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 ملخص

 بالمحل دراسة "حق المرتين يقدم ىذا البحث دراسة فقيية مقاصدية لموضوع )تعمق حق الغير      
في الرىن أنموذجا"(، وىو موضوع لو أىميتو في الفقو اإلسالمي، حيث اعتبره الفقياء في كثير من 

في ثره المسائل الفقيية، وراعوه في إطالق كثير من األحكام العممية، فيدف لبيان ىذا المفيوم وأ
رساءه.، األحكام الفقيية المختصة بباب المعامالت  لترسيخ مبدأ حفظ الحقوق ورفع الضرر وا 

وقددد خمددص ىددذا البحددث إلددة أن مراعدداة تعمددق حددق الغيددر بالمحددل مسددبلة يجددب مراعاتيددا فددي بدداب       
مفيددوم ان المعددامالت، كمددا راعاىددا الفقيدداء قددديما وحددديثا، ومددن ذلددك بدداب الددرىن، فبدددأ ىددذا البحددث ببيدد

ثدم بسدط بعدض المسدائل ، وموقعو من مقاصد الشدريعة وقواعددىا العامدة، تعمق حق الغير بالمحل
 لحفظ حق المرتين خصوصا.، الفرعية في باب الرىن

Abstract 

      This research is a study of the jurisprudence of the subject of the subject (attached to the 

right of others in the shop "the mortgagee's right to foreclosure model"), a subject of 

importance in Islamic jurisprudence, where he considered the jurists in many jurisprudential 

issues, and the sponsor in the launch of many practical provisions, And its impact on the 

jurisprudential provisions concerned with the transactions section, to consolidate the 

principle of preserving the rights and lifting the damage and establishing it. 

      This research has concluded that the consideration of the right of third parties to the 

shop is an issue that must be taken into consideration in the transactions section, as it 

was sponsored by the scholars in the past and present. Sub-section of the foreclosure, to 

save the mortgagee's right in particular. 
 

 
 :كدمةامل

 : أما بعد، إلة يوم الدين، وعمة آلو وصحبو ومن وااله، والصالة والسالم عمة رسول اهلل، الحمد هلل       
سدقاطيا حرصت الشريعة اإلسالمية عمة حفظ الحقدوق ميمدا دقدت وصدغرت، وحدذرت مدن االعتدداء عمييدا، أو إبطاليدا         وا 

 كالشدركاء بالشديء الواحدد حدق أكثدر مدن شدخص، دون وجو حق، وتداخل الحقوق أمدر معمدوم ألصدحاب العقدول، وذلدك حدين يتعمدق
 والعاقدين والجيران ونحوىم، فال بد من ضبط تصرف كل منيم بما ال يمس حق اآلخر بسوء أو ضرر، لذا كان ىذا البحث،

 
 

 باحث.  *
 .كمية الشريعة، الجامعة األردنية، مشارك أستاذ **
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بما يؤثر ، وانتفاعو بيا وحكم تصرف الراىن في العين المرىونة، لبيان تبصيل ىذه المسبلة وبيان تطبيقيا في باب الرىن
 وما األثر المترتب عمة مخالفة ىذا األمر.، وكيفية دفع الضرر عنو، في حق المرتين

 

 : أٍنٔة البحح
 ىذاتنبع أىمية البحث من أىمية حفظ الحقوق في الشريعة، والتي تحتل مكانة ميمة في الدين اإلسالمي، حيث أن        

وتعمق أكثر من حق في المحل ، وذلك لكثرة ما يقع من تداخل الحقوق وتزاحميا، البحث لو أىميتو في الواقع المعاصر
خاصة وأن جميع من تعمق حقيم بالمحل ، وكيف رسخت قواعده، فكيف عالجت الشريعة اإلسالمية ىذا األمر، الواحد

فتنحل ، بحيث ال تدع مجاال لمبس فيو، دراسة تؤصمة وتوضحوبتخصيص ، فمزم بيان ىذا األمر، يظن أن حقو المقدم
 وىو األمر الذي تنشده الشريعة اإلسالمية في كل زمان ومكان. ، بعده كثير من الخالفات والنزاعات بين الناس

 

 : مشكلة البحح
 : تتمخص مشكمة البحث في اإلجابة عن السؤالين التاليين       

 حل.ما مفيوم تعمق حق الغير بالم -1
 ما عالقة تعمق حق الغير بالمحل بقواعد الشريعة ومقاصدىا. -2
 ما أثر تعمق حق الغير بالمحل في حفظ حق المرتين.  -3

 

 : أٍداف الدزاسة
 بيان مفيوم تعمق حق الغير بالمحل. -1
 توضيح عالقة تعمق حق الغير بالمحل بقواعد الشريعة ومقاصدىا. -2
 ر بالمحل في باب الرىن. المترتبة عمة تعمق حق الغي عرض لبعض اآلثار -3

 

 : الدزاسات الشابكة
 سبق ىذا البحث دراسات التقت معو في بعض المسائل التي تطرق ليا، لكن ليس من الجانب الذي عالجو ىذا البحث،       

 : نذكر منيا
 م.2113، مؤسسة الرسالة، التعسف في استعمال الحق، محمد فتحي، الدريني -1

عالقة إلة مسبلة حفظ حقوق الغير عند ممارسة اإلنسان لحقو، والتي يتبادر لمشخص أنو ال حيث تطرق رحمو اهلل        
فبين رحمو اهلل أن الشريعة اإلسالمية تتعامل مع أفراد المجتمع اإلسالمي كوحدة واحدة تترابط فييا الحقوق ، ألحد بيا

مستدال ق بمحل حقو، وعدم إدخال الضرر عميو، والواجبات، وأن عمة اإلنسان عند ممارسة حقو مراعاة حق الغير المتعم
 عمة ذلك ببدلة شرعية من كتاب وسنة وآثار صحابة وغيرىا.

 م.1991ىد، 1411الكعكي، شادية محمد أحمد، الحقوق المقدمة عند التزاحم، جامعة أم القرى، إشراف: أحمد أبو سنة،  -2
تزاحم واحد، كتزاحم أكثر من شخص عمة الحق الواحد، أو حيث عالجت الدراسة مسبلة تزاحم الحقوق عمة المحل ال       

أكثر من حق عمة الشخص الواحد، والحق المقدم في الشريعة عند ذلك، سواء في العبادات أو المعامالت المالية أو األحوال 
 الشخصية وغيرىا.
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 تطبيق، إشراف: أ.د حسين مطاوعأبو عقيل، توفيق ابراىيم موسة، أحكام الرىن في الشريعة اإلسالمية بين النظرية وال -3
 م.2118، قسم القضاء الشرعي، جامعة الخميل، أترتوري

 م.2111أحكام حقيق االمتياز في الفقو اإلسالمي والقانون المدني، دراسة تطبيقية مقارنة، يمين شودار، جامعة الجزائر،  -4
 م.2117، دار المريخ، دراسات في أصول المداينات في الفقو اإلسالمي، نزيو حماد -5
 ىد.1421، 1ط، مكتبة المدينة، الرىن في الفقو اإلسالمي، مبارك بن محمد، الدعيمج -6

بربطيا وتميزت ىذه الدراسة عما سبقيا، أنيا أصمت لمسبلة تعمق حق الغير بالمحل خصوصا، ثم عالجتيا مقاصديا        
مظيرة ىذا ، ىن وحق المرتين دون ما سواهكما أنيا تخصصت في دراسة أثرىا في باب الر ، بقواعد الشريعة ومقاصدىا

 وىو ما افتقرت إليو الدراسات السابقة الذكر.، الجانب فييا
 

 : ميَجٔة البحح
 سمك الباحثان في ىذا البحث المنيج االستقرائي باستقراء أقوال العمماء في المسبلة، والمنيج التحميمي القائم عمة تحميل       

، ومناقشة أدلتيم، وأخيرا المنيج المقارن بمقارنة أقواليم، ثم االستنباطي باستنباط مرادىم، أقوال الفقياء في المسبلة
 وصوال إلة الغاية من ىذا البحث وىي بيان أثر تعمق حق الغير بالمحل "حق المرتين في الرىن إنموذجا".

 : وقد وقع البحث في ثالثة مباحث عمة النحو التالي       
 تعمق حق الغير بالمحل وأقسامو.مفيوم : المبحث األول

 عالقة تعمق حق الغير بمقاصد الشريعة وقواعدىا. المبحث الثاني:
 .من اآلثار المترتبة عمة تعمق حق الغير بالمحل المبحث الثالث:

 

 املبحح األّل
 

 مفَْو تعلل حل الغري باحملل ّأقشامُ

 

 :مفَْو تعلل حل الغري: املطلب األّل
 بالمحل من معرفة مفاىيم الدراسة لغة واصطالحا، وذلك من خالل ما يمي:  (1)ديث عن تعمق حق الغيرال بد قبل الح       

، واالرتباطفتعمق: من الفعل عمق، ومعناه أن يناط الشيء بالشيء وينشب بو ويمزمو، ففيو معنة السببية والمزوم أما لغة: 
 .(2)[129ساء: ]النَفَتَذُروَها َكاْلُمَعمََّقةِ : ومنو قولو سبحانو

 .(3)فبصمو من الثبوت والوجود والوجوب، ىو األمر الثابت الموجود: والحق       
، الشخص والمحل: فمن الفعل حل يحل حموال، وىو نزول القول بمحمة، والمحل: ىو الموضع والمكان الذي يحل بو       

، الوجوب، أي الموضع الذي يحل فيو نحره، ومن معانييا مكان وقوع [196ة: ]البقر َحتَّى َيْبُمَغ اْلَهْدُى َمِحمَّهُ ومنو قولو سبحانو: 
 .(4)ففسر بالوجوب والوقوع والنزول وكل صواب، [81]طو: َوَمن َيْحِمْل َعَمْيِه َغَضِبى َفَقْد َهَوىومنو قولو سبحانو 

 وينشب بو ويمزمو يءبالش يءأن يناط الشعن المعنة المغوي وىو  االصطالحيفالتعمق لم يخرج فيو المعنة : وأما اصطالحاً 
 كما سبق في التعريف المغوي.

الشارع ، وعرفو بعضيم: ببنو كل ما ىو ثابت ثبوتا شرعيا أي بحكم (5)والحق: اختصاص يقرر بو الشرع سمطة أو تكميفا       
قراره وكان لو بسبب ذلك حمايتو  . (6)وا 
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وتختمف ، (7)خص بالحق من خاللو، وذلك من مال الشخص وأعيانو أو ذمتووالمحل: ما يثبت فيو الحق ويطالب الش       
 ، والمراد بالعين السمعة، والمراد بالذمة: الوعاء االعتباري لتحمل التبعات والمسؤوليات، أو أىمية اإلنسان(8)أحكام ذلك بناء عميو

  .(9)لتحمل التصرفات التي تجري بينو وبين غيره من الناس
لغير المالك أو العاقد في العين لقول ببن المراد بمفيوم تعمق حق الغير بالمحل ىو وجود حق ثابت شرعا فيمكن ا       

عمة حق الممك األصمي فزاحمو، وعارض مقتضاه مقتضة حق الممك،  طرأأو الذمة والمالية،  الممموكة أو المعقود عمييا
اعتبره الشارع وأضفة عميو دم إغفالو موازنة بين الحقوق، لذا فاستمزم مبدأ نفي الضرر في الشريعة اإلسالمية اعتباره وع

حمايتو، من خالل أحكام شرعية وضوابط فقيية، تحمي ىذا الحق لغير المالك أو العاقد الذي سيتضرر لو لم يراع ىذا 
 المية.الحق، فيو فرع من فروع قواعد منع الضرر، ودرء المفاسد وجمب المصالح التي تقوم عمييا الشريعة اإلس

 

 :احملل الرٖ ٓتعلل بُ حل الغري ّأحكامُ: املطلب الجاىٕ
 ولما كان تعمق الحق يثبت بثبوت الحق، والحق يثبت في عين أو ذمة، لذا فالتعمق يثبت في عينية المال أو في ماليتو       

 .(11)أو ذمة صاحبو
 : (11)جولذا قسم العمماء المحل الذي يتعمق بو حق الغير عمة ثالثة أو        

أن يكون حق الغير متعمقا بعين المحل المعقود عميو، كبيع ممك الغير، وتبرع المريض مرض الموت بما يزيد عن ثمث  -1
 يكون موقوفًا عمة إجازة الورثة.، أموالو

 أن يكون متعمقا بمالية المحل المعقود عميو دون عينو، كتصرف المدين غير المحجور عميو بما يضر حقوق الدائنين، -2
 تعمق حقوقيم بمالية أموال المدين الستيفاء ديونيم، وليست حقوقيم متعمقة ببعيان أموالو، فمو أتة المدين بمال آخرت

 يفييم بو حقوقيم نفذت تصرفاتو الموقوفة عمة إجازتيم.
را أن يكون متعمقا بصالحية التصرف نفسو، ال بمحمو المعقود عميو، كتصرف ناقص األىمية المحجور عميو إما حج -3

األىمية ال شرعيا بسبب الصغر كالمميز، أو حجرا قضائيا بسبب السفو أو الدين المستغرق المحيط بكل المال، فناقص 
ن  يممك التصرف في أموالو، ويكون تصرفو موقوفا عمة إجازة وليو الشرعي من أب أو جد أو وصي، فإن أجازه نفذ، وا 

 رده بطل.
 

 تي: وبيان خصائص تمك األقسام كاآل       
فإذا مات أما ما يتعمق بالذمة من الحقوق فال يسقط إال بخرابيا بالموت أو الجنون أو اإلفالس أو اإلبراء أو األداء،  -1

ن كان واجبا عميو فحكمو بقاءه  في ذمتو اإلنسان وكان ما ثبت بالذمة عن طريق الصمة فيسقط إال أن يوصي بو، وا 
الذمة تضعف بالموت بل تخرب، فيمتنع مطالبة الميت، إال إن انضم إليو بشرط انضمام مال أو كفيل إلة الذمة، ألن 

 .(12)الميتمال ألنو محل استيفاء الحقوق وىو مقصود وجوب الحق، أو كفيل ألن ذمة الكفيل مقوية لذمة األصيل 
ان تعمق الحق بيا ، إذا ك(13)وأما ما يتعمق بالعين من الحقوق فال يسقط إال باالستيفاء منيا، فال يسقط بموت صاحبيا -2

، كالمرىون والمستبجر والمغصوب والمبيع والوديعة، وذلك ألن تعمقا الزما، بل بتمفيا يجب ضمانيا عمة متمفيا
تصرفات اإلنسان بالعين مقصودىا المال، فتصرفاتو تبع لتعمق حاجتو بالمال، فيبقة لذلك حقو في العين ولو مات من 

 . (15) ينتقل إلة الذمة إال إن تمف المال أو تصرف فيو المالك بغير المشروع لو، والتعمق بالمال ال(14)العين في يده
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 كما أن ىناك فروقا في األحكام الفقيية واآلثار المترتبة عمييا فمثال:        
والمالية  أي متعمقا باألعيان والذمة، أو بالعينية بعضًا،تعمق حق الورثة بالتركة يكون صورة ومعنة بالنسبة لبعضيم        

لمتركة، لذا ال يجوز ألحد من الورثة أن يبخذ شيئا من التركة ويعطي باقي الورثة القيمة، أو يبخذ شيئا مقابل نصيبو من 
أي –، في حين يكون تعمقيم بالتركة معنة فقط (16)اإلرث، كما ال يجوز لممريض مرض موت بيع أحد ورثتو بمثل القيمة

، في حين يتعمق حق الغرماء في (17)يجوز لممريض بيع عين من التركة ألجنبي بمثل القيمةبالنسبة لغيرىم، لذا  -بالمالية
لذا يجوز لممريض بيع عين من أعيان التركة ألجنبي ضمن الثمث لكن بمثل القيمة،  -أي بمالية التركة فقط -التركة معنة

عمة ما يقدم ما تعمق بالعين تعارضيما  وعند، (18)وجاز لموارث أخذ عين من التركة لنفسو وقضاء الدين من مال آخر
تعمق بالذمة، فمثال: يقدم عمة مؤنة تجييز الميت: حق المرتين والمجني عميو والعين المؤجرة والبائع الذي وجد متاعو 

الغريم بعينو عند مفمس لتعمق حقوقيم بالعين، في حين تقدم مؤن تجييز الميت عمة وفاء الدين دون رىن لتعمق حق 
 . (19)ويقدم حق المرتين في أموال المفمس عمة حق غير المرتين ،بالذمة

 

 :أقشاو تعلل حل الغري باحملل ّصْزِ: املطلب الجالح
، وأشاروا إلة أقسامو من خالل كالميم عن الحقوق (21)جعل العمماء تعمق حق الغير من أنواع الحقوق الثابتة شرعا       

بمال المحجور عميو، لذا يمكن القول ببن تعمق حق الغير بالمحل يقسم بحسب  التي تتعمق بالتركة، أو الحقوق المتعمقة
أقسام الحق، ألن محوره يدور حول كيفية ثبوت الحق بالمحل، وىو العين أو المال أو الذمة، فيقسم إلة تعمق ممك، وتعمق 

 ، وبيانو: (21)شبية ممك أو خالفة تممك، أو تعمق منفعة، أو تعمق حق بعدم التضرر
ما تعمق الممك فيو وجود سبب يجعل محل التعمق مشغوال ببكثر من حق يتجاذبو منيا حق ممك، وذلك كما أجاز أ (1

العمماء الرد بالعيب أو بخيار الرؤية مالم يعارضو ممك الغير لو بانتقالو إليو بوجوه المعاوضة، وذلك أن األصل أن يكون من 
يكون لو خيار الرد منعا لمضرر عنو، لكن إذا نقل المشتري ممكو لمغير،  حق المشتري بخيار العيب أو من اشترى معيبا أن

وأصبح ذلك الغير مالكا لمعين، فينا عارض تصرف المشتري باختيار الرد بالعيب أو بالخيار تعمق ممك المشتري الثاني 
ما أجاز الفقياء تصرف الفضولي بالعين، ومعموم قوة حق الممك في الشرع، فامتنع لذلك الرد وخياره، لوجود ذلك التعمق، ك

موقوفا عمة إجازة المالك، ذلك أن المالك تعمق حقو بالسمعة المباعة أو المشتراة تعمق ممك، إذ ىو مالكيا، فمزم حفاظا عمة 
ن لم يجز لم ينفذ البيع، وذلك بسبب ذلك التعمق.  حقو إعطاءه حق توقف التصرف عمة إجازتو، فإن أجاز نفذ البيع، وا 

، لكن ليس لو ممك ثابت مستقر وال يد، لكن الممك سيؤول إليو بحصول سبب قريب، أو (22)ممك، أو شبية ممكتعمق ت (2
مرتبط بفعل منو، وذلك عندما يكون المال أو الذمة محل الستيفاء الحق من مالكو، أو استحقاق صاحب الحق أخذ حقو منو، 

، وذلك عند يتجاذب المال حق ممك مع حق (24)نفسو في المستقبل، ببن يجعل ذلك الشيء ممًكا ل(23)أو مؤذن بتممك جزء منو
 تممك أو شبية ممك، ويؤدي التصرف بناء عمة حق الممك إلة تعد عمة حق التممك لخالفو عمة المال، ومن أمثمتو: 

ك تعمق حق المرتين في العين المرىونة، ذلك أن الرىن ممك لمراىن يحق لو التصرف فيو كما أراد، كتصرف المال -
ببمالكيم، لكن لما كان الرىن ىو محل استيفاء المرتين دينو وحقو من الراىن، بحيث إذا عجز الراىن عن وفاء 
الدين، كان لممرتين بيعو واستيفاء وفاء دينو منو، ثبت بذلك حقا لممرتين في مالية الرىن، ىو حق تممك لو أو 

في الرىن، نتج بذلك تقييد تصرف الراىن في المرىون استيفاء منو، وىذا الحق يزاحم حق مالك في حرية التصرف 
بالبيع وغيره، بما يمنع أو يعرقل استيفاء أو تممك حقو منو، فال يصح لذلك بيع الراىن لمرىن أو ىبتو أو التبرع بو 
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 ةونحوه مما يخرج الرىن عن ممكو، وألن حق المرتين إنما ىو في حبس الرىن والتوثيق بو، وفي التصرف فيو مناقض
 . (25)لحق المرتين الذي تعمق حقو بالمرىون

ومنو تعمق حق الشفيع في الشفعة، ذلك أن المالك إذا باع نصيبو المشترك، فالمشتري أصبح مالكا لمعين المشفوعة،  -
يجوز لو التصرف فييا تصرف المالك، لكن لما أثبت الشارع لمشفيع حقا في المطالبة بالشفعة، ثبت لو نوع حق 

مشفوع، قيد المالك الجديد في تصرفو، لكون الشفيع أحق بتممكيا منو شرعا، وستؤول إليو عن قرب، لذا وتعمق في ال
 . (26)فإنو ال يصح تصرف المشتري بالعين بعد مطالبة الشفيع بالشفعة ألن حقو تقرر وثبت شرعا

ذي في يد المحال عميو أو ذمتو، تعمق حق المحال بالحوالة المقيدة بعين أو دين معين، ذلك أن المحيل مالك لممال ال -
لكن عندما أحال المحال إليو ثبت لممحال نوع حق في المحل أي العين أو الذمة، وىذا الحق ىو حق تممك لو أو 
شبية ممك أو خالفة لو في المال، إذ المحال سيممك المال إليو بتحصيمو من المحال إليو، وبالتالي زاحم حق الممك 

عتباره من ضرر بمن تعمق حقو بذمة المحيل ثم بذمة المحال عميو، وىو المحتال، لذا لم األصمي لما في إىمال ا
 .(27)المحتال بو فيقدميجز لممحيل بعد الحوالة المقيدة بعين أو دين أن يطالب المحال عميو بدينو، ألنو قد تعمق حق 

اء في خالفة مال المتوفة، فمع أن وذلك كحق مريض الموت في مالو لكونو يممكو، لكن يزاحمو حق الورثة والغرم -
عميو في التصرف في  (28)األصل حرية تصرفو في مالو بناء عمة حق الممك لو، لكن ذىب األصوليين إلة الحجر

لكونو محال لقضاء الدين واإلرث ومشغوال بدين الغرماء وحصص الورثة من اإلرث، فاستمزم ذلك مراعاة حقوقيم  مالو
عمة المريض مرض موت أو المفمس بما ال يضر بيم، وتوقف تصرف المريض عمة وعدم اإلضرار بيم بالحجر 

إجازة من تعمق حقيم بالتركة وىم الورثة، فكان تصرفو بالتبرع محصورا في الثمث لحق الورثة في الثمثين، موقوفا 
 .(29)عمة إجازتيم، كونيم أصحاب الحق في ذلك، لكن إن برأ المريض نفذ تصرفو، لزوال التعمق حينيا

وكذلك إن كان المريض مدينا حجر عمة تصرفو بمقدار ما لمغرماء عميو من حق، لتعمق حقيم في مالو حينيا، كون  -
المرض سبب لمموت الذي ىو عمة لتعمق حقيم بو، فاعتبر المرض كونو سبب لو، فإن كان دين الغرماء مستغرقا 

ن كانت ال تستغرق مالو حجر لمالو، حجر عميو في جميع مالو إال ما يحتاجو من نفقتو ال خاصة بو وبمن يعول، وا 
 . (31)عميو بمقدارىا، وكان إذنيم معتبرا في التصرف في مال المريض بما يضرىم، فإذا أسقطوا حقيم فيو جاز

تعمق منفعة، وذلك كما عمم أنو يجتمع في كل شيء ممموك: ممك عين وممك منفعة، فغالبا ما يجتمعان في نفس  (3
، فإذا اجتمع في المال أو العين، (31)يكون ممك العين لشخص وممك المنفعة آلخر، وذلك في اإلجارة الشخص، وأحيانا

حق ممك مع حق منفعة، أي حق المؤجر مع حق المستبجر، فاألصل أن يقدم حق المالك المؤجر، فيجوز لو التصرف 
ألجميا، قيد حق المؤجر بالتصرف بما ال  في ممكو بما أراد، لكن لما تعمق حق المستبجر بالمنفعة كونو عقد اإلجارة

يضر بالمستبجر، فمم يجز لو بيع العين المؤجرة أو نقميا عن ممكو أو استرجاعيا ولم يسترد المستبجر ممكو الذي تعمق 
، كالزرع في األرض المستبجرة لزراعتيا وانتيت المدة ولم يحن حصاده، فينا يمنع المؤجر من التصرف الذي (32)بيا

ن لم يجزه يقتضيو  ممكو لتعمق حق المستبجر بيا، فإن فعل كان موقوفا عمة إجازة المستبجر، فإن أجاز التصرف نفذ، وا 
 .(33)لم ينفذ، مراعاة لذلك التعمق

 تعمق حق عدم التضرر، وذلك أن من حق كل شخص عدم اإلضرار بو ألي سبب من األسباب، إال لسبب أجازه الشارع، (4
ولو كان الضرر نتيجة تصرف المالك بممكو، وتضرر بو الغير، تدخل ىذا التعمق، أي تعمق  كالعقوبة المستحقة وغيرىا،

 الشخص بعدم اإلضرار بو، فكان مانعا من حرية تصرف المالك بممكو، ومقيدا لو، وأكثر ما يظير ذلك في الشركاء والجيران،
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تصرفو في ممكو ما يضر بجاره أو شريكو ضررا  وذلك اللتصاق أمالكيما وتقاربيا، إذ كثيرا ما يصدر عن المالك أثناء
ماديا أو معنويا، فجاء الشارع الحكيم ببحكام تكفل عدم إضرار الناس ببعضيم ولو بحجة التصرف بالممك، لتعمق حق 

 ، وليذا التعمق أمثمة كثيرة نذكر منيا: (34)الجار المالصق أو القريب بحق عدم اإلضرار بو
سفل أحقية التصرف في ممكو بما يشاء كغيره من المالك، لكن إذا أدى ىذا التصرف األصل أن لصاحب العمو أو ال -

ن كان ممكا  إلة إضرار بممك صاحب السفل أو العمو، منع من التصرف لتعمق حقو بالمحل المشترك بينيما، فيو وا 
 .(35)رره بتصرفولجاره وليس لو أدنة ممك فيو، لكن تعمق فيو حقو من ناحية التصاق ممكو بممكو وتبثره وتض

األصل أال يجبر الشريك عمة قسمة ممكو كونو ممكا لو، لكن إذا تعمق بيذا الممك حق الشريك مثال، كبن كان حائطا  -
مشتركا، ومن حقو عدم اإلضرار بو، تعمق حقو بو من ىذه الناحية، فيجبر الشريك حينيا عمة قسمة الحائط المشترك 

بو، وعدم الضرر ضرره بذلك، وذلك لتعمق حق الشريك الطالب لمقسمة عند طمب شريكو لذلك، خاصة عند عدم ت
 .(36)باألول

 
 املبحح الجاىٕ

 

 املكاصد ّالكْاعد ّأثسٍا يف تعلل حل الغري باحملل

 

 :مكاصد الشسٓعة ّأثسٍا يف تعلل حل الغري باحملل: املطلب األّل
ة دددددصد العام من التشريع فييا ىو حفظ نظام األمة، واستدامباستقراء أحكام الشريعة وأدلتيا، تبين لمعمماء أن المق       

صالحو بإصالح اإلنسان في كل أموره، الدينية والنفسية والمالية واالجتماعية، وغيرىا، بمعنة آخر جاءت الشريعة لجمب 
فراده وبإصالح المصالح ودرء المفاسد، وىو المقصد األعظم فييا، لذا نرى الشريعة عالجت صالح اإلنسان بإصالح أ

مجموعو، وذلك بضبط تصرفات الناس عمة وجو يعصم من حصول الفساد بينيم، ومن ذلك التصرفات المالية، فقيدت 
تصرف اإلنسان في حقو بما ال يؤدي الة التعدي عمة حق الغير، كما راعت في جواز التصرفات المالية جميع الحقوق 

 فمن ذلك:  ،(37)واء بشكل مباشر أو غير مباشرالتي يمكن أن يكون ليا تعمق بحقوق الغير، س
 .(38)سومونيت عن االحتكار، وعن تمقي الركبان، وعن بيع الحاضر لباد، وعن البيع عمة بيع الغير، وعن السوم عمة        
بطال        فساد األسواق بمنع الطعام من الرواج بيا، وا  معاشات  فمثال عمة تحريم االحتكار منع إلحاق الضرر بالناس وا 

الناس، وغالء األسعار، وزيادة المكوس والضرائب، وانتشار الفقر والجوع، وقيام تجار االحتكار، وتقييد التعامل الحر، وكل 
ىذا يضر بالناس الذين تعمق حقيم باستقرار األسواق وتوازنيا، وقد واجيت الشريعة ىذا التصرف بإجراءات وقائية تدفع 

يع الحاضر لمبادي وغيرىا، وىدفيا من ذلك قطع السبل عمة المحتكرين، وأخرى بطرق وقوعو كمنع تمقي الركبان وب
عالجية ترفعو بعد وقوعو كالسيطرة عمة المال المحتكر، وتعزير المحتكرين، وجبرىم عمة البيع، وتسعير البضائع عمييم، 

إجراءات وقائية وعالجية، تدرأ وتمنع فالشريعة تحافظ عمة المصمحة التي يمكن أن يستخف بيا، ب، ومنافستيم في البيع
 .(39)وترفع التعدي عمة حقوق الغير، إذا تعمق حقيم بو

ومن ذلك: أجمع العمماء عمة أنو لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليو ولم يجدوا غيره أجبر عمة بيعو، مع        
 .(41)عمييم، وفي منعو إبطال لحقيم وتضييق أن ذلك حقو في الظاىر، لكن دفعا لمضرر عن الناس، إذ تعمق بو حقيم

 ال تمقوا الركبان، وال يبع بعضكم عمة بيع بعض، وال تناجشوا،»، قال: : أن رسول اهلل ومنو: ما رواه أبو ىريرة        
ن، إن رضييا أمسكيا، ومن ابتاعيا فيو بخير النظرين بعد أن يحتمبيا، وال تصروا الغنم، وال يبع حاضر لباد  سخطيدددددا وا 
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 .(41)«ردىا وصاعا من تمر
 فالعمة في النيي عن تمقي الركبان ىي دفع الضرر عن البائع وعن أىل السوق، أي ألجل حق الغير المتعمق بتوفر       

 .(42)لما فيو من اإلضرار بغيره -مع كونيا من حقو–البضائع ورخصيا ال ألجل البيع، فمنع الخاص من بعض منافعو وحقوقو 
، أو بالقضاء باالستحقاق، "فإذا تعمق حق الغير بما ممكو المالك كان لمحاكم أن يتدخل بالبيع: قال ابن عاشور       

 . (43)وبإنزال العقاب بكل من أكل سحتًا أو تصّرف في أموال الناس بغير حق"
 في حدود الثمث، لتعمق ومن ذلك أيضا: يحجر عمة المريض مرض الموت من تصرفات الصمة كاليبة والصدقة، إال       

، ومنو قوليم: يجبر وكيل المدعة عميو عمة تنفيذ أمر الموكل ببيع الرىن حال غيبة الثاني، لتعمق حق (44)حق الورثة بمالو
يتصرف في ويحجر عمة السفيو في التصرف في أموالو، لتعمق حق الغير من الغرماء بيا، مع أن السفيو ، (45)المدعي بو

 .(46)منو لوجود حق لمغرماء فيو خالص مالو لكن منع
كما لم يجز العمماء لممالك أن يفتح في ممكو ما فيو ضرر بمالك آخر مجاور لو، ككوة تشرف عمة مقر نساء جاره،        

أو أن يحدث في ممكو ما يضر بجاره ضررا بينا، كطاحون يوىن البناء أو معصرة أو فرنا يؤذي بالرائحة والدخان، وكذا لو 
لتعمق حق أو ممقة قمامات يضر بالجدار فمصاحب الجدار أن يكمفو إزالتو،  (48)أو بالوعة (47)انب دار جاره كنيفااتخذ بج

 .(49)الجار بذلك
ة عمة دددددد"ال يمنع جار جاره أن يضع خشب: عن النبي  ويمكن أن يقال أن األصل في ذلك حديث أبي ىريرة        
 .(51)جداره"
 أنو ال يحل لمجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع، مع أن الجدار فالحديث يدل عمة       

 . (51)خاصة عند عدم الضرر بالجدار، لكن لجاره أيضا حق الجوار، جداره والمنع منو حقو
ومع الرجل أىمو، ونحوه حديث سمرة بن جندب: "أنو كانت لو عضد من نخل في حائط رجل من األنصار، قال:        

قال: فكان سمرة يدخل إلة نخمو فيتبذى بو ويشق عميو، فطمب إليو أن يبيعو فببة، فطمب إليو أن يناقمو فببة، فبتة النبي 
 فذكر ذلك لو فطمب إليو النبي ، أن يبيعو فببة فطمب إليو أن يناقمو فببة، قال: "فيبو لو ولك كذا وكذا" أمرا رغبو ،

 .(52)لألنصاري: "اذىب فاقمع نخمو" "أنت مضار" فقال رسول اهلل فيو فببة، فقال: 
 فدل الحديث عمة إجبار الشخص عمة المعاوضة إذا تضرر الشريك أو الجار بتركو يتصرف بممكو، ونحوه إيجاب       

  .(53)الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ
ال جبره السمطان، وال يضر ببخيوقال أحمد: كل ما كان عمة ىذه الجية وفيو ضرر فإنو يمن         ع من ذلك فإن أجاب وا 

 .(54)إذا كان ذلك فيو مرفق لو
 وىو مذىب عمر بن الخطاب قضة بو عمة محمد بن مسممة لمضحاك بن خميفة، ولعبد الرحمن بن عوف عمة جد       

 يحية بن عمارة األنصاري.
ن الضحاك بن خميفة ساق خميجا لو من العريض، فبراد أن ففي موطب مالك عن عمرو بن يحية المازني عن أبيو أ       

يمر في أرض محمد بن مسممة، فببة محمد، فقال الضحاك: لم تمنعني؟ وىو لك منفعة تشرب منو أوال وآخرا، وال يضرك، 
عمر: فببة محمد، فكمم الضحاك عمر بن الخطاب ، فدعا عمر محمد بن مسممة ، فبمره أن يخمي سبيمو، فقال: ال، فقال 

لمحمد بن مسممة لم تمنع أخاك ما ينفعو، وىو لك منفعة، تشرب بو أوال وآخرا، وال يضرك؟ فقال محمد بن مسممة: ال واهلل، 
 .(55): واهلل ليمرن بو، ولو عمة بطنك، فبمر عمر أن يمر بو، ففعل الضحاكفقال عمر 
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ائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فبراد عبد الرحمن وفيو عن عمرو بن يحية المازني عن أبيو أنو قال: كان في ح       
عوف عمر بن عوف أن يحولو إلة ناحية من الحائط، ىي أقرب إلة أرضو، فمنعو صاحب الحائط، فكمم عبد الرحمن بن 

 .(56)فقضة لعبد الرحمن بن عوف بتحويمو، بن الخطاب
ق غيره وكان يضر بو، وىو ىنا الجار، فمرافق األرض ففي ذلك منع االنسان من التصرف في ممكو إذا تعمق بو ح       

والدار قد يتعمق بيا حق الجار، لذا أجبر عمر بن الخطاب المالك عمة ما يفيد الجار وال يضر بو، كونو لو حق في ذلك، 
ليو ذىب مالك في رواية، ورواية عند الحنابمة  .(57)يدل لذلك إجبار عمر بن الخطاب لممالك، وا 

مما سبق أن الشريعة اإلسالمية راعت حق الغير في تصرف اإلنسان بممكو وأن مقصد الشريعة من ذلك أن فيتضح        
منع ىذا لإلنسان التصرف في ممكو الة الحد الذي ال يمحق ضررا بالغير فإذا ما تحقق التعدي أو الحاق الضرر بحق الغير 

 اإلنسان من التصرف في ممكو. 
 

 :ّأثسٍا يف تعلل حل الغري باحملل، الضسزقْاعد دفع : املطلب الجاىٕ
في  من المعموم أن الشريعة اإلسالمية قد زخرت بالقواعد الفقيية النافية لمضرر دفعا ورفعا وقد دخمت ىذه القواعد وأثرت       

 أثرت فييامعظم أبواب الفقو اإلسالمي وخاصة باب المعامالت لتعمقيا في معظميا بحقوق العباد ومن تمك المسائل التي 
  ؟فما ىو ىذا األثر، قواعد نفي الضرر مسبلة تعمق حق الغير بالمحل

 : سيتبين ذلك من خالل استعراض أىم تمك القواعد مع ذكر بعض الفرعيات المتعمقة بذلك       
 

 : : قاعدة: "ل ضرر ول ضرار" أو "الضرر يزال"أولً 
 : قة بحفظ ومراعاة حق الغير ما يميفمن الفرعيات التي ذكرىا العمماء والمتعم       

 .(58)الحجر عمة المفمس منعا لمضرر عن الغرماء -1

حجر عميو ، لكن لما كان لمغرماء حق استرداد أمواليم من مالو، فاألصل أن لإلنسان الحق في التصرف في مالو
  لتعمق حقيم بمالو.

لكن بسبب الدين أصبح ، صاحبو أحق بومع أن ، لصاحب الدين أن يبخذ جنس مالو ممن ىو عميو لتعمق حقو بو -2
 .(59)فصار لو حق فيو، لممدين حقا فيو

وعدم جواز فسخ العقود الجائزة إذا أضر ذلك ، لزومية بعض العقود منعا لمضرر عن العاقدين لتعمق حقيما بو -3
ب أن يمنع فوج، فإذا كان في فسخو تعد عمة حقو، إذ أن لكل عاقد حق في العقد، ببحد العاقدين لتعمق حقو بو

فإنو يمنع من عزلو ، إال إذا تعمق بيا حق لمغير، فممموكل عزل الوكيل ألن الوكالة حقو، (61)منو لتعمق حقو بو
 .(61)دفعا لمضرر عن الغير

رر دددددوعدم الض، يجبر الشريك عمة قسمة الحائط المشترك عند طمب شريكو وعدم الضرر لتعمق حق الطالب بو -4
 . (62)باألول

وتبقة بيد المستبجر ببجرة ، من استرداد األرض المؤجرة إذا انتيت مدة اإلجارة قبل استحصاد الزرع يمنع المؤجر -5
 .(63)ومنعا لمضرر عنو، لتعمق حقو باألرض، المثل

لتعمق حقو برد المبيع ، فمو نقض اإلجارة لرده بالعيب، ثم اطمع عمة عيب قديم فيو، لو اشترى شخص شيئا وأجره -6
 .(64)ر عنوودفعا لمضر ، المؤجر
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لو أعار شخص آخر شيئا ليرىنو، فرىنو المستعير، ثم أراد المعير استرداده ألمر طارئ، فمو قضاء الدين عن المستعير  -7
  .(65)ودفعا لمضرر الطارئ عنو، لتعمق حقو بالعين المرىونة، والرجوع عميو بما أداه عنو، الستردادىا

 

 :ثانيا: قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"
 : تتعمق بحفظ حق الغير نذكر منيا، فقد ذكر العمماء ضمن ىذه القاعدة فرعيات كثيرة       
 . (66)وذلك لتعمق حق الدائن بمالو، جواز أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنو -1
 . (67)لتعمق حق المرتين بو ودفعا لمضرر عنو، ليس لمبائع الرجوع في البيع عند رىن المشتري المفمس لممبيع -2
 

 :: "الضرر األشد يزال باألخف" أو "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما"ثالثاً 
 : ومن الفروع التي ذكرىا العمماء ضمن ىذه القاعدة والتي تتعمق بمسبلتنا       

 .(68)إجبار المدين الموسر عمة أداء الدين -1
 .(69)تعمق حقيم بمالول، يحبس األب عند امتناعو عن النفقة عمة من يعول -2
 . (71)يجب فسخ البيع الفاسد، مالم يفت ببيعو أو تغيره، فيمضي بقيمتو، لتعمق حق المشتري الثاني بو، ودفعا لمضرر عنو -3
 

 :: قاعدة: "الضرر ل يزال بالضرر"خامساً 
 : (71)منيا، فقد فرع العمماء عمة ىذه القاعدة مسائل عديدة ليا تعمق بدراستنا       

فإزالة ، ألن ىدم ىذا الجدار يمزم منو سقوط العموي أو تضرره، حب السفل من ىدم الجدار الحامل لمعمومنع صا -1
 فمنع لتعمق حقو بو.، الضرر الالحق بالسفمي يمزم منو إلحاق ضرر بالعمو

ن، لتعمق حق األخير بو ومنعا لمضرر عنو، يمنع الشريك من ىدم الحائط المشترك إال بإذن شريكو ورضاه -2 كان  وا 
 ىناك ضرر الحق باألول.

 

 املبحح الجالح
 

 مً اآلثاز املرتتبة على تعلل حل الغري باحملل

 

والمترتبة سنستعرض في ىذا المبحث لذكر بعض اآلثار الفقيية لمسبلة تعمق حق الغير بالمحل، وذلك في باب الرىن،        
 : المطالب التاليةوذلك من خالل ، عمة تعمق حق المرتين خاصة في العين المرىونة

 

 :حكه استدامة قبض املسٌٍْ ّحبشُ: املطلب األّل
ببداء اختمف العمماء في موجب عقد الرىن وحكمو، ىل ىو الحبس الحسي لمرىن عمة سبيل الدوام إلة حين فكاكو        

 أخص بثمنو من باقي الغرماءالدين حفظا لحق المرتين الذي تعمق حقو بو، أم الحبس الشرعي فقط، بكون المرتين أحق ببيعو و 
 : وذلك عمة قولين ،(72)فقط

 إلة أن موجب الرىن الحبس الحسي ووجوب استدامة (75)، والحنابمة(74)، والمالكية(73): ذىب الجميور من الحنفيةالقول األول
 فإن فعل بطل الرىن.، وأنو ال يجوز لمراىن استرداده بعد إقباضو، القبض

 إلة عدم اشتراط استدامة القبض في الرىن، فيجوز لمراىن استرداده، وال يبطل ذلك الرىن.  (76)ذىب الشافعية القول الثاني:
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 : األدلة
 أدلة القول األول: 

 استدل الجميور عمة قوليم ببدلة منيا:        
ْن ُكْنُتْم َعَمى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَهاٌن َمْقُبوَضةٌ  :قولو تعالة -1   .[283]البقرة: َواِ 

لممرىون، وصف اهلل سبحانو الرىن بكونو مقبوضا، وىذا ال يحتمل الخمل، فعمم أن القبض صفة الزمة  وجه الدللة:       
 .(77)فاقتضة أن يكون المرىون مقبوضا ما دام مرىونا، حتة يستوفة الحق

ذا حصل القبض          مرة استقر ضرورة حصول الرىن وثيقةواعترض عميو ببنو إنما يكون الرىن وثيقة بحصول القبض، وا 
 .(78)أبدا
 :وقالأي حبيس،  [21]الطور: ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهينٌ : يعرف الرىن في المغة ببنو عبارة عن الحبس قال اهلل  -2
 ٌُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنة :ذا [38]المدثر لم نثبت ممك الحبس عمة  فمزم أن يكون المرىون محبوسا ما دام مرىونا، وا 

 .(79)الدوام لم يكن محبوسا عمة الدوام فانتفة كونو مرىونا لغة
 لألسماء الشرعية دالالت عمة أحكاميا، فإذا كان الرىن ينبئ عن الحبس لغة، كان حكما لو شرعا وذلك كمفظ الطالق -3

 .(81)والعتاق والحوالة والكفالة ونحوىا
المرتين كون المرىون محبوسا عند المرتين، لكن يكفي فيو الحبس الحكمي، وىو كون  ويجاب عنيما ببنا نسمم وجوب       

  .(81)متمكنا منو، ال يمنع منو، وىو ما دل عميو مجموع النصوص الشرعية الواردة في الرىن
 تعمق حق المرتين بالمرىون، وذلك أنو ال يمكن لو حفظ حقو والتمكن من استيفاءه، واالطمئنان إلة ذلك، إال -4

  .(82)حق دوام حبس المرىون عن الراىن، ليجد في أداء حق المرتين، وفك ممكو بإعطائو
ويجاب عنو ببنو قد دلت نصوص الشرع عمة أن المرىون ال يترك معطال عن االنتفاع بل يركب ويحمب بنفقتو، وىذا 

 .(83)إنما يجوز لممالك وىو الراىن، فدل عمة أن احتباسو ليس دائما
عند عقد الرىن، مع أن حق المرتين لم يحل، والمطالبة لم تحصل، فبولة أن يشترط ذلك عند  إذا شرط القبض -5

 . (84)حمول األجل وحصول المطالبة، وىذا ال يحصل إال باستدامة القبض
واعترض عميو ببن في اشتراط دوام القبض وبالتالي منع االنتفاع بو تعريض المرىون لميالك أو تضييع منافعو،        

 .(85)الىما محذور ينبغي البعد عنووك
 

 أدلة القول الثاني: 
 استدل الشافعية عمة قوليم ببدلة منيا:        

 شرع الرىن توثيقا لمدين، ودوام حبس المرىون يخالف معنة الوثيقة؛ فقد ييمك أو يفسد المرىون فيسقط بذلك الدين، -1
 .(86)فكان إضعافا لمدين ال توثيقا لو

ببن ىالك المرىون ال يعني تواء حق المرتين، بل يصير مستوفيا، واالستيفاء ليس بيالك لمدين، ثم إن  واعترض عميو       
 .(87)ىالك المرىون يبقة أمرا محتمال غير أكيد، ثم إن سبب اليالك ىو الحبس، وحكم الرىن ممك الحبس فافترقا

 .(88)ة القبض كاليبة والصرفالرىن عقد شرط لمزومو القبض، فوجب أن ال يكون من شرط صحتو استدام -2
واعترض عميو ببنو إذا شرط القبض عند العقد والحق لم يحل بعد، ولم تحصل المطالبة بو، فبولة أن يشترط عند        

  .(89)الحاجة إلة بيع الرىن ألخذ الحق من ثمنو وىذا ال يمكن إال باشتراط استدامة القبض
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 :الترجيح
لممرىون لفريقين ومناقشاتيم، أن الراجح ىو قول الجميور، من اشتراط دوام القبض والحبس يتبين لنا بعد عرض أدلة ا       

 من قبل المرتين، وذلك لما يمي: 
 قوة األدلة التي استدل بيا أصحابو، والتي استندت إلة نصوص الشريعة، وأصل المغة، مع ضعف المناقشات التي -1

 وجيت إلييا.
 إلة أدلة عقمية محتممة، لم تسمم من مناقشات زادت في ضعفيا.ضعف أدلة المخالفين والتي استندت  -2
ن القول باشتراط دوام الحبس يعضده القاعدة المعروفة" ما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب"، فإن توثيق الدين، إ -3

 والتمكن من استيفاءه قد ال يتحقق إال برىن العين وحبسيا فوجب.
لمرىون، إذ ال يمكن لو التوثق من وفاء دينو، واالطمئنان إلة ذلك إال بدوام مراعاة لحق المرتين الذي تعمق حقو با -4

 الحبس فوجب.
، وىذا التوثق ال بعضاً حكمة مشروعية الرىن ىو التوثق من استيفاء الحق، حتة يطمئن الناس إلة إقراض بعضيم  -5

نكاره، وىذا االطمئنان يتحقق إال بدوام الحبس، ليطمئن الدائن المرتين أن حقو محفوظ ال سبيل إلة جح يسيل ده وا 
 تعامالت الناس ويوسعيا بالقرض وما يترتب عميو.

 

 :حكه تصسف الساًٍ بالسًٍ مبا ٓزٓل امللك أّ الكبض: املطلب الجاىٕ
 وصورة المسبلة تتمثل فيما لو أراد الراىن التصرف بالعين المرىونة بما يزيل ممكو عنيا، بالبيع أو اليبة أو الصدقة       

ألجنبي، ىل يجوز ىذا التصرف ويصح  (91)أو اإلجارة ونحوىا ألجنبي، أو بما يزيل يده عنيا كاإلعارة أو اإليداع أو الرىن
 أم ال؟ وىل اختمف الفقياء في حكم ىذا التصرف؟ وما أثر تعمق حق المرتين بالعين المرىونة في صحة ىذا التصرف؟ 

عمة أن تصرف الراىن بالمرىون ال  (94)والحنابمة (93)والشافعية (92)والمالكية (91)اتفقت المذاىب األربعة الحنفية       
إذ ، ألن المرتين أحق بمالية المرىون من الراىن فال يستطيع الراىن تسميمو ببي تصرف، يجوز إال بإذن المرتين ورضاه
ولما في ىذا التصرف من إبطال ، (95)فيكون المرتين أحق بإمساكيا إلة وقت أداء الدين، حكم الرىن ممك العين بحبسيا

فإن وقع ، (97)وألنو تصرف يمنع ابتداء عقد الرىن فينفسخ بحصولو أثناء مدتو ،(96)حق المرتين في الوثيقة وىي الرىن
 .(98)ىذا التصرف بإذن المرتين صح ألن العين محبوسة لحقو فإذا أذن فقد أسقط حقو

ع دددددفاختمف العمماء في حكم ىذا البي، بالبيع مثال، ن إذن المرتينفإن خالف الراىن وتصرف بالعين المرىونة دو        
 : عمة قولين
، أن البيع موقوف عمة إجازة المرتين، فإن أجاز المرتين البيع (111)والمالكية في المشيور (99): وىو قول الحنفيةالقول األول

ن لم يجزه لم يصح، والمراد تصرف الراىن بالمرىون لغير المرتين ال فإن نقل ممكو لممرتين فالتصرف صح، وا  صحيح ، وا 
 . (111)بإسقاط حقو باألداء، لزوال المانع من نفوذ البيع، وكذلك لو أدى الراىن الدين وفك الرىن صح البيع، نافذ

، أن بيع الراىن لممرىون دون إذن المرتين باطل غير صحيح وال نافذ، (113)والحنابمة، (112)وىو لمشافعية: القول الثاني
 كونو مالكا. رغم 
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 األدلة
 :أدلة القول األول

 : استدل أصحاب القول األول عمة قوليم بعدة أدلة ىي       
ن صدر من المالكإ -1 نما يراعة ، ويجب مراعاة حقيما، فمممرتين حق في المحل كما لممالك حقا فيو، ن البيع وا  وا 

فإذا رضي بإسقاط حقو زال المانع فنفذ ، ا ىو لمكان حقوألن عدم نفاذه إنم، فإن أجازه جاز، كال الحقين إذا قمنا بالتوقف
 .(114)البيع

 .(115)وقد يعترض عميو ببن ىذا البيع لما تعمق بو حق الغير كان منييا عنو، واألصل في النيي الفساد، فكان باطال       
والبيع يفتقر إلة ، سميمإذ يد المرتين مانعة من الت، انعدام القدرة عمة التسميم لتعمق حق الغير بو وىو المرتين -2

 . (116)فيتوقف عمة إجازتو، القدرة عمة التسميم كما يفتقر إلة الممك
، بدليل نيي اإلنسان عن بيع ما ليس عنده، وقد يجاب عنو ببن األصل في بيع ما يتعذر تسميمو ىو بطالن البيع       

  .(117)واألصل في النيي الفساد
ذلك أن الوصية ببكثر من الثمث موقوفة عمة ، الوصية ببكثر من الثمثوذلك بقياس بيع المرىون عمة ، القياس -3

وذلك ، لتعمق حقو بالعين المرىونة، فيقاس عمييا إذن المرتين، إجازة الورثة لتعمق حقيم فيما يزيد عن الثمث من التركة
 .(118)كونيا محل االستيفاء عند عجز الراىن عن قضاء دينو

بدليل أنو يبدأ بو ، ألن تعمق حق المرتين بالمرىون أقوى من تعمق حق الورثة، الفارقويجاب عنو ببنو قياس مع        
 .(119)فمزم أن يكون إبطالو أعظم أثرا من حق الورثة، في تقسيم التركة

، فمزم أن تتوقف صحتو عمة إجازة المرتين لتعمق حقو بالمرىون، (111)ن في البيع إبطاال لحق الوثيقة وىي الرىنإ -4
  .(111)مرتين البيع صحفإن أجاز ال

والمرتين إنما أدانو ، لما فيو من إبطال عقد الرىن، ويجاب عنو ببن إبطال حق الوثيقة يستمزم بطالن بيع المرىون       
 .(112)فيكون باطال، ففي إبطالو إبطال لحقو، بناء عمة شرط الرىن

 

 : أدلة القول الثاني
 : ا فيما يميواستدل أصحاب القول الثاني ببدلة نذكرى       

 .(113)قضة أن ال ضرر وال ضرار" "أن رسول اهلل  عن عبادة بن الصامت  -1
وىو التمكن من ، لوجود حق لو في المرىون، أن في بيع المرىون من قبل الراىن إضرار بالمرتين: وجو الداللة       

 . (114)وىو ضرر بو، وببيعو فات حقو، استيفاء دينو منو
فإذا جعل البيع موقوفا عمة ، وىو إبطال لحقو وليس لحق الشرع، الضرر خاص بالمرتين ويعارضو كون ىذا       
 . (115)إذ بإمكانو عدم اإلجازة، تالفينا ىذا الضرر بو، إجازتو

ن الراىن قد حجر عمة نفسو التصرف عندما رىن المرىون وأقبضو لممرتين، فكبنو أبطل النظر إلة حق نفسو في إ -2
 . (116)التصرف فيو

نويجاب ببنا نسمم لكم بيذا، لكن إذا كان ىذا الحجر لحق شخص، وجعل البيع موقوفا عمة إجازتو، إن شاء أجاز،          وا 
 .(117)لم يبق لمقول بالبطالن موضع، شاء لم يجز



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باحمللتعلل حل الغري 

ٍ /2017و  85 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األزدىٔة يف الدزاسات اإلسالمٔة، مج )13(، ع )4(، 1439 

 .(118)لو صح البيع لفاتت الوثيقة وىي الرىن ولم يعد لو فائدة -3
نكون ، وبجعل البيع موقوفا عمة إجازتو، إلبطالو الرىن، بالمرتين يضر، ويناقش ىذا ببن فوات الوثيقة ىنا بالبيع       

 .(119)أو مصمحة أخرى تجعمو يرضة بذلك، وقد يكون في بيعو وفاء دينو، بين القبول والرفض، قد جعمنا الخيار أمامو
ن، فال يصح ن البيع تصرف ال يسري إلة ممك الغير، لوجود حق لمغير بو، وكذلك المرىون قد وجد فيو حق لممرتيإ -4

 .(121)بيعو دون إذنو
في  ويجاب عنو ببنو قياس مع الفارق، فبيع ممك الغير ليس تصرفا في ممكو، بخالف بيع الراىن لممرىون، فيو تصرف       

صاحب ممكو لكن تعمق بو حق لمغير، فناسب أن يعطة حكما متوسطا، بين البطالن والنفاذ، وىو جعمو موقوفا عمة إجازة 
 .(121)مرتينالحق وىو ال

يتضح لنا من عرض مذاىب الفقياء أن المذاىب األربعة قد اتفقت عمة منع الراىن من بيع العين المرىونة، وأن بيعو        
 مذىب ما ليا متوقف عمة إذن المرتين لتعمق حقو بيا، مع اختالف آراءىم في تفصيالت متعمقة بذلك، حيث يرجح كل 

مع مراعاة عدم اإلجحاف بحق الراىن كونو ىو المالك ، ن المتعمق بالعين المرىونةيرى أن فيو محافظة عمة حق المرتي
 لمعين المرىونة.

 

 :حكه اىتفاع الساًٍ باملسٌٍْ: املطلب الجالح
 اختمف العمماء بناء عمة اختالفيم في موجب الرىن، في حكم انتفاع الراىن بالمرىون عمة قولين:        

سواء باالستخدام ، إلة عدم جواز انتفاع الراىن بالمرىون (124)، والحنابمة(123)، والمالكية(122): ذىب الحنفيةالقول األول
 غير ذلك إال بإذن المرتين. أو الركوب أو المبس أو السكنة أو

من  انتفاع الراىن بالمرىون بما ال ينقصو، كالركوب والسكنة والمبس، وبالتالي استرداده (125)يجوز عند الشافعية: القول الثاني
و ددددددلكن إن أمكنو االنتفاع بغير استرداد لم يجز ل، بخالف البناء والغراس الذي ينقص األرض المرىونة، ن لالنتفاعدالمرتي

ال جاز.  وا 
 

 :األدلة
 : أدلة القول األول

 : استدل الجميور عمة قوليم ببدلة منيا       
فال بد من ، دون دوام ممك اليد لمرىن ال يتصور ذلكوب، مقصود الرىن استيفاء المرتين حقو الذي تعمق بالمرىون -1

 .(126)وىذا يمنع االسترداد لالنتفاع، دوام قبضو ليتمكن من االستيفاء
 ن حبس المرىون عن الراىن ومنعو من االنتفاع بو، يحممو عمة قضاء حق المرتين الذي تعمق بالمرىون ببسرع وقت،إ -2

نكار الدين  .(127)ممرتين من تواء حقوفيقع األمن ل، ويمنعو من جحود وا 
أما األولة فال تجوز لجواز خروجو عن ، مشاىدة أو حكما واعترض عمييما ببن دوام القبض ال يخرج عن كونو       

وال يمزم منيا ، فنحن نقول بيا، وىو المتصور ىنا، وأما حكما بكونو تحت سمطانو متمكن منو، يده بعارية أو قبض عدل
 .(128)دوام القبض الحسي
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 : لة القول الثانيأد
 : استدل الشافعية عمة قوليم ببدلة منيا       

"الرىن يركب بنفقتو إذا كان مرىونا، ولبن الدر يشرب بنفقتو إذا كان مرىونا،  حديث أبي ىريرة قال: قال رسول اهلل  -1
 .(129)وعمة الذي يركب ويشرب النفقة"

  .(131)وب""الرىن مركوب ومحم: قال عن النبي  حديث أبي ىريرة،  -2
، الراىنأجاز االنتفاع بالرىن بركوبو وحمبو، وىذا إنما يجوز لممالك وىو  ن رسول اهلل إوجو الداللة من الحديثين:        

فدل عمة جواز ، وألنو جعل مقابل ذلك النفقة عمة المرىون، وال يمكن أن يكون لممرتين لإلجماع عمة عدم استحقاقو لو
  .(131)ل أن استدامة قبض المرىون ليست شرطا في صحتوود، انتفاع الراىن بالرىن

ألن تفسيره ببن لمراىن ، ونفقتو عميو، واعترض عميو ببن المراد من الحديث أن غالت المرىون وأجرة ظيره لمالكو       
 الراىن فإذا جاز، أو أن المراد بالمنتفع ىو المرتين، ألنو الذي ينتفع مقابل نفقتو، أما (132)ذلك يناقض كون الرىن مقبوضا

  .(133)انتفاعو فإنما يكون بسبب ممكو ال مقابل نفقتو
ال ددوىو من أعم، أن في منع الراىن إضافة لممرتين من االنتفاع بالمرىون تعطيل العين المنتفع بيا وذىاب نتاجيا -3

 .(134)[113]المائدة: ةٍ َما َجَعَل المَُّه ِمْن َبِحيَرٍة َوَل َساِئبَ : التي ذميا اهلل سبحانو بقولو، الجاىمية
، ذمتوواعترض عميو: ببن في حبس الرىن منافع كبيرة ومحققة لمراىن والمرتين، وىي تحقق إيفاء الراىن الدين الذي في        

 .(135)واستيفاء المرتين لحقو
 

 :الترجيح
انتفاع الراىن بالمرىون وذلك  مما سبق من أقوال أىل العمماء يتبين لنا أن الراجح ىو قول الجميور من عدم جواز       
 : لما يمي

قوة األدلة التي تسنده وتعضده، والتي استندت إلة حكمة مشروعية الرىن من كونو شرع لتوثق المرتين لدينو، وىذا  -1
 فمن جاز لو االنتفاع برىنو لم يتحقق لممرتين التوثق.، ال يتحصل إال بحبس الراىن عن االنتفاع بالرىن

 ن، فرغم أنيا استندت إلة نصوص من السنة، لكنيا لم تسمم ليم، إذ االستدالل بيا مختمف فيو،ضعف أدلة المخالفي -2
  فال تعضد قوليم.، باستدالالت ال تقل قوة عن استدالليم

 تعمق حق المرتين بالمرىون، يقوي القول بمنع الراىن من االنتفاع إال بإذن المرتين، فيو القول الذي يتناسب مع قواعد -3
 وأصوليا من ضرورة حفظ الحقوق. الشريعة

يدعم القول ، وقياميا عمة حفظ الحقوق، وتشجيع الناس عمييا، حرص الشريعة عمة تسييل وتيسير التعامالت بين الناس -4
  بمنع الراىن من االنتفاع بالرىن إال بإذن المرتين.

 

 :عزل الساًٍ لْكٔلُ ببٔع العني املسٍْىة: املطلب السابع
فيما  تعمق حق المرتين بالعين المرىونة، أثره في حكم عزل الراىن لوكيمو ببيع المرىون، وصورة المسبلة تتمثلومن آثار        

وما إذا وكل الراىن وكيال عنو في بيع العين المرىونة وقبض ثمنو عند حمول األجل، ثم أراد عزلو، ىل يجوز عزلو حينيا، 
 ىي أقوال أىل العمم في ذلك.

 لدعزل الوكيل من قب عمة أن األصل جواز (139)، والحنابمة(138)والشافعية (137)والمالكية، (136)ياء من الحنفيةاتفق الفق       
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 ، وألن الوكالة حق لمموكل فمو أن يسقطو ويبطمو متة شاء، كما(141)الموكل، لكون الوكالة من العقود الجائزة غير الالزمة
 .(141)ل منيما إبطالوأنيا إذن من الموكل لموكيل بالتصرف في مالو فجاز لك

 لكن اختمفوا فيما لو تعمق بالوكالة حق لمغير، ىل يبقة ىذا الجواز عمة أصمو أم أنيا تصبح الزمة، فيمنع الموكل       
 : عمة قولين، من عزل موكمو لتعمق حق الغير بيا

 أنو ال يصح عزلو حينيا بغير إلة (144)، وىو قول عند الحنابمة(143)والمالكية في المشيور (142)ذىب الحنفية القول األول:
ذنو وىو المرتين.  رضا صاحب الحق وا 

 .(145)كما ال يممك العدل الموكل ببيع الرىن عند الحنفية كذلك عزل نفسو إال برضا المرتين، لتعمق حق المرتين بالرىن       
 إلة جواز عزل (148)تمد من المذىبوالحنابمة في المع ،(147)، وىو قول عند الشافعية(146)ذىب المالكية في قول القول الثاني:

 .(149)الراىن لموكيل ببيع الرىن عند األجل
 

 :األدلة
 

 : أدلة القول األول
 : استدل القائمون بعدم جواز فسخ الوكالة إن تعمق بيا حق لمغير ببدلة منيا       

، من غير رضاه وضياع لحقو بدينإذ أن في عزل الوكيل إبطال لحق المرتين بالوثيقة : تعمق حق المرتين بالعين المرىونة -1
  .(151)وال سبيل إلة ذلك شرعا

لكن يجوز أداؤه لمحاكم عند ، ألنو كالمودع بيده مال يمزمو أداؤه لصاحبو، واعترض عميو ببن ال يضيع العزل ىنا حقا
  .(151)فكذلك الحال ىنا، تعذر أدائو لصاحبو

 .(152)ثم يعزل الوكيل، ببن يشرط ذلك لممرتين فيوافق لذلك، الراىنإذ في إجازة العزل فتحا لباب الحيمة أمام ، منعا لمحيمة -2
 إذ أنو أمر محتمل فال يقوى عمة معارضة أصل متيقن منو.، وقد يجاب عميو ببن ىذا ليس مبررا لجعل الوكالة الزمة

فمم يجز ، توثيقووصفا من أوصاف العقد لزيادة ال، أن وكالة الوكيل ببيع الرىن أصبحت من حقوق عقد الرىن والمرتين -3
بطاليا كسائر حقوق الرىن  .(153)وبالعزل يبطل ىذا الحق، لمراىن إسقاطيا وا 

وذلك كما لو اشترط الرىن في البيع لم يصبح ، واعترض عميو ببن كونو من حقوق الرىن ال يمنع جواز العزل       
  .(154)الزما

  .(155)ن البيع صار حقا لممرتين وبالعزل يبطل ىذا الحقإ -4
، إذ المطالبة تبقة بيده، أي ببن في العزل إبطال لحق المرتين بالبيع، وقد يعترض عميو ببنا ال نسمم لكم بيذا       

 ويمكنو رفع أمره لمقاضي.
 

 : أدلة القول الثاني
 : استدل القائمون بجواز عزل الموكل لوكيمو ولو تعمق بالوكالة حق لمغير ببدلة منيا       

ت، ذلك أن الوكالة عقد جائز، والوكيل وكيل لمموكل في البيع فانعزل بعزلو كما لو كان وكيال قياسا عمة سائر الوكاال -1
 .(156)لو في بيع غير الرىن

وفي عزل الوكيل ضرر ، وقد يجاب عنو ببن ىذا األصل عارضو أصل آخر وىو وجوب رفع الضرر في الشريعة       
 .(157)وفينبغي عدم إىمال، بالمرتين الذي تعمق حقو بالرىن
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 . (158)فال يشترط فيو حضور من ال يشترط فيو رضاه، ن حقيقة عزل الوكيل أنو رفع لعقد من العقودإ -2
إذ تعمق حق المرتين بالرىن ولزوم بيعو الستيفاء ثمنو عند األجل يجعل رضاه ، وقد يجاب ببنا ال نسمم لكم بيذا       

 .(159)مشروطا حفاظا عمة حق الغير
 رىن صحت بيما فصار وكيال ليما، ومن كان وكيال لشخصين بطمت وكالتو برجوع أحدىمان وكالة الوكيل في الإ -3

  .(161)كالشريكين
آخر وقد يعترض عميو ببن قولكم ىذا ىو أصل النزاع، وال نوافقكم عميو، ألنو ىذا ىو األصل، لكن عارضو ىنا أصل        

 .(161)ىو مراعاة حق الغير الذي تعمق حقو بالمحل
 

 : الترجيح
يتبين لنا أن الراجح ، بعد استعراضنا ألقوال أىل العمم في المسبلة ومعرفتنا ألدلتيم والمناقشات التي وجيت إلييا       

 : ىو القول بعدم صحة عزل الراىن لوكيمو ببيع الرىن لتعمق حق المرتين بالوكالة وذلك لما يمي
ات التي ددددصول الشريعة من نفي الضرر مع ضعف المناقشواستنادىا إلة أ، وة األدلة التي استدلوا بيا وتنوعياددق -1

 أوردت عمييا.
 ضعف أدلة المخالفين، ودورانيا حول مبدأ واحد ىو أصل عدم لزومية الوكالة، لكن ىذا األصل عارضو أصول أخرى -2

 ال ينبغي إغفاليا.
  برضا صاحب الحق، منعاعند تعارض األصول ينبغي ترجيح وتقديم ما ضرره أقل، وىو ىنا منع عزل الوكيل إال -3

 لمضرر عنو.
القول بمنع العزل يؤيده ما ذكره الفقياء من أن حق العباد يقدم عمة حق اهلل تعالة، لقيامو عمة المشاحة، وفي منع  -4

 العزل إال برضا صاحب الحق تقديم لحق العباد.
 مل من حقوق العباد وعدم التعدي عمييا.ن القول بعدم صحة عزل الوكيل ىو القول األحوط واألبرأ لمذمة، لما فيو التحإ -5
 عزل الوكيل قد يؤدي الة المنازعة والمخاصمة والشريعة جاءت بسد الطرق المؤدية الة ذلك. -6
 

 :اليتائج
 يتبين لنا مما سبق في ىذا البحث عدة أمور، نجمميا فيما يمي:        

 عين أو العقد اعتبره الشارع وأضفة عميو حمايتو،يقوم مبدأ تعمق حق الغير بالمحل عمة طروء حق لغير المالك في ال -1
 وذلك في أبواب كثيرة في الفقو اإلسالمي وخاصة في باب المعامالت.

 وافق مبدأ مراعاة حق الغير المتعمق بالمحل مقاصد الشريعة اإلسالمية في حفظ الحقوق بين الناس وخاصة الشركاء -2
 ا ما تعمق بو حق لمغير بما ال يضر بيذا الغير، ثم جاءت قواعدوالعاقدين، وذلك بتقييد تصرف المالك في ممكو إذ

 نفي الضرر في الشريعة مؤيدة لذلك. 
ن دددديتفرع عمة مسبلة تعمق حق الغير بالمحل مسائل عديدة منيا ما كان في باب الرىن، وذلك كتعمق حق المرتي -3

انتفاعو بالعين المرىونة بما ال يضر بحق المرتين ن المرىونة، حيث منع الفقياء بناء عمييا تصرف الراىن و دددددبالعي
 المتعمق بيا.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باحمللتعلل حل الغري 

ٍ /2017و  999 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األزدىٔة يف الدزاسات اإلسالمٔة، مج )13(، ع )4(، 1439 

 
 :اهلْامش

                                                 

وذىبت إبياميا،  فقالت طائفة: أنيا ال تتعرف بال التعريف لشدة ( التعريف عمة كممة )غير( اختمف أىل المغة في ادخال )ال( 1)
طائفة من المتبخرين الة جواز دخول التعريف عمييا حتة أصبح ذلك متداوال في استخدام النحويين والفقياء. انظر: الزبيدي، 

. أبو 13/285 د.ت،دار اليداية،  ،مجموعة من المحققين تحقيق:م 41 د.ط،، تاج العروس (،ىد1215)ت محمد بن محمد 
مؤسسة الرسالة،  ،عدنان درويش، محمد المصري تحقيق:م، 1 د.ط،، الكميات (،1194)ت البقاء الحنفي، أيوب بن موسة 

م، دار إحياء 32، 3، طمفاتيح الغيب (،616)ت . الرازي، محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي 665ت، ص.بيروت، د
 .28/215ىد، 1421التراث العربي، بيروت، 

دار احيداء التدراث،  ،محمدد عدوض مرعدب تحقيدق:م، 8، 1، طتهذذيب المغذة (،دى371)ت انظر: األزىري، محمد بن أحمد اليروي ( 2)
د ميدددددي  تحقيددددق:م، 8، د ط، كتذذذذاب العذذذذين (،ىددددد171)ت  . الفراىيدددددي، الخميددددل بددددن أحمددددد1/163، 2/941، 2111بيددددروت، 

معجذم  (،ىدد395)ت ويندي القز . ابن فارس، أحمدد بدن فدارس بدن 1/162 د.ت،دار ومكتبة اليالل،  ،المخزومي، د إبراىيم السامرائي
 .4/125 م،1979-ه1399دار الفكر،  ،عبد السالم محمد ىارون تحقيق:م، 6 د.ط،، مقاييس المغة

تحقيددق  مكتددب تحقيددق:م، 1، 8، طالقذذاموس المحذذيط (،ىددد817)ت انظددر: الفيروزآبددادى، مجددد الدددين أبددو طدداىر محمددد بددن يعقددوب ( 3)
تهذذذيب األزىددري، . 1/874م، 2115/ىددد1426مؤسسددة الرسدالة، بيددروت،  ،العرقُسوسددي التدراث فددي مؤسسددة الرسدالة بإشددراف: محمددد نعديم

 .3/243، المغة
عبدد الغفدور أحمدد  تحقيدق:م، 6، 4، طالصحاح تاج المغة وصحاح العربية (،ىدد393، )ت انظر: الجوىري، اسماعيل بن حماد( 4)

منظدور، محمدد بدن مكدرم ابدن . 3/279 تهذيب المغذةري، . األزى4/1673م، 1987/ىد1417دار العمم لمماليين، بيروت،  (،عطار
 .11/163 ىد،1414دار صادر، بيروت،  د.ت،م، 15، 3، طلسان العرب (،ىد711)ت األنصاري االفريقي 

دمشدق،  دار القمدم، د.ت،م، 1، 1، طاإلسذالميالمذدخل إلذى نظريذة اللتذزام العامذة فذي الفقذه  (،ىدد1421)ت الزرقا، مصدطفة أحمدد ( 5)
 .19م، ص1999 -ىد1421

العربددي،  دار الفكددر د.ت،م، 1 د.ط،، ة مذذا المقارنذذة بالشذذرائا الوضذذعيةاإلسذذالميالممكيذذة فذذي الشذذريعة  (،م1978)ت عمددي الخفيددف ( 6)
 .6م، ص1996/ىد1416

 سيبتي بيانيا في مطمب المحل الذي يتعمق بو حق الغير.( 7)
 د.ت،دار الكتدددب العمميدددة،  د.ت،م، 1 د.ط،، القواعذذذد (،ىدددد795)ت حنبمدددي ابدددن رجدددب، زيدددن الددددين عبدددد الدددرحمن بدددن أحمدددد الانظدددر: ( 8)

بيددددروت،  ، مؤسسددددة الرسددددالة،1، طموسذذذذوعة القواعذذذذد الفقهيذذذذة (،، محمددددد صدددددقي بددددن أحمددددد )معاصددددرآل بورنددددو. 195، 172ص
، أصذول البذزدوي شذرح كشذف األسذرار (،ىدد731)ت  عالء الدين البخاري، عبد العزيز بن أحمد الحنفدي. 3/134م،  2113/ىد1424
بددن عبددد السددالم الممقددب بسددمطان العددز بددن عبددد السددالم، عددز الدددين عبددد العزيددز . 4/314 د.ت،، اإلسددالميدار الكتدداب  د.ت،م، 4 د.ط،

مكتبدة الكميدات  (،طدو عبدد الدرؤوف سدعد م، )راجعدو وعمدق عميدو2 د.ط،، قواعد األحكام فذي مصذالح األنذام (،ىد661)ت العمماء 
 .2/81م، 1991/ىد1414ة، األزىرية، القاىر 

 (،ىدد684 )تالقرافي، أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس المالكي . 3/134 موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنوانظر: ( 9)
 .3/227 د.ت،عالم الكتب،  د.ت، د.ط،، أنوار البروق في أنواء الفروق - الفروق

كشذذف ، . عددالء الدددين البخدداري3/134 ،موسذذوعة القواعذذد الفقهيذذة، وآل بورندد. 195، 172، صالقواعذذدانظددر: ابددن رجددب، ( 11)
شذرح مختصذر مواهذب الجميذل فذي . الحطداب، محمدد بدن محمدد، 2/81 ،قواعذد األحكذام. العز بن عبد السالم، 4/314 األسرار

 ةذذذحاشيهامشه وب شرح مختصر خميل، ي، محمد بن عبد اهللد. الخرش6/416، م1992/ىد1412، 3ر، طدددد، دار الفكلذذذذخمي
 



 الزٓاداتحمند السشداٌ ّعناد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 999 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و7201/ٍ 9143، (4)، ع (13)اجمللة األزدىٔة يف الدزاسات اإلسالمٔة، مج 

 

 .8/197 د.ت،دار الفكر، بيروت،  د.ت،م، 8 د.ط،، العدوي
. 6/267 .4/515م. 1992/ىد1412، 2، دار الفكر، بيروت، طحاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، ( 11)

. 515ص م،1998/ ىد1418 دمشق، دار القمم، د.ت،م، 1، 1، طالمدخل الفقهي العام، (1421)ت  الزرقا، مصطفة أحمد
دار الفكر، دمشق،  ،المصنف تحقيق:م، 11، 4، طوأدلته اإلسالميالفقه  (،2115)ت  الزحيمي، وىبة بن مصطفة

تحقيق: عبد العظيم الديب، دار  ،نهاية المطمب في دراية المذهب. الجويني، عبد الممك بن عبد اهلل، 4/3182م، 2112/ىد1422
محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو  ، المحقق:الذخيرة. القرافي، أحمد بن إدريس، 6/388 م.2117-ىد1428، 1المنياج، ط

حاشية الدسوقي عمى الشرح أحمد،  . الدسوقي، محمد بن7/256 ،م1994، 1بيروت، ط، اإلسالميدار الغرب ، خبزة
 .8/197 ،شرح مختصر خميل. الخرشي، 4/457 ،، دار الفكرالكبير

 .2/353مكتبة صبيح بمصر،  د.ط،، ت.دشرح التمويح عمى التوضيح، مسعود بن عمر، ، التفتازانيانظر: ( 12)
أحمدد عبدد  ، تحقيدق: عمدي محمدد معدوض، عدادلالحذاوي الكبيذر فذي فقذه مذذهب اإلمذام الشذافعيانظر: الماوردي، عمي بدن محمدد، ( 13)

 .6/273م، 1999/ىد1419، 1لبنان، ط – الموجود، دار الكتب العممية، بيروت
شذذرح التمذذويح عمذذى . التفتددازاني، 4/314 ،كشذذف األسذذرار. البخدداري، 1/294 ،موسذذوعة القواعذذد الفقهيذذة، آل بورنددوانظددر: ( 14)

 .2/353 ،التوضيح
 .195ص ،القواعدانظر: ابن رجب، ( 15)
العمميددة،  كتددب، دار الالتقريذذر والتحبيذذر. ابددن أميددر حدداج، محمددد بددن محمددد بددن محمددد، 2/353 ،شذذرح التمذذويحانظددر: التفتددازاني، ( 16)

الحمبدددي، مصدددر،  ، مصدددطفة البدددابيتيسذذذير التحريذذذر. أميدددر بادشددداه، محمدددد أمدددين بدددن محمدددود، 2/187م، 1983/ىدددد1413، 2ط
 .2/279 (،م1996/ىد1417بيروت ) ،ودار الفكر (،م1983/ه1413بيروت ) ،م، دار الكتب العممية1932/ه1351

 .4/311 ،كشف األسرارانظر: البخاري، ( 17)
 ،والتحبيذذر التقريذذر. ابددن أميددر حدداج، 2/353 ،شذذرح التمذذويح عمذذى التوضذذيح، التفتددازاني. 2/279 ،، أميددر بادشدداهيسذذير التحريذذرتانظددر: ( 18)

 ،كشذذذف األسذذذرار . عدددالء الدددين البخددداري،8/383 ،، دار الفكددرفذذذتح القذذذدير. الكمددال بدددن اليمددام، محمدددد بددن عبدددد الواحددد، 2/187
4/311. 

الكويتيدة،  وزارة األوقداف د.ت،، 2، طالمنثذور فذي القواعذد الفقهيذة (،ىدد794)ت اهلل بدن بيدادر انظر: الزركشي، محمد بدن عبدد ( 19)
زكريددا عميددرات، دار  ، تحقيددق: الشدديخاألشذذباو والنظذذائر. ابددن نجدديم، إبددراىيم بددن محمددد، 134، 3/133، 2/64م، 1985/ه1415

. أميدر 4/19 ،عيذون البصذائر غمذزن الحمدوي، . شدياب الددي311م، ص 1999/ه1419، 1لبندان، ط –الكتب العمميدة، بيدروت 
. السديوطي، جدالل الددين عبدد الدرحمن بدن 2/355 ،شرح التمويح عمى التوضذيح، التفتازاني. 2/284 ،تيسير التحريربادشاه، 
. النددووي، 335م، ص1991/ىددد1411بيددروت، دار الكتددب العمميددة،  د.ت،، 1، طاألشذذباو والنظذذائر (،ىددد911)ت  أبددي بكددر

 ، المحقق:منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهرف، يحية بن ش
 .181م ص2115ىد/1425، 1عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط

ابدن اليمدام، كمددال . 2/211، 1/71 ،األسذرار كشذفومدا بعددىا. عدالء الدددين البخداري، 188ص ،القواعذدانظدر: ابدن رجدب، ( 21)
ي، قالسددغنا. 9/369. 5/55 د.ت،دار الفكددر،  د.ت،م، 11 د.ط،، فذذتح القذذدير (،ىددد861)ت الدددين محمددد بددن عبددد الواحددد 
مكتبددة  ،فخددر الدددين سدديد محمددد قانددت تحقيددق:م، 5، 1، طالكذذافي شذذرح البذذزودي (،ىددد711)ت الحسددين بددن عمددي بددن حجدداج 

مقاصذذد  (،ىددد1393)ت ابددن عاشددور، محمددد الطدداىر بددن محمددد التونسددي . 2/1138، م 2111/ىددد1422الرشددد، الريدداض، 
 /ىددد1425ة، قطددر، اإلسددالميوزارة األوقدداف والشددؤون  ،محمددد الحبيددب ابددن الخوجددة تحقيددق:م، 3 د.ط،، ةاإلسذذالمية الشذذريع
 تحفذذة المحتذذاج. الييتمدي، 181ص منهذذاج الطذذالبينالندووي، . 8/197 ،الخرشدي، شددرح مختصددر خميددل .2/331م، 2114

. ابدن قدامدة، عبدد الدرحمن بدن 6/157م.1968 -ىدد 1388، مكتبدة القداىرة، المغنذي. ابن قدامة، عبد اهلل بن أحمد، 6/383
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مطالذب الرحيبداني، مصدطفة بدن سدعد، . 6/449، دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيدع الشرح الكبير عمى متن المقنامحمد، 
 .4/543م، 1994ىد، 1415، 2، طاإلسالمي، المكتب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

 ،م2118، 1، طاإلسالمي، تحقيق: محمد المختار السالمي، دار الغرب شرح التمقينبن عمر،  انظر: المازري، محمد بن عمي( 21)
 . 273، 6/264 ،الحاوي الكبيروما بعدىا. الماوردي،  3/1/193

دار ابدددن عفدددان، السدددعودية،  ،مشددديور بدددن حسدددن تحقيدددق:م، 7، 1، طالموافقذذذات (،ىدددد791)ت  انظدددر: الشددداطبي، إبدددراىيم بدددن موسدددة( 22)
 .3/329 ،تيسير التحرير. أمير بادشاه، 1/421م، 1997ىد/1417

 .87ص ،القواعدانظر: ابن رجب، ( 23)
/ ىدد1422، 1، المحقدق: فخدر الددين سديد محمدد قاندت، مكتبدة الرشدد، طالكافي شرح البزدويانظر: السغناقي، الحسين بن عمي، ( 24)

 .2/1138م،  2111
 .87ص ،القواعدانظر: ابن رجب، ( 25)
 لسابق.المرجع ا( 26)
 .7/249 ،فتح القديرانظر: الكمال بن اليمام، ( 27)
. شديخي 6/173 ،حاشية ابن عابذدينالحجر: ىو المنع من ثبوت حكم التصرف وقيل المنع لحق الغير. انظر ابن عابدين، ( 28)

 د.ت،م، 2 د.ط،، مجمذا األنهذر فذي شذرح ممتقذى األبحذر (،ىدد1178)ت زاده، عبد الرحمن بدن محمدد يعدرف بدداماد أفنددي 
 .2/437 د.ت،دار إحياء التراث العربي، 

. ابدن أميدر 2/352 ،شرح التمويح عمى التوضيح. التفتازاني، 4/317، 4/195 ،كشف األسرارانظر: عالء الدين البخاري، ( 29)
 .2/186 ،التقرير والتحبيرحاج، 

. ابدن 4/317 ،كشذف األسذرار. عدالء الددين البخداري، 2/186 ،التقرير والتحبير. ابن أمير حاج، 1/421 ،الموافقاتانظر: الشاطبي، ( 31)
 .2/186 ،التقرير والتحبيرأمير حاج، 

 .195ص ،القواعدانظر: ابن رجب، ( 31)
م، صدححو وعمدق عميدو: مصدطفة أحمدد 1، 2، طشرح القواعد الفقهيذة (،ىد1357)ت انظر: الزرقا، أحمد بن الشيخ محمد ( 32)

 .243م، ص1989/ىد1419دار القمم، دمشق،  (،الزرقا
، محمدد صددقي بدن أحمدد، آل بورندو. 111ص ،األشباو والنظذائر. ابن نجديم، 7/322 ،فتح القديرانظر: الكمال بن اليمام، ( 33)

الزحيمددي، محمدددد  .1/255م،  1996/ىددد1416، مؤسسددة الرسدددالة، بيددروت، 4، طالكميذذة هالذذوجيز فذذي إيضذذاح قواعذذذد الفقذذ
انظدر تفصديل  .1/211م، 2116/ىدد1427، 1، دار الفكدر، دمشدق، طي المذذاهب األربعذةالقواعد الفقهية وتطبيقاتها فذمصطفة، 

)ت شدددرف . الندددووي، محيدددي الدددين يحيدددة بدددن 6/63 شذذذرح مختصذذذر خميذذذل، الخرشددي، 4/341 الهدايذذذةالمسددبلة فدددي: المرغينددداني، 
. البيوتي، منصور 13/477 ،ت.دار الفكر، د د.ت، د.ط،مع تكممة السبكي والمطيعي، المجموع شرح المهذب،  (،ىد676

 .529، 3/528 ،، دار الكتب العمميةكشاف القناع عن متن اإلقناع (،ىد1151)ت  بن يونسا
 .11/964 ،موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنو .191ص ،القواعدانظر: ابن رجب، ( 34)
شياب الدين الحموي، أحمدد بدن محمدد . 111ص األشباو والنظائر. ابن نجيم، 7/322 فتح القديرانظر: الكمال بن اليمام، ( 35)

 .1/357م، 1985/ىد1415، 1، دار الكتب العممية، طغمز عيون البصائر في شرح األشباو والنظائرمكي، 
 .6/58، دار الفكر، بيروت حاشية العدوي عمى شرح مختصر خميل لمخرشيالعدوي، عمي بن أحمد، انظر: ( 36)
 .3/231 ،ةالمياإلسمقاصد الشريعة انظر: ابن عاشور، ( 37)
. 5/16ىددد، 1332، 1، سدميمان بدن خمدف، مطبعدة السدعادة، بجدوار محافظدة مصدر، طالمنتقذى شذرح الموطذ انظدر: البداجي، ( 38)

دار إحيداء التدراث  (،المعروف ب)شرح النووي عمدة مسدمم المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجالنووي، يحية بن شرف، 
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، تحقيدق: عصدام الددين الصدبابطي، دار نيذل األوطذارشوكاني، محمد بدن عمدي، . ال11/43 ىد،1392، 1العربي، بيروت، ط
. البيدوتي، 4/165 المغني. ابن قدامة، 11/58 فتح القدير. ابن اليمام، 5/263م. 1993/ىد1413، 1الحديث، مصر، ط

 الموافقذاتلشداطبي، . ا5/129 بذدائا الصذنائا. الكاسداني، 5/349 الحاوي الكبيذر. الماوردي، 2/24 شرح منتهى اإلرادات
 .2/141، مطبعة السنة المحمدية، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام. ابن دقيق العيد، محمد بن عمي، 3/58

 .2/411 ،ةاإلسالميمقاصد الشريعة انظر: ابن عاشور، ( 39)
 .11/43 ،المنهاج شرح صحيح مسمم بن الحجاجانظر: النووي، ( 41)
كتاب البيوع، باب النيي  (،)صحيح البخاريوسننو وأيامو  يح المختصر من أمور رسول اهلل البخاري، الجامع المسند الصح( 41)

المختصر بنقل . مسمم، المسند الصحيح 71ص ،3ج ،2151لمبائع أن ال يحفل اإلبل والبقر والغنم وكل محفمة، حديث رقم 
الرجل عمة بيع أخيو والسوم عمة سومو،  كتاب البيوع، باب تحريم بيع (،)صحيح مسمم العدل عن العدل إلة الرسول 

 .1155ص ،3، ج1515حديث رقم 
. ابددن 1/242دار إحيدداء التددراث العربددي، بيددروت، ، شذذرح صذذحيح البخذذاري عمذذدة القذذاريانظددر: العينددي، محمددود بددن أحمددد، ( 42)

. الجصاص، أحمد بن 5/349 ،الحاوي الكبير. الماوردي، 2/24 ،شرح منتهى الرادات. البيوتي، 4/165 ،المغنيقدامة، 
 ،بذذذدائا الصذذذنائا. الكاسددداني، 2/181م، 1994ىدددد، 1414، 2، وزارة األوقددداف الكويتيدددة، طالفصذذذول فذذذي األصذذذولعمدددي، 

ة، المديندة اإلسدالمي، عمدادة البحدث العممدي، بالجامعدة الوصف المناسب لشرع الحكذم. الشنقيطي، أحمد بن محمود، 5/129
، 1، دار الكتددب العمميدددة، طالتذذاج والكميذذل لمختصذذر خميذذلمحمددد بددن يوسددف،  . المددواق،1/269ه، 1415، 1المنددورة، ط

 .7/155م، 1989ه، 1419، دار الفكر، بيروت، منح الجميل شرح مختصر خميل. عميش، 7/342م، 1994-ىد1416
 .2/367 ،ةاإلسالميمقاصد الشريعة ابن عاشور، ( 43)
 .2/187 ،التقرير والتحبيرج، . ابن أمير حا4/311 ،كشف األسرارانظر: البخاري، ( 44)
 .3/12 ،غمز عيون البصائرانظر: شياب الدين الحموي، ( 45)
 .215ص ،شرح القواعد الفقهية. الزرقا، 3/487 ،ةاإلسالميمقاصد الشريعة انظر: ابن عاشور، ( 46)
 .9/311 ،لسان العربالكنيف: الخالء. انظر: ابن منظور، ( 47)
 .8/21 ،لسان العرب. ابن منظور، 2/151 ،العيناء المطر. انظر: الفراىيدي، البالوعة: بئر يضيق رأسيا لم( 48)
 .13/417 ،المجموعانظر: النووي، ( 49)
. 2463، كتاب المظالم والغصب، بداب ال يمندع جدار جداره أن يغدرز خشدبو فدي جدداره، حدديث رقدم صحيح البخاريالبخاري، ( 51)

 .1619ب في جدار الجار، حديث رقم ، كتاب المساقاة، باب غرز الخشصحيح مسمممسمم، 
، 3، مؤسسدددة الرسدددالة، طالتعسذذذف فذذذي اسذذذتعمال الحذذذق. الددددريني، محمدددد فتحدددي، 5/311 ،نيذذذل األوطذذذارانظددر: الشدددوكاني، ( 51)

 .151م، ص2113ىد، 1434
دا، بيدروت، ، تحقيدق: محمدد محيدي الددين عبدد الحميدد، المكتبدة العصدرية، صديسنن أبي داودأبي داود، سميمان بن األشدعث، ( 52)

وفددي  (:5/383، قددال الشددوكاني فددي نيددل األوطددار )315ص  3، ج3636كتدداب األقضددية، بدداب مددن القضدداء، حددديث رقددم 
 صحيح لغيره. (:5/478سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر. وقال األرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود )

، تحقيدق: شدعيب ي شذرح خمسذين حذديثا مذن جوامذا الكمذمجذاما العمذوم والحكذم فذانظر: ابن رجب، عبد الدرحمن بدن أحمدد، ( 53)
 .2/219م، 2111ىد، 1422، 7بيروت، ط -األرناؤوط، إبراىيم باجس، مؤسسة الرسالة 

 .149ص ،القواعدانظر: ابن رجب، ( 54)
سدانية، ، تحقيدق: محمدد مصدطفة األعظمدي، مؤسسدة زايدد بدن سدمطان آل نييدان لألعمدال الخيريدة واإلنالموطأمالك بن أندس، ( 55)

، والحدددديث 2761م، كتددداب األقضدددية، بددداب القضددداء فدددي المرفدددق، حدددديث رقدددم 2114/ىدددد1425، 1أبدددو ظبدددي، اإلمدددارات، ط
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، تحقيددق: عبددد المعطددي أمددين معرفذذة السذذنن والثذذار. البييقددي، أحمددد بددن الحسددين، 254\5صددححو األلبدداني ارواء الغميددل، 
م، كتاب إحيداء المدوات، بداب مدن قضدة 1991/ىد1412دار قتيبة،  ة، كراتشي، باكستان،اإلسالميقمعجي، جامعة الدراسات 

. البييقددي، أحمددد بددن الحسددين، 12264فيمددا بددين الندداس لمددا فيددو صددالحيم ودفددع الضددرر عددنيم عمددة االجتيدداد، حددديث رقددم 
إحيداء م، كتداب  2113/ىدد1424، 3تحقيدق: محمدد عبدد القدادر عطدا، دار الكتدب العمميدة، بيدروت، لبندان، طالسنن الكبرى، 

 .11882الموات، باب من قضة فيما بين الناس لما فيو صالحيم ودفع الضرر عنيم عمة االجتياد، حديث رقم 
 .2761، كتاب األقضية، باب القضاء في المرفق، حديث رقم موطأ مالكمالك بن أنس، ( 56)
التعسذف . الدريني، 4/371 ،المغنيمة، . ابن قدا3/925 ،جاما العموم والحكم. ابن رجب، 6/46 ،المنتقىانظر: الباجي، ( 57)

 .161، صفي استعمال الحق
 .1/115 ،قواعد األحكامانظر: العز بن عبد السالم، ( 58)
  .84م، ص1991/ىد1411، 1، دار الكتب العممية، طاألشباو والنظائرانظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ( 59)
، عمدادة البحدث العممدي بالجامعدة قواعد والضذوابط الفقهيذة المتضذمنة لمتيسذيرالعبد الرحمن بن صالح عبد المطيف، انظر: ( 61)

 الوجيز في إيضاح قواعد الفقذه الكميذة، آل بورنو. 1/344م، 2113ىد، 1423، 1ة، المدينة المنورة، السعودية، طاإلسالمي
 ،المغنذذي، ابدن قدامدة، 14/154 ،المجمذوع، الندووي، 6/86 ،حاشذية العذدوي. العددوي، 3/152 ،الهدايذة. المرغينداني، 1/255
7/234. 

 . 3/152 ،الهدايةالمرغيناني، انظر: ( 61)
 .6/58 ،عمى شرح مختصر خميل لمخرشي حاشية العدويانظر: العدوي، ( 62)
 ،القواعذد الفقهيذة وتطبيقاتهذاالزحيمدي، محمدد مصدطفة،  .1/255 ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكمية، آل بورنوانظر: ( 63)

 ،المجمذوع، الندووي، 6/63 ،شذرح مختصذر خميذل، الخرشي، 4/341 ،لهدايةانظر تفصيل المسبلة في: المرغيناني، ا .1/211
 .529، 3/528 ،كشاف القناع، البيوتي، 13/477

 .169ص ،شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقا، 5/19 ،حاشية ابن عابدينانظر: ابن عابدين، ( 64)
 .169ص ،شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقا، 6/147 ،صنائابدائا الانظر: الكاساني، ( 65)
 .185ص ،شرح القواعد الفقهيةانظر: أحمد الزرقا، ( 66)
 .86ص ،األشباو والنظائر. السيوطي، 2/322 ،المنثورانظر: الزركشي، ( 67)
 .6/253 ،موسوعة القواعد الفقهية، آل بورنوانظر: ( 68)
 .199ص ،قهيةالقواعد الفانظر: أحمد الزرقا، ( 69)
 .1/221 ،القواعد الفقهية وتطبيقاتهاانظر: الزحيمي، ( 71)
 .1/279 ،غمز عيون البصائرانظر: شياب الدين الحموي، ( 71)
شرح . المازري، 8/124 ،الذخيرة ،. القرافي413، 4/417 ،الهداية. المرغيناني، 6/146 ،بدائا الصنائاانظر: الكاساني، ( 72)

 .2/3/388 ،التمقين
 .11/142 ،العناية. الرومي، 4/413 ،الهداية. المرغيناني، 6/146 ،بدائا الصنائانظر: الكاساني، ا( 73)
 .2/3/346 ،شرح التمقينالمازري، ( 74)
 .4/218 ،المبدع. ابن مفمح، 3/333 ،كشاف القناع. البيوتي، 2/119 ،شرح منتهى اإلراداتانظر: البيوتي، ( 75)
، جدة –المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنياج البيان في مذهب اإلمام الشافعي، ن أبي الخير، انظر: ابن أبي الخير، يحية ب( 76)

بحر . الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، 6/14 ،الحاوي الكبير. الماوردي، 6/21م،  2111/ىد1421، 1ط
 .5/193م،  2119، 1الكتب العممية، طالمحقق: طارق فتحي السيد، دار  (،)في فروع المذىب الشافعي المذهب
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 .4/218 ،المبدع. ابن مفمح، 2/3/347 ،شرح التمقين. المازري، 6/146 ،بدائا الصنائاانظر: الكاساني، ( 77)
 .6/14 ،الحاوي الكبيرانظر: الماوردي، ( 78)
 .11/142 ،يةالعنا. الرومي، 4/413 ،الهداية. المرغيناني، 6/146 ،بدائا الصنائاانظر: الكاساني، ( 79)
 .6/146 ،بدائا الصنائاانظر: الكاساني، ( 81)
 .6/14 ،الحاوي الكبيرانظر: الماوردي، ( 81)
كشذذاف . البيدوتي، 2/3/387 ،شذرح التمقذذين. المدازري، 6/146 ،بذدائا الصذذنائا. الكاسداني، 12/476 ،البنايذذةانظدر: العيندي، ( 82)

 .3/333 ،القناع
 ،الحذاوي الكبيذر. المداوردي، 3/158م 1991ىدد/1411 د.ت،بيدروت،  –، دار المعرفدة األمانظدر: الشدافعي، محمدد بدن إدريدس، ( 83)

6/14. 
 .4/218 ،المبدع. ابن مفمح، 2/119 ،شرح منتهى اإلرادات. البيوتي، 2/3/347 ،شرح التمقينانظر: المازري، ( 84)
 .6/126 ،نهاية المطمبانظر: الجويني، ( 85)
 المرجع السابق.( 86)
 .6/146 ،بدائا الصنائاكاساني، انظر: ال( 87)
 .6/22 ،البيان. ابن أبي الخير، 6/14 ،الحاوي الكبيرانظر: الماوردي، ( 88)
 .4/218 ،المبدع. ابن مفمح، 2/119 ،شرح منتهى اإلرادات. البيوتي، 2/3/347 ،شرح التمقينانظر: المازري، ( 89)
الت أجازوىدا فييدا: أن يحدل الددين بعدد انقضداء مددتيا، أو معدو، فدإن اتفقت المذاىب األربعة عمة ذلدك، واسدتثنة الشدافعية حدا( 91)

كان الدين حاال أو يحل قبل انقضاء مدتيا لدم تجدز ولدم تصدح، وأال تدنقص بيدا قيمدة المرىدون، وأال تمتدد مددة تفريغدو لمدا بعدد 
ال لم تجدز ولدم تصدح حتدة يرضدة المدرتين. انظدر:  ،بذدائا الصذنائاالكاسداني،  الحمول زمنا لو أجرة، وكان المستبجر ثقة، وا 

 ،حاشذذية الدسذذوقي. الدسددوقي، 6/482 ،حاشذذية ابذذن عابذذدين. ابددن عابدددين، 8/272 ،البحذذر الرائذذق. ابددن نجدديم، 6/146
. الرممددي، 5/74 ،تحفذذة المحتذذاج. الييتمددي، 5/442 ،نذذح الجميذذل. عمدديش، م3/318 ،حاشذذية الصذذاوي. الصدداوي، 3/241

، دار الكتدب العمميدة، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفذاظ المنهذاجحمد بن أحمد، . الشربيني، م4/263 ،نهاية المحتاج
ابدن قدامدة، . 3/335 ،كشذاف القنذاع. البيدوتي، 2/119 ،شرح منتهذى اإلرادات. البيوتي، 3/63م، 1994ىد، 1415، 1ط

 .2/81، م1994/ه1414، 1، دار الكتب العممية، طالكافي في فقه اإلمام أحمدعبد اهلل بن أحمد، 
 ،العنايذة. الرومدي، 13/8 ،البناية. العيني، 6/146 ،بدائا الصنائا. الكاساني، 429، 4/427 ،الهدايةانظر: المرغيناني، ( 91)

11/185. 
، تحقيدددق: محمدددد األمدددين بدددن الشددديخ، دار البحدددوث التهذذذذيب فذذذي اختصذذذار المدونذذذةانظدددر: ابدددن البراذعدددي، خمدددف بدددن محمدددد، ( 92)

التمقين فذي الفقذه . الثعمبي، عبد الوىاب بن عمي، 4/49م، 2112/ىد1423، 1حياء التراث، دبي، طة وا  اإلسالميلمدراسات 
 ،التذاج واإلكميذل. المدواق، 2/166م، 2114ىدد، 1425، 1، تحقيق: محمد بو خبزة التطواني، دار الكتب العمميدة، طالمالكي

. 5/447 ،مذذنح الجميذذل. عمدديش، 2/775 ،نذذةعقذذد الجذذواهر الثمي. ابددن شدداس، 5/12 ،مواهذذب الجميذذل. الحطدداب، 6/555
، تحقيق: حميش عبد الحّق، المكتبة التجارية، مصطفة أحمد الباز، مكة المكرمة المعونة عمى مذهب عالم المدينةالثعمبي، 

، تحقيددق: محمددد محمددد أحيددد، مكتبددة الريدداض الحديثددة، الريدداض، الكذذافي فذذي فقذذه أهذذل المدينذذة. ابددن عبدددالبر، 1168ص
 .2/819م، 1981ىد/1411، 2ط السعودية،

 .4/259 ،نهاية المحتاج. الرممي، 3/61 ،مغني المحتاج. الشربيني، 5/72 ،تحفة المحتاجانظر: الييتمي، ( 93)
 .81، 2/76 ،الكافي. ابن قدامة، 3/334 ،كشاف القناعانظر: البيوتي، ( 94)
 .13/8 ،البناية. العيني، 4/427 ،الهدايةانظر: المرغيناني، ( 95)
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 .1168ص ،المعونةانظر: الثعمبي، ( 96)
 .2/76 ،الكافيانظر: ابن قدامة، ( 97)
. ابددن عبددد البددر، 4/133 ،المدونذذة. االمددام مالددك، 6/82 ،تبيذذين الحقذذائق. الزيمعددي، 4/427 ،الهدايذذةانظددر: المرغيندداني، ( 98)

 ،مغنذي المحتذاج. الشدربيني، 125-6/124 ،نهايذة المطمذب. الجدويني، 6/71 ،الحاوي الكبير. الماوردي، 2/819 ،الكافي
. ابدن 125، 6/124 ،نهاية المطمذب. الجويني، 6/71 ،، الحاوي الكبيرالماوردي. 5/78 ،تحفة المحتاج. الييتمي، 3/61

 .5/156 ،اإلنصاف. المرداوي، 6/369 ،الفروع. ابن مفمح، 2/83 ،الكافيقدامة، 
المحيط البرهذاني فذي . ابن مازة، محمود بن أحمدد، 4/218 ،ا الصنائابدائ. الكاساني، 4/429 ،الهدايةانظر: المرغيناني، ( 99)

 /ىدد1424، 1عبدد الكدريم الجنددي، دار الكتدب العمميدة، بيدروت، لبندان، طتحقيق: ، الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة 
 .5/281 ،البحر الرائق. ابن نجيم، 6/341م، 2114

 ،التهذذيب فذي اختصذار المدونذة. ابدن البراذعدي، 2/819 ،الكذافي. ابدن عبدد البدر، 6/555 ،التاج واإلكميذلانظر: المواق، ( 111)
 .1168، ص المعونة. الثعمبي، 2/166، التمقين. الثعمبي، 4/49

 .13/17، 8/316 ،البناية. العيني، 6/474 ،المحيط البرهانيانظر: ابن مازة، ( 111)
 .4/259 ،نهاية المحتاج. الرممي، 3/61 ،ي المحتاجمغن. الشربيني، 5/72 ،تحفة المحتاجانظر: الييتمي، ( 112)
، تحقيدق: عبدد المطيدف السدبكي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبذل. الحجداوي، 3/334 ،كشاف القناعانظر: البيوتي، ( 113)

ي، عمدي المدرداو  .2/82 ،الكذافيابدن قدامدة،  .3/265 مطالب أولي النهذىالرحيباني،  .2/158دار المعرفة بيروت، لبنان 
 .5/154، دار إحياء التراث العربي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفبن سميمان، ا

 .6/146 ،بدائا الصنائا. الكاساني، 6/341 ،المحيط البرهانيانظر: ابن مازة، ( 114)
 .13/238 ،المجموعانظر: النووي، ( 115)
 .11/181 ،فتح القديرانظر: الكمال بن اليمام، ( 116)
فذتح  (،ىدد926)ت . زكريدا األنصداري، زكريدا بدن محمدد 8/125 ،الشذرح الكبيذر. الرافعدي، 3/24 ،الوسذيطلغزالدي، انظر: ا( 117)

 .1/188م، 1994ىد/1414دار الفكر، لبنان،  د.ت،م، 2 د.ط،، الوهاب بشرح منهج الطالب
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