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    الغلبة والتبعيةمعيار 

 المعيار في الحكم على صحة تداول الصكوك باعتبار موجوداتها 
ض لاشتمللللجل كتلكاغتلول،ادلء كياالكاتغاتللل وا لوتال لم ل ياله ل ماللااللكحلالال،ادلاغاتللل
شاار الءتااللللجل كهتاالللااكلم االال وتاال ل  يااله ل كانتاال ل كااا يلهلملاالكالول،ااتالأل،تاالكلقءااللكانلاالع لفلشاا  ل

ل.لاسال يهلل،اادلءلتهاالل،نسااهل ل ماالليشاا  لكاتتاالء لهلكانا اد  اناالل ااالكجتهاال كتللتل اارةلهلكاسااأاا لفااأجلز 
اااا ك الاااارقلكاغاااتلول وااا لكاااار مل اااللضااا لاتبااامنعللاااكل يااالهلم لوتااال ل   ااالل،ااار قةلارك ااالةلضبااالالكاتسااال  لم ل

فتارقلعماعلكاوتاعلكإليا ل ل.لساناللتلنااكاتتلء لتذكلضويتلوسنالاارقلكأللالكالكضل،اتالأل،تالكلقءاللكانلالعل اكلو
ءشاااأهل اااتلولكابااالقءال  اااتلولك ياااتثملقلمهلكاتااانةلءلاالاااا  لفااا هل ااالهل لاااا ل(ل1/4) ل33هلضاااركققلقضااامل

  الهليلةااللتاليحمللكحملليانال كاركضناالهل.لللجل كتلكاغتلولوتل كًلم ل يلولًلم لعمل همللمللجيازلاا ك الكاغاتلو
السااامتلءتااا ك الكاغاااتلولتذكلمللاااز لوسااانالكانتااال لم لكاااا يلهل اااكل%ل33نسااانالءااالكانحااريكلقم لءتح يااا لاواااللكا

فتااول فتاالًلااانت لكاتااليحمل ل متلاالقليااليل ملكااالو لاُلساامتلءتاا ك ال%ل13 ،اا  تلااارقلكانساانالءااال%.ل73
ل1. ح لم ىن%ل13كاغتلولللل كليتلكالجل كتلكاتلءوالاوت ك الض لءوايت

 لجاالكذلذاااللساالليساام لسناا مل اارفلكساانللت ل ااحمللجنسااعلكااار ل اتاالل ك،اات لااارقلكاتااليحمللكياات الكل واا
هل(لم لانأنااعل ولااعل وااالقءااللكانلاالع)اليااعلفلااعلكحلنولااا ل لااكلاأنلتلاااعلمهليشااتملل تاا لكانلااعل واا للاالالقءاال ل

كاتل،دللكلجنلل ك،  ل لعلم، مهللجنللآورلقءل لم ل احمللقءال  ل اارقلكاساأاالفارعل مرالليتارفلهلكاوتاعل
 ضاا للنتهاالل هاالقلكاوتهاال ل ااحمللكحلنولااال  وواالكلكانااعلءلضاالعلكاتول،االلهلكاتل،اادلل2.أاالُلاا عل ةاالةساالليساام للساا

كارءليدلكاتةلوساد لألهلكاالالكارءال لهلكاتالقليُتلءالل،نساعلهلكاتالقلك وار ل  ليتالذعل ولاعل  وا لكسانلل
 شااارل قمهااالً لضلءوااايتلكاااا قكامللم لااااللءلتااايتل شااارةل قكاااامل لتلااالاللاااكلكاتماااتل مساااا.لك وااارلكاباااملكلتالاااع

مللل و لضلالكحلنولا لاتلءاللكاا قكاملكاتشارةلءتشارةلفتاوللاكل.لءلا قكامل لتلً لفمنتيتلكاسأاالالضلعلقءللكاوبل
كاااا قكاملكضمساااال شااارلهلكاتااالقلك وااار ل اغااانتلكاااا قكاملكضمساااالكانلضلاااالهللتلءااالللتلااالالكاتمااات لفتغاااتل

ُميتلقيالال:ل))ل لساتن لكسمهالقلهل،ا يثلفبالاالءاكل نلا ".لك  تنالق"الكاسأاا ل ارقلكاأريتااليساملهللكحلنولا
                                                           

هل(ل4/1) لفترةل33، ةلكاننثعل كللن مالكاؤمترلكإلي ل  لكاتركقلقضمللقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدوليكو رللل1
لكاركءع للؤمترق ل   قة للك لكاستل يا لكاترءلا لكاموتا له لل23-18، ة لك ور لكالكفع1438 ل ى شنل لل11-6اا

 غلصلكاغتلو ل ا لكا للفتوى المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين كو رل.لك1988(فنكير)
لءرضمل لكاشر  لكاغل قل كلكيلةا لا ك الكاغتلولت لكاتللق لفترةءشأهلكأل ل(ل21)حتلللهلضبلا (ل3/19)قكيلكالالا 

 .ل فلهللكانصل و للللذ رلت  قللكلحت ي لكانسنالءث ثدلءلاةا ل كو رلكاتللقلكاشر  لاسليل ملكالو
 للأنلعلهبللشلالتاج واإلكليل.  لكالركي48 لص3 لج1992 كقلكاتت لكاتوملا ل:ل لءحمل تروضة الطالبين.لكانل  لل2

 للكءكل263 لصل3 لجكشاف القناع.لكانهليتل 332 لص4ك لج2/1978رل  كقلكاوت:لللكا لكسولل لءحمل ت
 .168 لص4جلاا 1434 ل1 كقلكاوتر ل ل:لءحمل ت لالمغني.لض كلا
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كهللل و لكهللل ولاعل ياومل االل لانلءتا  ةلفلهاللوارذل ذاا  ل اا للاكلكااالرلانالع لفاألرلقيالالكهللل او لكهللل
ءلاارا للكاارا :ل ولعل يوملءلارا لكار لهلكات  ةلفُنزعل ، قلمثلضلالياملقيالالكهللل او لكهللل ولاعل ياوم

لل1((. ذولًلءلذه

كاوساال  ل يسات الكحلنولاالاارانهملهلاارقلكاساأاالءاأهلكاتتاا لتذكلملتاكللواعل وا لكاغاحا لملل مالل وا ل
  كفااعلكحلنولااا لهل االيزلاااركلل.ءاالل واا لكاغااحالاغااحلحلًلاااع ل ضاا لملتااكلكاتغااحلتلءأريتااالك  تناالقل مااللاتاا ك

ل2.كحلسُكلكانغر ل كاشعاتيبل كانخا 

لئللكااا لُيغاارفلفلهااللكساانللت لواا فلجنسااعل نل ااانل ناا لكحلنولااالتهلُضغاا لهبااللكاتحلراال لألهلاتااكلكاساا
كاتغاال لءااراللكاغاارفلت االلاااللاغااحلتلكاتتاال للااللملتااكلذااال لءاا الللمساامليهاا للهللناا مل اارفلكساانللت ل

غاتلذاال لو فلجنسعلاركل،دليتترقلذال لفوللءلعلقجلل شرةل قكامل ثلبلءتشرةل قكاامل ثالب لف واعلي
 اتاااكلااااللكف ضاااللضناااللكاتتااالء لهلكاااا قكام لفااا هلكاتتااا لينأاااللهلكاتشااارةل قكاااام للاااعلمواااعلاااالل ااار فلكسااانللت ل

لل3.و فلجنسع لاللءأل

(لءشااأهل االقةلكااارا ل كحلواالالكاشاار لال جتماالعلكاغاارفل كحللكاااال84ضااركقلقضاامل) ضاا لوااصلكامااعلكاوتهاا ل
مضالللناعللباملكنلتالاعلجانللآوار ل  جعاعلكسالكذل،تاللكازيال ةلهلل و لجلكذللنل االلت كقللكلذا لست كقلآور

ل4.م، لكاتل،دللتلءوالءلسنللك ورلهلكاتلقلكاثلين لم لءل  تنلق ل اللضلالكحلنولال مللات ك

 ل

                                                           

لمورجعللل1 لءحمل تفي صحيحهلمسلم: ل  ل: لكاأنع  لينا لذ ر لء  ه لكا كثلكاترم  لت،لل  لص3ج كق ل تلبل1213   
كاتتنال:ل لءحمل تفي سننهلوأبو داود كاووظلاع ل.ل1191 لقضمل17 لءلبلءلعلكات  ةلفلهللورذل ذا ل22كاسلضلةل

ل3311 لقضمل13 ل تلبلكانللع لءلبلهل،ولالكاسلفلانلعلءلا قكامل249 لص3كاتغريا لء  هلذ رلينالكاأنع لجل
فلهللورذللاووالءرا  لفلءتل هللقجللءسنتال ولوحمللم لءتستال ولوحمل للميتلقيلالكهللل و لكهللل ولعل يوملءت  ة)ءووظل

فتلالقيلالكهللل و لكهللل.لت للمق تلكحلةلقة:لفتلالكارجل.ل ل،ىتلمتلزلءلنهمل:لفتلالقيلالكهللل و لكهللل ولعل يوم
ك لل1996/اا1417 ل1ا ل ل كقلكاتت لكاتومل:ل لءحمل توالدار قطني في سننه ل( لُق  ل،ىتلمتلزلءلنهمل:ل ولعل يوم

اا ل1414لتتنال كقلكانلذ ل:ل للتالكاترلاوالبيهقي في سننه ل2771 ل2773 لقضمل13 ل تلبلكانللعل3 لص3ج
 ل13322 قضمل29 لءلبل لينلعلذا لءرا للعلم، لكاراندلش  ل حمللكارا ل21 ل تلبلكانللعل293 لص1ج

 ل تلبلكانللعل كألضبلا ل13 لص6 لج1983/اا1433 ل1 لكا كقلكاسوولا ل:ل لكين في المصنفلوابن أبي شيبة
 .226 لقضمل23ءلبلهلكاسلفلكحملو ل كانأتالكحمل ةل كاغحفل

فتح  لكءكلكيملك ل ملالكا يكلحمم لءكل ن لكالك،  لل237 لص4 لجرد المحتار على الدر المختار.لكءكل لء يكلل2
 لالمغني.ل لكءكلض كلال271 لص6 كقلت،لل لكا كثلكاترم لء  هلذ رلينالكاأنع لج:لءحمل تلالقدير للعاجز الفقير،

 .ل173 لص4ج
 .271 لص6 لجفتح القدير لكءكلكيملك لل239 لص4 لجرد المحتار على الدر المختار.لكو رلكءكل لء يكلل3
ل6ل-1ظيبلء  االكإلللقكتلكاترءلالكاتح ةللكللكانتت لهل  قةللؤمترقلكاتليعلءأملقرار مجلس مجمع الفقه اإلسالميللل4

 .ك1991(لمءريل)ولسلهلل6ل-1االكالكفعل1411ذ لكاتت ةل
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ل:ل اأنلتلًلاللات كل و لكاغتلو

 ولالمهلوتلالءالسلكذلاللحتلايتلللجل كتلكاغتلولهللر،واللللت لوتل  لفلمتكلكيتنل كًلت لضلالكحلن
 1. و قمل ضلعلقءللكاوبل

 اللم وويتلكانتال لهلكاغاتلولااارقلاساليجتلك  القلهبمال لفارالل نالع لألهللنا ملكحلنولاالكاار لقل ل
ل.ليتمل ل مللذ ر ك لتهل لهلكاتغ لكاتحلرل

 االلكاوتهاال لاااركلهل أاال لكاغااتلوللااكلكانتاال  لملااللكااا يله لفتخرجيهاالل واا لضاالالكحلنولااال ليسااتتلم لألهلل
.ليشااا  لهلءلاااعلكاااا يكلكانتااا  لءلانتااا ل،وااالالكاااا يكلحتتلتااالًلاوتتااالء لهلءلاااعلكاااالالكارءااال ل،نساااعل ماااللاتااا ك

 اوغلً لاومسأاا لف هلكانتل لتتوفل كلكاا يلهلهلاأنلاعللنا ملك  تنالقلكاار لضالالءاعلكحلنولاال وا لكاغاتلو ل
تلالءتحتعلكاتتالء لهلكانتا لءتان لكاغال لءنال ل وا لألهلكاغللكاشتملل و لكانت لتهلءلعلءلانت  لملتكلكا

ملاللكاا يكلكاتبامعكلهلكاغال ل.لمهلكاغللهلءتبعلميثللذااللكانتا  ل ضا لضُان لكاغال لفُلتان للاللهل،امنع
 .فهلللؤجلل حملللتنلقل تهلضن لكاغل ل لليولرتلشر لكاتتلء لهلءلعلكانتل لءنتبهل

  واا لميليااعلياال نللءلااعلكاغااللل2نسااعلكااار لضاالالءااعلكحلنولااا  لينوااعلاناالللناا مل اارفلكساانللت ل ااحمللج
كاشااتملل واا لكانتاا لءلانتاا  لألوااعل ليغااتلمهليتلءااللكااا يكلم لوتاا ل ل،االًلاااع ل ااالل ل،االًللساال يلً لاتحتااعلقءاالل
كانسااالةا ل مااالل لميتاااكلمهليااا ولكاااا يكلهلكاغاااللءااا  هل ااالقللتلءااالل،ااادلءلاااعلكاغاااللكاشاااتملل وااا لكاااا يكل

ل.هلءت لكحلل تللكلضلمتعكا يكلاللجز للكلضلمالكاغلل ض لميثللكسز لكأل نللءلانت  لو ركًلأله

ليغاااتله  ولاااع لفااا هلك ياااتنل لت لضل ااا ةللااا ل ةااالة لم للنااا مل ااارفلكسااانللت ل اااحمللجنساااع لميتاااكلمهل
الءلاعلكاغاتلولكاشاتموليغاتلهاسليجتلءلعلكاغتلولكاشتموال و لكانت لءلانت لا ق ل ضلعلقءللكاوبل لاتاكل ل

ل. و لكا يكلءلانت لم لءلا يك لالضلعلقءللكانسلةال،لنة 

كاتخااريالكال،لاا لكحملتمااللاتسااليجتلذاااللااا لهللتللوااالكاغاالل لتاالًللتللوااالكااالال ااحمللكارءاال  ل،ااىتلميتااكل
 كأللرلكاهاملاناللااللكضار جلءلأل اللم ل.لءلتع ل ض لكشتملل و لكا يله لءلانت لم ل،ىتلءلا يكل لفريلهلذال

كااار لميتااكل واا لميليااعلمهلاتاامل واا لكاغااتلولءل تناالقلللجل كهتااللكاتلءوااالاوتاا  كا ل وااا لكان اارل ااكللكاتلاالق
لللللللل.للجل كهتلل حمللكاتلءوالاوت ك اللكلكا يله

 ل

                                                           

 .271 لص6 لجفتح القدير لكءكلكيملك لل239 لص4 لجرد المحتار على الدر المختاركءكل لء يك لللل1
 لكاتليلين ل239 لص4 لجمختاررد المحتار على الدر ال لكءكل لء يك ل268 لص6 لجفتح القديركءكلكيملك للل2

ل.191 لص1ك لج1982 ل2 كقلكاتتلبلكاترم ل ل:ل لءحمل تبدائع الصنائع
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 معيار الثلث 
ل لللل لكاثوثللك لوسنا لللجل كتلكاغتلو للك لا ك اع لميتك للل لءوجت لته لكاغتلو لا ك ا لفلغت م 

ضويتليللقيلال:ل"يت لءكلممل ضلصلق، لكهلللاتل ل نعلضلال، يثكالجل كتلألهلكاثوثل ثحملل مللهلوصل
:لأاغ يلءشأرق؟لضلامف:لضويت.ل :لكهلل لموللذ لللا ل  ليرثينلت لكءنالول ك، ة لمفأاغ يلءثوث لللو؟لضلا

 لتوللتهلارقل قثتللم نلل لوحملللكلمهلارقامل لاالوالثلث كثيركاثوث ل:لمفأاغ يلءثوثع؟لضلا:لضويت.ل 
ل1لتوعل ولع"ليتتوولهلكانلس

ل مهلكإليغاال لءلاثوااثلل لالولاا لكاثوااثلهلكحلاا يثلجاال لهلياالليلكال االالكااا لااا للااكلكاتن االتلذ اارُل ظاالارن
كإلقثل اااا ليااا ل ااالذلكاااالكقثد لم ل لمواااعل ثاااحمللهلذكااااع لءاااللاااالل ثاااحمللهلكال ااالال ثاااحمللءااالان رلت لكااليااااللاااكل

اتاااكلجااارىللاااعلذااااللت مااالالكاثواااثللتلااالقلهل ااا ةلل.ءل تنااالقلكااليااااللاااكلكإلقثل اااا لت نااال لكالقثاااال اااكلكاساااؤكا
لسااااالئلللنهااااالللساااااأاالكانحاااااثل لساااااأاالك توااااالقلكألوشاااااأالكحملرلاااااالاوشااااار لتلتهلمللانواااااجتلكاثواااااثلالةااااالذلك  ااااالقل

ل. ك يتثملقلهلميهمهل

لتنل الًللاكلضناللكاثواثل  لخيو لمهلك يت  الءلاثوثلهلضبلالللجل كتلكاغتلولكاتلءواالاوتا ك ال،تالل
 ااااللملااارلظااالارلكاوسااال  ل!لكأل ثااار لم لكاثوثاااد لفتاااأهلكاثواااثل ااالقل ثاااحملكًلهللتلءواااالكاثوثااادلكانااالضلدللاااكلجنساااع

فثوااثلكاتشاارةل!للتلءوااالآواارللااكلجنسااعلاااللكأل اانلضاا قكً ل لكألضااللفاالاتثحملله.ل خياالافلكانأااعلكاتتواا ل كاريل،اا 
ضاااالالكءااااكل،ةاااارلهللتاااا ل.لاااااللل ثااااحملكًلهللتلءوااااالكاساااانعلكانلضلااااا ل تهل اااالهل ثااااحملكًلهللتلءوااااالكالك،اااا لم لكإلثنااااد

ل ذ رلكءاكل،ةارل اراللمهلكاتثارةلملارلوسايب لفلتالهلكاثواثلضوال ًلل2".لتنلقل ثحمللءلانسنالت لللل  وع:ل"كحل يث
لل3".ضولل"تذكللللضلقهلءلانلض  ل،ىتلتهلكاشلفت لذا لت لمهللت ل ثحمللهلكحل يثل

   قلكإلشلقةلت لموعليلج لهلكاوتعللالليغاوتل اال ًل وا لمهلكاثواثليتناعلكاثوثادلهلكحلتامل لكاتتال ل ل
تاا لكاساالئل لفأجاالذ كلذاااللهلفتااعلكالاتلااالاااللقك االكلاتاارقلكاوغااللءاادللااللااالللاالالقءاال ل لاالال ااحمللقءاال لهلء

 نلااعلكاساالفل)كيااتثنلً للااكللاانتهملاساالئلللاا ل ةاالةلءلااع لكحملوراا لءأ،اا لكانتاا يكل،نسااعللااكلكااارا لم لكاوبااال
تذكل ااالهلهلوااازعلكحلولاااالفسااالُ لكاشااا   ل شاااريلكلااااراللشاااريدلميليااالد لمهاااللاتةلااالل(لكحملوااا لءلاااارا لءااارا 

كاثوثلفأضلللاكلضلماالكاشا  للاعل،ولتاع ل ذااللاتغاحمللكحلولاالكاتل،دل فتلًلارءللكانسلةا ل مهلاتلهلكحلولالءت قل
ل.ل4م لمسمل   كلالءتلًلللل لهلثوثلًلفأضل.لالءتًالاع

                                                           

 كقلكاتولك لء  هلذ رلينالكاأنع ل تلبلكال لا لءلبلمهلي ول قثتعل:ل ل لشعالبخاري في صحيحهكحل يثلمورجعللل1
 ل تلبلكال لا لءلبلكال لالصحيحهمسلم في  ل1336 لص3 لجل2191م نلل لوحملللكلمهليتتوولكلكانلس لقضمل

 .1213 لص3 لج1621ءلاثوث لقضمل
 .361 لص1اا للج1379 كقلكاترفا ل:ل لءحمل تفتح الباري. كاتست ين لكءكل،ةرلل2
 .361 لص1 لجفتح الباريكاتست ين لكءكل،ةر للل3
 .43 لص3 لجحاشية الدسوقيكا يلض  لل4
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كاثوااثلم اا ًللتنل االً ل كاثوثاادللكاشاار لالكالاالكلكااا لاأواارلءلاثوااثلاوتااللوتاال لااار لفتةتاال ءتاا لكاتااليحملل
لاتاا ك الكاغااتلولالءتاالًلااالل فتااو ل   هلاوريااعلل%33لولكاتلءوااالاوتاا ك المهلانوااجتلللجاال كتلكاغاات لاازل شاار د

ل.ءدلوتل ل  يله

  معيار الُعشر 
جياالذلت اا كقل ااتلولاسااتخ كل،غاالوتهلل ل"لحبساا لاااركلكاتلاالق ل ااالللااللمواارتلءااعليااليل ملكالالااال

شرك لحمو الللالالذكتلشخغالالك تنلقياال ذلاالللالااللساتتوا لاشامللكأل لالهل كانالفعل كانتال ل كاا يلهل كحلتاليل
م ليتاالهللااكل وااالااارقلكالجاال كت ل ل%ل93م لازياا لوساانالكانتاال لم كااا يلهلم لمهاالللتاالل ااكل:لكالالااا لءشااريد

كاتغاا للااكلتوشاال لااارقلكحملو ااالاااللك ،تلاالال واا لءلااعلكااا يلهلم لكانتاال ل  هلكاتتلاا لءلاشاار  لكاشاار لالانلتهاال ل
مللجياازلشارك لكحملو ااال%ل13لالااالكألوارىل اكلفا هلضورايتلكأل لاالهل كانالفعل ،تاليلك وتواالعلكاشخغا ل كحلتاليلكا

ل.ل"ت لءشر  لشرك لكا يلهلم لكانتل لم لمهلللتل

م لفت لانأيتليليل ملءلاتللقلت لكاتشرلفأجلذتلا ك الكاغتلولتهلءوجتللللجيلذلا ك ااعلوسانالكاتشارل
ل.فتوللكلعمللللجل كتلكاغتلولءشر لم ليتلهلذالل،لوال و لءلعلكا يكل كانت 

رل ك،تللارقلكانسنالم للستن لشر  ليل لاتننللجن لك تولقلللل  هلكاتشارلهلفتاعلكحلنولاا ل اتاللير ل  
مضاالللااكلااركلااالللسااتن ام لاالل ااححلكلكاتتاال لكاشاتموال واا لكااااال ملليتلاالكلءوساال اللتذكل لواايتلوسانالكااااال

 اارقلكانسا للاكلكحلنولاال ل1كاتتالقكتلهلكار لءلت ل  شاريكلءلاةاالهلوعشرة بالمئةمخسالءلاةالهلكانتل ت ل
كجتهال للاانهملفلمااللحت ياا للاالليتأاا لكاشاا  ل،ااعلكارجالعلستاا كقلكااااا لم ليتنااللكاوساا للااكلكاتتاال لءأواا للااكل
 ضااعل ولااعلكااااا لم لكانلااعلءااأ و للااكل ااكلكاساالي ل لمساالل لاازلكااااالتذكل االهل  هلااارقلكانساا  لفاالاااللااعل

ل.كااشل كاتاريرل،رككللأوتلًل

 اتاالل ك،اات لاااركلكاتلاالقلكيااتن  كلميباالًلت ل اال ذلكاوتهاال ل ااكلكاااارقلكالسااحمل ل كساالكبل ااكلاااركلمهل جاال ل
م للكاارقلملرلض لمتولاعلكاتل ،اال  لانوالل ناع ل ااأثحمللكااارقل وا لكاتتال لتفسال كًلاالللاركااع لءاللألثارق لااللضا ل

 ااااللملليتاااكلكااااارقل.لواااجتل،ااا كًلضااا لياااؤ  لت لذااااليااؤ  لت لوااازكعل وغاااللالءااادلكاتتلضااا يك لفلتااالهل نل ااالًلتهلء
كالسااحملللؤ ياالًلت لكاناازكعل كضغااللال اال ة لفتاا لك تواار لم لمهلكاااارقلكاتثااحملل  هلكاتولااللاااللكاوساا لاوتتاال لألوااعل

ل.ل ، قلكاؤ  لت ل ضلعلكانزكع

 ل

                                                           

ل.173 لصل4 لج، الحاشيةكءكل لء يكل  1
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 :معيار الغلبة
 تنلقلكااوناا ل االلكاتلالقلكاار لموارلءاعلتهل لهللكلكجتهل لهلكاسأااللتنلالهلقمينل لفهللحت ي لكاتللقلءل

  ولع لاُتللللللجل كتلكاغتلول حمللكاتلءوالاوت ك اللتللواالكالجال كتلكاتلءواال.ل1عمعلكاوتعلكإلي ل لغلنلًل
لولذكتلاوتاا ك التهل لواايتلكألوااحملةلااا لكاالاناااال ذكتلكانساانالكأل واا  لفاالمتكلاااا ك الااارقلكانل لاااللااكلكاغااات

ل.،لنةركالجل كتلكاختوأال

ءتااا لكاسااالئللكاتتوتاااالءااالألللكالكارءلياااال نااا لكاوتهااال  لاتاااكل وااا لكانحاااللكاااار ل لل شااالكا لهل اواوناااالك تنااالقنل
اااركلءشاار لمهلاتاالكلكحللجااالت لذااال لملااللمهلاُاا وللكالجاال كتل ااحمللكاتلءوااالاوتاا ك اللااكل.ل2يااؤ  لت لاسااليجتلحماارك

 لاكلل.ل لفهاركل ليُتنال لحلغالالكاتحلالل،لنةارل وا لكحملارككا يلهلهل،غلوالكاغتلولضغ كًلءالاالاساليجتلك  القلهبا
كاوبااال  االلل لثوااع-كااشاالُ، لم لكاخااتوولءتاا هلآواار للكااارا لاوااللكاساالئللهلكاوتااعلهلاأنلتاالتلكارءاال للتللوااا

كاارا لكضالاصلتهل الهلكاارا لااللكاالاا  ل وارجل اكل لواعلذانالًلتهل الهلكاااش لم لكاتا هلللتللوا-للالقءل ل
لل3.ك ور لاللكاالا  ل توللاسل ىلكارا ل كااش ل للللكاتلللتللوالكارا لك،تلليلًل

يننااا لمهليتلاا لءااأهلاتاالهل%(ل13م ثاارللااكل)لتلاالقلكااونااالهلللجاال كتلكاغااتلولءل تماال ل اااركلكاتاالال
لشر انلللللث ًلءتاللللجل كهتاللكاشاتموال وا لكانتال ل كاا يلهلكحللجالضلئما  لم ل4ت لذال لءأهلُاش ىل اغتل 

 ضلالكلكحللجااللاكل.لمهليتحلالجز للكلللجال كتلكاغاتلولهلذلاكللاللءتا لت ا كقلكاغاتلولت لوتال لم ل ياله
 ااا ًلاساااليجتلك  ااالقلملاااللمهليتااالهلكااااارقللاااكلكاتغاااتلللم.ل ااا كلضلللهاااللملااارليتااارققلك ضتغااال يلهل كاختغاااله

ضغا كًلت لللجال كتليارك لاغاتلتهل ل(ل يالهللركحبااللاث ًل)ءلا يله لفهركلحتلالل نالع ل  اركلتهلدلت والال يالهل
اتسليجتلءلتهالللاث ًلت للواالكاغاتلولحبسام لفلنلتلسالل ،تالًلءساترلم وا  لم ل غاولهل وا لضلمتهاللك  لاالتهل

ل.لذل رال لألوعلحتللنلخيريل ينلض ل ليال لتغ لكانعللكلءلعلكا يكك،تو لكلهبلل،ىتلتيول لكاغتلو لف لجي

يتاالهللااكلوشاال لكاشاار الكااا ل ااتتيتلللجل كهتااللك  االُقلءاالانتل لم للم  لااكلولفوااالكاتاالالذ اارلكشاا ك ل
ألهلجلكذلاغتلللللجال كتللثاللاارقلكاشار اليتالهليانل ًلاوتحلالل وا لك  القلكاا يلهلحتايتل أال ل.لكا يله

ل.كًلشر  لظلارل

                                                           

 .ءشأهلين كتلكاتلق،ال ين كتلك يتثملق(ل1/4)لل33 : كو رلضركقلعمعلكاوتعلكإلي ل لكا  ولقضملل1
2
لل لجحاشية الدسوقيكا يلض   لص3  لكحلألب47  لج، مواهب الجليل  لص4  ل346  لكاشرضل    ل حاشية  

لءحمل تالشرقاوي على تحفة الطالب ل  ل: لكاتوملا  لكاتت  لص1997/اا1418 كق ل78ك  لكانححملل   حاشية  
لءحمل تالبجيرمي ل  ل: لكاترفا  لج1978/اا1398 كق لص3ك  ل16  لكاشرءلين  لكضأل  ل لجمغني المحتاج   ل2 

 .22ص
 .271 لص6 لجفتح القديركءكلكيملك للل3
 مللهلكاتل للتلكاغل قةل كلكاوللكاشر  لللذهبت المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرينت لاركللل4

 .ينال كاركجتالكاتتوتالءلاغتلويلةالكحملل
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 المآل االقتصادي لبيع حزمة من الموجودات تضم نقودا أو ديونا
 كالجااال كتل.ل2 موااارىلوت ياااالم لت لاااال1للجااال كتل،تلتلاااا:ليتساااملك ضتغااال يلهلكالجااال كتلت لوااال د

ملللكالجل كتلكانت يالفتشمللكانتل ل كا يله ل و لميلسلمسالل،تاليلهللنالاجتل.لكحلتلتلالا لكاسوعل كض للت
 ءلاتاالو لفاا هلكاتورضااالءاادلءلااعلكانتاا لك جاالل ءلااعلل.هل ضاايتلحماا  لهلكاسااتتنلل ناا للل االلمجوهااللااا فعللتأل ااا

ل.كا يكلءنت ل،لال لميلسليللهلك ضتغل  لألهل  لكانلتدلينأل ل و لءلعلوت لءنت 

حلاالالم للااعل ءنال ل ولااعليتسااملك ضتغاال يلهلكاتاالل تلت للتاالل تل،تلتلااا ل ااا لاناال الوتاا لءسااوتالهلك
اأجلااللم،ااا لكانااا اد ل لتااالل تلوت ياااالم لت لاااال اااا لاناال الوتااا لءنتااا لم ل ياااكلهلكحلااالالم للاااعلاأجلاااللم،ااا ل

 تتوااااافلكاتااااالل تلكحلتلتلاااااال اااااكلكاتااااالل تلكانت ياااااالم لكإل لاااااالهلاأثحملاااااالل وااااا لكياااااتتركقلكاتااااالكذهل.لكانااااا اد
كألياتلقللاكلالكذساللكحلالو ليالفليناتال ناعلآثالقللك ضتغل   لست لمهلااحمللكاأوا لم لكاتارق ل تهل الهلينتال

فلاتاالل تلكحلتلتلااالاااؤثرللنلشاارةل واا لكاتاارقل كاأواا لاوألناالت ل اريااللتشاالقكتل.لاتلاا لكأليااتلقلت لكاتاالكذه
 ءلاتالولفا هلكاتاأثحملل.للنلشرةلاومنتةدلاتت يللتوتلجهم ل اوتةلقلاتتا يللخماز سم ل اومشا يكلاتتا يلللشا يلهتم

 و لكاترقل كاأو  ل لللينتال نعللكلتشلقكتللنلشرةلاومنتةدل كاتةلقل كاش يك ليسهلل يسارعللاكلكانلشرل
ملااللكاتاالل تلكانت يااال.للك وتتاالاللااكل ،ااعلااالكذينلت ل ،ااعلااالكذينلج ياا  ل يتواالللااكلاتاالالفلذاااللك وتتاالا

كوتشالقلكاتةالقةلهلكانتاال ل لفا هل كإل لاالفا لااؤثرللنلشارةل وا لكاأوا ل كاتارقل واا لكاساوعل كضا للت ل ءلاتالو
 كا يلهل كقاولعلوسنالكاتلل تلكانت يال كإل لالهلعملللتلل تلك ضتغل  ليبتفللاكلض قااعل وا لكاتتلافل

كأللاارلكااار ليتواالللااكلل.ل ءلاتاالوليرفااعلاتووااالكاتتلاافلاومنتةاادل كاتةاالقل كاشاا يك.ل ك وتتاالاللااكلااالكذهل واار
ااااللك ضتغااال يلهللاااكللتل ااا لكاشاااريتا لألساااللحتتاااعلم وااا للساااتلىل تاااكللاااكلتوتااالجل وااال ةلك ضتغااال  لكاااا ليتتنل

ل.كاألنلتل الظلفلكانشرلهلك ضتغل 

 ءلاتااالو لفااا هلكاتحولاااللك ضتغااال  لكاساااولملياااؤ  لت لمواااعللاااكلكاساااتح لمهلوتوااالللاااكلكاتااالل تلكانت ياااال
كانتاال ل كااا يله لللكأل االالكاغااتتاللااك اأنلااعلذااالل واا لكاغااتلو لموااعل ومااللذك لحمتاالىل.لل كإل لاااللااللملتااك

 ومااللكضوباايتلضاا قةلك ضتغاال ل واا لكاتتلاافللااكلااالكذهل واار ل كقاوتاايتلاتاالالفلكاتتلاافلكالكضتااال واا ل االاعل
 ارال لف هلكاغتلولجي لمهلحتتل ل و لمضلل ملال تناللاكلكانتال ل كاا يله ل فتاللاوبارقلكاار ل.للكاتتللود

ل.3يلفلينتال كلا ك يل

يتل وااا لااااركلاناااينلعماااعلكاوتاااعلكإليااا ل لاتلااالقلكااوناااالااااللكالضااافلكاغاااحلت ل  ولاااعلمهليثن ااا  ولاااع لفااا هل
ك جتهل  لألوعلكاتللقلكالك،ا لكاار ليلكفاعلكاتلالسلكانأتا لكاساولمل االلو الئرلهلكاوتاع ل ا فللالل  واعلف واعل ل
                                                           

 Real Assetsلل1
 Monetary or Nominal assetsلل2
ل.2332لتن ل و لكسلق،  للل3
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 ل%ل43فمااكليتتماا للتلاالقلل.ليسااتن لت لم ل الاالل تواا لم لوتواا ل خياالافلكانأااعلكاتتواا لكاسااولم ل  لينباانو
 ل ءلاتاالوليللك االلاااركلكاتلاالقلانليااعلهلكجتهاال ل%1م ل،ااىتل%ل21يسااتألعلم ليتاا قل واا للااكلياارىلموااعل

ل!  ليستن لت لم للم ل الللألهل  ًليتلالءرميعل %1كيلةلتلكاشر لال،ىتلض ليغللت ل

اا ك الكاغاتلوللتلالقلكااوناالهللساأاالل   قلكإلشلقةلت لملرلءالاجتلكألمهلاا ل االل ا كل احالك ياتنل لت 
ءلاتلك اا لم لك ثاالقلكاشاار لالكااا لااا ال واا لك تواالقلكحلاارككلتهلكجتمااعللءاالان رلت لوساانالللجل كهتااللكاتلءوااالاوتاا ك ا

ل: ل لنهللعلكحل ال  لهلكحل الاللكاالا 

 لءكل ن لكاس كلهل ،ارككلءاأافل قاامل تهل وا لكحلا الءاأهلكواتوول قاامل(:ل"ضلك ا لكأل،تالك)ضلالكاتزر
 1".، الجلذتلكاتللوا

 لل2". للش  لمفس قلكحلرككل كاالا ل ولعلكحل الف لءأسل ولع:ل"كاتليلينلهلكان كئع ضلال

 تهل االهلهلللاااعل...فاا هل االهلكحلاا الاااللكاالااا لملل تااملءتحاار لكاتللوااا:ل" ضالالكءااكلالملااالهلكاوتاال ى 
ل3".مهليأورلض قلكحل ا، ال ،رككل كوتوولملل ركلكحل الءللاعل

 ل13موعلك تورلاورجلالانللثلبلولليعللكل،ريرل ضأكلتذكلملليتاكلكحلريارلااللكاالاا  لم ل الهلءنسانال
 ذوالً ل  اركلتهلكياتليلل  للتهل لهلكحلريرلمضل   حملق كاثلبلكانسلجللكل،رير:ل"يتلالكاسللي .لفأضل%ل
ل 4".  فللللتذكلذك ل ذولًللكأل ت هل

 اااا كللشااااهلقلهلمهلكحلتاااامل واااا لكاخااااتوول،اااا  ًل ،ركلاااالًلءلحلرلااااالت ااااللااااالللااااكلءاااالبل  ءااااكلكاساااانت لل 
ل5.ك ،تلل 

 ل6". ل ركلكحلرككلكحل ا" ض لق ىلكءكلللجعل كا كقضأينل كلكءكل مرللرفل لًل

 ل
                                                           

 ل1 لج(ء  هلذ رلينالكاأنعل كقلكاتت لكاتوملا :لءحمل ت) لقواعد األحكام في مصالح األنامكاتزلءكل ن لكاس ك للل 1
ل.73-72ص

 ل2 كقلكاتتلبلكاترم ل ل:لءحمل ت) لبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   لكا يكلمءللءترلءكللستل  لليلين لكاتل  2 
 .144 لصل6 لج(ك1982

لتتنالكءكل:لكاريلق) لحتتلعل ن لكارلكلكاتل م  لالفتاوى  "شل لكإلي ك"كءكلالملا لات لكا يكلمل لءكل ن لكحلولمللل3 
ل.272 لصل29ج ل(الملا لء  هلذ رلينالكاأنع

ل.137 لصل1 لجاألشباه والنظائركاسللي  للل 4
لل.166 لص(ا1433 ل1 كقلكاتت لكاتوملا ل :لءحمل ت)األشباه والنظائر، كاسللي  ل ن لكارلكلج الكا يك للل 5
 ل تلبلكانتلح لءلبل ل ركل( كقلكفتر لء  هلذ رلينالكاأنع:لءحمل ت) لالسننكءكلللجا لحمم لءكليزي لكاوز يين للل 6

لمءللكحلسكل و لءكل مر ل649 لصل1 لج2311كحلرككلكحل ا ل، يثلقضمل لكا كقضأين  لالسنن ل  كقل:لءحمل ت) 
ل.268 لصل3 لج89 ل تلبلكانتلح لءلبلكاهر ل، يثلقضملل(كاترفا لء  هلذ رلينالكاأنع
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لل:هبرقلكاتلك  ل كانغلصلكاوتهلالللليو  ين لفسل لك يت  ال

 كاتغل لءتوللكاتلك  ل ك ثلقلالل،ل تلكوت  لكحلارككلءالحل ال ر،الًل وا لاالليتتارقللتاعلاتلادل متللازل
كحلااركك ل ذااالل مااللهلكواات  لحلاامل،لاالكهللااأ لال ااحملللاارءلحل واا لكاأريتااالكاشاار لالءوحاالكلمواارىل ثااحملةل

  اانلعلكاتاازلءااكل ناا ل.لملراازةفملجاال كتلكاغااتلولكااا ل لجياالذلااا ك يللءلرنااال لتملااللهللل،اال نل ل.للاار لة
لااللذ ارلمهلكاتللواال الذل كاس كلهلضلك  لكأل،تلكل  لللكلذ رلاواللكاتلك ا ليا ال وا لذاال لفا هلكاتازر

 ل ااا للااللاااللكوااتوول قااامل،اارككلءااأافلاتاارقلهل لتهااللاتلاادلكحلااركك ناا ل ونااالكحلاا المااا لاااراللءألثوااال
كلااارمةلمجننلاااا لم لكوتوأااايتلماااافللللاااالءرياااال قاااامل،ااا ا لم لكوتوأااايتلموااايتلقجااالللاااكلكار،ااالعلءاااأافل

.ل  ولل حالذاللءنا قةلكالضالعلهلكحلاركك لم لوا قةلك،تمالالكالضالعلهلكحلاركك لاتواالكحلارككل1.حبمللالءو يا
 يلشااللمهليتاالهلكاااارقللااكلتياارك لااارقلكاتل اا ةلكااار رل واا لاغاالقلكحلتااملحبرلااال لااعلكااالالكااار ل ووااعل

لالليتلااعلكاتالككللفألال:ل"ليتالالكاساللي لهللتارقلءلالهلكاتل ا ة.لتا كش  للكلكحلارككل وا لكانحاللكاار لا
  و لااركلكانحاللينناا لفهامل ا كلكءاكلكاسانت لااللضالالل2".تهلكوت  لللاعلءاحملقل رلعلفنليلل لم للاع

م لهل]كحملتالكلءاعلمث عل:ل"يتالالكءاكلكاسانت .لتهلكحلتمل و لكاختوولءلحلرلال لتلًلالللكلءالبلك ،تلال 
ت أاالُ لكحلاا ال،تااملكحلاارككلااولناالًل ك،تللياالًل ل ااحمل قاعلهل[لموااعلتذكلكجتمااعلكحلاا اللااعلكحلاارككل واا لكحلااركك

الددددرهم الحدددرام بالمبددداح وملدددم الحمدددام المملدددوك ووساااعل،ركلااالً ل لاااكلفااار علذاااالللاااللاتااا كلهلوواااول
ل3".  حمللذالالمحصور وكذا المحرم باألجانب 

 كحلارككل كاالاا ل ولاعلكحلا الفا لءاأسلءنلتاع لذ ار كل اراللملثواالاا الاللذ ارلكحلنولاالمهل اللشا  لمفسا قل
 واا لكواات  لكحلاارككلءاالحل ال واا لااالليتتاارقلمتللاازقل فغااوع ل مااللهلكواات  لكااانةللءلاأاالارل واا لااالل

لثاالالذاااللءلااعلكاتُاارقةلتذكلكوتوأاايتلءاالا كبل  االهلكااا كبل لاناالًل لنتوتاالًلءااع لفلةاالذلءلتهاالل.ليتتاارقلفغااوع
.لكاا كبلكاالااا  لءلنمالل لجياالذلءلاعلكاتُاارقةلكضلاغاالألواعل ليناالحلك وتوالعلهبااللحبالالفاا لاتالهللاال لءل تنالق

(لكااانةل)  ااركلكاوااأقةلتذكل ضتاايتلهلكاتةاادل كاساامكلكااالئعل كوتوأاايتلهبماال لفاا لجياالذلءلتهااللااونااالكحلاارككل
ل4.،لنةر

 رك لهباااللك توااالقلكاتتللااالللافااا"لر لكاتللواااافااا هل ااالهلكحلااا الااااللكاالاااا لملل تاااملءتحااا"ملااالل نااالقةلكءاااكلالملاااال
ءالحل اللااعللااكلكوااتوولللاااعلءالحلركك لفاا لحتااركلملاالكيملكااا لوأوااراللءتتا ل،اا اللتهاامل نلااعل شاارك للتهاامل

ياةللقلااعلكهللل ااكلكاااريكل لااا ل"فتاا لجاال لهلكاوتاال ىل.لكيملخمتوأااا ل اتاارقلاتلادلكحلاارككتذكل ومناللمهلملاالل

                                                           

ل.73 لصل1 لجقواعد األحكام في مصالح األنامس ك لكاتزلءكل ن لكا  1
ل.137 لصل1 لجاألشباه والنظائركاسللي  للل 2
ل.116 لصل1كارجعلووسع لجلل 3
ل.144 لصل6جل (ك1982 ل2 كقلكاتتلبلكاترم ل ل:لءحمل ت) لبدائع الصنائعكاتليلين للل 4
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دل م وااااالكارءاااالل مشاااانلاهم ل لثااااللم ااااحلبلكحلاااارفلكحملرلااااال مغاااالق لكاغاااالقلملاااالكيمل،اااارككللثااااللكاترلياااا
كحلماا لهلل لتذكل االهلهل:ل كانةمااد ل لثااللم االكهلكااال ة لفهاالل االلمواارليتااللهملءلاتللوااالمكل  لفأجاالب

ملالكيمل،اا ال ،ارككلفواا للتاللوتهملشاانهال ل تاملءاالاتحر لت لتذكل ارفلموااعليتألاعللاالل اركلت أاال ق ل  ل
كاتللواا لل تاملءتحار تملءلاتحولللت لتذكل رفلموعلم ألقللكلكحل ا لفلهل لهلكحل الاللكأل و لملل 

 1(. تهل لهلكحلرككلاللكأل و لضلللءتحر لكاتللوا

 كحلريرلاورجلالتهلكوتوول،نللآور لفا لميتاكلمهليسات الهبالل وا للساأاالكانحاث لألهلملللضبلالك تولقل
رل لل ةلمورىلخيرجل كل لوعل،ريركً ل يغحمللول لًلج ي كً لف ليتلهللكلانللثلءالًلكانسلالكاغنلعللكل،ري

ل.لكلاركلكانسالض لانللكحلرير

 ل2 لفهالل وا لفارقل احتع"ا  ل اركلكحلارككلكحلا"، يثلكءكلللجعل كا كقضأينل كلكءاكل مارللرفل الًلمللل 
.ل3" كحلاا الت ل واا لكحلاارككلكحلاا الااللكجتمااعلكحلاارككل" ياا لالك ياات  الءااعللتاالققلحباا يثلآواارل ااالل

 ضاا لفساارلكءااكلكاساانت لاااركلكحلاا يثلاوسااحملكًل ليتاالققلكحلاا يثلكأل ا ل اااللمهلكحلرلااالفلااعلحمملاااال واا ل
اللاتا كللاكلشارحلكاتل ا ةلكاوتهلاالكاا ل.لك ،تلال ل ماللاتا ك اتاكرلشارَح للتا لكحلا يثلكأل ال لخيتوافل مر

م ل] ضاا ل االققلءااعل:ل"ليتاالالكءااكلكاساانت .لكحلاارككل متللاازقحتماالللبااملوع لم لمهلذااالل ناا لاتاارقلاتلاادل
، يثلتذكلكجتمعلكحل ال كحلرككل و لكحلركك ل االللستالقق لألهلكحملتالكل[ل، يثل ل ركلكحلرككلكحل ا

ءعلمث علت ألُ لكحل ال،تملكحلرككلااولنلًل ك،تلليلً ل ل حمل قاعلهلووسعل،ركللً ل لاكلفار علذاالللاللاتا كلهل
 ياالليلل4". قاملكحلاارككلءلاناالحل ووااولكحلماالكلكامواالولكحملغاالقل  ااركلكحملااركلءلألجلواا ل  ااحمللذااالووااولكااا

كحلاا يثلكااار لار يااعلكاساال ةل لئشااالق،اا لكهلللاتاال ل نهااللءااركتلكاووااظلياا ال واا للتاا ل ل ااوالاااعلستاا ل
كاواارع لم لءاالاورعل ل ااركلكوات  لكحلاارككلءاالحلرككللتالً لءاالللتاا لخمتواافلمتللالً ل اااللمهلكازوااللءلأل االل ل اركل

مهلكانيبل او لكهللل ولاعل ياوملياةلل اكلكارجالل"كأل ل لفو ل، يثلكاسل ةل لئشالق، لكهلللاتل ل نهلل
 5". ل ركلكحلرككلكحل ا:ليتنعلكارمةل،ركللًلمثلينتتلكءنتهل لم ليتنعلك ءنالمثلينتتلملهل لضلا

                                                           

ل 272 لص29 لجالفتاوىكءكلالملا لل 1
لكحل يثلض ل،تِّفل 2 لارك ل تلبل. لكألانلين لإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلكو ر لكا يك لاوشل لول ر  

ل.288 لصل6 لج(كاتت لكإلي ل  لء  هلذ رلينالكاأنع:لءحمل ت)
 ق كق :لهت كانل ضلا (لكحلرككلكحل ا لللكجتمعلكحل ال كحلرككلت ل و )، يثل:ل" اوسخل   المقاصد الحسنة جل لهل 3

توعل لم لل:لهلترياللنهلجلكأل لا كاتركض  كازيك  فلعل،تفل كوتألع ل ضلا كءكللستل   ك كاشتيب  ك كستو  جلءر
لم قجع كاسخل   لمشللكا يكلحمم لءكل ن لكارلك لل."فلملل لم للاع هلم ال تلءعلهلكأل لا لووت كءك اع ل  رك

ل.174 لص1 لج(كاترم لء  هلذ رلينالكاأنع كقلكاتتلبل:لءحمل ت) لالمقاصد الحسنة
ل.116 لصل1 لجاألشباه والنظائركاسللي  لل 4
ل.ل268 لص3 لج88 ل تلبلكانتلح لءلبلكاهر ل، يثلقضملالسننكا كقضأين لل 5
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لاللذ ارقلكاوتهال للاكللسالئللاتلك ا لكوات  لكحلا ال كض  المهلكانل،ثلهلارقلكاتبلال ليارىلهل الل
ءالحلرككللثال ًليتةواا لفلاعلك تواالقلكحلارككلكاخاتووللااعلتلتالهلاتلنااعل متللازقل ك ءتتال ل نااع لءالل االلكحلارككلكااار لقلهل

 لم لملثواالكاوتهاال ل ليتةال ذل لوااعل  لنالًلحمرلااالكوتوأايتلحباا ال اتارقلمتللزااالل حت يا اللفاا لميتاكلتذكاتهاالل قفتهاال
حبااا الفغااالقلكسملاااعلجنسااالًلج يااا كً لااااركلفبااا ًل اااكلمهلللجااال كتلجنسااالًلم ااالبليااالاركً لم لحمرلااالًلكوااات  ل

ل.كاغتلول حمللكاتلءوالاوت ك الت لءبلكءولشر لالالسيتللكلضنلللكحلركك

 تهللااكلكضأااألكانهةاا ل كاتوماا لمهلُاسااتت لكاتلك اا لكاوتهلااال اأنااعلم لاوهااملهل ااحملليااللضهللكااار لم ق قل
كاوتهاال لفلااع لفاا لونساا لمهلااارقلضلك اا لفتهلااا ل كاتلك اا لكاوتهلاااللااللااا لت ل االل الفتهلااالاباانوللساالئللكاوتااعل

 ياركل.لكاتور ال  تهللهل لااللنسأا ل السيتلا لم  ًلفتهللًلاترقل ولعلكاسلئللكاألقئاال ياتننل لكحلتام
ر لاا لفتا ل ال هللكاوتهال لااارقلمللشاتلتلءتا ل لهل جل لكاتل  ةلكاوتهلال ،تلًلالجل لكاسلئللكاوتهلاالكاو

 ضااا لجاارىلك يااات  الهبااارقل.لكاواار علكاوتهلاااا ل اا فلكأل اااللكاوتهااا  لفهاالليسااانعلكاسااالئللكاوتهلااالكاساااتننأا
كاتلك اا لميباالًلهلضباالالك تواالقلك يااتثملقلهلميااهملكاشاار لتلذكتلكألوشااأالكاختوأااا ل اااللكأللاارل ااحمللكاتناالال

للان رلت للت لارقلكاتلك  للءاوسل لارقلك يت  ال ل1. مللاندر

 :ر الغلبةوداللته على معيا معيار التبعية
.ل2 ل ضا لُجتاللااركلضل ا ةل ق لهل نلقكتلكاوتهل للللي ال و لموعلياتورلهلكاتالءعللالل لياتوارلهلكأل ال
 ت االل،ااركل  تناالقلآواار للل  االللااللياار رقلكاوتهاال للااكلملثوااالياا ال واا لاتللاا لكاتاالءعلءتلوااعل االلااالللحمرعلاالًلاركاااع 

 لاارقلهللثلالكسندلكار لير رقلكاوتهل ل نا لذ ارامليارقلكاتل ا ة لفالسندلمللجيازلءلتاعلكياتتل ًلاواارقل جالذل
ءلااعلكاثماارلضنااللءاا  ل:ل لااكلكأللثوااالكااا لياار راللكاوتهاال لياارقلكاتل اا ةلميباالًل.لانتاالًلأللااعلاتاا كلتلتاالهلءلتهااللء  وااع

 لجياالذلكيااتت  ًلت لءشاار لكاتأااع ل جياالذلانتاالًلاااوقق ل  ااركل اا كلثناالتلكانساا ل اا ،علانتاالًلاااوققلفهاالل
لل3.ءشهل ةلكانسل  لفوللشه هلءلال  ةلثنيتلكانس لانتلًل

                                                           

  قلكإلشلقةلت لمهل لاالضركقلكامعلكاوته لكا  ولهلضبلالحتر لكاتتللللءأيهملكاشر لتلكاختوأالالسيتلضأتلا لللل1
لوصلكاتركق لءلار مللكلمهلموشأتهلل:ل" ارك ل االق  ل لارءال لءلحملرللت  لكإليهلكلهلشر لتلاتتللللم،للوًل كأل لل،رلا
للشر  ا لكأليليلا لل". ليوهم لض  لكاغلاا لكألوشأالفهرق للك لش   لك يتثنل كتل ك تولق ل و  للوتل،ا لكاسأاا لمه نهل

 ض لضأعلعمعلكاوته لكاتلءعلاركءأالكاتلمللكإلي ل لهللتالكاترلالملرقلهل.لكحملرلا لفحر لءلامعلمهليست قلذال
لوصلضركقق ل ارك لك يتثنل كتلكحملر قة  ل و  لكاسأاا ليوتت ل  لسل لكاسأاا ل"ارك لاسو: لجيلذ لكاشر لتل  لميهم لشرك  م

للءرال
ً
 ". كاغلقفلتذكل لهلهلءت للتلل هتللقءل ل  لهلكاش  ل لا

ل.121-123 لص1 لج، األشباه والنظائركاسللي لل 2
ل.121-123 لص1 لج، األشباه والنظائركاسللي لل 3
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،لوااال واا للت ماالالااارقلكاتل اا ةل اا كلجاالكذلمهليتخاارلءتاا كلمهليتاالهلكاتاالءعلحمرلاالًلل يوهاامللااكلاااركلكاتتللاا 
ااا يلهلفُتنشااأل ااتلوليااركلكاااارقل جيتااللفلهاالللااللجياالذلا ك اااعلءالااالاسااليجتلكحملاارك لءااأهليتاالهلكاتغاا لك  االقلءل

ل.اسليجتلءلعلكا يك

فلسال لكشاتملالكاغاتلول وا لكاا يلهلل ملللتذكلملليتكلكاارقلاسليجتلكحملركلف  ملالارقلكاتل ا ةل احلت
 كانتاا لاتاااكلءشاار لمهلاتااالهلالءتاااال للتنل ااا ل يتحتاااعلاااركل نااا لللاتااالهلوساانتهللمضااالللااكلوسااانالكالجااال كتل

لاكلكأل الل ت ل الهللاساتوزكلمهليتالهلكاتالءعلمضالعل"لكأل ال"ءلاتلقواللاعل وماال"لالءع"كاتلءوالاوت ك ا لألهل ومال
كاتالءع ل كألضاللااللكأل ال ل االلكأللارلكارفالق لألهلكأل ثارلااللكأل اللاللكأل ل لم ل لهلكأل ثرلاالللكاتلءعُل

ل. كألضللاللكاتلءع

 و للسأاالكانحاثلاتال لهلكحملغاوالت ل"لياتورلهلكاتلءعلللل لياتورلهلكأل ل"  ولع لف هلاأنلعلضل  ةل
هللسااأاالكانحاث ل ااا ال واا لفسال لك تماال لم للتلاالقل  هللتلالقلكااونااالفتؤ ا ل ااحالك يااتنل لت لااركلكاتلاالقل

ل.لتللقلكااونا لألهلكااولبلاللكاتلءع ل كاالا لاللكأل ل

 كض  اااالموناااللوااارىلمهلكااوناااالاااا لكاتلااالقلكألياااوم ل مهلكااااآ تلك ضتغااال يالحتاااتملمهلاتااالهلوسااانالكانتااال ل
 تهلضنااللكاساال ةلكاوتهاال للاالل.لواا لك ضتغاال  كااا يلهلهلللجاال كتلكاغااتلولمضاالللااللميتااكلااا فعل،اارقلانل ياالل 

يتلاعلك ضتغل يله لف هلضل ا ةلكااوناالجيا لمهلاتا رالت لضل ا ةلكأل ونلاالكاولئتاا لم لكاثوثادلم لكاث ثاالمقءالعلم ل
ل.ك ثرللكلذالللث 

 ل
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 في الذمة قبل تعيين محل العقد المرصوفةحكم تداول صكوك اإلجارة 

اا ل اتلولاغا قل واا لميالسل تا لتجالقةل ادللل الفالهلكارلاال ااحمللل اتلولكإلجالقةلكال الفالءلارلاا
للجل ةلهللواللكااؤجرل نا لكاا ولالهل تا لكإلجيالق ل يوتازكلكااؤجرلءتحغالوهلل اساولمهللاومساتأجرلهلاالقي ل

ل.حم  

كلل تذ.لم لفلتلهلحمللاارقلكإلجالقةللنوتاال احملللتتلناالكحملال لءاللاا ل ياكلهلذلاالكااؤجرلت لمهليتادلكحملال
انوتااال ااحملللتتلنااالكحملااللم لءلااعل يااك لفلتااعلهلل االهلكأللاارل اارال لفاا هلااا ك الااارقلكاغااتلولينأاال ل واا لءلااع

ل.ل كئرةلءلعلكاارق

ءنتاا ل كًل ءلااعلللوتاالحتتااعلكارءااللتذكل االهلكااا يك:ل لكأل اكانهاا ل ااكلءلااعلكااا يكل تمااللياانندلاومنااعكأل االلمهل ل
ًلفنلااعلكألوارىل لم ل الهللاكلكألجنالسلكارءلياالااتحتاعلقءاللكاوبالللاعلك،تمالالكانساالةلم ثارلم لمضال  ملليتاكل،ال ر

فبا ًل اكلقءاالللسالالقءال لاالللااكلجنساعلم للاكل ااحمللجنساع ل ءلانتا لم لءلألجال ل ذاااللاوالكتلشار لكاتتاالء 
ل.كاارقل ،تملال  كلض قةلكا يكل و لاسولمع:لكاثلينكاسن ل ل لكاوبللهل،لالاسل  لكسنسدللعلكازيل ة

 تلولكإلجلقةلكال لفالءلارلال حملللتتلنالكحملللولقجال كلوأاليلكارءاللاتالهلكانلاعللنوتاالل لسأاالا ك ا
 ل فلماالليواا لمضالكالااانت لكاوتهاال لهلضباالال اا لالساايتللااكلكألجناالسلكارءلياا لاتنهاالل كضتااالهلكاااارقل االل ناالع

ل1:ءلعلكا يكللكللن لقلكاارق ل لكارءل

 ل االلكاار لمجالذلءلاعلكاساوملفلاعل االل ياكلضناللكاا يكلت ل احمللكاا يكءلاعللانتالًل ءاكلالملاالكءكلكاتلممجلذل
 كاااا يكلهلكارلااااليتااالكللتااالكلكاتاااد ل ياااركلاغاااتل:ل" لفلتااالالهلت ااا كلكاااالضتدءشااار ل ااالهلكانااا ال،ااال رًللضنباااع

لل2".لكلكاار ل  حملقل   ل ولعلذ لاعلتذكلمتتكللكلضنبع(لم للعلكوتول لكارءل)كاتل ،ال ولعل

مجالذ كلميبالًلءلاعلكاساوملفلاعلاومساوملتالاعلل اارك ل3لالليالىلكاأتالكلضناللضنباع اللجيلاز هلءلاعلللاتلا ركلكال ل
ً ل ننالًلالضالعلءلاعلكاتالا لءلاتالا  لضناللضنباعل ااحمللكاسوملتالاعل تذكلملليتاكليتللالًلءشار لمهليتالهلكااثمكل،ال ر
ركًلهلكانواا ل تهلملل باارلعوااللكانلااع ل ذك  كلشااريدلآوااريك ل مهااللمهليتاالهلكااا يكل،ل،اال.م لكاؤجااللءلاؤجاال

ل4ل. ذاللالتومل،لاعللكلفترلم ل   ل مهليترلكا يكلءلا يك ل  للاركلالنتو لكاارق

                                                           

ليو لوصللل1 ل فلمل لكاغتلو  لا ك الارق ل كاركجتا لكحمللينا ليلةا لكاتليحمللكاشر لا ل"كاتللقلنع لا ك الل1/2/8ل:  لجيلذ
 تلوللوتلاللنلفعلكأل للهلكال لفالهلكارلالضنللاتلدلكاتدلكا لاستل للنهللكانوتالت لسرك لةل،لكءولكاتغرفلهل

 ".كا يله لف ذكلاتلنيتلجلذلا ك الكاغتلو
 .29كسز ل لعملعلفتل ىلكءكلالملا لءلبلكاسوم ل4/3كلكالضتدل ءكلضلملكسلذيالت  لل2
 2/138ء كيالكاته ل ءكلقش لكحلول لل3
ل.63 لص3 لجلالحاشية  لكا يلض  ل368 لص4 لصمواهب الجليلكحلألب لل-ل4
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ل كاتالالك وارلاوشالفتلا.ل مللضلالكانل  لكاناعلااللذ روالللاكلكااارقللكاشلفتلالكلضلالكألظهرل ءلاتلءللف هلل
مهليتاالهلل-1:لءشاار  لااا اتااكللتلتاالهلاسااولملكااا يكللااكل ااحملللنااعل  لجحاال :ل  جااعلاااركلكاتاالالاااللءاالسلكذ

 ذك ل.ل2 مهليتااالهلكاااا يكللساااتتركًلل-4لل1مهليتااالهلكاااا يكل،ااال رًلل-3 مهليتااالهللتاااركًلءلاااا يكلل-2كللولةااالًلكاااا ي
ك،تماالال اا كلكاتاا قةللمهليااتملضاان لكاتل،اادلهلكاواال لالتتاادلكوتواال لكاااارقللااك:للءتبااهملشااريلًلوللساالًل ااال

ل3.ءل تمل لاركلكاشر لهلكارا لكاشرءلينل ضلالكضأل .ل و لاسولملكا يك

يااوعولءاالئعلكااا يكللشاا يعل واا لضاان لكااا يك ل  ااركلكحلنولااال لجيلااز هلءلااعلكااا يكلت لتذكل االهلكااا يكل،اال ًل ل
ل4.فلتلهلكاش  لضلءبلًلاومل ِّللكانلئعللمثلانوسع

تذكلللااكللن االقلكاااارقلضباالالخمتواافلفلهااللءاادلكاوتهاال  لفلتاالهلهلكأللاارليااتانل  ولااعلفاا هللسااأاالءلااعلكااا يكل
 لاتااكلءشاار لمهليتاالهل اااللملليتتاادلحمااللكاتتا لكااؤجرةلكأل االا لكاااارقل حتتتاايتلضاا قةلكااؤجرل واا لاسااولملكوتوا

ءتسااولمهل ل لمهليتاالهلذاااللحتاالي ًل واا ل،تلتلاااليوتاازكلكاااؤجرلل تاا لكإلجاالقةل،تلتلاالًلهلم راااعلءااأهلالجاا للنوتااانل
كال الفالهلكارلاا للاو الالولكااؤجرلتهل،غلوالت  كقلكاغتلولهلذلالكاغ قلاوغلاا ك الكا يلهلكاتمثو

م لكأللارل يستحساكلابانولااركل.لألهلكأللرل،لنةرليؤ الت لكارءاللفبا ًل اكلكااارق ل كارءاللمشا ل،رلااللاكلكااارق
ؤجرةلمثلاسااولمهللت لفاا ةلاتا ليليوااال رفاالً لجيار لحت ياا اللءشااهرللاثً  ل مااللاستحسااكلكاالأل االايتاأورلاتلاادلك

كإلفال ةللااكلوانةلك ضتغاال يدلهللسااأاالك ثالقلك ضتغاال يالكااا لضا لااانةمل اكلكاسااملحلءتاا ك الاارقلكانل لاااللااكل
ل.كاغتلو

 المآالت االقتصادية لتداول صكوك أصل موصوف في الذمة دون تعيين محل العقد
 ااااحملللتااااد للثاااالالمهليتاااالهلياااالئرةلاشاااا ىلءتتاااا ل ناااا للليتاااالهلكأل ااااللكال اااالفلهلكارلااااال كاغااااتلل

كيتغنلع ل   لللك ولهتللكاونلالء ضا لم لءنلياللتتلض ل و لتوشلئهلل فتللالك اولتللتلناا ل هلهلكاتال ة لفا هل
م لمهلكاارقللاكلكاتغاتلللاالل.للوالكاغتلولءغوتهملل  للاآل للكاستغنعليري  هلمتوتهلل ك وتولعلهبل

اتمواالل ك وتواالع ل،لااثليتاالهللوااالكاغااتلولاااملكاملاااله ل كانتوااعلكانهاالئ لاو االلاااللمتليااللك االلاااارقلك
ف هلا ك الاركلكاغتلوليول لك ضتغل  لألوعليت كلمتالي لاوأوا ل وا لم الال،تلتلاال  اراللمتالي ل.للكاتملا

 ل لاالل كلاايتل هلاااركلووااعل شااللفلااعلا ضتغاال  للاالل كلاايتلكأل االال ااحمللحمرلااا.للاوتاارق لم لانتةاا لكأل االا
ل.كضتغل يل ارال لف هلكاآالك ضتغل  للتنلال.للهلعلال حمللحمركيلفلينتوعلهبلل

                                                           

اركلكاشر لمللاوتزكلءعلاوللكاؤيسلتلكا لورجيتلجلكذلكاتةلقةلءلا يلهل و للرا لكاشلفتلا ل  ركلكاشر لكضلللللل1
 .لكلكش ك لضن لكاتل،دلهلكاول

كا يكل حمللكاستترلالل لاغ كيلضنللكا ولالم ل يكلكاتتلءا لف سملل ينلهل و لوأرل  كلكاثنلتلهلكارلا لفت لاتعللل2
ل.كاورضالهلكاثلالكأل الف ليثنيتللكلكاغ كيلت لوغوع ل ض ليتةزلكا يكل كلم ك ل يكلكاتتلءا لف ليتلهل يكنل

ل.71 لص2 لجمغني المحتاج لكاشرءلين لل6 لص9 لجلمحلىا لكءكل،زك لل337 لص3 لجكشاف القناعكانهليت للل3
ل.163 لص4 لجالحاشية كءكل لء يك للل4
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 األجرة في اإلجارة الموصوفة في الذمة تأجيلحكم 

لكانااا اد لاتاااكلكاشاااريتالمجااالذتلاأجلاااللم،ااا مهلل كأل اااللهلكانلاااعلحبسااا لضلك ااا لكاشاااريتالمهليتااالهل،ااالار
 لاتاا كلضاا قةل لااعلكاناالسل واا لكاشاارك لءلانتاا  ل مجاالذتل ااراللكانلااعلحللجااالكاناالس لفأجاالذتلكانلااعللؤجااللكاااثمك

االلفلاااعل فااعلكاااثمك لحللجااالكانااالسلل لؤجااللاسااولملكانلااع ل اااللءلاااعلكاسااوم ل،لااثليتأجااللفلاااعلاسااولملكانلااعل يُتةر
كانااتالت لمهلللجتاا اراللت لاااركلكانلااع ل،لااثلضا لاتلضاافلكاتاا قةل واا لتوتالجلكاسااوعل واا لجاالكذلااركلكانلااع لفلح

:ل كاااارقل،ل االل،تلتااالهل االللااكلكانلتااد.لعللنتةلاااعليااوولًلالااتمتكللااكلشاارك لكااالك لكأل الااالكا ذلااالا وتاالجينلاا
كانلعللؤجللكاثمك ل ءلعلكاسوم لات كلاسولملم، لكاتل،ادلفلهمالل ك،تمالال ا كلضا قةلكاتلضا ل احمللكاساوِّملان ااعل

ملاالل.لحللجااالكاناالسلكا االارةلت لاااريكلكانلتااد ااكلاسااولمعل ،تاالً ل اتااكلكاشااريتالك تواارتلاااركلكاااارقللااعلذااالل
كانلااعللؤجااللكاناا اد لفاا ل،لجااال،تلتلااالتالااع لءااللااالليوااتتلكاناالبل واا لكاباالقءالكاسااتريال ءلاالعلكاتااللرةل واا ل

  ولع لينناا لمهليتالهلكحلتاملهل.لكانحللكار لوشه قلهلميلكيلكاسوعل كاتتللللفلهللستتب لكاشتتلتلكالالا
ل1 ."س لقيلالكهللل و لكهللل ولعل يومل كلءلعلكاتلا لءلاتلا "ءلانع ل م ًلحب يثللثللاركلكانلعل

اتاااكلكإلجااالقةلتتوااافل اااكل تااا لكانلاااع لتذلجيااالذلاأجلااالل تااا لكإلجااالقة لم لت،ااالفتعلت لكاساااتتنلل  لجيااالذل
اسااولملكانوتااالت ل ااالل لواايتلكإلجاالقةلكال االفالءلارلااالجاالئزةلفتهاالً ل ااا لتجاالقةليتااأورلفلهاالل.لاأجلاالل تاا لكانلااع

 ضاايتللسااتتنو للتوااعل ولااعلءاادلكاااؤجرل كاسااتأجرل  لاسااومل،اادلكاتتلضاا  ل  لواايتلكألجاارةلهل تاا لكإلجاالقةل ل
اسااتحعلت لءليااات كلكانوتاااا لف واااعلينناااينل وااا لذااااللجااالكذلاأجلاااللكألجااارةلهلكإلجااالقةلكال ااالفالهلكارلاااال  ااا كل

ل.كش ك لاتةللل فتهلل ن لكاتتلض 

ؤثرل وااا لااااركلكحلتااامللاااكل ااا كل جااالبلاتةلاااللكألجااارةلهلكإلجااالقةلكال ااالفالهلكارلاااال تاااُ ل ينناااا لم ليااا
كإلجالقةلءوواظلكاساوم لألهلكاار لموارجلكإلجالقةل اكل،تاملكانلاعلااللينلتاالحماللكانلاع لم ل لواعللنوتاال ل لناالً ل

ل االلفوالل لوايتلت،الفال تا لكإلجالقةلت لكاساتتنللجالئزةلفا هل.ل الللكاوواظلكاساتخ كلهلكاتتا  ااركلكحلتاملءاليد
م لل كانلاااعل لكإلجااالقة لألهلكاتااانةلهلكاتتااال لاومتل ااا ل كاتااالينل لاواوااال ل كانااالينلكإلجااالقةلءوواااظجااارىل تااا ل

فتتلفل كفاعللتل ا الل لتلولهالل لماوال لءنلئهال ل  ولاعلف واعللاللينناا لمهليااحملللاكل،تاملكإلجالقةلكال الفالهل
جالقةلاا لءلاعلكانالفعلهلكحلتلتاال لاعلذاالل الهلياللم،تللهاللكضل االكارلال ت اللءووظليوم ل  ليالمللمهلكإل

                                                           

 ل كانلهت لهل3341 لقضمل3/63:لهليننعلكا كقضأين:ل مورجع.لكحل يثللكلق كيالكءكل مرلق، لكهلللاتل ل نهمللل1
لجل لهلكانه ل كلءلعلكا يكلءلا يكل21 ل تلبلكانللعل1/293:ليننع لءلبللل  ل كحلل ملهل13337 لقضمل21 

اتكلضلالكءكل،ةرلهلاوخلصلكحلنحمللءأهلكحلل ملض ل.ل ضلال حلتل و لشر للسومل مللخيرجلق.ل2/17:ل حلحع
وسحمللكالاملموعل ضعل ن قلكحل يثل كلللي لءكل تنال كل ن لكهلللءكل ينلقل كلكءكل ا.ل املهلاغحلحعليركلكحل يث
.لللي لءكل نل ة ل اللكارءر  ل الل،تلف ل  ليترفلاركلكحل يثلت للكليريتع:ل مر ل اركلاغحلف ل  لكءع

 كاأحل  لل 14443 ل تلبلكانللع لءلبلمجللءأجل لقضمل8/93:ل ل  ن لكارذكيلهللغنوع3/26:لاوخلصلكحلنحمل
 . ل تلبلكانللع لءلبلءلعلكاغركة4/21:لهلشرحللتلينلك ثلق
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م لفلض  المهلكانلعلكار ليتوعلفلعل و لاأجللل فعلكاثمكلااللءلاعلءاثمكلآجال ل.لكا لاستثنلهلللكل ت لكانلع
م ل كانلااعلكااار ليتوااعلفلااعل واا لاأجلااللكانلااعلااالليااومل اااللملليغاارحلءووااظلكاسااوملهلكاتتاا لفلأواارلم،تاالكلكاسااو

 كاتتاا لكااار لاناالعلفلااعللنوتااالاااللتجاالقةل تهلجاارىلءووااظلكانلااعلفلأواارلم،تاالكلكإلجاالقة ل كاتتاا لكااار ليتاالهلفلااعل
كانلاااعللنوتااااللل ااالفالهلكارلاااالاااالل تااا لتجااالقةللل ااالفالهلكارلاااالفلأوااارلم،تللهااالل تهلجااارىلءوواااظلكانلاااعلم ل

 .كاسوم

.لعل ت لكإلجلقةلينتال نعلفلكئ لكضتغال ياللؤ ا ة لكلكانل،لالك ضتغل يا للكلكالك،تلمهل لقةلكانلفعلءأري
  و ل جعلكضغلص لف هلكإلجلقةلكال لفالهلكارلاليللممهلالكضتغل يالول ا لألسللاتعل وا لم الالمللالجا ل

 يتتاانلك ضتغاال يلهلكيااتح كثلكأل االالكس ياا ةل.لءتا ل جياار لتوشاال اللم لكيتغاانل هللضنااللاسااولمهللاومسااتأجر
 مااللمهلاااركلكاتتاا ل ل.لتثملق لكاااؤ  لت ل فااعل ةوااالكانماالل اتزياازلكاتنملااالك ضتغاال يالااكلماااملوغاالئصلك ياا

ل.يلسرلكابلقءلتلكاؤ يالات كلك يتتركقلك ضتغل   لءلار مللكلمهل ت لكإلجلقةللبلفلاومستتنل

 و لمواعل لثالل لكلكانل،لالك ضتغل يالميبل لف وعل لجيلذلاوسحمللجلكذلكيتخ ككلكإلجلقةلكانتهلالءلاتموللل
،لاثلمهل تا لكاساوملجالئزلكياتثنل ل،ا لكاتل ا ةل اا ل.لفالأللركهلخمتووالهلمتللال.لانلعلءبل الكاساوملضناللضنباهل

 اااااراللف وااااعللااااكلكانل،لااااال.ل كاتتماااالمل ليؤياااالل واااا لكيااااتثنل .ل جاااال لكانباااال الكاسااااوملفلهاااال لألوااااعل تاااا لءلااااع
لااالحتتااعللتل اا لكاشاار لالهلعاالالك ضتغاال  ل اتااكلك ضتغاال يا لجناا لمهللااآ تلكإلجاالقةلهلكارلاااللااآ تلتجيلء

ءلعلءبل الكاسوملضنللضنباهلليالللاآ تلكضتغال يالياونلا لألساللاواتتلكانالبلاوتالقيلكحملاركل اتةالقةلكاخالير لم ل
ل.ير الكوتتليلللكل  االألورىكابلقءلتلهلكأليلكيلكالالا ل كا لا للغ قلقئلللاوتتونلتلك ضتغل يال ل

ل

 ل
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