا نرح  د . 1221اإلُبَنةدْ

حه يف شدح نهجل  نهجل اإلطهن اخمصده  كدا ا  صاىي ن  نهجايف اإلطاإلبُت إلئهىوي   شد  ادلنهج.
 م   أ.مل . 1950 - د1369اإلطهن .  أ.م   نطبعحت اٟتئل  

صحيح البخارم  ادلسما: امامع  د . 256اإلبخاىي  دمحم ب  جٝتااة  ب  جبدا ةم   ا١تمىىف:  .57
  . ٖتقةمل: دمحم   َت ب  انفد اإلهافدادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسوؿ ه ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو
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 .1 د  مل1422 أ.م   أاى طىق اإلهنا س نصىى  ا  اإلائطا ةحت إبضااحت تدمةم دمحم اااأ اب  اإلبامذ  
م  2006 -ه1427اإلقا د : أاى اب  اٞتى ي   ادلناط يف أصوؿ الفقو.ب يد  ىاا  اب هللا ٪تد.  .58

 م. 14/2/2003اف    ا اإلكمان ىلاإلحت نامامَت  ىم ت يف مانعحت اإلهناح اإلىطهةحت بماىيخ 
 -ه1407كدات ذ: اإلص ل ببئ د     قواعد الفقو.إل كيت  دمحم اهةم الحاان اجمل أي. ا .59

 .1م  مل1986
 مسند الب ار ادلنشور تسم البحر ال خار. د . 292اإلبزاى  اٛت  ب  اهدو ب  اب  ا٠تاإلمل   ا١تمىىف:  .60

 10   وااأل ب  لع   حقمل ا مزاة ن  9جُف  1ٖتقةمل: ٤توىب اإلدٛت   ي  هللا   حقمل ا مزاة ن  
   ا١ت يهحت ا١تهىى : نكمبحت اإلعئىم واٟتكم  18   وف ي اب  ا٠تاإلمل اإل ااعذ  حقمل اٞتزة 17جُف 

 .1م  مل2009م  وا مجت 1988 ب ا  
إعانة الطالبيف علا حل ألفاظ فتح  د . 1310اإلبكدي  ا هان ب  دمحم شطا  اإل ااعذ  ا١تمىىف:  .61

 .1م  مل1997 - د1418أاى اإلوكد   ادلعيف.
بةان النام ا ك   ص  ائق ان ا   اإلاهحت  م   اخباى شةخ ا   د  بىابحت ا   د الإلكًتو ةحت .62

 م.2016/ 8/ 30ا شااد  وا١تاتدي يحت وا   اٟت ي   
إحتاؼ اخل ة ادلهرة ب كا د  د . 840اإلبىفَتي  اٛت  ب  اا بكد ب  جٝتااة   اإل ااعذ  ا١تمىىف:  .63

تق ه: اوةئحت اإل ةخ اإل كمىى اٛت  نعب  اب  اإلكده  ٖتقةمل: أاى ا١ت كا  إلئب    ادلسانيد العشرة.
 .1م  مل1999 - د1420اإلعئهذ إبشدال ابى ٘تةم الد ب  جبدا ةم  اإلداض: أاى اإلىط  إلئه د  

االجتهاد بتحقيق اإلبةان ا٠تمانذ واإلمىفةا .   و  نامن ا  اإلوكد اللهنذ اٟتاأيحت ا د :  .64
 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت   ادلناط فقو الواقع كالتوقع.

 م.20/2/2013
عل السنة كامماعة مادتر "من ىم أىل السنة كامماعة  بياف كتوصي  دلنهج أاإلبةان ا٠تمانذ   .65

ا عق  يف ن يهحت مدو ن اافهحت ٚتجىىيحت  اعتقادا كفقها كسلوكا كأثر االضلراؼ عنو علا الواقع" 
    د يف فو حت اةابىك اإلداة  اإل ة ان 2016اغاط / آن  27جُف  25اإل ة ان  ن  

 م.2016/ 8/ 29ىنوان م يدول. بماىيخ 
. ٖتقةمل: دمحم أنوار التن يل كأسرار التأكيل د . 685: اإلبةواوي  اب  هللا ب  اهد ب  دمحم   ا١تمىىف .66

 .1 د  مل1418اب  اإلدٛت  ا١تدا ئذ  بَتو : أاى جحةاة اإلًتاث اإلعدا  
. كمان السنن الك ل د . 458اإلبةجقذ  اٛت  ب  اٟتاُت ب  ائذ ب  نىلق   ا١تمىىف:  .67

و   إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةحت  اإل جاأا   نن ا ند نلشجاأ  ٖتقةمل: دمحم اب  اإلقاأى اطا  بَت 
 .3م  مل2003 - د1424
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. ٖتقةمل: اب  ا١تعطذ معرفة السنن كا اثر د . 458اإلبةجقذ  اٛت  ب  اٟتاُت ب  ائذ   ا١تمىىف:  .68
م  1991 - د1412انُت مئعنذ  كدات ذ  نكامان: مانعحت اإل ىالا  اللهنةحت  وآخدون  

 . 1مل
ٖتقةمل وتعئةمل: اٛت  دمحم  سنن الرتمذم. د . ١279تمىىف: اإلًتن ي  دمحم ب  اةاق ب  َلْىى    ا .69

   وجبدا ةم اطى  اىض ا١ت ىا يف ا   د اإل دي  3   ودمحم اااأ اب  اإلبامذ  يف2  1شاكد  يف
 .2م  مل1975 - د1395   نصد: شدكحت نكمبحت ونطبعحت نصطوق اإلباا اٟتئل  5  4 يف

. نصد: نكمبحت فبةح  التلويح علا التوضيح نرح د . 793اإلموما ان  ناعىأ ب  اهد   ا١تمىىف:  .70
  أ.     أ.مل .

منهجية البحث يف العلـو اإلنسانية يف الفكر اإلسالمي  ادلنهج كادلنهجية يف مانعحت ام اإلقدى.  .71
 م. 17/7/2014   ىيخ انطه : https://uqu.edu.sa/page/ar/109045 االصطالح.

إلبهان  بَتو : نالاحت اإلدان إلئطبااحت واإله د  الفقو.تيسُ  علم أصوؿ اٞت ي   اب  هللا ب  يىل .  .72
 .1م  مل1997 - د1418واإلمى ي   

اقمل: ضبطه  التعريفات. د . 816اٞتدمان  ائذ ب  دمحم ب  ائذ اإلزي  اإل دي    ا١تمىىف:  .73
 - د1403وف  ه ٚتااحت ن  اإلعئهاة إبشدال اإلهاشد  بَتو س إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةحت. 

 .1م. مل1983
. بَتو   الفقو علا ادلذاىب األربعة د . 1360اٞتزيدي  اب  اإلدٛت  ب  دمحم اىض   ا١تمىىف:  .74

 .2م  مل2003 - د1424إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةحت  
م  فو حت 31/8/2016. توضيح إدارة مادتر من ىم أىل السنة اٞتودي  اٟتبةب ائذ.  .75

 اٟتبةب ائذ اٞتودي.  Alhabib Ali Al Jifriاةابىك 
ٖتقةمل: اٛت   الصحاح جج اللغة كصحاح العربية. د . 393 دي  جٝتااة  ب  ٛتاأ   ا١تمىىف: اٞتى  .76

- 1460   4  يف4م  مل1987 -  د1407اب  اإلغوىى اطاى. بَتو : أاى اإلعئم إلئههيُت  
1462 . 

 ن  كمان اإلمئخةص لنام  االجتهاد د . 478اٞتىيٍت  اب  ا١تئي ب  اب  هللا ب  يىل    ا١تمىىف:  .77
ه  1408أاى  اإلعئىم اإل قااةحت.   بَتو : أاى اإلقئم  اٟتدنُت . ٖتقةمل: اب  اٟتهة  ابى   ة   أن مل

 .1مل
  أاى اب  اٞتى ي  معا  أصوؿ الفقو عند أىل السنة كامماعةاٞتةزان  ٤ته   بْ  حَاُْت ب  َحاْ    .78

 .5 د  مل1427
. ٖتقةمل: نصطوق ستدرؾ علا الصحيحيفادل د . 405اٟتاكم  دمحم ب  اب  هللا ب  دمحم   ا١تمىىف:  .79
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 . 1  مل1990 -1411اب  اإلقاأى اطا. بَتو : أاى اإلكمب اإلعئهةحت  
 . الفكر السامي يف جريخ الفقو اإلسالمي د . 1376اَٟتْنىي   ا١تمىىف:  .80
م  2001 - د1421نكمبحت اإلعبةكان   علم ادلقاصد الشرعية.ا٠تاأنذ   ىى اإل ي  ب  ٥تماى.  .81

 . 1مل
. نصد: علم أصوؿ الفقو كخالصة جريخ التشريع د . 1375اإلى ان   ا١تمىىف:  خهل  اب  .82

 نطبعحت ا١ت ن   أ.     أ.مل .
.  الفقو ادلنهجي علا مذىب اإلماـ الشافعيا٠ِتْ   ُنصطوق  وُنصطوق اإلُبغا  وائذ اإلّ ْدّتذ.  .83

 .4م  مل1992 - د1413أن مل: أاى اإلقئم  
. أن مل  بَتو : نالاحت اإلدلاإلحت  الفقو اإلسالمي كأصولوةوث مقارنة يف اإل ىيٍت  ام ذ.  .84

 . 2م  مل2008 -ه1429
ٖتقةمل: ٭تِت  اتفاؽ ادلباين كافرتاؽ ادلعاين. د . 613اإل مةقذ  لئةهان ب  بهُت ب  خئ    ا١تمىىف:  .85

 .1م  مل1985 - د1405اب  اإلدؤول م   ا ىأن: أاى اهاى  
.  قئه جُف اإلعدبةحت وائمل ائةه: تكملة ادلعاجم العربية .  د1300ُأو ِي  ىيهجاى  بةًت آن  ا١تمىىف:  .86

 -٤1979ته   َلئةم اإلهَعةهذ  وٚتال ا٠تةامل  اٞتهجىىيحت اإلعدامةحت: و اى  اإل قااحت والاهم  ن  
 . 1م  مل2000

ٖتقةمل: طه مابد اةاض  ا صوؿ  د   606اإلدا ي  دمحم ب  اهد ب  اٟتا    ا١تمىىف:  .87
 .3م  مل1997 - د1418إلدلاإلحت  اإلعئىان  أ.م   نالاحت ا

. َرْفُع النَِّقاِب َعن تنِقيح الّشهابِ  د . 899اإلدمدامذ  اٟتاُت ب  ائذ ب  طئ حت   ا١تمىىف:  .88
ٖتقةمل: َاْٛتَ  ب  ٤ته   اإلاداح  واب  اإلدٛت  ب  اب  هللا اٞت ي   اإلداض  ا١تهئكحت اإلعدبةحت اإلاعىأيحت: 

  افئه ىلاإلحت نامامَت إلئاداح   ىم ت لهحت 1م  مل2004 - د1425نكمبحت اإلدش  إلئه د واإلمى ي   
  د  مانعحت النام دمحم ب  لعىأ اللهنةحت نإلداض. 1407

مطالب أكي النها يف نرح  د . 1243اإلدحةبان  نصطوق ب  لع  ب  اب ه  اٟتهبئذ  ا١تمىىف:  .89
 .2م  مل1994 - د1415. ا١تكمب اللهنذ  غاية ادلنتها

ٚتعجا: ابهه  ،    . فتاكل الرملي. د957ا  صاىي  اإل ااعذ  ا١تمىىف: اإلدنئذ  اٛت  ب  ٛتز   .90
 د .  أ.م   ا١تكمبحت 1004اإل ي  دمحم ب  اا اإلعباا اٛت  ب  ٛتز  شجان اإل ي  اإلدنئذ  ا١تمىىف: 

 اللهنةحت   أ. .مل .
. رح ادلنهاجهناية ا تاج إا ن د . 1004اإلدنئذ  دمحم ب  اا اإلعباا اٛت  ب  ٛتز    ا١تمىىف:  .91

 د . حاشةحت اٛت  ب  اب  1087ونعه: حاشةحت اا اإلوةاة  ىى اإل ي  ب  ائذ اإل  انئاذ ا مجدي  
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 م.1984 - د1404 د . بَتو : أاى اإلوكد  1096اإلد اق ا١تعدول ن١تغدا اإلدشة ي  
 - د1414اإلكىيت: ندكز ا١تخطىطا  واإل داث واإلىاثامل   تلخيص األصوؿ.اإلزا  ي  ههاة هللا.  .92

 .1م  مل1994
م  اف    ا 2005اإلقا د : أاى اٟت ي    االجتهاد بتحقيق ادلناط كسلطانو. اي ي  اب اإلدٛت .  .93

اإلكمان ىلاإلحت نامامَت  ىم ت يف اٞتانعحت ا نديكةحت ا١تومىححت نإلقا د   وم  دكد اإلباح  اقب  ماال 
 م. 13/11/2001ه ا١تىاامل 1422شعبان  27اإلب   ا ه ُت اإلوداغ نهه 

أن مل: أاى اإلوكد   القواعد الفقهية كتطبيقاهتا يف ادلذاىب األربعة.ئذ  دمحم نصطوق. اإلزحة .94
 .1م  مل2006 - د1427

أن مل  لىىا: أاى ا٠تَت إلئطبااحت  الوجي  يف أصوؿ الفقو اإلسالمي.اإلزحةئذ  دمحم نصطوق.  .95
 . 2م  مل2006 - د1427واإله د واإلمى ي   

أن مل: أاى اإلوكد   يف العقيدة كالشريعة كادلنهج.التفس  ادلن اإلزحةئذ  و بحت ب  نصطوق.  .96
 . 2 د  مل1418ا١تعافد  

 اإل  ان  إلكأإّلحت اإل  داة حت وا ىاة ا١ت  بة حت وا ّم  الِفْقُو اإلسالميُّ كأدل ُتوُ اإلز َحْةِئّذ  َوْ َبحت ب  نصطوق.  .97
 .4لىىي حت: أاى اإلوكد  ملاإله  دا   اإلوقجة حت وٖتقةمل ا حاأي  اإله بىي حت وٗتد٬تجا . أن مل  

. أاى اإلكمل  البحر ا يا يف أصوؿ الفقو د . 794اإلزىك ذ  دمحم ب  اب  هللا ب   اأى   ا١تمىىف:  .98
 .1م  مل1994 - د1414

ٖتقةمل:  تشني  ادلسامع امع اموامع. د . 794اإلزىك ذ  دمحم ب  اب  هللا ب   اأى   ا١تمىىف:  .99
 - د1418   أ.م   نكمبحت مدطبحت إلئب   اإلعئهذ وجحةاة اإلًتاث  لة  اب  اإلعزيز  واب  هللا ىبة 

 م. 1998
. ٖتقةمل: دمحم نل  اةىن أساس البالغة د . 538اإلز٥ت دي  ٤تهىأ ب  اهدو ب  اٛت    ا١تمىىف:  .100

 .204 -203  1  يف 1م  مل1998 - د1419اإلاىأ. بَتو   إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةحت  
ىلاإلحت نامامَت   اإلسالمية: مساهتا  كمقوماهتا  كأىدافها.األمة  ي ان  اب  اإلى ان اصام.  .101

 م.2013 -ه1434غز    -اٞتانعحت اللهنةحت
. ٖتقةمل: سلتار الصحاح د . 666 ي  اإل ي  اإلدا ي  دمحم ب  اا بكد ب  اب  اإلقاأى   ا١تمىىف:  .102

 .5م  مل1999 - د1420اإل اى اإلههىدمةحت   -يىل  اإل ةخ دمحم. بَتو   فة ا: ا١تكمبحت اإلعصديحت
. بَتو : أاى أصوؿ السرخسي د . 483اإلا ْدَخاّذ  دمحم ب  اٛت  ب  اا لج    ا١تمىىف:  .103

 ا١تعداحت   أ. .مل .
لوامع األنوار البهية كسواطع  د . 1188اإلاواىيٍت  دمحم ب  اٛت  ب  لاَف  اٟتهبئذ  ا١تمىىف:  .104
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أن مل: نالاحت ا٠تااقُت ونكمبمجا   األسرار األثرية لشرح الدرة ادلضية يف عقد الفرقة ادلرضية.
 .2م  مل1982 - د1402

. ا١تهئكحت اإلعدبةحت أصوؿ الفقو الذم ال َيسع الفقيو جهلواإلائهذ  اةاض ب  اننذ ب  اىض.  .105
 .1م  مل2005 - د 1426اإلاعىأيحت  اإلداض: أاى اإلم نديحت  

انعحت ا١تئي اب  ٣تئحت م "مراجعة علمية لكتاب: ادلصرفية اإلسالمية".اإلاىيئم  لانذ جبدا ةم.  .106
 م.1998 -ه1418اإلعزيز: انممصاأ اللهنذ. اجملئ  اإلعاشد  

. معجم مقاليد العلـو يف احلدكد كالرسـو د . 911اإلاةىطذ  اب  اإلدٛت  ب  اا بكد   ا١تمىىف:  .107
 .1م  مل2004 - د1424ٖتقةمل: دمحم جبدا ةم اباأ   اإلقا د   نصد: نكمبحت ا أان  

ٖتقةمل: دمحم ب  اب  اإلدٛت   االعتصاـ. د . 790ق ب  دمحم   ا١تمىىف: اإل اطل  جبدا ةم ب  نىل .108
 .1م  مل2008 - د1429اإل قَت  وآخدون  اإلاعىأيحت: أاى اب  اٞتى ي إلئه د واإلمى ي   

. ٖتقةمل: ن جىى ب  حا  آل ادلوافقات د . 790اإل اطل  جبدا ةم ب  نىلق ب  دمحم   ا١تمىىف:  .109
 .1م  مل1997 - د1417لئهان  أاى اب  اوان  

مغي ا تاج إا معرفة معاين ألفاظ  د . 977اإل دبةٍت  دمحم ب  اٛت  ا٠تطةب  اإل ااعذ  ا١تمىىف:  .110
 .1م  مل1994 - د1415أاى اإلكمب اإلعئهةحت   ادلنهاج.

ىلاإلحت نامامَت  اٞتانعحت  حتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاء.اصام فب ذ فاٌف.   شديد .111
 م.2009 -ه1430غز    -اللهنةحت

٣تئحت  "االجتهاد الفقهي من االستنباط إا التن يل: فقو حتقيق ادلناط منوذجان".شكدي  ادي .  .112
 ىيخ    http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5707#div_Formالحةاة  ا١تهئكحت ا١تغدبةحت: اإلدابطحت اه يحت إلئعئهاة. 

 م.2014يى ةى  24انطه : 
 . أضواء البياف يف  د1393اإل هقةطذ  دمحم ا نُت ب  دمحم ا١تخماى ب  اب  اإلقاأى   ا١تمىىف :  .113

 ند. 1995 - د1415. بَتو   إلبهان: أاى اإلوكد إلئطبااحت واإله د واإلمى ي . إيضاح القرآف تلقرآف
مذكرة يف أصوؿ  د . 1393خماى ب  اب  اإلقاأى   ا١تمىىف: اإل هقةطذ  دمحم ا نُت ب  دمحم ا١ت .114

 .5م  مل2001ا١ت يهحت ا١تهىى : نكمبحت اإلعئىم واٟتكم  الفقو.
أىوا فىتةحت مام بموديغجا نىم  اإل بكحت  نرح زاد ادلستقنع.اإل هقةطذ  دمحم ب  دمحم ا١تخماى.  .115

  انئحت ..  ا١تكمبحت اإل341  اإل ىا ىممhttp://www.islamweb.netاللهنةحت. 
.  أ.م   ادللل كالنحل د . 548اإل جدلمان  دمحم ب  اب  اإلكده ب  او بكد اٛت    ا١تمىىف:  .116

 نالاحت اٟتئل   أ.     أ.مل .  
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إرناد الفحوؿ إا حتقيق احلق من علم  د . 1250اإل ىكان  دمحم ب  ائذ ب  دمحم   ا١تمىىف:  .117
 .1م  مل1999 - د 1419ٖتقةمل: اٛت  ازو اهايحت   أ.م   أاى اإلكمان اإلعدا   األصوؿ.

ا١تهئكحت اإلعدبةحت اإلاعىأيحت: اهاأ  اإلب   اإلعئهذ  ادلطلق كادلقيد.اإلصاا ي  ٛت  ب  ٛت ي.  .118
 .1م  مل2003 - د1423نٞتانعحت اللهنةحت ن١ت يهحت ا١تهىى   

٣تئحت اإل ديعحت واإلقا ىن  اإلع أ  ن"."فقو الواقع من منلور القطع كاللاإلصهحا   لانذ.  .119
 م.2004يى ةى  - د1425اٟتاأي واإلع دون  ىبة  ا خد 

أصوؿ الفقو ادلسما إجابة السا ل  د . 1182اإلصهعان  دمحم ب  جٝتااة  ب  فهح   ا١تمىىف:  .120
ٖتقةمل: حاُت ب  اٛت  اإلاةاغذ  وحا  دمحم نقبىِف ا   ل  بَتو : نالاحت  نرح بغية ا مل.

 .1م  مل1986حت  اإلدلاإل
ٖتقةمل:  نرح سلتصر الركضة. د . 716اإلطىيف  لئةهان ب  اب  اإلقىي ب  اإلكده   ا١تمىىف :  .121

 .2م  مل1987 - د1407اب  هللا ب  اب  اا  اإلًتكذ   أ.م   نالاحت اإلدلاإلحت  
  و  نامن ا   "آليات حتقيق ادلناط ككسا لو كمسلك ا تهد فيو".اب  اإلدحةم  ا هان.  .122

للهنذ اٟتاأيحت ا د : انممجاأ بم قةمل ا١تهامل اقه اإلىام  واإلمىم   اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلوكد ا
 م.20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8اإلكىيت  

  و  "متالت اإلخالؿ مبنهج حتقيق ادلناط إمهاالن أك إساءة". اب  اإل كىى   ان اٛت .  .123
اأ بم قةمل ا١تهامل اقه اإلىام  واإلمىم   اإلكىيت: نامن ا  اإلوكد اللهنذ اٟتاأيحت ا د : انممج

 م.20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8اه ق شَتاتىن اإلكىيت  
الوساطة ادلالية يف ادلصارؼ اإلسالمية دراسة تطبيقية علا بيي التمويل اب  هللا  خاإل  دمحم.  .124

 م. 2013زيحت  ىلاإلحت نامامَت  مانعحت اإلعئىم اللهنةحت ا١تاإلة الكويي يف مالي اي.
الثالث  االجتاىات الفقهية عند أصحاب احلديث يف القرفاب  اجملة   ٤تهىأ اب  اجملة .  .125

م   أ.مل    ا ف  ىلاإلحت أكمىىاه    ىم ت يف 1979 - د 1399نصد: نكمبحت ا٠تا٧تذ   اذلجرم.
 م  مانعحت ا   د نإلقا د .1968يى ةى/ حزيدان 

م  1994د -ه1415. أاى اإلبةان  الفقو اإلسالمي النلاـ القضا ي يفا هان  دمحم ىاات.  .126
 .2مل
  و  نامن ا  اإلوكد اللهنذ اٟتاأيحت ا د : "من ققق ادلناط". ا اق  اب  اٟتهة .  .127

ه 10/4/1434 -8انممجاأ بم قةمل ا١تهامل اقه اإلىام  واإلمىم   اإلكىيت: اه ق شَتاتىن اإلكىيت  
 م.20/2/2013 -18ا١تىاامل 
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حانية العطار علا نرح امالؿ ا لي  د . 1250ب  ٤تهىأ   ا١تمىىف: اإلعطاى  حا  ب  دمحم  .128
 أاى اإلكمب اإلعئهةحت. علا  ع اموامع.

  شىال ٣20تئحت اإلع ل  اٞتزة ا ول  اإلع أ  "حتقيق ادلناط" اإلعقة   فاٌف ب  اب  اإلعزيز.  .129
 ه.1426  ىبة  ا خد 26ه  واٞتزة اإل ان  اإلع أ 1424

. ٖتقةمل: نىامل رسالة يف أصوؿ الفقو د . 428اإلُعْكَ ي  اٟتا  ب  شجان ب  اٟتا    ا١تمىىف:  .130
 .1م  مل1992 -ه1413ب  اب  هللا ب  اب  اإلقاأى  نكحت ا١تكدنحت: ا١تكمبحت ا١تكةحت  

 إ اؿ اإلصابة يف أقواؿ الصحابة. د . 761اإلعهاذ  خئة  ب  كةكئ ي ب  اب  هللا   ا١تمىىف:  .131
. آل 69    1  مل1407 لئةهان ا شقد  اإلكىيت: ٚتعةحت جحةاة اإلًتاث اللهنذ  ٖتقةمل: دمحم

 بىى ى. ُنْىُلىَاحت اإلَقىاِاُ  اإلِوْقِجة حت. 
.  أ.م   ااَف معجم اللغة العربية ادلعاصرة د . 1424اهد  اٛت  ٥تماى اب  اٟتهة    ا١تمىىف:  .132

 .1م  مل2008 - د1429اإلكمب  
 م.  2016/ 8/ 30اإلعىن  اإل دي  حاُت. فو حت اةابىك اإل دي  حاُت اإلعىن.  .133
. نا٘تد ن   م ا   مفهـو السنة كامماعة يف لقب أىل السنة كامماعةاإلعىن  اإل دي  حاُت.   .134

اإلاهحت واٞتهااحت  بةان وتىفة  ١تهجل اا  اإلاهحت واٞتهااحت اامقاأا واقجا ولئىكا واهد ان٨تدال اهه 
اغاط / آن  27جُف  25 . ا عق  يف ن يهحت مدو ن اافهحت ٚتجىىيحت اإل ة ان  ن  ائق اإلىام
2016 . 

َنْرُح َصِحيح ُمْسِلِم لِلَقاِضا  د . 544اةاض  اب  نىلق ب  اةاض ب  اهدون  ا١تمىىف:  .135
د: أاى اإلىااة إلئطبااحت ٖتقةمل: اإل كمىى ٭ْتَِت ِجْٝتَاِاة   نص ِعَياض ادلَُسم ا ِإكَماُؿ ادلُْعِلِم بَفَوا ِِد ُمْسِلم.

 .1م  مل1998 - د1419واإله د واإلمى ي   
. إلئقدايف ج ء من نرح تنقيح الفصوؿ يف علم األصوؿاإلغان ي  انفد ب  ائذ ب  انفد.  .136

 م.2000 - د 1421 د . ىلاإلحت نامامَت  مانعحت ام اإلقدى  684 ا١تمىىف: 
ٖتقةمل: دمحم اب  اإلاهم اب  اإل ايف   ا.ادلستصف د . 505اإلغزاِف  دمحم ب  دمحم ب  دمحم   ا١تمىىف:  .137

 .1م  مل1993 - د 1413 أ.م   أاى اإلكمب اإلعئهةحت  
نفاء الغليل يف بياف الشبو كادلخيل كمسالك  د . 505اإلغزاِف  دمحم ب  دمحم ب  دمحم   ا١تمىىف:  .138

 م.1971 -ه1390ٖتقةمل: ٛت  اإلكبةاذ  بغ اأ: نطبعحت الىشاأ   التعليل.
ٖتقةمل: اج  ب  دمحم أساس القياس.  د . 505دمحم ب  دمحم  اإل ااعذ   ا١تمىىف: اإلغزاِف  دمحم ب   .139

 م   أ.مل   اإلقام اإل ان.1993 -ه1413اإلا حان  اإلداض: نكمبحت اإلعبةكان  
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. ٖتقةمل: نج ي ا١تخزونذ  العيف د . 170اإلودا ة ي  ا٠تئة  ب  اٛت  ب  اهدو   ا١تمىىف:  .140
 كمبحت ا٢تهل.وجبدا ةم اإلااندااذ.  أ.م   أاى ون

نكمب ٖتقةمل اإلًتاث يف  القاموس ا يا. د . 817اإلوَتو آنأى  دمحم ب  يعقىن   ا١تمىىف:  .141
نالاحت اإلدلاإلحت. جشدال: دمحم  عةم اإلعدمُاىلذ. بَتو   إلبهان: نالاحت اإلدلاإلحت إلئطبااحت واإله د 

 .8م  مل2005 - د1426واإلمى ي   
. ادلصباح ادلن  يف غريب الشرح الكب  د . 770 اإلوةىنذ  اٛت  ب  دمحم ب  ائذ   ا١تمىىف: ٨تى .142

 بَتو : ا١تكمبحت اإلعئهةحت. 
. اقمل: دمحم حنذ  الذخ ة د . 684اإلقدايف  اٛت  ب  جأىي  ب  اب  اإلدٛت  ا١تاإلكذ   ا١تمىىف:  .143

 .1م  مل1994وآخدون  بَتو : أاى اإلغدن اللهنذ  
ٖتقةمل: طه نرح تنقيح الفصوؿ.  د . 684اإلقدايف  اٛت  ب  جأىي  ب  اب  اإلدٛت    ا١تمىىف:  .144

 .1م  مل1973 - د1393اب  اإلدؤول لع    أ.م   شدكحت اإلطبااحت اإلوهةحت ا١تم     
اإلحكاـ يف دتيي  الفتاكل  د .  684اإلقدايف  اٛت  ب  جأىي  ب  اب  اإلدٛت   ا١تاإلكذ   ا١تمىىف:  .145

ى غ    بَتو   إلبهان: أاى اإلب ااد . اامٌت به: اب  اإلوماح ابعن األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ
 .2م  مل1995 - د1416اللهنةحت إلئطبااحت واإله د واإلمى ي   

أنوار ال كؽ يف أنواء  د . 684اإلقدايف  اٛت  ب  جأىي  ب  اب  اإلدٛت   ا١تاإلكذ   ا١تمىىف:  .146
  أ.م   ااَف اإلكمب   أ. .مل . الفركؽ  كادلسما اختصارا: الفركؽ. 

. ٖتقةمل: ااأل نفا س األصوؿ يف نرح ا صوؿ د . 684ي    ا١تمىىف: اإلقدايف  اٛت  ب  جأى  .147
م  1995 - د 1416اٛت  اب  ا١تىمىأ  وائذ دمحم نعىض   أ.م   نكمبحت  زاى نصطوق اإلبا   

 .1مل
م. 1/9/2016.بياف حوؿ مادتر "من ىم أىل السنة كامماعة" اركزيناإلقدضاوي  يىل .  .148

http://www.qaradawi.net/new/Articles-9840. 
ا.   و  التضخم امامح كالنقود احلالية ىل ىي مثليات أك قيماإلقده أاغذ  ائذ ٤تةذ اإل ي .  .149

نامن ا  اإلوكد اللهنذ اٟتاأيحت ا د : انممجاأ بم قةمل ا١تهامل اقه اإلىام  واإلمىم   اإلكىيت: 
 م.20/2/2013 -18ه ا١تىاامل 10/4/1434 -8اه ق شَتاتىن اإلكىيت  

د . أاى اإلهواا  إلئطبااحت واإله معجم لغة الفقهاءمئعنذ  دمحم ىواا. وحان  فاأق مهةل.  .150
 .2م  مل1988 - د1408واإلمى ي   

م  1988 - د1408أن مل  لىىيحت: أاى اإلوكد.  القاموس الفقهي.ابى مةب  لع ي.  .151
 .2م  مل1993تصىيد: 
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حانيتا ه . 957ه . واهَت   اٛت  اإل إلاذ   ا١تمىىف: 1069اإلقئةىا  اٛت  لهنحت   ا١تمىىف:  .152
 م   أ. مل . 1995 - د1415بَتو : أاى اإلوكد   قليويب كعم ة علا نرح ادلنهاج.

. ٣تئحت "حتقيق ادلناط عند األصولييف كأثره يف اختالؼ الفقهاء"اإلكةهن  اب  اإلدٛت  جبدا ةم.  .153
 م.2004لبمه   -ه1425  ىمب 19  اإلاهحت 58واإل ىالا  اللهنةحت  اإلع أ اإل ديعحت 

فواتح الرمحوت بشرح مسلم  د . 1225اإلئ ْكَهىي  اب  اإلعئذ دمحم ب    ام اإل ي  دمحم   ا١تمىىف:  .154
 ضبطه وف  ه: اب  هللا ٤تهىأ دمحم اهد. بَتو   إلبهان: أاى اإلكمب اإلعئهةحت.  الثبوت.

ٖتقةمل: دمحم  بفوا د مسلم. ُمْعلمػال د . 536ب  اهد  ا١تاإلكذ  ا١تمىىف:  ا١تا ىي  دمحم ب  ائذ .155
اإل ادِف اإلهةود  ا١تاّلاحت اإلىطهةحت إلئكمان نٞتزااد: اإل اى اإلمى اةحت إلئه د  وا١تاّلاحت اإلىطهةحت إلئًتٚتحت 

 .3م. مل1991م  واٞتزة اإل اإل  ف ى بماىيخ 1988واإلم قةمل واإلّ ىالا : بةت اٟتكهحت  
. ٖتقةمل: موطأ مالك ركاية أيب مصعب ال ىرم د . 179  ب  ناإلي   ا١تمىىف: ناإلي  اب  ا  .156

  د   أ.مل .1412ب اى اىاأ نعدول  و٤تهىأ خئة    أ.م   نالاحت اإلدلاإلحت  
-http://www.majlis. 2/2/2013. بياف يف حكم الفيدرالية٣تئ  ائهاة اإلعداق.  .157

iq.com/details-726.html  : 31/3/2016.  ىيخ انطه. 
 .  أ.م   أاى اإل اى .ادلعجم الوسيا٣ته  اإلئغحت اإلعدبةحت نإلقا د .  .158
. ا١تهئكحت اإلعدبةحت قرارات اذليئة الشرعية مبصرؼ الراجحياجملهىاحت اإل داةحت ٔتصدل اإلدام ذ.  .159

 م.2010 -ه1431اإلاعىأيحت: أاى كهى  اشبةئةا  
 م.2003 -1423  2.  أ.م   ملفتاكل اذليئة الشرعية لل كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت.  .160
م  م  : 1997 -ه1417. اإله وا  اإل هث ا د   فتاكل ندكات ال كة٣تهىاحت أإلحت اإل كحت.  .161

 . 5مل  أ.ن   
. م  :  أ  ن   قرارات كتوصيات ندكات ال كة لالقتصاد اإلسالمي٣تهىاحت أإلحت اإل كحت.  .162

 م  إلئه وا  اإلع دي . 2001 -ه1422
. ٖتقةمل: نرح الورقات يف أصوؿ الفقو د . ١864تمىىف: ائذ  دمحم ب  اٛت  ب  دمحم  اإل ااعذ  ا .163

 م.1999 - د1420حاام اإل ي  ب  نىلق اوا حت  ائاطُت: مانعحت اإلق ا  
إحتاؼ السادة ادلتقيف بشرح إحياء  د . 1205ندتوق اإلزبة ي  دمحم ب  دمحم اٟتاةٍت.  ا١تمىىف:  .164

 . 1994 -ه1414بَتو   إلبهان: نالاحت اإلماىيخ اإلعدا   علـو الدين.
جج العركس من جواىر  د . 1205ندتوق اإلز بة ي  ٤تّه  ب  ٤تّه  ب  اب  اإلد ّاق   ا١تمىىف:  .165

 اقمل: ٣تهىاحت ن  اققُت   أ.م   أاى ا٢ت ايحت. القاموس.
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ٖتقةمل:  التحب  نرح التحرير يف أصوؿ الفقو. د . 885ا١تدأاوي  ائذ ب  لئةهان   ا١تمىىف:  .166
 - د1421اىض اإلقدن  واٛت  اإلاداح  اإلداض  اإلاعىأيحت: نكمبحت اإلدش   اب  اإلدٛت  اٞت ي   و 

 . 1م  مل2000
ْدَو ِي  دمحم ب   صد ب  اٟتنايف   ا١تمىىف:  .167

َ
ٖتقةمل: ٤ُتَه   طَاِ د اختالؼ الفقهاء.  د . 294ا١ت

 . 1م  مل2000 - د1420َحِكْةم  اإلداض: اضىاة اإلائ   
صحيح مسلم  ادلسما: ادلسند الصحيح ادلختصر  د . 261نائم  اب  اٟتنايف   ا١تمىىف:  .168

ٖتقةمل: دمحم اااأ اب  اإلبامذ  بَتو : أاى جحةاة اإلًتاث اإلعدا   بنقل العدؿ عن العدؿ إا رسوؿ ه.
  أ.مل    أ.  .

حتقيق ادلناط عند اإلماـ الشاطيب كأثره يف االجتهاد دراسة تطبيقية يف ناٍت  ااطهحت ااشىىي.  .169
 م.  2014ىلاإلحت نامامَت  اٞتانعحت اللهنةحت اإلعا١تةحت ناإلةزا  صرة. قضااي األسرة ادلعا

 ىيخ   http://www.alrajhibank.com.sa/ar/about-us/pages/default.aspxنصدل اإلدام ذ.  ب   اها.  .170
 م.17/7/2014انطه : 

ات التوقي  علا مهم د . 1031ا١تهاوي  اب  اإلدؤول ب   يف اإلعاىاُت ب  ائذ   ا١تمىىف:  .171
 . 1م  مل1990 - د1410اب  ا٠تاإلمل هدو    38اإلقا د : ااَف اإلكمب التعاري . 

التاج كاإلكليل دلختصر  د . 897ا١تىاق  دمحم ب  يىل  ب  اا اإلقالم  ا١تاإلكذ   ا١تمىىف  .172
 .1م  مل1994 - د1416.  أ.م   أاى اإلكمب اإلعئهةحت  خليل

و اى  ا ومال ا١تصديحت. نىم  و اى  ا ومال ا١تصديحت.  ا١تكمبحت  موسوعة الفقو اإلسالمي ادلصرية. .173
 اإل انئحت .

و اى  ا ومال واإل اون اللهنةحت اإلكىيمةحت. اإلكىيت: أاى اإلاهل    ادلوسوعة الفقهية الكويتية. .174
 .2 د   مل1427 -1404 ن  

السنن كيسما   ا تىب من السنن د . 303اإلهاااذ  اٛت  ب  شعةب ب  ائذ   ا١تمىىف:  .175
 –1406ٖتقةمل: اب  اإلوماح ابى غ    حئب: نكمب ا١تطبىاا  اللهنةحت   الصغرل للنسا ي.

 .2  مل1986
٣تئحت اإلب ىث  "حتقيق ادلناط كأثره يف اختالؼ الفقهاء".اإلهعةهذ  ااأل  اشم ٛتىأي.  .176

 م.2010  21واإل ىالا  اللهنةحت  اإلع أ 
اإلداض: نكمبحت  ُب يف ِعْلِم ُأُصوِؿ الِفْقِو اْلُمَقاَرِف.اْلُمَهذ  اإلههئحت  اب  اإلكده ب  ائذ ب  دمحم.  .177

 م. 1999 - د1420اإلدش   
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امامع دلسا ل أصوؿ الفقو كتطبيقاهتا علا ادلذىب اإلههئحت  اب  اإلكده ب  ائذ ب  دمحم   .178
 .1م  مل2000 - د1420  ا١تهئكحت اإلعدبةحت اإلاعىأيحت  اإلداض: نكمبحت اإلدش   الراجح

  ن  تكهئحت اإلابكذ ا موع نرح ادلهذب د . 676٭تِت ب  شدل  ا١تمىىف:  اإلهىوي  ٤تةذ اإل ي  .179
 وا١تطةعذ.  أ.م  أاى اإلوكد.

. بَتو : ادلنهاج نرح صحيح مسلم بن احلجاج د . 676اإلهىوي  ٭تِت ب  شدل   ا١تمىىف:  .180
 .2ه  مل1392أاى جحةاة اإلًتاث اإلعدا  

. مانعحت النام التػ ْفِسُ  الَبِسْيا د . 468ىف: اإلهةاابىىي  ائذ ب  اٛت  ب  دمحم  اإل ااعذ  ا١تمى  .181
 . 1 د  مل1430دمحم ب  لعىأ اللهنةحت: اهاأ  اإلب   اإلعئهذ  

. ٖتقةمل: رلمع ال كا د كمنبع الفوا د د . 807ا٢تة هذ  ائذ ب  اا بكد ب  لئةهان   ا١تمىىف:  .182
 .م   أ.مل 1994 د  1414حاام اإل ي  اإلق لذ  اإلقا د : نكمبحت اإلق لذ  

. الفتاكل الشرعية يف ادلسا ل االقتصادية ةبحت اإلومىى واإلدمابحت اإل داةحت إلبةت اإلمهىي  اإلكىييت.  .183
 م.1979 أ.مل     اإلكىيت: 

. اإلب دي :  أ.مل   ادلعاي  الشرعية ةبحت االبحت وا١تدامعحت إلئهالاا  ا١تاإلةحت اللهنةحت.  .184
  م.2014   -ه1435

 مقابلة نخصية
ن   اق    " مواا م إلةحت يف اإلمهىي  اللهنذ"قاشذ بعهىان:   مئاحت  مشعل؛ عبد البارم .185

ناإلةزا  بماىيخ  طئبحت اإل ىالا  اإلعئةا    و  اٞتهعحت  مام اإلوقه وافىإله  اٞتانعحت اللهنةحت اإلعا١تةحت يف 
    نقابئحت شخصةحت يف اٞتئاحت اإلهقاشةحت واقبجا .  م2014/ 5/ 22
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