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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 وبعد.. احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

كمووو وريف ا اسووب بوم اة وملوو  الووو رة للم موو  و هووو ح ووم    يوو  اة وورة ا   –فموضوووه هوولو الور وو  
 .يبعني حم  العقدإ ورة الوصوف ا الل  ، وح م  داول ص وك إ ورة الوصوف ا الل    ب  أن 

وكموووو  علموووون ح ووورا  م أن هووولا  وضووووه فقاووون حموووه، و وووويا عسووووو أن ي وووي    ووو     لووون  ووو  
 . ب ص  ا ال ق ، وإن كون حيب  وحيسن  راء  ، إىل  و  ول  فقاوء أ الء

 .واخل ة فيمو اخبورو اهلل. ولقد ويفيفت أن لو كون الوضوه ا بصويفيوً، حىت   ون اإلفويفة أ وى

إل وورة إىل أن  وضووه الصو وك  ود  وز  حيورياً كبو اً  ون اهبمووم اومو ، فبعوولو  ا العديود  ون وجتدر ا
يفورا   ال وملي  عشرة واخلو س  عشرة والبوسع  عشرة والعشرين وهو هو يبعرض لو  ا يفور و  احلويفيو  والعشورين، و  

 .ملدرى ه  سيسدل السبور أم  وزال ا اة ر بقي 

ب مهيو  هولا الوضووه ورتور و  ا يات الو وا، وروصو   –حبو   –ريائود اسبشوعورو ووراء هلا ا هبموم ال
 وووو  اووور  ووون  لاوووال الصوووورف اإلسوووال ي  بووو  وكوووللب العديووود  ووون احل و ووووت ا الوووباليف اإلسوووال ي  و  هوووو إىل 

كووىذ يلووب  و وود ي . اسووب دا   ا أملشووتباو البمويليوو  وسوود حو وزووو إىل الرييوود  وون البمويوو  لشووروعوزو ا سووب موري 
كلوووووو   ووووووو  اوووووور علووووووى سوووووووح  ال  وووووور والبتبيوووووو  الزوووووور   ووووووو عوووووورف ب  وووووورة البصوووووو يب أو البسووووووعيد أو البوريوووووو  

«Securutuzation » وأسبسوووومم اة وملوووو  بولب ووووووز القليوووو  حلوووودويف التلوووووم وملتو وووو ، ويلووووب بوإل ووووورات
 .ف  هللو الور  الرب ي  لبعه السوئ  يات الصل  الوثيق  بصلب الوضوه،  ن بوم  وسي  بعه العو
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 مقدمات ممهدات -1

 الصكوك –األسهم  –السندات : مصطلحات مالية – 1/1
القصوووويف  ووون إثوووورة هووولو السووو ل  اإل وووورة إىل أملعوووو كعوووو و ووون ملتوووول  القوووو و  الوووو  أو البموووويلن يقوبلعوووو 

ومسو و ، وعرفعوو أن السوام  سوبعد  صتلم السام وكوللب  صوتلم السوعد  و   ورق حلقيقو  كو    عاموو وحودويفو 
و ون العوحيو  الشورعي  علمعوو أن السوام  شوروه أ وو السوعد فاوو  و   شوروه، ةملو  .  لب وأن السعد  سبعد يفين

 .يدخ  ا بوم الربو

. هووولا  وووو كعوووو ملوووراو  ووون  بووو  بيووود أن اة ووور  زووو ، إي  اووور ا السووووح   صوووتلم  ديووود يسووومى بولصوووب
السووام والسوعد والصووب، ل وو   عاوو  وهيبوو  و  صوويب  البميوورية : ل وت  وليوو وبدخولو  أصووب عو أ وووم ثالثو   صووت

وإيا أريفملوو أن  وديف  و و  الصوب  ون كو   ون السوام والسوعد . عمو عداو، ر م  و بني ال الث   ن  واسم  شوكك 
 .ملقول إن الصب يق  ا  عتق   و بني السام والسعد، ي خل  ن هلا بترف و ن هلا بترف

، (1)عمليووو  البصووو يب  ووود  اووورت ا ال  ووور الوضوووعن و ورسوووا عمليووووً  عووول فوووكةوجتووودر  الحأووو  أن 
و  ويفهوووو لويووو  أصوووول  وليووو    لووو  ا يفيوووون إىل وثووووئ   وليووو   بسوووووي  القيمووو  يات عوئووود حموووديف و قبووو  البوووداول 

ل  و وون ظ  اوور ا الوا وو  الوضووعن سووعدات أصووي. و  وومومل   وملوملوووً، وهوولا يعووم أملعووو أ وووم  ووياليف سووعدات  ديوودة
و عوم يلوب أن القوو و  الوو  الوضوعن يو ود . ومهوو  عووً سوعدات يات عبيعو  واحودة. وسعدات  ولدة و شوبق 

السوووام : بيعموووو اووود اليووووم ا القوووو و  الوووو  اإلسوووال ن  صوووتل ني مهوووو. السوووام والسوووعد: بووو   صوووتل ون مهوووو
مسووت متيوريو عون ا،خور، فعوويفة  وو  والصب، و   ا كاكامو ا التبيع ، ف المهوو  سوبعد  ل يو  فوكن ل و    عاموو

  ون الص وك  ؤ ب  ع س اةسوام، وحقووأ أصو ويفو ا الشورك  أ و   ون حقووأ أصو وم اةسوام، و ووعر 
 .(2)الص وك أ    ن  وعر اةسام

 :فكرتها ونشأتها: الصكوك التمويلية اإلسالمية -1/2
بسوووي  القيمو   عبمودة علوى أصوول بوخبصور  دور ف رة الص وك اإلسوال ي  حوول إدوويف وثووئ   وليو   

ا بصووويفي   وون أعيووون و عوووف ،  ر  ووري و بولوود  وون صووية البمويوو  اإلسووال ي   وون إ ووورة و  ووورب  و شووورك  و راحبوو  
 .اخل..واسبصعوه

                                                           

 .م  ن خالل اهليئ  الوععي  احل و ي  للرهن العقوري1771لب ا الو يوت الب دة عوم كون ي (1)
 .وم  ال ق  17و تبيقوزو العوصرة و داوهلو، الدورة ( البوري )حممد القري، الص وك اإلسال ي  . يف (2)
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و وون العوحيوو  اإل رائيوو  فووكن ملشوو ة هوولو الصوو وك   سبلووال عوون  لووب السووعدات الولوودة الوو  سووب  أن 
الزووورم،  سوووب د وً إيوهوووو لب قيووو  أهوووداف وإ وووبوه حو ووووت ور بووووت لووودى   عووورف علياوووو البمويووو  الوضوووعن ا

 .بش   أسوسن (1)بعه أص وم الديون

و ووب أن ملشوو  هعووو إىل أن ال  وور الووو  اإلسووال ن و وود مل سوو  أ وووم أ وورين كالمهووو يوودف  ا اجتوووو إدووويف 
 :ص وك متويلي 

ا  ووودى إ  ومليووو  اسوووب دا   ا و ووود  ووووم بدراسوووب  والعأووور . البصووو يب الووولي  اووور ا الزووورم: اةول
العشوووا البمووويلن اإلسووال ن، و بووني لوو  أن  ووو حوودي لوو  بعووه اإلدوبيوووت، ل وون  تبيقوو  لووديعو دوبوو  بب ووديوت 

 كيال مي ن ا سب ويفة  ن هلا البب ر الو       ويفي احملويير الشرعي ؟: وكون السؤال.  رعي 

صولي ، وإن اسوبتوعا أن  لوحل احلو و  البمويليو ، بيود أن صوية البمويو  اإلسوال ي  ا عبعباوو اة: ال وين
أهنووو وو اووا بب ووديوت عمليوو  حوودذت  وون ك وءزووو البمويليوو ، و وون يلووب عبيعباووو العيعيوو   وو  السوووئل ، والتويلوو  

 .والبوست  الدى،    القص ة، وضعال  درزو و وبليباو للب ريئ 

عملي   صو يب لأوى بولشورعي ، و بلوور الو وال و ن الواضم أن هلين العو لني يصبون ا البو    و 
اخل إىل صوو وك أو وثوووئ  أو  سووبعدات .. ا لويوو   لووب الصووية البمويليوو  اةصوويل   وون إ ووورة ل ووورب  لشووورك  

وكوملووا البدايوو  بسووعدات أو صوو وك ال ووورب  أو القورضوو ، .  ل يوو  دوورى  ووداوهلو ا سوووأ البووداول ا البورصوو 
وهعووو . ، إي سوورعون  ووو  وسوو  الب وو  والعموو   عوووً ليشووم  كوو  صووية البمويوو  اإلسووال ي وكووون يلووب بدايوو  الزيوو 

واعبوووربت بوووديالً  ووورعيوً للصووويز  .  اووورت الصووو وك اإلسوووال ي  ب ملواعاوووو ال بل ووو  ا هي ووو  البمويووو  اإلسوووال ن
أ اوور البتبيوو   هوو : والسووؤال التووروق هووو. البمويليوو  الوضووعي  العروفوو  بولسووعدات، سووواء  عاووو اةصوويل  والشووبق 

لبلووب الصوو وك أهنووو بوودي  فعلوون وحقيقوون للسووعدات،  عووم أهنووو  زووويرة بول عوو  هلووو؟ وبقوودر  وون ال قوو  وا ضوووء 
العلو وت البوح  وهن   ي   أ ول إهنو كوملا ا بعه الب ورم بوديالً حقيقيووً للسوعدات، وكوملوا ا بع واو 

 .(2)ر   أن   ون بديالً حقيقيوً هلوا،خر ملس    شلب  و عق    ن السعدات، ومل  ص  إىل يف

و و يامم  ول  هعو أن  عوي  اةيفوات البمويلي  والرييد  ع  أ ر حمموويف و تلووم، لوو ي وي    ون ععوصور 
 وة ا اهلي   البمويلن القوئم،  ن خالل  لبي  ر بوت وإ بوه حو وت أك ر وأوس ، فعويفة  وو اود هولو اةيفاة 

والعوووروف أملووو  كلموووو ا بلوووب العأووووم البموووويلن عوووديفاً أكووورب  ووون . ل ووو  اةيفاة اةخووورىمتبلوووب  ووون العووووف   وووو   متب
 .اةيفوات البمويلي  كلمو كون أف  

                                                           

 تور أيفاء سوأ »و دة  لحل،  . ، يف .17، الدورة (...البوري )أخك زي  عبد العرييري، الص وك اإلسال ي  . يف (1)
 .م2117 ؤمتر أسواأ اةوراأ الولي  والبورصوت، يف ، « ...اةوراأ الولي  الصري 

 .21عبد اللتيال  عوحن، البتوير الر قب ةسواأ الص وك، الدورة  (2)
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 :و   هلا الو ال البدئن في سن البعبي  إىل أ رين. لو ا يلب  ن  وسي  و عمي  للسوأ الو 

 شوووبق   ولووودة  ووون  لوووب  أ  يزيوووب ععوووو لل أووو  واحووودة أن  لوووب الصووو وك  وووو هووون إ  أيفوات: اةول
والزووريي  ون يلووب أن ي ووون . الصوية اةصوويل  وليسوا أيفوات  سووبقل  يا يوو ، وإ  فقودت  وورعيباو وفقود ك وءزووو
  أن ي وون العوول عليو  هوو . العول علي  ععد أى حب  أو يفراس  لبلب الص وك هوو أصووهلو الو   ولودت  عاوو

ا يلوب خوروع علوى ال ووابيت الو  يعمو  ا  لاوو أصو  هولا  هلا الوليد و وو يبتلبو ، بزوه العأور عموو إيا كوون
 .الوليد أم  

أن ال  وور الووو  الوضووعن وهووو يعشووص أيفاة البصوو يب كووون يوودرك متوووم اإليفراك أملوو   وودم أصووول  : ال وووين
 .فا   ن حيول الص وك كللب؟ سععل  على  لب الس ل  ا فقرة  ويف  . البمويلي  القوئم  على ال وئدة

 :جدوى االقتصادية للصكوكال -1/3
إن  صوووتلم اىووودوى ا  بصوووويفي   صوووتلم  ووووئ  ا اةيفم ا  بصوووويفي، بيووود أملووو  يعصووورف عوووويفة إىل 
الشروعوت ا سب موري  على اخبالف   ريفازو،    أمل  ا احلقيق  يعبزن أن ميبد ليشم  أ ووراً ك و ة أخورى، ةن 

ويلوووب يعتبووو  علوووى الصووو وك بوعببورهوووو أيفاة  وليووو  .   ووومومل  يفراسووو   وووو للشووونء و وووو عليووو ، و ووون ظ  وووو  ووودواو
و    ووى علووى . وال ووروض أن ملعوورف  ووو هلووو و ووو علياووو  وون العوحيوو  الشوورعي  والعوحيوو  ا  بصووويفي   عوووً .  بب وورة

البوووح ني  ووو حأيووا بوو  عمليوو  البوريوو  ا الزوورم ا بوودايباو  وون إ ووويفة و عويوو  ب  وءزووو البمويليوو  وا  بصووويفي ، 
أ ار الوا   أهنو ا أف   حو زو    عدو أن   ون أيفاة متويلي    لاو       هو، هلوو  وو هلوو وعلياوو  وسرعون  و
. بوو  لقوود أ اوور أهنووو ا  عأووم حو زووو أيفاة  وليوو  بولزوو  ال وورر علووى  بلووال اةصووعدة اىريئيوو  وال ليوو .  ووو علياووو

  حيوول  لوب الصو وك بقودر  وو كوون هعووك وأحب أن أ   هعو إىل أملو  بقودر  وو كوملوا هعووك  اوويف  ورعي   ويو
 واضوو  و تووو ن ا اىاووويف ا  بصووويفي  حيوهلووو، وروصوو   ووو اهبمووا بووكبراز سوولبيوزو، كمووو أ ارزووو الب ربوو  الزربيوو  

وكووم هووو . حب ووً ا بصووويفيوً  ووويفاً حوول  لووب السولبيوت –فيمووو أعلعوا عليوو   –واإلسوال ي  علووى السوواء، ومل أ وود 
 . ويف      لب الب وي ن الام وال رورى و 

كمووو أ وو  إىل أملوو  بقوودر  ووو حأيووا  لووب الصوو وك بوهبموووم ف ووري بووولة وببتبيوو  واسوو  يوورييفايف ا سوووعوً 
وهوولا  وونء . بقوودر  ووو  واضووعا و تو عووا الوا ووال حيووول أصووول  لووب الصوو وك ف ريوووً وعمليوووً  (1)يو وووً بعوود يوووم

.. لبمويو  اةصولي   ون إ وورة و قورضو  و شوورك    محيد ا الب ووي والبتبيقووت البمويليو ، وروصو  أن صوية ا

                                                           

مهيباو صعوع  يدل  عدل العمو ا الص وك أهنو  و ب أن   ون ا ح ماو وأ»: وا يلب يقول الدكبور القري (1)
ور و زايفت علياو بوحل م، وليس أيفل على يلب  و وريف ا يفراس  للبعب الدو   بو   أن !  وازي  للمصورف اإلسال ي 

 .«م أك ر  ن ثالث   رليوملوت يفو ر2115يص  ح م الص وك اإلسال ي  ا سع  
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اخل  وزالوووا احلو ووو  إلياوووو  وئمووو  ا حيو عوووو الراهعووو ، بوإلضووووف  إىل أهنوووو    عوووو   ووون حموووويير  ووورعي    لموووو  عوووو  
 .وهن  ن ظ  ديرة  وا ة الب   فياو،  تويراً هلو وكش وً عمو لدياو  ن إ  وملوت متويلي  كو ع . الص وك

شوووووو أن ي ووووون حووووول الصوووو وك اإلسوووال ي  حووووول السووووعدات الور وووو  ا الزوووورم  إ ووووويفة وأخشوووى  ووووو أخ
وأحووب أن . و عوياووً و رييوداً  ون ا ملودفوه حيوول اسوب دا او، ظ ملصو و علوى  وو صو و عليو   ون كوواري وفوا و 

  أوضم مل سن  يداً، أملوو لسوا ضود الصو وك و  أمل ور  وو هلوو  ون  ريايوو متويليو  دوب ا سوب ويفة  عاوو، ل ون كو
 ووو أريوود  ولوو  والب كيوود عليوو  أهنووو أيفاة   لاووو   وو  أى أيفاة، هلووو  ووو هلووو وعلياووو  ووو علياووو، وعليعووو أن ملبعوورف  يووداً 

وأن ملبعوووووورف  يووووووداً علووووووى   ولباووووووو فعقلوووووو   عاووووووو « Maximum»علووووووى  ووووووو هلووووووو  وووووون  ريايووووووو فووووووععأم  عاووووووو 
«Minimum»واحلوووود اةيف  ا  ،  سووووب د ني كوووو   اوووودملو ا الوصووووول إىل احلوووود اة صووووى ا اإلدوبيوووووت

و ووو يعووريا هلووو  وون إدوبيوووت أن  وعرهووو  بدمليوو ، وأهنووو أ وو    ل وو ، وأهنووو  سوووعد احل و وووت ا إ و وو  . السوولبيوت
و عوووود أيفاة  يوووودة  وووون أيفوات السيوسوووو  العقديوووو  . (1) شووووروعوت عو وووو ، كمووووو أهنووووو  سووووام ا عدالوووو   وزيوووو  ال ووووروة

 .عوكوالسيوس  الولي ، وسدم   ي  السيول  ا الب

وععوود الووبمعن ا  لووب اإلدوبيوووت اوود  عاووو  ووو هووو حقيقيوووً و عاووو  ووو هووو أ ووراً ملأريوووً، و عاووو  ووو هووو ا 
ي وووف إىل يلووب  ووو  وود يووع م ععاووو  وون  شوو الت،   وو  الب وو م و عووريه أ وووال اة وو  . حقيقبوو  أ ووراً سوولبيوً 

اوون القوووى  ووو  وود يووع م ا  مووور وكووم كووون  ووي عو ال بووور السووال ن  وفقوووً ععوود و اسبشووعر حبسوو  ال ق. لل توور
 .(2)هلو العملي   ن  وعر ا بصويفي      الب  م

ظ إهنوو  وا وو  بب ووديوت لود  وون ك وءزووو ا  بصوويفي ،  عاووو لووديوت  ر و  إىل التلووب علياووو ولووديوت 
ليو ، وآ و  أ  يزيوب عون أعوني البووح ني الب وورم العم. (3) ر   إىل ضرورة و ويف هي    شريعن و ووملوين  الئوم

وعليعووو أن . فووولعربة ععوود البعوووول الشوورعن وا  بصووويفي يعبزووى أن  ركووري علووى الصوو وك  وون حيوو   تبيقاووو عمليوووً 
ملوودرك أن الصوو وك  قووال ا ملقتوو  بووني اةسووام والسووعدات، وأن  وووة  وولم السووعدات هلووو أ وووى عمليوووً  وون  وووة 

إىل يلووب الشوويت البسوو  ي ا حب وو    وولم اةسووام، وهعووو   موون اخلتووورة الشوورعي  وا  بصووويفي   عوووً، و وود ألووم
إن الوولين أصوودروا هوولو الصوو وك حوووولوا ب وو   ووو ا وسووعام أن   ووون هوولو الصوو وك  عوفسوو  »: حيوو  يقووول

للسعدات الربوي  الرائ   ا السوأ وأن لم   عأم خصوئصاو ليسا   روداو ا السووأ اإلسوال ي  والبقليديو  
وأن لمو   عأوم خصوئصواو »و ول  « حوولوا ب    و ا وسعام»ل  وأر و أن  ب     يداً  و  (4)«ا آن واحد

                                                           

  ويو فقاي   – عبد اىورحن، الص وك  .يف .17، الدورة (..البوري )عبد البوري  شع ، الص وك اإلسال ي  . يف (1)
 .17وا بصويفي ، الدورة 

 .املأر  داخلب  ا العو ش  ةحبوي هلا الوضوه ا الدورة اخلو س  عشرة للم م  (2)
 .سعيد بوهراوة وآخرون،  قومي ملقدي للق ويو الشرعي  البعلق  بص وك اإل ورة، الدورة العشرون للم م . يف (3)
 .وان الص وك العوصرة وح ماو، الدورة العشرون للم م املأر حب   بعع (4)
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وهعووو   موون اخلتوور الشوورعن، ةهنووو  سوو  بووبيتء . «ليسووا   روداووو ا السوووأ اإلسووال ي  والبقليديوو  ا آن واحوود
فاوو  مل وومن . وبزوو   بصوور  ووو السووعدات الربويوو ، إن  وون حيوو  العوئوود أو  وون حيوو  ال وومون لوو  ولوورأ  الووول

ا العريلوو  اخلتوور يفون أن مل و وو  ب ملعووو أصووب عو ا  لووب  عتقوو  السووعدات؟ و ووو يؤسووال لوو  أن  اووويفاً السوو  ا هوول
، وكلاووو   سلوو  وون  وووائب  وورعي ، (1)فقايو  بووللا و وزالووا  بولل ا يفراسوو  ال وووعر وال وومون ولديود العوئوود

 .د  س ر عع و سوؤ  ليس عن  دى  دوى هلو اىاويف بقدر  و هو عن  دى الوعى والببصر  و  

و ووو أن الؤسسوووت ... »: والوولي ألووم إليوو  الشوويت البسوو  ى صوورق بوو  الوودكبور سووعيد بوووهراوة ا  ولوو 
الولي  ال   بداول هلو الص وك  ؤسسوت رحبي  فكمل    مي ن إصدار صو وك وعرضواو ا السووأ الوليو  إ  إيا 

وعليو  فوكن .   قود او الؤسسووت الوليو  الربويو  وافرت هلو الص وك على  يوريات  وليو   عودل أو   ووأ  لوب الو 
 وووو   وووع   ؤسسووووت إصووودار الصووو وك ا ا عببوووور ععووود هعدسوووباو هلووولو الصووو وك  وفرهوووو علوووى ضووومون رأمسوووول 

و   ب أن ص وكوً     ومن رأ  الوول ملوهيوب عون ضومون ال وئودة   ي وون هلوو . البعو لني ولقي  الرحبي  هلم
 .(2)«صويفي ، ةهنو لن جتد هلو سو وً و   سب مرين يقبلون علياوا ملأر الصدرين  دوى ا ب

و وب أن ملشو  . والبعه  د يبع ب  ن     هلا الب لي ، ل ع ، ولألسال، ل  رصويد  ووى ا الوا و 
وكو   ووو . إىل أن أخول احبيو ووت السووأ الوليو  ا احلسوبون هوو  ون حيو  البودأ    بوور عليو ، بو  إملو   تلووم

 .يتزى يلب على ال وابيت الشرعي  لر  ع  أن 

 

                                                           

 .و ن يلب حب  الدكبور حممد القرى ا الدورة البوسع  عشرة للم م  (1)
 .سعيد حممد بوهراوة،  قومي ملقدي للق ويو الشرعي  البعلق  بص وك اإل ورة، يفورة اوم  العشرون. يف (2)
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 األهمية التمويلية لصيغة اإلجارة وصكوكها -2
 :األهمية التمويلية لصيغة اإلجارة -2/1

 ون العأوور البمووويلن  بميوري صوويز  اإل وورة، ب وورض اسوب دا او بتبعباووو اةصولي ، رصوووئ  متيريهوو عوون 
و وو يالحوأ أن . ععاوو ا مل وس الو وا ال  و   وعام بقي  صية البموي  جتلم إلياو ال     ن السب مرين و بعد

بعه  ن  عرض  ن البوح ني هللو الصيز  أععب ا  بيون عوا   اىلم ا اإل ورة و وه التورف عون عوا و  
،  وو  أن هوولو اخلوصووي   وون عبوووئ  اة وويوء، فمووو  وون صوويز  متويليوو  إ  وفياووو هوولا وفياووو ياك، و  (1)التووريف فياووو

   شوب  كو  ا حبيو ووت و لو  كو  الر بووت، وإ  كوملوا   ريفهوو كوفيو ، و  حو و  إىل  يعيب أى صويز  كوهنوو
 .  هو، وهلا  و مل ي ن ولن ي ون

وا رأى أن الدراس  اىويفة ،ي  صيز  متويلي  علياوو أن   شوال ءوالء عون بعودى الصويز ، حوىت ي وون 
 ل يو  اةصو  الوؤذ ر، « الموول»ب وو  الوؤ ر التب  علوى بيعو   ون أ ورو، ولعو   ون أهوم عوا و  اىولم فياوو اح

.   وليال وأعبووء ا وبالك اةصو   و  اسوب ويف    ون  عوفعو « السب مر»وعلى اىوملب ا،خر عدم لم  السب  ر 
بوإلضوف  إىل  و فياوو  ون  يوريات أخورى  بعوديفة  وعع س بوضووق ا اووول ا  بصوويفي،  ون محويو   ون الب و م 

 .اخل..ولي  للبدفقوت الولي  الداخل  واخلور   وساول  ا الربجم  ال

 :األهمية التمويلية لصكوك اإلجارة -2/2
مي ن القول إمل  إيا كون للص وك بو   عوم أمهيو  متويليو   و   ع وورة فوكن صو وك اإل وورة لووز القودر 

  ووون أ وو   عاووو أ وووم  اةكوورب  وون هوولو اةمهيوو ، و ووو يلووب إ  ةن الب ووديوت الشوورعي  وا  بصووويفي  أ و اووو ر ووو
والعووروف أن صوو وك اإل ووورة  بمبوو   روملوو  كبوو ة جتعلاووو  لوو  احبيو وووت  توووه كبوو   وون البعووو لني  وون .   هووو

 ولني و سب مرين، ي وف إىل يلب صالحيباو للعم  ا القتوه اخلوص والقتوه العوم والقتوه الودين، وكوللب 
. (2)، وللبعو وو   وو  اةصوو  ا  بصووويفي الواحوود واةصووول الب معوو صووالحيباو لالسووب دام البو وور و وو  البو وور

 .و ن أ   يلب و دملو ص وك اإل ورة مت   حىت ا،ن أعال ملسب   ن الص وك اإلسال ي  ا البتبي  العملن

و   يلب في ب أ  يزه الترف عمو  وا ا  هولو الصو وك  ون حموويير  ورعي  وا بصوويفي  أ وور إىل 
وأخوول هووولو الالحأووووت ا احلسوووبون . (1)والشووويت حمموود  قوووى الع مووووين (3) توووب سووووملوبع وواو كووو   ووون الوودكبور 

 .يو ب وض  العديد  ن ال وابيت ال  لول بني هلو الص وك والو وه ا  لب احملويير

                                                           

، الدكبور  12يفراس  ا بصويفي  فقاي ، الدورة  –اإل ورة العباي  بولبمليب  و ن يفمليو، . يف:  عام على سبي  ال ول (1) 
 . علر   ال، اإل ورة العباي  بولبمليب وص وك اةعيون الؤ رة، الدورة ال وملي  عشرة للم م 

 . علر،  ر   سوب . لرييد  ن العرف  يرا   يف (2)
 .ا حب   لدورة اوم  اخلو س  عشرة (3)
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 إجارة الموصوف في الذمة فقهاً واقتصاداً  -3
 :البعد الفقهي في إجارة الموصوف في الذمة -3/1

لعقووويف عليوو  ا عقوود اإل ووورة هوون الع عوو ، وأضوووف ابوون  يميوو  رمحوو  اهلل إىل العوووف   علمعووو  وون ال قوو  أن ا
 ووو  وورت العووويفة ببولوودو آملوووً بعوودآن  وون أعيووون وإن كووون البولوود عيعوووً ولوويس  ع عوو    وو   وور الشوو ر و يوووو ا،بووور 

ملب وه  ع عبو   و  بقوئو  وعودم وأيفرع ال قاوء ا اةعيون ال   ؤ ر لالملب وه يفو ك   و مي ن ا . وألبون الرضعوت
والعووووروف أن العوووووف  صوووو وت أو . اخل.. اسووووباالل  حووووني ا ملب وووووه، يسووووبوى ا يلووووب ا،يف وووون واحليوووووان واىمووووويف

أعوراض  قووم ب عيووون و   قووم بع سواو، وعووويفة  وو دوورى عقود اإل وورة علووى اةعيوون فيقوول أ ر ووب هولو ا،لوو  أو 
. لو ا،لوو ،  وو  أهنووو هوون القصووويفة، ول أوو  اإل ووورة  ريعوو   ويوو  علووى يلووبهوولا العووريل، و  يقووول أ ر ووب  ع عوو  هوو

وهوولو اةعيووون الوو  لموو  العوووف  دووب أن   ووون  عروفووو  بشوو    يوود ععوود البعو وود ل وو    وون البعو وودين،  ععووووً 
 وً و وون العووروف أن هعوووك وسوووئ   بعووديفة هلوولو العرفوو ،  عاووو  عيووني الشوونء ولديوودو، و عاووو وصوو   وصوو. للعوورياه

  ووول صوويز  العووني احملووديف اسووب  رت  عووب هوولو . واضوو وً دلووى مسو وو  وخصوئصوو ، وصوو وً يقربوو   وون العووني احملووديف
 .وصيز  الوصوف اسب  رت  عب آل  ص باو كلا وكلا. ا،ل 

و ون . (2)ومجاور ال قاوء علوى  وواز إ وورة العوني وإ وورة الوصووف وصو وً يف يقووً يرفو  العورياه واخلصوو  
ل قايوو  اىوهريوو  بووني العوووعني أن إ ووورة العووني  وور بيت كليوو  يفوولا العووني  وون اةعيووون و ووو دوورى عليوو ، و  ال ووروأ ا

يفخوووو  لل وووو  الووووؤ ر ا يلووووب، بيعمووووو إ ووووورة الوصوووووف  وووور بيت بل وووو  الووووؤ ر، فعليوووو  أن يوووووفر هوووولو الع عوووو ، يفون 
ولوصوووف، فيقووول الوصوووف ا الل وو ، فولشووزول يفووو ي بوو ، ولووللب صووورت  يووداً  ر بتوووً ب. البمسوب بعووني بوولازو

والوصوف يفلا الش   أ ورم  وو ي وون، إن مل ي ون بول عو ، إىل الوديون، إن مل أكون . و  يقول العني ا الل  
 .(3) تئوً 

واإل ورة على الوصوف  ووئرية كموو  ووزت بيووه الوصووف، إي اإل وورة  وقيق  البيو ، إن مل   ون ملوعووً 
 . ن أملواع 

 :االقتصادي في إجارة الموصوف في الذمةالبعد  -3/2

                                                                                                                                                                                

 .دورة اوم  البوسع  عشرةا حب   ل (1)
عبد الوهوم أبو سليمون، عقد اإل ورة  صدر  ن  صويفر البموي  اإلسال ي ، العاد . لرييد  ن العرف  يرا   يف (2)

 .م1772اإلسال ن للب وي والبدريب،  دة، 
يف علياو ا إ ورة الوصوف ا جتدر اإل ورة إىل أن ال قي  العوصر الدكبور ملريي  محويف مل  صراح  على أن الع ع  العقو  (3)

 .27، اىريء ال وين، ص15الل   هن يفين  بعل  بل   الؤ ر، جمل  اوم ، العديف 
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مي ن القول ب ق   وي  إن اوول ا  بصويفي إل ورة الوصوف ا الل   أوسو  ب  و   عو  إل وورة العوني، 
وليسا ك  عني صووحل  لج وورة   وون  و وويفة . وي  ى أن العديد  ن الان واخلد وت واةعمول  عدرع لباو

 .بول ع  وحوضرة ععد عقد اإل ورة

و شووزي  . والشووريع  إي جتيووري هوولا العقوود فكهنووو   ووبم البوووم واسووعوً أ وووم  وسووي  و عميوو  الببووويفل واإلملبوووع
 .الرييد  ن اةصول والتو وت  ن خالل إ وح  العديد  ن فرص العم  والبو يال
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 تأجيل األجرة في إجارة الموصوف في الذمة -4
 :الحكم الشرعي -4/1

 عاو عقود اإل وورة القصود  عاوو أن يسوب يد كو  عورف  ون البعو ودين  وو  شروعي  عقويف العووض  وال  
فولبوئ  يريد ال من اللي لدي الشكى ليسب يد ب ، والشكى يريد الو من، البم و  عوويفة ا سولع  أو . ععد ا،خر
 بم و  ا  وبه والأعو  القويو  لب قيو  هولو ا سوب ويفة الببويفلو  . ، اللي لودى البووئ  ليسوب يد بو « ع ع »خد   

و عووم يلووب أن أ وووى صووور ا سووب ويفة  ووو ي فياووو البسووليم . أو  سوولم كوو    وون التوورفني  ووو لوودى التوورف ا،خوور
والبسلم، ل ن ليس  عم يلب أن ا سب ويفة  وصرة على  لب الصورة، فاعووك صوور أخورى لقو   ودراً  ون  لوب 

لم  وود اسووب ويف يفون  ووب أ ووو الوولي مل يسووبلم إي فياووو اوود  وون  سوو. ا سووب ويفة،   وو  أن يووبم  سووليم يفون  سوولم
ولووللب  وووزت عقووويف يووبم فياووو . فوسووب ويف     ملقووول إهنووو  عدو وو  إي  وود ي ووون لوو   وورض ا عوودم البسوولم ا،ن

«    سوليم و   سولم»أ وو إيا كوون العقود يقووم علوى .  سليم أحد البدلني يفون ا،خر،     البي  الؤ   والسلم
والشوريع    جتيوري  ويئوً عودمي اإلفوويفة، وخوصو  . لا العقد   وون  عدو و  أو ا حمو  العدو و فكن ا سب ويفة  ن ه

وا إ ووورة العووني احملووديف ملعأوور فع وود أحوود البوودلني  و ووويفاً . ا اوووول ا  بصووويفي، و ووو يقوووم عليوو   وون  بووويف ت
ا العقود اسوب ويفة  وو، والشوريع   وهو الع ع  فوكيا كوملوا اة ورة  ع لو  فباوو، وحوىت إيا كوملوا  ؤ لو ، ةملو   ووفر

 بشوف إىل ا سب ويفة وجتيري  و حيق  ولو  دراً  عاو، ل ون اة ور  ود  بلوال ا إ وورة الوصووف ا الل و ، فاو  
يعو ووو  كوووولعني في ووووز  ووو    اة ووورة فيووو ، ملأوووراً ةملووو  أ ووورم  وووو ي وووون  عووو  في خووول ح مووو ؟ يفووولا  وووول فريووو   ووون 

، ةن العووني مل  و وود  ش صو  حووني العقوود، و ون ظ   دوووز    يوو  اة وورة، أم يعو وو  علووى أملو   ؤ وو . ال قاووء
يفوولا  ووول فريوو   وون العلموووء، . ومل ووون أ وووم كووولص ب ووولص. إي ععوود يلووب اوودملو أ وووم عوودم  سووليم و سوولم  تلقوووً 

 وورة و وول فريو   ون ال قاووء إن إحلووأ اإل.  سبعدين إىل عقد السلم، ل ون ال من في   ؤ الً  ع     ي  ال من
 .بولسلم في  بعد، و ن ظ أ وزوا الب  ي ، إ  إيا كوملا صيز  العقد بولسلم وليسا بوإل ورة

ولسووا  وون أهوو  لريووور هوولو اة وووال ال قايوو  و   ووون أهوو  الك وويم  وون بووووم أوىل، ول وون ال  وو   ووون 
 .(1)ال قاوء احملدثني  ن  رأت هلم  ولوا بوىواز

لو اة ووووال، عولوووو رأى فيووو  اةك ووور  واء ووو   ووو   صوووو  العوووو ، وللم مووو  الوووو ر أن ي خووول بووو ى  ووون هووو
ولوووا لوو   ووو حيووول بيعوو  وبووني الو وووه ا أحوود احملووويير الشوورعي   وون  وورر فوووحا أو ربووو، ووضوو  لووا بصوورو أملعووو 
حوليوووً ا  عأووم احلووو ت   ملبعو وو   وو  عقوود اإل ووورة ا عبعبوو  اةصوولي  وإاووو ملبعو وو   وو  صوو وك اإل ووورة، و وود 

                                                           

، 15علن القرو يفا ن، جمل  اوم ، العديف . يف. و و بعدهو 22، اىريء ال وين، ص15ملريي  محويف، جمل  اوم ، العديف . يف (1)
عبد السبور أبو  دة، جمل  ا  بصويف . يف. م أبو سليمون،  ر   سوب عبد الوهو. يف. و و بعدهو 224اىريء ال وين، ص

حو د   ة، الدورة العشرين للم م ، . يف. يوسال الشبيلن، الدورة العشرون للم م . يف. 335اإلسال ن، العديف 
 .و د ر م القول بعدم اىواز
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ن ا القوووول ءوووواز    يووو  اة ووورة  ووو  هووولو الصووويز  ا وووكام كبووو   ووون  عووووع  احلووولر الشووورعن، إن مل ي ووون ي وووو 
 .وهلا  و ملش  إلي  ا ال قرة القويف  . الدخول فياو

 :أهمية مراعاة الموقف حيال تأجيل األجرة في قضية صكوك اإلجارة -4/2
ا  اسووي أى  و وال فقاون، وروصو   وواز لو كون الو ال هو فقيت  و  صويز  اإل وورة اةصولي  ر وو لسو

الب  يوو  لأل وورة، ل وون الو ووال يصووعب إيا  ووو كعووو ملبعو وو   وو  صوو وك اإل ووورة، ةملعووو ملعلووم أن  وون أهووم الوودواف  
وراء ابب ور هلو اةيفاة هو  وبليباو للبداول واملبقوهلو  ن يد ليد، وععد يك  د ادملو بول ع  أ ووم  عوو الت   وويف 

ياووو،   حقيقيوووً و  ح ميوووً، و   سووليم فياووو و  اسووبالم، وإاووو هوون  عووو الت ا يفيووون   ووون صوووري     ووبه ف
ي وووف إىل يلووب  ووو  وود دوورو هوولا البعو وو   وون   ووور ا بصووويفي  لووبعه اةعووراف وللم بموو  كلوو ، .  وون اىوووملبني

يووورات، كمووو هووو و وورييفايف هوولو ال ووور  سوووة إيا  ووو كعووو أ وووم أح وووم  وليوو  بولزوو  ال وو و    صوو  إىل عشوورات الل
 .الوا   ا،ن

و ن هعوو فعلوى السوويفة ال قاووء وهوم يب  وون هولا احل وم اىريئون أن يعأوروا إليو  ا ضووء سويو   الووا عن 
الص يم، وا ضوء  و  د يع م عع  على السبوى ال لن، ور و يؤيفى العأور ال قاون يفولا الشو   إىل إضووفوت 

 . ديدة   ل  ا ضوابيت و قييدات

 ووول إن اإل ووورة الوصوووف  ا الل وو     (1)سوون اإل ووورة إليوو  هعووو أن أحوود ال قاوووء العوصوورينولعوو   ووو ل
و    قديري لون  وول بوللب فوكملى أرى . دوز البص يب فياو لو يع م ععاو  ن  اول  فوحش  متع  ص   العقد

و بصووديف صوو وك اإل ووورة، أملوو  أبعوود الع عوو  ك وو اً، فلووم يقووال ععوود  عوو     يوو  أ وورة الوصوووف ا الل وو  إيا كعوو
ول عووو   وووول  عووو  البصووو يب كليووو  ا هووولا العووووه  ووون اإل وووورة، ع لوووا فيووو  اة ووورة أو أ لوووا، ومل أ ووود، فيموووو 

 .أعلعا علي ،  ن  وراو ا هلا القول  ن ال قاوء العوصرين

                                                           

هب إىل  واز  ص يب العوف  العقويف يل 35وال ور   ا ملأري أمل  ا ص. 43، 27ملريي  محويف،  ر   سوب ، ص. يف (1)
 .فا  هعوك  نء  ن البعورض أم هلا فام خوعص   ا أ وال ؟. علياو ا إ ورة الل  
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 تداول صكوك الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد -5
 

 :معنى تداول الصكوك وأهميته -5/1
. الاوووووم أن ي وووووون البمييوووووري واضووووو وً بوووووني إصووووودار الصووووو وك و وووووداول الصووووو وك وإع ووووووء الصووووو وك  ووووون

و وضوووععو هووو فقوويت  ووداول الصوو وك، وهووو كوو   ووو دوورى علياووو  وون املبقووو ت  وون يوود ةخوورى بعوود أن اصوودرت 
يفهوو وسور ولن ملتي  القول ا أمهي   داول الص وك، ةن  وداوهلو هوو سور إدو. وحىت  ت   أو  عباى يفورة حيوزو
و وون  وو  الم وون عمليوووً  صووور و ووويف صوو وك حمأووور علياووو البووداول بشوو   . حيوزووو وسوور  ورسووباو لو ي باووو

 . تل 

وععد و يقول عن الصو وك  بوداول فلويس العوم احلقيقون لوللب  قبصوراً علوى جموريف املبقوول هولو اةوراأ 
راأ  وون أ وووال، أياووو كووون ملوعاووو، و  موون  وون يوود ليوود، ول وون العووم احلقيقوون املبقووول  ووو هووو  وودون ا هوولو اةو 

اإل  ولي  هعو ا  واملب عودة ر وو كوون علوى رأسواو أن ملوعيو  اة ووال الدوملو  ا هولو اةوراأ  ود   وون  زوويرة 
متو وووً لعوعيوو  اة وووال علووى أرض الوا وو  وهوون الوو  دوورى املبقوهلووو بول عوو ، فقوود ي ووون الوودون ا الور وو  أعيووون أو 

لوولي  ووربين وي وومن   أن هوولو اةعيووون هوون الوو  علووى أرض الوا وو  ععوود البووداول، هوو  يعلووم  عوووف ، ل وون  ووو ا
البوئ  حقيق   و بوع ؟ وه  يعلم الشكى حقيق   و ا كاو؟ إن اةصوول ال ببو  ا الصو وك    بقوى وا عيووً علوى 

إىل أعيوون و عووف  ويفيوون، و ون حول  واحدة ل كات عويل   ن الو ا، وإاو هن سريع  الببدل والبز ،  ون ملقوويف 
ويوورييفايف اة وور  موضوووً والببوسوووً ععوود و مل ووون . يلووب إىل  عوووف  فقوويت أو يفيووون فقوويت أو  وو  يلووب  وون اة وو ول
 .بصديف إ ورة  وصوف ا الل  ، وروص  ا  رحل   و  ب   عييع 

 :«قبل تعيين محل العقد»المقصود بعبارة  -5/2
إ ووورة الوصوووف »و  اووم « الصوو وك»و  اوووم « البوداول»وم  عرفعوو ا الصوو  وت السووبق  علووى   اوو

أى  –أ وووو حمووو  العقووود ا اإل وووورة . « بووو   عيوووني حمووو  العقووود»ويبقوووى عليعوووو هعوووو أن ملشووو  إىل   اووووم « ا الل ووو 
والع ع ، كمو سب  أن أ ورملو، هون َعوَرض    قووم بع سواو وإاوو لبووع أصوالً  قووم فيو ، و  . فاو الع ع  –إ ورة 
 .اخل.. ور و ويف  ع ع  جمريفة  ن أص ،      ع ع  الدار و ع ع  ا،ل  و ع ع  الر  يبص

و عيني الع ع  وعدم  عييعاو  بو ال على  عيني اةص  ال  ل  فيو  وعودم  عييعو  فععود و ي وون اةصو  
اةصوو   وو  العووني  والعووني أو.  عيعوووً   ووون  ع عبوو   عيعوو ، وععوود و   ي ووون اةصوو   عيعوووً     ووون الع عوو   عيعوو 

وإ ووورة  وو  .  وود ي ووون عوودم  عيعوو  را عوووً إىل أملوو  مل يو وود بعوود ععوود العقوود، أو أملوو   و ووويف، ول عوو   وو  حوضوور
وحول إصودار هولو الصو وك وعقباوو   . وإصدار ص وك إ وري  للموصوف  وئري. العني  عم إ ورة الوصوف
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فاوو   وون حوو  حو وو  هوولو العوعيوو   وون الصوو وك أن  ي ووون حملاووو  عيعوووً و وون ظ  وو   ووبم ن  عوو  و   قبوووض،
 يبيعاو وهن ا  لب احلول ؟

 :الحكم الشرعي -5/3
 داول ص وك إ ورة الوصوف ا الل و  أعوول القوول ا ح مو  فقاوؤملوو اة والء ا  عوسوبوت عديودة 

ين، ولسووا و ووو أرا. و وون ف وو  اهلل أن  ووو  وود وو ا هوولا الصووديف  وودون و بوووق. سوووبق ، يفاخوو  اوموو  وخور وو 
هعوك  ون أ ووز، وهعووك . وأكب ى بوإل ورة ال لي  اومل  العو ل  إىل  و  ي . ب قي  أن أضيال إىل  و  ولوو  يئوً 

 ون  عوو ، وهعووك  وون أ وووز  وريت   راعوووة اةح وووم اخلوصو  بببووويفل العقوويف و بووويفل الووديون، وملوكك ةهوو  الك وويم 
ليعووو هلووم  وون العصووم هووو ضوورورة  راعوووة الوو  ت، وا حبيوووا ، و ويوو   ووو  وود ي ووون ع(1)أن ير  وووا لعووو  ووو يوورون

ال وا لعدم الو وه ا  عتق  الربو والزرر ال ووحا، و ودى ا ملسو وم  و  فلسو   البمويو  اإلسوال ن و قوصودو، 
واةخل ا احلسبون  صو  ك  اةعراف  و فيام اوبم ، وأخول العوربة  وو حودي ا الزورم خوالل  عوو لام  و  

ريوو  الووديون، وأن ي ووون للصووور الوا عيوو  ح ووور ءوووار الصووور العأريوو ، و راعوووة  ووو للمو ووال الب وول  وون   ووي   و 
آثووور  وسووعي  أو امل مو ووي  ا اسووب دام صوو وك اإل ووورة، و  ميوودق أى  وون البوسوو  وا مل مووو  إ  بقوودر  ووو لوو  

ورة العبايوو  بولبمليووب إن مل وعلوويام كووللب الوووعى أهنووم، وا عيوووً، أ وووم صوويز  اإل وو.  وون رصوويد  وورعن وا بصووويفي
 .  ن بش   كو   فبش    ولب

                                                           

و ن  عوول هلو الس ل   عوو ً   صاًل و و عوً الدكبور يوسال الشبيلن، الدورة العشرون، وكللب الدكبور حسني حو د  (1)
والدكبور حو د   ة،  .والدكبور علن القرو يفاعن، الدورة العشرون للم م   .م م حسون، الدورة البوسع  عشرة لل

 .الدورة العشرون للم م 
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 عالقة صكوك اإلجارة بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك -6
 

أعوورف  يووداً أن هوولو السوو ل  خور وو  عوون ملتوووأ ا سووب بوم، بيوود أين آثوورت اإل ووورة اخلوع وو  إلياووو لووو 
 .أراو فياو  ن صل   وي   وضوه ا سب بوم

ة و وو دورى فياوو  ون أح ووم  ون عال و  خوصو  بوإل وورة العبايو  بولبمليوب؟ أم أن فا  لص وك اإل وور 
الصووو وك وال وووالم فياوووو وأح و اوووو  عصووورف إىل صووويز  اإل وووورة بزوووه العأووور عووون كوهنوووو إ وووورة عويفيووو  أو إ وووورة 

  عباي  بولبمليب؟

. درك و وويف عال و   ووبر م  و  ي  على لسون أحد البوح ني  ن أمل    عال   فكن الب    ا الوضوه ي
وإيا كووون يلووب كووللب فعليعووو، و وون ملب وو  . وأن ال ووالم ا الصوو وك  وود  بلووال ولووو  ريئيوووً  وون إ ووورة إل ووورة

 س ل     ي  اة رة و س ل   داول الص وك ا اإل ورة الوصوف  ا الل  ، أن ملعى أن هلو اإل وورة  ود   وون 
أحوود البوووح ني صوورق بوو ن  عأووم صوو وك اإل ووورة التبقوو  هوون  وون بوووم اإل ووورة العبايوو  بولبمليووب، وروصوو  أن 

صووو وك إ وووورة  ووون العووووه العباووون بولبمليوووب، حيووو  ي وووون محلووو  الصووو وك  الكووووً ةصووو  ا وووكوو  ووون الصووودر 
وهعووك  ون ال قاووء  ون يهوب إىل عودم  صوور و وويف . (1)فيؤ رومل  إلي  إدوراً  و  الوعود بوولبي  إليو  ا هنويو  الودة

  جتوووز أصووالً  –كمووو يقووول   –، ةملوو  (2)لوصوووف  ا الل وو  ا حولوو  اإل ووورة العبايوو  بولبمليووبصوو وك لج ووورة ا
ل وون الوولي أكووويف . إ ووورة  وصوووف  ا الل وو   عبايوو  بولبمليووب، و  علووم لووديذ  وون يوافقوو  أو  ول وو   وون ال قاوووء

ف يبوو ثر بووللب ولووو بشوو   أ ووريم بوو  أملوو  سووواء يهبعووو  لهبوو  أو مل ملوولهب فووكن حوودي عو عوون صوو وك اإل ووورة سووو 
 . ريئن

                                                           

 .حممد القري،  ر   سوب . يف (1)
 .ملريي  محويف، الدورة اخلو س  عشرة للم م . يف (2)
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 الخاتمــة ومشروع القرار -7
 الخاتمة -7/1

ا  وضوه علب  ى ال بوب  في  بب ديد صريم حوسم يعد  وضوعوً فقايوً حم وً وإن  سورب  الوضووه 
يفون هلا الب ديد بزتوء ا بصويفي، وويفت، احكا وً  ى للب ص  العلمن و وو ير بو   ون ك ووءة و يورية لشو   

. آخووور، أن لوووو كوووون  وضووووه ال بوبووو   وضووووعوً ا بصوووويفيوً، حوووىت وإن  علووو  يفووولا احملوووور  ووون أعموووول الووودورةعلوووى 
ول ووى أهيووب ب  وملوو  اوموو  الووو رة  ووو هلووو  وون بوووه علموون . ولألسووال  ووو متعيبوو  مل أيفركوو ، واخلوو ة فيمووو اخبووورو اهلل

عال  سوبوى   ون  ون الرصوومل  العلميو ، وخربة عملي  أن لرص  سبقبالً على إعمول  عيور الب ص  لب قي  أ
.   أيفعى أملى أ يا ا ور   هلو ءديد ا اىريئيو  احملوديفة والتلوبو . ال  عويف عو أحبوي اوم  على الب لى يفو

وك   و  لب  حيوهلو  سبقى  ن كوالم ال قاووء ال بصوني الولي  بلوور ا العديود  ون اةحبووي والدراسووت العمقو  
ا بصوووورت علووووى يلووووب لووووو جتووووووزت ور وووو  هوووولو صوووو  بني أو ثالثوووووً، وا رأي أهنووووو كوملووووا سووووب ون  ولووووو. البميوووورية

 بواضووع  الع وو  واإلفووويفة إىل حوود كبوو ، و وون ظ فقوود عملووا علووى اإل ووورة إىل بعووه السوووئ  يات الصوول  القويوو  
  ووون ملتووووأ يفووولا الوضووووه احملوووديف، زاعمووووً أن يلوووب سووووف ي ووويال بعوووه العووووف  ويوسووو  ولوووو إىل حووود  ووو  كبووو 

 .اإلفويفة

ولون أعورض أو .    إيفراكن ب ن يلب    رع عن كومل  جمريف  لك   وو هوو  عوروف ا ك و   ون  واملبو 
 .و ن يلب. أخل  هعو  و  عوولب ، ول ى أ   إىل أهم الرسوئ  ال  ويفيفت  وصيلاو إىل ح را  م

 وون  اوو  وختور وو   وون  اوو   ووو  وضوووه صوو وك اإل ووورة حوووز علووى اهبموووم كبوو   وون اوموو ، ةمهيبوو 1
و ون ظ يسوبدعى ويبتلوب الرييود  ون احليتو  . أخرى، فاو  ن زاوي  إدوبيو    ام، وهو  ن زاويو  سولبيو   ختو 

 .واحللر والببصر واإل عون وعدم ا ملدفوه، ولعو عربة ا الب رب  الزربي  وا جترببعو    البموي  بولراحب 

البمويووو  بوإل وووورة، سوووواء علوووى السوووبوى ال  وووري أو السوووبوى وووو أ وووم فيووو  البزوووول علوووى أصووول ، وهوووو 2
وأري أن يلووب هنوو   وو  سوووى،    وورعوً و  ا بصووويفاً،  وو  إميوووين ب مهيبوو  والعموو  ب  صووى عو وو  علووى . البتبيقوون

وروص  إيا  و علمعو أن الصيز  اةصولي   وزالوا . ا سب ويفة  و في ، ل ن يلب  نء وإمهول اةص   نء آخر
هنو و  وملباو ا هي   البموي  اإلسال ن، و و زالا صوحل  إل وبوه حو ووت متويليو  واسوب موري   بعوديفة هلو   و
ملريوووود البوووووازن ا التوووورق وا سووووب ويفة وا سووووب دام، حرصوووووً علووووى البو يووووال ال ووووالء للعأوووووم البمووووويلن . و اموووو 

 .اإلسال ن  و حيق  ا سب ويفة القصوى  و لدي   ن إ  وملوت

ل قاوووء ا  وضوووه صوو وك اإل وووورة ملعمووو هووو، أ ووو  وووو أسووام بوو  ا  بصووويفيون فمووو  ووو  ووو أسووام بووو  ا3
وهوولا . احكا وون و قووديري ال بوو  لوو  إ  أملوو  مل يصووب الر يوو  إصوووب  كو لوو ، فوملصوورف ا  عأموو  إىل حبوو  فقاوون

ون  ن حي  البدأ     ع ور ب  وفيو  إفوويفة، ل عو  كوون علوى حسووم اىوملوب ا  بصوويفي ا الوضووه الولي كو
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 –أوىل بولرعوي  حب م الب ص ، و ن  عرض  عام هللا اىوملب كون  عرض  سريعوً  بع الً  ون  او ، و قبصوراً 
على اإلدوبيوت يفون البعرض للسلبيوت  ن  ا  أخرى،    أهنوو  ود     وون  ليلو ، و ون  –وهلا هو اةختر 

 .لهبون إلي   ن أح وم  رعي الام وضعاو لا ملأر ال قاوء لو  د ي ون هلو  ن أثر   و فيمو ي

ووو  ووو الوولي يبزيوو  اوموو   وون عرحوو  الب وورر هلوولا الوضوووه؟ إن كووون يبزوون إمجوعوووً ا الوورأى حولوو  فاوولا 4
أ ووو إن كووون يبزووى . بعيوود العووول، وإن كووون يبزوون  وافقوووً فاوولا، وإن مل ي وون بدر وو  بعوود اةول، لوويس  ريووب العووول

وأعبقوود أن الوا وال أصوب ا، بعود هولا اىاود الب ورر والبميووري . فعلو  الب ديود اىيود للموا وال ف سوعو ي وون  وو
وعلى اوم  أن ي خول  ورارو، ويببوم  و  ووً  ون الوا وال عولوو و ود فيو   ووة  ون العوحيو  الشورعي  وك ووءة . واض  

لب، إي   و   بووور إن كوملووا الوا وال اةخوورى  بسووم بوول.  ون العوحيوو  ا  بصووويفي ، و الء و   وون العوحيوو  العمليو 
 .يدل  بم  و ال بول رورة على ضعال الو ال ا،خر
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 مشــــروع قـــــرار
 

 .أ رك للم بصني  ن ال قاوء  قدمي  و يرومل   ن  شروعوت، فام أيفرى بللب وأ در علي   م

وك   و لدي هو  وصي  اوم  بوولكوى والكيو  ا إصودار  ورارات ا  وضووععو هولا خوصو ، و وضووه 
 . ، ولب ن الصورة ال لي  الشو ل  ل   أبعويف و واملب الوضوه حوضرة ععد اسوي هلو القراراتالص وك عو 

وأن يدعو البوح ني ا ا  بصويف اإلسال ن، وروص   ن هوو  وعام  اوبم ك و اً بق وويو البمويو ، ويودعو 
إلسووال ي ، يوودعو هووؤ ء ا الو ووا مل سوو  القوووئمني علووى أ وور الؤسسوووت الوليوو  اإلسووال ي  وروصوو   عاووو البعوووك ا

وأولئب إىل وض  رؤي  كو ل  وواضو   حيوول خريتو  البمويو  اإلسوال ن، يبوني علياوو بيوملووً  ووفيوً فلسو   البمويو  
 .وكللب اةسوليب واةيفوات ال  لق  هلو القوصد ولوفأ على هلو التبيع . اإلسال ن وعبيعب  و قوصدو

ثيقووو  عمووو   لري ووو  ل ووو   ووون يبعو ووو   ووو  هووولو الق وووي   ملأريووووً و عبووورب هووولو اخلريتووو  الووو  يقرهوووو اومووو  و 
 .و تبيقيوً،    ا عكاف ب ي  ا باويفات ف ري  وعملي  جترى يفاخ  إعور هلو اخلريت 
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