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 بسم اهلل الزمحن الزحيم

   ا فِيهَا آيَت
بَيِّنَت   سُىرَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَزَضْنَهَا وَأَنزَلْنَ

  لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّزُونَ 

 صدق اهلل العظيم 
 1سىرة النىر: آية 
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 االْداء

اىل يُااااالع انؼهااااى ٔاالياااااو ا ااااك ام اااا  االيااااٙ اناااا ٘ ػهااااى 
امتؼهًاااا    اىل اااااٛد ا هااااك االؼاااا  لااااإنُا االياااا  اااااٛدَا 

 حمًد ) صهٗ اهلل ػهّٛ ٔاهى ٔاصحابّ االؼ  ( 

انمااااإٌَ ٔاهاااار بٓااااى ي اااا   اىل الٛااااغ اااااااس سٙ   ل ااااى 
 .  ػًال ٚاا  كاظى و.وحبثٙ 

 اىل انااااا ٍٚ سماااااغ اىل انااااا ٍٚ ُٚاااااهلٌٔ بُااااإل ا اااااا ٘ االيااااا 
َظاااا اسٓى باااا   ٛااااال ْاااا ا ان حااااو ن ااااا  انؼهااااى لاصاااادٍٚ ٔ 

 انط ٚك ا ك يت ؼ  .

ن احااااهل ٔا ُاااااء اىل اناااا ٘   ٚ  اااام اىل يااااٍ اااااؼٗ ٔاااااماَٙ ا
 شئ    فؼٙ نط ٚك انُجاح اىل ٔاند٘ ا  ٛب.

اىل ياااٍ حااا ٓى عااا ٘   ػ ٔلاااٙ ٔٚهٓااا  بااا ك اْى فااا ا ٘ اىل 
 ى ٔلحى االيٕال . اهٕسٙ ٔ اهٕاسٙ حفظ االحٛاء يُٓ
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 ان ك  ٔ االيتُاٌ 

 حنًد اهلل َٔ ك ِ سؼاىل ػهٗ َؼًاسّ انكثهلع َٔ ك ِ ا حاَّ ػهٗ اػظى َؼًهل انؼمم ٔ انؼهى .

ٔاحب اٌ اشك  اااس سٙ   كهٛهل انمإٌَ ٔ انؼهٕو ان ٛااٛهل ػهٗ ياب نِٕ يٍ جٓد ٔ انٕلت 

يٍ اجم اٚصال اما ع انؼهًٛهل ٔال اَ ٗ ي    اما ع )و.و ػًال ٚاا  كاظى ( ان حثٛهل ان ٘ 

 كاٌ نّ اندٔل انفؼال   سمدٚى ام اػدع ٔانُصٛحهل فجزاِ اهلل انف ههل . 

ابٙ ٔزيالئٙ يٍ انطه هل ان ٍٚ ٔلفٕا اىل جاَ ٙ هالل البغ إُال ٔان ك  يٕصٕل اىل اصح

 نٕالْى ما ٔصهت اىل ْ ِ انُتٛجهل فجزاْى اهلل انف ههل . 
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 ال ال ام    

اشٓد اٌ ْ ا ان حو امٕإو با ) اًْٛهل انم ٔض   االٚ ا ال انؼايهل نهدٔنهل ( لد ج ٖ حتت 
جايؼهل  ٚاىل ْٕٔ جزء يٍ يتطه ال َٛم شٓا ع  \ان ٛااٛهل اش ا    كهٛهل انمإٌَ ٔ انؼهٕو 

 ان كانٕلٕٚس   انمإٌَ .

 

 

 

 

 

 ام    : و.و ػًال ٚاا  كاظى 

 انتٕلٛغ :                    

  7102 \     \انتالٚخ :                        
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 احملتٕٚال
 انصفحهل امٕضٕع
 0 اممديهل

  هلياْٛهل انم ٔض انؼايام حو االٔل : 
 ض ٔ إَاػٓا ٔانم امطهب االٔل : يؼىن 

 ض انؼايهل ٔاَمضائٓا ٔامطهب انثاَٙ :   ق اصدال انم 

7 
3 
01 

  ٔل انم ٔض   االٚ ا ال انؼايهل نهدٔنهل ام حو انثاَٙ : 
نهم ٔض انمإََٛهل  ٔ امطهب االٔل : انط ٛؼهل االلتصا ٚهل

 انؼايهل 
امطهب انثاَٙ : اًْٛهل انم ٔض انؼايهل بانُ  هل نالٚ ا ال 

 انؼايهل نهدٔنهل 

02 
 
08 
 
73 

 72 ا امتهل 
 79 امصا ل 
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 اممادياهل: 
ٗعصدر تلقرع تلعثم هي هظثدر تإلٗرتدتز تلعثّهر للدّلر، ُّْ هي تإلٗرتدتز تإلبصوثً٘ر. فقدد   

شفصثغ تلدّلر إلٔ شغط٘ر ًفقثشِث تلوصزتٗددذ، خعدد  ى شندْى ادد تصدصٌففز إثفدر إٗرتدتشِدث تلعثهدر، فصلؽد  

تلوصفظددي يلِ٘دث هددي  هدول تلدّلددر ّ إلدٔ تاصدرتع هدددثلت شفصثؼِدث لصضددصنوي خِدث إٗرتدتشِددث تلعثدٗدر 

 تلرصْم ّ تلؼرتبح.

شعصدر تلقرّع تلعثهر هْردت هدي هدْترد تلدّلدر تلصدٖ ص شصظدد خثلدّرٗدر ّ تصًص دثم خدي ّ 

شعصدر هي ّؼِر ً ر تلفنر تلصقل٘دٕ هْردت غ٘ر يثدٕ شلؽ  إلَ٘ تلدّلر خظدْرذ تصدصعٌثب٘ر خفصدر هدي 

  ؼي شغط٘ر ًفقثز غ٘ر يثدٗر.

قدرع ّصد٘لر فعثلدر فدٖ ـددْوذ تلدّلدر لصعدةدر تإلد دثر تلصدٖ ص شضدصط٘  تلؼددرٗدر إودث ٗعدد تل

 ّ تلونلف٘ي. تلفظْل يلَ٘، ّ  ًَ ٗشني ّص٘لر لصفرٗت تلعحء تلوثلٖ خ٘ي تلوقرػ٘ي

ّ تلقدددرّع تلعثهدددر ص شعدددد  دتذ شوْٗل٘دددر ففضدددح، خدددي  دتذ هدددي  دّتز تلض٘ثصدددر تلوثل٘دددر ّ 

فإًددَ ٌٗدغددٖ يلددٔ تلدّلددر تصددصردتهِث خفددفر  دددٗد لردهددر تصاصظددثدٗر فددٖ إع٘ددر هددي تذـ٘ددثى، لددفت 

 تذغرتع تصاصظثدٗر للدّلر ً رت لعقي يدةِث يلٔ تصاصظثد تلْؽٌٖ.

شعصدر تلقرّع تلعثهر تـد هظثدر تإلٗرتد تلعثم ّتلقرّع تلعثهدر شرصلدد فدٖ  ًْتيِدث هدي 

ؽْٗلدر تذؼدي  ٕ ـ٘ط إًِْث دت ل٘در  ّ  ثرؼ٘در ّـصدٔ تلدت ل٘در هٌِدث فقدد ٗندْى خعؼدِث ادرّع 

اددرّع ٗنصصددح فِ٘ددث يددي ؽرٗددا صددْا تذّرتا تلوثل٘ددر ،هعددي تلضددٌدتز ّت ًّددثز تلرزٌٗددر ، هددث 

فِددٖ يدددثرذ يددي تلصضددِ٘وز تصبصوثً٘ددر تلصددٖ ٗوٌفِددث تلؽِددثو  -تلدت ل٘ددر –تلقددرّع اظدد٘رذ تذؼددي 

ؽثرٕ  ّ خعدغ تلوظرفٖ للدّلر ّلِ٘ةثشِث تلعثهر  ّ لشرإثز تلقطثع تلعثم ّ  لك لوقثخلر تإلًفثا تل

 تل رّف تلطثربر ّتلصٖ شصطلح وٗثدذ صْ٘لر تلوشرّع.

ّخددثلرغن هددي تلروفددثز تلصددٖ شعددثر خشددثى تلقددرّع ّ طددْرذ تصيصوددثد يلِ٘ددث إوظدددر هددي 

هظددثدر تإلٗددرتد تلعددثم ً ددرت للوشددثإي تلصددٖ شع٘رُددث هددي ـ٘ددط  يدثبِددث تصاصظددثدٗر فوددث وتلددس هددي 

تلعثدٗر . خي يلٔ تلعنش فقد شزتٗدز  ُو٘صِدث ّشزتٗدد ـؽوِدث تلوظثدر تلِثهر لصغط٘ر تلٌفقثز تلغ٘ر 

خثلٌضدددر لوع ددن دّل تلعددثلن ّص صدد٘وث تلدددّل تذ ددفذ فددٖ تلٌوددْ ّتلصددٖ شفصقددر إلددٔ هددْترد شوْٗددي 

 .هشرّيثشِث تلصٌوْٗر
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 ام حو األٔل

 ياْٛهل انم ٔض انؼايهل
ٗعددر خثلصدثلٖ يدي ّ تلقدرع تلعودْهٖ « تلعقدر فدٖ تلصضددٗد » شعصدر إلور ارع  صثصث يدي 

تلعقددر فدددٖ ا٘دددثم تلدّلدددر خصضدددٗد هضدددصفقثشِث، ّ ـصدددٔ فدددٖ تلعواددثز تلرثطدددر يٌددددهث ٗقدددْم  دددرض 

)تلوقصرع( خْػ  شفس شظرف  رض آ ر هدلغث هي تلودثل )تلوقصدرع( خضددح تلعقدر تلوْؼدْدذ 

 خٌِ٘وث، ّ ُْ ًفش تلشٖء تلفٕ ٗوني اْلَ ف٘وث ٗرض تلقرع تلعوْهٖ
(1)

 . 

ٗوندددي تلقدددْل  ى تلقدددرّع ُدددٖ هدددي  فعدددثل تلعقدددر خددد٘ي تذفدددرتد، ّٗصؽضدددد تلقدددرع فدددٖ 

 لددك تلفعددي تلددفٕ ٗقددْم خْتصددطصَ  ددرض هددث ُددْ تلدددتبي، ّتلوصوعددي فددٖ ـثلددر تلقددرّع تلدٌن٘ددر 

تلوددددٗي،  ّ ٗعدددد ٗوٌفِدددث  ٗثهدددث  ّ ٗلصدددزم  فدددٖ تلدٌدددك  تشدددَ، ٗودددٌؿ  هدددْتل إلدددٔ  دددرض آ دددر ُدددْ

 .خؼوثًَ  هثم تٙ رٗي، ّ لك هقثخي ظوي  ّ شعْٗغ ُْ تلفثبدذ

ّٗصؼدددوي تلقدددرع تلدددفٕ ٗعطدددٖ لفصددرذ ُدددٖ  طدددو هفددددّدذ فدددٖ تلدددزهي لْيدددد هدددي ؽدددرف    

تلودددددٗي خصضدددددٗد خعددددد تاصؼددددثء فصددددرذ ٗصفددددا يلِ٘ددددث هضدددددقث خدددد٘ي تلطددددرف٘ي، ٌُّددددثل تلنع٘ددددر هددددي 

شدددف  تلدٌددك إلددٔ تلق٘ددثم خِددفت تلفعددي، فددثلقرع ادددي إددي  ددٖء ُددْ تلغثٗددر هددي تذهددْر ُددٖ تلصددٖ 

 .ّؼْدٍ إوث صدقس تإل ثرذ إلٔ  لك

صدددْف ٗدددصن تلصطدددرا فدددٖ ُدددفت تلودفدددط تلدددٔ هثُ٘دددر تلقدددرّع تلعثهدددر ّصدددْف ٗدددصن شٌدددثّل 

 ُفت تلودفط فٖ تلوطلد٘ي تصش٘٘ي :

 تلوطلح تصّل : هعٌٔ تلقرّع ّتًْتيِث .

 تطدتر تلقرّع تلعثهر ّتًقؼثبِث تلوطلح تلعثًٖ : ؽرا 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .343، دْٗتى تلوطدْيثز تلؽثهع٘ر، تلؽزتبر، ص " تاصظثدٗثز تلوثل٘ر تلعثهر "هفود يدثس هفروٕ - 1
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 انًطهة األول

 ض وانىاعهاويعنى انقر

ُْ هدلت هي تلوثل شفظي يلَ٘ تلدّلر هي تذفرتد  ّ تلوظدثرف  ّ غ٘رُدث هدي تلواصضدثز   

تلوثل٘در تلوفل٘در  ّ تلدّل٘در هد  تلصعِدد خدرد تلودلدت تلوقصدرع هد  تلفْتبدد تلوصرشددر يل٘دَ فدٖ تلصددثرٗ  

 . ّفقث لشرّؽ تلعقد تلوفدد للصضدٗد

تصددصدتًر  ـددد   ددرثص تلقددثًْى تلعددثم )تلدّلددر،  " : ًددَ ٗونددي شعرٗددد تلقددرع تلعددثم يلددٔ      

تإلٗدرتدتز تلغ٘در  تلْصٗر،تلدلدٗر ...(  هْتص هي تلغ٘ر ه  تلصعِد خردُث إلَ٘ خفْتبدُث"، فِْ خفلك هدي

ّتصصددص٘ثء تلعددثم هددي ؼثًددح  تلشدددٗدذيثدٗددر تلصددٖ شلؽدد  إلِ٘ددث تلدّلددر يٌددد شرْفِددث هددي ردذ تلفعددي 

.تلؼرتبح ـثلر لؽْءُث تلٔ تلرف  ا٘ور فٖ تلونلف٘ي
(1)

 

 ّؼَ تلصشدثخَ ّ تإل دصوف خد٘ي إدي هدي تلقدرع ّ شفدٗد ّ هي  ول شفل٘ي ُفٗي تلصعرٗف٘ي ٗوني  

 تلؼرٗدر خثيصدثرُوث هي هظثدر تإلٗرتدتز تلعثهر للدّلر.

 أوجه انرشاته: –أ 

ٗعصدر هدْردت هدي تلودْترد تلصدٖ شفظدي يلِ٘دث تلدّلدر، ّ ُدْ خدفلك ٗصشدثخَ هد   إى تلقرع تلعثم -1

 تلؼرٗدر تلصٖ شعصدر هي  ُن تلوْترد يلٔ تإلؽوا.

 تذ رثص تلطد٘ع٘٘ي  ّ تلوعٌْٗ٘ي، ُن تلفٗي ٗصفولْى يحء إي هٌِوث. -2

إي هي تلقرع تلعثم ّ تلؼرٗدر ٗضصلزم طدّر اثًْى  ثص خِوث. -3
 (2)

 

 خرالفأوجه اإل -ب 
:
 

تلؼرٗدر شددف  خظدْرذ ًِثب٘در، إ  ص شلصدزم تلدّلدر خردُدث لوفدرتد ّ ص ٗدرد فْتبدد يٌِدث، يندش  -1

 تلقرع.

تلؼرٗدر شدف  ؼدرت خوْؼح تلضلطر تلض٘ثدٗر لدّلر،  هث تلقرع فِْ ٗدف  خظْرذ إ ص٘ثرٗر هي  -2

يددي تلقثيدددذ ؼثًددح تلوقددرع ) خغددغ تلٌ ددر يددي تلقددرع تإلؼدددثرٕ تلددفٕ ٗعددد طددْرذ تصددصعٌثب٘ر 

 تلعثهر (.

                                                           

، تلؽزء تذّل، فٖ هظثدر تصلصزتم ، ه  تلوقثرًدر "تلوْؼز فٖ  رؾ تلقثًْى تلودًٖ تلعرتاٖ :"د. يدد تلوؽ٘د تلفن٘ن - 1

 106، ص 1161، خغدتد،  رإر تلٌشر ّتلطد  تذُل٘ر، 3ّتلوْتوًر خ٘ي تلفقَ تلغرخٖ ّتلفقَ تإلصوهٖ، ؽ 

 .104، ص 1111، دتر طفثء للٌشر ّ تلصْوٗ ، )يوثى(، ؽدعر "تلوثل٘ر تلعثهر :"ؽثرا تلفثغ - 2
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إى ـظ٘لر تلؼرٗدر ص شرظض ًفْ تإلًفثا فٖ هؽثل هع٘ي، تصصٌثدت إلٔ هددد  يددم شرظد٘ض  -3

تإلٗدرتدتز تلعثهدر لْؼِدر هفدددذ،  هدث ـظد٘لر تلقددرع تلعدثم فإًِدث شرظدض إلًفدثا هعد٘ي، ٗفددددٍ 

تلقثًْى.
 (1)

 

ع تلعدثم خعدد يقددٍ ّ ٗصشثخَ تلقرـ٘ط  شو٘ز تلقرع تلعثم يي خعغ طْر تلدٗي تلعثم إوث

إيصدثرٍ دٌٗث فٖ  هر تلدّلر ه  دْٗى تلدّلر تذ درٓ، إثلورشددثز ّ تلوعث دثز ّ تلصعْٗؼدثز تلصدٖ 

ٗفنن خِث يلِ٘ث  ّ تلصٖ شقدرُث لوي شٌزع هلن٘صَ للوٌفعر تلعثهر، ّ غ٘ر ُدفت هدي طدْر تإللصزتهدثز 

تلدْٗى هي ـ٘ط ؽرٗقدر ـضدثخَ ّ إى ت صلفس  صدثج إي هٌِث، إص  ى تلقرع تلعثم ٗرصلد يي ُفٍ 

فٖ تلو٘زتً٘ر تلعثهر، فدْٗى تلدّلر يدت تلقرّع تلعثهدر ص ش ِدر إص فدٖ ؼثًدح ّتـدد ّ ُدْ ؼثًدح 

تلٌفقثز،  هث تلقرع تلعثم فإًَ ٗ ِر فٖ تلؽثًد٘٘ي هعث ّ إى لن ٗندي  لدك فدٖ تلْادس ًفضدَ، ف٘ ِدر 

ٖ ؼثًح تلٌفقثز ّاس تلْفدثء ّ ّادس فٖ ؼثًح تإلٗرتدتز ّاس شفظ٘ي تلودثلت تلونصصح يلِ٘ث، ّ ف

دف  تلفْتبد تلوضصفقر يٌَ.
 (2)

 

 :  لِفت صْف ٗصن شقض٘ن ُفت تلوطلح تلٔ ظوض فرّع 

 ارّع هي ـ٘ط هظدرُث تلونثًٖ، تّصً : 

 هي ـ٘ط ـرٗر تلونصصح  ظثً٘ثً : ارّع

 هي ـ٘ط  ؼلِث )هدشِث(.ظثلعثً : ارّع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، خغددتد هطدعدر 1، تلؽزء تذّل، ؽ تلعرتا "هقدهر فٖ يلن تلوثل٘ر تلعثهر ّتلوثل٘ر تلعثهر فٖ " :د. يدد تلعثل تلظندثى- 1

 .56، ص 11٩2تلعثًٖ، 

 .151، تلؽزتبر ، ص "تاصظثدٗثز تلوثل٘ر تلعثهر، دْٗتى تلوطدْيثز تلؽثهع٘ر" :هفود يدثس هفروٕ - 2
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 يصذرها انًكانً:قروض ين حٍث :  انفرع االول

 انقرض انخارجً: -1

ُْ  لك تلقرع تلفٕ شفظي يلَ٘ تلدّلر هي تلفنْهدثز تذؼٌد٘در  ّ هدي تذ درثص تلطد٘ع٘د٘ي  ّ 

تلوعٌْٗ٘ي تلوق٘و٘ي فٖ تلرثرغ، ّ إدفلك تلقدرّع تلصدٖ شفظدي يلِ٘دث تلدّلدر هدي تلِ٘ةدثز تلدّل٘در 

ّ تلِ٘ةدر تلدّل٘در  F.M.I تلٌقدد تلددّلّٖ طدٌدّا  B.I.R.D هعي : تلدٌدك تلددّلٖ للصٌو٘در ّ تلصعد٘در

 A.D.Iللصٌو٘ر
(1)

 ّ شلؽ  تلدّلر إلٔ تإلاصرتع تلرثرؼٖ لضدد٘ي رب٘ض٘٘ي ُوث : ، 

 يدم إفثٗر تلود رتز تلقْه٘ر لصوْٗي تلٌفقثز تلعثهر. -1

ـثؼصِددث إلددٔ تلعوددوز تذؼٌد٘ددر إددٖ شصضددٌٔ لِددث تصددص٘رتد هددث شفصددثغ إل٘ددَ هددي تٙصز ّ تلوِوددثز  -2

 لوشرّيثز تلصٌو٘ر تصاصظثدٗر.

 ّ خثلصثلٖ فإى تإلاصرتع تلعثم ٗوني تلدّلر تلوقصرػر هي وٗثدذ هْتردُث تصاصظثدٗر.

ّ شصو٘ز ُفٍ تلقرّع خورًّر  رّؽِث إطْل آؼثلِث ّ تًرفثع  صعثر فثبددشِث  ـ٘ثًدث إلدٔ 

صددتد تذاضدثؽ فدٖ ـدثصز ّ ادْل تلْفثء إل٘ث  ّ ؼزب٘ث خثلعولدر  ّ خثلضدل  تلْؽٌ٘در، ّ ش ؼ٘دي  % 0

(.ADI) تلؼرّرذ ) ّ إوعثل يلٔ  لك ارّع تلِ٘ةر تلدّل٘ر للصٌو٘ر
 (2)

 

 ّ رغن إي ُفٍ تلوزتٗث فإى للقرّع تلرثرؼ٘ر هؽوْير هي تلعْ٘ج تلؽُْرٗر فِٖ:

ل٘ضس هصثـر لؽو٘  تلدّل تلصٖ شرغح فٖ تلفظْل يلِ٘ث فثلص٘دثرتز تلض٘ثصد٘ر ّ تلعوادثز   -  

 ُثهث فٖ إهنثً٘ر تلفظْل يلِ٘ث. تلدّل٘ر شلعح دّرت

إى ارّع تلِ٘ةدثز تلدّل٘در فلِدث إ دصرتؽثز يدٗددذ هثل٘در  ّ ص٘ثصد٘ر اثصد٘ر ادد شداظر يلدٔ   - ج

 تاصظثد تلدّلر تلطثل٘ر للقرع.

 انقرض انذاخهً: -2

ُْ  لك تلقرع تلفٕ شفظي يلَ٘ تلدّلر هدي تذ درثص تلطد٘ع٘د٘ي  ّ تلوعٌدْٗ٘ي تلوق٘ود٘ي 

 يي ؼٌض٘ثشِن صْتء إثًْت هْتؽٌ٘ي  م  ؼثًحفٖ إال٘وِث خغغ تلٌ ر 
(3)

. 

ّشصوص  تلدّلر خثلٌضدر للقرّع تلدت ل٘ر خفرٗر إد٘رذ إ   ًِث شؼ   رّؽ تلقدرع تلورصلفدر 

للوقصددرع ، ّإ٘ف٘ددر تلضدددتد، إددفلك فددثى ؽثاددر تلدّلددر يلددٔ تصاصددرتع   ، ّشددد٘ي تلوزتٗددث تلووٌْـددر

تلردثرغ إ   ًِدث ص شضدصط٘  إى شولدٔ  درّؽِث   تلدت لٖ تإدر خنع٘ر هي ؽثاصِث يلٔ تصاصدرتع هدي
                                                           

تلدتر تلؽثهع٘ر،  ثرع وإرٗث  ،هظر :" هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر " ، ـثهد يدد تلوؽ٘د دوتر ّ هفود يور  خْ دّؾ - 1

  .45، ص 2005يٌ٘ن، تإلخرتُ٘و٘ر، تإلصنٌدرٗر، ؽدعر 

 4٩، ص  تلضثخاتلوظدر  - 2

 .4٩ – 45ص  تلوظدر تلضثخا ،ـثهد يدد تلوؽ٘د دوتر ّ هفود يور  خْ دّؾ،  - 3
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إغددرتبِن خثلوزتٗددث   دّلددر   ددرٓ  ّ يلددٔ تلوددد رٗي  ددثرغ ـدددّد إال٘وِددث ّلنددي شعوددي يلددٔ يلددٔ

تلعدٗدذ. إهث فٖ تلدت ي فصعوي تلدّلر يلٔ ًؽثؾ ارّػِث خثصصغولِث لنثفدر تصيصددثرتز تلض٘ثصد٘ر ّ 

تصؼصوثي٘ددر،فصع٘ر فددٖ ًفددْس تلوددْتؽٌ٘ي رّؾ تلْؽٌ٘ددر ّتلْتؼددح تلددْؽٌٖ لصدددفعِن إلددٔ تصإصصددثج. 

فإًِددث شطددرؾ ارّػددِث خعددد درتصددصِث للْػدد  تصاصظددثدٕ تلضددثبد ّهعرفددر تلعْتهددي تلوِ٘دد ذ  إددفلك

إلًؽثؾ تلقرّع، إصْتفر تلود رتز ّتصصعدتد تلود رٗي يلٔ تصإصصثج فٖ تلضٌدتز تلفنْه٘در لودث 

شِ٘ةر لِن هي تصصعوثر هؼوْى خوزتٗث ص شقي يوث ُْ صثبد فٖ تلضْا. إلٔ ؼثًح  لك فِٖ شرفدغ 

إطدتر تلضٌدتز إليطثء تلفرطر لظغثر تلود رٗي لوإصصدثج، ّشصؽٌدح تلدّلدر فقددتى ظقدر هي ا٘ور 

تذفرتد فٖ تبصوثًِث خوفثف صِث يلٔ تصصصقرتر تلٌقدٕ ّيولِث يلٔ يدم ترشفثع تذصعثر.
 (1)

 

ّهوث ٗزٗد هي ؽثار تلدّلر يلدٔ تصاصدرتع تلددت لٖ تًدَ ص ٗصرشدح يلدٔ تلقدرّع تلدت ل٘در 

تإلال٘ن ، إ   ى هث شفظي يلَ٘ تلدّلدر هدي  هدْتل تلونصصدد٘ي ٗعدثد شْوٗعدَ خْتصدطر  تاصطثع هي ظرّذ

ّتصددصردتم تلددد ْل ّشعدددٗي فددٖ تلِ٘نددي   تلٌفقددثز تلعثهددر ، فددثلقرع ٗددادٕ إلددٔ شعدددٗي فددٖ شْوٗدد 

تصؼصوثيٖ. ّٗصفدد هدٓ ًفعَ  ّ تلعحء تلوصرشح يلَ٘ خثلوقثرًر خ٘ي تصصردتم تلوقرػد٘ي ذهدْتلِن 

 ردتم تلدّلر لِفٍ تذهْتل.ّإ٘ف٘ر تصص

 ُدن هظدثدر تصصدصدتًر تلدت ل٘در تلصدٖ تصدصعرتع فٖ ُفت تلوؽثل  ٗصنّهي تلؽدٗر خثلفإر  ى 

شلؽ  إلِ٘ث تلدّلر:
 (2)

 

 تلقرّع هي تلوظرف تلورإزٕ. -1

% هددي ّصددطٖ تلْدتبدد  تلشددِرٗر لِددفٍ ٩.5تلقددرّع هددي تلوظددثرف تلصرظظدد٘ر ّهقدددترُث  -2

 تلوظثرف لقثء فثبدذ هفددذ

% هدي 35تإصصثج تلواصضثز  تز تلطثخ  تصاصظثدٕ خإصدٌثد تلددٗي تلعدثم لقدثء ًضددر ص شصؽدثّو  -3

  هْتلِث لدٓ تلوظثرف )خدّى فثبدذ(.

 .رـظ٘لر  ِثدتز تصصصعوثر تلصٖ شفْل  ِرٗث هي هظرف تلصضل٘د تلشعد٘ -4

 

                                                           

، دتر تلفثهدددد للٌشدددر ّتلصْوٗددد ، 1، ؽ " تلوثل٘دددر تلعثهدددر ّتلصشدددرٗ  تلودددثلٖ ّتلؼدددرٗدٖ" :فلددد٘ؿ تلعلدددٖ د. يدددثدل- 1

 .64،ص2003

، يودثى، دتر 1، ؽ "تلوثل٘در تلعثهدر ّتلٌ دثم تلودثلٖ فدٖ تإلصدوم" :د. هفودْد ـضد٘ي تلدْتدٕ ّد. وإرٗدث  ـودد يدثوم - 2

 . ٩2، ص  2001تلوض٘رذ للٌشر ّتلصْوٗ  ، 
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 قروض ين حٍث حرٌح انًكررة:ثانً : انفرع ان

 تلقرّع تإل ص٘ثرٗر ّ ٌُثل تلقرّع تإلؼدثرٗر.ّ ٌٗقضن إلٔ اضو٘ي : ٌُثل 

 انقرض اإلخرٍاري: -1

تذطددي فددٖ تلقددرّع  ى شنددْى إ ص٘ثرٗددر، ّ شصددرل تلدّلددر تلفرٗددر لوفددرتد ّ تلِ٘ةددثز فددٖ 

تإلإصصددثج دّى إإددرتٍ، ف٘نددْى تلدددتف  لوإصصددثج ُددْ إددْى تلعول٘ددر هؽزٗددر هثدٗددث ًص٘ؽددر صددعر تلفثبدددذ 

 ٘ور تلقرع يٌد تإلصصفقثاتلورشف   ّ إفثلر تلدّلر لدف  ا
(1)

. 

ّ ت ص٘دثرت    ٕ  ى تلقرع تص ص٘ثرٕ ُْ تلفٕ شفظي يلَ٘ تلدّلر هي تلوقرػد٘ي ؽْتي٘در

خف٘ددط ص ٗدددفعِن إلددٔ تإلادددثل يل٘ددَ إص هزتٗددثٍ تلوثدٗددر  ّ تلوعٌْٗددر، ّ تذطددي فددٖ تلقددرّع شنددْى 

 رّؽ تلعقد ّ شفثط٘لَ ّ هزتٗدثٍ ت ص٘ثرٗر شصن خٌثءت يلٔ شعثاد اثًًْٖ صل٘ن، فصقْم تلفنْهر خصفق٘ا 

ظن شصرل لوفرتد ّ تلِ٘ةثز ـرٗر تإلإصصثج فٖ ُفت تلقرع دّى هدث رذ  ٕ ًْع هي  ًدْتع تإلإدرتٍ 

  ّ تلؼغؾ
(2).

 

 انقرض اإلجثاري: -2

يٌدددهث شرشددٔ تلدّلددر يدددم إادددتم هْتؽٌِ٘ددث  ّ تلِ٘ةددثز تلْؽٌ٘ددر يلددٔ تصإصصددثج شعوددد إلددٔ 

تلدووم لدَ، ّشلؽد  تلدّلدر إلدٔ ُدفت تذصدلْج تصصدصعٌثبٖ فدٖ تذّادثز تلؼغؾ للفظْل يلٔ تلودلت 

تلصٖ شعقح تلفرّج،  ّ لوقثّهر تلصؼرن، ّ تلقرّع تإلؼدثرٗر شصن ًص٘ؽر لؼعد تلعقر فدٖ تلدّلدر 

فددٖ تلْاددس تلددفٕ شنددْى ف٘ددَ خفثؼددر هثصددر لوهددْتل  ّ لصفق٘ددا  هددْتل تاصظددثدٗر إصفق٘ددا تصصددصقرتر 

 تلووم لفلك تلٌقدٕ ّ لن ٗصْفر تلوثل
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، تذردى، دتر طفثء للٌشر ّ تلصْوٗ ،  ثرع تلضلؾ، يوثى، تلطدعر تذّلٔ هي " تلوثل٘ر تلعثهر :"تلفثغؽثرا  - 1

 .10٩ص  ُـ، 1420 –م  1111

، هظر: دتر تلؽثهعر، تإلصنٌدرٗر، ؽدعر " هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر : "ـثهد يدد تلوؽ٘د درتو ّ هفود يور  خْ دّؾ- 2

 .41، ص 2005

 .10٩هرؼ  صثخا، ص ؽثرا تلفثغ،  - 3
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 : ين حٍث أجم انقروض:ثانث انفرع ان

شٌقضن تلقرّع ّفقث لِفت تلوع٘ثر إلدٔ ادرّع هفدددذ تذؼدي ّ ُدٖ : تلقدرّع تلوااصدر، ّ   درٓ 

 غ٘ر هفددذ تذؼي ّ شدئ خثلقرّع تلواخدذ.

 انقروض انًؤتذج: -1

هدد  إلصزتهِددث خدددف  تلفْتبددد ٗقظددد خددثلقرّع تلواخدددذ تلصددٖ ص شفدددد تلدّلددر  ؼددو للْفددثء خِددث 

  تلوضصفقر يلِ٘ث ؽْتل فصرذ تلقرع إلٔ  ى ٗصن تلْفثء خَ.

ّ تلقرّع تلواخدذ شصو٘ز خ ى تلدّلر شنْى ـرذ فدٖ شفدٗدد تلْادس تذإعدر هوءهدر ل رّفِدث 

تصاصظثدٗر ّ تلوثل٘ر للْفثء خَ )فثبغ فٖ ه٘زتً٘صِث(، إص  ًَ ٗعثج يلِ٘ث  ى تلدّلر اد شضصعوي ُدفٍ 

قرّع إر ظر لص ؼ٘ي تلدف  هوث ٗادٕ إلٔ شرتإن تلدْٗى ّ شزتٗد تلددْٗى ّ شزتٗدد  يددثء تلفْتبدد تل

هوث ٗاظر صلدث يلٔ تصاصظثد تلْؽٌٖ.
 (1)

 

 انقروض انًؤقرح: -2

ُٖ شلك تلصٖ شفدد تلدّلدر هْيددت هعٌ٘دث لٌدث للْفدثء خِدث ّ شلصدزم خدَ  هدثم تلونصصدد٘ي فدٖ تلقدرع، 

تلو٘عثد هوبوث ل رّفِث تصاصظثدٗر ّ تلوثل٘ر، فصزدتد ظقدر تذفدرتد تلونصصدد٘ي فدٖ ـصٔ لْ لن ٗني ُفت 

 تلدّلر. ّ ٗوني شقض٘ن تلقرّع تلوااصر إلٔ :

    : قروض قصٍرج األجم 

شعرف ُفٍ تلقرّع خثلقرّع تلضثبرذ  ّ تلعثبور، ّ شظدر تلدّلر ُفٍ تلقدرّع فدٖ هددذ 

 ؼدي تلْفدثء خثـص٘ثؼثشِدث تلوااصدر  دول تلضدٌر تلوثل٘در. ّ  ص شصؽثّو فٖ  غلح تذـ٘ثى تلضٌص٘ي، هدي

ّ غثلددث شلؽد  تلدّلدر إلدٔ   "، أرونااخ انخسٌناح شضؤ تلضٌدتز تلصٖ شظدر خِث ُفٍ تلقدرّع خدـ : "

إطدددترُث لوْتؼِددر تلعؽددز تلوْصددوٖ فددٖ تلو٘زتً٘ددر ّ  لددك ًص٘ؽددر شدد  ر تلفظددْل يلددٔ خعددغ 

(، فص طر تلدّلر إلٔ إطدتر   ًّثز تلرزٌٗر لودذ يدذ تإلرتدتز تلوقررذ فٖ تلو٘زتً٘ر )إثلؼرتبح

   ِر، ّ شقدهِث للدٌك تلورإزٕ  ّ تلدٌْل تلصؽثرٗر هقثخي تلفظْل يلٔ ا٘وصِث
(2)

. 

فٖ ُفٍ تلفثلر، شادٕ   ّى تلرزٌٗر إلٔ وٗثدذ تلنو٘ر تلٌقدٗر تلوطرّـر فٖ تلصدتّل إهث يدي 

ؽرٗددا تإلطدددتر تلددفٕ ٗقددْم خددَ تلدٌددك تلورإددزٕ،  ّ يددي ؽرٗددا شْصدد٘  تلدٌددْل تلصؽثرٗددر فددٖ هٌدد  

تإلبصوثى، ّ خثإلػثفر إلدٔ  لدك فقدد ٗقدْم تلؽوِدْر يلدٔ  درتء ُدفٍ تذ ّى ّ تلصدٖ يدثدذ هدث شندْى 

                                                           

، تلؽدزء تذّل خغددتد ، هطدعدر تلصعلد٘ن "تاصظدثدٗثز تلوثل٘در تلعثهدر ّتلض٘ثصدر تلوثل٘در  :"ُشثم هفود طفْز تلعودرٕ  - 1

 . ٩3،ص 1111تلعثلٖ ، 

 .353 – 35٩هفود يدثس هفروٕ، تاصظثدٗثز تلوثل٘ر تلعثهر، ص  - 2
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ر للرظن لدٓ تلدٌْل، ّ يٌد ّطْل ـظ٘لر تإلٗرتدتز تلوٌص رذ، شقْم تلدّلر خصضدٗد ا٘ور ُدفٍ اثخل

تذ ّى تلونصصد٘ي فِ٘ث
(1)

. 

    : قروض يرىسطح و طىٌهح األجم
  
 

ٗقظد خثلقرّع هصْصطر  ّ ؽْٗلر تذؼي شلك تلقرّع تلصٖ شعقد لودذ شزٗد يي صٌص٘ي ّ شقي يدي 

 ". انقروض انًثثرح تلٌْي٘ي هظطلؿ "يثهث ّ ٗطلا يلٔ ُفٗي  20

ّ شعقد تلدّلر  ٗث هي ُفٗي تلٌْي٘ي لصغط٘ر يؽز دتبن  ّ ؽْٗي تذؼي فٖ تلو٘زتً٘ر تلعثهدر خف٘دط  -

ّ تلْفثء خِفت تلقرع ٗصن إهث فدٖ هْيدد  ، ص شنفٖ تإلٗرتدتز تلعثدٗر تلرثطر خثلضٌر تلوثل٘ر لصغط٘صَ

هي  ول فصرذ هوصدذ خ٘ي شثرٗر٘ي.شفددٍ تلدّلر هي شثرٗ  تإلطدتر، ّ إهث 
 (2)

 

 خصائص انقرض انعاو:

 ٗصو٘ز تلقرع تلعثم خوؽوْير هي تلرظثبض ُٖ :

فثلدّلر لِث هطلا تلفرٗر فٖ ؽلح تلفظْل يلٔ ادرع  ٌرى إتراو انقرض تصىرج إخرٍارٌح : -1

لِدث تلفدا فدٖ هي يدهَ، إوث  ى تلؽِر تلوقرػر لِث تلفرٗر فٖ هٌ  تلقدرع للدّلدر تلطثلددر لدَ، ّ 

تلرفغ، إص فٖ ـثصز تصصعٌثب٘ر  ثطر فٖ ـثلر تلفرّج ـ٘ط ٗصعلا تلقدرع خدثلقرع تلددت لٖ، 

 فدإهنثى تلدّلر  ى شفرع يلٔ هْتؽٌِ٘ث تإلإصصثج.

ّ تلشثب  فٖ تلقرّع  ى شدف  خشني ًقدٕ، صدْتء خثلعولدر  ٌذفع انقرض تشكم يثهغ ين انًال: -2

د إلدٔ  زٌٗدر تلدّلدر خِدفت تلشدني تلٌقددٕ، تإلصدصعٌثء تلْـ٘دد فدٖ تلوفل٘ر  ّ خ ٕ يولر   رٓ، ّ ْٗر

تلقرع  ى ٗدف  خشني يٌٖ٘ ُْ يٌدهث ْٗؼَ تلقرع لصوْٗي هشرّع هع٘ي  ّ إًؽثو  طدر شٌوْٗدر 

 هعٌ٘ر هي  ول هٌصْؼثز تلؽِر تلوقرػر، ّ ُفت هث ُْ هٌصشر فٖ تلدّل تلٌثه٘ر.

تلفْتبد تلضٌْٗر تلوصرشدر يلَ٘ ػوي تلشدرّؽ تلوصفدا شصعِد تلدّلر خإيثدذ تلقرع إلٔ تلدتبي ه   -3

" انضرٌثح انًؤجهح ". يلِ٘ث، لفت ٗظطلؿ يلٔ تلقرع
(3)

 

ـ٘ط شقْم تلفنْهر خإخرتم تلقدرع إصدصٌثدت إلدٔ إ ى هضددا ٗظددر  ٌسرنذ انقرض إنى ذشرٌع : -4

 هي ادي تلضلطر تلصشرٗع٘ر.

                                                           

 – 22٩م، ص  1114، تلدتر تلؽثهع٘ر، خ٘رّز، ؽدعر " هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر، لدٌثى :" وٌٗح ـضي يْع هللا- 1

223. 

 – 22٩م، ص  1114، تلدتر تلؽثهع٘ر، خ٘رّز، ؽدعر " هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر، لدٌثى :"وٌٗح ـضي يْع هللا - 2

223. 

، ص 1113، هطدثخ  تلدصدصْر تلصؽثرٗدر، يودثى،   1، ؽ "تلقثًْى تإلدترٕ تذردًٖ، تلنصثج تلعدثًٖ :"د. ًْتف إٌعثى- 3

34 . 
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 امطهب انثاَٙ

 ض انؼايهل ٔاَمضائٓأ  ق اصدال انم 
شعصددددر تلقدددرّع هدددي  ُدددن  ّؼدددَ تصدددصعوثر تلودددْترد تلوثل٘دددر ، فِدددٖ شوعدددي تلؽثًدددح تذإددددر هدددي 

 .تذطْل، إوث ٗوعي تلعثبد تلوصْلد يٌِث تلؽثًح تذإدر هي تإلٗرتدتز

ًّ دددرت لوُو٘دددر تلصدددٖ شفصلِدددث تلقدددرّع يلدددٔ هضدددصْٓ ًشدددثؽثز تذفدددرتد ّتلواصضدددثز، 

خددددثلقرّع هددددي  ددددول ّػدددد   طدددددؿ هددددي تلؼددددرّرٕ  ى ٗددددْلٖ تلوضددددةْلْى يٌثٗددددر  ثطددددر 

 .ص٘ثصر هوبور شؼوي صوهصِث

ٗضصلزم يقد تلقدرّع تلعثهدر هٌدف إطددترُث ـصدٔ تلْفدثء خِدث يددذ شٌ ٘ودثز شقٌ٘در شصظدي ّ 

خعول٘ددر تإلطدددتر  تشِددث ّ ؽراِددث تلورصلفددر ّ إًقؼددثء ُددفٍ تلقددرّع إًصِددثء تذيدددثء تلوثل٘ددر لِددث ّ 

 در يي تلقرّع.تلصرف٘د هٌِث إوث ٌُثل تلعدٗد هي تٙظثر تلوصرش

، لدفٓ صدْف ٗدصن شقضد٘ن ُدفت َ شقٌ٘در هدرّرت خودرـلص٘ي  صثصد٘ص٘ي ٌٗ ن تلقرع تلعثم خطرٗقد

 :  تلوطلح تلٔ فري٘ي 

 إطدتر تلقرع  :  تلفرع تصّل

 إًقؼثء تلقرع.عثًٖ : تلفرع تل
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 إصذار انقرض انعاو: انفرع االول 

شفظددي تلدّلددر يددي ؽرٗقِددث يلددٔ تلودددثلت ٗقظددد خإطدددتر تلقددرع تلعددثم شلددك تلعول٘ددر تلصددٖ 

تلونصصح خِث فٖ صٌدتز تلقرع هي تلونصصد٘ي فٖ ً ٘ر شعِدُث خردُث ّ دفد  فْتبددُث ؽدقدث لشدرّؽ 

يقددد تلقددرع ّ شظدددر تلقددرّع تلعثهددر يددثدذ خوْؼددح اددثًْى  ددنلٖ ّ ًقظددد خنلوددر  ددنلٖ  ًددَ 

ث شظدر تلقرّع خقثًْى، ّ  لدك )تلقثًْى( ص ٗؼن اْتيد آهرذ شْؼَ للقثبو٘ي فٖ تلدّلر، ّ يثدذ ه

 ذى  دهر ُفٍ تلقرّع شصن هي ـظ٘لر تلؼرتبح
(1)

. 

ٌُثل ظوض ؽرا شلؽث إلِ٘ث تلدّلر إلطدتر تلقرع تلعثم إهث يي ؽرٗا تإلإصصثج تلعدثم  ّ ّ

 تلد٘  للدٌْل  ّ تلد٘  للدْرطر.

 . اإلكرراب انعاو :1

تلعدثم لوإصصدثج فِ٘دث هدث درذ إلدٔ  فٖ ُفٍ تلفثلر شصْلٔ تلدّلر خٌفضِث ؽرؾ صدٌدتز تلقدرع

  . ًِّثٗصَ هي ٗرٗد  لك هي تذ رثص تلطد٘ع٘٘ي ّ تإليصدثرٗ٘ي هفددذ ه٘عثد تإلإصصثج

 ّ  رّؽ تلقرع ّ تلوزتٗث تلصٖ شوٌؿ للونصصد٘ي فَ٘ )يي ؽرٗا تلوزتٗدذ(. -

دٌدْل ّ  لدك فدٖ ّ شصو٘ز ُفٍ تلطرٗقر خ ًِدث شدْفر يلدٔ تلدّلدر تلوددثلت  ّ تلعودْصز تلصدٖ شددف  لل -

ـثلر إطدتر تلقرع تلعثم خثلد٘  للدٌْل، ّ ٗعثج يلِ٘ث  ى تلدّلر اد ص شنْى يلٔ درؼر إثف٘ر هدي 

تلدرتٗر خ ـْتل تلضْا تلوثلٖ ّ تلٌقدٕ هوث اد ٗفدض هؽوْير هي تلوعْادثز يٌدد إطددتر تلقدرع 

تلعثم.
 (2)

 

 . انثٍع نهثنىك:2

  تلدّلدر للدٌدك  ّ لوؽوْيدر هدي تلدٌدْل  ّ ٗصن إطدتر تلقرع فٖ ُفٍ تلفثلر يي ؽرٗا خ٘د

تلواصضثز تلوثل٘ر هؽوْع صٌدتز تلقرع هقثخي يوْلر شوعي تلفرا خ٘ي تلودلدت تإلصدوٖ للقدرع ّ 

 تلودلت تلفٕ شدفعَ تلدٌْل فعو للدّلر ظوٌث للضٌدتز تلودثير لِث.

ّرتا ّ شصددرل للدٌددْل تلفرٗددر فددٖ إيددثدذ خ٘دد  تلضددٌدتز للؽوِددْر هدث ددرذ،  ّ فددٖ صددْا تذ

تلوثل٘ر خضعر شفددٍ تلدٌْل إوث شرٗدد ُدٖ. ّ شصو٘دز ُدفٍ تلطرٗقدر خد ى تلدّلدر شفظدي خضدرير يلدٔ 

تلودلت تلفٕ شرٗد إاصرتػَ، لني ٗعثج يلِ٘دث  ى تلدّلدر شصٌدثول يدي تلضدٌدتز خضدعر هدٌرفغ ـصدٔ 

                                                           

 . 230م، ص  1114، تلدتر تلؽثهع٘ر، خ٘رّز، ؽدعر "لدٌثى ،هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر :"وٌٗح ـضي يْع هللا- 1

 م361،دْٗتى تلوطدْيثز تلؽثهع٘ر ، تلؽزتبر.ص" إاصظثدٗثز تلوثل٘ر تلعثهر :"هفود يدثس هفروٕ- 2
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تلدّلدر شصوني تلدٌْل هي تلرخؿ ّ ُْ خطد٘عر تلفثل ٗفْا إع٘رت هث شفظدي يل٘دَ ـٌ٘ودث شضدصع٘ي خِدث 

فٖ ؽرٗا تإلإصصثج تلعثم.
 (1)

 

 . انثٍع فً انثىرصح:3

فٖ ُفٍ تلفثلر شقْم تلدّلر خعول٘ر إطددتر تلقدرع تلعدثم يلدٔ غدرتر هدث شفعلدَ تلوشدرّيثز 

تلرثطددر، فصعددرع صددٌدتز تلقددرع للد٘دد  فددٖ صددْا تذّرتا تلوثل٘ددر )تلدْرطددر( ّ شد٘عِددث خفضددح 

ُفٍ تلطرٗقر خ ًِث شوني تلدّلدر هدي هصثخعدر تلصقلددثز تلضعر تلفٕ شرتٍ فٖ طثلفِث إي ْٗم، ّ شوصثو 

 فٖ  صعثر تلدْرطر ّ إًصِثو تلفرطر لد٘  تلضٌدتز فٖ  ًضح تذّاثز
(2).

 

 ٗصؼوي ً ثم إطدتر تلقرّع تلشرّؽ تلصثل٘ر :ّ 

  قًٍح انقرض انعاو: -أ

تلددتٗدر ّ ُدْ ّ ٗقظد خَ تلودلت تلفٕ ٗظدر خَ ّ ا٘ور ُفت تلودلدت إهدث  ى شندْى هفدددذ يٌدد 

هث ٗضؤ خثلقرع هفددت تلق٘ور ّ إهث  ى شندْى غ٘در هفدددذ ّ ُدْ هدث ٗعدرف خدثلقرع غ٘در هفددد 

 . تلق٘ور

  أنىاع سنذاخ انقرض انعاو: -ب 

 ش  ف صٌدتز إطدتر تلقرع تلعثم  نو هي ظوظر :

لدّلدر فدٖ ّ شنْى تلضٌدتز إصو٘ر إ ت إ صولس يلدٔ إصدن هثلنِدث، ـ٘دط شقدْم ت انسنذاخ اإلسًٍح : -

ُفت تلٌْع هي تلضٌدتز خْػد  صدؽي  دثص خثلددٗي شق٘دد ف٘دَ  صدوثء تلونصصدد٘ي فدٖ تلقدرع تلعدثم ّ 

شفددصفع خددَ فددٖ ّوترذ تلوثل٘ددر، ّ ص شٌقددي هلن٘ددر ُددفٍ تلضددٌدتز إص إ ت شغ٘ددرز تلد٘ثًددثز تلددْتردذ فددٖ 

 طعدر تلصدتّل. تلضؽي، إوث  ى فثبدذ تلضٌد ص شادٕ إص لوي شنْى تلولن٘ر هق٘دذ يلٔ إصوَ. ّ ُٖ

ّ فٖ ُفت تلشني ص شق٘د  صوثء هثلنٖ تلضٌدتز لدٓ إدترذ تلقرّع، خي ٗعصددر  انسنذاخ نحايهها : -

ّ يرخًْثشِدث( شٌصقدي خثلصضدل٘ن خثل٘دد، ّ لِدفت فدإى   ـثبز تلضٌد ُْ هثلنَ، ّ هي ٌُث فإى هلن٘صِث )ُدٖ

ث، لنددي ٗع٘دِدث  ًِددث ص شففدع ـددا ـدثبز تلضددٌد ُدْ هثلنددَ، ّ شوصدثو تلضددٌدتز لفثهلِدث خصضددِ٘ي شددتّلِ

هثلنِ٘ث.
 (3)

 

ُّفٍ تلضٌدتز شنْى تصو٘ر خثلٌضدر للودلت تلونصصح خَ ّشق٘دد  صدوثء تلونصصدد٘ي  انسنذاخ انًخرهطح: -

فٖ صؽي  ثص ّص شٌصقي هلن٘صِدث إص خصغ٘٘در تلد٘ثًدثز تلوعدصدر فدٖ تلضدؽي، إودث  ًِدث شندْى لفثهلِدث 

                                                           

 .66، ص  هظدر صثخا ،هظر" هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر:"هفود يور  خْ دّؾـثهد يدد تلوؽ٘د درتو،ّ  - 1

  232، ص هظدر صثخاوٌٗح ـضي يْع هللا، - 2

 . 366دْٗتى تلوطدْيثز تلؽثهع٘ر ، تلؽزتبر.ص  تلؽزتبر " ،تاصظثدٗثز :"  هفود يدثس هفروٕ- 3
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ُددفٍ تلفْتبددد لوددي ٗصقدددم خثلقضددثبن دّى ـثؼددر للصفقددا هددي  خثلٌضدددر لقدددغ فْتبدددُث ـ٘ددط ٗصددك دفدد 

 رظ٘صَ.
 (1)

 

  سعر اإلصذار و فائذج انقرض: -ج 

               اددد ٗظدددر تلقددرع خ ـددد تلضددعرٗي، صددعر تلصنددثفا  ّ خ اددي هددي صددعر تلصنددثفا. فددٖ تلفثلددر 

فصظددرٍ خ ادي شلدك تلق٘ودر.  هدث تذّلٔ : تلدّلر شظدر تلضٌد خق٘وصَ تإلصو٘ر،  هث فٖ تلفثلدر تلعثً٘در : 

 تلفرا خٌِ٘ث ف٘ضؤ خؽثبزذ تلضدتد ّ تلغرع هٌِث تلصفف٘ز يلٔ تإلإصصثج فٖ تلقرع تلعثم.

 هث يدي صدعر تلفثبددذ، فدإى تلدّلدر غثلددث هدث شرتيدٖ فدٖ شفدٗددُث هؽوْيدر هدي تإليصددثرتز 

هدشددَ، ّ إـصوددثل  ُوِددث ـثلددر تذصددْتا ّ هرإددز إبصوددثى تلدّلددر، ّ ـؽددن هدلددت تلقددرع تلوطلددْج ّ 

 شغ٘٘ر صعر تلفثبدذ، ّ تلوزتٗث تلصٖ شوٌفِث للوقرػ٘ي
(2)

. 

 يساٌا و ضًاناخ انقرض انعاو: -د 

ص شقصظر تلوزتٗث تلصٖ شوٌؿ للونصصد٘ي فٖ تلقرّع يلٔ هؽرد دف  فثبدذ صٌْٗر يي تلوددثلت 

تلفدثل، خدي شصعددتُث إلدٔ تلونصصح خِث، إلٔ ؼثًح رد تلق٘ور تلونصصدح خِدث فدٖ تلْادس تلوفددد خطد٘عدر 

إع٘ر هي تلْصثبي ّ تذصثل٘ح تلصٖ ٗقظد خِث شرغ٘ح تلؽوِدْر فدٖ تإلإصصدثج فدٖ تلقدرّع تلعثهدر، 

 يكافآخ انسذاد ّ هي  ُن ُفٍ تلوزتٗث ّ  خروُث هث  إرًثٍ صثخقث ّ هث ٗعرف خـ
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 23٩، ص 1114، تلدتر تلؽثهع٘ر ، خ٘رّز، ؽدعر "هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر، لدٌثى  :"وٌٗح ـضي يْع هللا  - 1

 .23٩، ص هظدر صثخا وٌٗح ـضي يْع هللا ،- 2

  233، ص وٌٗح ـضي يْع هللا ،" هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر " ، هظدر صثخا - 3
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 إنقضاء انقرض انعاو: : انفرع انثانً

تلصرلض هي تلعحء تلودثلٖ ف٘دَ ّ تلدفٕ ٗصوعدي ف٘دَ تإللصزتهدثز ٗقظد خإًقؼثء تلقرع تلعثم 

تلصٖ شصرشح يلٔ تلدّلر خضدح ُفٍ تلقرّع شؽدثٍ تلوقرػد٘ي، ّ شدصن يول٘در إًقؼدثء تلقدرع إهدث : 

 ٗصن خعوض ؽرا  صثص٘ر ُٖ إثلصثلٖ :، ّ خثلْفثء، تلصعد٘س، تلصددٗي  ّ تإلصصِول )تلْفثء تلؽزبٖ(

 انىفاء:  -1

ا٘وددر تلقددرع خ إولددَ إلددٔ تلونصصددد٘ي ف٘ددَ، ّ  لددك فددٖ شددثرٗ  تصددصفقثاَ، ّ ص ٗقظددد خثلْفددثء رد 

ٗصظْر إًقؼثء تلقرع تلعثم خْتصطر تلْفثء إص خثلٌضدر للقرّع هفدددذ تلودلدت ّ اظد٘رذ تذؼدي، 

 لنٖ شصوني تلدّلر هي شدخ٘ر صدتدُث هي هْتردُث تلعثدٗر
(1).

 

 انرثثٍد:  -2

اظ٘ر تذؼي، يٌدهث ٗفي  ؼلَ إلٔ ادرع هصْصدؾ تذؼدي ٗقظد خَ ا٘ثم تلدّلر خصفْٗي تلقرع 

 ّ ؽْٗدي تذؼدي، ّ ٗددصن تلصعد٘دس يدي ؽرٗددا إطددتر اددرع تلوصْصدؾ  ّ ؽْٗدي تذؼددي خدٌفش هدلددت 

تلقرع اظ٘ر تذؼي، هد  صدوثؾ لفولدر تلضدٌدتز تذ ٘درذ خثإلإصصدثج خدثلقرع تلؽدٗدد يدي ؽرٗدا 

بدف فإًدَ ٗدصن شعد٘دس تلقدرع اظد٘ر تذؼدي فدٖ شقدٗن   ًّثز تلرزٌٗر تلعوْه٘ر تلصٖ ٗولنًِْدث، ّ يٌد

تلفدّد تلصٖ ٗقدي فِ٘ث  طفثج تلضٌدتز تإلإصصثج فٖ تلقرع تلؽدٗد .
 (2)

 

 انرثذٌم:  -3

ٗقظد خصددٗي تلدٗي تلعثم  ى شضصددل تلدّلر خدٗي هرشف  تلفثبدذ دٌٗدث ؼدٗددت ّهدٌرفغ تلفثبددذ هودث 

 تلعوْه٘ر.ٗصرشح يلَ شرف٘د يحء تلردهر تلدٗي يلٔ تلرزٌٗر 

فن ى يول٘ر تلصددٗي يلٔ ُفت تلٌفْ شادٕ إلٔ شغ٘٘ر تلدٗي  تشَ، يي ؽرٗدا يقدد ادرع ؼدٗدد ّ 

تلْفددثء خددثلقرع تلقددثبن فددٖ ًفددش تلْاددس، ّ ُددفٍ يول٘ددر شددددٗي تلدددٗي تلعددثم، تلصددٖ ٗطلددا يلِ٘ددث  طدد  

 تلعثهر". ّ تلغرع هي تلصددٗي  صثصث ُْ شرف٘د يحء تلدٗي يلٔ تلرزتًر ذحىٌم انذٌن "
(3)

. 

 ّ ٌُثل ظوض  ًْتع هي تلصددٗوز : 

ّ ف٘دَ شعطدٖ تلدّلدر للددتبٌ٘ي  ّ ـدثهلٖ صدٌدتز تلقدرع تلودرتد شددٗلدَ ـدا  انرثذٌم اإلخرٍاري :  -

تلر٘ثر خ٘ي تإلـصفثظ خضٌدتشِن ؽدقث لوّػثع تذطدل٘ر، ّ خد٘ي اددْل تإلإصصدثج فدٖ صدٌدتز تلقدرع 

                                                           

 . 3٩0  صهظدر صثخا ،  ،" تاصظثدٗثز تلوثل٘ر تلعثهر "هفود يدثس هفروٕ،- 1

  35، ص  " ، هظدر صثخا تلوثل٘ر تلعثهر ّ تلض٘ثصر تلوثل٘رتاصظثدٗثز "ُشثم هفود طفْز ، - 2

 .3٩0ص هظدر صثخا ،  ، " تاصظثدٗثز تلوثل٘ر تلعثهر  "هفود يدثس هفروٕ،- 3
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تلدّلر  ى هي لن ٗقدم يلٔ تلر٘ثر فٖ تلوْيد تلوفدد اد ادي تذهدر تلؽدٗد  ٕ تلفثبدذ تذاي، ّ شعصدر 

 تذّل
(1).

 

ّ فَ٘ شلزم تلدّلر ـثهلٖ صٌدتز تلقرع تلعثم تلورشفد  تلفثبددذ تلورشدح شددٗلدَ   انرثذٌم انقهري :  -

خقدددْل صددٌدتز تلدددٗي تلؽدٗددد تلوددٌرفغ تلفثبدددذ دّى  ٗددر هرتيددثذ لددرغدصِن  ّ لددر ِٗن، ّ ّتػددؿ  ى 

تلصددددٗي فددٖ ُددفٍ تلفثلددر ص خعددد ّ  ى ٗنددْى اٌثيددث، ٗرفددٖ اددرتر تلفنْهددر لصرفدد٘غ صددعر تلفثبدددذ 

إلٗرتدتشِث تلوٌفردذ فقؾ دّى هْتفقر تلدتبٌ٘ي.
 (2)

 

ّ فَ٘ شعرع تلدّلدر يلدٔ ـدثهلٖ صدٌدتز تلقددغ تلورشدح دٌٗدَ تلر٘دثر خد٘ي  انرثذٌم اإلجثاري :  -

يلدٔ فثبددذ  ادي،  ّ  ى شؽددر ـدثهلٖ صدٌدتز تلددٗي  هرٗي : ادْل صٌدتز ؼدٗدذ خقرع ؼدٗد ٌٗض 

تلقددثبن تلددفٗي ص ٗرٗدددّى ادددْل صددٌدتز تلدددٗي تلؽدٗددد هقثخددي صددٌدتشِن يلددٔ ادددْل إصددص٘رتد ا٘وددر ُددفٍ 

تلضٌدتز ّ هي ظن ٌٗقؼٖ تلددٗي تلعدثم خثلٌضددر إلدِ٘ن. ّ غثلددث هدث شعصددر تلدّلدر  ى هدي لدن ٗقددم يلدٔ 

ذهر، ّ ُفت تلٌْع هدي تلصدددٗي ُدْ تذإعدر  دْ٘يث ّ ُدْ ّـددٍ تإل ص٘ثر فٖ تلوْيد تلوفدد اد ادي ت

 تلوقظْد يٌد تلنوم يي شددٗي تلدٗي.

 ّ ٗصْاد ًؽثؾ يول٘ر تلصددٗي يلٔ هؽوْير هي تلشرّؽ هٌِث :

 هدٓ ظقر تذفرتد فٖ تلدّلر.     .1

 هعدل صعر تلفثبدذ تلفٕ شقررٍ تلدّلر يٌد إؼرتء تلصددٗي.     .2

 ضصددل هي صٌدتز.إو٘ر هث ٗ     .3

ّ شعصوددد يول٘ددر تلصددددٗي يلددٔ ُددفٍ تلشددرّؽ تلعوظددر وٗددثدذ يلددٔ تلشددرّؽ تذ ددرٓ هضددثيدذ يلددٔ  -

  إًؽثؾ تلعول٘ر تلوصقدهر

 إسرهالك انقرض انعاو: ثانثاً:

ٗقظد خإصصِول تلقرع تلعثم صدتدٍ شدرٗؽ٘ث خرد ا٘وصَ إلٔ ـثهلٖ تلضدٌدتز يلدٔ دفْيدثز 

 شٌض يلِ٘ث  رّؽ إطدتر تلقرع.هصصثل٘ر  ول فصرذ هعٌ٘ر 

 

 

 

 

                                                           

 . 3٩1ص :" تاصظثدٗثز تلؽزتبر " ، هظدر صثخا  ، هفود يدثس هفروٕ - 1

 .3٩2 تاصظثدٗثز تلؽزتبر " ،  هظدر صثخا ، ص : "هفود يدثس هفروٕ - 2
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 أسانٍة إسرهالك انقرض انعاو:  -  

 : ٗوني شلر٘ظِث خثصشٌُٖثل ظوض  صثل٘ح  صثص٘ر إلصصِول تلقرع 

ّ فٖ ُفت تذصلْج تلفٕ ٗعصدر هي  إعدر  صدثل٘ح تلصقٌ٘در  االسرهالك عهى أقساط سنىٌح يحذدج: -1

لفولددر تلضددٌدتز ؼددزءت هددي ا٘وصِددث تذطددل٘ر إصددصعوثص فددٖ إصددصِول تلقددرع، شدددف  تلدّلددر صددٌْٗث 

 خثإلػثفر إلٔ تلفثبدذ تلوضصفقر، ّ  لك ـصٔ ٗصن إصصِول صٌدتز تلقرع خعد فصرذ هي تلزهي.

ّ فدٖ ُدفت تذصدلْج شقدْم تلدّلدر يٌدد ـلدْل  ؼدي إصدصِول تلددٗي  االسرهالك تطرٌقح انقرعاح: -2

" ّ دف  ا٘ور تلضٌدتز تلصٖ شردرغ هدي  قرعح خإ رتغ ًضدر هعٌ٘ر هي تلضٌدتز إي يثم فٖ يول٘ر "

يول٘ر تلضفح خثلقرير إثهلر ذطفثخِث، ّ شصنرر تلعول٘ر ـصٔ ٗدصن تصدصِول إثفدر صدٌدتز تلقدرع 

 تلعثم.

ّ فٖ ُدفٍ تلطرٗقدر شلؽد  تلدّلدر إلدٔ  درتء صدٌدتز تلقدرع  االسرهالك تانشراء فً انثىرصح: -3

تلددٗي تلعدثم خٌضددر هدث ششدصرَٗ فدٖ  هي تلدْرطدر إد ٕ هشدصرٕ آ در ّ شدصرلض هدي ُدفت هدي يدحء

تلدْرطر هي صٌدتز.
 (1)

 

  ذذتٍر يىارد االسرهالك انقرض انعاو:  - ج

هي تذُو٘ر خونثى  ى شعوي تلدّلر هي تلصرلض هث  هني هي يحء دًِْٗدث تلعثهدر هدي تلقدرّع 

 :هعوً ّ  لك خصرظ٘ض  إدر ادر هوني هي تلوْترد تلوثل٘ر لردهصِث، ّهي خ٘ي ُفٍ تلوْترد 

ُددفٍ تإلٗددرتدتز اددد ٗنددْى هظدددرُث ُددْ تلفددثبغ تلٌددثشػ يددي  االقرطاااع ياان إٌااراداخ انًٍسانٍااح: -1

ّ ٗصفقدا ُدفت    وٗثدذ تإلٗرتدتز يلٔ تلٌفقثز هوث ٗضثيد يلٔ  دهر تلدٗي ّ شقظ٘ر هدذ تصصِوإَ،

تلفثبغ  غلح تذـ٘ثى يٌد وٗثدذ ـظ٘لر تلؼرتبح يي تلٌفقثز تلعثهر، ّ هي ٌُث ٗقثل  ى تلقدرع 

 ص ٗعدّ  ى ٗنْى ػرٗدر هاؼلر.

ّ ٗنفي إًشثء ُفت تلظٌدّا تصدصقول يول٘در تصصدصِول تلددٗي تلعدثم   صنذوق اسرهالك انذٌن : -2

يددي إٗددرتدتز تلضددلطص٘ي تلصٌف٘فٗددر ّ تلصشددرٗع٘ر ّ ػددوثى صدد٘رُث فددٖ ؽرٗقِددث تلورصددْم خوددث ٗفقددا 

طدثء طدفر هٌ ودر لعول٘در هظلفر تلدّلدر فدٖ تلدصرلض هدي دًِْٗدث ّ خِددف ُدفت تلظدٌدّا إلدٔ إي

تصصِول تلدٗي تلعثم.
 (2)

 

 

 

                                                           

 36ص  هظدر صثخا ،  ،" تلوثل٘ر تلعثهر ّ تلصشرٗ  تلوثلٖ ّ تلؼرٗدٖ  :"د. يثدل فل٘ؿ تلعلٖ  - 1

 ٩3ص  ، هطثخ  تلدصصْر تلصؽثرٕ ، يوثى ،  1تلنصثج تلعثًٖ ، ؽ ،"د. ًْفي إٌعثى ، تلقثًْى تصدترٕ تصردًٖ  - 2
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 ام حو انثاَٙ
  ٔل انم ٔض   االٚ ا ال انؼايهل نهدٔنهل

خددددثلرغن هددددي شؼددددثرج تلشددددرّؾ ـددددْل تلوفددددثُ٘ن تصاصظددددثدٗر للقددددرّع إص  ى تلؽو٘دددد  

ٗصفددددا فددددٖ إًِْددددث هدلددددت هددددثلٖ هدددددفْع هددددي ؽددددرف تلؽِددددثو تلوظددددرفٖ لوفددددرتد ّتلواصضددددثز 

تاصظدددثدٕ فدددٖ فصدددرذ وهٌ٘دددر هفدددددذ، ّ لدددك خوعددددل فثبددددذ هضددددقث، ّخصغ٘٘دددر خِددددف شوْٗدددي ًشدددثؽ 

آ ددددر، فددددإى تلقددددرّع تلوظددددرف٘ر شعصدددددر يول٘ددددر شفْٗددددي هااصددددر لددددر س تلوددددثل هددددي وخددددْى 

تاصظدددثدٕ ٙ دددر ّ لدددك اظدددد تصدددصغولَ فدددٖ ًشدددثؽ إًصدددثؼٖ  ّ تصدددصِوإٖ، ٗضددددد تلودلدددت هؼدددثفث 

ُددفٍ تلودددثلت تلصددٖ شدددر يلددٔ تلدّلددَ  ّتى إل٘ددَ ا٘وددر تلفثبدددذ تلصددٖ شعصدددر شعْٗؼددث للوقددرع يلددٔ

 تهْتص شؼ٘د يلٔ تصٗرتدتز تص رٓ لِث ، ّشن شقض٘ن ُفت تلودفط تلٔ هطلد٘ي :

 تلوطلح تصّل : تلطد٘عر تصاصظثدٗر ّ تلقثًًْ٘ر للقرع تلعثم 

 تلوطلح تلعثًٖ : تُو٘ر تلقرّع تلعثهر 
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 امطهب االٔل
 هم ض انؼاوانمإََٛهل نااللتصا ٚهل ٔ ط ٛؼهل ان

إن أهم ما ٌمٌز االقتصاد الالربوي هو غٌاب الفائدة منن معامالتنه الملتلفنة ه وهنؤا ٌن دي 

إلى غٌاب القروض العامة ه وبالتالً عدم تمكن الحكومة من تموٌل عجنز موازناتهنا بناالقتراض 

من القطاع اللاص ه وربما لهؤا السبب تنرددت كيٌنر منن الندول ايسنالمٌة فنً إلفناء الفائندة فنً 

ه حٌث أصبح االقتراض الحكنومً ظناهرة اقتصنادٌة تمنارس فنً جمٌنء أنحناء العنالم  داتهااقتصا

لسنند العجننوزات الموسننمٌة ه المتكننررة وغٌننر المتكننررة ه الناتجننة عننن قصننور إٌننرادات الدولننة 

الملتلفة عن نفقاتها االستهالكٌة والتنموٌة . ففً الوقت الحالً نجد كيًٌرا من الدول تعتقند أن سند 

قتننراض العننام ٌنن دي إلننى عجننز الدولننة عننن القٌننام بوظائفهننا االقتصننادٌة واالجتماعٌننة بنناب اال

والسٌاسٌة الملتلفة ه ولكنن بعنض المتلصصنٌن ال ٌنرون ؤلنل ه بنل إن بعىنهم ٌنري أن تموٌنل 

العجز عن طرٌق االقتراض العام ٌ دي إلى الشعور باالسترلاء المالًه وهؤا ما ال ٌمكن تحملنه 

ه وسوف ٌ دي إلى ايىرار باالقتصاد منن لنالل التىنلم والنتالل مٌنزان فً األجل المتوسط 

المدفوعات وارتفاع معندالت الفائندة وسنوء تلصنٌص المنوارد وانلفناض معندالت النمنو وزٌنادة 

 ه وسوف ٌتم تقسٌم هؤا المطلب الى فرعٌن : البطالة ومن يم التوترات االجتماعٌة 

 تلفرع تصّل : تلطد٘عر تصاصظثدٗر 

 رع تلعثًٖ تلطد٘عر تلقثًًْ٘ر تلف
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  انفرع األول : انطثٍعح االقرصادٌح

شرصلد تلودرصصثى تلصقل٘دٗر ّ تلنٌزٗر فٖ شفدٗد تلطد٘عدر تصاصظدثدٗر للقدرّع تلعثهدر لدفلك  

 صْف ٗصن تلصطرا تلِ٘ث إوث ٗلٖ : 

 عنذ انًذرسح انرقهٍذٌح: -1

تذهدْر غ٘در تلورغدْج فِ٘دث ّ تلصدٖ لقد طٌد ُفت تلفندر تلصقل٘ددٕ تلقدرّع تلعثهدر ػدوي 

ٗؽح تلفد هٌِث، ـ٘ط  ى هْاد تلفنر تلوثلٖ تلنوص٘نٖ هي تلقرّع تلعثهدر إدثى إًعنثصدث ؽد٘ع٘دث 

 ذهرٗي ُثه٘ي ُوث :

 تلٌ رٗر تصاصظثدٗر تلصقل٘دٗر تلصٖ شاهي خصلقثب٘ر شْتوى تلصشغ٘ي تلنثهي. -1

هرـلر تلٌوْ تصاصظثدٕ تلفٕ  دِدشَ ُدفٍ  هضثّئ شْص  تلدّل تلفدٗعر فٖ تلقرّع تلعثهر فٖ -2

تلدّل.
 (1)

 

ـ٘ط  دٓ إًشغثل ُفت تلفندر تلودثلٖ إوتء ظدثُرذ  درّغ تلدّلدر يدي هددد  شدْتوى تلو٘زتً٘در 

إلٔ شفدٗد تلفثصز تلصٖ ٗوندي للدّلدر  ى شلؽد  فِ٘دث إلدٔ تلؼدرتبح، ّ   درٓ ٗوندي للدّلدر فِ٘دث  ى 

صْصد  فدٖ تلقدرّع ّ إلدٔ  ُو٘در شغط٘در تلٌفقدثز شلؽ  إلٔ تلقدرّع ّ تًصِدٔ إلدٔ ػدرّرذ يددم تل

تلعثدٗر خثلؼرتبح يلٔ  ى شغطٔ تلٌفقثز غ٘ر تلعثدٗر خثلقرّع، خثيصدثر  ى تلقدرع هدي تذهدْتل 

تلوعدذ لوصصعوثر تلرثص، ّ اد خٌٔ تلصقل٘دْٗى ر ِٗن تلوٌثُغ للقرّع تلعثهر يلٔ هؽوْيدر هدي 

 تصفصرتػثز  ُوِث :

 ّػر.ظدثز إو٘ر تلٌقْد تلوعر -

 يدم إًصثؼ٘ر تإلًفثا تلفنْهٖ، ّ إْى تلعوثلر إثهلر. -

 عنذ انًذرسح انكٍنسٌح: -2

هددد  إًصشدددثر تذوهدددثز تصاصظدددثدٗر ّ هدددث شضدددصصدعَ هدددي خطثلدددر فقدددد تلفندددر تلصقل٘ددددٕ  صثصدددَ 

تصاصظثدٕ، ّ ظِر فنر ؼدٗدد اْتهدَ ػدرّرذ شدد ي تلدّلدر فدٖ هعدي ُدفٍ تلفدثصز ّ تلدفٕ شؽلدٔ 

ر تلنٌ٘زٗر، ّ اد  لظس ُدفٍ تلٌ رٗدر إلدٔ ػدرّرذ شدد ي تلدّلدر لرفد  تلدد ي ف٘وث ٗعرف خثلٌ رٗ

 تلفعلددٖ
 

إلددٔ تلوضددصْٓ تلددووم لصفق٘ددا تلصشددغ٘ي تلنثهددي ّ هدد  إفثٗددر تلض٘ثصددر تلٌقدٗددر ّ تلض٘ثصددر 

تلؼرٗد٘ر فٖ  لك تلْاس، فقد ّؼدز ُفٍ تلٌ رٗر فٖ تلصْص  فدٖ تذًفدثا تلعدثم ّ هدي ظدن تلردرّغ 

يي هدد  شْتوى تلو٘زتً٘ر، يثهو هي يْتهدي إاثهدر تلصدْتوى تصاصظدثدٕ ففصفدس خدفلك تلطرٗدا  هدث 
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خوددد  يؽدز تلو٘زتً٘در،  ٕ  هدثم تإللصؽدثء إلدٔ تلقدرّع لصغط٘در تلٌفقدثز تلعثهدر صدْتء  إثًدس تذ ف 

تلو٘زتً٘ددر تصددصعوثرٗر  م تصددصِوإ٘ر ّ خددفلك صددقطس تلصفراددر تلصددٖ  اثهِددث تلفنددر تلصقل٘دددٕ فددٖ هؽددثل 

شغط٘ر تلٌفقثز تلعثدٗر ّ  لك خِدف رف  تلطلح تلفعلٖ.
 (1)

 

ٌوْ تصاصظدثدٕ ـ٘دط ٗونٌِدث شدْف٘ر فدرص تلصْظ٘دد ّ تلقرّع تلعثهر شؼوي إصصورتر تل

للود رتز تلوعطلر فٖ ـثلر إًرفثع فرص تصصصعوثر تلرثطر، ّ خثلصثلٖ فِٖ شعراي ّاْع  وهدر 

تاصظثدٗر، إوث  ًِث شقْم خإهصظثص ؼزء هدي تلقدْذ تلشدرتب٘ر تلزتبددذ يدي ـثؼدر تلضدْا رغددر فدٖ 

، ّ خثلصددثلٖ شوٌدد  ا٘ددثم تلصؼددرن يلددٔ  ى شقددْم شفق٘ددا شددْتوى خدد٘ي تلطلددح تلفعلددٖ ّ تلصشددغ٘ي تلنثهددي

تلدّلر خرد تلودثلت تلوقصرػر خعد  ى شصوني هي هعثلؽر هشنلر تلصؼرن ّ تلقؼثء يلِ٘ث.
 (2)

 

إفلك شصوعي  ُو٘ر تلقرّع تلعثهر  ثطر تلرثرؼ٘ر هٌِث فٖ تلٌِْع خثلصٌو٘در تصاصظدثدٗر  ثطدر 

شصفقدا  هدثم تـص٘دثغ تلددّل تلوصرلفدر إلدٔ تلعودوز فٖ تلدّل تلٌثه٘در، ُدفٍ تلصٌو٘در تلصدٖ ص ٗوندي  ى 

تذؼٌد٘ددر إلصددص٘رتد هضددصلزهثز تلصٌو٘ددر، ّ ص  هددثم إًرفددثع ًضدددر تذهددْتل تلوددد رذ، ّ ف٘وددث صدددا 

شدرٗر تإللصؽثء إلٔ تلقرّع يلوث  ى هع ن تلدّل تلٌثه٘ر شعثًٖ فٖ هرـلر تلصٌو٘در تصاصظدثدٗر هدي 

 يؽز فٖ هْتوٗي هدفْيثشِث.
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 نفرع انثانً : انطثٍعح انقانىنٍحا

  شو٘زز تلطد٘عر تلقثًًْ٘ر للقرع تلعثم خوث ٗلٖ : 

 انرطىر انقانىنً نهقرض انعاو: -1

ٗدددصن تلقدددرع تلعدددثم خصددددثدل إرتدذ ؽدددرف٘ي،  دددرض يدددثم هقصدددر ع )تلدّلدددر( هدددي ًثـ٘دددر ّ 

  رٓ،ـ٘ددط  تلوقصرػددْى ) تذفددرتد  ّ تلوظددثرف  ّ غ٘رُددث هددي تلواصضددثز تلوثل٘ددر ( هددي ًثـ٘ددر

ٌٗصػ يي ُفت تلعقد إلصزتم تلوقرع خصضل٘ن هدلت هع٘ي هي تلوثل خٌ٘وث ٗلصزم تلوقصرع خدف  تلفْتبدد ّ 

شضْٗر  طي تلدٗي لدٓ ـلْل هْيد صدتدٍ.
 (1)

 

.  هددث ادددي  لددك فقددد إددثى 13ّ تلقددرّع خِددفت تلوعٌددٔ ص ٗرؼدد  شثرٗرِددث إص ذّت ددر تلقددرى 

للٌقدددْد لؽددد رّت إلدددٔ تصاصدددرتع هدددي تلودددثلص٘ي يلدددٔ  صدددثس تلعقدددر تذهدددرتء ّ تلولدددْل إ ت تـصدددثؼْت 

تلشرظدد٘ر خِددن، ّ إددثًْت غثلدددث هددث ٗرٌُددْى  رتػددِ٘ن  ّ ؼددْتُر تلصددثغ لؼددوثى هددث ٗفصرػددًَْ،  ّ 

ٗصٌثولْى للدتبٌ٘ي يي شفظ٘ي خعغ تلؼرتبح  ظٌثء هدذ هعٌ٘ر ٗضدد هي ـظ٘لصِث تلددٗي ّ فْتبددٍ، 

فدٗعدر شصو٘دز خددعغ تلظدفثز تذصثصد٘ر  ّلِدث،  ى تلقدرع  هث فٖ تلْاس تلفثػر فإى تلقدرّع تل

 ى تلدّلر لن شعد شقددم ػدوثًث  ّ رٌُدث لودث شقصدرع   خؿ ٗعقد خثصن تلدّلر ص خثصن رب٘ضِث، ّ ظثًِ٘ث :

خي إى تلؼوثى لضدتد تلدْٗى ّ تلفْتبد ُْ إي هْتردُث. ّ ظثلعِث :  ى ُدفٍ تلقدرّع  طددفس ش  دف 

  ٗونٌِن تلصظرف فِ٘ث إلٔ غ٘رُن. ني صٌدتز شعطٔ للوقرػ٘ي ّ 

األحكاو انذسرىرٌح نهقرض انعاو : -2
 
 

لقد ظثر تلروف فٖ تلفقَ تلوثلٖ ـْل شن٘٘د ؽد٘عر ُفت تلعقدد ّ لندي تلدر ٕ تلرتؼد  ٗعصددرٍ 

يقدت هي يقْد " تلقثًْى تلعثم " ٗرؼ  لنثفر تلقْتيد ّ تذـنثم تلصٖ شضرٕ يلٔ شلك تلعقْد، فِدْ 

ٗرشح ـقْاث للدتبي ّ تلصزتهثز يلٔ تلودٗي ص ٗؽدْو تلوضدثس خِدث فدٖ تل درّف يقد هلزم لطرفَ٘ 

تلعثدٗر.
 (2)

 

ّ شصطلح تلودثدئ تلدصصْرٗر تلعثهر فدٖ هع دن تلددّل ػدرّرذ هْتفقدر هوعلدٖ تلشدعح يلدٔ 

إطدتر تلقرّع تلعثهر، ـ٘ط شصن هْتفقر تلوؽثلش تلٌ٘ثخ٘ر يلٔ ُفت تإلطددتر خقدثًْى ّ ُدْ ادثًْى 

إؼرتبٖ هي ًثـ٘ر تلشني ّ لد٘ش هدي ًثـ٘در تلوْػدْع،  ٕ  ًدَ ص ٗرلدا اْتيدد اثًًْ٘در هؽدردذ، ّ 

لددفٕ ٗظدددر خددثلقرع  دد ًَ فددٖ  لددك  دد ى تلقددثًْى تلددفٕ ٗظدددر خددرخؾ تلو٘زتً٘ددر، فِددْ ص تلقددثًْى ت

ٗصؼوي اْتيد آهرذ إوث ُْ تلفثل فٖ صثبر تلقْتً٘ي تذ درٓ، ّ إًودث إدي هدث ٗصؼدوٌَ ُدفت تلقدثًْى 
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ُْ هؽرد هْتفقصَ تلضلطر تلصشرٗع٘ر، يلٔ ا٘ثم تلضلطر تلصٌف٘فٗر خإطدتر ارع يدثم خودلدت هعد٘ي ّ 

ّؽ ّ هزتٗددث هعٌ٘ددر،  هددث هددث ٗصعلددا خثلشددرّؽ ّ تذّػددثع تلقثًًْ٘ددر تذ ددرٓ للقددرع، ؽدقددث لشددر

إطرٗقددر تإلطدددتر  تشِددث ّ صددعر تلفثبدددذ، إلددٔ غ٘ددر  لددك هددي تلصفظدد٘وز ف هرُددث هصددرّل للفنْهددر 

شقررٍ يلٔ تلٌفْ تلفٕ شرتٍ هوبوث.
 (1)

 

  صظثدٗر  ُوِث :ّ ٗرؼ  ت صرتؽ هْتفقر تلوؽثلش تلوشثر إلِ٘ث إلٔ  صدثج ص٘ثص٘ر ّ تا

ّ إ٘ف٘ددر   ػددرّرذ هْتفقددر تلوؽددثلش تلٌ٘ثخ٘ددر يلددٔ تإلٗددرتدتز تلعثهددر تلصددٖ شفظددي يلِ٘ددث تلدّلددر *

إًفثاِددث لِددث، ّ ٗعصدددر ـددا ُددفٍ تلوؽددثلش فددٖ تيصوددثد تلقددرّع ًص٘ؽددر هٌطق٘ددر لفقِددث فددٖ فددرع 

لعوددز إلدٔ  لدك  ت  ؼ٘ز للضلطر تلصٌف٘فٗر تصلصؽثء إلٔ تإلاصدرتع دّى هْتفقصِدث، تتلؼرتبح، ذًَ 

فٖ إي ـثلر ٗرفغ فِ٘ث ًْتج تلشعح فرع ػرتبح ؼدٗدذ، ُدفت فؼدو يدي  ى تلوٌثاشدر تلٌ٘ثخ٘در 

 للٌفقثز تلوغطثذ يي ؽرٗا تصاصرتع شادٕ إلٔ تلفد هي تإلصرتف تلفنْهٖ.

شِ٘ا هٌثاشر تلقرع تلعثم تلفرطر تلصشرٗع٘ر ّ تلر ٕ تلعثم لوعرفر هدررتز تلقدرع ّ ًدْتـٖ  *

لورصلفددر هوددث ٗزٗددد هددي ظقددر  طددفثج تذهددْتل فددٖ تإلبصوددثى تلعددثم هددي ًثـ٘ددر ّ هددث ٗونددي هددي إًفثاددَ ت

 تإليوى يي تلقرع ّ ٗضثيد يلٔ ًؽثـَ هي ًثـ٘ر   رٓ.
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 انثاَٙ امطهب

 نم ٔض انؼايهلا اًْٛهل
ّتصددعر ّ هصدثٌٗددر يلددٔ تلٌشددثؽ تصاصظددثدٕ ّ تلصددْتوى تصاصظددثدٕ تُو٘ددر للقددرّع تلعثهددر 

، ّ ُددٖ شعصدددر هددي  دّتز تلوثل٘ددر تلعثهددر، تلصددٖ شغددر تلٌ ددرذ إلِ٘ددث هدد  شغ٘٘ددر دّر للدّلددر  تإلؼوددثلٖ

تلدّلر تلفثرصر إلٔ تلوصد لر إلٔ تلوٌصؽر، فلن شعد هظدرت إصصعٌثب٘ث هي هظثدر تإلٗدرتدتز تلعثهدر، 

ر تصاصظدثدٗر خي  طدفس تلدّلر شضصع٘ي خِث إلـدتض آظثر تاصظدثدٗر ّ تؼصوثي٘در ، ّ هدي خد٘ي تٙظدث

د  ظددر تلقددرّع يلددٔ تصصددصِول ّ تإلد ددثر ّ إددفلك  ظددر تلقددرّع يلددٔ شفدٗددللقددرّع تلعثهددر 

، ّصدْف ٗدصن  تصصصعوثر ّ يلٔ وٗثدذ تلنصلر تلٌقدٗدر ّ إدفلك  ظرُدث فدٖ شْوٗد  تلعدحء تلودثلٖ تلعدثم

 شقض٘ن ُفت تلوطلح تلٔ ظوض فرّع :

 صد ثر تلفرع تصّل : تُو٘ر تلقرّع يلٔ تصصصِول ّ ت

 تصصصعوثر ّيلٔ وٗثدذ تلنصلر تلٌقدٗر تلفرع تلعثًٖ : تظر تلقرّع يلٔ 

 : تُو٘ر تلقرّع فٖ شْوٗ  تلعحء تلوثلٖ تلعثم  لطتلفرع تلعث
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 انقروض عهى االسرهالك و اإلدخار: اهًٍح:  انفرع االول 

شدادٕ إل٘دَ هدي إيدثدذ تلدد ي ش ظر تلقرّع تلعثهر يلٔ تصصصِول ّ تإلد ثر هي  دول هدث 

تلقْهٖ، ّ يثدذ هث ٗصن ُفت تلصْوٗ  لظثلؿ تلو٘ي لود ثر يلٔ ـضثج تصصصِول.
 (1)

 

 أثر انقروض عهى االسرهالك:  -1

إى تلقدرّع شداظر صدلدث يلددٔ تلو٘دي لوصدصِول فودي تلوعددرّف  ى تذفدرتد ٗفظدلْى يلددٔ 

ْٗؼددَ ؼزاُددث تذإدددر لوصددصِول لنددي د ددْل هعٌ٘ددر، ُددفٍ تلددد ْل شْؼددَ يددثدذ إلددٔ تصصددصِول  ّ 

خفؼي تلوزتٗث ّ تلؼوثًثز ّ تلصضِ٘وز تلصٖ شوٌفِث تلدّلر للونصةد٘ي فٖ تلقرّع تلعثهر، ّ يدثدذ 

هث شنْى لظثلؿ طغثر تلود رٗي، ّ خثلصثلٖ صْ٘ؼِْى ؼدزء هدي ُدفت تلدد ي إلدٔ تإلد دثر ُدفت هدث 

ص٘رفغ هي تلو٘ي لوصصِول.
 (2)

 

 أثر انقروض عهى اإلدخار:  -2

تإلغرتءتز تلوثدٗر ّ تلوثل٘ر تلصٖ شوٌفِث تلدّلر هي  ؼي ششؽ٘  تذ درثص تلطد٘ع٘د٘ي ّ  تى

تإليصدددثرٗ٘ي هددي  ؼددي تإلإصصددثج فددٖ صددٌدتز تلقددرّع تلعثهددر، صدد٘ؽعي شْظ٘ددد تلوددد رتز ) ٕ 

٘فِث فدٖ تلضدٌدتز هد رتز تذفرتد( فٖ تلضٌدتز تلفنْه٘ر  إعر صِْلر ّ  هٌث ّ  اي  طرت هي شْظ

 تلرثطر، ّ ُفت هث ٗادٕ إلٔ رف  تلو٘ي لود ثر.

 : أثر انقروض انعايح عهى االسرثًار و عهى زٌادج انكرهح اننقذٌحانفرع انثانً 

 :  ظر تلقرّع يلٔ تصصصعوثر ّ  ظرُث يلٔ وٗثدذ تلنصلر تلٌقدٗر.ٗقضن ُفت تلفرع تلٔ ًقطص٘ي ُوث 

أثر انقروض انعايح عهى االسرثًار:  -1
  
 

ٗصرشددح يلددٔ يقددد تلقددرّع، ّ هددث ٗصدعددَ هددي دفدد  فْتبددد هٌص وددر ّ  طددي تلدددٗي إلددٔ تلوقصرػدد٘ي 

إًرفثع تذرخثؾ تلوفصولر، ّ هي ظن إًرفثع تلنفثٗر تلفدٗر لر س تلوثل، ّ خثلصثلٖ إًرفثع تلو٘دي 

عدي تلدّلددر شرفدد  هدي صددعر تلفثبدددذ لوصدصعوثر،  ػددد إلدٔ  لددك  ى تلصْصدد  فدٖ تلقددرّع تلعثهددر ٗؽ

ّ ترشفدثع صدعر تلفثبددذ ٗداظر خثلضدلح   إْص٘لر ؼفج لوفرتد لوإصصثج فٖ صٌدتز تلقدرّع تلعثهدر،

                                                           

 .23٩، ص : " هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر " ، هظدر صثخا وٌٗح ـضي يْع هللا  - 1

 .53، ص" ، هظدر صثخا تلقثًْى تلدّلٖ تلعثم :" فو٘د ّ د . هفود تلضع٘د تلداثا د. هفوْد صثهٖ يدد تل- 2
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فددٖ تلو٘ددي لوصددصعوثر تلرددثص، فددثذفرتد تلونصصدددْى فددٖ تلقددرّع تلعثهددر ٗضددفدْى  هددْتلِن هددي 

.تصصصعوثرتز تلرثطر، هوث ٗضدح ػررت هعصدرت خثصصصعوثرتز تلرثطر
 (1)

 

  أثر انقروض عهى زٌادج انكرهح اننقذٌح:  -2

شقصرى تلقرّع تلصٖ شقدهِث تلدٌْل إلٔ تلدّلر خزٗثدذ إو٘ر تلٌقْد تلوطرّـدر فدٖ تلصددتّل ّ ٗصرشدح 

يلٔ  لك  ًَ ـثل ّطْل تصاصظثد إلٔ هرـلر تلصشدغ٘ي تلنثهدي فإًِدث شفددض آظدثرت شؼدرو٘ر خثلغدر 

ًضدددر إد٘ددرذ هددي هؽوددْع تلقددرّع تلعثهددر، فإإصصددثج تلرطددْرذ. ّ ٗشددني ُددفت تلٌددْع هددي تلقددرّع 

تلدٌْل فٖ تلقرّع تلعثهر ٗصن يثدذ يي ؽرٗا  لا إو٘در ؼدٗددذ هدي تلٌقدْد، ٗدصن  لدك يلدٔ تلٌفدْ 

تلصثلٖ :
 (2)

 

تلصؽثرٕ خإإصصثج فٖ تلقرّع تلعثهر فإًَ ٗفعي  لك يي ؽرٗدا إطددتر ًقدْد ـٌ٘وث ٗقْم تلدٌك  –  

 ؼدٗدذ.

 شادٕ إيثدذ  ظن صٌدتز تلرزٌٗر لدٓ تلدٌك تلورإزٕ إلٔ وٗثدذ تلنصلر تلٌقدٗر. -ج

شقْم، يدثدذ، تلدٌدْل تلصؽثرٗدر تلصدٖ شنصصدح فدٖ تلضدٌدتز تلفنْه٘در خرلدا ّدتبد  إبصوثً٘در ؼدٗددذ  -غ

ِددث تلوثل٘ددر هددي ُددفٍ تلضددٌدتز. ّ هعٌددٔ  لددك  ى تلضددٌدتز تلفنْه٘ددر، ّ هقثخددي هددث ٗددد ي هفف ص

 ثطر   ّى تلرزٌٗر، شد ي فٖ ـضثخثز ًضدر تلضْ٘لر تلوظرف٘ر تلصدٖ شفددد ـؽدن تلْدتبد ، ّ 

 شادٕ خثلصثلٖ إلٔ وٗثدذ تلْدتب  تإلبصوثً٘ر.

ُدفٍ تلدٌدْل فدٖ  دني اد ٗفدض  ى شصرل تلدّلر تلودثلت تلصٖ تاصرػصِث هي تلدٌْل تلصؽثرٗر لددٓ  -د

ّدٗعر يلٔ  ى شقْم خإصصردتهِث فٖ تلْفثء خإلصزتهثشِث ّ فٖ ُفٍ تلفثلر ٗنْى تلٌ ثم تلوظدرفٖ 

 إني اد  إصصح فٖ تلقرّع تلعثهر خٌقْد إصثخ٘ر إػثف٘ر.

 : أثر انقروض فً ذىزٌع انعةء انًانً انعاو:انفرع انثانث 

تلونلف٘ي خثلؼرتبح إوث  ًَ ٗرشح ًدْي٘ي ْٗوع تلقرع تلعحء تلوثلٖ لَ خ٘ي تلوقرػ٘ي ّ 

 هي تذيدثء، فٌِثل تلعحء تلوثلٖ للقرع ّ إفلك تلعحء تصاصظثدٕ للقرع.

 انعةء انًانً نهقرض:  -1

ّ ُْ ٗوعي يدحء يلدٔ تلرزٌٗدر تلعوْه٘در للدّلدر  ٕ تلرزٌٗدر ُدٖ تلصدٖ شصفودي تإللصزتهدثز 

 تلصٖ شقدهِث تلدّلر للونصصد٘ي فٖ تلقرع تلعثم.

                                                           

 . 366، ص  "، هظدر صثخاتاصظثدٗثز تلوثل٘ر تلعثهر :"هفود يدثس هفروٕ - 1

 . ٩5ـثهد يدد تلوؽ٘د درتو :" هدثدئ تلوثل٘ر تلعثهر " ، هظدر صثخا ، ص  - 2
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 انعةء عهى االقرصاد انىطنً:  -2

ّ ُددْ يددحء يلددٔ تصاصظددثد تلددْؽٌٖ  ٕ هدددٓ ظقددي تلقددرع يلددٔ تلف٘ددثذ تصاصظددثدٗر خنددي 

ؼْتًدِث هٌف لف ر تإلطدتر ـصٔ تلضدتد ّ تلقرع ُفت ص ٗلقٖ فقدؾ يدةدث تاصظدثدٗث يلدٔ تصاصظدثد 

تإلًصثؼ٘در تلْؽٌ٘در ّ  تلْؽٌٖ، خي ْٗويَ يلٔ تلفةثز تلورصلفر ّ تذؼ٘ثل تلورصلفدر، هودث ٗداظر يلدٔ

تلرفثُ٘ددر تصاصظددثدٗر، فثلعددحء تصاصظددثدٕ للقددرّع ٗددرشدؾ  صثصددث خددثذفرتد تلددفٗي ٗصفولددْى ُددفت 

 تلعحء، ّ ص ٗوعي تلقرع يدةث تاصظثدٗث إص إ ت إثًس  ػرترٍ شفْا هٌثفعَ.

إى تإل نثل٘ر تلصٖ ٗوني ؽرـِدث، ُدي ٗوندي تيصددثر تلقدرع يدةدث يثهدث ـق٘ق٘دث يلدٔ تلؽ٘دي 

 ٕ اثم خثإلإصصثج فَ٘  م ٌٗصقي ُفت تلعحء إلٔ تلؽ٘ي تلوضصقدلٖ ؟تلف

إى تإلؼثخر يي ُفٍ تإل نثل٘ر شقْدًث فٖ تلددتٗر خصفدٗد تذؽرتف تلصثل٘ر :
 (1)

 

إى تلقدرع فددٖ هرـلدر  ّلددٔ، ٗددادٕ إلدٔ تلفددد هدي تللؽددْء إلددٔ تلؼدرتبح ّ  لددك ٗعٌددٖ      .1

 طددفثج تلددد ْل تلوفدددّدذ. ّ هددي ظددن شرف٘ددد تلعددحء يددي تلونلفدد٘ي تلفددثل٘٘ي، ّ  ثطددر 

 شصفضي  ّػثيِن تلوثل٘ر ّ شزٗد هد رتشِن ّ ٗع ن ه٘لِن ًفْ تصصصعوثر.

فٖ هرـلر ظثً٘ر، شقدْم تلدّلدر خددف  تذفدرتد إلدٔ تإلإصصدثج فدٖ تلقدرع تلعدثم يدي ؽرٗدا      .2

 تاصطثع ؼزء هي هد رتشِن ّ شفْٗلِث إلٔ تلدّلر.

هد رتشِن،  ٕ ؼزء تلْصدثبي تلٌقدٗدر تلصدٖ ٗضدصفدًِّث فدٖ  ّ ُْ هث ٗعٌٖ ـرهثى تلوقرػ٘ي هي

 رتء تلضل  ّ تلردهثز، تلصٖ ٗضصردهًِْث إل دثع ـثؼ٘ثشِن. ّ ٗوعي  لك شؼدف٘ر هااصدر، ُدٖ هددذ 

 تلقرع، هقثخي هث ٗفظلْى يلَ٘ هي فْتبد تلقرع ّ  طلَ ّ تلوو٘زتز تذ رٓ.

وإصصثج هي يحء تلٌفقثز تلعثهدر تلصدٖ ّ ٗرٓ تلصقل٘دْٗى إلٔ  ى تلقرع ٗعفٖ تلؽ٘ي تلفثطر ل

ٗقْم خِث، ّ ٗلقٔ فٖ  تز تلْاس تلعحء يلٔ تذؼ٘دثل تلقثدهدر، ّ ادد خٌدٔ تلفندر تلصقل٘ددٕ ّ ً رٗصدَ 

 يلٔ  صثس  ى تلقرع هْرد غ٘ر يثدٕ ص ٗصن تللؽْء إلَ٘ إص لصغط٘ر ًفقثز غ٘ر يثدٗر.

قؾ يلٔ تلؽ٘دي تلفثػدر دّى  ى  هث  طفثج تلٌ رٗر تلفدٗعر، ف٘رّى  ى تلقرع ٗوعي يحء ف

 ٗوصد إلٔ تذؼ٘ثل تلقثدهر.

 

 

 

                                                           

 13، ص"، هظدر صثخاتاصظثدٗثز تلوثل٘ر تلعثهر ّ تلض٘ثصر تلوثل٘ر  :"ُشثم هفود طفْز تلعورٕ  - 1



33 

 

 ا اساًاهل
تلقْل خ ى تلقرع تلعثم ٗعصدر هْردت ُثهث هي هْترد تلدّلدر  ّ إٗدرتدتز  ّ فٖ تذ ٘ر ٗوني

تلدّلر تلغ٘در تلؼدرٗد٘ر ّ لنٌدَ ادد ٗداظر صدلدث يلدٔ تلرزٌٗدر تلعوْه٘در ذًدَ ٗعقدي إثُلِدث هدي  دول 

 دهثشَ تلوصوعلر فٖ تلفْتبد تلصٖ شدف  ّ إفلك فٖ تذاضثؽ ّ  ٘ر هعثل يلٔ  لك تلؽزتبدر، تلؽزتبدر 

ّ هثوتلس شعثًٖ هي تلودًْٗ٘ر تلدت ل٘در ّ تلرثرؼ٘در ُدفٍ تذ ٘درذ تلصدٖ  دِدز ترشفثيدث تلصٖ يثًس 

خضدح  ظر إيثدذ تلؽدّلر تلصدٖ هضدس تلددٗي تلردثرؼٖ ّ إدفت شطِ٘در تلوفدثفع  1115 – 1114فٖ 

 تلوثل٘ر للدٌْل، ّ اد شوس إيثدذ ؼدّلر تلدْٗى تلؽزتبرٗر ه  ًثدٕ خثرٗش ّ لٌدى.

٘ي تصيصدثر  ًَ ص ٗوني  ى ٗدصن شفق٘دا شٌو٘در ـق٘ق٘در ّ هضدصدتهر هدي ّهي تلوف٘د  ى ٗا ف خع

 ول تصيصوثد تلدتبن يلٔ تلقرّع صْتء  إثًس ُفٍ تلقرّع هفل٘در  ّ  ثرؼ٘در لدفلك  يصقدد خد ى 

تللؽْء يلٔ تلقرّع تلوفل٘ر  ى ٗدصن ػدوي ـددّد ػد٘قر ّ  ى ٗندْى لفصدرتز اظد٘رذ ّ خوعددصز 

تلوعدصز تلورشفعر شدل يلٔ تلفثلدر غ٘در تلظدف٘ر لوّػدثع تلصدٖ  فثبدذ هٌرفؼر ًضد٘ث ّ  لك ذى

 ٗصن فِ٘ث تصاصرتع ّ شدل يلٔ غ٘ثج ظقر تلؽوِْر خ  ّى تلرزتًر .

 االسرنراجاخ 

 تطدتر تلقرّع تلعثهر خوْؼح اْتً٘ي  نل٘ر  -

 لضٌدتز تلقرّع تلعثهر ظوض ت نثل : صٌدتز رصو٘ر ، صٌدتز لفثهلِث ، صٌدتز هرصلطر  -

ل تلقرع تلعثم صدتدٍ شدرٗؽ٘ث خرد ا٘وصَ تلدٔ ـدثهلٖ تلضدٌدتز يدي دفْيدثز  دول صصصِو -

 فصرذ هعٌ٘ر شٌض يلِ٘ث  رّؽ تطدتر تلقرع .

 للقرّع تُو٘ر يلٔ تصصصِول ّ تصد ثر للدّلر  -

 للقرّع تُو٘ر يلٔ تصصصعوثر ّ وٗثدذ تلنصلر تلٌقدٗر .  -

 للقرّع تُو٘ر فٖ شْوٗ  تلعح تلوثلٖ تلعثم للدّلر .  -

 انًقررحاخ 

 تلعثهدر تلقدرّع تطددتر خعول٘در شف٘ؾ تلصٖ تلصفظ٘وز إثفر فَ٘ ٗد٘ي  ثص اثًْى تطدتر -

 تص دنثل ّخد٘ي تلعثهر تلقرّع تًْتع خ٘ي تلصو٘٘ز فعلٌ٘ث تلضٌدتز ت نثل ّ تًْتيِث خورصلد

 .خِث شظدر تى تلووني هي تلصٖ

 تلوثل٘در، ّوٗدر يلدٔ ٗقصظر تى دّى تلوؽثل ُفت فٖ تلفعثل تلدّر تلورإزٕ للدٌك ٗنْى تى -

 . تلش ى خِفت هصرظظر لؽٌر ششن٘ي تّ
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 تلوفدثؽ تصخِدثم ّ تلغوْع خَ ٗزتل تلفٕ خثلشني تلعثم تلدٗي ّ تلوثل٘ر تصدترذ اثًْى شعدٗي -

 .خٌظْطَ

 ، هٌدَ ّتلغدرع تصاصدرتع هددررتز يلدٔ تلدرلوثى تؽوع ّّؼْج تلعثم تلقرع طدترت -

 شطلدح إلودث ادثًْى ّطددّر خثلدرلودثى هرّرُدث  ُوِدث خؼوثًثز تلوفإْرذ تلعول٘ر ّشفثؽ

 .  ثرؼ٘ث تّ دت ل٘ث  إثى صْتء ارع تطدتر

 رؼددْ هددي هللا  ى ًنددْى اددد ادددهٌث خفعددث  ددثهو ّ ّتف٘ددث يددي  ُو٘ددر تلقددرّع تلعثهددر فددٖ   -

 تاصظثدٗثز تلدّل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

  امصا ل 
 تلقرآى تلنرٗن  -
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