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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة

 الشريعة واالقتصادكلية 

 مخبر البحث في الدراسات الشرعية

والعلوم القانونية  تطوير المنهج التكاملي في البحث الفقهي المعاصرحول  وطنيالملتقى ال
 واالقتصادية

 م8102ديسمبر  5-6

واالقتصادية في البحث الفقهي المالي للعلوم القانونية توظيف أمثل نحو :عنوان المداخلة
 .المعاصر

 من إعداد الدكتور نورالدين بوكرديد , جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة

ضاورةة االتاادن ة  ار عاورع ادل وعاة انين و ياة راالةامان دة  ار نادن بيانن هتدف ىذه  ادلداخلة إذل  مقدمة :
حسر تموة انناوالل االةامان دة رادلننياة  يف ينأتنتأ واً بنعابنةىن انبنحث يف عيو ادل ن بلت ادلننية ادل نصوة 

نزداا  , كماان ت ااد   ياانةاً يف اناعيهاان  انمااحي  اذل احلكااا انعااوع ,رانااب باادرةىن توصاا  ادل نصااوة رادلمااوعية 
اناااازام انديياااو ادل نصاااو  ااانه  احلنجاااة إذل ت ظاااا رىنااان ,ناااذنحل احلكاااا علاااا أة  انواةااا   رانساااددد انساااليا

 كو اااانت ان مليااااة انديهيااااةت انانظااااث رانانزداااا   انبحااااث رانمااااين ة   اااار سلالاااا  جوا اااا    ااااويفادلاكن اااا  ان
انبحث انديها   ساوى ين و ية راالةامن دة بغية انوة  رانسمو انر  ديهيةادل وعة انبني انامني  رانادةدس( 

يف ضاب  ان دداد  تاهنم اإل,أ ابل يف يف  ؤتسنتنن انا ليمية ر واكز ن انبحثياة رسلنبو ان ان لمياة  ادلنرل ادل نصو
 ااار انيااااندن االةامااان دة رادلماااوعية رعياااو  ادل ااان بلت ادلننياااة ادل نصاااوة انعااان كة رادل يااادة بااااواب  انعاااوع 

 .انعن لة األ و انذي دسها يف حتييق انانمية  انبدا   انعوعية نذنحل ,يدمي رزلنرنة ت

حاجلللة الفقيلللل الملللالي بملللا المقصلللود طرحلللل التسلللاؤالت ا:تيلللة  :  هلللال الحيثيلللاتتلمللل  ألجلللل  
 ؟ ومللا أهميللةالمعاصللر إلللى اإلفللادل مللن العلللوم القانونيللة واالقتصللادية والخبللرات المتخصصللة فيهمللا 
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تطلللوير البحلللث الفقهلللي لآليلللات وهلللل هنلللا  وضلللوابطها ؟  هلللامجاالتو  هلللا؟ وملللا حكم اإلفلللادل تلللل  
 بتل  اإلفادل ؟ المالي المعاصر باالستعانة

 بنحااث  أةب ااة ىااذه إاااكنالت أة ت أن أصاايل  ااداخلب علااا أتنتااهن رعااق خقااة ةسااماهن إذل  يد ااة ر
 رخندتة .

 . احلنجة نلم وعة انين و ية راالةامن دةادل نصو ر انبحث انديه  ادلنرل  دهوم ادلبحث األرل : 

حكااا إعاان ة اندييااو ادلاانرل ادل نصااو  اار ان لااوم راخلااعات ادلالممااة يف ادل ااوعاني انين و يااة ادلبحااث انثاان  : 
 .رأ ناوراالةامن دة 

ني انين و ياة رلنالت إعن ة انديياو ادلانرل ادل نصاو  ار ان لاوم راخلاعات ادلالمماة يف ادل اوعاادلبحث انثننث : 
 . راالةامن دة رضوابقهن 

 .ادلبحث انواب  : آنينت تقودو انبحث انديه  ادلنرل ادل نصو بنالتا ن ة بنن لوم انديهية راالةامن دة

 اخلندتة : أىا اننان   راناوصينت .

لمعرفلللة القانونيلللة بالحاجلللة ل عالقتللللالمبحلللث األول : مفهلللوم البحلللث الفقهلللي الملللالي المعاصلللر و  
 واالقتصادية .

 األول : المقصود بالبحث الفقهي المالي المعاصرالمطلب 

خقااة اندةاتااة انديهيااة ادلبنيااة علااا ةواعااد   ينااة رأصااول ىااو بننبحااث انديهاا  عمو اانً :  انا وداا   -
 وعيااة وموعااة  اار احلياان ق بيمااد اناوصاا  إذل حكااا أر أحكاانم عيهيااة جدداادة أر اخاياانة حكااا 

 . 1رأ ناهن انيودة   أر أحكنم تبق اناوص  إنيهن
انياااندن ادلننيااة انااب اتاااحدسهن انناان  يف ان مااو ىاا   انا وداا  بديااو ادل اان بلت ادلننيااة ادل نصااوة : -

أر انياااندن  3أر انياااندن انااب تغااث  وجاا  احلكااا عليهاان  ايغااة اناقااوة رتغااث انظااورف 2احلااددث
 .6,  5 أر انياندن انب تاكون  ر عدة صوة ةدؽلة 4انب حتم  امسنً جددداً 

                                                           
 كابة  م ,2008ىا , 1429,  1, ط 13ص إمسنعي  تندل عبد ان نل, , طبي او , خمن مو , أصونو ,  من ةه ,انبحث انديه   1

 األتدي  كة ادلكو ة . 
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وعالقتهمللللا بفقللللل المعللللامالت الماليللللة  الثللللاني : التعريللللف بللللالعلوم القانونيللللة واالقتصللللاديةالمطلللللب 
 المعاصرل

د اوف انيان ون به او  وعالقتهما بفقل المعلامالت الماليلة المعاصلرل : التعريف بالعلوم القانونية -
يف رادل اااورف أن عبلةاااة انداااو  . 7رلموعاااة انيواعاااد ادللز اااة اناااب تااانظا عبلةااانت األعاااوا  يف اوامااا  

رلام ااااو يف رلاااانل ادلاااانل راألعماااانل تنظمهاااان انيواعااااد انين و يااااة اخلنصااااة بندل اااان بلت ادلننيااااة كااااننبي  
 نصاوة  نهان راإلغلنة راناوىر ر ثىان , نكار إاا اتاايوأ ن سلالا  ةااندن ادل ان بلت ادلننياة خنصاة ادل

داانظا ان بلةاانت انااذي انياان ون ادلااد  ااانةة يف , عإ ناان صلاادىن  ولعااة عااع عااورع انياان ون ادللالدااة , ع
ادلد يااة راألحااوال ان ينيااة رانامااوعنت ادلننيااة كاانن يو  ادلد يااة ادلساامنة  ثاا  انبياا  راإلجاانةة رانكدننااة 

انعااوكنت راإلعاابل  رانبوةصاانت رانااوىر  ثىاان ,رأحين اانً صلاادىن يف انياان ون اناغاانةي انااذي دعاام  
كمن أن األ اوة ادلا لياة بانإل اةة ر اواة  ر ثىن ,   رك   ن دنظا اننعنط اناغنةي راألرةاق اناغنةدة

اجلبنداة ر اواة  بيامل ادلانل رانااوا   رةواعاد اناامنن االجامانع  اندرنة ر منةعهن رتعم   ظانم 
رؽلكااااار تننرذلااااان أداااااانً يف انيااااان ون  رل ,رحتدداااااد األتااااا نة راألةبااااانح عإ نااااان صلااااادىن يف انيااااان ون ادلااااان

بنإلضانعة إذل تاامنهن االةامن ي انذي ديوم بانظيا اإل انج راناادارل ركاذنحل اتااهبلك انثاورات 
يف عاااورع ةن و ياااة أخاااوى كااانن يو  ادلننياااة اإل اةداااة يف انيااان ون اإل اةي رةااان ون انمااادينت ان مو ياااة 

   . 8رةن ون اإلجواءات ادلد ية راإل اةدة ...أخل 
ديمااد باانن لوم  : التعريللف بللالعلوم االقتصللادية وعالقتهمللا بفقللل المعللامالت الماليللة المعاصللرل -

االةاماان دة : تلااحل ان لااوم انااب تبحااث يف االتاااغبلل األعااا  راأل ثاا  نلمااواة  اإل انجيااة ادلاااوعوة 
ر  وعاة انبنحاث يف اندياو ادلانرل ادل نصاو  لالاا  ,  9 إلاابنع أكاع ةادة  ار احلنجيانت اإل سان ية

ان لوم االةامان دة كنالةامان  اجلز ا  رانكلا  رسلالا  اننظودانت االةامان دة ران لاوم ادلننياة كدناون 

                                                                                                                                                                      
  ث  اننيو  انوةةية راوكة ادلسنعلة رلكنة األتها رانسندات ر ثىن .... 2
 ثنل انحل اارتاط انديهنء ةدؽلنً تسليا  دانح ان ينة نلمعرتي  نك  داحيق تسليا ان ينة , عهذا انعوط دل د د الل نً يف ىذا ان مو  3

 دا باسغيلو عيو .,ب د  عوء انسغ  ان ينةي ؛ حيث دكا
  ث  عيو  ادلننةمنت راناوةددات رادلينرالت ..... 4
كبي  ادلواحبة نآل و بننعواء عهو داكون  ر عدة صوة رعد  ر ادلعرتي نلبنحل اإلتبل   , بعواء انسل ة  واحبة مث عيد بي  بني انبنحل   5

 رانبن   , رأخثاً عيد بني ادلعرتي رانبنحل ب د ةبض انبنحل انسل ة .
 . 4-3, حبوث نب ض اننوالل انديهية ادل نصوة , عبد اهلل بر زلمد انقودي  , ص 10ادل ن بلت ادلننية ادل نصوة , عثمنن ابث , ص 6
 , جن  ة بنهن . 6ادلدخ  نل لوم انين و ية , ت  ظودة انين ون ( , أزتد زلمد انوعنع  , ص 7
, كلية احليوق ران لوم انسينتية  22-11اننظودة ان ن ة نلين ون ( , حديظة عينا  , ص  زلنضوات يف ادلدخ  نل لوم انين و ية , ت 8

 ,  دوان ادلقبوعنت اجلن  ية , اجلزا و  51-50جن  ة ت يدة . را ظو أدانً ادلدخ  ندةاتة اناعود  اإلتبل   , بلحنج ان ويب , ص
 جن  ة بنب  , ان واق .,  14زلنضوات يف ان لوم االةامن دة , جوا  كنظا  مي  , ص 9
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احملنتبة راناسيث ادلنرل , ركذا ان لوم ادلماوعية بنألضانعة إذل علما  اإلحمانء رانودنضاينت ادلننياة , 
 ,  جت لو عييهن اةامن دن جن  نً بني ان مق انديه  راالةامن يإذل جن   االةامن  اإلتبل 

ةن ةاً علا االجاهان  راإلباداع عيمان دقاوح علياو  ار  سااغدات ر اوالل  ا لياة ب اندل ادلانل راألعمانل ,  اث 
 كا  دايدمي احلكا انعوع  ادلننت  نلننلنة ادلننية ادل نصاوة, با  دوجاو اجاهان ه كاذنحل إذل تيادمي احللاول 

كبلت االةامن دة راألل نت ادلننية انب د ن   نهن رلام او كمعاكلة اندياو رانبقنناة راةتدانع   ادالت نلمع
 .10اناالا رانس   إذل حتييق انانمية االةامن دة انعن لة

قتصلللادية الثاللللث : حاجلللة الفقيلللل الملللالي المعاصلللر إللللى اإلفلللادل ملللن العللللوم القانونيلللة واال مطللللبال
 .والخبرات المتخصصة فيهما

ديمد بنإلعن ة  ر ان لاوم انين و ياة راالةامان دة راخلاعات ادلالمماة عيهمان  ار نادن انديياو ادلانرل ادل نصاو  
اتااااثمنة  ان غهااان ربين نهتاااان ر ننىغهااان اندةيياااة ادلوسااااوق بماااحاهن عناااد تيودااااو رإصاااداة انيواعاااد اناعااااود ية 

ه ينيااة ر ثىاان ربناانء احلكااا انديهاا  رتنزدلااو يف نؤل عااقة االةاماان دة رادلننيااة رادلمااوعية رانا رانين و يااة ادلنظمااة
 ياااو   اااثبلً تيااادم بين ااانت راعياااة رتدنصاااي   ةيياااة نرانين و ياااة , عااانن لوم االةامااان دة 11انواةااا  علاااا أتنتاااهن 

راناموعنت االةامن دة اناب دتكار انبنحاث يف اندياو ادلانرل ادل نصاو  ار اإلحنطاة رادلموعية دل ن بلت ادلننية ا
 .  12أن دكيدهن عيهنً ر ر مث ػلسر تنزد  رتقبيق احلكا انديه  عليهنتموةا ةب  بننننلنة عهمنً ر 

ادللااااا ء إن ادل وعاااااة االةامااااان دة رانين و ياااااة ت ااااااع أىاااااا رتااااايلة ندهاااااا رإ ةاك انواةااااا  االةامااااان ي رادلماااااويف 
أر تاااااؤال   رانين و يااااة   وعااااة ان لااااوم االةاماااان دة ادلاااانرل ادل نصااااو إن ةباااا  االجاهاااان  انديهاااا بننا يياااادات,ر 

ر عاااانرةة أىاااا  اخلااااعة  اااار ادل ااااوعاني كماااان ىااااو حنصاااا  يف اواااان   انديهيااااة رىي اااانت انوةنبااااة يف ادلماااانةف 
ديااول  د اااع حبااق  اار صااميا ان مليااة اناغددددااة يف عيااو االةاماان  رادل اان بلت ادلننيااة ادل نصااوة,اإلتاابل ية , 

نيكاون علاا  13ىا رال خاعة ناو بساوةو .  اإل نم انعانع   ةزتاو اهلل :  ال ػلا  نديياو أن دياول يف ذتار انادة 
                                                           

,  ع ننينت انندرة اندرنية 10-9-8كيدية اناغددد يف عيو االةامن  اإلتبل   رادل ن بلت ادلننية ,   . عل  زل  انددر انيوة  ا   ,ص  10
 م2008حول اناينني رجتددد انديو اإلتبل ي  ادل نصو ادلن يدة بينعة ازلنضوات جبن  ة انسلقنن ةنبو  بر ت يد  يف أبود  

م , ادل هد ان ندل  نلدكو 2015, ط  342-341إمسنعي  حسر حدينن ,  ؤتسة االجاهن  ررظيدة انسلقة اناعود ية , ص 11
 اإلتبل  .

ختمص  ,  ذكوة  نجساث ,73 نه  االجاهن  انديه  ادل نصو رتقبيينتو ,انياندن ادلننية رانقبية ظلناج ,  سيا بر  مقدا , ص 12
 م .2014-2113علوم إتبل ية ر ننى  انبحث , جن  ة تلمسنن , 

,  ؤدتو ادلمنةف اإلتبل ية بني انواة  27جاهن ي ألعانء ىي ة انداوى بندلمنةف اإلتبل ية , ةق  انودسو  , ص ضلو تهىي  ا 13
 . 511رادله ول ,  يبلً عر كانب انوتننة نئل نم انعنع   , ص
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زلكماانً رجلياانً ردبااذ علااا انااحل تمااوة انياااندن انياااندن ادلننيااة ادل نصااوة انودسااو  حااد ت بااث اناادكاوة ةقاا  
 .14اناهصي  انعوع  انسليا بنعابنة انحل صوةة  ر صوة االجاهن  ادلنعو  يف ىذا ان مو 

بني ادل وعاني انين و ية راالةامن دة  ر جهة رانديهية ادلننياة ادل نصاوة  ار جهاة أخاوى  ن اندةاتنت ادلينة ةإ
  رباانألخص اننااواح  ادلا ليااة بنحلنجاانت ادلننيااة ادل نصااوة  انديهيااة راألحباانث  تسااها يف تقااودو اندةاتاانت ,

دا لااق بااننيوا ني ادلاغااد ة  انااب دعاارتط عيهاان االجاهاان  انعاامورل ادلبل ااا الحاينجاانت ان مااو  خنصااة عيماان 
 ااان دسااااغد  ااار  أر ادلماااويفأر  أر االةامااان ي رتدود نهتااان انانظيمياااة تاااواء يف انيقااانع اإل اةي أر اناغااانةي

إجااااواءات إ اةدتااااة رتنظيميتااااة ن يااااو  ادل اااان بلت ادلننيااااة ادل نصااااوة ك يااااو  ادلزاداااادات رادلياااانرالت راناوةداااادات 
ران وا   ادلؤسوة يف تقوةىن  ر ااه و أن دساها يف  انا وف علا طبي ة اننظا اناعود ية كمن أن.رادلننةمنت

انا اااوف علاااا انيواعاااد ان ن اااة اناااب حتكاااا تقاااوة ىاااذه انااانظا؛  ااان دسااانعد علاااا تدساااث ب اااض االخايااانةات 
باني ادل اوعاني انديهياة ادلننياة ادل نصاوة تظهاو ذتاوة اناكن ا  ال ر . 15اناعود ية يف  ظنم تعود   أر عيه    ني

باني اجلوا ا  انين و ياة ادلينة اة االةامن دة بعك  أعاا  رتاليا إال بنتاالدام اندةاتاة رادل وعاني انين و ية ر 
 اار إظهاانة أىااا اننياانط انااب داياانط  عيهاان عيهاان ال بااد راالةاماان دة رانديهيااة نياااندن ادل اان بلت ادلننيااة انااب 

بينن أرجو اناعنبو راالخاابلف ررضا  انوض    أر علا أة ت تيددو االةامن  انديو اإلتبل      انين ون ر 
نبناو  ان ياو  ادلا لياة بيااندن ادلانل راألعمانل يف  يازان  انين و ياة راالةامان دةراننماوص راإلجاواءات اآلةاء 

  .16انديو اإلتبل   
إن ىااذه ادل اانةف  اان تعااام  عليااو  اار أ رات ر ناانى  ت اااع خااث رتاايلة   ينااة علااا ضااب  االجاهاان ات 

باااننظورف رانبي اااة بغياااة إعااان ة اننظاااو عيهااان  ااار جدداااد رعوضاااهن علاااا بسااانط ادلواج اااة راننياااد  راآلةاء ادلااااهسوة
 ةيمة ان لمية راألكن ؽلية ناكهحد ختممنت انا ليا ان نرل اجلن    ختمص ال.17رانامحيص رانادةيق 

القانونيللة واالقتصللادية مللن لللدن الباحللث فللي الفقللل  مشللروعية اإلفللادل مللن العلللومالمبحللث الثللاني : 
   : فيهما والخبرات المتخصصة المالي المعاصر

                                                           
 . 27ادلوج   دسو , ص 14
, حبث  نعوة بنجلوددة اإلنكرتر ية , ان وب االةامن دة اندرنية 2اندةاتنت ادلينة ة بني انعود ة رانين ون , عبد انلقي  انيو  , ص 15

 م .2011دنندو  27بانةدخ : األةب نء 

 28عبد ادلن ا   يم     عو يف األعلية األكن ؽلية نالمص انعود ة رانين ون يف اجلن  ة , عبد ادلن ا انن يم  , حبث  نعوة علا اننمل ,  16
 .1م أتانا بكلية احليوق جن  ة اجلزا و 2014 وعمع

مسنعي  حسر حدينن ,  ؤتسة ,  إ 130تن و ةق   مقدا , أ رات اننظو االجاهن ي ادلنعو  يف ضوء انواة  ادل نصو, ص 17
 .350االجاهن  ررظيدة انسلقة اناعود ية , ص
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راخلااعات ادلالممااة اإلعاان ة  اار ان لااوم انين و يااة راالةاماان دة نيااد اىاا  ان ددااد  اار انباانحثني إذل اعاباانة 
ألخااااذ   لو ااانت صااااحيحة رراعيااااة عااار اننتنلنااااة ادلننيااااة  اااار نااادن انبنحااااث يف انديااااو ادلااانرل ادل نصااااو , عيهمااان

,عودااة رحتدداد  ان درتتا  عليهان  ار  نانع  أر  انة, تسها يف تدسثىن رانكعا  عار طبي اهان ادلقورحة 
 رتنة جنةدة رانحل نؤل نة انعوعية اآلتية : اوعية 

 من القرآن الكريم : أواًل :

فَاْسلللَلاوْا َأْهللَل الللاإْكرك إكن كانللتاْم الَ تَلْعَلماللوَن  ةونااو ت اانذل :   -
عاانننص راضاا  يف رجااوب انوجااوع إذل ,  18

أى  انذكو  ر ادلالممني , رادل اورف أن أىا  االخامانص ان انةعني بننادنصاي  راإلجاواءات ادل ماول  ان 
انكداانءة راخلااعة شلاان دل رانااحل دلاان حتماا  عناادىا  اار يف عااندل ادلاانل راألعماانل ىااا أىاا  انياان ون راالةاماان  

عيسا ني  ا اندييو علا حسر تموة رتقبيق احلكا انعوع  علا راةا  انننلناة ادلننياة داحم  عند  ثىا 
 .  19ادل نصوة 

ال  , ةاانل اباار كثااث   ةونااو :   رال دنب ااحل  ثاا  خبااث   أي:20ةونااو ت اانذل :   ....رال دنب ااحل  ثاا  خبااث -
 . 21ؼلعك ب واة  األ وة ر آذلن ر ن تمث إنيهن  ث  خبث  ن 

ررجو اندالنة  ر ىذه اننص أ و دسانب   نو اإلاانةة إذل رجاوب انوجاوع إذل أىا  ان لاا راندهاا يف كا   ان 
 . 22نو عبلعة بانظيا اجلوا   احلينتية عن ة رادل ن بلت ادلننية خنصة

وجو  سلا رابر  نجة  ر حاددث عن عاة ةضا  اهلل عنهان أن اننا  صا  أخاتادنوا  ن  من السنة : ثانياً :
اهلل عليو رتلا  و بيوم دليحون , عيانل ناو دل تد لاوا نمال  , ةانل علاوج ايمانً , عماو  اا , عيانل :  ان 

                                                           

 (43اننح    آدة ت –( 7األ بينء   آدة ت 18
, أصول االجاهن  يف اننوالل , ةجنء بنمل صنحل 352صإمسنعي  حسر حدينن ,  ؤتسة االجاهن  ررظيدة انسلقة اناعود ية ,  19

 ةيية  26:  1م علا انسنعة 2012عيدوي  12ىا ادلواعق ل 1433ةبي  األرل  20حبث  نعوة علا اننمل بانةدخ , , 2بنتو ان , ص
 , ادللايا انديه  .

 .14عنطو , اآلدة 20
 . 665ص 3ج ابر كثث ,  تدسث انيوآن ان ظيا , 21
 تنبق .,  وج   355 ؤتسة االجاهن  ررظيدة انسلقة اناعود ية , إمسنعي  حسر حدينن , ص 22
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ناانللكا , ةااننوا : ةلاامل كااذا ركااذا ةاانل : إن كاانن اااي نً  اار أ ااو   ياانكا ععااه كا بااو , رإن كاانن  اار أ ااوة 
 . 23  دنكا عإرل  

أن  ر خد  عليو اا ء  ار ادل وعاة نز او انوجاوع اإلانةة دسادن   ر انحل بقودق رجو اندالنة  ر اننص : 
إذل أىلهاان راتادساانةىا عنهاان , راإلعاان ة  اار خااعاهتا  اان , علااذنحل ةاانل :   إن كاانن اااي ن  اار أ ااو   ياانكا 

 .24ععه كا بو , رإن كنن  ر أ وة  دنكا عإرل   

ررجاااو االتاااادالل  اااذه نواجااا  إال باااو عهاااو راجااا  , ا ااان ال دااااا  ةنعااادة ملللن القواعلللد الشلللرعية : ثالثلللا:
أ اااو ضااورةي رراجااا  ااااوع  إلعقااانء احلكاااا انينعاادة أن عهاااا انننلناااة رتماااوةىن ر اار مث تنزدلهااان رتقبييهااان 

راخلاعات , احلنالت علا احلنجة إذل اإلعن ة  ار ىاذه ادل انةف عددد يف  األ و  اوة , رىذه انعوع  ذلن 
عإن احلينة انيوم ت يدت ةاندنىن , ركثوت  عكبلهتن , رتداخلمل علو هن , ر ار أجا  اناغلا  علاا ىاذه 
انسمة انيوم يف رتي  عورع احلينة ادللالدة أصاب  االعامان  علاا ان لاوم راخلاعات ادلالمماة تانة  اب اة يف 

انيااااان و    باااااني انبحثاااااني انعاااااوع  ر رتيااااا  اوااااان   انعاااااوعية رادلؤتسااااانت انين و ياااااة , ر اااااو  ىاااااذا اناكن ااااا
ىو انيق  ادلبا  علاا االتاايواء انماحي  راناغوباة ادلعاهو  بنتااحننة أن غلاما  علاا كليهمان  راالةامن ي

عناااد  الماااص يف راحاااد  نهمااان , رال ااااحل أ اااو  ااار  رن ىاااذه اإلعااان ة دكاااون اال اظااانة أر اناوةااا  , أر 
, عاااإن ىاااذه انينعااادة  25نواجااا  إال باااو عهاااو راجااا    االضلااواف راندسااان  . رعمااابلً بينعااادة    ااان ال دااااا ا

 .26تكون الل ة راجبة 

أ او  ار ادلياوة انثنبامل أن أصا  انوجاوع إذل أىا  اخلاعة يف ان لاوم رادل انةف  رابعاً : أصل تحقيل  المنلا: :
ادلالمماة , راالعاماان  علااا أحكاان ها رتيااددواهتا سنباامل  ياوة عنااد األصااونيني يف حبااث حتييااق ادلناانط ,ر 

 . 27ق ادلننط ىو أن دثبمل احلكا  دةكو انعوع  نكر دبيا اننظو يف ت يني زللو   حتيي

                                                           
, 4, ج2363أخوجو  سلا يف صحيحو , كانب اندان   , بنب رجوب ا اثنل  ن ةننو اوعنً  رن  ن اكوه ,  ر   ندش اند ين بوةا  23
 . 1638ص
  وج  تنبق . إمسنعي  حسر حدينن ,  , 355 ؤتسة االجاهن  ررظيدة انسلقة اناعود ية , ص 24
م , ادلكابة 1998, ط  130ندوا د انديهية ر ن دا لق  ن  ر األحكنم اندوعية , صانب ل  , عبلء انددر بر انلحنم , انيواعد را 25

 ان مودة , بثرت , نبننن .
 . 357إمسنعي  حسر حدينن ,  ؤتسة االجاهن  ررظيدة انسلقة اناعود ية , ص 26
 . 12ص 5انعنط  , ادلواعينت يف أصول انعود ة , ج 27
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المبحللث الثالللث : مجللاالت إفللادل الفقيللل المللالي المعاصللر مللن العلللوم والخبللرات المتخصصللة فللي 
 المعرفتين القانونية واالقتصادية وضوابطها . 

مجلللاالت إفلللادل الفقيلللل الملللالي المعاصلللر ملللن العللللوم والخبلللرات المتخصصلللة فلللي  المطللللب األول :
 المعرفتين القانونية واالقتصادية 

إنت اندييااااو يف ادلساااااغدات ادلننيااااة ادل نصااااوة ػلااااانج إذل  سبلسااااة أ ااااوة نلوصااااول إذل احلكااااا انعااااوع   ىاااا : 
, ريف ىاااذه  ومللتالتالتصللورم معرفللة إمكللان الحصللول والوقللوتم ومللا يترتللب علللى الحكللم مللن آثللار 

االسللللتعانة بالمتخصصللللين فللللي العلللللوم األخللللر  كللللالعلوم االقتصللللادية األ ااااوة كلهاااان داااااقو اندييااااو إذل 
 . 28, رىذا  ن ةن مل بو ان ددد  ر اون   انديهية ر واكز اإلعانء والقانونية مثال

انديهااانء ةاااد  صلاااد كثاااثاً  ااار انبااانحثنيتصلللور المسلللللة تصلللوراً صلللحيحا وفهمهلللا فهملللا دقيقلللاً عدااا  رلااانل 
والحسللاا الجللار  العديللد مللن النللواال الماليللة المعاصللرل كالبطاقللات االئتمانيللة  اسللتعانوا فلللي تصللو ر

اإلجااواءات ر راألرةاق اناغنةدااة رصااكوك ادلعاانةكة  ركااذا تااندات انانميااة راالتاااثمنة سللندات المقارضللةو 
عياااو  ادلننةمااانت رادليااانرالت  بهصاااحنب اخلاااعة رانالماااص  ااار االةامااان دني رأىااا  انين و ياااة ادلاب اااة يف 

 .29انين ون 

 راالتاااا نن  ريف رلااانل إ كااانن رةاااوع انننلناااة رحتييهااان ػلاااانج انديياااو اننااانظو إذل ادلسااااغدات إذل االترتاااان 
مكلان تحصليل ملا وال بلد ملن معرفلة إ فال بلد  أن تكلون واقعلةميف انننلنة رانين ون بآةاء علمنء االةامن  

مسللائل الللربل اإللكترونللي ادلكلتاا  عااا  انواة ااة ادلبحوسااة , ر اار انااحل علااا تاابي  ادلثاانل  يريللد تحصلليلل
وضللمان حقللوم المصللنفات الفنيللة والمسلل ؤليات وأحكللام إجللراع العقللود بوسللائل االتصللال الحديثللة 

 .30المترتبة على المنتجات المعيبة وعقود الصيانة  ...إلخ

سنة رادلآالت  انب ةاد ترتتا  علاا احلكاا انعاوع  نلننلناة ادل يناة  هاا نلغنداة نلديياو حا  كمن أن تيددو اآل
كاااا اندايااان أر احلكاااا انعاااوع  اناااذي دننتااابهن, رةاااد دساااا ني انديهااانء بااانخلعاء  ااار أصاااحنب ان لاااوم  اااث  ػلح

                                                           
-536اناكن   ادل ويف بني ان لوم انعوعية راالةامن دة رأسوه يف عها اننوالل ادلننية ادل نصوة رحتييق انانمية , ص  ا ظو  يننانن ب نوان : 28

 , كلية أصول انددر , جن  ة األ ث عبد انين ة . 40, رللة ادل ينة , ان د   537
 دواج  ةواةات رلم  انديو اإلتبل   جبدة  , رللد  قبوع . 29
 رلم  انديو اإلتبل   جبدة  , رللد  قبوع .دواج  ةواةات  30
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حكلم تبيليا األملوال ولسليلها وكلاا انعوعية نايددو ىذه اآلسنة رادلآالت  ر ر انحل علا تبي  ادلثانل 
ربط األجور بتغير المستو  العام لألسعار فلي ضلوع األدللة حكم التسوي  الشبكي والهرمي ومسللة 

 .31الشرعية 
المطللللب الثلللاني : ضلللوابط إفلللادل الفقيلللل الملللالي المعاصلللر ملللن العللللوم والخبلللرات المتخصصلللة فلللي 

 .  32المعرفتين القانونية واالقتصادية 

لفقهللاع المعاصللرون ضللوابط لمفللادل مللن العلللوم والخبللرات المتخصصللة فللي المعللرفتين لقللد وضلل  ا
 القانونية واالقتصادية تمثلل فيما يلي :

ال دنبغاااا  أن تكااااون نللبااااث ادلالمااااص يف نلم وعااااة انين و يااااة راالةاماااان دة تاااالقة  ادااااو ة بنناعااااود   – 1
راالجاهن  , ت نة  تلقة اندييو ار تننعسهن أر حت   كنهنن , رأن تكاون إعان ة انديياو ادلانرل ادل نصاو  نهان 

يااق رانادسااث رانالااود  عياا  كنألخااذ  ناانى  ىااذه ادل اانةف يف رلاانل انبحااث راناوسنبلتااا نن  راالترتااان  
 . 33رإجواء ادلينة نت رادلبلحظنت راإلحمن ينت راالتابين نت راخلاينة ان يننت ....إخل 

االناازام بنألصاول انعاوعية رادلنقليانت ان يلياة يف انا ن   انسددد    عيو انواةا  االةامان ي داقلا   - 2
رةؤداااة ادلساااايب  راالعاااادال رانااااوالن يف رصاا  انواةااا  االةامااان ي ر عااادم اجلااازم  رانيقااا  يف توةاا  انناااان   

   .34 من ة انالي  ادلا د ة رادلانوعة رجتن  ادللنطو رادلزانق 
حبسااار   ااار ان لاااوم راخلاااعات ادلالمماااة يف ادل اااوعاني انين و ياااة راالةامااان دةاإلعااان ة انواااايدة  احياااقت – 3

بغيااة إغلان  ةباا   رانين و ياة راالةاماان دة راال سااغنم باني ادل ااوعاني انديهياة انوصا  ر ادلازج رانادنعاا  رانااآن 
إذل االتااادن ة راالتاااثمنة ادلااز رج  اار  رانياان و يون  ااويف بينهماان دساا ا  اار خبلنااو انديهاانء راالةاماان دون 

   قينت ان لمني خد ة دلملحة اإل سنن علا رعق  يمو  انعوع .

باالسللللتعانة بللللالعلوم الفقهيللللة آليللللات تطللللوير البحللللث الفقهللللي المللللالي المعاصللللر المبحللللث الرابلللل  : 
 واالقتصادية

                                                           
م . 2006,  2, اولد األرل ,  اة ابر اجلولي , ط 48-39, زلمد بر حسني اجليزا  , ص عيو اننوالل  ةاتة تهصيلية تقبييية  31

 . 31ر , ص ساغدات ان مو ر ظنىو اتكن   ادل ويف يف انا ن   انديه  ,أ . عبد اهلل انزبث عبد انوزترا ظو أدانً : 
 . 5عيو انواة  ,  نصو بر تليمنن ان مو , ص 32
 , إمسنعي  حسر حدينن ,   وج  تنبق . 364 ؤتسة االجاهن  ررظيدة انسلقة اناعود ية , ص 33
, االجاهن  رجتددد ادلنه   . را ظو  يننانن ب نوان : انديو اإلتبل   ادل نصو بني عمو ة 29عيو انواة  ,  نصو بر تليمنن ان مو , ص 34
  14-12ص
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ديمااد باقااودو انبحااث انديهاا  ادلاانرل ادل نصااو :  واكبااة تغااث أحااوال ادل اان بلت ادلننيااة نلناان  باغااث انز اانن 
رادلكنن راألحوال ران وف رادلملحة يف إطنة اناحوك    انز ر  دف اتانبنط أحكن هن يف حادر  أصاول 

 . 35ر بن ئ انعود ة 

 ة   قياااانت ان لااااوم االةامااان دة رانين و يااااة يف تقااااودو انبحااااث اندياااو ادلاااانرل ادل نصااااو  ؤتساااانتنن إن االتاااا ن
األعلياة , إاا انا ليمية ر واكز ن انبحثية ,ريف ظ  اناقوة اناكنونوج  احلنصا  يف رلانل انوةمناة أ او يف  نداة 

ماانةف , رعليااو ال بااد  اار أة  اان اننهااوال بنالةماان  اإلتاابل   , خنصااة يف رلاانل انعااوكنت راناه يناانت رادل
حتاااددث ان يااا  انديهااا  راألخاااذ بهتااابنب اناقاااودو رانايااادم رانوةااا    ااار خااابلل حتاااددث آنيااانت انبحاااث  
رتقودو ادلننى  راعامن  ادلينةبنت اناحليلية اننيددة  راالتايوا ية اإلحمن ية  رادلينة ة  راناغودبية  رتد يا  

راألطاااو ادلؤىلاااة ,رضاااورةة أن تنداااا  اندةاتااانت انديهياااة  انقنةااانت رادلاااواة  انبعاااودة  راتاااايقنب انكدااانءات
انعاااوعية علاااا بيياااة ان لاااوم انبحااااة اخلن  اااة  راناااحل بنتاااايقنب انكدااانءات رادلواىااا  ان لمياااة احملنتااابنتية 
رانودنضاااية رانبيدا وجياااة نبلطلاااواط يف أ عاااقة انبحاااث ان لمااا  انعاااوع  ,كمااان إن احلنجاااة  نتاااة إذل تنظااايا 

دن ااادة ان لمااانء رأعاااانء ىياااآت انوةنباااة انعاااوعية  إلطبلعهاااا علاااا  سااااغدات  رةات اناكاااودر ادلساااامو ن
اننظا ادلننية  رادلناوجنت ادلساحدسة  يف أعق تهطثىن  ر انوجهاة انعاوعية  رحباث إ كن ياة االتاادن ة  نهان 

   . 36 يف إ ننء اناغوبة ادلموعية اإلتبل ية

حبنجاة إذل سبلساة أ اوة: تقاودو علاوم ادلنانى   رتوتيا  يف رلانل ادل ان بلت ادلننياة إن تقودو انمننعة انديهية 
االتااااا ن ة بوتاااان   اإلدااااانح:  هن ر ادلوضااااوعنت انديهيااااة رإعاااان ة اننظااااو يف  ااااامون ادلاااان ة انديهيااااة راااااكل

 .37 كننوتوم اناوضيحية  اخلقوط انبين ية  اجلدارل  اخلوا   ر ثىن  يف بينن األحكنم انديهية
 لقد توصلل من خالل هاا البحث إلى النتائج ا:تية : خاتمة :

                                                           
, ةابقة ان ندل اإلتبل   , انسنة انثن ية , ان د   1ط ,  215صانديو اإلتبل   , آعنةو رتقوةه , حس  , عبن  حس  زلمد , 35

 ىا.1402ان ناو ,
, حبث  يدم إذل   ؤدتو ادلمنةف اإلتبل ية بني  12مويف , عبد انوحيا ان لم  , ص رة انبحث ان لم  يف رلنل اننهو  بنن م  ادل 36

 م.2009دو يو  3 ندو/  31ي بديب انواة  رادله ول   ا وة انعؤرن اإلتبل ية ران م  اخلث 
, ا ظو  يننانن ب نوان : انديو اإلتبل   ادل نصو بني عمو ة االجاهن  19  ندل جتددد ادلنه  انديه  ظلواج انعوكن  , وج  تنبق , ص 37
 . 14-12ددد ادلنه  , صرجت
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إن ا داااانح انبنحاااث يف عياااو ادل ااان بلت ادلننياااة ادل نصاااوة علاااا ادل اااوعاني انين و ياااة راالةامااان دة رأخاااذه  – 1
  قينهتااان  ااار حياااث انعاااك  رادلاااامون علاااا رجاااو االتاااا نن  راالترتاااان  , بغياااة انوصاااول إذل اناماااوة 

احيااق حبساار انوصاا  ر ادلاازج رانادنعاا  , د ااد عوداااة اااوعية رضااورةة راة يااة , تانمااحي  رانانزداا  انسااليا 
 . رانين و يةراالةامن دة  نةف انديهية راناآن  راال سغنم بني ادل 

االنااازام بنألصااول انعااوعية رادلنقلياانت داقلاا   رانياان و   انا ن اا  انسااددد  اا  عيااو انواةاا  االةاماان ي –2
ر عاااادم اجلااازم  رانيقااا  يف توةااا  انناااان   رةؤداااة ادلسااااايب   رانيااان و  االةامااان يان يلياااة يف رصااا  انواةااا  

 راالعادال راناوالن يف  من ة انالي  ادلا د ة رادلانوعة رجتن  ادللنطو رادلزانق .

إن احلنجاااة  نتاااة  يف ىاااذا ان ماااو  إذل صاااننعة انديياااو االةامااان ي رادلداااب ادلااانرل رادلماااويف اإلتااابل    –3
اناكن اا  ادل ااويف بااني ىااو اعاماان   نهغيااة راحملنتا  رادلواةاا  انعااوع  , رانقودااق األتاالا إذل  إعاادا  ىاوالء 

 .ادل نةف انديهية رانين و ية راالةامن دةا

ادلنرل ادل نصاو علاا أتان  اإلعان ة  ار ادل انةف انين و ياة  راالةامان دة إن أي تقودو نلبحث انديه   – 4
بنألخاااذ بهتااابنب اناقاااودو رانايااادم رانوةااا    ااار خااابلل حتاااددث آنيااانت انبحاااث  رتقاااودو ادلنااانى   وىاااون 

رتاااااوعث ادل لو اااااة راعامااااان  ادلينةبااااانت اناحليلياااااة اننيدداااااة  راالتاااااايوا ية اإلحمااااان ية  رادلينة اااااة  راناغودبياااااة  
راناغنةداااة راناه ينياااة راحملنتااابية بننييااانم ادلننياااة اناعاااود ية ر راالحاكااانك بندلؤتسااانت امااان دة رانين و ياااة االة

بااادرةات تكودنياااة عيهااان , بنإلضااانعة إنفاااا تبااا  اإلاااااواف انثبلسااا  علاااا انبحاااث ,  عاااوف عيهااا  ة يساااا  
 .ر عوعنن , ةن و  رآخو اةامن ي 

يف رلاانل إعاان ة انبحااث انديهاا  ادلاانرل ادل نصااو  اار   قياانت  إدبلء أعليااة نلبحااث ان لماا باا وأخيللراً أوصللي
 ااار خااابلل عياااد ادللاييااانت رانااادرةات انادةدبياااة رإ عااانء سلااانبو رعاااوق نلبحاااث رإصاااداة  ان لاااوم ادللالداااة ,

وآخلللر .يف اجلوا ااا  ادلا لياااة بنندياااو راإلعاااانء ادلااانرل رانوةنباااة انعاااوعية رانماااثعة اإلتااابل ية خنصاااة اوااابلت 
 هلل را العالمين. دعوانا أن الحمد

  

 

 


