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                                    العلوم الشرعیة واإلنسانیة :مجلة الجامعة األسمریة

    )2018دیسمبر ( الثاني العدد )31( المجلد

  

  وال����� ال����ة ب�� �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع

  "ال���ي ال��ار�  ال��ـــ�ف عـــلى حالة دراســــة" 

  ال���� ع�� قاس� دمحم    

   ال����ل وال��ارف، جامعة س�ت، ل���ا ق��

Email: sewaikir@yahoo.com 

  :��ل�ال

 أحــ� ن�افــ� تق�مــه الــ�� �ال�ــ�اء لآلمــ� ال��ا��ــة ب�ــع ت���ــ� واقــع ت�ل�ــل إلــى ال�رقــة هــ�ه تهــ�ف

 ومـــ�� ال��ـــ�ف ق�ــل مـــ� ال���عـــة ال��ــ����ة الـــ�ورة دراســـة كــ�ل� الل���ـــة، ال�قل���ـــة ال��ــارف

.                                                                                                   ال��ع ه�ا ص�ة ش�و� ع� الفقه�ة �ال��امع إق�اره ت� ما مع ت�ا�قها

 حالــة دراســة علــى ی��ــ� ���ــي مــ�هج وهــ�، ال�الــة دراســة أســل�ب ال�احــ� اســ���م وقــ�

 ب�ــع حالــة أخــ� َثــ� وقــ� ال����ــع، كامــل علــى ن�ائ�هــا تع�ــ�� ثــ� ومــ� ال�ع�ــ�، مــ� ��ــيءٍ  واحــ�ة

 وتـ� الـ���ي، ال��ار�  لل���ف اإلسالم�ة ال�اف�ة خالل م� ت�ف��ها ت� �ال��اء لآلم� �ال��ا��ة

 ب�ـ�د �ف�ـ� ال�احـ� قـام ك�ا الفقه�ة، ال��امع أق�تها ال�ي ال��ا��ة ص�ة ش�و� مع م�ا�ق�ها

  .ال���ف م��في ق�ل م� ت�ف��ها وخ��ات �ال��ا��ة، ال��ع لع�ل�ة ال������ة ال�ورة

 مــ� ال��ا��ــة لع�ل�ــة ال��ــ����ة الــ�ورة ت�ف�ــ� فــي خلــل وجــ�د ال�راســة ن�ــائج أ�هــ�ت وقــ� 

  .ال���ف م��في ق�ل

  

 دراسة أسل�ب �ال��اء، ال�ع� �ال��اء، اآلم� ال��ا��ة، ب�ع ال���ف، ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:

 .ال�الة
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  :ال�ق�مة

 فــي اإلسـالمي ال�ـ��فة ن�ــام إلـى ال�قل���ـة ال�ــ��فة مـ� ال��ـ�ل ع�ل�ـة إن

 ت���هـــا ال�ـــي ال�عـــامالت ضــ�امة �فعـــل وذلـــ� ســـ��عًا، ��ــ� لـــ� اإلســـالم�ة الــ�ول

 اإلســـالمي، ال�ـــ��فة ل��ــام ال�ـــ�ر��ي �ــال���ل ذلـــ� تـــ� بــل ال�قل���ـــة، ال��ــارف

 إســـالم�ة فـــ�وع ثـــ� ال�قل���ـــة، ال��ـــارف فـــي إســـالم�ة ن�افـــ� �فـــ�ح ال�ـــ�ء تـــ� ح�ـــ�

  .إسالم�ة م�ارف ث� ال�قل���ة، لل��ارف م��املة

 هــ� ك�ــا مــ�ة ألول الــ�ول �عــ� فــي ع�ضــها ع�ــ� ال����ــة ل��اثــة ون���ــة

 ال�ــــ�غ وت���ــــ� إجــــ�اءات فــــي األخ�ــــاء �عــــ� وجــــ�ت ل���ــــا فــــي ال�ــــ�م ال�ــــال

 مــ� أخ�جهــا مــا ،وهــ� ال�قل���ــة �ال��ــارف اإلســالم�ة ال��افــ� ق�ــل مــ� اإلســالم�ة

  .ال��احة غ�� ال�عامالت دائ�ة إلى ال�الل دائ�ة

 أحـــ� فـــي �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ـــة ب�ـــع ت���ـــ� واقـــع ت�ـــاق� ال�رقـــة هـــ�ه إن

 وال ل���ا، في ح�ی�ة زال� ما ال����ة ه�ه �أن العل� مع الل���ة، ال�قل���ة ال��ارف

 فــي م�ـ�ودة ن�افــ� فـي تقــ���ها علـى مق�ــ�رةً  اإلسـالم�ة ال��ــ���ة ال�ـ�مات تـ�ال

.                                                                                                  ال�قل���ة ال��ارف

  :ال�راسة م��لة

 أعـ�اد عـ�وف إلـى أد� ال���مـة الفائـ�ة على ال�قل���ة ال��ارف اع��اد إن

 بــل ت���ــل، علــى لل��ــ�ل ال��ــارف هــ�ه إلــى ال�قــ�م عــ� ال��ــ������ مــ� ك��ــ�ة

 ع� ح�ى أع�ض م� ال�اس م� ُوج� وق� ال��ارف، به�ه ألم�اله� إی�اعه� وع�م

 ال��اف� خالل م� ال�قل���ة ال��ارف تق�مها ال�ي اإلسالم�ة ال����ات مع ال�عامل

 بهــــ�ه ال��ــــا ��ــــ��ها ع�ل�ــــات وجــــ�د مــــ� وال��ــــاوف ال�ــــ��ك ��ــــ�� اإلســــالم�ة

 اضـ��ار ��ـ�� إال الل���ـة ال���ـة فـي ال�قل���ة ال��ارف اس���ار وما ال��ارف،

  .ال��عي ال��یل وج�د لع�م معها؛ ال�عامل إلى لل�ع�

 مــ� ال��قــ� فــي ت���ــ� ال�راســة م�ــ�لة أن ال�احــ� یــ��  ال���لــ� هــ�ا مــ�

 لآلمــ� ال��ا��ــة ب�ــع مــع ال�عامــل ت�ــاه ال�ــاس بهــا ��ــع� ال�ــي وال��ــاوف ال�ــ��ك
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 ال��ـ� ع�ل�ـة ول���ـ�� االخ�ـ�ة، اآلونـة فـي الل���ـة ال��ـارف فـي ال���� �ال��اء

  : ال�ال��� ال��ال�� في ال���لة ص�اغة ت� االس�فهام ه�ا إجا�ة ع�

 �ال�ـ�اء لآلمـ� ال��ا��ـة ب�ـع لع�ل�ة ال������ة ال�ورة و���د إج�اءات ُت�اب� هل )1

 الفقه�ـة ال��ـامع ف�ـاو�  مـ� إق�اره ت� ما ال���ي ال��ار�  ال���ف في ال����

  ال��ع؟ ه�ا ص�ة ش�و� ����ص

 �ال�ـ�اء لآلمـ� ال��ا��ـة ب�ـع صـ�غة ب��ف�ـ� ال��ـار�  ال��ـ�ف م��فـ� �قـ�م هل )2

   ال����ة؟ �ال��رة

   :ال�راسة أه�اف

 ال��ــ���ة ت���ــة إن�ــاح فــي اإلســهام هــ� ال�راســة لهــ�ه األســاس الهــ�ف إن

 فـي ال��ا��ـة ل�ـ�غة الع�لـي ال����ـ� واقـع دراسـة خـالل مـ� ل���ـا، فـي اإلسـالم�ة

 أو ان��افــات ه�ــاك كــان إذا مــا واك��ــاف ل�ق�ــ�� م�اولــة فــي ال�قل���ــة ال��ــارف

  . ال����� ع�ل�ة في خلل

  :ال�راسة أه��ة

 ال��ــارف فــي �قــ�م إســالم�اً  م���ــاً  ك�نهــا اإلســالم�ة ال��ا��ــة م�ضــ�ع إن

 ال�����ـ�� تعـ�� ق� ودراس�ه ل���ا، في ال��ی�ة ال��ض�عات م� یـُعـ� ال�قل���ة،

 تــ�� ال�ــي ال�ــ���ة �ال���قــة عامــةً  مع�فــةً  لهــ� تقــ�م ح�ــ� ال��ــارف، م�ــال فــي

 ��ـفة اإلسـالم�ة األدوات تـ�و�ج إلـى یـ�د� الـ�� األمـ� االسـالم�ة، ال��ا��ـة بها

 ز�ـــادة إلـــى و�ـــ�د� اإلیـــ�اع، ع�ل�ـــة علـــى إ��ـــابيٍ  ��ـــ�لٍ  یـــ�ع�� وه�مـــا �عامـــة؛

 أ��اً  إ��ابي ���ل و��ع�� االسالم�ة، ال���عة أح�ام وف� لل���وعات ال����ل

  . االق��اد� ال��� مع�ل على

  :ال�راسة ف�ض�ات

 ال���ــ� �ال�ـ�اء لآلمـ� ال��ا��ـة لع�ل�ـة ال��ـ����ة الـ�ورة ب�ـ�د فـي خلـل ی�جـ� )1

  .ال���ي ال��ار�  ال���ف في
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 �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ـــة ب�ـــع ل�ـــ�غة ال��ـــ����ة الـــ�ورة ت�ف�ـــ� فـــي خلـــل ی�جـــ� )2

  .ال���ي ال��ار�  �ال���ف اإلسالم�ة ال��اف� ع�� ال���قة

    :ال�راسة م�ه��ـــة

 دراسـة علـى ی��ـ� ���ـي مـ�هج وهـ� ال�الـة، دراسـة أسـل�ب ال�اح� اس���م

 الع��ـة، م���ـع كامـل علـى ن�ائ�ها تع��� ث�َ  وم� ال�ع��، م� ��يءٍ  واح�ةٍ  حالةٍ 

 ال�ـــلة ذات والف�ـــاو�  وال�راســـات ال�ثـــائ� مـــ� م���عـــة علـــى ال�احـــ� ا�لـــع ك�ـــا

 ال��ـــ�( ال�ان��ـــة ال��ـــادر مـــ� م���عـــة علـــى كـــ�ل� واع��ـــ� ال�راســـة، ���ضـــ�ع

  ).وال�ور�ات

  :ال�راسة ح�ود

  .ال���ي ال��ار�  ال���ف

  .س�ت ف�ع –ال���ي ال��ار�  ال���ف هي ال�راسة وع��ة

  : ال�ا�قة ال�راسات

 ال�ـ�ل علـى �ال�ـ�اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع ل��ض�ع ال�ا�قة ال�راسات مع�� ت���� 

 إلـــى ی��ـــ�ق  م�هـــا جـــ�اً  القل�ـــل ه�ـــاك إن ح�ـــ� ال��ـــع، هـــ�ا م�ـــ�و��ة عـــ� الـــ�ائ�

 ال�ـــي ال�ــا�قة ال�راســات لــ�ع� عــ�ض یلـــي و���ــا ال��ــع، لهــ�ا ال����قــي ال�انــ�

  : �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع على اج���

  : "�ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع": �ع��ان م،1992 م���د، دراسة) 1

 ل�ق��� �ال��اء؛ لآلم� ال��ا��ة ب�ع ص�غة ح����ة ت�ض�ح إلى ال�راسة ه�ه ه�ف�

 ال�ــــ�ل�ات فــــي واإلغــــ�اق ال�غــــاالة و��عــــاد – وجــــ� إذا – ال����ــــ� فــــي االع�جــــاج

 ال��ا��ــة صــ�غة أن إلــى ال�احــ� ت�صــل وقــ� وال���ــ��، ال��ــ� درب عــ� ال�ع�ــ�ة

 اســ��ادها وأن اإلســالمي، ال�عامــل فــي ال�ق��لــة ال�ــ�غ إحــ�� هــي �ال�ــ�اء لآلمــ�

 ال��ـاء ال�ـ�غة هـ�ه إلع�ـاء – العلـ� أهـل ع�ـ� – ��فـي ال�ـافعي اإلمام رأ� إلى

 ال�عـ� فـي اإللـ�ام م�ـألة وأن ال�ع��ـ�ة، ال����ة ال�عامالت ن�اق في ی�خلها ال��
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 ����ــل ال�ــي االج�هاد�ــة، ال��ــائل مــ� هــي ق�ــاء مل�مــة أو د�انــة مل�مــة و��نهــا

ـــع ال�عامـــل اســـ�ق�ار م�اعـــاة وأن االخـــ�الف، ف�هـــا ـــاس اإلضـــ�ار وم�  مـــ� هـــي �ال�

  .اإلسالم�ة ال���عة م�اد�

ـــة دراســـة) 2  دراســـة: �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ـــة ب�ـــع": �ع�ـــ�ان م1996: ســـ�ة عفان

  :"الفل����ي ال�ال ب�� ش��ة ض�ء في ت�����ة

 ع� ثار ال�� ال��ل وت�اول �ال��اء، لآلم� ال��ا��ة ب�ع ع� دراس�ه عفانة أج�� 

 ب��ــع ال�ع��ــ� ال��ــ��  جان�هــا فــي ال�راســة هــ�ه ج�عــ� وقــ� ال��ــع، هــ�ا م�ــ�و��ة

 واخ�الف �ال��اء، لآلم� ال��ا��ة ب��ع ال�ع��� ث� الفقهاء، ع�� وح��ه ال��ا��ة،

ــــى الع�لــــي ال�انــــ� وان�ــــ� ��ــــه، وال�عاصــــ��� الفقهــــاء  ال�ــــال ب�ــــ� شــــ��ة: عل

 ال�ــ���ة أح�ــام وفــ� ت�عامــل فل�ــ��� فــي شــ��ة أول وهــي ،"الع��ــي الفل�ــ���ي

 لآلمـــ� ال��ا��ـــة ب��ـــع ال�ـــ��ة هـــ�ه تعامـــل ك���ـــة ال�احـــ� ت��ـــع ح�ـــ� اإلســـالم�ة،

 ت�ج�ـــه فـــي ال�ـــ���ة ال�قا�ـــة دور وأه��ـــة ذلـــ�، فـــي ال���عـــة وال��ـــ�ات �ال�ـــ�اء،

  .�ال���ة العامل��

 �ــــه ت�عامــــل الــــ�� �ال�ــــ�اء لآلمــــ� ال��ا��ــــة ب�ــــع أن إلــــى ال�احــــ� وت�صــــل

 علـى م�ـ�وع ب�ـعٌ  الفل�ـ���ي، ال�ـال ب�ـ� وم�هـا اإلسـالم�ة، وال���ات ال��ارف

 وأن ب�عـة، فـي ب�ع�ـ�� وال ال��ـا، علـى ت�ـا�الً  ُ�عـ� وال العلـ�، أهـل أق�ال م� ال�اجح

 فـــي ال�قـــ�ع مـــ� �ع�ـــ� �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ـــة ل��ـــع ال�ـــ���ة ال��ـــ�ات ات�ـــاع

 دائـــ�ة مـــ� ال��ـــع هـــ�ا ت�ـــ�ج ال�ـــي ال�ـــ�هات عـــ� ال��عـــامل�� و��عـــ� وال��ـــأ، ال�لــل

  .ال��ام دائ�ة إلى ال�الل

 ب��ـ� ال���� ال��ا��ة ل��ع الع�ل�ة ال���ات ب�راسة ال�راسة ه�ه قام� ق�ل

 تـــ� ع�ل�ـــة حالـــة إلـــى ســـ����ق  ال�ق�مـــة ال�راســـة أن حـــ�� فـــي الفل�ـــ���ي، ال�ـــال

 مـع ت��ـا�ه سـ�ف ذلـ� ��انـ� تقل�ـ��، ل��ـ�ف إسالم�ة ناف�ه خالل م� ت�ف��ها

  .ال���ي ال��ار�  ال���ف في ال���قة ال������ة ال�ورة دراسة في ال�راسة ه�ه

 ال��ا��ـــة ب�ـــع فـــي ال�ـــع�د�ة ال��ـــ�ك ت���ـــة": �ع�ـــ�ان 2002: ال�امـــ� دراســـة) 3

   ":تق����ة ت�ل�ل�ة دراسة: �ال��اء لآلم�
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 ب�ــــع فــــي ال�ــــع�د�ة ال��ار�ــــة ال��ــــارف ت���ــــة تقــــ��� إلــــى ال�راســــة هــــ�ه هــــ�ف�

 عـ�ض ثـ� ال�ـ���ة، وال��الفات ال���الت �ع�ض وذل� �ال��اء، لآلم� ال��ا��ة

 وعلــى ال��ــارف علــى االق��ــاد�ة واآلثــار الــ�وافع و���ــاح وال�ق��حــات، ال�لــ�ل

 واالسـ���ا�ي وال��ل�لـي ال�صـفي ال�ـ�هج ال�احـ� اس���م وق� �ال��ا��ة، ال���ل��

  .�ال��اء لآلم� ال��ا��ة ل��ع ال�ع�د�ة ال��ار�ة ال���ك ت���ة تق��� في

 ��قـــ� ال��ا��ـــة ب�ـــع فـــي ال��ـــ�و� ال�ـــ�ان أن إلـــى ال�راســـة وخل�ـــ� قـــ�

 وم� ال����ح ال����ل ح�� �أضعاف األول�ة ال�دائع في ز�ادة ال��ار�ة لل��ارف

 أقـ�ب وهـ� ال����ـة، وز�ـادة ال����ـل على ال��ارف ق�رة وأ��ا ال���لة، ز�ادة ث�

ـــل صـــ�غ ـــل اإلســـالمي ال���� ـــ�ة، لل���� ـــة ال��ـــارف وأن �الفائ  مـــ� ت�قـــ� ال��ار�

 ز�ـادة وأن ال��ـا��ة، فـي ان�فـاض مـع م�ـاعفة، أر�احـاً  �ال��ا��ـة ال����ل خالل

 بهــــا، ال����ــــل یــــ�� ال�ــــي ال�ــــلع علــــى ال�لــــ� ز�ــــادة �ع�ــــي ال �ال��ا��ــــة ال����ــــل

 �ُعـ�ض ال��ـ�ف، إدارة عـ� مال�ـا م��قلة ش���ة ه��ات ب����� ال�راسة وأوص�

 أوصـ� ك�ـا اإلسـالم�ة، ال����ـات م� وغ��ها ال��ا��ة ب�ع إج�اءات ج��ع عل�ها

  .اإلسالمي ال����ل أدوات ت���� ك���ة على ال���ف�� ب��ر��

 ب��ـة اخـ�الف مـع ال�ق�مـة دراسـة إلـى ال�راسات أق�ب م� ال�راسة ه�ه وُتع�

  .                                ال�راس���

  ": �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع: "�ع��ان م2007: ز�� أب� دراسة) 4

 لآلمــ� ال��ا��ــة ب�ــع م�ــ�و��ة ��ــ�� ال��علقــة الفقه�ــة اآلراء ال�راســة هــ�ه ت�اولــ�

ـــل مـــ� ال���ـــ� �ال�ـــ�اء ـــ� اإلســـالم�ة، ال��ـــارف ق�  آراء عـــ�ض خـــالل مـــ� وذل

 وخل�ــ� ال��ضــ�ع، هــ�ا عــ� أث�ــ�ت ال�ــي وال�ــ�هات ال���لفــة، وف�ــاواه� العل�ــاء

 اإلسـالم�ة ال��ـارف ق�ل م� ال���� �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع أن إلى ال�راسة

 ُ��ــ�� لـ� وال���ــع مل�مـة، غ�ـ� ال��اعــ�ة دامـ� مــا ال��ـ��  ال�عامـل ق��ــل مـ� لـ��

 وال��ـ�ف ب�عـه، ق�ـل ال��ـ�ف ق�ـل مـ� وح�ازتـه ش�اؤه ت� ق� واألصل ب�عه، ق�ل

 لــ� ك�ــا ال��ــار، ل��ــ�أ ذلــ� ل��اق�ــة ن�ــً�ا ال�اكــل؛ الع��ــل مــ� تع���ــاً  �أخــ� لــ�

  .الق�ض ر�ا م� ذل� ألن األق�ا�؛ س�اد في تأخ�ه ع�� الع��ل م� تع��ً�ا �أخ�
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 ال��ا��ــــــة ب�ــــــع بــــــ�� ال��ه��ــــــة الفــــــ�وق : "�ع�ــــــ�ان م2008:ق��ق�ــــــي دراســــــة) 5

  ". ال����ة والق�وض

 والق�وض �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع ب�� الف�وق  ت�ض�ح إلى ال�راسة ه�ه ه�ف�

 فـي ال���ـ� ال��ا��ـة ب�ـع بـ�� ك��ـ� فارق  وج�د إلى ال�راسة خل�� وق� ال����ة،

 ال�قــ� ســ�قي بــ�� تــ��� ال��ا��ــة ألن ن�ــ�اً  ال��ــ��؛ والقــ�ض اإلســالم�ة ال��ــارف

 االق��ــاد دفــة �ـإدارة ال��ــ��  القــ�ض ���فـي حــ�� فــي وفعـال م�اشــ� ��ــ�ل وال�ـلع

 ال�قـ� سـ�ق  بـ�� العالقـة ب����ـ� ضـ��فاً  ارت�ا�هـا ��ـ�ن  مـا غال�ـاً  ال�ي �ال��ش�ات

  .ال�لع وس�ق 

 �ال�ـ�اء لآلمـ� ال��ا��ة ب�ع على وردود ش�هات: "�ع��ان م2009: د�ة دراسة) 6

  " اإلسالم�ة ال��ارف ت���ه ك�ا

  ب�ع ع� اث��ت ال�ي ال��هات م�اق�ة إلى سا�ق�ها، م�ل ال�راسة، ه�ه ه�ف� ح��

 وت�ج�هها، عل�ها، وال�د اإلسالم�ة، ال��ارف في ال���� �ال��اء لآلم� ال��ا��ة

  .ال���لفة ض�ا��ها و��ان

ــــ� ــــى ال�راســــة خل�ــــ� ق ــــ� �ال�ــــ�اء لآلمــــ� ال��ا��ــــة ب�ــــع أن إل  فــــي ال���

 ألنهــا شــ�عَا، ع�ــه ال��هــي ب�عــة فــي ب�ع�ــ�� ق��ــل مــ� لــ�� اإلســالم�ة ال��ــارف

 ال��ا��ــة ب�ــع فــي الق�ــ� ألن ع��ــة؛ ب�ــع لــ�� أنــه ك�ــا ب�عــًا، لــ�� ال�عــ� عــ�ت

 ل��لـ� ن�ـ�اً  ال��ـ�ف؛ ��ل� ماال ب�ع ول�� الق�ض، ول�� ال�لعة �ال��اء لآلم�

 ب�ـــع أ��ـــاً  �ال�ـــ�اء، لآلمـــ� ب�عهـــا ثـــ� ح���ـــًا، ���ـــاً  و���ـــها ال�ـــلعة، ال��ـــ�ف

 ���ـ�د و���ـها لل�ـلعة، مال�اً  أص�ح ال���ف ألن ����؛ ما ر�ح ��ه ال��ا��ة

 ت�عـة ی���ـل ال��ـ�ف فـإن ثـ� وم� م�ها، ال���ف وت���� لل�لعة، ال�ائع ت�ل�ة

 ه�ا وم� ون��ها، ال���لفة، وال��ال�ات ال�في، �الع�� وال�د وال��ا��ة، الهالك،

 وجـ�د الـى ال�راسـة، خل�ـ� ك�ـا ضـ��، مـا ور�ـح مل�، ما �اع ق� ال���ف فإن

 ال��ا��ـة، فـي الـ��ح وأساس ال�قل���ة ال��ارف في الفائ�ة أساس ب�� واضح ف�ق 

 ��ـــ� ال وعل�ـــه ال�ـــلعة، ت�لفـــة علـــى ال��ـــادة ن���ـــة هـــ� ال��ا��ـــة فـــي الـــ��ح وأن

 ل�ـــع� م�ـــاو�ة ال��لفـــة ســـع� مـــ� م���ـــة ن�ـــ�ة أو مق��عـــاً  م�لغـــاً  الـــ��ح اح��ـــاب

  .ال��ل ول�� وماه��ه، العق� ح����ة ه� فال�ه� ‘له م�الفة أو الفائ�ة
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  :"فقه�ة دراسة �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع": �ع��ان م 2011: ق�اص دراسة) 7

 وص�ر تعار�� م� �ه ی�عل� وما �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع ال�راسة ه�ه ت�اول�

 لآلمـــ� ال��ا��ـــة ب�ـــع جـــ�از إلـــى ال�راســـة وخل�ـــ� وغ��هـــا، وأدلـــة وأقـــ�ال وأح�ـــام

 لـــه �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ــة ب�ـــع وأن اإلســـالم�ة، ال��ــارف فـــي ال���ـــ� �ال�ــ�اء

 مل�مـة غ�ـ� م�اعـ�ة: إلى وت�ق�� لل��ف�� ال�ل�مة غ�� ال��اع�ة: أوله�ا: ص�رتان

 وال�ــــاف��ة، وال�ال��ــــة،: ال����ـــة ع�ــــ� جـــائ�ة وهــــي الـــ��ح، مقــــ�ار ذ�ـــ� عــــ�م مـــع

 ال����ـة، ع�ـ� جـائ�ة وهـي ال��ح، مق�ار ذ�� مع ال�ل�مة غ�� وال��اع�ة وال��ابلة،

 م�ـــل ���نـــان ��ـــادان وال�ـــ�رتان ال�ال��ـــة، ع�ـــ� وم��مـــة وال��ابلـــة، وال�ـــاف��ة،

 خــالف م�ــل وهــي لل�ــ�ف�� ال�ل�مــة ال��اعــ�ة: وثان�ه�ــا ال�عاصــ���، بــ�� إج�ــاع

 مــ� ج�اعــة إل�ــه وذهــ� وال�ــ�ة، اإل�احــة: األول: قــ�ل�� علــى ال�عاصــ��� بــ��

 ال���ــــة نــــ�وة وف�ــــ��  بــــ�بي، اإلســــالمي ال��ــــ�ف مــــ�ت�� ت�صــــ�ة و�ــــه العل�ــــاء،

 العل�ــاء، مــ� ج�اعــة قــ�ل وهــ� والــ��الن، ال��ــ���: وال�ــاني اإلســالمي، لالق��ــاد

 رج��ـه مـا وهـ� ، ال�ام�ـة دورته في ���ة اإلسالمي الفقه م��ع ق�ار ص�ر و�ه

  .  ال�راسة

  :ال�ا�قة ال�راسات ع� ال�راسة ه�ه ���� ما

ـــة، دراســـة أســـل�ب اســـ���م� انهـــا )1  لهـــ�ه ال���قـــي ال����ـــ� �ع�ـــ� الـــ�� ال�ال

 هــ�ه ��عال�ــة ال�ف�لــة ال��ــائج قــَ�م ثــ� ال����ــ�، أخ�ــاء مــ� ��ــ��ه ومــا الع�ل�ــة

  .األخ�اء

 ال���ــ� فــي ال��عقــ� اإلســالمي الفقــه م��ــع �ــه أوصــى ل�ــا تل��ــة جــاءت أنهــا )2

 ال��ا��ــــة ل����ـــ� الع�ل�ـــة ال�ـــاالت تــــ�رس �ـــأن أوصـــى الـــ�� م1988: ســـ�ة

 علـى وتعـ�� ال����ـ�، فـي ال�لل وق�ع م� تع�� أص�ل ل�ضع �ال��اء لآلم�

  .�ال��اء لآلم� ال��ا��ة ل��ع ال�اصة أو العامة ال����ة األح�ام م�اعاة

 جان�ــه مــ� ال��ضــ�ع هــ�ا ت�اولــ� ال�ــي ال�ــا�قة ال�راســات مع�ــ� ع�ــ� علــى )3

 �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ـــة ل��ـــع ال����قـــي ال�انـــ� ال�راســـة هـــ�ه ت�اولـــ� الفقهــي،

  .ل���ا في ال�قل���ة ال��ارف ن�اف� خالل م� ال����



  
  
  

  "الوطني التجاري المصـــرف عـــلى حالة دراســــة" والتطبیق النظریة بین بالشراء لآلمر المرابحة بیع

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةاألسمریةمجلة الجامعة 
138 

 ال�راســــات تــــ�ال ال ال�ــــي الل���ــــة، ال��ــــارف عــــ� كانــــ� ال�ق�مــــة ال�راســــة أن )4

 إسـالم�ة م�ـارف وجـ�د لع�م ن��اً  قل�لة؛ اإلسالم�ة ال���فة حقل في ال�ق�مة

 یـ�ال ال اإلسـالمي ال��ـ�في الع�ـل ول�ـ� تقل���ـة، ل��ـارف إسالم�ة ف�وع أو

  .تقل���ة م�ارف في إسالم�ة ن�اف� على �ق���

  اإلسالم�ة ال��ا��ة ما��ة

  :مق�مة

 اإلســـــــالم�ة، ال��ـــــــارف ���ـــــــ� عـــــــ� ال�ق�مـــــــة ال����ـــــــل صـــــــ�غ تعـــــــ�دت

 وال��ارعـــة،  واالس��ـــ�اع، وال�ـــل� واالجـــارة، وال��ا��ـــة، وال��ـــار�ة، كال��ـــار�ة،

 وأك��هـــا ال�ـــ�غ هـــ�ه وأشـــه� اإلســـالمي، ال����ـــل صـــ�غ مـــ� وغ��هـــا وال��ـــاقاة،

 و��جــع ال��ا��ـة، ب�ـع صـ�غة هـي وع�الءهـا ال��ـارف لـ��  وتف�ـ�الً  اسـ���اماً 

 ع�ــالء ج�هــ�ر لــ�� إدراك واالوســع االجــ�اء، فــي ســه�لة االك�ــ� ك�نهــا إلــى ذلــ�

 ال�ح�ــ�ة ال�ــ�غة و��نهــا لل��ــ�ف، م�ــا��ة واالقــل  ضــ�انة واالك�ــ� ال��ــارف،

ـــل ت�ـــ���ع ال�ـــي  ع�ـــ� علـــى ال��ـــارف لع�ـــالء االســـ�هالك�ة االح��اجـــات ت���

 �فائـ�ة الق�ض م�ل �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع حل و�ه�ا االخ��، ال����ل ص�غ

  .ال�قل���ة ال��ارف ق�ل م� ال�ق�م

 الســ���امات �ال��ــ�ة االول ال��ت�ــ� ال�ــ�غة هــ�ه ت�ــ�رت االســ�اب لهــ�ه

 ال�ــــ��فة ب����ــــة الل���ــــة ال��ــــارف عهــــ� ل��اثــــة ون�ــــ�اً  اإلســــالم�ة، ال��ــــارف

 علــى �ق��ــ� یــ�ال ال االســالم�ة ال��ــ���ة ال�ــ�مات تقــ��� ان ح�ــ� اإلســالم�ة،

 ال��ا��ــة ب�ــع صــ�غة ����ــة نل�ــ� ال�قل���ــة، �ال��ــارف ن�افــ� خــالل مــ� تقــ���ها

 هـ�ه ت��ـ�ت االس�اب له�ه ال��اف�؛ ه�ه ع�� ال�ق�مة ال��مات على �ال��اء لآلم�

  .االخ��  االسالمي ال����ل ص�غ م� غ��ها دون  ال��غة ه�ه على ال�راسة

  :�ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع -

 ق�ــــل مــــ� ال���ــــ� �ال�ــــ�اء لآلمــــ� ال��ا��ــــة و��ــــع ال��ا��ــــة ب�ــــع بــــ�� فــــ�ق  ث�ــــة

 ���ـ� ل�ـي ال��ـ�ع؛ صـ�غ �عـ� ت���� ت� أنه ال�عل�م ف�� اإلسالم�ة، ال��ارف

 اخـــ�الف فـــي ت�ـــ�� قـــ� ال��ـــ��� هـــ�ا ل�ـــ� اإلســـالم�ة، ال��ـــارف فـــي ت���قهـــا
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 ك�ههــا، مــ� ومــ�ه� أجازهــا، مــ� ف�ــ�ه� ال�ع�لــة، ال�ــ�غ هــ�ه صــ�ة فــي العل�ــاء

، ت����هـا تـ� ال�ـي ال�ـ�غ مـ� ال��ا��ـة ب�ـع كـان وقـ� بهـا، الع�ـل حـّ�م مـ� ومـ�ه�

  .وسل� عل�ه هللا صلى ال�س�ل عه� في م��قا كان ع�ا ب�ل� واخ�لف

 ور�ــح ال�ــال بــ�أس ال��ــع: "�أنــه ال��ا��ــة ب�ــع اإلســالم�ة ال�ــ��عة فقهــاء َعــ�ف وقــ�

 مــ� شــ�ع��ه ال��ا��ــة ب�ــع اســ��� وقــ� ،)136/ص ،1968 ق�امــه، ابــ�" (معلــ�م

 ال�ـ�ة وم� ،)275: ال�ق�ة" (ال��ا وحّ�مَ  ال��عَ  هللاُ  وأحل: " تعالى ق�له م� ال��اب،

 ف��عـ�ا األصـ�اف هـ�ه اخ�لفـ� فـإذا: "-وسـل� عل�ـه هللا صـلى- هللا رسـ�ل ق�ل م�

ـــ�ون  ال��ـــاج، ابـــ�" (شـــ��� ك�ـــ� ـــ� ،)124ص تـــار�خ، ب  علـــى الفقهـــاء أج�ـــع وق

  .ش�ع��ه

 �عـ�ف الـ�� وحـ�ه هـ� ف�هـا ال�ائع ألن األمانة؛ ب��ع م� ال��ا��ة ب�ع وُ�عـَ�

ــ���  أق�ــام ثالثــة إلــى األمانــة ب�ــ�ع وتق�ــ� ال��ا��ــة، م�ضــ�ع لل�ــلعة األصــلي ال

: ال��ل�ــة و��ــع األصــلي، ث��هــا مــ� �أقــل ال�ــلعة ب�ــع ��ــه یــ�� ال�ضــ�عة، ب�ــع: هــي

 هـ�: ال��ا��ـة ب�ـع ثـ� نق�ـان، أو ز�ـادة دون  األصـلي ث��هـا ���ل ال�لعة ب�ع ه�

 ح�ــــ��( عل�ـــه، م�فـــ� معلـــ�م ر�ـــح ز�ـــادة مـــع األصـــلي ث��هـــا ���ـــل ال�ـــلعة ب�ـــع

  ). 84/ص م،2001:وش�ا�

 ال���ـ� �ال�ـ�اء لآلمـ� ال��ا��ة ب�ع على ال��ء ل��ل�� م�اولة یلي و���ا

 وخ�ــــائ� مفهــــ�م عــــ� ســــ��عة ن�ــــ�ة و�ع�ــــاء اإلســــالم�ة، ال��ــــارف ق�ــــل مــــ�

  .م��وع��ه ع� ی�ور وما ال��ع، ه�ا ص�ة وش�و�

  :�ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع مفه�م -

 اإلســالم�ة ال��ا��ــة مــ� ج�یــ� ب�ــ�ع ت�عامــل اإلســالم�ة ال��ــارف أن ال�علــ�م مــ�

 ذ�ـ�ه ال�ـاب� ال��ا��ـة ب�ـع و�ـ�� ب��ـه والفـ�ق  ،"�ال�ـ�اء لآلمـ� ال��ا��ـة ب�ـع ت��ى

 حـ�� ال���ف ���زة م�ج�دةً  ت��ن  ال ال���ف م� ش�اؤها ال��اد ال�لعة أن ه�

 الع��ــل �لــ� علــى ب�ــاء شــ�اءها ال��ــ�ف ی�ــ�لى بــل شــ�ائها، ��لــ� الع��ــل �قــ�م

 ع�ل�ـة إلت�ـام ال���ف؛ خ��ة إلى وال�اجة ال���ة ل�ق� إما ذل�، إلى یل�أ ال��

 ال�ـ�اء، علـى ال�ال�ـة الع��ـل قـ�رة لعـ�م  و�مـا ال��ـ��ردة، ال�ـلع في خاصة ال��اء

 علــى و��ــاء م�جــل، بــ��� للع��ــل ذلــ� �عــ� و��عهــا ال�ــلعة ��ــ�اء ال��ــ�ف ��قــ�م
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 ل�الــ�  ال�ــلعة ال��ــ�ف ی��ــع وقــ� الع��ــل، هــ�ا �ــه ی�قــ�م �ال�ــ�اء  م�ــ�� وعــ�

 مـ� ت�لفـه ما إل�ها م�افاً  ال��اء ���ة ال��� و�عل� م�ا��ة، لغ��ه أو األول ال��اء

 أن: أ� ال�ـ�اء، في ی�غ� ل�� ال��ح م� معـ��اً  م�لغاً  و��ل� ��أنها، م��وفات

 ال��لفـة إلـى ت�ـاف الـ��ح مـ� مع��ـة ن�ـ�ة علـى ی�فقـان) والع��ـل ال��ـ�( ال�ـ�ف��

 وشـ�و� م�ـان علـى ذلـ� �عـ� ی�فقـان ثـ� ال��ـع، سـع� إلـى لل�صـ�ل لل�لعة؛ ال�ل�ة

  ).201/ص م2006: �ایل(لل���ف ال���ة س�اد و���قة ال�لعة ت�ل��

 ب�عـــ�ه الع��ـــل إلـــ�ام علـــى -ســـلف ك�ـــا -ال��ـــع هـــ�ا فـــي ال��ـــ�ف و�ع��ـــ�

 ال��ـ�ف ت�لـ� �عـ� ال�ـلعة ش�اء ع� ع�وله حالة في �ال�ع��� و�ل�امه �ال��اء،

 م���ه وسالمة وخ��ته، الع��ل، ش���ة ب�راسة �ق�م أن ذل� في ولل���ف لها،

 ور��هـا، وت�ـ��قها، وت����هـا، شـ�ائها، و����ـة ال��ل��ـة، ال�ـلعة و���عـة ال�الي،

 وهـ� ال�ـ�اد، عـ� الع��ـل ام��ـاع حالـة فـي الالزمـة ال�ـ�انات ج��ع ی��� أن وله

  .  ال��دع�� أم�ال ل��ان وذل� ال��اد؛ �����ع

  :�ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع ص�ة ش�و�

  ):203/ص م2006: �ایل( وهي بها إال ال��ا��ة عق� ��ح ال ش�و� ه�اك

  ).الع��ل( لل�����  معل�ماً  ال�لعة ث�� ���ن  أن ��� )1

  .وال�����  لل�ائع ال��ح معل�م�ة )2

  .لها وح�ازته ل�ف�ه ال�لعة ال���ف ���ل� أن ض�ورة )3

  .إل�امه وع�م ال�ع� �إل�ام األخ� ج�از )4

 كــأن ال��ا��ــة، ت�ــ� لــ� فاســً�ا كــان فلــ� صــ���ًا، األول ال��ــع عقــ� ��ــ�ن  أن )5

 ما العق� شاب ق� ���ن  أو ال���ر، أو كال����� م��م، ب�ع على العق� ���ن 

  .غ�ر أو جهالة ك�ج�د �ف��ه

  .وال��زونات كال�ق�د ال��ل�ات م� ال�ال رأس ���ن  أن )6

  : �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ل��ع الع�ل�ة اإلج�اءات -

 �ع�ل�ـــة لل��ـــام ال��ـــ�ف ق�ـــل مـــ� معـــ�ة ل��ـــاذج وفًقـــا م��عـــة إجـــ�اءات عـــ�ة ت�جـــ�

 م�اعـاة: أوله�ـا: شـ��ان ال��ا��ـة ل��ع ال������ة ال�ورة إع�اد في و��اعى ال��ا��ة،
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 ت�ل�ــــل م�اعــــاة: ثان�ه�ــــا والعقــــ�د، ال��ــــاذج إعــــ�اد ع�ــــ� ال��ا��ــــة صــــ�ة شــــ�و�

 ال��ع عق� على �ال����ع الع��ل �ق�م أن م�ال ���ز فال ألس�ق��ها، وفقا اإلج�اءات

  .ال���ر م� ال�لعة ���اء ال���ف �ق�م أن ق�ل ال���ف مع

ــــ�ل��  ــــع إجــــ�اءات وت ــــي �ال�ــــ�اء لآلمــــ� ال��ا��ــــة ب� ــــا� ف ــــة ال�ق  الــــ�اد�( ال�ال�

  ):                                  167-166ص ،2008وس��ان،

 الع��ــــل ��ـــ�د ���ــــ� الع��ـــل، ق�ـــل مــــ� اإلســـالمي لل��ــــ�ف ال�لـــ� تقـــ��� )1

  .ش�ائها في ی�غ� ال�ي ال�لعة م�اصفات

 عـ� واالسـ�عالم الع��ـل، مـ� ال�قـ�م ال�لـ� ب�راسـة اإلسـالمي ال���ف �ق�م )2

  .آخ� إلى ع��ل م� ال�ل� دراسة وت��لف الع��ل، ه�ا

 ثــ� ال��افقــة، بهــ�ه إ�الغــه یــ�� الع��ــل �لــ� علــى �ال��افقــة ال��ــ�ف قــام إذا )3

 �ال�ــــ�اء لّآلمــــ� ل��عهــــا ال��ل��ــــة؛ ال�ــــلعة ��ــــ�اء اإلســــالمي ال��ــــ�ف �قــــ�م

  .ال��ع عق� ���ج� عل�ها ال��ف� �ال��و�

 عل�هــــا ال��فــــ� ال��اصــــفات ���ــــ� ال�ــــلعة الع��ــــل ب��ــــل�� ال��ــــ�ف �قــــ�م )4

  .  ب�ع عق� ���ج�

  : �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع م��و��ة

 االس�هالك�ة ال�لع ت���ل �غ�ي ك�نه في �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع أه��ة ت���

 مـا مع األخ��، اإلسالم�ة ال����ل أدوات خالل م� ت���لها ���� ال ال�ي للع��ل

 ی��ـــ� الـــ�� ال��ـــ�في الع�ـــل ل���عـــة ومالئ��هـــا م�ونـــة مـــ� األداة  هـــ�ه �ـــه ت��ـــ�

  .اس���اراته في األمان

 مــــ� ف�ــــ�ه� ، صــــ��ها مــــ�� فــــي الفقهــــاء اخ�لــــف قــــ� ال�ــــ�غة هــــ�ه أن إال

وا وال�عارضـــ�ن  عارضـــها، مـــ� ومـــ�ه� أجازهـــا،  �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ـــة ب�ـــع عـــ�ُّ

 ق��ل م� وأنه ب�عاً  ول�� ال��ا، على ت�ا�الً  اإلسالم�ة ال��ارف ق�ل م� ال����

 ی�ونـه الـ�� ال�لـ�م ال�عـ� هـ� لـ�یه� ذلـ� فـي وال�ـ�� شـ�عا، ال���مـة الع��ة ب��ع

  .ی��له ث� وم� العق�، مق��ى ��الف
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 یــ�ل الفقه�ــة وال��ــامع ال�ــ�ت��ات لــ�� ال�ــائ� االت�ــاه فــإن االن�قــادات هــ�ه ومــعَ  

 ال�ــادرة للف�ــاو�  عــ�ض یلــي و���ــا �ال�ــ�اء، لآلمــ� ال��ا��ــة صــ�غة جــ�از علــى

  ):56-49/ص م1996: عفانة(�ال���ص

  ):م1979: دبي: (اإلسالمي لل���ف األول ال��ت��) 1

 ��قــا ق�ــاءً  لل�ــ�ف�� ملــ�م ال�عــ� �ــأن ال�ــ�ت�� أوصــى �ال�ــ�اء ال�عــ� ���ــ�ص

 األخــ��، ال�ــ�اه� ألح�ــام ��قــا د�انــًة؛ لل�ــ�ف�� وملــ�م ال�ــال�ي، ال�ــ�ه� ألح�ــام

 للق�ـاء وأم�ـ� ذلـ�، ال��ـل�ة اق��ـ� إذا ق�اء �ه اإلل�ام ���� د�انة یل�م وما

  .��ه ال��خل

  ):م1983 :ال����: (اإلسالمي لل���ف ال�اني ال��ت��) 2

  :یلي ��ا ال��ت�� أوصى

 ثـ� ال��ـ�ف، ق�ـل مـ� وح�ازتهـا ال��ـ��اة  ال�ـلعة ت�لـ� �ع� �ال��اء ال�ع� 

 شــ�عًا، جــائ�ٌ  ال�ــاب� ال�عــ� فــي ال�ــ���ر �ــال��ح ��ــ�ائها أمــ� ل�ــ� ب�عهــا

 ال��ـل��، ق�ـل الهـالك م�ـ�ول�ة اإلسالمي ال���ف على تقع كان� �ال�ا

  .خفي �ع�� ال�د ����ج� ���ا ال�د وت�عة

 واســـ�ق�ار ال�عامـــل ل��ـــل�ة األســـل� ألنهـــا �ال�ـــ�اء؛ ال�عـــ� �إل�ام�ـــة األخـــ� 

 ال��ــــــ�ف، ل��ـــــل�ة م�اعــــــاة وف�هـــــا شــــــ�عاً  مق��لـــــة وهــــــي ال�عـــــامالت،

 ال�قا�ـــة ه��ـــة تـــ�اه  مـــا ���ـــ� ت��ـــه أو �ـــاإلل�ام لألخـــ� م��ـــ� وال��ـــ�ف

  .ال����ة

 قــ�ار إال الع��ــ�ن  مــ� ال��ــ�ف ��ــ�ق�ع أال ��ــ�� الع��ــ�ن  أخــ� جـ�از�� 

    .لال���  ج�اء عل�ه ال���ق� الفعلي ال��ر

  م)1983: ال���رة ال��ی�ة: (اإلسالم�ة االق��اد�ة ال��وة) 3

 ���ــ�ص الــ��� ال�ــاب� �ال���ــ� ال��عقــ� ال�ــاني �ــال��ت�� جــاء مــا علــى أكــ�ت

 ق�ــــل مــــ� ال���ــــ� �ال�ــــ�اء لآلمــــ� ال��ا��ــــة ب�ــــع �ــــأن أوصــــ� ك�ــــا ال�عــــ�، إلــــ�ام

 ال ال��ــع عقــ� ألن ال�ــائع؛ ع�ـ� لــ�� مــا ب�ــع علـى ی��ــ��  ال اإلســالم�ة ال��ـارف

 مــا االن�ــان ب�ــع عــ� ال�هــي أن عــ� ف�ــالً  لل�ــلعة، ال��ــ�ف ت�لــ� �عــ� إال یــ��

 ألن م�جــأ؛ وال���ــع بــ�راه� دراهــ� ب�ــع لــ�� أنــه ك�ــا اتفــاق، م�ــل لــ�� ع�ــ�ه لــ��
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 ����ـف مـا وأن ال�قـ��، وال��� ال���عة ال�لعة هي م��لفة أش�اء على �قع ال��ادل

 ال�ـ�ق  ��ـع� م�ار�ة �ال��اء لل�أم�ر ال��ح تف��� م� ال��ا��ة في ال��ح ت��ی�

 نــاتج هــ� إن�ــا الع�ــ�، حــ�وث ع�ــ� لآلمــ� ال��ــارة ت�قــ� أو ال�ــع�، ارتفــاع ع�ــ�

  . ال�ق�د على ال ال��اعة على وال�ل� الع�ض ع�

  ):1988: ال����: (االسالمي الفقه م��ع) 4

 ال�فاء(: م�ض�عي في وال���اء األع�اء م� ال�ق�مة ال���ث على اال�الع �ع�

 مــا قــ�ر ��ــه دارت ال�ــي لل��اق�ــات واســ��اعه ،)�ال�ــ�اء لآلمــ� وال��ا��ــة �ال�عــ�

  :یلي

 ملــ� فــي دخ�لهــا �عــ� ســلعة علــى وقــع إذا �ال�ــ�اء لآلمــ� ال��ا��ــة ب�ـع إن 

 تقـع كان� �ال�ا جائ�، ب�ع ه� ش�ًعا ال��ل�ب ال��� وح��ل ال�أم�ر

 ال�فــي، �الع�ــ� الــ�د وت���ــة ال��ــل��، ق�ــل ال�لــف م�ــ�ول�ة ال�ــأم�ر علــى

 وان�فــــ� ال��ــــع شــــ�و� وتــــ�اف�ت ال��ــــل��، �عــــ� الــــ�د م�ج�ــــات مــــ� ون�ــــ�ه

  . م�انعه

 ــ�ن ) االنفـ�اد وجـه علـى ال�ـأم�ر أو اآلمــ� مـ� ��ـ�ر الـ�� هـ�( ال�عـ��� 

 سـ��، علـى ُمعلقـا كـان إذا ق�ـاء ملـ�م وهـ� لعـ�ر، إال د�انة لل�اع� ُمل�ماً 

 ال�الـة هـ�ه فـي اإللـ�ام أثـ� و���ـ�د ال�عـ�، ن���ـة كلفـة في ال��ع�د ودخل

 عـــ�م ��ـــ�� فعـــال ال�اقـــع ال�ـــ�ر عـــ� �ـــال�ع��� و�مـــا ال�عـــ� ب�ق��ـــ� إمـــا

  .ع�ر �ال �ال�ع� ال�فاء

 ــ�� ال��ا��ــة ب�ــع فــي ت�ــ�ز) ال�ــ�ف�� مــ� ت�ــ�ر ال�ــي هــي( ال��اعــ�ة�� 

 ال فإنهـــا خ�ــار ه�ــاك ��ــ� لــ� فـــإذا أحــ�ه�ا أو كل�ه�ــا لل���اعــ�ی� ال��ــار

 ح�ـــ� نف�ــه، ال��ـــع ت�ــ�ه ال��ا��ـــة ب�ــع فـــي ال�ل�مــة ال��اعـــ�ة ألن ت�ــ�ز؛

 م�الفـة؛ ه�ـاك ت�ـ�ن  ال ح�ـى لل���ـع؛ مالً�ـا ال�ائع ���ن  أن ع��ئ� �����

  .ع��ه ل�� ما اإلن�ان ب�ع ع� -وسل� عل�ه هللا صلى- ال��ي ل�هي

  :یلي ��ا ال���ع أوصى وق�
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 ت���ـــــة أســـــال�� شـــــ�ى فـــــي اإلســـــالم�ة ال��ـــــارف ج��ـــــع ن�ـــــا� ی��ســـــع أن :اوالً 

 عـ� أو خاصـة، ��ه�د ال��ار�ة أو ال��ا��ة ال���وعات إن�اء س��ا االق��اد،

  .أخ��  أ��اف مع وال��ار�ة ال��ار�ة ����

ـــــاً  ـــــ�رس أن :ثان� ـــــة ال�ـــــاالت ت ـــــ� الع�ل� ـــــ��) �ال�ـــــ�اء لآلمـــــ� ال��ا��ـــــة( ل����  ل

 وتعـ�� ال����ـ�، فـي ال�لـل وقـ�ع مـ� تع�ـ� أصـ�لٍ  ل�ضـع اإلسـالم�ة ال��ارف

  . �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ل��ع ال�اصة أو العامة ال����ة األح�ام م�اعاة على

 �ال�ـــ�اء لآلمــ� ال��ا��ــة ل�ــ�غة الفقهــاء مــ� ُأقــ�ت ال�ــي ال�ــ�و� أن �ع�ــي وهــ�ا

  :هي

 ال��ــ�ف، ملــ� فــي دخ�لهــا �عــ� �ال�ــ�اء اآلمــ� لل��ــ���  ال�ــلعة ب�ــع �قـع أن )1

  .ش�عاً  ال��ل�ب ال��� و���ها

  .ال���ف على ال��ل�� ق�ل تلفها أو ال�لعة هالك ت�عة تقع أن )2

  .                      لل��ف�� ال��اع�ة في خ�ار ث�ة ���ن  أن )3

   أی�ی�ا؟ ب�� ال�ي ال�الة في ال��و� ه�ه ت�قق� فهل

   �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ل��ع حالة دراسة

  :مق�مة

 ��ارة وهي ع��ائ�ة، حالة اخ��ار ت� ح�� ال�الة، دراسة أسل�ب ال�اح� اس���م

 الــ���ي ال��ــار�  ال��ــ�ف ز�ــائ� ألحــ� م��ــه تــ� ل����ــل، م�ــ���ة معاملــة عــ�

 ال�الـــة هـــ�ه دراســـة ت�ـــ� ح�ـــ� �ال�ـــ�اء، لآلمـــ� ال��ا��ـــة صـــ�غة علـــى �االع��ـــاد

  .ال��ابهة ال�عامالت كامل على ن�ائ�ها تع��� �ق��

 علـى ن�ائ�ـه ب�ع��� ال�اح� �ق�م ع��ما أنه األسل�ب ه�ا على ال�آخ� وم�

 ی�� ال�ي األخ��  ال�االت أن م� ال�أك� ی��ل� األم� فإن م�ابهة، أخ��  حاالت

 صـع��ة ��ـ� قـ� ال�احـ� فـإن و�ال نف�ها، وال��اصفات ال��وف لها عل�ها ال�ع���

  ). 295/ص م،2002: وعلي دمحم(ال�ع��� في

 ب��ـــع ال�اصـــة ال�الـــة هـــ�ه تع�ـــ�� إم�ان�ـــة ال�احـــ� ��ـــ� ال�راســـة هـــ�ه وفـــي

 ال��ـ�ف م���ـع حاالت كامل على ال�راسة ه�ه م�ض�ع �ال��اء لآلم� ال��ا��ة
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ـــــ� ال��ـــــار�؛ ـــــع ألن وذل  نف�ـــــها، وال��اصـــــفات لل�ـــــ�وف ت��ـــــع ال�ـــــاالت ج��

 م�ـ���  أن ك�ـا ال��ـ�ف، لهـ�ا نف�ـها اإلسـالم�ة ال�افـ�ة خـالل م� ت�� وج��عها

 ت�ــ��ك كـ�ل� وهــي م�قـارب، ال��ــال هـ�ا فــي ال��ـارف ل�ــ��في وال�أه�ـل ال��ـ�ة

  .ع��ها ال������ة ال�ورة في

  : ال�راسة م�ل ال�الة ت�ل�ل

  :س�ت ال���ي ال��ار�  ال���ف خالل م� ت�ف��ها ت� م�ا��ة ب�ع حالة دراسة

 خــالل مــ� ت�ف�ــ�ها تــ� �ال�ــ�اء لآلمــ� م�ا��ــة ب�ــع ع�ل�ــة علــى ت�ــ��ل ال�الــة هــ�ه

 فـ�ع الـ���ي ال��ـار�  ال��ـ�ف وهـ� تقل�ـ��، م�ـ�ف فـي م�ج�دة إسالم�ة ناف�ة

 �ال�ـ�اء لآلمـ� ال��اصـفات م�ـ�دة ج�یـ�ة سـ�ارة ��ـ�اء ال��ـ�ف قـام ح�� س�ت،

 ال��ـــ����ة الـــ�ورة یلـــي و���ـــا ،)ال�عـــ�ض( ال���ســـ� ال�لـــ�ج شـــ��ة مـــ�) الع��ـــل(

  :ال�راسة م�ل لل�الة

  ):1 ن��ذج: ( ال��اء لغ�ض �ال��ا��ة ت���ل �ل�) 1

 لغـ�ض ال��ا��ة ت���ل ��ل� ،25/06:ب�ار�خ ال��ا��ة �ال� الع��ل تق�م و��ه 

 فـــ�ات�� �ـــه م�فـــ� للع��ـــل، ش��ـــ�ة ب�انـــات علـــى ال��ـــ�ذج هـــ�ا و��ـــ��ل ال�ـــ�اء،

 شــــهادة ال��ا��ـــة ��لـــ� وم�فــــ� ســـ�ارة، وهـــي شــــ�اؤها، ال��لـــ�ب لل�ـــلعة م��ئ�ـــة

 لــةو����ا ال��ــ�ن، ه��ـة إث�ــات مـ� وصــ�رة ال��تــ�، ورود �اسـ���ار و�فــادة م�تـ�،

  .ال��و� م�����ة

  ):2 ن��ذج: (�ال��ا��ة لل����ل ضام� وتعه� إق�ار) 2

 األق�ـا� سـ�اد ��ـ�ان ال��ـار�  �ال��ـ�ف جـارٍ  ح�اب له آخ� ��ف تعه� ��ه 

 حالـة فـي ال��ـ� ��ف ح�ا�ه رص�� م�) الع��ل( األصلي ال��ی� على ال����قة

  . كان� أس�اب أل�ّ  س�ادها ع�م

 صـلى: (ال��ـي قـ�ل عل�ـه دلّ  وقـ� ض��ه، ما أداء ال�ام� ل�م صح إذا وال��ان

  ).457ص ،2003 أی�ب،"(َغِارمٌ  واَل�ِ���ٌ ): "وسل� عل�ه هللا
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  ):3 ن��ذج( ال��ارة ���اء وع�) 3

: ب�ــار�خ ال��ــ�ف أ� األول، لل�ــ�ف الع��ــل وهــ� ال�ــاني، ال�ــ�ف مــ� وعــ� ��ــه

ــــ�� أن �عــــ� شــــ�اؤها ال�ــــ�اد ال�ــــ�ارة ��ــــ�اء 25/06 ــــل مــــ� وت�ل�هــــا شــــ�اؤها، ی  ق�

) الع��ــــل( ال�اعــــ� خاللهــــا ���ــــ� أ�ــــام خ��ــــة ال�عــــ� هــــ�ا مــــ�ة وت�ــــ�ن  ال��ـــ�ف،

 ك�ا�ة) ال���ف( له ال��ع�د ���� ل� ما وذل� رغ�، إذا �ال��اء ب�ع�ه �اإل�فاء

) ال��ـ�ف( لـه ال��عـ�د ��هـ� أن دون  ال�ـ�ة انق�� فإذا ال�ع�، ه�ا ع� ب��ل�ه

 تلقـــاء ومـــ� فــــ�ره مـــ� ��ــق� ال�عـــ� فـــإن ال�عــــ�، بهــ�ا �اماالل�ــــ اســـ���ار فـــي رغ��ــه

 مــ� ال�اجــة دون  وذلــ� ال�ــ�ام، أ� مــ� نهائ�ــاً ) الع��ــل( ال�اعـــ� ذمــة وت�ــ�ؤ نف�ــه،

  . إن�اراً  أو ت���هاً  ّاخ� إج�اء أ� ات�اذ إلى ال�اع�

 ب��ف�ــ� �ال�ــ�اء ال�اعــ� �ــإل�ام �أخــ� ال أنــه ال��ــ�ذج هــ�ا صــ�غة مــ� وال�اضــح

 وع�ه م� ال��لل ����ه أ�ام، خ��ة م�ة في ال��ار له بل مع��ة، م�ة خالل وع�ه

  . ال��ام �أ� ال���ف ��ال�ه فال ال��ة ه�ه خالل وع�ه ع� ت�لى فإن خاللها،

  ):4 ن��ذج: (ج�ی�ة س�ارة ش�اء �) �ل4

 ش�اء �ق��ل 10/07: ب�ار�خ ال���س� ال�ل�ج ش��ة ال��ار�  ال���ف أعل� ��ه  

 �ـ�ف ال�ـ��ة ح�اب إلى) دی�ار 17000: (وق�رها كاملة ����ها و�ضافة ال��ارة

 ال�عــ�ض مــ� ال��ــ�ف و��لــ� ال��ــٌل�، تــار�خ مــ� أســ��ع غ�ــ�ن  فــي ال��ــ�ف

 یـــ�� مـــ� إلـــى ت�ـــل��ها ل�ــ�� ال�عـــ�ض �ـــ�ف مـــ� ال�ــ�ارة ح�ـــ� ال�لـــ� هـــ�ا فــي

 ی�قعـــه �ـــإق�ار ال��ـــ�ذج ُذیـــل وقـــ� ال��ـــ�ف، مـــ� مع��ـــ� ت�ـــل� إذن علـــى تف���ـــه

 وخال�ـة ج��ة، حالة في وأنها ��فه�، م�ج�دة ال��ارة أن مفاده ال�ع�ض، صاح�

 إذا ���ــا القان�ن�ــة ال��ــ�ول�ة ی���ــل ال�عــ�ض وأن وال�ــاه�ة، ال���ــة الع�ــ�ب مــ�

 ع�ــ� ال��ــ�ف إلــى ث��هــا و�عــادة ال�ــ�ارة رد ت���ــة عل�ــه و�قــع ذلــ�، خــالف اث�ــ�

 مـ� مع��ـ� رسـ�ي �ـإذن إال ال�ـ�ارة ت�ـل�� �عـ�م ال�عـ�ض ی�عهـ� ك�ـا م�ال�ة، أول

 س�ف واخً��ا ال�هائي، ال���ــــ��  م� أخـ��  م�ة ش�ائها ع�م وأ�ً�ا ال���ف، ق�ل

 �اســ� ال�عــ�ض ســ�الت فــي ال�ــ�ارة ب��ــ��ل ال�لــ� هــ�ا ���جــ� ال�عــ�ض یل�ــ�م

  .ال���ف
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  ):5 رق� ن��ذج: (م���ات معای�ة ن��ذج) 5

 في ال��ص�فة ال��ارة أن م� �ال�أك� 10/07: ب�ار�خ ال���ف م��وب قام ��ه  

  .ال�اقع أرض على م�ج�د ه� ل�ا م�ا�قة ال��اء �ل� في أو الفات�رة

  ):6 رق� ن��ذج: (ال��ی�ة س�ارة ش�اء عق�) 6 

 و�ــان ال��ــار�، ال��ــ�ف مــ�ی� و���لــه األول، ال�ــ�ف هــ� ال��ــ�ف كــان ولقــ�

 قــام العقــ� هــ�ا و���جــ� ال�عــ�ض، صــاح� و���لــه ال�ــاني، ال�ــ�ف هــ� ال�عــ�ض

: وقـ�ره بـ���ٍ   ،11/07: ب�ـار�خ ال�عـ�ض مـ� ال��صـ�فة ال��ارة ���اء ال���ف

 أسـ��ع غ�ـ�ن  فـي ال���ـة هـ�ه ��ـ�اد ال��ـ�ف �قـ�م أن علـى ،)دی�ار 17000(

 إم�ــاء فــي) ال��ــ�ف( ال��ــ���  خ�ــار علــى العقــ� نــ� وقــ� ال��ــّل�، تــار�خ مــ�

 ال��ـــار ��ـــ��� ولـــ� تار��ــه، مـــ� أ�ـــام ســـ�عة أق�ــاها مـــ�ة خـــالل ف�ـــ�ه أو العقــ�

 علــى ال�جــ�ع فــي  ال��ــ���  حــ� علــى نــ� ك�ــا حقــه، فــي ملً�مــا عــٌ�ه بــل لل�ــائع،

  .�ال��ارة خلل وج�د حالة في وال��ان �الع��) ال�ائع( ال�اني ال��ف

 العامــة اإلدارة مــ� ال�ع��ــ�ة ال��ــ����ة دورتــه خــالل مــ� ال��ــ�ف أن: أ�

 ت�ف�ــ� �عــ�م لل��ــ�ن  ال��ــار أع�ــى قــ� أ��ــاً  �ال�ــ�اء ال�عــ� خــالل ومــ� لل��ــ�ف،

 وعقــ� ال�ــ�اء، �لـ� خــالل ومــ� وأنـه ذ�ــ�ه، سـ�� ك�ــا ،)أ�ــام خ��ـة( خــالل وعـ�ه

) أ�ـام سـ�عة( خـالل إال ال�ـ�ارة ���ـة بـ�فع �قـ� لـ� ال�عـ�ض مـع أب�مـه ال�� ال��اء

 ف�ـ�ه أو العقـ� إم�ـاء فـي الّ�� ال���ف وه� لل�����  وأن ، ال��ّل� تار�خ م�

 جعـل ال��ـ�ف أن: أ�  ال�عـ�ض، مـع ال��اء عق� ت���ع تار�خ م� أس��ع خالل

 هـ�ا و�عـ� الـ���، أداء مـ�ة هـي ذاتـه ال�قـ� وفـي ف�هـا، ال�ج�ع له ��� م�ةً  ل�ف�ه

 لل��ـــ���  �ال��ـــ�ة ال�ـــ�� خ�ـــار العقـــ� شــ�ل ح�ـــ� لل��ـــ�ف، ال�ـــ�ان ق��ـــل مــ�

 ال�عــ�ض مــع العقــ� ف�ــخ ال��ــار هــ�ا خــالل مــ� لل��ــ�ف و��ــ�  ،)ال��ــ�ف(

 عـ� �ال�ـ�اء اآلمـ� ع��له ت�اجع حالة في ال���ف ذل� و�ف�� ال��ار، م�ة خالل

 ��ــه ی��ــ�� مــا ���ــ� أ�ــام، ثالثــة إلــى العقــ� �عــ� م�ــ�وع ال�ــ�� وخ�ــار"  ال�ــ�اء،

 "هللا رح�ـه مالـ� عـ� م�ـه�ر هـ� ك�ا ون��ها، الق��ة في س�ة إلى ول� ال��ع حال

  ). 379/ص م1981: ال�اب�ني(
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  ): 7: رق� ن��ذج: (�ال��اء لآلم� �ال��ا��ة ج�ی�ة س�ارة ب�ع عق�) 7

) الع��ـل( ال�ـاني ال�ـ�ف إلـى ال�ـ�ارة ب��ـع) ال��ـ�ف( األول ال��ف قام و���ج�ه

 ال��ـــــ�وفات ���ــــة م��ــــ��اً  ،)دی�ـــــار 20463: (قــــ�ره بــــ��� ،25/06: ب�ــــار�خ

 ب�ـــع ن��ـــ� ال��ـــ�ف ی��ـــ�ه الـــ�� الـــ��ح و���ـــة ،)دی�ـــار 342( وهـــي وال�ـــ�ائ�،

  ).دی�ار 3121: (���ة وه� لل���ن، ال��ارة

 17000: (ال�ــاتج ��ــ�ح والـ��ح ال��ــ�وفات مــ� ال�ـ�ارة ب�ــع ث�ــ� و��ـ�ح

 العقــ� ��ــ�ل ك�ــا ال�عــ�ض، مــ� �ــه ال�ــ�اء تــ� الــ�� األصــلي الــ��� وهــ� ،)دی�ــار

  .ال�ه��ة األق�ا� ومق�ار ال�ق�مة ال�فعة و���ة ال���عة ال��ارة وصف

 وم�ــار�� وال�ــ�ائ� ال�ســ�م ال��ــ�ن  ی���ــل العقــ�، هــ�ا و���جــ� أ��ــًا،

 ال�ل��ــــة، نقــــل �ــــإج�اءات ال��ــــام ال��ــــ�ن  ی�ــــ�لى ك�ــــا ال�ــــ�ارة، وت�ــــ��ل تــــ�خ��

 ح�ــا�ات مــ� ســ�اء حق�قــه ج��ــع اســ��فاء فــي ال��ــ�ف حــ� العقــ� هــ�ا و��ــ��

 م�ا�لــة أو ام��ــاع حالــة فــي ال�ــام� ح�ــا�ات مــ� أو ال��ــ�ف، �ــ�ف ال��ــ�ن 

 و��ـ�ف والق��د واإلشعارات ال�����ات �����م أن وله األق�ا�، دفع ع� ال���ن 

  .ذل� في قان�ن�ة ك��ة ال���ن  ح�ا�ات

 ت�ــّل� عــ� ال��ــ�ن  ام��ــاع حالــة فــي العقــ� هــ�ا ���جــ� لل��ــ�ف ��ــ�ن  ك�ــا

 ج��ـع فـي ال�اني ال��ف ع� ال�ج�ع وله حق�قه، واس��فاء ب�عها في ال�� ال��ارة

  . ف�ها حق�قه �اقي الس��فاء ال��ق�لة؛ أم�اله

 م�اع�ــ� ���الفــة قــام ح�ــ� خً�ــا، ارت�ــ� قــ� ال��ــ�ف م��ــف أن وُ�الحــ�

 ال��ع عق� تار�خ ���ن  أن ال�ف��ض ف�� ال������ة، لل�ورة ال���لة ال��اذج ت�ل�ل

ــــ�� ال��ــــ�م ــــ�� ال��ــــ�م ال�ــــ�اء عقــــ� تــــار�خ �عــــ� وال��ــــ�ف الع��ــــل ب  ال��ــــ�ف ب

 ال�ــار�خ) 3,1، 7(ال��ــاذج ت��ــل ح�ــ� الع�ــ�، هــ� حــ�ث مــا ول�ــ� وال�عــ�ض،

 ج�یـ�ة س�ارة ب�ع وعق� ال��اء، ووع� �ال��ا��ة، ال����ل �ل� ن�اذج وهي ، نف�ه

 م��ــف أن: أ� ال��ا��ــة، �الــ� الع��ــل ت���ــع ت��لــ� ج��عهــا وهــي �ال��ا��ــة،

 ال�ـ���ة ال�ـ�غة إضـفاء فـي ودورهـا اإلجـ�اءات ت�ل�ـل أه��ـة ی�رك ل� ال���ف

 على ل����عها، ال���ن  إلى واح�ة دفعة ال��اذج به�ه دفع ق� وأنه ال�عامالت، على

 األصـــل �ـــاع قـــ� االجـــ�اء بهـــ�ا ال��ـــ�ف أن یـــ�رك ولـــ�، ال����ـــة القـــ�وض غـــ�ار
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 ال�ــائع ع�ــ� لــ�� مــا ب�ــع ق��ــل وهــ�م� ال�عــ�ض، مــ� ��ــ���ها أن ق�ــل) ال�ــ�ارة(

  .ش�ًعا ال���م

  ): ال�ع�ل 9/ 2010( أ.م.أ: رق� ن��ذج  س�ارة ت�ل�� إذن) 8

 ال��ـــ�ف �قـــ�م وقـــ� ال�عـــ�ض، مـــ� ال�ـــ�ارة ب��ـــل� م�ـــ�و�اً  ال��ـــ�ف ��ـــ�ل و��ـــه

 ال��ـل�� تـ� وقـ� ال�ـ�ارة، ب��ـل� ال��ـ�ف عـ� م�ـ�و�اً  ب�صـفه ذاتـه الع��ـل ب����ل

  .12/07: ب�ار�خ

 وال��اجعـــة ال��اســـ�ة ه��ـــة معـــای�� مـــ�) 8( رقـــ� �ال���ـــار ورد مـــا ف��ـــ�

 مــ� ب�ف�ــها ال�ــلعة ال��س�ــة ت�ــ�ل� أن األصــل أن اإلســالم�ة، ال�ال�ــة لل��س�ــات

 ضـ�ان م�ـ�ول�ة وت��قـل ال��ـل��، شـ�و� في ال���د ال��ان م� أو ال�ائع، م�ازن 

 لل��ام غ��ها ت���ل لل��س�ة و���ز لل�لعة، ح�ازتها ب��ق�� ال��س�ة إلى ال���ع

 ال�ـ�ارة، ب��ـل� �ال�ـ�اء اآلم� و�ل ق� ال�الة ه�ه في وال���ف ع�ها، ن�ا�ة ب�ل�

 قـــ�رة وجـــ�د لعـــ�م ن�ـــ�اً  ال�ـــ�د؛ هـــ�ا فـــي ال��ـــارف ت�اعـــى ذلـــ� إلـــى �اإلضـــافة

 ب�عهـــا یـــ�� ح�ـــى ال�ـــ�رد؛ م�ـــازن  فـــي ���ـــ���اتها ف��ـــ�ف� لـــ�یها، كا��ـــة ت�����ـــة

  .م�ا��ة

  : ال�راسة م�ل لل�الة ال��ا��ة عق� في ال��ح هام� ح�اب ك���ة

 بــ�� عالقـة ت�جــ� وال لل�ـ�ارة، األساســي ال�ـع� مــ� م���ـة ب��ــ�ة الـ��ح ح�ــاب تـ�

 له��ـة 8 رقـ� ال���ـار فـي جـاء فقـ� ال���ـ�ون، �ع�قـ� ك�ـا الفائ�ة ون��ة ال���ة ه�ه

 الـ��ح ��ـ�ن  أن ��ـ�(( مان�ـه اإلسالم�ة ال�ال�ة لل��س�ات وال��اجعة ال��اس�ة

 الـــ��� ب�ـــان علـــى االق��ـــار ��فـــي وال معل�مـــاً  �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ـــة عقـــ� فـــي

 ث�ـ� مـ� م���ـة ب��ـ�ة أو مق�ـ�ع  ���لغ م��داً  ال��ح ���ن  أن و���ز اإلج�الي،

 ال���یــ� هـ�ا و�ــ�� ال��ـ�وفات، م�لــغ إل�ـه م�ــافاً  ال�ـ�اء ث�ــ� مـ� أو فقــ� ال�ـ�اء

  )).ال��ف�� ب�� وال��اضي �االتفاق

  :یلي ما ال��ع ث�� ت��ی� و����ة ال��ع �عق� ل�ح� وق�

 ال��ــ�ن  بــ�� ال��ــ�م ال��ـع عقــ� فــي ذ�ـ�ه یــ�� لــ�) االساسـي الــ���(  ال�ــ�اء ث�ـ�) 1

  .وال���ف
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 فــإذا ،)ل��ــي دی�ـار 3,121: (��ــاو�  وهـ� ال��ــع �عقـ� ت��یــ�ه تـ� الــ��ح صـافي) 2

 17,000/3,121 الـ��ح علـى ال�ـ�اء ب�عـ� ال�ـ���ر االساسـي الـ��� ب�ق�ـ�� ق��ا

  .ال��ا��ة �عق� ال��ح ن��ة وهي%)‘ 18:( ��او�  ال�اتج

 342 ���لـغ وق�رت وال��ائ�، ال��ار�� ���ة على ال��ع عق� اح���  أ��اً ) 3

 :ل���ـــــــاً  دی�ـــــــاراً ) 20,463( ال�ـــــــ�ارة ب�ـــــــع ث�ـــــــ� إج�ـــــــالي ل��ـــــــ�ح ل��ـــــــي، دی�ـــــــار

  .ال��ع �عق� م���ر وه�  ،)17000+1213+342(

 فـــي ذ�ـــ�ه تـــ� الـــ�� األساســـي، الـــ��� علـــى ��ـــ��ل ال ال��ـــع عقـــ� أن نل�ـــ�

 و�ال�ــالي ب�ــع، عقــ� لــ�� ال�عــ� إن: "ع�ــ� ع�ــ�ال�ل�� دمحم/  الــ����ر �قــ�ل ال�عــ�،

 ���فـى وال ور�ـح، أساسي، ث�� م� �����الته ال��� ال��ع عق� في ی��� أن ���

  ).26ص/ م1987: ع��"(ال�ع� في ذ�� ��ا

  : ال��ائج

 تـــ� شـــ�و�ا �ال�ـــ�اء لآلمـــ� ال��ا��ـــة ل��ـــع أن ال�رقـــة هـــ�ه خـــالل مـــ� ات�ـــح) 1

  :أه�ها كان الفقه�ة وال��امع ال��ت��ات م� إق�ارها

 ال��ـ�ف، ملـ� فـي دخ�لهـا �ع� �ال��اء اآلم� لل�����  ال�لعة ب�ع �قع أن 

  .ش�عاً  ال��ل�ب ال��� و���ها

 ال���ف على ال��ل�� ق�ل تلفها أو ال�لعة هالك ت�عة تقع أن.  

 لل��ف�� ال��اع�ة في خ�ار ث�ة ���ن  أن.  

ـــ�ق�) 2 ـــ� ب�ـــ�د فـــي ال ـــع عق  لل�ـــ�ارة، األساســـي الـــ��� ذ�ـــ� �عـــ�م وال�ـــاص ال��

 ال�ــع� تغ�ــ� إم�ان�ــة مــع عقــ�اً  لــ�� ال�عــ� �ــأن عل�ــاً  ال�عــ�، فــي بــ���ه واالك�فــاء

  . األصل وش�اء ال�ع� ت���� ب�� ما ال��ة خالل

 ال��ـــ�ف مـــ��في ق�ـــل مـــ� ال��ـــ����ة الــ�ورة ت�ل�ـــل ت���ـــ� فـــي خلـــل ی�جــ�) 3

 مــا ال��ــ�ف ب�ــع فــي ت�ــ�� ال�لــل وهــ�ا ال�راســة، م�ــل للفــ�ع الــ���ي ال��ــار� 

  .ش�عاً  ال���م ع��ه ل��
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  :ال��ص�ات

  :�اآلتي ال�اح� ی�صي والع�لي ال����  ال�رقة �ق��ي ���ه ت� ما خالل م�

 وذلـــ� �ال��ا��ـــة، ال��ـــع �عقـــ� ال�ـــاص ،)7: (رقـــ� ن�ـــ�ذج فـــي ال��ـــ� إعـــادة )1

 وال وت�ـــال��، ور�ـــح، أساســـي، ث�ـــ�: مـــ� ����ناتـــه اإلج�ـــالي الـــ��� بـــ���

  . ال�ع� في ذ�� ��ا ذل� في ���فى

ـــة الـــ�ورات إقامـــة )2 ـــى ال��ـــارف ل�ـــ��في ال��ر���  أدوات اســـ���ام ك���ـــة عل

  .ال����ة �ال���قة اإلسالم�ة ال���فة

  . اإلسالم�ة ال���فة أع�ال على وم�ر�ة م����ة ك�ادر تع��� )3

 اإلسـالم�ة ال�ـ��فة ل��افـ� ال��م�ـة ال�عـامالت ل��اجعة ش�عي م�اق� تع��� )4

  .  ال���لفة ال���ف ف�وع في

 الل���ـة ال�قل���ـة ال��ارف ب��اف� �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع ت���� ی�ال ال )5

 و����ـــة ال����ـــ� فـــي ال��ـــأ وم�ـــ��ات أســـ�اب ل�ع�فـــة دراســـة إلـــى ��اجـــة

  .    معال��ها

  ال��اجع

 عل�ـه هللا صـلى- هللا رسـ�ل إلـى العـ�ل إلـى العـ�ل ب�قـل ال����� ال���ح ال���� م�ل�،: ال��اج اب�

 ال�ـ�اث إح�ـاء دار ع�ـ�ال�اقي، فـ�اد دمحم: ت�ق�ـ� ،)تـار�خ بـ�ون ( م�ـل�، ����ح ال��ه�ر -وسل�

  .ب��وت الع��ي،

  .القاه�ة القاه�ة، م���ة الُ�غ�ي، م)1968: ( أح�� ب� هللا ع�� ال�ی� م�ف� دمحم أب�: ق�امة اب�

  .�ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع م2007: الع��� ع��: ز�� أب�

 وال��ـــ� لل��اعـــة ال�ـــالم دار  ،1/� االســـالم، فـــي ال�ال�ـــة ال�عـــامالت فقـــه م)2003: (ح�ـــ�: أیـــ�ب

  .م�� وال��ج�ة، وال��ز�ع

 �ال�ــ�اء، لآلمــ� ال��ا��ــة ب�ــع فـي ال�ــع�د�ة ال��ــ�ك ت���ــة م2002: علـي حامــ� بــ� ع�ــ�ال�ح��: ال�امـ�

  .م���رة غ�� ماج���� رسالة تق����ة، ت�ل�ل�ة دراسة

 وال��ــ� لل��اعــة ال��ــارق  دار ،1/� ال�ال�ــة، العقــ�د فقــه م)2001(ال��ــ�� وشــ�ا�، ال�ــ� ع�ــ�: ح�ــ��

  .االردن وال��ز�ع،
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 ت���ــــه ك�ــــا �ال�ــــ�اء لآلمــــ� ال��ا��ــــة ب�ــــع علــــى وردود شــــ�هات م،)2009: (ع�ــــ�هللا ع��ال���ــــ�: د�ــــة

  .االسالم�ة ال��ارف

ـــي دمحم: ال�ـــاب�ني  ب�ـــ�وت، ال�ـــ���، القـــ�آن دار اخ��ـــار ك��ـــ�، ابـــ� تف�ـــ�� م���ـــ� م،)1981. (عل

  .  ل��ان

 وال��ز�ـع، لل��ـ� ��اشـي دار ،�1 اإلسـالم�ة، ال���ك في االس���ار�  الق�ار م)2006( م��فى: �ایل

  .م��

ــ:م�ســى الــ�ی� ح�ــام: عفانــة  ت���ــة ضــ�ء فــي ت�����ــة دراســة �ال�ــ�اء لآلمــ� ال��ا��ــة ب�ــع م)1996( ـ

  . www.docstoc.com/docs/145305911 الع��ي الفل����ي ال�ال ب�� ش��ة

ـــ�ال�ل�� دمحم: ع�ـــ� ـــة ال�فاصـــ�ل م)1987.( ع�  اإلســـالمي، ال��ـــ�في ال��ـــام فـــي ال��ا��ـــة لعقـــ� الع�ل�

  .ع�ان

  .فقه�ة دراسة �ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع ،)2011:(ال�ح�� ع�� جعف�: ق�اص

 ال����ـــــــــــة والقـــــــــــ�وض ال��ا��ـــــــــــة بـــــــــــ�� ال��ه��ـــــــــــة الفـــــــــــ�وق  م2008:م�هـــــــــــ� ســـــــــــام�: ق��ق�ـــــــــــي

www.kantakji.com   

 ال�ام��ـــــــة، ال�ع�فــــــة دار االج��ـــــــاعي، ال��ــــــ� و�ــــــ�ق  م�ـــــــاهج م)2002( دمحم وعلــــــي، ع�ــــــ�هللا: دمحم

  .االس���ر�ة

  .�ال��اء لآلم� ال��ا��ة ب�ع م1992: ح�� سامي: م���د

 الع�ل�ـة، ال����قات و ال����ة األس� اإلسالم�ة ال��ارف م)2008( ح��� وس��ان، م���د: ال�اد�

  .األردن ال��اعة، و وال��ز�ع ال��� دار ،�2
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