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ظشوس والبي اإلال . د: اإلاؽشفت الّامت

ش هىس الذًً حيرػ . د: سئِغ الخحٍش

ش  دة وهُبت سابح  . معاِذ سئِغ الخحٍش

ا جهضع مد٨مت صولُت  ٖلمُت مجلت  ًٍ  صوع

 بالبدىر جخٗجى الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ٖن
 ال٣ٟه في واإلا٣اعنت اإلاخسههت والضعاؾاث

غ ىُئت بةقغاٝ وال٣انىون ؤلاؾالمي  جدٍغ
 ٖلمُت وىُئت وباخشحو ؤؾاجظة من مك٩لت
 جد٨ُم وىُئت الباخشحو من نسبت من جخإل٠

 .ٖضص ٧ل في صوعٍا جدك٩ل

:  اإلاجلت أهذاف

 بلى اإلا٣اعنت الضعاؾاث ظُل مجلت تهضٝ   
ت نكغ  ظمُ٘ في ألانُلت ؤلاؾالمُت اإلاٗٞغ

 البدىر حصجُ٘ بلى وحؿعى ازخهاناتها،
 في الٗالُت ال٣ُمت طاث ألا٧اصًمُت الٗلمُت

 وال٣انىون ؤلاؾالمي ال٣ٟه بحو اإلا٣اعنت مجا٫
 وؾالمت ألاؾلىب ص٢ت مغاٖاة م٘ الىيعي،

ُت والالتزام اللٛت  واإلانهجُت باإلاىيٖى

. الٗلمُت

: باإلاجلت اليؽش مجاالث

 الٗلمُت واإلا٣االث البدىر اإلاجلت جنكغ   
 بال٣انىون اإلا٣اعون ؤلاؾالمي بال٣ٟه اإلاخٗل٣ت

 اإلاٗامالث: اإلاسخلٟت اإلاجاالث في الىيعي

 ألاخىا٫ ،(اإلاالي والنٓام ؤلا٢خهاص)
 ال٣ٟه ال٣ًاء، الجناجي، ال٣ٟه الصخهُت،

ٗت، م٣انض الضولُت، والٗال٢اث الضولي  الكَغ
ٗت ٣ٞهاء بؾهاماث  في وال٣انىون الكَغ
 الخإنُل اإلاٗانغة، ال٣انىنُت اإلانٓىمت

 .اإلاٗانغة ال٣انىنُت لل٣ًاًا الكغعي
 

 

: سئِغ اللجىت الّلمُت
الجضائش  –حامّت خيؽلت  –ِمش بً ظُّذ . د

 

ش : هُئت الخحٍش
 الجضائش -بىمذًً بلخثير حامّت أبي بىش بللاًذ، جلمعان . د

ف بحماوي . د الجضائش  –حامّت أدساس  –ؼٍش

ل  –ِذهان خلف حمُذ البذساوي . د الّشاق  –حامّت اإلاـى

مفش  –حامّت اللاهشة  –هؽام مىفان . د

الجضائش  –غليزان  –الجامعي اإلاشهض  –أمُىت ؼىّت. أ

 

 :اللجىت الّلمُت الخحىُمُت للّذد
العىدان  –حامّت بحشي  –اظماُِل ـذًم ِثمان ئظماُِل . د

الجضائش  –حامّت معخغاهم  –ظلُماوي ِبذ الغاوي . د

اك  –محمذ احمذ اإلايؽاوي . د اإلاملىت الّشبُت العّىدًت  –حامّت الٍش

ِمان  –احمذ محمذ خلف اإلاىمني . د

 

 :الخذكُم اللغىي 
ؾ  الجضائش   –2حامّت البلُذة  –مىفىس بَى

الجضائش   –2حامّت البلُذة  ڤ–فــذا  بللاظــم
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ن

ُت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار اإلاجلت ج٣بل  والجضًت والض٢ت الٗلمُت ألانالت ٞحها وجخىاٞغ واإلانهجُت، اإلاىيٖى

 :الخالُت النكغ ٢ىاٖض وجدترم
  اث يمن اإلا٣ضم البدض ٩ًىون ؤو  .بنكغىا اإلاجلت حٗجى التي اإلاىيٖى
 خدمل نٟؿه، الى٢ذ في ماجمغ ؤو مجلت، ألي للنكغ ٢ضم ؤو نكغ ٢ض البدض ٩ًىون ؤال  ٧امل الباخض ٍو

 .للنكغ مٗغويت ؤو منكىعة مؿاىمخه بإو ا٦دكاٝ خا٫ في اإلاؿاولُت
 ٖلى البدض من ألاولى الهٟدت جدخىين ؤو: 

 .البدض ٖنىاو -ؤ
ت، وصعظخه الباخض اؾم  –ب َُّ . بلحها ًنخمي التي والجامٗت الٗلم

ض  –ث . للباخض ؤلال٨تروني البًر

و  –ر . 16 زِ وبذجم  ٧لمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخَّ
. اإلالخو بٗض اإلاٟخاخُت ال٩لماث  –ط

 ت الٟغنؿُت ، الٗغبُت: الخالُت اللٛاث بةخضي اإلا٣ضمت البدىر ج٩ىون ؤو  وؤلانجلحًز
 ن ال ؤو ضَد  واإلاغاظ٘ والغؾىماث ألاق٩ا٫ طل٪ في بما نٟدت( 20) ٖلى البدض نٟداث ٖضص ًٍؼ

 .واإلاالخ٤ والجضاو٫ن

 ن ؤو
ن ٩ًىوَد

ُث
ا البدض ًُ ن زال نَد ت ألازُاءِمن مِم ت اللٍٛى ت والندٍى َُّ  .وؤلامالث

 ها بالخٍُى الباخض ًلتزم ؤو  :آلاحي الندى ٖلى وؤحجامِم

 الخِ نٕى: الٗغبُت اللٛت (Traditional Arabic) الخِ نٟـ الهامل وفي ، اإلاتو في( 16) الخِ وحجم 
 (12). حجم م٘

  الخِ نٕى: ألاظنبُت اللٛت ( Times New Roman ) نٟـ الهامل وفي اإلاتو، في( 14) الخِ وحجم 
 (10). حجم م٘ الخِ

 ن ج٨خب ُت الغثِؿُت الٗناٍو  م٘ ل٨ن الغثِسخي النو مشل مشلها ن٣ُت 16  بذجم لل٣ٟغاث والٟٖغ

 .الخِ جطخُم
 بغنامج قغوٍ خؿب نٓامي بك٩ل الخىاشخي ج٨خب ؤو Microsoft Word نٟدت ٧ل جهاًت في . 

  ٤ ؤو ٟا البدض ناخب ًٞغ  .والش٣افي الٗلمي ونكاَه بنٟؿه مسخهغا حٍٗغ
 ض ٖبر إلاكاع٦خه الباخض بعؾا٫ ٖنض  . بظل٪ بقٗاع عؾالت مباقغة ؾِؿخ٣بل الال٨تروني، البًر

 ٌٞ ت ألابدار جغ   الظ٦ُت للىخاث Microsoft Word بغنامج ٖلى اإلاُبٖى

   ً٘ل٣ى مسخهت لجنت ٢بل من والخد٨ُم لل٣غاءة للمجلت اإلا٣ضمت ألابدار ٧ل جس  ال٣بى٫ن البدض ٍو
  .اإلاد٨مىون ًُلبها التي الخٗضًالث الباخض ًجغين ؤو بٗض الجهاجي

 بلحها ًغؾل ما ٧ل بنكغ اإلاجلت جلتزم ال . 

 ِلى ِىىان اإلاجلت
ً
 :جشظل اإلاعاهماث بفُغت الىتروهُت حفشا

comparative@jilrc-magazines.com 
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 الفهشط

 الففحت 

 9 الافخخاحُت 

 كعم ، داودي اللادس ِبذ اللروفِعىس   -الىبىي  اإلاجخمْ في اإلاىاوىت وحم العلمي الخّاٌؾ 

  الجضائش -وهشان حامّت ، ؤلاظالمُت الّلىم

11 

 ئحشاءاث ْ ا في الذظخىسٍت والخّذًالث اللىاهين حؽَش  صاده أهشم  -ملاسهت دساظت:  والّشاق ماليًز

 دهىن محافٍت اظخئىاف محىمت في كمائي ومحلم/ اإلالاسهت اللىاهين في ماحعخير الىىسدي
 الّشاق هىسدظخان في

33 

 بُـْ مُتإلظالا لمالُتا قلعىا جىىًش في هاودوس  ؤلاظالمُت اإلاالُت في الاظدثماس لىابي 

  محمذ بلبُت. د و الجضائش معخغاهم، حامّت  أمين مخفي. د  –همىرحا  –بالؽشاء لآلمش اإلاـشابحت

  الجضائش جلمعان،  –بللاًذ أبىبىش حامّت

49 

 ُت هٍش وحهت:  الجزُِت الخالًا أبحار ُّت و ؼِش  و الخلىق  ولُت  –سكُت داود أحمذ/ أ  -حؽَش

 الجضائش  –جلمعان حامّت  –العُاظُت الّلىم

65 

 ّت بين الذًني الخّلُم في الخم  مّعىش، حامّت هاـش، بً لخمش ِائؽت. أ  -واللاهىن  الؽَش
 الجضائش

81 

 ظىُف حامّت/  خً فخحي:أ: للؽشواث الاحخماُِت اإلاعإولُت ًِ لئلففاح اإلاالي غير الخىلُي 
.  الجضائش ،01

103 

 

ش أظشة جخلي ت اإلالىُت لخلىق  اهتهان أي ًِ معإولُتها اإلاجلت جحٍش  الفىٍش

 اإلاشهض ئداسة سأي ًِ بالمشوسة الّذد هزا في الىاسدة آلاساء حّلر ال

ت الخلىق  حمُْ    2016©  الّلمي البحث حُل إلاشهض محفٌى

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7731/1/R0921.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7731/1/R0921.pdf
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 الافخخاحُت
 

 اإلاشظلين، أؼشف ِلى والعالم والفالة الّاإلاين، سب هلل والخمذ الشحُم، الشحمً هللا بعم

لى محمذ ظُذها :  بّذ أما والخابّين، وصخبه آله ِو

 

 الّذد نضوعن ىى و ظضًض ٖلمي بمىلىص الٗلمي البدض ظُل مغ٦ؼ ًخضٖم انخٓاع َى٫ن بٗض

 ٌ  حٗجى مد٨مت صولُت ٖلمُت مجلت ٖن ٖباعة هي و ،"اإلالاسهت الذساظاث حُل مجلت" من ألاو

. ؤلاؾالمي ال٣ٟه و ال٣انىون في ؾُما اإلا٣اعنت بالضعاؾاث

ن الٗضص ىظا جًمن
ً
ت ن مجمٖى

ً
 ال٣انىون ٞغوٕ مسخل٠ من الٗلمُت والبدىر اإلا٣االث من ٢ُمت

ت بها ؾاىم ؤلاؾالمي، وال٣ٟه ا ٖغبُت صو٫ن ٖضة من الباخشحو من مجمٖى ًُ  اإلاؿاىمت في مجهم ؾٗ
ت نكغ  ٖملُت في ت، الٗلمُت اإلاىايُ٘ وبمسخل٠ الخٗلُم ؤَىاع مسخل٠ في ال٣انىنُت اإلاٗٞغ  اإلاخنٖى

. الٗغبُت ال٣انىنُت اإلا٨خبت جضُٖم في بًجابي صوعن لها ٩ًىون ؤو نخمجى التي و

ل ؤج٣ضم اإلاناؾبت بهظو و غ وىُئت الٗلمُت اللجنت ؤًٖاء بلى الامخناو ُٖٓم و الك٨غ بجٍؼ  جدٍغ
 ماػالىا و النىع، بلى بزغاظه و الٗضص ىظا بنضاع ؤظل من بظلىىا التي اإلاجهىصاث ٖلى اإلاجلت

. اإلاؿخ٣بل في مؿخمغة بهٟت اإلاجلت ىظو بنضاع مىانلت ؤظل من ًبظلىجها

 اإلاؿاىمت بلى ال٣انىون ٞغوٕ مسخل٠ في واإلاسخهحو الباخشحو ألصٖى الٟغنت ىظو ؤٚخنم ٦ما

غ في ببدىثهم .  اإلاجلت ىظو زال٫ من الٗلمي الٗام الغؤي جنٍى

 

 الخىفُم ولي هللا و

 

ش سئِغ  حيرػ الذًً هىس  الذهخىس /  الخحٍش
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 الىبىي  اإلاجخمْ في اإلاىاوىت وحم العلمي الخّاٌؾ
 الجضائش -وهشان حامّت ، ؤلاظالمُت الّلىم كعم ، داودي اللادس ِبذ اللروفِعىس 

 

 

  جمهُذ

 بحو ال٣اثم اإلاىاَنت وخ٤ الؿلمي الخٗاٌل ٨ٞغة اإلاضًنت مجخم٘ زال٫ من  ؾلم و ٖلُه هللا نل الغؾى٫ن ظؿض ل٣ض
غا١ اإلاخٗضص اإلاجخم٘ م٩ىناث ٧ل ن وبحَّو والاخترام، الٗض٫ مبضؤ جدذ اإلانههغة اإلاجخم٘ َب٣اث مسخل٠ وبحو وألاصًاو ألٖا  ؤوّن

 الٗال٢اث ؤؾمى من الضًنُت الٗال٢ت ٖضث وبو -ٞدؿب الضًنُت الٗال٢ت ؤؾاؽ ٖلى ج٣ىم ال اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحو الٗال٢اث
تراٝ الٛحر اٖخباع مبضؤ عاعى ول٨نه ،-وؤ٢ىاىا  بازخالٝ جخإزغ ؤو ًنبػي ال التي ؤلانؿانُت وب٨غامخه خ٣ى٢ه وب٩اٞت بىظىصو والٖا

. الضًن

 وحهىص مؿلمىون) الضًن في ازخالٝ بحو ظم٘ والظي ألا٦غم الغؾى٫ن ب٣ُاصة ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ َب٘ الظي الخنٕى بو
غا١ ألاظناؽ في وازخالٝ( ومنا٣ٞىون و٦ٟاع ونهاعين غؽ ٖغب) وألٖا  ٢َغل) وال٣باثل ألانؿاب في وازخالٝ( وػنىط وعوم ٞو

ن الضولت ؤلاؾالم ٖلُه ٣ًُم الظي للمبضؤ ًاؾـ الخنٕى ىظا...( ...وزؼعط وؤوؽ  ومن ظهت، من واإلاجخم٘ الخ٨م ونٓام والَى

 الخنا٢ٌ ٖىامل بضث مهما اإلاىا٠٢ و٦ؿب ال٣لىب وجإل٠ُ الكخاث ظم٘ ٖلى و٢ضعجه الغؾى٫ن بغاٖت ًا٦ض ؤزغين ظهت
ل والٟكل ت اظخماُٖت ٢ىة وصٖاثم ٢ىة ٖىامل بلى طل٪ ٧ل وجدٍى ٨ٍغ ض وؤزال٢ُت ٞو  ٖىامل ٧ل من وجدهنه ٢ىة اإلاجخم٘ جٍؼ

 آلاجُت اإلاباخض زال٫ من اإلاىيٕى ىظا وؾإجناو٫ن. والخٟخذ الاجهُاع

 جمهُضًت م٣ضمت 

  واإلاضًنت م٨ت بحو ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ َبُٗت 

 ٘اإلانىعة باإلاضًنت اإلاؿلمحو ٚحر وي .

 ( والٟٗلُت ال٣ىلُت الؿنت زال٫ من) ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ في اإلاؿلمحو لٛحر  ؾلم و ٖلُه هللا نل الغؾى٫ن مٗاملت

 ت الؿنت زال٫ من ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ في اإلاؿلمحو ٚحر خ٣ى١ن . النبٍى

 الخاجمت 

: واإلاذًىت مىت بين ؤلاظالمي اإلاجخمْ وبُّت

م ال٣غآو حٗالى هللا ؤنؼ٫ن ــخلى وخُا ال٨ٍغ  حعج ٧انذ التي اإلا٨غمت بم٨ت نؼوله بضاًاث و٧انذ ألا٦غم، الغؾى٫ن ٖلى ًُث
باصة بالىزنُت ٣له صًنه في ؤلانؿاو ل٨غامت وبىانت ؤلانؿاني بال٣ٗل اؾخسٟاٝ ٖن جنم التي ألاننام ٖو غيه ٖو  وبضنه، ٖو

ت ٞإنبدذ ت لغؾالت ٩ًىون ما ؤخىط البكٍغ  الغقض لٍُغ٤ بُضىا وجإزظ والًال٫ الػي بغازن من جندكلها عبانُت وصٖىة ؾماٍو

.  والهضاًت
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 ؤو للؿ٨ن ٢بلت الناؽ اجسظىا ولظل٪ والضًجي والش٣افي الخجاعين والاؾخ٣ُاب الخإزحر مغا٦ؼ من مغ٦ؼا م٨ت ٧انذ ل٣ض

 ، ...اإلاجاػ وطي ٩ٖاّ ٦ؿى١ن) ٖم٤ُ ٞج ٧ل من البِذ ؤمىا الظًن والخجاع بالؼاثٍغن ونىاصحها ؤؾىا٢ها اقتهغث خُض الخجاعة
ت وخغ٧اث ٢ىاٞل م٨ت ألىل ٧او ٦ما لى البلضاو من ٢ىاٞلهم جبلٛه مما إلا٨ت اإلاداطًت ألاعظاء ججىب ججاٍع ٖغ  ًدخاظه ما وجخٞى

(. ولباؽ َٗام) مخإ من م٨ت ؤىل

لُه ن ال٣ى٫ن ًم٨ن ٖو ن ٖلى جٟخدىا بل ؤنٟؿهم ٖلى منٛل٣حو ٩ًىنىا لم م٨ت ؤىل بوّن ن خىلهم مَد  مٗهم وبنىا الكٗىب مِم
ت ٖال٢اث  بٌٗ في بهم الخإسخي مداولت الخاعجي الٗالم م٘ الخىانل ىظا نخاط من و٧او والخإزغ، الخإزحر ٖلى ٢اثمت مخنٖى
 م٨ت من زغط خُنما لخي، بن ٖمغون م٘ خهل ما مشل ونٟٗها يغىا ؤو وبًجابُتها ؾلبُتها ٖن النٓغ بٌٛ والٗاصاث، ألازال١

٣ا٫ ٖمال١ ولض وىم  -الٗمال٤ُ ًىمئظ وبها البل٣اء ؤعى من مأب ٢ضم ٞلما ؤمىعو بٌٗ في الكام بلى  بن الوط بن ٖمل٤ُ ٍو
 نٗبضىا ؤننام ىظو له ٢الىا حٗبضوو؟ ؤعا٦م التي ألاننام ىظو ما لهم ٣ٞا٫ ألاننام، ٌٗبضوون وعآىم -نىح بن ؾام

 ٞإُٖىو ُٞٗبضوو؟ الٗغب ؤعى بلى به ٞإؾحر ننما مجها حُٗىنجي ؤال لهم ٣ٞا٫ ٞخنهغنا، ونؿدنهغىا ٞخمُغنا ٞنؿخمُغىا

.  وحُٗٓمه بٗباصجه الناؽ وؤمغ ٞنهبه م٨ت به ٣ٞضم ىبل له ٣ًا٫ ننما

 

: بمىت باإلاؽشهين اإلاعلمين ِالكت

 بن ٧ىع٢ت) النهاعين بٌٗ ب٣ي بط الناؽ ؤٚلب لضي الُاغي ىى الكغ٥ ٧او وبو مكغ٦حو م٨ت ؾ٩او ظمُ٘ ٨ًن لم
ل ض ألاننام ٖباصة ٖن واؾدن٨ٟىا الؿالم ٖلُه ببغاىُم ملت ٖلى ػالىا ما الظًن الخنٟاء بٌٗ ظانب بلى( نٞى  بن ٖمغون بن ٦ٍؼ

ن ال٣ُامت ًىم ًإحي  :الننيّنن ٖنه ٢ا٫ الظي نُٟل
ً
 في ؾلبُا ٧او وبو ال٣اثم  الضًجي الخنٕى مٓاىغ من مٓهغ وىظا ،  وخضو ؤمت

. نىعو بٌٗ

ت ٖلى هللا ٌٗبض ممن الخنٟاء ؤو ؤي
ّن
 صًنا الكغ٥ ازخاع من م٘ واخضة ؤعى ٖلى ٌِٗكىون ٧انىا النهاعين ؤو ببغاىُم مل

 والههغ،٦ما وال٣غابت والٗكحرة ٧الجحرة البكغ من واخضة ؤعى ٖلى وظض من ٧ل ججم٘ التي الُبُُٗت الٗال٢ت وظمٗتهم له

...  والٍُغ٤ والناصي الؿى١ن ًجمٗهم

ذ ٦ما ا م٨ت ٖٞغ ا جنٖى  وظضث ل٨ن الاظخماُٖت، الخُاة ٖلى اإلاهُمن الٛالب ىى ال٣غشخي الٗغبي الٗنهغ ٧او وبو بكٍغ

. والغوم الؼنىط م٘ الخا٫ ىى ٦ما الخغام، باألعى اإلا٣ام بها اؾخ٣غ ٖغ٢ُت ؤ٢لُاث بجىاعو

ت الغؾالت ؤنىاع بؼوٙ وم٘ ذ الؿماٍو  جل٨م ٧ل من هللا صًن في الضزى٫ن بلى الهاُٞت والُٟغ الؿلُمت ال٣ٗى٫ن ؾاٖع
ت الٟئاث ون اإلا٩ي للمجخم٘ اإلا٩ىنت البكٍغ ِم

 الٟخُت، والضولت الجضًض للضًن ألاولى النىاة ق٩ل الظي الىاخض ألامت ظؿض لخ٩ىّن
 التي الٟىاع١ن ظمُ٘ ؤلاًماني الانخماء ؤطاب خُض والخبصخي، الٟاعسخي م٘ الغومي م٘ الٗغبي الضم الخي الجؿض ىظا في ٞانههغ

اث َب٣اث في اإلاجخم٘ عجبذ والتي الجاىلُت ويٗتها نهٍغ م ٦إؾاؽ والخ٣ىين الهالح مدلها لُدل ٖلحها بناء ٖو .  البكغ لخ٣ٍى

                                                           
لٌس علٌكم جناح )كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس فً الجاهلٌة فلما كان اإلسالم كرهوا ذلك حتى نزلت : قال ابن عباس 1

وانظر فً ( 1681)رواه البخاري فً كتاب الحج ، باب التجارة  أٌام الموسم . فً مواسم الحج( أن تبتغوا فضال من ربكم
. 135/ 1النحاس  -القرآن ، معانً 4/167سبب نزولها تفسٌر الطبري 

 1/61، والسٌرة النبوٌة البن كثٌر 202/ 1السٌرة النبوٌة البن هشام  2
رواه الحاكم فً المستدرك فً ذكر مناقب جعفر بن أبً طالب وقال صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه ووافقه الذهبً  3
 .5/45، والنسائً فً الكبرى (4956)
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ض وى٨ظا غقي الخنٕى ججؿَّ ِٗم م اإلا٩ي، اإلاجخم٘ في ال ناث الٗنانغ ىظو والخدمذ الجضًض، بالضًن الناؽ خضازت ٚع ِم
 واإلا٩ىّن

ت . والُٗاء بالخُاة ًنبٌ ومخىاػنا مترانا ظؿضا لدك٩ل البكٍغ

مغ ىظا وم٘ الؿمدت، والخنُٟت الخىخُض لضٖىة اإلاٗاصي اإلاكغ٥ اإلا٩ي اإلاجخم٘ في ؤ٢لُت اإلاؿلمىون ق٩ل ل٣ض
ُث
 الغؾى٫ن ؤ

ه ل ألاطي ؤنىإ ظمُ٘ ٖلى بالهبر وؤصخابُث ٘ اإلاباقغة اإلاىاظهت ٖن وجهىا والخدضي، اإلاجابهت ؤلىاو قتى وجدمُّ  في الؿالح بٞغ
ن لظل٪، اإلاناؾب الى٢ذ ًدحو ختى والٓلم الٗضاء نانبهم من وظه ن و٧او مخ٩اٞئت، ج٨ن لم اإلاٗغ٦ت ٦ٟت ألوّن ن ؤ٦برُث ِم

 الغؾى٫ن ىمّن

لم ٦ُض من ؤصخابه خُاة ٖلى واإلاداٞٓت بُُئا، ٧او ولى وؾحرىا صٖىجه اؾخمغاع ٖلى اإلاداٞٓت . اإلاكغ٦حو ْو

ز الظي الى٢ذ وفي محَّ
َد
ن الضًنُت، واإلاماعؾاث ال٣ٗضًت اإلاباصت ناخُت من اإلاكغ٦حو ٖن اإلاؿلمىون ج  الٗال٢اث ظل ٞةوّن

 ىظو وب٣ُذ ؤ٦ثرىا، ٖلى ؤلاؾالم خاٞٔ بل ؤلالٛاء، ؤو بالخُٛحر لها ًخٗغى ولم ٢بل من ٖلُه ٧انذ ما ٖلى ب٣ُذ الاظخماُٖت
ض واإلاهاىغة، النؿب ٦ٗال٢اث الضًن ازخالٝ ًًغىا لم اإلاٟٗى٫ن ؾاثغة الٗال٢اث

َّ
ُٟها، وؤخؿن النؿب ٖال٢ت ووَ  ختى جْى

ت اإلادُاث ؤىم بو  ٖن بًماجهم بؿبب ًنٗؼلىا لم اإلاؿلمحو ؤو ٖلى واضر ٦ضلُل مؿلمحو ٚحر ؤٞغاص ٞحها قاع٥ الضٍٖى
 ٌؿخُٟضوون الناؽ من والنبل اإلاغوءة وؤىل الًٟالء م٘ للخٗاوون مؿخٗضوون وؤجهم ؤلانؿانُت مباصت ٖن ًنؿلخىا ولم اإلاجخم٘

ُٟضوجهم وماىالتهم مىاىبهم من خجلى ؤًًا، ىم ٍو : الخالُت اإلادُاث في طل٪ ٍو

:  والب أبي مىكف: أوال

م ألاطي ؤنىإ من نٕى بإي بلُه الىنى٫ن من ٢َغل عظا٫ ًمن٘ ؤزُه ابن ٖن مناٞدا  النني ٖم َالب ؤبى ب٣ي ل٣ض  ٚع
ؿلم ولم مى٢ٟه ٖلى زابخا ب٣ي ل٨ن ؤخُانا، والتهضًضاث خُنا باإلاؿاوماث اإلامؼوظت الًٍٛى ن ٌُث  ًسظله، ؤو ل٣َغل ؤزُه ابنَد

 ؤصي بل( ؤلاًماو مٗؿ٨غ) وؤصخابه الغؾى٫ن وبحو( الكغ٥ مٗؿ٨غ) ٢َغل ٦براء بحو نكب الظي الهغإ من ًنسخب ولم

ض الٗكحرة و٢ُاصة ال٣بُلت ج٣الُض ٖلُه جٟغى وما ؤلانؿاني واظبه .   (ؤىله ٨ًظب ال الغاثض: )  الغؾى٫ن م٣الت وظؿَّ

م ٢ىمه صًن ٖلى ماث الظي ٖمه من الُٗٓم اإلاى٠٢ ىظا الغؾى٫ن ًنـ ولم  ٖلى وخغنه ؤزُه ابن بلخاح ٚع
 ؤزبرني ٢ا٫ قهاب ابن ٖن  الصخُذ في زبذ ٣ٞض  لظل٪ حهخض لم ؤنه بال مىجه ٢بل بالكهاصجحو الن٤ُ في وعٚبخه بؾالمه

اة َالب ؤبا خًغث إلاا ؤنه ؤزبرو ؤنه ؤبُه ٖن اإلاؿِب بن ؾُٗض بض ىكام بن ظهل ؤبا ٖنضو ٞىظض  هللا عؾى٫ن ظاءو الٞى  ٖو

 ظهل ؤبى ٣ٞا٫ ،(هللا ٖنض بها ل٪ ؤقهض ٧لمت هللا بال بله ال ٢ل ٖم ًا: ) َالب ألبي هللا عؾى٫ن ٢ا٫ اإلاٛحرة، بن ؤمُت بن هللا

بض ب َالب ؤبا ًا: ؤمُت بن هللا ٖو ٗىصاو ٖلُه ٌٗغيها  هللا عؾى٫ن ًؼ٫ن ٞلم اإلاُلب؟ ٖبض ملت ٖن ؤجٚغ  ختى اإلا٣الت بخل٪ َو

مهم ما آزغ َالب ؤبى ٢ا٫
َّ
 ألؾخٟٛغون وهللا ؤما)   هللا عؾى٫ن ٣ٞا٫. هللا بال بله ال ٣ًى٫ن ؤو وؤبى اإلاُلب ٖبض ملت ٖلى ىى ٧ل

هَدن لم ما ل٪
ْن
ن
ُث
 بٗض من ٢غبى ؤولي ٧انىا لى و للمكغ٦حو ٌؿخٟٛغوا ؤو ؤمنىا الظًن و للنني ٧او ما"  ُٞه حٗالى هللا ٞإنؼ٫ن ،(ٖن٪ ؤ

.   113: الخىبت"    الجخُم ؤصخاب ؤجهم لهم جبحو ما

                                                           
 .1/459ن الدٌن الحلبً السٌرة الحلبٌة لعلً بن برها 1
، قال 56: القصص" انك ال تهدي من أحببت و لكن هللا ٌهدي من ٌشاء و هو اعلم بالمهتدٌن : " وفٌه ورد قوله تعالى 2

 (.299/ 13) -تفسٌر القرطبً .  أجمع جل المفسرٌن على أنها نزلت فً شؤن أبً طالب عم النبً : القرطبً
، وفً التفسٌر، سورة براءة (1294)باب إذا قال المشرك عند موته ال إله إال هللا  رواه البخاري فً أبواب التطوع، 3
، ومسلم فً باب الدلٌل على صحة إسالم من حضره الموت ما لم ٌشرع فً النزع وهو (4494)، والقصص (4398)

جحٌم وال ٌنقذه من ذلك الغرغرة ونسخ جواز االستغفار للمشركٌن والدلٌل على أن من مات على الشرك فهو فً أصحاب ال
(. 35)شًء من الوسائل 
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 ٖن الصخُذ ٟٞي صًنه، ًدب٘ لم ؤنه م٘  للغؾى٫ن ؤبضاىا التي النهغة وجل٪ اإلاى٠٢ بهظا َالب ؤبا حٗالى هللا نٟ٘ و٢ض

٪ ٧او ٞةنه ٖم٪ ٖن ؤٚنِذ ما  للنني ٢ا٫  اإلاُلب ٖبض بن الٗباؽ ًٛب ًدَى  ناع، من ضخًاح في ىى: ٢ا٫ ل٪؟ َو

.  الناع من ألاؾٟل الضع٥ في ل٩او ؤنا ولىال

ٌ  مْ اإلاىلب وبني هاؼم بني وكىف: زاهُا : اإلالاوّت وكذ في الشظى

 خُض الٗامت، اإلا٣اَٗت ؤؾلىب ووؤصىا ؤلاؾالمُت الضٖىة مىاظهت في اإلاكغ٧ىون اجبٗها التي ألاؾالُب ؤبك٘ من

دى٫ن  ألا٦غم للغؾى٫ن الٗىون ًض ًمض من ٧ل م٣اَٗت ٖلى حٗاىضوا  ٦نانت بجي ز٠ُ في ٞاظخمٗىا منه، ٢َغل نُل وبحو بِنه ٍو
ن واصي من بِم

هَّ دَد
ُث
 وال ؤبًضا، نلًخا ىاقم بجي من ٣ًبلىا ؤال)  صخُٟت بظل٪ و٦خبىا اإلاُلب وبجي ىاقم بجي ٖلى ٞخدالٟىا اإلا

ل٣ىا لل٣خل ٌؿلمىو ختى عؤٞت بهم جإزظىم  مامجهم –اإلاُلب وبنى ىاقم بنى وانداػ ال٨ٗبت ظٝى في الٓاإلات صخُٟتهم ٖو

.  (َالب ؤبي قٗب في و٧اٞغىم

 طا٢ىا ؾنىاث زالر -لهب ؤبا بال-اإلاُلب وبجي ىاقم بجي من مٗهم ومن للمؿلمحو الٓالم الخهاع ىظا امخض ل٣ض
، من الصجغ وؤوعا١ الجلىص ؤ٧لىا ختى وألاطي الباؽ ؤلىاو قتى زاللها  اإلاكغ٦حو بٌٗ يماثغ اؾد٣ُٓذ  ختى الجٕى

 ٧او الظي ٖمغون بن وىكام زضًجت، لٗمخه الُٗام ؤعؾل الظي خؼام بن ٦د٨ُم وصخبه  الغؾى٫ن ًل٣او إلاا ٢لىبهم وع٢ذ
٣ت اإلاؿلمحو مٗاناة وبجهاء الٓاإلات الصخُٟت ن٣ٌ في اإلادؿببحو ؤخض وىما زُٟت الُٗام لهم ًغؾل  ؤمُت ؤبي بن ػىحر ٞع

. الكغ٥ ٖلى ًىمئظ ٧انىا و٧لهم ىكام، بن البسترين وؤبي اإلاسؼومي

 من بها ًخدلى ٢ض التي وألازال١ ؤلانؿانُت اإلاباصت اؾدشماع لًغوعة جنبه الغظا٫ ىاالء من الخالضة اإلاىا٠٢ ىظو بو
 ؤلانؿانُت وال٨غامت الخي الًمحر لنضاء ٌؿخجُبىون ٞالظًن منا، اإلآلىم نهغة في ًخىانىون ال ول٨جهم ولخنا صًننا ٖلى لِؿىا

٣ٟىون ىم خٟٔ ًجب ظلضتهم بجي من ولى الٓاإلاحو يض الخ٤ م٘ ٍو ِم
صّن  جإلُٟا بما بلحهم والخىصص وخاال لؿانا مجهم والخ٣غب وُث

.  الخ٤ ٖن مناٞدحو ب٣ائهم ٖلى خغنا ؤو ل٣لىبهم

 ؤؾض بن الخاعر بن ىكام بن البسترين ؤبا ل٣ي من)  بضع ًىم ٣ٞا٫ واإلا٩اعم الكُم ىظو لهم الغؾى٫ن خٟٔ ولظل٪
.  (٣ًخله ٞال

 ألصخاب الجمُل جدٟٔ ؤلاؾالمُت ال٣ُاصة ألو. ٨ًغمه ؤو بضع ًىم  النني ؤعاص اإلاؿلمحو، ٖلى ًض له ٧انذ ٞلما
.  اإلاكغ٦حو ٞؿُاٍ من ٧انىا وبو الكهامت

اث بلى ًنٓغ وؤو الناؽ بحو الخٍٟغ٤ يغوعة ٖلى ًض٫  الغؾى٫ن من الؿامي اإلاى٠٢ ٞهظا  جلػى وال آخاصىم جهٞغ
صج٘ ؾُٗه له ٌك٨غ ؤو ًنبػي مٗغوٝ ناخب ٧ل وؤو انخمائهم، ٖمىم بؿبب ٞٗالهم ٦غام ٩اٞإ الضنُا في ٖلُه َو  ٖلُه، ٍو

. ؤنل ونبل ُٞغة وب٣ُت ٢لني نٟاء نٕى ٖلى ًض٫ طل٪ ألو

ن ٦ما  اإلاؿلمحو ٖلى ؾلِ الظي ألاطي طل٪ ٧ل وجدملهم اإلاؿلمحو ن٠ في اإلاُلب وبجي ىاقم بجي من ال٨ٟاع ب٣اء في ؤوّن
 الٗال٢اث اؾخمغاع ٖلى ًض٫ ؤزغين ظهت ومن ظهت، من الٗاصلت ال٣ًاًا نهغة في ؤلانؿاني البٗض ٖلى ًض٫ بًماجهم بؿبب

. الجماُٖت ال٣ٗىبت بلى طل٪ ؤصي ولى الٓلم جدمل في ومؿانضتهم ال٣بُلت ؤبناء نهغة ٖلى ال٣اثمت الاظخماُٖت
                                                           

 (.5855)وكتاب اللباس، باب كنٌة المشرك ( 3670)رواه البخاري فً كتاب مناقب األنصار، باب قصة أبً طالب  1
 .88/ 1الرحٌق المختوم  2
. 1/340، عٌون األثر فً فنون المغازي والشمائل والسٌر البن سٌد الناس (1001)دالئل النبوة للبٌهقً  3
. 60/ 1األخالق النبوٌة فً الصراعات السٌاسٌة والعسكرٌة  4
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: بالّذٌ ووـفه هفشاوي وهى الخبؽت هجاش ي ئلى اإلاعلمين جىحُه: زالثا

 ؤبى ٖمه ومن وظل ٖؼ هللا من بم٩انه الٗاُٞت من ُٞه ىى وما البالء، من ؤصخابه ًهِب ما  هللا عؾى٫ن عؤي إلاا
 ًٓلم ال مل٩ا بها ٞةو الخبكت، ؤعى بلى زغظخم لى: لهم ٢ا٫ البالء، من ُٞه ىم مما ًمنٗهم ؤو ٖلى ٣ًضع ال وؤنه َالب،

.  ُٞه ؤنخم مما ٞغظا ل٨م هللا ًجٗل ختى نض١، ؤعى وهى ؤخض، ٖنضو

 ٖن والاٞخخاو ألاطي من له ًخٗغيىون ما بؿبب ٖلحهم يا٢ذ التي م٨ت من ًسغظىا ؤو ألصخابه  الغؾى٫ن ازخاع ل٣ض

 ًجض ولم -اإلاؿُدُت –ؾماوين صًن ؤصخاب ؤىلها ألو نض١ ؤعى بإجها وونٟها للمؿلمحو وقغاؾت ٖضاء ؤ٢ل ؤعى بلى الضًن

. ؤخض ٖنضو ًٓلم ال ٖاصال ٧ىنه وىى والشناء اإلاضح ًخًمن بما البالص جل٪ خا٦م ًه٠ ؤو في ًٚايت ؤي  النني

ضة البِئت جل٪ مشل بلى ٩ًىون ما ؤخىط الٗهِبت ألاو٢اث جل٪ في اإلاؿلمىون ٧او ل٣ض ِم
 الغظل طل٪ مشل وبلى هلل، اإلاىخّن

من٘ الٓلم ًم٣ذ الظي الٗاص٫ ه ٍو ُخه، بحو و٢ٖى ٠ُ طل٪ وفي ٖع   الخبكت وؤىل اإلاؿلمحو بحو اإلاكتر٦ت ال٣ىاؾم ألىم جْى
ض ٖلى حؿاٖض التي ا ٣ًًُىون ال الخبكت ؤىل ظٗل الظي والخٗاٌل الخ٣اعب من مٍؼ  وىُإ مشلهم، اإلاىخضًن باإلاؿلمحو طٖع

ت من إلانار  لِك٩لىا اإلاؿلمحو صٞ٘ ما وىى م٨ت، في به ًدلمىون اإلاؿلمىون ٨ًن لم الخٗبضًت الكٗاثغ ومماعؾت للضٖىة الخٍغ
 م٩ىناث ؾاثغ م٘ مخىانال مجخمٗا ٧او بل نٟؿه ٖلى منٛل٣ا ٨ًن لم ل٨نه الخبكت، ؤعى صازل مهٛغا بًمانُا مجخمٗا
 شج٘ ما وىى ؤعيه بلى ؤوث التي اإلاهاظغة الٟئت لهظو الٗاص٫ البالص مل٪ من اإلاباقغة الخماًت ٖؼػجه الخبصخي اإلاجخم٘

ض بنكاء ٖلى اإلاؿلمحو . الجضًض اإلاجخم٘ ىظا مٟانل صازل والخٛلٛل الٗال٢اث من مٍؼ

ت الكغاج٘ ؤىل بحو اإلاكتر٦ت ال٣ىاؾم اإلاؿلمىون اؾدشمغ ل٣ض م الخبكت مل٪ به واظهىا الظي الخىاع في الؿماٍو  ٚع

٠ُ وىى ، واإلاؿُدُت ؤلاؾالمُت ال٣ُٗضجحو بحو لئل٣ًإ ٢َغل مكغ٧ي مداولت ه النجاشخي ظٗل اإلاؿلمحو من ط٧ي جْى  نٟؿَد
ن ؤو٫ن ٩ًىون ض الجضًض الضًن اٖخنا١ بلى اإلاباصٍع  التي اإلاؿُدُت ٖن بضال وبًماو بؾالم ؤعى الخ٣ا الخبكت ؤعى ج٩ىون ألو ومهَّ

. ٢بل ؾاثضة ٧انذ

٨ها ٖلى وزناثه الخبكت ألعى اإلاؿلمحو النني  جىظُه في بو لِم
 ًغاعي ؤنُل نبىين ٣ٞه ٖلى صلُال نهغاني ًىمئظ وىى مَد

 ونىعن ألاق٩ا٫ ٖلى الخغفي بالى٢ٝى الا٦خٟاء صوون ألامىعن من ٌؿخ٣بل إلاا والخسُُِ والٗىا٢ب، اإلاأالث بلى النٓغ ُٞه
.  الخاصزت ٖلى الخ٨م ٖنض الٓاىغة

ر للجانب جدٍغ٪ بالٗض٫ النجاشخي مضح وفي ِم
ض ٖلى له وبزاعة ُٞه الخحّن  الخلت جل٪ ٖلى واإلاداٞٓت الاؾخمؿا٥ من مٍؼ

.  الٗاإلاحو عب عؾى٫ن من زناء ل٣ُذ التي

 ىظو ًلٛىون اإلاؿلمحو من ٦شحرا ظٗل اإلاؿخ٣بلُت ونخاثجها مسلٟاتها ٖن الخاصزت و٢ُ٘ الٓىاىغ ٖلى الى٢ٝى ىظا بو

ؿخمؿ٩ىون الُٗغة، الؿحرة خىاصر من اإلاكغ٢ت الٟهى٫ن حر مدخملت نهىم بٓىاىغ َو   ٦شحرة ٣ٞهُت مؿاثل في خاؾمت ٚو

                                                           
. 2/4السٌرة النبوٌة البن كثٌر  1
هو عبد هللا ورسوله  جاءنا به نبٌنا نقول فٌه الذي : حٌن سؤله النجاشً عن عٌسى بن مرٌم قال جعفر بن أبً طالب  2

وهللا ما عدا عٌسى : فضرب النجاشً بٌده إلى األرض فؤخذ منها عودا، ثم قال.وروحه وكلمته ألقاها إلى مرٌم العذراء البتول
ذهب من سبكم غرم، ما أحب أن لً دبرا من  -والشٌوم اآلمنون  -اذهبوا فؤنتم شٌوم بؤرضً ...بن مرٌم ما قلت هذا العود 

 .113/ 2. الروض األنف. وأنً آذٌت رجال منكم
كتهنئتهم فً مناسبات الفرح كالزواج والسالمة من مكروه أو شفاء من مرض وازدٌاد مولود أو تعزٌتهم فً مصٌبة ألمت  3

لخاصة بكل وموقع العالقات الدولٌة المعاصرة وما تقتضٌه من مجامالت ورسائل تهانً باألعٌاد الوطنٌة والمناسبات ا...بهم
بلد وفق ألعراف الدبلوماسٌة ٌدخل ضمن هذا اإلطار مع النصوص الداعٌة لمقاطعة غٌر المسلمٌن والتضٌٌق علٌهم حتى 

كل ذلك ٌحتاج إلى فقه دقٌق ٌراعً النص كما ٌراعً الظرف التارٌخً للنص والقواعد التشرٌعٌة ..... فٌالسٌر فً الطرقات 
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بُٗت ٚحرىم من اإلاؿلمحو بمى٠٢ ًخٗل٤ مما ت ال٨ُاناث بحو الغابُت الٗال٢ت جل٪ َو  والشناء اإلاؿلم ٚحر تهنئت ٦مؿإلت البكٍغ

ن  وعصو ٖلُه الؿالم وابخضاء ؤٞٗاله، بٌٗ ٖلى  و٧لمت وػو طاث مؿلمت ٚحر شخهُاث م٘ الخانت الٗال٢اث بٌٗ وج٩ٍى
ت  ...... اإلاؿلمحو ًسضم ما بٌٗ في الٗال٢اث جل٪ واؾدشماع اإلاجخم٘ في ٢ىين وجإزحر مؿمٖى

ٌ : سابّا ؾ في إلاياهخه هٍشا ِذي بً اإلاىّم حىاس جحذ الذخى : كَش

 والُاث٠ م٨ت يا٢ذ وخُنما الغؾى٫، بًظاء في والخٟجو ؤلاؾالمُت الضٖىة مٗاصاة ٖلى ٢َغل من اإلاؤل ؤنغ خُنما

ا غظ٘ الؿماء بغؾالت طٖع  الناؽ ٖلى وىىانه ٢ىمه ظٟاء قا٦ُا هللا بلى مبتهال الُاث٠ من الجناح من٨ؿغ  الغؾى٫ن ٍو
ا  مجهما ٣ُٞبله ٖنب ب٠ُ٣ ٖضاؽ ٚالمهما م٘ بلُه لحرؾال ٖلُه وؤق٣ٟا لخاله عبُٗت ابجي ٢لب الو عياو ًغظى بلُه ومخًٖغ

ن بٗض -الٗضاء مغ٦ؼ –م٨ت بلى عاظٗا ٢ٟل ٞلما صٖىجه، ومٗاصاة ال٨ٟغ من ٖلُه ٧انا ما ٖلى
ً

 بن ألازنـ بلى زؼاٖت من عظال

غِم٤ٍ
َد

 بجي ٖلى ججحر ال ٖامغ بجي بو: ؾهُل ٣ٞا٫ ٖمغو، بن ؾهُل بلى ٞبٗض ًجحر، ال والخل٠ُ خل٠ُ، ؤنا: ٣ٞا٫ لُجحرو، ق
 ؤع٧او ٖنض و٧ىنىا الؿالح، البؿىا: ٣ٞا٫ و٢ىمه بنُه وصٖا حؿلر زم ، نٗم:  اإلاُٗم ٣ٞا٫ ٖضي، بن اإلاُٗم بلى ٞبٗض ٦ٗب،

ض ومٗه  هللا عؾى٫ن ٞضزل اصزل، ؤو:  هللا عؾى٫ن بلى بٗض زم مدمًضا، ؤظغث ٢ض ٞةني البِذ،  بلى انخهي ختى خاعزت بن ٍػ
 من٨م، ؤخض ًهجه ٞال مدمًضا ؤظغث ٢ض بني ٢َغل، مٗكغ ًا: ٞناصي عاخلخه ٖلى ٖضي بن اإلاُٗم ٣ٞام الخغام، اإلاسجض

اٝ ٞاؾخلمه، الغ٦ن بلى  هللا عؾى٫ن وانخهي  مدض٢ىون وولضو ٖضي بن ومُٗم بِخه، بلى وانهٝغ ع٦ٗخحو، ونلى بالبِذ، َو
م ٖلى وؤزجى زابذ بن خؿاو وعزاو بِؿحر الهجغة بٗض ٖضي بن اإلاُٗم وماث بِخه صزل ختى بالؿالح به  ومىا٢ٟه زهاله ٦ٍغ

.   الغؾى٫ن م٘

 الغظىلت نٟاث في زالٟهم ول٨ن الضًن في زهىمه ٣ًاؾم شخو من الغاقي ؤلانؿاني اإلاى٠٢ ىظا الغؾى٫ن ٢بل ل٣ض
 ًجلؿىون وىم اإلاؿلمحو ٚحر من ٦شحر م٘ الُىم اإلاى٠٢ ىظا مشل ًخ٨غعن و٢ض ٣ٖضًا، مٗه ازخل٠ ولى اإلآلىم ونهغة وألانٟت

ضاٞٗىون ٢ًاًاىم ًنانغوو اإلاؿلمحو م٘ مضخىون لهالخهم ًدؿب مى٠٢ وىظا ظلضتهم ًجي من اإلاٗخضًن يض ٖجهم ٍو  ٍو

.  بلخاصىم ؤو بضًجهم مؿخمؿ٩ىون وىى ختى ٖلُه

 بضع ؤؾغين بدؿلُمه ظمُله ٖلى ٩ُٞاٞئه خُا ٩ًىون ؤو جمجى  ٖنضما الهنُ٘، ىظا للمُٗم  هللا عؾى٫ن خٟٔ ولظل٪

ا ٖضي بن اإلاُٗم ٧او لى  :٢ا٫ خُض ٢ىمه مكغ٧ي من ًُ مجى زم خ
َّ
.  له لتر٦تهم النخجى ىاالء في ٧ل

.   بةقٟاٖه والانخٟإ الاؾدئالٝ، ؾبُل ٖلى الكٍغ٠ للمظنب الدكُٟ٘ ظىاػ ٖلى ًض٫ ما طل٪ وفي

                                                                                                                                                                                           

ها والمتغٌر، أعنً ما هو منها مبنً على عرف ومصلحة متغٌرة وما هو مشروع ابتداء العامة منها والخاصة، الثابت من
. وانتهاء ال ٌقبل تغٌٌرا وال تبدٌال حاشا موقع الحاجة والضرورة منه وهللا أعلم

 : قال ورد فً ذلك حدٌث ٌحتاج إلى نظر وتؤمل فً داللته ومقصوده أخرجه اإلمام مسلم عن أبً هرٌرة أن رسول هللا   1

وقد اختلف ( . 4030)كتاب السالم . ال تبدءوا الٌهود وال النصارى بالسالم فإذا لقٌتم أحدهم فً طرٌق فاضطروه إلى أضٌقه
السلف فً حكم ابتدائهم بالسالم فمنعه بعضهم، وأجازه آخرون مطلقا كابن عباس أبً أمامة، وجوزه غٌرهم للحاجة 

. إن سلم فقد سلم الصالحون، وإن ترك فقد ترك الصالحون: نخعً، وقال األوزاعًوالضرورة أو سبب وبه قال علقمة وال
 : (145/ 14)مسلم  =شرح النووي على

وهذا ٌدلك أن الحدٌث ٌحتمل معنى غٌر الذي أفاده ظاهره، ومن ذلك هل هو عام أم ٌراد به قوم مخصوصون بصفات  =
اظ رد السالم بسبب األلفاظ النابٌة التً كان ٌهود المدٌنة ٌطلقونها كما اقتضت هذا المنع تماما كتوجٌه المسلمٌن الختٌار ألف

 (4026)مسلم . إن الٌهود إذا سلموا علٌكم ٌقول أحدهم السام علٌكم فقل علٌك :جاء فً حدٌث ابن عمر قال رسول هللا 
. 101، الرحٌق المختوم 2/154السٌرة النبوٌة البن كثٌر  2
 (2906)على األسارى من غٌر أن ٌخمس  فرض الخمس، باب ما من النبً رواه البخاري فً كتاب  3
( 304/ 5)شرح صحٌح البخارى ـ البن بطال  4
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 بٛحر ألاؾغ من ؾغاخهم بَال١ ؤو  ٢ىمه من اإلاكغ٦حو ؤؾغين ٖلى باإلان بخؿانه ٖلى ٩ًاٞئه ؤو الغؾى٫ن ؤعاص ٣ٞض
.  ٖنضو له ٧انذ التي الُض ٖلى له م٩اٞإة طل٪ منه َلب بطا ٞضاء

 ازخالٝ مجها ًمن٘ ال ال٨غام قُم ومن ؤبضا مُلىب ألىله الًٟل وج٣ضًغ الجمُل وعص الٗهىص خٟٔ ؤو ًا٦ض وىظا
ت الكغاج٘ ٖلحها اج٣ٟذ ٖلُا بنؿانُت ٢ُما ىنا٥ وؤو الضًن، ت واإلاناهج الؿماٍو  ٖلى واخترمتها ٢ضعىا ٞإٖلذ اإلاسخلٟت البكٍغ

. ؤؾبابها حٗضصث مهما الضامُت والخغوب الٗغ٢ُت والجزاٖاث اإلاظىبُت الهغاٖاث ٞحها جازغ ال الٗهىعن مغ

سخبر ؤلانؿانُت لل٣ُم واإلانٓغوو الٗٓماء ٌٗٝغ بل  واإلادن الكضاثض ٖنض بلحها صٖىا التي ال٣ُم بخل٨م بًماجهم مضي ٍو
ُاء ًب٣ىون ىل والخغوب الهغاٖاث نلب وفي هُنٗىون ٖلحها ًن٣لبىون ؤم إلاباصئهم ؤٞو  الٗالم ٦باع ًهن٘ ٦ما اإلابرعاث ٍو

اء صماء ٌؿخبُدىون ٖنضما الُىم نته٩ىون ألابٍغ اء خ٣ى١ن ٍو ت ؤٚغايهم لخد٤ُ٣ ألاخغاع و٦غامت ألابٍغ  وؤخ٣اصىم الاؾخٗماٍع

ال جبجخىا الظًن وىم الهلُبُت اصتهم ٍَى . ؤلانؿاو خ٣ى١ن إلابضؤ بٍغ

ُا ٞب٣ي  مدمض وؤما  وال ونض٤ً ٖضو بحو وال وبُٗض ٢ٍغب بحو طل٪ في ٞغ١ن ال بلحها وصٖا للناؽ خملها التي للمباصت ٞو
ام خ٣ُ٣ي مبضؤ الٗض٫ ألو ومبٌٛ، مدب بحو  ٧او مهما ْلم الٓلم ؤو ٦ما وؤخىالهم ألاشخام بازخالٝ ًسخل٠ ال ٖو

 قهضاء هلل ٢ىامحو ٧ىنىا ؤمنىا الظًن ؤحها ًا"  حٗالى هللا ل٣ى٫ن ومسال٠ مىا٤ٞ بحو وال و٧اٞغ مؿلم بحو طل٪ في ٞغ١ن ال مهضعو

.     8: اإلااثضة"   حٗملىون بما زبحر هللا بو هللا اج٣ىا و للخ٣ىين ا٢غب ىى اٖضلىا حٗضلىا ؤال ٖلى ٢ىم قنإو ًجغمن٨م ال و بال٣ؿِ

: مؽشن وهى الّلبت بُّت الّباط حمىس : خامعا

 جل٪ ٖلى خاٞٔ  الغؾى٫ن ؤو ٢بل ال٣اثمت الاظخماُٖت ؤو ؤلانؿانُت الٗال٢اث ظمُ٘ ٣ًُ٘ لم ؤلاؾالم ؤو ًا٦ض وما
 ٖمه ٞإقغ٥ الهامت واإلاىا٠٢ اإلاجالـ في ال٣غقُت الصخهُاث لبٌٗ وخًىعن خٓىة من ٧او ما وؤب٣ى ال٣ضًمت الٗال٢اث

ت من ج٣خًُه وما زهىنُت من الىا٢ٗت جمشله م٘ -٢ىمه صًن ٖلى ًىمئظ وىى  –ال٣ٗبت بُٗت ؤٖما٫ في الٗباؽ  لخُىعة ؾٍغ

٩ىون اإلاضًنت بلى للهجغة اإلاباقغة اإلا٣ضمت الشانُت ال٣ٗبت بُٗت باٖخباع وصخبه  الغؾى٫ن ٖلُه ؾ٣ُضم ما  من ؤو٫ن الٗباؽ ٍو

 ظاءنا ختى  هللا عؾى٫ن ننخٓغ الكٗب في ٞاظخمٗنا: مال٪ بن ٦ٗب ٖن الؿحر ؤىل ن٣ل ٦ما اإلاهحرين الاظخمإ ىظا في ًخ٩لم
خىز٤ ؤزُه ابن ؤمغ ًدًغ ؤو ؤخب ؤنه بال ٢ىمه صًن ٖلى ًىمئظ وىى اإلاُلب ٖبض بن الٗباؽ ٖمه ومٗه  ٧او ظلـ ٞلما له ٍو
 ىى ممن ٢ىمنا من منٗناو و٢ض ٖلمخم ٢ض خُض منا مدمضا بو الخؼعط مٗكغ ًا ٣ٞا٫ اإلاُلب ٖبض بن الٗباؽ مخ٩لم ؤو٫ن
 ؤن٨م جغوو ٦نخم ٞةو ب٨م، واللخى١ن بل٨ُم الاندُاػ بال ؤبى ٢ض وبنه بلضو في ومنٗت ٢ىمه من ٖؼ في ٞهى ُٞه عؤًنا مشل ٖلى

 بٗض وزاطلىو مؿلمىو ؤن٨م جغوو ٦نخم وبو طل٪ من جدملخم وما ٞإنخم زالٟه ممن ومانٗىو بلُه صٖىجمىو بما له واٞىون
.  وبلضو ٢ىمه من ومنٗت ٖؼ في ٞةنه ٞضٖىو آلاو ٞمن بل٨ُم به الخغوط

 ًمشل ؤزُه ابن ؾالمت ٖلى وخغنه الغؾى٫ن من ٢غابخه بلُه الضاٞ٘ ٧او وبو الٗباؽ من البُىلي اإلاى٠٢ ىظا

 ىظا في ٖمه اؾخصخب الظي  الغؾى٫ن ظهت ومن الٗباؽ، ظهت من الٗض٫ م٘ والى٢ٝى الخ٤ نهغة ؤظل من الخطخُت
كحرجه ٖمه صٖم اؾخمغاع ٖلى الخغم ظملتها من جد٣ُ٣ها ؤعاص ٦شحرة مٗاني ًدمل اإلاهحرين الل٣اء  في مٗه و٢ٟذ التي ٖو
 بضًل ٖلى الٗشىعن بمجغص ٖجها اؾخٛجى ٢ض يٟٗه و٢ذ وصٖمخه ؤًضجه الظي ابجها ؤو الٗكحرة جل٪ حكٗغ ٞال الٓغوٝ ؤخل٪

                                                           
.   15/62عمدة القاري للعٌنً  1
 .  4/56سبل السالم للصنعانً  2
 .2/202، والسٌرة النبوٌة البن كثٌر .291/ 2السٌرة النبوٌة البن هشام  3



 2016  حىان  1الّذد  –الذساظاث اإلالاسهتمجلت حُل  -مشهض حُل البحث الّلمي 

 
 

 

 

P
ag

e

1
8

 

 18 

 طل٪ وحٛحر النٓغة جل٪ جبضلذ اؾخ٣ىين ؤو ٚحرىم وظض ٞةطا ٣ِٞ خاظخه لى٢ذ ٧او بنما صٖمهم بلى ولجىءو بلحهم نٓغجه وؤو

. وؤلاخؿاؽ الكٗىعن

مِ الجمُل ن٨غاو النبىة ؤزال١ من لِـ  60: الغخمن  بخؿانا بال اإلادؿن ًجاػين ال بل ألظله، بظ٫ الظي اإلاٗغوٝ ٚو

:  الكاٖغ ٢ى٫ن خض ٖلى والِؿغ الؿٗت ٖنض اإلاٗغوٝ ن٨غاو ال٨غام قُم من ولِـ

ن وبطا
ن ج٩ىوُث

ٌة
ى ٦غحهت صعَد

ُث
ن وبطا  ◊ لها ؤ داؽُث ن ًُث ُـث ِْن ى الخَد ن ًضعَد ضبُث نْن  .ظُث

 :آزغ و٢ى٫ن

ىنا ال ن ما بطا حٗٞغ غَد٦م ألامنُث
َد
نض  ◊ ؤبُ ٨مُثن ٖو ٫ُثن لنا ؤنخم زٞى ىَد

َد
.    ز

ب ال وىى اإلاكغ٦حو م٘ بضع ًىم زغط ؤو الٗباؽ ؤمغ من و٧او  ججاو ؤلاًجابُت مىا٢ٟه من عؤًنا إلاا اإلاؿلمحو ٢خا٫ في ًٚغ

.   مؿخ٨غىا زغط ٞةنه ٖنه ٞل٠ٟ٨ُ الٗباؽ من٨م ل٣ي من :بضع ًىم ٢ا٫ ولظل٪ وصٖىجه،  الغؾى٫ن

م ِلى الذاللت في بمؽشن الاظخّاهت: ظادظا : الهجشة في الىٍش

ت الؿحرة عواة اج٤ٟ  و٧او الٍُغ٤ ٖلى ًضلهما صلُال اؾخإظغ اإلاضًنت بلى الهجغة ٖلى ٖؼم خُنما  الغؾى٫ن ؤو  النبٍى
٣ِ، ؤو ؤع٢ِ بن هللا ٖبض الضلُل ىظا اىما ٖنضو ٩ٞانخا عاخلخحهما بلُه وصٞٗا الٍُغ٤ ٖلى ًضلهما مكغ٧ا و٧او ؤٍع  ًٖغ

. إلاُٗاصىما

ه ٩ًىون ؤو الغؾى٫ن ازخاع ل٣ض
ُث
خا عظال اإلاضًنت بلى الٍُغ٤ ٖلى صلُل  ىظا ؤو م٘ منه ًدخاظه ما وىى باإلاؿال٪ زبحرا زٍغ

خه وجمام اإلاجخم٘ ؤٞغاص ؾاثغ وبحو الغؾى٫ن بحو الخىانل ب٣اء ٖلى ًض٫ وىظا مكغ٥، الغظل  وال٨ٟاءاث بالخبراث مٗٞغ
 ما ٖلى ؤمُنا صام ما ٢ىمه صًن ٖلى الخبحر طل٪ ب٣اء طل٪ من ًمنٗه ولم اإلاهاعاث، جل٪ اؾخٛال٫ لُدؿن الناؽ بحو اإلاىظىصة

٠ ِم
ّن
.  بالضًن له ٖال٢ت ال ؤمغ في وزبحرا به ٧ل

 قتى في مهنُت وزبراث ٞنُت ومهاعاث ٦ٟاءاث من اإلاؿلمحو ٚحر ٖنض ىى مما الاؾخٟاصة من الضًن ازخالٝ ًمن٘ ٞال
 في الازخالٝ وؤو الٗلُا، واإلاشل ؤلانؿانُت ال٣ُم ٖلى الاظخماُٖت الٗال٢اث بناء ٖلى الخغم ٖلى ًض٫ ما ىظا وفي اإلاجاالث،

 وانخٟإ مدترمت ٖال٢اث ب٢امت من مان٘ ال بل صاثما، والجزاٖاث للهغاٖاث ؾببا ٩ًىون ؤو ًنبػي ال الضنُا ىظو في الضًن

ناجه ننٝى بكتى اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحو مخباص٫ ِم
. والضًنُت الاظخماُٖت م٩ىّن

: اإلاىىسة باإلاذًىت اإلاعلمين غير ولْ

 والظًن ؤٞىاظا هللا صًن في صزلىا ممن ؤٞغاصو ٚالب ٧او وبو ٞهى باإلاضًنت، ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ م٩ىناث حٗضصث ل٣ض

لبُت ٌك٩لىون .  ومكغ٦حو حهىص من ؤزغين صًنُت ٦ُاناث بجىاعىم وظض ؤنه بال ؤلاؾالمُت ألٚا

ٓت بالخ٨مت ؤلاؾالم بلى الضٖىة ؤؾلىب ٖلى اإلاضًنت م٣ضمه منظ  الغؾى٫ن اٖخمض ل٣ض  ٢لىب و٦ؿب الخؿنت واإلاٖى
 ؤمىعن ألو صًنه، صزى٫ن ٖلى ؤخضا ًجبر ؤو صوون والدجت الخىاع ٌٗخمض الظي ؤلا٢نإ ٖبر بلحهم الخ٤ وبًها٫ الناؽ ظمُ٘

٠ الجبر ٞحها ًنٟ٘ وال ؤلا٦غاو ؤؾلىب حٗخمض ال وؤلاًماو ال٣ٗاثض مئناو ال٣ُحو ٖلى مبناىا بل والخسٍى  في ب٦غاو ال"   والَا

                                                           
.  3/86األمالً ألبً علً القالً  1
(. 4988)رواه الحاكم فً المستدرك فً ذكر مناقب أبً حذٌفة بن عتبة وقال صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه  2
 .2/233، والسٌرة النبوٌة البن كثٌر 3/11رة النبوٌة البن هشام يٌنظر الس 3
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 ومن اإلاؿلمحو، مٗؿ٨غ بلى انداػ الظي اإلاامن ٞهى ظاػما اٖخ٣اصا واخدؿابا بًمانا الضًن ىظا صزل ٞمن  256: الب٣غة"  الضًن
غ ولظل٪ به، ٣ًخن٘ لم ما اجبإ ٖلى ًجبر وال هلل ؤمغو ُٞتر٥ بٗض لئلؾالم نضعو ًنكغح لم ن بؾالمُثن جإزَّ ٌِم  صوون اإلاضًنت ؤىل بٗ

٤ًُ ؤو ىا ٞلما ٖلحهم، ًُث  وجد٤٣ جباٖا صزلىا وؤصخابه  الغؾى٫ن من وؾماٖهم اإلاؿلمحو بمٗاقغة ؤلاؾالم خ٣ُ٣ت ٖٞغ
لبُت من ظبرا ألامغ ٧او ولى الصخُذ، بًماجهم  ؤلا٦غاو بلُه صٞٗهم باإلؾالم وجٓاىغ باَجي وجخىص نٟا١ لخهل اإلاؿلمت ألٚا
. والًغعن الخُغ ٖحو وىظا اإلاٗنىين ؤو اإلااصي

٨دكٟىون ٨ًٟغوو الناؽ ٞتر٥  إلاا صًن في لُضزلىا وبخغاظهم مًا٣ًتهم من ؤولى الؼمن مغوع م٘ ٣ًخنٗىون زم ٍو

.   بٗض بمباصثه ٣ًخنٗىا

تراٝ ججؿض و٢ض  التي للٗال٢اث واإلانٓم الجام٘ الضؾخىعن جمشل مضونت ؾُاؾُت وز٣ُت ؤو٫ن زال٫ من الخنٕى بهظا الٖا
: الجضًض اإلاضني اإلاجخم٘ جد٨م

 وظاىض بهم ٞلخ٤ جبٗهم ومن ًثرب، وؤىل ٢َغل من واإلاؿلمحو اإلاامنحو بحو هللا، عؾى٫ن النني مدمض من ٦خاب ىظا)

  الناؽ؛ صوون من ؤمت ؤجهم-مٗهم؛

 ٖلى ٖٝى وبنى اإلاامنحو، بحو وال٣ؿِ باإلاٗغوٝ ٖانحهم ًٟضوون وىم بُجهم ًخٗا٢لىون عبٗتهم ٖلى ٢َغل من اإلاهاظغوو
 ًخٗا٢لىون عبٗتهم ٖلى ؾاٖضة وبنى اإلاامنحو، بحو وال٣ؿِ باإلاٗغوٝ ٖانحها جٟضي َاثٟت و٧ل ألاولى مٗا٢لهم ًخٗا٢لىون عبٗتهم

 ألاولى مٗا٢لهم ًخٗا٢لىون عبٗتهم ٖلى ظكم وبنى ، اإلاامنحو بحو وال٣ؿِ باإلاٗغوٝ ٖانحها جٟضي َاثٟت و٧ل ألاولى مٗا٢لهم
 َاثٟت و٧ل ألاولى مٗا٢لهم ًخٗا٢لىون عبٗتهم ٖلى النجاع وبنى اإلاامنحو، بحو وال٣ؿِ باإلاٗغوٝ ٖانحها جٟضي مجهم َاثٟت و٧ل

......... اإلاامنحو بحو وال٣ؿِ باإلاٗغوٝ ٖانحها جٟضي مجهم

. ٖلحهم مخنانغ وال مٓلىمحو ٚحر وألاؾىة النهغ له ٞةو حهىص من جبٗنا من وؤو

جحر ال وؤنه - ن ًُث . مامن ٖلى صونه ًدى٫ن وال نٟؿا وال ل٣َغل ماال مكغ٥ٌة

..... مداعبحو صامىا ما اإلاامنحو م٘ ًن٣ٟىون الحهىص وؤو -

 بال ًىحٜ ال ٞةنه وؤزم ْلم من بال وؤنٟؿهم مىالحهم صًجهم وللمؿلمحو صًجهم للحهىص اإلاامنحو م٘ ؤمت ٖٝى بجي حهىص وؤو
 بجي لحهىص وؤو ٖٝى بجي لحهىص ما مشل الخاعر بجي لحهىص وؤو ٖٝى بجي لحهىص ما مشل النجاع بجي لحهىص وؤو بِخه، وؤىل نٟؿه

 وؤو ٖٝى بجي لحهىص ما مشل ألاوؽ بجي لحهىص وؤو ٖٝى بجي لحهىص ما مشل ظكم بجي لحهىص وؤو ٖٝى بجي لحهىص ما مشل ؾاٖضة

  .....( بِخه وؤىل نٟؿه بال ًىحٜ ال ٞةنه وؤزم ْلم من بال ٖٝى بجي لحهىص ما مشل سٗلبت بجي لحهىص

ن الحهىص الصخُٟت اٖخبرث ل٣ض
ً
نهغا ؤلاؾالمُت الضولت مىاَجي من ظؼءا : الصخُٟت في ٢ُل ولظل٪ ٖنانغىا من ٖو

، الخ٨م ىظا ػاص زم ،(ٖلحهم مخنانغ وال مٓلىمحو، ٚحر وألاؾىة، النهغ له ٞةو حهىص، من جبٗنا من وؤو)
ً
ن خُض بًًاخا  نوّن

 ..( اإلاامنحو م٘ ؤمت ٖٝى بجي حهىص وبو:)ب٣ىله نغاخت

                                                           
نبً .1/502، السٌرة النبوٌة البن هشام 12-2/8نصاري المصباح المضًء ألبً عبد هللا محمد بن علً بن حدٌدة األ 1

. 22لعبد الرحمن بن عبد هللا ص  -الرحمة 
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ن جغين وبهظا  ماصامىا اإلاامنحو، م٘ ؤمت وؤجهم مىاَنحو، ؤعظاثه في ٌِٗكىون الظًن ال٨خاب ؤىل اٖخبر ٢ض ؤلاؾالم ؤوّن

ا بها وحٗهضوا التزمىىا التي واإلاىاز٤ُ الٗهىص ٖلى ومداٞٓحو ٖلحهم اإلاترجبت بالىاظباث ٢اثمحو  بم٣خطخى الضًن ٞازخالٝ. َٖى
ن لِـ الصخُٟت ؤخ٩ام

ً
.  اإلاىاَنت مبضؤ من للخغماو ؾببا

تراٝ الصخُٟت بنىص ج٨خ٠ ٞلم ( صًجهم وللمؿلمحو صًجهم، للحهىص) مخمحز صًجي ٨٦ُاو باإلاضًنت اإلاىظىصًن بالحهىص بااٖل
ذ بل ل ٖجهم، ْلم ؤي ومن٘ وخماًتهم النهغة واظب ٖلى نهَّ هَّ  اإلاىظىصًن الحهىص بُىون ل٩ل والىاظباث الخ٣ى١ن في ٞو

... والضًاث بال٣ٗى٫ن حٗل٤ ُٞما زانت اإلاؿلمحو وبُىون ٢باثل في الخا٫ ىى ٦ما باإلاضًنت

غة الٛحر ًازظ وال الجاني بال ٌٗا٢ب ٞال الخجاوػن خهى٫ن ٖنض ال٣ٗىبت في الٗض٫ مبضؤ وؤعؾذ  ْلم من بال) ؤخض بجٍغ

(.  بِخه وؤىل نٟؿه بال  ًىحٜ ال ٞةنه وؤزم

 حٗل٤ ؾىاء وعنه وجمخِنه ال٣اثم الاظخماعي النؿُج ٖلى ؤلاؾالم مداٞٓت الىز٣ُت ىظو بنىص زال٫ من ًالخٔ ٦ما
 ألاخ٩ام بٌٗ في اإلاجخم٘ يمن ال٣باثل ؤو ال٣بُلت ألٞغاص الاظخماعي الخ٣ؿُم ٖلى ًغ٦ؼ جغاو ولظل٪ الحهىص، او باإلاؿلمحو ألامغ

 ومن.....ؾاٖضة وبجي ٖٝى وبجي  ٧اإلاهاظٍغن اإلاؿلمحو من اإلا٩ىناث جل٪ ؤىم ٞظ٦غ ألاٞغاص ؤزُاء وجدمل والنهغة ٧ال٣ٗل

..... الخاعر وبجي ؾاٖضة وبجي ٖٝى ًجي ط٦غ الحهىص

تهم بًماو واإلانا٣ٞحو اإلاكغ٦حو وختى الحهىص ججاو وصخبه الغؾى٫ن من الالتزام ىظا ججؿض و٢ض  خ٣ى٢هم و٦ٟالت خٍغ

 الانتها٥ ؤنىإ من نٕى بإي اإلاٗاىضة جل٪ جمـ ولم بٗهىصىم  الغؾى٫ن لهم ٞىفى الٗهىص بخل٪ ىم التزمىا ما اإلاسخلٟت
 الُٝغ ٖلى ًنبػي ٞةنه اإلاٗاىضة بنىص من لبنض اإلا٣ابل الُٝغ ن٣ٌ خالت في وختى ؤنٟؿهم، الحهىص ن٣ًها ختى والن٣ٌ

ن الضًن ىظا قُم من لِـ بط ٚغة، خحو ٖلى ًإزظو وال بتهائها في  وعٚبخه ب ببالٚه آلازغ  ألو الٗضو، ٚضع ولى ختى الٛضعُث

ت والغؾالت الغبانُت الضٖىة ؤصخاب   الخاثنحو ًدب ال ناىله ا:مشله بٓلم ْلما ًغصوون وال الؿِئت اإلاٗاملت ٖن ٌؿمىون الؿماٍو

    ٥٨: ألانٟا٫

ضم منه والخُانت الٛضع بىاصع لىخٓذ بطا لهاخبه الٗهض عص حٗالى هللا ؤوظب ٣ٞض  ومن ظهت من ُٞه الاؾخمغاع ٖو
. ٖهضو بغص ٖلمه صوون باإلاٗاىض بالٛضع الخُانت في الخىعٍ ٖضم ؤزغين ظهت

ٓهغ بإو ٢هض مؿخى ٍَغ٤ ٖلى ٖهضىم بلحهم َغح الكغ ومساًل الٛضع صالثل من مجهم الح ٞةطا  الن٣و لهم ًُث
سبروا ا بزباعا ٍو  ٢بلنا من ٩ًىون ٦ُال الٗهض ب٣اء جىىم ٖلى وىم الخغب نناظؼىم وال الىنلت من وبُجهم بُننا ما ب٣ُ٘ م٨كٞى

 ؤو وؤصناىم، ؤ٢هاىم ُٞه ٌؿخىين بدُض الٗهض بن٣ٌ الٗلم في اؾخىاء ٖلى بمٗجى ؾىاء ٖلى والنبظ ؤنال، زُانت قاثبت

م ؤنذ ُٞه حؿخىين .           وىُث

 

 

 

                                                           
 63/ 5)دروس وعبر فً تربٌة األمة وبناء الدولة  -السٌرة النبوٌة  1
 ألوتغنك الوتغ بالتحرٌك الهالك، وتغ ٌوتغ وتغا فسد وهلك وأثم، ووتغ وتغا وجع، وأوتغه أوجعه والوتغ الوجع تقول وهللا 2

/ 8)لسان العرب . أي ألوجعنك وأتغاه ٌتغٌه بمعنى أوتغه، وأوتغه هللا أي أهلكه ووتغ فً حجته وتغا أخطؤ واالسم الوتٌغ
 .3/170، وغرٌب الحدٌث البن عبد السالم 2/542، غرٌب الحدٌث البن الجوزي (458

 .126/ 3تفسٌر أبً السعود  3
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: ِلُه الىاط غالبُت ئكباٌ سغم ؤلاظالم ِلى اإلاؽشهين ئحباس ِذم

 وؤمُت وواثل ووا٠٢ زُمت من ٧او ما بال ؤىلها ؤؾلم بال ألانهاع صوعن من صاع ًب٤ لم اإلاضًنت بلى الغؾى٫ن هجغة بٗض
ض بن  ٢اثضا لهم قاٖغا و٧او نُٟي واؾمه ألاؾلذ بن ٢ِـ ؤبى ٞحهم ٧او قغ٦هم ٖلى ؤ٢امىا ٞةجهم ألاوؽ من حي وىم ٍػ

. الخنض١ بٗض ٧او ختى ؤلاؾالم ٖن بهم ًُُٗىنه و منه ٌؿخمٗىون

 خغَّى الظي وىى وا٠٢ بجي ؤدي ألاؾلذ بن ٢ِـ ألبي الخا٫ ىى ٦ما م٨ت ٞخذ ٚاًت بلى بًٗهم بؾالم وجإزغ بل

.  ٞحهم مُاٖا ؾُضا ٧او و٢ض بؾالمهم صوون وخا٫ ٢ىمه

ت ٞب٣اء ضم آبائهم صًن ٖلى الناؽ من مجمٖى م بؾالمهم ٖو  ٖلى  الغؾى٫ن ؾُُغة وعٚم ؤٞىاظا ُٞه الناؽ صزى٫ن ٚع

ها اإلاضًنت  وما الناؽ بتر٥  الغؾى٫ن نضع وؾٗت الضًن ىظا عخابت ٖلى ًض٫ ؤلاؾالم خ٨م جدذ وصزىلها له وزًٖى
ا اإلاؿلمىون ٤ًً ولم وال٣ُحو، ال٣ناٖت ٖلى بل والتهضًض الجبر ٖلى جبجى ال ال٣ُٗضة ؤمغ وؤو ًسخاعوو  من زلت بىظىص طٖع

٨ٟغوو ًنٓغوو جغ٦هم بل الخ٤ اٖخنا١ ؤبذ ؤو الهىاب ٖن زغظذ الناؽ ٨دكٟىون ٍو ٣ٟىون الجضًض الضًن ظما٫ ٍو  ٖلى ٍو

. آباءىم ٖلُه وظضوا ما ٣ٖاثض ٍػ٠

: ؤىمها لٗل بًجابُت نخاثج ٖضة ؤٞغػث الهن٠ ىظا م٘ حٗامله في الغؾى٫ن بها جدلى التي والخ٨مت الهبر ىظا

ض صزى٫ن ججنب -1  الكغ٥ ٖلى بب٣ائهم ؤنٟؿهم ٖلى بالخٝى اإلاكغ٧ىون ىاالء قٗغ لى بط ؤلاؾالم، في اإلانا٣ٞحو من مٍؼ
هغوا ه للمؿلمحو الضازلي اله٠ ٖلى ُٖٓم زُغ طل٪ وفي ال٨ٟغ وؤبُنىا ُٞه الضزى٫ن أْل  ًبضو بما اإلاؿلمحو لؿمٗت وحكٍى

اث من اإلانا٣ٞحو ىاالء من ذ من ؤلاؾالم ٖلى ؤزُغ النٟا١ ٖض ولظل٪ بهلت، لئلؾالم جمذ ال وؤٖما٫ جهٞغ  ال٨ٟغ نٍغ

م ال٨ٟغ ٖلى الاؾخمغاع يغعن ُٞخدمل الًغعٍن ؤز٠ ٢اٖضة جُب٤ُ ًخد٤٣ وىنا. والكغ٥ جخنب قغو ٚع  وىى ألاقض ٍو
 .النٟا١

٨ٟغ ًنٓغ واإلاترصص اإلادك٨٪ جغ٥ -2  خ٤ ٖلى بال بؾالمه ٩ًىون ال وخُنئظ والٍغب الك٪ ػوا٫ بٗض بال ٌؿلم ٞال ٍو
٣حو  بٌٗ ٖلى هللا ٖابه الظي وىى ٢لىبهم من جم٨نه ٢بل بْهاعو في الاؾخعجا٫ من ؤًٞل وىظا ونٓغ جىؤصة ٖلى بناو ألنه ٍو

غاب غاب ٢الذ"  ، ألٖا  الٓاىغين الان٣ُاص ٖلى ا٢خهغ الظي ؤلاؾالم لهم وؤزبذ ؤلاًماو ٖجهم ٞنٟى ،14:الدجغاث"  ؤمنا ألٖا
 من لخا٫ ؤو اإلانا٣ٞحو لخالت جىن٠ُ وىظا ؤلاًماو م٣خطخى ٖن بُٗضا ٞماػا٫ الباَن ؤما ٞدؿب واللؿاو الجىاعح بان٣ُاص

ن وفي  بٗض بًمانه ٨ًخمل لم  
ن ٧لّن ن ن٣وٌة ُبٌة  .ْاىغ ٖو

ت اإلاجاالث بٌٗ في اإلاؿلمحو لهالر اإلاكغ٦حو ٖنانغ بٌٗ اؾخٛال٫ بم٩انُت -3  الؿُاؾُت ؤو الاظخماُٖت ؤو الضٍٖى
 اإلاؿلمحو في ًإمن ٧او خُض مؿٗىص بن نُٗم م٘ خهل ٦ما ٖنضىم ز٣ت مدل ٧ىجهم ؤو اإلاكغ٦حو من ؤمشالهم بحو إلا٩انتهم

ُه  واإلاكغ٦حو  النني بحو الخضًض ُٞن٣ل واإلاكغ٦حو ضوون آزٍغن ؾخجضوون الغواًاث بٌٗ ٖلى حٗالى هللا ٢ى٫ن نؼ٫ن ٞو  ؤو ًٍغ
  .91: النؿاء.."   ٞحها ؤع٦ؿىا الٟخنت بلى عصوا ما ٧ل ٢ىمهم ًإمنىا و ًإمنى٦م

                                                           
. 2/184، ابن كثٌر (29/ 3)السٌرة النبوٌة البن هشام  1
 .7/420أضواء البٌان للشنقٌطً  2
،  5/311، الجامع ألحكام القرآن للقرطبً 3/190أحكام القرآن للجصاص  3
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 الخنض١ وا٢ٗت في اإلاكغ٦حو بحو الٟخنت وبقٗا٫  اإلاؿلمحو ٖن الخهاع ٞ٪ في نٟؿه مؿٗىص بن نُٗم ؾاىم ٦ما

ىا قملهم ٞخٟغ١ن
ّن
 . اإلاضًنت ٖن مجهؼمحو وول

: اإلاىافلين مّاملت

م الغؾى٫ن انخهجها التي الؿلمُت الٗال٢ت ًا٦ض ما ولٗل  م٘ اإلانا٣ٞحو ٞئت م٘ حٗامله ال٣ُٗضة في اإلاسالٟحو م٘  ال٨ٍغ
لى الضولت ٦ُاو ٖلى صاىم زُغ من ٌك٩لىنه ما م٘ ٢خلهم ٖن امخناٖه زم وؤُٖاجهم بهٟاتهم له هللا بٖالم  ول٨نه الضًن، ٖو

 للمجخم٘ الُُبت الؿمٗت ٖلى وخغنا حهضحهم، ؤو هللا لٗل ٢لىبهم واؾخمالت مىصتهم ٦ؿب بلى ؾعى بل ٢خلهم بلى ًباصع لم

ٗت وؾضا واإلاتربهحو، اإلاناوثحو أللؿنت و٢ُٗا ؤلاؾالمي، . بالتهمت ألازظ لظَع

 و٧او ٦ثروا ختى اإلاهاظٍغن من ناؽ مٗه زاب و٢ض  هللا عؾى٫ن م٘ ٚؼونا:  ظابغ عواو ما ٖلى الؿلى٥ ىظا ًبرع  ٧او
ا ٨ٞؿ٘ لٗاب عظل اإلاهاظٍغن من  و٢ا٫ لؤلنهاع ًا ألانهاعين و٢ا٫ جضاٖىا ختى قضًضا ًٚبا ألانهاعين ًٞٛب ؤنهاٍع

 اإلاهاظغين ب٨ؿٗت ٞإزبر(.  قإجهم ما ٢ا٫ زم الجاىلُت؟ ؤىل صٖىين با٫ ما: ) ٣ٞا٫  النني ٞسغط للمهاظٍغن ًا اإلاهاظغين

 اإلاضًنت بلى عظٗنا لئو ٖلُنا، جضاٖىا ؤ٢ض: ؾلى٫ن ؤبي بن هللا ٖبض و٢ا٫ ،( زبِشت ٞةجها صٖىىا:)   النني ٣ٞا٫ ٢ا٫ ألانهاعين

ؼ لُسغظن  ٧او ؤنه الناؽ ًخدضر ال  : النني ٣ٞا٫ هللا؟ لٗبض الخبِض ىظا هللا عؾى٫ن ًا ن٣خل ؤال: ٖمغ ٣ٞا٫ ألاط٫، مجها ألٖا

.   ؤصخابه ٣ًخل

مىجىا اإلاسُئىون ىاالء ًخىب ؤو ٖلى  خغم و٢ض  ٌٗتٝر مجهم ٦شحر ظاءو خُض ٞٗال خهل الظي وىى ؤلاؾالم ٖلى ٍو

ٗلن نٟا٢ه بؿب٤  و٦ك٠ مهحرىم من ال٣غآو وجدظًغ الناع من نجاتهم ٖلى  الغؾى٫ن خغم من ٖاًنىو إلاا  جىبخه َو
    .67: الخىبت 145: النؿاء ٢لىبهم ج٨نه وما ؾغاثغىم

 ومن اإلاأ٫ مغاٖاة من ط٦غناو ما حٗخمض اإلاهالر من ظملت  الغؾى٫ن ٢بل من اإلانا٣ٞحو ٢خل جغ٥ وعاء من ؤو ٞدهل

: اإلاهالر جل٨م

  الغؾى٫ن ٢خل بضٖىين اإلاٛغيحو ؤلؿنت ؤمام الٍُغ٤ و٢ُ٘ ؤلاؾالمي للمجخم٘ الُُبت الؿمٗت ٖلى الخغم -1

 وجٟاصي حٗالى هللا صًن في الناؽ صزى٫ن ٖلى خٍغها  الغؾى٫ن ٧او ٣ٞض ،( ؤصخابه ٣ًخل ٧او ؤنه الناؽ ًخدضر ال)  ألصخابه
ٟخذ ؤلاؾالمي واإلاجخم٘ اإلاؿلمحو ؾمٗت ٌكىو ؤو ًم٨ن ما ٧ل . صونه ٣ٖبت ؤي جب٣ى ٞال ؤمامه الناؽ ل٩ل واؾٗت آلاٞا١ ٍو

                                                           
وهو الدور الذي ٌمكن أن ٌقوم به المسلمون الٌوم عبر استغالل بعض المنصفٌن والمفكرٌن الغربٌٌن المتعاطفٌن مع قضاٌا  1

األقلٌات اإلسالمٌة فً البلدان غٌر اإلسالمٌة وحقوق المسلمٌن المستضعفٌن فً كثٌر من المسلمٌن كالقضٌة الفلسطٌنٌة و
البلدان التً ٌتعرض فٌها المسلمون لألذى المادي أو المعنوي والتضٌٌق على حرٌاتهم الدٌنٌة واالجتماعٌة باستغالل مبدأ 

األهلٌة والدولٌة والمرافعة لدى تلك الهٌئات السترجاع  حقوق اإلنسان ومنع انتهاكه لدى المجتمع الدولً والمنظمات الحقوقٌة
الحقوق وضمان الحرٌات، وقد ٌكون كثٌر من القائمٌن على تلك الهٌئات والجمعٌات غٌر مسلمٌن لكنهم أوفٌاء للمبادئ التً 

. ٌحملونها وتكرٌسها فً الواقع مهما كان صاحب هذا الحق المهضوم
.  7/393فتح الباري البن حجر  2
( 4622)والتفسٌر، سورة المنافقون (. 3330)رواه البخاري فً كتاب المناقب، باب ما ٌنهى من دعوى الجاهلٌة  3
(. 4624)و
سبل الهدى والرشاد فً سٌرة خٌر العباد وذكر فضائله وأعالم : فً أسماء المنافقٌن ومن تاب منهم وَحضُسن إسالُمه ٌنظر 4

. 3/417معاد لمحمد بن ٌوسف الصالحً الشامً نبوته وأفعاله وأحواله فً المبدأ وال
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 من ٌٗا٢ب ؤو بحو ٟٞغ١ن ، الناع من ونجاتهم بن٣اطىم ٖلى والخغم والخىبت باإلاغاظٗت للمسُئحو الٟغنت بجاخت -2
٩ىون ال٨ٟغ ٖلى ُٞمىث خاال نٟا٢ه ٖٝغ  ٖلى والى٢ٝى مى٢ٟه إلاغاظٗت ٞغنا ؤُٖي من وبحو الناع في الخلىص ؤىل من ٍو

. الخ٤

بضو او خُض  الغؾى٫ن من ٖاما مبضؤ ًمشل ىظا ؤو ٍو م اإلاسُئ ٖن ٌٟٗى ما ؾٖغ  في وجإ٦ُضو ال٣خل اؾخد٣ا٢ه ٚع
 مجهم جاثبا ظاءو من ٧ل ٖن ٖٟا ىظا وم٘ ؤلاؾالم خ٤ في ٦برين ظغاثم العج٩ابهم الٟخذ ًىم صمهم ؤىضع إلان الخا٫ ىى ٦ما خ٣ه

....  ظهل ؤبي بن ٨ٗ٦غمت ٖنه اإلاناٞدحو ؤو اإلاؿلمحو الٟاجدحو ؤ٦بر من ؤولئ٪ بٌٗ ناع و٢ض اإلاؿلمحو، ؤخض اؾخإمنه ؤو

ٌ  مّاملت ( والفّلُت اللىلُت العىت خالٌ مً) ؤلاظالمي اإلاجخمْ في اإلاعلمين لغير  الشظى

حرىا الؿاب٣ت الى٢اج٘ زال٫ من  ًُبٗه الظي ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ صازل ألاٞغاص جغبِ التي الٗال٢ت خ٣ُ٣ت جدبحو ٦شحر ٚو
٣ض بمُشا١ اإلاؿلمحو م٘ ًغجبُىون اإلاؿلمحو ٚحر ظٗل في ججؿض والظي والضًجي الاظخماعي الخنٕى بٌٗ  الجمُ٘ بلُه ًغظ٘ ٖو

نٓم . واإلاهاىغة النؿب ؤ٢ىاىا ؤزغين بغوابِ ًغجبُىون ٦ما والىاظباث الخ٣ى١ن ٍو

: اإلافاهشة بّالكت الىخاب بأهل اإلاعلمين اسجباه -أ

حر اإلاؿلمحو ًجم٘ ٢ض  بال٨خابُاث الؼواط لهم ؤباح هللا ألو وؤوز٣ها الغوابِ ؤمتو من وهي اإلاهاىغة ٖال٢ت اإلاؿلمحو ٚو

  ٥: اإلااثضة

 زهىم ٖلى جض٫ نؿائهم من والؼواط ؤَٗمتهم جناو٫ن بباخت من ال٨خاب ألىل ال٣غآو ؤُٖاىا التي الخهىنُت ىظو
 ؤو ًم٨ن اإلاؿلم َٗام وؤو لبٌٗ ًدل بًٗهم َٗام والنهاعين والحهىص اإلاؿلمحو ؤو نخهىعن ٞٗنضما بهم، اإلاؿلمحو ٖال٢ت
ٗام ال٨خابي بلى ًهل  ؤو  والهضًت الهبت ؤو البُ٘ ٍَغ٤ ٖن ؾىاء الىظىو من وظه بإي اإلاؿلم بلى ًهل ؤو ًم٨ن ال٨خابي َو

 في الازخالٝ وظض وبو ختى ؤلانؿاني ؤو الاظخماعي ظانبها في الٗال٢ت ومخانت زهىم ًدبحو طل٪ ٚحر بلى.... الىلُمت خًىعن

. ؤخض ٖلُه ًجبر ال الظي الضًن

  ٢ُام ٌٗجي ٞهظا ٦خابُت اإلاؿلم ػوظت ج٩ىون وخُنما ، ٢١:النؿاء م٣ضؾت ٖال٢ت وىى للؼواط بالنؿبت ألامغ و٦ظل٪
اًت ٖلى وج٣ىم واخض ؾ٠٣ جدذ مٗه حِٗل مؿلمت ٚحر امغؤة م٘ ومدترمت صاثمت ػوظُت ٖكغة  مدل وج٩ىون وماله بِخه ٖع

. ٖنضو ز٣ت

ض بال الضًن في الازخالٝ ىظا ٖلى ال٣اثمت الؼوظُت ىظو في ًخهىعن وال غاٝ ظمُ٘ بحو الٗال٢اث من مٍؼ  و٧ل ألَا

اعث ٦خباص٫ ٖاثلُت ٖال٢اث بال ػوظُت ح٣ٗل ال بط -ال٨خابُت والؼوظت اإلاؿلم الؼوط ؤؾغة  - ألاؾغجحو م٩ىناث  وتهاني الٍؼ
 ٢ُ٘ ٖن ًنهى ؤلاؾالم ألو وطوحها ؤىلها ٖن اإلاغؤة ٞحها جن٣ُ٘ مهاىغة نٗٝغ وال ألاخؼاو، ومىاؾاة والثم وخًىعن ألاٞغاح

دٌ ألاعخام  ٞال٩لمت. 83: الب٣غة ،53: ؤلاؾغاء ظمُٗا للناؽ الخؿجى ب٣ى٫ن ًإمغ اإلا٣ابل وفي وؤلا٢ؿاٍ والبر الىنل ٖلى ٍو
 والؿىء ال٣بذ اإلاؿلمحو قُم من ولِـ ومللهم، ؤلىاجهم ازخلٟذ مهما الناؽ ظمُ٘ م٘ اإلاؿلم قٗاع الخؿنت واإلا٣الت الُُبت

لت ألاػماو ٖبر ٢غونا اإلامخضة البُٗضة ألانى٫ن ًدٟٔ ؤلاؾالم بو مهاىغة، ؤو نؿب طي م٘ ٧او لى ٠ُ٨ٞ ٧او، ؤي م٘  الٍُى

بت بالٗال٢ت ٠ُ٨ٞ !  ال٣اثمت ال٣ٍغ

                                                           
عبد هللا بن سعد بن أبً السرح وعبد هللا بن خطل : دم نفر سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم أهدر الرسول   1

، تهذٌب سٌرة ابن هشام 563/ 3السٌرة النبوٌة البن كثٌر .... والحوٌرث بن نقٌذ ومقٌس بن حبابة وعكرمة بن أبً جهل
 .3/361زاد المعاد البن القٌم . 356ص

. الرحم أن أم إسماعٌل منهم كما سٌؤتً: قال الزهري. ن ألهل مصر ذمة ورحمابؤ حٌث ذكر الرسول  2
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: وغيرهم اإلاعلمين بين اللر أِماٌ -ب

 الظًن اإلاؿلمحو ٚحر م٘ ختى الخل٤ ىظا ٌؿدشجى وال ؤٞغاصو بحو وؤلاخؿاو البر قُٕى ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ مٓاىغ من
 التهاصي طل٪ ومن ألاٞغاص ظمُ٘ بحو َبُعي اظخماعي حٗامل خهى٫ن من ٚغون ٞال اإلاجخمعي النؿُج م٩ىناث ؤخض ٌٗضوون

م ال٣غآو بحو ٦ما الجمُ٘ حكمل بل اإلاؿلمحو ٖلى ج٣خهغ ال قابهها وما الهضًت وؤو والخهض١ : اإلاُهغة والؿنت ال٨ٍغ

.    8: اإلامخدنت: حٗالى ٣ٞىله ال٣غآو ٞإما

 وبحو الىالء خالت بحو الٟانل الخض وبُاو الؿلم خالت في بٛحرىم اإلاؿلمحو لٗال٢ت الًابِ اإلاُٗاع آلاًت ىظو حٗخبر
 في ال٣غافي الضًن قهاب ؤلامام الض٤ُ٢ الٟغ١ن ىظ ؤوضر و٢ض بهم البر ٖن ال اإلاىالاة ٖن وعص بنما والنهي اإلاٗاملت، في والبر

 ألىل الخىصص من من٘ حٗالى هللا ؤو اٖلم« :٣ٞا٫(  لهم الخىصص ٢اٖضة وبحو الظمت ؤىل بغ ٢اٖضة بحو ٞغو٢ه من 119الٟغ١ن

. الظمت

 ىظو بحو الجم٘ من بض ٞال  زحرا بال٣بِ اؾخىنىا   آزغ خضًض في و٢ا٫   زحرا الظمت بإىل اؾخىنىا  : و٢ا٫
... الٟغ١ن بلى ُٞدخاظاو ملخبؿاو والباباو ٖجهما مجهُا واإلاىالاة الخىصص و مُلىبا الظمت ألىل ؤلاخؿاو بجٗل النهىم

٤ بهم البر وظىو من طل٪ في وط٦غ  لهم ال٣ى٫ن ولحو ٖاعحهم، وب٦ؿاء ظاجٗهم، وبَٗام ٣ٞحرىم زلت وؾض بًُٟٗهم الٞغ
 بهم منا لُٟا بػالخه ٖلى ال٣ضعة م٘ الجىاع في بطاًتهم واخخما٫ والظلت، الخٝى ؾبُل ٖلى ال والغخمت لهم الل٠ُ ؾبُل ٖلى

ا ال  وصنُاىم، صًجهم في ؤمىعىم ظمُ٘ في ونهُدتهم الؿٗاصة، ؤىل من ًجٗلىا وؤو بالهضاًت لهم والضٖاء وحُٗٓما، زٞى
ُالهم ؤمىالهم ونىون ألطًتهم، ؤخض حٗغى بطا ُٚبتهم وخٟٔ  صٞ٘ ٖلى ٌٗانىا وؤو ومهالخهم، خ٣ى٢هم وظمُ٘ وؤٖغايهم ٖو
لى من ًدؿن زحر و٧ل خ٣ى٢هم لجمُ٘ وبًهالهم ٖجهم الٓلم  ٞةو ٖضوو م٘ ًٟٗله ؤو الٗضو ومن ًٟٗله ؤو ألاؾٟل م٘ ألٖا
 وال منا والجاللت الٗؼة وظه ٖلى ال ال٣بُل ىظا من ٩ًىون ؤو ًنبػي طل٪ من مٗهم نٟٗله ما ٞجمُ٘ ألازال١، م٩اعم من طل٪
  » لهم الهنُ٘ بظل٪ ؤنٟؿنا وجد٣حر لهم الخُٗٓم وظه ٖلى

حرىم اإلاؿلمحو بحو الٗلُت وألازال١ ؤلانؿانُت الٗال٢اث ب٣اء ًا٦ض وما م واؾخمغاعىا ٚو :  ًلي ما الضًجي الازخالٝ ٚع

ٌ  بين الهذاًا جبادٌ -ط : معلمين غير أمشاء أو وملىن  الشظى

ن  للنني ؤىضي ًؼون طي مل٪ ؤو : مال٪ بن ؤنـ ٖن
ً
لت .   مغة  النني ٞلبؿها ونا٢ت بٗحرا وزالزحو بشالزت اقتًرذ خُث

ن  ن اقترين  هللا عؾى٫ن ؤو الخاعر بن هللا ٖبض بن بسخ٤ ٖو
ً
كٍغن ببًٗت خلت   ًؼون طي بلى ٞإىضاىا ٢لىنا ٖو

                                                           
أوصً الخلٌفة من بعدي بؤهل الذمة خٌرا أن ٌوفً لهم بعهدهم وأن ٌقاتل من ورائهم وأن : أنه قال عن عمر بن الخطاب  1

سنن (. 1305)ر النبً وأبً بكر وعمرأخرجه البخاري فً الصحٌح كتاب الجنائز، باب ما جاء فً قب. ال ٌكلفوا فوق طاقتهم
 (206/ 9)البٌهقً الكبرى 

إنكم ستفتحون أرضا ٌذكر فٌها القٌراط   : سمعت أبا ذر ٌقول قال رسول هللا : عن عبد الرحمن بن شماسة المهرى قال 2

= و قال فمر بربٌعة. فاستوصوا بؤهلها خٌرا فإن لهم ذمة ورحما، فإذا رأٌتم رجلٌن ٌقتتالن فى موضع لبنة فاخرج منها 
رواه مسلم فً الفضائل، باب وصٌة النبً بؤهل . عبدالرحمن ابنى شرحبٌل بن حسنة ٌتنازعان فى موضع لبنة فخرج منها=

( 6657)مصر 

قال . إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خٌرا فإن لهم ذمة ورحما :قال رسول هللا : وعن ابن كعب بن مالك عن أبٌه قال 
المستدرك . ووافقه الذهبً. هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه.  فالرحم أن أم إسماعٌل منهم: الزهري

2/603 (4032) ، 
 400/ 4أنوار البروق فً أنواع الفروق  3
 ( 7386)رواه الحاكم هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه    4
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ن .   ؾنضؽ من ظبت  هللا عؾى٫ن بلى ؤىضي الجنض٫ صومت ؤ٦ُضع ؤو   ؤنـ ٖو

ن ُه.....  النني م٘ ٚؼونا ٢ا٫  الؿاٖضي خمُض ؤبي ٖو  ٨ٞؿاو بًُاء بٛلت  هللا عؾى٫ن بلى ؤًلت مل٪ وؤىضي ٞو

.    ببدغىم له و٦خب بغصة  هللا عؾى٫ن

ني ٢ا٫ ، ػماًنا ٖنضو وب٣ُذ   النني ٢بلها البٛلت ىظو: ال٣َغ
ً
ال ى و٧انذ ٚحرىا، بٛلت له ج٨ن ولم ٍَى ٫،: حؿمَّ ضُث

ْن
ل  الضُّ

ُه .  ال٨خابي ىضًت ٢بى٫ن ٖلى صلُل ٞو

ْ -ص : وغيرهم اإلاعلمين بين الهذاًا حؽَش

ت ألاخاصًض من ظملت وبخدب٘ حرىم اإلاؿلمحو بحو وؤلاخؿاو البر مٓاىغ ب٣اء ٖلى  الغؾى٫ن خغم ًدبحو النبٍى  ممن ٚو
 ٦خاب في البساعين بىب و٢ض الناؽ بحو الخامت لل٣ُُٗت ؾببا الضًن ازخالٝ ًجٗل وؤال ال٣غبى ٦ظوين وبخؿاجهم بغىم ٌؿخد٤

ًلها الهبت نا ًخٗل٣او بابحو ٞو  ُٞه وؾا١ للمكغ٦حو الهضًت باب والشاني اإلاكغ٦حو، من الهضًت ٢بى٫ن باب: ألاو٫ن بمىيٖى

ض، ظاء٥ وبطا الجمٗت ًىم جلبؿها الخلت ىظو ابخ٘  للنني ٣ٞا٫ جبإ عظل ٖلى خلت ٖمغ عؤي: ٢ا٫  ٖمغ ابن خضًض  الٞى

 ٠ُ٦ ٖمغ ٣ٞا٫ بدلت مجها ٖمغ بلى ٞإعؾل بدلل مجها  هللا عؾى٫ن ٞإحي(.  آلازغة في له زال١ ال من ىظا ًلبـ بنما)  ٣ٞا٫
ها لم بني: ) ٢ا٫ ٞحها؟ ٢لذ ما ٢لذ و٢ض ؤلبؿها

َد
٨ ؿُث

ْن
 ٢بل م٨ت ؤىل من له ؤر بلى ٖمغ بها ٞإعؾل(. ج٨ؿىىا ؤو جبُٗها لخلبؿها، ؤ٦

.   (ٌؿلم ؤو

.  ٣ًاجل لم ومن ٢اجل من خ٤ في ٖامت ٞةجها اإلانهي الخىاصص ٌؿخلؼم ال وؤلاخؿاو والهلت البر ألو وطل٪

لت بش ِلى الخث -ه : مؽشن مً ولى اللشابت ـو

 مهغا اإلاؿلم ٚحر الُٝغ ٧او ولى ختى اإلاٗغوٝ اؾخمغاع وؤوظب صًنا اإلاسخلٟحو بحو ال٣غابت نالث ؤلاؾالم ٣ًُ٘ لم
  لهما وؤلاخؿاو اإلاٗغوٝ خ٤ ٌؿ٣ِ ال الىلض قغ٥ بضٖىتهما اإلاكغ٦حو الىالضًن َاٖت ٖن النهي وؤو للكغ٥ ٚحرو صاٖىة ٖلى

     ١٥: ل٣ماو

ن  بو: ٢لذ  هللا عؾى٫ن ٞاؾخٟخِذ  هللا عؾى٫ن ٖهض في مكغ٦ت وهي ؤمي ٖلي ٢ضمذ: ٢الذ  ب٨غ ؤبي بنذ ؤؾماء ٖو

ل عاٚبت وهي ٢ضمذ ؤمي .   ؤم٪ نلي نٗم  :٢ا٫ ؤمي؟ ؤٞإنِم

ؿخٟاص ؿخنبِ اإلاؿلمت، جىنل ٦ما وندىو اإلاا٫ من جىنل ال٩اٞغة الغخم ؤو الخضًض من َو  ألاب ن٣ٟت وظىب منه َو

ُه مؿلما، الىلض ٧او وؤو ال٩اٞغة وألام ال٩اٞغ .  الهضنت ػمن في ومٗاملتهم الخغب ؤىل مىاصٖت ٞو

                                                                                                                                                                                           
( 3517)رتفع رواه أبو داود فً اللباس، باب لبس الم 1
( 4515)رواه مسلم فً فضائل سعد بن معاذ  2
رواه البخاري معلقا فً كتاب الهبة وفضلها، باب قبول الهدٌة من المشركٌن، ورواه بسنده مطوال فً الزكاة باب خرص  3

 (.4230)ومسلم فً معجزات النبً ( 1411)التمر 
(. 9/ 19)المفهم لما أشكل من تلخٌص كتاب مسلم  4
 (.2476)البخاري فً كتاب الهبة وفضلها، باب الهدٌة للمشركٌن رواه  5
. 233/ 5فتح الباري البن حجر  6
ومسلم  ( . 5634)، وكتاب األدب، باب صلة المرأة أمها ولها زوج (2477)فً كتاب الهبة وفضلها باب الهدٌة للمشركٌن  7

(. 5634)واألوالد والوالدٌن ولو كانوا مشركٌن فً كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربٌن والزوج 
. 234/ 5فتح الباري البن حجر  8
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 ظابغ ٖن حهىصي، ظناػة ٧انذ وبو اإلاُذ ملت ٖن النٓغ بٌٛ الجناػة مغوع ٖنض بال٣ُام ؤصخابه  الغؾى٫ن ؤمغ ل٣ض

ن ٢ا٫ ٖجهما هللا عضخي هللا ٖبض بن غَّ ن بنا مَد
ٌة
 عؤًخم بطا   :٢ا٫ حهىصي ظناػة بجها هللا عؾى٫ن ًا ٣ٞلنا به، و٢منا  النني لها ٣ٞام ظناػة

حرو اإلاؿلم بحو الٟغ١ن ٌٗخبر ولم  ٣ٞىمىا الجناػة  ؤلِؿذ  : ب٣ىله لحهىصي بإجها ؤزبرو من ؤظاب ولظل٪ اإلاىث ظال٫ في  ٚو

.   نٟؿا؟

: اإلاعلم لغير الجىاس حلىق  زبىث -و

 ،36: النؿاء حٗالى ٢ىله في ٦ما بطاًخه ؤنىإ ٧ل وجغ٥ الجاع بلى ؤلاخؿاو بلى الضاُٖت اإلاخًاٞغة النهىم وعصث ل٣ض

و ًإمن ال من الجنت ًضزل ال :  و٢ىله.   ظاعو ًاطي ٞال آلازغ والُىم باهلل ًامن ٧او من : النني و٢ى٫ن ه ظاعُث
َد
.   بىاث٣

ذ ؤبي خضًض في ٦ما ؤلاًماو م٣خًُاث من وظٗله الجاع بة٦غام  وؤمغ بل  ُٖناي وؤبهغث ؤطناي ؾمٗذ: ٢ا٫ قٍغ

 يُٟه ٞل٨ُغم آلازغ والُىم باهلل ًامن ٧او ومن ظاعو، ٞل٨ُغم آلازغ والُىم باهلل ًامن ٧او من  ٣ٞا٫   النني ج٩لم خحو

   ٖلُه نض٢ت ٞهى طل٪ وعاء ٧او ٞما ؤًام زالزت والًُاٞت ولُلت ًىم  ٢ا٫ هللا؟ عؾى٫ن ًا ظاثؼجه وما ٢ا٫ ظاثؼجه،

 وال٣ٍغب والًاع والناٞ٘ والبلضي والٍٛغب والٗضو والهض٤ً والٟاؾ٤ والٗابض وال٩اٞغ اإلاؿلم ٌكمل الجاع واؾم

.   وألابٗض صاعا وألا٢غب وألاظنني

 ؤُُٖخه اخخاط وبو ٖضجه مغى وبو ؤٖنخه اؾخٗان٪ وبو ؤ٢غيخه اؾخ٣غي٪ بو ؤنه الجاع خ٣ى١ن ٖض في وعص ومما
خه مهِبت ؤنابخه وبو ىنِخه زحر ؤنابه وبو ٖلُه ٖضث اٞخ٣غ وبو  بالبناء ٖلُه حؿخُُل وال ظناػجه اجبٗذ ماث وبطا ٍٖؼ

ذ ٖنه ٞخذجب ذ جاطًه وال بةطنه بال الٍغ  وال ؾغا ٞإصزلها جٟٗل لم وبو له ٞإىض ٞا٦هت اقتًرذ وبو له، حٛٝغ ؤو بال ٢ضع٥ بٍغ

  ...ولضو بها لُُٛٔ ولض٥ بها جسغط

 ٞإجاو ٞمغى  النني ًسضم حهىصي ٚالم ٧او  ٣ٞض حهىصًا ٧او ولى الجاع خ٤ ٖلى الناؽ ؤخغم  الغؾى٫ن ٧او و٢ض

؟: له ٣ٞا٫ عؤؾه ٖنض ٣ٞٗض ٌٗىصو  النني مْن   النني ٞسغط ٞإؾلم  ال٣اؾم ؤبا ؤَ٘ له ٣ٞا٫ ٖنضو وىى ؤبُه بلى ٞنٓغ ؤؾلِم

.  الناع من ؤن٣ظو الظي هلل الخمض ٣ًى٫ن وىى

ُه  وػٍاصة ؤلاؾالم مداؾن بْهاع ُٞه ألو له، ظاعا الظمي ٧او بطا ؾُما وال الظمت ؤىل ُٖاصة ظىاػ: ألاخ٩ام من ٞو

بىا بهم الخأل٠ ُخه لخا٫ الخا٦م وج٣ٟض ؤظحرا، ؤو زاصما اإلاؿلم ٚحر اجساط ومكغوُٖت.  ؤلاؾالم في لحٚر  ٚحر من ولى ٖع
. اإلاؿلمحو

 

                                                           
 (.1249)رواه البخاري فً الجنائز، باب من قام لجنازة ٌهودي،  1
(. 1250)رواه البخاري فً الجنائز، باب من قام لجنازة ٌهودي  2
( 4890)رواه البخاري فً كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء  3
 (.66)رواه مسلم فً كتاب اإلٌمان، باب بٌان تحرٌم إٌذاء الجار  4
، ومسلم فً اإلٌمان باب الحث (5672)رواه البخاري فً كتاب األدب، باب من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌكرم جاره  5

(. 69)على إكرام الجار والضٌف 
( 108/ 22)البخاري ، عمدة القاري شرح صحٌح (441/ 10)ابن حجر  -فتح الباري  6
 .446/ 10فتح الباري البن حجر  7
(. 1290)رواه البخاري فً الجنائز، باب إذا أسلم الصبً فمات هل ٌصلى علٌه  8
. 175/ 8عمدة القاري شرح صحٌح البخاري  9
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ْ -ػ :  وغيرهم اإلاعلمين بين اإلاالي الخّامل حؽَش

 ىظا زبذ و٢ض ؤلاؾالم، الٗا٢ضًن قغوٍ من ولِـ ٣ِٞ اإلاؿلمحو بحو ًدهغ ال اإلاالي الخٗامل ألو... وؤلاظاعة ٧البُ٘

ه  هللا عؾى٫ن جىفي : ٢الذ ٖجها هللا عضخي ٖاجكت ٖن نٟؿه،  الغؾى٫ن من الخٗامل  ناٖا بشالزحو حهىصي ٖنض مغىىنت وصٖع

.  قٗحر من

ه وصٞ٘ مضاًنت منه الكٗحر بكغاء حهىصي من الاؾخضانت بلى  النني ٞلجىء  الضاثن الحهىصي ٢بل من م٣بىيا عىنا صٖع
 ٧الغبا، اإلاؿلمحو ٖنض مدغمت ؤقُاء من ؤمىالهم في ًضزلىنه ما م٘ اإلاؿلمحو ٚحر م٘ اإلاالي الخٗامل مكغوُٖت ؤنل ٖلى ًض٫

.  يغوعة ؤو بداظت مكغوٍ ٚحر ابخضاجي ؤنلي وخ٨م

ٌ  -ح : معلمين غير مْ جحالفاث في الذخى

 ًض٫ وىظا ٢َغل، خل٠ في ب٨غ بنى صزل خحو في  مدمض خل٠ في زؼاٖت صزى٫ن ٖلى الخضًبُت نلر بنىص ؤخض نو
حو ٢ًِخحو ٖلى : ٦بًر

 ٌٗخضي من ٧ل ومجابهت ٖجهم الضٞإ ال٣ٗض بم٣خطخى ًلتزمىون اإلاؿلمحو ٚحر م٘  خلٟاء ٩ًىنىا ؤو اإلاؿلمحو ٢بى٫ن ألاولى

. م٨ت ٞخذ في اإلاباقغ الؿبب اإلاٗاىضة من البنض ىظا ٧او و٢ض ٖلحهم

 ؤو ٖاظلت مهلخت من وال٣ٗض الخل ؤىل ًغاو ما بدؿب البنىص مخٗضص نلر ٣ٖض في اإلاؿلمحو صزى٫ن ظىاػ: الشاني
 ٦دؿلُم بالكٕغ بزال٫ ْاىغو ما جخًمن ٢ض التي البنىص آخاص بلى ال الاجٟا٢ُت وؤىضاٝ البنىص ظملت بلى النٓغ وؤو آظلت

. اإلاكغ٦حو من ؤىلهم بلى ؤلاؾالمُت بالضولت اإلالخد٣حو اإلاؿلمحو

ت العىت خالٌ مً ؤلاظالمي اإلاجخمْ في اإلاعلمين غير حلىق  : الىبٍى

:  ًلي ما مؿاإلاحو اإلاؿلمحو م٘ ٌِٗكىون الظًن اإلاؿلمحو ٚحر بها ًخمخ٘ التي الخ٣ى١ن بحو من نظ٦غ ؤو ًم٨ن ؾب٤ مما

ت -ؤ خلاد حٍش : والخذًً الِا

خه ًخمخ٘ ؤو خ٣ه من ٞةو مؿخإمنا بالصنا صزل ؤو طمُا اإلاؿلم ٚحر ٧او وؾىاء  جم اإلاؿلمحو م٘ ال٣ٗض ألو الضًنُت بدٍغ
 واظباتهم من جب٣ى لئلؾالم بلحهم اإلاؿلمحو صٖىة ٧انذ وبو ؤلاؾالم، صزى٫ن ٖلُه ٌكتٍر ولم صًن من ٖلُه ٧او ما ٖلى بناء

ُت .  الكٖغ

 ؤمىالهم ٖلى  هللا عؾى٫ن النني مدمض وطمت هللا ظىاع وخاقُتها ولنجغاو «: نجغاو ؤىل بلى  النني ٦خاب في ظاء
اثبهم   وملتهم وؤعيهم وؤنٟؿهم كحرتهم وقاىضىم ٚو  من ؤؾ٠٣ ٌٛحر ال ٦شحر، ؤو ٢بُل من ؤًضحهم جدذ ما و٧ل وبُٗهم، ٖو
 ًُإ وال ٌٗؿغوو وال ًسؿغوو وال ظاىلُت صم وال صنُت ٖلُه ولِـ ٦هانخه، من ٧اىن وال عىبانِخه، من عاىب وال ؤؾ٣ُٟخه

ئت، منه ٞظمتي ٢بل طي من عبا ؤ٧ل ومن مٓلىمحو، وال ْاإلاحو ٚحر النَّه٠ ٞبُجهم خ٣ا مجهم ؾإ٫ ومن ظِل، ؤعيهم  وال بٍغ

                                                           
(. 2759)والقمٌص فً الحرب  رواه البخاري فً الجهاد والسٌر، باب ما قٌل فً درع النبً 1

إنما رهن عند الٌهودي حذراً من مسامحة المسلمٌن : درعه ٌهودٌا فً وجود المسلمٌن قال القرافً عن وجه ارتهان الرسول 
أو إبرائهم وهو ٌدل على جواز الشراء بالنسٌئة وعلى جوازه فً الدٌون وعلى جواز معاملة أهل الذمة وإن كانت أموالهم ال 

. 8/75رة الذخً.  تخلو عن ثمن الخمور والربا
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لى آزغ، بٓلم عظل مجهم ًازظ  ما بإمغو هللا ًإحي ختى ؤبضا  هللا عؾى٫ن النني مدمض وطمت هللا ظىاع ال٨خاب ىظا في ما ٖو
.  « بٓلم مش٣لحو ٚحر ٖلحهم ما وؤنلخىا نصخىا

ن ٨م ٖو  ًٟختو وال ٢ُمخه ؤو صًناعا خاإلات ؤو  خالم ٧ل من ًإزظ ؤو بالُمن ظبل بن مٗاط بلى  عؾى٫ن ٦خب: ٢ا٫ الخَد

.   حهىصًخه ٖن حهىصًا

:  وئٌهاسها الذًيُت الؽّائش ئكامت -ب

( . للمؿلمحو مهغا لِؿذ التي) بهم الخانت اإلاىاَن في وبْهاعىا الضًنُت قٗاثغىم ب٢امت لهم ًجىػن

 ٞمىي٘ وبْهاعىا اإلاٗابض زاعط ب٢امتها وؤما باجٟا١، مٗابضىم صازل قٗاثغىم ٣ًُمىا ؤو ٞلهم اإلاؿلمحو ؤمهاع في ؤما

. ألامت ٖلى الٗاثضة واإلاٟؿضة باإلاهلخت لخٗل٣ه نٓغ

هاع طل٪ في ٧او بطا اإلاٗابض زاعط بْهاعىا لهم ٞلِـ  بحو والٟخنت الايُغاب وزكُت  ؤلاؾالم بكٗاثغ اؾخسٟاٝ ؤلْا
.  اإلاٟؿضة، وصعء اإلاهلخت مغاٖاة ُٞه اإلان٘ ٞهظا ٖمىما، اإلاجخم٘ ؤٞغاص بحو ؤو اإلاؿلمحو

اث الخمخْ حم -ط : الشخفُت بالخٍش

 مٗاملت ٌٗامل ؤنه ٦ما ٚحرو، بها ًخمخ٘ التي اإلاىاَنت خ٣ى١ن ب٩امل ًخمخ٘ صولتهم ْل في اإلاؿلمحو م٘ ٌِٗل الظي بو

اصلت خؿنت مت ٖو ض ٞٗن اإلاٗجى، ىظا لخا٦ض جترين ؤلاؾالمُت الخىظحهاث ظاءث ولظل٪. ْلم وال ٞحها ظىعن ال و٦ٍغ ُ٘ بن ٍػ : ٢ا٫ ٞع

ن : هللا عؾى٫ن ٢ا٫
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:  الخّلُم حم -ص

حرىا اإلاضاعؽ ًنكئىا ؤو ٞلهم ؤزغي، ٖلىم حٗلم ؤو صًجهم بخٗلم ألامغ حٗل٤ ؾىاء ٤ ؤوالصىم لخٗلُم ٚو  يىابِ ٞو

. البلض ؾلُاث جهضعىا منٓمت

 من بضع ؤؾغين  الغؾى٫ن اؾخٗمل و٢ض مسخلٟت، ٖلىم من بالضًن له ٖال٢ت ال ُٞما اإلاؿلمحو ؤوالص ٌٗلمىا ؤو مان٘ وال
. ٞضائهم م٣ابل اإلاؿلمحو ؤوالص حٗلُم في اإلاكغ٦حو

                                                           
الخراج للقاضً أبً ٌوسف ، تحقٌق طه عبد الرإوف سعد وسعد حسن محمد، المكتبة . 5/485دالئل النبوة للبٌهقً   1

 85، ص 1420األزهرٌة للتراث، 
. 197/ 1كتاب الخراج لٌحٌى بن آدم   2
وهو ما ٌجعل الحكم المنقول عنهم محل نظر   لٌس فً المنع الذي نقل عن الفقهاء دلٌل صرٌح من القرآن أو عن الرسول  3

واجتهاد وقابل للتغٌر تبعا للزمان والمكان والظروف والمآل والمصلحة وال ٌتوقف عند هذا الحكم المنقول مع تغٌر ظروف 
ر لمحمد بن ٌنظر السٌر الكبً. الناس وأحوالهم، وغاٌة ما وقع التعلٌل به هو منع تشبههم بالمسلمٌن فٌما ٌكون فٌه معنى العز

. 1/137الحسن الشٌبانً 

سموهم وال تكنوهم، وأذلوهم » : فً أهل الذمة  قال رسول هللا : وربما استدل بعضهم على ذلك بحدٌث ضمرة بن حبٌب قال
، بٌنما رواه أبو 50/ 3( 996)رواه ابن المقرئ فً معجمه « وال تظلموهم، وإذا جمعتكم وإٌاهم طرٌق فالجإهم إلى أضٌقها 

، (11460)، وكذا المتقً  الهندي فً كنز العمال ( .40301)م األصبهانً فً أخبار أصبهان موقوفا من قول عمرنعً
(. 30372)والسٌوطً فً جامع األحادٌث 

. 8/527، المغنً البن قدامة 4/257، مغنً المحتاج 7/113انظر مذاهب الفقهاء فً المسؤلة بدائع الصنائع للكاسانً   4
،  1/203، الخراج لٌحٌى بن آدم 9/205، السنن الكبرى للبٌهقً (2654)سنن أبً داود   5
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: الىٌائف جىلي حم  -ه

اث٠ جىلي ؤو ألانل  وؤصاء لخدمل ؤىال ٩ًىون الظي للصخو الضولت ؾلُاث من ًهضع ج٩ل٠ُ الضولت في الٗامت الْى
 وزضمت ألامانت وؤصاء واإلاؿاولُت الخاظت ج٣خًُه ج٩ل٠ُ هي بل مىاَن، ؤو ٞغص ل٩ل زابخا خ٣ا لِؿذ ٞهي الىُْٟت، جل٪

. الٗامت اإلاهلخت

 اإلاؿلمحو بحو وال٣ًاء ٧الخالٞت ؤلاؾالم إلاخىلحها اقتٍر للمؿلمحو الٗامت باإلاهلخت مخٗل٣ت الىُْٟت ٧انذ ٞةطا
 ؤنٟؿهم اإلاؿلمحو من ٨ٞشحر بها، لل٣ُام ؤىال مؿلم ؤي ولِـ بل مؿلم، ٚحر بها ٣ًىم ؤو ًم٨ن ال بط والخغب، الضٞإ وبماعة

ٟاء ٚحر
ْن
اث٠ ىظو إلاشل ؤىال ولِؿىا ؤمناء وال ؤ٦  وال٣ضعة والٗضالت ٧الٗلم ال٨ما٫ نٟاث ٞحها اقتٍر ولظل٪ الخؿاؾت، الْى

غ ال ىظو ؤو ق٪ وال وال٨ٟاًت، . ظمُٗا حٗمهم وال الناؽ بٌٗ في بال جخٞى

اث٠ بٌٗ جذجب ؤو الُبُعي ٞمن  ؤي خ٤ ومن وخماًتها، ال٣ُٗضة بإمغ الكضًض العجباَها اإلاؿلمحو ٚحر ٖلى الْى

اث٠ جىلي ؤمغ في حكضص ؤو ؾلُت ؤو صولت . والؿُاصة ألامن وخٟٔ البلض لخماًت الضولت في اإلامحزة الْى

اث٠ ؤما حرىا والخٗلُم ٧اإلصاعة الٗاصًت الْى  ًخىالىا ؤو من مان٘ ٞال والش٣ت والضعاًت ال٨ٟاءة ٖلى ٣ِٞ ٌٗخمض مما ٚو
اًا الخا٦م بحو وؾِ وىى جنُٟظ وػٍغ الظمت ؤىل من الخلُٟت ًخسظ ؤو ال٣ٟهاء ظىػن و٢ض اإلاؿلم، ٚحر  ٖنه ًاصي والىالة والٖغ
نٟظ ؤمغ ما مطخي ط٦غ ما ٖنه ٍو سبر خ٨م ما ٍو ٗغى الجُىف وججهحز الىالة بخ٣لُض ٍو  من ججضص وما مهم من وعص ما ٖلُه َو

 في الىػعاء بمغ٦ؼ قبُه اإلااوعصي ط٦غو الظي اإلاغ٦ؼ ٞهظا.  لها مخ٣لضا وال ٖلحها بىا٫ ولِـ ألامىعن جنُٟظ في مٗحو ٞهى....ملم
.  الىػعاء مجلـ ٖن الهاصعة ال٣غاعاث ًنٟظوون ألجهم اإلاٗانغة الؿُاؾُت ألانٓمت

اث٠ وبؾناص ش في مكهىعن ؤمغ مؿلمحو خ٩ام ٢بل من اإلاؿلمحو لٛحر الْى  ؾىاء الخ٣ب مسخل٠ في ؤلاؾالمي الخاٍع
 ج٣ٍغب صعظت بلى ألامغ طل٪ في بًٗهم وبالٜ بل بٗضىم، من ظاءوا الظًن والىالة بالخ٩ام ؤم الغاقضًن بالخلٟاء ألامغ حٗل٤

با ج٣بل ال التي الشابخت ألامىعن ٞمن. واإلاؿاولحو الخ٩ام من الخٓىة ونُله الضولت ٖلى زُغا ٌك٩ل من  الٗما٫ ٖضص ٦ثرة ٍع
حو . ؤلاؾالمُت الضولت في اإلاؿلمحو ٚحر من واإلاخهٞغ

: الخالـت

حرىم اإلاؿلمحو بحو الٗال٢ت بُبُٗت ًخٗل٤ مما جٟهُال مؿاثلها جناولنا التي اإلاباخض جل٨م زال٫ من  في ؾىاء ٚو
 الضولت لهم وصانذ ومنٗت ٢ىة طوين ٞحها ناعوا التي اإلاضًنت في ؤو مؿخًٟٗت ؤ٢لُت اإلاؿلمىون ُٞه ٧او الظي اإلا٩ي اإلاجخم٘

 اإلاباصت جل٪ اإلاؿلمىون و٦غؽ مسالُٟه م٘ حٗامله في الؿامُت واإلاباصت الٗض٫ ظؿض الغؾى٫ن ٞةو ٖضوىم من وجم٨نىا
اء، ٢بل الًٟٗاء خ٣ى١ن وخٟٓىا الىا٢٘ ؤعى ٖلى وال٣ُم ت اإلاناوثىون ٌٗٝغ لم بل ألا٢ٍى  ؤ٢ىامهم بحو ختى ٦غامت وال خٍغ

ىىا التي ٦خل٪ ملتهم ٖلى ومن ت بالٗض٫ والكٗىعن الٗاصلت اإلاماعؾاث وبخل٪ واإلاؿلمحو، ؤلاؾالم ْل في ٖٞغ  ىظا وظض والخٍغ

٣ه الضًن  الضًن ا=ىظ خملت وبزالم ونض١ الُُبت وال٩لمت الخؿنت ال٣ضوة ٍَغ٤ ٖن ألاعى ؤىل من اإلاالًحو ٢لىب بلى ٍَغ
. ؤظمٗحو وؤصخابه آله مدمض ٖلى وؾلم هللا ونلى وؤٖلم ؤٖلى وهللا.الخالض

:  البحث مشاحْ أهم

. بحروث الٗلمُت، ال٨خب صاع ،(450) إلااوعصي الخؿن ألبي  الضًنُت والىالًاث الؿلُانُت ألاخ٩ام  -1

                                                           
. 29األحكام السلطانٌة للماوردي ص  1
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 بخُاء صاع  ٢مداوي، الهاص١ مدمض:  جد٤ُ٣ ب٨غ، ؤبى الجهام الغاػين ٖلي بن ؤخمض للجهام ال٣غآو ؤخ٩ام  -2

 1405 ، بحروث  -الٗغبي الترار

ت ألازال١  -3 ت الؿُاؾُت الهغاٖاث في النبٍى . ًا٢ىث مؿٗض إلادمض والٗؿ٨ٍغ

 .1415 والنكغ، للُباٖت ال٨ٟغ صاع. الكن٣ُُي ألامحو إلادمض بال٣غآو ال٣غآو بًًاح في البُاو ؤيىاء 

. الٗلمُت ال٨خب صاع ،(356) البٛضاصي ال٣الي ال٣اؾم بن بؾماُٖل ٖلي ألبي الٗغب لٛت في ألامالي  -4

 .الٗلمُت ال٨خب صاع اإلانهىع، زلُل جد٤ُ٣ ،(684) ال٣غافي الضًن لكهاب الٟغو١ ؤنىاء في البرو١ ؤنىاع  -5

. الٗغبي ال٨خاب صاع ،587à) ال٩اؾاني الضًن لٗالء الكغاج٘ جغجِب في الهناج٘ بضاج٘  -6

غ غ الخدٍغ . 1420 الٗغبي، الترار ماؾؿت ،(1393)ٖاقىعن بن الُاىغ مدمض للكُش والخنٍى

م ال٣غآو مؼاًا بلى الؿلُم ال٣ٗل بعقاص) الؿٗىص ؤبي جٟؿحر   -7  .بحروث الٗغبي، الترار بخُاء صاع ،( ال٨ٍغ

غ بن إلادمض( البُاو ظام٘) الُبرين جٟؿحر  -8 . الغؾالت ماؾؿت ،(310) الُبرين ظٍغ

. الؿنت م٨خبت ىاعوو، الؿالم لٗبض ىكام ابن ؾحرة تهظًب  -9

ني ال٣غآو ألخ٩ام الجام٘  -10 . الٍغاى ال٨خب، ٖالم البساعي، ؾمحر ىكام جد٤ُ٣  لل٣َغ

ت اإلا٨خبت مدمض، خؿن وؾٗض ؾٗض الغئٝو ٖبض َه جد٤ُ٣ ًىؾ٠، ؤبي لل٣اضخي الخغاط  -11 .   للترار ألاػىٍغ

 .ؤلاؾالمُت ال٨خب صاع ،(581) الؿهلي الغخمن ٖبض ال٣اؾم ألبي ألان٠ الغوى  -12

 .ؤلاؾالمي اإلا٨خب الجىػٍت، ٢ُم البن اإلاٗاص ػاص   -13

 . الخلني البابي مهُٟى. الهنٗاني بؾماُٖل بن إلادمض الؿالم ؾبل  -14 

 بن إلادمض واإلاٗاص اإلابضؤ في وؤخىاله وؤٞٗاله نبىجه وؤٖالم ًٞاثله وط٦غ الٗباص زحر ؾحرة في والغقاص الهضي ؾبل  -15

لى اإلاجلـ نكغ. الكامي الهالخي ًىؾ٠ . 1997. بمهغ ؤلاؾالمُت للكاوو ألٖا

.  1420 الباػ، صاع م٨خبت البحه٣ي، ب٨غ ألبي ال٨برين الؿجو  -16

ت الؿحرة  -17 بر صعوؽ  -النبٍى . الهالبي لٗلي -الضولت وبناء ألامت جغبُت في ٖو

. 1422 الغقض، م٨خبت ببغاىُم، بن ًاؾغ جمام ؤبي جد٤ُ٣ بُا٫، بن زل٠ بن ٖلي الخؿن ألبي البساعين صخُذ   -18

 ،3ٍ بحروث، الُمامت، ٦شحر، ابن صاع البٛا، مهُٟى به اٖخجى: البساعين بؾماُٖل بن إلادمض البساعين صخُذ  -19
1407 

  بحروث ـ الجضًضة ألاٞا١ صاع+  بحروث الجُل صاع الدجاط، بن إلاؿلم مؿلم صخُذ  -20

 الٗلمُت ال٨خب صاع ٖمغ، مدمض مدمىص هللا ٖبض جد٤ُ٣ الُٗجي، الضًن لبضع ال٣اعين ٖمضة   -21

 نكغ ، الضًن ُٖٓم مدمض جد٤ُ٣  ،(783) ألانهاعين خضًضة بن ٖلي بن مدمض هللا ٖبض ألبي اإلاطخيء اإلاهباح  -22
.  ىـ1405  بحروث ال٨خب، ٖالم
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ت اإلا٨خبت مدمض، خؿن وؾٗض ؾٗض الغئٝو ٖبض َه جد٤ُ٣ ، ًىؾ٠ ؤبي لل٣اضخي الخغاط  -23 . 1420 للترار، ألاػىٍغ

اء ؤبى) آصم بن لُدحى الخغاط  -24  نكغ( ىـ203: اإلاخىفى) ألاخى٫ن ال٩ىفي بالىالء، ال٣غشخي ؾلُماو بن آصم بن ًدحى ػ٦ٍغ
. 1384 الشانُت،: الُبٗت وم٨خبتها، الؿلُٟت اإلاُبٗت
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ْ ئحشاءاث ا في الذظخىسٍت والخّذًالث اللىاهين حؽَش  ملاسهت دساظت:  والّشاق ماليًز
  الىىسدي صاده أهشم

.  الّشاق هىسدظخان في دهىن محافٍت اظخئىاف محىمت في كمائي ومحلم/ اإلالاسهت اللىاهين في ماحعخير

 

 

 

  اإلالخق

ُٗت الؿلُت جدبٗها التي ال٣انىنُت ؤلاظغاءاث الضعاؾت ىظو جدناو٫ن        ا من ٧ل في وال٣غاعاث ال٣ىانحو إلنضاع الدكَغ  مالحًز

 الدكابه ؤوظه بُاو ىى الضعاؾت، ىظو من والٛغى. ٞحهما الضؾخىعن لخٗضًل بجباٖها ًخم التي ؤلاظغاءاث و٦ظل٪ والٗغا١،

 اؾخسضم طل٪ جد٤ُ٣ ؾبُل وفي. نٓام ٧ل في ال٣ىة ن٣اٍ من الاؾخٟاصة بهضٝ ، البلضًن ل٨ال ال٣انىني النٓام بحو والازخالٝ
 ال٣انىنحو، النٓامحو بحو وازخالٝ حكابه ؤوظه وظىص: وهي بندُجت البدض وؤزخخم. واإلا٣اعون الن٣ضي، الخدلُلي، اإلانهج الباخض

 النٓام نالر في ٧او وألا٢ىين الغاجر الجانب ٞةو الازخالٝ، ؤوظه وبسهىم. الازخالٝ من ؤ٦ثر بُجهما الخ٣اعب ل٨ن
 آلازغ ىى الٗغاقي اإلاكٕغ ل٨ن اإلاجالحو، ىظًن في الٗغاقي اإلاكٕغ من الاؾخٟاصة اإلاالحزين اإلاكٕغ بةم٩او وى٨ظا الٗغاقي، ال٣انىني

.  ٢لُلت ٧انذ وبو الجىانب بٌٗ في اإلاالحزين اإلاكٕغ من الاؾخٟاصة ٌؿخُُ٘

٘، بظغاءاث،: اإلاٟخاخُت ال٩لماث ا، حٗضًالث، حكَغ .       والٗغا١ مالحًز

Abstract 

This study deals with the legal procedures followed by the legislative authority for the issuance 

of laws and decisions in both Malaysia and Iraq, as well as the procedures to be followed to 

amend the constitution in them. The purpose of this study is to show the similarities and 

differences between the legal systems of both countries in these two aspects, with the aim to 

benefit of the strengths of each system. In order to achieve this, the researcher used analytical, 

critical, and comparative methods. Search concludes with the outcome which is: The existence of 

similarities and differences between these two legal systems, but the convergence between them 

more than the difference. Regarding the differences, the likely side and the strongest was in favor 

of the Iraqi legal system, but the Iraqi legislature is also able to take advantage of the Malaysian 

legislator in a few aspects. 

Key words: procedures, legislation, amendments, Malaysia, and Iraq. 

 

 اإلالذمت

ت ال٣انىنُت اإلاىايُ٘ يمن من الضؾخىعٍت الخٗضًالث بظغاء مىيٕى ٌٗخبر ت، اإلاهمّن  بظغاء ٦ُُٟت ًدناو٫ن ل٩ىنه والخٍُى
ن ٧ىنه من جإحي بلض ٧ل في و٢ضؾِخه الضؾخىعن م٩انت وبو الضؾخىع، وىى ؤال البالص، في ٢انىنُت وز٣ُت ؤىم ٖلى الخٗضًالث  ٌٗضُث

٤ التي ألازغين ال٣ىانحو ظمُ٘ ٖلى الؿمى نٟت له ؤي البلض، في ٢انىنُت ؾلُت ؤٖلى لُه،. الضولت في جُبّن  ٖلى الخٗٝغ ٞةو ٖو
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٘ آزغ، ظانب من. الخانت ؤىمُخه له( الضؾخىعن) الىز٣ُت ىظو حٗضًل ٦ُُٟت  ل٩ىون خُىي، مىيٕى آلازغ ىى ال٣ىانحو حكَغ
 الغقيّنن مضي ٨ٌٗـ ٦ما اإلاسخلٟت، بمجاالجه اإلاجخم٘ ًنٓم الظي ٞهى ومؿخ٣بلهم، الُىمُت اإلاىاَنحو بدُاة ًخٗل٤ ال٣انىون
م لُه،. اإلاجخم٘ بلُه ونلذ التي والخًاعة والخ٣ضّن ٘ بظغاءاث ٖلى الخٗٝغ ٞةو ٖو . جبحو ٦ما الخانت ؤىمُخه له ال٣ىانحو حكَغ

ن
ً
ت ألىمُت ونٓغا ت ال٣ىانحو ٖلى اَإل وله ٖغاقي الباخض و٧ىون اإلاىيٕى ىظا وخٍُى  في ٖلُا صعاؾاث َالب ٧او ل٩ىنه اإلاالحًز

ا،  وطل٪ بها، ٌؿتهاو ال ٞاثضة ٞحها والٗغاقي اإلاالحزين ال٣انىني النٓام بحو الخهىم ىظا في م٣اعنت صعاؾت بظغاء بإو ًغين مالحًز
نا بطا وزانت الاؾخٟاصة، بم٩انُت وبدض الازنحو بحو والازخالٝ الدكابه ؤوظه ٖلى الخٗٝغ بهضٝ  نٓام الضولخحو ٧لخا ؤو ٖٞغ

. واإلا٣اعون والن٣ضي الخدلُلي اإلانهج الضعاؾت ىظو في الباخض اؾخسضم اإلاظ٧ىعن الهضٝ ولخد٤ُ٣. ُٞضعالي نٓام ٞحها الخ٨م
م الباخض ٞةو الخٟهُل، من بصخيء اإلاىيٕى ىظا وجناو٫ن ومنا٢كت ٖغى ولٛغى  ألاو٫، في مبدشحو بلى البدض ىظا ٢ؿّن

ُٗت ؤلاظغاءاث ًدناو٫ن ا في الدكَغ ا في الضؾخىعٍت الخٗضًالث بظغاءاث الشاني، وفي. والٗغا١ مالحًز خٟغّنٕ والٗغا١، مالحًز  ٧ل ٍو

.  مُالب زالر بلى مبدض

: البحث أهمُت

ه من ظضًًضا ٧ىنه في البدض ىظا ؤىمُت ج٨من ٘ بظغاءاث ٖلى الخٗٝغ ًم٨ن به وؤو اإلاجا٫ ىظا في نٖى  ال٣ىانحو حكَغ
ا، الٗغا١ في الضؾخىعٍت والخٗضًالث  م٩امن ٖن ال٨ك٠ و٦ظل٪ مجها، الاؾخٟاصة بُٛت ٞحهما ال٣ىة مٓاو ٖلى والخُل٘ ومالحًز

. وجدؿُجها بنالخها بُٛت ٞحهما الخلل

: البحث ئؼيالُت

 لٛت ازخالٝ و٦ظل٪ الضؾخىعٍن بها ٦خبذ التي اللٛت ازخالٝ ىى خلها بلى الباخض ًغمي التي البدض بق٩الُت جخًمن
حو حو من ٧ل الخٗٝغ صوون جدى٫ن ما وىظا وز٣اٞتهم، اإلاكٖغ ن ألازغين الضولت صؾخىعن ٖلى اإلاكٖغ

ً
 من الاؾخٟاصة ٖضم ٖن ًٞال

ا بًٗهم زبراث ًً  الضؾخىعن من بالضعاؾت اإلاخٗل٣ت الجىانب بترظمت وطل٪ ؤلاق٩الُت جل٪ بػالت ٢انًضا الباخض ؾعى لظل٪ بٗ

. بُجهما والازخالٝ الاجٟا١ ظىانب ٖلى الخٗٝغ حؿهُل بُٛت الٗغاقي بالضؾخىعن وم٣اعنتها اإلاالحزين

: البحث حعاؤالث

: آلاجُت ألاظئلت ِلى ؤلاحابت ئلى الباحث ٌععى

٘ بظغاءاث بحو والاجٟا١ الازخالٝ ؤوظه هي ما -1 ت الٗغا١ في الضؾخىعٍت والخٗضًالث ال٣ىانحو حكَغ  ومالحًز

٘ بظغاءاث بحو الخٟايل ُٞهل ىى ما -2 . البلضًن في الضؾخىعٍت والخٗضًالث ال٣ىانحو حكَغ

: البحث مىهجُت

٘ في اجسظث التي لئلظغاءاث الاؾخ٣غاجي اإلانهج ٖلى ٌٗخمض ؤو الباخض اعجإي  وجدلُلها بُجها واإلا٣اعنت البلضًن، في ال٣ىانحو حكَغ

ن
ً
ن جدلُال

ً
٣ت ٢انىنُا .  الضؾخىعي في وال٠ًٗ ال٣ىة ن٣اٍ ٖلى الى٢ٝى بُٛت ن٣ضًت بٍُغ

: البحث أهذاف

 ٖن والخدغين البدض و٦ظل٪ البلضًن في الضؾخىعٍت الخٗضًالث بحو والازخالٝ الدكابه ؤوظه ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت تهضٝ

حو بٞاصة بُٛت بُجهما والخٟايل ال٣ىة ن٣اٍ  .الجانبحو من اإلاكٖغ
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ٌ  اإلابحث ْ ئحشاءاث: ألاو ا في اللىاهين حؽَش . والّشاق ماليًز

ٌ  اإلاىلب ْ ئحشاءاث: ألاو ا في اللىاهين حؽَش  .ماليًز

٘ ؾلُت ٞةو الُٟضعالي، الضؾخىعن من 44 اإلااصة بمىظب  ومجلـ ،(Yang Di-Pertuan Agong) اإلال٪ من ل٩ل مسههت الدكَغ
جي ؤو الكُىر ومجلـ ،(Dewan Rakyat) النىاب ٘ ًخم بازخهاع،(. Dewan Negara) الَى ٘ زال٫ من ال٣ىانحو حكَغ  التي اإلاكاَع

ن اإلاظ٧ىعة بمجلؿُه للبرإلااو ج٣ضم
ً
.  اإلال٪ بخهض٤ً ٌؿمى ما ؤو مىا٣ٞت م٘ آنٟا

ْ أهىاُ : اللرإلاان ِلى حّشك التي اللاهىهُت اإلاؽاَس

1. ْ  : الّامت اللاهىهُت اإلاؽاَس

٘ من النٕى ىظا      ٘ حؿمى ولهظا اإلاٗنُت، الىػاعة ؤو الىػٍغ ٢بل من ج٣ضم ٖاصة اإلاكاَع  ج٣ضًمها ًم٨ن ٦ما. الخ٩ىمُت باإلاكاَع
٘ حؿمى الخالت ىظو وفي البرإلااو، ؤًٖاء من زام ٖضص ٢بل من ًاء مكاَع  ىظو(. Private Members’ Bills) الخانت ألٖا

٘ جي بالضٞإ اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل: مشل الضولت، ؤو للمىاَنحو الٗامت اإلاهالر تهم ؤو جمـ مؿاثل جخًمن اإلاكاَع  والًغاثب الَى

حر والصخت .     طل٪ ٚو

٘ من نٕى هي: الخىىمُت اإلاؽاسَْ . أ  ًخم و٢ض ٖلحها، للمهاص٢ت الخ٩ىمت ٢بل من البرإلااو بلى ج٣ضم التي الٗامت اإلاكاَع

٘ وبسهىم. ٢ىانحو جهبذ ؤو ٢بل البرإلااو ٢بل من حٗضًلها  ج٣ضم ؤو جبضؤ ؤو ُٞجب اإلاالي، بالجانب اإلاخٗل٣ت الٗامت اإلاكاَع
 .  الخ٩ىمت ٢بل من

ْ  . ب ماء مؽاَس ٘ وهي: ألِا .  الىػعاء ؤو الخ٩ىمت ٢بل من ولِـ البرإلااو، ؤًٖاء ٢بل من ج٣ضم التي اإلاكاَع

2. ْ : الخاـت اللاهىهُت اإلاؽاَس

٘ ىظو اؾم من ًٓهغ       ت ؤو مُٗنحو، ؤشخام ٢بل من ج٣ترح ٖاصة وهي مدضص، جإزحر لها بإو اإلاكاَع  ؤو ؤٞغاص، مجمٖى

حر ن٣اباث ؤو اجداصاث، ؤو ظمُٗاث، ؤو جنُٓماث، م مُٗنحو ؤشخام جساَب ٖاصة ؤجها ٦ما.  طل٪ ٚو
ّن
 مٗحو، مجا٫ وجنٓ

م اإلادامحو ًساَب ٞهى اإلاداماة، ٢انىون ٦مكغوٕ
ّن
نٓ لُه، اإلاداماة، مجا٫ ٍو .  ٣ِٞ اإلادامحو بُب٣ت مدهىعن ؤزغو ٞةو ٖو

3. ْ ٘ وهي: الهجُىت أو اإلاخخلىت اإلاؽاَس  الٗامت اإلاهالر ًجم٘ ؤي للمجخم٘، الٗامت باإلاخُلباث جخٗل٤ التي اإلاكاَع
ن في والخانت ًاء ٢بل من ؤو الخ٩ىمت ٢بل من ج٣ضم وهي .واخض آو  ٘ لهظو ج٩ىون بإو ٌكتٍر ل٨ن ،-البرإلااو-ألٖا  جإزحر  اإلاكاَع

ر نٓغ بىظهت ألاٞغاص ومهالر خ٣ى١ن ٖلى م -مخدضّن
ّن
 . والكُىر النىاب مجلـ -م٣غعن ؤو مخ٩ل

                                                           
1 Hamzah, Wan Arfah & Bulan, Ramy. An Introduction to The Malaysia Legal System, 
(Malaysia : Fajar Bakti Sdn. Bhd, 4th ed, 2006),  p. 44. 
2 Hamzah, Wan Arfah, Malaysia Legal System. (Malaysia: Oxford Fajar Sdn. Bhd, 2009, 
1st ed),  p. 54. 
3  Ibid.  
4 Aun, Wu Min, The Malaysia Legal System, (Malaysia: Longman Malaysia Sdn. Bhd, 
1990, 1st ed), p111. 
5 Aun, Wu Min, An Introduction to The Malaysia Legal System, (Kuala Lumpur: 
Heinemann (Malaysia) Sdn Bhd, 1982, 3rd ed), p. 58.     
6 Aun, Wu Min, The Malaysia Legal System, (Malaysia: Longman Malaysia Sdn. Bhd, 
1999, 2nd ed), p. 222. 
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٘ ٞةو الُٟضعالي، الضؾخىعن من 67 اإلااصة ٞبمىظب        ول٨ن الكُىر، ؤو النىاب مجلـ ٢بل من ج٣ضم ٢ض ال٣انىنُت اإلاكاَع

حر الًماناث ؤو الُٟضالُت، ٢غوى ؤو بالًغاثب، اإلاخٗل٣ت  ٢بل من ج٣ضًمها ًجىػن ال 67 اإلااصة في اإلاضعظت اإلاؿاثل من طل٪ ٚو
ت الازخهاناث من حٗض وبنما الكُىر، مجلـ م ٣ِٞ والخ٩ىمت النىاب إلاجلـ الخهٍغ .  ٣ِٞ ٢بلهما من وج٣ضّن

ْ بها جمش التي اإلاشاحل : الخىىمُت اإلاؽاَس

 :زُىاث زالر جخًمن اإلاغخلت وىظو: اللرإلاان مشحلت كبل ما . أ

 اللجنت ؤو مُٗنت، خ٩ىمُت وػاعة ؤو مٗحو وػٍغ مشل، مسخلٟت ظهاث من ج٣ضم اإلا٣ترح ىظا: اللاهىن  مؽشوُ ملترح .1

٨ُت،
َد
ل
َد
 البرإلااو ٖلى ٌٗغى ؾٝى اإلاكغوٕ ؤو اإلا٣ترح ىظا ول٩ىون. اإلاجخم٘ في الخإزحر طاث اإلاضنُت الخجمٗاث ؤو اإلانٓماث ؤو اإلا

ن الخ٩ىمت ٖلُه ًهاص١ ؤو ٣ًبل ؤو ًجب ٖلُه
ً
 .مؿب٣ا

 ؾٝى اإلاٗنُت وألاظهؼة الىػاعاث ٞةو للخ٩ىمت، وج٣ضًمه اإلا٣تٕر اإلاكغوٕ بٖضاص ًخم ؤو بٗض: والاظدؽاسة اإلاىاكؽت .2
ن مهم اإلاكغوٕ ٧او وبطا الخبراء، اؾدكاعة جخم الخاالث، بٌٗ وفي. اإلا٣ترح اإلاكغوٕ خى٫ن باإلانا٢كاث جبضؤ

ً
 منا٢كخه ٞخخم ظضا

الم وؾاثل ٖبر ت ؤلٖا  مكغوٕ الى للىنى٫ن آلاعاء جباص٫ ًخم زاللها ومن الناؽ من مم٨ن ٖضص ؤ٦بر إلاكاع٦ت وطل٪ اإلاخنٖى

 .اإلاجخم٘ َب٣اث ؤٚلبُت ٢بل من ومغضخي وص٤ُ٢ مخ٩امل

٘ جغؾل الخ٩ىمت ٞةو والاؾدكاعة، اإلانا٢كت بٗض: اإلاعىدة .3 ن اإلاهمت ال٣انىنُت اإلاكاَع
ً
 ؤو الٗام اإلادامي ٢ؿم بلى ظضا

ض ًخم ل٩ي البرإلااو، في( Attorney General’s Chambers) الٗام اإلاضعي  ؤو بٗض. ؾلُمت ٢انىنُت وق٩لُت بلٛت اإلاكغوٕ حؿٍى
ن ًهبذ ٞةنه اإلاكغوٕ ٖلى الخ٩ىمت جهاص١

ً
 . البرإلااو ٖلى لٗغيه ظاىؼا

ن: اللرإلاان مشحلت  . ب
ً
 مجلسخي ل٨ال الضازلي النٓام و٦ظل٪ اإلاالحزي، الُٟضعالي الضؾخىعن من الخامـ للٟهل اؾدناصا

: الخالي الندى ٖلى وهي ، مغاخل ؤعبٗت زال٫ من ًمغ ؤو ًجب ال٣انىون مكغوٕ ٞةو ،(والكُىر النىاب) البرإلااو

 ٖلى اإلاكغوٕ ٖنىاو ب٣غاءة باإلاكغوٕ اإلاٗجي الىػٍغ ٣ًىم بط ق٩لُت عؾمُت مغخلت اإلاغخلت، ىظو: ألاولى اللشاءة .1
 حٗضًالث ؤًت بظغاء ؤو والخٟانُل اإلانا٢كاث في الضزى٫ن صوون خىله اإلاٗلىماث ؤو اإلاالخٓاث بٌٗ بُٖاء زم البرإلااو ؤًٖاء

 . ٖلُه

ر ٞحها. اإلاغاخل ؤىم من اإلاغخلت ىظو حٗخبر: الثاهُت اللشاءة .2  الٍٗغًت الخٍُى ؤو الغثِؿت اإلاباصت اإلاٗجي الىػٍغ ًىضّن
ذ ًخم اإلانا٢كت من الانتهاء بٗض. اإلاباصت ىظو جٟانُل البرإلااو ؤًٖاء ًنا٢ل بٗضىا،. للمكغوٕ ألاؾاؾُت اإلاداوعن ؤو  الخهٍى

لبُت وهي اإلاُلىبت ألانىاث ٖلى اإلاكغوٕ خهل ٞةطا البرإلااو، ؤًٖاء ٢بل من ٖلُه ًاء لٗضص البؿُُت ألٚا  الخايٍغن ألٖا

 ال-الشانُت –اإلاغخلت ىظو ؤو بالظ٦غ، والجضًغ. الشالشت اإلاغخلت بلى ًنخ٣ل ٖنضىا اإلاجلـ ؤًٖاء ٖضص بظمالي زلثي ؤو اإلاهىجحو

ن جبضؤ
ّن
 . البرإلااو ؤًٖاء ٖلى ووٕػ َب٘ ٢ض اإلاكغوٕ ٩ًىون ؤو بٗض بال

 في اإلاسخهت اللجنت بلى اإلاكغوٕ البرإلااو ًغؾل ألانىاث، من اإلاُلىب الٗضص ٖلى اإلاكغوٕ خهى٫ن بٗض: اللجىت .3
 ؤ٢ل بك٩ل ل٨ن ٖلُه، حٗضًالث بظغاء وا٢تراح اإلاكغوٕ جٟانُل منا٢كت اللجاو زال٫ من البرإلااو ؤًٖاء ٌؿخُُ٘. البرإلااو
غ ؤو مظ٦غة بخ٣ضًم -الخ٩ىمت –الىػٍغ ٣ًىم بظغاءاث، من مجها مُلىب وما اإلانا٢كت من اللجنت انتهاء وبٗض. عؾمُت  بلى ج٣ٍغ

                                                           
1 Article 67 of the Malaysia Federal Constitution. See Passing A Bill In Malaysia, Law 
Teacher Site, retrieved in 22-7-2014:http://www.lawteacher.net/constitutional-
law/essays/passing-a-bill-in-malaysia-constitutional-law-essay.php 
2 Hamzah, Wan Arfah, Malaysia Legal System. (2009). P. 55. 
3 Chapter 5, Part IV of the Malaysia Constitution. 
4 Aun, Wu Min, an Introduction to the Malaysia Legal System, (1982), p. 60.  
5 Hamzah, Wan Arfah, Malaysia Legal System. (2009). P 56. 
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. اللجنت الُه جىنلذ ما وآزغ اللجنت زال٫ من منا٢كاث من اإلاكغوٕ ٖلى ظغين ما ُٞه ًبحو ال٣انىو، مكغوٕ خى٫ن البرإلااو

 . ؤزغين مغة ظلؿاجه ٌؿخإن٠ ٞةنه اإلاظ٦غة، ٖلى البرإلااو مجلـ ناص١ ٞةطا
 لجاو ٢بل من وبنما الضاثمت، البرإلااو لجاو ٢بل من ومنا٢كخه بلُه النٓغ ًخم ال ال٣انىون مكغوٕ الخاالث، بٌٗ في        

ضص حجم ؤما. جإؾِؿها ًخم زانت ًاء ٖو  ؤما. نٟؿها اللجاو ىظو ٢بل من جدضًضىا ُٞخم اللجاو، ىظو في اإلاُٗنحو ألٖا

ب٘ التي ؤلاظغاءاث بسهىم
ّن
.  البرإلااو لجاو في جدب٘ التي لخل٪ مكابهت ٞهي اإلاكغوٕ، إلانا٢كت اللجاو ىظو في ؾخد

 اإلاغخلت، ىظو في. الشالشت ال٣غاءة جبضؤ الٗامت، مباصثه ومنا٢كت اإلاكغوٕ، مغاظٗت جمّنن ؤو بٗض: الثالثت اللشاءة .4
 مىا٣ٞت بٗض. البرإلااو  -مخدضر  –م٣غعن بطو بٗض اإلاكغوٕ، ٖلى بظغائها ًم٨ن الجؼثُت ؤو البؿُُت والخصخُداث الخٗضًالث

مغ الكُىر، مجلـ بلى اإلاكغوٕ ًغؾل ومهاص٢خه، اإلاكغوٕ ٖلى النىاب مجلـ ن اإلاظ٧ىعة الشالزت ال٣غاءاث بنٟـ ٍو
ً
 ٖنض آنٟا

 الكُىر مجلـ ؾىاءًن ؤزغين مغة النىاب مجلـ بلى ٌٗاص ٞةنه اإلاكغوٕ، من الكُىر مجلـ انتهذ وبطا. النىاب بمجلـ مغوعو

ضم زالٝ خهل وبطا. ال ؤم ٖلُه حٗضًالث بةظغاء ٢ام  ًخم طل٪ ٞةو اإلاكغوٕ، خى٫ن والكُىر النىاب مجلـ بحو مىا٣ٞت ٖو
 .   الُٟضعالي الضؾخىعن من 66/3 اإلااصة خؿب اإلاجلؿحو ٦ال ممشلي ًجم٘ مكتر٦ت لجنت ٍَغ٤ ٖن ٖالظه

ٌ الكُىر مجلـ نالخُت من لِـ ٞةنه اإلاالحزي، الُٟضعالي الضؾخىعي من 68 اإلااصة بمىظب        ٘ ٞع  ال٣انىنُت، اإلاكاَع
غ ٖضم خ٤ له ول٨ن ن ٧او بطا ٣ِٞ واخض قهغ إلاضة وجإزحرو اإلاكغوٕ جمٍغ

ً
 بطا ٣ِٞ واخضة ؾنت وإلاضة اإلاالُت، باإلاؿاثل مخٗل٣ا

ن ٨ًن لم
ً
.   اإلاؿاثل بخل٪ مخٗل٣ا

 :اإلالً مىافلت

بر البرإلااو مجلسخي زال٫ من اإلاكغوٕ مغوع بٗض       ا مل٪ بلى اإلاكغوٕ ًغؾل مجلـ، ل٩ل ٢غاءاث زالر ٖو  للخهى٫ن مالحًز

ا في اإلال٪. جهض٣ًه ٖلى ٌ نالخُت له لِـ مالحًز  بنه بط البرإلااو، زال٫ من مغّنث التي ال٣ىانحو مكغوٖاث حٗضًل ؤو ٞع
ا صؾخىعن وبمىظب ٘ ًىا٤ٞ ؤو اإلال٪ ٖلى الُٟضعالي مالحًز

ّن
ى٢  اإلاضة ىظو انتهذ ٞةطا اإلاكغوٕ، اؾخالمه من قهغ زال٫ اإلاكغوٕ ٍو

ٗخبر المخناٖه، ٢ُمت ٞال ٖلُه ًىا٤ٞ ؤو صوون ٘ جإزحر في خ٣ه ؤما ٢بله، من ٖلُه مىا٤ٞ اإلاكغوٕ ٦إو الضؾخىعن َو  ٦ما اإلاكاَع

.   الضؾخىعن من وبػالخه بلٛاثه بٗض وظىص له ٌٗض ٞلم الكُىر، مجلـ ٖلُه ىى

    :اليؽش

ن ٚحر ال٣انىون ٖلى اإلال٪ ومىا٣ٞت جى٢ُ٘        ٝ ن ال وبنما لخنُٟظو، ٧ا ضة في نكغو من بضّن ضة هي التي للضولت، الغؾمُت الجٍغ  ظٍغ

ت اللٛت ٞهي ال٣ىانحو، نكغ بها ًخم التي اللٛت بسهىم ؤما(. Federal Gazette) الُٟضعالُت حو لٛت –اإلاالحًز حو وىم اإلاالٍو  اإلاالحًز

ت، اللٛت و٦ظل٪ -ألانلُحو ت بُجهما حٗاعى خهل وبطا الانجلحًز ت، باللٛت اإلا٨خىبت ال٣انىون لنسخت ٞاألولٍى ن اإلاالحًز
ّن
 نو بطا بال

ت ؤو ٖلى ال٣انىون ٛت ألاولٍى
ّن
ت لل ش في ًنٟظ ال٣انىون ؤو بالظ٦غ، والجضًغ. الانجلحًز  نٟؿه، ال٣انىون نهىم في اإلادضص الخاٍع

ش من الخالي الُىم في ًنٟظ وب٨ٗؿه ضة في نكغو جاٍع .  الغؾمُت الجٍغ

                                                           
1  Aun, Wu Min, The Malaysia Legal System, (1999), p. 223. 
2  Aun, Wu Min, an Introduction to the Malaysia Legal System, (1982), p. 60. 
3  Hamzah, Wan Arfah & Bulan, Ramy, An Introduction to The Malaysia Legal System, 
(2006), p. 46.  
4 Article 68 of the Federal Constitution 
5 Ahmed, Sharifah Suhana, Malaysia Legal System, (Malaysia: Malayan Law Journal 
Sdn. Bhd, 1999), p.79. 
6 Hamzah ,Wan Arfah, Malaysia Legal System. (2009). pp. 57-58. 
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ْ ئحشاءاث: الثاوي اإلاىلب . الّشاق في اللىاهين حؽَش

ُٗت الؿلُت ٞةو م،2005 لٗام الجضًض الٗغاقي الضؾخىعن بمىظب        مجلؿحو من جخإل٠ 48 اإلااصة خؿب الُٟضعالُت الدكَغ

 ُٞما( Bicameral Legislature) اإلاجلؿحو بنٓام ؤزظ ٢ض الجضًض الضؾخىعن ٞةو وى٨ظا،. الاجداص ومجلـ النىاب مجلـ: وىما
ُٗت بالؿلُت ًخٗل٤ .  الدكَغ

ن ٌٗخبر الظي الاجداص، مجلـ ًسو ُٞما       
ً
ن ظؼءا

ً
ُٗت الؿلُت من ؤؾاؾُا  ىظا بإو ؤوضر الضؾخىعن ٞةو الُٟضعالُت، الدكَغ

٣ت ؤما. ألا٢الُم زاعط ج٣٘ التي اإلاداٞٓاث ممشلي و٦ظل٪ ألا٢الُم ممشلي من ًخإل٠ اإلاجلـ ن ٍَغ ت وقغوٍ ج٩ٍى  ىظا ًٍٖى
حر اإلاجلـ  النىاب مجلـ ؤو آزغ، بمٗجى. النىاب إلاجلـ وجغ٦ها الضؾخىعن الحها ًخُغ١ن ٞلم بها، اإلاخٗل٣ت الامىعن من طل٪ ٚو

 اإلاجلـ ٢انىون ٞةو بالظ٦غ، والجضًغ. ٧اٞت ظىانبه ًدناو٫ن الاجداصي للمجلـ زام ٢انىون ؾِكغّنٕ ؤًٖاثه زال٫ ومن

ٗه ًخم لم الاجداصي لُه،. آلاو لخض النىاب مجلـ ٢بل من حكَغ ُٗت الؿلُت ٌٗخبر النىاب مجلـ ٞةو ٖو  في الىخُضة الدكَغ
.  الُٟضعالي اإلاجلـ جإؾِـ لخحو الٗغا١

 ؤما البرإلااو، مغخلت ؤي ٣ِٞ البرإلااو زال٫ من ال٣انىون مكغوٕ بها جمغ التي ؤلاظغاءاث الباخض ؾُدناو٫ن اإلاُلب، ىظا في        

ن ىنا٥ ٞلِـ لظا اإلاالحزي، ال٣انىون في اإلاغخلت ىظو خى٫ن ط٦غ إلاا مكابهت ٞهي البرإلااو ٢بل ما مغخلت  ٕ ن لخ٨غاعىا صا
ً
.  مجضصا

: ٞةو الٗغاقي، النىاب إلاجلـ الضازلي النٓام بمىظب      

٘ ج٣ضًم خ٤ لهما-الخ٩ىمت –الىػعاء مجلـ و٦ظل٪ الجمهىعٍت عثاؾت مجلـ :الخىفُزًت العلىت .1  ال٣ىانحو مكاَع
،. للمجلـ الضازلي النٓام من 31 اإلااصة بمىظب النىاب مجلـ بلى

ً
٘ ؤو ٖلما  ازخهام من هي باألمىا٫ اإلاخٗل٣ت اإلاكاَع

ن الخ٩ىمت
ً
 .خهغا

ُّت العلىت .2  ا٢تراح خ٤ نٟؿه اإلاجلـ لجاو بخضي و٦ظل٪ النىاب مجلـ من ؤًٖاء لٗكغة ًجىػن :الدؽَش

٘ ٤ ال٣ىانحو، مكاَع  من ًٟهم. 16/6/2006 في ٖلُه اإلاهىث الٗغاقي النىاب إلاجلـ الضازلي النٓام من 120و 112و 87 اإلاىاص ٞو
ُٗت الؿلُت ؤو طل٪، ٘ ج٣ضًم لها لِـ الدكَغ  خ٤ لها التي الخنُٟظًت الؿلُت ب٨ٗـ ٣ِٞ، ا٢تراخها خ٤ لها وبنما اإلاكاَع

٘ ج٣ضًم  . اإلاكاَع

ؼ      
ّن
ُٗت اإلاغاخل ٖلى الباخض ؾحر٦ ٘ الدكَغ  ختى وطل٪ ألاو٫، اإلاُلب مشل-الخنُٟظًت الؿلُت-الخ٩ىمُت ال٣ىانحو إلاكاَع

 ىظو مغاخل بحو ٦بحر ازخالٝ وظىص لٗضم و٦ظل٪ اإلاالحزي، ال٣انىون بسهىم ألاو٫ن اإلاُلب في وعص ما وبحو بُجها اإلا٣اعنت ًم٨ن

٘ ٘ اإلاكاَع ُٗت الؿلُت ومكاَع .  الدكَغ

     ٘  في الضاثمت اللجاو بلى ًغؾل بضعوو الظي النىاب مجلـ عثِـ م٨خب بلى ج٣ضم ٚحرىا ؤو ٧انذ خ٩ىمُت ال٣انىنُت اإلاكاَع

خم للمكغوٕ زام مل٠ بٟخذ ج٣ىم البرإلاانُت الضاثغة. اإلاجلـ ش ع٢م بُٖاثه ٍو  اإلاسخهت الضاثمت واللجنت. به زانحو وجاٍع

                                                           
1 Kalaycioglu, Ersin, Iraq's Constitution Is Incomplete: Problems in Charter's Design 
Pose Problems for Unity, retrieved in 23-7-2014:   
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/168/36254.html 

مجلة المحقق الحلً، العدد  ،والتشريعية طبقا للدستور العراقي السلطتان القضائيةانظر الفتالوي، أحمد عبٌس نعمة ، 2
 . 97ص  م،2008السابع، 
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غ وج٣ضًم بضعاؾخه ج٣ىم اإلاكغوٕ اؾخالمه بٗض اإلاجلـ في باإلاكغوٕ ن الغثِـ م٨خب بلى ٖنه مٟهل ج٣ٍغ
ً
 حٗضًالث مخًمنا

.  م٣ترخت

: الخىىمي اإلاؽشوُ خاللها مً ًمش التي اإلاشاحل

 في الضزى٫ن صوون ألاؾاؾُت مباصثه منا٢كت وجخم ٖاصًت ٢غاءة اإلاكغوٕ ٢غاءة جخم اإلاغخلت ىظو في: ألاولى اللشاءة .1
ن ال الشانُت اإلاغخلت بلى اإلاكغوٕ ًن٣ل ول٩ي. اإلاكغوٕ جٟانُل  ؤنىاث هي والتي اإلاُلىبت ألانىاث نؿبت ٖلى خهىله من بضّن

 اإلاسخهت الضاثمت اللجنت عثِـ بلى ج٣ضًمها بغإلااني ًٖى ألي ًم٨ن ٞةنه الخٗضًالث، بسهىم. النىاب مجلـ ؤًٖاء ؤٚلبُت
ض من ألا٢ل ٖلى ؾاٖت 24 ٢بل البرإلاانُت الضاثغة ٍَغ٤ ٖن  ال٣انىون مكغوٕ بىي٘ ج٣ىم البرإلااو عثاؾت. الشانُت ال٣غاءة مٖى

،. ٖلُه الشانُت ال٣غاءة إلظغاء البرإلااو ؤٖما٫ ظضو٫ن يمن
ً
 ظمُ٘ ٖلى اإلاكغوٕ وجىػَ٘ بُب٘ ج٣ىم البرإلاانُت الضاثغة ؤو ٖلما

 . الشانُت ال٣غاءة بظغاء ٢بل البرإلااو ؤًٖاء

 اإلاكغوٕ منا٢كت جخم اإلاغخلت، ىظو في. ألاولى ال٣غاءة من ًىمحو بٗض ألا٢ل ٖلى ال٣غاءة ىظو ججغين :الثاهُت اللشاءة .2
ذ ن بنىصو ٖلى والخهٍى

ً
 اإلاُلىبت ألانىاث ٖلى اإلاكغوٕ خهل ٞةطا. اإلاىاص –البنىص ظمُ٘ من الانتهاء لخحو آلازغ جلى واخضا

 .ال٣انىنُت اللجنت وبلى اإلاسخهت، الضاثمت اللجنت بلى ًغؾل

 وجمذ الشانُت ال٣غاءة ؤزناء منا٢كتها جم التي اإلاكغوٕ ٖلى اإلا٣ترخت الخٗضًالث :اللاهىهُت واللجىت الذائمت، اللجان .3

 اإلاكغوٕ نُاٚت وبهضٝ. اإلاكغوٕ ٖلى الخٗضًالث جل٪ بةظغاء الضاثمت اللجاو ج٣ىم اإلاجلـ، ؤًٖاء ٢بل من ٖلحها اإلاهاص٢ت
به ٢انىنُت بلٛت ن وجبٍى

ً
با ن جبٍى

ً
ن ٢انىنُا

ً
 ج٣ىم طل٪ بٗض. الٛغى لهظا ال٣انىنُت اللجنت م٘ اإلاسخهت الضاثمت اللجاو ججخم٘ ؾلُما

 .  ؤزحرة ٢غاءة ل٣غاءجه اإلاجلـ ؤٖما٫ ظضو٫ن يمن اإلاكغوٕ بىي٘ -وناثبحو عثِـ  –النىاب مجلـ عثاؾت
 بنىص من بنض ٧ل ٢غاءة ًخم ٞحها الشانُت، ال٣غاءة من ؤًام ؤعبٗت بٗض ألا٢ل ٖلى ال٣غاءة ىظو ججغين: الثالثت اللشاءة .4

ذ خضة ٖلى اإلاكغوٕ  .ٖلُه والخهٍى

ْ بين الفشق          ُّت والعلىت الخىىمُت اإلاؽاَس  ًغؾلها بضوعو وىى النىاب مجلـ عثِـ م٨خب بلى ج٣ضم ألاو٫ن ؤو: الدؽَش
ها صوون الضاثمت البرإلااو اللجاو بلى مباقغة ذ ؤي إلظغاء زًٖى ٘ م٣ترخاث بِنما ٖلحها، جهٍى  البرإلااو ولجاو ؤًٖاء مكاَع

ذ بٗض الغثاؾت ٖلحها ناص٢ذ ٞةطا النىاب، مجلـ عثاؾت بلى ج٣ضم  وهي ال٣انىنُت اللجنت بلى جغؾل ٢بلها، من ٖلحها الخهٍى

ٌ ؾىاء اإلاجلـ لغثاؾت جىنُاث حُٗي بضوعىا  وال النىاب مجلـ عثِـ إلا٨خب لِـ بازخهاع،. مهاص٢خه ؤو اإلاكغوٕ بٞغ

ٌ اإلاجلـ لغثاؾت ٘ ٞع ٌ اإلاجلـ لغثاؾت خحو في. الخ٩ىمُت اإلاكاَع ٘ ٞع  لجانه ؤو اإلاجلـ ؤًٖاء ٢بل من اإلا٣ضمت اإلاكاَع
    الضاثمت

:  الجمهىسٍت سئاظت مجلغ مىافلت

 الجمهىعٍت عثِـ من ًخإل٠) الغثاؾت مجلـ بلى بعؾالها ًخم النىاب مجلـ ٢بل من ؾجها جم التي وال٣غاعاث ال٣ىانحو      

ش من ؤًام ٖكغة زال٫ وبنضاعىا باإلظمإ ٖلحها للمهاص٢ت( وناثبُه  119و 118 اإلااصجحو في ٖلُه نو ما باؾخصناء اؾخالمها، جاٍع
ن وطل٪ ألا٢الُم بدك٨ُل اإلاخٗل٣خحو الضؾخىعن من

ً
.  الضؾخىعن من 138 اإلااصة من الخامؿت ال٣ٟغة ألخ٩ام اؾدناصا

                                                           
ط، .منشورات المعهد الوطنً الدٌمقراطً للشإون الدولٌة، د: م.د)، دليل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي انظر 1

 .57، ص (2007
 .58، 37-35انظر المرجع نفسه، ص 2
 .انظر المرجع نفسه 3
 .58 -57، مرجع سابق، ص دليل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقيانظر  4
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 بلى للنٓغ ؤزغين مغة النىاب مجلـ بلى ٌُٗض ٖلُه، وؤٖترى ال٣غاع ؤو ال٣انىون ٖلى الغثاؾت مجلـ ًهاص١ لم بطا      
ذ الغثاؾت مجلـ ٖلحها اٖتريذ التي الجىانب لبُت، ٖلحها والخهٍى  ٞةو ٖلُه، للمهاص٢ت اإلاجلـ عثاؾت بلى ٌُٗض زم باأٚل
ث اإلاجلـ بلى ٌُٗض ؤزغي، مغة ٖلُه اٖترى هىّن  ىظو ٖلى خهل وبطا اإلاجلـ، ؤًٖاء ٖضص ؤزماؽ زالزت بإٚلبُت ٖلُه ٍو

ن ال٣غاع ؤو ال٣انىون ٌٗخبر ألانىاث من النؿبت
ً
 زالزت ؤٚلبُت ٖلى الخهى٫ن الهٗب من بنه بالظ٦غ، والجضًغ. ٖلُه مهاص٢ا

 اإلا٩ىناث جمشل ٖاصة اإلاجلـ عثاؾت ألو ، الغثاؾت مجلـ من ٖلُه بظمإ ىنا٥ ٩ًىون ال خُنما اإلاجلـ ؤًٖاء ؤزماؽ
 من وآلازغ الؿنت من ألاو٫ن وناثبه ال٩ىعص من الجمهىعٍت عثِـ ٩ًىون ؤو ٖلى الٗاصة ظغث خُض الٗغاقي، للكٗب ألاؾاؾُت

.  الكُٗت

       ،
ً
ن ال٣انىون ٌٗخبر ٖنضىا ٖضمه، من مىا٣ٞخه الغثاؾت مجلـ ًبضي ؤو صوون ؤٖالو اإلاظ٧ىعة اإلاضة انتهذ بطا ؤزحرا

ً
 مهاص٢ا

 مجلـ – الجمهىعٍت لغثِـ ؤُٖى الظي الضؾخىعن بحو جنا٢ٌ ىنا٥ ؤو: هي ىنا اإلاشاعة اإلاك٩لت ل٨ن ، ال٣انىون بد٨م ٖلُه

ن 15 ٢ضعىا مهلت -الغثاؾت
ً
 له ؤُٖى النىاب إلاجلـ الضازلي النٓام بِنما ، ال٣ىانحو وبنضاع للمهاص٢ت 73/3 اإلااصة خؿب ًىما

لى ال٣انىون ىى الضؾخىعن ؤو بما الباخض ًغاو ٦ما ول٨ن ؤًام، 10 مضة ٘ ًجىػن وال الضولت في ألٖا  مهلت ٞةو ًسالٟه ٢انىون حكَغ

٤ التي هي الضؾخىعن . الخالت ىظو في جُبّن

: اليؽش

ن الخنُٟظ خحز الٗغا١ في ٢غاع ؤو ٢انىون ؤي ًضزل ال    
ّن
ضة في نكغو بٗض بال  الٗغا٢ُت الٗض٫ وػاعة جهضعىا التي الغؾمُت الجٍغ

ش في ًنٟظ ال٣انىون ؤو ٦ما. وال٩ىعصًت الٗغبُت باللٛخحو وال٣غاعاث ال٣ىانحو وجنكغ ،(الٗغا٢ُت الى٢اج٘) بـ حؿمى والتي  الخاٍع
ش ٞمن ال٣انىون في ًظ٦غ لم وبطا ال٣انىو، نو في اإلادضص ضة في نكغو جاٍع ،.   الغؾمُت الجٍغ

ً
 التي وال٣غاعاث ال٣ىانحو ؤو ٖلما

 م٘ ًدنا٢ٌ ٢غاع ؤو ٢انىون ؤي ن٣ٌ ؾلُت لها التي الٗلُا، الُٟضعالُت اإلاد٨مت لضي ٞحها الُٗن ًم٨ن النىاب مجلـ ٌؿجها

 . الُٟضعالُت صؾخىعن

. ملاسهت جحلُلُت كشاءة:  الثالث اإلاىلب

ُٗت الؿلُت .1 ا من ٧ل في الدكَغ ا اإلاجلؿحو، نٓام جدب٘ والٗغا١ مالحًز  ،(Dewan Rakyat) النىاب مجلـ لضحها ٞمالحًز
جي ؤو الكُىر ومجلـ  لِـ الٗغا١ في ل٨ن الاجداصي، واإلاجلـ النىاب مجلـ ٞلها الٗغا١ ؤما ،(Dewan Negara) الَى

ضم الهغاٖاث بؿبب وطل٪ الٗملُت الناخُت من وظىص ألازحر للمجلـ ن. الخا٦مت الؿُاؾُت ألاخؼاب بحو الخىا٤ٞ ٖو
ً
 ونٓغا

ا، في الكُىر مجلـ ٣ًابل الظي الاجداصي اإلاجلـ صوعن ألىمُت ل اإلاجلـ ىظا ٧ىون مالحًز
ّن
 ٚحر واإلاداٞٓاث ألا٢الُم نىاب ًمش

٘ ويغوعة زالٞاتهم ججاوػن الٗغا٢ُحو الؿُاؾُحو ال٣اصة ٖلى ٞةنه ؤ٢الُم، في اإلانخٓمت  ؤ٢غب في الاجداص مجلـ ٢انىون حكَغ
 .  مم٨ن و٢ذ

                                                           
انظر . 100، مرجع سابق، ص السلطتان القضائية والتشريعية  طبقا للدستور العراقي انظر الفتالوي، أحمد عبٌس نعمة، 1

. من النظام الداخلً لمجس النواب 6/31المادة 
ة على القوانٌن التً ٌسنها مجلس النواب واصدارها بعد ارسالها الٌه خالل عشرة اٌام لمجلس الرئاسة الموافق: "137المادة  2

من الدستور وفً حال عدم الموافقة تعاد القوانٌن الى ( 119)و( 118)بؤستثناء ما ورد فً المادتٌن ، من تارٌخ وصولها
 ".مجلس النواب

 بع ٌت: االتٌة الصالحٌات الجمهورٌة رئٌس ٌتولى: 73 المادة  3
ٌصادق وٌصدر القوانٌن التً ٌسنها مجلس النواب ، وتعد مصادقا علٌها بعد مضً خمسة عشر ٌوما من تارٌخ : ثالثاً "

 ".تسلمها
. 1977لسنة  78ة رقم مًانظر المادة االولى من قانون النشر فً الجرٌدة الرس 4
 .98، مرجع سابق، ص طبقا للدستور العراقيالسلطتان القضائية والتشريعية   انظر الفتالوي، أحمد عبٌس نعمة، 5
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ن الخ٩ىمت ٢بل من البرإلااو بلى ج٣ضًمها ًجب باألمىا٫ اإلاخٗل٣ت ال٣انىنُت اإلاكاعَ٘ .2
ً
 خ٣ُ٣ت،. البلضًن ٦ال في خهغا

 : مجها ألؾباب منخ٣ض ىظا ؤو ًغين الباخض ل٨ن بالخ٩ىمت، الخ٤ ىظا خهغ ٖلى جنو الٗالم صو٫ن ٢ىانحو ؤٚلبُت
ً
ن: أوال

ً
 ما ٚالبا

ذ التي ألاخؼاب ؤو الخؼب نٟـ بلى ًنخمىون مالي مكغوٕ ٣ًضمىون الظًن البرإلااو ؤًٖاء ٩ًىون
ّن
 من ولهظا الخ٩ىمت، مجها حك٩ل

 . اإلاكغوٕ خى٫ن بُجهم مؿب٤ وجٟاىم جنؿ٤ُ ىنا٥ ٩ًىون ؤو الؿهل
ً
٘: زاهُا  اإلاىاَنحو، خُاة في زانت ؤىمُت لها اإلاالُت اإلاكاَع

ن -اإلاجلـ  –لؤلًٖاء ج٣ضًمها خ٤ بُٖاء ٞةو ولهظا
ّن

ذ ٖلى النازبحو ًدض  بإو ؤمل ٖلى ل٩ىجهم بإنىاتهم وؤلاصالء الخهٍى
 . خ٣ى٢هم ٖن والضٞإ لهم ظُضة زضماث ج٣ضًم بةم٩اجهم اإلاجلـ في ؾُمشلىجهم الظًن

ً
 م٩انت له بإو الًٗى ٌكٗغ ٧ي: زالثا

 .الانخسابُت خملخه ؤزناء نٟؿه ٖلى ٢ُٗها التي بٗهىصو ؤلاًٟاء ٌؿخُُ٘ ول٩ي اإلاجلـ، في ٢ُمت ولهىجه
ا، في اإلال٪ ًبض لم بطا .3  ال٣انىون ٞةو لهما، اإلادضصة اإلاضة زال٫ ال٣انىون ٖلى عؤحهم الٗغا١ في الغثاؾت ومجلـ مالحًز

ن ٌٗخبر
ً
ن اإلاجلـ ؤو اإلال٪ ٩ًىون ال ل٩ي البلضًن، ل٨ال خؿن مى٠٢ وىظا الضؾخىع، بمىظب ٖلُه مهاص٢ا

ً
 ٢ىانحو ؤمام ٖاث٣ا

 : اإلاؿاثل بٌٗ جىيُذ من بض ال الن٣ُت ىظو في ل٨ن. البرإلااو في نىابهم زال٫ من الكٗب ؤٚلبُت ٖلحها ناص٢ذ
 
ً
ن ٌٗخبر اإلال٪: أوال

ً
ُٗت الؿلُت من ظؼءا ا، في الدكَغ لُه ناثبُه، الؿلُت ىظو في الضولت عثِـ ِٞكاع٥ الٗغا١، في ؤما مالحًز  ٖو

 وخضو الغثِـ نالخُت من ولِـ الغثاؾت مجلـ نالخُت من وال٣غاعاث ال٣ىانحو ٖلى-باإلظمإ  –اإلاهاص٢ت نالخُت ٞةو

ا ٖلُه مشلما ر وىنا. مالحًز ا ٖلُه ما الباخض ًغجّن  الغثاؾت مجلـ ٢بل من باإلظمإ اإلاهاص٢ت ألو الٗغا١، ٖلُه ما ولِـ مالحًز
، نٗبت الخؿاؾت ال٣ىانحو بٌٗ ٖلى

ً
ن ٌؿبب وىظا ظضا

ً
 اإلاىا٣ٞت ٖضم ؤو ٖلحها اإلاهاص٢ت جإزحر بؿبب ؾىاء باإلاىاَنحو يغعا

ن ٖلحها
ً
 والكُٗت الؿنت، ال٩ىعص،: وىم ؤؾاؾُت م٩ىناث زالزت من ًخ٩ىون خُض زانت خالت له الٗغا١ بإو ٢ُل وبطا. ؤنال

ن مىا٣ٞتهم من بض ال خُض
ً
 الخالت؟ ىظو في النىاب مجلـ ؤًٖاء صوعن ما. 1: ظانبحو من طل٪ ٖلى ًغص ال٣ىانحو، ٖلى ظمُٗا

ا. 2. ؟ الٗغاقي الكٗب م٩ىناث ظمُ٘ ًمشلىون النىاب ؤلِـ حو،: عثِؿت م٩ىناث زالزت من ًخ٩ىون الٗغا١ مشل مالحًز  اإلاالٍو

. مجلـ ولِـ مل٪ لهم وبنما عثاسخي مجلـ لضحهم لِـ طل٪ وعٚم والهنىص الهِنُحو،

 
ً
تراى خ٤ له الٗغاقي الغثاؾت مجلـ: زاهُا  له لِـ اإلاالحزين اإلال٪ بِنما مغجحو، البرإلااو ٢بل من بلحها اإلاغؾلت ال٣ىانحو ٖلى الٖا
تراى خ٤ ، الٖا

ً
ن ال٣انىون لُهبذ ال٣انىنُت اإلاضة انتهاء لخحو جغ٦ه ؤو ال٣انىون ٖلى اإلاىا٣ٞت ٖلُه وبنما ؤنال

ً
 في. ٖلُه مهاص٢ا

ر الن٣ُت ىظو  ؤو ًدهل الخاالث بٌٗ في ألنه ٖلُه، بؿُِ حٗضًل بظغاء م٘ ل٨ن الٗغاقي ال٣انىون ٖلُه ما الباخض ًغجّن
عن البرإلااو ، ًمغّن

ً
 ؤو اإلاضني اإلاجخم٘ منٓماث ٢بل من وججمٗاث مٓاىغاث ًدضر الضولت، عثِـ ؤو اإلال٪ لُض ًهل وخُنما ٢انىنا

ؿدن٨غوو ًنضصوون الجماىحر ُالبىون بنىصو، بٌٗ ؤو ال٣انىون َو  ىظو ٟٞي ٖلُه،. الغثِـ ؤو اإلال٪ ٢بل من جهض٣ًه بٗضم ٍو
تراى للغثِـ الخ٤ بُٖاء ٞةو الخالت ن ٩ًىون ٢ض البرإلااو بلى وبٖاصجه ٖلُه بااٖل

ً
 الايُغاباث من البلض البخٗاص ؤمشل خال

لُه،. واإلاكا٧ل  ؤًٞل واخضة إلاغة وال٣غاعاث ال٣ىانحو ٖلى لالٖتراى اإلال٪ ؤو للغثِـ الخ٤ ىظا بُٖاء بإو الباخض ٌٗخ٣ض ٖو
ا، في ٖلُه ىى ٦ما شخيء ال من ٘ ًجٗل إلاغجحو الخ٤ ىظا بُٖاء بو خُض الٗغا١ في ٖلُه ما من وؤخؿن مالحًز  خل٣ت في الدكَغ

ت خًغعن مٟٚغ .   اإلاىاَنحو طل٪ من ٍو

 
ً
ش من قهغ زال٫ البرإلااو ٢بل من الُه اإلاغؾل ال٣انىون خى٫ن ٖضمه من مىا٣ٞخه ببضاء خ٤ له اإلال٪: زالثا  اؾخالمه جاٍع

ن ٖكغة زمؿت ٞمضجه الٗغاقي الغثاؾت مجلـ ؤما. ال٣انىون
ً
 ىنا٥ ولِـ ٧اُٞت ؤًام ٖكغة زمؿت مضة بإو ًغين الباخض. ًىما

ت ًّن ن لجٗلها صواعي ؤ
ً
، قهغا

ً
ا في اإلال٪ مهام ألو ٧امال ُٟت مهام الٗغا١ في الغثِـ و٦ظل٪ مالحًز  في اإلاُب٤ النٓام ل٩ىون ٣ِٞ حكٍغ

 .بغإلااني ىى البلضًن ٦ال

ضة في بلٛخحو ال٣ىانحو جنكغ البلضًن ٦ال في .4 ا، ٟٞي. الغؾمُت الجٍغ ت باللٛت جنكغ مالحًز ت، واللٛت اإلاالٍو  في الانجلحًز
 .ال٩ىعصًت واللٛت الٗغبُت باللٛت جنكغ الٗغا١ في خحو
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ن ٌٗخبر ال ال٣انىون مكغوٕ .5
ً
ظ وال ٢انىنا ّٟن ا في وال الٗغا١ في ًن ن مالحًز

ّن
ضة في نكغو بٗض بال  جهضعىا التي الغؾمُت الجٍغ

لُه، طل٪، ٖلمه صوون به اإلاساَب ٖلى ال٣انىون جُب٤ُ ًجىػن ال خُض ٖاصي بظغاء وىظا. الضولت  ٣ًخًُه بظغاء ٞهظا ٖو
. واإلان٤ُ الٗضالت

ا في الذظخىس  حّذًل ئحشاءاث: الثاوي اإلابحث . والّشاق ماليًز

ٌ  اإلاىلب ا في الذظخىس  حّذًل ئحشاءاث: ألاو . ماليًز

ا في       لى ال٣انىون ٌٗخبر الظي الضؾخىعن ًنو خُض الضؾخىع، حٗضًل بسهىم ومُاَُت مغونت ىنا٥ مالحًز  الضولت في ألٖا

 ؤ٦ثر ؤزغين مؿاثل ىنا٥ طل٪، م٘. البرإلااو مجلسخي ؤًٖاء ؤنىاث زلثي بإٚلبُت ٖلُه مهاص١ ب٣انىون حٗضًله ظىاػ ٖلى

م٨ن مغونت .  الُٟضعالُت بال٣ًاًا مخٗل٣ت ج٩ىون ٖاصة اإلاؿاثل وىظو الشلشحو، ؤٚلبُت ًخُلب ال ؤي ٖاصي ب٣انىون حٗضًله ٍو

ن     
ً
ُٗت ؤلاظغاءاث ل٩ىون نٓغا بٗت ؤلاظغاءاث نٟـ ىى الضؾخىعن لخٗضًل اإلاُلىبت الدكَغ ٘ اإلاخّن  التي الٗاصًت ال٣ىانحو لدكَغ

 ألاو٫ن اإلابدض في ط٦غ بما الباخض ٨ًخٟي لظا. ٖلُه للمهاص٢ت اإلاُلىبت ألانىاث نؿبت في الازخالٝ ؾىين البرإلااو جهضعىا

،
ً
. اإلاالحزين الضؾخىعن ٖلى ججغين التي الضؾخىعٍت الخٗضًالث ؤنماٍ اإلاُلب ىظا في وؾبحّنو ججنبا

 لخٗضًل بظغاءىا ًم٨ن التي الخٗضًالث من ؤنماٍ ؤعبٗت ىنا٥ الُٟضعالي، الضؾخىعن من(  161 ،159) اإلااصجحو بمىظب      

: ًلي ٦ما وهي الضؾخىع،

ٌ  الىمي .1  ؤو ملى٥ –الخ٩ام مجلـ مىا٣ٞت م٘ البرإلااو مجلسخي ؤًٖاء زلثي ؤنىاث ٖلى الخهى٫ن ٍَغ٤ ٖن: ألاو
ت باللٛت ٌؿمى الظي -الىالًاث ؾالَحو  .  (Majlis Raja-Raja) اإلاالٍو

ام مجلـ مىا٣ٞت بلى جدخاط صؾخىعٍت مىاص ىنا٥     
ّن
ت، الىالًاث خ٩  مجلـ ؤًٖاء ؤنىاث زلثي مهاص٢ت بلى بياٞت اإلاالحًز

( الخؿاؾت ال٣ًاًا) بـ حؿمى ما جدناو٫ن ل٩ىجها الضؾخىعن في ال٣انىنُت اإلاىاص ؤىم من اإلاىاص ىظو حٗخبر. الكُىر ومجلـ النىاب
ت ؤو ؤؾب٣ُت: مشل  اإلاغ٦ؼ الخ٩ام، وزالٞت اإلااؾؿاث بسهىم الُٟضعالُت والًماناث الخ٨م، في واإلاداٞٓحو الخ٩ام ؤولٍى

ا، قغ١ن ؾاعاوا٥ الهباح والًتي في ألانلُحو وللمىاَنحو للمالًى الخانت والامخُاػاث  للم٩ىناث اإلاكغوٖت واإلاهالر مالحًز

ت .  واإلاىاَنت ألازغي، اإلاالحًز

                                                           
1 Harding, Andrew & Bureekul, Thawilwadee, Constitution Reform: Comparative 
Perspectives, (Bangkok: King Prajadhipok’s Institute, 2nd ed, 2008),  pp. 465, 468.     

من تسعة حكام من  مالٌزٌا فً( 2مجليس راجج ،دوربار أو مجلس الحكام وٌعرف كذلك باسم) مؤتمر الحكام) ٌتؤلف"  2
ا . األخرى :Majlis Raja-Raja; Jawi :لغة المالٌو)الوالٌات األربع رئٌس والٌات المالٌو، وحكام أو ًٌ وتم إنشاإه رسم

وهو مسئول عن . وفًقا للمكتبة الوطنٌة المالٌزٌة" الهٌئة الوحٌدة فً العالم"من الدستور المالٌزي، وهو  38بموجب المادة 
، وٌحدث ذلك كل خمس سنوات أو عندما تكون هذه المناصب نائب الرئٌس األعلى ونائبه( الملك) الرئٌس األعلى انتخاب
وعلى الرغم من أن منصب مإتمر الحكام فً عملٌة االنتخابات (. ء بالموت أو التقاعد أو اإلقالة من المنصبسوا)شاغرة 

" الراسخة"الملكٌة ٌعد فرًٌدا من نوعه إال أنه له دور فً تعدٌل دستور مالٌزٌا وبعض السٌاسات األخرى خاصة تلك المواد 
لغة  ، ومكانة(من الدستور المالٌزي 153راجع المادة )ٌبوترا األصلٌة والمتعلقة بوضع الحكام واالمتٌازات الخاصة لـبوم

نقالً من موسوعة الوٌكٌبٌدٌا الحرة على األنترنٌت، تارٌخ الزٌارة  ."كلغة وطنٌة والبنود التً تحكم ترسٌخ هذه المواد مالٌو
16/7/2015 :

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%
D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85 
3 Hamzah, Wan Arfah & Bulan, Ramy, An Introduction to The Malaysia Legal System, 
(2006), pp. 39-40. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/Jawi_script
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%88
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 ؤو نباح والًت مداٞٔ مىا٣ٞت م٘ البرإلااو مجلسخي ؤًٖاء زلثي ؤنىاث ٖلى الخهى٫ن ٍَغ٤ ٖن :الثاوي الىمي .2
 .-خالت ٧ل خؿب –ؾغاوا٥

ن     
ً
ا قغ١ن مىاَجي بمهالر اإلاخٗل٣ت الضؾخىعٍت اإلاىاص ٞةو الضؾخىع، من 161 للماصة اؾدناصا ن حٗضًلها ًجىػن ال مالحًز

ّن
 بٗض بال

 بإو ٌٗجي ىظا. البرإلااو مجلسخي ؤًٖاء زلثي مهاص٢ت بلى بياٞت -خالت ٧ل خؿب –ؾغوا٥ ؤو نباح والًت مداٞٔ مىا٣ٞت

 ومن. مىا٣ٞتهم صوون ٖلُه حٗضًل ؤي بظغاء الهٗب ومن الضؾخىعن بمىظب مدمي وؾغاوا٥ نباح والًت مى٠٢ ؤو مغ٦ؼ

 اإلاؿاثل ٢ًاتها، وحٗل٤ُ ون٣ل وحُٗحو وؾغاوا٥ نباح في الٗلُا للمد٨مت ال٣ًاثُت الىالًت اإلاىاَنت،: هي ألاخ٩ام ىظو يمن
ُٗت بالؿلُت جخٗل٤ التي اإلاؿاثل الضًنُت، ٘ في للىالًت الدكَغ ٗها، ٖضم ؤو ال٣ىانحو حكَغ  في للىالًت الخنُٟظًت الؿلُت حكَغ

حر والىالًت الاجداصًت الخ٩ىمت بحو اإلاالُت وؤلاجٟا٢اث اإلاؿاثل .  ألاخ٩ام من طل٪ ٚو

 .٣ِٞ البرإلااو مجلسخي ؤًٖاء زلثي ؤنىاث ٖلى الخهى٫ن ٍَغ٤ ٖن: الثالث الىمي .3
غو ًجىػن ال الضؾخىعن لخٗضًل اإلا٣ضم ال٣انىني اإلاكغوٕ      ن الخالت ىظو في جمٍغ

ّن
 في مجلـ ٧ل ؤًٖاء مجمل زلثي مىا٣ٞت بٗض بال

ًاء ٖضص زلثي ولِـ والشالشت، الشانُت ال٣غاءة لُه،. اإلاهىجحو ؤو الخايٍغن ألٖا  ًدهل ؤو ًجب النىاب مجلـ في ٞةنه ٖو
جي ؤو الكُىر مجلـ في ؤما نىث، 148 ٖلى ألا٢ل ٖلى الخٗضًل مكغوٕ .  اإلاجلـ ؤًٖاء ؤنىاث من نىث 47 ٞٗلى الَى

لبُت ٖلى الخهى٫ن ٍَغ٤ ٖن :الشابْ الىمي .4  .٣ِٞ البرإلااو إلاجلسخي الخايٍغن  لؤلًٖاء البؿُُت ألٚا
 ألاخ٩ام ىظو. ٖاصي ب٣انىون حٗضًلها ًم٨ن بدُض الجمىص ٖن وبُٗضة باإلاغونت جخه٠ الضؾخىعٍت ألاخ٩ام بٌٗ ىنا٥     

ن ؤو الاجداصًت، الٗانمت حُٛحر الضولت، خضوص حُٛحر الاجداص، في ما صولت ٢بى٫ن مشل للضولت، الُٟضعالي بالُاب٘ مخٗل٣ت  ج٩ٍى

،. الضؾخىعن من 159/4 اإلااصة ٖلحها نهذ ألاخ٩ام ىظو.  البرإلااو مجلسخي وى٩ُلُت
ً
 ٞٗلى ٦بحرة ؤىمُت لها اإلاؿاثل ىظو بٌٗ ٖلما

: اإلاشا٫ ؾبُل

 .الُٟضعالُت في ؤزغين صو٫ن ٢بى٫ن . أ

ن  . ب جي –الكُىر مجلـ ج٩ٍى  .وج٣اٖضىم ؤًٖاثه بانخساب اإلاخٗل٣ت ال٣انىنُت وال٣ىاٖض للبرإلااو، -الَى
ت ٖلى ال٣ُىص  . ت لى الُٟضعالُت، صازل والخن٣ل الخغ٦ت خٍغ ت ٖو ٘ الخٗبحر خٍغ ن والخجمّن  .الجمُٗاث وج٩ٍى

 ال٣ًاثُت الؿلُت و٦ظل٪ ال٣ًاثُت، وؾلُاتها ووالًتها -البضاثُت ؤي اإلادا٦م صعظاث ؤصنى  –ؾٟلُت مدا٦م بنكاء . ث
.   الضولت في الٗلُا للمدا٦م

 مىا٣ٞت زم البرإلااو، مجلسخي ؤًٖاء ؤنىاث زلثي ٖلى الخهى٫ن ىى اإلاالحزين الضؾخىعن لخٗضًل اإلاُلىب بإو جبحّنو: الخالـت      
نت ظهاث ُّن ن ىنا٥ ولِـ نباح، ؤو ؾغوا٥ والًت مداٞٔ ؤو الخ٩ام مجلـ هي والتي خالخحو في مٗ  ٕ ت إلاىا٣ٞت صا ًّن  في ظهت ؤ

حو الخالخحو .   ألازٍغ

. الّشاق في الذظخىس  حّذًل ئحشاءاث: الثاوي اإلاىلب

حو ىنا٥ بإو ًالخٔ م،2005 لٗام الجضًض الٗغاقي الضؾخىعن مىاص ٖلى نٓغة بل٣اء ٖنض        ًم٨ن التي الخٗضًالث من نٖى

: الضؾخىعن ٖلى بظغاءىا

                                                           
1  Hamzah, Wan Arfah, Malaysia Legal System, (2009). pp. 48-49.   
2 Aun, Wu Min, An Introduction to the Malaysia Legal System, (1982), pp. 62-63. 
3 Harding, Andrew & Bureekul, Thawilwadee, Constitution Reform: Comparative 
Perspectives, (2008), p. 468. 
4 Hamzah, Wan Arfa, Malaysia Legal System, (2009),  p. 48.  
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ً
.  الاظخثىائُت أو الىاسئت الخّذًالث: أوال

 نٟؿه النىاب مجلـ من ؤًٖاءىا جخإل٠ ٖملها، بضاًت في زانت لجنت حك٨ُل النىاب مجلـ ٖلى الضؾخىع، بمىظب      
ل ؤو ٖلى

ّن
 ؤقهغ، ؤعبٗت جخجاوػن ال مضة زال٫ اإلاجلـ بلى م٣ترخاث ج٣ضًم مهمتها ج٩ىون الٗغاقي، للمجخم٘ الغثِؿُت اإلا٩ىناث جمش

ت الخٗضًالث إلظغاء جىنُت جخًمن .  اإلاجلـ ٢بل من اإلا٣ترخاث ىظو في البذ بٗض اللجنت وجنخهي الضؾخىع، ٖلى الًغوٍع
ل لم اللجنت ىظو بإو ؤلاقاعة، وججضع

ّن
ن ٖملها بضاًت في النىاب مجلـ ٢بل من حك٩

ً
 لها ٨ًن ولم الضؾخىع، نو بظل٪ مسالٟا

ن وظىص
ّن
م. 1/8/2006 بٗض بال غيها الخٗضًالث ظم٘ ٣ِٞ ىى ٖملها ؤو ٚع  ؤًت ؤو نالخُت لها لِـ خُض النىاب مجلـ ٖلى ٖو

ٌ ؤو ٢بى٫ن في صوعن .  الخٗضًالث ٞع

 اللجنت ٢بل من اإلا٣ترخت الخٗضًالث ٖغى ٖلى جنو م2005 ٖام الخنُٟظ خحز صزل الظي الٗغاقي الضؾخىعن من 142 اإلااصة     
ذ النىاب مجلـ ٖلى  مىا٣ٞت ٖلى ًدهل ؤو ًجب ٞةنه اإلاجلـ مهاص٢ت ٖلى اإلا٣ترح الخٗضًل ًدهل ول٩ي ٖلحها، للخهٍى

لبُت ًاء اإلاُل٣ت ألٚا .   النىاب مجلـ أٖل

ذ ٣ٌٗض النىاب مجلـ      اث، والخ٣ى١ن ٧اإلاباصت: الضؾخىعن زىابذ جمـ ٢ض التي اإلا٣ترخت، الخٗضًالث ٖلى للخهٍى  والخٍغ
 الهٗب من ولهظا اإلاؿخ٣لت، والهُئاث واإلاداٞٓاث ألا٢الُم وؾلُاث الاجداصًت الؿلُاث وازخهاناث النٓام ق٩ل

 ٖلى وال للضؾخىع، الغثِؿُت اإلاباصيء ٖلى لها ؤزغ ال التي الخٗضًالث ؤما. النىاب مجلـ ٢بل من الخٗضًالث ىظو ٖلى اإلاىا٣ٞت

اجه  من 142 اإلااصة وبمىظب. ٖلُه الخٗضًل وبظغاء اإلاجلـ مهاص٢ت ٖلى الخهى٫ن الؿهىلت من ٞةنه ألاؾاؾُت، مدخٍى
، ط٦غ ٦ما اإلاجلـ مهاص٢ت ٖلى للخهى٫ن اإلاُلىبت النؿبت ٞةو الضؾخىعن

ً
لبُت ىى آنٟا  ؤي اإلاجلـ ؤًٖاء لٗضص اإلاُل٣ت ألٚا

، 138 ٖلى ًدهل ؤو ًجب الخٗضًل م٣ترح ٞةو ًٖى، 275 من ًخإل٠ اإلاجلـ ول٩ىون( 1+50)
ً
 ٖغى ًخم طل٪ وبٗض نىجا

 . ٖام بؾخٟخاء في الكٗب ٖلى اإلاجلـ ز٣ت ٖلى خهلذ والتي اللجنت ٢بل من اإلا٣ترخت الخٗضًالث

 
ً
. الّادًت الخّذًالث: زاهُا

٣ت ؤوضر الضؾخىعن      ن اإلاظ٧ىعة اإلاا٢خت اللجنت جنخهي ٞٗنضما لخٗضًله، الٗاصًت الٍُغ
ً
 بظغاء ًم٨ن ٖنضىا ٖملها، من آنٟا

.   الضؾخىعن ٖلى الٗاصًت الخٗضًالث

 خحز صزل الظي الضؾخىعن ىظا ألو ؾهلت، لِؿذ -الخانت الخٗضًالث  –٦ؿاب٣تها الٗاصًت الضؾخىعٍت الخٗضًالث بظغاء     

 ٖلُه الخٗضًالث إلظغاء ًخُلبها التي اإلا٩ُان٨ُُت ألو ، الضؾخىعي ال٣ٟه في الجامضة الضؾاجحر من ٌٗخبر م20/5/2006 في الخنُٟظ

، نٗبت
ً
: آلاحي الندى ٖلى وهي ظضا

                                                           
، 1منشورات الدائرة االعالمٌة فً مجلس النواب العراقً، ط : بغداد )، تعديل الدستور انظر محمود، محمد أحمد ، 1

. 100، ص (2010
 .من الدستور العراقً 142انظر المادة  2
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ن ال٣ٟغة بمىظب     
ً
 مجلـ ؤًٖاء زمـ ؤو مجخمٗحو الىػعاء ومجلـ الجمهىعٍت عثاؾت إلاجلـ ٞةو 126 اإلااصة من ؤوال

. الخٗضًل قغوٍ ٖلى الضؾخىعن من 126 اإلااصة من والغابٗت والشالشت الشانُت ال٣ٟغاث ؤما الضؾخىع، حٗضًل ا٢تراح خ٤ النىاب
٣ت من ؤ٦ثر ىنا٥ الُٟضعالي، الضؾخىعن بمىظبو : ًلي ٦ما وهي الضؾخىع، ٖلى بظغائىا ًم٨ن التي الخٗضًالث من نمِ ؤو ٍَغ

لت . مخخالُحو بنخسابحو بٗض النىاب مجلـ ؤًٖاء زلثي مىا٣ٞت: ألاولى الىٍش

اث الخ٣ى١ن و٦ظل٪ الضؾخىع، من ألاو٫ن الباب في وعصث التي ألاؾاؾُت اإلاباصت حٗضًل ًجىػن ال       الباب في وعصث التي والخٍغ
ن الضؾخىعن من الشاني

ّن
 ؤنىاث هي والتي النىاب مجلـ مهاص٢ت والخهى٫ن النىاب، إلاجلـ مخخالُحو بنخسابحو بظغاء بٗض بال

 ٢ض النىاب مجلـ بإو ؤلاقاعة، وججضع.  مىا٣ٞتهم ٖلى للخهى٫ن ٖام اؾخٟخاء في الكٗب ٖلى حٗغى وبٗضىا ؤًٖاءو، زلثي
لُه الشالشت، للمغة انخسابه جم  ؤو في ج٨من اإلاك٩لت ل٨ن الخٗضًالث، من النٕى ىظا بظغاء ًم٨ن الضؾخىعن ٞمىظب ٖو

. طل٪ بظغاء الهٗىبت من ؤنه الباخض ًغين الٗاصًت؟ الخٗضًالث بظغاء البرإلاانُت ال٨خل ؾ٣ُبل ٞهل ًخم، لم الُاعثت الخٗضًالث

لت  .النىاب مجلـ ؤًٖاء زلثي مىا٣ٞت: الثاهُت الىٍش

٣ت اإلاكمىلت ٚحر ألازغين اإلاىاص     ٣ت بنٟـ ٖلحها الخٗضًل بظغاء ًم٨ن ألاولى، بالٍُغ ٣ت في اإلاظ٧ىعة الٍُغ  ٖضا ألاولى الٍُغ

ن حٗخبر ال الخالت ىظو في ؤنه خُض( مخخالُحو انخسابحو بظغاء بٗض)  اإلاضة قٍغ
ً
ا . قَغ

لت ُٗت الؿلُت مىا٣ٞت: الثالثت الىٍش  .اإلاٗجي ؤلا٢لُم في الدكَغ

 يمن مضعظت لِؿذ التي ألا٢الُم نالخُاث من ًنخ٣و ؤو قإنه من الضؾخىعن مىاص ٖلى حٗضًل ؤي بظغاء ًجىػن ال     
ت الازخهاناث ن الاجداصًت للؿلُاث الخهٍغ

ّن
ُٗت الؿلُت بمىا٣ٞت بال  في ؾ٩انه ؤٚلبُت ومىا٣ٞت اإلاٗجي الا٢لُم في الدكَغ

 ىظو في الضؾخىعن لخٗضًل اإلاجلـ ؤًٖاء ؤنىاث لٗضص اإلاُلىبت النؿبت بُاو الضؾخىعن جناو٫ن ٖضم وعٚم.   ٖام اؾخٟخاء
ن النىاب مجلـ ؤًٖاء زلثي مىا٣ٞت ىى الباخض ًغاو ٦ما اإلاُلىب ؤو بلى الخالت

ً
٣خحو ٖلى ٢ُاؾا  ؤما. ط٦غىما آلان٠ الٍُغ

ُٗت الؿلُت ؤًٖاء ألنىاث اإلاُلىب  الٗضص ، ٦غصؾخاو ٦ة٢لُم) لؤل٢الُم الدكَغ
ً
 الٗغا١ في الىخُض ؤلا٢لُم بةٖخباعو مشال

ن
ً
. الضازلي ونٓامه ؤلا٢لُم صؾخىعن ٖلى ٌٗخمض ٞةنه( خالُا

     ،
ً
ن الخٗضًالث حٗخبر ختى وؤزحرا

ً
دهل  ٖام، اؾخٟخاء في الكٗب ٖلى ٖغيها ًجب الٗغا١ في ٖلحها مىا٣ٞا  ؤنىاث ٖلى ٍو

ضم اإلاهىجحو ؤنىاث ؤٚلبُت ًه  ٖو  لشالر ٌؿمذ الٗغاقي الضؾخىعن –ؤ٦ثر ؤو مداٞٓاث زالر في اإلاهىجحو زلض ٢بل من ٞع

،. -بهم زام ؤ٢لُم حك٨ُل مداٞٓاث
ً
ن حٗخبر الضؾخىعٍت الخٗضًالث بإو ؤلاقاعة ججضع وؤزحرا

ً
 مجلـ ٢بل من ٖلحها مهاص٢ا

. عؤًه ٖن اإلاجلـ ٌٗبر ؤو صوون ؤًام ؾبٗت هي التي 126 اإلااصة من والشالشت الشانُت ال٣ٟغجحو في اإلادضصة اإلاضة انتهذ بطا الغثاؾت
ن بلحها اللجىء ًجىػن ال ول٨ن الضؾخىع، ٖلى الخٗضًالث إلظغاء ألاؾاؽ حٗخبر الٗاصًت الخٗضًالث ؤو ٦ما

ّن
 من الانتهاء بٗض بال

.  اإلاا٢خت اللجنت ٢بل من اإلاجلـ ٖلى ؾخُغح التي الاؾخصناثُت ؤو الخانت الخٗضًالث بظغاء

. ملاسهت جحلُلُت كشاءة: الثالث اإلاىلب

ا من ٧ل في الضؾخىعٍت الخٗضًالث خى٫ن وازخالٝ حكابه ؤوظه ىنا٥ بإو جبحّنو والشاني ألاو٫ن اإلاُلبحو زال٫ من        مالحًز

: الازنحو بحو الدكابه ؤوظه ٞمن. والٗغا١
                                                           

مجلة المحقق الحلً، العدد الثالث، ، 2005دستور العراق لعام  تعديل السلطة المختصة باقتراحسعد،  انظر عمران، علً 1
.  209-208ص  ،2012

. 209انظر المرجع نفسه، ص 2
. 103،  مرجع سابق، ص تعديل الدستور انظر محمود، محمد أحمد، 3
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 حٗضًل بسهىم واخضة خالت ؾىين الضؾخىع، لخٗضًل البرإلااو ؤًٖاء زلثي ؤٚلبُت مىا٣ٞت ًخُلباو الضؾخىعٍن ٦ال .1

 الضؾخىعن ألو الضؾخىعٍن مكغعي من ظُض مى٠٢ ىظا. الخايٍغن لؤلًٖاء بؿُُت ؤٚلبُت ًخُلب خُض اإلاالحزين الضؾخىعن
 .باؾخمغاع ٌٗض٫ آزغ ٢انىون ٦إي ولِـ الاؾخ٣غاع من نٕى له ٩ًىون ؤو ًجب ولهظا الضولت في ألاؾمى ال٣انىون ٌٗخبر

 في مُٗنت ظهاث مىا٣ٞت ًخُلب ٞةنه الىالًاث، ؤو ألا٢الُم بهالخُاث الخٗضًل ًخٗل٤ ٖنضما الضؾخىعٍن ٦ال في  .2
 الخ٩ىماث التزام وبو الُٟضعالُت، ألانٓمت لضؾاجحر الباعػة الؿمت ٌٗخبر الكٍغ ىظا بإو الباخض، ٌٗخ٣ض. اإلانا٤َ جل٪

ن ٌٗخبر الكٍغ بهظا الُٟضعالُت
ً
 الىالًت ؤو ألا٢لُم ٞةو وب٨ٗؿها ؤعايحها، ووخضة الُٟضعالُت الاجداصًت الضولت لب٣اء يمانا

ن الاجداصًت الخ٩ىمت وبحو بُجها الٗال٣ت اإلاكا٧ل خل حؿخُ٘ لم بطا اإلاٗنُت
ً
 من الانٟها٫ ؤو الٗن٠ بلى جلجإ ٢ض ٞةجها ٢انىنا

 الًماناث ألو اإلاالحزي، الضؾخىعن من ؤًٞل الٗغاقي الضؾخىعن في وعص ما ؤو الباخض ًغين الكٍغ ىظا وبسهىم. ألام الضولت
. ٖام اؾخٟخاء في ؾ٩انه ؤٚلبُت مىا٣ٞت بلى بياٞت ؤلا٢لُم، بغإلااو مىا٣ٞت ًخُلب ٞهى ؤ٢ىي، الٗغاقي الضؾخىعن ؤُٖخه التي

ب لم بطا خهىله الهٗب من وىظا  مىا٣ٞت ٣ِٞ ًخُلب اإلاالحزين الضؾخىعن خحو في الخٗضًل، ومؿاولُه ؤلا٢لُم ؾ٩او ًٚغ

حو اإلاىاَنحو بامخُاػاث اإلاخٗل٣ت اإلاؿاثل في الخ٩ام مجلـ مىا٣ٞت ؤو ،-ؾغوا٥ ؤو نباح –الىالًت مداٞٔ  ألانلُحو اإلاالحًز
ه، الؿهل من وىظا .     الىالًت ؾ٩او ؤٚلبُت مىا٣ٞت من ؤؾهل مدضصًن ؤشخام مىا٣ٞت ألو و٢ٖى

: الاخخالف أوحه ومً

ن الخٗضًالث حٗخبر ل٩ي  .1
ً
 ؤٚلبُت ؤنىاث ٖلى والخهى٫ن ٖام اؾخٟخاء في الكٗب ٖلى ٖغيها ًجب الٗغا١ في ناٞظا

ضم النازبحو ًها ٖو ا، في بِنما. ؤ٦ثر ؤو مداٞٓاث زالر في النازبحو زلض ٢بل من ٞع  لِـ الكٗب ٖلى الخٗضًالث ٖغى مالحًز
ن
ً
 الظي ىى الكٗب ؤو خُض بًجابي ظانب ُٞه ٖام اؾخٟخاء في الكٗب ٖلى الخٗضًالث ٖغى ؤو الباخض ٌٗخ٣ض. مُلىبا
لىون بدُض الؿلُت ٖلى ال٣ابًحو بُض صمُت ًهبذ وال مهحرو ؾ٣ُغعن ٤ ٌكائوو ٦ُٟما الضؾخىعن ٌٗضّن  ول٨ن مهالخهم، ٞو

ن ؾ٩ُىون الضؾخىعن ؤو ننسخى ال ؤو ًجب
ً
 ٖلى ٖغيها ٖضم ؤما. ٖلُه الخٗضًالث بظغاء الهٗب ومن الخالت ىظو في ظامضا

اب ٧او بطا زانت زُىعة، ٟٞحها ٖام اؾخٟخاء في الكٗب  البرإلااو، ؤًٖاء ٖضص زلثي ٌك٩لىون البرإلااو في الخا٦م الخؼب نىّن
نضىا الكٗب، عؤي مغاظٗت صوون ٖلُه الخٗضًالث من الٗضًض وبظغاء الضؾخىعن حٗضًل الؿهل من ٩ًىون ٞٗنضىا  مهحر ٩ًىون ٖو

 ٌؿخُٟض ٢ض طل٪، وعٚم. مغون صؾخىعن بإنه الضؾخىعن ون٠ ًم٨ن الخالت ىظو وفي الخا٦م، الخؼب عخمت جدذ الكٗب
٫ الخا٦م الخؼب ٩ًىون ٖنضما وطل٪ ألازحرة، الخالت ىظو في ختى الكٗب ر الخؼب ل٨ن ٌكاء ٦ُٟما الضؾخىعن ٌٗضّن ن ٌٗبّن

ً
ا  ٖن خ٣ّن

ً٘ قٗبه، وجُلٗاث مهالر ن اإلاىاَن مهلخت ٍو ن والَى
ً
اجه بضاًت في صاثما ر ج٣ضم، ما ٖلى بناء. ؤولٍى  ٖلُه ما الباخض ًغجّن

ن ٌٗخبر ألنه الٗغاقي الضؾخىعن
ً
 . الخا٦مت ألانٓمت ججاو الٗغاقي للكٗب يمانا

 خحو في اإلاؿخعجلت، الاؾخصناثُت الخٗضًالث بظغاء بٗض بال الٗغاقي، الضؾخىعن ٖلى الٗاصًت الخٗضًالث بظغاء ًم٨ن ال  .2

 طل٪ في الؿبب ؤو خُض واضر، الازنحو بحو الازخالٝ ىظا بو. اإلاالحزين الضؾخىعن في مىظىصة ٚحر الخٗضًالث من النٕى ىظا ؤو
ون ٢ض ٞةنه  ظضًض، صؾخىعن م2005 لٗام الٗغاقي الضؾخىعن ؤو بلى ٌٗىص  البٗثي النٓام ؾ٣ٍى بٗض الكٗب ٖلُه واؾخٟتى صوّن

، ؾنخحو زال٫ م2003 ٖام الخا٦م الضمىين
ً
با م ج٣ٍغ  الغثِؿُت اإلا٩ىناث ٖلحها ًخ٤ٟ لم التي الٗال٣ت اإلاؿاثل من ال٨شحر وظىص ٚع

نه، ٖنض الٗغاقي للكٗب ٨ُت ؤلاصاعة من بًِٛ ول٨ن جضٍو  اإلاؿاثل ىظو جغ٥ جم الٗغا١، في نجاخه ًٓهغ ل٩ي ٖلحهم ألامٍغ

 بٗض ما بلى -٧ىعصؾخاو ب٢لُم وخ٩ىمت الُٟضعالُت الخ٩ىمت بحو ٖلحها مخنإػ ؤزغين ومنا٤َ ٦غ٧ى٥ مداٞٓت مشل  –الٗال٣ت

.      الخنُٟظ خحز الضؾخىعن صزى٫ن
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 ٖلُه الخٗضًالث بظغاء الؿهىلت من ألنه مغون صؾخىعن ىى اإلاالحزين الضؾخىعن ؤو ال٣ى٫ن ًم٨ن ؤٖالو، ط٦غ ما ٖلى بناء: الخالـت
 ٞهى الٗغاقي الضؾخىعن ؤما ٖلُه، ؤظٍغذ التي الخٗضًالث من ال٨بحر الٗضص ىى طل٪ ٖلى والضلُل الٗغاقي بالضؾخىعن م٣اعنت
 لم الاؾخصناثُت الخٗضًالث ؤو هي الٗغا٢ُل بخضي ومن. لخٗضًله جخُلب التي واإلا٣ٗضة الهٗبت ؤلاظغاءاث بؿبب ظامض صؾخىعن

 للكٗب اإلا٣ٗضة الاظخماُٖت البنُت: مجها ؤؾباب ٖضة بلى طل٪ ًغظ٘ والباخض ؟ الٗاصًت بالخٗضًالث ٠ُ٨ٞ بٗض، ٖلُه ًجغين

 من ؾىاء الٗغا٢ُت الكاوو في ألاظنبُت الخضزالث و٦ظل٪ ،(ألازغين وألا٢لُاث وال٨غص الكُٗت والٗغب الؿنت الٗغب) الٗغاقي
 .الٛغبُت ؤو ؤلا٢لُمُت ؤو الجىاع الضو٫ن

 الخاجمت

ا صؾخىعي صعاؾت الباخض جناو٫ن بٗض      ُٗت للؿلُت الضازلي والنٓام والٗغا١ مالحًز  ال٣انىنُت والنهىم ٞحهما الدكَغ

: آلاجُت الاؾخنخاظاث بلى جىنل باإلاىيٕى اإلاخٗل٣ت ألازغين

ُٗت الؿلُت .1 ا من ٧ل في الدكَغ  النىاب مجلـ: وىما الضؾخىعٍت النهىم خؿب مجلؿحو من جخإل٠ والٗغا١ مالحًز

جي واإلاجلـ م آلاو، لخض ألازحر اإلاجلـ لها لِـ الٗغا١ الٗملُت الناخُت من ل٨ن ،-اجداصي ؤو ُٞضعالي ؤو قُىر  –الَى  ٚع
 .م2014 ٖام زالض مجلـ وانخساب النىاب إلاجلـ صوعجحو انتهاء

2. ٘ ن الخ٩ىمت ٢بل من البرإلااو بلى ج٣ضم البلضًن ٦ال في اإلاالُت ال٣انىنُت اإلاكاَع
ً
 .خهغا

٘ ٖلى ٢غاءاث زالر ججغين .3  .الضولخحو ٦ال في البرإلااو الى ج٣ضم التي ال٣انىنُت اإلاكاَع
ا، في اإلال٪ مىا٣ٞت بلى ًدخاط الخنُٟظ خحز ال٣انىون ًضزل ختى .4  عثاؾت مجلـ مىا٣ٞت بلى ًدخاط الٗغا١ في بِنما مالحًز

ر وىنا وناثبُه، الجمهىعٍت عثِـ من ًخإل٠ الظي الجمهىعٍت  خ٤ للمل٪ لِـ الظي الى٢ذ وفي. اإلاالحزين اإلاى٠٢ الباخض عجّن
تراى تراى خ٤ الٗغاقي الغثاؾت إلاجلـ ٞةو ال٣ىانحو ٖلى الٖا  في ؤًٞل الٗغاقي مى٠٢ ؤو الباخض وعؤي مغجحو، ٖلحها الٖا

تراى خ٤ حٗضًل بٗض الخالت ىظو  . ٣ِٞ واخضة مغة بلى الٖا

ضة في ال٣ىانحو جنكغ الٗغا١ في .5 ا في ؤما وال٨غصًت، الٗغبُت باللٛخحو الغؾمُت الجٍغ ت ٞباللٛخحو مالحًز ت اإلاالٍو  .والانجلحًز
 .البرإلااو ؤًٖاء زلثي مىا٣ٞت بلى ًدخاط البلضًن ٦ال في الضؾخىعن حٗضًل .6

ا صؾخىعن بِنما الٗغا١، في ٖام اؾخٟخاء في الكٗب ٖلى الخٗضًالث حٗغى .7 ،. طل٪ ًخُلب ال مالحًز
ً
 بًجابُاث خالت ل٩ل خ٣ا

ر ول٨ن وؾلبُاث  .  ٖلُه ٠َُٟ حٗضًل بٗض ول٨ن الاؾخٟخاء ظانب الباخض عجّن
 مىا٣ٞت ًخُلب البلضًن ٦ال صؾخىعن ٞةو ؾلُاتها، ؤو الىالًاث ؤو ألا٢الُم ؤخض مىاَجي بد٣ى١ن الخٗضًل مؿاؽ خالت في .8

، وىنا. اإلانا٤َ جل٪ في مُٗنت ظهاث
ً
ن ؤًًا  في وؾ٩انه ؤلا٢لُم بغإلااو مىا٣ٞت ألو الٗغاقي الضؾخىعن ٖلُه ما الباخض عجرّن

 .مدضصًن ؤشخام ؤو شخو مىا٣ٞت مجغص من مهالخهم لخماًت وؤ٢ىين ؤيمن ٖام اؾخٟخاء

ن بظغاءىا ًجىػن ال الٗغاقي الضؾخىعن في الخٗضًالث من نٕى وظىص .9
ّن
 ٢بل بظغاءىا ًجب مؿخعجلت وؤزغين مضة، مغوع بٗض بال

 .الضؾخىعن ٖلى الٗاصًت الخٗضًالث بظغاء
٘ بظغاءاث ؤو ٖام، بك٩ل .10 ا، في ٖلُه مما ؤًٞل الٗغا١، في الضؾخىعٍت والخٗضًالث ال٣ىانحو حكَغ  بةم٩او ولهظا مالحًز

ا، ٢ىة ن٣اٍ ىنا٥ ٨ًن لم بإنه ٌٗجي ال ىظا ول٨ن مجها، الاؾخٟاصة اإلاالحزين اإلاكٕغ  وبةم٩او ٢لُلت ٧انذ وبو وظضث بل إلاالحًز

. مجها الاؾخٟاصة الٗغاقي اإلاكٕغ
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 مُتإلظالا لمالُتا قلعىا جىىًش في هاودوس  ؤلاظالمُت اإلاالُت في الاظدثماس لىابي

 – همىرحا  –بالؽشاء لآلمش اإلاـشابحت بُـْ
 الجضائش جلمعان،  –بللاًذ بىش أبى حامّت  محمذ بلبُت. د و الجضائش معخغاهم، حامّت  أمين مخفي. د

 

 

 اإلالخق

ٗت خضوص بَاع في بنؿانُت اظخماُٖت ا٢خهاصًت جنمُت جد٤ُ٣ في بٟٗالُت ؤلاؾالمي البن٪  ٌؿاىم  ؤلاؾالمُت، الكَغ

 خُض البن٪، في جخم وؤو بض ال اإلاالُت اإلاٗامالث ؤو في البدض ؤىمُت جٓهغ و. اإلانا٤َ ل٩اٞت والٗاص٫ اإلاخىاػون النمى وجد٤ُ٣
 والشانُت ؤلاؾالمُت البنى٥ في جُب٤ ٞاألو٫ن الخ٣لُضًت، اإلاالُت اإلاٗامالث ٖن ٧لُا ازخالٞا جسخل٠ ؤلاؾالمُت اإلاالُت اإلاٗامالث

 .الخ٣لُضًت البنى٥ في ج٩ىون

 بٌٗ لىظىص وطل٪ ٦بحرة، بضعظت له ًُمذ ما ًد٤٣ لم ؤنه بال اإلاهغفي، النٓام في الجُضة النخاثج جل٪ جد٤ُ٣  وم٘

تها ًخم لم التي اإلاسالٟاث  .ؤلاؾالمُت البنى٥ في اإلاٗانغة اإلاغابدت بُٕى طل٪ ومن حؿٍى

  اإلالذمت

 بٗض مٗضوصة، زىاو في جخم ا٢خهاصًت مٗامالث ؤنبدذ خُض ًخهىعن ٩ًاص ال ٦بحرا جُىعا جُىعن الا٢خهاصي الٗالم بو
 الٗاإلاُت، والبىعناث اإلاالُت واإلااؾؿاث البنى٥ في جخم التي اإلاالُت اإلاباصالث طل٪ ومن ٖضًضة، قهىعا حؿخٛغ١ن ٧انذ ؤو

ل ٖلى الا٢خهاص ٌٗخمض خُض الث اإلاالي الخمٍى . ال٨برين والخدٍى

 جسخل٠ ؤلاؾالمُت اإلاالُت اإلاٗامالث خُض البن٪، في جخم وؤو بض ال اإلاالُت اإلاٗامالث ؤو في البدض ؤىمُت جٓهغ لهظا
 ٞالبدض الخ٣لُضًت، البنى٥ في ج٩ىون والشانُت ؤلاؾالمُت البنى٥ في جُب٤ ٞاألو٫ن الخ٣لُضًت، اإلاالُت اإلاٗامالث ٖن ٧لُا ازخالٞا

ض ٗت مىا٣ٞت ؤلاؾالمُت البنى٥ في اإلاُب٣ت ؤلاؾالمُت اإلاالُت اإلاٗامالث جىيُذ في ًٍؼ  طاث الى٢ذ نٟـ وفي ؤلاؾالمُت للكَغ
غ ؤو البن٪ ىظا في ٌكتٍر مغصوصًت و ٞاٖلُت  من ٖهغين ىى ما بحو ؤوال مهمحو ٖنهٍغن ججم٘ ومٗاًحر مخُلباث ُٞه جخٞى
 جبُده ما خضوص في والخُىعن الخ٣ضم ىظا ٩ًىون ؤو وزانُا الخضًشت، الٗاإلاُت اإلاالُت للمٗامالث الهاثل والخُىعن اإلاؿخجضاث خُض

ٗت  .اإلاالُت اإلاٗامالث ٖالم في مؿخجض ىى ؤو اإلاٗامالث من مىظىص ٧او مما ؤلاؾالمُت الكَغ

لُه : ًلي ٦ما ؤلاق٩الُت َغح ًم٨ن ٖو

ّت اإلاشابحت ببُُى حّاملها في ؤلاظالمُت البىىن مىابلت مذي ما  ؤلاظالمُت؟ للؽَش

 .الخدلُلي واإلانهج الىنٟي اإلانهج ىى البدض ىظا في اإلاخب٘ واإلانهج

ٌ  اإلابحث ف وؽأة: ألاو  ؤلاظالمي البىً وحٍّش
 ج٣خهغ ولم للمؿلمحو، ؤلاؾالمُت للصخىة نٓغا ؤلاؾالمي الٗالم في ْهغث ظضًضة وا٢ٗت ٧انذ ؤلاؾالمُت البنى٥ بو

 الاؾخ٣غاع وجد٣ُ٣ها اإلاالُت لؤلػماث مجانبتها مضي في نٟٗها ؤصع٧ىا اإلاؿلمحو ٚحر من ختى بل ٣ِٞ، ؤلاؾالمي الٗالم ٖلى

http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7731/1/R0921.pdf
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/7731/1/R0921.pdf
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ٗت في اإلادغماث اظخناب في اٖخ٣اصي ؤؾاؽ ٖلى ٨ًن لم وبو واإلاالي، الا٢خهاصي  في اإلادغماث ىظو وؤْهغ ؤلاؾالمُت، الكَغ

 .اؾمها بٛحر ؾمُذ التي الٟاثضة اإلاالُت اإلاٗامالث

ٌ  اإلاىلب  ؤلاظالمي البىً وؽأة: ألاو
 في جُىعن طل٪ وناخب اؾخ٣اللها، ٖلى ؤلاؾالمُت الضو٫ن من الٗضًض خهلذ الشانُت الٗاإلاُت الخغب انتهاء بٗض

م نٓغا  الضو٫ن بٌٗ في الغبىين اإلاالي النٓام في النٓغ بٖاصة بضؤث خُض ؤلاؾالمي، الا٢خهاص  ًدل وؤنبذ للغبا، ؤلاؾالم لخدٍغ

جُا مدله . ؤلاؾالمُت البنى٥ به ظاءث الظي اإلابضؤ والخؿاعة، الغبذ في اإلاكاع٦ت مبضؤ جضٍع
 ، الٗكٍغن ال٣غون من الخمؿِناث ؤوازغ في بؾالمُت ؤؾـ ٖلى ٞاثضة بال ؤلاؾالمُت البنى٥ ٨ٞغة الىظىص بلى ْهغث 

ُٟت اإلانا٤َ بخضي في ؤنكإث خُض نُاء من الىصاج٘ حؿخ٣بل ماؾؿت با٦ؿخاو في الٍغ حو لخ٣ضمها ألٚا  لخدؿحو للمؼاٖع

 مُذ" مضًنت في" اإلادلُت الاصزاع بنى٥"  ؤنكئذ 1963 مهغ وفي الؿخِنُاث، بضاًت في ؤبىابها ؤٚل٣ذ خُض الؼعاعي نكاَهم
. ؾنىاث بً٘ بال حؿخمغ لم ول٨جها" ٖمغ

ت الجىانب إلانا٢كت ؤلاؾالمُت الضو٫ن مالُت وػعاء اظخم٘ 1973 ؾنت وفي    وانخهى ؤلاؾالمُت للبنى٥ والٗملُت النٍٓغ
هغث ؤلاؾالمُت، واإلاجام٘ واإلااجمغاث النضواث ٞٓهغث الخنُٟظ، مىي٘ وويٗها ال٨ٟغة بؿالمت الاظخمإ  ال٨خاباث ْو

. ؤلاؾالمُت البنى٥ خى٫ن اإلاٗم٣ت والضعاؾاث

ل صولُت ٦ماؾؿت بجضة" للخنمُت ؤلاؾالمي البن٪" ألاو٫ن بؾالمُاو بن٩او مغة ألو٫ن ؤنصخئ 1975 ؾنت وفي  ؤلانماجي للخمٍى
ًاء للضو٫ن والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخنمُت لضٖم ؤلاؾالمُت الضو٫ن ظمُ٘ ُٞه وقاع٦ذ الخاعظُت الخجاعة وجنمُت  و٢ٟا ألٖا
ٗت إلاباصت .  ؤلاؾالمُت الكَغ

 البن٨ُت، الخضماث ب٩امل جمحز بط ؤلاؾالمي البن٩ي للٗمل الخ٣ُ٣ُت البضاًت ٌٗخبر الظي" ؤلاؾالمي صبي بن٪" والشاني 

ل بِذ"و" الؿىصاني ُٞهل بن٪"و" اإلاهغين ُٞهل بن٪" اإلانهج نٟـ ٖلى 1977 ؾنت وجبٗه تي الخمٍى حرىم" ال٩ٍى   .ٚو
ض ما ىنا٥ ؤنبذ ختى ٖام، بٗض ٖاما جتزاًض ؤلاؾالمُت البنى٥ ؤزظث طل٪ بٗض  بؾالمُت بن٩ا 90 ٖن ًٍؼ

ذي الخُىعن نؿ٤ ؤو واإلاالخٔ ،1992 جهاًت في  الضو٫ن وان٣ؿمذ. زام والشاني خ٩ىمي ألاو٫ن: اججاىحو ٖلى ؾاع لها الخاٍع
 حُٛحر والبن٩ي اإلاالي نٓامها حُٛحر خاولذ من ومجها وؤلاؾالمي، الخ٣لُضي النٓامحو بحو ػاوظذ من مجها: ٢ؿمحو بلى ؤلاؾالمُت

ا   .ظظٍع

اصة ؤي بؾالمُت وقغ٦ت ماؾؿت 200 بلٜ ؤلاؾالمُت البنى٥ ٖضص بظمالي ؤو بلى ج٣ضًغاث وحكحر    مغاث 7 ٢ضعىا بٍؼ
  .1985 ؾنت ٖلُه ٧او ٖما ونه٠

٫ن ىى البر٦ت بن٪ الجؼاثغ وفي ن ال٣ُإ بحو)  مكتر٥ بؾالمي بن٪ ؤوَّ ِم
ن الٗامّن ِم

ـ ( والخامّن  ماًى  20في ؤنصخئ الجؼاثغ ًاؾَّ
  .والاثخماو الن٣ض ٢انىون بَاع في مؿاىمت، ٦كغ٦ت م 1991

لت بؿنىاث طل٪ بٗض زم    ؤٖماله باقغ والظي "الؿالم بن٪" وىى اإلاجا٫ ىظا في ظضًض بن٪ بنكاء حسجُل جم ٍَى
ا
ً
ت ج٣ضًم زال٫ من خضًش ٣ًا اإلاالُت الخضماث من مجمٖى ٗت ألخ٩ام ٞو  بؾالمي مهٝغ زاني بظل٪ ل٩ُىون ؤلاؾالمُت، الكَغ

                                                           
عالم الكتب الحدٌث،  ،استراتيجية مواجهتها-تحديات العولمة-لجنة بازلمقررات "المصارف اإلسالميةسلٌمان خصاونة، .أ 1

. وتا 64، ص01، ط 2008عمان، سنة 
.   21، ص 2004، 01،منشورات الحلبً الحقوقٌة، بٌروت، ط المصارف اإلسالميةالرفاعً، .م.ف2 
م، 2007، دار هومه، الجزائر، سنة ميةالتمويل اإلسالمي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالمسدور، . ف  3

. 87-86ص 
اتحاد المصارف  ،المصارف اإلسالمية العمليات، إدارة المخاطر، والعالقة مع المصارف المركزية والتقليدية سفر،.أ  4

. 133، ص 2005العربٌة، بٌروت، سنة 
. 2005، مذكرة تخرج لنٌل درجة الدكتوراه، الجزائر، المركزية بالبنوك اإلسالمية البنوك عالقة ناصر، .س 5
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ُت الؿى١ن ًضزل ت، اإلاهٞغ ٣ضع الجؼاثٍغ ش في اٞخخاخه جم الظي" الؿالم بن٪" ما٫ عؤؽ ٍو  صًناع ملُاع 72 ب 20/10/2008  جاٍع

  .الجؼاثغ في الٗاملت الخانت اإلاهاٝع ؤ٦بر خُجها لُهبذ( صوالع ملُىون 100) ظؼاثغين

 ؤلاظالمي البىً ماهُت: الثاوي اإلاىلب

ٌ  الفُش ف: ألاو   ؤلاظالمي البىً حٍّش
 واخض ٧ل بل ؤلاؾالمي، باال٢خهاص اإلاهخمحو اإلاالٟحو َٝغ من ٖلُه مخ٤ٟ ؤلاؾالمي للبن٪ مدضص حٍٗغ٠ ًىظض ال

م ؤؾاؾُت ن٣اٍ ٖضة ٖلى اجٟا٢هم م٘ ظانب، من بلُه ًنٓغ ٗت في اإلادغمت واإلاٗامالث الغبا ٦خدٍغ  ىظو من و ؤلاؾالمُت، الكَغ

: نظ٦غ الخٗاٍع٠
ُت ماؾؿت" ىى ؤلاؾالمي البن٪ -1 ت ونكاَاتها مٗامالتها ظمُ٘ في جلتزم مهٞغ ٗت ؤٖمالها لجمُ٘ وبصاعتها الاؾدشماٍع  بالكَغ

  ". وزاعظُا صازلُا ؤلاؾالمي اإلاجخم٘ بإىضاٝ و٦ظل٪ وم٣انضىا ؤلاؾالمُت
ُاء، ؤزظا بالغبا جخٗامل ال ؤنه ٖلى ٣ًخهغ ال ؤلاؾالمي البن٪ مٟهىم ؤو ٖلى ًض٫ الخٍٗغ٠ ىظا   في قاج٘ ىى ٦ما ٖو

ٗت التزم من ىى بل ؤلاؾالمي، البن٪ حٍٗغ٠ .    ونكاَاجه مٗامالجه ظمُ٘ في ؤلاؾالمُت بالكَغ

ٟه ًم٨ن ٦ما   -2 ُٟها اإلاجخم٘، ؤٞغاص من الن٣ضًت اإلاىاعص ظظب ٖلى حٗمل، مالُت ن٣ضًت ماؾؿت" بإنه حٍٗغ ُٟا وجْى  جْى
ٗت اإلاؿخ٣غة ال٣ىاٖض بَاع في ونمىىا حُٗٓمها ٨ًٟل ٞٗاال ٗمل ألامت قٗىب ًسضم وبما ؤلاؾالمُت، للكَغ  جنمُت ٖلى َو

  ".ا٢خهاصًاتها
 الخنمُت جد٤ُ٣ ٖلى ٌٗمل ؤلاؾالمي البن٪ ؤو ٖلى الؿاب٤، الخٍٗغ٠ بِنه ما بلى بياٞت الشاني الخٍٗغ٠ ًٓهغ 

غ بما والاظخماُٖت، الا٢خهاصًت اىُت لؤلمت ًٞى ٗت خضوص في والاؾخ٣غاع الٞغ . ؤلاؾالمُت الكَغ
 وؤخ٩ام ًخ٤ٟ بما ألامىا٫ واؾدشماع الهغاٞت بٗملُاث ج٣ىم التي اإلاالُت اإلااؾؿاث" ؤلاؾالمي النٓام في بالبنى٥ ونٗجي -3 

ٗت ". الٛغاء ؤلاؾالمُت الكَغ
ن ٖلى الخٍٗغ٠ ىظا ص٫  اثٟه باإلياٞت ؤلاؾالمي للبن٪ ؤوّن لي، وصوعو الن٣ضًت لْى  اإلاالي الؿى١ن في ٧ىؾُِ ىى الخمٍى

ٗت ؤخ٩ام ج٣خًُه إلاا َب٣ا . ؤلاؾالمُت الكَغ
 

 ؤلاظالمي البىً أهىاُ: الثاوي الفُش
م ٖلى   ن من الٚغ ن بال طاجه، خض في نٕى ىى ؤلاؾالمي البن٪ ؤوّن  ؤصي مٗامالجه، حجم واػصًاص وحكٗبه نكاَه امخضاص ؤوّن

هىعن جسههه يغوعة بلى م٨ن مخسههت، بؾالمُت بنى٥ ْو ٣ا ج٣ؿُمها ٍو  :وهي مٗاًحر لٗضة ٞو

  الجغشافي الىىاق مُّاس  -1

 جدمل التي الضولت ٖلى نكاَها ٣ًخهغ والتي  واخضة، لضولت مل٨ُتها حٗىص: اليؽاه محلُت ئظالمُت بىىن -1-1
 .الجٛغافي نُا٢ها زاعط بلى ٖملها ًمخض وال ظنؿُتها،

 :بُجها من ؤق٩ا٫ ولها اإلادلي، النُا١ زاعط بلى نكاَها ًمخض التي: اليؽاه دولُت ئظالمُت بىىن -1-2

ٌ  الؽيل ٣ها، ٖن الضولُت البن٨ُت النكاَاث جنُٟظ ًخم مغاؾلحو قب٨ت إلًجاص ألازغين البنى٥ م٘ ٖال٢اث ب٢امت: ألاو  ٍَغ
خماصاث ٧الهٝغ . الخاعظُت الًماو وزُاباث اإلاؿدنضًت والٖا

                                                           
الملتقى ، العربي المغرب فيدول اإلسالمية بالصيرفة العمل تطور في تاريخية قراءة ورقة بحثية،بخٌت، .لخدٌمً، ح.ع  1

. 24/02/2011-23الدولً األول، االقتصاد اإلسالمً الواقع ورهانات المستقبل، غرداٌة، 
. 21-20، ص مرجع سابق،  الرفاعً. م. ف   2
.    17، ص 1999، سنة 03، اٌتراك للنشر والتوزٌع، القاهرة، ط البنوك اإلسالمية أحمد الخضٌري،. م  3
. 26، ص  مرجع سابق،  الرفاعً. م. ف  4
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ت اإلاغاص الضو٫ن في زاعظُت جمشُل م٩اجب ب٢امت: الثاوي الؽيل  اإلاٗلىماث، وظم٘ الؿى١، لضعاؾت وطل٪ مٗها، الٗال٢ت ج٣ٍى
. ؤلاؾالمي للبن٪ الضولت في ٕٞغ إلنكاء والخمهُض ومغاؾلُه، البن٪ بحو اإلاكا٧ل وخل

 النكاٍ مساَغ وجىػَ٘ له، صولي ز٣ل وبًجاص البن٨ُت، نكاَاجه إلاماعؾت الخاعظُت بالضو٫ن للبن٪ ٞغوٕ ٞخذ :الثالث الؽيل
. الٗمالء من ٖضص وؤ٦بر ظٛغاُٞت، مؿاخت ؤ٦بر ٖلى

  .بال٩امل له مملى٦ت بنكائىا ؤو الخاعط، في ؤزغين بنى٥ م٘ قغا٦ت ب٢امت :الشابْ الؽيل

 للبىً الىٌُفي اإلاجاٌ مُّاس -2

ل في جخسهو والتي: ـىاُِت ئظالمُت بىىن -2-1    ٘ جمٍى  من النٕى ىظا إلاشل ؤلاؾالمُت الضو٫ن ظمُ٘ خُض الهناُٖت اإلاكاَع

. الهناُٖت الخنمُت لخد٤ُ٣ البنى٥

ُٟاتها ٖلى ٌٛلب والتي: صساُِت ئظالمُت بىىن -2-2    ت لضحها ؤو باٖخباع الؼعاعي للنكاٍ مُلها جْى  النٕى لهظا الالػمت اإلاٗٞغ
   .الخُىين النكاٍ من

ت ئظالمُت بىىن -2-3   ل في جخسهو وهي: ججاٍس ٣ا للخجاع الٗامل اإلاا٫ عؤؽ زانت وبهٟت الخجاعي، النكاٍ جمٍى  ٞو
مت، ؤلاؾالمُت لؤلؾالُب ٣ا ؤي ال٣ٍى  الاججاو ىى وىظا  ؤلاؾالمُت، واإلاًاعباث واإلاكاع٧اث ٧اإلاغابداث ؤلاؾالمُت للمخاظغاث ٞو

 نانغ وبن٪ ؤلاؾالمي الخنمُت ٦بن٪ البنى٥ بٌٗ بال ألاؾهم، قغ٧اث ق٩ل جإزظ التي آلاو ختى ؤلاؾالمي البن٪ في الٛالب

  .للضولت مملى٦ت هي التي والؿىصانُت والبا٦ؿخانُت ؤلاًغانُت والبنى٥ الاظخماعي

 :بلى وج٣ؿم: اليؽاه حجم مُّاس -3

 ألاؾغين النكاٍ َاب٘ وجإزظ اإلادلي، الجانب ٖلى ٣ًخهغ النكاٍ، مدضوصة بنى٥ وهي: الدجم ـغيرة ئظالمُت بىىن -3-1   
 .مدضوص الٗمالء ٖضص ؤو نٓغا

ملها الهٛحرة، واإلاضو ال٣غين في وجخىاظض ل وج٣ضًمها اإلاضزغاث ظم٘ ٖو ٘ لبٌٗ ألاظل ٢هحر ٦خمٍى  في وألاٞغاص اإلاكاَع

. ومخاظغاث مغابداث ق٩ل

جي، َاب٘ طاث بنى٥ هي: الدجم مخىظىت ئظالمُت بىىن -3-2     وهي الضولت، ٖمالء لخُُٛت الضولت مؿخىين ٖلى جندكغ َو
 .صولُا النكاٍ مدضوصة جٓل ؤجها بال الجٛغافي، اإلاجا٫ خُض من احؿاٖا وؤ٦ثر والٗمالء، النكاٍ في حجما ؤ٦بر

 ؤو اإلادلي واإلاالي الن٣ضي الؿى١ن ٖلى الخإزحر ًم٨جها ممن وهي ألاولى، الضعظت بنى٥ وحؿمى :الدجم هبيرة ئظالمُت بىىن -3-3   
ض التي اإلانا٤َ في اإلاٗلىماث لجم٘ جمشُل وم٩اجب ومكتر٦ت، صولُت ٞغوٖا وجمخل٪ الضولي،  .بها ٞغوٕ ٞخذ جٍغ

 البىً مْ اإلاخّاملين الّمالء مُّاس -4

حو، ؤو َبُُٗحو ٧انىا ؾىاء ألاشخام بلى زضماتها ج٣ضم التي :ألاشخاؿ مْ جخّامل ِادًت ئظالمُت بىىن -4-1  مٗنٍى
 حؿمى التي الُبُُٗحو لؤلشخام ج٣ضم التي الٗاصًت الٗملُاث ؤو الجملت، بٗملُاث حؿمى التي ال٨بحرة الٗملُاث ؾىاء

. الخجؼثت ٖملُاث

                                                           
. 63-62أحمد الخضٌري، مرجع سابق، ص . م  1
. 27-26الرفاعً، مرجع سابق، ص . م. ف  2
. 67أحمد الخضٌري، مرجع نفسه، ص . م  3
. 28الرفاعً، مرجع نفسه، ص . م. ف  4
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ٌ  خذماتها جلذم ِادًت غير ئظالمُت بىىن -4-2  م٘ ًخٗامل ال النٕى ىظا: الّادًت ؤلاظالمُت وللبىىن للذو
ل الضو٫ن م٘ ًخٗامل بل ألاشخام، ٘ لخمٍى  الٗاصًت ؤلاؾالمُت البنى٥ وم٘ ٞحها، والاظخماُٖت الا٢خهاصًت الخنمُت مكاَع

  .جىاظهها التي ألاػماث مىاظهت في إلاؿاٖضتها

 وأهذافه خفائفه: الثاوي اإلابحث
 البن٪ ًسخل٠ و٦ظل٪ ٖجها، جمحزو وزهاثو ممحزاث له ٧او لهظا الخ٣لُضًت، البنى٥ ٦دا٫ لِـ خاله ؤلاؾالمي البن٪  

.   ًاصحها التي والغؾالت بلُه الىنى٫ن ًبخػي وما ؤىضاٞه في البنى٥ من ٚحرو ٖن ؤلاؾالمي

ٌ  اإلاىلب  ؤلاظالمي البىً خفائق: ألاو
ٗت ْل في نكاَها جماعؽ مالُت ماؾؿاث هي ؤلاؾالمُت البنى٥  اإلااؾؿاث من ٚحرىا ٖن جخمحز لهظا ؤلاؾالمُت، الكَغ

: ن٣اٍ زالزت ججمٗها وزهاثو بؿماث الخ٣لُضًت اإلاالُت

 .ؤلاؾالمُت للبن٪ ال٣ٗضًت الهٟت -

ت الهٟت -  .ؤلاؾالمُت للبن٪ الخنمٍى

  .ؤلاؾالمُت للبن٪ الاظخماُٖت الهٟت -

ٌ  الفُش  :ؤلاظالمُت للبىىن الّلذًت الففت: ألاو

ىاء أخزا بالفائذة الخّامل ِذم -1     الشبا مً باِخباسها ِو
 هي التي والاؾخٛال٫ الٓلم قبهت من ؤمىاله جُهحر ؤظل من ؤلاؾالمي، للبن٪ ممحزة ؾمت هي بالغبا الخٗامل ٞٗضم

 ال ؤلاؾالمي ٞالبن٪ ىنا ومن يغوعة، ججحزو وال خاظت، جبُده ال مدغم بالغبا ٞاال٢تراى الخ٣لُضًت، البنى٥ مٗامالث ؤؾاؽ

ُٟا، ؤو بًضاٖا وال ُٖاء، ؤو ؤزظا بالغبا ًخٗامل   .بلخ...مسُٟت ؤو ْاىغة مباقغة، ٚحر ؤو مباقغة زهما، ؤو ٢بىال وال جْى

ف -1-1  وحىمها الشبا حٍّش

 اللغت في الشبا -1-1-1

اصة، بمٗجى وىى عبا منه واإلاهضع ًنهغ نهغ باب من ًغبى عبا من: لٛت الغبا  في ٢ا٫ ونما، ػاص بطا اإلاا٫ عبا ٣ًا٫ الٍؼ

ن عبا: ال٣امىؽ
ً
ىا ن والٟغؽ ٖالىا والغابُت واعجبِخه، ونما، ػاص وعبا ٖلىا، ٦ٗال عبُّ

ً
 بطا ًغبى الصخيء ٞغبا.  ٕٞؼ ؤو ٖضو من انخٟش عبىا

ت جىىن  أن ﴿ حٗالى و٢ىله واعجٟٗذ، ٖلذ ؤي ،[05:الدج] ﴾ وسبذ اهتزَّث اإلااء ِليها أهضلىا فارا ﴿ حٗالى ٢ىله ومنه ػاص  هي أمَّ

ت مً أسبى   .٦ثر ؤي ،[92:الندل]  ﴾ أمَّ

 الؽُش في الشبا -1-1-2

اصة" اصة الجنـ مخدض مسهىم ٖىى ٖلى ٣ٖض ىى"و.  "بما٫ ما٫ مٗاويت في م٣ابل بال ما٫ ٍػ  البضلحو ؤخض بٍؼ
  ".الؼمن م٣ابل ؤخضىما جإزحر م٘ ؤو الخا٫، في آلازغ ٖلى

٣خًُه وؤلاظمإ والؿنت بال٨خاب مدغم والغبا    . الصخُذ ال٣ُاؽ ٍو

                                                           
. وتا 67أحمد الخضٌري، مرجع سابق، ص. م  1
. 31الرفاعً، مرجع سابق، ص . م. ف  2
. 22-21أحمد الخضٌري، مرجع سابق، ص . م  3
. 255،ص  1996طبعة األولى، سنة الكتب اإلسالمً، مكة المكرمة، ال ،بحوث في االقتصاد اإلسالميالمنٌع، .ع  4
، دار الرغائب والنفائس،الجزائر، القسم األول، سنة مختارات من نصوص حديثية في فقه المعامالت المالية فركوس،.ع.م 

  197.5، ص1998
  6 .34الرفاعً، مرجع سابق، ص . م. ف 
  7. 197فركوس، المرجع نفسه، ص .ع.م 



 2016  حىان  1الّذد  –الذساظاث اإلالاسهتمجلت حُل  -مشهض حُل البحث الّلمي 

 
 

 

 

P
ag

e

5
4

 

 54 

 :الىخاب أما

 [.275:الب٣غة]﴾ الّشِّبا وحّشم البُْ هللا وأحلَّ  ﴿: حٗالى ٞب٣ىله -

هـا ًـا ﴿ :حٗالى وب٣ىله - ا جأولىا ال آمىىا الزًً أيُّ ماِفت ألّافا الشبَّ  [.130: ٖمغاو آ٫]﴾ مُّ

  ًلىمىن  ال الّشِّبا ًأولىن  الزًً ﴿: حٗالى وب٣ىله -
ّ
ىه الزي ًلىم هما ئال ُىان ًخخبَّ

َّ
 [.275:الب٣غة] ﴾ اإلاّغِّ  مً الؽ

ها ًا ﴿: حٗالى وب٣ىله - لىا آمىىا الزًً أيُّ
َّ
م مإمىينفان هىخم ئن الّشِّبا مً بلي ما ورسوا هللا اج

َّ
 فأرهىا جفّلىا ل

ً بحشب مىن  ال أمىالىم سءوط فلىم جبخم وئن وسظىله هللا ّمِّ ٍلِّ
َت
ٍلمىن﴾ وال ج

ُ
  [.279-278:الب٣غة] ج

شبي الّشِّبا هللا ًمحم ﴿: حٗالى وب٣ىله - ذكاث ٍو  [.276:الب٣غة] ﴾ الفَّ

م ٖلى ٢اَٗت صاللت جض٫ّنن ٦شحرة ؤخاصًض وعصث ٣ٞض:  العىت مً أما و   :مجها الغبا جدٍغ

ٌ  لًّ›› : ٢ا٫ ظابغ ٖن ومؿلم ؤخمض عواو ما -    .‹‹ وواجبه وؼاهذه ومىوله الّشِّبا آول وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظى

غة ؤبي خضًض من ومؿلم البساعين ؤزغظه وبما - ا ىٍغ ٖى بْ احخيبىا›› : مٞغ  . ‹‹الّشِّبا أول منها ورهش اإلاىبلاث العَّ

  .الجملت في مدغم الغبا ؤو ٖلى ألامت ؤظمٗذ ٣ٞض: ؤلاحماُ أما و    

مه، ٣ًخطخي الصخُذ ٞال٣ُاؽ: اللُاط وأما     ٗت الٓلم ٖلى مبجي حٗامل ألنه جدٍغ  الجانب حكمل ٞمًاعة للٗضواو، وطَع
  .وألازالقي والاظخماعي الا٢خهاصي

  الشبا أهىاُ -1-1-3

حو، بلى الغبا ج٣ؿُم بلى ؤلاؾالمي ال٣ٟه في الٛالب الغؤي ًجغين  :الضًىون وعبا البُٕى عبا نٖى

حو بحو اإلا٣اًًت ؤو اإلاباصلت خالت في بال ٣ً٘ ال البُٕى عبا: البُُى سبا:  أوال  وؾلم ٖلُه هللا نلى ٢ىله في اإلابِنت ألامىا٫ من نٖى
 صاد فمً بُذ ًذا بمثل مثال باإلالح واإلالح بالخمش والخمش بالؽّير والؽّير باللر واللر بالفمت والفمت بالزهب الزهب›› 

. ومعلم البخاسي  سواه‹‹  أسبى فلذ اظتزاد أو
ن٣ؿم     . النؿِئت وعبا الًٟل عبا: بلى البُٕى عبا ٍو

اصة ىى ؤو مخٟايال بُض ًضا بجنؿه الجنـ بُ٘ ىى :الفمل سبا  اإلاباصلت ٧انذ بطا آلازغ ٖلى اإلاخجانؿحو البضلحو ؤخض في الٍؼ
  ".بُذ ًذا" اإلاجلـ في البضلحو ج٣ابٌ ٞحها جم بطا ؤي ٞىعٍت

اصة م٘ بمشله عبىين بُ٘ ىى ؤو ت ألامىا٫ ٦مُاث في الخٟايل ؤو بمٗجى البضلحو، ؤخض في الٍؼ  الجنـ في اإلاخباص٫ الغبٍى

ٗت ؾضا خغم وىظا الىاخض، . الجاىلُت النؿِئت لغبا جىنل ٢ض التي للظَع
اصة م٘ آزغ بجنـ ؤو ببًٗه الىاخض الجنـ بُ٘ ىى: اليعِئت سبا  طىب ٚغام 100 ًبُ٘ ٦من  ال٣بٌ، جإزحر نٓحر في الٍؼ

او الىػناو ماظلت طىب ٚغام 100 بـ معجلت . ماظل وآلازغ معجل ؤخضىما مدؿاٍو

ٗبروو الجاىلُت، عبا وىى النؿِئت عبا باؾم اقتهغ: الذًىن  سبا: زاهُا ي" ب٣ىلهم ٖنه َو نِم غْن ِٓم
ْن
ن
َد
ن ؤ ٥َد ػِمصْن

َد
 ٧انىا بإجهم وطل٪ ،"ؤ

نٓغوو، ٌؿلٟىون اصة اقتراٍ م٘ مشال ؾنت ؤو ٦كهغ مدضوص، ػمن بلى اإلاا٫ من مُٗنا ٢ضعا ٣ًغيه ٦إو ٍو  نٓحر ُٞه الٍؼ

ذ ؾىاء بظماٖا، مدغم وىى ألاظل، امخضاص
َّ
اصة ٢ل    .٦ثرث ؤو الفائذة ؤو الٍؼ
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. 43الرفاعً، مرجع سابق، ص . م. ف  2
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ف -1-2  الفائذة حٍّش

اصة" اللٛت في الٟاثضة  والٗغبُت ؤلاؾالمُت الضو٫ن َٝغ من الٟاثضة مهُلر واؾخٗما٫ ؤزظجه، ؤي ماال منه ؤٞضث" الٍؼ
 يماو م٘ اإلاا٫، عؤؽ اؾخسضام م٣ابل ًضٞ٘ الظي اإلابلٜ وىى اإلاالُت، مجا٫ في اإلاؿخٗمل" Intérêt" إلاهُلر جغظمت بال ىى ما

 .للن٣ىص ؤلا٢غاى ج٩لٟت ٞهى ٖلحها، اإلاخ٤ٟ اإلاضة جهاًت في ألانل عص
ض وهي منه ٣ًترى من ٖلى البن٪ ًٟغيها الضاثنت ٞالٟاثضة اإلاضًنت، ؤو الضاثنت الٟاثضة بؿٗغ ٖنه ٌٗبر الخ٩لٟت  وىظو  جٍؼ
   .آلاظلت الىصاج٘ ؤصخاب من إلا٣غيُه البن٪ ًضٞٗها التي اإلاضًنت الٟاثضة ؤؾٗاع ٖلى صاثما

ف -1-3  الشبح حٍّش

ِمبذ :لغت الشبح
بذ الغّن باح، و والغّن  عِمبدا ًغبذ ججاعجه في وعبذ عبده، ما اؾم ىى الجىىغين و٢ا٫ الخجغ، في النماء مٗناو الغَّ

دا اخا وعبَد بَد اح الخجاعة في صزل بطا للغظل ج٣ى٫ن والٗغب. اؾدك٠: وعَد بَّ ماح بالغَّ  ﴾ ججاستهم سبحذ فما ﴿:حٗالى ٢ىله وفي والؿَّ
ىي٘ ٞحها ًغبذ وبنما جغبذ ال الخجاعة ألو ججاعتهم، في عبدىا ما مٗناو: "بسخا١ ابن ٢ا٫[. 16 :الب٣غة]  ٖلم وفي". ٞحها ٍو

". ؤلانخاط ون٣ٟت اإلابُ٘ زمن بحو الٟغ١ن: الا٢خهاص
٩ىون وقغاء، بُٗا الخجاعة مماعؾت ٍَغ٤ ٖن م٨ؿب من ؤلانؿاو ًد٣٣ه ما ٞالغبذ  منه مُغوخا الؿل٘ ٖن ٖباعة ٍو

. بنخاظها ن٣ٟاث
 ؤو ناخُت من الٗمل ماػظه بطا بال عبدا ٌؿمى ال اإلاا٫ عؤؽ ٖلى الؼاثض والٗاثض ألزغي، ًض من اإلاا٫ النخ٣ا٫ ندُجت وطل٪

اصة ىظو ٧انذ  .خا٫ بلى خا٫ من اإلاا٫ عؤؽ ٞحها ًخ٣لب مباصلت ندُجت الٍؼ

ا الشبح ت ألانكُت في لخىُْٟه ندُجت اإلاا٫ لغؤؽ نماء ىى: "ؼِش ٤ الاؾدشماٍع ُت والًىابِ ال٣ٗىص ٞو   ".الكٖغ

 والفائذة الشبح بين الفشق  -1-4
 من مضة ٌؿخسضمه ال ؤو ٌؿخسضمه للٛحر ٖنه جسلُه م٣ابل اإلاا٫ عؤؽ لهاخب ومدضص مًمىون ٖاثض ٞالٟاثضة

 بط ؤلانخاظُت الٗملُت بمساَغ مغجبِ ؤنه بدُض ٣ًُجي ٚحر ٖاثض وىى اإلاكغوٕ ناخب ؤو اإلانٓم ٖاثض ٞهى الغبذ ؤما الؼمن،

. ال و٢ض ًخد٤٣ ٢ض
اصة ٞالٟاثضة. الاؾدشماع مساَغ في اإلاكاع٦ت مضي ىى والغبذ الٟاثضة بحو اإلاُٗاعين ٞالٟاع١ن  ومدضصة مكغوَت زابخت ٍػ

غ ال مًمىون ٖاثض وهي اإلاا٫ عؤؽ من مُٗنت بنؿبت ؾلٟا .   بالًماو والخغاط بالٛغم الٛنم الكغعي الكٍغ ُٞه ًخٞى
 بٗض بال ًخدضص ال ٢لُال، ؤو ٦شحرا ٩ًىون ٢ض ًخد٤٣، ال و٢ض ًخد٤٣ ٣ٞض واإلا٣ضاع، الىظىص اخخمالي ٞهى الغبذ ؤما

ت النكاٍ   . الندُجت ومٗٞغ

 والخشام الخالٌ كاِذة ئجباُ -2
ٗت وؤخ٩ام مٗاًحر من ؤلاؾالمي الا٢خهاص ًنُل٤  اٖخباع ٖن بضال لل٨ؿب، ٦مهضع الٗمل ج٣غعن وهي ؤلاؾالمُت، الكَغ

. والخال٫ الخغام إلاُٗاع الخايٗت واإلاكاع٦ت باالؾدشماع الخنمُت، ندى الجهض جىظُه ؤي لل٨ؿب، وخُضا مهضعا اإلاا٫

                                                           
. 46-45الرفاعً، مرجع نفسه، ص . م. ف  1
  2. وتا 143، ص2008، دار المحامد للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة األولى، سنة المصارف اإلسالمية سلٌم الخوالد،.م.م 
 3.  الغلة والكراء والدخل والمنفعة :الخراج 
  4.على قول للنحاة.بسببه: الخراج مستحق بالضمان، أي: أن الباء متعلقة بمحذوف، تقدٌره : أي  
  47.5-46الرفاعً، مرجع سابق، ص . م. ف 
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٘ لخد٤ُ٣ ُٞضٞٗها هللا، ؤخله بما مد٩ىمت ؤٖمالها ٧ل ؤلاؾالمُت واإلاهاٝع  جىظُه زال٫ من للمجخم٘، الخحر مكاَع
 مغاخل ب٩ل الخال٫ صاثغة في ٣ً٘ ؤو مغاٖاة م٘ اإلاؿلم، خاظاث حكب٘ التي والخضماث الؿل٘ بنخاط صاثغة في وجغ٦حزو الاؾدشماع

  .بنخاظها

ّت مْ ًخىافم بما اإلاىاسد اظخخذام -3  ؤلاظالمُت الؽَش

ٌ  ًِ الىلىد حّىُل ِذم -3-1  باٖخباعو بلُه، اإلاى٧ل اإلاا٫ جنمُت ٖلى الٗمل ؤلاؾالمي البن٪ ٖلى ًخٗحو: الخذاو
ضم بزماعىا ًجب التي ؤنىله من ؤنل ىى وخُض ؤصخابه، ٖن ُٞه مؿخسلٟا  ٧له وطل٪ مجها، اإلاجخم٘ خغماو ؤو ا٦خناػىا ٖو

ا ٖنه منهي زًً ﴿ حٗالى ل٣ىله قٖغ
َّ
هب ًىنزون وال

َّ
ت الز شهم هللا ظبُل في ًىفلىنها وال والفمَّ ِّ

ّ
 ًىم  ألُم بّزاب فبؽ

م هاس في ِليها ًحمى
َّ
هىسهم وحىىبهم حباههم بها فخىىي  حهى   ﴾ جىنزون هىخم ما فزوكىا ألهفعىم هنزجم ما هزا ٌو

  [.35-34 :الخىبت]
 في الخىؾ٘ ٖلى البنى٥ م٣ضعة في والخد٨م الخإزحر في اإلاغ٦ؼين البن٪ ٌؿخٗملها التي الن٣ضًت الؿُاؾت ؤصواث من ول٨ن

 بلى بياٞت الن٣ىص بنكاء من البنى٥ م٣ضعة من الخ٣لُل ؤؾاؾا به ٣ًهض الظي ال٣انىني الاخخُاَي نؿبت ىى الاثخماو، منذ
ل مٗٓم ألو ًًٟٗها ؤلاؾالمي البن٪ ٖلى وجُب٣ُها اإلاىصٖحو، ؤمىا٫ خماًت ل ىى ُٞه الخمٍى  ا٢خهاصًت لٗملُاث جمٍى

ل ؤي خ٣ُ٣ت، ال لِـ ؾلعي جمٍى . الخؿن ٧ال٣غى ٢لُلت خاالث في بال بال٣غوى جمٍى
ت الىصاج٘ ألو الاؾدشماع بىصاج٘ ال٣انىني الاخخُاَي نؿبت ج٨ملت بلى ؤلاؾالمي البن٪ ًُُٞغ  البنى٥ في هي التي الجاٍع

ٗت وؾنضاو النؿبت، ىظو ًغا٢ب الظي اإلاغ٦ؼين البن٪ مُغ٢ت بحو ًى٢ٗه مما ؤلاؾالمي، البن٪ في مجها ؤ٦بر الخ٣لُضًت  الكَغ
 لالؾدشماع، ٧ىصاج٘ اإلاىصٖحو ؤمىا٫ حُُٗل وىى قغعي بمدٓىعن جهُضم والتي ؤلاؾالمي، البن٪ ٖمل جد٨م التي ؤلاؾالمُت

  .للبدض الشاني الٟهل في ؾندناوله ما وىظا

 بظ٫ ٖلُه ًخٗحو ؤلاؾالمي، البن٪ إلاىاعص وألامحو الجُض الخضبحر بَاع في :ألامىاٌ ِلى ًلىمىن  مً اخخُاس حعً -3-2
 ًهلر ال من بلى بصاعتها جىلُذ ًجب ال خُض اإلاىاعص، جل٪ بصاعة ؾِخىلىون الظًن ألاٞغاص ازخُاع خؿن من للخإ٦ض الالػم الجهض

فهاء جإجىا وال﴿:حٗالى ل٣ىله اإلاهمت لهظو  [.5:النؿاء] ﴾أمىالىم العُّ
 والا٦خناػ الخبضًض ًجخنب ٧ي اإلاناؾب اإلاىي٘ في وويٗه اؾخسضامها، في والخ٨مت الغقاص ألامىا٫ ىظو بصاعة وج٣خطخي

زًً ﴿: حٗالى ل٣ىله به اإلانٟٗت وجخد٤٣
َّ
     [.67:الٟغ٢او] ﴾كىاما رلً بين ووان ًلتروا ولم ٌعشفىا لم أهفلىا ئرا وال

ُت للشكابت ؤلاظالمي البىً خمُى -4  للغ٢ابت ًسً٘ ؤلاؾالمي، البن٪ لها ًسً٘ التي البن٨ُت للغ٢ابت باإلياٞت :الؽِش

ُت   .مؿمى ٚحر ٖلى اؾما ؤلاؾالمي البن٪ ًهبذ وبضوجها الخ٣لُضًت، والبنى٥ بِنه الجىىغين الٟاع١ن وهي بها، ًنٟغص التي الكٖغ
م٨ن  اإلاؿاولحو ومن ًخم، الظي البن٩ي الٗمل ٖلى الٟغص ومن طاجه، ٖلى الٟغص من للغ٢ابت قاملت ع٢ابت ؤجها ال٣ى٫ن ٍو

له، ًخم الظي الا٢خهاصي النكاٍ ٖلى البن٩ي الٗمل ٖن ُت الغ٢ابت ىُئت ومن جمٍى    .البن٨ُت النكاَاث ٧اٞت ٖلى الكٖغ
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ت الففت: الثاوي الفُش  ؤلاظالمي للبىً الخىمٍى

 البن٪ اجٟا٢ُت من ألاولى ٞاإلااصة ؤلاؾالمي للبن٪ الغثِؿُت الؿماث من هي  :للمجخمْ الاكخفادًت الخىمُت جحلُم -1

ًاء الضو٫ن لكٗىب الاظخماعي والخ٣ضم الا٢خهاصًت الخنمُت صٖم " ٖلى جنو مشال للخنمُت ؤلاؾالمي  واإلاجخمٗاث ألٖا

٣ا ومنٟغصة مجخمٗت ؤلاؾالمُت ٗت ألخ٩ام ٞو  ًغاعي ٞهى ألازغي، البنى٥ ٦دا٫ الغبذ ٣ِٞ ٌؿتهضٝ ال ٞهى ،" ؤلاؾالمُت الكَغ
ضم اإلاسخلٟت، ألنكُخه ندُجت يغعن من به ًلخ٤ وما مناٞ٘ من اإلاجخم٘ ٖلى ٌٗىص ما  بزال٫ ىى الهضٝ بهظا الاىخمام ٖو

  .ؤلاؾالمي للبن٪ الخا٦مت وألاؾـ بالًىابِ

٘، مناؾب عبذ لخد٤ُ٣ ؤلاؾالمي البن٪ ٌؿعى الا٢خهاصًت للخنمُت جد٣ُ٣ه م٘ : مىاظب سبح جحلُم  -2  ؾىاء ومكاَع
ل َالني ؤو الخؿاباث ؤصخاب ؤو للمؿاىمحو  ٩ًىون ؤو ؤي الغبذ، جد٤ُ٣ في اإلاٛاالة ًخم ال خُض نُٛه، بمسخل٠ الخمٍى

غاٝ يغعا ًدضر ال الظي بالك٩ل وم٣بى٫، مٗخض٫   .البن٪ م٘ اإلاخٗاملت باأَل

 ؤلاظالمُت للمفاسف الاحخماُِت الففت: الثالث الفُش

 ؤلاؾالمُت البنى٥ مٗٓم ألو البن٪، في الؼ٧اة ننضو١ن لجنت زال٫ من إلاؿخد٣حها الؼ٧اة ؤمىا٫ جىنُل: الضواة ـىذوق  -1
 .منه والخ٣لُل ال٣ٟغ مدى ٖلى وحٗمل الاظخماُٖت للخُاة اإلاؿاٖضة الؼ٧اة ننضو١ن ٞحها

ؿدنض    شهم ـذكت أمىالهم مً خز ﴿:حٗالى ٢ىله ٖلى الخضمت ىظو ج٣ضًم في البن٪ َو يهم جىّهِّ ِّ
ّ
ّلِّ  بها وجضه  ئنَّ  ِليهم ـو

هم ظىً ـلىاجً
َّ
ىبت ًلبل هللا أنَّ  ٌّلمىا ألم  ِلُم ظمُْ وهللا ل

َّ
أخز ِباده ًِ الخ اب هى هللا وأنَّ  الفذكاث ٍو ىَّ

َّ
 الخ

ٗت مدضصة مهاٝع وللؼ٧اة ،[104-103:الخىبت] ﴾ الشَّحُم ما ﴿: حٗالى ٢ىله في مبِنت ؤلاؾالمي البن٪ بها ًلتزم بالكَغ
َّ
 ئه

ذكاث فت ِليها والّاملين واإلاعاهين للفلشاء الفَّ
َّ
بُل وابً هللا ظبُل وفي والغاسمين الّشِّكاب وفي كلىبهم واإلاإل  فٍشمت الّعِّ

 [.60:الخىبت] ﴾ حىُم ِلُم وهللا هللا مً
ٌ ظانب بلى جىػَٗه ٢بل الهافي الغبذ من جسهم وهي  والاخخُاَاث اإلاا٫ عؤؽ ٖلى واإلاؿخد٣ت الٗمالء من الخٍٟى

  .اإلادخجؼة

٠ُ مجاالث بحو ًخم والخىاػون:  اإلاخخلفت الخىٌُف مجاالث بين الخىاصن  جحلُم   -2  ألاظل ومخىؾِ ألاظل ٢هحر الخْى
ل ٍى ٠ُ مسخل٠ وبحو ألاظل، َو ٠ُ مجا٫ في جىاػون طاجه الى٢ذ وفي الجٛغافي، الخىاػون ًخد٤٣ خُض اإلاسخلٟت، الخْى  الخْى

٣ا اث ٞو اث، ؤلاؾالمُت؛ لؤلولٍى  .ال٨مالُاث الخاظاث، الًغوٍع

  .اإلااصي الاؾدشماعين والٗاثض الاظخماعي الٗاثض بحو والخىاػون

 ًسً٘ مما... وال٩ىاعر والضًىو، والٗالط، الؼواط، ٦داالث بنؿانُت، لٛاًاث زحرين مكغوٕ ىى: الخعً اللشك -3
 .الاظخماُٖت عؾالخه جنُٟظ في ؤلاؾالمي البن٪ ؤصواث ؤىم من الخؿن وال٣غى البن٪ في اإلاخسههت اللجاو لخ٣ضًغ

ً ﴿: حٗالى ٢ىله من وحؿمُخه ؤؾاؾه الخؿن ال٣غى واؾخمض زي را مَّ
َّ
 وله له فُماِفه حعىا كشلا هللا ًلشك ال

م أحش    [.11:الخذًذ] ﴾ هٍش
 
 

 
                                                           

. 59-58الرفاعً، مرجع سابق، ص . م. ف  1
. 97، ص2006، جدار للكتاب العالمً للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة األولى، سنة البنوك اإلسالمية حسن خلف،. ف 2

. 61-60الرفاعً، مرجع سابق ، ص . م. ف  3
  4 .28أحمد الخضٌري، مرجع سابق، ص . م 

. 62الرفاعً، مرجع نفسه، ص . م. ف  5
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 ؤلاظالمي البىً أهذاف: الثاوي اإلاىلب
 ؤؾاؾها ٖلى ؤنصخئ التي والغؾالت وظىصو من الٛاًت لخد٤ُ٣ للىنى٫ن لخد٣ُ٣ها ٌؿعى ؤىضاٝ ؤلاؾالمي للبن٪ بو

ض والتي ت ال٣ٗضًت مؿحرجه في جُب٣ُها ًٍغ : مجها ونظ٦غ والاظخماُٖت، والخنمٍى

 خضوص بَاع في بنؿانُت اظخماُٖت ا٢خهاصًت جنمُت جد٤ُ٣ في بٟٗالُت ؤلاؾالمي البن٪ ٌؿاىم:  الخىمىي  الهذف: أوال
ٗت  وطل٪ نمىا، باأل٢ل ألا٦ثر والاىخمام وال٣ُاٖاث، اإلانا٤َ ل٩اٞت والٗاص٫ اإلاخىاػون النمى وجد٤ُ٣ ؤلاؾالمُت، الكَغ

:  بُجها من ؤبٗاص ٖضة جإزظ ٖملُت وهي والاظخماُٖت، والش٣اُٞت والؿُاؾُت الا٢خهاصًت الخبُٗت من إلزغاظها

 الخاعظُت؛ الخبُٗت من الخسلو ًد٤٣ بما الجماعي ؤلاؾالمي اإلاا٫ عؤؽ لجظب اإلاناؾب اإلانار بًجاص -1

حو بةٖاصة والٗاصلت الكاملت الخنمُت  -2 ن صازل ؤلاؾالمُت ألاعنضة جَى  الظاحي؛ الا٦خٟاء وجد٤ُ٣ ؤلاؾالمي الَى

ُحو جنمُت -3 ُت والهناٖاث الخٞغ غ الٟٗا٫ ألاؾاؽ باٖخباعىا والخٗاونُاث الهٛحرة، والهناٖاث الخٞغ  البنُت لخٍُى
 ؤلاؾالمُت؛ الضو٫ن في والهناُٖت الا٢خهاصًت

4- ٠ُ  ؤٞغاصو بحو البُالت ٖلى وال٣ًاء اإلاجخم٘ في الٗاملحو ٢اٖضة جىؾُ٘ ٖلى ٌٗمل ؤلاؾالمي البن٪ إلاىاعص الٟٗا٫ الخْى

اصة جم ومن    ؤلاؾالمُت؛ للضولت ؤلاظمالي الناجج ٍػ

 اإلاجخم٘، في والجهاث ألاٞغاص لضي اإلاىظىصة اإلاضزغاث ججمُ٘ زال٫ من اإلاالُت اإلاىاعص من مم٨ن ٢ضع ؤ٢صخى ججمُ٘ -5

  . الاؾخسضام ٖضم ٞترة زال٫ مجها والانخٟإ للمىاعص الا٦خناػ الظخناب وطل٪

 الٟاثًت اإلاىاعص لخٗبئت وطل٪ ألاشخام، بحو الاصزاعين الىعي نكغ ٖلى ؤلاؾالمي البن٪ ٌٗمل :الاظدثماسي  الهذف: زاهُا
ُٟها واؾخ٣ُابها الٗاَلت ألامىا٫ وعئوؽ ٘ ٖاثضىا من حٗٓم التي الا٢خهاصًت اإلاجاالث في وجْى  الظي بنخاظها، من وجٞغ

٣ا بإؾغو اإلاجخم٘ لهالر ؾلُمت ا٢خهاصًت ٢اٖضة في ٌؿاىم ٠ُ اإلادضصة ؤلاؾالمُت للهُٜ ٞو  .للخْى
غ٦ؼ ل ٖلى البن٪ ٍو ل مخىؾِ الاؾدشماعين الخمٍى ٍى  مسخل٠ في بنٟؿه مكغوٖاث ًنصخئ ؤو له ًدُذ الظي ألاظل َو

ت اإلاجخم٘ في الا٢خهاصي النكاٍ جىؾُ٘ ٖلى ُٞٗمل الا٢خهاصي، النكاٍ مجاالث   .ُٞه الا٢خهاصًت ال٣ُاٖاث ى٩ُل وج٣ٍى

اصة ًد٤٣ الظي بالك٩ل :اإلاالي اإلاشهض جحلُم: زالثا اصة مجها اإلاغجبِ الؿى٢ُت خهخه ٍػ لى اإلاىاعص، ججمُ٘ ٖلى ٢ضعجه بٍؼ  ٖو
لى اؾخسضامها، غ الظي وبالك٩ل زضماجه، في الخىؾ٘ ٖو   .٩٦ل والا٢خهاص واإلاجخم٘، واإلاخٗاملحو، للمؿاىمحو ؤ٦بر نٟٗا ًٞى

 وبم٩انُاجه الٟغص َا٢اث جنمُت حؿتهضٝ وهي الاظخماُٖت، بالخنمُت البٌٗ ٌؿمُه ٦ما به اإلا٣هىص: الاحخماعي الهذف: سابّا
 زال٫ من زاعظه في ؤو البن٪ صازل في ؾىاء الخنمُت جل٪ جد٤ُ٣ ٖلى ٌٗمل ٦ماؾؿت ؤلاؾالمي والبن٪ واإلااصًت، النٟؿُت

. الاصزاعين الىعي ونكغ لل٣ضوة ج٣ضًمه
ؿتهضٝ  هللا منهج لخُب٤ُ الجماىحر م٘ ًخٗامل ٞهى مٗها، ًخ٤ٟ بما الاججاىاث وحٗضًل الغوخُت ال٣ُم ٚغؽ ٦ظل٪ َو

  .ؤلانؿاو نكاٍ مٗا ًالٟاو خُض والٗملي، ألازالقي النٓام بحو الترابِ جإ٦ُض باإلادغماث الخٗامل ٖضم في

ٗمل : ظانبحو زال٫ من الاظخماُٖت الغبدُت وجد٤ُ٣ الا٢خهاصي الغبذ جد٤ُ٣ بحو الجم٘ ٖل ؤلاؾالمي البن٪ َو

ٌ  الجاهب  -1 ٠ُ مجاالث في الخض٤ُ٢ :ألاو لها البن٪ ٣ًىم التي الخْى ل ؾضاص ٖلى و٢ضعتها ؾالمتها من والخإ٦ض بخمٍى  الخمٍى
 .البن٪ ؤمىا٫ يُإ ٖضم ويماو مناؾب ٖاثض وجد٤ُ٣

                                                           
. 30أحمد الخضٌري، مرجع سابق ، ص . م  1
 .96مرجع سابق، حسن خلف، . ف  2
. 32أحمد الخضٌري، مرجع نفسه، ص . م  3
. 96حسن خلف، مرجع نفسه ،ص . ف  4
-م1983، االتحاد الدولً للبنوك اإلسالمٌة، القاهرة، سنة دور البنوك اإلسالمية في التنمية االجتماعيةاألنصاري، .م  5

. 43هـ، ص1404
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٘ :الثاوي الجاهب -2  بخ٣ضًم ٖاثضو ٌؿمذ نٟؿه الى٢ذ وفي اإلامىلت اإلاكغوٖاث في الٗاملت والضزى٫ن الٗمالت مؿخىين ٞع
 .الاظخماعي الخ٩اٞل في البن٪ لغؾالت جد٣ُ٣ا اإلاجخم٘ ؤٞغاص من ًدخاظها من ٧ل بلى اظخماُٖت زضماث
 ؤلاؾالمُت اإلاغا٤ٞ وب٢امت اإلاؿلمحو، من واإلاٗى٢حو والعجؼة الُخامى ًغعى الؼ٧اة ننضو١ن زال٫ من ؤزغين ناخُت ومن  

. الضعاؾُت اإلانذ وج٣ضًم والخضٍعب الخٗلُم وؾبل الٗباصة وصوعن الٗامت

 ؤلاظالمي البىً في اإلاّاـشة اإلاشابحت بُُى وأحيام مفهىم: الثالث اإلابحث

 لها ؤلاؾالمي البن٪ بصعاط طل٪ ٞناؾب ألاو٫، الٗهض في ؤلاؾالمُت اإلاٗامالث في ؤنل لها التي البُٕى من اإلاغابدت بُ٘  بو
 ؾنخُغ١ن ما وىظا ؤلاؾالمي، الضًن خغمها التي واإلاسالٟاث اإلاجهُاث ظمُ٘ من بالؿالمت جخمحز ؤو اإلاٟترى من التي مٗامالجه في
نا بٗضما له  .الخٟهُل من بصخيء ؤلاؾالمي البن٪ ٖلى حٗٞغ

ٌ  اإلاىلب  اإلاشابحت بُُى مفهىم: ألاو

  اللغت في البُْ: أوال
 لؤلزظ باٖه ًمض اإلاخٗا٢ضًن من واخض ٧ل ألو البإ، من مإزىط شخيء، وبُٖاء شخيء ؤزظ ؤو بصخيء، شخيء م٣ابلت

ُاء، دخمل وؤلٖا . ن٣ٟت البُ٘ ٞؿمي البُ٘ ٖنض ًهاٞده ؤي ناخبه ًباٌ٘ ٧او مجهما واخض ٧ل ؤو ٍو
 

ىالح في البُْ: زاهُا : الـا

 مباصلت" ىى ؤو  ".الٟٗل ؤو ال٣ى٫ن نُٜ من ٖلُه ًض٫ّنن بما الخمل٪ ل٣هض التراضخي، ؾبُل ٖلى بما٫ ما٫ مباصلت ىى" 
م اإلاا٫ .   "وجمل٩ُا جمل٩ا اإلاخ٣ىَّ

:  اللغت في اإلاشابحت: زالثا

اصة البُ٘ ذ، ما بٗخ٪: ٣ًى٫ن زم بماثت، الصخيء ٌكترين ؤو و٢ُل ألاو٫؛ الشمن ٖلى بٍؼ . ٖكغة ب٩ل صعىم عبذ اقتًر

ن بُ٘ في الباج٘ ٌكتٍر ؤو: و٢ُل  حرو الشمن، من الباج٘ ٖلى ٢ام بما ؤي به، اقترين ما ًبُ٘ ؤو الٗغىِم  ؤي ًٞل، م٘ ٚو
اصة   .الغبذ من مٗلىم شخيء ٍػ

ن اللٛت في اإلاغابدت وجإحي
ً
٣ى٫ن للغبذ، مهضعا بذ الغِمبذ: منٓىعن ابن ٍو اح والغَد بَد  الصخيء وبٗذ الخجاعة في النماء، والغَد

٣ا٫ مغابدت، خه و٦ظل٪ صعىم، صعاىم ٖكغة ٧ل ٖلى مغابدت الؿلٗت بٗذ ٍو   .مغابدت اقتًر

ىالح في اإلاشابحت: سابّا  الـا

اصة م٘ به اقتراو الظي بالشمن اقتراو ما الصخو بُ٘ ىى"   وباج٘ مُٗنت لؿل٘ مكتر بحو اجٟا١ وهي  ".مٗلىم عبذ ٍػ

ٟها، زمجها ؤي الؿلٗت، ٧لٟت ؤؾاؽ ٖلى مدضصة وبمىانٟاث لها،    .والباج٘ اإلاكترين ٖلُه ًخ٤ٟ عبذ ىامل بلى بياٞت ومهاٍع

حو بلى جن٣ؿم ؤلاؾالمُت البُٕى ؤو مٗلىم : نٖى
 بلى وجن٣ؿم ألانلي بؿٗغىا ؤلازباع م٘ واإلاكترين الباج٘ بحو الؿلٗت ؾٗغ ٖلى ٞحها الاجٟا١ ًخم التي وهي: ألامانت بُٕى -1

 :ؤنىإ زالزت

                                                           
. 11فركوس، المرجع سابق، ص .ع.م  1
. 121سمحان، مرجع سابق ، ص .م.ح.الوادي، و د.ح.م  2
. 416-415الشرباصً، مرجع سابق، ص . أ  3
. أحمد، مرجع سابق. ج  4
. 87سلٌمان خصاونه، مرجع سابق، ص . أ  5
. 293حسن خلف، مرجع سابق، ص . ف  6
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 الكغاء؛ زمن من ؤ٢ل البُ٘ زمن: الىيُٗت بُ٘ - أ

 الكغاء؛ زمن ٌؿاوين البُ٘ زمن: الخىلُت بُ٘ - ب
 .الكغاء زمن من ؤ٦بر البُ٘ زمن: اإلاغابدت بُ٘ - ت

ت اقتراٍ صوون الؿلٗت ؾٗغ ٖلى ٞحها الاجٟا١ ًخم التي وهي: اإلاؿاومت بُٕى -2  بحو باإلاؿاومت ؤي ألانلي زمجها مٗٞغ
حو   .الُٞغ

ُل٤ ٗت في اإلاٗغوٝ ألامانت بُ٘ وىى ألاؾاؾُت، ؤلاؾالمُت البُٕى نىعن ؤخض وىى ،"ؤلاؾالمُت البُٕى" ٖلحها ٍو  الكَغ
 في ؤزظا الؿلٗت زمن ٖلى واإلاكترين الباج٘ بحو الاجٟا١ ًخم ألامانت بُ٘ ؤو خُض اإلاؿاومت، بُٕى ٖن ًسخل٠ والظي ؤلاؾالمُت

خباع  ألانلي الشمن ٖن النٓغ بٌٛ الشمن ٖلى الاجٟا١ ُٞخم اإلاؿاومت بُٕى ؤما الباج٘؛ به اقتراىا الظي ألانلي زمجها الٖا

. للؿلٗت

  اإلاشابحت بُُى مؽشوُِت: الثاوي اإلاىلب

ُت باألنى٫ن مكغوٕ البُ٘: البُْ مؽشوُِت -1  :الخالُت الكٖغ

 ،[282:الب٣غة]﴾جباٌّخم ئرا وأؼهذوا حٗالى﴿ وب٣ىله ،[275:الب٣غة]﴾ البُْ هللا وأحلَّ  ﴿ حٗالى ٞب٣ىله :بالىخاب -

  ﴿ ؾبدانه وب٣ىله
َّ
 [.29:النؿاء]﴾ مىىم جشاك ًِ ججاسة جىىن  أن ئال

ّان››  وؾلم ٖلُه هللا نلى ب٣ىله: بالعىت - ِّ
ُّ  .4/328 البساعين عواو‹‹  ًخفشكا لم ما بالخُاس الب

 .الجملت في البُ٘ ظىاػ ٖلى ألامت ؤظمٗذ: باإلحماُ -
٣ه بال ٚحرو بُض ٧او بطا ًدخاظه ما ٖلى ؤلانؿاو ًخدهل ٞال بلُه صاُٖت الخاظت ألو ج٣خًُه، والخ٨مت  باب وفي. بٍُغ

ل" ؤو: م٣خًاىا ظلُلت ٢اٖضة اإلاٗامالث  ،"وؤلاباحت الخل واإلاياظب، الخجاساث أهىاُ وظائش اإلاالُت اإلاّامالث في ألـا

م ٞالظي  بغيا ٧او بطا مباح، ٧لها البُٕى ٞإنل:"  الكاٞعي ؤلامام ٢ا٫ ألانل، زالٝ ألنه بالضلُل، مُالب ٞهى قِئا خغّن
 هللا نلى هللا عؾى٫ن ٖنه نهى ما مٗجى في ٧او وما وؾلم ٖلُه هللا نلى النني ٖنه نهى ما بال جباٌٗا، ُٞما ألامغ الجاثؼ اإلاخابٗحو

  ".هللا ٦خاب في البُ٘ بباخت من ونٟنا بما ؤبدناو طل٪ ٞاع١ن وما ٖنه، اإلانهي اإلاٗجى في صازل بةطنه وؾلم ٖلُه
 

 :وؤلاظمإ والؿنت بال٨خاب مكغوٕ اإلاغابدت بُ٘: اإلاشابحت بُُى مؽشوُِت -2

 خله ٖلى با١ ٞهى الخل، البُٕى في وألانل بُ٘ واإلاغابدت ،[275:الب٣غة]﴾ البُْ هللا وأحلَّ  ﴿ حٗالى ٢ا٫: بالىخاب -
. هللا ًٞل ابخٛاء من واإلاغابدت ،[10:الجمٗت]﴾ هللا فمل مً وابخغىا ﴿ حٗالى و٢ا٫ ًدغمه، نو ًإحي ختى

 : وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ن ٢ا٫: ٢ا٫ ٖنه هللا عضخي الهامذ بن ٖباصة ٖن: بالعىت -

ىاف هزه اخخلفذ فارا...››  .ومؿلم ؤخمض ؤزغظه‹‹  بُذ ًذا وان ئرا ؼئخم هُف فبُّىا ألـا

  .ظىاػىا ٖلى بظماٖا طل٪ ٩ٞاو الٗهىعن ؾاثغ في باإلاغابدت اإلاؿلمىون حٗامل ٣ٞض: باإلحماُ -

 وأحيامها اإلاشابحت بُُى أهىاُ: الخالث اإلاىلب

 اإلاشابحت بُُى أهىاُ: أوال

                                                           
، حول مجموعة من البنوك اإلسالميةتطوير صيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية ناصر، . س  1

. 109-108، ص 2002الطبعة األولى، سنة ، الجزائر، غرداٌة، جمعٌة التراث
. 13-12فركوس، المرجع سابق، ص .ع.م  2
. 137الرفاعً، مرجع سابق، ص . م. ف  3
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٣هض: البعُىت اإلاشابحت بُْ -1 ن ؤو بها ٍو ن للمكترين ًظ٦غَد ن الؿلٗت، به اقترين الظي الشمنَد
َد
كتٍر  ؤو بالضًناع ما عبدا ٖلُه َو

ن الضعىم،
ُث
ٍ رَد

َد
ت
ْن

ك   .الشمن من ظؼء الغبذ ألو مٗلىما الغبذ ٩ًىون وؤو الشاني، للمكترين مٗلىما ألاو٫ن الشمن ٩ًىون ؤو لصختها وَُث

 بن٪ بلى ٖمُل من م٣ضم مىنٝى مبُ٘ ٖلى للخهى٫ن قغاء َلب: "(اإلاشهبت اإلاشابحت ) بالؽشاء لآلمش اإلاشابحت بُْ  -2
حو من ووٖض البن٪ من ٢بى٫ن ٣ًابله   ".مؿب٣ا ٖلحهما ًخ٤ٟ وعبذ بشمن بالبُ٘ والشاني بالكغاء ألاو٫ن: الُٞغ

ه التي اإلاشابحت بُْ: زاهُا  : ؤلاظالمُت البىىن ججٍش

لت -1 لتزم للٗمُل، مُٗنت ؾلٗت البن٪ ٌكترين ؤو ٖلى والٗمُل البن٪ ًخ٤ٟ ؤو: ألاولى الىٍش  بٗض، من بكغائها الٗمُل ٍو
لتزم اصة نؿبت بخدضًض ٖاظل، ؤو آظل بؿٗغ له، ببُٗها البن٪ ٍو تها بطا ٣ًى٫ن ٦إو الكغاء، ؾٗغ ٖلى الٍؼ  ؤقترحها بماثت اقتًر

كٍغن بماثت ٖلُ٪ ت ؤ٢ؿاٍ ٖلى ؤو ؾنت، بلى نؿِئت ؤو ن٣ضا ٖو ت، ؤو قهٍغ . مسخلٟت ؤو مخ٣ٟت ؾنٍى
     
ضا، ؾمي ولى خ٤ بنكاء ٖلى ؤلاعاصجحو الجٟا١ ٣ٖض ىظا الخ٣ُ٣ت ٟٞي  : الخالُت ألؾباب باَل، ال٣ٗض وىظا ٖو

ٌ  العبب    ".ًلبن لم ما بُْ ًِ"وؾلم ٖلُه هللا نلى النني نهى ٢ض و ٣ًبٌ ولم ًمل٪ لم ما بإ البن٪ ؤو: ألاو

خمىىا بو ٢ىله وىى مٗل٣ا، بُٗا بإ البن٪ ؤو: الثاوي العبب تها اقتًر  ؤلامام به نغح إلاا ًصر ال اإلاٗل٤ والبُ٘ من٨م اقتًر

  ".م٣ضماجه" في اإلاال٩ي عقض وابن ،"ألام" ٦خابه في الكاٞعي

 ؤو اإلادغمت الُٗنت بُٕى من ٧ىجها ووظه ٖنه، اإلانهي الُٗنت وبُ٘ ، الُٗنت بُٕى من البن٨ُت اإلاغابدت بُ٘ ؤو :الثالث العبب
. اإلاا٫ ؤظل من البن٪ بلى لجإ الٗمُل و٦ظا الكغاء، في ٢هض له ولِـ اإلااظل، اإلاا٫ ٖل الخهى٫ن الٗملُت من البن٪ ٢هض

ن بو خُض من: بُٗت في بُٗخاو البن٨ُت اإلاغابدت ؤو: الشابْ العبب  ٞهاعث ملؼمت، اإلاىاٖضة ًجٗلىون البن٨ُت للمغابدت اإلاجحًز
حو، بحو ألاولى البُٗت وهي ٣ٖضا، ٖنضىم غة ؤبي خضًض ِٞكملها والباج٘، البن٪ ببحو  –ُٖجها الؿلٗت ٖلى  –والشانُت الُٞغ  ىٍغ

ٌ  ههى:" ٢ا٫ ٖنه هللا عضخي   . " بُّت في بُّخين ًِ وظلم ِلُه هللا ـلى هللا سظى

لت -2 ض ًدهل بل الكغاء، ٖل والبن٪ الٗمُل بحو ٣ٖض ًدهل ال ؤو: الثاهُت الىٍش  ؾٝى ؤنه البن٪ من بالكغاء ٖو

ض خالخاو له وطل٪ منه، ٌكترحها بإنه الٗمُل من ووٖض الؿلٗت، له ٌكترين . اإلالؼم ٚحر ؤو اإلالؼم الٖى

او ًضزل: اإلالضم الىِذ حالت في -1 لؼم  ؤلالؼام، بنُت ال٣ٗض في الُٞغ ُُث : مشل من( الٗمُل) بالكغاء آلامغ( البن٪) بها ٞ
لى ألازُاع ٧ل من اإلابُٗت الٗحو ٖلى الخإمحو م الضًن، ٖو حرىا اإلاماَل، وحٍٛغ  ىظو ٖلى ًترجب وما الٟاؾضة، الكغوٍ من ٚو
اء من اإلاالي الًغعن من ال٣ٗىص  اإلاٗاملت، ىظو بمن٘ لل٣ى٫ن ٧اُٞت خضة ٖلى مجها واخضة ٧ل ٞةو بالباَل، الناؽ ؤمىا٫ ؤ٧ل ظغَّ

م"ؤو ج٣ُٗضا اإلاٗلىم بط واخضة؟ ن٣ٟت في ٧لها اظخمٗذ بطا بها ٠ُ٨ٞ     ."والمشس  الخبث ًدبْ الخحٍش

                                                           
. 88سلٌمان خصاونه، مرجع سابق، ص . أ  1
الرد الصريح على ما يثار حول البنوك اإلسالمية من قدح "  بوم الجواب الفصٌح على المقال الموسمجلة اإلحٌاء،   2

. 29م، ص  2011 –هـ 1432، دار الموقع، الجزائر، العدد األول، سنة "وتجريح
(. صحٌح الجامع)حدٌث صحٌح : وقال األلبانً. حدٌث حسن صحٌح: رواه أبو داود والترمذي، وقال   3
،دار النفائس للنشر والتوزٌع، عمان، الطبعة األولى، قضايا اقتصادية معاصرةبحوث فقهية في األشقر وآخرون، . س.م  4

.   71م، ص 1998  -هـ1418سنة 
، ثم ٌبٌع السلعة نفسها لبائعها األول فً الحال (كشهر)إلى أجل معلوم ( كعشرٌن دٌنار)أن ٌبٌع رجل سلعة بثمن : العٌنة  5

(. ر مثالخمسة عشر دٌنا)بؤقل من  الثمن الذي باعها به 
". اإلرواء"أخرجه أحمد والترمذي والنسائً، وحسنه األلبانً فً   6
.  31مجلة اإلحٌاء، مرجع سابق، ص   7
. 75 -74األشقر وآخرون، مرجع نفسه، ص. س.م  8
. 33مجلة اإلحٌاء، مرجع سابق، ص   9
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م ٖلى ونو    وابن ،(ال٩افي) ٦خابه في اإلاال٩ي البر ٖبض ابن ٖلُه ونو مال٪ ؤلامام اإلاغابدت بُ٘ من الهىعة ىظو جدٍغ

 والضؾىقي، ال٨بحر، الكغح ناخب مجهم اؾخصناء، صوون قغاخه وظمُ٘ ،(مسخهغو) في وزلُل ،(اإلا٣ضماث) ٦خابه في عقض
حرىم واإلاىا١، والخُاب، الؼع٢اني، .  ٚو

او ًضزل ؤو :اإلالضم غير الىِذ حالت في -2 ض ؤؾاؽ ٖلى ٞحها الُٞغ  بةجمام ؤو بٗغبىو، ٧او ؾىاء ألخضىما، ملؼم ٚحر ٖو
ٌ ؤو ال٣ٗض، ذ م٘ طل٪، ٚحر ؤو الًغع، ٖن بخٍٗى حو من ٧ل من الخهٍغ بت مجغص طل٪ بإو الُٞغ  .ًٟٗل ال ٢ض و ًخممها ٢ض ٚع
ذ بذون  اإلاشابحت بُْ معألت   ملضم ِو

 ًجٗلها ال اإلاغابدت، في الىاٖض به ؾِكترين الظي الؿٗغ وط٦غ اإلاغابدت، بُ٘ ٖلى ال٣ىاٖض ؤو -ؤٖلم وهللا -ًٓهغ والظي
ت ٞله عظ٘، وعبما بلُه، ًغظ٘ ال عبما الٗمُل ؤو ٌٗلم وىى لنٟؿه، ٌكترين البن٪ ألو ؤجممذ، بطا خغاما  والبن٪ اإلاُل٣ت، الخٍغ
 من وجسغظها اإلاٗاملت جبُذ اإلاساَغة، من صعظت وىظو البن٪، يمانت في والؿلٗت ؤنؿب، ٞغنت ظاءث بو آزغ، لٗمُل ًبُٗها

    .اإلادغم خحز

 الخـاجمت

ٗت جخٗل٤ التي اإلاباصت من ٖلُه ٩ًىون ؤو ًنبػي ما ؤلاؾالمي البن٪ نىعة ٖغينا عؤًنا الُغح ىظا ومن    بالكَغ
ت اإلادغمت واإلاٗامالث الغبا اظخناب ومنه ٖمله، في ؤلاؾالمُت ا، واإلامنٖى  واإلااؾؿاث البنى٥ حٗامالث ٖلى ٚلبذ والتي قٖغ

لى, بالباَل الناؽ ؤمىا٫ وؤ٧ل ابتزاػ ٞحها التي اإلاكبىىت واإلاٗامالث الٟاثضة مٗامالتها ٖماص التي الخ٣لُضًت اإلاالُت  البن٪ ٖو
 الؿلم وبُ٘ واإلاكاع٦ت ٧اإلاًاعبت الخ٣لُضًت، اإلاالُت اإلاٗامالث ٖن الٛنُت ٞحها ألو ؤلاؾالمُت اإلاالُت باإلاٗامالث الالتزام ؤلاؾالمي
حرىا،  من بض ال قغوٍ له ألازحر ىظا ول٨ن والؿنت، ال٨خاب في ؤنال الشابخت ؤلاؾالمُت البُٕى من هي التي اإلاغابدت وبُٕى ٚو

. اإلادغمت اإلاٗامالث صاثغة بلى اإلاباخت اإلاٗامالث صاثغة من ًسغظها بها وؤلازال٫ بها، الالتزام

ض، ما بلى جهل ل٩ي ٢لُال الخطخُت ؤلاؾالمُت بالبنى٥ ًجضع لظا باع٥ جٍغ نهغىا، ؤٖمالها في وظل ٖؼ هللا ٍو  وطل٪ ٍو

ٗت مباصت بالتزام .  بلُه جندؿب ٦ما جاما التزاما ؤلاؾالمُت الكَغ

 

 اإلاشاحْ كائمت

. م1981  -ىـ1401 ؾنت الجُل، صاع ،ؤلاظالمي الاكخفادي اإلاعجم ،الكغباصخي ؤخمض -1

ت اإلافاسف مْ والّالكت اإلاخاوش، ئداسة الّملُاث، ؤلاظالمُت اإلافاسف ؾٟغ، ؤخمض -2  اجداص ،والخللُذًت اإلاشهٍض

 .2005 ؾنت بحروث، الٗغبُت، اإلاهاٝع

ٌ  لجىت ملشساث"ؤلاظالمُت اإلافاسف زهاونه، ؾلُماو ؤخمض -3  ٖالم ،"مىاحهتها اظتراجُجُت-الّىإلات جحذًاث-باص
 .2008 ؾنت ألاولى، الُبٗت ٖماو، الخضًض، ال٨خب

ت دساظت ؤلاظالمُت للبىىن الخىمىي  الذوس  ؤخمض، ظمُل -4  قهاصة لنُل جسغط مظ٦غة ،(م2000-م1980)  جىبُلُت هٍٍش
 .2006 -2005 ؾنت الجؼاثغ، الض٦خىعاو،

ش نانغ، ؾلُماو -5 ل ـُغ جىٍى ٌ  جىبُلُت دساظت مْ ؤلاظالمُت للبىىن الاحل كفير الخمٍى  البىىن مً مجمىِت حى

 .2002 ؾنت ألاولى، الُبٗت, الجؼاثغ, ٚغصاًت, الترار ظمُٗت, ؤلاظالمُت

                                                           
. وتا 93األشقر وآخرون، مرجع سابق، ص . س.م  1
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ت بالبىىن ؤلاظالمُت البىىن ِالكت نانغ، ؾلُماو -6  .2005 ؾنت الجؼاثغ، الض٦خىعاو، صعظت لنُل جسغط مظ٦غة ،اإلاشهٍض

خُت كشاءة بدشُت، وع٢ت بسُذ، خؿاو لخضًمي، الخمُض ٖبض -7 ٌ  ؤلاظالمُت بالفيرفت الّمل جىىس  في جاٍس  اإلاغشب بذو

 .24/02/2011-23 ٚغصاًت، ،اإلاعخلبل وسهاهاث الىاكْ ؤلاظالمي الاكخفاد ألاو٫، الضولي اإلالخ٣ى الّشبي،

. 1996 ؾنت ألاولى، الُبٗت اإلا٨غمت، م٨ت ؤلاؾالمي، اإلا٨خب ،ؤلاظالمي الاكخفاد في بحىر اإلانُ٘، ؾلُماو بن هللا ٖبض -8
اعي، مدمض ٞاصي -9  .2004 ؾنت ألاولى، الُبٗت بحروث، الخ٣ى٢ُت، الخلني منكىعاث ،ؤلاظالمُت اإلافاسف الٞغ

ل مؿضوع، ٞاعؽ -10  ؾنت الجؼاثغ، ىىمه، صاع ،ؤلاظالمُت البىىن لذي اإلاّاـش الخىبُم ئلى الفله مً ؤلاظالمي الخمٍى
 .م2007

 .2006 ؾنت ألاولى، الُبٗت ٖماو، والخىػَ٘، للنكغ الٗالمي لل٨خاب ظضاع ،ؤلاظالمُت البىىن زل٠، خؿن ٞلُذ -11

ح الشد"  ب اإلاىظىم اإلالاٌ ِلى الففُح الجىاب ؤلاخُاء، مجلت -12 ٌ  ًثاس ما ِلى الفٍش  كذح مً ؤلاظالمُت البىىن حى

ح . م 2011  –ىـ1432 ؾنت ألاو٫، الٗضص الجؼاثغ، اإلاى٢٘، صاع ،"وججٍش

 .م1999  -ىـ1420 ؾنت الشالشت، الُبٗت ال٣اىغة، والخىػَ٘، للنكغ اًترا٥ ،ؤلاظالمُت البىىن الخًحري، ؤخمض مدؿن -13

ه هما اإلاشابحت بُْ-مّاـشة اكخفادًت كماًا في فلهُت بحىر وآزغوو، ألاق٣غ ؾلُماو مدمض -14  البىىن ججٍش

 .م1998  -ىـ1418 ؾنت ألاولى، الُبٗت ٖماو، والخىػَ٘، للنكغ النٟاجـ ،صاع-ؤلاظالمُت
اثب صاع ،اإلاالُت اإلاّامالث فله في حذًثُت هفىؿ مً مخخاساث ٞغ٧ىؽ، ٖلي مدمض -15  ال٣ؿم الجؼاثغ، والنٟاجـ، الٚغ

 .1998 ؾنت ألاو٫،

 ؾنت ال٣اىغة، ؤلاؾالمُت، للبنى٥ الضولي الاجداص ،الاحخماُِت الخىمُت في ؤلاظالمُت البىىن دوس  ألانهاعي، مدمىص -16
1983-1404. 
 .2008 ؾنت ألاولى، الُبٗت ٖماو، والخىػَ٘، للنكغ اإلادامض صاع ،ؤلاظالمُت اإلافاسف الخىالذ، ؾلُم مدمض مدمىص -17
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ُت هٍش وحهت:  الجزُِت الخالًا أبحار ُّت و ؼِش  حؽَش
 الجضائش  –جلمعان حامّت  –العُاظُت الّلىم و الخلىق  ولُت  –سكُت داود أحمذ/ أ

 

 

 اإلالخق

ُت، الُبُت، واإلاىا٠٢ آلاعاء جإعجر   ض بحو الجظُٖت، الخالًا ؤبدار بظغاء مكغوُٖت بػاء وال٣انىنُت، الكٖغ  ومؿدن٨غ مٍا

 الؿماح مؿإلت حٗض خُض ،( )لها جغؾم ؤو ًجب التي الخضوص ؤؾاؽ ٖلى و٦ظا جد٣ُ٣ها، بلى حؿعى التي ألاىضاٝ ٖلى بناء لها،
اث ؤ٦ثر من ألابدار ىظو بةظغاء  الخُىعاث ؤو من انُال٢ا الىاؾ٘، وألازالقي الٗلمي للجض٫ وبزاعة ؤىمُت اإلاىيٖى

ُضة الٗال٢ت بؿبب وطل٪ الضو٫، إلاٗٓم ٖنه عظٗت ال بؾتراجُجُا زُاعا جمشل البُىلىظُت  والخُىعن اإلاجخم٘ مخُلباث بحو الَى

. الٗلمي

 

Résumé  

L’utilisation d’embryons humains  in vitro ne faisant plus l’objet d’un projet parental de 

procréation à des fins de recherche des cellules souches embryonnaires, également appelées 

cellules ES ( embryonic stem cells) à cause de ses perspectives thérapeutiques, soulève deux 

problèmes éthiques : le premier concerne le caractère éthique de l’utilisation d’un embryon pour 

toute autre finalité que la procréation et le second le fait que de telles recherches entraînent la 

destruction de l’embryon. 

Ces préoccupations sont à l’origine d’une réflexion critique, et de la nécessité de justifier 

ces recherches. 

Nous  pouvons  distinguer  quatre  catégories  de  législation  concernant  la  recherche 

sur les cellules souches embryonnaires : permissive, permissive avec restriction, restrictive, 

d'interdiction. 

 

 ملذمت

 من الانُال١ مبؿِ بك٩ل حٗجي والتي ،"الجظُٖت الخالًا ج٣نُت" ٌؿمى ما جُىعن اإلانهغم ال٣غون حؿُٗنُاث قهضث ل٣ض 
ت زٍُى بناء ندى النؿُجي للخماًؼ اإلاخٗضصة ؤلام٩اناث طاث(  )الجظُٖت الخالًا  الخاظت خؿب مسخلٟت، ونؿُجُت زلٍى

                                                           
على الخالٌا الجذعٌة بٌن التؤٌٌد والمعارضة، اجتماع الخبراء الثانً حول القضاٌا القانونٌة  األبحاث/ محمد رأفت عثمان -(1)

. 65، ص 10/12/2010إلى  8واألخالقٌة ذات الصلة بؤبحاث األجنة البشرٌة، القاهرة، مصر، الفترة من 
اكسٌموف،  مذكور لدى عمار من طرف عالم النسٌج الروسً ألسكندر م 1908أطلق هذا المصطلح ألول مرة سنة   -(2)

. 42، ص 2012، ماي 05اإلشكالٌات األخالقٌة لتـقنٌة الخالٌا الجذعٌة، مجلة العربً العـلمً، العدد / سلٌمان علً
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بت، ا ىنا٥ ؤو خضًشا الٗلماء ا٦دك٠ ٞل٣ض وبدشُت، َبُت لٛاًاث اؾخسضامها بُٛت والٚغ  ،"ال٩ل" بمشابت هي الخالًا من نٖى

 (.Master cells" )الخالًا ؾُضة" ون٠ ٖلحها ؤَل٣ىا لظل٪

 من ٖلحها الخهى٫ن ًخم والتي الخهىم، وظه ٖلى مجها والجنُنُت ٖمىما الجظُٖت الخالًا ؤبدار ؤزاعث ل٣ض :اإلاىلُى أهمُت
ت، ؤظنت ئُت والبُىلىظُت ألاخُاء ٖلىم وظٗلذ بغمخه، الٗالم في و٢انىنُت ؤزال٢ُت صًنُت، ٖانٟت بكٍغ  بإػمت جمغ الجٍؼ

ٌ ؤو وال٣بى٫ن الخإًُض بحو جتراوح التي آلاعاء جباًن ٖنه نجم ما وىى خاصة، ؤزال٢ُت . والاؾدن٩اع الٞغ

 وظه ٖلى مجها والجنُنُت ٖمىما، الجظُٖت الخالًا ؤبدار ٖلى الًىء حؿلُِ بلى الضعاؾت ىظو جغمي :البحث أهذاف
 ًخم ؤو ٖلى الٗالط، مجا٫ في مجهما ٧ل اؾخسضاماث زم من وال٣ضعاث الخهاثو خُض من بُجهما الخمُحز الؾُما الخهىم،

ٗاث بٌٗ ومى٠٢ الكغعي الخ٨م جىيُذ .  الاؾخسضاماث جل٪ من اإلا٣اعنت الدكَغ

ت خى٫ن الدؿائ٫ن ًشىعن ٞةنه ججاىله، ًم٨ن ال وا٢٘ ألابدار ىظو ؤو َاإلاا: الذساظت ئؼيالُت  ألابدار، ىظو مضلى٫ن مٗٞغ
ٗاث مى٠٢ زم لها الكغعي الخ٨م  الخالي الخُت زال٫ من ٖجها ؤلاظابت ؾدخم التي الدؿائالث مجها؟ ؤلانجابي الُب حكَغ

: جٟهُلها

 الجظُٖت الخالًا مضلى٫ن: ؤوال

 ٖمىما الجظُٖت الخالًا حٍٗغ٠: ألاو٫ن البنض

  الجظُٖت الخالًا ؤ٢ؿام: الشاني البنض

  و٢ضعاتها الجظُٖت الخالًا زهاثو: الشالض البنض

 واإلاٗاعيت الخإًُض بحو الجنُنُت اإلانكإ الخالًا  ؤبدار: زانُا

 اإلادؿامذ الاججاو: ألاو٫ن البنض

ت ألاظنت ٖلى لؤلبدار اإلاٗاعى الاججاو: الشاني البنض  البكٍغ

ٌ :أوال      :  الجزُِت الخالًا مذلى

ٌ  البىذ ف: ألاو ٤ الجؿم زالًا من نٕى ؤي بلى للخدى٫ن ٢ابلُت طاث الخالًا هي: ِمىما( )الجزُِت الخالًا حٍّش  مٗامالث ٞو
ت ان٣ؿاماث ٖبر الخماًؼ ٖلى ب٣ضعتها جخمحز الان٣ؿام، م٨خملت وال مخسههت ٚحر اإلاسخبر، في مدضصة بُئُت  مخٗضصة زلٍى

اثٟها من الًٗالث، ؤو الجلض الٗٓم، زالًا مشل واإلاخسههت الناضجت الخالًا ؤنىإ من واؾ٘ ٠َُ بلى ومخخالُت  بنالح ْو

ٌ ت الخالًا" الٛغب ٌؿمحها لظل٪ مؿخمغ، بك٩ل الخالٟت الجؿضًت الخالًا وحٍٗى . ( )"السخٍغ

 وبلٛذ حؿُٗنُاجه، في ٦بحرا جُىعا وجُىعث اإلااضخي، ال٣غون ؾخِنُاث منظ الخالًا ىظًن خى٫ن ألابدار بضؤث ول٣ض 

.  ال٣اصمت الؿنىاث زال٫ مظىلت ظضًضة بخُىعاث مبكغة الجضًضة، ألالُٟت من ألاو٫ن ال٣ٗض ان٣ًاء م٘ طعوتها ألابدار

٣ت بلى بالنٓغ ج٣ؿم : الجزُِت الخالًا أكعام: الثاوي البىذ : ٢ؿمحو بلى ٖلحها الخهى٫ن ٍَغ

                                                           
 .Stem Cellsالخالٌا األم، المنشؤ، األساسٌة، اآلرومٌة، األولٌة، : تدعى كذلك  -(1)
. 43المرجع نفسه، ص / عمار سلٌمان علً -(2)
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ٌ  اللعم  ُٞما اإلاخسههت الخالًا َالج٘ لخُٗي اإلادضوص ٚحر الان٣ؿام ٖلى ال٣ضعة لها التي: الجىُيُت الجزُِت الخالًا: ألاو
ك٩ل بٗض، . نمىىا و٦ُُٟت الخالًا ىظو ؤىمُت ٖن وظلُت واضخت نىعة لئلنؿاو الُبُعي الخ٩ىون َو

ن ؤو اإلاٗغوٝ ٞمن  ًت، اإلانىين الخُىاو ًل٣ذ ٖنضما ًبضؤ ؤلانؿاو ج٩ٍى  لها وخُضة زلُت طل٪ ندُجت جخ٩ىون البٍى

ن ٖلى ال٣ضعة  بٗض الخلُت ىظو جن٣ؿم ،(Totipotent) الٟٗالُت ٧املت زلُت بإجها جىن٠ ؤًٖاثه، بمسخل٠ ٧امل بنؿاو ج٩ٍى
ن ٖلى ال٣ضعة لها الخلُخحو ىاجحو من زلُت ؤي ؤو ٌٗجي مما ال٣ضعة، ٧املتي زلُخحو بلى طل٪  عخم في ػعٖها ٖنض ٧امل ظنحو ج٩ٍى

ن ٖنض ًدضر ما وىظا اإلاغؤة،  ظنِنا مجهما واخضة ٧ل لخُٗي الٟٗالُت ٧املتي زلُخحو جنٟهل خُض اإلاخُاب٣ت، الخىاثم ج٩ٍى

: من جخ٩ىون والتي( blastocyte) بالبالؾخىلت حٗٝغ مغخلت الخالًا ىظو حُٗي ان٣ـؿاماث ٖضة بٗض ٧امال،

ن ٖملُت ؤزناء الجنحو بلحها ًدخاط التي ألازغين الضٖامُت وألانسجت اإلاكُمت ؾخ٩ىون: الخالًا من زاعظُت َب٣ت 1-  في الخ٩ٍى
. به وجخٗل٤ بالغخم جلخه٤ التي الخالًا ألجها الغخم،

م اإلاسخلٟت، البكغين ال٩اثن ظؿم ؤنسجت مجها هللا ًسل٤ التي: الضازلُت الخالًا ٦خلت 2-  الضازلُت الخالًا ٦خلت ؤو من وبالٚغ
ن حؿخُُ٘ ال ؤجها بال ؤلانؿاو، ظؿم صازل اإلاىظىصة الخالًا ؤنىإ ظمُ٘ ج٩ىون ؤو حؿخُُ٘  ٚحر ؤجها بدُض ٧امل، ظنحو ج٩ٍى

ن ٖلى ٢اصعة ن، ٖملُت ؤزناء الغخم في الجنحو بلحها ًدخاط التي ألازغين الضٖامُت وألانسجت اإلاكُمت ج٩ٍى  ًُل٤ لظل٪ الخ٩ٍى

 من الٗضًض بُٖاء ٖلى ال٣ضعة لها ؤو بدُض الجنُنُت، الجظُٖت الخالًا ؤو( pluripotent) الٟٗالُت مخٗضصة ظظُٖت زالًا ٖلحها

. ( )الخالًا ؤنىإ

خم  ن ٍو ت الخٍُى ج٩ٍى : الخالُت ألاؾالُب بةخضي الجظُٖت للخالًا الخلٍى

٩ي بنجاػ من: I ألاظلىب  من مباقغة الٟٗالُت، مخـٗضصة (pluripotent) الخالًا ىظو ٖؼ٫ن خُض Dr James THOMSON ألامٍغ
ت لؤلظنت الضازلُت الخالًا ٦خـلت  ُٖاصاث من ألاظـنت ىظو ٖلى الض٦خىعن ىظا خهل و٢ض البالؾخىلت، مغخلت في البـكٍغ

ت ألاظنت وهي ؤلازهاب، غاى ولِـ الخ٩ازغ بهضٝ الخاعجي الهناعي الخل٣ُذ ٖملُاث نخاط ج٩ىنذ التي اإلاسبًر  بدشُت، أٚل

ت مؼإع في بدنمُتها THOMSON الض٦خىعن ٢ام الخالًا ىظو ٖؼ٫ن وبٗض ا بظل٪ منخجا زلٍى ت زَُى  الجنُنُت، الخالًا من زلٍى

. اإلاسخلٟت ألانسجت من ؤنىإ بلى ٞٗال بًٗها جدىلذ و٢ض

٩ي الض٦خىعن ؤؾلىب :II ألاظلىب  من ٖلحها خـهل التي الجنُنُت ألانسجت من الخالًا ىظو ٖؼ٫ن الظي ،GERHARDT ألامٍغ
ا، الخمل بجهاء ٢غعوا والظًن اإلااندحو مىا٣ٞت ٖلى خهل ؤو بٗض اإلاجهًت، ألاظنت  جىنل الظي الكهغ نٟـ في وطل٪ ازخُاٍع

٣خه THOMSON الض٦خىعن ُٞه مبر في لٍُغ . 98 نٞى

٣ت: III ألاظلىب ت ن٣ل ج٣نُت اؾخسضام بو: الٗالجي الاؾخنؿار ٍَغ ٣ت حك٩ل ٢ض الجؿضًت الخالًا ؤنٍى  لٗؼ٫ن ؤزغين ٍَغ
ًت بإزظ الباخشىون ٢ام الخُىاناث، ٖلى ؤظٍغذ التي الضعاؾاث ٟٞي الٟٗالُت، مخٗضصة الجظُٖت الخالًا  وؤػالىا خُىاو بٍى

ًت في اإلاخب٣ُت واإلاىاص النىاة، مجها  للخ٩ىون ألاؾاؾُت للُا٢ت اإلانخجت وجل٪ الٛظاثُت اإلاىاص ٖلى جدخىين -النىاة بػالت بٗض-البٍى

. الجنُجي

ًت ٚحر ظؿضًت زلُت ؤزظث زانت مٗملُت ْغوٝ وجدذ طل٪، بٗض       ، لنٟـ اإلانىين والخُىاو البٍى  وويٗذ النٕى
ًت بجانب  ٢ضعة طاث بإجها وؾاللتها الجضًضة الخلُت جخمحز الى٢ذ، مغوع م٘ انضماظهما بلى ؤصي مما النىاة اإلاجزوٖت البٍى

                                                           
، 02/06/2010بتارٌخ  53مشروعٌة استخدام الخالٌا الجذعٌة الجنٌنٌة، مجلة الوعً اإلسالمً، العدد /بلحاج العربً -(1)

. 54و 53وزارة األوقاف والشإون اإلسالمٌة، الكوٌت، ص 
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ن ٖلى ٧املت لُه ٧امل حي ٧اثن ج٩ٍى  مهضعا ٩ًىون ؤو ًم٨ن َىعن بلى جنمى ؾٝى زالًا بجها الٟٗالُت ٧املت زالًا حٗخبر ٞهي ٖو
ت للـسٍُى ٣ت ىظو وحٗٝغ الٟٗالُت مخٗضصة الخلٍى  ؤو بال اإلاٗغوٞت، الاؾخنؿار ج٣نُت نٟـ الٗالجي، الاؾخنؿار باؾم الٍُغ

 .العالج في الستخدامها الجنُنُت الجظُٖت الخالًا ٖلى الخهى٫ن وبنما ٧امل، حي ٧اثن بنخاط لِـ ىنا الهضٝ

ذ النىاة منه ؤزظث الظي الٟغص م٘ ظُنُا مخُاب٣ت ج٩ىون الناججت الخالًا بإو ألاؾلىب، ىظا ًمخاػ   في وػٖع
ًت، ٌ مك٩لت ًدل مما البٍى  اإلاٍغٌ من ظؿضًت زلُت ؤزظ ًم٨ن اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى اإلاناعي، الجهاػ ٢بل من ألانسجت ٞع

 مما اإلاٍغٌ، نٟـ في ؤزغين مغة ػعٖها وبٖاصة الناججت الجنُنُت الجظُٖت الخالًا ٖؼ٫ن زم من واؾخنؿازه، ٖالظه اإلاغاص

. ( )اإلاغضخى لبٌٗ النؿُجي الخباًن مك٨الث ٖلى للخٛلب ؤؾلىبا ؾِك٩ل

 مخٗضصة ؤجها ٦ما جسهها ألا٦ثر الجظُٖت الخالًا وهي (:الجعذًت) البالغت الجىُيُت غير الجزُِت الخالًا: الثاوي اللعم
ٟا٫ لضي جىظض الٟٗالُت، ت، الجظُٖت الخالًا اإلاشا٫ ؾبُل ٞٗلى والبالٛحو، ألَا  ل٩ل الٗٓمي النسإ في جىظض والتي الضمٍى

ت بالخالًا الضم بمضاص في مهما صوعا حُٗي زالًا بجها الضم، مجغين في ٢لُلت بإٖضاص جىظض ٦ما وبالٜ، َٟل  الخمغاء، الضمٍى

ت، والهٟاثذ البًُاء  اإلاش،: مشل الجؿم ؤنسجت في مىظىصة ٞهي بضوجها، لئلنؿاو خُاة وال الخُاة، ٞترة َُلت وطل٪ الضمٍى
. الخ...واإلاكُمت الؿغين الخبل ال٨بض، الٗٓم، نسإ الضىىو، الجلض،

 في اإلادضص ٖمغىا النتهاء َبُُٗت ٦ندُجت جمىث، التي بالخالًا ألانسجت إلمضاص مهمت البالٛت الجظُٖت الخالًا بو 

. النؿُج

 ومخسههت مخماًؼة زالًا بةُٖائها الجنُنُت، الجظُٖت الخالًا ٖن جسخل٠ الخالًا ىظو ؤو اإلاٗخ٣ض من ٧او ل٣ض 
 ل٨ن ٦بضًت، زالًا ٖجها ؾُنخج ٞةنه مشال ال٨بض من الخالًا جل٪ ٖلى الخهى٫ن جم ٞةطا ُٞه، حِٗل ٧انذ الظي الًٗى حكبه

 حِٗل ٧انذ الظي الًٗى زالًا إلنخاط اإلاخماًؼة ٚحر الجظُٖت الخالًا به جخمحز ما بلى باإلياٞت ؤنه ٦كٟذ ألازحرة ألابدار
ًاء مخماًؼة زالًا جنخج ؤو ًم٨ن ؤجها جبحو ٣ٞض ُٞه، ت الخالًا من اإلاخماًؼة ٚحر الجظُٖت الخالًا ٞمشال ؤزغي، أٖل  الضمٍى

. ألانؿىلحو إلٞغاػ زالًا جنخج ؤو ًم٨ن ال٨بض وزالًا ٖهبُت، زالًا جنخج ؤو ًم٨ن

 حكبه ال التي الخالًا ؤجها بظل٪ ٢انضًن ،"الجؿضًت الجظُٖت الخالًا" اؾم الخالًا ىظو ٖلى الٗلماء بٌٗ ًُل٤ 
. ( )النكإة ؤنل من ؤنال خضصث التي الجنُنُت الجظُٖت الخالًا

غث ٞل٣ض بالخالي   اؾخسضامها نجاح ؤو ٦ما آزغ، ندى مؿاعو ٌٛحر ؤو ًم٨نه الخالًا من النٕى ىظا ؤو ٖلى ألاصلت جٞى
 جل٪ زانت الجنُنُت الجظُٖت الخالًا اؾخسضام اؾدبٗاص ختى ؤو الخ٣لُل بلى خخما ًاصي ؾٝى والٗالط، الُب مجاالث في

ت ألاظنت من ٖلحها اإلاخدهل . الخاظت ٖن الؼاثضة البكٍغ

: ؤنه طل٪ من البالٛت، الجظُٖت الخالًا اؾخسضام في ٖىاث٤ زمت ؤنه ؤزبذ الىا٢٘ ؤو بال 

م ٞٗلى الجؿم، ؤنسجت ظمُ٘ من البالٛت الجظُٖت الخالًا ٖؼ٫ن ًخم ال 1-  ؤنىإ من الٗضًض ٖلى الخٗٝغ جم ٢ض ؤنه من الٚغ
 ب٨مُاث جخىاظض ؤو ٦ما ال٣لبُت، الجظُٖت الخالًا مشل اإلاسخلٟت ألانسجت ؤنىإ ظمُ٘ من ٖؼلها ًخم لم ؤنه بال الخالًا، ىظو

ًاء في ٢لُلت ٞهي يئُلت بظ٫ بالٗمغ، ؤلانؿاو ج٣ضم م٘ الًألت ىظو وجؼصاص وجنمُتها، ٖؼلها ًهٗب ٞحها، حؿ٨ن التي ألٖا  ٍو
حرة، ب٨مُاث اإلاسخبراث في لخنمُتها اإلاداوالث الٗلماء  بؿهىلت اإلاسخبراث في جنمى الجنُنُت الجظُٖت الخالًا ؤو خحو في ٞو

ؿغ، حرة وبإٖضاص َو . اإلاالثم الىؾِ لها ؤٖض بطا ٞو
                                                           

. 66المرجع السابق، ص / محمد رأفت عثمان -(1)
. 64المرجع نفسه، ص / محمد رأفت عثمان -(2)
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ت مؼإع في وجنمُتها اإلاٍغٌ، ؤلانؿاو ظؿم من اإلاٗؼولت الجظُٖت الخالًا الؾخسضام مداولت ؤًت ٞةو زم من   زلٍى
ال، و٢خا جخُلب ٢ض ؤلاظغاءاث ىظو ؤو بال للٗالط، ج٨ٟي مجها واٞغة ٦مُاث ٖلى الخهى٫ن بُٛت غ ال الظي ألامغ وىى ٍَى  ًخٞى

. الٗالط بُٛت الخالًا ىظو من ٧اُٞت ٦مُت ٖلى الخهى٫ن ًخم ختى جمهلهم ال ٢ض زُحرة، بإمغاى اإلاهابحو اإلاغضخى بٌٗ لضي

 الخالًا في ؤًًا مىظىصة ج٩ىون ٢ض الُٗىب ىظو ٞةو الخالًا في الىعازُت الُٗىب ٞحها جدؿبب التي ألامغاى بٌٗ ؤو 2-

. ( ) للٗالط نالخت ٚحر ًجٗلها مما الجظُٖت،

 خُاة ؤزناء حٗغيـها ندُـجت وطل٪ النىوي الخمٌ جغ٦ُب في ُٖىب ٖلى جدخىين ٢ض البالٛت الجظُٖت الخالًا بٌٗ ؤو 3-
 النىوي الخمٌ جًا٠ٖ ٖملُت ؤزناء اإلاخى٢ٗت ألازُاء وبؿبب والؿمىم، الكـمـ ٦إقٗت اإلاازغاث من الٗضًض بلى ؤلانـؿاو

. الخالًا ىظو خُاة صوعة في

 الجنُنُت، الجظُٖت الخالًا لضي الكإو ىى ٦ما اإلاؿخمغ الان٣ؿام ٖلى ال٣ضعة بنٟـ جخمخ٘ ال البالٛت الجظُٖت الخالًا بو 4-
ما جنخج والتي  مما مخباٖضة ٞتراث ٖلى ؤو ٢لُلت، ب٨مُاث بال جنخجه ال والتي البالٛت الخالًا زالٝ ٖلى طل٪ ٖلى ٌؿاٖضىا بنٍؼ

. الٗمغ مدضوصة ًجٗلها

 ؤنىإ من مدضوص ٖضص بنخاط ٖلى ٢اصعة ألجها مدضوصة، البالٛت الجظُٖت الخالًا لضي والخسهو الخماًؼ زانُت بو 5-
 ؤي جنخج ؤو بةم٩اجها ؤجها صام ما الٟٗالُت، ومخٗضصة ال٣ضعة واٞغة الجنُنُت الخالًا ؤو خحو في اإلاخسههت، الخالًا ؤو ألانسجت

. ٦بحرة ب٨مُاث اإلاخسههت ؤو اإلاخماًؼة الخالًا من نٕى

 اإلاٍغٌ ىظا في خ٣جها ًم٨ن ٞةنه جنمُتها جمذ زم مٍغٌ، شخو من ؤزظث بطا بإجها جخمحز الجنُنُت ٚحر الجظُٖت الخالًا 6-
ًها ؤو من جسٝى صوون بت ج٩ىون ٞلن ٖلحها ؾدخٗٝغ الصخو ىظا بجؿم اإلاناٖت زالًا ألو وطل٪ ظؿمه، ًٞغ . ٖجها ٍٚغ

ًها ؤو ُٞم٨ن الجنُنُت الجظُٖت الخالًا ؤما   للظًن ٦بحرة مك٩لت ًمشل ما وىى اإلاناعي، الجهاػ بؿبب الجؿم ًٞغ
ٌ مًاصاث ًخٗاَىا ؤو ىظا ٣ًخطخي بط الجنُنُت، الجظُٖت الخالًا ٖن الناججت اإلاخسههت الخالًا بهظو ًد٣نىون  َىا٫ الٞغ
 اإلاخبٕر الصخو ألو وطل٪ اإلاك٩لت، لهظو جخٗغى ٞال الصخصخي، الاؾخسضام مؿخىين ٖلى ٞهي البالٛت الخالًا ؤما خُاتهم،

. ( )لها اإلاخل٣ي نٟؿه ىى الخالًا بهظو

 وال٣انىني الضًجي ألازالقي، الجضا٫ ؤزاع مما الجنُنُت، الجظُٖت الخالًا ٖلى عثِسخي بك٩ل ججغين ألابدار ٧انذ لظل٪ 
ت، ألاظنت من اإلاؿخسغظت الخالًا ىظو خى٫ن  مشل ؤزغي، مهاصع من اإلاؿخسغظت الجظُٖت للخالًا بالنؿبت ؤما البكٍغ

. ٖلحها ٚباع ٞال اإلاكُمت، ؤو الؿغين الخبل ال٨بض، الٗٓمي، النسإ من اإلاؿخسلهت

:  وكذساتها الجزُِت الخالًا خفائق :الثالث البىذ

اث٠ حُٗل ىى ألامغاى من للٗضًض الغثِسخي الؿبب بو  ت الْى  الخالًا وجدٟحز الجؿم، ؤنسجت وجدُم الخلٍى
ن الجظُٖت غ مما وألانسجت، الخالًا إلخال٫ مخجضصا مهضعا ًمشل مخسههت زالًا لخ٩ٍى  ألامغاى من للٗضًض ٖالظا ًٞى

غ ٖنض اإلاؿخٗهُت اثٟها، جى٢ٟذ التي ؤو اإلاهابت الخالًا مدل جدل ٞةجها الجظُٖت الخالًا جٞى ٣ت وطل٪ ْو  الاؾتزعإ بٍُغ
 ألامل هي الخالًا ىظو ٞةو ألامغاى ىظو من الٗضًض ٖالط ٖن عجؼ الخضًض الُب ؤو وخُض الىعٍضي، الخ٣ن ؤو اإلاىيعي

: ألامغاى ىظو ومن وحٗالى، ؾبدانه هللا بٗض

                                                           
. 55المرجع السابق، ص / بلحاج العربً -(1)
. 65المرجع السابق، ص / محمد رأفت عثمان -(2)
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 ظمُ٘ ألو طل٪ الخضًض، البدثي اإلاؿاع هي الجظُٖت بالخالًا الٗهني الجهاػ زالًا بناء بٖاصة: الٗهني الجهاػ ؤمغاى 1-
هاب ٖلم ٦خب ال١ ٖلى زالًاىما جخجضص ال الكى٧ي والخبل البكغين اإلاش ؤو بلى حكحر ألٖا  ىى الاججاو و٧او جمىث، ٖنضما ؤلَا

. اإلاٗالجت ٖنض ومىتها الخالًا تهخ٪ في ٌؿبب مما ؤم٨ن ما الخ٣لُل

هاب ٖلماء ا٦دك٠ 1990 ٖام في  الخالًا بٌٗ ًجضص ؤو ًم٨ن البالٜ البكغين اإلاش من ؤظؼاء بٌٗ ؤو ألٖا

. ٖهبُت ظظُٖت زالًا مهضعىا الجضًضة الٗهبُت الخالًا ؤو وظضوا بل الٗهبُت،

ت الٗهبُت الخالًا ظهاػ في الخجضصًت ال٣ضعة -الا٦دكاٝ ىظا ؤُٖى ضا -اإلاغ٦ٍؼ  من ٌُٗب ما بنالح الخخمالُت ٖو

اشخي الكلل) باع٦نؿىون مغى م٣ضمتها في الٗهني، الجهاػ ؤمغاى من للٗضًض اإلاؿببت الخالًا  الضماٙ بد٣ن وطل٪ ،(الٖغ
 الكلل ؤنىإ بٌٗ مٗالجت ؤو صماُٚت ظظُٖت زالًا بد٣ن ٦ظل٪( الخٝغ مغى) الؼىاًمغ مٗالجت ٖهبُت، ظظُٖت بسالًا

. ( )الخ... صماُٚت( ظلُت) زثرة ٖن الناجج

٣ت ا٦دكاٝ ظضص: الؿ٨غين ؤمغاى 2- باء لضي ألامل ،1998 ٖام الجنُنُت الجظُٖت الخالًا ونمى لٟهل ٍَغ  ومغضخى ألَا
 بنخاط ًخُٗل خُض الؿ٨غي، من (Type 1) ألاو٫ن النٕى من ٌٗانىون والظًن ألاشخام، من الٗضًض ٖالط إلم٩انُت الؿ٨غين

اؾُت الخالًا من ألانؿىلحو غ الخالي الى٢ذ في له، اإلانخجت البن٨ٍغ  الجؼعن من اإلاٗؼولت الخالًا ػعاٖت ؤو ٖلى ؤصلت جخٞى
اؾُت ت الخٍُى ألانؿىلحو، خ٣ن بلى الخاظت من جدض ٢ض البن٨ٍغ اؾُت الجؼعن زالًا من الخلٍى  الجظُٖت من اإلاكخ٣ت البن٨ٍغ

ت ٣ت الٗلماء ؤصزل و٢ض اإلاغضخى، في ػعاٖتها زم من الؿ٨غين مغى ؤبدار في اؾخسضامها ًم٨ن البكٍغ  الخالًا ىنضؾت ٍَغ
.   ألانؿىلحو ٖن اإلاؿئى٫ن بالجحو الجنُنُت الجظُٖت

 ال٣لني؟ الُٗب بنالح الجظُٖت الخالًا حؿخُُ٘ ٞهل: ال٣لب ؤمغاى 3-  

ن        جإىُل بٖاصة في نجخذ ال٣لب في ػعٖذ التي الجظُٖت الخالًا ؤو ؤْهغث ؤزغين وخُىاناث الٟئراو ٖلى ألاولُت الخجاعب بوّن
 ألامل ًمشل ؤلانؿاو في ال٣لب مغضخى ٖلى الخجاعب ىظو جُب٤ُ وفي ألانلُت، الخالًا م٘ باالقترا٥ ٖمال وؤصث ال٣لب ؤنسجت

ن في  ال٣ضعة جدٍغ٪ بهضٝ الًُٟٗت، ال٣لب ًٖلت في ػعاٖتها زم من اإلاسخلٟت، الجظُٖت الخالًا من ٢لبُت ًٖلُت زالًا ج٩ٍى
ُُٟت . ال٠ًُٗ لل٣لب الْى

ت الخالًا لهن٘ اؾخسضامها ىى الجظُٖت الخالًا اؾخسضم في الخُب٣ُاث ؤوضر بو: اإلاناعي والجهاػ الضم ؤمغاى 4-  الضمٍى

. الضم ؤمغاى مسخل٠ مٗالجت بهضٝ بإنىاٖها

ت مجا٫ في 5- ن َغ١ن في ىاما حُٛحرا جدضر ؾٝى الجظُٖت الخالًا ؤبدار بو: وال٣ٗا٢حر ألاصٍو غ ج٩ٍى  من الٗضص وجٍُى
غ مما جإزحرىا، مضي و٦ظا آزاعىا وازخباع الُبُت ال٣ٗا٢حر جنب وو٢خا ظهضا ًٞى غاى من ال٨شحر ٍو تها بٗض الجانبُت ألٖا  مٗٞغ

. ( ) الخلىين اإلاؿخىين ٖلى

: واإلاّاسلت الخأًُذ بين الجىُيُت اإلايؽأ الخالًا  أبحار: زاهُا

 الخإًُض بحو جتراوح التي آلاعاء جباًن ٖنه نجم ما و٢انىنُا، ؤزال٢ُا ٣ٞهُا، ظضال اإلانكإ زالًا ؤبدار ؤزاعث ل٣ض 

ٌ ؤو( ألاو٫ن البنض)وال٣بى٫ن غ بطو ىى ٞما ،(الشاني البنض) والاؾدن٩اع الٞغ  إلاى٢ٟه؟ اججاو ٧ل جبًر

                                                           
. 57المرجع السابق، ص / بلحاج العربً  -(1)
. 67المرجع السابق، ص / ٌراجع، محمد رأفت عثمان - (2)
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ٌ  البىذ ت ألاظنت اؾخسضام ٖلى ألاخُاء، ٖلماء بنغاع ق٩ل ل٣ض: اإلادعامح الاججاه: ألاو  اإلانكإ لخالًا عثِسخي ٦مهضع البكٍغ
الظُت َبُت مجاالث في مجها الاؾخٟاصة بُٛت الجنُنُت، ُت مًٗلت ٦شحرة، مدخملت ٖو ُٗت، قٖغ  انٗضام ْل وفي ؤنه بال وحكَغ

 اؾخسضام جإًُض بلى الضو٫ن ببٌٗ و٦ظا الضًن ٖلماء من بجانب صٞ٘ البدض، مجاالث في مم٨نت جبضو التي البضاثل في البدض

 :ًلي ُٞما ٖلُه الًىء حؿلُِ ؾِخم ما آلاعومُت، بالخالًا الٗالط لٛغى ألاظنت

ت ؤظاػ ل٣ض: اإلاإٍذ ؤلاظالمي الفله: ألاولى الفلشة ًاء بٌٗ لؼعاٖت ؤلاؾالمُت النضوة في اإلاكاع٦حو الٗلماء ؤ٦ثًر  ألٖا
ت، ش اإلان٣ٗضة البكٍغ  في الخاظت ٖن الٟاثًت ألاظنت اؾخٗما٫ م، 1979 ؤ٦خىبغ 23 لـ اإلاىا٤ٞ ىـ، 1410 ألاو٫ن عبُ٘ 23 بخاٍع

 .( )٧انذ وؾُلت بإي بٖضامها ًمن٘ ال لظل٪ الغخم، ظضاع في حٛغؽ ؤو ٢بل  -خؿبهم -لها اخترام ال وؤنه الؾُما ألابدار،

ذ، 1987 ؾنت اإلان٣ٗضة الُبُت، للٗلىم ؤلاؾالمُت اإلانٓمت ٖن اإلانبش٣ت ؤلانجاب نضوة جىنلذ ٦ما  الاجٟا١ بلى بال٩ٍى

. ( )جنمُتها صوون ٖلحها ألابدار بظغاء من مان٘ ٞال ولظل٪ الغخم، ظضاع في ٖلى٢ها بٗض جبضؤ بنما لؤلظنت اإلادترمت الخُاة بإو

ت ألاظنت اؾخسضام ًجحز من بحو ومن   مىيٕى بكإو ٢غاعو زال٫ من ؤلاؾالمي، ال٣ٟه مجم٘ ألابدار، في اإلاسبًر

 منا٢كاث وبٗض خُض ،13-2003/12/17 الٟترة في اإلا٨غمت بم٨ت اإلان٣ٗضة ،(17)ٖكغ الؿابٗت مجلؿه صوعة في الجظُٖت الخالًا
، ىظا في اإلا٣ضمت البدىر في ظاء إلاا مؿخًُٟت  الجظُٖت الخالًا ٖلى الخهى٫ن ًجحز ٢غاعا اإلاجم٘ مجلـ اجسظ اإلاىيٕى

 من الٟاثًت ألاظنت اإلاشا٫ ؾبُل ٖلى طل٪ ومن مباخا، مهضعىا ٧او بطا اإلاباخت، ألابدار إلظغاء ؤو الٗالط بهضٝ وجنمُتها

٘ . ( )الىالضًن بها وجبٕر وظضث بطا ألانابِب ؤَٟا٫ مكاَع

 اإلانٓمت من ٧ل ؤ٢امتها التي الجظُٖت، الخالًا خى٫ن الٗاإلاُت النضوة في اإلاكاع٧ىون بلُه جىنل ما بلى باإلياٞت 

ذ، الُبُت للٗلىم ؤلاؾالمُت  ىـ1428 قىا٫ 23-25 من الٟترة في ؤلاؾالمي ال٣ٟه ومجم٘(  )ؤلاٌؿ٩ُى ،( )الُىنؿ٩ى منٓمت بال٩ٍى

مبر 03-05 لـ اإلاىا٤ٞ :  ؤىمها جىنُاث ٖضة ٖلى اإلاجخمٗىون وا٤ٞ خُض بال٣اىغة، 2007 نٞى

ُت خغمت الهناعي الخل٣ُذ ٖن الٟاثًت لؤلظنت لِـ"   ٧او زم من...  الغخم ظضاع في جنٛغؽ ؤو ٢بل لها اخترام وال قٖغ

. ( ) ..." بىضاعىا من ؤولى...  الٗالط في اؾخسضامها

 ألاظنت من ٖلحها اإلاخدهل الجنُنُت، الجظُٖت الخالًا من الاؾخٟاصة ٖلى اإلاترجبت باإلاهالر مى٢ٟهم مبرعٍن
: ؤىمها من الٟاثًت،

 و٢ض  ٢بل، من مىظىصة ج٨ن لم للٗالط ظضًضة آٞا٢ا ٞخدذ ٣ٞض للخُبِب، مهم مهضع الخاظت ٖن الٟاثًت ألاظنت ٧ىون -

.  اإلاؿخٗهُت ألامغاى من ٦شحر ٖالط في الٟاث٣ت ٦ٟاءتها الخالًا ىظو ؤزبدذ

 بط ألانٟـ، ىال٥ من لهم وبن٣اطن لؤلخُاء، مهلخت الٟاثًت ألاظنت مهضعىا التي الجنُنُت الجظُٖت الخالًا اؾخسضام في بو -

. ( ) ال٣لني الاخدكاء مٗالجت ٖلى م٣ضعتها الخالًا ىظو ؤزبدذ

                                                           
المقارن والشرٌعة الحماٌة الجنائٌة للحق فً سالمة الجسم فً القانون الجزائري والقانون /أنظر، ماروك نصر الدٌن  -(1)

. 163-162، ص 2003، دار هومه، الجزائر، 03، الكتابIاإلسالمٌة، ج
. 163المرجع نفسه، ص / ماروك نصر الدٌن -(2)
أحكام التدخل الطبً فً النطف البشرٌة فً الفقه اإلسالمً، دار النفائس للنشر والتوزٌع، / مشار لدى طارق محمد خلف - (3)

. 201، ص 2010األردن، 
. UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربٌة، العلوم والثقافة، : الٌونٌسكو  -(4)
. ISCESCOالمنظمة اإلسالمٌة للتربٌة، العلوم والثقافة : اإلٌسٌكو  -(5)
. 70المرجع السابق، ص / مذكور لدى محمد رأفت عثمان - (6)
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البه، للٗلم مهلخت ُٞه ألاظنت ىظو اؾخسضام بو -  لبجي اإلاهلخت به ًناٍ إلاا واؾٗت آٞا٢ا ًٟخذ الاؾخسضام ىظا ؤو بط َو
 بلى الخىنل خُض من ؤلانؿاني، الجؿض جسضم التي للٗالظاث اؾخسضامها ٦ثرة بلى ألابدار ىظو بدا٫ ًاصي مما البكغ،

دُت مٗاٝع الظها ألامغاى ا٦دكاٝ في حؿاٖض حكٍغ . ٖو

ٗت في لِـ   بلى الضاٞ٘ ٧او ومهما ٖلُه، اإلاترجبت النخاثج ٧انذ مهما بدض، بإي ال٣ُام من ًمن٘ ما ؤلاؾالمُت الكَغ

. ( )باإلاجخم٘ ؤو بالٟغص ًلخ٤ يغعا اإلاخى٢ٗت الندُجت ج٩ىون ؤو بال البدض، طل٪

ّاث: الثاهُت الفلشة ت ألاحىت ِلى ألابحار ئحشاء ججيز التي الدؽَش : البؽٍش

ٗا ٦غؾذ التي الضو٫ن ؤولى من ئظباهُا حٗض 1-  ال٣انىون 1988 ؾنت نضع خُض ألاظنت، ٖلى ألابدار بةظغاء ًخٗل٤ زانا حكَغ
 ًىما، 14 ٖمغىا ًخجاوػن ال التي ألاظنت ٖلى ألابدار بةظغاء ٌؿمذ والظي ؤلانجاب، ٖلى اإلاؿاٖضة لخ٣نُاث اإلانٓم ،35 ع٢م

ن، عيا ٖلى الخهى٫ن بكٍغ مىؾٗت وبهىعة  البدض لٛاًاث ألاظنت اؾخدضار ًمن٘ اإلاظ٧ىعن ال٣انىون ٞةو وباإلا٣ابل ألابٍى

. الٗلمي

 البدض لٛاًاث ألاظنت اؾخدضار ًمن٘ َبُا، اإلاؿاٖض باإلنجاب واإلاخٗل٤ 2003 الٗام ختى ؤلاؾباني ال٣انىون ٧او 

ش الهاصع ال٣انىون ول٨ن الٗلمي،  مجمضة ؤظنت من م٣خُٗت منكإ زالًا من انُال٢ا البدض، بةظغاء ؾمذ 2003/10/21 بخاٍع
ا حك٩ل حٗض لم ٞاثًت . ( )ؤبىين إلاكغوٕ مىيٖى

ىاهُا في أما 2- لم باإلزهاب اإلاخٗل٤ ال٣انىون ِٞؿمذ ،بٍش غاى ؤظنت باؾخدضار ،1990 لؿنت ألاظنت ٖو  الٗلمي، البدض أٚل
ت ألاظنت ٖلى جخم التي ألابدار ىضٝ ٩ًىون ؤو ٖلى الىعازُت، ألامغاى وحصخُو ؤلانجاب مجا٫ في وزانت غ البكٍغ  ٧ل جٍُى

غ الخمل، من٘ ج٣نُاث وؤلاظهاى، الخناؾلُت ألامغاى ؤؾباب خى٫ن اإلاٗاٝع ال٣ٗم، مٗالجت ج٣نُاث من  التي الُغ١ن وجٍُى

. الغخم في الؼعٕ ٢بل الكاطة الهبُٛاث ؤو اإلاىعزاث ٖلى الخٗٝغ بلى تهضٝ

ت ؤظنت باؾخدضار ٌؿمذ ٢انىنا، اللىعصاث مجلـ جبجى 2001/1/22 في   ٌكتٍر ؤنه ٚحر الاؾخنؿار، ٍَغ٤ ٖن بكٍغ
غاى اإلاؿخدضزت ألاظنت جل٪ نمى و٠٢ . ( )ٖكغ الغاب٘ الُىم في الٗلمي البدض أٚل

ت، ألاظنت ٖلى ألابدار مماعؾت ،11-05-2003 في الهاصع ال٣انىون ًنٓم بلجُيا في -3-  منه 03 اإلااصة نو زال٫ من البكٍغ
: ؤىمها من جىاٞغىا، ًجب قغوٍ ٖضة ٖلى بناءا منه، 02 و 01 ال٣ٟغة

ًاء ػعٕ ال٣ٗم، الخهىبت مجا٫ في اإلاٗاٝع ج٣ضم بلى جغمي ؤو ٖالظُت لٛاًت ج٩ىون ؤو -  ٖالط ؤو الى٢اًت و٦ظا وألانسجت ألٖا
. ألامغاى

. الجنحو لضي للنمى ألاولى ًىما 14 زال٫ اإلاماعؾت جخم ؤو -

                                                                                                                                                                                           
. 203المرجع السابق، ص / طارق محمد خلف  -(1)
موقف الشرٌعة اإلسالمٌة من التحكم بنوع وأوصاف الجنٌن واإلسقاط عند ظن التشوه، / البوطً محمد سعٌد رمضان  -(2)

ماٌو  7-5بحث مقدم إلى مإتمر الهندسة الوراثٌة بٌن الشرٌعة والقانون، كلٌة الشرٌعة والقانون، جامعة اإلمارات، بتارٌخ 
. 21م ص  2002

(3(-Agence de Biomédecine /Étude Comparative de l’Encadrement Juridique 
International De La Procréation Médicalement Assistée, octobre 2008, http//: 
www.ABM.fr. p 24. 

دة،  اإلسكندرٌة،  الحماٌة الجنائٌة للجسم البشري فً ظل االتجاهات الطبٌة الحدٌثة،  دار الجامعة الجدي/ مهند صالح العزة -(4)
. 347، ص 2002مصر،  

http://www.abm.fr/
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ت ألاظنت زال٫ من ٖلحها اإلادهل لخل٪ ممازلت نخاثج جد٤ُ٣ بُٛت بضًلت بدض وؾُلت ؤًت انٗضام - . البكٍغ

ت ألاظنت اؾدبٗاص وبالخالي: اإلاالي اإلا٣ابل انٗضام - 3/5 اإلااصة نو خؿب اإلاٗامالث صاثغة من البكٍغ
. ( )ال٣انىون طاث من 

 اإلاباقغة الٗالظُت إلاهلخخه نٟؿه الجنحو ٖلى بظغاءىا خالت باؾخصناء الغخم، صازل لؤلبدار زًٗذ التي ألاظنت ػعٕ من٘ -
٣ا . ( )ال٣انىون نٟـ من 2/05 اإلااصة في ظاء إلاا ٞو

 الُب مجا٫ في الٗالظُت، باألبدار مخٗل٤ ظامعي بدثي ببرنامج واإلاغجبُت اإلاٗخمضة، اإلاسابغ في بال ألابدار بظغاء ٖضم -

ت الىعازُت الهنضؾت ؤو ؤلانجابي . البكٍغ

 اللجنت ٢بل من الترزُو و٦ظا البدض، ببرنامج اإلاٗنُت للجامٗت لؤلزال٢ُاث اإلادلُت للجنت اإلاؿب٤ الترزُو ٖلى الخهى٫ن -

 ج٣ُُم مهمت ٖاج٣ها ٖلى ٣ً٘ التي اللجنت ،2006 ماعؽ في مهامها بضؤث التي ألاظنت، ٖلى والٗلمُت الُبُت لؤلبدار الٟضعالُت
٘ . ( )ال٣انىون اخترام ٖلى والؿهغ والخدب٘ الغ٢ابت يماو البدض، مكاَع

خٗغى   جتراوح بٛغامت ؤو/و ؾنىاث (05) زمـ بلى (01) ؾنت من السجن ل٣ٗىبت ،05و 03 اإلااصجحو ألخ٩ام اإلاسال٠ ٍو

كغ (1000) ألال٠ بحو ما . طاجه ال٣انىون من 13 اإلااصة نو خؿب ؤوعو، ؤالٝ( 10)ٖو

ت ألاظنت ٖلى ألابدار جبُذ التي الضو٫ن بحو وؾِ مى٠٢ في نٟؿها فشوعا ججض خحو في -4  اٖخمض ٞل٣ض لها، اإلاانٗت وجل٪ البكٍغ
ُاني، نٓحرو من جدغعا ؤ٢ل منهجا الٟغنسخي اإلاكٕغ  اإلاشا٫، ؾبُل ٖلى ؤإلاانُا في الخا٫ ٖلُه ىى مما حؿاىال ؤ٦ثر ل٨نه البًر

: ؤؾاؾُت مداوعن زالر ٖلى 2004-800 ع٢م ال٣انىون من 5/2151 اإلااصة نو زال٫ من ٖنه واإلاٗلن اإلانهج ىظا ًغج٨ؼ خُض

ت ألاظنت ٖلى ألابدار بمن٘ واإلاخٗل٤ 94-654 ع٢م ال٣انىون في اإلاٗخمض باإلابضؤ الخظ٦حر - . البكٍغ

. بالجنحو الًاعة ٚحر الضعاؾاث بظغاء ظىاػ بسهىم الظ٦غ الؿال٠ ال٣انىون في الىاعص الاؾخصناء ججضًض -

 ٣ِٞ اؾخصناءا مُٗنت، قغوٍ يمن الجنُنُت الجظُٖت الخالًا ٖلى ألابدار بمماعؾت وما٢خت اؾخصناثُت بهٟت الترزُو -
ش من جبضؤ ؾنىاث، (05)زمـ ٞترة زال٫ ش جم والظي الخنُٟظي اإلاغؾىم نكغ جاٍع  الخمـ ٞترة ٞةو بالخالي ،2006/02/07 بخاٍع

. ( )2011/02/06 ٚاًت بلى جمخض ؾنىاث

ت اإلا٣ُضة اإلاماعؾت      ها في حٗخبر ص٣ُ٢ت، وجضابحر قغوٍ بمجمٖى ت، ألاظنت لخماًت ٢انىنُت يماناث مجمٖى  ؾُلي ٦ما البكٍغ
. جىيُده

II- ت جمشل والتي:  اللاهىهُت المماهاث . بُاجها الخالي والكغوٍ الًىابِ من مجمٖى

 حٗض لم التي ألاظنت ٖلى بال ألابدار بظغاء ًم٨ن ال ؤنه ٖلى ( ) 4 ال٣ٟغة 5/2151 اإلااصة جنو: لؤلبدار اإلادىلت ألاظنت َبُٗت -

ت، ٚحر باألظنت ٣ِٞ ألامغ ًخٗل٤ زم ومن ؤلانجابي، باإلاكغوٕ ٖال٢ت ؤًت لها  ؤجها 2006 –121 ع٢م اإلاغؾىم ؤوضر ول٣ض ألاؾٍغ
. للؼعٕ الىعاسي الدصخُو بظغاء بٗض اإلاخب٣ُت ؤو الخاظت ٖن الٟاثًت ألاظنت

                                                           
)1 - ( Art 05/2 : « Il interdit … d’implanter des embryons soumis à des recherches, sauf si 
les recherches ont été menées dans un objectifs thérapeutiques pour l’embryon ». 
)2  (  -Art 05/3 : « Il interdit … d’utiliser des embryons … à des fins commerciales ». 
)3   (- Agence de Biomédecine/op-cit, p 17. 
)4  ( - Conseil d’État /La révision des lois de bioéthique, étude du 2009, op-cit, p 39. 
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لها ٖلى ألاظنت لظوين اإلاؿــب٣ت ال٨ـــخابُت اإلاىا٣ٞـــت -  ٦ال من وطل٪ ،( ) 4 الٟــ٣غة 5/2151 اإلااصة نو خؿــب لؤلبدـــار، جدٍى
حو . الخُاة ٢ُض ٖلى اإلاخب٣ي الكٍغ٪ ؤو الؼوط من ؤو الُٞغ

. اإلاالي اإلا٣ابل انٗضام -

 جضزل ؤو مؿاؽ ؤي ؤو َاإلاا  ،( ) 6ال٣ٟغة 5/2151 اإلااصة نو في ظاء ما خؿب:  لؤلبدار زًٗذ التي ألاظنت ػعٕ بجمام من٘ -
 الؿماح مٗه ٌؿخدُل مما لضحها، والنمى الخُىعن ٢ضعاث ٖلى زم من الىعازُت، خهُلتها ٖلى ًازغ ؤو قإنه من ألاظنت ٖلى

. بنجابها بُٛت الغخم في بؼعٖها

لم الُب و٧الت صوعن  -  من جغزُو ٖلى الخهى٫ن بٗض بال بدض مكغوٕ ؤي ٖلى ؤلا٢ضام ًم٨ن ال خُض: الغ٢ابت في ألاخُاء ٖو

. الى٧الت ىظو

ت ألاحىت ِلى لؤلبحار اإلاّاسك الاججاه: الثاوي البىذ   البؽٍش

ٗت ْل في ؤلانؿاو ًخمخ٘: اإلاعدىىش ؤلاظالمي الفله: أوال مت، الخُاة له ج٨ٟل بدماًت ؤلاؾالمُت الكَغ  ًخد٤٣ ال ما وىى ال٨ٍغ
.     مٗاقهم ؤمغ بنالح ٖلحها ًضوعن التي الغثِؿُت ألاؾباب ٖلى بالخٟاّ بال

 واإلاا٫، النؿل ال٣ٗل، النٟـ، الضًن،: هي ال٩املت، بالخماًت جدٓى ؤو ًجب التي ألامىعن ؤىم ؤو ال٣ٟهاء ؤصع٥ ول٣ض       
بروا اث ٖجها ٖو . الخمـ بالًغوٍع

ت، زضمت ُٚاء جدذ الجنُنُت اإلانكإ زالًا ؤبدار ؤو ؤلاؾالمي، ال٣ٟه من ظانب ًغين ؾب٤ ما ْل في   هي ما البكٍغ
 ػاثٟت قهغة ؤو ماصًت م٩اؾب جد٤ُ٣ بال وعاثه من َاثل ال وجإًُضو، الٗام الغؤي لٗاَٟت ظلبا ظضًض، مؿمى جدذ ججاعب بال

: ؤىمها الٟاثًت، ألاظنت من الجنُنُت الجظُٖت الخالًا اؾخسضام ٖلى اإلاترجبت اإلاٟاؾض بلى طل٪ في مؿدنضًن ،( )

 َاثلت ؤمىالا ًضع الخالًا بهظو الاججاع ؤو بط الٟاثًت، ألاظنت من جدهُلها بٗض الجنُنُت الجظُٖت الخالًا وقغاء بُ٘ -

. ( ) وػو ؤي ألامىعن ىظو مشل في ؤلانؿانُت لل٨غامت ج٣ُم ال التي الٛغبُت الضو٫ن بٌٗ في وزانت ألصخابها،

 بها، والٗبض ألاظنت بهظو للخالٖب اإلادؿاىلحو من ٦شحر ؤمام الباب ًٟخذ ألاظنت، من الٟاثٌ اؾخسضام بجىاػ ال٣ى٫ن بو -

. للٗالط الجنُنُت الجظُٖت الخالًا جدهُل مداولتهم بذجت

 اإلاؿخ٣بل، في ظنِنا لخ٩ىون نمىىا مخابٗت من خُنئظ ألاظنت حؿخُُ٘ ال بط مجها، الجظُٖت الخالًا ؤزظ بٗض ألاظنت نمى و٠٢ -
. الخاظت ٖن ػاثضة ٧انذ ولى لؤلظنت وبجالٝ بٞؿاص ُٞه الخهٝغ ٞهظا

                                                                                                                                                                                           
2) -Art 2151/5 al 04 « … Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons 
conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médical à la procréation qui ne font plus 
l’objet d’un projet parental… » 
3) -Art 2151/5 al 04« … Elle -une recherche -ne peut être effectuée qu’avec le 
consentement écrit préalable du couple...Ou du membre survivant du couple». 
(1) -Art 2151/5 al 06 «… Des embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne 
peuvent être transférés à des fins de gestation ».      

. 54المرجع السابق ، ص / مشار لدى  بلحاج العربً  -(4)
. 204المرجع السابق، ص / مشار لدى طارق محمد خلف -(5)
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ت ألاظنت اؾخسضام واؾدن٩اع مٗاعيت بلى ال٣ٟه، من الجانب بهظا صٞ٘ مما   َاإلاا ٚاًتها، ٧انذ ؤًا ألابدار في البكٍغ
ن ٖمضا ألاظنت ىظو بىال٥ ٖلى جنُىين ؤجها  الغخم، زاعط ٧او ولى البكغين الجنحو ٦غامت م٘ ًدنا٢ٌ طل٪ ألو ٢هض، ٖو

 ًجىػن ال اإلانُل٤ ىظا ومن ٖضمها، من بالخغمت الخ٨م في ًازغ ؤو -ْٝغ ؤي جدذ-ًجىػن ال ؤلازهاب خضور م٩او ؤو خُض
. ( ) لؤلبدار بزًاٖها

ت ألاظنت بجالٝ ًجىػن ال لظل٪         الٗلمي، الٗبض باب من بنه خُاتها، ٖلى اٖخضاء من طل٪ في إلاا ألابدار، بهضٝ البكٍغ
 من اإلانكإ زالًا ٖلى الخهى٫ن بم٩انُت ْل في زهىنا الٟٗل، ىظا مشل جبرع ملخت خاظت ؤو يغوعة وظىص ٖضم بلى بياٞت

. ( ) ؤزغين مهاصع

 ،1990 ماعؽ قهغ زال٫ بجضة، الؿاصؽ ماجمغو صوعة في ،6/7/56 ع٢م ؤلاؾالمي ال٣ٟهي اإلاجم٘ ٢غاع ظاء بظل٪
ًاء، لؼعاٖت مهضعا ألاظنت اؾخسضام بكإو  في الُبُت، للٗلىم ؤلاؾالمُت اإلان٣ُت لخىنُاث جُب٣ُا ٌٗخبر الظي ال٣غاع ألٖا

ًاء ػعاٖت" بٗنىاو ،1989 ؤ٦خىبغ قهغ في الؿاصؾت والـ٣ٟهُت الُبُت نضوتها . ( )"ألٖا

 

 

                                                           
اإلسالم والمشكالت الطبٌة "حكم االستفادة من األجنة المجهضة والزائدة عن الحاجة، ندوة / العبادي عبد السالم -(1)

حماٌة الجسم البشري فً ظل / ، مذكور لدى أحمد عمران1989ًسالمٌة للعلوم الطبٌة، أكتوبر ، المنظمة اإل"المعاصرة
. 153، ص 2010دكتوراه، كلٌة الحقوق، جامعة وهران،  –دراسة مقارنة  –الممارسات الطبٌة والعلمٌة الحدٌثة 

المتعددة القدرات ولها العدٌد من المزاٌا مقارنة ، ٌعتبر دم الحبل السري عند الوالدة مباشرة من أشهر الخالٌا الجذعٌة  -(2)
. بالخالٌا الجذعٌة البالغة، وٌمكن الحصول علٌها من مشٌمة األطفال حدٌثً الوالدة، وخالٌا المشٌمة أو الحبل السري

من ممٌزات الحبل السري  
، فً كونها تعالج جمٌع أنواع السرطان، لقد ثبت أن خالٌا دم الحبل السرٌا تختلف عن الخالٌا المؤخوذة من األجنة المجهضة -

. كما تتمتع بقابلٌة على مقاومة ظروف التجمٌد لسنٌن طوٌلة
. أن لدٌها القدرة على التطور إلى أي نوع من الخالٌا الجذعٌة، لكونها أنها ذات قوة تناسلٌة متعددة -
. ملٌون خلٌة 200ا إلى الخالٌا الجذعٌة التً تإخذ من الحبل السري كثٌرة العدد، فقد ٌصل عدده -
 =.استخالص الخالٌا الجذعٌة من دم الحبل السري سهل وخال من المخاطر -
. ال ٌحتوي دم الحبل السري على أورام وهو على حد كبٌر خالً من الفٌروسات -
المتلقً من أقارب  ٌقبل الجسم دم الحبل السري فً عملٌات الزرع على نحو أفضل من الخالٌا الجذعٌة البالغة، سواء أكان  -

. المتبرع أم من غٌر أقاربه
ٌستفٌد من هذه الخالٌا الطفل، وإخوته بالوالدة، واألقارب من الدرجتٌن األولى والثانٌة، والوالدان بما ذاك الجد والجدة -

. والخال والعم والعمة، وتجرى التجارب على إمكانٌة االستفادة من هذه الخالٌا
مٌة من الخالٌا الجذعٌة، القادرة على إعادة بناء خالٌا الدم والجهاز المناعً لدى المرضى لكن هذا الدم ٌحتوي على ك

، وأنواع أخرى من السرطان، مما أهله ألن ٌكون المنفذ فً (اللوكٌمٌا)المصابٌن باألمراض المستعصٌة، مثل سرطان الدم 
الوالدة، وهو وقت محدود نسبٌا فال بد من حفظه فً  عالج كثٌر من األمراض، ألن هذا الدم ٌتم الحصول علٌه أثناء عملٌة

. ظروف خاصة لالستفادة منه
نتٌجة الهتمام الباحثٌن بدماء الحبل السري، أنشؤت بنوك لحفظ الدم والمشٌمة التً بدأت تؤخذ طرٌق جدٌدا من خالل  

جدٌدا فً إنقاذ حٌاة آالف من المرضى، فوائد اكتشاف دم الحبل السري، الذي ٌعتبر أحد معجزات الوالدة، وأصبح ٌمثل أمال 
مما أدى إلى حفظه فً ظروف خاصة لالستفادة منه فً عالج كثٌر من األمراض، وٌبشر استعمال دم الحبل بآفاق جدٌدة فً 

. عالم الطب
الحٌاة،  عام، والبعض اآلخر ٌمكن أنه تخزٌنها مدى 25لقد صرح العلماء بؤنه ٌمكن االحتفاظ بهذه الخالٌا لمدة تصل إلى 

أنظر . وبذلك ٌستفٌد منها المرضى وكبار السن، نظرا لما تحمله التجارب العلمٌة فً المستقبل لعالج األمراض المستعصٌة
. 56-55ص  –مشروعٌة استخدام الخالٌا الجذعٌة الجنٌنٌة، المرجع السابق / بلحاج العربً

الحماٌة الجنائٌة للجنٌن فً ضوء التطورات العلمٌة الحدٌثة فً الفقه اإلسالمً والقانون / عبد النبً محمد أبو العٌنٌن  -(3)
. 429و 428، ص 2006الوضعً، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، مصر، 
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ّاث: زاهُا ت ألاحىت ِلى لؤلبحار الشافمت الدؽَش  .وال٨لي النؿني الخٓغ بحو لضحها الخٓغ ًتراوح :البؽٍش

ّاث: أوال  الخضزل جم الظي الجنحو بمهلخت جخٗل٤ ال التي ألابدار جمن٘ خُض :وعبُت بففت ألابحار جمىْ التي الدؽَش

ت لؤلظنت الظاجُت الٗالظُت باإلاهلخت ألامغ ًخٗل٤ ؤو بالخالي ٖلُه، . ٚحر ال البكٍغ

ٗاث ىظو من ؤلانجاب، بُٛت اإلاماعؾت من الانتهاء بٗض ألاظنت ىظو ػعٕ ًخم ؤو الضو٫ن ىظو وحكتٍر  :  الدكَغ

1- ْ  البكغين الجنحو جسو ٖالظُت بٛاًت ألامغ ًخٗل٤ لم ما ألاظنت، ٖلى ألابدار بظغاء ًمن٘ الظي 1990 لعىت ألاإلااوي الدؽَش
 من اإلاؿخىعصة الجظُٖت الخالًا ٖلى ألابدار ؤباح ل٨نه ،28–06–2002 الهاصع ال٣انىون زال٫ من اإلان٘ ىظا ؤ٦ض ول٣ض طاجه،

ش ٌٗىص التي الخاعط،  من اٖخباعا البالص بلى صزلذ التي الخالًا اؾخسضام باإلا٣ابل ومن٘ ،2002 ؾنت ٢بل ما بلى اؾخحراصىا جاٍع
. اإلاظ٧ىعن الٗام مُل٘

2- ْ الج وألاحىت ؤلاخفاب بىحذاث اإلاخّلم العّىدي الدؽَش  بم٩انُت ٖلى منه 13 اإلااصة جنو الظي ،2004 لعىت الّلم ِو
 ٖلى الخهى٫ن بٗض وطل٪ ٚحر، ال باألظنت جخٗل٤ التي الٗالظُت الٛاًت في ألامغ ًندهغ ؤو ٖلى ألاظنت، ٖلى ألابدار بظغاء

. واإلاغا٢بت اإلاخابٗت الترازُو، بةنضاع اإلا٩لٟت ؤلاقغاٝ لجنت مىا٣ٞت

ّاث: زاهُا  مماعؾت ًمن٘ خُض ال، ؤم الجنحو جسو ٖالظُت بٛاًت ألامغ حٗل٤ ؾىاء: ولُت بففت ألابحار جحٍش التي الدؽَش
ت ألاظنت ٖلى ألابدار ٗاث ىظو من جاما، منٗا البكٍغ : الدكَغ

1- ْ  ًم٨ن ال":  ؤنه ٖلى ًنو الظي 13 الٟهل ًا٦ضو ما ،ؤلاهجابي بالىب واإلاخّلم 2001 لعىت 93 سكم الخىوس ي الدؽَش

". ال٣انىون ىظا ًًبُها ٦ما لٛاًخه وو٣ٞا ؤلانجابي الُب بَاع في بال... ألانبىب بىاؾُت بكغين ظنحو ٖلى الخهى٫ن

ٗا٢ب  ( 10000) آالٝ ٖكغ ٢ضعىا بٛغامت ؤو/و ؾنىاث( 05) زمـ إلاضة بالسجن الٟهل ىظا ألخ٩ام مسال٠ ٧ل َو

ت ال٣ٗىباث ٖن النٓغ بهٝغ وىظا ،02/31 الٟهل خؿب جىنسخي صًناع  لهظو جمخشل ال التي اإلااؾؿاث لها جخٗغى التي ؤلاصاٍع
٣ا ؤلانجابي الُب ؤنكُت مماعؾت في للترزُو الجهاجي ؤو اإلاا٢ذ السخب الخىبُش، ؤلانظاع، بحو جتراوح والتي ألاخ٩ام،  ٞو

. ال٣انىون ىظا من 29 للٟهل

 85–05 ع٢م ال٣انىون من 161 اإلااصة نو زال٫ من الٗالظُت، ألابدار مؿإلت من مى٢ٟه ًخطر:  الجضائشي  اإلاؽُش مىكف -2
 بال...  ؤنسجت ػعٕ وال بنؿاو ؤًٖاء انتزإ ًجىػن ال" ؤنه ٞحها ظاء ،التي( ) واإلاخمم اإلاٗض٫ وجغ٢ُتها الصخت بدماًت اإلاخٗل٤

غاى ًاء انتزإ ٩ًىون ؤو ًجىػن وال ال٣انىون ىظا في ٖلحها اإلانهىم الكغوٍ خؿب حصخُهُت ؤو ٖالظُت أٚل  ألانسجت ؤو ألٖا

ت ". مالُت مٗاملت مىيٕى...  البكٍغ

:  ًلي ما زالله من ًخجلى الظي النو

ـــهض خُض والخالًا، ألانـــسجت مشل ألازغين الجؿم ومكخ٣اث البكغين الًٗى مهـُلر بحو الخمُحز*  ٧ل" الًٗى بمهُلر ٣ًـ
ت من ًخ٩ىون ظؼء  اؾدئهاله جم ما بطا جل٣اجي بك٩ل اؾدبضاله ًم٨ن ال والظي ألانـــــسجت من ومخناٚمت مغ٦بت مجمٖى

ُٟت بإصاء ًجهٌ والظي بال٩امل، اث٠ ٖضة ؤو ْو . ( )"  مشال ٧ال٨بض مدضصة ْو

                                                           
. ، المعدل والمتمم08، ج ر 16 – 02 – 1985المإرخ فً  -(1)
الجرائم المرتبطة بعملٌات زرع األعضاء، رسالة ماجستٌر تخصص القانون الطبً، كلٌة الحقوق /رنً نذٌرٌراجع بهذا ب -(2)

. وما ٌلٌها 15، ص 2012والعلوم السٌاسٌة، جامعة تلمسان، 
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ُٟت جاصي ؤو ًم٨ن ٞال ألانسجت ؤو الخالًا ؤما  ُٟت ؤصاء حؿخُُ٘ ال التي الٗهبُت الخالًا مشل لىخضىا، ْو  ْو
ت ها لم والتي البكغي، الجؿم مكخ٣اث من ٞهي لظل٪ ألازغي، الٗهني الجهاػ بم٩ىناث اعجبُذ بطا بال مدضصة ًٍٖى  ٌٗٞغ

ًاء بلى بالنؿبت الخا٫ ىى ٦ما وجغ٢ُتها الصخت خماًت ٢انىون ت، ألٖا .  ٖلحها ألامشلت بٌٗ بةُٖاء م٨خُٟا البكٍغ

ًاء، لخٍٗغ٠ اإلاسالٟت بمٟهىم  ت واإلاىاص الٗنانغ ظمُ٘" هي الجؿم مكخ٣اث ؤو اؾخنخاط ًم٨ن ألٖا  التي البكٍغ
 ىى ٦ما لؤلبض ٣ٞضاجها انتزاٖها ٖلى ًترجب وال مجها، ظؼء ٣ٞض بطا جل٣اثُا اؾدبضالها للجؿم ًم٨ن بدُض الخجضص، بُاب٘ جدؿم

. ( )"لؤلًٖاء بالنؿبت الخا٫

ت ألاظنت ٖلى مماعؾت ؤي ؤو*  . طل٪ ٚحر بلى جخٗضاىا وؤال الدصخُهُت، ؤو الٗالظُت الٛاًت ٖن جسغط ؤال ًجب البكٍغ

 ؤو ًم٨ن خُض ٣ِٞ، الجنحو ٖلى بالنٟ٘ حٗىص التي الدصخُهُت ؤو الٗالظُت باإلاماعؾت ألامغ ًخٗل٤ ؤو اإلاكٕغ ٌكتٍر ال* 

. طل٪ ٚحر بلى الٛاًت جمخض

ها ؤلانؿاو ؤًٖاء انتزإ" اإلاٗنىون الٟهل يمن ألانسجت با٢خُإ الخانت ال٣انىنُت الًىابِ اإلاكٕغ نٓم ل٣ض*   ،"وػٖع
ًاء ا٢خُإ ٖملُاث لها جسً٘ التي ال٣انىنُت بالكغوٍ ألانسجت ا٢خُإ قغوٍ عبِ ٣ٞض وبظل٪ ت، ألٖا  بدُض البكٍغ

ت ال٣انىون طاث من 162 اإلااصة نهذ خُض ٦ظل٪، ألانسجت ا٢خُإ ٖملُاث ٖلى ألازحرة ىظو جُب٤  التي الكغوٍ من مجمٖى
ًاء ؤو ألانسجت ػعٕ ٖملُاث في اخترامها ًجب ت، ألٖا :  ط٦غو ؾُلي ما وؤىمها البكٍغ

ت ألاظنت بو: ؤخُاء ؤشخام من باالنتزإ ألامغ ًخٗل٤ ؤو -أ ت ٧اثناث بالٟٗل هي البكٍغ  اإلااصة نو خؿب ؤجها بال خُت، بكٍغ

 ىظا بمىظب ال٣انىنُت الخماًت من الاؾخٟاصة بم٩انُت من ٌؿدبٗضىا مما ٢انىنُت، ؤشخام لِؿذ اإلاضني ال٣انىون من 2/25
عي، النو . النو بهظا ؤنال مساَبت ٚحر ٞهي زم من الدكَغ

ت، ألاظنت بكإو ًخد٤٣ لن ما: للخُغ اإلاخبٕر خُاة حٍٗغٌ ٖضم -ب  بلى مدالت ال ؾُاصي ٖلُه جضزل ؤي ؤو َاإلاا البكٍغ

. وجُىعو نمىو بٖا٢ت بلى و٦ظا به، ؤلايغاع

ت، ألاظنت بسهىم جماما اإلاؿدبٗض ألامغ: ؤنسجخه ؤو ؤًٖاثه بإخض للمخبٕر ال٨خابُت اإلاىا٣ٞت -ج  ٖلحها ٌؿخدُل خُض البكٍغ

. طل٪ بكإو عياىا ٖن الخٗبحر

 بُٖاء من الخالت، خؿب الكغعي الىلي ؤو ألام ، ألاب جم٨ن ال٣انىو، نٟـ من 166 اإلااصة من 03 ال٣ٟغة نو ؤو بال         
ل للمىا٣ٞت ج٣ضًمهم بم٩انُت جإ٦ُض زم من ال٣انىنُت، باألىلُت ًخمخ٘ ال بمن ألامغ حٗل٤ متى اإلاىا٣ٞت  اإلاسابغ بلى ؤظنتهم لخدٍى
لى البكغين الجؿض خهانت ٖلى ناعزا حٗضًا ٌك٩ل مما مجهم، الاؾخٟاصة ب٣هض الُبُت  زانت ؤلانؿانُت، ال٨غامت مبضؤ ٖو

ًاء اإلاخاظغة ْاىغة اندكغث خُض زُحرة، ؤبٗاصا ؤزظث ألانكُت جل٪ وؤو ت وألانسجت باأٖل  ٖبر مس٠ُ بك٩ل البكٍغ
ت، وألانسجت لؤلًٖاء اإلاتزاًضة الخاظت ْل في بإؾغو الٗالم  من الجنُنُت الجظُٖت للخالًا بالنؿبت الخا٫ ىى ٦ما البكٍغ

. ؤزغين ظهت

 اإلاكغوٖت الٛحر ألانكُت ٧ل ٖلى وال٣ًاء مداعبت بلى حهضٝ ظضًض، ٢انىون بؿن اإلاكٕغ جضزل ٧له، طل٪ زًم في      

ًاء نٕؼ بٗملُاث اإلاغجبُت ت، وألانسجت والخالًا ألٖا  ل٣انىون واإلاخمم اإلاٗض٫ 2009/02/25 في اإلااعر 09–01 ع٢م ال٣انىون البكٍغ

ت ؤخ٩ام ٖضة جًمن بدُض ،( )ال٣ٗىباث ًاء بالبكغ الاججاع ؤٖما٫ ججغم ظؼاثٍغ . آلاصمُت وألانسجت وألٖا

                                                           
. 21المرجع نفسه، ص / برنً نذٌر -(1)
 2009لسنة  15ر . ج  -(2)
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 ٢انىون يمن بل وجغ٢ُتها، الصخت خماًت ٢انىون يمن الجضًضة ال٣ٗابُت النهىم جل٪ ًضعط لم اإلاكٕغ ؤو اإلاالخٔ 
م ال٣ٗىباث ًاء وػٕع ن٣ل بٗملُاث اإلاخٗل٣ت الًىابِ ؤو من بالٚغ  ال٣انىون ؤو بال الصخت، ٢انىون جًمجها وألانسجت ألٖا

 يماو ىى ال٣انىو، ىظا زال٫ من اإلاكٕغ ًخىزاو الظي الغثِسخي الهضٝ ؤو ٖلى يمنُا، بلحها باإلخالت ا٦خٟى 09–01 ع٢م
ًاء مجا٫ في والٗلمي، الُني الخُىعن ًٟغػىا التي الانتها٧اث من البكغين ال٩اثن ؾالمت ت وألانسجت ألٖا . البكٍغ

 بَاع في ،09–01 ع٢م ال٣انىون بمىظب -الؿُىعن ىظو ٦خابت ٚاًت بلى-ال٣ٗىباث ل٣انىون ألازحر الخٗضًل ًنضعط بالخالي 
ُٗت اإلانٓىمت جدضًض  مؿاًغة و٦ظا ظهت، من وؤلاخُاثُت الُبُت الٗلىم حكهضىا التي الخُىعاث م٘ إلاىا٦بتها الىَنُت الدكَغ

ُٗت الؿُاؾُت م٘ وجماقُا اإلاجا٫، ىظا في الخضًشت ال٣ىانحو . ألابدار حصجُ٘ ندى جخجه التي الجؼاثغ في الدكَغ

ت اإلاكٕغ ؤياٝ ال٣انىو، ىظا بمىظب   الاججاع" ٖنىاو جدذ م٨غعن الخامـ ال٣ؿم في الجغاثم من مجمٖى

ًاء م ،"باأٖل ت ألانسجت بلى ال٣ؿم طاث في جُغ١ن ؤنه ٚع . البكٍغ

ًاء ا٢خُإ ٖملُاث بكإو ال٣انىو، ىظا من 1/17 م٨غعن 303 اإلااصة نو جُب٤ُ بم٩انُت في ٦بحرا ؤملنا ٧او ل٣ض   ألٖا
ت، ألاظنت من  ًٖىا ًنتٕز من ٧ل ٌٗا٢ب الظي النو ال٣انىو، ىظا في الىاعصة الخماًت من ألازحرة ىظو اؾخٟاصة بُٛت البكٍغ

 من وبٛغامت ؾنىاث،( 10) ٖكغ بلى ؾنىاث( 05) زمـ من بالخبـ اإلاىا٣ٞت، ٖلى الخهى٫ن صوون الخُاة ٢ُض ٖلى شخو من
( 01) ؾنت من بالخبـ حٗا٢ب التي ،1 ال٣ٟغة 19 م٨غعن 303 اإلااصة نو ختى ؤو ظؼاثغي، صًناع ملُىون بلى ؤل٠( 500) زمؿماثت

 من زالًا ؤو نؿُجا ًنتٕز من ٧ل ظؼاثغي، صًناع ؤل٠( 500) زمؿماثت بلى ؤل٠( 100) مئت من وبٛغامت ؾنىاث( 05) زمـ بلى
. اإلاىا٣ٞت ٖلى الخهى٫ن صوون "-Une personne vivante" الٟغنسخي النو وفي -الخُاة ٢ُض ٖلى شخو

 ،"الخُاة ٢ُض ٖلى شخها" ٖلُه اإلاججي ٩ًىون ؤو الظ٦غ، الؿالٟتي اإلااصجحو نو اقتراٍ بزغ ٖلى زاب ؤملنا ل٨ن 

. ال٣انىون نٓغ في شخها ٌٗخبر ال والظي البكغي، الجنحو خالت بلى جخُغ١ن ؤو صوون

٣ا بخضاىما، ختى ؤو اإلااصجحو ىاجحو نو جُب٤ُ الخالت ىظو في ًم٨ن ال بالخالي          الجؼاجي للنو ال٤ًُ الخٟؿحر إلابضؤ ٞو
ُت، ومبضؤ  اؾخٟاصة اخخما٫ مٗه ٌؿدبٗض مما ال٣ٗىباث، ٢انىون نهىم جٟؿحر في الخىؾ٘ ٖضم ٣ًخًُاو واللظاو الكٖغ

ت ألاظنت ت البكٍغ . 19و 17 م٨غعن 303 اإلااصجحو نو بمىظب اإلا٣غعة الخماًت من اإلاسبًر

إل من م٨ننا 09 – 01 ال٣انىون نهىم في والخ٣صخي البدض ؤو بال   باللٛت 1/18 م٨غعن 303 اإلااصة نو ٖلى الَا
( 500) زمؿماثت بلى ؤل٠( 100) مئت من وبٛغامت ؾنىاث،( 05) زمـ بلى( 01) ؾنت من بالخبـ حٗا٢ب والتي  ،( ) الٟغنؿُت

 ٧انذ مهما ؤزغين منٟٗت ؤي ؤو مالُت منٟٗت م٣ابل ؤلانؿاو، ظؿم زالًا ؤو ؤنسجت بانتزإ ٣ًىم من ٧ل ظؼاثغي، صًناع ؤل٠

. َبُٗتها

 النو في وعص ٦ما ،"ؤلانؿاو ظؿم" بض٫" شخو ظؿم" ٖن ًخدضر الٗغبُت، باللٛت اإلااصة طاث نو ؤو خحو في 

. الٟغنسخي

ت ألاظنت اؾـخٟاصة بكإو ال٣انىني، النو ىظا بلى الاؾدناص من ًم٨ن مما  ت البكٍغ  -آصمُت ٧اثـناث باٖخباعىا -اإلاسبًر
 خماًت بيٟاء بلى اإلاكٕغ زالله من ًهبى الظي النو ،09–01 ع٢م ال٣انىون من 1/18 م٨غعن 303 اإلااصة في اإلا٣غعة الخماًت من

ُٗت ًاء انتزإ ٖملُاث في اإلاجانُت إلابضؤ حكَغ ت، وألانسجت ألٖا  صاثغة من الٗنانغ ىظو زغوط مبضؤ ج٨َغـ و٦ظا البكٍغ

                                                           
-(44) Art 303 bis 18/1 : « Quiconque, procède à des prélèvements de tissu, de cellules ou 

à la collecte de produit du corps humain… » . 
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 الؿالٟت 2/161 اإلااصة بمىظب 1985 ؾنت نضوعو منظ وجغ٢ُتها الصخت خماًت ٢انىون في ججؿُضو جم الظي اإلاالُت، الخٗامالث
 .الظ٦غ

 الخاجمت

ال١، ٖلى ؤىمها نخاثج ٖضة بلى جىيُده ؾل٠ مما نسلو  ت ألاظنت بزًإ ًجحز الظي الاججاو جإًُض ؤو ؤلَا ت البكٍغ  اإلاسبًر
ها ًسخل٠ وال٣ُىص، الًىابِ من ب٣ضع مداٍ بل ٖكىاثُا، ٨ًن لم مجها، اإلاخإجُت الجظُٖت الخالًا ألبدار  ومضاىا نٖى

ٗاث بازخالٝ  ججنب في مجها وعٚبت لها، منٓم ٢انىني بةَاع ألابدار جل٪ إلخاَت مجها مداولت في طل٪ ٧ل الضو٫، حكَغ
لم الُب مجا٫ في ألازالقي والانؼال١ الاندغاٝ  ألابدار، جل٪ ٖن ًنكإ ال باألظنت والخالٖب الٗبض وؤو الؾُما ألاخُاء، ٖو

م، ؾببا طل٪ ٩ًىون ٞال اؾخٗماله، ٌؿاء ؤو ًم٨ن مباح ٧ل ؤو ألامغ وخ٣ُ٣ت مماعؾتها، في الاندغاٝ ٖن وبنما  وبنما للخدٍغ
 الجؿض مدلها التي الُبُت اإلاماعؾاث ظمُ٘ بإو ٣ًا٫ ؤو ًم٨ن ٞال الخنُٟظ، ٖنض الٗلمُت الاخخُاَاث ألزظ خاٞؼا ٩ًىون

.  ( )اؾخٗمالها ٌؿاء ؤو ًم٨ن مٗٓمها ؤو م٘ مدغمت، ؤلانؿاني

 ألاظنت في اإلاىظىصة الخالًا من الاؾخٟاصة ٞبض٫ الُبُت، واإلاسخبراث اإلاؿدكُٟاث في ًجغين ما َبُٗت طل٪ بلى ؤي٠
 ؤو ؤم ٞاثضة، بال وجمىث جنخهي ختى الهىعة بهظو ألاظنت ىظو جتر٥ ؤو ؤولى ٞإحهما جمىث، ختى جتر٥ الخاظت ٖن الٟاثًت

 بىظىص طل٪ ج٣ُُض م٘ ،( ) الٗالط ىظا حؿخلؼم التي ألامغاى بٌٗ وزانت ؤمغايهم، من ألاخُاء لخُبِب مجها ٌؿخٟاص
.  ( ) بلحها الخاظت ؤو الًغوعة

 ألازحر الخٗضًل بمىظب اإلاؿخدضزت الجغاثم ىظو مغج٨ني يض ناعمت ٣ٖىباث الجؼاثغين اإلاكٕغ وي٘ ظانبه، من
مت مجها ال٣ٗىباث، ل٣انىون ت، وألانسجت بالخالًا الاججاع ظٍغ  الخجاوػاث ؤما ٠٣ً منُ٘ وخهن ؾض بناء بُٛت البكٍغ

.  الُبُت اإلاُاصًن في وال٣انىنُت ألازال٢ُت والاندغاٞاث

م  ٢بل بظله ًخىظب الظي الجهض من ال٨شحر ىنا٥ ًؼا٫ ال ؤنه بال ٦بحرة آماال حُٗي ألابدار ىظو ؤو من وبالٚغ
 الُٗاصاث في الا٦دكاٞاث ىظو جُب٤ُ في البضء و٢بل ؤوال ٖلحها الخٛلب من البض ج٣نُت جدضًاث ٞهنا٥ آلاما٫، ىظو جد٤ُ٣

. مؿخدُلت لِؿذ ؤجها بال ونٗبت ٦بحرة الخدضًاث ىظو ؤو وم٘ الُبُت،

 اإلاشاحْ كائمت

ش 53 الٗضص ؤلاؾالمي، الىعي مجلت الجنُنُت، الجظُٖت الخالًا اؾخسضام مكغوُٖت/ الٗغبي بلخاط -  وػاعة ،02/06/2010 بخاٍع
ذ ؤلاؾالمُت، والكاوو ألاو٢اٝ . ال٩ٍى

ًاء، ػعٕ بٗملُاث اإلاغجبُت الجغاثم/ نظًغ بغني -    والٗلىم الخ٣ى١ن ٧لُت الُني، ال٣انىون جسهو ماظؿخحر عؾالت ألٖا
 .2012 جلمؿاو، ظامٗت الؿُاؾُت،

ت الن٠ُ في الُني الخضزل ؤخ٩ام/ زل٠ مدمض اإلانٗم ٖبض َاع١ن -  الخىػَ٘، و للنكغ النٟاجـ صاع ؤلاؾالمي، ال٣ٟه في البكٍغ

. 2010 ألاعصو،

                                                           
. 110، ص 1996، دار النفائس، عمان، األردن، 1أبحاث فقهٌة فً قضاٌا طبٌة معاصرة، ط / محمد نعٌم ٌاسٌن -(1)
. 15، ص 2002جدة، السعودٌة، مشروعٌة أبحاث الخالٌا الجذعٌة، الدار السعودٌة، /محمد علً البار -(2)
. 209المرجع نفسه، ص / نقال عن طارق محمد خلف -(3)
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ٗت اإلا٣اعون وال٣انىون الجؼاثغين ال٣انىون في الجؿم ؾالمت في للخ٤ الجناثُت الخماًت /الضًن نهغ ماعو٥ -  ؤلاؾالمُت، والكَغ
. 2003 الجؼاثغ، ىىمه، صاع ،03ال٨خاب ،Iط

  الجضًضة، الجامٗت صاع الخضًشت، الُبُت الاججاىاث ْل في البكغين للجؿم الجناثُت الخماًت/ الٗؼة نالح مهنض-
ت، . 2002  مهغ،  ؤلاؾ٨نضٍع

. 2002 الؿٗىصًت، ظضة، الؿٗىصًت، الضاع الجظُٖت، الخالًا ؤبدار مكغوُٖت/ الباع ٖلي مدمض -

 ال٣انىنُت ال٣ًاًا خى٫ن الشاني الخبراء اظخمإ واإلاٗاعيت، الخإًُض بحو الجظُٖت الخالًا ٖلى ألابدار/ ٖشماو عؤٞذ مدمض -
ت، ألاظنت بإبدار الهلت طاث وألازال٢ُت  .10/12/2010 بلى 8 من الٟترة مهغ، ال٣اىغة، البكٍغ

ي عمًاو ؾُٗض مدمض - ٗت مى٠٢/ البَى  الدكىو، ْن ٖنض وؤلاؾ٣اٍ الجنحو وؤوناٝ بنٕى الخد٨م من ؤلاؾالمُت الكَغ
ٗت بحو الىعازُت الهنضؾت ماجمغ بلى م٣ضم بدض ٗت ٧لُت وال٣انىو، الكَغ ش ؤلاماعاث، ظامٗت وال٣انىو، الكَغ  ماًى 7-5 بخاٍع

. م 2002

 .1996 ألاعصو، ٖماو، النٟاجـ، صاع 1 ٍ مٗانغة، َبُت ٢ًاًا في ٣ٞهُت ؤبدار/ ًاؾحو نُٗم مدمض -

 .2012 ماي ،05 الٗضص الٗـلمي، الٗغبي مجلت الجظُٖت، الخالًا لخـ٣نُت ألازال٢ُت ؤلاق٩الُاث/ ٖلي ؾلُماو ٖماع -

 الىيعي، وال٣انىون ؤلاؾالمي ال٣ٟه في الخضًشت الٗلمُت الخُىعاث يىء في للجنحو الجناثُت الخماًت/ الُٗنحو ؤبى النني ٖبض -
ت، للنكغ، الجضًضة الجامٗت صاع  2006 مهغ، ؤلاؾ٨نضٍع

 .1985 لؿنت 08 ع ط واإلاخمم، اإلاٗض٫ وجغ٢ُتها الصخت بدماًت اإلاخٗل٤ 16– 02– 1985 في اإلااعر 85–05 ع٢م ال٣انىون -

 .2009 لؿنت 15 ع.ط ال٣ٗىباث ل٣انىون واإلاخمم اإلاٗض٫ 2009/02/25 في اإلااعر 09–01 ع٢م ال٣انىون -

-Agence de Biomédecine /Étude Comparative de l’Encadrement Juridique International De La Procréation Médicalement 
Assistée, octobre 2008, http//: www.ABM.fr. 
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ّت بين الذًني الخّلُم في الخم  واللاهىن  الؽَش
 الجضائش مّعىش، حامّت هاـش، بً لخمش ِائؽت. أ

 

 

  اإلالخق

ن ر و٢ض". بمٗخ٣ضو اإلاخٗل٣ت الٗلىم جل٣ي في الٟغص خ٤:" به ٣ًهض الضًجي الخٗلُم في الخ٤ بوّن ٗت ٖلماء ٖبّن  ىظا ٖن الكَغ

ؼ في ؤىمُت من الخ٤ لهظا ما ًسٟى وال ".والهضي البِناث من عؾىله ٖلى هللا ؤنؼ٫ن ما ٖلم" وىى ،"الكغعي بـالٗلم:"النٕى  حٍٗؼ
ت ت وجم٨حو اإلاخمحزة، وز٣اٞخه الضًنُت الصخو ىٍى .  الضًنُت الكٗاثغ مماعؾت في خ٣ه وج٣ٍى

الناث اإلاٗاىضاث مسخل٠ الخ٤ ىظا ٖلى نهذ و٢ض  اإلاخدضة، ألامم منٓمت ٖن نضع ما مجها. الضولُت والاجٟا٢ُاث وؤلٖا

ها ؤظمٗذ و٢ض. ؤلانؿاو بد٣ى١ن مهخمت ب٢لُمُت منٓماث ٖن وؤزغين
ّن
ن ٖلى ٧ل ى ؤو ؤلانؿاو خ٤ من ؤوّن  الٗلىم من ٢ضعا ًخل٣ّن

غ وؤو الضًنُت،
ّن
.  مؼاولتها له جدُذ التي ؤلام٩اناث ظمب٘ له جٞى

 ال٨ٟغ ٖن النٓغ بٌٛ ؤلانؿاو بظاجُت مغجبِ خ٤ مجغص ىى ، الضًجي الخٗلُم في للخ٤ الخ٣ى٢ُت الىزاث٤ ىظو نٓغة ؤو بال 

غ ما وىى ، واإلانهج ٗت نهىم ؤوعصجه ما بسالٝ. ٖنه الخناػ٫ن بم٩انُت ًٟؿّن ٗت ٖلماء ؤ٢غو وما ، الكَغ  ىظا ٧ىون من الكَغ
ٗت ؤوظبذ ،... ٖنه الخناػ٫ن ؤو لئلؾ٣اٍ ٢ابل ٚحر ًجٗله ما وىى ، وال٨ٟاجي الُٗجي بحو ًتراوح واظبا الخ٤  ٖلُه الخٟاّ الكَغ

غث ٞةطا والٟغص، والجماٖت الضولت ٢بل من .   جدمله وظماٖاث ؤٞغاًصا ألامت ٖلى وظب الضولت ٢هَّ

 

Résumé 

Le droit à l'éducation religieuse signifie : « le droit de recevoir la science de la croyance ». Les 

savants du genre : « médecine légale » et est « conscient de ce qu'Allah a révélé à son messager 

de preuves et d'orientation. » Ce n'est aucun un secret que l'importance de renforcer l'identité de 

la personne, culture, religion et d'autonomisation et de renforcement du droit à la pratique 

religieuse. 

Sous les différents traités, déclarations et conventions internationales. Y compris les Nations 

Unies et autres organisations régionales intéressées des droits de l'homme. Tous étaient 

unanimes que l'homme droit de détenir un diplôme de sciences religieuses et fourni avec toutes 

les possibilités qui lui permettent d'exercer. 

 .Mais un coup d'oeil à la documentation du droit à l'éducation religieuse, est juste à droite est 

liée à l'humain subjectif indépendamment de l'idéologie et de programme d'études, qui explique 

la possibilité de compromis. sauf les dispositions de la charia et adopté par les érudits que ce 

droit entre devoir et Ron, qui le rend inapplicable à abandonner ou dispense. En vertu de la Loi 

de la charia, géré par l'Etat, la collectivité et l'individu. 
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  اإلالذمت

لى مدمض ؾُضنا ، اإلاغؾلحو ؤقٝغ ٖلى والؿالم والهالة ، الٗاإلاحو عب هلل الخمض .   ؤظمٗحو وصخبه آله ٖو

: بٗض ؤما

ن اث من ؤضخذ ٢ض ؤلانؿاو خ٣ى١ن مىايُ٘ بوّن جي الهُٗضًن ٖلى بالٜ باىخمام جدٓى التي اإلاىيٖى  ، والضولي الَى

اث الخ٣ى١ن من الٗضًض ٖلى النو جًمنذ التي ،( والىَنُت الضولُت) الىزاث٤ من الٗضًض نضعث خُض  ٦ٟالت م٘ والخٍغ
ٗت سجلذ ٣ٞض طل٪ و٢بل لها، ال٣انىنُت الخماًت  وخٟٓها، نىجها ٖلى والخض الخ٣ى١، ىظو ب٢غاع في ألاؾب٣ُت ؤلاؾالم قَغ

اًت وبخاَتها ٫ن من بالٗناًت وقمىلها بالٖغ وّن
َد
.  ألامغ ؤ

ٗت منُل٤ وألو ن ال الضًجي الخٗلُم ٞةو ؛ الىيُٗت ال٣ىانحو منُل٤ ٖن ًسخل٠ الخ٣ى١ن ب٢غاع في ؤلاؾالمُت الكَغ  مجغص ٌٗضّن

٣ِ خ٤ ٗت جىظب ويغوعة واظب ىى بل ، ٖنه ؤلاؾخٛناء ؤو ٖنه الخناػ٫ن ًم٨ن ٞو  ألو.  ٖلُه والخٟاّ به ال٣ُام الكَغ
 من ًًُ٘ ال ختى حٗلُمه ؛ وخماًخه الضًن خغاؾت م٣خًُاث ومن الضًن، خغاؾت واظباتها من ٣ٖضًت صولت ؤلاؾالمُت الضولت
. ؤٞغاصو

لُه  ُت مهاصعو ٖلى والى٢ٝى ماىُخه، ٖلى للخٗٝغ له مىيٕى بٞغاص في ٨ٞغث ٖو  مداولت في ، وال٣انىنُت الكٖغ
ى ال٣اعتن ًضي بحو وويٗهما ، بُجهما الخ٣ٍغب  الٗنىاو ٩ًىون ؤو واعجإًذ ، بُجهما والازخالٝ الخىا٤ٞ م٣ضاع جمُحز له لُدؿجّن

ّت بين الذًني الخّلُم في الخم: ) ٧الخالي (. واللاهىن  الؽَش

: اخخُاسه وأظباب البحث أهمُت

ُت للضعاؾاث الخإؾِـ جداو٫ن التي اإلاؿاىماث يمن جضزل ؤجها في الضعاؾت ؤىمُت ج٨من: ؤوال . ال٣انىنُت الكٖغ

غ مداولت ٞهي لظل٪ ، اإلا٣انض إلاباخض ال٣انىنُت الضعاؾاث اٞخ٣اص: زانُا  ىظو ٧انذ وبو -اإلاجا٫ ىظا في ال٨خابت لخٍُى

 ، والهالبت اإلاغونت بحو ، واإلاخٛحراث الشىابذ بحو للخىاػون يماو ؤًٞل اإلا٣انضًت النٓغة ألو ، -مؿخًُٟت ٚحر الضعاؾت
غو ما بلى ٣ًىصنا وىظا ت جغجُبُت ٣ٖلُت من اإلا٣انضًت والش٣اٞت اإلا٣انض جٞى  وىى ، الكاوو ول٩اٞت ، واإلاٟاؾض للمهالر ؤولٍى

حو واإلانٍٓغن اإلا٨ٍٟغن من و٦شحر ٖامت الناؽ من ٦شحر ًٟخ٣ضو ما ٣ضؾىون ًضاٞٗىون ٞخجضىم  زانت، واإلاكٖغ  -مشال  –ٍو

.  والضًن ال٣ُٗضة لخغمت مخٗمضا وبىضاعا ، الضًن خغمت

ت اإلاهالر يمن ًضزل الضًن خٟٔ بو:  زالشا ٗت نهذ الظي ، الًغوٍع ضما وظىصا وخماًخه خٟٓه ٖلى ؤلاؾالمُت الكَغ  ، ٖو

له ما ومن٘ ، قٗاثغو وب٢امت بخٗلُمه ٤ التي الخماًت ىظو.  ؤع٧انه وحهضم ًٍؼ
ّن
ب الىظىصي بالجانب جخٗل

ّن
 ؤو وبما ، حٗلُمه جخُل

اع قاؾ٘ ،وبدغ ٦شحرة هي الضًن ٖلىم
ّن
ب ، وػز

ّن
. مؿخدب ىى وما الىاظب يمن بضزل ما جدضًض ألامغ ًخُل

ت الىاضر التراظ٘:  عابٗا ن وما ، ؤلاؾالمُت البالص بٌٗ في وجًاعبها الصخُدت الضًنُت للمٗٞغ  ج٨ٟ٪ من الخلل ىظا ٖن انجغّن

تو . الن٣ُت ىظو ٖلى الخنبُه ألامغ ٣ًخطخي مما. مجخمٗاتها ٖلى ومهاثب ، ٞو

 باألخغين ؤو ، الٗمىمُاث بٌٗ في وخهغو ألامىعن والة َٝغ من وتهمِكه الضًجي الخٗلُم ٖن الناؽ انهغاٝ:  زامؿا
ٗت ٖلحها نهذ التي وآلاصاب ألازال١ ببٌٗ الا٦خٟاء  بلُه ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث وخاظت ، ؤىمُخه جىيُذ ٞإعصنا ، ؤلاؾالم قَغ

 وزاث٤ ٖلحها نهذ التي ألاؾاؾُت خ٣ى٢ه يمن ًضزل ىظا ٧ل وؤو ، صًنه ؤمىعن من ًخٗلمه ؤو مؿلم ٞغص ٧ل ٖلى ًخٗحّنو وما ،

ٗت . الضولُت الكَغ
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ُت الخ٣ى٢ُت الضعاؾاث بزغاء:  ؾاصؾا ا٫ صوعن من لها إلاا الكٖغ ّٗن ٘ ببغاػ في ٞ ت بهىعة ؤلاؾالمي الدكَغ  ىظو ببغاػ وبو.  مكٞغ
ٗت مغونت ٖلى ًض٫ ، الخانُت  ألاىمُت من اإلاىيٕى ىظا في البدض ٧او لظا ، وم٩او ػماو ل٩ل ونالخُتها ، ؤلاؾالمُت الكَغ

. بم٩او

: ؤلاؼيالُت

:  بإو ؤلاؾالمُت الضو٫ن من الٗضًض ؤٖلنخه الظي الضؾخىعي باإل٢غاع جخٗل٤ ، اإلاجا٫ ىظا في نٟؿها جُغح التي ؤلاق٩الُت بو

لُه. الغؾمُت صًانتها الضولت جضَعـ ألانل بدؿب ٖلُه ًترجب مما ،" الضولت صًن ؤلاؾالم"  ماىُت:  خى٫ن الدؿائ٫ن ًشاع ٖو
مه الىاظب اإلا٣ضاع ؟وما الضًجي الخٗلُم في الخ٤

ّن
 من النٕى ىظا ؤلانؿاو خ٣ى١ن مىاز٤ُ جناولذ و٠ُ٦ ؟ الضًن ؤمىعن من حٗل

  ؟ الخ٣ى١ن

: اإلاخبْ اإلاىهج

ن  خماص حؿخضعي ، الضعاؾت ىظو في اإلاٗالج اإلاىيٕى َبُٗت بوّن اتها، للمىايُ٘ الخإنُلي اإلاجهــج ٖلى الٖا  ختى وجٟٖغ

٘ لل٣اعتن ٌؿهل
ّن
 حٗبحرا ألا٦ثر الىؾُلت ٌٗض الظي ،الىنٟي واإلاجهـــج .اإلاىيٕى ىظا ظىانب واؾدُٗاب ٞهم بلى الىنى٫ن ؛ واإلاخُل

لت اإلاٗلىماث لجم٘ وؾُلت ؤخؿن ؤنه ٦ما ، الضعاؾت ْاىغة ؤوناٝ ٖن  ، اإلا٣اعون اإلاجهـــج زمّنن. اإلاىيٕى ٖن والخ٣ُ٣ُت اإلاٟهّن

ٗخمض الظي ت في ٖلُه ٌُث ٗت في نٓحرىا زم ، مؿإلت ٧ل في الىيعي ال٣انىون عؤي مٗٞغ . ؤلاؾالمُت الكَغ

لت :  البحث وٍش

ٗت خىجه وما ، الضولي ال٣انىون نهىم في وعص ما ٧ل واؾخ٣هاء جدب٘ ومداولت الٗلمُت، اإلااصة ظم٘: ؤوال  من ؤلاؾالمُت الكَغ
. باإلاىيٕى ٖال٢ت له مما  ، وؤخ٩ام ٢ىاٖض

ُت الضعاؾت ٖلى ال٣انىنُت الضعاؾت ج٣ضًم: زانُا : ؤمٍغن بلى عاظ٘ وطل٪ ، الكٖغ

. ٢انىني البدض ىظا منُل٤ ؤو*/ 

ٗت جإحي زم ، ؤوال وحجخه مى٢ٟه ال٣انىون لُبضي*/   والخإزحر ٞالخ٣ضًم ولهظا وؤخ٩امها، ب٣ىاٖضىا ٖلُه م٣ٗبت ؤلاؾالمُت الكَغ

ن بلى ًغظ٘ وبنما ، ألامٍغن بحو ألانل في جالػم وال ، باألًٞلُت له نلت ال خباٍع  .اإلاظ٧ىعٍن ؤلٖا

: وألاخاصًض آلاًاث بخىز٤ُ ًخٗل٤ ُٞما: زالشا

 . آلاًت وع٢م الؿىعة، اؾم ط٦غ م٘ هللا ٦خاب بلى بها اإلاؿدكهض آلاًت ٖؼون - أ
ج - ب  ٞةني ؤخضىما، ؤو ومؿلم البساعين الكُساو ؤزغظه ٞما ُٞه، ًغص مىي٘ ٧ل ؤو٫ن في به اإلاؿدكهض الخضًض جسٍغ

ا بظل٪، ؤ٦خٟي  . الخضًض ٦خب ؤمهاث ؾاثغ زم الؿجو، ٦خب في ٖنه البدض وهي اإلاىالُت الخُىة ٞةنه ًسغظاو؛ لم ما وؤمّن
ج ٖنض - ت  :الخالُت الغمىػن اؾخٗملذ الهامل، في الخضًض جسٍغ

o الهىم ٦خاب: ؤي الهىم، ٥: ندى ٦خاب، وحٗجي: ٥. 

o الهُام في النُت باب: ؤي الهُام، في النُت ب: ندى باب، وحٗجي: ب . 

o الخضًض ع٢م وحٗجي: ع. 

ال ط٦غث ، الهامل في الخىز٤ُ ٖنض: عابٗا ض بو اإلاجلض زم ، الجؼء زم ، الهٟدت ع٢م ؤوّن ظِم
 .وُث
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 :البدض في - الخمض وهلل – آلاو وؾإقٕغ

ٌ  اإلابحث ٌ  مفاهُمي مذخل: ألاو ت في الخم حى . الذًني الخّلُم حٍش

 حكمله ما حٍٗغ٠ ج٣خطخي اإلاىيٕى َبُٗت ألو ، الضًجي الخٗلُم في بـالخ٤ اإلا٣هىص جدضًض ًخم ؤو اإلابضؤ خُض من اإلاهم من

 . ؤؾاؾُت ٖنانغ من الضعاؾت ىظو

ٌ  اإلاىلب  . اإلاؽابهت ألاخشي  اإلافىلخاث ًِ وجمُيزه الخم مفهىم: ألاو

ت الخ٤ مهُلخي بحو ًىظض الظي الخ٣اعب بو ن ، والخٍغ  ألاطىاو في ًنُب٘ ؤو ًم٨ن مٟهىم ؤىم ألازحرة ىظو بٗضّن

 ؤو وهي ؤزغين ن٣ُت زم. ظهت من ىظا ، خضة ٖلى مجهما ٧ل حٍٗغ٠ مداولت الًغوعين من ٞةنه ، الخ٤ في الخ٨ٟحر إلاجغص
ب ؛ ألامىعن بٌٗ في والىاظباث الخ٣ى١ن بحو الخضازل

ّن
خه ما وىى.  الخ٤ ٖن لخمُحزو الىاظب مٟهىم جدضًض ًخُل  في ؾنىضّن

ُحو : الخالُحو الٟٖغ

ٌ  الفُش . الخم مفهىم: ألاو

ن: اللغت في - أ ت اإلااصة بوّن  :ٖضة مٗاو ٖلى جضوعن الخ٤ ل٩لمت اللٍٛى

ن مهضع ٞالخ٤ ٤ الصخيء خ٤َّ دِم
٤ ، ووظب زبذ بطا ًَد دُث ن وٍَد

ً
ا َّ٣ ن خَد

ً
ا
َد
٢ ىْن ٣ُث ه ومنه والىظىب، الشبىث ـ لٛت ـ مٗناو ٞإنل ، وخُث

ُث
ٗالى ٢ىل

َد
 ح

ن﴿:  نْن ٨ِم
َد
ل ن وَد ذْن َّ٣ ن خَد

ُث
ت مَد لِم

َد
ن ٧ ابِم

َد
ظ َٗد ْن

ى ال
َد
ل ن َٖد غِمٍنَد ِٞم ا

َد
٩

ْن
 ) ([.6: ٚاٞغ] ﴾ال

ت اؾخٗماالث منٓىعن ابن اؾخٗغى زم. الباَل ن٣ٌُ: الخ٤: الٗغب لؿاو وفي  الشبىث مٗاني ٖلى جضوعن ٖضًضة لٍٛى

 ) (.والهض١ وال٣ُحو والخصخُذ وؤلاخ٩ام والىظىب

ىالح في - ب : الـا

.  طل٪ جدضًض منُل٣اث وازخالٝ بدباًن الخٗاٍع٠ جباًنذ ٣ٞض ، الانُالخُت الناخُت من    

ىالح في ٞالخ٤  اإلاهلخت جل٪ ؤ٧انذ ؾىاء ، واٖتراٞه الكإع بة٢غاع بهاخبها مسخهت مهلخت ٧ل:" به ًغاص الؽشعي الـا
 بالنٟـ مخهلت ؤم ، الن٣ٟت وخ٤ اإلال٨ُت ٦د٤ باإلاا٫ مخٗل٣ت اإلانٟٗت جل٪ ؤ٧انذ وؾىاء ؤصبُت، ؤو ماصًت منٟٗت بها جخد٤٣

 الضًن ٖلى باإلاداٞٓت مخٗل٣ت ؤم ، اإلان٨غ ٖن والنهي باإلاٗغوٝ ٧األمغ الجماٖت وقاوو بالنٓام مخٗل٣ت ؤم ، الخًانت ٦د٤

 ) (".٧الجهاص ونكغو

ىالح في ؤما  ؾلُاث ًماعؽ ؤو الصخو لهظا ٩ُٞىون ، ال٣انىون بم٣خطخى لصخو مُٗنت ٢ُمت زبىث":ٞهى اللاهىوي الـا

اًت ظضًغة مهلخت جد٤ُ٣ بُٛت ، ال٣انىون له ٨ًٟلها مُٗنت     ) (".بالٖغ

. اإلاؽابهت ألاخشي  اإلافىلخاث ًِ الخم جمُيز: الثاوي الفُش   

ت مٟهىم جدضًض ، الٟٕغ ىظا في ؾِخم  : زانُا الىاظب مٟهىم زم ، ؤوال الخٍغ

                                                           
 (.1998)،  203/1أبً القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري ، أساس البالغة ،  1
بن  ، محمد بن مكرم( 1987)،  25/ 169-166محمد مرتضى الحسٌنً الزبٌدي ، تاج العروس من جواهر القاموس،  2

(. دون سنة نشر)،  49/10منظور ، لسان العرب ، 
 (.1996) 185-184زٌدان عبد الكرٌم ، المدخل لدراسة الشرٌعة اإلسالمٌة ،   3
 (.2003) 29أحمد محمود الخولً ، نظرٌة الحق بٌن الفقه اإلسالمً والقانون الوضعً ،  4



 2016  حىان  1الّذد  –الذساظاث اإلالاسهتمجلت حُل  -مشهض حُل البحث الّلمي 

 
 

 

 

P
ag

e

8
5

 

 85 

ت مفهىم - أ . الخٍش

ت بو خدض ،-ٞحها الناْغ بدؿب -الٗمىمُاث في ًسخل٠ نؿني مٟهىم للخٍغ ُما ، اإلاٗجى زهىم في ٍو  جدضًض ًلي ٞو

: الانُالحي زم اللٛىين مٟهىمها

. اللغت في

ت : الخالُت اإلاٗاني ٖلى للضاللت اؾخٗمل و٢ض ، الٗغب لٛت في اؾخسضامه قاج٘ مهُلر الخٍغ

ت وؤٞايلهم، ؤزُاعىم الناؽ من وألاخغاع ، ؤٖخ٣ه وخغعو ، الٗبض ن٣ٌُ:  بالًم خغ ٧لمت  وعصث ٦ما. ؤقغاٞهم الٗغب وخٍغ

  ) (.خؿن بٟٗل ؤي:  بدغ من٪ ىظا ما ٣ُٞا٫ ، الخؿن الٟٗل بمٗجى ؤًًا

ت ٖغّنٝ و٢ض   ) (".والخُاع ؤلاعاصة ءنبمل الخهٝغ ٖلى ال٣ضعة هي" :٣ٞا٫ الغاثض معجم ناخب الخٍغ

ىالح في . الـا

ت ًىظض ال :  اإلاٗغفي مجالها خؿب حٗٝغ وبنما  ظام٘، انُالحي حٍٗغ٠ للخٍغ

ىالح في -1 : اللاهىوي الـا

ت قٗاعىا ٧او التي م،18 ال٣غون جهاًت في الٟغنؿُت الشىعة م٘ الخضًض بمٟهىمها ٖجها الخضًض ٦ثر  ، وؤلازاء واإلاؿاواة الخٍغ

ٟها ظاء خُض الو في حٍٗغ :  منه الغابٗت اإلااصة في م1789 ؾنت الهاصع ؤلانؿاو لخ٣ى١ن الٟغنسخي ؤلٖا

ت    ) (".بالٛحر ًًغ ال ما ٧ل ٖمل ٖلى ال٣ضعة:" هي الخٍغ

ىالح في -2  : الؽشعي ؤلـا

ن وألانى٫ن ال٣ٟه ٦خب بلى بالغظٕى ٞاإلاالخٔ ت ًنا٢كىا لم ال٣ٟهاء ؤوّن  الُىم ؤلاؾالم م٨ٟغين ؤو بال.  اإلاٗانغ بمٟهىمها الخٍغ

ي عمًاو ؾُٗض مدمض الض٦خىعن حٍٗغ٠ طل٪ ومن ؛ والخد٤ُ٣ بالبدض ؤزغوىا ٢ض ت البَى  بنضاع ؤلانؿاو ًمل٪ ؤو:" بـ للخٍغ
 ) (". ؤمشاله ؤشخام من ٢ؿغ ؤي ٌٗاعيها ؤو صوون ، الصخهُت بعاصجه بم٣خطخى نٟؿه خ٤ في الؿلى٦ُت ٢غاعاجه

ٞها ٦ظل٪   :آلازغ ٖن ءنناشخي ؤخضىما بمٗنُحو ٖاقىعن ابن الُاىغ الٗالمت ٖغّن

ن باألنالت قاونه في الٗا٢ل الصخو جهٝغ ٩ًىون ؤو" وىى الٗبىصًت يض بمٗجى: ألاو٫ن
ً
ا  ؤخض عيا ٖلى مخى٠٢ ٚحر جهٞغ

  ".آزغ

  ) (".مٗاعى صوون ٌكاء ٦ما وقاونه نٟؿه في الخهٝغ من الصخو جم٨ن ىى: "الشاني

ٟاث من ٌؿخٟاص*/  ت ؤو الؿاب٣ت والخدضًضاث الخٍٗغ  م٘ ، بنٟؿه ؾلى٦ه ازخُاع ٖلى ؤلانؿاو ٢ضعة:"  هي ٖامت بهٟت الخٍغ

خباع في ألازظ ٗت ؤو ال٣انىون ًًٗها التي ال٣ُىص الٖا ".  الكَغ

                                                           
 .177/4بن منظور مرجع سابق ،  محمد بن مكرم 1
 (.1992) 302، الرائد ،   مسعود جبران 2
 26، و24، 23، 21، 20، الذي أصدرته الجمعٌة التؤسٌسٌة الفرنسٌة فً جلساتها أٌام "إعالن حقوق اإلنسان والمواطن3

بعد شهرٌن من النقاشات فً إعالن قطٌعة مع النظام القدٌم بعد الثورة الفرنسٌة وقبل سقوط الملكٌة،  1789أغسطس /آب
ف فٌها الحقوق الفردٌة والجماعٌة لألمة وثٌقة حقوقوٌعتبر   .من وثائق الثورة الفرنسٌة األساسٌة وُتعرَّ

 (.1992) 25،  21حرٌة اإلنسان فً ظل عبودٌة هللا ، محمد سعٌد رمضان البوطً ،  4
 (.2001) 392-391محمد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة  5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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لى ت الخ٤ من ل٩ل الانُالحي اإلاٗجى بُاو يىء ٖو ا اإلاناؾب من ؛ والخٍغ ز ؤو اإلا٣ام ىظا في ظضّن  :آلاجُت الن٣اٍ في بُجهما نمحّن

ت ؤو* ل الخٍغ
ّن
 نٓغا  -٦ظل٪ اؾخسضامها ٖلى البٌٗ صعط ٦ما نٟؿه الخ٤ ولِؿذ ، الخ٤ مماعؾت مٓاىغ من مٓهغ جمش

ا اإلاًمىون ومضلىالث ، اإلاٗجى ؤنل في للدكابه ملُا نٍٓغ م٨ن ، -ؤلانؿاني الؿلى٥ نُٗض ٖلى ٖو  الخ٤ بحو الٟغ١ن مالخٓت ٍو

ت  :  ؤمىعن زالر في والخٍغ

اث ؤو -  عزهت الخمل٪: طل٪ مشا٫ ، مُٗنحو ؤشخام ٖلى ٣ٞانغة الخ٣ى١ن ؤما ، للجمُ٘ ومُل٣ت ؤنلُت بباخت جمشل الخٍغ

  .زام خ٤ ٞهي اإلال٨ُت ؤما ، ٖامت

ت - ا ، مٗحّنو شخو ظانب في التزام ٣ًابلها ال الٗامت الخٍغ  الٛحر طل٪ ٧او ؾىاء الٛحر مىاظهت في التزام ٣ًابله ٞضاثما الخ٤ ؤمّن

نا شخها ُّن . الناؽ ٖامت ؤو مدضوصًن ؤشخانا ؤو مٗ

ت بحو ألازحر والٟغ١ن -  وؾىء ، الخضوص وججاوػن ، بالخٗؿ٠ اإلاخٗل٣ت ال٣انىون نهىم:  ؤو في ٨ًمن والخ٤ الٗامت الخٍغ
غِمص ، الاؾخٗما٫

َد
اث ٖلى جغص ال ؤجها خحو في الؿلُت و الخ٤ ٖلى ظمُٗا ج ضا ؤو: ن٣ى٫ن طل٪ ومشا٫ ، الٗامت الخٍغ  في حٗؿ٠ ٍػ

خه اؾخٗما٫ في حٗؿ٠ بإنه ن٣ى٫ن ؤو ًجىػن ال ول٨ن ، ؾلُخه خضوص ججاوػن ؤو خ٣ه اؾخٗما٫ خه خضوص ججاوػن ؤو خٍغ  خٍغ

 ) (. الٗامت

ف - ب  : الىاحب حٍّش

ٛت في الىاظب ًُل٤
ُّ
ة ٖلى الل ن ٖضَّ ؼوم:  مجها مٗاو 

ّن
ن: ٣ُٞا٫ الل بَد ظَد يء وَد

َّ
ن ،ًجب الصخ

ً
 ؤي واؾخىظبه هللا وؤوظبه ، لؼم ؤي وظىبا

ن الغَّظل وظب.  اؾخد٣ه
ً
٣ٍى:  الىظىب وؤنل ، ماث: وظىبا ، الؿُّ ا ﴿:  حٗالى ٢ىله ومنه والى٢ٕى

َد
ط ةِم

َد
ن ٞ ذْن بَد ظَد ا وَد هَد ىبُث نُث  الدج] ﴾ ظُث

٣ا٫[. 36:  ( ).ٚابذ الكمـ وظبذ: ٍو

  أما
ً
ٞه: اـىالحا  ( )...".الىاخض ٦سبر قبهت ُٞه بضلُل ٖلُنا لؼم إلاا اؾم الٗمل في الىاظب: " ب٣ىله الجغظاني ُٞٗغّن

ا ن  –الىاظب لٟٔ بؿخٗملىا لم ال٣انىون ٣ٞهاء ؤمّن
ّن
ت ٖن ؤبداثهم ْل في  –ناصعا بال ما ، به ًغجبِ وما وج٣ؿُماجه الخ٤ نٍٓغ

ّن
 وبن

 ٖنىانا وؤنبذ ، زام مضلى٫ن طا مهُلخا وناع ، لضحهم الكاج٘ ىى ألازحر ٩ٞاو ، الالتزام بمهُلر الخ٤ مهُلر ٢ابلىا
ت اث ؤىم من ٦برين لنٍٓغ  ؤبىاب من ؤزغين ألبىاب ٢ىاٖضىا وحؿخىحي بل ، اإلاضني ال٣انىون ٖلحها ٣ًىم التي ال٣انىنُت النٍٓغ

 ( ).ال٣انىون

ن*  ًخسهو وال وجالػم، جناوب اعجباٍ" الىاظب" بـمٟهىم ًغجبِ" الخ٤" مٟهىم ٞةو ، بالىاظب الخ٤ ٖـال٢ـت ٖو

 وظب" بمٗجى ىى" ٖلُه خ٤" ؤو مشلما جماما ،"له وظب" مٗجى ًُٟض" له خ٤: "ٞـالٟٗل وى٨ظا. الجغ بدٝغ بال مجهما ؤي مٗجى

            ( ).ٖلُه زبذ ؤو ،"ٖلُه

         

                                                           
 (.2005) 208-207إسحاق إبراهٌم منصور ، نظرٌتا القانون والحق وتطبٌقاتهما فً القوانٌن الجزائرٌة ، : ٌنظر  1
. 208-207إسحاق إبراهٌم منصور ، مرجع سابق ، : ٌنظر  2
 . 793/1مرجع سابق ، بن منظور ،  محمد بن مكرم 3
 (.1985)،  269علً بن محمد الشرٌف الجرجانً ، كتاب التعرٌفات ،  4
 . 58-57أحمد محمود الخولً ، مرجع سابق ،  5
:  و الحقوق الطبٌعٌة...الحق و الواجبموقع منتدٌات طلبة بسكرة ،  6

 http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15838.0  (2010.)  

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15838.msg45969#msg45969
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15838.0
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15838.0
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.  وأهمُخه الذًني الخّلُم في الخم مفهىم: الثاوي اإلاىلب

ٌ  الفُش : الخالي الندى ٖلى ؤىمُخه زم ، الضًجي الخٗلُم في الخ٤ مٟهىم بلى اإلاُلب ىظا في ؾإٖغى  في الخم مفهىم: ألاو

 .الذًني الخّلُم

ي ببُاو ًخم الضًجي الخٗلُم وحٍٗغ٠
َد
: الخالي الندى ٖلى وطل٪ ، الضًن ، الخٗلُم: وىما ، ؤلايافي اإلاغ٦ب  ىظا لٟٓ

.  الخّلُم مفهىم - أ

م الٟٗل من اللغت في الخٗلُم ه الصخيء ٖلما، ٌٗلم ٖلِم م ومنه ، خ٣ُ٣خه وؤصع٥ ٖٞغ
ّن
مه ظٗله: حٗلُما ٖل

ّن
 ) (.ًخٗل

م ال٣غآو آًاث بٌٗ في ط٦غو وعص قاج٘ مهُلر وىى - ن﴿: حٗالى ٢ىله مشل ال٨ٍغ ىَد ي ىُث ظِم
َّ
ن ال

َد
ض َٗد ي بَد ن فِم حوَد ِم

ُّن
ِم
مّن
ُث ْن
ن ألا

ً
ىال ؾُث مْنن عَد هُث جْن ى مِم

ُث
ل خْن  ًَد

مْنن هِم
حْن
َد
ل ن َٖد هِم اجِم

ًَد مْنن آ حهِم ِم
ّن
٦ ؼَد ٍُث مُثن وَد هُث مُث ِم

ّن
ل َٗد َُث ن وَد ابَد خَد ٨ِم

ْن
ن ال

َد
ت مَد

ْن
٨ خِم

ْن
ال ن وَد وْن بِم

ىا وَد
ُث
ان

َد
ن ٧ نْن لُثن مِم بْن

َد
ي ٢ ِٟم

َد
ن ل ال٫  ن يَد حو  بِم

[. 2:  الجمٗت] ،﴾مُث

وي ٣ٞض ، الغؾى٫ن ؤخاصًض بٌٗ في اإلاهُلر ىظا وعص ٦ما   هللا عؾى٫ن ؤو - ٖنه هللا عضخي -ٖٟاو بن ٖشماو ٖن عُث

م: " ٢ا٫
ُ
م مً خيُرهـ

َّ
مه اللشآن حّلـ

َّ
لـ  ) (". ِو

ىالح في الخٗلُم مٟهىم ؤما  ؛ حٍٗغ٠ بىي٘ ؤلاؾهام خاولذ لظل٪ ، بكإنه حٍٗغ٠ بلى -لضي اإلاخاخت اإلاغاظ٘ في ؤٖثر ٞلم -الـا
م نكاٍ:" وىى له مناؾب ٩ًىون ؤو ًم٨ن

ّن
ت ٞغوٕ مسخل٠ من الصخو لخم٨حو منٓ  ٚحرىا ؤو بدخت صًنُت ؤ٧انذ ؾىاء -اإلاٗٞغ

". ال٣ٗلُت مىاىبه م٘ ًدناؾب الظي بال٣ضع -الٗلىم من

ف - ب . الذًً بمفىلح الخٍّش

ن للضًن ة مٗاو  راص.  ٖضّن ا ﴿ :حٗالى ٢ا٫ ، والخؿاب والظ٫ والخًٕى والٛلبت وال٣هغ الُاٖت:  اللغت في به ٞحُث
ّن
 بن

ن
ىوَد ًنُث ضِم

َد َد
ىون ؤي ،[53:  الهاٞاث] ﴾إلا  واإلال٪ واإلاجاػاة الخٗبض بمٗجى ، اللٛت في الضًن ًإحي ٦ما ، ومداؾبىون مجٍؼ

 ( ). ٖؼوظل هللا به ًخٗبض ما لجمُ٘ اؾم وىى ، والا٢تراى

حو بحو ٖال٢ت لٛت ٞالضًن  واإلاداؾبت ال٣هغ وخ٤ والخ٨م والجبروث واإلال٪ وال٣ىة بالؿلُاو ًخمخ٘ ألاو٫ن الُٝغ ؛ َٞغ
 بحو والٗال٢ت ، والىعٕ والٗباصة والاؾخ٩انت والظ٫ والُاٖت بالخًٕى آلازغ الجانب في ٠٣ً الشاني والُٝغ ، واإلاجاػاة

حو ٣ت ؤو اإلانهج ؤو الضًن هي الُٞغ   ( ).وبال٨ٗـ بالشاني ألاو٫ن ٖال٢ت جدضص التي الٍُغ

ىالح في ؤما ٟاث له الـا نض ، الكاج٘ والاؾخٗما٫ الٗٝغ وفي ، الٛغب في ومخباًنت ، ٦شحرة حٍٗغ  وي٘: "  ىى ألاصًاو ٖلماء ٖو
ما٫ ال٣ٗاثض ٌكمل وىظا ، اإلاأ٫ في والٟالح الخا٫ في الهالح بلى  -بًاو بازخُاعىم  -ال٣ٗى٫ن لظوين ؾاث٤ بلهي  ومٗجى ( )".وألٖا

                                                           
 (. 1992) 563-562مسعود جبران  ، الرائد ،  1
: ، ب فضائل القرآن: كمع الصحٌح المختصر ،  أبً عبد هللا محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن بروزبه البخاري ، الجا 2

 ( .1987) 1919/4، 4739: خٌركم من تعلم القرآن وعلمه، ر
 (.دون سنة نشر) 225/4محمد بن ٌعقوب مجد الدٌن الفٌروز أبادي ، القاموس المحٌط، 3
لمجمع الفقه اإلسالمً التابع ( 19)محمد الزحٌلً، الحرٌة الدٌنٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة أبعادها وضوابطها ،أبحاث المإتمر  4

دون سنة ) 31ن بحوث ممهدة لدراسة تارٌخ األدٌان ، ، محمد عبد هللا دراز ، الدي( 2009)  4لمنظمة المإتمر اإلسالمً ،
 (.نشر

 (.هـ1395) 49/1العدد األول ،  مجلة البحوث اإلسالمية ،الدٌن والتدٌن ،  محمد حسٌن الذهبً ، 5

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4790&idto=4870&lang=&bk_no=0&ID=2770
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ت ألاصًاو بال ًدناو٫ن ال ، ىاالء ٖنض الضًن لٟٔ ؤو ، ىظا  التي ألاصًاو من ٚحرىا ؤما ، وؤلاؾالم واإلاؿُدُت ٧الحهىصًت:  الؿماٍو

 ( ).نٓغىم في صًنا ٞلِؿذ  بالؿماء نلت لها ٩ًىون ؤو صوون الناؽ بٌٗ ٖلحها انُلر

 بمٗخ٣ضو اإلاخٗل٣ت و اإلاسخلٟت الٗلىم جل٣ي في الٟغص خ٤:"٩٦ل الذًني الخّلُم في الخمبـ ٣ًهض ٞةنه زم ومن ." 

ر و٢ض. ٢انىنُت نبٛت طو الخٍٗغ٠ ىظا ٗت ٖلماء ٖبّن  بـالٗلم:" آنٟا الخٍٗغ٠ في اإلاظ٧ىعة الٗلىم من النٕى ىظا ٖن الكَغ

ٞه والظي ،"الكغعي  ( )".والهضي البِناث من عؾىله ٖلى هللا ؤنؼ٫ن ما ٖلم" بإنه الٗلماء بٌٗ ٖغّن

. الذًني الخّلُم في الخم أهمُت: الثاوي الفُش

 ؤىمُت الخ٣ى١ن ىظو من خ٤ ول٩ل ، بضوجها الِٗل للناؽ ًم٨ن ال التي ألاؾاؾُت اإلاٗاًحر هي ٖامت ؤلانؿاو خ٣ى١ن بو

 ًم٨ن ، الخ٣ى١ن من ٚحرو ٖن ج٣ل ال ؤىمُت الضًجي الخٗلُم في وللخ٤.الخ٣ى١ن من ٚحرو ٖن بها ًنٟغص ومحزة زانت

:  الخالُت الن٣اٍ في بظمالها

ؼ - ت حٍٗؼ .  اإلاخمحزة وز٣اٞخه الضًنُت الصخو ىٍى
ت جم٨حو -  ًماعؽ ؤو ؤلانؿاو ٌؿخُُ٘ ال واإلاناؾب ال٩افي الخٗلُم ٞبٛحر الضًنُت، الكٗاثغ مماعؾت في الخ٤ وج٣ٍى

اصي ، صًنه قٗاثغ  بهاخبها جلخ٤ بل الٗباصاث، من ٖباصة ج٩ىون ال ٢ض  ٖلم، صوون الٗباصة ألو. وظه ؤ٦مل ٖلى الٗباصة ٍو
ؼ ٖبض بن ولٗمغ ٖلُه، وجخى٠٢ بلُه جٟخ٣غ -الٗباصاث ؤي -وهي الٗباصاث، من لٛحرو مصدر ٞالٗلم الًغع،  ًا٦ض ٢ى٫ن الٍٗؼ

ن من: )اإلاٗجى ىظا ضَد بَد ٟؿض ما ،٧او بجهل هللا َٖد  ( )(.ًهلر مما ؤ٦ثر ًُث

ّت الذولُت الىزائم في الذًني الخّلُم في الخم: الثاوي اإلابحث .  ؤلاظالمُت والؽَش

ض ٢انىنُت مهاصع بحو ، وظىصو الضًجي الخٗلُم فى الخ٤ مجها ٌؿخمض التي اإلاهاصع جخٗضص الناث اإلاٗاىضاث: في جخجؿّن  وؤلٖا
ُت مهاصع وبحو ، الضولُت والاجٟا٢ُاث ت والؿنت ال٣غآنُت النهىم ٖلى حٗخمض قٖغ  ال٣ٟهُت النهىم ٖغى م٘ ، النبٍى

ٗت م٣انض نٓغة بياٞت ًم٨ن ٦ما ، باإلاىيٕى الهلت طاث ألاعبٗت للمظاىب ُما ، اإلاجا٫ ىظا في الكَغ  النهىم ٖغى ًلي ٞو

ُت زم ال٣انىنُت :   مُلبحو في الكٖغ

ٌ  اإلاىلب . الذولُت الىزائم في الذًني الخّلُم في الخم: ألاو

ى ؤو ؤلانؿاو خ٤ من بو غ وؤو ، الضًنُت الٗلىم من ٢ضعا ًخل٣ّن
ّن
 ما ىظا.  مؼاولتها له جدُذ التي ؤلام٩انُاث ظمب٘ له جٞى

ذ : ًلي ُٞما نىضخه مما ،-وؤلا٢لُمُت مجها الٗاإلاُت  -ؤلانؿاو خ٣ى١ن مىاز٤ُ مسخل٠ ٖلُه نهّن

ٌ  الفُش . الّاإلاُت الىزائم: ألاو

 مدضص بة٢لُم جخ٣ُض ؤو صوون بإؾغىا الضولُت ؤلانؿانُت ألاؾغة لدكمل زُابها صاثغة جدؿ٘ التي:" هي الٗاإلاُت اإلاىاز٤ُ
هىص واجٟا٢اث بٖالناث من اإلاخدضة ألامم منٓمت ٖن نضع ما اإلاىاز٤ُ ىظو ٖلى الٓاىغة وألامشلت(  )".بُٗجها بجماٖت ؤو  ٖو

                                                           
 . 49/1،  المرجع نفسه محمد حسٌن الذهبً ،  1
 (.دون سنة نشر) 2محمد بن صالح العثٌمٌن ، كتاب العلم ،  2
أبو الخٌر محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي ، المقاصد الحسنة فً بٌان كثٌر من األحادٌث المشتهرة شمس الدٌن   3

 (.1985) 656/1على األلسنة ، 
لجان الدفاع عن الحرٌات الدٌمقراطٌة : موقع  ، القانون الدولي لحقوق اإلنسان والحقوق المترابطة، محمد نور فرحات 4

 (.2011) وحقوق اإلنسان فـً سورٌا
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اجه ؤلانؿاو بد٣ى١ن مهخمت ُما ، الضًجي الخٗلُم في الخ٤: ومجها الٗامت وخٍغ ١ن ًلي ٞو ت ال٣انىنُت للنّنهىم الخُغّن
ّن
 ٖلى الضال

:   طل٪

الن في - أ  :1948 لّام ؤلاوعان لخلىق  الّاإلاي ؤلِا

ت في خ٤ شخو ل٩ل:"  ًلي ما ٖلى جنو(: 18) اإلااصة كمل والضًن، والىظضاو ال٨ٟغ خٍغ خه الخ٤ ىظا َو  ؤو صًنه حُٛحر في خٍغ
خه مٗخ٣ضو،  ؤو اإلاؤل وؤمام ، ظماٖت م٘ ؤو بمٟغصو ، والخٗلُم واإلاماعؾت الكٗاثغ وب٢امت بالخٗبض مٗخ٣ضو ؤو صًنه بْهاع في وخٍغ

". خضة ٖلى

جب الخٗلم، في الخ٤ شخو ل٩ل": هؤو ٖلى نهذ التي( 26) اإلااصة  ألا٢ل ٖلى وألاؾاؾُت ألاولى مغاخله في الخٗلُم ٩ًىون ؤو ٍو
نبػي بلؼامُا ألاولي الخٗلُم ٩ًىون وؤو باإلاجاو،  ٢ضم ٖلى الٗالي للخٗلُم ال٣بى٫ن ًِؿغ وؤو واإلانهي، الٟجي الخٗلُم ٌٗمم ؤو ٍو

لى للجمُ٘ الخامت اإلاؿاواة  .ال٨ٟاءة ؤؾاؽ ٖو

ؼ وبلى ٧امال، بنماء ؤلانؿاو شخهُت بنماء بلى التربُت تهضٝ ؤو ًجب -1 اث ؤلانؿاو اخترام حٍٗؼ  ألاؾاؾُت والخٍغ
ت والجماٖاث الكٗىب ظمُ٘ بحو والهضا٢ت والدؿامذ الخٟاىم وجنمُت اصة وبلى الضًنُت، ؤو الٗنهٍغ  اإلاخدضة ألامم مجهىص ٍػ
 الؿالم لخٟٔ

ُت ازخُاع في ألاو٫ن الخ٤ لآلباء -2  ( )." ىمتؤبنا جغبُت نٖى

 ( :1954 ظىت) الالحئين بىلْ الخاـت الاجفاكُت - ب

غ مٗاملت ؤعايحها صازل الالظئحو اإلاخٗا٢ضة الضو٫ن جمنذ: " ؤو ًجب ؤنه ٞظ٦غث( 4) اإلااصة اًت طاث ألا٢ل ٖلى لهم جٞى  الٖغ
ت نُٗض ٖلى إلاىاَنحها اإلامنىخت ت ، الضًنُت قٗاثغىم مماعؾت خٍغ حر وخٍغ  ( )".ألوالصىم الضًنُت التربُت جٞى

 (: 1960 ظىت) الخّلُم مجاٌ في الخمُيز بميافحت اإلاخّللت الاجفاكُت - ت

ت ماؾؿاث وبصاعة ب٢امت ؤو بلى حكحر:  مجها( 5) و( 2) و( 1) اإلاىاص ، ٌٗض ال صًنُت ؤٚغاى طاث حٗلُمُت ؤو جغبٍى
ً
 لى ُٞما جمُحزا

باث م٘ مخ٣ٟت اإلااؾؿاث جل٪ ٧انذ لى ألاونُاء، ؤو آلاباء ٚع  التي الخٗلُمُت اإلاخُلباث م٘ مخ٣ٟت اإلااؾؿاث جل٪ ج٩ىون ؤو ٖو
 خ٣ى١ن اخترام وػٍاصة ؤلانؿانُت للصخهُت ال٩امل النماء لخد٤ُ٣ مىظهت ج٩ىون ؤو ًجب والتي اإلاسخهت، الجهاث خضصتها

اث ؤلانؿاو (  ). ألاؾاؾُت والخٍغ

 ( : 1966 ظىت) والعُاظُت اإلاذهُت للخلىق  الذولي الّهذ - ث

 :ًلي ما ٖلى منه( 18) اإلااصة جنو

ت في خ٤ بنؿاو ل٩ل - كمل. والضًن والىظضاو ال٨ٟغ خٍغ خه طل٪ َو خه ما، بضًن ًضًن ؤو في خٍغ  ؤو صًن ؤي اٖخنا١ في وخٍغ
خه ًسخاعو، مٗخ٣ض  وؤمام ظماٖت، م٘ ؤو بمٟغصو والخٗلُم، واإلاماعؾت الكٗاثغ وب٢امت بالخٗبض مٗخ٣ضو ؤو صًنه بْهاع في وخٍغ

 .خضة ٖلى ؤو اإلاؤل

                                                           
 (.دون سنة نشر) 42، "المواثٌق األساسٌة لحقوق اإلنسان"بهً الدٌن حسن ، محمد السٌد سعٌد ، حقوقنا اآلن ولٌس غدا  1
مإتمر مفوضٌن دعا إلً عقده المجلس االقتصادي  1954سبتمبر /أٌلول 28االتفاقٌة الخاصة بوضع الالجئٌن ، اعتمدها فً  2

، وفقا ألحكام المادة 1960ٌونٌه  6: ، تارٌخ بدء النفاذ 1954أبرٌل  26المإرخ فً ( 17-د)ألف  526واالجتماعً بقراره 
39 . 

االتفاقٌة المتعلقة بمكافحة التمٌٌز فً مجال التعلٌم ، اعتمدها المإتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم والثقافة ، فً  3
 .14، وفقا ألحكام المادة 1962ماٌو /أٌار 22: ،فً دورته الحادٌة عشرة، تارٌخ بدء النفاذ1960دٌسمبر /كانون األول 14
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غاٝ الضو٫ن جخٗهض - ت باخترام الٗهض ىظا في ألَا  صًنُا ؤوالصىم جغبُت جإمحو في وظىصىم، ٖنض ألاونُاء ؤو آلاباء، خٍغ

٣ا وزل٣ُا  ( ).الخانت ل٣ناٖاتهم ٞو

 :1966 لّام والثلافُت والاحخماُِت الاكخفادًت بالخلىق  الخاؿ الذولي الّهذ - ج

 :ؤنه ٖلى 13 اإلااصة في ٞنو

غاٝ الضو٫ن ج٣غ -1  والخٗلُم التربُت جىظُه وظىب ٖلي مخ٣ٟت وهي. والخٗلُم التربُت في ٞغص ٧ل بد٤ الٗهض ىظا في ألَا

ُض وبلي ب٨غامتها والخـ ؤلانؿانُت للصخهُت ال٩امل ؤلانماء بلي اث ؤلانؿاو خ٣ى١ن اخترام جَى  مخ٣ٟت وهي. ألاؾاؾُت والخٍغ
 الخٟاىم ؤوانغ وجىز٤ُ خغ، مجخم٘ في ناٞ٘ بضوعن ؤلاؾهام من شخو ٧ل جم٨حو والخٗلُم التربُت اؾتهضاٝ وظىب ٖلي ٦ظل٪

 ألامم بها ج٣ىم التي ألانكُت وصٖم الضًنُت، ؤو ؤلازنُت ؤو الؿاللُت الٟئاث ومسخل٠ ألامم ظمُ٘ بحو والهضا٢ت والدؿامذ

 . الؿلم نُانت ؤظل من اإلاخدضة

غاٝ الضو٫ن جخٗهض -3 ت باخترام الٗهض ىظا في ألَا  ٚحر ألوالصىم مضاعؽ ازخُاع في وظىصىم، ٖنض ألاونُاء ؤو آلاباء، خٍغ
ُت الخ٩ىمُت، اإلاضاعؽ  جغبُت وبخإمحو الضولت، ج٣غىا ؤو جٟغيها ٢ض التي الضنُا الخٗلُم بمٗاًحر اإلاسخاعة اإلاضاعؽ ج٣ُض قٍغ

ن ألاوالص ؤولئ٪
ً
ن صًنُا

ً
ن وزل٣ُا

ً
٣ا  .  الخانت ل٣ناٖاتهم ٞو

له ًجىػن ما اإلااصة ىظو ؤخ٩ام من ؤي في لِـ -3 ت مؿاؾه ًُٟض ندى ٖلي جإٍو  وبصاعة بنكاء في والهُئاث ألاٞغاص بدٍغ
ُت حٗلُمُت، ماؾؿاث ن الخ٣ُض قٍغ

ً
ن اإلااصة ىظو من 1 ال٣ٟغة في ٖلحها اإلانهىم باإلاباصت صاثما

ً
 الظي الخٗلُم بسًٕى وعىنا

غو ". صنُا مٗاًحر من الضولت جٟغيه ٢ض إلاا اإلااؾؿاث ىظو جٞى

 ؤ٢الُم في ؤو طاجه بلضىا في الخٗلُم ومجانُت بلؼامُت ٦ٟالت من جخم٨ن ؤو الٗهض ىظا في َٝغ صولت ٧ل ٞخخٗهض:  14 اإلااصة ؤما
جي الٟٗلي للخنُٟظ مٟهلت ٖمل زُت واٖخماص بىي٘ ؾنخحو ًٚىون في وبال٣ُام والًتها جدذ  الخٗلُم بلؼامُت إلابضؤ والخضٍع

. الخُت في ًدضص الؿنحو من ٖضص وزال٫ للجمُ٘ ومجانِخه

الن مؽشوُ - ح لُين العيان بحلىق  الخاؿ ؤلِا  (:1994 لعىت) ألـا

 مجهم ؤزظث التي والغوخانُت الضًنُت ممخل٩اتهم بلحهم جغص ؤو في ألانلُحو الؿ٩او خ٤ ٖلى ًغ٦ؼاو: منه( 13) و( 12) اإلااصجاو
غ ومماعؾت بْهاع في وخ٣هم ٖنىة،  اإلا٣ضؾت ؤما٦جهم واخترام خٟٔ ويماو والضًنُت، الغوخانُت ج٣الُضىم وحٗلُم وجٍُى

 ( ). وم٣ابغىم

(: م1981) اإلاّخلذ أو الذًً أظاط ِلى اللائم والخمُيز الخّفب أؼياٌ حمُْ إلاحى اإلاخحذة ألامم ئِالن - خ

الو ىظا زهو و٢ض  جناو٫ن و٦ظل٪ وألاونُاء، وآلاباء، الضًنُت، واإلااؾؿاث الضو٫، واظباث لخناو٫ن ال٣ٟغاث بٌٗ ؤلٖا

اث ال٣ًاًا بٌٗ ٟا٫، جسو التي واإلاىيٖى اث ألَا  .ألاٞغاص من مُٗنت ومجمٖى

الو من ألاولى اإلااصة جنو خُض*/ :  ؤو ٖلى ؤلٖا

                                                           
 .من العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة(  26 م)و ( 1ف/2م)أحكام  1
(. دون سنة نشر)جامعة منٌسوتا، دلٌل دراسً حول حرٌة الدٌن أو المعتقد،  2

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html
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ت في الخ٤ بنؿاو ل٩ل - كمل والضًن، والىظضاو ال٨ٟغ خٍغ ت الخ٤ ىظا َو ت ًسخاعو، مٗخ٣ض بإي ؤو بضًن ؤلاًماو خٍغ  وخٍغ

ن ظماٖت، م٘ ؤو بمٟغصو ؾىاء والخٗلم الكٗاثغ وب٢امت الٗباصة ٍَغ٤ ٖن مٗخ٣ضو ؤو صًنه بْهاع
ً
ن ؤو وظهغا

ً
.  ؾغا

الو من( 6) اإلااصة وجبحو*/  اث ؤلٖا الو ٌكملها التي الخٍغ ت وجخٗل٤ ؤلٖا  ُٞما وجخمشل ، الضًجي والخٗلُم والٗباصة ال٣ُٗضة بدٍغ

: ًلي

ت -  . اإلاجا٫ ىظا خى٫ن منكىعاث وجىػَ٘ وبنضاع ٦خابت خٍغ

ت - ُت، مؿاىماث وجل٣ي الخماؽ خٍغ حر مالُت َٖى  . واإلااؾؿاث ألاٞغاص من مالُت، ٚو

ت - ن خٍغ ماء جسل٠ُ ؤو انخساب ؤو حُٗحو ؤو ج٩ٍى  ومٗاًحر مخُلباث لخلبُت بهم الخاظت ج٣طخى الظًن اإلاناؾبحو الٖؼ

 . مٗخ٣ض ؤو صًن ؤي

ت - حو ٖلى اإلاٗخ٣ض ؤو الضًن ؤمىعن بكإو والجماٖاث باألٞغاص الاجهاالث وبصامت ب٢امت خٍغ  .والضولي ال٣ىمي اإلاؿخٍى

ت - ت اإلااؾؿاث ونُانت ب٢امت خٍغ  . اإلاناؾبت ؤلانؿانُت ؤو الخحًر

 .ؤلاكلُمُت الىزائم: الثاوي الفُش

.  ب٢لُمُت ووزاث٤ بٖالناث ٖجها ونضع ؤلانؿاو بد٣ى١ن ؤلا٢لُمُت اإلانٓماث اىخمذ ل٣ض

ت ؤو مدضصا ب٢لُمُا نُا٢ا جساَب التي جل٪:" هي ؤلا٢لُمُت واإلاىاز٤ُ  ز٣افي ظام٘ ًجمٗها ما ٚالبا زانت ظٛغاُٞت مجمٖى
 ( )".مخمحز

 ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت: الىزاث٤ جل٪ وؤىم ، الضًجي الخٗلُم في للخ٤ ؤلانؿاو بد٣ى١ن اإلاٗنُت الىزاث٤ جل٪ حٗغيذ ول٣ض -

 ...ؤلانؿاو لخ٣ى١ن الٗغبي اإلاُشا١ ، ؤلاؾالم في ؤلانؿاو لخ٣ى١ن ال٣اىغة بٖالو ، ؤلانؿاو لخ٣ى١ن

 (:1950) ؤلاوعان لخلىق  ألاوسوبُت الاجفاكُت - أ

ت: مجها( 9) اإلاـاصة في ظاء ت في الخـ٤ قـسو ل٩ل: والضًن والًـمحر الخ٨ٟحر، خٍغ كـمل والضًن، والًـمحر الخ٨ٟحر خٍغ  ىظا َو
ت الخـ٤ ت و٦ظل٪ مٗخ٣ـضو، ؤو صًنـه حُٛحر خٍغ اًتها، ؤو مماعؾـتها ؤو الكـٗاثغ بة٢امـت حٗلُمهما، ؤو ٖجهما الخٗبُـغ خٍغ ٣ت ٖع  بُـٍغ

 ( ).زام ؤو ٖلنـي نُـا١ وفي ظمـاُٖت، ؤو ٞغصًت

 (:1990) ؤلاظالم في ؤلاوعان لخلىق  اللاهشة ئِالن - ب

ن(  )بؾالمُا، بٖالنا الٗاإلاُت ألاوؾاٍ بٌٗ ويٗذ
ً
الو ٖن بضًال ت بكاو ًمنده ما بؿبب ؤلانؿاو لخ٣ى١ن الٗالمي ؤلٖا  في الخٍغ

: الضًجي الخٗلُم في الخ٤ منه( 9) و( 7) و اإلاىاص جناولذ خُض. وال٣ُٗضة الضًن حُٛحر

ضوون التي التربُت نٕى ازخُاع في الخ٤ ًد٨مهم، ومن لآلباء:"  ؤو ط٦غث مجها"( ب"ال٣ٟغة/7) اإلااصة -  م٘ ألوالصىم ًٍغ

ُت وألاخ٩ام ألازال٢ُت ال٣ُم يىء في ومؿخ٣بلهم مهلختهم مغاٖاة وظىب  ".الكٖغ

                                                           
 .لجان الدفاع عن الحرٌات الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان فـً سورٌا : وقع سابق ، م محمد نور فرحات 1
 ( .4/11/1950: روما)االتفاقٌة األوروبٌة لحقوق اإلنسان،  2
 (.1990أغسطس  5القاهرة ، )إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان فً اإلسالم  3
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 ماؾؿاث ٖلى بنؿاو ٧ل خ٤ من:"  ٣ٞالذ الضًجي الخٗلُم خ٤ جًمنذ التي"( ب"ال٣ٟغة/ 9) اإلااصة في و٦ظل٪ -
الم وؤظهؼة واإلاضعؾت ألاؾغة من اإلاسخلٟت والخىظُه التربُت حرىا ؤلٖا ا صًنُا ؤلانؿاو جغبُت ٖلى حٗمل ؤو ٚو  مخ٩املت جغبُت وصنٍُى

 ( )".وخماًتها والىاظباث للخ٣ى١ن واخترامه باهلل بًمانه وحٗؼػن شخهِخه جنمي مخىاػنت

 (:1994) ؤلاوعان لخلىق  الّشبي اإلاُثاق - ت

ت ألاونُاء ؤو لآلباء ؤو ؤ٢غث التي ، منه( 30) اإلااصة في وطل٪ الضًجي الخٗلُم في الخ٤ لؤلٞغاص ( )الٗغبي اإلاُشا١ ؤوظب  جإمحو خٍغ

ن ؤوالصىم جغبُت
ً
ن صًنُا

ً
 ( )".وزل٣ُا

 ٔوبو ، الضًجي الخٗلُم في الخ٤ وجإمحو خماًت بلى بقاعاث جًمنذ ؤجها ؤلانؿاو خ٣ى١ن وزاث٤ ظمُ٘ ٖلى ٞاإلاالخ 
ت للضو٫ن الؿاثض الخ٨م نٓام خؿب ، ألزغين وز٣ُت من ؤلاىخمام ىظا م٣ضاع ازخل٠ بُٗت ، اإلاىاز٤ُ ىظو جدذ اإلانًٍى  َو

 . مجخمٗاتها

 مىمُت لٗاإلاُت وىظا... ٞغص ؤو شخو ؤو بنؿاو لٟٔ اؾخٗما٫ ًالخٔ ٦ما  ٖن النٓغ بٌٛ الضولُت الىزاث٤ ٖو
 : ًلي ما ، ٖلُه ًترجب مما ، الضولت صًانت

حرىم اإلاؿلمحو بحو بالدؿاوين الضًجي الخٗلُم في الخ٤ ٦ٟالت -  . ٚو

ن شخو ٧ل - م ؤو في خغّن
ّن
به الظي الضًن  ًخٗل  .آزغ صًن ؤم الضولت جل٪ صًن ٧او ؾىاء ؤي لىاثه جدذ ًنسٍغ ؤو ًٚغ

ّت في الذًني الخّلُم في الخم: الثاوي اإلاىلب .  ؤلاظالمُت الؽَش

 حّل ، حذًذ جحذ العابلت الخحذًاث ئلى ألُف ، الّاإلاي اإلاعخىي  ِلى ؤلاوعان حلىق  مجاٌ ِشفه الزي الخىىس  مْ
ت ًخىحه ؤلاظالمي الفىش   بمّالجت ؤلاظهام هحى بعِش

ً
 اإلاجاٌ هزا في ؤلاظالم ئظهام إلبشاص ، ؤلاوعان حلىق  كماًا

 . هزلً

خ وفي ، الفىش في مىحىدة هي هما ؤلاوعان حلىق  فمعألت ت: هي ، ؤلاظالمي الخاٍس ىا الظي ٞهى ، الخ٨م بنٓام منَى  ٣ًغّن
ٟسر ٗت مى٠٢ مٗالجت ؾِخم اإلابضؤ ىظا ٖلى وجإ٦ُضا ، الخهغّنٝ ؤبىاب صوجها ٌؿض ؤو إلاماعؾتها، اإلاجا٫ ٍو  من ؤلاؾالمُت الكَغ

 : آلاجُت الٟغوٕ زال٫ من ، الضًجي الخٗلُم في الخ٤

ٌ  الفُش ُت الىفىؿ في: ألاو .  الؽِش

غاص ُت بالنهىم ًُث م ال٣غآو من ألاخ٩ام آًاث: "  الكٖغ ٟت الؿنت من ألاخ٩ام وعواًاث ، ال٨ٍغ   ( )".الكٍغ

ُت النهىم ؤ٦ضث ول٣ض تي الٗلىم حٗلُم ٖلى بىيىح الكٖغ
ّن
ت جدخاظها ال : ًلي ُٞما نىضخه مما ، وصنُاىا صًجها في ألامّن

 : الىخاب مً - أ

ا﴿: حٗالى ٣ًى٫ن مَد ن وَد اوَد
َد
ن ٧

ىوَد نُث مِم
ْن
ا
ُث ْن
وا اإلا غُث ِٟم

نْن َُد
ن لِم

ً
ت

َّ
اٞ

َد
ال ٧ ىْن

َد
ل
َد
ن ٞ غَد َٟد ن نَد نْن ن مِم ِم

لّن
ُث
ن ٧ ت 

َد
٢ غْن مْنن ِٞم هُث جْن ن مِم

ٌة
ت َٟد

اثِم
َد
ىا َ هُث َّ٣ َٟد خَد َُد

ي لِم ن فِم ًنِم ِم
وا الضّن عُث ظِم

نْن ُُث لِم
مْنن وَد هُث مَد ىْن

َد
ا ٢

َد
ط  بِم

ىا ُٗث ظَد مْنن عَد هِم
حْن
َد
ل مْنن بِم هُث

َّ
ل َٗد

َد
ن ل ووَد عُث

َد
ظ دْن ن: ))... آلاًت لهظو جٟؿحرو مٗغى في ٖاقىعن ابن ٣ًى٫ن [.122: الخىبت] ﴾ًَد

ْن
ط بِم

ن وَد ضْن
َد
ن ٢ اوَد

َد
ن ٧ نْن ن مِم ضِم انِم

َد
٣  مَد

                                                           
. من إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان فً اإلسالم ( 10)و ( 9)و ( 7)و ( 1)أحكام المواد  1
 ( .23/5/2004:تونس )المٌثاق العربً لحقوق اإلنسان   2
 .المٌثاق العربً لحقوق اإلنسانمن ( 30)و( 25)أحكام المواد  3
( :  1999)،  23مفهومه وفهمه ، مجلة الكلمة اإللكترونٌة  ، العدد : ، النص الشرعً  عبد الهادي الفضلً: ٌنظر  4

http://www.kalema.net/v1/?rpt=319&art 

http://www.kalema.net/v1/?wri&cv=14
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ن مِم
َد

ال ؾْن ِم
ْن

ن ، ؤلا
ُّ

ض ن بَد هِم ىمِم
ُث
ل ن ُٖث هِم ابِم

آصَد ن وَد وَد حْن ن بَد تِم مَّ
ُث ْن
ن ، ألا ٍنُث ىِم

ْن
٩

َد
ج ن وَد اث  َٖد ا مَد ن ظَد ت  مَد اثِم

َد
ن ٢ مِم

ْن
ل ِٗم ن بِم ًنِم ِم

ن ، الضّن ٠ُِم ٣ِم
ْن
ش
َد
ج ن وَد اوِم ىَد

ْن
ط

َد
ن ؤ حوَد مِم لِم

ؿْن
ُث ْن
ن اإلا يْن

َد
ن ،٧ رَد

ُث
ل هْن

َد
ن ج

ُث
ت اؾَد َُد  ؾِم

ن تِم مَّ
ُث ْن
ى ألا

َد
ل ا َٖد وُثن مَد ضَد هَد

َد
ن ٢ ًنُث ِم

ا، الضّن هَد جْن ن مِم نْن ن مِم لِم
ظْن
َد
ن ؤ ٪َد لِم

َد
ن ط بَد ٣ُث ن َٖد ٌُث ٍ غِم

دْن ى الخَّ
َد
ل ن َٖد اصِم هَد جِم

ْن
ا ال مَد ن بِم وُث ِم

حّن بَد ن ًُث وْن
َد
ن ؤ َـد ِْن ن لَد نَد ن مِم تِم

خَد
َد
ل هْن

َد ْن
ن اإلا ٌُث دُّ مَد

َد
ن ج حوَد مِم لِم

ؿْن
ُث ْن
 اإلا

مْنن هِم ِم
ّن
ل
ُث
ن ٧ وْن

َد
ىا ألِم

ُث
ىن

ُث
٩ ن ًَد

ً
اة ؼَد

ُث
ن ٚ وْن

َد
ًضا ؤ نْن  ( )((....ظُث

ا ﴿:  حٗالى ٢ىله ؤًًا الضًجي حٗلُم وظىب ٖلى ًض٫ ومما ا ًَد هَد حُّ
َد
ن ؤ ًنَد ظِم

َّ
ىا ال نُث ىا آمَد

ُث
مْنن ٢

ُث
٨ ؿَد ُٟث ن

َد
مْنن ؤ

ُث
٨ُ لِم

ىْن
َد
ؤ اًعا وَد

َد
م] ،﴾ن  ٢ا٫[. 6:  الخدٍغ

مىىم: مٗناو ، و٢خاصة ومجاىض ٖنه هللا عضخي َالب ؤبي بن ٖلي
ّن
(  ).الناع من به ًنجىون ما ٖل

ن﴿:  قإنه ظلّنن و٢ىله
ْن
ط بِم

ن وَد
َد
ظ

َد
ز

َد
هُثن ؤ

َّ
ن الل ا١َد

َد
ُش ن مِم ًنَد ظِم

َّ
ىا ال

ُث
وج

ُث
ن ؤ ابَد خَد ٨ِم

ْن
هُثن ال نَّ نُث ِم

ِّن بَد خُث
َد
ن ل اؽِم لنَّ ن لِم

َد
ال هُثن وَد

َد
ىن مُث خُث

ْن
٨

َد
 بًجاب وىى ،[ 187:  ٖمغاو آ٫] ،﴾ج

ٗلُم  .الضًجي للخّن
 : العىت مً - ب

ىا: ) وؾلم ٖلُه هللا نلى ٢ىله مُث ِم
ّن
ل يَّن َٖد نِم

ن الهَّ
َد
الة ن الهَّ ِ٘م

بْن ؿَد ن لِم حوَد نِم ىوُثن ، ؾِم بُث غِم
ايْن ا وَد هَد حْن

َد
ل ن َٖد نَد غِمن ابْن

ْن
ك ن َٖد حوَد نِم :  الخضًض قاعح ٣ًى٫ن. (  .)(ؾِم

جىػن ًجب مما اٖخ٣اصو ًجب ما ٌٗلمه ؤو الهنيّنن محز بطا الىليّنن ٖلى ًجب)) ؿخدُل ٍو  وخ٤ عؾىله وخ٤ حٗالى هللا خ٤ في َو
ٗت ٧لها نسخذ قغاجٗهم وؤو والؿالم، الهالة ٖلحهم الغؾل ؾاثغ ، جنسخ ال التي نبِنا بكَغ

ً
 النني هللا ٖبض بن مدمض وؤنه ؤبضا

ٗلمه باإلاضًنت، وماث بم٨ت ولض الٗغبي، الغؾى٫ن (   ) ((.ٖنضو طل٪ لحرسخ الكغاج٘ ؤخ٩ام َو

مْنن:) ٢ا٫ وؾلم ٖلُه هللا نلى ٢ىله جدذ ًضزل الضًن ؤمىعن الهني حٗلُم وظىب ؤو ٦ما
ُث
٨

ُّ
ل
ُث
ن ٧  ٕ ا

مْنن عَد
ُث
٨

ُّ
ل
ُث
٧ ى٫ٌةن وَد ئُث ؿْن ن مَد نْن ن َٖد هِم خِم َُّ ِٖم (  ) (.عَد

ب
ّن
م ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ن وعٚ

ّن
ن: ) ب٣ىله الضًجي الخٗلُم في وؾل نْن ن مَد ٪َد

َد
ل غِم٣ًٍا ؾَد

َد
ن َ ُـث مِم

خَد
ْن
ل ن ًَد هِم ًما بِم

ْن
ل لَدن ِٖم هَّ هُثن هللاُثن ؾَد

َد
ن ل هِم غِم٣ًٍا بِم

َد
ن َ تِم

نَّ جَد
ْن
ل  لِم

ا ، مَد ن وَد َ٘د مَد خَد مٌةن اظْن ىْن
َد
ي ٢ ن فِم ذ 

ِْن ن بَد نْن ن مِم ىثِم ُُث ن هللاِمن بُث
ىوَد

ُث
ل خْن ن ًَد ابَد خَد هُثن هللاِمن ٦ِم

َد
ىن ؾُث اعَد ضَد خَد ٍَد مْنن وَد هُث جَد ُْن ال بَد ن ،بِم ذْن

َد
ل ؼَد

َد
مُثن ن هِم

حْن
َد
ل ن َٖد

ُث
ت ُنَد ٨ِم مُثن الؿَّ هُث تْن َّٟ خَد ن وَد

ُث
ت

َد
٨ الثِم

َد ْن
مُثن اإلا هُث تْن َُد كِم

َد
ٚ  وَد

ن
ُث
ت مَد خْن (  ) (.الغَّ

لٌةن} : بإنه الخضًض ىظا في" الخضاعؽ"بـ اإلاغاص بًٗهم قغح خُض امِم
َد

ن ق ِ٘م ُ مِم
جَد ا لِم ن مَد

ُث
اٍ نَد ن ًُث آوِم غْن ٣ُث

ْن
ال ن بِم نْن ن مِم ُمِم لِم

ْٗن ن الخَّ مِم
ُّ
ل َٗد الخَّ (   ).{وَد

ن: )وؾلم ٖلُه هللا نلى هللا عؾى٫ن و٢ا٫ بُث
َد
ل
َد
ن َ مِم

ْن
ل ِٗم

ْن
ن ال

ٌة
ت ًَد ٍ غِم

َد
ى ٞ

َد
ل ن َٖد ِم

لّن
ُث
ن ٧ م  لِم

ؿْن  ٖلى ٞغى ىى الظي الٗلم في الناؽ وازخل٠ ( )،( مُث
 الٗلم ٖلى الىظىب نؼ٫ن ٍٞغ٤ ٧ل ؤو خانله ول٨ن. الخٟهُل بن٣ل نُُل وال ٞغ٢ت ٖكٍغن من ؤ٦ثر ُٞه ٞخٟغ٢ىا مؿلم ٧ل

زىون اإلاٟؿغوو ٣ٞا٫. بهضصو ىى الظي (  ) .٧لها الٗلىم بلى ًخىنل بهما بط والؿنت، ال٨خاب ٖلم ىى: واإلادضّن

                                                           
تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل »محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً ، التحرٌر والتنوٌر  1

 (.هـ1984)،  11/ 59، ، « ر الكتاب المجٌدالجدٌد من تفسً
 (.دون سنة نشر) 26/1أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي ، المجموع شرح المهذب ،  2
 187/1سلٌمان بن األشعث أبو داود السجستانً األزدي ، سنن أبً داود ، كتاب الصالة ، باب متى ٌإمر الغالم بالصالة ،   3
 (.دون سنة نشر)
 436/2محمد علً بن محمد بن عالن بن إبراهٌم البكري الصدٌقً الشافعً، دلٌل الفالحٌن لطرق رٌاض الصالحٌن ،   4
 (.دون سنة نشر)
ُكمَأْل  ﴿ :كتاب األحكام ، باب قول هللا نعالى مرجع سابق ،، [ صحٌح البخاري ]  5 ِر ِمنَأْل َمَأْل ُسوَل َوأُولًِ األَأْل َ َوأَِطٌُعوا الرَّ  ﴾أَِطٌُعوا هللاَّ
 (.1987) 2611/6،  6719: ، ر[59:النساء ]
مسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري ، صحٌح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل  6

 (. دون سنة نشر) 2074/4/االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر،
 (.دون سنة نشر) 261/7العال ، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحٌم المباركفوري أبو  7
فضل العلماء ، باب افتتاح الكتاب فً اإلٌمان وفضائل الصحابة والعلممحمد بن ٌزٌد أبو عبدهللا القزوٌنً ، سنن ابن ماجه ،  8

 (.دون سنة نشر) 81/1، والحث على طلب العلم 
 (.دون سنة نشر) 14/1حٌاء علوم الدٌن ،محمد بن محمد أبو حامد الغزالً ، إ 9
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جو ال٣غآو مىالو وىى ٨ٖغمت حٗلُم ٖلى ٖجهما هللا عضخي ٖباؽ ابن خغم ٖلى ًض٫ وألازش  ٧او ؤنه ختى ، والٟغاثٌ والؿُّ

ضو ِم
ُّن َد
٣ له في ًُث (  ) .طل٪ ألظل عِمظْن

 ( )((.لُلت ٢ُام من بلي ؤخب مؿإلت ؤحٗلم ألو)) ن:نٖنه هللا عضخي الضعصاء ؤبى ٢ا٫ ٦ما

:  الفلهاء احتهاداث في: الثاوي الفُش

م حٗلُم ؤو ٖلى ال٣ٟهاء ظمهىعن ؤظم٘
ّن
ل٠ ٖلى الىاظبت ألامىعن من الضًن ٖلىم وحٗل

ّن
ذ ما بلى طل٪ في مؿدنضًن ، اإلا٩

ّن
 ٖلُه صل

ُت النهىم حرىا الؿاب٣ت الكٖغ ُما.  ألازغين ألاصلت من ٚو  طاث ألاعبٗت للمظاىب ال٣ٟهُت النهىم ، بةًجاػ ٖغىؾن ًلي ٞو

. باإلاىيٕى الهلت

  : الخىفُت - أ

ن): )الٗلم من الٗحو ٞغى٫ بُانه مٗغى في اإلابؿٍى ناخب ط٦غ اوُث َُد بَد ن وَد تِم َُّ
يِم غْن

َد
ن ٞ بِم

َد
ل
َد
ن َ مِم

ْن
ل ِٗم

ْن
ي ال ن فِم هِم لِم

ىْن
َد
ن ٢ هِم ُْن لَد مُثن َٖد

َد
ال ن}  الؿَّ بُث

َد
ل
َد
ن َ مِم

ْن
ل ِٗم

ْن
 ال

ن
ٌة
ت ًَد ٍ غِم

َد
ى ٞ

َد
ل ن َٖد ِم

لّن
ُث
ن ٧ م  لِم

ؿْن اصُثن{  مُث غَد
ُث ْن
اإلا مُثن وَد

ْن
ل ن ِٖم ٫ِم

َد
ال خَد

ْن
ى ال

َد
ل ا َٖد ُلَدن مَد لُثن:  ٢ِم ًَد ْن

ٞ
َد
ن ؤ مِم

ْن
ل ِٗم

ْن
مُثن ال

ْن
ل ن ِٖم ٫ِم

َد
ال خَد

ْن
لُثن ال ًَد ْن

ٞ
َد
ؤ ن وَد لِم

مَد َٗد ْن
ن ال

ُث
ٔ ْٟن

ن خِم ا٫ِم خَد
ْن
ن ال اوُث َُد بَد ا وَد

َد
ظ ن ىَد وَّ

َد
 ؤ

ا ن مَد اطُث خَد دْن ءُثن ًَد غْن
َد ْن
ي اإلا ن فِم ا٫ِم خَد

ْن
اءِمن ال

صَد
َد
ا ألِم هُثن مَد مَد ؼِم

َد
ن ل رَدىُث

َد
ت ْٟن ن ًُث هِم ُْن لَد ًنا َٖد ُْن هُثن َٖد مُث

ْن
ل ةِمن ِٖم اعَد هَد

َّ
الُ

َد
اءِمن ٧

صَد
َد
ةِمن ألِم

َد
ال ن الهَّ وْن ةِم

َد
اصَدن ٞ عَد

َد
ن ؤ

َد
ة اعَد جَد ِم

ن الخّن رَدىُث
َد
ت ْٟن ن ًُث هِم ُْن لَد مُثن َٖد

ُّ
ل َٗد

َد
ا ح  مَد

ن ػُث غَّ دَد خَد ن ًَد هِم ن بِم نْن ا َٖد بَد ِم
ن الغّن ىصِم

٣ُث ُٗث ْن
ال ةِمن وَد

ضَد اؾِم َٟد ن ، الْن وْن بِم
ن وَد اوَد

َد
هُثن ٧

َد
ا٫ٌةن ل ن مَد رَدىُث

َد
ت ْٟن ن ًُث هِم ُْن لَد مُثن َٖد

ُّ
ل َٗد

َد
اةِمن ح

َد
٧ ن ػَد ِـم

ْن
ن ن ظِم هِم الِم

ن مَد نَد
َّ
٨ مَد خَد َُد

ن لِم هِم ن بِم نْن اءِمن مِم
صَد
َد ْن
ن ، ألا وْن بِم

هُثن وَد مَد ؼِم
َد
 ل

ن جُّ دَد
ْن
ن ال رَدىُث

َد
ت ْٟن ن ًُث هِم ُْن لَد مُثن َٖد

ُّ
ل َٗد

َد
ا ح ي مَد ِم

صّن
َد
ا ن ًُث هِم ن بِم جَّ دَد

ْن
ا ال

َد
ظ ى ىَد جَد ْٗن ن مَد مِم

ْن
ل ن ِٖم ا٫ِم خَد

ْن
ا ال

َد
ظ ىَد مٌةن وَد

ْن
ل ن ؛ ِٖم وَّ

َد
هَدن ألِم

َّ
ى الل

َد
ال َٗد

َد
مَدن ح

َد
٨ اءِمن خَد

َد
٣ بَد ن بِم تِم

َٗد َ غِم
َّ

ى الك
َد
ن بل مِم

ىْن  ًَد

ن تِم
امَد َُد ٣ِم

ْن
اءُثن ال

َد
٣ بَد

ْن
ال ن وَد وَد حْن ن بَد اؽِم ن النَّ

ىوُث
ُث
٩ ن ًَد مِم

ُّ
ل َٗد الخَّ ن بِم ُمِم لِم

ْٗن الخَّ ن وَد
ْن

٠ ُُث نَٞد غَدىُث
َد
ُمُثن ج لِم

ْٗن مُثن الخَّ
ُّ
ل َٗد الخَّ ا وَد ًٗ ُ مِم

 ( )((.ظَد

 : اإلاالىُت - ب

مَدن:  )) الغؾالت قاعح ٢ا٫
ْن
ل ِٗم

ْن
ىعِمن ال

مُث
ُث
إ ن بِم ًنِم ِم

ن الضّن غْنىُث
َد
ن ٞ و 

حْن ى َٖد
َد
ل ن َٖد ٠ِم

َّ
ل
َد
٩
ُث ْن
ي اإلا ن فِم اثِم َُّ نِم ُْن َٗد ْن

ن ال ت 
ًَد ا َٟد

٦ِم
ي وَد ا فِم رِمىَد

حْن
َد
ن ، ٚ

َد
ن ال ُ٘ث ؿَد ن ٌَد

َد
٠

َّ
ل
َد
٩
ُث ْن
هُثن اإلا

ُث
ل هْن ن ، ظَد هِم ُْن لَد َٖد  وَد

مُثن
ْن
ز ِم

ْن
ي ؤلا ن فِم ِم

لّن
ُث
ن ٧ او  مَد ن ػَد غُّ مُث ن ًَد هِم ُْن لَد هُثن َٖد نُث ٨ِم مْن ن ًُث ُهِم هُثن ِٞم

ُث
ُل هِم دْن

َد
هُثن ج ُٗث

ِم
ُّن ًَد ُُث ن َٞد ٥ِم رْن

َد
ت ن بِم مِم

ُّ
ل َٗد ا الخَّ

َد
ا إلاِم نَد مْن ضَّ

َد
ن ٢ نْن هُثن مِم نَّ

َد
ن ؤ

َد
ن ال ىػُث جُث ن ًَد  ٠

َّ
ل
َد
٩
ُث
امُثن إلاِم ضَد

ْن
٢ ِم

ْن
ى ؤلا

َد
ل ن َٖد م 

ْن
٨ لَدن خُث بْن

َد
٢ 

ن تِم
َد
غِمٞ

ْٗن ن مَد مِم
ْن
٨ ن خُث هِم

َّ
ن الل ُهِم مْنن ِٞم

َد
ل ن وَد ٪ِم

دْن
َد
ن ج

ُث
ت مَّ ثِم

َد ْن
ي ألا ن فِم ٪َد لِم

َد
ن ط

َد
ال ازِم
ً
مُثن ، ٞ

ْن
٨ خُث

ْن
ال امٌّمن وَد ي َٖد ن فِم اثِم اصَد بَد ِٗم

ْن
ن ال ثِم

َد
ال امَد َٗد

ُث ْن
اإلا ي وَد تِم

َّ
ن ال

َد
ن ال ضَّ هُثن بُث

َد
ن ل نْن ن مِم ِـم

بُّ
َد
ل ا الخَّ هَد  ( )((.بِم

 : الؽافُّت - ت

 بٗض ٖلحهم ؾِخٗحو ما الهٛاع ؤوالصىم حٗلُم وألامهاث آلاباء ٖلى: )) ٢ىله هللا عخمه الكاٞعي ٖن هللا عخمه الىىوي هلل
ٞه وندىىا والهىم والهالة الُهاعة الىلي ُٞٗلمه البلٙى ٗغّن م َو  والُٛبت وال٨ظب اإلاؿ٨غ وقغب والؿغ٢ت واللىاٍ الؼنا جدٍغ

ٞه :وقبهها ٗغّن ه َو
ّن
ِمٞه الخ٩ل٠ُ في ًضزل بالبلٙى ؤن

ٗغّن  ْاىغ وىى وظىبه والصخُذ مؿخدب الخٗلُم ىظا و٢ُل .به ًبلٜ ما َو
ه ه ال٣غآو حٗلُم من ىظا ٖلى ػاص ما اإلاؿخدب وبنما ، ؤولى وىظا ماله فى النٓغ ٖلُه ًجب ٦ما نهّن ٣ْن ِٞم ٞه ، وؤصب ، و ٗغّن  ما َو

لر هْن (  )((. مٗاقه به ًُث

ن و٢ا٫ ىويّن البحو حٗلُم: )) ؤًًا النّن
ّن
ن ًهلر من ىنا٥ ٨ًن لم ٞةو ، ٦ٟاًت ٞغى الُ

ّن
 ظماٖت ٧او وبو.  ٖلُه حٗحّنو واخض بال

ن.  وظهاو طل٪ في ًجغين ؟ ًإزم ٞهل ٞامخن٘ ؤخضىم من طل٪ ُٞلب ، ًهلخىون لؼم ىظا.  ًإزم ال:  وألاصرّن ػم الٗلم حٗلُم ٍو
ّن

 الال
ض ٧اٞغ ٧اؾخٗالم ، حٗلُمه  في و٧اإلاؿخٟتي ، و٢تها خًغ نالة ٖن باإلؾالم ٖهض خضًض اؾخٗالم ؤو ، ؤلاؾالم ٖن ؤلاؾالم ًٍغ

                                                           
 ( .1987) 2/852التوثق ممن تخشى معرته ، : مرجع سابق ،كتاب الخصومات ، باب، [ صحٌح البخاري ]   1
 (.مرجع سابق) 9/1محمد بن محمد أبو حامد الغزالً ، إحٌاء علوم الدٌن ،  2
 (.2000) 465/30المبسوط ،شمس الدٌن أبو بكر محمد بن أبً سهل السرخسً ،  3
 (.دون سنة نشر) 167/1أحمد بن غنٌم بن سالم النفراوي ، الفواكه الدوانً على رسالة ابن أبً زٌد القٌروانً ،  4
 . 26/1أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي ، مرجع سابق ،  5
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ه والخغام الخال٫
ّن
ن ٧او امخن٘ ومن ، ؤلاظابت ألامىعن ىظو في ًلؼم ٞةن

ً
تي الٗلم نىاٞل في ألامغ ٦ظل٪ ولِـ.  آزما

ّن
 يغوعة ال ال

اؽ تها بلى بالنّن  ( )((.مٗٞغ

 : الخىابلت - ث

ي ٖلى ًجب: ) ؤنه اإلاٛجي في ظاء لِم
مه ؤو الهني وَد

ّن
إمغو ؾنحو ؾب٘ بلٜ بطا والهالة الُهاعة ٌٗل لؼمه بها ٍو  بلٜ بطا ٖلحها ًاصبه ؤو ٍو

 ( )...( .ؾنحو ٖكغ

٣ل ٦ما
ُث
 ٖلى وجغبُتهم بًاو، بخٗلُمهم هللا ؤمغ ما اإلاؿلمحو ؤوالص حٗلُم ًجب: ) ٢ىله هللا عخمه جُمُت ابن ؤلاؾالم قُش ٖن ن
  ( )(.وعؾىله هللا َاٖت

ت - ج :  الٍاهٍش

 الُهاعة ًلؼمه ٖبض ؤو خغ ؤنثى ؤو ط٦غ من بالٜ ٖا٢ل مؿلم ٧ل ؤو )): ٣ٞا٫ ، الٗلم من الٗحو ٞغى ط٦غ ـ هللا عخمه حضم ابً
 من ٧ل ٖلى ٟٞغى وألاصخاء اإلاغضخى ؛ والهالة الُهاعة وجلؼم اإلاؿلمحو من ؤخض من زالٝ بال ٞغيا والهُام والهالة

هاعجه ونُامه نالجه ٞغاثٌ ٌٗٝغ ؤو ط٦غنا  له ًدل ما ٌٗٝغ ؤو ط٦غنا من ٧ل ًلؼم و٦ظل٪ طل٪ ٧ل ًاصي و٠ُ٦ َو

دغم ن ظهله ٌؿ٘ ال ٧له ٞهظا: ))٢ا٫ زم...(( ٍو
ً
بُضىم ؤخغاعىم وبناثهم، ط٧ىعىم الناؽ، من ؤخضا غى وبمائهم، ٖو  ؤو ٖلحهم ٞو

ؿلمىون خحو ؤو مؿلمىو، وىم الخلم ًبلٛىون خحو من طل٪ حٗلمّنن في ًإزظوا هم بٗض ٌُث جبر الخلم، بلٚى  النؿاء ؤػواط ؤلامام ٍو

ن ل٣اء لهم باإلباخت وبما بإنٟؿهم بما ط٦غنا ما حٗلُمهم ٖلى ألاع٢اء وؾاصاث (  )((.ٌٗلمهم مَد

ّت ملاـذ في: الثالث الفُش  . الؽَش

ٗت ؤخ٩ام ظاءث ل٣ض  خ٨م ٖلى ومكخملت ، الٗال٢اث لجمُ٘ ومنٓمت الخُاة نىاحي لجمُ٘ قاملت و٢ىاٖضىا الكَغ
ٗت الٗامت اإلا٣انض ٖن ناىُ٪ ُٖٓمت، وم٣انض بالٛت  اإلاٟاؾض وصعء اإلاهالر بخد٤ُ٣ جغجبِ التي اإلا٣انض ىظو. ٧املت للكَغ

ن وآلاظل الٗاظل في الٗباص إلاهالر ىى بنما الكغاج٘ وي٘ بو: )) –هللا عخمه  –الكاَني ٣ًى٫ن ،٦ما
ً
٣ى٫ن ( )،((مٗا  –ال٣ُم ابن ٍو

ٗت ٞةو: " -هللا عخمه  ٧لها، وعخمت ٧لها، ٖض٫ وهي واإلاٗاص، اإلاٗاف في الٗباص ومهالر الخ٨م ٖلى وؤؾاؾها مبناىا الكَغ
ن الجىع، بلى الٗض٫ ٖن زغظذ مؿإلت ٩ٞل ٧لها، وخ٨مت ٧لها، ومهالر ن يضىا، بلى الغخمت ٖو  اإلاٟؿضة، بلى اإلاهلخت ٖو

ن ٗت من ٞلِؿذ الٗبض، بلى الخ٨مت ٖو ل ٞحها ؤصزلذ وبو الكَغ ٗت ؤخ٩ام ٖلى جًٟي ( )،((بالخإٍو ا  و٢ىاٖضىا الكَغ  من نٖى
 جدا٫ التي وؤخىالهم، ؤمىعىم من ٌؿخجض وما الناؽ بداظاث ج٤ًُ ال بدُض ، وم٩او ػماو ل٩ل نالخت ًجٗلها مما اإلاغونت

 م٣هض جد٤٣ التي اإلاهلخت وحصخُهه الخ٣نحو، ٖملُت في ازخهاناجه من ظؼءا لخ٩ىون الكغعي؛ ألامت ؤمغ ولي اظتهاص بلى

ٗت ٣لهم، ونٟؿهم، صًجهم، ٖلحهم ًدٟٔ ؤو وىى: زمؿت الخل٤ من الكإع م٣هىص ؤو خُض. الكَغ  ٩ٞل ومالهم، ونؿلهم، ٖو
 ( ).بُٗنه اإلاهلخت ىى وصٞٗها مٟؿضة، ٞهى ألانى٫ن ىظو ًٟىث ما و٧ل مهلخت، ٞهى الخمؿت ألانى٫ن ىظو خٟٔ ًخًمن ما

                                                           
 . 27/1أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي ، المرجع نفسه ، 1
 (.دون سنة نشر) 647/1عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسً ، المغنً ،  2
( . 2005) 504/11أحمد بن عبد الحلٌم ابن تٌمٌة ، مجموع الفتاوى ،  3
 (.دون سنة نشر) 5/ 122-121أبً محمد علً بن أحمد بن علً بن سعٌد بن حزم ، اإلحكام فً أصول األحكام ،   4
 ( .دون سنة نشر) 4/2/1ي أبو إسحاق الشاطبً ، الموافقات ، إبراهٌم بن موسى اللخم  5
 1423)،  337/4محمد بن أبً بكر بن أٌوب الدمشقً الشهٌر بابن القٌم الجوزٌة ، إعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن،  6
.) 

 (.دون سنة نشر) 482/2محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالً ، المستصفى من علم األصول ،  7
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:  اؾم ألانى٫ن ٖلماء ٖلُه ؤَل٤ ما وهي.ؤىمُتها خؿب ، مغاخل زالزت في جخضعط الخمؿت ألامىعن ىظو خٟٔ وؾُلت بو زم

اث ٘ ٢هض ٢ض الكإع ؤو زبذ بطا: ))  –هللا عخمه  –الكاَني ٣ًى٫ن( ).والخدؿُنُاث ، الخاظُاث و الًغوٍع  ب٢امت بالدكَغ
ت، ألازغوٍت اإلاهالر  ٧او ما طل٪ في وؾىاء الجؼء، بدؿب وال ال٩ل بدؿب ال نٓام، به لها  ًسخل ال وظه ٖلى وطل٪ والضنٍُى

اث ٢بُل من ن الىظه طل٪ ٖلى ويٗها ٩ًىون ؤو بض ٞال... الخدؿِناث ؤو الخاظُاث ؤو الًغوٍع
ً
ن ؤبضًا

ً
ن و٧لُا

ً
اما  ؤنىإ ظمُ٘ في ٖو

( )((.هلل والخمض ٞحها ألامغ وظضنا و٦ظل٪ ، ألاخىا٫ وظمُ٘ واإلا٩لٟحو الخ٩ال٠ُ
 

اع ٞهى ألازغين اإلا٣انض ل٩اٞت وقاملت ٖامت وؾُلت باٖخباعو بالضًن ٧انذ ٞالبضاًت  ٢ًُت حٗض بط. الخُاة إلاناحي ال٨لي ؤلَا
 في ألاولى اإلاجزلت وؤنؼلىىا ٞاث٣ت، ٖناًت ؤولىىا ٣ٞض ألانى٫، لٗلماء اإلا٣انضي الترجِب في ال٨بحرة ال٩لُاث من الضًن خٟٔ

 مغظُٗت ىنا٥ ٧انذ بل. الٟغاٙ منكإو ٨ًن لم ؤي الٗبض، إلان٤ُ زايٗا ٨ًن لم الترجِب ىظا ولٗل ال٩لُاث، لهظو جغجُبهم
ت  .ازخلٟنا ؤم اإلاغظُٗاث ىظو م٘ اج٣ٟنا ؾىاء ال٨ٟغي، الخهىعن لهظا ماؾؿت ونهىم ٨ٍٞغ

خباع لهظا نٓغا و ٗت خاٞٓذ الٖا  من ؤو ابخضاء، ٞحها حٗم٣ُه و النٟىؽ في ٚغؾه خُض من ؾىاء الضًن، ٖلى ؤلاؾالم قَغ
ن ب٣اءو ًدٟٔ و ًنمُه بما حٗهضو و ؤنله جضُٖم خُض

ً
ذ و صواما، و اؾخمغاعا  الضًجي الخٗلُم ٧او ؛ ٖضًضة وؾاثل لظل٪ قٖغ

 .ؤخضىا

 ٦ما ، مماتهم وبٗض خُاتهم في ماًنٟٗهم الناؽ لخٗلُم ًخهضعوا ؛ ٖهغ ٧ل في واإلاهلخىون الٗلماء به ٣ًىم الضًن وحٗلُم

ُت الٟخاوين مهضع جىخُض ٖلى ٌٗملىون . والنىاػ٫ن اإلالماث ٖنض بلحهم والغظٕى الكٖغ

 اإلااؾؿاث في ، الضًجي الخٗلُم مؿخىين في وي٠ٗ جغاظ٘ ىنا٥ ؤو ًالخٔ ، ؤلاؾالمُت الضو٫ن بٌٗ وا٢٘ بلى وبالغظٕى*
ت ذي الجانب ٖلى ُٞه التر٦حز ًخم,  ال٨ٟغين التٝر من ظؼًءا ؤنبذ والظي والخٗلُمُت، التربٍى ن,  الغاىن صوون الخاٍع  ؤلاؾالم و٦إوّن

ت ز٣اُٞت مؿإلت . الخٟانُل ٧اٞت في واإلاؿخ٣بل الخايغ بهُاٚت له ٖال٢ت ال مايٍى

 ؤوياٖها ٖلى ؾلبا ان٨ٗـ مما. ؤلاؾالمُت البالص بٌٗ في والضٖاة للٗلماء اإلاددكم والٓهىعن الخىاظض بلى باإلياٞت ىظا -
ت الهجماث ٢ىة ؤمام مجخمٗاتها وج٨٨ٟذ ، ألامنُت .  ؤٞغاصىا بحو الالػمت الضًنُت الش٣اٞت لُٛاب نٓغا ، حؿتهضٞها التي الخنهحًر

تها صٞ٘ ما وىى
ّن
 .ٖنضىا الخلل م٩امن بمٗالجت لها نلت ال بةظغاءاث  ال٣ُام بلى و٢اصتها بىال

 الٟغص جدهحو بلى حهضٝ الظي" اؾدباقي و٢اجي" ىى ، ٖالظُا ٩ًىون ؤو ٢بل الازخالالث مٗالجت في ؤلاؾالم ؤؾلىب ؤو والخ٣ُ٣ت 
 وآصابه النٟىؽ، في ومكاٖغو ومٗانُه وال٣لىب، ال٣ٗى٫ن في ؤلاًماو ؤنى٫ن بٛغؽ الازخالالث في الى٢ٕى من وألامت والجماٖت

 .الؿلى٥ في وؤزال٢ه

م ال٣غآو منهج ألاؾلىب وىظا      ت والؿنت ال٨ٍغ ٗاتهما، مٗٓم في النبٍى  -الُماو بن خظًٟت الجلُل الصخابي ٧او و٢ض حكَغ

  هللا عؾى٫ن ٌؿإلىون الناؽ ٧او"( ٖنه هللا عضخي) ٢ا٫ ٣ٞض  -الى٢اجي ألاؾلىب  -ألاؾلىب ىظا ٌؿخدًغ -ٖنه هللا عضخي

 ( )...". ًضع٦جي ؤو مساٞت الكغ ٖن ؤؾإله و٦نذ الخحر ٖن

                                                           
 (.دون سنة نشر) 110محمد سعٌد رمضان البوطً ، ضوابط المصلحة فً الشرٌعة اإلسالمٌة،  1
 .29/2/1-28إبراهٌم بن موسى اللخمً أبو إسحاق الشاطبً ، مرجع سابق ،  2
، ( 1987) 2595/6، 6673: كٌف األمر إذا لم تكن جماعة ، ر: ، ب  الفتنِ  : كمرجع سابق ،ذ ، ، [ صحٌح البخاري ]   3

َد  وجوب مالزمة جماعة المسلمٌن: ، ب اإلمارة: كمسلم بن الحجاج أبو الحسٌن القشٌري النٌسابوري ، صحٌح مسلم ،  َعنَأْل
 (.مرجع سابق) 1475/3،  4784: ُظُهوِر الَأْلِفَتِن ، ر

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4790&idto=4870&lang=&bk_no=0&ID=2770
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4790&idto=4870&lang=&bk_no=0&ID=2770
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4790&idto=4870&lang=&bk_no=0&ID=2770
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ت ِلى الخفاً أي  –اإلاجاٌ هزا في وللىكاًت  مً ًىىن  بذ ال الذًً حفَ أن مً اإلالاـذ ِلماء أكشه ما  –ؤلاظالمُت الهٍى

 ٖلُه ًخىظب من ؤىم فان ، الشكائي الجاهب لمً ًذخل الذًً حّلُم وألن( . ِالجي) والّذم( وكائي) الىحىد: هاحُخين

ٗت خغاؽ ىم ٞالٗلماء.  والخ٩ام الٗلماء:  بظل٪ ال٣ُام  ابن ٣ًى٫ن ، هللا ألخ٩ام اإلانٟظوون ىم والخ٩ام وخماتها، الكَغ
ُت الغعي ؤي-للُاثٟخحو نلر الناؽ صًن بةنالح الىالة اىخمذ ومتى:))جُمُت  ، ٖلحهم ألامىعن ايُغبذ وبال وصنُاىم صًجهم-والٖغ

ُت النُت خؿن ٧لهم طل٪ ومال٥  الخانت نالح ظمإ والخى٧ل ؤلازالم ٞةو ٖلُه والخى٧ل ، هلل ٧له الضًن وبزالم للٖغ

(  )((.والٗامت

: الخاجمت

:  بازخهاع بلحهـا جىنلذ التي النخاثج ؤىم ؤوعص البدض، ىظا زخام في

م ؤلانؿاو خ٤ من ؤو ؤ٢غث ٢ض الضولي ال٣انىون نهىم مسخل٠ ؤو: ؤوال
ُّ
٣ت ألامىعن حٗل

ّن
 ظمُ٘ له جخاح وؤو ، بمٗخ٣ضو اإلاخٗل

. طل٪ لخد٤ُ٣ الالػمت ؤلام٩انُاث

ُٗت م٩انت الضًجي الخٗلُم في الخ٤ ًدبىؤ: زانُا  . والؿنت ال٣غآو في ٢ُُٗت بنهىم وزبذ ، ؤلاؾالم في ٞع

 ٖنه للخناػ٫ن ٢ابل ًجٗله ما وىى ، ؤلانؿاو بظاجُت مغجبِ الضولي ال٣انىون نهىم في الضًجي الخٗلُم في الخ٤ منُل٤ بو :زالشا
ٗت في الخ٤ ىظا منُل٤ بسالٝ ، وبؾ٣اَه  بَاع في ًضزل وبنما ، ٖنه الخناػ٫ن الجماٖت ؤو الٟغص خ٤ من ٞلِـ ، الكَغ

ٗت ؤوظبذ لظا  ، الىاظباث  . والٟغص والجماٖت الضولت ٢بل من ٖلُه الخٟاّ الكَغ

ٗت ؤو ظلُا اجطر :عابٗا  ، وج٨شحرىا اإلاهالر ظلب ٖلى و٧لُاتها ظؼثُاتها اجدضث ، قامل ونٓام مخ٩املت وخضة ؤلاؾالمُت الكَغ

 .وج٣لُلها اإلاٟاؾض وصٞ٘

:  آلاجُت واإلا٣ترخاث الخىنُاث بٌٗ بًغاص ًم٨ن الضعاؾت، ىظو ٖجها ؤؾٟغث التي النخاثج يىء وفي*/ 

 ومكا٧له اإلاجخم٘ ٣ٖلُاث صعاؾت بةج٣او زانا بٖضاصا الضٖاة بٖضاص بلى الضًن خٟٔ م٣هض جد٤ُ٣ ًدخاط ، 
ت ٣ىلهم ٢لىبهم بلى الصخُدت اإلاضازل ومٗٞغ . مجها ٌٗانىون التي اإلاكا٧ل إلاسخل٠ ؤلاؾالمي الٗالط وبُاو ، ٖو

 ت اإلاناهج بنالح ب٣ُه ، بضًنه اإلاؿلم ٣ًٟه بما والخٗلُمُت التربٍى  الهجماث ؤمام الى٢ٝى ٖلى و٢اصعا بُٗضا ٍو

ت  .الخنهحًر

 ُخه اإلاجخم٘ جغبُت  اإلاخٗل٣ت ألامىعن مسخل٠ خى٫ن اإلاؿاظض ظمُ٘ في الضعوؽ بة٢امت الخىظُه زال٫ من وطل٪ وجٖى
 . للٗلماء ٖلحها اإلاباقغ ؤلاقغاٝ مهمت وحؿنض ، ؤلاؾالمي بالضًن

 الم وؾاثل صوعن جُٟٗل الم وؾاثل ،ألو الضًجي ؤلٖا  جبشه ما زال٫ من الُىم قباب من ٦شحر ز٣اٞت حك٩ل ؤنبدذ ؤلٖا
اث بغامج من . ومىيٖى

 ت اإلاهالر ب٣ُت جُٟٗل  ٞم٘ ج٩املُت ألجها الضًن خٟٔ م٣هض لخد٤ُ٣( اإلاا٫ ، النؿل ، ال٣ٗل ، النٟـ) الًغوٍع

اث ٣ٞضاجها من ؤلاؾالمُت اإلاجخمٗاث ٞحها جخسبِ التي اإلاكا٧ل . اإلا٣هض بهظا ؤلازال٫ بلى ؤصي الضًن إلا٣هض اإلا٨ملت للًغوٍع

                                                           
 (.1983) 112أحمد بن عبد الحلٌم ابن تٌمٌة ، السٌاسة الشرعٌة فً إصالح الراعً والرعٌة  1
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 ٖلى هللا ونلى البضء، في ٦ما الخخام في وظل ٖؼ هللا وؤخمض البدض، ىظا في بلحها جىنلذ التي والخىنُاث النخاثج ؤىم ىظو*

لى مدمض نبِنا . ٦شحرا حؿلُما وؾلم وصخبه آله ٖو

:  واإلاشاحْ اإلافادس كائمت

 م اللشآن . ٖانم ٖن خٟو بغواًت: الىٍش

(: هخب)

 صاع ، بحروث صعاػ، هللا ٖبض مدمض صعاػ، هللا ٖبض:  جد٤ُ٣ ، اإلاىا٣ٞاث ، الكاَني بسخا١ ؤبى اللخمي مىسخى بن ببغاىُم (1)
 ( .نكغ ؾنت صوون) الٗلمُت ال٨خب

ا ؤبى (2)  صاع واإلاُُعي، الؿب٩ي ج٨ملت مٗها ٧املت َبٗت ، اإلاهظب قغح اإلاجمٕى ، النىوي قٝغ بن ًدحى الضًن مدحي ػ٦ٍغ

 (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص ،ال٨ٟغ

 صاع ، بحروث ، الباقي ٖبض ٞااص مدمض:  جد٤ُ٣ ، مؿلم صخُذ ، النِؿابىعي ال٣كحرين الدجاط بن مؿلم الخؿحو ؤبي (3)

 (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص ، الٗغبي الترار بخُاء

 الؿىص، ُٖىون باؾل مدمض: جد٤ُ٣ البالٚت، ؤؾاؽ ، الؼمسكغين ؤخمض بن ٖمغ بن مدمىص هللا ظاع ال٣اؾم ؤبي (4)

(. م 1419، 1998) الٗلمُت ال٨خب صاع ، بحروث ، ألاولى الُبٗت

 جد٤ُ٣ ،[  البساعين صخُذ] اإلاسخهغ الصخُذ الجام٘ ، البساعين بغوػبه بن ببغاىُم بن بؾماُٖل بن مدمض هللا ٖبض ؤبي (5)

 (.1987  –1407) ٦شحر ابن صاع ، بحروث ، الشالشت الُبٗت ، البٛا صًب مهُٟى: 

 بخؿاو ، قا٦غ مدمض ؤخمض: جد٤ُ٣ ، ألاخ٩ام ؤنى٫ن في ؤلاخ٩ام ، خؼم بن ؾُٗض بن ٖلي بن ؤخمض بن ٖلي مدمض ؤبي (6)
 (.نكغ ؾنت صوون) الجضًضة آلاٞا١ صاع ، بحروث ، ٖباؽ

 :  جُمُت ابن الخلُم ٖبض بن ؤخمض (7)

اء صاع ، الشالشت الُبٗت ، الجؼاع ٖامغ  -الباػ ؤنىعن:  اإلاد٤٣ ، الٟخاوين مجمٕى -  (.م2005/  ىـ 1426) ، الٞى

ُت الؿُاؾت - ُت الغاعي بنالح في الكٖغ  آلاٞا١ صاع ، بحروث ، ألاولى الُبٗت ، الٗغبي الترار بخُاء لجنت:  جد٤ُ٣ ، والٖغ

 (.1983-1403) الجضًضة

ض ؤبي ابن عؾالت ٖلى الضواني الٟىا٦ه النٟغاوي، ؾالم بن ٚنُم بن ؤخمض (8)  م٨خبت ٞغخاث، عيا:  اإلاد٤٣  ال٣حرواني، ٍػ

 (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص ، الضًنُت الش٣اٞت

ت ، الخىلي مدمىص ؤخمض (9) اث من ، الىيعي وال٣انىون ؤلاؾالمي ال٣ٟه بحو الخ٤ نٍٓغ  الُبٗت ،(3) ؤلاؾالمي ال٣ٟه نٍٓغ

 (.2003 -1423) الؿالم صاع ، ال٣اىغة ، ألاولى

خا ، منهىعن ببغاىُم بسخا١ (10) ت ال٣ىانحو في وجُب٣ُاتهما والخ٤ ال٣انىون نٍٓغ  ، الجؼاثغ ، الشامنت الُبٗت ، الجؼاثٍغ
اث صًىاو  (.2005) الجامُٗت اإلاُبٖى

 ال٣اىغة مغ٦ؼ ؤلانؿاو، لخ٣ى١ن ألاؾاؾُت اإلاىاز٤ُ ٚضا ولِـ آلاو خ٣ى٢نا ؾُٗض، الؿُض مدمض ، خؿن الضًن بهي (11)
 (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص ، ؤلانؿاو خ٣ى١ن لضعاؾاث



 2016  حىان  1الّذد  –الذساظاث اإلالاسهتمجلت حُل  -مشهض حُل البحث الّلمي 

 
 

 

 

P
ag

e

9
9

 

 99 

 صاع  ، الخمُض ٖبض الضًن مدحي مدمض:  جد٤ُ٣ ، صاوص ؤبي ؾجو ، ألاػصي السجؿخاني صاوص ؤبى ألاقٗض بن ؾلُماو (12)

 (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص ، ال٨ٟغ

 ألاخاصًض من ٦شحر بُاو في الخؿنت اإلا٣انض ، السخاوين مدمض بن الغخمن ٖبض بن مدمض الخحر ؤبى الضًن قمـ (13)

 (.م1985 -ىـ 1405)  الٗغبي ال٨خاب صاع ، بحروث ، ألاولى الُبٗت ، الخكذ ٖشماو مدمض:  اإلاد٤٣ ، ألالؿنت ٖلى اإلاكتهغة

 ، ألاولى الُبٗت ، اإلاِـ الضًن مخي زلُل: جد٤ُ٣ ، اإلابؿٍى ، الؿغزسخي ؾهل ؤبي بن مدمض ب٨غ ؤبى الضًن قمـ (14)

 (.م2000 ىـ1421) ال٨ٟغ صاع ، بحروث

م ٖبض (15) ضاو ال٨ٍغ ٗت لضعاؾت اإلاضزل ، ٍػ  الغؾالت ماؾؿت بحروث، ، ٖكغ الغابٗت الُبٗت ؤلاؾالمُت، الكَغ

(1417، 1996 م.) 

بض اإلادؿن ٖبض بن هللا ٖبض: جد٤ُ٣ ، اإلاٛجي ، اإلا٣ضسخي ٢ضامت بن ؤخمض بن هللا ٖبض (16)  ،صاع الٍغاى الخلى، الٟخاح ٖو
 (.نكغ ؾنت صوون) ، صٍ ال٨خب، ٖالم

 ال٨خاب صاع ، بحروث ، الشانُت الُبٗت ، الكغاج٘ جغجِب في  الهناج٘ بضاج٘ ، ال٩اؾاني مؿٗىص بن ب٨غ ؤبي الضًن ٖالء (17)
 (.1974-1394) الٗغبي

ٟاث ٦خاب ، الجغظاني الكٍغ٠ مدمض بن ٖلي (18)  (.م1985)  لبناو م٨خبت:  بحروث ، الخٍٗغ

 :الخىنسخي ٖاقىعن بن الُاىغ مدمض بن مدمض بن الُاىغ مدمض (19)

غ - غ الخدٍغ غ» والخنٍى غ الؿضًض اإلاٗجى جدٍغ  الخىنؿُت الضاع ، جىنـ ،« اإلاجُض ال٨خاب جٟؿحر من الجضًض ال٣ٗل وجنٍى

 (.ىـ 1984) للنكغ

ٗت م٣انض -  -1421) النٟاجـ صاع ، ألاعصو ، الشانُت الُبٗت ، اإلاِؿاوين الُاىغ مدمض:  ،جد٤ُ٣ ؤلاؾالمُت الكَغ
2001.) 

: جد٤ُ٣ الٗاإلاحو، عب ٖن اإلاى٢ٗحو بٖالم ، الجىػٍت ال٣ُم بابن الكهحر الضمك٣ي ؤًىب بن ب٨غ ؤبي بن مدمض (20)
(.  1423) ، الجىػي ابن صاع ، الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت ، ألاولى الُبٗت خؿن، آ٫ مكهىعن

 (.نكغ ؾنت صوون) ، ٍ.ص ، الٗلم ٦خاب ، الٗشُمحو نالر بن مدمض (21)

 :  الٛؼالي خامض ؤبى مدمض بن مدمض بن مدمض (22)

 (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص ، للُباٖت اإلانىعة اإلاضًنت قغ٦ت ، خاٞٔ ػىحر بن خمؼة: جد٤ُ٣ ألانى٫، ٖلم من اإلاؿخهٟى -

ت صاع ، بحروث ، الضًن ٖلىم بخُاء -  (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص ، اإلاٗٞغ

 (.نكغ ؾنت صوون) ناصع صاع: بحروث ، ألاولى الُبٗت الٗغب، لؿاو ، منٓىعن بن م٨غم بن مدمض (23)

ض بن مدمض (24)  ال٨ٟغ صاع:  بحروث ، الباقي ٖبض ٞااص مدمض:  جد٤ُ٣ ، ماظه ابن ؾجو ، ماظه بـابن الكهحر ال٣ؼوٍجي ًٍؼ
 (.نكغ ؾنت صوون) ،

 (.نكغ ؾنت صوون) ، صٍ الٗغبي، ال٨خاب صاع اإلادُِ، ال٣امىؽ ، ؤباصي الٟحروػن الضًن مجض ٣ٌٗىب بن مدمض (25)
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ي عمًاو ؾُٗض مدمض (26)  :  البَى

ت -  -1413) ال٨ٟغ، صاع ، صمك٤ ، اإلاٗانغ ال٨ٟغ صاع ، بحروث ، ألاولى الُبٗت ، هللا ٖبىصًت ْل في ؤلانؿاو خٍغ
1992.) 

- ِ ٗت في اإلاهلخت يىاب  اإلاخدضة الضاع: ؾىعٍا الغؾالت، ماؾؿت: بحروث ، عخاب م٨خبت: الجؼاثغ ؤلاؾالمُت، الكَغ
 (.نكغ ؾنت صوون) ، صٍ ، والنكغ للُباٖت

 ؤلاؾالم، مى٢٘ ، الترمظي ظام٘ بكغح ألاخىطي جدٟت ، الٗال ؤبى اإلاباع٦ٟىعي الغخُم ٖبض بن الغخمن ٖبض مدمض (27)
 (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص

ش لضعاؾت ممهضة بدىر الضًن ، صعاػ هللا ٖبض مدمض (28)  (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص ، ال٣لم صاع ، ألاصًاو جاٍع

 ، الهالخحو ٍعاى لُغ١ن الٟالخحو صلُل الكاٞعي، الهض٣ًي الب٨غين ببغاىُم بن ٖالو بن مدمض بن ٖلي مدمض (29)
 (.نكغ ؾنت صوون) ٍ.ص

ذ ، الشانُت الُبٗت ىاللي، ٖلي: جد٤ُ٣ ال٣امىؽ، ظىاىغ من الٗغوؽ جاط ، الؼبُضي الخؿُجي مغجطخى مدمض (30)  ال٩ٍى
ذ خ٩ىمت مُبٗت ، (. م 1407، 1987) ال٩ٍى

(. 1992) للمالًحو الٗلم صاع ، بحروث ، الؿابٗت الُبٗت ، الغاثض ،  ظبراو مؿٗىص (31)

( : واجفاكُاث وزائم) 

 ٣ٖضو بلي صٖا مٟىيحو ماجمغ 1954 ؾبخمبر/ؤًلى٫ن 28 في اٖخمضىا ،(1954 ؾنت) الالظئحو بىي٘ الخانت الاجٟا٢ُت (1)
ل 26 في اإلااعر( 17-ص) ؤل٠ 526 ب٣غاعو والاظخماعي الا٢خهاصي اإلاجلـ ش 1954 ؤبٍغ ٣ا ،1960 ًىنُه 6: النٟاط بضء ،جاٍع  ألخ٩ام ٞو

 .  39 اإلااصة

 اإلاخدضة ألامم إلانٓمت الٗام اإلااجمغ اٖخمضىا ،( 1960 ؾنت) الخٗلُم مجا٫ في الخمُحز بم٩اٞدت اإلاخٗل٣ت الاجٟا٢ُت (2)
٣ا1962 ماًى/ؤًاع 22: النٟاط بضء اٍعشث ٖكغة، الخاصًت صوعجه ،في1960 صٌؿمبر/ألاو٫ن ٧انىون 14 في ، والش٣اٞت والٗلم للتربُت  ،ٞو

 .14 اإلااصة ألخ٩ام

 اٖخمض ،( 1981) اإلاٗخ٣ض ؤو الضًن ؤؾاؽ ٖلى ال٣اثم والخمُحز الخٗهب ؤق٩ا٫ ظمُ٘ إلادى اإلاخدضة ألامم بٖالو (3)

 .25/11/1981 ،36/55 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت ٢غاع بمىظب اإلاؤل ٖلى ونكغ

الو ىى ،"واإلاىاَن ؤلانؿاو خ٣ى١ن بٖالو (4)  ،21 ،20 ؤًام ظلؿاتها في الٟغنؿُت الخإؾِؿُت الجمُٗت ؤنضعجه الظي ؤلٖا
 و٢بل الٟغنؿُت الشىعة بٗض ال٣ضًم النٓام م٘ ٢ُُٗت بٖالو في الن٣اقاث من قهٍغن بٗض 1789 ؤٚؿُـ/آب 26و ،24 ،23

ٗخبر اإلال٨ُت، ؾ٣ٍى ٗغَّٝ ألاؾاؾُت الٟغنؿُت الشىعة وزاث٤ من خ٣ى١ن وز٣ُت َو
ُث
 .لؤلمت والجماُٖت الٟغصًت الخ٣ى١ن ٞحها وح

غى اٖخمض ،(1966 لؿنت) والش٣اُٞت والاظخماُٖت الا٢خهاصًت بالخ٣ى١ن الخام الضولي الٗهض (5)  والخهض٤ً للخى٢ُ٘ ٖو

ش ، 1966 صٌؿمبر 16 في اإلااعر( 21 -ص) ؤل٠ 2200 الٗامت الجمُٗت ب٣غاع والانًمام  للماصة َب٣ا ،1976 ًناًغ 3: النٟاط بضء جاٍع
27. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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غى اٖخمض ،(  1966 ؾنت) والؿُاؾُت اإلاضنُت للخ٣ى١ن الضولي الٗهض (6)  ٢غاع بمىظب والانًمام والخهض٤ً للخى٢ُ٘ ٖو

ش ،16/12/1966 ،(21-ص) ؤل٠ 2200 اإلاخدضة لؤلمم الٗامت الجمُٗت  .23/3/1976: النٟاط بضء جاٍع

الو مكغوٕ (7)  (. 1994 لؿنت) ألانلُحو الؿ٩او بد٣ى١ن الخام ؤلٖا

 ( .4/11/1950: عوما) ؤلانؿاو، لخ٣ى١ن ألاوعوبُت الاجٟا٢ُت ، ألاوعوبُت الضو٫ن منٓمت (8)

 (.23/5/2004:جىنـ) ؤلانؿاو، لخ٣ى١ن الٗغبي اإلاُشا١ ، الٗغبُت الضو٫ن منٓمت (9)

 (.1990 ؤٚؿُـ5ال٣اىغة،) ؤلاؾالم، في ؤلانؿاو خ٣ى١ن خى٫ن ال٣اىغة بٖالو ، ؤلاؾالمي اإلااجمغ منٓمت (10)

(: ودوسٍاث دساظاث) 

 الٗامت الغثاؾت ، الؿٗىصًت ، 49 ، ألاو٫ن الٗضص ، ؤلاظالمُت البحىر مجلت  ، والخضًن الضًن ، الظىني خؿحو مدمض (1)
 ( .ىـ1395) ، وؤلاعقاص والضٖىة وؤلاٞخاء الٗلمُت البدىر إلصاعاث

همه مٟهىمه: الكغعي النو ،الًٟلي الهاصي ٖبض (2)  م1999)  والٗكغوو الشالض الٗضص ، ؤلال٨ترونُت ال٩لمت مجلت ، ٞو

 ( :  ىـ1420 ـ

http://www.kalema.net/v1/?rpt=319&art. 

ت الؼخُلي، مدمض  (3) ٗت في الضًنُت الخٍغ  ال٣ٟه إلاجم٘(19) اإلااجمغ ،ؤبدار ويىابُها ؤبٗاصىا ؤلاؾالمُت الكَغ
ل 30-26) اإلاىا٤ٞ( ىـ1430 ألاولى ظماصي 5-1) من الٟترة في ؤ٢ُم والظي ؤلاؾالمي، اإلااجمغ إلانٓمت الخاب٘ ؤلاؾالمي (. م2009 ؤبٍغ

 .اإلاخدضة الٗغبُت ؤلاماعاث بضولت الكاع٢ت بةماعة

 (:ئلىتروهُت مىاكْ)

ت صعاسخي صلُل منِؿىجا، ظامٗت (1)  :  اإلاى٢٘ ، اإلاٗخ٣ض ؤو الضًن خٍغ

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html (نكغ ؾنت صوون.) 

(2) ٘  : الُبُُٗت الخ٣ى١ن و...الىاظب و الخ٤ ، بؿ٨غة َلبت منخضًاث مى٢

http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15838.0 ، (2010.) 

اث ٖن الضٞإ لجاو مىكْ ، اإلاترابىت والخلىق  ؤلاوعان لخلىق  الذولي اللاهىن  ، ٞغخاث نىعن مدمض (3)  الخٍغ

 : ؾىعٍا ٞـي ؤلانؿاو وخ٣ى١ن الضًم٣غاَُت

http://cdf-sy.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=978:2011-11-23-02-37-24&catid=11:2010-07-06-
15-21-27&Itemid=12  ، (2011.)     

 

 

 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Tree&NodeID=2&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?View=Tree&NodeID=2&PageNo=1&BookID=2
http://www.kalema.net/v1/?wri&cv=14
http://www.kalema.net/v1/?rpt=35&list
http://www.kalema.net/v1/?rpt=35&list
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/SGreligion.html
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15838.msg45969#msg45969
http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=15838.0
http://cdf-sy.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=978:2011-11-23-02-37-24&catid=11:2010-07-06-15-21-27&Itemid=12
http://cdf-sy.org/content/index.php?option=com_content&view=article&id=978:2011-11-23-02-37-24&catid=11:2010-07-06-15-21-27&Itemid=12
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الخىلُي غير اإلاالي لئلففاح ًِ اإلاعإولُت الاحخماُِت للؽشواث 

. ، الجضائش01حامّت ظىُف / فخحي خً:أ

 

 

اإلالخق 

 في للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن ؤلاٞهاح ٖلى مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث جإزحر وج٣ُُم لخدضًض الضعاؾت ىظو تهضٝ      
 بلى البدذ اإلاالي الجانب من الخن٣ُِ بٗملُت الانخ٣ا٫ في اإلاجخمعي الخن٣ُِ و٧االث نجخذ ؤًن والنكاٍ، الدكُٛل وي٘

 الاؾدشماع ٖلى اإلاؿاولحو اإلاؿدشمٍغن مؿاٖضة زال٫ من الكغ٧اث، وخى٦مت الاظخماُٖت البُئُت، باإلاجاالث مخٗل٣ت ظىانب
 ٣ِٞ، اإلاالي ؤصائها ٖن باإلٞهاح الا٦خٟاء ٖضم ٖلى الا٢خهاصًت اإلااؾؿاث خٟؼ مما اظخماُٖا، مؿاولُت ألا٦ثر الكغ٧اث في

 .اإلاهالر ؤصخاب ججاو وقٟاُٞت ويىخا ؤ٦ثر لخهبذ والبُئُت، الاظخماُٖت ال٣ًاًا في ؤصائها ٖن باإلٞهاح ؤًًا ج٣ىم بل

 .اإلافالح أصخاب الاففاح، الاحخماُِت، اإلاعإولُت مالي، غير الخىلُي وواالث :اإلافخاحُت اليلماث -

 

Résumé: 

  Cette étude vise à identifier et à évaluer l'impact les agences de notation non-financière 

sur la communication de la responsabilité sociale des entreprises dans le mode de 

fonctionnement et l'activité, les agences de notation non-financière qui réussit à transformer la 

processus de notation  d’un ‘aspect purement financier, vers les aspects conceptuels liés les 

domaines sociaux et environnementaux, de gouvernance d'entreprise,  à travers  Aider les 

investisseurs à choisir les entreprises les plus socialement responsables , et encourager les 

entreprises économiques de ne sont pas limités aux communications de la performance 

financière seulement,  Mais aussi la communications de la performance sociale et 

environnementale pour devenir plus visible et transparent pour les parties prenantes. 

-Mots clés : les agences de notation non-financière, la responsabilité sociale des entreprises, 

Communication non-financière, les parties prenante . 

 

  جمهُذ

 اإلاخٗل٣ت اإلاالي الخن٣ُِ و٧االث ٖن الهاصعة جهنُٟاث مباقغة الظىن بلى ًدباصع الخن٣ُِ إلاىيٕى الخُغ١ن ٖنض
غ بخ٣ُُم  ال الؿُا١ ىظا في ل٨ن للكغ٧اث، اإلاالُت والؿالمت الصخت ماقغاث اإلاخًمن اإلاداؾني والاٞهاح اإلاالُت الخ٣اٍع
 ٖملها اإلاغجبِ والبُئي الاظخماعي الُاب٘ طاث الى٧االث ٖن الهاصعة والخهنُٟاث الخهنُٟاث ىظو بحو الخلِ ًنبػي

. اإلاجخمعي الخن٣ُِ و٧االث ؤو مالُت ٚحر الخن٣ُِ بـى٧االث حٗٝغ والتي للكغ٧اث، الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن باإلٞهاح

                                                           
 1جامعة سطيفيف الفضاء األورو مغاريب، واالستثمار  أستاذ وطالب دكتوراه بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، وباحث يف خمرب الشراكة  .

(fathi.khene10@gmail.Com) 
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٣ا حٗمل للكغ٧اث جن٣ُِ و٧االث اإلاؿخضامت الخنمُت مُضاو في بغػث ؤًن  وجدضص والبُئُت، الاظخماُٖت للمٗاًحر ٞو
اث ؤؾاؾها ٖلى  ٖن الاٞهاح زال٫ من اإلاؿخضامت، الخنمُت منٓىعن من الكغ٧اث إلاسخل٠ الاظخماُٖت اإلاؿاولُت مؿخٍى

: للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت

 للؽشواث؟ الاحخماُِت اإلاعإولُت ًِ الاففاح ِلى مالُت غير الخىلُي وواالث جأزير هى فما        

 وي٘ في للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن ؤلاٞهاح ٖلى مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث ؤزغ لخدضًض بدضا٫ ىظا حهضٝ        
: الخالُت اإلاداوعن زال٫ من وطل٪ ، والنكاٍ الدكُٛل

ٌ  اإلاحىس    .اإلافاهُمي ؤلاواس الخىلُي، ووواالث للؽشواث الاحخماُِت اإلاعإولُت ًِ الاففاح:  ألاو
 .والخىىس  اليؽأة مالي، غير الخىلُي: الثاوي اإلاحىس  
 .مالي غير الخىلُي وواالث ِمل مىهجُت و هُفُت: الثالث اإلاحىس  
 .للؽشواث الاحخماُِت اإلاعإولُت ِلى الاففاح ِلى مالي غير الخىلُي أزش: الشابْ اإلاحىس  
 

ٌ  اإلاحىس   . اإلافاهُمي الاواس الخىلُي، ووواالث للؽشواث الاحخماُِت اإلاعإولُت ًِ الاففاح:  ألاو

 في الناقُت واإلااؾؿاث الكغ٧اث مسخل٠ ٖن الناججت البُئُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت اإلاك٨الث جٟا٢م بٗض
اث بغػث الٗالم، صو٫ن مسخل٠  جصخُذ و مؿاولُاتها جدمل و التزاماتها مىاظهت ألظل الكغ٧اث ىظو جضٞ٘ ٦بحرة يَٛى

ها البِئت، و للمجخم٘ نٓغتها من وحٛحر جىظهاتها، ِم
 لبروػن مهض ما وىظا واإلاجخم٘، البِئت زضمت في بها اإلاناٍ الضوعن جىلي ٖلى وخثّن

 .للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت مٟهىم ٖلى جغج٨ؼ ظضًضة ز٣اٞت

 للؽشواث الاحخماُِت اإلاعإولُت مفهىم: أوال

 ل٨ن وؤٞغاصو، و٢ُاٖاجه ماؾؿاجه ب٩ل اإلاجخم٘ م٩ىناث ظمُ٘ حٗجي مؿإلت هي الاظخماُٖت اإلاؿاولُت بضء، طي باصت
 ٢ُإ ىى الاظخماُٖت، باإلاؿاولُت الالتزام في ال٨شحر مجها ًخى٢٘ التي ال٣ُاٖاث ؤىم ؤو ٌٗخبر الكإو ىظا في الباخشحو ؤ٦ثر

 بل الا٢خهاصًت، ؤىضاٞها ًسضم بما لها اإلاخاخت اإلاىاعص اؾخٛال٫ في ٣ًخهغ ال ٞضوعىا الا٢خهاصًت، واإلااؾؿاث الكغ٧اث
 للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت( Drucker-1954) ٖٝغ ٣ٞض ُٞه، وجإزحرىا اإلاجخمعي مدُُها ندى مؿاولُتها لِكمل ًخٗضاو

 "ُٞه حٗمل التي اإلاجخم٘ ججاو والكغ٧اث اإلانٓماث وواظباث التزاماث" بإجها
 

تها ٦ما   الخًغاء الىز٣ُت في ألاوعوبُت اللجنت ٖٞغ
 ؤصخاب م٘ جٟاٖلها وفي ؤٖمالها في وبُئُت اظخماُٖت اٖخباعاث بخًمحو بم٣خًاو الكغ٧اث ج٣ىم مٟهىم" بإجها 2001 ؾنت

.َىعي ندى ٖلى اإلاهالر
 

 ندى ٖلى ؤنكُتها بةصاعة والكغ٧اث اإلااؾؿاث التزام" هي للكغ٧اث الاظخماُٖت ٞاإلاؿاولُت  
". وبُئُا اظخماُٖا مؿاو٫

                                                           
 االجتماعية املسؤولية االجتماعية للشركات، مواطنة الشركات، الشركات األخالقية، احلوكمة اجليدة للشركات، كلها مصطلحات تدل على مفهوم املسؤولية 
راسة تطبيقية لعينة من املصارف األردنية، جملة وقائع د: طاهر الغاليب وصاحل العامري، املسؤولية االجتماعية ملنظمات األعمال وشفافية نظام املعلومات 1

 .216:، األردن، ص 2002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
 أصحاب املصاحل هم جمموعة األفراد واجملموعات واملؤسسات اليت تؤثر وتتأثر باألفعال اليت تتخذها املؤسسة. 
الواقع :، امللتقى الدويل األول حول العالقة البيئية بالتنمية (ايكيا)حالة شركة : وهيبة مقدم، جتربة السويد يف جمال املسؤولية االجتماعية للشركات  2

 .5:، جيجل، اجلزائر، ص2015والتحديات، أفريل 
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 ؤلانؿاو، خ٣ى١ن ٞاخترام: لها الا٢خهاصي باألصاء ٣ِٞ جخٗل٤ ال ٢ًاًا خالُا واإلااؾؿاث الكغ٧اث جىاظه خُض
ت، اإلاىاعص بصاعة وظىصة  ُٞه، الناقُت مدُُها ججاو للكغ٦ت التزاماث ٧لها البِئت، وخماًت الٗمالء، مهالر واخترام البكٍغ

.ألاؾىا١ في وظاطبُتها وؾمٗتها، نمىىا،: من زٌٟ الى طل٪ ًاصي ؤو ًم٨ن الكغ٦ت، بها جٟي لم بو والتي
 

 

 ًجٗل مما ؤًٞل، بك٩ل اإلاجخم٘ في نٟؿها جضمج بظل٪ ٞهي الاظخماُٖت، اإلاؿاولُت بغامج جدبجى ٖنضما ٞالكغ٧اث
 ؤنكُت مسخل٠ م٘ جٟاٖله زال٫ من ج٣ضمها في عثِسخي ومؿاىما نمىىا، في الكغ٧اث لهظو الاو٫ن الضاٖم الى ًخدى٫ن اإلاجخم٘

. الكغ٧اث ىظو

 :للؽشواث الاحخماُِت للمعإولُت الاظالمُت الخلفُت 

٘ في وعص ما م٘ جخٗاعى ال ؤجها نجض اإلاسخلٟت الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ؤبٗاص في النٓغ ٖنض     ٢غآني نو من ؤلاؾالمي الدكَغ
ً: حٗالى ل٣ىله مَت

َت
َُت  ﴿ف ىَّ

َت
ى

َت
  ج

ً
را يْي

َت
ُهىَت  خ

َت
رٌر  ف يْي

َت
هُ  خ

َّ
 :ؾلم و ٖلُه هللا نلى ٢ا٫ قٍغ٠ نبىين خضًض ؤو( 184 آلاًت: البلشة ظىسة)  ﴾ ل

 واإلاهلخت الٗامت اإلاهلخت بحو للمىاءمت ؤلاؾالم ؤؾـ طل٪، الى بياٞت ،(ماحت ابً سواه)  للىاط﴾ أهفّهم الىاط خير﴿
 ٞاإلاهلخت  ،(داود وأبى احمذ سواه( )والىاس الىؤل و اإلااء زالزت في ؼشواء اإلاعلمىن ): وؾلم ٖلُه هللا نلى ٢ا٫ الخانت،
خحو، بحو ًىاػون ٞاإلؾالم الٗامت، واإلاهلخت جدنا٢ٌ وال جسخل٠ ال الاؾالم في الخانت  في والخهإع الخهاصم ٌصج٘ وال الجٖز
 .اإلاهالر

٘ ًخى٠٢ لم طل٪، ٖلى ٖالوة   ٦ُُٟت نٓم وبنما الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ؤصاء ٖلى والخض ألامغ خض ٖنض ؤلاؾالمي الدكَغ
٣ه الؼ٧اة ٣ٞه في ىظا ًخطر بض٢ت، مدضصة آلُاث في ألاصاء ىظا  م٘ والؿماخت وؤلاخؿاو للٗما٫ الىاظبت والخ٣ى١ن الى٠٢ ٞو

.اإلاالُت للمٗامالث الغقُضة ألاخ٩ام من طل٪ وندى واإلاىعصًن الٗمالء
 

  

: للؽشواث الاحخماُِت اإلاعإولُت ًِ الاففاح: زاهُا

 ٖن اإلاهلخت ؤصخاب بةٖالم الكغ٦ت ج٣ىم بمىظبها التي الىؾُلت ىى الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن ؤلاٞهاح
اء في وعٚبتها الخ٣ُ٣ي، ٖؼمها ٖن مباقغ بك٩ل حٗبر ًجٗلها ما وىى اإلاجخمُٗت، اإلاًامحو طاث اإلاسخلٟت نكاَاتها  الٞى
. اإلاسخلٟت اإلاجخمُٗت بالتزاماتها

 اإلاخٗل٣ت اإلااؾؿت ؤٖما٫ ٖن ؤلاٞهاح" في للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت جخمشل(  Epstein Others) ٞدؿب 
 ؤلاصاعين بالتزام للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت جخجؿض خُض ،"اإلاجخم٘ في جإزحرىا ؤو ؤصائها ناخُت من الاظخماُٖت باألنكُت

غ في مىز٤ ،ٖام بك٩ل ألصائها اإلاؿخمغ الخدؿحو بهضٝ وطل٪ بالتزاماتها، اًٟائها مضي ٖن الكغ٦ت ُٞه جٟصر ج٣ٍغ
 

 حٗخبر ؤًن 

                                                           
1
 l'agence de notation extra-financière vigeo. Qu'est-ce que la RSE ? Disponible sur le lien: 

http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr/312-2-1-qu-est-ce-que-la-rse 2 االقتصاد اإلسالمي ، الواقع ورهانات املستقبل، فيفري : وهيبة مقدم، املسؤولية االجتماعية للشركات من منظور االقتصاد اإلسالمي، امللتقى الدويل األول
 .21:،غرداية، ص2011

 تدامة، وتقارير االستدامة كلها مصطلحات مستخدمة االفصاح عن املسؤولية االجتماعية، احملاسبة االجتماعية واملساءلة، وقياس األداء االجتماعي واالس
 .لوصف القياس واإلفصاح عن اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية للمؤسسة أو الشركة

3
 l'agence de notation extra-financière vigeo. Op.cit. Disponible sur le lien: 

http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr/312-2-1-qu-est-ce-que-la-rse 

http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr/312-2-1-qu-est-ce-que-la-rse
http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/fr/312-2-1-qu-est-ce-que-la-rse
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غ ىظو  ظهت من والكغ٦ت اإلاهلخت ؤصخاب وبحو ظهت، من بُجهم ُٞما اإلاهلخت ؤصخاب بحو للخىانل ٢ناة بمشابت الخ٣اٍع
غاٝ ىظو ٧ل ججم٘ خُض ؤزغي،  .مخ٣اَٗت مهالر و مكتر٦ت مىايُ٘ ألَا

غ جسخل٠ وال غ باقي ٖن بٖضاصو زُىاث في الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ج٣اٍع  صوعي، بك٩ل الكغ٧اث جهضعىا التي الخ٣اٍع
غ غ ىى الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٞخ٣ٍغ ا، الكغ٦ت ٖن ًهضع الظي الخ٣ٍغ غ ٦ؿاثغ ؾنٍى  الؿنت جهاًت في جهضع التي اإلاالُت الخ٣اٍع
 ٧اٞت جىز٤ُ و ٖغى بلى وحهضٝ للكغ٦ت، البُئي و الاظخماعي ألاصاء ج٣ِـ التي اإلااقغاث نخاثج ٖلى ًغج٨ؼ ؤنه ٚحر اإلاالُت،

.ج٣ُُمها و الاظخماُٖت اإلاؿاولُت مجا٫ في الكغ٦ت بها ج٣ىم التي البرامج
 

 من ؤنناٝ ؾب٘( Epstein Others)خضص و٢ض 
غ غ( 1: )وهي الكغ٧اث ٖن جهضع التي الخ٣اٍع غ( 2) الضازلُت؛ الخ٣اٍع غ( 3) الخاعظُت؛ الخ٣اٍع غ( 4) الىنُٟت؛ الخ٣اٍع  الخ٣اٍع

غ( 5) ال٨مُت؛ غ( 6) الن٣ضًت؛ الخ٣اٍع غ( 7)و الجؼثُت؛ الاظخماُٖت اإلاداؾبت ج٣اٍع .الكاملت الاظخماُٖت اإلاداؾبت ج٣اٍع
 

  

غ ىظو في لخ٣ُُم الخاظت ل٨ن حر من والخد٤٣ الكغ٧اث مسخل٠ ٖن الهاصعة الخ٣اٍع  ألصخاب مُٟضة مٗلىماث جٞى
 اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا في بالبدض تهخم مؿخ٣لت ىُئاث بنكاء طل٪ اؾخضعى والبُئُت، الاظخماُٖت ال٣ًاًا في زانت اإلاهالر

. الخن٣ُِ بى٧االث جضعى والتي الكغ٧اث، إلاسخل٠ والبُئُت الاظخماُٖت بالجىانب

: الخىلُي وواالث وهذف مفهىم: زالثا

 زال٫ من مالُت، ٖملُت ؤي ؤو صولت ؤو قغ٦ت خؿاباث جدلُل في مخسههت زانت منٓمت هي الخن٣ُِ و٧الت 
:  عثِؿُحو ظانبحو في اإلاخمشلت بالتزاماتها، الامخشا٫ ٖلى ال٨ُاناث ىظو ٢ضعة خى٫ن منكىعاتها ٞدو

 البُئُت، الاظخماُٖت، الجىانب ؤي مالُت، ٚحر الجىانب جدلُل في ًخمشل:  خضًض آلازغ و اإلاالُت باإلاٗاًحر  حهخم ج٣لُضي ؤولهما

  .ال٨ُاناث لهظو الغقُضة الخى٦مت ؤو/و ألازال٢ُت،

: اإلاالي غير والخىلُي اإلاالي الخىلُي بين الفشق : سابّا

 الجىانب في ل٨ن( the rating) اإلاالي للخن٣ُِ مدا٧اة اإلاجخمعي الخن٣ُِ ؤو (the screening)اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ ٌٗخبر 
 وطل٪ جهضعىا، التي الؿنضاث ؤو اإلااؾؿت، ٖلحها جدهل التي ال٣غوى ظىصة بترجِب اإلاالي الخن٣ُِ حهخم ؤًن اإلاالُت، ٚحر

 ٌؿخمض ال٣غى ؤو الؿنض ؤو اإلاٗغوٝ من ؤو بط اإلادضصة، آلاظا٫ في وألا٢ؿاٍ الٟىاثض ؾضاص مجا٫ في ٢ضعتها ٖلى بناءا

ش في وألا٢ؿاٍ الٟىاثض ؾضاص ٖلى ؤنضعجه التي الجهت ٢ضعة من( ٢ُمخه) ظىصجه   .اإلادضصة الخىاٍع

حر الى تهضٝ ٖملُت ٖن ٖباعة ىى اإلاالي ٞالخن٣ُِ بطو،  مالءمت مضي بكإو اإلاؿخ٣ل والخ٣ُُم اإلاٗلىماث جٞى
اء ٖلى و٢ضعتها اإلاالُت اإلااؾؿت  ال الى٢ذ، نٟـ وفي اإلاالُت، اإلانخجاث ؤو اإلاالُت ألاوعا١ ظىصة ؤو الخٗا٢ضًت، بالتزاماتها الٞى

                                                           
: سؤولية االجتماعية، متوفر على الرابطوهيبة مقدم، متطلبات اعداد تقارير املسؤولية االجتماعية للشركات، اهليئة االستشارية للشبكة السعودية للم 1

http://www.csrsa.net/index.php/2012-04-29-04-06-50/375-2012-09-03-15-18-07 
2
Marc J. Epstein. THE IDENTIFICATION , MEASUREMENT, AND REPORTING OF CORPORATE SOCIAL 

IMPACTS: PAST , PRESENT, AND FUTURE.Advances in Environmental Accounting and Management, Volume 

2, 2004.P :11. 
3
 ANNIKA CAYROL.Les agences de notation sociétales. Réseau financement alternatif. Novembre 2010.:P:1. 

، املؤمتر الدويل التنمية املستدامة والكفاءة (املسؤولية االجتماعية)التنقيط اجملتمعي كمؤشر لقياس أداء مؤسسات األعمال من الناحية االجتماعيةعمر قرية،  4
 .8:ص ،2008أفريل 8-7سطيف،  االستخدامية للموارد املتاحة،

http://www.csrsa.net/index.php/2012-04-29-04-06-50/375-2012-09-03-15-18-07
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اء ٖلى اإلااؾؿت ب٣ضعة يمانا اإلاالي الخن٣ُِ ٌٗخبر  ومؿاولت مؿخ٣لت ىُئت ٖن ٖباعة اإلاالي الخن٣ُِ ٞى٧االث  بالتزاماتها، الٞى

. اإلادلُت الجمُٗاث ؤو الكغ٧اث ؤو للضو٫ن اإلاؿخد٣ت الضًىون ؾضاص ٖضم مساَغ ج٣ُُم ٖن

٤ جنكِ( اإلاالي الخن٣ُِ و٧االث) الى٧االث ىظو  ال وهي الاظخماعي، الخن٣ُِ و٧االث ٨ٖـ ٖلى الخن٣ُِ، َلباث ٞو
خباع في جازظىا التي للخ٣ُُم الىخُضة ٞاإلاٗاًحر وجهنُٟاتها، ج٣ُُماتها في البُئُت ؤو الاظخماُٖت اإلاٗاًحر جغاعي  اإلاٗاًحر هي الٖا

 .اإلاالي اإلانٓىعن من اإلااؾؿت جىاظه التي اإلاساَغ ج٣ُُم زال٫ من اإلاالُت،

 وؤزال٢ُت، بُئُت مجخمُٗت، مٗاًحر ٖلى بناءا للماؾؿاث وجغجِب ج٣ُُم ٖن ٖباعة ىى اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ اإلا٣ابل، في
 ٖن البدض مُضاو في حكخٛل بن٨ُت ٚحر ىُئاث ألازحرة ىظو حٗخبر خُض اإلاجخمعي، الخن٣ُِ و٧االث جضعى و٧االث به ج٣ىم

  . باإلااؾؿت الخانت الاظخماُٖت اإلاٗلىماث

 .الىواالث وأهم الخىىس  اليؽأة،: مالي غلر الخىلُي: الثاوي اإلاحىس 

:  اإلاالي غير الخىلُي وؽأة: أوال

سُا،  & Fitch Ratings Moody's et Standard) مشل اإلاالُت الخن٣ُِ و٧االث هي الٓهىعن في الخن٣ُِ و٧االث ؤنىإ ؤولى جاٍع
Poor's)، الٗامت الهُئاث و الكغ٧اث من َلب ٖلى بناء ؤظغ، م٣ابل الى٧االث ىظو وحٗمل .

 ظىصة إلاضي جدلُلُت صعاؾت( John Mody) نكغ ٖنضما ،1909 ٖام في مالُا اإلااؾؿاث لخن٣ُِ الاججاو بضاًت ٧انذ   
٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث في الخضًضًت الؿ٨٪ قغ٧اث ؾنضاث ( Standard and Poor S&P) ماؾؿت طل٪ بٗض جبٗخه ألامٍغ

 الٗغى بلى جلجإ التي الهُئاث ؤٚلب ؤنبدذ بط ٞحها، واندكغث الٛغبُت ؤوعوبا بلى الخ٣نُت ىظو انخ٣لذ زم( Fitches) وماؾؿت
 التي اإلاالي، الخن٣ُِ و٧االث لها جمنده ظُض( ج٣ُُم) جن٣ُِ ٖن جبدض ،(وقغ٧اث مدلُت ظماٖاث خ٩ىمت،) لالصزاع الٗام

 من مالُا الهُئاث ج٣ُُم مُضاو في مماعؾاتها َى٫ن من الناججت اختراُٞتها بؿبب ٦بحرة مهضا٢ُت جنكغىا التي النخاثج ا٦دؿبذ
 في الاؾدشماع ل٣غاع اجساطىم ٖنض ألاىمُت من ٦بحرة بضعظت الخن٣ُِ ىظا ًإزظوون ؤنبدىا اإلاؿدشمٍغن ؤو وندُجت ظهت،

اث جدؿم التي الؿنضاث قغاء بلى ؤمىالهم ًىظهىون ال ؤجهم نجض بط الكغ٧اث، ؾنضاث  آزظًن الخن٣ُِ، من منسًٟت بمؿخٍى

خباع بٗحو   . الى٧االث ىظو ؤٖضجه الظي الترجِب الٖا

 ؤًن اإلااضخي، ال٣غون( 1970) ؾبُٗنُاث في ْهغ ٣ٞض( corporate screening) والكغ٧اث للماؾؿاث اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ ؤما   
٣ا الكغ٧اث جهن٠ُ جم ها للمىانٟاث مؿب٤ جن٣ُِ ؤُٖى الخاعجي الخ٣ُُم ىظا وألازالقي، الاظخماعي ألاصاء إلاٗاًحر ٞو  ٖٞغ

اًت، الهباث: )مشل  خ٣ى١ن واخترام الٗمل، ْغوٝ وجغ٢ُت وألا٢لُاث، اإلاغؤة م٩انت جغ٢ُت و والبِئت، اإلاجخم٘ اججاو الالتزام والٖغ

  (. الٗما٫

ت النكاٍ ىظا نما  الخن٣ُِ ؤنٓمت ويٗذ عبدُت الٛحر اإلانٓماث من ٞال٨شحر ،(1980) الشمانِناث منخه٠ م٘ بؿٖغ
 fonds d’investissements) ألازالقي الاؾدشماع ونناص٤ً للمؿتهل٨حو بالنؿبت ال٣غاع ؤزظ ٖملُت ٖلى للمؿاٖضة بها الخانت

                                                           
سواق املالية ومتطلبات اصالحها، األكادميية للدراسات االجتماعية واالنسانية، مداين أمحد، دور وكاالت التصنيف االئتماين يف صناعة األزمات يف األ 1

 .54:، الشلف، ص2013، جوان 10العدد 
 .9:املرجع السابق،ص ،عمر قرية 2
 .8:نفس املرجع، ص 3

4
  Salma DAMAK AYADI,LA PUBLICATION DES RAPPORTS SOCIETAUX PAR LES ENTREPRISES 

FRANCAISES,THESE DOCTORAT SCIENCES DE GESTION, PARIS,2004.P:31. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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éthiques )،  ٘بضوعىم الا٢خهاصي، النٓام في الٟاٖلت الجهاث ؤخض الاظخماعي الخن٣ُِ و٧االث ؤنبدذ الشمانِناث، جهاًت وم 

  .الكغ٧اث وخى٦مت والاظخماُٖت البُئُت للجىانب اإلا٣ُم

 في( EIRIS au Royaumi-Uni et Ethibel) :الشمانِناث لجهاًت ٌٗىص( اإلاجخمعي ؤو) اإلاالي ٚحر للخن٣ُِ و٧الت ؤو٫ن ٞةنكاء
 الاؾدبٗاص ؤو الا٢هاء مٗاًحر باؾخسضام الٗنهغين الخمُحز م٩اٞدت ؤظل من نكُذ الى٧االث ىظو اإلاخدضة، واإلامل٨ت بلج٩ُا
٣ُا ظنىب م٘ ججاعة ؤ٢امذ التي ٞالكغ٧اث الٗنهغي، الٟهل مؿإلت طل٪، ومشل  الاؾدشماع سجل من اؾدبٗاصىا جم ؤٍٞغ

(registre d'investissement  .)

 الاظخماُٖت، الٟٗالُت ؤؾاؽ ٖلى للكغ٧اث ظضًضة جهنُٟاث الضو٫ن من الٗضًض قهضث ،(1990) الدؿُٗناث وفي
ن
ً
٤ الخهن٠ُ من بضال  جدضص: بًجابُت مٗاًحر بلى ٌؿدنض اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث جدبٗه الظي ٞالنهج الؿى١، من٤ُ ٞو

.نكاَها مجاالث في اإلاؿخضامت الخنمُت في حؿاىم ؤًٞل ؾُاؾاث لضحها التي الكغ٧اث
 

 

٨ُت، اإلاخدضة الىالًاث في اإلاجخمعي الخن٣ُِ نكإ ؤًن    اؾم جدذ اإلاجا٫ ىظا في مخسههت و٧الت ؤو٫ن بةنكاء ألامٍغ
(K.L.D Kinder, Lydenberg, Domini & Co)، ججاعي، ٚحر ىضٝ طاث ؤزغين و٧الت ْهغث زم عبخي، ججاعين جىظه طاث و٧الت وهي 

 1997 ؾنت بلى مجخمعي جن٣ُِ و٧الت ؤو٫ن بنكاء ُٞٗىص ٞغنؿا، في ؤما ،(on economic priorities Council) باؾم حٗٝغ
(ARESE)، بٖضاص مجا٫ في ًنكِ والظي ،1999 ؾنت في اإلااؾؿاث خى٫ن للمٗلىماث الٟغنسخي اإلاغ٦ؼ جإؾِـ طل٪ جب٘ زم 

غو ًنكغ ،بدُض CAC 40 اإلااقغ باإلااؾؿاث الخانت الاظخماُٖت الخغاثِ .ؤقهغ 06 ٧ل صوعٍت بهٟت ج٣ٍغ
 

  

 بُٖاء ؤظل من للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ج٣ُُم مىي٘ في اإلاالي، ٚحر الخن٣ُِ و٧االث وي٘ ًخم ولظل٪
 ىى الى٧االث ىظو من الٛغى ؤو والىا٢٘ اظخماُٖا، مؿاوال الاؾدشماع لُهبذ الاؾدشماعاث مسخل٠ وجىظُه اإلاكىعة،

  (.ESG) الغاقض والخ٨م والاظخماُٖت، البُئُت، اإلاجاالث في مؿاولُت ألا٦ثر الكغ٧اث ازخُاع في اإلاؿدشمٍغن مؿاٖضة

ٌ  بّن في)مالي غير الخىلُي وواالث أهم: زاهُا  الخن٣ُِ و٧االث ٞةو اإلاالي، الخن٣ُِ و٧االث ٢ُإ م٘ باإلا٣اعنت (الّالم دو
م اندكاعا، ؤ٢ل مالي ٚحر  ؤ٢ل اخهاء جم خُض ،٦بحرة اؾخدىاطو انضماط ٖملُاث حكهض اإلاالي الخن٣ُِ و٧االث ؤو من بالٚغ
. الٗالم ؤنداء مسخل٠ في 2010 ؾنت مالي ٚحر جن٣ُِ و٧االث 30:من

  

                                                           
1
 Salma AYADI. idem.P:31 

2
 Annika Cayrol. Op.cit.P:1. 

3
 Annika Cayrol .idem: P:1. 

 .9:صاملرجع السابق،  عمر قرية، 4

 ESG  : Environnementaux, Sociaux et de Bonne Gouvernance  

5
 Annika Cayrol. Op.cit:P1 
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 ٌ  مالي غير الخىلُي وواالث أهم: 01 سكم حذو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide des organismes d’analyse sociétale et environnementale, disponible sur internet اإلافذس:  
https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/1633.pdf 

 

  .اإلاالي غير الخىلُي وواالث ِمل مىهجُت: الثالث اإلاحىس 

 ايُإل مضي ٢ُاؽ ؤظل من منهجحو اإلاجخمعي الخن٣ُِ و٧االث حؿل٪ :اإلاالي غير الخىلُي وواالث مىهجُاث: أوال

  : ىما الاظخماُٖت، باإلاؿاولُت اإلااؾؿاث

 ؤلاكفائي اإلاىهج (Négative Screening :)الخن٣ُِ مدل اإلااؾؿت ون٠ ًخم بدُض ب٢هاثُت، مٗاًحر ٖلى ًغج٨ؼ 

 ما ٞمجها َبُٗتها، خؿب الا٢هاثُت اإلاٗاًحر ىظو وجسخل٠ الاظخماعي، ألاصاء ناخُت من( ماىلت ٚحر ماىلت،) الىنٟحو بإخض
 الؿالح نناٖت ٢ُاعي بلى بياٞت والسجاثغ، ال٣ماع ال٨دى٫، بنخاط نكاَاث مشل اإلااؾؿت، نكاٍ بجىىغ مغجبِ ىى

 الخمُحز نٓام مشل نكاَها، اإلااؾؿت ٞحها جماعؽ التي بالبلضاو جسخو مٗاًحر وىنا٥ الىعازُت، الجُناث ٖلى والؿُُغة

٣ُا ظنىب في الٗنهغين  ٩٦ىعٍا الضًم٣غاَُت، واإلاباصت ؤلانؿاو خ٣ى١ن جدترم ال التي وألانٓمت ،(L’apartide)ؾاب٣ا بٍٞغ

 .الكمالُت

                                                           
 .10-9:عمر قرية، املرجع السابق، ص 1

https://www.financite.be/sites/default/files/references/files/1633.pdf
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 اللُاس ي اإلاىهج Positive Screening :ُت مٗاًحر ٖلى ًغج٨ؼ  اإلاماعؾاث مُاب٣ت مضي ٢ُاؽ ًخم خُض و٦مُت، نٖى

 ،(GRI) 2006 لٗام الٗاإلاُت ؤلاٞهاح إلاباصعة الخىظحهُت اإلاباصت حؿخسضم: طل٪ مشا٫ ،اإلاٗاًحر ىظو م٘ للماؾؿت اإلاجخمُٗت
  ( DJSI ; FTSE4; Good: )مشل الاؾخضامت وؤصلت ماقغاث و٦ظل٪ ، (SAM, IRIS)  الاظخماعي الخن٣ُِ و٧االث ٢بل من

 ؤزظ ٦ُُٟت ؤي الضولي، بالخجانـ ٌٗٝغ ما ؤًًا ىنا٥ الاختراُٞت، بلى بياٞت: اإلاالي غير للخىلُي اإلاىهجُت الىشق : زاهُا
خباع بٗحو اإلادلُت والاججاىاث ال٣ٗلُاث في الازخالٞاث  بحو ٦بحرة ازخالٞاث وظىص ًالخٔ بط بالخن٣ُِ، ال٣ُام ٖنض الٖا

ت الخجاعب بلى الغيا بٗحو ًنٓغوو ال ٞاإلنجلحز اإلاسخلٟت، الاظخماُٖت ال٣ًاًا بلى اإلاجخمٗاث نٓغ وظهاث  ٖلى اإلاسبًر
ذ ٞحها ٌك٩ل ألازحرة ىظو ٞغنؿا، في بق٩ا٫ ؤي ًشحر ال الظي اإلاىيٕى الخُىاناث،  خؿاؽ مىيٕى للٗما٫ اإلااؾؿاث حؿٍغ

   .ٖاصي حؿُحرين ٞٗل ؤجها ٖلى ال٣ًُت ىظو بلى ًنٓغوو الظًن الانجلحز نٓغ وظهت ٨ٖـ ٖلى

خُلب  آلُاث وي٘ ٌؿخىظب ألامغ ىظا قٟاُٞت، ؤ٦ثر وظٗلها اإلاجخمعي الخن٣ُِ مٗاًحر جىخُض ؤلاق٩ا٫ ىظا خل ٍو
٣ا الخن٣ُِ ٖملُت ؾحروعة جًمن مىخضة  للخد٨م البُئُت الى٧الت من ٧ل به ٢امذ ما وىى الى٧االث، ظمُ٘ به جخ٣ُض لضلُل ٞو

٤ ،2001 ؾنت اإلاجخمعي الخن٣ُِ لهُئاث صلُل ؤو٫ن ؤخضزا خُض ،( EPE) البِئت ؤظل من واإلااؾؿت( ADEME) الُا٢ت في  ٞو
  :الخالُت الن٣اٍ

 و٧الت عبدُت، ٚحر ظمُٗت) الخن٣ُِ ىُئت َبُٗت م٘ مباقغ اعجباٍ جغجبِ إلااؾؿت( الخ٣ُُم) اإلاجخمعي الخن٣ُِ ندُجت 
ُت م٘ و٦ظل٪ ،(الهنضو١ن مؿحرو مالي، جن٣ُِ  (.الخ... اإلاٗلىماث ظم٘ مغا٢بت، ب٢هاجي،) اإلاخب٘ الخن٣ُُي اإلانهج نٖى

 حٗخبر بط اإلاجخم٘، اججاو اإلااؾؿت ؾُاؾت قٟاُٞت لخ٣ُُم اإلاٟخاخُت الٗنانغ ؤخض ٌٗخبر اإلاٗلىمت بلى الىنى٫ن ؾهىلت 
ا، الخن٣ُِ و٧االث َٝغ من اإلااؾؿت بلى اإلاىظهت ألاؾئلت ٖن ؤلاظابت  ؤلاظابت ٖضم حٗخبر ألاخُاو بٌٗ ٟٞي يغوٍع

 .الاظخماُٖت باإلاؿاولُت ايُإل ٖضم ٖن ٖباعة
 مشا٫ الٟغنؿُت للماؾؿاث النمىطط ىظا مالثمت ٖضم بم٩انُت ًدضر الخن٣ُِ في ألانجلىؾ٨ؿىني النمىطط ؾُُغة 

ت ٢ُام طل٪، غ صلُل بةٖضاص الٗمل مجمٖى ت لخٍُى : ًلي ما في جخلخو الا٢تراخاث من مجمٖى

 ت بدٟٔ الخٗهض جًمن اإلاجخمعي الخن٣ُِ وىُئاث اإلااؾؿاث بحو حكاع٦ُه ؾلى٥ مضونت بٖضاص  اإلاٗلىماث، ؾٍغ

 .اإلاٗلىماث وجباص٫( back-Feed) ال٨ٗؿُت الخٛظًت

 ألاؾئلت ٖن ؤلاظابت ٖملُت وجبؿُِ ى٩ُلت. 

 غ نكغ  (certification) الاظخماعي ألاصاء مُضاو في ؾحرة خؿن ٦كهاصة ٌٗخبر اإلاؿخضامت للخنمُت ج٣ٍغ

 غاٝ ٧اٞت ٖلحها جُل٘ ل٩ي الخن٣ُِ نخاثج نكغ  (Les partes prenants) اإلاهلخت طاث ألَا

                                                           

 GRI   : Global Reporting Initiative. 

1
 Amel Ben Rhouma ,DENIS CORMIER, DETERMINANTS DELA COMMUNICATION SOCIALE ET 

ENVIRONNEMZNTALE DES ENTREPRISES FRANCAISES ; "COMPTABILITE ET ENVIRONNEMENT", 

France, May 2007.P:7. 
 .11-10:عمر قرية، املرجع السابق،ص 2


ADEME  : L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.  


 EPE: Enterprises Pour l'Environnement  .  

 .11عمر قرية، املرجع السابق،ص 3
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 بهظو ٖلما ؤلاخاَت ناخُت، من اإلاٗلىماث وظىص جدضًض الى حهضٝ ألاؾلىب ىظا: للؽشواث اإلاجخمعي الىمي الىؽف: زالثا
 quantitative la divulgation sociétale des) للكغ٧اث اإلاجخمعي ال٨مي ال٨ك٠  ٌؿمذ ؤًن ؤزغي، ناخُت من اإلاٗلىماث

entreprises )في نجملها اظخماُٖت، وؤزغين بُئُت جن٣ُِ مٗاًحر جخًمن: ٦ميا٫ الخن٣ُِ مٗاًغ من ازنحو ببناء:  

 :ٞئاث 6 في جهنُٟها ًم٨ن بنض، 58 ٢غابت من اإلاٗاًحر ىظو بنِذ: البُئُت الخىلُي مّاًير

 .الا٢خهاصًت الٗىامل (1
 .واللىاثذ ال٣ىانحو (2
 .الخلىر م٣اًِـ (3
 .اإلاؿخضامت الخنمُت (4
 .الهُانت و الترمُم (5
 .البُئُت صاعةؤلا (6

: الخالُت 7 بالٟئاث مجملها جخٗل٤ بنضا 27 خىالي اإلاٗاًحر ىظو جخًمن: الاحخماُِت الخىلُي مّاًير

 .الٗاملت ال٣ىين في الخُىعاث (1
 .والخٗاونُاث الاجٟا٢ُاث ، الٗمل ٖال٢اث وألاظىع، الٗمل جنُٓم (2
 . والؿالمت النٓاٞت ْغوٝ (3
ن الخضٍعب (4  .والخ٩ٍى
5) ٠ُ  .اإلاٗى٢حو الٗما٫ وبصماط الخْى
ما٫ (6  .الخاعجي بالخٗا٢ض  الاؾخٗانت وقغوٍ الاظخماُٖت ألٖا
خباع بٗحو الكغ٦ت ؤزظ ٦ُُٟت (7  .ؤلا٢لُمُت والخنمُت الٗمل مجا٫ في ألنكُتها ؤلا٢لُمي للخإزحر الٖا

 للكغ٧اث اإلاالي ٚحر للخن٣ُِ ؤوعوبُت و٧الت هيو ،VIGEO  و٧الت وجدبٗها جخبناىا التي الخ٣ُُم مٗاًحر طل٪ مشا٫ 
ٌ Nicole Notat  ٢بل من 2002 ٖام في جإؾؿذ  وبهضٝ الكغ٧اث، جن٣ُِ بَاع في(  le cabinet ARESE) م٨خب لخٍٗى

 اإلاجخمعي، للخن٣ُِ ٢ُاسخي منهج جهمُم
 الاظخماُٖت اإلاؿاولُت لخ٣ُُم ؤوعوبا في الغاثضة الى٧االث بحو من وهي 

ت، اإلاىاسد ؤلاوعان، حلىق  البِئت،: وهي مجاالث ؾخت في للماؾؿاث / مىسد ِالكت اإلاجخمُّت، اإلاؽاسهت البؽٍش
: اإلاإظعت وحىهمت ِمُل

  

                                                           
1
Amel Ben Rhouma . Op.cit.P:10-9. 

2
Salma AYADI  . Op.cit.P:32. 
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 ٌ  VIGEO لىوالت الخلُُم مّاًير: 02 سكم حذو

اإلاٗاًحر اإلاجاالث 

ت -ن1 اإلاىاعص البكٍغ

ن

ن

ن

ن

ن

الٗال٢اث بحو الٗما٫  -

 حصجُ٘ مكاع٦ت الٗما٫ -

 الخمازل في الخ٤ في اإلاؿاىمت -

اث٠ -  حؿُحر اإلاؿاو٫ للْى

ًاث -  ظىصة نٓام الخٍٗى

 جدؿحو قغوٍ الٗمل و الصخت -

 اخترام النٓام الؿاعي للٗمل  -

الاؾتراجُجُت البُئُت  نننننن– البِئت-٢

الخد٨م في الخإزحر البُئي الؾخٗما٫ الُا٢ت نننننن–

 حؿُحر اإلاهمالث  نننننن–

/نالٗال٢ت مىعص3-

ٖمُل 

يماو اإلانخىط نننننن-

مٗلىماث خى٫ اإلاؿتهل٪ نننننن-

ٖال٢ت صاثمت م٘ اإلاىعصًن نننننن-

حٗا٢ضًت مؿاولت نننننن-

ن نننننن- خباع للٗىامل الاظخماُٖت في ؾلؿلت الخمٍى ألازظ بٗحو الٖا

الغقىة نننننن-

جُب٤ُ يض الخناٞؿُت نننننن-

ٞىاثض اإلاؿاىمحو نننننن-خى٦مت اإلااؾؿت ن-4

الغ٢ابت الضازلُت نننننن-

ؤًٖاء مجلـ الاصاعة نننننن-

الالتزام الاظخماعي ن-٥

ندى اإلاجخم٘ 

الخنمُت الاظخماُٖت نننننن-

الازاع الاظخماُٖت للمنخىط نننننن-

اإلاؿاىمت في اإلانٟٗت الٗامت نننننن-

اخترام خ٣ى١ الانؿاو  نننننن-خ٣ى١ الانؿاو ن-6

ٖضم الخمُحز بحو الجنؿحو نننننن-

ٟا٫ ننننننن- ٖضم حكُٛل الَا

ت الجمُٗاث و خ٣ى١ الخٟاوى الجماعي نننننن- اخترام خٍغ

 اإلااؾؿاث خالت اإلاهالر، ألصخاب الاظخماعي ألاصاء ٢ُاؽ في الاظخماعي  الخ٣ُُم و٧االث صوعن مباع٦ت، ٖبضلي: اإلافذس
ت، ما٫ منٓماث خـــى٫ن الضولي اإلالخ٣ـى ظؼاثٍغ  .4:،م2012 ُٟٞغين 15و14 بكاع، ظامٗت الاظخماُٖت، اإلاؿاولُت و ألٖا

ٗخمض          : الخالي الندى ٖلى مُٗاع ب٩ل مغجبُت ؤؾئلت َغح ٖلى VIGEO و٧الت جدلُل َو
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 ٌ  VIGEO لىوالت الخلُُمُت ألاظئلت: 03سكم الجذو

ال٣ُاصة 

Leadership 

L 

هي الغئٍت اإلاخٗل٣ت بإىضاٝ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت؟ نماالشؤٍت 

خباع ؤىضاٝ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت؟  اإلاحخىي  ىل جإزظ ؾُاؾاث اإلااؾؿت بٗحو الٖا

من ىى اإلاؿاو٫ الخ٣ُ٣ي ٖن جنُٟظ ىظو الاؾتراجُجُت؟  اإلاعإولُت

الخنُٟظ 

Déploiementن

D 

ت لخد٤ُ٣ ىظو  العُاق ألاىضاٝ؟ ما هي الىؾاثل الًغوٍع

غة؟  الىظائل ت و اإلاالُت مخٞى ىل الىؾاثل البكٍغ

ُٞما جخمشل الغ٢ابت الضازلُت و الخاعظُت الالػمت للخإ٦ض بطا ٧او ىنا٥ جىا٤ٞ بحو ألاىضاٝ و  الشكابت

الىؾاثل الصخغة؟ 

ٞٗالُت النخاثج 

ن

L'efficacité des 

Résultatsن

 

R 

اإلااؾؿت؟ ما هي اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة من َٝغ  اإلاّاًير

جلُُم 

أصخاب 

 اإلافالح

ت ؟  ٠ُ٦ ًغي و ٣ًُم ؤصخاب اإلاهالر الضازلُحو و الخاعظُحو الالتزاماث الدؿُحًر

اهخلاداث 

 وجىحيهاث

ما هي الانخ٣اصاث اإلاىظهت للماؾؿت؟ وىل ىنا٥ قٟاُٞت في الدؿُحر؟ 

و٠ُ٦ ىى الخٗاوو م٘ ؤصخاب اإلاهالر؟ 

. 5:م الؿاب٤، اإلاغظ٘ مباع٦ت، ٖبضلي: اإلافذس     

   :الخالي بالٍُغ٤ اإلاُغوخت، الاؾئلت ٖلى ألاظىبت من اإلاؿخهاٚت للمٗلىماث جن٣ُِ قب٨ت جهاٙ زم

 اإلاٗلىماث؛ ًىظض لم بطا' 0'* 

 ٖام؛ بك٩ل الىي٘ جه٠ اإلاٗلىماث ٧انذ بطا' 1'* 

 ؛(ؤع٢ام ق٩ل ٖلى ٌٗجي) ص٤ُ٢ بك٩ل الىي٘ جه٠ اإلاٗلىماث ٧انذ بطا' 2'* 

.  وباألع٢ام بالخٟهُل الىي٘ جه٠ اإلاٗلىماث ٧انذ بطا' 3'* 

م٨ن   لى٧الت الخ٣ُُمي الؿلم ؤؾاؽ ٖلى الاظخماُٖت باإلاؿاولُت الكغ٧اث التزام مؿخىين ل٣ُاؽ اؾخبُاو نُاٚت ٍو

VIGEO٧الخالي، :

 ٌ  العلمي الخلُُم: 04 سكم الجذو

مؿخىي الالتزام و صعظت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت و صعظت اإلاساَغة الن٣اٍ 

ٚحر مٗنُت  0

مخىظهت ندى الالتزام بخد٤ُ٣ مؿاولُت الاظخماُٖت من زال٫ ىظا اإلاُٗاع ن30

مؿخىي التزام مخ٣ضم في مجا٫ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت من زال٫ ىظا اإلاُٗاع ن65

عاثضة في مجا٫ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت من زال٫ ىظا اإلاُٗاع ن100

. 6:ؿ العابم، اإلاشحْ مباسهت، ِبذلي: اإلافذس

                                                           
1
 Amel Ben Rhouma .Op.cit: P9. 
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 الخن٣ُِ لى٧الت الغثِسخي الضوعن ؤو باٖخباع : اإلاالي غير الخىلُي وواالث وشف مً اإلالذمت والخذماث اإلاىخجاث: سابّا
 ج٣ىم للكغ٧اث، الغقُضة الخى٦مت و٦ظل٪ والبُئُت، الاظخماُٖت للمؿاولُت اإلاخبٗت الؿُاؾت وجن٣ُِ ج٣ُُم ىى الاظخماعي

حر اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث ت بخٞى : عثِؿُت ٞئاث زالر الى جن٣ؿم والخضماث، اإلانخجاث من واؾٗت مجمٖى
 

 

حي الخىلُي   الاظخماُٖت اإلاؿاولُت صعظت جدلُل وىى la notation déclarative (ou classique:)( )الىالظُىُت أو) الخفٍش
 الٗامت؛ وزاث٣ها ؤؾاؽ ٖلى للماؾؿت

خي، الخن٣ُِ مٟهىم نٟـ ًخًمن وىى (:La notation sollicitée) :اإلاىلىب  الخىلُي   ؤ٦ثر ٩ًىون الخدلُل ول٨ن الخهٍغ
،
ً
جغين جٟهُال ذ َلب ٖلى بناء ٍو   اإلاٗنُت؛ اإلااؾؿت من نٍغ

 ًجم٘ الظي اإلااقغ وىى (:indice boursier de responsabilité sociétale) للؽشواث الاحخماُِت اإلاعإولُت بىسـت مإؼش 
٤ اإلان٣ُت ؤو اإلاهنٟت الكغ٧اث ؤًٞل بحو ٖام بك٩ل خي الخن٣ُِ ٞو  .الخهٍغ

 :الخالي الجضو٫ن ًخًمجها ؤزغين ؤنىإ ٖضة جىظض والخضماث، اإلانخجاث من الشالر الٟئاث ىظو بلى باإلياٞت 
 ٌ  مالي غير الخىلُي وواالث وشف مً اإلالذمت والخذماث اإلاىخجاث ملخق :05 سكم الجذو

      :  اإلافذس
Guide des organismes d’analyse sociétale et environnementale 

ORSE, juin 2005, disponible sur internet:  

http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/docs_notion_ent/guide_notation.pdf 
 .للؽشواث الاحخماُِت اإلاعإولُت ِلى الاففاح ِلى مالي غير الخىلُي أزش: الشابْ اإلاحىس 

غ نُاٚت زال٫ من اإلاداؾني باإلٞهاح ج٨خٟي ال ًجٗلها للكغ٧اث اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ  واإلاالُت، اإلاداؾبُت ج٣اٍع
غ ٖن ؤلاٞهاح واظب ٖلحها ًٟغى ٣ت جبرػ مالُت ٚحر ج٣اٍع  ألازظ مضي ٖن وحٗبر ،(الكغ٧اث) ٞحها الخى٦مت و الدؿُحر ٍَغ

خباع بٗحو غ حٗخبر لظل٪ لنكاَهم، والبُئُت الاظخماُٖت آلازاع الٖا  بالنؿبت ٢ُمت ألا٦ثر للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ج٣اٍع
 من ؤًًا جم٨جها بل للكغ٧اث،( financière bonne santé) اإلاالُت الصخت بخ٣ُُم ا٦خٟائها ٖضم زال٫ من ،الخن٣ُِ لى٧االث

                                                           
1
 Annika Cayrol .Op.cit: :P2. 

(نAnalyse et notation déclarative )جدلُل وجن٣ُِ الاٞهاح 
 Screening de )الخن٣ُِ اإلاجخمعي إلادٟٓت ألاوعا١ اإلاالُت 

portefeuillesن)

ن(Services d'alerte )زضماث الخنبُه وؤلانظاع ن(Analyse et notation sollicitée )جدلُل وجن٣ُِ اإلاُلىب 

 Indice boursier )ماقغ بىعنت اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للكغ٧اث 

de responsabilité sociétaleن)
ن(Certification )بنضاع الكهاصاث 

(نAudit )الخض٤ُ٢ (نBenchmarks sectoriels )اإلاغاظٗاث ال٣ُاُٖت 

 Conseil et recherche en )ا٢تراخاث وؤبدار الاؾدشماع 

investissementن)
ن  (نFormation )الخ٩ٍى

Analyse de scénarioالاجها٫  (جدلُل الؿِناًىىاث)نن( Communication) 

الم  ن(Informations (revue de presse, etc.) )الٖا
غ الكغ٧اث   Contribution à des rapports )مؿاىمت في ج٣اٍع

d'entreprise) 

(نProfil d'entreprises )نىعة وؾمٗت اإلااؾؿاث 
 Dialogue avec l'entreprise )الخىاع م٘ اإلااؾؿت و ؤصخاب اإلاهلخت 

et les partiesنPrenant) 

http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/docs_notion_ent/guide_notation.pdf
http://www.orse.org/site2/maj/phototheque/photos/docs_notion_ent/guide_notation.pdf
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 الجضًض الالتزام ىظا ؤو (Jean-Emmanuel Ray) ًغين ؤًن والبُئُت، الاظخماُٖت اإلاؿاولُاث جدمل ٖلى اإلااؾؿاث ٢ضعة ج٣ُُم

.ال٣اصمت ألظُا٫ لخ٣ى١ن بالنؿبت النُا١ واؾٗت صًنام٨ُُت ًنصخئ ٢ض( للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن الاٞهاح)
 

  

غىا الىاظب اإلاٗاًحر: ؤوال : مالي ٚحر الخن٣ُِ لى٧االث بالنؿبت الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖلى الاٞهاح ٖنض جٞى

 واإلاجخم٘ اإلاهلخت ؤصخاب إلقغا٥ الغثِسخي الٗامل ىى للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن الاٞهاح ؤو باٖخباع

 بٖضاص ٖنض بجباٖها ًجب عثِؿُت ون٣اٍ مٗاًحر مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث جً٘  الكغ٧اث، لنكاٍ الغثِسخي اإلاخإزغ باٖخباعىم

غ   : الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ج٣اٍع

 ُت، و ال٨مُت اإلاٗلىماث بحو الجم٘ ؤىمُت  ًم٨ن اإلاداؾني، ال٣ُاؽ زال٫ من ًخم الظي ال٨مي للخ٣ُُم ٞباإلياٞت النٖى
غ ًخًمن ؤو اء الكغ٦ت بها ٢امذ التي لؤلنكُت ونٟا الخ٣ٍغ  ٦مي؛ ج٣ضًغ ٚحر من الاظخماُٖت، اللتزاماتها ٞو

 ؤصاء ج٣ُُم في حؿاٖض مٗلىماث ٖلى الخهى٫ن ؤظل من اإلاهلخت، ؤصخاب ل٩ل و اإلاجخم٘ ألٞغاص اؾخبُاو بظغاء بم٩انُت 
غ في الخ٣ا نخاثجها حؿخٗمل و الاظخماُٖت، اإلاؿاولُت مجا٫ في الكغ٦ت  الاظخماُٖت؛ اإلاؿاولُت ج٣ٍغ

 غ جهضع ال ؤو غ ٖن منٟهل بك٩ل الاظخماُٖت الخ٣اٍع ت، اإلاالُت الخ٣اٍع  ألاصاء بحو جغ٦حزا٫ حكدذ ٖضم ؤظل من الؿنٍى
غ جهضع ؤو اإلاهم من بل اإلا٣اعنت، ٖملُت حؿهل ختى الاظخماعي، ألاصاء و البُئي ألاصاء و اإلاالي  و الاظخماُٖت و اإلاالُت الخ٣اٍع

غ ق٩ل في واخض و٢ذ في مترا٣ٞت البُئُت ت؛ ج٣اٍع  ؾنٍى

 غ ًخمحز ؤو ًجب  ؤو و للكغ٦ت، الاظخماُٖت اإلاؿاولُت بغامج ٞٗالُت بهض١ ٨ٌٗـ ؤو و الكٟاُٞت، و باإلاهضا٢ُت الخ٣ٍغ
 ٚحر ج٩ىون ٢ض ٖكىاثُت مٗلىماث ٦خابت بلى ًاصي ٢ض طل٪ ألو اإلاهلخت، ؤصخاب عيا ٦ؿب ىى منه الهضٝ ٩ًىون ال

 جماما؛ صخُدت

 الخناٞسخي، الكغ٦ت مى٠٢ تهضص ٢ض مٗلىماث ٖن ال٨ك٠ بلى الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن ؤلاٞهاح ًاصي ؤو ًنبػي ال 
ت و الخهىنُت مغاٖاة ًجب لظل٪ غ ٦خابت ٖنض الؿٍغ  الاظخماُٖت؛ اإلاؿاولُت ج٣ٍغ

 غ ًغ٦ؼ ؤو ًجب ال  اإلاٗاًحر مهملت البُئُت اإلاٗاًحر ٖلى الكغ٧اث جغ٦ؼ ما ٞٛالبا آزغ، ظانب خؿاب ٖلى ظانب ٖلى الخ٣ٍغ
غ ٢ُمت من ٣ًلل ٢ض ٢هىعن ىظا اإلاسخلٟت، الاظخماُٖت  .ٞاثضجه و الخ٣ٍغ

 غ، ٦خابت ٖنض والاؾترؾا٫ بَالت ًنبػي ال  بااللتزام اإلاخٗل٣ت الجىانب ألىم قامل و ملخو ٩ًىون ؤو ًنبػي بل الخ٣اٍع
 .الاظخماعي

 غ  صونما للكغ٦ت ججمُلُت واظهت مجغص ج٩ىون ال ختى ٦خابتها ٖنض الكٟاُٞت و الض٢ت بلى جدخاط الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ج٣اٍع
 .اإلاجخم٘ في ٞٗلي بك٩ل مد٤٣ اظخماعي ؤصاء ىنا٥ ٩ًىون ؤو

 البُاناث ٖغى زال٫ من ٩ًىون( Burke  Logedon ) ضرؤو ٦ما للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن ٞاإلٞهاح
ن بك٩ل للكغ٦ت الاظخماعي بالنكاٍ اإلاخٗل٣ت ِم

ّن
 مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث َٝغ من وطل٪  لها، الاظخماعي ألاصاء ج٣ُُم من ًم٨

: ؤصناو الك٩ل في مىضر ىى ٦ما

                                                           
1
Yahya Alzahrani  . La responsabilité sociale et environnementale des entreprises en Arabie saoudite : approche de 

droit international. Law. Université d'Avignon, French. 2011.P :151-152. 
2
  Mohamed Zairi. Social responsibility and impact on society. The TQM Magazine. Volume 12.Number 

3.2000.P:172. 
: سابق، متوفر على الرابطالرجع املوهيبة مقدم،  3

http://www.csrsa.net/index.php/2012-04-29-04-06-50/375-2012-09-03-15-18-07 

http://www.csrsa.net/index.php/2012-04-29-04-06-50/375-2012-09-03-15-18-07
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 اإلاالي غير الخىلُي ووواالث الاحخماُِت اإلاعإولُت ًِ الاففاح: 01 سكم الؽيل

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 للؽشواث اإلاجخمعي ؤلاففاح ِملُت ِلى اإلاالي غير الخىلُي جأزير: زاهُا
 في بضوعىا الكغ٧اث بالتزام للكغ٧اث، الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖلى الاٞهاح ٖلى مالي ٚحر الخن٣ُِ ؤزغ ًخجؿض 

اث مسخل٠ في اإلااؾؿاث وي٘ بلى اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ حهضٝ ؤًن اإلاؿخضامت، الخنمُت جد٤ُ٣  الاظخماُٖت اإلاؿاولُت مؿخٍى

م٨ن الىَنُت، و اإلادلُت الاخخُاظاث ؤؾاؽ ٖلى(  SA8000 م٣ُاؽ مشل) للكغ٧اث  اإلاؿاولُت من مؿخىين ٖلى الخٗٝغ ٍو
 من للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت من اإلاؿخىين جًمن قهاصة ٖلى للخهى٫ن ازخباع اظغاء زال٫ من للكغ٧اث، الاظخماُٖت

 .اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث َٝغ

 من ؾلؿلت بةظغاء للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖلى بالغ٢ابت اإلاٗنُت هي اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث ؤو ٌٗجي ىظا
خباع في جإزظ اإلاٗنُت، للكغ٦ت والخ٣ضًغاث الخ٣ُُماث  اإلابظولت الجهىص ٖن ًٞال ألنكُتها، الاظخماُٖت و البُئُت الٗىا٢ب الٖا

ت ٖالمت قهاصة للكغ٦ت جمنذ الخ٣ُُماث، ىظو جهاًت وفي اإلاؿخضامت، الخنمُت  جد٤ُ٣ في مؿاىمت ؤظل من  جًمن ججاٍع
٤ للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت من مؿخىين خم الخ٣ُُماث، ىظو ٞو ن) ومناؾبت مدضوصة إلاضة الكهاصاث ىظو بنضاع ٍو

ً
 مشال

 بدنُٟظ اإلاخٗل٣ت التراظٗاث ؤو طل٪ في اإلادغػن والخ٣ضم الخُىعاث عنض للكغ٧اث ًدُذ مما بانخٓام، ججضص ؤو ًنبػي و( ؾنت
. الاظخماُٖت مؿاولُتها

 و اإلاؿدشمٍغن ز٣ت بًماو لها ٌؿمذ الاظخماُٖت اإلاؿاولُت إلاٟهىم الكغ٧اث جبجي جشبذ قهاصاث بنضاع ٞانخٓام

  .اإلاؿخضامت الخنمُت نهج في الانسغاٍ ٖلى و٢ضعتها والاظخماُٖت البُئُت بسهاثهها ًخٗل٤ ُٞما ؾىاء، خض ٖلى ٖمالئها

                                                                                                                                                                                           
1

  Burke Lee  Logedon, J.M. How Corporate Social Responsibility Pays off .Long Range Planning. Volume:29. 

Number:4. 1996..P :22 . 
 SA 8000: للمسؤولية االجتماعية يدافع عن ظروف عمل الئقة، وميكن الشركات من التواصل بشكل أفضل مع أصحاب املصلحة، وهو  قياسهو م

 .مبثابة مدونة للقواعد السلوكية للشركات اليت تركز على اجلوانب االجتماعية للتنمية املستدامة

2
 Yahya Alzahrani. Op.cit.P:262. 
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  ألازال٢ُت، الاىخماماث ؤؾاؽ ٖلى للمؿدشمٍغن الخُاعاث بخىيُذ مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث ج٣ىم طل٪، الى اياٞت 

 خُض الغقُضة، للخى٦مت وجُب٣ُا والاظخماُٖت البُئُت الناخُت من مؿاولُت الكغ٧اث ؤ٦ثر ازخُاع ٖلى اإلاؿدشمٍغن مؿاٖضة
 مشل ألازغين واإلاٗاًحر الجىانب بلى جخٗضاو بل ٣ِٞ، الا٢خهاصي الجانب مغاٖاة ٖلى الاؾدشماع ٢غاع اجساط ٖملُت ج٣خهغ ال

 (.ETHICS INVESTORS) ألازالقي باإلاؿدشمغ ٌٗٝغ ما ْهىعن ٖنه نخج ما وىظا الضًنُت وختى والاظخماُٖت البُئُت الجىانب

 خُض ،للماؾؿاث( ESG) الغقُضة بالخى٦مت اإلاخٗل٣ت والؿُاؾاث والاظخماُٖت البُئُت للؿُاؾاث ؤًٞل ٞهم
 ج٩ال٠ُ ؤًٞل بك٩ل وبُاو الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن ؤلاٞهاح في ال٣هىعن مٗالجت في اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث حؿاىم

 التي الخى٦مت ومٗاًحر وال٣ىاٖض ٢ىانحوا٫ بُاو و٦ظا والكغ٧اث، للماؾؿاث الاظخماعي ؤصاء وج٣ُُم الاظخماُٖت اإلاؿاولُت
غاٝ ؤو اإلاهالر وؤصخاب ألاؾهم وخملت ناخُت، من الكغ٦ت بصاعة بحو الٗال٢ت جدضص  ؤزغي، ناخُت من بالكغ٦ت اإلاغجبُت ألَا

غاٝ ل٩ل الاظخماُٖت الجىانب جغاعي الكغ٦ت ججٗل والتي  .وزاعظُا صازلُا الكغ٦ت م٘ جخٗامل التي ألَا

: ججاوصها وهُفُت اإلاالي غلر الخىلُي لىواالث اإلاىحهت الاهخلاداث: زالثا

م ٖلى  جل٤ ؤنه اٖخباع ٖلى الشٛغاث، من زالي لِـ انه الا اإلاالي، الخن٣ُِ و٧االث لٗمل ال٨بحرة ألاىمُت من الٚغ
 :الانخ٣اصاث من الٗضًض

  من مٗحو ظؼء ل٨ن إلاؿخسضمحها، ؤؾاؾُت حٗخبر ٖمىما اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث ج٣ضمها التي اإلاٗلىماث الىا٢٘، في 
. اإلاٗخمضة اإلانهجُت بكإو جدٟٓاث لضًه اإلاهلخت ؤصخاب

غ ٟٞي          L'investissement socialement responsable : l'heure du) الٟغػن و٢ذ: اظخماُٖا اإلاؿاو٫ الاؾدشماع: ٖن l’ONG ج٣ٍغ
tri,)، وا٢خهاع ألاعى، لؿالمت الضاٖم الخدلُل ُٚاب ٖلى اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث ألاعى ؤنض٢اء ٖلحهم ًُل٤ من انخ٣ض 

خي للخن٣ُِ الٗامت للبُاناث الخهغين الاؾخسضام ٖلى الخدلُل  وظىص بلى ًاصي ما وىظا ،( la notation déclaratives) الخهٍغ
ن ٦بحر، جدحز

ً
 ب٢ناٖا ؤ٦ثر منكىعاث نكغ ؤظل  من ؤٖلى محزانُت جسهو ؤو حؿخُُ٘ ٣ِٞ الكغ٧اث ؤ٦بر ألو نٓغا

(convaincantes )بالنىاحي اإلاخٗل٣ت البُاناث ٖلى باإلٞهاح الكغ٧اث التزام طل٪، بلى باإلياٞت اإلاؿخضامت، الخنمُت خى٫ن 
 به ج٣ىم التي( notation exclusivement une) الخهغين الخن٣ُِ ولظل٪، آلزغ، بلض من ًسخل٠ والخى٦مت والاظخماُٖت البُئُت
. ٧املت عؾمُت منكىعاث اٖخباعىا ًم٨ن ال اإلاالي، ٚحر الخن٣ُِ و٧االث

 والتي الى٧االث، ىظو َٝغ من اإلاؿخسضمت اإلانهجُاث ازخالٝ ؾببه اإلاالي، ٚحر الخن٣ُِ لى٧االث مىظه آزغ انخ٣اص 
٨ؿُت مخباًنت، جهنُٟاث بلى جاصي ؤو ًم٨ن  منهجُاث لضحها مالي ٚحر جن٣ُِ و٧الت ٧ل ؤو اإلاٗغوٝ ٞمن الكغ٦ت، لنٟـ ٖو

 .الىا٢٘ ٖن بُٗضة نخاثج ألاخُاو بٌٗ في ج٩ىون ؤو ًم٨ن والتي زانت، وماقغاث ومٗاًحر
 

 
 الخن٣ُِ و٧االث ٖاج٤ ٖلى ٣ً٘ ؤًن اإلاجخمعي، الخن٣ُِ و٧االث ومهضا٢ُت مكغوُٖت خى٫ن ًخمدىعن ألازحر الانخ٣اص 

 بنٟـ الكغ٧اث، و للماؾؿاث اإلاجخمعي ألاصاء ج٣ُُم مجا٫ في خاؾمت نخاثج ج٣ضم ألجها ٦بحرة، مؿاولُت اإلاجخمعي
٣ت  G. ferone: خؿب الى٧االث ىظو ومكغوُٖت مهضا٢ُت وجنب٘ لها، الا٢خهاصي ألاصاء اإلاالُحو اإلادللحو بها ٣ًُم التي الٍُغ

                                                           
1
 Salma AYADI.Op.cit.P:  .32-31  

2
Annika Cayrol . Op.cit.P:3. 

3
Annika Cayrol . Op.cit.P:3. 
 l’ONG  : Organisation Non Gouvernementale. 
4
Annika Cayrol  . Op.cit.P:3. 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAAahUKEwjZvPaVrIrGAhVFWRQKHUwNAG4&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganisation_non_gouvernementale&ei=2el6VZnsCMWyUcyagPAG&usg=AFQjCNHj4FdIJjbLQW1nIv4cfdSeMsgMxw&sig2=Wchh9PTmSwuSgagXslj95Q&bvm=bv.95515949,d.ZGU
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAAahUKEwjZvPaVrIrGAhVFWRQKHUwNAG4&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrganisation_non_gouvernementale&ei=2el6VZnsCMWyUcyagPAG&usg=AFQjCNHj4FdIJjbLQW1nIv4cfdSeMsgMxw&sig2=Wchh9PTmSwuSgagXslj95Q&bvm=bv.95515949,d.ZGU
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غة بالىؾاثل الاختراُٞت ىظو جغجبِ خُض اختراُٞتها، من غوو الظًن اإلادللحو ٖضص ًسو ُٞما الؾُما لضحها اإلاخٞى  ٖملُت ًَا

:ؤو مشال نجض بط الخن٣ُِ،
 

  
٠ ARESE و٧الت -  .ماؾؿت 400 ؤصاء إلاخابٗت مدلل 15 جْى

 .ماؾؿت 2500 ؤصاء لٟدو مدلل 18 حكٛل SAM و٧الت -

غ DJGI ماقغ - . لضًه ٌٗمل مدلل ل٩ل ماؾؿت 50 مٗض٫ ٖلى ًخٞى

ت ؤلام٩انُاث ؤو وىلت ؤو٫ن من ًخطر خُض غة البكٍغ  زُىعة بمضي ٢ىعنذ ما بطا ٢لُلت حٗض الخن٣ُِ و٧االث لضي اإلاخٞى
غة ألامىا٫ عئوؽ جىظُه مُضاو في به ج٣ىم الظي الضوعن  اٖخباع ًم٨ن بط اظخماُٖا، مؿاولُت ألا٦ثر الاؾدشماعاث ندى اإلاخٞى

 مخٗضصة وقغ٧اث ٖمال٢ه ماؾؿاث وجن٣ُِ بخ٣ُُم ج٣ىم( PME) ومخىؾُت نٛحرة ماؾؿاث ٖن ٖباعة الى٧االث ىظو

. مهضا٢ُتها من ًدض ٖامال طاجه خض في ٌٗخبر وىظا الجنؿُاث،

 الٗملُت الخُىاث اجبإ ًم٨ن اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ لى٧االث لٗمل الخالُت الن٣اثو وجصخُذ الانخ٣اصاث، ىظو لخجاوػن 

  :الخالُت

 غ  والبُئُت؛ الاظخماُٖت آلازاع ل٣ُاؽ( ال٣اثمت جل٪ جُب٤ُ م٘) ظضًضة ج٣نُاث جٍُى
 جدؿحو وؾبل الازخالٞاث، جل٪ ؤؾباب وجدضًض والبُئُت، الاظخماُٖت آلازاع بصاعة مجا٫ في الضولُت الازخالٞاث صعاؾت 

 .للكغ٧اث والبُئي الاظخماعي ألاصاء
 غ صعاؾت غ الؾخسضام البضًلت ألَا  مىخض ومُٗاع ق٩ل جدضًض م٘ للكغ٧اث، الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن لئلٞهاح الخ٣اٍع

غ لهظو  .اإلاهلخت ؤصخاب مسخل٠ لٟاثضة الخ٣اٍع
 ٘غ ج٣ُُم في اإلاجخمعي الخن٣ُِ و٧االث ٖمل مهضا٢ُت جسخبر مٗاًحر وي  و٢ُاؽ للكغ٧اث، اإلاؿاولُت ٖن الاٞهاح ج٣اٍع

 .مدلُت/ؤو ٖاإلاُت ٦بحر،/ؤو نٛحرة الكغ٧اث ىظو ٧انذ ؾىاء لها، والبُئُت الاظخماُٖت آلازاع بصاعة ومغا٢بت

 ؾىاء، خض ٖلى واإلاجخم٘ للكغ٧اث ٞاثضة من لها إلاا الجؼاثغ في مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث ٢ُام نصج٘ الؿُا١، ىظا في
 للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت مٟهىم وجبجي واإلاجخم٘ البِئت زضمت بها اإلاناٍ الضوعن جىلي ٖلى للكغ٧اث خاٞؼ من حك٩له وإلاا

غ في ٖنه والاٞهاح ت ج٣اٍع ائها مضي جشبذ ؾنٍى .   الاظخماُٖت بالتزامها ٞو

 الخاجمت

 الجىىغين الٗنهغ هي لها الاظخماُٖت اإلاؿاولُت و الا٢خهاصًت واإلااؾؿاث الكغ٧اث ؤصاء بحو الٗال٢ت ٧ىون
غ ج٣ُُم في مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث صوعن ٖلى البدض ىظا ع٦ؼ مالي، ٚحر الخن٣ُِ و٧االث لخهنُٟاث  ٖن الاٞهاح ج٣اٍع
ائها مضي جبحو التي للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت  بلى زلهنا ؤًن ٩٦ل، واإلاجخم٘ اإلاهلخت ؤصخاب ججاو بالتزاماتها ٞو

: الخالُت النخاثج

 وؤنكُت اإلاماعؾاث وج٣ُُم جدضًض ٖلى مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث ٌؿاٖض للكغ٧اث الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن ؤلاٞهاح بو 
 ؤلاٞهاح زال٫ من مباقغ بك٩ل الكغ٧اث حٗبر خُض اإلاهلخت، وؤصخاب واإلاجخم٘ البِئت ٖلى جإزحراتها و٢ُاؽ الكغ٧اث

اء في وعٚبتها خ٣ُ٣ي، ٖؼمها ٖن الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن  ؤصائها ج٣ُُم زال٫ من اإلاسخلٟت، اإلاجخمُٗت بالتزاماتها الٞى
 .مؿخ٣بال جدؿِنه ٖلى الٗمل و اإلاجخمعي

                                                           
 .10:عمر قرية، املرجع السابق، ص 1

2
 Marc J. Epstein. Op.cit.P:24. 
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 اإلاالي، اإلاجا٫ في الُلب و الٗغى لٗبت في ؤؾاسخي ؤمغ للكغ٧اث الاظخماُٖت للمؿاولُت اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث صوعن 
ن ج٩ىون ؤو ًم٨ن وجهنُٟاتها

ً
 ًخٗل٤ ما زانت للكغ٧اث، اإلاالُت الجىانب ٖن ؤلاٞهاح جهنُٟاث من ح٣ُٗضا ؤ٦ثر ؤخُانا

 الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ٖن الاٞهاح في اإلاخبٗت اإلانهجُاث ازخالٝ بلى عاظ٘ وىظا ؤلاظخماُٖت، اإلاؿاولُت ٖن باإلٞهاح
 .ؤزغين ناخُت من مالي ٚحر الخن٣ُِ و٧االث من و٧الت ب٩ل الخانت الخن٣ُِ منهجُاث وازخالٝ ناخُت، من للكغ٧اث

 غ ل٩ل ه و ق٩له ج٣ٍغ غ اإلاهضعة الكغ٦ت جدبٗه الظي النهج بدؿب مىيٖى  اإلاهلخت ؤصخاب إلااىُت نٓغتها خؿب و للخ٣ٍغ
٣تها جن٣ُِ و٧الت و٧ل بمماعؾتها، ج٣ىم التي الاظخماُٖت اإلاؿاولُت بغامج َبُٗت وخؿب اخخُاظاتهم، و ٞحها  ومنهجها ٍَغ

 . الكغ٦ت نٟـ ج٣ُُم في مسخلٟت نخاثج الخاالث بٌٗ في ًاصي ما وىظا والخهنُٟاث، الن٣اٍ منذ في
 ٘مٟاىُمُت ظىانب بلى الخن٣ُِ بٗملُت والانخ٣ا٫ الغىاو ٦ؿب في اإلاالُت ٚحر اإلاجخمعي الخن٣ُِ و٧االث نجخذ طل٪، وم 

ه ًجب ما وىظا الكغ٧اث، خى٦مت ؤلاظخماُٖت، البُئُت، باإلاجاالث مخٗل٣ت  اإلاالُت ٚحر الخن٣ُِ و٧االث حٗمل ؤًن به، الخنٍى
 ال٣غاع اجساط ٖملُت ج٣خهغ ال خُض اظخماُٖا، مؿاولت الكغ٧اث ؤ٦ثر بزخُاع ٖلى اإلاؿاولحو اإلاؿدشمٍغن مؿاٖضة ٖلى

 البُئُت الجىانب مشل ألازغين واإلاٗاًحر الجىانب بلى ًخٗضاو بل ٣ِٞ، الا٢خهاصي الجانب مغاٖاة ٖلى الاؾدشماعين
  .والاظخماُٖت

 الٟغص ؤو بماٝ بؾالمي، منٓىعن من الاظخماعي ؤو اإلاالي ٚحر الخن٣ُِ لضعاؾت واؾٗا، الباب نٟخذ للبدض، و٦أٞا١
٣ُم ًداؾب ؤو ٢بل ؤٖماله وج٣ُُم نٟؿه بمداؾبت مُالب اإلاؿلم  للىله والانهاٝ، الٗض٫ محزاو في ؤٖماله وجىي٘ ٍو
ُْ  ﴿ :حّالى
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﴾
َت
ين بِّ اظِّ  أن كبل أهفعىم حاظبىا:)٣ًى٫ن ٖنه هللا عضخي الخُاب بن ٖمغ الٟاعو١ ؾُضنا ،(47 آلاًت: ألاهبُاء ظىسة) حَت

، من الجانب ىظا ٖلى الًىء حؿلُِ ٖلُنا الىاظب ٞمن ،...(ِلُىم جىصن أن كبل أِمالىم وصهىا جحاظبىا،  اإلاىيٕى
ٗت من مؿخمضة ومنُل٣اث زلُٟاث طاث اإلااؾؿاث ج٣ُم اظخماُٖت جن٣ُِ م٩اجب انكاء ام٩انُت مضي ومنا٢كت  الكَغ

 Islamic .International Rating) للخهن٠ُ الضولُت الاؾالمُت الى٧الت مشل اإلاالُت الخن٣ُِ و٧االث جل٪ ٚغاع ٖلى ؤلاؾالمُت،
Agency )ن، 2006 ؾنت ألازغين البنى٥ من ٖضص و للخنمُت الاؾالمي البن٪ بةنكائها ٢ام والتي غ والتي بالبدٍغ  وجن٣ُِ ج٣ُُم جٞى
. اإلاهلخت وؤصخاب وألاٞغاص اإلاؿدشمٍغن لٟاثضة الاؾالمي واإلاهغفي اإلاالي ال٣ُإ إلانخجاث مؿخ٣ل

 

 اإلاشاحْكائمت 

 ألا٧اصًمُت انالخها، ومخُلباث اإلاالُت ألاؾىا١ في ألاػماث نناٖت في الاثخماني الخهن٠ُ و٧االث صوعن مضاني، ؤخمض 
 .الكل٠ ،2013 ظىاو ،10 الٗضص والانؿانُت، الاظخماُٖت للضعاؾاث

 ت، اإلااؾؿاث خالت اإلاهالر، ألصخاب الاظخماعي ألاصاء ٢ُاؽ في الاظخماعي  الخ٣ُُم و٧االث صوعن مباع٦ت، ٖبضلي  ظؼاثٍغ
ما٫ منٓماث خـــى٫ن الضولي اإلالخ٣ـى  .2012 ُٟٞغين 15و14 بكاع، ظامٗت الاظخماُٖت، اإلاؿاولُت و ألٖا

 ما٫ ماؾؿاث ؤصاء ل٣ُاؽ ٦ماقغ اإلاجخمعي الخن٣ُِ ٢حرة، ٖمغ  ،(الاظخماُٖت اإلاؿاولُت) الاظخماُٖت الناخُت من ألٖا
ل8-7 ؾ٠ُُ، اإلاخاخت، للمىاعص الاؾخسضامُت وال٨ٟاءة اإلاؿخضامت الخنمُت الضولي اإلااجمغ  .2008 ؤٍٞغ

  غ اٖضاص مخُلباث م٣ضم، وىُبت ت الهُئت للكغ٧اث، الاظخماُٖت اإلاؿاولُت ج٣اٍع  الؿٗىصًت للكب٨ت الاؾدكاٍع
غ الاظخماُٖت، للمؿاولُت :الغابِ ٖلى مخٞى  

 

http://www.csrsa.net/index.php/2012-04-29-04-06-50/375-2012-09-03-15-18-07 

http://www.csrsa.net/index.php/2012-04-29-04-06-50/375-2012-09-03-15-18-07
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