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 التأمين التجاري، حقيقته وحكمه وبديله في الفقه اإلسالمي
 أ.مستوري محمد                                                

 القطب الجامعي بالعفرون
S 

ايتأٌَ ايتذاضٟ عكس ًٜتعّ َكتهاٙ ططؾإ ع٢ً إٔ ٜسؾ  أسسُٖا يٰخط َبًػا َايٝا   

عٓس ٚقٛع اؿازخ أٚ ؼكل اـڀط إبٌ ٗ ايعكس َكابٌ قػ٘ َايٞ, ٚأضناْ٘ ث٬ث١ ٖٞ 

ايعاقسإ إ٪َٔ ٚإ٪َٔ ي٘, ٚايكٝػ١ إتُج١ً ٗ اٱهاب ٚايكبٍٛ, ٚقٌ ايعكس ٖٚٛ 

أْٛاع٘ ايتأٌَ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚإُتًهات, ٚايتأٌَ ع٢ً اؿٝا٠, ع١ًُٝ ايتأٌَ َٚٔ 

 ٚايتأٌَ ع٢ً إػ٦ٛي١ٝ ػاٙ ايػرل. 

تٓاٍٚ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ايتأٌَ ايتذاضٟ بعٓا١ٜ ٚسطم ؾسٜسٜٔ, سٝح عاؾٛا ْٝ       

قٛضٙ ٚأؾهاي٘, ٚاْكػِ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ إٍ ؾطٜكٌ, ايؿطٜل ا٭ٍٚ أداظ ايتأٌَ ايتذاضٟ 

بعض قٛضٙ زٕٚ غرلٖا, ٚايبعض أداظٙ َڀًكا, أَا ايؿطٜل ايجاْٞ ؾكس َٓع٘  ٗ

 َػتٓسٜٔ إٍ أزي١ ْك١ًٝ ٚعك١ًٝ. 

اغتكط ؼطِٜ ايتأٌَ ايتذاضٟ يس٣ نجرل َٔ ايؿكٗا٤, ٚقس دا٤ت ؾطٜعتٓا ايػطا٤ 

ع بايبسٌٜ, ٖٚٛ ايتأٌَ ايتعاْٚٞ أٚ ايتهاؾًٞ اٱغ٬َٞ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً َبسأ ايتعإٚ ٚايتدل

 ٚايتهاؾٌ.

RESUME: 
    Le droit algérien a pris la définition de l'assurance commerciale et 
décrit comme un contrat par lequel deux parties se sont engagées pour 
une somme d'argent lors de l'incident ou si le risque spécifié dans le 
contrat d'une prime financière. 
    les propriétés de validité charia pour tous les temps et de lieu, 
d'assurance commerciale attribuer interdiction constante de nombreux 
spécialistes, mais notre véritable solution de rechange et l'ionisation est 
coopératif et Takaful islamique qui est basé sur le principe de la 
coopération et de don et de l'interdépendance. 
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ٕ ايعكط اؿانط ٜؿٗس تڀٛضا غطٜعا ٗ ؾت٢ فا٫ت ايعًّٛ إ

ٚايؿٕٓٛ ٚهس إط٤ ْؿػ٘ أَاّ قهاٜا ْٚٛاظٍ مل ٜػبل شلا َجٌٝ ٚمل ٜط شلا 

َا اقڀًح ع٢ً تػُٝت٘ ضداٍ  َٔ شٟ قبٌ, ٖٚا اغتذس ٗ ايعكط ْٛرل

                              ايتأٌَ بكػ٘ ثابت.                ايكإْٛ ٚا٫قتكاز بايتأٌَ ايتذاضٟ أٚ

ٚغٓشاٍٚ ٗ ٖصٙ ايٛضقات بٝإ سكٝكت٘ ٚسهِ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬     

ّهٔ تكػِٝ ٖصا ايبشح  ؛ؾٝ٘, ٌٖٚ ي٘ بسٌٜ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ. ٚعًٝ٘

إٍ َبشجٌ, ٜؿٌُ إبشح ا٭ٍٚ َٓ٘ ايتأٌَ ايتذاضٟ َٔ ايٓاس١ٝ 

ٛاع٘ ٚأقػاَ٘ ٚأضناْ٘, ٚشيو ايكا١ْْٝٛ, ٚشيو ببٝإ َعٓاٙ ٚخكا٥ك٘ ٚأْ

ٗ َڀايب. أَا إبشح ايجاْٞ ؾٝدكل يسضاغت٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ, 

 ٚشيو ٗ َڀايب أٜها.                                

 املبشح األٔه: التأوني التذازٙ وَ وٍعٕز لػٕٙ ٔقإٌٌ٘ 

 إڀًب ا٭ٍٚ: تعطٜـ ايتأٌَ يػ١ ٚاقڀ٬سا 

يتأٌَ يػ١: ايتأٌَ ٗ يػ١ ايعطب َٔ َاز٠ أَٔ, ايؿطع ا٭ٍٚ: تعطٜـ ا

ٚاشلُع٠ ٚإِٝ ٚايٕٓٛ أق٬ٕ َتكاضبإ, أسسُٖا ا٭َا١ْ اييت ٖٞ نس 

ٚاٯخط ايتكسٜل اـٝا١ْ َٚعٓاٖا غهٕٛ ايكًب,
(0)

. ٚقاٍ إٓاٟٚ: ٖٛ عسّ 

تٛق  َهطٚٙ ٗ ايعَٔ اٯتٞ ٚ أقً٘ طُأ١ْٓٝ ايٓؿؼ ٚظٚاٍ اـٛف
(5)

. 

 عطٜـ ايتأٌَ ايتذاضٟ اقڀ٬سا ايؿطع ايجاْٞ: ت

عطؾ٘ ايؿكٝ٘ ايؿطْػٞ ُٖٝاض بأْ٘: )ع١ًُٝ وكٌ َكتهاٖا أسس     

ا٭ططاف, ٖٚٛ إ٪َٔ ي٘ ْٛرل زؾ  قػ٘ ع٢ً تعٗس يكاؿ٘, أٚ يكاحل 

ايػرل, َٔ ايڀطف اٯخط, ٖٚٛ إ٪َٔ, تعٗس ٜسؾ  َكتهاٙ ٖصا ا٭خرل 

ٜأخص ع٢ً عاتك٘ ١َُٗ أزا٤ َعٝٓا عٓس ؼكل خڀط َعٌ, ٚشيو بإٔ 

فُٛع١  إداطط, ٚإدطا٤ إكاق١ بُٝٓٗا ٚؾكا يكٛاٌْ اٱسكا٤(
(3)

                                                                                     . 

ٚٚضز تعطٜـ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٗ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ بأْ٘: )عكس      

إٍ إػتؿٝس ايصٟ اؾذلٙ   ٜ٪زٟ إٍ إ٪َٔ ي٘ أٚ ًٜتعّ َكتهاٙ إٔ

أٟ عٛض َايٞ آخط ٗ ساي١  ايتأٌَ يكاؿ٘ َبًػا َٔ إاٍ أٚ إٜطاز أٚ
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ٚقٛع اؿازخ أٚ ؼكل اـڀط إبٌ بايعكس, ٚشيو َكابٌ قػ٘ أٚ أ١ٜ 

زؾع١ َاي١ٝ أخط٣ ٜ٪زٜٗا إ٪َٔ ي٘ يًُ٪َٔ
(2)

                                    .                                                                           

 إڀًب ايجاْٞ: أضنإ ايتأٌَ ايتذاضٟ      

ٜؿذلٙ ؾكٗا٤ ايكإْٛ يعكس ايتأٌَ ايتذاضٟ إٔ تتٛؾط ؾٝ٘ ا٭ضنإ      

ايج٬ث١ ايتاي١ٝ ٖٚٞ: ايعاقسإ ٚايكٝػ١ ٚقٌ ايعكس أٚ إعكٛز عًٝ٘, 

 .ز يهٌ ضنٔ ؾطعا َػتك٬ ي٘ٚغٓؿط

 ايؿطع ا٭ٍٚ: ايعاقسإ 

ُٖٚا إ٪َٔ ٖٚٞ ايؿطن١ ٚتًتعّ بسؾ  َبًؼ َكابٌ ايتأٌَ عٓس     

تعطض إ٪َٔ ي٘ يًشازخ إٛدب قاْْٛا يًتعٜٛض, ٚايڀطف ايجاْٞ ٖٛ 

ًٜٚتعّ ٖصا ا٭خرل بسؾ  َبًؼ َكابٌ ايتأٌَ  إػتأَٔ, إ٪َٔ ي٘ أٚ

ؾذلاى أٚ ايسؾع١ يكا٤ ُتع٘ عُا١ٜ ايتأٌَ عٔ ٜٚػ٢ُ بايكػ٘ أٚ ا٫

خڀط أٚ سازخ ىؿ٢ ٚقٛع٘, ٜٚؿذلٙ ؾُٝٗا َا ٜؿذلٙ ٗ غا٥ط ايعكٛز 

إاي١ٝ ا٭خط٣ َٔ ا٭١ًٖٝ ٚايػٔ ايكاْْٛٞ إدٍٛ ؿل ايتكطف ٚإبطاّ 

 ايعكٛز ٚايػ١َ٬ َٔ اؾٕٓٛ ٚايعت٘ ٚايػؿ٘ ٚغرلٖا.                            

 يجاْٞ: ايكٝػ١ ايؿطع ا

ٖٚٞ اٱهاب ٚايكبٍٛ َٔ ططٗ ايعكس, ٜٚهٕٛ اٱهاب َٔ طايب     

ايتأٌَ ٚهب إٔ ٜبًؼ إٍ إ٪َٔ ثِ ايكبٍٛ, ٫ٚ بس إٔ ٜهٕٛ َڀابكا 

يٲهاب, ّٚهٔ إٔ ٜتِ بايًؿٜ ٚايهتاب١, أٚ بٛغا٥ٌ ا٫تكاٍ اؿسٜج١, 

هتٛب١ اييت تِٓٛ ٌَ ايتذاضٟ ٖٛ تًو ايٛثٝك١ إأٜٚككس ب٘ ٗ عكس ايت

ايع٬ق١ بٌ ايڀطؾٌ َٔ سٝح اؿكٛم ٚايٛادبات ٚا٫يتعاَات ٚايؿطٚٙ, 

أٟ قٛض٠ ٚانش١ ٚنا١ًَ ٚؾا١ًَ ؾُٝ  بٓٛز ايعكس ايصٟ ٜطب٘ 

ايڀطؾٌ, ٚإعٍُٛ ب٘ عاز٠ يس٣ ؾطنات ايتأٌَ إٔ ٜهٕٛ ا٫تؿام َؿطغا 

ايڀطؾٌ ٗ ؾهٌ ٚثٝك١ ضزل١ٝ ٫ با٫تؿام ايؿؿٗٞ ست٢ ٜهُٔ نٌ َٔ 

 يٝٗا سٌ ايتٓاظع ٚا٫خت٬ف.                                                                                إسكٛقُٗا, ًٜٚذأ 

 ايؿطع ايجايح: إعكٛز عًٝ٘ أٚ قٌ ايعكس 

: اـڀط ٚايكػ٘ َٚبًؼ ايتأٌَ ٚبٝاْٗا اٯت١ٜٝٚتهُٔ ايعٓاقط     

 ناٯتٞ: 
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 : اـڀط ايعٓكط ا٭ٍٚ

ٚاـڀط ٗ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٖٛ اؿازخ احملتٌُ ايٛقٛع ٚاؿكٍٛ,     

 ٜٚؿذلٙ ؾٝ٘ َا ًٜٞ: 

َٔ ٭دً٘ غرل َ٪نس ٪ٜهٕٛ غرل قكل ايٛقٛع, َٚعٓاٙ إٔ اؿازخ إ (أ -

 اؿكٍٛ ٚايٛقٛع َ  قٝاّ استُاٍ ٚقٛع٘ ٗ أٟ ٚقت.

ٕ تعًك٘ إٔ ٜهٕٛ غرل َتعًل َشض إضاز٠ أسس ططٗ ايعكس, ٭ ب(-

عٓكط ا٫ستُاٍ, ٚاضتب٘ ٚقٛع ٜٓؿٞ عٓ٘ بإضاز٠ أسس ططٗ عكس ايتأٌَ 

اـڀط بإضاز٠ أسس إتعاقسٜٔ, ؾٝبڀٌ َ  ٖصٙ اؿاي١ عكس ايتأٌَ َٔ 

 أغاغ٘.                                                                                  

ؿطٚعا قاْْٛا, ٚشيو بإٔ ٫ ٜهٕٛ إٔ ٜهٕٛ اـڀط إ٪َٔ َٓ٘ َ ز(-

كايؿا يًٓٛاّ ايعاّ ٚاٯزاب ايعا١َ, ؾؿطنات ايتأٌَ ػعٌ ق١ُٝ ايكػ٘ 

ٗ ايعكس عػب َبًؼ ايتأٌَ إتؿل عًٝ٘, ؾتهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ تٓاغب١ٝ 

عٝح ٜعٜس ايكػ٘ بعٜاز٠ إبًؼ ايتأٌَ ٜٚٓكل بٓككاْ٘, اضتباطا َ  

                                                                                     اـڀط إ٪َٔ َٓ٘.            

 ايعٓكط ايجاْٞ: ايكػ٘ 

َٔ ي٘( ٖٚٛ ا٫ؾذلاى ايصٟ ٜسؾع٘ ٪ٖٚٛ قٌ ايتعاّ إػتأَٔ )إ     

يؿطن١  ايتأٌَ َكابٌ تعٗسٖا بسؾ  ق١ُٝ ايتعٜٛض عٓس ٚقٛع اـڀط 

ٜسؾ  ٗ ؾهٌ َبًؼ َايٞ ثابت ٜسؾ  بكٛض٠  أٚ ايهطض. ٚا٭قٌ ؾٝ٘ إٔ

زٚض١ٜ سػب ا٫تؿام بٌ ططٗ ايعكس, إَا ؾٗطٜا أٚ غٜٓٛا, ٚاقڀًح 

 ع٢ً تػُٝت٘ بايتأٌَ شٟ ايكػ٘ ايجابت.                                                                           

رل ثابت, ٖٚٞ ْػب١ٝ ٚقس ٜهٕٛ تاض٠ َبًؼ ايتأٌَ قػڀا َتػرلا غ    

 تكٌ ٚتهجط َٔ سٌ ٯخط غرل َػتكط٠, ٚتعطف باؾذلانات ايتأٌَ.

 ايعٓكط ايجايح: َبًؼ ايتأٌَ 

ٖٛ قٌ ايتعاّ ؾطن١ ايتأٌَ, سٝح تتعٗس بسؾ  إبًؼ إػتشل تبعا     

يًهطض ايصٟ ؿل إ٪َٔ ي٘ سػب َا ًّٝ٘ عكس ايتأٌَ ايتذاضٟ ايصٟ 

 .ٜطب٘ ططٗ ايعكس
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َٚبًؼ ايتأٌَ قس ٜهٕٛ زٜٓا ٗ ايص١َ أٟ استُايٝا, ٚشيو ٗ ساي١      

ٍ أدٌ إَٔ َٓ٘ غرل قل ايٛقٛع, ٚقس ٜهٕٛ أٜها َهاؾا ٪نٕٛ اـڀط إ

ل بأَط ستُٞ ٚقكل ًغرل َعٌ, نشاي١ ايتأٌَ ع٢ً اؿٝا٠, ٭ْ٘ تع

ايٛقٛع ٖٚٛ إٛت َ  دٗاي١ ٚقت سكٛي٘ طبعا
(2)

                    .                                      

 إڀًب ايجايح: أْٛاع ٚأقػاّ ايتأٌَ ايتذاضٟ

ّهٔ تكػِٝ ايتأٌَ ايتذاضٟ باعتباض َٛنٛع٘ إٍ ث٬ث١ أْٛاع ْؿطزٖا ٗ 

 :اٯت١ٝايؿطٚع ايج٬ث١ 

 ايؿطع ا٭ٍٚ: ايتأٌَ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚإُتًهات   

إٔ ًٜشكٗا نطض أٚ خػا٥ط, َٚجاٍ  ٖٚٛ ايتأٌَ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ اييت ىؿ٢   

شيو: ايتأٌَ ع٢ً احمل٬ت ايتذاض١ٜ ٖٚٞ َاٍ َٓكٍٛ َعٟٓٛ نٝـ ٜٓؿب 

ؾٝ٘ سطٜل َٔ ا٭ؾهٌ قٍٛ ا٭َانٔ إعس٠ يًُُاضغ١ ايٓؿاٙ ايتذاضٟ 

أٚ غطقتٗا, ٚايتأٌَ ع٢ً ايبها٥  خؿ١ٝ غطقٗا ٗ ايبشط, ٚنصا ايتأٌَ 

يجُاض خؿ١ٝ تًؿٗا ٚتأٌَ ع٢ً ايٓكٛز خؿ١ٝ غطقتٗا, ٚايعضٚع ٚا

       ايػٝاضات إٍ غرل شيو َٔ أْٛاع ايتأٌَ.                                                                                       

 ايؿطع ايجاْٞ: ايتأٌَ ع٢ً اؿٝا٠ 

ٖٚٛ عكس ٜتعٗس إ٪َٔ َكتهاٙ زؾ  َبًؼ َٔ إاٍ يًُ٪َٔ ي٘ عٓس     

ع٢ً ث٬ث١ أْٛاع, ايتأٌَ  ٛت٘ أٚ عٓس بكا٥٘ سٝا بعس َس٠ َع١ٓٝ, َٖٚٛ

ٚايتأٌَ ؿاي١  ؿاي١ ايٛؾا٠, ٚايتأٌَ َس٣ اؿٝا٠ )ايتأٌَ ايعُطٟ(,

 ايٛؾا٠ إ٪قت.                                                                                                          

 طع ايجايح: ايتأٌَ ع٢ً إػ٦ٛي١ٝ ػاٙ ايػرل ايؿ

َٚجاي٘: تأٌَ قاسب ايػٝاض٠  يًُػ٦ٛي١ٝ  ػاٙ ايػرل ٖا  قس ؼسث٘     

غٝاضت٘ َٔ أش٣ يٰخطٜٔ, تتهؿٌ ايؿطن١ إ٪١َٓ بسؾ  َا تػبب٘ 

ايػٝاض٠ ؿٝا٠ ايػرل, ٜٚسخٌ ٗ ٖصا ايٓٛع ايتأٌَ ع٢ً إػ٦ٛي١ٝ 

ا٤ ايٛٚا٥ـ ٚإٗاّايتككرل١ٜ ايٓاؾ١٦ عٔ أز
(1)

                                                                                       . 

 املبشح الجاٌ٘: التأوني التذازٙ وَ وٍعٕز إضالو٘

بعس بٝإ سكٝك١ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٚأْٛاع٘ ٚنصا أضناْ٘ إه١ْٛ ي٘ َٔ     

زضاغت٘ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿطع١ٝ, ع٢ً عطز ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ سطٟ بٓا إٔ ْ
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ٚغبل ايبٝإ ٗ َڀً  ٖصا ايبشح إٔ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٖا اغتشسخ 

ٚاغتذس ٗ ٖصا ايعكط ٫ٚ بس َٔ بٝإ سكٝكت٘ ٚسهُ٘ ايؿطعٞ 

٫ضتباط٘ ايٛثٝل َذطٜات اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ ٚتعًك٘ دٛاْبٗا, َ  اؿطم 

٠ ا٭ؾطاز ٖٚتًهاتِٗ ايبايؼ يًؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ٗ اؿؿاٚ ع٢ً سٝا

ٚعًٝ٘ ْكػِ ٖصا إبشح إٍ َڀًبٌ, نكل إڀًب ا٭ٍٚ  ايؿدك١ٝ,

َٓ٘ يبٝإ َصٖب اجملٝعٜٔ يًتأٌَ ايتذاضٟ ٚبٝإ أزيتِٗ, أَا إڀًب 

ايجاْٞ ؾٓدكك٘ يبٝإ َصٖب إاْعٌ ي٘ ٚبٝإ أزيتِٗ, َ  بٝإ ايكٍٛ 

 بسٌٜ ايؿطعٞ.                                                              ايصٟ ٜٛٗط ضدشاْ٘ ٗ ٖصٙ إػأي١ َ  اقذلاح اي

 إڀًب ا٭ٍٚ: اجملٝعٕٚ يًتأٌَ ايتذاضٟ      

 .ايؿطع ا٭ٍٚ: أْكاض ٖصا إصٖب

شٖب ؾطٜل َٔ ايؿكٗا٤ إٍ ايكٍٛ ظٛاظ ايتأٌَ ايتذاضٟ, َٚٔ 

٤أبطظِٖ ايؿٝذ قُس عبسٙ, ٚايؿٝذ َكڀؿ٢ أٓس ايعضقا
(7)

, ٚايسنتٛض 

قُس ايبٗٞ, ٚقُس ٜٛغـ َٛغ٢, ٚعبس ايطٓإ عٝػ٢ ٚغرلِٖ ٚقس أباح 

ايؿٝذ عًٞ اـؿٝـ ْٝ  أْٛاع ايتأٌَ ٗ ايبشح ايصٟ قسَ٘ يًُ٪ُط 

ّ, ٚيهٔ اشل١٦ٝ ضؾهت٘ 0912ايجاْٞ جملُ  ايبشٛخ اٱغ١َٝ٬ إٓعكس غ١ٓ 

باٱْاع
(0)

                                    .                                                        

 .ايؿطع ايجاْٞ: أزي١ اجملٝعٜٔ يًتأٌَ ايتذاضٟ

 اغتسٍ اجملٝعٕٚ بأزي١ لًُٗا ؾُٝا ًٜٞ: 

أ٫ٚ: ا٭قٌ ٗ ايعكٛز ٚايؿطٚٙ اٱباس١: ٖٚصا ا٭قٌ ٖا زيت عًٝ٘ 

ٖصا  ْكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚشٖب إيٝ٘ ْٗٛض ايؿكٗا٤, ْٚل أْكاض

إصٖب إٍ إٔ عكس ايتأٌَ ايتذاضٟ عكس دسٜس َػتشسخ يٝؼ ي٘ أ١ٜ 

ع٬ق١ َباؾط٠ بايعكٛز إعطٚؾ١, ٚأْ٘ ٫ ٜٓسضز ؼت أٟ عكس َٔ  ق١ً أٚ

ٚعًٝ٘ ٜٓسضز ؼت قاعس٠ ا٭قٌ ٗ  ايعكٛز ايػا٥س٠ ٗ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ,

                                                                                  ايعكٛز اٱباس١ َٚا زاّ مل ٜؿتٌُ ع٢ً قٛٛض ؾطعٞ.            

ثاْٝا: قٝاؽ ايتأٌَ ايتذاضٟ ع٢ً ٤٫ٚ إٛا٠٫, ٖٚٛ عكس بٌ اثٌٓ     

ع٢ً إٔ ٜ٪زٟ نٌ َُٓٗا ايس١ٜ عٔ اٯخط إشا د٢ٓ ٚإٔ ٜتٛاضثا, ٖٚٛ عكس 
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  َٔ ايكشاب١ نابٔ عباؽ نإ َعطٚؾا عٓس ايعطب قبٌ اٱغ٬ّ ٚأقطٙ ْ

 ٚعبس اهلل بٔ َػعٛز ضنٞ اهلل عُٓٗا ٚ قاٍ ب٘ اؿٓؿ١ٝ.                   

ايؿٝذ عبس ٖٛ ثايجا: قٝاغ٘ ع٢ً عكس إهاضب١, ٖٚٔ أقط بكٝاؽ ايؿب٘ 

 ايٖٛاب خ٬ف.

ضابعا: َٔ ا٭زي١ ايعك١ًٝ اييت اغتٓس عًٝٗا اجملٝعٕٚ يًتأٌَ ايتذاضٟ أٜها 

 َا ًٜٞ:

ايتأٌَ ايتذاضٟ َٔ عكٛز ايتعإٚ ٚايتهأَ ا٫دتُاعٞ ٖٚصا أَط  -    

 أقطت٘ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ايػطا٤ ٚسجت عًٝ٘.                                                                                

ّٓح عكس ايتأٌَ ايتذاضٟ ا٫ط٦ُٓإ ٚا٭َإ يًُ٪َٔ ي٘ ؿؿٜ  -    

َاي٘ سٝات٘ ٚ
(9)

. 

 إڀًب ايجاْٞ: إاْعٕٛ يًتأٌَ ايتذاضٟ 

ايؿطع ا٭ٍٚ: أْكاض ٖصا ايؿطٜل: ِٖٚ ع٢ً نجطتِٗ ْهتؿٞ بصنط     

بعهِٗ, ؾأقسّ ؾت٣ٛ ٗ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٖٞ يًؿكٝ٘ قُس أٌَ ايؿٗرل 

( ٗ ساؾٝت٘ إؿٗٛض٠ ـ0525ٖ) بابٔ عابسٜٔ ايسَؿكٞ إتٛؾ٢ غ١ٓ

ايسض إدتاض( ع٢ً باغِ )ضز احملتاض
(01)

, ثِ ت٬ٙ ايؿٝذ اؿذٟٛ ايؿاغٞ 

 ايجعاييب ٗ شًٜ٘ ع٢ً نتاب٘ ايؿهط ايػاَٞ ٗ تاضٜذ ايؿك٘ اٱغ٬َٞ,

ٚايؿٝذ  0911ٚايؿٝذ قُس غٝت إڀٝعٞ َؿيت ايسٜاض إكط١ٜ عاّ

يؿٝذ أٓس ايؿطباقٞ إ٫ إشا اقتهت٘ ايهطٚض٠ اإبطاِٖٝ ايؿكٝ٘, ٚنصا 

يتدًل َٓ٘, ٚنصا ايؿٝذ قُس أبٛ ظٖط٠ َ  ٚدٛب ايعٌُ ع٢ً ا

ٚايؿٝذ عًٞ اـؿٝـ ٚغرلِٖ
(00)

                                                                                            . 

 .ايؿطع ايجاْٞ: أزي١ إاْعٌ يًتأٌَ ايتذاضٟ

 ْٚٛدع أزيتِٗ ؾُٝا ًٜٞ: 

تذاضٟ ع٢ً ايػطض إٓٗٞ عٓ٘, َػتسيٌ ايتأٌَ ايٜؿٌُ ايسيٌٝ ا٭ٍٚ: 

عسٜح أبٞ ٖطٜط٠ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٢ْٗ عٔ بٝ  ايػطض
(05)

 ٗٚ ,

ٖصا اؿسٜح ز٫ي١ ٚانش١ ع٢ً ؼطِٜ ايػطض ٗ إعا٬َت ٗ ايؿطٜع١ 

                            اٱغ١َٝ٬.                                                                             
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ايسيٌٝ ايجاْٞ: أْ٘ ٜتهُٔ ايطٖإ ٚإكاَط٠, ٚٚد٘ ايس٫ي١ ٗ شيو إٔ 

إكاَط٠ َٛاؾك١ يًطٖإ ٗ إٔ سل إتعاقس ٗ نٌ َُٓٗا ٜتٛقـ ع٢ً 

ٚاقع١ غرل قكك١, ٜٚعتدل ضداٍ ايكإْٛ عكس إكاَط٠ َٔ ايعكٛز 

ٖإ َٓٗٞ عٓ٘ ؾطعا ا٫ستُاي١ٝ َٚٔ عكٛز ايػطض, ٚايكُاض ٚايط

ا ايصٜٔ آَٓٛا إِا ٗ)ٜا أٜ بٓكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ, ؾُٔ ايهتاب قٛي٘ تعاٍ:

اـُط ٚإٝػط ٚا٭ْكاب ٚا٭ظ٫ّ ضدؼ َٔ عٌُ ايؿٝڀإ ؾادتٓبٛٙ 

يعًهِ تؿًشٕٛ(
(03)

قس اتؿل إؿػطٕٚ ع٢ً إٔ إٝػط احملطّ بٓل ٖصٙ  

َٸٔاٯ١ٜ ٖٛ ايكُاض ظُٝ  أْٛاع٘, ٖٚصا ايعكس َكا  .                                                                          َط٠ بٌ ايؿطن١ ٚإ٪

 ايسيٌٝ ايجايح: أْ٘ ٜؿتٌُ ع٢ً ضبا ايؿهٌ ٚايٓػ١٦ٝ:

أَا ضبا ايؿهٌ ؾٮٕ عكس ايتأٌَ ايتذاضٟ َٔ عكٛز إعاٚنات      

ؿانٌ ٚايعٜاز٠, ٖٚٛ إاي١ٝ ٜتِ ؾٝ٘ َبازي١ َاٍ َاٍ َٔ دٓػ٘ َ  ايت

ثابت ايتشطِٜ عسٜح ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ايصٟ أخطد٘ ايبداضٟ ٗ 

قشٝش٘: "ايصٖب بايصٖب ٚايؿه١ بايؿه١ ٚايدل بايدل ٚايؿعرل بايؿعرل 

شا اختًؿت ا٭قٓاف ؾبٝعٛا إٚإًح بإًح َج٬ َجٌ غٛا٤ بػٛا٤ ٜسا بٝس, ؾ

٘ ع٢ً ضبا ايٓػ١٦ٝ ؾٮٕ ا٭قٌ ٗ شا نإ ٜسا بٝس". أَا اؾتُايإنٝـ ؾ٦تِ 

َبازي١ إاٍ بإاٍ ايتكابض ٗ فًؼ ايعكس ٚإشا تأخط قبض أسس ايبسيٌ 

ؾٝسؾ  قػ٘ ايتأٌَ أ٫ٚ ثِ إشا ؼكل اـڀط إ٪َٔ َٓ٘, ٜسؾ  َبًؼ 

ايتأٌَ ٖٚصا ٖٛ ضبا ايٓػ١٦ٝ 
(02)

                                                            .                            

 َٓاقؿ١ ا٭زي١:   

يتأٌَ ايتذاضٟ بايعسٜس َٔ ايكٝاغات ؾكس قاغٛا أَ أداظ اغتسٍ      

ايتأٌَ ايتذاضٟ ع٢ً: عكس اي٤٫ٛ ٚع٢ً ايٛعس إًعّ ٚع٢ً نُإ خڀط 

ايڀطٜل ٚع٢ً ْٛاّ ايتكاعس ٚإعاف ٚع٢ً عكس اؿطاغ١ ٚع٢ً ْٛاّ 

 .                    ٚع٢ً نُإ اجملٍٗٛ ٚع٢ً ايتأٌَ ايتعاْٚٞ,ايعاق١ً ٚع٢ً اٱٜساع 

ٚاغتسيٛا أٜها بإٔ ا٭قٌ ٗ إعا٬َت اٱباس١ ٚاغتسيٛا بإٔ عكس      

ايتأٌَ َٔ قبٌٝ إهاضب١ ٚاغتسيٛا بإٔ عكس ايتأٌَ َٔ إكاحل 

إطغ١ً ٭ٕ ؾٝ٘ َكًش١ يًُػتأَٔ ٗ سكٍٛ ايڀُأ١ْٓٝ ٗ َعاٚي١ 
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ؾٗٛ ٫ ٜأَٔ ا٭خڀاض؛ ٭ٕ ؾطن١ ايتأٌَ غٛف تعڀٝ٘ َبًؼ  ايتذاض٠

 .                                                                                               تعٜٛها عٔ اـڀط إٕ سسخ

ٚايعطف  ,زاَعتاؾ٦ٝا َأيٛؾا ٚاغتسيٛا بايعطف ؾكس أقبح ايتأٌَ         

 .َٔ أزي١ ا٭سهاّ

ٚايهطٚضات تبٝح  ٚاغتسيٛا بإٔ ايتأٌَ أقبح نطٚض٠ ًَش١,        

احملٛٛضات ٚاؾٛاب ع٢ً ٖصٙ اؿذر أَا ا٫غتس٫ٍ بايكٝاؽ ؾ٬ ٜكح ٭ٕ 

ايكٝاؽ ٖٛ إعڀا٤ ايؿطع ايصٟ مل ٜطز ؾٝ٘ ْل اؿهِ ايؿطعٞ يٮقٌ 

ايصٟ ٚضز ؾٝ٘ ْل إشا نإ بُٝٓٗا تؿاب٘ ٗ ايٛقـ ايصٟ ؾطع ا٭قٌ 

أٚ ٖٛ إؿام َا مل ٜطز ؾٝ٘ ْل ع٢ً سهُ٘ َا ٚضز ؾٝ٘ ْل ع٢ً  بػبب٘

ٚايتأٌَ ٚضزت ْكٛم  سهُ٘ ٗ اؿهِ ٫ؾذلانُٗا ٗ ع١ً شيو اؿهِ

ٚيٛ غًُٓا  عطَت٘, ٫ٚ قٝاؽ َ  ايٓل ؾ٬ ٜكح ا٫غتس٫ٍ بايكٝاؽ,

با٭خص بايكٝاؽ ؾ٬ ٜٛدس قٝاؽ ٜػًِ َٔ َعاضض قشٝح ؾكٝاؽ 

ٚعكس ا٠٫ٕٛ ٖٛ إٔ ٜكٍٛ ؾدل  ٫ ٜكح, ,ايتأٌَ ع٢ً عكس اي٤٫ٛ

ٚتطثين إشا أْا َت  أْت ٚيٝٞ تعكٌ عين إشا دٓٝت,يًعطبٞ فٍٗٛ ايٓػب 

ٖٚصا قٝاؽ َ   ٚٚد٘ ايؿب٘ نُا ٜكٛيٕٛ ا٫ؾذلاى ٗ ؼٌُ إػ٦ٛي١ٝ,

ؾعكس ا٠٫ٕٛ عٓس ايكا٥ٌ ب٘ هعٌ غرل  ,ايؿاضم بٌ إكٝؼ ٚإكٝؼ عًٝ٘

ٖٚسؾ٘ ايتآخٞ  ٜٚهٕٛ ٚاسسا َٓٗا, ٓتُٞ إيٝٗا,ايعطبٞ ٗ أغط٠ عطب١ٝ ٜ

٫ٚ ٜهٕٛ  ٚايتٓاقط ٗ اٱغ٬ّ أَا عكس ايتأٌَ ؾاشلسف َٓ٘ ايطبح,

ٚقٝاؽ عكس ايتأٌَ ع٢ً ْٛاّ ايعاق١ً ٫  إػتأَٔ ٚاسس َٔ ايؿطن١,

ـٷ ٭ثط إكٝب١, ٖٚصا قٝاؽ  ٜكح ٭ٕ ٗ عكس ايتأٌَ ْٚٛاّ ايعاق١ً ؽؿٝ

ٖٚٛ إٔ ز١ٜ ايكاتٌ اـڀأ تٛظع ع٢ً أؾطاز  ايعاق١ً,َ  ايؿاضم ٭ٕ ْٛاّ 

ٚايكطاب١ ٜطبڀٗا ايسّ  عاقًت٘ تعاْٚا َِٓٗ ٗ زؾ  ايس١ٜ ٭ٚيٝا٤ إكتٍٛ,

ٗ نػب ايػِٓ أَا  ٚا٫ؾذلاىٚق١ً ايطسِ ٚايتعإٚ ٗ ؼٌُ ايػطّ 

ٚاشلسف َٔ  ٚيٝؼ ٚق , ايتأٌَ ؾتتشٌُ ايؿطن١ سازخ قتٌُ ايٛقٛع,

عٜٛض ؾطن١ ايتأٌَ ٜهٕٛ ْٛرل قػ٘ ايتأٌَ ٖٚٛ ايتأٌَ ايطبح ؾت

ٚقٝاؽ عكس  أَا ٗ ايعاق١ً ؾًٝؼ ٗ ْٛرل َكابٌ, تعٜٛض َكابٌ,

ايتأٌَ ع٢ً ايٛعس إًعّ بإٔ ٜعس ؾدل غرلٙ بؿ٤ٞ إعاض٠ أٚ ؼٌُ 
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خػاض٠ ٚمٛ شيو ٖا يٝؼ بٛادب عًٝ٘ ٫ ٜكح ؾايٛعس بكطض, أٚ إعاض٠, 

عطٚف احملض, ٚايٛؾا٤ ب٘ َؿطٚع غ٬ف َٔ باب إَج٬ أٚ ؼٌُ خػاض٠ 

ٚقٝاؽ عكس ايتأٌَ  باعجٗا ايطبح, عكٛز ايتأٌَ, ؾإْٗا َعاٚن١ ػاض١ٜ

ع٢ً نُإ خڀط ايڀطٜل ايصٟ أداظٙ ا٭سٓاف. ؾٗصا قٝاؽ َ  ايؿاضم 

ٚاسس ٗ  ف٭ٕ نُإ خڀط ايڀطٜل َٔ طط بٌ إكٝؼ ٚإكٝؼ عًٝ٘؛

ٚايهُإ ْٛع َٔ ايتدلع  ايڀطؾٌ.سٌ إٔ ا٫يتعاّ ٗ عكس ايتأٌَ َٔ 

 باعجٗا ايطبح, ػاض١ٜ َٔ باب إعطٚف احملض أَا ايتاٌَ ؾإْٗا َعاٚن١

ٜكح ؾايهُإ ْٛع َٔ ايتدلع َٔ  ٚقٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً نُإ اجملٍٗٛ ٫

ٚيٝؼ  ٖٚصا َٔ ططف ٚاسس, باب إعطٚف احملض ٚيٝؼ َٔ أدٌ ايطبح,

ٖٛ اقتڀاع  تكاعس ٚإعاف,ٚقٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً ْٛاّ اي َٔ ططؾٌ,

إشا ست٢ َٔ َطتب إٛٚـ ايؿٗطٟ ٗ أعُاٍ ايسٚي١  اٜػرل اايسٚي١ دع٤

أ٢ْٗ خسَت٘ أخص ضاتبا ؾٗطٜا ٜبًؼ أنعاف َهاعؿ١ َٔ إبًؼ ايصٟ نإ 

ٚبعض ايعًُا٤ قاٍ عطَت٘ ٫ؾتُاي٘ ع٢ً  ٜكتڀ  َٔ ضاتب٘ ايؿٗطٟ,

ازؾ  ٖصا إبًؼ  يو: ايػطض ٚإكاَط٠ ؾايتأٌَ يعب باؿٛٛٚ ٜكٛيٕٛ

َٚ  ايتػًِٝ ظٛاظٙ ؾُا  ايه٦ٌٝ ؾإٕ أْٗٝت خسَتو ٚقعست أعڀٝٓاى,

ٜعڀ٢ َٔ ايتكاعس سل ايتعَت ب٘ ايسٚي١ َطاعا٠ ٕا قاّ ب٘ إٛٚـ َٔ 

                      .                                                                    ٖٚٞ ْٛع َٔ ايتعإٚ ا٫دتُاعٞ خس١َ ايسٚي١,

 ٚقٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً عكس اؿطاغ١ )ٜكٛيٕٛ( إػتأَٔ ٜػذلٜح باي٘,     

ٖٚصا ٫ ٜكح ٭ْ٘  ١ْٓٝ,أٜٚؿذلى ايتأٌَ َ  اؿطاغ١ ٗ سسٚخ ايڀُ

ٗ  ؾا٭َإ يٝؼ ق٬ڄ يًعكس قٝاؽ َ  ايؿاضم إكٝؼ ٚإكٝؼ عًٝ٘

كس ٗ ايتأٌَ ا٭قػاٙ يًعكس ٗ اؿطاغ١, ٚقٌ ايعق٬ ايتأٌَ ٚيٝؼ 

ٚعٌُ اؿاضؽ, أَا ا٭َإ  ا٭دط٠ َٚبًؼ ايتأٌَ, ٚقٌ ايعكس ٗ اؿطاغ١

                           ؾػا١ٜ ْٚتٝذ١.

ٜكح ؾايٛزٜع١ أَا١ْ ؼؿٜ عٓس  ٚقٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً اٱٜساع ٫     

إًه١ٝ ٫ تٓكٌ ٭ٕ ٚإشا ًٖهت ؾإِا تًٗو ع٢ً قاسبٗا  إػتٛزع,

ٚيصيو ؾٗٛ غرل نأَ شلا أَا قػ٘  ٚيٝؼ ي٘ ا٫ْتؿاع بٗا؛ ُػتٛزع,يً

ٗ اٱٜساع عٛض عٔ  ٚا٭دط٠ ٚتػتجُطٙ, ايتأٌَ ؾٝهٕٛ ًَها يؿطن١,
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ٜسؾع٘  قٝاّ ا٭ٌَ عؿٜ ؾ٤ٞ ٗ سٛظت٘ وٛط٘ غ٬ف ايتأٌَ, ؾإٕ َا

إػتأَٔ ٫ ٜكابً٘ عٌُ َٔ إ٪َٔ, ٜٚعٛز إٍ إػتأَٔ َٓؿع١ إِا ٖٛ 

٭َٔ ٚايڀُأ١ْٓٝ, ٚؾطٙ ايعٛض عٔ ايهُإ ٫ ٜكح, بٌ ٖٛ  ُاْان

ايتأٌَ ٗ َكاب١ً ا٭قػاٙ نإ َعاٚن١  َؿػس يًعكس ٚإٕ دعٌ َبًؼ

                                                                         ػاض١ٜ دعٌ ؾٝٗا َبًؼ ايتأٌَ, أٚ ظَٓ٘ ؾاختًـ ٗ عكس اٱٜساع بأدط.

قٝاؽ ايتأٌَ ع٢ً ايتأٌَ ايتعاْٚٞ ٫ ٜكح ؾؿطن١ ايتأٌَ ٚ     

ُٚاضؽ ناؾ١ أْٛاع ايتأٌَ, ٖٚٓاى ؾكٌ بٌ إ٪َٔ  ؾهطتٗا ػاض١ٜ.

قاسب ايؿطن١ ٚبٌ إػتأَٔ ايصٟ ٜؿذلٟ بٛيٝك١ ايتأٌَ أَا ايتأٌَ 

ٖٚٛ تعإٚ  ايتعإٚ ع٢ً ايدل ٚايسخٍٛ ب١ٝٓ ايتدلع, ايتعاْٚٞ ؾؿهطت٘

ّٚاضؽ بٗسف ؼكٝل ايتعإٚ بٌ إؿذلنٌ ٜٚعاز تٛظٜ  ايؿا٥ض  قض,

ٚا٫ستذاز با٫غتكشاب ٗ  ي٘.ٓا َٚ٪َٓا عًِٝٗ. ٜعتدل إؿذلى َ٪َ

س١ًٝ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٫ ٜكح ؾا٫غتكشاب ٖٛ اؿهِ ع٢ً ايؿ٤ٞ 

 باؿاٍ اييت نإ عًٝٗا َٔ قبٌ ست٢ ٜكّٛ زيٌٝ ع٢ً تػرل شيو اؿاٍ,

ٗ إعا٬َت اٱباس١ َٚازاَت ايٓكٛم قس ٚضزت عط١َ  َٚٓ٘ إٔ ا٭قٌ

ٚايكٍٛ بإٔ ايتأٌَ نطٚض٠  ايتأٌَ ؾ٬ ٜكح ا٫ستذاز با٫غتكشاب,

ٜكح ؾايهطٚض٠ ٖٞ بًٛؽ اٱْػإ سسا إشا  تبٝح َا ؾٝ٘ َٔ قٛٛضات ٫

    .مل ٜتٓاٍٚ احملٛٛض ًٖو أٚ قاضب

ؾ٬بس َٔ  ,ٌ َٓ٘يٝؼ نٌ َٔ ٜسعٞ أْ٘ َهڀط إٍ اضتهاب احملٛٛض ٜكب

تٛاؾط ؾطٚٙ نإٔ ٫ تهٕٛ ٖٓاى ٚغ١ًٝ أخط٣ َٔ إباسات يسؾ  

َهاعؿ١ ٖا ؾا َٚا أباس٘ َٔ ططم نػب ايڀٝبات أنجط أنعا ا٫نڀطاض,

تًذ٧ إٍ َا سطَت٘  عاسطَ٘ عًِٝٗ ؾًٝؼ ٖٓاى نطٚض٠ َعتدل٠ ؾط

            .             ايؿطٜع١ َٔ ايتأٌَ. ٚقس قاَت ؾطنات ايتأٌَ اٱغ٬َٞ

ٚاغتس٫شلِ بإٔ ايتأٌَ أقبح َٔ أعطاف ايٓاؽ ٫ ٜكح ؾؿطٙ     

ايعٌُ َا اعتاز عًٝ٘ ايٓاؽ ٚأيؿٛٙ أ٫ ٜهٕٛ ٖصا ايعطف كايؿا يٓل 

ؾطعٞ َٔ نٌ ٚد٘ نٝـ هٛظ ايتأٌَ ٖٚٛ قا٥ِ ع٢ً إكاَط٠, ٚع٢ً 

أٚ  ايطبا بٓٛعٝ٘ ايؿهٌ ٚايٓػ١٦ٝ ؾؿطن١ إشا زؾعت يًُػتأَٔ أٚ يٛضثت٘

يًُػتؿٝس أنجط ٖا زؾع٘ َٔ ايٓكٛز شلا ؾٗٛ ضبا ؾهٌ, ٚإ٪َٔ ٜسؾ  شيو 
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, ٚإشا زؾعت ايؿطن١ ْػأ , ؾٝهٕٛ ضبايًُػتأَٔ بعس َس٠ َٔ ايعكس

يًُػتأَٔ َجٌ َا زؾع٘ شلا ٜهٕٛ ضبا ْػأ ؾك٘, ٚعكس ايتأٌَ ؾٝ٘ أنٌ 

 ؾُاشا قسَت ايؿطن١ يًُػتأَٔ ست٢ تأخص َٓ٘ ٖصا ,َاٍ ايٓاؽ بايباطٌ

إاٍ؟!! ٚٗ ايتأٌَ بٝ  ايسٜٔ بايسٜٔ ٚٗ ايتأٌَ اٱيعاّ َا مل ًٜعّ ب٘ 

ايؿطع ٚٗ ايتأٌَ ايطٖإ ٗ غرل َا ْكت ايؿطٜع١ دٛاظ ايطٖإ ؾٝ٘ 

 .                                                                  ٚنٌ ٚاسس٠ َُٓٗا تهؿٞ يتشطِٜ ايتأٌَ

ٌَ ؾ٬ ٜكح ٭ٕ أٍ بإكًش١ إطغ١ً ع٢ً دٛاظ ايت٫أَا ا٫غتس    

إكًش١ إطغ١ً عٓس ايكا٥ًٌ بٗا ٖٞ ايٛقـ ايصٟ ٥٬ِٜ تكطؾات 

ٚيهٔ مل ٜؿٗس ي٘ زيٌٝ َعٌ َٔ ايؿطع با٫عتباض أٚ  ايؿطع َٚكاقسٙ,

ٚوكٌ َٔ ضب٘ اؿهِ ب٘ دًب َكًش١ أٚ زؾ  َؿػس٠ عٔ  اٱيػا٤,

ايؿطع بايٓكٛم ايساي١ ع٢ً سطَت٘  ٚايتأٌَ َكًش١ أيػاٖا  ايٓاؽ

 .                                                                                  ٚايكُاض ٚايطٖٔ ٚأنٌ أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ ٚغرل شيو َٔ ايػطض

ٚا٫غتس٫ٍ ع٢ً دٛاظ ايتأٌَ بأْ٘ َٔ عكٛز إهاضب١ ؾعكس إهاضب١     

قاسب   ؾٝسؾ   إ أسسُٖا َاي٘ ٚاٯخط ببسْ٘ ٚعًُٖ٘ٛ إٔ ٜؿذلى اثٓ

ٚضأؽ   ي٘ ٗ َاي٘ َكابٌ ْػب١ َع١ٓٝ َٔ ايطبح إاٍ َاي٘ إٍ آخط يٝعٌُ

ايتأٌَ قػ٘ إاٍ ٗ إهاضب١ مل ىطز عٔ ًَو قاسب٘ أَا ٗ ايتأٌَ 

ٚضبح إهاضب١ ٜكػِ  ٜسؾع٘ إػتأَٔ ٜكبح ًَها يؿطن١ ايتأٌَ, ايصٟ

ؾايؿطن١  ب ٚقاسب إاٍ بٓػب١ ١ٜٛ٦َ َع١ٓٝ أَا ٗ ايتأٌَبٌ إهاض

٫ٚ تعڀٞ إػتأَٔ إشا ٚق  ي٘ اـڀط إ٫ َبًؼ ايتأٌَ  تػتجُط إاٍ,

َٚٔ ٖٓا ٫ ٜٛدس يس٣ َبٝشٞ ايتأٌَ ايتذاضٟ زيٌٝ قشٝح
(02)

                                                                               .      

 ايذلدٝح ٚاقذلاح ايبسٌٜ:       

َٚٔ ٖٓا ٜذلدح ضأٟ ْٗٛض ايعًُا٤ ايكا٥ًٌ عط١َ ايتأٌَ ايتذاضٟ       

ؾؿٞ ايتأٌَ َع٢ٓ ايكُاض ٚايطٖإ ٚإٝػط, يتعًك٘ ع٢ً خڀط قس ٜك  

ٚٗ ايتأٌَ غطض ؾاسـ ٚدٗاي١ ؾ٬ ٜسضٟ أٟ َٔ إػتأَٔ  ٚقس ٫ ٜك ,

ٚٗ  ا٤ ايعكس َٔ غٝأخص َٚٔ غٝعڀٞ.ٚايؿطن١ ايتأٌَ عٓس إْؿ

ايتأٌَ إعڀا٤ َاٍ يًشكٍٛ ع٢ً َاٍ عٓس ايتعطض يًدڀط ٚٗ ٖصا ضبا 
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ايٓػ١٦ٝ إشا نإ َا غٝأخصٙ إػتأَٔ َجٌ َا زؾ  ٚضبا ؾهٌ إشا أخص 

 . إػتأَٔ أنجط ٖا زؾ  إٍ غرل شيو َٔ احملطَات

٘ ٗ قؿشات ٗ اؿكٝك١ َٛنٛع ايتأٌَ ايتذاضٟ ٫ ٜٛؾ٢ سكٚ      

ق٥٬ٌ بٌ اؿٜ ايصٟ ٜػتشك٘ ٖٛ ايطغا٥ٌ ا٭ناز١ّٝ أٚ َٓاقؿت٘ 

ٚزضاغت٘ ٗ ايٓسٚات ٚإ٪ُطات ٚاجملُعات ايع١ًُٝ ْٛطا ٭ُٖٝت٘ ٚايصٟ 

ٜٛٗط بعس ايٓٛط ٗ أزي١ ايؿطٜكٌ إٔ إصٖب ا٭قطب إٍ ايكٛاب ٖٛ 

َط٠ ٚايطٖإ إصٖب ايكا٥ٌ عط١َ ايتأٌَ ايتذاضٟ يتعًك٘ بايهطض ٚإكا

ّٚهٔ اقذلاح بسٌٜ عٓ٘ ٖٚٛ َا اقڀًح  ٚنصا اؾتُاي٘ ع٢ً ايطبا بٓٛعٝ٘,

ع٢ً تػُٝت٘ ؾكٗا٤ ا٫قتكاز بايتأٌَ ايتعاْٚٞ اٱغ٬َٞ, ايصٟ ٜكّٛ 

             .ع٢ً َبسأ ايتعإٚ ٚايتدلع

 ٌتاٟر البشح:

 أ٫ٚ: تٍٛ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ تعطٜـ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٚقؿ٘ بأْ٘ عكس

ًٜتعّ َكتهاٙ ططؾإ ع٢ً إٔ ٜؿ  أسسُٖا يٰخط َبًػا َايٝا عٓس ٚقٛع 

              اؿازخ أٚ ؼكل اـڀط إبٌ ٗ ايعكس َكابٌ قػ٘ َايٞ.                                                                         

ضناْا ث٬ث١ ٖٞ ثاْٝا: اؾذلٙ ؾكٗا٤ ايكإْٛ ع٢ً إٔ يًتأٌَ ايتذاضٟ أ

ايعاقسإ إأَٔ ٚإأَٔ ي٘, ٚايكٝػ١ إتُج١ً ٗ اٱهاب ٚايكبٍٛ, ٚقٌ 

ايعكس أٚ إعكٛز عًٝ٘ ٖٚٛ ع١ًُٝ ايتأٌَ, ٜٚؿتٌُ ٖصا ا٭خرل ع٢ً 

 عٓاقط َه١ْٛ ٖٚٞ اـڀط ٚايكػ٘ َٚبًؼ ايتأٌَ.

ٜٓٛط  ثايجا: يًتأٌَ ايتذاضٟ تكػُٝات عس٠ عػب ا٫عتباضات ٚايعٚاٜا اييت

إيٝ٘ َٔ خ٬شلا, ٚتتًدل ٗ فًُٗا ٗ ايتأٌَ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ ٚإُتًهات, 

 ٌَ ع٢ً إػ٦ٛي١ٝ ػاٙ ايػرل.                                                                       أٚايتأٌَ ع٢ً اؿٝا٠, ٚايت

ؾسٜسٜٔ, ضابعا: تٓاٍٚ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ايتأٌَ ايتذاضٟ بعٓا١ٜ ٚسطم 

سٝح عاؾٛا ْٝ  قٛضٙ ٚأؾهاي٘, ٚاْكػِ ٖ٪٤٫ ايؿكٗا٤ إٍ ؾطٜكٌ, أَا 

ايؿطٜل ا٭ٍٚ ؾكس أداظ ايتأٌَ ايتذاضٟ ٗ بعض قٛضٙ زٕٚ غرلٖا, 

أَا , ٚايبعض أداظٙ َڀًكا نايؿٝذ عًٞ اـؿٝـ ثِ تطاد  عٔ قٛي٘

ْك١ًٝ نٌ ؾطٜل َُٓٗا إٍ أزي١  َػتس٫هعٙ ايؿطم ايجاْٞ ؾكس َٓع٘ ٚمل 

 ٚعك١ًٝ.
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خاَػا: إٕ ايؿبٗات ايعايك١ بايتأٌَ ايتذاضٟ نؿب١ٗ ايكُاض ٚايطٖإ 

ٚإٝػط ٚايػطض ٚغرلٖا ٚتأثرلٖا ع٢ً إأَٔ تػتسعٞ َٓ  َجٌ ٖصٙ 

 إعا١ًَ ٕٚا تًشك٘ َٔ أنطاض بإتعاًٌَ.

غازغا: َٔ خكا٥ل ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ق٬سٝتٗا يهٌ ظَإ َٚهإ, 

اغتكط ؼطّ٘ يس٣ نجرل َٔ ايؿكٗا٤, يهٔ ؾطٜعتٓا  ؾايتأٌَ ايتذاضٟ

ٌ ايتعاْٚٞ ٚايتهاؾًٞ اٱغ٬َٞ ايصٟ َايػطا٤ عٛنتٓا بايبسٌٜ, ٖٚٛ ايتأ

 ٜكّٛ ع٢ً َبسأ ايتعإٚ ٚايتدلع ٚايتهاؾٌ. 

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

ض اؾٌٝ, ( ابٔ ؾاضؽ, َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١, ؼكٝل: عبس ايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ, زا0) 

(, ٚابٔ َٓٛٛض اٱؾطٜكٞ, يػإ 0/033ّ(, )0990ٖـ/0200(, )0برلٚت, ٙ)

 (.                                                             03/50ّ(, )0923ٖـ/0372(, )0ايعطب, زاض قازض, برلٚت, ٙ)

( َطته٢ ايعبٝسٟ, تاز ايعطٚؽ, ؼكٝل: عًٞ ؾرلٟ, زاض ايؿهط, برلٚت, 5)

 (.                                                                 00/53ّ(, )0992ٖـ/0202)

( ز.قاحل ٓٝس ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚزٚضٖا ٗ ايت١ُٝٓ ا٫قتكاز١ٜ 3)

 .337ّ(, م 5110ٖـ/0259(, )0ٚا٫دتُاع١ٝ,زاض ايٓٛازض, غٛضٜا, ٙ)

ّ, ٖٚٛ ْؿؼ ْل إاز٠ 0972ٕ إسْٞ اؾعا٥طٟ يعاّ َٔ ايكاْٛ 109( ْل إاز٠ 2)

 ّ.0920يعاّ  030َٔ ايكإْٛ إسْٞ إكطٟ ضقِ:  727

َٚا بعسٖا, ٚعًٞ أٓس  323( قاحل ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬, م2)

( قطّ, 0ايػايٛؽ, َٛغٛع١ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إعاقط٠, َهتب١ زاض ايكطإٓ, ٙ)

, َٚا بعسٖا, ٚعجُإ ؾبرل, إعا٬َت إاي١ٝ 332ّ(, م5112ٖـ/0251)

, ٚقُس َكڀؿ٢ 99ّ(, م0993(, )0إعاقط٠, زاض ايٓؿا٥ؼ, ا٭ضزٕ, ٙ)

ايؿٓكٝڀٞ, زضاغ١ ؾطع١ٝ ٭ِٖ ايعكٛز إاي١ٝ إػتشسث١, َهتب١ ايعًّٛ 

    (.                                210/م5ّ(, )5110ٖـ/0255(, )5ٚاؿهِ, إس١ٜٓ, ٙ)

, ٚعجُإ ؾبرل, 373( ز.عًٞ أٓس ايػايٛؽ, َٛغٛع١ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ, م1)

 .                            327, ٚقاحل ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ, م015إعا٬َت إاي١ٝ إعاقط٠, م

( ز. قُس َكڀؿ٢ ايعضقا ٗ نتاب٘ ْٛاّ ايتأٌَ, سكٝكت٘ ٚايطأٟ ايؿطعٞ ؾٝ٘, 7)

ّ(, ٚاؾذلٙ ؾٝ٘ 0992(, )2, َ٪غػ١ ايطغاي١, برلٚت, يبٓإ, ٙ)زضاغ١ َكاض١ْ

 خًٛٙ َٔ ايطبا.

َٚا  301( ز.عًٞ أٓس ايػايٛؽ, َٛغٛع١ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إعاقط٠, م0) 

 بعسٖا. 

 َٚا بعسٖا.  320( ز.قاحل أٓس ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬, م 9)



(89) 

 (02) االجتهـــاد العدد قسم الدراسات القانونية والشرعية  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ك٘ اؿٓؿٞ, زاض إسٝا٤ ايذلاخ ايعطبٞ, برلٚت, ( ابٔ عابسٜٔ, ساؾ١ٝ ضز احملتاض ٗ ايؿ01)

 (.                  521 – 529/م3)

َٚا بعسٖا,  300( ز.عًٞ أٓس ايػايٛؽ, ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إعاقط٠, م00)

 َٚا بعسٖا.                                         320ٚز.قاحل ٓٝس ايعًٞ, إ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬, 

(, ٚأبٛ زاٚز ٗ غٓٓ٘ 0023/بطقِ 3٘ َػًِ ٗ قشٝش٘, نتاب ايبٝٛع )( أخطد05)

 (.                                        5/739(, ٚابٔ َاد٘ )5/507(, ٚايٓػا٥ٞ ٗ غٓٓ٘ )5/550)

 غٛض٠ إا٥س٠ .                                                                    91( اٯ١ٜ 03)

, 023ّ(, م5115(, )0ز.أٓس غامل ًَشِ, ايتأٌَ اٱغ٬َٞ, زاض ا٭ع٬ّ, ٙ) (02)

, َٚٛغٛع١ ايكهاٜا ايؿك١ٝٗ إعاقط٠, 327ٚإ٪غػات إاي١ٝ اٱغ١َٝ٬, م

 .       377م

, 5112ّ, ايڀبع١ ا٭ٍٚ ,زٴبٞ ,زاض ايكًِ ,عًِ أقٍٛ ايؿك٘, ز. قُس ايعسًٝٞ( 02)

َ٪غػ١ ايطغاي١  ,أقٍٛ ايؿك٘ايٛدٝع ٗ  ,ز. عبس ايهطِٜ ظٜسإ, 25ٚم

, عًِ خ٬ف عبس ايٖٛابٚ ,092م, ّ(5111) ,ٖـ0250 ,ايڀبع١ ايػابع١

 زاض, ايؿك١ٝٗ ايه١ًٝ ٚايهٛاب٘  يكٛاعس, اؾبرلس قُ, ٚ 015م, أقٍٛ ايؿك٘

سػٔ ٚايؿٝذ  ,502م , 5111ّ ,ٖـ0251 ,ايڀبع١ ا٭ٍٚ ,ا٭ضزٕ ,ايٓؿا٥ؼ

, ّ(5113 -ٖـ 0253, )ايڀبع١ ا٭ٍٚ ,زاض ايػ٬ّ, ي١ٝإا ؾك٘ إعا٬َت, أٜٛب

  .531م


