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 ايبشح:ًَدص 

 ٚ ،ا٭صٍٜٛٗذف ٖزا ايبشح إىل بٝإ َذيٍٛ املصًش١ املشط١ً عٓذ عًُا٤ 

يٛدا٥ع اإلط٬َٞ  ضُإ املصشفبايتطبٝل ع٢ً  ،بٗاٚ ػشٚط ايعٌُ  سذٝتٗا

 املصًش١ ٚ ا٭ٍٚ يتعشٜـتطشقت ايذساط١ يف املبشح ٚ ،املطاسب١اطتجُاس 

تٛصًت ايذساط١ إٔ املكصٛد َٔ املصًش١ عٓذ ا٭صٛيٝني َا ناْت سادع١ 

ٚ إٔ املكصٛد باملصًش١   املهًؿني،إىل قصذ ايؼاسع عض ٚ دٌ دٕٚ قصذ 

ؾٗٞ اييت  بعٝٓ٘،ٜذٍ ع٢ً ا٭خز بٗا أٚ إيػا٥ٗا ديٌٝ َصًش١ مل  املشط١ً نٌ

مل ٜؼشع ايؼاسع سهًُا يتشكٝكٗا ٚ مل ٜذٍ ديٌٝ ػشعٞ ع٢ً اعتباسٖا أٚ 

ثِ تٓاٚيت  إيػا٤،شط١ً ٭ْٗا مل تكٝذ بذيٌٝ اعتباس أٚ ديٌٝ املإيػا٥ٗا ٚ مسٝت ب

ٍٚ ٚ ٚ تٛصًت ايذساط١ إىل تشدٝح ايشأٟ ا٭ املشط١ً،ايذساط١ سذ١ٝ املصاحل 

ٖٛ يًكا٥ًني عذٝتٗا ملا أٚسدٚٙ َٔ أدي١ ق١ٜٛ ٚ ملا تعطٝ٘ ْعش١ٜ املصاحل 

 َهإ.املشط١ً يًؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ َٔ س١ٜٛٝ ٚ ص٬س١ٝ يهٌ صَإ ٚ 

ايعٌُ باملصًش١ املشط١ً ٚ خًصت إىل إٔ أِٖ  ايذساط١ ػشٚطنزيو تٓاٚيت 

يؼاسع ؾ٬ ػشٚط ايعٌُ باملصًش١ املشط١ً تٓشصش يف ٤٬ََتٗا ملكاصذ ا

تتعاسض َع أصٌ أٚ ديٌٝ ٚ إٔ تهٕٛ املصًش١ َعكٛي١ املع٢ٓ ٚ إٔ تهٕٛ 

تطشقت ٚ ،قطع١َٝصًش١ ضشٚس١ٜ أٚ ساد١ٝ ٚ إٔ تهٕٛ املصًش١ ن١ًٝ ٚ 

املطاسب١ يف ايكإْٛ ايظٛداْٞ ٚ تٛصًت  ايجاْٞ يتعشٜـايذساط١ يف املبشح 

ٍ ع٢ً تكذِٜ سأغ ايذساط١ إىل أْ٘ عشؾٗا بأْٗا عكذ ٜتؿل مبكتطاٙ سب املا

،  نزيو عشؾتٗا اهل١٦ٝ ايعًٝا 1املاٍ ٚاملطاسب بايظعٞ ٚايعٌُ ابتػا٤ ايشبح
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يًشقاب١ ايؼشع١ٝ ببٓو ايظٛدإ بأْٗا : ٖٞ ػشن١ يف ايشبح مباٍ َٔ داْب 

سب املاٍ ، ٚ عٌُ َٔ داْب املطاسب ، ٚ صؿتٗا إٔ ٜذؾع سب املاٍ إىل ايعاٌَ 

ٜهٕٛ ايشبح َؼرتنًا بُٝٓٗا بٓظب١ َؼاع١ )املطاسب( َا٫ً يٝتذش ؾٝ٘ ، ٚ 

سظب َا ٜؼرتطإ ، أَا اـظاس٠ ؾٗٞ ع٢ً سب املاٍ ٚسذٙ ٚ ٫ ٜتشٌُ 

ايذساط١ نزيو تٓاٚيت  . 2املطاسب َٔ اـظاس٠ ػ٦ٝا إ٫ إرا تعذ٣ أٚ قصش

 ايعا١َ ٚايكاعذ٠  املطاسب١ ٚضُإ املصشف اإلط٬َٞ يشأمساٍ  َظأي١

ب َٓعشٟ املصاسف اإلط١َٝ٬ يتطٜٛش َظاي١ ٚضعت َٔ داْ املكرتسات اييت

ايطُإ ٚ دعٌ املصشف ضأَ يهٞ ٜهٕٛ يف ٚضع ٜ٪ًٖ٘ ملٓاؾظ١ 

 املؼرتى ٚاملصشف بايطُإ ٚ ؾهش٠ ا٭دري  نؿهش٠ تربعاملصاسف ايشب١ٜٛ 

عذّ ػشع١ٝ ايكٍٛ بطُإ املصشف اإلط٬َٞ يٛدا٥ع خًصت إىل تكشٜش 

 املصشيف.املظتجُشٜٔ يف عكذ املطاسب١ 

 َكذ١َ:

  ا٫دتٗاد،ايتؼشٜع اإلط٬َٞ يف  أٚطع َصادس املشط١ً َٔتعذ ْعش١ٜ املصًش١ 

 بٗا نأسذابتذاعٗا بٛاطط١ عًُا٤ أصٍٛ ايؿك٘ ايكا٥ًني ٚ اييت دش٣ 

٫  باإليػا٤ ٚيظذ َا مل ٜٓص ايؼاسع عًٝ٘ بعٝٓ٘ با٫عتباس أٚ ايؼشع١ٝ  ٛطا٥ٌاي

إٔ ا٭خز بٗا حيكل يًؼشٜع١  سادش١ نُاؾٝ٘ َصًش١  عًٝ٘ ْٚعري ٜكاغ 

 َهإ.اإلط١َٝ٬ اؿ١ٜٛٝ ٚ ايص٬س١ٝ يهٌ صَإ ٚ 
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ا٫دتٗاد ايؿكٗٞ دً٘ ٜكّٛ ع٢ً ْعش١ٜ املصًش١ املشط١ً ٚ اؾذٜش بايزنش إٔ 

ريو إٔ غايب١ٝ ايٓصٛص ايتؼشٜع١ٝ قذ دا٤ت بصٛس٠ عا١َ َؿظش١ اجملاٍ 

تذذد٠ ٚ املتػري٠ يتطٛس ا٭سهاّ ايؼشع١ٝ سظب َصاحل ٚ أعشاف ايعباد امل

إ٫ أْ٘ َع تطٛس اجملتُع يف ايعصش اؿذٜح ٚظٗٛس املعا٬َت املاي١ٝ عرب 

ػشنات َٚ٪طظات َاي١ٝ ٚتبًٛس ؾهش٠ املصاسف اإلط١َٝ٬ يف ايب٬د 

 اإلط٬َٞاإلط١َٝ٬، نإ ٫ بذ َٔ بًٛس٠ ٚ تطٜٛش عكٛد صٝؼ ايتٌُٜٛ 

املصشؾ١ٝ اطتٓادًا يتتٛا٤ّ َع َظتذذات ايعصش ٚ يتؼاسى يف املعا٬َت 

تػري ٚ ػذد اؿٛادخ ٚقذٚد١ٜ ايٓصٛص  املشط١ً بظببيٓعش١ٜ املصًش١ 

إجياد صٝؼ دذٜذ٠ تعٌُ نبذٌٜ يًؿا٥ذ٠ املصشؾ١ٝ ايتكًٝذ١ٜ اييت  ايؼشع١ٝ ٚ

 ٖٞ سبا قشّ يف ايذٜاْات ايظُا١ٜٚ مجٝعًا.

يكذ بشٖٔ ايتطبٝل املصشيف يف ايكشٕ ا٭خري ع٢ً ا٭١ُٖٝ اـاص١ ٚ 

ُطاسب١ ايؿك١ٝٗ يف ايتشٍٛ َٔ ايتٌُٜٛ ايشبٟٛ إىل أطايٝب ايتٌُٜٛ ا٭خش٣ يً

املتؿك١ َع أسهاّ ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ َٔ د١ٗ ٚ اييت تطُٔ ا٫طتدذاّ 

ا٭َجٌ ملصادس ايتٌُٜٛ ٚ ؼكل ْٛعًا َٔ ايع٬ق١ ايعادي١ بني أصشاب ا٭َٛاٍ ٚ 

بذٚس خاص يف ٖزا  ٚ قذ تٗٝأت املطاسب١ يًكٝاّ أخش٣،َظتجُشٜٗا َٔ د١ٗ 

ايتشٍٛ يطبٝعتٗا اـاص١ نٓعاّ جيُع بني دٗٛد أصشاب اـرب٠ ٚ ثش٠ٚ 

ٚ ؼتٌ املطاسب١ يف ْعاّ  نً٘،أصشاب ا٭َٛاٍ ملصًش١ ايؿشٜكني ٚ اجملتُع 

ايتٌُٜٛ اإلط٬َٞ َها١ْ مماث١ً يًُها١ْ اييت حيتًٗا ايكشض بايؿا٥ذ٠ 

عًٝٗا يتٝظريٖا ايتكا٤ اؾٗٛد ايشب١ٜٛ يف ْعاّ ايتٌُٜٛ ايتكًٝذٟ بٌ تتؿٛم 
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ؾٗٞ تعتُذ  ا٫طتجُاس،املؼرتن١ ٭سباب ا٭َٛاٍ ٚ أصشاب اـرب٠ يف فاٍ 

ع٢ً إرنا٤ سٚح ايتعإٚ يف اطتجُاس أَٛاٍ املظًُني ملصًشتِٗ ٚ خريِٖ يف 

 .3ايذْٝا ٚ اٯخش٠

نُا إٔ اؾذٜش بايزنش إٔ عكذ املطاسب١ ايزٟ ظٗش بايؿك٘ اإلط٬َٞ نإ 

ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايكذمي١ ٚ عًُت ايعشب بٗا يف اؾا١ًٖٝ قبٌ  يف َٛدٛدًا

نإ ايعشب ٜتعإًَٛ بٗا يف ػاستِٗ يف  بٗا ٚاإلط٬ّ ٚ أقش اإلط٬ّ ايتعاٌَ 

عًٍٛ  ؾٝ٘ ايذٜٔايؼتا٤ ٚ ايصٝـ سغِ ٚ دٛد ْعاّ ايشبا ايزٟ ٜتطاعـ 

إٕ نإ ٚ  ايٛؾري،ع٢ً ؼكٝل ايشبح  ا٭دذسؾهاْت املطاسب١ ٖٞ  اؿٍٛ،

بعض ايتذاس ٜتعإًَٛ بايشبا يًذخٍٛ يف املطاسب١ مما ٜذٍ إٔ املطاسب١ ٖٞ 

 ايعصش.ا٭طاغ يف ت١ُٝٓ ا٭َٛاٍ يف ريو 

يف ايعصٛس ايٛطط٢  Commendaنزيو عشؾت ايكٛاْني ايػشب١ٝ املطاسب١ 

تأثشًا بأسهاّ ايؿك٘ اإلط٬َٞ ٚ مت تعشٜؿٗا يف تًو ايكٛاْني بأْٗا ا٫تؿام 

ٚ ٫ خيتًـ ٖزا ايتعشٜـ عٔ ْعريٙ  ٫طتجُاسٙ،املاٍ إىل ايػري ع٢ً دؾع 

ٚ قذ أَذت املطاسب١ مبؿَٗٛٗا ايؿكٗٞ ايكٛاْني ايػشب١ٝ  اإلط٬َٞ،بايؿك٘ 

ع١ٜٛٝ بايػ١ يف اطتجُاس ا٭َٛاٍ ٚ ػُٝعٗا يف ظشٚف ساد١ ايتذاس٠ املتٓا١َٝ 

اإلط٬َٞ ٚ ٚ قذ قاَت املطاسب١ بٗزا ايذٚس ْؿظ٘ يف اجملتُع  ريو،إىل 

نُا جيب إٔ ْؿِٗ ايص١ً بني  ايعاملٞ،ٜظشت قٝادت٘ يًٓؼاط ايتذاسٟ 

املطاسب١ ايؿك١ٝٗ ٚ بني ػُٝع س٩ٚغ ا٭َٛاٍ يف ايؼشنات ايطد١ُ اييت قاّ 

بعطٗا باطتعُاس نجري َٔ ايب٬د اإلط١َٝ٬ ٚ قٝاد٠ ا٭ْؼط١ ايتذاس١ٜ ٚ 
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سجني ايػشبٝني بايص١ً ٚ يكذ اعرتف عذد َٔ ايبا نً٘،ايصٓاع١ٝ يف ايعامل 

بني َعشؾ١ ايػشب باملطاسب١ ٚ بني ْؼأ٠ امل٪طظات املاي١ٝ ايطد١ُ يف تًو 

 . 4ايب٬د

ٚإرا ناْت املطاسب١ قذ اطتطاعت  محٛد:ٚ يزيو قاٍ عٓٗا ايذنتٛس طاَٞ 

إٔ تهٕٛ ايصٛس٠ ايطٝب١ يًت٬قٞ ايعادٍ املٓعِ بني َٔ ميًو املاٍ ٚ َٔ ٜعٌُ 

إرا َا تٛيت٘ ٜذ ايصٝاغ١ ٚ –ٌٝ ع٢ً قذس٠ ٖزا ايٓعاّ ؾإ ريو أنرب دي ؾٝ٘،

أَاّ ايتٓعِٝ  ا٭َإ،ع٢ً ايعٛد٠ يًٛقٛف َٔ دذٜذ نشصٔ  -ايتطٜٛش

ٚ ايزٟ حيٝط بعاملٓا املططشب يف ٖزا ايعصش  ظاٖشٙ،ايشبٟٛ املٗزب يف 

 .  5اؿذٜح

 -أ١ُٖٝ ايبشح:

أ١ُٖٝ قص٣ٛ  املشط١ً َٔاملصًش١  يٓعش١ٜ تشدع أ١ُٖٝ ٖزا ايبشح ملا -

نٕٛ  ٚ ،بعٝٓ٘طذ أٟ ؾشاؽ تؼشٜعٞ ملا مل ٜٓص عًٝ٘ ايؼاسع تتُجٌ يف 

ايؼشعٞ ؾٝٗا اإلباس١ ٚ ٖٞ فاٍ خصب ي٬دتٗاد  اؿهِ ايعاد١ٜا٭سهاّ 

 تشى يٓا ا٫دتٗاد يف ْتذاٚصٖا ٫ٚ ؾٝٗا ؾايؼاسع عض ٚ دٌ خط يٓا سذٚدًا 

 املهإ.ايضَإ ٚ بتػري  املتػري٠ بتػريَصاؿٓا املتبذي١ ٚ  غريٖا يتشكٝل

املصشف اإلط٬َٞ  ؾهش٠ ضُإاطتعشاض َذٟ ايتطٛس ايزٟ طشأ ع٢ً  -

ايعصش اؿذٜح اطتٓادًا إىل  اؿذٜج١ يفيٛدا٥ع ا٫طتجُاس باملطاسب١ املصشؾ١ٝ 

ٍٞ،بايؿك٘  ايكاعذ٠ ايعا١َ يًطُإٚ بٝإ  املشط١ً،ْعش١ٜ املصًش١  ٚ  اإلط٬َ



7 
 

اطتعشاض املكرتسات ٚ ا٭ؾهاس اؿذٜج١ يتربٜش ايكٍٛ بطُإ املصشف 

 َذ٣ ٚ ريو ايطُإ أٚ عذَ٘ مبؼشٚع١ٝ تكشٜش ثِ ايكٍٛاإلط٬َٞ ٚ َٔ 

 اإلط٬َٞ.تٛاؾكٗا َع ػشٚط ْعش١ٜ املصًش١ املشط١ً بعًِ أصٍٛ ايؿك٘ 

 أٖذاف ايبشح:

ايصٝػ١ َٔ عًِ أصٍٛ ايؿك٘ ٚتطٛس ٖزٙ بٝإ َذ٣ ايص١ً ايٛثٝك١ بني -1

 اطتٓادًا يٓعش١ٜ املصًش١. ايبٝٛع سذٜجًا،

 بٝإ َذيٍٛ املصًش١ املشط١ً ٚسذٝتٗا ٚػشٚطٗا .-2

تطبٝل ايعٌُ باملصًش١ املشط١ً ع٢ً ضُإ ايٛصٍٛ ؿهِ ػشعٞ ب -3

  اإلط٬َٞ يٛدا٥ع اطتجُاس املطاسب١.املصشف 

  -ايبشح:َؼه١ً 

ضُإ املصشف اإلط٬َٞ يٛدا٥ع ا٫طتجُاس ٚ تتُجٌ يف َذ٣ ػشع١ٝ  

  اؿذٜج١.باملطاسب١ املصشؾ١ٝ 

  -َٓٗر ايبشح:

 ايظٛداْٞ ست٢ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ ٚ ايكإْٛ ٚطٛف أتبع املٓٗر املكاسٕ بني  

ٚاؿًٍٛ امل١ُ٥٬ ـًل املٓاخ امل٥٬ِ ملضٜذ َٔ ايبذا٥ٌ  ْتٛصٌ إىل ايٓتا٥ر

تطٜٛش صٝؼ أخش٣ تعٌُ عًٞ تأصٌٝ املعا٬َت يًُعا٬َت ايشب١ٜٛ ٚ بًٛس٠ ٚ 

املصشؾ١ٝ يف إطاس ايؼشع اؿٓٝـ ٚ تٝظري َصاحل اـًل يف فاٍ ايتٌُٜٛ 

 املصشيف.
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 -ايذساطات ايظابك١:

املصاحل املشط١ً ٚ املطاسب١ ايؿك١ٝٗ ٚ ٖٓاى بعض ايذساطات اييت تٓاٚيت 

ٚ يهٓٗا مل تٛؾٗا سكٗا َٔ سٝح ايشبط بني عًِ  املطاسب١ املصشؾ١ٝ اؿذٜج١

 ٖٞ دساطاتٚ  اإلط٬َٞ،ط٬َٞ ٚ بني ايعٌُ املصشيف أصٍٛ ايؿك٘ اإل

َصشؾ١ٝ َاي١ٝ ٚ دساطات يف ايؿك٘ املكاسٕ تتعشض يؿشٚع ٖزا ايبشح ٚ إٕ 

ٚ يزيو عُذت إىل ايهتاب١  عت٘،نإ ريو َٔ ْاس١ٝ قا١ْْٝٛ أٚ اقتصاد١ٜ 

ٝإ َذ٣ ايص١ً ايٛثٝك١ بني عًِ أصٍٛ ايؿك٘ ٚ تطٛس ٖزٙ يف ٖزا املٛضٛع يب

يف  أتٓاٍٚ ايبشحٚ طٛف ،املشط١ًسذٜجُا اطتٓادًا يٓعش١ٜ املصًش١  ١ايصٝػ

 نايتايٞ:َبشجني   

 ا٭صٛيٝنياملصًش١ املشط١ً عٓذ : املبشح ا٭ٍٚ

 املشط١ً:أ٫ًٚ: َذيٍٛ املصًش١ 

 ،َٓعٛس: "ٚاإلص٬ح: ْكٝض اإلؾظاد ابٔأٚسد  -:يف ايًػ١املصًش١  تعشٜـ 

ٚا٫طتص٬ح: ْكٝض ، ٚاملصًش١: ايص٬َّح ٚاملصًش١ ٚاسذ٠ املصاحل

ٚايص٬ِّح بايهظش َصذس ،6بعذ ؾظادٙ أقاَ٘ ٤ٞٚأصًح ايؼ ،ا٫طتؿظاد

ضذ اإلؾظاد ٚاملصًش١ ٚاسذ٠ املصاحل ٚا٫طتص٬ح  حاملصاؿ١، ٚاإلص٬

ملكصٛد باملصًش١ ٖٛ َا نإ ٚمما طبل أخًص إىل إٔ ا، 7ضذ ا٫طتؿظاد

ؾٝ٘ َٓؿع١ ٚخري ٭ٕ املصًش١ ضذ املؿظذ٠ ؾاملصًش١ ٖٞ نٌ َٓؿع١ أٚ خري 

 أٚ َٔ ؾعً٘. ايؼ٤ٞأٚ ؾا٥ذ٠ تشدٞ َٔ 
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 -عشؾت بعذ٠ تعشٜؿات َٓٗا: :ا٫صط٬ح يفاملصًش١  تعشٜـ

ْعين باملصًش١ احملاؾع١ ع٢ً  :عشؾٗا بكٛي٘ تعشٜـ اإلَاّ ايػضايٞ: -1

َكصٛد ايؼشع َٚكصٛد ايؼشع َٔ اـًل مخظ١ ٖٚٛ إٔ حيؿغ عًِٝٗ دِٜٓٗ 

ْٚؿظِٗ ٚعكًِٗ ْٚظًِٗ َٚاهلِ ؾهٌ َا ٜتطُٔ سؿغ ٖزٙ ا٭صٍٛ اـُظ١ 

 8.ؾٗٛ َصًش١ ٚنٌ َا ٜؿٛت ٖزٙ ا٭صٍٛ ؾٗٛ َؿظذ٠ ٚدؾعٗا َصًش١"

قصذٖا ايؼاسع اؿهِٝ املٓؿع١ اييت (: عشؾٗا بكٛي٘:تعشٜـ ايشاصٟ -2

يعبادٙ َٔ سؿغ دِٜٓٗ ْٚؿٛطِٗ ٚعكٛهلِ ْٚظًِٗ ٚأَٛاهلِ طبل تشتٝب َعني 

 9.ؾُٝا بٝٓٗا"

ٚتٓاٍٚ اٯَذٟ تعشٜؿٗا بكٛي٘: "املكصٛد َٔ ػشع  تعشٜـ اٯَذٟ: -3

اؿهِ إَا دًب َصًش١ أٚ دؾع َطش٠ أٚ فُٛع ا٭َشٜٔ بايٓظب١ إىل ايعبذ 

ٚا٫ْتؿاع ٚسمبا نإ ريو َكصٛدًا يًعبذ ٭ْ٘  يتعايٞ ايشب تعاىل عٔ ايطشس

 ٥٬َ.10ِ ي٘ َٚٛاؾل يٓؿظ٘"

سٝح أٚسد قٍٛ اـٛاسصَٞ ايؼٛناْٞ: "ٚاملشاد  تعشٜـ اـٛاسصَٞ: -4

  11.باملصًش١ احملاؾع١ ع٢ً َكصٛد ايؼشع بذؾع املؿاطذ عٔ اـًل"

 ٚقذ رنش إٔ: "املصًش١ ٖٞ دًب املٓؿع١ أٚ تعشٜـ ابٔ قذا١َ املكذطٞ:-5

 12.دؾع املطش٠"
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عشؾٗا بكٛي٘:" ٚأعين باملصاحل َا ٜشدع إىل قٝاّ سٝا٠  تعشٜـ ايؼاطيب:-6

اإلْظإ ٚمتاّ عٝؼ٘ ًْٚٝ٘ َا تكتطٝ٘ أٚصاؾ٘ ايؼٗٛا١ْٝ ٚايعك١ًٝ ع٢ً 

 13.اإلط٬م ست٢ ٜهٕٛ َٓعًُا ع٢ً اإلط٬م "

عشؾٗا بكٛي٘: "املصًش١ ٖٞ ايظبب امل٪د٣ إىل َكصٛد  تعشٜـ ايطٛيف:-7

 14.ايؼاسع عباد٠ً أٚ عاد٠ً"

ٚقذ عشؾٗا سذٜجًا بأْٗا: "ٚصـ يًؿعٌ ايزٟ حيصٌ  تعشٜـ ابٔ عاػٛس: -8

 15.ب٘ ايص٬ح أٟ ايٓؿع دا٥ًُا أٚ غايبًا يًذُٗٛس أٚ اٯساد"

ٚمما طبل أطتدًص إٔ املع٢ٓ ايًػٟٛ أٚطع ٚ أنرب َٔ املع٢ٓ ا٫صط٬سٞ 

ظذ٠ َطًكًا بعهع املصًش١ ريو إٔ املصًش١ يف ايًػ١ تعين َا نإ ضذ املؿ

ٖٞ املصًش١ املكصٛد٠ عٓذ عًُا٤ املظًُني ٚ ٖٞ َا ناْت  ٚ اصط٬سًا

 سادع١ إىل قصذ ايؼاسع عض ٚدٌ دٕٚ قصذ املهًؿني.

"ٜكاٍ داس١ٜ ُسُطٌ إرا ناْت صػري٠ ٫ ؽتُش، ٚامُلشط١ً:  تعشٜـ املشط١ً يػ١:

ٚنزيو َا ، 16ٚغريٖاِق٬د٠ ع٢ً ايصذس، ٚقٌٝ املشط١ً ايك٬د٠ ؾٝٗا اـشص 

ٚسد يف اؿذٜح : "ٚيشطٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ أدٛد باـري َٔ ايشٜح 

 أٟ املطًك١ َٔ أٟ اعتباس. 17املشط١ً"

إٔ ٜٛنٌ أَش تكذٜش املصًش١ إىل ايعكٍٛ   : صط٬حا٫ تعشٜـ املشط١ً يف

أ٫  -ايبؼش١ٜ، دٕٚ ايتكٝذ باعتباس ايؼاسع أٚ عذّ اعتباسٙ هلا، ٚقذ ٜشاد ب٘
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ٜتكٝذ اجملتٗذ يف سهُ٘ ع٢ً َا ٜظتذذ َٔ ا٭سذاخ املدتًؿ١ بايكٝاغ ع٢ً 

 .18أصٌ َٓصٛص عًٝ٘، ٚإٕ تكٝذ باملصاحل ٚا٭ٖذاف اييت س٢َ إيٝٗا ايؼاسع

ط١ً ٖٞ نٌ َصًش١ مل ٜشد يف ايؼشع ْص ع٢ً اعتباسٖا ؾاملصًش١ املش

ؾٗٞ إمنا تذخٌ يف عُّٛ املصاحل اييت تتذ٢ً يف ادت٬ب  ْٛعٗا،بعٝٓٗا أٚ 

تًو املصاحل اييت دا٤ت ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬  املطاس،املٓاؾع ٚ ادتٓاب 

ٚ ديت ْصٛصٗا ٚ أصٛهلا ع٢ً يضّٚ َشاعاتٗا ٚ ايٓعش  عاّ،يتشكٝكٗا بٛد٘ 

ٚ مل حيذد ايؼاسع هلا أؾشادًا ٚ يزيو  اؿٝا٠، تٓعِٝ طا٥ش ْٛاسٞ يف إيٝٗا،

 .19أٚ َطًك١ غري قذد٠  َشط١ً، مسٝت:

ٚ مما طبل ميهٓٓا إٔ ْظتدًص إٔ املصاحل املظهٛت عٓٗا أٚ املشط١ً أٚ 

املطًك١ ٖٞ نٌ َصًش١ مل ٜذٍ ع٢ً ا٭خز بٗا أٚ إيػا٥ٗا ديٌٝ بعٝٓ٘، ؾٗٞ 

يتشكٝكٗا ٚمل ٜذٍ ديٌٝ ػشعٞ ع٢ً اعتباسٖا  اييت مل ٜؼشع ايؼاسع سهًُا

أٚ إيػا٥ٗا، ٚمسٝت َشط١ً أٚ َطًك١ ٭ْٗا مل تكٝذ بذيٌٝ اعتباس أٚ ديٌٝ 

، ريو إٔ ايؼاسع قذ ؾٛض أَشٖا حملض ا٫دتٗاد ؾٝٗا ٚؾل عكٛيٓا 20إيػا٤

 ٚظشٚؾٓا املتبذي١ َٚصاؿٓا املتػري٠ .

 سذ١ٝ املصاحل املشط١ً: ثاًْٝا:

عًُا٤ أصٍٛ ايؿك٘ اإلط٬َٞ يف ػإٔ سذ١ٝ ْعش١ٜ  ٜتطح يٓا َٔ نتب

املصاحل املشط١ً ٚدٛد اػاٖني ؾُٝا ٜتعًل عذ١ٝ ايعٌُ باملصاحل املشط١ً ٚ 

 ريو نايتايٞ:
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اؾُٗٛس َٔ املايه١ٝ  املشط١ً ِٖٚٚ ٖٛ ٜكٍٛ عذ١ٝ املصاحل   :ا٭ٍٚا٫ػاٙ 

 ٚاؿٓاب١ً ٚاؿٓؿ١ٝ ٚايؼاؾع١ٝ:

حل املشط١ً، ٚأبٛ سٓٝؿ١ مساٖا با٫طتشظإ، ؾاإلَاّ َايو مساٖا باملصا

ٚايؼاؾعٞ مساٖا بايكٝاغ أٚ ا٫طتذ٫ٍ، ٚأمحذ بٔ سٓبٌ دعًٗا َٔ باب 

ايكٝاغ، ٚغري ريو َٔ ايتظُٝات ايهجري٠ املدتًؿ١، بٝذ إٔ ايٓتٝذ١ ٚاسذ٠ 

 .21ٖٚٞ دٛاص بٓا٤ ا٭سهاّ ايؼشع١ٝ عًٝٗا

 :اطتذٍ ايكا٥ًٕٛ عذ١ٝ املصاحل املشط١ً مبا ٜأتٞ

قاٍ ملعار بٔ دبٌ سُٝٓا بعج٘ إىل ايُٝٔ:  ()َا س٣ٚ إٔ سطٍٛ اهلل -1

"نٝـ تكط٢ إرا عشض يو قطا٤؟ قاٍ: أقط٢ بهتاب اهلل. قاٍ: ؾإٕ مل 

قاٍ: ؾإٕ مل ػذ يف ط١ٓ  ()ػذ يف نتاب اهلل؟ قاٍ:ؾبظ١ٓ سطٍٛ اهلل 

سطٍٛ اهلل؟ قاٍ: أدتٗذ سأٜٞ ٫ٚ آيٛ. أٟ ٫ أقصش يف ا٫دتٗاد. قاٍ: ؾطشب 

ع٢ً صذسٙ ٚقاٍ: اؿُذ هلل ايزٟ ٚؾل سطٍٛ سطٍٛ اهلل ملا  ()سطٍٛ اهلل 

 .22ٜشض٢ ب٘ سطٍٛ اهلل"

ثش عٔ ايصشاب١ َٔ ا٭سهاّ اييت نإ أطاطٗا املصاحل املشط١ً َا ُأ-2

ع أبٛ بهش ايصشـ املتؿشق١ اييت نتب ؾٝٗا ايكشإٓ يف َٚٔ ريو مج

َصشـ ٚاسذ، ٚاطتد٬ف أبٞ بهش يعُش بٔ اـطاب ٚتشػٝش٘ ي١ٜ٫ٛ أَش 

ا٭١َ َٔ بعذٙ، ٚإبكا٤ عُش ا٭ساضٞ املؿتٛس١ يف أٜذٟ أًٖٗا ٚعذّ تٛصٜعٗا 

ع٢ً ايؿاؼني ٚإْؼا٥٘ ايذٚاٜٚٔ ٚتشتٝبٗا ٚتٓعُٝٗا عٝح تؼٌُ نٌ َصاحل 
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أَش عجُإ بهتاب١ املصاسـ ٚتٛصٜعٗا ع٢ً ا٭َصاس ٚمجع ايٓاغ ايذٚي١ ٚ

ع٢ً َصشـ ٚاسذ ٚؼشٜل َا عذاٙ ٚسهُ٘ بتٛسٜح ايضٚد١ اييت طًكٗا 

صٚدٗا ث٬ثًا يف َشض َٛت٘ ؾشاسًا َٔ أسثٗا ٚسهُ٘ ع٢ً تطُني ايصٓاع، إىل 

 .23غري ريو َٔ ا٭سهاّ اييت بٖٓٛا ع٢ً املصاحل املشط١ً

ا٤ إٔ اهلل تعاىل إمنا بعح ايشطٌ عًِٝٗ ايص٠٬ يكذ ثبت با٫طتكش-3

ٚايظ٬ّ يتشكٝل َصاحل ايعباد، ٚإٔ ا٭سهاّ ايؼشع١ٝ إمنا ػشعت يتشكٝل 

َصاحل ايٓاغ ظًب ايٓؿع هلِ ٚدؾع ايطشس عِٓٗ، ٚمما ٫ ػو ؾٝ٘ إٔ 

َصاحل ايٓاغ تتذذد بتذذد ايضَإ ٚاملهإ، ٚيٛ اقتصشْا ايتؼشٜع عٓذ 

ذيٌٝ املعني ع٢ً اعتباسٖا ٚمل ْعترب املصاحل املتذذد٠، املصاحل اييت قاّ اي

ٚمل ْؼشع هلا ا٭سهاّ امل١ُ٥٬ املعاصش٠، يطاع ع٢ً ايٓاغ نجري َٔ 

َصاؿِٗ ٚٚقع ايٓاغ يف سشز َٚؼك١ نُا أد٣ ريو إىل مجٛد ايؼشٜع١ 

اإلط١َٝ٬ ٚعذّ قذستٗا يف املظاٜش٠ َع تطٛسات سٝا٠ اإلْظإ، ٚغري ريو مما 

متاّ املدايؿ١ ملا ٖٛ َكشس هلزٙ ايؼشٜع١ َٔ خًٛدٖا َٚشْٚتٗا  ٖٛ كايـ

٤٬ََٚتٗا يهٌ صَإ َٚهإ. ٚس٦ٓٝز ٫بذ َٔ إصذاس أسهاّ دذٜذ٠ 

تت٤٬ّ َع َكاصذ ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ ايعا١َ ٚأٖذاؾٗا ايه١ًٝ ست٢ ٜتشكل 

 .24خًٛد ايؼشٜع١ ٚص٬سٝتٗا ايذا١ُ٥ 

١ٝ املصاحل املشط١ً ٚسؾض بٓا٤ : ِٖٚ َٔ ٜكٛيٕٛ بعذّ سذا٫ػاٙ ايجاْٞ

ابٔ سضّ ايعاٖشٟ ٚريو بظبب  ا٭سهاّ اطتٓادًا عًٝٗا، ؾٝطِ ن٬ َٔ:

: "املدتاس أْ٘ غري اؿادب بكٛي٘ٚابٔ ، 25إْهاسِٖ يًكٝاغ ٚإبطاٍ ايكٍٛ ب٘
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ٚاٯَذٟ بكٛي٘: "عذّ اعتباسٙ َطًكًا ٖٛ اؿل ، 26َعترب َطًكًا" أٚسدٙ اإلطٟٓٛ

ٚاطتذيٛا ع٢ً ريو ،ٚ نزيو ايكاضٞ ايباق٬ْٞ  27ايؿكٗا٤"ايزٟ اتؿل عًٝ٘ 

 باٯتٞ:

ايكاضٞ ايباق٬ْٞ ع٢ً عذّ ا٭خز  اؾٜٛين استذازْكٌ إَاّ اؿشَني -1

باملصاحل املشط١ً بإٔ قاٍ "ايهتاب ٚايظ١ٓ َتًكٝإ بايكبٍٛ ٚاإلمجاع ًَتشل 

تؿل عًٝ٘ بُٗا ٚايكٝاغ املظتٓذ إىل اإلمجاع ٖٛ ايزٟ ٜعتُذ سهًُا ٚأصً٘ َ

أَا ا٫طتذ٫ٍ ؾكظِ ٫ ٜؼٗذ ي٘ أصٌ َٔ ا٭صٍٛ ايج٬ث١ ٚيٝع ٜذٍ يعٝٓ٘ 

د٫ي١ أدي١ ايعكٍٛ ع٢ً َذي٫ٛتٗا ؾاْتؿا٤ ايذيٌٝ ع٢ً ايعٌُ با٫طتذ٫ٍ ديٌٝ 

 ب٘.اْتؿا٤ ايعٌُ 

ٚنزيو َا ْكٌ عٓ٘ يف َٛضع آخش: "يٛ قٌٝ ب٘ يصاست ايؼشٜع١ ؾٛض٢ بني   

أطشاؾٗا َٔ غري ايتؿات إىل ايؼشٜع١ ٚيضّ تػٝري  ايعك٤٬ ٜتذاربٕٛ بعِْٓٛٗ

ا٭سهاّ عٓذ تبذٍ ا٭ػداص ٚتػٝري ا٭ٚقات ٚاخت٬ف ايبكاع عٓذ تبذٍ 

 ".28املصاحل

ع٢ً عذّ ا٭خز باملصاحل املشط١ً بكٛي٘: "املصاحل املشط١ً  اٯَذ٣ استر-2

اق٘ َرتدد٠ بني َا عٗذ َٔ ايؼاسع اعتباسٖا َٚا عٗذ َٓ٘ إيػا٥ٗا، ٚيٝع إؿ

بأسذُٖا أٚىل َٔ اٯخش، ؾاَتٓع ا٫ستذاز ب٘ دٕٚ ػاٖذ با٫عتباس ٜعشف أْ٘ 

 بكٛي٘:تؿل يف ريو َع َٔ أداب عًٞ ريو اٚ ،29َٔ قبٌٝ املعترب دٕٚ املًػٞ"

بإٔ اػتُاٍ ايٛصـ ع٢ً َصًش١ سادش١ َٚؿظذ٠ َشدٛس١ جيعٌ اعتباسٙ 
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ٜػًب ع٢ً ايعٔ  أسدح َٔ إيػا٥٘، ٭ٕ ايؼاسع قذ اعترب دٓع املصًش١، ٚريو

 .30اعتباس املٓاطب املشطٌ، ؾٝذب ايعٌُ ب٘، ٭ٕ ايعٌُ بايعٔ ٚادب

ايؼاسع ق١ًًٝ بايٓظب١ يًُصاحل اييت اعتربٖا،  أيػاٖانُا إٔ املصاحل اييت 

ؾإرا ٚدذت َصًش١ مل ٜكِ ديٌٝ ع٢ً اعتباسٖا ٫ٚ ع٢ً إيػا٥ٗا بزاتٗا ٚؾٝٗا 

إؿاقٗا با٭عِ ا٭غًب دٕٚ ؾا٥ذ٠ تعٛد بايٓؿع ع٢ً ايٓاغ، نإ ايعاٖش 

 . 31ايكًٌٝ ايٓادس

إْهاسٙ  ايؼاؾعٞ يفَا ٚسد َٔ إْهاس ايؿكٗا٤ يًتعًٌٝ خاص١ َا ٚسد عٔ -3

بعذ ايتشكٝل يف َا قٌٝ عٔ ؾ 32ي٬طتشظإ بكٛي٘: "َٔ اطتشظٔ ؾكذ ػشع"

إْهاس ايؼاؾعٞ يًعٌُ با٫طتشظإ بٛصؿ٘ أسذ صٛس ا٭خز باملصًش١ لذ 

يٝع ي٘ ٚدٛد ايبت١ بٌ إٔ اإلَاّ ايؼاؾعٞ نإ َكصٛدٙ إٔ َا أػٝع َٔ ريو 

با٫طتشظإ ٖٛ َطًل اؿهِ باهل٣ٛ ٖٚٛ غري َتشكل يف َزٖب٘ بٌ إٔ 

اإلَاّ ايؼاؾعٞ قذ أخز با٫طتشظإ يف نجري َٔ ؾتاٜٚ٘ َٚٔ أَج١ً ريو:" 

اطتشظٔ يف املتع١ إٔ تهٕٛ ث٬ثني دسًُٖا ٚاطتشظٔ ثبٛت ايؼؿع١  :أْ٘ قاٍ

يًؼؿٝع إىل ث٬ث١ أٜاّ ٚاطتشظٔ تشى ػ٧ يًُهاتب َٔ لّٛ ايهتاب١، 

ٚقاٍ يف ايظاسم إرا أخشز ٜذٙ ايٝظش٣ بذٍ ايُٝين ؾكطعت ايكٝاغ إٔ تكطع 

 .33ميٓاٙ ٚا٫طتشظإ إٔ ٫ تكطع "

صش١ قٍٛ ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ ِٖٚ َٔ َٚٔ نٌ َا طبل ؾإْين اطتدًص ٚ أقٍٛ ب

 أٚسدٖٚا.ريو يك٠ٛ ٚعك١ْٝ٬ ا٭دي١ اييت  ٜكٛيٕٛ عذ١ٝ املصاحل املشط١ً ٚ
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 :ػشٚط ايعٌُ باملصاحل املشط١ً::ثايجًا

اػرتط ا٭صٛيٕٝٛ عذ٠ ػشٚط يتؼشٜع ا٭سهاّ اطتٓادًا يٓعش١ٜ املصاحل 

 املشط١ً ٚ ٖزٙ ايؼشٚط ٖٞ:

ٖٚٛ  34تٓايف أص٬ً ٫ٚ دي٬ًٝ َٔ د٥٫ً٘  امل١ُ٥٬ ملكاصذ ايؼشع عٝح ٫-1

إٔ نٌ أصٌ ػشعٞ مل ٜؼٗذ ي٘ ْص َعني "ايؼاطيب ثِ أضاف:  َٙا رنش

ٚنإ ٥٬ًَُا يتصشؾات ايؼشع َٚأخٛرًا َعٓاٙ َٔ أديت٘ ؾٗٛ صشٝح ٜبين 

عًٝ٘ ٜٚشدع إيٝ٘ إرا نإ ريو ا٭صٌ قذ صاس مبذُٛع أديت٘ َكطٛعًا ب٘ ٭ٕ 

ع٢ً ايكطع باؿهِ بإْؿشادٖا دٕٚ اْطُاّ غريٖا إيٝٗا ا٭دي١ ٫ ًٜضّ إٔ تذٍ 

نُا تكذّ ٭ٕ ريو ناملتعزس ٜٚذخٌ ؼت ٖزا ضشب ا٫طتذ٫ٍ املشطٌ 

ايزٟ اعتُذٙ َايو ٚايؼاؾعٞ ؾإْ٘ ٚإٕ مل ٜؼٗذ يًؿشع أصٌ َعني ؾكذ ػٗذ 

ي٘ أصٌ نًٞ ٚا٭صٌ ايهًٞ إرا نإ قطعًٝا قذ ٜظاٟٚ ا٭صٌ املعني ٚقذ 

ق٠ٛ ا٭صٌ املعني ٚضعؿ٘ نُا أْ٘ قذ ٜهٕٛ َشدٛسًا يف  ٜشبٞ عًٝ٘ عظب

بعض املظا٥ٌ سهِ طا٥ش ا٭صٍٛ املع١ٓٝ املتعاسض١ يف باب ايرتدٝح ٚنزيو 

أصٌ ا٫طتشظإ ع٢ً سأٟ َايو ٜٓبين ع٢ً ٖزا ا٭صٌ ٭ٕ َعٓاٙ ٜشدع إىل 

أٟ إٔ ايطابط يتؼشٜع سهِ ،"35تكذِٜ ا٫طتذ٫ٍ املشطٌ ع٢ً ايكٝاغ

اطتٓادًا ع٢ً املصًش١ املشط١ً إٔ تهٕٛ ٖزٙ املصًش١ َتؿك١ َع املصاحل اييت 

قصذ ايؼاسع ؼصًٝٗا بإٔ تهٕٛ َٔ دٓظٗا ٚيٝظت غشٜب١ عٓٗا ٚإٕ مل 

تعاسض ٖزٙ املصًش١ َع ديٌٝ  عذّباإلضاؾ١ إىل ،36ٜؼٗذ هلا ديٌٝ خاص بٗا 

 املشاد َٓٗا طٛا٤ أنإ ْصًا أٚ إمجاعًا.َٔ ا٭دي١ ايكطع١ٝ يف د٫يتٗا ع٢ً 
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ٚ ٖٛ َا رنشٙ ايؼاطيب بكٛي٘: "إٕ عا١َ ايٓعش  إٔ تهٕٛ َعكٛي١ املع٢ٓ:-2

ؾٝٗا إمنا ٖٛ ؾُٝا عكٌ َٓٗا ٚدش٣ ع٢ً دٕٚ املٓاطبات املعكٛي١ اييت إرا 

عشضت ع٢ً ايعكٍٛ تًكتٗا بايكبٍٛ ؾ٬ َذخٌ هلا يف ايتعبذات ٫ٚ َا دش٣ 

ٛس ايؼشع١ٝ ٭ٕ عا١َ ايتعبذات ٫ ٜعكٌ هلا َعين ع٢ً فشاٖا َٔ ا٭َ

ايتؿصٌٝ نايٛض٤ٛ ٚايص٠٬ ٚايكٝاّ يف صَإ كصٛص دٕٚ غريٙ ٚاؿر 

أٟ إٔ تؼشٜع ا٭سهاّ اطتٓادًا إىل املصًش١ املشط١ً إمنا ،37"ٚمٛ ريو

دٕٚ أَٛس ايتعبذات اييت ٫ جيٛص  أَٛس ايعاداتٜهٕٛ ْطاق٘ ؾكط يف 

 املصًش١ املشط١ً. إىلا٭سهاّ ؾٝٗا اطتٓادًا ا٫دتٗاد أٚ تؼشٜع 

ايبٝطاٟٚ ٖٚٛ َا ٜؼرتط٘  إٔ تهٕٛ املصًش١ ضشٚس١ٜ ن١ًٝ قطع١ٝ: -3

"إٕ ناْت املصًش١ ضشٚس١ٜ قطع١ٝ ن١ًٝ  بكٛهلِ:ٚايػضايٞ  ٚايظبهٞ

 .38نترتغ ايهؿاس ايصا٥ًني بأطش٣ املظًُني أعترب ٚإ٫ ؾ٬"

ٚايطشٚس١ٜ َا تهٕٛ يف ،تعترب"ٚإٕ ؾات أسذ ٖزٙ ايكٝٛد ايج٬ث١ مل 

ٚايكطع١ٝ  ،ايطشٚسٜات اـُع أعين ايذٜٔ ٚايعكٌ ٚايٓؿع ٚاملاٍ ٚايٓظب

ٚايه١ًٝ ٖٞ اييت تهٕٛ َٛدب١ يؿا٥ذ٠ ،اييت ػضّ عصٍٛ املصًش١ ؾٝٗا

تعِ مجٝع املظًُني َٚجٌ ريو مبا إرا ترتغ ايهؿاس ساٍ ايتشاّ اؿشب 

عٔ ايترتغ يعذَْٛا ٚاطتٛيٛا ع٢ً  بأطش٣ املظًُني ٚقطعٓا بأْا يٛ اَتٓعٓا

دٜاسْا ٚقتًٛا ناؾ١ املظًُني ٚيٛ سَٝٓا ايرتغ يكتًٓا َظًًُا َٔ دٕٚ دشمي١ 

ٖٚزا ايتؿصٌٝ َأخٛر َٔ ايػضايٞ  "صذست َٓ٘ ؾٝذٛص ٚاؿاي١ ٖزٙ سَٝ٘

 .39سمح٘ اهلل
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صدش  حيكدذ  ؾ ،ٚاؾذٜش بايزنش إٔ ػشط ايػضايٞ إٔ تهٕٛ املصًش١ ضشٚس١ٜ

صدددًش١ املشطددد١ً عًددد٢ َشتبددد١ ايطدددشٚسٜات دٕٚ طدددا٥ش املشاتدددب ْطدددام ايعُدددٌ بامل

سدذ َ٪يؿاتد٘   إرا اقتصدشْا عًد٢ أ   ٖزا ت" ٚ ٜصحا٭خش٣ "اؿادٝات ٚايتشظٝٓا

"املظتصؿ٢" يهٔ ٖزا ايعٔ ٜتبذد إرا سدعٓا إىل طا٥ش َ٪يؿات٘، ٚيعٌ َا ددا٤  

 املظتصؿ٢ نإ بٝاًْا ملا ٖٛ َٛضع اتؿدام بدني اؾُٝدع، إر ٜعُدٌ باملصدًش١     يف 

ايطددشٚس١ٜ عٓددذ مجٝددع ايؿكٗددا٤ بدد٬ اطددتجٓا٤، ٚريددو يف ظٓٓددا سادددع إىل قاعددذ٠    

ٌ      "ايطشٚسات تبدٝح احملعدٛسات   عًد٢ ريدو ؾٗدٛ     "، َٚدا ضدشب٘ ايػضايدٞ َدج٬ً ديٝد

ٜطددشب َددج٬ً عايدد١ تددرتغ ايهؿدداس بددبعض املظددًُني، ؾددٓشٔ إصا٤ َصددًشتني:    

عًد٢ ايدذٜٔ    اؿؿاظ ع٢ً سٝا٠ املظًُني ايزٜٔ ترتغ بِٗ ايهؿاس، ثدِ اؿؿداظ  

بٗضميددد١ ٖددد٪٤٫ ايهؿددداس ٚيف َشاتدددب املصددداحل تتكدددذّ املصدددًش١ ا٭خدددري٠ عًددد٢   

املصدددددددًش١ ا٭ٚىل ٭ْٗدددددددا ضدددددددشٚس١ٜ ٚقطعٝددددددد١ "أٟ سكٝكٝددددددد١" ٚنًٝددددددد١ "أٟ      

ٚنْٛٗا قطع١ٝ أٟ أْٗا َٔ املصاحل احملكك١ اييت ٜكطع عصدٛهلا إرا  ،40عا١َ"

 ػددشع َددٔ أدًددٗا اؿهددِ، ؾًددٛ ناْددت غددري َكطددٛع عصددٛهلا بددإٔ ناْددت         

 . 41َت١ُٖٛ قذ ؼصٌ ٚقذ ٫ ؼصٌ ؾ٬ جيٛص ايعٌُ بٗا

َٚع٢ٓ ٖزا: إٔ ٜتشكل َٔ بٓا٤ ايتؼشٜع ع٢ً ٖزٙ املصًش١ املشط١ً دًب 

 ،ٚريو َجٌ تظذٌٝ ايعكٛد ؾإْ٘ ٜكًٌ ػٗاد٠ ايضٚس ،َصًش١ أٚ دؾع َؿظذ٠

ٚتظعري ايظًع يف ٚقت ا٭صَات ؾإْ٘ ميٓع َٔ دؼع بعض ايتذاس ٜٚشؾع اؿشز 

ملصًش١ ؾشد١ٜ أٚ  تٚنْٛٗا ن١ًٝ أٟ أْٗا عا١َ يًٓاغ ٚيٝظ،42عٔ ايٓاغ

طا٥ؿ١ َع١ٓٝ، ٭ٕ أسهاّ ايؼشٜع١ َٛضٛع١ يتطبل ع٢ً ايٓاغ مجٝعًا، 
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ؾُج٬ً تؼشٜع ا٭سهاّ يصاحل أَري أٚ س٥ٝع أٚ ؿاػٝت٘ ٫ ٜصح ا٭خز ب٘ 

ػشعًا، َٚجً٘ قتٌ َظًِ ترتغ ب٘ ايهؿاس يف قًع١ ٫ ٜصح ػٜٛضٙ َت٢ 

 .43سصاسِٖ ٫ٚ خيؼ٢ َِٓٗ ايتظًط ع٢ً ب٬د املظًُنيأَهٔ 

 إٔ ٜهٕٛ يف ا٭خز بٗا سؿغ أَش ضشٚسٟ ٚسؾع سشز ٫صّ يف ايذٜٔ:-4

ٖٚٛ َا رنشٙ ايؼاطيب بكٛي٘: "َٚشدعٗا إىل سؿغ ايطشٚسٟ َٔ باب َا ٫ 

َٔ ايٛطا٥ٌ ٫ َٔ املكاصذ ٚسدٛعٗا إىل سؾع  ٜتِ ايٛادب إ٫ ب٘ ؾٗٞ إرًا

 . 44باب ايتدؿٝـ ٫ إىل ايتؼذٜذ" اؿشز سادع إىل

َٚٔ نٌ َا ٚسد أع٬ٙ اطتدًص إٔ ضٛابط ايعٌُ باملصًش١ ايؼشع١ٝ 

تٓشصش يف إٔ ٜهٕٛ فاهلا ايعادات ٚ ٖٞ املعا٬َت طٛا٤ بني ا٭ؾشاد ٚ 

ٚ َجاهلا يف عصشْا اؿايٞ املعا٬َت املاي١ٝ ٚ ايتذاس١ٜ ٚ  ايذٍٚ،اؾُاعات ٚ 

أٚ بني  ؾُٝا بٝٓٗا،ا٭ؾشاد ؾُٝا بِٝٓٗ ٚ بني ايذٍٚ  ا٫تؿاقٝات بنياملعاٖذات ٚ 

 أٚميهٔ هلزٙ ايذٍٚ تعذٌٜ سٝح ا٭ؾشاد ٚ ايذٍٚ ٚ ؼهُٗا قٛاْني خاص١ 

ايعبادات ٚ أَا  سعاٜاٖا،مبا حيكل َصاؿٗا ٚ َصاحل  ايكٛاْنيتػٝري ٖزٙ 

اييت ػشعٗا اهلل يتٓعِ ع٬ق١ ايؿشد بشب٘ عض ٚ دٌ ؾ٬ ٖٞ ايكٛاعذ ٚ ايطشم 

فاٍ يتؼشٜع ا٭سهاّ ؾٝٗا ٚؾل ْعش١ٜ املصاحل املشط١ً ؾترتى ٚؾل َا 

ٚ ػشٚطٗا  ػشع،ع٠ٚ٬ ع٢ً إٔ ايطاع١ هلل إمنا تهٕٛ ٚؾل َا  اهلل;ػشع٘ 

إٔ تهٕٛ املصًش١ املشط١ً ١ُ٥٬َ ملكاصذ ايؼاسع ؾ٬ تتعاسض َع أصٌ أٚ 

ٚ إٔ تهٕٛ املصًش١ ضشٚس١ٜ أٚ ساد١ٝ  املع٢ٓ،ٚ إٔ تهٕٛ َعكٛي١  ديٌٝ،
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ٚ إٔ ٜهٕٛ ا٭خز بٗا  قطع١ٝ، ن١ًٝ ٚ٭ٕ اؿاد١ تٓضٍ َٓضي١ ايطشٚس٠ ٚ 

 حيؿغ ايطشٚسٟ ٚاؿادٞ.

ٚ َٔ ا٭َج١ً ع٢ً ا٭خز باملصًش١ املشط١ً يف ايعصش اؿذٜح طٔ مجٝع 

ؾٝظٔ ايكإْٛ ٚ ٜطُٔ بٓٛد ٚ ،ايكٛاْني يتشكٝل أٖذاف )َصاحل ( َع١ٓٝ 

حيشّ ايكإْٛ أٚ ٜطع عكبات  أٚ ،قذد٠تٛد٘ ْؼاط ا٭ؾشاد مٛ ٚد١ٗ  َٛاد

٬طتجُاس ٚ يإصذاس قٛاْني نَع١ٓٝ يٝصشف ْؼاط ا٭ؾشاد عٔ ْؼاط َعني 

إلعؿا٤ات اؾُشن١ٝ ؾزب س٩ٚغ ا٭َٛاٍ َٔ خاسز ايظٛدإ يتشكٝل ي

ا نزيو إصذاس قٛاْني ايعٌُ مب ،ايعُاي١ احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ بايب٬د ٚ اطتٝعاب

ميٓع سب ايعٌُ َٔ ايؿصٌ ايتعظؿٞ يًعاًَني َع٘ بعكذ عٌُ غري قذد املذ٠ 

ٚ تعٜٛض ايعاٌَ مبا ٜظاٟٚ َشتب طت١ أػٗش إرا سؾض سب ايعٌُ إسداع٘ 

 نجري.يًعٌُ ٚ غريٖا 

  يٛدا٥ع اطتجُاس املطاسب١اإلط٬َٞ  ضُإ املصشف: املبشح ايجاْٞ

عًُت املصاسف اإلط١َٝ٬ ٚ َٓعشٖٚا ع٢ً تطٜٛش ٚ بًٛس٠ صٝػ١ املطاسب١ 

يتتٛا٤ّ ٚ تتٛاؾل َع اؿادات املتذذد٠ يإلْظا١ْٝ نٌ ريو ٚ ؾل ادتٗاداتِٗ 

مبا ٫ خيايـ ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ اطتٓادًا يٓعش١ٜ املصاحل املشط١ً ست٢ يٛ 

ٝٗا ايؿكٗا٤ يف خايؿت ٖزٙ ا٫دتٗادات اؿذٜج١ بعض ايطٛابط اييت ْص عً

يٝع يف عًِ أصٍٛ ايؿك٘ إٔ َٔ ػشٚط ايعٌُ باملصًش١ ريو ايضَإ إر أْ٘ 

عذّ  اػرتطٚ إٕ  املشط١ً ػشطًا ٜكطٞ بعذّ كايؿ١ سأٟ ايؿكٗا٤ ايظابكني،
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نُا إٔ ايؿك٘ اإلط٬َٞ  اإلط١َٝ٬،كايؿ١ ايٓصٛص ايكطع١ٝ يف ايؼشٜع١ 

  ايعادات.ٕ ٚ ٫ ٜٓهش تػري ا٭سهاّ بتػري ايضَإ ٚ املها

: ٖٞ عكذ ٜتؿل املطاسب١ بكٛي٘ 1984ٚيكذ عشف قإْٛ املعا٬َت املذ١ْٝ يظ١ٓ 

مبكتطاٙ سب املاٍ ع٢ً تكذِٜ سأغ املاٍ ٚاملطاسب بايظعٞ ٚايعٌُ ابتػا٤ 

 .45ايشبح

ٖٞ ػشن١ يف  بأْٗا:ٚ عشؾتٗا اهل١٦ٝ ايعًٝا يًشقاب١ ايؼشع١ٝ ببٓو ايظٛدإ 

ٚ صؿتٗا إٔ ٜذؾع  املطاسب،ٚ عٌُ َٔ داْب  ٍ،املاايشبح مباٍ َٔ داْب سب 

ٚ ٜهٕٛ ايشبح َؼرتنًا  ؾٝ٘،سب املاٍ إىل ايعاٌَ )املطاسب( َا٫ً يٝتذش 

أَا اـظاس٠ ؾٗٞ ع٢ً سب املاٍ  ٜؼرتطإ،بُٝٓٗا بٓظب١ َؼاع١ سظب َا 

 .46إ٫ إرا تعذ٣ أٚ قصش ٚسذٙ ٚ ٫ ٜتشٌُ املطاسب َٔ اـظاس٠ ػ٦ًٝا

 اإلط١َٝ٬ تعتربٚ يعٌ َظأي١ ايطُإ يف املطاسب١ املصشؾ١ٝ يذ٣ املصاسف  

َصاحل  املطاسب١ يتشكٝلدٚس  اييت مت تطٜٛشٖا يتتٛاؾل َعا٭َٛس  عل َٔ

 ػشعًا،املتعاًَني َع ٖزٙ املصاسف ٚ ٚضع ٖزٙ املعا١ًَ ٚؾل صٝػ١ َكبٛي١ 

ملاٍ ست٢ يٛ ريو إٔ املطاسب نكاعذ٠ عا١َ يف املطاسب١ ٫ ٜطُٔ سأغ ا

٫ ضُإ عًٝ٘ ٚ إٕ  اإلط٬َٞ أْ٘ػشط عًٝ٘ سب املاٍ ريو ؾايكاعذ٠ يف ايؿك٘ 

نإ ٖٓاى خ٬ف سٍٛ أثش ٖزا ايؼشط بني َٔ ٜكٍٛ بؿظاد املطاسب١ 

ٚ َٔ ٜكٍٛ بصش١ املطاسب١ ٚ بط٬ٕ ايؼشط  ١ٚ ايؼاؾعٝ ١ٝايهاملن

ػشط سب املاٍ  َٚٓٗا إراناؿٓؿ١ٝ سٝح أٚسد ريو ابٔ سػذ اؿؿٝذ بكٛي٘: " 
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ايطُإ ع٢ً ايعاٌَ ؾكاٍ َايو ٫ جيٛص ايكشاض ٖٚٛ ؾاطذ ٚب٘ قاٍ ايؼاؾعٞ 

َايو إٔ  باطٌ ٚعُذ٠ ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٚأصشاب٘ ايكشاض دا٥ض ٚايؼشط

اػرتاط ايطُإ صٜاد٠ غشس يف ايكشاض ْؿظ٘ ٚأَا أبٛ سٓٝؿ١ ؾؼبٗ٘ بايؼشط 

نُا إٔ ظشٚف  ،47ٌباط ايؿاطذ يف ايبٝع ع٢ً سٚا١ٜ إٔ ايبٝع دا٥ض ٚايؼشط

ايٛاقع املعاصش ٚ ايشغب١ يف إٔ تهٕٛ املصاسف اإلط١َٝ٬ َٓاؾظًا قًٜٛا 

املصاسف اإلط١َٝ٬ إىل ايتؿهري يف إعاد٠  ٟيًبٓٛى ايشب١ٜٛ قذ دعا َٓعش

ايٓعش يف أسهاّ ايطُإ يف صٝػ١ املطاسب١ ، ْعشًا ٭ٕ ايبٓو ايشبٟٛ إمنا 

بعض  ايطُإ دعاٚ تكشٜش ريو ، 48يذٜٜ٘طُٔ أصٌ املاٍ ٚ ؾٛا٥ذٙ يًُٛدعني 

املطاسب باتؿام ؾكٗا٤  ػشع١ٝ إرايعًُا٤ إىل ايكٍٛ بأْٗا يٝظت َطاسب١ 

مما جيعٌ ٖزٙ املعا١ًَ  ايتؿشٜط،املزاٖب ٫ ٜطُٔ سأغ املاٍ إ٫ بايتعذٟ أٚ 

 اإلط٬َٞ.ايؿك٘ يف ؽشز عٔ أسهاّ املطاسب١ املعشٚؾ١ 

" تعترب َظأي١ ضُإ املطاسب  بكٛي٘:تٓاٍٚ ريو ايذنتٛس طاَٞ محٛد  قذٚ

َٔ  ا٫طتجُاس،املؼرتى )املصشف اإلط٬َٞ( ملا ُٜظًِ إيٝ٘ َٔ أَٛاٍ يػاٜات 

-ٚريو باعتباس إٔ ٖزٙ املظأي١ تؼهٌ  ايعًُٞ،١ُ ع٢ً ايصعٝذ ٗاملظا٥ٌ امل

نٛطٝط  –ًُٗا يف إلاح عٌُ املطاسب املؼرتى َعٓصشًا -يف سكٝكتٗا

٫ جيذ املتعاٌَ َع املصشف ايشبٟٛ  عٝح ،املايٞس َ٪متٔ يف فاٍ ا٫طتجُا

أسظٔ سا٫ً َٔ ايٛضع ايزٟ ٜتشكل ي٘ يف تعاًَ٘ َع املصشف  يف ٚضع ْؿظ٘

 .49اإلط٬َٞ ايزٟ ٜظري يف اطتجُاس ا٭َٛاٍ ع٢ً ْعاّ املطاسب١ املؼرتن١
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بٌ ٜعطٞ دض٤ًا َٔ ايشبح  ٭سذ،ؾاملصشف اإلط٬َٞ ٫ ٜطُٔ عا٥ذًا ثابتًا  

َٔ  ٚ خيطع ملا ؽطع ي٘ ا٫طتجُاسات عا١ًَ أخش٣،ٜضٜذ يف ط١ٓ ٚ ٜٓكص يف 

ؾإٕ  عذٚإ،أعًٔ أْ٘ ٫ ٜطُٔ إ٫ بتؿشٜط أٚ  ؾهٝـ إرا َؿادآت،تكًبات ٚ 

سمبا اْؿض ايٓاغ َٔ  بزيو ٖزا مما ٜطش مبشنضٙ ايتٓاؾظٞ إىل سذ بعٝذ ٚ

ست٢ ٫  املٛدعني،ملصشف ملا يذٜ٘ َٔ أَٛاٍ دا٤ ايكٍٛ بتطُني ا ٚ يزا سٛي٘،

 .50ٜطعـ املشنض ايتٓاؾظٞ يًُصشف اإلط٬َٞ يف َٛاد١ٗ املصاسف ايشب١ٜٛ

ٚقذ ساٍٚ ايكا٥ًٕٛ بزيو ايطُإ َٔ عًُا٤ ا٫قتصاد اإلط٬َٞ ٚ َٓعشٚ 

تظتٓذ  ؾهش٠إيٞ بشدٖا املصاسف اإلط١َٝ٬ سد َظأي١ ايطُإ ٚ تأصًٝٗا 

قُذ باقش ايصذس يف  ايظٝذخشدٗا ايؿك٘ اإلط٬َٞ ٚ يف ريو يف عًٝٗا 

إٔ ْشد َظأي١ ضُإ املصشف  بكٛي٘:نتاب٘ ) ايبٓو اي٬سبٟٛ يف اإلط٬ّ ( 

ع٢ً أطاغ ايتربع بايطُإ  ا٫طتجُاس،املظ١ًُ إيٝ٘ يػاٜات  اي٬سبٟٛ يًٛدا٥ع

ب املاٍ ٭ْ٘ يٝع ايعاٌَ يف املاٍ بٌ ٖٛ ايٛطٝط بني أصشا ايبٓو،َٔ داْب 

ٚبزيو  (،املاٍإٔ ٜطُٔ ايعاٌَ سأغ  ص٫ جيٛع٢ً اعتباس إٔ )ؾٝ٘، ٚايعاًَني 

 . 51ٜتٛؾش يًُٛدعني ايعٓصش ا٭ٍٚ َٔ عٓاصش ايذاؾع ايزٟ ٜذؾعِٗ إىل اإلٜذاع

" إٔ املذخٌ ايزٟ ْشاٙ طًًُٝا َٔ ؾٝٗا:أَا ايذنتٛس طاَٞ محٛد ؾكذ قاٍ 

ب٘  شَا ْعب املؼرتى ع٢ً غشاس يف ايٓعش يًُطاس إمنا ٜتُجٌ ايٓاس١ٝ،ٖزٙ 

ع٢ً اـ٬ف يف -ؾُٝا قشسٚٙ ي٘ َٔ أسهاّ  املؼرتى،أٌٖ ايؿك٘ يٮدري 

َع إٔ املكصٛد ٚاسذ يف  اـاص،َػاٜش٠ ملا ٜطبل ع٢ً ا٭دري -ريو 
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ٚ ْظتعشض ؾُٝا ًٜٞ آسا٤ ايؿكٗا٤ سٍٛ َظأي١ ا٭دري املؼرتى ،52"اؿايني

 نايتايٞ:

ٚأَا املظتأدش ؾٝ٘ نجٛب ايكصاس٠ ٚايصباغ١ "قاٍ ايهاطاْٞ َٔ اؿٓؿ١ٝ: 

ٚاـٝاط١ ٚاملتاع احملٍُٛ يف ايظؿ١ٓٝ أٚ ع٢ً ايذاب١ أٚ ع٢ً اؾُاٍ ٚمٛ ريو 

ٖٚٛ املظ٢ُ أدري ايٛاسذ  أٚ خاصًا ؾا٭دري ٫ خيًٛ أَا إٕ نإ َؼرتنًا

ؾٗٛ أَا١ْ يف قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١ ٚصؾش ٚاؿظٔ بٔ صٜاد ٖٚٛ  ؾإٕ نإ َؼرتنًا

ٚقاٍ أبٛ ٜٛطـ ٚقُذ ٖٛ َطُٕٛ  ) أٟ ٫ ٜطُٔ (ايؼاؾعٞ أسذ قٛيٞ 

سٟٚ إٔ عُش ٚ يكذ  َهابشٜٔ،عًٝ٘ إ٫ سشم غايب أٚ غشم غايب أٚ يصٛص 

٭َٛاٍ ايٓاغ ٖٚٛ املع٢ٓ  سضٞ اهلل عٓ٘ نإ ٜطُٔ ا٭دري املؼرتى استٝاطًا

ف يف املظأي١ ٖٚٛ إٔ ٖ٪٤٫ ا٭دشا٤ ايزٜٔ ٜظًِ املاٍ إيِٝٗ َٔ غري ػٗٛد ؽا

اـٝا١ْ َِٓٗ ؾًٛ عًُٛا أِْٗ ٫ ٜطُٕٓٛ هلًهت أَٛاٍ ايٓاغ ٭ِْٗ ٫ 

 ."53ٜعذضٕٚ عٔ دع٣ٛ اهل٬ى

أَا ايزٜٔ اختًؿٛا يف  ٚ"  بكٛي٘:ابٔ سػذ اؿؿٝذ َٔ املايه١ٝ  نزيو رنشٙ

ضُاِْٗ َٔ غري تعذ إ٫ َٔ د١ٗ املصًش١ ؾِٗ ايصٓاع ٫ٚ خ٬ف عٓذِٖ إٔ 

ٚأَا  مما اطت٪دش عًٝ٘ إ٫ إٔ ٜتعذ٣ ا٭دري يٝع بطأَ ملا ًٖو عٓذٙ

تطُني ايصٓاع َا ادعٛا ٬ٖن٘ َٔ املصٓٛعات املذؾٛع١ إيِٝٗ ؾإِْٗ 

اختًؿٛا يف ريو ؾكاٍ َايو ٚابٔ أبٞ ي٢ًٝ ٚأبٛ ٜٛطـ ٜطُٕٓٛ َا ًٖو 

عٓذِٖ ٚقاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٫ ٜطُٔ َٔ عٌُ بػري أدش ٫ٚ اـاص ٜٚطُٔ 

يف املؼرتى ٚاـاص عٓذِٖ ٖٛ  املؼرتى َٚٔ عٌُ بأدش ٚيًؼاؾعٞ ق٫ٕٛ
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ايزٟ ٜعٌُ يف َٓضٍ املظتأدش ٚقٌٝ ٖٛ ايزٟ مل ٜٓتصب يًٓاغ ٖٚٛ َزٖب 

َايو يف اـاص ٖٚٛ عٓذٙ غري ضأَ ٚؼصٌٝ َزٖب َايو ع٢ً ٖزا إٔ 

ايصاْع املؼرتى ٜطُٔ ٚطٛا٤ عٌُ بأدش أٚ بػري أدش ٚبتطُني ايصٓاع قاٍ 

َٔ مل ٜش ايطُإ  و ٚعُذ٠ريعًٞ ٚعُش ٚإٕ نإ قذ اختًـ عٔ عًٞ يف 

عًِٝٗ أْ٘ ػب٘ ايصاْع باملٛدع عٓذٙ ٚايؼشٜو ٚايٛنٌٝ ٚأدري ايػِٓ َٚٔ 

ضُٓ٘ ؾ٬ ديٌٝ ي٘ إ٫ ايٓعش إىل املصًش١ ٚطذ ايزسٜع١ ٚأَا َٔ ؾشم بني إٔ 

ٜعًُٛا بأدش أٚ ٫ ٜعًُٛا بأدش ؾٮٕ ايعاٌَ بػري أدش إمنا قبض املعٍُٛ ملٓؿع١ 

قبطٗا بأدش ؾاملٓؿع١ يهًُٝٗا ؾػًبت َٓؿع١ صاسب٘ ؾكط ؾأػب٘ املٛدع ٚإرا 

ايكابض أصً٘ ايكشض ٚايعاس١ٜ عٓذ ايؼاؾعٞ ٚنزيو أٜطا َٔ مل ٜٓصب 

  .54ْؿظ٘ مل ٜهٔ يف تطُٝٓ٘ طذ رسٜع١

"إٕ اـًؿا٤ ايشاػذٜٔ قطٛا  55:نزيو رنشٙ ايؼاطيب َٔ املايه١ٝ بكٛي٘ 

ى ٚٚد٘ قاٍ عًٞ سضٞ اهلل عٓ٘ ٫ ٜصًح ايٓاغ إ٫ را ،بتطُني ايصٓاع

املصًش١ ؾٝ٘ إٔ ايٓاغ هلِ ساد١ إىل ايّصٓاع ِٖٚ ٜػٝبٕٛ عٔ ا٭َتع١ يف غايب 

ٚتشى اؿؿغ ؾًٛ مل ٜجبت تطُِٝٓٗ َع ، ا٭سٛاٍ ٚا٭غًب عًِٝٗ ايتؿشٜط 

ط٢ ريو إىل أسذ أَشٜٔ إَا تشى َظٝع اؿاد١ إىل اطتعُاهلِ ٭ؾ

٫ ٜطُٓٛا ريو طتصٓاع بايه١ًٝ ٚريو ػام ع٢ً اـًل ٚإَا إٔ ٜعًُٛا ٚاإل

بذعٛاِٖ اهل٬ى ٚايطٝاع ؾتطٝع ا٭َٛاٍ ٜٚكٌ ا٫سرتاص ٚتتطشم اـٝا١ْ 

ٖزا َع٢ٓ قٛي٘ ٫ ٜصًح ايٓاغ إ٫ راى، ٫ٚ ٜكاٍ ،ؾهاْت املصًش١ ايتطُني

إر يعً٘ َا أؾظذ ٫ٚ ؾشط ،إٕ ٖزا ْٛع َٔ ايؿظاد ٖٚٛ تطُني ايرب٤ٟ
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إرا تكابًت املصًش١  ؾايتطُني َع ريو نإ ْٛعًا َٔ ايؿظاد، ٭ْا ْكٍٛ

ٚاملطش٠ ؾؼإٔ ايعك٤٬ ايٓعش إىل ايتؿاٚت ٚٚقٛع ايتًـ َٔ ايّصٓاع َٔ غري 

تظبب ٫ٚ تؿشٜط بعٝذ ٚايػايب ؾٛت ا٭َٛاٍ ٚأْٗا ٫ تظتٓذ إىل ايتًـ 

 ايظُاٟٚ بٌ تشدع إىل صٓع ايعباد ع٢ً املباػش٠ أٚ ايتؿشٜط".

ٖٚٛ ايزٟ  ا٭دري َؼرتنًاؾإٕ نإ  :56ٚ أٚسدٙ ايؼرياصٟ َٔ ايؼاؾع١ٝ بكٛي٘

ٍ ايزٟ حيٌُ يهٌ اُّٜعٌُ ي٘ ٚيػريٙ نايكصاس ايزٟ ٜكصش يهٌ أسذ ٚاؿ

أسذ ؾؿٝ٘ ق٫ٕٛ أسذُٖا جيب عًٝ٘ ايطُإ ملا س٣ٚ ايؼعيب عٔ أْع سضٞ 

اهلل عٓ٘ قاٍ اطتشًُين سدٌ بطاع١ ؾطاعت َٔ بني َتاعٞ ؾطُٓٓٝٗا عُش 

سضٞ اهلل عٓ٘  إٔ عًًٝابٔ اـطاب سضٞ اهلل عٓ٘ ٚعٔ خ٬غ بٔ عُشٚ 

نإ ٜطُٔ ا٭دري ٚعٔ دعؿش بٔ قُذ عٔ أبٝ٘ عٔ عًٞ نشّ اهلل ٚدٗ٘ 

قبض  ٚ٭ْ٘ايصٛاؽ ٚقاٍ ٫ ٜصًح ايٓاغ إ٫ ريو  أْ٘ نإ ٜطُٔ ايصباؽ ٚ

ٚايجاْٞ ٫ ضُإ عًٝ٘ ، ايعني ملٓؿعت٘ َٔ غري اطتشكام ؾطُٓٗا ناملظتعري

إ ايؼاؾعٞ سمح٘ اهلل ٜزٖب إىل ٖٚٛ قٍٛ املضْٞ ٖٚٛ ايصشٝح قاٍ ايشبٝع ن

أْ٘ ٫ ضُإ ع٢ً ا٭دري ٚيهٓ٘ ٫ ٜؿت٢ ب٘ يؿظاد ايٓاغ ٚايذيٌٝ عًٝ٘ أْ٘ 

 . قبض ايعني ملٓؿعت٘ َٚٓؿع١ املايو ؾًِ ٜطُٓ٘ ناملطاسب

 ا٭دري ع٢ً ضشبني خاص َٚؼرتى :57ٚ أَا ابٔ قذا١َ َٔ اؿٓاب١ً ؾأٚسد ؾٝ٘ 

ٌُ َعني ندٝاط١ ثٛب ٚبٓا٤ سا٥ط ايزٟ ٜكع ايعكذ َع٘ ع٢ً ع: ٚاملؼرتى 

ٚمحٌ ػ٤ٞ إىل َهإ َعني أٚ ع٢ً عٌُ يف َذ٠ ٫ ٜظتشل مجٝع ْؿع٘ ؾٝٗا 

ٚث٬ث١  ثٓني٫ مسٞ َؼرتنا ٭ْ٘ ٜتكبٌ أعُا٫ً، ٚ  نايهشٌ ٚايطٝب
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ٚأنجش يف ٚقت ٚاسذ ٜٚعٌُ هلِ ؾٝؼرتنٕٛ يف َٓؿعت٘ ٚاطتشكاقٗا ؾظُٞ 

  ٫ػرتانِٗ يف َٓؿعت٘ ؾا٭دري املؼرتى ضأَ ملا دٓت ٜذٙ َؼرتنًا

ْص أمحذ ع٢ً ٖزٙ املظأي١ يف  ؾاؿا٥و إرا أؾظذ سٝانت٘ ضأَ ملا أؾظذ 

أٚ َذٙ أٚ عصشٙ أٚ  ٘سٚا١ٜ ابٔ َٓصٛس ٚايكصاس ضأَ ملا ٜتدشم َٔ دق

بظط٘ ٚايطباخ ضأَ ملا أؾظذ َٔ طبٝد٘ ٚاـباص ضأَ ملا أؾظذ َٔ خبضٙ 

اٍ ٜطُٔ َا ٜظكط َٔ محً٘ عٔ سأط٘ أٚ تًـ َٔ عجشت٘ ٚاؾُاٍ ٚاؿُ

ايزٟ ػذ ب٘ محً٘ ٚامل٬ح ٜطُٔ  ٜ٘طُٔ َا تًـ بكٛدٙ ٚطٛق٘ ٚاْكطاع سبً

ريو عٔ عُش ٚعًٞ  ٣َا تًـ َٔ ٜذٙ أٚ دزؾ٘ أٚ َا ٜعاجل ب٘ ايظؿ١ٓٝ ٚسٚ

ػشٜح ٚاؿظٔ ٚاؿهِ ٖٚٛ قٍٛ أبٞ سٓٝؿ١ َٚايو  ٚعبذ اهلل بٔ عتب١ ٚ

سضٞ  عًٞ إٔ، ٚ قٛيٞ ايؼاؾعٞ ٚقاٍ يف اٯخش ٫ ٜطُٔ َا مل ٜتعذ ٚأسذ 

ٚ ،قاٍ ٫ ٜصًح ايٓاغ إ٫ ريو ايصٛاؽ ٚ نإ ٜطُٔ ايصباؽ ٚ اهلل عٓ٘

 محٛد:اطتٓادًا يتطُني ا٭دري املؼرتى عٓذ ايؿكٗا٤ ٜكٍٛ ايذنتٛس طاَٞ 

ٚإرا نإ اْؿشاد ا٭دري املؼرتى بايعٌُ يف ايؼ٤ٞ ايزٟ اطت٪دش عًٝ٘ 

ُٖا َٔ ايعٛاٌَ اييت دعت  املؿرتض،ٚتشدٝح داْب اهل٬ى ْتٝذ١ تؿشٜط٘ 

ؾإٕ املطاسب املؼرتى ٫ ٜكٌ ػبًٗا يف ٚضع٘  ضآًَا،املايه١ٝ ٫عتباسٙ 

سٝح ٜٓؿشد املطاسب املؼرتى  املؼرتى،عٔ ا٭دري  يًُظتجُشٜٔ،بايٓظب١ 

ؾًٛ مل ٜهٔ ضآًَا  ٜؼا٤،بإداس٠ املاٍ ٚإعطا٤ٙ َطاسب١ نٝـ ٜؼا٤ ٚملٔ 

إىل اإلقذاّ ع٢ً إعطا٤ املاٍ  –ٚسا٤ ايهظب ايظشٜع  دشًٜا –٭د٣ ب٘ اؿاٍ 

مما ٜ٪دٟ إىل إضاع١  ًُٛاصٜٔ،يًُطاسبني املكاَشٜٔ دٕٚ ؼؿغ أٚ َشادع١ ي
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املاٍ ٚؾكذإ ايجك١ ايعا١َ َٚا قذ ٜرتتب ع٢ً ريو َٔ إسذاّ ايٓاغ عٔ دؾع 

ْتٝذ١ يزيو  –يزٟ ٜعٛد ع٢ً اجملتُع نً٘ ٖٚٛ ا٭َش ا ي٬طتجُاس،أَٛاهلِ 

" ٚإٕ ،58بايطشس ٚاـظشإ –اإلط٬َٞ اإلسذاّ َٔ ايتعاٌَ َع املصشف 

متهٓا َٔ بًٛس٠ ايظٓذ ايزٟ عشضٓاٙ بايٓظب١ يًكٍٛ بطُإ املطاسب 

 –ٜظاعذ  املؼرتى،ع٢ً ْعري َا ٖٛ َكشس بايٓظب١ يطُإ ا٭دري  املؼرتى،

اسب١ املؼرتن١ باملصاسف اإلط١َٝ٬ ٫ٚ ػو ع٢ً تذعِٝ أسنإ املط

باعتباسٖا ْعاًَا قادسًا ع٢ً ايٛقٛف َٛقـ ايٓذ يًٓذ أَاّ ايتٓعِٝ املصشيف 

 .59"ايشبٟٛ اؿذٜح ؾُٝا ٜكذَ٘ َٔ َضاٜا يًُٛدعني

ايذنتٛس طاَٞ محٛد صٛس٠ أخش٣ نأطاغ يطُإ املصاسف ٜٚزنش  

اٍ املطاسب١ املطاسب َ صٛس٠ دؾعاإلط١َٝ٬ يشأغ َاٍ املطاسب١ ٚ ٖٞ 

ٚمل "  بكٛي٘:يف أسهاّ ايطٛاس٨ بٔ سػذ ارنشٙ  اطتٓادًا ملاملطاسب آخش 

َٔ ؾكٗا٤  ) أبٛ سٓٝؿ١ ٚ َايو ٚ ايؼاؾعٞ ٚ ايًٝح ( خيتًـ ٖ٪٤٫ املؼاٖري

ا٭َصاس أْ٘ إٕ دؾع ايعاٌَ سأغ َاٍ ايكشاض إىل َكاسض آخش أْ٘ ضأَ إٕ 

نإ خظشإ ٚإٕ نإ سبح ؾزيو ع٢ً ػشط٘ ثِ ٜهٕٛ يًزٟ عٌُ ػشط٘ 

 ".60ع٢ً ايزٟ دؾع إيٝ٘ ؾٝٛؾٝ٘ سع٘ مما بكٞ َٔ املاٍ

ٕ بطُإ املصاسف ٛٚ اؾذٜش بايزنش إٔ ٖٓايو َٔ ٜش٣ إٔ َا رنشٙ ايكا٥ً

ساٍٚ أصشابٗا  نْٛٗا ادتٗادات١َٝ يشأغ َاٍ املطاسب١ ٫ ؽشز عٔ اإلط٬

سبطٗا بادتٗادات ايظابكني ؾاملطاسب١ ٫ تكّٛ أص٬ً ع٢ً طٓذ ْصٞ طٛا٤ يف 

، عًٝٗا ()ٚ إمنا اطتُش ايعٌُ بٗا يعذّ اعرتاض ايشطٍٛ  ايظ١ٓ،ايكشإٓ أٚ 
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، إ٫ ؾُٝا ف بني ايٓاغ َٔ أسهاّ قبٌ ايبعج١ٚ ناْت تظتعٌُ طبكا ملا عش

، ٚ يزيو ؾإٕ ا٭سهاّ سٝح املباد٨ ايعا١َ يف املعا٬َتخيايـ اإلط٬ّ َٔ 

ات اؿٝا٠ ٚ ٚ ايؼشٚط اييت أعطاٖا ايؿك٘ هلزٙ املعا١ًَ دا٤ت طذًا ملتطًب

 ، ْعشًا يتػريدتٗاد ؾٝ٘، ؾٗٞ ادتٗاد قابٌ ي٬ايتعاٌَ يف نٌ فتُع

ملٓاطب ٖٛ املطًٛب َٔ أدٌ ، ٚ ا٫دتٗاد اايعشٚف ا٫قتصاد١ٜ ٚ ا٫دتُاع١ٝ

، خاص١ ٚ إٔ عكذٖا ٜكّٛ ع٢ً ملطاسب١ َٔ طشف ايبٓٛى اإلط١َٝ٬تطبٝل ا

ٚ ٖٞ ا٭َا١ْ ٚ ايٛناي١ ٚ ، كٛد َكبٛي١ يف ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬َباد٨ ٚ ع

، ؾايبٓو عٓذَا ٜتًك٢ ا٭َٛاٍ َٔ صاحل، ٚ ايطُإ ٚ دًب املايؼشن١

ٕ ، ؾإَا إٔ ٜهٛعٓذَا ٜظتدذَٗاعًٝٗا ٜذ أَني، ٚ املٛدعني تهٕٛ ٜذٙ 

، سٝح ٜتصشف نٛنٌٝ عٔ أصشابٗا ٚ ٖٞ َطاسبًا بٗا إرا عٌُ بٗا بٓؿظ٘

، أٚ إٔ ٔ ا٭سباح اييت ٜصبح ػشٜهًا ؾٝٗاٚناي١ بأدش ٜتُجٌ يف ْصٝب٘ َ

ٚ ٜهٕٛ ضآًَا إرا ٚقعت خظاس٠ ، يػريٙ ٫طتػ٬هلاٜهٕٛ أدريًا إرا قذَٗا 

، ؾإرا أضؿٓا إىل ٖزا عٔ ػشٚط ايعكذ أٚ إُٖاٍ أٚ خشٚز ، غطأ ََٓ٘ا

َُٛيني ٚ بٓٛنًانً٘ أْٗا ؼكل َصًش١ اؾُ َُ ُِٛيني ٚ  َُ ، ؾُٗٓا ضشٚس٠ ٝع 

اـشٚز َٔ ايكٝٛد املع١ٜٛٓ اييت تؿشض ايتُظو بادتٗادات قذمي١ ػاٚصتٗا 

 .61ايعشؾ١ٝ ا٫قتصاد١ٜ ٚ ا٫دتُاع١ٝ

ايشأٟ ٫ خيشز  ٜتطح يٓا إٔ غا١ٜ ن٬ّ ايذنتٛس طاَٞ محٛد ٚ َٔ طاْذٙ

عٔ ايكٝاغ بتطبٝل ْعش١ٜ ا٭دري املؼرتى أٚ ْعش١ٜ دؾع املطاسب ملاٍ 

املطاسب١ ملطاسب آخش دٕٚ إرٕ سب املاٍ نأطاغ يطُإ املصاسف 
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اإلط١َٝ٬ يشأغ َاٍ املطاسب١ املّطٛس٠ يذٜٗا ٚ ملا حيكك٘ ريو َٔ َصاحل 

٢ً ا٭قٌ يف َع املصشف ايشبٟٛ ع ٜتُا٢َٖشط١ً ظعٌ املصشف اإلط٬َٞ 

 ا٭خري.َظأي١ ضُإ سأغ املاٍ ٚ إٕ نإ ٫ ٜطُٔ ايعا٥ذ ايجابت بعهع 

ٜكٍٛ بعذّ ػشع١ٝ  ايصاٟٚ:قُذ ص٬ح قُذ  ٜتبٓاٙاػاٙ آخش  ٖٓاى ٚ

ٜشٕٚ إٔ قٝاغ  املّطٛس٠ سٝحضُإ املصشف اإلط٬َٞ يشأغ َاٍ املطاسب١ 

٫ تظعـ ضُإ املصشف اإلط٬َٞ ع٢ً َظأي١ ضُإ ا٭دري املؼرتى 

ٚ ريو ملا بني ايصٛستني َٔ  املطاسب١،ايكا٥ًني بتطُني ايعاٌَ )املصشف( يف 

 :62َٓٗا َتعذد٠:ؾٛاسم 

إٔ ايع١ً اييت أٚدبت ا٫طتٓاد إىل املصًش١ يف ايكٍٛ بتطُني ا٭دري -1

ٚ  اؿكٛم،املؼرتى عٓذ َٔ قاٍ بزيو ٖٞ اإلُٖاٍ ايزٟ ٜرتتب عًٝ٘ ضٝاع 

ٖزٙ ع١ً ٫ ميهٔ ايكٍٛ بٗا يف أصٍٛ ٚ طبٝع١ املصاسف اييت تكّٛ ع٢ً 

ٚ ٖٛ َا اطتكش عًٝ٘ ايعٌُ املصشيف ايزٟ ٜعترب ايجك١ ٚ  ،اؿشص ٚ ايذق١

 بظٗٛي١.ُٗا ب٬ ٜتصٛس ايتطش١ٝ ؾ اؿكٝكٞ،ايظُع١ ايطٝب١ ٖٞ سأغ َاي٘ 

ًٝات إٔ ايبٓو غايبًا َا ٜؼاسى ظض٤ َٔ سأغ َاي٘ اـاص يف عُ -2

 املصاحل،ٚ س٦ٓٝز ػُع٘ َع ؾشٜل املٛدعني ٚسذ٠  املدتًؿ١،ا٫طتجُاس 

ؾإُٖاي٘ طٛف ٜٓعهع عًٝ٘ ٚ تؿشٜط٘ طٛف ٜؼاسى يف ؼٌُ عٛاقب٘ ٚ ٖزا 

 مما ٜطعـ ع١ً اإلُٖاٍ اييت ٜشاد إٔ ُٜب٢ٓ اؿهِ بايتطُني ع٢ً أطاطٗا.

ؾإٕ ا٭َش يف فاٍ املطاسب١  ٚاطعًا،إرا نإ ا٭َش يف ع١ًُٝ اإلداس٠ -3

٭ٕ ايكٍٛ بتطُني املصشف ملا يذٜ٘ َٔ ايٛدا٥ع ا٫طتجُاس١ٜ  نزيو،يٝع 

٭ْ٘ قذ ٜٓتكٌ بٓا َٔ دا٥ش٠ ايكشاض إىل  اـطش،ٜكرتب باملظأي١ َٔ ساؾات 
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 نشاٍ  اؿشاّ،ٚ َٔ ْطام ايشبح اؿ٬ٍ إىل ْطام ايشبا  ايكشض،دا٥ش٠ 

 بٛدا٥ع.دا٥ع يف اؿكٝك١ قشٚضًا ٚ يٝظت املصاسف ايشب١ٜٛ سٝح تصبح ايٛ

أْ٘ ٜؼرتط يف ايكٝاغ إٔ ٜجبت اؿهِ يف  لَا طبٚإرا أضؿٓا إىل  -4

ا٭صٌ بٓص أٚ إمجاع ست٢ ميهٔ تعذٜت٘ إىل ايؿشع املكٝع عشؾٓا اٖتضاص 

ا٭َش َٔ أطاط٘ ٭ٕ تطُني ا٭دري املؼرتى مل ٜهٔ يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ 

 .؟ميهٔ قٝاغ املطاسب عًٝ٘  َٛضع اتؿام بني ايؿكٗا٤ ؾهٝـ

َا أٚسدٙ ابٔ سػذ  اطتٓادًا إىلنُا إٔ قٝاغ ايطُإ ع٢ً املطاسب اـاص  

ٜذؾع املطاسب اـاص أَٛاٍ املطاسب١ إىل َطاسب آخش بذٕٚ  اؿؿٝذ عٓذَا

ٖٛ ساي١ مل خيتًـ أسذ َٔ ايؿكٗا٤ ؾٝٗا يتطُني املطاسب  املاٍ،إرٕ سب 

طٛا٤ نإ َٔ قبٌ ايعاٌَ املطاسب  ميجٌ ساي١ َٔ سا٫ت ايتعذٟ  ٘٭ْ

 .63َصشؾًا مبؿّٗٛ ايّٝٛ أٚ غريٙ

عٔ  أَا ايكٍٛ بايطُإ ع٢ً أطاغ ايتربع ب٘ َٔ داْب ايبٓو باعتباسٙ أدٓبًٝا

٭ْ٘ ٜكّٛ ؾكط بذٚس ايٛطٝط بني املٛدعني ٚ املظتجُشٜٔ ٚ يٝع بذٚس  ايعكذ،

زا ايتدشٜر غري صشٝح ٭ٕ ايبٓو مل خيشز بزيو ْكٍٛ إٔ ٖ املاٍ،ايعاٌَ يف 

عٔ نْٛ٘ َطاسبًا ٚ عٔ نْٛ٘ طشؾًا أص٬ًٝ يف ٖزا ايعكذ ٚ يٝع أدٓبًٝا 

ٜهٕٛ ضُاْ٘  ٚ ٖب أْٓا دعًٓاٙ ٚن٬ٝ عٔ مجاع١ املٛدعني .... أ٫ عٓ٘،

س٦ٓٝز ملصًشتِٗ، ٚ تٓصشف آثاسٙ إيِٝٗ ؟ ؾُت٢ صح إٔ ايٛنٌٝ ٜطُٔ 

ؾٝ٘ ؟ أٚ َت٢ نإ  ا٫ػاسٓ٘ عًٝ٘ ٚعٗذ إيٝ٘ مب١ُٗ ملٛنً٘ ػ٦ًٝا قذ ا٥تُ

 .64أدٓبًٝا عٔ َٛنً٘ ؟!!-ؾُٝا ٚنٌ ؾٝ٘–ايٛنٌٝ 
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ٚخيًص أصشاب ٖزا ا٫ػاٙ إىل إٔ ايبٓو إَا َطاسب يف املاٍ ٚ ٜهٕٛ 

ٚ إَا ٚنٌٝ عٔ املٛدعني يف إداس٠ أَٛاهلِ  ايعكذ،س٦ٓٝز طشؾًا أص٬ًٝ يف ٖزا 

يف  مل خيتًـٚ  َ٪متٔ،ؾ٬ ٜصح ايكٍٛ بتطُٝٓ٘ با٫تؿام ٭ْ٘  اطتجُاسٖا،ٚ 

 . 65عذّ تطُٝٓ٘ نُا اختًـ يف َظأي١ ا٭دري املؼرتى

 ايكا٥ٌَع َا تٛصٌ ي٘ أصشاب ايشأٟ ايجاْٞ  ْتؿلٚ َٔ نٌ َا ٚسد أع٬ٙ 

بعذّ ػشع١ٝ ضُإ املصشف اإلط٬َٞ يٛدا٥ع املظتجُشٜٔ يف عكذ املطاسب١ 

 َٓٗا:إضاؾ١ ملا رنش أصشاب ايشأٟ ايجاْٞ  املصشيف يعذ٠ أطباب

صش١ َا رٖب إيٝ٘ ؾكٗا٤ املزاٖب اإلط١َٝ٬ بكٛهلِ بعذّ تطُني ايعاٌَ -1

ٚ إٕ نإ ٫ قذط١ٝ ٭قٛاهلِ ٭ْ٘  ايتكصري،باملطاسب١ إ٫ يف ساي١ ايتعذٟ أٚ 

ٚ يهٔ  ايؿكٗا٤،يٝع َٔ ػشٚط ايعٌُ باملصاحل املشط١ً عذّ كايؿ١ أقٛاٍ 

َٔ ػشٚط ٚ ضٛابط َٚٔ أُٖٗا قٛهلِ بعذّ ضُإ ايعاٌَ ٖٛ َا ٚضعٛٙ 

 َع٘.ا٭نجش ؼكٝكًا ملصًش١ املصشف اإلط٬َٞ ٚ املتعاًَني 

إٕ ايكاعذ٠ ايزٖب١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا نٌ عكٛد ايؿك٘ اإلط٬َٞ ٖٞ -2

قًٓا بطُإ املصشف يٛدا٥ع ا٫طتجُاس باملطاسب١ اييت عٌُ  بايػشّ ؾًٛايػِٓ 

ؿٞ ٖزٙ ؾخظاس٠ يف سأغ َاٍ املطاسب١ ٭ٟ طبب نإ  ثتاملصشف ٚسذبٗا 

اؿاي١ ٚ سظب سأٟ َٔ ٜكٍٛ بطُإ املصشف يًٛدا٥ع ؾإٕ املصشف اإلط٬َٞ 

طٛف خيظش َشتني َش٠ خيظش اؾٗذ ايزٟ بزي٘ َٔ خ٬ٍ عًُ٘ يف املطاسب١ 

خيظش سأغ املاٍ ٚ جيرب َا ْكص َٓ٘ يصاحل املٛدعني دٚمنا أٟ  أخش٣ٚ َش٠ 

َؼاسن١ َٔ داْب املٛدعني ، ٚ تًو اـظاس٠ ايهبري٠ طٛف تعٝل املصشف 

اإلط٬َٞ يف َظريت٘، أَا يف ساي١ سذٚخ سبح باملطاسب١ ٜهٕٛ املٛدعني 
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ٜتبني يٓا عذّ صش١ ايكٍٛ بطُإ  َٚٔ ثَِظتشكني يًشبح َع املصشف ، 

ايتعادٍ يف ا٭دا٤ات  ٢َا ٜظُإٔ ايكٍٛ بايطُإ ٫ حيكل  نُا،  املصشف

ٜهٕٛ هلِ َا ٜظ٢ُ بؼشط ا٭طذ  املٛدعنيبني املصشف ٚ املٛدعني بٌ إٔ 

ايعذاي١ ٚ  ايشابح دا٥ًُا يف ساي١ ايشبح ٚ نزيو يف ساي١ اـظاس٠ ٚ ٖٛ َا تأباٙ

 . َكاصذٖاايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ يف ْصٛصٗا ٚ  ، بٌ تأباٙ ايٛدذإ ايظًِٝ

ٖٞ  اإلط٬َٞ ٕ بتطُني املصشفٛإٕ املصًش١ اييت ٜذعٝٗا ايكا٥ً-3

ت٪د٣ يعًِ طشف)  ؾَٗٞصًش١ غري سكٝك١ٝ ٭ْٗا ٫ ت٥٬ِ َكاصذ ايؼاسع ، 

(  املٛدعنياملصشف املطاسب ( بتشًُٝ٘ ايتضاَات أنرب َٔ ايطشف اٯخش ) 

إٕ بٌ  ،١نُا إٔ ا٭خز بٗا ٫ حيكل َصًش١ ضشٚس١ٜ أٚ ن١ًٝ أٚ قطعٝ

ا٭خز بٗا ٜ٪دٟ إىل إعاق١ املصشف اإلط٬َٞ يف َظريت٘، نُا أْٗا تعٌُ 

ع٢ً صٜاد٠ ايػين غين ٚ صٜاد٠ ايؿكري ؾكشًا  أٟ أْٗا تؼاب٘ ْؿع ايع١ً املٛدٛد٠ 

يف ايشبا احملشّ بايٓصٛص ايكطع١ٝ ، يزيو أقٍٛ بعذّ صش١  ضُإ املصشف 

املصشؾ١ٝ بٌ ايصشٝح إٔ ٜطبل املصشف اإلط٬َٞ يٛدا٥ع اطتجُاس املطاسب١ 

 ػشٚط ٚ ضٛابط ايؿكٗا٤ ؾُٝا ٜتعًل مبظأي١ ايطُإ دٕٚ اـشٚز عًٝٗا .

 ايتٛصٝات:ايٓتا٥ر ٚ 

إٔ املكصٛد باملصاحل ٖٛ َا نإ ؾٝ٘ َٓؿع١ ٚخري ٭ٕ املصًش١ ضذ  -1

 أٚ َٔ ؾعً٘. ايؼ٤ٞاملؿظذ٠ ؾاملصًش١ ٖٞ نٌ َٓؿع١ أٚ ؾا٥ذ٠ تشد٢ َٔ 

املكصٛد٠ عٓذ عًُا٤ أصٍٛ ايؿك٘ ٖٞ َا ناْت سادع١ إىل املصًش١ -2

دٕٚ قصذ املهًؿني، ؾايؼاسع عض ٚدٌ ٖٛ َٔ حيذد املصاحل ،قصذ ايؼاسع 

 دس٤ املؿظذ٠ عٔ املهًؿني ٖٛ يف سذ رات٘ َصًش١.  إٔ اعتباسب ،َٔ املؿاطذ 

إٔ املصاحل املشط١ً أٚ املظهٛت عٓٗا أٚ املطًك١ ٖٞ نٌ َصًش١ مل -3

ٜذٍ ع٢ً ا٭خز بٗا أٚ إيػا٥ٗا ديٌٝ بعٝٓ٘، ؾٗٞ اييت مل ٜؼشع ايؼاسع سهًُا 
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يتشكٝكٗا ٚمل ٜذٍ ديٌٝ ػشعٞ ع٢ً اعتباسٖا أٚ إيػا٥ٗا، ٚمسٝت َشط١ً أٚ 

 عٓٗا. ايؼاسعيظهٛت  إيػا٤،َطًك١ ٭ْٗا مل تكٝذ بذيٌٝ اعتباس أٚ ديٌٝ 

َع  أطباب اتؿاقٓا َٚٔ ،ٚايعٌُ بٗا املشط١ًذ١ٝ املصاحل عصش١ ايكٍٛ  -4

أصشاب ايكٍٛ عذ١ٝ املصاحل املشط١ً ٖٛ إٔ نجريًا َٔ ا٭َٛس ٚايٛقا٥ع 

َظتذذ٠ َٚتػري٠ ٚايٓصٛص ايؼشع١ٝ قذٚد٠ ؾهإ ٫بذ َٔ ايتشكل َٔ 

 عذَ٘،ِ بؼشعٝتٗا أٚ تٛؾش املصًش١ املشط١ً يف ايٛاقع١ املظتذذ٠ ست٢ مه

يكٛي٘ تعايٞ:  تٗا عاملٝ َعاإلط١َٝ٬  يًؼشٜع١ل ٝطٝؾتٗا أَا يف تشى ا٭خز ب

 .66"َٚا أسطًٓاى إ٫ سمح١ يًعاملني"

 ايعٌُ باملصاحل املشط١ً تٓشصش يف: ػشٚط -5

 ١ُ٥٬َ املصًش١ املشط١ً ملكاصذ ايؼاسع ؾ٬ تتعاسض َع أصٌ أٚ ديٌٝ. -أ

 إٔ تهٕٛ املصًش١ املشط١ً َعكٛي١ املع٢ٓ. -ب

 إٔ تهٕٛ املصًش١ ضشٚس١ٜ ن١ًٝ قطع١ٝ. -خ

 إٔ ٜهٕٛ ا٭خز بٗا حيؿغ ايطشٚسٟ ٚاؿادٞ. -ز

املطاسب١ بكٛي٘: ٖٞ عكذ ٜتؿل  1984عشف قإْٛ املعا٬َت املذ١ْٝ يظ١ٓ -6

مبكتطاٙ سب املاٍ ع٢ً تكذِٜ سأغ املاٍ ٚاملطاسب بايظعٞ ٚايعٌُ ابتػا٤ 

ٖٞ  بأْٗا:ٚ عشؾتٗا اهل١٦ٝ ايعًٝا يًشقاب١ ايؼشع١ٝ ببٓو ايظٛدإ  ايشبح،

ٚ  املطاسب،ٚ عٌُ َٔ داْب  املاٍ،ػشن١ يف ايشبح مباٍ َٔ داْب سب 

ٚ ٜهٕٛ ايشبح  ؾٝ٘،صؿتٗا إٔ ٜذؾع سب املاٍ إىل )املطاسب( َا٫ً يٝتذش 

ع٢ً سب  أَا اـظاس٠ ؾٗٞ ،تؿكإٜظب َا عَؼرتنًا بُٝٓٗا بٓظب١ َؼاع١ 

 .ريكصايتتعذ٣ أٚ باياملاٍ ٚسذٙ ٚ ٫ ٜتشٌُ املطاسب َٔ اـظاس٠ ػ٦ٝا إ٫ 

عذّ ػشع١ٝ ايكٍٛ بطُإ املصشف اإلط٬َٞ يٛدا٥ع املظتجُشٜٔ يف عكذ -7

 املصشيف.املطاسب١ 
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َا رٖب إيٝ٘ ؾكٗا٤ املزاٖب اإلط١َٝ٬ بكٛهلِ بعذّ تطُني  اعتُاد-8

ايعاٌَ باملطاسب١ إ٫ يف ساي١ ايتعذٟ أٚ ايتكصري ؾزيو أنجش ؼكٝكًا ملصًش١ 

 املٛدعني.املصشف اإلط٬َٞ ٚ 

ايكٍٛ بطُإ املصشف اإلط٬َٞ يٛدا٥ع ا٫طتجُاس باملطاسب١ خيايـ  إٕ -9

َظريت٘ ٚ ئ  ٜعٝك٘ يفملصشف مما ٜ٪دٟ ـظاس٠ ا بايػشّ ٚقاعذ٠ ايػِٓ 

ع٠ٚ٬ ع٢ً أْ٘ ٫ حيكل ايتعادٍ يف ا٭دا٤ات بني املصشف ٚ  ايصُٛد،ٜظتطٝع 

ٜهٕٛ هلِ َا ٜظ٢ُ بؼشط ا٭طذ ايشابح دا٥ًُا يف  املٛدعنيٕ إاملٛدعني بٌ 

ايعذاي١ ٚ ايٛدذإ  ساي١ ايشبح ٚ نزيو يف ساي١ اـظاس٠ ٚ ٖٛ َا تأباٙ

 .شٜع١ اإلط١َٝ٬ يف ْصٛصٗا ٚ َكاصذٖاايؼ بٌ تأباٙ ،ايظًِٝ

املصشف اإلط٬َٞ يٛدا٥ع ا٫طتجُاس باملطاسب١ ٫  ايكٍٛ بطُإإٕ  -10

حيكل َصًش١ ضشٚس١ٜ أٚ ن١ًٝ أٚ قطع١ٝ بٌ ع٢ً ايعهع إٕ ايعٌُ بزيو 

أْٗا تطابل ْؿع ايع١ً  ؾكشًا أٟايػين غين ٚ صٜاد٠ ايؿكري  ٜ٪دٟ يضٜاد٠طٛف 

 شّ بايٓصٛص ايكطع١ٝ. املٛدٛد٠ يف ايشبا احمل

 :ٖٛاَؽ ايبشح
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