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 : ملخص

ُُت الُالخُت الٓاثمت نلى نٓىص الخ٘غ واإلاؼاعنت  ْاهىها  حهاوي لاؾخًالالث الْى

ىص ِ في الجؼاثغ ؾببذ شلال، واإلاؿاْاة مً خالت ٗع خاٛ صون ، ملخىقا إلااؾؿت الْى

ُي اإلاهخبرجدُٓٔ اْخطاصًاث هظا ألازحر مً زالٛ الخىمُت  و الْى وهى ما ٌؿخىحب ، والَغ

وجغحمت طلٚ في  جُهُال لها مً زالٛ لاؾخُاصة مً ؤخٙام نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ

حر ، شٙل نٓض انخماص بًجاعي ألضٛى مىٓىلت جخهلٔ باليشاؽ الُالحي وهى ما ًخؿلب جَى

ُت اإلاىاؾبت هُت واإلاطَغ هت ؤلاؾالمُت ومً والتي جخسظ مً ؤخٙام الش، البِئت الدشَغ َغ

ِ ومطلخخه الُػلى ؤؾاؾا لها.  مٓخػُاث الْى

ُُت: كلماث مفخاحيت ُت  - مؿاْاة- مؼاعنت  - خ٘غ – اؾخًالالث ْو بِئت مطَغ

هُت مىاؾبت م٘دؿباث  -نٓض انخماص بًجاعي للمىٓىالث - بحاعة مىتهُت بالخملُٚ - وحشَغ

ُُت.   ْو

Abstract:  

The agricultural wakfs exploitations which legally based on emphyteutic 

lease and lease to compliant andpartial cloning contract suffering from a 

recession, that's what caused the damage for the waqf foundation, hindered 

the realization of the savings of these last by the development and the good 

income of wakf, which requires an activation taking advantage of the 

provisions of the leasing end by ownership, this translates into a credit-lease 

contract related to an agricultural activity, which requires the provision of 

the appropriate legislative and banking environment , which are based on the 

provisions ofthe Islamic shariah and the requirements and the best interests 

of the waqf. 

Key words: wakfs exploitations  - Emphyteutic lease - lease to 

compliant - partial cloning contract- An appropriate banking and legislative 
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environment- Leasing end by ownership- a movables credit-lease contract -
Wakfs gaining. 

Résumé: 

Les exploitations agricoles des wakf qui est légalement basées sur bail 

emphytéotique et bail à complant et contrat de colonage partiaire souffrant 

d'une récession, c'est ce qui a causé les dégâts pour la fondation de wakf , 

entravé la réalisation des économies de ces dernières par le développement et 

le bon revenu de wakf, qui nécessite une activation en profitant des 

dispositions de bail se termine par la propriété , cela se traduit par un contrat 

de crédit-bail lié à une activité agricole, ce qui nécessite la mise en place 

d'un environnement approprié législatif et bancaire,qui sont basés sur les 

dispositions de la charia islamiqueet les exigences et le meilleur intérêt du 

waqf. 

Mots-clés: exploitation de wakf- bail emphytéotique - bail à complant - 

contrat de colonage partiaire- un environnement approprié législatif et 

bancaire- bail se termine par la propriété- contrat de crédit-bail mobilier- 

Gains de wakf. 

 : مٓضمت

و ًد٘مها ، ؤحمهذ ٗل الشىاهِض وصلذ ٗل الضالثِل نلى ؤن لٙل ؤمِت هاقِم  بدشَغ

ا مغ مً الؼماِن لم جِدض نلى وؤًُٖض ؤن ؤمت ؤلاؾالِم ومهم، لُُغػ مً الؿماث ما ًسطها

 ِٛ ِّ الضنىة ، هظا الخِ٘م بإي خاٛ مً ألاخىا َمً ؤصّ الجىاهغ اإلاضنى بلحها في هظا الؿُا

اِن جٓغبا بظلٚ لغّبِ ؤلاوؿاِن  ِٛ ، للبِر وؤلاخؿاِن والطضِْت والهَغ جبإع وحهالى طو الجال

ً في هظا ؤلاؾاعِ ، وؤلاٖغاِم  ـُ مهما ؤزظ مً الى ، وال مغاء في ؤن ؤبغػ الهىاٍو  ؤو الُخْب
ُ

ِْ

 الدؿمُِت وبإِي لؿاِن.

 لبني ؤلاوؿاِن 
ً
ُٛ هكغا لضوعِه زضمت ِ ما ٌؿخضعي للظٖغ مٓا ِت ، بن للْى َهى حجُغ ػاٍو

ِٛ ، في هظا اإلآاِم  احخمانُت ، جدُٓٓا للخىمُِت الشاملِت مهما ؤزظث مً الشِٙل وألاشٙا

ِِ وألابهاِص   بخهضص الىقاث
ً
 ، ٗاهذ ؤو اْخطاصًت

َ
ٌُ الخاحت  ٌؿب

ً
ت ؾابها ٗاهذ لاؾخمغاٍع وإلاا 

 
َ
ِ ًىاػيها مً هظا الجاهِب ، ؤلاوؿاهُت  لُه واللؼوُم خ٘مهُ ، َةن الْى

ٌ
 زطىضُت

ُ
، َاألبضًت

 لخلٚ الخاحاِث  بُض ؤهه مً حاهٍب آزغ َةن الخًحَر 
ٌ
ونلُه ًٙىن ، والؿحَر هدَى الخؿىَع ضُت

اِث  ِ ؾحرا بإنُاهه، مً باب ألاولٍى غ الْى ُِت نىع الجمىِص. جؿٍى  اإلاسخلُِت هدى الخٖغ
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وهى التزام ؾبُعي ًخدمله مً له والًت ، بصعاٖه َٙان وال ػاٛ طلٚ مٓخض ى ًيبػي

ِ والؿلؿت في لًت الىغو ، الىاقغ في لًت الُٓه الشغعي، ؤلاشغاٍ نلى ؤنُان الْى

الٕ زم بن مً ؤٖثر الهٓىص اإلاخاخت في باب اؾخًالٛ واؾدثماع وجىمُت ؤم، الٓاهىوي

ِ ِ، نُٓض ؤلاًجاع، الْى بط ، بانخباعه ؤبغػ مهاملت حؿخىنب بؿبُهتها ؤمالٕ الْى

ُو ، جخىأَ مو زطاثطه ْاهىها وحؿخجُب إلآخػُاجه شغنا وما لاهخُام بال زُـ َع

اؾـ للخىأَ اإلاؿلىب.  ًبرػ طلٚ لاؾدُهاب ٍو

جها نلى غىء ؤخٙام نٓض ؤلاًجاع غػ بزم بن مً ؤ هجض نٓض  ،الخُل التي جم جسٍغ

بط ؤضبذ له ؤؾؿا ًٓىم نلحها ؤْل ما ًٓاٛ نجها ؤنها بؿابو  ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ

ب ًجهل له هكام ْاثم بظاجه ولٓض ؤزظ هكام ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ خحزا زابخا في ، مٖغ

بط ججاوػ جلٚ الخضوص اإلاىغىنُت للمهاملت الهٓضًت البؿُؿت ، بؾاع اإلاهامالث اإلاهاضغة

لُت بالضعحت ألاولىوب ت بالخبهُت، هما ًدمل في ؾُاجه ؤبهاصا جمٍى مما ٌؿخىي ، وجىمٍى

زم ، ًىه٘ـ بًجابا نلى الىاْو الخىمىي بطُت نامت الٓٛى مهه ؤن هظا الىكام طو ؤزغ

هت ؤلاؾالمُت  بهه مً ؤٖثر ألاهكمت اإلاهمٛى بها لضي اإلاطاٍع التي ججهل مً ؤخٙام الشَغ

 مغحها لها.

ُُت الُالخُت نلى وحه الخطىصمً هاخُت ؤ ؤزظث ، زغي َةن لاؾخًالالث الْى

ىصا ملخىقا في صهُا الىاْو ُُت اإلاخىزاة، حهٍغ ٗع ، اوه٘ـ ؾلبا نلى نحن الخىمُت الْى

وال ٌهخبر ، وطلٚ ال لص يء ؾىي لخٓلُضًت نٓىصها نلى يغاع الخ٘غ واإلاؼاعنت واإلاؿاْاة

هت ؤلاؾالمُت الؿمداءَماصًتها مشٙاة ، طلٚ ْضخا في ؤخٙامها واهما ٖشِ واْو ، الشَغ

ىم ِ مً ٍع ولهضم مىاٖبتها ، الهمل بها نلى احؿامها بالجمىص لٓلت ما جضعه لظمت الْى

 لغوح الهطغ اإلاؿبىيت بمٓخػُاث الخىمُت اإلاؿخضامت. 

للمىغىم مً زالٛ ؾغح ومً هىا ًإحي هظا البدث ٖمداولت لبىاء عئٍت جطىعٍت 

 : وطلٚ ْطض بلىى نضة ؤهضاٍ ًمً٘ جلخُطها َُما ًلي، طاصًتاْخمٓاعبت ْاهىهُت 

لي -  ُُت الُالخُت  اْتراح جبني همىطج نٓضي جمٍى ٌؿمذ بخُهُل لاؾخًالالث الْى

 ، اؾخُاصة مً ؤخٙام نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ، الخٓلُضًت

ُت  - هُت واإلاطَغ  ، الالػمت للخؿبُٔاإلاخاخت و اؾخهغاع البِئت الدشَغ
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جؿض في قل بؾاع ًدترم مٓ للخؿبُُٔان الُُُ٘ت اإلاىاؾبت ب - ِ ٍو خػُاث الْى

 مطلخخه الُػلى، 

ِ مً وعاء جبني هظا  - وفي نهاًت اإلاؿاٍ ٖشِ اإلا٘دؿباث اإلادٓٓت لطالح الْى

لي الىمىطج  .الهٓضي الخمٍى

ًخؿلب مً باب ؤولى لاهؿالّ مً ، ؤُٖض ؤن بلىى ما ًخؿلو بلُه هظا البدث

ٛ بشٙالُت جدؿ ُُت الُالخُت  صنمُُُٖت : اءٛ خى ٓا آللُت ؤلاحاعة لاؾخًالالث الْى َو

 ؟ ومضي َانلُت طلٚ اإلاىتهُت بالخملُٚ

اإلاىغىم بلى  مؾُٓؿ، ججؿُضا لهاجه ؤلاشٙالُت وؾهُا للىضٛى بلى هخاثج مُُضة

ُُت  خُث ًسطظ ألاٛو لضعاؾت الخُٓٓت الهٓضًت لٙل مً لاؾخًالالث، مبدثحن الْى

في خحن ًسطظ الثاوي لضعاؾت الُُُ٘ت اإلاىاؾبت ، الُالخُت وؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ

ُُت الُالخُت.  إلؾٓاؽ اخٙام ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ جُهُال لالؾخًالالث الْى

الحقيقت العقدًت لالسخغالالث الىقفيت الفالحيت : املبحث ألاول 

 ولإلحارة املنتهيت بالخمليك

ُُت الُالخُت الضعاؾت في هظا اإلآامحؿخىح هكغا للُٓمت ، ب لاؾخًالالث الْى

ُُت الُالخُت مً حهت ولخٓلُضًت الهٓىص الىاعصة ، لاْخطاصًت التي جدؿم بها ألاعع الْى

وطلٚ في ، ألامغ الظي ًخؿلب بنؿاء هكغة نلى خُٓٓت جلٚ الهٓىص، نلحها مً حهت ؤزغي 

، ٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ في زاوي اإلاؿالبلُدؿنى بُان خُٓٓت ن، ؤٛو اإلاؿالب

ُي في هظا اإلآام.  بانخباعها مىؿلٔ نملُت الخُهُل الْى

 الحقيقت العقدًت لالسخغالالث الىقفيت الفالحيت: املطلب ألاول 

ُي الُالحي ، زالزت نٓىص اؾخًاللُت جبىاها اإلاشغم الجؼاثغي في باب لاؾخًالٛ الْى

والتي حهخبر في حىهغها نٓىصا هابهت مً ، ونٓض اإلاؿاْاة تنٓض اإلاؼاعن، نٓض الخ٘غ

ٙىن ، اإلاخإضلت في ٖخب ؤهل الُٓه نلى اإلاظاهب ألاعبهت زطىضا، اإلاشٙاة الشغنُت ٍو

زم خُٓٓت نٓضي اإلاؼاعنت ، مً الخطُِ بُان خُٓٓت نٓض الخ٘غ في ؤٛو الُغوم

 واإلاؿاْاة في زاوي الُغم.
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 حقيقت عقد الحكر: الفرع ألاول 

بالغحىم ، ًٙىن مً الالثٔ بنؿاء هكغة نلى نٓض الخ٘غ مً الىاخُت الشغنُت

زم بُان مضلىله ، وطلٚ في ؤٛو الىٓاؽ، إلاسخلِ ٖخب الُٓه نلى اإلاظاهب ألاعبهت

ت الطىعة الخىكُمُت لهظا الهٓض نىض اإلاشغم الجؼاثغي  وطلٚ في زاوي ، الٓاهىوي إلاهَغ

 الىٓاؽ.

 : عقد الحكر شرعا -ؤوال

ولهل هظا عاحو ل٘ثرة ألاخٙاع ، َٓهاء اإلاظهب الخىُي، ر الُٓهاء جىاوال للخ٘غمً ؤٖث

ذ اهدشاعا واؾها للمظهب الخىُي ومً بحن ما وعص نجهم في شإن ، في ألامطاع التي نَغ

ٓا إلاا ًلي، الخ٘غ ت لا »: ما ْاله ضاخب عص اإلادخاع َو ؾخدٙاع ؤضل الخ٘غ اإلاىو، وفي الخحًر

ٗاهذ ألاعع ، بٓاء ألاعع مٓغعة للبىاء والًغؽ ؤو ألخضهمانٓض بحاعة ًٓطض به اؾد وبطا 

وبطا حاػ َالكاهغ ؤن خ٘غه ًٙىن نلى اإلاؿخإحغ ما ، مدخ٘غة وبنى َحها مسجضا َةهه ًجىػ 

صامذ اإلاضة باُْت َةطا اهٓػذ ًيبػي ؤن ًٙىن مً بحن ماٛ الخغاج وؤزىاجه ومطالح 

الخ٘غ نٓض »: إلاهنى الخ٘غ ْاثالٖما وعص نً ضاخب الطىٍى بُاهه  (1)«اإلاؿلمحن

ِ لًغض ي يغؾها والبىاء َحها ؤو ألخضهما هي ، وألاعع اإلادخ٘غة، اؾدئجاع ؤعع الْى

ت التي حهل لها ؤحغة مهُىت ٗل شهغ ؤو ؾىت َى  .( 2)«ألاعع اإلاْى

وبهما مجهم مً طٖغ ، ؤما َٓهاء اإلاالُ٘ت َلِـ لهم حهٍغِ ضٍغذ مباشغ لهٓض الخ٘غ

كهغ طلٚ مما وعص نً ، وهى نٓض زلىا لاهخُام، وفي ؾُاْه ؤشاع للخ٘غ، نٓضا آزغ ٌشبهه ٍو

ِ آًال للخغاب ٍَُ٘غه »: ضاخب الخاشُت انلم ؤن الخلى ًطىع بطىع مجها ؤن ًٙىن الْى

جهل نلُه  ِ إلاً ٌهمغه بدُث ًطحر الخاهىث مثال ً٘غي بثالزحن هطِ َػت ٍو هاغغ الْى

ِ زمؿت نشغ َطاعث اإلاىُهت مشت ت بُجهما َما ْابل الضعاهم اإلاطغوَت مً لجهت الْى ٖر

                                                           
غ ألابطاع، صعاؾت وجدُٓٔ وحهلُٔ،  اهكغ:( 1) مدمض ؤمحن ابً نابضًً، عص اإلادخاع نلى الضع اإلاسخاع شغح جىٍى

اع  الشُش ناصٛ ؤخمض نبض اإلاىحىص، والشُش نلي مدمض مهىع، الجؼء الؿاصؽ، صاع نالم ال٘خب، الٍغ

 .592.ص2003الؿهىصًت، 

ىٍ، ج اهكغ ( 2) غحمت وحهلُٔ، اإلادامي ؤٖغم نبض الجباع، نلي خُضع ؤَىضي، جغجِب الطىىٍ في ؤخٙام الْى

ان، بحروث لبىان،  والخاٖم مدمض ؤخمض الهمغ، غبؿه، ؤبى ًىؾِ خؿً بً البشحر الؿُلىؽ، ماؾؿت الٍغ

 .88اإلا٘خبت اإلاُ٘ت، م٘ت الؿهىصًت، صون ؾىت وشغ، ص
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ذ  اإلاىُهت هى الخلى...وانلم ؤن الهٍغ نىضها بمطغ ؤن ألاخٙاع مؿخمغة لؤلبض وبن نحن َحها ْو

 
ً
ٗالشغؽ َمً اخخ٘غ ؤعغا ، ؤلاحاعة مضة َهم ال ًٓطضون زطىص جلٚ اإلاضة والهٍغ نىضها 

ِ بزغاحه، مضة  .( 1)«ومػذ َله ؤن ًبٓى ولِـ للمخىلي ؤمغ الْى

مثاٛ طلٚ ، ٖما طٖغ بهؼ اإلاالُ٘ت مً اإلاًاعبت نٓىصا ؤزغي بمػمىن نٓض الخ٘غ

ٛ ، "الجؼاء" ونٓض، نٓض "الجلؿت" خطح طلٚ مما طٖغه ضاخب الىىاػ وفي حىاب »: ٍو

حغث ، لشُسىا ؤبي نبض هللا ؾُضي مدمض بً الشُش ؤلامام ؾُضي نبض الٓاصع الُاس ي

وال ًسغحه هاغغ الخبـ لُضزل يحره ونلى طلٚ  الهاصة ًٙىن مالٚ الجلؿت ًسخظ بها

...وؤحاب ، لازخطاص التزم طو الجلؿت ال٘غاء ما صامذ مىانُىه َحها ؾىاء نمغها ؤم ال

حؼاء ألاخباؽ نلى الخبُٓت َةطا جمذ ؾىت ال٘غاء : شُش شُىزىا ؾُضي مدمض ابً ؾىصة

وجلؼمه  الٓلو لًغؾه وبىاثه َال ٖالم لىاغغ الخبـ وبن ؤعاصه الىاغغ َلِـ له وؤعاص اإلا٘تري 

ت والبطغ والخبرة بظلٚ  ت بحن الىاؽ بما ًٓىله ؤهل اإلاهَغ بناصة نٓضة ؤزغي للمضة اإلاإلَى

ٗالهشٍغً ؾىت  ل  مً ال٘غاء لٙل ؾىت ...بن ألاخباؽ حغي الهمل ب٘غاء ؤعغها ألامض الؿٍى

وهى الجاعي في نٍغ الىاؽ باؾم الجؼاء ونلُه ًؿلٓىهه في  وهدىها للبىاء والًغؽ

 .(2)«ٖإعع الؿلؿان وهي ألاعع اإلاسؼهُت وهى مدمٛى نلى الخبُٓت، اؾخهمالهم

بال ؤن مجهم مً ، ؤما في الُٓه الشاَعي َخٙاص جٙىن هاصعة مىاغو طٖغ الخ٘غ نىضهم

ِ ما ؤْامه اإلا  وحهلىا، ؿخإحغ بالخ٘غجؿّغ له بالؿغح نىض جىاٛو مؿإلت نضم حىاػ ْو

ِ اإلاؿخإحغ  ِ مٓضما ْبل ْو شغؽ الىاِْ اإلااحغ بطا اشترؽ صَو ؤحغة الخ٘غ مً الْى

ِ اإلاؿخإحغ إلاا ، للبىاء ؤو لم ٌشترؽ ؤؾاؾا للٓٛى بصخت ؤو َؿاص ؤلاحاعة اإلآترهت بْى

ِ اإلاد٘غة خطح طلٚ مما وعص نً ضاخبا الخدُت ، ؤْامه مً بىاء نلى ؤعع الْى ٍو

ِ بىاء في ؤعع »...: بط حاء في الخدُت ،والخىاش ي وبَخاء الشمـ بً نضالن ببؿالن ْو

ٍى بطا  ٍى ألنها جلؼمه ٖجىاًت الًٓ اإلاْى و اإلاْى مدخ٘غة بشغؽ ضٍغ ؤحغة ألاعع مً َع

ض ػاٛ  ِ وال ٖظلٚ هدى البىاء بهما الخهلٔ طمت مال٘ه ْو بخه مدل لها لىال الْى ِ بإن ْع ْو

                                                           
مام ؤبي الػُاء ؤلا سخطغ منبض هللا مدمض الخغش ي نلى  يؤبخاشُت نلي الهضوي، بهامش شغح اإلادٓٔ : اهكغ( 1)

تحمؾُضي زلُل، الجؼء الؿابو، الؿبهت الثاهُت، اإلاؿبهت ألا   .79، ص 1891مطغ اإلادمُت، ، بىالّ، ًر

، جدُٓٔ اإلاجلـ الهلمي بُاؽ، الجؼء الثاوي، : اهكغ( 2) الشُش نِس ى بً نلي الخؿني الهلمي، ٖخاب الىىاٛػ

اٍ والشاون ؤلاؾالمُت، اإلامل٘ت اإلاًغبُت،  .273، 271، 270، ص1986 وػاعة ألاْو
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اث الًٓ ْبل ازخُاع الُضاء لم ًلؼم ؾُضه ش يء ولى انهضم مل٘ه َؼاٛ الخهلٔ ولهظا لى م

ِ ولؼم للشغؽ واهٓؿام الؿلب نً  البىاء لم حؿٓـ ألاحغة اإلااغُت َاألوحه صخت الْى

ِ مٓضما نلى يحره  الىاِْ ولى لم ٌشغؽ طلٚ وؤلاحاعة َاؾضة ضٍغ الخ٘غ مً الْى

خه ؤي إلاا ْبل ال ِٗالهماعة ؤو صخُدت ؤزظث مً الىاِْ ؤو جٖغ وحاء في الخىاش ي في ، «ْى

ىله»...": هُـ الؿُاّ " الىحه ؤهه خُث شغؽ ولى لم ٌشغؽ طلٚ وؤلاحاعة َاؾضة ْو

 ِ ِ ٖما هى هكحر مٓابله ؤي  بنضٍغ الخ٘غ مً الْى ض ؤحغة الخ٘غ إلاا ْبل الْى ؤٍع

ض ؤحغجه إلاا بهض  الصخُدت َهى مشٙل وما الُّغ بحن الصخُدت والُاؾضة في طلٚ وان ؤٍع

 ِ  .(1)«َكاهغ لً٘ ما وحه ازخالٍ الطىو اإلاىحب لهضم خؿً الٓابلت ولخُاء اإلاغاصالْى

بط ، وؤزحرا َٓض طٖغ بهؼ الخىابلت الخ٘غ وؤحاػه في ألاعع وفي الضاع نلى خض الؿىاء

ؿخيخج طلٚ مما ؤَتى به ابً ، ٌؿخدل بْامت بىاء نلى ألاعع شٍغؿت صَو ؤحغة الخ٘غ َو

ٗاها ؤو شِئا: مؿإلت»: جُمُت عخمه هللا بط ْاٛ ٌؿخدل ، َُمً اؾخإحغ ؤعغا وبنى َحها صاعا ؤو ص

َهل ًجىػ ، ونلُه خ٘غ في ٗل شهغ صعهم وهطِ، إلا٘غي نشٍغً صعهما ٗل شهغ بطا ٌهمغ

ِ اإلالٚ نلى اإلاسجض؟ ، للمؿخإحغ ؤن ٌهمغ مو ما ْض نمغه مً اإلالٚ مسجضا هلل ْى ٍو

ُه مسجضا ؤو يحر الجىاب ًجىػ ؤن ًِٓ البىاء الظي بىاه في ألا  عع اإلاؿخإحغة ؾىاء ْو

مسجض وال ٌؿٓـ طلٚ خٔ ؤهل ألاعع َةهه متى اهٓػذ مضة ؤلاحاعة وانهضم البىاء ػاٛ 

ِ ٗان مسجضا ؤو يحر مسجض، خ٘م الْى وما صام البىاء ، وؤزظوا ؤعغهم َاهخُهىا بها، ؾىاء 

ِ نلى عبو، ْاثما َحها َهلُه ؤحغة اإلاثل ، ؤو الغبو، نهضمذ الضاعزم ا، ؤو صاع مسجض، ولى ْو

ِ الهلى ال ٌؿٓـ خٔ مالٕ الؿُل ِ البىاء ال ٌؿٓـ نلى مالٕ ، َةن ْو ٖظلٚ ْو

ِ ٗل ؾىت بضعهمحن وؤًػا الضاع اإلاظٗىعة انهضمذ» : وؤغاٍ، «ألاعع ، َإخ٘غها هاغغ الْى

 .(2)«وؤحغها في الؿىت بسمؿحن صعهما َُصح هظا ؤلاخٙاع، َهمغها اإلاؿخإحغ

                                                           
الشُش ؤخمض بً الٓاؾم الهباصي، جدُت اإلادخاج بشغح اإلاجهاج، بهامش خاشُت الشُش اهكغ: نلى الخىالي،، ( 1)

الشاَعي،  نبض الخمُض الشغواوي، مو الخدُٓٔ للخاشُت مً ْبل اإلادٓٔ شهاب الضًً ؤخمض ابً حجغ الهُخمي

ت ال٘بري، مطغ، صون ؾىت وشغ، صالجؼء الؿاصؽ، مؿبهت مطؿُى مدمض ضاخب اإلا  .241٘خبت الخجاٍع

اهكغ: ؤلامام الهالمت جٓي الضًً ابً جُمُت، الُخاوي ال٘بري، جدُٓٔ، مدمض نبض الٓاصع نؿا ومطؿُى نبض ( 2)

 .242، 237، 236، ص1987الٓاصع نؿا، اإلاجلض الغابو، الؿبهت ألاولى، صاع ال٘خب الهلمُت، بحروث لبىان، 
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 : ر قانىناعقد الحك -ثانيا

ِ وطلٚ هى الًالب حهل اإلاشغم ولٓض ، (1)لؿاإلاا اعجبـ نٓض الخ٘غ بهٓاعاث الْى

ُُت الُالخُت مً خُث ألاضل ، الجؼاثغي نٓض الخ٘غ آلُت اؾخًاللُت لؤلعاض ي الْى

ت لخلٚ ألاعاض ي مً خُث اإلآطض ت جىمٍى وجبنى هظا الهٓض ابخضاء مً ؾىت ، اؾدثماٍع

ش حهضًل ْاهىن  2001 اٍجاٍع وطٖغ ، وهى خ٘م نام له، وحهله مً حيـ ؤلاحاعة، (2)ألاْو

ِ، ؤّماعاث جضلل نلى طلٚ وهي ؤحغة ، ؤهمها ألاحغة اإلاضَىنت هكحر لاهخُام بإعع الْى

ن ألاعع ناؾلت يحر طاث ؤٍٗل بِىما انخبر شغؽ ٗى  (3)مثل ال يبن َحها ًػُِ البهؼ

 ًيبػي جدٓٓه لجىاػ الهمل بالخ٘غ .  ىمٓخض 

ٓا إلاا ًلي، لٚ مما حاء في خُٓٓت الىظ نىض اإلاشغمًخطح ط  ًمً٘ ؤن حؿدثمغ »: َو

ت الهاؾلت بهٓض الخ٘غ الظي ًسطظ بمىحبه حؼء مً  َى نىض لاْخػاء ألاعع اإلاْى

ألاعع الهاؾلت للبىاء و/ؤو للًغؽ إلاضة مهُىت مٓابل صَو مبلٌ ًٓاعب ُْمت ألاعع 

ذ ببغام الهٓض مو التزام اإلاؿدثمغ  ت ْو َى بضَو بًجاع ؾىىي ًدضص في الهٓض مٓابل  اإلاْى

خٓه في لاهخُام بالبىاء و/ؤو الًغؽ وجىعٍثه زالٛ مضة الهٓض مو مغاناة ؤخٙام اإلااصة 

م  25  . (4)«واإلاظٗىع ؤناله، 27/04/1990اإلااعر في ، 10-91مً الٓاهىن ْع

ٗان »: اإلاظٗىعة جٓض ي بما ًلي 25مو الهلم ؤن اإلااصة  ، ؤو يغؾاٗل حًُحر ًدضر بىاء 

ت َى ٗان هىم طلٚ الخًُحر...، ًلخٔ بالهحن اإلاْى ِ ْاثما شغنا مهما  بٓى الْى ومً ، «ٍو

صون بُان ، هىا ًخطح ؤن اإلاشغم الجؼاثغي اٖخُى ببُان اإلاضلٛى الهام لهٓض الخ٘غ

                                                           
ِ وؾبل اؾدثماعه في الُٓه ؤلاؾالمي والٓاهىن عاحو في طل( 1) ٚ، نبض الغػاّ بىغُاٍ، بصاعة ؤمىاٛ الْى

هت، حامهت الخاج لخػغ  الجؼاثغي، ؤؾغوخت صٖخىعاه، ٗلُت الهلىم لاحخمانُت والهلىم ؤلاؾالمُت، ْؿم الشَغ

 . 117، ص2006باجىت، 

م ( 2) ضة الغؾمُت، نضص ، اإلاخهلٔ باأل 27/04/1991، اإلااعر في 91/10الٓاهىن ْع اٍ اإلاهضٛ واإلاخمم، الجٍغ ْو

م،   .08/05/1991، اإلااعزت في21ْع

ـ، ؤخٙام نٓض الخ٘غ في الُٓه ؤلاؾالمي مٓاعها بما (3) عاحو في هظا اإلاهنى، ضالح بً ؾلُمان بً خمض الخَى

هت والضعاؾاث ؤلاؾال  مُت، حامهت ؤم نلُه الهمل  في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، ؤؾغوخت صٖخىعاه، ٗلُت الشَغ

 .190هجغي، ص 1428الٓغي، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، 

م 02م٘غع  26( اهكغ: اإلااصة 4) م 22/05/2001اإلااعر في ، 01/07، مً الٓاهىن ْع ، اإلاهضٛ واإلاخمم للٓاهىن ْع

م 27/04/1991، اإلااعر في 91/10 ضة الغؾمُت، نضص ْع اٍ، الجٍغ  .23/05/2001، اإلااعزت في 29، اإلاخهلٔ باألْو
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 .ٓه مً الىاخُت الخىكُمُت الخٓىُتُُُٖاث جؿبُ

شغح ؤخٙام نٓض بط اإلاالخل مً الىاخُت الخىكُمُت يُاب همىطج عؾمي و  اضح ًبحن َو

دضص ُُُٖاث الهمل به وطلٚ هٓظ ًدض مً َانلُت هظا الهٓض في جدُٓٔ ، الخ٘غ ٍو

ه بىغو همىطج نام عؾمي لضَتر شغوؽ ًدضص ُُُٖاث ، مٓطضه ٗان ٖظلٚ ًيبػي جضاٖع وإلاا 

ِ في ال، بهٓض الخ٘غ الهمل  جؼاثغ .وطلٚ بمباصعة مً الؿلؿت الؿاهغة نلى شاون الْى

 حقيقت عقدي املزارعت واملساقاة : الثانيالفرع 

مىن نىض ؤهل الُٓه ػت اإلاخمً الهٓىص الثاب، ؤُٖض ؤن نٓضي اإلاؼاعنت واإلاؿاْاة

ٙىن خلُا ، ؾغخا مُطال في مهكم ٖخبهم ذلُٓ التيبل هما مً اإلاهامالث ، يعالشغ  ٍو

 ْبل بُان مضلىلهما ْاهىها.، بالبُان بنؿاء هكغة نجهما شغنا

 : ت واملساقاة شرعااملزارع-ؤوال

ٗامال للمؼاعنت غمً ٖخبهم بِىىا َُه مسخلِ  زطظ ؤهل الُٓه الشغعي بابا 

ُا مخُٔ نلُه وعص في مهكم  ؤلخىاٍل َباليؿبتؤخٙامه اإلاىغىنُت  َٓض وغهىا حهٍغ

ٔ ما ًلي:  ومً طلٚ ما زبذ، ٖخبهم غ َو اإلاؼاعنت نٓض نلى الؼعم ببهؼ »نىض ضاخب الخىٍى

ٗان الهٓضضاخب الضع  بحنو ، «الخاعج ٔ ما ًلي ؤع ٗانها ؤعبهت ؤعع وبظع ونمل»: َو  وؤع

اإلاؼاعنت الهٓض نلى الؼعم » : وفي هُـ ؤلاؾاع زبذ نً ضاخب الجىهغة ْىله، (1)«وبٓغ

ُل مشخٓت مىهٓض الىبي ضلى هللا نلُه  ؿمى مسابغة ألن اإلاؼاعم زبحر ْو ببهؼ الخاعج َو

اإلاؼاعنت نٓض نلى الؼعم »: حهٍغِ بىُـ اإلاػمىن  ولطاخب البدغ ، (2)«وؾلم مو ؤهل زُبر

وؤهلُت الهاْضًً وبُان اإلاضة وعب  ببهؼ الخاعج وجصح بشغؽ ضالخُت ألاعع للؼعانت

ت في الخاعج... آلازغ البظع وحيؿه وخل   .(3)«والخسلُت بحن ألاعع والهامل والشٖغ

                                                           
غ ألابطاع وحامو  اهكغ مدمض بً نلي بً مدمض بً نلي( 1) بً نبض الغخمان الخىُي الخطُٙي، الضع اإلاسخاع شغح جىٍى

غ ألابطاع وحامو البداع في َغوى الُٓه  البداع، وإلادمض بً نبض هللا بً ؤخمض الهؼي الخىُي الخمغجاش ي، شغح جىٍى

، صاع ال٘خب الهلمُت، بحروث لبىان، زلُل  الخىُي، جدُٓٔ وغبـ نبض اإلاىهم  .635، ص2002ببغاهُم، الؿبهت ألاٛو

اهكغ الجىهغة الىحرة نلى مسخطغ الٓضوعي، الجؼء الثاوي، مؿبهت مدمىص بٚ، الٙاثىت بجىاع باب الهالي، ( 2)

 .62هجغي، ص 1301ؾىت 

ٔ شغح ٖجز الضْاثٔ، الجؼء الؿىعي الٓاصعي الخىُي، ج٘ملت البدغ الغاث اهكغ: مدمض بً خؿحن بً نلي( 3)

 .289، ص1997الثامً، الؿبهت ألاولى، صاع ال٘خب الهلمُت، بحروث لبىان، 
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ت في الخغر ؤو »: ُٓطض بهاَاإلاالُ٘ت  نىض ؤما اإلاؼاعنت ت  ؤي، (1)«الؼعم الشٖغ شٖغ

ٗان الخالٍ ، بحن ضاخب ألاعع واإلاؼاعم الهامل و بُجهموبن  بسطىص هظا  ْض ْو

ت، الخُُِ٘ َمجهم مً ْاٛ به ومجهم مً ْاٛ به وباإلًجاع جُُِ٘ ، ؤي ٗىنها شٖغ

ت وؤلاحاعة ؤي، مسخلـ بُض ؤن مجهم مً ًٓٛى بإنها ، ؤن اإلاؼاعنت نٓض مسخلـ بحن الشٖغ

ت ًٌلب  نٓض مسخلـ ِ ؤلامام ابً نَغ ت وما ؤلاحاعة بال جابهت لها وهى مْى نلحها الشٖغ

غي ، عخمه هللا بخًلُب ؤلاحاعة ، مً اإلاالُ٘ت ومجهم الشُش سخىىن عخمه هللا آزغونٍو

ت في اإلاؼاعنت  .(2)نلى الشٖغ

بط عبؿىا اإلاؼاعنت باإلاؿاْاة وبظلٚ ، ؤما باليؿبت للشاَهُت َةن لهم مىهج مسخلِ

مهاملت نلى الؼعم ببهؼ الخاعج والبظع مً »: ونىضثظ حهٍغ بإنها، وبال َالججىػ وجصح 

وبىُـ اإلاػمىن مو ٗىن البظع مً الهامل جٙىن مسابغة وهي يحر حاثؼة ولى جبها « اإلاالٚ

ؤًػا ٖما ؾاع الخىابلت نلى هُـ مىهج الشاَهُت َغبؿىا اإلاؼاعنت باإلاؿاْاة ، (3)للمؿاْاة

ىها بإنها سضمها مٓابل حؼء مهلىم مً الىاججصَو ألاع »: ونَغ  .( 4)«ع إلاً ًؼعنها ٍو

َمً بحن الخهاٍعِ الثابخت نىض ، ؤما اإلاؿاْاة َثابذ مضلىلها ؤًػا نىض ؤهل الُٓه

مهاْضة صَو ألاشجاع وال٘غوم بلى مً ًٓىم بةضالخها نلى ؤن ًٙىن له »: ؤنها ألاخىاٍ

ؤن ًضَو الغحل ٖغمه ؤو خاثـ »: ونىض اإلاالُ٘ت ًٓطض بها، (5)«ؾهم مهلىم مً زمغها

                                                           
ِ، ؤب( 1) ت اإلاىؾىم الهضاًت الٙاَُت  ى اهكغ في هظا الخهٍغ نبض هللا مدمض ألاهطاعي الغضام، شغح خضوص ابً نَغ

ت الىاَُت، جدُٓٔ مدمض ؤبى ألاحُان  ، الؿبهت الشاَُت لبُان خٓاثٔ ابً نَغ والؿاهغ الهمىعي، الٓؿم ألاٛو

 .513، ص1993ألاولى، صاع الًغب ؤلاؾالمي، بحروث لبىان، 

 .514، 513ألٖثر جُطُل اهكغ: هُـ اإلاغحو ص ( 2)

ا بً مدمض بً ؤخمض( 3) ٍغ ا ألاهطاعي، َخذ الىهاب بشغح مىهج الؿالب، وللؿُض مطؿُى بً  اهكغ: ٖػ ٍغ بً ٖػ

، الؿبهت ألاولى، صاع ال٘خب  الغؾاثل الظهبُتخىُي الظهبي الشاَعي،  في اإلاؿاثل الضُْٓت اإلاىهجُت، الجؼء ألاٛو

ا ألاهطاعي  ى واهكغ في هُـ اإلاػمىن والخ٘م، ؤب، 420، ص1998الهلمُت، بحروث لبىان،  ٍغ الشاَعي، ؤؾنى  ًديى ٖػ

 .401، صهجغي 1313اإلاؿالب شغح عوع الؿالب، الجؼء الثاوي، مسؿىؽ مطىع، اإلاؿبهت اإلاُمىُت مطغ، 

ض ػواثض اهكغ: مطؿُى الؿُىؾي الغخُباوي، مؿالب ؤولي الىهى في شغح ياًت اإلاىخهى، ( 4) ولخؿً الشؿي، ججٍغ

، وفي هُـ 554صؾىعٍا، صون ؾىت ؾبو،  ،الًاًت والشغح، الجؼء الثالث، ميشىعاث اإلا٘خب ؤلاؾالمي، صمشٔ

الىجضي الخىبلي، خاشُت الغوع اإلاغبو شغح ػاص  اإلاهنى اهكغ: نبض الغخمان بً مدمض بً ْاؾم الهاضمي

 .275هجغي، ص 1398اإلاؿدىٓو، اإلاجلض الخامـ، الؿبهت ألاولى، صون صاع وبلض وشغ، 

ؤٖمل الضًً ؤبى نبض هللا ابً الشُش شمـ الضًً ابً الشُش حماٛ  مدمض بً مدمض بً مدمىص( اهكغ: 5)

= 
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خىهه ؤو ؾاثغ مثمغ شجغه إلاً ًُُ٘ه بما ًدخاج بلُه مً الؿٓي  هسله ؤو شجغ جِىه ؤو ٍػ

 .(1)«ؤو نلى حؼء مهلىم مً الثمغة، والهمل نلى ؤن ما ؤؾهم هللا مً زمغتها بُجهما هطُان

آزغ نلى هسل ؤو ؤن ٌهامل بوؿان بوؿاها : »ومً الخهاٍعِ اإلاجمو نجها نىض الشاَهُت ؤنها

صَو الغحل شجغه »: ونىض الخىابلت ،(2)«ؿٓي والتربُت نلى ؤن الثمغة لهماٖغم نىب لُخههضه بال

 . (3)«بلى آزغ لُٓىم بؿُٓه وؾاثغ ما ًدخاج بلُه مً نمل مٓابل حؼء مهلىم له مً زمغه

 : املزارعت واملساقاة قانىنا-ثانيا

ٓا للطُايت الخالُت نٍغ ًمً٘ ؤن حؿخًل »: اإلاشغم الجؼاثغي نٓض اإلاؼاعنت َو

ُُت بطاوحؿدثمغ وجىمى ألامالٕ  -1: الهٓىص آلاجُت شجغا بإخض ػعانُت ؤوٗاهذ ؤعغا  الْى

ٓطض بها بنؿاء ألاعع للمؼاعم : اإلاؼاعنت مٓابل خطت مً اإلادطٛى ًخُٔ  لالؾخًالٍٛو

 .(4)«نلحها نىض ببغام الهٓض

صي هظا الىظ بالُ٘غ بلى الدؿاٛئ خٛى الؿبُهت الٓاهىهُت لهٓض اإلاؼاعنت ْض ًا 

ت نلى ، باإلاُهىم اإلاظٗىع والكاهغ زالزت اخخماالث ؤولهما نٓض بًجاع زاهحهما نٓض شٖغ

ٛ ، الؼعم  .(5)زالثهما نٓض مٓاولت نلى نمل وؤْغبها بلى الطىاب لاخخماٛ ألاو

ٓا للطُايت الخالُتوباليؿبت للمؿاْاة َثابذ مضلىلها  ًمً٘ ؤن » : الٓاهىوي َو

ُُت ٗاهذ ؤعغا ػعانُت ؤو شجغا حؿخًل وحؿدثمغ وجىمى ألامالٕ الْى بإخض الهٓىص  بطا 

=                                                           
ش، صالضًً الغومي الباًغحي، الهىاًت شغح الهضاًت،   .479الجؼء الخاؾو، صاع الُ٘غ، بحروث لبىان، صون جاٍع

ِ ؤبي نمغ ًىؾ1ِ) الىمغي الٓغؾبي، ٖخاب الٙافي في َٓه ؤهل  بً مدمض بً نبض البر  بً نبض هللا ( اهكغ حهٍغ

ٚ اإلاىعٍخاوي، الؿبهت ألاولى، م٘خ بت اإلاضًىت اإلاالٙي، جدُٓٔ وجٓضًم وحهلُٔ، الضٖخىع مدمض مدمض ؤخُض ولض ماٍع

اع الخضًثت، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت،   .766، ص، 1978الٍغ

ا ًديى بً شٍغ الىىوي عخمه هللا، عوغت الؿالبحن ونمضة اإلاُخحن، الجؼء  ى الضًً ؤب ي( اهكغ ؤلامام مدي2) ٍغ ٖػ

ش، الؿبهت الثالثت، اإلا٘خب ؤلاؾالمي، بحروث لبىان،   .150، ص1991الخامـ، بشغاٍ ػهحر الشاَو

ٔ الضًً ؤب ( اهكغ:3) مدمض نبض هللا بً ؤخمض بً مدمض بً ْضامت اإلآضس ي الجمانُلي الضمشٓي الطالحي  ى مَى

ي، والضٖخىع نب ض الُخاح مدمض الخلى، الجؼء الخىبلي، اإلاًني، جدُٓٔ الضٖخىع نبض هللا نبض اإلادؿً التٗر

اع الؿهىصًت، بالؿا  .527، ص 1986و، الؿبهت ألاولى، صاع نالم ال٘خاب، الٍغ

م 01َٓغة  01م٘غع  26اهكغ: اإلااصة ( 4)  ، الؿابٔ الظٖغ.22/05/2001، اإلااعر في 01/07، مً الٓاهىن ْع

و الجؼاثغي، ؤؾغوخت صٖخىعاه، ٗلُت ( 5) ُُت في الدشَغ ألٖثر جُطُل عاحو، لهمحري ًاؾحن، بًجاع ألامالٕ الْى

 .314-312مً ، ، ص2018الخّٓى والهلىم الؿُاؾُت، حامهت ًديى َاعؽ اإلاضًت، 
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ٓطض به بنؿاء الصجغ : نٓض اإلاؿاْاة-2...: آلاجُت إلاً ًطلخه مٓابل حؼء  لالؾخًالٍٛو

ت كاهغ مً الىظ ؤنها ؤْغب لئلحاعة مجها بلىالَ، (1)«مهحن مً زمغه ٗىنها جسٛى ، الشٖغ

ٖمإنها جٙىن مٓابل حؼء مً الثمغ بمهنى ، لاؾخًالٛ وهي ؾلؿت ًمىدها نٓض ؤلاًجاع

ِ  وال ماوو ْاهىوي مً طلٚ.، خطت نُيُت جضَو لجهت الْى

نلى يغاع نٓض الخ٘غ اٖخُى اإلاشغم بظٖغ مضلٛى نام لٙل مً نٓض اإلاؼاعنت ونٓض 

الظي ٌؿخىحب  ألامغ ، لخؿبُٔ هظًً الهٓضًً صون بُان الُُُ٘اث الخىكُمُت، اإلاؿاْاة

بحن ُُُٖاث الهمل بهما.  بضضاع صَتر شغوؽ همىطجي عؾمي ٌشغح ؤخٙامهما ٍو

 الحقيقت العقدًت لإلحارة املنتهيت بالخمليك: املطلب الثاني

ٌهخبر نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ مً ؤهم اإلاهامالث اإلاشهىصة نلى الؿاخت 

ُت اإلاهاضغة لُت ؛ومً ؤبغػ اإلا٘دؿباث اإلادٓٓت في هظا اإلاجاٛ، اإلاطَغ  هكغا لُٓمتها الخمٍى

الضانمت ألؾغاٍ الهالْت الٓاهىهُت والتي جىه٘ـ بًجابا نلى الخىمُت لاْخطاصًت 

وهى ما ؾُهنى ، وؤُٖض ؤن لهظا الهٓض مُهىم ًػبـ ؤلاؾاع الهام له، ولاحخمانُت نمىما

وطلٚ ما ، اث زاضت حؿخلؼمها ؾبُهخه الهٓضًتٖمإن له مٓخػُ، بالبُان في ؤٛو الُغوم

 ؾُهنى بالبُان في زاوي الُغوم.

 مفهىم عقد إلاحارة املنتهيت بالخمليك: الفرع ألاول 

خان حؿمدان بةنؿاء هكغة جمً٘ مً بحالء مُهىم نٓض ؤلاحاعة  هٓؿخان حىهٍغ

 ٓاؽ.وضىعه في زاوي الى، الخهٍغِ لهظا الهٓض في ؤٛو الىٓاؽ اإلاىتهُت بالخملُٚ

 : حعريف عقد إلاحارة املنتهيت بالخمليك-ؤوال

لختراوح في خُٓٓتها ما بحن ، جخهضص وجدىىم حهاٍعِ نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ

ال جسغج نلى طلٚ ؤلاؾاع الظي ًضوع نلُه مُهىم نٓض ؤلاحاعة نمىما  ، حهاٍعِ مجملت له

 جمثل خحزا زاضا ًػبـ ؤخٙامه.، وحهاٍعِ ؤزغي مُطلت له

بط ، طلٚ الظي وعص نلى بهؼ اإلاىابغ الُٓهُت، مً بحن الخهاٍعِ اإلاجملت لهظا الهٓض

ٓا ما ًلي دُت َو ل الٍٙى نٌٓض نلى اهخُام »: نّغَخه مثال الىضوة الُٓهُت لبِذ الخمٍى

                                                           
م 1)  ، مً هُـ الٓاهىن.02َٓغة  01م٘غع  26( اهكغ اإلااصة ْع
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اإلاؿخإحغ بص يء إلاضة مدضصة وبإحغة مهلىمت مىػنت نلى شغؽ جملٚ ألاضل نىض نهاًت 

اء بجمُ، مضة الهٓض  .(1)«و ألاْؿاؽبهض الَى

ًإزظ نلى ؾبُل اإلاثاٛ الخهٍغِ ، باإلآابل وعصث نضة حهاٍعِ مُطلت لهظا الهٓض

جُاّ ًٓىم مً زالله اإلاطٍغ ؤلاؾالمي بخإححر نحن زابخت ٖؿُاعة مثال ؤو ا»: الظي ًجهله

ض نً ؤحغة اإلاثل وال  ؤي ش يء آزغ بلى شخظ مهحن إلاضة مدضصة وبإحغة مهلىمت ْض جٍؼ

وصَو  بهض اهتهاء مضة نٓض ؤلاحاعة، ونض بالخملُٚ وبلىى طلٚ بهٓض حضًضمو ، جٓل نجها

نٓض بًجاع مٓترن بىنض بالبُو ًٓىم مً زالله »: وفي حهٍغِ آزغ هى، (2)«حمُو ألاْؿاؽ

مٓابل ؤحغة مهُىت وإلاضة زابخت مدضصة ًٙىن للمؿخإحغ نىض  ش يءؤخض ألاؾغاٍ بخإححر 

 .(3)«ؿهغ مهحنع الشغاء جىُُظا للىنض باهٓػائها زُا

 : صىر عقد إلاحارة املنتهيت بالخمليك-ثانيا

ًٙىن مً الالثٔ بُان ضىع نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ مو جىغُذ خ٘مها مً 

 : ونلُه ًإزظ هظا الهٓض نضة ضىع ًمً٘ بًجاػها في ضىعجحن، الشغنُتوحهت الىكغ 

اء اإلاؿخإحغ بجمُو ألاْؿاؽ : الصىرة ألاولى حها جيخهي ؤلاحاعة بالخملُٚ بهض َو َو

ت اإلاهلٓت في طمخه بمىحب نٓض ؤلاحاعة َخٙىن هظه ألاْؿاؽ في مجمىنها زمىا ، ؤلاًجاٍع

َبمجغص اهتهاء مضة الهٓض جيخٓل ملُ٘ت ألاضل للمؿخإحغ بشٙل آلي جلٓاجي ، لؤلضل اإلااحغ

 .(4) مىحبا لضَو مبلٌ آزغ مً يحر ْؿـ ؤلاحاعةمً صون خاحت لهٓض آزغ يحر ؤلاحاعة وال 

، لٓض ؤحمهذ ٗل الشىاهض نلى نضم صخت هظه الطىعة مً ؤلاحاعة وبؿالنها 

ٓه الخاص، الخ٘مَالىكغة البؿُؿت حؿغي بالُ٘غ بلى مٓخض ى  ، طلٚ ؤن لٙل ؤزغ ؾٍغ
                                                           

ل 1) ل، الؿبهت ألاولى، ميشىعاث بِذ الخمٍى ( عاحو في هظا اإلاهنى ما وعص، نلى الىضوة الُٓهُت ألاولى لبِذ الخمٍى

ذ، ؾىت  تي، صولت الٍٙى اجو الىضوة اإلايشىعة بمجلت مجمو الُٓه ؤلاؾالمي،  ، ؤو 246هجغي، ص 1413الٍٙى ْو

 .2702، ص 1988الضوعة الخامؿت، الهضص الخامـ، اإلاجلض الغابو، 

( عاحو في هظا اإلاهنى، الضٖخىع مدمض نثمان شبحر، اإلاهامالث اإلاالُت اإلاهاضغة في الُٓه ؤلاؾالمي، الؿبهت 2)

 .322، ص 2007عصن، لليشغ والخىػَو، نمان ألا  الؿاصؾت، صاع الىُاجـ

( عاحو في هظا اإلاهنى، الضٖخىع، ًىؾِ حإ الخُ٘م، الهٓىص الشاجهت واإلاؿماة، الؿبهت ألاولى، مؿبهت 3)

 .219، ص 1973مدمض نهاص هاشم ال٘خبي، ؾىعٍا، 

ٓه ( عاحو في هظا اإلاهنى، الضٖخىع خؿً نلي الشاطلي، ؤلاًجاع اإلاىخهي بالخملُٚ، بدث ميشىع بمجلت مجمو ال4ُ)

 .2613، ص1988ؤلاؾالمي، للضوعة الخامؿت إلااجمغ اإلاجمو، الهضص الخامـ، الجؼء الغابو، 
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اعة؟ زم َهل ٌهٓل ؤن الخملُٚ ًدضر بهٓض بح، َاإلاىُهت باإلًجاع واإلالُ٘ت بالبُو ومثل

ً مىُطلحن بهٓض واخض ؤي باإلحاعة ًيخُو وبها ًخملٚ؟ ٖما ال جٓبل  هل ٌؿخىي ؤزٍغ

ٛ الُؿغة الؿلُمت للهٓىص واإلاىؿٔ الؿضًض  ُْام نٓضًً مسخلُحن نلى نىطغ ، للهٓى

 َباألْؿ، واخض
ٌ

 .اؽ جخم ؤلاحاعة وبها البُو خاصر

ٗاآل ً -): حيًػُِ بهؼ الُٓه في هظا ؤلاؾاع ؤن مبرع البؿالن بُغوم  ؤن الثمً ٖع

ذ جمام البُو َما صَو نباعة نً ؤْؿاؽ ، في البُو لٙل مبُو وفي هظه الطىعة ياب ْو

ها مو ُْمت ألاضل لى نؤن ألاحغة لم حؿخىفي ؾبُهتها َالظي عوعي ُٖاًت مجمى -، لئلحاعة

 ضوبظلٚ جٓغب هظه الطىعة الى البُو مجها لئلحاعة لخلبـ زىبا آزغ مً الهٓ، ؤزظ بالبُو(

ؾغي  ومً هىا َالٓطض مً الطىعة واضح حلي هدى البُو، (1)َخٙىن بُها بالخٓؿُـ

 وباإلحاعة زُي.

ٔ يحر مباشغ ولهاجه الطىعة : الصىرة الثانيت حها ًٙىن الخملُٚ مهلٓا لً٘ بؿٍغ َو

 : خالخحن

اء بجمُو ألاْؿاؽ جخم هبت ألاضل  َُي الخالت ألاولى ًبرم نٓض بحاعة وبهض الَى

، وهظه ضىعة ناصًت، مً صون مٓابل آزغ لً٘ بهٓض حضًض هى نٓض الهبت، للمؿخإحغ

ض ج٘دس ي ؾابها آزغ بط ًبرم نٓض بحاعة هاَظ ومهه نٓض هبت لؤلضل يحر هاَظ وبهما ، ْو

اء بإْؿاؽ ؤلاحاعة.  مهلٔ نلى شغؽ الَى

اء بجمُو ألاْؿاؽ  ؤما الخالت الثاهُت َُحها حن ونىض الَى ًبرم نٓض بحاعة بحن الؿَغ

 .(2)م بُو ألاضل للمؿخإحغ بما بمبلٌ عمؼي ؤو خُٓٓي ًخُٔ نلُهًخ

ٗاهذ هاجه الطىعة في خُٓٓتها ماؾؿت نلى نٓضًً و/ؤو ؤلاحاعة ، ؤلاحاعة والبُو، إلاا 

اء باألْؿاؽ ْاؾم مشتٕر بُجهما، والهبت َةن خ٘مها مبني مً حهت ، مو ؤن شغؽ الَى

                                                           
في الُٓه ؤلاؾالمي، بدث ميشىع مً ؾٍغ م٘خبت  ( عاحو، َهض بً نلي الخؿىن، ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخمل1ُٚ)

ت، ص  1426مشٙاة ؤلاؾالمُت، صون بلض وشغ، ؾىت  .40هجٍغ

الضٖخىع مىظع ْدِ، ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ وضٕٙى ألانُان اإلااحغة، مضازلت مشإع ( عاحو في هظا اإلاهنى، 2)

اع اإلاًغب، في الُترة ما بحن،   27بلى  21بها َُم الضوعة الثاهُت نشغة إلاجمو الُٓه ؤلاؾالمي، اإلاىهٓض بمضًىت الٍغ

 .16، 15، ص2000ؾبخمبر 
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حىاػ احخمام نٓضًً في نٓض  نلى مدىع نٍغؼ لضي ؤهل الُٓه الشغعي مىاؾه مضي

 واخض؟ َٙاهذ اإلاؿإلت مدل زالٍ نىضهم ٖما هى صًضنهم.

والشاَهُت والخىابلت ، ًغي حمهىع الُٓهاء مً الخىُُت واإلاالُ٘ت يحر "ؤشهب" مجهم 

 بهضم حىاػ 
ُ
غص  احخماميحر الشُش ابً جُمُت نٓضًً في نٓض واخض مً خُث ألاضل ٍو

ٗانهما ، خ٘م الجىاػ نلُه اؾخثىاٌء واخض ٌ ًصح نىضه ؤلاحاعة مو البُو لخىأَ ؤع

في خحن ًغي ؤشهب مً اإلاالُ٘ت حىاػ اشتراؽ نٓض في نٓضًً بطا ، وشغوؾهما في الًالب

غي ابً جُمُت طلٚ َُصح الهٓض الجضًض نلى مهٓىص الهٓض ، ٗان الًغع مشغونا ٍو

 .(1)الؿابٔ جدُٓٓا للًغع اإلاشغوم الثابذ

اء  باألْؿاؽ مً ْبُل الشغؽ اإلآترن بالهٓض وحىػا طلٚ مً حهت ؤزغي ٌهض الَى

َهىض ألاخىاٍ الشغؽ الصخُذ في الهٓض نلى زالزت  ؤو مىهه بػغوب لضي ؤهل الُٓه

، (2)شغؽ ًٓخػُه الخهامل ؤو الهٍغ، شغؽ ًالثم الهٓض، شغؽ ًٓخػُه الهٓض، غغوب

َُه مدكىع ونىض اإلاالُ٘ت َةن ٗل شغؽ صخُذ بال بطا زالِ مٓخض ى الهٓض ؤو وحض 

ىت نضم صخت الشغؽ بطا ، (3)شغعي ِ اإلاالُ٘ت ْاٛ الشاَهُت وؤغاَىا ٍْغ وبىُـ مْى

ِ َٙان ٗل شغؽ صخُذ  (4)اوهضم يغغه زالِ  بطا بالوؤزحرا ْاٛ الخىابلت بىُـ اإلاْى

 .(5)الشغم ؤو مٓخض ى الهٓض

                                                           
 .2628طلي، اإلاغحو الؿابٔ الظٖغ، صالضٖخىع خؿً نلي الشا ( ٌؿخيخج طلٚ مما وعص ن1ً)

غ ألابطاع، صعاؾت وجدُٓٔ وحهلُٔ، 2) ( اهكغ: مدمض ؤمحن ابً نابضًً، عص اإلادخاع نلى الضع اإلاسخاع شغح جىٍى

اع  الشُش ناصٛ ؤخمض نبض اإلاىحىص، والشُش نلي مدمض مهىع، الجؼء الؿابو، صاع نالم ال٘خب، الٍغ

 .283، 282، ص 2003الؿهىصًت، 

غ ال٘الم في مؿاثل لالتزام، جدُٓٔ، نبض الؿالم مدمض  ى غ: ؤب( اهك3) نبض هللا مدمض بً مدمض الخؿاب، جدٍغ

ِ، الؿبهت ألاولى، صاع الًغب ؤلاؾالمي، بحروث لبىان،   وما بهضها.339، ص 1984الشٍغ

ت مهاوي ؤلُاف اإلاجهاج، الجؼء الثاوي، ( 4) شمـ الضًً مدمض بً الخؿُب الشغبُني، مًني اإلادخاج بلى مهَغ

ت، بحروث، لبىان،   .410، ص1997الؿبهت ألاولى، صاع اإلاهَغ

ٔ الضًً ؤب( 5)  ى اإلآضس ي، اإلآىو، ولشمـ الضًً ؤبمدمض نبض هللا بً ؤخمض بً مدمض بً ْضامت  ى اهكغ: إلاَى

الخؿً نلي بً  ى ً ؤبلغخمان بً مدمض بً ؤخمض بً ْضامت اإلآضس ي، الشغح ال٘بحر، ولهالء الضًالُغج نبض ا

ت الغاجح مً الخالٍ، جدُٓٔ الضٖخىع نبض هللا بً نبض اإلادؿً  ؾلُمان بً ؤخمض اإلاغصاوي، ؤلاهطاٍ في مهَغ

ي، الجؼء الخاصي نشغ، الؿبهت ألاولى، صاع هجغ للؿبانت واليشغ والخىػَو،  ، 205، ص1995الجحزة مطغ، التٗر

، مجمىم الُخاوي، حمو وجغجِب نبض الغخمان بً مدمض ابً جُمُت ؤخمضجٓي الضًً  ؤلاؾالمواهكغ ؤًػا، شُش 

= 
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لخحن َةن الغاجح حىاػ الطىع الثاهُت لئلحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ بالخا وبالىدُجت

ٗان طلٚ مٓترن ، وبالهبت ؤًػا، َُجىػ اْتران ؤلاحاعة بالبُو، اإلاظٗىعجحن ؤناله ختى ولى 

اء بإْؿاؽ ؤلاحاعة َهى مً مٓخػُاث الهٓض وهي الطىع التي ؤحاػها مجمو ، بشغؽ الَى

، بحاعة بهىاضغها مو بُو بثمً حضًض عمؼي ؤو خُٓٓي ًخُٔ نلُه، الُٓه ؤلاؾالمي ؤًػا

ٗامل ألاحغة بهٓض حضًضؤو مو هبت ؤو و   .(1)نض بالهبت ًىُظ بهض ؾضاص 

 مقخضياث عقد إلاحارة املنتهيت بالخمليك: الفرع الثاني

ً ؤؾاؾُحن، الثابذ ؤن لٙل نٓض مٓخػُاجه اإلاغجبؿت بؿبُهخه ، لخكهغ في نىطٍغ

ٗاهه  نلى نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ.، وهى ما ًيسخب في مٓام الخاٛ، وآزاعه، ؤع

 : ؤركان عقد إلاحارة املنتهيت بالخمليك-ؤوال

ٗان نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ ال  مً زالٛ الخهاٍعِ اإلاظٗىعة ؤناله ًخطح ؤن ؤع

ٗان اإلاىغىنُت لهٓض ؤلاحاعة ْاؾبت ا الهٓض، جسغج نلى جلٚ ألاع  الهحن اإلااحغة، ؾَغ

بضو ؤن ما ًخؿلب بنؿاء هكغة هى الؿٍغ اإلااحغ ، وألاحغة واإلاضة ، في ه٘ظا مهاملتٍو

 ٖظلٚ ألاحغة واإلاضة .، واإلاخمثل في ما ٌؿمى باإلاطٍغ ؤلاؾالمي

ُاث الثابخت للمطٍغ ؤلاؾالمي الخهٍغِ الظي ٌهخبرها ماؾؿت »: مً بحن الخهٍغ

هت ؤلاؾالمُت  لُت جخسظ مً ؤخٙام الشَغ ُت واإلاالُت الخمٍى بؾالمُت للخضماث اإلاطَغ

ونلُه ًخطح حالء ؤن ، (2)«ؤوحهها مبخًا لهاومً الخىمُت بمسخلِ ، بػىابؿها مغحها

، للبىٕى ؤلاؾالمُت زطاثظ نضة حؿخسلظ مً حؿمُتها ومً خُٓٓت مػمىن وشاؾها

هت ؤلاؾالمُت في ٗل حهامالتها وبهُضة نً الخهامل ، (3)لخٙىن خُيئظ ملتزمت بإخٙام الشَغ

=                                                           
ِ، اإلاضًىت  بً ْاؾم وؾانضه ابىه مدمض، الجؼء الخاؾو والهشغون، مجمو اإلالٚ َهض لؿبانت اإلاصخِ الشٍغ

 وما بهضها. 126 ، ص2004اإلاىىعة، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، 

م 1) (، بشإن مىغىم ؤلاًجاع اإلاىخهي بالخملُٚ وضٕٙى 12/4) 110( عاحو، ْغاع مجمو الُٓه ؤلاؾالمي ْع

اع باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، )مً   .( 2000ؾبخمبر  28-23الخإححر، الطاصع نٓب الضوعة الثاهُت نشغة بالٍغ

ؼي واإلاطاٍع ( عاحو في هظا اإلاهنى، الٓاض ي الضٖخىع مالٚ نبال2) ، صعاؾت خٛى اإلاطٍغ اإلاٖغ ، ْىاهحن اإلاطاٍع

ت واإلاخسططت وؤلاؾالمُت واإلااؾؿاث اإلاالُت والطغاَت ومٙاَدت جبُِؼ ألامىاٛ )صعاؾت مٓاعهت(،  الخجاٍع

ُت، بحروث لبىان،  ً الخْٓى  . 183، ص2006الؿبهت ألاولى، ميشىعاث ٍػ

(3ُٔ ؤلاؾالمي، الؿبهت الثاهُت،  ًىوـ اإلاطغي، بدىر في لاْخطاص ( عاحو في هظا اإلاهنى، ألاؾخاط الضٖخىع، َع

= 
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ُت اإلاا، بالُاثضة ؤزظا ونؿاء مباشغة ؤو ؾترا لُت بحن ؤصخاب جخىؾـ الهالْاث اإلاطَغ

ل ت والخٙاَل لاحخماعي ؤبغػ ، اإلاضزغاث وؾالبي الخمٍى ٗان بعؾاء مبضؤ اإلاشاٖع ومً هىا 

 .(2)زم بن ججمُو ألامىاٛ وجىقُُها زىاثُت جخدغي البىٕى ؤلاؾالمُت جدُٓٓها، (1)ؾماتها

مو غغوعة جدضًض ُْمت ٗل ، ؤما ألاحغة َخضَو نلى شٙل ؤْؿاؽ مً خُث اإلابضؤ

يحر ؤن مً البىٕى ؤلاؾالمُت ما حهمل بىكام ألاحغة اإلاعجلت وال ، صُْٓا ْؿـ جدضًضا

ت ؤولُت ؤو ما ، ٌهخبر طلٚ بزالال َاضال باإلابضؤ طلٚ ؤن ما ًٙىن معجال مجغص ُْمت بًجاٍع

بط حهخبر صلُال نلى حضًت اإلاؿخإحغ في ببغام واؾخ٘ماٛ الهٓض ، ٌؿمى بضَهت الجضًت

ه زم بن ألاضل في ألاحغة ؾضاصها مً ْبل اإلاؿخإحغ  ،وغمان للبىٚ في اؾدُُاء خْٓى

يحر ، مثال ًضَو الٓؿـ نىض نهاًت ٗل ؾىت ؤو ؾيخحن لئلحاعة، زالٛ الُترة اإلاخُٔ نلحها

ش الؿضاص ؤن خم الخهضًل ، وطلٚ مغهىن بمىآَت البىٚ للمؿخإحغ خٓا في حهضًل جىاٍع ٍو

ٔ بغاَت بىىص في الهٓض ألاضلي مو ، ض ًلخٔ بالهٓض ألاضليؤو بهٓض حضً، بما نً ؾٍغ

بط ًم٘ىه ، الهلم ؤن حىهغ هكام ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ ًمىذ خٓا آزغ للمؿخإحغ

ٔ الدؿضًض  الخسلظ مً مجمىم ما في طمخه مً ؤْؿاؽ لئلحاعة حملت واخضة نً ؾٍغ

اإلاب٘غ لها ْبل اهتهاء مضة الهٓض مو غغوعة مض ي ؾىت نٓضًت نلى ألاْل بط ال ًمً٘ 

ال ًٙىن نلى البىٚ ؾىي ، وبطا خطل الدؿضًض وؤخترم هظا الػابـ، ْبل طلٚ الدؿضًض

 .(3)هٓل ملُ٘ت ألاضل للمؿخإحغ

وباليؿبت إلاضة الهٓض َترجبـ بمؿخلؼم زبذ ؤلاحمام نلُه مً لضن حمهىع َٓهاء 

هت ؤلاؾالمُت وهى طلٚ الظي ًٓخض ي غغوعة جدضًض مضة نٓض ؤلاحاعة ْاؾبت ، (4)الشَغ

=                                                           
 .150، 149، ص 2009صاع اإلا٘خبي للؿبانت واليشغ والخىػَو، صمشٔ ؾىعٍا، 

ابت نلى اإلاطاٍع ؤلاؾالمُت، 1) ( عاحو في طلٚ، مطؿُى ببغاهُم مدمض مطؿُى، هدى مىهج مخٙامل للْغ

ُ٘ت اإلاُخىخت، م٘خب الٓاهغة، مطغ، ؤؾغوخت صٖخىعاه، ْؿم لاْخطاص ؤلاؾالمي، الج ، ص 2012امهت ألامٍغ

06 ،07. 

، صوع الدؿهُالث ؤلاثخماهُت اإلامىىخت مً البى2ٚ) ؤلاؾالمي في  ( عاحو في طلٚ، مدمض نلي مدمض الهٓٛى

هت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، حامهت الحرمٕى  .11، ص1993ألاعصن،  لاْخطاص ألاعصوي، عؾالت ماحؿخحر، ٗلُت الشَغ

ل، صاع اإلاىاهج لليشغ 3) لي مؿخٓبل ضىانت الخمٍى ( عاحو في طلٚ، نبحر الطُضي الؿىاٛ، الخإححر الخمٍى

 .73-71، ص مً 2015والخىػَو، نمان ألاعصن، 

( عاحو في هظا اإلاهنى، ؾهض الضًً مدمض ال٘بي، اإلاهامالث اإلاالُت اإلاهاضغة في غىء ؤلاؾالم، الؿبهت ألاولى، 4)

 435، ص2002روث لبىان، صمشٔ ؾىعٍا، نمان ألاعصن، اإلا٘خب ؤلاؾالمي، بح
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خجضص ، بزباث اإلاضة في نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚونلُه ًيبػي  َهلحها ًضوع الهٓض ٍو

ٗاهذ في شٙل وخضاث ػمىُت  ، بالتراصٍ بطا 
ً
ٗاهذ مجملت  زاللها بطا 

ُ
ظ َُ ْى ًَ ونلى طلٚ ، ؤو 

جُتّر البىٕى ؤلاؾالمُت في الهمل َمجها ما ٌهمل بىكام الىخضاث الؼمىُت مثل البىٚ 

ٗالبىٚ ؤلاؾالمي ألاعصوي ومطٍغومجها م، الهغبي ؤلاؾالمي  ا ًؿبٔ هكام الهٓض اإلاؿخمغ 

ل (1)الغاححي  .(2)وجتراوح مضة ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ بحن ألاحل اإلاخىؾـ والؿٍى

 : آثار عقد إلاحارة املنتهيت بالخمليك-ثانيا

ؿخإحغ لالتزام بخم٘حن اإلا، ؤبغػ لالتزاماث التي ًغجبها نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ

يحر ؤن مً ؤصّ ، والتزام اإلاؿخإحغ بضَو ؤْؿاؽ ؤلاحاعة، مً لاهخُام باألضل اإلااحغ

حن الىكغي والخؿبُٓي  والتي، الجىاهغ التي جثاع في هظا اإلآام جؿغح ؤلاشٙاٛ نلى اإلاؿخٍى

لالتزام بالطُاهت ولالتزام بالخإمحن بسطىص مً ًخدمله ، لضي اإلاطاٍع ؤلاؾالمُت

 ؿخإحغ؟اإلاطٍغ ؤو اإلا

الُٓام بٙل ما ًلؼم الؾدُُاء مىُهت الهحن  ًُدمل لالتزام بالطُاهت نلى مهنى

وفي نٓض ؤلاحاعة نامت ناصة ما جٓؿم ؤنماٛ الطُاهت بلى هىنحن ، واؾخمغاع ؤصائها الؿلُم

ؤما ، ؤنماٛ الػمت للخم٘حن مً لاهخُام باألضل اإلااحغ وؤنماٛ الػمت لخُل ألاضل اإلااحغ

ؤولها ، ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ َخىحض زالر ضىع ألنماٛ الطُاهت في الًالبفي نٓض 

جلٚ الالػمت للدشًُل وهي مجمل ما ًخؿلبه حشًُل آلالت وؾالمتها وحهٍغ باألنماٛ 

اثُت وهي ، الالػمت الؾدُُاء مىُهت ألاضل اإلااحغ وزاهحها ما ٌؿمى بإنماٛ الطُاهت الْى

خُت مهلىمت جُغع الخ ًُحر في بهؼ ألاحؼاء وحهضًل بهػها ابخًاء صوام ؤنماٛ ْو

وزالثها ؤنماٛ الطُاهت الؿاعثت التي جُغع نىض الػغوعة ، الؿالمت وجإصًت الىقُُت

ىُت نالُت ٖدطٛى نؿل مثال وهى ما ٌؿخىحب زبرة  .(3)ومهاعة جٓىُت َو
                                                           

 .70( عاحو في طلٚ، نبحر الطُضي الؿىاٛ، اإلاغحو الؿابٔ الظٖغ، ص 1)

( عاحو في طلٚ، الضٖخىع ببغاهُم نبض الخلُم نباصة، الضوع الخىمىي إلاجمىنت البىٚ ؤلاؾالمي للخىمُت)صعاؾت 2)

مُت(، مضازلت ميشىعة غمً َهالُاث اإلااجمغ  ت ؤلاؾالمُت بهض  جٍٓى الهلمي الضولي الثاوي نشغ اإلاىؾىم ب"الطحَر

 .2017ماي  04و 03ؤعبهت نٓىص مً وشإتها" اإلاىكم مً ْبل ٗلُت لاْخطاص حامهت الؼعْا ألاعصن، ًىمي 

،  ( عاحو في هظا اإلاهنى، الضٖخىع مدمض نثمان شبحر، ضُاهت ألانُان اإلااحغة وجؿبُٓاتها3) في مهامالث اإلاطاٍع

، الؿبهت ألاولى، صاع ميشىع غمً ٖخاب، بدىر بدث  َٓهُت في ْػاًا اْخطاصًت مهاضغة، اإلاجلض ألاٛو

 .771، ص1998الىُاجـ، نمان ألاعصن، 
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ٗان اإلاطٍغ مالٙا لؤلضل اإلااحغ  خُام ومؿالبا بةبٓاثه نلى خالت ًخماش ى لاه وإلاا 

ٗان اإلاؿخإحغ مالٙا  مهها َةن ؤنماٛ الطُاهت الؿاعثت بىُٓاتها جٙىن نلى طمتهىإلاا 

اثُت جٙىن نلى ناجٓه وهظا ، للمىُهت ؾىاٛ اإلاضة َةن ؤنماٛ الطُاهت الدشًُلُت والْى

وألازغي في باب الؿعي ، نلى ؤؾاؽ ؤن ألاولى جضزل في باب الخم٘حن مً لاهخُام

مهغوٍ لضي الُٓهاء ؤن الىُٓاث اإلاخهلٓت بالخم٘حن مً لاهخُام و ، (1)الؾدُُاء لاهخُام

وفي هظا ؤلاؾاع حاء في ، جٙىن نلى اإلااحغ وجلٚ اإلاخهلٓت باؾدُُاء اإلاىُهت نلى اإلاؿخإحغ

ال ًجىػ ؤن ٌشترؽ اإلااحغ نلى اإلاؿخإحغ الطُاهت ألاؾاؾُت للهحن » : اإلاهاًحر الشغنُت

ِ نلحها بٓاء اإلاىُهت...ون ، (2) «لى اإلاؿخإحغ الطُاهت الدشًُلُت ؤو الضوعٍتالتي ًخْى

ٙىن مً الصخُذ الجاثؼ اجُاّ اإلاطٍغ ؤلاؾالمي مو الؿٍغ اإلاؿخإحغ نلى ُْام هظا ، ٍو

في مٓابل خؿم ُْمتها ، ألازحر بجمُو ؤنماٛ الطُاهت بمسخلِ ضىعها وجدمل هُٓاتها

ٗان مد، مً مبلٌ بضٛ ؤلاًجاع ل الهٓض مىٓىال في ومٓخض ى هظا لاشتراؽ ًخدٓٔ بطا 

 .(3)ال نٓاعا، شٙل آالث ؤو مهضاث

ؤما لالتزام بالخإمحن َلِـ اإلآطىص به هكام الخإمحن الخجاعي الغبحي الٓاثم نلى  

ال ًخطىع مً خُث ومً هىا  ، (4)َظلٚ مدغم خؿب يالبُت ؤهل الهلم، نىطغ الًغع 

ٗان نلُه و ، اإلابضؤ حهامل اإلاطٍغ ؤلاؾالمي به٘ظا هكام لؼاما لاخخٙام لبضًل جإمُني طلٚ 

هت بىكام الخإمحن ، ًٙىن الِخُل خ٘ما له وهى ما ٌهٍغ لضي الباخثحن في َٓه الشَغ

الخهاووي ٖىكام ْاثم نلى الخبرم والخهاون بحن مجمىنت مً ألاشخاص مً ؤحل جُاصي 

ذ  ٗاء ْو ؼ ألاغغاع التي جطِب ؤخض الشغ ألازؿاع اإلابِىت في الهٓض ولاشترإ في حهٍى

ىم الخؿغ اإلاامً مىه وهظا الىكام مهما ؤزظ مً الشٙل ومهما لبـ مً زىب ، ْو

                                                           
ُٔ ًىوـ اإلاطغي، مغاحهت نلمُت ل٘خاب ضٕٙى ؤلاحاعة )عؾالت ماحؿخحر( للمالِ 1) ( عاحو في هظا اإلاهنى، َع

ؼ اإلامل٘ت الهغبُت خامض محرة، مٓاٛ ميشىع بمجلت لاْخطاص ؤلا  ؾالمي، الطاصعة نً حامهت اإلالٚ نبض الهٍؼ

م  م 01الؿهىصًت، الهضص ْع  .115، ص 1010، لؿىت 23، اإلاجلض ْع

(، الؿبهت ألاولى، بصاعة 48-1اهكغ: هُئت اإلاداؾبت واإلاغاحهت للماؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت، اإلاهاًحر الشغنُت)( 2)

،ً  .136، ص2014 اإلا٘خباث الهامت، اإلاىامت البدٍغ

،  ( عاحو في هظا اإلاهنى، الضٖخىع مدمض نثمان شبحر، ضُاهت ألانُان اإلااحغة وجؿبُٓاتها3) في مهامالث اإلاطاٍع

 .773اإلاغحو الؿابٔ الظٖغ، ص 

، بدىر في َٓه اإلاهامالث اإلاالُت اإلاهاضغة، نلي محي الضًً نلي الٓغه صاغي( عاحو في هظا اإلاهنى، الضٖخىع 4)

 .282ص ، 2001لى، صاع البشاثغ لاؾالمُت، بحروث لبىان، الؿبهت ألاو 
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ٌهخبر مً الجاثؼ شغنا بال زالٍ ألهه ًيسجم مو مٓاضض الشغم الٓاثمت نلى ، الطىع 

 .(1)الخٙاَل والخكاَغ

نلى ، ًُترع اإلاىؿٔ جدمل اإلاطٍغ ؤلاؾالمي لاللتزام بالخإمحن وجبهت هُٓاث طلٚ 

ٌٚ ل مإهه ًخسظ مً اإلالُ٘ت غماهت ، (2)ؤلضل اإلااحغ ؾىاٛ مضة الهٓضؤؾاؽ ؤهه مال ٖو

ومً حهت ، هظا مً حهت، جدمل حمُو هخاثج ضُخه ٖمالٚ ْاهىهُت في ًضه َهلُه باإلاىاػاة

وهي ، ؤزغي َةن الخإمحن ًٙىن مً جلٚ ألازؿاع الؿاعثت التي ْض جلخٔ ألاضل اإلااحغ

َمً باب ؤولى ًخدملها ، لطُاهت ابخضاءؤزؿاع ًخدملها اإلاطٍغ جدذ مػلت لالتزام با

حن نلخدمل ، وهى خامل مػلت لالتزام بالخإمحن اهتهاء ٗان مً الجاثؼ اجُاّ الؿَغ وإلاا 

اإلاؿخإحغ هُٓاث الطُاهت بغمتها بضال نً اإلااحغ َهل ًجض مثل هظا لاجُاّ ضضا له 

 بسطىص لالتزام بالخإمحن؟

ٗاث ًجىػ طلٚ شغنا َُخدمل اإلاؿخإحغ نبئ لالت زام بالخإمحن نلى ألاضل لضي شغ

، بجمُو ما ًترجب نلى طلٚ مً هُٓاث هُابت نلى اإلاطٍغ ؤلاؾالمي، الخإمحن ؤلاؾالمُت

ؤو ًدؿم طلٚ مً ألاحغة ، نلى ؤن ًغحو اإلاؿخإحغ بجمُو ما بضله نلى اإلاطٍغ اإلااحغ

ُال نىه  .(3)التي صَهها بانخباعه ٖو

إسقاط عقد إلاحارة املنتهيت بالخمليك جفعيال : املبحث الثاني

 الفالحيت لالسخغالالث الىقفيت

ؾِخم بُان اإلادُـ الهام اإلاىاؾب للمؼاوحت ما بحن نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ 

ُُت الُالخُت نلى وحه الخطىص ُت ، ولاؾخًالالث الْى حر بِئت مطَغ مً زالٛ جَى

هُت مىاؾبت ٖما ًٙىن خلُا بالبُان جىغُذ ، في ؤٛو اإلاؿالبوطلٚ ما ؾِخم بدثه ، وحشَغ

وال خغج في اْتراح ضىعة مىاؾبت ، الُُُ٘ت اإلاىاؾبت لخدُٓٔ حىهغ جلٚ اإلاؼاوحت

                                                           
( عاحو في هظا اإلاهنى، الضٖخىع مدمض نثمان شبحر، اإلاهامالث اإلاالُت اإلاهاضغة في الُٓه ؤلاؾالمي، اإلاغحو 1)

 .85الؿابٔ الظٖغ، ص

م 2) جىػ للماحغ ؤن ًامً نلى الهحن»ؤهه:  136( حاء في اإلاهاًحر الشغنُت في الطُدت ْع ٔ الخإمحن  ٍو نً ؾٍغ

ٗان طلٚ مم٘ىا وهُٓت الخإمحن نلى اإلااحغ  «. اإلاشغوم ٗلما 

،  ( عاحو في هظا اإلاهنى، الضٖخىع مدمض نثمان شبحر، ضُاهت ألانُان اإلااحغة وجؿبُٓاتها3) في مهامالث اإلاطاٍع

 .774اإلاغحو الؿابٔ الظٖغ، ص 
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ُُت ؤلاحاعةإلؾٓاؽ ؤخٙام نٓض  وهى ما ؾِخم ، اإلاىتهُت بالخملُٚ جُهُال لالؾخًالالث الْى

 بدثه في زاوي اإلاؿالب. 

 ريعيت مناسبت لإلسقاطنحى بيئت مصرفيت وحش: ألاول املطلب 

ُت في هظا اإلآام هى وحىص حهت جخهامل ، ؤهم ما ًيبػي حبره بسطىص البِئت اإلاطَغ

هت  ٓا إلاباصت وؤخٙام الشَغ طلٚ ؤن اإلاطٍغ ؤلاؾالمي مدىع ؤؾاس ي ًضوع ، ؤلاؾالمُتَو

ُي جبها لظلٚ، نلُه هكام ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ وحىصا ونضما ، ونملُت الخُهُل الْى

هُتوؤ وحىص جٓىُت ْاهىهُت حهض مسغحا  هم ما ًيبػي بصعاٖه بسطىص البِئت الدشَغ

ونىض اإلاشغم الجؼاثغي ًىحض ما ٌؿمى بهٓض لانخماص ، مىاؾبا لهملُت ؤلاؾٓاؽ

يحر ؤن اللمؿت ، والظي ًٓترب بلى خض ما مً نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ، ؤلاًجاعي 

ومً هىا ًٙىن مً الالثٔ ، عحت طلٚ لاْترابلُٓاؽ ص الشغنُت حهخبر َُطال ؤؾاؾُا

ُت ؤلاؾالمُت في الجؼاثغ مو بُان حىهغ ، في ؤٛو الُغوم بنؿاء هكغة نلى البِئت اإلاطَغ

 في زاوي الُغوم.  جٓىُت نٓض لانخماص ؤلاًجاعي 

إلاحارة املنتهيت بالخمليك بلىغا  املصرف إلاسالمي محىر إسقاط: الفرع ألاول 

 للخفعيل

ت مؿخمغة مً ْبل مسخلِ الُانلحن والىاشؿحن نلى لؿاإلاا  ٗاهذ اإلاؿالبت ٍْى

ت ؤلاؾالمُت، الؿاخت الٓاهىهُت ولاْخطاصًت والشغنُت ، بدبني ما ٌهٍغ بىكام الطحَر

ؤًً ؤضبذ لهظا الىكام وحىص  ألازحرةَكل طلٚ خلما ميشىصا لم ًخدٓٔ بال في الؿىىاث 

ت ٖمإن البىٕى ؤلاؾالمُت خضً، ْاهىوي زابذ ُت الجؼاثٍغ ثت الههض نلى الؿاخت اإلاطَغ

ت همىطحا في هظا ؤلاؾاع .  وؾِخسظ بىٚ البٖر

 : إلانشاء القانىني للخعامل املصرفي إلاسالمي في الجزائر -ؤوال

بطضوعه ؤضبذ (1)بمىحب هكام زاص 2018ج٘غؽ هظا ؤلاوشاء الٓاهىوي ؾىت 

ُت ، زابختللخهامل اإلاطغفي ؤلاؾالمي في الجؼاثغ مغحهُت ْاهىهُت  بط حهض نملُاث مطَغ

ُت واإلاخمثلت في نملُاث ، ٗل الهملُاث التي جٓىم بها اإلاطاٍع واإلااؾؿاث اإلاالُت، حشاٖع

                                                           
ت  اعؾت، ًخػمً ْىانض مم04/11/2018، اإلااعر في 18/02( الىكام 1) ُت اإلاخهلٓت بالطحَر الهملُاث اإلاطَغ

م  ضة الغؾمُت نضص ْع ُت مً ؾٍغ اإلاطاٍع واإلااؾؿاث اإلاالُت، الجٍغ  .09/12/2018، اإلااعزت في 73الدشاٖع
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ل ولاؾدثماع التي ال ًترجب نجها  جلٓي ألامىاٛ ونملُاث جىقُِ ألامىاٛ ونملُاث الخمٍى

 حاعة .بما في طلٚ ؤلا  جدطُل ؤو حؿضًض الُىاثض وجسظ هظه الهملُاث نضة مىخجاث

ت  الىاضح ؤن اإلاشغم الجؼاثغي ؤؾلٔ نلى الخهامل اإلاطغفي ؤلاؾالمي حؿمُت الطحَر

ُت دمل اإلاهنى البؿُـ لهظا اإلاطؿلح نلى، الدشاٖع وحىبُت جدٓٔ مٓخض ى الخهاون ما  ٍو

ت، مغابدت، بحن اإلاطٍغ واإلاؿخُُض مً اإلاىخج ؤلاؾالمي  ؾلم...(.، اؾخطىام، مػاعبت، مشاٖع

ت ؤلاؾالمُت بمُهىمه اإلاظٗىع ولخؿبُٔ هكام  ًلؼم اإلاطٍغ ؤو اإلااؾؿت اإلاهخمضة ، الطحَر

ٔ ببؿاْت وضُُت للمىخىج ، جٓضًم ؾلب جغزُظ مؿبٔ مىحه بلى بىٚ الجؼاثغ، الىاشؿت مَغ

مو ، َػال نلى عؤي مؿاوٛ اإلاؿابٓت للمطٍغ ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت، ؤلاؾالمي اإلاغيىب َُه

شبإ ؤوشؿت اإلاطٍغ ؤو اإلااؾؿت ٌؿمى " ا نً باقياؾخدضار شبإ مؿخٓل بصاٍعا ومالُ

ُت" خجؿض هظا لاؾخٓالٛ مً زالٛ وغو مىقُحن مخسططحن خطٍغا ، اإلاالُت الدشاٖع ٍو

 مو َخذ خؿاب زاص بؼباثً الشبإ مؿخٓل نً باقي الخؿاباث.، بالشبإ

ًخهحن نلى اإلاطٍغ ؤو اإلااؾؿت ، بهض الخطٛى نلى الترزُظ مً ْبل بىٚ الجؼاثغ

هت ؤلاؾالمُتاإلا نً ، الُت اإلاهخمضة ؤن جدطل نلى شهاصة مؿابٓت مىخجاتها ألخٙام الشَغ

ٔ بزػانها لخُُٓم الهُئت الىؾىُت اإلااهلت ْاهىها مو الهلم ؤن اإلاشغم لم ًدضص ، 1ؾٍغ

نلى ؾبُهت جلٚ ، بط لم ً٘شِ نبر هظا الىكام، اإلآطىص بالهُئت الىؾىُت اإلااهلت ْاهىها

 اإلاجلـ ؤلاؾالمي ألانلى.، اإلآطىص مً الىظوالغاجح ؤن ، الهُئت

ت  عيم طلٚ ًيبػي جضإع الىٓظ لدؿهُل نملُت الخؿبُٔ اإلاُضاوي لُ٘غة الطحَر

ُت ٖطىعة خُُٓٓت للخهامل اإلاطغفي ؤلاؾالمي وال بإؽ في اْتراح بصعاج ماصة ، الدشاٖع

م  إلاىذ ً٘شِ ضغاخت نلى ؾبُهت الهُئت الىؾىُت اإلااهلت ، 18/02غمً الىكام ْع

هت ؤلاؾالمُت. ُت ألخٙام الشَغ ت الدشاٖع  شهاصة مؿابٓت مىخجاث الطحَر

 : في الجزائر إلاسالميبنك البركت نمىذج للمصرف  -ثانيا

ت   ت الجؼاثغي امخضاصا إلاجمىنت البٖر هض  الهاإلاُت الضولُت ؤلاؾالمُتٌهخبر بىٚ البٖر َو

هخاحا للضوعة الغابهت للمجمىنت اإلاىهٓضة بالجؼاثغ زالٛ الُترة ما بحن الثامً نشغ 

                                                           
 ، مً هُـ الىكام.06، 04، 02( اهكغ اإلاىاص، 1)
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مبر لهام  ت جضعؽ ، 1986والهشغون مً شهغ هَى والتي زلطذ بلى بوشاء لجىت مشتٖر

ت في الجؼاثغ هت ما بحن بىٚ الُالخت ، بمٙاهُت بوشاء بىٚ للبٖر بلى ؤن جم نٓض اجُاُْت مْى

ُُت  ش الُاجذ مً شهغ ماعؽ والخىمُت الٍغ ت الٓابػت الضولُت بخاٍع ت صله البٖر وشٖغ

 لخترحم بهض طلٚ هاجه لاجُاُْت بالخإؾِـ الُهلي للبىٚ.، 1990لهام

ش  جم ججؿُض  بىىص لاجُاُْت اإلاظٗىعة في شٙل نٓض جإؾِس ي خغع بالجؼاثغ بخاٍع

مبر لهام  ش الهاشغ مً هُـ الشهغ  1990الغابو مً شهغ هَى وطلٚ ، 1والؿىت وسجل بخاٍع

بلى ؤن جم ؤلاوشاء الغؾمي ، بهض جغزُظ وانخماص مؿبٔ ضاصع مً ْبل بىٚ الجؼاثغ

ش الهشغون مً شهغ ماي لؿىت   .(2) 1991للبىٚ بخاٍع

ُت التي   ت بإهه جلٚ اإلااؾؿت اإلاطَغ مً الىاخُت الٓاهىهُت ًمً٘ حهٍغِ بىٚ البٖر

ت مؿاهمت  ُُت ٌؿاهم َحها ٗل مً بىٚ ا-ج٘دس ي ؾابو شٖغ لُالخُت والخىمُت الٍغ

ً ُت البدٍغ ت اإلاطَغ ، (3)زاغهت ألخٙام ْاهىن الىٓض والٓغع-بالجؼاثغ ومجمىنت البٖر

ومٓغه ، صج 500.000.000طاث عؤؾماٛ مشتٕر بحن الٓؿام الهام والخاص ًٓضع ب 

م  ضٍ َُال ْع  .(4)بً ن٘ىىن الجؼاثغ 03الغثِس ي بالجؼاثغ الهاضمت وبالخدضًض حي بىزلجت هٍى

ُاث الىاعصة في شإهه  ما زبذ نلى عثِـ ، ؤما مً الىاخُت الُٓهُت َمً بحن الخهٍغ

ُت ت اإلاطَغ ت الؿهىصًت وماؾـ مجمىنت البٖر َػُلت الشُش ، مجمىنت صله البٖر

ٗامل بإهه بىٚ بؾالمي ال ًخهامل بالُاثضة ؤزظا ونؿاء ويهضٍ بلى »: ضالح نبض هللا 

بًجاص جىلُُت مىاؾبت للهمل اإلاطغفي ججمو بحن جىمُت اإلاجخمو الجؼاثغي اإلاؿلم وبلى 

هت  .(5)«مخؿلباث الخضازت وغىابـ الشَغ

                                                           
ت الشاملت في جُهُل ؤصاء البىٕى الجؼاث1) ت)( عاحو في طلٚ، حمهىن هىاٛ، صوع الطحَر (، ؤؾغوخت 2013-1990ٍغ

ت ونلىم الدؿُحر، ْؿم نلىم الدؿُحر، حامهت الجؼاثغ  ، 03صٖخىعاه، ٗلُت الهلىم لاْخطاصًت والهلىم الخجاٍع

 .178، ص2015

ت الجؼاثغي نلى الغابـ لال٘ترووي: 2) و الغؾمي لبىٚ البٖر -www.Albaraka( مهلىمت مٓخبؿت مً اإلاْى

bank.com  ش لا  .08/03/2019ؾالم: جاٍع

م ( الطاصع بمىحب 3) ، اإلاخػمً ْاهىن الىٓض والٓغع، اإلاهضٛ واإلاخمم، 26/08/2003، اإلااعر في 03/11ألامغ ْع

م ضة الغؾمُت نضص ْع  .27/08/2003، اإلااعزت في 52الجٍغ

ش لا  www.Albaraka-bank.com(الغابـ لال٘ترووي: 4)  .08/03/2019ؾالم: جاٍع

ت  ( عاحو، الؿُب بىلخُت،5) ٔ زضماث البىٕى ؤلاؾالمُت في قل الهىإلات اإلاالُت، صعاؾت خالت بىٚ البٖر حؿٍى

= 
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لُت ت مً الىاخُت الهملُت نضة مىخجاث جمٍى ًمً٘ جطيُُها بلى ، ًٓضم بىٚ البٖر

ل لاؾخًالٛ والتي ناصة ما جٙىن ، هىنحن ومىخجاث ، ثخماهاث ْطحرة ألاحلامىخجاث جمٍى

ل لاؾدثماع لت ألاحل والتي ناصة جمٍى  بلى ؾٍى
َ
 .( 1)ما جٙىن مخىؾؿت

 عقد الاعخماد إلاًجاري الخقنيت القانىنيت املخاحت لإلسقاط: الفرع الثاني

لُت وبضًل نطغي  جم انخماصه في بؾاع ، ٌهخبر نٓض لانخماص ؤلاًجاعي وؾُلت جمٍى

ه البلض مؿلو الدؿهُىاث اإلاشغم ولٓض جبنى ، ؾُاؾت حًُحر الىهج لاْخطاصي والظي نَغ

ػال نً طلٚ َةن لهظا ، الجؼاثغي هاجه الخٓىُت وحهل لها حملت مً ألاخٙام الٓاهىهُت َو

ت. الهٓض ضىعة نملُت  لضي بىٚ البٖر

 : من منظىر قانىني عقد الاعخماد إلاًجاري  -ؤوال

ت ومالُت ًخم جدُٓٓها مً ْبل  انخبر اإلاشغم الجؼاثغي لانخماص ؤلاًجاعي نملُت ججاٍع

ت جإححر ماهلت ْاهىها ومهخمضة ضغاخت بهظه الطُتالبىٕى واإلا ( 2)اؾؿاث اإلاالُت ؤو شٖغ

حن  ٗاهىا ؤو مهىٍى حن ؤو ألاحاهب ؤشخاضا ؾبُهُحن  مو اإلاخهاملحن لاْخطاصًحن الجؼاثٍغ

وجٙىن ْاثمت نلى نٓض بًجاع ًمً٘ ؤن ًخػمً ؤو ال ، زاغهحن للٓاهىن الهام ؤو الخاص

ٛ ، اإلاؿخإحغًخػمً خٔ الخُاع بالشغاء لطالح  ؤو يحر  مىٓىلت وجخهلٔ َٓـ بإضى

ُت ت ؤو بماؾؿاث خَغ  .(3)مىٓىلت طاث لاؾخهماٛ اإلانهي ؤو باإلادالث الخجاٍع

لٓض محز اإلاشغم بحن نٓض لانخماص ؤلاًجاعي للمىٓىالث ونٓض لانخماص ؤلاًجاعي  

ؾخًالالث وما يهمىا ؤٛو الطىع بانخباعها مىاؽ مٓاعبت ببِذ ْطُض جُهُل لا ، للهٓاعاث

=                                                           
ت، ٗلُت الهلىم لاالجؼاثغي، ؤؾغوخت صٖخىعاه،  ت ونلىم الدؿُحر، ْؿم الهلىم الخجاٍع ْخطاصًت والهلىم الخجاٍع

 .247، ص 2014، 03حامهت الجؼاثغ 

و الغؾمي لبىٚ البر 1) -www.Albarakaٖت الجؼاثغي نلى الغابـ لال٘ترووي: ( اهكغ في اؾخيخاج طلٚ، اإلاْى

bank.com  ش لا  .08/03/2019ؾالم: جاٍع

م2) ٗاث لانخماص ؤلاًجاعي ألخٙام الىكام الطاصع نلى بىٚ الجؼاثغ جدذ ْع ، اإلااعر في 96/06( جسػو شغ

ٗاث03/07/1996 ضة الغؾمُت نضص وشغوؽ انخماصها،  لانخماص ؤلاًجاعي  ، اإلادضص لُُُ٘اث جإؾِـ شغ الجٍغ

م   .03/11/1996، اإلااعزت في66ْع

م 3) ضة الغؾمُت 10/01/1996، اإلااعر في 96/09( اهكغ اإلااصة ألاولى ألامغ ْع ، اإلاخهلٔ باالنخماص ؤلاًجاعي، الجٍغ

م   .14/01/1996، اإلااعزت في 03نضص ْع
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ُُت هخبر نٓض لانخماص ؤلاًجاعي للمىٓىالث طلٚ الهٓض الظي جمىذ مً زالله ، الْى َو

ت الخإححر ؤو البىٚ ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت اإلاؿماة باإلااحغ نلى شٙل جإححر مٓابل بضالث  شٖغ

ت وإلاضة مدضصة ؤضىال مشٙلت مً إلاخهامل اْخطاصي  ججهحزاث ؤو نخاص ؤو ؤصواث بًجاٍع

ا ًضعى اإلاؿخإحغشخطا ؾبُهُ ٗان ؤو مهىٍى  ٖما ًتٕر لهظا الصخظ بمٙاهُت اٖدؿاب، ا 

ٔ صَو ؾهغ مخُٔ نلُه والظي ًإزظ بهحن لانخباع  ٗلُا ؤو حؼثُاألاضٛى اإلااحغة  نً ؾٍغ

 .(1)نلى ألاْل حؼثُا ألاْؿاؽ التي جم صَهها بمىحب ؤلاًجاع

ُهًسٛى نٓض لانخماص ؤلاًجاعي حملت مً الخّٓى ولالتزاماث  وما ًخدمله ، لؿَغ

دت جإمحن ، ضُاهت ألاضل اإلااحغ، صَو ؤْؿاؽ ؤلاحاعة، اإلاؿخإحغ ؤعبو التزاماث ضٍغ

حن ًسػهان لػابـ ، ألاضل اإلااحغ ً التزامحن ازخُاٍع مو ؤلاشاعة بلى ؤن لالتزامحن ألازحًر

حن ٗىنهما وعصا بطًُت ْىانض م٘ملت ال آمغة وآزغ التزام ، (2)لاجُاّ الهٓضي للؿَغ

ً الشغاء ؤو الخجضًضَ  .(3)غغه اإلاشغم هى عص ألاضل نىض نضم الخمؿٚ بإخض الخُاٍع

 : عقد الاعخماد إلاًجاري من منظىر عملي -ثانيا

ت في صهُا الىاْو لُخحن لالنخماص ؤلاًجاعي ٌهمل بهما بىٚ البٖر جلٚ ، ضًُخحن جمٍى

لاًجاعي للمىٓٛى وبسطىص نٓض لانخماص ، اإلاخهلٓت باإلاىٓٛى وجلٚ الىاعصة نلى نٓاع

ًٙىن مىغىنه ؤضىال مىٓىلت في شٙل آالث ؤو مهضاث ًخم حهُُجها بضْت في ْاثمت جلخٔ 

ان نلى بُان مضة الهٓض بما َحها جلٚ الُترة يحر الٓابلت ، بالهٓض ألاضلي ٖما ًخُٔ الؿَغ

آلازغ وبُان ؤْؿاؽ ؤلاحاعة وآحاٛ حؿضًضها زابذ هى ، لئللًاء بخدضًض البضاًت والجهاًت لها

بط ًٙىن اإلاؿخإحغ وخضه ، وفي باب لالتزاماث مجاٛ واؾو الىؿاّ، في حضٛو ًلخٔ بالهٓض

َؿلم
َ
ٗامل اإلاؿاولُت نلى طلٚ ونلى ما ْض ًثاع مً نضم مؿابٓت ، ملؼما بالد خدمل  ٍو

، وفي ٗل هؼام بؿبب طلٚ ًيشإ مو اإلاىعص، ؤو الطالخُت لالؾخهماٛ، ألاضٛى للمىاضُاث

ظا مطاٍعِ ، حمُو مطاٍعِ تهُئت ألاضٛى اإلاىٓىلت لالؾخهماٖٛما ًخدمل وخضه  ٖو

ت بما َحها جلٚ الىاحمت نلى خىاصر وؤزؿاع في بؾاع لالتزام بالطُاهت.  ؤلاضالخاث الػغوٍع

                                                           
م ( 1)  ، مً هُـ ألامغ.07اهكغ اإلااصة ْع

نلى ناجٔ اإلاؿخإحغ" ؤن ًػو نٓض لانخماص ؤلاًجاعي  ًمكنزاماث بالهباعة الخالُت: "( ابخضؤ اإلاشغم هاجه لالت2)

 هُـ ألامغ. ، م34ًو 33خؿب اإلااصجحن 

ظا لالتزام بضَو بضٛ ؤلاًجاع بطًُت آمغة خؿب اإلااصجحن 3)  ، مً طاث ألامغ.36و 32( وعص هظا لالتزام ٖو
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مً هاخُت ؤزغي ًلؼم اإلاؿخإحغ بخإمحن ألاضٛى اإلاىٓىلت غض حمُو ألازؿاع وجدمل 

ممىىم مً الخطٍغ في ألاضٛى بُها ؤو عهىا واإلاؿخإحغ ، ٗاَت اإلاطاٍعِ اإلاالُت حغاء طلٚ

وبطا جإزغ ، وال جٙىن ألاضٛى ْابلت للدجؼ، ؤو بًجاعا مً الباؾً بال بمىآَت مً البىٚ

ت ألاصاء
ّ
مو الهلم ؤن ، اإلاؿخإحغ نلى صَو ْؿـ واخض في ؤحله جطبذ حمُو ألاْؿاؽ خال

اصة ؤو هٓطاها ٍو ا ٍػ مً٘ للمؿخإحغ ؤن ًضَو ؤْؿاؽ ؤلاحاعة جٙىن ْابلت للمغاحهت ؾىٍى

 ؤْؿاؽ ؤلاحاعة مؿبٓا ْبل خلٛى مىانُض صَهها مو الهلم ؤهه ملؼم بضَو حؿبُٓت

ت ابخضاء نىض  ان نلى جٓضًم غماهاث نُيُت ؤو ، الهٓض ببغامبًجاٍع مً٘ ؤن ًخُٔ الؿَغ ٍو

اء اإلاؿخإحغ بالتزاماجه م٘ىه في الجهاًت الخمؿٚ بسُاع جملٚ ألاضل بهض ، شخطُت لَى ٍو

 . (1)ٗامل ألاْؿاؽ بمىحب نٓض بُو عؾمي ؾضاص

ت بهُضة ٗل البهض نً خُٓٓت نٓض ؤلاحاعة اإلاىتهُت  بن الطىعة التي ًؿبٓها بىٚ البٖر

َمً حهت َغغذ الطىعة اإلاؿبٓت نلى اإلاؿخإحغ ، بالخملُٚ اإلاؿخمضة مً حىهغ شغعي

جلٚ ألانماٛ  التزاما مؿلٓا بطُاهت ألاضٛى اإلاىٓىلت وجدمل مطاٍعِ طلٚ صون جمُحز بحن

الالػمت للخم٘حن مً لاهخُام وجلٚ التي ًخؿلبها اؾدُُاء اإلاىُهت ومهغوٍ زابذ خ٘ما 

اثُت الالػمت  لئلحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ غغوعة الخمحز بحن ؤنماٛ الطُاهت الدشًُلُت والْى

حغ مً بِىما جلٚ ألانماٛ الؿاعثت ًخدملها اإلاا ، الؾدُُاء اإلاىُهت والتي ًخدملها اإلاؿخإحغ

زم بن ، باب غمان الخم٘حن مً لاهخُام زاضت وهى مالٚ لؤلضل اإلااحغ ؾىاٛ مضة الهٓض

اإلاهاًحر الشغنُت وما طهب بلُه مهكم الُٓهاء مً حىاػ اشتراؽ جدمُل اإلاؿخإحغ لٙاَت 

ًُ اإلاؿخإحغ مً الهىصة بظلٚ نلى ، الطُاهت ًٙىن بمٓابل ولِـ باإلاجان ؤنماٛ َ
بط ًَم٘

 مً خٓه خُيئظ زطم ما بضله مً ُْمت ؤْؿاؽ ؤلاحاعة(.اإلااحغ )َُٙىن 

، ٖمإن لالتزام بالخإمحن َغع نلى اإلاؿخإحغ بجمُو مٓخػُاجه اإلااصًت وؤلاحغاثُت

اإلاىتهُت بالخملُٚ  ؤلاحاعةوهى ؤًػا مما ال ًخىأَ مو مٓخػُاث خ٘م هظا لالتزام في 

ان والتي جدمله للؿٍغ اإلااحغ نلى ؤؾاؽ ؤهه مالٚ لؤلضل وبط ا خطل وؤن اجُٔ الؿَغ

 نلى بخالت هظا لالتزام للمؿخإحغ َُٙىن طلٚ مٓابل الخؿم مً ؤْؿاؽ ؤلاحاعة .

                                                           
ل لخُطُل ؤٖثر، ( 1) ت  ماصباالنخاهكغ "همىطج نٓض جمٍى و بىٚ البٖر ؤلاًجاعي نلى ؤضٛى مىٓىلت"، مً مْى

ش الجؼاثغي نلى الغابـ الؿابٔ،   . 08/03/2019: لاؾالمجاٍع
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مً حهت ؤزغي ٌهُى البىٚ مً الىاخُت الخؿبُُٓت مً لالتزام بالدؿلُم ومً 

حن بمٓخض ى هظا الهٓض، غمان الهُىب الخُُت ؼ الؿَغ ، وهى ما ال ًخىأَ ومىؿٔ مٖغ

ٗان ؤو باجها طلٚ ؤن الدؿلُم مً ٖمإن في بنُاء البىٚ ، ؤبجضًاث التزاماث اإلاالٚ ماحغا 

"ال : مً غمان الهُىب الخُُت َُه مسالُت إلآخض ى اإلاهاًحر الشغنُت والتي حاء َحها

نُىب الهحن اإلااحغة التي جسل باالهخُام ؤو ؤن  ًجىػ للماحغ ؤن ٌشترؽ بغاءجه مً

مً زلل ًازغ في اإلاىُهت اإلآطىصة مً ٌشترؽ نضم مؿاولُخه نما ًؿغؤ نلى الهحن 

ٗان بُهلُه ؤو بؿبب زاعج نً بعاصجه"  .(1)ؤلاحاعة ؾىاء 

اء  ىت ًؿبٓها البىٚ نملُا مُاصها "ؤن نضم الَى ػال نلى ما طٖغ وغو اإلاشغم ٍْغ َو

بٓؿـ واخض مً بضالث ؤلاًجاع ًاصي بلى خلٛى باقي ألاْؿاؽ بٓىة الٓاهىن " َصخُذ 

راؾه شغنا بُض ؤهه ًٓترن بػابـ مُاصه "نضم وحىص الهظع ؤو ؤن طلٚ مما ًجىػ اشت

وفي هظا ؤلاؾاع حاء في اإلاهاًحر ، الؿاعت الظي ًدٛى صون ؾضاص الٓؿـ في مىنضه"

وخُيئظ َةن للماحغ ؤن  "ًجىػ اشتراؽ حعجُل ألاحغة ٖما ًجىػ جٓؿُؿها: الشغنُت ؤهه

مً صون نظع  ضاص ؤخضهابطا جإزغ نً ؾ خلٛى باقي ألاْؿاؽ نلى اإلاؿخإحغ ٌشترؽ

 .(2)مهخبر بهض بعؾاٛ بشهاع مً اإلااحغ بمضة مهُىت"

 الصىرة العقدًت املناسبت للخطبيق جفعيال لالسخغالالث الىقفيت: املطلب الثاني

 الفالحيت

بىاء نلى ما ؾغح ؾابٓا ونلى غىء ما طٖغ الخٓا مً مأزظ ؾالذ الطىعة اإلاؿبٓت 

ن الشىاهض الٓاهىهُت واإلاؿخلؼماث الهٓضًت للطىعة َة، نملُا لهٓض لانخماص ؤلاًجاعي 

 
ً
ِ مهها وبالخالي نضم َانلُتها زضمت الخالُت ؤزبدذ نضم جدٓٔ مطلخت الْى

ُُت الُالخُت  ، لالؾخًالالث الْى
ً
 جصخُدُت

ً
ٗان ٖظلٚ َةن اإلاؿإلت جدخاج نملُت وإلاا 

دخم اؾخهغاع ومً هىا َةن الػغوعة ج، نلى غىء ألاؾغ الشغنُت والٓاهىهُت الثابخت

ِ مو بُان ؤوحه الخُهُل واإلا٘دؿباث  الطىعة الهٓضًت اإلاىاؾبت لخؿبٓها ؾلؿت الْى

.ِ  اإلادٓٓت لطالح ماؾؿت الْى

                                                           
اهكغ: ٖخاب اإلاهاًحر الشغنُت، لهُئت اإلاداؾبت واإلاغاحهت للماؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت، اإلاغحو الؿابٔ الظٖغ، ( 1)

 ..136ص

 .137هُـ اإلاغحو، ص( 2)
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 : الصىرة العقدًت املناسبت لخطبقها سلطت الىقف: الفرع ألاول 

زم بُان ، ًٙىن مً الخطُِ ال٘شِ نلى ؾبُهت الطىعة الهٓضًت اإلاىاؾبت

ل طلٚ اؾخلهاما مً حىهغ هكام ؤلاحاعة اإلاىتهُت   بالخملُٚ.مؿخلؼماث جؿبُٓها نملُا ٗو

 : طبيعت الصىرة العقدًت املناسبت للخطبيق -ؤوال

ِ بال ؤن حؿعى إلبغام الطًُت الٓاهىهُت اإلاىحىصة اإلاخمثلت في  ما نلى ؾلؿت الْى

ت الجؼاثغي ؤو ؤخض البىٕى  بًجاعي نٓض انخماص  ا مؿخإحغ وبىٚ البٖر جٙىن َُه ؾَغ

ا ماحغا وطلٚ نلى ؤضٛى مىٓىلت َالخُت ًخم اْخىائها مً مىعص ، ؤلاؾالمُت اإلاهخمضة ؾَغ

ت مسخطت في هظا اإلاجاٛ جلؼمها لخًؿُت خاحاث اؾدثماعاتها الؼعانُت )مسخلِ ، ؤو شٖغ

اإلاؿاْاة نلى ، اإلاؼاعنت، خؿلبها نٓىص الخ٘غؤضىاٍ الهخاص الالػم لخىُُظ الهملُاث التي ج

وآالث الخطاص ووؾاثل ، هدى الجغاعاث وآالث الخغر ونخاص الؿٓي وؤصواث بضالح الصجغ

 نلى ؤن ً٘دس ي الهٓض ؾابو ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ اإلاهلٔ يحر اإلاباشغ.، الجني ويحرها(

ذ في الهٓض ًخم جػمُى–لُٓترن خُيئظ بإخض الػغبحن بما بىنض بالهبت  ه ببىض ضٍغ

ٗامل ؤْؿاؽ ؤلاحاعة-ألاضلي لُىُظ حبرا في ، ًٙىن مهلٓا نلى شغؽ واِْ هى ؾضاص 

ِ ًىٓل لها ملُ٘ت ألاضٛى  الجهاًت بةبغام نٓض هبت عؾمي بحن البىٚ وؾلؿت الْى

ذ في الهٓض ألاضلي–وبما بىنض بالبُو ، اإلاىٓىلت ًٙىن مهلٓا نلى -ًخم جػمُىه ببىض ضٍغ

امل ؤْؿاؽ ؤلاحاعة لُىُظ في الجهاًت بةبغام نٓض بُو عؾمي بحن البىٚ شغؽ ؾضاص ٗ

ِ جيخٓل لها بمىحبه ملُ٘ت ألاضٛى اإلاىٓىلت نلى ؤن جخُٔ ابخضاء مو ، وؾلؿت الْى

ا ال خُُٓٓا نلى ؤؾاؽ  البىٚ ونىض جػمحن الهٓض شغؽ البُو نلى حهل زمً البُو عمٍؼ

ل ؾبُل مً ؾبل الخحر  ِ ؤن ياًت لاؾخُاصة جمٍى اث والىُو الهام وهى الْى

ت ما ٌؿمى بمسططاث ؾبل  الخحري)مىحىص مً الىاخُت الهملُت لضي بىٚ البٖر

بط ٌؿخىي بهُاْها مؿاهمت مباشغة في ؾبُل مً ؾبل الخحراث ؤو بشٙل يحر ، الخحراث

ٗاهذ ؾخٓبؼ ٔ الخىاٛػ نلى خطت  ِ الخحري(، مباشغ نً ؾٍغ بٓى ، لطالح الْى ٍو

ِ. الػغب ألاٛو زُاعا ؤ  وؿب لؿلؿت الْى

 : كيفيت جطبيق الصىرة العقدًت املقترحت-ثانيا

ِ ؤن جخُٔ مو بصاعة البىٚ نلى جمُ٘جها مً بًجاع ألاضٛى اإلاىٓىلت  نلى ؾلؿت الْى



   

ُـُت لالؾـخًــالالث جُهُلُت ٖألُـت بالخملُٚ اإلاىتهُت ؤلاحاعة  الُالخـُـــت الــْى

 2019حىان–01 الهضص – 01جلض اإلا                                                                    اإلادلل الٓاهىويمجلت 

ISSN 0172-1177 

هكمت الهغبُت وهي الطىعة اإلاىحىصة في حل ألا ، مً الباؾً ألي شخظ جسخاعه مؿخٓبال

لُت مو الهلم ؤن اإلاؿخإحغ مً الباؾً ًٙىن واْهُا اإلاؿخد٘غ واإلاؼاعم ، (1)لئلحاعة الخمٍى

ِ حهل اإلاؿخإحغ مً الباؾً ، واإلاؿاقي ولخدُٓٔ مىآَت البىٚ بظلٚ جٓترح ؾلؿت الْى

خم  ُُٖال مخػامىا مهها لطالح البىٚ هظا ألازحر الظي ًلخمـ غماهاث لؿضاص ألاحغة )ٍو

عه الؿلؿت مؿخٓبال وبصزاله ُُٖال جػمحن شغؽ ؤلاًجاع مً الباؾً ألي شخظ جسخا

ذ في الهٓض(.  مخػامىا ببىض ضٍغ

ٗاهذ مضة الهٓض جدىاؾب مو الهمغ لاَتراض ي لؤلضٛى اإلاىٓىلت وبالخالي ناصة ما   إلاا 

لت ٗاهذ ألاضٛى ؾخإحغ واْهُا مً الباؾً لطالح ، جٙىن مً مخىؾؿت بلى ؾٍى وإلاا 

ؿغح بشٙاٛ ، اإلاؿخد٘غ واإلاؼاعم واإلاؿاقي ًُ مً الىاخُت الخؿبُُٓت خٛى جىاؾب مضة َٓض 

طلٚ ؤن اإلادٕغ ، نٓض لانخماص ؤلاًجاعي مو مضة نٓض الخ٘غ واإلاؼاعنت واإلاؿاْاة؟

الغثِـ لئلشٙاٛ اإلاؿغوح جدُٓٔ مهاصلت مُاصها "حؿضًض ؤْؿاؽ بحاعة ألاضٛى اإلاىٓىلت 

مىاحهت َةهه ًمً٘ ، مما جم ْبػه مً ؤحغة بمىحب نٓىص الخ٘غ واإلاؼاعنت واإلاؿاْاة

 طلٚ نبر خلٛى نملُت.

ض جخجاوػ مضة  لت ْو َباليؿبت إلاضة نٓض الخ٘غ ال جؿغح بشٙاال نلى ؤؾاؽ ؤنها ؾٍى

ِ ، نٓض لانخماص ؤلاًجاعي  ؤما بسطىص نٓض اإلاؼاعنت واإلاؿاْاة َُٓترح نلى ؾلؿت الْى

 وإلًجاص الخىاؾب الؼمني اإلاؿلىب ؤن جخُٔ مو بصاعة البىٚ نلى الهمل بىكام الىخضاث

ٗامل ُْمت ألاضٛى  ل )ؾضاص  الؼمىُت التي ججضص بالتراصٍ لخحن بلىى ياًت الخمٍى

ض جٙىن الؿلؿت في مىإي نلى هظا لاجُاّ وبهما جؿبٔ الػغب نلى نٓض ، وجمل٘ها( ْو

ل ونٓض اإلاؿاْاة ، اإلاؼاعنت َخجضصه مغجحن ؤو زالر ؤو ؤٖثر مً طلٚ بلىيا لًاًت الخمٍى

ٗان –ججضصه خؿب الخاحت  مً الهٓىص التي جيخهي بدىُُظ الهمل اإلاؿلىب بةضالح وإلاا 

ِ جبرم نٓضا آزغ مو شخظ آزغ وال ماوو نلى ؤعع وشجغ آزغ )َٓـ ًخم  -شجغ الْى

حهضًل الهٓض ألاضلي بخػمىُه اؾم اإلاؿاقي الجضًض والظي ًإزظ ضُت مؿخإحغ ألاضٛى 

الصجغ لِؿذ  بضالحو زم بن ُْمت آالث الؿٓي ، اإلاىٓىلت مً الباؾً والُُ٘ل اإلاخػامً(

ض حؿخىفى في مضة ال جخجاوػ مضة نٓض اإلاؿاْاة.  بخلٚ الُٓمت ال٘بحرة ْو

                                                           
م 04اهكغ مثاال لظلٚ، هظ اإلااصة  (1) لي ألاعصوي ْع ضة 2008لؿىت  45، مً ْاهىن الخإححر الخمٍى ، اإلايشىع بالجٍغ

م   .17/08/2008، اإلااعزت في 4924الغؾمُت نضص ْع
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ؼ  ُُُت ججاوػ ما ؾغح بشإنها مً مسالُاث جسل بخىاػن مٖغ ؤما بسطىص ألاحغة ٖو

حن َةهه ًخم الهمل بما هى مىحىص واْهُا َدؿضص ألاْؿاؽ في آلاحاٛ اإلادضصة ، الؿَغ

اصة  خم مغاحهتها صوعٍا ٍػ اء ٍو ىت التي مُاصها ؤن نضم الَى خم الهمل بالٍٓغ ؤو هٓطاها ٍو

ِ ؤن ، بالٓؿـ الىاخض ًاصي بلى خلٛى باقي ألاْؿاؽ بُض ؤهه ًجب نلى ؾلؿت الْى

اصة ؤو هٓطان ، جخُٔ مو بصاعة البىٚ نلى حهل ُْمت ؤحغة اإلاثل غابؿا ؤؾاؾُا لٙل ٍػ

ِ مً الغزطت اإلامىىخت  للمؿخإحغ بمىحب ؤلاحاعة مو لاجُاّ نلى بَاصة ؾلؿت الْى

ش الؿضاص بما ًدىاؾب وقغوٍ حهت ، اإلاىتهُت بالخملُٚ وهي مً حهت خٔ حهضًل جىاٍع

ٔ بغاَت بىىص في الهٓض ألاضلي ِ)ًخم الخهضًل بما نً ؾٍغ ؤو بهٓض حضًض ًلخٔ ، الْى

 ومً حهت ؤزغي خٔ الدؿضًض اإلاب٘غ ألْؿاؽ ؤلاحاعة وجملٚ ألاضل، بالهٓض ألاضلي(

ؤما ، الظي ؾغح بسطىص مضة نٓض اإلاؿاْاة( ألاشٙاٛآزغ ًمً٘ مً ججاوػ  )وهى مؿىى

اء بالٓؿـ  ىت اإلاظٗىعة ؤناله َُخؿلب خغضا شضًضا مً الؿلؿت نلى الَى ججاوػ الٍٓغ

ىت ٖما ، في مىنضه وبطا خطل نضم الضَو َإُٖض ًٙىن في قل اإلابرع الشغعي اإلابؿل للٍٓغ

ىت ؾبُال لطىو خُ لت بالخإزغ نلى صَو ْؿـ ؤلاحاعة ختى ًمً٘ ؤن جخسظ مً الٍٓغ

ِ ؾىي خؿً الخٓضًغ ، ًدؿنى صَو ٗله ومً زم جملٚ ألاضل مؿبٓا وما نلى حهت الْى

.ِ  والؿالؾت والخضبحر مطلخت للْى

ِ مو البىٚ  ؤزحرا وباليؿبت إلاشٙل ججاوػ لالتزاماث الخهؿُُت جخُٔ ؾلؿت الْى

وهى ما ٌهني ، ؾىاٛ مضة الهٓض نلى جؿبُٔ ؤخٙام ؤلاحاعة اإلاىػبؿت بإخٙام الشغم

، جدمل البىٚ لاللتزام بالدؿلُم والطُاهت الؿاعثت والخإمحن وغمان ما زُي مً الهُىب

هت الغبا  ِ وطلٚ مً باب ؾض طَع ونضم بخالت التزاماجه ومؿاولُاجه بلى حهت الْى

ل مٓابل، والخهامل اإلادغم  َاثضة ؤو هامش الغبذ ًدطل نلُه ختى ال هٙىن بطضص جمٍى

ِ وبطا ، البىٚ هكحر زضمت نملُت خطل نلحها بةخالت التزاماجه ومؿاولُاجه لجهت الْى

ِ َلها ؤن جخمؿٚ بما هى زابذ مً خ٘م  خطل وؤن جم جدمُل ٗل طلٚ لجهت الْى

وهى زطم ما جم بضله مً ُْمت ؤْؿاؽ  لئلحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ ومً مهُاع شغعي لها

هت ال، و ؤلاحاعة  ؿمداء. ٗل طلٚ حىهغ الشَغ

  ِ وما ججضع ؤلاشاعة بلُه ؤزحرا ؤن نٓض لانخماص ؤلاًجاعي جلجإ بلُه ؾلؿت الْى

ال لها َخٙىن هاجه الهٓىص ، بالخىاؾب مو ببغام نٓىص الخ٘غ واإلاؼاعنت واإلاؿاْاة جمٍى

لخٔ بها نٓض لانخماص ؤلاًجاعي بما ًخػمىه مً البىىص ، نٓىصا ؤضلُت للمهاملت ًُ
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َػال نلى –وؤُٖض ؤن جؿبُٔ الطىعة بما جٓضم ًخؿلب بىحه آزغ ، والُٓىص اإلاظٗىعة

ِ حر ؤلاؾاع الؿلُم للخؿبُٔ-مباصعة حهت الْى جبظٛ نلى ، حهىصا بلًُت للخضنُم وجَى

ت ابت شغنُت ضاعمت نلى مهامالث بىٚ البٖر اث نلُا مً ؤحل َغع ْع ، مؿخٍى

اٍ وػاعة اإلاالُت وبسطىص ؤلاحاعة ًخم الخيؿُٔ بحن وػاعة الشاون الضًيُت وألاْو

ابت الشغنُت الخابهت للبىٚ مً ؤحل الخؿبُٔ الُهلي الطاعم  للػًـ نلى هُئت الْغ

َالهبرة بصخت اإلاهاملت ، ألخٙام ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ بما لها مً ؤخٙام شغنُت

ُهها نبر خلٛى َغنُت.، ألاضلُت وجىآَها مو الػىابـ الشغنُت  ال بتْر

 خفعيل واملكدسباث املحققت للىقف من وراء الصىرة املطبقتؤوحه ال: الفرع الثاني

ٓا للػىابـ اإلاظٗىعة ؤناله مً ْبل   لُت َو بن في جؿبُٔ الطًُت الهٓضًت الخمٍى

ِ ُُت اإلاؿخضامت، ؾلؿت الْى  إلآخػُاث هامت والمت مً مٓطض الخىمُت الْى
ٌ
ُبلىى

َ
، ل

ِ خجؿُض لهالماث باعػة مً مبضؤ اإلاطلخت الُػلى للْى
َ
لمـ طلٚ مً زالٛ ، ول ٍو

 : ألاوحه واإلا٘دؿباث الخالُت

 : الفالحي دًمىمت الاسخغالل والريع الىقفي -ؤوال

ُي ِ آالث ومهضاث ، جخدٓٔ صًمىمت لاؾخًالٛ الْى غث ؾلؿت الْى بطا ما َو

ِ ؤو جإححرها مؼاعنت  امذ بهغغها لخكت ؤلانالن نلى جد٘حر ؤعع الْى الهمل الؼعاعي ْو

ِ زاضت بطا َخٙىن ال، ؤو مؿاْاة ت واإلاىاَؿت شضًضة نلى اؾخًالٛ ؤعع الْى غيبت ٍْى

 نلم ؤن نٓىص الخ٘غ واإلاؼاعنت واإلاؿاْاة جبرم نبر اإلاؼاص . 

ُي  و الْى و ُْمت ألاحغة في قل ، بِىما ًخدٓٔ مٓخض ى صًمىمت الَغ مً زالٛ َع

ِ مً وهى ما ؾُمً٘ ؾلؿت الْى، وحىص الغيبت واحؿام صاثغة واإلاىاَؿت نلى لاؾدئجاع

و مهخبر بشٙل صوعي مؿخمغ ، طلٚ ؤنها ؾخٓبؼ في الخُٓٓت ؤحغجحن، الخطٛى نلى َع

ِ الُالخُت اإلاؿخًلت بمىحب الخ٘غ ؤو اإلاؼاعنت ؤو  ؤحغة هكحر لاهخُام بإعع الْى

ؤزغي ًضَهها صاَو ألاولى هكحر اؾدئجاع آالث ومهضاث الهمل  وؤحغة، اإلاؿاْاة

ٔ اإلاؼاص الهلني(الؼعاعي)وؾخٙىن ألاحغة مغجُهت ؾاإلا َاألولى ، ا ؤن الهملُت جخم نً ؾٍغ

ِ ها زابخا ًطب في عضُض الْى ِ لطالح ، جٙىن َع وألازغي هي التي حؿضصها ؾلؿت الْى

ت ؤو يحره مً اإلاطاٍع لاؾالمُت  اإلاهخمضة في الجؼاثغ. بىٚ البٖر
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 لؿض 
ً
ِ ؤن جخسظ مً الغضُض اإلادٓٔ وؾُلت مو الهلم ؤهه ًمً٘ لؿلؿت الْى

اثُت بشٙل صوعي لآلالث  الىُٓاث الالػمت للُٓام بإنماٛ الطُاهت الدشًُلُت والْى

ؤو جىقُِ طلٚ الغضُض في ، وإلِاا ال شغاء آالث ومهضاث ؤزغي ، واإلاهضاث اإلاؿخإحغة

ت حضًضة نبر مسخلِ الٓىىاث والؿبل الهٓضًت اإلاىاؾبت ، صوعاث اؾخًاللُت واؾدثماٍع

 ٖإن جػاعب بها مثال ...

 : حقيق جنميت وقفيت فالحيت منخجت ومسخدامتج-ثانيا

ِ في نهاًت الهالْت الخهاْضًت ألاضلُت اإلاضنمت بهالْت حهاْضًت  ؾخدطل حهت الْى

لُت ملخٓت بها نلى ؤعع َالخُت ْاثمت بظاتها َخٙىن الىدُجت مغجبؿت بؿبُهت ، جمٍى

ٛ نلى ؤعع وخُيئظ ًيخهي نٓض الخ٘غ اإلاضنم بلى الخطى ، الهالْت الخهاْضًت ألاضلُت

ِ َالخُت نلى صعحت نالُت مً الطالخُت بط جطحر مىخجت ومهُإة لالؾخًالٛ ، ْو

في خحن ؤن اإلاؼاعنت ، ولاؾدثماع مً حضًض زاضت وؤن مىتهاها ؤيغاؽ وبىاء ًٓام نلحها

ْم  ُِ
َ
ٖمإنها مهُإة لالؾخًالٛ ، اإلاضنمت جُض ي إلاغصوص مالي مهخبر ًخإحى مً مدطٛى نُني ْ

ؿاْاة اإلاضنمت َخمىذ َػال نلى اإلاغصوص اإلاالي الىاجج مً بُو الثماع ؤما اإلا، مً حضًض

ِ مهُإ لالؾخًالٛ ولاؾدثماع اإلاىخج مً حضًض  اإلادٓٓت شجغا ْاثما بظاجه نلى ؤعع ْو

ِ )الضعحت الهالُت مً  ل ؾخٙىن محزة ما جدطل نلُه ؾلؿت الْى َبؿبب الخمٍى

ُُت ُي(.اإلاغصوص ا، الطالخُت وطلٚ نحن الخىمُت الْى  إلاالي اإلاهخبر وهى نحن لاْخطاص الْى

ه ؤزحرا ٗامل  ًيبػي الخىٍى بلى ؤن الهمل بالطىعة اإلآترخت ؾُمً٘ مً بناصة جدُٓٔ 

اث  ؤنالهاإلا٘دؿباث اإلاظٗىعة  واؾخمغاعها نلى ؤؾاؽ هكام اؾخًاللي مخهضص اإلاؿخٍى

ِ ؾخدطل في الجهاًت، ومغجبؿها س ي ؾابو نلى ؤضٛى جمخل٘ها ج٘د طلٚ ؤن ؾلؿت الْى

ُُت اإلاىٓىلت )آالث ومهضاث الؼعانت(  في ، ألاضٛى الْى
ً
 مخِىت

ً
بط حهخبر هاجه ألاضٛى خلٓت

ُِ ؤعاصث، ؾلؿلت الىكام اإلاضنم ِ ؤوى ٖو وفي طاث ، وػعا ؤزػغ حؿخسضمه ؾلؿت الْى

ث واإلاهضاث لًحرها مً اإلاؼاعنحن ال الؿُاّ ًمً٘ للؿلؿت ؤن جٓىم مثال بخإححر جلٚ آلا

ت ، إلاؿخًلحن ألعاض ي َالخُت جسطهماإلاجاوعًٍ ا َخدطل مٓابل طلٚ نلى بضالث بًجاٍع

 مهخبرة بشٙل صوعي مؿخمغ في ٗل مىؾم َالحي.
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 : خاجمت

ُي الُالحي هُا في باب لاؾخًالٛ الْى الخ٘غ واإلاؼاعنت ، زالزت نٓىص جم جبىحها حشَغ

زطظ ماصة بط ، واٖخُى اإلاشغم الجؼاثغي في ؾغخه ببُان مُهىما الهام، واإلاؿاْاة

اٍ واخضة لٙل نٓض في خحن ؤن هؿاْها اإلااصي ًدؿو لِشمل ، في بؾاع ؤخٙام ْاهىن ألاْو

نضًض الخُاضُل بمسخلِ الهىاضغ والضْاثٔ اإلاٙىهت لجىهغ هاجه الهٓىص اإلاؿخمضة في 

هت ؤلاؾالمُت اإلاُصح نجها نبر مسخلِ ٖخب ؤهل الُٓه .  خُٓٓتها مً ؤخٙام الشَغ

ٓخػب ألخٙام نٓض الخ٘غ واإلاؼاعنت واإلاؿاْاة خاٛ صون بن الؿغح الٓاهىوي اإلا

ت ججؿض اإلآطض الجىهغي لخلٚ الهٓىص الخؿبُٔ الهملي الؿلـ لها نبر  ، ُُُٖاث بصاٍع

ِ بلى مىاحهت ضهىباث خُُٓٓت مً الىاخُت الهملُت خالذ ، وهى ما ؤصي بةصاعة الْى

ٗاهذ جىه٘ـ نلى  ىصصون جم٘جها مً مالمؿت جلٚ اإلاىاَو اإلاخىزاة مً هاجه الهٓ نُيُت 

هتها ِ وجدُٓٔ َع ُُت مً زالٛ بضالح خاٛ ؤعاض ي الْى ؤو مالُت جمً٘ ، الخىمُت الْى

و زابذ ًضنم طمت  ِماؾؿت مً َع والٓٛى بظلٚ ٌهني غغب مٓاضض الىاِْ ، الْى

 بما ْض ًػو مً الشغؽ. ، ونضم اخترام إلعاصة الىاِْ، نغع الخاثـ

ٗان ٖظلٚ ِ ، الخُ٘حر في آلُتباث مً الالػم ، إلاا  حهخبر مخىُؿا ًسغج ماؾؿت الْى

ىص با ًىٓظ ؤنُاهه مً الًّغ في بدغ الٗغ وحهخبر ؤلاحاعة اإلاىتهُت ، مً الػاثٓت وجٙىن مٖغ

وال ًخؿلب ألامغ بال همىطحا نٓضًا ًترحم في ، بالخملُٚ ؤخض الخُل اإلاىاؾبت إلصعإ طلٚ

ُت اإلاى هُت واإلاطَغ ِضىعة ججهل مً البِئت الدشَغ ، اؾبت مو مٓخػُاث ومطالح الْى

نلى جىضُاث ًمً٘  البدث هظاٖشِ  ووَٓا إلاا ؾبٔ ونلى هظا ألاؾاؽ، مغحها لها

 : جلخُطها في ما ًلي

ُت اإلاىاؾبت مً زالٛ -1  : بًجاص البِئت اإلاطَغ

م  - اإلاخػمً ْىانض ، 04/11/2018اإلااعر في ، 18/02بصعاج ماصة غمً الىكام ْع

ُت مً ؾٍغ اإلاطاٍع الهملُاث اإلاط مماعؾت ت الدشاٖع ُت اإلاخهلٓت بالطحَر َغ

ج٘شِ ضغاخت نلى ؾبُهت الهُئت الىؾىُت اإلااهلت إلاىذ شهاصة ، واإلااؾؿاث اإلاالُت

هت ؤلاؾالمُت ُت ألخٙام الشَغ ت الدشاٖع  ، مؿابٓت مىخجاث الطحَر

ت ومسخلِ البىٕى ؤلاؾالمُت اإلاهخمضة  - ابت ضاعمت نلى حهامالث بىٚ البٖر َغع ْع
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ُت ألخٙام  غ اإلاهضة خٛى مضي مىآَت حهامالجه اإلاطَغ في الجؼاثغ وجدبو مسخلِ الخٓاٍع

هت ؤلاؾالمُت ابت الشغنُت ، الشَغ مما ًٓخض ي غًؿا لخُهُل الضوع الخُٓٓي لهُئت الْغ

 .اإلاىحىصة نلى مؿخىي ٗل بىٚ

هُت اإلاىاؾبت مً زالٛ -2  : بًجاص البِئت الدشَغ

ت نلى - م بصزاٛ حهضًالث حىهٍغ ، 10/01/1996اإلااعر في ، 96/09ؤخٙام ألامغ ْع

بجهله ًخىأَ مو هكام ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ واإلاىػبؿت ، اإلاخهلٔ باالنخماص ؤلاًجاعي 

هت ؤلاؾالمُت  ، بإخٙام الشَغ

ُُُاث الهمل بٙل مً نٓىص  - وغو صَاجغ شغوؽ همىطحُت جبحن وحشغح شغوؽ ٖو

وهى ما ًخؿلب مباصعة ؤولُت ، اء الطبًت الغؾمُت نلحهامو بغُ الخ٘غ واإلاؼاعنت واإلاؿاْاة

اٍ اإلاىحىصة نلى اإلاؿخىي  اٍ وبالخدضًض مً لجىت ألاْو مً الؿلؿت اإلاٙلُت باألْو

ؼي لضي وػٍغ الٓؿام ضة الغؾمُت، اإلاٖغ في شٙل مغؾىم ، وبضضاعا جلٚ الىماطج في الجٍغ

م  جىُُظي اٍ مً ْاهىن ، 02وم٘غع ، 01م٘غع  26ًؿبٔ اإلاىاص ْع مو وغو ماصة ، ألاْو

في طلٚ اإلاغؾىم جٓض ي بةمٙاهُت جُهُل ٗل مً الهٓىص الثالر بمىحب نٓض انخماص 

 ، وبخالت جدضًض ُُُٖاث طلٚ بلى ْغاع وػاعي مشتٕر، بًجاعي ألضٛى مىٓىلت

غ  - اٍ ووٍػ ؤزحرا بضضاع ْغاع وػاعي مشتٕر ما بحن وػٍغ الشاون الضًيُت وألاْو

إلاىغىنُت والُُُ٘اث ؤلاحغاثُت لخؿبُٔ نٓض لانخماص ؤلاًجاعي اإلاالُت ًبحن الشغوؽ ا

اإلاؿخمض مً حىهغ هكام ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ وطلٚ نلى ؤضٛى مىٓىلت ج٘دس ي ؾابو 

برم هظا الهٓض ، الهخاص الُالحي الالػم لخىُُظ ٗل مً نٓىص الخ٘غ واإلاؼاعنت واإلاؿاْاة ٍو

ت ؤو ؤخض ال ِ وبىٚ البٖر ٙىن ملخٓا بإضل ، بىٕى ؤلاؾالمُت اإلاهخمضةبحن ؾلؿت الْى ٍو

حن ، ٗل نٓض مً الهٓىص الثالر ؼ الؿَغ بلى يحر طلٚ مً الخُاضُل التي ج٘شِ نلى مٖغ

ِ ؼ ؾلؿت الْى ٓا إلاا ؾبٔ طٖغه في متن ، ال ؾُما مٖغ  البدث. هظاَو
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 قائمت املراحع

 : كخب الفقه إلاسالمي -ؤوال

 : كخب الفقه الحنفي-ؤ

الٙاثىت ، مؿبهت مدمىص بٚ، الجؼء الثاوي، الجىهغة الىحرة نلى مسخطغ الٓضوعي -1

 ، هجغي  1301ؾىت ، بجىاع باب الهالي

غ ألابطاع، مدمض ؤمحن ابً نابضًً -2 صعاؾت ، عص اإلادخاع نلى الضع اإلاسخاع شغح جىٍى

الجؼء ، والشُش نلي مدمض مهىع، الشُش ناصٛ ؤخمض نبض اإلاىحىص، وجدُٓٔ وحهلُٔ

اع الؿهىصًت، صاع نالم ال٘خب، الؿاصؽ  .2003، الٍغ

غ ألابطاع، مدمض ؤمحن ابً نابضًً-3  صعاؾت، عص اإلادخاع نلى الضع اإلاسخاع شغح جىٍى

الجؼء ، والشُش نلي مدمض مهىع، الشُش ناصٛ ؤخمض نبض اإلاىحىص، حهلُٔو  جدُٓٔو 

اع الؿهىصًت، صاع نالم ال٘خب، الؿابو  .2003، الٍغ

مدمض بً مدمض بً مدمىص ؤٖمل الضًً ؤبى نبض هللا ابً الشُش شمـ الضًً ابً -4

، صون ؾبهت، الجؼء الخاؾو، الهىاًت شغح الهضاًت، الشُش حماٛ الضًً الغومي الباًغحي

ش، بحروث لبىان، صاع الُ٘غ  .صون جاٍع

 ج٘ملت البدغ الغاثٔ شغح ٖجز ، الؿىعي الٓاصعي الخىُي مدمض بً خؿحن بً نلي -5

 .1997، بحروث لبىان، صاع ال٘خب الهلمُت، الؿبهت ألاولى، الجؼء الثامً، الضْاثٔ

الضع اإلاسخاع ، بً نبض الغخمان الخىُي الخطُٙي مدمض بً نلي بً مدمض بً نلي -6

غ ألابطاع وحامو البداع وإلادمض بً نبض هللا بً ؤخمض الهؼي الخىُي ، شغح جىٍى

غ ألابطاع ، الخمغجاش ي جدُٓٔ وغبـ ، وحامو البداع في َغوى الُٓه الخىُيشغح جىٍى

ٛ ، زلُل ببغاهُم نبض اإلاىهم  .2002، بحروث لبىان، صاع ال٘خب الهلمُت، الؿبهت ألاو

ٍى، نلي خُضع ؤَىضي -7 اإلادامي ؤٖغم ، جغحمت وحهلُٔ، جغجِب الطىٍى في ؤخٙام الْى

ؤبى ًىؾِ خؿً بً البشحر ، غبؿه، والخاٖم مدمض ؤخمض الهمغ، نبض الجباع

ان، الؿُلىؽ صون ؾىت ، م٘ت الؿهىصًت، اإلا٘خبت اإلاُ٘ت، بحروث لبىان، ماؾؿت الٍغ

 .وشغ

 : كخب الفقه املالكي -2

ت اإلاىؾىم الهضاًت الٙاَُت ، نبض هللا مدمض ألاهطاعي الغضام ى ؤب -1 شغح خضوص ابً نَغ

ت الىاَُت ، ؤبى ألاحُان والؿاهغ الهمىعيجدُٓٔ مدمض ، الشاَُت لبُان خٓاثٔ ابً نَغ
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 ٛ  .1993، بحروث لبىان، صاع الًغب ؤلاؾالمي، الؿبهت ألاولى، الٓؿم ألاو

غ ال٘الم في مؿاثل لالتزام، نبض هللا مدمض بً مدمض الخؿاب ى ؤب-2 نبض ، جدُٓٔ، جدٍغ

 .1984، بحروث لبىان، صاع الًغب ؤلاؾالمي، الؿبهت ألاولى، الؿالم مدمض الشٍغِ

ٖخاب الٙافي في ، الىمغي الٓغؾبي بً مدمض بً نبض البر  بً نبض هللا نمغ ًىؾِ ى ؤب-3

ٚ ، جدُٓٔ وجٓضًم وحهلُٔ، َٓه ؤهل اإلاضًىت اإلاالٙي الضٖخىع مدمض مدمض ؤخُض ولض ماٍع

اع الخضًثت، الؿبهت ألاولى، اإلاىعٍخاوي  .1978، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، م٘خبت الٍغ

نبض هللا مدمض الخغش ي نلى اإلاسخطغ  يؤببهامش شغح اإلادٓٔ ، خاشُت نلي الهضوي  -2

اإلاؿبهت ، الؿبهت الثاهُت، الجؼء الؿابو، الجلُل لئلمام ؤبي الػُاء ؾُضي زلُل

تحمألا   .1891، مطغ اإلادمُت ،بىالّ ،ًر

ٛ ، الشُش نِس ى بً نلي الخؿني الهلمي -3 ، جدُٓٔ اإلاجلـ الهلمي بُاؽ، ٖخاب الىىاػ

اٍ والشاون ؤلاؾالمُت، الجؼء الثاوي  .1986، اإلامل٘ت اإلاًغبُت، وػاعة ألاْو

 : كخب الفقه الشافعي -3

ا ألاهطاعي  ى ؤب -1 ٍغ ، الجؼء الثاوي، ؤؾنى اإلاؿالب شغح عوع الؿالب، الشاَعي ًديى ٖػ

 هجغي. 1313، اإلاؿبهت اإلاُمىُت مطغ، مسؿىؽ مطىع 

بهامش خاشُت ، اإلاجهاججدُت اإلادخاج بشغح ، الشُش ؤخمض بً الٓاؾم الهباصي -2

مو الخدُٓٔ للخاشُت مً ْبل اإلادٓٔ شهاب الضًً ، الشُش نبض الخمُض الشغواوي

مؿبهت مطؿُى مدمض ضاخب ، الجؼء الؿاصؽ، الشاَعي ؤخمض ابً حجغ الهُخمي

ت ال٘بري   .صون ؾىت وشغ، مطغ، اإلا٘خبت الخجاٍع

ا بً مدمض بً ؤخمض -2 ٍغ ا ألاهطاعي  ٖػ ٍغ ، بشغح مىهج الؿالبَخذ الىهاب ، بً ٖػ

في اإلاؿاثل الضُْٓت  الغؾاثل الظهبُت، وللؿُض مطؿُى بً خىُي الظهبي الشاَعي

ٛ ، اإلاىهجُت  ، 1998، بحروث لبىان، صاع ال٘خب الهلمُت، الؿبهت ألاولى، الجؼء ألاو

ت مهاوي ؤلُاف ، شمـ الضًً مدمض بً الخؿُب الشغبُني -3 مًني اإلادخاج بلى مهَغ

ت، الؿبهت ألاولى، لثاويالجؼء ا، اإلاجهاج  .1997، لبىان، بحروث، صاع اإلاهَغ

ا ًديى بً شٍغ الىىوي عخمه هللا ى الضًً ؤب يؤلامام مدي -4 ٍغ عوغت الؿالبحن ، ٖػ

ش، الجؼء الخامـ، ونمضة اإلاُخحن اإلا٘خب ، الؿبهت الثالثت، بشغاٍ ػهحر الشاَو

 .1991، لبىان ،بحروث، ؤلاؾالمي
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 : كخب الفقه الحنبلي-4

مدمض نبض الٓاصع نؿا ، جدُٓٔ، الُخاوي ال٘بري ، ؤلامام الهالمت جٓي الضًً ابً جُمُت-1

بحروث ، صاع ال٘خب الهلمُت، الؿبهت ألاولى، اإلاجلض الغابو، ومطؿُى نبض الٓاصع نؿا

 .1987، لبىان

حمو وجغجِب نبض ، مجمىم الُخاوي ، ابً جُمُت ؤخمضجٓي الضًً شُش لاؾالم  -2

مجمو  ،الجؼء الخاؾو والهشغون، وؾانضه ابىه مدمض بً ْاؾم الغخمان بً مدمض

، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، اإلاضًىت اإلاىىعة، اإلالٚ َهض لؿبانت اإلاصخِ الشٍغِ

2004. 

خاشُت الغوع اإلاغبو ، نبض الغخمان بً مدمض بً ْاؾم الهاضمي الىجضي الخىبلي -2

 .هجغي  1398، صون صاع وبلض وشغ، الؿبهت ألاولى، اإلاجلض الخامـ، شغح ػاص اإلاؿدىٓو

ت الغاجح مً الخالٍ، نلي بً ؾلُمان بً ؤخمض اإلاغصاوي  -3 جدُٓٔ ، ؤلاهطاٍ في مهَغ

ي صاع هجغ ، الؿبهت ألاولى، الجؼء الخاصي نشغ، الضٖخىع نبض هللا بً نبض اإلادؿً التٗر

 . 1995، الجحزة مطغ، للؿبانت واليشغ والخىػَو

ولخؿً ، مؿالب ؤولي الىهى في شغح ياًت اإلاىخهى، الغخُباويمطؿُى الؿُىؾي  -4

ض ػواثض الًاًت والشغح، الشؿي صمشٔ ، ؾالميميشىعاث اإلا٘خب ؤلا ، الجؼء الثالث، ججٍغ

 .صون ؾىت ؾبو ، ؾىعٍا

ٔ الضًً ؤب -5 مدمض نبض هللا بً ؤخمض بً مدمض بً ْضامت اإلآضس ي الجمانُلي  ى مَى

ي، اإلاًني، الضمشٓي الطالحي الخىبلي ، جدُٓٔ الضٖخىع نبض هللا نبض اإلادؿً التٗر

، صاع نالم ال٘خاب، الؿبهت ألاولى، وبالجؼء الؿا، والضٖخىع نبض الُخاح مدمض الخلى

اع الؿهىصًت  .1986، الٍغ

ٔ ا -6 ، اإلآىو، مدمض نبض هللا بً ؤخمض بً مدمض بً ْضامت اإلآضس ي ى لضًً ؤبمَى

الشغح ، الُغج نبض الغخمان بً مدمض بً ؤخمض بً ْضامت اإلآضس ي ى ولشمـ الضًً ؤب

ت ، الخؿً نلي بً ؾلُمان بً ؤخمض اإلاغصاوي  ى الضًً ؤبولهالء ، ال٘بحر ؤلاهطاٍ في مهَغ

ي، الغاجح مً الخالٍ الجؼء الخاصي ، جدُٓٔ الضٖخىع نبض هللا بً نبض اإلادؿً التٗر

 .1995، مطغ ،الجحزة، واليشغ والخىػَوصاع هجغ للؿبانت ، الؿبهت ألاولى، نشغ

 :الكخب العامت: ثانيا

ُٔ ًىوـ اإلاطغي ، ؾخاط الضٖخىع ألا  -1 ، الؿبهت الثاهُت، ؤلاؾالمي بدىر في لاْخطاص، َع
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 .2009، ؾىعٍا ،صمشٔ، صاع اإلا٘خبي للؿبانت واليشغ والخىػَو

، الؿبهت ألاولى، ؤلاؾالماإلاهامالث اإلاالُت اإلاهاضغة في غىء ، ؾهض الضًً مدمض ال٘بي -2

 .2002، ألاعصن ،نمان، صمشٔ ؾىعٍا، بحروث لبىان، اإلا٘خب ؤلاؾالمي

ل، نبحر الطُضي الؿىاٛ -3 لي مؿخٓبل ضىانت الخمٍى صاع اإلاىاهج لليشغ ، الخإححر الخمٍى

 .2015، ألاعصن ،نمان، والخىػَو

، اإلاهامالث اإلاالُت اإلاهاضغةبدىر في َٓه ، نلي محي الضًً نلي الٓغه صاغيالضٖخىع  -4

 .2001، لبىان ،بحروث، ؤلاؾالمُتصاع البشاثغ ، الؿبهت ألاولى

بدث ميشىع مً ، في الُٓه ؤلاؾالمي ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ، َهض بً نلي الخؿىن -5

ت 1426، صون بلض وشغ، ؾٍغ م٘خبت مشٙاة ؤلاؾالمُت  .هجٍغ

ؼي ، اإلاطاٍعْىاهحن ، الٓاض ي الضٖخىع مالٚ نبال -6 صعاؾت خٛى اإلاطٍغ اإلاٖغ

ت واإلاخسططت وؤلاؾالمُت واإلااؾؿاث اإلاالُت والطغاَت ومٙاَدت  واإلاطاٍع الخجاٍع

ُت، الؿبهت ألاولى، جبُِؼ ألامىاٛ )صعاؾت مٓاعهت( ً الخْٓى ، بحروث لبىان، ميشىعاث ٍػ

2006. 

الؿبهت ، الُٓه ؤلاؾالمياإلاهامالث اإلاالُت اإلاهاضغة في ، الضٖخىع مدمض نثمان شبحر -7

 .2007، ألاعصن ،نمان، لليشغ والخىػَو صاع الىُاجـ، الؿاصؾت

في مهامالث  ضُاهت ألانُان اإلااحغة وجؿبُٓاتها، الضٖخىع مدمض نثمان شبحر -8

اإلاجلض ، َٓهُت في ْػاًا اْخطاصًت مهاضغة بدىر، بدث ميشىع غمً ٖخاب، اإلاطاٍع

 ٛ  .1998، ألاعصن ،نمان، الىُاجـ صاع، الؿبهت ألاولى، ألاو

، (48-1اإلاهاًحر الشغنُت)، هُئت اإلاداؾبت واإلاغاحهت للماؾؿاث اإلاالُت ؤلاؾالمُت -9

ً، بصاعة اإلا٘خباث الهامت، الؿبهت ألاولى  .2014، اإلاىامت البدٍغ

مؿبهت ، الؿبهت ألاولى، اإلاؿماةو  الهٓىص الشاجهت، ًىؾِ حإ الخُ٘م، الضٖخىع  -10

 .1973، ؾىعٍا، هاشم ال٘خبيمدمض نهاص 

 : الرسائل الجامعيت-ثالثا

ٔ زضماث البىٕى ؤلاؾالمُت في قل الهىإلات اإلاالُت، الؿُب بىلخُت -1 صعاؾت خالت ، حؿٍى

ت الجؼاثغي  ت ٗلُت الهلىم لا، ؤؾغوخت صٖخىعاه، بىٚ البٖر ْخطاصًت والهلىم الخجاٍع

ت، ونلىم الدؿُحر  .2014، 03الجؼاثغ حامهت ، ْؿم الهلىم الخجاٍع
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ت)، حمهىن هىاٛ -2 ت الشاملت في جُهُل ؤصاء البىٕى الجؼاثٍغ ، (2013-1990صوع الطحَر

ت ونلىم الدؿُحر، ؤؾغوخت صٖخىعاه  ْؿم، ٗلُت الهلىم لاْخطاصًت والهلىم الخجاٍع

 ، 2015، 03حامهت الجؼاثغ ، نلىم الدؿُحر

ـ -3 الخ٘غ في الُٓه ؤلاؾالمي مٓاعها بما ؤخٙام نٓض ، ضالح بً ؾلُمان بً خمض الخَى

هت والضعاؾاث ، ؤؾغوخت صٖخىعاه، نلُه الهمل  في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ٗلُت الشَغ

 .هجغي  1428، اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت، حامهت ؤم الٓغي ، ؤلاؾالمُت

ِ وؾبل اؾدثماعه ف، نبض الغػاّ بىغُاٍ -4 ي الُٓه ؤلاؾالمي بصاعة ؤمىاٛ الْى

ْؿم ، ٗلُت الهلىم لاحخمانُت والهلىم ؤلاؾالمُت، ت صٖخىعاهؤؾغوخ، ثغي هىن الجؼاوالٓا

هت  .2006، حامهت الخاج لخػغ باجىت، الشَغ

و الجؼاثغي ، لهمحري ًاؾحن -5 ُُت في الدشَغ ٗلُت ، ؤؾغوخت صٖخىعاه، بًجاع ألامالٕ الْى

 .314-312 مً، ص، 2018، حامهت ًديى َاعؽ اإلاضًت، الخّٓى والهلىم الؿُاؾُت

6-  ٛ ؤلاؾالمي في  ثخماهُت اإلامىىخت مً البىٚصوع الدؿهُالث لا ، مدمض نلي مدمض الهٓى

هت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، عؾالت ماحؿخحر، لاْخطاص ألاعصوي حامهت ، ٗلُت الشَغ

 .1993، ألاعصن الحرمٕى

ابت نلى اإلاطاٍع ، مطؿُى ببغاهُم مدمض مطؿُى -7 هدى مىهج مخٙامل للْغ

ُ٘ت اإلاُخىخت، ْؿم لاْخطاص ؤلاؾالمي، ؤؾغوخت صٖخىعاه، ؤلاؾالمُت ، الجامهت ألامٍغ

 .2012، مطغ، م٘خب الٓاهغة

 : املقاالث واملداخالث وقراراث املجامع الفقهيت -رابعا

ل -1 تي، الؿبهت ألاولى، الىضوة الُٓهُت ألاولى لبِذ الخمٍى ل الٍٙى ، ميشىعاث بِذ الخمٍى

ذ اجو الىضوة اإلايشىعة بمجلت مجمو  ؤو ، 246ص، هجغي  1413ؾىت ، صولت الٍٙى ْو

 .1988، اإلاجلض الغابو، الهضص الخامـ، الضوعة الخامؿت، الُٓه ؤلاؾالمي

بدث ميشىع بمجلت مجمو ، ؤلاًجاع اإلاىخهي بالخملُٚ، الضٖخىع خؿً نلي الشاطلي -2

 .1988، الجؼء الغابو، الهضص الخامـ، للضوعة الخامؿت إلااجمغ اإلاجمو، الُٓه ؤلاؾالمي

ُٔ ًىوـ اإلاطغي  -3 مغاحهت نلمُت ل٘خاب ضٕٙى ؤلاحاعة )عؾالت ماحؿخحر( ، َع

الطاصعة نً حامهت اإلالٚ ، مٓاٛ ميشىع بمجلت لاْخطاص ؤلاؾالمي، للمالِ خامض محرة

ؼ اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت م ، نبض الهٍؼ م ، 01الهضص ْع  .2010لؿىت ، 23اإلاجلض ْع
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 الضوع الخىمىي إلاجمىنت البىٚ ؤلاؾالمي للخىمُت، الضٖخىع ببغاهُم نبض الخلُم نباصة -4

مُت( مضازلت ميشىعة غمً َهالُاث اإلااجمغ الهلمي الضولي الثاوي نشغ ، )صعاؾت جٍٓى

ت ؤلاؾالمُت بهض ؤعبهت نٓىص مً وشإتها" اإلاىكم مً ْبل ٗلُت  اإلاىؾىم ب"الطحَر

 .2017ماي  04و 03ًىمي ، صنألاع  ،ْالاْخطاص حامهت الؼع 

مضازلت ، ؤلاحاعة اإلاىتهُت بالخملُٚ وضٕٙى ألانُان اإلااحغة، الضٖخىع مىظع ْدِ -5

اع ، مشإع بها َُم الضوعة الثاهُت نشغة إلاجمو الُٓه ؤلاؾالمي اإلاىهٓض بمضًىت الٍغ

 .2000ؾبخمبر  27بلى  21، في الُترة ما بحن، اإلاًغب

م ْغاع مجمو الُٓه  -6 بشإن مىغىم ؤلاًجاع اإلاىخهي بالخملُٚ ، (12/4) 110ؤلاؾالمي ْع

اع باإلامل٘ت الهغبُتالطاصع نٓب الضوعة الثاهُت نش، وضٕٙى الخإححر  غة بالٍغ

 .( 2000ؾبخمبر  28-23)مً ، الؿهىصًت

 : النصىص الدشريعيت والخنظيميت -خامسا

م -1 ضة ، باالنخماص ؤلاًجاعي اإلاخهلٔ ، 10/01/1996اإلااعر في ، 96/09ألامغ ْع الجٍغ

م   .14/01/1996اإلااعزت في ، 03الغؾمُت نضص ْع

م -2 اإلاهضٛ ، اإلاخػمً ْاهىن الىٓض والٓغع، 26/08/2003اإلااعر في ، 03/11ألامغ ْع

م، واإلاخمم ضة الغؾمُت نضص ْع  .27/08/2003اإلااعزت في ، 52الجٍغ

م -3 اٍ اإلاهضٛ واإلاخمم اإلاخهلٔ، 27/04/1991اإلااعر في ، 91/10الٓاهىن ْع ، باألْو

ضة الغؾمُت م، الجٍغ  .08/05/1991اإلااعزت في، 21، نضص ْع

م -4 م ، 22/05/2001اإلااعر في ، 01/07الٓاهىن ْع ، 91/10اإلاهضٛ واإلاخمم للٓاهىن ْع

اٍ، 27/04/1991اإلااعر في  ضة الغؾمُت، اإلاخهلٔ باألْو م ، الجٍغ اإلااعزت في ، 29نضص ْع

23/05/2001. 

مالىكام -5 اإلادضص ، 03/07/1996اإلااعر في ، 96/06الطاصع نلى بىٚ الجؼاثغ جدذ ْع

ٗاث ضة الغؾمُت نضص ، وشغوؽ انخماصها لانخماص ؤلاًجاعي  لُُُ٘اث جإؾِـ شغ الجٍغ

م   .03/11/1996اإلااعزت في، 66ْع

ُت  ًخػمً ْىانض مماعؾت، 04/11/2018اإلااعر في ، 18/02الىكام -6 الهملُاث اإلاطَغ

ُت مً ؾٍغ اإلاطاٍع واإلااؾؿاث اإلاالُتاإلاخهلٓت  ت الدشاٖع ضة الغؾمُت ، بالطحَر الجٍغ

م   .09/12/2018اإلااعزت في ، 73نضص ْع



   

ُـُت لالؾـخًــالالث جُهُلُت ٖألُـت بالخملُٚ اإلاىتهُت ؤلاحاعة  الُالخـُـــت الــْى
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م -7 لي ألاعصوي ْع ضة الغؾمُت نضص ، 2008لؿىت  45ْاهىن الخإححر الخمٍى اإلايشىع بالجٍغ

م   .17/08/2008اإلااعزت في ، 4924ْع
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ش    .08/03/2019: لاؾالمجاٍع
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