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 املقدمة

احلمد هلل رب العاامل  االالا ة االسا ل عناي نبحمناا عماد اعناي بلاه ا اببه امان  ابع   
 الدين  ،  أما بعد : إىل يول 

إن األ اايف ا املتعاياادين أن يقومااوا بتنفحماام ا لتناماااع الناداا ة عاان عقااو    ا تحمااارا  ان 
حاجااة إىل اذاااذ أا جاانام  لااا   عنااي ال اار  ، ال اان إذا امتنااح املتعاياادين أا أحااد   

نفحمم  نك عن التنفحمم ا  تحمارا ل لتنال فعنحم   أن ينج وا إىل الطرق االوسائيف ال زمة لت
 ا لتنال جاا عني املمتنح عند التنفحمم ، اذلك عن طريق القضام .

 ما ايد يتفق املتعايدين مقدما عني مقدار التعويض الما يستبقه الدائن ا حالة عدل 
 نفحماام املاادين  لتنامااه ، أا عنااد ن اارذ ا  نفحماام ذلااك ا لتاانال ا املوعااد ا ااد  ، ا ااما 

اع ابنااو  العقااد املااال باا  املتعاياادين ، أا يااد ي ااون ا ا  فاااق يااد يومااح ماامن فقاار 
ا فاق  حق عني العقد ايسمي  ما ا  فاق )ابل ر  النائي( ايسمي أيضا )ابلتعاويض 
ا  فاااايي( ا اااو   يتالاااور إ  ابلنسااابة لا ااا   اب لتنامااااع الااا   ن ااا  عااان التالااار  

 السنيب ا إطار العقد .

ي يعااد اسااحمنة إجبااار شااري مباداار حلماايف املتعاياادين عنااي اماان  نااا ، فاارن ال اار  النائاا  
التنفحمم العحمين ، امن مث نستطحمح القاو  أن ااعاة مان العنماام جعايف ملبادأ سانطان ا را ة 
 ارا ا إجباااار املفاااالط لن ااار  عناااي التنفحمااام العحماااين ل لتااانال اذلاااك مااان  ااا   الااادار 

يمهحمة  ما املومو  أر ع أن أب  ا  فايي الما يؤ يه ال ر  النائي ا  نفحمم العقد. األ
ح ااا  ال ااار  احلنحماااط ا  اااما اياااا  فجعنااات تعاااي  ا اااا ابألح اااال املتعنقاااة ابل ااار  

 النائي  مستعحمنة ابهلل  عاىل افق التالحمة :

 املقدمة: ا  تميف عني أيمهحمة املومو   

التم حمااد اي ااتميف عنااي: التعريااط ابلقااراغ املالحمااة لوااة اا ااط حاض ام ااراعحمة القااراغ 
 املالحمة.
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 املببث األا : ال ر  النائي ا القراغ املالحمة.

 املببث العاين : األح ال املتعنقة بورامة ن ري الوفام ا القراغ املالحمة.

 املببث العالث: حو  إس محمة مقرتحة مل  نة املماطنة ابلقراغ املالحمة املستبقة.

 اخلامتة، ا  تميف عني نتائج الببث

 التم حمد

 راغ املالحمة لوة اا ط حاض التعريط ابلق

  عريط القرغ ا النوة:

 .(3)، ااعه يُاُراغ(2)ا النوة: مالدر يَرغ ال يم يقِرمه (1)القَرغ

 اأ يف القرغ ا النوة: القطح.

: "القااا  االاارام االضااا  أ اايف  اابحم ، ا ااو يااد  عنااي (4)جااام ا معجاا  مقااايحمة النوااة
ا  عطحماه ا نساان مان مالاك لُتقضااذ، القطح، يقا : يرمت ال يم ابملقراغ. االَقرغ: م

 اك نه ديم يد يطعته من مالك".  ا.

 : "اأ يف الَقْرغ ا النوة: القطح" ا.  ا.(5)اجام ا لسان العرب

 : "يَاَرمه يقِرمه يرماض: َيَطعه،  ما  و األ يف فحمه" ا.  ا.(1)اجام ا اتج العراس

                                 
(، خمتااار الالاابا  2/71( بفاات  القااا ، اكساار ا لوااة فحمااه، ح ا ااا النسااائي. ينواار: الالاابا  لنجااو را )1)

(، القااموس 7/216(، لساان العارب  بان منواور )193نناواا )ص(، حتريار ألفااا التنبحماه ل466لنرازا )ص
 (. 840ا حمط لنفرياز باب ا )ص

 (. 7/216(، لسان العرب  بن منوور )2/71( ينور: الالبا  لنجو را )2)
 (. 7/216( ينور: لسان العرب  بن منوور )3)
 (. 5/71(  بن فارس )4)
 (. 216(  بن منوور )5)
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  عريط القرغ ا ا  ط  :

 عريفاع متعد ة، خمتنفة األلفاا عني النبو اآليت:لقد عّر  الفق ام القرَغ بت

 : "عقد خمالوص ير  عني  فح ما  معني آل ر لري  معنه" ا.  ا.(2)جام ا  نوير األبالار

ا ما التعريط يحّمد القرغ بدفح املا  املعني، ا و مبين عناي رأا احلنفحماة ا عادل  ابة 
 .(3)د ايرغ املعنحّماع اح –عند    –يرغ القحممحماع، اإمنا يال  

: "إعطام متمو  ا عوغ مماثيف ا المماة، لنفاح املعطَاي فقاط" (4)اجام ا ال ر  الالوري
 ا.  ا.

 .(5)ايوله: "لنفح املعَطي فقط: أ رج نفح املعِطي فقط، أا نفع ما معاض 

 : "متنحمك ال يم بر  بدله" ا.  ا.(6)ا ا هناية ا تاج

ألن بااد  القاارغ يااد ي ااون معنحماااض، ايااد ؛ (7)ايولااه: بدلااه: أاىل ماان يااو  بعضاا   "معنااه"
 .(8)ي ون شري ذلك

 : " فح ما  إرفاياض ملن ينتفح به اير  بدله" ا.  ا.(9)اجام ا ا ينا 

                                                                             
  (.19/13( لننبحمدا )1)
 (. 6/236( لنتمراتدي )2)
 (. 4/171(، ار  ا تار  بن عابدين )9/395( ينور: بدائح الالنائح لن اساين )3)
 (. 3/302( لندر ير )4)
 (. 14( أح ال القرغ ا الفقه ا س مي لنععمان )ص5)
 (. 4/219( لنرمني )6)
 (. 231( كما جام ذلك ا  عريط املنحمبارا ا فت  املع  )ص7)
 (. 29ينور: املنفعة ا القرغ لنعمراين )ص (8)
 (. 2/298(، ك ا  القنا  )5/123(، اينور: ا نالا  لنمر ااا )2/146( لنبجااا )9)
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امما سبق نعر   ا فاق الفق ام ا حقحمقة القارغ، اا  ات   إمناا كاان ا بعاض داراطه 
ن حقحمقة املعّر ،   اأح امه ال  أ  ن ا بعض   ا التعريط، االورغ من التعريط: بحما

 .(1)دراطه اأح امه

 االتعريط املفتار   و:

 " فح املا  بر  بدله"

ياااو": "فااادفح"  اااو أاىل مااان ياااو  بعضااا  : "متنحماااك"، فااارن حقحمقاااة القااارغ  فاااح املاااا ، 
 اابلدفح حياليف التمنحمك.

يااو": "مااا "  ااو أاىل ماان يااو  بعضاا  : "داايم"؛ ألن التعبااري ابملااا  أاماا  ا الد لااة 
 قرغ.عني ال

يو": "بر  بدله" خيرج العارية ااهلبة؛ فرنه ا العارية ير  املستعري العا  املعاارة نفسا ا،   
 بدهلا.

 اأما اهلبة، فرن املو وب   ير  لنوا ب دحم اض.

ايااو": "بدلااه" أاىل ماان يااو  بعضاا   "معنااه"؛ ألن البااد  يااد ي ااون معنحماااض، ايااد ي ااون 
 يحممحماض.

 م راعحمة القراغ املالحمة:

لقرغ مناداب إلحماه ا حاق املقارغ، امباا  ا حاق املقارتغ إذا عنا  مان نفساه الوفاام، ا
 .(2)الحمة من املس لة امل را ة

 فالقرغ م را ، ااأل يف ا م راعحمته، ال تاب االسنة اا اا  ااملعقو .

                                 
 (. 1/394(، احادحمة العطار )1/149( ينور: التببري در  التبرير لنمر ااا )1)
 ااااااج الطاااااالب  لنناااااواا (، من3/223(، حاداااااحمة الدساااااويي )4/170( ينوااااار: ر  ا تاااااار  بااااان عابااااادين )2)

 (. 355 – 6/354(، الراغ املربح لنب ويت )6/429(، املوين  بن يدامة )47)ص
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 أا ض: من القربن ال رمي:

حمة القاارغ، ار ع بايع عاادة ا أكعاار ماان مااوطن ا القااربن ال اارمي،  ااد  عنااي م ااراع
 من ا ما يني:

يااو  ت  عاااىل: ذماان ذا الااما يقاارغ ت يرماااض حسااناض فحمضاااعفه لااه أمااعافاض   -1
 .(1)كعرية ات يقبض ايبسط اإلحمه  رجعون﴾

 اجه الد لة:

أن ت  عاااىل داابه األعمااا  الالاااحلة اا نفاااق ا ساابحميف ت، ابملااا  املقاارغ، اداابه الاانام 
، ام اراعحمة امل ابه  اد  عناي م اراعحمة امل ابه باه، (2)املضاعط عني ذلك ببد  القرغ

 .(3)ا و القرغ

يااااو  ت  عاااااىل: ذاي أي ااااا الاااامين بمنااااوا إذا  ااااداينت  باااادين إىل أجاااايف مساااامي  -2
 (4)فاكتبوذ﴾

 اجه الد لة:

، (5)-رماي ت عن ماا  –أن  مذ اآلية اإن ننلت ا السن   ا ة، كما ياله ابان عبااس 
؛ ألن القارغ سابب مان (1)، االقارغ مان املادايناع(6)ناة إااعااض إ  أهنا عاماة ا كايف مداي

 .(2)أسباب الدين

                                 
 (. 245( سورة البقرة، اآلية )1)
 (. 120( ا دارة إىل ا جياز لنعن بن عبد الس ل )ص2)
 (، بتالر  يسري. 35( املنفعة ا القرغ لنعمراين )ص3)
 (. 282( سورة البقرة، اآلية )4)

 
 (. 3/377( الامح ألح ال القربن لنقرطيب )5)
 ( املرجح السابق. 6)
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 اثنحماض: من السنة:

ار ع عدة أحا يث، من ا ما  و  اص ا   لته عني فضيف القرغ، امن اا ماا  او عاال 
ا   لته عني فضيف املعاانة، ا فريج كربة املسن ، ايد يف ا ذلك القرغ، الا   يطاو  

عناااي ذكااار بعاااض األحا ياااث اخلا اااة ا فضااايف القااارغ؛ ألهناااا   فاااي ا املقاااال س يتالااار 
 الد لة عني م راعحمته، امن  نك األحا يث ما يني:

عن أيب رافح رماي ت عناه أن رساو  ت  اني ت عنحماه اسان  استسانط رجا ض  -1
، فقااِدمت عنحمااه إباايف ماان إباايف الالاادية، فاا مر أاب رافااح أن يقضااي الرجاايف (3)ب ااراض 

، فقاا   اني (4)حمه أبو رافاح، فقاا : أ أجاد فحم اا إ   حمااراض رابعحمااض بْ رذ، فرجح إل
 .(5)ت عنحمه اسن : "أعطه إايذ، إن  حمار الناس أحسن   يضام"

 اجه الد لة:

   احلديث عني فعيف النيب  اني ت عنحماه اسان  ل يارتاغ، ا اما ياد  عناي م اراعحمة 
 القرغ.

 اني ت عنحماه  –ياا  رساو  ت يا :  –رمي ت عنه  -عن الاام بن عازب  -2
، كان له معيف عتاق (7)لنب أا َاِرق أا أ دى زياياض  (6): "من من  منحمبة-اسن  

                                                                             
 (. 3/116( جامح البحمان عن ناييف با القربن لنطاا )1)
 (. 60( نورية القرغ ألمحد احلاج )ص2)
 (. 2/149( الَب ر:  ي الفىت من ا بيف، ينور: الن اية ا شريب احلديث ااألثر  بن األثري )3)
باايف إذا اساات ميف ساات ساان  ا  اايف ا السااابعة، ينواار: داار  النااواا عنااي  اابحم  مساان  ( ا ااي  ااوار ا 4)
(11/51 .) 
، 3/12249( أ رجااه مساان  ا  اابحمبه، كتاااب املساااياع، ابب ماان استساانط دااحم اض فقضااي  ااريا منااه )5)

 [. 1600حديث ري  ]
 (. 235نبة الطنبة لننسفي )ص( املنحمبة: ما يُعطي لحمتناا  منه، كالعمر االننب، احنويمها، مث ير  األ يف، ط6)
 (. 2/306( النياق: الطريق. ينور: الن اية ا شريب احلديث ااألثر  بن األثري )7)
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 .(1)ريبة"

 اجه الد لة:

 (2)أن املنحمبة نيت مبعىن القرغ، فحمعطحمه لحمنتفح ابلننب أا الدر  ، مث ير  ا

ني ت عنحماه يا : يا  رسو  ت  ا –رمي ت عنه  –عن عبد ت بن مسعو   -3
 .(3)اسن : "ما من مسن  يُقرغ مسنماض يرماض مر  ، إ  كان كالديت ا مرة"

 اجه الد لة:

  لة احلديث ظا رة عني م راعحمة القرغ؛ ملا ذُكر فحمه من الفضيف االعاواب ملان أيارغ 
 مسنماض مر  .

 اثلعاض: من ا اا :

 .(4)انعقد ا اا  عني م راعحمة القرغ اجوازذ

 : "أاح املسنمون عني جواز القرغ" ا.  ا.(5)املوينجام ا 

                                 
(، حااااديث ريااااا  4/340( أ رجااااه الرتمااااما ا جامعاااااه، كتاااااب الااااا االالااااانة، ابب مااااا جااااام ا املنباااااة )1)
ا حتقحمقااه مل اا اة  [، ايااا : " ااما حااديث حساان  اابحم  شريااب" ا.  ااا. ا ااب  احلااديث األلباااين1957]

 (. 1/432املالابحم  لنتاينا )
 (. 4/364(، اينور: الن اية ا شريب احلديث ااألثر  بن األثري )7/64( حتفة األحوذا لنمباركفورا )2)
(، يااااا  2/60[ )2455( أ رجااااه اباااان ماجااااة ا سااااننه، كتاااااب األح ااااال، ابب القاااارغ، حااااديث رياااا  ]3)

" ما إسنا  معحمط" ا.  ا. احسنه األلباين ا معحمط سنن ابن ماجة  (:3/69البو ريا ا مالبا  النجاجة )
 (، فقا : "معحمط، إ  املرفو  منه فبسن" ا.  ا. 188)ص

(، ااباان املنااامر ا ا ااااا  3/241( امماان نقااايف ا اااا  عناااي ذلااك، القااارطيب ا الاااامح ألح ااال القاااربن )4)
(، االب اااويت ا  4/204ابااان مفنااا  ا املباااد  ) (، ابر اااان الااادين6/429(، اابااان يداماااة ا املواااين )2/55)

 (. 5/259(، اال وكاين ا نحميف األاطار )3/298ك ا  القنا  )
 (. 6/429(  بن يدامة )5)
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: "أاااااح أ اااايف العناااا  عنااااي أن اسااااتقراغ الااااد نري (1)اجااااام ا الااااامح ألح ااااال القااااربن
االدرا  ، ااحلنطة، اال عري، االتمر، االنبحمب، اكيف ما له معيف مان ساائر األطعماة جاائن" 

 ا.  ا.

ث اعمومااع األ لاة القاماحمة بفضايف : "اا فضحمنة القرغ أحا يا(2)اجام ا نحميف األاطار
 املعاانة،. .  ا      ب  املسنم  ا م راعحمته" ا.  ا.

مث إن  عامايف املساانم  بااه مان ع ااد الالاابابة رماي ت عاان   إىل يومنااا  اما، باادان ن ااري 
 .(3)عنحم   من أحد، إااٌ  من   عني جوازذ ام راعحمته

 رابعاض: من املعقو :

 .(4)املسن ، ايضامض حلاجته، اعو ض له، ف ان م راعاض  أن ا القرغ  فرجياض عن -1

 .(5)أن ا القرغ احلسن  و ض لنمسن ، امحاية له من الويو  ا القرغ الربوا -2

أن من يتعفط عن الالدياع، جياد ا القارغ طريقااض لقضاام حاجتاه، مث ر  بدلاه  -3
 .(6)بعد ذلك

                                 
 (. 3/241( لنقرطيب )1)
 (. 5/259( لن وكاين )2)
(، أح ااااال القاااارغ ا الفقااااه ا ساااا مي لنماااادر  20( أح ااااال القاااارغ ا الفقااااه ا ساااا مي لنععمااااان )ص3)

 (. 90)ص
 (. 6/430( ينور: املوين  بن يدامة )4)
 (. 39( املنفعة ا القرغ لنعمراين )ص5)
 ( ينور: املرجح السابق. 6)
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 املببث األا  : ال ر  النائي ا القراغ املالحمة

 ط ال ر  النائي: عري

ذكر الدكتور عبد الرزاق السن ورا  عريط ال ر  النائي، اسبب  سمحمته بملك فقاا : 
)حياد  كعاارياض أن الاادائن ااملادين   يرتكااان  قاادير التعااويض إىل القاماي كمااا  ااو األ اايف، 
بيف يعمدان إىل ا  فاق مقادماض عناي  قادير  اما التعاويض، فحمتفقاان عناي مقادار التعاويض 

يساتبقه الادائن إذا أ يقا  املادين ابلتناماه ا اما  او التعاويض عان عادل التنفحمام أا الما 
عني مقدار التعويض الاما يساتبقه الادائن إذا ن ار املادين ا  نفحمام التناماه، ا اما  او 
التعويض عن الت  ري.  ما ا  فااق مقادماض عناي التعاويض يسامي ابل ار  النائاي، ا اي 

عااا ة ك اار  ِمااْمن داارا  العقااد األ ااني الااما يسااتبق ابل اار  النائااي ألنااه يومااح 
 التعويض عني أساسه( ا ا.

اا املوسوعة العربحمة املحمسرة ما ناله: ))در  جنائي((: ا فاق يقدر فحمه املتعايادان سانفاض 
 .(1)التعويض الما يستبقه الدئن إذا أ ينفم املدين التنامه أا إذا ن ر ا  نفحممذ. ا.  ا

  ور خمتنفة:ال ر  النائي من 

ال ر  النائي اإن كان يعين ادرتا  التعويض عن الضرر ال حاق ا طريقاة  نفحمام العقاد 
إ  أن له  اوراض خمتنفاة اب ات   العقاو  اا لتنامااع، اياد أداار الادكتور عباد الارزاق  –

السااان ورا إىل دااايم مااان  ااامذ الالاااور فقاااا : ))ااألمعناااة عناااي ال ااار  النائاااي كعااارية 
  املقاالة يد  تضمن درطاض جنائحماض يننل املقاا  بدفح مبنغ معا  عان كايف امتنوعة: ف را 

يول أا عان كايف أسابو  أا عان كايف مادة أ ارى مان الانمن يتا  ر فحم اا املقااا  عان  سانحم  
العميف املع و  إلحمه إجنازذ، ا ئبة املالنح يد  تضمن دراطاض جنائحماة  قتضاي مالا  مباالغ 

 .(2)ا     ابلتناما ه املفتنفةمعحمنة من أجرة العاميف جنام له عني 

                                 
 [. 477فقرة ] 851( الوسحمط القس  العاين، نورية ا لتنال 1)
 [. 477فقرة ] 852( الوسحمط، القس  العاين، نورية ا لتنال 2)
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ايا  ا احلاداحمة ا الالافبة نفسا ا ماا نالاه: )) اما ااأل ايف ا ال ار  النائاي  او أن 
ي ون  قديراض مقدماض لنتعويض كما أسنفنا، ال ن يد يستعمنه املتعايدان ألشراغ أ ارى: 

 اون ال ار  من ذلك أن يتفقا عناي مبناغ كباري ينياد كعارياض عناي الضارر الاما يتويعاناه فحم
النائااي مبعابااة  ديااد مااا"، ايااد يتفقااان عنااي مبنااغ  ااوري يقاايف كعاارياض عاان الضاارر املتويااح 
فحم ون ال ر  النائي مبعابة إعفاام أا ذفحماط مان املساؤالحمة. . . اياد ي اون الوارغ مان 
ال ر  النائي نكحمد التنال املتع د عن الوري بتبديد مبنغ التعويض الما ي ون مسؤا ض 

 ا أ يق  تميف الوري عني التع د.عنه إذ

ايد يومح در  جنائي ا ا درتا  ملالنبة الواري لتقادير التعاويض املساتبق لنم ارت  
ا حالاااة إ ااا   املتع اااد ابلتناماااه حناااو املنتفاااح، فحممعااايف ال ااار  النائاااي ا  ااامذ احلالاااة 

 املالنبة املا ية لنم رت  ا ادرتاطه ملالنبة الوري((. ا.  ا.

املنايالاااع ااملنايااداع السااعو ا مااا نالااه: ))إذا ن اار املقاااا  عاان إمتااال اجااام ا نوااال 
العماايف ا ساانحممه كااام ض ا املواعحمااد ا ااد ة اأ  اار النجنااة  اااحبة املقاالااة  اعحماااض لساابب 
العميف منه  وياح عنحماه شراماة عان املادة الا  يتا  ر فحم اا إكماا  العمايف بعاد املحمعاا  ا اد  

املؤيااات  ان حاجااة إىل أا  نبحماااه لنمقااااا  اي اااون  ويحماااح  لنتساانحم  إىل أن يااات  ا سااات ل
% عان األسابو  العااين، 5، 1% عان األسابو  األا ، 1الورامة عني املقاا  كما يني: 

% عن أية مدة  نياد 3% عما زا  عن ث ثة أسابحمح، 5، 2% عن األسبو  العالث، 2
 .(1)عني أربعة أسابحمح((ا.  ا

 ح   ال ر  النائي:

عا اارين ال اار  النائااي ا القااراغ املالحمااة ااحااتج  ااؤ م ايحماانان لورامااة أاب  بعااض امل
ن ااري افااام القاارغ أا الاادين مب ااراعحمة ال اار  النائااي االُعربااون، اأن ا كاا  املساا لت  

                                 
 (. 107( نوال املنايالاع )ص1)
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ماامان منفعااة مونونااة الوجااو  شااري عققااة، امااح  ااما فقااد اعتااا الضاامان لتنااك املنفعااة 
ا اداارُتطت الورامااة أا التعااويض عاان املماطنااة. . . املونونااة ا كنحم مااا، اكااملك احلااا  إذ

يضاا  إىل  اما: أن العرباون مقاباايف  فويات فارص بحمااح السانعة باعمن أعنااي مان  ان بحمع ااا 
 .(1)املعنق عني امل رتا اا تَميف عداله عنه. . .

 نويش إبجابت :

راعحمة ا جاباااة األاىل: إبطاااا  إحلااااق الوراماااة ابل ااار  النائاااي امل ااارا : إن القاااو  مب ااا
ال ر  النائي،   يننل منه القو  بالبة كيف در  جنائي،   يننل منه القو  بالبة كيف 
داار  جنائااي خيااالط النالااوص ال اارعحمة، ا  دااك أن الورامااة الاا  حناان بالااد  ا ذااالط 

 نالوص ال رعحمة؛ ألهنا من راب النسحم ة ا رل الما كان يتعاميف به أ يف الا نحمة.

دين أا كنحم ماا هلامذ الوراماة االرماي الاا،   ينقن اا مان  ائارة كما أن ادرتا  أحد املتعاي
احلاارال ا وااور إىل  ائاارة احلاا   املبااا ؛ اذلااك حلااديث: "املساانمون عنااي دااراط  ، إ  

. القااد شاادا ماان القواعااد الفق حمااة يااوهل : )ال اار  (2)داارطاض حاارل حاا  ض، أا أحاايف حراماااض"
 (3)الباطيف إذا در  ا العقد أ جين الوفام به(

ا جابة العانحمة: ا ت   الورامة عن الُعربون حىت عند مان أابحاه: إن موماو  العرباون   
 يالن  أساساض ملومو  الورامة لسبب :

                                 
، 133، ا127، 126[ )ص14(، االعاد  ]68[ )ص2نور: جمنة ايماح الفق اي ا سا مي، العاد  ]( ا1)
 (. 41(، اجمنة  راساع ايتالا ية إس محمة )ص135ا
(، كتاب ا جارة، ابب أجر السمسارة، اأ رجاه الرتماما 176( أ رج البفارا أاله ا  بحمبه معنقاض )ص2)

مااا ذكاار عاان رسااو  ت  ااني ت عنحمااه اساان  ا الالاان  باا  (، كتاااب األح ااال، ابب 1787الااما النفاا  )ص
(، كتااب القضاام، ابب ا الالاان ، 1489النااس، اياا :  اما حااديث حسان  ابحم ، اأ رجاه أبااو  اا  )ص

 (. 7/249االبحم قي ا السنن ال اى )
 (. 20/234(، اانور: ا ستمكار )4/25( زا  املعا  )3)
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السبب األا : العربون شري جائن أ  ض عند ا ور الفق ام، فقد منعاه احلنفحماة ااملال حماة، 
باااون، املاااا فحماااه مااان الوااارر اال اااافعحمة؛ لن اااي النااايب  اااني ت عنحماااه اسااان  عااان بحماااح العر 

: اإمنا  ار الم اور إىل -رمحه ت  –ااملفاطرة، اأكيف املا  بوري عوغ، يا  ابن ردد 
منعه ألنه من ابب الورر ااملفاطرة، اأكيف املا  بوري عاوغ، اأجاازذ احلنابناة آلاثر رايات 

 .(1)ا ذلك

عان الوراماة مان  –بناة عناي القاو  مب اراعحمته عناد احلنا –السبب العاين: خيتنط العربون 
 اج   منبوظ  ظا رين:

الوجااه األا : أن امل اارتا  ااو الااما يُناانِل نفسااه شالباااض ابلعربااون ايتناااز  عنااه لنبااائح إن 
ذنااط عاان إمتااال الالاافقة، أمااا ا الورامااة فالبااائح )الاادائن( شالباااض  ااو الااما يُناانل امل اارتا 

لورامااة، ا  دااك أن  ااما الفاارق ُمااؤثّر، )املاادين( الااا، الااو  ُااِرو املاادين اداا نه ملااا التاانل اب
ايو ر  ما ا موم  عريط العنمام لنعربون ايوهل : ) و: أن ي ارتا داحم اض ايعطاي الباائح 

، ا اما عناد (2) ريمهاض أا  را  ، ايقو : إن مت البحمح بحمننا ف و الاعمن، اإ  ف او  باة لاك(
 ن راب الا نحمة.ايحمنين لحمة أك ض لنما  ابلباطيف، م   الورامة ال   ي م

الوجه العااين: أن أسااس العرباون عقاد يبام  فحماه الباائح سانعة، ايبام  فحماه امل ارتا نقاداض، 
ف ااو بحمااح عاا  باادين، لااحمة فحمااه عااوغ زائااد عنااي أ اايف الاادين مقاباايف نجحماايف الوفااام، أمااا 
العقد الما فحمه الورامة، ف و: بم  ع  أا  ين بادين فحماه زاي ة  الحماة عان عاوغ مقابايف 

وفام، ا ما  و الراب الاما حرماه ت  عااىل، اهناي عناه ابذن املتعاامن  باه تارب نجحميف ال
 .(3)منه امن رسوله، فقا : ذفرن أ  فعنوا الن  فعنوا ف ذنوا ترب من ت ارسوله﴾

                                 
(، املوااين 2/39( امااا بعااد ا، اموااين ا تاااج )1/13انواار: املبسااو  )(، ا 3/313( انواار: بدايااة ايت ااد )1)
أ لااة احلنابنااة، ارّجاا  يااو  ا (، يااو  5/153ا نحماايف األاطااار ) –رمحااه ت  –(، امااعط ال ااوكاين 6/331)

 اأ لة الم ور. 
 (. 9/335( ايمو  )2)
 (. 279( سورة البقرة، اآلية )3)
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 املببث العاين : األح ال املتعنقة بورامة ن ري الوفام ا القراغ املالحمة

قرغ أا الادين جنئحماة مان جنئحمااع راب الا نحماة ا ارل،   دك ا أن شرامة ن ري افام ال
حماات الااما ا ساا ، أا  -كمااا سحمتضاا  يريبااا ا مومااعه   -املعاارا  بااراب النسااحم ة  سااوام  ُِّ

ابس  التعاويض عان أمارار ن اري سادا  القارغ ا موعادذ، أا ابسا  العقوباة املالحماة عناي 
 ن ري افام القرغ املستبق، أا ابس   عويض الرتحمة!!.

اسوام كانت م راطة ا العقد أا موعو ا الا أا مف ومة ابلعر ، أا م  وذة من املوسار 
  ان املعسر، أا  ر َّبت عني يراغ است  كحمة أا إنتاجحمة استعمارية! !.

كماا   -ف مذ التسمحماع االرت حمباع   َ الرُِف ا عن أ ان ا احقحمقت اا، إذ العااة ا العقاو  
ملعاين،   لأللفاا ااملباين، ف يف زاي ة من  ما النو  عني لنمقا د اا -يقو  أ يف العن  

أ ايف القارغ أا الادين  عتاا مان الاراب ا ارل إااعاا، كماا  او احلاا  فاحممن ي ارب اخلماار 
ايساامحم ا بواااري ا  اااا، ف اااي   حتااايف لاااه، ا  ينفعاااه ذلاااك عناااد ت  عااااىل. اا ماااوم  اااما 

ملم بحماة ا مومااو  شراماة ن ااري التم حماد سااحم ون احلاديث ا: عاارغ النالاوص الفق حمااة ا
 لبحمان أهنا من راب النسحم ة ا رل: افام القرغ أا الدين

   ااا   بااا  الفق اااام ا أن ادااارتا  الاااناي ة ا باااد  القااارغ أا ا حناااوذ مااان الديااااون 
املؤجنااة الواجبااة ا الممااة   جياااوز، اأن  اامذ الااناي ة  ُعااد  مااان يبحماايف الااراب، سااوام كانااات 

أكعاار ممااا أ اام ماان جنسااه، أا أبن ينياادذ  -مااع   -در، أبن يَاار َّ املقاارتغ الااناي ة فاااي القاا
 ديااة ماان مااا  ب اار، أا كاناات الااناي ة ا الالاافة، أبن ياار  أجااو  ممااا أ اام. فاارن كاناات 
الناي ة عند الوفام من شري ادرتا  سابق، اأعطا ا املقرتغ أا املدين طحمِّبة الا نفسه، ف  

 .(1)أبس ا ذلك

                                 
 2(، كفاياااة الطالاااب الااارابين احاداااحمة العاااداا )202/ 3اهلندياااة ) (، الفتاااااى395/ 7بااادائح الالااانائح ) (1)
 (. 439 – 438/  6(، املوين )227/  2(، منت ي ا را اع )142/ 2(، أسىن املطالب )133/
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 - اني ت عنحماه اسان   -ياا : "كاان " عناي النايب  -رماي ت عنااه  - ملا رااذ جاابر
 .(1) ين، فقضاين ازا ين. . "

: )  نكناوا الاراب، أا النائاد ا القارغ االَساَنط -رمحاه ت  -يا  ابن اهلماال 
امناه:  … عني املدفو ، االنائد ا بحمح األموا  الربوياة عناد بحماح بعضا ا  نساه

. أا: حارل أن يانا  ا القارغ االَساَنط عناي (2) اْلبَاحْمَح َاَحرََّل الارِّاَب﴾ذَاَأَحيفَّ اللُّ 
 .(3)القدر املدفو (

، باايف إنااه رمحااه ت (4): )الااديون  قضااي أبمعاهلااا(- رمحااه ت -ايااا  السر سااي 
اعتمد  مذ العبارة، اأحاَ  إلحم ا، اكرَّر ا ا عدة موامح من كتابه، حىت  ارع 

 .(5)قاعدة الفق حمةأدبه ما   ون ابل

 .(6): "يتع  أن ي ون الواجب ا القرغ ر  املعيف- رمحه ت -ايا  ال اساين 

: )كيف ديم أعطحمَته إلاي أجيف، فر  إلحماك معناه - رمحه ت -ايا  ا مال مالك 
 . أا: إذا كان م رَتطا ا العقد.(7)ازاي ة ف و راب(

اب الا نحماة ا الاديون، أن ي اون : )اكاان ر -رمحاه ت  -الاد   -ايا  ابن رداد 
لنرجيف عني الرجيف الدين، فرذا حيفَّ يا  له: أ قضي أل ُ ريب؟ فارن يضااذ أ امذ، 

 .(1)(ف نن  ت ا ذلك ما أنن . .. اإ  زا  ا احلق، ازا ذ ا األجيف،

                                 
(، كتاااب الالاا ة، ابب الالاا ة إذا ياادل ماان ساافر، ا اابحم  مساان ، االنفاا  لااه 38(  اابحم  البفااارا )ص1)

 استبباب حتحمة املسجد بركعت .  (، كتاب   ة املسافرين، ابب790)ص
 (. 275( سورة البقرة، اآلية )2)
 (. 5/274( فت  القدير )3)
 (. 18/32( املبسو  )4)
 (. 30/150، ا18/105، ا 2/21( انور: املبسو  )5)
 (. 7/395( بدائح الالنائح )6)
 (. 4/25( املدانة )7)
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جر  منفعاة، ك ار  يضااِم عفان   القرغ ا : )َحُرل-رمحه ت  -ايا  الدسويي 
 .(2)بساأ(

: )إذا حاايفَّ الاادين اطولااب املاادين باارأس - رمحااه ت -يااا  الففاار الاارازا ا 
املااا  فناا  يااِط، فاانا  الاادائن ا احلااق ااألجاايف، ف ااما  ااو الااراب الااما كااانوا 

 .(3)يتعامنون به ا الا نحمة(

: )اراب النسحم ة  او الاما كاان م ا ورا - رمحه ت -يا  ابن حجر اهلحمتمي  -1
ن   كان يدفح ماله لوريذ إىل أجايف، عناي أن ذ ام ا الا نحمة؛ ألن الواحد م

منه كيف د ر يدرا معحمنا، ارأس املا  ابق تاله، فارذا حايفَّ طالبَاه بارأس مالاه، 
، االوااا ر ماان كاا ل اباان (4)احلااق ااألجاايف(  فاارذا  عاامر عنحمااه األ ام زا  فاااي

: أن ا  اااما الاااراب  اااور   ا كااايف  اااورة زاي ة ربوياااة -رمحاااه ت  -حجااار 
: األاىل: زاي ة م ااراطة ا أ اايف العقااد  سااتبق كاايف داا ر. االعانحمااة: عرمااة

 زاي ة  ن   عند حنو  األجيف ا  ون يُبالة الناي ة ا األجيف.

: )االااااراب عنااااي ماااارب : راب الفضاااايف اراب - رمحااااه ت -ايااااا  اباااان يدامااااة 
 .(5)النسحم ة، اأاح أ يف العن  عني حترمي ما. . . (

أن ينيدذ، ف و حرال، ب     ، يا  ابن  ايا  أيضا: اكيف يرغ در  فحمه
املنمر: أاعاوا عنااي أن املُساِنط إذا دار  عناي املستسانط زاي ة أا  دياة، 
ف ساانط عنااي ذلااك، أنَّ أ اام الااناي ة عنااي ذلااك راب،   فاارق باا  الااناي ة ا 

                                                                             
 (. 2/8( املقدماع )1)
 . (364، ا4/363( حادحمة الدسويي )2)
 (. 7/75( مفا حم  الوحمب )3)
 (. 1/222( النااجر )4)
 (. 6/52( املوين )5)
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، اياااا  ا موماااح ب ااار: ألن القااارغ (1)القااادر أا ا الالااافة أا ا املنفعاااة
 .(2)يوجب ر  املعيف

: )اأماا املعامناة الاا  -رمحااه ت  -ااماا داحما ا سا ل  فقااد ياا  ابان  حممحماة 
 .(3)ينا  فحم ا الدين ااألجيف ف ي معامنة ربوية(

ا امذ النقاو  العنمحماة ماان أياوا  الفق اام  فحماد اجااوب املماثناة ا افاام القارغ أا الاادين 
 قادل  كماا  -منفار ة سوام كان سبب ثبوع  ااما القارغ أا الادين ااجوبااه التناماا إبرا ة 

أا عقد معاامة احنوذ ب  طرف ، أا  عويضا عن حق اجاب اثبات  -بحمانه عند املال حمة 
 .(4)ا الممة، أا حنو ذلك مما سبق بحمانه ا أسباب ثبوع القرغ أا الدين

كما  فحمد  مذ النالوص: أن القرغ احنوذ يفساد ا أحاد ياو" الفق اام، ا او ماا رجباه 
اشريذ، اذلاك بسابب ادارتا  الاناي ة عناي أ ايف املبناغ، أا طناب  -رمحه ت  -النواا 

الناي ة عند حنو  أجايف القارغ، اياو  املقارغ لنمقارتغ: "إماا أن  قضاي أا  اريب" كماا  
 كان يفعيف أ يف الا نحمة، ا و الراب ا رل بعحمنه".

رذ  ااما، ااسااتونام عاان ذكاار منيااد  ماان أيااوا  العنمااام ا ح اا   اامذ الورامااة، ُأارِ  مااا ذكاا
: أنَّ ما كانت العرب  فعنه من يوهلا لنورمي: أ قضي أل ُ ريب؟ فحمنيد -رمحه ت  -القرطيب 

 .(5)الورمي ا عد  املا  ايالا الطالب عنحمه،  و عرل اب فاق األمة

                                 
 (. 437 – 6/436( املوين )1)
 (. 6/434( املوين )2)
 (. 29/439( جممو  الفتااى )3)
 . 15( انور: ص4)
 (. 3/348(  فسري القرطيب )5)
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: )أاعوا عني أن املُسِنط إذا دار  -رمحه ت  -اا  ما السحماق أيضا يا  ابن املنمر 
أا  ديااااة، ف ساااانط عنااااي ذلااااك، أنَّ أ اااام الااااناي ة عنااااي ذلااااك عنااااي املستسااااِنط زاي ة 

 .(1)راب. . . (

ا  يااش جممااح الفقااه ا ساا مي املنبعااق عاان منومااة التعاااان  ا ساا مي  مومااو  البحمااح 
ابلتقسحمط ا ر حمب شرامة عني ن ري بعض األيسا  عن مواعحمد ا ا د ة، اأ در يرارذ، 

ا  فاح األيساا  عان املوعاد ا اد ، فا  جياوز امما جاام فحماه: )إذا ن ار امل ارتا املادين 
 .(2)إلنامه أاَّ زاي ة  عني الدين، ب ر  سابق أا بدان در ؛ ألن ذلك راب عرل(

ا  ااما يتضاا  ممااا ذكاار  أن الااناي ة مقاباايف القاارغ أا الاادين أا ن ااري افائااه، مي اان أن 
، عنااد عاادل الوفااام  ُتالاور ا أحااوا  املقاارتغ الااما  وماح عنحمااه الااناي ة ابتاادام أا  حقاا

ابلادين أا القاارغ فااي املوعااد ا ااد  لسابب مااا، اأ يفارق أحااد ماان عنماام املساانم  باا  
 أح ال  مذ الناي ة امسوِّشا ا ابعتبار ا من راب الا نحمة.

االاما نقايف نالاوص أ ايف العنا  اإاااع   عنااي حتارمي شراماة ن اري افاام القارغ أا الاادين 
سوام كاان  اما حتات مسامي: الت  ياب عناي التا  ري ااملعايباة  اأهنا من راب النسحم ة ا رل،

عنحمه، أا كان حتت مسمي: التعويض عن التا  ري، اعان أراب  القارغ أا الادين افوائادذ 
 طحمنة فرتة ن ريذ. 

احل   ال رعي ا الورامة عني  مذ العقو  احنو ا: مان الواما  أناه حا  يتا  ر املقارغ 
فااي  -املرت اب عنحماه مبوجاب  امذ العقاو  احنو اا  -دين أا املدين عن أ ام القرغ أا ال

أجنااه ا ااد  لااه، يتوجااب عنحماااه  فااح شرامااة )  عااويض فوائااد ( التاا  ري، ا اامذ الورامااة   
جتاااوز داارعا؛ ألهنااا أكاايٌف ألمااوا  الناااس ابلباطاايف، ا ااي اايعااة عنااي  ياان مؤجاايف اثباات ا 

تا من راب الا نحماة ا ارل، اسابق الممة، امن املقرر عند أ يف العن : أن كيف زاي ة عنحمه  ع

                                 
 (. 6/436( انور: املوين )1)
 (. 131[ )ص14، العد  ]( انور: جمنة ايمح الفق ي ا س مي2)
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بحمااان  ااما مفالاا  مااح أ لتااه، اأن أ اايف العناا  أاعااوا عنااي أن الااديون  قضااي أبمعاهلااا،   
 أبزيد من ا.

 ما ايد يقا : إن بعض  مذ العقو  احنو ا  ت  مبوجاب دار  جنائاي منالاوص عنحماه ا 
طنة، اذلك من  ا   العقد امتفق عنحمه ب  الطرف ، الد  زجر املدين ار عه عن املما

 معايبته مببنغ ما"، ا عويض الدائن عن ن ري ر ِّ ماله إلحمه ا موعدذ.

ا ناو بعاض املعا ارين لقاد أابحاوا شراماة ن اري الادين، سانمكر بعاض أ لات   اماا نقاش 
  مذ األ لة:

املقاااارغ أا الاااادائن أا  –ذ ااااب بعااااض العنمااااام االباااااحع  املعا اااارين إىل جااااواز امااااح 
مااة ن ااري افااام القاارغ عنااي املقاارتغ املماطاايف شااري ذا العساارة، اأطنقااوا شرا -القامااي 

عنااي ذلااك اساا : ) إلاانال املقاارتغ أا املاادين املماطاايف ابلتعااويض لنمقاارغ أا لناادائن (. 
ا ركاااوا إىل القاماااي  قدياااار التعاااويض مراعحماااا دااافم املااادين، االااادين، امااادة املماطناااة، 

ني ذلاك ماا ااج تاه البناوو ا سا محمة ا بو  سعر النقد إذا حاليف. . . اكان الباعث ع
من مماطناة املَادين  هلاا مبباالغ  ائناة، أثَّارع ا يادرا ا اإم ا  اا ام انت اا املالحماة ا عت اا 

 .(1)ب  البنوو األ رى، حتاي شدع  نك املماطنة م  نة ماشطة حتتاج إىل حيفّ  عمني

نثرع الاا نثارا بحمِّناا، يواج  اا ا  دك أن  مذ امل  نة ال  ااج ت ا البنوو ا س محمة ا
أيضاااا األفااارا  مااان عاماااة النااااس، كماااا يواج  اااا الباعاااة االتجاااار اأ اااباب الالاااناعاع 

اإذا أبحمبت  مذ الورامة دارعا لنبناوو ا سا محمة عناي املقارتغ   … امؤسساع الدالة

                                 
امن ايحمنين أيضا: الدكا رة جناة ت  ديقي  -رمحه ت  عاىل  -من  ؤ م ايحمنين: ال حما مالطفي النريا  (1)

اعمد القرا اأنة النريا، امما ايرُت  ا  د   مذ الورامة أيضا: أن يوِجه البناك )الادائن(  امذ الوراماة املالحماة 
إىل اجاوذ الاا ا جتماعحماة املفتنفاة، اأن    -معحمناة عناي املادين املوسار املماطايف  ال زمة ب را  اأا ا  -

عان داب ة راب النساحم ة. انوار: جمناة  راسااع ايتالاا ية معا ارة، العاد  العااين مان ايناد  ينتفح الا البنك ابتعا ا
 30ا 29ا 26ا 11ا 9ل( )ص  1996 اا ) 1417العالث، االعد  األا  من ايند الرابح، ل  ر رجب 

 . (123ا  119/  2)  (، اانور: األجوبة ال رعحمة ا التطبحمقاع املالرفحمة45ا  44ا 31ا
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أماال  أا املدين املوسر املماطيف، فحمنبوي أن  با  لوري ا ممن ذكر ؛ اذلك لتسااا المحمااح
ال ااااريعة ا الت ااااالحمط ااألح ااااال. فمااااا أ اااايف امسااااتند ف اااارة الورامااااة عنااااد املعا اااارين 

 الومعحم  عموما؟. اما أ لة من أابح ا من العنمام املسنم  املعا رين؟.

أ يف ف رة  مذ الوراماة عناد املعا ارين الوماعحم :  قاول ف ارة الوراماة عناد ا يتالاا ي  
 تَسب باه جتمحماد ماا  البناك لادى العمحمايف املقارتغ أا الومعحم  عني أساس: أهنا املا  ا

املاادين ا فاارتة ن ااري افائااه، ممااا جيعاايف البنااك عاااجنا عاان  نبحمااة طنباااع املااو ع  اساارت ا  
الااما عنااد  -بعااض أمااواهل  أا كن ااا، ايااد جيعنااه أيضااا عاااجنا عاان إيااراغ مالااه ايمَّااد 

العما م، فضا  عان أن لنبناك ألدفاص ب رين، مما يُفقدذ بعاض   -املقرتغ أا املدين 
حقِّا ا ا نتفا  مباله احتري ه تسب مالاحله، لملك ُاجدع الرتحمة عن املا  ايمد عند 
العمحمااااايف املقااااارتغ أا املااااادين، ا اااااما ماااااا يعااااااَّ عناااااه أححماااااا  ابلتعاااااويض عااااان األ طاااااار 

 .(1)املالرفحمة. . .

تابه: "الوسحمط" ما يناي: اينيد األمر اموحا ما ذكرذ الدكتور السن ورا، ححمث جام ا ك
 عني ما ذيت: -املالرا  -[ من التقن  املدين 226) نم املا ة ]

إذا كان عيف ا لتنال مبنوا من النقو ، اكان معنول املقدار ايت الطنب ان َّار املادين  -
ا الوفام باه، كان منَنما أبن يدفاح لندائن عناي سبحميف التعويض عن التا  ر، فوائاد يادر ا 

% ( مخساااااة فااااااي املائاااااة فااااااي  5( أربعاااااة ا املائاااااة فااااااي املساااااائيف املدنحماااااة، ا )% 4) 
التجارياااة. ا سااارا  ااامذ الفوائاااد مااان اترياااا املطالباااة القضاااائحمة الاااا إن أ حياااد    املساااائيف

ا  فاااق أا العااار  التجااارا اترخياااا ب اار لسااارايهنا، ا اااما كنااه ماااا أ ياانم القاااانون عناااي 
 .(2)شريذ (

                                 
( 679( اجمناااة جمماااح الفقاااه ا سااا مي )ص 241اااا 237انوااار: احلسااااابع اا عتماااا اع املالااارفحمة )ص (1)

 [ مقا  الدكتور عمد القرا: عرغ لبعض م   ع البنوو ا س محمة. 3[ النم ]8العد ]
 (. 2/883( الوسحمط )2)
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  ري افام القرغ أا الدين :أ لة من أجاز شرامة ن
 (1): يوله  عاىل: ذاَي أَيا َ ا الَِّميَن بَمُنوْا َأْاُفوْا اِبْلُعُقوِ . . . ﴾-1

اجاااااه الد لاااااة: أن اآلياااااة جتعااااايف الوفاااااام مباااااا أن ااااا ذ العقاااااد الالااااابحم  مااااان باثر حقويحماااااة 
عحمااد، متفااق  عنحم ااا أمااراض ااجباااض، ايَنااتج عاان ذلااك أن ن ااري الوفااام عاان  نااك املوا امواعحمااد

يسبب حرمان  ااحب احلاق مان التمتاح تقاه اا ساتفا ة مناه، ا اما احلرماان با  مساو  
 .(2) و إمرار به، جيعيف املتسبب فحمه مسؤا 

: -مرفوعا  -رمي ت عن    -اجام ا حديث ابن عباس اعبا ة بن الالامت اشرِييمها 
فق حمااة، افرَّعاات عنااه  الااما  نقتااه األمااة ابلقبااو  اجعنتااه ياعاادة (3))  َماارر ا  ِماارار(

 .(4)ياعدة  قو : )الضرر ينا (

اجه الد لة: أن احلديث يوجب  عويض املضرار عن مررذ عني حساب من سابَّب  اما 
الضرر اأحدثه لوريذ ألنه مسؤا  عنه، االقاعدة  وجب إزالة الضرر عمَّن ايح عنحماه  ان 

ااان حلقااه إ  ابلتعااويض ع نحمااه، حااىت إن معايبااة املُِضاارِّ   مسااوِّ ، ا  إزالااة هلااما الضاارر عمَّ
 .(5) فحمد املضراَر دحم ا  ان التعويض عنحمه

                                 
 (. 1( سورة املائدة، اآلية )1)
[ مقالااة ال ااحما مالااطفي النريااا: جااواز إلاانال 3( اينااد ]13( انواار: جمنااة  راساااع ايتالااا ية إساا محمة )ص2)

 املدين املماطيف ابلتعويض لندائن. 
، -ألح اال ( كتااب ا2617)ص  –رمي ت عنه  -انور: سنن ابن ماجه بسندذ إىل عبا ة بن الالامت  (3)

( كتاب األيضحمة ااألح ال، ابب ا املرأة  قتيف 228/ 4ابب من بىن ا حقه ما يضر  ارذ، اسنن الداريطين )
( ايا : " ما حديث  بحم  58/  2) –رمي ت عنه  -إذا ار دع، امستدرو احلاك  بسندذ إىل أيب سعحمد 

 . ا سنا  عني در  مسن  اأ خيرجاذ"
 (. 125، ا113د   احنويمها ا: در  القواعد الفق حمة )ص( انور:  ا   القاع4)
[ مقالااة ال ااحما مالااطفي النريااا: جااواز إلاانال 3( اينااد ]15( انواار: جمنااة  راساااع ايتالااا ية إساا محمة )ص5)

 املدين املماطيف ابلتعويض لندائن. 
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، (1)عناااه مرفوعاااا: )َمطااايُف الواااينِّ ظُناااٌ ( -رماااي ت  -اجاااام أيضاااا ا حاااديث أيب  ريااارة 
مرفوعاااااا: )َ"  الواجاااااِِد حُياااايف  ِعرماااااَه  -رمااااي ت عناااااه  -احااااديث ال ااااريد بااااان مؤيااااد 

 .(2)اعقوبَته(

املدين القا ر عني الوفام ظن ، اذلك  دتماله عني ا مارار ابلادائن، ا اما  فرن مماطنة
حيُِيف  عقوبته كما أفا  احلاديث العااين، االتعاويض احادذ ) الوراماة املالحماة (  او الاما ينيايف 

 .(3)الون  االضرر، لعدل انتفا  الدائن مبعايبة املدين بوري التعويض

 مناي ة  مذ األ لة:

 نمام املعا رين عن األ لة السابقة إبجابت :أجاب عد  من الع

األاىل: مي ن أن جُياب عن ا حتجاج ابآلية ااألحا يث السابقة، أبنه احتجاج بعموماع 
امبا ئ ا اجوب الوفام ابلعقاو ، ا فاح الضارر، االعقوباة عناي الونا ، ا امذ النالاوص 

 ياة مبادارة ابملوماو  ، الاحمة هلاا ع(4)مبعانحم ا امقا د ا لحمست ا عيف الننا  مالو اه
 سوى حديث: )َ"  الواجد حُييف  ِعرَمه اعقوبته(. اجواب ا ستد   به  و التا":

العانحمة:   يُنَ ر أن مماطناة القا ر عني الوفام ظن  كما نم عنحمه احلديث اآلنط، شري أن 
يف الواااأ، ال اار  أ ير ِّااب  عويضااا عنااي  ااما الوناا ، اإمنااا ياارر عقوبااة  عنيريااة عنااي املماطاا

زجاارا لااه ار عااا عاان ا ياادال عنااي  ااما الوناا  أا ا سااتمرار فحمااه، الااو كااان التعااويض أماارا 

                                 
 .[2287أ رجه البفارا ا كتاب احلوالة، ابب احلوالة ا يف يرجح ا احلوالة بري  ]( 1)

 [.2400أ رجه البفارا ا كتاب ا ستقراغ، ابب لالاحبا حلق مقا  معنقاض بري  ]( 2)

[ مقالاة ال احما مالاطفي الانراق: جاواز إلاانال 3(، ايناد ]15( انوار: جمناة  راسااع ايتالاا ية إسا محمة )ص3)
 املدين املماطيف ابلتعويض لندائن. 

 باان بحمااه:  عنحمااق حااو  جااواز إلاانال املاادين املماطاايف (، مقالااة ال ااحما عبااد ت47( انواار: املرجااح السااابق )ص4)
 بتعويض الدائن. 
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اار ا اجااائنا لااانم عنحمااه ال اااار  كمااا نااام عناااي العقوبااة الناجااارة، اكمااا  قاااو  القاعااادة 
 .(1)األ ولحمة: الس وع ا مومح البحمان بحمان

 لقراغ املالحمة املببث العالث : حنو  درعحمة مقرتحة مل  نة املماطنة اب

األنومااة ا يتالااا ية الوربحمااة  ااي ماان يُاارّاِج لفاارغ الورامااة عنااي الااديون: عمناات األنومااة 
املعسااار فضااا  عاااان  -ا يتالاااا ية الوربحماااة املا ياااة املعا ااارة عناااي إلااانال املااادين املماطااايف 

بدفح شرامة مالحمة لنمقرغ أا لندائن، يُبالة النمن الما ماطيف فحمه ان ر عن  -  املوسر
وفام ابلدين،  ان النور إىل أحواله اظرافه املالحمة، اسعت إىل  رايج ذلك بدعوى جا ال

الضاارر الااما حلااق ابلاادائن، ألنااه لااو  ساانَّ   ينااه ا موعاادذ ألم نااه اسااتعمارذ ا نمحمتااه ا 
 جما ع حتقق له رتا مناسبا. . . ! !.

راب  الادالحم  عناي ايبدا لنباحع   أن من البواعث ال امناة ارام  ناك الف ارة حارص املا
الااتب   ا ثاارااع الاادا  اال ااعوب ا وجحم  ااا حسااب رشبااا  ، العاايف ممااا يؤكااد  اااما مااا 
ذكرذ الدكتور "دا ت" مدير بنك الرايا األملاين سابقا: من أنه بعمنحمة رايمحمة يتض  أن 
معو  املا  ا األرغ  ائر إىل عد  ينحميف جدا من املراب ، الامين يرتاون ا كايف عمنحماة 

الحماااة، ا ااا  اآلن بضاااعة ألاااو ، ميتن اااون ماااا  األرغ من اااا حقحمقحماااا، أماااا احماااح املااا و م
اأ ااباب املالااانح الاامين يسااتدينون ماان البنااوو، االعمااا  اشااري  ، ف اا  لحمسااوا سااوى 

 .(2)أجرام يعمنون هلؤ م األلو  من أ باب املا ، المين جينون  رة كد  

                                 
[ مقالة الادكتور حسان عباد ت األما :  عنحماق 3(، ايند ]43( انور: جمنة  راساع ايتالا ية إس محمة )ص1)

 (. 274حو  جواز إلنال املدين املماطيف بتعويض الدائن، اانور  مذ القاعدة ا: در  القواعد الفق حمة )ص
 ( اما بعد ا. 3/68(، اا ظ   القربن )56( انور: الرتدحمد ال رعي لنبنوو القائمة )ص2)
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اهلَناع: سان ت العدياد مان ال ااع ا ايو  بعض ال اع ا الب   ا س محمة ا  نك 
،  ما املسنك املا ا الببات الَ ارِذ ا حقحمقتاه، زعماا من اا أناه مباا  (1)الب   ا س محمة

ا ا س ل، اأناه احليف الالبحم   لام املدين املماطيف ا فعه إىل الوفام مبا عنحماه، اأناه   
 فايمة. وجد حنو  عمنحمة أ رى فاعنة، لنبد من  مذ امل  نة املت

افا   أن  مذ امل  نة لا  ين  األفرا  االتجار يواج وهنا ا كيف عالر امالر: ا الع اد 
النبوا، اا ع د الالبابة، اا الع و  ال حقة، امح ذلك أ ينتمة أحاد حن اا بفارغ 

بايف ُاِجاد ال عاري مان شرامة عناي ن اري افاام الادين،   عناي املوسار، فضا  عان املعسار، 
العنمام االقضاة ااملفت ، المين أفتوا مبنع ا انالوا عناي حرمت اا التناماا أبح اال ال تااب 

 االسنة اا اا .

كما فاع  ؤ م أنه  وجد حنو  درعحمة ابدائيف إس محمة عديدة، دارع ا ا سا ل ملعالاة 
املعسار العاجاان عان افاام َمطيف املدين املوسر القاا ر عناي افاام الادين، بايف اَمطايف املادين 

 الدين، امن ا:

                                 
امن اا مالاار  إسا محمة ا مااح داديد األساط ا  طباق فوائاد الت  حماار ب اار  جنائااي حتات اسا : ) شرامااع  (1)

( مقاا  الادكتور 127[ )ص 14الت  ري ( أا )  عويض الرتحمة (. انور جمناة ايماح الفق اي ا سا مي العاد  ]
 عني السالوس: ال ر  النائي. 
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 معالة َمطيف املقرتغ أا املدين املعسر:

اماان ذلااك مااا  َحَفاايف الفقااه ا ساا مي بعاادة حنااو   عاااأ مطاايف املقاارتغ أا املاادين املعساار
 يني:

لوفام  يناه: يارى ابان حانل  إجبار القامي املقرتغ أا املديَن املعسر عني الت س ب  -1
جااواز إجبااار املقاارتغ املاادين املعساار عنااي  -ا لم ااور أ اايف العناا    فاا -رمحااه ت  -

الت سب لقضام  ينه، الو كان  ما الت سب بت جري نفسه لورمائه، اذلك إذا كان يا را 
. إذ ا إلاانال املاادين (1)عنااي العماايف، ااسااتد  لااملك ابآليااة: ذُكونُااوْا يَاااوَّاِمَ  اِبْلِقْسااِط﴾

. مث ذكااار أناااه لااو يحماايف: إن … ا ماان القحمااال ابلقسااطاملعساار ابلعماايف إنالااا   ائنحمااه، ا اام
. متنح است جارذ، ينناا: بايف  اي  وجاب (2)اآلياة: ذَاِإن َكاَن ُذا ُعْسَرة  فَاَنِوَرٌة ِإىَل َمحْمَسَرة ﴾

است جارذ؛ ألن املحمسرة     ون إ  أبحاد اج ا : إماا بساعي، اإماا با  ساعي، اياد ياا  
﴾سااببانه: ذَاابْاتَاوُااوا ِماان َفْضاايِف ا . فاانبن جنااااذ عنااي ابتوااام فضاايف ت الااما أمااارذ (3)للَِّ

 .(4)اببتوائه، ا ما ي ون ابلت سب من أجيف إعالة نفسه اعحماله اإنالا  شرمائه

ابنبااو  ااما يااا  احلنابنااة ا املفنااة إذا كاناات لااه  اانعة ا إحاادى راايتااحم  ، ا ااو يااو  
 .(5)عمر بن عبد العنين، اَسوَّار العناا، اإسباق

ا كان األمر كملك تسب اجت ا   ؤ م الفق اام، فارن مان حاق املادين املعسار ينت: اإذ
عنااي الدالااة امؤسساااع ايتمااح، أن يساااعداذ عنااي إجيااا  فاارص لنعماايف، لحمساادَّ حاجتااه 

اساان  باااا  ِبساااطاض  - ااني ت عنحمااه  -ايااواِّ  يونااه، ايااد راع كتااب الساانن: أن الناايب 
ه ما ، اأمارذ ب ارام يَاد ال، اأردادذ أن حيتطاب ا اِإ م كا  ا بحمت رجيف فقري جام يس ل

                                 
 (. 135( سورة النسام، اآلية )1)
 (. 280( سورة البقرة، اآلية )2)
 (. 10( سورة المعة، اآلية )3)
 (. 8/173( ا ني )4)
 (. 6/581( املوين )5)
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، ا  اما رسا  لاه طريااق اخلاراج مان الضاائقة، (1)الوابة ايت سب لحمنفق عني نفسه اأ ناه
احوَّلاه ماان إنسااان عاطاايف سااائيف معساار، إىل إنسااان عاماايف فاعاايف منااتج موساار، يطنااب ماان 

 دين املعسر.فضيف ت ا  ي ون عالة عني شريذ، ا ما ما ينبوي أن يُفعيف ابمل

إجباااار القاماااي املاااديَن املعسااار عناااي  قاماااي  يناااه مااان شرمياااه املوسااار لوفاااام  يناااه  - 2
املستبق: ذكر بعض فق ام احلنفحماة: أناه إذا كاان لنمادين املعسار ماا  عناي رجايف منايم، 

رمحاه ت  -فرن احلاك  جيا املعسار لحمتقاماي  يناه مان شرمياه، اَرَااا  اما عان أيب يوساط 
إذا كان لنمعسر  يان عناي شرمياه، أ ام القاماي مان شرمياه  يناه ايضاي  يان أنه يا :  -

 .(2)شرمائه

، (3) ما، امان املقارر ا القواعااد الفق حمااة أن: ) التالار  عناي الرعحماة مناو  ابملالانبة (
ماااح  ااااحب  - اااني ت عنحماااه اسااان  -مااان فعااايف النااايب  -بنفاااا  -ا قااادل  اااما عمنحماااا 

، إذا رأى احلاك  مالنبة راجبة ا إجبار املدين املعسار الِبسا  ااِ  م. ابنام عني  ما
 عني استحمفام ماله من شرمائه القا رين جاز له فعيف ذلك.

 معالة َمطيف املقرتغ أا املدين القا ر عني الوفام:

ساابق بحمااان أن َمطاايف الوااين ظناا ، اأنااه ماان ال بااائر ا رمااة، اأنااه حُياايف  ِعرَمااه أبن يُاامكر باا  
 (4)نة اُ نط الوعد؛ لنضوط عنحمه أ بحماض امحنه عني افام  يونهالناس بسوم املعام

 ما، ايد يمت  نا بتتبح ااح اايرتا  العديد من احلنو  اا جراماع ال ارعحمة الويائحماة 
 االع جحمة، جتاذ َمطيف الوين القا ر عني افام  يونه، امن ذلك ما يني:

                                 
جتااوز فحمااه املساا لة.  ( كتاااب النكاااة، ابب مااا1345انواار احلااديث بالااحموته املطولااة ا: ساانن أيب  ااا  )ص (1)

( كتااب البحماو ، ابب ماا جاام ا بحماح مان ينياد. اسانن 1773اسنن الرتمما اياا :  اما حاديث حسان، )ص 
 ( كتاب التجاراع، ابب بحمح املنايدة. 2608ابن ماجه )ص 

 (. 3/420( انور: الفتااى اهلندية )2)
 (. 247( انور: در  القواعد الفق حمة )ص3)
 ( سبق بحمان ذلك. 4)
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لااااك بقالااااد حااااع    وعحمااااة الااااراشب  ا الاااادَّين بعقافااااة داااارعحمة اأ  يحمااااة: اذ -1
ا  اااجعحم   عناااي التااانال األمانااااة االوفاااام ابلعقاااو  االع اااو ، اأ ام األمااااوا  
أل باالا ا رشحمب   ا ذلك، اأنَّ هل  عواحم  العاواب اامل اناة ال رمياة العالحماة 
عند ت  عااىل اعناد النااس، اأهنا  ساحمفقدان العقاة فاحم   ايتبمناون التبعااع 

 نوا شري ذلك. . .ااملسؤالحمة ا الدنحما ااآل رة إن فع

 قاادمي املقاارتغ أا املاادين مااما ع لنمقاارغ أا لناادائن: سااوام كاناات كفالااة  -2
دفالحمة، أا ر ن عقار احنوذ، ا و إجارام اياائي َعَماَدع بعاض املؤسسااع 

 .(1)ال   بحمح ابلدين إىل العميف به اأبمعاله، ف انت النتائج إجيابحمة

 اااا عنحماااه: ا اااو إجااارام دااارام أعحماااان هلاااا مناااافح مااان املااادين املماطااايف انجري  -3
ع جااي، مي اان لناادائن بن ااا كااان أا شااريذ، أن يقااول بنبااو داارام اآل ع أا 
، مث جتارا املقا اة بحمناه  املعداع ال    زالت لدى العمحميف املدين بعمن حا ّ 
اب  جنم من املديونحمة املت  رة، مث ُيالاار إىل نجري اا لنعمحمايف أبجارة مقسَّاطة 

ة عدل جواز الربط ب  عقدا ال ارام االتا جري مي نه افاؤ ا. . . مح م حو
املُنَمااح القحمااال بااه، ألنااه ممنااو  داارعا، ا ااو ماان  ااور ) بحمعتاا  ا بحمعااة (. ا  

 .(2)مانح من أن ي ون  ناو اعد ب  الطرف  ابلت جري اا ست جار

درام أعحمان من العمحميف املماطيف مث امل اركة الا ا ن ااطه: ا او أيضاا إجارام  -4
مي ن لندائن أن ي رتا ماان العمحمايف املادين املماطايف حالالاا ع جي، ححمث 

، مث جتارا  من البضائح ال  سبق بحمع ا له، أا شري ا مماا  او عنادذ باعمن حاا ّ 
املقا ة بحمنه اب  جنم مان املديونحماة املتا  رة، ايالاري الادائن داري ا لنمادين 
ا ا نساابة عااد ة، يسااتفحمد ماان رباا  حالااته فحم ااا، ايسااد  العمحماايف لندائااان ماا

                                 
[ مقاا  ال احما عباد ت بان بحماه:  عنحماق حاو  3( ايناد ]53انور: جمنة  راسااع ايتالاا ية إسا محمة )ص ا (1)

 (. 21جواز إلنال املدين املماطيف بتعويض الدائن. اانور: أزمة السحمولة )ص 
 (. 2/124( األجوبة ال رعحمة ا التطبحمقاع املالرفحمة )2)
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 .(1) بقي من املديونحمة من رب  حالته  و، بنام عني  فا   مسبق. . .

بعاد  راساة  -الد و  مح العمحميف املماطيف ا مراتة جديدة: مي ان لنادائن   -5
أن يد يف ماح املدين املعسر أا املوسار املماطاايف مبراتاة جديادة،  -املومو  

اان امااح املاادين املااا"، اذ اام البنااك الاادائن  ا حساابانه  - مااع ض  -يااد حُتسِّ
عند  سعري املراتة، استدراَو ماا فا اه مان ربا  بتا  ري َسادا  الادين الساابق، 
أا املراتة السابقة، كماا مُيِ ناه اساتحمفام الادين أا جانم  مناه مان  ا   حتس ان 

 .(2)أحوا  املدين ا  مذ الالفقة. . .

ما ماان  املاادين حسااما عاان ساادا  الاادين لتفااا ا ن اار افائااه: ااأل اايف ا  اا -6
اسااان  ل عااب باان مالااك أن يضااح بعااض  - ااني ت عنحمااه  - عااوة الناايب 

عندما ماطيف ان َّر  -رمي ت عن ما  -الدين الما له عن ابن أيب حدر  
 .(3)ا افام الدين الما عنحمه

ال تابااة ا اسااائيف ا عاا ل احنو ااا عاان مماطنااة املاادين: اذلااك  ان الويااو   -7
ا انواما، امي ن يحمال القامي بملك، أا حتت طائنة الت  ري املؤا م به درع

 .(4)أ م إذن منه، ااأل يف ا  ما حديث: )حُييف  عرمه. . (

حرماان املماطاايف مان ا سااتدانة مساتقب : مُي اان أن  تفام مااح املماطايف الواااأ  -8
إجااراماع حَترِمااه ماان ا نتفااا  ابلتساا حم ع املالاارفحمة مسااتقب ، فحُمجعاايف ا ااه 

                                 
 (. 2/125( املرجح السابق )1)
 (. 2/126رعحمة ا التطبحمقاع املالرفحمة )( األجوبة ال 2)

( كتاااااب الالاااا ة، ابب التقامااااي اامل زمااااة ا 39انواااار احلااااديث ابلتفالااااحميف ا:  اااابحم  البفااااارا )ص (3)
 ( كتاب املساياة، ابب استبباب الومح من الدين. 949املسجد، ا بحم  مسن  )ص 

رتا  أيضاض مان الادكتور الضارير كماا ا [ ا و اي3( ايند ]53( انور: جمنة  راساع ايتالا ية إس محمة )ص4)
 ( من اينة نفس ا. 58)ص
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، فاا  يَتعاماايف معااه أا  مالاار  ا الدالااة، ا  فحممااا ُيساامي: القائمااة السااو ام
دك أن معيف  ما التالر  يُؤثِّر ا الضوط عني املدين املماطايف ايادعوذ إىل 

 .(1)املسارعة بوفام الدين، أكعر مما يؤثر عنحمه فرغ الورامة

                                 
 (. 58( انور:  ما ا يرتا  لندكتور عمد  قي ععماين ا: املرجح السابق )ص1)



 

 
1885 

 اخلامتة 

 خنتت  تعنا ابلنقا  التالحمة : 

األلفاا ااملفتار عناد   او  لقد عّر  الفق ام القرَغ بتعريفاع متعد ة، خمتنفة -
 : " فح املا  بر  بدله"

القرغ منداب إلحمه ا حق املقرغ، امبا  ا حاق املقارتغ إذا عنا  مان نفساه  -
 الوفام، الحمة من املس لة امل را ة.

 فالقرغ م را ، ااأل يف ا م راعحمته، ال تاب االسنة اا اا  ااملعقو . -
ايادان سانفاض التعاويض الاما يسااتبقه ال ار  النائاي  او: ا فااق يقادر فحماه املتع -

 الدئن إذا أ ينفم املدين التنامه أا إذا ن ر ا  نفحممذ. 
ال اار  النائااي اإن كااان يعااين اداارتا  التعااويض عاان الضاارر ال حااق ا طريقااة  -

 إ  أن له  وراض خمتنفة اب ت   العقو  اا لتناماع . – نفحمم العقد 
 القاراغ املالحماة ااحاتج  اؤ م ايحمانان أاب  بعض املعا ارين ال ار  النائاي ا -

لورامة ن ري افام القرغ أا الدين مب راعحمة ال ر  النائي االُعربون، اأن ا  
كاا  املساا لت  ماامان منفعااة مونونااة الوجااو  شااري عققااة، امااح  ااما فقااد اعتااا 
الضمان لتناك املنفعاة املونوناة ا كنحم ماا، اكاملك احلاا  إذا ادارُتطت الوراماة 

 لتعويض عن املماطنة.أا ا
  دااااك ا أن شرامااااة ن ااااري افااااام القاااارغ أا الاااادين جنئحمااااة ماااان جنئحماااااع راب  -

حمااات الاااما ا سااا ، أا ابسااا   الا نحماااة ا ااارل، املعااارا  باااراب النساااحم ة ،ساااوام  ُِّ
التعااويض عاان أماارار ن ااري ساادا  القاارغ ا موعاادذ، أا ابساا  العقوبااة املالحمااة 

 ابس   عويض الرتحمة . عني ن ري افام القرغ املستبق، أا
إن األنومة ا يتالا ية الوربحمة  ي من يُرّاِج لفرغ الورامة عني الديون: عمنت  -

 -األنوماااة ا يتالاااا ية الوربحماااة املا ياااة املعا ااارة عناااي إلااانال املااادين املماطااايف 
باادفح شرامااة مالحمااة لنمقاارغ أا لناادائن، يُبالااة  -  املعساار فضاا  عااان املوساار
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ن ااار عااان الوفاااام ابلااادين،  ان النوااار إىل أحوالاااه الااانمن الاااما ماطااايف فحماااه ا
 اظرافه املالحمة.

اماان ذلااك مااا  َحَفاايف الفقااه ا ساا مي بعاادة حنااو   عاااأ مطاايف املقاارتغ أا املاادين املعساار
 يني:

 لوفام  ينه. إجبار القامي املقرتغ أا املديَن املعسر عني الت س ب -1
ه املوسار لوفاام إجبار القامي املديَن املعسار عناي  قاماي  يناه مان شرميا -2

  ينه املستبق .
 ناو احلناو  اا جاراماع ال ارعحمة الويائحماة االع جحماة، جتااذ َمطايف الواين القاا ر  -

 عني افام  يونه، امن ذلك ما يني:
 وعحماااة الاااراشب  ا الااادَّين بعقافاااة دااارعحمة اأ  يحماااة: اذلاااك بقالاااد حاااع    -1

ام األمااوا  ا  ااجعحم   عنااي التاانال األمانااة االوفااام ابلعقااو  االع ااو ، اأ 
 أل باالا ا رشحمب   ا ذلك.

 قدمي املقرتغ أا املدين مما ع لنمقرغ أا لندائن: سوام كانات كفالاة  -2
 دفالحمة، أا ر ن عقار احنوذ.

داارام أعحمااان هلااا منااافح ماان املااادين املماطاايف انجري ااا عنحمااه: ا ااو إجااارام  -3
 ع جي، مي ن لندائن بن ا كان أا شريذ.

يف مث امل اااركة الااا ا ن اااطه: ا ااو أيضااا داارام أعحمااان ماان العمحماايف املماطاا -4
إجرام ع جي، ححمث مي ن لندائن أن ي رتا مان العمحمايف املادين املماطايف 
حالالااا ماان البضااائح الاا  ساابق بحمع ااا لااه، أا شري ااا ممااا  ااو عناادذ بااعمن 
، مث جترا املقا ة بحمنه اب  جنم من املديونحمة املت  رة، ايالري الدائن  حا ّ 

عااد ة، يسااتفحمد ماان رباا  حالااته فحم ااا، ايسااد  دااري ا لنماادين ا نساابة 
العمحميف لندائان ما  بقي من املديونحمة من رب  حالته  او، بناام عناي  فاا   

 مسبق. 
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بعد  راسة  -الد و  مح العمحميف املماطيف ا مراتة جديدة: مي ن لندائن  -5
أن يااااد يف ماااااح املاااادين املعساااار أا املوساااار املماطااااايف مبراتااااة  -املومااااو  

 ن امح املدين املا".جديدة، يد حُتسِّ 
 من  املدين حسما عن سدا  الدين لتفا ا ن ر افائه. -6
 حرمان املماطيف من ا ستدانة مستقب . -7

 ا يف ت  عاىل عني  ري  نقه عمد اعني بله ا ببه أاع  .
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 ف رس أ   املالا ر ااملراجح

،  ار ا محا   مد بان إبارا حم  بان املنامر، حتقحماق: عباد ت عمار البااار ا -
  ا1406النان، برياع، لبنان، الطبعة األاىل 

، 1األجوبااة ال اارعحمة ا التطبحمقاااع املالاارفحمة لناادكتور عبااد السااتار أبااو شاادة،   -
 ل.1993 ا/1414مطبوعاع جمموعة  لة الاكة  دة 

أح ال القارغ ا الفقاه ا سا مي، إعادا : ساعو  بان عبادت ب  ععماان، ا او  -
سااتري ا الفقااه املقااارن ابملع ااد العااا" لنقضااام، عااال تااث مقاادل لنحماايف  رجااة املاج

  ا.1404

أح ال القرغ ا الفقه ا س مي،  راسة مقارنة با  املاما ب الفق حماة، إعادا :  -
سااعد فاااين املاادر ، ا ااو تااث مقاادل لنحماايف  رجااة املاجسااتري، ماان املع ااد العااا" 

  ا.1398لنقضام، عال 

عباااد املعطااي ينعجاااي،  ار الاااوعي، ا سااتمكار  بااان عبااد الاااا، حتقحماااق الاادكتور  -
 حنب، القا رة.

أسااىن املطالااب داار  راغ الطالااب لنكااراي األنالااارا )الام ااه حادااحمة الرمنااي(  -
  .ع. –امل تبة ا س محمة ببرياع 

ا دارة عني ا جياز ا بعض أنوا  اياز لعن الدين عبد العنين بن عبد السا ل،  -
  ا.1408طبعة األاىل  ار الب ائر ا س محمة، برياع، لبنان، ال

ا ينا  لطالب ا نتفا  أليب النجا موسي احلجااا، حتقحماق:  . عباد ت الرتكاي،  -
  ا.1423 ار حجر، الطبعة العالعة 

، حتقحمااق عمااد حامااد 1ا نالااا  ا معرفااة الااراج  ماان اخلاا   لنماار ااا،   -
  ا.1375الفقي، مطبعة السنة ا مدية ابلقا رة 
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املقتالااد  باان ردااد )احلفحمااد( حتقحمااق عمااد  ااببي حاا ق،  بدايااة ايت ااد اهنايااة -
  ا.1415، م تبة ابن  حممحمة ابلقا رة 1 

،  ار ال تااااااااااااااب العاااااااااااااريب ببااااااااااااارياع 2بااااااااااااادائح الالااااااااااااانائح لن اسااااااااااااااين،   -
 ل.1982 ا/1402

اتج العاااراس  ماااد مر ضاااي النبحمااادا،  ار  اااا ر، بااارياع، لبناااان، ا ار لحمبحماااا  -
  ا.1386عال لنن ر االتوزيح، بنوازا، لحمبحما، طبعة 

التببري در  التبرير ا أ و  الفقه لعا م الادين أيب احلسان عناي بان سانحممان  -
املر ااا، حتقحمق:  . عبد الرمحن الاين، ا . عوغ القرين، ا . أمحد السرا ، 

  ا.1421م تبة الردد، الرايغ، السعو ية، طبعة عال 

ر  الناواا، حتقحماق: عباد حترير ألفاا التنبحمه "لوة الفقه"  حمي الدين حيا  بان دا -
  ا.1408الوين الدير،  ار القن ،  م ق، سوراي، الطبعة األاىل 

  . ع. – فسري الطاا )جامح البحمان( حتقحمق عمو  داكر،  ار املعار  مبالر  -

 

 فساااري القااارطيب )الاااامح ألح اااال القاااربن( طباااح اهلحم اااة العاماااة املالااارية لن تااااب  -
 ل.1987

ت بااان إبااارا حم  التمراتداااي، امعاااه حاداااحمة الااادر  ناااوير األبالاااار  ماااد بااان عباااد  -
املفتاااار لنبالاااطفي، احاداااحمة ابااان عابااادين، امل تباااة التجارياااة، م اااة امل رماااة، 

 السعو ية.

،  ار ال تااااب العنمحمااااة بباااارياع 1حادااااحمة الدسااااويي عنااااي ال اااار  ال بااااري،   -
 ل.1996 ا/1417

ماااد حادااحمة العطااار عنااي داار  الاا   ا ناااي عنااي اااح الوامااح حلساان باان ع -
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 العطار.

احلساابع اا عتما اع املالرفحمة لنادكتور رزق ت أنطااكي،  ار الف ار ببارياع  -
 ل.1969

، مالاطفي 2ر  ا تار عني الادر املفتاار  بان عابادين )حاداحمة ابان عابادين(   -
 ل.1966 ا/1386البايب احلنيب مبالر 

املساتقنح الراغ املربح در  زا  املستقنح ملنالور بن يونة الب اويت، امعاه: زا   -
لنبجااا، حققه:  . عبد ت الطحمار، ا . إبرا حم  الوالن، ا .  الد امل حمق ، 
 ااارج أحا يعاااه:  . عباااد ت الوالااان،  ار الاااوطن، الااارايغ، الساااعو ية، الطبعاااة 

  ا.1421األاىل 

 –زا  املعا  ا  دا  ري العبا   بن ياحم  الوزياة،  ار الف ار لنطباعاة ببارياع  -
  . ع.

يااااارتا  ال باااااائر  بااااان حجااااار اهلحمتماااااي،  ار املعرفاااااة ببااااارياع النااجااااار عااااان ا -
 ل.1987 ا/1404

 سنن ابن ماجة، انور: طبعته ا سنن الرتمما. -

 سنن أيب  ااا ، انور: طبعته ا سنن الرتمما. -

سااانن الرتماااما، مطباااو  مااامن موساااوعة ال تاااب الساااتة ا احلاااديث ال اااريط،  -
الساااا ل ابلاااارايغ إبداااارا  ال ااااحما  اااااز باااان عبااااد العنياااان ب  ال ااااحما،  ار 

 ل.2000 ا/1421

، مطبعااااة جمنااااة  ار املعااااار  1ساااانن الااااداريطين )بمينااااه: التعنحمااااق املوااااين(   -
  ا.1356الععمانحمة، تحمدر باب  الدكن ابهلند 

  .ع. –السنن ال اى لنبحم قي،  ار املعرفة ببرياع  -
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،  ار الوااااارب ا سااااا مي 1دااااار  القواعاااااد الفق حماااااة لن اااااحما أمحاااااد النرياااااا،   -
 ل.1983 ا/1403

ال اار  الالااوري أليب الاكاااع أمحااد باان عمااد العااداا، ال اا ري ابلاادر ير، امعااه  -
 حادحمة الدسويي،  ار الف ر لنطباعة االن ر االتوزيح، برياع، لبنان.

الالبا  )اتج العربحمة ا با  النوة( لنجو را، حتقحماق أمحاد العطاار، طباح  ار  -
  ا.1377ال تب العريب مبالر 

ة ا ااابا  العربحماااة   اعحمااايف بااان محاااا  الاااو را، الالااابا  املسااامي بتااااج النوااا -
حتقحمااق: أمحااد عباااد الوفااور عطاااار،  ار العناا  لنم ياا ، بااارياع، لبنااان، الطبعاااة 

  ا.1404العالعة 

، امل تاااااااااااب ا سااااااااااا مي ببااااااااااارياع 1 ااااااااااابحم  ابااااااااااان ماجاااااااااااة لأللبااااااااااااين،   -
 ل.1986 ا/1407

  بحم  البفارا )الامح الالبحم ( انور طبعته ا: سنن الرتمما. -

لبفااارا، املساامي باااالامح املسااند الالاابحم  املفتالاار ماان أمااور رسااو   اابحم  ا -
ت  ني ت عنحمه اسن  اسننه اأايمه أليب عبد ت عمد بان إ اعحمايف البفاارا، 

  ا.1407 ار ال عب، القا رة، مالر، الطبعة األاىل 

 بحم  مسن  أليب احلس  مسان  بان احلجااج النحمساابورا،  ار الحمايف، بارياع،  -
 ا ار اآلفاق الديدة، برياع، لبنان.لبنان، 

  بحم  مسن ، انور طبعته ا: سنن الرتمما. -

  ا.1311طنبة الطنبة، لننسفي، املطبعة العامرة ابستنبو   -

،  ار 3الفتااى اهلندية املسماة ابلعامل ريية يموعة من فق اام احلنفحماة ابهلناد،   -
 ل.1980 ا/1400إححمام الرتا  العريب ببرياع 
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،  ار 3ر الااامح باا  فااين الراايااة االدرايااة ا التفسااري لن ااوكاين،  فاات  القاادي -
 ل.1973 ا/1393الف ر ببرياع 

 فت  القدير در  اهلداية  بن اهلمال، انور: العناية در  اهلداية. -

  ا.1371القاموس ا حمط لنفرياز باب ا، طبح مالطفي البايب احلنيب مبالر  -

  .ع. – ار عاأ ال تب ببرياع ك ا  القنا  عن منت ا ينا  لنب ويت،  -

كفاياااة الطالاااب الااارابين ب ااار  رساااالة ابااان زياااد القاااريااين أليب احلسااان ال ااااذ"  -
 )الامش حادحمة العداا( انور: حادحمة العداا.

 ل.1956 ا/1375لسان العرب  بن منوور،  ار  ا ر ببرياع  -

اع ، امل تاااب ا سااا مي بباااري 1املبااد  ا دااار  املقناااح  بااان مفنااا  احلنبناااي،   -
  ا.1397

  ا.1324املبسو  لنسر سي، مطبعة السعا ة مبالر  -

 [.82جمنة ا يتالا  ا س مي الالا رة بديب، بنك  يب ا س مي، العد  ] -

جمنااة ايمااح الفق ااي ا ساا مي، إ اادار ايمااح الفق ااي ا ساا مي برابطااة العاااأ  -
[ لعاااااال 12[ السااااانة ]14[ االعاااااد  ]2ا سااااا مي مب اااااة امل رماااااة، العاااااد  ]

 ل.2000 ا/1422

جمنة  راساع ايتالا ية إس محمة، إ ادار البناك ا سا مي لنتنمحماة  ادة، العاد   -
[ ل ااااااااا ر رجاااااااااب 3[ مااااااااان ايناااااااااد ]1[ االعاااااااااد  ]3[ مااااااااان ايناااااااااد ]2]

 ل.1996 ا/1417

[ 7جمنة جممح الفقه ا سا مي، إ ادار منوماة املاؤمتر ا سا مي  ادة، العاد  ] -
[ 12[ االعااد  ]1[ الاانم ]9عااد  ][، اال3[ الاانم ]8[ االعااد  ]2الاانم ]
 [.2النم ]
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جممااو  فتااااى اباان  حممحمااة، اااح عبااد الاارمحن باان ياساا  االاادذ،  ار عاااأ ال تااب  -
 ل.1991 ا/1412ابلرايغ 

ا ني ابآلاثر أليب عمد عني بن أ؛مد بن سعحمد بن حنل، حتقحمق:  : عباد الوفاار  -
 سنحممان البندارا،  ار الف ر، برياع، لبنان.

  ا.1323امال مالك، مطبعة السعا ة مبالر املدانة ل -

املسااتدرو عنااي الالاابحمب  لنباااك  النحمسااابورا )بمينااه: التنفااحمم احلبااري(  ار  -
  . ع. –ال تاب العريب ببرياع 

،  ار 3مالاااا ر احلاااق ا الفقاااه ا سااا مي لنااادكتور عباااد الااارزاق السااان ورا،   -
 ل.1967املعار  مبالر 

 اب الااادين البو اااريا،  ار العربحماااة مالااابا  النجاجاااة ا زاائاااد ابااان ماجاااة ل ااا -
  ا.1405لنطباعة االن ر االتوزيح، برياع، لبنان، الطبعة األاىل 

مواااين ا تااااج إىل معرفاااة معااااين ألفااااا املن ااااج لنفطحماااب ال اااربحمين،  ار إححماااام  -
  . ع. –الرتا  العريب ببرياع 

ار  جاار ،  2املوااين  باان يدامااة احلنبنااي، حتقحمااق الاادكتورين: الرتكااي ااحلنااو،   -
 ل.2992 ا/1412ابلقا رة 

  ا.1411،  ار ال تب العنمحمة ببرياع 1مفا حم  الوحمب لنففر الرازا،   -

 

،  ار 1املقاادماع املم ااداع  باان ردااد )الااد( حتقحمااق سااعحمد أمحااد أعااراب،   -
 ل.1988 ا/1408الورب ا س مي ببرياع 

 رة منت ااااااي ا را اع  باااااان النجااااااار، مطبعااااااة أنالااااااار الساااااانة ا مديااااااة ابلقااااااا -
 ل.1947 ا/1366



 

 
1894 

املنفعة ا القراغ،  راسة ن حمنحمة  طبحمقحمة لندكتور/ عبد ت بن عمد العمراين،  -
  ا.1431 ار كنوز إدبحمنحما، الرايغ، السعو ية، الطبعة العانحمة 

من ااااج الطاااالب  اعمااادة املفتااا  لحمبااا  بااان دااار  الناااواا، مطبعاااة  ار إححماااام  -
 ال تب العربحمة، مالر.

  .ع. – در  املن اج لنرمني،  ار إححمام الرتا  العريب ببرياع هناية ا تاج إىل -

الن ايااة ا شرياااب احلاااديث ااألثاار  بااان األثاااري الاانرا، حتقحماااق: طاااا ر الااانااا،  -
اعماو  الطناااحي،  ار الف اار لنطباعاة االن اار االتوزيااح، بارياع، لبنااان، الطبعااة 

  ا.1399العانحمة 

  . ع. –،  ار القن  ببرياع نحميف األاطار در  منتقي األ بار لن وكاين -

الوساااحمط ا دااار  القاااانون املااادين لنااادكتور عباااد الااارزاق السااان ورا،  ار الن ااار  -
 ل.1956لنجامعاع املالرية ابلقا رة 

 
 


