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 صخلم

 هقفلا يف ةيعرشلا دوقعلا دحأ ساسأ ىلع ردصتو ،يمالسإلا هقفلا نم ةقثبنم ةيليومت ةادأ ةيمالسإلا كوكصلا
 طاشنلا ةلوازم يف اماه ارود اهلو ،ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلا تاجتنم مهأ نم ةيمالسإلا كوكصلا ربتعت .يمالسإلا
 ىلإ ،ةلويسلا مهيدل رّفوتي نيذلا صاخشألا نم لاومألا لقن قيرط نع كلذو ،ةيداصتقالا ةيمنتلاو ،يداصتقالا
 دقع ساسأ ىلع ردصت يهف .كوكصلا عاونأ دحأ ةكراشملا كوكصو .يلام زجع نم نوناعي نيذلا صاخشألا
 ،يمالسإلا ليومتلا تاودأ مهأ نم ربتعتو .اهطباوضو اهماكحأ عيمجل عضختو يمالسإلا هقفلا يف ةفورعملا ةكراشملا
 .اهليومت ةدحاو ةهج ىلع بعصي يتلا ،ةمخضلا عيراشملا ليومتل اهرادصإ ةيلاملا تاسسؤملاو لودلا عيطتست ذإ
 ةيهقفلا ماكحألا نايب كلذكو .ةكراشملا كوكص لوح ةلماكتمو ةحضاو ةلماش ةروص نيوكت ىلإ ةساردلا فد}و
 ةقلعتملا ماكحألل يطابنتسالا جهنملا ىلع ةساردلا تدمتعا ةساردلا هذه فده قيقحتل .ةكراشملا كوكصب ةقلعتملا
Çةليسوو ،يداصتقالا طاشنلل ةماه ةيلمع ةكراشملا كوكص رادصإ ةيلمع ّنأ ىلإ ةساردلا تصلخ دقف .كوكصل 
 مدع يرورضلا نم حبصأ كلذلو ،اهيف ةيعرشلا طباوضلا رّفوت نم دب ال نكلو .لاومألا دشحو بذج يف ةلاعف
 .ةيعرشلا ةنجللا ةقفاوم دعب الإ كوكصلا رادصإ

 .ليومتلا ،تادنسلا ،ةكراشملا دقع ،ةكراشملا كوكصلا ،ةيمالسإلا كوكصلا :ةيحاتتفالا تاملكلا

G21; Z12; L29 :JEL ف&%صتلا 
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İslam Hukuku Açısından Müşareke Sukuku

Öz
İslami Sukuk, fıkıhtan ortaya çıkan bir finansman aracıdır. İslam hukukundaki sözleşmelerden biri temelin-
de ihraç edilir. İslami finans endüstrisinin en önemli ürünlerinden biri olarak kabul edilir ve likiditesi olan 
kişilerden finansal kaynak sıkıntısı çeken kişilere fon aktararak ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde önemli 
bir rol oynar. Müşareke Sukuku, Sukuk türlerinden biridir ve fıkıhta Müşareke akdi olarak bilinen, Müşare-
kenin tüm hüküm ve şartlarına tabidir. Ülkelerin ve finans kuruluşlarının tek başlarına finanse etmesi zor 
olan mega projelerin finansmanında kullanılabilmesi nedeniyle İslami finansın en önemli finansman araç-
larından biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, Müşareke Sukukunu bütün yönleriyle ortaya koymayı 
ve fıkhî yönünü incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için çalışmada tümdengelim yöntemi takip 
edilmiştir. Çalışma, Müşareke Sukuk ihraç sürecinin ekonomik faaliyet için önemli bir unsur olduğu, fonları 
çekmek ve harekete geçirmek için etkili bir yol olduğu sonucuna varmıştır. Ancak şerî standartlarla uyum 
içerisinde olması gerekmektedir. Bu nedenle, Danışma kurulunun onayından sonra Müşareke sukukunun 
ihracına izin verilmelidir.

-------------------------------------------------------

Anahtar Kelimeler: : İslami Sukuk, Müşareke Sukuku, Müşareke sözleşmesi, Tahviller, Finansman 
JEL Sınıflandırması: G21; Z12; L29

Sukuku Al-Musharaka In Terms Of Islamic Law

Abstract
Islamic Sukuk is a financing instrument arising from fiqh and is issued based on one of the contracts in 
Islamic law. It is considered one of the essential products of the Islamic finance industry. It plays a vital role 
in developing economic activities by transferring funds from those with liquidity to those short of financial 
resources. Musharakah Sukuk is one of the types of Sukuk and is subject to all the terms and conditions of 
the Musharakah, known as the Musharakah contract in fiqh. It is considered one of the most important 
financing tools of Islamic finance, as it can be used in financing mega projects challenging for countries and 
financial institutions to finance independently. This study aims to reveal the Musharakah Sukuk in all its 
aspects and to examine its fiqh aspect. In order to achieve this aim, the deductive method was followed in 
the study. The study concluded that the Musharakah Sukuk issuance process is an important element for 
economic activity and an effective way to attract and mobilize funds. However, it must comply with Shariah 
standards. Therefore, the issuance of the Musharakah Sukuk should be allowed after the approval of the 
Advisory Board.

----------------------------

Keywords: Islamic Sukuk, Sukuk al-musharakah, Musharakah Contract, Bonds, Financing  
JEL Classification: G21; Z12; L29
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I. ةمدقملا 

 .هبرحو هباذعو ىلاعتو هناحبس هللا بضغل هسفن ضرعم هيف عقاولاو ،5رلا تمرح ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ كش ال
 نيملسملا ىلع امازل ناك هللا بضغ نع داعتباللو ،5رلا نيع وهو ةدئافب نيدلا ساسأ ىلع ةمئاق ةيديلقتلا تادنسلاو
 ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلا تعاطتساف ،مهعيراشم ليومتل وأ مهلاومأ رامثتسال ةيديلقتلا تادنسلا كلتل ليدب داجيا
 ايمالسإ اليدب نوكتل .)ِمْرُغل5 ٌمْنُغلا( ةراسخلاو حبرلا يف ةكراشملا أدبم ىلع ةمئاقلا ةيمالسإلا كوكصلا انل ركتبت نأ

 ،ةيعبتلا دويق نم ةررحتمو ،ةيوبرلا تالماعملا نع دعبلا لك ةديعبلاو ةمرحملا تاقفصلاو ةيعرشلا تافلاخملا نم اصلاخ
 ترشتناو ،ةيلاملا قاروألا قوس يف ةلاعف ةادأ تحبصأ امك ،اريبك احاجن تتبثأو ،هلمك{ ملاعلا مامتهاو لوبق تلz دقو
 .اهتينازيم زجع ةيطغتل لودلا اهيلإ أجلت يتلا غيصلا مهأ تحبصأ ىتح روصتت امم رثكأ ةلهذم ةعرسب

 ليومتل ةحلاص ةادأ ربتعت ثيح ةنورمل5 زيمتت يتلا ةكراشملا كوكص اهمهأ عاونأ ةدع ىلإ عونتت ةيمالسإلا كوكصلاو
 عيراشملا ليومتل ريبك لام سأر دشح اهلالخ نم متي ثيح ،ةيداصتقالا ةيمنتلا يف اماه ارود بعلتو ،تاعورشملا لج
 ىلع ةرداق نوكي مخض لام سأر لكشت ةريغص تادحوو صصح ىلإ امسقنم نوكي لاملا سأر ّنأل ؛ةمخضلا
 مكحتلاو ةينازيملا يف زجعلا دس يف كونبلاو لودلا ةدعاسمل ةمهم ةادأ اïأ امك .اهمجح مخض امهم عيراشملا ليومت
 ىلإ لصوتلا كلذكو ،ةكراشملا كوكص ةقيقح نع فشكلا ىلإ ةساردلا هذه ىعست ،هيلع ءانب .ةلويسلا ةرادإ ىلع
 فده قيقحتل .ةيوبرلا تالماعتلل لثمألا ليدبلا هرابتع5 ةكراشملا كوكص يف اهرفوت بجت يتلا ةيعرشلا طباوضلا
 لبق نم ةدمتعملا ةيعرشلا ريياعملا ةسارد لالخ نم ،كوكصل5 ةقلعتملا ماكحألل يطابنتسالا جهنملا عبّتا ةساردلا
 ماكحألا عم ماكحألا هذه ةنراقم لالخ نم ،نراقملا جهنملا دامتعا ىلإ ةفاضإل5 .ةيهقفلا بتكو ةيهقفلا عما°ا
 .يمالسإلا هقفلا يف ةيعرشلا
 يتلا ةيوبرلا مظنلا نع نيملسملا صلخت يتلا ،يمالسإلا ليومتلا تاودأ نم ةادأ سردت اïّأ يف ةساردلا ةيمهأ زربُتو
 ىلع يمالسإلا هقفلا ةردق زاربإ كلذك اهتيمهأ نمو .هللا عم برح ةلاح يف نيملسملا ا• اوعضوو 5رلا ةلكأ اهركتبا
 الاعف ارود بعلت يتلا ،يمالسإلا ليومتلا يف ةمهملا عيضاوملا نم اïأ امك .ةرصاعملا ßاضقلا نم دجتسي اميف لماعتلا

 لئاه مك ربكأ عمج ةيلاملا تاسسؤملا وأ لودلا عيطتست ةكراشملا كوكص قيرط نعف  .ةيداصتقالا ةيمنتلا لاجم يف
 .راهدزالاو مدقتلا ىلع عمت°ا دعاسي امم اذهو ،اهليومت ةدحاولا ةهجلا عيطتست ال يتلا ،عيراشملا عاونأ عيمج ليومتل
 .ةلويسلا ةرادإ ىلع مكحتلل اهيلع دامتعالا نكمي كلذكو

 نيبو اهنيب هباشتلا هجوأ راهظإو ،ةكراشملا كوكص ةقيقح نع فشكلا ىلإ ةساردلا هذه ىعست ،قبس ام ىلع ءانب
 لثمألا ليدبلا هرابتع5 ةكراشملا كوكص يف اهرفوت بجي يتلا ةيعرشلا طباوضلا ىلإ لصوتلا كلذكو ،ةيديلقتلا تادنسلا
 ماكحألاو طباوضلا نايب يف نمكت ةساردلا هذه ةلكشمو .ًءافطإو ادادرتساو الوادتو رادصإ ،ةيوبرلا تالماعتلل
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 ماكحأ يه ام :ةيتآلا ةلئسألا نع ةباجإلل ةساردلا ىعست ،هيلعو .ةكراشملا كوكص يف اهرفوت بجي يتلا ةيعرشلا
 ؟يطايتحالا باسحلا نيوكتو ح5رألا عيزوت مكح ام ؟ةكراشملا كوكص ءافطإو ،دادرتسا ،لوادت ،رادصإ

 امك .ةكراشملا كوكصب قلعتي امل ءارقتسالا ىلع مئاقلا يفصولا جهنملا ثحابلا مدختسا ةساردلا فادهأ قيقحتل
 يأرلا ركذ مث ،اهتشقانمو ةلدألا ركذ عم ،ةيهقفلا لئاسملا يف ءاملعلا ءارآ ضرعل نراقملا يليلحتلا جهنملا مدختسا
 اهجيرختب ثحابلا ماق دقف  ثيداحألل ةبسنل5 امأ ،اهروس ىلإ ةينآرقلا تßآلا ثحابلا ازع دقو .ثحابلا ىدل راتخملا
  .ثيداحألا بتك نم

II. ةقباسلا تاساردلا 

 ,يمشنلا ;2014 ,يدشرملا ;2012 ,غامدلا( امومع ةيمالسإلا كوكصلا لوح بتك ةساردلا نم ةعومجم انه
 ,يرمع ;2013 ,رمع ;2019 ,راتسلا دبع ;2009 ,هباود ;2019 ,نيسح ;2014 ,نسح ;2009
 ةيلاملا تاودألا نيبو اهنيب قرفلاو اهصئاصخو اهتيمهأو كوكصلا موهفم نايب تاساردلا هذه نم دصقملاو .)2017

 ىلع رصتخم اهيف مالكلا نوكي تاساردلا هذه لثم .بلاغلا يف ليصفت نود اهعاونأ ىلإ ةراشإلا كلذكو ،ىرخألا
 لئاسملاو طباوضلا ضعب نايب ىلإ قرطتت امك ،اهنيب ةكرتشملا لئاسملا نعو ةكراشملا كوكص اهنم يتلا كوكصلا عاونأ
 .ةكراشملا كوكصب ةقلعتملا ماكحألا نم ريثك ىلإ تاساردلا هذه قرطتت ملو .زاجي5 كوكصل5 ةقلعتملا
 ناكو .)2015( ةاجن ةسارد اهنم .امومع ةيمالسإلا كوكصل5 قلعتت ةنيعم لئاسم ىلع زكترا رخأ تاسارد كانهو
 لوادتو رادصإ عقاو ضرع ىلإ ةفاضإ .اهطباوضو ةيمالسإلا كوكصلا لوادتو رادصإ ةيفيك نايب ةساردلا نم فدهلا
 تلصوت .ةيمالسإلا كوكصلا لوادتو رادصإل ةيداصتقالا داعبألا ىلإ ةساردلا تقرطتت امك .ةيمالسإلا كوكصلا
 تادنسلا نيبو اهنيب قورفلا مهأ نم هذهو .ةيعرش طباوض قفو لوادتو ردصت ةيمالسإلا كوكصلا نأ ىلإ ةساردلا
 ةئبعت ىلع ا…اردق لالخ نم كلذو ،ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت يف ريبك رود ةيمالسإلا كوكصلل نأ راشأو .ةيديلقتلا
 .ةيتحتلا ةينبلا ليومتل ةليسو اïإف كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيرامثتسالا عيراشملا ليومتو دراوملا
 ةهبشو ،لوصألل ةيروصلا ةيكلمل5 ةقلعتملا تاهبشلا نايب ةساردلا هذه نم فدهلا ناكو ،)2017( ىيحيلا ةسارد
 اهتميقب كوكصلا لوصأ ءارشب دهعتلاو ،دئاعلا عم لاملا سأر نامضو ،نويدلاو دوقنلا ىلع ةلمتشملا كوكصلا لوادت
 ةسارد تفدهو .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيمالسإلا كوكصلا يف ارهاظ افارحنا كانهأ ىلإ ةساردلا تلصوت .ةيمالسإلا
 قاوسألا يف ةيمالسإلا رامثتسالا كوكص لوادتل ةيعرشلا طباوضلاو ماكحألا نايب ىلإ )2016( مايه and لس5
 ماكحألا نيبت جئاتن ىلإ ةسرادلا تصلخو ،ةيمالسالا كوكصلا لوادت يف ةرثؤملا لماوعلا مهأ ةسرادلا تنيبو ةيلاملا
 .لوادتلا يف ةيعرشلا تالاكشإلاو ،كوكصلا لوادتل ةصاخلاو ةماعلا ةيعرشلا طباوضلاو
 اهامسم يف ة•اشم تاساردلا هذهو ،ةكراشملا كوكص عاونأ ضعب ىلع تاساردلا ضعب تزكر ،كلذ ىلإ ةفاضإ
 ةساردو .ةراجإلا كوكصب ةقلعتملا ماكحألا نايب ىلإ ةسرادلا تفدهو ،)2008( دماح ةسارد اهنم .انتسارد ىمسمل

و
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 ،)2012( دومحم and دوعس ةساردو .ةلاكولا كوكصب ةقلعتملا ةيهقفلا لئاسملا نايبب ةقلعتملا )2014( رداقلا دبع
 ىلإ .ةحبارملا كوكص لوادتو رادص‘ ةقلعتملا ماكحألا نايب يف ةلثمتملا ةحبارملا كوكص ماكحأ نايب ىلإ تعس يتلا

 ،اهرادصإ مكحو ،ملسلا كوكص ىنعم نايب ىلإ تفده ،)2013( ينميلا ةساردو .اهئافطإ مكح نايب بناج
 زوجي ال هنأو .ةيروص تسيلو ،ةيقيقح تناك اذإ ملسلا كوكص رادصإ زوجي هنأ ىلإ تلصوتو .اهلوادت مكنحو
 قلعتي امو اهعاونأو اهصئاصخو اهفيرعت ثيح نم كوكصل5 قلعتملا بناجلا يف قفتت نيوانعلا كلت نوك عمو .اهلوادت
 ماكحأو ،عون لكب ةقلعتملا صئاصخلاو طباوضلا ةيحz نم فلتخت اهنكل ،ةماع طباوضو ماكحأ نم كوكصل5
 .دادرتسالاو لوادتلاو رادصإلا

 . يزنعلا ةسارد :الوأ .طقف نيتسارد ىلع ّالإ ثحابلا فقي مل ثحبلاو عبتتلا دعب ،ةكراشملا كوكصب قلعتي اميفو
 بابسأ نايبو ،رامثتسالا راد ةكرشل ةكراشملا كوكصب ةقلعتملا ةيهقفلا لئاسملا ضعب ةسارد ةلواحم تناك ةساردلا هذه
 ةمعادلا نيناوقلا عضو بجي هنأ ىلإ تلصوتو .ةلودلل ةيومنتلا ةطخلا يف ةكراشملا كوكص رودو ةماع كوكصلا رثعت
 هيلع تماق يذلا أدبملا ضقن ينعي ال كوكصلا ضعب رثعت نأو .اهلمع نم روطيو اهميظنت يف مهاسي امم كوكصلل
 كوكص نإ ىلإ تلصوت دقف كلذ بناج ىلإ .اهتيمنتو كوكصلا ريوطتل ءاطخألا يفالتل ةصرف وه امنإو ،كوكصلا
 مكح نايب يف ةساردلا هذه عم يتسارد قفتتو .ةلودلل ةيداصتقالا ةيمنتلا زيزعت يف رثؤمو لاعف لكشب مهاست ةكراشملا
 لئاسملا ىلإ ةفاضإ اهلوانت يتلا لئاسملا يف تلصف يتسارد ّنأ يف ةساردلا هذه نع يتسارد زيمتتو ،ضورعل5 ةمهاسملا
 ةكراشملا كوكص ىلع فرعتلا ةساردلا هذه تلواح ،)2015( فسوي ةسارد :اينÿ .اهيلإ قرطتت مل يتلا ىرخألا
 فد• نيطسلف يف ةيرامثتسالاو ةيداصتقالا عيراشملا ىلع فرعتلا مث نمو ،اهعاونأو اهصئاصخو اهموهفم ثيح نم
 ةادأ ةكراشملا كوكص ىلإ ةساردلا تلصوتو .ةكراشملا كوكص لالخ نم ةيداصتقالا عيراشملا ليومتل حرتقم ميدقت
 ةضفخنم فيلاكتبو ةيداصتقالا تاعاطقلا فلتخم يفو اهعاونأ فلتخمب تاسسؤملل مزاللا ليومتلا ميدقتل ةلاعف
 ةكراشملا كوكصلو .ةلودلا ةينازيم يف زجعلا ةيطغت يف ارود بلعت كلذ ىلإ ةفاضإ .ةضفخنم رطاخمو ةعفترم ح5رأو
 بناوجلا ىلع تزكر هذه .ةيدقنلا ةسايسلا نمض اهمادختسا نكمي امك ،داصتقالا ةلجع كيرحت ىلع ةردقلا
 .ةيهقفلا بناوجلا ىلع تزكر يتسارد امنيب ةيداصتقالا

 بلغأ ةلماش ةيعرش ةسارد دجوت الو ةكراشملا كوكص عوضومل ةلماش تاسارد نكت مل ةقباسلا تاساردلا ،هيلع ءانب
 بلغأ مكح نايبو ةساردو عمجل ىعست ةساردلا هذه ،كلذل .يملع بسح ةكراشملا كوكصل ةيهقفلا بناوجلا
 .ناكمإلا اردق ةكراشملا كوكصب ةقلعتملا ةيهقفلا لئاسملا
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III. ةكراشملا كوكص ىلإ لخدم 

 ةيمالسإلا كوكصلا موهفم

 ةماع برضلا" وه ليقو ,"ضيرعلا ءيشل5 ديدشلا برضلا" وهو اًكص هُّكَصي هَّكص ،ّكص عمج :ةغل كوكصلا
 "هلجر يف ًامهس َّكُصأف" :عوكألا نبا ثيدح يفو 1"اههجو تكصف" :ىلاعت هللا لوق هنمو ,"ناك ءيش ي{
 بتكي يذلا باتكلا ينعت ةبّرعم ةيسراف ةملك" :كصلا ليقو ."مهسب ُهبرضأ" يأ )p. 874 ,2006 ,ملسم(
 نم ،اذكو اذك ناسنإلل نأ رمألا يلو هبتكي يتلا ةقرولا وأ نيدب ةبوتكملا ةقرولا ىلع قلطيو ،ريراقتلاو تالماعملا هيف
 كوكصلا :لوقلا ةصالخو .)1972 ,يوونلاp. 345; 171 ,يمويفلا ;p. 405 ,روظنم نبا( "هريغ وأ ماعط
 لحم وه اذهو .ريراقتلاو تالماعملا اهيف بتكت يتلا ةقرولا وأ باتكلا :يناثلاو .برضلا :امهدحأ :نيينعم ىلع قلطي
 تامدخ وأ عفانم وأ نايعأ ةيكلم يف ةعئاش اصصح لثمت ةميقلا ةيواستم قئÿو" يه ،احالطصا كوكصلاو .ثحبلا
 باتتكالا ب5 لفقو كوكصلا ةميق ليصحت دعب كلذو ،صاخ يرامثتسا طاشن وأ نيعم عورشم تادوجوم يف وأ
 دوقعلا دحأ ساسأ ىلع كوكصلا ردصتو .)p. 467 ,2017 ,يفويأ( "هلجأ نم تردصأ اميف اهمادختسا ءدبو
 يه هذهف ،ةلاكولاو ةراجإلاو عانصتسالاو ةحبارملاو ملسلاو ةسراغملاو ةاقاسملاو ةعرازملاو ةكراشملاو ةبراضملا لثم ةيعرشلا
 .ةيمالسإلا كوكصلا عاونأ مهأ

 ةكراشملا كوكص موهفم

 ساسأ ىلع اهرادصإ ةلاح يفو ةكراشملاو ةعرازملاو ةبراضملا لثم ةيعرشلا دوقعلا دحأ ساسأ ىلع كوكصلا ردصت
 )نانعلا ةكرش( ةكراشملاف .ةكراشملا دقع ماكحأو طباوض ذخ‰و ،ةكراشملا كوكص ىمست )نانعلا ةكرش( ةكراشملا دقع
 "امهنيب حبرلاو هيف ارجتي نأ ىلع امهل لام يف نانثا كرتشي نأ" يهو يمالسإلا هقفلا يف ةدمعتملا دوقعلا دحأ
 متي ةميقلا ةيواستم قئÿو" اï{ ةكراشملا كوكصلا )2017( يفويأ فرع دقف .)p. 796 ,1985 ,يليحزلا(
 حبصيو ،ةكراشملا دقع ساسأ ىلع طاشن ليومت وأ ،مئاق عورشم ريوطت وأ ،ءاشنإ يف اهتليصح مادختسال اهرادصإ
 دحأ نييعتب ةكرشلا ساسأ ىلع رادتو ،مهصصح دودح يف كوكصلا ةلمحل ًاكلم طاشنلا تادوجوم وأ عورشملا
 ءاشنإل يفكي ال نكلو لام سأر اهيدلو ام عورشم ءاشنإ ةكرش وأ ةلود تدارأ اذإ الثمف ."ا…رادإل مهريغ وأ ءاكرشلا
 ،باتتكالل اهحارطإو كوكصلا رادصإ ىلإ أجلت اïإف  عورشملا كلذ ءاشنإل ءاكرش ىلع لوصحللو ،عورشملا كلذ
 مهنم دحاو لك حبصي كوكصلا هذه روهمجلا يرتشي امدنعو عورشملا ءاشنإ يف كوكصلا كلت ةليصح مادختسال
 ،ةصصختم ةهج وأ ءاكرشلا دحأ نييعتب امإ هيلع اوقفتا  ام بسح عورشملا كلذ ريديو ،عورشملا يف اكيرش
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 كلذو اضيأ رئاسخلا نولمحتي امك ،دقاعتلا دنع ددحتت ،ح5رألا نم ةيوئم ةبسن ىلع نولصحي ذإ حبرلا نوقحتسيو
  .ةراسخلاو حبرلا يف ةكراشملا ىلع ءانب كلذو ،عورشملا يف مهتمهاسم دودح يف

 ةكراشملا كوكص ةيعورشم

 دقع وهو يمالسإلا هقفلا يف ةفورعملا )نانعلا ةكرش( ةكراشملا دقع ةيعورشم نم اهتيعورشم ةكراشملا كوكص دمتست
 .p ,2002 ,يناساكلا ;p. 121 ,1997 ,ةمادق نبا ;p. 17 ,2014 ,ةفرع نبا( .ءاملعلا قافت5 زئاج

 يف كلذ ىلع اولماعت دقو هيلع مهرقأف كلذ نولعفي سانلاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا َثُعب" ينغملا يفو .)504
 ةريثك ةلدأ كانه .)p. 151 ,1989 ,يسخرسلا ;p. 109 ,1997 ,ةمادق نبا( "ريكن ريغ نم رصع لك
 هيلع هنع يور اهنمو .ءاكرشلا مه ءاطلخلاو 2"ءاطلخلا نم اريثك نإو" :ىلاعت هللا لوق اهنم .ةكراشملا ةيعورشم تبثت
 تجرخ ،هبحاص امهدحأ ناخ اذإف ،هبحاص امهدحأ نخي ملام ءاكرشلا ثلz ÿأ :هللا لوقي" :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا
 ،ةكراشملا مومع ةيعورشم ىلع لد ثيدحلا نأ ىرن رظنلا ناعمإ دنعف .)p. 265 ,2009 ,ناميلس("امهنيب نم
 هذهو .رخآلا مهدحأ نخي ملام مهل كرابيو مهعم نوكي ىلاعتو هناحبس هللا نأل ةكراشملا ىلع دابعلا ضحب كلذو
 ةيعرشلا تائيهلاو ةيهقفلا عما°ا نإ امك .ةكراشملا دقع ىلع ةمئاق اïأل ةكراشملا كوكصلا ةيعورشم ىلع لدت ةلدألا
 ةزاج‘ ارارق اوردصأ اهريغو يتيوكلا ليومتلا تيبب ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيهو ،يفويأو ،يمالسإلا هقفلا عم°ا :لثم
 ىوتفلا ةئيه ;p. 471 ,2017 ,يفويأ ;p. 576 ,2011 ,ويلع وبأ( ةيمالسإلا كوكصلا عاونأ عيمج رادصإ
 درو اذإ الإ ةح5الاو لحلا تالماعملا يف لصألاف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .)p. 142 ,2014 ,كتيبب ةيعرشلا ةباقرلاو
 .حابم وهف ةيعرشلا صوصنلا عم مدطصي ال يداصتقا طاشن لكف ،اهميرحت ىلع ليلد

 ةكراشملا كوكص ةيمهأ

 عورشملا حبر ىلع لوصحلاو ةريغصلا هتارخدمب ةمهاسملا عيمجلل ةكراشملا ةصرف حيتت يهف .ةريثك ةيمهأ ةكراشملا كوكصل
 هيلإ ىعسي فده ربكأ اذهو .ةليلق ةئف نيب ةلوُد نوكت نأ نود دابعلا نيب ةرشتنم ةروثلا نوكت اذ•و ،ةلداع ةبسنب
 ،ةيمويلا مهلامعأل غرفتل5 نيرمثتسملل ةصرفلا حيتت اïّأ امك ،)p. 262 ,2013 ,ينامثعلا( يمالسإلا داصتقالا
 ةمزاللا ةيدقنلا ةلويسلا ريفوت يف مهاست يتلا ،ةيليومتلا تاودألا مهأ نم ربتعتو .عورشملا ةرادإ باعتأ لمحت نم مهيفعت
 دامتعالا نم الدبف .ةمئاق عيراشم ريوطتو عيسوت وأ ةديدج عيراشم ءاشنإل ،تاموكحلاو تاسسؤملا اهجاتحت يتلا
 كوكص حرط نكمي ،)2009a ,يغاد هرقلا ;p. 70 ,2012 ,غامدلا( ماعلا نيدلا تاودأو ،ةنازخلا تادنس ىلع
 ،ةيموكحلا قفارملاو ،ةيومنتلاو ةيتحتلا ةينبلا عيراشم ليومتل تارخدملا دشحو بذجل ةيلاملا قاروألا قوس يف ةكراشملا
 قاروألا تاصروب لوادتو طيشنتل ةلاعف ةليسو كلذك يهف .ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا قيقحت يف مهسي اذهو
 ربتعت يهف اريخأو .)p. 28 ,2009 ,هباود( ةدحوم ةيمالسإ ةيلام قوس ليعفتل ةصرفلا ةحÁإ نع الضف ةيلاملا
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 نيسحتو ةينازيملا زجع ةجلاعمل ،يلاملا زجعلا نم يناعت يتلا ةيلاملا تاسسؤملاو تاموكحلا دعاست يتلا غيصلا مهأ نم
 لخدلل ةردملا عيراشملا يف اهتليصح مادختساو ةكراشملا كوكص حرطب كلذو لخدلا رداصم ةدßزو ةيلاملا اهفورظ
 .)2009a ,يغاد هرقلا( عمت°ا ىلع عفنل5 دوعت يتلا

 ةكراشملا كوكص عاونأ

 كوكص ىلإ اهميسقت نكمي لحملا ثيح نمف .تارابتعا ةدع بسح ةفلتخم عاونأ ىلإ ةكراشملا كوكص ميسقت نكميو
 ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيه ;2019 ,نيسح( عورشملا لام سأر يف ةكراشملا كوكصو مئاق نيعم عورشم يف ةكراشملا
 ةكراشملا كوكصو ةمئادلا ةكراشملا كوكص ىلإ اهميسقت نكمي اهتعيبط ثيح نمو .)2014 ,يلاملا يبدلا قوسل
 متي ةميقلا دادرتسا ةقيرط ثيح نمو .)p. 106 ,2012 ,غامدلا( كيلمتل5 ةيهتنملا ةكراشملا كوكصو ةتقؤملا
 .)2002 ,يغاد هرقلا( ددحم نمز لالخ ةدرتسملا ةكراشملا كوكصو جردتل5 ةدرتسملا ةكراشملا كوكص ىلإ اهميسقت
 & ةفيعلا( ةصاخلا ةكراشملا كوكصو ةيموكحلا ةكراشملا كوكص ىلإ ةكراشملا كوكص مسقني ةردصملا ةهجلا ثيح نم
 .)2014 ,رهز

 ةكراشملا كوكص صئاصخ

 ضعبو ةكراشملا كوكص عاونأ عيمج ا• زيمتي اهنم ضعب صئاصخ ةدعب زيمتت ةكراشملا كوكص ّنأ هيف كش ال امم
 :يتآلاك يهو ةكراشملا كوكص ا• درفنت اهنم

 عيمج ذخ‰و ،يمالسإلا ثارتلا يف ةفورعملا ةيعرشلا ةكراشملا دقع ساسأ ىلع ردصت ةكراشملا كوكص .1
 حبرلا يف ةكراشملا ساسأ ىلع ردصتو .ةكراشملا دقع رÿآ عيمج رادصإلا دقع ىلع بترتيو اهماكحأ
 .)p. 471 ,2017 ,يفويأ( )مرغل5 منغلا( ةراسخلاو

 اهردصم ةمذ يف هلماحل ةدئافب انيد لثمت الو ،دئاع اهل عفانم وأ ةيلام لوصأ ةيكلم يف ةعئاش ةصح لثمت .2
 .تادنسلاو ةماع ةفصب كوكصلا نيب يرهوجلا قرفلا وه اذهو .)2019 ,داؤف(

 ةطشنألا عاونأ لج ليومتل حلصت كلذل ،لاجم يأ يف اهداقعنا ةيناكمإو اهماكحأ يف ةنورمل5 زيمتت .3
 .)2015 ,ةعيبر & رصz( ةيعارزلاو ةيعانصلاو اهنم ةيراجتلا ،ةيداصتقالا

 ةلباق يهو .)2019 ,نيسح( اهلوادت ةيلمع ريسيتل كلذو ،ةميقلا ةيواستم تائفب اهكلام مس5 ردصت .4
 .)2009 ,يمشنلا( هلثمت ام لوادت طورشل عضخت اهلوادتو طاشنلا ءدبو باتتكالا ةرتف ءاهتنا دعب لوادتلل
 .ةيلاملا قاروألا عيمج نيب ةكرتشملا ةيصاخلا نيب نم هذهو

 نيعم لجأ ديدحت نودب ردصت دقو ،ةليوط وأ ةطسوتم وأ ةريصق تناك ءاوس ،ةتوافتم لاجآل ردصت .5
 .)2019 ,نيسح(
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 نوكي ام ابلاغو مهنع يبنجأل وأ ،ءاكرشلا دحأل ةرادإلا ليكوت زوجي هنأ الإ ءاكرشلا عيمج قح نم ةرادإلا .6
 .)2019 ,نيسح( ردصملل ةرادإلا

 تادنسلا لثم ةكراشملا كوكص لعجي لاملا سأر نامض ّنأل ،ةكراشملا كوكص ةلمحل لاملا سأر نمضي ال .7
 .)2019 ,داؤف( لاملا سأر نمضي ذئنيحف ،دقعلا طورش فلاخ وأ رصقو ريدملا ىدعت اذإ نكلو ،ةيديلقتلا

 ةيديلقتلا تادنسلاو ةكراشملا كوكص نيب ةنراقم

 تلجس يتلا ةميقلا دادرتسا قح اهبحاص يطعت ،لوادتلل ةلباق ،ةيمسا ةميق تاذ لجألا ليوط ضرقب ةقيثو" دنسلا
 ّنأ يف ةكراشملا كوكص عم قفتتو .)p. 66 ,1999 ,ساور( "اهنع ةدودحم ةدئاف ىلع لوصحلا قحو ،اهيلع
 امهضرغو ةيعرشلا قرطل5 ةيلاملا قاروألا قوس يف لوادتلل ةلباقو ةئزجتلل ةلباق ريغو ةميقلا ةيواستم ةيلام ةقرو امهيلك
 كوكص امنيب ،ةيوبر ضورق ىلع ةّينبم اïّأل ةمرحم ةيلام ةقرو دنسلا نأ يف ناقلتخت نكلو .ليومتلا وه يساسألا
 كوكص امنيب ،هردصم ةمذ يف ةدئافب اضرق لثمي دنسلا .ةكراشملا دقع ساسأ ىلع ردصت ةحابم ةيلام ةقرو ةكراشملا
 ىلع لصحي دنسلا لماح نإف قاقحتسالا خيرÁ دنع اريخأو .عورشملا تادوجوم يف عاشم صصح لثمت ةكراشملا
 كوكص لماح فالخب .ال مأ احبر عورشملا ققح ءاوس ،اقبسم ةددحم ةتبÿ ةيوبر ةدئاف عم دنسلل ةيمسالا ةميقلا
 عورشملا ةراسخ لمحتيو ،كوكصلا ةليصح اهيف تمدختسا يتلا طاشنلا هردصم حبر ىلع لصحي هنإف ةكراشملا
 .)2009 ,ةيفص(

IV. ةكراشملا كوكص رادصإ تايلآ 

 ةكراشملا كوكص رادصإ دقع ناكرأ

 يمالسإلا ليومتلا كوكص ماظن يف ءاج دقف ،ةكراشملا كوكص رادصإ موهفم نع زجوم نايب ميدقت نم دب الف ةيادب
 ةرشن قفو ةردصملا ةهجلل ةيمسالا اهتميق ءاد{ اهيف باتتكالل اهحرطو ةيمالسإلا كوكصلا ليجست" :هن{ ندرألا يف
 اïاكرأ اهل يمالسإلا هقفلا يف دوقعلا عيمج نأش اïأش ةكراشملا كوكصو .)2014 ,نامع ةراجت ةفرغ( "رادصإلا
  .لحملاو فارطألاو ةغيصلا يف لثمتت

 ردصملا نيب ةيئانث ةقالع هنأ وه ةكراشملا كوكص رادصإ ةيلمع يف لصألا نأل ،)ةيلصألا فارطألا( نادقاعلا :الوأ
 ,ديز وبأ & يحراجلا( ةكراشملا كوكص رادصإ ةليصح مدختسم وهو عورشملا يف هعم ةكراشملا بلطي يذلا

 نوكلمي كلذبو كوكصلا ءارشب نوموقي نيذلا نيبتتكملا نيبو ،درف وأ ةكرش وأ ةموكح ردصملا نوكي دقو ،)2009
 ,نيسح( هساسأ ىلع ةكراشملا كوكص ردصت يذلا يعرشلا دقعلا افرط امهو .اهحبر نوقحتسيو عورشملا تادوجوم

 افارطأ ىمستو ةلصفنم دوقعب ةددحم فئاظوب مايقلل رادصإلا ةيلمع يف ىرخأ فارطأ دجوت نكلو .)2009
 لب ،فارطألا كلت عيمج رادصإلا دقع يف فارطألا كلت عيمج دوجو يرورضلا نم سيل هنأ ّالإ .ةيعرف وأ ةدعاسم
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 نيمأ ،رادصإلا ليكو ،رادصإلا ريدم ،صاخ ضرغ تاذ ةكرش اهنمو ـ)اضر(  ضعب نود اهضعبب ءافتكالا نكمي
 يحراجلا( ينامتئالا فينصتلا تالاكوو ،ةيعرشلا ةباقرلا ةنجل ،عفدلا دهعتم ،عفدلا دهعتم ،ةيطغتل5 دهعتم ،رامثتسالا

 .)2009 ,كلملا دبع ;اضر ;2017 ,يفويأ ;2010 ,ديز وبأ &

ÿوه باجيإلا له ،كلذ يف نيرصاعملا نيب فالخلا عقو .ةكراشملا كوكص رادصإ يف )لوبقلاو باجيإلا( ةغيصلا :اين 
 ةقفاومو باجيإلا ةباثمب باتتكالا رابتعا نم ءاملعلا نمف .ءارآ ةثالث ىلع كلذو .باتتكالا وه مأ رادصإلا ةرشن
 نم مهنمو .)p. 332 ,2002 ,يغاد هرقلا ;p. 149 ,2011 ,ويلع وبأ( لوبقلا ةباثمب كصل ردصملا ةهجلا
 لوبقلا يه اهتميق عفدو كوكصلا يف باتتكالاو نيبتتكملا ىلإ ردصملا نم باجيإلا ةباثمب رادصإلا ةرشن رابتعا
 ةلزنمب باتتكالاو ،ةوعدلا درجم ةرشنلا نأ ىلإ اريشم ،نيقباسلا نييأرلا نيب عمج نم مهنمو .)2019 ,نيسح(
 5اجيإ ةرشنلا نوكي ذئنيحف ،باجيالا وه ةرشنلا ّنأ ردصملا حرص اذإ نكلو ،لوبقلا وه ردصملا ةقفاومو ،باجيإلا
 ام عمجلا بجاولا ذإ ،نييأرلا نيب اوعمج ثيح ثحابلا رظن يف حجارلا وه اذهو .)2017 ,يفويأ( الوبق باتتكالاو
 .ملعأ هللاو .عمجلا نكمأ انهو .)p. 455 ,1999 ,يناكوشلا( عمجلا نكمأ

ÿآو دقعلا ماكحأ هب قلعتتو ،ةكراشملا كوكص دقع هيلع عقي ام وهو ،دقعلا لحم :اثلÿوه يذلا كصلا وهو هر 
 هعفدي يذلا كصلا ةميقو .علس وأ نويد ىلإ تلوحت وأ ادوقن تلاز ال ءاوس عورشملا تادوجوم يف ةعئاش ةصح
 ناك نإ امأ .كلذ زاوج يف ءاملعلا نيب فالخ الف ادوقن ناك نإف .zايعأ وأ ادوقن ناك ءاوس ،ردصملل بتتكملا

  .لاوقأ ةثالث ىلع كلذو ،ءاملعلا نيب فالخ لحم يهف ةينيع صصح

 ;p. 123 ,1997 ,ةمادق نبا( ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم اذهو ،ةينيعلا ةصحل5 ةمهاسملا زاوج مدع ىري نم مهنمف
 باحصأ لدتساو .)p. 337 ,2008 ,ليلخ ;p. 276 ,1991 ,يوونلا ;p. 509 ,2002 ,يناساكلا
 ،)p. 203 ,2001 ,لبنح نبا( نمضي ملام حبر نع ىï ثيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدحب لوقلا اذه
 لضافتو ،هلام سأر مهنم دحاو لك  ع5 اذإ هنأل نمضي ملام حبر ىلإ يدؤي عورشملا لام سأر ةينيعلا صصح لعجو
 ;p. 288 ,1997 ,نيسح نبا( كلمي مل و نمضي ملام حبر ةيقبلا لام يف ةدßزلا نم مهدحأ هلصحي امف ،نامثألا
 دقع ماربإ دنع امولعم نوكي ضورعلا ةميق نأل ؛احيحص سيل اذه ّن{ شقون .)p. 510 ,2002 ,يناساكلا
 اولدتسا و .)2003 ,ليلخلا( كلمو نمض ام لصاحلا حبرلا نوكي اذهبف ،ءاكرشلا عيمج ةيكلم يف لخديو ،ةكراشملا
 ةثالثلا هذه نم دحاو لكو ،اïامثأ وأ اهتميق وأ ضورعلا نايعأ ىلع عقت نأ امإ ةينيعلا صصحل5 ةمهاسملا ن{ اضيأ

 لثِم ال هذهو ،هلثمب وأ هلام سأر عورشملا ءاهتنا دنع مهنم دحاو لك ذخأ يضتقت ةكراشملا نأ كلذ نايبو .زوجي ال
 ،حبرلا عيمج بعوتسو عفترت zايحأف  ،عزانتلا ىلإ يضفيف ،رادقملا ةققحم ريغ ةتبÿ ريغ ةميقلا نأو .هيلإ عجرُي ىتح اهل
 ءاكرشلا هكلمي الو ،دقعلا لاح مودعم نمثلا كلذكو .حبرب سيل يذلا هكلم نمث يف رخآلا هكراشيو ضفخنت zايحأو
 ىلع ضورعل5 ةكراشملا عوقو ىلع بترتي ال هّن{ ليلدلا اذه شقون .)pp. 123-124 ,1997 ,ةمادق نبا(
 زاوجب نيلئاقلا ّن{ كلذ نع باجي رادقملا ةققحتم ريغ ةميقلا نإ مهلوق امأو ،ورذحم يأ ةكراشملا دقع دنع اهتميق
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 )2004a( ةيميت نبا  لئس دقو .)1985 ,يمقبلا( ةميقلا ديدحت مت اذإ ّالإ ةكراشملا نوزيجي ال ضورعل5 ةمهاسملا
 لاملا سأر مهاردلاو يه نوكت ةميهبلا ةميق رظني باجأف مهاردب رخآلاو ةبادب امهدحأ مهاس اكرتشا نيصخش نع
 )2004a, p. 91 ,ةيميت نبا(

 .p ,1997 ,ةمادق نبا( دمحأ نع ةياورو ةيكلاملا بهذم اذهو ،اقلطم ةينيعلا صصحل5 ةمهاسملا زاوج ىري مهنمو
 ,رظحلا ىلع لدي يعرش ليلد درو اذإ الإ  ةح5الا تالماعملا يف لصألا ّن{ لدتساو .)2003 ,باطحلا ;123

 فرصت زاوج وه يتلا ةيدقنلا صصحل5 ةكراشملا نم دوصقملا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .كلذ عنمي ليلد كانه سيلو
 اضيأ ققحتي ةينيعلا صصحل5 اضيأ ققحتي اذهو .مهنيب لاملا سأر حبر نوكو ،عورشملا لام سأر عيمج يف ءاكرشلا

 ةراجتلا ةميق ربتعت ةاكزلا  باصن ريدقت دنع ،كلذكو .نامثألاك ةكراشملا ا• حصت نأ بجيف ،ةينيعلا صصحل5
 .)p. 124 ,1997 ,ةمادق نبا( ضورعلا ةميق ربتعت ةكراشملا دقع دنع كلذكف

 ،اهطلخ طرشب ،نسحلا نب دمحمو ةيعفاشلا ضعب بهذم اذهو ضورعلا نم تايلثملا يف حصت اïأ ىري نم مهنمو
  تايلثملا ّنأ مهليلدو .)p. 276 ,1991 ,يوونلا ;p. 161 ,1989 ,يسخرسلا( دحاو سنج نم نوكت نأو
 اهتميق ّنأل ،ضعبب اهضعب طلخ نكمي الف ةمّوقملا ضورعلا فالخب ،زييمتلا عفري هنأل اهسنجب  اطلتخا اذإ نيدقنلاك
 زوجي الف ،ضعب ةعلس ىقبتو مهضعب ةعلس فلتت دقو ،ضعب نود مهضعب ضورع ةميق ديزت امبرف ،عفترتو ضفخنت
 .)p. 198 ,1997 ,يوغبلا( اعيمج مهنع افلÁ فلاتلا نوكيف طلخلا دنع امأ ،مهنيب ضعبلا لام عيب

 نألو .يعرش عنام دجوي مل ام ةح5الا تالماعملا يف لصألا نأل .ةيكلاملا هيلإ بهذ ام وه حجارلا نأ ثحابلل ودبي
 ضورعلا نأ امك .ةلاهجلا عفترتف مهنم دحاو لك ةصح نيعتتو ،امولعم عورشملا لام سأر نوكت اهميوقت دعب ضورعلا
 zايحأ ريسعلا نم هّنأ كلذو اهزاوج يضتقت ةجاحلا نإ ,كلذ بناج ىلإ .هب عفتني ام لك لاملا نأل لاملا نم عون
 لثم ضورعلا ضعب جاتحي عورشملا ةعيبط ّنأ وأ دوقنلا نوكلمي ال ءاكرشلا ضعب ّنأل امإ ،طقف دوقنل5 كارتشالا
 رادصإ ىلإ أجليف ،هئانبل لاملا كلمي الو ضرألا كلمي كص ردصم ّنأ كلذ لاثم ،اهريغ وأ تالآلا وأ ضرألا

 جرحلا ىلإ يدؤي ةكراشملا زاوج مدعب لوقلاف اذه ىلعو ،عورشملا ءاشنإ يف اهتصح مادختساو ةكراشملا كوكص
 هلام فصن   كيرشلا عيبي نأ كلذو ،كلذ زاوجل ةليح ىلإ نوعناملا أجل امنيح كلذ ديؤيو .سانلا ىلع قييضتلاو
 ةكراشملا دقع كلذ دعب نادقعي مث ،كلم ةكرش نوكت اذ•و امهنيب ضورعلا مهاردلا نوكتف ،هكيرش فصنب
 طرشب نكلو ضورعل5 ءاكرشلا ضعب مهاسي نأ زوجي هنإف قبس ام لك ىلع ءانبف .)p. 511 ,2002 ,يناساكلا(
 .ملعأ هللاو .رادصإلا ةرشن كلذ ىلع صنت نأ
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 )رادصإلا ةيطغتب دهعتلا( ةكراشملا كوكص يف رادصإلا نامضب دهعتلا

 ،كوكصلا جيورتو قيوستب موقتل ةكراشملا كوكص رادصإ دنع ىرخألا ةيلاملا ةسسؤمل5 كصلا ردصم نيعتسي ام ابلاغ
 باتتكال5 يأ رادصإلا نامضب ةكراشملا كوكص جيورتو قيوستب موقت يتلا ةطيسولا ةيلاملا ةسسؤملا دعوتي نأ ىلع
 .روص ةدع هلف ،هيف بتكي مل يتلا كوكصلا يف

 ذخأ هل زوجي نكل ،لباقم نودب ةيمسالا ةميقل5و هيف بتتكي ملام لك يف باتتكال5 ةسسؤملا دعوتت نأ وهو :الوأ
 ةمدخ ىلع ةراجإ هنأل ،زئاج اذهو ،-قيوستلاو تاسرادلا دادعإ - لثم ،اهيدؤت يتلا تامادخلا لباقم نيعم ةلومعلا
 ,يفويأ ;p. 234 ,2003 ,ليلخلا ;p. 222 ,2011 ,ويلع وبأ( نامضب سيلو اهريغو قيوستلا وه ةمولعم

2017, p. 338(.  

ÿنيب فالخ لحم اذهو .لباقمب ةيمسالا ةميقل5و هيف بتتكي ملام لك يف باتتكال5 ةسسؤملا دعوتت نأ وه :اين 
 نامضب دهعتلا ّن{ ولدتساو .)2013 ,ةيعرشلا ةئيهلا ةنامأ( ةروصلا هذه زاوج ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ .ءاملعلا
 نإو ،نامضلا لباقمب نوكي هوجولا ةكرش يف حبرلا ّنأ ،كلذو .)هوجولا(ممذلا ةكرش يف حبرلا ذخأك،لباقمب رادصإلا
 فلتخم هوجولا ةكرشف ,عازن لحم اذ• لالدتسالا ّن{ ليلدلا اذه شقاني .)2001 ,هيزن( امهدحأ نم لمعلا لصحي مل
  .عامجالا وأ صنل5 اتبÿ هيلع سيقملا نوكي نأ بجيو .)2009 ,ميركلا دبع( ءاهقفلا نيب اهزاوج يف

 ةيطغتب ةيلاملا ةسسؤملا مازتلا نأ مهليلدو  .)2017 ,يفويأ ;2011 ,ويلع وبأ( ةروصلا هذه زاوج مدع ضعبلا ىريو
  اعفن رج ضرق ىلإ يدؤي كلذ نأل .نامض ىلع ةرجألا ذخأ زاوج مدع ىلع اوقفتا ءاملعلاو ،نامض باتتكالا
 ،قحلا مازتلا يف هنع نومضملا ىلإ نماضلا ةمذ مض يه نامضلا ةقيقح ن{ اذه شقونو .)2009 ,ميركلا دبع(
 كوكصلا ءارشب دعولا درجم وه لب ،ةروصلا هذه يف هنع نومضملا ىلإ نامضلا مض ققحتي الو اعيمج امهتمذ يف تبثيف
 ذخ‰ ةسسؤملاو ،لطابل5 سانلا لاومأ لكأ مرح عراشلا ن{ اضيأ ولدتساو .)2006 ,فيسلا(باتتكالل ةحورطملا
 حلصت ةعفنملا ن{ شقاني .)2011 ,يطيقنشلا( لطابل5 لاملا لكأ اذهو ،لمع يأ نودب نامضلا لباقمب ضوعلا
 ّنأ ،مهدنع ثلاثلا ليلدلا .)2001 ,هيزن( اهيلع ضوعلا ذخأ زوجيو ،ةعفنم هيف مازتلالاو ،ةضواعملل الحم نوكت نأ
 مولعم ريغ كلذو ،اهيف باتتكالا متي مل يتلا كوكصلا ءارشب ةمزلم ةسسؤملا ّنأل ررغو ةلاهج نم ولخت ال ةروصلا هذه
 ةميق فرعن نأ ةلاهجلا عفرل يفكي هن{ بيجأو .)2006 ,فيسلا( ءيش ىقبي ال وأ ثلثلا وأ فصنلا ىقبي دقف
 ،ليصفت نود ةلمج امولعم نوكي نأ نكمي نمثلا ّنأل كلذو ،ةلمج كوكصلا ةميق فرعن مل نإو ،دحاولا كصلا
 ,يليبشلا( تافالخلا ىلإ يدؤت يتلا ةلاهجلا بنجت وه دصقملا نأل ،ةلمج نود اليصفت امولعم نوكي نأ نكميو

 يضاقت زوجي ال نامضلاو نامضلا ةلزنمب هنأ كلذو زوجت ال ةروصلا هذه ن{ لوقلا ىلإ ليمي ثحابلاو .) 2002
 .ناعمتجي ال نامضلاو رجألا ةيهقفلا ةدعاقلا يف امك هنع ةلومعلا
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ÿهتميق نم لقأ رعسب هيف بتتكي ملام ءارش وأ باتتكالل ةحورطملا كوكصلا عيمج ءارشب ةسسؤملا مزتلت نأ يه :اثل 
 يف اضيأ فلتخاو .همازتلا لباقم هيلع لصحي يذلا رجألا وه نيتميقلا نيب قرافلاو ؛ةيمسالا ةميقل5 هعيبيو ةيمسالا
  :نيلوق ىلع ةروصلا هذه

 نيلئاقلا ةلدأ سفن كلذ يف مهتلدأو .)2017 ,يفويأ ;2011 ,ويلع وبأ( ةروصلا هذه زاوج مدع :لوألا لوقلا
 عيب دنعو ،ةيدقن الاومأ لثمت ردصملا نم اهئارش دعب كوكصلا ّنأف ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيناثلا ةروصلا يف زاوجلا مدعب
 ,ليلخلا( 5ر اذهف ،يرتشا امم رثك{ عيبتس ةسسؤملا نأل ،ةروصلا هذه يف ققحتي ال اذهو ،يواستلا بجي دقنب دقن

 تـناك نإ امأ ،zويد وأ ،ادقن ةكراشملا كوكص ردصم تادوجوم تناك اذإ بساني اذه ّن{ شقونو .)2003
 .كلذ زوجيف ،zايعأ اهرثكأ وأ zايعأ

 اذه باحصأ لدتسا .)p. 369 ,2009 ,ميركلا دبع( ءاملعلا ضعب لوق وهو ةروصلا هذه زاوج :يناثلا لوقلا
 طاقسالاو ءاربإلا ساسأ ىلع اهتميق نم لق{ ةسسؤملل كوكصلا عيبي نأ ردصملل زوجي و ؛زئاج ءاربإلا ن{ لوقلا
 فالخب ,يواستلا طارتشا بجوف لامب لام عيب رادصإلا ةلحرم يف كصلا عيب ّن{ شقانيو .)2005 ,يليبشلا(
 .)2003 ,ليلخلا( ءاربإلا دقع يف يواستلا طارتشا مزالل5 سيلف  ءاربإلا

 ،ةروصلا هذه يف نكمم وهو  .عمجلا نكمأ ام عمجلا لوقت ةيلوصألا ةدعاقلا ذإ ،نيلوقلا نيب عمجلا ىري ثحابلا
 اهتقيقح نأ ذإ ،5ر نوكي هنأل ةروصلا هذه زاوج مدعب لوقلا نكمي ،ادوقن ردصملا تادوجوم تناك اذإ هنأ كلذو
 ،يقيقح عيب ماق هنأل ،ةروصلا هذه زاوجب لوقلا نكمي zايعأ ردصملا تادوجوم تناك اذإ امأو .الضافتم دقنب دقن عيب
  .ملعأ هللاو .حبرلا هنع ذخأو

V. ةكراشملا كوكص لوادت 

 كلذ ريغ وأ ةبهلا وأ نهرلا وأ عيبل5 كصلا هلثمي يذلا عئاشلا قحلا يف فرصتلا وه" :هّن{ )2017( يفويأ فرع
 قيرط نع كلذو ىرخأ دي ىلإ دي نم كصلا لاقتنا ينعي ةكراشملا كوكص لوادت ّنإف ."ةيعرشلا تافرصتلا نم
 كوكص نأ امب .كصلا هلثمي ام ىلع عقي لب هسفن كصلا ىلع عقي ال ةقيقحلا يف عيبلا اذهو .ءارشلاو عيبلا ةيلمع
 ةقيرط ي{ كوكصلا لوادت زوجي اذه ىلعو ،ةيلاملا قاروألا لوادت قرطل عضخت اïإف ةيلاملا قاروألا دحأ ةكراشملا
 :كوكصلا ةلمح لجس يف ديقلا :الوأ :يت˘ ام قرطلا كلت نمو ،عرشلا فلاخي الو ةيلاملا قاوسألا يف اهيلع فراعتم
 ىلع اهتقفاوم ديفي امب ةكرشلا رشؤتو ،عورشمل5 نيمهاسملا لجس يف ديقلا قيرطب متي هلوادت نإف ،ايمسا كصلا ناك اذإ
 :اثلÿ .ةيوديلا ةلوانمل5 يأ ،يداملا ميلستلا قيرط نع هلوادت متيف هلماحل كصلا ناك اذإ :ةلوانملا :اينÿ .لزانتلا
 بجيف .)p. 304 ,2014 ,يودعلا( مهسلا رهظ ىلع ةباتكل5 هتيكلم لقن متيف رمألل كصلا ناك اذإ :ريهظتلا
 نوكلمي ام رادقمو م…ايسنجو مهنيوانعو مهؤامسأ( الثم كوكصلا يكلام تzايب اهيف نّودت ةصاخ تالجس دوجو
 .)2009 ,نيسح( رادصإلا ةرشن اهددحت يتلا تامولعملا نم كلذ ريغو )كوكصلا نم
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 سأر يف ةعئاش ةصح لثمي كصلاو ،هكص كصلا لماح عيب وهو ،لوادتلل اهتيلباق ةيلاملا قاروألا صئاصخ مهأ نم
 نكمي وأ .)2004b, p. 233 ,ةيميت نبا( ةعئاشلا ةصحلا عيب يف ءاهقفلا نيب فالخ الو ،ةكراشملا كوكص لام
 كصلا نأ ىلإ zرشأ دقل .)p. 167 ,1997 ,ةمادق نبا( زئاج كلذو عورشملا يف هتصح كيرشلا عيب هّنأ لوقلا
 تادوجوملا كلت نوكت zايحأف ،لحارم ةدعب رمت اïأ ةكراشملا كوكص ةعيبطو ،عورشملا تادوجوم يف ةعئاش ةصح لثمي
 ةروكذملا ءايشألا نيب ةطلتخم نوكت zايحأو ،ةضحم zويد نوكت zايحأو ،عفانمو zايعأ نوكت zايحأو ،ةضحم ادوقن
  .)2009b ,يغاد هرقلا(

 ينعي ،نايعأ ىلإ باتتكالا ةليصح ليوحت لبقو ،باتتكالا ةرتف دعب ةضحم ادوقن ةكراشملا كوكص تادوجوم تناك اذإ
 ةفاك عيبو عورشملا ةيفصتو ةدملا ءاهتنا دنع وأ ةضحم ادوقن اهلك تادوجوملا نوكتو عورشملا يف لمعلا ةرشابم لبق
 الإ ةكراشملا كوكص لوادت زوجي ال نيتلاحلا اتلك يفف .)p. 46 ,2014 ,يدشرملا( دوقنلا ىلإ اهليوحتو ،لوصألا
 يهو .)p. 479 ,2017 ,يفويأ ;p. 587 ,2011 ,ويلع وبأ( فرصلا ةيلمعب ةطونملا طورشلا ةفاك رّفوتب
 .)p. 373 ,1994 ,دشر نبا ;p. 61 ,2005 ,رذنملا نبا( طرشلا رايخ نم ولخلاو ،ضباقتلاو لثامتلا

  ىلإ -باتتكالا ةليصح- ةكراشملا كوكص تادوجوم لوحتت امدنع كلذو عفانم وأ zايعأ ا…ادوجوم تناك اذإ امأ
 ةليصحب ةكراشملا كوكص ريدم يرتشي نأك ،عورشملا ليغشت ءدبو باتتكالا ب5 لفق دعب كلذو ،عفانم وأ نايعأ
 وأ طقف عفانم وأ طقف zايعأ ةكراشملا كوكص تادوجوم تناك ءاوسو ،اهريغ وأ تالآ وأ ضرأ ةعطق باتتكالا

 ,رمع( نافرطلا هيلع قفتي يذلا رعسلاو ةلمعلا بسح ةلاحلا هذه يف ةكراشملا كوكص لوادت زوجيف ،امهنيب ةطلتخم
2013, p. 326 (. يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم )تناك اذإ لوادتلا اوزاجأ )2017( يفويأ و )2010 

  .نويدلا عيبو فرصلا دويق ةاعارم البو ،بلطلاو ضرعلل اقفو نافرطلا ىضري امب ،اعفانمو zايعأ تادوجوملا

 دقاعتي نأك ،الثم ءارشلاو عيبلا يف ةكراشملا كوكص ةليصح مدختسُت امدنع كلذو ،ةضحم zويد ا…ادوجوم تناك اذإو
 لوصأ نإف ةلاحلا هذه يفف ،لجؤم نمثب كوكصلا ريدم ىدل ةدوجوملا عئاضبلا ءارش ىلع مهضعب وأ ءالمعلا دحأ

 انيد ةروصلا هذه يف كوكصلا نمث نوكي هيلعو ،علسلا نمث دادسب ليمعلا موقي نأ ىلإ انيد نوكت ةكراشملا كوكص
 ةلاحلا هذه يف هنإف ،عورشملا ةيفصت دعب zويد عورشملا تادوجوم نوكت امدنع وأ ،)p. 322 ,2013 ,رمع(
 هيعونب 5رلا لع هلامتشال ءاهقفلا قافت5 كلذ زوجي الو ،دقنل5 نيدلا عيب هنأل ؛نويدلا عيب ماكحأ عيمج ةاعارم بجي
  .)2017 ,يفويأ ;2012 ,ويلع وبأ( ةئيسنلاو لضفلا

 اهرهشأ تاهاجتا ةدع ،نيرصاعملا ءاهقفللف عفانملاو نويدلاو دوقنلا نم ةطلتخم ةكراشملا كوكص تادوجوم تناك اذإ
  .ناهاجتا

 نويدو دوقن نم ةبكرملا عورشملا تادوجوم يف بلاغلا رصنعلا ةاعارم أدبملا اذ• دصقيو :ةيبلغألا أدبمب لمعلا :الوأ
 ،فرصلا ماكحأ ةاعارم نود لوادتلا زاج عفانمو zايعأ ةكراشملا كوكص تادوجوم بلاغ ناك اذإف ،عفانمو نايعأو
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 بجي ذئدنعف zويد بلاغلا ناك نإو ،لوادتلا دنع فرصلا ماكحأل عضخت نأ بجيف دوقنلا يه بلاغلا ناك نإو
 ديدحت يف اوفلتخا مïّأ الإ .)2001 ,راتسلا دبع ;2012 ,مليوسلا ;2011 ,ويلع وبأ( نيدلا عيب ماكحأ ةاعارم
 ,نيسح( نيثلثلا نع لقي الأ ىأر مهنمو ،فصنلا نع داز ام هنأ ىأر نم مهنمف ،)بلاغلا( حلطصمب دوصقملا

 ةيآلاو 3"ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو" ىلاعت هللا لوقب هاجتالا اذه باحصأ لدتسا .)2019
 اضيأ اولدتساو .)2009b ,يغاد هرقلا( ةيبلغألا بونذ ببسب لزنت ةنتفلا ّنأ ىلع لدت ثيح ةبلغلا أدبمب تذخأ

 ةحضاو ةلالد هيف .)2001 ,لبنح نبا( "ثبخلا لمحي مل نيتلق ءاملا غلب اذإ" :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوقب
 ةبلغلا نوكي اهدنعف هنول ّريغت اذإ ّالإ ،نيتلق غلب اذإ هيف تاساجنلا عوقو هسجني ال ءاملا نأ كلذ ،ةبلغلا رابتعا ىلع
 بلاغلل ةربعلا ةدعاق الثم ةبلغلا أدبم تبثت يتلا ةيهقفلا دعاوقلا كلذ ىلإ فضأ .)2009b ,يغاد هرقلا( ةساجنلل
 نم امهريغو )p. 186 ,1991 ,نيدلا زع( دوقعلا يف ريثكلا عبتي ليلقلا ةدعاقو )p. 50 ,2003 ,رديح(
 .بلاغل5 ةربعلا ّنأ تبثت يتلا ةيهقفلا دعاوقلا

ÿا…ادوجوم تناك اذإ ةكراشملا كوكص لوادت زاوج هاجتالا اذه باحصأ ىري :ةيعبتلاو ةلاصألا أدبمب ذخألا :اين 
 ةلاصألا أدبمب اوذخأ مïأل ،بلاغلا يه دوقنلاو نويدلا تناك نإو ،نيدلا عيب وأ فرصلا ماكحأ ةاعارم نود ةطلتخم
 ريغ دوقنلاو نويدلا نوكتو ،عفانملاو نايعألا لوادتلا يف دوصقملا ذإ ،عوبتملا وه دقعل5 دوصقملا اولعجو ةيعبتلاو
 ناك اذإو ،فرصلا طورش رّفوت بجيف دوقنلا دوصقملا ناك اذإو .)2012 ,ويلع وبأ( دوصقملل ةعبÁ ةدوصقملا
 ,دمحم ;2001 ,ةجاوخ & راتسلا دبع ;p. 573 ,2017 ,يفويأ( نيدلا ماكحأ ةاعارم بجيف انيد دوصقملا

1978, p. 42(. الإ هع5 يذلل هلامف ,لام هلو ادبع ع5 نم" :مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسرلا لوق مهليلدو 
 ،ßوبر هعم يذلا لاملا ناكولو هعيب زاوج ىلع لدي ثيدحلا قالطإو .)p. 572 ,2002 ,يراخبلا( "طرتشي نأ

 .)p. 51 ,1379 ,رجح نبا( دقعلا يف هل لخدم ال هل عبت هعم يذلا لاملاو ،ةصاخ دبعلا ىلع عقو دقعلا نأل
 وأ اليلق اضورعو zويد وأ و ادوقن ناك ءاوس -دبعلا لام يأ -هلام ةيعون سنج نع رظنلا ضغب كلذ زاوج ينعي

 ناك نإ فرصلا ماكحأ ةاعارم نود ةكراشملا كوكص لوادت زوجيف ،هيلع ءانبو .)2009b ,يغاد هرقلا( اريثك
 رّفوت نم دب ال اهدنع ،ةدوصقملا يه دوقنلا يف لماعتلا دوصقملا ناك نإو .عفانملا و نايعألا يف لماعتلا دوصقملا
  .نيدلا عيب  ماكحأل اهلوادت عضخيف ،نويدلا يف لماعتلا دوصقملا ناك نإو ،فرصلا ماكحأ

 هب لومعم وه يذلا ةبلغلا أدبم ىلع اودمتعا ثيح لوألا هاجتالا باحصأ هيلإ بهذ ام حجارلا نأ ثحابلل ودبي
 .ملعأ هللا و .تالا°ا نم ريثك يف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ربتعمو

 

 
 .25 :ةيآلا ,لافنألا ةروس - 3
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VI. اهؤاهتناو ،ةكراشملا كوكص دادرتسا 

 ةكراشملا كوكص دادرتسا

 ىلإ اهدرو ،رمثتسملا نم )مهسلا وأ ،كصلا وأ ،تادحولا وأ( ةيرامثتسالا ةصحلا ءارش" :هن{ دادرتسالا فرعُي
 ةكراشملا كوكص دادرتسا فيرعت نكمي ،هيلع ءانبو .)2009b, p. 390 ,يغاد هرقلا( "هنم درتسملا جورخو ،ءاعولا
 .قبسم دهعت ريغب وأ قبسم دهعتب ناك ءاوس هريغ ىلإ وأ ردصملا ىلإ كوكصلا ةلمح هكلمي يذلا كصلا ةداعإ :هن{
 ةعفد ءافطإلا اذه ناك ءاوس ،ةكراشملا كوكص ءافطإ دنع :)2011 ,ناليكلا( ةيلاتلا تالاحلا يف كلذ نوكيو
 مازتلا مدع دنعو .ةيرودلا تارتفلا يف ايجيردت يرتشي ن{ تاعفد تناك وأ ،ةدملا ةياï يف لوصألا يرتشي ن{ ةدحاو
 ببس يأ وأ ةكراشملا كوكص ةلمح ىلع رطاخملا ةدßز دنعو.ةكراشملا كوكص دقع دقعلا تابجاوب كوكصلا ردصم
 ةيقوسلا كصلا ةميق طوبه دنعو .باتتكالا دنع اهيلع قفتملا ،ةرظتنملا دئاوعلا ققحت مدع دنعو .رارمتسالا مهعنمي
 .)2011 ,راتسلا دبع( ةيمسالا اهتميق نع

 هّنأل ؛زاج ،هنم هكيرش ةصح نيكيرشلا دحأ ىرتشا نإو :دمحأ لاق " :ينغملا يف ءاج ؛زئاج ةماع ةفصب دادرتسالاو
 يف هكيرش ةصح ءاكرشلا دحأ ءارش ةيلمع ةقيقحلا يف وهو )p. 167 ,1997 ,ةمادق نبا( "هريغ كلم يرتشي
 ءارشب ةكراشملا كوكص ردصم نم رداصلا دهعتلا وه باجيالا ّنأ ىلع ،لوبقلاو باجيإلا قيرط نع كلذو ،ةكرشلا
 ةقفاوملا وه لوبقلاو .يكلاملا بهذملل اقبط امزلم دهعتلا اذه نوكيو ،رادصإلا ةرشن اهددحي نيعم خيرÁ يف كصلا
 .)p. 276 ,2016 ,هباود( ةكراشملا كوكص ةلمح نم ةرداصلا

 ةميقل5 ناك ءاوس كصلا ءارش ةداع‘ ردصملا دهعتي نأ وهو :لوألا مسقلا :نيمسق ىلإ دادرتسال5 دهعتلا مسقني
 ،هلماح نم كصلا ةكراشملا كوكص ردصم ءارش نم ريض ال هنأ ىلإ ةراشإلا تقبس دقل .ةيقوسلا ةميقل5 مأ ةيمسالا
 ءارش ةداعإ رعس نوكي نأ امإف كصلا ءارش ةداعإ رعسل كصلا ردصم ديدحت ةقيرط يف نمكت ةلكشملا ّنأ ّالإ
 ،ةيقوسلا ةميقل5 ءارشلا ةداع‘ دهعتلا ناك نإف .ةيقوسلا ةميقل5 وأ ةيمسالا ةميقل5 رادصإلا ةرشن يف اددحم كصلا
 وبأ( لاملا سأر نامض وه يعرش روظحم نم هولخل نيرصاعملا قافت5 كلذو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف كلذ يف جرح الف
 اذهو ،ةيمسالا ةميقل5 ءارشلا ةداع‘ دهعتلا نوكي نأ امإو .)p. 480 ,2017 ,يفويأ ;p. 151 ,2011 ,ويلع
 .)p. 502 ,2005 ,يليبشلا( ةدßزو الماك كوكصلا ةلمح لام سأر دادرتسا نمض دق ردصملا ّنأل اعرش زوجي ال
 ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيه ;p. 480 ,2017 ,يفويأ( عونلا اذه ميرحت صوصخب ىواتفو تارارق ةدع تردص دقو
 .)p. 154 ,2014 ,كتيبب

 ةئيهلا ةنامأ( دادرتسال5 دهعتل5 ةردصملا ةهجلا ريغ ىرخأ ةيلام ةسسؤم وأ رخآ فرط موقي نأ وه :يناثلا مسقلا
 يف ةلويسلا مهيدل رفوتي نيذلا ضحل كلذو ةمهملا هذه تاموكحلا ىلوتت ام ابلاغو .)p. 75 ,2013 ,ةيعرشلا
 عربتت ةيتحتلا ةينبلا عيراشمك ةلودلا ىلع هتدئاف دوعي ام ةصاخ ،يعانص وأ يراجت ،نيعم عورشم يف مهلاومأ رامثتسا
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 ءاوس ،اعرش زئاج اذهو ةراسخلا ثودح دنع مهكوكص ةميق كوكصلا ةلمحل ةداعإو لاملا سأر نامضل تاموكحلا
 .p ,2017 ,يفويأ ;p. 151 ,2011 ,ويلع وبأ( ةيقوسلا ةميقل5 وأ ةيمسالا ةميقل5 دادرتسال5 دهعتلا ناك

 ،لباقم نود نامضلا نوكي نأو .)2011 ,ةريم( ردصملاو نماضلا نيب طابترا ةيأ نوكي الأ بجي نكلو .)478
 .ح( هيف بغرمو اعرش زئاج دقع عربتلاو ،عربتلا ساسأ ىلع مئاق هنأ كلذ دنتسمو .زوجي الف لباقمب ناك اذإ امأو
 .)2010 ,فيرشلا

 .)ءاهتنا( ةكراشملا كوكص ءافطإ

 متيو عورشملا ءاïإل ةنيعم ةقيرط نع ةرابع يهو ،ةيدقن ىلإ اهليوحتو كوكصلل ةيرامثتسالا ةفصلا ءاïإ" :ءافطإلا
 ةكراشملا دقع ىلع ىنبُت ةكراشملا كوكص ّنأ ىلإ ةراشإلا قبسو .)2009 ,هباود( "رادصإلا ةرشن يف اهيلع قافتالا
 بابسألاو قرطلا سفنب يهتنت ةكراشملا كوكصف هيلع ءانبو ،اهماكحأو اهطباوضل عضختو يمالسإلا ثارتلا يف ةفورعملا
 :ةيتآلا بابسألا دح{ يهتنت ةكراشملا كوكص ّن{ لوقلا نكمي مدقت ام ىلع ءانبو .ةكراشملا دقع ا• يهتني يتلا

 ىلعو ،ةنيعم ةدمب ةتقؤم نوكت دقو ةمئاد نوكت دق ةكراشملا كوكص ّنإ ثيح ،ةكراشملا كوكص ةدم ءاهتنا :الوأ
 عيبب كلذو عورشملا ةيفصتب ريدملا موقي هيلعو .رادصإلا ةرشن ا…دّدح يتلا ةدملا ءاهتن5 ةكراشملا كوكص يهتنتف اذه
 .)2013 ,رمع ;2019 ,نيسح( كوكصلا ةلمح ىلع اهتميق عيزوتو ،نويدلا ليصحتو عورشملا تادوجوم عيمج
 كوكص تردص هلجأ نم يذلا ضرغلا ققحتي نأ لبق ةدملا يهتنت دقو .ةكراشملا كوكص ءافط‘ ىمسي ام اذهو
 .)p. 72 ,2012 ,يليكعلا( ةكراشملا كوكص لجأ دمو رارمتسالا نم عنام الف اذه ىلعو ،ةكراشملا

ÿإف ،نيعم عورشم ءاشنإ لجأ نم ةكراشملا كوكص تردص اذإف :اينïّثودح دنع وأ ،عورشملا اذه ءاهتن5 يهتنت ا 
 كوكص ءاهتنا رادصإلا ةرشن يف ددحي نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جرح الو .ام ببسب عورشملا ءاشنإ ةيناكمإ عنمي رمأ
 .)2019 ,نيسح ;1985 ,يمقبلا( هلجأ نم تردص يذلا لمعلا ءاهتن5 ةكراشملا

ÿةميقل5 اهيرتشي نأ امإف ردصملا وه يرتشملا ناك نإف ،اهتلمح نم كوكصلا ءارش هريغ وأ ردصملل نكمي :اثل 
 نامض ةلزنمب كلذ نأل ؛ةيمسالا اهتميقب كوكصلا ءارش هل زوجي الو ،ءارشلا دنع اهيلع قفتملا ةميقلا وأ ،ةيقوسلا
 ءانبو .)2013 ,رمع( ةميق ي{ كوكصلا ءارش هل زوجيف ،ردصملا ريغ يرتشملا ناك اذإ امأو .عوفدملا لاملا سأرل
 عورشملا نأل ايئاقلت يهتنت ةكراشملا كوكص نإف رخآ صخش يأ وأ ردصملا ىلإ كوكصلا عيمج لقتنا اذإ ،هيلع
 .)p. 525 ,1985 ,يمقبلا( ددعتلا ىلع ةينبم ةكراشملاو دحاو صخشل حبصأ

 .تادوجوملا يقابب عورشملا رارمتسا نكمي ال ثيحب اهمظعم وأ عورشملا تادوجوم كال• ةكراشملا كوكص يهتنت :اعبار
 ،ةكراشملا كوكص دقع مامت دعب كالهلا اذه ناكو ،ةراسخلا وأ كالهلا دعب يقابل5 عورشملا رارمتسا نكمي ناك اذإ امأ
 يف ةكراشملا فارطأ عيمج ىلع ةراسخلا وأ كالهلا نوكيو ،يقابل5 عورشملا رارمتسا زوجيف ،هيلع دقعلا رثأ بترتو
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 رارمتسالا نكمي ال ناك نإو .)p. 526 ,1985 ,يمقبلا( عورشملا لام سأر يف هتصح بسحب لك عورشملا
  .ةمهاسملا بسن بسح اهتميق عيزوتو تادوجوملا يق5 عيب بجيف

 ،مهاضرب ئشنُأ عورشملا ّنأل كلذ يف جرح الف ،عورشملا لح ىلع ردصملا عم ةكراشملا كوكص ةلمح قفتا اذإ :اسماخ
 ذإ ،ةكراشملا دقع ىضتقم عم ضراعتي ال اذهو .)2015 ,ديلو & راتسلا دبع( مهاضرب خسفُي نأ اضيأ نكميف
 ةنيعم تاءارج‘ نوكي نأ طرشب نكلو .اهنم جورخلا بلط نيمهاسملا عيمجل زوجيف ،ةزئاجلا دوقعلا نم ةكراشملا نأ
 ثدح اذإ ةكراشملا خسف اضيأ ةمكحملل نكمي امك .)2019 ,نيسح( نيمهاسملا ةيقب ىلع ررضلا قحلي اليكل
 يرتشي نأ اضيأ نكميو ،ةميقلا عزوُتو تادوجوملا عابُت ةلاحلا هذه يف .)p. 123 ,2005 ,ينادهشملا( عازن مهنيب
 .هيلع نوقفتي امب مهنم كوكصلا ردصملا

VII. رأ عيزوتgةكراشملا كوكص رئاسخو ح 

 ةكراشملا كوكص رئاسخو حgرأ عيزوتل ةماع دعاوقو طباوض

 نوكي نأ بجوتي هّنأ"" )2017( يفويأ صن دقف ،ةكرشلا دقع ساسأ ىلع ردصت ةكراشملا كوكص نأ مولعملا نم
 فلاخي وأ هاضتقم يفاني اطرش نمضتي ّالأو ،هطورشو هناكرأل ايفوتسم هساسأ ىلع كصلا ردصأ يذلا دقعلا
 كلت رّفوت بجيو ،ةكراشملا دقع يف ةراسخلاو ح5رألا عيزوت دعاوقل عضخت ةكراشملا كوكص نإف ،هيلع ءانبو ."هماكحأ
 :يلاتلاك يهو ةكراشملا كوكص يف ح5رألا عيزوتو ديدحت دنع دعاوقلا

 ةعئاش ةصح حبرلا نم عيمجلا بيصن نوكي نأو فارطألا نيب ح5رألا عيزوت ةيفيك رادصإلا ةرشن ددحت نأ .1
 ةرشن يف ددحي نأ نم عنام الو .لاملا سأر نم ةبسنب وأ ةنيعم غلبمب سيلو ،رادصإلا دنع ةددحمو ةمولعم
 هريغل هبسن نم ءزج نع كصلا لماح ضعب لزانت ةيناكمإ وأ ،ح5رألا بسن ليدعت ةيناكمإ رادصإلا
 .)p. 477 ,2017 ,يفويأ(

 قافتالا نم عنمي ام كانه سيلو ،لاملا سأر يف كوكصلا ةلمح نم لك ةصح بسح ح5رألا عيزوت زوجي .2
 ةرادإلا يف ءاكرشلا عيمج كرتشي نأ ىلع مهنيب لضافتلا زوجيف ،ةفلتخم بسن ىلع ح5رألا عيزوت نوكي ىلع
 .p ,2017 ,يفويأ( ءاكرشلا ةيقب نم ةربخ وأ المع رثكأ ءاكرشلا دحأ نأ لامتحال حبرلا عيزوت يف

477(. 
 وأ اهل ةكراشملا كوكص ريدم لمحت ىلع قافتالا زوجي الو ،لاملا سأر يف ةصحلا ردق ىلع نوكت ةراسخلا .3

 .)p. 477 ,2017 ,يفويأ( ةيكلملا صصح نع ةفلتخم ةبسنب اهليمحت
 5ر ىلإ ةيلمعلا لوحي حبرلا نامض نأل .حبرلا نم انيعم اردق ةكراشملا كوكص ردصم نمضي نأ زوجي ال .4

 ملام حبر نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىï دقو .هل انماض سيل امل حبر ىلع كص لماح لصحي ثيح
 .)2009 ,لعشم( نمضي
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 ءاكرشلا هكلمي ام ساسأ ىلع قافتالا بسح امئاد عزوت ةراسخلاو ح5رألا ّنإف كيلمتل5 ةيهتنملا ةكراشملا يف .5
 يف نيرخآلا صصح نم اءزج ءاكرشلا دحأ ىرتشا املكو ،عيزوتلا دنع ةكراشملا كوكص اهلثمت صصح نم
 جرخيو صصحلا عيمج كيرشلا اذه كلمتي ىتح يرتشملا ةصح ديزتو ح5رألا نم عئابلا ةصح لقت ةكراشملا
 .)2009 ,لعشم( ءاكرشلا ةيقب

  ةكراشملا كوكص ةلمح ىلع يرودلا عيزوتلا

 راظتنا ىلع كوكصلا ةلمح ربصي ال دقو لجألا ةليوط عيراشم ليومتل ةكراشملا كوكص ردصت نايحألا نم ريثك يف
 كلذو ،يرود لكشب ح5رألا عيزوتب رادصإلا تاهج موقت ةلاحلا هذه يفف ؛ح5رألا عيزوت لجأ نم ةيئاهنلا ةيفصتلا
  :نيلكش ىلع

 ةيوست متيو ،يمكحلا ضيضنتلا اهيف رذعتي يتلا تالاحلا يف ةيرود تارتف يف باسحلا تحت ح5رألا عيزوت وه :الوأ
 .)p. 110 ,2009 ,هباود( عورشملا ةيفصتو ةكراشملا كوكص ةدم ءاهتنا دعب ،ةيلعفلا جئاتنلا بسح تاعيزوتلا
 يأ ربجت ثيحب ،ةمسقل5 رقتسي حبرلا ّنأ نوري ةلبانحلاو ةيعفاشلا ّنأ كلذو ،ةيمالسإلا ةعيرشلا يف كلذ يف جرح الو
 ,1997 ,ةمادق نبا( لاملا سأرل ةياقو نوكي ن أ بجي اوركذ امك حبرلا نأل ؛عزوملا لوألا حبرل5 ةقحال ةراسخ

p. 170(. يفويأ صن ددصلا اذ•و )وأ يقيقحلا ضيضنتلا لبق ،باسحلا تحت غلابم عيزوت زوجي" هن{ )2017 
 وأ يقيقحلا ضيضنتلا دعب العف قحتسملا رادقملا نع دئازلا درب مازتلالا عم اقحال ةيوستلا متي نأ ىلع ،يمكحلا
  "يمكحلا

ÿلكشب ح5رألا عيزوت :اين ïلكشب حبرلا عيزوت متي ثيح ،ةددحم تارتف يف يئا ïةرتف لك جئاتن ربتعت ثيحب يئا 
 عزوتو ،ةصاخلا ا…5اسح ةرتف لكل نوكتف ،ةقباسلا تارتفلا جئاتن نع ةلقتسم ح5رألا اهيف عزوت يتلا تارتفلا نم
 لكاشملا ضعب هجاوت ةقيرطلا هذه ّنأ ّالإ .)2019 ,داؤف( عورشملا ةيفصت ىلإ ءوجللا نود ةرم لك يف اهجئاتن
 ققحت ّنأ امبو .هلام لصأل لاملا بر ضبقو عورشملا ةيفصت :امهو ناطرش لاملا ضيضنت دنع طرتشي ثيح ةيعرشلا
 ضيضنتلا رابتعا ىلإ ءاهقفلا أجل دقف ةليوط تارتفل رمتسي عورشملا نأل انه امهققحت نكمي ال رذعتم نيطرشلا نيذه
 نع الدب )ميوقتلا( يمكحلا ضيضنتلا رابتعا متي ثيح .ضبقلل اليدب باسحلاو ،يقيقحلا ضيضنتلل اليدب يمكحلا
 ةفرعم ىلإ ضيضنتلا اذه يدؤيو .)2009 ,فيرشلا .م( عورشملا ةدم ةياï دنع الإ عقي ال يذلا ،يلعفلا ضيضنتلا
 ،لا°ا اذه يف ءاربخلا لبق نم قيقد ميوقتب كلذ متيو ،عورشملل يقيقحلا ضيضنتلا مت ول امك عورشملل يلعفلا حبرلا
 يهقفلا عم°ا( اهنم طسوأل5 ذخؤي م…5اسح فلتخي امدنعو ،رثكأ وأ صاخشأ ةثالث مهددع نوكي نأ بجيو
 ,ةمادق نبا( كلذ زاجأ لبنح نب دمحأ مامإلا نأ الدتسم ،ضبقلاك ةبساحملا رابتعا متيو .)2005 ,يمالسإلا

1997, p. 169(. يفكي لب ،ح5رألا عيزوتلا تارتف يف كوكصلا ةلمحل لام سأر ةداعإ يرورضلا نم سيل هيلعو 
 اذه موقيف ،ح5رألا نم عيمجلا بيصن ديدحت نم نّكمت تاعورشملا تادوجوم ةفاكل ةقيقد ةبساحمب ءافتكالا مايقلا
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 وأ ،عورشملا نم جورخلاو مهلاومأ بحس نيب رايخلا مهل نوكي كوكصلا ةلمح نأو ةصاخ ،ضبقلا ناكم باسحلا
 ةلصفنمو ةلقتسم ح5رألا عيزوت تارود نم ةرود لك ربتعت كلذبو ،عورشملا يف ءاقبلاو رارمتسال5 ايئاقلت دقاعتلا ديدجت
 .)2019 ,راتسلا دبع( ىرخألا نع

 ةكراشملا كوكص يف يطايتحالا باسحلا نيوكت

 ةيطغتلو ،zايحأ رسخت دقو zايحأ حبرت دقف رطاخملا ضعب اهلوح نم فوحت ةكراشملا كوكص ةعيبط نأ مولعملا نمف
 باسح يف عدوت ةكراشملا كوكص ح5رأ نم ءزج عاطتق5 كلذو يطايتحا باسح نيوكت يرورضلا نم رئاسخلا هذه
 وه" :هّن{ فرعيو .ةكراشملا كوكص ةلمحل تاعيزوتلا نع ديزت ةيلام دئاوف تارتفلا ضعب يف هنم ققحت اذإ ،يطايتحا
 نّوكيو .)2011 ,يليبشلا( "ةكراشملا كوكص لاومأ رامثتسا نم ققحتت يتلا ةيرودلا تاعيزوتلا نع ةدئازلا غلابملا
 ةنزاوم قيقحتو ح5رألا يف يلبقتسم ضافخنا ةهجاوم .لاملا سأر ةيامح قيقحتو رامثتسالا رطاخم ةهجاومل باسحلا اذه
 يمالسإلا هقفلا عمجم صن دقو اعرش زئاج باسحلا اذه نيوكتو .)p. 223 ,2010 ,ماشه( تاعيزوتلا يف
 )2017( يفويأ كلذك صنو . "لمتحملا صقنلا ربجل ح5رألا نم يطايتحا نيوكت زوجي“ هن{ )2012( يلودلا

 وأ لاملا سأر ةراسخ رطاخم ةهجاومل صاخ يطايتحا نيوكتل دئاعلا نم ةنيعم ةبسن عاطتقا نم اعرش عنام ال" :هن{
 ."ح5رألا عيزوت لدعم ىلع ةظفاحملل
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  ةمتاخلا

 ةدع ىلإ ةساردلا تلصوت ،يمالسإلا هقفلا يف اهماكحأو ةكراشملا كوكص عم ةيملعلا ةلوجلا هذه دعب
 :يلاتلاك يهو جئاتن

 ،ةلويسلا ريفوتو لاومألا رامثتساو ،ةمخضلا عيراشملا ليومتل ةماه ةادأ ةكراشملا كوكص ّنأ .1
 ردصت يتلا ةيمالسإلا كوكصلا عاونأ ىدحا يهو .يداصتقالا طاشنلا يف الاّعف ارود يدؤتو
 ةكراشملا دقع ماكحأ عيمج رّفوت يغبنيو ،يمالسإلا هقفلا يف ةفورعملا ةكراشملا دقع ساسأ ىلع
  .رادصإلا دنع اهيف

 ةكراشملا كوكص ّنأ كلذو ،ةيديلقتلا تادنسلاو ةكراشملا كوكص نيب ةيرهوج اقورف كانه نأ .2
 .ةدئافب ضرقلا ىلع ةمئاق يهف تادنسلا امأ ،ةراسخلاو حبرلا يف ةكراشملا أدبم ىلع ةمئاق

 .ضورعلÄ ةمهاسملا هل زوجت كلذكف رادصإلا دنع نامثألÄ ةمهاسملا كيرشلل زوجي امك .3
 امأو ،يعرش روظحم نم هولخل ،لباقم نودب ةكراشملا كوكص يف رادصإلا نامض نم جرح ال .4

 .زوجي الف لباقمب نامضلا ناك نإ
 نوناقب مازتلالا بجي نكلو ،ادوقن اåادوجوم تناك اذإ ةكراشملا كوكص لوادت نم عنام ال .5

 اذإ امأ .عيبلا طورش اهيف رّفوت اذإ اهلوادت نم عنام الف êايعأ اåادوجوم تناك اذإ امأ .فرصلا
 عنام الف ةطلتخم تناك اذإ امأ ،دقنلÄ نيدلا عيب هنأل لوادتلا زوجي الف êويد تادوجوملا تناك
 .ةبلغلا أدبمب اذخأ êايعأ بلاغلا ناك اذإ فرصلا ماكحأ رفوت نودب اهلوادت نم

 وأ يدعتلÄ الإ نمضي ال كراشملا نأ لصألا ّنأل ،ةيمسالا ةميقلا نامض ردصملل زوجي ال .6
 .نامضلÄ عربتلا لقتسم فرطل زوجي نكلو .طيرفتلا

 كوكصلا عيمج لاقتنا ،عورشملا ققحت رذعت ،ةدملا ءاهتنا :ةيتآلا قرطلÄ يهتنت ةكراشملا كوكص .7
 .ةمكحملا ةدار† وأ ،عيمجلا ةدار† دقعلا خسف ،عورشملا كاله ،دحاو دي ىلإ

 ةراسخلا نوكت نأو ،حبرلا نامض زوجي الو ،ةنيعم ةبسن سيلو ،امولعم اعئاش اءزج حبرلا نوكي .8
 تارتفلا يف حÄرألا عيزوتل يمكحلا ضيضنتلا زوجي امك .لاملا سأر يف مهنم لك ةصح ىلع
 نيوكت زوجيو .يمكحلا ضيضنتلا رّذعت اذإ باسحلا تحت حÄرألا عيزوت زوجي امك ةيرودلا

 .لبقتسملا يف رطاخملا ةهجاومل يطايتحا باسح
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 تايصوتلا

 نادوسلا ةلودب ءادتقالا ةينازيملا يف زجعلا نم يناعت يتلا ةيمالسإلا تاموكحلا عيمج ةساردلا يصوت
 يصوتو .ةنازخلا تادنس ىلع دامتعالا نم الدب ةينازيملا يف زجعلا دسل ةكراشملا كوكص رادص† كلذو
 رادصإ دنع عيمجلا هب مزتليو اًعجرم نوكي ةيمالسإلا كوكصلل دحوم نوناق داجيإ ىلإ يعسلا ةرورضب
 تاكرشلا كلذك يصوت امك ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةيعرشلا تافلاخملا ىلع ّدح عضول كلذو ،كوكصلا
 بجيو .لياحتلا مدعو ادادرتساو الوادتو ارادصإ كوكصلل ةيعرشلا طباوضلا مازتلÄ ةيلاملا تاسسؤملاو
 رادصا تايلمعل ةرمتسملا ةبقارم ةنجللا هذه ىلوتت نأو ةيعرشلا ةنجللا ةقفاوم دعب الإ كوكصلا ردصت الأ
 نوصصختم ةنجللا ءاضعأ نوكت نأ بجيو .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قفو اهريس نم دكأتلاو كوكصلا

 ةيعرشلا تافلاخملا لوح نيثحابلا ةساردلا هذه يصوت .اضيأ داصتقالÄ ماملإ مهيدلو يمالسإلا هقفلا يف
  .ةيمالسإلا كوكصلا رادصإ يف دنع ةيلاملا تاسسؤملاو لودلا اهبكترت يتلا
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 عجارملاو رداصملا

 .ةيفاقثلا ةكم ةبتكم :ةميخلا سأر .)ed. Vol. 6 1( ءاملعلا بهاذم ىلع فارشإلا .)2005( .ركب وبأ ,رذنملا نبا
 .فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم :ةرونملا ةنيدملا .)Vol. 30( ىواتفلا عومجم .)2004a( .دمحأ ,ةيميت نبا
 .فيرشلا فحصملا ةعابطل دهف كلملا عمجم :ةرونملا ةنيدملا .)Vol. 29( ىواتفلا عومجم .)2004b( .دمحأ ,ةيميت نبا
 .ةفرعملا راد :توريب .)ed. Vol. 5 1( يرابلا حتف .)1379( .ينالقسعلا ,رجح نبا
 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .)ed. Vol. 5 1( قئارلا رحبلا ةلمكت .)1997( .دمحم ,نيسح نبا
 .ةلاسرلا ةسسؤم :توريب .)ed. Vol. 11 1( لبنح نب دمحأ مامإلا دنسم .)2001( .دمحأ ,لبنح نبا
 .ةيميت نبا ةبتكم :رهاقلا .)ed. Vol. 3 1( دصتقملا ةياàو دهتáا ةيادب .)1994( دمحم ,دشر نبا
 .ةيريخلا لامعألل روتبجلا دمحأ فلخ ةسسؤم :).ed 1( يهقفلا رصتخملا .)2014( .دمحم ,ةفرع نبا
 .بتكلا ملاع راد :ض*رلا .)ed. Vol. 7 3( ينغملا .)1997( .ةمادق نبا
 .رداص راد :توريب .)ed. Vol. 10 1( برعلا ناسل .)2009( .دمحم ,روظنم نبا
 .ةقراشلô فاقوألل ةماعلا ةنامألا :ةقراش .).ed 1( يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم تايصوتو تارارق .)2011( .دمحأ ,ويلع وبأ
 .يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .ةيعرشلا هطباوضو كوكصلاو مهسألا لوادت .)2012( .دمحأ ,ويلع وبأ
 .ريثك نبا راد :قشمد .).ed 1( يراخبلا حيحص .)2002( .ليعامسإ نب دمحم ,يراخبلا
 .يملعلا بتكلا راد :توريب .)ed. Vol. 4 1( يعفاشلا مامإلا هقف يف بيذهتلا .)1997( .نسحلا ,يوغبلا
 ةكمب افصلا عباطم :ةمركملا ةكم .يمالسإلا هقفلô ةنراقم ةسارد يدوعسلا ماظنلا يف ةمهاسملا ةكرش .)1985( .حلاص ,يمقبلا

 .ةمركملا
 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .ةيداصتقاو ةيهقف *اضق كوكصلا .)2009( .ميظعلا_دبع ,ديز وبأ & ,يلع دبعم ,يحراجلا

2, 1091-1142. 
 Paper presented .ا̈ ءاقترالا ةيفيكو ةيمالسإلا كوكصلا قوس .)2010( .ميظعلا_دبع ,ديز وبأ & ,يلع دبعم ,يحراجلا

at the ميوقتو ضرع ةيمالسإلا كوكصلا.  
 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .)Vol. 7( ليلجلا بهاوم .)2003( .دمحم ,باطحلا
 .يزوجلا نبا راد :مامدلا .).ed 1( يمالسإلا هقفلا يف اهماكحأو تادنسلاو مهسألا .)2003( .دمحأ ,ليلخلا
 .عيزوتلاو رشنلل ةفاقثلا راد :نامع .).Ed 1( ةيداصتقالا ةيمنتلا يف اهرودو ةيمالسإلا كوكصلا .)2012( .د*ز ,غامدلا
 .رشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل ركفلا راد :قشمد .)ed. Vol. 4 2( هتلدأو ةيمالسإلا هقفلا .)1985( .ةبهو ,يليحزلا
 .ةفرعملا راد :توريب .)ed. Vol. 11 1( طوسبملا .)1989( .يسخرسلا
 Paper .كوكصلاو تادحولاو مهسألا لوادت يف اπاقيبطتو ةيلاملا تالماعملا يف ةيعبتلاو ةبلغلا دعاوق .)2012( .يماس ,مليوسلا

presented at the نارهو ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجملل نيرشعلا رمتؤملا.  
 .يزوجلا نبا راد :).ed 1( ةمهاسملا تاكرشلا يف باتتكالا ماكحأ .)2006( .ميهاربإ نب ناسح ,فيسلا
 .)ed. Vol. 2 1( يمالسإلا هقفلا يف اهماكحأو ءالمعلا لاومأ رامثتسال ةيفرصملا تامدخلا .) 2002( .فسوي ,يليبشلا

 .ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج :ض*رلا

صكوك المشاركة وأحكامها في الفقه اإلسالمي
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 ارد :مامدلا .)ed. Vol. 5 1( يمالسإلا هقفلا يف اهماكحأو فراصملا يف ةيرامثتسالا تامدخلا .)2005( .فسوي ,يليبشلا
 .عيزوتلاو رشنلل يزوجلا نبا

 لبقتسم Paper presented at the .كوكصلا لكيه يف )ضئافلا( يطايتحالا باسحلا ةرادإ .)2011( .فسوي ,يليبشلا
  .ةدج ,ةعبارلا يمالسإلا يفرصملا لمعلا

 ,ميوقت و ضرع ةيمالسإلا كوكصلا Paper presented at the .ةيمالسإلا كوكصلا تæامض .)2010( .ةزمح ,فيرشلا
  .ةدج

 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .كوكصلاو صصحلاو مهسألل لوادتلاو قيروتلل ةيعرشلا طباوضلا .)2009( .دمحم ,فيرشلا
2, 1045-1076. 

 .مكحلا و مولعلا ةبتكم :ةرونلا ةنيدملا .)ed. Vol. 1 1( ةدجتسملا ةيلاملا دوقع مهأل ةيعرش ةسارد .)2011( .دمحم ,يطيقنشلا
 .يبرعلا باتكلا راد :توريب .)ed. Vol. 1 1( لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ .)1999( .دمحم ,يناكوشلا
 .ملقلا راد :قشمد .)Vol. 2( ةرصاعم ةيهقف *اضق يف ثوحب .)2013( .يقت دمحم ,ينامثعلا
 .ةينوناقلا ءافولا ةبتكم :ةيردنكسا .).ed 1( ةيمالسإلا ةعيرشلا نازيم يف ةيلاملا قاروألا ةصروب .)2014( .دمحم ,يودعلا
 .عيزوتلاو رشنل ةفاقثلا راد :نامع .).ed 3( ةيراجتلا تاكرشلا يف طيسولا .)2012( .زيزع ,يليكعلا
   .ةيلمع ةيقيبطت ةيعرش ةسارد ةكراشملا كوكص فلخ ماصع ,يزنعلا
 عورشم ةلاح ةسارد ةيتحتلا ىنبلا عيراشم ليومت يف ةيمالسإلا كوكصلا رود .)2014( .رماع_ينب ,رهز & ,قحلا_دبع ,ةفيعلا

 ةسدنهلاو راكتبالا تاقيبطتو تاجتنم Paper presented at the .فيطسب يلودلا 1945 يام 8 راطم عيسوت
  .فيطس سابع ناحرف ةعماج ,ةيمالسإلا ةيلاملا ةعانصلاو ةيديلقتلا ةعانصلا نيب ةيلاملا

 .فراعملا راد :ةرهاقلا .).ed 2( رينملا حابصملا .دمحأ ,يمويفلا
 .ةيمالسإلا رئاشبلا راد :توريب .).ed 1( يمالسإلا داصتقالا يف ثوحب .)2002( .نيدلا يحم يلع ,يغاد هرقلا
-801 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .ةرصاعملا اπاقيبطتو ةيمالسإلا كوكصلا .)2009a( .نيدلا يحم يلع ,يغاد هرقلا

839. 
 .ةيمالسإلا رئاشبلا راد :توريب .).ed 2( كونبلا هقف يف ثوحب .)2009b( .نيدلا يحم يلع ,يغاد هرقلا
 .ةيملعلا بتكلا راد :توريب .)ed. Vol. 7 2( عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب .)2002( .نيدلا ءالع ,يناساكلا
 Paper presented at the .هنم يهقفلا فقوملاو اهلوصأ ءارشب كوكصلل ردصملا نيمألا دهعت .)2011( .ديسأ ,ناليكلا

 .ةدج ,ةعبارلا يمالسإلا يفرصملا لمعلا لبقتسم ةودن
 يهقفلا عمáا ةلجم , , ,يمالسإلا يهقفلا عمáا .ةرشع ةسداسلا ةرودلا نم عبارلا رارقلا .)2005( .يمالسإلا يهقفلا عمáا

 .نورشعلا ددعلا  ,يمالسإلا
 رشنلل ايليبشإ زونك :ض*رلا .).ed 1( ةيدقن ةيعرش ةسارد اπالاكشإو اهطباوضو اهماكحأ كوكصلا .)2014( .دهف ,يدشرملا

 .عيزوتلاو
 .ثيدحلا يعماجلا ةبتكملا :ةيردنكسإلا .ةنراقم ةيهقف ةسارد يمالسالا عيرشتلا يف دوقعلا تاكرش .)2005( .دمحأ ,ينادهشملا
-777 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .امπاقيبطتو كيكصتلاو قيروتلا ةيمالسإلا كوكصلا .)2009( .ليجع ,يمشنلا

799. 
 .يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد :توريب .).ed 1( جاهنملا .)1972( .يحي ,يوونلا
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 .يمالسإلا بتكملا :توريب .)ed. Vol. 4 3( يتفملا ةدمعو نيبلاطلا ةضور .)1991( .يحي ,يوونلا
 مولعلل ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم .ةيقيبطت ةيهقف ةسارد ،ةيمالسإلا كوكصلô ةقلعتم ةيهقف تالاكشإ .)2017( .ردنب ,ىيحيلا

 .366-284 ,184 ,ةيعرشلا
  .176-145 ,)2(25 ,ةيمالسإلا تاساردلا ةلجم .ةنراقم ةيهقف ةسارد ملسلا كوكص .)2013( .دمحم ,ينميلا
 .ناميملا راد :ض*رلا .).ed 1( دالبلا كنبل ةيعرشلا ةئيهلا تارارق نم ةصلختسملا طباوضلا .)2013( .ةيعرشلا ةئيهلا ةنامأ
 .ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملل ةعجارملاو ةبساحملا ةئيه :ةمانملا .ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملل ةيعرشلا ريياعملا .)2017( .يفويأ
ôتاسارد .ةيمالسإلا ةيرامثتسالا كوكصلا لوادتل ةيعرشلا طباوضلاو ماكحألا .)2016( .نييناديزلا ,مايه & ,رعاشلا ,لس 

  .1252-1239 ,)3(43 ,نوناقلاو ةعيرشلا مولع
 .دالبلا كنب :ض*رلا .).ed 1( ةيقيبطت ةيليص” ةيهقف ةسارد ةراجإلا كوكص .)2008( .ةريم يلع ,دماح
 راد :ةيردنكسإلا .ةيراجتلاو ةيلاملا قاروألا ةيرامتسالا قيدانصلا - رامثتسالا اهعاونأو ةيلاملا كوكصلا .)2014( .فسوي ,نسح

 .يعماجلا ميلعتلا
 رمتؤملا Paper presented at the .نيمأ ىلإ طيرفتلا و يدعتلا ىوعد يف تابثإلا ءبع لاقتنا .)2009( .دماح ,نيسح

  .ةيمالسإلا ةيلاملا تاسسؤملل ثلاثلا يهقفلا
 .635-541 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .ةيمالسإلا رامثتسالا كوكص .)2019( .دماح ,نيسح
 .بتكلا ملاع راد :ض*رلا .)Vol. 1( ماكحألا ةلجم حرش ماكحلا ررد .)2003( .يلع ,رديح
 .هيوبيجن زكرم :)Vol. 7( بجاحلا نبال يعرفلا رصتخملا حرش يف حيضوتلا .)2008( .يدنجلا ,ليلخ
 .مالسلا راد :رهاقلا .).ed 1( قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيمالسإلا كوكصلا .)2009( .فرشأ ,هباود
 .مالسلا راد :ةرهاقلا .).ed 3( قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيمالسإلا كونبلا يف رامثتسالا قيدانص .)2016( .فرشأ ,هباود
   .ماع لخدم ةيمالسإلا كوكصلا دعسأ ,اضر
 .سئافنلا راد :توريب .).ed 1( ةعيرشلاو هقفلا ءوض يف ةرصاعملا ةيلاملا تالماعملا .)1999( .دمحم ,ساور
 .235-211 ,8 ,ةيمالسإلا تاساردلا يف ةيندرألا ةلáا .ةحبارملا كوكص .)2012( .يواطرسلا ,دومحم & ,يزنعلا ,دوعس
 .ةيملاعلا ةلاسرلا راد :توريب .)ed. Vol. 3 1( دواد يبأ ننس .)2009( .،دواد وبأ ,ناميلس
 ةرئاد ,لومأملا و عقاولا نيب ةيمالسإلا فراصملا Paper presented at the .ةيمالسإلا كوكصلا .)2009( .ركبوبأ ,ةيفص

  .يريخلا لمعلا و ةيمالسإلا نوؤشلا
 Paper .اπالماعم يف دئاوفلاو ضورقلا طباوضو اهلوادت ىلع اهرثأو مهسألا تæوكم .)2001( .ةدغ وبأ ,راتسلا دبع

presented at the روبملالاوك ,يمالسإلا داصتقالل نيرشعلا ةكربلا ةودن.  
 ةودن Paper presented at the .اهيلماحل كوكصلا ردصم نم ةرداصلا تادهعتلا .)2011( .ةدغ وبأ ,راتسلا دبع

 .ةدج ,ةعبارلا يمالسالا يفرصملا لمعلا لبقتسم
 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .اهلوادتو ةرصاعملا اπاقيبطتو )قيروتلا( ةيمالسإلا كوكصلا .)2019( .ةدغ وبأ ,راتسلا دبع

2, 675-732. 
 :).ed 1( يمالسالا داصتقالل ةكربلا ةودن تايصوتو تارارق .)2001( .دمحم نيدلا_زع ,ةجاوخ & ,ةدغ وبأ ,راتسلا دبع

 .ةكربلا ةعومجم

صكوك المشاركة وأحكامها في الفقه اإلسالمي
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 راد :طôر .).ed 1( ةيمالسإلا ةيفرصملا و ةيلاملا تالماعملا تايساسأ .)2015( .يداه_نب ,ديلو & ,ةدغ وبأ ,راتسلا دبع
 .عيزوتلا و رشنلل نامألا

  ,ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج .ةيقيبطت ةيليص” ةيهقف ةسارد رامثتسالô ةلاكولا كوكص .)2014( .دمحم ,رداقلا دبع
 و رشنلل ايليبشإ زونك راد :ض*رلا .).ed 1( ةيهقفلا اهماكحأ و اهتقيقح ةيفرصملا تالومعلا .)2009( .دمحم ,ميركلا دبع

 .عيزوتلا
 .ةديدجلا تاعيرشتلا ىلإ ةجاحلاو يمسرلا ىوتسملا ىلع ةيمالسإلا ةيرامثتسالا كوكصلô لمعلا .)2009( .روصنم ,كلملا دبع

Paper presented at the يبد ,لومأملاو عقاولا نيب ةيمالسإلا فراصملا رمتؤم.  
 .ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم :ةرهاقلا .)Vol. 2( مæألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق .)1991( .زيزعلا دبع ,نيدلا زع
 راد ةيعمج :يبد .).ed 1( ةيلاملا قاروألا قوس يف كوكصلا رادصإ يف الصأ هفصوب هتامادختساو لاملا .)2013( .دمحم ,رمع

 .ربلا
 .جاطرق سنوت ةعبطم :سنوت .).ed 1( ةنراقم ةيهقف ةسارد كوكصلا .)2017( .باهولا دبع لامآ ,يرمع
 .)2014( يمالسإلا ليومتلا كوكص دوقع ماظن
-841 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .اهلوادتو ةرصاعملا اπاقيبطتو )قيروتلا( ةيمالسإلا كوكصلا .)2019( .دمحم ,داؤف

945. 
 Paper presented at the .ميوقت و ضرع ةيمالسإلا كوكصلا ةودن تايصوت .)2010( .يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم

 .ةدج ,ميوقت و ضرع ةيمالسإلا كوكصلا
 Retrieved from .ةيمالسإلا كوكصلا عوضوم لامكتسا نأشب رارق .)2012( .يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم

aifi.org/ar/2348.html-https://iifa 
 .)ed. Vol. 7 1( نمحرلا دبع نب دمحم :ت ،ميهاربإ نب دمحم خيشلا لآ ةحامس لئاسرو ىواتف .)1978( .ميهربإ_نب ,دمحم

 .ةمركملا ةكم :ةموكحلا ةعبطم
 .عيزوتلاو رشنلل ةبيط راد :ض*رلا .)ed. Vol. 2 1( ملسم حيحص .)2006( .جاجحلا ,ملسم
 ,2 ,يلودلا يمالسإلا هقفلا عمجم ةلجم .اهلوادتو ةرصاعملا اπاقيبطتو )قيروتلا( ةيمالسإلا كوكصلا .)2009( .يرابلا_دبع ,لعشم

637-973. 
 داصتقالل نوثالثلاو ةيناثلا ةكربلا ةودن Paper presented at the .اæπامضو كوكصلا ةلمح ةيكلم .)2011( .دماح ,ةريم

  .ةدج ,ةيمالسإلا
æاهنم ةدافتسالا ةيناكمإ ىدمو ةيداصتقالا ةيمنتلا ليومتل ةادأك ةيمالسإلا كوكصلا .)2015( .ديز_نب ,ةعيبر & ,ناميلس ,رص 

 ةعانصلاو ةيديلقتلا ةعانصلا نيب ةيلاملا ةسدنهلاو راكتبالا تاقيبطتو تاجتنم Paper presented at the .رئازجلا يف
  .فيطس سابع ناحرف ةعماج ,ةيمالسإلا ةيلاملا

 رادصإل ةيداصتقالا داعبألاو ةيعرشلا طباوضلا .)2015( .مكحي نب ,ةاجن

  ,رضخل همح ديهشلا ةعماج .ةيمالسإلا كوكصلا لوادتو
 .ملقلا راد :قشمد .).ed 1( داصتقالا و لاملا يف ةرصاعم ةيهقف *اضق .)2001( .دامح ,هيزن
 .فراعملا ةأشنم :ةيردنكسا .ةيقيبطت ةيهقف ةسارد ةيرامثتسالا ةيمالسإلا كوكصلاو قيدانصلا .)2010( .دمحأ ,ماشه
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 عايضلا راد :تيوك .)ed. Vol. 5 1( ةيداصتقالا لئاسملا يف ةيعرشلا ىواتفلا .)2014( .كتيبب ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيه
 .عيزوتلاو رشنلل

 كوكص In .كوكصلا لوادتو كلمتو رادصإل يلاملا يبدلا قوس ريياعم .)2014( .يلاملا يبدلا قوسل ةيعرشلا ةباقرلاو ىوتفلا ةئيه
 .يلاملا يبدلا قوس :يبد .)Vol. 2( حبرلا يف ةكراشملا

 ةعماجلا ,)ريتسجاملا( .ةكراشملا كوكص جذومن لالخ نم ةينيطسلفلا ةيداصتقالا عيراشملا معدل حرتقم .)2015( .دمحم ,فسوي
  ,ةزغب ةيمالسإلا
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