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البحث الولخص 

 

 

ث الوحال فيدراست حالت ) الخصن لٌظام اإلسالهي القاًوى ًظرة عاهت على .2012 . اٌزي فطزٌب, فزٌوبداًً

لظن المبًْى الزجبري ولٍخ الشزٌؼخ هغ أحىبم الشزٌؼخ  .أطزّحخ .األطزّحخ  .(باالًجكارايا بارو باسار التجاريت هي

 .الوب جظزٍز الذوزْر فخز الذٌي :الوشزف .هبالًج إثزاٍُن هبله هْالًب جبهؼخ الذّلخ اإلطالهٍخ هي .اإلطالهٍخ

 

ة ًظام الخصن، والشريعت اإلسالهي: كلواث البحث

 

هفِْم الجٍغ ّالشزاء فً اإلطالم ُْ الجٍغ ّالشزاء الزً رجوغ هشاٌب ّفْائذ لِذا الوْضْع ػلى أطبص الالُْد 

ٌُبن طزق ػذٌذح للزأصٍز  .هشاٌب ُذا الجبئغ هب حصلْا ػلٍَ هي ووٍخ هجٍؼبد الظلغ .ّاألخالق ّاإلًظبًٍخ، ّالزْاسى

ٌُبن أّلبد ٌىْى للوشززٌي  .رزٌّج الخصن فً ًظبم الزظٌْكّاحذ هٌِن ٌظزخذم  .ػلى الوشززٌي لشزاء الجضبئغ

 .الظؼز الوزجؼً أدروذ أى الظلغ هغ هخفضخ، الظؼز الوجذئً لذ ساد فً ّلذ هجىز ّرله الظلغ لذٌِب ًْػٍخ ردٌئخ

 

 أجزٌذ ثحْس ُذٍ الذراطخ ثِذف هؼزفخ وٍف ٌوىي لٌظبم الخصن الزً رمْم ثِب الوحالد الزجبرٌخ هي ثبطبر ثبرّ

ثبالًجىبراٌب ّوٍفٍخ اإلطالهٍخ الوزاجؼخ المبًًٍْخ لٌظبم الخصن فً الوحالد الزجبرٌخ هي ثبطبر ثبرّ ثبالًجىبراٌب 

 

فً حٍي رن االًزِبء هي الجٍبًبد الزً  .لزحمٍك ُذٍ األُذاف، ّرظزخذم األثحبس ًِج ًْػً ًّْع هي الجحش الوٍذاًً

ثبطزخذام الوالحظخ، ّالومبثالد، ّالْصبئك ّالجٍبًبد الزؼذٌل، فحص ّررجذ رن جوؼِب فً شىل ثٍبًبد أّلٍخ ّصبًٌْخ 

 .ثؼٌبٌخ ّى هضل ثؼٍذا صن رحلٍلِب ثْاططخ ّصفً ًْػً

 

شزاء الظلغ : ُذٍ الٌزبئج رشٍز إلى أى ًظبم الخصن ٌٌطجك ػلى الوحالد الزجبرٌخ هي ثبطبر ثبرّ ثبالًجىبراٌب هب ٌلً

ثٍي " ارجبٍ"فً أّلبد هؼٌٍخ هضل ػٌذهب ػطلخ ّصلذ، ّلذهذ ػلى الظلغ ٌّجزي ػي الىوٍبد الىجٍزح الزً رجزي 

ّهمظوخ اإلطالهٍخ ًظزح ػبهخ ػلى المبًْى للمبًْى الخصن فً  .الوشززٌي ّثبلٌظز فً الوخشّى هي الظلغ المذٌوخ

الؼضْر  .الٍخ ثٍغ ّشزاءٌجْس ألًَ لذ رن الْفبء ثِب أروبى ّشزّط الرف: هخبسى ثبطبر ثبرّ ثبالًجىبراٌب إلى لظوٍي

ٌحظز ثظجت ّجْد شزط فً ارفبق ال ٌوىي الْفبء ثِب، ّّجْد فً الؼٌبصز  .ػلٍِب فً أي طٍزٍبّاى ّهحالد

ال رحمك هي  ًٌٌٍ هزجز .ًٌٌٍ اًِب ّجذد فً الخصن فً هزجزرذلض ّ اًجظً  الوحظْرح فً ثٍغ ّشزاء، ُّذا ُْ

رجبع الظلغ حزى ال ٌىْى ٌُبن خلل فً الوشززي، أوضز هي أي ّلذ ّ .جْدح الظلغ الزً رجبع هي لجل ًظبم الخصن

هضى ػلى أطؼبر الظلغ الزً ٌزمبضبُب لجل خصن لذ أصٍزد فً أػمبة طؼز الظْق هي ثضبئغ رؼزض هي لجل 

 .الخصن ُْ فً الْالغ الظؼز الؼبدي

 

 


